སཱར་ནཱཐ་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས།

ཆོས་འཁོར་དང་པོ་བསྐོར་ཡུལ་

  བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༤༤      

      ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧                 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།         

༄༅། །གན་རྐྱལ་ལོག་པ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

   སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༨༦

    

ཧིན་སྒོར། ༥

༄༅། །དེང་རབས་རིག་གནས་གསར་པའི་བརྡ་ཆད་ཤན་སྦྱར་མ།།

ཧ་ཧ་ཧ་་་

དེ་འདྲའི་ཆོབ་ཚ་བ་ལ།

antiseptic - གཉན་འགོག

arms - གོ་མཚོན། གོ་ལག

arsenic - བ་བླ།

argentite - དངུལ་རྡོ་སྐྱ་བོ།

artificial satellite - བཅོས་མའི་འཁོར་སྐར།

artillery - མེ་སྒྱོགས།

ascendent - འདྲོང་སྐྱེ།

aster - ལུག་མིག

ཅོ་ལགས། གང་གནང་སོང་།
དེ་འདྲའི་དགའ་མདོག་ལ།

ལགས། འདིའི་ནང་ལྟད་མོ་
དགོད་བྲོ་པོ་ཞིག་འདུག

ལྟོས་དང་། ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག

ཙི་ཙི་དང་ཞི་མིའི་ལྟད་མོ་
རེད་འདུག་ག

ཧ་ཧ་ཧ་་་ ཞི་མི་འདི་སྙིང་རྗེ།
ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་

abuse ༡། ཀཿ ལོག་པར་སྤྱོད་པ། = དབང་ཆ་ལྟ་བུ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པའམ་ལོག་པར་སྤྱོད་པ། ཁཿ དམའ་འབེབས་པ། = དམའ་འབེབས་སམ་མཐོང་ཆུང་

གིས་ཚིག་ངན་བརྗོད་པ། ༢། ལོག་སྤྱོད། = དམན་ལྷག་ལོག་གསུམ་གྱི་ལོག་པ།

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་

academic ཤེས་ཡོན་གྱི། གཙུག་ལག་གི། = སློབ་གྲྭ་དང༌། མཐོ་སློབ། གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་སོ་སོའི་ཤེས་ཡོན་ནམ་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བའི།

academician ༡། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། = གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། ༢། གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བྱ་བ་སྤེལ་མཁན།

academics གཙུག་ལག་སློབ་ཚན། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་ཚན་དང་སློབ་སྦྱོང༌།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

academy གཙུག་ལག་སློབ་ཁང༌། = རིག་གནས་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གམ་དུ་མ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་སློབ་གཉེར་ཁང༌།

ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་<<ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབེབས་བརྡ་ཆད་>>དེབ་ཕྲེང་ཁག་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་པར་རིས་དང་བཅས་བཀོད།  

༢

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

༄༅།།གཉིད་ཁུག་མཛེས་མ།།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

སྒྲུང་ཐུང་།

མིས་གང་ཟེར་ལ་མ་ཉན། གང་བྱེད་ལ་ལྟོས།

ལུས་འདར་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཅི་ཤོད་འདི་ཤོད་མེད་པར་།   “སྤུན་ཟླ་

འདོན་ཐེངས་སྔ་མའི་འཕྲོས།་་་

བརྡ་མ་འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག” ཅེས་བཤད་རྗེས་མིད་པ་

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲི།

དེ་ཉིན་དགོང་དྲོ་སྟག་ལྷས་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིའི་གནས་
སྟངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སྒྲོལ་མ་དང་། བུ་མོ་གཉིས་ལ་བཤད་དེ་ནང་མི་ཚང་

མ་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད། འོན་

ཀྱང་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས། “སང་ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་སྐྱིད་པོ་མེད་ལུགས་ཀྱི་སྐྱག་
རྫུན་མ་བཤད་ན། གུང་བྲན་ཏང་གིས་ཁྱེད་རང་མ་ཟད་ང་ཚོ་མ་བུ་གསུམ་

འོན་ཀྱང་བུ་མོ་དེར་བསྡད་མེད། མོ་ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱིས་ ཡང་བཙོན་འཇུག་གིས་མནར་གཅོད་ཚོད་མེད་གཏོང་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་རེད།
གཟབ་གཟབ་ངང་རྒྱལ་པོ་སི་ཊི་ཕེན་གྱི་རྒྱལ་ཁང་ལ་བསྐྱལ་ཟིན། ལར་ནས་ད་ཆ་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་བའི་རྗེས་སུ། སྔ་མའི་རྩིས་བྱས་ན། ང་
སྲས་མོ་རྒྱལ་ཁང་དུ་སླེབས་ནས་སེམས་དགའ་དགོས་ཀྱང་སེམས་
ནང་ལ་བོར་ཟིན་པའི་བརྩེ་དུང་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་བསམ་རྒྱུ་མེད།

