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71>>>>>>>གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་བཟྔོད་བསན་བྱེད་མི་ཐུབ། …......ཁ་བ་རམ་རྒྱལ།
73>>>>>>>མཇུག་བྱང་།....................................…………………………………...….རྔོམ་སིྒག་པ།
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སྔོན་འགྔོའ་ིགཏམ།

སྤིར་རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ་གྲུ་སྔོ་སྔོ་ན་རང་གི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་སྤྔོད་ཡུལ་གི་ཁབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྔོང་

བའི་བྱ་གཞག་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་སྒྲུབ་གིན་ཡྔོད་ལ། ཁད་པར་དུ་རང་རེའི་དམངས་ཁྲྔོད་ཀི་ཡུལ་ལུང་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་ན་ཤེས་རིག་ཡར་སྐུལ་གི་ལས་ལ་འབད་པའི་དཔྔོད་ལན་མི་བུ་དག་གི་བ་མེད་ཀི་ཀུན་སྔོང་

དང་སྒེར་མེད་ཀི་སྤི་སེམས་ལ་རག་བརན་གི་ངྔོ་སྔོ་བསྔོད་རྒྱུ་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་བྱེད་པར་འཐུས།

ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར། འགྔོ་བ་མིའི་ཤེས་རིག་གི་དཔལ་ཡྔོན་སྐྲུན་པའི་གྔོ་རིམ་རེ་རེའི་ཁྲྔོད་དུ་སྔོན་ཐྔོན་

གི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཙོ་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁྔོངས་དང་མངའ་ཁྔོངས་མང་ཤས་སུ་ཆེ་བ་འཛམ་གིང་འགྔོ་

མིའི་སིྤ་དྔོན་དང་ཆུང་བ་སྔོག་ཆགས་གྔོག་མའི་འཆི་རྐྱེན་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་དཔད་བརྔོད་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་

ཚུལ་དུ་སེལ་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རང་ཅག་བྔོད་པའི་ཡུལ་འདིར་ད་དུང་དངྔོས་སྣང་འགྔོ་མིའི་སྤི་ཚོགས་

ཀི་སྣང་ཚུལ་མང་པྔོ་ཞིག་ང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་པར་ལུས་ཡྔོད་པ་འདི་དག་གི་ཉེ་

སར་བཅར་ནས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན་མ་མཐར་ཡང་འུ་ཅག་གི་འདས་མ་ད་གསུམ་གི་གནད་དྔོན་ཆེ་མ་ཆུང་

གསུམ་ལ་འགན་འཁུར་བའི་གེང་སྔོང་བ་ཡིན་ལ་རང་གི་ཤེས་རིག་གི་སྐེད་ཚལ་གིང་དུ་རང་ནུས་སྐྲུན་པའི་

མེ་ཏྔོག་རྐང་གཅིག་ཅི་ལ་མིན།

དེ་བས། རེབ་འདིའི་བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་འདྔོན་ཐེངས་བདུན་པའི་དེབ་ཆུང་འདི་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་དྲགས་

པའི་ཁ་བའི་ལྔོངས་ཀི་པར་སྐྲུན་ལས་དྔོན་གི་སྐེས་སུ་ཕུལ་བ་ལགས་ན། ན་གཞྔོན་རྔོམ་པ་པྔོར་སྐུལ་བའི་རྒྱུ་

རུ་འགྱུར་བ་དང་འདིས་ཡང་རྔོམ་རིག་ས་བྔོན་འཁྲུངས་པའི་གཤིན་ས་སམ་རྔོམ་གི་འབྲས་བཟང་སིན་པའི་

གྔོ་སྐབས་ཤིག་སྔོལ་བར་གྱུར་ཅིག་གུ།

བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་རྩོམ་སིྒག་པས།

སྤི་ལྩོ་2012ལྩོའ་ིཟླ་1 ཚེས་20ཉིན། 
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

                                                   བཤེས་གཉེན།

རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།
བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་མཐའ་ནས་སྐྩོར་བའི་མཁན་པྩོ་ཞིག་གི་མཛད་རྗེས་ལས།།

ལྔ་རིག་འདབ་ཟུང་བ་དན་གཡྩོ་བའི་ཟྗེའུ་འབྲུ་མངར་མྩོའ་ིཉིང་བཅུད་འཁྲུངས།།

ལས་དབང་བཙན་པྩོའ་ིསྩོ་གྗེགས་རྡུང་བའི་སྩོབ་བུ་ཞིག་གི་སྨྱུག་རྗེ་ལས།།

མྗེས་པྩོའ་ིརྒྱུད་འཛིན་གངས་རིའི་ལྩོངས་ཀི་དཔའ་བྩོ་ཞིག་གི་རྣམ་ཐར་བཞུར།།

ཀུན་རྩོགས་དྲ་བའི་རྒྱ་ལས་ཐར་བའི་རྩོངས་མུན་འཇྩོམས་པའི་གཤྗེད་མ་ལས།།

མུན་སྒས་གཅྩོང་རྩོང་གཡང་ལ་ལྷུང་བའི་རྩོངས་པའི་ཁྱུ་ཞིག་གཉིད་ལས་དཀྩོགས།།

ཟླ་མྗེད་རིག་པའི་བྩོ་གཤྩོག་རྒྱས་པའི་ན་གཞྩོན་ལང་ཚོའི་མྗེ་ཏྩོག་ལ།།

རྗེ་བའི་གསྩོན་ཤུགས་མྗེ་ལྟར་འབར་བ་བཤྗེས་གཉྗེན་མཆྩོག་གི་སྐུ་དྲིན་ཉིད།།

མི་མངྩོན་དབྱིངས་ཀི་ཉི་ལྟར་མཚུངས་པའི་བསླུ་མྗེད་སྐབས་མགྩོན་རིན་པྩོ་ཆྗེའི།།

ཕངས་མྗེད་སིྦན་པའི་འཇིགས་བྲལ་སིང་སྩོབས་ས་སང་རིལ་མྩོའ་ིསལ་གཞུང་ལ།།

ལྗེམ་ལྗེམ་འཁིལ་ཞིང་ལབ་ལབ་གཡྩོ་བའི་མཚན་སན་གྲགས་པ་དཀར་པྩོ་ཡིས།།

གནམ་སའི་ཁྩོན་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་ཞྗེས་པའི་མཚན་བྱང་དམར་པྩོ་ཨྗེ་མ་བརིད།།

འཁྔོར་བའི་སྐྔོ་ཟྔོས།

གཡང་ཕྱུག་འབུམ།
ལང་ཚོ་མྗེ་ཏྩོག་དཀར་བྩོའ་ིའདབ་བརྒྱ་དྗེ།།

འྩོད་འཇམ་ཉི་འྩོད་གཉྗེན་གིས་རབ་བསྐངས་ཀང་།།

མི་འདྩོད་འགྩོང་བྩོའ་ིདྲག་ཆར་ཐྗེབས་ཐྗེངས་ཀིས།།

སྐྩོ་བ་ལི་མྩོའ་ིགདུང་དབྱངས་འགུག་པར་བྱྗེད།།

རབ་མཛེས་ཟླ་བ་དཀར་བའི་རང་བཞིན་ལ།།

མག་མྩོག་དྲི་མ་སྦར་བར་རི་བྩོང་ངན།།

གཞལ་མྗེད་རབ་གསལ་མི་བྩོའ་ིམཁའ་དབྱིངས་ལ།།

སྤིན་ནག་དལ་གིས་ལིང་བའི་འགྩོང་བྩོ་ངན།།

མི་ཡི་ཚེ་འདི་མི་རག་སྒྱུ་མའི་གར་།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

མི་ཡི་འབྱྩོར་བ་མི་རག་རྫ་མགྩོའ་ིབ།།

མི་ཡི་ལང་ཚོ་མི་རག་འཇིག་རྗེན་ལུགས།།

མི་ཡི་ཅི་ཞིག་རག་སྩོང་ཨ་ཐང་ཆད།།

འཇིག་རྗེན་བྱ་དངྩོས་ངྩོ་གཉིས་རལ་གྲིའི་སྩོ།།

བྱ་བ་འགྲུབ་རྒྱུ་མྗེད་པ་འཁྩོར་བའི་དབང་།།

ཅི་ལྟར་དྲན་པ་དྗེ་ལྟར་ལྩོག་འགྲྩོ་བས།།

འཇིག་རྗེན་འཁྩོར་བའི་ཡུལ་འདི་སྐྩོ་བའི་གྲྩོང་།།     

མི་ཡི་ལུས་གཟུགས་མི་མཛེས་འདྲྗེ་ཡིན་ཟྗེར།།

གྩོས་ནི་མཛེས་པར་བྱྗེད་པའི་ལ་ཡིན་གྲགས།།

མི་ལ་འགྲྩོ་དྲུག་སྗེ་ཡི་མཐྩོ་རིམ་ཟྗེར།།

གང་ལྟར་སྡུག་གྩོང་ཉྩོ་བའི་གཞི་མ་རྗེད།།

སྤི་ཚོགས་ངྩོ་བྩོ་འགྱུར་ནས་མི་འདི་བསྒྱུར།།

སྗེར་དྩོན་བསམ་པའི་གཡྩོ་སྒྱུ་ས་གཞིར་ཁྗེབས།།

གང་ཡུལ་གནས་ན་རི་ཡི་དྲ་མང་བས།།

དྲ་བར་མི་ལྷུང་ཟྗེར་བ་དཀའ་མྩོ་རྗེད།།

འཁྩོར་བའི་མི་ཁ་དཀྩོལ་མཁས་རྒྱུད་མངས་གདངས།།

འཁྩོར་བའི་མི་སྗེམས་གཡག་གི་རིད་པའི་མདངས།།

འཁྩོར་བའི་འཇིག་རྗེན་བདུད་ཀིས་དབང་བྱས་པས།།

འཁྩོར་བའི་ནང་ནས་རིང་པྩོར་འཁྩོར་རྐྱང་མིན།།

ཡིད་ཆྗེས་ཆྩོག་པ་ཕ་མ་མིང་སིང་རྗེད།།

ཡིད་ལ་འཛིན་རྒྱུ་ཁ་ཏ་སྩོབ་གསྩོ་རྗེད།།

ཡིད་སྗེམས་འཕྲྩོག་མཁས་ཚན་རིག་སྨྩོ་རླབས་རྗེད།།

ཡིད་ཐང་ཆད་བྱྗེད་སྤི་ཚོགས་ཁྩོག་ནག་རྗེད།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

གཟའ་ཉི་མ།

གསྗེར་གཞུང་གཞྡོན་ནུ། (འབའ་རྡོང་།)
ཁ་སང་སྗེན་པའི་ཕི་དྲྩོའ་ིམཚམས་སྤིན་དང་འགྲྩོགས་ཏྗེ།།

སང་ཉིན་ཅི་བྱྗེད་རྗེད་དགའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ་བསམ་ནས།།

དགྩོང་མྩོའ་ིགཏི་མུག་གཉིད་ཀིས་གཡབ་མྩོ་རང་བྱས་ཀང་།།

མནྩོ་བསམ་རྒྱང་ལ་འཐྗེན་པས་ཡུད་ཙམ་ལ་མ་བྱྩོན།།

ཐྩོ་རྗེངས་སྐར་ཆྗེན་ཁི་གདུགས་འཛུམ་གྲྩོལ་གིས་བསུ་དུས།།

རང་ལུས་རྒྱན་དུ་གྩོས་ཆྗེན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་གཡྩོགས་ནས།།

ཕི་ཚུལ་ཡ་མ་ཟུང་གི་སྤྩོད་ཚུལ་དང་བརྗེས་ཏྗེ།།

གྩོམ་ཁ་ལ་མ་ལྗེམ་ཀིན་རྒྱ་སང་ལ་ཆས་སྩོང་།།

ཐྩོག་མར་བྩོ་རྗེ་མདའ་མྩོ་གཅིག་ཕྩོགས་སུ་གཏད་དྗེ།།

ལྭ་བའི་ཁུག་མར་དངུལ་ལྗེན་བྱང་བུ་དྗེ་བཅུག་ནས།།

འཁྲུལ་སྣང་སྩོང་གི་བསམ་བྩོའ་ིངང་ཚུལ་དང་བཅས་ཏྗེ།།

རྒྱལ་ཁབ་དངུལ་ཁང་ཕྩོགས་ལ་གྩོམ་ཁ་དྗེ་བསྒྱུར་སྩོང་།།

ལ་ལའི་ལག་ཏུ་བརྒྱ་ཤྩོག་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཐྩོབ་བྱུང་།།

ཉུང་ཤས་ལག་ཏུ་སུམ་ཅུ་དྲུག་ཅུ་ཡང་འབྱྩོར་དུས།།

ཐ་མལ་རྒྱལ་བྩོ་འཁྩོར་བཅས་ཁྩོམ་གསྗེང་དུ་ཕྗེབས་འདྲ།།

རྒྱག་གཏམ་སྨྩོ་གར་བཅས་ཏྗེ་རྒྱ་སང་ན་འཁྩོར་རྩོ།།

ལ་ལའི་སྩོར་མྩོ་མ་ལྩོན་དངུལ་ཁང་གི་འགྲམ་ནས།།

ཁ་པར་ལན་བརྒྱར་བཏངས་ཏྗེ་ཅུང་ཙམ་ལ་བསྒུག་ཀང་།།

སྩོར་མྩོ་མྱུར་དུ་མ་འབྱྩོར་སིག་མྩོ་འགའ་བྱས་ནས།།

ངུ་མ་འདར་གིས་ཁྗེར་རྐྱང་མལ་ཤག་ན་ཉལ་འདུག།

སྩོར་མྩོ་ཡྩོད་ན་གྲྩོགས་པྩོ་བརྒྱ་ཚོགས་ཀང་འདུས་ཡྩོད།།

རྒྱ་གྲྩོང་མི་བུ་སུ་ཡང་གྲྩོགས་པྩོ་རུ་གྱུར་ཡྩོད།།

སྩོར་མྩོ་མྗེད་ན་རྒྱ་སང་སྤང་བྩོ་ཡང་མི་བཅར།།

རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་གནས་ནས་སྩོད་པ་རང་བཟང་ངྩོ་།།



7

སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཉམས་ཆུང་ངས་ཀང་རྗེ་བའི་ཉིན་མྩོ་ལ་སྗེབས་ཀང་།།

ཕི་རྩོལ་འཆམ་ནས་གྲྩོགས་དང་སྩོབ་གྲྩོགས་ཤིག་མ་རྗེད།།

གཅིག་པུར་ཉུལ་ན་སྐད་གཉིས་ལྩོ་ཙཱ་ཡིས་མ་ལྩོང་།།

ལྟྩོ་བ་འགྲངས་ནས་གཉིད་མ་སད་ཀི་ངང་བསད་ཡྩོད།།

ཨྗེ་མ་བྩོ་ལན་དྩོན་གཉྗེར་ཤྗེས་འདྩོད་ཀི་བུ་ཆུང་།།

དྗེ་རིང་ངལ་གསྩོའ་ིཉིན་གི་སྣང་བ་ཞིག་མ་ཤར།།

སྩོར་དང་རྗེད་དགའི་ཕྩོགས་ལ་འདྩོད་པ་རང་མ་མྩོས།།

གཅིག་པུར་གྲུ་ཟུར་ཞིག་ན་བྩོ་སྦྩོང་ལ་འབད་འདུག།

ང་རང་གཅིག་པུར་ཉལ་ནས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསད་ཀང་།།

བདྗེ་བའི་སྣང་བ་ཉིན་མྩོའ་ིནམ་མཁའ་ཡི་སྐར་མ།།

རི་ལམ་མ་ཡིན་དྲན་སྣང་སིྐད་པྩོ་ཡི་ཀྩོང་རྗེད།།

ཆ་མྗེད་མ་ཡིན་ན་ནིང་ངལ་གསྩོ་ཡི་སྐབས་རྗེད།།

རྗེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉི་མ་ནམ་མཁའ་ནས་ཤར་དུས།།

བརྗེ་ལན་ནུ་བྩོ་ཁིད་དྗེ་ལམ་ཆྗེན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས།།

ཁིམ་གི་སྩོ་ཁར་འཛུལ་ནས་ནང་མི་དང་མཇལ་བྱུང་།།

རྩོ་མཆྩོག་ཟས་དང་ཁིམ་གི་བྱམས་བརྗེ་དྗེ་དྲན་བྱུང་།།

ལ་ལ་ཡུལ་མིར་འཕྲད་པས་དགའ་བ་ཡིས་འཕྗེལ་ཡྩོད།།

ལ་ལ་སྩོར་མྩོ་མང་བས་ཅི་ཞིག་རང་སྤད་ཡྩོད།།

ལ་ལ་སྩོར་མྩོ་མྗེད་པས་ལྟྩོ་བ་ཡང་བཀྗེས་ཡྩོད།།

རྗེས་གཟའ་ཉི་མ་ངྩོ་མ་འདྲ་མཉམ་ཞིག་མི་འདུག།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ད་ལྔོ། དབྱར་ཟ་གསར་བ་འཛུམ་གིས་བསུ།

ལུང་སྨྱུག་སྨྡོན། (འབའ་རྡོང་།)
གྩོ་ལར་ཆག་གྲུམ་ཤྩོར་བའི་ཆག་འཇིག་གི་འཇིགས་པ་མི་བསུ།།

སལ་གཞུང་ཁག་གིས་བརླན་པའི་ས་གཞི་ཡི་ཉྗེས་པ་མི་གྗེང་།།

འཚེ་བའི་གྲྩོང་ཚོ་ཟགས་པའི་རྐུན་འཕྲྩོག་གི་འདས་དྩོན་བསྐྱུར་ནས།།

གནས་ལུགས་སྩོང་གིས་ཕྱུག་པའི་འུ་ཚང་གི་ལྩོ་རྒྱུས་འཚོལ་ཡ།།

མྗེད་པ་ཡྩོད་པར་སྗེམས་པའི་རིང་ཞྗེན་གི་བསམ་བྩོར་མི་དད།།

ཚན་རིག་དགྲ་རུ་འཛིན་པའི་རྩོངས་དད་ཀི་གནས་ལུགས་མི་མཁྩོ།།

བདྗེན་ལུགས་གླུ་རུ་ལྗེན་པའི་པིར་སྨྱུག་གི་རྗེད་འཇྩོའ་ིཁྩོད་ནས།།

གང་བྱུང་དུས་རབས་གསར་བའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་བསུ་ཡ།།

ནྩོར་ལུག་རྨུག་རྗེས་འབྲངས་པའི་རྗེས་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་དྩོར་ནས།།

ནམ་ཡང་བག་མྗེད་གཡྗེང་བའི་རྗེད་འཇྩོ་ཡི་གཤིས་ངན་བསྒྱུར་ནས།།

ད་ལྩོ་དབྱར་ཟླ་གསར་བའི་མཛེས་སྡུག་གི་འཛུམ་བག་ཀྩོང་ནས།།

མ་འྩོངས་གངས་ལྩོངས་གསར་བ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་སུ་ཞུགས་ཡ།།

འབའ་ཡུལ་གི་འཆམ་མཐུན་སྤྔོ་དབྱངས།

                                                                                མི་རྐྱང་ལྡོམ་པྡོ། (མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐྡོ་འབིང་།)
མཚོ་ཆྗེན་ཁི་ཤྩོར་རྒྱལ་མྩོའ་ིལྩོ་ཕྩོགས་ན།།

བསྩོད་ཆྗེན་མཐྩོན་པྩོ་བཅུ་གསུམ་རབ་བརྒྱན་པའི།།

ལྩོངས་སྤྩོད་རྣམ་སས་མཛོད་ལ་འགྲན་ནུས་པའི།།

ཕ་ཡུལ་འབའ་རྫྩོང་གཡང་གི་ར་བ་སིྐད།།

སྩོད་ན་མཛོ་མྩོ་ནུ་རྗེའི་བང་རིམ་མཐྩོ།།

དམངས་སྗེམས་བརྗེ་བ་རབ་དཀར་འྩོ་མ་བཞིན།།

བར་ན་ཨ་མ་ལ་ལམ་མདངས་ཀིས་མཛེས།།

ཟས་གྩོས་རང་འགྲུབ་འབའ་ཡུལ་མང་ཚོགས་སིྐད།།

སྨད་ན་བཙན་སྐྗེས་དགྲ་འདུལ་ཟིལ་གིས་འགིང་།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དུས་བདྗེ་ཞི་འཇགས་འཚོ་བ་ཞྩོ་བཞིན་ཆགས།།

དབུལ་སྗེལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྩོམས་སབས་སྔར་ལས་ཡངས།།

འཆམ་མཐུན་སིྤ་ཚོགས་གསར་བའི་དགྗེ་མཚན་སྩོན།།

ཕྩོགས་བཞིའི་མགྲྩོན་པྩོ་མ་བསྡུས་ངང་གིས་འདུ།།

སྣ་ཚོགས་རྗེ་མྩོའ་ིཡྩོ་ལང་སིྤན་བཞིན་འཕྩོ།།

འདྩོ་རིག་ར་ཕྩོའ་ིའཚེར་སྐད་ལང་ལང་སྒྩོག །

རིགས་དྲུག་འགྲྩོ་བའི་རླུང་ར་མཁའ་ལ་འཕུར།།

ཚེ་སྔོག་ཁེར་རྒྱུ་ཞིག་གི་སྨེ་ངག

མཁན་པྡོ་རྒྱལ།
གྲགས་འགུལ་དབྗེན་པའི་རི་ཐང་སྐ་བྩོ་ན།།

རྫི་བྩོ་མྗེད་པའི་ལུག་ཁྱུ་རི་ལྩོམ་ཞིག།

རི་སྤང་མཆྗེ་བ་དུག་གི་མདུང་རྗེ་ན།།

ཉམ་ཆུང་ཚེ་སྩོག་ཅིག་གིས་འྩོ་དྩོད་འབྱིན།།

ཁ་ཁུ་སིམ་པྩོའ་ིདབྗེན་འགྩོལ་སྐ་ལུང་ན།།

མ་མྗེད་དྭ་ཕྲུག་ཡུ་མྩོ་ཁྗེར་འཁམ་ཞིག།

ཁམ་ཅན་རྩོན་པའི་དཀྲུམ་མདའི་དུག་ཁ་ཅན།།

ཚེ་སྩོག་ཁྗེར་རྒྱུ་ཞིག་གིས་སྨྗེ་ངག་འདྩོན།།

རང་བྱུང་འཁི་ཤིང་འཁིགས་པའི་ནགས་ཚལ་ན།།

ཡང་རལ་གཤྩོག་ཤུགས་གཉྩོམ་པའི་བྱིའུ་ཆུང་ཞིག།

སྡུག་ཆྗེན་ཁ་མྩོའ་ིསྗེར་གྲིའི་སྩོ་ཁ་ན།།

སྐབས་མྗེད་ཚེ་སྩོག་སྤུ་ཉག་ཁྗེར་རྒྱུ་ཞིག།

འཇིག་རྗེན་དཀར་ནག་རྩོད་པའི་གཡུལ་ལུང་ན།།

ཡང་དག་གནས་ལུགས་འཛིན་པའི་དཔའ་བྩོ་ཞིག།

བླུན་པྩོ་ཉྗེས་ཁ་འཁྲུག་པའི་ཟྩོར་ཁ་ན།།

ཁྗེར་ཚུགས་སྡུག་བསྔལ་མྩོང་བའི་བདྗེན་ལུགས་ཤིག།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཧམ་པས་རང་ཤ་ཟ་བའི་འཇིག་རྗེན་ན།།

རྒྱུ་མྗེད་རྒྱབ་སྩོང་རིག་པའི་སྐྗེ་བྩོ་ཞིག།

རྒྱུ་ནྩོར་རྒྱབ་རི་བརན་པའི་ཁི་འགབ་ན།།

རྒྱུ་འབྲས་རྒྱ་ཤིང་ཕྲ་མྩོ་ལམ་མྗེད་མ།།

རང་རྗེའི་སྗེར་སྐ་ཕྩོ་མྩོའ་ིམདུན་སྐྩོད་ཁྩོད།།

སྔྩོན་ཐྩོན་རྗེ་བཞག་འཛིན་པའི་རིགས་བུ་ཞིག།

ཕྲག་དྩོག་མྗེ་ལྗེ་དམར་པྩོའ་ིམྗེ་འཇིག་ཁྩོད།།

ཁྗེར་རྐྱང་ངག་ན་རྗེ་ཆད་ཨུ་ཤུ་ཞིག།

སིང་སྡུག་མ།

བསྡོད་ནམས་དབང་ཕྱུག
སིང་སྡུག་གཡང་འཚོ་སྒྩོལ་མའི་འཛུམ་ཞལ་ལ་ཆགས་ཏྗེ།།

དམར་ཆུང་སྗེམས་པ་ཕྲ་མྩོ་རྒྱང་རིང་ལ་འཁྗེང་ཡྩོད།།

བུ་ངའི་ལས་དབང་ལ་ཁའི་དར་ལྩོག་བཞིན་ཟད་ཀང་།།

རྗེ་སྒུག་མིག་ཆུའི་ཀྩོང་ནས་སན་ངག་རྗེ་འབྲི་སིད།།

འྩོད་སྩོང་རི་ལ་ནུབ་པའི་སྐྩོ་གདུང་གི་ངྩོགས་སུ།།

མལ་ཁང་དྲྩོན་མྩོ་ཞིག་གི་ལིང་འཇགས་ལ་རྩོལ་ནས།།

སྗེམས་འགྱུ་རྩོལ་མྩོའ་ིདབྱངས་ར་ཁྩོད་ཕྩོགས་ལ་སྤུར་དུས།།

དྲན་གདུང་སིང་གི་ར་ཁ་ཨ་རག་གིས་གསྩོས་ཡྩོད།།

སིང་སྡུག་གཡང་མཚོ་སྒྩོལ་མ་སྐར་ཚོགས་ཀི་དབུས་ན།།

ཞལ་རས་དུང་ཟླ་དཀར་པྩོ་མཚན་མྩོ་ཡི་རྒྱན་རྗེད།།

སིང་སྡུག་ཁྩོ་མྩོའ་ིགཟུགས་བཟང་ཡིད་འྩོང་གི་ལང་ཚོ།།

ཆུ་སྐྗེས་མྗེ་ཏྩོག་ཇི་བཞིན་ལྷུག་པྩོ་རུ་བཞད་འདུག།

རྒྱང་བསྐྩོད་རྐང་ལམ་ཕྲ་མྩོའ་ིསྐྩོ་ངལ་ལ་གཞིགས་ནས།།

འབྲྩོང་གཡག་དར་མའི་སིང་རར་ཁྩོག་འདར་ཞིག་བསངས་ཡྩོད།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དྲན་གདུང་སེམས་ཀི་སྒྲ་དབྱངས།

ཆྡོས་དབིངས་རྒྱལ།
གསྗེར་མདྩོག་ར་བདུན་དབང་བྩོ་ཤར་རི་ནས་འཛུམ་དུས།།

མཚོ་སྐྗེས་པདྩོས་དྗེ་ལ་བསུ་བ་རང་བྱྗེད་པ།།

སྐིད་ཀི་གི་ལིང་བཅིབས་ཏྗེ་ཁྗེད་རང་དང་འཕྲད་དུས།།

མཛེས་པའི་ཐྩོར་ཅྩོག་བྱས་ནས་ཟུར་མིག་གིས་བསུས་བྱུང་།།

ང་རྒྱལ་དབུ་འཕང་མཐྩོ་བའི་ཀྗེ་ལ་ཤ་མཐྩོང་ཚེ།།

ཁྗེད་རང་དྲན་པའི་འདུན་པ་འགྩོག་ཐབས་རང་མི་འདུག།

ལ་རྒྱའི་མཚོ་མྩོས་ཕྱུག་པའི་སྦྲ་ནག་ལ་བལྟས་ཚེ།།

དགའ་བ་སྩོང་གིས་ཕྱུག་པའི་ཁྗེད་འཛུམ་དྗེ་དྲན་བྱུང་།།

ངས་ནི་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འཕྲིན་པ་དག་བཀག་ཚེ།།

ཁྗེད་ཀིས་བཅངས་པའི་བརྗེ་དུང་དྲྩོན་མྩོ་དྗེ་དྲན་བྱུང་།།

རང་ཡུལ་ཁ་ཁ་ཡིན་རུང་སྗེམས་པ་ནི་གཅིག་རྗེད།།

དྲན་གདུང་མིག་ཆུ་འདྩོན་སའི་ལུང་བ་ནི་གཅིག་རྗེད།།

ཡིད་རེ་སྐྔོ།

གནམ་མཚོ་སྐིད།
ལད་མྗེད་རྣམ་དག་བྱིས་པའི་དུས་སུ།།

སྩོ་ཕྱུགས་སྐྩོང་བའི་ལས་ལ་བྲྗེལ་ཏྗེ།།

དབྱངས་གསལ་འབྲ་ིཀྩོག་སྐལ་བ་མ་བྱུང་།།

བྩོད་རིགས་བུ་མྩོ་ཡིད་རྗེ་སྐྩོ་ཨང་།།

ཕ་མ་ཉྗེ་དུའི་བཙན་དབང་བར་ནས།།

རང་གི་ཚོར་ལན་ལུས་སྩོག་རིན་ཆྗེན།།

གཞན་ཞིག་བཀྩོལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྗེ་བས།།

རང་དབང་གཞན་གིས་འཕྲྩོག་པ་ཡིད་སྐྩོ།།

སྨྱུག་དྲུག་ལང་ཚོ་ལས་ནས་ཟད་ཏྗེ།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

སྡུག་གི་འཁུར་བྩོ་སིང་ལ་བཅངས་ནས།།

འཛད་མཐའ་མྗེད་པའི་ཁིམ་ལས་ཙག་ཙིག།

ཁྩོད་ནས་རང་སྗེམས་གསྩོ་བ་ཡིད་སྐྩོ།།

དུས་རབས་ཛ་དྲག་འཕྩོ་འགྱུར་བར་ནས།།

ཤྗེས་རིག་བདུད་རིའི་དྭངས་མ་མ་ཚོར།།

མི་ཚེ་བཞུད་ལམ་རིང་མྩོའ་ིཁྩོད་དུ།།

དྲན་མྗེད་འཚོ་བ་ཡིད་རྗེ་སྐྩོ་ཨང་།།

ཐྔོལ་བྱུང་སན་ཚིག་ཁག་གསུམ།

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན།
༡ ངྩོ་མཚར།

སྩོལ་རྒྱུན་ཡིན་པ་གང་ཡིན་མ་ཤྗེས་མྩོད།།

ཚིལ་དྲྗེགས་སྣུམ་གི་དྲི་མས་སྦགས་ཡྩོད་རུང་།།

བསྩོད་ནམས་རྒྱུ་རུ་བཤད་པའི་ངྩོ་མཚར་གཏམ།།

བསམ་ཞིང་བསམ་ན་ཧ་ཅང་ངྩོ་མཚར་ཆྗེ།།

༢ མཛེས་སྡུག

ཕི་ཡི་བ་ཚྭའི་དྲི་བྲལ་ཀུན་སྤྩོད་དང་།།

ནང་གི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་སྩོང་བཅས།།

ཕི་ནང་དྲི་མྗེད་དྭངས་ཤིང་གཙང་བ་ཡིས།།

མཛེས་སྡུག་ཅྗེས་པའི་ཐ་སད་ཧ་ཅང་འགབ།།

༣ རི་ལམ།

ས་ཡི་གྩོ་ལ་རིལ་མྩོའ་ིསལ་གཞུང་ནས།།

ང་རང་འགྗེལ་ཡང་མྩོང་ལ་ལངས་ཡང་མྩོང་།།

སྐྩོ་སྡུག་ཁི་མ་འབུམ་གི་འཇིག་རྗེན་འདི།།

གྩོག་གི་གར་དང་མཚན་མྩོའ་ིརི་ལམ་ཉིད།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

བྔོད་འདི་ངྔོ་མ་ཕྲག་དྔོག་ཆེ།

དཔལ་ལྗེགས་རྡོ་རྗེ།
གང་ཞིག་སྐྩོན་ཆྗེན་ལན་དང་སྐྩོན་མྗེད་མི་དག་ལན་ཏུ་གནས་པའི་དུས།།

བདག་ནི་དྗེ་ལ་དགྲ་དང་གཉྗེན་གི་འདུ་ཤྗེས་ཅི་ཡང་མི་འཛིན་པར།།

ང་བཟང་ཁྩོད་ངན་སངས་ཏྗེ་ཚངས་པའི་ཐིག་གིས་གཏམ་ཞིག་སྨ་བ་ལ།།

མ་ལྩོག་འཁྲུལ་བ་ཅི་ཐྩོན་གཟུ་བྩོའ་ིཐུགས་ཀི་བཟྩོད་པ་བདག་གིས་བཞྗེས།།

ང་ཚོ་བྩོད་པའི་ནང་དུ་མཁས་པ་ཡྩོད་དྗེ་མྗེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་།

རང་གི་ཚ་བྩོ་ཡིན་ཡང་མཁས་པའི་ཞལ་ལྗེ་གཅྩོད་ལ་ཧུར་ཐག་བྱྗེད།།

བྩོ་རྗེ་འདི་ལ་ཕྩོགས་པའི་ཚིག་རྩོམ་གཞྩོན་ནུ་འགའ་ཡང་ཆྗེར་བྲིན་པ།།

འདི་དག་བསམ་ཞིང་བསམ་ན་བྩོད་པས་ད་དུང་ཕྲག་དྩོག་གཙུག་ཏུ་བཀུར།།

ང་ཚོའི་སིྤ་ཚོགས་ཁྩོད་དུ་བྩོ་ལན་ཡྩོད་དྗེ་མྗེད་པ་ག་ལ་ཡིན།།

རང་གི་སྩོབ་བུ་ཡིན་ཡང་པགས་འཚོང་ཟྗེར་བའི་ཉྗེས་མིང་ནན་གིས་བསྐུར།།

སྐྩོན་རྩོག་འབའ་ཞིག་ཤར་བའི་མི་ཁ་ངན་པ་དང་ལྗེན་བྱྗེད་པར་ལྟྩོས།།

འདི་དག་ཉན་ཞིང་གསན་ན་བྩོད་པའི་ཁ་ནས་ཕྲག་དྩོག་ཚེར་མ་སྐྗེས།།

ང་ཚོའི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་ཆྩོས་པ་ཡྩོད་དྗེ་ཡྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་རྗེད།།

རིང་བའི་གྲྩོགས་པྩོ་ཡིན་ཡང་སྲུང་མ་བཙོག་རབས་ལབ་སྗེ་ཞབས་ནས་འདྲུད།།

རི་བྩོང་ཅལ་འདྲྩོགས་ལྟར་དུ་ཀད་མྗེད་མང་བྩོ་རྗེས་ལ་རྒྱུག་པའི་ཚུལ།།

དྗེ་དག་རིག་ཅིང་མཐྩོང་ན་བྩོད་པ་ཕྲག་དྩོག་འདམ་ལ་ཐྗེར་ཞིང་ཟུག།

ང་ཚོའི་གྲྩོང་ཚོ་འདི་ན་ཁྗེ་བ་ཡྩོད་དྗེ་ད་དུང་མང་མང་འདུག།

རང་གི་བུ་སྤུན་གིས་ཀང་ཚོང་བ་རྐུན་མ་ཡིན་རབས་བཤད་པ་སྐྩོ།།

བདྗེན་རྫུན་རྣམ་དབྱྗེ་དཀྲུགས་པའི་འགྩོང་འདྲྗེ་འཕྩོང་འདྲྗེ་གྩོད་ཀི་གཞི་མ་སྗེ།།

འདི་དག་གྗེང་ཞིང་ལབ་ན་བྩོད་པ་ཕྲག་དྩོག་དུག་ཆུས་བཟི་ཡི་བཀུམས།།

ང་ཚོའི་ལུང་བ་འདི་ན་ནུས་ལན་ཡྩོད་དྗེ་ཡྩོད་པ་ཁ་ཤས་ནི།།

ཐ་ན་གླུ་བ་ཚོས་ཀང་གཞན་གི་ཉུལ་ཞིབ་པ་ཞྗེས་ཉྗེས་འདྩོགས་བྱྗེད།།

རྣམ་རྩོག་འདྲྗེ་རྒུ་འཛུལ་བའི་སྗེམས་པ་ཡག་ཏུ་བརི་བ་ཤིན་ཏུ་མང་།།

དྗེ་དག་བསམ་ཞིང་བསམ་ན་གཞིགས་ན་བྩོད་པའི་ཕྲག་དྩོག་རིན་ཐང་གཞལ་ནས་གདའ།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཕྲག་དྩོག་ཚིག་གི་རང་གནྩོད་མཚོན་ཆ་རང་རིགས་སྐྗེ་བྩོ་མཆྩོག་ལ་འདྗེབས།།

