
 
 

  

 

 

                                                                                                                                                                         

            

                   སྤྱིའྤྱི་འདོན་ཐེངས་སོ་བརྒྱད་པ།            སྤྱིང་སོབས།         སྤྱི་ལོ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཕྤྱི་ཟླ ༡༡ ཚེས ༠༥                                                                                                                                

             མི་ལབ་རང་ལབ་རེད།༼མུ་འགོད ༣༽ 

 
 དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཆེད་གོགས་མང་དག་ཅིག་གིས་དུས་མམ་དུ་སྐད་
དང་པར།  ཡིག་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྒྱང་བསྐུར་ཐུང་བསྐུར།   གཅིག་བསྐུར་
གིས་བསྐུར་ནས་ཡང་བསྐུར་བསྐྱར་བསྐུར་བགིས་པས་དང་གཅིག   ངོ་ཤེས་
མི་ཤེས་དང་དོན་ཡོད་མེད་ཟུང་གིས་ཁ་ཡིག་ཆེ་བའི་ཚོགས་པ་གང་ལ་བྱུང་
རྒྱལ་དུ་ཡར་འཇུག་བསྟུད་མར་བྱས་ཏེ་སུ་མགོགས་སུ་མང་གིས་སྐད་སོགས་
རིགས་སྣ་མང་པོ་འཕོ་འཕོར་བཏང་པས་སུན་འབྱིན་དང་གིས།   བདག་ལ་
མཚོན་ན་དེའི་རིགས་ནི་འཛེམ་བྱ་ཡིན།  དུས་ཚོད་ལ་སི་ཚགས་བྱེད་བཞིན་
ཡོད།  དེ་མིན་སོ་སོ་དགའ་སའི་རོམ་ཡིག་སོགས་དྲ་ཐོག་ནས་ཀོག་རུང་དེབ་
ཐོག་ནས་བལྟས་ཀྱང་འཐུས།སང་བར་ནས་བལྟས་རུང་དཔེ་མཛོད་ནས་བལྟས་
ཀྱང་རིགས།   གང་ལྟར་སླར་གཞུག་ཀུན་ཏུ་སྐད་ཆ་འཆད་པ་མདོར་ན་མི་སེར་
གེང་མོལ་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་དམིགས་བསལ་ཅན་ཆ་རེས་མ་གཏོགས་ཁ་ཡ་
ངོ་ཡ་བྱ་རིས་མེད།   འདི་ནི་མནོ་བསམ་ཆེ་ལོང་ཙམ་གིས་མཇུག་ཏུ་ཕྱུང་བའི་
སྐད་ཆ་ཞིག་ལས་རིགས་ཁྱུ་གཅིག་དང་འདྲ་བར་རེས་གཟའ་ི་མ་མ་གཏོགས་
དྲ་ཐོག་ན་མེད་ཅེས་མི་སེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་དག་དང་ཁ་ཁ་སོ་སོ་ཡིན། ཐ་ན་སིང་
ེ་བའི་མི་དག་གི་སར་འཚམས་འདྲི་ཞིག་ཀྱང་ཆད་འདུག་པས་ཐུགས་མ་ཕམ་
རོགས།  བདག་གི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ཚོ་གེང་གིན་ཡོད།  ཁྱེད་ཚོ་ཁོ་
ན་གེང་གིན་ཡོད། ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་པ་བཅུའི་དགོང་མོར་སློབ་མའི་སོད་ཁང་
སོ་རྟགས་ཨངA13ནས་སློབ་གོགས་ཤིག་གི་སར་ནས་དཔེ་དེབ་གཡར་བར་
སྒུག་བཞིན་བིས།                                   སྒྲེ་བོ།  རིག་གནས་གིས་པ། 

        

