བླ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་ལ་དཔྱད་པ།
དབང་རྒྱལ་རོ་རེ། ༼ཉམས་གསོག་སོབ་མ།༽
ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་།
བླ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་ནང་དོན་རིག་པ། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་བོན་པོའ ་ི རིག་གནས་དང་དམངས་སོལ་
བཅས་ཀི་ནང་དུ་ཆེས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མོད། བླ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་བོད་ཀི་རིག་གནས་ཀི་ཁོད་དུ་དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་
དར་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡིན་མིན་ནི་ད་དུང་སྨྲ་བརོད་ལས་འདས། འོན་ཏེ་རིག་གནས་དེ་དག་གི་ནང་དུ་བླ་ཡི་གོ་དོན་ཡང་མི་འདྲ་བར་
དེ་ནི་རིག་གནས་ཀི་རིན་ཐང་དམིགས་བསལ་ལྡན་པའི་ཚིག་གཅིག་ཏུ་འདོད། དེ་ཡང་བོད་སྔ་རབས་ཀི་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་
གིས་བླ་ཡི་ངོས་འཛིན་དང་གོ་དོན་སོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་།
འབབ་ས་ཞིག་བྱུང་མེད།

ད་དུང་གཅིག་གྱུར་གི་བསམ་ཚུལ་

དེ་བས་ཕྲན་གིས་ད་ལམ་གི་གསོ་རིག་ཚོགས་ཆེན་འདིར་བླ་དང་འབེལ་བའི་སོར་ལ་བོད་ཀི་གསོ་

རིག་གཞུང་ལུགས་ཀི་བསྟན་དོན་དང་། དེ་བཞིན་ནང་བསྟན་གི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་འགེལ་ཚུལ། དེ་ནས་བོད་ཀི་བོན་པོའ ་ི
རིག་གནས་དང་བོད་དམངས་ཁོད་རིག་གནས་ཀི་གོ་ལུགས་སོགས་ལ་གཞི་བྱས་ནས་བླ་ཡི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་སོགས་ཀི་
སོར་ལ་བསྐྱར་དུ་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
དཔྱད་རོམ་གི་དཀར་ཆག
སྔོན་གེང་།
གཅིག བླ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་གི་སོར།
གཉིས། བླ་ཡི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ངོས་འཛིན་གི་སོར།
གསུམ། བླ་ར་དང་བླ་གནས་བརི་ཚུལ་གི་སོར།
བཞི། བོད་ཀི་དམངས་སོལ་རིག་གནས་ལས་བླ་ཡི་སོར།
བླ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་ལ་དཔྱད་པ།
སིར་བླ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་ནི་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕེལ་རིམ་ནང་ས་ཁམས་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་
གི་ཆ་རེན། འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་རྣལ་མ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཐ་སྙད་འདིའི་ཚིག་དོན་འཇུག་ཡུལ་

ནི་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ཀི་དམངས་སོལ་ནང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སོད་པའི་བླ་རི་དང་བླ་མཚོ། བླ་བག བླ་
གཡུ། བླ་གསེར། བླ་སོག སོགས་ཆེས་མང་བ་དང། དེ་བཞིན་དུ་གནའ་རབས་བཙན་པོའ ་ི དུས་སུ་ཡང་རྒྱལ་སིད་དང་འབེལ་
བའི་བླ་ལྔ་ཞེས་རྒྱལ་པོ་འབངས་ཀི་བླ་དང་། ཡོ་གལ་འཆོས་པ་སིད་ཀི་བླ། དགུང་བློན་དབང་གི་བླ། ནང་བློན་རིས་ཀི་བླ། ཡུལ་
དཔོན་འཕྲང་བཟོའ ་ི བླ་ཞེས་གགས་པ་དང་། ཡང་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་སབས་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་
བླ་གཙིགས་བཅུ་གསུམ་ཞེས་གསོལ་རས་གནང་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་འགོ་གངས་ལ་ཐུག་པའི་རང་རེའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གི་ར་
བར་འགྱུར་བའི་བོན་གི་གཞུང་རྣམས་ལས།

།བླ་ཡིད་སེམས་གསུམ་མ་ཤེས་ན།

།འདྲེན་སྟོན་པ་རྣམས་འདྲེན་ཐབས་མེད།

གསུངས་པ་དང། ཡང་གསང་འདུས་ལས། བླ་ནི་སོག་གི་རེས་འགོ་བྱེད། གསུངས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་དུ་དུར་འདུས་ལས། །བླ་
ནི་ཡིད་ཐིམ་ཡིད་ནི་སེམས་ལ་ཐིམ། །སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ་སྟེ་སྟོང་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་ལྟར་དུ། བླ་ནི་སེམས་
ཀི་ཆོས་འཕྲུལ་ཡིན། །ཡིད་ནི་སེམས་ཀི་འཕྲོ་འདུ་ཡིན། །སེམས་ནི་ཀུན་གཞི་གདལ་ཁྱབ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་སྙད་
འདིའི་འཇུག་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་དང།

དེ་བཞིན་དུ་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤེས་ཀིས་མཛད་པར་གགས་པའི་ཕྱྭ་གཤེན་ཐེག་པའི་ཁོང་

གཏོགས་གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་དང་། གཡུ་ཐོག་གསར་མས་མཛད་པར་འདོད་པའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ནང་ལས། བླ་ར་
བརྟག་པ། བླ་གནས་འཕོ་ཚུལ། བླ་འཁྱར་ཚུལ། བླ་འགུག་སོགས་ཐ་སྙད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཀུན་དང་། ཡང་ནག་རིས་གཞུང་
ལས། །ལུས་ཅན་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཚེ། །བླ་སེམས་ཡིད་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར། །གཤེད་མས་ཁྱེར་ཞིང་འགོ་དྲུག་འཁྱམས། ཞེས་
དང། དེ་བཞིན་དུ་བླ་ནི་སོག་གི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནའ་ནས་ད་བར་གི་སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བླ་ཞེས་
པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་དོན་མི་འདྲ་བར་སོ་སོར་སོད་པ་མང་བ་དང་། བླ་ཡི་སོར་གི་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་མང་པོ་ཞིག་ཀང་སྔ་མོ་ནས་དར་
ཁྱབ་ཏུ་སོང་མོད་ཀང་། ཐ་སྙད་འདིའི་འཇུག་དོན་ངོ་མའི་ཐད་འགེལ་ལུགས་མང་བས་ད་དུང་ཡང་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་ཞིག་
བྱུང་མེད་སད།
འོན་ཏེ་སྔ་ཕིའི་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་ཚིག་མཛོད་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱེད་སབས་བླ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་གོ་དོན་ནི་
འཇུག་པ་མང་བས། དེ་ཡང་བླ་ཞེས་མཆོག་གི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཇི་སད་དུ་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་
དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་པ་ལས།1 ལུས་འདི་འཛིན་པའི་མཆོག་གམ་བླ་ན་མེད་པས་ན་བླ་ཞེས་གསུངས་པ་དང། ཡང་བླ་
ཞེས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དོན་དང་སབས་འགར་ལྷ་ཞེས་པའི་གོ་བ་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་འཇུག་པར་འདུག་པས། དེ་ཡང་
དཔོན་སོབ་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་གིས།2 ཞང་གི་ལྷ། ཕྱྭ་ཡི་ལྷ། རླུང་ལྷ་སོགས་ཀི་ལྷ་བཅས་ལ་ཞང་གི་བླ། ཕྱྭ་ཡི་བླ། རླུང་གི་བླ་

1

མགོ་ལོག་དབང་ཆེན་འབུམ་གི་སྨན་པ་ཏིང་འཛིན། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞི་དང་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་བཞུགས་སོ། སེ་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང།
2
བགེས་པོའི་འབེལ་གཏམ་རྩོམ་སིག་ལྷན་ཚོགས། ཁི་བརྟན་ནོར་བུ་རྩེའི་དུས་དེབ།

ཞེས་སི་མདོ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པར་ཞེས། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་ལས། རི་ལམ་དུ་རོ་རིས་ན་གོགས་ལ་བླ་དང་སྦྲུལ་རིས་
ན་ཀླུ་ལ་བླ་ཞེས་ལྟས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པར་ཡང་གསུངས། ཡང་བླ་ནས་བླ་འཕར་ལྟ་བུའི་སྟེང་ངམ་གོང་གི་དོན་ལ་བླ་ཞེས་
གསུངས་པའང་འདུག་པས། དེ་ཡང་ཚིག་མཛོད་3
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ཁག་ལས། བླ་ཞེས་པ་ནི་སྟེང་ངམ་གོང་གི་དོན་དང། བཟོད་པ་དང་

རུང་བའི་དོན་ལའང་འཇུག ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཡང་བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད།8 ལྟར་ན། བླ་ནི་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་ནམ་
ཚེ་སོག་གི་དྭངས་མ། བག་ཆགས། ཐོག་གམ་སྟེང་ལ་འཇུག་པར་གསུངས། སབས་སབས་སུ་བློ་ཁོག་དང་སྙིང་སྟོབས་བཅས་
ལའང་འཇུག་སྟེ་བླ་སམ་པ་ཞེས་བློ་ཁོག་མེད་པའམ་སྙོང་སྟོབས་མེད་པའི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས།

