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                    ལྤགས་རྒྱན་རོ་ལངས༼མུ་འགོད/༥༽ 

 སྤྱིར་བོད་མྤྱི་ཚོའྤྱི་སེམས་སུ་སྲམ་དང་སྟག་གཟྤྱིག་སོགས་ཀྤྱི་པགས་པ་རྦད་
དེ་མཛེས་རྒྱན་དུ་མྤྱི་མཐོང་བའྤྱི་ཚད་མཐོའྤྱི་གནས་སུ་སེབས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་
དེ་ཡང་མེད།  དེ་མེད་པ་ཇྤྱི་ལྟར་ཤེས་སམ་ཞེ་ན།  ལོ་འདྤྱི་དག་གྤྱི་རྤྱིང་ལ་
ལྤགས་རྒྱན་དངོས་སུ་མ་སད་པ་བདེན་ཡང་། འཕྲུལ་གྤྱིས་བཟོས་པའྤྱི་བཅོས་
ལྤགས་དག་དངོས་སོམ་བྱས་ནས་གོན་གྤྱིན་པ་དང་།གསོག་གསོབ་དང་སོབ་
མས་བྱེད་ཀྤྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཡང་དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་སྐར་བཟང་སོགས་སུ་སད་པ་སོགས་ནས་
ཀང་། དེ་ལྟ་བུའྤྱི་མཛེས་རོག་གྤྱི་སེམས་ཁམས་ད་དུང་ལུས་ཡོད་པ་གསལ་
བཤད་བྱས་པ་མྤྱིན་ནམ།  བོད་པ་ཚོ་དགུན་དུས་སུ་ཝ་ཞྭ་གོན་རྒྱུ་དགའ་བ་
རེད།  དེ་ཡང་གནམ་གཤྤྱིས་ཀྤྱི་རེན་དང་།  སྲུང་སོབ་ཀྤྱི་ངོ་བོར་རྤྱི་མྤྱི་ཆོག་
པ་ཞྤྱིག་མ་རེད།  དེང་གྤྱི་དུས་སུ།  དཔེ་ང་རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་ཕ་ཡུལ་ལྟ་བུར་ཆ་
མཚོན་ནས་བཤད་ན།  ཝ་པགས་ཀྤྱི་ཞྭ་མོ་མྤྱི་གོན་ཡང་།  སྤུ་མདོག་དང་གྲ་
ཁ་ཅུང་འདྲ་བའྤྱི་འཕྲུལ་བཟོས་དངོས་རྤྱིགས་ོས་ནས།  ཝ་ཞྭ་ལྟར་ཕྤྱིར་སྒྱུར་
བྱས་ནས་གོན་གྤྱི་འདུག  
                            དེ་ནས་རོགས་ཐུབ་པ་ནྤྱི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། 
མཛེས་དཔོད་ཀྤྱི་སེམས་ཁམས་དང་། རྒྱན་ལྤགས་ལ་དུང་ཞེན་ཟབ་པ་མཚོན་
ཐུབ་པ་ཞྤྱིག་རེད།རྒྱན་ལྤགས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་ལ་དགའ་བ་ནྤྱི།  གཞན་གང་ཡང་མ་
ཡྤྱིན་ཏེ། ཀླ་ཀློའ་ིགཤྤྱིས་སུ་གྲུབ་པ་དང་།  གདོད་མའྤྱི་གོམས་སྲོལ་གྤྱི་གཡའ་
མ་དག་པ་རེད། གདོད་མའྤྱི་དུས་སུ་ལྤགས་རྤྱིགས་འདྲ་མྤྱིན་གྤྱིས་བཟོས་པའྤྱི་
ལྭ་བ་དང་། ལྷམ་ཞྭ་མོ་སོགས་གོན་ཆས་ཀྤྱི་རྤྱིགས་སུ་གྱུར་བ་གང་མང་ཞྤྱིག་
ལྤགས་རྤྱིགས་འདྲ་མྤྱིན་བཀོལ་སོད་བྱས་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ནྤྱི། གདོད་མའྤྱི་
དུས་ཡྤྱིན་པས་རེད་ལ།  ཁོང་ཚོ་ལ་དེ་ལས་གཞན་ཞྤྱིག་གདམ་ག་མེད་པས་
རེད།  རེད་ཀང་།  ཁ་སང་དེ་རྤྱིང་གྤྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འདྤྱི་ལྟར་མཐོང་ཆོས་སུ་
ཡོད་པ་ནྤྱི། ངོ་མ་ཁ་སོ་ཁ་དང་ཞེ་སོ་གཏྤྱིང་ནས་རྒྱས་པ་ཞྤྱིག་རེད། ད་ལོའ་ི
བོད་པ་ཚོའྤྱི་རྒྱན་ལྤགས་སར་གསོ་བྱས་པ་ནྤྱི། འཛམ་གྤྱིང་མྤྱི་དམངས་ཀྤྱི་
མྤྱིག་མདུན་དུ་བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་ཀྤྱི་ཞབས་འདྲེན་ཆེན་པོ་གྤྱིས་ཞུས་པ་རེད་
ལ། བླ་མ་མཆོག་གྤྱི་མཚན་ཤས་དམའ་འབྱྤྱིན་བཟོས་པ་རེད།  
   དང་པོ་བོད་པ་ཚོ་ད་དུང་གདོད་མའྤྱི་བསམ་བློའ་ིའདུ་ཤེས་མ་དོར་བ་དང་། 
གོམས་སྲོལ་རྤྱིང་བའྤྱི་འཆྤྱིང་ཐག་མ་གྲོལ་བ།  རྤྱིག་གནས་དང་སོབ་གསོའ་ི
དྲྤྱི་མྤྱི་བོ་བ།  ད་དུང་གཙོ་ཆེ་བ་ནྤྱི་སེམས་ཅན་གཞན་གྤྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་འགན་
ཁུར་མེད་པར་གང་བྱུང་དུ་གསོད་མཁན་གྤྱི་ཤན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རེད།  
   
