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རྩོམ་སྒྲིག་པའྒྲི་གཏམ། 
བྱ་རྒས་ན་གནམ་གུང་གཏྩོལ་ནས་འཕུར་འགྩོ་བ་དང་མྒྲི་རྒས་ན་ས་ཁུང་དྲུད་ནས་རུལ་འགྩོ་བ་ཆྩོས་ྒྲིད་ལ་ཁ་དཀྒྲིས་
ནའང་ཆྩོག ལ་ལ་སྨྱུགས་ཐྩོགས་པ་ཞྒྲིག་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་སྨྱུགས་ཁ་འཛུགས་མྒྲི་ཤྐྱེས་པ་དྐྱེ་སུའང་ཁ་དཀྒྲིས་ས་མྐྱེད།  ཕ་

དགྐྱེ་གྩོགས་གསུམ་གྒྲིས་ཁྩོད་ལ་གནང་བ་མངས་དྲགས་པས་ཁྩོད་རུལ་སྩོང་བ་ཡྒྲིན་ནམ།  མ་ཡྒྲིན་ཏྐྱེ། ལྗངས་མྱུགས་
རྣམས་པ་སྒྲིང་སྩོབས་ཚགས་པར་ནང་སྩོ་སྐྱེམས་ འཁྩོར་བའྒྲི་ངང་ཕྐྱེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།  