ཡང་ཨ་མདོ་ཁ་སད་ཚིག་

མཛོད་ལས། བླ་སོག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདོད་ནས་དབྱིན་སད་དུ་soul ཞེས་དང་བླ་འགུགས་ཞེས་spirit ལ་བསྒྱུར་བའང་
འདུག དེ་བཞིན་དུ་བོད་དུ་ནང་ཆོས་དར་ནས་བཟུང་སི་ཚོགས་ཁོད་བླ་མ་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་བླ་དཔོན་དང་བླ་བརྒྱུད། བླ་ཆས།
བླ་སོབ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཇི་སྙེད་བྱུང་བའི་དོན་སྙིང་ནི་བླ་ན་མེད་པའམ་གོང་ན་མེད་པ་ཞེས་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་
པར་སྙམ། གཞན་ཡང་སི་ལོ་༨༡༥ ལོར་རོམ་སིག་བྱས་པའི་སཾས་ྐྲྀ ཏའི་སད་དང་བོད་སད་ཤན་སྦྱར་བྱེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་
པའི་ཚིག་མཛོད་ནང་དུ། ལེགས་སྦྱར་གི་ཐ་སྙད་पति(པ་ཏི)ཞེས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་། བདག་པོ། དབང་པོའམ་བླའི་དོན་བསྟན་ཚུལ་
འཁོད་འདུག

ཡང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་བ་དང་ལུས་གནས་

ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་ལས།9 ལུས་སེམས་གཉིས་མཉམ་དུ་གནས་པའི་ཚད་ལ་ཚེ་ཞེས་པ་དེ་ཡུན་དུ་གནས་དང་མི་གནས་
པའི་རྟགས་བླ་ཞེས་ལུས་འདི་འཛིན་པའི་མཆོག་སམ་བླ་ན་མེད་པའི་ཕིར་བླ། ཞེས་གསུངས་སོ། ཡང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ལས།
ཚེ་རྟགས་བླ་ཡི་ར་ལ་བརྟག་པ་ཞེས་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་མི་བརྟན་དང་དེར་བར་ཆད་གོད་ཁ་སོགས་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་གི་རྟགས་
བླ་ལ་བརྟག་ཞེས་གསུངས་པ་འདིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུས་ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མའི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་གང་
དུ་རྒྱུ་བའི་གནས་ལ་བརྟག་ཅེས་པའི་དོན་དུ་འགེལ་གིན་འདུག

གཞན་དུ་ཁམས་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀང་མངལ་གནས་འགྲུབ་

བྱེད་ཀི་ཁུ་བ་དཀར་དམར་ཙམ་ལ་མ་གོ་བར་མདངས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས།
ཐིག་ལེ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་འདོད།

ཡང་གནའ་བོའ ་ི ཞང་བོད་ཚིག་མཛོད་ལས།

གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་དུ་ར་ཁམས་
བླ་ནི་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་ལུས་

ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མའི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་དེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། གང་ལྟར་ཡང་མཁས་པ་དག་གི་དགོངས་
3

མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
དག་ཡིག་གསར་བསིགས། དག་ཡིག་རྩོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང།
5
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།
6
གོང་པ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཀོའུ་ཝེ། སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སོབ་མའི་རྒྱུན་མཁོའི་མིང་མཛོད། ཀྲུང་མགོའི་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
7
དག་ཡིག་གསར་བསིགས་དག་བཅོས་མ། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
8
བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསིགས། བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
9
མགོ་ལོག་དབང་ཆེན་འབུམ་གི་སྨན་པ་ཏིང་འཛིན། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞི་དང་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་བཞུགས་སོ། སེ་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང།
4

དོན་དང་འགེལ་ན་བླ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་ནི་མཆོག་གམ་རབ། ཡང་ན་གཙོ་བོ་དང་སྙིང་པོ་ཞེས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་དགོས་
པར་འདོད། གཞན་ཡང་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའ ་ི སྒྲུང་ནང་གཞན་ཕོགས་ཀི་དཔའ་རོད་ཅིག་བཏུལ་རྒྱུའི་ཆེད་མོ་ཕྱྭ་འདེབས་དང་
ལུང་བསྟན་ཞུ་བ་སོགས་ཀི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏུལ་དཀའ་བའི་དཔའ་རོད་དེའི་བླ་གནས་ས་རད་གཅོད་བྱས་ཤིང་བླ་གནས་
སའི་ཉེ་འཁོར་གི་ས་རོ་དང་ཆུ་ཤིང་སོགས་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ནས་མཐར་དཔའ་རོད་བཏུལ་བའི་དཔེ་མཚོན་དུ་མ་ཡོད་པ་
དེ་དག་དང་། བོད་དུ་གཉེན་སིག་གི་ཆོ་ག་སེལ་སབས་མནའ་མ་དང་མག་པ་ཕན་ཚུན་བར་བརེ་དུང་མཚོན་བྱེད་གསེར་རོག་དང་
བླ་གཡུ་སོད་སོལ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་སབས་བབ་ཀི་གསེར་གཡུ་དང་ས་ཆུ་མེ་ཤིང་ཙམ་གི་དོན་དུ་མི་གོ་བར་རང་ཉིད་
ཀི་ཚེ་སོག་ལྟར་འཛིན་པའི་ཆེ་རིན་ཐང་ལྡན་པ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དངོས་པོ་སོགས་ལ་བསམས་ན་བླ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་
མཆོག་གམ་རབ། གཙོ་བོ་དང་སྙིང་པོ་སོགས་ཀི་དོན་ཡིན་པར་སྙོན་དུ་མེད།

གཉིས་པ་བླ་ཡི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་གེང་བ།
དེ་ཡང་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་གྲུབ་པ་དང་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་ཅིང་འགོ་འོང་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པའི་ཤིན་ཏུ་ནས་གཅེས་ཤིང་
གཉན་པའི་བླ་ཞེས་ངོ་བོ་ནི་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་མཆོག་གམ་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་གཙོ་བོ།

ཡང་ན་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་བག་

ཆགས་སོགས་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས།10 སོག་གི་
དབང་པོ་གང་ཞེ་ན་རིགས་མཐུན་པར་སྔོན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་བའི་དུས་ངེས་པ་ཚེ་ཞེས་གདགས་སོ་ཞེས་དང་།

ཡང་བླ་

ཞེས་པ་ནི་ལས་ཀི་རང་གཟུགས་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་འགོ་བ་སོ་སོ་དང་། གཞན་ཡང་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་
བསྟན་ཏེ། རིགས་མཐུན་པ་གང་ཞེ་ན་སེམས་ཅན་གི་རིགས་དེ་དང་དེར། སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་གི་ལུས་འདྲ་བ་ལ་རིགས་
མཐུན་པའོ་ཞེས་གདགས་སོ།།

མདོར་ན་ཚེ་སོག་དེའི་རྟེན་དུ་བླ་ཞེས་པ་རིགས་མཐུན་པའི་སྔོན་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་གང་

ཞིག་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་གནས་ཤིང།

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིད་དོན་སྣོད་ལ་གཉུག་མར་གནས་པའི་གདོན་གི་བྱེད་པས་

ཉམས་པར་བྱས་པ་དང། ཡང་རྟེན་འབེལ་གི་དབང་གིས་ཕི་རོལ་དུའང་ལྷ་འདྲེས་བླ་ཁྱེར་ཅེས་དང་བླ་བཅད་ཅེས་མོ་ལ་སོགས་
ཀིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཞེས་གསུངས་སོ། དེ་བཞིན་དུ་གསང་ལུང་ལས། བླ་ནི་སོག་གི་རེས་འགོ་བྱེད། ཅེས་བླ་ནི་གང་ཟག་རང་
རང་གི་ཚེ་སོག་དང་འབེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞིང་སྐྱེས་པ་ནས་བཟུང་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་གང་ཟག་ཀུན་ལ་
ལྷན་སྐྱེས་སུ་གྲུབ་པ་དང་ཤི་བའི་ཚེ་བླ་ནི་འཆི་བ་མེད་པར་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷན་དུ་བར་དོ་དང་ཕི་མར་འགོ་བར་གསུངས།

ཡང་

གབ་འགེལ་དང་བསེན་ཐུབ་ར་འགེལ་རྣམས་ལས། བག་ཆགས་ཀི་རེས་སུ་འབང་མཁན་དང་བག་ཆགས་གསོག་མཁན་ཞིག་ལ་
བླ་ཞེས་གསུངས། བྱང་ཁིད་ལས། བླ་ཞེས་པ་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བའི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང། རྣམ་པ་ཅི་ཡང་མ་ངེས་པར་རྫུ་ཞིང་། ཕི་
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མཁས་དབང་སེམས་པ་ཚེ་དབང། མཁས་དབང་སེམ་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་བཞུགས་སོ།། དེབ་གསུམ་པ། བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་།

