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ཕྱོཕྱོགས་བསྡུས་གསར་འགྱུར།

（（པརིཔརི་་ངསྟོསངསྟོས22པརིཔརི་་མཐུདམཐུད་་པཔ།།））རིང་མགསྟོ་རིང་ཐོསྟོན། རིང་
སྟསྟོབོས་རིང་སྤེསྤེལ་བྱུང་བོརི་བོརྟསྤེན། བླསྟོ་སྟསྟོབོས་དང་། ལ་རྒྱ། བླསྟོ་
གདསྤེང་བོཅིས་ཆསྤེས་ཆསྤེརི་བོསྐྱསྤེད་ཅིཅིང་། ལསྟོ་རྒྱུས་ཀྱཅི་འཕེསྤེལ་རིཅིམ་
ནང་བོསགས་པའཅི་ནུས་ཤུགས་ཆསྤེན་པསྟོ་དྲག་ཏུ་འཕྱུརི་བོ་དང་།
སྔོརི་བྱུང་མྱོསྟོང་མསྤེད་པའཅི་ལསྟོ་རྒྱུས་ཀྱཅི་རིང་འགུལ་སྙིཅིང་སྟསྟོབོས་དང་
ལསྟོ་རྒྱུས་ཀྱཅི་གསརི་གཏོསྟོད་སྙིཅིང་སྟསྟོབོས་རྒྱས་ཏོསྤེ། ཡིཅིད་ཆསྤེས་བོརྒྱ་
འགྱུརི་གྱིཅིས་ཁེསྤེངས་ཏོསྤེ་དུས་རིབོས་གསརི་པའཅི་ཀྲུང་གསྟོ་འཕེསྤེལ་
རྒྱས་འགྲསྟོ་བོའཅི་ལསྟོ་རྒྱུས་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་རྩསྟོམ་བོཞཅིན་ཡིསྟོད།

((གཉིཅིསགཉིཅིས།། )) ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་བོརྒྱའཅིབོརྒྱའཅི་་འབོདའབོད་་འཐོབོའཐོབོ་་ཀྱཅིསཀྱཅིས་་ཀྲུངཀྲུང་་ཧྭཧྭ་་
མཅིམཅི་་རིཅིགསརིཅིགས་་བོསྐྱརིབོསྐྱརི་་དརིདརི་་རླབོསརླབོས་་པསྟོཔསྟོ་་ཆསྤེཆསྤེ་་ཡིསྟོངཡིསྟོང་་བོབོ་་མངསྟོནམངསྟོན་་འགྱུརིའགྱུརི་་བྱསྤེདབྱསྤེད་་
པའཅིཔའཅི་་འགྲསྟོའགྲསྟོ་་ལམལམ་་ཡིངཡིང་་དགདག་་བོཏོསྟོདབོཏོསྟོད།། ཉིསྤེ་རིབོས་ཀྱཅི་རྗེསྤེས་སུ། འསྟོད་
སྟསྟོང་འབོརི་བོའཅི་ཤསྤེས་དཔལ་བོསྐྲུན་པའཅི་ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་ནཅི་
ཤསྤེས་དཔལ་གྱིཅི་རྒྱུན་མཐུད་དཀོའ་བོའཅི་ཉིམས་ཉིསྤེན་ཚབོས་
ཆསྤེན་ལ་འཕྲད་ཅིཅིང་། འཛིམ་གླིཅིང་གཅི་མདུན་དུ་ཉིམས་རྒུད་དུ་
གྱུརི་པའཅི ་རྣམ་པ་ཞཅིག་མངསྟོན་ཡིསྟོད། ལསྟོ ་ངསྟོ ་བོརྒྱའཅི ་རིཅིང་ལ།
ཏོང་གཅིས་མཅི་དམངས་ཀྱཅི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་དསྤེ་འབོད་བོརྩསྟོན་ལྷསྟོད་མསྤེད་
དང་ཡིརི་རྒྱས་བོརྩསྟོན་ལསྤེན་བྱས་ཏོསྤེ། ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་བོསྐྱརི་
དརི་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་ཡིསྟོང་བོ་མངསྟོན་འགྱུརི་བྱསྤེད་པའཅི་འགྲསྟོ་ལམ་
