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བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ། 
རྫོང་ཁ། ༢༠༢༢ 
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ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ། 

 
རོང་ཁ། ༢༠༢༢ 

Liberation through Hearing during the Intermediate State   
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࿉ 
 
༆འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་
ཆེ། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་དང་རྒྱལ་བཙུན། མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས་ དེ་ལས་འབྲུག་པའི་འབངས་
མི་སེར་ཡོངས་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 
 
 
  



~ v ~ 
 

ནཡ་ཐཕང༌།  ©༢༠༡༥  ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་གཞུང་།  
 
ནཡ་ཐཕང་ཧྲིར་བུབྷ་ཟབྲུག་གཞུང་ལཱི་འོཐན་རཥ་ ཡིག་ཏོག་གི་གདྷང་ཕ་མེཐ་ནཡ་ ཕསྐྱཡ་སྐྲུདྷ་ཐང་ཟདྲ་ཕཤུཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ རྩ་ཕ་
རཥ་བྷཚཐ་མི་ཆོག 
 
 
ནཡ་ཐེངཥ་ཐང་ན།  སྤྱི་རོ་༢༠༡༥ ལཱི། 
གློག་དེཕ། སྤྱི་རོ་༢༠༢༢ ལཱི། 
  
  
ཞཕ་ཆོཥ་གསུང་ཕ་ནོ། གུ་རཱི་རིདྷ་ནོ་ཆེ། 
ཞཕ་ཆོཥ་གཏེཡ་རཥ་ཕཎོདྷ་མི། གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་ གླིང་ན། 
རོང་ཁའི་ཏོག་སྐཐ་སྒྱུཡ་ན། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ། 
ཞུདྷ་ཐག་ན། ཐགེ་ཕཤེཥ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཐཕང་ཕྱུག རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། 
ཞུདྷ་ཐག་རཥ་ཡོགཥ། རྣབྷ་རྒྱར་ཕྲིདྷ་རཥ།  རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། 

ཕཀྲ་ཤིཥ་ཚེ་ཐཕང་།  རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། 
ཞུདྷ་ལྷག ཐགེ་ཕཤེཥ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཐཕང་ཕྱུག རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། 
གློག་བྷཛུཕ། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ། 
གློག་དེཕ་ཕཀོཐ་རིཥ། རྣབྷ་རྒྱར་ཟཕྲིདྷ་རཥ། རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། 
བྷ་ཐངུར་རྒྱཕ་སྐྱོཡ། ཟབྲུག་གཞུང་། 
རཥ་ཟགུར་ཟགོ་ཟདྲེདྷ་ན། རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ།  
ནཡ་སྐྲུདྷ། རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ། ཐིབྷ་ཕུག། 
 
 
  



~ vi ~ 
 

སྔོདྷ་ཕརྗོཐ། 
༆སྐྱེཥ་མེཐ་སོཥ་བྲར་ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང། །ཟགགཥ་མེཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་རོངཥ་སྐུ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ། །ངེཥ་མེཐ་ཡང་ལཡ་སྤྲུར་སྐུ་ནདྨ་
ཟབྱུང། །སྐུ་གསུབྷ་ཀུདྷ་ཟདུཥ་ཐནར་ལྡདྷ་བླ་བྷཡ་ཟདུཐ། །ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱིའི་རྣབྷ་ཡོར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་བྷཆོག །གཏེཡ་ཆེདྷ་གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་ གླིང་
ན་ཡི། །འང་གཥང་བླ་མེཐ་ཐེག་ན་རིབྷ་ཐགུའི་ཎོག །ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི། །ཉེཥ་ཕརྒྱུཐ་ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་
ཟདི། །ཐོདྷ་ཞཕ་བྷདྷ་ངག་ཐཀཡ་ནོ་གཅིག་ཐུཕ་སྨདྷ། །སྨདྷ་ལྗོངཥ་ཟགྲོ་ཕ་འོངཥ་ཀྱི་ཆོཥ་སྐར་དུ། །ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་ངོ་རྟགཥ་
རོང་ཁའི་ཏོག །གཥར་ར་གོ་ཕདེའི་ཕྱིཡ་དུ་ཕསྒྱུཡ་ཕ་ཟདིཥ། །ཚེ་གཅིག་ཥངཥ་རྒྱར་ཏོཕ་ནའི་རབྷ་ཆེདྷ་ཡིདྷ།། 
 

ཟཕྲིདྷ་ཕཅོར། 
ཟོདྷ་ཀྱང་ཞཕ་ཆོཥ་ཐབྷ་ནའི་སྙིང་ཕཅུཐ་ཐང་། །བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཕར་ཡིག་གཥང་སྔགཥ་ཞཕ་བྷོའི་གཏེཡ། །རོང་ཁའི་རབྷ་དྷཥ་གཎདྷ་ར་
པཕ་ནའི་སྐཕཥ། །གང་ཞིག་ལྷག་ཆཐ་ཉེཥ་ནའི་ཆ་རག་ཀུདྷ། །བྷཁཥ་གྲུཕ་ཐབྷ་ན་འོངཥ་ཀྱིཥ་ཕར་ཐག་ཐང་། །ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙོའི་
ཙོགཥ་ཀྱིཥ་ཕཀཟ་ཆཐ་སྲུངཥ།།  
  

ཏོཥ་གྲོར་རོང་ཁའི་དྷང་ཕསྒྱུཡ་ཐགོ་ནའི་ཁུངཥ། 
ང་ཕཅཥ་ཟབྲུག་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་ དྷང་ན་ཆོཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཅིག་ཨིདྷ་ནའི་ཁཡ་ གཥང་སྔགཥ་ཐེག་ཆེདྷ་ རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཐང་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེདྷ་ནོ་ཟུང་ཟབྲེར་གྱི་ཕསྟདྷ་ན་ཐཡ་ཕའི་རྒྱར་ཁཕ་ཁྱཐ་དུ་ཟཔགཥ་ན་ཅིག་འང་ཨིདྷ། དེ་བྷ་ཙཐ་ཟབྲུག་མི་ག་ཡ་ཆོཥ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཐང་
ཡིཐ་ཆེཥ་འོཐན་བྷ་ཙཐ་ དུཥ་རྒྱུདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་མི་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ། དེ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ འང་ཐག་ནའི་
རབྷ་གྱི་རྩ་ཕ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་དྷང་ཙདྷ་ བྷཐོ་ཐང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་གཉིཥ་འོཐ་མིའི་དྷང་རཥ་ ཟཇབྷ་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་
རབྷ་ གཥང་སྔགཥ་རོ་རྗེ་ཐེག་ནའི་ཞཕ་ཆོཥ་ ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ། ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་དེ་ ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་རིདྷ་ནོ་ཆེ་
སྐུ་ཐངོཥ་ཀྱི་གསུང་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ བྱིདྷ་རླཕཥ་ཐང་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཀྱི་དྲོཐ་བྷ་བྷཥ་ནཡ་འོཐ། ང་ཕཅཥ་ག་ཡ་སྐྱེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟཆི་
ཕ་མི་རྟག་ནའི་རབྷ་རཥ་ཕམཡ་བྷ་ཐགོ་མི་ག་འང་མེཐ། དེ་བྷ་ཙཐ་ ཚེ་ཐ་རུཥ་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཞི་ནི་ཐང་ ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕཡ་ཐོའི་
ཟཇིགཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཚུ་ཞི་ནི་ལཱི་ མེཐ་ཏཕཥ་མེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཡ་ག་ཤི་རཱིང་ ཕུང་ནོའི་སང་བྷགུ་ལཱི་ ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ 
ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ལྷག་ནིའི་སོར་ཧེ་བྷ་རཥ་ཡ་ཟདུག ཨིདྷ་རཱིང་ཚིག་ཐོདྷ་ག་ཡ་ཆོཥ་སྐཐ་ཐང་ གཏེཡ་ཆོཥ་ཀྱི་ཚིག་མང་མ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ 
ལྷག་ནི་བྷ་གཎོགཥ་ཐོདྷ་ཐག་གོ་ནི་ལཱི་ལཱ་ཁག་འོཐ། ཕཡ་ཐོ་ཏཥོ་གྲོར་ཟདི་གཤིདྷ་ནོ་ཚུ་གི་ཐོདྷ་ལཱི་རྐྱངབྷ་གཅིག་མེདྷ་ནཡ་ ང་ཕཅཥ་ག་
ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ གཥོདྷ་ནོ་སྦེ་སོཐ་ནའི་སྐཕཥ་རཥ་ཡ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ལྷག་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཤིཛྷ་ཐ་ ཕཡ་ཐོའི་རབྷ་ཆོཐ་ཚུགཥན་བྷ་ཙཐ་ 
ཚེ་ཐ་རུཥ་འང་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཕཥར་ནི་ཐང་ སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་སྤང་ནི་ལཱི་ པདྷ་ན་སོབྷ་འོཐན་རཥ་ ག་ཡ་གིཥ་ཚིག་ཐོདྷ་ས་གོ་



~ vii ~ 
 

ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཆོཥ་སྐཐ་རཥ་ང་ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་འོངཥ་སྐཐ་ཡིག་ རོང་ཁའི་དྷང་སྐཐ་སྒྱུཡ་ཟཕཐ་ཐགོ་ནའི་ཁུངཥ་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ་
ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། 
 

ཕཀཟ་དྲིདྷ་ལུགཥ་ཥོ། 
གུཥ་ཡང་ལཱི་ ཞཕ་ཆོཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ སྐཐ་སྒྱུཡ་ཟཕཐ་ནིའི་སྐྱེཥ་སོྟཕཥ་ཀྱི་ཤེཥ་ཡཕ་ཐང་ཏོཥ་སྦྱངཥ་ཀྱི་འོདྷ་ཎདྷ་ཚུ་ མེཐ་དེ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཀྱི་གསུང་ རྒྱ་ཕོཐ་ཟབྲུག་གསུབྷ་གྱི་བྷཁཥ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ་ གཏེཡ་ཆོཥ་བྷང་ཡཕཥ་ཅིག་རཥ་ རྒྱཕ་རྟེདྷ་ཐང་ཞིཕ་ཟཇུག་ཟཕཐ་ཕའི་ཁཡ་ བྷཁཥ་
ཐཕང་ཐབྷ་ན་ རྒྱ་གཡ་མཻ་ཥོཡ་སྔ་ཟགྱུཡ་རྙིང་བྷའི་བྷཏོ་སོཕ་ཆེདྷ་བྷོ་རཥ་ བྷཐོ་སྔགཥ་གཞུང་ལཱིགཥ་རྟོགཥ་ནའི་འངཥ་རྩེ་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཀ་ཎ་འ་དྷ། རྒྱ་
གཡ་རོང་གཥཡ་ཕལཐ་གྲྭ་རཥ་ ཟཆཐ་རོྩཐ་རོྩབྷ་གསུབྷ་གྱི་ཐག་ཉིཐ་བྷཁདྷ་ཆེདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་རོ་རྗེ། སྐྱཕཥ་རྗེ་ཕདུཐ་ཟཇོབྷཥ་རིདྷ་ནོ་ཆེའི་ཐངོཥ་སོཕ་
གྲུཕ་ནའི་ཐཕང་ཕྱུག་བླབྷ་ངག་ཐཕང་། རི་ཕོ་ཐགཟ་ལྡདྷ་ནའི་ཆོཥ་སྡེ་སེ་ཡ་རཥ་ ལཱིང་རིགཥ་སྨྲ་ཕའི་ཐཕང་ནོ་ ཐགེ་ཕཤེཥ་ཥག་སྟེང་སྐར་ཕཞང་
ཐཕང་ཕྱུག རྒྱར་འོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རོང་ཁའི་བྷཁཥ་བྷཆོག་སོཕ་ཀུདྷ་ཕཞང་ཕྲིདྷ་རཥ། དུཥ་རྒྱུདྷ་ཡང་ལཱི་ ཐོགཥ་གཅོཐ་ཀྱི་དྲྲྭ་ཕ་སེར་གདྷང་མི་ བྷཐོ་
སྔགཥ་གཞུང་ལཱིགཥ་བྷཚོཐ་ཟཆང་ སཥ་ནའི་རྣར་ཟབོཡ་ན་ཆེདྷ་ནོ རོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ་དྷང་ཕྱག་ལཱ་གདྷང་མི་ ཐགེ་ཕཤེཥ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་
ཐཕང་ཕྱུག ཡང་ལཱི་ཆོཥ་རྒྱུདྷ་ཁུངཥ་གསུབྷ་གྱི་གྲོཥ་ཕསྟུདྷ་ དུཥ་དྷབྷ་ཡ་ཞུ་རཱིང་ གཅེཥ་སཥ་མེཐ་ནཡ་ ཐུགཥ་རྗེ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་རྩར་གདྷང་མི་ 
བྷངཟ་ཕཐག་རྒྱར་ནོའི་སྐུ་སྒེཡ་ཙོགཥ་སྡེའི་ལྷདྷ་གཞུང་ཟཐུཥ་མི་ བྷཁྱེདྷ་རྒྱ་འངཥ་ནའི་དྲགོཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐཕང་ཕྱུག་ཕཅཥ་བྷཁཥ་ཐཕང་ཐབྷ་ན་ཚུ་
གྱི་རབྷ་སོྟདྷ་ཐང་ ཟབྲུག་གཞུང་གི་ཁོངཥ་རཥ་འང་ བྷ་ཐངུར་གྱི་ཟཕོཡ་ཆེཛྷ་སྦེ་རྒྱཕ་སྐྱོཡ་གདྷང་ཡི། ལྷག་ནཡ་ རྗོང་ཁ་གོང་ཟཕེར་ལྷདྷ་ཙོགཥ་
ཀྱིཥ་ ཐགེ་ཕའི་ལཱ་གི་ཐམིགཥ་ཐོདྷ་ལཱི་ལྷག་ཕཥབྷ་ཆུ་ཁུཡ་བྷཚཐ་དེ་ གཞུང་རཥ་བྷ་ཐངུར་གདྷང་མི་དེ་ དུཥ་ཏོག་ལཱི་ཟཏོཕ་ཚུགཥ་ནའི་ཐཔུང་
གྲོགཥ་བྷཚཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ང་ཕཅཥ་ཡའི་རྒྱར་འོངཥ་སྐཐ་ཡིག་རོང་ཁའི་དྷང་ སྐཐ་སྒྱུཡ་ཟཕཐ་དེ་ ཐ་རུཥ་གྲུཕ་ཟབྲཥ་དེ་
ཅིག་བྱུང་ཚུགཥ་མི་ཟདི་ གོང་གི་བྷཁཥ་ཐཕང་ཐབྷ་ན་ཚུ་ཐང་ ཟབྲུག་གཞུང་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཀྲིདྷ་ཨིདྷ། དེ་ལཱི་ ང་ཡའི་ཁོངཥ་རཥ་ཐཐ་གུཥ་སོ་གསུབྷ་
གྱི་ཏོག་རཥ་ ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཐགཟ་ཙོཡ་ ཕཥབྷ་ཕརྗོཐ་རཥ་ཟཐཥ་ནཡ་འོཐ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། 
  
ཞཕ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱིའི་གསུང།། ཆོཥ་ཉིཐ་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནའི་ཏཕཥ་རབྷ་བྷཆོག། 
ཞི་ཕའི་སྣང་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ་ཐང་། ཁྲོ་ཕོའི་ཟཆཡ་སྣང་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ལྷ།། 
ཐགོངཥ་ན་མབྷ་གྱིཥ་ངདྷ་ཥོང་སྡུག་ཕསྔར་རབྷ།། ཡང་གྲོར་ཚེགཥ་མེཐ་ཕགྲོཐ་ན་ཟོཐ་གཥར་ཆོཥ།། 
ཕཡ་ཐོ་དྲུག་གི་ཟཇིགཥ་ནའི་མུདྷ་ན་འང་།། ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷ་ོཟདི་ཡིཥ་ཡཕ་ཏུ་གཥར།། ཞེཥ་ཥོ།། 
 

ཕཀཟ་ཆུ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ། 
          རོང་ཁའི་དྷང་སྐཐ་སྒྱུཡ་ན།  



~ viii ~ 
 

ཐཀཡ་ཆག། 
 
ཧང་ ཐོདྷ་ཙདྷ་ ལོག་གྲངཥ། 
 སྔོདྷ་ཕརྗོཐ། vi 
 ཟཕྲིདྷ་ཕཅོར། vi 
 ཏོཥ་གྲོར་རོང་ཁའི་དྷང་ཕསྒྱུཡ་ཐགོ་ནའི་ཁུངཥ། vi 
 ཕཀཟ་དྲིདྷ་ལུགཥ་ཥོ། vii 
 ཏོཥ་གྲོཥ་གྱི་བྱུང་ཡཕཥ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཕཞུགཥ་ཥོ། ༡ 
 གཏེཡ་སོྟདྷ་ཀརྨ་ གླིང་ནའི་རྣབྷ་ཏཡ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ། ༢ 
༡ སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷའི་རྣར་ཟབོཡ། ༤ 
༢ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་གཥོར་ཟདེཕཥ། ༩ 
༣ ཁྲོ་ཕོའི་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཚུར། ༥༥ 
༤ ཥངཥ་རྒྱཥ་བང་སེབྷཥ་རྣབྷཥ་ར་ཡ་བྷཐཟ་སྦྲདྷ་ནའི་སོྨདྷ་རབྷ། ༧༦ 
༥ ཕཡ་ཐོ་རྣབྷ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག ༨༠ 
༦ ཕཡ་ཐོ་ཟཕྲང་སྒྲོར་གྱི་སོྨདྷ་རབྷ། ༨༤ 
༧ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ། ༨༧ 
༨ ཕཎགཥ་གྲོར་ཕུང་ནོ་ཡང་གྲོར། ༡༡༦ 
༩ ཕཎགཥ་གྲོར་ཡིཐ་ཕཞིདྷ་དྷོཡ་བྷཆོག ༡༣༤ 
༡༠ ཕཡ་ཐོའི་སོྨདྷ་རབྷ་ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ། ༡༤༣ 
༡༡ ཆོཥ་སོཐ་ཕག་ཆགཥ་ཡང་གྲོར། ༡༤༨ 
༡༢ ཕརྒྱ་ཕྱག་སྡིག་སྒྲིཕ་ཡང་གྲོར། ༡༦༨ 
༡༣ ཞི་ཁྲོའི་ཀློང་ཕལགཥ། ༡༨༡ 
༡༤ རིག་ནའི་ངོ་སོཐ་གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར། ༢༠༡ 
༡༥ ཟཆི་ལྟཥ་བྷཙདྷ་བྷ་ཡང་གྲོར། ༢༡༣ 
༡༦ ཟཆི་བླུ་ཟཇིགཥ་ན་ཡང་གྲོར། ༢༢༩ 
༡༧ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ཐགེ་སྡིག་ཡང་གཟུགཥ་ཕསྟདྷ་ན། ༢༣༦ 



~ ix ~ 
 

༡༨ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཡང་གྲོར། ༢༤༡ 
༡༩ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་ཕརྒྱུཐ་ནའི་གཥོར་ཟདེཕཥ། ༢༥༦ 
༢༠ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོའི༌ཐགོཥ་ན་ཐང་པདྷ་འོདྷ། ༢༥༩ 
 
 
 



~ 1 ~ 
 

༆ཏོཥ་གྲོར་གྱི་བྱུང་ཡཕཥ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ་ཕཞུགཥ་ཥོ།། 
 

 
ཏོཥ་གྲོར་གསུང་མི་ཐང་གཏེཡ་ལཱི་ས་གདྷང་མི་ ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ཏོཥ་གྲོར་ཡིག་ཏོག་ལཱི་ཕཀོཐ་གདྷང་མི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙོ་རྒྱར་ར་དྷ་བྷོ། 
 
 

 
ཏོཥ་གྲོར་གཏེཡ་ཕཞེཥ་གདྷང་མི་གཏེཡ་སྟོདྷ་ཀརྨ་ གླིང་ན་ར་དྷ་བྷོ། 

 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

 
གཏེཡ་སྟོདྷ་ཀརྨ་ གླིང་ནའི་རྣབྷ་ཏཡ་ཕཅུཐ་ཕསྡུཥ། 
 

༆ཨོ་རྒྱདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་གཉིཥ་ནའི་ཐངོཥ་སོཕ་ ཅོག་ཡོ་ཀླུའི་
རྒྱར་བྷཙདྷ་གྱི་རྣབྷ་སྤྲུར་ གཏེཡ་སོྟདྷ་ཀརྨ་ གླིང་ན་ཟེཡ་ཞུ་མི་དེ། 
ཟཁྲུངཥ་གཡུཥ་དྭགཥ་ནོའི་གཡུཥ་སོྟཐ་ ཁྱེཡ་གྲུཕ་ཟེཡ་ཕའི་
གཡུཥ་ཙདྷ་དྷང་ འཕ་གྲུཕ་ཆེདྷ་ཉི་ཟླ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སཥ་སོབྷ་
ལོཥ་སྦེ་ ཡཕ་བྱུང་དྲུག་ན་ སྤྱི་རོ་༡༣༢༦ དུཥ་ཡཕཥ་༡༤ནའི་དྷང་
སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནུག སྐུ་དྷ་ཆུང་ཀུའི་ཕསྒང་རཥ་ཡ་ གྲུཕ་རྟགཥ་ཐང་
བྷངོདྷ་ཤེཥ་བྷཚཐ་ན་ཕྲིདྷ་རཥ་ག་ཅི་ལཱི་འང་ ཏོགཥ་ན་མེཐ་ནའི་འ་
བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱི་ཕཐག་ཉིཐ། རྟེདྷ་སྔགཥ་ཟཆང་སྦེ་ཕཞུགཥ་ནུག 
ཐགུང་རོ་ཕཅོ་ལྔ་ལཱི་ གུ་རཱིའི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཐང་ ཞཕ་གཏེཡ་ཐག་སྣང་
གི་ཡེ་ཤེཥ་བྷངོདྷ་དུ་གྱུཡ་ནའི་རྟེདྷ་ཟབྲེར་ཟགྲིགཥ་ཥོངབྷ་རཥ་
ཕརྟེདྷ་ གདྷཥ་ཆེདྷ་སྒབྷ་ནོ་ཐཡ་གྱི་རི་ཐབྱིཕཥ་ལྷ་བྲདྷ་གཡ་ཟཆབྷ་
རྐྱཕ་མི་ཐང་ཟདྲ་ཕའི་དྷང་རཥ་ ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་ཐང་ 

ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་ནདྨ་ཞི་ཁྲོ་ཥོགཥ་ཞཕ་གཏེཡ་སྦེ་སདྷ་དྲངཥ་གདྷང་ནུག།  
 
ཆོཥ་ཕཐག་བུ་ཆེདྷ་ཕཅུ་ཕཞི་ལཱི་ ནདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཆོཥ་སྐོཡ་ཆ་ཙང་གདྷང་ནུག ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་ཆོཥ་སྐོཡ་ཏཐ་ ཁོ་ཡའི་གདུང་
སཥ་ཉི་ཟླ་ཆོཥ་རྗེ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ལཱི་གདྷང་སྦེ་ ཕརྒྱུཐ་ན་གསུབྷ་ཚུདྷ་ལཱི་གཏེཡ་སོྟདྷ་ཁོ་ཡ་གཅིག་ཕརྒྱུཐ་སྦེ་ཕཀཟ་ཏབྷ་གདྷང་ནུག ལཱིང་
རྒྱུདྷ་གྱི་ཏཐ་ཁཡ་ ཁོ་ཡའི་གཥང་ཡུབྷ་ཐང་རྟེདྷ་ཟབྲེར་བྷ་ཟགྲིགཥན་རཥ་ དུཥ་ཡུདྷ་བྷ་རིངབྷོ་ཅིག་ཁཡ་ སྤྱི་རོ་༡༣༨༦ལཱི་ སྐུ་ཞི་ཕཡ་
གཤེགཥ་ཥོ་ནུག ཕརྒྱུཐ་ན་གསུབྷ་ན་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱ་བྷཙོ་གིཥ་སྦེ་ ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་ཆོཥ་རྒྱུདྷ་ ཐབུཥ་གམང་
ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཐང་ ཁྱཐ་ནཡ་བྷཐོ་ཁབྷཥ་ལོྷ་བང་ཀུདྷ་ལཱི་ ཐཕང་ལཱིང་ཁྲིཐ་གསུབྷ་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཐཡ་ཁྱཕ་གདྷང་ནུག དེ་གི་དྷང་ཐོདྷ་ཉིཐ་
རཥ་འང་ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོའི་ཕྲིདྷ་རཥ་ ཕོཐ་ཁབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷ་ཐོ་ཕཡ་ དྷང་ན་ཆོཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་འོངཥ་ལཱི་ཐཡ་ཁྱཕ་བྱུང་
སྟེ་འོཐ། ལྷག་ནཡ་དུ་ཟབྲུག་ཆོཥ་ལྡདྷ་གྱི་རྒྱར་ཁཕ་ཟདི་དྷང་ ཐ་ལོྟའི་ཕཡ་དྷ་འང་ ཟབྲུག་གི་མི་སེཡ་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་གིཥ་ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་
གྲོར་དེ་ གཤིདྷ་ནོའི་ཐགེ་རྩ་སྦེ་ ཐང་བླངཥ་ཟཕཐ་ཐང་ཟཕཐ་ཕཞིདྷ་དུ་འོཐ།  
 

  

 
གདྷཥ་ཆེདྷ་སྒབྷ་ནོ་ཕརཡ་གྱི་རི་རཥ་ཏོཥ་གྲོར་གཏེཡ་ཕཞེཥ་གདྷང་ནའི་བྷཏོང་སྣང་། 
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༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ 
ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཕཞུགཥ་ཥ༔ོ ༔ 
 
བྷཙདྷ་བང་གི་ཚིག་ཐོདྷ། 
ཨོ་རྒྱདྷ་ཥངཥ་རྒྱ་གཉིཥ་ན་བྷཆོག་གི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཐང་ཟཁྲིར་  གཏེཡ་ཆེདྷ་ཀརྨ་ གླིང་ན་གིཥ་ ཞཕ་བྷོའི་གཏེཡ་སྦེ་ གཐདྷ་དྲངཥ་ནའི་ 
ཞཕ་གཏེཡ་གྱི་གཏེཡ་ཆོཥ་ ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་དྷང་རཥ་ ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་སྐྱེཥ་ཞིདྷ་རཥ་ བྷ་ཤི་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ རཥ་ཀྱི་
ཟཆཡ་སྣང་ཐང་ ཤི་ཞིདྷ་རཥ་ བྷ་སྐྱེཥ་ཚུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་རཥ་ཀྱི་ཕདེ་སྡུག་གྱི་ཟཆཡ་སྣང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཏོཥ་ན་
མབྷ་གྱིཥ་ངདྷ་ཥོང་གི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་གྲོར་ཕའི་པདྷ་འོདྷ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ནཡ་འོཐ་ནའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ནཱ་ཕཞུགཥ་འོཐ་
ཟེཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ། 
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༼༡༽ ༁ྃ༔  ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷའི་
རྣར་ཟབོཡ་གྱི་གཥོར་ཟདེཕཥ་དུག་གསུབྷ་ཡང་གྲོར་ཕཞུགཥ་ཥ༔ོ 
བྷཙདྷ་བང་གི་ཐོདྷ། 
ཞཕ་གཏེཡ་གྱི་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་དྷང་རཥ། ཆོཥ་སྐུ་རོངཥ་སྐུ་སྤྲུར་སྐུ་གསུབྷ་གཅིག་ཏུ་ཟདུཥ་ནའི་དྲིདྷ་ཅདྷ་རྩ་ཕའི་བླ་
བྷ་བྷཆོག་གི་རིག་ན་རྣར་དུ་ཟབོཡ་ཕའི་གཥོར་ཟདེཕཥ། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ཕཅཥ་ དུག་གསུབྷ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ ཡང་
ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཚུགཥ་ནའི་ཞཕ་ཆོཥ་ཟདི་ ནཱ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ། 
 

༁ྃ༔  ༔༁ཀཱ༁༔ རྣབྷ་ཐག་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཁྱཕ་
ཕརར་པོ་བྲང་དུ༔ སྐྱེ་མེཐ་སོཥ་བྲར་ཆོཥ་སྐུའི་བླ་
བྷ་ར༔ ཕཐག་ཉིཐ་བྷོཥ་གུཥ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ བྷ་རིག་གཏི་མུག་བྷ་སྤངཥ་ཡང་གྲོར་
དྷཥ༔ ཡང་བྱུང་ཡེ་ཤེཥ་བྷ་ཕཅོཥ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ༔ 
ཆོཥ་སྐུའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀ་ཐག་ཡང་ཐཕང་ཞུ༔ 
 
ངོ་ཕོ་ཡང་ཕཞིདྷ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཕྱོགཥ་ཀུདྷ་ལཱི་
ཁྱཕ་ནཡ་ཕརར་ཕའི་པོ་བྲང་དུ། སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ན་སོཥ་ནའི་བྷཏཟ་ག་

ཡ་ཐང་བྲར་ཕའི་ཆོཥ་སྐུའི་བླ་བྷ་བྷཆོག་ལཱི། ཕཐག་ང་ཡ་བྷོཥ་གུཥ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཐོ། བྷ་རིག་
རོྨངཥ་ནའི་གཏི་མུག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟབྲཥ་བུ་ཡང་བྱུང་རིག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ 
ཟཕཐ་རྩོར་མེཐ་ནཡ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ ཀ་ཐག་རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོའི་ཡང་ཐཕང་གདྷང་ཕཡ་
ཞུ། 
 

ཆོཥ་སྐུ། 
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གཥར་ཐག་ཡེ་ཤེཥ་ཕདེ་ཆེདྷ་པོ་བྲང་དུ༔ བྷ་
ཟགགཥ་ཕདེ་ཆེདྷ་རོངཥ་སྐུའི་བླ་བྷ་ར༔ ཕཐག་
ཉིཐ་བྷོཥ་གུཥ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ 
ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཞེ་སང་བྷ་སྤངཥ་ཡང་གྲོར་དྷཥ༔ 
ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཕདེ་ཆེདྷ་ཡང་གྲོར་དུ༔ རོངཥ་
སྐུའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཡང་ཐཕང་ཞུ༔  
 

ཡང་ཕཞིདྷ་གཥར་ར་ ངོ་ཕོ་ཐག་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་པོ་བྲང་དུ། ཟགགཥ་ན་མེཐ་ན་ ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོ་རོངཥ་
སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུའི་བླ་བྷ་བྷཆོག་ལཱི། ཕཐག་ང་ཡ་བྷོཥ་གུཥ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཐོ། ཟཐོཐ་ཆགཥ་
ཀྱི་ཞེདྷ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཡང་གི་རིག་ན་དེ་ ཡེ་ཤེཥ་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོ་ལཱི་ ཡང་
ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཕའི་རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་ཡང་ཐཕང་གདྷང་ཕཡ་ཞུ། 
 

སྐྱོདྷ་མེཐ་རྣབྷ་ཐག་ནདྨའི་པོ་བྲང་དུ༔ ངེཥ་ནཡ་
ཡང་ལཡ་སྤྲུར་སྐུའི་བླ་བྷ་ར༔ ཕཐག་ཉིཐ་བྷོཥ་
གུཥ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ རོག་
རྟོག་ཞེ་སང་བྷ་སྤངཥ་ཡང་གྲོར་དྷཥ༔ ཡང་སྣང་
ཡེ་ཤེཥ་ཡང་རིག་ཡང་གཥར་དུ༔ སྤྲུར་སྐུའི་
བྱིདྷ་རླཕཥ་ཡང་གྲོར་ཡང་ཐཕང་ཞུ༔ 
 
ཉེ་སྐྱོདྷ་མེཐ་ནཡ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ནདྨའི་པོ་བྲང་དུ། ངེཥ་ན་

མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ལཡ་ཕའི་སྤྲུར་ནའི་སྐུའི་བླ་བྷ་བྷཆོག་ལཱི། ཕཐག་ང་ཡ་བྷོཥ་གུཥ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་གཥོར་
ཕ་ཕཎཕ་ཐོ། རོག་ནཡ་རྟོག་ནའི་ཞེ་སང་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། ཡང་གི་སྣང་ཕ་དེ་ཡེ་ཤེཥ་ཡང་རིག་
ཡང་གིཥ་གཥར་ཕའི་སྤྲུར་ནའི་སྐུའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཕའི་ཡང་ཐཕང་གདྷང་ཕཡ་ཞུ།    

 
རོངཥ་སྐུ། 

 
སྤྲུར་སྐུ། 
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འང་ཐག་ཟོཐ་གཥར་ཡང་རིག་པོ་བྲང་དུ༔ ཕྱོགཥ་མེཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷ་ར༔  
ཕཐག་ཉིཐ་བྷོཥ་གུཥ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཏ་ཐཐ་གཟུང་ཟཛིདྷ་བྷ་སྤངཥ་ཡང་
གྲོར་དྷཥ༔ ཡང་བྱུང་ཡེ་ཤེཥ་སྐུ་གསུབྷ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཏུ༔ ཕདེ་ཆེདྷ་སྐུ་གསུབྷ་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཡང་
ཐཕང་ཞུ༔ 
 
འང་ཐག་ནའི་ཟོཐ་གཥར་ཕ་ཡང་གི་རིག་ནའི་པོ་བྲང་དུ། ཕྱོགཥ་ལྷུང་མེཐ་ན་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷ་བྷཆོག་
ལཱི། ཕཐག་ང་ཡ་བྷོཥ་གུཥ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཐོ། ཥོ་ཥོཡ་ཏ་ཐཐ་སྦེ་ གཟུང་ཕ་ཡུར་ཐང་ ཟཛིདྷ་
ན་སེབྷཥ་གཉིཥ་ བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། ཡང་བྱུང་རིག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་སྐུ་གསུབྷ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་སྦེ་ 
ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་སྐུ་གསུབྷ་གྱི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཐང་ཡང་ཐཕང་གདྷང་ཕཡ་ཞུ།  
 
ཡང་སེབྷཥ་བྷཏཟ་བྲར་ཆོཥ་སྐུཡ་བྷ་རྟོགཥ་ནཥ༔ གཏི་མུག་རྨོངཥ་ནཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ 
ཟཁྱབྷཥ་ན་ཡི༔ སྡུག་ཕསྔར་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་རྣབྷཥ་སྙིང་རུ་རྗེ༔ དེ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
ཆོཥ་སྐུ་ཏོཕ་ནཡ་ལོག༔ 
 
ཡང་གི་སེབྷཥ་སོཥ་ནའི་བྷཏཟ་ཐང་བྲར་ཕའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥན་རཥ། གཏི་མུག་གིཥ་རྨོངཥ་སྦེ་ཟཁོཡ་ཕ་
ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ། སྡུག་ཕསྔར་མོང་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཚུ་སྡི་ཆེ་ཕཥ། དེ་ཚུ་ག་ཡ་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུའི་གོ་ཟཔང་ཏོཕ་ནཡ་ལོག།  
 
ཡང་རིག་ཕདེ་ཆེདྷ་རོངཥ་སྐུཡ་བྷ་རྟོགཥ་ནཥ༔ ཟཐོཐ་ཆགཥ་སྲེཐ་ནཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་
ན་ཡི༔ ཟཐོཐ་རོག་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་རྣབྷཥ་སྙིང་རུ་རྗེ༔ དེ་རྣབྷཥ་ཏབྷ་ཅཐ་རོངཥ་སྐུ་ཏོཕ་
ནཡ་ལོག༔ 
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ཡང་གི་རིག་ན་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོ་རོངཥ་སྐུ་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཤེཥ་མི། ཟཐོཐ་ན་ཐང་ཆགཥ་ན་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་མི།  
ཟཐོཐ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་རབྷ་རོག་ནཡ་ཟཁྱབྷ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་སྡི་ཆེ་ཕཥ། དེ་ཚུ་ག་ཡ་རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་ 
སྐུའི་གོ་ཟཔང་ཏོཕ་ནཡ་ལོག།  
 
ཡང་སེབྷཥ་ལཡ་གྲོར་སྤྲུར་སྐུཡ་བྷ་རྟོགཥ་ནཥ༔ སང་སེབྷཥ་གཉིཥ་སྣང་ཟཁོཡ་ཕཡ་
ཟཁྱབྷཥ་ན་ཡི༔ རོག་རྟོགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་རྣབྷཥ་སྙིང་རུ་རྗེ༔ དེ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་
སྤྲུར་སྐུ་ཏོཕ་ནཡ་ལོག༔  
 
ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་རྣབྷ་རྟོག་ག་ཅི་ཡ་ལཡ་རཱིང་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ལཡཛྷ་ཅིག་གྲོར་ནི་འོཐ་མི་དེ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ཨིདྷབྷ་བྷ་
ཤེཥ་མི། ཆགཥ་སང་གི་སེབྷཥ་ གཉིཥ་སྣང་ཕཐག་ཟཛིདྷ་རཥ་རྟེདྷ་ ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷ་མི། རོག་ནཡ་རྟོགཥ་ནའི་
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཚུ་སྡི་ཆེ་ཕཥ། དེ་ཚུ་ག་ཡ་སྤྲུར་ནའི་སྐུའི་གོ་ཟཔང་ཏོཕ་ནཡ་ལོག།  
 
ཡང་སེབྷཥ་སྐུ་གསུབྷ་ཐབྱེཡ་མེཐ་བྷ་རྟོགཥ་ནཥ༔ དེཡ་ཟཛིདྷ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་ 
རྣབྷཥ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷ་ཏོཕ་ཟགྲོ་ཀུདྷ་སྙིང་རུ་རྗེ༔ དེ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་སྐུ་གསུབྷ་ཏོཕ་ 
ནཡ་ལོག༔ 
 
ཡང་གི་སེབྷཥ་དེ་སྐུ་གསུབྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཤེཥན་རཥ། དེ་ལཱི་ཟཛིདྷ་ཆགཥ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཤེཥ་
བའི་སྒྲིཕ་ན་ཟེཡ་ ངེ་གི་ཟེཡ་ཕའི་ཟཛིདྷ་ན་འོཐ་མི་ཚུ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་བྷ་ཏོཕན་རཥ་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
ཟདི་ཚུ་སྡི་ཆེ་ཕཥ། དེ་ཚུ་ག་ཡ་སྐུ་གསུབྷ་གྱི་གོ་ཟཔང་ཏོཕ་ནཡ་ལོག། 
 

ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི༔ སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷའི་རྣར་ཟབོཡ་གྱི་གཥོར་
ཟདེཕཥ༔ དུག་གསུབྷ་བྷ་སྤངཥ་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ནདྨ་ཟབྱུང་
གདྷཥ་ཀྱིཥ་སྦྱཡ་ཕ༔ ཇི་སྲིཐ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ༔ དེ་སྲིཐ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་
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ཟདི་བྷ་རོགཥ་ཥ༔ོ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་གླིང་ནཥ་སྒབྷ་ནོ་ཕརཡ་གྱི་རི་ཕོ་ལྷ་བྲདྷ་གཡ་བྱེཐ་ན་ཟདྲ་
ཕ་དྷཥ་གཐདྷ་དྲངཥ་ནཟོ།།   
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༼༢༽ ༁༔  ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཆོཥཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་
གཥོར་ཟདེཕཥ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཕཞུགཥ་ཥ༔ོ 
བྷཙདྷ་བང་གྱི་ཐོདྷ། 
ཞཕ་གཏེཡ་གྱི་གཏེཡ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་དྷང་རཥ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཞི་ཕའི་ཕཡ་ཐོའི་གཥོར་ཟདེཕཥ་ ཏོཥ་ན་མབྷ་གྱིཥ་ངདྷ་
ཥོང་རཥ་གྲོར་ཕའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ནཱ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ། 
 

བྷཆོཐ་ཕརྗོཐ་ཀྱི་ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་ཥའི་ཡུར། 

 
ཆོཥ་སྐུ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཟོཐ་ཐནག་མེཐ།། 

 
རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་སྐུ་ནདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ།། 

 
ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཟགྲོ་ཕའི་བྷགོདྷ་དུ་བོདྷ།། 

 
སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷ་རྣབྷཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ།། 
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༁༔    ༔ཆོཥ་སྐུ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཟོཐ་ཐནག་མེཐ༔ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་སྐུ་ནདྨ་ཞི་
ཁྲོའི་ལྷ༔ ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཟགྲོ་ཕའི་བྷགོདྷ་དུ་བོདྷ༔ སྐུ་གསུབྷ་བླ་བྷ་རྣབྷཥ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་ར༔ོ 
སྐུ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་རཥ་ཐང་ན་ ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཙཐ་
མེཐ་མི་ཟོཐ་ཐནག་མེཐ་ཐང་། རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ ནདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་
ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ། ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཕསོབྷཥ་ནའི་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་
ཐང་། སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ཨོ་རྒྱདྷ་གུ་རཱི་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་འོངཥ་ཀྱི་བྷགོདྷ་སྐྱཕཥ་ལཱི་
བོདྷ་ནའི་སྐུ་གསུབྷ་ཐང་། གཝདྷ་འང་དྲིདྷ་ཅདྷ་རྩ་ཕའི་བླ་བྷ་ཐབྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ སྒོ་གསུབྷ་གུཥ་ན་ཆེདྷ་ནོའི་
སྒོ་རཥ་ཕྱག་ཟཙར་རོ་ཟེཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ།  
 
རྣར་ཟབོཡ་ཟབྲིང་རྣབྷཥ་ཕཡ་ཐོཡ་གྲོར་ཕའི་ཏཕཥ༔ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ར་ཐོདྷ་གསུབྷ་
སྟེ༔ སྔོདྷ་ཟགྲོ་ཐངོཥ་གཞི་རྗེཥ་ཐང་གསུབྷ་ཡིདྷ་དྷ༔ོ  
 
ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཧ་ཙི་རུ་སྤང་ཚུགཥ་མི་ རྣར་ཟབོཡ་ན་ཟབྲིང་ཚུ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སྦེ་ གྲོར་ཕའི་
ཏཕཥ་ལཱི། ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་དྷང་ཐོདྷ་ཙདྷ་ཁག་གསུབྷ་འོཐ། ཐང་ན་སྔོདྷ་ཟགྲོ་ཐང་ གཉིཥ་ན་
ཐངོཥ་གཞི། གསུབྷ་ན་ཟཔོ་ཕ་གིཥ་རྗེཥ་གཐཕ་ན་ཐང་ཕཅཥ་ཐོདྷ་གསུབྷ་འོཐན་ཨིདྷ་དྷོ།།   
 
ཐང་ནོ་སྔོདྷ་ཟགྲོ་ལཱིཥ་ཅདྷ་གྲོར་ཕའི་ཏཕཥ༔ ཁྲིཐ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཏོག་བྷཡ་བྷཥ་སུ་བླང་༔ 
ཐཕང་ནོ་ཡཕ་རྣབྷཥ་ཁྲིཐ་ཀྱིཥ་ངེཥ་ནཡ་གྲོར༔  
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ཐང་ན་སྔོདྷ་ཟགྲོ་ཟདི་གིཥ་ ལཱིཥ་ཅདྷ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ རྣབྷ་རྟོག་གི་ཟཇིགཥ་ན་རཥ་ གྲོར་
ཕའི་ཏཕཥ་ལཱི་ ཕཡ་ཐོའི་སྐོཡ་རཥ་ཁྲིཐ་ཟེཡ་ བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་རཥ་ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་
ཟདི་གི་ཕཀཟ་ཁྲིཐ་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཞུ་སྟེ་ བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོན་ཨིདྷ། ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐཕང་
ནོ་ཡཕ་ཚུ་གིཥ་ བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་རཥ་ཁྲིཐ་ཞུཛྷ་མབྷ་ཅིག་གིཥ་ ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་རཥ་ངེཥ་
ནཡ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། 
 
དེཥ་བྷ་གྲོར་དྷ་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ར༔ ཟཔོ་ཕ་དྲདྷ་ན་ཡང་གྲོར་བྷཥ་སུ་རོངཥ༔ 
དེཥ་ནི་རྣར་ཟབོཡ་ཟབྲིང་རྣབྷཥ་ངེཥ་ནཡ་གྲོར༔ 
 
ཁྲིཐ་ཞུ་རཱིང་གྲོར་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཞཕ་རབྷ་ཟཔོ་ཕའི་གཐབྷཥ་ངག་སྦྱང་ཐགོན་ཨིདྷ། ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་
ཐོ་ཟེཡ་ ཡང་ཤི་ཡདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཞཕ་རབྷ་ཟཔོ་ཕའི་གཐབྷཥ་ངག་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོ། ཟཔོ་ཕ་
ཟདི་གིཥ་ རྣར་ཟབོཡ་ན་ཐཕང་ནོ་ཟབྲིང་ཚུ་ཟཆི་ཁཡ་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་རཥ་ ངེཥ་ནཡ་གྲོར་
ཚུགཥན་ཨིདྷ། 
 
དེཥ་བྷ་གྲོར་དྷ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ར༔ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ར་དྷདྷ་ཎདྷ་བཟ༔ོ 
ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཟཔོ་ཕ་སྦྱངཥ་ཏེ་ཟཕཐ་རཱིང་གྲོར་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་ ཤི་ཙཡ་ཕའི་
རྗེཥ་སུ་ ཕུང་ནོའི་སང་ཁཡ་ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ འང་རཥ་འང་དུ་ལྷག་ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  
 
༆ནཱ་རཥ་བྷཡ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ཟཆཡ་སྣང་ཚུ་ཏཐ་ཀཡ་རོང་ཁའི་དྷང་ཞུ་ནི། 
དེ་གི་དྷང་རཥ་ཐང་ན་ཡ་ རྣར་ཟབོཡ་ན་གིཥ་ཤི་ནིའི་ཕརྟག་ན་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ ཟཆི་
ལྟཥ་བྷཙདྷ་བྷ་ཡང་གྲོར་རཥ་གསུངཥ་ཏེ་འོཐ་མི་ཕཟུབྷ་ ཕརྟག་ཐཔྱཐ་བྷཚཐ་གདྷང་ཐགོན་
ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཤི་ནི་ཨིདྷ་ནཥ་
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ཟེཡ་ ཤི་ནི་ཨིདྷ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ག་ཡ་ཙང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟཔོ་ཕ་དེ་དྲདྷ་ན་མབྷ་གྱིཥ་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཚུགཥ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ གཐཕ་ནཡ་བཟོ་ཟེཡ་ ཟཔོ་ཕ་ཕཎཕ་ཐགོན་
ཨིདྷ་དྷོ།།  ཕུང་ནོ་ལཱི་ཟཔོ་ཕ་ཐེཕཥ་ཥོང་ན་ཅིདྷ་ ཏོཥ་གྲོར་ཕཀླག་མི་ཐགོཥ་ཥོ་ཟེཡ 
ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ བྷ་ལྷག་རཱིང་ཕཏུཕན་སྦེ་གསུངཥ་ནུག 
 
ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ ཟཔོ་ཕ་ཐེཕ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ ཡོའི་སོ་རོགཥ་ཁཡ་ 
ཚིག་སྒྲ་ཐག་སྦེ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ལྷག་ཐགོན་ཨིདྷ། ཡོ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་ར་ཥ་
ཐང་། སོཐ་ཥའི་ཥ་གོ་དེ་ཁཡ་སོཐ་དེ་ ཐང་ན་ཡ་ ཕཀཟ་ཕདེདྷ་ནའི་ཕདེདྷ་སྟོཕཥ་ཕརྗོཐ་དེ། 
ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཕཀུག་སྟེ་ གཐོང་ཁཡ་ཏོཥ་གྲོར་དྷ་སྦེ་སོཐ་འོཐ་ནའི་
ཐམིགཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ལྷག་ཐགོན་ཨིདྷ། 
དེ་ཕསྒང་ལཱི་ ཉེཛྷ་ཉེ་ཟཁོཡ་ཐང་ སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕརྩེ་ཕ་འོཐ་ནའི་བྷཚཟ་ཕཤེཥ་ཚུ་གིཥ་ ངུ་
སྐཐ་ཐང་སྐྱོ་སྐཐ་ཚུ་ རྩ་རཥ་ཕཎོདྷ་མི་རཱིངབྷ་རཥ་ ཐབྷ་ཕསྒྲག་གོ་ཟེཡ་ ཝར་ཕཀོཐ་བྱིདྷ་
ཐགོ།  
ཡོ་འོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཏོཥ་གྲོར་ལྷག་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་ ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་དེ་ དྷང་གི་ཐབུགཥ་བྷ་
ཆཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཁོ་ཡ་གི་རྩ་ཕའི་བླབྷ་ཟཕཐ་རཱིང་། ཆོཥ་
གྲོགཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཐཐ་ན་ཐབྷ་ཚིག་གམང་བྷ་འོཐ་མི། དེ་བྷ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ བློ་སེབྷཥ་
བྷཐུདྷ་ནའི་ཆོཥ་གྲོགཥ་ ཆོཥ་བྷཚཐ་ཚུ་ ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་གིཥ། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ཅོ་
ཁཡ་ ཁ་གི་བྷཆུ་བྷ་རུག་མབྷ་ཅིག་ཁཡ་སྦྱཡ་སྦེ་ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ལྷག་གདྷང་ཐགོན་
ཨིདྷ་དྷོ།།  
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དེ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ཐང་ན་ ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཐངོཥ་གཞི་བ་རིབྷ་གྱི་གྲཕ་སྒྲིག་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ། བྷཐུདྷ་
རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ཟབོཡ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཕུར།   བྷཐུདྷ་
རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ཟབོཡ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཐམིགཥ་རྟེདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཟབོཡ་ཚུགཥན་ཅིག་
ཕལབྷཥ་སྦེ་ ཡང་གི་ཡིཐ་ཀྱིཥ་ཐནག་ཏུ་མེཐ་ནཡ་སྤྲུར་ཏེ་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ཐགོ། 
 
དེ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་ ཡ་བྷཐཟ་སྦྲདྷ་ནའི་སྨོདྷ་རབྷ་ ཟེཡ་ 
གཤིདྷ་ནོ་ལཱི་ཡ་བྷཐཟ་བྷཚཐ་གདྷང་ཐགོ་ནའི་ཐགེ་ཕའི་སྨོདྷ་རབྷ་དེ་ཙཡ་ཕདུདྷ། འང་ཅིདྷ་
ཙཡ་གསུབྷ་ཕཎཕ་གདྷང་ནི། དེ་རཥ་ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ་བྷའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཐང་། ཕཡ་ཐོ་
ཟཕྲང་སྒྲོར་གྱི་སྨོདྷ་རབྷ་ཐང་། ཕཡ་ཐོའི་རྩ་ཚིག་གི་སྨོདྷ་རབྷ་ཚུ་ཐག་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ ཐང་
ཐབངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕཎཕ་གདྷང་ཐགོ། 
 
དེ་རཥ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ཙཡ་ཕདུདྷ་དྷབྷ་གསུབྷ། འང་ཅིདྷ་ སྐཕཥ་ཏོཕ་ཐང་
ཟཁྲིར་ཏེ་ལྷག་ནི་འང་ ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟོཐ་གཥར་ངོ་སོཐ་ཐང་། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ངོ་
སོཐ་གཥར་ཟདེཕཥ་ཆེདྷ་བྷོ་ གཐཕ་ན་ཐང་ཟེཡ་གཥར་ཕཎཕ་ནི། སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་
བྷངར་སྒོ་ཕཀག་གཐབྷཥ་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་གསུབྷ་འོཐ། ཐང་ན་ཟཆི་ཁ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་ ཤི་ཡདྷ་
ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟོཐ་གཥར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཟེཡ་ ཟཇིགཥ་ནའི་འུཡ་སྒྲ་ཐང་ གཥར་ཕའི་
ཟོཐ་བྷཐངཥ་ཚུ་གི་རྣབྷ་རྟོག་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདི་འང་། ཟདིཡ་གང་
ཞག་ར་ལཱི་ ཆོཥ་ཀྱི་གོ་ཕ་ལུགཥ་ལོབྷ་འོཐ་རཱིང་ ངོ་ཟཕྲོཐ་བྷ་ཚུགཥ་མི། ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ་ཟཕཐ་
རཱིང་ གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཆུང་མི་ཚུ་ཐང་། ཥོ་ཥོའི་སྐྱེ་ཕོ་ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་བྷཥ་ལུདྷ་ཐང་ 
ཁྲིཐ་ཞུ་འོཐ་མིའི་རིགཥ་ག་ཡ་ལཱི་ངོ་སོཐ་གདྷང་ན་ཅིདྷ། གཞི་ཕདེ་གཤེགཥ་སྙིང་ནོའི་ཟོཐ་
གཥར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ་ ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་མེཐ་ནཡ་ དྷང་གི་
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ཐབུགཥ་ཆཐན་ཅིག་ ཕཡ་དྷ་བྷཙབྷཥ་མེཐ་ནཡ་ ཕྲང་ཕྲང་སྦེ་ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ 
ཆོཥ་སྐུ་སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ནི་ཨིདྷ། 
 
ཏོཥ་གྲོར་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ཀྱི་རབྷ་ལཱིགཥ་རིབྷ་ན་འང་། ཡང་གིཥ་ཁྲིཐ་ཞུ་མིའི་རྩ་ཕའི་
བླ་བྷ་དེ་ཡ་ཏོཕ་ན་ཅིདྷ་ཡཕ་ཨིདྷ་ནཥ། དེ་འང་བྷ་ཕཞུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་
གཅིག་ནའི་ཆོཥ་གྲོགཥ། དེ་འང་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་ཐང་ཆོཥ་ཕརྒྱུཐ་གཅིག་ནའི་ཐགེ་ཕའི་
ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐབྷ་ན། དེ་ཚུ་ག་འང་བྷ་ཏོཕ་ན་ཅིདྷ། ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཡི་གུ་དེ་སྒྲ་ཐག་ན་ལཱི་ 
ཚིག་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ ལྷག་ཤེཥ་མི་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་གིཥ་ ཙཡ་ག་དེ་བྷང་བྷང་ལྷག་
ཐགོ། དེ་གིཥ་སྦེ་ ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བླབྷ་གིཥ་ ཧེ་བྷ་ངོ་སོཐ་གདྷང་འོཐ་མིའི་ཐོདྷ་ཐག་ཚུ་
སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཚུགཥན་རཥ་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་གཞིའི་ཟོཐ་གཥར་ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ་ གྲོར་
ཚུགཥ་ན་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐན་ཨིདྷ་དྷོ།།  
 

ཟཔོ་ཕ་ཕཎཕ་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་དེ། 
རླུང་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་དྷཱུ་ཏིཡ་ཐིབྷ་ཟེཡ་  ལཱིཥ་ཀྱི་རྩའི་
རླུང་ག་ཡ་ རྩ་ཐབུ་བྷ་ལཱི་ཐིབྷན་རཥ། ཤེཥ་ན་
ཟོཐ་གཥར་ཕ་ སོཥ་ན་ཐང་བྲར་ཟེཡ་ སཕ་བྷ་
ཚུགཥན་སྦེ་ ལྷཕ་ཕཎང་ཟཆཡཛྷ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ 
རླུང་རོག་སྟེ་རྩ་ཐབུ་བྷ་རཥ་ ལཱིཥ་ཀྱི་རྩ་གའཥ་
གའོདྷ་ལཱི་ བོག་ཟགྱོཛྷ་རཥ་ ཕཡ་ཐོའི་རབྷ་གྱི་
སྣང་ཕ་ལཡ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ རྩ་གའཥ་གའོདྷ་
རཥ་ བྷ་ལོཡཛྷ་ཅིག་ཁཡ་ ཟཔོ་ཕ་ཕཎཕ་གདྷང་

 
ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟོཐ་གཥར་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་སྦེ་སོྟང་ན་ 
གཥར་ཎོག་ཎོ་སྒྲིཕ་མེཐ་ནཡ ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ། 
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ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  
 

དུཥ་ཡུདྷ་ནི་ ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་དེ་ དྷང་ཐབུགཥ་བྷ་
ཆཐ་ནཡ་གདྷཥ་ནའི་རིང་ ཡུདྷ་ཙཐ་ ཞཥ་ཁབྷ་ཎོ་
གཅིག་ཞ་ཕའི་དུཥ་མབྷ་ཅིག་ཡ་ཨིདྷ། ཟཔོ་ཕ་ཕཎཕ་
ལཱིགཥ། ཐབུགཥ་ཆཐ་ནི་ཟཕཐ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་རཥ་
ཟཔོ་ཕ་ཐེཕཥ་ན་ཅིདྷ་ཡཕ། བྷ་ཐེཕཥ་ན་ཅིདྷ་ ངོ་སོཐ་
ཟཕཐ་ཏངཥ། པོ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཀྱེ་རིགཥ་གྱི་བུ། བྷོ་
ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཆེ་གེ་བྷོ་ ཁྱོཐ་ཐ་ནི་རབྷ་ཟཙོར་ནིའི་

དུཥ་ཙོཐ་ལཱི་ལྷོཐ་དེ་འོཐན་རཥ། ཁྱོཐ་ཡ་ཐབུགཥ་ཆཐ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཁྱོཐ་ལཱི་ཕཡ་ཐོ་
ཐང་ནོ་གཞིའི་ཟོཐ་གཥར་ཟེཡ་མི། ཧེ་བྷ་རྩ་ཕའི་བླབྷ་གིཥ་ངོ་སོཐ་གདྷང་མིའི་ཐོདྷ་དེ་ ཕྱི་
ཐབུགཥ་ཆཐན་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ཕཟུབྷ་སྟོང་རྗེདྷ་ནེ་ཕ་ཟེཡ་ སྒྲིཕ་ན་མེཐ་ནའི་
གཥར་ཕ། གཥར་སྟོང་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནའི་རིག་ན་དྲི་བྷ་མེཐ་ནཡ་ རྗེདྷ་ན་ཟེཡ་ 
གཥར་ཎོག་ཎོ་ཅིག་ ཟཆཡ་ཏེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་གིཥ་འང་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་
ཟཕཐ་དེ་ སེབྷཥ་དེའི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཞིག ང་གིཥ་འང་དེའི་དུཥ་ལཱི་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ་ཟེཡ། 
ཕྱི་ཐབུགཥ་བྷ་ཆཐ་ནའི་གོང་རཥ་ རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཙཡ་ལུ་ལ་སཕ་སྟེ་ སེབྷཥ་ལཱི་ངེཥ་ཕཅུག་
ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེ་རཥ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་ནི་གུ་ལྷོཐ་དེ་འོཐ་ན་ཅིདྷ་ གློ་གའཥ་ན་ཥ་ར་
པཕ་ཟེཡ་ རྩིཕ་རོགཥ་གའཥ་ན་ཥ་ལཱི་སྦྱཡ་སྦེ་ སེང་གེ་སོཐ་ཏངཥ་ཕཟུབྷ་སོཐ་དེ་ རྩ་རྦ་
རླཕཥ་ཕཙིཡཛྷ་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་གཉིཐ་རོག་ནིའི་རྩ་གཉིཥ་ཟཔཡ་ཟཕྲོ་ཆཐན་རཥ་ ཤུགཥ་
སྦེ་ཡ་ཨེཕ་ཐགོ། དེ་རཥ་རླུང་ག་ཡ་རྩ་ཐབུ་བྷཡ་ཚུཐ་དེ། ཕྱིཡ་རོག་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ སྤྱི་
གཙུག་ཙངཥ་ནའི་བུ་གའི་རབྷ་རཥ་ ཏོདྷ་ཟགྱོཛྷ་ངེཥ་ཅདྷ་ཨིདྷ། ངོ་སོཐ་འང་དེའི་དུཥ་ལཱི་

 
ཡང་གི་གཟུགཥ་ཀྱི་དྷང་དྷ་རླུང་ཕརྒྱུག་ནིའི་རྩ་ལུ་ལ་ 
འོཐ་མི་ཐང་རྩ་ཐབུ་བྷའི་བྷཏོང་སྣང། 
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ཟཕཐ་ཐགོ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཕཡ་ཐོ་ཐང་ན་ཆོཥ་ཉིཐ་ཟོཐ་གཥར་ཟེཡ་འང་སཕན་ཨིདྷ། 
ཆོཥ་སྐུའི་ཐགོངཥ་ན་ཕྱིདྷ་ཅི་བྷ་རོག་ན་ཞིག་ ཟགྲོ་ཕ་ཀུདྷ་གྱི་རྒྱུཐ་ལཱི་ཟཆཡཛྷ་ཨིདྷ།  
 

རྩིཕ་རོགཥ་གའཥ་ནའི་དྷང་ལཱི་གློ་ཕའི་འར་ཟཐཕ་གསུབྷ་
འོཐ། རྩིཕ་རོགཥ་གའོདྷ་ནའི་དྷང་ལཱི་གློ་ཕའི་འར་ཟཐཕ་༢ 
འོཐ། གློཛྷ་དེ་མི་ཐང་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་འོངཥ་ཀྱི་ལཱིཥ་ཀྱི་
ཐབུགཥ་གཎོང་ལུདྷ་གྱི་ཐཕང་ནོ་ཨིདྷ། གློ་ཕ་གའཥ་ན་ཥ་
ལཱི་སྦྱཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ རླུང་ཕརྒྱུག་ནིའི་རྩ་ནུཥ་ན་འོཐ་མི་
ཚུ་ག་ཡ་ཨེཕན་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་སྦེ་གཉིཐ་རོག་ནིའི་རྩ་གཉིཥ་
འོཐ་མི་དེ་ཟཔཡ་ཕྲོ་ཆཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ རླུང་ག་ཡ་ཡང་གི་སྙིང་
གི་ཐབུཥ་སུ་ རྩ་ཐབུ་བྷ་སོབྷ་ཆུང་བྷཐཟ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འོཐ་མི་
དྷང་ཐིབྷན་ཨིདྷ་ནཥ།   
དེ་འང་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ། དྷང་གི་

ཐབུགཥ་བྷ་ཆཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ རྩ་ག་ཡ་གི་རླུང་ ཧ་ཛྷ་དྷཱུ་ཏིཡ་ཟེཡ་ རྩ་ཐབུ་བྷ་ལཱི་ ཐིབྷ་ནའི་
དུཥ་ཨིདྷ། དེ་ལཱི་ང་ཕཅཥ་པར་ན་ཚུ་གིཥ་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཕརྒྱར་ཟེཡ་ རྩ་དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ནུག་
ཟེཡ་སཕན་ཨིདྷ་ནཥ། དུཥ་ཡུདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་སོཐ་ཟོང་ག་ངེཥ་ན་མེཐ་མི་འང་། ལཱིཥ་རྟེདྷ་
ཕཞང་ངདྷ་ཐང་། རྩ་རླུང་གི་རིབྷ་ན་ཟཕཐཛྷ་རཥ། བྷཥ་ལུདྷ་ཧ་ཙི་རུ་འོཐ་མི་ཐང་། 
སེབྷཥ་ལཱི་གཞི་གདྷཥ་ཕརྟདྷ་ཎོག་ཎོ་འོཐ་མི་ཐང་། རྩ་རྒྱུཥ༌ཕཞང་ནོའི་རིགཥ༌ཚུ་ནི་ ཡུདྷ་
རིངབྷོ་སྦེ་སོཐ་མི་འང་འོཐ། དེ་ལཱི་ངོ་སོཐ་ཟདི་འང་རཥ་འང་དུ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཐཕང་ནོའི་བུ་
གཡ་ཟེཡ་སྤྱི་གཙུག་ཙངཥ་ནའི་བུ་ག་རཥ་ ཆུ་སེཡ་བྷ་ཏོདྷ་གྱི་ཕཡ་དུ་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཡ་ ཟཔོ་
ཕ་ཕཎཕ་ཐགོན་ཨིདྷ། སྡིག་ན་སོབྷ་འོཐ་མི་ཐང་། རྩ་རྒྱུཥ་ངདྷ་ནའི་རིགཥ་ཚུ་ལཱི་ནི་ དུཥ་
ཡུདྷ་སེ་ཀྲོབྷ་རུ་ཐཀྲོགཥ་ནའི་ཡུདྷ་མབྷ་ཅིག་བྷ་གཎོགཥ་བྷ་སོཐ་མི་འང་འོཐན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་
ཞཥ་ཁབྷ་ཎོ་གཅིག་ཞ་ཕའི་དུཥ་ཡུདྷ་རཥ་ བྷ་སོཐ་མི་འང་འོཐ། བྷཐོ་རྒྱུཐ་བྷང་ཆེ་ལོཥ་ཅིག་
དྷང་རཥ་ ཕཝག་ཕྱེཐ་ཐང་ཕཞི་ཚུདྷ་དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་སོཐ་ཟོང་ཟེཡ་གསུངཥ་འོཐན་རཥ། 

 
གློ་གའཥ་ན་ཥ་ལཱི་སྦྱཡ་ཏེ་སོཐ་སྟངཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐགོངཥ་ན་ 
མ་ངདྷ་རཥ་ཟཐཥན་ཐ་གི་ཕཞུགཥ་ཏངཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སོཐ་ཐགོ། 
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བྷང་ཆེ་ལོཥ་ཝག་ཕྱེཐ་ཐང་ཕཞི་སོཐན་རཥ་ ཟོཐ་གཥར་ངོ་སོཐ་ཟདི་འང་རཥ་འང་དུ་ཟཕཐ་
ཐགོ། ཟཔོ་ཕ་ཕཎཕ་ཏངཥ། ཡང་གིཥ་ཟཔོ་ཕ་སྦྱང་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ དུཥ་ཙོཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཡང་
གིཥ་སྔ་གོང་རཥ་ཟཔོ་ཕ་སྦྱང་ཐགོ། ཡང་གིཥ་ཟཔོ་ཕ་སྦྱང་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ བླ་བྷ་སོཕ་
ཐནོདྷ་ ཆོཥ་གྲོགཥ་ཐབྷ་ཚིག་བྷཐུདྷ་མི་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་ སོ་རོགཥ་ཁཡ་ཕཝག་སྟེ། ཐ་
ཥ་ཆུ་ལཱི་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཆུ་མེ་ལཱི་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།།  མེ་རླུང་ལཱི་ཐིབྷ་
ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།།  རླུང་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ལཱི་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།།  རྟགཥ་ཚུ་རིབྷ་
ཕཞིདྷ་དུ་གཥར་ཕཎཕ་ཐགོ། རྟགཥ་ཚུ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་རོགཥ་ནིའི་དུཥ་ལཱི་ལྷོཐན་ཐ་ ཟདི་
ཕཟུབྷ་སྦེ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་འང་གཥར་ཕཎཕ་ཏངཥ། ཀྱེ་བྷ་རིགཥ་ཀྱི་བུཟབྷ་ བླབྷ་ཨིདྷ་ན་
ཅིདྷ་ དྲུང་ན་རགཥ། ཐུགཥ་རིག་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་བྷཚོཐ། ཟེཡ་སྙདྷ་ལཱི་སྐཐ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཞུ། 
བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ཐང་གཝདྷ་ཚུ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཥོ་ཥོའི་མིང་ཟཕོ་སྦེ། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཐ་ཟཆི་ཕ་
ཟེཡ་མི་གུ་ལྷོཐ་དེ་འོཐན་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཚཐ་ཞིག ཀྱེ་བྷ་ང་ནི་ཤི་
ཕའི་དུཥ་ལཱི་ཕཕཥ་ཏེ་འོཐ། ཐ་རུཥ་ཤི་ཕ་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ བབྷཥ་ན་ཐང་སྙིང་རྗེ་བང་ཆུཕ་
ཀྱི་སེབྷཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཐུགཥ་ལཱི་ཕསྐྱེཐ་དེ། དྷབྷ་བྷཁཟ་ཐང་བྷབྷ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཏོཕན་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཐང་། 
ཁྱཐ་ནཡ་དུ་ ཐ་རུཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ཟཆི་ཕ་ཟོཐ་གཥར་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ངོ་
ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་དེ། དེའི་ངང་རཥ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོ་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ 
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ། དེ་བྷ་ཏོཕ་རཱིང་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་ངོ་
ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་དེ། ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སྦེ་ ཟུང་ཟཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་གོ་ཟཔང་ཏོཕན་སྦེ་ཟཕཐ་དེ་ 
གང་ར་གང་ཟདུར་གྱི་སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕའི་ཏོག་རཥ་ དྷབྷ་བྷཁའི་བྷཏཟ་ཐང་བྷབྷ་ནའི་
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ན་ཐང་བྷ་བྲར་
ཕཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ ཧེ་བྷ་ག་ཅི་ལཱི་གོབྷཥ་གཤིཥ་ཚུཐ་དེ་འོཐན་ཅིག་ དེའི་གཐབྷཥ་ངག་དེ་གི་
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བྷཥ་ལུདྷ་དྲདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཟེཡ་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ ཁའི་བྷཆུ་ཐནགཥ་ཏེ་ཚིག་ཚུ་གཥར་
ཎོག་ཎོ་སྦེ་སཕ་སྟེ། ཧ་ཙི་ཅིག་འང་སེབྷཥ་ཡེང་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་བྷཥ་ལུདྷ་གཥར་ཕཎཕ་
ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེ་རཥ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་ཙཡཛྷ་ཐ་ རྩ་གཉིཐ་རོག་རོགན་ཕཟུབྷ་སྦེ་
གདྷཥ་མི་དེ་ཤུགཥ་སྦེ་ཨེཕ་སྟེ། ཚིག་གིཥ་གཥར་ དེ་སྦེ་ཕཎཕ་ཐགོ། བླབྷ་ཐང་ འང་ཅིདྷ་ 
ཡང་རཥ་བྷཏོ་མིའི་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐབྷ་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ དྲུང་ན་རགཥ། ང་ཕཅཥ་ཡ་
ལཱི་ ཐ་ལྟོ་གཞིའི་ཟོཐ་གཥར་ཟཆཡ་ཏེ་འོཐ་གོ། ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག བྷཥ་ལུདྷ་གྱི་ཏོག་
ལཱི་ཕཝག་གདྷང་ཞུ། ཟེཡ་ཞུ་ཐགོ། གཝདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཏངཥ་འང་། 
ཀྱཻ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་བྷོ་ཁྱོཐ་དྷ་ཤིག ཁྱོཐ་ཐ་ལྟོ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་གཥར་ཀྱི་སྣང་ཕ་
ལཡ་ཏེ་འོཐ་གོ། ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག  
 

ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཐ་ལྟོའི་ཤེཥ་ནའི་རིག་ན་གི་ངོ་ཕོ་
སྟོང་ན་སྐྱ་ཥང་ཥ་ལཡ་མི་དེ། ཐངོཥ་ནོ་ཐང་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ 
ཁ་ཐོག་ག་ཅི་གི་ངོ་ཕོ་ལཱི་འང་ གྲུཕ་གྲུཕན་མེཐ་ནཡ་ངོ་ཕོ་
སྟོང་ན་སྐྱ་ཥང་ཥ་འོཐ་མི་ཟདི་ནི་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོ་
ཨིདྷ་དྷོ།།  ཁྱོཐ་ཀྱི་ཤེཥ་ནའི་རིག་ན་ཟདི་ སྟོང་ན་དེབྷ་
ཅིག་ལཱི་ སྟོང་ན་ཕྱར་ཏེ་ཆཐ་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ ཡང་གི་ཤེཥ་
ནའི་རིག་ན་ བྷ་ཟགགཥན་སྦེ་ ཥར་ལུ་ སིང་ངེ་ཟེཡ་ཧིང་