དེའི་རྗེས་མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་སྲས་མོ་རང་

ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་ལ་ཁྲིད་དེ། ད་དགའ་བ་སྒོམས་ཤིག  ཁྱེད་རང་

གིས་སྐྱོ་སྣང་ལྡན་པའི་ངང་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུག་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད།

ང་ཚོས་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་ཆུ་མ་སྐམ་བར་དུ་གཅིག་པུ་གཞག་ཆོག  
ཅེས་བཤད།

རང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་རེད། སྡོད་ས་ནི་སྦྱིན་བདག་གི་ཁང་པ་ཡག་པོ་འདི་བེད་སྤྱོད་
གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ལས་ཀ་ནི་ཚོགས་འདུ་མང་པོར་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། རྙིང་
བཞི་རྩ་གཏོར་གྱི་ལས་འགུལ་དང་། འཐབ་འཛིངས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་

པ་ཙམ་མ་གཏོགས། སྔ་མོ་ནང་བཞིན་ཉིན་གང་ཚེ་གཡོག་ལྟ་བུར་སྐུལ་འདེད་
བྱེད་མཁན་མེད་པ་དང་། ཁྲལ་དང་འུ་ལག་ཀྱང་བསྒྲུབ་མི་དགོས། ཁྱེད་

རང་ཡང་གུང་བྲན་ཏང་མིའི་གྲས་ལ་བཞག་སྟེ་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐྱིད་པོ་མེད་པའི་གནས་

ཚུལ་གང་མང་རྫུན་བཟོ་བྱས་ཏེ་བཤད་དགོས།” ཞེས་སྐུལ་མ་བྱས་པ་རེད།

ལྷ་མོ་བཟང་པོ་གསུམ་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྒུག་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། སྐྱ་ གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཞིག་གིས།   “བོད་རིགས་བློ་

རེངས་ལྷ་མོ། སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོ། ཞེས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒྲ་ཞིག་ མཐུན་ཚོ། སྟག་ལྷ་ཁོ་རང་དེ་སྔ་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་དང་། ཏཱ་ལའི་ལོག་སྤྱོད་

གིས་སྐྱོ་སྣང་ལྡན་པའི་སྲས་མོ་སྐད་གཏོང་བཞིན་པ་ཐོས། སྲས་མོས་ པའི་ངན་བྱུས་འོག་ཏུ་ཚུད་དེ་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ཕྱིན་པ་རེད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་
ལམ་སང་སྣང་བར་འཇགས་པའི་སྒྲ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། སྐས་ གར་ནང་དུ་སྐྱིད་པོ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་དང་། བོད་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་སྟེ་སྐྱིད་

པའི་ཉི་མ་ཤར་འགོ་ཚུགས་པ་ཤེས་ཏེ། ད་ཆ་མེས་རྒྱལ་གྱི་པང་དུ་ཕྱིར་ལོག་
པ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོས་ཁོང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁོང་གིས་

རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱིད་པོ་མེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་ཀྱི་རེད། ཚང་མས་དོ་སྣང་ཡག་
པོ་བྱས་ཏེ་ཉན་དགོས།” ཞེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐད་སྦུག་དེ་
སྟག་ལྷའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་པ་རེད།

དེ་སྔ་མི་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་མྱོང་མེད་པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་གང་ཤོད་དགོས་པ་རྣམས་རྫུན་བཟོ་བྱེད་དགོས་ཐུག་དུས་

སྟག་ལྷས་སྐད་སྦུག་ལག་པར་བཟུང་སྟེ། སེམས་ལ་དངངས་འཚབ་དང་

བདུད་མོ་དེ་རེད། ཅེས་བཤད་དེ། ལྷ་མོ་གསུམ་རྒྱལ་ཁང་གི་བར་

ཁྱམས་སུ་སྲས་མོ་འཚོལ་དུ་རྒྱུགས་ཕྱིན་ཏེ། རྒྱ་སེ་མེ་ཏོག རྒྱ་སེ་མེ་
ཏོག ཅ་ལག་གང་ལའང་ལག་པ་མ་འཆང་ཨང་། ཞེས་སྐད་བརྒྱབས།

ཕོ། ད་ཤོད་ཅིག རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་མང་པོ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་རོགས་སྐྱོར་གང་ཡང་
མེད་པར་བོད་མི་ཡུལ་གྱར་བ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མྱངས་དང་མྱོང་

བཞིན་པའི་སྐོར་ཤོད་ཅིག” ཅེས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་རྗེས་སྟག་ལྷས། “འོ་
རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་མི་རྣམས་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་
དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གང་ཡང་མི་འདུག སྔ་མོ་དང་མི་འདྲ་བར་

༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ག་དུས་མཇལ་མཇལ་རེད།” ཅེས་བཤད།

དེ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ཞིག་གིས། “དེ་རིང་སྟག་ལྷས་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་ནང་དུ་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་མྱངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སེམས་འཚབ་སྟེ་གང་

ཤོད་འདོད་ཡོད་པ་ཁ་ནས་མི་ཐོན་པར་ཁག་མི་འདུག ཉི་མ་རྗེས་མ་ཞིག་
ལ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་བཤད་ན་འགྲིག་གི་རེད།” ཅེས་བརྗོད་དེ་དེ་ཉིན་གྱི་
ཚོགས་འདུ་གྲོལ་བ་རེད།

ནང་དུ་སླེབས་རྗེས་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས། “ད་སྐད་ཆ་ཤོད་སར་སླེབས་དུས་

རེ་རེད།” ཅེས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་སྨྲས། དེའི་ལན་དུ་སྟག་ལྷས་

དཀྲོལ་བའི་ངང་ནས། ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་

ལྷ་མོ་ཆུང་ཤོས་ཀྱིས་ལམ་སང་། ཉོན་དང་། དེ་གནོད་འཚེ་ཅན་གྱི་

སུ་ལངས་ཡོད་པའི་ཟླ་བ་སྒྲོལ་མས་དཔུང་ཟུར་རྒྱག་བཞིན། “ཡ་་་ ཨ་

སྟོད་གོས་རྩབ་རལ་མདོག་ཉེས་ཤིག་གཡོགས་ཏེ། མོ་ཊ་ཐོག་མེད་པ་ཞིག་

ཅན་པ་དང་དམར་སྲུང་དམག་གི་ན་གཞོན་རུ་ཁག་གིས་རྔ་དང་རོལ་དབྱངས་

སྔགས་འདོན་བཞིན་པ་ཐོས།

བརྣངས་ཏེ་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་བྱས་ཏེ་ལུས་པའི་སྐབས་སུ། ཁོ་པའི་འཁྲིས་

ཤོད་མ་ཐུབ་པར་གང་བྱས་པ་རེད། གཏམ་གྱི་དཔེ་ལ། ཤོད་སར་ལྕེ་ཆད། །ལས་

གི་སྟེང་དུ་ལངས་བཅུག་སྟེ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་རུ་སྟར་བསྒྲིགས། ཧུར་བརྩོན་

རེད། སྐབས་དེར་མེ་རཱི་ཝེའེ་དཱར་གྱིས་བར་ཐག་རིང་པོ་ནས་ངན་

ཚོ། རྒྱ་གར་ལ་ཚ་བ་ཆེན་པོ་འདུག སྐྱིད་པོ་མི་འདུག དེར་མ་ཟད་སྐད་

སང་ཉིན་དེར་རྒྱའི་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཕག་རི་བ་ཡོངས་

རྫོགས་འདུ་འཛོམས་དགོས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་བྱས། སྟག་ལྷར་གོས་ཐུང་དང་

འཛེག་གཡས་འཁྱིལ་བརྒྱུད་ནས་ལྕོག་མཁར་གྱི་རྩེ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

སར་ལག་ཞར། །ཟེར་བ་ལྟར་དགོས་སར་ཆད། མི་དགོས་སར་ལྷག དེ་འདྲ་ག་
དབུགས་རིང་ཞིག་འཐེན་ཏེ། “ངས་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུས་པ་དེ་དྲན་ཏེ། སྐྱག་རྫུན་རྩ་བ་ནས་ཤོད་
ཐུབ་མ་སོང་།” ཞེས་བརྗོད།

སྐབས་དེར་ཕག་རིར་ཀོང་སིའམ། རུ་ཁག་མཉམ་ལས་ཚུགས་ཟིན་

པས་རུ་ཁག་བརྒྱད་པའི་འབྲི་གཡག་དང་། ར་ལུག་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ཏེ་དེ་དག་གི་རྫི་བོ་དང་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་སྟག་ལྷར་སྤྲད་
པ་རེད། སྟག་ལྷས་འབྲི་གཡག་གི་རྫི་བོ་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་དགུ་ཞིག་བསྡད་
པའི་རྗེས་སུ་ཉིན་གཅིག་རང་གི་ནང་མི་ཡོངས་རྫོགས་འཁྲིད་དེ་འབྲུག་ཡུལ་

དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། སྟག་ལྷ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་ཕག་རི་
བ་མང་པོའི་བསམ་པར། “སྟག་ལྷས་རྒྱ་གར་སྐྱིད་པོ་མི་འདུག བོད་མི་མང་
པོ་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཚང་མ་སྐྱག་རྫུན་ཡིན་པ་ཐག་ཆོད།