ཡིང་དག་ལསྤེགས་གྲུབོ་ངང་བོཏོསྟོད་ཡིསྟོད། ཀྲུང་གསྟོ་ནཅི་ཁེ་ཐོསྟོརི་
དགུ་ཐོསྟོརི་དང་སྲན་ཕུང་ཐོསྟོརི་བོ་ལྟ་བུ་ནས་ཚད་མཐོསྟོའ འི་གཅིཅིག་
གྱུརི་དང་མཅི་རིཅིགས་མཐུན་སྒྲིཅིལ་བྱུང་བོའཅི་བོརི་དང་། དབུལ་
ཕེསྟོངས་ཉིམ་ཐོག་དང་དབུལ་ཞཅིང་ཕེསྟོངས་པ་ནས་ཕྱོསྟོགས་
ཡིསྟོངས་ནས་འབྱསྟོརི་འབྲིཅིང་དང་སྟསྟོབོས་འབྱསྟོརི་མངའ་ཐོང་རྒྱས་
པའཅི ་བོརི། གཞན་དབོང་དུ་གྱུརི་ནས་རྡུང་རྡསྤེག་དང་བོརྙས་
བོཅིསྟོས་ཚད་མསྤེད་མྱོསྟོང་བོ་ནས་རིང་བོཙོན་རིང་བོདག་དང་གདསྤེང་
ཚཚོད་བོརྟན་པསྟོ་བྱུང་བོའཅི་བོརི་ཏོསྤེ། ལསྟོ་བོཅུ་ཕྲག་ཁེ་ཤས་ཀྱཅི་དུས་
ཚཚོད་སྤྱད་དསྤེ་དརི་རྒྱས་ཆསྤེ་བོའཅི་རྒྱལ་ཁེབོ་ལསྟོ་ངསྟོ་བོརྒྱ་ཕྲག་ཁེ་ཤས་
རིཅིང་བོསྐྱསྟོད་པའཅི་བོཟོསྟོ་ལས་ཅིན་གྱིཅི་ལསྟོ་རྒྱུས་བོརྒྱུད་རིཅིམ་ཡིསྟོངས་
སུ་བོསྐྱསྟོད་ནས། དཔལ་འབྱསྟོརི་མགྱིསྟོགས་མྱུརི་འཕེསྤེལ་རྒྱས་དང་
སྤྱཅི་ཚཚོགས་ཡུན་རིཅིང་བོརྟན་བོརླཅིང་བྱུང་བོའཅི་ངསྟོ་མཚརི་ཆསྤེན་པསྟོ་
གཉིཅིས་བོཏོསྟོད་ཡིསྟོད། དསྤེ་རིཅིང་། ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་ཀྱཅིས་འཛིམ་
གླིཅིང་ལ་དཔྱཅིད་ཀྱཅི་དཔལ་ཡིསྟོན་བོཞད་པ་ལྟ་བུའཅི་རྣམ་པ་མངསྟོན་ཏོསྤེ་
འཛིམ་གླིཅིང་གཅི་ཤརི་ཕྱོསྟོགས་སུ་ཀྲོསྟོང་ངསྤེརི་འགྱིཅིང་ཡིསྟོད།

((གསུམགསུམ།། )) ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་བོརྒྱའཅིབོརྒྱའཅི་་འབོདའབོད་་འཐོབོའཐོབོ་་ཀྱཅིསཀྱཅིས་་མརིམརི་་ཁེསྤེཁེསྤེ་་
སཅིའཅིསཅིའཅི་་རིཅིངརིཅིང་་ལུགསལུགས་་ཀྱཅིཀྱཅི་་སྐྱསྤེསྐྱསྤེ་་སྟསྟོབོསསྟསྟོབོས་་ཆསྤེནཆསྤེན་་པསྟོཔསྟོ་་གསལགསལ་་སྟསྟོནསྟསྟོན་་བྱསབྱས་་ཡིསྟོདཡིསྟོད།།
མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅིས་མཅིའཅི་རིཅིགས་ཀྱཅི་སྤྱཅི་ཚཚོགས་གསྟོང་དུ་
འཕེསྤེལ་བོའཅི་ཆསྟོས་ཉིཅིད་གསལ་པསྟོརི་བོསྟན་ཞཅིང་། དསྤེ་ནཅི་འཇཅིག་
རྟསྤེན་ངསྟོས་འཛིའིན་དང་འཇཅིག་རྟསྤེན་སྒྱུརི་བོཀོསྟོད་བྱསྤེད་པའཅི་ཚན་རིཅིག་
དང་མཐུན་པའཅི་བོདསྤེན་དསྟོན་ཡིཅིན། དུས་མཚུངས་སུ། མརི་ཁེསྤེ་