     གྤྱིས་པ་ནྤྱི་བོད་པ་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ།  སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྤྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་ཤོག སྤྱིག་བསྔལ་དང་སྤྱིག་བསྔལ་
གྤྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་ཤོག་ཟེར་ནས།  སེམསཅན་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དོན་དུ་ཅྤྱིག་
ཅྤྱིག་ྤྱིག་ྤྱིག་ཟེར་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་སག་རྫུན་དུ་གྱུར་བ་དང་།  ང་ཚོས་
ད་དུང་གཞན་ལ་བོད་པ་ཚོ་ནྤྱི་སེམས་བཟང་བོ་དང་།  སྤྱིང་རེ་ཆེན་པོ།  ཕན་
སེམས་དང་སྤྱི་སེམས་ཡོད་རབས་སོགས་བཤད་པ་དག་ལ་རོལ་བ་དྲག་པོ་
ཞྤྱིག་བརྡུང་བ་མྤྱིན་ནམ།  འདྤྱི་ཞབས་འདྲེན་མྤྱིན་ན་ཅྤྱི་རེད།  འདྤྱི་ངོ་ཚ་མྤྱིན་
ན་ཅྤྱི་རེད། འོན་ཀང་།  ཆེས་ེན་ཁའྤྱི་རང་བཞྤྱིན་དུ་ཡོད་པ་ནྤྱི།  བྱེད་སྟངས་
འདྤྱིས་བོད་མྤྱི་ནང་ཁུལ་ལ་དབྱེན་འབྱེད་དང་། མཐུན་སྤྱིལ་གཏོར་བརླག་བྱེད་
པ་སོགས་ཀྤྱི་ེན་ཁ་ཆེ་ཕྤྱིར།  ང་ཚོའྤྱི་འདྤྱི་ལ་ལྟ་ཚུལ་གྤྱིས་སུ་མྤྱི་འཛིན་ཐུ་
མེད་རེད།  
  དེ་ཡང་གཅྤྱིག་གཞན་གྤྱིས་བསམ་བཞྤྱིན་དུ་ངན་བྱས་ནས། བོད་མྤྱི་ཏོག་
ཙམ་མགོ་ཡང་པོ་ཅན་དག་ལ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་སུ་བཞག་པ་རེད།  གལ་སྲྤྱིད་
དེ་ལྟར་ཡྤྱིན་ན།  ང་ཚོས་ཀང་རང་རང་གྤྱི་ས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་རེ་བསྒྲུབ་
ནས་བསད་ན་འོས་འཚམས་རེད།  རེད་དེ་དེ་ལྟར་མ་ཡྤྱིན་པར།  ཁོང་ཚོ་
རང་ྤྱིད་ཀྤྱི་འདོད་ཕོགས་དང་དགོས་འདོད་ཡྤྱིན་སོང་ན།  དེ་ནྤྱི་ཧ་ཅང་ེན་
ཚབས་རང་བཞྤྱིན་ཅན་ཞྤྱིག་ཏུ་གྱུར་བ་རེད།  ཇྤྱི་ལྟར་རེད་དམ་ཞེ་ན།  དེ་ནྤྱི་
ངོ་རོལ་གྤྱི་རྣམ་པ་ཞྤྱིག་དང་།རྒྱབ་འགལ་གྤྱི་མཚོན་རགས་ཞྤྱིག་རེད།  
  འོ་ན་དེ་ཚོས་སུ་ཞྤྱིག་ལ་རོལ་བ་དང་དགག་རྒྱག་བྱེད་ཀྤྱི་ཡོད་པ་རེད་  
ཟེར་ན།  བོད་མྤྱི་རྤྱིགས་དང་།  བོད་ཀྤྱི་རྤྱིགས་གནས།  བོད་མྤྱི་ཚོའྤྱི་སབས་
ཡུལ་སོགས་བོད་ཀྤྱི་འདས་མ་ད་གསུམ་ལ་སུན་འབྱྤྱིན་དང་དགག་རྒྱག་བྱས་
པ་རེད། དེརབརེན། གནས་ཚུལ་དེའྤྱི་རྤྱིགས་ནྤྱི་ག་ཕྲ་བའྤྱི་དུས་སྐབས་
འདྤྱིར་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྤྱིན་ན།  
     ཁ་གཏད་དུ་ཡོད་པའྤྱི་སེར་གཅོད་སྲྤྱིད་གཞུང་ལ་གཡག་ཤ་ཚ་བོ་བཤམ་
བསྤྱིག་བྱས་པ་མྤྱིན་ནམ། ངོ་མ་འདྤྱི་ནྤྱི་ང་ཚོས་བསམ་གཞྤྱིགས་དང་དཔད་
བསྡུར་རང་བཞྤྱིན་གྤྱི་གེང་སོང་དང་བརྒྱུད་བསགས་ཀྤྱི་བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་
ཀྤྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་འདྤྱིའྤྱི་རྒྱབ་མཐོང་བ་དང་གཏྤྱིང་ཆོད་པའྤྱི་ལས་
འགུལ་རོ་ཐོགས་པ་ཞྤྱིག་ལ་འབད་གལ་ཆེ།། །། 
                                                                            ར་མདའ།   རྤྱིག་གནས་གྤྱིས་པ། 