 
                        སྐད་འཕྒྲིན་ལས་འཕྩོས་པའྒྲི་ཨ་ཕའྒྲི་ཁ་བརྡ།   ༼མུ་འགྩོད ༤༽ 
དྐྱེའྒྲི་མཚམས་སུ་ངས་སྐད་ལན་ཏུ།   ཨ་ཕ་ལགས་ང་དྲ་ཐྩོག་ན་ཡྩོད།   ཁྐྱེད་བདྐྱེ་མྩོ་ཡྒྲིན་ནམ།  ཞྩོགས་ཇ་འཐུང་ངམ། 
དཀའ་ལས་ཁག་གམ་ཞྐྱེས་དྲྒྲིས་པས།   ཨ་ཕས་དྐྱེ་མ་ཐག་ཏུ་གཅྐྱེས་ཕྲུག་མ་ཁྐྱེད་དྲ་ཐྩོག་ལ་ཐྩོན་དང ་ནས།   ང་བདྐྱེ་མྩོ་
ཡྒྲིན་ཡྒྲིན།   ད་གཞྒྲི་ནས་ཞྩོགས་ཇ་དང་གུང་ཚིགས་གྒྲིས་གཅྒྲིག་ཆྩོག་ཏུ་འཐྩོང་བཞྒྲིན་ཡྩོད།    ཞྩོགས་པ་སྔ་བྩོ་ནྒྲི་
ཚོང་ཆྐྱེས་བཟང་དུས་རྐྱེད།   སྩོར་བཅུ་ཡྒྲིན་ན་ཡང་ཁྐྱེད་མྒྲིང་སྒྲིང་ཚོའྒྲི་སྩོབ་སྩོང་གྒྲི་འགྩོ་གྩོན་ཁ་སྩོན་ཙམ་ལ་སྐུར་རྒྱུ་
རྐྱེག་ན་སམ།   ད་ལྟ་ངས་ཟ་མ་བཟའ་ཞྩོར་དུ་ཁྐྱེད་ལ་སྐད་ཆ་འགའ་བཤད་པ་ཡྒྲིན་གཅྐྱེས་ཕྲུག་མ།  ཁྐྱེད་ཚོར་འཚོ་བའྒྲི་
དཀའ་ངལ་རྐྱེ་མྐྱེད་ན་ངྐྱེད་ཕ་མ་གྒྲིས་ཀྱྒྲིས་ཅྒྲི་ཞྒྲིག་སྒྲུབ་ནུས་པ་དྐྱེ་བསྒྲུབ་ངྐྱེས་ཡྒྲིན།  གཙོ་བྩོ་མྒྲི་ཡུལ་ལུང་པར་ཡྩོད་
པའྒྲི་བུ་མྩོ་ཁྐྱེད་ལ་སྐྱེམས་ཁྲལ་ཆྐྱེ།     ཟས་ཞྒྲིན་པྩོ་ག་དུས་ཟས་ན་ཁྐྱེད་རང་དྲན་ལ་གྩོས་ཡག་པྩོ་ཅྒྲི་ཞྒྲིག་གྩོན་ཡང་ཁྐྱེད་
དྲན་བཞྒྲིན་ཡྩོད་ཅྐྱེས་སྐད་ཆའྒྲི་མཇུག་འཁྩོང་མ་བྱུང་།  ཨ་ཕས་གསུངས་མ་ཐག་པའྒྲི་སྐད་ཆ་དག་རྐྱེ་རྐྱེ་བཞྒྲིན་ན་པས་
མྒྲིད་པ་མཆྒྲི་མས་བརྣངས་ཤྒྲིང་རང་གྒྲི་ྒྲིན་རྐྱེའྒྲི་བྱ་བཞག་དག་ལ་ཕྒྲིར་མྒྲིག་གྒྲིས་བལྟས་དུས།      ཕ་མས་བདག་ལ་
བཅྒྲིངས་བའྒྲི་ཡྒྲིད་ཆྐྱེས་ཀྱྒྲི་རྐྱེ་ལྟྩོས་དང་རང་གྒྲི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་གྒྲིས་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་འགྩོ་བཞྒྲིན་པ་རྩོགས་
སྩོང་ལ་རང་གྒྲི་ཕག་སྐྱེང་ན་གཞན་ལས་ལྷག་པའྒྲི་འྩོས་འགན་ཞྒྲིག་ཡྩོད་པའང་ཤྐྱེས་སྩོང་  
                                                                                                               ལྩོ་ཡག་སྐྱེ་མ། བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན།                               
                                       སྩོང་བསམ།                              
སྒྲིན་ནག་ལྷྩོག་ལྷྩོག་ཏུ་འཁྲུག་ཅྒྲིང་།   ཆར་བ་ཤག་ཤག་ཏུ་བབས་ཤྒྲིང་།    འབྲུག་ས་ལྒྲིར་ལྒྲིར་དུ་གགས་དུས།  ཡུན་རྒྲིང་
ལ་རྩོངས་གྒྲིད་དུ་ཤྩོར་བའྒྲི་ང་ནྒྲི།   ད་གཞྒྲི་ནས་རྒྲིག་པ་གསལ་བ་དང་མཚུངས་ཏྐྱེ།  སྐྱེའུ་ཁུང་ལས་ལྒྲིང་བའྒྲི་རླུང་བའྒྲི་
རྐྱེག་བྱ། གང་བསྒྲིལ་བསྒྲིལ་གྒྲིས་ངའྒྲི་ངྩོ་རུ་འཕྩོ་བ་ཡང་ད་གཟྩོད་ཚོར།   རྒན་མྩོ་སྩོན་པ་ཞྒྲིག་སྩོ་ལས་དངས་བ་བཞྒྲིན།  
འདས་སྩོང་གྒྲི་དྩོན་དག་མང་པྩོ་ཞྒྲིག་དགའ་སྩོ་ཆགས་སང་གྒྲི་ཚོར་འདུ་དུ་མ་ཞྒྲིག་ཀྱག་ཀྱྩོག་གྒྲི་ལམ་བུ་མང་དག་ཅྒྲིག  
གཞལ་ཐབས་བྲལ་བའྒྲི་དཀའ་ཚིགས་གངས་མྐྱེད་ཅྒྲིག་གཅྒྲིག་རྐྱེས་གྒྲིས་མཐུད་དུཡྒྲིད་ལ་ཝ་ལྐྱེར་འཆར་ཡྩོང་།   
རྐྱེད་ཡ།    རྒྲིན་ཐང་བྲལ་བའྒྲི་ཚེ་སྩོག་འབྐྱེན་ལ་བཞག་ཅྒྲིང་།    གཡང་གཟར་འཇྒྲིགས་རུང་གྒྲི་རྒྲི་ཆུ་སྩོང་ཕག་བརྒལ་  
ཞྒྲིང་། བཀྐྱེས་སྐྩོམ་ངལ་དུབ་ལ་ཁད་དུ་བསད་དྐྱེ།  ལྷམ་མཐྒྲིལ་ཟད་ནས་རྐང་རུས་གསལ་བའྒྲི་བར་དུ།  མདུན་བསྩོད་ཀྱྒྲི་
གྩོམ་ཁ་མ་ལྷྩོད་པར། ཅྒྲི་ཞྒྲིག་ལ་རྐྱེ་བཞྒྲིན་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྩོད།དྐྱེ་དུས་།  རང་གྒྲི་ཤ་གསྐྱེང་རུས་གསྐྱེང་ན་འཐྒྲིམ་
པའྒྲི་ངར་ཤུགས་དང་འདུན་པ་ནྒྲི།   རྒྱ་མཚོའྒྲི་རྦ་རླབས་བཞྒྲིན་སྩོབས་ཀྱྒྲིས་འཕྩོ་ཞྒྲིང་།   ལ་ཁའྒྲི་དར་ཅྩོག་བཞྒྲིན་ཤུགས་
ཀྱྒྲིས་གཡྩོ། ད་དུང་།   མདུན་བསྩོད་བྱྐྱེད་རྒྱུ་ནྒྲི་ཆྐྱེས་ས་བའྒྲི་བྱ་གཞག་ཅྒྲིག་སྐྱེ།    དགུང་སྔྩོན་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐྩོ་བའྒྲི་
ཕུགས་བསམ་སད་དུ།  ངས་གང་ཡང་སྒྲུབ་འདྩོད་ཀྱྒྲི་བསམ་པ་སུ་ཡྒྲིས་འགན་སམ།  འྩོན་ཏང་།   དྩོན་དངྩོས་སུ།  ཕ་མ་
ཡྒྲི་རྐྱེ་བལྟྩོས་དང་དགྐྱེ་རྒན་གྒྲི་ཡྒྲིད་རྩོན།   མྒྲི་རྒྲིགས་ཀྱྒྲི་འགན་འཁྲྒྲི་དང་རང་ྒྲིད་ཀྱྒྲི་དམ་བཅའ།  ཡྩོད་ཚད་སྩོང་བསམ་
དང་འཆར་སང་གྒྲི་ཁྲྩོད་ནས་འདས་ཤྒྲིང་།  མཐའ་ན།   ྒྲིན་གཅྒྲིག་གྒྲི་ལྟྩོ་གྩོས་གཏམ་གསུམ་གྒྲི་འགན་ཡང་ལྐྱེན་མ་ཐུབ་
པར་། ལྩོ་ཟླ་དུ་མ་ཞྒྲིག་སྐད་ཅྒྲིག་ཏུ་འདུས་པས།  དྩོན་ངྩོ་མ་ང་ལ་ཅྒྲི་ཞྒྲིག་ཐྩོབ་ཅྒྲིང་གང་གྒྲི་ཆྐྱེད་དུ་ཡྩོང་བ་ཡྒྲིན་ནམ།                                           
                                                                                       ཐང་ང་ལྷ་མྩོ།     བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 
                           མྒྲིག་གྒྲི་བདུད་རྒྲིར་འགྱུར་བའྒྲི་ལྷ་མྩོ།༼མུ་འགྩོད༽ 