སཅིའཅི ་རིཅིང་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་དང་འཕེསྤེལ་རྒྱས་གཏོསྟོང་ན།
རིཅིགས་པའཅི་གཞུང་ལུགས་ནས་ལག་ལསྤེན་བོརི་ཚང་མརི་འཛིམ་
གླིཅིང་ཡིསྟོངས་ཀྱཅི་མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་པས་དཀོའ་ཚཚེགས་ཤཅིན་
ཏུ་ཆསྤེ་ཞཅིང་འགྲན་སློསྟོང་རིང་བོཞཅིན་ལྡན་པའཅི་འབོད་བོརྩསྟོན་བྱསྤེད་
དགསྟོས། ལསྟོ་ངསྟོ ་བོརྒྱའཅི་རིཅིང་ལ། ཏོང་གཅིས་མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་
ལུགས་རིང་ཉིཅིད་ཀྱཅི་དརི་ཆའཅི་ངསྟོས་སུ་འབྲིཅི་བོ་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་བྱས་
ཤཅིང་། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྲུང་གསྟོ་ཅིན་དང་དུས་རིབོས་
ཅིན་དུ་འགྱུརི་བོརི་རྒྱུན་ཆད་མསྤེད་པརི་སྐུལ་འདསྤེད་བོཏོང་བོ་
དང་། བླསྟོ་རྒྱ་ཡིངས་པསྟོརི་བོརྟསྤེན་ནས་མཅིའཅི་རིཅིགས་ཀྱཅིས་གསརི་
སྐྲུན་བྱས་པའཅི་ཤསྤེས་དཔལ་གྱིཅི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བོའཅི་གྲུབོ་འབྲིས་
ཐོམས་ཅིད་བོསྡུ་ལསྤེན་བྱས་ཡིསྟོད་ལ། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་
ཀྲུང་གསྟོ་ཅིན་དུ་འགྱུརི་བོའཅི་ཚན་རིཅིག་དང་མཐུན་པའཅི་རིཅིགས་
པའཅི་གཞུང་ལུགས་ཀྱཅིས་ལག་ལསྤེན་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེརི་སྣསྤེ་ཁྲཅིད་ཡིསྟོད།
མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅི་ཚན་རིཅིག་རིང་བོཞཅིན་དང་བོདསྤེན་
དསྟོན་རིང་བོཞཅིན་དསྤེ་ཀྲུང་གསྟོརི་ཞཅིབོ་དཔྱད་གང་ལསྤེགས་ཐོསྟོབོ་པ་
དང་། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅི་མཅི་དམངས་རིང་བོཞཅིན་དང་

ལག་ལསྤེན་རིང་བོཞཅིན་དསྤེ་ཀྲུང་གསྟོརི་ལག་བོསྟརི་གང་ལསྤེགས་
བྱས་ཤཅིང་། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅི་སྒོསྟོ་འབྱསྤེད་རིང་བོཞཅིན་
དང་དུས་རིབོས་རིང་བོཞཅིན་དསྤེ་ཀྲུང་གསྟོརི་གང་ལསྤེགས་མངསྟོན་
པརི་བྱས་ཡིསྟོད། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྲུང་གསྟོ་ཅིན་དང་