ཕྤྱིར་མྤྱིག་་་་ 
གྲང་ངར་གྤྱི་དགུན་གཞུང་དེ་ལ།།   ཡྤྱིད་དབང་གྤྱི་ཕ་ཁྤྱིམ་དྲོད་མོར།། 

ཕྤྱིར་མྤྱིག་གྤྱིས་གྤྱིས་ཕག་ཕུལ་ནས།།བལ་གདུང་གྤྱི་མཆྤྱི་མ་གཏོར་ཡོད།།  
 

བྱམས་ལྡན་གྤྱི་ཨ་མའྤྱི་ཞལ་ནས།།  རོགས་མེད་ཀྤྱི་སྤྱིང་གཏམ་རེ་རེ།། 
འགྱུར་མེད་ཀྤྱི་གངས་དཀར་སེམས་ལ།།རོ་རེ་བཞྤྱིན་བརན་པོར་གནས་ཡོད།།  

 
གཞལ་མེད་ཀྤྱི་ལམ་ཐག་རྤྱིང་མོ།།ཞུམ་མེད་ཀྤྱི་གོམ་འགྲོས་བཅད་ནས།།  

བརོད་བལ་གྤྱི་དཀའ་སྡུག་གྲངས་མེད།།    རང་ྤྱིད་ཀྤྱིས་དང་དུ་བླངས་ཡོད།། 
 

མངོན་མེད་ཀྤྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཆེད་དུ།། འགྱུར་མེད་ཀྤྱི་དམ་ཚིག་ཅྤྱིག་གྤྱིས།། 
ཕུགས་བསམ་གྤྱི་སྣེ་ནས་བཟུང་དེ།།  རྤྱི་ལམ་དེའྤྱི་སད་དུ་འཚོ་ཡོད།། 

                                                ཁ་བའྤྱི་འདབ་མ།     རྤྱིག་གནས་དང་པོ། 
 བསམ་གཞིག་ཀོང་གི་སིང་གཏམ། 

ཨ་མའི་མངལ་ལས་ཐོན་ཏེ་ཁང་ཁིམ་གི་སོ་མོའ་ིཕི་རོལ་ཏུ་གོམ་པ་སོས་པའི་
ིན་དེ་ནས་བཟུང་།   ཁང་ཁིམ་ཕི་རོལ་གི་འཇིག་རེན་ན་ལས་དབང་གིས་
བསྡུས་པའི་མཛའ་མོ་དང་ཁ་བྲལ་དུ་མེད་པའི་མམ་ཤི་མམ་གསོན་གི་
གོགས་པོའང་དུ་མ་ཞིག་དང་ལྷན་མཐུན་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་ཅུང་
ཙམ་ལས་མ་གོར་བར་རང་ིད་དང་མཚུངས་པའི་བསམ་མེད་བིས་ཆུང་འགའ་
ཞིག་གིས་བདག་ལ་བརྙས་བཅོས་དང་དོན་མེད་བརྡུངས་བརེགས་བས་པ་དག་
ལ་རང་ལོ་བཅུ་དགུར་སོན་པའི་ཁམས་ཕྲུག་ཕྲན་གིས་ཕིར་མིག་གི་རྐང་ལམ་
ཕྲ་མོ་ཞིག་རྒྱུད་དེ་ལེགས་པར་བསམ་ན། ངོ་མ་དེང་དུས་ཀྱི་སི་ཚོགས་སུ་ནང་
ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཕི་དངོས་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ལ་གྱུར་བ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤིག་འཐེབས་ཟིན་པས་ཁོ་ཚོར་སིང་ེ་བོའ་ི
བསམ་གཞིག་གི་སྟོང་ཆ་ཞིག་མ་འཇོག་ཐུ་མེད་རེདགཅིག་བས་ན་ངེད་ཚོ་བོད་

རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། 
གིས་བས་ན་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་ཀྱི་སོབ་གེར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ད་
བར་ཁོར་ཡུག་འདྲ་མིན་དང་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས།    དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་  
དང་གནས་སྟངས་དེ་དག་གི་ཁོད་དུ་རང་ཅག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡིད་སེམས་སུ་ཚོར་
སྣང་སྣ་ཁ་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུད་དེ་འགྱུར་བའང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་འཐེབས་པའི་རིང་
དུ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་ཚོར་སྔར་སོང་གི་འཚོ་བའི་རང་མདངས་དང་སྲན་
ཐབས་བྲལ་བའི་གས་ཆག་གི་རྨ་ཁའི་ན་ཟུག་དེ་དག་སེམས་ཀྱི་གཏིང་རུམ་
ནས་སྐད་འཕྲིན་དང་དྲ་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་རྩ་ཐང་ཡངས་མོར་དཀོལ་གཏོང་
བེད་སིང་འདོད་ཀྱི་མགུ་མོད།  ཡིན་ནའང་བརྒྱབས་ཟིན་པའི་མདའ་མོའ་ིཁ་
ཕོགས་ཕིར་བསྐོར་བ་མི་ཐུབ་པས་སེམས་གཏམ་དེའང་བསམ་གཞིག་གི་

མཁའ་དབིངས་སུ་མ་སྐུར་ན་ཀ་ནས་མི་འགིག་པ་ཞིག་ཏུ་སེམས།           
གང་ལགས་བཤད་ན།ཐབས་ཇི་ཙམ་སྡུག་ནའང་དུས་སྐབས་དེར་ཁོ་ཚོ་ནི་ཕྲན་
གི་བརེད་དུ་མེད་པའི་སོབ་གོགས་དང་ལ་ལ་ནི་ཁིམ་གོགས།ད་དུང་ཡང་འགའ་
རེ་ནི་ཁིམ་གོགས་དང་འཛིན་གོགས་གིས་ཀའི་ལས་དབང་ཡང་བཀོད་ཡོད་
པས་དགའ་ན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་དང་སྡུག་ན་སྔོན་གི་འབྲས་བུ་འཁོར་བ་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པས་ཕིར་རོ། 
གང་ཤུར་ཤུར་གི་རླུང་བུའི་ལྡང་ཕོགས་དེས་ཚ་སོབ་སོབ་ཀྱི་ཐ་མག་གི་དུ་བའི་
ཁེར་ཕོགས་དང་འགོགས་ཏེ་ཡང་བསྐྱར་ཐེངས་གཅིག་སེམས་ན།ཁོ་ཚོའང་
གཅིག་བས་ན་ཁོ་བོ་ཇི་བཞིན་ད་ལྟ་འགོད་པའི་མིག་ཆུའི་ལྷན་ཏུ་ ༼འགོད་

སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག༽ཞེས་པའི་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་ཀྱང་འབྲི་བཞིན་ཡོད་པ་བདེན་སྲིད་
པས་གལ་ཏེ་ལས་དང་བསྐལ་བ་ལྡན་ན་རྩོམ་ཐུང་དེ་དག་བདག་གི་མི་རིང་མྱུར་
རིག་ཡོང་བར་སོན།གང་ལྟར་ཡང་ལས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་ཁོ་ཚོར་རང་ིད་ཀྱི་ད་
མ་འོངས་གིས་ལ་གཞར་ཡང་ཁང་ར་དང་ཟུར་ཟའི་བསམ་བློ་མེད་ལ་བའང་
མི་སྲིད།                               ཕད་ཀ  བོད་ཡྤྱིག་རབ་འབྱམས་གྤྱིས་པ། 

      

 

