དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་གྱི་རྣམ་པ།

དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ པའི་སྔོན་ཙམ་གྱི་ལ་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༣      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅།།བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དང་
རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༧༨

    

ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅། །བོད་ཀྱི་བཟོ་རིག་པའི་ལག་རྩལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་
མཐོང་བ་ཡིད་འཕྲོག །

བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་། ཁྱེད་
རང་སྙི ང ་རྗེ ་ མོ ་ ཆགས་འདོ ད ་
འདུག་གམ།   
ལགས་འོང་།

སྙིང་རྗེ་མོ་ཆགས་འདོད་འདུག

མཆིག་གུ།

སྦལ་སྒ་ལྕགས་ཀྱི་ཤན་ཅན།

འདིར་ཤོག་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ལབ་ཆོག

ཨ་ལས། དེ་ཙམ་རེད་པས།

རེད། དེ་ཙམ་རེད།

ཉ་དང་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཅེས་པའི་འཚེམ་རས།

རྟའི་སྐེ་འཕན་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཆེན་མ་དང་རྟ་མཐུར་སོགས།

ཚེམ་དྲུབ་ཀྱི་ལག་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱི་ཐང་རྙིང་།

ཤབ་་་ཤོབ་་་

ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་ཤར་མཚམས་བུད་མེད་ཀྱིས་བཙེམས་པའི་གསེར་

ཚ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་ཅན་གྱི་ཟྭའམ་སྒོ་ལྕགས་དང་ལྡེ་མིག

ཁུངས། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་<<བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་>> ཞེས་པ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

བསླབ་སྒྲུང་།

༄༅། །ཨ་ལཱ་དིན་དང་སྒྱུ་མའི་སྒྲོན་མེ། །

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར། འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས་་་་

སྒྲུང་གཏམ་ཀུན་སྤྱོད་མེ་ལོང་།

ཆབ་མདོ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། དྷ་ས།

གཞོན་ནུས་གུས་བཀུར་དང་བཅས་ལགས་སོ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  དེང་

སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་གློག་ཚུལ་བཞིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ལམ་
ཉིན་རྗེས་མར་ཨ་ལཱ་དིན་གྲོད་ཁོག་ཞེ་དྲག་ལྟོགས་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་ཁོ་ལ་ཁ་ལག་ཉོ་རྒྱུའི་དངུལ་སྒོར་རྡོག་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེ་

ནས་ཁོས་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་ནས། བྲག་ཕུག་ནང་ནས་རྙེད་པའི་
སྒྲོན་མེ་རྙིང་པ་དེ་བཏོན་ནས་ཕྱི་བདར་གཏོང་འགོ་བཙུགས། ཁོས།

ངས་སྒྲོན་མེ་འདི་འོད་ཆེམ་ཆེམ་གསར་པ་ཞིག་མ་ཆགས་བར་དུ་ཕྱི་

བདར་གཏང་གི་ཡིན། དེ་ནས་དེ་བཙོངས་ཏེ་དངུལ་གང་རག་པ་དེས་
ཁ་ལག་ཉོ་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་ཆིག་ལབ་བརྒྱབས།

གློ་བུར་དུ་ཇཱི་ནཱི་གཞན་པ་ཞིག་ཁོའི་མདུན་དུ་ཐོན་ཡོང་།

ཁོས། ང་སྒྲོན་མེའི་ཇཱི་ནཱི་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་བཀའ་གང་གནང་བ་དེ་ངས་
བསྒྲུབ་ཆོག  ཅེས་བརྗོད་པར། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས། ང་ལ་བྱ་སྲེག་པའི་
སྒོ་ང་བྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་དང་། ཤིང་ཏོག་མངར་ཤོས་གྲས་ཀྱི་གསོལ་
སྟོན་ཤོམ་དང་། ཞེས་བཤད། ཇཱི་ནཱི་ཡིས། བཀའ་བཞིན་ཞུ། ཞེས་
ལབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱས་པ་རེད།

སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པར། མི་རྒན་དེས། དངོས་གནས་རེད། དེང་
སང་ལོ་རེ་བཞིན་ཆུ་གློག་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཆུ་གློག་ཚུལ་མཐུན་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ཡི་
ཡིན་པས། གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་ཨང་ཞེས་ཟེར་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
འདི་དག་ཟེར་རོ། །

ཆུ་ནི་འཚོ་བའི་དགོས་མཁོ་ལས། །གང་བྱུང་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ། །

ཁ་སོ་འཁྲུད་བརྡར་བྱེད་པའི་སྐབས། །ཀ་ལའི་ཆུ་གློད་མི་འཇོག་པ། །ཡང་ཡང་
དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་སོ། །ཀ་ལའི་ཆུ་ཐིགས་འཛག་པ་ན། །འཕྲལ་དུ་བཟོ་