ཥང་ཥ། ཛྷར་ལུ་ཟེཡ་ཁྲ་ལྷབྷ་ལྷབྷ། ཟདི་ཀ་རིག་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཨིདྷ་དྷོ།།  
ཡང་གི་རིག་ན་ ཐངོཥ་ནོ་ག་ཅི་ལཱི་འང་བྷ་གྲུཕ་ནའི་ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་ཐང་། ཡང་གི་ཤེཥ་ནའི་རིག་
ན་ ཛྷ་ལུཡ་གཥར་ཎོག་ཎོ་འོཐ་མི་དེ་གཉིཥ་ ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་སྦེ་འོཐ་མི་ཟདི་ནི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཡང་གི་རིག་ན་གཥར་སྟོང་ཐབྱེཡ་མེཐ་ ཟོཐ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་ཆེདྷ་ནོཡ་

 
ཆོཥ་ཉིཐ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོ།  
རིག་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ། 
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ཕཞུགཥ་མི་ཟདི་ལཱི་ སྐྱེ་ཟཆི་མེཐན་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོཐ་མི་ཟགྱུཡ་ཕ་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ་དྷོ།།  
དེ་ངོ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ཕཏུཕན་ཨིདྷ། ཡང་གི་ཤེཥ་རིག་གི་ངོ་ཕོ་ ཥང་ངེ་ཕ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱི་ངོ་
ཤེཥ་ཏེ་ ཡང་གི་རིག་ན་ལཱི་ཡང་གིཥ་ལྟ་མི་དེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ལཱི་ཕཝགན་ཨིདྷ། 
ཞེཥ་རདྷ་གསུབྷ་བྷབྷ་ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ སྒྲ་ཐགན་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཕརྗོཐ་ཐགོ། ཐང་ན་དེ་
གིཥ་ ཧེ་བྷ་རྩ་ཕའི་བླབྷ་གིཥ་ངོ་སོཐ་གདྷང་མི་དེ་དྲདྷ། གཉིཥ་ན་དེ་གིཥ་ ཡང་རིག་རྗེདྷ་ན་
ཟེཡ་ སྒྲིཕ་ན་མེཐ་མིའི་ཟོཐ་གཥར་ལཱི་ངོ་ཟཕྲོཐ།  གསུབྷ་ན་ཟདི་གིཥ་ ཡང་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ 
ཆོཥ་སྐུ་ཟདུ་བྲར་མེཐ་ནཡ་གྱུཡ་ཏེ་ གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་ ཟོཐ་གཥར་ཐང་ནོ་ལཱི་ངོ་
ཟཕྲོཐ་དེ་ གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། ཐ་རཱིང་འང་ ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ ཟོཐ་གཥར་ཐང་ནོ་ལཱི་ ངོཥ་
བྷ་ཟིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་ཐོགཥ་ན་འོཐ་ན་ཅིདྷ། ཐ་རཱིང་འང་ ཟོཐ་གཥར་གཉིཥ་ན་ཟེཡ་མི་དེ་
ཟཆཡཛྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་ དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་འང་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་དེ་ ཞཥ་ཁབྷ་ཎོ་གཅིག་ཞ་ཕའི་
ཡུདྷ་ལྷགན་ཅིག་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཟོང་ནི་ཨིདྷ། རཥ་ཕཞང་ངདྷ་གྱིཥ་སྦེ་ རྩ་གའཥ་གའོདྷ་གང་
རཱིང་གཅིག་རཥ་རླུང་ལོཡ་ཏེ། སྒོ་གང་རཱིང་གཅིག་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཤེཥ་ན་གཥར་ལྷབྷ་ལྷབྷ་སྦེ་
ཟོང་། དེ་འང་ ཞཥ་ཁབྷ་ཎོ་གཅིག་ཞ་ཡུདྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ རྩ་ཕཞང་ངདྷ་ཐང་། བྷཥ་ལུདྷ་འོཐ་
མེཐ་ཐང་ཕསྟུདྷ་ཐགོ། དེའི་དུཥ་ལཱི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཏོདྷ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ། རྣབྷ་ཤེཥ་ཕྱི་ཁཡ་
ཏོདྷ་ཟགྱོ་རཱིང་ ཤིཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་བྷ་ཤིཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་བྷདྷ་ོངོ་ཤེཥ་མི་ཚུགཥ། གཤིདྷ་ནོ་ཁོ་ཡའི་ངོ་ལཱི་ 
ཉེཛྷ་ཉེ་ཟཁོཡ་གྱི་ཟབྲེར་ཕ་དེ་ སྔཡ་ཕཞིདྷ་བྷཏོང་སྟེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ངུ་ཕའི་སྐཐ་འང་གོཛྷ་ཨིདྷ། 
དེའི་དུཥ་ལཱི་ རཥ་ཀྱི་ཟཁྲུར་སྣང་སོབྷ་སྦེ་འང་མི་ལཡ། ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེའི་ཟཇིགཥ་
སྐྲག་འང་བྷ་ལྷོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ལཱི། ཐ་རཱིང་འང་གཐབྷཥ་ངག་ཕཎཕ་སྟེ། དེ་ལཱི་རོགཥ་རིབྷ་ཐང་ 
ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་གཉིཥ་འོཐ། རོགཥ་ནའི་རིབྷ་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཁོ་ཡའི་མིང་རཥ་ཙཡ་
གསུབྷ་ཟཕོ་སྦེ། གོང་གི་ཟོཐ་གཥར་ངོ་སོཐ་དེ་ཡ་ འང་ཕསྐྱཡ་ཕཎཕ་ཐགོ། ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཨིདྷ་
ན་ཅིདྷ་ ཁོ་ཡ་གི་ལྷ་ག་ཨིདྷ་མི་དེའི་སྒོབྷ་ཁོག་ཟེཡ་ཧེ་བྷ་རཥ་ལྷ་ཐང་བླབྷ་ཕསྒོབྷཥ་ནའི་
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སྟོཕཥ་ཐང་ བྷངོདྷ་རྟོགཥ་ཟེཡ་ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་སྐུ་བྷཐོག་ཕྱག་བྷཙདྷ་ར་ཥོགཥ་ན་ སྒོབྷ་ཏཕཥ་
ཚུ་ལྷག་སྟེ། ཀྱེ་རིག་ཀྱི་བུ་ཟེཡ་ རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཡི་ཐབྷ་ཟདི་སྒོབྷཥ་ཤིག བྷ་
ཡེངཥ་ཤིག སེབྷཥ་ཟདུདྷ་ན་དྲག་ནོ་ཡི་ཐབྷ་ལཱི་གཎཐ་ཅིག སྣང་ར་ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་ནཡ་ཆུ་
དྷང་གི་ཟླཛྷ་ཕཟུབྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག གཐོཥ་ཕཅཥ་ལ་ཁྲག་གི་ཕུང་ནོ་ཕཟུབྷ་བྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག 
ཟེཡ་གཥར་ཕཎཕ་ཐགོ།  
 

མི་ཏ་བྷར་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ། ཇོ་ཕོ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་
སྒོབྷཥ་ཤིག འང་ཅིདྷ་ཟཔགཥ་ན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་
སྒོབྷཥ་ཤིག ཟེཡ་ངོ་སོཐ་ཐགོ། དེ་སྦེ་ངོ་སོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ 
ཕཡ་ཐོ་ངོ་མི་ཟིདྷ་བྷདྷོ་མི་ཚུ་འང་ ངོ་ཟིདྷ་ན་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ་
ཐོ། དེ་འང་གཥོདྷ་ནོའི་དུཥ་སུ་ བླབྷ་གིཥ་ངོ་སོཐ་གདྷང་
རཱིང་ ཡང་གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་ཆུང་ནི་དེ་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཡང་
གིཥ་གཥར་མི་ཚུགཥན་རཥ། བླ་བྷ། འང་ཅིདྷ་བྷཆེཐ་

གྲོགཥ་ཀྱིཥ་སྦེ་ གཥར་ཕཎཕ་ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  འང་ཅིདྷ་གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་འོཐ་རཱིང་ཤི་
ཡདྷབྷ་ཐ་ དྷཐ་གཞི་དུག་དྲགཥ་ཀྱིཥ་ཐེཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ སེབྷཥ་ཟཁྲུར་སྦེ་དྲདྷ་ན་གཟུང་བྷ་
ཚུགཥ་མིའི་རིགཥ་ལཱི་ ག་དེ་ཟཕཐ་རཱིང་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཧེ་བྷ་རབྷ་གྱི་
གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་འོཐ་རཱིང་སོབྷ་ན་ལོཡ་མི་ཐང་། རྩ་ཕའི་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་སྦེ་ངདྷ་ཥོང་ལཱི་ཟགྱོ་
མིའི་རིགཥ་ལཱི་ ངེཥ་ནཡ་དུ་ ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཐགོན་གར་ཆེ། ཕཡ་ཐོ་ཐང་ནོ་ལཱི་ཐེཕ་ཚུགཥ་
དྷ་ཡཕ་ཨིདྷ། དེ་ལཱི་བྷ་ཐེཕཥ་ན་ཅིདྷ་ ཕཡ་ཐོ་གཉིཥ་ན་ལཱི་གཥར་ཕཎཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ 
རིག་ན་ཥཐ་དེ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། འང་ཕཡ་ཐོ་གཉིཥ་ན་ལཱི་ ཐག་ནའི་སྒྱུ་ལཱིཥ་ཟེཡ་མི་དེ་ ཤི་
ཤིཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་ བྷ་ཤིཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཤེཥ་ན་གཥར་ཎོག་ཎོ་གི་ཤེཥ་ནའི་གཟུགཥ་

 
ཇོ་ཕོ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ར་དྷ་བྷོ། 



~ 21 ~ 
 

ཥབྷ་ ཡིཐ་ཀྱི་ལཱིཥ་གཅིག་ཟགྲུཕ་ཟོང་། དེའི་དུཥ་ཙོཐ་ལཱི་ ངོ་སོཐ་ཐེཕཥ་ན་ཅིདྷ་ ཆོཥ་
ཉིཐ་བྷ་བུ་ཟཕྲང་རཥ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཟོཐ་གཥར་རབྷ་ཧའི་ཕཟུབྷ་གྱིཥ་བུ་ཕཡ་ཐོ་རབྷ་ཐོག་དྲགཥ་ལཱི་ལྷོཐ་མི་དེ་ 
རཥ་ཀྱིཥ་ཁ་ཕསྒྱུཡ་མི་ཚུགཥ། ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་ ཉི་བྷའི་ཟོཐ་ཀྱིཥ་མུདྷ་ན་ཕཅོབྷ་ཐོ་ཕཟུབྷ། 
རབྷ་གྱི་ཟོཐ་གཥར་ཟདི་གིཥ་ རཥ་ཀྱི་ནུཥ་ན་ཕཅོབྷ་སྦེ་ གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེ་
འང་ ཕཡ་ཐོ་གཉིཥ་ན་ཟེཡ་མི་དེ་ ཡིཐ་ལཱིཥ་ཥབྷ་ ཕག་ཆགཥ་ཀྱི་ལཱིཥ་དེ་ལཱི་ཟཆཡ་ནི་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཡིཐ་ལཱིཥ་དེ་ལཱི་འང་ ཤེཥ་ན་ ཧེ་བྷའི་ལ་ཁྲག་གིཥ་གྲུཕ་ནའི་ལཱིཥ་ལཱི་ཕཟུབྷ་
ཡ་ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེའི་དུཥ་སུ་ ངོ་སོཐ་ཀྱི་གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་ཐེཕཥ་ན་ཅིདྷ་ཐོདྷ་གྲུཕ་
སྟེ། ཐ་རཱིང་ རཥ་ཀྱི་ཟཁྲུར་སྣང་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ག་ཏེ་ལཱི་འང་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ཕཏུཕན་ཨིདྷ་
དྷོ།།  དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཞིའི་ཟོཐ་གཥར་ལཱི་ངོ་བྷ་ཟཕྲོཐ་རཱིང་། ཕཡ་ཐོ་གཉིཥ་ནའི་ཟོཐ་གཥར་
ལཱི་ ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ་གྲོར་ཚུགཥ། དེ་གིཥ་འང་གྲོར་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ དེ་རཥ་ ཕཡ་ཐོ་
གསུབྷ་ན་འང་ཟེཡ་མི། ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཕཡ་ཐོ་ལཡ་ཏེ་ ཕཡ་ཐོ་གསུབྷ་ན་རཥ་ཀྱི་ཟཁྲུར་སྣང་
ཟེཡ་ནི་དེ་ ལཡ་ཏོདྷ་ཟོངཥབྷ་རཥ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་ཆེདྷ་བྷོ་ལྷག་
ཐགོན་གར་ཆེ། སྟོཕཥ་ཐང་པདྷ་འོདྷ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ན་འོཐ། དེ་ཅིག་གི་ཕཡ་དྷ་ 
ཡང་གི་སོ་རོགཥ་ཁཡ་འོཐ་མིའི་ གཉེདྷ་ཉེ་ཟཁོཡ་ཚུ་གིཥ་ངུ་སྐཐ་ཐང་སྐྱོ་སྐཐ་ཕཎོདྷ། ཞཥ་
སྐར་ཕཅཐ་། གོཥ་ཕཤུཕ། བྷར་ཆ་ཚུ་ཕསྡུ་སྟེ་ཟཕྱགཥ། ཡང་གིཥ་ཁོང་བྷཏོང་རཱིང་ཁོང་ཚུ་
གིཥ་ཡང་བྷ་བྷཏོང་། ཁོང་གིཥ་ཡང་ལཱི་ཟཕོན་ཏོཥ་རཱིང་ ཡང་གིཥ་ཟཕོན་ཁོང་གིཥ་བྷ་གོཛྷ་
རཥ། སེབྷཥ་མི་ཐགཟ། ཁོ་ཏག་ཆཐ་དེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེའི་དུཥ་ལཱི་ སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་
གསུབྷ་གྱི་སྣང་ཕ་ལཡཛྷ་རཥ་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྔངཥ་གསུབྷ་གྱིཥ་དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཟོང་། 
དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་ཆེདྷ་བྷོ་གཥར་ཕཎཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་
མིང་རཥ་ཟཕོ་སྦེ། སྒྲ་ཐག་གཥར་ཕའི་ཏོག་རཥ་ ངོ་སོཐ་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་
བུ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་ལཱི་ཕསྐྱེཐ་དེ་དྷ་ཤིག ཕཡ་ཐོ་ནི་རྣབྷ་ན་དྲུག་འོཐ། 
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ག་ཅི་ཡ་ཨིདྷ་དྷ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ། ཡང་ཕཞིདྷ་སྐྱེཥ་གདྷཥ་ཀྱི་ཕཡ་ཐོ་ཐང་། རྨི་རཥ་གྱི་ཕཡ་ཐོ། 
ཏིང་ཟཛིདྷ་ཕཥབྷ་གཎདྷ་གྱི་ཕཡ་ཐོ། ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཕཡ་ཐོ། ལཱིགཥ་ཟབྱུང་
སྲིཐ་ནའི་ཕཡ་ཐོ་ཐང་དྲུག་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཡང་ཕཞིདྷ་སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐོ་ཟེ་མི་དེ་ ཧའི་གི་བྷངར་ལཱི་ཆགཥ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ཚུཡ་ བྷ་སྐྱེཥ་ཚུདྷ་གྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ཀྱི་ཟཆཡ་སྣང་ཟབྱུང་མི་ལཱི་སཕན་ཨིདྷ། རྨི་རབྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་མི་དེ་ ང་
ཕཅཥ་ཡ་ཟགྲོ་ཕ་པོ་བྷོ་ག་ཡ་ལཱི་ གཉིཐ་རོག་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཟཆཡ་སྣང་ཟབྱུང་མི་ལཱི་སཕན་ཨིདྷ། ཏིང་ཟཛིདྷ་ཕཥབྷ་
གཎདྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་མི་དེ་ ང་ཕཅཥ་ཡ་ཟཇིག་རྟེདྷ་ན་ཚུ་ལཱ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་ཐང་ བླབྷ་ཆོཥན་ཚུ་ཐུགཥ་ཐབྷ་གདྷང་
ཕའི་སྐཕཥ་ ཟཆཡ་སྣང་ཟབྱུང་མི་ལཱི་སཕན་ཨིདྷ། ཟཆི་ཁ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་མི་དེ་ ང་ཕཅཥ་ཡ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ཤི་
ཡདྷབྷ་ཐ་ ཟཆཡ་སྣང་ཟབྱུང་མི་ལཱི་སཕན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་མི་དེ་ ཤི་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟཆཡ་སྣང་ཟབྱུང་མི་ལཱི་
སཕན་ཨིདྷ། སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཟེཡ་མི་དེ་ རྣབྷ་ཤེཥ་རོག་ཏེ་ཡ་སྐྱེ་ཕ་ལུདྷ་ནིའི་ བྷངར་སྒོ་ཟཙོར་ཕའི་སྐཕཥ་ཀྱི་ཟཆཡ་
སྣང་ལཱི་སཕན་ཨིདྷ།  ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ ཁྱོཐ་ལཱི་ནི་ཕཡ་ཐོ་གསུབྷ་ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་ཟཆི་
ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ཐང་། ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱིཕ་ཐོ། སྲིཐ་ནའི་ཕཡ་ཐོ་ཐང་གསུབྷ་ཟཆཡ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
ཁ་མ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཟོཐ་གཥར་ལཡ་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ངོ་ཟིདྷ་བྷ་
ཚུགཥན་རཥ་ ཐ་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ཐགོན་བྱུང་འོཐན་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཐ་ནི་ཁྱོཐ་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་
ཕཡ་ཐོ་ཐང་། སྲིཐ་ནའི་ཕཡ་ཐོ་གཉིཥ་ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ང་གིཥ་ངོ་སོཐ་མི་ཚུ་ ཁྱོཐ་ཡ་
བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ ངོ་ཟིདྷ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ ཐ་ནི་ཟཆི་ཕ་ཟེཡ་མི་དེ་
ལྷོཐན་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་དྷང་རཥ་པ་ཡོར་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཡདྷབྷ་རཥ་ ཁྱོཐ་རྐྱངབྷ་
གཅིག་ལཱི་མེདྷ། ག་ཡ་ལཱི་ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཚེ་ཟདི་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཐང་ཞེདྷ་ན་བྷ་ཟཕཐ་
ཤིག ཆགཥ་ན་ཐང་ཞེདྷ་ན་ཟཕཐ་རཱིང་ སོཐ་ནིའི་ཡང་ཐཕང་ནི་མེཐ། ཁྱོཐ་ཡ་ཟཁོཡ་ཕཡ་
ཟཁྱབྷ་ནི་རཥ་ལྷག་སྟེ་གཝདྷ་མི་ཟོང་། བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཤིག ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གསུབྷ་རྗེཥ་སུ་དྲདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ 
ཟཇིགཥ་སྐྲག་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ལཡ་ཏོདྷ་ཟོངཥ་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཡ་ཚིག་ཟདི་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ ཚིག་གི་
ཐོདྷ་ཐག་ཡིཐ་ལཱི་དྲདྷ་ཕཞིདྷ་དུ་ཥོང་ཞིག དེ་གིཥ་ངོ་ཟཕྲོཐ་ནའི་པདྷ་ན་འོཐ་གོ། 
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ཀྱེ་བྷ་ཕཐག་ར་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཀུདྷ་ར་སྔངཥ་སྐྲག་ཟཇིགཥ་སྣང་
སྤངཥ་བཥ་དྷཥ༔ གང་ལཡ་ཡང་སྣང་རིག་ནཡ་ངོ་ཤེཥ་ཟཇུག༔ ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཚུར་ཡིདྷ་ནཡ་
ཤེཥ་ནཡ་བ༔ ཐོདྷ་ཆེདྷ་ཟགག་ར་ཐུག་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ༔ ཡང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཙོགཥ་ར་
ཟཇིགཥ་མི་བ༔ ཧའེ་ ཐ་ང་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ཁཡ། ག་ཡ་ལཱི་སྔངཥ་སྐྲག་ཐང་ཟཇིགཥ་
སྣང་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ག་ཅི་ལཡ་རཱིང་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕཞོ་ཕའི་སྣང་ཕ་་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ། ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཚུར་
ཨིདྷབྷ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ། ཐོདྷ་ཆེདྷ་ནོ་རབྷ་ཐོག་ཥ་ལཱི་ཕྱཐ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཨིདྷ་ནའི་ཞི་
ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ལཱི་ཟདྲོག་ནི་མེཐན་སྦེ་ཟཕཐ ་ཤིག  
དེ་ཕཟུབྷ་ཁ་རཥ་ལྷང་ལྷང་སྐྱོཡ་ཏེ་ ཐོདྷ་ཐག་ཚུ་སེབྷཥ་ལཱི་དྲདྷ་ཞིདྷ་དུ་ཥོང་ཞིག དེ་གིཥ་
ཟཇིགཥ་སྐྲག་གི་སྣང་ཕ་ག་ཅི་ཡ་ལཡ་རཱིང་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཨིདྷབྷ་ ངེཥ་ནཡ་དུ་ངོ་
ཟཕྲོཐ་ནའི་གདྷཐ་འོཐན་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཁྱོཐ་ཀྱི་ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཁ་
བར་ཟགྱོ་ཕའི་དུཥ་ལཱི། ཆོཥ་ཉིཐ་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ཕྱ་སི་སི། ཧིང་ཥང་ཥ། གཥར་ཎོག་ཎ།ོ 
ཟོཐ་ཆེབྷ་ཆེ། ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་དེ་ལཱི་ ཟཇིགཥ་སྣང་ཐང་གའང་ཞ་སི་སི། 
གདྷབྷ་ཥོ་ཁའི་ཏང་ལཱི་སྨིག་རྒྱུ་ལཡ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ མེཡ་རུ་རུ་ལཡ་ཐོ་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེ་ལཱི་བྷ་
ཟཇིགཥ་ཟེཡ་བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག བྷ་སྐྲག་ཟེཡ་ཟདྲོག་བྱེར་བྷ་ཟཏཕ་ཤིག བྷ་སྔངཥ་ཟེཡ་
གའང་ཞ་ཕག་ཞ་བྷ་ཟཕཐ་ཤིག བྷ་ཟཇིགཥ་བྷ་སྐྲག་བྷ་སྔངཥ་གསུབྷ་ཟཇིགཥ་སྣང་གི་ཁྱཐ་ཚིག་ཨིདྷ། ཐོདྷ་
ཐག་ཆ་བྷཚུངཥ་ཨིདྷ། ཐོདྷ་གར་ཆེཛྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་རོག་ཅིག་ཡ་གསུངཥ་གསུངཥབྷ་ཨིདྷ་ནཥ།  དེ་ནི་ཁྱོཐ་ཡ་གི་
ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཡང་བྷཐངཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིག ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་རཥ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་
ཡང་སྒྲ་དྲག་ནོ་ལྡིཡ་ཏངཥ་ཤུགཥ་དྲགཥ། ཟབྲུག་སྟོང་དུཥ་གཅིག་ལཱི་ལྡིཡ་ཐོ་ཕཟུབྷ་དི་རི་རི་
ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  དེ་འང་ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཡང་སྒྲ་ཨིདྷབྷ་རཥ་དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག 
བྷ་སྐྲག་ཅིག བྷ་སྔངཥ་ཤིག ཁྱོཐ་ལཱི་ཕག་ཆགཥ་ཀྱི་ཡིཐ་ལཱིཥ་ཟེཡ་མི་ཅིག་འོཐན་བྷ་
གཎོགཥ་ ལ་ཁྲག་ཕུང་ནོའི་ལཱིཥ་མེཐན་རཥ་ སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ག་ཅི་བྱུང་རཱིང་། ཁྱོཐ་ལཱི་
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མི་གདྷོཐ། ཁྱོཐ་ལཱི་ཤི་ནིའི་རྒྱུ་མེཐན་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཡང་སྣང་ཟེཡ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་
ཀྱིཥ་ཕཞོ་ཕཞོཛྷ་ཨིདྷབྷ་ ངོ་ཤེཥན་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་ཕཏུཕན་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་
ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཡང་སྣང་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ། མི་
གཡུཥ་ལཱི་སོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ སྒོབྷ་སྒྲུཕ་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཐ་ལྟོ་གི་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་
ཐང་བྷ་ཕྱཐ་ན་ཅིདྷ་ ཟོཐ་ཀྱིཥ་ཟདྲོག་ཟོང་། སྒྲ་གིཥ་ཟཙཕ་ཟཚུཕ་ཟཕཐ་ཟོང་། ཟེཡ་གྱིཥ་
ཟདྲོག་བྱེར་ཟཏཕ་ཟོང་། གཐབྷཥ་ནའི་གདྷཐ་ཟེཡ་ངོ་སོཐ་ཀྱི་གདྷཐ་ཐོདྷ་ཟདི་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ། 
སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། 
ཝག་ཕྱེཐ་ཐང་ཕཞི་ཚུདྷ་ དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཕརྒྱར་ཕ་ཥངཥབྷ་ཐ། ང་ལཱི་
ག་ཅི་བྱུང་ཡི་ག་བྷདྷོ་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡཛྷ་རཥ་ དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ཨིདྷ་བྷདྷོ་སྟེ་ 
ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཐ། དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟཁོཡ་ཕ་རཱི་རོག་ཟེཡ་ ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཐག་ནའི་ཞིང་
ཁབྷཥ་ཕྱོགཥ་ལཱི་ཁ་རོག་སྟེ་ སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ག་ཡ་ ཟོཐ་ཐང་ཐག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ཟཆཡ་ནི་ཨིདྷ་
དྷོ།།  

  
ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་འཕ་ཡུབྷ། 
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གདྷབྷ་ཁ་ག་ཡ་ ཟོཐ་བྷཐིང་ག་སྦེ་ཟཆཡ་ཟོང་། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་ཐིག་ལུ་ཕརར་
ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་སེང་གེའི་
ཁྲི་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ། ཕྱག་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ་རྩིཕཥ་ཕརྒྱཐ་ཕསྣབྷཥ་ན། ཡུབྷ་དྷབྷ་བྷཁའི་ཐབྱིངཥ་
ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཝར་སྦྱཡ་སྦེ་ ཡང་ལཱི ་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་སུ་
ཐག་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟོཐ་བྷཐིང་ག་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ། གཥར་ཎོག་ཎོ་ཧིང་ཥང་ཥ། 
ཕཀྱག་བྷཐངཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཅིག་ རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་
གི་གཐོང་ཁཡ་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་ཡ་བྷ་ཚུགཥན་ཅིག་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ 
ལྷའི་ཟོཐ་ཐཀཡ་ནོ་ཕཀྱག་མེཐ་མི་ཅིག་འང་ གཐོང་ཁཡ་ཟུང་ཟབྲེར་སྦེ་སྦྲགཥ་ཏེ་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་གོ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་ རཥ་ངདྷ་གྱི་ཐཕང་གིཥ་ ཟོཐ་བྷཐིང་ཁ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་ 
ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་དེ་ལཱི་ ཟདྲོག་སྣང་སྐྱེཥ་སྦེ་བོག་ཟགྱོ་སྟེ། ལྷའི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་
ཕཀྱག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཐགཟ་ཕའི་སེབྷཥ་སྐྱེ་ནི་མི་ཟོང་། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཟོཐ་བྷཐིང་
ཁ་གཥར་ར་ཟཚེཡ་ཕ། དྭངཥ་ར་ཕཀྲག་ཆེ་ཕ། བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཟོཐ་གཥར་ཕ་
དེ་ལཱི་ བྷ་སྔངཥ་ཤིག བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག དེ་ཕཞིདྷ་གཤེགཥ་ནའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ ཆོཥ་ཀྱི་
ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ཟེཡ་མི་དེ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཐང་བྷོཥ་ན་རྩེ་གཅིག་ལཱི་སྐྱེཥ་ཤིག 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཨིདྷ་དྷོ་བྷདྷོ་སྟེ་ གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་
ཤིག ཟ་ནཱི་དེ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་ ཁྱོཐ་ཕཡ་ཐོའི་རབྷ་ཟཕྲང་ལཱི་ཕསུ་
ཕ་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཨིདྷ་དྷོ།། ལྷའི་ཟོཐ་
ཐཀཡནོ་ཕཀྱག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཐགཟ་ཕ་བྷ་ཟཕཐ་ཤིག བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཞིག དེ་ལཱི་
ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ལྷའི་གདྷཥ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་ཟདི་དྷང་ལཱི་ཡ་ཟཁོཡཛྷ་ཨིདྷ་
དྷོ།། ཏཡ་ནའི་རབྷ་ཕཀག་མིའི་ཕཡ་ཆཐ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ མིག་ཎོ་གིཥ་བྷ་ཕལྟ་ཕཡ། ཟོཐ་
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བྷཐིང་ཁ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་ རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ལཱི་བྷོཥ་གུཥ་ཀྱི་
ཟདུདྷ་ན་དྲག་ནོ་གཎཐ་ཏོག་རཥ་ སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ ངེ་གི་རཐ་སོར་རྐྱཕ་སྟེ་ དེ་སྦེ་ཕཎཕ་ཤིག   
ཀྱེ་བྷ་གཏི་མུག་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་
ཟོཐ་རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་ཕྱོགཥ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་
བྷ་ཡིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་
རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་ཕཎོདྷ་ཏེ་ གཏི་མུག་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ 
ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་སྐཕཥ། ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཟེཡ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི་ སེབྷཥ་
ཀྱི་ངོ་ཕོའི་རྣབྷ་རྟོག་ཞི་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། 
ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་སྦེ།  ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ ཕསྒྲར་གདྷང་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ འང་ཐག་རོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང།  
ཟེཡ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་དེ་སྦེ་ཕཎཕན་རཥ། རྣབྷ་ནཡ་སྣ་བྷཚཐ་འཕ་
ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀཡ་ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་སྦེ་ ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་སྟུག་ནོ་ཕཀོཐ་ནའི་
ཞིང་ལཱི་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུའི་ཚུར་དུ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་སྦེ་ངོ་
སོཐ་རཱིང་ ཞེ་སང་ཐང་སྡིག་སྒྲིཕ་ཀྱི་སྐྱོདྷ་གྱིཥ་ ཟོཐ་ཐང་ཟེཡ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་བགོ་ཟགྱོ་སྦེ། 
སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་རཱིང་ཟཁྲུརཛྷ་རཥ། ཝག་གཉིཥ་ན་ལཱི་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་། 
ཐམར་ཕའི་རཥ་ངདྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ ཕསུ་ཕ་ཟོང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ། ཐ་རཱིང་འང་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ནི་
དེ་འང་། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་རཥ་ཟཕོ་སྟེ་ ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ནི་འང་ཟདི་ཕཟུབྷ། ཀྱེ་བྷ་རིགཥ་ཀྱི་
བུ་བྷ་ཡེཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཝག་གཉིཥ་ན་ལཱི་ ཟབྱུང་ཕ་ཆུ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་
ཟཆཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། 
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རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་འཕ་ཡུབྷ། 

དེའི་དུཥ་ལཱི་ལཡ་ཕྱོགཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་ 
སེབྷཥ་ཐནཟ་མི་ཕསྐྱོཐ་ན་ སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་ཁ་ ཕྱག་ལཱི་རོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ན་ཕསྣབྷ་མི། གླང་ནོ་ 
ཆེ་གིཥ་ཕཏེག་ནའི་ཁྲི་ལཱི་ཕཞུགཥ་ན། ཡུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷ་ཐང་ཝར་སྦྱཡ་སྦེ་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་། ཟཁོཡ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ ཥའི་སྙིང་ནོ་ཐང་ བབྷཥ་ན་མཻ་ཏྲི་གཉིཥ་ལཱི་ བང་
ཆུཕ་སེབྷཥ་བྷ་ ལཱ་སེ་བྷ་ཐང་ པུ་བྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྐོཡ་སྦེ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་དྲུག་ལཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་ མེ་རོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེཥ་
ཐཀཡནོ་ཟོཐ་ཆེབྷ་ཆེ། གཥར་ཎོག་ཎོ་ཧིང་ཥང་ཥ་ཅིག་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་
ཐུགཥ་ཀ་རཥ། ཁྱོཐ་ཡ་གི་གཐོང་ཁཡ་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་བྷ་ཚུགཥན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ལཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཐམར་ཕའི་ཟོཐ་དུ་ནའི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་ ཕཀྱག་མེཐ་མི་
ཅིག་འང་ གཐོང་ཁཡ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ལཡ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཞེ་
སང་གི་ཐཕང་གིཥ་ ཟོཐ་ཐཀཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེཥ་སྦེ་བོག་
ཟགྱོཛྷ་རཥ་ ཐམར་ཕའི་ཟོཐ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཐགཟ་ཕའི་ཟདུ་ཤེཥ་སྐྱེཥ་ཏེ་
ཟོངཥབྷ་རཥ། དེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཁྱོཐ་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་ གཥར་ཎོག་ཎོ་ཧིང་
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ཥང་ཥ་དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ནཡ་ ཡེ་ཤེཥ་ལཱི་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིག དེ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཐང་བྷོཥ་
གུཥ་སྙིང་ཏག་ན་རཥ་སྐྱེཥ་ཤིག ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་
ཨིདྷ་དྷོ།། སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ་བྷདྷོ་ཕའི་བྷོཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཤིག དེ་ནི་ཕཅོབྷ་
ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་གིཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་རཥ་ ཕསུ་ཕ་ལཱི་ཟོངཥ་
ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ བྷོཥ་
ན་སྐྱེཥ་ཤིག ཐམར་ཕའི་ཟོཐ་དུ་ནའི་ཁ་ཐོག་ཕཀྱག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཐགཟ་ཕ་བྷ་སྐྱེཥ་ཤིག 
དེ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཞེ་སང་དྲག་ནོ་གིཥ་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་སྒྲིཕ་ཀྱི་སུདྷ་བྷའི་རབྷ་ཟེཡ་ སྡུག་ཕསྔར་
གྱི་རབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཁྱོཐ་ཐམར་ཕའི་གདྷཥ་ལཱི་བུཐ་ཟགྱོ་སྟེ། སྡུག་
ཕསྔར་ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཟཐབྷ་ན་དྷང་ཚུཐ་དེ་ ཟཏོདྷ་ནིའི་དུཥ་མི་ཟོང་། དེ་ཏཡ་ནའི་
རབྷ་ཕཀག་ནའི་ཕཡ་ཆཐ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་མིག་གིཥ་བྷ་ཕལྟ་ཕཡ་ཞེ་སང་སྤང་ཞིག དེ་ལཱི་
བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཅིག ཟོཐ་ཐཀཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ བྷོཥ་ན་ཟཕཐ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་སེབྷ་ཐནཟ་ལཱི་ ཟདུདྷ་ན་སོབྷ་གཎཐ་དེ་སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་
ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཤིག  
ཀྱེ་བྷ་ཞེ་སང་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ མེ་རོང་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་
ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷཥ་
རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་ཕཎོདྷ་ཏེ་ ཞེ་སང་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་
ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་སྐཕཥ། མེ་རོང་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་ལཱི་ཟེཡ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་ངོ་ཕོ་མེ་རོང་ཕཟུབྷ་
གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་ཥངཥ་རྒྱཥ་
སདྷ་བྷ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་སྦེ།  ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ ཕསྒྲར་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། འང་ཐག་
རོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང།  
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ཟེཡ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་དེ་སྦེ་ཕཎཕན་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རོ་རྗེ་
སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་ཁཡ་ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ། ལཡ་ཕྱོགཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་
ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་ལཱི་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  
 

  
རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་འཕ་ཡུབྷ། 

དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ངོ་སོཐ་རཱིང་། ང་རྒྱར་ཐང་སྡིག་སྒྲིཕ་ཆེ་ཕའི་གང་ཞག་ར་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་
ཐང་ ལྕགཥ་ཀྱུ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་སྦེ་བོག་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཐོ་རཱིང་འང་ཕཝག་གསུབྷ་ན་ལཱི་ 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་། མིའི་ཟོཐ་རབྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསུ་ཕ་
ཟོངཥབྷ་རཥ། ཐ་རཱིང་འང་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཏངཥ། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་རཥ་ཟཕོ་ཞིདྷ་རཥ་ངོ་
སོཐ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཝག་གསུབྷ་ན་ལཱི་ 
ཟབྱུང་ཕ་ཥ་རྣབྷ་ན་ཐག་ནའི་ཟོཐ་སེཡནོ་ལཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཐནར་ཐང་
ལྡདྷ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་སེཡནོ་རཥ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་ སྐུ་བྷཐོག་
སེཡནོ་ ཕྱག་ལཱི་དྷོཡ་བུ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཕསྣབྷ་མི། རྟ་བྷཆོག་གི་ཁྲི་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་བྷཆོག་
མཱ་བྷ་ཀཱི་ཐང་ཝར་སྦྱཡ་སྦེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ བང་ཆུཕ་
སེབྷཥ་ཐནཟ་དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནོ་ཐང་། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་གཉིཥ་ལཱི། སེབྷཥ་བྷ་མཱ་ལུ་བྷ་ཐང་། 
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དྷཱུཔྤེ་བྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྐོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་
དྲུག་ ལཡ་སྦེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཙོཡ་ཕའི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་སེཡནོ་ བྷབྷ་ན་
ཉིཐ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་སེཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ། ཐིག་ལུ་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ན་ གཥར་ར་
དྭངཥ་ན་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་བྷ་ཚུགཥན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་
ཐུགཥ་ཁ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་གི་བྷདུདྷ་ལཱི་ ཐོདྷ་ཧིང་གི་ཏཐ་ཁཡ་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་བྷ་ཚུགཥ་
ཕཟུབྷ་ཅིག་ ལཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ མིའི་ཟོཐ་སོདྷབྷོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་
ཅིག་འང་ ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ཧིང་ཐང་ཕྲང་སྟེ་ ལཡ་སྦེ་ཟོང་ནི་
ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཡ་ང་རྒྱར་གྱི་ཐཕང་གིཥ་ ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་
ལཱི་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེཥ་སྦེ་བོག་ཟགྱོཛྷ་རཥ་ མིའི་ཟོཐ་སོདྷབྷོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཁྱོ་ཡ་
ཐགཟ་ཕ་ཐང་ཆགཥ་སེབྷཥ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ། དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་ ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀྲག་
བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ བྷ་ཟདྲོགཥ་ནཡ་ཡེ་ཤེཥ་ལཱི་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག དེའི་ཏོག་ལཱི་ ཡང་
གི་རིག་ན་བཡ་མེཐ་ངང་ལཱི་ཟེཡ་ བྷ་ཡེངཥ་ནའི་ཏོག་ལཱི་ ལྷོཐ་དེ་ཕཝག་ཤིག འང་དྷ་དེ་ལཱི་ 
ཐཐ་ན་ཐང་བྷོཥ་ན་རྩེ་གཅིག་སྐྱེཥ་ཤིག ཁྱོཐ་ཡ་གི་རིག་ནའི་ཡང་བྷཐངཥ་སུ་ངོ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ 
བྷོཥ་གུཥ་བྷ་སྐྱེཥ་ སྨོདྷ་རབྷ་བྷ་ཕཎཕ་རཱིང་ སྐུ་ཐང་ཟོཐ་ཟེཡ་ག་ཡ་ ཁྱོཐ་ཡ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་
ནཡ་ཐིབྷ་སྦེ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཡང་གི་རིག་ནའི་ཡང་བྷཐངཥ་སུ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ན་
ཅིདྷ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཨིདྷ་དྷ།ོ། 
སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟ་ོབྷདྷོ་ཕའི་བྷོཥ་གུཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཞིག དེ་ནི་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་
ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ བྷོཥ་ན་ཟཕཐ་
ཤིག མིའི་ཟོཐ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཐགཟ་ཕ་བྷ་ཟཕཐ་ཤིག ཁྱོཐ་ཀྱི་ང་རྒྱར་སོབྷ་གྱིཥ་
ཕཥགཥ་ནའི་ཕག་ཆགཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ཟོཐ་རབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ མིའི་
གདྷཥ་ལཱི་བུཐ་དེ་ སྐྱེ་རྒ་དྷ་ཟཆིའི་སྡུག་ཕསྔར་མོངཥ་སྦེ་ ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་རཥ་ཏཡ་ཕའི་
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དུཥ་མི་ཟབྱུང་། དེ་བྷ་ཙཐ་ཏཡ་ནའི་རབྷ་ཕཀག་ནའི་ཕཡ་ཆཐ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ མིག་གིཥ་བྷ་
ཕལྟ་ཕཡ་ ང་རྒྱར་སྤངཥ་ཤིག ཕག་ཆགཥ་སྤངཥ་ཤིག དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཅིག 
ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ བྷོཥ་ན་ཟཕཐ་དེ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་
ལྡདྷ་ལཱི་ སེབྷཥ་ཀྱི་ཟདུདྷ་ན་རྩེ་ལཱི་གཎཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཤིག  
ཀྱེ་བྷ་ང་རྒྱར་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་མཱ་བྷ་ཀཱི་ཡིཥ་རྒྱཕ་
དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་ཕཎདྷོ་ཏེ་ ང་རྒྱར་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་
སྐཕཥ། བྷཥ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་རཥ་ཟེཡ་ ཆགཥ་སེབྷཥ་ཐང་སང་སེབྷཥ་མེཐ་ནཡ་ཕཎང་
སྙོབྷཥ་སྦེ་ གཥར་ཕའི་རིག་ནའི་རབྷ་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་
མཱ་བྷ་ཀཱི་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་སྦེ།  ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ ཕསྒྲར་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། འང་ཐག་
རོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང།  
ཟེཡ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་དེ་སྦེ་ཕཎཕན་རཥ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིདྷ་
ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཁཡ་ ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ། ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཐནར་
ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་
དྷོ།། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ངོ་སོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐཕང་ནོ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཝདྷ་རཱིང་ གྲོར་ཕ་ཐེ་ཙོབྷ་
མེཐན་ཨིདྷ་དྷོ།། ཐོ་རཱིང་འང་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཙཡ་ལུ་ལ་ངོ་སོཐ་རཱིང་ མི་སྡིག་ན་སོབྷ་འོཐ་མི་
ཚུ་ཐང་། ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ར་ཥོགཥ་ན་ སྐར་མེཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ ཐ་རཱིང་འང་ངོ་བྷ་ཟཕྲོཐ་མི་
འང་ཟོངཥབྷ་རཥ། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཐང་སྡིག་སྒྲིཕ་ཀྱིཥ་གའོ་སྟེ་ སྒྲ་ཐང་ཟོཐ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་ 
བོག་ཟགྱོཛྷ་རཥ། 
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སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་འཕ་ཡུབྷ། 

ཐ་རཱིང་འང་ཝག་ཕཞི་ན་ལཱི་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་། ཟཐོཐ་
ཆགཥ་ཐང་སེཡ་སྣ་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་རབྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། ཐ་
རཱིང་འང་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ཏངཥ་ནི། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་རཥ་ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ། 
ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཝག་ཕཞི་རཥ་ཟབྱུང་ཕ་མེ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་
ཐབྷཡནོ་ལཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ནུཕ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཐབྷཡནོ་རཥ་ 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ། ཕྱག་ལཱི་མེ་ཎོག་ནདྨ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། 
རྨ་ བའི་ཁྲི་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི། ཡུབྷ་བྷཆོག་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་ཐང་ཝར་སྦྱཡ་སྦེ་ ཡང་རཱི་ཟཆཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ཟཁོཡ་བང་ཆུཕ་སེབྷ་ཐནཟ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཐང་ ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་
གཉིཥ་ལཱི། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་བྷ་གཱིརྟི་བྷ་ཐང་། ཨཱ་རོ་ཀེ་བྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་ ཟཇཟ་ཐང་
ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་དྲུག་སྦེ་ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ཟདུ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ ཥོ་ཥོཡ་རྟོག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཐབྷཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ། ཐིག་
རཥ་ཡ་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ན། གཥར་ར་དྭངཥ་ན། ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་ཅིག སྣང་ཕ་
བྷཏཟ་འཥ་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་ཏཐ་ཀཡ། མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་
བྷ་ཚུགཥན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ལཡ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ 
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ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཅིག་འང། ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སྦྲགཥ་ཏེ་
ལཡ་སྦེ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཐགཟ་ཤིག ཆགཥ་ཞེདྷ་སྤང་ཞིག དེའི་དུཥ་སུ་ ཟཐོཐ་
ཆགཥ་དྲག་ནོའི་ཐཕང་གིཥ་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེཥ་ཏེ་
བོག་ཟགྱོ་ནིའི་རྩིཥ་རྐྱཕ། ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ སེབྷཥ་ཐགཟ་ནི་
ཐང་ཆགཥ་སེབྷཥ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ། དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཡ་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་
ཅདྷ་ གཥར་ཎོག་ཎོ་དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ནཡ་ཡེ་ཤེཥ་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག དེའི་
ཏོག་ལཱི་ཡང་གི་རིག་ན་པཡ་ཚུཡ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ ལྷོཐ་ཕཎང་ཕཝག་ཤིག འང་ཅིདྷ་དེ་ལཱི་ཐཐ་
ན་ཐང་ གདུང་ཤུགཥ་དྲག་ནོའི་བྷོཥ་གུཥ་སྐྱེཥ་ཤིག ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོཐ་ཡ་གིཥ་སེབྷཥ་
ཀྱི་ཡང་བྷཐངཥ་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ ངོ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ། བྷོཥ་གུཥ་བྷ་སྐྱེཥ་སྨོདྷ་རབྷ་བྷ་ཕཎཕ་རཱིང་ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ཟོཐ་ཟེཡ་ག་ཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ཐང་ ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་སྦེ་ཐིབྷ་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་
ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་
ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཨིདྷ་དྷོ།། སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟ་ོབྷདྷོ་ཕའི་བྷོཥ་གུཥ་སྐྱེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཥོར་
ཕ་ཕཎཕ་ཤིག ཟ་ནཱི་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ ཐུགཥ་རྗེའི་ལྕགཥ་ཀྱུ་གི་ཟོཐ་
ཟེཡ་ཨིདྷ་དྷོ།། བྷོཥ་གུཥ་སྐྱེཥ་ཤིག བྷ་བོག་ཤིག བོག་ཟགྱོ་རཱིང་ཁྱོཐ་ཡ་ཐང་བྲར་ཕ་མེཐ་
ནཡ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཟཇིགཥ་སྐྲག་བྷ་སྐྱེཥ ་ཤིག ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སེཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་
ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ཤིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཟཐོཐ་ཆགཥ་དྲག་ནོ་གིཥ་ཕཥགཥ་ནའི་ཕག་ཆགཥ་ཀྱི་རཥ་ཀྱི་
ཟོཐ་རབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཁྱོཐ་ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཏེ་ ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་
གྱི་སྡུག་ཕསྔར་ ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥན་ཅིག་མོང་ནི་ཨིདྷ། དེ་བྷ་ཙཐ་ ཏཡ་ནའི་རབྷ་ཕཀག་ནའི་
ཕཡ་ཆཐ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ནཡ་ཕག་ཆགཥ་སྤངཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཤིག ཟོཐ་
ཐབྷཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་བྷོཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་སྣང་
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ཕ་བྷཏཟ་འཥ་འཕ་ཡུབྷ་ལཱི་ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་གུ་གཎཐ་ཏེ་ སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་
ཕཎཕ་ཤིག  
ཀྱེ་བྷ་ཟཐོཐ་ཆགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་
ཟོཐ་རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་
ཡིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་
ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་ཕཎདྷོ་ཏེ་ ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་
སྐཕཥ། ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་ལཱི་ཟེཡ་ ལུགཥ་ཉེཥ་ཕཞང་ངདྷ་ཥོ་ཥོ་སྦེ་ཟཛིདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་གི་ཟོཐ་
ཟེཡ་གྱི་རབྷ་རཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་
རཥ་ཕསྐྱོཡ་སྦེ།  ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ ཕསྒྲར་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། འང་ཐག་རོངཥ་ནའི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང།  
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕན་རཥ་རྟེདྷ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་
སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ ཟོཐ་ཐནག་མེཐ་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀཡ་ ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་
ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ་ ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་སུ་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་གིཥ་གྲོར་བྷ་ཚུགཥན་མི་སྲིཐ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  

  
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ། 



~ 35 ~ 
 

དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ངོ་སོཐ་དེ་ཟཕཐ་རཱིང་། སེབྷཥ་ཕག་ཆགཥ་ཐང་ཟགྲོགཥ་ཡུདྷ་རིང་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་
ཕག་ཆགཥ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ ཕྲག་ཐོག་ཐང་རཥ་ངདྷ་གྱི་ཐཕང་གིཥ་ སྒྲ་ཟོཐ་ལཱི་ཟཇིགཥ་
སྐྲག་སྐྱེཥ་ཏེ་ ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་ལྕགཥ་ཀྱུ་གིཥ་  གཟུང་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷཡ་ཟཁྱབྷཥ་
ཏེ་ཝག་ལྔ་ཟགྱོཛྷ་ཐ། དེ་སྐཕཥ་ལཱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱིཥ་ 
ཐུགཥ་རྗེའིཟོཐ་ཟེཡ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ ཕསུ་ཕ་ལཱི་ཟབོདྷབྷ་ཨིདྷ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཕྲག་ཐོག་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ལྷའི་ཟོཐ་རབྷ་གྱིཥ་འང་ ཕསུ་ཕ་ལཱི་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། 
དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ནི་འང་། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཀྱེ་རིགཥ་བུ་བྷ་
ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཝག་ལྔ་ན་ལཱི་ཟབྱུང་ཕ་རླུང་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་སང་ཁ་ཟཆཡཛྷ་
ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ བང་ཕྱོགཥ་རཥ་ཡཕ་རོགཥ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་སང་ཁ་རཥ། ཕཅོབྷ་
ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་གམོ་ཟཁོཡ་ སྐུ་བྷཐོག་སང་ཁ་ཕྱག་ལཱི་རོ་རྗེ་རྒྱ་གྲབྷ་
ཕསྣབྷ་མི། གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ལྡིང་མིའི་བ་ལང་ལང་གི་ཁྲི་ལཱི་ཕཞུགཥ་མི། ཡུབྷ་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷ་
ཐང་ཝར་སྦྱཡ་སྦེ་ ཡང་ལཱི་ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕྱག་དྷ་རོ་རྗེ་ཐང་། སྒྲིཕ་ན་
རྣབྷ་ནཡ་སེར་ཕ་གཉིཥ། སེབྷཥ་བྷ་གདྷ་དྷེ་བྷ་ཐང། ནཱིརྟཱི་བྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕསྐོཡ་སྦེ་ ཟཇཟ་
ཐང་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་དྷང་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་དྲུག་ཟཆཡ་སྦེ་ ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཟདུ་
བྱེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟོཐ་སང་ཁ་བ་ཕ་གྲུཕ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་སང་ཁ་ཕཀྲག་
བྷཐངཥ་ཅདྷ་ གཥར་ཎོག་ཎོ་ཧིང་ཥང་ཥ། ག་ནི་ཕ་ཕཀྲག་ཆེ་དྲགཥ། ཐིག་ལུ་ཐང་ཐིག་ཕྲདྷ་
གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་མི་ཅིག་ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་
ཏཐ་ཀཡ་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕལྟ་ཡ་བྷ་ཚུགཥན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ ལཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་
ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ནཡ་ ཁྱོཐ་ཡའི་ཡང་གི་རིག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཡང་རྩར་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཆགཥ་
སང་ཉེ་རིང་མེཐ་ནའི་ཕཎང་སྙོབྷཥ་བཡ་མེཐ་ཆེདྷ་ནོའི་ངང་ལཱི་ཝག་ཤིག དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ 
ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ ཕྲག་ཐོག་གི་རྒྱུ་རཥ་གྲུཕ་གྲུཕན་ ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཅིག་འང་ ཡེ་
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ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཁྱོཐ་ལཱི་ལཡ་ཏེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་ སེབྷཥ་ཀྱིཥ་
ཆགཥ་སང་མེཐ་ནའི་ཕཎང་སྙོབྷཥ་སྒོབྷཥ་ཤིག བློ་ཐབྷདྷ་ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཟོཐ་དེ་ལཱི་སེབྷཥ་
ཐགཟ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ། དེ་ལཱི་ཐགཟ་ཕ་བྷ་སྐྱེཥ་ཤིག དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཡ་ཕྲག་ཐོག་ཤུགཥ་
ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ ཟོཐ་སང་ཁ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ ཟདྲོག་བྱེར་ཟཏཕ་སྟེ་བོག་ཟགྱོ་
ནི་ཐང་། ལྷའི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཐགཟ་ཕ་ཐང་ཆགཥ་སེབྷཥ་སྐྱེ་ཟོང་། དེའི་
སྐཕཥ་ལཱི་ཟོཐ་སང་ཁ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ། གཥར་ཎོག་ཎོ་ ཧིང་ཥང་ཥ་དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་
ནཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ཨིདྷབྷ་ ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག དེའི་ཏོག་ལཱི་རིག་ན་བཡ་
མེཐ་  བློ་ཡུར་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ངང་ལཱི་ལྷོཐ་ཕཎང་ཕཝག་ཤིག འང་ཅིདྷ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་
ཟཐཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཨིདྷ་དྷོ།། སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟ་ོ བྷདྷོ་ཕའི་བྷོཥ་
གུཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཤིག ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནའི་
ཐུགཥ་རྗེའི་ལྕགཥ་ཀྱུའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ བ་ཕ་གྲུཕ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཟེཡ་མི་དེ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷོཥ་
གུཥ་སྐྱེཥ་ཤིག བྷ་བོག་ཤིག བོག་སྟེ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཡ་ཐང་ཟབྲར་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟོང་ནི་
ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ ཆགཥ་
ན་བྷ་སྐྱེཥ་ཤིག ཟ་ནཱི་ཟདི་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཕྲག་ཐོག་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཕཥགཥ་ནའི་རཥ་ཀྱི་སུདྷ་བྷའི་
རབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ལྷ་མིདྷ་
ཟཏཕ་རྩོཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥན་མོངཥ་ཏེ་ ཏཡ་ནའི་རབྷ་ཕཀག་ནའི་ཕཡ་ཆཐ་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་སེབྷཥ་བྷ་ཆགཥ་ནཡ་ཕག་ཆགཥ་སྤང་ཞིག བྷ་ཞེདྷ་ཤིག ཟོཐ་སང་ཁ་
ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ བྷོཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ་
ལཱི་ ཟདུདྷ་སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་གུ་གཎཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཤིག  
ཀྱེ་བྷ་ཕྲག་ཐོག་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷཥ་
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རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཀྱི་ཚིག་ཕཎདྷོ་ཏེ་ ཕྲག་ཐོག་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་
སྐཕཥ། བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི་ཟེཡ་ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་ཡ་ ཐཀཟཛྷ་སཐ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་
གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྷ་ཚིག་
སྒྲོར་བྷ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་སྦེ།  ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ ཕསྒྲར་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། འང་ཐག་
རོངཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང།  
དེ་ཕཟུབྷ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནི་ཟདི་གིཥ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐོདྷ་
འོཐ་གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀཡ་ ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ་ བང་ཕྱོགཥ་
རཥ་ཡཕ་རོགཥ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་
ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རིབྷ་ན་ལུ་ལའི་ཏོག་རཥ་ངོ་སོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ། རཥ་ཟཕྲོ་ག་དེབྷ་
ཅིག་ཝདྷ་རཱིང་ གཅིག་རཥ་ངོ་བྷ་ཟཕྲོཐ་རཱིང་ གཅིག་རཥ་ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ། གྲོར་བྷ་ཚུགཥན་རྩ་
རཥ་མི་སྲིཐ་ནི་ཨིདྷ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ག་དེབྷ་ཅིག་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་དེ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཕག་ཆགཥ་
ཙདྷ་ཆེ་ཕའི་ཁཡ་ཟགྲོགཥ་ཡུདྷ་རིང་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ འང་ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་
ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཧེ་བྷ་རཥ་གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་མེཐ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ ངོ་སོཐ་རཱིང་ ཕག་ཆགཥ་
ངདྷ་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཁྱིཐ་དེ། ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་ལྕགཥ་ཀྱུ་གིཥ་བྷ་
ཟིདྷ་ནཡ་ ཟོཐ་ཐང་ཟེཡ་ལཱི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེཥ་སྦེ་ བྷཡ་བྷཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ། 
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སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ། 

 
རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ། 

 
སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ། 

དེ་རཥ་ཝག་དྲུག་ན་ལཱི་ རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཡུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ དུཥ་གཅིག་ལཱི་ཟཆཡ་
སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། དེའི་དུཥ་ལཱི་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་དྲུག་འང་ དུཥ་གཅིག་ལཱི་
ལཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེའི་དུཥ་ལཱི་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ནི་དེ་འང་ ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་རཥ་ཟཕོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ངོ་སོཐ་འང་། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཁྱོཐ་ཡ་ཁ་མ་པཡ་ཕཅཐ་ 
རིགཥ་ལྔ་ཥོ་ཥོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་སྦེ་ ངོ་སོཐ་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཡ་ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ 
དེ་ཚུ་ལཱི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐ་རུཥ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ནཱ་ལཱི་ ལཱིཥ་ལཱིཥན་ཨིདྷ་དྷོ།། ཁྱོཐ་
ཀྱིཥ་གོང་ལཱི་ རིགཥ་ལྔའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཡང་བྷཐངཥ་དེ་ཚུ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་སྣང་
ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ རིགཥ་ལྔ་ཥོ་ཥོའི་སྐུ་ལཱི་ཟཇཟ་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐིབྷ་སྟེ་ 
རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ་མི་དེ་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ངོ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ ཐ་
རུཥ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ཟདི་དྷང་ཟཁྱབྷཥ་ཟཁྱབྷཥན་ཨིདྷ་དྷོ།། ཐ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ཕལྟ་ཤིག ཐ་ནི་
རིགཥ་ལྔ་འོངཥ་རོགཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཐང་། ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་གྱི་སྣང་ཕ་ཟེཡ་མི་དེ་གིཥ་ ཁྱོཐ་
ཕསུ་ཕ་ལཱི་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེ་ངོཥ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ ཟབྱུང་ཕ་
ཕཞི་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ ཁ་ཐོག་ཕཞི་ལཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ 
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ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་ཐིག་ལུ་ཕརར་ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་འཕ་
ཡུབྷ་ གོང་གཥར་ལྟཡ་དུ་ལཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ལཡ་ཕྱོགཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་
ཁབྷཥ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ འཕ་ཡུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་གོ། ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཐནར་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་
ལྡདྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ནུཕ་ཕོྱགཥ་ནདྨ་ཕརྩེགཥ་ན་ ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་
ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ འཕ་ཡུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། བང་ཕྱོགཥ་རཥ་ཡཕ་རོགཥ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐོདྷ་འོཐ་
གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་ལྷ་ཙོགཥ་ག་ཡ་ ཟཇཟ་ཐང་
ཟོཐ་ཀྱི་ཀློང་རཥ་ ཁྱོཐ་ལཱི་ཐ་ལྟོ་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། 
 

ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་རིགཥ་ལྔ་
འཕ་ཡུབྷ་ དེ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཕྱི་ཁ་
ལཱི་ སྒོ་སྲུང་ཁྲོ་ཕོ་རྣབྷ་ནཡ་
རྒྱར་ཕ་ཐང་། གཤིདྷ་རྗེ་
གཤེཐ་ནོ་ཐང་། རྟ་བྷགྲིདྷ་
རྒྱར་ནོ་ཐང་། ཕདུཐ་རྩི་
ཟཁྱིར་ཕ་ཐང་ཕཅཥ་འཕ་

ཕཞི། སྒོ་སྲུང་གི་ཡུབྷ་ ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ་ཐང་། ཝགཥ་ན་བྷ་ཐང་། ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་ཐང་།  
དྲིར་བུ་བྷ་ཐང་ཡུབྷ་ཕཞི།  
 
 

 
སྒོ་ཕ་ཕཞི། 

 
སྒོ་བྷ་ཕཞི། 
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ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐུཕ་ན་དྲུག 

 
ལྷའི་ཐུཕ་ན་ཐཕང་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ལྷ་མིདྷ་གྱི་ཐུཕ་ན་ཏགཥ་ཕཞང་རིཥ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
མིའི་ཐུཕ་ན་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
བོར་ཥོང་གི་ཐུཕ་ན་སེང་གེ་ཡཕ་ཕརྟདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཐུཕ་ན་ཁ་ཟཕཡ་བྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ཐམར་ཕའི་ཐུཕ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ར་དྷ་བྷོ། 

ལྷའི་ཐུཕ་ན་ཐཕང་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ཐང་། ལྷ་མིདྷ་གྱི་ཐུཕ་ན་ཏགཥ་ཕཞང་རིཥ་ཐང་། མིའི་ཐུཕ་ 
ན་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཐང། བོར་ཥོང་གི་ཐུཕ་ན་སེང་གེ་ཡཕ་ཕརྟདྷ་ཐང་། ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཐུཕ་ན་ཁ་
ཟཕཡ་བྷ་ཐང་། ཐམར་ཕའི་ཐུཕ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ཕཅཥ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐུཕ་ན་དྲུག་
འང་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ།  
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ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཐང་། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོ་
ཐང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱི་སྤྱི་མེཥ་ཟེཡ་ངོ་
ཕོ་ ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥ་འང་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་གོ། རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུའི་ལྷ་ཙོགཥ་ 
ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ་ ཡང་གི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་དྷང་
རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཏོདྷ་སྦེ། ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ལཱི་
ཟཆཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་ ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་

རིགཥ་ཀྱི་བུ་ཞིང་ཁབྷཥ་དེ་ཚུ་འང་ གཝདྷ་ཅིག་ལཱི་འོཐན་མེདྷབྷ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ཧིང་
གི་ཕྱོགཥ་ཕཞི་ཐབུཥ་ཕཅཥ་ ལྔ་ལཱི་གདྷཥ་འོཐ་མི་དེ། ཐོདྷ་ཧིང་གི་དྷང་རཥ་ ཐ་ལྟོ་ཕྱི་ཁཡ་
ཏོདྷ་སྦེ་ཁྱོཐ་ལཱི་ལཡཛྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། 

 
 

 

ཡང་གི་ལཱིཥ་ཁོཐ་སོྟཐ་ལཱི་ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ་ཐང་ཁོཐ་སྨཐ་ལཱི་ཁྲག་ཟཐུང་ལྔ་ཕཅུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་སྦེ་གདྷཥ་ཏེ་འོཐ་ 
ཕྱི་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་མེདྷབྷ ་ཤེཥ་ཐགོན་ཨིདྷ། 

 
ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ། 
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སྐུ་དེ་ཚུ་འང་ གཝདྷ་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་མེདྷ་ནཡ་ ཁྱོཐ་ཡ་གི་རིག་ནའི་ཡང་རྩར་རཥ་ 
ཡེ་གཐོཐ་བྷ་ཟེཡ་ ཧེ་བྷ་རཥ་ཡ་གྲུཕ་གྲུཕན་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་
ཟཕཐ་ཤིག ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་སྐུ་དེ་ཚུ་འང་བྷ་སོབྷ། བྷ་ཆུངབྷ། སོབྷ་ཆུང་བྷབྷ་ན། རྒྱདྷ་
ཐང་ཆ་ལཱིགཥ་ ཁ་ཐོག་ཐང་ཕཞུགཥ་ཚུར། གཐདྷ་ཐང་ཕཞུགཥ་ཁྲི་ ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོའི་ཕྱག་
རྒྱ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ། སྐུ་དེ་ཚུ་འང་ འཕ་ལྔ་ལཱི་ ཡུབྷ་ལྔའི་ཟུང་ཟབྲེར་ཟཕཐ་དེ། ལྔ་ཙདྷ་རུ་
རུ་ལཱི་ཟོཐ་ལྔའི་མུ་ཁྱུཐ་ཟེཡ་ ཟོཐ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥན། འཕ་ཀྱི་ཆ་ཟཛིདྷ་ནའི་རིགཥ་ཀྱི་
སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཐང་། ཡུབྷ་གྱི་ཆ་ཟཛིདྷ་ནའི་རིགཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་
ག་ཡ་ དུཥ་གཅིག་ལཱི་རོགཥན་སྦེ་ ག་ཡ་ཟཆཡ་ཏོདྷ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ དེ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག 
 

  
ཟོཐ་ལྔའི་མུ་ཁྱུཐ། ཟོཐ་ལྔའི་ཐིག་ལུ། 

ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཡུབྷ་དེ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་གྱི་ཟོཐ་ཟེཡ་
ཕྲ་ར་དྭངཥ་ན་ ཧིང་ཥང་ཥ། ཉི་བྷའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཕ་ཏག་སྦྲེར་ཕ་ཟེཡ་ ཕ་གླང་གི་ཏགན་
ཟཁར་ཟཁརཛྷ་ཕཟུབྷ་ རུ་རུ་ཁྱོཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་ཏཐ་ཀཡ་ ཟཆཡ་ཏོདྷ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ དེ་
འང་ཐང་ནོ་ རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ཐཀཡནོ་
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གཥར་ཎོག་ཎོ། ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་ གའང་ཞ་སི་སིའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་སྣབྷ་བུ་ཕར་གྱི་ཏག་ན་
ཕཟུབྷ་ཅིག་ ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཐོདྷ་ཧིང་ཐང་ཟབྲེར་ཏེ་ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་སྣབྷ་བུ་དེའི་
དྷང་ལཱི་ ཐིག་ལུ་ཐཀཡནོ་ཟོཐ་ཟེཡ་ཐང་ལྡདྷབྷ། མེ་རོང་ཁ་བུཕ་ན་མབྷ་ མེ་རོང་ཉི་བྷ་ལཱི་
ཐནགན་ཐ་ ཟོཐ་སྣང་ལཡ་མི་ཕཟུབྷ་ ག་ནི་ཕ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཆེ་དྲགཥ། དེ་འང་ཡང་ཕཞིདྷ་
གྱི་ཐིག་ལུ་ལྔ་ལྔ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་མི། དེའི་བྷཏཟ་ཐང་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་ ཐིག་ལུ་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་
ཕརྒྱདྷ་སྦེ་ ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ མེ་རོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་
ཤེཥ་བྷཐིང་ཁ་ གཥར་ཕ་སྣབྷ་བུའི་ཏོག་ལཱི་ ཐིག་ལུ་བྷཐིང་ཁ་ གཡུའི་པོཡན་ཁ་བུཕ་མི་
ཕཟུབྷ་ཅིག་ ཐིག་ལུ་ཐང་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་
གྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ བྷབྷ་ཉིཐ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་སེཡནོ་ གཥར་ཕ་སྣབྷ་བུའི་ཏོག་ལཱི་ ཐིག་ལུ་
སེཡནོ་གསེཡ་གྱི་པོཡན་ པོཡན་ཁ་སྤུཕ་མི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ ཐིག་ལུ་ཐང་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་
ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཥོ་ཥོཡ་རྟོག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་
ཐབྷཡནོ་ གཥར་ཕ་སྣབྷ་བུའི་ཏོག་ལཱི། ཐིག་ལུ་ཐབྷཡནོ་ཟོཐ་ཟེཡ་ཐང་ལྡདྷབྷ་ ཐཔྱེ་ཟཕཐདྷ་
བྱི་རཱིའི་པོཡན་ཁ་སྤུཕ་མི་ཕཟུབྷ། ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་གཏིང་ཟོཐ་ཐང་ལྡདྷབྷ། ག་ནི་ཕ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་
ཆེ་དྲགཥ་ དེ་འང་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཐིག་ལུ་ལྔ་ལྔ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་མི། དེའི་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནཡ་ 
ཐིག་ལུ་ཐང་ཐིག་ཕྲདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་ ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ཚུ་འང་ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ཧིང་ཐང་
ཟབྲེར་བྷཡ་ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་དེ་ཚུ་འང་ ཁྱོཐ་ཡའི་རིག་ནའི་ཡང་རྩར་
རཥ་ ལཡ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། གཝདྷ་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་མེདྷབྷ་རཥ། དེ་ཚུ་ལཱི་ཆགཥ་
སེབྷཥ་འང་བྷ་སྐྱེཥ། ཟཇིགཥ་སྣང་འང་བྷ་སྐྱེཥ་ནཡ་ རྣབྷ་ནཡ་མི་རྟོག་ནའི་ངང་ལཱི་རིག་ན་
ལྷོཐ་ཕཎང་ཕཝག་ཤིག དེའི་ངང་ལཱི་ སྐུ་ཐང་ཟོཐ་ཟེཡ་ག་ཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་
ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་ བ་ཕ་གྲུཕ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སང་ཁ་དེ་ནི་ ཁྱོཐ་
ཀྱི་རིག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རྩར་བྷ་རོགཥན་རཥ་ མི་ཟཆཡ་གོ། ཀྱེ་རིག་ཀྱི་བུ་དེ་ཚུ་ག་ཡ་ ཡེ་
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ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་གྱི་སྣང་ཕ་ཟེཡ་མི་དེ་ཨིདྷ། རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཁོང་སེང་གི་རབྷ་ཟེཡ་ ཏཐ་
ཀཡ་གྱི་རཥ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཧེ་བྷ་རྩ་ཕའི་བླབྷ་གིཥ་ ངོ་སོཐ་གདྷང་ནའི་
གཐབྷཥ་ངག་དྲདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ངོ་སོཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་དྲདྷ་ན་ཅིདྷ་  ཧེ་བྷ་ལཡ་ཕའི་
ཟཆཡ་སྣང་དེ་ཚུ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥཛྷ་རཥ། བྷ་ཐང་བུ་ཕྱཐ་མི་ཕཟུབྷ་ཐང་ ཧེ་བྷ་རཥ་བྷབྷ་
ཟདྲིཥ་འོཐ་ནའི་མི་ ཤུར་རཥ་བྷཏོངབྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ སྒྲོ་ཟཐོགཥ་ཆོཐ་མི་ཕཟུབྷ། 
ཡང་སྣང་ལཱི་ཡང་སྣང་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་རཥ་ ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་རབྷ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་
ཟིདྷ་ནཡ་ཡིཐ་ཆེཥཛྷ་རཥ་ རྒྱུདྷ་གྱི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་སྐྱེཥ་སྦེ། རིག་ན་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཆེདྷ་ནོའི་སྐུ་ལཱི་
ཐིབྷ་སྦེ་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏེ་ ཕྱིཡ་མི་ལྡོག་ཟེཡ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་རོག་མི་
སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ བྷ་ཐག་ཟཁྲུར་ནའི་སྣང་
ཕ་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་འང་ཟཆཡ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ག་ཅི་ཡ་སྨོ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ ལྷའི་ཟོཐ་
ཐཀཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་། ལྷ་མིདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་། མིའི་ཟོཐ་སོདྷབྷོ་
ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་། དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་ལྗང་ཁུ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་། ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སེཡནོ་
ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་། ཐམར་ཕའི་ཟོཐ་དུཐ་ཁ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཐང་དྲུག་ འང་ཐག་ན་ཡེ་ཤེཥ་
ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་གཤིཕ་སྟེ་ ཟཆཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་ ཟོཐ་ག་ལཱི་འང་
ཟཛིདྷ་ན་ཐང་ ཆགཥ་ན་བྷ་ཟཕཐ་ཤིག མི་ཐམིགཥ་ནའི་ངང་ལཱི་ཟེཡ་ཐམིགཥ་ན་མེཐ་ནའི་
ངང་ལཱི་ཕཝག་ཤིག ཁྱོཐ་ཡ་ཐག་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་སྦེ་ བྷ་ཐག་ནའི་ རིགཥ་
དྲུག་ཟཁོཡ་ནའི་ཟོཐ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་ལཱིཥ་བླངཥ་ཏེ། ཟཁོཡ་ཕ་
སྡུག་ཕསྔར་གྱི་རྒྱ་བྷཙོ་ཆེདྷ་ནོ་རཥ་ ཏཡ་ཕའི་དུཥ་མེཐན་རཥ་ ཟོ་ཕརྒྱར་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཀྱེ་
རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཁྱོཐ་བླ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་གི་ངོ་སོཐ་མེཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ གོང་གི་སྐུ་ཐང་
ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ལཱི་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་སྐྱེཥ་སྦེ། བྷ་ཐག་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟོཐ་ལཱི་ ཆགཥ་ནི་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཕཟུབྷ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ ཐག་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ཚུ་ལཱི་ 
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ཐཐ་ན་ཐང་བྷོཥ་གུཥ་སྐྱེཥ་ཤིག ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ རིགཥ་ལྔ་ཕདེ་ཕཡ་གཤེགཥ་ནའི་
ཐུགཥ་རྗེའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཟེཡ་ ང་ཡ་ཐུགཥ་རྗེཥ་སུ་གཟུང་ནི་ལཱི་བོདྷ་ནུག སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ་
བྷདྷོ་ཕའི་བྷོཥ་ན་སྐྱེཥ་ཞིདྷ་རཥ་ ཟཁྲུར་ན་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་ལཱི་ བྷ་ཆགཥ་བྷ་ཞེདྷ་ནཡ་ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཡུབྷ་ལཱི་ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་གུ་གཎཐ་དེ་ སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་
ཕཎཕ་ཤིག  
ཀྱེ་བྷ་དུག་ལྔ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་རིགཥ་ལྔའི་ཡུབྷ་
གྱིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ བྷ་ཐག་རིགཥ་དྲུག་ཟོཐ་རབྷ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་
ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དྷཥ་ཀྱང་༔ ཐག་ནའི་ཞིང་བྷཆོག་ལྔ་རཱི་ཕསྐྱར་དུ་གཥོར༔ 
ཀྱེ་བྷ་ཟེཡ་སྐྱོ་སྐཐ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ དུག་ལྔ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའིཐཕང་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་དུཥ་ལཱི། ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་
གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི་ཟེཡ་ འང་ཐག་ནའི་རིག་ན་ཕཞི་གཅིག་ཁཡ་ཕསོབྷཥ་ནའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི། 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་འཕ་ལྔ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔའི་ཡུབྷ་ལྔ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་
རཥ་ཕསྐྱོཡ། བྷ་ཐག་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་རབྷ་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར། ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་
གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཐག་ནའི་ཞིང་བྷཆོག་ལྔ་རཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་ཞུ།  
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕན་རཥ་ ཡཕ་ཡང་སྣང་ལཱི་ངོ་ཤེཥ་སྦེ་ རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ་ཐང་
གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། ཟབྲིང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ བྷོཥ་
གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་ ཡང་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ་དྷོ།། ཏ་བྷ་ཨིདྷ་རཱིང་སྨོདྷ་རབྷ་
རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ནུཥ་བྷཐུ་རཥ་ རིགཥ་དྲུག་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་སྦེ་ ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་གྱི་
ཐོདྷ་རྟོགཥ་ཏེ། རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཁོང་སེང་གི་རབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་
དྷོ།། འང་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཞིཕ་གཥར་ཏོག་ངོ་སོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ། ཟགྲོ་ཕ་ལཥ་ཆེ་ཕ་ཞིག་ཟེཡ་ 
བྷང་ཆེ་ལོཥ་ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ། གྲོར་གྲོརཛྷ་ལུ་ལ་བྱུང་ནུག་གོ། ཏ་བྷའི་ཏ་བྷ་མི་ཡུར་ལཱི་སོཐན་ཐ་ 
ཆོཥ་ཀྱི་ཕག་ཆགཥ་རྩ་རཥ་མེཐ་མིའི་སྡིག་ན་ཅདྷ་ཐང་། ཐབྷ་བྷཥ་ར་ཥོགཥ་ན་ར་ལཱི་ཅིག་ 
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རཥ་ཀྱིཥ་ཟཁྲུར་སྦེ་ ངོ་སོཐ་རཱིང་བྷ་ཟཕྲོཐ་ནཡ་ བྷཡ་བྷཡ་ཟཁྱབྷ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཝག་
ཕདུདྷ་ན་ལཱི་ ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ཟེཡ་ བྷཁཟ་སོཐ་ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་
རཥ་ རིག་ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཚུ་གིཥ་ ཕསུ་ཕ་ཟོང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
དེའི་དུཥ་ལཱི་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་རཥ་གྲུཕ་ནའི་དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་རབྷ་གྱིཥ་འང་ ཕསུ་
ཕ་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་སྐཕཥ་ངོ་སོཐ་ཟཕཐ་ནི་དེ་འང་། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་རཥ་ཟཕོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཤིག ཝག་ཕདུདྷ་ན་ལཱི་ 
ཕག་ཆགཥ་ཐབྱིངཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཁྲ་ཕོ་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེའི་དུཥ་སུ་ ཐག་ན་བྷཁཟ་
སོཐ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ རིག་ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ཕསུ་ཕ་ཟཏོདྷ་ཟོང་།  
 

