
༢
པར་ངོས་གཙོ་འགན་པ། དབྱངས་ཅན། རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀུན་དགའ་བསམ་གཏན། ཨོ་རྒྱན།

དམངས་ཁྲོཔོད་ཀྱིཀྱི་རིཀྱིག་གནས་རྒྱུན་དུ་འཛིཛིན། །མམེས་པོཔོ་ཡིཀྱི་བློཔོ་རིཀྱིག་དང་དུ་ལེམེན།།

དབྱར་གྱིགྱི་ལང་ཚོཚོ།
2020ལོའི་ཟླ་བ8པའི་ཚེས7ཉིན།

གཟའ་པ་སངས།

བོད་མིར་ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐལ་མོ་
སྦྱར་བའི་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། དེའང་དགོན་
པ་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་ལ་ཆོས་མཇལ་ཞུ་
སྐབས་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུམ་གྱི་མདུན་དུ་ལག་
པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་སྨོན་
ལམ་འདེབས་པ་དང་། རང་ལས་མཐོ་

བའི་མི་དང་འཕྲད་སྐབས་ལག་གཉིས་ཐལ་
མོ་སྦྱར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་
ཉམས་ཡིན། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་
ཚུལ་དེའི་གོ་དོན་ནི་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་
སེམས་ཞུ་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དང་།
གཞན་ལ་གུས་བཀུར་གྱི་ཉམས་ཀྱང་མཚོན་

པར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་
ལག་པ་ཡ་གཅིག་གིས་མཛུབ་མོ་ལྔ་ཀ་རུབ་
ཀྱིས་སྟོན་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་ནི་ཁ་
ཚུམས་ཁྱོད་ལ་ཇུས་གཏོགས་མེད། ཅེས་
གུས་ཞབས་གཏན་ནས་མེད་པའི་ངང་ནས་
མི་གཞན་ལ་འཕྱ་དམོད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།།

བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་
སྡོད་ཁང་གི་གཟིམ་ཆུང་ལྡེབས་དང་། བར་ཁྱམ།
སྒོ་བཀག་བཅས་ཀྱི་ངོས་སུ་འོས་ཤིང་འཚམ་པའི་
སྒོ་ནས་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རི་མོ་
འབྲི་སྲོལ་ཡོད། དེ་ནི་མཛེས་མཚོན་ཙམ་མ་ཟད།
དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་རི་མོ་དེ་དག་བྲིས་ནས་
འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་མཐའ་
དག་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་རྟགས་དང་། རྟེན་
འབྲེལ་དུ་མ་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།

དེ་ཡང་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དགུ་བར་བཙན་པོ་
གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས་རྗེས་ཤོད་རྒྱུན་དུ་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་
ཚོས་སྡོམ་བརྩོན་དམ་པའི་རི་མོ་འདི་བརྩམས་ཏེ་
འདིའི་ཐོག་ནས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་མཚོན་པ་
བྱས་ཤིང་། དབུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་པད་མའི་སྟེང་རལ་གྲི་
བསླངས་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་བ་ཆོས་
རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་དང་། གཡས་སུ་ངང་སེར་
མགོ་གཉིས་ཅན་ནི་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་
ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། གཡོན་དུ་
ནེ་ཙོ་མགོ་གཉིས་ཅན་ནི་སྒྲ་སྒྱུར་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དང་།
གསང་སྔགས་རྙིང་མ་བའི་སྲོལ་གཏོད་སློབ་དཔོན་
པདྨ་འབྱུང་གནས་བཅས་མཚོན་པ་ཡིན།

མཐུན་པ་སྤུན་བཞི་འབྲི་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་ལས། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཀ་ཤི་ཀ་རུ་ཤིང་ན་ཡ་གྲོ་
ཏ་ལ་རྟེན་ནས་ཧ་ཅང་གིས་འཆམ་མཐུན་བྱུང་བའི་
རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྲོག་ཆགས་བཞི་སྟེ། གླང་ཆེན་
དང་། སྤྲེའུ། རི་བོང་། བྱ་སྲེག་པ་བཅས་གཅིག་ཐོག་
གཅིག་ཁྱེར་གྱིས་ཡུལ་འདིར་སླེབས། སྔ་རྟིང་གིས་གུས་
ཞབས་མཚོན་པ་བྱས་པ་དེ་དང་། གཞོགས་སུ་ལྗོན་
ཤིང་འབྲས་བུས་དུད་པ། ནེའུ་གསིང་གཡུ་ཡི་བཅལ་
ལྟར་བཀྲ་བ་ལ་དར་གྱིས་སྐ་རག་བཅིངས་པ་འདྲ་བའི་
དལ་འགྲོ་བཅས་ཀྱིས་མཛེས་པར་བྱས་ཡོད། རི་མོ་དེ་
ནི་ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་དང་། ཁྱིམ་མི་རྒན་
གཞོན་བར་ལ་བརྩི་བཀུར་ཆེ་བ་སོགས་ཡ་རབས་དམ་