ཏེ། ང་ལ་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་སྲས་མོ་གཏན་གྲོགས་སུ་གནང་རོགས་
ཞུས། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་སུལ་ཏན་གྱིས་སོ་སོའི་སྲས་མོ་རང་ཉིད་

ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བློས་འགེལ་ཆེ་ཤོས་བྱེད་སའི་སློབ་སྟོན་པ་དེའི་བུའི་
མནའ་མར་སྤྲད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་གནང་ཟིན།

གཟབ་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤོག་བུ་སོགས་གྲོན་ཆུང་བྱེད་དགོས་པའི་
སྐོར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གླེང་གི་ཡིན་ན། དེ་དོན་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་
པར་ཉན་ནས་གཞན་ལ་འཆད་དགོས་ཟེར་ནས།

ཚོགས་འདུ་སྤྲོ་སྐྱིད་འདུ་འཛོམས་སྐབས། །སྟབས་བདེའི་འགྱིག་

རྫས་སྡེར་མ་སོགས། །ཉོས་ཏེ་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ། །ཡང་ཡང་དང་ལེན་བྱེད་
དགོས་སོ། །ཤོག་བུ་གྲོན་ཆུང་གཏོང་བའི་ཆེད། །ཟིན་བྲིས་ལ་སོགས་འབྲི་

བའི་སྐབས། །ཤོག་བུ་གསར་པ་མི་སྤྱོད་ཅིང་། །ཡིག་ཆ་པར་སློག་བྱེད་པའི་

སྐབས། །རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀར་བེད་སྤྱོད་ལ། །ནང་ཁུལ་ཡིག་འབྲེལ་བྱེད་
སྒོ་ཁག །ཡིག་སྐོགས་གསར་པ་མི་དགོས་པར། །རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་

ལེགས། །ཚོགས་

འདུ་རྒྱས་འཛོམས་
དེ ་ འདྲའི ་ སྐབས།

དགོས་མེད་ཡིག་

ཆ་མང་པོ་ཞིག །

ལ། །འཐུང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པར། །གཙོ་འདོན་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། །

སྤྱི་ཆུ་བག་མེད་སྤྱོད་མཁན་ལ། །དེ་དག་བསྲི་ཚགས་བྱེད་པའི་ཐོག  །ཆར་ཆུ་

གསོག་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི། །དུས་ཐོག་སློབ་སྟོན་གནང་དགོས་སོ། །ཞེས་

ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང་འབྲེལ། རྒན་པོ་དེས་དེང་སྐབས་མི་མང་པོས་གློག་བག་
མེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས། གློག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཕྲན་

རིགས། །བེད་སྤྱོད་གཙོ་འདོན་དགོས་པ་ཡིན། །དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་

ཨ་ལཱ་དིན་སྲས་མོའི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་སུལ་ཏན་གྱི་སར་བཅར་

བརླག་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པས། དེ་དག་འབྲེལ་ཡོད་ཀུན་གྱིས་ཡིད་

འཕྲུལ་ཆས་ལ། །རྟག་ཏུ་ལྟ་སྲུང་ལེགས་པོ་བྱོས། །ཚལ་ཞིང་ལྡུམ་ར་སོགས་པ་

དགོས་ལ། །ནང་དང་ལས་ཁུངས་གང་ས་ལ། །གློག་གྲོན་ཆུང་བའི་ཤེལ་ཏོག་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་པ་ཤོར་བ་རེད།

བྲིས་སོགས་ལ་ཤོག་བུ་གསར་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་སོགས་གང་བྱུང་གིས་འཕྲོ་

པ་མཐོང་བའི་ཚེ། །རང་གིས་འགོག་ཐབས་བྱེད་དགོས་སོ། །སྤྱི་པའི་ཆུ་མཛོད་

ཉིན་དགུང་གློག་འོད་བེད་སྤྱོད་སོགས། །མི་དགོས་གཙོ་འདོན་བྱེད་

རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་དེ་ཐུག་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

དག་གང་བྱུང་དུ་གཡུག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟིན་

བཅོས་བྱེད་དགོས་ལ། །སྤྱི་སྤྱོད་ཁྲུས་ཁང་ལ་སོགས་པར། །ཆུ་ཐིགས་འཛག་

བུ་བཤད་ཀྱི་ཡིན་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་ཨང་ཞེས་ཟེར།

ཡང་ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཨ་ལཱ་དིན་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་སླེབས་པ་དང་། དེར་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

དུས། །གློག་གྲོན་ཆུང་བའི་ཚ་གློག་སོགས། །ཐོན་གསར་རིགས་རྣམས་ཉོ་

སྒྲུབ་དགོས། །ནང་དང་ལས་ཁུངས་ཐོན་སྐབས་སུ། །གློག་རྣམས་གསོད་རྒྱུ་མ་

བརྗེད་དགོས། །གློག་གྲོན་མེ་ཟོན་གཉིས་ཀའི་ཆེད། །ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་བརྗེ་

བསྒྱུར་བྱོས། །གློག་གྲོན་ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་དང་། །རྙིང་གོག་གཙང་སེལ་བྱེད་