བྩོད་པའི་སྐྗེ་བྩོ་བྩོད་པ་རང་གིས་ཞབས་ནས་ཐ་གུས་མར་ལ་འདྲུད།།

དྗེ་ལྟར་བཤད་ཅིང་འདི་ལྟར་གྗེང་ཡང་ཁ་ཁྩོག་ཁ་ཁ་སྩོ་སྩོ་ངང་།།

ཡིན་ལ་མིན་མདྩོག་མིན་ལ་ཡིན་འདྩོག་བྩོད་པ་རང་གི་མཛད་སྤྩོད་ཡིན།།

གང་ལྟར་མཁས་ཆྗེན་དམ་པ་ནས་བཟུང་མ་མཐའ་རྫྩོང་གི་དཔྩོན་པྩོ་དང་།།

བར་གི་རང་གི་དགྗེ་སྤུན་དང་བཅས་ཕྲག་དྩོག་སང་བའི་དམ་ཚིག་ཅིག།

རིགས་མཐུན་བྩོད་པ་ཡིན་ཡིན་ཚང་གི་བསྲུང་བྱར་བརིས་ན་ང་ཚོ་ཡང་།།

གྩོང་འཕྗེལ་གྗེགས་ཀི་ཕ་བྩོང་ཞིག་ལ་བསྐྩོར་ནས་སྩོང་བ་མིན་ནམ་ཅི།།

ཁྔོད་རང་དྲན་ཚུལ།

ཆྡོས་སྒྡོན་མཚོ།
བརྗེ་བའི་འཛུམ་ཆུང་ནང་ན།།

ཁྩོད་ལ་དུང་བའི་འདང་ཡྩོད།།

སྗེག་པའི་ཟུར་མིག་ཁྩོད་ནས།།

ཁྩོད་ཀིས་དྲན་ཤིང་བཞག་སྩོང་།།

སན་མྩོ་འགྱུར་ཁུགས་ཁྩོད་ནས།།

ཁྩོད་ལ་སིང་གཏམ་བསྐུར་ཡྩོད།།

སྗེམས་པ་དམར་པྩོའ་ིངྩོས་ལ།།

བརྗེད་མྗེད་དྲན་ཤིང་བཞག་ཡྩོད།།

ཡར་འགྲྩོ་རླུང་གི་ལང་ཕྩོགས།།

མར་འགྲྩོ་ཆུ་བྩོའ་ིབཞུར་སངས།།

རྗེ་སྒུག་རི་ལུང་ཁྩོད་ནས།།

དྲན་པའི་ལྩོ་ཟླ་ཤྩོར་སྩོང་།།

ཕར་འགྲྩོ་ཚོང་བས་མ་མཐྩོང་།།

ཚུར་འྩོང་མགྲྩོན་པྩོས་མ་ཤྗེས།།

འཕྲནི་དང་ཁ་པར་ཁྩོད་ནས།།

དྲན་པའི་སིང་གཏམ་གྗེང་ཡྩོད།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དྲན་སྐུལ།

སྲས།
སིྤན་པ་ཆལྩོ་རུ་བཞུད་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མྩོར་སྗེམས་ཀི་སྐད་ཆ་བསྐུར།།

དཔིད་རླུང་འགྲམ་ནས་བརྒྱུད་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

གྗེས་བྲལ་མིག་ཆུ་སྗེམས་པའི་ངྩོས་ལ་བབས།།

སང་ལ་མྗེ་ཏྩོག་བཞད་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

ལག་གི་པུ་ཝང་སྐྩོ་བའི་དབྱངས་ལ་གྗེར།།

སྩོང་ལྩོ་དལ་གིས་འབབ་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

སྡུག་གི་གྩོམ་ཁ་ཕི་རྩོལ་ཡུལ་ལ་བཞག།

ཁ་བ་ལབ་ལབ་འབབ་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

དྲན་པའི་ན་ཟུག་རྣྩོན་པྩོ་བྲང་ཁར་བསན།།

ཉི་ཟླའི་འྩོད་མདངས་གསལ་དུས་ཁྩོད་རང་དྲན།།

ལྩོ་དང་ཟླ་བའི་གྩོམ་ཁ་མཛུབ་མྩོས་རིས།།

ལ་ཁའི་དར་ལྩོག་སང་ནས་རྒྱང་བལྟ་བྱས།།

ཁྩོད་རང་མ་མཐྩོང་སྐྩོ་བ་རླུང་ལ་བསྐུར།།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས་མཛུབ་མྩོས་དལ་གིས་མནན།།

ཨ་ལན་སྐད་ཆ་བརྡ་རགས་བཙན་པྩོས་བཅད།།

ང་དང་ཁྩོད་ཀི་ལས་སྐལ་དམར་བྩོ་འདི།།

མི་འདྩོད་བཙན་གིས་བཞག་པའི་མིག་ཆུ་རྗེད།།

(མུ་འགྩོད། ལྩོ་ནུབ་མི་རིགས་སྩོབ་ཆྗེན་གི་སྩོབ་མ་གཉིས་ཀི་དུང་བརྩོད་སན་ངག)
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

བརེ་དུང་གི་འབྔོད་པ་དམར་རེན་མ།

བཞག་སྲས། (གསྗེར་རྟ།)
ཐད་ཀར་བྩོས་ན་སྗེར་སྣ་འཆྩོར་སའི་ང་ཡི་སིང་གི་གཅྗེས་ལྩོ་སྗེ།།

ཚེ་སྩོག་ཅིག་གི་རིན་དུ་བྲིན་པའི་ཞྗེ་མཐུན་མཚོ་ཡི་མིང་ཅན་ཝྗེ།།

ཁྩོད་ཀི་ཡ་ཆུང་སྗེམས་ཀི་ཕུགས་སུ་ང་ལ་དུང་ཞྗེན་དམར་བྩོ་ཞིག།

ང་ཡི་སིང་ཆུང་གུར་ཁིམ་འྩོག་ན་ཁྩོད་ལ་འཁྗེན་པའི་ཨ་ལྩོང་ཞིག།

སུ་ཡིས་མ་བཟྩོས་ངང་གིས་འགྲིགས་འདི་ཀུན་ཀིས་བཤད་ན་སྔྩོན་ལས་ཟྗེར།།

རྗེ་བ་གསྩོན་པྩོ་ཁག་དང་སྗེབས་ནས་མགྩོ་རིང་སྔུན་རྒྱབ་ཡྩོངས་ན་ཡྩོད།།

དུང་བ་དམར་བྩོ་ཤ་དང་འདྲྗེས་ནས་ལུས་ཀི་ལྷུ་དྲུག་ཀུན་ན་ཡྩོད།།

ང་ཉིད་གསྩོན་པའི་སྩོག་ར་ཕྗེད་ཀ་ཁྩོད་ཀི་སྗེམས་དང་ལག་ན་ཡྩོད།།

ང་ཉིད་ལངས་པའི་རྐང་གཡས་སྐྩོར་ཡ་ཁྩོད་ཀི་སིང་དང་མིག་ན་ཡྩོད།།

མདྩོར་ན་ང་ཡི་གྲུབ་ཆ་ཁྩོད་ཡིན་ང་ཡི་སིང་གི་ཡིད་འྩོང་མ།།

འཁག་རླུང་གྲང་མྩོ་གདྩོང་ལ་རྗེག་དུས་ང་ཡི་ཡྩོལ་བ་ཁྩོད་ལུས་ཡིན།།

ཚ་དུག་རླངས་པ་ལུས་ནས་འཕྱུར་དུས་ཁྩོད་ཀི་རླུང་གཡབ་ང་ཉིད་ཡིན།།

རྐང་སྣྗེ་ཐྩོག་ཚེ་སྗེམས་ཀི་རྗེ་བ་ཁྩོད་ཀིས་ང་ལ་གཏྩོད་ཡྩོང་དགྩོས།།

ལག་མགྩོ་རླྩོན་ཚེ་སིང་གི་ཁྗེན་ས་ང་ཡིས་ཁྩོད་ལ་བཤད་ཡྩོང་ཤག།

འཇིག་རྗེན་གྩོ་ལའི་གྲུ་ཟུར་ཞིག་ནས་འུ་གཉིས་འབྲྗེལ་ལུགས་ལྟྩོས་གྲུབ་ཡིན།།

དགའ་བའི་རླབས་ཕྲྗེང་དགུང་ལ་འཕྱུར་ཉིན་ང་ཡི་དགྩོད་སྒ་ཁྩོད་ཀིས་བྱྩོས།།

ཞྗེན་པའི་གཡུ་ཕྲྗེང་མགུལ་ལ་སྒྩོན་དུས་ཁྩོད་ཀི་འཛུམ་ཀྩོང་ང་ཡིས་སྩོན།།

དཀའ་སྡུག་འགག་འཕྲང་ཐྩོད་པས་རྗེག་ཚེ་འུ་གཉིས་དཔུང་བ་གཅིག་ལ་བསིམས།།

སྐྩོ་སྣང་སུན་པ་སྗེམས་ལ་ལྷུང་སྐབས་འུ་གཉིས་བཀར་མྗེད་གཅིག་ཏུ་སྒིལ།།

མི་ཚེ་བརྒྱུད་ལམ་རིང་མྩོའ་ིཁྩོད་དུ་འུ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་རྩོ་གཅིག་ཡིན།།

ཞིམ་ཟས་སྣུམ་པྩོ་སྗེར་ལ་སྒྲུག་དུས་ང་ཡི་ལྗེ་ལྗེབ་ཁྩོད་ལ་རྐྱྩོང་།།

རྗེག་བཟང་གྩོས་བཟང་རྒྱབ་ལ་འགྗེབ་ཉིན་ཁྩོད་ཀི་ལུས་ཤྗེས་ང་ཡིས་འཛིན།།

གྩོམ་གསུམ་གྩོམ་པ་མདུན་ལ་སྩོ་དུས་ང་ཉིད་ཁྩོད་ལ་ཁྩོད་ཉིད་ང་།།

བརྗེ་བའི་གྩོར་ཐུག་མཁའ་ལ་རྒྱས་ནས་སིང་གཟུགས་རི་མྩོ་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས།།

དུང་བའི་ཞྗེན་ཤ་ཁྩོག་ལ་ལང་ནས་མཆི་མའི་མྗེ་ཏྩོག་དབྱིངས་ནས་འབྲ།ི།

མྗེ་ཏྩོག་དམར་བྩོ་ཁྩོད་ཀི་ཡིན་ན་དྲ་ིཞིམ་བྲྩོ་བ་ང་ཡི་ཡིན།།

ཟྗེའུ་འབྲུ་ཟྗེགས་མ་ང་ཡི་ཡིན་ན་འདབ་མ་ཡངས་པྩོ་ཁྩོད་ཀི་ཡིན།།

ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་དགུང་ལ་དཔང་དུས་ཁྗེར་ཚུགས་ཐུབ་པ་འུ་གཉིས་ཡིན།།

ཁྗེར་རྐྱང་རི་མྩོ་སྩོར་གིས་འབྲ་ིཉིན་དབུགས་རླངས་གསྩོན་པྩོ་འུ་གཉིས་ཡིན།།

བར་སྣང་སྐམ་པྩོ་མལ་དུ་འདིང་དུས་འུ་གཉིས་འགྲྩོ་བ་ཆིག་རྐྱང་ཡིན།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

བརྗེ་བའི་དམ་བཅའ་རྡྩོ་ལ་བརྐྩོས་ཤིང་འགྱུར་མྗེད་རགས་ཐམ་རྒྱག་ཉིན་ཏྗེ།།

དགའ་བའི་སྗེམས་གཏམ་རླུང་གིས་སྤུར་ཞིང་ཞྗེན་པའི་ཟ་འཕྲུག་སྩོང་ཉིན་ནས།།

ཁྩོད་ཀིས་སྐྲ་ནས་རྐང་སྗེན་བར་ལ་ང་ཡི་ཚོར་བས་ཟིན་ཏྗེ་ཡྩོད།།

ང་ཡི་སྔུན་ནས་རྒྱབ་པགས་པར་ལ་ཁྩོད་ཀི་བྲྩོ་བ་འཐུལ་ཏྗེ་འདུག།

བར་སྣང་སྐར་མའི་སྐྗེ་རྒྱན་འདྩོག་ཉིན་ཁྩོད་ནི་ང་ཡི་ཡྩོད་ཚད་ཡིན།།

རིང་ཐུང་སྦྩོམ་ཕྲ་གཅིག་ལ་རྗེན་པས་འུ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་བཀར་ཚུལ་མྗེད།།

གྲིབ་གཟུགས་སང་ལྗེབ་གཅིག་ལ་འདྲྗེས་པས་འུ་གཉིས་ཁ་ཁར་གཏྩོང་ལུགས་མྗེད།།

རྣམ་ཤྗེས་སྒྗེན་པྩོ་ལང་ལ་འབུད་དུས་ཐུག་ལྗེ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྨྩོན།།

སིད་པའི་སྣང་བ་གཞན་དུ་བརྗེ་དུས་འཇའ་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་འཐིམ་པར་སྨྩོན།།

ཡུན་གི་ཐ་མ་མཐའ་མའི་བར་དུ་འུ་གཉིས་འགྱུར་བ་མྗེད་པར་སྨྩོན།།

འཁྲབ་ཚན་ཞིག

བག་དམར་བ • གཅྡོད་པ།
སྩོད་ཕྩོགས་གངས་རིའི་མུ་ཁྱུད་གིང་བཞི་རུ་བསྐྩོར་བའི།།

མདྩོ་དབུས་མཐྩོ་སང་སྨྩོན་པའི་སང་མིག་གི་གཞིར་གྱུར།།

མཛེས་སྡུག་དཔལ་ལན་མཛོད་དགྗེ་གནས་གྲྩོང་གི་བུ་མྩོར།།

ས་མཐའ་རྒྱུས་མྗེད་ཕྩོགས་ནས་ཚིག་གསུམ་ནི་སྤིངས་དྩོན།།

དྩོ་ནུབ་སྨག་རིམ་ཁྩོད་ནས་བསིལ་ལན་ལ་རྗེ་ནས།།

སིང་གཏམ་རུམ་ནས་སྩོང་བསམ་རྒྱུ་འཁྩོར་གི་རུས་མྩོས།།

ཁྩོད་ནི་གཟིགས་ཅན་ལྟ་བྱྗེད་སྗེམས་ཁྩོངས་ཀི་མྗེ་ལྩོང་།།

ཡང་ཡང་འཆར་བའི་སྐྗེ་གཟུགས་དྲན་རྗེན་གི་ཤིང་ཡིན།།

གཙང་བྩོ་མིག་ཆུ་ཡིན་ན་ར་ཆུ་རུ་འདྲྗེས་ཡྩོད།།

ལྷུན་པྩོ་དུང་བ་ཡིན་ན་གནས་ཡུལ་ནི་སྩོས་ཡྩོད།།

དབྱར་སྒ་སྨྗེང་བ་ཡིན་ན་སིད་གསུམ་ནི་དཀྩོགས་སྩོང་།།

དགའ་སྐྩོ་འདྲྗེས་མའི་མིག་ཆུ་སྐྗེམས་ཆང་གི་ཚབ་བྱྗེད། །

དྲན་པའི་ལྩོ་ཟླ་བརྗེགས་པའི་ངལ་དུབ་ཀི་ལྩོ་དྗེར། །

སྐྩོ་བའི་མཆི་མ་འདྩོན་པའི་དཀའ་སྡུག་གི་ལྩོ་དྗེར། །

རྗེ་བའི་མིག་ཟུང་ཞར་བའི་མུན་ནག་གི་ལྩོ་དྗེར། །
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ལྩོ་དྗེར་ང་བརྒྱད་གཉིས་པ་ངའི་སྗེང་ལ་བབས་བྱུང་། །

ཡུལ་གིས་བསྐལ་བའི་རི་ཆུས་བགྲྩོད་ལམ་ནི་བཀག་ཅིང་། །

སྗེམས་དང་བསམ་པའི་ལགས་ཐག་འཐྗེན་པ་ནི་སིད་མྗེད། །

སིང་མཐུན་སིང་གི་མཛའ་མྩོའ་ིསྤན་དྲུང་དུ་འབུལ་བ། །

དགའ་དུང་བྲིས་པ་དམར་པྩོའ་ིདྲན་རྗེན་ལས་མི་འདུག །

ཁ་སང་བྲིས་པའི་འདྲ་པར་གང་ངྩོས་ལ་སྦར་ཏྗེ། །

ཡྩོད་ཡྩོད་འདྲ་བའི་སྩོང་བསམ་ཡང་ཡང་དུ་འཁྩོར་བས། །

རྗེ་ཞིག་གསལ་ལ་བལྟ་བའི་ཚོར་བྱུང་གིས་མནར་བས། །

ཁུ་ཚུར་བྲང་ལ་གཞུས་པའི་ལྗེ་བདའ་ནི་གྲངས་མྗེད། །

སིང་མཐུན་སིང་གི་མྗེ་ཏྩོག་ཡིད་འཕྲྩོག་གི་ལ་མྩོ། །

དགའ་དུང་སྗེམས་ཀི་ཅྩོང་བརྡ་གནའ་གྲྩོང་གི་གཡྗེར་བ། །

ཐྩོས་བ་མཉམ་འཛོམ་བསྐལ་བ་སིད་པ་ནི་དབྗེན་པས། །

སན་ངག་གྲྩོགས་སུ་གྱུར་བའི་མི་ལྩོ་འདི་གཟད་སྩོང་། །

སིང་གཏམ་སིང་ལ་ཉར་ནས་ལྩོ་ཟླ་ནི་བརྗེགས་པས། །

ཁ་བ་བུ་ཡུག་མཆྗེ་གཙིགས་འཇིགས་རུང་གི་གྲྩོང་ནས། །

གྩོ་སིང་དྩོན་ལྔའི་གསྗེབ་ནས་ན་ཟུག་ནི་འཕྱུར་བས། །

ཚན་རལ་སྐུད་ལམ་བརྒྱུད་དྗེ་སྡུག་གླུ་ཙམ་གྗེར་སྩོང་། །

ཁྩོད་ཞལ་པདའི་གདྩོང་གི་མཛེས་བ་དྗེ་བསམ་ན། །

རི་ལམ་ཡིན་ཡང་རྩོལ་བའི་མཚན་མྩོ་དག་བསྐལ་བས། །

སྡུག་ལན་གངས་ལྩོངས་བུ་མྩོ་སིང་ཆུང་གི་ཕྗེད་ཀ །

ལམ་དགག་མི་འབྱུང་ཕག་ན་རྡྩོ་རྗེ་ཡིས་རླྩོབས་ཅིག །

འགྱུར་མྗེད་བརྗེ་བ་རྡྩོ་རྗེ་བྲག་རི་ཡི་གཤིས་ལ། །

དགའ་བ་རྦབ་ཆུའི་རླབས་ཕྲྗེང་ཆིལ་ཆིལ་དུ་དྲག་པས། །

རང་བྩོ་འཐད་པའི་སྡུག་གྗེར་རྒྱ་སྗེ་ཡི་མྗེ་ཏྩོག །

ཚེ་སྐལ་ལས་ལ་བསྐྩོས་པའི་འདུན་མ་ཡི་ཚེ་གྲྩོགས། །

ས་མཐའ་སྐ་བྩོ་ཆབ་འགག་གྲྩོང་ཚོ་ཡི་དབུས་ནས། །
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་དྲན་པའི་སྐྩོ་གཞས་ཤིག་བྲིས་ནས། །

ཆུང་ཡང་སྗེམས་རྗེན་འབུལ་པའི་མཛོད་དགྗེ་ཡི་བུ་མྩོར། །

བསམ་གཞིགས་སྐྱུར་བྩོ་ལན་ཅིག་བསྐུར་བ་རང་ལགས་སྩོ། །

 

སྤང་བྔོའ་ིཟིན་བིས།

བ་གཞུང་འབྲུག་འབུམ་ཡག
ཁག་དང་པྩོ། བྲན་གཡྩོག

ཨ་མའི་ནུ་རིན་ཙམ་ཡང་འཇལ་མ་ཐུབ།།

སྨྱུག་འཛིན་མཁས་པའི་ཚོགས་ལ་བསྩོད་མ་མྩོང་།།

སྤང་བྩོ་ས་མཐར་འཁམས་པའི་ལས་དྩོན་འདི།།

འཁྩོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བའི་དྩོགས་པ་མིན།།

གནའ་མི་མཁས་པའི་གསུང་རབ་རི་བཞིན་འགིང་།།

རྩོགས་བརྩོད་རྣམ་ཐར་ངག་ནི་ལྩོ་ཟླར་སྦྲུམ།།

གང་ནས་བགྲྩོད་པར་བསམ་པའི་ལམ་བུ་ནི།།

ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་སྐྗེས་བུ་ཁྩོད་ལ་འདྲི།།

དྗེང་སྐབས་ཤྗེས་ཡྩོན་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཀ་ན།།

སྤང་བྩོའ་ིཚོགས་ལ་སྨད་པའི་སྨ་ལྗེ་འབར།།

དྲང་བྩོའ་ིཚོགས་ལ་དགག་པའི་ཡིག་མདའ་སིྤངས།།

ཅི་ཞིག་བདྗེན་རྫུན་འཇལ་བྱྗེད་སུ་ལ་མཆིས།།

གང་གིས་བདྗེན་པར་འཛིན་ལ་བྩོར་མ་ཤྩོང་།།

སུ་ཡིས་དྲང་གཏམ་བརྩོད་ལ་སྗེམས་མ་འཁྩོར།།

བདྗེན་རྫུན་ལྗེགས་ཉྗེས་འབྱྗེད་པའི་བྩོ་མིག་ནི།།

ཡུན་རིང་བྩོ་རིག་ཞིབ་མྩོས་བརགས་ནས་དགྩོངས།།

མ་སྐྗེས་ཨ་མའི་ཞལ་རས་ཟླ་བ་བཞིན།།

ཟླ་བའི་ངྩོས་ན་བྩོ་ལན་རི་བྩོང་ཞིག།

མཐར་གཏུག་དྗེ་ནི་གཡྩོ་སྒྱུའི་གཟུགས་བརན་ཏྗེ།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཟླ་བས་ང་ཚོ་བསླུ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལགས།།

ཁྩོད་ཀིས་བཤད་ན་ཁྩོད་ལ་གནས་ལུགས་མངའ།།

ང་ཡིས་བརྩོད་ན་ང་ལ་བདྗེན་ཁ་ཡྩོད།།

དྩོན་གིས་དྲང་བྩོར་གཞལ་བའི་ཚད་ཐིག་ནི།།

སྐྗེ་འགྲྩོ་སུ་ཡིས་གཞལ་བར་སིང་ནས་རྗེ།།

ང་ཡི་ཁྩོར་ཡུག་གྲུ་བཞི་ནར་མྩོ་ཞིག།

གྲུ་ཟུར་རྗེ་ན་ཁང་བ་ཧིལ་བྩོ་རྗེ།།

དྗེ་ཡི་དབུས་ན་སྐྗེས་ཆྗེན་རྫྩོགས་མྗེད་ཅིག།

བསམ་པའི་ཀྩོང་ན་ཤྗེས་ཡྩོན་དཔག་མྗེད་ཅིག།

ཨ་མས་སིང་ནས་གདམས་པའི་གླུ་ཆུང་དྗེ།།

བུ་ང་ས་མཐའ་གཅྩོད་བྱྗེད་ལམ་བྲྩོ་དང་།།

ས་ཕྩོགས་གང་ལ་བགྲྩོད་བྱྗེད་ལམ་སྩོན་དང་།།

ཕུགས་འདུན་གང་ཞིག་སྗེགས་པའི་ལྗེ་མིག་ཡིན།།

ཁག་གཉིས་པ། ཕིར་བལྟ་བ།

གནམ་ལགས་རྣྩོ་དབལ་འབར་བའི་མཆྗེ་སྗེར་ནི།།

སྒ་འཛིན་བུ་ག་བརྒྱུད་ནས་ཕིར་བཀམ་ཚེ།།

ཐུབ་བསན་ལུང་རིགས་ཟྗེར་བའི་དཔའ་རྟུལ་འགའ།།

ཞུམ་པའི་སིང་ལ་སང་བར་ཆྩོས་ཀི་བཀའ།།

རྗེན་ཕིར་ལས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དབྱངས་ཅན་མས།།

རིང་ཞིང་ཚིལ་དྲྗེགས་ཆགས་པའི་པི་ཝང་སྗེ།།

སྩོར་བཅུའི་རྗེ་ནས་ཡང་ཡང་སྒ་དཀྩོལ་པར།།

འགྩོག་པའི་ཆྗེད་དུ་རྣ་ཁུངས་མཛུབ་གུས་བཅད།།

བྱི་ལས་སྒྩོལ་མ་འདྩོན་པ་རྩོངས་པའི་རགས།།

ནྗེ་ཙོས་མ་ནི་གྗེར་བ་གྩོམས་པའི་རགས།།

གྲྩོང་བས་སྩོག་གཅྩོད་སིག་ལས་རང་གི་ཆྗེད།།

སྩོན་པས་གང་ཡང་མ་མཐྩོང་རང་རིག་རྟུལ།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཐར་བའི་ལམ་ན་རྡུལ་གི་འཁྩོར་ལྩོ་རྒྱུ།།

འདི་ཕི་བར་ན་གཤིན་རྗེ་གཉིད་ལ་ཤྩོར།།

ཁྩོད་ཀི་སྗེམས་ན་སྩོན་པ་རབ་རིབ་ཅིག།

ཁྩོ་རང་རྒས་པའི་དུང་སྩོ་གང་སར་འཐྩོར།།

འཇིག་རྗེན་འཕྲུལ་བའི་ལམ་ན་ཁྩོད་རང་དབྗེན།།

སིད་པའི་སྒྲུང་རིང་བར་ན་ཁྩོད་རང་གཉིད།།

མཐྩོ་རིམ་སྩོག་ཆགས་ཤིག་ལས་ཁྩོད་ཀི་སྗེམས།།

འཇིག་རྗེན་འཕྗེལ་བའི་གནས་ན་ཁྩོད་རང་ཤི།།

གཡུ་ཁུང་བརྔོལ་བའི་རྔོ་འབིག

རུས་པ། (མཚོ་ལྡོ།)
ངས་ནི་བདྗེ་བའི་ལམ་ཞིག་སྗེམས་ལ་ཉར་ནས་འྩོངས།།

ངས་ནི་སིད་པའི་གླུ་ངག་དབྱངས་ལ་འདྲྗེན་བཞིན་འྩོངས།།

ངས་ནི་འདས་པའི་ལམ་ཞིག་འྩོད་ཀིས་འཚོལ་བཞིན་འྩོངས།།

ངས་ནི་རང་གི་མ་འྩོངས་སྗེག་བཞིན་གནས་འདིར་འྩོངས།།

དང་བྩོ་སུ་ཡིན་མཛད་འཕྲནི་འྩོད་ཀིས་གིང་བཞིའི་མུན་པ་ཐལ་བར་བརླག།

གཉིས་པ་གང་གི་བྱིན་རླབས་དཔལ་གིས་མཚན་སན་བ་དན་སིད་རྗེར་བསྐྩོན།།

གསུམ་པ་གང་ཞིག་ཐལ་འཚུབ་འཁྲུག་པའི་བདག་གི་མྗེས་པྩོའ་ིབ་སྩོག་ཡང་།།

ད་ལྟ་ད་རུང་འཕྲིན་ལས་སྐྩོང་བ་ཡབ་མྗེས་དཔྩོན་པྩོའ་ིཞབས་འདྲྗེན་ལགས།།

སྗེང་གྗེ་ནགས་གནས་ཉ་མྩོ་ཆུར་འཛུལ་རྒྩོད་པྩོས་ནམ་འཕང་གཅྩོད།།

ར་མཆྩོག་བང་དང་གངས་སྗེང་ང་རྩོ་རྩོགས་སད་འབྩོད་སྒས་འགྗེང་།།

ཡིན་ཡང་གང་ནི་དབྗེན་པའི་འུར་གིས་འཚོ་བའི་རྣམ་ཐར་སྐྩོང་།།

དྗེ་ཕིར་འུ་ཅག་ད་དུང་འདུག་གམ་ང་ཡི་སིང་ནས་བྲྗེལ་བ་ལངས།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དྲན་གདུང་གི་འཕྲིན་པ།

རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན། (མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐྡོ་རིམ་སྡོབ་འབིང་གཉིས་པ།)
ནྩོར་ནག་རྨུག་རྗེས་སྗེག་པའི་སིང་སྡུག་མ་དྲན་ནས།།

རྒྱང་རིང་ཕ་ཡུལ་ཕྩོགས་ལ་ཁ་པར་ཞིག་བཏངས་ཀང་།།

བརྡ་རགས་མྗེད་པ་ཟྗེར་བའི་ཐན་སྐད་ཅིག་གྲགས་པས་།།

སྩོབ་བུ་ང་ཡི་སིང་ལ་ཟུག་གཟྗེར་ཞིག་ལངས་བྱུང་།།

སིང་སྡུག་མ་ཐུག་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་འདས་ཀང་།།

ཁྩོ་མྩོའ་ིསིྐད་སྡུག་ཕྩོགས་ཀི་སྐད་ཆ་ཙམ་མ་ཐྩོས།།

ཉམས་ཆུང་ངང་ནས་ང་ལ་སྒུག་ཡྩོད་རང་འདྩོད་ན།།

ཤྗེས་རིག་གིང་ནས་འདུག་འདྩོད་བསམ་པ་ཞིག་མི་འདུག

སིང་སྡུག་ཁྩོད་ལ་སྒུག་པའི་སྩོབ་བུ་ངའི་ཕྩོགས་ལ།།

ཞལ་རས་དུང་ལྟར་དཀར་བའི་གཞན་རིགས་ཀི་བུ་མྩོས།།

གཡྩོ་སྒྱུའི་འཛུམ་མདངས་དྲྩོད་མྩོ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་བཞད་ཀང་།།

དྗེ་ལ་འགྲྩོག་པའི་བསམ་པ་སྗེམས་གཏིང་ནས་མི་མངྩོན།།

དང་ཐྩོག་འུ་གཉིས་དུང་སྗེམས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་ཡྩོད།།

མི་འགྱུར་དམ་བཅའ་རྡྩོ་རྗེ་བྲག་རི་ལ་བརྐྩོས་ཡྩོད།།

སྒྩོལ་མར་བྲལ་ནས་རྒྱང་རིང་སྩོབ་གིང་དུ་འགྲིམས་ཡང་།།

བརྗེ་བའི་རྒྱུན་ཐག་ལྩོད་འདྩོད་བསམ་པ་དྗེ་ང་མྗེད།།

དུས་བཞི།

    གཡང་ཕྱུག་རྒྱལ། (དམའ་གསུམ་དྲུག་པ།)
དཔིད།

རི་བྩོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་འཕགས་པའི་ཉི་འྩོད་དྗེས།།

གྩོན་པའི་ཁ་བའི་འདབས་མ་འཛུམ་མྗེར་གསལ།།

དཔིད་ཀི་དཔལ་ཡྩོན་རྒྱས་པའི་ཁམས་སྩོང་འདིར།།

མྗེ་ཏྩོག་སྐྗེས་པའི་དུས་ཚིགས་ངང་གིས་སྗེབས།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དབྱར།

མཛེས་བའི་རྩྭ་ཐང་མྗེ་ཏྩོག་ཚོགས་པའི་ལྩོངས།།

མྗེ་ཏྩོག་བཅུད་ལ་རྐང་དྲུག་ཅི་དགར་རྩོལ།།

སྐིད་པའི་དབྱར་གི་འཚོ་བ་དྗེ་བས་ལག།

སྗེམས་པ་དགའ་བའི་དུས་ལ་དུང་བ་ཡིན།།

སྩོན།

ལང་སྨུག་ས་གཞིའི་ཁ་དྩོག་རིམ་གིས་འགྱུར།།

སྩོན་ཟླ་བདུན་པའི་དུས་ཚིགས་ངང་གིས་སྗེབས།།

བྲྗེལ་འཚུབ་ཆྗེ་བའི་འབྲུ་ཡི་བང་མཛོད་ནང་།།

ཀུ་རྗེའི་གཏམ་གི་ལས་ཀའི་དཔལ་ལ་རྩོལ།།

དགུན།

རྗེ་ཞིག་ཁ་བའི་འདབ་མ་ས་ལ་ཆགས།།

བཟྩོད་ལས་ལག་པའི་ན་ཟུག་གང་སར་ཁབ།།

མྗེ་ཡི་དྲྩོད་ཁྩོལ་ཐྗེངས་གཅིག་མྩོང་བའི་ཚེ།།

བཟྩོད་པར་དཀའ་བའི་མིག་ཆུ་མཁུར་ནས་བཞུར།།

དུས་ཚོད་ཀི་འཁྔོར་རྒྱུན།

དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ། (དམའ་གསུམ་དགུ་བ།)
མ་འྩོངས་མདུན་ལམ་འཚོལ་བའི་ཕུགས་བསམ་གཅིག།

དཀར་ནག་དབྱྗེ་བ་འབྱྗེད་པའི་བསམ་བྩོ་གཉིས།།

བསམ་གཞིགས་མུན་པ་བཅྩོམ་པའི་འྩོད་སྣང་གསུམ།།

འདི་གསུམ་མི་ཚེའི་ཁུར་བྩོ་ལི་མྩོ་ཡིན།།

ཕྩོགས་བཞིར་དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་ལིང་ཁང་གཅིག།

ཤྗེས་རིག་བང་ལ་འགྲན་པའི་ཅང་ཤྗེས་གཉིས།།

ས་ཡི་ནྩོར་བུ་འཚོལ་བའི་འྩོད་སྣང་གསུམ།།

འདི་གསུམ་སིྐད་པའི་གནས་མཆྩོག་ཐྩོག་མ་ཡིན།།

གཤྩོག་འགྱུར་འཇྩོལ་མྩོར་དུང་བའི་བརྗེ་བ་གཅིག།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

དཔྗེ་ཀྩོག་མཁའ་ལ་འཕྩོ་བའི་ཁྩོར་ཡུག་གཉིས།།

ལ་ཁའི་གྲང་རླུང་བསྐྩོད་པའི་སྐྩོ་བ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་དྲན་དབང་མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན།།

མཐྩོན་པྩོའ་ིམཁའ་ལམ་རྒྱུ་བའི་གག་རྒྩོད་གཅིག།

གཟར་མྩོའ་ིརྫ་ལམ་བརྒྱུད་པའི་འབྲྩོང་རྒྩོད་གཉིས།།

ཁྗེར་རྐྱང་ས་མཐར་འཁམས་པའི་ཡུ་མྩོ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་ལས་དབང་མི་གཅིག་སྐྩོ་ངལ་ཡིན།།

འདྩོ་རིགས་ར་མཆྩོག་རྒྩོད་པྩོའ་ིབང་རལ་གཅིག།

དགྩོ་དགྩོ་ཐུལ་དཀར་འབྲ་ིམྩོའ་ིངུར་སྒ་གཉིས།།

བལ་ལན་གཡང་མྩོ་ལུག་གི་འབའ་སྒ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་གངས་ཅན་བྩོད་པའི་རྒྱན་ཆ་ཡིན།།

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་རླུང་གི་ཁ་ཕྔོགས།

ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། (དམའ་གསུམ་དགུ་བ།)
མ་འྩོངས་མུན་པ་བཅྩོམ་པའི་རལ་གྲི་གཅིག།

མུན་ནག་རྩོངས་པ་གཏྩོར་བའི་ལམ་བུ་གཉིས།།

དཀར་ནག་དབྱྗེ་བ་འབྱྗེད་པའི་ཐིག་ལྗེ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་མ་འྩོངས་མདུན་ལམ་གསར་བ་ཡིན།།

ཤྗེས་རིག་ར་མཆྩོག་རྒྩོད་པྩོའ་ིབྱང་ལམ་གཅིག།།

ལམ་འཕྲང་འཕྲྗེད་ཀིས་གཅྩོད་པའི་ཕུགས་བསམ་གཉིས།།

ལས་རིགས་སྩོབ་གསྩོ་གཉྗེར་བའི་ཁ་ཕྩོགས་གསུམ།།

འདི་གསུམ་ལས་དབང་བསྒྱུར་བའི་དྲུག་འགྱུར་ཡིན།།

ཚན་རིག་དཔལ་འབྱྩོར་དར་བའི་འབྩོད་སྐུལ་གཅིག།

བྩོད་ཡིག་ཆུ་ཚད་དམའ་བའི་སྐྩོ་གདུང་གཉིས།།

རང་རིགས་རང་སྐད་ཉམས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་སྐྩོ་སྡུག་འདྲྗེས་མའི་ཅྩོང་བརྡ་ཡིན།།

ནགས་ཚལ་གཅྗེས་སྐྩོང་བྱྗེད་པའི་བཅའ་ཁིམས་གཅིག།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

གནས་བབས་ཁིམ་གཞི་བཙུགས་པའི་བསམ་བྩོ་གཉིས།།

སྐ་སྗེར་ཕྩོ་མྩོ་སླུ་བའི་ཆྩོ་འཕྲུལ་གསུམ།།

འདི་གསུམ་མི་བཟྩོད་སྗེམས་ཀི་ཞྗེ་སང་ཡིན།།

མདུན་དུ་བསྐྔོད།

འཁྡོན་ཐར་འཚོ། (བྡོན་སྡོར།)
སྩོབ་གིང་ས་འཛིན་ཕང་བའི་ལྟྗེ་གནས་སུ།།

གྲྗེ་འགྱུར་ངག་གི་དཔྗེ་ཀྩོག་དབྱངས་ར་སན།།

ཅྩོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་སྩོང་གི་གནས་བབས་བཞིན།།

མུན་སྗེལ་འྩོད་སྣང་འཆར་བའི་མདུན་དུ་བསྐྩོད།།

སྩོབ་གིང་བཅུད་མངར་འཛིན་པའི་སྐྗེད་ཚལ་ནས།།

ལས་རིགས་སྩོབ་གསྩོ་གཉྗེར་བའི་འྩོས་འགན་བཞིན།།

མ་འྩོངས་ཁ་ཕྩོགས་འཚོལ་བའི་ཆྩོད་སྗེམས་ལན།།

ཤྗེས་རིག་མྗེ་ལྗེ་འབར་བཞིན་མདུན་དུ་བསྐྩོད།།

  