ནང་ཀུན་ཏུ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུ་བ་དེའོ། ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་རྒྱུན་
ལུང་དུ་མཛད་པ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བ་ངག་དབང་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་བླའི་རྣམ་བཤད་ལས།11 བླ་ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡང་གང་
ཟག་དངོས་མ་ཡིན་པར་ཐོག་མེད་ནས་ང་བདེན་འཛིན་ལ་གོམས་པའི་ཚེ་འདིར་རང་རྒྱུད་ཀི་ང་བདེན་པར་བཟུང་བའི་བློའ ་ི སྣང་
ཆ་གང་ཞིག་ངོ་བོ་ནི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་བཞེད་དོ། བླ་ནི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་འདོད་ལྷ་དང་དམྱལ་བ་
མི་དང་དུད་འགོ་ཀུན་ལ་ཕན་གནོད་བླང་དོར་གི་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་ཀུན་ལ་བླ་ཡོད་པར་གསུངས། འགེལ་པ་ཡིད་
བཞིན་བཀོད་རྒྱན་ལས།

བླ་ནི་འདུ་བྱེད་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་དེ་བག་ཆགས་ཀི་རེས་འབང་ཞིང་ཀུན་གཞི་ལ་ལས་གསོག་ཞེས་

གསུངས་སོ། ཡང་གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན་ལས། བླ་ཞེས་པ་དེ་གནས་པའི་རྟེན་ནི་ཁམས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་བྱ་ལ། ཉིན་
བཞིན་ལུས་ཀི་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕོ་བའི་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་གི་མིང་ལ་བླ་ཟེར།།

ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ལས།12 སོག་ནི་ཚེ་ཡིན་དྲོད་དང་ནི།། རྣམ་ཤེས་རྟེན་གང་ཡིན་པ་འོ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་རྟེན་དེ་ལ་སོག་དང་ཚེ་ཞེས་བྱ་ལ། སོག་དང་ཚེ་དེ་གནས་པའི་རྟེན་ངོ་བོ་དེ་ལ་བླ་ཞེས་གགས། ཞེས་སོག་དང་ཚེ་གནས་པའི་
རྟེན་ངོ་བོ་ལ་བླ་ཞེས་གསུངས།

དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་བླ་ཞེས་མིའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་བྱེའུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་

འདོད་པ་དང། ཡང་འགའ་རེས་མཐེ་བོང་གི་ཚད་ཙམ་གི་མི་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འདོད་པ་དང། དེ་ཡང་བཤད་སོལ་གཞན་ཞིག་ལ། བླ་
ཞེས་རང་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་ཕི་རོལ་ཡུལ་ལ་འཁྱམས་པ་དང་ལྷ་འདྲེ་དང་བསོངས་ནས་ལག་པའི་སིན་འཐེབ་བརྒྱུད་དེ་ཕར་འགོ་
དང་ཕིར་ཡོང་བྱེད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས། ཡང་སྟག་འབྲུག་ཚེ་རིང་གིས།
བྱུང་བ།
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བླ་ཞེས་པ་ནི་བདག་འཛིན་གི་སྟོབས་ལས་

རྣམ་ཤེས་དང་བདག་མ་ཡིན་པའི་རྫས་གང་ཞིག་བྱེད་ལས་ལུས་ཀི་མདངས་འཛིན་པ་དང་སོག་འཚོ་བའི་གོགས་ཀི་

བྱེད་པོ་ཞིག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞི་
བ་དང་ལུས་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་ལས།14
ནས་འཕར་བའི་སོག་པ་ར་འགུལ་བའི་ཚུལ་ལ་ཟེར་བ་འོ།

བླ་ཡི་ངོ་བོ་ནི་རླུང་སེམས་དྭངས་མའི་ཁག་བརྟེན་དང་རྟེན་པར་སྙིང་
ཡང་དེའི་བྱེད་ལས་ནི་ཚེ་གནས་པར་བྱེད་པའི་ལས་བྱེད་པར་

གསུངས། ཡང་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ལས། 15སེམས་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཕིར་བལྟས་པས།། མ་རིག་སིད་པའི་ལུས་ངན་བླངས་
པ་ཡིས།། ཚེ་སོག་རྟེན་དུ་བླ་ར་འཁྱམས་པོ་བྱུང་། ཞེས་མ་རིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གི་རྒྱུའི་བསགས་པའི་ལས་ངན་
གི་འབས་བུར་སིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་སུ་ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་ངན་སྣ་ཚོགས་བླངས་པ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་
གནས་པ་དང་མི་འགག་པའི་རྟེན་དུ་བླ་ར་འཁྱམས་པོ་ཞེས་བྱུང་བར་གསུངས་སོ།
11

ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བླ་ནི་སིར་གནས་མི་གནས་

ཚེ་རིག་བདུད་རྩིའི་ལང་ཚོ། གངས་ལོངས་དར་རྒྱས་ཀུན་ཕན་སྨན་རྩིས་སོབ་གིང་ཆེད་རྩོམ་གིས་ཕོགས་བསིགས་བྱས།
ཟུར་མཁར་བློ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་།
13
སྟག་འབྲུག་ཚེ་རིང། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེད་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
14
མགོ་ལོག་ཏིང་འཛིན། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་དང་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་བཞུགས་སོ། སེ་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
15
ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གིས་བརྩམས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་ཆེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
12

པའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་གཡོ་འགྱུར་ཅན་ཡིན་པས་གནས་ངེས་མེད་དུ་གནས་པར་གསུངས་ཀང་བླ་ར་ནི་ལག་པའི་མར་ཟུར་གི་
གནས་སུ་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ།
ལུང་དེ་རྣམས་ཀི་དགོངས་དོན་ལ་བརྟགས་ནས་མཐའ་བསོམས་སུ་རང་ཉིད་ཀི་འཐད་པའི་འདོད་ཕོགས་གེང་ན། དེ་ཡང་བླ་ཞེས་
པའི་ངོ་བོ་ནི་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་འམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་དྭངས་མའི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་ལུས་ཀི་གནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕོ་
བ། མིག་གིས་བལྟས་ན་མི་མཐོང་ལ། ལག་པས་བཟུང་ན་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པའི་མདངས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ནུས་པ་ཞིག རྒྱ་གར་
སད་དུ་ओझाདང་དབྱིན་སད་དུ་Immune System ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་བླ་ཞེས་ཟེར་བརོད་ན་གང་ཟག་ལས་དང་
པོ་བ་བདག་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀི་བློ་ངོར་འཆར་ས་སྙམ། དེ་ཡང་། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས། ཚེ་སོག་གི་གི་རྟེན་དྭངས་མའི་རླུང་དང་ཐིག་
ལེ་རྣམ་ཤེས་དང་འགོགས་པ་ནི་བླ་ཡིན་པར་བསྟན། ཞེས་གསུངས་པ་དང། དེ་བཞིན་དུ། བོད་རིགས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
ལས།16 བླ་ཡི་རྣམ་པ་ནི་བལྟས་ན་མི་མཐོང་ལ། བཟུང་ན་འཛིན་རྒྱུ་མེད་པའི་རླུང་གི་རང་བཞིན་ནམ་མདངས་ཀི་རང་བཞིན་གི་
ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་ཟུར་པ་ཞིག་རང་གི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་
པའི་དོན་ཡང་གོང་གི་དོན་ལས་མ་འདས་སོ། ཡང་བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད།17 ལྟར་ན།
སོག་གི་དྭངས་མ།

བླ་ནི་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་ནམ་ཚེ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནའང་ཚེ་སོག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་ལུས་ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མའི་མཐར་ཐུག་

མདངས་མཆོག་དེ་ནི་བླ་ཡིན་པར་ངོས་བཟུང་འདུག

དེ་ན་རང་རེའི་གཞུང་ལུགས་ནང་བླ་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་སོག་གི་དོན་

མིན་པར་སོག་འདི་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ལུས་ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མའི་མཐར་ཐུག་གམ་དྭངས་མའི་མཆོག་མདངས་ཞེས་
གསུངས་པ་འདིའི་གོ་དོན་ཏུ་བཀྲལ་ན་ད་གཟོད་བླའི་གོ་དོན་ཀང་དེ་ལས་གཞན་དུ་འདའ་ས་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཐུབ་པར་
སྙམ།

ཡང་བླ་ཡི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས།

མཚན་ཉིད་སོགས་ཀི་དོན་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའི་མིང་ཚིག་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ལུས་

ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མའི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་དེ་ཡིན་དགོས་པར་གསུངས་པའང་བདེན་པར་སྣང་སྟེ།

མདོར་ན་

མདངས་དང་བླ་གཉིས་ཀི་མིང་ཚིག་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ལ་སོགས་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་
ལས། མདངས་ནི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཟད་སྟེ། །དངངས་རིས་ཉམས་ཆུང་མི་དགའ་གཟི་མདངས་ཉམས། །འཚོ་བྱེད་འོ་
མ་ཤ་ཁུ་དེ་སྨན་ཡིན།

16

ཞེས་པ་དང་།

ཡང་ཇི་ལྟར་བླ་ཤོར་བའི་རྟགས་སུ་གཟི་མདངས་ཉམས་པ་དང་ཉམ་ཆུང་ངུ་ཡོད་པར་

བསམ་གྲུབ་ཀིས་བརྩམས། བོད་རིགས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསིགས། བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།

17

གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་གོང་གི་མདངས་ཉམས་པའི་རྟགས་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས།