པ་དང་། །གློག་གྲོན་ཆེ་བའི་ཤེལ་ཏོག་རིགས། །བེད་སྤྱོད་མི་དགོས་གཙོ་འདོན་
དགོས། །བརྙན་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་སྐབས། །བསྟན་ཏེ་མི་འཇོག་གསོད་
དགོས་སོ། །གོང་གི་བརྗོད་པ་དེ་དག་ལ། །ལག་ལེན་ཚུལ་མཐུན་བྱས་པ་ན། །
རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡིན། །དེ་དོན་གཞོན་ནུས་ཡིད་ལ་ཟུངས། །

ཞེས་ཟེར་ནས་རྒན་པོས་མིག་ཤེལ་དེ་མར་ཕུད་དེ་ལག་པས་མིག་

ཕྱི་ཙམ་ཞིག་བྱས་ཏེ་སླར་མིག་ཤེལ་གྱོན་ནས། དེང་སང་མི་རྣམས་ལས་སླ་

བར་དགའ་ཆེ་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་རྫས་
ཀྱིས་བཟོས་པའི་སྟབས་བདེའི་སྡེར་མ་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་། མཐར་དེ་

གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་ཁྲག

འགྲེམས་སྤེལ་མི་

དགོས་གཙོ་འདོན་

བྱ། །ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་མི་འགལ་བར། །འགྱིག་ཤོག་ལེན་སྤྲོད་སྤྱོད་

གསུམ་བཅས། །མི་དགོས་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་སོ། །རྒན་པོའི་སེམས་

ལ་གང་ཤར་རྣམས། །སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་ཀུན་སློང་གིས། །དབང་མེད་ངག་ནས་

ཤོར་སོང་ན། །འགལ་བ་འདུག་ན་མཐོལ་བཤགས་འཚལ། །ཕན་ཐོགས་འདུག་
ན་ཉམས་ལེན་མཛོད། །པདྨའི་གཉེན་ཡང་བྱོན་གྲབས་འདུག །རྒན་པོ་མི་སྡོད་
རྒན་པོ་འགྲོ། །རྒན་པོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ། །
གཞོན་ནུའི་ཡིད་ལ་འདི་ལྟར་ཞོག །

ཅེས་ཟེར་ནས་ལག་པ་དང་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ནས་

དལ་གྱིས་ལངས། ལག་པས་འཁར་རྒྱུག་བཟུང་སྟེ། ཡ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱིས་

ང་ལ་ཁུར་འདི་སྒལ་པར་ཁྱོགས་དང་ཟེར་བ་དང་། གཞོན་ནུ་དེས་ལམ་སང་

ལངས་ཏེ་རྒན་པོར་ཁུར་འགྱོག་རོགས་བྱས། རྒན་པོས་ལག་གཡས་པས་གཞོན་
ནུའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱས་ནས། གོང་བརྗོད་དེ་དག་ངའི་སྙིང་

གཏམ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་མ་ཟད། མི་གཞན་ལ་བཤད་ན་ཕན་
ཐོགས་པ་ལས་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་དོན་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཨང་། ཞེས་ཟེར་
ནས་ཁ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཏད་ནས་དལ་གྱིས་བཞུད་སོང་བ་དང་། ཉི་མའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ནས་ནུབ་ལ་བཞུད་ཅིང་། གཞོན་ནུ་དེ་ཡང་

ནང་དུ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ཕྱིན་ཏོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཀུན་སྤྱོད་ལག་དེབ་ལ་གཞི་
བཅོལ་ནས་བྲིས།། །།

མཚར་གཏམ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

ཨ་རབ་ཀྱི་མི་ཞིག་སྙིང་སྤོ་འཛུགས་ཆེད་དུ་མུམྦཨཱིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་བསྙལ་པ་

བྱུང་བ་རེད། ཁོ་པའི་ཨེམ་ཆི་དེས་སྔར་གྱི་གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེ་ལ་ཁ་པར་བཏང་བས།

ཁོས་སྔར་བཞིན་ཁྲག་སྤྲོད་རྒྱུར་དང་ལེན་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་གཤག་བཅོས་ཚར་
བ་དང་། ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེས་

གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེ་ལ་ཐུགས་

རེད། སྤྱིར་བཏང་ཨེམ་ཆི་ཚོས་གཤག་བཅོས་མ་བྱེད་གོང་ལ་དགོས་མཁོ་ཤར་

འོན་ཀྱང་སྲས་མོ་དེ་མི་རྒན་དེའི་བུ་ལ་དགའ་ཡི་མེད། མོས་སེམས་

གཏིང་ནས་ཨ་ལཱ་དིན་དང་ལྷན་དུ་བསྡད་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད་ཟིན་
པར་བརྟེན། ཡབ་སུལ་ཏན་ཡང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར། དེ་ནས་