              ལང་ཚོའི་རྦབ་ཆུར་དཔྱད་པ་ཐེའུ་དམར་པོ།  
                     ༼མུ་འགོད ༡༽ 
 

༡༽  ལང་ཚོ་རྦབ་ཆུའི་རོམ་གཤིས་ལ་ཧེབ་ལངས་ནས་བལྟས་པ།) གནའ་
རོམ་དང་སོལ་རྒྱུན་རོམ་རིག་གི་བཀོད་ཐབས་དང་རོམ་ཐབས་ཀྱི་རྭ་བ་ལས་
ཡོངས་སུ་འདས་པ།  ཚིག་སོར་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ནས་གོལ་ཞིང་རང་དབང་
དང་རང་མོས་ཀྱི་བྱེད་རོལ་གསར་མ་ཞིག་བེད་ཅིང་སྤྱད་པ། རྣམ་འགྱུར་དཔེ་
གསར་ལྡན་པའི་ཐོག་བསྟན་དོན་གསལ་བར་འབྱེད་པའི་ངག་རལ་པར་རིས་
ཤིག་བར་སྐབས་སུ་གཡར་པོ་བགིས་པའི་དེང་ལུགས་ཀྱི་འབི་ཐབས་སོག་ཏུ་
ཞུགས་པ། ཨ་གསར་གི་སྒྱུ་རལ་ལེན་པའི་གསོན་ཤུགས་བརྟས་པ་ཞིག་ཡིན། 
༢༽    ཚིག་སོར་གི་ཆ་ལ་དམིགས་ཀྱིས་ཞིབ་པ། འདི་ིད་ཀྱིས་བཀོད་སྤྱོད་  
བྱས་པའི་ཚིག་རིས་དང་སེབ་སོར་ནི་སྐྱེ་གནས་མམ་ཞིང་སྒྲ་གདངས་གསལ་
བ།  ཚིག་རུལ་དང་བརྡ་མྱགས་བུད་པ། དཀྱུས་མའི་སྐད་ཆ་དང ་ན་མའི་སྐད་
གཤིས་ལ་གཞིར་བཅོལ་ནས།   རྣམ་པ་འདྲ་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ 
མིང་ཚིག་མང་པོ་སེབ་པའི་སོ་ནས་རང་གི་བརོད་དོན་གསལ་ཐབས་བྱས་ཡོད་
འདུག       
༣༽  བརོད་བྱ་བསྟན་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་འདང་བ། རོམ་འགོ་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ 
སོ་བདེ་བར་ཕེས་འཕལ་སོག་མེད་རྦབ་ཆུ་ཞིག་གི་རྣམ་པ། བྱེད་ལས།   རང་
བཞིན། ཁྱད་ཆོས་སོགས་དུ་མ་དང་གཤིབས་བསྡུར་བྱས་ནས་ངེད་གཞོན་ནུ་
ཚོས། སྨྲ་ཕོད་པ། བྱེད་ཕོད་པ། སྒྲུབ་ཕོད་པ་སོགས་ལ་ཆེར་བསྟོད་དང་། ཡང་
ན་སྒྲུབ་ཕོགས་མང་པོ་ཞིག་བསྟན་ཡོད། བསྟན་ཚུལ་དེ་ཡང་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་
དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་ཅན་སོགས་ཀྱི་སོར་ཚུལ་ལྟར་མིན་པའི་རྣམ་པ་
ཞིག་ཀྱང་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་དུ་གྲུབ།།    
༤༽  བརོད་སིང་རྡོག་པོ་གང་ཡིན་ལ་ཧར་གིས་བལྟས་པ། དུས་ཀྱི་རེན་དང་
གང་ཟག་གི་གེགས་སོགས་གང་ཞིག་འཕད་ཀྱང་ང་ཚོ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱི་སིང་
སྟོབས་བསམ་ཕོད་པ།  གཟི་དཔལ་ལམ་སྟོབས་ཤུགས་ནི་ནམ་ཡང་རྒུད་མི་
སིད་ཅིང་ནུབ་མི་འགྱུར་བར་ཆེར་བརོད་མཛད་ཡོད། བར་བར་དང་གསེང་
གསེང་ནས་ང་ཚོ་ལ་བཅངས་བའི་རེ་བ་ལི་མོས་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་ཞིག་ཀྱང་འབུར་
ཚུགས་སུ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད། དེའི་ཞོར་དུ་ཤེས་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་མ་
འོངས་ང་ཚོའི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བདག་པོ་ནི་ཚར་ལོངས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པའི་
གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་དར་མ་དག་ཡིན་པར་ར་གནད་དུ་བརོད་པར་འཁུམས་
སོང་།   
༥༽   རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཟུར་གསུམ་མ།   དེ་ལྟར་བཀུར་འོས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་
ལགས་ཀྱིས་བརམས་གནང་བའི་རང་མོས་སན་ངག་ལང་ཚོའི་རྦབ་ཆུ་འདི་ིད་
ཀྱི་རོམ་གཤིས་དང་རོམ་ཐབས་ཚིག་སེབ་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཡིད་མགུ་
དགོས་པ་དང་ཆེར་བསྟོད་བྱ་འོས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་མོད།    འོན་ཏང་གངས་
ཅན་པའི་ཐུན་མིན་རིག་པའི་ཕག་སོལ་ཞིག་མིན་པ་ནུབ་ལུགས་པ་དང་ནང་
ལོགས་ཀྱི་རིག་པའི་ཤན་དང་ལད་ཟློས་བྱས་པ། ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཀྱི་
རྣམ་པ་བཀྲུས་ནས་མ་དག་པའི་མཚོན་ཐབས་མཐའ་གཞན་ཁེགས་པའི་ངག་
རལ་ཞིག་མིན་པས་གལ་ཏེ་ནག་ཐིག་ཅིག་འཚོལ་དགོས་ན་དེ་མིན་འགོ་སམ་
མོ།།                                      གིང་ལྷ་སས་ཐད་ཀ     རིག་གནས་དང་པོ། 
   