 
རོམ་སྤྱིག་པ།   འབྤྱི་གུང་དོན་གྲུབ།    ནོར་བུ་ཚེ་རྤྱིང་། 

        གེས་བལ་གྤྱི་གཏམ། 
བརེ་སེམས་དང་ཞེ་འདང་གཅྤྱིག་ཏུ་སེལ།   དེ་དུས།    
སོང་མོ་བ་ལྟ་བུའྤྱི་ང་ཚོས།       མྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་སོ་ཐེམ་རེ་རེ་དལ་གྤྱིས་བརྡུངས་ནས་  
སྐྱུར་སོབ་སོབ་ཀྤྱི་འཚོ་བ་གཞན་ཞྤྱིག་གྤྱི་རོ་མངར་ཧུབ་ཀྤྱིས་འཐུང  
འདྤྱི་ལྟར 
འདས་ཟྤྱིན་པའྤྱི་ལོ་ཟླ་དེ་དག་ལ་ཕྤྱིར་མྤྱིག་ཅྤྱིག་འཕངས་ན  
འུ་གྤྱིས་ཀྤྱི་ལྷན་འཛོམས་ལ་དུང་སྣང་གྤྱི་འོད་དཀར་འཕྲོ་ལ 
གེས་བལ་གྤྱི་མྤྱིག་ཟུང་ལ་ཞེན་ཆགས་ཀྤྱི་མྤྱིག་ཆུ་ཡྤྱིའྤྱི་ཕྤྱིར་མྤྱི་འཁོར 
སོ་སྤྱིད་དང་བག་གཡེང་གྤྱིས་བཞུད་པའྤྱི་དུས་ཚོད་ཀྤྱིས་ཐག་ས་རེ་རེས་ང་ཚོས་ལས་དབང་གྤྱི་སྤྱིན་འབས་ལ་  
སེལ་མ་བྱེད་བཞྤྱིན་ཡོད་པས 
ངས་བརོད་འདོད་པ་མང་པོ་ཞྤྱིག 
སེམས་ཀྤྱི་ཟབ་ས་ནས་ཟུངས་ཁྲག་བཞྤྱིན་བརོལ་འོང       འོན་ཀང 
ང་ཚོའྤྱི་འགྲུལ་ཞུད་ཀྤྱི་ཀོག་ཀོག་ལམ་ཕྲན་སྟེང 
དཀའ་སྡུག་གྤྱི་གཡང་གཟར་ཇྤྱི་ལྟར་རྩུབ་ཀང 
ཡོད་ཚད་ལ་གདོང་ལེན་དང་སོབས་པ་ཡྤྱི་སྤྱིང་སྟོབས་ལྡན་དགོས་བ་ངེད་གྤྱིས་ཀའྤྱི་རོགས་དགོས་ཤྤྱིང་  
མས་སུ་ལེན་དགོས་བའྤྱི་གཞྤྱི་རའྤྱི་གནད་འགག་གོ 
                                                                                             གངས་རྤྱིའྤྱི་སྲས་མོ།     བོད་ཡྤྱིག་རབ་འབྱམས་པ་གྤྱིས་པ། 
                                               ཕྤྱིར་དྲན་གྤྱི་ཟུར་ཞྤྱིག 