དེ་བཞིན་དུ་

༼अष्टाङ्गहृयम༽
् 18ལས།
ओजस्तु तेजो धातूनाां शुकान्तानाां परां स्मृतम् ।
हृदयस्थमपप व्य़ापप देहपस्थपतपनबन्धनम् ।।
पिग्धां सोमात्मकां शुद्धमीषल्लोपहतपीतकम् ।
यन्नाशे पनयतां नाशो यसस्मांपस्तष्ठपत पतष्ठपत ।।
पनप्पद्यन्ते यतो भावा पवपवधा देहसांश्रयााः।
ལུས་ཟུངས་ཁུ་བའི་མཐར་ཐུག་གི། །དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་མདངས་མཆོག་ཡིན། །སྙིང་ལ་གནས་ཀང་ལུས་ཀུན་ཁྱབ། །ལུས་ནི་
བརྟན་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །འོད་མདངས་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་དང་། །དྭངས་ལ་ཅུང་ཟད་སེར་དང་བཅས། །གང་ཞིག་འཇིག་ན་ངེས་
འཇིག་ལ། །གང་ཞིག་གནས་ན་གནས་གྱུར་པ། །ལུས་ཀི་རྫས་ཀུན་བསྐྲུན་པར་བྱེད། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
ओजोवृदौ पह देहस्य तुपिपुपिबलोदयाः ।।
མདངས་འཕེལ་བས་ནི་ལུས་བརྟན་ཅིང་། །ཡིད་ཚིམ་ཟུངས་རྣམས་ཆེར་འཕེལ་བྱེད། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་བླ་ཡི་གོ་དོན་
མཐར་ཐུག་པ་ནི་རང་རེའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀིས་མདངས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡན་
ལག་བརྒྱད་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ནང་ओज ཞེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས། འཕེལ་ཟད་ཀི་རྟགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་
དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གནས་འདུག་པས།

མདོར་ན་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་བླ་ཞེས་པ་ནི་ལྷ་འདྲེ་དང་

བསོངས་ནས་འཁྱམ་པའི་མངོན་དུ་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་མིན་པར། མི་རིགས་གཞན་གིས་ओज

དང་ Immune System

སོགས་ཀིས་ལུས་ཀི་མ་ལག་ཇི་ལྟར་འགེལ་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་རང་རེའི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་ཀང་བླ་ཞེས་པ་དེ་
ལུས་ཟུངས་བདུན་གི་དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་དེར་ངོས་བཟུང་ཞིང་།
པར་གསུངས་པ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཨང་།
གསུམ་པ་བླ་ར་དང་བླ་གནས་བརི་ཚུལ།
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དེ་ཡི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་སོགས་རྒྱས་

སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་རང་རྐང་ཚུགས་པའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་བླ་ར་རྟགས་ཐབས་ཀི་རིག་པ་ཇི་ཙམ་དར་
འཕེལ་བྱུང་བ་འདི་ནི་ཡུལ་ལུང་གཞན་དང་། མི་རིགས་གཞན་གི་གཞུང་ལུགས་ནང་རྙེད་ཐབས་དཀའ་བའི་རང་རེའི་བོད་ཀི་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་དང་།

རང་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་ཚབ་མཚོན་གསོན་པོ་ཞིག་ཏུ་

མཚོན་ཐུབ། འོན་ཏེ་སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་རྣམས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཐུན་མིན་གི་ལག་ལེན། མན་ངག་ལས་འཁྲུངས་པའི་བླ་གནས་
འཕོ་ཚུལ་ལ་འཐད་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས་བཞེད་ཚུལ་གཅིག་མཐུན་ཞིག་ནི་ད་དུང་ཡང་བྱུང་མེད། དེ་ན་སྔོན་གི་དམ་པ་
རྣམས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་རིག་རལ་ལས་འཁྲུངས་པའི་གཞུང་ལ་ཁོང་གཏུགས་ནས་མདོར་ཙམ་གེང་ན། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། མི་ལ་
ཚེ་ཡི་ར་ནི་གསུམ་ཡོད་དེ།

།གཅིག་ནི་མགོ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གནས།

།གཅིག་ནི་དབུགས་དང་འགོགས་ཏེ་རྒྱུ་བ་

སྟེ། །གཅིག་ནི་བླ་དང་འདྲ་སྟེ་རྒྱུ་བ་ཡིན། ཞེས་མི་ལ་ཚེ་ཡི་ར་ནི་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། གཅིག་ནི་བླ་དང་འདྲ་བར་རྒྱུ་བ་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་ཚེས་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་པའི་གཡོན་དང་བུད་མེད་གཡས་ནས་ཐོག་མར་རྐང་པའི་རེ་ནས་སི་
གཙུག་བར་ཁམས་དང་ཡི་གེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཕོ་ཚུལ་གསུངས་པ་དང། བླ་གནས་དེ་དག་གཉན་པའི་གནད་ཡིན་པས་གཏར་
སེག་གི་ལག་ལེན་སབས་ཤིན་ཏུ་ནས་གཟབ་དགོས་པར་བསྟན།

དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། དོག་དང་ར་མདུད་བླ་གནས་སར་མི་

གཏར། ཞེས་སོ། གཞན་ཡང་སི་དོན་བཅུ་གསུམ་གི་སོ་ནས་ར་ལ་བརྟག་ཐབས་ཀི་གདམས་པ་ལས་བྱེ་བག་ཏུ་ཐུན་མོང་མིན་པ་
བླ་ར་ལ་བརྟག་པའི་ཐབས་ནི། དེ་ཡང་རྒྱུད་བཞི་ལས།19 ཚེའི་རྟགས་བླ་ཡི་ར་ལ་བརྟག་པ་ནི། །སེམས་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་
ཕིར་བལྟས་པས། །མ་རིག་སིད་པའི་ལུས་ངན་བླངས་པ་ཡིས། །ཚེ་སོག་རྟེན་དུ་བླ་ར་འཁྱམ་པོ་བྱུང་། །བླ་ར་གནས་ན་བླ་ཚེ་
མལ་དུ་གནས། ཞེས་བླ་ར་གང་དུ་གནས་པའི་ཆུ་རྒྱུས་ཀི་གསེབ་དེར་བརྟག་ཚེ་བླ་ར་རང་མལ་དུ་གནས་ཤིང་འགྱུར་ལྡོག་མེད་
པར་འཕར་བ་ཡིན་ན་བླ་ར་གནས་པ་སྟེ་སྐྱོན་མེད་པས་བློ་ཚབས་བྱ་མི་དགོས་པར་གསུངས།
གཉིས་པ་བླ་ར་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཉེས་སྐྱོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས།20 བླ་ར་འགྱུར་ལྡོག་བྱེད་ན་ཚེ་མི་བརྟན།། བླ་ར་
བོས་ན་བླ་ཚེ་ཡར་ཏེ་འཆི།། ཞེས་གསུངས་སོ།།
གསུམ་པ་བླ་འགུགས་པའི་ཐབས་བཤད་པ། ཡང་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས།21 ཚེ་ཆོག་འཆི་བསླུས་ཁུགས་པ་སིད་པ་ཙམ།། ཞེས་ཚེ་
སོག་གང་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་ར་དེ་བོས་ནས་རང་གནས་སུ་མི་འཕར་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ར་དེ་ལ་གནས་པའི་བླ་དེ་གཞན་དུ་ཡར་
ནས་ཚེ་སོག་འགགས་ནས་འཆི་ངེས་ཀི་རྟགས་ཡིན་པས། དེ་ལས་སྐྱོབ་ཐབས་ནི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དང་འཆི་བ་བསླུ་བ་སོགས་
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གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྩི་སིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྩི་སིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
21
གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྩི་སིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
20

བླ་འགུགས་ཀི་ཐབས་ལ་འབད་ན་བླ་ཡར་བ་རྣམས་རང་གནས་སུ་འགུག་ནུས་པ་དང་།

དེ་བས་འཆི་བ་ལས་ལྡོག་ཐུབ་པ་དང་

སྔར་ལྟར་རང་སོར་ཆུད་སིད་པར་གསུངས་སོ།
བཞི་པ་བླ་ར་སྐྱོན་ལྡན་གི་ཉེས་པ་བཤད་པ་ལ། སིར་བླ་ར་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྐྱོན་ཆེར་མི་ཡོང་ཡང་སབས་འགར་རྒྱུ་རེན་འདྲ་མིན་
གི་རེན་པས་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡོད་ལ།

དེ་བཞིན་དུ་བླ་རར་ཡང་རྟགས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་དང་དེའི་རེན་པས་ཉེན་ཁ་ཡང་