 

                   སྟོན་ཁའི་སོང་ལོ། 
སྟོན་རླུང་གཡུག་བཞིན་གཡུག་བཞིན།།   སོང་ལོ་ས་ལ་ལྷུང་སོང་།། 
དྲག་ཆར་འབབ་བཞིན་འབབ་བཞིན།།  འདབ་མ་འདམ་ལ་བངས་སོང་།། 
                                                        སེང་སས་མོ།   རྒྱ་ཡིག་སེ་ཚན།                        
            འདང་བརྒྱབ་ཨེ་མྱོང་། 
མི་ཡུལ་ཁྲ་ཁྲ་རིག་རིག་སེམས་ཀིས་ཞིབ་མྱོར་དཔྱད་དེ།།  
མི་གཏམ་གདྱོང་ལ་བཤད་པ་དྲང་མྱོའི་ལམ་ཞིག་ཨེ་ཡིན།། 
མི་ཁྱོག་རུལ་བའི་རྩ་བ་གཏིང་ནས་སྱོག་འདྱོན་བྱས།། 
མི་སེམས་གང་མང་ཞིག་ལ་ཕྱོག་ཐུག་བཟྱོ་བ་ཨེ་སིད།། 
                                         གངས་རིའི་སས་མྱོ། བྱོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ།  
      ཐབས་ཀི་སྡུག་སྱོད།  ༼མུ་འགྱོད ༽ 

ནང་གཟུགས་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ལུ་གུ་འགར།། 
འགལ་ཟླ་ཆུང་ཙམ་ཞིག་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས།། 
ཁ་ངྱོ་ནག་པྱོ་ཁྭ་ཏའི་རིགས་སུ་བསྐྱུར།། 
དེ་དག་ཡྱོད་ཚད་ཐབས་ཀི་སྡུག་སྱོད་ཡིན།། 
                                                    ཕད་ཀ    བྱོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 