སྩོབ་གིང་ཁང་བརྗེགས་མཐྩོན་པྩོའ་ིཉྗེ་འགྲམ་ནས།།

རྣམ་དཔྩོད་རིག་པའི་དཔའ་བྩོ་མཁའ་རུ་གཏད།།

ལས་དབང་ཡིད་ཀི་རྩོལ་མྩོ་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན།།

ནམ་ཡང་ཤག་ཤག་བཞུར་ནས་མདུན་དུ་བསྐྩོད།།

    

སྩོབ་གིང་བདྗེན་སྐྩོང་ས་ཡི་ལིང་ཁང་ནས།།

དཀར་ནག་དབྱྗེ་བ་འབྱྗེད་པའི་སྒྩོན་མྗེ་བཞིན།།

ལིང་འཇགས་ནྩོར་བུ་འཚོལ་བའི་ཚན་རིག་ལན།།

སྩོབས་པའི་དར་ཆ་སྒྗེང་བཞིན་མདུན་དུ་བསྐྩོད།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཡུལ་རམ་ལུང་བ་འཛུམ་གྔོལ།

པདྨ་རིན་ཆྗེན། (དམའ་གསུམ་དགུ་བ།)
ཀ་བ་ལས་དྲང་གནག་སྣུམ་གཞུང་ལམ་དྗེ་དྗེད་ནས།།

ཁ་ཞྗེང་མི་ཆྗེ་མི་ཆུང་ལུང་གཞུང་དུ་བབས་ན།།

ག་མ་གུག་གི་ཆུ་ཕྲན་ཤང་ཤང་དུ་འབབ་གནས།།

ང་ཡི་ཕ་ཡུལ་བྱ་གཞུང་བྱྗེ་མ་ཡི་གུར་ཁང་།།

ཅ་ཅྩོ་འདུ་འཛི་བྲལ་བའི་བདྗེ་ལན་གི་ཞིང་འདིའི།།

ཆ་ལུགས་ཀུན་དང་མཐུན་ལ་ཚུལ་ལན་གི་ཡུལ་མི།།

ཇ་མར་མཁྩོ་དགུ་སིྦན་པའི་འདྩོད་འཇྩོ་བའི་མ་ལྟར།།

ཉ་ཆུ་འབྲྗེལ་འདྲའི་བརྗེ་བ་ནམ་ཡིན་ཡང་མི་འདྩོར།།

ཏཱ་རྗེ་སྒྩོལ་མའི་བསྩོད་དབྱངས་སིད་མཐའ་རུ་སན་ཞིང་།།

ཐ་མའི་དུས་ཀི་འགྲྩོ་རྣམས་ཐར་ལམ་དུ་འགྩོད་ཅྗེས།།

ད་མིན་སྔྩོན་ནས་གྲགས་པ་སིད་གསུམ་དུ་འབར་བ།།

ནག་ནྩོག་མ་ཡིན་མིག་གིས་དགའ་སྩོན་ལ་རྩོལ་མྩོང་།།

པ་ཊའི་རི་མྩོས་རབ་མཛེས་དར་གྩོས་ཀིས་བརྒྱན་པའི།།

ཕ་རྩོལ་ཡིད་དབང་འཕྲྩོག་མཁས་ན་ཆུང་མའི་ལང་ཚོས།།

བ་རྭས་བསྣུན་ལྟར་སིང་ལ་ན་ཟུག་རང་བསྐྗེད་ཅིང་།།

མ་བཅྩོས་སྗེམས་ལ་འདྲ་མིན་ཆྩོམ་རྐུན་རྗེ་འཇབ་འྩོང་།།

ཙ་ན་ཡིན་ཡང་འཛུམ་མདངས་པད་དཀར་གི་ལྩོན་བཟང་།།

ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་སྐབས་ཀང་ཉམ་ང་ཞི་མྗེད་པས།།

ཛ་ཛ་ཛོ་ཛོའི་གྗེན་ལྐུག་ལུག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།།

ཝ་ལྟར་དམན་སར་འགྩོད་པའི་གྩོ་སྐབས་ནི་ཆྗེ་ཕྲ།།

ཞྭ་གྩོས་གྩོན་ལུགས་དྗེང་རབས་ཡུལ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཀང་།།

ཟ་ལུགས་སྩོད་ལུགས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་དང་མཐུན་པས།།

འ་ཅག་རིགས་མཐུན་ནང་ནས་ཡུལ་གྲུ་འདིའི་མི་ཞྗེས།།

ཡ་མཚན་བསྩོད་པའི་ལའི་དབང་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་མཉྗེས་སྩོང་།།

ར་བ་འབྲས་བུ་མ་ཐྗེག་དཔག་བསམ་གི་ལྩོན་བཟང་།།

ལ་ལུང་གཡང་དཀར་མ་ཤྩོང་རྒྱུ་སྐར་གི་དྩོ་ཟླ།།

ཤ་རུས་གཅིག་ལྟར་མཐུན་སིྒལ་རྡྩོ་རྗེ་ཡི་མདུད་པ།།

ས་གསུམ་དགྗེ་བཅུ་མ་བསྡུ་རང་འདུས་ངང་འཕྩོས་སམ།།

ཧ་ཅང་སྐིད་པའི་ཕ་ཡུལ་བསྩོད་འདུན་གི་ར་ཕྩོ།།

ཨ་ལྩོང་སྒྩོག་གིས་མ་ཐུལ་འཚེར་སྐད་དང་ལན་དུ།།
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སྔོལ་རྒྱུན་གངས་རིའི་ཆབ་རྒྱུན། 

ཧ་རིའི་ཙན་དན་ནགས་མཐའི་ནྗེའུ་གསྗེང་དྗེ་བརྒྱུད་ནས།།

ཨ་མ་དབྱངས་ཅན་དགྗེས་བའི་ཁང་བཟང་ནས་ཤྩོར་སྩོང་།།

སུ་ཡིས་འགན།

བསྡོད་ནམས་འཚོ། (དམའ་གསུམ་བཅུ་གཅིག)
མྗེ་ཏྩོག་དྩོ་ཤལ་ཐྩོལ་ཀིས་འཚོར་ལྟའི་རྣམ་དག་དྭངས་གཙང་ཕ་སྐད་མཆྩོག།

ཏམ་བུ་ར་ཡི་དབྱངས་ལ་སན་ཞིང་སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོན་མིའི་སྨྱུག་རྗེར་རྒྱུ།།

ཐྩོ་རྗེངས་སྐར་ཆྗེན་གསལ་ལྗེར་འཚེར་འདྲའི་འཇམ་འཇམ་ཕག་ཟུང་ཡུམ་གི་བྱམས།།

འཛམ་གིང་འཛིན་མའི་ཁྩོན་ཡངས་འདི་ནས་ལྩོ་ཟླའི་དྲིན་ལན་སུ་ཡིས་འགྲན།།

ཚེ་ལ་འདི་དང་སྔ་ཕི་མཁྗེན་པའི་སིང་རྗེ་བདག་མྩོ་སྤན་རས་གཟིགས།།

དབྱངས་ལ་ངག་སན་མགྲིན་པ་བཟང་བ་ངག་དབང་སྒ་དབྱངས་ལ་མྩོ་ལགས།།

དྩོན་ལ་ར་བའི་ཡང་སིང་རྩོག་པའི་ཤྗེས་རབ་དཔལ་གི་འཇམ་པའི་དབྱངས།།

འདི་གསུམ་ངྩོ་མཚར་ཁད་ཆྩོས་སྩོ་སྩོར་རང་གཤིས་དཔའ་བྩོ་སུ་ཡིས་འགྲན།།

གདུང་རིགས་ལ་རྒྱ་གཏན་དུ་སྲུང་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་བྩོ་སྩོང་བཙན་དང་།།

སུམ་གཉིས་ས་ཡི་དཀིལ་འཁྩོར་འཛིན་པའི་དཔའ་བྩོ་ཁི་སྩོང་ལྗེ་བཙན་མཆྩོག།

ང་ཡི་མྗེས་པྩོའ་ིརྗེ་བའི་སྤན་གིས་ད་དུང་མི་རབས་རྗེས་མར་གཟིགས།།

གངས་ཅན་བྩོད་པའི་སྩོབས་དང་ལུགས་ལ་གདུང་རྒྱུད་གཞན་རིགས་སུ་ཡིས་འགྲན།།

ནྔོངས་འགྔོད་ཅི་ཡང་མེད།

མགར • མིའུ་ཐུང་།

སྔྩོན་བསགས་ལས་དང་དབང་གིས།།

ན་ཆུང་བུ་མྩོ་ཞིག་ལ།།

ཆ་མྗེད་རྒྱུས་མྗེད་ངང་ནས།།

སྐུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཐུག་ཐལ།།

ཚིག་གསུམ་ཕར་ལ་བཤད་ན།།

བུ་ཆུང་འགྱུར་འགྲྩོ་གསུང་བྱུང་།།
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བདྗེན་གཏམ་མནའ་རུ་དྲངས་ནས།།

འགྲྩོག་རྒྱུར་འཐད་པ་བྱུང་ཐལ།།

བུ་མྩོར་ཕར་ལ་དྲསི་ན།།

སག་ཤར་མི་འདུག་ཟྗེར་གི།

བདྗེན་གཏམ་ལྩོས་ཡིན་བསམས་ནས།།

ཁ་པར་ཉིན་བཏངས་མཚན་བཏངས།།

སིང་གཏམ་མ་གསང་བརྩོད་ནས།།

ཡག་མྗེད་རྒྱུ་མྗེད་ཅྗེས་ན།།

བུ་མྩོའ་ིདམར་ཆུང་སྗེམས་པ།།

དྗེའི་ཕྩོགས་མྗེད་ཚུལ་ལབ་ཀི།

དྗེང་ཐྩོག་བརྗེ་བ་བསམ་ནས།།

ཉིན་མཚན་བགྲངས་ནས་སྒུག་ཡྩོད།།

མདང་ནུབ་བཤད་པ་བདྗེན་ན།།

དྩོན་ཐྩོག་བརྗེ་བ་སྩོར་རྗེད།།

གཡྩོ་དང་རྫུ་བག་ཀྩོང་ནས།།

ཨ་གསར་ཟད་པ་མིན་ན།།

ཁ་པར་ནང་གི་ཚིག་སྩོང་།།

དྗེ་འདྲ་བཤད་ནི་ཅི་དཔྗེ།།

བུ་མྩོའ་ིབརྗེ་བ་རྡྩོ་རྗེད།།

བུ་ཆུང་དུངས་བ་མཚོ་རྗེད།།

ཁ་མཐུན་ཞྗེ་མཐུན་མིན་ན།།

རྡྩོ་ཁྩོག་ཆུ་ཡིས་ལྗེན་དཀའ།།

ཉྗེ་སྔྩོན་བཤད་པ་ཚང་མ།།

སྗེམས་གཏམ་ཡིན་པའི་དཔྗེ་མྗེད།།

ཨ་ལན་གནང་བ་དྗེ་ཡང་།།

གཡྩོ་དང་སྒྱུ་ཡི་རྫྩོངས་རྗེད།།
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ཕི་བལྟས་ལ་མྩོ་འདྲ་ཡང་།།

ནང་སྗེམས་གདྩོན་གི་ལག་རྗེད།།

བརྗེ་བའི་སྗེམས་ཤིག་མྗེད་ན།།

སིང་གཏམ་རྡྩོ་ཐྩོག་ཆུ་རྗེད།།

བུ་མྩོ་ཁྩོད་ཀི་ཕྩོགས་ན།།

ཐྩོད་པའི་ཁ་ཡིག་མྗེད་རུང་།།

བུ་ཆུང་སྗེམས་པའི་གཏིང་ན།།

ནྩོངས་འགྩོད་ཅི་ཡང་མྗེད་ཀི།
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

ས་སྨྱུག

བན་དྗེ་ཚེ་བརྟན།
བདག་གིས་ཀ་ཁའི་དབྱངས་ར་གྗེར་བ་ནས་བཟུང་།  དཀར་བྩོང་བྩོང་གི་ས་སྨྱུག་དང་འགྲྩོགས་ནས་ནར་

སྩོན་ལ།  ངའི་བཤད་མི་ཚར་བའི་བྱིས་དུས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་མང་པྩོ་ཁྩོ་བྩོའ་ིཤ་གསྗེང་རུས་གསྗེང་དུ་འཐིམ་ཡྩོད།  

ད་དུང་བདག་གི་འཚོ་བའི་གྩོམས་གཤིས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་རིང་མྩོའ་ིནང་།  ཁྩོ་ནི་ངའི་སྗེམས་ཀི་དགྗེ་རྒན་གསུམ་

པར་གྱུར་ནས།  ཧ་ཅང་ལི་བའི་རྡྩོག་ཁྗེས་དག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་ང་ལ་དྗེ་འདྲའི་སྦང་མི་ཚར་བའི་བྱ་བ་ཞིག་ལ་

སྗེམས་ཐྩོག་ཏུ་བཅུག  དྗེ་ནི་ཨ་ཕས་ཆྩོས་ལུགས་ཀི་ཆྩོ་གའི་ཁྩོད་ནས་ང་ལ་གནང་བའི་མདྩོ་གདུགས་སྒྩོལ་གསུམ་

མིན་ལ།  ཨ་མས་འྩོ་དབྱངས་ཀི་འགྱུར་ཁུགས་ཁྩོད་ནས་ང་ལ་གནང་བའི་སྩོབ་གསྩོའ་ིཁ་ཏ་ག་ལ་ཡིན།  དྗེ་ནི་ཆྗེས་

ལྩོག་གྱུར་གི་ལྩོག་གྱུར།  ས་སྨྱུག་གིས་འཚོ་བར་རྒྱགས་ཕྗེ་སྣུམ་པྩོ་ཞིག་སྗེམས་ལ་བརྐྩོས་པ་དྗེ་རྗེད།

སྗེར་སྗེམས་ཀི་བྱ་བ་གཞི་ནས་དྩོར་ཞིང་། བྱམས་སྗེམས་ཀི་གཤྩོག་པ་བརྐྱངས་ཏྗེ་རང་སྩོག་འབུལ་བཞིན་

པ་ནི་ས་སྨྱུག་གི་ཁད་འཕགས་ཅིག  ངྩོ་མ་བྩོ་ངྩོར་ཤྩོང་དཀའ་བ་ཞིག་ནི་ཁྩོའ་ིདཀར་གཙང་གཙང་གི་ལུས་པྩོ་འདི།  

ཧ་ཅང་རྩུབ་པའི་སྩོ་སམ་དང་ལན་དུ་ཟད་དགྩོས་པ་དྗེ་རང་ཉིད་ཀི་ཆྗེས་སིྤར་བཏང་གི་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་བརི་བ་དྗེ་

རྗེད།  ས་སྨྱུག་ལྟ་བུའི་དངྩོས་གཟུགས་རང་ག་བ་ཞིག་གིས་འཇིག་རྗེན་གི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞབས་འདྗེགས་ཞུ་

པ་ཡིན་ན།  ང་ཚོ་ལ་དྗེ་ལས་ལག་པའི་ལག་བསམ་ཞིག་དང་།  སྩོབས་པ་ཞིག  ཡང་ན་སིང་སྩོབས་ཤིག་ངྗེས་པར་

དུ་རང་སྗེང་ལ་གནས་དགྩོས།

དཀར་ལ་ཕྲ་བའི་ལུས་པྩོ་འདི།  ཁྩོས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་ལ་བརྒྱུས་ཏྗེ།  འདས་མ་ད་གསུམ་ལ་ཡྩོད་

ཚད་མངྩོན་པར་མཚོན་པས།  འཇིག་རྗེན་གི་གྲུ་ཟུར་རྗེ་རྗེ་ན་ས་སྨྱུག་ལས་ལག་པའི་རིན་ཐང་ཅན་ག་ཙམ་གདའ།  

ལག་བསམ་རྣམ་དག་གིས།  སྩོབས་ཤུགས་གཅིག་སིྒལ་གིས།  ཡྩོད་ཚད་ནས་ཡྩོད་ཚད་བྩོས་བཏང་སྗེ།  ལྩོ་ངྩོ་དུ་

མའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་གྗེགས་བམ།  ས་སྨྱུག་གི་སྨྱུག་རྗེ་ནས་སྩོ་སམ་དང་།  སྩོ་སམ་ནས་བདག་གི་སྗེམས་ངྩོར་འབབ་དུས།  

ད་གཟྩོད་བདག་གིས་ལད་མྗེད་ཀི་རང་གཤིས་རྩོགས་སྩོང་།
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ཁྱོད་ངའི་དྲན་ཤིང་ཡིན།

ཀླུ་འཚོ་སྐིད།
དྭངས་གཙང་གི་མཁའ་དབུགས་འཇམ་པྩོའ་ིརྒྱུ་བ་དང་ལན་དུ་མཐུན་པའི་ལག་ཟུང་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་དཔྗེ་ཀྩོག་

གི་དབྱངས་ར་ངག་ལ་སྐྩོར་བཞིན་མ་འྩོངས་ཕུགས་འདུན་འཛུམ་གིས་བསུ་བའི་སྐབས་དྗེར། མི་འདྩོད་རླུང་ནག་

འཚུབ་མ་དྗེས་འུ་གཉིས་ཀི་དྲྩོད་འཇམ་གི་ལག་འཇུ་དྗེ་གཏྩོར་སྩོང་།

གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། ལས་དབང་གི་ཆྩོས་ཉིད་དམར་པྩོ་འུ་གཉིས་ཀི་ཕྲག་སྗེང་ལ་བབས་པའི་ཉིན་དྗེ་ནས་

བཟུང་།    ངའི་ཁ་ཆུང་མིག་མཐའི་མཆི་མ་སྐམ་མ་མྩོང་ལ་ཨ་ཐང་ཆད་པའི་ཤུགས་རིང་དྗེ་བས་ཀང་བྩོར་མ་

མྩོང་། དྲན་གདུང་གི་ན་ཟུག་རྗེ་རྗེ་དང་འཁྗེང་སྗེམས་ཀི་སྨྗེ་ངག་གྲངས་མྗེད་ཁྩོད་རྗེས་མྩོས་སུ་དྲན་འྩོང་བ་ནི་ཁྩོད་

ཀི་ཞུམ་པ་མྗེད་པའི་སིང་སྩོབས་དང་འགྱུར་བ་མྗེད་པའི་བརྗེ་སྗེམས། དྗེ་མིན། ལྩོ་ཟླའི་བཞུར་རྒྱུན་དང་བསྩོངས་

ནས་བྱུང་བའི་ངུ་མ་དགྩོད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་དྗེ་དག་ལས་གཞན་མ་མཆིས།

གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། དགྩོད་སྒ་དང་འཛུམ་མདངས་དབྗེན་པའི་ཁྩོར་ཡུག་ནས་ངས་ནམ་ཡིན་ཡང་ཁྩོད་ཉིད་

དྲན་བཞིན་ལྩོག་ཐབས་མྗེད་པའི་ལས་དབང་ངམ་ཆྩོས་ཉིད་འདི་ལ་འཁང་ར་བྱྗེད་བཞིན་ཡྩོད་ལ། ཁྩོད་དང་བྲལ་

བའི་ཉིན་དྗེ་ནས་བཟུང་ངའི་བརྩོན་སྗེམས་ནི་གཤྩོག་ཟུང་ཆད་པའི་རྒྩོད་པྩོ་བཞིན་ལྷུང་ལ་ཉྗེ་ཞིང་མཐའ་ཡས་པའི་

ཕུགས་བསམ་གི་རྒྱ་མཚོ་དྗེའང་སྐམ་ལ་ཉྗེ། ལག་པར། དགུན་གཞུང་གི་གྲང་རྗེག་རྒྩོད་པྩོས་ངའི་ཉམ་ཆུང་ལུས་

པྩོར་ཐྗེངས་རྗེ་རྗེར་བསྣུན་དུས། ངས་དབང་མྗེད་ངང་ཁྩོད་ཀི་སིང་གཏམ་གསྩོན་པྩོ་དྗེ་དྲན་འྩོང་ལ། གཡྩོ་སྒྱུའི་ཚིག་

གི་མདའ་མྩོས་ངའི་དམར་ཆུང་སིང་ཁར་བསྣུན་ཐྗེངས་རྗེ་རྗེར་ཁྩོད་ནི་ངའི་འཚོ་བའི་སྩོག་ཤིང་ཡིན་པ་གཞི་ནས་

རྩོགས་བྱུང་ལ། དྗེ་དུས་ངས་ཁྩོད་ཉིད་དྲན་པའི་གདུང་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྗེས་ཨྗེ་བྱུང་།

གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། སྩོན་མཇུག་གི་སྩོང་ལྩོ་འཛིན་མའི་ཕངས་བར་འཐྩོར་བའི་སྐབས་འདིར། ངས་ཁྩོད་དང་

མཉམ་དུ་སྐྗེལ་ཟིན་པའི་དམའ་འབྲིང་གི་བཀག་མདངས་འཚེར་བའི་འཚོ་བར་ཕིར་དྲན་བྱྗེད་བཞིན་མིག་ཆུ་རྐང་

ཡ་མ་ཞིག་དང་ལན་དུ་སྐྩོ་གདུང་གི་ན་ཟུག་རུམ་ཁྩོངས་ལ་མ་ཤྩོངས་བར་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་འགྲྩོ་སངས་ལ་སྦར་

ནས་རང་སྗེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཁྩོད་ཕྩོགས་ལ་སིྤངས་པ་ལགས།
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དྲན་གདུང་གི་མིག་ཆུ།
                                                    ------བདྗེ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ་གནས་པའི་མྗེས་མྩོ་ལགས་ལ།

འབྲུག་མྡོ་འཚོ། (མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་སྡོབ་འབིང་།)
སྐྗེས་ནས་འཆི་བ་ནི་འཇིག་རྗེན་གི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་མྩོད། འྩོན་ཀང་། ཁྗེད་འདི་ལྟར་ང་དང་ཁ་བྲལ་བ་

ཧ་ཅང་སྔ་དྲག་སྩོང་། འཇིག་རྗེན་གི་གྲུ་ཁ་ཞིག་ནས་འཕྲད་པ་ནི་སྔྩོན་བསགས་ཤིག་གམ་འཇིག་རྗེན་འདིའི་ལས་

དབང་ཞིག་ཡིན། 

དྲིན་ཕ་མས་ནམ་རྒྱུན་ང་ལ་དུས་ཚོད་ཀིས་ཡྩོད་ཚད་བསྒྱུར་ཐུབ་ཅྗེས་བཤད་ལ། ཁྗེད་ཉིད་ང་དང་ཁ་

གྗེས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་གཅིག་ཙམ་འགྩོར་སྩོང་། འྩོན་ཀང་ང་ལ་མཚོན་ན་ཁྗེད་མྗེད་པའི་ལྩོ་ཟླ་ནི་དྗེ་འདྲའི་ཡུན་རིང་

ཞིང་བཟྩོད་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་རྗེད།  ནམ་རྒྱུན་མིག་ལམ་དུ་ཁྗེད་ཀི་བྱམས་བརྗེ་ལན་ཞིང་ཤ་ཚ་བའི་བཞིན་རས་

མངྩོན་ལ།  སྗེམས་སུ་ངྗེད་གཉིས་མཉམ་དུ་བསད་པའི་སྔྩོན་ཆད་ཀི་དགའ་སྤྩོ་གཉིས་འཛོམས་ཀི་ཉིན་མྩོ་དག་

ཤར་འྩོང་། དྗེ་དག་ལས་ཀང་ཆྗེས་བརྗེད་ཐབས་བྲལ་ཞིང་དུས་ད་ལྟའི་བར་ཡང་གྩོག་བརན་བཞིན་ང་ཡི་སྗེམས་

ལ་བཅངས་ཡྩོད་པ་ནི། ཉིན་རྒྱུན་ཉིན་གུང་སྗེབས་རྗེས་ཁྗེད་ཀིས་ང་ལ་གཅྗེས་ཕྲུག འུ་གཉིས་ལམ་འགྲམ་གི་སྩོང་

བསིལ་དུ་འགྲྩོ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ན་ང་ཡང་གྩོམས་ལྩོབས་སུ་གྱུར་བའི་ངང་རང་ཉིད་ཀི་སྒྲུང་གཏམ་དཔྗེ་ཆ་དྗེ་མཆན་ལ་

བཙིར་བ་དང་ཁྗེད་ཀི་རྐུབ་སྗེགས་དམར་པྩོ་དྗེ་ལག་ལ་བཟུང་ནས་ཁྗེད་དང་མཉམ་དུ་སྩོང་། དྗེར་ཐྩོན་རྗེས་ངྗེད་

གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་བསད་དྗེ་ཁ་བརྡ་ཀུ་རྗེ་འགའ་བྱས་པ་དང་མཚམས་རྗེར་དགའ་སྤྩོའ་ིདགྩོད་སྒ་ལང་ལང་དུ་

བསྒགས། ཡང་ན་ཁྗེད་ཀིས་ང་ལ་ང་བརྒྱད་ལྩོའ་ིའཚོ་བའི་ཁྩོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་ཨ་ཕ་ཆུང་དུས་སུ་ཅི་འདྲའི་

པྲ་ཚགས་ཡིན་པ་སྩོགས་བཤད་པ་ཡིན། དྗེ་རྗེས་ནས་ངས་ཀང་དཔྗེ་དྗེབ་ཁ་ཕྗེས་ཏྗེ་ཁྗེད་ལ་སྒྲུང་གཏམ་ཐུང་ཐུང་

འགའ་བཤད་པ་བཅས་བྱས་ནས་ཤྗེས་མྗེད་ཚོར་མྗེད་ངང་ཉི་མ་རྒྱབ་རིར་ནུབ་སྩོང་བ་མ་ཡིན་ནམ། 

སྐབས་འགར་ངྗེད་གཉིས་ཀིས་འྩོ་ཇ་ཚ་བྩོ་ཇ་དམ་གང་དང་ཁ་ཟས་ཅུང་ཙམ་འཁྗེར་ནས་སྗེ་འགྲམ་གི་ར་

ཆུར་ལྟ་རུ་སྩོང་བ་ཡིན། དྗེ་དུས་ཁྗེད་ཀིས་ང་ལ་གྲྩོག་མ་འཛིན་བྱྗེད་ཀི་རྩྭའི་རྗེད་ཆས་ཤིག་ལས་ནས་བྱིན་པ་དང་

དྗེའི་ལག་རལ་ང་ལ་སྩོབ་སྩོན་གནངས་སྩོང་། ཉིན་འདི་དག་ལ་ངྗེད་གཉིས་ཀིས་ཁ་ཟས་ཟ་ཞྩོར་དང་མཉམ་དུ་དྗེ་

འདྲའི་རྗེད་ཆས་མང་པྩོ་ཞིག་སས་ནས་ཉི་མ་ཇི་ལྟར་ནུབ་པའང་མ་ཤྗེས་སྩོ། 

འདི་འདྲའི་སྤྩོ་སྐིད་ལན་པའི་ཕིར་དྲན་མང་པྩོ་ཞིག་ང་ཡི་སྗེམས་སུ་རྡྩོ་བརྐྩོས་རི་མྩོ་བཞིན་ནམ་ཡང་

བསུབ་རྒྱུ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཁྗེད་འདི་ལྟར་ས་ཆ་མྗེད་ཀི་ཡུལ་དྗེར་བསྐྩོད་པ་ཡང་ལྩོག་ཏུ་མྗེད་པའི་དྩོན་

དངྩོས་ཤིག་ཡིན་མྩོད། ཁྗེད་དང་མཉམ་དུ་བསད་པའི་ལྩོ་ཟླ་དག་ཡིད་ལ་དྲན་ཐྗེངས་རྗེར་སྐྩོ་བའི་མིག་ཆུ་དབང་

མྗེད་དུ་ཤྩོར་འགྲྩོ། 
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ཉི་མ་སེར་པྱོ།
                                           ------བྱམས་ལན་གི་དགྗེ་རྒན་རྣམ་རྒྱལ་སྒྩོལ་མ་ལ།

སངས་རྒྱས་སྒྡོལ་མ།
ཉི་མ་སྗེར་པྩོ། སྐ་རྗེངས་བུ་མྩོས་སྔྩོན་བསུ་དང་ལན་དུ་གཡའ་དག་གི་མཁའ་དབྱིངས་ལ་ཕྗེབས་ནས། ངལ་

དུབ་དང་སྗེར་སྣ།  ཕྩོགས་རིས་ཅི་ཡང་མྗེད་པར། ཁམས་གསུམ་གི་འགྲྩོ་བ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ལ་མུན་སྗེལ་གི་

འྩོད་སྩོང་སྦིན་པས།  འྩོད་ཟྗེར་གི་ཁྩོད་ན་ཀུན་ལ་སྐྗེས་སྩོབས་འབར་བའི་ཚེ་སྩོག་མཆིས།

ཉི་མ་སྗེར་པྩོ། ཆར་སྤིན་ནག་པྩོས་མནར་གཅྩོད་དང་མཉམ་དུ་བུ་ཡུག་ལ་གདྩོང་ཐུག་བརྒྱབ་ན་ཡང་། ཞྗེ་

སང་དང་འཁང་ར།  ལྗེ་ལྩོ་ཅི་ཡང་མྗེད་པར། སྐྗེས་དངྩོས་མཐའ་དག་ལ་བྱམས་བརྗེ་ཡི་དྲྩོད་ཁྩོལ་སིྦན་པས།  ཚ་

དྲྩོད་ཀི་ཀྩོང་ན་ཡྩོད་ཚད་བདྗེ་ལྗེགས་ཀིས་ཚར་ལྩོངས་འབྱུང་བཞིན་གདའ།

ཉི་མ་སྗེར་པྩོ།  མཚམས་སིྤན་དམར་པྩོས་སྐྗེལ་མ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ལམ་ལ་ཆས་ན་ཡང་།  ཡིད་ཆད་

དང་སྨྗེ་ངག  ངན་སྗེམས་སྩོགས་ཅི་ཡང་མྗེད་པར།  སར་ཡང་།  སྩོབས་པ་ཆྗེན་པྩོས་འགྲྩོ་བ་མཐའ་དག་གི་ཆྗེད་དུ་

འབད་པ་བྱས་པས།  ཀུན་གིས་དད་གུས་དང་ཡིན་སྨྩོན་གི་མྗེ་ཏྩོག་བར་མྗེད་གཏྩོར་གིན་མཆིས།

ཉི་མ་སྗེར་པྩོ།  ཁྗེད་ནི་ངའི་སྗེམས་ཀི་ཆྗེས་མཐྩོ་ས་ན་ལམ་མྗེར་བཞད་པའི་མྗེ་ཏྩོག་ཉིད།  དུས་རག་ཏུ་ང་

ལ་མགྩོན་སྐབས་མཛད་རྩོགས།

སྱོབ་སྐབས་གསར་བ།

ཀུན་འཚོ་སྐིད། (བྡོན་སྡོར། ལྡོ་རིམ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་བ།)
དབྱར་ཟླ་དྲུག་པའི་བྱ་ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་སྐད་དང་ལན་དུ་ང་རང་སྩོབ་གྲྭ་གསར་བའི་ནང་དུ་སྗེབས་བྱུང་། 

ང་རང་དགའ་ལང་ལང་ངང་ནས་སྩོབ་གྲྭའི་རྒྱ་སྩོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཏྗེ་མིང་ཐྩོ་འགྩོད་སའི་གནས་དྗེ་རུ་ཐྩོན་ནས་ཡར་

བལྟ་མར་བལྟ་བྱྗེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དྗེར་སྩོབ་ཁང་གསར་བའི་ཉྗེ་འགྲམ་གི་བྱ་བྱིའུ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྩོབ་གྲྩོགས་

གསར་བ་ཚོ་ལ་དགའ་བསུ་བྱྗེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ་སྐད་སྒ་སྒྩོག་བཞིན་ཡྩོད། 

དྗེ་ནས། ངས་དཔྗེ་ཆ་གསར་བ་དྗེ་ཁྗེར་ནས་སྩོབ་ཁང་གསར་བའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏྗེ་རྐུབ་སྗེགས་ཀི་སྗེང་དུ་

ཙོག་ནས་སྐད་ཡིག་གི་དཔྗེ་ཆ་ལ་བལྟ་བཞིན་པའི་སྐབས་དྗེར་སྩོང་གྲྭའི་ར་བའི་ནང་དུ་སན་ཞིང་འཇྗེབས་པའི་ཅྩོང་

སྒ་དྗེ་གྲགས་མ་ཐག་ཏུ་སྩོབ་ཁིད་ཚོགས་ཤིང་སྩོབ་གྲྩོགས་ཚང་མ་མགྩོགས་མྱུར་ངང་སྩོབ་ཁང་ནང་དུ་སྩོང་ནས་

སྩོབ་ཁིད་ལ་གྲ་སྒིག་བྱྗེད་བཞིན་ཡྩོད། 

དྗེའི་རྗེས་ནས་ཡང་སན་ཞིང་འཇྗེབས་པའི་ཅྩོང་སྒ་དྗེ་དང་ལན་དུ་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དགྗེ་རྒན་གིས་དཔྗེ་

ཆ་གསར་བ་ཞིག་ཁྗེར་ནས་ང་ཚོའི་སྩོབ་ཁང་ནང་དུ་ཐྩོན་བྱུང་། ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དགྗེ་རྒན་སྩོབ་ཁང་ནང་དུ་ཐྩོན་
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པ་དང་ང་ཚོར་དགྩོད་བྲྩོ་བའི་ཀུ་རྗེ་བཤད་པ་དང་བསབ་བྱ་རྗེ་འགའ་གནང་བྱུང་།  དྗེ་ནས།  རིམ་བཞིན་སྩོབ་

ཚན་དང་པྩོ་སྗེ་ཁ་ཆྗེའི་ཕ་ལའི་བསབ་བྱ་ཞྗེས་པའི་སྩོབ་ཚན་དྗེ་ཁིད་རྗེས།  ང་རང་ཉིད་ཀིས་སྩོབ་སྦྩོང་ལ་ཧུར་

བརྩོན་བྱྗེད་པའི་འདུན་པ་ཞིག་གནངས་བྱུང་།  དུས་ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སྗེ།  བྱ་བ་ཆུང་ངུ་ནས་བཟུང་སྗེ།  ཆུ་

ཤྗེལ་ལྟ་བུའི་བྩོ་རིག་དང་།  ཆུ་སྐྗེས་ལྟ་བུའི་ལང་ཚོ་ཡི་དུས་འདིར་སྩོབ་སྦྩོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དམ་

བཅའ་བཞག་པ་ཡིན།   

བདག་གི་གུས་པར་འྱོས་བའི་དགེ་རྒན་ཀུན་འཚོ་སིྐད།

ལྕགས་མྡོ་ཡག (བྡོན་སྡོར།)  
དགྗེ་རྒན་ཀུན་འཚོ་སིྐད་ནི་ངའི་ཆྗེས་ཐྩོག་མའི་བྩོད་ཡིག་དགྗེ་རྒན་ཡིན་ལ།  མྩོ་རང་ནི་གཟུགས་རིང་ཞིང་

ཤ་རིད་པ་དང་།  མྩོའ་ིངྩོ་གདྩོང་ནག་ཞིང་སྐྲ་ལྩོ་རིང་བ་ཞིག་ཡིན།  མྩོ་སྩོང་ན་ནམ་ཡང་ལྷུན་ཆགས་ཀིས་འགྲྩོ་

སངས་ཤིག་ཡྩོད།  མྩོ་ནམ་རྒྱུན་སྩོབ་ཁིད་མ་འཚོག་སྔྩོན་སྩོབ་ཁང་དུ་འབྱྩོར་ནས་ང་ཚོ་ལ་དགྩོད་བྲྩོ་བའི་ཀུ་རྗེ་དང་

བསབ་བྱ་གནང་གིན་ཡྩོད།  སྩོབ་ཁིད་འཚོག་རྗེས་ང་ཚོ་ལ་སྩོབ་ཁིད་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནངས་སྔ་ལངས་

དང་དགྩོང་ཕི་ཉལ་བྱས་ཏྗེ་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མྩོས་ང་ཚོ་ལ་སྩོབ་ཁིད་དང་ཡང་ན་སྩོབ་སྦྩོང་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་

རྗེད། 

ཉིན་ཞིག་ལ་མྩོས་ང་ཚོ་ཁིད་དྗེ་རྗེད་དུ་སྩོང་ནས་ངཚོའི་འཛིན་གྲྭའི་སྩོབ་གྲྩོགས་བཀ་ཤིས་ཀིས་སན་

འཇྗེབས་ལན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཤིག་བངས་བ་ན། དགྗེ་རྒན་གིས་ང་ཚོར་འདི་ལྟར་བཤད་དྗེ།  མི་ཞིག་ཡིན་ན་སྩོབ་

སྦྩོང་དང་སྒིག་ལམ།  གླུ་དབྱངས། རྗེད་མྩོ་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་ཐད་ནས་བཟང་ན་ད་གཟྩོད་སྩོབ་མ་ཡ་རབས་ཚད་

ལན་ཡིན་ཟྗེར།  དུས་དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་ངའི་དགྗེ་རྒན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དྗེ་སྗེམས་ལ་དམ་པྩོ་བཟུང་སྗེ་ངས་

ཕྩོགས་གང་ཐད་ལ་ཧུར་བརྩོན་བྱས་པ་ཡིན།

ཕ་ཡུལ་འབྱོག་རུ་བྱོན་སྐྱོར།

ཏིང་འཛིན་སྒྡོལ་མ།
ང་རང་ག་ས་གང་དུ་སྩོང་ཡང་ནམ་ཡང་བརྗེད་པར་དཀའ་བའི་ཕ་ཡུལ་དྗེ་ནི་ལྷུང་ལྷུང་དལ་གིས་འབབ་