རྒྱལ་པོའི་སློབ་སྟོན་པས། ཨ་ལཱ་དིན་གྱིས་རང་གི་བརྩེ་དུང་ཟབ་མོ་

ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པར་རིན་ཆེན་དངོས་པོ་ཤིང་ཟོམ་བཞི་བཅུ་འཁྱེར་
ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་ཐོངས་དང་། ཕོ་གསར་ཡིན་མདོག་མདོག་

༌༌༌རྫོགས་སོ།།

རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཤིས་ཤོག་ཅིག་དང་།

ཚེ་གཏང་ཆོག་གི་ཁྲག་སྔོན་ཚུད་ནས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་

མངར་ཟས་ཤོག་ཐུམ་ཞིག་སྤྲད་

མི་དེའི་ཁྲག་ནི་ཁྲག་སྡེ་དཀོན་ཤོས་དེའི་རིགས་ཡིན་སྟབས། གཡས་གཡོན་ནས་

པ་རེད། ད་ལན་ཨ་རབ་ཀྱི་མི་

མ་རག་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་སྡེ་མང་པོར་འབྲེལ་བ་བྱས་པ་རེད།

དེས་གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེས་རེ་

མཐར་མི་དེའི་ཁྲག་སྡེ་མཚུངས་པའི་གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་ཞིག་རག་པ་རེད།

གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེས་ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེ་ལ་དགའ་པོའི་ངང་ཁྲག་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་རེད།
གཤག་བཅོས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ་ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེས་གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེ་ལ་བསྔགས་
བརྗོད་དང་སྦྲགས། ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་མོ་ཊ་གསར་པ་གཅིག་དང་།

རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ། རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྱའི་རྒྱན་ཆ། ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་བཅས་རྔན་པར་

བྱེད་མཁན་དེས་རིན་ཆེན་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཐབས་འཚོལ་རྩ་བ་ སྤྲད་པ་རེད།
ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་བཤད།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།
ཡང་ལན་གཅིག་ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེ་བསྐྱར་དུ་གཤག་བཅོས་བྱེད་དགོས་

བ་བརྒྱབས་པ་བཞིན་དྲིན་ལན་
ཡག་པོ་མ་འཇལ་སྟབས། ཁོ་

ཧང་སང་སྟེ། ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པར། ཨ་རབ་ཀྱི་མི་དེས། ཇོ་ལགས། ད་ངའི་ཁྲག་རྩའི་ནང་ལའང་

གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་ཁྲག་ཡོད་རེད། ཅེས་ལན་བཏབ་པས། གུཇ་རཱཏ་ཀྱི་མི་དེ་གང་ཡང་
བརྗོད་རྒྱུ་མེད་པར་ལྷག་པ་རེད།། །།

3

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ལས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

༄༅།།སྐྱེས་པ་བུད་མེད་མང་པོ་དང་། །དར་ལ་བབ་པའང་འཆི་འགྱུར་ན། །དེ་
ལ་མི་འདི་གཞོན་ཞེས་ཏེ། །གསོན་པའི་གདེང་དྲོད་ཅི་ཞིག་ཡོད། །

བསགས་པ་ཀུན་གྱི་མཐའ་ཟད་ཅིང་། །བསླང་བའི་མཐའ་ནི་འགྱེལ་བར་འགྱུར། །
ཕྲད་པའི་མཐའ་ནི་འབྲལ་བ་སྟེ། །གསོན་པའི་མཐའ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། །(དང་པོ་

མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ལས།)

༈ འདོད་པས་ངོམས་པར་མི་འགྱུར་བས། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ངོམས་པ་སྐྱིད། །
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ངོམས་པའི་མི། །སྲིད་པའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །(གཉིས་པ་
འདོད་པའི་ཚོམས་ལས།)

༈ སྐྱེས་བུ་སྲེད་པ་དང་འགྲོགས་ན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་འཁྱམ་འགྱུར་བས། །

སྲེད་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་ཤིག་དང་། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད། །(གསུམ་
པ་སྲེད་པའི་ཚོམས་ལས།)

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༈ བདག་ལ་ཁ་ཟེར་བདག་ལ་གཤེ །བདག་ཕམ་བདག་ཕམ་བྱེད་པའོ་ཞེས། །འདི་
གང་སེམས་ལ་མི་འཛིན་པ། །དེ་ཡི་འཁོན་ནི་ཞི་བར་འགྱུར། །

༄༅། །གསེར་གྱི་སྙིང་། །

དོན་བརྒྱུད་དགའ་ཚལ་གླིང་བཙུན་དགོན་གྱི་ཚོཌ་ཆུང་དང་པོ།

འདི་ན་འཁོན་གྱིས་འཁོན་ཅན་དག །ནམ་ཡང་ཞི་བར་འགྱུར་བ་མེད། །བཟོད་

པས་འཁོན་ནི་ཞི་འགྱུར་བ། །འདི་ནི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན། །(བཅུ་བཞི་པ་འཁུ་
བའི་ཚོམས་ལས།)