              ཁ་བའི་ལོངས། 
མཐའ་བཞི་གངས་རའི་འབས་དཀར་སྤུངས་འདྲར་བརིད།།  
ཡིད་འཕོག་ནེའུ་གསེང་ལྷ་ཡུལ་བཞིན་དུ་སྡུག །  
ཀུན་གསལ་ཨ་སོན་གཡུ་ཡི་གཞོང་ལྟར་སོ།། 
 སིན་གི་མེ་ཏོག་བདུད་རི་སྨན་བཞིན་བསིལ།། 
                                            ཕིེ་མ་ལེབ།  རིག་གནས་དང་པོ། 

  མགྱོ་མཇུག་མེད་པའི་གིང་མྱོལ། 
ཁ་སང་དེ་རིང་རང་རེའི་བྱོད་ཀི་སྱོན་རྩ་ནང་།།  
ཤེས་འཇྱོན་གིས་ཀ་ལྡན་པ་ཟེར་མཁན་མང་དུ་ཕིན།།  
འྱོན་ཀང་བལྟས་དུས་མགྱོ་མཇུག་མེད་པའི་གེང་མྱོལ་རྩྱོད།། 
ཕི་རིག་ནང་སྱོང་ཞེ་སྡང་ཁེངས་པ་ཏག་ཏག་རེད།།  
                                          སེང་གཤྱོང་ཤ་བྱོ།   བྱོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 
                     མི་ཚེ། 
ཕོ་སེམས་ཤོར་བའི་སྐབས་སུ།།   ཡོད་ཚད་བོས་གཏོང་མ་བྱེད།། 
ལས་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་དུས།།   འགོད་པ་བྱས་ཀྱང་ཕི་ཡོང་།། 
                                                 བྱུ་རུ་དམར་ཆུང་།  འབྱང་རིག་སེ་ཚན། 

  ད་དུང་མི་ཡུལ་ན་ཡོད། 
ཁུ་སིམ་སིམ་གི་མཚན་མོ་དེར   
འཇམ་ཐིང་ཐིང་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག        ཐ་ན་མི་ཡུལ་ན       
དགའ་ཞིང་མགུ་བའི་དགོད་སྒྲ་ཞིག་གམ 
སྡུག་ཅིང་སྐྱོ་བའི་ངུ་སྒྲ་ཞིག་ཀྱང་མ་ཐོས      འོན་ཀྱང 
ངས་འཕལ་དུ་འཕར་སྒྲ་ཞིག་ཐོས 
ངས་འཇམ་ཐིང་ངེར་ན་པ་ན 
དེ་ངའི་ཁོག་པའི་ནང་དུ 
འཕར་ལྡིང་བྱེད་བཞིན་པའི་སིང་ཆུང་དམར་པོ་དེ་རེད  
སྐབས་དེར         ངའི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཚེ་སོག་དེ 
ད་དུང་མི་ཡུལ་འདི་ན་གསོན་ཡོད་པར་ཚོར  

                                                        སློང་མོ་བ།   རིག་གནས་དང་པོ། 

                    དོ་དགོང་། 

ལ་རོགས་གསུམ་པོ་རི་ལམ་གི་ཞིང་དུ་འགིམ་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་
བདག་རྒྱུན་ལས་ཡོངས་སུ་ལྡོག་ཏེ་གིད་མ་ཁུག་པ་དེ་རེད། དེར་བརྟེན་
པའི་བསམ་བོའ་ིཁ་ཕོགས་དེས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཟླ་ལ་སོ་ལྟའམ་མིག་
མདངས་ཤིག་འཕངས་པས་གང་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་མེད་པའི་དྭངས་རང་
གི་ལམ་བུ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མ་མངོན་པས་སེམས་པའི་འཕར་ཚད་
མགོགས་སུ་ཕིན་པས་གིད་ཡོད་ཚད་དཀོག་སོང་།  

                                                རིང་རོག་མ།  བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 
 
 

     རོམ་སྒྲིག་པ།   འབི་གུང་དོན་གྲུབ།    ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། 

 