ངས་བརྐྱེ་དུང་ཟྐྱེར་བའྒྲི་མྐྱེ་ལྐྱེ་དྐྱེའྒྲི་ཚ་དྲྩོད་དང་འྩོད་ཟྐྱེར།  ཟབ་ཚད་དང་ལྗྒྲིད་ཚད་གཤའ་མར་རྩོགས་ཟྒྲིན་པའྒྲི་དུས་
ཚིགས་ཀྱྒྲི་ཁ་དྩོག་སྒྲི་མའྒྲི་ཁྲྩོད་འགྐྱེང་སྐྱེ་ཐྩོབ་ཤྩོར་གྒྲིས་བསྐྱེད་པའྒྲི་མཐའ་འབྲས་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་དབང་མྐྱེད་དུ་བསམ་བྩོ་
གཏྩོང་དགྩོས་དུས། ངའྒྲི་ཤ་རུས་ཀྱྒྲི་གསྐྱེང་ནས་སྨྲ་མྐྱེད་ཐབས་མྐྱེད་ཀྱྒྲི་གསང་བའྒྲི་སྒྲིང་གཏམ་ཇྒྲི་སྐྱེད་ཅྒྲིག  ཡྒྲི་གྐྱེའྒྲི་
སང་བརྙན་དུ་ཇྒྲི་བཞྒྲིན་སམ་པར་ཇྒྲི་བཞྒྲིན་བཞྐྱེངས་ནས་འདྒྲི་ལྟར་གྐྱེང་ན་འདྩོད།  དུས་དང་ལས་དབང་གྒྲི་བར་ཐག་ནྒྲི་
མཛེས་སྡུག་ཅྒྲིག་ཏུ་བསམ་ཞྒྲིང་དགའ་སང་ཡང་འཚོ་བ་ཞྒྲིག་ཏུ་བསྩོམ་སྐྱེ་རྐྱེ་སྒུག་གྒྲི་གཤྩོག་ཟུང་བརྐྱངས་ནས་ཁྩོད་ཀྱྒྲི་
མཁའ་དབྱྒྲིངས་སུ་བལྟས་ནས་ཡྩོད་པས་ལགས་ན།  ངའྒྲི་འཇྒྲིག་རྐྱེན་འདྒྲི་རུ་ངའྒྲི་ཆྐྱེས་ཐྩོག་མའྒྲི་དགའ་ས་ཁྩོད་རང་ཡྒྲིན་
ལ། ངའྒྲི་འཇྒྲིག་རྐྱེནན་འདྒྲིའྒྲི་སང་ལ་ཆྐྱེས་ཐྩོག་མའྒྲི་བརྐྱེ་ས་ཡང་ཁྩོད་རང་་ཡྒྲིན།  མྒྲི་ཁ་དང་འཕ་དམྩོད་གངས་མྐྱེད་ཀྱྒྲི་
ཁྲྩོད་ནས་འདྒྲི་ལྟར་མྒྲི་ཞུམ་པར་ཁྩོད་ལ་ལྷད་མྐྱེད་པའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་གྒྲི་འཁྲྐྱེན་ཞྐྱེན་རྣལ་མ་ཞྒྲིག་དམ་དུ་བསས་ཡྩོད་།  ལྔ་
རྒྲིག་གྒྲི་འྩོ་མཚོ་འཁྒྲིལ་བའྒྲི་འཇྒྲིག་རྐྱེན་འདྒྲིའྒྲི་ཁྲྩོད་དུ་ངའྒྲི་མྒྲིག་ཁར་མཛེསཤྒྲིང་ཡྒྲིད་དུ་འཐད་པའྒྲི་སྨན་ཆུང་བུ་མྩོ་དྐྱེ་
ཡང་ཁྩོད་རང་ལས་མ་མཐྩོང་བས།  ནམ་ཡང་མཇལ་བར་དཀའ་བ་ནྒྲི་ནམ་ཡང་ཁྩོད་ཀྱྒྲི་ལང་ཚོར་ཕྱུག་པའྒྲི་མཛེས་སྡུག་
གྒྲི་ལང་ཚོ་འདྒྲི་ཁྩོ་ན་གྱུར་དུས།                       
                                                                                     ས་རྐྱེངས་ནས། བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