དུས་རིབོས་ཅིན་དུ་སྒྱུརི་བོརི་རྒྱུན་མ་ཆད་པརི་ལསྤེགས་གྲུབོ་
བྱུང་སྟསྤེ། མརི་ཁེསྤེ་སཅིའཅི་རིཅིང་ལུགས་དསྤེ་ཉིཅིད་སྣང་བོརྙན་གསརི་
རྐྱེང་གཅི་ཐོསྟོག་ནས་འཛིམ་གླིཅིང་གཅི་མདུན་དུ་མངསྟོན་པརི་བྱས་པ་
དང་། འཛིམ་གླིཅིང་ཁྱོབོ་ཁེསྟོངས་ནས་སྤྱཅི་ཚཚོགས་རིཅིང་ལུགས་
དང་མ་རྩའཅི་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅི་འདུ་ཤསྤེས་འཛིའིན་སྟངས་རིཅིགས་
གཉིཅིས་དང་། སྤྱཅི་ཚཚོགས་ལམ་ལུགས་རིཅིགས་གཉིཅིས་ཀྱཅི་ལསྟོ ་
རྒྱུས་ཀྱཅི་འཕེསྤེལ་འགྱུརི་དང་དསྤེའཅི་རྩསྟོད་འགྲན་ཐོད་སྤྱཅི་ཚཚོགས་
རིཅིང་ལུགས་ལ་ཕེན་པའཅི་ཕྱོསྟོགས་སུ་འགྱུརི་ལྡསྟོག་གལ་ཆསྤེན་
འབྱུང་དུ་བོཅུག་ཡིསྟོད།

((བོཞཅིབོཞཅི།། )) ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་བོརྒྱའཅིབོརྒྱའཅི་་འབོདའབོད་་འཐོབོའཐོབོ་་ཀྱཅིསཀྱཅིས་་འཛིམའཛིམ་་
གླིཅིངགླིཅིང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་རྒྱུསརྒྱུས་་འཕེསྤེལའཕེསྤེལ་་རིཅིམརིཅིམ་་ལལ་་ཤུགསཤུགས་་རྐྱེསྤེནརྐྱེསྤེན་་གཏོཅིངགཏོཅིང་་ཟོབོཟོབོ་་ཐོསྤེབོསཐོསྤེབོས་་
ཡིསྟོདཡིསྟོད།། ཏོང་དང་མཅི་དམངས་ཀྱཅི་བྱ་གཞག་ནཅི་མཅིའཅི་རིཅིགས་ཡིརི་
ཐོསྟོན་ཡིསྟོང་བོའཅི་བྱ་གཞག་གཅི་གྲུབོ་ཆ་གལ་ཆསྤེན་ཞཅིག་ཡིཅིན། ལསྟོ་ངསྟོ་
བོརྒྱའཅི་རིཅིང་ལ། ཏོང་གཅིས་ཀྲུང་གསྟོའ འི་མཅི་དམངས་ལ་བོདསྤེ་སྐྱཅིད་
དསྟོན་གཉིསྤེརི་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་བོསྐྱརི་དརི་ཡིསྟོང་བོ་དསྟོན་
གཉིསྤེརི་བྱསྤེད་ཀྱཅིན་ཡིསྟོད་པ་མ་ཟོད། མཅིའཅི་རིཅིགས་ཡིརི་ཐོསྟོན་ཡིསྟོང་བོ་
དང་འཛིམ་གླིཅིང་སྤྱཅི་སྙིསྟོམས་ཆསྤེན་པསྟོ་ཡིསྟོང་བོ་ཡིང་དསྟོན་གཉིསྤེརི་བྱསྤེད་
ཀྱཅིན་ཡིསྟོད་ཅིཅིང་། འབོད་བོརྩསྟོད་ལྷསྟོད་མསྤེད་ཀྱཅིས་འབོད་འཐོབོ་
བྱས་ཏོསྤེ་འཛིམ་གླིཅིང་འཕེསྤེལ་རྒྱས་ཀྱཅི་འགྲསྟོ་ཕྱོསྟོགས་དང་རྣམ་པ་ལ་
འགྱུརི་ལྡསྟོག་གཏོཅིང་ཟོབོ་བོཏོང་ཡིསྟོད། ཏོང་གཅིས་མཅི་དམངས་ཀྱཅི་
འགསྟོ་ཁྲཅིད་དསྤེ་ཀྲུང་གསྟོའ འི་རྣམ་པའཅི་དསྤེང་རིབོས་ཅིན་གྱིཅི་འགྲསྟོ་ལམ་