པའི་ངང་ཚུལ་ཡོང་ཆེད་ཡིན།
ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག་སྟེ། སྐྲ་དང་སྨྲ་ར་དུང་

ལྟར་དཀར་བའི་དྲང་སྲོང་གི་དྲུང་དུ་བག་ཕེབས་
ངང་གནས་པའི་ཤྭ་བ་དང་། བྱ་ཁྲུང་ཁྲུང་། ཉེ་
འགྲམ་དུ་ལྗོན་ཤིང་། གཡང་གཟར་ཅན་གྱི་བྲག་
སྟེང་ནས་ཆུ ་བོའི་རྒྱུན་ལྷུང་ལྷུང་དུ ་བབས་པ།
ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་སྤང་དང་སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག་གིས་
མཛེས་པར་བྱས་པ་བཅས་ཀྱི་རི་མོ་འདི་ནི་ཁྱིམ་
ཚང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཡོང་བའི་ཆེད་དུའོ།

ཕྱུག་པོ་རྣམ་གསུམ་སྟེ། ཚེ་ཡིས་ཕྱུག་པའི་
བགྲེས་སོང་དང་། བུ་ཡིས་ཕྱུག་པ། པང་དུ་བུ་
ཉར ་བ། ནོར ་གྱིས ་ཕྱུག ་པ ་རིན ་ཆེན ་དུ ་མའི ་
རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་སྐྱེ་བོ་བཅས་བསྟར་བ་གཅིག་
ཏུ ་བྲིས་པ ་འདི་ནི ་གོང་གི ་ལེགས་ཚོགས་རྣམ་

གསུམ་ཁྱིམ་དུ་འཛོམས་པའི་དོན་དུའོ།
སྒོ་དང་རྒྱལ་སྒོའི་སྟེང་དང་ལྡེབས་སུ་རྣམ་བཅུ་

དབང་ལྡན་ཞེས་པད་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་ཡི་གེ་བཅུ་རུ་བསྡུས་ཏེ་
གཅིག་ཐོག་གཅིག་བརྩེགས་ལྟ་བུས་དབྱིབས་གཟུགས་
གཅིག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་། ཡི་གེ་རེ་རེ་ཚོན་མདོག་མི་
འདྲ་བ་ལ་ལནྫའི་རྣམ་པར་གནས་པ་འདི་ནི་དབང་
དང་གྲགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུའོ།

ཁང་ཆེན་ཁག་གི་རྒྱལ་སྒོའི་ནང་ལྡེབས་སུ་སོག་
པོ་སྟག་འཁྲིད་ཅེས་རྒྱ་སྟག་ངར་མ་སྒོ་ཕྱོགས་སུ་ཤོར་བ་
ལ་ཁལ་ཁ་ཟུར་དང་ཞྭ་མོ་ཝ་ཀིལ་གྱོན་པའི་མི་ཕོ་འདྲ་
ཆགས་ཤིག་གིས་སྟག་གི་སྐེ་ལ་བཅིངས་པའི་ལྕགས་
ཐག་ཚུར་འཐེན་པའི་རྣམ་པ་སོགས་བྲིས་པ་འདི་ནི་
ཁྱིམ་འདིར་གཟུགས་མེད་གདོན་བགེགས་ཀྱིས་བར་དུ་

གཅོད་པའི་གནོད་པ་མི་ཡོང་བའི་སླད་དུའོ། རི་མོ་
འདིའི་མིང་དང་ཆས་གོས་ནས་དཔྱད་ན་སྤྱི་ལོའི་དུས་
རབས་བཅུ་བདུན་པར་བོད་དུ་སོག་རིགས་ཀྱི་དཔོན་
པོ་ལ་སོགས་པ་མང་བོ་ཡོད་པས་སྐབས་དེར་ཁོ་ཚོའི་ཆ་
ལུགས་ལྟར་བྲིས་པ་མིན་ནམ་སྙམ། ཡང་ན་བྲམ་ཟེ་
གླང་འཁྲིད་ཁང་བའི་ནང་ངོས་སུ་བྲིས་པའང་ཡོད་
དེ། དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རིགས་རུས་ཤིག་ཡིན་པའི་བྲམ་
ཟེས་གླང་བོ་ཆེ་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གི་སྟེང་ནོར་
བུ་བཀལ་ཏེ་འཁྲིད་པའི་རི་མོ་འདིས་ཁྱིམ་དུ་ནོར་
གཡངས་འཕེལ་ནས་འདོད་རྒུའི་ལོངས་སྤྱོད་མེ་ལྟར་
འབར་བའི་སླད་དུའོ། བྲིས་ཆ་འདི་ལྷ་མོའི་འཁྲབ་
གཞུང་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆོས་རྒྱལ་དྲི་མེད་
ཀུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་བྱེ་མ་