གལ་ཏེ་སྐྱིད་པོ་མེད་པ་དངོས་གནས་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོ་ཡང་བསྐྱར་བྲོས་བྱོལ་
ལ་འགྲོ་དགོས་དོན་མེད།” ཅེས་ཕན་ཚུན་གསང་སྟབས་ཀྱིས་ཤོད་རེས་

བྱས་ཏེ། དེའི་རྗེས་ཕག་རི་བ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཡུལ་དུ་བྲོས་
བྱོལ་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད།། །།

མཚར་གཏམ་

ག་རེ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་དམ་།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

རྫོགས་སོ།།

བཅད་པ་མ་ཟད། དེ་ཉིད་ཁོ་པས་བཅད་པ་ཁས་ལེན་ཀྱང་བྱས་པ་

རེད། ཡིན་ནའང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་པ་རེད། ད་སློབ་

༄༅། །ལོ་རྒྱུས་དགེ་རྒན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བར་ལ་སློབ་ ཕྲུག་ཚོས་ཁོའི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་བཏང་མེད་

འོན་ཀྱང་ད་གཟོད་བདུད་མོའི་ངན་སྔགས་དེ་ཤུགས་ཞེ་ ཕྲུག་རྣམས་ལ་དྲི་བ་གཏོ ང ་གི ་ ཡོ ད །

པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར།

སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བར་ལ། སློབ་ཕྲུག་ཚོ།

རྒན་ལགས། ང་ཡིན་ཟེར་ན། ཇོར་ཇིའི་

དྲག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། བདུད་མོ་དེས་ནག་ཁུང་ནས། ཉི ན ་གཅི ག ་ལོ ་ རྒྱུས་དགེ ་ རྒན་དེ ས ་
འཕང་ལོ་ལ་ལག་པ་ཆོངས། ངས་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ལག་པ་ཆོངས།
ཞེས་ངར་སྐད་བརྒྱབས་པ་དང་། རྨི་ལམ་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞིན།

སྐྱ་རེངས་ལྷ་མོས་འོད་མདངས་འཚེར་བའི་འཕང་ལོ་ལ་འཆང་ ཉིན་གཅིག་ཇོར་ཇི་ཝ་ཤིན་ཊོན་གྱིས་
ཕྱིར་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་རེད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཁོ་པའི་པཱ་ལགས་ཀྱི་སེའུའི་ཤིང་སྡོང་

སློབ་ཕྲུག་བློ་ལྡན་གྱིས་ཡར་ལངས་ནས།
ལག་པར་ད་དུང་སྟ་རེ་བཟུང་ནས་བསྡད་
ཡོད་རེད། ཅེས་ལན་བཏབ།

༣

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

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

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༧

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་བློ་

གཅིག་གིས་བློ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དབྱངས་སྙན་པར་འགྱུར་

༄༅། །གཤམ་གྱི་ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་

སྟོང་གི་བར་དུ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་རོ། །བཅངས་

འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

སྡེ་པ་པའི་ལྡེབ་མ་བཅུ་བཞི་པའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་ཡོད། གཟུངས་

སྔགས་འདི་བཟླས་པའི་ཕན་ཡོན་གཞུང་དེ་རང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་གང་
འཚམས་ཡོད་པས། བསྐྱར་ཟློས་ཞུ་མི་དགོས་པར་གཞུང་ཧྲིལ་པོ་

གཤམ་དུ་བཀོད་པ་ལས་མཁྱེན་ངེས། ཆོས་ཚན་འདི་ཉིད་སུས་བསྒྱུར་
མིན་གྱི་འགྱུར་བྱང་མི་གསལ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བྷཊྚཱ་ར་ཀསྱ་

པྲཛྙཱབུདྡྷི་བརྡྷན་ནཱ་མ་དྷཱར་ཎཱི། བོད་སྐད་དུ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་བློ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ་ཀུ་མཱ་

ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨཨ་ར་ཛེ། བི་ར་ཛེ། ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། ཤོ་དྷ་ནི་

བི་ཤོ་དྷ་ནི། ཤོདྷ་ཡ་བི་ཤོདྷ་ཡ། ཨ་མ་ལེ་བི་མ་ལེ་ཛ་ཡ་བ་ཏི་རུ་རུ་
ཙ་ལེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། གང་ཞིག་འདི་འཛིན་པ་དེ་ཟླ་བ་

༄༅། །ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱི་ཁྲིམས་རའི་ནང་མི་གཉིས་སླེབས་པ་
རེད། ཁོ་གཉིས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོས་ཁ་རྩོད་རྒྱག་གིན་རྩོད་རྙོག་དེ་ཐག་གཅོད་

བྱེད་པར་བཱིར་བལ་གྱི་ཕྱག་རོགས་དགོས་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོ་
གཉིས་ཀྱི་ཁ་རྩོད་རྒྱག་དོན་དྲིས་སྐབས།