ཐོསྟོག་ལསྤེགས་གྲུབོ་ངང་བོསྐྱསྟོད་དསྤེ་མཅིའཅི་རིཅིགས་ཀྱཅི་ཤསྤེས་དཔལ་གྱིཅི་
རྣམ་པ་གསརི་པ་བོཏོསྟོད་པ་དང་། འཕེསྤེལ་རྒྱས་འགྲསྟོ་བོཞཅིན་པའཅི་
རྒྱལ་ཁེབོ་དསྤེང་རིབོས་ཅིན་གྱིཅི་ཕྱོསྟོགས་སུ་སྐྱསྟོད་པའཅི་ཐོབོས་ལམ་
རྒྱ་སྐྱསྤེད་བོཏོང་སྟསྤེ། འཛིམ་གླིཅིང་ཐོསྟོག་གང་མགྱིསྟོགས་འཕེསྤེལ་རྒྱས་
འགྲསྟོ་འདསྟོད་ཡིསྟོད་ལ་རིང་ཉིཅིད་ཀྱཅི་རིང་ཚུགས་རིང་བོཞཅིན་སྲུང་
འཛིའིན་བྱསྤེད་འདསྟོད་ཀྱང་ཡིསྟོད་པའཅི་རྒྱལ་ཁེབོ་དང་མཅི་རིཅིགས་ལ་
གདམ་ག་གསརི་རྐྱེང་ཞཅིག་འདསྟོན་སྤྲོསྟོད་བྱས་ཡིསྟོད། ཏོང་གཅིས་
མཅིའཅི་རིཅིགས་ཀྱཅི་ལས་དབོང་གཅིཅིག་མཐུན་ཚཚོགས་པ་འཛུགས་
པརི་སྐུལ་འདསྤེད་བོཏོང་སྟསྤེ། མཅིའཅི་རིཅིགས་ཀྱཅི་གནད་དསྟོན་གལ་
ཆསྤེན་ཐོག་གཅིསྟོད་བྱསྤེད་ཆསྤེད་དང་། ཡུན་རིཅིང་ཞཅི་བོདསྤེ་དང་། ཡིསྟོངས་
ཁྱོབོ་བོདསྤེ་འཇགས། མཉིམ་དུ་དརི་རྒྱས། སྒོསྟོ་འབྱསྤེད་ཁེསྟོང་ཡིངས།
དག་གཙོང་མཛིཚེས་སྡུག་བོཅིས་ཀྱཅི་འཛིམ་གླིཅིང་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱསྤེད་པརི་ཀྲུང་གསྟོའ འི་བླསྟོ་གྲསྟོས་དང་། ཀྲུང་གསྟོའ འི་ཇུས་གཞཅི། ཀྲུང་
གསྟོའ འི་སྟསྟོབོས་ཤུགས་བོཅིས་སྐྱསྤེས་སུ་ཕུལ་ནས། མཅིའཅི་རིཅིགས་
འཕེསྤེལ་རྒྱས་དང་ཡིརི་ཐོསྟོན་ལ་སྐུལ་འདསྤེད་གཏོསྟོང་བོའཅི་སྟསྟོབོས་
ཤུགས་གལ་ཆསྤེན་ཞཅིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིསྟོད།

((ལྔལྔ།། )) ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་བོརྒྱའཅིབོརྒྱའཅི་་འབོདའབོད་་འཐོབོའཐོབོ་་ཀྱཅིསཀྱཅིས་་དུསདུས་་རིབོསརིབོས་་
ཀྱཅིཀྱཅི་་མདུནམདུན་་གྲལགྲལ་་དུདུ་་སྐྱསྟོདསྐྱསྟོད་་པའཅིཔའཅི་་ཀྲུངཀྲུང་་གསྟོའ འིགསྟོའ འི་་གུངགུང་་ཁྲནཁྲན་་ཏོངཏོང་་སྐྲུནསྐྲུན་་བོཟོསྟོབོཟོསྟོ་་
བྱསབྱས་་ཡིསྟོདཡིསྟོད།། ཏོང་དབུ་བོརྙསྤེས་དུས་ཏོང་ཡིསྟོན་ལྔ་བོཅུ་ལྷག་ཙོམ་
ལས་མསྤེད། དསྤེ་རིཅིང་ཏོང་ཡིསྟོན་བྱསྤེ་བོ་དགུ་དང་ས་ཡི་ལྔ་ལྷག་ཙོམ་
ཡིསྟོད་ཅིཅིང་། མཅི་འབོསྟོརི་དུང་ཕྱུརི་བོཅུ་བོཞཅི་ལྷག་ཡིསྟོད་པའཅི་རྒྱལ་