ང་ནྤྱི་རེབ་གོང་སེང་གེ་གཤོང་ཞེས་པའྤྱི་ར་ལྷོ་ཁུལ་དང་ཆེས་ཐག་ེ་བའྤྱི་ཁྤྱིམ་ཚང་ཞྤྱིག་ཏུ་སེས།  ངའྤྱི་ཕ་མ་གྤྱིས་ཀ་ཞྤྱིང་ལས་
པ་ཡྤྱིན་པ་དང་།  ངའྤྱི་གྲོང་སེའྤྱི་སེས་པ་ཚང་མ་བོད་ཀྤྱི་གནའ་བོའ་ིསྒྱུ་རལ་ཐང་ཀ་འབྤྱི་རྒྱུར་མཁས་པ་དང་།   ངའྤྱི་ཨ་ཕ་ཡང་དེ་
བཞྤྱིན་ནོ། འདྤྱི་ཡང་ངེད་ཚོའྤྱི་འཚོ་བའྤྱི་ཡོངས་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།  ངའྤྱི་ཨ་ཕ་ནྤྱི་ཁ་བཤད་ཚིག་ལ་གནས་པ་མ་ཟད།  དྲང་
བདེན་ལ་དགའ་མཁན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།  ཁོས་ལས་ཀ་ཕྤྱིར་འགངས་བྱེད་པར་མྤྱི་དགའ།   རག་ཏུ་བུ་ཕྲུག་ང་ཚོར་དེ་རྤྱིང་གྤྱི་ལས་ཀ་  
དེ་རྤྱིང་བྱེད་དགོས། སང་ྤྱིན་ད་དུང་སང་ྤྱིན་གྤྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཅེས་བསབ་བྱ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བརྒྱབ།  འདྤྱི་ནྤྱི་དེ་རྤྱིང་ངའྤྱི་
མྤྱི་ཚེའྤྱི་ཧྲག་བར་ཞྤྱིག་ཏུ་གཏན་ཏུ་འཛུལ་འདུག་པ་དང་།   ལས་ཀ་ཅྤྱི་འདྲ་ཞྤྱིག་དང་འཕྲད་ཀང་མགོགས་མྱུར་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་
བསམ་པའྤྱི་གཤྤྱིས་རྒྱུད་དེ་ཆགས་པའྤྱི་རེན་བྱས་ཡོད་པ་ནྤྱི་གདོན་མྤྱི་ཟ།  
ངའྤྱི་ཨ་མ་ནྤྱི་ལས་ལ་བརོན་ཞྤྱིང་མྤྱི་སོ་བོ་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ།ངེད་གྲོང་སེ་རུ་རྒྱ་མྤྱིའྤྱི་སང་བོ་མང་པོ་
སོང་མོར་སེབས་པ་དང་།  ཨ་མས་གཞར་ཡང་ཁོང་ཚོར་མྤྱི་དགའ་བའྤྱི་མས་དང་མཐོང་ཆུང་གྤྱི་མས་མྤྱི་སྟོན་པ་མ་ཟད།དེ་
ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁ་ལག་དང་གོན་པ་རྤྱིང་བ། མོ་ཟུར་ཁ་ཤས་རེ་སྤྱིན།ཨ་མ་ད་དུང་ཁོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ་བྱེད་རྒྱུར་སོ།  ལྷག་པར་དུ་
དགོན་པའྤྱི་གཡས་གཡོན་དང་མ་ནྤྱི་ཁང་།   འབུམ་ཁང་སོགས་འདུ་འཛོམས་མང་པོའ་ིས་སོགས་སུ་གད་འཕག་རྒྱུར་རམ།       
སོ་བོ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པ་ནྤྱི་དོན་བཟང་ཞྤྱིག་དང་བཟང་སོད་ཞྤྱིགསྤྱིང་རེའྤྱི་སེམས་སེད་པའྤྱི་རྒྱུ་ཡྤྱིན་པར་ངས་རོགས།ང་རང་
ཆུང་དུས་བྱྤྱིས་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རེ་མོར་རོལ་སྐབས་མཚམས་རེ་ཕན་ཚུན་འཁོན་རེས་ཤོར་འགྲོ་གྤྱི་ཡོད་པ་དང་ཐ་མའྤྱི་ཕམ་ཁ་
ོ་མཁན་ནྤྱི་ང་རང་ཡྤྱིན།སྐབས་དེར་སེམས་པ་ཤྤྱིན་ཏུ་སོ་ནས་མགོ་བོ་གནམ་ལ་ཕོགས་པ་དང་ཁ་ཆེན་པོ་གདང ས་ཏེ་ངུ་བཞྤྱིན་
ཡོད། ངའྤྱི་ཨ་མ་ནྤྱི་ནམ་ཡང་ང་ལ་འཐམས་ནས་སེམས་གསོ་དང་ངུ་འཚམས་ཆད་དུ་འཇུག་པའྤྱི་མྤྱི་དེ་ཡྤྱིན།    མོས་ང་ལ་བརེ་
བས་ངས་བདེ་སྤྱིད་ཚོར་ལ་མྤྱི་ལ་བྱམས་བརེ་སད་ན་ལེགས་པའྤྱི་ཤེས་བྱའང་ཨ་མ་བརྒྱུད་ནས་ཐོབ།   ད་ལྟ་ང་རང་ནར་སོན་པ་  
དང་ཕ་མ་དང་ཁ་གེས་ཏེ་ལོ་མང་འགོར།    འོན་ཀང་ཁོང་གྤྱིས་ཀྤྱིས་ང་ལ་གནང་པའྤྱི་བསབ་བྱ་དག་ནྤྱི་གཞར་ཡང་ངའྤྱི་སྤྱིང་
དབུས་སུ་གསལ་ལེར་གནས།  ལེ་ལོ་མྤྱི་བྱེད།  སྤྱིང་རེ།  དབུལ་བོར་རོགས་སོར། ཁོར་ཡུག་གཙང་ར་སོགས་་་་་་། 
                                                                                                         སེང་སྲས་མོ།    རྒྱ་ཡྤྱིག་རབ་འབྱམས་གྤྱིས་པ། 