          ཆུང་གྩོགས་རྐྱེས་དྲན་གྒྲིརྒྱབ་ལྗྩོངས་རགས་ཙམ་གྐྱེང་བ།  ༼མུད་འགྩོད ༡༽ 
དྐྱེ་རྒྲིང་ངྐྱེད་ཅག་གྒྲི་གྐྱེང་གཞྒྲི་ནྒྲི་གཙོ་བྩོ་མཁས་དབང་དགྐྱེ་འདུན་ཆྩོས་འཕྐྱེལ་གྒྲི་བརམས་པའྒྲི་སན་རྩོམ་ཐུང་གས་ཏྐྱེ་
ཆུང་གྩོགས་རྐྱེས་དྲན་ཞྐྱེས་པ་འདྒྲི་རྐྱེད།དྐྱེ་ཡང་བྩོད་ཕྒྲི་རྩོལ་ནང་རྩོལ་གྒྲིས་སུ་དགྐྱེ་ཆྩོས་ལ་གདྐྱེང་འཇྩོག་ཚད་ཐྩོན་
པྩོར་གནང་ཞྒྲིང་ཁྩོང་གྒྲི་རྩོམ་ཡྒྲིག་དག་ལ་ཞྒྲིབ་འཇུག་གྒྲི་ལམ་བུར་བཞུད་དང་བཞུད་བཞྒྲིན་ཡྩོད་ཅྒྲིང་ད་དུང་མྒྲི་ཤས་ཆྐྱེ་
བས་དགྐྱེ་ཆྩོས་ནྒྲི་བྩོད་མྒྲིའྒྲི་ཁྲྩོད་དུ་ཆྐྱེས་རྩོག་གྐྱེ་བའྒྲི་དང་པྩོར་ངྩོས་འཛིན་བྱྐྱེད་བཞྒྲིན་འདུག  མྒྲི་བུ་ཀུན་གྒྲིས་ཁྩོང་གྒྲི་
བརམས་ཆྩོས་དག་ལ་རག་ཏུ་བྲྩོ་བའྒྲི་མྩོང་རྩོལ་བྱས་དང་བྱྐྱེད་མུས་སུ་གནས་ཡྩོད།ལྩོ་རྒྱུས་དྐྱེ་ཙམ་མ་ངྐྱེས་པའྒྲི་སྐྱེ་བྩོ་
དུ་མས་དགྐྱེ་ཆྩོས་ཀྱྒྲི་རྩོམ་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཆུང་གྩོགས་རྐྱེས་དྲན་འདྒྲི་རང་གྒྲི་མྒྲིག་མདུན་དུ་བཤམས་མ་ཐག་རྩོམ་ཡྒྲིག་འདྒྲི་ནྒྲི་
དགྐྱེ་ཆྩོས་དང་ཆྐྱེས་འབྲྐྱེལ་འདྲྐྱེས་ཟབ་པའྒྲི་ཆུང་གྩོགས་བུད་མྐྱེད་ཅྒྲིག་སྩོན་པར་འདྩོད་ཀྱྒྲིན་ཡྩོད་དྐྱེ་རྩོམ་ཡྒྲིག་གྒྲི་མགྩོ་
མཇུག་བར་གསུམ་དུ་དྐྱེ་ལྟར་བསན་པའྒྲི་ཕྒྲིར་ཞྐྱེས་བཤད།                           
                                                                                    བསྩོད་ཕྱུག       བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

 