                                           ཨ་མ་ལགས། 
དོ་དགོང་གི་ནམ་ཟླ་ཧ་ཅང་གང་ལ་ཟླ་འོད་ཀྱང་ཡེ་ནས་པས་ཡོད་ཚད་མག་མོག་ཏུ་སྣང་།    གང་བསིལ་བསིལ་གི་རླུང་བུས་ངའི་
སྐྲ་ག་མ་རེ་རེ་སྤུར་དུས།  ངས་ཁྱེད་ིད་དྲན་བྱུང་།  ཨ་མ་ལགས།  ངས་ིད་ཀྱི་པར་རིས་རེ་རེ་སིང་ཁར་སར་ནས།   འདས་
སོང་གི་ལོ་ཟླ་དག་ཡིད་ལ་དྲན་བྱུང་།   དུས་ཚིགས་དེ་ནི་ཆེས་སོ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བརེད་ཐབས་དཀའ་བའི་དྲན་ཤིང་གི་རྡོ་རིང་ཞིག་
འདྲ་བས།  དེ་དྲན་ན་ང་རང་སོ་སྣང་རྒྱས་ལ་མཆི་མ་ཡང་དབང་མེད་དུ་འཆོར།   རྒྱུ་མཚན་ནི།   ངས་ིད་ཀྱི་ཕག་ཟུང་དྲོན་མོས་
བཟོས་པའི་སྦྲང་དཀར་རམ་པ་དྲན་པ་དང་འོ་ཇ་དཀར་པོ་དྲན་པས་ཡིན། ངས་ིད་ཀྱི་བདག་ལ་བཟོས་པའི་ཚར་འཇམ་དྲན་པས་
ཡིན།   ད་བུ་མོ་ང་ནར་སོན་ཞིང་གཤོག་པ་ཐོགས་རན་ཡིན།   འོན་ཀྱང་སྟས་དབང་ཞིག་གིས།   ང་ད་དུང་ཁྱེད་དང་རྒྱང་རིང་
རྒྱང་རིང་གི་མི་ཡུལ་ཞིག་ནས།  ཁྱེད་ཕ་མ་གིས་ལ་ལྟོས་དགོས་ཤིང་ཆུ་ར་མ་གང་ཡང་ལེན་བཀོད་མི་ཆོད་པ་ནི་ངོ་མ་ཡིད་སྐྱོ ་
བ་ཞིག་རེད།  ཨ་མ་ལགས།  ངས་ངོ་མ་ཁྱེད་དྲན་ནས་སོད་སོབས་ཤིག་མི་འདུག   ངོ་མ་ཅིག་དྲན་གི             
                                                                                              ལོ་ཡག་སེ་མ།   རིག་གནས་དང་པོ། 

                                མཚམས་སིན་དང་ངའི་སེམས་པ། 
 
ནུབ་ལ་ེ་བའི་གསེར་མདོག་གི་ི་མ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཚམས་སིན་དམར་པོ་གིས་ནུབ་ཕོགས་རི་བོའ་ིརེ་ནས་དལ་གིས་
བཞུད་སོང་།སྐབས་དེར།མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་ངའི་གཡས་གཡོན་གི་ཁོར་ཡུག་ནི་ཟང་ཟིང་གི་དབེན་ཞིང་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་དག་
ཞིང་ཞིག་དང་འདྲ།འོན་ཀྱང་།ི་མ་འདི་ལྟར་ང་ངད་རྒྱང་ཐག་རི ང་ནས་རིང་དུ་ཆས་སོང་དུས།ངོ་མ།སེམས་གཏིང་ནས་སྨྲ་མི་
ཤེས་ཤིང་བཟོད་དཀའ་བའི་ན་ཟུག་ལི་མོ་ཞིག་གཏོང་གིན་འདུག  རྒྱུ་མཚན་ནི། ི་མས་ང་ལ་བདེ་མོ་འཇོག་རན་ཐལ།འོན་
ཀྱང་།འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཆོས་ཀུན་ལ་མངའ་བའི་ཆོས་ིད་དེ་ཡིན་ན། སུ་དང་གང་གིས་ལྡོག་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་
རེད།མཚམས་འདི་ནས། ངའི་ཧ་ཅང་བེལ་འཚབ་ཆེ་བའི་བསམ་བོས་ང་ལ་དྲི་རྟགས་ཤིག་འདོན་པ་ནི།ཁྱེད་ཀྱིས་ཕིར་ལོག་མེད་
པའི་ིན་འདི་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་ཅིག་སྟོང་བསམ་དང་འཆར་སྣང་གི་ཁོད་ནས་འདས་སམ་་་་་་་་་་་  
                                                                                                                    ཁ་བའི་འདབ་མ།  རིག་གནས་དང་པོ། 
                                   ལྤགས་རྒྱན་རྱོ་ལངས། ༼མུ་འགོད ༣༽ 