ཆེར་བྱུང་བ་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས།22 ཡར་མར་ཆུ་རྒྱུས་འོག་ནས་མི་རྒྱུ་ན།། བན་བོན་ཡིན་ན་སྲུང་མ་བདུད་དུ་
བབས།། སྐྱེ་བོ་ཡིན་ན་ཟོར་ཁ་ཀླུ་གཉན་འགས།། ཕོ་ལ་གཡས་པ་འཁྱིག་སོད་ཕ་སྤུན་འཆི།། གཡོན་པ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་ན་བུ་སྨད་
འཆི།། གཉིས་ཀ་འཁྱིག་སོད་རང་ཉིད་གི་རུ་འཆི།། ཐེངས་གཅིག་སོད་ན་གོད་ཀ་ཁ་ཡོག་འོང། བུད་མེད་གཡས་པ་འཁྱིག་སོད་
ཁྱོ་ཕོགས་འཆི།། གཡོན་པ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་ན་ཕ་མིང་འཆི།། གཉིས་ཀ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་ན་བུ་ཁྱོ་འཆི།། སྟོང་བརྒྱལ་གོད་འོང་
ཐང་འཁྱིག་ཁ་སྨྲས་འོང། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བླ་ར་བལྟ་བའི་གནས་ཀི་ཡར་མར་ཆུ་རྒྱུས་ཀི་འོག་ནས་མི་རྒྱུ་ཞིང་བླ་རའི་འཕར་
ཚུལ་གསལ་ཁ་མེད་སོང་ན། གལ་ཏེ་བལྟ་ཡུལ་དེ་བན་བོན་ཡིན་ན་རང་གི་སྲུང་མ་བདུད་དུ་འབབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་དང། ཡང་
གལ་ཏེ་བལྟ་ཡུལ་དེ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་ཡིན་ན་གཞན་གི་ཟོར་ཁ་དང་ཡང་ན་ཀླུ་གཉན་གིས་འགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཕོ་ལ་བླ་ར་
གཡས་པ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་པ་བྱུང་ན་དེའི་ཕ་ཁུ་དང་སྤུན་མཆེད་འཆི་བ་དང་། ཡང་བླ་ར་གཡོན་པ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་པ་བྱུང་ན་རང་
གི་བུ་སྨད་འཆི་བ་ཡིན། གལ་སིད་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་འཁྱིག་ཅིང་སོད་ན་རང་ཉིད་གི་རུ་འཆི་བར་གསུངས་སོ། ཡང་རར་
སྐྱོན་ཆེར་མེད་ཀང་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་སོད་པ་བྱུང་ན་གོད་ཁའམ་གཞན་གི་ཁ་ཡོག་ངན་པ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་དུ་བུད་མེད་ཀི་
བླ་ར་གཡས་པ་འཁྱིག་སོད་བྱུང་ན་ཁྱོ་ཕོགས་ཀི་ཉེ་དུ་འཆི་བ་དང་། ཡང་གལ་ཏེ་བླ་ར་གཡོན་པ་འཁྱིག་སོད་བྱུང་ན་བུད་མེད་རང་
གི་ཕ་རྒྱུད་ཀི་ཉེ་དུ་འཆི་བ། དེ་བཞིན་དུ་བླ་ར་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་འཁྱིག་སོད་བྱུང་ན་རང་གི་བུའམ་ཁྱོ་བོ་འཆི་བ་དང་། གལ་
ཏེ་བླ་ར་སྟོང་ཞེས་གསལ་ཁ་མེད་པ་དང་བརྒྱལ་བ་བྱུང་ན་གོད་ཁ་ཡོང་བ་དང་།

ཡང་བླ་ར་དེ་ཐང་པ་དང་འཁྱིག་པར་འདུག་ན་

གཞན་གི་ཁ་སྨྲས་གེང་གཞི་འོང་བར་གསུངས་སོ།
ལྔ་པ་བླ་རར་བརྟགས་ནས་གདོན་ངོས་བཟུང་བ་བསྟན་པ། དེ་ཡང་ར་བ་ལས། མལ་མི་ཐུབ་ན་གདོན་གི་ར་ཡིན་ཏེ།། སོམ་
འཁྲུག་ཕོ་གདོན་ཐུང་རྩུབ་མོ་གདོན་བཟུང། ཞེས་བླ་ར་མེད་པའམ་རང་མལ་དུ་གནས་པ་མེད་པར་དྲག་ཞན་མྱུར་བུལ་སོགས་
བྱུང་ན་གདོན་གི་ར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ར་སོམ་ལ་འཁྲུག་ཅེས་ཤེད་ཆེ་ཞིང་རྒྱས་པ་ཡོད་ན་ཕོ་གདོན་ཡིན་པ་དང། ཡང་འཕར་ཐག་
ཐུང་ལ་རྩུབ་པ་ཡོད་ན་མོ་གདོན་གིས་བཟུང་བ་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས།
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ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གིས་བརྩམས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་ཆེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

མཐའ་མར་བླ་ར་སྙོམས་པར་འཕར་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ།

དེ་ཡང་བླ་ར་སྙོམས་པར་འཕར་བ་ཡིན་ན་དེའི་རེན་པས་ཚེ་

སོག་ཀང་བརྟན་ཅིང་ཚེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀི་ར་ཚིག་ལས། བླ་ར་སྙོམས་པར་ལན་བརྒྱ་འཕར་
བ་ནི།། ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་སྟེ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཐུབ།། ཅེས་བླ་རར་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ལན་བརྒྱ་བར་སྙོམས་པར་འཕར་ན་མི་དེའི་ཚེ་
ཚད་ལོ་བརྒྱ་བར་ཐུབ་པར་གསུངས།

མདོར་ན་བླ་ར་སྙོམས་པར་ཇི་ཙམ་འཕར་བའི་གངས་དེ་ཙམ་གི་ལོ་ཚད་བར་དགེ་ཞིང་

བདེ་བ་འབྱུང་བར་བཤད། བླ་ར་སྙོམས་པར་འཕར་བ་ཐེངས་རེར་ལོ་རེ་འཚོ་བར་གསུངས་སོ།།
བཞི་པ་བླ་གནས་བརི་ཚུལ་བཤད་པ།
སིར་བླ་གནས་བརི་ཚུལ་ལ་དུས་འཁོར་ལུགས་དང་ཟུར་མཁར་བྱེ་རིང་ལུགས། དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་རིག་བྱེད་ཀི་ལུགས།
ལྷོ་གཏེར་སིད་པའི་གཏེམ་ཁྱིམ་གི་ལུགས། རྒྱ་རིས་གསར་མའི་ལུགས་དང་གཙུག་ལག་རིག་བྱེད་ལུགས་༼ཕྱུགས༽སོགས་
ལུགས་ཆེན་སོ་སོའ ་ི ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརི་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ལས།

གཤམ་དུ་གསལ་བ་ནི་བརི་ལུགས་མི་

འདྲ་བའི་བླ་གནས་འཕོ་ཚུལ་གི་རེའུ་མིག་ཡིན།23
ཚེས།

དུས་འཁོར་

ཟུར་མཁར་བྱེ་རིང་

གཙུག་ལག་རིག་བྱེད་

༡

རྐང་པའི་སོར་

ལུགས།

ཚིགས་དང་པོར་

ལུགས།

ལྷོ་གཏེར་སིད་པའི་

གཏེར་ཁྱིམ་ལུགས།

རྒྱ་རིས་གསར་མའི་

གཙུག་ལག་རིག་བྱེད་

རྐང་མཐིལ།

རྐང་པའི་མཐེ་བོང།

བྱ་ཟེར་ནས་ཉི་ཤར་རྐང་

རྐང་བའི་མཐེབ་ཆེན།

རྐང་མཐིལ།

ལོང་བུ།

རྐང་པའི་བོལ་ཚིགས།

དྲོས་ཆེན་བར་བྱིན་

རྐང་པའི་རྒྱབ།

རྐང་ཚིགས་ཏེ་ར་རན་

བརླ་ནང།

བྱིན་ཉྭ།

དྲོས་ཆེན་ཚུན་བརླ་

གྲུ་མགོ་དང་ཕོ་བ།

ངར་གདོང།

ལུགས།

ཡི་གེ་ཨཿ

༢

རྐང་པའི་སོར་

ཚིགས་གཉིས་
པར་མི།

༣

རྐང་པའི་སོར་

ཚིགས་གསུམ་པ་
རི།
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མཐིལ།

དཀིལ།

དཀིལ།

ལུགས།

ལུགས།ཕྱུགས།

ཨག་ཆོམ།

༤

ལོང་བུར་ཨུ།

རྐེད་པ།

པུས་མོ་སྟེང།

ནམ་ལངས་རྐེད་པ།

རྐེད་པ།

སེ་ལོང།

༥

པུས་མོར་ལི།

ཁ་ནང།

རྐང་པའི་ནང་ངམ་སིད་

ཉི་ཤར་ནས་ཁ།

ཁ།

སེ་བ་རུས།

༦

དཔྱི་མཚམས་ཨ།

བང་མདུན།

བརླ་ཡི་སུལ།

ཉི་དྲོས་ལག་མཐིལ།

ལག་པ།

དཔྱི་མིག

༧

ལག་པའི་སོར་

རོ་རྒྱབ།

དཔྱི་ཚིགས།

སྐྱ་རེངས་ནམ་ལངས་

བརླ་རྐང་ནང།

གྲུ་མོ།

ཚིགས་དང་པོར་

ཁུང།

བར་དུ་རྐང་ལོང་གཉིས།

དེའུ་དམར་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས། གཙོ་སིག་པ། བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། མི་རིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང །

ཨེ།
༨

ལག་པའི་སོར་
ཚིགས་གཉིས་

ལག་མཐིལ།

མཁལ་མ་གཡོན་པའི་

ནམ་ཕེད་ལག་གཉིས་ཀི་

རིབ་ལོགས།

མཁལ་ཁུང།

མཆིན་པ།

རིབ་ལོགས།

ནམ་ལངས་མཚན་མ།

གཞུག་ཆུང།

ལག་མཐིལ།

པར་ཨར།

༩

ལག་པའི་སོར་

ཚིག་གསུམ་པ་

སྟེང།

གྲུ་ཁུག

ཨོ།

༡༠

མཁིག་མར་ཨལ།

རྐེད་པ།

དཔུང་སོག

སོད་འཁོར་རྐེད་པ།

སལ་པ།

ལྟག་སོ།

༡༡

གྲུ་མོར་ཧ།

སྣ།

ལག་ངར།

སོད་ལ་སྣ་དང་རྣ་བ།

སྣ།

ཚིགས་སམ་ཚིལ།

༡༢

དཔུང་བར་ཡ།

ཕོ་བ།

ལག་མཐིལ།

བྱ་ཟེར་ཕོ་ས་མཚམས།

ས།

ལག་ངར།

༡༣

སྙིང་ཁར་ར།

སོག་པ།

སེ་མགུལ།

ཉི་ནུབ་སོ།

སོ།

ར་དཀར།

༡༤

མགིན་ཝ།

སྐྱོར་གོང།

རྣ་ལྟག་ཟ་འགམ།

ནམ་ཕེད་སྙིང་ཁ།

ཕོ་བའི་རྒྱབ་བམ་སྙིང་

དཔུང་པ།

༡༥

དཔྲལ་བར་བཅོ་

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ཉི་མྱུར་ལུས་བྱིངས་ཁྱད་

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ལྔ་བཅུ་དྲུག་

མཚམས་སུ་ནི་

པར་བྱིན་དཀིལ།

ཁ།

སི་བོར་ཨམ་

གཟུགས་ཀིས་
སོ།

༡༦

ལྟག་པར་ཨཱ།

སེ།

ལྟག་པ་ཟ་འགམ།

ཉི་མྱུར་རྐེད་པ་བང་

བང་ངམ་ཕོ་བ།

སེ་མཇིང།

༡༧

གཉའ་བར་ཝཱ།

མགིན་པ།

སེ་མཇིང་།

སོད་འཁོར་མགུལ་གི་

མིད་པ།

སྣེ་ཁུག་གམ་སེ་

༡༨

སྙིང་ཁར་རཱ།

ཕོ་དཀིལ།

ལག་མཐིལ།

ཉི་དྲོས་ཕོ་བ་དང་བརླ་

གསང་གནས་སམ་

ཟེ་བ།

༡༩

དཔུང་ཚིགས་སུ་

ལོང་བུ།

ལག་ངར།

ནམ་ལངས་བརླ་གཉིས་

རྐང་པ།

ལྟག་སོ།

ཡཱ།

གཞུང།

གཡོན་ཟེར།
ནང།

ཁུང་དང་རྐང་པའི་

འཕོང།

མཇིང།

ལོགས།

༢༠

གྲུ་མོར་ཧཱ།

རྐང་ངར།

དཔུང་སོག

ཉི་ཕེད་ངར་གདོང།

བརླ་ནང།

དཔུང་པ།

༢༡

མཁིག་མར་ཨཱལ།

རྐང་མཐེབ།

རིབ་ལོགས།

ཉི་དྲོས་རྐང་མཐིལ།

ལག་པའི་མཐེབ་ཆུང།

སོ།

༢༢

སོར་ཚིགས་

སོག་གཡོན།

མཁལ་སྟེང།

ནམ་ལངས་མཁལ་ཁུང་

བརླ་ཡི་ཕི།

ཡར་མར་རྐན།

སོར་ཚོགས་

མཆིན་པ།

དཔྱི་མིག་ཚིགས།

ནམ་ཕེད་བྱིན་པ་གཉིས།

མཆིན་པ་དང་རྐེད་པ།

ལེ།

སོར་ཚིགས་དང་

ལག་ངར།

བརླ་སུལ།

སོད་ལག་མཐིལ།

རྐང་མཐིལ་རྒྱབ།

མིག་དང་དཔྲལ་བ།

༢༣
༢༤

གསུམ་པར་ཨཽ།
གཉིས་པར་ཨཱར།
པོར་ཨེེཻ།

གཉིས།

༢༥

དཔྱི་རུས་

ལེ།

སིད་ཁུང།

ནམ་ཕེད་ལེ།

རྐང་པའི་མཐེབ་

མཚམས་སུ་ཨཱ།

བམ་ཟེ།

ཚིགས་དང་བོལ།

༢༦

པུས་མོར་ལི།

པུས་མོ།

པུས་མོའ ་ི སྟེང།

སྐྱ་རེངས་དུས་སེ་མཇིང།

བང་དང་ཕོ་བ།

ཨོལ་སྟོང།

༢༧

ལོང་བུར་ཨཱུ།

པུས་མོ།

བྱིན་ཉྭ།

ནམ་ལངས་དཔུང་པ།

པུས་མོ།

མཚན་མ།

༢༨

རྐང་པའི་སོར་

མཚན་མ།

ལོང་བུའི་ཚིགས།

ཉི་ཤར་མཚན་མ་དང་

མཚན་མ།

སོ་བ།

ཚིགས་གསུམ་

ལྟོར།

པར་རཱྐྲྀ།

༢༩

སོར་ཚིགས་དང་

མིག་གཉིས།

རྐང་བོལ།

ཕེད་ཡོལ་མིག་འབས་

པུས་མོ་འཕང་ལོ་དང་

སངས་ཁུང་།

༣༠

སོར་ཚིགས་དང་

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ལུས་སིར་ཁྱབ།

ཉི་ཤར་ལུས་བྱིངས་ལ་

རྐང་མཐིལ།

ལུས་སིར་ཁྱབ།

གཉིས་པར་ཨཱི།

གཉིས།

པོར་ཨཱ།

རེ་ངར།

ཁྱབ། ཁྱད་པར་རྒྱུ་མར་
གནས།

གནམ་སྟོང་དང་
ནི་ཚེས་གཅིག་

མཚམས།། རྐང་

པའི་མཐིལ་དུ་ཨཱ་
ཡི་གཟུགས།

དེ་ཡང་མེ་བཙའ་གདམས་པ་ཕོགས་བསིགས་དེ་ཉིད་ལས།
ཚེས་གཅིག་མཚམས་སུ་དེ་བཞིན་ནོ།
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བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་མཚམས་སུ་ལུས་སིར་ཁྱབ།

།གཞན་ཡང་ས་བདག་བི་ཥི་རྒྱུ་བའི་དུས།

།གནམ་གང་

།གཏར་བསེག་གང་ཡང་མི་བྱ་ལྷག་པར་

དུ། །གཏར་ན་ཁག་མི་ཐོན་ཕིར་དུས་དེ་བཤོལ། །ཀླུ་ཚེས་ལག་མིག་བུག་ཟུང་སྔ་ཆར་རྒྱུ། །མཚོ་དྲག་སྐྱོན་དང་དེ་ཉིད་ཕི་ཆར་
རྒྱུ། །འདི་དུས་སང་ལ་གཟའ་སར་ཞི་བའི་དུས། །ནད་པ་རང་ཉིད་ལོ་ལྷའི་ཕོགས་སུ་འཁོར། །སྔོན་འགོ་ལ་སོགས་གཏར་ལེའུ་
བཞིན་དུ་བྱ། །ནད་དབྱུང་དཔྱད་མཆོག་གཏར་ལ་མཁས་པར་མཛོད། །རྣམ་དག་གཞུང་གི་དགོངས་པ་འདིར་བླང་དགེ། །ཞེས་
པ་སྟེ། མདོར་ན་གཏར་བསེག་གི་ལག་ལེན་ནི་མེ་བཙའི་ལེའུར་གསུངས་པ་བཞིན་བླ་གནས་མ་འཁེལ་བའི་དུས་དང་དེ་བཞིན་
ས་བདག་བི་ཥི་མ་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་གཏར་དགོས་པ་ལེགས་པར་གདམས་མོད་ཀང་། བླ་གནས་འཕོ་ཚུལ་ཐད་སྔོན་བྱོན་མཁས་
པ་རྣམ་པས་བརི་ལུགས་མི་འདྲ་ལ་རྣམ་གངས་མང་བས་རེ་ཞིག་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་གཤོག་སོ་མ་རྒྱས་པའི་ཁར་ཉམས་ལེན་གི་
རྟོགས་པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་ནས། སབས་འདིར་སྔོན་བྱོན་གསོ་རིག་མཁས་ཆེན་རྣམས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་གདམས་ངག
རིག་གཙུབ་བརར་གི་དཔྱད་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབས་ཡང་རེར་སོན་པ་རྣམས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་
འདི་ཡང་ཀུན་གི་གསོས་སྨན་དུ་འགྱུར་བའི་རེ་བས་བིས་སོ།།
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སན་གགས་དང་རྣམ་ཐར་འཚོ་གཉིས་ཀིས་བསིགས། མི་བཙའི་གདམས་པ་ཕོགས་བསིགས། མཚོ་སོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