            མྒྲི་ལབ་རང་ལབ་རྐྱེད།                                    
                    ༼མུ་འགྩོད ༢༽                                                                                                              
 དྐྱེ་ལྟ།   བདག་ལ་མཚོན་ན་སྐད་འཕྒྲིན་གྒྲི་བཀྩོལ་སྩོད་གཙོ་བྩོ་འདྒྲིའྒྲི་སྐྱེང་
ནས་ཡྒྲིན་ཆྩོག་སྐྱེ།   རྒྱུན་ཆག་མྐྱེད་པར་ཟླ་རྐྱེ་རྐྱེ་ལ་འགྩོ་གྩོན་ཕན་ཙམ་གྒྲིས་
སྐད་འཕྒྲིན་སྩོགས་སྩོད་དྩོན་ནྒྲི"ཁྩོདབདྐྱེ"   "ཁྩོད་སུ་ཡྒྲིན"  དྐྱེ་གཞྒྲིན་མྒྲི་སྐྱེར་
རྐྱེས་སྐྱེལ་བའྒྲི་ས་གནས་གསར་འགྱུར་ཐང་ངྒྲི་ཐུང་ངུ་དག་དང་ཡྒྲིག་ནྩོར་གྒྲིས་
ཁྐྱེངས་པའྒྲི་བདྐྱེ་རྫུན་ཅྒྲི་རྒྲིགས་མྒྲིན་ཏྩོ།   ངས་ནྒྲི་མྒྲིའྒྲི་སྐད་ཆ།    མྒྲིའྒྲི་བསམ་
བྩོ།   མྒྲིའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་།  མྒྲིགཤྒྲིས་དང་ཡ་མ་བྲལ་བའྒྲི་སྐྱེམས་ཀྱྒྲི་བསྒྲིལ་བ་རླྩོན་
པ་ཞྒྲིག་ལ་ངང་སྒུག་བྱས་དང་བྱྐྱེད་ཀྱྒྲིན་ཡྩོད།    དྐྱེའྒྲི་ཐད་ནས་བདག་གྒྲིས་བྩོད་
རྒྲིགས་སན་ངག་པ (ཡང་ན་རྩོམ་པ་པྩོ)རྒན་གཞྩོན་འགའྒྲི་འབྲྐྱེལ་གནས་མཆྒྲིས་
དང་མཆྒྲིས་མུས་སྩོ།   འདྒྲི་ནས་སྩོ་སྩོའ་ིདགའ་ཕྩོགས་གཞྒྲི་བཞག་དྲ་འཇུག་གྒྲི་
སྨྩོན་པའང་དྐྱེ་ལྟར་ཡྒྲིན།  དྐྱེས་རྐྱྐྱེན་པས་ང་ནྒྲི་རྒྱུན་པར་བརྒྱ་ཆའྒྲི་གྩོ་བརྒྱད་
ཙམ་དྲ་ཐྩོག་ཏུ་ཡྩོད།   ཡྩོད་ལུགས་འདྒྲི་འདྲ་སྐྱེ་ྒྲིན་ཞྒྲིག་གྒྲི་སྔ་དགྩོང་གྒྲི་ལ་དྲ་
འཇུག་ཐྐྱེངས་གྒྲིས་བྱས་པའྒྲི་དབང་དུ་བཏང་ན།   སྔ་སྔ་མའྒྲི་གསར་རྩོམ་དང་
ཕྒྲི་མ་ཕྒྲི་མའྒྲི་གསར་རྩོམ་རྒྲིགས་ཞྒྲིབ་ལྟ་དང་།   སྩོ་སྩོའ་ིདང་བ་འདྲྐྱེན་པའྒྲི་
གསར་རྩོམ་འཕགས་པའྒྲི་རྒྲིགས་ལ་ཐྐྱེངས་དུ་མར་བལྟས་ཡྩོད།   ཞྒྲིབ་ཅྒྲིང་ལྷྩོད་
ཀྱྒྲིས་བལྟས་ཡྩོད།  སྔ་མ་བདག་གྒྲིས་སུ་ལའང་ཤྩོབ་བྐྱེ་འདྒྲི་གཏམས་ནས་ཡུན་
རྒྲིང་འགྩོར་སྩོང་།  དྐྱེ་ནྒྲི་རྐྱེས་གཟའ་ྒྲི་མར་མ་གཏྩོགས་དྲ་ཐྩོག་ཏུ་མྐྱེད་ཚུལ་
ལྩོག་ལབ་མངྩོན་ལབ་ལབ་ཡྒྲིན།                        སྐྱེ་བྩོ།  བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