  
རྣབྷ་ནཡ་སྨིདྷ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་བླ་དྷ་མེཐ་ན་ནདྨ་གཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་ར་དྷ་བྷོ། 

ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཟཐིཕཥ་ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་སྦུག་ལཱི་ རྣབྷ་ནཡ་སྨིདྷ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་བླ་དྷ་
མེཐ་ན་ ནདྨ་གཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་ཟེཡ་མི་ སྐུ་བྷཐོག་ཟོཐ་ལྔའི་བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཡུབྷ་
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བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐབྷཡ་བྷོ་སྐུ་ལཱི་ཟཁྲིར་ཕ། གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་གི་གཡ་བྷཚཐ་དེ། ཕལྟ་
སྟངཥ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་བྷཚཐ་མི་ཅིག་ ལཡ་ཏེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷ།ོ། 
 

  
ཥ་ར་གདྷཥ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དེ་གི་ལཡ་ཕྱོགཥ་རཥ་ ཥ་ར་གདྷཥ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་མི། སྐུ་བྷཐོག་
ཐཀཡནོ་ཟཛུབྷ་ནའི་བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷབྷ་ ཡུབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐཀཡ་བྷོ་སྐུ་ལཱི་ཟཁྲིར་ཕ་ གྲི་
གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་གི་གཡ་བྷཚཐ་དེ། ཕལྟ་སྟངཥ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་བྷཚཐ་མི་ཅིག་ 
ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། 
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ཚེ་ར་ཐཕང་ཕའི་རིག་ཟཛིདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 

ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དེ་གི་ལྷོ་རཥ་ ཚེ་ར་ཐཕང་ཕའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་མི་ སྐུ་བྷཐོག་སེཡནོ་ བྷཛེཥ་
ནའི་ཐཔེ་བཐ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཡུབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་སེཡ་བྷོ་སྐུ་ལཱི་ཟཁྲིར་ཕ། གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་
ཁྲག་གི་གཡ་བྷཚཐ་དེ། ཕལྟ་སྟངཥ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་བྷཚཐ་མི་ཅིག་ ལཡ་ཏེ་ཟོང་
ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  

  
ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་རིག་ཟཛིདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དེའི་ནུཕ་ཕོྱགཥ་རཥ་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་མི། སྐུ་བྷཐོག་ 
ཐབྷཡནོ་ཟཛུབྷ་ནའི་བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཡུབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐབྷཡ་བྷོ་སྐུ་ལཱི་ཟཁྲིར་ཕ། 
གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་གི་གཡ་བྷཚཐ་དེ། ཕལྟ་སྟངཥ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་བྷཚཐ་མི་
ཅིག་ལཡ་ཏེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། 
  

 
ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ར་དྷ་བྷོ། 

 
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དེའི་བང་ཕྱོགཥ་རཥ་ ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཟེཡ་མི། སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་
གུ་ཝར་ཁྲོ་ཟཛུབྷ་ལྡདྷ་ན། ཡུབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ལྗང་གུ་སྐུ་ལཱི་ཟཁྲིར་ཕ། གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་
ཁྲག་གི་གཡ་བྷཚཐ་དེ། ཕལྟ་སྟངཥ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ དྷབྷ་བྷཁཟ་ལཱི་བྷཚཐ་མི་ཅིག་ ལཡ་ཏེ་ཟོང་
ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  
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ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙོའི་ཙོགཥ་ར་དྷ་བྷོ། 

 

རིག་ཟཛིདྷ་དེ་ཚུ་གི་ཕྱི་ཁ་རཥ་ བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷའི་ཙོགཥ་ཐནག་ཏུ་མེཐ་ན་ཐང་། དུཡ་ཁྲོཐ་
ཕརྒྱཐ་ཀྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། རིགཥ་ཕཞིའི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། གདྷཥ་གསུབྷ་གྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། གདྷཥ་
ཕཅུའི་བྷཁཟ་ཟགྲོ། ཡུར་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕཞིའི་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་རྣབྷ་ཐང་། ཐནཟ་ཕོ་ཐང་། ཐནཟ་བྷོ་
ཐང་། གིང་ཐང་། ཆོཥ་སྐྱོང་ཕའི་སྲུང་བྷ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ག་ཡ་ རཱིཥ་ནའི་རྒྱདྷ་དྲུག་སྐུ་ལཱི་
ཕཞེཥ་ཏེ། རྔ་ཐང་། རྐང་དུང་ཐང་། ཏོཐ་རྔ་ཐང་། ཞིང་ལྤགཥ་ཀྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཐང་། མི་
ལྤགཥ་ཀྱི་བླ་རུ་ཐང་། མི་ལྤགཥ་ཀྱི་ཟཔདྷ་ཐང་། མེ་གསུཡ་གྱི་དུ་ན་ཐང་། ཡོར་བྷོའི་བྱེ་བྲག་
ཐནག་ཏུ་མེཐ་ན་ཐང་ཕཅཥ་ཏེ་ ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་ག་ཡ་ཁེངཥ་ནཡ་བྱེཐ་ཟེཡ་ གང་གངབྷ་
ཤིག་ཤིག འོབྷ་འོབྷ། ཟགུར་ཟགུར་ཟེཡ་ ཥ་འོབྷ་རྐྱཕ་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། ཡོར་
བྷོའི་སྒྲ་ཚུ་འང་ བྷགུ་ཎོ་གག་ནི་ཕཟུབྷ་ སྦིཡ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། གཡ་ཟཆབྷ་སྣ་
ཙོགཥ་བྷཚཐ་དེ་ ཐབྷ་ཚིག་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ ཕསུ་ཕ་ཐང་། ཐབྷ་བྷཥ་ཚུ་ལཱི་ཆཐ་ན་གཅཐ་ནཡ་
ཟེཡ་ ཙཡ་གཅཐ་ནཡ་ཟབོདྷ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  
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ཀྱེ་རིགཥ་ཀྱི་བུ། ཕག་ཆགཥ་
ཐབྱིངཥ་སུ་ཐག་ན་ ལྷདྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་
ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ 
ལྔ་ཐང་ལྡདྷ་ན། ཙོདྷ་སྐུཐ་ཕསྒྲིར་
ཕསྒྲིརཛྷ་ཕཟུབྷ་ ཁྲ་ཤིག་ཤིག 
མེཡ་མེཡ་ཕ། ཕྱབྷ་ཕྱབྷ་ན་ཅིག་ 
གཥར་ར་དྭངཥ་ན། ཕཀྲག་
བྷཐངཥ་ཅདྷ་བྷ་ང་ཕ་ཅིག་ རིག་

ཟཛིདྷ་གྱིགམོ་ཕོ་ལྔའི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་ཏཐ་ཀཡ་ མིག་ཎོ་གིཥ་ཕཞོཐ་
བྷ་ཚུགཥན་ ཕཟུབྷ་ཅིག་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་ལྗང་ཁུ་ 
ཕཀྲག་མེཐ་མི་ཅིག་འང་ ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཟཆཡ་སྦེ་ཟོང་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།། དེའི་
དུཥ་སུ་ ཁྱོཐ་ཕག་ཆགཥ་ཟཁྲུར་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ལྔ་ལྡདྷ་དེ་ལཱི་ ཟདྲོགཥ་ཏེ་
བོག་ཟགྱོ་སྦེ། དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ སེབྷཥ་ཆགཥ་སྦེ་ཟོངཥབྷ་རཥ། དེའི་
སྐཕཥ་ ཁྱོཐ་ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ལྔ་ལྡདྷ་ ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་དེ་ལཱི་ བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག བྷ་སྐྲག་
ཤིག ཡེ་ཤེཥ་ལཱི་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་རཥ་ ག་ཡ་ཆོཥ་ཀྱི་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་
སྟོང་ལྡིཡ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ ལྡིཡ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། སྒྲ་དྲག་ཆེ་ཕ། འུཡ་སྒྲ། ཕཥོ་སྒྲ། སྒྲ་དྲག་ནོའི་
དྲག་སྔགཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ ཟཏོདྷ་ཟོང་གོ། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ ་ཤིག བྷ་བོག་ཤིག བྷ་སྐྲག་
ཤིག ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཡང་སྣང་རིག་ནའི་རྩར་ཨིདྷ་ནཡ་ ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཤིག དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་
ལྗང་ཁུ་ ཕཀྲག་མེཐ་མི་དེ་ལཱི་ བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཅིག དེ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཁྱོཐ་
གཏི་མུག་དུཐ་ཟགྲོའི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཏེ་ གླེདྷ་ལྐུག་ཕཀོར་སོཐ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་ཙཐ་མེཐ་
མོངཥ་ཏེ། ཏོདྷ་ནའི་དུཥ་མི་ཟབྱུངནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ཤིག ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ལྔ་

 
ལྷདྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ལྔ་ཐང་ལྡདྷ་ན་ཙོདྷ་སྐུཐ་ཕསྒྲིར་ཕསྒྲིརཛྷ་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ།  
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ལྡདྷ་ གཥར་ར་ཕཀྲག་ཅདྷ་དེ་ལཱི་བྷོཥ་ན་ཟཕཐ་དེ་ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རིག་ཟཛིདྷ་སོཕ་
ཐནོདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ལཱི་ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་གཎཐ་དེ། རིག་ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ ཐནཟ་ཕོ་ 
བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཟདི་ཚུ་ ཕཐག་ང་ཡ་ ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་གདྷཥ་སུ་དྲང་ནིའི་
ཐོདྷ་ལཱི་ ཕསུ་ཕ་ལཱི་བོདྷ་བོདྷབྷ་ཨིདྷ་ནཥ། རིག་ཟཛིདྷ་ལྷ་ཙོགཥ་ཁྱེཐ་ཚུ་ཡ་བྷཁྱེདྷ། ཕཐག་
ང་ཕཟུབྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཙོགཥ་བྷ་གཥག་མི། ཐ་རུཥ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཕདེ་ཕཡ་
གཤེགཥ་ན་ རིགཥ་ལྔའི་ལྷ་ཙོགཥ་དེབྷ་ཅིག་གིཥ་ ཐུགཥ་རྗེའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱིཥ་ཕཟུང་རཱིང་ 
བྷ་ཟིདྷ་མི་ཟདི་ ཕཐག་ང་ཕཟུབྷ་ ཧ་མ་བྷ་ཟེཡ་སྡུག་སྐཐ་ལོཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ། ཐ་ནི་ རིག་
ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཁྱེཐ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ། ཐ་ཟདི་བྷདྷ་ཆཐ་ལཱི་ རྩ་རཥ་བྷ་གཎང་ཤིག ཐུགཥ་
རྗེའི་ལྕགཥ་ཀྱུ་གིཥ་ཟུངཥ་ཤིག ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་ཞིང་ལཱི་ ཐ་ལྟ་ཁོ་དྷ་དྲང་དུ་གཥོར་
ཟེཡ་ ཐ་ལྟོ་ཉིཐ་ལཱི་དྲང་གདྷང་ཟེཡ་གཥོར་ཟདེཕཥ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། བྷདྷོ་ཕའི་ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་
གུ་གཎཐ་དེ། སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཤིག 
 
ཀྱེ་རིག་ཟཛིདྷ་ལྷ་ཙོགཥ་རྣབྷཥ་ཀྱང་ཐགོངཥ་སུ་གཥོར༔ ཕརྩེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་རབྷ་སྣ་དྲང་དུ་
གཥོར༔ ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་
ཟོཐ་རབྷ་ར༔ ཐནཟ་ཕོ་རིག་ཟཛིདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་
ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དྷཥ་ཀྱང་། ཐག་ན་
བྷཁཟ་སོཐ་ཞིང་ཁབྷཥ་དེ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཀྱེ་ཟེཡ་གུཥ་ནཥ་ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རིག་ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷཙོགཥ་ཚུ་ག་ཡ་འང་ ང་ལཱི་གཥདྷ་གདྷང་། ཐུགཥ་ཕརྩེ་ཕ་ཆེདྷ་
ནོའི་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ་གདྷང་། ཕག་ཆགཥ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའིཐཕང་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་དུཥ་ལཱི། ལྷདྷ་གཅིག་སྐྱེཥ་
ནའི་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་ལཱི་ཟེཡ་ སྐྱེཥ་སྟོཕཥ་ཀྱི་རིག་ན་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་རབྷ་ལཱི། ཐནཟ་ཕོ་རིག་
ཟཛིདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་ཁྲིཐ། ཡུབྷ་བྷཆོག་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ། ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་
རབྷ་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་དེ་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་ཞུ།  
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ཟེཡ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་དེ་སྦེ་ཕཎཕན་རཥ། རིག་ཟཛིདྷ་ལྷ་ཙོགཥ་
རྣབྷཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཀཡ་ ཟཇཟ་ཐང་ཟོཐ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐིབྷ་སྦེ་ ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་
གདྷཥ་ལཱི་ སྐྱེ་ཕཡ་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ་ཐོ།། ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་གྱི་རིགཥ་ ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་
ཟདི་ཁ་རཥ་ངོ་ཟཕྲོཐ་དེ་ གྲོར་མི་ལ་སྟག་གོ་ཟེཡ་ མང་མ་ཨིདྷ་དྷོ།། ཟདི་ཁ་ལཱི་ལྷོཐན་ཐ་ཕག་
ཆགཥ་ངདྷ་རཱིང་ གྲོར་ཕཡ་ངེཥ་ཥོ་ཟེཡ་ གྲོརཛྷ་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ་དྷ།ོ། 
དེ་འདྷ་ཆཐ་ནི་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐ་ོལཱི་ ཟོཐ་གཥར་གྱི་ངོ་སོཐ་ཟེཡ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་སྒྲ་ཐང་ཟོཐ་
ཟེཡ་གྱི་ཟཆཡ་སྣང་ཐང་། ཆོཥ་ཉིཐ་སེབྷཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཞི་ཕའི་ཏཕཥ་ལཱི་ 
ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོཡ་ངོ་སོཐ་ན་ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཏར་རོ། ཟེཡ་ངོ་སོཐ་ན་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་
རོགཥ་ཥོ།། ཨྠིྀ༔ ཥ་བྷ་འ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྔགཥ་ཡིག་ཟདི་ཚུ་ བྱིདྷ་རླཕཥ་ཆེ་ཕའི་གཏེཡ་ཡིག་གི་རོགཥ་ཚིགཥ་
ཐང་སྨོདྷ་ཚིག་གི་རྒྱ་ཕཎཕ་གདྷང་གདྷངབྷ་ཨིདྷ་ནཥ། གཏེཡ་ཆོཥ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ལཐ་ཀྱི་ཙཕ་ལཱི་གཏེཡ་ཙག་ ༔ ཟདི་
ཕཟུབྷ་རྐྱཕ་ཐགོན་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟགོ་ཡིག་སྔགཥ་ཐང་ ཞཕ་གཏེཡ་གྱི་ཁྱཐ་ཆོཥ་ཀྱི་སྔགཥ་ཚུ་ རོང་ཁའི་དྷང་སྐཐ་སྒྱུཡ་
ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟོག་རཥ་བྷཡ་ ཕཡ་ཐོའི་གཞུང་རྐྱང་གི་ཚིག་ཐོདྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཕཀོཐ་ནི་ཨིདྷ། གོང་གི་སྔགཥ་ཐང་
གཏེཡ་རྒྱ་ཚུ་ བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཕཀཟ་ཆཐ་ལཱི་ཟཛེབྷཥ་ཏེ་ཡིག་ཏོག་བྷ་ཕཀོཐ་ནཡ་ཕཝག་འོཐ་ཞུ། 
 

ཟོཐ་ཟེཡ་ལཡ་ཚུར་གྱི་ཐཔྱེ། 

 
ཐཔྱེ་ཟཕཐདྷ་འང་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ཐཀཡནོ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཅདྷ་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་ཁ་ཐོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ། 
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ངདྷ་ཥོང་བྷ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་ཕཀྲག་མེཐ་ཆུང་ཀུ་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་ཁ་ཐོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ། 

 

 
་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་འཕ་འབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཀ་རཥ་ ཡང་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེཥ་གཟུང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཟོཐ་ཟེཡ་དེ་སྦེ་ལཡ་མི་ཕཟུབྷ་ རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཡུབྷ་ག་ཡ་རཥ་ 
ཟོཐ་ཟེཡ་ཁ་ཐོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ ཟདི་ཐང་ཅོག་ཟཏཐན་ལཡ་ནི་ཨིདྷ། དེ་ཕསྒང་ཟོཐ་ལཱི་ཟཇིགཥ་སྣང་བྷ་སྐྱེཥ་ནཡ་ཐུགཥ་རྗེ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོན་ཨིདྷ། 

 

 
་འང་ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཕཀྲག་བྷཐངཥ་ཆེ་དྲགཥ་ཚུ་ལཱི་ བྷ་ཟདྲོགཥ་ནཡ་སོ་རོགཥ་ཁཡ་ག་དེ་སྦེ་སྦྱཡ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་
སྦྱཡ་ཐགོ། 
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༼༣༽ ༁ྃ༔   ༔ཁྲོ་ཕོའི་ཕཡ་ཐོའི་ཟཆཡ་ཚུར་ཕསྟདྷ་ན་ཕཞུགཥ་ཥོ།། 
 
༁ྃ༔ ཐ་ཁྲོ་ཕོའི་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཏངཥ་སྟོདྷ་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་གོང་ལཱི་ཞི་ཕའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ 
ཟགག་རིབྷ་ན་ཕདུདྷ་འོཐན་ཨིདྷ། དེ་ཚུ་ལཱི་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ངོ་སོཐན་ཐ་ གཅིག་ལཱི་ངོ་བྷ་
ཟཕྲོཐ་རཱིང་ གཅིག་ལཱི་ངོ་ཟཕྲོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གྲོར་ཕ་ཏོཕ་ཏོཕན་ཟདི་ཙཐ་མེཐན་ཏོདྷ་ཡི། 
དེ་ཕཟུབྷ་གྲོར་ཕ་ལུ་ལ་ཏོདྷ་རཱིང་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདིནི་གྱངཥ་ཁ་བྷང་། རཥ་ངདྷན་ཟདིནི་
ཤུགཥ་ཆེ། སྡིག་སྒྲིཕ་ཟདིནི་རྒྱ་གཞི་སྟུག ཕག་ཆགཥ་ཟདིནི་ཡུདྷ་རིང། བྷ་ཤེཥ་ནའི་
ཟཕྲུར་ཟཁོཡ་ཟདི་ལཱི་ ཞཐ་ནི་ཐང་ཟགྲིཕ་ནི་མེཐན་རཥ་ དེ་ཕཟུབྷ་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ངོ་སོཐ་རཱིང་ 
བྷ་གྲོར་ཕཡ་བྷཡ་ལྟ་ཟཁྱབྷཥ་ཟཁྱབྷཥན་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་ཨིདྷ།  
དེ་འང་ ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་ རིག་ཟཛིདྷ་གྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་ཕསུ་ཕ་རྒྱཕ་
ཏར་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཟཕཡ་ཕ་ལྔ་ཕཅུ་ང་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་ ཧེ་བྷའི་
ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཟདི་རྣབྷ་ན་གྱུཡ་ཞིདྷ་དྷ་ ལཡ་ཏེ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ ཧེ་བྷབྷ་ཐང་མི་ཟདྲ། 
ཟདི་ཁྲོ་ཕོའི་ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཟདྲོག་སགཥ་ཟཚུཕ་གསུབྷ་གྱི་ཐཕང་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ། ངོ་
སོཐ་ནི་འང་ལཱ་ཁག་སུ་ཟགྱོ་ཟོང་། རིག་ན་ཟདི་ ཡང་ཐཕང་བྷ་ཏོཕ་ནཡ་ཟཏོབྷཥ་ཞིདྷ་དྷ་
ཕསྐོཡ་སྦེ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དུབྷ་གྲ་ཅིག་ངོ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ གྲོར་ནི་ཟཇབྷ་ཟོང་། དེ་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་
ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ། ཟཚུཕ་སགཥ་ཟདྲོག་གསུབྷ་གྱི་བྷཏོང་སྣང་ལཡཛྷ་ཐ་ རིག་ན་ཟདི་ཡེང་རོང་
མེཐ་ནཡ་ རིགན་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྒྱིབྷཥ་ཏེ་འོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཨིདྷ།  
ཟདི་གི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་ཐང་བྷ་ཕྱཐ་ན་ཅིདྷ་ ཏོཥ་ན་རྒྱ་བྷཙོ་
ཕཟུབྷ་འོཐ་རཱིང་ཟདི་ཁཡ་པདྷ་ན་མེཐན་ཨིདྷ། ཟདུར་ཕ་ཟཛིདྷ་མིའི་བྷཁདྷ་ནོ་ཐང་ བྷཐོ་
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རབྷ་གྱི་སྟོདྷ་ན་སོབྷ་ཚུ་འང་ སྐཕཥ་ཟདི་ཁཡ་ཟཁྲུར་ཏེ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་
ཟཁྱབྷ་མི་འང་འོཐན་ཨིདྷ།  
 
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐཀྱུཥ་བྷ་ཚུནི་ ཧེང་སྐར་ཡ་ཟཁྲུར་ཏེ་ ཟཚུཕ་སགཥ་ཟདྲོག་གསུབྷ་རཥ་
བོགན་ཐ་ ངདྷ་ཥོང་གི་བག་བྷགུ་ལཱི་བུཐ་དེ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ཟོང་།  
གཥང་སྔགཥ་ལཱི་སོཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་ སྐྱོ་ལོཥ་རཥ་སྐྱོ་ལོཥ་ཅིག་ཨིདྷ་རཱིང་འང་ ཁྲག་
ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་བྷཏོངབྷ་ཅིག་ ངོ་ཤེཥ་ནའི་མི་ཐང་ཕྱཐ་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་
ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥ། ཡིཐ་ཆེཥ་སྦེ་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟོང་།  
དེ་འང་ མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་སྐུ་ཟདི་ཚུ་ལཱི་ ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཕསྒོབྷཥ་ཕསྒོབྷཥན་
ཐང་ བྷཆོཐན་ཕུར་ཕ་ཐང་ ཕསྟོཐ་ན་ཕུར་མི་ཐང་ ཏ་དྷ་སྐུ་གཟུགཥ་རི་བྷོ་སྦེ་བྲིཥ་བྲིཥན་
ཐང་ ཟབུཡ་སྦེ་ཕཎོཐ་ཕཎོཐན་ཚུ་ བྷཏོངབྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་འང་ ཟདི་ཁཡ་སྐུ་
གཟུགཥ་ལཡཛྷ་ཐ་ ངོ་ཤེཥ་སྦེ་ཏཡ་ན་ཏོཕ་ནའི་ཟགག་གདྷཐ་འང་དེ་སྦེ་ཨིདྷ།  
 
ཐོ་རཱིང་མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཟདུར་ཟཛིདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ཐང་ བྷཐོ་རབྷ་གྱི་སྟོདྷ་ན་ཚུ་ ཆོཥ་སོཐ་
ལཱི་ག་ཅི་དེ་ཕརོྩདྷ་ཏེ་ ཕལཐ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ག་དེ་སྦེ་བྷཁཥ་རཱིང་གྱོངཥབྷ་ཐ་ ཟཕེར་གདུང་
ཐང་རིང་ཕསྲེར། གཝཟ་ཟོཐ་ཚུ་གི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་མི་ཟཏོདྷ། དེནི་གཥོདྷ་ནོའི་སྐཕཥ་སུ་ 
གཥང་སྔགཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་ལོང་མི་ཐང་ གཥང་སྔགཥ་ལཱི་ཟཕྱཡ་ཁ་ཐང་སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་མི་
ཐང་ གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ རྒྱུཥ་ཆ་མེཐ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ལཡ་རཱིང་ངོ་
མི་ཤེཥ། ཧེ་བྷ་བྷ་བྷཏོང་མི་ཅིག་ཙཡ་གཅིག་གུ་བྷཏོང་མི་དེ་ཐགྲ་སྦེ་ཏར་ཏེ། དེ་ལཱི་སང་
སེབྷཥ་སྐྱེཛྷ་ཐ་ དེ་གིཥ་རྐྱེདྷ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ ངདྷ་ཥོང་ལཱི་ཟགྱོཛྷ་རཥ་ དེ་གིཥ་སྦེ་ཟདུར་
ཕ་ཟཛིདྷ་མི་ཐང་ བྷཐོ་རབྷ་ན་ཚུ་ག་དེ་ཕཞང་རཱིང་ དྷང་དྷ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་བྷཥ་ལུདྷ་
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མེཐ་ན་ཅིདྷ་ ཟཕེར་གདུང་ཐང་སྐུ་གདུང། རིང་ཕསྲེར་ཐང་གཝཟ་ཟོཐ་ཚུ་གི་རྟགཥ་བྷ་ཏོདྷ་
ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་འང་དེ་སྦེ་ཨིདྷ།  
 
གཥང་སྔགཥ་ན་སྐྱོ་ལོཥ་རཥ་སྐྱོ་ལོཥ་ཅིག་ཨིདྷ་རཱིང་འང་ ཧ་རྟག་ཡ་སོཐ་རབྷ་རྔབྷ་སི་སི་
ཐང་ ཟཕཐ་གཝག་ངདྷ་ན་ཐང་ བྷ་བྷཁཥ་ན་ཐང་ ལཱིགཥ་སོར་ཐང་བྷ་བྷཐུདྷ་ནའི་ཟཕཐ་
གཝག་བྷ་ཟཇཟ་ཁག་ཁ་ ག་དེ་སྦེ་ཡ་འོཐ་རཱིང་ དེ་གིཥ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་བྷཥ་སུ་
ལུདྷ་བྷ་ཚུགཥ་རཱིང་ དེ་ལཱི་ཐཐ་རོག་བྷ་སྐྱེཥ་མི་ཐང་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ་མི། གཥང་སྔགཥ་ལཱི་ཐཐ་
ན་ཟཕཐཛྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་འང་ སྐཕཥ་ཟདི་ཁཡ་ཏཡ་ན་ཏོཕན་ཨིདྷ།  
མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཟཕཐ་གཝག་བྷ་ཟཇཟ་རཱིང་ཤིཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཟཕེར་གདུང་ཐང་རིང་ཕསྲེར། སྐུ་
གཟུགཥ་ཐང་གཝཟ་ཟོཐ་ཚུ་གི་རྟགཥ་སྣ་རུ་ཟདི་ ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཟབྱུང་ཟོང་། དེ་རཥ་
ཕརྟེདྷ་གཥང་སྔགཥ་ཟདི་བྱིདྷ་རླཕཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཨིདྷ། གཥང་སྔགཥ་
ཀྱི་རྣར་ཟབོཡན་ཟབྲིང་འདྷ་ཆཐ། ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཐང་རོགཥ་རིབྷ་ཕསྒོབྷཥ་ཕསྒོབྷཥན་ཐང་ 
གཟུངཥ་སྔགཥ་ཕགྱངཥན་ཚུ་ བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ལུདྷབྷ་ཚུནི་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་དེབྷ་ཅིག་
བྷཡ་ལྟ་ཟཁྱབྷ་མི་ཐགོ་ནཡ་ ཐབུགཥ་ཆཐན་ཅིག་རིག་ཟཛིདྷ་ཐང་། ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་
ཚུ་གིཥ་ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཕསུ་ཕ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ།  
 
དེ་གི་རྟགཥ་ལཱི་གདྷབྷ་ཁ་སྤྲིདྷ་དྭངཥ་ན་ཐང་ གཝཟ་ཐང་ཟོཐ་སྦེ་སྤུཕཥ་ཏེ་མེ་ཎོག་གི་ཆཡན་
ཐང་། སྤོཥ་དྲི་ཐང་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཡོརབྷོ་གི་སྒྲ་ཐང་། བྷཐངཥ་ཐང་ཟཕེར་གདུང་། རིང་
ཕསྲེར་ཐང་སྐུ་གཟུགཥ་ཚུ་ཟབོདྷ་མི་ཟདི་ དེ་གི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཨིདྷ།  
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དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཟདུར་ཕ་ཟཛིདྷ་མི་ཐང་། བྷཐོ་རབྷ་ནའི་སྟོདྷ་ན་ཐང་། ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མིའི་
སྔགཥ་ན་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐཀྱུཥ་བྷ་ག་ཡ་ལཱི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ མེཐ་ཏཕཥ་མེཐན་
ཅིག་ཨིདྷ།  
རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཐང་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོ་སྒོབྷ་མིའི་སྒོབྷ་ཆེདྷན་ཚུནི་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཟོཐ་
གཥར་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ཆོཥ་སྐུ་ཟཏོཕ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ལྷག་བྷ་ཐགོན་
མང་མ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་འང་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟོཐ་གཥར་ངོ་ཤེཥདྷ་ཆོཥ་སྐུ་ཟཏོཕ་ཟོང། 
ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟདི་ཁཡ་ཞི་ཁྲོའི་བྷཏོང་སྣང་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་ ངོ་ཤེཥདྷ་ རོངཥ་སོཐ་
རོགཥ་ནའི་སྐུ་ཟཏོཕ་ཟོང། སྲིཐ་ནའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ངོ་ཤེཥདྷ་ སྤྲུར་སྐུ་ཟཏོཕ་ནི་ཐང་ ཏ་དྷ་
འང་གདྷཥ་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ། ཐབྷ་ཆོཥ་ཟདི་ཐང་ཕྱཐ་དེ་སྐྱེ་ཕ་ཤུར་བྷཡ་ ཆོཥ་ལཱི་
སོཐ་ནིའི་རཥ་ཟཕྲོ་འོཐན་ཐ་ དེ་གིཥ་སྦེ་ཏོཥ་གྲོར་ཟདིནི་ བྷ་ཕསྒོབྷཥ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ནིའི་ཆོཥ། གོཛྷ་མབྷ་གྱིཥ་ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་མིའི་ཆོཥ། སྡིག་ཅདྷ་གཥང་རབྷ་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་མིའི་
ཆོཥ། ཡུཐན་ཐེངཥ་གཅིག་གིཥ་ཁྱཐ་ནཡ་ཕྱེ་མིའི་ཆོཥ། ཡུཐན་ཐེངཥ་གཅིག་གིཥ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཚུགཥ་ནའི་ཆོཥ་ཞཕ་ལོཥ་ཅིག་ཨིདྷ། ཟདི་གིཥ་ཐཕང་ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ངདྷ་ཥོང་
ལཱི་ཟགྱོ་མི་སྲིཐ། ཟདི་ཐང་ཕཎགཥ་གྲོར་གཉིཥ་སྦྲགཥན་ཐ་ གསེཡ་གྱི་བྷཎྜར་གུ་གཡུ་གི་
ཕྲ་རྐྱཕ་རྐྱཕན་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་རཥ་ཕསྒྲག་ཞིག དེ་སྦེ་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཐགོཥ་ཐོདྷ་ཕསྟདྷ་ཙཡ་ཏེ་ 
ཐནི་ཁྲོ་ཕོའི་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཏངཥ་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ཙཡ་
གསུབྷ་ཟཕོ་ཞིདྷ་དྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག 
ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་གོང་ལཱི་ཞི་ཕའི་ཕཡ་ཐོ་ལཡ་རཱིང་ ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐོ་རཱིང་ཟདི་ཁཡ་ཟཁྱབྷ་
ཐགོན་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ། ཐ་ཟཕཐདྷ་ཝག་ཕརྒྱཐ་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ལཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིག 
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ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ།  ཐནར་
ཆེདྷ་བུདྡྷ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ སྐུ་
བྷཐོག་སྨུག་དྷག་ཐབུ་གསུབྷ་ཕྱག་
དྲུག་ ཝཕཥ་ཕཞི་པཡ་ཚུཡ་
ཕརྒྱངཥ་ཕརྒྱངཥབྷ། གའཥ་
ཝར་ཐཀཡནོ་ཐང་གའོདྷ་ཝར་
ཐབྷཡནོ། ཐབུཥ་ཝར་སྨུག་དྷག་
སྦེ་འོཐ་མི། སྐུ་ལཱིཥ་ཟོཐ་ཀྱི་ཕུངབྷོ་
སྦེ་ཟཕཡ་ཟཕཡཛྷ། སདྷ་ཐགུ་

ཟདྲོགཥ་ནའི་སང་མིག་སྦེ་གཟིགཥ་གཟིགཥན། མིག་རྫིབྷ་གློག་ཕཟུབྷ་སྦེ་གའོ་གའོཛྷ། 
བྷཆེཛྷ་རྣོཥ་མག་མ་སྦེ་ཟཕཡ་ཟཕཡཛྷ། ཧ་ར་ར་ཐང་ས་སའི་ངཡ་སྐཐ་རྐྱཕ་ན། ཤིའུ་ཟེཡ་
མི་ཐང་བྱི་སིའི་སྐཐ་སོབྷ་སྦེ་རྐྱཕ་ན། ཐབུ་སྐྲ་ཐབྷཡ་སེཡ་འཡ་ལྟ་ལྡིང་སྐོཡ་སྦེ་གའོ་ཕ། ཉི་ཟླ་
ཐང་ཏོཐ་སྐབྷ་གྱིཥ་རྒྱདྷ་ཆ་ཕཎགཥ་ན། སྦུར་གདྷག་ཐང་ཏོཐན་རློདྷབྷ་གིཥ་སྐུ་གཟུགཥ་
ཁཡ་ཕརྒྱདྷ་ན། ཕྱག་དྲུག་རཥ་གའཥ་ཐང་ནབྷ་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ། ཕཡབྷ་ལཱི་སྟ་རི། གསུབྷ་
ནབྷ་ལཱི་གྱི་རིང་། གའོདྷབྷ་ཐང་ནབྷ་ལཱི་དྲིརབུ། ཕཡབྷ་ལཱི་ཏོངབྷ། གསུབྷ་ནབྷ་ལཱི་ཀན་ལི་
ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན། ཡུབྷ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཟཁྱུཐ་ན། གའཥན་གིཥ་
འཕ་ཀྱི་ཨོར་ལྐོག་ཁ་རཥ་ཕཎཕ་ན། གའོདྷབྷ་གིཥ་དུང་ཐབྷཡ་ཝར་ཁཡ་དྲང་ཕ། རྐདྷ་སྒྲ་
ཎག་ཎོག་ཐང་འུཡ་སྒྲ་ཟབྲུག་ལྡིཡ་དེཥ་ལྡིཡ་ཕ། རོ་རྗེ་ཟཕཡ་ཕའི་སྤུའི་ཕཡ་དྷ་རཥ་ཡེ་ཤེཥ་
ཀྱི་མེ་ཟཕཡ་ཕ། བ་ཁྱུང་གིཥ་ཟཐུ་ཕའི་གཐདྷ་ཁཡ་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ན། ཡང་གི་
ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ངོ་བྷ་དེ་སྦེ་ཡ་ལཡ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག བྷ་སགཥ་
ཤིག བྷ་ཟཚུཕཥ་ཤིག ཡང་གི་རིག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡ་གི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་

 
ཐནར་ཆེདྷ་བུདྡྷ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཡུབྷ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་སགཥ་ཤིག ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་འཕ་ཡུབྷ་ངོ་བྷ་
ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ངོ་ཤེཥན་ཐ་ཐང་ཏཡ་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟེཡ་
སཕན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ཞིདྷ་དྷ་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་སྟེ་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་སྦེ་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང། ཐོ་རཱིང་ དེ་ལཱི་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་བོགན་ཐ་ ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ ཐོ་
རཱིང་ཝག་ཐགུ་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་རོ་རྗེ་རིགཥ་ཀྱིཥ་གཐོང་ཕསུ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ ཐོ་རཱིང་ངོ་
སོཐ་ནི་ཨིདྷ།  
 

ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ ཟཕོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་
ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག ཝག་ཐགུ་
ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་རོ་རྗེ་རིགཥ་
ཀྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ ཕཛྲ་ཧེ་
རཱི་ཀ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་
བྷཐིང་དྷག་ ཝར་གསུབྷ་ཕྱག་
དྲུག་ཝཕཥ་ཕཞི་ཕརྒྱངཥ་

ཕརྒྱངཥན། གའཥ་ཐཀཡནོ། གའོདྷ་ཐབྷཡནོ། ཐབུཥ་བྷཐིང་ཁ། ཕྱག་དྲུག་གའཥན་
ཐང་ན་ལཱི་རོ་རྗེ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ། ཏ་བྷ་ལཱི་སྟ་རི། གའོདྷབྷ་ཐང་ན་ལཱི་དྲིརབུ། ཕཡ་
བྷ་ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ། ཏ་བྷ་ལཱི་ཏོངབྷ། ཡུབྷ་ཕཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཟཁྱུཐ་ན། 
གའཥན་གིཥ་ཨོར་ལྐོག་ཁ་རཥ་ཕཎཕ་སྦེ་ གའོདྷབྷ་གིཥ་དུང་ཐབྷཡ་ཝར་ལཱི་དྲང་ཕ། 
ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་དྷང་དྷ་ལཡ་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག 

 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཕཛྲ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཡུབྷ་ཕཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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བྷ་སགཥ་ཤིག བྷ་ཟཚུཕཥ་ཤིག ཡང་རིག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་
ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་འཕ་ཡུབྷ་
ངོ་བྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཐཐ་བྷོཥ་ཟཕཐ་ཞིག ངོ་ཤེཥན་ཐ་ཐང་ཏཡ་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། 
ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་
ནའི་སྐུ་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང། ཐོ་རཱིང་རཥ་སྒྲིཕ་སོབྷ་མི་དེ་ཚུ་ ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་
བོགན་ཐ་ ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ ཐོ་རཱིང་ཝག་ཕཅུ་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ་ཀྱིཥ་གཐོང་
ཕསུ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ ཐོ་རཱིང་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ།  
 

ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་
རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་
གྱི་བུ། བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག ཝག་
ཕཅུ་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ་
ཀྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ ཡཏྣ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟེཡ་
མི་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་སེཡ་དྷག་ཝར་གསུབྷ་
ཕྱག་དྲུག་ཝཕཥ་ཕཞི་ཕརྒྱངཥ་ཕརྒྱངཥན། 
གའཥ་ཐཀཡནོ། གའོདྷ་ཐབྷཡནོ། 

ཐབུཥ་སེཡ་དྷག ཕྱག་དྲུག་གའཥན་གི་ཐང་ན་ལཱི་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག། ཏ་བྷ་
ལཱི་ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན། གའོདྷབྷ་ཐང་ན་ལཱི་དྲིརབུ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ། ཏ་
བྷ་ལཱི་ཀྲིང་ཀ་ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན། ཡུབྷ་ཡཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཟཁྱུཐ་ན། 
གའཥན་གིཥ་ཨོར་ལྐོག་ཁ་རཥ་ཕཎཕ་སྦེ་ གའོདྷབྷ་གིཥ་དུང་ཐབྷཡ་ཝར་ལཱི་དྲང་ཕ། 
ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་དྷང་གི་ལྷོ་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག 

 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཡཏྣ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཡུབྷ་ཡཏྣ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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བྷ་སགཥ་ཤིག བྷ་ཟཚུཕཥ་ཤིག ཡང་གི་རིག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་
ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ་
འཕ་ཡུབྷ་ངོ་བྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཐཐ་ན་ཟཕཐ་ཞིག ངོ་ཤེཥན་ཐ་ཐང་ཏཡ་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ངོ་སོཐ་རཱིང་ ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ན་གིཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཁྱིཐ་དེ་ཟདྲོག་
ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་བོགན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་གཤིདྷ་རྗེ་སྦེ་བྷཏོང་སྟེ་ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ 
ཐོ་རཱིང་ཝག་ཕཅུ་གཅིག་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་ནདྨ་རིགཥ་ཀྱིཥ་གཐོང་ཕསུ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ ཐོ་
རཱིང་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ། 
 

ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་
རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་
ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག 
ཝག་ཕཅུ་གཅིག་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་
ནདྨ་རིགཥ་ཀྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ནདྨ་
ཧེ་རཱི་ཀ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་
དྷག་ཝར་གསུབྷ་ཕྱག་དྲུག་ཝཕཥ་ཕཞི་
ཕརྒྱངཥ་ཕརྒྱངཥན། གའཥ་ཐཀཡནོ། 
གའོདྷ་སོདྷབྷོ། ཐབུཥ་ཐབྷཡ་དྷག 

ཕྱག་དྲུག་གའཥན་ཐང་ན་ལཱི་ནདྨ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག། ཏ་བྷ་ལཱི་ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷཥ་
ཕསྣབྷཥན། གའོདྷབྷ་ཐང་ན་ལཱི་དྲིརབུ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ། ཏ་བྷ་ལཱི་རྔ་ཆུང་ཕསྣབྷཥ་
ཕསྣབྷཥན། ཡུབྷ་ནདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཟཁྱུཐ་ན། གའཥན་གིཥ་ཨོར་ལྐོག་ཁ་

 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ནདྨ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཡུབྷ་ནདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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རཥ་ཕཎཕ་སྦེ་ གའོདྷབྷ་གིཥ་དུང་ཐབྷཡ་ཝར་ལཱི་དྲང་ཕ། འཕ་ཡུབྷ་ཝར་སྦྱཡ་མི་ངོ་བྷ་སྦེ་ 
ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་དྷང་གི་ནུཕ་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོངབྷ་ཐ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་
ཤིག བྷ་སགཥ་ཤིག བྷ་ཟཚུཕཥ་ཤིག ཐགཟ་ཕ་སྐྱེཐ་ཞིག ཡང་གི་རིག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ངོ་
ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག བྷ་སགཥ་ཤིག 
ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་འཕ་ཡུབྷ་ངོ་བྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷོཥ་ན་ཟཕཐ་ཞིག ངོ་
ཤེཥན་ཐ་ཐང་ཏཡ་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ངོ་
ཤེཥ་ཏེ་ གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་དེ་ཕཟུབྷ་ངོ་སོཐ་རཱིང་ 
ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ན་གིཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཁྱིཐ་དེ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་བོགན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་བྷ་
ཤེཥ་མི་འོཐན་རཥ་ ཐོ་རཱིང་ཝག་ཕཅུ་གཉིཥ་ན་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱི་
ལྷཙོགཥ་ཐང་། ཀཽའུ་རཱི་བྷ་ཐང་ཕྲ་མེདྷ་བྷ་ཐང་། ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཚུ་གཐོང་ཕསུ་སྦེ་ཟོངཥ་ཏེ་ 
ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་སོབྷ་སུ་ཟོངབྷ་ཐ་ ཐོ་རཱིང་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ། 
 

ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ ཟཕོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་ཡེངཥ་
ནཡ་དྷ་ཞིག ཝག་ཕཅུ་གཉིཥ་
ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་
རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱི་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་
ཟཐཥ་ཀརྨ་ ཧེ་རཱི་ཀ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ སྐུ་
བྷཐོག་ལྗང་དྷག་ཝར་གསུབྷ་ཕྱག་
དྲུག་ཝཕཥ་ཕཞི་ཕརྒྱངཥ་ 

ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཀརྨ་ ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཡུབྷ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་ར་དྷ་བྷོ། 
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ཕརྒྱངཥན། གའཥ་ཐཀཡནོ། གའོདྷ་ཐབྷཡནོ། ཐབུཥ་ལྗང་དྷག་རྔབྷ་སི་སི། ཕྱག་དྲུག་
གའཥན་ཐང་ན་ལཱི་གྱི་རིང། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག། ཏ་བྷ་ལཱི་ཟཁཡཛྷ། གའོདྷབྷ་ཐང་ན་ལཱི་
དྲིརབུ། ཕཡ་བྷ་ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ། ཏ་བྷ་ལཱི་ཏོངབྷ་ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན། ཡུབྷ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་
བྷ་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཟཁྱུཐ་ན། གའཥན་གིཥ་ཨོར་ལྐོག་ཁ་རཥ་ཕཎཕ་སྦེ་ གའོདྷབྷ་གིཥ་
དུང་ཐབྷཡ་ཝར་ལཱི་དྲང་ཕ། འཕ་ཡུབྷ་ཝར་སྦྱཡ་མི་ངོ་བྷ་སྦེ་ ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་བང་རཥ་
ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟོང། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག བྷ་སགཥ་ཤིག བྷ་ཟཚུཕཥ་ཤིག ཡང་
གི་རིག་ནའི་སྐུ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་བྷ་ཟདྲོགཥ་
ཤིག ཐོདྷ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་འཕ་ཡུབྷ་ངོ་བྷ་ཨིདྷ། བྷོཥ་ན་ཐང་ཐཐ་ན་
ཟཁྲུར་ལྷང་ལྷང་ཟཕཐ་ཞིག ངོ་ཤེཥན་ཐ་ཐང་ཏཡ་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟེཡ་
སཕན་ཐ་ ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང། དེ་
ཚུ་བླབྷ་གི་གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་གིཥ་སྦེ་གང་བྷཏོང་རིག་ནའི་ཟེཡ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཐ་ ཐཔེ་
ཟཕཐདྷ་ སེང་གེ་གི་གཥོཕ་བྷཏོང་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་གྲོར་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་སེང་གེའི་གཥོཕ་ཟདི་
དེ་སྦེ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐོདྷ་བྷ་རྟོགཥདྷ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རང་ཟོང་། མི་གཅིག་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་
ཨིདྷ་རཱིང་ ངོ་སོཐན་ཐ་ སྐྱོདྷ་ས་གོ་སྟེ་ཟདྲོག་སྣང་ཐང་བྲར་བྲརཛྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཟདི་ཁ་འང་
ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་སྐུ་སོབྷ་ནོ་ཐང་རྐང་རག་རག་རོག གདྷབྷ་ཁའི་ཙཐ་ཐང་ཟདྲདྷ་
ཟདྲ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་། ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རང་ཟོང་། ངོ་སོཐ་ཟདི་ཏོཕན་ཅིག་ 
ཡང་གི་ཡི་ཐབྷ་སྦེ་ངོ་ཤེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཧེ་བྷ་སྦྱངཥ་ནའི་ཟོཐ་གཥར་ཐང་ ཤུར་རཥ་ལཡ་
ཕའི་ཡང་བྱུང་གི་ཟོཐ་གཥར་གཉིཥནོ་བྷ་བུ་ས་ཕསྲེཥ་སྦེ་ ཡང་ལཱི་ཡང་ཏོདྷ་ཡང་ཐིབྷ་སྦེ་ ཧེ་
བྷ་ཟདྲིཥ་ཆ་ཆེ་ཕའི་མི་ཐང་ཕྱཐ་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཡང་བྷཏོང་ཡང་གཥར་སྦེ་ཡང་གྲོར་ཨིདྷ། 
ཟདི་གི་ངོ་སོཐ་བྷ་ཏོཕདྷ་ མི་ལུགཥ་ལོབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཟདི་ཁ་རཥ་རྒྱཕ་རོག་སྟེ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་
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ཟཁྱབྷ་ཟོང། དེ་རཥ་ཀོའུ་རཱི་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཁྲོ་བྷོ་ཐང་ ཕྲ་མེདྷ་བྷ་བྷགོ་ཕརྙདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་ 
ཡང་གི་ཀླཐན་གི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་ངོ་སོཐ་ནི་ཨིདྷ།  
ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་སྟོདྷ་ཏེ་ ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་
ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག ཡང་གི་ཀླཐན་གི་དྷང་རཥ་ཀཽའུ་རཱི་བྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐ་ཏོདྷ་སྦེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག  
 

  
ཀཽའུ་རཱི་བྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐ་ར་དྷ་བྷོ། 

ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་ལཡ་རཥ་ཀཽའུ་རཱི་བྷ་ཐཀཡབྷོ། གའཥ་ལཱི་མིའི་ཟཁཡཛྷ་ཥག་མི། གའོདྷ་
ལཱི་ཁྲག་ཏོཐ་ཁྲག་ཐབྷཡ་ཕཀང་མི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག 
ལྷོ་རཥ་མོའུ་རཱི་བྷ་སེཡབྷོ་བྷཐཟ་གཞུ་ཕཀང་མི་ཐང་། ནུཕ་རཥ་ཕྲ་བྷོ་ཐབྷཡབྷོ་ཆུ་སྲིདྷ་གྱི་
རྒྱར་བྷཙདྷ་ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན་ཐང་། བང་རཥ་བེ་ཎ་ལཱི་གདྷགབྷོ་རོ་རྗེ་ཐང་ཁྲག་ཏོཐ་ཁྲག་
ཐབྷཡ་གྱིཥ་ཕཀང་མི་ཕསྣབྷཥ་ཕསྣབྷཥན་ཐང་། ལཡ་ལྷོ་རཥ་པུསྐ་སཱི་ཐབྷཡ་སེཡ་གའཥ་
རྒྱུ་བྷ་ཕཤེཐ་དེ། གའོདྷབྷ་གིཥ་ཝར་ལཱི་གཥོར་མི། ལྷོ་ནུཕ་རཥ་གསྨ་རཱི་ལྗང་དྷག་
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གའོདྷབྷ་གིཥ་ཁྲག་ཏོཐ་ཁྲག་གིཥ་ཕཀང་མི་ཕཤེཐ་དེ། གའཥན་གིཥ་རོ་རྗེ་གིཥ་ཐཀྲུགཥ་
སྦེ་ཝར་ལཱི་གཥོར་མི་ཐང་། ནུཕ་བང་རཥ་མདྷ་ད་ལཱི་སེཡ་སྐྱ་བྷགུ་ལཱིཥ་ཕྱར་ཏེ་ཕྱག་ལྟག་
ཁཡ་ཕཀར་ཕཀརཛྷ། གའཥན་གིཥ་ཐོདྷ་ཧིང་ཕསྣབྷཥ་སྦེ་གའོདྷབྷ་གིཥ་གཟུགཥ་ཞ་མི་
ཐང་། བང་ལཡ་ལཱི་སྨེ་ལ་ནཱི་བྷཐིང་དྷག མི་ལྤགཥ་ཀྱི་བྷགུ་ལཱིཥ་ཕྱར་ཏེ་ཞ་མི་ཐང་། གདྷཥ་
ཀྱི་ཀཽའུ་རཱི་བྷ་ཕརྒྱཐནོ་འང་ཁྲག་ཟཐུང་འཕ་ལྔ་ལཱི་ ཕསྐོཡ་ཏེ་ཡང་གི་ཀླཐན་གི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་
སྦེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་
ཞིག དེ་གི་ཕྱི་ཟུཡ་རཥ་གཡུཥ་ཁའི་ཕྲ་མེདྷ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཏོདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་།  
 

ལཡ་རཥ་སིང་ས་མུ་ཁ་སྨུག་དྷག་སེང་
གེའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རགན་གཉིཥ་
བང་ཎོ་ཁཡ་རྒྱ་གྲབྷ་སྦེ་ ཁ་གི་དྷང་དྷ་
ཡོ་ཕཤེཐ་དེ་ཡརན་གསིག་མི་ཐང་། 
ལྷོ་རཥ་བྱཱ་ཀྲི་མུ་ཁ་ཐབྷཡབྷོ་སྟག་གི་
བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རགན་གཉིཥ་བྷཡ་
ལྟ་རྒྱ་གྲབྷ་སྦེ་མིག་ཎོ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་
ཕལྟ་སྟེ་བྷཆེཛྷ་སྟོདྷ་མི་ཐང་། ནུཕ་
རཥ་སྲི་ར་མུ་ཁ་གདྷགབྷོ་ཛྷ་བྷགོ་
ཅདྷབྷ། གའཥན་གིཥ་སྤུ་གྲི་ཕཤེཐ་

དེ་གའོདྷབྷ་གིཥ་རྒྱུ་བྷ་ཕཤེཐ་སྦེ་ཞ་སྟེ་ཁྲག་ལྡག་མི། བང་རཥ་ཤྭ་དྷ་མུ་ཁ་བྷཐིང་དྷག་སང་
ཀིའི་བྷགོ་ཅདྷབྷ། རགན་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཡོ་ཁ་ལཱི་ཟཕག་སྟེ་ མིག་ཎོ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ལྟ་མི་

 
ཕྲ་མེདྷ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ར་དྷ་བྷོ། 
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ཐང་། ལཡ་ལྷོ་ལཱི་ཀྲི་ཎ་མུ་ཁ་ཐཀཡ་སེཡ་བ་རྒོཐ་ཀྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། མི་ལྤགཥ་ཕྱག་ལྟག་
ཁཡ་ཟཕག་སྦེ་ ཀེང་རཱིཥ་རག་ནཡ་ཥག་མི་ཐང་། ལྷོ་ནུཕ་རཥ་ཀང་ཀ་མུ་ཁ་ཐབྷཡ་དྷག་
དུཡ་བའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། མི་ལྤགཥ་ཕྱག་ལྟག་ཁཡ་ཟཕག་མི་ཐང་། ནུཕ་བང་རཥ་ཁ་ཁྭ་མུ་
ཁ་གདྷགབྷོ་ཨོ་ཡོག་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། གའོདྷ་བྷཡ་ཁྲག་ཏོཐ་ཥག་སྟེ་ གའཥན་གིཥ་གྱི་
རིང་ཕཤེཐ་དེ་གློཛྷ་ཐང་ཐོདྷ་ཧིང་ཞ་མི་ཐང་། བང་ལཡ་རཥ་ཧུ་ལཱི་མུ་ཁ་བྷཐིང་དྷག་འུགན་གི་
བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། གའཥ་ནཡ་རོ་རྗེ་ཥག་སྟེ་གའོདྷ་བྷ་གིཥ་གྱི་རིང་ཕཤེཐ་དེ་ལ་ཞ་མི་ཐང་། 
གཡུཥ་ཀྱི་ཕྲ་མེདྷ་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་འང་ ཁྲག་ཟཐུང་འཕ་ལྔ་ལཱི་ཕསྐོཡ་ཏེ་ཡང་གི་ཀླཐན་གི་དྷང་
རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ག་ལཡ་མི་ཆ་བྷབྷ་ཡང་གི་རིག་
ནའི་བྷཐངཥ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། སྒོ་བྷ་ཕཞི་འང་ཡང་གི་ཀླཐ་
ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ལཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག 

ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་ལཡ་རཥ་རྟ་གཐོང་ཐཀཡབྷོ་
ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ། གའོདྷ་བྷ་གིཥ་ཁྲག་ཏོཐ་ཁྲག་
ཐབྷཡནོ་གིཥ་ཕཀང་སྟེ་ཟཕག་མི་ཅིག་ཏོདྷ་ཏེ་
ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ལྷོ་རཥ་པག་གཐོང་བྷ་
སེཡབྷོ་ཏགན་ཕཤེཐ་མི་ཐང། ནུཕ་རཥ་སེང་
གཐོང་བྷ་ཐབྷཡབྷོ་ལྕགཥ་ཏག་ཕཤེཐ་མི། 
བང་རཥ་སྦུར་གཐོང་བྷ་ལྗང་ཁུ་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་
མི་ཐང་། སྒོ་བྷ་ཕཞིནོ་འང་ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་
དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཡི་
ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཧེ་རཱི་ཀ་དྲག་ནོའི་ལྷ་

 
སྒོ་བྷ་ཕཞི་ར་དྷ་བྷོ། 
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སུབྷ་ཅུ་ཏབྷ་ནའི་རྒྱཕ་ཁཡ་ ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་ བྷགོ་ཕརྙདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་
ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ རག་ཆ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཥག་སྟེ་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ག་ལཡ་མི་ཆ་བྷབྷ་ཡང་བྷཏོང་རིག་ནའི་བྷཐངཥ་སྦེ་ངོ་
ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཐོདྷ་ཆེདྷ་ཟགག་ལཱི་ཟཕཕ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་དེ་ཁཡ་ བླབྷ་གི་གཐབྷཥ་ངག་
སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཞིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ།  
 

ལཡ་རཥ་སྲིདྷབྷོ་སྨུག་དྷག་གའག་བྷགུ་
ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་རོ་རྗེ་ཥག་མི། ཙངཥ་
ན་ཐབྷཡ་སེཡ་སྦུར་བྷགུ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་
ནདྨ་གཟུང་མི། ལྷ་ཆེདྷ་ལྗང་དྷག་གཟིག་གི་
བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཁ་ཊྭཱཾ་ཥག་མི། 
གཎོགཥ་ཟཐོཐ་སོདྷབྷོ་སྲེ་བྷོང་བྷགུ་ཎོ་
ཅདྷབྷ། ཕྱག་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ་ཕཤེཐ་མི། 
གཝོདྷ་ནུ་ཐབྷཡབྷོ་མི་རྒོཐ་ཀྱི་བྷགུ་ཎོ་
ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཀྲིང་ཀ་ཕཤེཐ་མི། ཕརྒྱ་
བྱིདྷ་ཐཀཡབྷོ་ཐོབྷ་གྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། 
རག་ནཡ་རྒྱུ་ཏག་ཥག་མི། ལཡ་གྱི་རྣར་

ཟབོཡབྷ་དྲུགནོ་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ།  
ལྷོ་རཥ་རོ་རྗེ་སེཡབྷོ་པག་བྷགུ་ཅདྷ་བྷ། རག་ནཡ་སྤུ་གྲི་ཥག་མི། ཞི་ཕ་ཐབྷཡབྷོ་ཆུ་སྲིདྷ་གྱི་
བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། བུབྷ་ན་ཥག་མི། ཕདུཐ་རྩི་ཐབྷཡབྷོ་སྡིག་ན་ཡ་མའི་བྷགོ་ཅདྷ། རག་ནཡ་

 
ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ་ར་དྷ་བྷོ། 
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ནདྨ་ཥག་མི། ཟླ་ཕ་ཐབྷཡབྷོ་ཁྱ་རྒོཐ་ཀྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རོ་རྗེ་ཥག་མི། བེ་ཅོདྷ་ལྗང་དྷག་
ཛྷབྷོ་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཟཁཡཛྷ་ཕཤེཐ་མི། སྲིདྷབྷོ་སེཡ་དྷག་སྟག་གི་བྷགུ་ཎོ་
ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཏོཐ་ཁྲག་ཥག་མི་ཐང་། ལྷོའི་རྣར་ཟབོཡབྷ་དྲུགནོ་འང་ཀླཐ་ནའི་དྷང་
རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ།  
ནུཕ་རཥ་ཞ་ཕ་ཐབྷཡ་ལྗང་བ་རྒོཐ་ཀྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་རྟཥ་ཏག་ཥག་མི། ཐགཟ་
ཕ་ཐབྷཡབྷོ་རྟ་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ལ་གཟུག་ཥག་མི། སྟོཕཥ་ཆེདྷ་ཐབྷཡབྷོ་བ་
ཁྱུང་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། ཟཁཡཛྷ་ཥག་མི། སྲིདྷབྷོ་སེཡ་བྷོ་ཡོ་ཁྱིའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་
ནཡ་རོ་རྗེ་སྤུ་གྲི་གིཥ་གཅཐ་མི། ཟཐོཐ་ན་ཐབྷཡབྷོ་ཕུ་ཀྲུའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རགན་གཉིཥ་
ལཱི་བྷཐཟ་གཞུ་ཕཀང་མི། དྷོཡ་སྲུང་ལྗང་ཁུ་ལཛྷ་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་བུབྷ་ན་
ཕཤེཐ་མི། ནུཕ་ཀྱི་རྣར་ཟབོཡབྷ་དྲུགནོ་འང་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། 
དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ།  
བང་རཥ་རླུང་ལྷ་སོདྷབྷོ་སྦུར་གྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཕ་ཐདྷ་ཕཤེཐ་མི། མི་བྷོ་
ཐབྷཡབྷོ་སབྷ་གྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཁྲིབྷཥ་ཤིང་ཕཤེཐ་མི། པགབྷོ་གདྷགབྷོ་པགན་
གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་བྷཆེཛྷ་ཐང་ཏགན་ཕཤེཐ་མི། རོ་རྗེ་ཐབྷཡབྷོ་ཨོ་རའི་བྷགུ་ཎོ་
ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་མི་ཆུང་ཕསྣབྷ་མི། སྣ་ཆེདྷ་ལྗང་དྷག་གླངབྷོ་ཆེའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་
ནཡ་ཡོ་ཟཕག་སྦེ་ལཱིཥ་ཁྲག་ཟཐུང་མི། ཆུ་ལྷ་སོདྷབྷོ་སྦུར་གྱི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་སྦུར་
ཏག་ཕསྣབྷ་མི། བང་གི་རྣར་ཟབོཡབྷ་དྲུགནོ་འང་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་
ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། སྒོ་བྷའི་རྣར་ཟབོཡབྷ་ཕཞིནོ་འང་
ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་།  
ལཡ་རཥ་རོ་རྗེ་ཐཀཡབྷོ་ཁུ་བྱུག་གི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཀོ་བྷ་ཕཤེཐ་མི། ལྷོ་རཥ་རོ་
རྗེ་སེཡབྷོ་ཡའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ཏགན་ཕཤེཐ་མི། ནུཕ་རཥ་རོ་རྗེ་ཐབྷཡབྷོ་སེང་
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གེའི་བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་ལྕགཥ་ཏག་ཕཤེཐ་མི། བང་རཥ་རོ་རྗེ་ལྗང་དྷག་སྦུར་གྱི་
བྷགུ་ཎོ་ཅདྷབྷ། རག་ནཡ་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་མི། རྣར་ཟབོཡབྷ་སྒོ་བྷ་ཕཞིནོ་འང་ ཀླཐ་ནའི་
དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ ཡང་ལཱི་ལཡ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐནོ་འང་ ཧེ་རཱི་ཀ་
དྲག་ནོའི་ལྷག་ཡང་བྱུང་གི་སྐུའི་བྷཐངཥ་རཥ་ལཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཆོཥ་སྐུ་སྟོང་ནའི་ངང་རཥ་ཞི་ཕའི་ལྷ་སྦེ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ། ངོ་ཤེཥན་
ཟཕཐ་ཞིག རོངཥ་སྐུ་གཥར་ཕའི་ངང་རཥ་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་སྦེ་ལཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ངོ་ཤེཥན་
ཟཕཐ་ཞིག ཡང་གི་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ ཁྲག་ཟཐུང་ལྔ་ཕཅུ་ང་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཏོདྷ་སྦེ་ 
ཡང་ལཱི་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ག་ལཡ་མི་ཆ་བྷབྷ་ཡང་གི་རིག་ནའི་བྷཐངཥ་རཥ་ལཡཛྷ་
ཨིདྷབྷ་ཤེཥདྷ་ དེ་ཟཕྲར་རཥ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་སྐུ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐན་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཐ་ལྟོ་ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ཁྱོཐ་ཡ་དེ་ཚུ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་བོགན་ཐ་ རོག་སྟེ་ཡ་
སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ཁ་སྐོང་སྦེ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་སྦེ་ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ག་ཡ་ 
གཤིདྷ་རྗེ་སྦེ་བྷཏོང་སྟེ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ལཱི་ཟདྲོག་ཟོང་། སགཥ་ཟོང་། ཟཚུཕ་ཟོང་། 
ཕརྒྱར་ཟོང་། ཡང་བྷཐངཥ་ཟདི་སྦེ་ཏར་ཏེ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ཟོང་། བྷ་ཆགཥ་བྷ་
ཟདྲོགཥདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་མི་ཟཁྱབྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་དེ་ཚུ་འང་ 
སོབྷ་མི་ནི་གདྷབྷ་ཁའི་ཙཐ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ། ཟབྲིང་ཚུནི་རི་ཆེདྷ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་མི། ཆུང་
ལོཥབྷ་འང་ཡང་གཟུགཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་ཕརྩེགཥ་ཕརྩེགཥན་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟཏོདྷབྷ་ཐ་ དེ་ལཱི་བྷ་
སགཥ་ཤིག ཟཇིག་རྟེདྷ་ག་ཡ་ཟོཐ་ཐང་སྐུ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། བྷཏོང་སྣང་ག་ཡ་ཟོཐ་ཐང་སྐུ་སྦེ་
ལཡ་མི་དེ་ ཡང་རིག་ནའི་ཡང་བྷཐངཥ་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཐ་ ཡང་བྷཐངཥ་ཡང་གི་ཟོཐ་ཐང་སྐུ་
གཉིཥ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐན་སྦེ་ཐིབྷ་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། བུ་ཁྱོཐ་བྷཏོང་ཏངཥ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཀྱི་
སྣང་ཕ་ག་བྱུང་རཱིང་ ཡང་སྣང་སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཟོཐ་གཥར་ཡང་རིག་ཡང་བྷཐངཥ་
སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག དེ་སྦེ་ངོ་ཤེཥདྷ་ཐ་ལྟོ་ཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐན་ཨིདྷ། 