ཁེབོ་ཆསྤེན་པསྟོརི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་བྱསྤེད་བོཞཅིན་ཡིསྟོད་ལ། གསྟོ་ལ་ཧྲིཅིལ་པསྟོརི་
ཤུགས་རྐྱེསྤེན་བོཟོསྟོ་ཤུགས་ཆསྤེན་པསྟོ་ལྡན་པའཅི་འཛིམ་གླིཅིང་གཅི་སྲཅིད་
འཛིའིན་ཏོང་ཆསྤེན་པསྟོ་ཨང་དང་པསྟོརི་གྱུརི་ཡིསྟོད། ལསྟོ་ངསྟོ་བོརྒྱའཅི་རིཅིང་
ལ། ཏོང་གཅིས་ངསྟོ་བོསྟོ་དང་དམཅིགས་ཡུལ་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་དང་།
ཕུགས་བོསམ་དང་དད་སསྤེམས་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས། ཐོསྟོག་མའཅི་བོསམ་
འདུན་དང་འགན་འཁྲཅི་བོརྟན་པསྟོརི་སྲུང་བོ་བོཅིས་བྱས་ཤཅིང་།
རིང་ངསྟོས་གསརི་བོརྗེསྤེ་བྱསྤེད་ཕེསྟོད་པ་དང་། ཤཅི་གསསྟོན་ལ་ཐུག་པའཅི་
འཐོབོ་རྩསྟོད་དང་དཀོའ་སྤྱད་འབོད་བོརྩསྟོན་གྱིཅི་ཁྲསྟོད་ནས་ཉིསྤེན་ཁེ་
དང་ཚཚོད་བོགམ་སྣ་ཚཚོགས་ཐོསྤེག་ཅིཅིང་བླསྟོས་གཏོསྟོང་ཧ་ཅིང་ཆསྤེན་པསྟོ་

བྱས་པ་དང་། མངསྟོན་གསལ་གྱིཅི་ཆབོ་སྲཅིད་ཀུན་སྤྱསྟོད་ཞུན་བོརྡརི་
ཐོསྟོབོ་ནས། ཏོང་འཛུགས་སྙིཅིང་སྟསྟོབོས་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་འབྱུང་ཁུངས་
སུ་བྱས་པའཅི་སྙིཅིང་སྟསྟོབོས་ཀྱཅི་མ་ལག་ཆགས་པ་དང་། ཏོང་གཅི་
སྔོསྟོན་ཐོསྟོན་རིང་བོཞཅིན་དང་དྭངས་གཙོང་རིང་བོཞཅིན་རྒྱུན་འཛིའིན་
བྱས་ཤཅིང་། ཏོང་གཅི་སྲཅིད་སྐྱསྟོང་ནུས་པ་དང་འགསྟོ་ཁྲཅིད་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་
ཆད་མསྤེད་པརི་མཐོསྟོ་རུ་ཕྱོཅིན་ཏོསྤེ། ཀྲུང་གསྟོའ འི་ཁྱོད་ཆསྟོས་ལྡན་པའཅི་སྤྱཅི་
ཚཚོགས་རིཅིང་ལུགས་ཀྱཅི་འགྲསྟོ་ལམ་ཐོསྟོག་ཀྲུང་གསྟོའ འི་མཅི་དམངས་ཀྱཅི་
འགསྟོ་ཁྲཅིད་དསྤེ་ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་བོསྐྱརི་དརི་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་ཡིསྟོང་བོའཅི་
ཕྱོསྟོགས་སུ་ཕྱོཅིརི་ལྡསྟོག་མསྤེད་པརི་སྐྱསྟོད་བོཞཅིན་ཡིསྟོད་པས། ཀྲུང་གསྟོའ འི་
གུང་ཁྲན་ཏོང་ནཅི་རླབོས་ཆསྤེན་གཟོཅི་བོརྗེཅིད་ཡིང་དག་བོཅིས་ཀྱཅི་
ཏོང་ཞཅིག་ཡིཅིན་པརི་ངསྟོ་གནསྟོང་མཅི་དགསྟོས།
དྲུགདྲུག ཀྲུངཀྲུང་་གསྟོའ འིགསྟོའ འི་་གུངགུང་་ཁྲནཁྲན་་ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་ལསྟོལསྟོ་་བོརྒྱའཅིབོརྒྱའཅི་་