                ལྤགས་རྒྱན་རྩོ་ལངས།  
                    ༼མུ་འགྩོད ༢༽                                                                                                              
སྐབས་དྐྱེར་བ་མ་མཆྩོག་གྒྲིས་ལྤགས་རྒྲིགས་རྒྱན་ཆ་རུ་འདྩོད་པ་ནྒྲི།  ཆྐྱེས་ཀླ་ཀླྩོ་
དང་ཆྐྱེས་མུན་ནག་ཅྒྲིག་ལས་དྐྱེ་ལ་དགྐྱེ་མཚན་ཅྒྲི་ཡང་མྐྱེད་པ་མ་ཟད།  སྐྱེམས་
ཅན་གཞན་གྒྲི་ཚེ་སྩོག་དང་རང་བྱུང་ཁྩོར་ཡུག་ལ་ཡང་གནྩོད་ཀྱྒྲི་ཡྩོད་པ།  ད་དུང་
དྐྱེ་ནྒྲི་གཅྒྲིག་ནས་འགྩོ་བ་མྒྲིའྒྲི་རྒྲིགས་ཀྱྒྲི་ར་བའྒྲི་ཀུན་སྩོད་དང་འགལ་བ་དང་།  ར་
ཁྲྒྲིམས་དང་འགལ་བ།  གྒྲིས་ནས་ཆྩོས་ལན་བྩོད་མྒྲིའྒྲི་མ་མཐའྒྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་
འགལ་བ་ལྟག་སྩོད་དུ་སྩོང་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ཆྩོས་དང་འཇྒྲིག་རྐྱེན་གྒྲིས་ཕྩོགས་
ནས་ཀྱང་མྒྲི་རུང་ཚུལ་དང་།  མྒྲི་འགྒྲིག་ཚུལ་སྩོགས་བཀའ་གསུང་ཐྐྱེངས་གཅྒྲིག་
གྒྲི་ནུས་པ་དང་།  བཀའ་གསུང་གཅྒྲིག་གྒྲི་སྒུལ་ཤུགས་བྩོད་ཡུལ་གང་སར་ས་ཁབ་
རྡྩོ་ཁབ་དུ་སྩོང་བ་དང་།  དད་པ་དང་དུངས་བ།  ཡྒྲིད་ཆྐྱེས་དང་གདུང་བརྐྱེ་སྩོགས་
ཀྱྒྲི་མཐུ་འྩོག་ནས།  བྩོད་ཁམས་སྒྲི་ལ་གཞྒྲི་རྒྱ་ཆྐྱེ་བའྒྲི་སྩོར་བ་ 《 རྒྱན་ལྤགས་སྐྱེག་
སྩོར།》 གྒྲི་ལས་གཞྒྲི་ཆྐྱེན་པྩོ་ཞྒྲིག་བྱུང་བ་རྐྱེད།  རྐྱེ་འགས་གནས་ལུགས་དང་
རྒྱབ་ལྗྩོངས་སྩོགས་རྩོགས་ནས་བསྐྱེགས་པ་དང་།  འགའ་རྐྱེས་དད་པ་ཁྩོ་ནའྒྲི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྐྱེགས་པ་སྩོགས་རྒྱུ་རྐྱྐྱེན་གང་ཡྒྲིན་མྒྲིན་ལ་མ་བལྟྩོས་
པར།  དུད་འགྩོ་གང་མང་ཞྒྲིག་གྒྲི་ཚེ་སྩོག་དམལ་བའྒྲི་ཕྐྱེང་ལམ་ཕ་མྩོ་དྐྱེ་ནས་ཐར་
བ་དང་།  རང་བྱུང་ཁྩོར་ཡུག་ལ་ཡང་གཞྒྲི་རྒྱ་ཆྐྱེ་བའྒྲི་སྲུང་སྩོབ་བསྩོད་པའྒྲི་ཡུལ་དུ་
གྱུར་བ་ཞྒྲིག་བྱུང་ཡྩོད།   
                                                                 ར་མདའ།   བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

                        སྤྲུལ་སྐུ།   ༼མུ་འགྩོད ༢༽                                                                    
བརམས་ཆྩོས་སྒྲི་དང་བྱྐྱེ་བྲག་གྒྲི་སྤྲུལ་སྐུ་གྐྱེང་བ།དཔལ་དྩོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྒྲི་
བརམས་ཆྩོས་སྒྲིའྒྲི་སྩོ་ནས་བརྩོད་ན་ཧ་ཅང་གྒྲི་ཀླྩོག་བདྐྱེ་བ་དང་ནང་དྩོན་ཕུ་
སུམ་ཚོགས་པ།  བརྩོད་བྱ་རྩོད་བྱྐྱེད་ཀྱྒྲི་སྤུས་ཀ་ལྐྱེགས་པ།  སྒྱུ་རལ་གྒྲི་ཁད་
ཆྩོས་སྩོགས་ཧ་ཅང་གྒྲི་དྩོན་སྒྲིང་ལན་པ་ཞྒྲིག་འདུག  བྱྐྱེ་བྲག་ཏུ་༼སྤྲུལ་སྐུ༽ཞྐྱེས་
པའྒྲི་བརམས་ཆྩོས་ལ་མཚོན་ན་རྒྲིག་གནས་གསར་བརྐྱེའྒྲི་རྐྱེས་སུ་ཏང་གྒྲི་ཆྩོས་
ལུགས་དད་མྩོས་རང་གྒྲི་སྒྲིད་ཇུས་ལག་བསར་དྩོན་འཁྩོལ་བའྒྲི་གྩོ་སྐབས་དང་
བསྟུན་ནས་ནང་བསན་གྒྲི་སན་གགས་ལ་གནྩོད་པ་དང་མྒྲི་དམངས་ལ་མགྩོ་
སྐྩོར་གཏྩོང་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཏུ་མང་བའྒྲི་ཨྒྲིན་སྐད་དང་ནང་བསན་ཅུང་ཟད་ཤྐྱེས་
པ་དང་ལམ་སྐྱེང་ནུབ་ཕྩོགས་གྒྲིང་དུ་ཕྒྲིན་ནས་མགྩོ་སྐྱེར་བའྒྲི་སྐྱེ་ལ་ཆྩོས་རྫུན་
མ་འདྲ་བཤད་པ་དང་དྐྱེ་ལས་ལྩོག་སྐྱེ་དྩོལ་རྒྱལ་གྒྲི་འགྩོ་འཛིན་པ་ང་བ་མ་གཙོ་
བྱས་པའྒྲི་རྐྱེས་འབྲངས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱྒྲི་ནུབ་ཕྩོགས་པ་ཚོར་མགྩོ་སྐྩོར་གཏྩོང་
བཞྒྲིན་པ་ནྒྲི་ཚང་མས་མྒྲིག་མཐྩོང་ལག་ཟྒྲིན་རྐྱེད།  སྔྩོན་ཆད་ཀྱང་དྐྱེ་འདྲའྒྲི་
རྒྲིགས་མྐྱེད་ནྒྲི་གདྩོན་མྒྲི་ཟའྩོ།    
                                                                 རྒྲི་སང་། བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 
                  དགྩོངས་དག་ལ་དྭགས་བུ་མྩོ།  
སྐད་ཆ་གསྩོན་པྩོ་ཞྒྲིག་གྒྲིས་ངའྒྲི་རྣ་བ་ཡང་ཡང་བཙིར་ནས་ན་བ་ལ་ཨང་ངས་
ཡུན་རྒྲིང་བྩོ་ཞྒྲིག་ལ་འདང་རྒྱག་བྱས་མཐར  
ཁྐྱེད་ཀྱྒྲི་བྱ་བྱྐྱེད་ལས་གསུམ་ལ་མཛུག་མྩོ་མྒྲི་འཛུགས་ཀ་མྐྱེད་བྱུང   
ནམ་རྒྱུན་ཁྐྱེད་རང་ང་ཞྒྲིག་མྒྲིན་ན་སུ་ཞྒྲིག་ཡྒྲིན་མདྩོག་གྒྲི་རང་རླྩོམ་དང  
མྒྲི་ལ་ཅྒྲི་ཡང་མྒྲི་འདུག་མདྩོག་གྒྲི་མཐྩོང་ཆུང་གྒྲི་རྣམ་འགྱུར་དང  
ངྩོ་གདྩོང་སྔྩོ་ནག་དྐྱེ་ནས་འཁྱུག་པའྒྲི་མྒྲིག་གྒྲི་གྩོག་ཞག་ཁྲ་རྒྲིལ་རྒྲིལ  
མ་དག་ལ་དྭགས་བུ་མྩོར་དགྩོངས་དག་ལགས་ནས་ཤྩོར་སྩོང  
                                                          སྩོག་ཟླ་བུ།     བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