ཤིང་དྲུང་གི་བྲམ་ཟེས་རྒྱལ་བོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ལ་ནོར་
བུ་དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས་སྦྱིན་པ་ཞུས་ཏེ་གླང་
བོ་ཆེར་བཀལ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ཆས་པའི་འདྲ་རིས་
རེད་སྙམ། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་ལས།“ལེགས་ལྡན་བྲམ་
ཟེ་ཆེན་པོ་ད་བཞེངས་ཤིག། གཞོན་ནུ་སྟོབས་རྩལ་
ལྡན་པའི་གླང་ཆེན་ལ།། དཔུང་འཇོམས་འདོད་རྒུའི་
གཏེར་ཆེན་མགྱོགས་པར་ཀོལ།། ”ཞེས་པ་ནས་
མཚོན་ནོ། བོད་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་སྐབས་
ཐབ་ཚང་གི་ལྡེབས་སུ་ནོར་བུས་བྱུར་བུར་གཏམས་
ཤིང་། དེའི་སྟེང་དུ་མེ་རིས་ཡོད་པའི་ནོར་བུ་མེ་
འབར་དང་གཡུང་དྲུང་ནང་བསྐོར་སོགས་ཀྱི་རི་མོ་
རྣམས་གྲོ་ཕྱེས་བྲིས་སྲོལ་ཡོད་པས་དེའི་རི་མོ་རྣམས་
ནས་དཔལ་དང་འབྱོར་བ་རྒྱས་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་
གྱི་ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བར་
གཡུང་དྲུང་ལྟར་བརྟན་པ་བཅས་དང་། བྲི་བྱེད་ཀྱི་
གྲོ་ཕྱེ་དེ་ནས་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་ཁ་གྲོ་བ་ཡོང་
བ་སྟེ། བོད་རིགས་ཀྱི་གོམས་སྲོལ་དུ་གྲོ་ནི་དོན་གང་
བྱས་ཀྱང་སྟོང་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བར་དེ་བསྒྲུབས་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་པའི་རྫས་ཤིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད།
དཔེར་ན་ལོ་གསར་གྲོ་ཟོ་ཕྱེ་མར་ཞེས་འབོའི་གཞོགས་
གཅིག་གྲོས་བསྐངས་པ་དང་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་
སྔ་དྲོ་གྲོ་ཐུག་བཏུང་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དོ།

རི་མོ་དེ་དག་སྡོད་ཁང་ནང་དུ་བྲིས་ཚེ་བལྟས་པ་
ཙམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་དང་། མི་རིགས་
འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན།
ད་དུང་རི་མོ་སོ་སོའི་ནང་དོན་ནས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་
ཐོག་ནས་རྟགས་པ་རྟེན་འབྲེལ་རེ་མཚོན་པར་བྱས་
ཡོད་པ་འདིས་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་ཞིག་
དྲངས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་ནི་སྔ་རབས་ནས་
ཤེས་རིག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་
གླེང་མེད་དུ་མངོན་པ་བཅས་སོ།།

བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་དར་བའི་ཁང་ཚོན་རི་མོའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
ལྷག་པ་དོན་གྲུབ།

ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་སྲོལ།

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ། མབོད་གངས་ཅན་
ལྗོངས་འདི་ལ་མི་རིགས་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མི་
དགོས་པའི་ཁྱད་འཕགས་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་རིག་
གནས་ཤིཡོད་པ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨོས། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན།
དུས་རྒྱུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་ལ་དར་ཁྱབ་
ཆེས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་སྙན་འགྱུར་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་
དྲངས་ནས་སྙན་ངག་རིག་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་
མཚོན་པའི་ཇ་བཤད་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའི་གཏམ་
བཤད་དེ་དག་སྤྲོས་པའི་སྐབས་སུ་མཚམས་མཚམས་
སུ་ཟློས་གར་རམ། གླུའམ། ཞི་དྲག་གི་ཉམས་དང་
ལྡན་པའི་ཀི་བསྭོ་ཡི་སྒྲའམ། ཁ་འབུད་ལག་བརྡུང་
གི་རོལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་རམ་འདེགས་བྱེད་
ཅིང་། ཡིག་ཐོག་འགོད་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་ཁོག་
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་རྩལ་ཡིན་ཡང་། ཚིག་རྐང་རེ་
འགའ་ནི་ཡིག་འབྲུ་མི་འདང་བ་དང་གཅོད་མཚམས་
མི་མཉམ་པ། ཤོ་ལོ་ཀའི་ཚིག་རྐང་མི་ཚང་བ། ཡི་
གེའི་དག་ཆ་ཞན་པ། སྡེབ་སྦྱོར་ཉམས་པ། བརྡ་
དག་མེད་པའི་སྐྱོན་དང་གྲོལ་རིགས་མཛོད་འདུས་ཀྱི་
བརྗོད་དོན་གསལ་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་ཚུལ་