                                   ཧྤྱི་མ་ལ་ཡྤྱི་སྲས་མོ། KUN 
ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ངང་ཁེད་ངའྤྱི་འཇྤྱིག་རེན་ཆུང་ཆུང་འདྤྱིའྤྱི་ནང་སེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།   ངའྤྱི་རེ་བར་ངེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་འབེལ་
ལམ་རྒྱུན་ནས་རྒྱུན་དུ་འཁོངས་བའྤྱི་སོན་ལམ་འདེབས་བཞྤྱིན་ཡོད།   རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི།   ངས་ཁེད་ལ་འགོག་མྤྱི་ཐུབ་པའྤྱི་བརེ་བ་
ཞྤྱིག་སེབས་ཟྤྱིན་པས།  ངས་བརེ་བ་འདྤྱི་གཅེས་འཛིན་བྱེད་འདོད། མྤྱི་དང་མྤྱིའྤྱི་དབར་གྤྱི་འབེལ་ལམ་བརན་པོ་ཞྤྱིག་ཡོང་བར་
ཡྤྱིད་ཆེས་དགོས་པས།  ངས་ཁེད་ལ་ཡྤྱིད་ཆེས་གཙང་མ་བྱས།  དེར་བརེན། ཇྤྱི་སྲྤྱིད་ཁེད་ཀྤྱིས་ངེད་གྤྱིས་ཀྤྱི་འབེལ་ལམ་མ་
བཅད་བར།  དེ་སྲྤྱིད་དུ་ངས་ཁེད་ལ་བརྤྱི། བརེ་བ་ལ་ཡང་ཕོ་མོའ་ིདབར་གྤྱི་བརེ་བ་དང་།གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོའ་ིདབར་གྤྱི་བརེ་
བ། དེ་བཞྤྱིན་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་དབར་གྤྱི་བརེ་བ་བཅས།  བརེ་བ་ལ་ཡང་རྤྱིགས་མྤྱི་འདྲ་བ་ཡོད།   གང་ལྟར་ངས་ཁེད་ལ་
བརེ་བ་དྭངས་མ་ཞྤྱིག་སེབས་ཟྤྱིན། ངས་ཁེད་ལ་འདྲྤྱི་འདོད། མྤྱི་ཡུལ་གྤྱི་ལུང་པ་འདྤྱིར་སྤུན་མཆེད་དང་འགྲོགས་འདྲྤྱིས་དབེན་
པའྤྱི་ས་མཐའ་འདྤྱིར། ངས་ཁེད་ལ་བརེ་བ་བཅངས་ན་ཨེ་འགྲྤྱིག།                          ས་མཐའྤྱི་བོད་མོ།  ༢༠༡༤།༡༡།༡༡ྤྱིན། 

        
  

རོམ་སྤྱིག་པའྤྱི་གཏམ། 
དུས་ཚིགས་ཤྤྱིག་གྤྱི་འགྱུ་བག་བར་ནས། དེ་ལྟར་ང་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་ཞྤྱིང་ཟླ་ངོ་གསུམ་ལྷག་གྤྱི་རྤྱིང་སྤྱིང་སྟོབས་ཀྤྱི་ཞྤྱིང་ས་རུ་
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