པའི་བྱ་ཆུ་རིང་མྩོའ་ིའགྲམ་ངྩོགས་སུ་གནས་ཡྩོད་ལ་སིྐད་པའི་སྨན་ལྩོངས་ཤིག་སྗེ་བྱ་གཞུང་གསྗེར་ལན་རིང་མྩོའ་ི

ཕང་བར་ཆགས་པའི་་ཕ་ཡུལ་བྩོན་སྐྩོར་རྗེད།  ཕ་ཡུལ་དྗེ་ན་མིག་ལ་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་རྩྭ་ཐང་དང་རྣ་

ལ་སན་ཞིང་ལྷུང་ལྷུང་དལ་གིས་བཞུར་བའི་བྱ་ཆུ་སྔྩོན་མྩོ་བཅས་ཡྩོད།  

ཕ་ཡུལ་ལགས།  ཕ་ཡུལ།  ཁྗེད་ནི་ནམ་ཡང་ང་རང་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་སའི་གཞིས་ཁིམ་དྲྩོན་མྩོ་ཡིན།  
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ངས་ཁྗེད་ཀི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བའི་རྩྭ་ཐང་དང་བྱ་ཆུ་སྔྩོན་མྩོ་།  སྩོང་པྩོ་བཅས་ལ་སྲུང་སྐྩོབ་ལྗེགས་པྩོ་ཞིག་

བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན། ཚན་རིག་དར་རྒྱས་ཀིས་སྤི་ཚོགས་འཕྗེལ་རྒྱས་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་འདྲ་བཏང་ཡང་། བདག་གིས་གཞིས་

ཁིམ་ལྟ་བུའི་ཕ་ཡུལ་གི་གྩོམས་སྩོལ་འདི་དག་ལ་སྲུང་སྐྩོབ་དམ་པྩོ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན། 

ལམ་བུ་འདིར་ཀྱག་ཀྱྱོག་ཇི་འདྲ་མང་རུང་།  ང་ཚོ་ད་དུང་མདུན་དུ་བསྐྱོད་དགྱོས།
                                       

བ་གཞུང་ཀུན་དགའ་དྡོན་གྲུབ།
ངས་དྲན་འཛིན་གི་མྗེ་ལྩོང་ངྩོས་སུ་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མྗེད་པ་ནི་ངའི་ཡ་ཆུང་གི་སིང་དང་ཡ་ཐྩོད་ཀི་

མིག་དང་མཚུངས་པའི་སྩོབ་གྲྩོགས་དག་རྗེད།  འུ་ཅག་གི་སྔྩོན་བསགས་ལས་དབང་གི་བཀྩོད་སིྒག་འྩོག་ཤྗེས་བྱའི་

དགའ་ཚལ་འདི་རུ་ལན་འཛོམ་བྱུང་ལ།  ཕུ་ནུ་མི་སིང་ལྟ་བུའི་བརྗེ་སྗེམས་ཆགས་ཡྩོད།  དྗེ་བས་ད་ལྟའི་དུས་

སྐབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན།  འུ་ཅག་ནི་བྱ་རྒྩོད་པྩོ་ཞིག་ཡིན་ན་ནམ་འཕང་གཅྩོད་རན་ཡིན་ལ་

ཉ་གསྗེར་མིག་ཅིག་ཡིན་ན་འཁྱུགས་རལ་ངྩོམ་རན་ཡིན་པས།  མདུན་ཕྩོགས་ཀི་ལམ་བུ་འདི་གཡང་གཟར་དང་

གྲྩོག་རྩོང་།  ཀག་ཀྩོག་ཇི་འདྲ་མང་རུང་མགྩོ་མི་སྒུར་བར་མདུན་དུ་བསྐྩོད་དགྩོས།

བཀུར་འྩོས་བའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ཚོ།  ཁྩོད་ཚོ་ཡིད་མ་ཆད།  ཞྗེ་མ་སྡུག་བྩོ་མ་ཕམ།  ཕ་མས་འུ་ཅག་ལ་སྤད་

པའི་མགྩོ་བྩོ་མཐྩོན་པྩོ་དྗེ་མི་སྒུར་པར་དགྗེ་ནས་སྩོང་དང་འུ་ཅག་ལ་ད་དུང་ཕ་མ་དང་དགྗེ་རྒན།  སྩོབ་གྲྭའི་སྩོབ་

གྲྩོགས།  གཉྗེན་ཉྗེ་སྩོགས་བགྲང་ན་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་དང་འཛིན་མའི་སྗེང་གི་མྗེ་ཏྩོག་བཞིན་རིས་ན་གྲངས་མི་

ལྩོངས་བའི་རྒྱབ་རྗེན་ཡྩོད་པས་དཀའ་ངལ་འདི་ཙམ་གིས་དཔའ་ཞུམ་དྩོན་གཏན་ནས་མྗེད།  

བདག་གི་སིང་ཉྗེ་བའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ཚོ།  བྩོད་མི་རང་གི་ཁ་དཔྗེ་ལ་སག་ཤར་ཞིག་ཡིན་ན་མ་སྨྩོས་གྩོང་མ་

ཞིག་ཞྗེས་པའི་དཔྗེ་བཞིན་དུ།  འུ་ཅག་ནི་སག་ཤར་ཡིན་པས་དྩོན་དག་ཆྗེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་ལ་ཐུག་ནའང་མགྩོ་

བྩོ་མི་སྒུར་བ་དང་གནད་འགག་སྐབས་སུ་རང་ཚུགས་མི་ཤྩོར་བར་མགྩོ་བྩོ་དགྗེ་དང་ངས་ཁྩོད་ཚོར་མཚོ་ཆྗེན་པྩོ་

ཙད་ཀིས་སྐམ་དྩོན་དང་རི་ཆྗེན་མྩོ་མྗེ་ཡིས་ཚིག་དྩོན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་བཤད།  

བདག་གི་སིང་དང་འདྲ་བའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ཚོ།  བྱུང་ཟིན་བའི་དྩོན་དག་དྗེ་ནི་ཞྗེ་སང་དང་འཁྩོན་སྗེམས་

ཀི་དྩོན་དག་ཅིག་ཡིན་ནའང་ཆྩོག  འཁྗེང་སྗེམས་དང་ཞྗེན་ཆགས་ཀི་དྩོན་དག་ཅིག་ཡིན་ནའང་རུང་།  གང་

ལྟར་བྱུང་ཟིན་པ་ནི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་ལྗེ་བདའ་དང་འཁང་ར་ཡིས་ཅི་ཕན།   ད་ལྟ་ནི་མི་ཚེ་ཞིག་གི་དཀྩོག་

མཚམས་ཡིན་པས། ཧ་ཅང་གལ་ཆྗེ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་དྩོན་དག་འདི་ཙམ་ལ་མགྩོ་འཁྩོར་ནས་མི་འདུག་པར་

ཉིས་སྩོང་བཅུ་གཉིས་ལྩོའ་ིགཡུལ་ས་དྗེ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྲ་སིྒག་དང་འཆར་གཞི་ལྗེགས་པྩོ་རྗེ་འཐྗེན་བཞིན་

སྩོབ་སྦྩོང་ལ་བརྩོན་དགྩོས།

------མཐྩོ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་པའི་སྩོབ་གྲྩོགས་ཡྩོངས་དང་རང་འཛིན་གྲྭའི་སྩོབ་

གྲྩོགས་ཡྩོངས་ལ་སྗེམས་གཏམ་ཞིག་གི་ཚབ་དུ་ཕུལ།
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བདག་གི་ཨ་མ།

དཀར་མཚོ་སྐིད། (ལྡོ་རིམ་ལྔ་བའི་འཛིན་གྲྭ་དང་པྡོ།)
བདག་གི་ཨ་མ་ནི་བྱམས་བརྗེ་ཡི་འྩོ་མཚོ་འཁིལ་ཞིང་གཞུང་རྒྱུད་སྨྱུག་མ་ལས་དྲང་བའི་མི་ཞིག་ཡིན། མྩོ་

ནི་འབའ་འབའ་ལུ་གུའི་འབའ་སྐད་དང་ཐུལ་དཀར་འབྲི་མྩོའ་ིངུར་སྐད་ཁྩོད་ནར་སྩོན་པ་ཡིན། མྩོ་ནི་གཟུགས་རིང་

ཞིང་ཤ་རིད་པ་དང་། ད་དུང་སྣུམ་ཞིང་ནག་པའི་སྐྲ་ལྩོ་ལན། ཨ་མས་དུས་རྒྱུན་ང་ལ་སྩོབ་གསྩོ་བཏངས་ནས་སྩོབ་

སྦྩོང་ལ་ཧུར་བརྩོན་དང་སྩོབ་གྲྩོགས་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་སིྒལ་རྩོགས་རམ་བྱྗེད་དགྩོས་ཟྗེར།

དགུན་གནང་སྐབས་ཀི་ཉིན་ཞིག་གི་སྔ་དྲྩོར་ང་རང་ཨ་མ་དང་ལན་དུ་ལུག་རྫི་ལ་སྩོང་། ཉི་མ་བཞུད་ལ་ཉྗེ་

བའི་སྐབས་དྗེར་ཨ་མ་དང་ངྗེད་གཉིས་ཀིས་ལུག་ཕིར་ཡུལ་ལ་དྗེད་ཡྩོང་། སྐབས་དྗེར་ཨ་མའི་གདྩོང་གི་རྔུལ་ཆུ་དྗེ་

མཐྩོང་ནས་ངའི་སྗེམས་སུ་ཨ་མས་ནི་ངྗེད་མིང་སིང་གསུམ་གི་ཆྗེད་དུ་འདི་འདྲའི་སྡུག་མང་བྩོ་མྩོང་གི་ཡྩོད་པ་རྗེད་

ཨང་། དྗེ་ནས་ང་རང་མྱུར་དུ་ཁིམ་ལ་སྩོང་ནས་ཆུ་དྲྩོ་འཇམ་ཁྗེར་ཡྩོང་ནས་ཨ་མ་ལ་རྐང་པ་བཀྲུ་ཞྗེས་ཞུས་པས་

ཨ་མའི་གདྩོང་ལ་ལད་མྗེད་ཀི་འཛུམ་ཞིག་ལངས་ནས་ངས་གཅྗེས་ཕྲུག་མའི་ཨ་མར་ཞབས་ཞུ་བྱྗེད་པའི་སྩོལ་ཤྗེས་

ཡྩོད་ཟྗེར། ཨ་མའི་སྐད་ཆ་དྗེ་ཐྩོས་རྗེས་དགའ་སྣང་སྐྗེས་ནའང་། ཨ་མའི་རྐང་བ་མཐྩོང་ན་ཡིད་སྐྩོ་བ་ཞིག་རྗེད། 

ངའི་རྐང་པ་ནི་དྗེ་འདྲའི་འཇམ་ཞིང་དཀར་ལ། འྩོན་ཀང་ཨ་མའི་རྐང་པ་ནི་དྗེ་འདྲའི་ནག་ཅིང་རྩུབ། དྗེ་མཐྩོང་

ནས་ང་རང་ཡིད་སྐྩོ་ནས་རང་དབང་མྗེད་པར་མིག་ཆུ་ཤྩོར་སྩོང་། 

ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་ངྗེད་མིང་སིང་གསུམ་གི་ཆྗེད་དུ་འདི་འདྲའི་དཀའ་སྡུག་མྩོང་གི་ཡྩོད་པས་ང་ཚོས་ནམ་

ཡང་ཕ་མ་ཟུང་གི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་མི་རུང་། དུས་དྗེ་ནས་བཟུང་བདག་གི་སྗེམས་སུ་འཇིག་རྗེན་ན་ཆྗེས་བ་ན་

མྗེད་པ་ནི་ཨ་མའི་བྱམས་བརྗེ་ཡིན་ལ། ཆྗེས་གཞལ་བར་དཀའ་བའང་ཨ་མའི་དྲནི་ལན་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་ཕ་མ་

དང་དགྗེ་རྒན་རྣམ་པའི་རྗེ་བ་སྩོང་ཟད་དུ་གཏྩོང་མི་རུང་།
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

སྱོན་མཇུག

གནམ་མྡོ་འཚོ།
མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྩོན་མཇུག་སྗེབས་སྩོང་། གཤྩོག་འགྱུར་གིས་གར་སབས་བསྒྱུར་བའི་ཁྲུང་ཁྲུང་

རྣམས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བྱས་ནས་ལྩོ་ཕྩོགས་ཚ་བའི་ཡུལ་ལ་འཕུར་བྱུང་། སྩོན་མཇུག་སྗེབས་བྱུང་། ས་སང་ཧིལ་བྩོ་གསྗེར་

མདྩོག་ལན་པ་ཞིག་ཡིན། བྱ་དང་བྱྗེའུ་རྣམས་ཀིས་བདག་གིས་ཡུན་རིང་ལ་རྗེ་སྒུག་བྱས་ཡྩོད་པའི་སྩོན་མཇུག་

སྗེབས་བྱུང་ཟྗེར་ནས་སྐད་སན་སྒྩོག་བཞིན་ཡྩོད། གསྗེར་མདྩོག་ལན་པའི་སྩོན་མཇུག་སྗེབས་བྱུང་། ཞིང་བ་རྣམ་

པའི་ངྩོ་གདྩོང་ལ་དགའ་སྤྩོའ་ིཁྗེངས་ནས་ཞིང་འབྲྗེག་བཞིན་ཡྩོད། སྩོན་མཇུག་གི་རླུང་བུ་དལ་བུར་ལང་ཞིང་ལྩོ་

ལྗེགས་ཀིས་མགྩོ་ལྩོག་ལྗེམ་ལྗེམ་གཡྩོ་བཞིན་ཡྩོད། ཉི་ཟྗེར་ལྟ་བུའི་སྩོན་མཇུག་སྗེབས་བྱུང་། 

ཁྩོད་ཀིས་གཟིགས་དང་། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་རྩྭ་ཐང་དུ་ས་རྡུལ་དང་རའི་འཚེར་སྒས་ཁྗེངས་འདུག  

སྩོན་མཇུག་ལ་དབྱར་ཁ་ལྟ་བུའི་མྗེ་ཏྩོག་གི་དྲི་ཞིམ་མྗེད་ལ། དགུན་ཁ་ལྟ་བུའི་འཁག་རྩོམ་གི་གྲང་ངར་མྗེད། ཡིན་

ན་ཡང་། སྩོན་མཇུག་གི་བསིལ་རླུང་ལང་བ་དང་ལན་དུ་སྗེར་ལམ་ལམ་གི་སྩོང་ལྩོ་རྣམས་ཕར་གཡྩོ་ཚུར་གཡྩོ་བྱྗེད་

བཞིན་ས་ལ་བབས་ཚེ། ཁྗེར་རྐྱང་དུ་འགྲྩོ་སྐབས་སྐྲག་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་སྗེར། སྩོན་མཇུག་སྗེབས་བྱུང་། སྩོན་

མཇུག་འདི་མིག་གིས་མཐྩོང་རྒྱུ་མྗེད་པར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྩོག་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། སྩོན་མཇུག་

སྗེབས་སྐབས། རྩྭ་དང་རི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལང་མདྩོག་གི་ལྭ་བ་བརྗེ་བྱུང་། ཞིང་བ་རྣམས་ཆྗེས་བྲྗེལ་འཚུབ་

ཆྗེ་བའི་དུས་ཚིགས་ནི་སྩོན་མཇུག་ཡིན། སྩོན་མཇུག་འདས་རྗེས་ཞིང་བ་རྣམས་ཀིས་གདྩོང་ལ་ལྩོ་ལྗེགས་ཀི་འཛུམ་

མདངས་རྒྱས་ནས་སྐིད་པའི་དཔལ་ལ་རྩོལ་བཞིན་མཆིས། ཡིན་ཡང་། སྩོན་མཇུག་ནི་མིག་བཙུམ་དབང་ཙམ་གིས་

ཕར་ལ་སྐྗེལ་བྱུང་། སྩོན་མཇུག་ལགས། ང་རང་ཆྗེས་དགའ་བ་ནི་ཁྗེད་ཡིན་ལ་ཆྗེས་དུང་བའང་ཁྗེད་ཡིན་ནྩོ།

བགྱོ་གེང་བ་དང་གཟབ་ཉན།

བ་མདྡོ་རིན་བཟང་།
གནད་དྩོན་ཅན་གི་བགྲྩོ་གྗེང་དང་རྗེད་འཇྩོའ་ིསྐབས་ཀི་བགྲྩོ་གྗེང་གང་ཡིན་ཡང་ངྗེས་པར་དུ་ཤྗེས་དགྩོས་

པ་ནི། བགྲྩོ་གྗེང་དྗེའི་སིྒག་གཞི་དང་འཆར་འགྩོད་ག་འདྲ་ཡིན་པ་ཧ་གྩོ་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། དྗེ་ནི་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་དང་

ཚགས་སུ་ཆུད་པའི་དྩོ་དམ་པའི་ལྟྗེ་གནས་ཤིག་ཀང་ཡིན། ད་ལྟ་ན་གཞྩོན་མང་བྩོ་ཞིག་གིས་རང་མྩོས་དང་འདྲ་

མཉམ་གི་བགྲྩོ་གྗེང་ཟྗེར་བའི་མིང་ཚིག་ཐྩོད་ལ་བཟུང་ནས་ཁ་ནས་གང་ཐྩོན་དང་སྗེམས་ལ་གང་དྲན་ལྟར་བཤད་པ།  

བགྲྩོ་གྗེང་བ་སྩོ་སྩོའ་ིསྐད་ཆ་གང་ཡིན་ན་ཡང་བརི་བཀུར་དང་གཟབ་ཉན་མི་བྱྗེད་པར་ཁྩོད་སྩོད་ངས་བཤད་ཟྗེར་

བའི་ངར་ཤུགས་དང་རྫིགས་ཉམས་སྩོན་པ་ནི་རྦད་དྗེ་ནྩོར་བའི་ལམ་ཀ་ཞིག་དང་བགྲྩོ་གྗེང་གི་གྩོ་རིམ་ཞིག་མིན་

པར་འཕྲྩོད་དགྩོས་རྒྱུ་གལ་ཆྗེན་པྩོ་ཞིག་རྗེད། ས་སང་འདིར་ཨ་རི་བ་ལས་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་མྗེད་ལ། ཁྩོ་

ཚོའི་ཚོགས་འདུ་ཆྗེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་ཡིན་ཡང་སིྒག་ལམ་མང་བ་དང་ཞིབ་ཆ་དྩོད་པྩོ་དྗེ་འདྲ་མི་སུ་ལ་ཡང་མྗེད། 

ཨ་རི་བ་ལ་༼རཱ་བྷར་ཁི་ཡི་གྲྩོས་དྩོན་བགྲྩོ་བའི་སིྒག་ལམ་༽ཞྗེས་པའི་དྗེབ་རྒན་ཞིག་ཡྩོད་པ་འཛམ་གིང་ན་སྐད་
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

གྲགས་ཆྗེ་བའི་དྗེབ་ཀི་རྗེར་སྩོན་ཡྩོད། དྗེབ་དྗེའི་ཁ་བྱང་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་༼Robert’s Rules of Oder༽ཟྗེར། 

དྗེབ་དྗེ་སྤི་ལྩོ་༡༨༧༦ལྩོའ་ིཟླ་བ༢པའི་ཚེས་༡༩ཉིན། ཧན་རྩོས་མར་ཁྲུན་རཱ་བྷར་ཁི་ཡི་གྲྩོས་དྩོན་བགྲྩོ་བའི་སིྒག་ལམ་གི་

ལག་དྗེབ་ཆུང་ངུ་ཞྗེས་པ་དཔྗེ་སྐྲུན་བྱས། རིང་བྩོ་མ་ལྩོན་པར་དར་ཁབ་ཆྗེན་པྩོའ་ིརྒྱལ་ཡྩོངས་ལ་ཁབ། ༡༩༡༥ལྩོར། 

ཇྩོའུ་ནྗེ་རལ་ཟྗེར་བའི་དམག་དཔྩོན་ཞིག་གིས་རཱ་བྷར་ཁི་ཡི་དྗེབ་དྗེར་བཟྩོ་བཅྩོས་བརྒྱབས་ནས་གྩོ་ཐྩོབ་རགས་

བསྡུས་ནས་༼རཱ་བྷར་ཁི་ཡི་གྲྩོས་དྩོན་བགྲྩོ་བའི་སིྒག་ལམ་༽ཞྗེས་མིང་བཏགས་ནས་དཔྗེ་སྐྲུན་བྱས་ཏྗེ་ས་ཡ་གཉིས་

ལག་བཙོངས་པ་མ་ཟད། དྗེབ་དྗེ་ཨ་རི་མི་མང་གི་ཚོགས་འདུའི་སིྒག་ཡིག་ཚད་ལན་དུ་གྱུར་སྩོང་བ་རྗེད། ཁྩོའ་ི

བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་དང་རྩོམ་སིྒག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཟྩོ་བཅྩོས་རྗེ་བརྒྱབས་ནས་དཔར་སྐྲུན་མུ་མཐུད་དུ་བྱས་པ་

རྗེད།

༡༩༤༣ལྩོར་དྗེབ་དྗེ་ཐྗེངས་ལྔ་བར་དཔར་སྐྲུན་བྱས། ༡༩༧༠ལྩོར་དཔར་གཞི་གསར་བ་སིྒག་ནས་དཔར་བ་

རྗེད། དྗེའི་བརྩོད་བྱ་གཙོ་བྩོ་ནི་ཚོགས་འདུའི་འགྩོ་འཛིན་པས་བརི་སྲུང་བྱྗེད་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུའི་དྲུང་ཡིག་

གིས་བརི་སྲུང་བྱྗེད་རྒྱུ། ཚོགས་འདུ་བ་དཀྱུས་མ་དག་གིས་བརི་སྲུང་བྱྗེད་རྒྱུ། བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ་བཤད་ན་

ཡང་དམིགས་བསལ་གི་སྒིག་ལམ་ཡྩོད་ལ། ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བཤད་ན་ཡང་དམིགས་བསལ་གི་སིྒག་ལམ་ཡྩོད། 

གནད་དྩོན་དང་གནད་འགག་སྐབས་སུ་མང་མྩོས་ཐག་གཅྩོད་སངས་ཐད་ཀི་སྒིག་ལམ་ཡྩོད། རྩོག་དྲྭ་ཅན་གི་བྱ་

བའི་ཐད་ནས་སྒིག་ལམ་ཡྩོད་ཚད་གནད་ལ་ཁྗེལ་བའི་ར་དྩོན་དགྩོས། དཔྗེར་ན། གཞན་གིས་བཏྩོན་པའི་གྲྩོས་གཞི་

ལ་ཐུན་མྩོང་གི་གྲྩོས་འཆར་ལྟར་ཐག་གཅྩོད་རྒྱུ། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་འཕྲད་དུ་བཏྩོན་པའི་གྲྩོས་འཆར་ལྟར་ཐྩོལ་

བྱུང་གི་གྲྩོས་འཆར་ཐག་གཅྩོད་རྒྱུ། མི་རྗེ་གཉིས་ཀི་འདྩོད་བྩོ་དང་མ་མཐུན་པར་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱུང་ན་ངྩོ་རྒྩོལ་གི་རྒྱུ་རྐྱྗེན་

ལ་བརག་ནས་ཐག་གཅྩོད་དང་གྲྩོས་འཆར་བཟྩོ་རྒྱུ། དམིགས་བསལ་དང་གནད་འགག་ལ་ཁ་གཏད་པའི་སིྒག་ལམ་

དག་ནི་རྩོད་ཉྩོག་ཅན་གི་བྱ་བར་གཡྩོལ་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པ་ཡང་ཡྩོད། ཨ་རི་སྩོགས་སུ་ད་ལྟ་ཚད་ལན་སྐབས་སུ་ཁ་

འཛིང་རིགས་འགྩོག་བྱྗེད་ཀི་སྒིག་ལམ་ཞིབ་ཚགས་དང་གནད་འགག་ཅན་མང་།

བགྲྩོ་གྗེང་བ་སུ་ཡིན་ཡང་དང་བྩོ་རང་ཉིད་ལ་གཏམ་བཤད་པའི་དུས་ཚོད་ཡྩོད་མྗེད་ལ་བརག་དགྩོས། 

ཡྩོད་ན་དུས་ཚོད་ག་དུས་ཡིན་མིན་ལ་དང་། རང་ཉིད་ཀི་གྗེང་གཞི་དང་བྩོ་ནས་གང་ཐད་ལ་བབས་ཡྩོད་ན་དྗེ་ལ་

འདང་ཚོད་དང་བསམ་བྩོའ་ིགཏིང་ནས་བྱང་ཆ་ཅུང་ལན་དགྩོས། སྩོ་སྩོའ་ིབསམ་འཆར་དང་ལྟ་ཚུལ་བརྩོད་སྐབས། 

བཤད་ས་དྗེ་ནི་ཚོགས་འདུའི་འགྩོ་འཛིན་པ་དང་ཡང་སྤིར་བཏང་ལྟར་བཤད་དགྩོས་པ་ལས་རང་དང་བསམ་

འཆར་མི་མཐུན་པའི་བསམ་འཆར་འདྩོན་མཁན་ཕ་རྩོལ་བྩོ་དྗེ་མིན། བགྲྩོ་གྗེང་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་ཤགས་འགྗེད་

དང་རྩོད་གྗེང་བྱུང་རྒྱུ་དྗེ་ནི་བགྲྩོ་གྗེང་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརི་འཇྩོག་མྗེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་སང་བྱ་ཡིན།

བགྲྩོ་གྗེང་གི་ཁྩོར་ཡུག་དྗེ་ནི་ལྩོད་ལྩོད་ངང་གནས་རྒྱུ་ལས་རྩོད་ར་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་མི་རུང་། སིྒག་ལམ་གི་

སངས་འཛིན་དང་འཆར་གཞི་ལྟར་རང་རང་གི་ལྟ་བ་དང་ལྟ་ཚུལ་གྗེང་རྒྱུ་ལས། རང་རང་གི་གནས་སྐབས་ཀི་ཁྗེ་

ཕན་ཆྗེད་དང་ཁྩོད་སྩོད་ངས་བཤད་སྩོགས་མདུང་རྗེ་ཁ་སྤྩོད་ལྟ་བུ་ར་བ་ནས་གནས་མི་རུང་། གནས་ལུགས་ནི་

གནས་ལུགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་དང་སིྤ་དམངས་ཀི་ཆྗེད་དུ་བཤད་རྒྱུ་ལས་ཁྩོད་དང་ངའི་ཆྗེད་དུ་བཤད་མི་རུང་། སྣ་

མང་སྣྗེ་འཛོམས་ཡིན་པའི་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་རང་དབང་དང་འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་ཚུལ་ག་འདྲ་ཤུགས་

ཆྗེ་ན་དྗེ་ཙམ་གི་སིྒག་ལམ་གི་དྩོན་ཚན་དག་ཞིབ་ཕྲ་དང་ཚགས་དྩོད་པྩོ་བྱྗེད་དགྩོས་པ་ནི་དམངས་གཙོ་ལྟ་གྲུབ་
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

མངྩོན་འགྱུར་གི་དགྩོས་ངྗེས་ཨང་དང་བྩོར་འཇྩོག་གི་ཡྩོད།

རང་སྣང་གང་དྲན་དང་རང་ལྟ་མཆྩོག་འཛིན། ཁ་རྩོད་ཤགས་འགྗེད་ཁྩོ་ནས་དུས་འདའ་བ་ནི་གཅིག་གྱུར་

གི་གྲྩོས་ཆྩོད་ཅི་ཡང་འབྱུང་མི་སིད་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་གང་ཡང་འབྱུང་མི་སིད། འྩོན་ཀང་རཱ་བྷར་ཁི་ཡི་༿གྲྩོས་

དྩོན་བགྲྩོ་བའི་སྒིག་ལམ་༾ལྟ་བུའི་འྩོག་ནས་བགྲྩོ་གྗེང་བྱས་ན། ཡྩོད་ཚད་དང་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་ཅན་དང་། བརྒྱུད་

རིམ་ཅན། སྒིག་གཞི་ཅན་གི་སྩོ་ནས་ཐག་ཆྩོད་དྩོ། འགལ་སང་བངས་དྩོར་གི་གནས་རྣམས་ནས་བདྗེ་ལྗེགས་ངང་

བགྲྩོད་པའི་ལམ་དྗེ་གལ་ཆྗེན་ཡིན།

མི་ཟྗེར་བ་འདི་འཕྲལ་དུ་གནས་ལུགས་ལ་མཉམ་འཇྩོག་བྱྗེད་མཁན་ཞིག་ར་བ་ནས་མིན་ལ། ཁྗེ་ཕན་

གི་འགལ་རྩོད་དང་རང་མྩོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་གང་རུང་གིས་རྐྱྗེན་བྱས་ཏྗེ་ཕན་ཚུན་གི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་

བྩོ་ཞིག་འབྱུང་ཉྗེན་ཡྩོད། དྗེའི་ཕིར་ཕྩོགས་གཅིག་གིས་རང་ལུགས་དང་གནས་ལུགས་གསལ་རྗེན་དུ་བསན་ན་

ཡང་། ཕྩོགས་གཅིག་ཤྩོས་དྗེའི་རྣ་བའི་ཟུར་ཙམ་ལ་ཡང་འགྲྩོ་དཀའ་སྗེ། དང་བྩོ་སྩོ་སྩོའ་ི༿རང་མྩོས་༾ཟྗེར་བ་དང་

༿དམངས་གཙོ་༾༿འདྲ་མཉམ་༾ཟྗེར་བའི་ཡིག་འབྲུ་འགའ་རྗེ་གནས་ལུགས་ལ་བཞག་ནས་སྐད་ཆ་མི་བཤད་རྒྱུ་དྗེ་

གལ་ཆྗེན་པྩོ་རྗེད། ཁ་ལྗེ་བདྗེ་མིན་དང་སྐད་གསྗེང་མཐྩོ་མིན། སྐད་ཆ་བཤད་ཤྩོམ་དང་ངག་བདྗེ་མིན་ཙམ་ལ་མ་

ལྟྩོས་པར་གནས་ལུགས་དང་བདྗེན་དྩོན་ལ་ཉན་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། གནས་ལུགས་ནི་གནས་ལུགས་ལྟར་འཇྩོག་རྒྱུ་ལས་ངྩོ་

སྩོ་དང་ཁྩོད་དང་ངའི་ཆྗེད་དུ་བགྲང་རྒྱུ་དྗེ་མིན།

མདྩོར་ན། བགྲྩོ་གྗེང་ཟྗེར་བ་དྗེ་གཞན་གི་སྐད་ཆ་ལ་བརི་བཀུར་བྱྗེད་རྒྱུ་དང་། བསམ་བྩོ་བརྗེ་རྗེས་བྱས་

ནས་བྩོ་བསྐྗེད་ཨྗེ་རྗེག་བལྟ་རྒྱུ་དྗེ་ཡིན། གཟབ་ཉན་ཟྗེར་བ་ནི་ཁ་ལྗེ་བདྗེ་མིན་ལ་ཉན་རྒྱུ་དྗེ་མིན་ལ་གནས་ལུགས་

དང་དྲང་བདྗེན་འཚོལ་རྒྱུ་དྗེ་ཡིན།

དཔིད་དཔལ།

བཀྲ་ཤིས་བཟང་མྡོ། (དམའ་གཉིས་བདུན་པ།)
ལྩོ་ཟླའི་འཁྩོར་ལྩོ་བར་མྗེད་དུ་འཁྩོར་བའི་དུས་ཚིགས་ཀི་འགྱུར་ལྩོག་དང་བསྟུན་ནས་ནྩོར་འཛིན་སྗེག་

མྩོ་གཏི་མུག་གཉིད་ལས་སངས་ཏྗེ་ལང་མདྩོག་གི་མྱུ་གུ་དལ་གིས་འབུས། དཔིད་རླུང་བུ་མྩོའ་ིགདངས་དབྱངས་

གཅིག་གིས་མུ་མྗེད་ཀི་རི་ལུང་ཐང་གསུམ་ལ་ལང་མདྩོག་གི་མཛེས་ཆས་སྒྩོན་བཞིན་པ་ནི་འཕྗེལ་རྒྱས་གསར་བ་

ཞིག་ལ་མགྩོ་བརམས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

དཔིད་ཀའི་མཛེས་སྡུག་ནི་དུས་རབས་གསར་བའི་འཕྗེལ་རྒྱས་ཀི་ཕྩོ་ཉ་ལྗེགས་པས། འདི་ལ་ཡིད་སྨྩོན་གི་

མྗེ་ཏྩོག་མི་གཏྩོར་མཁན་སུ་ཞིག་མཆིས། དཔིད་ཀ་ནི་འཇིག་རྗེན་གི་སྐྗེ་དངྩོས་ཡྩོད་ཚད་ལ་གསྩོན་ཤུགས་སིྦན་པའི་

དུས་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ནམ་ཡིན་ཡང་དཔིད་ཀའི་དཔལ་བཟང་དྗེ་ལ་བ་མྗེད་ཀི་མཛད་རྗེས་དང་

དགྗེ་མཚན་ལ་བསྔགས་བརྩོད་ཀི་མྗེ་ཏྩོག་གཏྩོར་ཞིང་གཟྗེངས་བསྩོད་ཀི་མཐྗེ་བྩོང་བསྒྗེང་ཆྩོག
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

དྗེ་བས་བྱ་བིྱའུ་སྣ་ཚོགས་ཀི་གསུང་དབྱངས་དང་རྫི་བྩོའ་ིསན་འཇྗེབས་ཀི་གླུ་སྐད་ཐྩོག་རྗེག་མྗེད་པར་

མཁའ་མཐའ་ནས་མཁའ་མཐར་མཆྗེད་ནས་དཔིད་དཔལ་ལ་རྩོལ་བཞིན་ཡྩོད། རྫ་ཆུ་དྭངས་མྩོ་ཞིག་མཛེས་སྡུག་

གིས་བཞུར་བའི་གྩོ་རིམ་དང་། དཔིད་དཔལ་ལ་རི་དྭགས་རྣམས་ཤ་ཤྗེད་རྒྱས་སུ་འཇུག་པའི་སིང་སྩོབས་ཡྩོད། 

རྗེད་ཡ། ང་ཚོས་ནམ་ཡིན་ཡང་དཔིད་དཔལ་ལ་རྗེ་སྒུག་དང་ཡིད་སྨྩོན་བྱྗེད་བཞིན་ཡྩོད།

མཛའ་མཐུན་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་བརྱོད་པའི་གཏམ་བུམ་པའི་ཁ་བརྒྱན།

འཇམ་དཔལ་རྒྱལ། 
ནུབ་ཕྩོགས་ཆུ་ལའི་ཡུལ་དུ་གྲགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀི་འགྲྩོ་བ་སྗེམས་ཅན་སིྤ་ལ་མིའི་རིགས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་

སྗེང་དུ་ཧ་ཅང་གནས་བབ་སྡུག་པའི་གྲལ་རིམ་གི་འཐབ་རྩོད་མང་བྩོའ་ིདཀའ་ངལ་མང་བའི་མཐའ་འབྲས་སུ་མིའི་

རིགས་ལ་བྱམས་དང་སིང་རྗེ་ཡིས་ཀུན་ནས་བརླབས་པའི་སྗེམས་བཟང་བྩོ་ཞིག་ཅིས་ཀང་དགྩོས་པའི་བངས་བྱ་

རྗེད་ནས་ཕི་དངྩོས་པྩོའ་ིདཔལ་འབྱྩོར་དང་ནང་བསམ་པའི་ཡྩོན་ཏན་གིས་ཕྱུག་པའི་མི་སྗེར་དང་དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་པ་གང་རུང་ཕྩོགས་དང་ཕྩོགས་སུ་བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པའི་འགྲྩོ་བ་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་བྩོ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་སྗེལ་བའི་ཤྗེས་བྱའི་རྣམ་གཞག་གི་སྐྩོར་དང་ཕི་དངྩོས་

པའི་དཔལ་འབྱྩོར་གི་ཕྩོགས་ལ་རྩོགས་སྐྩོར་གང་ལྗེགས་བྱས་ནས་མིའི་རིགས་ཀི་བདྗེ་སིྐད་ཐུན་མྩོང་གི་སྩོབས་

ཤུགས་ཀིས་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞིན་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡྩོད་པ་འདི་དྗེང་རབས་འཛམ་གིང་གི་

བརྩོད་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ཞི་བདྗེ་དང་འཕྗེལ་རྒྱས་ཀི་ར་བ་འཆམ་མཐུན་གི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ལ་རྗེ་སྨྩོན་གི་རླུང་ར་སྐུར་བ་

དང་གཉིས་སུ་མྗེད་དྩོ།

ད་ལྟ་ཡ་གིང་དུ་གྲགས་པའི་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་ཀྲུང་གྩོའ་ིམི་རིགས་དག་གི་ནང་ཁུལ་དུའང་སྗེམས་ཅན་ལ་

རྩོགས་སྐྩོར་བྱྗེད་པའི་བྱམས་སྗེམས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་མང་པྩོ་བྱུང་འགྩོ་བརམས་ཡྩོད་པ་འདིས། མི་རིགས་སྩོ་སྩོའ་ི

འཛམ་གིང་རིག་གནས་སིྤ་ལ་ལྟ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ན་གཞྩོན་ཤྗེས་ཡྩོན་ཅན་དང་རྒན་པྩོ་ཡར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བྱམས་

དང་སིང་རྗེ་ཡི་རིན་ཆྗེན་གྩོང་བུ་གཅིག་ཏུ་སིྒལ་ཞིང་རང་གི་ནུས་པ་རལ་དུ་སྤྲུགས་པའི་ལག་བསམ་དཀར་བྩོ་