 
དེ་ཡང་རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ཞོགས་དུང་ལགས་དང་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་སོགས་ནས་ཀྱང་།  གནས་ལུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་སིད་པའི་རེ་
རུ་བསྒྲེངས་བ་དང་།  བསྟོད་བསགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཀྱང་གཤིན་རེའི་ཁིམས་རར་བསྐྱལ་བ་རེད།  ད་དུང་བོད་ཕི་ནང་གང་སར་ཡོད་
པའི་རོམ་པ་པོ།  བསམ་བོ་བ།  ཤེས་ཡོན་པ།  ཞིག་འཇུག་པ།  བ་ཆེན་དང་དཔོན་ཆེན་འགའ་རེ།  ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་སུ་
ཡང་། འདི་ལ་བསྟོད་དབྱངས་སན་མོ་སྐད་བརྡ་འདྲ་མིན་གི་ལམ་ནས་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་།ཡིག་རིགས་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་ལམ་ནས་གསར་ཤོག ད་དུང་བརན་ཐུང་དང་སྒྲ་ཕབ་སོགས་སོབས་པ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་དང་།  བོད་རང་ིད་ཀྱིས་ཀྱང་གཞན་
ལ་ངོམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་འཁུམས།  ངོམ་དུ་རུང་བ་ཟེར་དོན།  གོམས་སོལ་རིང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག  དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྦད་དེ་མེད་
པར་བཟོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།  རང་ནས་འཇོམས་པར་བྱས་པ་རེད།  དེ་ལ་ཕངས་སེམས་དང་།  སེར་སྣ་བོས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་
སོགས་མེད་པར།  དགའ་བཞིན་སོ་བཞིན་བསེགས་པ་རེད།  རེད།  ངོ་མ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་བོ་གསར་བརེ་རླབས་ཆེན་དེ་ནི་
ངོམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་ཅི་ལ་མིན།   དེར་མ་ཟད།  སྐབས་དེར་བོད་མི་ཚོས་ཀྱང་མཐུན་སྒྲིལ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་།  མཐུན་སྒྲིལ་
གི་ནུས་མཐུ།  མཐུན་སྒྲིལ་ར་བའི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་ཅུང་རྟོགས་པའི་ཚོད་དུ་འདུག  རྒྱུ་མཚན།  རེས་སུ་ས་བྱི་ཞི་བའི་སེར་
ལངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་།  བོད་ཁམས་ཡོངས་རོགས་ནས་བོད་པ་ཚོས་མཐུན་སྒྲིལ་གི་དཔུང་རྡང་ཤིག་ཤིག་དང་།  མཐུན་
སྒྲིལ་གི་དར་ཆ་ལྷབ་ལྷུབ་བསྒྲེངས་བ་སོགས་ནས་ཀྱང་མཐོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།   
                                                                                         ར་མདའ།   རིག་གནས་གིས་པ། 
                          སྒྱུ་རྩལ་གི་ཁྱད་ཆྱོས་དང་མཇུག་བསྡུ་བ།༼མུ་འགོད ༣༽ 