༈ ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡིས། །བུམ་ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆུང་ཟད་ཆུང་
ཟད་(ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་)བསགས་པ་ཡི། །དགེ་བས་བརྟན་པ་གང་བར་འགྱུར། །
བཙོ་བླག་མཁན་དག་ཆུས་འཁྲུ་ཞིང་། །མདའ་མཁན་མེས་ནི་སྲོང་བ་དང་། །
ཤིང་མཁན་ཤིང་ལ་འཇོག་སྦྱོང་ལྟར། །མཁས་པས་བདག་ཉིད་གདུལ་བར་
བྱ། །(བཅུ་བདུན་པ་ཆུའི་ཚོམས་ལས།)

ཇི་ལྟར་རླུང་གིས་བྲག་རི་གཡོ་མི་ཐུབ་པ་བཞིན་དུ། ངས་ཀྱང་

ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ཞེས་གསུངས་

༈ གཞན་གྱི་སྐྱོན་ལ་མི་བརྟག་ཅིང་། །གཞན་གྱི་བྱས་དང་མ་བྱས་མིན། །བདག་ ནས། ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་ནས་འོད་ཟེར་ཞིག་འཕྲོས་པ་དང་།
ཉིད་ཀྱིས་ནི་རིགས་པ་དང་། །མི་རིགས་པ་ལ་བརྟག་པར་བྱ། །
གསེར་གྱི་སྙིང་གི་རྒྱུ་ནོར་ཐམས་ཅད་སྔར་བཞིན་བྱུང་ངོ་། །དེ་

༈ མི་དྲན་པ་དང་བག་མེད་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་དང་ཀུན་སྡོམ་མེད། །གཉིད་ ཇི་ལྟར་དབྱར་ཀ་བ་ཀུ་ལའི། །མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲུལ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ ནས་བཟུང་ཁོས་སྦྱིན་པ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁོའི་
དང་སྙོམ་དང་གཡེང་བ་སྟེ། །འདི་དག་བསླབ་པའི་བར་ཆད་པས། །ཁྱེད་ཀྱིས་ དགེ་སློང་འདོད་ཆགས་དང་། །ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་སྤང་བར་གྱིས། །(བཅོ་བརྒྱད་ མཚན་སྙན་ཡང་སྟེང་ལྷ་ཡུལ་དང་བར་མི་ཡུལ་ཡོངས་ལ་ཉི་འོད་
ཡན་ལག་དེ་རྟོགས་ལ། །དྲན་པ་ཆུད་ནི་མ་གཟན་ཅིག །(བཞི་པ་བག་ཡོད་པའི་
ཚོམས་ལས།)

པ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམས་ལས།)

༈ བྱིས་པ་ཁྲོས་ནས་ཚིག་རྩུབ་དག །སྨྲས་ན་རྒྱལ་བར་འགྱུར་སྙམ་སེམས། །གང་

༈ ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ནི་ལེགས་བསྡམས་ཏེ། །ལུས་ཀྱིས་མི་དགེ་ ཞིག་ཚིག་དག་བཟོད་བྱེད་པ། །དེ་ནི་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཡིན། །

བ་དག་སྤྱད་མི་བྱ། །ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རྣམ་སྦྱངས་ན། །དྲང་སྲོང་ བདེན་པར་སྨྲ་བྱ་ཁྲོ་མི་བྱ། །སློང་ལ་ཆུང་ཡང་སྦྱིན་པར་བྱ། །རྣམ་པ་འདི་གསུམ་
གསུངས་པའི་ལམ་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །(བདུན་པ་ལེགས་པར་སྤྱད་པའི་ཚོམས་ལས།) གནས་ཀྱིས་ནི། །ལྷ་ཡི་གནས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །
༈ ཁྱོད་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་འཇིགས་ཤིང་། །ཁྱོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་མི་སྡུག་ན། ། ཁྲོ་བ་མེད་པས་ཁྲོ་བ་ཐུབ། །ལེགས་པས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཐུབ། །སྦྱིན་པ་ཡིས་
མངོན་སུམ་དག་གམ་ལྐོག་ཏུའང་རུང་། །སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལས་མི་བྱ། །(དགུ་པ་ ནི་འཇུངས་པ་ཐུབ། །བདེན་པས་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཐུབ། །(ཉི་ཤུ་པ་ཁྲོ་བའི་ཚོམས་ལས།)
ལས་ཀྱི་ཚོམས་ལས།)

༈ བྱིས་པ་མི་མཁས་པ་དག་ནི། །འཆི་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྤྱོད། །མཁས་པ་དམ་