                     རྡྩོག་ས། 
མཚན་ཁྲག་གྒྲི་འགྩོ་ལམ་བསྩོལ་བའྒྲི་ཟླ་ནག་གྒྲི་འྩོག་ཏུ།།  
རས་ཆད་ཀྱྒྲི་ཚེ་སྩོག་བཙེམ་པའྒྲི་གད་རྒྱངས་ཀྱྒྲི་འྩོག་ཏུ།།  
སྩོན་མྐྱེ་ཡྒྲི་མཁའ་དབུགས་སྐྱེག་པའྒྲི་དཔའ་དར་གྒྲི་འྩོག་ཏུ།།  
ས་གྩོན་གྒྲི་ས་གནམ་ལྩོག་པའྒྲི་རྡྩོག་ས་ཡྒྲི་འྩོག་ཏུ།།                   
                                                  སྨུག་པྩོ།      བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

                     དྲན་གདུང་།               
 དྭངས་གཙང་མཚོ་མྩོ་ཡྒྲི་ནང་ན། མཚར་སྡུག་ཟླ་བ་ཡྒྲི་བཞྒྲིན་རས།    
ལྷྒྲིང་འཇགས་རྒྲི་ལམ་གྒྲི་ནང་ན།།   བྱམས་ལན་ཨ་མ་ཡྒྲི་འཛུམ་ཞལ།།    
                                                                                    ཕྐྱེ་མ་ལྐྱེབ། 

      ཐབས་ཀྱྒྲི་སྡུག་སྩོད། 

ས་མཐའ་མྒྲི་ཡུལ་བསྐྱེལ་བའྒྲི་མྐྱེ་ཏྩོག་རྣམས།།   
 རྐྱེ་བའྒྲི་མྒྲིག་ཟུང་སྩོང་ཕག་ཁྐྱེད་ལ་གཏད།།  
དྐྱེ་ལས་ལྩོག་ཏྐྱེ་དུག་གྒྲི་དྲྒྲིན་ངན་སྐྱེལ།།   
 དྐྱེ་དག་ཡྩོད་ཚད་ཐབས་ཀྱྒྲི་སྡུག་སྩོད་ཡྒྲིན།།            
                                                     ཕད་ཀ   བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

    དམངས་ཀྱྒྲི་སྩོབས་ཤུགས། 
དགུང་སྔྩོན་དབྱྒྲིངས་ཀྱྒྲི་ཕ་མཐའ་གཞལ་མྒྲི་ནུས།།     
རྒྱ་མཚོ་ཆྐྱེན་པྩོའ་ིཆུ་ལ་ཟད་མཐའ་མྐྱེད།།  
དྐྱེ་དག་ྒྲིད་དང་དམངས་ཀྱྒྲི་སྩོབས་ཤུགས་ནྒྲི།།    
 རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སྩོ་གྩོགས་པ་དག །  
                                                སྐྱེང་གཤྩོང་ཤ་བྩོ་རྒྱ་མཚོ།  བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