~ 71 ~ 
 

སྐཐ་ཅིག་གཅིག་གིཥ་རོགཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ། ཟེཡ་མི་ཟདི་ཐ་རུཥ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཁཡ་
དྲདྷ་ཞིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཡང་གིཥ་ཐ་ལྟོ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཟདྲོགཥདྷ་ ཞི་ཕའི་སྐུ་ག་
ཡ་བྷགོདྷ་ནོ་དྷག་ནོའི་སྐུ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་ག་ཡ་གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་སྐུ་སྦེ་
ལཡ་ཞིདྷ་དྷ་ ཡང་སྣང་ཕདུཐ་སྦེ་ཏར་ཏེ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ཟོང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། 
ཡང་སྣང་ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ཕཀཟ་ཐང་བྷཐོ་རྒྱུཐ་ཆ་བྷབྷ་ལཱི་བྷཁཥ་ཏེ་ ཡུདྷ་རིངབྷོ་གི་ཕཡ་དྷ་
ཆོཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ཥངཥ་མི་རྒྱཥ། ཡང་སྣང་ངོ་ཤེཥདྷ་གཐབྷཥ་ངག་གི་གདྷཐ་གཅིག་ཐང་ཚིག་
གཅིག་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཡང་སྣང་བྷ་ཤེཥདྷ་ཤིཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཁཡ་གཤིདྷ་
རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་སྐུ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་།  
 
གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་སྐུ་སོབྷ་མི་ནི་གདྷབྷ་ཁ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ། ཟབྲིང་བྷ་ཟདིནི་རི་ཆེདྷ་
ཕཟུབྷ་གྱིཥ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁྱོདྷ་གང་སྟེ་སོཐ་ཟོང་། དེ་འང་འ་ཥོ་གིཥ་བྷ་བྷཆུ་ཨེཕ་ན། མིག་
ཎོ་ཤེར་མིག་སྦེ་འོཐ་མི། སྐྱ་སྤྱི་གཙུག་གུ་ཕསབྷཥ་ཕསབྷཥན། པོཛྷ་སོབྷ་ན། ཨོར་ལྐོག་
ཕྱ་སི་སི། རག་ནཡ་མིང་བང་གི་ཤིང་ཥག་མི་ཁ་རཥ་གཎང་གཥཐ་ཀྱི་སྐཐ་རྐྱཕ་རྐྱཕན། 
ཀླཐན་ཟཐུང་མི། བྷགུ་ཎོ་ཐང་གཟུགཥ་ཕྱར་ཕ། ཐོདྷ་ཧིང་ཕཎོདྷ་ན། དེ་ཕཟུབྷ་བྷ་གིཥ་
ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁྱོདྷ་གང་སྟེ་སོཐ་ཟོང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་
ཟོངཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཁྱོཐ་ཡ་ཟདྲོག་ནི་ཐང་སགཥ་ནི་བྷ་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡ་ཡ་ཕག་ཆགཥ་
ཟོཐ་ཀྱི་གཟུགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ གཥཐ་མི་ཐང་ཕརབྷ་མི་ཏོདྷ་རཱིང་ཤི་ནི་ཟདི་མེཐ། ཐོདྷ་ལཱི་
ཁྱོཐ་ཡ་སྟོང་ནའི་ཐངོཥ་གཟུགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཟཕཐ་མི་ཐགོ། གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་
འང་ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོའི་རིག་ནའི་ཟེཡ་བྷཐངཥ་རཥ་ཟཏོདྷབྷ་ཨིདྷབྷ་རྨབྷ། གཟུགཥ་ངོ་བྷ་སྦེ་
གྲུཕ་གྲུཕན་ཅིག་མེཐ། སྟོང་ན་ཉིཐ་ལཱི་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཟདི་གིཥ་གླགཥ་མི་ཟཁེར། ཁྱོཐ་ཡ་གི་
རིག་ནའི་ཡང་བྷཐངཥ་རཥ་ལཡཛྷ་བྷ་གཎོགཥ་ ཕྱི་ཁ་ལཱི་ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕོ། ཁྲག་ཟཐུང་ཐང་
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བྷགོ་ཕརྙདྷ། གཝཟ་ཟོཐ་ཐང་གཤིདྷ་རྗེ་གི་གཟུགཥ་ཟདྲོག་སི་སི་ཚུ་ ངོ་བྷ་སྦེ་གྲུཕ་གྲུཕན་
མེཐན་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། དེ་སྦེ་ཤེཥདྷ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ག་ཡ་ བྷ་ན་རཥ་མེཐན་ཏར་ཏེ་གཉིཥ་
མེཐ་སྦེ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ། དེ་ཕཟུབྷ་ངོ་ཤེཥདྷ་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷ། 
ཡང་ཕཡ་ཐོའི་ཐོག་རབྷ་ཁཡ་ཕསུ་ཕ་སྦེ་ཟབོདྷབྷ་ཨིདྷ་ནཥ། སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ་བྷདྷོ་ཕའི་ཐཐ་
ན་ལྷང་ལྷང་བྷཚཐ་ཞིག ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་
ལྷ་ག་ཨིདྷ་མི་ཟདི་དྲདྷ་ཞིག བྷཙདྷ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་ཞིག ཡང་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་འོཐན་
ཐ་ གྲོགཥ་ཡབྷ་བྷཚཐ་ཞིག ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཕསྐྱང་ཞིག ཡི་ཐབྷ་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཟེཡ་ཟཕོ་སྟེ་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་བླབྷ་གི་བྷཙདྷ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་སྦེ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་
འོཐན་ཐ་ གྲོགཥ་ཡབྷ་བྷཚཐ་ཞིག ཕཀཟ་དྲིདྷ་གྱིཥ་བྷ་ཕཀོ་ཕཡ་བྷཚཐ་གདྷང་ཟེཡ་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ལཱི་ཐཐ་ན་ཟཕཐ་ཞིག གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་
ཞིག སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་འང་ཕཎཕ་ཞིག  
 
ཀྱེ་བྷ་ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ སྔངཥ་སྐྲག་ཟཇིགཥ་སྣང་སྤངཥ་ནའི་ཟོཐ་རབྷ་ར༔  
ཧ་ཁ་ཕག་ཆགཥ་སྟུག་ནོ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང། སགཥ་ཟཚུཕ་ཟདྲོག་སྣང་མེཐ་ནའི་ཟོཐ་རབྷ་ཁཡ།  
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཞི་ཁྲོའི་ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་ཁྲོ་བྷོའི་ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔  
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཞི་ཁྲོ་ཚུ་གིཥ་རབྷ་ཟགོ་ཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཁྲོ་བྷོ་ཚུ་གིཥ་རྒྱཕ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་།  
ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔  འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཐོག་རབྷ་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་བྷཥ། འང་ཐག་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། 
ཐགཟ་ཕའི་གྲོགཥ་ཐང་བྲར་དྷཥ་གཅིག་པུཡ་ཟཁྱབྷཥ༔ ཡང་སྣང་སྟོང་ནའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ 
 ཐགཟ་ཕའི་ཡོགཥ་ཐང་བར་ཏེ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཁྱབྷཥ་ཡི། ཡང་བྷཐངཥ་སྟོང་ནའི་སྐུ་གཟུགཥ་ལཡཛྷ་ཐ་ལཱི། 
ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་རྗེཥ་ཤུགཥ་ཕྱུང་དྷཥ༔ སྔངཥ་སྐྲག་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་མི་ཟབྱུང་ལོག༔  
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཀཟ་དྲིདྷ་ཤུགཥ་ཕཎོདྷ་ཏེ། སགཥ་ཟཚུཕ་ཕཡ་ཐོའི་ཟདྲོག་སྣང་ཟཏོདྷ་བྷ་ཕཅུག  
ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ལྔ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔  མི་ཟཇིགཥ་མི་སྐྲག་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔  
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ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ལྔ་ལཡཛྷ་ཐ་ལཱི། བྷ་ཟདྲོགཥ་མི་ཟཚུཕ་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ཕཅུག་ཅིག 
ཞི་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་གཟུགཥ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ མི་ཟཇིགཥ་གདེང་ཏོཕ་ཕཡ་ཐོ་ངོ་ཤེཥ་ལོག༔ 
ཞི་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་གཟུགཥ་ལཡཛྷ་ཐ་ལཱི།  བྷ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཕང་ཏོཕ་ཕཡ་ཐོ་ངོ་ཤེཥ་ཕཅུག  
རཥ་ངདྷ་ཐཕང་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་མ་དྷ༔ ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཡིཥ་སྡུག་ཕསྔར་སེར་ཕཡ་ལོག༔ 
རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི། ཡི་ཐབྷ་ལྷ་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཕཥར་ཕཅུག་ཅིག  
ཆོཥ་ཉིཐ་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་སྟོང་ལྡིཡ་མ་དྷ༔ ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡིག་དྲུག་སྒྲ་རཱི་ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔ 
ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་སྒྲ་སྐཐ་ཟབྲུག་སྟོང་གི་སྐཐ་ཕཟུབྷ་རྐྱཕན་ཐ་ལཱི། ག་ཡ་ཡིག་དྲུག་གི་སྐཐ་སྦེ་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག  
སྐྱཕཥ་མེཐ་རཥ་ཀྱིཥ་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཕཐག་ར་ཕསྐྱཕ་ཏུ་གཥོར༔ 
སྐྱཕཥ་མེཐ་ནཡ་རཥ་ཀྱིཥ་རྟིང་ཤུར་ཕཐཟཛྷ་ཐ་ལཱི།  ཕཀཟ་དྲིདྷ་སོབྷ་གྱིཥ་ང་ལཱི་ཕསྐྱཕ་བྷཚཐ་གདྷང་།  
ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མངོ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་ཟཆཡ་ཕཡ་ལོག༔  
ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ནའི་རཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི། ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་ལཡ་གདྷང་བྷཥ།  
ཟབྱུང་ལྔའི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ལྔའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔  
ཟབྱུང་ཕ་ལྔའི་ཁབྷཥ་ཚུ་ཐགྲ་སྦེ་བྷ་ཏོདྷ་ནཡ། ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ལྔའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཅུག་ཅིག 
ཟེཡ་ དེ་སྦེ་ཐཐ་བྷོཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་གྱི་ཏོག་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ག་ཡ་
འར་ཏེ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་རོངཥ་སྐུ་ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། བྷ་ཡེངཥ་
ཤིག ཟེཡ་ཙཡ་གསུབྷ་ཐང་འངདྷ་ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་སཕ་ཐགོ། དེ་གིཥ་སྡིག་ན་ག་དེབྷ་ཅིག་
སོབྷ་སྟེ་ རཥ་ཟཕྲོ་ཟདི་ ག་དེ་ངདྷ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ མི་གྲོར་ཕཡ་མི་སྲིཐ། ཟདི་ཚུ་ག་དེ་
ཟཕཐ་རཱིང་ངོ་བྷ་ཟཕྲོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཕཡ་ཐོ་གསུབྷ་ན་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ཐགོན་རཥ་ དེ་
གི་ངོ་སོཐ་ཟདི་ ཟོག་ལཱི་ཞིཕ་ཞིཕ་སྦེ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། སྤྱིཡ་ཕཎང་ཟདྲིཥ་ཆ་ཆེ་ཆུང་ག་ལཱི་འང་ 
ཤི་ནི་ཁཡ་ དུབྷ་གྲ་རུ་ཟཁྲུར་ནི་བྷངབྷ་རཥ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ མེཐ་ཏཕཥ་མེཐན་ཅིག་ཨིདྷ། 
སྦྱང་ཕ་སོབྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ ལཱིཥ་ཐང་རྣབྷ་ཤེཥ་ཁ་བརཛྷ་ཐ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཁྲ་རབྷ་རབྷ་སྦེ་ལཡ་
ཟོང་། གཥོདྷ་ནོའི་སྐཕཥ་ལཱི་རིག་ནའི་ཏོག་ཁཡ་ངོ་ཤེཥ་མི་ཐང་ བྷཥ་མོང་འོཐ་མི་ཚུ་ཟཆི་
ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཟོཐ་གཥར་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ སྟོཕཥ་ཤུགཥ་ཕམདྷ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
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གཥོདྷ་ནོའི་དུཥ་སྐཕཥ་ལཱི་བྷཥ་ལུདྷ་ཟདི་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་གཥོདྷ་ནོའི་དུཥ་ཕསྒང་
ལཱི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་ལྷའི་ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཐང་རོགཥ་རིབྷ་སྒོབྷ་མི་ཚུནི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཞི་
ཁྲོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་སུ་ སྟོཕཥ་ཤུགཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སོབྷ་འོཐན་ཨིདྷ། དེ་
རཥ་ཕརྟེདྷ་གཥོདྷ་ནོའི་དུཥ་ཕསྒང་འང་ ལྷག་ནཡ་དུ་ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ སེབྷཥ་ཁཡ་
གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སྦྱང་ཕ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཟདི་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། 
ག་ཡ་རྟོགཥ་ཐགོ། ལྷག་ཐགོ། ཚུར་ཐང་ལྡདྷ་ཎོག་ཎོ་སྦེ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ཐགོ། ཟཐཥ་
བྷ་ཟོངཥ་ཐ་ལྟོའི་དུཥ་གསུབྷ་ལཱི་བྷ་ཆཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཚིག་ཐོདྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་གཥར་ཎོག་
ཎོ་སྦེ་ཕཝག་ཐགོ། སོག་གཅོཐན་ཕརྒྱ་གིཥ་ཕཐཟ་ཏོདྷ་རཱིང་ ཟདི་གི་ཚིག་ཐོདྷ་སེབྷཥ་ཁ་
རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཟདིནི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་ཐ་ བྷཙབྷཥ་མེཐ་
ལྔ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་གི་མིའི་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་གོ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཏཐ་རི་ཕ་རི་གྲོར་ཟོང་། དེ་
གིཥ་སྦེ་ཁྲོབྷ་སོབྷ་གྱི་སྦུག་ལཱི་ལྷག་ཐགོ། སྤེར་ཐགོ། དེ་སྦེ་ཙཡ་གཅིག་གོཛྷ་ཐ་ ཐོདྷ་ཐག་
བྷ་གོ་རཱིང་ ཕཡ་ཐོའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཟདི་ ཐགུ་ལྟཕ་ཀྱིཥ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟགྱོཛྷ་རཥ་ དེ་ཕསྒང་
ལཱི་ཚིག་གཅིག་འང་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་དྲདྷ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཥོདྷ་ནོའི་དུཥ་ཕསྒང་ལཱི་ ཆ་
བྷབྷ་གྱི་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཕསྒྲག་ཐགོ། དྷཐན་ཚུ་གི་སང་ཁཡ་ལྷག་ཐགོ། ཤི་ཕའི་ཡོ་ག་ཡ་གི་སོ་
རོགཥ་ཁཡ་ལྷག་ཐགོ། ལུ་ལ་སྤེར་ཐགོ། ཟདི་ཐང་ཕྱཐ་མི་ཟདི་ སྐརཛྷ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་
མེཐ་ཕཞང་དྲགཥ་ཨིདྷ། ཙོགཥ་ཕཥགཥ་ཏེ་སྒྲིཕ་ན་ཐག་མི་ཚུ་བྷ་གཎོགཥ་ ཟདི་ཐང་
ཕྱཐན་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕྱཐ་རཱིང་འང་ སེབྷཥ་ཁཡ་ལོངབྷ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ། 
ཟདི་གོ་སྟེ་ཐཐ་རོག་བྷ་སྐྱེཥན་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་སྦེ་ ཟདི་ལཱི་
གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕརྩི་བྷཏོང་ཕསྐྱེཐ་ཐགོ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཆོཥ་ག་ཡ་གི་སྙིང་ཕཅུཐ་ཨིདྷ། 
ཕཡ་ཐོའི་གཐབྷཥ་ངག་གོཛྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་གྲོར་མི། ཕལྟཛྷ་མབྷ་གྱིཥ་གྲོར་མི། ཕཡ་
ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟེཡ་མི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་རོགཥ་ཥོ་ཡི།  
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གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་ གླིང་ནཥ་ཆུ་ཕོ་གསེཡ་ལྡདྷ་གྱི་ཟགྲབྷ༔ སྒབྷ་ནོ་གངཥ་ཀྱི་རི་ཕོ་དྷཥ་གཐདྷ་དྲངཥ་ནཟོ༔ 
ཥརྦ་བྷངྒ་ལཾ༔ 
ངདྷ་ཥོང་ཏབྷཥ་ཅཐ་འོངཥ་སུ་སྦྱོང་ཕའི་གཟུངཥ་ནི། ཎདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ལོ་ད་ནེ་ལོ་ད་ནེ་ཥརྦ་པཱ་
པཾ་བི་ལོ་ད་ནེ། ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། ཥརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཛྷ་ཡ་ཌྷ་བི་ལོ་ད་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཙཡ་ཕདུདྷ་ཕགྱངབྷ་
ཐ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་གི་སྡིག་སྒྲིཕ་ཐང་ཕག་ཆགཥ་བང་སྦེ་ཟཐག་ཟོང་། སྡིག་ན་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ཞི་ཕཡ་བྱེཐ་ནའི་གཟུངཥ་ནི། ཨོཾ་ཀུ་མཱ་ཡ་རཱུ་ན་དྷཱ་ཡ་ཎི་བི་ཤྭ་ཥམྦྷ་ཛྷ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ། 
ར་གྷུ་ར་གྷུ་བྃ་བྃ་ཧཱུྃ་ ཧཱུྃ། ཛི་དྷ་ཛིགྨཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། ཏཱ་ཡ་འ་མཱཾ་ཥརྦ་དུུཿཁེ་བུཿཔཉ་པཉ། ཥ་བྷ་
འ་ཥབྷ་འ་ཧ་མི་ཎོཐ་བ་ཛྷ་པཱ་པཾ་མེ་ནཱ་ལ་འ་སྭཱ་ཧཱ། ག་གིཥ་ཕགྱངཥ་རཱིང་སྡིག་ནའི་ཕུངབྷོ་
རི་ཆེདྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འང་ཟབང་ཟོང་། དུང་ཕྱུཡ་དུ་ཟགྲོ་ཕའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ནི། ཨོཾ་དྷུ་རཱི་དྷུ་
རཱི་ཚ་འ་མུ་ཁེ་སྭཱ་ཧཱ། ཟདི་དྲོ་ན་ས་ཥག་ཙཡ་ཕདུདྷ་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་དེ་གི་ཉིདྷ་བྷཡ་ཁ་ཐུདྷ་ག་
ཟཕཐཛྷ་དུང་ཕྱུཡ་སྦེ་ཟགྱུཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་ ཟཁོཡ་རོ་ཐང་དུཥ་ཟཁོཡ་གྱི་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཡི། 
ཨོཾ་ཧྲིུཿནདྨ་ནིརྟི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་པཉ། ས་ནུ་བཱ་ལ་ན་ཡ་ཧྲྀ་ཐ། ཟདི་ཁ་ཐུདྷ་ག་ཟཕཐ་ཕའི་བྷཇུག་
ལཱི་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ དུང་ཕྱུཡ་སྦེ་ཟགྱུཡཛྷ་ཨིདྷབྷ་ནདྨ་དྲྲྭ་ཕ་ཐང་ ནདྨ་ཅོཐ་ནདྷ་གྱི་རྒྱུཐ་
རཥ་གསུངཥ་ཡི། ལ་ཞ་ཕའི་ཉེཥ་ན་མི་ཟབྱུང་ཕའི་གཟུངཥ་ནི། སཾ་བ་ཡ་ཨོཾ། པྲ་བ་ཡ་སྭཱ་
ཧཱ། ཨོཾ་ཧ་བྷི་ཡ་ཁེ་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཟདི་ཙཡ་ཕདུདྷ་ཕགྱངཥ་སྦེ་ལ་ཐང་རཱི་ཎོ་ལཱི་ཕུ་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ 
ཉེཥ་ན་མི་ཟོང་ཟེཡ་ཟཇབྷ་ཐནར་རྩ་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཡི། ཨོཾ་ཁེ་མ་ཀ་དྷ། ཨོཾ་ཧ་བྷི་ཡ་ཧཱུཾ། 
ཁ་མ་ཡ། ཟེཡ་ཕརྒྱ་ཐང་ཕརྒྱཐ་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ རྐང་བྷའི་ཟོག་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཤི་ཙཐ་
ཅིགནོ་ ཏཡ་ནའི་ཥོདྷ་སྦེ་ཏོཕ་ནཡ་ཟཇབྷ་ཐནར་རྩ་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་ཡི། ཨོཾ་སྨཡ་སྨཡ། 
བི་བྷ་དྷ་སྐ་ཡབྷ་ཧཱ་ཚ་ཕ་ཧཱུྃ། ཟདི་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ ཕསྔོཛྷ་རྒྱ་སོབྷ་སྦེ་ཟགྱུཡ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  
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༼༤༽ ༁༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོང་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་
ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་རྣབྷཥ་ར་ཡ་བྷཐཟ་སྦྲདྷ་ནའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཇིགཥ་ན་ཡང་གྲོར་
ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 
 
བྷཙདྷ་བང་གི་ཐོདྷ། 
ཞཕ་ནའི་གཏེཡ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་དྷང་རཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་
སེབྷ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་ ཡ་བྷཐཟ་ལཱི་ཞུ་སྟེ་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་ཐགོ་ནའི་གཥོར་ཟདེཕཥ་ ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་
ཕ་ ཟདི་ནཱ་ཕཞུགཥ་འོཐ་ཟེཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ཨིདྷ། 

 
༁༔  ༔ཡང་ཟཆི་ཕའི་དུཥ་ཀྱི་ཚེཟབྷ༔ དྷབྷ་འང་བ་སྟེ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་
ཐནཟ་རྣབྷཥ་ར་ཡ་བྷཐཟ་སྦྲདྷ་ན་ནི༔ 
ཡང་ཤི་ཕའི་དུཥ་ལཱི་ཟཕཐ་རཱིང་། དྷབྷ་ཡ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཕཐ་ཐགོ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་
ཚུ་ལཱི་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་དྷང་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ ཡབྷ་བྷཐཟ་བྷཚཐ་དེ་ ཐག་
ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ཟདྲེདྷ་ཐགོ་ནའི་སྐུར་བྷ་ཞུ་ཕ་ནི། 
 
ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ར་ཐངོཥ་སུ་ཟབོཡ་ན་ཐང་༔ ཡིཐ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཟབུར༔ 
རག་ཏུ་སྤོཥ་དྲི་ཞིབྷ་ནོ་ཏོགཥ་ཏེ༔ གདུང་ཕའི་ཤུགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟདི་སྐཐ་ཐོ༔ 
ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་ ཐངོཥ་སུ་ཡང་གི་རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ཀྱི་ཟབོཡ་ན་ ག་ཅི་འོཐན་ག་ཡ་བྷཆོཐ་ན་
ཐངོཥ་སུ་ཕུར་ནི་ཐང་། ཟབོཡ་བྷ་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་ཏེ་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ཐགོ། རག་
ན་ལཱི་སྤོཥ་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎོ་ཎོ་ཕཏེག་སྟེ། སེབྷཥ་ཐཐ་ན་ཐང་བྷོཥ་གུཥ་ གདུང་ཤུགཥ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་ 
སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ། 
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ཕྱོགཥ་ཕཅུ་དྷ་ཕཞུགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་ལྡདྷ་ན༔ 
བྷཁྱེདྷ་ན་ཐང་ལྡདྷ་ན༔ སདྷ་ཐང་ལྡདྷ་ན༔ ཕརྩེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ན༔ ཟགྲོ་ཕ་ཀུདྷ་གྱི་སྐྱཕཥ་
གདྷཥ་སུ་གྱུཡ་ན༔ ཐུགཥ་རྗེའི་ཐཕང་གིཥ་གདྷཥ་ཟདིཡ་བོདྷ་ཅིག༔ ཐངོཥ་སུ་ཟབོཡ་ན་ཐང་
ཡིཐ་ཀྱི་སྤྲུར་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཕཞེཥ་ཤིག༔ 
ཕྱོགཥ་ཕཅུ་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ། བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེ་ 
ཐང་ལྡདྷ་མི། གཟིགཥ་ནའི་སདྷ་ཐང་ལྡདྷ་མི། སྙིང་རྗེའི་ཕརྩེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་མི། ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཀུདྷ་གྱི་
སྐྱཕཥ་གདྷཥ་ལཱི་ཟགྱུཡ་མི་ཚུ། ཐུགཥ་རྗེ་ཕརྩེ་ཕའི་ཐཕང་གིཥ་གདྷཥ་ཟདི་ནཱ་ལཱི་བོདྷ་ཤིག ཐངོཥ་སུ་
ཕུར་མིའི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་ ཡིཐ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཕཞེཥ་ཤིག 
 
ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་རྣབྷཥ་ར་བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ༔ ཕརྩེ་ཕའི་ཐུགཥ་རྗེ་བྷཚཐ་ན་ཕྲིདྷ་རཥ༔  
སྐྱོཕཥ་ནའི་ནུཥ་བྷཐུ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ན་བྷངཟ་ཕ་རགཥ་ནཥ༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་
རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཆེ་གེ་བྷོ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཟདི་ནི༔ 
ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་བྷཁྱེདྷ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ། ཕརྩེ་ཕའི་ཐུགཥ་རྗེ་བྷཚཐ་ནའི་ཕྲིདྷ་རཥ། ངདྷ་ཥོང་རཥ་
སྐྱཕཥ་ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་ཐང་བྷཐུ་སྟོཕཥ་ ཕཥབྷ་གྱིཥ་མི་ཁྱཕ་ན་འོཐན་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་
ཁྱེཐ་ཚུ་གིཥ་ཆེ་གེ་བྷོ་ཟེཡ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་་་་་་་་ཟེཡ་མི་ཟདི་ནི།   
 
ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་དྷཥ་པ་ཡོར་དུ་ནི་ཟགྲོ༔ ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་ནི་ཕོཡ༔ སྐྱཥ་ཆེདྷ་ནོ་ནི་ཟདེཕཥ། 
གྲོགཥ་ནི་མེཐ༔ སྡུག་ཕསྔར་ནི་ཆེ༔ སྐྱཕཥ་ནི་མེཐ༔ བྷགོདྷ་ནི་མེཐ༔ ཐཔུང་གཉེདྷ་ནི་མེཐ༔ 
ཚེ་ཟདིའི་སྣང་ཕ་ནི་ནུཕ༔ ཟགྲོ་ཕ་གཝདྷ་དུ་ནི་ཟགྲོ༔ མུདྷ་དྷག་ཟཐུག་ནོཡ་ནི་ཟཇུག༔ 
གའང་ཥ་ཆེདྷ་ནོཡ་ནི་ལྟུང་༔ དྷགཥ་ཁྲོཐ་ཟཐུག་ནོཡ་ནི་ཟཇུག༔ རཥ་ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་ནི་དེཐ༔ 
ཐགོདྷ་ན་ཆེདྷ་ནོཡ་ནི་ཟགྲོ༔ རྒྱ་བྷཙོ་ཆེདྷ་ནོཡ་ནི་ཁྱེཡ༔ རཥ་ཀྱི་རླུང་གིཥ་ནི་ཕཐཥ༔ ཥ་
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ཚུགཥ་མེཐ་ནའི་ཕྱོགཥ་སུ་ཟགྲོ༔ གཡུར་ངོ་ཆེདྷ་ནོཡ་ནི་ཟཇུག༔ གཐོདྷ་ཆེདྷ་ནོཥ་ནི་ཟིདྷ༔ 
གཤིདྷ་རྗེའི་པོ་ཥ་ནི་ཟཇིགཥ་ཤིང་སྐྲག༔ རཥ་ཀྱི་སྲིཐ་ན་དྷ་འང་སྲིཐ་ན་ར་ནི་ཟཇུག༔ 
ཐཕང་ནི་མེཐ༔ གཅིག་པུཡ་གྲོགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟགྲོ་ཐགོཥ་ནའི་དུཥ་ར་ཕཕ་དྷ༔ 
ཟཇིག་རྟེདྷ་ནཱ་རཥ་པ་ཡོར་ལཱིནི་ཟགྱོ། ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཟདིནི་སྤངཥ། གཞིཥ་ཆེདྷ་ནོ་ནི་ཕཏེག 
ཆ་ཡོགཥ་ནི་མེཐ། སྡུག་ཕསྔར་ཟདིནི་ཆེ། སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་མི་ནི་མེཐ། བྷགོདྷ་ཟཕཐ་མི་ནི་མེཐ། ཐཔུང་
གཉེདྷ་རཱིཕ་མི་ནི་མེཐ། ཟཇིག་རྟེདྷ་ཚེ་ཟདིའི་སྣང་ཕ་ནི་ནུཕ། ཟགྱོ་ཥ་གཝདྷ་ལཱི་ནི་ཟགྱོ། མུདྷ་ན་དྷག་
དུང་དྷང་ལཱིནི་ཚུཐ། བག་ཕཟུབྷ་གྱི་གའང་སོབྷ་བྷགུ་རཥ་ནི་ཟབུཐ། དྷགཥ་ཙར་ཟཐུག་དྲགཥ་དྷང་ལཱི་
ནི་ཚུཐ། རཥ་ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་ནི་ཕཐཟ། མི་མེཐ་ལཱིང་སྟོང་དྷང་ལཱིནི་ཟགྱོ། རྒྱ་བྷཙོ་སོབྷ་གྱིཥ་ནི་ཟཕག 
རཥ་ཀྱི་རླུང་གིཥ་ནི་ཕཐཟ། ངེཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཥ་ཕྱོགཥ་ལཱིནི་ཟགྱོ། ཐབྷང་ཟཁྲུག་སོབྷ་གྱི་དྷང་ལཱིནི་ཚུཐ། 
ཟདྲེ་གཐོདྷ་སོབྷ་གྱིཥ་ནི་ཕཟུང་། གཤིདྷ་རྗེ་པོ་་གིཥ་ནི་ཟདྲོག་ཕཅུག རཥ་ཀྱི་སྲིཐ་ན་འང་སྲིཐ་ལཱི་ནི་
ཚུཐ། ཡང་ཐཕང་ནི་མེཐ། ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཆ་ཡོགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ལཱི་ལྷོཐན་ཐ། 
 
ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཆེ་གེ་བྷོ་སྐྱཕཥ་མེཐ་ན་ཟདི་ར་སྐྱཕཥ་བྷཚོཐ་ཅིག༔ བྷགོདྷ་
བྷཚོཐ་ཅིག༔ ཐཔུང་གཉེདྷ་བྷཚོཐ་ཅིག༔ ཕཡ་ཐོའི་མུདྷ་དྷག་ཆེདྷ་ནོ་རཥ་སྐྱོཕཥ་ཤིག༔ རཥ་
ཀྱི་རླུང་ཐབྷཡ་ནོ་རཥ་ཟློག་ཅིག༔ གཤིདྷ་རྗེའི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཆེདྷ་ནོ་རཥ་སྐྱོཕཥ་ཤིག༔ ཕཡ་
ཐོའི་ཟཕྲང་རིང་ཆེདྷ་ནོ་རཥ་སྒྲོར་ཅིག༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་རྣབྷ་ཐུགཥ་རྗེ་བྷ་ཆུང་ཞིག༔ ཡ་
བྷཐཟ་བྷཚོཐ་ཅིག༔ ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་དུ་བྷ་གཎོང་ཞིག༔ སྔོདྷ་གྱི་ཐབྷ་ཕཅཟ་བྷ་གཡེར་ཕཡ་
ཐུགཥ་རྗེའི་ཤུགཥ་མྱུཡ་དུ་ཕྱུང་ཞིག༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་རྣབྷཥ༔ ཆེ་གེ་
བྷོ་ཟདི་ར་ཐུགཥ་རྗེའི་ཏཕཥ་ཐང་ནུཥ་ན་བྷ་ཆུང་ཞིག༔ ཐུགཥ་རྗེཥ་ཟུངཥ་ཤིག༔ སེབྷཥ་
ཅདྷ་རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་དུ་བྷ་གཎོང་ཞིག༔ ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་གྱིཥ་ཕཡ་ཐོའི་སྡུག་ཕསྔར་
རཥ་ཕསྐྱཕ་ཏུ་གཥོར༔ 
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ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཆེ་གེ་བྷོ་ཟེཡ་ ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་མིང་་་་་་ཟདི་ཟེཡ་མི་ སྐྱཕཥ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་
སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་ཤིག བྷགོདྷ་བྷཚཐ་ཤིག ཐཔུང་གཉེདྷ་བྷཚཐ་ཤིག ཕཡ་ཐོའི་མུདྷ་དྷག་སོབྷ་རཥ་སྐྱོཕཥ་
ཤིག རཥ་ཀྱི་རླུང་ཐབྷཡནོ་རཥ་ཟློག་ཅིག གཤིདྷ་རྗེའི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་རཥ་སྐྱོཕཥ་ཤིག ཕཡ་ཐོའི་རབྷ་
ཟཕྲང་རིངབྷོ་རཥ་སྒྲོར་ཤིག ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་ཚུ་ཐུགཥ་རྗེ་བྷ་ཆུང་ཤིག ཡ་བྷཐཟ་བྷཚཐ་ཤིག ངདྷ་
ཥོང་ལཱི་བྷ་ཕཎང་ཞིག ཧེ་བྷའི་ཁཥ་བླངཥ་ཐབྷ་ཕཅཟ་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཐུགཥ་རྗེའི་ནུཥ་ཤུགཥ་ཐ་ལྟོ་ཡ་
ཕཎོདྷ་ཞིག ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་གིཥ་ཆེ་གེ་བྷོ་་་ཟདི་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་ཏཕཥ་ནུཥ་
ན་བྷ་ཆུང་ཞིག ཐུགཥ་རྗེ་ཟུངཥ་ཤིག སེབྷཥ་ཅདྷ་རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་བྷ་ཕཎང་ཞིག ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གསུབྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ ཕཡ་ཐོའི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་ཕསྐྱཕཥ་ཏེ་འང་ཐག་ནའི་རབྷ་ལཱི་
ཟདྲེདྷ་གདྷང་ཞུ། ཞེཥ་བྷོཥ་གུཥ་དྲག་ནོའི་སྒོ་དྷཥ་ཕཐག་གཝདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཀྱིཥ་རདྷ་གསུབྷ་དུ་བཟ༔ོ ཟེཡ་ཙཡ་
གསུབྷ་གཎང་ཐགོ། དེ་དྷཥ་ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཐང་༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཕྲང་སྒྲོར་བྷ་ཐང་༔ ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ་བྷའི་སྨོདྷ་རབྷ་
གཐཕ་ནཡ་བཟ༔ོ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་རྣབྷཥ་ར་ཡ་བྷཐཟ་སྦྲདྷ་ནའི་སྨོདྷ་རབྷ༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་
ཀྱི་ཕཡ་དུ་མི་རོགཥ་ཥ༔ོ ཥ་བྷ་འ༔ ཞེཥ་ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་དེ༔ བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་
བྷཙོ་རྒྱར་གྱིཥ་ཟིདྷ་རིཥ་སུ་བྲིཥ་ཏེ་གཏེཡ་དུ་སཥ༔ སཡ་ཀརྨ་གླིང་ནཥ་སྒབྷ་ནོ་ཐནར་གྱི་རི་ཕོ་དྷཥ་གཐདྷ་དྲངཥ་ནཟ༔ོ 
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༼༥༽ ༆ཕཡ་ཐོ་དྲུག་གི་རྩ་ཚིག་ཕཞུགཥ་ཥོ།། 
 
༁༔  ༔ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཚེ་ར་རོང་མེཐ་ལུ་རོ་
སྤངཥ་བཥ་དྷཥ༔ ཏོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་བྷ་ཡེངཥ་རབྷ་ར་ཟཇུག༔ སྣང་སེབྷཥ་རབྷ་
སོང་སྐུ་གསུབྷ་བྷངོདྷ་ནཡ་བ༔ མི་ལཱིཥ་རདྷ་གཅིག་ཏོཕ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ༔ བྷ་ཡེངཥ་
རབྷ་ར་སོཐ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་མིདྷ༔  
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་སྐྱེ་གདྷཥ་གྱི་ཐཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། ཡང་གི་མི་ཚེ་ཟདི་དྷང་ཁོབྷ་ནའི་དུཥ་
མེཐ་རཱིང།  ཐ་རུཥ་ལུ་རོ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཏོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་གྱི་རབྷ་ལཱི་སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་
ཟཛུར། སེབྷཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་ཆོཐ་དེ་སྐུ་གསུབྷ་ཏོཕ་ཚུགཥན་སྦེ་ཟཕཐ། མི་ལཱིཥ་ཙཡ་གཅིག་ཏོཕ་ནའི་དུཥ་
ཙོཐ་ཟདིཡ། སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་མི་ཚེ་ཟཕྲོ་ཕརླག་ཕཎང་སྟེ་སོཐ་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་མེཐ། 
 
ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་རྨི་རབྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ གཏི་མུག་ཡོ་ར་ཕག་མེཐ་སྤངཥ་བཥ་
དྷཥ༔ དྲདྷ་ན་ཡེངཥ་མེཐ་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ངང་ར་ཟཇུག༔ རྨི་རབྷ་ཕཟུང་དྷཥ་སྤྲུར་ཕསྒྱུཡ་ཟོཐ་
གཥར་སྦྱང་༔ དུཐ་ཟགྲོ་ཕཞིདྷ་དུ་ར་ཕཡ་བྷ་བྱེཐ་ཅིག༔ གཉིཐ་ཐང་བྷངོདྷ་སུབྷ་ཟདྲེཥ་ནའི་
བྷཥ་ལུདྷ་གཅེཥ༔  
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་རྨི་ རབྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། གཏི་མུག་ཡོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ར་ནི་ཐང་ཕག་མེཐ་
ནའི་སོཐ་ན་ཚུ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཡང་གི་དྲདྷ་ན་སེབྷཥ་ཡེང་ནི་མེཐ་ནཡ་གདྷཥ་ཚུགཥ་ནའི་ངང་ལཱི་
ཞུགཥ། རྨི་རབྷ་ཕཟུང་དྷཥ་སྤྲུར་ཕསྒྱུཡ་ཟོཐ་གཥར་སྦྱང་ཟེཡ་ རྨི་རབྷ་དེ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཨིདྷབྷ་ངོཥ་ཕཟུང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་གི་ཟཆཡ་སྣང་ཚུ་ འང་ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ལཱི་
ཐམིགཥ་ཏེ་ ཟོཐ་གཥར་གྱི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཐགོན་ཨིདྷ། དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ར་ནི་མི་ཟོང་། 
གཉིཐ་རོག་ནའི་སྐཕཥ་ཐང་ བྷངོདྷ་གསུབྷ་ངོ་བྷ་གཉིཥ་ གཅིག་ཁཡ་ཟདྲེཥ་ཚུགཥ་ནའི་བྷཥ་ལུདྷ་
ཟདི་ཁག་ཆེ། 
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ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥཟདིཡ༔ རྣབྷ་གཡེང་ཟཁྲུར་ནའི་ཙོགཥ་
རྣབྷཥ་སྤངཥ་བཥ་དྷཥ༔ ཡེངཥ་མེཐ་ཟཛིདྷ་མེཐ་བྷཏཟ་བྲར་ངང་ར་ཟཇོག༔ ཕསྐྱེཐ་རོགཥ་
གཉིཥ་ར་ཕརྟདྷ་ན་ཏོཕ་ནཡ་བ༔ བ་ཕ་སྤངཥ་དྷཥ་རྩེ་གཅིག་སྒོབྷ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཉོདྷ་བྷོངཥ་
ཟཁྲུར་ནའི་ཐཕང་དུ་བྷ་གཎོང་ཞིག༔  
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ སེབྷཥ་ཡེང་ཕཅུག་མིའི་རྣབྷ་རྟོག་
ཟཁྲུར་ནའི་ཆོཥ་ཚུ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ། སེབྷཥ་ཡེང་ནི་མེཐན་ཡུར་ལཱི་ཟཛིདྷ་ན་མེཐན་ར་ཥོགཥ་ནའི་ 
བྷཏཟ་ཚུ་ཐང་བྲར་ནའི་ངང་ལཱི་ཕཝག ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཐང་རོགཥ་རིབྷ་གཉིཥ་ལཱི་ཕརྟདྷ་ཎོག་ཎོ་སྦེ་གདྷཥ་
ཚུགཥ་ནའི་གདེང་ཏོཕན་སྦེ་ཟཕཐ། སྙིང་ནོ་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ཚུ་སྤངཥ་སྦེ་ འང་ཐག་ནའི་རབྷ་
ཐམིགཥ་ན་རྩེ་གཅིག་ལཱི་ཕསྐྱེཐ་དེ་སྒོབྷ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཁྲུར་ནའི་ཐཕང་ལཱི་ཡང་གི་
སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་གཎང་ནི་མི་ཟོང་། 
 
ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་དེཡ༔ ཀུདྷ་ར་ཆགཥ་སེབྷཥ་ཞེདྷ་ཟཛིདྷ་
སྤངཥ་བཥ་དྷཥ༔ གཐབྷཥ་ངག་གཥར་ཕའི་ངང་ར་བྷ་ཡེངཥ་ཟཇུག༔ ཡང་རིག་སྐྱེ་མེཐ་
དྷབྷ་བྷཁའི་ཐབྱིངཥ་སུ་ཟཔོ༔ ཟདུཥ་བཥ ་ལ་ཁྲག་ལཱིཥ་ཐང་བྲར་ར་ཁཐ༔ མི་རྟག་སྒྱུ་བྷ་
ཡིདྷ་ནཡ་ཤེཥ་ནཡ་བ༔ 
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་ཟཆི་ཁའི་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ལཱི། ག་ཡ་ལཱི་ཐགཟ་ཕའི་ཆགཥ་སེབྷཥ་ཐང་ 
བྷ་ཐགཟ་ཕའི་ཞེ་ཕཝག་ནི་ཚུ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བླབྷ་གིཥ་གདྷང་མིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཚུ་
སེབྷཥ་ལཱི་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕཝག ཡང་གི་རིག་ན་སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ན་ཟདི་དྷབྷ་བྷཁའི་
ཐབྱིངཥ་ལཱི་སྤོ་ཟགྱོ། ཟདུཥ་བཥ་ལ་ཁྲག་རཥ་གྲུཕ་ནའི་ལཱིཥ་ཐང་ཁ་བར་ཟགྱོ་ནི་ལཱི་ལྷོཐ་མི་དེ། ཆོཥ་ག་
ཡ་མི་རྟག་ན་མིག་ཟཕྲུར་སྒྱུ་བྷ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷབྷ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ། 
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ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཀུདྷ་ར་སྔངཥ་སྐྲག་ཟཇིགཥ་སྣང་
སྤངཥ་བཥ་དྷཥ༔ གང་ལཡ་ཡང་སྣང་རིག་ན་ངོ་ཤེཥ་ཟཇུག༔ ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཚུར་ཡིདྷ་ནཡ་
ཤེཥ་ནཡ་བ༔ ཐོདྷ་ཆེདྷ་ཟགག་ར་ཐུག་ནའི་དུཥ་ཤིག་ཟོང་༔ ཡང་སྣང་ཞི་ཁྲོའི་ཙོགཥ་ར་བྷ་
ཟཇིགཥ་ཤིག༔ 
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། ག་ཡ་ལཱི་ཟདྲོག་ནི་ཐང་ཟཇིགཥ་སྐྲག་གི་སྣང་
ཕ་ཚུ་སྤངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ག་ཅི་ཡ་ལཡ་རཱིང་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་རཥ་ཡང་ལཱི་ལཡཛྷ་ ཡང་སྣང་གི་
རིག་ན་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ་དེ། ཕཡ་ཐོའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་ལཡ་ཚུར་ཨིདྷབྷ་
ཤེཥ་ཐགོ། ཐོདྷ་ཐག་གར་ཆེཛྷ་ཟདི་ ཡང་དྷང་ཐོགན་ཅིག་ཐང་ཕྱཐ་ནིའི་དུཥ་ཅིག་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། དེའི་
སྐཕཥ་ལཱི་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་སྣང་རཥ་ལཡ་ཕའི་ཞི་ཕའི་ལྷ་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོག་ཤིག 
 
ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ར་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ར་ཕཟུང་ 
བཥ་དྷཥ༔ ཕཞང་ནོ་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ར་དྷདྷ་གྱིཥ་བྷཐུཐ༔ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་དྷཥ་རཱི་རོག་དྲདྷ་
ནཡ་བ༔ སྙིང་རཱིཥ་ཐག་སྣང་ཐགོཥ་ནའི་དུཥ་ཤིག་ཡིདྷ༔ མིག་སེཡ་སྤངཥ་ར་བླ་བྷ་འཕ་
ཡུབྷ་ཕསྒོབྷ༔ ཟཆི་ཕ་ཟོང་སྙབྷ་མེཐ་ནའི་བློ་རིང་ནོ༔ ཐོདྷ་མེཐ་ཚེ་ཟདི་བ་ཕ་ཕསྒྲུཕཥ་ཕསྒྲུཕཥ་
དྷཥ༔ ཐ་རུཥ་སྟོང་རོག་བཥ་དྷ་ཤིདྷ་ཏུ་ཟཁྲུར༔ ཐགོཥ་ངོ་ཤེཥ་ན་ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ་ཡིདྷ༔ 
ཐ་ལྟ་ཉིཐ་དུ་ལྷ་ཆོཥ་མི་བྱེཐ་ཐབྷ༔ གྲུཕ་ཆེདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཝར་དྷཥ་ཟདི་སྐཐ་གསུངཥ༔ བླ་བྷའི་
གཐབྷཥ་ངག་སེབྷཥ་ར་བྷ་ཕཝག་དྷ༔ ཡང་གིཥ་ཡང་ཉིཐ་ཕསླུ་ཕཡ་མི་ཟགྱུཡ་ཡབྷ༔ ཞེཥ་
གསུངཥ་ཥོ༔ 
ཧའེ་སྨོ། ང་ལཱི་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདིཡ། ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ལཱི་ཕཟུང་ཞིདྷབྷ་
རཥ། ཕཞང་ནོའི་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ལཱི་བྷཐུཐ་ཏཕཥ་འང་རཥ་འང་དུ་ཟཕཐ་ཐགོ། ངདྷ་ཥོང་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་བྷངར་
སྒོ་ངདྷ་ན་ཚུ་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ འང་ཐག་ནའི་རབྷ་ཕཞང་ནོ་ཚུ་ལཱི་ཞུགཥ་ནི་གི་གཐབྷཥ་ངག་སེབྷཥ་
ལཱི་དྲདྷབྷ་སྦེ་ཟཕཐ། སེབྷཥ་ཀྱི་སྙིང་རཱིཥ་ཐང་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་སྐྱེ་ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཅིག་ཨིདྷ། མིག་
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སེཡ་ཕལྟ་ནི་དེ་སྤངཥ་སྦེ་ ཡང་གི་རྩ་ཕའི་བླ་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་སྦེ་ཕསྒོབྷ། ཟཆི་ཕ་མི་རྟག་ན་ཟཏོདྷ་ཟོང་བྷདྷོ་
ཕའི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་བློ་རིང་དྲགཥ་ཀྱི་ཏོག་རཥ་ ཐོདྷ་ཐག་མེཐ་ནའི་ཚེ་ཟདི་གི་ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ཚུ་
རྐྱངབྷ་གཅིག་ཕསྒྲུཕཥ་སྦེ། ཚེ་ཕྱི་བྷའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཐོདྷ་ཐག་འོཐ་ནའི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཚུ་བྷ་ཕསྒྲུཕཥ་ནཡ་ ཚེ་ཐ་
རུཥ་མིའི་ལཱིཥ་རྟེདྷ་ཏོཕ་མི་དེ་སྟོང་རོག་ཕཎང་ན་ཅིདྷ་ ག་ནི་རཥ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཡ་ལཱི་ཐགོན་
ཁག་ཆེ་ལོཥ་ངོ་ཤེཥ་ཐགོ། ཟདི་ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ་ཨིདྷ། ཐ་ལྟོ་ཡ་ཐབྷ་ནའི་ལྷ་ཆོཥ་མི་ཟཕཐ་ག། གྲུཕ་
ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ཚུ་གི་ཝར་རཥ་དེ་སྦེ་གསུངཥ་ནུག བླབྷ་གི་གདྷང་མིའི་གཐབྷཥ་ངག་སེབྷཥ་ལཱི་བྷ་ཕཝག་
ན་ཅིདྷ་ ཡང་གིཥ་ཡང་ཟཁྲུར་ཕཅུག་ཕཅུགན་མེདྷ་དྷ།  ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་རྩ་ཚིག་ཟདི༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་
སྟོངཥ་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥ༔ོ  
 
 
 
 

  



~ 84 ~ 
 

༼༦༽ ༁༔ ༔ཕཡ་ཐོ་ཟཕྲང་གྲོར་གྱི་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 
ཕཡ་ཐོའི་རབྷ་ཟཕྲང་ཟེཡ་རབྷ་ཐོག་དྲགཥ་རཥ་སྒྲོར་ཕའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་ནཱ་ཕཞུགཥ་འོཐ་གོ། 
 
༁༔  ༔བླ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཙོགཥ་ར་ཕྱག་ཟཙར་ར༔ོ ཕརྩེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོཥ་རབྷ་སྣ་དྲང་དུ་
གཥོར༔ ཕཐག་ནི་ཟཁྲུར་ནཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཏོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་བྷ་
ཡེངཥ་ཟོཐ་རབྷ་ར༔ ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་བླ་བྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་བྷཁཟ་
ཟགྲོའི་ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ 
འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
གཏི་མུག་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་ཕྱོགཥ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་
ཡིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་
རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
ཞེ་སང་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ མེ་རོང་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་ར༔ 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷཥ་རྒྱཕ་
དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
ང་རྒྱར་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་
ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་མཱ་བྷ་ཀཱི་ཡིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་
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སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
ཟཐོཐ་ཆགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་
ཡིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་
རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
ཕྲག་ཐོག་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་ར༔ 
ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་
སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
 ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་
རབྷ་ར༔ ཐནཟ་ཕོ་རིག་ཟཛིདྷ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཡུབྷ་བྷཆོག་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་
ཙོགཥ་ཀྱིཥ་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་
ཐག་རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔  
ཟཁྲུར་སྣང་དྲག་ནོཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཚེ༔ སྔངཥ་སྐྲག་ཟཇིགཥ་སྣང་སྤངཥ་ནའི་
ཟོཐ་རབྷ་ར༔ ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཞི་ཁྲོའི་ཙོགཥ་ཀྱི་རབྷ་སྣ་དྲོངཥ༔ ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་
ཙོགཥ་ཀྱི་རྒྱཕ་དྷཥ་སྐྱོཡ༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཇིགཥ་ནའི་ཟཕྲང་རཥ་ཕསྒྲར་དུ་གཥོར༔ འང་ཐག་
རོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཥ་རཱི་སྐྱོར༔ 
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ཀྱེ་བྷ༔ དྷབྷ་བྷཁའི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཐིང་ཁའི་ཞིང་
ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ ཆུ་ཡི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐཀཡ་
ནོའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ ཥ་ཡི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་
སེཡ་ནོའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ མེ་ཡི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཐབྷཡ་ནོའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ རླུང་གི་ཁབྷཥ་རྣབྷཥ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་ཞིང་༔ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ལྗང་ཁུའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ ཟཇཟ་ཙོདྷ་ཁབྷཥ་རྣབྷ་ཐགྲ་རཱི་མི་ལྡང་
ཞིང་༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣ་ཙོགཥ་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ཐགྲ་རཱི་མི་
ལྡང་ཞིང་༔ ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཡ་ལོག༔ སྒྲ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡང་
སྒྲཡ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔ ཟོཐ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡང་ཟོཐ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔ ཟེཡ་རྣབྷཥ་ཏབྷཥ་
ཅཐ་ཡང་ཟེཡ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔ ཕཡ་ཐོ་ཡང་ངོ་ཡང་གིཥ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔ སྐུ་གསུབྷ་ཞིང་
ཁབྷཥ་བྷངོདྷ་དུ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔ ཕཡ་ཐོ་ཟཕྲང་སྒྲོར་གྱི་སྨོདྷ་རབྷ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ནདྨ་
ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་བྷཚཐ་ན༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཀྱི་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔  
དྲདྷ་གཥོ། ཚིག་གི་ཐོདྷ་ཐག་ཚུ་གོང་གི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྐཕཥ་རཥ་ཞུ་མི་ཐང་གཅིག་ཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། 
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༼༧༽ ༁ྃ༔  ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་
སོཐ་གཥར་ཟདེཕཥ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ ༔ 
 