བཞིན་བསྟན་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་མཆིས་པ་འདྲ་
ཡང་། ཞིབ་མོ་བློ་ཡིས་དཔྱད་ཚེ་དེ་དག་ནི་སྐྱོན་དུ་རྩ་
བ་ནས་མི་འགྱུར་བ་སྣང་སྟེ། དམངས་ཁྲོད་དུ་སྐད་
ཆ་འདི་རིགས་བཤད་མཁན་ཕལ་མོ་ཆེ་རིག་གནས་
དང་། ཡང་སྒོས་ཚིག་རྒྱན་རིག་པ་ལ་གསན་སྦྱོང་གི་
གོ་སྐབས་ཉུང་བས་མ་ཚད། ཐ་ན་ལ་ལའི་ཡི་གེ་ཀ་
རྡོག་གཅིག་ཀྱང་མི་ཤེས་མཁན་གྱི་རོང་འབྲོག་གི་མི་
སེར་དཀྱུས་མའི་ཁ་ལས་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་བ་ཡིན་
མོད། ཁོང་རྣམས་ནི་ཁ་མཁས་ཁོག་དྲང་དྲན་འཕྲུལ་
གྱི་སྟོབས་རྩལ་རྫོགས་པ། སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་
འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ལས་ཆེ་བ། སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རྩལ་ལ་
བྱང་བས། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བར་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལྡན་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་ཕྱིར། ཁོ་ཚོས་
བཤད་པའི་གཏམ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་དང་ཐོན་
སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་དང་འབྲེལ་བ་ཆེས་ཟབ་མོ་ཆགས་
འདུག་པས་མ་ཚད། མར་རྩམ་དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་
ངག་གི་སྒྱུ་རྩལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།
རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རོ་ཉམས་དང་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱིས་
ཕྱུག་མིན་སོགས་གང་གི་ཐད་ནས་བལྟས་རུང་། རྣ་

བར་སྙན་ཞིང་ཡིད་འཕྲོག་པ་བྱེད་ཅིང་དོན་གྱི་རོ་
ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་ངག་དོན་
དེ་ལས་མ་འདས། གཏམ་བཤད་དེ་དག་ཀྱང་སྐབས་
བབ་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དངོས་ལ་དམིགས་ཏེ་བརྗོད་ཚུལ་
གྱི་ཚིག་སྦྱོར་བསྣོན་འཕྲི་སྒྱུར་བཅོས་སོགས་ཅི་རིགས་
བྱེད་ཆོག་ཅིང་། མངོན་བརྗོད་ཀྱིས་བཅིངས་མེད་
པས་གོ་བདེ་ཤེས་སླ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ནི་
རིམ་བཞིན་སྙན་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཡོང་བས། ངག་གི་
ཐོག་ནས་མ་གཏོགས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཆེན་པོ་འགོད་
ཐུབ་མེད་པས་དངོས་རྫས་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་ཆ་གཏོགས། ངག་གི་སྒྱུ་
རྩལ་འདི་རིགས་གང་མང་རྩད་གཅོད་དང་ར་མདའ།
འདྲི་རྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་བགྱི་ནས་ཡིག་ཐོག་སྙན་
ངག་རིག་ལམ་དང་འཐད་པར་བརྒྱུད། བོད་མི་
རིགས་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་
གསུམ་གྱི་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཅི་ནུས་བྱ་དགོས།
འདི་ནས་དཔེ་མཚོན་དུ་དམངས་ཁྲོད་ངག་རྒྱུན་གྱི་
ཇ་ཡི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། ཇ་མཆོད། ཇ་བསྐོལ་
དང་གཡང་འབོད་བཅས་བཤད་པ་ཁག་གཅིག་ལ་