མི་དང་པོ་དེས་ལབ་པ། “བློན་ཆེན་ལགས། ང་རང་མི་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན།

ང་རང་ས་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ཉི་མ་ཚ་པོ་དེའི་འོག་ཏུ་མགོའི་སྟེང་དུ་དོ་པོ་ཆེན་
པོ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་ཡོང་བཞིན་པའི་སྐབས། ལམ་དུ་ཐང་ཆད་དེ་དོ་པོ་མར་ཕབ་

སྟེ་ངལ་གསོ་ཏོག་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ངས་མུ་མཐུད་འགྲོ་

རྒྱུ་བྱས་ཏེ་དོ་པོ་དེ་རང་གི་མགོ་བོའི་སྟེང་དུ་འགྱོག་སྐབས། དོ་པོ་དེ་ལྗིད་པོ་ཡོད་
སྟབས་ངས་ཁོང་ལ་དོ་པོ་དེ་མགོའི་སྟེང་དུ་འགྱོག་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན།”

མི་སྐྱོ་པོ་དེས་མུ་མཐུད་དེ། “བློན་ཆེན་ལགས། ཁོས་ང་ལ་ཕྱག་རོགས་

ཞུས་པའི་གླ་ཡོན་གང་ཡོད་དྲིས་བྱུང་བས། ངས་ཁོང་ལ་སྟེར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་
ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཁོས་དོ་པོ་དེ་ངའི་མགོ་བོའི་སྟེང་དུ་འགྱོག་རོགས་གནང་

སོང་། རྗེས་སུ་ཁོས་རོགས་པ་བྱས་པའི་གླ་ཡོན་དགོས་སྐོར་གླེང་འགོ་བཙུགས་

སོང་། བློན་ཆེན་ལགས། ང་རང་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ཁོང་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་བཟོ་
རོགས། སྐུ་མཁྱེན།” ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད།

ཁོའི་སྐད་ཆ་ཆ་ཚང་ཉན་རྗེས་བཱིར་བལ་གྱིས་མི་གཞན་དེར། “ཁྱེད་

ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། མི་དེས། “ལགས་ཡོད། བློན་

ཆེན་ལགས། ངས་དོ་པོ་དེ་མ་བཀྱག་གོང་ལ་གླ་ཡོན་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དྲིས་སྐབས་
ཁོས་ང་ལ་གང་ཡང་མེད་སྟེར་རྒྱུ་བྱས་སོང་། ད་ཆ་ངས་ཁོང་ལ་གང་ཡང་མེད་པ་

དེ་སྤྲོད་རོགས་ཞུས་སྐབས་ཁོས་དེ་དེ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག”

ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་དེ་མ་ཐག་མི་དེ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་སྐྱོ་པོ་

དེ་རང་གི་ཚིག་གི་དྲ་བའི་ནང་བཅུག་སྟེ་དངུལ་འཕྲོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་

པ་རེད། དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་མི་དེར། “སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁོའི་ཚབ་ཏུ་ངས་ཁྱེད་
ལ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་སྤྲད་ཆོག ངའི་མཉམ་དུ་ཤོག་དང་།” ཞེས་བརྗོད།

དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་མི་དེ་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་འཁྲིད་དེ་རང་ཉིད་རྐུབ་

བཀྱག་ཅིག་གི་སྒང་དུ་བསྡད་པ་རེད། ཁོས་ལབ་པར། “རྐུབ་བཀྱག་འདིའི་འོག་ཏུ་ལྟོས་

དང་ཁྱེད་ལ་གཅིག་རྙེད་ཡོང་།” ཞེས་ལབ་པ་རེད། མི་དེས་ཀྱང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་
བཙལ་ཀྱང་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་ན། “བློན་ཆེན་ལགས། འདི་རུ་གང་ཡང་མི་འདུག”
ཅེས་ལབ་པ་རེད། བཱིར་བལ་གྱིས་ལབ་པ། “ཨ་ལས། ཡག་བྱུང་། བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རོ ། །གཟུགས་བཟང་བར་འགྱུར་རོ ། །ལན་ཅིག་བཀླགས་ན་བསྐལ་པ་
པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་ན་
མཁས་པར་འགྱུར་རོ། །འབུམ་ཕྲག་གཉིས་བཟླས་ན་རིག་པ་འཛིན་
པར་འགྱུར་རོ། །འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་ན་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པས་གྲུབ་
པར་མ་གྱུར་ན་དེའི་ཚེ་དེ་ཉིད་(སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར་རང་དུ་འགྲེང་བུ་མི་
གསལ་ཡང་ཡིག་གཟུགས་སྔ་ཕྱི་དང་བསྟུན་ནས་ཞིབ་མོར་བལྟས་ན། ད་ཡིག་