༁ྃ༔ བླ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ར༔ གུཥ་ནའི་ཡིཐ་ཀྱིཥ་ཕྱག་ཟཙར་རོ༔ ཕཡ་
ཐོཡ་གྲོར་ཕཡ་བྷཚཐ་དུ་གཥོར༔ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་རཥ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་གོང་ལཱི་
ཕསྟདྷ་ཡི། ནཱ་རཥ་བྷཡ་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་གཥར་ཟདེཕཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་
གོང་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་ལུ་ལ་ཕལཐ་རཱིང་། ཆོཥ་ཀྱི་ཟདྲིཥ་ཆ་སོབྷ་མི་ཐང་ རཥ་
ཟཕྲོ་སོབྷ་མི་ཚུ་བྷ་ཙཐ་ནཡ་ ཟདྲིཥ་ཆ་མེཐ་མི་ཐང་ སྡིག་ཆེདྷ་ཚུ་ལཱིནི་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཐང་ 
རཥ་ངདྷབྷ་གི་ཐཕང་གིཥ་ངོ་སོཐན་ལཱ་ཁགན་ཐ་ ཝག་ཕཅུ་ཏབྷ་བྷདྷ་ཆཐ་ལཱི་ལྷོཐ་སྦེ་ ཐོ་
རཱིང་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་གཥར་ཕཎཕ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐན་ཕུར།  
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་ གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཙོར་ཏེ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ། དེ་
རཥ་ཐོ་རཱིང་ གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཙཡ་གསུབྷ་ཐང་ འངདྷ་ཙཡ་ཕདུདྷ་ཟཕོ་ཞིདྷ་དྷ་ 
དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་དྷ་ཏེ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་
ཤིག ཐམར་ཕ་ཐང་ལྷ། ཕཡ་ཐོའི་གཟུགཥནི་རྫུཥ་སྐྱེཥ་སྦེ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་ ཁྱོཐ་
ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཝག་ཕྱེཐ་
ཐང་ལྔ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཟདྲོགཥ་སྦེ་ཕརྒྱར་ཟགྱོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕརྒྱར་མི་ཥངཥ་ནའི་ཕསྒང་ལཱི་ 
རྣབྷ་ཤེཥ་ཧེང་སྐར་ཡ་གཥར་དྲགཥ་སྦེ་ཏར་ཏེ་ གཟུགཥ་ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ས་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་
སྐྱེ་ཟོང་། དེ་འང་རྒྱུཐ་རཥ། སྔོདྷ་ཟབྱུང་སྲིཐ་ནའི་ལ་གཟུགཥ་ཅདྷ༔ ཐཕང་ནོ་ཀུདྷ་ཙང་
ཏོགཥ་མེཐ་རྒྱུ༔ རཥ་ཀྱི་རྫུ་ཟཕྲུར་ཤུགཥ་ཐང་ལྡདྷ༔ རིགཥ་བྷཐུདྷ་ལྷ་མིག་ཐག་ནཥ་
བྷཏོང་༔ ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི། དེ་འང་སྔོདྷ་ཟབྱུང་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཁྱོཐ་ཡ་ཧེ་བྷའི་ཕག་ཆགཥ་
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ཀྱིཥ་ ལ་ཁྲག་གི་གཟུགཥ་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་འང་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་ ཐང་ཕུའི་གཟུགཥ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་ བྷཙདྷ་ཐང་ཐཔེ་བཐ་དུབྷ་གྲ་རུ་ཐང་ཟོཐ་འོཐ་མི། ཡིཐ་ལཱིཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཨིདྷབྷ་
རཥ་ ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ཡིཐ་ཀྱི་ལཱིཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། དེ་ཕསྒང་ལཱི་ལྷ་ལཱི་སྐྱེ་ཕ་ཅིདྷ་ ལྷའི་
གཡུཥ་ཀྱི་བྷཏོང་སྣང་ལཡ་ཟོང་། ལྷ་མིདྷ་ཐང་མི། དུཐ་ཟགྲོ་ཐང་ཡི་དྭགཥ། ཐམར་ཕ་ཐང་
གཝདྷ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ དེ་ཁའི་སྣང་ཕ་ཟདི་ ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ སྔོདྷ་
ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཝག་ཕྱེཐ་ཐང་ཕཞི་ཚུདྷ་ཙོཐ་ ཧེ་བྷའི་ཕག་ཆགཥ་སྲིཐ་ནའི་ལ་གཟུགཥ་འོཐ་
ཐོ་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཟོང་། ཟབྱུང་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ནཱ་རཥ་པཡ་ ཤུར་བྷའི་ཥ་གདྷཥ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་
ཨིདྷ་དྷ་གི་བྷཏོང་སྣང་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་སྔོདྷ་ཟབྱུང་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་སྣང་ཕ་ག་
ལཡ་ཕའི་རྟིང་ཤུར་བྷ་ཕཐཟ་ཞིག བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཞིག ཞེདྷ་ཏེ་ཆགཥ་ན་ཅིདྷ་ 
ཁྱོཐ་ཡ་རིགཥ་དྲུག་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་སྦེ་ སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཁ་མ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ཆོཥ་
ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་རཱིང་ ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟདི་ཁཡ་ཟཁྱབྷ་ཐགོན་བྱུང་བྱུངབྷ་
ཨིདྷ། ཐ་ཟཕཐདྷ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་ བྷདྷོ་ཕཥབྷ་གཎང་ནི་འོཐདྷ་བླབྷ་གིཥ་ངོ་སོཐ་
ནའི་ཤེཥ་ན་ ཟོཐ་གཥར་སྟོང་ཥང་ཥ་ཐང་ གཥར་རི་རི། ཧྲིག་ཧྲིག་ཟཕཐ་མི་ཟདི་གི་ཏོག་
ཁཡ་ གཟུང་མེཐ་ཐབྱེཡ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ལྷོཐ་ལྷོཐ་སྦེ་ཕཝག་ཞིག བྷངར་སྒོ་མི་ཟཙོར་ཕཡ་
ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཁྱོཐ་ཡ་གིཥ་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ ཡི་ཐབྷ་ག་ཨིདྷ་དྷ། ཁྱོཐ་ཡའི་བླབྷ་སྤྱི་
གཙུག་གུ་ཕསྒོབྷཥ་སྦེ་ ཐཐ་བྷོཥ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ལྷང་ལྷང་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིག གར་ཆེ་ཟོང་། ཁག་
ཆེ་ཟོང་། རོག་རོག་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ཟཕཐ་ཞིག ཟེཡ་ཕརྗོཐ་ཐགོ། དེ་ལཱི་ངོ་ཤེཥདྷ་རིགཥ་
དྲུག་དྷང་བྷ་ཟཁྱབྷཥ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་ རཥ་ངདྷ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ངོ་ཤེཥན་ལཱ་
ཁགན་རཥ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་
ཞིག དེ་འང་ཐཕང་ནོ་ཀུདྷ་ཙང་ཏོགཥ་མེཐ་རྒྱུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཁྱོཐ་ཡ་བྷ་ཤི་ཕའི་དུཥ་སྐཕཥ་
ལཱི་མིག་ཎོ་ཝཡཛྷ་ཐང་ རྣབྷ་ཅོ་བ་རྡུག ཝཛྷ་ཞིཛྷ་ཚུ་ཨིདྷ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཐ་ལྟོ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་
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མིག་ཎོ་གི་གཟུགཥ་བྷཏོང་ཟོང་། རྣབྷ་ཅོ་གིཥ་སྐཐ་གོཛྷ་ཚུ་ ཐཕང་ནོ་ལཱི་སྐྱོདྷ་མེཐ་ནཡ་
གཥར་ཎོག་ཎོ་ཐང་ ཙངབྷ་སྦེ་ཟོངཥབྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཐཕང་ནོ་ཀུདྷ་ཙང་ཟེཡ་གསུངཥབྷ་
རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་ཤི་ཞིདྷ་དྷ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ངོ་ཤེཥན་སྦེ་
ཟཕཐ་ཞིག གཐབྷཥ་ངག་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཞིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཏོགཥ་མེཐ་ལྡདྷ་
ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཁྱོཐ་ཡ་ཡིཐ་ཀྱི་གཟུགཥ་ཨིདྷ། རྣབྷ་ཤེཥ་རྟེདྷ་ཐང་ཟབར་ནི་ཟདི་གིཥ་ གཟུང་
ཕཏུཕ་ནའི་གཟུགཥ་མེཐ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་རི་ཆེདྷ་ཐང་། སོཐ་ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་རོ་རི་བག་ག་ཡ་ལཱི་ 
ཏོགཥ་ནི་མེཐན་སྦེ་ཕྲང་ཕྲང་ཟགྱོ་ཚུགཥ་མི་ཅིག་ ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ལཱི་འོཐ་གོ། ཨིདྷ་རཱིང་ཧའི་གི་
བྷངར་ཐང་རོ་རྗེ་གཐདྷ་མེདྷ་ནའི་རིའི་རྒྱརནོ་ལཱི་འང་ པཡ་ཏར་ཚུཡ་ཏར་སྦེ་ཟགྱོ་མི་ཅིག་ 
ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ལཱི་འོཐ་གོ། དེ་འང་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ བླབྷ་གི་
གཐབྷཥ་ངག་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཞིག ཟཔགཥན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཞིག 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། རཥ་ཀྱི་རྫུ་ཟཕྲུར་ཤུགཥ་ཐང་ལྡདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཁྱོཐ་ལཱི་ཐ་ལྟོ་འོདྷ་
ཎདྷ་ཐང་ འངདྷ་ཏིང་ཟཛིདྷ་གྱི་རྫུ་ཟཕྲུར་ག་འང་མེདྷ་ནའི་རཥ་སྟོཕཥ་ཤུགཥ་རཥ་ཏོདྷ་
ནའི་རྫུ་ཟཕྲུར་ རཥ་ཐང་བྷཐུདྷ་མི་ཅིག་ཡུཐན་ཐེངཥ་ཅིག་ལཱི་གླིང་ཕཞི་རི་ཡཕ་ཐང་
ཕཅཥན་ཕསྐོཡ་ཏེ་ ག་བྷདྷོ་ཕའི་ཥ་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་བྷདྷོཛྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་ དེ་ཁ་ལཱི་ལྷོཐ་
ཙཡ་ཕ། མིའི་རགན་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་གྱི་དུཥ་ཡུདྷ་ལཱི་ལྷོཐ་ནའི་ཤུགཥ་འོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ རྫུ་
ཟཕྲུར་ཆ་མེཐ་འ་མེཐ་ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་བྷ་དྲདྷ་དྷ་བྷ་གཎོགཥ། དྲདྷ་ཙཐ་ག་ཡ་ཟདི་ཐང་
ཟདི་ སྟོདྷ་ཚུགཥ་ཐང་མི་ཚུགཥ་ཟེཡཛྷ་རྩ་རཥ་མེཐ། ཏོགཥ་ན་མེཐ་ནཡ་སྟོདྷ་ཚུགཥ་མི་
ཅིག་ ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་འོཐན་རཥ་ ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག བླབྷ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཞིག 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། རིགཥ་བྷཐུདྷ་ལྷའི་མིག་ཎོ་ཐག་ཎོག་ཎོ་གིཥ་བྷཏོང་ཟེཡ་མིའི་རིགཥ་
བྷཐུདྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སྐྱེ་མི་རིགཥ་བྷཐུདྷ་མིའི་དྷང་ཙདྷ་ཚུ་ གཅིག་གིཥ་གཅིག་
བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་ལྷ་ལཱི་སྐྱེ་མི་རིགཥ་བྷཐུདྷ་ན་འོཐ་ན་ཅིདྷ་ གཅིག་གིཥ་གཅིག་བྷཏོང་
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ཟོང་། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རིགཥ་དྲུག་ག་ཏེ་སྐྱེ་མིའི་རིགཥ་བྷཐུདྷ་ན་ཨིདྷ་མི་ཟདི་ གཅིག་གིཥ་
གཅིག་བྷཏོང་ཐོ་འོཐན་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ནཡ་ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་སྒོབྷཥ་
ཤིག དེ་འང་ལྷ་མིག་ཐག་ནཥ་བྷཏོང་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ལྷ་ཚུ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཀྱི་སྟོཕཥ་རཥ་གྲུཕ་
གྲུཕན་ཨིདྷ། ཏིང་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལོབྷ་སྒོབྷ་མིའི་ལྷའི་མིག་ཎོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་གིཥ་བྷཏོང་ནི་
འང་འོཐ། དེ་འང་དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟདི་མི་བྷཏོང། ལྟ་ཕའི་སེབྷཥ་ཕཀོ་དྷ་བྷཏོང་ཟོང་། བྷ་
ཕཀོ་དྷ་མི་བྷཏོང་། ག་ཅི་སྨོ་ཟེཡདྷ་ ཏིང་ཟཛིདྷ་གྱིཥ་སེབྷཥ་ཡེངཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ནི་འང་འོཐན་
ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཟུགཥ་ཅདྷ་ཟདི་ གཡུཥ་ཐང་ཉེ་ཙདྷ་
ཟབྲེར་ཕ་ཅདྷ་ཚུ་ཐང་ རྨི་རབྷ་དྷང་ཕྱཐ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཉེ་ཙདྷ་ཐང་
ཟབྲེར་ཕ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ བོླ་སཕ་རཱིང་བློ་རདྷ་མི་སཕ། ཉེ་ཙདྷ་ཐང་ཕཞཟ་ཙང་སྔུཛྷ་བྷཏོངབྷ་ཐ་ 
ང་ཤི་ཙཡཛྷ་རཥ་ ག་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ནི་དྷ་བྷདྷོ་སྟེ་སྡུག་ཕསྔར་ཤུགཥ་ཅདྷ་ ་བྱེབྷ་ཙ་ཎོབྷ་
དྷང་ སྒྱེཥ་སྒྱེཥཛྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྡུག་ཕསྔར་ཅིག་ ཁྱོཐ་ལཱི་ཐ་ལྟོ་འོཐན་རཥ་ ཐ་ཁྱོཐ་ཡ་
སྡུག་ཕསྔར་ཟཕཐ་རཱིང་པདྷ་ན་མེཐ། ཁྱོཐ་ཡའི་བླབྷ་འོཐ་ན་ཅིདྷ་ བླབྷ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་
ཞིག འངདྷ་ཡི་ཐབྷ་ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡ་
གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ལཱི་ཆགཥ་རཱིང་པདྷ་ན་མེཐན་རཥ་ སེབྷཥ་བྷ་ཆགཥ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡ་གིཥ་ 
ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ཞིག སྡུག་ཕསྔར་ཐང་ཟདྲོག་སྣང་མི་
ཟཏོདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཁྱོཐ་སྤཡཛྷ་རཥ་ཀྱི་རླུང་བྷ་གིཥ་ཟཕྱགཥ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ ཡང་
ཐཕང་མེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་ཟདི་ རྟེདྷ་མེཐ་ནཡ་གལོག་སྒྲོ་རླུང་བྷ་གིཥ་ ཟཕག་ཐོ་ཕཟུབྷ་བྷའི་
བུང་གི་རྟ་གུ་ཕཝོདྷ་ཏེ། འཡ་འོཡ་ཁྱབྷ་ཁྱོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་སྟེ་ སྔུ་མི་ཚུ་ལཱི་ང་ཟདི་ཁཡ་འོཐ། བྷ་
སྔུ་ཟེཡ་རཱིང་ ཟདི་ཁོང་ཆ་ཁྱཕ་ཀྱིཥ་བྷ་གོཛྷ་ཐ་ ང་ཤི་ཙཡ་ནུག་བྷདྷོ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་གདྷབྷ་
མེཐ་ཥ་མེཐ་སོབྷ་ཅིག་ ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ལཱི་འོཐ་གོ། ཁྱོཐ་དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྡུག་ཕསྔར་བྷ་ཟཕཐ་
ཞིག ཉིདྷ་ནུཕ་མེཐ་ནཡ་ལྟག་རཥ་ སྐྱ་ཟོཐ་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྐྱ་ཅེབྷ་ཅེ་ཅིག་ ཧ་རྟག་ཡ་ཟཏོདྷ་
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ཟོང་། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཝག་ཕདུདྷ་ཕྲག་གཅིག་ཐང་། འངདྷ་གཉིཥ། འངདྷ་
གསུབྷ། འངདྷ་ཕཞི། འངདྷ་ལྔ། འངདྷ་དྲུག འངདྷ་ཕདུདྷ་ཕྲག་ཕདུདྷ་ར་ཥོགཥ་ན་ 
ཝག་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་ཐགུའི་ཕཡ་དྷ་ཟོང་མི་འང་འོཐ། བྷང་ཆེ་ཕ་ཅིག་ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སྡུག་
ཕསྔར་ཟདི་ ཝག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཕཡ་ཟོངབྷ་སྦེ་གསུངཥ་འོཐ། རཥ་ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་བྷཏཟ་
གཅིག་ཏུ་ངེཥ་ན་མེཐ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དུཥ་དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་ རཥ་ཀྱི་རླུང་ཐབྷཡནོ་
གིཥ་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདྲོགཥ་ཏེ་ ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥན་ཤུགཥ་ཅདྷ་རངཥ་ཏེ་ རྒྱཕ་ཁ་
རཥ་ཟཕུར་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཁྱོཐ་ཡའི་ཟཁྲུར་སྣང་ཡ་ཨིདྷ། གདྷབྷ་
མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདྲོགཥ་ནའི་གདྷག་དུང་སོབྷ་ནོ་ཟདྲོག་སི་སི་གིཥ་ གཐོང་རཥ་གཐོང་སྐོཡ་སྦེ་
ཟོངཥ་ཏེ་རྐྱཕ་ཞིག གཥཐ་ཞིག ཟེཡ་ཕའི་འུཡ་སྒྲ་ལུ་ལ་གིཥ་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་
ཟདྲོགན་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་ཚུ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག གཝདྷ་སྡིག་ཅདྷ་ཚུནི་ རཥ་ལ་ཞ་
སྲིདྷནོ་བྷཙོདྷ་ཆ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཟཕག་མི་ལུ་ལ་གིཥ་གཥཐ་གཥཐ། རྐྱཕ་རྐྱཕ། ཟེཡ་ཕའི་འུཡ་
སྒྲ་དི་རི་རི་སྦེ་གཕ་ཏོཕ་ཟཕཐ་ཟོང་། གཅདྷ་གཞདྷ་ཟདྲོག་སི་སི་ལུ་ལ་གིཥ་ཕཐཟ་ཟོང་ཕའི་
སྣང་ཕ་འང་ལཡ་ཟོང་། ཁ་ཆཡ་ཐང་རླུང་ཟཚུཕ། གདྷག་དུང་ཐང་ཐབྷག་ཐཔུང་ལུ་ལ་གིཥ་
ཕཐཟ་ཟོང་ཕའི་སྣང་ཕ་འང་ལཡ་ཟོང་། རི་ཕརཕཥ་ནའི་སྐཐ་ཐང་བྷཙོ་བེཐ་ནའི་སྐཐ། མེ་
ཆེདྷ་ཟཕཡ་ཕའི་སྐཐ་ཐང་རླུང་ཆེདྷ་ཟཕུ་ཕའི་སྐཐ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ཚུ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་ག་ལྷོཐ་
ལྷོཐ་བོགན་ཐ་ གཐོང་ཁཡ་བག་རབྷ་གསུབྷ་གྱིཥ་གཅཐ་ཟོང་། ཐཀཡནོ་ཐབྷཡནོ་གདྷགནོ་
གཏིང་རིངབྷོ། ཟདྲོག་སི་སི་བུཐ་ཥག་ཥ་སྦེ་སོཐ་ཟོང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་འང་ཐོདྷ་
ངོ་བྷ་ལཱི་བག་རབྷ་མེདྷ། ཞེ་སང་ཐང་ཟཐོཐ་ཆགཥ། གཏི་མུག་གསུབྷ་ཨིདྷ། དེ་ཕསྒང་ 
སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་སྦེ་ ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཕཎོདྷ་ཏེ་
ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་རཥ། ཇོ་ཕོ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་བླབྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ ངེའི་མིང་་་་ཟདི་ཟེཡ་མི་ ངདྷ་
ཥོང་ལཱི་བྷ་གཎང་ཞིག་ཟེཡ་ གཥོརཛྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ཕཎཕ་ཞིག བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཞིག 
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གཝདྷ་འང་ཙོགཥ་ཕཥགཥ་ཏེ་ ཁ་ཐུདྷ་ཐང་ཆོཥ་ངོ་བྷ་སྦེ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ་ལཱིནི་ རོངཥ་
སོཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ན་ལུ་ལ་གིཥ་གཐོང་ཕསུ་སྟེ་ ཕདེ་སྐྱིཐ་ཕུདྷ་སུབྷ་ཙོགཥ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་
མོང་ཟོང་། ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ན་ག་ནི་འང་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་མང་མ་སྦེ་སོཐ་མི་ཚུ་ལཱི་ ཕདེ་ཕ་ཐང་
སྡུག་ཕསྔར་ག་ནི་འང་མི་མོང་། ཕདེ་སྡུག་ག་ནི་འང་མེདྷ་མི་མང་མ་ཡ་ལཡ་ཟོང་། དེ་སྦེ་ག་
ལཡ་རཱིང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཁྱོཐ་ཡ་རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ཐང་ཕདེ་སྐྱིཐ་ག་ལཡ་རཱིང་ 
དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ཤིག བྷ་ཞེདྷ་ཞིག བླབྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཕཞེཥ་ཤིག་བྷདྷོ་སྟེ་སེབྷཥ་ཆགཥ་
ཞེདྷ་སྤང་ཞིག སྐྱིཐ་ན་ཐང་སྡུག་ནའི་སྣང་ཕ་མེཐ་ནཡ་ ཕཡ་བྷའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ཟོངཥ་རཱིང་ 
སེབྷཥ་ཟདི་གའོ་མེཐ་ཡེངཥ་མེཐ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཞིག ཟདི་གར་ཆེ་ཟོང། 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དུཥ་ཙོཐ་དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་ ཞབྷ་ན་ཐང་ལྷ་ཁང་། གཙུག་རག་ཁང་
ཐང་རྩྭ་ཁྱིབྷ། བྷཆོཐ་རྟེདྷ་ཚུ་ལཱི་དུབྷ་གྲ་རུ་ཕརྟེདྷ་ཟོང་། ཨིདྷ་རཱིང་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་མི་ཆགཥ། 
སེབྷཥ་ཟདི་གཟུགཥ་ཐང་བྲར་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་སོཐ་མི་ཚུགཥ། གའང་ཞ་ནི་ཐང་ཙིགན་ཞ་
ནི། སྐྱི་ཟིང་ཟི་ཟཕཐ་ཟོང་། རྣབྷ་ཤེཥ་རང་ལིང་ཐང་ ཁྱཡ་ཁྱོཡ་ཡཕ་རིཕ་སྦེ་ཟཕཐ་ཟོང་། དེ་
ཕསྒང་ལཱི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཅིག་གཎངབྷ་ཐ་ལཱི་ འ་ང་ཤི་ཤིཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ། ཐ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་དྷ་
སེབྷཥ་སྐྱོ་སྟེ་ ཐོདྷ་ཧིང་འང་ཁོཐ་སི་སི་སྦེ་ཟགྱོ་ཟོང་། སྡུག་ཕསྔར་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཙཐ་མེཐན་
ཅིག་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཥ་གདྷཥ་གཅིག་ཁཡ་བྷ་ཆགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་ཐགོན་ཐ་ སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཐཔྱཐ་
རིག་ལུ་ལ་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་ རིགན་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཝག་ཞིག ཁྱོཐ་ལཱི་ཕཞེཥ་སྒོ་འང་ཕསྔོཛྷ་
རྨབྷ་ཞ་ནི་མེཐ། ཆ་ཡོགཥ་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐ་ནའི་དུཥ་སྐཕཥ་ལཡ་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་ སྲིཐ་ན་
ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ སེབྷཥ་གཟུགཥ་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཨིདྷ། དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་སྐྱིཐ་སྡུག་
འང་ རཥ་ཀྱི་རྟིང་ཕཐཟ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཡང་གི་གཡུཥ་ཐང་ཟཁོཡ་ ཉེཛྷ་ཐང་ཡང་གི་ཡོ་ཚུ་
འང་བྷཏོང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ང་ཤིཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ནཥ། ག་དེ་སྦེ་དྲག་ག་བྷདྷོ་སྟེ་ 
སེབྷཥ་གཟུགཥ་ཟདི་ རོག་རོག་སྐྱོ་ཕ་འང་རང་ཟོང་། ཐ་གཟུགཥ་ཅིག་ཏོཕ་ན་ཅིདྷ་ 
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ཕཏུཕ་ནཥ་བྷདྷོ་སྟེ་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་མེཐ་ནཡ་གཟུགཥ་ཟཙོར་ཕཡ་ཟགྱོ་ཕའི་སྣང་ཕ་ཁྱོཐ་ལཱི་
ཟབྱུང་ཟོང་། ཡང་གི་ཡོ་དེ་ལཱི་ཙཡ་ཐགུའི་ཕཡ་དྷ་ཟཛུར་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ཟདི་
ཡུང་རིང་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ གདྷབྷ་ཐགུདྷ་ནི་ཟཁྱེག་ཟོང། བྱཱཡ་ནི་རཱིར་ཟོང་། དེ་མེདྷ་རཱིང་
འང་ཉེཛྷ་ཚུ་གིཥ་འངདྷ་མེ་ཕཎང་། འངདྷ་ཐོང་དྷང་ཕཙུགཥ། འངདྷ་བ་ཐང་གཅདྷ་གཞདྷ་
ལཱི་བྱིདྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཚུཡ་ལྟ་ཟཛུར་ཥ་བྷ་ཏོཕན་ཐ་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་
ཕཡ་ བག་ཐང་ཥ་རོ་ག་ཡ་གི་ཕཡ་དྷ་ལྟིཡ་ཕའི་སྣང་ཕ་ཁྱོཐ་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་སྦེ་སྡུག་ཕསྔར་
མོང་མི་དེ་ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡའི་གཟུགཥ་ཟཙོར་རཱིང་སྡུག་ཕསྔར་ཅིག་
རཥ་མི་ཟོང་། གཟུགཥ་ཀྱི་ཞེདྷ་ཆགཥ་སྤངཥ་ཏེ་ཐབྱེཡ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་ཐ་ བྷ་
ཡེངཥ་ནཡ་ཟཕཐ་ཞིག དེ་སྦེ་ངོ་སོཐན་ཐ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཏཡ་ན་ཏོཕན་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་ག་དེབྷ་
ཅིག་སྦེ་ རཥ་ངདྷ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་དེ་སྦེ་ངོ་སོཐ་རཱིང་ བྷ་ཤེཥན་སྲིཐན་རཥ་ རོག་སྟེ་ཡ་
གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སཕ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཆེ་
གེ་བྷོ་་་་ཁྱོཐ་ཉོདྷ་ཅིག ཁྱོཐ་དེ་སྦེ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་མི་དེ་ ཁྱོཐ་ཡའི་རཥ་ཨིདྷབྷ་ཐ་ གཝདྷ་
ག་གིཥ་འང་གདྷོཐ་གདྷོཐན་མེཐ། ཡང་གི་རཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གསུབྷ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ཕཎཕ་ཞིག དེ་གིཥ་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཟོང་། དེ་སྦེ་
གཥོརཛྷ་འང་བྷ་ཕཎཕ་ནཡ་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོ་འང་ཕསྒོབྷ་བྷ་ཤེཥ། ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་འང་བྷ་
ཕསྒོབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཙཐ་ཆ་བྷབྷ་སྤུངཥ་ཏེ་རྡེའུ་
ཐཀཡནོ་ཕགྱང་ཟོང་། གཅིག་ཁཡ་ཟོང་མིའི་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་འང་ སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཙཐ་
ག་ཡ་སྤུངཥ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ རྡེའུ་གདྷགནོ་ཕགྱང་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ལཱི་ཁྱོཐ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་
ཟདྲོག་ནི། སགཥ་ནི་ཐང་ཟཚུཕ་ནི། གཟུགཥ་ཟཐཡ་ཏེ་ང་གིཥ་སྡིག་ན་བྷ་ཟཕཐ་ཟེཡ་ལོཕ་
སཕ་རཱིང་ དེ་ཁཡ་གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་གིཥ་ ང་གིཥ་རཥ་ཀྱི་གཥར་ཕའི་མེ་རོང་དྷང་ལཱི་ཕལྟ་གེ་
ཟེཡ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ མེ་རོང་དྷང་ཕལྟཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ན་ག་ཡ་མེ་རོང་དྷང་ ཁྲ་རབྷ་
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རབྷ་ཐང་ གཥར་རི་རི་སྦེ་ཟཏོདྷབྷ་ཐ་ ལོཕ་སཕ་རཱིང་བྷ་པདྷ་ནཡ་ གཤིདྷ་རྗེ་གིཥ་ཨོར་
ལྐོག་ཁ་ལཱི་ཏགན་ཕཎགཥ་སྦེ་ཁྱིཐ་དེ་ཨོར་ལྐོག་བྱེགཥ་ཕཀོ། ཐོདྷ་ཧིདྷ་ཕཎོདྷ། རྒྱུ་བྷ་
ཕཎོདྷ། ཀླཐན་ལྕེ་གིཥ་ཕལྡག ཁྲག་ཟཐུང་། ལ་ཞ། རཱི་ཎོ་རྨུཡ་རཱིང་ཤི་མི་ཕཏུཕ། 
གཟུགཥ་ཐབྷ་དུབྷ་ཕཎང་ཕརབྷ་རཱིང་ རོག་སྟེ་ཡ་ཤུར་མེཐ་ཟགྱོ་ཟོང་། རོག་ཅི་རོག་ཅི་
ཕརབྷན་ཐ་ སྡུག་ཕསྔར་སོབྷ་མོང་ཟོང་། དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་ རྡེའུ་ཐཀཡནོ་ཕགྱངཥ་ཏོདྷ་རཱིང་ 
ཁྱོཐ་ཡ་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག བྷ་སགཥ་ཤིག ལོཕ་ཨིདྷ། གཤིདྷ་རྗེ་ལཱི་བྷ་ཟདྲོགཥ་ཤིག ཁྱོཐ་
ཡ་སེབྷཥ་གཟུགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ གཥཐ་མི་ཐང་ཕརབྷ་མི་ཏོདྷ་རཱིང་ཤི་ནི་ཟདིནི་མེཐ། ཐོདྷ་
ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་སྟོང་ནའི་ཟོཐ་གཟུགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཟདྲོག་མི་ཐགོ། གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་ཡང་བྷཐངཥ་
ཟཁྲུར་ཕའི་སྟོང་ནའི་ཟོཐ་ལཱིཥ་ཅིག་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཡ་འང་ཕག་ཆགཥ་སེབྷཥ་གཟུགཥ་སྟོང་ན་
ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱིཥ་སྟོང་ན་ཉིཐ་ལཱི་གླགཥ་ཟཁེར་མི་ཚུགཥ། ཡང་ཕཞིདྷ་
མེཐ་མི་གིཥ་ ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་མི་ལཱི་གླགཥ་ཟཁེར་མི་ཚུགཥ། ཡང་གི་ཟཁྲུར་སྣང་མེདྷ་ནའི་
ཥོ་ཥོ་ཅིག་ཐང་ ཕྱི་ཁ་རཥ་གཤིདྷ་རྗེ་ཐང་ལྷ། ཟདྲེ་ཐང་ཡཀྴ་གླང་བྷགོ་ཅདྷ་ཚུ་འང་ ངོ་བྷ་
ཅིག་གྲུཕ་གྲུཕན་ཅིག་མེཐན་རཥ་ ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག དུཥ་དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་ ག་ཡ་ཕཡ་
ཐོ་ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཕསྒོབྷ་བྷ་ཤེཥ་ན་
ཅིདྷ་ རོག་སྟེ་ཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ཟདྲོག་སྣང་རང་མི་གི་ངོ་ཕོ་དེ་ལཱི་ ཧྲིག་ཧྲིག་ཕལྟ་ཞིག ངོ་ཕོ་ཡང་
ཕཞིདྷ་བྷ་གྲུཕ་ནའི་སྟོང་ན་ཅིག་བྷཏོང་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཆོཥ་སྐུ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ། སྟོང་ན་
དེ་འང་སྟོང་རྐྱང་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ སྟོང་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདྲོགཥ་ནཥ་བྷདྷོ་ཕའི་རིག་ན་ཟདི་ 
གཥར་རི་རི། ཁྲ་ལྷབྷ་ལྷབྷ་ཟཕཐ་མི་ཅིག་འོཐ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུའི་
ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ། སྟོང་ན་ཐང་གཥར་ཕ་གཉིཥནོ་འང་ ཁ་བྷ་བར་ཕཡ་སྟོང་ནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་
གཥར་རི་རི། གཥར་ཕའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་སྟོང་ན། གཥར་སྟོང་གཉིཥནོ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་
སེབྷཥ་འང་ཟོཐ་གཥར་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་མི་ཅིག་ ཐ་ལྟོ་ཡང་ལཱི་ཕཅོཥ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ཏེ་
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འོཐ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ངོ་ཕོ་ཉིཐ་ཀྱི་སྐུ་ཟདི་ཨིདྷ། དེ་འང་དེ་ཉིཐ་ཀྱི་ཡང་བྷཐངཥ་བྷ་ཕཀག་ནཡ་
ག་ཅི་འང་ལཡ་མི་ཅིག་འོཐ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཐུགཥ་རྗེ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་
བུ། དེ་སྦེ་སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ཕལྟ་ཞིག ངོ་ཤེཥན་མབྷ་གྱིཥ་སྐུ་ཕཞི་ཆ་ཙངབྷ་སྦེ་ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། བྷ་ཡེངཥ་ཤིག ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཉིཥནོ་གི་
ཥ་བྷཙབྷཥ་ཟདི་ཁ་རཥ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ། དུཥ་ཐ་ལྟོ་ཁག་ཆེཛྷ་ཟདི་གི་སྐཕཥ་ཡེངཥ་ན་ཅིདྷ་ 
དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་རཥ་ཟཏོདྷ་ནིའི་དུཥ་སྐཕཥ་མི་ཟོང་། སྐཐ་
ཅིག་གཅིག་གིཥ་བྱེ་བྲག་ཕྱེཐ༔ སྐཐ་ཅིག་གཅིག་གིཥ་རོགཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ༔ ཟེཡ་མི་ཐ་རུཥ་
འོཐདྷ་འོཐན་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཡ་ཁ་མ་ཚུདྷ་ཙོཐ་ཡེངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕཡ་ཐོ་དེབྷ་ཅིག་ལཡ་རཱིང་
ངོ་ཤེཥ་ནཡ་ ཟདྲོག་སྣང་དེབྷ་ཅིག་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཡེངཥ་ཥོང་ན་
ཅིདྷ་ ཕཀྲིདྷ་གྱི་ཕསྣཡ་ཏག་ཐོག་སྟེ་ཏཡ་ཥ་མེཐ་ནའི་ཥ་གདྷཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་
གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ཞིག ཟེཡ་ངོ་སོཐན་ཐ་ གོང་ལཱི་ངོ་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ ཟདི་ཁཡ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་
ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་ཟོང་། དེ་སྦེ་ཕསྒོབྷ་བྷ་ཤེཥ་མིའི་མི་གདྷགན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕལཐ་
ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་སྦེ་ཕསྒོབྷ་བྷ་ཤེཥ་ན་ཅིདྷ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་ཆོཥ། ཐགེ་
ཟདུདྷ་ཐང་ཟཔགཥན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ཚུ་ དྲདྷ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཟདྲོག་
ཟཇིགཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ག་ཡ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཐང་ འངདྷ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་ཐབྷ་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག 
མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཐཕང་ག་ཞུ་ཕའི་གཥང་བྷཙདྷ་ག་ཕཎགཥ་ཐང་ བླབྷ་དྲདྷ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ 
གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ལཱི་ཕལཐ་ཞིག བག་ལཱི་བུཐ་རཱིང་མི་གདྷོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟདྲོག་
སྣང་སྤང་ཞིག ཟེཡ་ཕལཐ་དེ་ངོ་སོཐ་མི་ཟདི་གིཥ་འང་ གོང་ལཱི་བྷ་གྲོར་མི་འང་ཟདི་ཁཡ་
གྲོར་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་བྷ་ཤེཥ་བྷ་གྲོར་ཕ་སྲིཐ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཨུ་ཚུགཥ་ཟདི་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། 
ཐོ་རཱིང་གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་ཞིདྷ་དྷ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕལཐ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་
བུ། ཐ་ལྟོ་གི་སྣང་ཕ་དུབྷ་གྲ་རུ་ ཟཕྲར་ཕདེ་ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་གདྷཥ་ཟདྲོག་སི་སི་ཁཡ་
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ཕཀོ་མི་འང་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་རོ་སྒྱོགཥ་ཀྱི་ཟཕྲུར་ཆཥ་ཐང་ཟདྲཛྷ་ཨིདྷ། ཐ་ལྟོ་
ཆགཥ་ན་ཐང་ཁྲོཥ་ནའི་སྣང་ཕ་རྩ་རཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡ་བྷཏོ་རིཥ་ཁཡ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་
ཅིདྷ་ བྷཏོ་རིཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ རྟིང་ཤུར་ལཱི་ཉེཛྷ་ཉེ་ཙདྷ་ཚུ་གིཥ་གཤིདྷ་ནོའི་
ཐོདྷ་ལཱི་ཕསྔོ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་གི་སོག་ཕཅཐ་དེ་ཙོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ 
ཁྱོཐ་ལཱི་བྷ་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ ཞེ་སང་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ དེ་གིཥ་རྒྱུ་ཟཕཐ་
དེ་ཐམར་ཕ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། རྟིང་ཤུར་ལཱི་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཞེ་སང་བྷ་
ཕསྐྱེཐ་ནཡ་བབྷཥ་ན་སྒོབྷཥ་ཤིག ཐོ་རཱིང་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཁྱོཐ་ཡའི་རྒྱཕ་ཁཡ་ལཱིཥ་ནའི་རྒྱུ་དྷོཡ་ལཱི་
ཆགཥ་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ནི་ཐང་ འངདྷ་ཁྱོཐ་ཡའི་རྒྱུ་དྷོཡ་ཚུ་ ཡོགཥ་གཝདྷ་ཚུ་གིཥ་ཐཕང་སྟེ་ 
སོཐ་འོཐན་ཤེཥ་སྦེ་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་རྒྱུ་དྷོཡ་དེ་ཚུ་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་ ཤུར་བྷཡ་ལཱིཥ་ནའི་མི་ཚུ་ལཱི་ 
ཞེ་སང་རངཥ་རངཥན་དེ་གིཥ་ རྒྱུ་བྷཙབྷཥ་སྦྱཡ་ཏེ་བྷཏོ་རིཥ་ཟཏོཕ་ནི་འང་ཐམར་ཕ་ཐང་ 
འངདྷ་ཡི་དྭགཥ་ལཱི་ཏཐ་རི་ཕ་རི་སྐྱེ་ཟོང་། དེ་ཕ་ཟདི་ ཁྱོཐ་ཡ་རྟིང་ཤུར་གྱི་རྒྱུ་དྷོཡ་ལཱི་ཆགཥ་
སེབྷཥ་སྐྱེཥ་རཱིང་ གཟུང་ནིའི་ཐཕང་ཙཐ་ནི་མེཐ། ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་པདྷ་མི་ཏོགཥ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
ཤུར་གྱི་རྒྱུ་དྷོཡ་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཐང་ ལ་ཞེདྷ་སྤངཥ་ཏེ་རྩ་ཕ་རཥ་ཕཀོ་ཞིག རུ་ཕ་སྤང་ཞིག 
ཁྱོཐ་ཡའི་རྒྱུ་དྷོཡ་ལཱི་ ག་གིཥ་སོཐ་འོཐན་ཨིདྷ་རཱིང་ཡ་ སེཡ་སྣ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་
སྤང་ཞིག བླབྷ་ཐང་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ལཱི་ཕུར་གེ་བྷདྷོ་ཕའི་སེབྷཥ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་ཕསྐྱེཐ་
དེ་ བྷ་ཆགཥ་བྷ་ཞེདྷ་ནའི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ཞིག ཐོ་རཱིང་ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ལཱི་གཤིདྷ་ནོའི་ཆོ་ག་ཀཾ་
ཀ་ནི་ཕགྱང་ནི་ཐང་། ངདྷ་ཥོང་སྦྱོང་ཕའི་སྔགཥ་ཚུ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཕགྱངཥ་རཱིང་ དེ་གིཥ་
ཚིག་བྷ་ཐག་ན་ཐང་གཉིཐ་ཏར་ཕ། སེབྷཥ་ཡེངཥ་ན་ཚུ་ཟཕཐ་མི་ཐང་ ཐབྷ་ཚིག་ཐང་སོབྷ་
ན་བྷ་གམང་ཕ། བྷ་གམང་ཕའི་བ་སོཐ་དེ་ཚུ་ ཁྱོཐ་ཡའི་རཥ་ཀྱི་བྷངོདྷ་ཤེཥ་ཆུང་ཀུ་གིཥ་
བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཡ་ཐཐ་རོག་ཐང་རོག་ལྟ་སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ། ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་ 
རཥ་གདྷགནོ་ཚུ་ཐང་། ཆོཥ་སོཐ་ཐང་ཆོ་ག་བྷ་ཐག་མི་ཚུ་འང་ཤེཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ དེ་ལཱི་ཁྱོཐ་
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ཀྱིཥ་བྷདྷོཛྷ་ཨིདྷ། ཧ་ཁ་ ཟདི་ཚུ་གིཥ་ང་བྷགུ་ཕསྐོཡ་ཡི། ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཕསྐོཡ་ཡི་བྷདྷོ་སྟེ་ 
གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་བློ་པབྷ་སྟེ་སེབྷཥ་བྷ་ཐགཟ་ཕ་སོབྷ་ཐང་བྷབྷ་ ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་ཐཐ་ན་བྷ་
ཟཕཐ་ཕའི་ཏོག་ཁཡ་ རོག་ལྟ་ཐང་བྷ་ཐཐན་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་གིཥ་རྒྱུ་ཟཕཐ་དེ་ ཨིདྷ་
ཅི་མིདྷ་ཅི་ངདྷ་ཥོང་ལཱི་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ པདྷ་ན་ཕ་གདྷོཐ་ན་སོབྷ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
ཁྱོཐ་ཡའི་རྟིང་ཤུར་གྱི་བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་གིཥ་ ཆོཥ་སོཐ་བྷ་ཐག་ན་ག་དེ་སྦེ་ཡ་ཟཕཐ་ཏོདྷ་
རཱིང་ དུབྷ་རུ་ང་ཡའི་སྣང་ཕ་བྷ་ཐགན་ཟོང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གསུང་ལཱི་བྷ་ཐགན་ག་རཥ་
ཟོངབྷ། ཡང་གི་གཐོང་གི་གྱིཕ་བྷ་མེ་རོང་ལཱི་པོགན་ཐང་ཟདྲ། ང་ཡ་བྷཏོང་སྣང་བྷ་ཐག་ནའི་
སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ཟདི་ཚུ་ཏོདྷབྷ་རྨབྷ། ཟདི་ཚུནི་སྐུ་ཐགེ་ཟདུདྷ། གསུང་ཐབྷ་ཆོཥ། ཐུགཥ་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སྐྱཕཥ་སུ་བྷཆིཟོ་བྷདྷོ་ཕའི་ཐཐ་ན་ཐང་ཡིཐ་ཆེཥ་
སྙིང་ཏག་ན་རཥ་ཟཕཐ་ཞིག དེ་གིཥ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཤུར་བྷཡ་ག་ཅི་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་
པདྷབྷ་ཎདྷ་ཎདྷ་ཨིདྷ། དེ་སྦེ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ ཁག་ཆེཛྷ་རཥ་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་
ཞིག ཐོ་རཱིང་ཁྱོཐ་ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ངདྷ་ཥོང་གི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་
ཕསྒང་ ཤུར་བྷཡ་ཉེ་ཙདྷ་ཚུ་གིཥ་སྡིག་ན་ས་ཕསྲེཥ་ནའི་ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་
ཐང་། བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་གིཥ་འང་ ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱིཥ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལུགཥ་ལོབྷ་
སྦེ་ཟཕཐཛྷ་བྷཏོང་སྟེ་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་དེ་ལཱི་ཐགཟ་སོ་སོབྷ་སྐྱེཥན་རྐྱངབྷ་གཅིག་གིཥ་ དེ་གིཥ་
རྒྱུ་ཟཕཐ་དེ་ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་ལཱི་བུཐ་ནི་འང་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་ཎདྷ་ཎདྷ་རོག་ནིའི་པདྷ་ན་འོཐན་
རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་བྷ་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་ ཐཐ་ན་གའོ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་
ནི་ཟདི་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ཞིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་
གྱི་བུ། བྷཐོཡ་ཕསྡུ་ཕ་ཅིདྷ་ ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ཕཡ་ཐོའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ལཱི་ རྟེདྷ་མེཐན་རཥ་ འང་ཞིང་
ཟཔཡ་ཕ་དེ་ལཱི་ ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ནའི་སྣང་ཕ་ག་ལཡ་མི་ཟདི་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
སྡིག་ནའི་ལཱ་ག་ཅི་འང་སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་བྷདྷོ་ཕཡ་ཁྱོཐ་ཡ་ཁ་ཐུདྷ་རུ་འོཐདྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་
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ཞིག ཁ་ཐུདྷ་མེཐ་རཱིང་འང་ཡིཐ་ཆེཥ་ཐང་ཐཐ་ན་ཟཕཐ་ཞིག ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཐང་ཟཔགཥན་
ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག བློ་གཎཐ་དྲག་ནོའི་སྒོ་རཥ་སྨོདྷ་རབྷ་ཟདི་འང་
ཕཎཕ་ཞིག  
 

ཀྱེ་བྷ་ཐགཟ་ཕའི་གྲོགཥ་ཐང་བྲར་དྷཥ་གཅིག་པུཡ་ཟཁྱབྷཥ༔ ཡང་སྣང་སྟོང་ནའི་གཟུགཥ་
ཕརྙདྷ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ 
ཧ་ཁ་ཐགཟ་ཕའི་ཡོགཥ་ཐང་བར་ཏེ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཁྱབྷཥ་ཡི། ཡང་བྷཐངཥ་སྟོང་ནའི་གཟུགཥ་
ཕརྙདྷ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་ཟདི་ཁཡ། 
  
ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཐུགཥ་རྗེའི་ཤུགཥ་ཕྱུངཥ་ར༔ སྔངཥ་སྐྲག་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་
མི་ཟབྱུང་ལོག༔  
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་ཕཀྲིདྷ་གྱི་ཤུགཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཕཡ་ཐོའི་ཟདྲོག་ནི་ཟཏོདྷ་བྷ་ཕཅུག 
  
རཥ་ངདྷ་ཐཕང་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་མ་དྷ༔ ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཡིཥ་སྡུག་ཕསྔར་སེར་ཕཡ་ལོག༔  
རཥ་ངདྷ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཡི་ཐབྷ་ལྷ་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཕཥར་ཕཅུག་ཅིག 
  
ཆོཥ་ཉིཐ་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་སྟོང་ལྡིཡ་མ་དྷ༔ ཏབྷཥ་ཅཐ་ཡིག་དྲུག་སྒྲ་རཱི་ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔  
ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཡང་སྐཐ་ཟབྲུག་སྐཐ་སྟོང་སྦེ་ལྡིཡཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཆ་བྷབྷ་བྷ་ཎིའི་སྒྲ་སྦེ་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག 
  
སྐྱཕཥ་མེཐ་རཥ་ཀྱི་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོཥ་ཕཐག་ར་ཕསྐྱཕ་དུ་
གཥོར༔  
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སྐྱཕཥ་མེཐ་ནཡ་རཥ་ཀྱི་རྟིང་ཕཐཟ་ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱིཥ་ང་ལཱི་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་
གདྷང་། 
 
ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མོང་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་ཟཆཡ་
ཕཡ་ལོག༔  
ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ཕའི་དུཥ་ཟདི་ཁཡ་ ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་ལཡ་ཕཅུག་
ཅིག 
 
དེ་སྐཐ་དུ་སྨོདྷ་རབྷ་དྲག་ནོ་ཏོཕ་ཅིག༔ རབྷ་སྣ་ཟདྲེདྷ་ངེཥ་ཥོ༔ མི་ཕསླུ་ངེཥ་ན་ཏག་ཆོཥ་
ཀྱིཥ་ཤིདྷ་ཏུ་གར་ཆེཟོ༔  
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྨོདྷ་རབྷ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཕཎཕ་ཞིག རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། བྷ་ལྷུཛྷ་ཏག་ཆོཐན་
རཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་ཆེ་དྲགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།། 
ཟེཡ་སཕན་ཐ་ དྲདྷབྷ་ཥཐ་དེ་ ངོ་ཤེཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཙཡ་ལུ་ 
ལ་ཟཕཐ་རཱིང་ རཥ་ངདྷབྷ་ཤུགཥ་ཆེ་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ངོ་ཤེཥན་ལཱ་ཁགན་རཥ་ ཐོ་རཱིང་
ཙཡ་ལུ་ལ་ཧེང་སྐར་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ པདྷ་ན་སོབྷན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ རོག་སྟེ་ཡ་གཤིདྷ་ནོའི་མིང་
ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་སྦེ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་སཕ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཧེ་བྷའི་དེ་ཚུ་ལཱི་དྲདྷབྷ་
གིཥ་ཕཐཟ་བྷ་ཟུདྷ་ན་ཅིདྷ་ དུཥ་ཟདི་ཁ་རཥ་ཚེ་ཧེ་བྷའི་གཟུགཥ་ཟདི་ཧེང་སྐར་ཡ་བྷ་
བྷཏོངབྷ་ཟགྱོ་སྟེ་ ཤུར་བྷའི་གཟུགཥ་ཟདི་ཧེང་སྐར་ཡ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཟོངབྷ་ཐ་ དེ་ལཱི་
སེབྷཥ་སྐྱོ་སྟེ་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྡུག་ཕསྔར། ཐ་གཟུགཥ་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཏོཕ་རཱིང་ཟཙོར་
ཐགོ་ནཥ་བྷདྷོ་སྟེ་ ག་ཏོཕ་ག་ལྷོཐ་ཎབྷ་ཎོབྷ་སྦེ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་ཟེཡ་
དྲུག་ལཡ་ཏེ་ རཥ་ཀྱིཥ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཟདི་གམོ་ཆེཛྷ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། 
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དྷ་ཞིག ཟོཐ་དྲུགནོ་ཟདི་ག་ཅི་སྨོ་ཟེཡདྷ་ ལྷ་གི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་ཕཀྱག་མེཐན་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། 
དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ལྷ་མིདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཐབྷཡནོ། མི་གི་ཟོཐ་སོདྷབྷོ། དུཐ་ཟགྲོའི་ཟོཐ་ལྗང་ཁུ། ཡི་
དྭགཥ་ཀྱི་ཟོཐ་སེཡནོ། ཐམར་ཕའི་དུ་བྷཐོག་ཕཀྱག་མེཐ་ཐང་ཕཅཥ་ ཟོཐ་དྲུགནོ་དེ་ཚུ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེབྷ་ཅིག་ཁཡ་གཟུགཥ་ཀྱི་ཁ་ཐོག་འང་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནིའི་ཟོཐ་ཀྱི་ཁ་ཐོག་སྦེ་ཟཏོདྷ་
ཟོང་། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེའི་དུཥ་ཕསྒང་གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་རྩ་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟོཐ་
ག་ལཡ་མི་དེ་ ཟཔགཥན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཟོཐ་དྷབྷ་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ 
ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ཨིདྷ་བྷདྷོ་སྟེ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་རྩ་ཆེ་ལོཥ་ཅིག་ཨིདྷ། 
ཟདི་ཁག་ཆེ། སྐྱེ་ཕ་ཕཀག་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་ཁྱོཐ་ཡ་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ག་ཨིདྷ་མི་དེ་མིག་ཟཕྲུར་
ཕཟུབྷ་སྦེ་ བྷཏོང་རཱིང་ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་ནཡ་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཐག་
ནའི་སྒྱུ་ལཱིཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཡི་ཐབྷ་དེ་བྷཏཟ་བྷ་རཥ་འར་ཏེ་ ག་ནི་འང་ཡང་ཕཞིདྷ་
བྷ་གྲུཕ་ནའི་སྟོང་གཥར་ཟཛིདྷ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ ཧ་ཙི་ཅིག་ཕཝག་ཞིག ཐོ་རཱིང་ཡི་ཐབྷ་སྦེ་
སྒོབྷཥ་ཤིག ཐོ་རཱིང་ཟོཐ་གཥར་སྒོབྷཥ་ཤིག དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཥོཡ་ཡི་ཥོཡ་ཡི་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ 
དེའི་ཤུར་བྷཡ་ཤེཥ་ན་འང་བྷཏཟ་བྷ་རཥ་འར་ཏེ་ གདྷབྷ་ཁ་གིཥ་ག་ཁྱཕ་ཤེཥ་ན་གིཥ་
ཁྱཕ། ཤེཥ་ནཥ་ག་ཁྱཕ་ཆོཥ་སྐུ་གིཥ་ཁྱཕ། ཆོཥ་སྐུ་སྟོང་ཉིཐ་སོཥ་བྲར་གྱི་ཏོག་ལཱི་ལྷབྷ་
ལྷབྷ་ཕཝག་ཞིག དེ་གི་ཏོག་རཥ་སྐྱེ་ཕ་ཕཀག་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་འང་སྦྱང་ཕ་
ཉུང་སྟེ་ཟདྲིཥ་ཆ་མེཐ་མི་ཚུ་གིཥ་ངོ་མི་ཤེཥན་རཥ་ ཐོ་རཱིང་དྷོཡ་ཏེ་བྷངར་སྒོ་ཟཙོར་ཏེ་
ཟགྱོཛྷ་རཥ་ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཁག་ཆེཛྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ གཤིདྷ་ནོའི་མིང་
ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་ཞིདྷ་དྷ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཨིདྷ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་
ངོ་བྷ་ཤེཥདྷ་ དེ་གི་ཕསྒང་ལཱི་ རཥ་ཀྱི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ འཡ་ལྟ་ཟགྱོ་ཕ་ཐང་ཕྲང་སྟེ་ཟགྱོ་ཕ། 
བྷགུ་ཎོ་ཟགྱིཡ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་དེ་ཁཡ་ ཁྱོཐ་ཡ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་སྒོབྷཥ་
ཤིག སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ་ཞིག དེ་རཥ་གོང་ལཱི་ཕལཐ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ རླུང་ཟཚུཕ་ཐང་ཁ་ཆཡ། 
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སེཡཛྷ་ཐང་གདྷག་དུང། མི་ལུ་ལ་གིཥ་ཕཐཟ་ཟོང་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ དེ་ཁ་རཥ་བོགནཐ་ 
ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་མེཐ་མི་ཚུ་ སྡུག་ཕསྔར་གྱི་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་བོག་ནའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཟོང་། ཕཥོཐ་
དྷབྷཥ་འོཐ་མི་ཚུ་ཕདེ་ཎོག་ཎོ་གི་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་ལྷོཐ་ནའི་སྣང་ཕ་ལཡཛྷ་ཨིདྷ། དུཥ་དེབྷ་
ཅིག་ཁཡ་ རཥ་ལྡདྷ་གྱི་བུ་ཕོྱགཥ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཐང་ གདྷཥ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་དྷའི་རྟགཥ་ག་ཡ་
དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ཁཡ་ལཡ་ཏེ་ཟོངབྷ་ཐ་ ཟདི་ཕསྒང་ལཱི་ གཐབྷཥ་ངག་གི་ཐོདྷ་ཐག་ཞཕ་དྲགཥ་
ལུ་ལ་འོཐན་རཥ་ བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་དྷ་ཞིག ཧེ་བྷའི་ངོ་སོཐ་ཀྱི་ཕཅུཐ་དེ་ཚུ་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ 
ཟདི་དྷ་སྦྱང་ཕ་ཉུང་མི་གིཥ་འང་ ཐོདྷ་ཐག་ངོ་ཤེཥ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་དྷ་ཞིག ཐ་ཟཕཐདྷ་ཟདི་
གི་དུཥ་ལཱི་ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་དྷ་ཟཏདྷ་དྲདྷབྷ་ཕཎོདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེཛྷ་རཥ་ 
དེ་ཕཀག་ཏཕཥ་ལཱི་གཉིཥ་ཨིདྷ། ཟཛུར་མིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཕཀག་ནི་ཐང་ ཟཛུར་ནིའི་བྷངར་
སྒོ་ཕཀག་ནི་གཉིཥ་འོཐ། དེ་ལཱི་ཟཛུར་མིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ཕཀག་ནིའི་བྷདྷ་ངག་ཟདི། ཐཕའི་
རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། གཤིདྷ་ནོ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་ཐབྷ་ག་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ མིག་ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་སྦེ་ 
བྷཏོང་རཱིང་ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་མི་ཆུ་དྷང་གི་ཟླཛྷ་ཐང་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཁྲ་རབྷ་རབྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཡི་
ཐབྷ་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐདྷ་ཟཔགཥན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ཡ་ཨིདྷ་བྷདྷོ་སྟེ་ཁྲ་ལྷབྷ་ལྷབྷ་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག 
དེ་རཥ་ཡི་ཐབྷ་ཟུཡ་རཥ་འར་ཏེ་ ག་ནི་འང་བྷ་བྷདྷོ་ཕཡ་ཟོཐ་གཥར་སྟོང་ན་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག 
ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཐོདྷ་ཐག་ཞཕ་དྲགཥ་ཅིག་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་བྷངར་དྷང་མི་ཟཛུར་ཟེཡ་གསུངཥབྷ་
རཥ་ དེ་སྦེ་སྒོབྷཥ་ཤིག ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ དེ་གིཥ་འང་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷངར་དྷང་
ཟཛུར་ནིའི་ཟགོ་ཕཙུགཥ་ནི་ཟཕཐ་རཱིང་འང་ ཟཛུར་ཥའི་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནིའི་གཐབྷཥ་
ངག་ཞཕ་དྲགཥ་འོཐན་རཥ་ཁྱོཐ་ཡ་དྷ་ཞིག ཕཡ་ཐོའི་རྩ་ཚིག་གི་དྷང་རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་
གསུངཥ་འོཐ། ཁྱོཐ་ཡ་ངེ་གི་རཐ་ཥོཐ་ཟཕཐ་ཞིག  
ཀྱེ་བྷ་ཕཐག་ར་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་དུཥ་ཟདིཡ༔ ཟདུདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ར་ཕཟུང་
བཥ་དྷཥ༔  
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ཧ་ཁ་ང་ལཱི་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་ཟདི་ཁཡ་ ཟཐོཐ་ན་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཟུང་
ཞིདྷ་དྷ།  
ཕཞང་ནོ་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ར་དྷདྷ་གྱིཥ་བྷཐུཐ༔ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་དྷཥ་རཱི་རོག་དྲདྷ་ནཡ་བ༔  
ཕཞང་ནོ་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ལཱི་ལཱ་ཁག་ཟཕཐ་སྦེ་བྷཐུཐ། བྷངར་སྒོ་ཕཀག་སྦེ་གདྷཥ་ཟགྱུཡ་
སེབྷཥ་ཁཡ་དྲདྷ། 
སྙིང་རཱིཥ་ཐག་སྣང་ཐགོཥ་ནའི་དུཥ་ཤིག་ཡིདྷ༔ མིག་སེཡ་སྤོངཥ་ར་བླ་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་
སྒོབྷཥ༔  
ཕརོྩདྷ་ཤུགཥ་ཡིཐ་ཆེཥ་ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཅིག་ཨིདྷ། མིག་སེཡ་སྤངཥ་ཏེ་བླ་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་
སྒོབྷཥ་ཤིག  
ཟེཡ་ཁ་རཥ་འང་ དེ་སྦེ་ལྷང་ལྷང་སཕ་སྟེ་དྲདྷ་སྐུར་ཟཕཐ་ཞིག དེ་གི་ཐོདྷ་ཐག་ཕསྒོབྷཥ་སྦེ་
བྷཥ་ལུདྷ་ཟཕཐ་ཐགོན་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ཐ་དེ་གི་ཐོདྷ་ནི། ཕཐག་ར་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཟཆཡ་
དུཥ་ཟདིཡ༔ ཟེཡ་མི་ཟདིནི་ ཁྱོཐ་ཐ་ལྟོ་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་འོཐན་ཨིདྷ། དེ་གིཥ་
རྟགཥ་སྦེ་ཁྱོཐ་ཡ་ཆུའི་དྷང་ལཱི་ཕལྟ་ཐ། ཁྱོཐ་ཡའི་ངོ་སྤུ་མི་བྷཏོང་། གཟུགཥ་ལཱི་གྱིཕ་བྷ་འང་
མེཐ། ཟ་ནཱི་གཟུགཥ་ལ་ཁྲག་གི་ཕུངནོ་མེཐ་ནཡ་ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སེབྷཥ་གཟུགཥ་
ཟཁྱབྷཥ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ། ཐ་ཟཕཐདྷ་དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་སེབྷཥ་
ཁཡ་གཟུང་ཐགོ། ཐ་ལྟོནི་དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག་གམོ་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། རྟ་ཁ་སཕ་ཀྱིཥ་
ཕསྒྱུཡ་ཕསྒྱུཡཛྷ་ཐང་ཟདྲཛྷ་ཨིདྷ། དྲདྷབྷ་ག་ཏེ་གཎཐ་མི་ཟདི་ཟགྲུཕ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ངདྷ་
ནའི་ལཱ་ཚུ་སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་བྷདྷོ་ཕཡ་ མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཆོཥ་ཐང་གཐབྷཥ་ངག ཐཕང་ཐང་
ལཱིང་། ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཚུ་ག་ཐང་ཟབྲེར་མི་ཟདི་ ཐ་ལྟོ་ཡ་དྲདྷ་ཞིག ཕཞང་ནོ་རཥ་
ཀྱི་ལཱ་ཟཕྲོ་ལཱི་ལཱ་ཁག་སྦེ་བྷཐུཐ་ཞིག གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཁག་ཆེ་ཟོང་། བྷ་རྗེཐ་ཞིག བྷ་
ཡེངཥ་ཤིག འཡ་ཟགྱོ་བྷཡ་ཟགྱོའི་བྷ་བྷཙབྷཥ་ཟདི་ དུཥ་ཙོཐ་ཐ་རུཥ་ཨིདྷ། སྒྱིཐ་ངདྷ་



~ 103 ~ 
 

དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ སྡུག་ཕསྔར་གཎདྷ་རྐྱང་ཟབྱུང་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་ཐ་རུཥ་ཨིདྷ། དྲདྷབྷ་
རྩེ་གཅིག་ཁཡ་གཟུངབྷ་ཐ་ ཕདེ་ཕ་གཎདྷ་རྐྱང་ཟཏོཕ་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་ཨིདྷ། དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་
སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག ཕཞང་ནོ་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ལཱི་ལཱ་ཁག་སྦེ་བྷཐུཐ་ཞིག ཐནི་བྷངར་སྒོ་
ཕཀག་ནིའི་དུཥ་ལཱི་ཕཕན་ཨིདྷ། བྷངར་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་འུཡ་རོག་དྲདྷ་ཞིག ཨུ་ཚུགཥ་ཐང་
ཐག་སྣང་ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཅིག་ཨིདྷ། ཟེཡ་གསུང་མི་ཟདི་ ཐ་ལྟོ་ཡ་དུཥ་ལཱི་ཕཕན་རཥ་ ཐང་
ན་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ཐ། དེ་འང་ཕཀག་ཏཕཥ་ལྷབྷ་ན་ལྔ་འོཐན་རཥ་ སེབྷཥ་ཁཡ་ལུགཥ་
ལོབྷ་སྦེ་ཟུངཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཟདི་ཕསྒང་ལཱི་པོ་བྷོ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕའི་
སྣང་ཕ་ཁྱོཐ་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། དེ་བྷཏོངབྷ་ཐ་ལཱི་ དེ་གི་ཕཡ་དྷ་བྷ་ཟཛུར་ཕཡ་ དྲདྷ་ན་གིཥ་
ཕཟུང་སྟེ་ པོ་བྷོ་གཉིཥནོ་བླབྷ་འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥ་སྦེ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་ཟཙར། སེབྷཥ་ཀྱིཥ་
བྷཆོཐ་ན་ཕུར། ཐཐ་ན་དྲག་ནོ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཆོཥ་ཞུ་གེ་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷབྷ་མབྷ་གྱིཥ་ བྷངར་སྒོ་
ཏག་ཆོཐ་རྦཐ་ཆོཐ་ཕཀག་ཟགྱོ་ཟོང་། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ དེ་གིཥ་བྷ་ཕཀག་ནཡ་བྷངར་དྷང་
ཟཛུར་ཥག་ཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ བླ་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥནོ་ཟདི་ ཡི་ཐབྷ་ག་ཟཕཐ་མི་ཅིག་
ཟཕཐ་རཱིང་ ཡི་ཐབྷ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ཕསྒོབྷཥ་སྦེ་ དེ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་མི་
ཕུར། ང་ལཱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཞུ་གེ་བྷདྷོ་ཕའི་ཐཐ་ན་ཤུགཥ་སྦེ་སྐྱེཐ་ཞིག དེ་གིཥ་བྷངར་སྒོ་
ཕཀག་ཟོང་། དེ་རཱིང་དེ་གིཥ་འང་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཥག་ཥ་ཟཕཐ་
ཕ་ཅིདྷ། གསུབྷ་ན་ཆགཥ་སང་རོག་ནའི་གཐབྷཥ་ངག་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་སྐྱེ་ཕ་ལྷབྷ་
ན་ཕཞི་འོཐ་ཥ་རཥ་ སྒོང་སྐྱེཥ་ཐང་བྷངར་སྐྱེཥ། རྫུཥ་སྐྱེཥ་ཐང་དྲོཐ་གཤེཡ་རཥ་སྐྱེཥ་ན་
ཐང་ཕཞི་འོཐ། དེ་འང་སྒོང་སྐྱེཥ་ཐང་བྷངར་སྐྱེཥ་གཉིཥ་ཆ་ཟདྲ། ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་པོ་བྷོ་
གཉིཥནོ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཥཡ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཐང་སང་ཕའི་ཐཕང་
གིཥ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཏེ་ རྟ་ཐང་བ། ཡོ་ཁྱི་ཐང་མི་ར་ཥོགཥ་ན་ག་ཏེ་སྐྱེཥ་རཱིང་ཟདྲ། ག་
དེབྷ་ཅིག་སྦེ་པོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་ཟདི་པོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ ཧ་ན་ལཱི་ཞེ་སང་ཤུགཥ་
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སྦེ་སྐྱེ་ཟོང་། ཧའི་ལཱི་མིག་སེཡ་ཐང་ཆགཥ་ན་སྐྱེ་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཟོང་། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་བྷོ་
སྦེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་ཟདི་བྷོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ ཧའི་ལཱི་ཕྲག་ཐོག་ཐང་མིག་སེཡ་ཤུགཥ་
སྦེ་སྐྱེ་ཟོང་། ཧ་ན་ལཱི་ཆགཥ་ན་ཐང་པངཥ་སེབྷཥ་ཤུགཥ་སྦེ་སྐྱེཛྷ་ཐ་ཡ་ དེ་གིཥ་རྒྱུ་ཟཕཐ་དེ་
བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཏེ་ ཐིག་ལུ་ཐཀཡནོ་ཐང་ཐབྷཡནོ་ཕྱཐ་ནའི་སྦུག་ལཱི་ བྷབྷ་གཅིག་སྐྱེཥ་
ནའི་ཐགཟཛྷ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཙོཡ་ཏེ་ ཕདེ་ཕའི་ཏོག་རཥ་ཤེཥ་ན་དྲདྷ་མེཐ་ཕརྒྱར་ཥོང་ཞིདྷབྷ་
ཐ་ ར་ཉིར་ཐང་པྱག་པྱེག་ཚུ་གིཥ་གཟུགཥ་གྲུཕ་སྟེ་ ཧའི་གི་བྷངར་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཟཏོདྷ་
ནི་ཐང་། འངདྷ་མིག་ཎོ་ཕྱེ་ནི་ཐང་ ཁྱི་ཀྲུ་ཅིག་སྦེ་ཥོ་ཥོཡ་ཏར་ཏེ་ ཧེ་བྷ་མི་ཨིདྷ་མི་རཥ་ 
དེ་ཕསྒང་ཁྱི་སྦེ་ཏར་ཏེ་ ཡོ་ཁྱི་ཙང་དྷང་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ཟོང་། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་པག་ཙང་། 
འངདྷ་གྱོག་བྷོའི་ཙང་། འངདྷ་ཟབུ་ནའི་ཙང་། འངདྷ་དྷོཡ་ཙང་། འངདྷ་ཡ་ཙང་། ལཱིག་
ཙང་ཚུ་དྷང་གི་ཕྱུ་ཀུ་སྦེ་སྐྱེཥ་ཏེ་ ཚུཡ་རོག་ནི་ཟདིནི་མེཐ། ག་ནི་འང་བྷ་ཤེཥ་ནའི་རྨོངཥ་
ནའི་དྷང་ལཱི་ སྡུག་ཕསྔར་ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་མོང་ཟོང་། དེ་སྦེ་ཐམར་ཕ་ཐང་ཡི་དྭགཥ་ར་
ཥོགཥ་ན་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་དྷང་ཟཁོཡ་ཏེ་ སྡུག་ཕསྔར་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་གིཥ་ཏང་ཆཐ་
ཟོང་། ཟདི་རཥ་སྟོཕཥ་ཅདྷ་ཅིག་ཐང་ ཟདི་རཥ་ཟདྲོགན་ཅིག་མེཐདྷ་ ཧ་ཚའི། ཟདྲོག་
སི་སི། ཧ་ཚའི་ཚའི། ཧ་ཚའི་ཚའི། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་བླབྷ་ལུགཥ་ལོབྷ་གྱི་གཐབྷཥ་ངག་མེཐ་
མི་ཚུ་ ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཁོཡ་ཕའི་གཅོང་ཡོང་སོབྷ་དྷང་བུཐ་དེ་ སྡུག་ཕསྔར་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ་
མི་ཟདི་གིཥ་ ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ངེ་གི་
ཁ་ལཱི་དྷ་ཞིག དེ་འང་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་སྦེ་འུཡ་རོག་དྲདྷ་ཐགོ། ཨུ་ཚུགཥ་ཐང་ཐག་སྣང་
ཐགོ་ནའི་དུཥ་ཅིག་ཨིདྷ། མིག་སེཡ་སྤངཥ་ཏེ་བླ་བྷ་འཕ་ཡུབྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཟེཡ་གསུངཥ་
གསུངཥབྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ པོ་སྦེ་སྐྱེཥདྷ་ཧའི་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་ཧ་ན་ལཱི་ཙིག་
ཟོང་། བྷོ་སྦེ་སྐྱེཥདྷ་ཧ་ན་ལཱི་ཆགཥ་ཏེ་ཧའི་ལཱི་ཙིག་ཟོང་། མིག་སེཡ་རང་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡ་
ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ལཱི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ཅིག་འོཐ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་ཕཟུབྷ་
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བྷའི་ཆགཥ་སང་ལཡ་ཏོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག ཧ་ཁ། ང་ཕཟུབྷ་བྷའི་
སེབྷཥ་ཅདྷ་རཥ་ངདྷ་ན་ཟདི་ཕཟུབྷ་ ཐ་ཚུདྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་མི་འང་ཆགཥ་སང་གཉིཥ་
ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཟཁྱབྷཥ་ཟཁྱབྷཥན་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཆགཥ་སང་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ 
ཟཁོཡ་ཕ་ཙཐ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྱབྷཥ་སྦེ་ སྡུག་ཕསྔར་གྱི་རྒྱ་བྷཙོའི་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་ཐིབྷ་ཉེདྷ་
འོཐན་རཥ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཆགཥ་སང་རྩ་ཕ་རཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཞིག ཧ་མ་མ། ཐནི་ཆགཥ་སང་
རྩ་རཥ་མི་ཟཕཐ་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ཁཡ་ཤུགཥ་སྦེ་ཕཟུངབྷ་རཥ་ དེ་ཡ་
གིཥ་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ཚུགཥན་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་འོཐ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། བྷ་
ཡེངཥ་ཤིག དྲདྷབྷ་རྩེ་གཅིག་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག ཐོ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷངར་སྒོ་
ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཥག་ཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ། ཐོ་རཱིང་ཕདེདྷ་མེཐ་མིག་
ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་གིཥ་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ཐགོ། དེ་འང་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕསྒོབྷ་
ཐགོ། ཧ་ཁ། པབྷ་འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥ་ཐང་། ལོ་ཆབྷ་ཐང་རླུང་ཟཚུཕ། འུཡ་ཅེབྷ་ཐང་ཟདྲོག་
ཟཇིགཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ། སྣོཐ་ཕཅུཐ་ཀྱི་ཐངོཥ་ནོ་ཟདི་ཚུ་ ངོ་ཕོ་མིག་ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ག་ཅི་
ཕཟུབྷ་ལཡ་རཱིང་ཕདེདྷ་ན་མེཐ། ཐངོཥ་ནོ་ག་ཡ་མི་ཕདེདྷ་ནའི་ལོཕ་ཨིདྷ། བྱེ་ཆུའི་ཟཁྲུར་
སྣང་ཐང་ཆ་ཟདྲ། རྟག་ན་མེདྷ། ཕརྟདྷ་ཎོག་ཎོ་མེདྷ། ཆགཥ་ཏེ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི། ཟདྲོག་
ཟཇིགཥ་རངཥ་ཏེ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི། མེཐ་མི་ལཱི་འོཐན་སྦེ་བྷཏོང་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་
ཡང་གི་སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་ མིག་ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་ན་རཥ་མེཐན་
རཥ་ ཕྱི་ཁ་རཥ་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ག་རཥ་ཟོངབྷ། ཡང་གིཥ་ཧེ་བྷ་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷ་ཤེཥ་ནི་ཟདི་
གིཥ་ མེཐ་མི་ལཱི་འོཐན་སྦེ་ཕཟུང། བྷ་ཕདེདྷ་མི་ལཱི་ཕདེདྷབྷ་སྦེ་ཕཟུང། མིག་ཟཕྲུག་
ཕཟུབྷ་ལཱི་ཕདེདྷབྷ་སྦེ་ཕཟུངབྷ་རཥ་ ཡུདྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་ཡ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཁྱབྷཥན་ཨིདྷ། ཐོ་
རཱིང་འང་ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་ནཡ་བྷ་ཤེཥདྷ་ ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷོ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ སྡུག་
ཕསྔར་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་ཚུཐན་ངེཥ་ཕརྟདྷ༌ཨིདྷ། ཐནི༌ཟདི༌ཚུ༌ག༌ཡ༌རྨི་ རབྷ་
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ཕཟུབྷ། མིག༌ཟཕྲུར༌ཕཟུབྷ། ཕག་ཅ་ཕཟུབྷ། ཟདྲེའི་གཡུཥ་ཕཟུབྷ། བྱེ་ཆུ་ཕཟུབྷ། 
གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཕཟུབྷ། ཆུ་དྷང་གི་ཟླཛྷ་ཕཟུབྷ། ཕདེདྷ་ན་དུབྷ་གྲ་ཅིག་འང་གྲུཕ་གྲུཕན་
མེཐ། ཏཐ་རི་ཕ་རི་མི་ཕདེདྷ། ལོཕ་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷ་ན་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་གཟུངབྷ་ཐ་ 
ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སེབྷཥ་ཁཡ་སྦྱཡདྷ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྤང་ཟོང་། དེ་སྦེ་ལོཕ་
ཟདི་ ཧིང་ཏག་ན་རཥ་ཤེཥདྷ་ ཎདྷ་ཎདྷ་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། ཐོ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཟཕཐ་རཱིང་ 
ཕདེདྷ་ཟཛིདྷ་བྷ་སྤངབྷ་ཐ་ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཥག་ཥ་
ཟཕཐདྷ་ ཐོ་རཱིང་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་གཝདྷ་འོཐ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་སྦེ་
ཟཕཐ་རཱིང་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥདྷ། ཐནི་ལྔ་ན་ཟོཐ་གཥར་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ བྷངར་སྒོ་
ཕཀག་ཐགོ། དེ་འང་སྒོབྷ་ཏངཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཐཕའི་ཐངོཥ་ནོ་ག་ཡ་ཡང་གི་
སེབྷཥ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཟདི་སྐྱེ་ཟགག་ཐང་བྲར་ཕའི་སྟོང་ན་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཞོ་
ཕཅོ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་ ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་ཆུ་ལཱི་ཆུ་ཕཝག་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ སེབྷཥ་ཁོ་ཡའི་ཏོག་ཁཡ་ཧ་
རྟག་ས་ལཱིགཥ་ཧྲིག་ཧྲིག ཡང་ཕཞིདྷ་ཁཡ་ལྷོཐ་ཆི་ཆི། གཥར་ཎོག་ཎོ། རང་རང་སྦེ་ཕཅོ་ཁ་
བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་ལྷོཐ་ཆི་ཆི་སྦེ་ཕཝགན་ཐ་ སྐྱེ་ཕ་རྣབྷ་ན་ཕཞི་ག་ཡའི་སྒོ་བྷངར་སྒོ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་
ཕཀགན་ཏག་ཆོཐ་ཟོང་། དེ་སྦེ་འང་རཥ་འང་དུ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་སྒོབྷཥ་ཤིག 
ནཱ་རཥ་འཡ་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ལུགཥ་ལོབྷ་ལུ་ལ་ཥོང་ཡི། དེ་
ཚུ་གིཥ་མི་རིག་ན་ཡཕ་ཟབྲིང་ཏ་གསུབྷ་ག་འང་མི་ཏཡ་ཕཡ་མི་སྲིཐ། དེ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེཡདྷ་ 
ཕཡ་ཐོའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ལཱི་ཞག་ཕཅཥ་ཀྱི་བྷངོདྷ་ཤེཥ་འོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ང་གིཥ་ག་སཕ་ཁོ་གིཥ་
གོ་ནི་འོཐ་མི་ཐང་གཅིག བ་རྡུག་ཐང་ཝཡཛྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་གི་དུཥ་ལཱི་ཐཕང་ནོ་ཆ་ཙང་སྟེ་གོ་
མི་ཐང་གཉིཥ། ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཀྱིཥ་ཧ་རྟག་ཕཐཟ་སྟེ་ག་དེ་དྲག་ག་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷ་བྷ་ཡེང་
ནི་མེཐ་ནཡ་འོཐན་རཥ་ ང་གིཥ་ག་ཅི་སཕ་ཟོང་ག་དྷ་ཏེ་འོཐ་མི་ཐང་གསུབྷ། རྣབྷ་ཤེཥ་
རྟེདྷ་མེཐན་རཥ་ དྲདྷ་ན་ག་གཎཐ་ཥཡ་ཕྲང་ཕྲང་ལྷོཐ་དེ་ ཁ་ཕསྒྱུཡ་ས་མི་ཐང་ཕཞི། དྲདྷ་ན་