༈ ཁྲོན་པ་སྐམ་པོ་ཇི་ལྟ་བར། །དད་པ་མེད་པ་བསྟེན་མི་བྱ། །ཇི་སྟེ་དེ་ལ་ཡོངས་ པའི་ཆོས་དག་ལ། །མཚན་མོའི་ནད་པ་བཞིན་དུ་བྱེད། །
བརྐོས་ཀྱང་། །འདམ་ཆུ་དྲི་ང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །(བཅུ་པ་དད་པའི་ཚོམས་ལས།)
གལ་ཏེ་ཐོས་པ་མང་གྱུར་ཀྱང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མི་སྡོམ་ན། །དེ་ནི་
༈ བདེན་པའི་ནང་ན་བདེན་བཞི་དང་། །ལམ་ནང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མཆོག ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱིར་སྨད་ཅིང་། །དེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་མིན། །

རྐང་གཉིས་ནང་ན་མིག་ཅན་དང་། །ཆོས་ཀྱི་ནང་ན་ཆགས་བྲལ་མཆོག །

གལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཉུང་གྱུར་ཀྱང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་སྡོམ་བྱེད་ན། །དེ་ནི་
གང་གིས་ཞི་བ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད། །ལམ་དྲང་བསྒོམས་པ་དེས་ནི་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཕྱིར་བསྔགས་ཤིང་། །དེ་ཡི་ཐོས་པ་ཕུན་སུམ་འགྱུར། །(ཉི་ཤུ་རྩ་
བདུད་རྩི་རྙེད། །དེ་ལྟར་སྤྱོད་པས་བདེ་འདོད་བདེ་བ་འཐོབ། །སྙན་པ་འཐོབ་ཅིང་ གཉིས་པ་ཐོས་པའི་ཚོམས་ལས།)
གྲགས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །(བཅུ་གཉིས་པ་ལམ་གྱི་ཚོམས་ལས།)

འདིར་ཚོམས་ཚང་མ་ནས་ལུང་འདྲེན་ཞུས་མེད་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༣༽ ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཕྲིན་ཡིག

ཐེངས་གཅིག་བཱིར་བལ་གྱིས་གནས་དོན་འགའ་ཞིག་ཐད་བློ་ཁ་དྲང་པོས་ལན་

འདེབས་ཞུས་པར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རླུང་བཞེངས་ཏེ། བཱིར་བལ་བློན་ཆེན་གྱི་ལས་གནས་
ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་རེད། བཱིར་བལ་ནི་རང་མཐོང་ལ་རྒྱ་བརྩི་མཁན་གྱི་མི་
ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་མ་ཐག་ཁོས་སུ་གང་ལའང་མ་ལབ་པར་རྒྱལ་གཞིས་དོར་
ནས་ཕྱིན་པ་རེད།

རིང་པོ་མ་འགོར་

བར་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་

རང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་བཱིར་བལ་
གྱི་སྟོང་ཆ་དེ་ཚོར་བ་ན། མི་

འགའ་ཤས་ཁོང་འཚོལ་བར་

བཏང་ཡང་ཁོང་མ་རྙེད་པ་རེད།
རྒྱལ་པོས་བསམ་

བློ་མང་པོ་བཏང་རྗེས་ཁོང་ཉེ་

འཁོར་གྱི་རྒྱལ་གཞིས་ཤིག་གི་
ཕོ་བྲང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་གི་

ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོར་རིག་པ་ཞིག་རྙེད་དེ། ཁོང་

གིས་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་གཞིས་རྣམས་ལ་མགྲོན་འབོད་ཀྱི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བཏང་

པ་རེད། འཕྲིན་ཡིག་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡོད། དེའི་ནང་། “ང་ཚོའི་རྒྱལ་གཞིས་ཀྱི་
མཚོའི་གཉེན་སྒྲིག་གི་ཉིན་མོ་དེ་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ན། བཀྲ་ཤིས་པའི་དུས་སྟོན་

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

དེར་རང་རང་གི་རྒྱལ་གཞིས་ཀྱི་ཆུ་བོ་རྣམས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོར་གཏོང་
གནང་བཀའ་དྲིན་ཡོང་བ་ཞུ།” ཞེས་གསལ་ཡོད།

འཕྲིན་ཡིག་དེ་རྙོག་འཛིངས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ན། ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་

གཞིས་ཁག་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་གང་ཞུ་དགོས་མིན་མ་ཤེས་པ་
རེད། ཨཀ་བར་ནི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དང་ཉེ་འཁོར་རྒྱལ་གཞིས་རྣམས་ཀྱི་མགོན་

སྐྱབས་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲིན་ཡིག་དེའི་སྐོར་དྲིས་མ་ནུས་
པ་མ་ཟད། སུས་ཀྱང་ལན་འདེབས་མ་གནང་བ་རེད།

དེ་ནས་ཉིན་ཤས་སོང་རྗེས་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་གཞིས་ཤིག་ནས་ལྗགས་

ལན་བྱུང་སྟེ། དེའི་ནང་དུ། “ངའི་རྒྱལ་གཞིས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ལ་སྐུར་

བཞིན་ཡོད་ན། དེ་རྣམས་བསུ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་སའི་ཁྲོན་པ་རྣམས་གཏོང་རོགས་
གནང་།” ཞེས་འཁོད་ཡོད།