མཚོན་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་སྩོ་སྩོ་གདྩོད་མའི་ཁ་ཐྩོར་གི་འཚོ་བ་རྩོལ་སངས་ལས་རྣམ་པར་བརྒལ་ཏྗེ་དྗེང་རབས་

ཐུན་མྩོང་ཅན་དང་འཛམ་གིང་ཅན་དུ་ཕྩོགས་ཏྗེ་མིའི་རིགས་སྤིའི་སིྤ་ཚོགས་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་རྒྱུས་ལྩོན་དང་

འཛམ་གིང་བརྡ་འཕྲིན་གི་ནུས་པ་ཐྩོན་པའི་ཁབ་ཁྩོངས་སུ་ཚུད་དྗེ་རིག་པའི་སྩོ་འཕར་ཕྗེས་པའི་རགས་མཚོན་ཞིག་

ཅིས་མ་ཡིན།  དྗེ་ཡང་མཛའ་མཐུན་དང་དགྗེ་སྒྲུབ། བྱམས་དང་སིང་རྗེ་སྩོགས་མིའི་རིགས་ཐུན་མྩོང་གི་དཀའ་སྡུག་

བསམ་པའི་རྣམ་དཀར་དགྗེ་བའི་འདུན་པ་འཆིང་བའི་ཚོགས་པ་དག་བྱུང་བ་འདིས། མིའི་རིགས་ནི་གྲལ་རིམ་གི་

སྤི་ཚོགས་དང་བཀས་བཀྩོད་རྒྱུད་འཛིན་གི་སྤི་ཚོགས་དང་རིང་དུ་བརྒལ་ནས་ཤྗེས་རབ་ལས་སྐྗེས་པའི་སིང་རྗེ་

ཅན་གི་སྤི་ཚོགས་བཟང་བྩོ་ལ་ཁ་ཕྩོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། གྩོ་ལ་གཅིག་གི་ཁིམ་ཚང་ལན་འཛོམས་

ཀི་ཕ་བུ་སྤུན་མཆྗེད་དྗེ་འཛམ་གིང་མི་རིགས་སྩོ་སྩོའ་ིའཆམ་མཐུན་དང་འདྲྗེས་སྩོད་ཀི་ཐུན་མྩོང་སིྤ་ཚོགས་སུ་གྩོམ་

ཁ་བངས་པའི་ངང་ཚུལ་ཡང་མཚོན་ནྩོ།།
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མཛའ་མཐུན་དགྗེ་ར་ཚོགས་པ་(FCA)ཞྗེས་པའི་རྣམ་དཀར་དགྗེ་བའི་ལས་དྩོན་ལ་འདུན་པ་དཀར་བྩོ་

ལྩོད་མ་མྩོང་བའི་ཚོགས་པ་འདི་ནི་རང་རྒྱལ་གི་དམངས་ཁྩོད་ར་འཛུགས་ཀི་སིད་ཇུས་དང་མཐུན་པའི་སྩོ་ནས་

༢༠༠༨ལྩོའ་ིཟླ༡༠བར་མཚོ་ལྩོ་བྩོད་རིགས་རང་སྐྩོང་ཁུལ་མང་རྫྩོང་དམངས་སིད་ཅུ་ནས་ཐྩོ་འགྩོད་བྱས་པ་ནས་དངྩོས་

སུ་ཚུགས། ཚོགས་པ་འདི་ལ་སིད་གཞུང་མ་ཡིན་པ། མི་སྗེར་གི་ཁྗེ་ཕན་མ་ཡིན་པ། ཆྩོས་ལུགས་ཀི་ར་འཛུགས་མ་

ཡིན་པའི་ར་དྩོན་ཚང་བ་མ་ཟད། མཚོ་ལྩོ་མང་རྫྩོང་གཙོ་བྩོའ་ིམཚོ་སྔྩོན་ཤར་ཕྩོགས་མི་དམངས་ཀི་དཀའ་ཁག་

དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་ཞབས་ཞུའི་ཁབ་ཁྩོངས་དང་འྩོས་འགན་ལྗེན་པའི་ཚོགས་པ་བཟང་བྩོ་ཞིག་ཡིན།

མཛའ་མཐུན་དགྗེ་ར་ཚོགས་པའི་ལག་བསམ་གི་ཉི་གཞྩོན་གསར་བའི་གྩོ་སྐབས་འདི་བརྩོན་ལྗེན་བྱས་

པ་བརྒྱུད་ནས་རྩོང་འབྲྩོག་མི་དམངས་ཀི་བསམ་བྩོའ་ིགྩོ་རྩོགས་དང་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་སྩོགས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་

འཕྗེལ་རྒྱས་ཕིན་དང་གཏྩོང་བཞིན་ཡྩོད་པ་འདིས། དམངས་ཁྩོད་སིྤ་ཚོགས་ཀི་སྩོབ་གསྩོ་ལ་ནུས་པ་བ་ལག་ཐྩོན་ཏྗེ་

ཉྗེ་བའི་ལྩོ་འདི་གར་སྤི་ཚོགས་ཀི་གནད་དྩོན་རྣམས་ཀང་ལྩོ་རྗེ་ནས་ཇྗེ་ཉུང་དུ་འགྲྩོ་བཞིན་པའི་སྣང་ཚུལ་མངྩོན་

གསལ་གདའ། ན་གཞྩོན་ཤྗེས་ཡྩོན་ཅན་རྣམས་ལ་ལག་རལ་རིག་གནས་དང་ཚོང་ལས་གཉྗེར་ཐབས་ཀི་གསྩོ་

སྦྩོང་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ཆྗེད་ལས་རིག་གནས་ཀི་ཆུ་ཚད་མཐྩོར་འདྗེགས་བྱས་པ་མ་ཟད། སིྤ་ཚོགས་གནད་

དྩོན་གང་མང་ལ་དམིགས་ནས་གཞི་རིམ་ན་གཞྩོན་སྩོབ་གསྩོའ་ིགསྩོ་སྦྩོང་འཛིན་གྲྭ་དང་དཔྗེ་མཛོད་ཁང་སྩོགས་

བསྒིགས་ནས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ནས་ཤྗེས་ཡྩོན་མཐྩོར་འདྗེགས་ཀི་ལས་བགི་བའི་སྐལ་བ་དམ་པྩོར་འཇུས་ཡྩོད།  

དབིྱན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ལ་ཆག་ཐྩོགས་བྲལ་ཞིང་འཛམ་གིང་རིག་གནས་སིྤ་ལ་མཁྗེན་རྒྱ་ཡངས་བའི་བྩོད་

རིགས་ན་གཞྩོན་ཤྗེས་ཡྩོན་པ་སིང་ལགས་རྒྱལ་ནི་མདྩོ་སྨད་བྱ་གཞུང་དུ་སྐྗེས་ཤིང་མཚོ་སྔྩོན་དགྗེ་ཐྩོན་སྩོབ་ཆྗེན་དུ་

མཐར་ཕིན་ལ། ད་ལྟ་མཛའ་མཐུན་དགྗེ་ར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་འྩོས་འགན་ཕྲག་ཏུ་བངས་ནས་དགྗེ་ཆྩོས་ཀི་

༼རང་སྗེ་རིགས་ལ་ཞྗེན་པ་དཀར་བྩོའ་ིམདངས།། རང་བྱུང་སིང་གི་དབུས་ན་གནས་པ་འདིས།། རང་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་

གི་མི་རྣམས་ལ།། རང་གི་ནུས་པའི་སི་ཞུ་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ༽ཅྗེས་པའི་བསབ་བྱ་དྲན་པའི་གསྩོས་སུ་བཏབས་ནས་ལས་

དྩོན་ལ་བརྩོན་ཤུགས་མ་ལྩོད་པར་ཡྩོ་རྩོབ་གིང་གི་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་སྩོགས་ལ་བསྐྩོད་དྗེ་རང་རྒྱལ་གཞི་

རིམ་མང་ཚོགས་ལ་བྱམས་བརྗེའི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡྩོད། ཁྩོང་གི་མི་ཚེ་ལྩོ་རྒྱུས་ལ་མྩོང་གྩོམས་མྗེད་པ་རྣམས་

ཀིས་ཁྩོང་གིས་བྲིས་པའི་མང་རྫྩོང་བྩོད་རིགས་ཤིག་གི་མི་ཚེ་ཞྗེས་པའི་དབྱིན་ཇིའི་བརམས་ཆྩོས་དྗེར་མཇལ་ན་

ཤྗེས་ལ།དྗེ་མིན་མཛའ་མཐུན་དགྗེ་ར་ཚོགས་པའི་དྲ་ངྩོས་ www.friendshipcharity.org སུ་ཞུགས་ཀང་ཤྗེས་སའྩོ། 

ཞྗེས་སིྤ་ལྩོ་ཉིས་སྩོང་བཅུ་གཅིག་ལྩོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་བའི་དཀར་ཕྩོགས་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སྩོབ་

ཆྗེན་གི་བྩོད་རིག་པའི་སྩོབ་གིང་གི་རབ་འབྱམས་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་ནས་སྦར།
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སྱོབ་གསྱོ་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཡིན།

རྡོང་དཀར་བྡོ་བཟང་དར་རྒྱས། (རྨ་ལྡོ)
དྗེ་ཡང་མི་རིགས་གང་དང་གང་གི་གཞི་རའི་རིག་གནས་ནི་སྩོབ་གསྩོ་ཡིན་པ་དང་། མི་རིགས་གང་ཡིན་

ན་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ཕིན་པར་སྦང་། བྩོད་རིགས་སྩོབ་མ་ཡིན་ནའང་ངྗེས་པར་དུ་ཐྩོག་མར་བྩོད་ཡིག་ལྗེགས་

པྩོ་ཞིག་སྩོབ་དགྩོས།  གུང་ཐང་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། ཁྗེད་ལ་རིག་གནས་ཤྗེས་བྱ་མྗེད་ན་དཔལ་འབྱྩོར་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱྗེད་ག་ལ་ཐུབ། ཁྗེད་ལ་སྩོབ་གྲྭ་མྗེད་ན་རིག་གནས་ཅི་ལྟར་སྩོབ།  ཁྗེད་ཀིས་རིས་རྒྱག་མ་ཤྗེས་

ན་དཔལ་འབྱྩོར་འཛུགས་སྐྲུན་ཅི་ལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ།  ཆབ་སིད་ཐྩོག་ནས་ཅང་མི་ཤྗེས་པ་དང་། འཚོ་བའི་ཐད་ནས་

མཐྩོང་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན་ན། བདྗེ་སྐིད་ཀི་འཚོ་བ་ཅི་ལྟར་རྩོལ་རྒྱུ་མི་ཤྗེས་པ་རྗེད། ཅྗེས་དང་། ཤྗེས་རིག་གི་རིན་ཐང་

གཙོ་བྩོ་ནི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྩོད་མྗེད་ལ་ཐུག་ཡྩོད། མི་རིགས་ཤིག་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་དགྩོས་ན་སྐད་དང་ཡི་གྗེ་

ཟུང་ནི་དྗེ་དག་གི་ར་བ་རྗེད། སྩོབ་གྲྭ་ཆྗེ་འབྲངི་ཁག་དང་ཆུང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་

རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆྗེན་ཐྩོབ་དགྩོས་སམ།  

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཇུག་ཏུ་གཡུ་ཐྩོག་ཡྩོན་ཏན་གིས་བྩོད་ལྩོངས་སུ་ཐྩོག་མར་གསྩོ་བ་རིག་པ་

སྩོགས་ཀི་སྗེར་བཙུགས་ཀི་སྩོབ་གྲྭ་ཆྗེན་མྩོ་ཞིག་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམ་པར་བསྐྲུན། དྗེར་མ་ཟད། དུས་རབས་

བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་རྒྱལ་པྩོ་ཁི་སྩོང་ལྗེ་བཙན་གིས་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་འགྲུབ་ནས་སྒ་འགྱུར་གིང་ཞྗེས་པའི་

སྩོབ་གསྩོའ་ིཕྩོགས་ལ་ཆྗེད་གཉྗེར་སྩོབ་གྲྭ་མང་པྩོ་ཞིག་བསྐྲུན། རང་ཅག་གི་རིག་གནས་ལ་ལྩོ་ངྩོ་ཆིག་སྩོང་སུམ་བརྒྱ་

ལག་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ཡྩོད་པས། དུས་ཡུན་དྗེའི་རིང་ནས་སྔྩོན་བྱྩོན་མཁས་དབང་རྣམས་ཀིས་དཀའ་སྤྩོད་སྡུག་རུས་ཕྲག་

ཏུ་ཁུར་ནས་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྗེལ་དྗེ་ད་སྐབས་བར་ལ་མཛད་ཡྩོད་པས། དུས་རབས་འདི་སྗེད་ཀི་རིང་དུ་དར་

རྒུད་ཇི་སྗེད་ཅིག་བྱུང་ཡྩོད། ཁད་པར་དུ་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་གནྩོད་སྐྩོན་ཚབས་ཆྗེན་ཞིག་ཐྗེབས། 

མཁན་ཆྗེན་འཇིགས་མྗེད་ཕུན་ཚོགས་མཆྩོག་གིས། བྩོད་རིགས་དག་མ་ཞིག་ཡིན་ཕིན་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དག་མ་

ཞིག་ངྗེས་པར་ཤྗེས་དགྩོས། ཤྗེས་པ་དྗེ་སྤད་དགྩོས། གལ་ཏྗེ་བྩོད་རིང་གི་ཆས་གྩོས་ཀང་མི་བྱྗེད། སྐད་ཡིག་དག་

ཀང་མི་སྤྩོད་ན། དྗེ་ཚེའི་བྩོད་ཅྗེས་པའི་མིང་བྩོར་ཚར་བ་རྗེད། ཅྗེས་དང་། བྩོད་ཡིག་རང་གཞིའི་སྗེང་དུ་གཞན་གི་

ཡིག་རིགས་སྩོབ་དགྩོས། མཁས་དབང་དགྗེ་འདུན་ཆྩོས་འཕྗེལ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་བྩོད་རང་གི་སྐད་ཡིག་དཔིས་ཕིན་

པར་སྩོབ་གཉྗེར་གནང་པའི་ཁར། སྐད་དང་ཡིག་རིགས་གཞན་ལའང་སྦངས། སྤིར་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ན་སྐད་དང་

ཡི་གྗེ་ནི་གཅིག་གྱུར་ཡྩོང་དགྩོས། དཔྗེར་ན། བྩོད་རང་ལ་མཚོན་ན་དབུས་སྐད་དང་ཨམ་སྐད་སྩོགས་ཡྩོད་པ། ཕ་

ཡུལ་རྗེབ་གྩོང་ཕྩོགས་ལ་མཚོན་ནའང་ལུང་བ་རྗེ་ལ་སྐད་ཆ་རྗེ་ཡྩོད། ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཡིག་སྐད་གཅིག་གྱུར་བྱ་

རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྗེ་བའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཡིན་སམ། 

མི་རིགས་ཤིག་གི་གཞི་ར་དང་ཁད་ཆྩོས་ནི་རིག་གནས་ཡིན་ལ། རིག་གནས་ཉམས་ན་མི་རིགས་ཀང་

ཉམས་འགྲྩོ་བ་ནི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་ལ། བྩོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་གཙོ་བྩོ་བྩོད་ཀི་རིག་གནས་འདིའི་རིན་ཐང་གང་འདྲ་

ཡིན་པ་ངྩོས་འཛིན་ཡག་པྩོ་བྱ་དགྩོས་བ་རྗེད། ཡིན་ནའང་། བྩོད་ཀི་ཤྗེས་རིག་གི་ཁུངས་ནི་སྤི་ལྩོ་༦༤༠ ལྩོ་སྗེ་ཆྩོས་

རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོའ་ིསྔྩོན་དུ་བྩོད་ལ་ཡི་གྗེ་མྗེད་པ་དང་། ཆྩོས་རྒྱལ་གི་བྩོན་པྩོ་ཐྩོན་མི་སམྦྩོཊ་འཕགས་པའི་

ཡུལ་དུ་ཕྗེབས་ནས་འཕགས་ཡུལ་གི་ཡི་གྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་པར་སྦངས། སར་བྩོད་དུ་ཕྗེབས་ནས་བྩོད་ཡིག་གསར་དུ་
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

བརམས་པ་ཡིན། ལྗེགས་སྦར་ལ་དཔྗེ་བངས་ཏྗེ་སུམ་ཅུ་བ་དང་རགས་ཀི་འཇུག་པ་སྩོགས་གཞུང་དུ་མ་མཛད། 

ཆྩོས་དཔྗེ་མང་པྩོ་བྩོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་། དྗེ་བས། བྩོད་ཀི་ཤྗེས་རིག་གི་ཁུངས་དྗེ་རྒྱ་གར་ལ་མ་གཏུགས་

པར་ཐབས་མྗེད། རང་གི་སྐད་ཡིག་སྦངས་པ་དྗེ་ལྟྩོ་རྒྱབ་ཁྩོ་ནར་མ་བསམ་པར་མིག་རྒྱང་རིང་ཞིང་། མཐྩོང་རྒྱ་

ཡངས་པའི་ངང་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བསམ་ནས། བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་བྱ་བ་ལ་འབད་པ་བྱས་ཏྗེ་དར་སྗེལ་བྱྗེད་པའི་

རང་གཞིའི་སྗེང་ཡུལ་གྲུ་སྩོ་སྩོའ་ིཡིག་རིགས་གཞན་ལའང་སྦང་བརྩོན་ལྩོད་མྗེད་བྱ་རྒྱུ་སྔྩོན་དུ་བཤད་ཟིན། མཁས་

དབང་རྒྱ་གྲྩོལ་མཆྩོག་གིས། བྩོད་སྐད་མ་ཤྗེས་ན་བྩོད་མིན་ལ། བྩོད་ཡིག་མ་ཤྗེས་ན་བྩོད་ཕྗེད་ཀ་ལས་མིན། བྩོད་

སྐད་གཙང་མ་ཞིག་མ་ཤྗེས་ན་བྩོད་ངྩོ་མ་ཞིག་ཏུ་ནམ་ཡང་འགྱུར་མི་སིད། ང་ཚོས་བྩོད་ངྩོ་མ་ཞིག་བྱྗེད་པའི་ཆྗེད་

དུ་བྩོད་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་བཤད་དགྩོས། མདྩོར་ན། ཀུན་གཟུགས་པན་ཆྗེན་རིན་པྩོ་ཆྗེས་ཁམས་ཕྩོགས་ནས་སྗེར་

སྐ་མང་ཚོགས་ལ་བསྩལ་བའི་བསབ་བྱ་ལས། ང་ཚོ་ཚང་མ་བྩོད་པ་རྗེད། སྔྩོན་ལ་བྩོད་ཡིག་ཡག་པྩོ་ཞིག་སྦང་

དགྩོས། ངས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་བྩོད་རིགས་ཀིས་བྩོད་སྐད་སྦང་དགྩོས་པར་འདུག་ཅྗེས་གང་ས་གང་དུ་སྐད་རྒྱག་གིན་

ཡྩོད། ཏྩོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཀང་ད་དུང་ཡག་པྩོ་ཞིག་མི་འདུག འདྩོད་པ་ཚིམ་པ་ཞིག་མི་འདུག ཚང་མས་

བྩོད་ཡིག་དྗེ་ཡག་པྩོ་སྦང་རྩོགས་ཞུ། ཞྗེས་གལ་བྩོ་ཆྗེ་ལ་ནན་ཏན་དང་། དམ་པའི་ཆྩོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་གི་ཚུལ་དུ་

ཡང་ཡང་གདམས་པ་དྗེ་ནི་བྩོད་མི་རིགས་ལ་ཐུགས་བརྗེ་དམ་པར་བཅངས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཉག་གཅིག་གྩོ  །  

ཡི་གེ་གེང་བ།

ཀུན་བཟང་། (ཀླུ་ཚང་དགྡོན།)
ཐྩོན་མི་མི་ཆུང་གི་སྩོག་གིས་བཙལ་ཞིང་ཁག་གིས་བྲིས་པའི་གདམས་ངག་དྲྩོན་མྩོ། ཁྩོད་ཡྩོད་པས་སྗེམས་

ཀི་གཏམ་རྒྱུད་མ་ལུས་སྐུད་པར་རྒྱུ་མ་དགྩོས་ལ། སྒྲུང་ལྗེའུ་བྩོན་གསུམ་གི་སྐ་རྗེངས་དཀར་པྩོ་ངག་རྒྱུན་དུ་ལུས་

མ་སྩོང་། ཁྩོད་མྗེད་ན་གཉན་པྩོ་གསང་བ་དྲིས་ལན་མྗེད་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་ཡིན། ཁྩོད་མྗེད་ན་གཉན་པྩོ་གསང་

བ་མཐའ་མི་དཔྩོག་པའི་འཇིག་རྗེན་ཞིག་ཡིན། ཁྩོད་མྗེད་པས་མི་རྗེ་སྩོང་བཙན་གི་ཐུགས་སུ་ཆད་ལག་གི་ཁ་སྐྩོང་

ཞིག་ཡྩོད་ཅིང་། ཐྩོན་མིའི་ཁ་སྣ་ཙག་གིས་ཕྱུད་དྩོན་ཡང་ཁྩོད་ཁྩོ་ནའི་ཆྗེད་ཡིན། ཁྩོད་ཡྩོད་པས་མངའ་རིས་ཁིམས་

ཀིས་བཅུམས་པའི་ང་རྒྱལ་གི་གཟི་བྱིན་མཐྩོང་ལ།  བཙུན་མྩོ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཁྗེར་རྐྱང་གི་ན་ཟུག་ཚོར། ཁྩོད་

ཡྩོད་པས་རྒྱལ་བྩོན་གྩོ་ས་རྩོད་པའི་རྩོག་པ་འཁྩོར་རྒྱུག་གི་ནང་འཁྲུག་མཐྩོང་ལ། གསྗེར་རིའི་རྒྱལ་རྒྱུད་དུམ་བུར་

ཆད་ཅིང་། བསན་པའི་མྗེ་རྩོ་སྨད་ནས་གསྩོས་པར་མཐྩོང་། ཁྩོད་བྲག་སྐིབས་སུ་ཡིབས་ནས་སྔ་རྒྱུས་ཀི་གཏམ་སྩོམ་

མྩོང་ཞིང་། ས་འྩོག་གི་གཏྗེར་དུ་བརྫུས་ནས་ལྩོ་མང་བྩོར་ངང་སྒུག་ཀང་བྱྗེད་མྩོང་། བཙན་པྩོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅྗེས་པའི་

དམག་ཇུས་ཁ་ལམ་མྗེ་བ་ཞིག་ཁྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁྩོར་ན་ཆགས་ལ། ཡུལ་མི་ཕ་ཚན་མི་དགྩོས་པའི་བ་རྒན་སིང་རུས་

ཅན་འགའ་ཁྩོད་ཀི་བྲང་གཞུང་ན་འྩོད་དུ་འཚེར། དམ་པས་དག་ཞིང་བཀམ་མྗེར་མཐྩོང་བའི་ས་མཁན་ཁྩོད་ཀིས་

མཛད་ཅིང་།  རིག་པའི་ཁྗེའུ་རི་ཆུར་བརྒལ་བའི་ཟམ་པ་ཁྩོད་ཀིས་བསྐྲུན། ཁྩོད་ནི་རང་གིས་རང་ལ་ལབ་དུས་

---འདི་ནི་གཞུང་ལུགས་སུ་བཤད་པའི་མིང་ཚིག་གཉིས་ཀི་རྩོམ་

གཞིར་གྱུར་བའི་སྐད་ཀི་གདངས་དྗེ་ཡི་གྗེའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་

དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར་དབྱངས་གསལ་སུམ་ཅུའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་ཡི་གྗེའི་གཟུགས་དྗེ་གཙོ་བྩོར་བཤད་པའྩོ།
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ལྷུག་རྔོམ་བྱ་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན།

རྒྱུས་ཡྩོད་ཀི་སྣང་བརན་ཞིག་དང་། རང་གིས་གཞན་ལ་གྗེང་དུས་རྒྱུས་མྗེད་ཀི་ཁད་ཆྩོས་ཤིག་ཡིན། ཁྩོད་ནི་འྩོད་

ལམ་ལམ་གི་གྗེགས་བམ་ཞིག་ཡིན་ལ། རླངས་པ་ཐྩོལ་ཐྩོལ་གི་གདམས་ངག་ཅིག་ཀང་ཡིན། ཕ་དམ་པའི་མཛད་པ་

གསྗེར་བྲསི་མ་དྗེ་ཁྩོད་ཡིན་ལ། མ་དྲིན་མྩོའ་ིལག་བསམ་གི་མར་ལྩོ་སྗེར་བྩོའང་ཁྩོད་ཡིན། ཁྩོད་ཀིས་ང་ཚོ་སྩོ་སྩོར་

འཐྩོར་བ་ལན་དུ་བསྡུས་ཤིང་། ཕྩོགས་སུ་གྗེས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་། ཁྩོད་ནི་འདའ་དཀའ་བའི་འཐབ་ཇུས་ཤིག་དང་

བརྒལ་དཀའ་བའི་བཀྩོད་འདྩོམས་ཤིག་ཀང་ངྩོ།

བངས་མི་ཚར་བའི་བསམ་བྩོའ་ིརྒྱགས་ཕྗེ་ཁྩོད་ཀིས་བསྐྲུན་ལ། སྩོང་མི་ཚར་བའི་མཚར་སྡུག་གི་ཁ་ཞྗེང་

ཁྩོད་ལ་ལན། ཁྩོད་ནི་མྗེ་ལྩོང་ཞིག་ཡིན་ཕིར་པྩོ་ཏ་ལའི་རྡྩོ་སྐས་རྗེ་རྗེར་གྲངས་ཀ་གསལ་ཞིང་། དྲ་མིག་རྗེ་རྗེ་ལྩོག་

གྱུར་མིན། ཁྩོད་ཡྩོད་ན་པྩོ་ཏ་ལ་ཁྩོག་སྩོང་རང་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་སུ་ལའང་བཤད་རྒྱུ་མྗེད། བཀའ་བསན་གི་

གྗེགས་བམ་ཟྗེར་བ་དྗེ་ཕུག་དྗེད་ན་ཁྩོད་ཡིན་ལ། རྒྱལ་ཁམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཡན་ན་རྒྱལ་ཕྲན་ཟྗེར་པའི་ཐད་སད་

དྗེ་ཐྩོག་མར་ཁྩོད་ཀིས་བཞྗེངས་ཡྩོད། ཁྩོད་ཀིས་ང་རྒྱལ་ཞིག་དང་སྩོབས་པ་ཞིག་སྩལ་འགྲྩོ་ལ། ཡང་ན་བསམ་

གཞིག་ཅིག་དང་མནར་གཅྩོད་ཅིག་ཀང་ངྩོ།

བལྟས་ཀིན་བལྟས་ཀིན་ཁྩོད་ནི་བཤིག་མི་ཐུབ་པའི་མདུད་པ་ཞིག་དང་། མང་གིན་མང་གིན་ཁྩོད་ནི་

འབྱམས་ཀས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་མངའ་ཐང་ཞིག་ཀང་རྗེད་དྩོ།
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རང་མྔོས་སེམས་ཀི་གླུ་གཞས། 

གེས་བྲལ།

གཡང་སྐབས་རྡོ་རྗེ། (མགྡོ་མང་།)
དྩོ་དགྩོང་། སྐར་ཚོགས་དང་ཁ་པར་ལས།

འུ་གཉིས་ཀི་སྐད་ཆར་རྣ་བ་གཏྩོད་མཁན་མྗེད།

འུ་གཉིས་ཀི་འབྲྗེལ་བར་བདྗེན་དཔང་བྱྗེད་མཁན་མྗེད།

སང་ཉིན་སྐ་རྗེངས་བཀགས་ནས་བཟུང་།

སང་ཉིན་ཉི་མ་ཤར་བ་ནས་བཟུང་།

ཁྩོད་ནི་ཁྩོད་ཀི་ལམ་ཆྗེན་དུ་འགྲྩོ་ངྗེས་ཡིན་ལ།

ངའང་ངའི་ལམ་ཕྲན་དུ་བསྐྩོད་ཁྩོ་ཐག་ཡིན།

ལྩོ་གཉིས་ཀི་བརྗེ་བ་དྗེ་ནི་སྐག་ལུད་རྗེད།

ཟླ་བ་ཉྗེར་བཞིའི་དུང་བའང་ས་ལ་གཏྩོར་སྩོང་།

ང་ལ་ལག་ཡྩོད་པ་ནི་འགྩོད་གདུང་ལས་ཅི།

སྗེམས་ཁུར་ལས་ཅི། སྐྩོ་བ་ལས་གང་།

ཁྩོད་ལ་དགའ་བ་སུའི་ཕིར། ཁྩོད་ལ་དུང་བ་སུའི་དྩོན།

ལས་དབང་ཡིན་ནམ་སྗེས་དབང་ཡིན།

དན་རགས་ཡིན་ནམ་སྐག་རྫུན་ཡིན།

བརྗེ་དུང་ཡིན་ནམ་བསླུ་བྲིད་ཡིན།

ངས་ཡྗེ་ནས་རྩོགས་སྩོང་།

ཁྩོད་ཀིས་བདག་ལ་འཕངས་བ་བསླུ་བྲིད་ཀི་མིག་ཞགས་མིན་ནམ།

ཁྩོད་ཀིས་བདག་ལ་བཤད་པ་རྫུན་གཏམ་མ་ཡིན་ནམ།

ཁྩོད་ཀིས་གྗེང་གྗེང་ཞིང་བརྩོད་བརྩོད་པ་ཚང་མ་ཟླྩོས་གར་རྗེད།

བལྟས་བལྟས་རིག་རིག་ལ།

སིང་སྡུག་བུ་མྩོ་ཞིག

ང་དང་རྒྱང་ཐག་ཇྗེ་རིང་ནས་ཇྗེ་རིང་བྱནི་སྩོང་།

བརྗེ་དུང་དྲྩོད་མྩོ་ཞིག་ས་འྩོག་ཏུ་འཛུལ་སྩོང་།

དམ་བཅའི་ཡི་གྗེ་དག་དྲག་ཆར་གིས་འཇིག་སྩོང་།

ངའི་བསམ་ཚུལ་དྗེ་ནྩོར་འདུག

ངའི་དྲན་ཚུལ་དྗེ་འཁྲུལ་སྩོང་།

མ་གཞི། ཁྩོད་ཀིས་རྗེད་མྩོ་རྗེད་བཞིན་ཡྩོད།

ཁྩོད་ཀིས་ང་བླུན་པྩོའ་ིཚུལ་དུ་བཞག

བདག་ཕི་མ་མཁྗེན་པའི་བ་མ་མ་ཡིན་པས། མ་མཁྗེན།

ཉམས་མྩོང་འཛོམས་པའི་རྒན་པྩོ་མ་ཡིན་པས། མ་གྩོ།
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ཤྗེས་བྱས་ཕྱུག་པའི་མཁས་པ་མ་ཡིན་པས། མ་ཚོར།

ང་ནི་རྡྩོ་ལྩོག་ཅིག་ཡིན། 

ཁྩོད་ཀིས་འུར་ཆ་ལས་གཡུག་པའི་རྡྩོ་ལྩོག་ལྟ་བུའི་དྗེ་ཡིན།

ས་མཐར་གཡུག་སྩོང་། གཏན་དུ་གཡུག་སྩོང་།

ཁྩོད་ཀི་ཕིར་དུ། 

བདག་གི་གསྗེར་ལས་དཀྩོན་པའི་ལྩོ་ཟླ་དག་ཤྩོར་ཟིན་པ་བརྗེད་སྩོང་ངམ།

དྗེ་ལ་སིྐན་ཚབ་སུ་ཡིས་སྤྩོད།

ཅི་ལྟར་སྤྩོད་དམ།

ངའི་བརྗེ་བ་དྭངས་མྩོ་དྗེ།

ངའི་དུང་བའི་ལག་མ་དྗེ།

ངའི་དགའ་བ་རྣམ་དག་དྗེ།

ཁྗེལ་མྗེད་མ་ཞིག་ལ་ཕུལ།

རང་སྡུག་རང་གིས་ཉྩོས་པ་མིན་ནམ།

ཁྗེལ་གཞུང་མྗེད་པའི་བུ་མྩོར།

བརྗེ་དུང་གྗེང་རན་མི་འདུག

གནས་ལུགས་གྗེང་རན་མི་འདུག

སྤང་ཀིའི་རྣ་བར་ཆྩོས་བཤད་ལས་མི་འདུག

ང་ལ་བསླུ་བྲིད་གཏྩོང་དྩོན་དང་།

ང་ལ་རྫིན་གཏམ་བཤད་དྩོན་ལྩོབས་དང་།

བརྗེ་དུང་དྗེ་ངྩོ་བྩོ་གཞན་དུ་འགྱུར་དྩོན་ཤྩོད་དང་།

དངུལ་སྩོར་གི་ཕིར་རམ།

གྩོ་ས་དང་ཐྩོབ་ཐང་གི་ཆྗེད།

འྩོ་ན། ཕྩོ་སྩོ་དང་ཡྩོད་ཚད་ཀི་དྩོན།

ང་ལ་ཇི་ཡང་མྗེད་པ་ངས་སྔ་མྩོ་ནས་རྩོགས་ཡྩོད།

ང་ལ་འབྲ་ིདྗེབ་དང་སྨྱུ་གུ་ལས་མྗེད།

ལྩོག་མྗེད་ལས་དབང་ཡིན།

ང་ལ་ཁྗེལ་གཞུང་དང་བྱམས་སྗེམས་ལས་དབྗེན་པ།

འགྱུར་མྗེད་ཀི་རང་གཤིས་ཡིན།

ད་བདྗེ་མྩོ། གཏན་དུ་བདྗེ་མྩོ། 



47

རང་མྔོས་སེམས་ཀི་གླུ་གཞས། 

སག་ལྔོར་ཁ་བ་བྔོབས་ཤྔོག

སར་མིག (མཚོ་ལྡོ།)
སག་ལྩོར་ཁ་བ་བྩོབས་ཤྩོག

སག་ལྩོར་ཁ་བ་སག་ལྟར་ངར་སྒ་སྒྩོགས་ཤྩོག

སག་ལྩོར་སག་ཕྲུག་ཡིན་ན་གངས་རིའི་རྗེ་ནས་གད་རྒྱངས་གནམ་ལ་སྒྩོགས་རྩོགས།

སག་ལྩོར་རྒྱང་འབྩོད་བྱྗེད་རྩོགས།

སག་ལྩོར་ཁ་བ་བྩོབས་ཤྩོག

ཁ་བའི་མྗེ་ཏྩོག་བྩོབས་ཤྩོག

ཁ་བའི་རག་བརན་གི་རྗེ་སྨྩོན་བརྩོད་རྩོགས།

སག་ལྩོའ་ིཚེས་གཅིག་ཁ་བ་འབབ་ཀིན་ཡྩོད་ལ།

མུ་མཐུད་དུ་འབབ་རྩོགས་གནྩོང་།

བདག་གི་ཚེ་སྩོག་ཉག་གཅིག་སྗེ། ཁ་བ།

ཁ་བ་སག་ལྩོར་བྩོབས་ཤྩོག

སག་ལྩོར་སག་ཕྲུག་གཞྩོན་ནུའི་ཚོགས།

སག་ཏུ་འགྱུར་དགྩོས་པ་མིན་ནམ།

ཨ་རྩོགས། ཁ་བའི་སྗེམས་དྗེ་ཡྩོད་ན།

ཁ་བའི་གཟུགས་ཕུང་དྗེ་ཡྩོད་ན།

ཁ་བའི་རུས་རྐང་དྗེ་ཡྩོད་ན།

ཁ་བའི་ཁག་དྗེ་ཡྩོད་ན།

སག་ལྩོ་ནས་བབས་ན་ཆྩོག

སག་གི་ལྩོ་རྒྱུས་བསྐྲུན་ན་ཆྩོག 

སག་གི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྗེང་ན་ཆྩོག

སག་ལྩོར་ཁ་བ་འབབ་པར་རྗེ་སྨྩོན་ཞུ།

སག་ལྩོར་ཁ་བ་འབབ་པར་རྗེན་འབྲྗེལ་ཞུ།

སག་ལྩོར་བདག་གིས་ཁ་བར་སན་ངག་འབྲ།ི

སག་ལྩོར་བདག་གིས་ཁ་བར་བསྩོད་གླུ་ལྗེན།

སག་ལྩོར་ཁ་བ། ཁ་བ། ཁ་བ་བྩོབས་ཤྩོག
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འཁྲུལ་སྣང་གི་འཇིག་རེན།

ཁི་རྐང་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མྗེད། (ཀླུ་ཚང་དགྡོན་ཆྗེན།)
འཇིག་རྗེན་གི་གནས་ལུགས་ཡྩོད་ཚད།

སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་བཞིན།

ཡྩོད་ཚད་ནས་ཡྩོད་ཚད།

སྐད་ཅིག་ནས་སྐད་ཅིག་ཙམ།

བསྐལ་བ་ནས་བསྐལ་བ་དང་།

སྐྗེ་བ་ནས་འཆི་བའི་བར།

འཇིག་རྗེན་ལ་གནས་ཤིང་།

འཇིག་རྗེན་འདིར་འཇིག

ད་དུང་སྩོང་ལང་ལང་དང་།

སྐྩོ་དུང་དུང་གི་རི་ལམ་བཞིན།

འཁྲུལ་སྣང་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ།

དུས་ཚོད་ཉྗེར་བཞིའི་འགྱུར་ལྩོག་ལས།

བརན་གཡྩོའ་ིའཇིག་རྗེན་ལ།

ཡིད་རྩོན་མྗེད་པ་ནི།

སྣང་བརན་ཁྩོ་ནའི་ངང་ཚུལ་ཙམ།

གངས།

སྒ་མར་མྗེ།  (མཚོ་ལྡོ།)
དུས་བཞིའི་འགྱུར་བག་ཁྩོད།

ཁ་ཆར་དང་བུ་ཡུག སད་དང་སྗེར་བ།

རྒྩོལ་ངན་གི་ལྟ་བ་ཅི་ཙམ་བྱུང་ནའང་།

ཁྗེད་ཀི་དཀར་བང་བང་གི་རང་མདངས་དང་།

བརིད་ཏིག་ཏིག་གི་གཟི་བྱིན་ཏྗེ། གྩོ་ལ་ཟླུམ་པྩོ་འདིའི་ཡང་རྗེ་ནས།

ཕྲན་ཙམ་ཡང་མ་འགྱུར་ལ། འགྱུར་ཀང་མི་སིད།

རི་སྤང་གི་ཚོགས་ཀིས་ཡུལ་མཐའ་མྱུལ་ཞིང་།

ཧམ་སྗེམས་ཀི་མྗེ་ལྗེ་དམར་པྩོས། རིགས་མཐུན་ཚོར་ངུ་ཟུག་བྱྗེད་དུས།

ཁྗེད་ཀི་བྱམས་སྗེམས་ཀི་མིག་གྩོང་ནས།
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མཆི་མའི་རྫ་ཆབ་བསིལ་མ་རྗེ་བྱུང་བའང་།

སུ་ཞིག་གི་ཆྗེད་དུའམ།  ཅི་ཞིག་གི་དྩོན་དུ་ཡིན་པ་རྩོགས་པར་ནུས་མྩོད།

འྩོན་ཀང་། མཛེས་སྡུག་གི་སང་ལྩོངས་དང་ནགས་རི།

ཡིད་འྩོང་གི་སྗེར་ཆྗེན་དང་རྒྱ་སྗེ་མྗེ་ཏྩོག

ད་དུང་སྐྗེས་དངྩོས་གང་མང་མང་ཞིག

ཁྗེད་ལ་དུངས་བའི་དབང་གིས།  འདི་ལྟར་རང་ཤི་བརྒྱབ།

ཁྗེད་ཀི་ཁྗེར་རྐྱང་གི་ལྩོ་ཟླའི་ཁྩོད་ན།

ལྩོ་ངྩོ་སྩོང་ཕྲག་གི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་།

བཙན་པྩོའ་ིརི་དཔུང་གི་སྐྩོ་གར་རྒྩོད་པས།

གངས།

དུས་རབས་ཉྗེར་གཅིག་གི་གྲུ་ག་ན།

རམ་བརིད་ཀིས་འགིངས་ཤིང་།

སྩོབས་པའི་མགྩོ་བྩོ་དགྗེ་དུས། ཁྗེད་ཀིས་སུ་ཞིག་ལ།

མདུན་བསྐྩོད་ཀི་གཏན་ཚིག་བསྒྩོག་ངྗེས།

སུ་ཞིག་ལ།

བརྡ་འཕྲིན་དང་ཁ་གཡང་རླུང་ར་བཞིན་འཕུར་ཞིང་།

ཆུ་བྩོ་བཞིན་བརྡྩོལ་དུས།

བདག་དང་རིགས་མཐུན་ཚོའི་བཅྩོས་མིན་གི་སྗེམས་པར་འཐིམ་སྗེ།

ནང་སྗེམས་ལ་ཕི་དྩོར་ཐྗེངས་ཤིག་བགི་དུས།

སར་ཡང་། ན་ཟུག་གཞན་ཞིག་གི་སྙུང་གཞི་དཀྲུགས་སྩོང་བ།

རྩོགས་པར་ནུས་སམ།

གངས་ལགས།

བཀུར་འྔོས་པའི་ཨ་མ།

འབྲུག་མྡོ་ཐར། (བྡོན་སྡོར་སྡོབ་གྲྭའི་ལྡོ་རིམ་དྲུག་པ།)
རིན་བྲལ་གི་དུས་ཚོད་སྣང་མྗེད་དང་། 

ཨ་མའི་རྗེ་བ་སྣང་མྗེད་དུ་བཅྩོམས། ང་རང་ད་ལྟ་ཤིན་ཏུ་འགྩོད། 

བཀུར་བར་འྩོས་པའི་ཨ་མ་ལགས། ཁྗེད་ནི་ངའི་མི་ཚེའི་ལམ་སྩོན་སྒྩོན་མྗེ་ཡིན། 

བཀུར་འྩོས་བྱམས་ལན་གི་ཨ་མ། ཁྗེད་ཀི་བྱམས་བརྗེ་དྲྩོན་མྩོ་ཡི་མཐུ་འྩོག་ནས་ང་ཡི་ལམ་ཚོའི་གཉྩོམ་ལག་རྒྱས།

བཀུར་འྩོས་བྱམས་ལན་གི་ཨ་མལགས། ང་ལ་ཁྗེད་ཀི་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུའི་ཆྩོད་སྗེམས་ཡྩོད།
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བྲག་གི་བུ་སད་ན་འགིག (ཞར་བཀྩོད་གཅིག)

མིག་གཅིག

ཁ་སང་།

མུན་ནག་གི་མཚན་མྩོ་དྗེར།

གྩོ་བུར་དུ་སྩོ་ཁི་དང་ལུག་ཁྱུ་འདྲྩོགས།

ཨ་ཕས་ཀི་ཇི་ལྟར་བཏབས་ཀང་།

ལས་འདབས་སུ་སྔ་མྩོ་ནས་གྩོང་གུད་ཐྗེབས་འདུག

རྒྱུ་རྐྱྗེན་དྗེའི་རྡུལ་རླུང་སྐ་བྩོ་ཞིག་གི་ངྩོ་གདྩོང་ནས།

སྦྲ་ནག་གིས་ངུ་ཤུམ་འཐྗེན་ཞིང་སིང་ཆུང་གི་འཕར་སྒ་རྗེ་ཞིག་འཇགས་སྩོང་།

བྲག་གི་བུ།    སྔ་མྩོ་ནས་སད་ན་འགྲགི

ང་ཚོ་ནི་འདི་ལྟར་ཆས་སྔོང་།

གནམ་བམས་ཚེ་རིང་། (དམའ་གསུམ་གཉིས་པ།)
ཟང་ཟིང་གི་འཇིག་རྗེན།

འཇིག་རྗེན་གི་ཆྩོས་ཉིད།

ཆྩོས་ཉིད་ཀི་བཀྩོད་སིྒག་ཅིག་གིས།

ང་ཚོ་འདི་ལྟར་ཆས་འགྲྩོ།

ཕུག་རྩོན་དཀར་མྩོའ་ིགཤྩོག་ཟུང་ལ་བརྗེན་ནས།

ཆྗེས་མཚར་སྡུག་གི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁའི་གླུ་དབྱངས་དང་ལང་ཚོའི་ཀི་སྒ་སྒྩོག་བཞིན། ཆས་

འགྲྩོ།

གནས་དྗེ་རུ། ཤྗེས་རིག་གི་འྩོད་སྣང་འཁིལ་ལ།

གནས་དྗེ་ན། མཐུན་སིྒལ་གི་ལག་རྡང་དམ།

གནས་དྗེ་ནི། ང་ཚོའི་ཕུགས་བསམ་གི་ཡུལ་ལྩོངས་ཡིན་ལ།   

གནས་དྗེ་ནི། ང་ཚོའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་འཚོ་བའི་ཁ་ཕྩོགས་ཡིན།

དྗེར་བརྗེན། ང་ཚོ་འདི་ལྟར་བྱ་ཚང་འཐྩོར་བའི་བྱྗེའུ་ཆུང་བཞིན། ཆྗེས་ཡིད་ཀི་གནས་མཆྩོག་སྗེ།   

ཤམ་བྷ་ལའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཆས་འགྲྩོ།

ང་ཚོའི་ཆས་སངས་འདི།     

ཆྩོས་ཉིད་ཅིག་གམ་འགན་འཁི་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་འདུག་པས།

བྩོད་ལྭ་གྲ་དག་ཅིག་གྩོན་ལ། བྩོད་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་བཤད་ནས་ཆས་འགྲྩོ།
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ང་ལ་བརེད་ཆུ་དཀར་ཡྔོལ་གང་གནང་རྔོགས།

སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་།
འཇིག་རྗེན་གི་འཁྩོར་བར་ཞུགས་དུས།

ངས་གྩོམ་ཁ་བསྒྱུར་ཐྗེངས་རྗེ་རྗེ་ལ།

སྔྩོན་མ་མཆིས་པའི་སྒྲུང་གཏམ་གསར་བ་རྗེ།

གཏམ་རྒྱུད་རྗེ་རྗེའི་ཕྲྗེང་བར་ནས།

འཕྲད་མ་མྩོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་རྫུན་མ་རྗེ།

རྫུན་མ་རྫུན་མའི་གྲྩོག་ཕྲྗེང་ནས།

ང་ལ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བྱནི།

ཨ། གནམ་སྔྩོན་པྩོ། ས་དྩོག་མྩོ།

ངས་སྔྩོན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་འདི་དག་བརྗེད་ཆྗེད།

ང་ལ་བརྗེད་ཆུ་དཀར་ཡྩོལ་གང་གནང་རྩོགས།

རིག་པའི་གིང་ཀར་འགྲིམ་དུས།

ངས་དཀའ་བ་སྤད་ཐྗེངས་རྗེ་རྗེ་ལ།

སྔར་ལས་ཀང་བརྒྱུད་མ་མྩོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྗེ་རྗེ།

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཁྩོད་ནས།

ང་ལ་སྔྩོན་ལས་ཀང་སྦིན་མ་མྩོང་བའི་འཇིགས་སྐྲག་རྗེ།

སྡུག་བསྔལ་དང་འཇིགས་སྐྲག་བར་ནས་མཆི་མ་འཐྩོར།

མཆི་མ་བཞུར་ཐྗེངས་རྗེར།

ང་ལ་བཤད་མི་ཚར་བའི་སྐྩོ་གཏམ་རྗེ།

ཨ། གནམ་སྔྩོན་པྩོ། ས་དྩོག་མྩོ།

སྡུག་བསྔལ་དང་སྐྩོ་གཏམ་འདི་དག་བརྗེད་ཆྗེད།

ང་ལ་བརྗེད་ཆུ་དཀར་ཡྩོལ་གང་གནང་རྩོགས།
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སྔོབ་གྔོགས་ལགས། ངས་ཁྔོད་རང་དྲན།

ཤིང་མཚོ།
ཕི་རྩོལ་ན་གྲང་རླུང་འུར་འུར་དུ་ལང་གིན་འདུག 

སྩོབ་གྲྩོགས་རྣམས་ནི་ཀུ་རྗེ་དང་དགྩོད་སྒའི་ཁྩོད་ན་རྗེད་མཚར་ལ་རྩོལ་བཞིན་ཡྩོད།

འྩོན་ཏྗེ། ང་རང་ཁྗེར་རྐྱང་ངང་སྗེའུ་ཁུང་གི་རར་འགྲྗེང་སྗེ་ཕི་རྩོལ་ལ་རྒྱང་ལྟ་ཞིག་བྱྗེད་དུས།

ངས་ཡང་བསྐར་ཁྩོད་རང་དྲན་བྱུང་།

སྩོབ་གྲྩོགས་ལགས། ཁྩོད་དང་བྲལ་རྗེས་ཀི་ཉིན་འདི་དག་གི་རིང་ལ་ངའི་སྗེམས་པ་སྩོང་བར་གྱུར་ཏྗེ་དྲན་གདུང་

དང་སྐྩོ་སྣང་ལས་ཅི་ཡང་མི་འདུག

ཆུ་དང་འྩོ་མ་ལྟར་མཐུན་པའི་འུ་གཉིས་ཀི་བརྗེ་བ་དྗེ་དང་། ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་འགྲྩོགས་པའི་སྤྩོ་སྐིད་ཀི་ལྩོ་

ཟླ་དག    རྡྩོ་ལ་རི་མྩོ་བརྐྩོས་པ་ལྟར་ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་བྲལ།

སྩོབ་གྲྩོགས་ལགས། གཞན་གིས་འཕ་དམྩོད་དང་བརས་བཅྩོས་བྱྗེད་དུས།

ངས་ཁྩོད་ཀི་དག་གཙང་གི་ཁ་བ་ལྟ་བའི་ལག་བསམ་གི་རྒྱབ་དཔུང་དྲྩོན་མྩོ་དྗེ་དྲན་བྱུང་། 

སྗེམས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་མུན་པས་ཟིན་དུས་ཁྩོད་ཀི་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་གི་བཞིན་རས་དྗེ་ངའི་མིག་ལམ་དུ་མངྩོན་ཏྗེ་

དྲྩོད་ལམ་ལམ་གི་སྗེམས་གསྩོ་ཞིག་ལ་གསན་ན་བསམ།

ཡང་ན། ང་རང་རི་ལམ་དུ་ཁྩོད་ལ་ཐྗེངས་གཅིག་འཕྲད་ནའང་བསམ།

སྩོབ་གྲྩོགས་ལགས། ངས་ཁྩོད་རང་ཧ་ཅང་དྲན། དྲན་དྲག་པའི་སྗེམས་བྱུང་གིས་ང་ཉམ་ཆུང་དུ་བཏང་ཞིང་།    

བག་འཁུམ་དུ་གྱུར། 

ངས་ད་ལྟ། སྔྩོན་ཆད་ཀི་རྣམ་རིག་རྒྩོད་པའི་རང་ཉིད་རྒྱང་དུ་བྩོར་ཏྗེ་དྲན་གདུང་གིས་ར་རྩོ་བར་གྱུར་ཟིན།

དངྩོས་གནས། དྲན་གདུང་གི་ན་ཟུག་དྗེ་རང་ཉིད་མ་གཏྩོགས་སུ་ཡིས་ཤྗེས།    

ད་དུང་། དགྩོང་ཁའི་མཚམས་སིྤན་དཀར་པྩོ་དྗེ། ངས་ཁྩོད་རང་དྲན་པའི་སྗེམས་འགྱུ་ཡིན་ལ། 

དབྱར་ཁའི་སིྤན་དཀར་ཕང་ཕུང་དྗེ་ངས་ཁྩོད་ལ་བཅངས་པའི་ལད་་མྗེད་ཀི་བརྗེ་བ་ཡིན།

མདྩོར་ན། ཁྩོད་མྗེད་པའི་ད་ལྟ། 

ངའི་ཁྩོར་ཡུག་འདི་སྩོང་ལང་ལང་། སྗེམས་པ་འདི་འཁག་སིབ་སིབ། འཚོ་བ་ཡང་བྲྩོ་བས་སྩོང་།

ཁྔོད་ཀི་ཆེད་དུ་ང་ད་དུང་ཐང་ཆད་མེད།

ལ་བརྟན་རྒྱལ།
འཚོ་རྗེན་ལྟ་བུའི་གཙང་ཆབ་དྗེའི་འགྲམ་ནས།

འདུན་པ་ལྟ་བུའི་གྲུ་གཟིངས་དྗེར་བསད་དྗེ།

རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་མགྲྩོན་པྩོ་རྗེ་འཚོལ་བཞིན།
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མི་ལྩོ་དགུ་ཡི་འཚོ་བ་སྐད་ཅིག་ཉིད་འདས་ཀང་།

ཁྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་ང་དུང་ཐང་ཆད་མྗེད།

ངས་ད་དུང་རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་མགྲྩོན་པྩོ་དྗེ་འཚོལ་ངྗེས།

རང་དབང་ལྟ་བུའི་རྩྭ་ཐང་དྗེའི་ངྩོགས་ནས།

དྲང་བདྗེན་ལྟ་བུའི་ར་མཆྩོག་དྗེར་བཅིབས་ཏྗེ།

རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་ལུག་ཁྱུ་དྗེ་འཚོལ་བཞིན།

མི་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔའི་ལང་ཚོ་སྩོན་ལྩོ་བཞིན་འཐྩོར་ཡང་།

ཁྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་ང་ད་དུང་ཐང་ཆད་མྗེད།

ངས་ད་དུང་རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་ལུག་ཁྱུ་དྗེ་འཚོལ་ངྗེས།

མི་རིགས་ལྟ་བུའི་ཨ་སྔྩོན་དྗེའི་དབྱིངས་ནས།

སྐད་རིགས་ལྟ་བུའི་གཤྩོག་ཟུང་དྗེ་བརྐྱངས་བཞིན།

རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་ལམ་བུ་ཞིག་འཚོལ་བཞིན།

གཞྩོན་དུས་ཀི་ལང་ཚོ་འཆི་བ་བཞིན་རྫྩོགས་ཀང་།

ཁྩོད་ཀི་ཆྗེད་དུ་ང་ད་དུང་ཐང་ཆད་མྗེད།

ངས་ད་དུང་རང་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་ལམ་བུ་དྗེ་འཚོལ་ངྗེས།

རྒྱང་བཞུད་ཀི་རུ་དཔུང་ཞིག

བཀྲ་ཤིས་འཚོ།
མཚར་སྡུག་གི་རླབས་ཕྲྗེང་རྒྩོད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ན།

ཡབ་མྗེས་ཀི་ཤུལ་བཞག་རིག་པའི་རླབས་རྒྱུན་འཕྩོ།

སྩོབས་སྗེམས་ཀི་རྗེ་སྨྩོན་མཐྩོ་རུ་བཏྗེགས་པའི་རུ་དཔུང་ཞིག

ངལ་དུབ་ཀི་གདུང་བ་རྒྱང་དུ་བསྐྱུར་ཏྗེ།

མ་ཡུམ་གངས་ལྩོངས་ཀི་ཆྗེད་དུ།

རང་ཉིད་ཀི་ཡྩོད་ཚད་དངྩོས་གྲུབ་འཕྩོ་བར་ས་གྩོན་བྱྗེད།

འྩོན་ཀང་། ཁྗེལ་མྗེད་ཀི་རུ་དཔུང་ཞིག

མ་ཡུམ་གི་རིག་གནས་བང་མཛོད་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་ཏྗེ།

མ་ཡུམ་གི་ཡྩོད་ཚད་རྒྱང་དུ་དྩོར།

ལྩོ་བཞུད་ཁྲུང་ཁྲུང་ཁྱུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྩོ་རུ་བཞུད།

རྒྱང་བཞུད་ཀི་རུ་དཔུང་ཚོ།

ཁྗེད་ཚོས།

མ་ཡུམ་གི་ལད་མྗེད་དྭངས་གཙང་གི་བརྗེ་བ་དྗེ་བསྐྱུར་ནས་འགྲྩོ་ཕྩོད་དམ།
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ཁྗེད་ཚོས།

མ་ཡུམ་གི་ཤུགས་ཀིས་འཕྱུར་བའི་སྩོབས་པའི་སྗེམས་རླབས་དྗེ་བསྐྱུར་ནས་འགྲྩོ་ཕྩོད་དམ།

ངྩོ་མ། ཁྗེད་ཚོ་མ་ཡུམ་གི་དྲྩོད་ཁྩོལ་འཇམ་པྩོའ་ིཟླ་འྩོད་འྩོག་ལང་ཚོའི་གཉྩོམ་ལག་རྒྱས་པ་མིན་

ནམ།

ཡང་ན། ཁྗེད་ཚོར་མ་ཡུམ་ལ་དུང་བ་མྗེད་པས་ལན་ནམ། མ་ཡུམ་གི་རིག་པའི་ཉིང་བཅུད་ལ་བྲྩོ་

བ་མྗེད་པས་ཡིན།

ངྩོ་མ། ཡིད་རྗེ་སྐྩོ། ཧ་རྗེ་ལས།

རྒྱང་བཞུད་ཀི་རུ་དཔུང་ཚོ།

མ་ཡུམ་གི་ཚེ་སྩོག་གི་བཞུར་རྒྱུན་དྭངས་མྩོ་དྗེ།

འུ་ཅག་གི་རུས་པའི་ཟུངས་དང་ཁག་གི་བཅུད་མངར་ངྩོ་མ་ཡིན་པ་མ་ཚོར་རམ།

གྔོགས་མྔོ་ལགས། མདུན་དུ་བསྐྔོད་དང་།

གངས་རིའི་བུ་མྡོ།
གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། མདུན་དུ་བསྐྩོད་དང་། 

མདུན་ཕྩོགས་ན་ཤྗེས་རིག་གི་གཟི་བྱནི་འབར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཡྩོད་ལ།     

ཁྩོད་ལ་དབང་ཆྩོག་ཆྩོག་གི་བདྗེ་སིྐད་ཀི་འཚོ་བ་དྗེ་ཡྩོད།

གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། སྩོབས་པ་དང་ཡིད་ཆྗེས་ཀི་ངང་ནས་མདུན་དུ་བསྐྩོད་དང་། 

བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ར་ཕྩོར་ལག་གིས་བསྐུལ་བཞིན་མདུན་དུ་བསྐྩོད་དང་། 

མདུན་ཕྩོགས་ན་ཡབ་མྗེས་ཚོའི་ཤུལ་དུ་བཞག་པའི་ཤྗེས་བྱ་ཡི་འྩོ་མཚོ་འཁིལ་ཡྩོད་ལ། 

ཁྩོད་ཀིས་མཐྩོང་མ་མྩོང་བའི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རིག་གནས་ཡང་ཡྩོད། 

དྗེ་བས། གྲྩོགས་མྩོ་ལགས། མདུན་དུ་བསྐྩོད་དང་།     

སྩོབ་བུ་ང་ཁྩོད་ལ་ཡིད་ཆྗེས་བརན་པྩོ་ཡྩོད།

བསམ་གཞིགས།

ནགས་ཙན་དན། (ཀླུ་ཚང་དགྡོན།)
(༡) དྲན་གདུང།

མི་ཚེའི་བཞུར་རྒྱུན་ལས་འྩོང་ཞིང་། 

དྗེའི་ར་ལམ་ནས་ཤྩོར་བའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་རྡྩོག་རྫིས་ནག་པྩོ།
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དྲན་པ་དང་སྡུག་ཡས་ཀི་སྩོ་ཁ་རུ་འཐྩོར་བའི་ཁྗེར་རྐྱང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཐར་ཐྩོར།

དྲན་པ་སྩོང་གི་གཞུ་རྒྱུད་ལས་འཕྩོ་བའི་སྗེམས་ཀི་ན་བུན།

(༢) མིག་ཆུ།

གྩོ་རིམ་ནྩོར་བའི་ཆགས་འཇིག་གི་ལྩོ་ཟླའི་ཁྩོད་དུ།

བསན་མི་ཚུགས་པའི་ན་ཟུག་རྗེ་རྗེ།

མིག་ཆུ་ཁྩོལ་མའི་རང་མདངས་ཡལ་དུ་མྗེད་པའི་ཡ་ང་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྩོངས་སུ་འཚེར་འདུག

གངས་རི་དང་གངས་སྗེང་ལ་བཅྩོལ་བའི་རྗེ་འབྲས་ཟབ་མྩོ།

ང་དང་ངའི་སྗེམས་ཀི་རྗེ་སྨྩོན་གཙང་མ།

(༣) ལན་འཛོམས།

ཉི་ཟླ་ལན་འཛོམས་ཀི་འྩོད་ཀི་ཕྩོ་བྲང་།

ང་ཚོའི་ཞིང་ཁམས་དང་བདྗེ་སིྐད་ཀི་ཕ་ས་ཡིན།

སྐབས་དྗེར། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།

ང་ཚོ་དང་ཉྗེ་སར་སྗེབས་པས།

མཇལ་འཛོམས་ཀི་མྗེ་ཏྩོག་གིང་ཧ་ཅང་སིྐད།

(༤) གྗེས་བྲལ།

གངས་རིའི་མྗེ་ཏྩོག་ཆུན་པྩོ།

ལ་བཞུད་ཀི་སིྤན་པ་དཀར་པྩོ།

ཁྗེད་ཉིད་ཕྗེབས་ཤུལ་དུ།

ང་ཚོས་འཇིག་རྗེན་གི་ཁ་དྩོག་དང་ཆྩོས་ཉིད་རྣལ་མ་ཅིག་གི་ཁྩོར་ཡུག་གཏན་དུ་མ་མཐྩོང་།

ནམ་ཡང་མཐྩོང་མི་སིད། འྩོད་མྗེ་ཏྩོག 

ང་ཚོའི་ལྟ་བ་དང་རྗེ་འདུན་དཀར་པྩོ།

འྩོད་ཀི་ཕྩོ་བྲང་། རྗེ་སྨྩོན་དང་ཡིད་ཆྗེས་ཟབ་མྩོ། 

(༥) རྗེ་སྨྩོན།

བ་མ་དང་སྩོབ་མ། རྗེ་སྨྩོན་དང་ཡིད་ཆྗེས།

དད་པ་དང་དམ་ཚིག

ལད་མྗེད་ཀི་ཁ་བའི་ལྩོངས་སུ།

རྗེ་སྨྩོན་གི་རླུང་ར་བསྐྩོད་དྗེ།

རྒྱང་རིང་གི་སིྤན་པ་དཀར་པྩོ།

རི་ལམ་གི་ཞིང་དུ་འཚོལ་གིན་ཡྩོད། 
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ཁེད།

གནམ་མཚོ་བམས།
ཁྗེད།  ངའི་སྗེམས་ནང་གི་མྗེ་ཏྩོག་ཡིན།

ཁྗེད་མྗེད་ན།  ངའི་འཚོ་བར་བཀག་མདངས་མྗེད་ལ།

ཁྗེད་མྗེད་ན།  ངའི་ལང་ཚོར་གསྩོན་ཤུགས་རྒྱས་མི་ཐུབ།

ཁྗེད་མྗེད་ན།  ངའི་ཡིད་སྗེམས་ཐམས་ཅད་སྩོང་བ་རྗེད།

ངྩོ་མ།  ཁྗེད་ང་ལ་ཧ་ཅང་མཁྩོ། ཁྗེད་མྗེད་པའི་མཚན་མྩོ་དྗེར།  

ངའི་ཉྗེ་འཁྩོར་ལ་དགུན་གསུམ་གི་ཁ་བ་བབས།

ངའི་མལ་ཁང་དུ་གྲང་རླུང་འུར་འུར་ལང་། 

སྐབས་དྗེར།

ངའི་བྩོ་ངྩོར་ཤར་བ་ནི་ཁྗེད་ཀི་གཟུགས་རིས།

ཁྗེད་ཀི་འཛུམ་མདངས་དང་དགྩོད་སྒ་སྩོགས་རྗེད།

མཚན་གཞུང་འདིར། ཁྗེད་ཀིས་ང་ལ་དྲྩོད་ཁྩོལ་ཞིག་སྦིན་ན་སམ། 

དུས་སྐབས་འདིར། ཁྗེད་ཀིས་ང་ལ་སིང་གཏམ་མངར་མྩོ་ཞིག་བཤད་ན་སམ།

གང་ལྟར། ཁྗེད་དང་འུ་གཉིས་ཁ་ཐག་རིང་སྩོང་།  

དྩོན་གྲུབ།

བསམ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ན་བརྗེ་དུང་འདི་སྗེམས་ཁལ་རྗེད།

བསམ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ན་བརྗེ་དུང་འདི་སྡུག་བསྔལ་རྗེད།

སྐྩོ་ཞིང་བསམ་ན།  བརྗེ་དུང་འདི་མིག་ཆུ་རྗེད།

སྐྩོ་ཞིང་བསམ་ན།  བརྗེ་དུང་འདི་ལན་ཆགས་རྗེད།

ངའི་ཕིར་མིག་གི་ཁྩོད་ན།  འཇིག་རྗེན་ནི་སྐ་བྩོ་ཞིག

ངའི་ཞིབ་འདང་གི་ཀྩོང་ན།  དྩོགས་གཞི་ལི་མྩོ་ཞིག

ཁྗེད་ནི་ནམ་ཡང་ངའི་རི་ལམ་ལ་འཁྩོར་བའི་དྲན་གདུང་གི་ན་ཟུག་ཅིག་རྗེད།  

ཁྗེད་ངའི་མིག་གི་མཐྩོང་ལམ་དུ་སྗེབས་ཐྗེངས་རྗེར།

ངའི་ཁ་བཏགས་དཀར་པྩོ་བཟུང་ནས་ཁྗེད་ལ་བསུ་བ་བྱྗེད།

འཇའ་ཚོན་བཞིན་ཡལ་ཐྗེངས་རྗེར།

ངའི་དགའ་སྐྩོ་འདྲྗེས་མས་ཁྗེད་རང་སྐྗེལ་མ་བྱྗེད།

དྩོན་གྲུབ།

ཁྗེད་རང་ངའི་མཐྩོང་ལམ་ན་རྒྱང་རིང་དུ་མཆིས།

ངས་བརྗེད་ཐབས་མྗེད་པ་ནི་ཁྗེད་ཀི་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་རྒྱབ་གཟུགས་དྗེ་རྗེད།  

ཁྗེད་ཀི་ཆ་མི་སྩོམ་པའི་འགྲྩོ་སངས་དྗེ་རྗེད། 

ཁྗེད་དང་འུ་གཉིས་ཀི་འགྲྩོ་ལུགས་འདི།
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མཚོ་མྩོ་ལ་གྗེས་པའི་ངང་བ་བཞིན། 

མཚོ་སྔྩོན་པྩོའ་ིརླབས་སྒ་བཞག་ནས།

ཉ་གསྗེར་ལྩོའ་ིམཛའ་བརྗེ་བསྐྱུར་ནས།  

གངས་རི་དང་ནགས་རིའི་ཁྩོངས་གསྗེང་བརྒྱུད་ནས་འཕུར་སྩོང་།

དགྩོང་ནམ་འཕངས་བསྩོད་དུས།  

ངས་ཁྗེད་རང་དྲན། ཁྗེད་རང་བྩོས། ཁྗེད་རང་གྗེང་། 

ངྩོ་མ།  བརྗེ་དུང་ལ་སིང་རྗེ་མྗེད་པས།

ང་དང་ཁྗེད་གཉིས་རྒྱང་དུ་གྗེས་སྩོང་།

སྐབས་དྗེ་ནས་བཟུང་བརྗེ་དུང་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པ་དང་།

འཁྩོར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་རྩོགས་སྩོང་།

ངས་ཁྗེད་ལ་བཅངས་པའི་བརྗེ་དུང་དྗེ་ནམ་ཡང་མཇུག་མི་རྫྩོགས།

གཙང་བྔོའི་འགམ་གི་དྲན་པ།

ཤྗེས་རབ་དར་རྒྱས། (མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐྡོ་འབིང་དང་པྡོ།)
གཙང་བྩོའ་ིཕ་རྩོལ་གི་ལྗེ་དབར་ཁི་ཕྲག་གི་བར་ན།

ཁྩོད་ཀི་ངང་རྒྱུད་གཙང་བྩོ་ལས་རིང་བའི་བདག་གི་དྲན་ཤིང་ལུས་ཡྩོད།

ང་རང་།   གཙང་བྩོ་འདིའི་ཉྗེ་རྒྱང་གང་རུང་གི་ས་བཅད་ཆུང་ངུ་དྗེ་རུ།

གྲགས་མྗེད་འགུལ་མྗེད་ཀིས་ལགས།

གཙང་བྩོ་འདིས།

རྒྱུན་རིང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་གམ་མནྩོ་བསམ་ཞིག་གིས་ཁུར་ཡྩོང་བའི་རྩོལ་དབྱངས་སན་མྩོ་ཞིག་གི་གདངས་

དབྱངས་སུ་འཐིམ་པར་རྩོམ་ཚེ། 

ཁྩོད་ཀི་བྱིས་སྒྲུང་བཞིན་མངར་བའི་མཛེས་སྡུག་གི་རི་ལམ་མང་པྩོ་ཞིག་གིས་འཁག་སིབ་སིབ་ཀི་གཙང་བྩོ་འདིའི་

ལིང་འཇགས་དཀྩོགས་ཀིན་ཡྩོད་ཅིང་།

ཞི་འཇམ་དྭངས་གཙང་གི་མྗེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་སམ་བརླིང་གི་ངྩོས་སུ་ཡིད་འྩོང་གི་ཟླ་གསར་ཞིག་ཀང་འཛུམ་གིན་ཡྩོད་

པ་མཐྩོང་།

ཟླ་བའི་བསིལ་བསྗེར་གིས་གཙང་བྩོའ་ིའདབ་ཕྲྗེང་ཤིག་ཤིག་ཏུ་གཡྩོ་བཞིན་འདུག

གཙང་བྩོའ་ིགཡྩོ་སྐྩོམས་ཁྩོད་ཟླ་བ་ཡང་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་དགྩོད་ཀིན་ཡྩོད།

དགའ་སྡུག་གི་འཚོ་བ་ནི་མཐའ་མྗེད་ཀི་གཙང་བྩོ་ཞིག་སྗེ།

འདུ་བྲལ་གི་ཚོར་འདུ་འདི་ཡང་གཙང་བྩོ་ཡི་ཟླ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་།
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སིང་ཉེ་མ།  ལྷ་མྔོ་སྒྔོལ་དཀར།

    ཚེ་འབུམ་རྒྱལ། (མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་མི་རིགས་མཐྡོ་འབིང་དང་པྡོའི་ལྡོ་རིམ་གསུམ་པ།)
ཉི་ཟླ་དང་བར་ཐག་ཆྗེས་ཉྗེ་ཡང་།

ང་ཚོའི་མཐྩོ་སང་འདི་མུན་ནག་གི་འཇིག་རྗེན་ཞིག

ཡྩོད་ཚད་གཉིད་དྲག་པས་ཚན་རལ་གི་ར་ཕྩོ་དྗེའང་།

བདག་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་གཞན་རྒྱུར་གྱུར།

རྐྱྗེན་དྗེ་དང་རྒྱུ་དྗེ་ཡིས།   ང་ཚོའི་ཚོ་ཁག་ཆུང་ཆུང་འདིས།

མདུན་ལམ་དང་རྗེ་འདུན་ཡྩོད་ཚད།

སུ་ཞིག་གི་ཕྲག་ཁར་ལྷུང་འདུག

སིང་ཉྗེ་མ།  ལ་མྩོ་སྒྩོལ་དཀར།

བཞུད་ཟིན་པའི་ཕུག་རྩོན་དྗེས། 

ངའི་ཁྗེད་རང་དྲན་པའི་ངག་འཕྲནི་གང་མང་ཞིག་བསྐུར་མྩོང་ལ།

དྲྩོད་ལན་གི་ཉི་མ་དང་བསིལ་ལན་གི་ཟླ་བའང་ཁྗེད་ལ་འཁྲུལ་ནས་ལག་པ་བསིངས་མྩོང་།

ཡིན་ཡང་།

འགྲན་རྩོད་ཀི་དུས་རབས་འདིར་དབྱངས་གསལ་འཐུ་བའི་བྱིས་པའི་ཚོགས་དང་བསྩོངས་ནས།

ང་ཁྗེད་ཀི་རི་ལམ་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་མི་ཉལ་ཐབས་མྗེད་བྱུང་།

སིང་ཉྗེ་མ།  ལ་མྩོ་སྒྩོལ་དཀར།

དབྱར་ཁ་སྗེབས་ཏྗེ།

ཁུ་བྱུག་དང་འཇྩོལ་མྩོའ་ིགདངས་སན་ཐྩོས་ཐྗེངས་རྗེར།

ཁྗེད་དང་།  ད་དུང་འུ་གཉིས་ཀི་འཚོ་བ་ལ་ལག་པ་བྲང་ཁར་སྦར་ཏྗེ།

སྨྩོན་ལམ་བཏབས་མྩོང་།  

ཡིན་ཡང་།  

ཁྗེད་ཅག་ཕ་མ་ཡི་དངུལ་ལྩོར་གྱུར་དུས་ན།

ངའི་སྨྩོན་ལམ་ཅི་ཙམ་ཞུས་ཀང་།  ཅི་ཞིག་ཐྩོབ་སིད།

སིང་ཉྗེ་མ།  ལ་མྩོ་སྒྩོལ་དཀར།

ང་རང་མདུན་སྐྩོད་ལ་མྩོས་དྲག་པས།

ཁྗེད་ལ་སྐྩོ་གདུང་དང་དྲན་གདུང་གི་འཚོ་བ་རྩོལ་ཏུ་བཅུག

བཟྩོད་བསན་གིས་དང་།

སང་ཐང་འདིར་ཉི་ཟྗེར་འཕྲྩོ་ངྗེས།
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ཕ་ཡུལ་འབྲྔོག་རུ་བྔོན་སྐྔོར་དྲན་པ།