བོད་ནི་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བའི་ཡུལ་ཞིག་ཡིན་ལ། བུ་བྱམས་པའི་ཕ་ཡུལ་

དང་ཉེ་བ་འདུག་པས། འགྲེང་བུ་ཆད་པར་དོགས་ནས། དེ་ཉིད། ཅེས་བཅོས་ཀྱང་ ནི་བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་རེད། ཁོ་པའི་གྲོང་གསེབ་ནས་གྲོང་
དཔེ་བསྡུར་མའི་ནང་དུ་སྡེ་དགེར་ང་ཉིད་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་འདུག་ན། དཔྱད་ ཁྱེར་ཉེ་ཤོས་བར་ལ་རྟ་བཞོན་ནས་ཉིན་གསུམ་ཙམ་འགྲོ་དགོས་
གཞིར་འགྱུར།)མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་(གོང་གི་ ཀྱི་ཡོད། ཁོ་པའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཡུལ་སྐད་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རྒྱག་
མཆན་ལྟར་ཡིན།)ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་བསླུས་

པར་གྱུར་ཅིག རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཤེས་རབ་དང་
བློ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༢༠༽ རོགས་པ་བྱས་པའི་གླ་ཡོན།

༄༅། །བུ་བྱམས་པའི་གོས་ཐུང་། །

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

གང་ཡང་མེད་པ་དེ་རྙེད་པ་རེད། དེ་ཡར་ལེན་ནས་འཁྱེར་རྒྱུགས།” ཞེས་གསུངས་པས།

མི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་དེ་ངོ་ཚ་བཞིན་མགོ་བོ་སྒུར་ཏེ་ཁྲིམས་ར་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད།། །།

༢༡༽ བློ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས།

གི་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་ཐོག་འབྲི་ཐབས་བོད་ཡིག་ལས་གཞན་མེད།

ཁོའི་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུའང་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐད་དེ་
ཉིད་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

སྐབས་རེ་སློབ་གྲྭ་དེར་ཡོང་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གསར་

པའི་ཁྲོད་ནས་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་ཡུལ་སྐད་དེ་ཉིད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུ་བྱམས་པས་ཁོ་ཚོར་ག་ནས་ཡིན་

དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཕ་ཡུལ་གང་འདྲ་ཆགས་མིན་གྱི་སྐད་ཆ་འདྲི་
ཡི་ཡོད། ཡུལ་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་བྱུང་ན། བུ་བྱམས་པ་དགའ་པོ་ཞེ་
དྲག་ཡོང་གི་ཡོད།

༄༅། །ཉིན་གཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་གྱིས་ཁྲིམས་རའི་ནང་། “འཛམ་གླིང་འདིའི་
ནང་བློ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དང་འཇིགས་སྣང་མེད་མཁན་གྱི་མི་དེ་སུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། དུས་རྒྱུན་ནས་ངོ་བསྟོད་སྤྲེལ་ལད་ལ་དགའ་བའི་སྐུ་

བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལས་བློ་སྟོབས་ཆེ་བ་སུ་
ཡང་མེད།” ཅེས་ཚང་མས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་རེད།

འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱི་ཀླད་པའི་ནང་ལན་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ན། ཁོས་

ཅི་ཡང་མ་ལབ་པར་བསྡད། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་ཁོའི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་འགྱུར་ཏེ། “བཱིར་
བལ། ཁྱེད་ཀྱིས་གང་དགོངས་ཀྱི་འདུག་གམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས།

“རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངས་བལྟས་ན་ཚང་མའི་ནང་ནས་བློ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕྲུ་ ཁོས་རང་གི་ཨ་མ་དང་ཁ་བྲལ་བའི་ཉིན་མོ་དེ་དྲན་གསོ་བྱས་པ་
གུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག” ཅེས་ལན་དེ་ལྟར་ཕུལ་བ་རེད།

ཁོའི་ལན་དེར་རྒྱལ་པོ་ཧ་ལས་ཏེ་གསུངས་པ། “ཁྱེད་ཀྱིས་གང་གསུངས་

པ་དེ་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་བམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། བཱིར་བལ་གྱིས། “ལགས་འོང་།
འོན་ཀྱང་ང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་གི་དུས་ཚོད་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས་པར།

རྒྱལ་པོས་ཀྱང་ཁོང་གི་བློ་འདོད་ལྟར་དུས་ཚོད་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་ཉིན་ཤས་འདས་
པ་དང་ཁོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་བརྗེད་ཟིན།