བྱོད་པའི་འཚོ་བའི་ཁྲྱོད་དུ་སྱོན་དང་བསྡུར་ན་ཤེས་ཡྱོན་པའི་སྡེ་མང་དུ་སྱོང་ཡྱོད་པས་ཚང་མའི་རྱོངས་པ་སེལ་ཡྱོད།   བརྩམས་
ཆྱོས་འདིའི་སྒྱུ་རྩལ་གི་ཁྱད་ཆྱོས་བཤད་ན་མི་ཚང་མའི་གདེངས་འཇྱོག་བྱེད་ས་དང་ཡིད་སྱོན་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
ཡྱོད།  བརྩམས་ཆྱོས་སིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱེད་སངས་དང་རྱོངས་དང་ཀི་འྱོག་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་
རྫུན་མའི་མགྱོ་སྱོར་འགྱོ་ནས་རང་ིད་ཀི་སི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་བཏང་། ངྱོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ཀི་གཤིས་སྱོད་ཀི་ཁྲིམས་མེད་
འཇུགས་མེད་ཀི་སེང་ནས་ལས་ལ་ཞུགས་པ་དང་འཇུག་བཞིན་པ་རེད། དེར་རྩྱོམ་པ་པྱོས་ནག་ེས་དང་སི་ཚོགས་ནས་ཐེར་
འདྱོན་གི་ཆེད་དུ་བརྩམས་ཆྱོས་འདི་བརྩམས་པ་རེད། ཁྱོ་བྱོས་བྱོད་སི་ཚོགས་ཀི་འགལ་བ་དང་རྱོག་དྲ་ལ་བསམ་གཞིགས་
མཛད་པ་ཞིག་དང་ཚང་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་ན་ཐྱོད་པ་གཏུགས་ས་ཞིག་དང་གདན་ཁྲི་མཐྱོ་བའི་སེང་ན་ཞལ་མར་ལྱོག་ནས་བསན་
པའི་འགྱོ་དྱོན་མཛད་མཁན་ཞིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་མྱོད། ཡིན་ནའང་།   ད་རེས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུའི་དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་ཁྱིམ་པའི་སྡེ་ནང་དུ་
འཇིག་རེན་པའི་ལུགས་ལ་རྱོལ་བར་བརྩམས་པ་དང་མགྱོ་སྱོར་བསླུ་བིད་བཏང་བ་སྱོགས་བྱོད་མི་མང་གི་ལྱོ་ངྱོ་བརྒྱ་ཕྲག་ནང་གི་
བག་ཆགས་ཁྲྱོད་ཀི་སྤྲུ་སྐུ་དང་མི་འདྲ་བའི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་དེ།  ལྷ་ཆྱོས་དང་མི་ཆྱོས་གང་ཡང་མི་མཐུན་པ་མ་ཟད་དེ་དང་
འགལ་བའི་མི་སྣའི་སྣང་བརན་ཞིག་བསྐྲུན་པ་དེས་བྱོད་ལ་མཚོན་ན་ནང་དྱོན་དང་ལྟ་བ་གསར་པ་ཞིག་སྒྱུ་རྩལ་གི་མཚོན་ཐབས་
གསར་བའི་ལམ་ནས་མངྱོན་པ་རེད། 
                                                                                                                     རི་སང་།  བྱོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 

རོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། 
སིང་སྟོབས་ཀྱིས་ལད་ཟློས་ལས་བཀོལ་ཞིང་བཀས་བཀོད་ལ་ཐོད་རྒལ་བྱས་ཏེ་ཚེ་སོག་ལ་དབུགས་དབྱུང་སྟེར་ལ། 
འཚོ་བ་ལ་ཁ་དོག་བསྐྲུན་ངེས་ན། ལོག་སུད་སུད་ངང་མི་ཚེ་ལ་རོགས་ཚིག་མི་རྒྱག་པར།སིང་སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་དུས་

གསུམ་གི་མྱོང་རྟོག་ཟབ་མོ་གདངས་སུ་གེར་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ལ་སོམ་ཚིག་རེ་ཞོག་དང་།  རིགས་མཐུན་ཚོ། 
 