བདྗེ་སྐིད་སྒྡོལ་མ། (བྡོན་སྡོར།)
བདག་གི་ཕུགས་འདུན་གི་མགྩོ་རྩོམ་ས་དང་།

མཐར་ཐུག་གི་ལྩོག་མལ་ནི།

གནས་གཞན་གང་ཞིག་ཀང་མིན།

རི་བྩོ་མཐྩོ་ཞིང་མཁའ་དབུགས་གཙང་བའི།

ཕ་ཡུལ་བྩོན་སྐྩོར་ཡིན།

དྗེ་རུ། གྲྩོང་ཁྗེར་ལྟ་བུའི་ཟང་ཟིང་དབྗེན་ལ།

འབྲྩོག་ཐང་ལྟ་བུའི་སྦྲ་ནག་དང་ལུག་ཁྱུ་ཉུང་བ་བདྗེན་ཡང་།

དྗེ་རུ། གསྗེར་མདྩོག་གི་སྗེ་མའི་མགྩོ་བྩོ་དུད་ལ།

ར་ཀླུང་སྔྩོན་མྩོའ་ིའགྲམ་རྒྱུད་དུ།

བདག་གི་རྗེད་ཆས་ལྟ་བུའི་གྲུ་ཆུང་མང་པྩོ་སར་ཕྲྗེང་བསིྒགས་ཡྩོད།

ད་དུང་བྱྗེ་ཐང་དུ།  ངའི་བྱསི་བྩོ་ལྟ་བུའི་རྐང་རྗེས་དག

བགྲང་བྱ་ག་ཙམ་འགྩོར་ཡང་མངྩོན་པར་གསལ་འདུག

ད་དུང་། ངའི་ཤྗེས་རིག་གི་ཨ་མ་སྗེ།  མ་ཡུམ་སྩོབ་གིང་གིས།

གསར་སྐྗེས་ཀི་ལང་མྱུག་གང་མང་ཞིག་ལ།

སྩོབས་པ་དང་ལང་ཚོ་སིྦན་བཞིན།

སང་ཉིན་གི་ཁ་བའི་ལྗེགས་སྐྗེས་སུ་འབུལ་བར།

ས་གྩོན་ལ་བྲྗེལ་བཞིན་གདའ།

དྗེ་བས།  མ་ཡུམ་ལགས་ཕ་ཡུལ།

བརྗེ་ལན་གི་བྩོན་སྐྩོར། 

ཁྗེད་ཀི་པང་དུ་བདག་གིས་ཤྗེས་རིག་གི་འྩོ་དྲི་སྣྩོམ་མྩོང་ལ།

མ་འྩོངས་བའི་ལམ་བུ་མཐྩོང་བྱུང་བས།

ཕ་ཡུལ་བྩོན་སྐྩོར་གི་ཆུ་མིག་ཧུབ་གང་དང་།   རྩྭ་ཕྲན་ཉག་གཅིག་ཡིན་ཡང་།

ངའི་ལུས་སྗེང་གི་བ་སྤུ་རྗེ་རྗེ་དང་དམ་དུ་འབྲྗེལ་ཡྩོད་ཕིར།

ཆུ་ཚོད་གི་མདའ་རྗེ་ག་ཙམ་ཟད་ཀང་།

ཉིན་ཞག་གི་སྩོ་རྗེ་ཅི་ཙམ་འགྩོར་རུང་།

བདག་གི་ཕ་ཡུལ་གི་གྩོམས་སྩོལ་རྗེ་རྗེ་དང་།

མི་རིགས་ཀི་སྩོལ་རྒྱུན་རྗེ་རྗེ།

གང་འདྩོད་དུ་ཆྩོམ་སྗེ་གཡུག་ཆྩོག་གམ།

མ་ཡུམ་ལགས།  ཕ་ཡུལ། བརྗེ་ལན་གི་བྩོན་སྐྩོར་ལགས།

ངས་ཁྗེད་རང་དྲན་བྱུང་།
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ཕ་ཡུལ།

དཔའ་འབུམ་ཡག(མཚོ་ལྡོ་ཁུལ་མཐྡོ་འབིང་དང་པྡོའི་ལྡོ་རིམ་གསུམ་པ།)
ཁ་སང་།

ང་སག་ལུང་རི་བྩོའ་ིཡང་རྗེ་རུ་འགྲྗེང་སྗེ།

ཁུ་སིམ་པའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བལྟ་དུས།

ངའི་ཕ་ཡུལ་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ།

ངའི་ཕ་ཡུལ་གི་ས་གཞི་མཛེས་ཤིང་སྡུག

ཡིན་ན་ཡང་། དྗེ་རིང་།

ང་མལ་ལས་ལངས་ཏྗེ་ཕ་ཡུལ་ལ་བལྟ་དུས།

ཕ་ཡུལ་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སིྤན་ནག་འཁིགས་ཤིང་།

ཕ་ཡུལ་གི་ས་གཞི་ལ་རྡུལ་རླུང་འཚུབ།

ངའི་སིང་དང་འདྲ་བའི་ཕུ་ནུ་ཚོ།

ཕ་ཡུལ་གི་ངྩོ་གདྩོང་ན་ཁག་དམར་འཛར་ཞིང་།

ཕ་ཡུལ་གི་ལུས་བཅུད་ཤྩོར་བའི་སྣང་ཚུལ་ཚོར་བྱུང་།

ད་ནི། ཕ་ཡུལ་ལ་སྲུང་སྐྩོབ་བྱྗེད་རན་འདུག

ཕུ་ནུ་ཚོ། ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གི་སང་ཉིན།

འྩོད་དུ་འཚར་བའི་སྐར་མ་འྩོད་ཆྗེན་དྗེ་ཡིན་ལ།

དྲག་ཏུ་ལིང་བའི་སིང་གསྩོན་པྩོ་དྗེ་ཡིན་ངྗེས།

དག་ཞིང་མཐྔོང་བྱུང་།

སིང་སྟག་རྒྱལ།
གནའ་བྩོའ་ིརུ་དར་དྗེའི་འགྲམ་ངྩོགས་ནས།

ངས་ཡིག་དྲུག་ཟླྩོ་བའི་རྒན་རྒྩོན་མང་པྩོ་ཞིག་མཐྩོང་བྱུང་།

ཁྩོ་ཚོ་ཡིད་ཆྗེས་ཀིས་ཁྗེངས་འདུག

ཁྩོ་ཚོ་སྤྩོ་འཛུམ་གིས་བརས་འདུག

གསལ་ལ་འཚེར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཅྩོང་བརྡ་སན་མྩོ་དྗེས།

ངའི་རྣམ་ཤྗེས་རི་རབ་དྗེའི་ཕ་རྩོལ་དང་།

ཆུ་བྩོ་དྗེའི་ཁུགས་སྩོ་ནས་སར་ཡང་བཀུགས།
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རི་བྩོས་བསྣུབས་ཀང་རུང་།

ཆུ་བྩོས་བཅད་ཀང་ཆྩོག

ཐ་ན་གནམ་ལགས་ཀིས་རྗེག་མྗེད་དུ་གཏྩོར་ནའང་།

ངས་ད་དུང་།

རྣམ་རྒྱལ་ཆྩོས་རྫྩོང་གིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ།

བསྐྩོར་བ་བརྒྱག་དགྩོས།

ཞྩོགས་དུས་སུ།

གསྗེར་མདྩོག་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཀིས།

རི་ར་བ་ཁང་ཁིམ་བསྐྱུར་ཅིང་།

མཐྩོང་དབྱིངས་གཤགས་ཏྗེ།

ཆྗེས་གཡའ་དག་པའི་དག་ཞིང་དྗེར་ཆས་འགྲྩོ་བའི་བདྗེན་སྣང་སྗེར་མྩོད།

དྗེ་ནི་མི་སིད་དྗེ།

དྗེ་ནི་ངའི་ཚོར་བ་ཙམ་མྩོ། །

སྐད་ཅིག་མའི་ཚོར་བ་དྗེའི་རྗེས་སུ།

ངས་དངྩོས་གནས་དག་ཞིང་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་ཞིག་མཐྩོང་བྱུང་།

དག་ཞིང་དྗེ་ནི།

མཆྩོད་རྗེན་བརྒྱད་ལན་ཅན་གི་གནས་མཆྩོག་ཅིག་ཡིན་ལ།

དག་ཞིང་དྗེ་ནི།

རིག་ལྔའི་མྗེ་ཏྩོག་བཀ་བའི་སྐྗེད་ཚལ་ངྩོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡིན་འདུག

ད་དུང་།   ཐྩོས་ཚོད་ལ།

དག་ཞིང་དྗེར་སྨ་ངན་ལྩོག་རྩོག་འཇྩོམས་པའི་རིག་པའི་རལ་གྲི་རྣྩོ་ངར་ལན་པ་ཞིག་ཀང་ཐྩོབ་ཡྩོད་སྐད།

ངས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་དད་པས།

མུ་མཐུད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསྐྩོར་བ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན།

ཕུང་བྩོ་འདི་རུལ་རག་བར།

རྣམ་ཤྗེས་འདི་བཞུད་རག་བར།

བསྐྩོར་བ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན།

ང་དང་ཁྩོ་མྩོ་ལའང་བརྗེད་མྗེད་ཀི་དུས་ཆད་ཅིག

བྱ་གཞུང་བཙུན་ཐར་རྒྱལ།

ཀྗེ། དྭངས་གཙང་གི་སྗེམས་པའི་ནང་ལ་སྗེམས་པ་དྗེ་ཞྩོག་དང་།

དྲྩོད་འཇམ་གི་ལག་པའི་ནང་ལ་ལག་པ་དྗེ་ཞྩོག་དང་།

དུས་ད་ལྟའང་སྩོབ་གིང་གི་གྲུ་ཟུར་ཞིག་ནས་ཁྩོད་རང་དྲན་པའི་མྩོད་ལ་འུ་གཉིས་ཀི་དུས་ཆད་དྗེའང་དྲན་བྱུང་།

དྗེ་བས་དབང་མྗེད་དུ་ཡིག་ངྩོས་ལ་ཟུར་ཙམ་འགྩོད་དགྩོས་བྱུང་སྩོང་།

དུས་ཆད་ཅིག
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ང་དང་ཁྩོ་མྩོའ་ིདུས་ཆད་དྗེ་རང་བཞིན་གི་དུས་ཆད་ཅིག་མ་ཡིན་པར།

ལད་མྗེད་དྭངས་གཙང་གི་བརྗེ་མདངས་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་དག་གི་དུས་ཆད་ཅིག

ཡང་ན་མ་འྩོངས་ཁིམ་གཞི་དྲྩོན་མྩོ་ཞིག་གི་འཚོ་རྗེན་ལས་འཁྲུངས་བའི་རག་བརན་གི་དུས་ཆད་ཅིག

དྗེ་བས་མ་བཟང་མྩོ་དྗེའི་འཛུམ་མདངས་དྗེ་མཐྩོང་ཕིར།

མ་བཟང་མྩོ་དྗེའི་ལག་ཟུང་ལ་འཇུ་ཕིར།

དུས་རག་དུ་ལྩོ་ཟླའི་ཕྲྗེང་བ་འཛུབ་མྩོས་བགྲང་ཞྩོར།

རི་མཐྩོན་པྩོའ་ིརྗེ་ནས།

ཐང་ཡངས་མྩོའ་ིཁུགས་ནས།

སྦྲ་མཐིང་སྨུག་གི་ཐུ་འྩོག་ནས།

ལུག་གཡང་དཀར་གི་རྗེས་ནས།

ར་འདྩོ་བའི་གྩོང་ཁ་ནས།

ང་དང་ཁྩོ་མྩོའ་ིདུས་ཆད་ལ་རྗེ་ཞིང་སྒུག

རྒྱུན་འགྲྩོགས་ཀི་ལྩོ་ཟླའི་འཁྩོར་བསྐྩོད་ཁྩོད་ནས།

ང་དང་ཁྩོ་མྩོ་ལའང་ལད་མྗེད་བརྗེ་མདངས་ཀི་སྐྗེད་ཚལ་ནས་བརྗེ་དུང་གི་མྱུ་གུ་ཕྲ་མྩོ་དྗེ་འབུས་ཡྩོད།

མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཟབ་པའི་བརྗེ་བའི་དྭངས་མ་དྗེ་འཁྲུངས་ཡྩོད་ལ།

ང་དང་ཁྩོ་མྩོ་ལ་ད་དུང་རྫྩོགས་མྗེད་ཀི་བརྗེ་དུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་རིང་མྩོ་དྗེ་ཡྩོད།

མི་འཇིག་བྲག་རི་ལྟ་བུའི་འགྱུར་མྗེད་ཀི་དམ་བཅའ་དྗེའང་རྡྩོ་ལ་རི་མྩོ་བྲིས་པ་ཇི་བཞིན་བརྐྩོས་ཡྩོད།

ཡིན་ཡང་མི་འདྩོད་གྗེས་བྲལ་གི་ན་ཟུག་ཁྩོད་ནས་ང་དང་ཁྩོ་མྩོ་ལའང་བརྗེད་མྗེད་ཀི་དུས་ཆད་ཞིག

དུས་ཆད་དྗེ་ནི་ང་དང་ཁྩོ་མྩོའ་ིཟུངས་ཁག་ལ་བརྒྱུས་པའི་འགྱུར་མྗེད་གི་བརྗེ་བ་ཡིན།

དྗེ་བས་ཁྩོ་མྩོའ་ིཞལ་རས་དྗེ་མཐྩོང་ཕིར།

བརྗེ་མདངས་དྗེ་རྩོགས་ཕིར།

རྗེ་སྒུག་གི་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་རྒྱབ་ལ་བསྐྱུར་ཏྗེ་གངས་དཀར་བྩོའ་ིཡངས་རྗེ་ནས།

ཁྩོད་ཡངས་པའི་རྩྭ་ཐང་ནས།

སང་སྔྩོན་མྩོའ་ིཁུགས་སྩོ་ནས།

མཚོ་ལང་ལྩོའ་ིའགྲམ་ངྩོགས་ནས།

ནགས་རྒྱ་རྫྩོང་དཀིལ་ཁུགས་ནས།

ང་དང་ཁྩོ་མྩོའ་ིདུས་ཆད་ལ་རག་ཏུ་རྗེ་སྒུག་གི་མངའ་ཐང་ལི།
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གྔོམ་སྒ་དེ་ཨ་མ་མིན་ནམ།

གཙང་གཡུ་སྲས་དྡོ་བྷ། (ཁུལ་མི་རིགས་སྡོབ་འབིང་གཉིས་པ།)
ཉིང་ལག་མཐའ་དག་ཟུག་གཟྗེར་གིས་བཅུམས་ཡྩོང་སམ་པའི་སྗེམས་ཀི་སྩོང་དབྱིངས་ཀི་བར་མཚམས་བརྒལ་ནས

མཚན་མྩོ་དྗེའི་གཞིས་ཁིམ་གི་ཕི་ནང་ཀུན་ན།

ངའི་སན་ངག་གི་ཐ་སད་དང་མཉམ་དུ་ཞྩོགས་པའི་གྩོམས་སྒ་དྗེ།

གྩོམས་སྒ་དྗེ། ཨ་མ་མིན་ནམ།

ཉན་ཀིན། ཉན་ཀིན།

མྩོས་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡྩོན་མཐའ་དག་དུས་ཚོད་དང་མཉམ་དུ་གསུར་དུ་ཕུད་རྗེས།

ཡང་སིང་གང་ཞིག་གི་ལས་གཞི་ད་དུང་འགྲུབ་མྗེད་དམ།

ངག་གི་བཟླྩོ་དབྱངས་དང་སྗེམས་ཀི་ཚིག་གྲུབ་ཁ་ཤས།

སུ་ཞིག་གི་ཐྩོས་འཛིན་གི་གཞུང་བ་རུ་མར་ཁུ་བཞིན་འཁིལ་ཡྩོད།

མཚམས་སྤིན་དང་ས་སྩོད་ཀི་འགྱུར་ཁུགས་ཁྩོད།

མྩོའ་ིསྩོང་ཆྗེན་ལྟ་བུའི་སྗེམས་ཀི་སྒྩོམ་བུ་རུ།

རང་ཉིད་ཀི་འབྱུང་འདས་གང་ཞིག་གི་ལས་དབང་དམར་རྗེན་དུ་སྦས་ཨྗེ་ཡྩོད།

གྩོ་བུར། གྩོ་བུར་དུ།

ངས་རྣམ་རིག་གི་ལྩོད་རྒྱ་ལགས་སྐུད་བཞིན་བསིྒམས་ནས།

མྩོས་ཕི་ནས་འདུར་རྒྱུགས་ཀི་གྩོམ་པའི་འགུལ་སངས་རྗེ་རྗེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཉན།

ཞིབ་ཏུ་ཉན་པའི་གྩོ་རིམ་ཧིལ་བྩོའ་ིཁྩོད།

མྩོ་ཡང་འཇིག་རྗེན་འདིའི་འཁྩོར་བའི་གྲུ་ག་ན་བྱིས་པ་བཞིན།

ཞབས་བྲྩོ་འཁབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་གཞི་ནས་རྩོགས།   གཞི་ནས་རྩོགས།
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བོད་ཀི་རྣམ་ཐར་གི་རིན་ཐང་དང་དེའི་འཕེལ་འགྱུར་སོར་གེང་བ།

 བསྟན་ཁྡོ། 
[ནང་དྔོན་གཙོ་བཏུས]   རྩོམ་འདིར་བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆའི་ཁྩོད་ཡྩོད་པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དག་གི་བསམ་

བྩོའ་ིརིན་ཐང་དང་། སྤིར་མིའི་རིགས་ཀི་དད་པ་དང་དག་སྣང་གི་རིན་ཐང་སྐྩོར་ནས་གྗེང་ཡྩོད།

[གནད་འགག་མིང་བརྡ]  བྩོད།  རྣམ་ཐར་གི་རིན་ཐང་།  འཕྗེལ་འགྱུར།

ང་ཚོ་བྩོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་མི་རིགས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ལུགས་རིག་གནས་འདི་དག་ནི་

བྩོད་མི་རིགས་ཀི་ཤ་གསྗེང་རུས་གསྗེང་ལ་འཐིམ་པའི་བསམ་བྩོའ་ིརིག་གཞུང་དང་དྗེའི་ཁབ་ཁྩོངས་ཆྗེན་པྩོར་

འདྲྗེས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་བ་སྩོག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྩོད། འདིར་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟ་བུར་

ཆགས་པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པའམ་བ་མ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ནི་ལམ་གི་ར་བ་དང་ཡྩོན་ཏན་གི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གཏྩོགས་

པའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆྗེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་ཞྗེས་བཤད་ན་ཡང་མི་ཆྩོག་རྒྱུ་མྗེད། དྗེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དང་ལན་པའི་སྩོ་ནས་

གསུངས་ཡྩོད་དྗེ། ལམ་རིམ་ཆྗེན་མྩོ་ལས། ལམ་གི་ར་བ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཚུལ་དང་བསྗེན་པའི་བྩོ་ཇི་

ལྟར་སྦངས་པའི་རིམ་པའྩོ།། ཞྗེས་གསུང་པ་ལྟར། ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལམ་གི་ར་བ་རུ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་རྒྱུ་ཞིག་འདུག  

དྗེས་ན་ཐྩོག་མར་རྣམ་ཐར་ཟྗེར་བ་ནི་ཡྩོངས་གྲགས་སུ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དྗེ་དང་དྗེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་

སྩོགས་རྩོད་བྱྗེད་ཚིག་གི་ལམ་ནས་གསལ་བྩོར་བསན་པ་ན། ཀྩོག་མཁན་དང་ཉན་མཁན་དག་གི་སྗེམས་ལ་ཐར་

བའི་ས་བྩོན་ནམ། ཡིད་ཆྗེས་ཀི་དད་པ་དབང་མྗེད་དུ་བསྐྗེད་བྱྗེད་ཅིག་ལ་རྣམ་ཐར་ཟྗེར། སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་མཛད་

རྣམ་དང་སྤི་བཏང་གི་མིའི་སྤྩོད་ལམ་གིས་རང་ཉིད་དང་མི་གཞན་དག་ལ་ཤུགས་རྐྱྗེན་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་པ་

ཞིག་འཇྩོག་ཐུབ་པས། འདི་ནི་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆྗེན་རྗེད།  མི་རིགས་གཞན་དང་གཞན་གི་ལྩོ་རྒྱུས་དང་རྣམ་ཐར་

གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྩོ་ནི་གནས་ཚུལ་དང་བྱུང་རིམ་གཙོ་བྩོ་བརྩོད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད་ལ། བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་གི་རིན་

ཐང་གཙོ་བྩོ་ནི་ཀྩོག་མཁན་དང་གདུལ་བྱའམ་སྩོབ་མ་དྗེའི་བྩོར་ཕན་ཐྩོགས་དང་བསམ་བྩོ་ཡ་རབས་ཀི་ཕྩོགས་ལ་

ཁིད་རྒྱུ་དྗེ་གཙོ་བྩོར་བཟུང་ནས་བརྩོད་རྒྱུ་དྗེ་རྗེད། བརི་བཀུར་དང་གུས་ལུགས་འདི་ནི་མིའི་རིགས་ལ་ངྗེས་པར་

དུ་ཚང་དགྩོས་པའི་གནད་འགག་དང་གནས་ལུགས་སམ་རིན་ཐང་ར་ཆྗེན་ཞིག་རྗེད་ལ། འདི་ནི་སྩོབ་གསྩོ་དང་

ཟུང་དུ་འབྲྗེལ་བའི་མིའི་རིན་ཐང་ཞིག་གི་སྗེང་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་པ་ཞིག་རྗེད་མ་གཏྩོགས་མི་རང་ག་བ་ཞིག་ལ་འདི་

བྗེད་སྤྩོད་བྱས་ན་བྲན་གཡྩོག་དང་མནར་གཅྩོད་ཀི་འདུ་ཤྗེས་ཤིག་ཡྩོང་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས་ཧ་ལམ་ཁག་པྩོ་ཡིན་རྒྱུ་རྗེད། 

བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་གི་བ་སྩོག་ལྟ་བུར་གྱུར་བའང་འདི་རྗེད། 

བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆའི་བརྩོད་བྱར་གྱུར་བའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་མང་ཆྗེ་བ་ནི་ཆུང་དུས་ནས་གཞན་དྩོན་

དང་གཞན་སྐྩོབ་འདྩོད་ཀི་བསམ་བྩོ་ཁུར་ཆྗེན་པྩོ་དྗེ་རང་ཉིད་ཀི་སྗེང་དུ་ལྗེན་རྒྱུའི་ལག་བསམ་མམ་སིང་སྩོབས་

དྗེས་བཅིངས་ནས་ཡྩོད་པས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་གཞན་གི་ཡིད་དབང་མྗེད་དུ་འགུག་པའི་ནུས་པ་ལན་ལ། སྩོབ་

གསྩོ་ནུས་ཤུགས་མི་དམན་པ་ཞིག་ཡྩོད། དཔྗེར་ན། ཆ་ཧར་དགྗེ་བཤྗེས་མཛད་པའི་རྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེ་རྣམ་ཐར་ལས། དྗེ་

ནས་དགུང་ལྩོ་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་གང་ལྩོའ་ིསྩོན་གི་དུས་སུ་འབྲུ་གུང་དཔལ་གི་ནགས་ཁྩོད་ཅྗེས་པའི་དགྩོན་པར་

ཕྗེབས། འབྲི་གུང་གི་སྤན་སྔ་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་བྩོ་དང་མཇལ། ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་། ཕག་ཆྗེན་ལྔ་ལན་གི་ཁིད་
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དང་། རྡྩོ་རྗེ་ཕྲྗེང་བ་སྩོགས་ཀི་བཀའ་ཆྩོས་མང་དུ་གསན། དྗེར་བ་མ་དྗེས་རྗེ་འདི་ལ། ངས་ཁྩོད་ལ་རྗེན་ཅིག་འབུལ་

བ་ཡིན། ཁྩོད་ལ་གང་འདྩོད་ཅྗེས་གསུངས་བར། བ་མའི་རྗེན་གྲལ་དུ་བཞུགས་པའི་རྡྩོ་རྗེ་རྣལ་འབྱྩོར་མའི་སྐུ་ཞིག་

གིས། ཁྩོང་གི་རྗེན་དུ་ང་འགྲྩོ་ང་འགྲྩོ་ཞྗེས་གསུངས་བྱྩོན་པས་ལ་སྐུ་དྗེ་ཉིད་གནང་སྗེ། རྗེན་འདི་ནི་ད་ལྟ་བྱང་རྗེ་

གཟིམས་ཁང་ན་མཆྩོད་ཅིང་ཡྩོད་དྩོ།། རྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེས་འདིར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ། ཐྩོག་མཐའ་བར་དུ་དགྗེ་

བའི་སྨྩོན་ལམ་རྩོམ་པར་མཛད། སྨྩོན་ལམ་འདི་ནི་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ངན་འགྲྩོར་མི་ལྷུང་བར་རྗེན་བཟང་ཐྩོབ་པ་

དང་། བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་བྩོ་དང་མཇལ་ཞིང་བ་མས་བརྗེ་བའི་ཚོགས་གསུང་བ་དང་། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པ་དང་། བསན་འགྲྩོར་ཕན་ཐྩོགས་པ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

སྗེ། འདུས་སྗེ་ཐམས་ཅད་དུ་དར་བར་སྣང་ངྩོ་།། སྨྩོན་ལམ་འདིར་ཆྩོས་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པས་ད་

ལྟ་རང་ཅག་གིས་འདིའི་རྗེས་འབྲངས་ནས་ཆྩོས་བྱས་ན་ལྗེགས་ཞྗེས་མཁས་པ་དག་གསུང་ངྩོ་།། ཞྗེས་གསུང་བ་འདི་

ནི་རྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་རྣམ་དཔྩོད་སིང་སྩོབས་འདི་དག་ནི་ཆུང་དུས་ནས་བྩོ་ཧ་ཅང་སམ་པྩོ་དག་གིས་ཀང་ཁ་མིག་

ཡར་ལྟ་བྱྗེད་པའི་གནས་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་བར་བསན་འདུག  

ད་ལྟ་ང་ཚོས་བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆ་ཡིན་ནའང་འདྲ།  སངས་རྒྱས་ཆྩོས་གཞུང་དང་འབྲྗེལ་བའི་ཆྩོས་

འབྱུང་ལྩོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་གང་དང་གང་ཡིན་ན་ཡང་གཙོ་བྩོ་དད་པ་དང་དག་སྣང་ཡྩོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཞིབ་

འཇུག་དང་བལྟ་ཀྩོག་བྱས་ན་ཐུན་མྩོང་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གྩོ་བ་དང་དཔད་པ་གཏྩོང་སངས་དྗེ་ལ་ཧ་གྩོ་རྒྱུ་

ཞིག་འདུག  འདི་དག་ཕིའི་གྩོ་བ་ནི་གྩོག་བརན་ལ་བལྟ་སངས་བྱས་ནས་བལྟ་ཀྩོག་བྱས་ན་གྩོ་བ་ཅུང་ཟད་རྗེ་ལྗེན་

ཐུབ་ན་ཡང་། ནང་དྩོན་སིང་བྩོའ་ིགྩོ་བ་ཟབ་མྩོ་དག་ནི་ནང་བསམ་བྩོ་དང་འབྲྗེལ་བའི་སིང་བྩོ་ཅན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་སྐྗེས་བ་སྔ་ཕི་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་ཡྩོད་པ་དང་། དྗེ་དག་ལ་ཡིད་ཆྗེས་ཀིས་དད་

པ་དང་དག་སྣང་ཡྩོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཤ་སག་ཡིན་པས། དཔད་པ་དང་གྩོ་བ་ལྗེན་དུས་སུ་ཡང་

ཡིད་ཆྗེས་ཀི་དད་པ་དང་དག་སྣང་ཡྩོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་གྩོ་བ་དང་དཔད་པ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་རྗེད། འདི་

ནི་ཆྩོས་ལུགས་དང་དད་པའི་ཆྗེད་དུ་དད་པ་དག་སྣང་བྱྗེད་དགྩོས་པ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བྩོའ་ིསྗེང་གི་

གྩོ་བ་དང་དཔད་པ་གཏྩོང་ཆྗེད་དུ་དད་པ་དག་སྣང་སྦངས་དགྩོས་པ་རྗེད། འདི་ནི་གཞན་ཞིག་གི་ཆྗེད་དང་བྲན་

གཡྩོག་གི་འདུ་ཤྗེས་ཤིག་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀི་མི་གཤིས་དང་རང་ཉིད་ཀི་རིན་ཐང་གི་ཆྗེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་

བྩོར་ངྗེས་དགྩོས་པ་གནད་ཀིས་དྩོད་པ་རྗེད། སྤིར་ན་དད་པ་དང་དག་སྣང་ཟྗེར་བ་འདི་ནི་ཆྩོས་ལུགས་པ་དག་གི་

གསར་གཏྩོད་བྱས་པ་དང་ཆྩོས་ལུགས་པ་དག་གིས་གཞན་བྲན་གཡྩོག་ཏུ་འགྩོད་པའི་ལག་ཆ་ལྟ་བུར་གསར་བཅྩོས་

དང་གྩོ་བུར་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་ལྩོ་ངྩོ་སྩོང་ཕྲག་དུ་མའི་ཡར་སྔྩོན་ནས་བྲག་དང་ཆུ་ཤིང་སྩོགས་ལ་དད་མྩོས་

དག་སྣང་བྱས་པའི་ས་བྩོན་ལས་འགྩོ་བརམས་ཏྗེ་རིམ་བཞིན་འཕྗེལ་རྒྱུས་སུ་སྩོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དད་པ་དང་

དག་སྣང་ཞྗེས་གྗེང་དུས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆྩོས་ལུགས་པ་དང་དད་པ་ཆྩོས་ལུགས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་ཞྗེས་བྩོ་འཚུབ་

གཏན་ནས་སྐྗེས་མི་དགྩོས། དད་པ་དང་དག་སྣང་འདི་ནི་སྩོད་མངའ་རིས་ནས་བར་དབུས་གཙང་སྨད་མདྩོ་

ཁམས་གང་དུ་སྩོང་ཡང་བྩོད་མི་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་དང་ཐུན་མྩོང་གི་ཁད་ཆྩོས་ཤིག་ཡིན། བྩོད་མི་རིགས་བརྒྱ་

ཆའི་དགུ་བཅུ་ཡན་ཆད་ནི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་དད་པ་བྱྗེད་མཁན་ཡིན་པས་དད་པ་འདི་ནི་བྩོད་མི་རིགས་ཐུན་མྩོང་

གི་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཆྩོག་པའི་ཁད་ཆྩོས་སམ་རིག་གནས་ཤིག་ལ་འདྗེམས་ན་མི་ཆྩོག་རྒྱུ་མྗེད། དད་པ་དང་དག་སྣང་

འདི་ནི་ཆྩོས་སིད་གང་གི་ཐད་ལའང་མྗེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་དག་ཀང་འདིར་གཞིར་བཞག་

ནས་གྩོ་བ་རྗེ་བངས་ན་ཧ་ལས་པའི་གཏིང་ཟབ་མྩོ་ཞིག་གྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད། དད་པའི་སྩོབས་ཤུགས་ནི་མདྩོ་དབུས་ཁམས་
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དཔད་རྔོམ་རིག་པའི་གེང་མྔོལ།

གསུམ་གཅིག་གྱུར་གི་སྩོམ་ཐག་ལྟ་བུ་དང་ཁད་ཆྩོས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྩོད། ནམ་ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་དད་པ་དང་དག་

སྣང་བྱྗེད་པ་དང་བ་མ་དགྗེ་རྒན་ལ་བརི་བཀུར་བྱྗེད་སངས། སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བྱྗེད་སངས་

འདི་ཐམས་ཅད་གཞན་བསྗེན་བསམ་བྩོ་དང་བྲན་གཡྩོག་བསམ་བྩོ། ལྗེ་ལྩོ་དང་སྒྱུད་ལུག་གི་བྱ་སྤྩོད་ཅིག་ཡིན་པར་

གཏན་ནས་གྩོ་བ་ལྗེན་མི་རུང་། འདི་ནི་སིང་སྩོབས་དང་བྩོ་སྗེམས་རྗེ་གཅིག་གི་བསམ་བྩོའ་ིརིན་ཐང་དང་སྩོབས་

པ་ཞིག་ལ་བརིས་ན་འགྲིག་འདུག  ད་ལྟ་ཡང་ནུབ་ཕྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་མང་བྩོ་ཞིག་གིས་དད་པ་མྗེད་པའི་མི་

རྣམས་ནི་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་རྗེད་ཅྗེས་ཟྗེར་བཞིན་ཡྩོད་པ་རྗེད། བྲན་གཡྩོག་ཟྗེར་བ་ནི་བཙན་ཤུགས་ཀི་བྱ་

སྤྩོད་ཅིག་རྗེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ལུགས་དང་དྗེའི་འཁྩོར་ཡུག་གི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་དྗེ་དང་དྗེའི་རྣམ་ཐར་དག་

ལས་བཙན་ཤུགས་ཀིས་དད་པ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་དང་དད་པའི་འྩོག་ཏུ་འཇུག་པའི་བསམ་བྩོ་དང་གནས་ཚུལ་དྗེ་

འདྲ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མྗེད། ང་ཚོས་བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་ལ་ལྟྩོས་ཀིན་ལྟྩོས་ཀིན་སྗེམས་ནས་དད་པ་འཕྗེལ་ཡྩོང་བ་

དང་བྱ་སྤྩོད་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་འགྲྩོ་བཞིན་པ་དྗེ་དག་ནི་བསམ་བྩོའ་ིསྩོབས་ཤུགས་དང་མི་རིགས་ཡྩོངས་ལ་

མཁྩོ་གལ་ཆྗེ་བའི་རིག་གནས་ཡ་མཚན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་གྩོ་དགྩོས་པ་ཞིག་རྗེད། དད་པ་ཡྩོད་ན་བསམ་བྩོའ་ིསྗེང་

གི་དཀའ་ཁག་མང་བྩོ་ཞིག་སྗེལ་ཐུབ་ལ།  བྲན་གཡྩོག་མ་ཡིན་པའི་གུ་ཡངས་དང་རང་དབང་གི་འདུ་ཤྗེས་ཤིག་

ངང་གིས་འདྲྗེན་ཡྩོང་ཐུབ། བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་རིག་གནས་ཀི་རིན་ཐང་གཙོ་བྩོ་ཡང་འདི་རྗེད། ཡང་དཔྗེར་ན། སྔྩོན་

ཆད་རྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་སྐབས་སུ། ཨ་ཡྗེ་རྒན་མྩོ་ཞིག་གི་གསྗེར་སྒྗེ་མྩོ་གང་ཁུར་ནས་ག་ས་གང་དུ་སྩོང་ནའང་མིག་གིས་

བལྟ་མཁན་ཞིག་ཡང་མྗེད་ཅྗེས་ཆྩོས་འབྱུང་དག་ན་གསུང་ཡྩོད། སྤིར་ན་ལྩོ་རྒྱུས་གཙོ་བྩོར་བཟུང་ནས་བཤད་ན་དྗེ་

ནི་བྱུང་རིམ་ཙམ་ཞིག་རྗེད་ལ། བསམ་བྩོའ་ིརིན་ཐང་གཙོ་བྩོར་བཟུང་ནས་བཤད་ན། དྗེ་ནི་སྐབས་དྗེའི་མིའི་ཀུན་

སྤྩོད་དང་བསམ་བྩོའ་ིཚད་གཞི་ངྗེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྗེབས་ཡྩོད་པའི་མཚོན་རགས་ལྟ་བུ་རྗེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བྩོད་ཀི་

རྣམ་ཐར་འབྲི་སངས་ལ་དུས་རབས་དང་འཚམ་པའི་བསྒྱུར་བཅྩོས་འགའ་རྗེ་གཏྩོང་དགྩོས་ན་ཡང་ཀྩོག་སངས་དང་

བལྟ་སངས་ཀི་ཐད་ལ་འྩོས་འཚམ་གི་གྩོ་བ་ལྗེན་སངས་ཤིག་འདུག་སམ། 

དྗེ་ཡང་བསམ་བྩོའ་ིཚད་གཞི་ཡྩོད་པའི་སྗེང་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་རྗེད་མ་གཏྩོགས། ཀྩོག་མཁན་ཡྩོད་ཚད་

ཀི་གྩོ་བ་བངས་པ་གཞིར་བྱས་དྗེ་བཤད་ན་ནྩོར་འཁྲུལ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱུང་སིད་པ་རྗེད། རྣམ་ཐར་འབྲ་ི

སངས་ཐད་ལ་རི་མྩོ་བས་བྲིས་པའི་ཞིབ་ཚགས་ཡྩོད་པའི་རིས་བྲསི་ཁད་ཆྩོས། མི་རྒྱུད་ལ་དང་ཆུ་རྒྱུད་གངས་ལ་

གཏུགས་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལན་གི་ཁད་ཆྩོས། དྩོན་དངྩོས་གནས་ཚུལ་དང་སྤི་ཚོགས་དུས་རབས་དང་

མཐུན་པ་བདྗེན་པ་ལད་མྗེད་ཀི་ཁད་ཆྩོས། ལྩོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྩོངས་དང་གཏན་ཚིག་རང་བཞིན་ལན་པའི་དངྩོས་ཡྩོད་

གནས་ལུགས་ཀི་ཁད་ཆྩོས། དད་པ་དག་སྣང་འདྲྗེན་པ་དང་ཡིད་ཆྗེས་གཙང་མ་འཕྗེལ་ཐུབ་པའི་བསམ་བྩོ་རིན་

ཐང་གི་ཁད་ཆྩོས། བརྩོད་བྱ་དྩོན་དང་ལན་ལ་རྩོད་བྱྗེད་ཚིག་གི་འབྲྗེལ་ཆགས་པ་བསན་བཅྩོས་རང་བཞིན་གི་ཁད་

ཆྩོས་བཅས་ཚང་དགྩོས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལས་བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་བྲིས་ན་ཧ་ཅང་གི་རིན་ཐང་དང་འཕྗེལ་འགྱུར་ཞིག་

གི་བརྒྱུད་རིམ་དྗེ་རྗེད་བསམ་ཡྩོད། རྣམ་ཐར་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་འཕྗེལ་རིམ་གྗེང་དུས་དད་པས་ཀུན་བསངས་