རེད། ཨ་མ་ལགས་བཞག་ནས་ཡོང་བའི་སྐྱོ་ཉམས་དང་ཁེར་རྐྱང་
སྣང་བ་དང་ལམ་བར་གྱི་ཚོར་སྣང་དེ་དག་རྒྱུན་རིང་པོ་བསྡད་
པ་དྲན་པ་རེད།

བུ་བྱམས་པ་ལམ་ཁ་སྟོན་མཁན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

གངས་རི་དང་ལ་ལུང་མང་པོ་འགྲིམས་ནས་ཡོང་བ་རེད། ལམ་

ཉིན་གཅིག་བཱིར་བལ་གྱིས་ཁྲིམས་རའི་ནང་བྱིས་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་ བར་ལ་རོགས་པ་འགའ་ཤས་ནད་པ་ཆགས་པ་དང་། འགའ་ཤས་

འཁྱེར་ནས་སླེབས་པ་རེད། བྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་བས་སྐད་ཆའང་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ རྨས་པ་མ་ཟད། ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་མེ་

མེད། འོན་ཀྱང་བྱིས་པ་དེ་ཧ་ཅང་འཚུབ་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་པོ་ཞིག་ཡོད་པས་ཚང་ མདའ་གཞུས་ནས་བུ་མོ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་རེད། སློབ་
མས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་བྱིས་པ་དེ་རང་གི་པང་དུ་བླངས། གྲྭའི་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། འགའ་ཤས་
དེའི་ཚེ་བྱིས་པ་དེས་རྒྱལ་པོ་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེད་འགོ་བཙུགས། ཁོས་རྒྱལ་ གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་ནས་སླེབས་པ་དང་། འགའ་ཤས་མོ་ཊའི་ནང་
པོའི་ཨག་ཚོམ་འཐེན་ཞིང་ཁོང་གི་ཁ་སྤུ་དང་རྩེད་མོ་རྩེས་པ་མ་ཟད། རང་གི་རྐང་

པ་ཆུང་ངུ་དེས་རྡོག་རྒྱག་གཞུས་པ་སོགས་བྱས། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་དེ་དག་ལ་
སྣང་བ་ཁྱོན་ནས་མ་བཏང་བར་རྩེད་མོར་མུ་མཐུད་རོལ།

དེ་ལྟར་མཐོང་བཞིན་པར་བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ངས་

བཤད་པ་ལྟར་ཚང་མའི་ནང་ནས་བློ་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཕྲུ་གུ་ཡིན་པ་དེ་མི་བདེན་ནམ།

དང་། འགའ་ཤས་བུ་བྱམས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་ལ་རྐང་ཐང་
ལ་ཡོང་བ་རེད།

འཇིགས་སྣང་ཆེ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་དེའི་སྐབས་སུ།

བུ་བྱམས་པ་དང་ཁོ་པའི་རོགས་པ་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་ྋགོང་ས་

བྱིས་པ་དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་ཨག་ཚོམ་འཐེན་པ་དང་ཁྱེད་ལ་རྡོག་རྒྱག་གཞུ་ཕོད་མཁན་ མཆོག་བསམས་ནས་ཡོང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཁོས་སོ་སོའི་
གཞན་སུ་ཡོད་དམ།” ཞེས་དྲིས་པ་ན། རྒྱལ་པོ་ཨཀ་བར་བཱིར་བལ་གྱི་ལན་དེས་བདེན་ ཕ་ཡུལ་ལ་ག་དུས་བསྐྱར་ལོག་བྱེད་ཐུབ་མིན་བསམ་པའི་ཡུལ་

པ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་དེ་ཡིད་མགུ་བཞིན་བཱིར་བལ་ལ་རྔན་པ་གྱ་ནོམ་པ་གནང་ ལ་འཁོར་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཁོའི་སེམས་ལ་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའི་
བ་དང་། བྱིས་པ་དེར་བྱི་རིལ་འགའ་ཤས་གནང་བ་རེད།། །།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

བསམ་བློ་ཡང་སེ་འཁོར་གྱི་ཡོད།

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད། །

༄༅། །ཁ་པར་གྱི་གསང་ཚིག
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བརྩམས།