བློ་

བོད་ཀི་དམངས་སོལ་རིག་གནས་ལས་བླ་ཡི་སོར་གེང་བ།
ལྷོ་བྱང་གི་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀིས་གེན་དུ་འཕུལ་བའི་འཛམ་གིང་གི་ཡང་རེར་གྱུར་བའི་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་འདིར་འགོ་བ་མིའི་
རིགས་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་རྣམ་དཔྱོད་དང་རིག་སྟོབས་ཀི་ཁོ་ལག་ཡར་ངོའ ་ི ཟླ་ལྟར་འབུས་མགོ་བརམས་ཤིང། འཚོ་ཐབས་
ཀི་རིག་གནས་དང་ཁོར་ཡུག་དེའི་ཐུན་མིན་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀིས་གདོད་མའི་སི་ཚོགས་ནས་དེང་སང་ཡར་ཐོན་ཅན་གི་བོད་མི་
རིགས་ཀི་སི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་ནའང་།

རང་བྱུང་ཁམས་དང་འགོ་བ་མིའི་འཚོ་ཐབས་གཉིས་ནི་ནམ་ཡང་ཕན་ཚུན་གཅིག་

གོགས་གཅིག་བྱེད་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་མ་ངལ། ཡང་ས་རྐོ་རོ་སོག ཤིང་ནགས་གཅོད་འབེག་
དང་ཆུ་གཉན་དཀྲུག་པ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་ཚེ། དེའི་ཉེར་ལེན་གིས་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་
དང་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་།

དེར་བསྟུན་ནས་དེའི་གཉེན་པོར་སྨན་གི་གོ་རྟོགས་དང་ལྷ་ལ་དད་པ་

དང་ཡིད་ཆེས་ཀི་རེས་འབངས་ཀི་འདུ་ཤེས་དང་ལག་ལེན་ཡང་རིམ་པས་དར་མགོ་ཚུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་རང་བྱུང་གི་འབྱུང་བ་
ལྔ་པོ་རྣམས་དང་དེ་འབེལ་གི་རིན་ཐང་ཅན་གི་དངོས་པོ་སོགས་ལ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དམིགས་བསལ་བ་ནི་ད་ལྟ་ཡང་མ་
ཉམས་པར་གནས།

དེས་ན་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་གཉུག་མར་དར་འཕེལ་བྱུང་བའི་ཤེས་རིག་གི་དཔལ་ཡོན་ཇི་སྙེད་

མཆིས་པའི་ཁོད་ན་བོད་མི་རིགས་རྣམས་ཀིས་བླ་ནི་འདུ་བྱེད་ཁམས་ཀི་སྙིང་པོར་བཟུང་བ་ལྟར།

དེ་འབེལ་གི་དམངས་སོལ་

རིག་གནས་ནང་བཤད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བླར་གཏད་པའི་འདུ་ཤེས་དར་ཚུལ་ནི། བོད་ཀི་གནའ་རབས་ཀི་
ལོ་རྒྱུས་ལས། གཤིན་པོའ ་ི བླ་ལ་མཆོད་པ་ནི་བོན་ཆོས་ཀི་རྣམ་པ་གལ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་སྐྱེ་དངོས་ལ་
མཆོད་པ་ལས་ཅུང་ཙམ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་པའི་མཚོན་བྱེད་ཅིག་དང། གནའ་བོའ ་ི བོད་མི་རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་རྦད་དེ་
བལ་བའི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཀང་ཡིན་ཞེས། མཐོ་རིམ་མི་སྣ་རྒྱལ་པོ་དང་དཔོན་པོ། དཔའ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་ལས་འདས་ན་
དེའི་བླ་ནི་རི་རེར་གནས་པས་ན་ལབ་ཙེ་འམ་བླ་རེ་ཞེས་རེའུ་དཀར་པོ་བརེགས་པའི་སོལ་ཡོད་པར་འདོད།
འདི་ལྟར། ཡང་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའ ་ི སྒྲུང་ནང་དུ། གཞན་ཕོགས་ཀི་དཔའ་རོད་ཅིག་བཏུལ་ཆེད་མོ་ཕྱྭ་འདེབས་པ་དང་ལུང་
བསྟན་ཞུ་བ་སོགས་ཀི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འདུལ་དཀའ་བའི་དཔའ་རོད་དེའི་བླ་གནས་ས་རད་གཅོད་བྱེད་པ་དང།

དེ་ནས་

དཔའ་རོད་དེའི་བླ་གནས་སའི་ཉེ་འཁོར་གི་ས་ཤིང་ཆུ་སོགས་ལ་གཏོར་བཤིག་བཏང་ནས་མཐར་དཔའ་རོད་བཏུལ་བའི་དཔེ་
མཚོན་མང་དག་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་ལས། གིང་དང་ཧོར་གཉིས་འཐབ་སབས་ཧོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོས་བྱ་བཞི་མངགས་ནས་
མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙུན་མོ་འཚོལ་བར་བཏང། ཧོར་གི་བླ་བྱ་ཡིན་ཞེས་པའི་བྱ་ནག་པོ་དེ་ཡུལ་མང་པོ་བརྒྱུད་མཐའ་
མ་གིང་ཞེས་པའི་གེ་སར་རྒྱལ་པོའ ་ི འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་སེབས།

དེར་བྱ་དེས་གེ་སར་གི་བཙུན་མོ་འབྲུག་མོ་ཉིད་ཁོང་གི་ཞལ་ཏ་

གཉིས་ཀི་མདུན་དུ་དབུ་ས་ས་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང། བྱ་ནག་དེ་འབྲུག་མོའ ་ི མཛེས་སྡུག་ལ་ཧང་སངས་པ་དང། དེས་དབུ་ས་ས་

སབས་ལོགས་སུ་བཞག་པའི་གཙུག་གཡུ་དེ་བརྐུས་ནས་འཁྱེར་སོང་ངོ་།།

བྱ་ནག་དེ་ཧོར་ཡུལ་དུ་ལོགས་རེས་འབྲུག་མོའ ་ི

གཙུག་གཡུ་དེ་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ནས་འབྲུག་མོའ ་ི མཛེས་སྡུག་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རྒྱལ་པོར་བརོད། །རེས་སུ་འབྲུག་
མོ་ཉིད་ཧོར་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པས་ཀོང་མོ་རེ་ཞིག་ཧོར་རྒྱལ་པོའ ་ི ཆུང་མར་མི་སོད་ཀ་མེད་བྱུང་ངོ་།། ཞེས་༼ངག་དབང་
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཧོར་གིང་གཡུལ་འགེད༽དུ་གསལ།།
དེ་བཞིན་དུ་བླ་གཡུ་ཞེས།

གཡུ་ནི་སིར་ཤིན་ཏུ་ར་ཆེ་བའི་རོའ ་ི རིགས་ཤིག་དང་ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱན་ཆའི་རིགས་ཤིག་ཏུ་

འདོད་ན་ཡང་། བླ་གཡུ་ཟེར་ནས་བླ་ཡི་མཚོན་བྱེད་དམིགས་བསལ་གཅིག་ཏུ་བརི་བའང་འདུག དེ་ཡང་བོད་དུ་གཉེན་སིག་གི་
ཆོ་ག་སེལ་སབས་བརེ་དུང་མཚོན་བྱེད་དུ་མནའ་མ་དེས་མག་པར་གཡུ་ཞིག་སོད་པ་དང། མནའ་མས་ཀང་བླ་གསེར་ཞེས་པའི་
གསེར་རོག་ཅིག་ཀང་སོད་སོལ་ཡོད་པ་༼བོན་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཀའ་བསྟན་གཉིས་སོར་རགས་ཙམ་གེང་བ།༽ཞེས་པར་
གསལ། དེ་བཞིན་དུ་མག་པས་མནའ་མར་གཙུག་གཡུའམ་ཐོད་གཡུ་ཞེས་པའི་གཡུ་ཞིག་སོད་པ་དང་། མནའ་མས་གཡུ་ནི་བུ་
མེད་ཀི་རྒྱན་ཆ་གཙོ་བོའམ་ར་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ནི་རང་གི་ཟླ་བོར་བཅངས་པའི་མི་འགྱུར་བརེ་སེམས་དང་གཏན་
གི་དགའ་གོགས་ཡིན་པའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན།༼དགའ་བཞི་བའི་མི་རབས་ཀི་བྱུང་བ་བརོད་པ་ཟོལ་མེད་གཏམ་གི་རོལ་མོ་
ལས༽་གསུངས་པ་ལྟར་ན། གསེར་དང་གཡུ་གཉིས་ནི་རྒྱན་ཆ་ཙམ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀི་མཆོད་པའི་ནང་དུ་བེད་སོད་བྱ་སོལ་
ཡོད་པའི་རྫས་དངོས་ཙམ་མིན་པར། ཚེ་སོག་དབུགས་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་མི་ཚེའི་མཚོན་རྟགས་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་
ཡིན་པར་གེང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོན་གི་དཔེ་ཆ་འགའི་ནང་དུ། དེ་ནས་དབུ་ལ་ལ་ཐོད་བཅིངས། །ཁ་གསེར་ཁ་གཡུ་ཞལ་དུ་
མུར། །གསེར་དང་གཡུ་ཡི་སོན་མེ་བཏེགས། །མདའ་དར་ཕར་ལ་འདི་སད་དོ། ཞེས་༼མཁའ་ཀོང་གསང་མདོས༽སུ་གསལ།
ཞེས་གསུངས་སོ།།
དེ་འབེལ་གི་སོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའི་བན་བོན་གི་ཁོད་དུ་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་སྔགས་པ་དང་ཆོས་པ་རྣམས་ཀིས་བླ་འགུག་
བླ་འབོད་ཀི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས།