~ 107 ~ 
 

ཐགུ་ལྟཕ་ཀྱིཥ་གཥར་ནི་ཟདི་གིཥ་རྩ་རྒྱཥ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་ཕསྒང་ལཱི་ རཥ་ཀྱི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་
རིག་ན་ཧེང་སྐར་ཡ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཏར་ཏེ་ ག་ཅི་སྟོདྷབྷ་ཅིག་ག་ཡ་ཕསྒོབྷ་ཤེཥ་ནའི་ལྕོགཥ་
གྲུཕ་ཐང་ ཟགག་དེ་ཕཟུབྷ་འོཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ དེ་ཟཕཐ་ནི་གིཥ་གཤིདྷ་ནོའི་ཐགེ་རྩ་ཟཕཐ་
མི་ཟདི་གིཥ་ པདྷ་འོདྷ་འོཐ་ནའི་རྒྱུ་བྷཙདྷ་འང་དེ་སྦེ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཝག་ཞེ་ཐགུའི་
ཕཡ་དྷ་ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ ལྷག་ནི་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཤུགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་གདྷབྷ་མེཐ་
ཥ་མེཐ་ཁག་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ངོ་སོཐ་གཅིག་རཥ་བྷ་ཏཡ་རཱིང་འང་ གཅིག་རཥ་ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་ནི་
ཨིདྷ། ངོ་སོཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཐགོ་ནའི་ཐོདྷ་ཐག་འང་དེ་སྦེ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཐོ་རཱིང་ ཐགེ་
ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཟདྲིཥ་ཆ་ཆུང་མི་ཐང་། སྡིག་ནའི་ལཱ་ལཱི་ཧེ་བྷའི་དུཥ་རཥ་གོབྷཥ་ཟདྲིཥ་སོབྷ་མི་
ཐང་། སྡིག་སྒྲིཕ་ཤུགཥ་ཐང་ཐཕང་ཆེ་ཕའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ ཧེ་བྷའི་ངོ་སོཐ་ཐང་ཐམིགཥ་ན་ག་
དེབྷ་ཅིག་ཕཎཕ་རཱིང་ བྷ་ཏཡ་ཕའི་རིགཥ་ལུ་ལ་འོཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་གོང་ལཱི་
བྷངར་སྒོ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥདྷ་ དེ་རཥ་ནཱ་རཥ་བྷཡ་ལྟ་ བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ནིའི་
གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ཅིག་འང་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་
ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་གྲོགཥ་ཡབྷ་ཟཙོར། སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་སྦེ་ ཐོ་རཱིང་གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎོདྷ་ཏེ་ 
ཙཡ་གསུབྷ་ཟཕོ་སྦེ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སཕ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། གཤིདྷ་ནོ་ཐཕའི་ཁྱོཐ་
དྷ་ཞིག ཁྱོཐ་ལཱི་ཧེ་བྷ་གཐབྷཥ་ངག་གི་ངོ་སོཐ་དེབྷ་ཅིག་སོཐ་རཱིང་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་འོཐན་བྷཥ། 
ཐནི་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥདྷ་ གཟུགཥ་ལུདྷ་ཡདྷ་ནའི་དུཥ་ལཱི་ཕཕཥ་ནུག ཁྱོཐ་
བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ལུགཥ་ལོབྷ་ལྷབྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་འོཐན་
རཥ་ དྲདྷབྷ་གིཥ་ཟུངཥ་ཤིག བྷ་ཡེངཥ་ཤིག དྲདྷབྷ་ཤུགཥ་སྦེ་ལུགཥ་ལོབྷ་དྷ་ཏེ་
སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཐནི་གླིང་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་འང་རྟགཥ་
ཐང་བྷཙདྷ་བྷ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག དེ་འང་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་དྷ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་
ཟཕཐ་དེ་ གླིང་འང་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ཞིག ལཡ་ལཱིཥ་ཟཔགཥ་ནོ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ 
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ངངན་པོ་བྷོ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནའི་བྷཙོ་འོཐན་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁཡ་འང་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་གླིང་རོག་
དྲདྷ་ཐགོ། དེ་ཁཡ་སྐྱེ་ཕ་ཅིདྷ་ ཕདེ་སྐྱིཐ་ཟཚོབྷཥ་རཱིང་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་གླིང་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་
ཁཡ་འང་བྷ་ཟཛུར་ཞིག ལྷོ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཁང་ཕཞང་བྷཥ་ཐགཟ་
ཎོག་ཎོ་བྷཏོང་ཟོང་། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཟཛུརདྷ་དེ་ཁཡ་ཟཛུར་ཞིག ནུཕ་ཕ་གླང་སོཐ་ཀྱི་གླིང་
ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ རྟ་པོ་བྷོ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནའི་བྷཙོ་འོཐན་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁཡ་འང་བྷ་
ཟགྱོ་ཕཡ་ཚུཡ་རོག་ཞིག རོངཥ་སོཐ་ཆེ་རཱིང་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ཕའི་གླིང་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཁཡ་བྷ་
ཟཛུར་ཞིག བང་སྒྲ་མི་སྙདྷ་གྱི་གླིང་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ དྷོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནའི་
བྷཙོ། འངདྷ་ཤིང་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ནའི་བྷཙོ་འོཐན་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་ལུདྷ་ནིའི་རྟགཥ་
སྦེ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག དེ་ཁཡ་འང་བྷ་ཟཛུར་ཞིག ཚེ་རིང་ནི་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་འོཐ་རཱིང་ 
དེ་ཁ་འང་ཆོཥ་བྷ་ཐཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་བྷ་ཟཛུར་ཞིག ལྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ དྷོཡབུ་བྷ་
ཟདྲཛྷ་ཚུ་རཥ་ཕཞོ་ཕའི་ལྷ་ཁང་ཕརྩེགཥ་ཕརྩེགཥན་ བྷཥ་ཐགཟ་ཎོག་ཎོ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་
ཁཡ་ཟཛུར་རཱིང་ཕཏུཕ་ནཥ་ཟཛུར་ཐ་ཞིག ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ དྷགཥ་ཙར་
བྷཥ་ཐགཟ་ཎོག་ཎོ་ཐང་། མེང་བྷགར་ཟཁོཡ་རོ་སྐོཡ་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁཡ་
ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་བྷ་ཟཛུར་ཕཡ་ རྒྱཕ་རོག་སྟེ་དྲདྷབྷ་ཕཎོདྷ་ཞིག དུཐ་ཟགྲོ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་
ཅིདྷ་ བག་ཕུག་ཐང་གཐ་ཕུག རྩྭ་ཁྱིབྷ་ཐང་ཥ་སྨུག་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁཡ་འང་བྷ་
ཟཛུར་ཞིག ཡི་དྭགཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཤིང་དུབྷ་ཐང་གདྷག་ཎང་ཎ། འངདྷ་གཐ་ན་
གཞཡ་དྲགཥ་ཐང་ གདྷག་དུང་དུ་སྦེ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ ཡི་དྭགཥ་ལཱི་སྐྱེ་
ཟོང་། ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་བྷ་ཟདྲཛྷ་མོང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཁཡ་ག་དེ་ཟཕཐ་རཱིང་
བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་རྒྱཕ་རོག་དྲདྷ་ཞིག ཨུ་ཚུགཥ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིག ཐམར་ཕ་ལཱི་སྐྱེཥདྷ་ 
རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་གླུ་གཝཥ་སྦེ་གོ་ནི་ཐང་། ཡང་ཐཕང་མེཐ་ནཡ་ཟཛུར་ཐགོན། 
གདྷག་དུང་གི་ཙང་ཐང་ཁྱིབྷ་གདྷགནོ། ཁྱིབྷ་ཐབྷཡནོ་ཐང་ཥ་ཐོང་གདྷགནོ། རབྷ་གདྷགནོ་
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ཚུ་རཥ་ཟགྱོ་ཕའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཟོང་། དེ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ ཐམར་ཕའི་དྷང་ཚུཐ་ཟོང་། ཙ་
གྲང་གི་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥན་མོངཥ་ཏེ་ཟཏོདྷ་ནིའི་དུཥ་སྐཕཥ་མི་ཟོང་ནི་ཨིདྷབྷ་
རཥ་ དེ་གི་སྦུག་ལཱི་བྷ་ཟགྱོ་ཕཡ་ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཡ་ མི་ཚུཐ་ནི་ལཱི་གཞཕ་གཞཕ་ཟཕཐ་ཞིག 
བྷངར་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་རྒྱཕ་རོག་དྲདྷ་ཞིག ཟེཡ་གསུང་མི་དེ་ ཐ་རུཥ་ཐགོན་ཨིདྷ། ཐཕའི་
རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཁྱོཐ་ཡ་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷ་བྷདྷོ་རཱིང་ཡང་ཐཕང་མེཐ་ནཡ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ རཥ་ཀྱི་
ཕང་ཆེདྷ་ན་གིཥ་ཕཐཟ་སྟེ་མི་ཟགྱོཛྷ་ཏཕཥ་མེཐ་ཟགྱོ་ཐགོན་ཐང་། གཐོང་ཁ་རཥ་ཐགྲ་བང་
ཕྱཐ་ཐང་སོག་གཅོཐན་གིཥ་ཟཁྱིཐན་ཐ་ལཱི་ གདྷག་དུང་རླུང་ཐབྷཡ་གྱི་ཟཚུཕ་ཆེདྷ་ཐང་། འུ་
སྒྲ་ཐང་ཆཡ། སེཡཛྷ་ཤུགཥ་ཅདྷ་ཐང་ ཁ་རླུང་ཁ་ཟཏཕ་སྟེ་བོག་ནའི་སྣང་ཕ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཟབྱུང་
ཟོང་། དེ་ལཱི་ཁྱོཐ་ཟདྲོགཥ་ཏེ་སྐྱཕཥ་ཟཙོར་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཐ་ གོང་ལཱི་ཕལཐ་མིའི་ཁང་ཕཞང་
ཐང་བག་ཕུག ཥ་ཐོང་ཐང་ཙར་ཕུང་། མེ་ཎོག་ནདྨ་ཚུ་ ཁ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོའི་དྷང་དྷ་ཏཡ་ནི་ཐང་ 
དེ་དྷ་གཡིཕཥ་ཏེ་ཕྱི་ཁཡ་ཟཏོདྷ་ནཡ་གའང་ཞ་སྦེ་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཟདི་ཁ་རཥ་ཕྱི་ཁཡ་ཏོདྷ་ན་
ཅིདྷ་ མི་ཕཏུཕ་བྷདྷོ་སྟེ་དེ་ཐང་ཟབྲར་ཟོང་སྨ་རུ་ཟེཡ་ ཥ་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་སེབྷཥ་ཆགཥ་ཟོང་། 
ཕྱི་ཁཡ་ཏོདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཕཡ་ཐོའི་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་དེ་ཚུ་ཐང་ཕྱཐ་ཟོང་ཟེཡ་ དེ་ཚུ་ལཱི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་
གཟུཡ་ནི་ཐང་ དྷང་དྷ་གཡིཕན་ཐ་ ག་ནི་འང་མེདྷ་ནའི་གཟུགཥ་ངདྷ་ན་ཅིག་ལུདྷ་ཏེ་སྡུག་
ཕསྔར་བྷ་ཟདྲཛྷ་མོང་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཁྱོཐ་ལཱི་ཁྱོཐ་ལཱི་གདྷོཐ་ཟདྲེ་གིཥ་ཕཡ་ཆཐ་ཟཕཐ་
ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷབྷ་ཐ་ དེ་ཕསྒང་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ཅིག་འོཐན་རཥ་ ཁྱོཐ་ཡ་དྷ་ཏེ་
སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག དེ་གི་དུཥ་ལཱི་གཤིདྷ་རྗེའི་ཕང་ཆེདྷ་ན་གིཥ་ ཡང་ཐཕང་མེཐ་ནཡ་
ཕཐཟཛྷ་ཐ་ ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་རང་ཕའི་དུཥ་སྐཕཥ་ལཱི་ སྐཐ་ཅིག་དྲདྷ་རོགཥ་སྦེ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཆེ་བྷཆོག་ཧེ་རཱི་ཀ། འངདྷ་རྟ་བྷགྲིདྷ། འངདྷ་ཕྱག་དྷ་རོ་རྗེ་ཚུ། འངདྷ་ཁྱོཐ་ཡའི་ཡི་
ཐབྷ་འོཐདྷ་དེ་ཡ་སྐུ་གཟུགཥ་སོབྷ་ཐང་ རྐང་རག་རག་རོག ཕགེགཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཚུ་ རྩ་
མེཐ་ཕཞོ་ཚུགཥ་ནའི་ཁྲོ་ཕོ་ཟདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཙཡ་གཅིག་གུ་གཥར་ཕཎཕ་ཞིག དེ་གི་བྱིདྷ་
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རླཕཥ་ཐང་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་རཥ་བྷཁདྷ་ཐང་ཁ་བར་ཏེ་ བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ནིའི་ཐཕང་ཏོཕན་
ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་གཐབྷཥ་ངག་ཕཅུཐ་ཐོདྷ་ཞཕ་ལོཥ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སེབྷཥ་
ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། གཝདྷ་འང་ཕཥབྷ་གཎདྷ་གྱི་ལྷ་ཚུནི་ ཏིང་ཟཛིདྷ་
གྱི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་སྐྱེཛྷ་ལུདྷབྷ་ཨིདྷ། ཡི་དྭགཥ་ཚུ་གཐོདྷ་གྱི་རིགཥ་སྟོཕཥ་ཅདྷ་ཚུནི་ ཕཡ་ཐོ་
དེ་ཁ་ཡ་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཥོཡ་ཏེ་ཡི་དྭགཥ་ཐང། གདྷོཐ་ཟདྲེའི་གཟུགཥ་རྫུ་ཟཕྲུར་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྟོདྷ་
ཚུགཥ་མི། སེབྷཥ་གཟུགཥ་དེ་ཁ་ཡ་ཟགྱུཡ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། ཁ་གཎོཡ་ཕའི་ཡི་དྭགཥ་ཐང་ 
གདྷབྷ་ཁ་རཥ་ཟཕུཡ་ཕའི་ཡི་དྭགཥ། ཕགེགཥ་རིགཥ་སྟོང་ཕྲག་ཕརྒྱཐ་ཅུ་ཚུ་ག་ཡ་ 
སེབྷཥ་གཟུགཥ་དེ་ཁ་ཡ་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཟགྱུཡ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ལཱི་སྟོང་ཉིཐ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་
ནོའི་ཐོདྷ་དྲདྷ་ན་ཅིདྷ་ ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་སྦེ་བྷ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ མིག་ཟཕྲུར་
ཕཟུབྷ་སྦེ་སྦྱང་རྩར་ཟཕཐ་ཞིག དེ་སྦེ་བྷ་ཟོངཥདྷ་ ག་ལཱི་འང་ཆགཥ་སེབྷཥ་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ 
ཡི་ཐབྷ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ཕསྒོབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་རོངཥ་སྐུ་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། 
ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། དེ་སྦེ་ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་རཥ་ཀྱི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཐགོན་
བྱུངདྷ་ ཐནི་བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། དྷ་ཞིག དེ་འང་བྷངར་
སྒོ་ག་ཏོཕ་སྦེ་བྷ་ཟགྱོ་ཞིག རཥ་བྷཁདྷ་ཏོདྷ་ཏེ་བྷ་ཟགྱོཛྷ་ཏཕཥ་མེཐ་ཏོདྷ་ཥོངདྷ་ རྟ་བྷགྲིདྷ་
སྒོབྷཥ་ཤིག དེ་འང་ཁྱོཐ་ལཱི་ཐ་ལྟོ་བྷངོདྷ་ཤེཥ་དུབྷ་གྲ་རུ་འོཐན་རཥ་ གདྷཥ་ག་ཡ་རིབྷ་ན་
ཕཞིདྷ་ ངོ་ཤེཥ་ཐོ་འོཐན་རཥ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ཞིག དེ་འང་ཐག་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཞིང་
ཁབྷཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་ཐང་། བྷ་ཐག་ན་ཟཁོཡ་ཕའི་བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་
གཉིཥ་འོཐན་རཥ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཞིག རིག་ན་དྲག་ལོཥ་ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་
ཟགྱོ་ནི་ཟདི་ དེ་འང་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎང་ཞིདྷ་དྷ་ ཧ་ཁ། ང་ཡ་ཕསྐར་ན་ཙཐ་
མེཐན་ཧེ་བྷའི་དུཥ་རིངབྷོ་དེབྷ་ཅིག་རཥ་ ཐ་རཱིང་འང་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཐབྷ་ན་ཟདི་ཁཡ་སོཐ་ནི་
ཟདི་སེབྷཥ་སྐྱོ་ཕཥ། ཧེ་བྷབྷ་ཚུ་དེབྷ་ཅིག་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ ང་བྷ་ཏཡ་མི་ཟདི་ཧ་མ་
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མ། ཐ་རིཥ་རཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟདི་ལཱི་ཁབྷཥ་རོག་ནཥ། སེབྷཥ་རུ་ཟདྲོགཥ། ཧ་རྟག་ཡ་ལཱིཥ། 
ཐ་ཟཕཐདྷ་བོག་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་ཟཕཐ་ནུག་སྨ་རུ། ང་ཡ་ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་
ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཥཡ་ མེ་ཎོག་ནདྨའི་དྷང་ལཱི་རྫུཥ་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཅིག་
ཟཕཐ་ཐགོ་ནཥ་བྷདྷོ། ནུཕ་ཕྱོགཥ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་དྲདྷ་ན་ཤུགཥ་སྦེ་ཕཎོདྷ་ཏེ་
ཕརོྩདྷ་ཤུགཥ་ཟཕཐ་ཐགོན་གར་ཆེ། གཝདྷ་འང་། ཡང་ག་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་འོཐ་ནའི་ཞིང་
ཁབྷཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན། འངདྷ་བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕ། འངདྷ་སྟུག་ནོ་ཕཀོཐ་ན། འངདྷ་
ལྕང་རོ་ཅདྷ། འངདྷ་རི་ཕོ་ཎ་ར། འངདྷ་ནདྨ་ཟོཐ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་ཨོ་རྒྱདྷ་ནདྨའི་ཝཕཥ་
ཥ་ཐང་ འངདྷ་ག་ཡིཐ་ཆེཥ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་དྲདྷ་ན་ཤུགཥ་ཕཎོདྷ་ཏེ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་བྷ་
ཡེངཥ་ནཡ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ཞིང་ཁབྷཥ་དེ་ཁཡ་སྐྱེ་ཟོང་། གཝདྷ་འང་ཐགཟ་
ལྡདྷ་ལཱི་རྗེ་ཕཙུདྷ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷོ་རཱིང་འང་ ང་ཕཡ་ཐོའི་
སྐཕཥ་ཟདི་ཁཡ་ ཐགཟ་ལྡདྷ་ལཱི་མི་པབྷ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་ནོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཟགྱོ་ཕའི་དུཥ་
ཙོཐ་ཁཡ་ལྷོཐ་ནུག ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷབྷ་ཕཎོདྷ་ཏེ་བབྷཥ་ནའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ནདྨའི་
སྙིང་ནོ་ལཱི་རྫུཥ་ཏེ་སྐྱེ་ཟོང་། གཝདྷ་འང་དེ་སྦེ་བྷ་ཕཏུཕ་ནཡ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ནི་ཐགཟ་ནི་
ཐང་འངདྷ་ཟཛུར་ཐགོན་ཏོདྷ་ན་ཅིདྷ་ བྷ་ཐག་ཟཁོཡ་ཕའི་བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ནིའི་གཐབྷཥ་
ངག་འོཐན་རཥ་དྷ་ཞིག དེ་འང་ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་གླིང་འང་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ཐགོ། བྷངོདྷ་ཤེཥ་
ཀྱིཥ་ཕལྟ་སྟེ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཐཡ་ཕའི་ཥ་ཁཡ་ཟཛུར་ཐགོ། དེ་འང་ཁབྷཥ་རོག་སི་སིའི་
ཕམོག་རཥ་ག་ཉིག་ཅིག་དྷང་རྫུཥ་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཕམོག་ཕུང་དེ་ལཱི་དྲིབྷ་ཞིབྷ་ཎོག་
ཎོ་གི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཏེ་ དེ་ཁཡ་སེབྷཥ་ཆགཥ་ཏེ་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཚུ་ག་ཐང་ག་གི་སྣང་ཕ་
ལཡ་མི་དེ་ཐང་དེ་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཕཟུང་ཕཡ་ཆགཥ་སང་གི་རྣབྷ་རྟོག་མེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཞིག བྷངར་
སྒོ་ལུགཥ་ལོབྷ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ཐགོ། དེ་འང་དྲདྷ་ན་ཁག་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་
ཟཕཐ་ཞིག ཛྷ་ཡེ། ང་ནི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆ་བྷབྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ཟཁོཡ་རོཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་རྒྱརནོ། 
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འངདྷ་བྲབྷ་ཟེའི་རིགཥ་སོབྷ་སྤོཥ་ཐཀཡ་ཤིང་ཕཟུབྷ། འངདྷ་གྲུཕ་ན་ཏོཕ་ནའི་བླབྷ་གི་སཥ། 
འངདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ཕརྒྱུཐ་ན་ལུགཥ་ལོབྷ་གཟུང་ཕའི་རིགཥ། འངདྷ་པབྷ་ཐཐ་ན་ཅདྷ་གྱི་རིགཥ་
སྦེ་སྐྱེཥ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཆ་བྷབྷ་གྱི་ཐོདྷ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ནའི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་
གཟུགཥ་ཅིག་ལུདྷ་ཏེ་ ཐོདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཨིདྷ་བྷདྷོ་ཕའི་དྲདྷབྷ་ཕཎོདྷ་ཏེ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཐགོ། 
དེ་ཕསྒང་ཟཛུར་ནིའི་བྷངར་ཟདི་འང་ ལྷའི་གཝར་འཥ་ཁང་སྦེ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརླཕཥ་ཏེ། 
ཕྱོགཥ་ཕཅུའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ཐང་། ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཚུ་ཐང་། 
ལྷག་ནཡ་དུ་ཇོ་ཕོ་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷནོ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཐཕང་ཞུ་ནིའི་ཐཐ་ནའི་ཏོག་
རཥ་བྷངར་དྷང་ཟཛུར་ཐགོ། དེ་སྦེ་བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་འང་ཟཚོར་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་
འོཐན་རཥ་ རཥ་ཀྱི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་བྷངར་སྒོ་ལུགཥ་ལོབྷ་ལཱི་ ཞོགནོ་སྦེ་བྷཏོང་ནི་ཐང་། 
ཞོགནོ་ལཱི་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་བྷཏོང་སྟེ་ ཟཚོར་ནིའི་ཉེདྷ་ཁ་འོཐན་རཥ་ དེ་ཕསྒང་ལཱི་གཐབྷ་
ཁ་རྐྱཕ་ནི་ཟདི་ཁག་ཆེཛྷ་རཥ་ ཐོ་རཱིང་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་འང་བྷངར་སྒོ་ལུགཥ་ནའི་སྣང་
ཕ་ལཡ་རཱིང་དེ་ལཱི་བྷ་ཆགཥ་ཤིག ངདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ལཡ་རཱིང་དེ་ལཱི་བྷ་ཙིག་ནཡ་ ཕཞང་ངདྷ་
སྤང་བླང་མེཐ་ནཡ་ཆགཥ་སང་ཐང་བྲར་ཕའི་ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་ཟཛུར་ནི་ཟདི་ 
ཕཅུཐ་ཐོདྷ་ཞཕ་དྲགཥ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཅིག་ཨིདྷ།  དེ་ལཱི་བྷཥ་མོང་ཅདྷ་གྱི་མི་ཐག་ན་ཅིག་
བྷ་གཎོགཥ། ཕག་ཆགཥ་ངདྷ་ནའི་དྷཐ་ཡོ་ཟདི་ ཕྱར་ཐཀཟ་ནི་ཟདི་གིཥ་ དེ་སྦེ་ཆགཥ་
སང་ཟབྲར་བྷ་ཚུགཥ་རཱིང་འང་ རིག་ན་སྐྱོ་ལོཥ་རཥ་སྐྱོ་ལོཥ་སྡིག་ཅདྷ་དུཐ་ཟགྲོ་ཕཟུབྷ་ཚུ་
ལཱི་འང་ སྐྱཕཥ་ལཱི་ཟཛུརཛྷ་ཐ་ཕཟློག་ནི་ཟདི་ ཐོ་རཱིང་གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཟཕོ་སྦེ་ཟདི་
ཕཟུབྷ་སཕ་ཐགོ། ཐཕའི་རཥ་ཅདྷ་གྱི་བུ། ཁྱོཐ་བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་ཁ་རྐྱཕ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་
ཆགཥ་སང་ཐང་ཟབྲར་བྷ་ཚུགཥདྷ་ ཧེ་བྷའི་སྣང་ཕ་དེ་ཚུ་ག་ལཡ་རཱིང་འང་ ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གསུབྷ་གྱི་བྷཙདྷ་ཕརྗོཐ་དེ་ སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་ཞིག ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷབྷོ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག 
བྷགུ་ཎོ་འཡ་ཕྲང་སྟེ་ཟགྱོ་ཞིག ཕཡ་ཐོ་ངོ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཞིག རྟིང་ཤུར་གྱི་ཉེཛྷ་བུ་ཐང་བུབྷོ། 
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གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ལཱི་ཆགཥ་ཞེདྷ་སྤང་ཞིག ཟདི་ཚུ་གིཥ་ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་མི་པདྷ་ཟོང་། ཐ་མི་གི་ཟོཐ་
སོདྷབྷོ་ཐང་ ལྷའི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་དྷང་ཟཛུར་ཞིག དྷོཡབུ་གི་ཁྱིབྷ་ཐང་། མེ་ཎོག་ལྡུབྷ་ཡའི་
དྷང་ཟཛུར་ཞིག ཟེཡ་ཙཡ་ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ཕལཐ་བྱིདྷ་ཐགོ། དེ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་བང་
ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཞིག ཕཡ་ཐོའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ་བྷ་ཐང་
ཕཡ་ཐོའི་རྩ་ཚིག ཕཡ་ཐོའི་ཟཕྲང་སྒྲོར་བྷ་ཚུ་འང་ ཙཡ་ཕདུདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ལྷག་ཞིག དེ་
རཥ་ཕཎགཥ༌གྲོར་ཕུང་ནོ་ཡང་གྲོར་འང་ སྒྲ་ཐག་གཥར་གསུབྷ་སྦེ་ལྷག་ཞིག ཆོཥ་སོཐ་
ཕག་ཆགཥ་ཡང་གྲོར་འང་ལྷག་ཞིག དེ་སྦེ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ རྣར་ཟབོཡན་
རྟོགཥ་ན་བྷཏོ་མི་ཟདི་ ཟཆི་ཁ་ལཱི་ཟཔོ་ཕ་ཐེཕཥ་སྦེ་ཕཡ་ཐོའི་དྷང་ཟཁྱབྷ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ འཡ་
གྱི་ཏཐ་གྲོར་ཆེདྷབྷོ་ལཱི་ཏཡ་ཟོང་། དེ་གི་ཟོག་བྷ་ཚུ་བྷཥ་ལུདྷ་འོཐ་མིའི་མི་ར་ལཱི་ཅིགནི་ 
ཟཆི་ཁ་ཕཡ་ཐོའི་ཟོག་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཟོཐ་གཥར་ངོ་ཤེཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ འཡ་གྱི་ཏཐ་གྲོར་ཆེདྷབྷོ་
ལཱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། དེ་གི་ཟོག་བྷ་ཚུ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཝག་ཕདུདྷ་ཕྲག་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་ཞི་
ཁྲོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ རཥ་ཟཕྲོ་ཐང་རིག་ནའི་དྷང་གསེཥ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ གཅིག་
རཥ་བྷ་ཏཡ་རཱིང་གཅིག་རཥ་ཏཡ་ཏེ་ ཟགག་རིབྷ་ན་བྷངབྷ་ཐ་ཡ་ ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཅིག་ངོ་
ཤེཥ་ཏེ་ཏཡ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་འང་རཥ་ཟཕྲོ་མེཐ་མི་ཐང་། སྡིག་སྒྲིཕ་རཥ་ངདྷ་སོབྷ་མི་ཚུནི་ 
འཡ་ཐང་བྷཡ་སྦེ་སྲིཐ་ནའི་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ཐགོན་ཨིདྷ། དེ་འང་ངོ་སོཐ་རིགཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཨེ་
ཁུག་གི་ཐེབྷ་ན་ཕཟུབྷ་འོཐན་རཥ་ གཅིག་ལཱི་ངོ་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་འང་ གཅིག་ལཱི་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་
ཏཡ་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་འང་གོངབྷ་ཚུ་ལཱི་ རཥ་ཟཕྲོ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཝདྷ་མི་ཚུ་ ངོ་བྷ་ཤེཥ་
ནཡ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཀྱི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་རཱིང་འང་ བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནི་ཐང་ བྷངར་སྒོ་གཐབྷ་
ཁ་རྐྱཕ་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག་ལྷབྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་འོཐན་རཥ་ གཅིག་ལཱི་ངོ་བྷ་
ཤེཥ་རཱིང་གཅིག་ལཱི་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་ ཐམིགཥ་ན་ཐེཕཥ་ཏེ་གདྷཥ་རིབྷ་བྷཏོ་ཕའི་འོདྷ་ཎདྷ་ཙཐ་
མེཐན་འོཐ། སྐྱོ་ལོཥ་རཥ་སྐྱོ་ལོཥ་ དུཐ་ཟགྲོ་ཕཟུབྷ་བྷའི་རིགཥ་ཨིདྷ་རཱིང་ སྐྱཕཥ་སུ་
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ཟགྲོ་ཕའི་པདྷ་ན་གིཥ་ངདྷ་ཥོང་རཥ་འཡ་རོག་སྟེ་ མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཐར་ཟབོཡ་ཕུདྷ་སུབྷ་
ཙོགཥན་སྦེ་གྱུཡ་ཏེ་ སྐྱེ་ཕ་ཤུར་བྷཡ་བླབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཐང་ཕྱཐ་དེ་ གཐབྷཥ་
ངག་ཏོཕ་སྟེ་ཏཡ་ཟགྱོ་ཟོང་། སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཆོཥ་ཟདི་ཏོཕ་སྟེ་ཕཞང་ནོའི་རཥ་ཟཕྲོ་བྷཐུཐ་
མི་ཟདི་ གཡུཡ་ཕ་ཝར་མི་ལཱི་ཛྷ་ཕཙུགཥ་ཐོ་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཐབྷཥ་ངག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སྡིག་
ཅདྷ་ཚུ་འང་ཆོཥ་ཟདི་གོ་སྟེ་མི་ཏཡ་ཕཡ་མི་སྲིཐ། དེ་ག་ཅི་སྨོ་ཟེཡདྷ་ ཕཡ་ཐོའི་སྐཕཥ་ལཱི་ 
རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་རྗེའི་གཐོང་ཕསུན་འོཐ་མི་ཐང་། ཕདུཐ་ཐང་ཕཡ་ཆཐ་
གཉིཥ་ཀྱི་གཐོང་ཕསུན་ཆ་བྷབྷ་ཟཚོབྷཥ་ཏེ་འོཐ། དེ་ཕསྒང་ཆོཥ་ཟདི་གོཛྷ་མབྷ་གྱིཥ་སྣང་
ཕ་ཥོཡ་ཏེ་ ཏཡ་ན་ཟཏོཕ་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་ལ་ཁྲག་གི་རྟེདྷ་ཟདི་མེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་གཟུགཥ་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཥོཡ་ནི་ཟཇབྷན་ཨིདྷ། ཕཡ་ཐོ་ཏག་རིང་ཥཡ་ ག་ལྷོཐ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་འོཐ་རཱིང་ 
བྷངོདྷ་ཤེཥ་ཆུང་ཀུ་གིཥ་བྷཏོང་ནི་ཐང་རྣབྷ་ཅོ་གོ་ཟོང་། དྲདྷ་ན་གིཥ་ཐེཕཥ་ཏེ་ཙཡ་གཅིག་གུ་
སེབྷཥ་ཕསྒྱུཡ་ཕཏུཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟ་ནཱི་ཟདི་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེག་པདྷ་ན་ཆེ་ཟོང་། ཐཔེ་
ཟཕཐདྷ་སྟོཕཥ་ཀྱི་ཟཕྲུར་ཆ་ཕཟུབྷ། འངདྷ་ཤིང་སོབྷ་མི་ཕརྒྱ་གིཥ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཆུའི་དྷང་ལཱི་
ཕཀོཛྷ་ཐ་ ཙཡ་གཅིག་གུ་ག་བྷདྷོ་ཥའི་ཥ་ཁཡ་ཕཎོདྷ་མི་ཐང་ཆ་ཟདྲ། རྟ་ཁ་སཕ་ཀྱིཥ་སྒྱུཡ་
མི་ཐང་ཟདྲ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཤིདྷ་ནོ་ཆ་བྷདྷ་གྱི་རྩ་ཕཡ་ཥོང་སྟེ། ཆ་ཡོགཥ་ཀྱིཥ་ཡོ་འོཐདྷ་
ལྷ་ནའི་ཐོང་རཥ་ཁྲག་ཐང་འངདྷ་ཆུ་སེཡ་བྷ་ཏོདྷ་གྱི་ཕཡ་དྷ་ རོག་ཅི་ཡ་གཥར་ཕཎཕ་ཞིག 
དེ་གི་ཕཡ་དྷ་ཡོ་བྷ་སྤཡ་ཕཡ་ཕཝག་ཞིག ཟདིའི་ཐབྷ་ཚིག་སྦེ་གཤིདྷ་ནོ་ལཱི་ཕསྔོ་སྟེ་སེབྷཥ་
ཅདྷ་གྱི་སོག་གཅཐ་ནི་མི་ཟོང་། ཡོ་གི་རྩ་ཕཡ་གཝདྷ་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཟདྲ། གཉེདྷ་ཉེཛྷ་གིཥ་
སྔུ་སྐཐ་ཐང་འུ་སྒྲ། མ་དྷང་བྷ་ཟཕཐ། སྡུག་སྐཐ་བྷ་ཕཎོདྷ། ཐགེ་ཕའི་ལཱ་གྲུཕ་ཙཐ་ཟཕཐ། 
གཝདྷ་འང་ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོའི་ཆོཥ་ཟདི་ ཆོཥ་ཀྱི་རིགཥ་ག་གསུངཥ་རཱིང་ཟདྲ། 
ཁྲིཐ་ཀྱི་བྷཇུག་ལཱི་ཆོཥ་ཕལཐ་དེ་ལྷགདྷ་ཕཞང་ཆེ། གཝདྷ་འང་ཟདི་ཧ་རྟག་ཡ་ལྷག་ཞིག 
ཚིག་ཐོདྷ་ཐང་མིང་ཚིག་སེབྷཥ་ཁཡ་ཤུབྷ་ཚུཐན་ཟཕཐ་དེ་ དྷབྷ་ཅིག་ཤི་ནི་ཏག་ཕཅཐ་ནའི་
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ཕསྒང་། ཤི་རྟགཥ་ཚུ་ངོ་ཤེཥ་ཏེ་གཟུགཥ་ཁབྷཥ་ཀྱིཥ་ལྕོགཥདྷ་ཡང་གིཥ་ལྷག་སྟེ་སེབྷཥ་
ཁཡ་བྷདྷོ། བྷ་ལྕོགཥདྷ་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ལཱི་ཐཔེ་ཆ་ལྷག་ཕཅུག་སྟེ་གཥར་ཕཎཕན་ཐ་ ཏཐ་རི་
ཕ་རི་ཏཡ་ཕ་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐན་ཨིདྷ། ཕསྒོབྷ་ནི་ཐང་སྒྲུཕ་ན་ཟཕཐ་བྷ་ཐགོ་ནའི་ཆོཥ་ཨིདྷ། 
ཕལྟཛྷ་ཅིག་ཏཡ་མི། གོཛྷ་ཅིག་ཏཡ་མི། ལྷགན་ཅིག་ཏཡ་མིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་ལོཥ་
ཅིག་ཨིདྷ། སྡིག་ཅདྷ་ཕྲང་རབྷ་ཁཡ་ཟཁྱིཐ་མིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཞཕ་དྲགཥ་ཟདི་ ཡོ་ཁྱི་
ཕདུདྷ་གྱིཥ་ཕཐཟ་རཱིང་ ཚིག་ཐང་མིང་བྷ་ཕརྗེཐ་ནཡ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཤིཛྷ་ཐ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ནིའི་གཐབྷཥ་ངག དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཟཙོར་རཱིང་ ཟདི་རཥ་ལྷགན་བྷ་
ཏོཕ་ནའི་ཆོཥ་ཅིག་ཨིདྷ་དྷོ།།  ཕཡ་ཐོའི་གཐབྷཥ་ངག་གཟུགཥ་ཅདྷ་ཏཡ་ན་ཏོཕ་ནའི་ཕཡ་
ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཞཕ་ནའི་དྷང་ཕཅུཐ་ཨིདྷ། ཨྠྀི༔ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་གླིང་ནཥ་སྒབྷ་ནོ་གཐཡ་གྱི་རི་ཕོ་
དྷཥ་གཐདྷ་དྲངཥ་ནའི་གཏེཡ་བྷཟོ༔ ཟདིཥ་ཀྱང་ཕསྟདྷ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ར་པདྷ་ཏོགཥ་ནཡ་ལོག༔ ཥརྦ་བྷངྒ་
ལཾ།།   །། 
 
 

  



~ 116 ~ 
 

༼༨༽ ༁ྃ༔ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ་ཕཎགཥ་གྲོར་ཕུང་ནོ་ཡང་
གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 
 
༁ྃ༔    ༔ཏོག་བྷའི་བྷགོདྷ་ནོ་ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་ཐང་། ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ལྷ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ༔ ཞི་ཁྲོ་ཕདེ་གཤེགཥ་ཟདུཥ་ན་ནི༔ ཕཎགཥ་གྲོར་ཕུང་ནོ་ཡང་གྲོར་བྲིཥ༔ འ་
བྷཙདྷ་ཆེ། ཟདི་གཟུང་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་སྐར་ཕ་ཕཞང། ཟདི་ཕྱཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་སྐར་
ཕ་ཕཞང་། ཟདི་ཟཆང་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་སྐར་ཕ་ཕཞང་། ཟདི་ལྷག་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་སྐར་
ཕ་ཕཞང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཡང་བྱུང་ཆེདྷ་ནོ་ཨིདྷ། ཕསྒོབྷ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ལྷགན་ཅིག་གྲོར་ཕའི་ལྷག་
གྲོར་ཨིདྷ། ཕསྒྲུཕ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཕཎགཥན་ཅིག་གྲོར་ཕའི་ཕཎགཥ་གྲོར་ཨིདྷ། སྦྱང་བྷ་ཐགོ་
ནཡ་རུགན་ཅིག་གྲོར་ཕའི་རུག་གྲོར་ཨིདྷ། བྷདྷོ་བྷ་ཐགོ་ནཡ་ཙོཡཛྷ་ཅིག་གྲོར་ཕའི་ཙོཡ་
གྲོར་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཕྱཐན་ཅིག་གྲོར་ཕའི་ཡང་གྲོར་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཕུངནོ་གྲོར་ཕའི་ཡང་
གྲོར་ཨིདྷ། སྐརཛྷ་ཅདྷ་གྱི་སོཐ་ནི་ཨིདྷ། འཕ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐགོངཥ་ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་
ཨིདྷ། ཧ་ཏི་ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཨེ་བྷ་ཀི་ཏི་ཀི་བྷཥ་ཎ་བ་ལི་བ་
ལི༔ བྷ་སི་ཎ་སུ་རཱི་སུ་རཱི༔ ཀུདྷ་བ་ལཱི་སུ་བྷ་སུ་བྷ༔ ཨེ་ཀ་རུ་ལི་སུ་བཥ་ཡྤེ༔ མ་ཀ་ཡ་བྷུ་མེ་
ཎ་མ༔ ཡེ་ཥ་མུདྷ་ཎ༔ མརྱ་སུགྷ་འ༔ བྷི་ཏི་འདྷ་བགྷུ་ལི༔ ཨེ་ཕ་ཀ་རི་དྷུ་ཀ་ནི༔ བྷ་ཎ་རཱི་
བྷེ་ཎ་དྷ༔ བྷ་ཁ་ཡ་ཏེ་ཁེ་བྷ་དྷ༔ སཾ་བྷུ་ཡ་ཎ་བྷོ་ག་མ་ཡ་ཏི་ན༔ ཨུ་དྱགྷ་ཎ་ཡ༔ ཨེ་ཕ་ལ་དྷ༔ 
དྷ་ཡ་བྷི་ཏི༔ ཥ་གྷུ་ཏི་ན་འ༔ གྷུ་རཱི་གྷུ་རཱི་ནག་ཁ་ཡ་དྷ་རབྷ༔ བྷ་ཡ་དྷ་ཎ༔ ཨི་ཏ་ཡ་ན་ཉ་
རབྷ༔ སིཡ་དྷ་སིཡ་དྷ་བྷེ་ཥ་ཡ་ཥ་ན་རབྷ༔ བྷུཐ་ད་བྷུཐ་ད་བྷུཐ་ཚི༔ ལ་ཕ་གྱི་ཥ་བྷ༔ ཥ་
སཱ༔ རི་རཱི༔ ར་ཁེ༔ ཨི་ཨཱི༔ བྷ་མཱ༔ རི་རཱི༔ ར་ས་ཨཱ༔ ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་འཕ་ཀྱི་
ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ རྣབྷ་ཤེཥ་རིག་ན་ཡང་གྲོར་སྦེ་རོ་རྗེ་ཕཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། 
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ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ ཀ་ཐག་ཏུ་གྲོར་ཕའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་བྷཆོག་ཏུ་
གྱུཡ་ན་ཟདི་ ཚིག་ལཱི་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ན་ཨིདྷ།  སྤྲིདྷ་མེཐ་གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥབྷ་རཥ་ཟབྱུང་། 
ཡུབྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོ་གིཥ་ ཧ་ཏི་ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་གསུངཥ། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ 
ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་གྲོར་ནིའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཨིདྷ། ཨེ་བྷ་ཀི་རི་ཀི་
རི༔ བྷཥ་ཎ་བ་ལི༔ བྷ་སི་ཎ་སུ་རཱི་སུ་རཱི་ཀུདྷ་ད་ལི་བྷ༔ ཨི་ཀ་རི་ལི༔ བ་ཎ་ཡེ༔ མ་ཎ་བྷུ་
ལི་ཎ༔ ལྕེ་ཡི་ཥ་མུདྷ་ཎ༔ མརྱ་སུགྷ་ཡྤེ༔ བྷི་ཏི་ཕ་དྷ་བ་གྷུ་ཡྤེ༔ ཀེ་རི་ད་ཀི་རི༔ ད་ཀ་བྷ་
ཧཱ་བོ་རུ༔ ཎ་དྷ་ཕ་ཡ་ལི་ཧཱི༔ སཾ་ནཾ་ཁ་ཡ་ཎ་ཎ་ཀེ་འ་དྷ༔ སཾ་བྷུཐ་ཎ༔ མེ་ཀ་མ་ཡ་ཥ་ཏཾ༔ ཎ་
ན་སུརྱ་གྷ་ཎ་རཱ་ཨཱ༔ བྷདྷ་ན་ཎ་བྷི་སོ༔ ཏིང་གྷུ་ཡ་ར༔ ཥ་སྨིདྷ་ཥ་གྷུ་ཎ་ར༔ ཎ་འ་གྷུ་ཡ་གྷུ་
ཡ༔ རླང་ག་ཁ་དྷ་རབྷ༔ དྷ་ཡ་དྷ་ཡ་རབྷ༔ ཨི་ཏ་ན་ཏ་རབྷ༔ ཨི་ཏཡ་ན་ཏ་ལཾ༔ པིཡ་དྷ་
སིརྣ་དྷེ་ཥ་ཡ་ཥ་ན་རབྷ༔ ན་ཀ་རབྷ༔ ཥ་སཱ༔ རི་རཱི༔ ར་ལཱི༔ ཨི་ཨཱི༔ བྷ་མཱ༔ ཡ་རཱ༔ 
ཀུདྷ་ཕཞང་ཡུབྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ ཆོཥ་ཀྱི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ལྡདྷ་ནའི་སེབྷཥ་རིག་ཟགྱུཡ་
མེཐ་སྟོང་གཥར་སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཕའི་བྷཙདྷ་ཉིཐ་ཅདྷ་གྱི་རིག་ན་ཟགྱུཡ་མེཐ་སྟོང་གཥར་
སྐྱེ་མེཐ་སྦེ་གྲོར་ཕའི་གཟུངཥ་ཀྱི་སྙིང་ནོ་ཨིདྷ། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཐང་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་སྟོང་ན་
ཉིཐ་ལཱི་གྲོར་ཕའི་འང་ཕཅུཐ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཨིདྷ། ཚིག་ལཱི་ཉི་ཤུ་རྩ་ཐགུན་ཨིདྷ། གདྷབྷ་
ཁ་གའཟ་ཐག་ན་རཥ་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། འོདྷ་ཎདྷ་ཆ་བྷབྷ་ཙང་ཕའི་ཐཔེའི་
ཐོདྷ་ལཱི་ ཞེདྷ་ན་རོག་ནའི་ཡི་གུ་ཉེཡ་ལྔ་གིཥ་ཕསྟདྷ་ཟོང་། ཐཕང་ནོའི་ཆགཥ་ཞེདྷ་སྤང་ནིའི་
ཐོདྷ་ལཱི། ཀརྨ་ ཡག་ལ་གྷི་སང་ཏི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ནའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་ཐབྷཡནོ་གཥར་ཎོག་
ཎོ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཕུང་ནོའི་ཆགཥ་ཞེདྷ་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། བྷེ་ག་ཡ་དྷ་ཥོ་གཐ་གླིང་༔ ཟེཡ་མི་
ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཕུང་ནོའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་སེཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཕྱིའི་ཡུར་ཆ་བྷབྷ་གྱི་ཆགཥ་ཞེདྷ་
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སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། བུ་ག་རི་ར་བ་དྷུ་ཏྲི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་
ལྷའི་བུའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ གཝཟ་ཙོདྷ་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟབྱུང་ཟོང་། སེབྷཥ་ཀྱི་
ཐངོཥ་ནོ་ཟཕུཡ་ཕཅུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཡབྷ་ན་ཀ་ར་ལ་མི་ཁྱེ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། 
གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཟཆི་ཕཐག་གི་ཕཅོབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཏཡ་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་
ལྗང་ཁུ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟབྱུང་ཟོང་། བྱུང་ཙོཡ་ངོ་ཕོ་ཟགྱུཡ་ཕའི་ཐོདྷ་ལཱི། བྷ་ཎང་པ་ཕེཡ་ཡཥ་
མི་ཎ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཀུདྷ་གཞི་སྟོང་ན་ཉིཐ་སྦེ་ ཡང་
ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་བྷཐིང་ཁ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ལཡ་ཟོང་། ཟདུ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་
ངོ་གཟུང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཁ་དྷ་རུ་ཨ་ཥ་མིག་རླུང་༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་
བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཡང་སྣང་སྟོང་ན་ཉིཐ་སྦེ་གྲོར་ཏེ་ སྟོང་ན་ཉིཐ་ཁ་ཕྱེཥ་ཕྱེཥཛྷ་ཕཟུབྷ་ཟགྱུཡ་
ཟོང་། ཡང་གི་རིག་ན་མི་གའོ་ཕཡ་ཕམདྷ་ཥཡ་ཚུཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཧ་ཀ་ཡ་བྷུ་ག་ལ༔ ཟེཡ་
མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཕྱིཡ་མི་རོག་ནའི་ཥ་ཏོཕ་སྟེ་ རིང་ཕསྲེར་ཟདི་
ལ་རི་རཾ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང། བྷ་ཐག་ནའི་ཟཁྲུར་ནའི་ངཡ་ཟཛིདྷ་ཡ་ཁུངཥ་གཅཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
འ་རི་མུ་ཏྲ་ཥ་གྷུ་ལི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཁབྷཥ་གསུབྷནོ་
སྟོང་ན་ཉིཐ་སྦེ་ངང་གིཥ་གྲོར་ཏེ་ རིང་ཕསྲེར་ཟདི་ཆུ་རི་རཾ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་
དྲུགནོ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་དུ་ཟཁོཡ་ཕ་རཥ་ཕསྒྲར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། འ་སིང་ཡ་རླུང་ན་ར་འ༔ ཟེཡ་
མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུགནོ་སྟོང་ན་ཉིཐ་སྦེ་ངང་གིཥ་
གྲོར་ཏེ་ རིང་ཕསྲེར་ཟདི་་རི་རཾ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཟཁོཡ་ཕའི་སྦུཕཥ་ཐོང་རཥ་ཕཎོདྷ་ནིའི་
ཐོདྷ་ལཱི། བྷ་ཎ་ཀོ་ལི་ཥ་བྷདྷ་ཎ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ངདྷ་
ཥོང་གི་ཐོང་དྷང་རཥ་སྤྱུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རིང་ཕསྲེར་ནཉྩ་རཾ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཆོཥ་ཅདྷ་གྱི་
ཐངོཥ་ནོ་ཚུ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཐིབྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། གྷ་རིང་འ་བྷ་རི་མཾ་ཏི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་
གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་འང་ཐག་གི་ཐོདྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རིང་
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ཕསྲེར་ཟདི་སེཡ་རི་རཾ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། སྤྲུར་ན་ཡ་ཁུངཥ་གཅཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། བུ་ག་སིང་ཀྱུ་
ན་ག་ར༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ཡང་ལཡ་གྱི་ངང་ལཱི་གྲོར་ཞིདྷ་
དྷ་ གཝཟ་ཙོདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཞེདྷ་ནའི་ལདྷ་ཏག་ཕཎོག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཡ་མི་པི་པི་
ཁེ་ཎ་ན༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ཞེདྷ་ཥའི་ཡུར་ཟདི་ ཆོཥ་
ཀྱི་ཐབྱིངཥ་སྦེ་གྲོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥ་སྦེ་གཥར་ཟོང་། ཐིག་ལུའི་རྒྱུཐ་སྐུཐ་ལཱི་
ཨུ་ཚུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཕ་ཁུ་བྷ་ར་ན་ཏི་ཀི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་
བྷཆོག་དེ་གིཥ་ བྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་གོང་རཥ་གོང་དུ་ཟཕེར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝཟ་ཙོདྷ་དྷག་
ཕཟུབྷ་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཕལྟ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཥ་བྷ་ཉེ་ཕ་དྷེ་ཡ་བྷ༔ 
ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ རིག་ན་ཙཐ་ཁཡ་ལྷོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྷ་
ཡི་སྐུ་གཟུགཥ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ལྟ་ཕ་ཐང་སྒོབྷ་ན་ངདྷ་ན་ཚུ་ཟཐག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཕཛྲ་ཥཏྭ་
དྲྀ་ཌྷོ་མེ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ཡང་གི་རིག་ན་ཡང་ལཱི་
རོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝཟ་ཙོདྷ་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཥ་ཐང་རབྷ་ཚུ་སྡེཕ་
གཅིག་ཁཡ་ཟཏོཕ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། གྷེ་ན་སུ་གརྣ་བྷ་ཡེ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་
བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ཥ་ཐང་རབྷ་ཚུ་སྡེཕ་གཅིག་ཁཡ་རོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐངོཥ་
སྒྲ་ཟབྱུང་ཟོང་། སེབྷཥ་ཟཛིདྷ་གྱི་ལྟ་ཕ་ཟདི་ཡ་ཁུངཥ་གཅཐ་ནའི་ཐོདྷ་ལཱི། དརྨ་ ན་ཏི་ཥ་གྷུ་
ལི༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ གོང་བྷའི་ཥ་རིབྷ་ངོ་བྷ་སྦེ་ཕཞོ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟོཐ་ཟེཡ་ཐཀཡནོ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཆོཥ་རོངཥ་སྤྲུར་གསུབྷ་ཟཏོཕ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
ཡཥ་མི་ཥ་བྷ་ཁ་གྷཐ་རྩེ༔  ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ སྐུ་གསུབྷ་
ཏོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཟོཐ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཟབྱུང་ཟོང་། སྣང་ཕ་ངོ་བྷ་རབྷ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
རཱི་ན་སྨྲི་མི་ཎ་མཾ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ཏཐ་གྲོར་བྷབྷ་
གཅིག་ཁཡ་བྱུང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རླུང་ཐང་སེཡཛྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། སྒྲ་གི་ཞེདྷ་ན་རྩ་ཕ་རཥ་སྤང་
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ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཐ་ཏི་ཥ་འ་ཀ་རི་ཥ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ 
ཕརྗོཐ་ན་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་ཚིག་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་ཕརྗོཐ་མེཐ་ཚིག་གི་ངང་ལཱི་གྲོར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ 
གཝཟ་ཟོཐ་བྷཏོང་ཙཐ་ཅིགནོ་དྲདྷ་མེཐ་སྦེ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཕཥབྷ་གཎདྷ་ཆེདྷ་ནོའི་ཥ་ཟཏོཕ་
ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། གྷ་ཙ་ཕ་འང་ཕ་ལིང་ཎ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ 
ཥ་ཐང་སྡེཕ་གཅིག་ཁཡ་རོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝཟ་ཟོཐ་བྷཏོང་ཙཐ་ཅིགནོ་མི་རྟོག་ནའི་ཡེ་
ཤེཥ་སྐྱེ་ཟོང་། ཕྲིདྷ་རཥ་བྷཏཡ་ཕྱིདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཀརྨ་ཨེ་ཀ་ཧ་ནུ་ཥ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་
གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ངོ་ཕོ་ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ་འང་ཐུགཥ་རྗེ་སྦེ་གྲོར་ཏེ་ 
རིང་ཕསྲེར་ཕྱ་སི་སི་ལུ་ལ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་བྷངོདྷ་ནཡ་ཞེདྷ་ན་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
ཥབྷ་ཀྲི་བྷ་བྷ་ཀརྨ་ ཎ༔ ཟེཡ་མི་ཟདི་གསུངཥ་ཡི། གཟུངཥ་བྷཆོག་དེ་གིཥ་ ཆོཥ་རོངཥ་
སྤྲུར་གསུབྷ་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་གྲོར་ཏེ། གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥ་ཏེ་གཝཟ་ཙོདྷ་ལཡ་ཟོང་། 
རྒྱར་སཥ་ཚུ་གི་གདྷཥ་ཟཙོར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཕཎགཥན་ཐ་ ཐབུགཥ་ཁཡ་ལྷོཐ་ཙཐ་གྲོར་ཟོང་། 
གཝཟ་ཙོདྷ་ཐང་རིང་ཕསྲེར་ཕྱ་སི་སི་བྷངབྷ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་
ཐང་ཡུབྷ་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནའི་ཐགོངཥ་ན་གཅིག་སྦེ་ ཡང་བྱུང་གཅིག་ཁཡ་ལཡ་མི་རུ་རུ་གིཥ་
གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཡང་སྣང་གི་ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་ཟདི་ ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཚིག་
ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔན་ཨིདྷ། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། དེ་རཥ་འཕ་ཐང་ཡུབྷ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གཅིག་ཁཡ་སྦྱོཡ་
ཏེ། སྤྲུར་ནའི་པོ་རྒདྷབྷ་ཐང་ནུབྷོ་བྷཆེཐ་དེ་ཞི་ཁྲོ་རིགཥ་ཕརྒྱའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྦེ་གྲུཕ་ཅི། ཞི་
ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་ཟདི་གིཥ་ ཐགོངཥ་ན་ཟགྱུཡ་མེཐ་ཀྱི་ངང་རཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
ཏོདྷ་སྦེ་ ཉིབྷ་ཥ་སྨུག་རཥ་ཟཏོདྷ་ཐོ་ཕཟུབྷ། སྐར་ཕ་ཅདྷ་གྱི་སྐརཛྷ་སྦེ་ ཡང་བྱུང་གི་
ཐགོངཥ་ན་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ལཡ་ཡི། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ བོ་ཏི་ཙིཏྟ་བྷ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་དྷ་དཡ་དུ་ཧ༔ ཞི་
ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་གཅིག་ཁཡ་དྲིར་དྲིརཛྷ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ རྟོགཥ་ན་ཕུངནོ་
སྟོང་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཡེ་ཤེཥ་ཆེདྷ་ནོའི་དྷང་ལཱི་གྲོར་ཟོང་། ཡིག་ཟབྲུ་ཕཅུ་དྲུག་ནོའི་རོ་རྗེའི་སྒྲ་



~ 121 ~ 
 

ཟདི་གིཥ་ གཝཟ་ཟོཐ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཙཐ་མེཐན་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། དེ་
རཥ་ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཥོ་ཥོཡ་ཡང་བྱུང་སྦེ་ཏོདྷ་ཡི། ཨོཾ༔ཧཱུཾ༔ སྭ་ཨཱཾ་
ཧཱ༔ རིགཥ་ལྔ་འཕ་ལྔ་གི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་ཟདི་ལཡ་ཡི། དེ་གིཥ་ཕུང་ནོ་
ལྔནོ་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། སྐུ་གདུང་ལྷབྷ་ན་ལྔ་ཟབྱུང་ཟོང་། 
རབྷ༔ མུབྷ༔ བྷབྷ༔ ནབྷ༔ ཎབྷ༔ ཡུབྷ་ཆེདྷ་ལྔ་གི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ལཡ་ཡི། 
དེ་གིཥ་ཟབྱུང་ཕ་ལྔནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཡུབྷ་ཆེདྷ་ལྔ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། 
གཝཟ་ཙོདྷ་ཁ་ཐོག་ལྷབྷ་ན་ལྔནོ་ཟདི་ཟབྱུང་ཟོང་། ཨཱོཾ་ཛྷི་དྷ་ཛིག༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་
སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་སྦེ་ཟདི་གིཥ་
གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། གཝཟ་ཙོདྷ་ཁ་ཐོག་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟདི་ ཧིང་རཥ་ཏོདྷ་ནའི་ནཉྩ་རཾ་ཐང་ ཁ་ཐོག་ལྷབྷ་ན་
ལྔ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་སྐུ་ལྔའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཧཱུཾ་ཕཛྲ་དྷྲིག༔ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐགོངཥ་
ན་ཨིདྷ། རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཡེ་ཤེཥ་སྦེ་ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། གཝཟ་ཙོདྷ་ཁ་
ཐོག་ཐབྷཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ནདྨ་རིགཥ་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟདི་ 
ལ་རཥ་ཏོདྷ་ནའི་ལ་རི་རཾ་ཐང་ ཁ་ཐོག་ཐབྷཡནོ་གིཥ་སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཟོང་། 
ས་པྲཛྙཱ་དྷྲིག༔ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ནའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟདུ་བྱེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་སྦེ་
ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། གཝཟ་ཙོདྷ་ཁ་ཐོག་ལྗང་ཁུ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། 
རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟདི་ རྐང་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ནའི་་རི་རཾ་ཐང་ ཁ་
ཐོག་ལྗང་ཁུ་གིཥ་སྤྲུར་སྐུའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཟོང་། ལཾ་ཏེ་ཤྭ་ཡ་ཏི༔ ཡུབྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁའི་སྣང་ཕ་ཟདི་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་བྷཐིང་ཁ་
གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། མུུཾ་ད་དུ་ཤྭ་རི༔ ཡུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
ཟབྱུང་ཕ་ཥའི་ཁབྷཥ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་སེཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ལཡ་
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ཟོང་། མཾ་བྷོ་ས་ཡ་ཏི༔ བྷ་བྷ་ཀི་ཡི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟབྱུང་ཕ་ཆུའི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ 
གཝཟ་ཙོདྷ་བྷཐིང་ཁ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། པཾ་ཡ་ག་ཡ་ཏི༔ ཡུབྷ་དྷ་ཕཞཟ་ཐཀཡ་
བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟབྱུང་ཕ་མེའི་ཁབྷཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་ཐབྷཡནོ་
གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཏཾ་ཕཛྲ་ཡ་ཏི༔ ཡུབྷ་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
ཟབྱུང་ཕ་རླུང་གི་ཁབྷཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ གཝཟ་ཙོདྷ་ལྗང་ཁུ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ལཡ་
ཟོང་། ཀྵི༔མཱེ༔ཧཱུཾུཿཏྲཾ༔ཧྲཱི༔མུུཾ༔ཐཱི༔ཛི༔ སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་
གུ་སྦེ་ལཡ་ཡི། རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཙོགཥ་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཞིདྷ་དྷ་སེབྷཥ་
བྷ་ཕརྒྱཐ་ཐ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་རིང་ཕསྲེར་ཏོདྷ་སྦེ་ལུ་ལ་ཟཕེར་ཟོང་། ཀྵི་ཧི་ཡ་མ་འ་སྭཱ་ཧཱ༔ 
མིག་གི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཥའི་སྙིང་ནོ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་
ཟོང་། མཱེ་ད་ཡ་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ རྣ་ཕའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ བབྷཥ་ན་དེ་
ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཧཱུཾ་ཥ་ཡ་མ་འ་སྭཱ་ཧཱ༔ སྣའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་
གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་དེ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཏྲཾ་ཧ་གྷརྦྷ་འ་སྭཱ་ཧཱ༔ 
ལྕེའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནོ་དེ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་
ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཧྲཱི་ས་ཧཱུཾ༔ ནདྨ་བ་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལཱིཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲོར་ཏེ་ སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། མུུཾ་ཤྲི་ཥ་ཧ་ཡ་ག་འ་སྭཱ་ཧཱ༔ 
ཡིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་དེ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་
མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཐི་སྭ་རཾ་ན་འ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཀུདྷ་གཞིའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲོར་ཏེ་ སྒྲིཕ་ན་རྣབྷ་གཥར་དེ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཛི་ཀུ་རཱི་ན་ཎི་ཧྲཱི་སྭཱ་ཧཱ༔ 
ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཕྱག་དྷ་རོ་རྗེ་དེ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་
ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་
ཙོགཥ་ཕརྒྱཐནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་གཝཟ་ཟོཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལཡ་ཟོང་། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཚ་ཧྲཱི་བཾ་སོ་
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ཨཱ༔ སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་ལཡ་ཡི། ཕྱིའི་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ མེ་ཎོག་གི་ཆཡན་ཟཕཕ་ཟོང་། ཧཱུཾ་ར་སེ་བྷ་འ་སྟྭཾ༔ གཟུགཥ་ཀྱི་
ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་ར་སེ་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་
ཟོང་། ཧཱུཾ་པུཥྤེ་ཧ་བེ་ལ་འ་སྟྭཾ༔ ཟཐཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་
མེ་ཎོག་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཏྲཾ་བྷ་ལུ་ཥ་བྷ་འ་སོ༔ ཆོཥ་ཅདྷ་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་ཟཕྲེང་ཕ་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཚ་དྷུ་པེ་
པྲ་བེ་ལ་འ་སྟྭཾ༔ དྲིའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་སྤོཥ་མེ་བྷ་ཐང་
ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཧྲཱི་གིརྟི་ཡ་སོ་ཧཾ༔ སྒྲའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲོར་ཏེ་ པྱི་ཛྷང་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། བཾ་དྷི་པཾ་སུ་གྷི་ནི་ཥ་བྷ་འ་སྟྭཾ༔ བྷ་
ཟོངཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་བྷཡ་མེ་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་
ཟགྱུཡ་ཟོང་། སོ་གྷདྷ་དྷེ་ཙིཏྟ་སོ༔ ཐ་ལྟོའི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་དྲི་
ཆཕ་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། ཧ་ནིརྟི་ཡ་ག་འ་མི་སྟྭཾ༔ ཡོའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སེབྷཥ་བྷ་ཝར་ཞཥ་བྷ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཟོང་། སེབྷཥ་
བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ ཕྱི་ཁའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ མེ་
ཎོག་གི་ཆཡན་ཐང་ཡོརབྷོ་གི་སྐཐ་ཚུ་ རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་ཟཏོདྷ་ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ཟབྱུང་
ཟོང་། ཀུཿབྲུུཾུཿཏུཾུཿཀྵཾ་སྲུུཾུཿཡེ༔ སྟོདྷ་ན་དྲུག་གི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་ལཡ་ཡི། 
ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དྲུགནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཞིདྷབྷ་
རཥ་ ཟགྲོ་ཕ་དྲུག་གི་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་རྒྱུ་མི་ཟཆཐ་ནཡ་ཟབྱུང་ཟོང་། རིང་ཕསྲེར་ཕྲ་སི་སི་ལུ་ལ་
ཟབྱུང་ཟོང་། ཨོཾ་མུ་ནི་ཀ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷའི་ཐཕང་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ང་རྒྱ་ཐག་སྟེ་
ལྷའི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། ཨོཾ་མུ་ནི་བྲུུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཐཕང་ནོ་ཏགཥ་ཕཞང་རིཥ་ཀྱི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཕྲག་ཐོག་ཐག་སྟེ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། ཨོཾ་མུ་ནི་ཏུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ 
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ཥངཥ་རྒྱཥ་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཐག་སྟེ་མིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། 
ཨོཾ་མུ་ནི་ཀྵཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ སེང་གེ་ཡཕ་ཕརྟདྷ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། གཏི་མུག་ཐག་སྟེ་དུཐ་ཟགྲོའི་
སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། ཨོཾ་མུ་ནི་སྲུུཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཁ་ཟཕཡ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། སེཡ་སྣ་ཐག་སྟེ་ཡི་
དྭགཥ་ཀྱི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། ཨོཾ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་ཐགོངཥ་ན་
ཨིདྷ། ཞེ་སང་ཐག་སྟེ་ཐམར་ཕའི་སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ཟོང་། སྤྲུར་སྐུ་ཐུཕ་ན་དྲུག་གི་ཐགོངཥ་ན་
ཨིདྷ། བྷ་ཐག་ན་ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་ ཐག་ན་སྤྲུར་སྐུའི་ཟགྲོ་ཐོདྷ་ཟབྱུང་
ཟོང་། ཥ་སྨུག་ཐང་གཝཟ་ཙོདྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ལཡ་ཟོང་། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ༔ ཚ་ཧཱུཾ་བཾ་སོ༔ སྒོ་ཕ་
འཕ་ཡུབྷ་ཕརྒྱཐ་ཚུ་གིཥ་ ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་སྦེ་ལཡ་ཡི། སྐྱེ་ཕ་རྣབྷ་ན་ཕཞི་གི་སྒོ་
ཕཀག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཙཐ་མེཐ་རྣབྷ་ན་ཕཞི་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། གཝཟ་ཟོཐ་ཁ་ཐོག་ཕཞི་ཐང་
ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་བྷི་ཚ་འ་ཧཱུཾ༔ རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
ཕཎགཥ་གྲོར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ཞི་ཕའི་རཥ་ཚུ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་
ཎ་འ་བྷདྷ་ཎ་ཀ་ཧཱུཾ༔ གཤིདྷ་རྗེ་གཤེཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཆཐ་ནཡ་ལྟ་ཕའི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་
ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་རྒྱཥ་ནའི་རཥ་ཚུ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་ཧྱ་གྲྀ་ཛྷ་ཧཱུཾ་པཉ༔ རྟ་
བྷགྲིདྷ་རྒྱར་ནོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཕཐག་ཏུ་ལྟ་ཕའི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་
ཐཕང་གི་རཥ་ཚུ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། ཨོཾ་ཧ་མྲྀ་ཎ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུཾ༔ ཕདུཐ་རྩི་ཟཁྱིར་ཕའི་ཐགོངཥ་ན་
ཨིདྷ། བྷཙདྷ་བྷཡ་ལྟ་ཕ་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་དྲག་ནོའི་རཥ་ཚུ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། སྒོ་ཕ་
ཕཞི་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། རྟག་ཆཐ་མུ་ཕཞིཡ་ལྟ་ཕ་ཟདི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཟཕྲིདྷ་
རཥ་རྣབྷ་ན་ཕཞིནོ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། གཝཟ་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་སེཡནོ་ཐབྷཡནོ་ལྗང་ཁུ་ཚུ་ཟབྱུང་
ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཧངྐུ་ལ་ཚ༔ ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ་ཡི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་རྫུཥ་ཏེ་སྐྱེ་ནིའི་སྒོ་ཕཀག་
སྟེ་ སྙིང་རྗེ་ཙཐ་མེཐ་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ན་ལ་ཧཱུཾ༔ ཝགཥ་ན་བྷ་ཡི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
བྷངར་རཥ་སྐྱེ་ནིའི་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་ བབྷཥ་ན་ཙཐ་མེཐ་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་སོཉ་བཾ༔ 
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ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་ཡི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། སྒོང་རོག་རཥ་སྐྱེ་ནིའི་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་ ཐགཟ་ཕ་ཙཐ་
མེཐ་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་གྷཎྜེ་སོ༔ དྲིར་བུ་བྷ་ཡི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། དྲོཐ་གཤེཡ་རཥ་
སྐྱེ་ནིའི་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་ ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཙཐ་མེཐ་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥ་ཀྱི་
ཐུགཥ་ཀྱི་ཀློང་ཕརོར་ཟདི་གིཥ་ རྟོག་ཙོགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་སྐུ་གདུང་
ཐང་རིང་སྲེར། གཝཟ་ཟོཐ་ཚུ་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། ཁྲག་ཟཐུང་དྲུག་ཅུ་ཏབྷ་ནའི་
ཐགོངཥ་ན་ཡང་བྱུང་ཀློང་ཕརོར་སྦེ་ ཁ་ཐོག་དྲུག་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཧཱུྃ་བོ་ཧཱུྃ༔ ཁྲག་
ཟཐུང་དྲུག་ཅུ་ཏབྷ་ན་གི་ཐགོངཥ་ན་གཅིག་ཁཡ་དྲིར་དྲིརཛྷ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་སྟོང་ན་ཉིཐ་སྦེ་ཡེ་ཤེཥ་ཆེདྷ་ནོའི་ངང་ལཱི་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། རཱི་ལཱི་ཟབྲུ་
ཕརྒྱཐནོ་རོ་རྗེའི་སྒྲ་ཟདི་གིཥ་ མེའི་ཟོཐ་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་གའོ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟབྱུང་
ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། ཁྲག་ཟཐུང་དྲུག་ཅུནོ་ཟདི་གིཥ་ ཐགོངཥ་ན་ཥོ་ཥོཡ་ཡང་བྱུང་སྦེ་བྱུང་
ཡི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཁྲག་ཟཐུང་འཕ་དྲུག་གི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་སྦེ་ལཡ་
ཡི། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དྲུགནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། ཁྲག་ཟཐུང་འཕ་དྲུག་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་
ནཡ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་ཁ་ཐོག་དྲུག་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཡུབྷ་
ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་དྲུག་གི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་ལཡ་ཡི། ཕྱིའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ཡུབྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་དྲུགནོ་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། 
གཝཟ་ཙོདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཁ་ཐོག་དྲུག་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏི་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་
པཉ༔ ཁྲག་ཟཐུང་ཆེདྷ་ནོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། བྷ་རིག་ནའི་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་
ངང་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་སྨུག་དྷག་གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟཁྱིར་ཏེ་ཆེ་
བྷཆོག་དེ་ཐང་ཐབྱེཡ་མེཐ་སྦེ་ གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་རོག་བྷ་རོག་ནཡ་གྲོར་ཕཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཟདི་
ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀྲོ་ཎ་བྷ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་པཉ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་ཟདི་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྲོར་
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ཚུགཥན་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྟེང་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཁྲག་
ཟཐུང་ཐང་ཐབྱེཡ་མེཐ་སྦེ་ གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཕཡ་ཟགྱུཡ་ནི་ཟདི་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ། ཨོཾ་
ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་བྷ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་པཉ༔ རོ་རྗེ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་
ཞེ་སང་ཟདི་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་བྷཐིང་དྷག་ལཡ་ཁ་
ཐུག་ལཱི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ རོ་རྗེ་ཁྲག་ཟཐུང་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ལཡ་ཕྱོགཥ་བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་
ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་སྐྱེ་ནི་ཟདི་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ། ཨོཾ་ཡཏྣ་ཀྲོ་ཎ་བྷ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་པཉ༔ 
རིདྷ་ཆེདྷ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ང་རྒྱར་ཟདི་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་
ཟདི་གིཥ་གྲོར་ནི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ། མེ་ལྕེ་སེཡ་དྷག་ལྷོ་ལཱི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ རིདྷ་ཆེདྷ་ཁྲག་ཟཐུང་ཐང་
ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཐནར་ལྡདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་ནདྨ་ཀྲོ་ཎ་བྷ་ཧཱ་ཤྲཱི་
ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་པཉ༔ ནདྨ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཟདི་
སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་ཐབྷཡ་དྷག་ནུཕ་ལཱི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ 
ནདྨ་ཁྲག་ཟཐུང་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཕདེ་ཕ་ཅདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་སྐྱེ་ཟོང་། 
ཨོཾ་ཀརྨ་ ཀྲོ་ཎ་བྷ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཧཱུྃ་པཉ༔ ཀརྨ་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་
ན་ཕྲག་ཐོག་ཟདི་སྟོང་ན་ཉིཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཟདི་གིཥ་གྲོར་ཚུགཥན་ཨིདྷ། མེ་ལྕེ་ལྗང་དྷག་བང་
ལཱི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ རཥ་ཀྱི་ཁྲག་ཟཐུང་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་བང་ཕྱོགཥ་རཥ་ཡཕ་གྲུཕ་ནའི་
ཞིང་ཁབྷཥ་དྷང་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་
ཨིདྷ། ཆོཥ་ཅདྷ་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཟཁྱིར་ཏེ་
གྲོར་ཟོང་། ཡུབྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། གཟུགཥ་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་
གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་སྟེང་ལཱི་ཟཁྱིར་ཏེ་ཡུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་
ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ རོ་རྗེ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། སྒྲའི་
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ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་ལཡ་གྱི་ཕྱོགཥ་ལཱི་ཟཁྱིར་ཏེ་ཡུབྷ་རོ་རྗེ་
ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་ཡཏྣ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ རིདྷ་ཆེདྷ་
ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། དྲིའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་
ལྷོའི་ཕྱོགཥ་ལཱི་ཟགྱོ་སྟེ་ཡུབྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། 
ཨོཾ་ནདྨ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ནདྨ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཡོའི་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་ནུཕ་ཀྱི་ཕྱོགཥ་ལཱི་ཟཁྱིར་ཏེ་ཡུབྷ་ནདྨ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་
ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་ཀརྨ་ ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ རཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷའི་ཐགོངཥ་
ན་ཨིདྷ། རུག་ཡུར་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། དུ་ན་བང་གི་ཕྱོགཥ་ལཱི་ཟགྱོ་སྟེ་
ཡུབྷ་རཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཟོང་། ཁྲག༌ཟཐུང༌གམོ༌ཕོ༌ཕཅུ་
གཉིཥནོ༌ཟདི༌གིཥ༌ ཐགོངཥ་ན་ཡང་
བྱུང༌སྦེ༌ཀློང༌རཥ༌རོར༌མི༌ཟདི༌ཉོདྷ༌བྷོངཥ༌ནའི༌རྟོག༌ཙོགཥ༌ཡང༌ཕཞིདྷ༌གྱིཥ༌གྲོར༌ཏེ། ཞིང་
ཁབྷཥ་ལྔ་ཆ་ཡ་ཐཕང་དུ་ཕསྒྱུཡ་ཟོང་། ས་ས་ས་ས༔ ས་ས་ས་ས༔ ཀོ་རི་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་
ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་སུ་ལཡ་ཡི། རྣབྷ་ཤེཥ་ཙོགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཚུ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་
གྲོར་ཏེ། མེ་ཟིརབྷ་གའཥ་ཁ་ཐུག་ཟཁྱིར་ཏེ་ཟཕྲོ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀེའུ་རི་ས༔ ཁྲོ་བྷོ་
ཐཀཡབྷོ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕཅོབྷ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་མོའུ་རི་ས༔ 
ཁྲོ་བྷོ་སེཡབྷོ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། རིགཥ་དྲུག་གི་གདྷཥ་དེ་ཁ་རཥ་སྤོ་ཟགྱོ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་
པྲ་བྷོ་ས༔ ཁྲོ་བྷོ་ཐབྷཡབྷོ་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་ཏཡ་ན་ལཱི་ཟདྲེདྷ་
ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་པེ་ཎ་ལི་ས༔ ཁྲོ་བྷོ་ལྗང་དྷག་གི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་
ནའི་ཐགོངཥ་ན་ལཱི་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་པུ་ཀ་སི་ས༔ ཁྲོ་བྷོ་ཐབྷཡ་སེཡ་གྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་གདྷཥ་རཥ་ཟཔཡ་ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་མཎྜ་ལི་ས༔ ཁྲོ་བྷོ་སེཡ་སྐྱའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་རྟེདྷ་ཐང་ཟབྲར་ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་སྨ་ཤཾ་ནི་ས༔ 
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བྷཐིང་སྐྱའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་རྟེདྷ་ཐང་ཟབྲར་ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཀེའུ་རི་བྷ་
ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་རཥ་ཟདྲེདྷབྷ་ཨིདྷ། མེ་ཟིརབྷ་ཟཁྱིར་ཏེ་
ཟཕྲོཛྷ་ཨིདྷ། ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ༔ ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ༔ སིངྷ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཥ་ཕོདྷ་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་
སྦེ་ལཡ་ཡི། ཡུར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རྟོག་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། མེ་ཟིརབྷ་རྒྱུདྷ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་
ཟཕྲོཛྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་སིངྷ་མུ་ཁ་ཧེ༔ སེང་གེ་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་
ཕའི་གདྷཥ་རཥ་ཟཐག་ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་བ་གྲི་མུ་ཁ་ཧེ༔ སྟག་གི་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕ་རྩ་ཕ་རཥ་ཟཐག་ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་སྲི་ར་མུ་ཁ་ཧེ༔ 
ཛྷབྷོ་གི་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་གདྷཥ་རཥ་ཟཐག་ཕཅུགན་
ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ལ་དྷ་མུ་ཁ་ཧེ༔ སང་ཀིའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕའི་ཐོང་
རཥ་སྤྱུགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲི་ཎ་མུ་ཁ་ཧེ༔ བ་རྒོཐ་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་དུག་གསུབྷ་རྩ་ཕ་རཥ་ཕཎོགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀཾ་ཀ་མུ་ཁ་ཧེ༔ དུཡ་བའི་གཐོང་
ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕའི་ཐོང་རཥ་ཟདྲེདྷབྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཁཱ་ཁ་མུ་ཁ་ཧེ༔ 
ཨོ་ཡོག་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ལཡ་ཕའི་ངང་ལཱི་ཐགན་ཨིདྷ། ཨོཾ་
ཕཛྲ་ཧུ་ལཱི་མུ་ཁ་ཧེ༔ འུག་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། རོག་རྟོག་གི་རྟེདྷ་ཐང་ཟབྲར་
ཕཅུགན་ཨིདྷ། ཕྲ་མེདྷ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་ ཡུར་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་ཡང་
ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཟོང་། ཚ༔ཧཱུཾ༔བཾ་སོ༔ སྒོ་བྷ་ཕཞིའི་ཥ་ཕོདྷ་ལཱི་ཡང་བྱུང་གི་རྒྱུའི་ཡི་གུ་སྦེ་
ལཡ་ཡི། སྐྱེ་ཕ་རྣབྷ་ན་ཕཞི་གི་སྒོ་ཕཀག་སྟེ་ཙཐ་རྣབྷ་ན་ཕཞིནོ་ཡང་གི་རྒྱུཐ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཨོཾ་
ཕཛྲ་ཧང་གྷུ་ལ་ཚ༔ རྟའི་གཐོང་ཅདྷ་ཐཀཡ་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་རཥ་
འཡ་ཟདྲེདྷབྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ན་ལ་ཚ༔ པག་གི་གཐོང་ཅདྷ་སེཡ་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། 
རོག་ནཡ་ཟཛིདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕསབྷན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་སོ་ཉ་བཾ༔ སེང་གེའི་གཐོང་ཅདྷ་
ཐབྷཡ་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། བྷ་རིག་ནའི་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕསབྷན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་གྷདྷ་དྷེ་
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སོ༔ སྦུར་གཐོང་ལྗང་ཁུ་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔའི་རྣབྷ་རྟོག་
ཕཅོབྷན་ཨིདྷ། བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔ བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔  
བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔ བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔བོ༔ ཐཕང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཡང་བྱུང་གི་
རྒྱུའི་ཡི་གུ་ལཡ་ཡི། ཟཁྲུར་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་གི་ཙོགཥ་ཟདི་ཐག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་
གསུབྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ནུ་ཡག་ལ་སི་བོ༔ སྲིདྷ་ནོའི་ཆུང་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕག་
ལ་སི་བོ༔ ཞ་བྱེཐ་ཆུང་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་རཱི་ཏི་རུ་བྷ་ཏྲཾ་བོ༔ སྟོཕཥ་ཕཞང་ཆུང་བྷའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཡ་མ་བྷ་བོ༔ གཤིདྷ་རྗེའི་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་བྷ་ནུ་
ཡ་ཧཾ་བོ༔ ཟཐོཐ་ལྷའི་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཨི་ཏི་ཀ་བོ༔ དྷོཡ་སྲུང་སྲིང་བྷོའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ན་བྷ་བེ་བོ༔ ལྷའི་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་བྷ་ཡ་བོ༔ 
གདྷོཐ་བྱེཐ་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཧ་ག་ནེ་བྷ་བོ༔ མེ་ལྷའི་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་
ཨིདྷ། ཨོཾ་བཱ་ཡ་ཧི་བོ༔ པག་གི་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་མ་མིདྷ་ཏྲི་བོ༔ གཤིདྷ་རྗེའི་
སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་པུ་ཎ་ནི་བོ༔ ཐཕང་ལྡདྷ་སྲིང་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ན་
ནི་ཕཛྲ་བོ༔ ཆུ་ལྷའི་ཆུང་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཀ་ར་བོ༔ ཁུ་བྱུག་གདྷག་བྷོའི་
ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་མ་ཀ་ར་ཕཛྲ་བོ༔ ཡ་བྷགོ་ཐབྷཡ་སེཡ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་
སུབྷ་ཀ་ར་ཡ་དྷ་བོ༔ སེང་གེ་གཐོང་ཅདྷ་བྷའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ར་ནོ་ཐ་ཡདྷ་བོ༔ 
སྦུར་གཐོང་ལྗང་ཁུ་བྷོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། ཕདུཐ་ཕཞི་ཡང་ཕཞིདྷ་དུ་གྲོར་ཏེ་
ཟཇོབྷཥ་ནཡ་བྱེཐ་ནའི་ཁྲོ་ཕོ་ཆེདྷ་ནོ་ཕཞིའི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཟདི་ ཟགག་མེཐ་སེང་གེའི་ཡང་
སྒྲ་སྦེ་ ཡང་བྱུང་གི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྱུང་ཡི། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་ཀྱེ་བྷ་ཀྱེ་རི༔ ཀ་རི་བྷཥ་
ཎ༔ བ་ལི་བ་ལི༔ ཧ་ཎ་ཧ་ཀ་ཡ་སུ་མི་བྷུཥ་ཏེ༔ ཨེ་ནི་ར་ནི་ར༔ ཀ་འ་ཕ་དྷ༔ ཧ་བྷི་ཤཉྩ༔ 
ཕུང་ནོའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་མི་སེང་གེའི་སྒྲ་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཥངཥ་རྒྱཥ་གཝོདྷ་ནུ་བུབྷ་ནའི་སྐུ་
ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཐིབྷ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡང་བྱུང་གི་ངང་ལཱི་གྲོར་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་བྷ་
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ཧཱ་མུ་དྲ་ཛྙ་དྷ་ཧ་ཛི་སྭ་ཧཱུཾ༔ ས་ཡ་ཌྷ་པཉ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་མི་སེང་གེའི་
སྒྲ་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཕཛྲ་ཧེ་རཱི་ཀ་དེ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཐིབྷ་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ སྤྲུར་ན་ཐང་སྤྲུར་ནའི་སྤྲུར་ན་གིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
གྱི་ཟགྲོ་ཐོདྷ་ཟཕཐ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་ཧ་མྲྀ་ཎ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུཾ༔ ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ༔ བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ༔ ས་དྷ་
ས་དྷ༔ ཐ་ས་ཐ་སུཿ ན་མ་ན་མ་ཧཱུཾ་པཉ༔ ལྷའི་བུའི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་མི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཨིདྷ། 
ཕདུཐ་རྩི་ཟཁྱིར་ཕའི་སྐུ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཐིབྷ་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ངདྷ་ཥོང་གི་སྡུག་
ཕསྔར་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ ཟགྲོ་ཐོདྷ་གྱི་ཟཕྲིདྷ་རཥ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཟགྲུཕ་ཕཅུག་
ཤིག ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཎ་ཧྱ་གྲྀ་ཛྷ་ཥརྦ་ཎ་ཏ་ག་ཎ་བྷ་ཧཱ་ནཉྩ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡུ་ཛྙ་དྷ༔ བྷ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་
ཨོཾ༔ ཟཆི་ཕཐག་གི་ཕདུཐ་ཕཅོབྷ་མི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཨིདྷ། ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་རྟ་བྷགྲིདྷ་རྒྱར་
ནོའི་ཚེ་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཏོཕ་ཟཕཐ་སྦེ་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ཚུགཥ་ཟོང་། བྷ་
རིག་ནའི་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་རྩ་མེཐ་ཕཞོ་སྟེ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ངང་གིཥ་གྲོར་
ཏེ། ཟཁོཡ་ཕ་ཏོག་བྷ་མེཐ་ནའི་ཕག་ཆགཥ་ཟདི་སྤངཥ། ཕདུཐ་ཕཞི་ཕཅོབྷ་སྟེ་སྐུ་ཕཞིའི་
ངང་ལཱི་གྲོར་ཟོང་། སྐུ་གདུང་ཐང་གཝཟ་ཟོཐ། རིང་ཕསྲེར་འང་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། 
ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུགནོ་སེབྷཥ་ཀྱི་ངོ་ཕོ་རྟོགཥ་ནིའི་ཡིག་ཟབྲུ་དྲུགནོ་ཟདི་ སྤྲུར་སྐུ་ཟགག་ན་
མེཐ་ནའི་ཐགོངཥ་ན་སྦེ་ལཡ་ཡི། ཟ༔ ཧ༔ ས༔ ལ༔ ཥ༔ བྷ༔ སྐྱེ་ཕ་ཐང་ཟགག་ན་མེཐ་
ནའི་ཐགོངཥ་ནའི་ཡིག་ཟབྲུནོ་གིཥ་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་ངོ་ཕོ་སྦེ་གྲོར་ཕའི་ཡང་བྱུང་གི་ཐིག་
ལུ་དྲུག་ན་ཨིདྷ། རིང་ཕསྲེར་ཕྱ་སི་སི་ཐང་གཝཟ་ཟོཐ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། 
ལྷ་ཙོགཥ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱའི་ཐགོངཥ་ན་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ནའི་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་
ཡིག་ཟབྲུ་ཕརྒྱནོ་ཟདི་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་ཐབྱིངཥ་རཥ་ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཟདི་
ཕཟུབྷ་ལཡ་ཡི། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཥ་ཏྭཱ་སཱ་བྷ་འ༔ བྷ་ནུ་པཱ་ར་འ༔ ཕཛྲ་ཥ་ཏྭཱ་ཏེ་དྷོ་ན་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་
བ་ཛྷ༔ སུ་ཎོ་ཥོ་མེ་བ་ཛྷ༔ སུ་ནོ་ཥོ་མེ་བ་ཛྷ༔ ཧ་ནུ་ཡཀོ་མེ་བ་ཛྷ༔ ཥརྦ་སིདྡྷི་མཻ་པྲ་འཙྪ༔ 
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ཥརྦ་ཀརྨ་སུ་མ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་འུཾ་ཀུ་རཱི་ཧཱུཾ༔ ས་ས་ས་ས་ས་སོ༔ བ་ག་ཛྷདྷ༔ ཥརྦ་ཎ་ཏ་ག་ཎ༔ 
ཕཛྲ་བྷ་མེ་མུཉྩ༔ ཕཛྲི་བ་ཛྷ་བྷ་ཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ཥཏྭ་ཧ༔ ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་ཕསྡུ་ཕསྡུཛྷ་གི་
ཐགོངཥ་ན་ཟདི་གིཥ་བྷཥ་ཆག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ། སྐུ་གདུང་ཐང་
ཟཇཟ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། སྒྲནི་སྟོང་གསུབྷ་ལཱི་ཁྱཕ་སྦེ་ཕསྒྲག་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། 
སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཕཡ་བྱེཐ་ནའི་གཟུངཥ་ཀྱི་སྙིང་ནོ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་
ཟདི་ཕཟུབྷ་གསུངཥ་ཡི། ཧ་ཨཱ༔ ཨི་ཨཱི༔ ཨུ་ཨཱུ༔ རྀ་རཱྀ༔ ལྀ་ལཱྀ༔ ཨེ་ཨཻ༔ ཨོ་ཨཱོ༔ ཨཾ་
ཨཱ༔ སྐྱེ་མེཐ་ཀྱི་ཡིག་ཟབྲུ་ཕཅུ་དྲུགནོ་ཟདི་ ཚིག་ནཡ་ཕརྒྱ་ན་རོ་རྗེའི་སྒྲ་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་
དྭངཥ་ནའི་ངང་རཥ་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། ཟགག་ན་མེཐ་ནཡ་གྲོར་ཕཡ་བྱེཐ་ནའི་
གཟུངཥ་སྔགཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཟདི་ཕཟུབྷ་གསུངཥ་ཡི། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་
༔ མ་ཙ་ཚ་ཛ་༔ ཉ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ༔ ཎ་ཏ་ཐ་ད་དྷ༔ ན་པ་ཕ་བ་བྷ༔ འ་ཡ་ར་ཛྷ་ལ་ཤ་ཥ་ས་
ཨ༔ ཟགག་མེཐ་ཀྱི་ཡིག་ཟབྲུ་ཥོ་ཕཞིནོ་ཟདི་ ཚིག་ནཡ་ཕརྒྱ་ན་རོ་རྗེའི་སྒྲ་ཨིདྷ། ཕསྟདྷ་ན་
མི་ཟགྱུཡ་ཕའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། ཟཇཟ་ཟོཐ་ཐང་རིང་ཕསྲེར་ཟབྱུང་ཟོང་། འ་བྷཙདྷ་ཆེ། 
གདྷཥ་ན་རྒྱུཐ་གྲོར་གྱི་གཟུངཥ་སྙིང་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན། ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཟདི་ཕཟུབྷ་
གསུངཥ་ཡི། ཡེ་དརྨ་ ཧེ་ཏུ་པྲ་བ་ཛྷ་ཧེ་ཏུནྟེ༔ ཤདྷ་ཎ་ཏ་ག་ཎོ་ཧྱ་ཕ་ཐཎ༔ ཏེ་ཥཱཉྩ་འོ་ནི་ཡོ་
ད༔ ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་བྷ་ཧཱ་ཤྲ་བྷ་ཌྷ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རྒྱུཐ་གྲོར་གྱི་ཡིག་ཟབྲུ་ཥོ་ཐགུནོ་ཟདི་ ཚིག་ནཡ་
ཕཅུ་གཉིཥ་རོ་རྗེའི་སྒྲ་ཨིདྷ། ཟཕེར་གདུང་ཐང་ཟཇཟ་ཟོཐ་ལཡ་ཟོང་། ཟགྲོ་ཐོདྷ་གྱི་ཟཕྲིདྷ་
རཥ་གོང་དུ་ཟཕེར་ཏེ་སྔགཥ་ཀྱི་གཟུངཥ་ཆུང་ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ལཡ་ཡི། དྷཐ་
རིགཥ་ཐང་གཐོདྷ་རིགཥ། ཟཇིགཥ་ན་ཕརྒྱཐ་ཐང་སྡིག་སྒྲིཕ་ཆ་བྷབྷ་ཡང་རིག་གི་ངང་ལཱི་
ཞི་ཕཅུག་ཅིག ལནྟིང་ཀུ་རཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཚེ་ཙཐ་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཞིང་
ཁབྷཥ་ག་ཡ་རིག་ནའི་ངང་ལཱི་རྒྱཥ་ཕཅུག་ཅིག པུཤ་ཊིང་ཀུ་རཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གསུབྷ་ཐང་ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་མང་ཟཐཥ་ཆ་བྷབྷ་རིག་ནའི་ངང་ལཱི་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་ཕཅུག་ཅིག 
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ན་ཤཾ་ཀུ་རཱི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཐགྲ་བང་ཕྱཐ་ཐང་ཕགེགཥ་རིགཥ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་ཐང་དུག་
གསུབྷནོ་ག་ཡ་ རིག་ནའི་ངང་ལཱི་ཏར་ཕཡ་ཕརླག་ཕཅུག་ཅིག མཱ་ཡ་འ་པཉ་སྭཱ་ཧཱ༔ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ན་ག་ཡའི་བུ་གཅིགནོ་ཟདི་ ཡང་བྱུང་གི་ཐགོངཥ་ན་རཥ་ཡང་ལཡ་སྦེ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་བྱུང་བྱུངབྷ་ཨིདྷ། ཐོདྷ་གྱི་དྷོཡབུ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཟདི་གིཥ་ ཚེ་ཟདི་ཁཡ་
ཐགོ་ནའི་ཟཐོཐ་ཐོདྷ་ཆ་བྷབྷ་ཟཕཐ་མེཐ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་སྦེ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཚེ་ཤུར་བྷཡ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་ལོག་དྷག་ལུགཥ་ལོབྷ་གྱི་ཏོག་ཁཡ་ ནོ་ཏིའི་ཙཐནི་
ཥོཡ་ཕཞི་ནའི་ཙཐ་སྦེ་ཕསྟདྷ་ནའི་ཁ་ཐོག་སྦེ་གསེཡ་གྱིཥ་བྲི་ཐགོ། ཡི་གུ་འང་ཐབུ་ཅདྷ་གྱིཥ་
ཐག་ཎོག་ཎོ་སྦེ་བྲི་ཐགོ། བྷགུ་བྷཇུག་བྷ་ཕསོགཥ་ནཡ་ཐཡ་སྣ་གིཥ་དྲིར་ཏེ་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་
ལྡདྷ་ནའི་རྣར་ཟབོཡན་གིཥ་ཚེཥ་ཕརྒྱཐ་སྐཡ་བྷ་རྒྱར་ཐང་ཟཚོབྷཥ་ནའི་དུཥ་ལཱི་ཡཕ་གདྷཥ་
ཟཕཐ་དེ་ཕཎགཥ་ཐགོ། དེ་གིཥ་ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ན་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ ཙཐ་མེཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་
ཆེཛྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཐགེ་ཕ་གྲུཕ་ཙཐ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ རྒྱ་ཆེཛྷ་སྦེ་ཕསྒྲུཕ་
ཐགོ། སྡིག་ན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཛེབྷ་ཐགོ། དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་མི་ལཱི་ དེ་སྦེ་བྷཙབྷཥ་
མེཐ་ལྔའི་ལཱ་ཟཕཐ་རཱིང་ཆོཥ་ཟདི་ཐང་ཕྱཐ་མི་ཟདི་གིཥ་ ངདྷ་ཥོང་ལཱི་བུཐ་མི་སྲིཐ། ཆོཥ་བྷ་
ཟཕཐ་རཱིང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཕཎགཥ་གྲོར་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་རོ་བྷཏོང་
ཙཐ་ཅིགནོ་ག་ཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་བྷཏོང་གྲོར་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་རུག་
ཙཐ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་རུག་གྲོར་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ལྷགན་ཐ་གོ་ཙཐ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ནི་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏོཥ་གྲོར་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཐབུགཥ་ལཱི་ལྷོཐ་ཙཐ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་
ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཙོཡ་གྲོར་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་བྷ་བྷཏོང་ཕའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནི་ཟདི་ ཕུཐ་རོག་
གཅིག་འང་བྱུང་བྱུངབྷ་དྷབྷ་འང་མེཐན་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕསྟདྷ་ནའི་སྙིང་
ནོ་ཨིདྷ། བྲིཥ་བྲིཥཛྷ་བྷཏོང་ཙཐ་རྒྱཥ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་བྲི་ནི་ཐང་ཟཆང་ནི་ཟདི་ཟཕཐ་
ཐགོ། ལྷག་ནི་ཐང་ཚུར་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཕཝག་ཐགོ། ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཐོདྷ་
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རྟོགཥ་ཚུགཥན་ཟཕཐ་ཐགོ། སྐར་ལྡདྷ་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་བྷ་གཎོགཥ་ན་ཆོཥ་ཞཕ་བྷོ་
ཟདི་ གཥང་སྟེ་ས་ཐགོ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེཡདྷ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་བྷ་ཕཥགཥན་རཥ་ ཆོཥ་ཟདི་
སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་ལོང་ནཡ་སྐུཡ་ན་ཕཎཕ་ན་ཅིདྷ་ ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ཟོང་། ཡི་དྭགཥ་ཀྱིཥ་
ཕཞེཥ་སྒོ་ལཱི་ཐགྲ་སྦེ་བྷཏོང་ཐོ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཥང་ཕའི་གཐབྷཥ་ངག་ཨིདྷ། 
རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་གི་སྐརཛྷ་སྦེ་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཟདི་ཐང་ཕྱཐ་ནི་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་
མེཐ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ། ཕྱཐ་རཱིང་སེབྷཥ་ཁཡ་ལོང་ནཡ་ལཱ་ཁག་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཆོཥ་ཟདི་
ཐང་ག་གིཥ་ཕྱཐ་མི་ཟདི་ ཐགཟ་ཕ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་གུཥ་ནའི་ཏོག་རཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་གཟུང་ཐགོ། 
ཤིཛྷ་ཐ་གཟུགཥ་ཐང་བྷ་བྲར་ཕཡ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་གིཥ་སྦེ་བྷཏོང་གྲོར། ཏོཥ་གྲོར། དྲདྷ་
གྲོར། རུག་གྲོར་ཨིདྷ། ཞི་ཁྲོ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་ནའི་ཕཎགཥ་གྲོར་གྱི་
ཕུང་ནོ་ཡང་གྲོར་ཟེཡ་མི་ཟདི་རོགཥ་ཥོ་ཡི། ཥ་བྷ་འ༔ རྒྱ༔ རྒྱ༔ རྒྱ༔ ཟདི་ཟཕྲཐ་རྣར་
ཟབོཡ་ཐོདྷ་ཐང་ལྡདྷ༔ ཇི་སྲིཐ་ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ༔ ཐབྷ་ཆོཥ་ཟདི་ཉིཐ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ 
ཟདི་བྲིཥ་ཐག་ནའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱིཥ༔ རཥ་ངདྷ་སྡིག་སྒྲིཕ་བྷ་ལཱིཥ་ཐག་ན་ཐང་༔ ཕུང་ནོ་
གཐོཥ་ཕཅཥ་ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་སྨོདྷ༔  
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༼༩༽ ༁ྃ༔ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཕཎགཥ་གྲོར་ཡིཐ་
ཕཞིདྷ་དྷོཡ་བྷཆོག་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 
 