འབོདའབོད་་འཐོབོའཐོབོ་་ཀྱཅིཀྱཅི་་ལསྟོལསྟོ་་རྒྱུསརྒྱུས་་ཉིམསཉིམས་་མྱོསྟོངམྱོསྟོང་།་།
ལསྟོ་ངསྟོ་བོརྒྱའཅི་རིཅིང་ལ། ཏོང་གཅིས་མཅི་དམངས་ཀྱཅི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་

དསྤེ་འབོད་འཐོབོ་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་བྱས་ནས། ཡིརི་བོརྩསྟོན་ཁྲསྟོད་ཐོསྟོད་
རྒལ་བྱུང་བོ་དང་། འགལ་རྐྱེསྤེན་ཁྲསྟོད་དཔའ་ངརི་ཆསྤེརི་བོསྐྱསྤེད།
ཕྱོསྟོགས་བོསྡོསྟོམས་ཁྲསྟོད་ཡིརི་རྒྱས་གཏོསྟོང་བོ་བོཅིས་བྱས་ཏོསྤེ། ལསྟོ་
རྒྱུས་ཀྱཅི་ཉིམས་མྱོསྟོང་རྩ་ཆསྤེན་བོསགས་ཡིསྟོད།

((གཅིཅིགགཅིཅིག)) ཏོངཏོང་་གཅིགཅི་་འགསྟོའགསྟོ་་ཁྲཅིདཁྲཅིད་་རྒྱུནརྒྱུན་་འཁྱོསྟོངསའཁྱོསྟོངས་་བྱསྤེདབྱསྤེད་་པཔ།། ཀྲུང་
གསྟོའ འི་གུང་ཁྲན་ཏོང་ནཅི་ང་ཚཚོའཅི་བྱ་གཞག་ལ་འགསྟོ་ཁྲཅིད་བྱསྤེད་པའཅི་
སྲསྟོག་ཤཅིང་གཅི་སྟསྟོབོས་ཤུགས་ཡིཅིན། ཀྲུང་གསྟོའ འི་མཅི་དམངས་དང་
ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་ཀྱཅིས་ཉིསྤེ་རིབོས་རྗེསྤེས་ཀྱཅི་ལསྟོ་རྒྱུས་དང་ལས་
དབོང་བོསྒྱུརི་ཐུབོ་དསྟོན་དང་དསྤེ་རིཅིང་གཅི་གྲུབོ་འབྲིས་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་
འདཅི་འདྲ་ལསྤེན་ཐུབོ་པའཅི་ཆསྤེས་རྩ་བོརི་གྱུརི་པའཅི་རྒྱུ་རྐྱེསྤེན་ནཅི་ཀྲུང་
གསྟོའ འི་གུང་ཁྲན་ཏོང་གཅི་འགྱུརི་མསྤེད་སྟསྟོབོས་ལྡན་གྱིཅི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་ཡིསྟོད་
པས་ཡིཅིན། ཀྲུང་གསྟོའ འི་གུང་ཁྲན་ཏོང་མསྤེད་ན་ཀྲུང་གསྟོ་གསརི་པ་
མསྤེད་པ་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མཅི་རིཅིགས་བོསྐྱརི་དརི་རླབོས་པསྟོ་ཆསྤེ་ཡིསྟོང་མཅི་
སྲཅིད་པ་ལསྟོ་རྒྱུས་དང་དསྟོན་དངསྟོས་ཚང་མའཅི་ཐོསྟོག་ནས་རི་འཕྲསྟོད་
བྱུང་ཡིསྟོད། འཛིམ་གླིཅིང་འདཅིའཅི་སྟསྤེང་ང་ཚཚོའཅི་ཆསྤེས་ཆསྤེ་བོའཅི་སྲཅིད་ཏོང་
དང་མཅི་འབོསྟོརི་ཆསྤེས་མང་བོའཅི་རྒྱལ་ཁེབོ་འདཅི་བོཅིསྟོས་སྐྱསྟོང་ཡིག་པསྟོ་