      གྒྲིད་ལ་ཤྩོར་བའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་། 
མཚན་གཞུང་ལ་སྒྲིང་གྒྲི་འཕར་ལྒྲིང་མྱུར་བས  
གྒྲིད་ལ་ཤྩོར་བའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་གྒྲི་རྒྲི་ལམ་དཀྩོགས་སྩོང  
རྒྲི་ལམ་རྒྲིང་བའྒྲི་མཚན་མྩོ་རྐྱེ་རྐྱེས  
གྒྲིད་ལ་ཤྩོར་བའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་གྒྲི་གསང་བ་མང་པྩོ་ཞྒྲིག  
ྒྲིན་ཐྩོ་རུ་དྩོན་དངྩོས་ཀྱྒྲི་གནས་ལུགས་དང་ལྷན་དུ་བཀྩོདཱ  
ྒྲིན་ཐྩོ་རུ་གྒྲིད་ལ་ཤྩོར་བའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་གྒྲི་རྐང་རྐྱེས་མང་པྩོ་ཞྒྲིག  
ྒྲིན་ཐྩོ་རུ་གྒྲིད་ལ་ཤྩོར་བའྒྲི་བརྐྱེ་དུང་གྒྲི་སྐྱེམས་གཏམ་མང་པྩོ་ཞྒྲིག  
ར་བཟྒྲི་བའྒྲི་མཚན་གཞུང་དྐྱེར་བྲྒྲིས  
                                                               ཞྩོགས་རླུང་།  བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

                     བརྐྱེ་དུང་སྒྲིང་སྩོབས། 
དྲང་པྩོ་བཤད་ན།  ཕྩོ་མྩོའ་ིབརྐྱེ་དུང་ལ་གཅྐྱེས་སས་བྱྐྱེད་པ་དྐྱེ་ཡང་སྒྲིང་སྩོབས་
རྐྱེད། སྒྲིང་སྩོབས་འདྒྲི་མྐྱེད་པས་ན་གཞྩོན་མང་པྩོ་ཞྒྲིག་གྒྲིས་སྐྱེམས་ངལ་ཆྐྱེན་
པྩོ་འཁུར་ཏྐྱེ།  རང་ཚུགས་མྐྱེད་པར་ཁྒྲི་རྒན་སྔྩོ་རྒྱབ་པ་ལྟར་གྒྲི་ལུས་རྒྲིད་པ་
དང་། སྐྱེམས་ཁུམས་ནས་རང་དགྩོས་སྩོབ་ལ་འབད་པ་བྱྐྱེད་འདྩོད་མྐྱེད་པར།  
ཆུ་ཚོད་ཡྩོད་ཚད་བུ་ཡྒྲིན་ན་བུ་མྩོའ་ིགཟུགས་བརྙན་དང་བུ་མྩོ་ཡྒྲིན་ན་བུའྒྲི་
གཟུགས་བརྙན་ཡྒྲིད་ལ་འཆར་བ་ཙམ་ལ་ཆགས་ནས་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟྩོས་སུ་
གཏྩོང་གྒྲི་ཡྩོད། དྐྱེ་གཙོ་བྩོ་ཕར་ལ་དགའ་རུང་ལབ་མ་ཕྩོད་པའྒྲི་སྒྲིང་སྩོབས་
མྐྱེད་པས་རྐྱེད། སྒྲིང་སྩོབས་དྐྱེ་ཡང་གལ་ཆྐྱེན་ཞྒྲིག་རྐྱེད།  དྐྱེ་མྐྱེད་ན་གྩོ་སྐབས་
ཤྩོར་འགྩོ་ལ། དུས་ཚོད་ཀྱང་འཕྩོ་བརླག་འགྩོ  དྐྱེ་བས། དྐྱེ་མྐྱེད་ན་ལུས་སྐྱེམས་
དཀའ་ངལ་ཆྐྱེ་བས།  དགའ་བ་དང་བཤད་ཕྩོད་པའྒྲི་སྒྲིང་སྩོབས་གལ་ཆྐྱེའྩོ།  འྩོན་
ཀྱང་། སྒྲིང་སྩོབས་དྐྱེ་ཇྒྲི་ལྟར་བཞྐྱེངས་བསྐྲུན་བྱྐྱེད་དམ།    
                                                              བྲག་དཀར།  བྩོད་ཡྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 

        སྩོབ་སྩོང་གྒྲི་ཕུགས་བསམ། 

ཕྒྲི་མའྒྲི་དངངས་ཀྱྒྲིས་དགྐྱེ་རྒན་བྱྐྱེད་འདྩོད་ཡྩོད་ཀྱང་།།  
ྐྱེར་གཅྒྲིག་རྣམས་ནྒྲི་རྒྱུ་ནྩོར་དཔལ་ལ་དགའ་ཡང་།།  
ལན་གཅྒྲིག་ཁྐྱེད་རྣམས་ཕུགས་བསམ་བཞྐྱེས་པར་གནང་དང་།།  
སྩོབ་སྩོང་ཡྩོད་ན་སྒྲི་ཚོགས་མྒྲི་ཕན་མྒྲི་སྒྲིད།།  
                                                         བྱུ་རུ་དམར་ཆུང་།  འབྱུང་རྒྲིག་སྐྱེ་ཚན། 
 

 

རྩོམ་སྒྲིག་པ།   འབྲྒྲི་གུང་དྩོན་གྲུབ།    ནྩོར་བུ་ཚེ་རྒྲིང་། 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