ལྗགས་ལན་དེ་འབྱོར་བ་དང་རྒྱལ་པོ་མཉེས་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།

ཁོས་རིག་པ་ཅན་གྱི་ལན་འདེབས་དེ་བཱིར་བལ་གྱིས་བཏང་ཡོད་པ་ལམ་སང་ཤེས་
པ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་ཉེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་གཞིས་དེར་ཐོན་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་
གསར་གནང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་།

རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་རྒྱལ་གཞིས་དེར་འབྱོར་བ་ན། བཱིར་བལ་སྐུ་བཅར་བའི་

ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་པ་གཟིགས་ཏེ། ཁོས་བཱིར་བལ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་

རྣམས་དང་ལེན་ཞུས་པ་དང་། ཕོ་བྲང་ནང་ལོག་ཕེབས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས། བཱིར་བལ་
རང་ཉིད་ཀྱང་ཨཀ་བར་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རོགས་མེད་པར་ཡུལ་པོ་ཆཌ་
བཞིན་ཡོད་པ་ན། དེ་མ་ཐག་ཁས་ལེན་གནང་བ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བཞིན་དུ་ཁྱབ་བོ།། །།

རྫོགས་སོ།།

༄༅།།ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་
འཁྱེར་བའི་ཚུལ།།

༡) བདག་གཞན་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། །ན་ན་ན་

སྟེ་ན་བས་དགའ། །སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་

པ་ཡིན། །ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། །སྒྲིབ་
གཉིས་སྦྱང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། །

༢) ན་བ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། །ལུས་སེམས་བདེ་ན་
དགེ་སྦྱོར་འཕེལ། །མི་ལུས་དོན་ཅན་བྱེད་པ་ཡང་།།
སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན། །

༣) འབྱོར་པ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། །བསྲུང་བྲལ་གྱི་
བྱ་བྲེལ་དེ་ལ་མེད། །འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁྲོ་འཁྲུག་ཇི་སྙེད་
པ། །འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ནོར་ལས་བྱུང་བར་ངེས། །

༤) འབྱོར་པ་ཡོད་ན་ཡོད་དེ་དགའ། །བསོད་ནམས་
ཀྱི་དགེ་ཚོགས་སྤེལ་བས་ཆོག །འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་

ཕན་བདེ་ཇི་སྙེད་པ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
ཡིན་པར་ངེས། །

༥) མྱུར་དུ་ཤི་ན་ཤི་བས་དགའ། །རྐྱེན་ངན་གྱིས་
བར་དུ་མ་ཆོ ད ་ཅི ང ་། །མཚམས་སྦྱོ ར ་གྱི ་ བག་

ཆགས་བཟང་འགྲོགས་པས། །མ་ནོར་གྱི་ལམ་དུ་
ཚུད་པར་ངེས། །

༦) ཡུན་དུ་གསོན་ན་གསོན་པས་དགའ། །གདམས་
ངག་གི་རླན་དྲོད་མ་ཡལ་བར། །ཡུན་དུ་བསྟེན་པས་
སྨིན་པར་འགྱུར། །གང་ཡིན་ཡང་དགའ་བ་སྒོམས་
ཤིག་ཨང་། །

ཞེས་པ་ས་སྐྱར་དགེ་བཤེས་གཅིག་གིས་ནད་ལ་སོགས་པ་བྱུང་

ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དྲིས་པའི་ལན་དུ། ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བའི་ཚུལ་
འདི། ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་བཀོད་པའོ།། །།

༄༅།།བུ་ཇེག་དང་སྲན་མའི་སྡོང་པོ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །
བ་རུ་ར།

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་སྡོང་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན།
ཤིང་སྡོང་སེར་སྐྱ་ཆེ་ལ། རྩེར་ཡལ་ག་དང་ཡལ་ཕྲན་གྱེས་ཤིང་།
ལོ་མ་ལྗང་སེར་སྲབ་ཅིང་སྒོར་ལ་འཇམ་པའི་མཐའ་མཉམ་ལ།
ངར་བ་རིང་བ་རེ་མོས་སུ་སྐྱེ། མེ་
ཏོག་དཀར་པོ་འདབ་མ་ལྔ་ལྡན་ཆུང་
ཆུང་འཆར་བ་ཡིན། འདི་ལ་ཆེ་ཆུང་
རིགས་གཉིས་ཡོད།
སྐྱེ་གནས། རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག  
བལ་ཡུལ་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་
རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༡༩༠༠
ཡས་མས་ཀྱི་ས་བབ་ཅུང་དམའ་
ཞིང་། ཚ་དྲོད་ཅན་གྱི་རི་ལྡེབས་
དང་། ནགས་རོང་གི་མཚམས། ནགས་གསེབ། ཞིང་གི་མཐའ་
སོགས་དང་། འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་།