མཚེ་ལྡུམ།

མཚེ་ལྡུམ་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན། འདིའི་རྩ་བ་ཐལ་མདོག་
འདྲ་བ་གཅིག་ལ་ཨ་ར་ལྟ་བུའི་རྩ་ཕྲན་ཡོད་པ་དང་། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་ལ་སྐྱེ་གནས་དབང་
གིས་རིང་ཐུང་ཕྲ་སྦོམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་
དང་། འདབ་མ་རིལ་མོ་ཚིགས་མང་ཞིང་
མདོག་ལྗང་ཁུ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལོ་མ་དང་
སྡོང་པོའི་ནང་སྙིང་སེར་པོ་དམ་ཚི་ཡོད་པར་
དྲི་ཞིམ་བྲོ་བ་ཡིན། དེར་མེ་ཏོག་དམར་སྐྱ་
ཆུང་ལ་འདབ་མ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཁ་དོག་
སེར་སྐྱ་འཆར་བའང་ཡོད། འབྲས་བུ་སྨིན་
ཚེ་དམར་པོ་ཆུང་ངུ་སྙིང་དབྱིབས་ཅན་ཤ་
རྒྱུ་ཡིན་པའི་ནང་རུས་པ་ནག་མཁྲེགས་ཅན་
གྱི་འབྲུ་གུ་གཉིས་རེ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ལུག་
མཚེ་དང་། འབྲུ་གུ་མེད་པར་ར་མཚེ་ཞེས་
འབྲུ་གུ་ཡོད་མེད་ཆ་ནས་ནང་གསེས་འབྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་གནས་དབང་གིས་བྲག་མཚེ་དང་
སྤང་མཚེ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།

འོ་ཛི། དེ་འདྲའི་སྙིང་རྗེ་བ་ལ།

ང་ལ་གཅིག་སྟོན་གནང་དང་།

འདི་ཕྲུ་གུའི་རྩེད་ཆས་མ་རེད།
ཚུར་ཁྱེར་ཤོག

སྐྱེ་གནས། བོད་དང་། འབྲུག་ཡུལ། འབྲས་ལྗོངས། ལ་དྭགས། བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་འབྲེལ་
ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད། རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ས་ཁུལ་གར་ཞ་དང་། སྤི་ཏི་སོགས་
སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༥༠༠ ནས་ ༤༥༠༠ བར་གྱི་ས་ཆ་སྐམ་ཤས་
ཆེ་བ་དང་། བྱེ་ཤས་ཅན་གྱི་རི་ལྡེབས། ཆུ་རྒྱུགས་ཤུལ་གྱི་གྲམ། རི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་བྱེ་
མ་དང་རྡོ་ཧྲུག་འདྲེས་པའི་གནས། རྡོའི་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།
བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ཙམ་ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་
ཡོངས་རྫོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་བསྐམ་དགོས།

དེའི་བར་ལ་ཁ་པར་སྒོ་བརྒྱབས་པ་ན།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

མིང་གཞན། འབྲི་དན་དང་། ཕུག་རོན་སྨྱུག་མ། གུ་དུར་སྨྱུག་མ། ཐུན་རྫས་སོགས་ཟེར།

ཛཱ་ཏི།

ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་རྩི་སྨན་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྟེ། ཤིང་སྡོང་སྨུག་
ལ་མཁྲེགས་ཉམས་ལྡན་པ་ཆེ་ཆུང་ཁམ་སྡོང་ཙམ་ལ། ལོ་མ་སྔོ་ལྗང་སྲབ་པར་ཉག་ག་ཆུང་
བ་འཇོ ང ་དབྱི བ ས་ཅན་རེ ་ མོ ས ་སུ་སྐྱེ ་
བ་དུས་བཞིར་སྔོན་པོར་སྡོད་ཅིང་། མེ་
ཏོག་དམར་སྐྱ་རྒས་ཚེ་སེར་པོར་འགྲོ་བ་
དབྱིབས་སྲན་མའི་མེ་ཏོག་འདྲ་བ། སྨིན་
ནས་འབྲས་བུའམ་གང་བུ་དུ་སྨུག་ཟངས་
སྐོགས་འདྲ་བའི་ནང་དུ་འབྲས་བུ་སྨུག་པོ་
སྣུམ་ལ་ཧྲིལ་འཇོང་རྩ་རིས་དོད་ལ་དྲི་བཟང་
བ་ཆེ་ཆུང་ཕལ་ཆེར་ཕུག་རོན་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་ཡོད་པ་སྟེ། ཡོངས་གྲགས་ལ། ཛཱ་ཏི་སྲེག་པའི་
སྒོ་ང་འདྲ། །ཞེས་པ་ལྟར་བྱ་སྲེག་པའི་སྒོ་ང་འདྲ་པོ་ཡོད།

སྐྱེ་གནས། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་མངའ་སྡེ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་སྐྱེ་བ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་ཏ་མིལ་ནཱ་ཌུའི་མངའ་སྡེ་ནང་སྐྱེ་བ་མང་། གཞན་ཡང་སིང་ག་ལ་དང་། ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡཱ་
སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའམ་སྟོན་ཁའི་དུས་འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་
སུ་བཏུས་ཏེ་བསྐམས་ནས་ཕྱིའི་པགས་པ་ཟངས་སྐོགས་འདྲ་བ་དེ་དོར་ནས་སྨན་ལ་
སྤྱོད་དགོས།
བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། འབྲས་བུ་བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བས་རླུང་གི་ནད་རིགས་
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