བྱསྤེད་དགསྟོས་ན། ངསྤེས་པརི་དུ་ཏོང་གཅི་ཕྱོསྟོགས་ཡིསྟོངས་ཀྱཅི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་
རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་བྱསྤེད་པ་དང་ལྷག་པརི་དུ་ཏོང་ཀྲུང་དབྱང་གཅི་
གཅིཅིག་སྡུད་གཅིཅིག་གྱུརི་གྱིཅི ་འགསྟོ ་ཁྲཅིད་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་དང་།
དམངས་གཙོཚོ་གཅིཅིག་སྡུད་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་བྱས་ཏོསྤེ།
ཏོང་གཅིས་ཐོསྟོག་མཐོའ་བོརི་གསུམ་དུ་ཁྱོསྟོན་ཡིསྟོངས་ཀྱཅི་གནས་ཚུལ་
གཅིཅིག་འདསྟོམས་དང་ཕྱོསྟོགས་སསྟོ་སསྟོ་མཐུན་སྦྱོསྟོརི་ཡིསྟོང་བོརི་འགན་
ལསྤེན་ཏོན་ཏོཅིག་བྱསྤེད་དགསྟོས། ང་ཚཚོས་ཏོང་གཅི་ཕྱོསྟོགས་ཡིསྟོངས་ཀྱཅི་
འགསྟོ་ཁྲཅིད་གཡིསྟོ་འགུལ་མསྤེད་པརི་རྒྱུན་འཁྱོསྟོངས་དང་། ཏོང་
སྲསྟོག་ཤཅིང་ཡིཅིན་པ་དང་ཏོང་ཀྲུང་དབྱང་གཅི ་དབོང་གྲགས་
མཐོའ་གཅིཅིག་ཏུ་སྲུང་སྐྱསྟོང་། ཏོང་གཅི་འགསྟོ་ཁྲཅིད་ཀྱཅི་ཆབོ་སྲཅིད་
དགསྤེ་མཚན་འདསྟོན་སྤེསྤེལ་གང་ལསྤེགས་བོཅིས་བྱས་ཏོསྤེ། ཏོང་གཅི་
འགསྟོ་ཁྲཅིད་དསྤེ་ཏོང་དང་རྒྱལ་ཁེབོ་ཀྱཅི་བྱ་གཞག་གཅི་ཁྱོབོ་ཁེསྟོངས་
སསྟོ་སསྟོ་དང་། ཕྱོསྟོགས་སསྟོ་སསྟོ། ལྷུ་ཚའིགས་སསྟོ་སསྟོ་བོཅིས་སུ་དསྟོན་
འཁྱོསྟོལ་བྱུང་ཚཚེ ། ཏོང་ཡིསྟོངས་དང་། དམག་ཡིསྟོངས། རྒྱལ་
ཡིསྟོངས་མཅི་རིཅིགས་ཁེག་གཅི་མཅི་དམངས་རྣམས་རྡསྟོག་རྩ་གཅིཅིག་
སྒྲིཅིལ་གྱིཅིས་མདུན་དུ་སྐྱསྟོད་པརི་འགན་ལསྤེན་ཏོན་ཏོཅིག་བྱསྤེད་ཐུབོ་
ངསྤེས་རིསྤེད།

((གཉིཅིསགཉིཅིས།། )) མཅིམཅི ་་དམངསདམངས་་བླབླ་་ནན་་མསྤེདམསྤེད་་པཔ་་རྒྱུནརྒྱུན་་འཁྱོསྟོངསའཁྱོསྟོངས་་
བྱསྤེདབྱསྤེད་་པཔ།། ཏོང་གཅི ་རྩ་བོ་ཚུགས་ས་མཅི ་དམངས་དང་། ཁྲག་
རྒྱུན་འཁེསྟོརི་ས་མཅི ་དམངས། སྟསྟོབོས་ཤུགས་འབྱུང་ས་མཅི ་
དམངས་བོཅིས་ཡིཅིན་པས། མཅི ་དམངས་ནཅི ་ཏོང་གཅིས་སྲཅིད་
སྐྱསྟོང་རྒྱལ་དརི་བྱསྤེད་པའཅི་བླསྟོ ་གདསྤེང་ཆསྤེ་ཤསྟོས་ཡིཅིན། དམངས་
སསྤེམས་ནཅི ་ཆབོ་སྲཅིད་ཆསྤེ ་ཤསྟོས་དང་། དྲང་བོདསྤེན་ནཅི ་སྟསྟོབོས་
ཤུགས་ཆསྤེ་ཤསྟོས་ཡིཅིན།（（འཕྲསྟོའཕྲསྟོ་་མམ་་པརིཔརི་་ངསྟོངསྟོསས24པརིཔརི་་གཟོཅིགསགཟོཅིགས།།））