བླ་ཡར་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་བླ་ཚུར་འགུག་ཐབས་ཀི་ཆོ་ག་ཉམས་ལེན་རྣམས་ཀང་ད་

ལྟའི་བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཤིང་རང་རེའི་སི་ཚོགས་ཁོད་དུ་ཉམས་ལེན་གནང་བཞིན་དུ་མཆིས། ཡང་ཏུན་ཧོང་ནས་རྙེད་པའི་
ཡིག་ཆའི་ནང་བླ་འགུག་བྱེད་པའི་སྒྲུང་སྙན་པོ་འགའ་ཡོད་ཞེས་༼མདའ་དང་འཕང་༽25ནང་དུ་བཀོད་འདུག་ཀང་ཚིག་ཚོགས་
མང་བས་རེ་ཞིག་མ་བཀོད་དོ། གཞན་ཡང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། གསོན་པོའ ་ི བླ་སྲུང་བ་ལ་བླ་རོ་སོག་འཁོར་ཞེས་རང་
གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་པའི་སྲུང་མའི་སྔགས་དང་འདོད་གསོལ་རྣམས་བླ་རོ་ཞེས་ལགས་རོ་ཟུར་གསུམ་པ་ལ་བིས་ནས་ལུས་

25

མཁར་རེའུ་བསམ་གཏན། མདའ་དང་འཕང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

ལ་བཅངས་སོལ་དང། སོག་འཁོར་ཞེས་རང་གི་བསྟེན་པས་སྲུང་མའི་སྔགས་ཡོད་པའི་འཁོར་ལོ་རས་སམ། ཤོག་བུར་བིས་
ནས་སྲུང་མ་དངོས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཅངས་ནས་རང་གི་ལུས་དང་འབལ་མེད་དུ་ལུས་ལ་བཅངས་སོལ་ཡོད་པར་གསུངས།།
གཞན་ཡང་། དབྱུ་གུ་དབྱུག་པ་ཆུས་ཁྱེར་འདྲ། །སང་པོ་རྣམས་ཀི་བླ་སར་ཡིན། །བ་ཉེ་སྔགས་པའི་ཧོམ་ཁུང་འདྲ། །སྔགས་པ་
རྣམས་ཀི་བླ་སར་གགས། །སྨིན་དྲུག་གཡང་ཞ་ལག་ཡ་འདྲ། །གཡང་དཀར་ལུག་གི་བླ་སར་ཡིན། །(སྣར་མ)བེའུ་རྫི་དམར་པོ་
ཞེས་བྱ་བ། །དཀར་ནག་ཕྱུགས་ཀི་བླ་སར་ཡིན། །(བོན)འགོ་བཞིན་ནི་མི་གསུམ་གླུ་ལེན་འདྲ། །བོན་པོ་རྣམས་ཀི་བླ་སར་
ཡིན། །སྤུར་(བྱི་བཞིན)ནི་རྫི་བོའ ་ི འུར་མཐིལ་འདྲ། །རྫི་བོ་རྣམས་ཀི་བླ་སར་ཡིན། ཞེས། མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་བརྒྱུད་
མྱོང་བའི་བོད་མི་རིགས་ཀི་གོ་རྟོགས་དང་ངག་རྒྱུན་དུ་ཕི་རོལ་འཇིག་རྟེན་དང་། ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་གི་འཚོ་གནས་ཀི་བདེ་
སྡུག་ལ་འབེལ་ཐག་དམ་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་རེའི་འཚོ་གནས་སྲུང་བའི་ལག་ལེན་ཡང་སྔར་ནས་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནི་
ཇི་འདྲའི་ངོ་མཚར་ཞིག་རེད་ཨང་།
མདོར་ན་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁོད་གདོད་མའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་མྱོང་རིམ་བསགས་ཀིས་བོད་ཀི་རིག་
གནས་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཇི་ཙམ་གནས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་
འཚོལ་བ་དང། དེའི་ཁོད་ནས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ནས་བླ་ཡི་སོར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། སི་ཚོགས་འཚོ་བའི་
ཁོད་ཆོ་ག་ལག་ལེན་མི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་མི་རིགས་གཞན་གི་རིག་གཞུང་ན་མཐོང་དུ་མེད་པའི་བོད་ཀི་ཐུན་
མོང་མིན་པའི་རིག་གནས་ཀི་ཚབ་མཚོན་ལྟ་བུར་ངེས།

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ཉིད་ནི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་

རྟོགས་ཐུབ་པའི་རྣམ་དཔྱོད་མེད་ལ། ལྷག་པར་བསམ་བློའ ་ི རྒྱབ་ལོངས་རྟོགས་ནུས་པའི་ཤེས་རབ་དབེན་པས། རེ་ཞིག་ཡིག་ཆ་
རེ་གཉིས་བལྟས་ནས་གེང་ཁུལ་བྱས་པར་ནོར་བའི་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངེས་ན་ཀུན་གིས་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་བཀའ་
སོབ་ལམ་སྟོན་གང་མང་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་བཅས་མཇུག་བསྡུས་པའོ།།

ཟུར་བལྟའི་ཕག་དཔེ་ཁག
༡༽

༢༽
༣༽
༤༽
༥༽

བསམ་གྲུབ་ཀིས་བརམས། བོད་རིགས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

མགོ་ལོག་དབང་ཆེན་འབུམ་གི་སྨན་པ་ཏིང་འཛིན། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ་
བརྒྱད་བཅུ་ར་བཞི་དང་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའི་དཔེ་རིས་བཞུགས་སོ། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།

མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། ཀྲུང་གོའ ་ི མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས། བར་དཀྲོལ་གསེར་གི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
དག་ཡིག་གསར་བསིགས། དག་ཡིག་རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང།

༦༽

གོང་པ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཀྲོའུ་ཝེ། སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་གི་སོབ་མའི་རྒྱུན་མཁོའ ་ི མིང་མཛོད། ཀྲུང་གོའ ་ི མི་རིགས་དཔེ་

༧༽

བདུད་འདུལ་གིས་རོམ་སིག་བྱས། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། གསོ་རིག་ཚིག་མཛོད་ཡོངས་འདུའི་དགའ་

༨༽

དག་ཡིག་གསར་བསིགས་དག་བཅོས་མ། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།

༩༽

སྐྲུན་ཁང།
ཚལ།

བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད་རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསིགས། བོན་གི་ཤེས་རིག་ཚིག་མཛོད། བོད་ལྔོངས་མི་
དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།

༡༠༽ བཀྲ་ཤིས་ཀིས་བརམས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
༡༡༽

མཁས་དབང་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་བཞུགས་སོ། བོད་གཞུང་སྨན་རིས་
ཁང་། འཕགས་ཡུལ་དྷ་རམ་ས་ལ།

༡༢༽ གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་སྨན་བླའི་དགོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞིའི་གསལ་བྱེད་བེཌཱུརྱ་སྔོན་པོའ ་ི མ་ལི་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༣༽ དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གིས་བརམས། གངས་ཅན་གསོ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་ངོགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་།

༡༤༽ ཀུན་མཁྱེན་རིག་འཛིན་ཆོས་གགས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་བཀའ་མཆན་ཐེམ་སང་མ། སོང་བཙན་དཔེ་མཛོད་ཁང་།
༡༥༽ མཁས་དབང་སྐྱེམས་པ་ཚེ་དབང། མཁས་དབང་སྐྱེམ་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་
བཞུགས་སོ།། དེབ་གསུམ་པ། བོད་གཞུང་སྨན་རིས་ཁང་།

༡༦༽ ཟུར་མཁར་བློ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་པ་མེས་པོའ ་ི ཞལ་ལུང་།
༡༧༽ སྟག་འབྲུག་ཚེ་རིང། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེད་རོམ་གཅེས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
༡༨༽

སྙན་གགས་དང་རྣམ་ཐར་འཚོ་གཉིས་ཀིས་བསིགས། མེ་བཙའི་གདམས་པ་ཕོགས་བསིགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༩༽ གཙོ་སིག་པ། བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། དེའུ་དམར་གསུང་རོམ་
གཅེས་བཏུས། མི་རིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང །

༢༠༽ ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གིས་བརམས། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགེལ་ཆེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
༢༡༽ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་
སོ། བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༢༢༽ དེའུ་དམར་གསུང་རོམ་གཅེས་བཏུས། གཙོ་སིག་པ། བྱ་མདོ་ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ནད་ཐོག་
ལག་ལེན། མི་རིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང །

༢༣༽ མཁར་རེའུ་བསམ་གཏན་གི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསིགས། མདའ་དང་འཕང་། ཀྲུང་གོའ ་ི བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
********************