ཁོས་སྔུར་སྒྲ་དང་པོ་བརྒྱབས་པ་དང་། ཇེག་ཚལ་སླང་ནས་ཐོན་ བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་པའམ་
ཏེ། བྱ་མོ་ཁྱེར་ནས་མགྱོགས་པོར་བྲོས་ཕྱིན།  དེ་ནས་ཁོ་སྲན་ སྟོན་ཁའི་དུས་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཏུས་ཏེ། གཙང་མ་
བཀྲུས་རྗེས་སྐམ་གསེད་བྱ་དགོས་པ་དང་། སྨན་དུ་ཕྱི་ཤ་ཁོ་ན་སྤྱོད་
མའི་སྡོང་པོ་ནས་མར་བབས་པའི་སྐབས་སུ། ཁོའི་ཨ་མ་ཧང་སང་
དགོས་ཤིང་། ལུམས་སོགས་ལུས་པོའི་ཕྱི་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཤ་
ཞིང་དབུགས་ཧལ་བཞིན་དུ། ཇེག  འདི་ཁྱེད་རང་གི་པཱ་ལགས་ཀྱི་ རུས་མཉམ་དུ་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན།
སྒྱུ་མའི་བྱ་མོ་དེ་རེད། ཅེས་བརྗོད། ཉིན་རྗེས་མར་ཡང་ཇེག་སྲན་ བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་སྨན་སྦྱོར་
མའི་སྡོང་པོར་བསྐྱར་དུ་འཛེགས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་མི་བོ་ཆེའི་ བྱས་པས་བད་མཁྲིས་རླུང་གསུམ་གྱི་ནད་དང་། ཆུ་སེར་གྱི་ནད།
བཟའ་ཟླས་ཁོ་མཐོང་བ་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་བཟའ་རྒྱུ་ཞིག་སྤྲད་ མཛེ་ནད་སོགས་ལ་ཕན།
ཆོག  འོན་ཀྱང་མགྱོགས་པོ་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་མི་བོ་ཆེ་སྒྱུ་མའི་ མིང་གཞན། དཔག་བསམ་ཤིང་དང༌། འབྱུང་པོའི་གནས། མིག་
གི་རྩ་བ། རྩོད་པའི་ཤིང༌། ཚིམ་བྱེད་སོགས་ཟེར། རྒྱ་གར་སྐད་དུ།
བྱ་མོ་བརླགས་པས་ཁོང་ཁྲོས་རིལ་བསྡད་འདུག  ཅེས་བཤད།
བ་ཧེ་ཌཱ་(बहेडा)དང་། ཝི་བྷི་ཏཀ་(विभितक)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།

སྔོན་རྩིས་ཡག་པོ།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

བྱ་རྐང་།

སྔོན་རྩིས་ཡག་ཤོས་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོང་

ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྒོར་བ་མཁལ་མའི་དབྱིབས་འདྲ་བའི་མཐར་ཉག་ག་
གཏིང་རིང་པོ་ཡོད་ལ། ལོ་མའི་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀར་སྤུ་དཀར་
འཇམ་པོ་ཡོད། མེ་ཏོག་སྔོན་པོ་
བྱའི་རྐང་པ་འདྲ་བ་ཡལ་ག་དང་
སྡོང་པོའི་རྩེར་འཆར་ལ། ནང་
དུ་ཡོད་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་སྔོ་ནག་
སྨིན་རྗེ ས ་འབྲུ་གུ་སེ ར ་ནག་
མང་པོ་ཡོང་བ་ཡིན།

ཚར་དུས་ཏག་ཏག་སྔོན་རྩིས་ནང་བཞིན་

དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེ་ན། འགྲོ་སོང་གི་སྔོན་

སྔོ་སྨན་འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་
རྩིས། དུས་ཚོད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས། སྤུས་ཀའི་
ཤིག་ཡིན། སྡོང་པོ་སྔོ་སྐྱ་ཕྲ་བར་སྤུ་དཀར་ཐུང་ངུ་འཇམ་པོ་མང་
ཞིང་། སྡོང་པོའི་སྟོད་ཆ་ནས་ཡལ་ག་རེ་གཉིས་ཙམ་གྱེས་པ་དང་། སྔོན་རྩིས་བཅས་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལས་ཀ་

བསྡད་པ་ཞིག་བྱུང་ན། སྔོན་རྩིས་དེ་ཡག་

པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་མིན་འབུམ་བཅུའི་
སྔོན་རྩིས་ཕུལ་ཏེ་འབུམ་ལྔས་ལས་ཀ་ཆ་

ཚང་གྲུབ་ན་དེ་སྔོན་རྩིས་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བ་

རེད། དངུལ་ལྷག་དེ་གཞན་པར་ག་བསྒྱུར་
བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་

སྐྱེ་གནས། བོད་ལྗོངས་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ། ཤར་ཧི་ ཁྲོལ་མ་སོང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་
མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་དམར་རི་གར་ཞ་
སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༣༢༠༠ ནས་
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