རྩབ་བཟུང་ནས། གདོད་མའི་ཚིག་སྦྱོར་གྱི་བཀོད་
ཚུལ་འགྲིག་མིན་ལ་ཧམ་པ་ཆེ་མདོག་གིས་སྣོན་འཕྲི་
བཅོས་སྒྱུར་བརྒྱུད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་ཁུལ་བྱས་པས།
ཤེས་མཉམ་སྐྱེས་ཚོགས་ལ་དྲན་པ་བསྐུལ་བ་དང་།
མཁྱེན་ལྡན་སྐྱེས་ཚོགས་ལ་གད་མོ་འདྲེན་ཞིང་ངལ་
བའི་གསོས་སུ་འབུལ་ལོ།

ཇ་བསྐོལ་གྱི་གཡང་འབོད། ཟངས་དཀར་
བཀྲ་ཤིས་ལུང་བརྒྱད་ཐབ་ཐོག་བཙུགས།། ཆུ་ནི་
གངས་ཆུ་སྔོན་མོ་ཇ་ཆུ་བླུག། རྒྱ་ཇ་གྲུ་བཞིའི་ནག་རིལ་
ཇ་གཅིག་བཏབ། ཚྭ་ལ་བྱང་ཚྭ་དཀར་པོ་འབྲིང་
གཅིག་བཏབ།། སྡོར་ལ་འབྲི་མར་སེར་པོ་ཆེ་ཙམ་
འཕོངས།། མེ་ཆ་ཐོག་ཟེར་འབུམ་འཕྲོས་མེ་ལྷ་དྲངས།།
དྲི་ཞིམ་སྒ་རྗེའི་ཤུག་དམར་བུད་ཤིང་བཀོལ།། གུར་
གུ མ ་ མ ད ངས ་ ལྡ ན ་ ཞི མ ་ མ ང ར ་ བ དུ ད ་ རྩི ་
མཆོད།། ཇ་འབྱུང་དང་འབྲེལ་བའི་གཡང་འབོད།

ཇ་དང་པོ་འབྱུང་འབྱུང་གང་ནས་འབྱུང་།།
ཇ་དང་པོ་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ནས་འབྱུང་།། རྒྱ་བུ་མོ་
གསུམ་གྱིས་བཙུགས་པའི་ཇ།། བོད་མགོ་ནག་མི་
ཡིས་བཏུང་བའི་ཇ།། ཟངས་དཀར་དམར་གསུམ་

ནང་བཙོ་བའི་ཇ།། དཀར་སེང་རས་ནང་ལ་བཅོས་
པའི་ཇ།། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོས་བསྒྲུབས་
པའི་ཇ།། དཀར་པོའི་དངུལ་དང་བརྗེས་པའི་ཇ།།
ལམ་འགྲོ་དབང་ཐང་བཟང་བའི་ཇ།། སྨུག་ཆུང་
དྲེལ་གྱིས་ཁུར་བའི་ཇ།། ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་བརྒལ་བའི་
ཇ།། སྤང་ཆེན་སྤང་ཆུང་བརྒྱབ་པའི་ཇ།། ཆུ་བོ་ཆུ་
ཕྲན་གཏུབ་པའི་ཇ།། གསེར་སྲང་དངུལ་སྲང་བརྗེས་
པའི་ཇ།། ས་བོད་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ཕོག་པའི་ཇ།། ཡུལ་
བསོད་ནམས་ཅན་དུ་ཕོག་པའི་ཇ།། ཐབ་ཀ་རྨ་བྱ་
ནང་ལ་བཙུགས་པའི་ཇ།། ལྕགས་ཐབ་མཚོ་མིག་
འདྲ་བར་བཙུགས་པའི་ཇ།།

ཇ་མཆོད། ཇ་ལ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་
སོགས་ཡོད།། ཇ་དང་པོ་ཁང་ཐོག་གནས་རྟེན་བཅུ་
དྲུག་དྲངས།། ཇ་གཉིས་པ་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་མཆོད།། ཇ་གསུམ་པ་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་
རྣམས་ལ་མཆོད།། ཇ་བཞི་བ་ས་མཁས་དཔོན་ཆེན་
དག་ལ་མཆོད།། ཇ་ལྔ་བ་རྒན་སྔགས་འཆོང་གསུམ་
ལ་དྲངས།། ཇ་དྲུག་པ་སྐུ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ་མར་
མཆོད།། ཇ་བདུན་པ་བུ་བཟང་མགྲོན་ཆུང་རང་
ཉིད་འཐུང་།། ནག་རིལ་ཇ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

དམངས་ཁྲོཁྲོད་ཀྱིཀྱི་ཇ་བཤད་རིཀྱིག་གནས་།
དཔལ་བཟང་གིས་བྲིས།