དགྩོས་རྒྱུ་དྗེ་གཙོ་བྩོ་རྗེད། དད་པ་ཟྗེར་དུས་མང་ཆྗེ་བས་ཆྩོས་ལུགས་རྩོངས་དད་ཅིག་ལ་བསམ་གིན་འདུག་ལ་

དྗེ་ནི་མ་བརག་མ་དཔད་པའི་སྐད་ཆ་རྗེད། སྤིར་ན་དད་པ་ཟྗེར་བ་ནི། ཆྩོས་གཞུང་དུ་དཀར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཞི་མར་གསུངས་ཡྩོད་ལ། མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དྗེབ་ནང་དུ། དད་པ་ནི་མིའི་སྗེམས་

ནང་གི་ཆྗེས་མཐྩོ་བའི་ཞྗེན་རིག་གམ་དགའ་ཞྗེན་རྗེད་ཅྗེས་བཤད་འདུག   བྩོད་མིའི་སྗེམས་ཀི་དད་པ་དྗེ་ནི་ཡིད་

ཆྗེས་ཀི་རྣམ་པ་ཚུལ་མཐྩོ་བ་ཞིག་དང་ཞྗེན་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཁྩོ་ན་ཞིག་རྗེད་ཅྗེས་བཤད་ཆྩོག་ཆྩོག་རྗེད། མདྩོར་
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ན་བྩོད་མི་རིགས་རང་གི་ཤ་གསྗེང་རུས་གསྗེང་ལ་འཐིམ་པའི་ཆྩོས་ལུགས་རིག་གནས་དང་སྤི་ཚོགས་གྩོམས་གཤིས། 

བསམ་བྩོའ་ིའཕྗེལ་རིམ་དང་ལྩོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རིམ་གང་ལ་བརག་ནས་བཤད་ན་བྩོད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཡིག་ཆའི་རིན་ཐང་

ནི་མིའི་རང་གཤིས་དང་བསམ་བྩོ་ལ་འབྲྗེལ་བའི་རིག་གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བྩོར་

གནང་རྒྱུ་དྗེ་ནི་གལ་ཆྗེ་བྩོ་རྗེད། 

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ།

《 རྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།》                   ཨ་ཁུ་བཤད་སྒྲུབ།

《 ལྩོ་རྒྱུས་ཀུན་དགའི་མྗེ་ལྩོང་།》                     རྗེ་དམུ་དགྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེ།

《 རྗེ་རིན་པྩོ་ཆྗེའི་རྣམ་ཐར་ཆྗེན་མྩོ།》                  ཆ་ཧར་དགྗེ་བཤྗེས།

《 ཆྩོ་ལྩོ་དགུ་མིག》                               གངས་འཚོ།     

《 ཨ་ལགས་མ་ཎི་བའི་རྣམ་ཐར།》                    བྱ་མདྩོ་རིན་བཟང་།

《 ལམ་རིམ་ཆྗེན་མྩོ།》

《 མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དྗེབ།》  

《 རྗེ་གསྗེར་ཁང་བའི་རྣམ་ཐར།》

《 ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར།》 

《 བྩོད་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་ཀི་གསར་བརྗེ།》                   དཔལ་མཁར་རྒྱལ།
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རྒྱའི་ཐ་སྙད་བསྒྱུར་བ་ལས་བརམས་ཏེ་བོད་སད་དག་མོ་བཤད་པའི་གོམ་པ་དང་པོ་སོ།

བ་མདྡོ་སྨྱུག་བཞད། (མཚོ་ལྡོ།)
ཇི་སྐད་དུ། 

བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཕྩོགས་མི་འཛིན།།

སྗེར་སྐ་སྩོགས་ལ་མི་སང་ཡང་།།

གང་ཕིར་རིག་པར་ལན་པའི་ཚིག།

དྗེ་ནི་སྩོན་པར་ཡྩོངས་སུ་འཛིན།། ཞྗེས་པའྩོ།

༡

སྔྩོན་གི་ཡབ་མྗེས་ནས་བཟུང་ད་བར་དུ་བྩོད་མི་རིགས་འདི་འཛམ་གིང་ན་ཉམས་དམས་སུ་མ་སྩོང་བར་

འཚོ་སྩོད་བྱས་པ་དང་སིད་འབྱྩོར་རིག་གསུམ་སྩོགས་རྒྱུན་མཐུད་དྗེ་དྗེ་རིང་བར་དུ་གསྩོན་པ་རྗེད། རྒྱུ་རྐྱྗེན་ནི་ཚང་

མས་བྩོད་རང་གི་སྐད་སྤད་དྗེ་རྒྱུན་བསིངས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དང་བྩོད་མིའི་འདུ་ཤྗེས་མ་དྩོར་བས་རྗེད། འདས་པའི་

ལྩོ་རྒྱུས་ལ་ཟུར་ལྟ་ཞིག་བྱས་ན་སྔྩོན་ཆད་རང་རྗེའི་དམངས་ཁྩོད་ལ་མི་རིགས་གཞན་དང་སྐད་ཆའི་གཞི་ར་མི་

མཚུངས་པ་གཏན་ཆགས་སུ་གནས་བསད་མྗེད་པས་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ཡུལ་སྩོལ་གྩོམས་འདིྲས་ཏྗེ་རྒན་བཀུར་

གཞྩོན་གཅྗེས་ལ་སྩོགས་པའི་བསམ་བྩོར་ཆག་གྲུམ་མ་ཤྩོར་བ་རྗེད། དྗེ་བས་མང་བྩོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཡིག་ནི་བ་སྩོག་

རྗེད་ཁག་རྒྱུན་རྗེད་སྩོག་དབང་རྗེད་ཅྗེས་གང་མང་ཞིག་སྨས་ཀང་དྩོན་ལའང་གནས་སྩོ། ཅིའི་ཕིར་ཞྗེ་ན། མི་རིགས་

འདི་གསྩོན་དགྩོས་ན་སྐད་ཡིག་ལ་བརྗེན་དགྩོས་པ་རྗེད། བྩོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ངྗེས་པར་དུ་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་

ཡི་གྗེ་ལ་གྩོ་བ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་མ་ཟད་བྩོད་པར་འཇྩོག་ཚེ་ཡང་བྩོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གྗེ་ལ་བརྗེན་ནས་འཇྩོག་

དགྩོས། དྗེ་མིན་བྩོད་ལ་གྩོན་པ་དང་རམ་པ་བརྫི་བ་ཙམ་གིས་བྩོད་པར་མི་འགྲྩོ། མདྩོར་ན་དྗེ་རིང་ནས་སང་ཉིན་

དང་ལྩོ་གཅིག་ནས་ལྩོ་བརྒྱ། ལྩོ་བརྒྱ་ནས་གྲངས་མྗེད་ཀི་བར་འཚོ་དགྩོས་ན་ངྗེས་པར་དུ་བསྲུང་དགྩོས་པའི་སྩོག་

ར་སྗེ་བྩོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གྗེ་འདི་མྗེད་པ་ནས་ཡྩོད་པ་དང་། ཡྩོད་པ་ནས་སྤྩོད་པ། སྤྩོད་པ་ནས་འཕྗེལ་རྒྱས་ཀི་གྩོ་

རིམ་ལ་ནུས་པས་བདྗེན་དཔང་བྱྗེད་དགྩོས་སྩོ།།

༢

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་བའི་དུས་དཀིལ་ཙམ་ནས་རང་རྗེའི་ཡུལ་གྲུ་འདིར་སྐད་ཡིག་གཞན་ཆྗེ་ཆྗེར་སྤྩོད་པའི་

འགྩོ་བརམས་ཤིང་མི་ལྩོ་ལྔ་བཅུ་ལག་འདས་པའི་དྗེ་རིང་སྩོབ་མ་རྣམས་ཀིས་སྩོབ་གྲྭ་ནས་སྐད་ཆ་བསྗེས་མ་སྗེ་

བྩོད་སྐད་དང་རྒྱ་སྐད་མཉམ་བཤད་བྱྗེད་པ། ལ་ལ་གྲྩོང་ཁྗེར་ལ་འཁམས་དྲགས་པས་ཆ་ལུགས་ཡ་མ་ཟུང་དང་

བསྒགས་སྐད་བཤད་པ། ཡང་ལ་ལས་ཆ་ལུགས་དྗེ་དག་དང་བསྒགས་སྐད་དྗེ་དག་ཡྩོན་ཏན་དུ་རླྩོམ་ནས་ལད་མྩོ་

སྩོགས་བྱྗེད་པའི་ཤུགས་རྐྱྗེན་གིས་སྐྩོན་གང་མང་ཞིག་ཕ་ཡུལ་ལ་བསྩོས། ད་ལྟ་ཞིབ་དུ་བསམ་ན་བྩོད་སྐད་དག་མྩོ་

བཤད་པའི་བྩོད་ཁིམ་མདྩོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ན་ག་ཚོད་ཡྩོད། གནས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་བསམ་ནས་ཕྩོགས་ག་གྗེ་

མྩོ་ན་བྩོད་སྐད་ཉམས་གསྩོ་ཚོགས་པ་འཛུགས་པ་དང་། འགའ་རྗེ་ན་བྩོད་སྐད་བཤད་པའི་ཚེ་རྒྱའི་ཐ་སད་ཅི་ཙམ་

བསྗེས་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་ཁུ་ཚུར་གཞུས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆད་པ་གཅྩོད་པ་དང་། བྩོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་མཁན་

དག་ལ་བྱ་དགའ་སྗེར་བའི་བྱ་འགུལ་སྩོགས་སྗེལ་བཞིན་ཡྩོད། ཐབས་བཀྩོད་འདི་ལྟ་བུ་ལྗེགས་མྩོད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་
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དཔད་རྔོམ་རིག་པའི་གེང་མྔོལ།

གཞན་ཞིག་ནས་ལྟྩོས་ན་བྩོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་མཁན་བྩོད་ལྭ་འགྲིག་པྩོ་གྩོན་མཁན་ཕ་མར་བརི་བཀུར་བྱྗེད་

མཁན་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་སྗེར་བ་ནི་ཆྗེས་ཡིད་སྐྩོ་དགྩོས་པ་ཞིག་རྗེད། ཅི་ཞྗེ་ན། བྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་བྩོད་སྐད་མི་

བཤད་པར་ག་རྗེ་བཤད་གི་རྗེད། བྩོད་ལྭ་འགྲིག་པས་བྩོད་མིའི་ཆ་ལུགས་ལ་དུང་པ་དང་རྒན་བཀུར་གཞྩོན་གཅྗེས་

ཀི་མིའི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརི་འཇྩོག་བྱྗེད་པའི་བསམ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོལ་རྒྱུན་གང་མང་ཞིག་རང་ཆགས་སུ་མངའ་

བའམ་ལན་སྐྗེས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དྗེ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་སྗེར་བ་ནི་ངྩོ་གནྩོང་དགྩོས་པ་ཞིག་

རྗེད།

ང་ཚོའི་མང་བྩོ་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་བསྗེས་མ་ལ་བརགས་ནས་རྒྱུན་བཀྩོལ་གི་རྒྱའི་ཐ་སད་རྣམས་བྩོད་ཡིག་

ལ་བསྒྱུར་བ་དང་དྗེབ་དང་ཚགས་པར་སྩོགས་པར་བསྐྲུན་བྱས། དྗེབ་མྗེས་པྩོའ་ིཞལ་ལུང་དང་དྗེབ་གཞན་ཚགས་

པར་བརན་འཕྲིན་ཁང་དང་རླུང་འཕིྲན་སྩོགས་སུ་བསྒྱུར་སངས་དང་སྤྩོད་སངས་མི་འཚམས་པ་མང་བྩོ་བརྒྱུད་

བསྒགས་དང་འགྲྗེམས་སྗེལ་བྱས་འདུག  དཔྗེར་ན། 方便面ལྟ་བུ་ལ་མི་རྐྱང་ཐུག་པ་དང་སབས་ཐུག་སྐམ་ཐུག་

སྦངས་ཐུག་སྩོགས་དང་། 百事可乐ལ་བརྒྱ་བརྒྱའི་བཏུང་བ་དང་བྱ་བརྒྱ་ལྗེགས་འགྲུབ་ཟས་བརྒྱའི་ཉིང་བཅུད་

ནག་ཁུ་སྩོགས་དང་། 辣子ལ་ཚུར་པིན་དང་ལ་ཙི་ཁ་ཚ། 摩托车ལ་མྩོའ ྩོ་ཐྩོའ ྩོ་འཁྩོར་ལྩོ་དང་འཕྲུལ་ར་སྦག་སྦག་

འཁྩོར་ལྩོ་སྩོགས་མང་བྩོ་ཞིག་བསྒྱུར་འདུག་ལ་རྒྱའི་ཐ་སད་གཅིག་ལ་བྩོད་ཀི་མིང་དུ་མར་བསྒྱུར་ན་ཕན་ཚུན་བར་

བརྡ་སྤྩོད་པ་ལ་གྩོ་དཀའ་བའི་རྩོག་རྩོག་པར་བྱས་པ་ཙམ་རྗེད།

གཞན་ཡང་དྗེབ་མྗེས་པྩོའ་ིཞལ་ལུང་ལས་咱们俩个走吧！ཞྗེས་པའི་吧ལ་འཁྲུལ་ནས་ངྗེད་གཉིསའགྩོ་

པ་ཞྗེས་པའི་པ་ཡིག་ཀང་རྒྱ་སྐད་ཡིན་པར་བྱས་འདུག དྗེ་ནི་ངྗེད་གཉིས་འགྲྩོ་བ་ཞྗེས་པའི་རང་གཞི་གའི་ནུས་

པས་དྲངས་པའམ་ཁ་སྐད་ཀི་གདངས་ཐྩོན་པ་ལས་རྒྱ་སྐད་ནི་མིན་ནྩོ། དྗེར་མ་ཟད། 喂！你是谁？ལྟ་བུའི་喂 

ཡང་ཝ་ཡྗེ་ཞྗེས་པའི་སྒ་ཅུང་འགྱུར་བའམ་བཀག་མགྩོགས་པས་སྒ་རང་ཚིགས་སུ་བྗེད་ལྟ་བུ་འབྱུང་ལས་喂ལྟ་བུའི་

སྒ་ག་ལ་ཐྩོན། འདི་དག་ནི་རང་སྐད་རྣལ་མ་ཡིན་ལ་རྒྱའི་ཐ་སད་སྤྩོད་པ་ནི་མ་རྗེད། རྒྱའི་ཐ་སད་ལ་སྒ་དང་དྩོན་

མཚུངས་ཙམ་གི་རྒྱའི་ཐ་སད་ཡིན་པར་མི་བསམ་སྗེ་དཔྗེར་ན། 爸妈ལྟ་བུ་བྩོད་ཀིས་ཕ་མ་ཞྗེས་དང་路ལྟ་བུ་ལམ་

དང་口ལྟ་བུ་ཁ་དང་三ལྟ་བུ་གསུམ་ཞྗེས་པས་དྗེ་ན་འདི་ཡང་རྒྱ་སྐད་དུ་འདྩོད་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ།

༣

ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་ན་རང་རིགས་ནི་མི་རིགས་གཞན་དང་བསྗེས་སྩོད་བྱས་ཡྩོད་

པས་སྐད་ཆ་བསྗེས་མ་དང་གྩོན་ཆས་གཞན་ལུགས་འཆང་ཡྩོད་ལ་ལྟྩོས་ཚོད་ཀི་བྩོད་པ་ཞིག་རྗེད་བསམ་སྤད་ཡྗེ་

ནས་མི་འདུག ད་དུང་རྫྩོང་དང་ཁུལ་ཞིང་ཆྗེན་ན་གཏན་སྩོད་ཀི་བྩོད་ཁིམ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་བྱིས་པ་རྣམས་

རྒྱའི་སྩོབ་གྲྭར་སྐྗེལ་ཅི་ཐུབ་དང་རྒྱ་སྐད་བཤད་ཅི་ཐུབ་དང་རྒྱའི་འཚོ་བར་གྩོམས་ཅི་ཐུབ་བྱྗེད་བཞིན་ཡྩོད་པས་

བྩོད་མིའི་འདུ་ཤྗེས་དང་རིགས་རྒྱུད་ལ་དུང་ཞྗེན། སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་གི་ལས་སམ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན་གི་ལམ་

ལུགས་ཉམས་དམས་སུ་གཏྩོང་བཞིན་པ་རྗེད། ནར་མ་སྩོན་པའི་བྱིས་པའི་བསམ་བྩོ་ཕྩོགས་གཞན་ཁྩོ་ན་ལ་གསྩོས་

པ་དྗེ་བུ་ཕྲུག་གི་མི་ཚེའི་བགྲྩོད་ལམ་ནང་ངྩོ་གནྩོང་དགྩོས་པའི་འགྩོད་གདུང་ཞིག་རྗེད། དྗེ་བས་འདི་ལྟར་རང་

སྐད་བཤད་པར་མ་བརྩོན་པར་བསྒགས་སྐད་ངང་འཚོ་སྩོད་བྱྗེད་ཚེ་ལ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་བྩོད་པ་རྗེད་ཅྗེས་འཛུབ་

མྩོ་འཛུགས་ས་ཞིག་མྗེད་པ་དང་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་འཛམ་གིང་ན་བྩོད་མི་ཟྗེར་བ་ཞིག་འཚོ་སྩོད་བྱས་མྩོང་ཞྗེས་

གནའ་གཏམ་ཙམ་ལས་མྗེད། དྗེ་ན་ང་ཚོར་མཁྩོ་བ་ནི་དུས་དྗེབ་དང་ཚགས་པར་སྩོགས་འདྩོན་སྤྩོད་བྱྗེད་པ་ཙམ་
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དཔད་རྔོམ་རིག་པའི་གེང་མྔོལ།

མ་ཡིན་པར་ཆ་ལུགས་དང་སྐད་ཡིག་མ་དྩོར་བའི་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་རང་ཉིད་སྩོབས་

ལན་ངང་འཚར་ལྩོངས་འབྱུང་དགྩོས་པ་དྗེ་ཡིན། དྗེར་བརྗེན་གསྩོན་ཡྩོད་པ་སང་ཉིན་དང་མི་རིགས་རིག་གཞུང་

གི་ཕིར་ཡིན་པས། བྩོད་སྐད་དག་མྩོ་བཤད་པ། བྩོད་ཡིག་སྦྩོང་བ། གཞུང་ལུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱྗེད་པ། སྐད་ཆའི་

སྤྩོད་སངས་བཅས་ལ་བརྩོན། རང་ཉིད་ཀང་བྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཕྲག་ཏུ་ལྷུང་བའི་འྩོས་འགན་རང་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་

དགྩོས་པས། དྗེ་རིང་ནས་བཟུང་བྩོད་སྐད་དག་མྩོ་བཤད་པའི་གྩོམ་པ་དང་པྩོ་སྩོའ ྩོ། །
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བསྒྱུར་རྔོམ་མེ་ལྔོང་རང་གསལ།

གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་བཟོད་བསྲན་བྱེད་མི་ཐུབ།

                                ---མཱར་ཁྲུན•ལྡོའུ་ཟིར•ཁྗེན་གིས་བརྩམས་ཤིང་ཁ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་དབིན་ཡིག་ལས་བསྒྱུར།

རྩོའུ་ཟྭ ཕཱར་ཁའུ་སི་བཟུང་ཟིན་པའི་སྐྩོར་གི་གསར་འགྱུར་དྗེ་ཁིམ་ནས་ཁིམ་དང་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་

ཁུངས་བརྒྱུད་དྗེ་ས་ཁབ་རྡྩོ་ཁབ་ཏུ་གྱུར་སྩོང་། དྗེ་དང་བསྟུན་ནས་མྩོའ་ིསྐྩོར་གི་གནས་ཚུལ་དྗེ་མི་ནག་ཚོའི་ཡུལ་

ཚོ་སྩོ་སྩོར་ཁ་པར་ལས་ཕན་ཚུན་ལ་སྒྩོག་བཞིན་ཡྩོད་ལ་མི་རྣམས་ཀི་སྗེམས་སུ་ཡང་ཐྗེངས་འདིར་དྩོན་ཞིག་བསྒྲུབ་

དགྩོས་བསམ་བྱུང་། 

སྐུ་ཞབས་ནྗེའུ་ཁའུ་སིན་གིས་ཆྩོས་ལུགས་འགྩོ་བ་འགའ་དང་དམངས་ཀི་འགྩོ་བ་འགར་ཞལ་ཏ་གནངས་

པ་དང་སྐབས་འདི་ནི་དུས་ལ་འགྱུར་ལྩོག་ཡྩོང་བར་སྐུལ་མ་བྱྗེད་པའི་དུས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁྩོ་ཚོར་མྩོས་མཐུན་བྱུང་། 

ཡིན་ནའང་ཅི་ལྟར། ཅི་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟྩོད་སིྤ་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་སྗེང་དུ་མི་ནག་ཚོར་འདྲ་མཉམ་གི་རང་དབང་

ཐྩོབ་ཐུབ་བམ། ཅི་འདྲ་བྱས་ན་ཞི་རྒྩོལ་གི་བྱ་འགུལ་སྗེལ་ཐུབ་བམ།

མཇུག་མཐར་ཚོགས་པ་དྗེས་ཞི་རྒྩོལ་ཞིག་སྗེལ་རྒྱུ་ཐག་གིས་བཅད། གལ་སིད་མྩོན་ཁི་སྩོ་མུ་རྗེ་ཡུལ་ཚོའི་

མི་ནག་ཚོས་སྤི་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་ལ་སྩོད་པར་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ན་སྤི་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་མཐུན་གཉྗེར་གི་ཚོང་

དྩོན་ལ་དྗེའི་སིྤའི་བརྒྱ་ཆའི་དྩོན་ལྔ་ཙམ་གི་ཆག་སྩོ་འབྱུང་སིད་ཅིང་སིྤ་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་མཐུན་གཉྗེར་དྗེ་ཕམ་

སིད་པས་ན་དྗེས་མི་ནག་ཚོར་མི་བསྟུན་རང་བསྟུན་བྱྗེད་དགྩོས་འདུག

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས་ཏྗེ་གཟའ་པ་སངས་ཀི་ཉིན་ཞིག་ལ་ཆྩོས་ལུགས་འགྩོ་བ་དང་དམངས་

ཀི་འགྩོ་བ་ཞྗེ་ལྔ་ཙམ་གིས་མི་སྗེམས་སྐུལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་གྗེང་བསངས་པ་རྗེད། ཞི་རྒྩོལ་སྗེལ་བ་ཡིན་ན་

བྱ་བ་དྗེ་འགྲུབ་ཐུབ་པས་ཁྩོང་ཚོས་ཅི་ལྟར་ཞི་རྒྩོལ་ར་འཛུགས་བྱྗེད་པར་གྲྩོས་བྱས། ཞི་རྒྩོལ་དྗེར་རྒྱལ་ཁ་ཐྩོབ་པར་

འགྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་མྩོན་ཁི་སྩོ་མུ་རྗེ་ཡི་མི་ནག་ཚང་མས་འདིའི་སྐྩོར་ཤྗེས་དགྩོས་པ་ཐག་གིས་བཅད་ཅིང་ཚང་མས་

བྱ་བ་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་པར་མྩོས་མཐུན་ཨྗེ་ཡྩོང་ལ་བལྟས། ཁྩོ་ཚོའི་བསམ་པར་སྦྩོར་བ་འདི་བརམ་ན་མི་ནག་ཚོར་

སྩོབས་ཤུགས་སིྦན་ནུས་ཡང་སྦྩོར་བ་རྩོམ་མཁན་གི་ཁྩོད་ཞུགས་པའི་མི་མང་ཆྗེ་བར་རླངས་འཁྩོར་མྗེད་པས་བྱ་

བ་འདི་སྒྲུབ་པར་དཀའ་ཚེགས་ཆྗེ་བ་ལ་ཡང་ངྗེས་ཟིན་ཐྩོབ། འདི་ནི་ཞི་རྒྩོལ་གི་བྱ་འགུལ་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྩོབས་

ཤུགས་ཡྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རླངས་འཁྩོར་མཐུན་གཉྗེར་རྣམས་ལ་བརྡ་གཏྩོང་ཐབས་ཤིག་རྗེད། ཚོགས་འདུ་མཇུག་

རྫྩོགས་རྗེས་མཱར་ཁྲུན•ལྩོའུ་ཟིར•ཁྗེན་ཁྩོང་གི་རྐུབ་སྗེགས་ལ་བསྗེས་པ་དང་ཁང་པའི་ངྩོས་སུ་ལྟ་བཞིན་གང་ངྩོས་ཀི་

ཆུ་ཚོད་ཀིས་ང་ཚོར་ནམ་གུང་རྗེད་ཅྗེས་ཤྩོད་ཀིན་ཡྩོད་ནའང་ང་ཚོའི་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཆུ་ཚོད་ལས་མངྩོན་པ་ནི་སྐ་

རྗེངས་ཀི་དུས་ཤིག་རྗེད་ཅྗེས་བརྩོད་བྱུང་། 

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གི་ཕི་དྲྩོའ་ིདུས་སུ་ཁབ་སྒག་བྱང་བུ་རྣམས་ལམ་སྗེང་དཔར་ནས་བཀམས་བྱུང་ལ་

དྗེའི་སྗེང་དུ་བྲིས་ཡྩོད་པ་ནི། 

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ལས་ཀར་འགྲྩོ་བ་དང་། ཁྩོམ་སང་ལ་འགྲྩོ་བ། སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་བ་སྩོགས་གང་ལ་འགྲྩོ་དུས་ཡང་སྤི་

སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་ལ་མི་འདུག་པར་ཞུ། 
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བསྒྱུར་རྔོམ་མེ་ལྔོང་རང་གསལ།

ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན། མི་ནག་སྐྗེས་མ་གཞན་ཞིག་གིས་མྩོ་སྩོད་སའི་སྤི་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་གི་འདུག་གནས་

མི་དཀར་ལ་མ་སྤད་པས་མྩོ་རང་བཟུང་ཟིན་པ་དང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཟིན། 

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ལས་ཀར་འགྲྩོ་བ་དང་། ཁྩོམ་སང་ལ་འགྲྩོ་བ། སྩོབ་གྲྭར་འགྲྩོ་བ་སྩོགས་གང་ལ་འགྲྩོ་དུས་ཡང་སྤི་

སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་ལ་མི་འདུག་པར་ཞུ། གལ་སིད་ཁྩོད་རང་ལས་ཀར་འགྲྩོ་བ་ཡིན་ན་ག་གཏྩོང་ལ་སྩོད་རྒྱུའམ་གཞན་

དང་མཉམ་དུ་སྩོད་པ་དང་ཡང་ན་རྐང་ཐང་ལ་འགྲྩོ་དགྩོས། 

གཟའ་ཟླ་བའི་ཕི་དྲྩོའ་ིཆུ་ཚོད་བདུན་སྗེང་དུ་ཧྩོལ་ཁི་ལམ་གི་ཆྩོས་ཁང་དྗེར་ཚོགས་འདུ་ཆྗེན་པྩོར་འདུས་ནས་མུ་མཐུད་

པའི་བྱ་བའི་མཛུབ་སྩོན་ལ་ཞུགས་དགྩོས། ཞྗེས་བཀྩོད་འདུག། 

མཱར་ཁྲུན་གིས་དྗེང་ཐྩོག་བྱ་འགུལ་གི་སྦྩོར་བ་རྩོམ་པ་ཐྩོས་དུས་དྗེ་ནི་དྲན་ཚུལ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྗེས་

མ་བྱུང་། སིྤ་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་མཐུན་གཉྗེར་ལ་དངུལ་སྩོར་མང་པྩོའ་ིགྩོང་གུད་ཐྗེབས། སྤི་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་གི་

ཁ་ལྩོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཁྩོ་ཚོའི་ཁིམ་མི་རྣམས་ཀི་ལྟྩོ་གྩོས་ནི་སིྤ་སྤྩོད་རླངས་འཁྩོར་མཐུན་གཉྗེར་གི་དངུལ་སྩོར་

ལ་བརྗེན་དགྩོས་པ་རྗེད། མཱར་ཁྲུན་གིས་དཔད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆར་ལྟ་བ་དང་རང་ཉིད་ལ་དྲི་བ་འདྩོན་ཞྩོར་དུ་ལ་

ལ་སྐབས་འཇུག་ཞུས་ནས་གནད་དྩོན་དྗེ་དག་ལ་ལན་བཙལ་བ་རྗེད། མཱར་ཁྲུན་གིས་བསམ་བྩོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་

གཉིས་དང་བྩོ་རྗེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་བཏངས་རྗེས་ཤྗེས་ཚོར་བྱུང་བ་ནི་ཁྩོའ་ིསྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་སུ་ལའང་རས་མི་ཕྩོག་

པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་རྗེད། དྗེ་ལས་ལྩོག་སྗེ་ཁྩོས་ཁྩོང་ཚོའི་འདྲ་མཉམ་མིན་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་མཉམ་འབྲྗེལ་བྱྗེད་མི་

འདྩོད་པའི་བསམ་ཚུལ་དྗེར་བསྔགས་པ་བརྩོད་པ་རྗེད། (མུ་འགྩོད། འགྱུར་ཡིག་འདིའི་མ་ཕི་ནི 上海外语教育

出版社出版的 <<马丁•路德•金>> ཡི་ཤྩོག་གྲངས་༣༤ནས༤༤བར་གསལ། )



73

                                          མཇུག་བྱང་།                                            
གནམ་ལྔོ་འབྲུག་གིས་ཚེས་པའི་ལྔོ་གསར་བའི་ནང་བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་རྔོམ་སྒིག་ཚན་ཆུང་གིས་གངས་ཅན་ས་ལའི་ལྔོངས་

ཀི་མི་ཕྱུགས་ལྔོ་གསུམ་འཕེལ་བའི་རེན་འབྲེལ་གི་ལེགས་སྐེས་ཐྔོག་མ་རུ་བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་འདྔོན་ཐེངས་བདུན་པ་ཕུལ་བས་

ཁེད་ཀྔོག་མཁན་དང་རྔོམ་མཁན་རམས་ཀི་དགའ་བའི་དཔིད་དུ་སིན་ཞིང་ཆུང་བའི་སི་ཞུ་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་འདི་ཡང་ཤེས་རིག་རྒྱ་

མཚོ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་སྔོན། 

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བའི་ཞལ་ནས། མི་རིགས་ཤིག་གི་སྔོབ་གསྔོ་གྔོང་དུ་

སེལ་དགྔོས་ན། ཐྔོག་མར་མི་རིགས་དེའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྔོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགྔོས་ཞེས་དང་དེ་མཚུངས་སུ་

སྤི་ལྔོ་༢༠༡༢ལྔོའི་ཟ་༡པྔོར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཨྔོ་བྷ་མས་ཨ་རིའི་མེ་ཧེ་གྷན་སྔོབ་ཆེན་དུ་སྔོབ་གསྔོའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་གེང་

དུས་གསུང་རྒྱུར། ང་ཚོས་ཅི་ལྟར་བྱས་ཏེ་མི་སྒེར་རང་ཉིད་ཀི་དགྔོས་མཁྔོ་སྐྔོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་

སྔོབ་གསྔོ་དེ་སེལ་ཐུབ་བམ། དཔལ་འབྱྔོར་གི་དུས་རབས་འདིར་ཡང་སྔོབ་གསྔོ་ལས་ལྷག་པའི་ཕུགས་བསམ་མངྔོན་འགྱུར་བྱེད་

པའི་སྔོན་འགྔོའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡྔོད་པ་མ་རེད་ཅེས་མགིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཏེ་ནན་བཤད་བྱེད་པར་བལྟས་ནའང་སྔོབ་གསྔོ་

ནི་ལྔོ་བརྒྱའི་ཇུས་ཆེན་ཡིན་ལ་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་པ་རྔོགས་ཐུབ། དེ་བས་ན་བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་རྔོམ་བསྡུ་བའི་ཁབ་ཁྔོངས་

གཙོ་བྔོ་ནི་བྔོན་སྐྔོར་གི་སྔོབ་ཆུང་སྔོབ་མ་དང་རྔོམ་འབྲིར་དགའ་བའི་ན་གཞྔོན་དག་ཡིན་ལ་ རྔོམ་གི་ཁ་ཕྔོགས་གཙོ་བྔོ་ནི་ནང་

དྔོན་སིད་འགལ་མིན་ལ་སྔོབ་གསྔོར་ཁ་ཕྔོགས་ཤིང་སྔོབ་གསྔོའི་སྐྔོར་གི་བྲིས་རྔོམ་ཡིན་དགྔོས། རྔོམ་པ་པྔོས་རང་གི་རྔོམ་ལ་དང་

དྔོད་དང་ཞུ་དག་གང་ལེགས་བགིས་རེས་ཧི་གཟུགས་གིས་གཏགས་ནས་གཤམ་གི་གེང་མྔོལ་བྱང་བུའམ་གྔོག་རྡུལ་ཡིག་ཟམ་སེང་

བསྐུར་དགྔོས།

ཐེངས་འདིའི་རྔོམ་བསྡུའི་ཁྲྔོད་ངེད་རྔོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྔོམ་ཡིག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འབྱྔོར་ཡང་། བརྔོད་བྱ་དང་

བརྔོད་དྔོན་ཐད་དུས་དེབ་ཀི་ཁ་ཕྔོགས་དང་མི་འཐུན་པ་འགའ་ཞིག་ཐེངས་འདིའི་དེབ་དུ་བཀྔོད་ཐུབ་མེད་པས་ལྷག་བསམ་རམ་

དག་གིས་དགྔོངས་དག་ཞུ་བ་ལེགས།

(QQ: 420686812 ཡང་ན nangchukja@friendshipcharity.org) དེ་མིན་ད་དུང་རི་མྔོ་ཡག་པྔོ་དང་མཚོན་དྔོན་

ཅན་འབྲི་མཁན་ཡྔོད་ཚེ་བསྐུར་ཤྔོག་དང་དེབ་ཀི་བར་བཅུག་གི་རི་མྔོར་བཀྔོད་རྒྱུ་ཡིན། ངེད་རྔོམ་སྒིག་ཚན་ཆུང་གིས་སར་བཞིན་

ལྔོ་རེའི་སྤི་ཟ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་སིྤ་ཟ་བཅུ་བའི་ཚེས་སྔོ་གཅིག་ཉིན་བར་རྔོམ་ཡིག་སྡུད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།   སྤི་ཟ་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་སྤི་ཟ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་སྔོ་གཅིག་ཉིན་བར་ནི་རྔོམ་སྒིག་གི་སྐབས་ཡིན་པས་རྔོམ་ཡིག་སྡུད་

མཚམས་འཇྔོག་རྒྱུ་ཡིན།   རྔོམ་ལུས་ཀི་ཆ་ནས་སྒྲུང་གཏམ་དང་།   སྔོལ་རྒྱུན།   ལྷུག་རྔོམ།   དཔད་རྔོམ།   བསྒྱུར་རྔོམ་བཅས་གཙོ་

བའི་སྔོབ་གསྔོར་ཁ་ཕྔོགས་པའི་རྔོམ་ཡིག་གང་རུང་ལས་ཕུལ་བྱུང་རྔོམ་ཡིག་དག་གདམ་རྒྱུ་ཡིན།

དེར་མ་ཟད་བྔོན་སྐྔོར་སེ་བའི་མ་སྐད་གཙང་མའི་བགྔོ་གེང་དང་ཕ་ཡུལ་ནང་མིའི་ལྷན་འཛོམ་གི་ལྔོ་སར་སྤྔོ་ཚོགས་དེ་ནམ་ཡང་

གྔོང་ནས་གྔོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ང་ཚོ་དུས་ལྟར་ལྷན་འཛོམ་ཐུབ་པའི་སྔོན་འདུན་ཞུ། མཐར་ཆུ་ཕྔོ་འབྲུག་ལྔོར་རང་ཅག་ཁ་བའི་

ཡུལ་ལ་དགེ་མཚན་དཔལ་དུ་རྒྱས་པར་ཤྔོག 

བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུགས་ཀི་རྩོམ་སིྒག་པས།

སིྤ་ལྩོ་ 2012 ལྩོའ་ིཟླ་ 1 ཚེས་ 21 ཉིན། 
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ལོ་རེའི་དགུན་ཁར་བོན་སོར་སེ་བའི་མདའ་བ་རྣམས་ཀིས་མདའ་རལ་འགྲན་པ།

བོན་སོར་སེ་བའི་སེ་མི་རྣམས་ཀིས་ལྷན་དུ་རང་སེ་བའི་ལབ་རེ་སོད་པ།



༢༠༡༢-༡
སྤིའི་དེབ་གངས་བདུན་པ།

བྔོ་འདྔོན་པ། 

བྱ་མདྩོ་རིན་བཟང་།

རྣམ་ཐར་འབུམ།

ཐར་རྗེ་རྒྱལ། 

གཙོ་སྒྲིག་པ།

མཛའ་མཐུན་དགྗེ་ར་ཚོགས་པ།           

རྔོམ་སྒྲིག་པ།

བུན་ཁང་རྒྱལ།

སིང་ལགས་རྒྱལ།

གྔོག་འཕྲུལ་ཡི་གེ་བ།

སངས་རྒྱས་དྩོན་འགྲུབ།

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།

ཞུ་དག་པ།

བུན་ཁང་རྒྱལ།

སིང་ལགས་རྒྱལ།

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།

ལ་དགའ།

སངས་རྒྱས་དྩོན་འགྲུབ།

རྔོམ་སྒྲིག་ཁྔོངས་མི།

བྱ་གཞུང་སིང་མྩོ་སིྐད། 

འབྲུག་ལ་རྒྱལ།

ཚེ་དཔའ་རྒྱལ།