༁ུཾ༔    ༔རྒྱ་གཡ་སྐཐ་དུ༔ ཨེ་ཀ་དྷ་ད་ནཱ་བྷ༔ ཕོཐ་སྐཐ་དུ༔ བྷ་ཕཅོཥ་ནའི་ཤེཥ་ན་སྐཐ་
ཅིག་བྷ༔ ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཏོག་བྷའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོཐ་མི་ཟགྱུཡ་ཕ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ༔ ཆོཥ་ཀྱི་
ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ཆོཥ་ག་ཡ་དུཥ་གསུབྷ་སྐྱེ་ཟགག་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
ཡང་བྱུང་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་སྣང་ཕ་ལཱི་ ཡང་སྣང་རྟོགཥ་ནའི་ཟཁོཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་
གཉིཥ་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་བྷཐངཥ་རཥ་ཟཕཡ་ཕའི་ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ལྔ་
ཕཅུ་ང་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་ ཉིབྷ་ཐང་ཟེཡ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟབྲར་ཕ་མེཐན་ཕཞུགཥ་འོཐ། དེའི་ཟཁོཡ་
གྱི་དྷང་རཥ་བྷཆོག་གི་སྤྲུར་ན་རོ་རྗེ་ཟཆང་ཟདི་གིཥ་དེ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཀྱཻ་ཏོག་བྷའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཁྱེཐནི་ཡང་བྱུང་གི་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྦེ་རྒྱུ་ཐང་རྐྱེདྷ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་ ཡང་ཕཞིདྷ་
ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཀྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་
ནཡ་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཟཁྲུར་ཏེ་ རཥ་ངདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ཙཐ་མེཐན་ཟདི་ལཱི་ རྒྱུ་གཅིག་ལཱི་
ཟབྲཥ་བུ་གཉིཥ་སྦེ་ སྨིདྷ་མི་ཟ་ནཱི་ཕཟུབྷ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ་ཕཥ། ཕདེདྷ་ན་མེཐན་སྦེ་བྷཏོང་
ཡི། གཉིཥ་ཟཛིདྷ་སྦེ་གྱུཡ་ཏེ་ཐེ་ཙོབྷ་ཆགཥ་ཅི། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཅོབྷ་ལྡདྷ་ཟཐཥ་ཐུགཥ་རྗེ་
ཅདྷ་ཐང་ཏཕཥ་བྷཁཥ་ཅདྷ་ ཡང་བྱུང་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་རྒྱརནོ་ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
ཟཁྲུར་ནའི་ཞེདྷ་ཏག་ཟདི་ དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་ཀུ་གི་དྷང་ཐག་སྟེ་ ཡང་སྣང་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ཁྲ་
རབྷ་རབྷ་སྦེ་ལཡ་ཚུགཥན་བྷཚཐ་གདྷང་། ཟེཡ་ཞུ་ཡི། ཐནར་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་གིཥ་ཕཀཟ་
གདྷང་ཡི། བྷཙདྷ་རོགཥ་རྒྱར་ཕ་རོ་རྗེ་ཟཆང་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཞུ་མི་ཟདི་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་
ལོབྷ་ཟདུག རྒྱུ་གཅིག་གིཥ་བྷ་ཙཐ་ནཡ་འོཐ་མི་ཟདི་གིཥ་ ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཏཡ་ན་གཉིཥནོ་
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རྒྱཕ་ཕསྒོཡ་ཕའི་ཕསྒང་། སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་གྱིཥ་སྣང་ཕ་སྦེ་ལཡཛྷ་ཐ་ ཡང་སྣང་ཨིདྷབྷ་ང་
གིཥ་ཤེཥ་ཏེ་རྒྱུ་ཐང་རྐྱེདྷ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཡི། ཁབྷཥ་གསུབྷ་དྷང་ཟཁྲུར་ཏེ་
བྷགུ་ཟཁོཡ་ཕའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ ཡང་སྣང་ཟདི་ཡང་ངོ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ རཥ་ཕཥགཥ་
ཏེ་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་ཚུཐ་ཚུཐན་ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་མང་ཟཐཥ་ཟདི་རྒྱུ་རྐྱེདྷ་
མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཕཎགཥ་ན་ཅིདྷ་བྷ་གྲོར་མི་ཕུཐ་རོག་གཅིག་འང་མེཐ། ཟཁོཡ་ཕ་ཟདི་ 
རཥ་ཀྱིཥ་ཕསབྷཥ་ཕསབྷཥན་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕཎགཥན་ཅིག་གྲོར་ཕའི་སྐཐ་ཟདི་མི་གོ། 
གྲོར་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ་སྟོདྷབྷ་ཐ་ཡིཐ་མི་ཆེཥ། གྲོར་ཕ་ཏོཕ་ནའི་སྤོཕཥ་ན་མི་ཟཏོཕ། གྲོར་
ནིའི་ཏཕཥ་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་ཞ། ངེ་གི་ཐུགཥ་ཀྱིཥ་ཐགོངཥ་མི་ཟདི་ རོ་རྗེ་ཟཆང་གིཥ་ཐོདྷ་ཟདི་ཞུ་
ཕ་ཅིདྷ་ བྷ་ཟོངཥ་ནའི་དུཥ་ཡུདྷ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ ག་ལཱི་སྐརཛྷ་སྦེ་ཟཕཕ་མི་ཟདི་རཥ་
ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཨིདྷ། ག་གིཥ་བྷཏོང་མི་ཟདི་སྐར་ལྡདྷ་ཨིདྷ། ག་གིཥ་ཟཆང་མི་ཟདི་ཕསྟདྷ་ནའི་
ཕཐག་ནོ་ཨིདྷ། ཟདི་བྷ་བྷཏོང་ཕའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟདི་ཧེ་བྷ་བྷ་བྱུང་། བྷ་ཟོངཥ་ན་དྷ་འང་མི་
ཟབྱུང་། ཤུར་རཥ་འང་བྷ་ན་རཥ་མི་ཟབྱུང་། རོ་རྗེ་ཟཆང་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་སེབྷཥ་
ཁཡ་གཟུང་། ངེ་གི་ཚིག་ཐང་སྙིང་ནོ་ཚུ་ག་གིཥ་ཟཆང་ནི་ཐང་ལྷག་ནི། ཚུར་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་
ཐཔྱཐ་རིག་གཎང་མི་ཚུ་ རོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ཐང་སྐརཛྷ་བྷབྷན་ཨིདྷ། དྲོ་ནའི་དུཥ་ཐང་འཡ་ངོའི་
ཚེཥ། གཞཟ་སྐཡ་ཟཕྲོཐ་སྦྱོཡ་ཕཞང་ནོ་ལཱི་ལོག་དྷག་གི་གཞི་ལཱི་ཕསྟདྷ་ནའི་ཕཐག་ནོའི་ཁ་
ཐོག་ཐང་བྷཐུདྷབྷ་སྦེ་ རིདྷ་ནོ་ཆེ་གསེཡ་གྱིཥ་ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་སྦེ་བྲིཥ་ཤིག ཟ་ནཱི་ཟདི་སྟོདྷ་
མི་གི་བླབྷ་ལཱི་ཙོགཥ་ཐང་རིདྷ་ནོ་ཆེའི་བྷཎྜར་ཕུར་ཐགོ། པོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་བྷཆདྷ་རོགཥ་གའོདྷ་
བྷཡ་ཕཎགཥ་ཐགོ། ཕཎགཥ་གྲོར་ཟ་ནཱི་ཟདི་ཟཆང་མི་གི་པོ་སྐྱེཥ་ཟདི་ཏཐ་རི་ཕ་རི་གྲོར་ཟོང་། 
དེ་གིཥ་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་གྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་གྱི་ཐོང་དྷང་རཥ་སྤྱུགཥ་ཏེ་རིབྷ་
ན་ཕཞིདྷ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་རཥ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཟདི་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་ཟཕཐ་མིའི་
རིགཥ་ དེ་གི་ཟབྲཥ་བུ་ཟདི་རྩ་ཕ་རཥ་ཕརླགན་ཨིདྷ། བྷདྷཡ་མེཐ་ཀྱི་ཐམར་ཕའི་དྷང་ལཱི་
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ཟགྱོ་ཟོང་། རོ་རྗེ་ཟཆང་གིཥ་དེ་སྦེ་ཕསྒྲག་ཞིག ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཟདི་གིཥ་
བྷ་གྲོར་ཕའི་ཐཔེ་རྩ་རཥ་མི་སྲིཐ། ཆ་བྷབྷ་ལཱི་སྟོདྷ་ནིའི་བློ་ཟཐོཐ་འོཐ་མིའི་མི་ལཱི་ ང་རྒྱར་
གྱི་སེབྷཥ་འོཐདྷ་ཡང་ཡ་ཏར་ཕཡ་ཕརླག་ཟོང་། ཐེ་ཙོབྷ་འོཐ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་དེ་སྦེ་ག་
ཡ་ལཱི་སྤེར་ནི་མི་ཟོང་། རོ་རྗེ་ཟཆང་གི་རབྷ་ལཱི་ཟཛུར་ཕའི་སྐར་ལྡདྷ་རུ་རུ་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་
ཟཕཐ་ཞིག ཕོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཥ་བྷ་འ་ཏི་ཧ༔ ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི། ཏོག་བྷའི་བྷགོདྷ་ནོ་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཟོཐ་མི་ཟགྱུཡ་ཕ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ༔ རྒྱར་ཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོའི་ཐགོངཥ་ན་ལུདྷ་མིའི་སྐར་
ལྡདྷ་ཚུ་གིཥ་ ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་བྷབྷ་ཕཝག་སྦེ་ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ཀུདྷ་ཏུ་
ཕཞང་ནོ་འཕ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཟདི། ཨེ་བྷ་ཀི་རི་ཀི་རི༔ བྷཥ་ཎ་བ་ལི་བ་ལི༔ ཥ་མི་ཎ་སུ་རཱི་
སུ་རཱི༔ ཀུདྷ་ད་ལི་བྷ་སུ་བྷ་སུ༔ ཨི་ཀི་རི་ལི་བཥ་ཎ་ཡེ༔ རྩ་ཀི་ཡ་བྷུ་ལི་ཎ༔ ལྕེ་ཡེ་ཥ་མུདྷ་
ཎ་མརྱ་སུ་བ་ཡེ༔ བྷི་ཏི་ཥ་དྷ་བང་གྷུ་ཡི༔ ཀེ་རུ་ཀེ་རུ་དུ་ཀ་དྷ༔ པ་ཡ་ལི་ཧི་སི་དྷཥ་རཱི་ཡ་ཎ་
མེ་གྷ་མ་ཡ་ཎ་ཕ༔ སུརྱ་བྷེ་ཎ་ཡ༔ ཨེ་ཕ་ལ་དྷ་ཕ༔ ཡདྷ་བ་ཏི་ཥ༔ གུ་ནི་འ་ཕ༔ གྷུ་ཡ་གྷུ་ཡ་
ཕགཥ་ཁཡ་དྷ་རབྷ༔ དྷ་ཡ་དྷ་ཡ་ཨི་ཏཡ་དྷུ་ཐ་བུ་ཎ་ཚི༔ ལ་ཥ་གྱེ་ཀང་ཥང་༔ རཱི་རཱི་ར་ཁེ༔ 
ན་ཉ་ར་སེཡ་དྷ་བྷེ་ཥ་བྷེ་ཥ༔ ཡཥ་བ་རབྷ༔ ཨི་ཨི་བྷ་བྷ་རཱ་རཱ་ཨཱ༔ ཡི་གུ་ཟདིནི་ཡང་བྱུང་
ཨིདྷ། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོའི་ཐགོངཥ་ན་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཟགོག་ཐང་ཟཔོ་ཟགྱུཡ་མེཐ། ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུྃ༔ ཨེ་བྷ་ཀི་རི་ཀི་རི༔ བྷཥ་ཎ་བ་ལི༔ ཥ་མི་ཎ་སུ་རཱི་སུ་རཱི༔ ཀུདྷ་ད་ལི་བྷ་སུ༔ ཨི་ཀི་
རི་ལི་བ་ལུ༔ རྩ་ཀི་བྷུ་ལི་ཏེ༔ ལྕེ་ཡེ་ཥ་མུདྷ་ཎ༔ མརྱ་སུ་གྷ་བ་ཏི༔ ཥ་དྷ་བང་གྷུ་འ༔ ཀེ་རི་
ད་ཀ་རི༔ ད་ཀ་བྷ་ཧཱ་རི་ཕོ༔ ཎ་དྷ་ཥ་ཡ་ལི་ཧི༔ ཥ་དྷ་ཁ་ཡ་ཎ་ཀེ་ར་དྷ༔ སཾ་བྷུང་ཎ་ཡ་ཡ་ཎ༔ 
ཟེཡ་མི་འང་ཟཇུག་ཟོང་། མེ་ག་ཅ་ཡ་ཏཾ༔ ད་བ་སུརྱ་གྷ་ཎ་ཡ་ཧ༔ བྷ་དྷ་ན་བྷི་ཧི༔ ཏིཥ་གྷུ་
ཡ་ར་བྷ་སྨིཥ་གྷུ་ཏི་ར༔ ཎ་འ་གྷུ་ཡ་གྷུ་ཡ༔ རླངཥ་ག་ཁ་ར་ཡ་དྷ་ལཾ༔ དྷ་ཡ་དྷ་ཡ་ལཾ༔ ཨི་ཏ་
ཡ་ར་ཎ་ལཾ༔ སེཡ་སྣ་བྷེ་ཥ་ཡ་ཥ༔ ཥ་གེ་ལི༔ ཥ་ཥ་རི་རི་ལི་ལི་ཨཱི་ཨི་བྷ་བྷ་རཱི་རི༔ ཟ་ནཱི་
ཟདི་ཡུབྷ་གྱིཥ་ཐགོངཥ་ཐགོངཥབྷ་ཨིདྷ། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོའི་ཡང་སྒྲ་ཨིདྷ། ག་གིཥ་ཟཕཐ་
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རཱིང་ཡི་གུ་ཟདི་ཟཆང་མི་ཟདི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཟོང་། འཕ་ཐང་ཡུབྷ་གཉིཥ་
སུ་མེཐ་ནའི་ཡི་གུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔནོ་ཟདི་ ཐཕང་ནོའི་ཞེདྷ་ཆགཥ་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཀརྨ་ ཡཀྴ་གྷ་
ཧཾ་ཏཾ༔ ཕུང་ནོའི་ཞེདྷ་ཆགཥ་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། བྷེ་ག་ཡཏྣ་ཥོ་གཐ་གླིང༔ ཡུར་ཀུདྷ་གྱི་ཞེདྷ་
ཆགཥ་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ལཱིང་ཉ་རི་ར་བྷུ་དྷུ་ཊཾ༔ སེབྷཥ་ཀྱི་ཐངོཥ་ནོ་ཚུ་ཟཕུཡ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
རཾ་ཕ་ཀ་ར་ཥ་མི་ཁྱེ༔ ཟབྱུང་ཕའི་ཙོཡ་ཕ་གདྷཥ་དེ་ཁ་རཥ་ཟཐག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། དྷཐ་ཐ་པ་
པ་ཡ་ཡ་སྨ་ཏི༔ ཟདུཥ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་ངེཥ་གཟུང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཁ་ཉ་ཛྷ་ཡ་ཀཥ་ཤ་མིག་
ཀླུ༔ རིག་ན་ཕམོདྷ་དྷང་ཕཙུགཥ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཧ་ཁེ་ཡ་ཌྷ་བྷེ་མཀ་ལ༔ ཟཁྲུར་ནའི་ཡང་
རྒྱུཐ་ཁུངཥ་གཅཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། འ་རི་མུགཥ་གུ་ལི༔ རིགཥ་དྲུག་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་ཕསྒྲར་
ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། འ་སིང་ང་ཏུ་ཐ་ཥ་ར་འ༔ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཐོང་རཥ་ཕཎོདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་
ལཱི། བྷ་བྷ་ཀོ་ལིང་ཥ་བྷནྟུ༔ ཆོཥ་ཅདྷ་བྷཡ་ལྟ་ཟཛུར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། གྷ་རིང་འ་ན་རུ་བྷཐ་ཏི༔ 
ཡོའི་ཡུར་ཁུངཥ་ཟཐག་ནའི་ཐོདྷ་ལཱི། བུ་ག་སིང་ས་ཕ་གྷ་ར༔ ཞེདྷ་ནའི་ལདྷ་ཏག་གཅཐ་
ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཡ་མི་སི་བེ་ཁེ་ཎ་ཕ༔ ཐིག་ལུའི་རྒྱུདྷ་ཏག་ལཱི་ཨུ་ཚུགཥ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། 
བུ་ག་བྷ་ར་ཕ་ཏཾ་ཀི༔ ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕལྟ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཥ་བྷ་ཉི་རབྷ་དྷེ་ཡ་ཕ༔ ལྟ་སྒོབྷ་ཕྱི་
ཟགྱུཡ་ཟདི་ཕཀག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི། ཕཛྲཥཏྭ༌ཏྭི༌ཎ༌མེ༔ ཥ༌ཐང༌རབྷ༌སྡེཕ༌གཅིག༌ཁཡ༌ 
རོགཥ༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི།  གྷེ༌ན༌སྤུ༌གྷཡ༌རྣབྷ༌བྷ༌བྷ༌ཡེ༔ སེབྷཥ༌ཀྱིཥ༌ཕཞོ༌ཕའི༌ལྟ༌ཕ༌ཟདི༌ 
གི༌ཁུངཥ༌གཅཐ༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། དརྨ༌ཧ༌ཎོ༌ར༌སི༌གྷུ༌ལི༔ སྐུ༌གསུབྷ༌རབྷ༌སྦེ༌ལུདྷ༌ནིའི༌ 
ཐོདྷ༌ལཱི། ཡབྷ༌སྨི༌ཥ༌བྷ༌ཁ༌རྒཐ༌རྩེ༔ སྣང༌ཕ༌ཐངོཥ༌སྦེ༌ལྷོང༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། རཱི༌ན༌ཥ༌མི༌མཱི༌ 
ཎ༌ལི༔ ཐགྲ༌གི༌ཞེདྷ༌ཆགཥ༌ཀྱི༌ཟུཡ༌སོང༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། ཐ༌ཏིག༌ན༌ར༌ཀི༌སྨི༌ཥ༔ ཕཥབྷ༌ 
གཎདྷ༌ཆེདྷ༌ནོའི༌ཥ༌ཟཏོཕ༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། གྷ༌མ༌ན༌ར༌ཨི༌དཾ༌ཥ༔ ཟཕྲིདྷ༌རཥ༌ཕྱོགཥ༌མེཐ༌ 
དུ༌ཟབྱུང༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། ཀརྨ༌ཨཻ༌ཧ༌ནུ༌ན༔ ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཀྱི༌བྷངོདྷ༌ནཡ༌ཞེདྷ༌ན༌སྤང༌ནིའི༌ཐོདྷ་
ལཱི། སཾ༌ཀྲུཾ༌བྷ༌བྷ༌ཛྷ༌ཀརྨ༌ ཎ༔ རྒྱར༌ཕའི༌སཥ༌ཀྱི༌གདྷཥ༌ཟཙོར༌ནིའི༌ཐོདྷ༌ལཱི། 
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ང༌ར༌ངེཥ༌ན༌ཀི༌ལི༌ཥ༔ ༈ ཨཱུཿ རྒྱུ༌རིདྷ༌ནོ༌ཆེ༌གིཥ༌ནོ༌ཏི༌སྦེ༌བྲིཥ༌ཏེ༌བྷཆདྷ༌རོགཥ༌ 
གའོདྷ༌ཁ༌ཐུག༌ལཱི༌ཟཆང༌ན༌ཅིདྷ༌ ཡུར༌ཆོཥ༌ཀྱི༌ཐབྱིངཥ༌ལཱི༌གྲོར༌ཟོང༌། ཨོཾ༌ཕཛྲ༌ཀྲོ༌ 
ཎ༌ཀྱི༌བྷ༌ཀྱེ༌རིབྷ༌ཎ༔ བ༌ལི༌བ༌ལི༌ཥ༌བྷ༌ཏི༔ ཨེ༌ཀ༌ཡ༌བུ༌མི༌བཥ༌ཎ༌ཡི༌ནི༌ར༌ག༌ཧ༌ བྷི༌ཥིཉྩ༔ 
ཟེཡ༌ལྷག༌སྟེ༌སེབྷཥ༌ལཱི༌ལྕགཥ༌ཕཙུགཥ༌ན༌ཅིདྷ༌ ཀུདྷ༌ཏུ༌ཕཞང༌ནོའི༌ཐུགཥ༌ 
ཀྱི༌རྟོགཥ༌ན༌ལཡ༌ཟོང༌། རིདྷ༌ནོ༌ཆེ༌གསེཡ༌གྱིཥ༌བྲིཥ༌ཏེ༌བླབྷ༌གིཥ༌སོཕབྷ༌གི༌བྷགུ༌ཎོ༌ 
ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌ཀུདྷ༌ཏུ༌ཕཞང༌ནོའི༌ཐུགཥ༌ཀྱི༌ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། དྷབྷ༌ཅིག༌ཕུང༌ནོའི༌ 
ཕདུཐ༌ཕཅོབྷ༌ཞིདྷབྷ༌རཥ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌གཝོདྷ༌ནུ༌བུབྷ༌ནའི༌སྐུ༌ཐང༌གཉིཥ༌མེཐ༌སྦེ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌
ཟགྱོ༌ཟོང༌། ཨོཾ༌ཕཛྲ༌ཀྲོ༌ད༌བྷ༌ཧཱ༌མུ༌དྲ༌ཛྙཱ༌དྷ༌ཕཛྲ༌ཥ༌ཡ༌ཧཱུཾ༌པ༌འ༌ཌྷ༌པཉ༔ ཟེཡ༌ 
ལྷགདྷ༌རིག༌ན༌ལཱི༌ངཡ༌ཕཎགཥ༌ཞིདྷབྷ༌རཥ༌ ཡང༌བྱུང༌གི༌ངང༌ལཱི༌མེ༌རོང༌ཕཟུབྷ༌བྷའི༌ 
ཡེ༌ཤེཥ༌རྟོགཥ༌ཚུགཥ༌ཟོང༌། སྤྱི༌གཙུག༌ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌རོ༌རྗེ༌རིགཥ༌ཀྱི༌ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། 
དྷབྷ༌ཅིག༌གི༌ཚེ༌ཉོདྷ༌བྷོངཥ༌ནའི༌ཕདུཐ༌ཕཅོབྷ༌སྟེ༌ཕཛྲ༌ཧེ༌རཱི༌ཀའི༌སྐུ༌ཐང༌གཉིཥ༌ 
མེཐ༌སྦེ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཟགྱོ༌ཟོང༌། ཨོཾ༌ཕཛྲ༌ཧ༌མྲྀ༌ཎ༌ཀུཎྜ༌ལི༌ཧཱུཾུཿཚིདྷ༌ད༌ཚིདྷ༌དུཿ ས༌དྷ༌ ས༌དྷུཿ 
ན༌མ༌ན༌མ༌ཧཱུཾ༌པཉུཿ ཟེཡ༌ལྷག༌སྟེ༌རིག༌ན༌བྷབྷ༌ཕཝག༌སྦེ༌ཕཝག༌ན༌ཅིདྷ༌ 
བ༌ཕ༌དྷདྷ༌ཎདྷ༌གྱི༌ཡེ༌ཤེཥ༌རྟོགཥ༌ཟོང༌། སྤྱི༌གཙུག༌ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌ཟཕྲིདྷ༌རཥ༌རིགཥ༌ 
ཀྱི༌ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། དྷབྷ༌ཅིག༌གི༌ཚེ༌ལྷའི༌བུའི༌ཕདུཐ༌ཕཅོབྷ༌སྟེ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཕདུཐ༌ 
རྩི༌ཟཁྱིར༌ཕ༌ཐང༌གཉིཥ༌མེཐ༌སྦེ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཟགྱོ༌ཟོང༌།  ཨོཾ༌ཕཛྲ༌ཀྲོ༌ད༌ས༌འ༌གྲྀ༌ཛྷ༌ 
ཥརྦ༌ཎ༌ཐཱ༌ག༌ཎ༌བྷ༌ཧཱ༌ནཛྷྩ༌ཧ༌ཏི༌ཏི༌ཏྱ་ཨཾུཿ ཟེཡ་ལྷག་སྟེ་རིག་ན་ཕདེ་ཕའི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ན་
ཅིདྷ་ ཥོ་ཥོཡ་རྟོག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་རྟོགཥ་ཟོང་། སྤྱི༌གཙུག༌ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌ གསུང་གི་
རིགཥ༌ཀྱི༌ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། དྷབྷ༌ཅིག༌གི༌ཚེ༌ཟཆི་ཕཐག་གི་ཕདུཐ༌ཕཅོབྷ༌ 
སྟེ༌ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཐནར་རྟ་བྷགྲིདྷ་རྒྱརནོ་ཐང་ ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ༌རྒྱཥ༌ཟགྱོ༌ཟོང༌། ཨོཾ་
ཕཛྲ་ཥཏྭ་ཧཱུཾ༔ ཡཏྣ་སུ་ཏྲ་ཨཱ༔ ཟེཡ་ལྷག་སྟེ་རིག་ན་གའོ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཕཝགདྷ་ བྷབྷ་ན་
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ཉིཐ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་ཟཏོཕ་ཟོང་། སྤྱི༌གཙུག༌ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ༌ཀྱི༌ 
ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། དྷབྷ༌ཅིག༌གི༌ཚེ༌བྷ་རིག་ན་རྩ་ཕ་རཥ་སྤངཥ་ཏེ་ ཚེ་རྟག་ན་ཆེདྷ་ནོ་ངང་
ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནཡ་ཕཞུགཥ་ཟོང་། ཨོཾ་རཱི་ལཱི་རཱི་ལཱི་ཧཱུཾ་བོ་ཧཱུཾ༔ ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཟེཡ་ལྷག་སྟེ་
རིག་ན་ཡང་གཥར་གྱི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་ བྷ་རིག་ནའི་རྩ་ཕ་སྤང་ཟོང་། 
སྤྱི༌གཙུག༌ཁཡ༌ཕཝགདྷ༌རིག་ན་ཡེ་ཤེཥ༌ཀྱི༌ཐཕང༌ཟཏོཕ༌ཟོང༌། དྷབྷ་ཅིག་ཚེ་ཏོག་བྷ་ཐང་
བྷཏཟ་བྷ་མེཐ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་སྦྱངཥ་ཏེ་ དུག་ལྔ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོར་ཏེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། 
ཡཏྣ་སཾ་བ་ཛྷ་ཏྲཾ༔ ཟེཡ་ཕརྗོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་ལྡདྷ་སྦེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། 
ཧ་མྲྀ་ཎ་ཏ་བ་ད་ཡ་ཛྷ་སི་ཧྲཱིུཿ ཟེཡ་ཕརྗོཐ་ན་ཅིདྷ་ སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་
ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཧ་བྷོ་གྷི་སི་སི་ན་མ་ད་ཡ་ཧིུཿ ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་ཐང་
ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཧ་ཏི་རི་ལ་ཋ་ཛྙཱ་དྷ་ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཧཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ 
ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཡཏྣ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། བྷ་ཧཱ་བྲེ་ཎ་ན ྤེ་ལ་ཕཛྲ་
སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཧཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ནདྨ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཥ་བྷནྟ་ཛྙཱ་དྷ་ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཧཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཀརྨ་ ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་
ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ད་ཛྙཱ་དྷ་ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཧཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཡ་
སཕན་ཐ་ བུདྡྷ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཨོཾ་བྷ་ཧཱ་ཧུནྱ་ཎ་ཛྙཱ་དྷ་
ཕཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཛྷ་ཧཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔  ཟེཡ་སཕན་ཐ་ ཕཛྲ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཐང་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཟོང་། གཟུངཥ་སྔགཥ་དེ་ཚུ་ལྷགན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། གཟུངཥ་སྔགཥ་དེ་ཚུ་ལྷགན་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། བྷགུ་ལཱི་ཕཝགན་ཐ་ཡང་ཡང་གི་ལྷའི་ཐཕང་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཨོཾ་ཧཱུཾ་སྭ་ཨཾ་སུཿ 
ཟེཡ་གསེཡ་གྱིཥ་བྲིཥ་ཏེ་བྷགུ་ཎོ་ཁཡ་ཕཀར་ནིའི་ཡེ་ཤེཥ་ཐནཟ་ཕོ་ཟབྲུ་ལྔནོ་ཟདི་ ཡང་བྱུང་
ཡང་ལཡ་གྱི་ཡི་གུ་ཨིདྷ། དུག་ལྔ། རྣབྷ་ཤེཥ་ལྔ། ཡུར་ལྔ། ཐཕང་ནོ་ལྔ་ཚུ་ཡེ་ཤེཥ་ལྔའི་
དྷང་ཐིབྷ་སྟེ་རིག་ན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཟེཡ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་གིཥ་གསུངཥ་ཡི། 
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དེ་རཥ་ཐནར་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་གིཥ་ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ལྔནོ་ཟདི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕཞི་ཕཅུ་
ཞེ་གཉིཥ་སྦེ་སྤྲུར་ཡི། ཧཱུཾ་ཕཛྲ་གྷྲིག་མུུཾ་ད་དྷུ་ཤྭ་རི༔ ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཨོཾ་ཛེ་དྷ་ཛིག་ལཾ་ཏི་ཤྭ་
ཡ་ཏི་ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ སྭ་ཡཏྣ་གྷྲིག་མཾ་བྷ་ས་ཡ་ཏི་ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཨོཾ་ཧ་ཡོ་ལི་ཀ་སཾཡ་ག་ཡ་ཏི་
ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ས་པྲཛྙཱ་དྷྲིག་ཏཾ་ཕཛྲ་ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཟེཡ་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ཡེ་ཤེཥ་ལྔའི་ཐོདྷ་
བྷཏོང་ཟོང་། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཟེཡ་བྲིཥ་ཏེ་
ཕཎགཥདྷ་ཕཅོ་ལྔ་ན་རོ་རྗེ་ཟཛིདྷ་ནའི་ཥ་ཟཏོཕ་ཟོང་། རོ་རྗེ་ཟཆང་གི་ཐཕང་ཟཏོཕ་ཟོང་། 
གཟིགཥ་ཏངཥ་གསུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་ཟོང་། ཕཛྲ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཕཛྲ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ 
ཡཏྣ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཡཏྣ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ནདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ནདྨ་ཀྲོ་ཏི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ 
ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཀརྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རཱི་ཀ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་སྟྭཾ༔ ཧ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ༔ ཥ་བྷ་ས༔ ཟདི་ཚུ་
ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་སྦེ་བོདྷ་ཡི། ཥངཥ་རྒྱཥ་ག་ཡའི་སཥ་གཅིགནོ་ཨིདྷབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་
ཕསྔགཥ་ཕརྗོཐ་རྐྱཕ་རྐྱཕན་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཚིག་ཟདི་ག་གིཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ 
སྐྱ་ཐཀཡནོ་ཐང་གཉེཡབྷ་ཚུ་མི་ཟཏོདྷ། ཥོ་གཥཡ་སྐྱེཥ་ཏེ་ཤི་ནི་རཥ་རོག་ཟོང་། ཚེ་ཞཐ་
ཙཡ་མི་འང་ཚེ་རིངབྷོ་ཐུཕ་ཟོང་། དྷབྷ་ཅིག་ལཱི་ཡང་ཤི་ཕའི་དུཥ་ཟཏོདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ སྒྲིཕ་ན་
ཐག་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། ཕཡ་ཐོ་ལཱི་གཤིདྷ་རྗེའི་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཐང་ཟབྲར་ཟོང་། ཟཁོཡ་
ཕའི་དྷང་མི་རོགན་ཏག་ཆོཐ་ནའི་རྟགཥ་བྷཙདྷ་ཟདི་ བུང་ཐང་བྲར་ཏེ་ཝག་ཕདུདྷ་ལཱི་ ཥ་
འོབྷ་ཐང་སྐཐ། ཟཇའི་ཟོཐ་ཐང་སྐུ་ཐང་རིང་ཕསྲེར་ཚུ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཕུངནོ་མེ་སྦྱང་ཟཕཐ་ཕའི་
ཕསྒང་ལཱི་ གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥ་ཏེ་ཉིབྷ་གི་ཟོཐ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ལཡ་ཟོང་། མེ་རོང་གཥར་ཎོག་
ཎོ་བྷཐོག་ཐང་ཟདྲ། སྒྲ་ཐང་ཟཇཟ་ཙོདྷ་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ཟཚོབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཥངཥ་
རྒྱཥ་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཟོང་། ལུགཥ་ལོབྷ་ཏག་ཆོཐ་ནའི་ཕཎགཥ་གྲོར་ཟདི་ ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་
ནོའི་ཐུགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ རོ་རྗོ་ཟཆང་གིཥ་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་སེབྷཥ་ཁཡ་ཟུངཥ་ཤིག རཥ་
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ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཐག་ན་རུའི་ཐོདྷ་ལཱི་སྟོདྷ་ཐགོ། བྷཏཟ་ཟུཡ་གྱི་སྡིག་ཅདྷ་གྱི་རྒྱརནོ་ཐང་བློདྷ་ནོ། 
ཟཐོཐ་ན་གིཥ་ཕུང་སྟེ་རྒྱུ་དྷོཡ་ཟཙོར་མི་ཐང་། ཞོང་ཆ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕམོང་མི།  
 
སྣོཐ་ངདྷ་ན་ཐང་། ཕམདྷ་གཡེབྷ་ན། ང་རྒྱར་ཅདྷ། ཐེ་ཙོབྷ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཅདྷ། 
ཕྱོགཥ་རིཥ་ཅདྷ། གྲུཕ་བྷཏཟ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་མི། ལ་ཡོགཥན། གཝང་ཕམོངབྷ། 
བྷཙབྷཥ་མེཐ་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི། སོཕ་ཐནོདྷ་ལཱི་ཐབྷཐན་རྐྱཕ་མི། བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་གཥཐ་
མི། སྐར་ཕ་བྷ་ལྡདྷ་མི། སྐར་ཕ་ངདྷ་ནའི་རིགཥ་ངདྷ་ཚུ་ལཱི་དེ་གི་སྙིང་ནོ་ཟདི་སྟོདྷ་མི་ཟདི་ 
གཞུང་ཐང་ཟགར་ཏེ་ཡང་ཕཞོའི་ཐཕང་རཥ་ང་རྒྱར་སྐྱེཐ་མི་ཐང་། དེ་གི་གདྷཐ་ཐོདྷ་ཚུ་བྷ་
ཤེཥ་མི་ཚུ་ ཥོདྷ་རཱིར་ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ སྐྱོདྷ་ཟདི་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟདི་
རྩ་ཕ་ཕརླགན་ཏག་ཆོཐ། ཟཐཥ་བྷ་ཟོངཥ་ཐ་ལྟ་ཕའི་ཕསྟདྷ་ན་གསུབྷ་གྱི་སྙིང་ནོ་ཟ་ནཱི་ཟདི་ 
ལྷབྷོ་རྐང་གཅིགབྷ་གིཥ་སྲུང་མི་ཟདི་གིཥ་ རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་རུ་རུ་གཉིཥ་གཉིཥ་སྙདྷ་རཥ་སྙདྷ་
དུ་ཕརྒྱུཐ་དེ་སྐར་ཕ་ལྡདྷ་ནའི་མི་ཐག་ན་རུ་གྲོར་ཕཅུག་ཅིག ཡང་བྱུང་གི་ཡི་གུ་ཟ་ནཱི་ཟདི་ 
ཐནར་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟདི་ སུབྷ་ཅུ་རྩ་གསུབྷ་གྱི་ཥ་གདྷཥ་ཧ་བྷོ་ལི་ཀའི་ཏོག་ཁཡ་བོདྷ་
ཏེ་ ཕསྟདྷ་ནའི་སྣོཐ་ཟདི་གཟིགཥན་ཐ་ ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཟཚབྷ་གླིང་ལཱི་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་
ཀྱི་སྤྲུར་ན་སྟོདྷ་ན་ཐགཟ་ཡཕ་རོ་རྗེ་འོཐན་གཟིགཥ་ཏེ་ གསེཡ་གྱི་མེ་ཎོག་གི་དྷང་ལཱི་
ཕཙུགཥ་ཏེ་ རྒྱར་རོ་རྒྱར་ཟླའི་ཚེཥ་ཕཅོ་ལྔའི་དྲོ་ན་ སྟོདྷ་ན་ཐགཟ་ཡཕ་རོ་རྗེའི་ཧིང་ཁཡ་
ཕཕཥ་ཅི། ཐགཟ་ཡཕ་རོ་རྗེ་གིཥ་ཟདི་ཚུ་ཐུགཥ་ལཱི་ས་ཕཝག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ དུཥ་ཧེ་བྷའི་
རིག་ཟཛིདྷ་ཤྲཱི་སིངྷ ་ལཱི་སཐ་ཅི། དེ་གིཥ་སྔ་ཟགྱུཡ་གྱི་རིག་ན་ཟཛིདྷ་ན་ཕརྒྱུཐ་ན་ཐང་ཕཅཥ་
ན་ཚུ་ལཱི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་ཐང་གཞུང་ཕཞང་ནོ་རྒྱརནོ་ཕཟུབྷ་བྷའི་རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་སཐ་ཅི། 
ཤུར་བྷའི་གདུང་ཟཛིདྷ་ན་ཚུ་ལཱི་ ཞི་ཕའི་གདྷཐ་ཟགག་ཕསྡུ་མི་དྷོཡ་བུའི་ཕྱེངབྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་
རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་སཐ་གདྷང་ཡི། ཕཡ་གྱི་རིག་ན་ཟཛིདྷ་ན་གཉིཥ་ལཱི་ཐུགཥ་ཀྱི་ཕཅུཐ་
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ཟདི་ཕཎོདྷ་ཏེ་ སྙིང་ནོ་ཐོདྷ་གྱི་རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཕཎགཥ་གྲོར་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཟདི་སཐ་ཅི། 
རིག་ཟཛིདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཐང་། བྷཁཥ་ན་བི་བྷ་མི་ཏྲ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཕཎགཥ་གྲོར་སྡེ་
གསུབྷ་གྱི་ཕཅུཐ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ བང་ཕྱོགཥ་ཞང་ཞང་ལྷ་བག་གི་སྐེཐ་ན་ཁཡ་ གསེ་སྒྲོབྷ་སྨུགནོ་
གི་སྦུག་ལཱི་སྙདྷ་ཕརྒྱུཐ་ཥ་དྲུག་གི་དྷང་དྷ་ས་གདྷངབྷ་ཨིདྷ། དྷང་གི་ཆོཥ་སྐྱོང་ལྷབྷོ་རྐང་
གཅིགབྷ་ཐང་ དུཡ་ཁྲོཐ་ཀྱི་བྷ་བྷོ་གསུབྷ་ལཱི་སཐ་ཕཝག་ཅི། ཕྱི་ཁའི་ཆོཥ་སྐྱོང་ཕོཐ་ཡུར་གྱི་
ཕསྟདྷ་བྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་སཐ་ཕཝག་ཅི། ཥ་བྷ་འ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རྒྱར་ཕ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་
བྱུང་གི་ཐིའུ། སྤྲུར་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་རྩིཕཥ་ཀྱི་ཐིའུ། ཕཀཟ་དྷ་ཐབྷ་ཅདྷ་སྲུང་བྷའི་ཐིའུ། 
གང་ཞག་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་སྙིང་གི་ཐིའུ་ཐང་ཕཅཥ་ཐིའུ་ཕཞི་ཕཎཕ་སྟེ་སོཐན་ཨིདྷབྷ་རཥ་ 
ཕཐག་ཟཛིདྷ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཟཕཐ་ཞིག གུ་ཧྱེ་ཁེ་ཐཾ་ཨྠྀིུཿ ཞང་ཞང་ལྷ་བྲག་གི་སྐེཐ་ན་རཥ་
རིག་ཟཛིདྷ་རྒོཐ་ཀྱི་ལྡེབྷ་ཕྲུ་ཅདྷ་གྱིཥ་གཏེཡ་རཥ་ཕཎོདྷ་ཕཎོདྷབྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཝཱ་གི་ཤྭ་རི་མུུཾ༔ 
ཨོཾ་བྷ་ཎི་ནདྨེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཕཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ༔ ཟ་ཧ་ས་ལ་ཥ་བྷ༔ ཎདྱ་ཐཱུཿ ཨོཾ་ནཉྩི་གྲི་ཛྷ་ཧ་ཛྷ་ཕོ་
ད་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔ སྨོདྷ་རབྷ་ཟགྲུཕ་ནིའི་སྔགཥ་ཨིདྷ་དྷོ།། ཥརྦ་བྷངྒ་ལཾ།  
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༼༡༠༽ ༔  ༔ཕཡ་ཐོའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ་བྷ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 
ཀྱེ་བྷ༔ ཕཐག་ནི་ཚེ་ཡི་ཟཕེདྷ་ན་ཞཐ་ནའི་ཚེ༔ ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་དྷཥ་ཉེ་དུཥ་མི་སྟོང་སྟེ༔ 
ཡང་ཉིཐ་གཅིག་པུཡ་ཕཡ་ཐོཡ་ཟཁྱབྷཥ་མ་དྷ༔ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཤུགཥ་ཕྱུང་དྷཥ༔ 
བྷ་རིག་མུདྷ་ནའི་སྨག་རཱིབྷ་སེར་ཕཡ་ལོག༔  
ཧའེ་སྨོ། ང་ཡ་ཐ་རུཥ་ཀྱི་མི་ཚེ་རོགཥ་ནའི་དུཥ། ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཟདི་རཥ་ཉེཛྷ་གཉེདྷ་ཟཁོཡ་
ཚུ་ཐང་ཁ་བར་ཏེ། ང་ཡ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་སྐཕཥ། རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་
གིཥ་ཐུགཥ་རྗེའི ་ཤུགཥ་སྟོདྷ་ཏེ། བྷ་རིག་ནའི་མུདྷ་ན་གདྷག་དུང་སེར་ཕཅུག་ཅིག 
 
ཐགཟ་ཕའི་གྲོགཥ་ཐང་བྲར་དྷཥ་གཅིག་པུཡ་ཟཁྱབྷཥ༔ ཡང་སྣང་སྟོང་ནའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་
ཟཆཡ་དུཥ་དེཡ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་རྗེའི ་ཤུགཥ་ཕྱུང་དྷཥ༔ སྔངཥ་སྐྲག་ཕཡ་
ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་མི་ཟབྱུང་ལོག༔  
ཐགཟ་ཕའི་གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཐང་ཁ་བར་སྦེ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཁྱབྷཥ་ཡི། ཡང་གི་སྣང་ཕ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་  
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་བྷ་གྲུཕ་ནའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཚུ་ཟཆཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་དེ་ཁཡ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་
ཐུགཥ་རྗེའི ་ཤུགཥ་ཕཎདྷོ་ཏེ། ཟདྲོག་སི་སི་གི་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག 
ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ལྔ་ཟཆཡ་དུཥ་དེཡ༔ མི་ཟཇིགཥ་མི་སྐྲག་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནཡ་ལོག༔ 
ཞི་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་གཟུགཥ་ཟཆཡ་དུཥ་དེཡ༔ མི་ཟཇིགཥ་གདེང་ཏོཕ་ཕཡ་ཐོ་ངོ་ཤེཥ་ལོག༔  
ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཟེཡ་ལྔ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་དེ་ཁཡ། བྷ་ཟདྲོགཥན་སྦེ་ཡང་གི་རིག་ནའི་ཡང་སྣང་
ཨིདྷབྷ་ངོ་ཤེཥ་ཕཅུག་ཅིག ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་གཟུགཥ་ཚུ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ། ཟདྲོག་ནི་མེཐ་ནའི་
བྷཥ་ཏོཕ་སྦེ་ཕཡ་ཐོ་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཕཅུག་ཅིག 
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རཥ་ངདྷ་ཐཕང་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་མ་དྷ༔ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོཥ་སྡུག་ཕསྔར་སེར་ཕཡ་ལོག༔ 
ཆོཥ་ཉིདྷ་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་སྟོང་ལྡིཡ་མ་དྷ༔ ཐེག་ཆེདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་སྒྲ་རཱི་ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔  
ཡང་གི་རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི། རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོཥ་སྡུག་ཕསྔར་སེར་གདྷང་
ཞིག ཆོཥ་ཉིཐ་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་སྟོང་ལྡིཡཛྷ་ཐ་ལཱི། ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནོའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྒྲ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག 
 
སྐྱཕཥ་མེཐ་རཥ་ཀྱིཥ་རྗེཥ་སུ་ཟབྲང་དུཥ་དེཡ༔ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོཥ་ཕཐག་ཥོགཥ་ཕསྐྱཕ་ཏུ་ 
གཥོར༔ ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མོང་མ་དྷ༔ ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་ 
ཟཆཡ་ཕཡ་ལོག༔  
སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་མི་མེཐ་ནཡ་རཥ་ཀྱིཥ་ཤུར་ཕཐཟ་ཏེ་ཟོངཥ་ནའི་སྐཕཥ། རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོཥ་ང་ཕཅཥ་ཚུ་
ཕསྐྱཕ་གདྷང་ཤིག ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱི་སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི། ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་
ལཡ་ཕཅུག་ཅིག  
 
སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོཡ་ཕརྫུཥ་ཏེ་སྐྱེཥ་མ་དྷ༔ ཕྱིཡ་རོག་ཕདུཐ་ཀྱི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་མི་ཟབྱུང་ལོག༔ གང་
དུ་ཕཥབྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་སླེཕཥ་མ་དྷ༔ རཥ་ངདྷ་ཟཁྲུར་ནའི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་མི་ཟབྱུང་
ལོག༔ གཅདྷ་གཞདྷ་ཁྲོ་ཕོའི་ངཡ་སྐཐ་ཟཐོདྷ་ནའི་ཚེ༔ ཡི་གེ་དྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྒྲཡ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་
ལོག༔  
སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོཡ་ཕརྫུཥ་ཏེ་སྐྱེཛྷ་ཐ་ལཱི། ངདྷ་ཥོང་ལཱི་རོག་ནིའི་ཕདུཐ་ཀྱི་ལཱིང་ཕསྟདྷ་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག ག་
ཏེ་ལཱི་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷོཛྷ་ཅིག་ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ལྷོཐན་ཐ་ལཱི། རཥ་ངདྷ་ན་ཟཁྲུར་ནའི་ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཟབྱུང་
བྷ་ཕཅུག གཅདྷ་གཞདྷ་ཁྲོ་ཕོའི་ངཡ་སྐཐ་སྟོདྷབྷ་ཐ་ལཱི། ཡི་གེ་དྲུག་ནའི་ཆོཥ་སྒྲ་ལཱི་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག 
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ཁ་ཆཡ་རླུང་ཐང་མུདྷ་ནཥ་དེཐ་ནའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ལྷ་མིག་ཏོཕ་ནཡ་ལོག༔ 
རིགཥ་བྷཐུདྷ་དྷང་ཙདྷ་ཕཡ་ཐོའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་རྣབྷཥ༔ མིག་སེཡ་མེཐ་ཅིང་བྷཏོ་རིཥ་སྐྱེ་ཕཡ་ 
ལོག༔ ཤིདྷ་ཏུ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ཕཀྲེཥ་ཤིང་སྐོབྷ་ནའི་ཚེ༔ ལྟོགཥ་སྐོབྷ་ཙ་གྲང་སྡུག་ཕསྔར་མི་ 
ཟབྱུང་ལོག༔  
ཁ་ཆཡ་རླུང་ཐང་མུདྷ་ན་ཚུ་གིཥ་ཕཐཟ་སྟེ་ཟོངབྷ་ཐ་ལཱི། ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ལྷའི་མིག་ཎོ་ཏོཕ་ཕཅུག་
ཅིག རིགཥ་བྷཐུདྷ་ནའི་དྷང་ཙདྷ་གྱི་ཕཡ་ཐོའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ། མིག་སེཡ་མེཐན་སྦེ་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་སྐྱེ་
ཕཅུག་ཅིག གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཐཀཟཛྷ་སཐ། ལྟོཛྷ་ཕཀྱེཥ་ཏེ་ཁ་སྐོབྷ་ནའི་ཕསྒང་ལཱི། ཕཀྲེཥ་སྐོབྷ་ཙ་
གྲང་གི་སྡུག་ཕསྔར་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག 
 
ཕྱི་བྷ་པ་བྷའི་ཟདུ་ཟཕྲོཐ་བྷཏོང་མ་དྷ༔ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོ་འཕ་ཡུབྷ་ཉིཐ་བྷཏོང་ལོག༔ གཡ་སྐྱེཥ་
ཡང་ཐཕང་ཏོཕ་དྷཥ་གཝདྷ་ཐོདྷ་དུ༔ བྷཙདྷ་ཐཔེཥ་ཕརྒྱདྷ་ནའི་ལཱིཥ་བྷཆོག་ཏོཕ་ནཡ་ལོག༔  
ཚེ་ཕྱི་བྷ་ལཱི་ཡང་གི་པབྷ་སྤུདྷ་ཆ་གཉེདྷ་ཉེ་ཟཁོཡ་གཅིག་ཁཡ་ཟཚོབྷཥ་མི་ཚུ་བྷཏོང་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི། རྒྱར་
ཕ་ཞི་ཁྲོ་འཕ་ཡུབྷ་སྦེ་བྷཏོང་ཕཅུག་ཅིག ག་ཏེ་ཡ་སྐྱེཥ་རཱིང་ཡང་ཐཕང་ཏོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཝདྷ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི། བྷཙདྷ་ཐང་འོདྷ་ཎདྷ་གྱིཥ་རྒྱདྷ་ནའི་ལཱིཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཏོཕ་ཕཅུག་ཅིག 
 
ཕཐག་ཉིཐ་སྐྱེཥ་ནའི་ལཱིཥ་བྷཆོག་ཏོཕ་གྱུཡ་དྷཥ༔ བྷཏོང་ཏོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་མྱུཡ་དུ་གྲོར་ཕཡ་
ལོག༔ རཥ་ངདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་རྗེཥ་སུ་མི་ཟབྲང་ཞིང་༔ ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་གང་འོཐ་ཟཕེར་ཞིང་ 
རྗེཥ་ཟབྲང་ལོག༔  
ཡང་ཉིཐ་སྐྱེཥ་ན་པོའི་ལཱིཥ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཏོཕ་ཞིདྷབྷ་རཥ། བྷཏོང་ཏོཥ་ག་ཡ་ཟཕྲར་དུ་གྲོར་ཕཅུག་
ཅིག རཥ་ངདྷ་ན་ག་ཡ་གིཥ་རྟིང་བྷ་ཕཐཟཛྷ་སྦེ། ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ག་ཅི་འོཐན་གོང་ལཱི་ཟཕེར་ཏེ་རྟིང་ཤུར་
ཕཐཟ་ཕཅུག་ཅིག 
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གང་ཐང་གང་དུ་སྐྱེ་ཕ་དེ་ཐང་དེཡ༔ ཚེ་ཡཕཥ་ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཐང་བྷཇར་ཕཡ་ལོག༔ སྐྱེཥ་བྷ་
ཏག་ཏུ་སྨྲ་ཞིང་ཟགྲོ་ཤེཥ་ཏེ༔ སྐྱེ་ཕ་དྲདྷ་ཞིང་མི་ཕརྗེཐ་གཟུངཥ་ཏོཕ་ལོག༔  
ག་ཏེ་ཡ་སྐྱེཥ་རཱིང་དེ་ཁ་ལཱི། ཡང་གི་ཚེ་ཡཕཥ་ཀྱི་ཡི་ཐབྷ་ལྷ་ཐང་བྷཇར་ཕཅུག་ཅིག སྐྱེཥཛྷ་ཅིག་ཁ་ 
སཕ་ཤེཥ། རབྷ་ཟགྱོ་ཤེཥ་ཏེ་ཚེ་སྔ་བྷའི་སྐྱེ་ཕ་རྗེཥ་སུ་དྲདྷ་ཏེ་ཕརྗེཐ་ནི་མེཐ་ནའི་དྲདྷ་ན་ཏོཕ་ཕཅུག་ཅིག 
 
འོདྷ་ཎདྷ་ཆེ་ཆུང་ཟབྲིང་ཐང་སྣ་ཙོགཥ་ན༔ ཏོཥ་ཥབྷ་བྷཏོང་ཕ་མབྷ་གྱིཥ་ཤེཥ་གྱུཡ་ཅིག༔ 
གང་དུ་སྐྱེཥ་ནའི་ཡུར་དེཡ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ལོག༔ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཕདེ་ཐང་ལྡདྷ་གྱུཡ་
ཅིག༔ 
འོདྷ་ཎདྷ་ཆེ་ཟབྲིང་ཆུང་གསུབྷ་སྣ་ཙོགཥ་ན་ལཱི། གོཛྷ་ཐང་བྷཏོངབྷ་མབྷ་གྱིཥ་ཤེཥ་ཕཅུག་ཅིག 
ག་ཏེ་སྐྱེཥ་རཱིང་སྐྱེ་ཥའི་གཡུཥ་དེ་ཕཀྲ་ཤིཥ་ཕཅུག སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ཕདེ་ཕ་ཐང་ལྡདྷ་ཕཅུག་ཅིག 
 
རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ཁྱེཐ་སྐུ་ཅི་ཟདྲ་ཐང་༔ ཟཁོཡ་ཐང་སྐུ་ཚེའི་ཙཐ་ཐང་ཞིང་ཁབྷཥ་ཐང་༔ ཁྱེཐ་
ཀྱི་བྷཙདྷ་བྷཆོག་ཕཞང་ནོ་ཅི་ཟདྲ་ཕ༔ དེ་ཟདྲ་ཁོ་དྷཡ་ཕཐག་ཥོགཥ་ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔  
རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོ་ཁྱེཐ་ཀྱི་སྐུ་ག་ཨིདྷ་མི་ཅོག་ཟཏཐན། རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ཟཁོཡ་ཐང་སྐུ་ཚེའི་ཙཐ་ཐང་ཕཞུགཥ་
ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ། དེ་བྷ་ཙཐ་ཁྱེཐ་ཀྱི་བྷཙདྷ་བྷཆོག་ཕཞང་ནོ་ག་ཨིདྷ་མི། དེ་ཕཟུཕ་ཅོག་ཟཏཐན་ང་
ཕཅཥ་ཚུ་འང་ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག 
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ཀུདྷ་ཕཞང་ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་༔ ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཕདེདྷ་སྟོཕཥ་
ཐང་༔ སྔགཥ་ཟཆང་རྩེ་གཅིག་ཕསྒྲུཕཥ་ནའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཀྱིཥ༔ སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ན་དེ་
ཕཞིདྷ་ཟགྲུཕ་གྱུཡ་ཅིག༔  
ཀུདྷ་ཕཞང་ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་། ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཕདེདྷ་ནའི་སྟོཕཥ་
ཐང་། སྔགཥ་ཟཆང་ཨོ་རྒྱདྷ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་བྷཆོག་གིཥ་ ཐམིགཥ་ན་རྩེ་གཅིག་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཕསྒྲུཕཥ་ནའི་བྱིདྷ་
རླཕཥ་ཀྱིཥ། སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་མི་དེ་ག་ཨིདྷ་མི་ཕཟུབྷ་ཟགྲུཕ་ཕཅུག་ཅིག 
ཕཡ་ཐོའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཟཇིགཥ་སྐྱོཕ་བྷ་ཞེཥ་བ་ཕ་ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ ཥརྦ་དཱ་བྷངྒ་
་ཤྲཱི་འོབ་ཕནྟུ༔  
༈ དྷ་བྷ་ཥརྦ་ཎ་ཐཱ་ག་ཎ་ཧྲི་ཐ་འ༔ ཧ་ནུ་ག་ཏེ༔ ཨོཾ་ཀུ་རཱི་གི་ནི་སྭཱ་ཧཱ༔  
རདྷ་གཅིག་ཕཎོདྷ་ནཥ་ཕསྐར་ཕ་ཟབུབྷ་ཕྲག་སྟོང་དུ་ཕཥགཥ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་འང་བྷ་ལཱིཥ་ནཡ་
ཞཐ་ནཡ་ཟགྱུཡ་ཡོ༔ 
ཟ་ནཱི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཟདི་ཙཡ་གཅིག་ཕགྱངཥ་ན་ཅིདྷ་ཕསྐར་ན་ཟབུབྷ་ཕྲག་སྟོང་སྦེ་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་
ན་ཐང་སྒྲིཕ་ན་ཚུ་འང་བྷ་ལཱིཥན་སྦེ་ཐག་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ་དྷོ།།  
 
༈ ཨོཾ་ཕཛྲ་ཥ་ཏྭ་། ཟ་ཧ་ལ་ཥ་བྷ་ཧཱ༔ ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཕཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 
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༼༡༡༽ ༁ྃ༔ ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཆོཥ་སོཐ་ཕག་ཆགཥ་ཡང་གྲོར་
ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཆ་རག་ཕཞུགཥ་ཥོ༔  

 
༁ྃ༔ ཀུདྷ་ཕཞང་ཆེ་བྷཆོག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་༔ ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་ཟདུཥ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ར༔ གུཥ་ནཥ་ཕྱག་ཟཙར་ཕཡ་ཐོཡ་གྲོར་དྷཥ་ཀྱང་༔ 
ཟགྲོ་ཀུདྷ་སྐུ་གསུབྷ་ཐོདྷ་ར་གདྷཥ་གྱུཡ་ཅིག༔ སྐར་ལྡདྷ་རཥ་ཅདྷ་སྐྱེཥ་བུ་ཐཐ་ལྡདྷ་རྣབྷཥ༔ ཞི་ཁྲོ་ཟདུཥ་ནའི་ཆོཥ་སོཐ་ཡཕ་གཥར་ཟདི༔ དུཥ་
གསུབྷ་ཀུདྷ་ཏུ་བྷ་ཕརྗེཐ་ཕསྒོབྷ་ཕཟླཥ་བ༔ ཐང་ནོཡ་ཙོགཥ་ཕཥག་འདྷ་རག་ཕཅུ་ན་ནི༔ སྐྱཕཥ་ཡུར་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་གསུབྷ་ཐང་རིགཥ་ཕརྒྱའི་ལྷ༔ 

བྷདུདྷ་གྱི་དྷབྷ་བྷཁཡ་ཐམིགཥ་དྷཥ་ཟདི་སྐཐ་ཐོ༔ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ གདྷབྷ་ཁ་གཡ་ཁྱཕ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་
དྷང་དྷ་ཕཞུགཥ་མིའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཐ་མེཐན། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཙཐ་མེཐ་ན་ཐང་ ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཆོཥ་ཐང་ཐགེ་ཟདུདྷ་གསུབྷ་ཐང་ཡང་གི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ། ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཙཐ་
མེཐན་ཐང་ཕཀཟ་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷའི་ཙོགཥ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཱི་ དུཥ་ཐ་རིཥ་
རཥ་ཕཟུང་སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་བྷ་ཏོཕ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་ དུཥ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟབྲར་ཕ་མེཐ་
ནཡ་གུཥ་ནའི་ཏོག་རཥ་སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ནི་ཨིདྷ། སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྲོ་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཡུར་ཆོཥ་ཀྱི་
ཐབྱིངཥ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་སྦུག་དྷ་རཥ་ཤེཥ་ཡཕ་ཐང་ཏཕཥ་ཐུགཥ་རྗེ་གསུབྷ་གྱིཥ་སྐུ་སྦེ་སྤྲུར་
ནའི་ཕྱོགཥ་ཕཞི་ཐང་བྷཙབྷཥ་ཕཞི་སྟེང་ཟོག་གི་ཕྱོགཥ་ཕཅུ་ཐང་། ཟཐཥ་བྷ་ཟོངཥ་ཐ་ལྟོ་
ཐང་ཟདུཥ་བཥ་ཀྱི་དུཥ་ཐང་ཕཅཥ་ནའི་དུཥ་ཕཞིའི་ཞི་ཁྲོ་ཙཐ་མེཐན་དེ་ཚུ་ ཥ་གདྷཥ་ཟདི་
ཁཡ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ཟབོདྷ་གདྷང་། སདྷ་དྲངཥ་ནའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། སྣོཐ་ཕཅུཐ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་ཁཡ་ རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཐང་སེང་གེ་ཚུ་གི་ཏོག་ཁཡ་ 
ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ་དྲེག་ན་མེཐ་ནའི་ཉི་ཟླ་ཐང་ནདྨའི་གཐདྷ་གྱི་ཏོག་ཁཡ་ ཞག་མེཐ་ཀྱི་
ཐགཟ་ཕ་སོབྷ་གྱི་ཏོག་རཥ་ཕཞུགཥ་གདྷང་། ཕཞུགཥ་སུ་གཥོར་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཡུབྷ་ཀུདྷ་ཏུ་
ཕཞང་བྷོའི་གཥང་ཕའི་བྷཙདྷ་བྷ་ལཱི་ འཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་གིཥ་ཞག་མེཐ་ཀྱི་ཕདེ་ཕ་སྦེ་
རོངཥ་སོཐ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་འཕ་ཡུབྷ་སཥ་
སོཥ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཕྱག་ཟཙར་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་
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ཙོགཥ་ཚུ་ལཱི་ཕྱིའི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་དྷང་གི་བྷཆོཐ་ན། གཥང་ཕའི་བྷཆོཐ་ན་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་
ཐངོཥ་སུ་ཕལབྷཥ་ནའི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་སྤྲུར་ཏེ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་
ཕུར་ནི་ཨིདྷ་ཕཞེཥ་གདྷང་། ཏོག་བྷ་མེཐ་ནའི་དུཥ་རཥ་ཐ་ཚུདྷ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་
ཆགཥ་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་དུག་གསུབྷ་གྱི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཕའི་ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་ཀྱི་སྡིག་
ན་ཐང་ སྒྲིཕ་ན་ལྷག་ལཱིཥ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཚུ་ ངདྷ་ཥོང་ཐང་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷ་ནིའི་རྒྱུ་
ཕཥགཥ་ཏེ་འོཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ སེབྷཥ་ཀྱི་གདིང་རཥ་ངོ་ཙ་སྟེ་ བློ་ཟགྱོཐ་དྲག་ནོའི་ཏོག་རཥ་
བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥ་ན་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ། སྡིག་ན་ཕལགཥ་ནའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཡུར་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་
ཀུདྷ་ཁྱཕ་སྣོཐ་ཕཅུཐ་ཀྱི་ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ ཟགྲོ་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་
ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ཐང་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཕསྒོབྷཥ་ཕསྒོབྷཥན། ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཐང་ཡེ་
ཤེཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཐག་གྲུཕ་འོཐ་མི་ཆ་བྷབྷ་ལཱི་ ཐགཟ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡང་
ཕུརཛྷ་ཨིདྷ། རྗེཥ་སུ་ཡི་ཡང་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཕོྱགཥ་ཕཅུའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ཀྱི་ཏརཛྷ་ཐང་གྲངཥ་
བྷབྷ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་བྷཥ་ཕཞེཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་རྒྱུཐ་ཕསྐུར་ཏེ་
གདྷབྷ་ཁ་གཡ་ཁྱཕ་ལཱི་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཀྱིཥ་གང་ཕའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རོ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཅིག་
ཕསྐོཡ་གདྷང་ནི་སྦེ་སྐུར་བྷ་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རོ་ཕསྐོཡ་ཕཡ་ཕསྐུར་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ག་དེབྷ་ཅིག་
ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་བྷ་སྟོང་གི་ཕཡ་དུ་ དེབྷ་ཅིག་གི་ཕཡ་དྷ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟགྲོ་ཐོདྷ་རྒྱ་ཆེཛྷ་བྷཚཐ། ཙཐ་མེཐ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཆ་བྷབྷ་ཡ་སྐུ་ཞིང་ལཱི་
ཕེཕཥ་ནཡ་ཕཞུགཥ་ནི་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕན་ཨིདྷ། མ་ངདྷ་རཥ་མི་ཟཐཟ་ཕཡ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ་ནའི་འདྷ་རག་
ཨིདྷ། ང་གིཥ་ཟཐཥ་བྷ་ཟོངཥ་ཐ་ལྟའི་ཐགེ་ཕ་ག་ཅི་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་གིཥ་ གདྷབྷ་ཁ་
གཡ་ཁྱཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ བླ་མེཐ་ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནོའི་སྐར་ཕ་ཐང་ལྡདྷབྷ་སྦེ་གྱུཡ་ཏེ་ ཞི་ཁྲོ་
ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཟཏོཕ་ཕཅུག་ཅིག བླ་མེཐ་ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནོཡ་ཕསྔོ་ཕའི་འདྷ་རག་ཨིདྷ། ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུཾ། ཕོ་དྷི་ཙིཏྟ་བྷ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་དྷ་དརྟུ་ཨཱ༔ ཨོཾ་རཱི་ལཱི་རཱི་ལཱི་ཧཱུཾ་བོ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ༔ སྐྱེ་མེཐ་རྣབྷ་ནཡ་
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ཐག་ནའི་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་རཥ་ ཟགག་ན་མེཐ་ན་གཥར་ཞིང་ཐག་ནའི་ཐིག་
ལུའི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ རིདྷ་ནོ་ཆེའི་ཁྲི་གུ་ནདྨ་ཐང་ཉི་ཟླའི་གཐདྷ་གྱི་ཏོག་ཁཡ་ ཡང་
གི་སེབྷཥ་བྷ་ཕཞོ་ཕའི་སྟོང་ནའི་ཡང་བྷཐངཥ་རཥ་ ཡང་རིག་གཥར་ཞིང་སྟོང་ནའི་རོ་རྗེ་
སེབྷཥ་ཐནཟ་སྦེ་ལཡ་མི་ཟདི་ ཐཀཡནོ་ཐང་ཝར་གཅིག ཕྱག་གཉིཥ་ཝར་ཟཛུབྷ་སེག་སེ་
སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་གའཥན་ལཱི་རིག་སྟོང་གི་ཡང་ཕཞིདྷ་རོ་རྗེ་ཟདི་ ཧིང་ཁ་ལཱི་ཕསྣབྷཥ་
ཏེ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷབྷ་གིཥ་སྣང་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་དྲིརབུ་ཐཔྱི་སྨཐ་ཁཡ་ཧེདྷ་ཏེ་འོཐ། 
ཐབུ་ལཱི་རིགཥ་ལྔའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཁྲ་ལྷབྷ་ལྷབྷ་སྦེ་འོཐ། རོངཥ་སོཐ་རོགཥ་ནའི་སྐུ་ཟདི་ ཁ་
ཐཡ་ཐང་རིདྷ་ནོ་ཆེ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་འོཐ། ཝཕཥ་གའཥ་ཕརྐྱང་གའོདྷ་ཕསྐུབྷ་གྱི་ཚུར་དུ་ཟགྱོ་
ཏངཥ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕཞུགཥ་ཏེ་འོཐ། ཧིང་ཁ་ལཱི་རོ་རྗེ་གུ་ཧཱུཾ་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ཡིག་ཕརྒྱ་གིཥ་
ཕསྐོཡ་ཏེ་འོཐ། ཨོཾ་ཕཛྲ་ཥ་ཏྭ་སཱ་བྷ་འ༔ བྷ་ནུ་པཱ་ར་འ༔ ཕཛྲ་ཥ་ཏྭཱ་ཏེ་དྷོ་ན་ཏིཥྛ༔ དྲྀ་ཌྷོ་མེ་
བ་ཛྷ༔ སུ་ཎོ་ཥོ་མེ་བ་ཛྷ༔ སུ་ནོ་ཥོ་མེ་བ་ཛྷ༔ ཧ་ནུ་ཡཀོ་མེ་བ་ཛྷ༔ ཥརྦ་སིདྡྷི་མཻ་པྲ་འཙྪ༔ 
ཥརྦ་ཀརྨ་ སུ་མ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་འུཾ་ཀུ་རཱི་ཧཱུཾ༔ ས་ས་ས་ས་ས་སོ༔ བ་ག་ཛྷདྷ༔ ཥརྦ་ཎ་ཏ་ག་ཎ༔ 
ཕཛྲ་བྷ་མེ་མུཉྩ༔ ཕཛྲི་བ་ཛྷ་བྷ་ཧཱ་ཥ་བྷ་འ་ཥཏྭ་ཧ༔ ཟདི་ཟཕྲོཥ་ཏེ་ཡང་གཝདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ཐག་
ཟཕཐ་དེ་ རྣབྷ་རྟོག་ཐང་སྒྲིཕ་ན་གཉིཥ་སྦྱང་ནི་ཐང་ སེབྷཥ་བྷ་ཡེངཥ་ནཡ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་
ཕརྒྱའི་གཟུངཥ་སྙིང་ཟདི་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཐང་ཤེཥ་བའི་སྒྲིཕ་ན་གཉིཥ་སྦྱང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ག་
དེབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་ཕགྱང་ཐགོ། དེ་ལྟཡ་སྒྲིཕ་ན་སྦྱོང་ཕའི་རྗེཥ་སུ་ཞི་ཁྲོ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱའི་ལྷ་ཙོགཥ་རྣབྷཥ་
ལཱིཥ་ཐཀྱིར་དུ་ཕསྒོབྷ་ཞིང་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ༔ ཕཡ་ཐོའི་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ནཡ་ཟཐོཐ་དྷ་ཟདི་ལྟཡ་ཡོ༔ དེ་རཥ་ང་ཡ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་
ཐནཟ་རིདྷ་ནོ་ཆེའི་ཐོདྷ་ཧིང་གི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ དྭངཥ་བྷ་ལྔ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཟོཐ་
ལྔའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་གྱི་ཐིག་ལུ་སྦེ་ལཡ་ཡི། ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་ཐང་ལྡདྷ་མི་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཕྲོ་
ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་དྷང་ལཱི་ སེང་གེའི་ཁྲི། གླངབྷོ་ཆེའི་ཁྲི། རྟའི་ཁྲི། རྨ་ བའི་ཁྲི། བ་ལང་
ལང་གི་ཁྲི་ཐང་ནདྨ་ཐང་ཉི་ཟླ་ཕརྩེགཥ་ནའི་ཁྲི་གུ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཞི་ཕ་སུབྷ་ཅུ་ཥོ་དྲུགནོ་ཟདི་ 



~ 151 ~ 
 

ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གཥར་ཕ་ཐུགཥ་རྗེ་བྷ་ཟགགཥ་ནཡ་ཟོཐ་ལྔའི་སྐུ་སྦེ་ཏོདྷ་ཡི། ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་གི་ཟགྱུཡ་མེཐ་ཐིག་ལུའི་སྦུག་དྷ་ལཱི་ ཏོག་བྷའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོཐ་མི་ཟགྱུཡ་
ཕའི་སྐུ་ ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཟདི་སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་ཁ། ཡུབྷ་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཀུདྷ་ཏུ་
ཕཞང་བྷོ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་ཐང་ཕྱག་བྷབྷ་ཕཝག་སྦེ་
ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་ཡོར་ཏེ་ ངོ་ཕོ་གཥར་ར་ཡང་ཕཞིདྷ་སྟོང་ནའི་ནདྨ་ཐང་
ཉི་ཟླའི་གཐདྷ་ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སྤྱིའི་མེཥ་ནོཟབྷ་པ་རྒདྷ་རྒཥ་ཆེདྷ་
ནོ་དེ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། 
ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཐག་ནའི་ཟོཐ་གཥར་ལཡ་ཕའི་
སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་འཕ་ཀྱིཥ་གཐོང་རཥ་ཕསུ་ཕ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཀུདྷ་ཏུ་
ཕཞང་བྷོ་ཡུབྷ་གྱིཥ་བྷཏཟབྷ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཥ་
ཁཡ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཚེ་ཟཐཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་དུ་སྨོདྷ་རབྷ་ཟདེཕཥ་དྷ༔ ཕཐག་ཥོགཥ་ཞེཥ་ནའི་ཥཡ་ཚེ་ཟཐཥ་ཞེཥ་ཕཅུག་ནཡ་བཟོ༔ ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་
དྷ་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཐང་ཡུབྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་གཉིཥནོ་ཟདི་ སྐུ་
བྷཐོག་ཐཀཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་
བྷཙདྷ་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་སྦེ་གཥར་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་ངང་
ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཐབུཥ་ཕྱོགཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ཀྱི་གམོ་ཕོ་དེ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་
བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་
གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་
ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་ཀྱི་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་
གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་
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ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་
ཧིང་ལཡ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ མེ་རོང་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་དྷ་ལཱི་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་
ཐནཟ་ཡུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷ་གཉིཥནོ་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་ཁ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་
མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་འོཐ། རོ་རྗེ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་
སྦེ་གཥར་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་ཥའི་སྙིང་ནོ་ཕྱག་ལཱི་
མྱུ་གུ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའོདྷ་ཁ་ཐུག་ལཱི་རྗེ་
ཕཙུདྷ་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷནོ་ཕྱག་ལཱི་ཀླུ་ཤིང་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་སྦེ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། གཐོང་ཁཡ་ལཱ་སེ་བྷ་ཕྱག་ལཱི་མེ་རོང་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
རྒྱཕ་ཁཡ་པུཥྤེ་བྷ་མེ་ཎོག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། རོ་རྗེ་རིགཥ་
ཀྱི༌གམོ༌ཟཁོཡ༌དྲུགནོ༌ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་
ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་
ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཞེ༌སང༌དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་
ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། མེ༌རོང༌ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་
རོ༌རྗེ༌སེབྷཥ༌ཐནཟ༌གིཥ༌རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་ཥངཥ༌རྒྱཥ༌སདྷ༌བྷ༌གིཥ་རྒྱཕ་
ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་
ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ལྷོ༌ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ བྷབྷ༌ཉིཐ༌ཡེ་ཤེཥ་
ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་དྷ་ལཱི་ རིདྷ༌ཆེདྷ༌ཟབྱུང༌གདྷཥ༌ཐང༌ཡུབྷ་བྷ༌བྷ༌ཀཱི༌གཉིཥནོ་ཟདི་ སྐུ་
བྷཐོག་སེཡནོ༌གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
རིདྷ༌ནོ༌ཆེ༌ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་སྦེ་གཥར་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་ངང་ལཱི་
ཕཞུགཥ་འོཐ། གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་བང༌སེབྷཥ༌ཀུདྷ༌ཏུ༌ཕཞང༌ནོ༌ཧིང༌བྷགུ་ཐང་དྲིརབུ་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་སེཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའོདྷ་ཁ་ཐུག་ལཱི་
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དྷབྷ༌བྷཁའི༌སྙིང༌ནོ༌གྱི༌རིང༌ཐང༌དྲིརབུ༌ཕསྣབྷཥ༌ཏེ༌སྐུ༌བྷཐོག༌སེཡནོ༌སྦེ༌ཕཞུགཥ༌འོཐ། 
གཐོང་ཁཡ་མཱ༌མེ༌བྷ་ཕྱེངབྷ༌ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྦེ་སྐུ༌བྷཐོག༌སེཡནོ༌སྦེ༌ཕཞུགཥ་འོཐ། 
རྒྱཕ་ཁཡ་དྷཱུཔྤེ༌བྷ༌སྤོཥ༌ནོཡ༌ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྦེ་སྐུ༌བྷཐོག༌སེཡནོ༌སྦེ༌ཕཞུགཥ་འོཐ། 
རིདྷ༌ཆེདྷ༌རིགཥ་ཀྱི༌གམོ༌ཟཁོཡ༌དྲུགནོ༌ལཱི༌ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་
ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་
ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ང༌རྒྱར༌དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་
ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། བྷབྷ༌ཉིཐ༌ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་རིདྷ༌ཆེདྷ༌ཟབྱུང༌གདྷཥ༌ཀྱིཥ༌རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་
བྷ༌བྷ༌ཀཱི༌གིཥ༌རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ 
ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་དྷ་ལཱི་ སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཐང་ཡུབྷ་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་
གཉིཥནོ་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། ནདྨ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་སྦེ་གཥར་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་
ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ནདྨ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའོདྷ་ཁ་ཐུག་ལཱི་རྗེ་ཕཙུདྷ་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་
ཡར་གྲི་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གཐོང་ཁཡ་གྷིརྟི་བྷ་པི་
ཛྷང་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། རྒྱཕ་ཁཡ་ཨཱ་རོ་བྷཡ་མེ་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ནདྨ་རིགཥ་ཀྱི༌གམོ༌ཟཁོཡ༌དྲུགནོ༌ལཱི༌ 
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་
ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་
དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ༌དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་
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ཕསྒང་། ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་
ཀྱིཥ༌རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་གོཥ་ཐཀཡ་བྷོ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། 
ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། 
ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་བང་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་དྷ་ལཱི་ 
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ཐང་ཡུབྷ་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷ་གཉིཥནོ་ཟདི་ སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་གཥར་ཎོག་ཎོ་
སྦེ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་སྦྱཡ་ཏེ་གཅིག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་འོཐ། རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་སྦེ་གཥར་སྟོང་ཟུང་ཟཇུག་གི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་
སྒྲིཕ་ན་རྣབྷ་སེར་ནོ་ཏི་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གའོདྷ་
ཁ་ཐུག་ལཱི་ཕྱག་རོཡ་རོ་རྗེ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
གཐོང་ཁཡ་གྷདྷདྷེ་བྷ་དུང་པོཡ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
རྒྱཕ་ཁཡ་ནིརྟི་བྷ་ཝར་ཞཥ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱེཐ་སྐྱིར་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། རཥ་ཀྱི་རིགཥ་
ཀྱི༌གམོ༌ཟཁོཡ༌དྲུགནོ༌ལཱི༌ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་
ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕྲག་ཐོག་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་
དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་གིཥ༌རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་
རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་
ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ལཡ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕ་ཐང་
ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ་ཕདེ་ཏཕཥ་སུ་ཟཁྲིར་ཏེ་ཝཕཥ་གོབྷ་སྟཕཥ་ཐང་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་སྦེ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ལྷོ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ གཤིདྷ་རྗེ་ཐང་ཝགཥ་ན་བྷ་
གཉིཥནོ་ཕདེ་ཏཕཥ་སུ་ཟཁྲིར་ཏེ་ ཝཕཥ་གོབྷ་སྟཕཥ་ཐང་སྐུ་བྷཐོག་སེཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་
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འོཐ། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་ནུཕ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ རྟ་བྷགྲིདྷ་ཐང་ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་གཉིཥནོ་
ཕདེ་ཏཕཥ་སུ་ཟཁྲིར་ཏེ་ ཝཕཥ་གོབྷ་སྟཕཥ་ཐང་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐོདྷ་ཧིང་བང་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཕདུཐ་རྩི་ཟཁྱིར་ཕ་དྲིར་བུ་བྷ་གཉིཥ་ཕདེ་ཏཕཥ་སུ་
ཟཁྲིར་ཏེ་ ཝཕཥ་གོབྷ་སྟཕཥ་ཐང་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། སྤྲུར་ནའི་སྒོ་ཕ་
འཕ་ཡུབྷ་ཕརྒྱཐནོ་ཚུ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་
ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་
ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་སྦེ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཁྲོ་ཕོ་ཆེདྷ་ནོ་
སྒོ་ཕ་ཕཞི་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་སྒོ་བྷ་ཕཞི་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་
གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་
གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ སྤྱི་གཙུག་ཕདེ་ཆེདྷ་ཟཁོཡ་རོའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ ཐཀཡནོ་གི་
ཐིག་ལུ་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ ལྷའི་ཐུཕ་ན་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ཕྱག་ལཱི་པི་ཛྷང་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ང་རྒྱར་ཐང་ལྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་
སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ལྟག་རྩ་ཕ་མེདྷ་གྱི་རྭཛྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་
ཕུང་དྷང་ ལྗང་ཁུའི་ཐིག་ལུ་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་
ཐུཕ་ན་ཏགཥ་ཕཞང་རིཥ་ ཕྱག་ལཱི་གོ་བྷཙོདྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་
འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕྲག་ཐོག་ཐང་ལྷ་མིདྷ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ 
སོག་རྩ་ཤེར་གྱི་སྦུཕ་ཅུ་ཕཟུབྷ་བྷའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ སེཡ་ཞིང་གཥར་ཕའི་ཐིག་ལུ་
གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ མིའི་ཐུཕ་ན་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ན་ ཕྱག་ལཱི་གསེག་
ལང་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་སེཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཐང་མི་ལཱི་
སྐྱེ་ནིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷ་གདྷང་།  ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ལྟེཛྷ་གི་རྩའི་ཟཁོཡ་རོ་ཟཁྱིར་ཕའི་ཟོཐ་ཕུང་
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དྷང་ བྷཐིང་ཁ་གཥར་ཕའི་ཐིག་ལུ་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ བོར་ཥོང་
དུཐ་ཟགྲོའི་ཐུཕ་ན་སེང་གེ་ཡཕ་ཕརྟདྷ་ ཕྱག་ལཱི་ནོ་ཏི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་ཁ་སྦེ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་ཐང་བོར་ཥོང་དུཐ་ཟགྲོ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷ་
གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ གཥང་གདྷཥ་ཕདེ་སྐྱོང་ཟཁོཡ་རོའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ ཐབྷཡནོ་
གཥར་ཕའི་ཐིག་ལུ་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ ཡི་དྭཥ་ཀྱི་ཐུཕ་ན་ཁ་
ཟཕཡ་བྷ་ ཕྱག་ལཱི་སྒྲོབྷ་བུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་
སེཡ་སྣ་ཐང་ཡི་དྭགཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ རྐང་བྷའི་བྷཐིར་གྱི་
རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ གདྷགནོ་གཥར་ཕའི་ཐིག་ལུ་གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ཕའི་ཐཀྱིར་
ཟཁོཡ་ལཱི་ ཐམར་ཕའི་ཐུཕ་ན་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ ཕྱག་ལཱི་མེ་ཆུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་སྐུ་བྷཐོག་
གདྷགནོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཞེ་སང་ཐང་ཐམར་ཕའི་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་
ཕསབྷ་གདྷང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཟགྲོ་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སྤྲུར་ནའི་ཐུཕ་ན་དྲུགནོ་ལཱི་ ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་
ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ 
ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཡེ་ཤེཥ་ཕཞི་སྦྱོཡ་སྦེ་
ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཐུཕ་ཆེདྷ་གོང་བྷ་གསུབྷ་གྱིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཐུཕ་
ཆེདྷ་ཟོག་བྷ་གསུབྷ་གྱིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། བྷ་ཐག་ནའི་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་རབྷ་
ལཱི་ཕསྒྲར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་
ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་ཟདི་ གཥར་ཞིང་ཟོཐ་ཟཚེཡ་ལྷུདྷ་སྡུག་ གཟི་ཕརྗིཐ་ཐང་ཟོཐ་ཟེཡ་
ཟཕཡ་སྦེ་ བྷཉེདྷ་ལྕུག་ཐང་ཟཁྲིར་ལྡེབྷ། གཝོདྷ་ལ་ཅདྷ་གྱི་ཚུར་སྦེ་ཞི་ཕའི་སྐུ་ཟདི་ བྷཙདྷ་
ཕཞང་ནོ་ཥོ་གཉིཥ་ཐང་ཐཔེ་བཐ་ཕཞང་ནོ་ཕརྒྱཐ་ཅུ་ཚུ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་བྷཛེཥ་ནའི་ཚུར་དུ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། ཞི་ཕ་རོ་རྗེ་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། 
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སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་
ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་དྲག་ནོ་དེ་
གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་ལྡདྷ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་
ཁཡ་ ཞི་ཕ་འཕ་ཚུ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཚུ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་
རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། སྒོ་ཕ་སྒོ་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཟུཡ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་
ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཥ་ཁཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་
སོཐ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ཁ་ལཱི་ ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ ཡང་ལཱིཥ་ཀྱི་
ཐོདྷ་ཧིང་གི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཟོཐ་ལྔ་ཙོཕ་ཙོའི་སྐུ་སྦེ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་
གདྷང་། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐོདྷ་ཧིང་གི་
དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ གཐོང་ཁའི་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཁྱཕ་སྟེ་གངབྷ་སྦེ་ཟཆཡ་གདྷང་། རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་
ཟགྲོ་ལཱིགཥ་གམོ་ཕོ་ཐང་ཟཁོཡ་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་ ཟཇཟ་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་རཥ་གཥར་སྟོང་ཟུང་
ཟཇུག་གི་ཟོཐ་ལྔ་ལྡདྷ་གྱི་སྐུ་ཟདི་ ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་གི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་སྦེ་ཟེཡ་རྒྱུདྷ་ལཡ་ཟོང་། ལྔ་
ལྡདྷ་གྱི་ཐིག་ལུ་སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་སྦེ་ཟཕྲོ་ཟོང་། གཥར་ར་ཟཚེཡ་ཕའི་ལྷུདྷ་སྡུག་བྷཐངཥ་
ལྡདྷ་གྱི་ཡང་སྒྲ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ ཡང་གི་ཧིང་ཁཡ་པོག་ནའི་ཚུར་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་
གི་ཟོཐ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ བྷ་ཐག་ན་ཟཁྲུར་ཕའི་རིགཥ་དྲུག་གི་ཟོཐ་རབྷ་དྲུགནོ་ཟདི་ ཡང་
ལཱི་ལཡ་ཏེ་ཟོང་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷ། ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་
དེ་ཚུ་ཕཀྲིདྷ་དེ་ཁཡ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བྷཚཐ་བྷ་གདྷང་། བྷ་ཐག་ནའི་རིགཥ་དྲུག་གི་རབྷ་ཁ་རཥ་
རོག་ཕཅུག་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཨོར་ལྐོག་རོངཥ་སོཐ་ཟཁོཡ་རོའི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཙོདྷ་
ཐང་ཟོཐ་སྦེ་སྤུངཥ་ནའི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ རོངཥ་སོཐ་ཀྱི་ཟཁོཡ་རོ་སྦུག་གི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ རྣབྷ་
ནཡ་སྨིདྷ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ ནདྨ་གཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་ཟོཐ་ལྔའི་བྷཐངཥ་སྦེ་ ཡེ་
ཤེཥ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐབྷཡ་ཞིང་གཥར་ར་ཕདེ་སྟོང་གི་ངང་ལཱི་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་
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ལཱི་གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་གདྷབྷ་ཁ་ཕསྒྱུཡཛྷ་ཨིདྷ། སྐུའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཚུ་
གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ བྷགྲིདྷ་ན་རོངཥ་སོཐ་ཟཁོཡ་རོའི་
ལཡ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ ཐཀཡ་ཞིང་གཥར་
ར་ཝར་ཟཛུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་ཞིང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐཀཡ་བྷོ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་ལཱི་
གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕསྒྱུཡཛྷ་ཨིདྷ། ཐུགཥ་ཀྱི་རིག་ཟཛིདྷ་
ཚུ་གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ བྷགྲིདྷ་ན་རོངཥ་སོཐ་ཟཁོཡ་
རོའི་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཚེ་ལཱི་ཐཕང་ཏོཕ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ སེཡ་ཞིང་
གཥར་ར་ཝར་ཟཛུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་ཞིང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་སེཡ་བྷོ་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
ཕྱག་ལཱི་གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕསྒྱུཡཛྷ་ཨིདྷ། འོདྷ་ཎདྷ་གྱི་
རིག་ཟཛིདྷ་ཚུ་གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ བྷགྲིདྷ་ན་རོངཥ་
སོཐ་ཟཁོཡ་རོའི་ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་རིག་ཟཛིདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ 
ཐབྷཡ་ཞིང་གཥར་ར་ཝར་ཟཛུབྷ་བྷཐངཥ་ཐང་ལྡདྷ་ཞིང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ཐབྷཡ་བྷོ་ཐང་
ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕསྒྱུཡཛྷ་
ཨིདྷ། གསུང་གི་རིག་ཟཛིདྷ་ཚུ་གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ 
བྷགྲིདྷ་ན་རོངཥ་སོཐ་ཟཁོཡ་རོའི་བང་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་
ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ ལྗང་ཞིང་གཥར་ར་ཁྲོ་ཟཛུབྷ་ཐང་ལྡདྷ་ཞིང་བྷཁཟ་ཟགྲོ་བྷ་ལྗང་ཁུ་ཐང་ཟཁྲིར་
ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་ལཱི་གྲི་གུག་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕསྒྱུཡཛྷ་
ཨིདྷ། ཕྲིདྷ་རཥ་ཀྱི་རིག་ཟཛིདྷ་ཚུ་གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་གདྷང་། རིག་ཟཛིདྷ་
ཐང་ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཙོགཥ་ཚུ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་
ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་
ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་
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ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཡེ་ཤེཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཐནཟ་ཕོ་
རིག་ཟཛིདྷ་ཚུ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཡུབྷ་བྷཆོག་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཚུ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་
ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་ཀྱི་
ཞིང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ སྐྱེ་གདྷཥ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སོཐ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ཁ་ལཱི་ 
རིག་ཟཛིདྷ་ཐནཟ་ཕོ་ཐང་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་ཙོགཥ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ལཱི་ ཡང་ལཱིཥ་ཀྱི་བྷགྲིདྷ་ན་
རོངཥ་སོཐ་ཟཁོཡ་རོའི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཟོཐ་ལྔ་ཙོཕ་ཙོའི་སྐུ་སྦེ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་
ཕཞུགཥ་གདྷང་། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ རིག་ཟཛིདྷ་ཐནཟ་
ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ བྷགྲིདྷ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ གཐོང་ཁའི་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་ཁྱཕ་ཏེ་གངབྷ་སྦེ་
ཟཆཡ་གདྷང་། སྙདྷ་ཆའི་སྒྲ་ཐང་ཝཕཥ་ཁྲའི་ཟགྱོ་ཏངཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཕསྒྱུཡ་གདྷང་། 
ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཆ་བྷབྷ་ཤིག་ཤིག་ཐང་འོབྷ་འོབྷ་སྦེ་སྤཡ་ཏེ་ ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཟོཐ་རབྷ་
རབྷ་སྦེ་ཟེཡ་རྒྱུདྷ་ཟཕྲོ། གཏི་མུག་ཅདྷ་གྱི་དུཐ་ཟགྲོའི་རབྷ་སྣ་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ རིག་
ཟཛིདྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ཕཀྲིདྷ་བྷ་ཆུང་ཕཡ་བྷཚཐ་གདྷང་། གཏི་མུག་ཅདྷ་གྱི་དུཐ་ཟགྲོའི་རབྷ་
ཁ་རཥ་ཕསྒོཡ་གདྷང་། ལྷདྷ་སྐྱེཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རབྷ་ཁཡ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་གདྷང་། 
ཕཡ་ཐོ་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནི་ལཱི་ཕཀྲིདྷ་ཕསྐྱང་གདྷང་། རིག་ཟཛིདྷ་རྒྱར་ཕའི་སཥ་སྦེ་ཐཕང་ཕསྐུཡ་
བྷཚཐ་གདྷང་ཞིག ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཡང་རོ་རྗེ་སེབྷཥཐནཟ་སྦེ་ཕསྒོབྷཥ་ནའི་སྤྱི་གཙུག་ལཱི་ ཀླཐ་
ནའི་ཏོཐ་ཁང་གི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་ཟོཐ་ཀྱི་སྦུག་ལཱི་ 
ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ཙོཕ་ཙོའི་སྐུ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་
སྦུག་གི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ འཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཆེ་
བྷཆོག་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་ཝར་ཐབུཥ་སྨུག་དྷག་ཐང་ཝར་ཐཀཡ་
གའོདྷ་ཐབྷཡ་ཅདྷ་བྷ་ཐང་ ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་ཁ་ཊྃ། རྔ་ཆུང་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འོཐ། 
ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ། རྒྱུབྷ་གི་ཏགན་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་



~ 160 ~ 
 

རི་བྷ་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། གམོ་ཕོ་འཕ་ཐང་ཡུབྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་
ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་སྦུག་གི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཏོག་ཁཡ་ 
ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ རྣབྷ་ནཡ་སྣང་བྷཚཐ་བུདྡྷ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ ཝར་
གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན། ཝར་ཐབུཥ་ཐབྷཡ་དྷག་ཐང་ཝར་ཐཀཡ་གའོདྷ་ཐབྷཡ་བྷ་ཐང་ 
ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་སྟ་རི། ཡར་གྲི་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་
ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་ཏོངབྷ། བདྷ་ཐབྷཡ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་
ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཁྲག་ཟཐུང་ཕདེ་གཤེགཥ་རིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་
གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་ལཡ་གྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་
ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕཛྲ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན། ཝར་
བྷཐིང་དྷག་ཐང་ཝར་ཐཀཡ་གའོདྷ་ཐབྷཡ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་བདྷ་ད། སྟ་རི་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་ཏོངབྷ། བདྷ་ཐབྷཡ་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་ཕཛྲ་ཀྲོ་དྷི་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཁྲག་ཟཐུང་
རོ་རྗེ་རིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་ལྷོའི་རྩ་
ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཡཏྣ་ཧེ་རཱི་ཀ་
ཟདི་ ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན། ཝར་སེཡ་དྷག་ཐང་ཝར་ཐཀཡ་གའོདྷ་ཐབྷཡ། ཕྱག་
གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རིདྷ་ཆེ་ཁ་ཊྃ། ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་
ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ། ཀྲིང་ཀ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་ཡཏྣ་ཀྲོ་དྷི་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་
ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཁྲག་ཟཐུང་རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་
གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་
ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ནདྨ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན། ཝར་
ཐབྷཡ་དྷག་ཐང་གའཥ་ཐཀཡ་གའོདྷ་སོདྷབྷོ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ནདྨ་ཐང་ཁ་ཊྃ། 
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ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ། རྔ་
ཆུང་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་ནདྨ་ཀྲོ་དྷི་ཐང་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཁྲག་
ཟཐུང་ནདྨ་ཆེདྷ་རིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་
ཁང་བང་གི་རྩ་ཕྲདྷ་ལཱི་ ཟཇཟ་ཟོཐ་མེ་ཕུང་དྷང་ཐིག་ལུའི་ཟོཐ་ཀྱི་དྷང་ ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ན་ཀརྨ་
ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན། ཝར་ལྗང་དྷག་ཐང་གའཥ་ཐཀཡ་གའོདྷ་
ཐབྷཡ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ཡར་གྲི་ཐང་ཁ་ཊྃ། ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། 
ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ། ཏོངབྷ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཡུབྷ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷི་ཐང་
གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྲིར་ཏེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཁྲག་ཟཐུང་རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་དྲང་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཁྲག་ཟཐུང་གམོ་ཕོ་འཕ་ཡུབྷ་ཕཅུ་གཉིཥནོ་ཚུ་ལཱི་ 
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་
ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་
དེ་ཁཡ་ ཟཁྲུར་སྣང་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཡེ་ཤེཥ་ལྔ་
རོགཥ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཁྲག་ཟཐུང་ཁྲོ་རྒྱར་ཚུ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། 
ཡུབྷ་བྷཆོག་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་ཁྲོ་བྷོ་ཚུ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་
ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་
ཁང་ལཡ་ཕྱོགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ ཀཽའུ་རཱི་ཐཀཡ་བྷོ་མི་ཟཁཡ་ཐང་བདྷ་ད་ཕསྣབྷཥ་
འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ལྷོ་ཕྱོགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ ཙཽའུ་རཱི་སེཡ་བྷོ་བྷཐཟ་གཞུ་ཕཀང་སྟེ་
རྐྱཕ་ནའི་ཚུར་སྦེ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་ཕོྱགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ པྲ་བྷོ་ཐབྷཡ་བྷོ་ཆུ་
སྲིདྷ་ཐང་རྒྱར་བྷཙདྷ་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕྱཡ་ཏེ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་བང་ཕྱོགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ 
བེ་ཎ་དྷག་བྷོ་རོ་རྗེ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ལཡ་ལྷོའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་
དྷང་ པུཥ་ཀ་ཐབྷཡ་སེཡ་རྒྱུ་བྷ་ཟཐེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཨིདྷ། ཏོཐ་ཁང་ལྷོ་ནུཕ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་
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ཕུང་དྷང་ གྷསྨ་ལྗང་དྷག་རོ་རྗེ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ་ཐཀྲུག་ཕཞིདྷ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་བང་རྩ་
ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ མནྟ་སེཡ་སྐྱ་ཐོདྷ་ཧིང་ཐང་ཡོ་ཆེདྷ་ཞ་ཕཞིདྷ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་བང་ལཡ་
རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་ཟོཐ་ཕུང་དྷང་ སྨེ་ལ་བྷཐིང་དྷག་ཡོ་ཟདི་བྷགུ་གཟུགཥ་ཟཕྱརཛྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ 
གདྷཥ་ཀྱི་ཀོའུ་རཱི་བྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐནོ་ཚུ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་
ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་
ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཟཁྲུར་སྣང་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་
ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ལཡ་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཀོའུ་རཱི་བྷ་བྷོ་
ཕཞིནོ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། པུཥ་ཀ་བྷ་བྷོ་ཕཞིནོ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། 
ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། 
ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་ལཡ་ཕྱོགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་བྷའི་དྷང་ སིངྷ་སྨུག་དྷག་སེང་གེའི་གཐོང་ཅདྷ་
ཁ་ལཱི་ཡོ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་ཁའི་དྷང་ བེ་ཀྲྀ་ཐབྷཡ་བྷོ་
སྟག་གཐོང་བྷ་རགན་རྒྱ་གྲབྷ་སྦེ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་ཕོྱགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་བྷའི་དྷང་ སྲི་ར་
དྷག་བྷོ་ཛྷ་གཐོང་རྒྱུ་བྷ་ཞ་ཕཞིདྷ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་བང་ཕྱོགཥ་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་རྒྱཕ་བྷའི་དྷང་ ཤྭ་དྷ་
བྷཐིང་དྷག་སང་ཀིའི་གཐོང་ཅདྷ་ཡོ་ཟཕྱར་ཕཞིདྷ་འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ལཡ་ལྷོའི་རྩ་ཕྲདྷ་གྱི་རྒྱཕ་
བྷའི་དྷང་ ཀྲི་ཎ་ཐཀཡ་སེཡ་རྒོཐ་ཀྱི་གཐོང་ཅདྷ་མི་བྷགུ་ཕྱག་ལྟག་ཁཡ་གཞཡ་ཏེ་འོཐ། ཏོཐ་
ཁང་ལྷོ་ནུཕ་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་བྷའི་དྷང་ ཀང་ཀཱ་ཐབྷཡ་དྷག་ཀང་བྷགུ་ཐང་མི་ལྤགཥ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
འོཐ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་བང་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་བྷའི་ཁ་ཁྭ་གདྷགབྷོ་ཨོ་ཡོག་གི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ། བདྷ་ད་
ཐང་གྱི་རིང་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕྱཡ། ཏོཐ་ཁང་བང་ལཡ་རྩ་ཕྲདྷ་རྒྱཕ་བྷའི་དྷང་ ཧུ་ལཱི་བྷཐིང་སྐྱ་འུག་
ནའི་གཐོང་ཅདྷ་རོ་རྗེ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཡུར་ཕཐག་སིངྷ་ཕྲ་མེདྷ་ཕརྒྱཐནོ་ཚུ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་
ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་
གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཟཁྲུར་
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སྣང་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། ཡང་སྣང་ཡུར་ཕརྒྱཐ་ཐག་ནའི་
ཟོཐ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ སིངྷ་ཕྲ་མེདྷ་ཕཞིནོ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཀྲི་ཎ་ཕྲ་མེདྷ་ཕཞིནོ་
གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་ལཡ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ 
རྟ་གཐོང་ཐཀཡ་བྷོ་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཐང་བནྡྷ་ཕསྣབྷཥ། ཀླཐ་ནའི་ཏོཐ་ཁང་ལྷོ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ 
པག་གཐོང་སེཡ་བྷོ་ཏགན་ཐང་བནྡྷ་ཕསྣབྷཥ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ སེང་གཐོང་
ཐབྷཡ་བྷོ་ལྕགཥ་ཏག་ཐང་བནྡྷ་ཕསྣབྷཥ། ཏོཐ་ཁང་བང་སྒོའི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ སྦུར་གཐོང་ལྗང་
ཁུ་དྲིརབུ་ཐང་བནྡྷ་ཕསྣབྷཥ། སྤྲུར་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་སྒོ་བྷ་ཕཞིནོ་ཚུ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་
བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་
གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཟཁྲུར་
སྣང་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། སྐྱེ་ཕ་རྣབྷ་ན་ཕཞིའི་ཟཁྲུར་
ནའི་སྒོ་ཕསབྷ་གདྷང་། ཟཕྲིདྷ་རཥ་རྣབྷ་ན་ཕཞིའི་སྒོ་ཕྱེཥ་ཏེ་ ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ་ཐང་ཝགཥ་ན་
བྷ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་ཐང་དྲིར་བུ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། 
ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། 
ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་ལཡ་ཕྱོགཥ་ཕྱི་ཁྱབྷཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ ཞི་ཕའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་
ཟབོཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་དྲུགནོ་ སྲིདྷབྷོ་ཐཀཡ་སྨུག་གའག་གི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་རོ་རྗེ་ཕསྣབྷཥ་
འོཐ། ཙངཥ་ན་ཐཀཡ་སེཡ་སྦུར་གྱི་གཐོང་ཅདྷ་ནདྨ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ལྷ་ཐཕང་ཕྱུག་ཆེདྷ་ནོ་
ཐཀཡ་ལྗང་གཟིག་གི་གཐོང་ཅདྷ་ཀྲིང་ཀ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། གཎོགཥ་ཟཐོཐ་སྲེའི་གཐོང་ཅདྷ་
ཐཀཡ་སྔོ་ཅདྷ་ཟཁོཡ་རོ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། གཝོདྷ་ནུ་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་དྲེཐ་ཀྱི་གཐོང་ཅདྷ་ཀྲིང་ཐུང་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ལྷའི་ཐཕང་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་ཐཀཡ་བྷོ་ཐོབྷ་གྱི་གཐོང་ཅདྷ་རྒྱུབྷ་གི་ཝགཥ་ན་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ལཡ་རཥ་ཞི་ཕའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་དྲུགནོ་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་
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ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཞི་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་ལྷོའི་ཕྱི་ཁྱབྷཥ་ཀྱི་རྩ་
ཕྲདྷ་དྷང་ རྒྱཥ་ནའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་དྲུགནོ་འང་ རོ་རྗེ་སེཡ་བྷོ་
པ་ཛྷང་གི་གི་གཐོང་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་སྤུ་གྲི་ཕཤེཐ། ཕདུཐ་རྩི་ཐབྷཡ་སེཡ་སྡིག་ནའི་གཐོང་ཅདྷ་
ཕྱག་ལཱི་ནདྨ་ཕཤེཐ། ཟླ་ཕ་ཐཀཡ་སེཡ་ཁྱ་རྒོཐ་ཀྱི་གཐོང་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་རོ་རྗེ་ཕཤེཐ། བེ་ཅོདྷ་
སེཡ་ལྗང་ཛྷའི་གཐོང་ཅདྷ་ཟཁཡཛྷ་ཕཤེཐ། སྲིདྷ་བྷོ་སེཡ་དྷག་སྟག་གི་གཐོང་ཅདྷ་ཏོཐ་ཁྲག་
ཕཤེཐ། ལྷོ་རཥ་རྒྱཥ་ནའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་དྲུགནོ་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཡེ་
ཤེཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་ཀྱི་ཕྱི་ཁྱབྷཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་
དྷང་ ཐཕང་གི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་དྲུགནོ་འང་ ཞ་ཕ་ཐབྷཡ་ལྗང་
རྒོཐ་ཀྱི་བྷགོ་ཅདྷ་ཟཁཡཛྷ་ཕཤེཐ། ཐགཟ་ཕ་ཐབྷཡ་བྷོ་རྟའི་གཐོང་ཅདྷ་ལ་གཟུག་ཕཤེཐ། 
སྟོཕཥ་ཆེདྷ་ཐབྷཡ་སྐྱ་ཁྱུང་གི་གཐོང་ཅདྷ་ཟཁཡཛྷ་ཕཤེཐ། སྲིདྷ་བྷོ་ཐབྷཡ་བྷོ་ཁྱིའི་གཐོང་ཅདྷ་
རོ་རྗེ་ཕཤེཐ། ཟཐོཐ་ན་ཐབྷཡ་བྷོ་ཕུ་ཀྲེའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷཐཟ་གཞུ་ཕཀང་། དྷོཡ་སྲུང་ཐབྷཡ་
ལྗང་ལ་ཕའི་བྷགོ་ཅདྷ་བུབྷ་ན་ཕཤེཐ། ནུཕ་རཥ་ཐཕང་གི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་
དྲུགནོ་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཡང་ཐཕང་ཏོཕ་ནའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་
ཁང་བང་གི་ཕྱི་ཁྱབྷཥ་ཀྱི་རྩ་ཕྲདྷ་དྷང་ དྲག་ནོའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་
དྲུགནོ་འང་ རླུང་ལྷ་ལྗང་སྔོདྷ་སང་ཀིའི་གཐོང་ཅདྷ་ཕ་ཐདྷ་ཕྱཡ། མི་བྷོ་ལྗང་ཐབྷཡ་སྐྱིདྷ་གྱི་
གཐོང་ཅདྷ་གཥར་ཤིང་ཕཤེཐ། པག་བྷོ་ལྗང་དྷག་པག་གི་གཐོང་བྷཆེཛྷ་ཐང་ཝགཥ་ན་
ཕཤེཐ། ཐགཟ་བྱེཐ་ལྗང་ཐབྷཡ་ཨོ་རའི་གཐོང་ཅདྷ་མི་ཆུང་ཕཤེཐ། སྣ་ཆེདྷ་ལྗང་དྷག་གླང་
ཆེདྷ་གྱི་ཕབྷ་ཆེདྷ་ཕཤེཐ། ཆུ་ལྷ་ལྗང་སྔོདྷ་སྦུར་གྱི་གཐོང་ཅདྷ་སྦུར་ཏག་ཕཤེཐ། བང་རཥ་
དྲག་ནོའི་རཥ་བྷཚཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡ་དྲུགནོ་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྲུར་སྣང་རྩ་མེཐ་ཕཞོ་
ནིའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཏོཐ་ཁང་ལཡ་སྒོ་ལཱི་ཁུ་བྱུག་གཐོང་ཅདྷ་ལྕགཥ་ཀྱུ་
བྷ་ཐཀཡནོ། ཏོཐ་ཁང་ལྷོ་སྒོ་ལཱི་ཡའི་གཐོང་ཅདྷ་ཝགཥ་ན་བྷ་སེཡ་བྷོ། ཏོཐ་ཁང་ནུཕ་སྒོ་ལཱི་
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སེང་གེའི་གཐོང་ཅདྷ་ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་ཐབྷཡནོ། ཏོཐ་ཁང་བང་སྒོ་ལཱི་སྦུར་གྱི་གཐོང་ཅདྷ་དྲིར་
བུ་བྷ་ལྗང་ཁུ། སྤྲུར་ནའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་མིའི་ཐཕང་ཕྱུག་སྒོ་བྷ་ཕཞིནོ་ཟདི་གིཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་
སྐྱེ་སྒོ་ཕཀག་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ རྣར་ཟབོཡ་ཐཕང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་
ཕརྒྱཐནོ་ལཱི་ ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཐང་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི། སྐྱཕཥ་སྦེ་ཕསྟེདྷ་ཏེ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་
ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་སྣང་ཕ་ལཡ་
ཕའི་སྐཕཥ་དེ་ཁཡ་ ཟཁྲུར་སྣང་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། 
སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཀྱི་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ལཡ་གྱི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཕདུདྷ་གྱིཥ་རབྷ་སྣ་
ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ལྷོའི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཕདུདྷ་གྱི་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། ནུཕ་ཀྱི་ཐཕང་
ཕྱུག་བྷ་ཕདུདྷ་གྱིཥ་ཟུཡ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། བང་གི་ཕཐང་ཕྱུག་བྷ་ཕདུདྷ་གྱིཥ་ཕཡ་ཐོའི་
ཕལདྷ་ན་ཐང་ཟཕྱར་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ སྐྱེ་
གདྷཥ་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སོཐ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཟདི་ཁ་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་དྲུག་ཅུ་ཏབྷ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ 
སྤྱི་གཙུག་ཀླཐན་གི་ཏོཐ་ཁང་གི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ ཟོཐ་ལྔ་ཙོཕ་ཙོའི་སྐུ་སྦེ་གཥར་
ཎོག་ཎོ་སྦེ་ཕཞུགཥ་གདྷང་། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཤི་སྟེ་གཟུགཥ་ཥོཡ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ ཁྲག་ཟཐུང་
ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀླཐ་ནའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་ཏེ་ སྟོང་གསུབྷ་གྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་ཆ་བྷབྷ་དྷང་
གངབྷ་སྦེ་ལཡ་གདྷང་། རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་ཟགྲོ་ལཱིགཥ་གམོ་ཕོ་ཐང་ཟཁོཡ་ཟདྲོག་སྣང་ཅདྷ། སྒྲ་
ཟོཐ་ཟེཡ་གྱི་སྦུག་ལཱི་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་སྐུ་ཚུ་ སྒེག་ན་ཐང་ཐནཟ་རྔབྷ་ཤིག་ཤི། ཟཇིགཥ་སི་སིའི་
རྣབྷ་ན་ཅདྷ་ཚུ་ གོཐ་བྲ་ཐང་ཟཕྱ་ཞིང་རྔབྷ་ནའི་སྒྲ་སྐཐ་སྦེ་རྐྱཕ། སྙིང་རྗེའི་བྷཥ་ཐང་ཞེ་
སང་མེ་ལྟཡ་ཟཕཡ། ཏར་ཆེདྷ་གྱི་ཙོབྷ་བུ་ཐང་ཁྲག་ཐང་ཝག་ཀྱི་ཞོ་རིཥ་ཀྱིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཏེ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། ཀོཛྷ་རློདྷབྷ་གི་གའང་གཞི་ཐང་སྟག་ལྤགཥ་ཀྱི་ལབྷ་ཏཕ་ཕཞེཥ། ཏོཐན་
གི་ཕྱེངབྷ་ཐང་སྦུར་གྱི་ཆུདྷ་ནོ་ཕཎགཥ། མེ་ཕུང་ཟཕཡ་ཕའི་སྦུག་ལཱི་ཕཞུགཥ་ན། ས་ས་ཐང་
ཧཱུཾ་པཉ། རྒྱོཕ་རྒྱོཕ་ཐང་ཥོཐ་ཥོཐ་ཀྱི་སྐཐ་ཟདི་ ཟབྲུག་སྟོང་ལྡིཡ་དེཥ་ལྡིཡ། བྷགོ་ཅདྷ་ཚུ་
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འང་ཡང་ཡང་གི་ཕྱག་བྷཙདྷ་སྟོདྷ་ཏེ་ལུའུ་ཕསྒྱུཡ། སྟོང་གསུབྷ་ཆ་བྷབྷ་ཤིག་ཤིག་ཐང་འོབྷ་
འོབྷ་སྦེ་སྤཡ། སྒྲ་ཟོཐ་ཟེཡ་གསུབྷ་ཐང་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་སགཥ་གསུབྷ་གྱི་སྣངཕ་ཚུ་ ཡང་ལཱི་
ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཁྲག་ཟཐུང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷ།  ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་དེ་ཚུ་
ཕཀྲིདྷ་དེ་ཁཡ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བྷཚཐ་བྷ་གདྷང་། ཕག་ཆགཥ་དྲག་ནོ་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཁྱབྷཥ་
ནའི་ཕསྒང་། སགཥ་ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་སྣང་སྤང་ཕའི་ཟོཐ་རབྷ་དེ་ཁཡ་ ཁྲག་ཟཐུང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་
ཙོགཥ་ཚུ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་གདྷང་། ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་ཁྲོ་བྷོ་ཚུ་གིཥ་རྒྱཕ་ཁ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་
གདྷང་། ཀེའུ་རཱི་ཐང་སིངྷ་སྒོ་བྷ་ཚུ་གིཥ་ཟུཡ་རཥ་ཕསྐྱོཡ་གདྷང་། སྤོཡ་བྱེཐ་ཆེདྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐནོ་
གིཥ་གདྷཥ་རཥ་སྤཡ་གདྷང་། ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་བྷགོ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཡ་ཆཐ་ཕཥར་གདྷང་། 
སྒོ་བྷ་ཆེདྷ་བྷོ་ཕཞིནོ་གིཥ་སྐྱེ་སྒོ་ཟདི་ཕཀག་གདྷང་། ཕཡ་ཐོ་ཟདྲོགཥ་ནའི་ཟགག་རཥ་
ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ཕསྐྱར་གདྷང་། ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱུཾ༔ ཐགཟ་ཕའི་ཡོགཥ་
ཐང་བར་ཏེ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཁྱབྷཥ། ཡང་སྣང་སྟོང་ནའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ལཡ་ཕའི་དུཥ་
དེ་ཁཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་ཐུགཥ་རྗེའི་ཤུགཥ་ཕཎོདྷ་གདྷང་། ཟདྲོག་ཟཇིགཥ་ཕཡ་ཐོའི་
ཟཇིགཥ་ན་ཟབྱུང་བྷ་ཕཅུག ཡེ་ཤེཥ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ལྔ་ལཡ་ཕའི་ཕསྒང་། མི་ཟཇིགཥ་བྷ་
ཟདྲོགཥ་ནཡ་ཡང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་ངོ་ཤེཥ་ཕཅུག་ཅིག ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་གཟུགཥ་ལཡཛྷ་
ཐ་ལཱི་ བྷ་ཟཇིགཥ་ནའི་སྤོཕཥ་ན་ཏོཕ་སྟེ་ཕཡ་ཐོ་ངོ་ཤེཥ་ཕཅུག རཥ་ངདྷ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་
སྡུག་ཕསྔར་མོངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཡི་ཐབྷ་ལྷ་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་ཕཥར་ཕཅུག་ཅིག ཆོཥ་ཉིཐ་
ཀྱི་ཡང་སྒྲ་ཟབྲུག་སྟོང་ཕཟུབྷ་ལྡིཡ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནོའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྒྲ་སྦེ་ཟགྱུཡ་
ཕཅུག་ཅིག སྐྱཕཥ་མེཐ་ནཡ་རཥ་ཀྱི་རྟིང་ཕཐཟ་སྟེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཕསྒང་དེ་ཁཡ་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་
གྱིཥ་ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཕསྐྱཕ་བྷཚཐ་གདྷང་། ཕག་ཆགཥ་རཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ཕའི་ཕསྒང་
ལཱི་ ཟོཐ་གཥར་ཕདེ་ཕའི་ཏིང་ཟཛིདྷ་ལཡ་ཕཅུག་ཅིག ཟབྱུང་ཕ་ལྔའི་ཁབྷཥ་ཚུ་ཐགྲ་སྦེ་བྷ་
རོངཥ་ནཡ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ལྔའི་ཞིང་ཁབྷཥ་བྷཏོང་ཕཅུག་ཅིག ཕཀཟ་ཕརྒྱུཐ་བླབྷ་ཚུ་
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གི་བྱིདྷ་རླཕཥ་ཐང་ ཞི་ཕ་ཐང་ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་རྗེ་ཐང་ ཡང་གི་སེབྷཥ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ནའི་ནུཥ་ན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ སྨོདྷ་རབྷ་ག་ཕཎཕ་ཐ་ལྟོ་ཡ་ཟགྲུཕ་ཕཅུག་ཅིག  ཞི་ཁྲོ་
ཟདུཥ་ནའི་ཆོཥ་སོཐ་ཕག་ཆགཥ་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཀྱི་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་གླིང་ནཥ་གཏེཡ་དྷཥ་གཐདྷ་

དྲངཥ་ནཟོ༔   ༔ 
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༼༡༢༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཕརྒྱ་ཕྱག་སྡིག་སྒྲིཕ་
ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཆ་རག་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

 
༁ྃ༔   ༔ཀུདྷ་ཕཞང་ཆེ་བྷཆོག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་༔ ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་ཟདུཥ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ར༔ གུཥ་ནཥ་
ཕྱག་ཟཙར་སྡིག་སྒྲིཕ་ཀུདྷ་བང་དྷཥ༔ ཟགྲོ་ཀུདྷ་རྣབྷ་ཐག་ཞིང་ར་སོཐ་ནཡ་ལོག༔ ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱ་ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་
ཟབབྷཥ་ར༔ སྡིག་སྒྲིཕ་སྦྱང་ཕྱིཡ་ཕརྒྱ་ཕྱག་ཟཙར་ཕའི་ཏཕཥ༔ ཕྱག་ཟཙར་སྡིག་སྒྲིཕ་ཡང་གྲོར་ཟདི་ཕསྟདྷ་གྱིཥ༔ 
དུཥ་གསུབྷ་ཀུདྷ་ཏུ་ཟདི་ར་ཟཕཐ་ན་གཅེཥ༔ ༈ ཕྱག་ཟཙར་རོ། ཏོག་བྷའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོཐ་མི་
ཟགྱུཡ་ཕ་རྒྱར་ཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོའི་སྐུ་དེ་ ཡིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ག་ཡའི་འཕ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་གདྷབྷ་ཁའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་དེ་ ཕྱག་བྷབྷ་
ཕཝག་ཐང་ཝཕཥ་སྐྱིར་ཀྲུང་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། འཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཆ་བྷབྷ་སྐྱེ་ཕའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་བྷོ། ཆོཥ་ཀྱི་ཁབྷཥ་
རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་དྲེག་ན་མེཐ་ནའི་ཤེར་ཕཟུབྷ་ཐཀཡ་ཕའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ། ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་
ཏོག་རཥ་འཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་མིའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སེང་གེའི་ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཐག་མི་ཐང་ 
གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ དུང་ཐཀཡ་གྱི་ཁ་
ཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི་ སྐུ་བྷཆོག་རྣབྷ་ནཡ་སྣང་
བྷཚཐ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། གླངབྷོ་ཆེའི་ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཞེ་སང་བྷ་
སྤངཥ་ནཡ་ཐག་མི་ཐང་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་
ངང་ལཱི་ བྷཐིང་ཁའི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི། ཐུགཥ་
བྷཆོག་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནའི་སྐུ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། རྟ་བྷཆོག་གི་ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་
ན་ང་རྒྱར་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཐག་མི་ཐང་ ཙོཡ་ཕའི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་བྷབྷ་ཉིཐ་ཡེ་
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ཤེཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ གསེཡ་གྱི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་
མི། འོདྷ་ཎདྷ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། རྨ་ བའི་ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཐག་མི་ཐང་ ཟདུ་ཤེཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་
ཥོཡ་རྟོག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ ཞངཥ་ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་ནདྨ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་
ཕཞུགཥ་མི། གསུང་བྷཆོག་སྣང་ཕ་བྷཏཟ་འཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ལང་ལང་གི་
ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕྲག་ཐོག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་ཐག་མི་ཐང་ ཟདུ་བྱེཐ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ནའི་བ་གྲུཕ་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ གཡུའི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་དྲིརབུ་
ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ཕཞུགཥ་མི། ཕྲིདྷ་རཥ་ཐོདྷ་འོཐ་གྲུཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་
རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ཐབུཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་བྷ་ཟདི་ ཟླཛྷ་གི་ཁ་ཐོག་ཟདྲ་ཕའི་
ཟཁོཡ་རོ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ་ ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ཐང་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་
ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། བྷདུདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་སྒོབྷ་ནའི་སྐཕཥ་སུ༔ སྐུ་ར་ཕྱག་
ཟཙར་རོ༔ ཞེཥ་ནའི་བྷར་དུ་སྐུ་ནི་ཡེ་དྷཥ་གཥར༔ ཞེཥ་ནའི་ཚིག་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ཤེཥ་ནཡ་བཟོ༔ ཥ་ཁབྷཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ལཡ་
རོ་རྗེ་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་བྷ་ཟདི་ བཻ་ཌཱུཡ་གྱི་ཁ་ཐོག་ཟདྲ་ཕའི་རོ་རྗེ་ཐང་དྲིར་བུ་ཕཤེཐ་དེ་ 
ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ཐང་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་སདྷ་བྷ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཆུ་ཁབྷཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ལྷོ་རིདྷ་ཆེདྷ་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་བྷ་ཟདི་ 
གསེཡ་ཕམོ་བྷའི་ཁ་ཐོག་ཟདྲ་ཕའི་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ་ ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་
འཕ་ཐང་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་མཱ་བྷ་ཀཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། མེ་ཁབྷཥ་རྣབྷ་
ནཡ་ཐག་ན་ནུཕ་ནདྨ་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་བྷ་ཟདི་ མེ་ཤེར་གྱི་ཁ་ཐོག་ཟདྲ་ཕའི་ནདྨ་ཐང་
དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ་ ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ཐང་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་གོཥ་
ཐཀཡ་བྷོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། རླུང་ཁབྷཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་བང་རཥ་ཀྱི་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་
ཆེདྷ་བྷ་ཟདི་ དྷོཡབུ་ཐཕང་སྔོདྷ་གྱི་ཁ་ཐོག་ཟདྲ་ཕའི་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ་ ཕདེ་ཕ་



~ 170 ~ 
 

ཆེདྷ་ནོའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ཐང་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ཚིག་སྒྲོར་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། མིག་གི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་གངཥ་རིའི་ཁ་
ཐོག་ཅདྷ་མྱུ་གུ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་
བྷཚཐ་མིའི་ཥའི་སྙིང་ནོའི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། རྣ་ཕའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་བྷ་
སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་སྤྲིདྷ་ཐཀཡནོ་གི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཀླུ་ཤིང་ཐང་དྲིརབུ་
ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་བབྷཥ་ན་བྷགོདྷ་
ནོའི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྣའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་
ནའི་དྷོཡབུ་སྤུཡ་ལུདྷ་གྱི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཧིང་བྷགུ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་
སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོའི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ལྕེའི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་གསེཡ་གྱི་ཁ་ཐོག་
ཕཟུབྷ་བྷའི་ཡར་གྲི་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་
ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་དྷབྷ་བྷཁའི་སྙིང་ནོའི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ལཱིཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་
ཤེཥ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་བྱུ་རཱིའི་ཁ་ཐོག་ཅདྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ནདྨ་ཐང་དྲིརབུ་
ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སདྷ་ཐུགཥ་རྗེ་
ཆེདྷ་ནོའི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཡིཐ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་
སུ་ཐག་ནའི་ལི་ཁྲིའི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་མེ་ཎོག་ཨུཏྤར་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་
སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་ཟཇབྷ་ཐནར་ཐབངཥ་ཀྱི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཀུདྷ་གཞིའི་རྣབྷ་ཤེཥ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཀུདྷ་ཐའི་ཁ་
ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ནོ་ཏི་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་
ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སྒྲིཕ་ན་རྣབྷ་སེར་གྱི་ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་
རྣབྷ་ཤེཥ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་བྷརྒཐ་ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་རོ་རྗེ་ཐང་དྲིརབུ་
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ཕཤེཐ་དེ། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་ཕྱག་དྷ་རོ་རྗེའི་
ཝཕཥ་ཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། གཟུགཥ་སྦེ་བྷཏོང་མི་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་
ཆུ་ཤེར་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་མེ་རོང་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སདྷ་
ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི། སེབྷཥ་བྷ་ལཱ་སེ་ཐཀཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཟཐཥ་
ནའི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་མུ་ཏིག་གི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ནཐ་ཐཀཡ་
ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཆོཐ་ན་གིཥ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཕཅུག་མི། 
སེབྷཥ་བྷ་པུཥྤེ་ཐཀཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཅདྷ་གྱི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་
སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་གུཡ་ཀུབྷ་གྱི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཕྱེངབྷ་ཐང་དྲིརབུ་ཕཤེཐ་དེ། 
དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕྱག་རྒྱ་གིཥ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཕཅུག་མི། མཱ་ལུ་སེཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་
ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། དྲི་སྦེ་ཧུབྷ་མི་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཡཏྣའི་ཁ་ཐོག་
ཕཟུབྷ་བྷའི་དྲི་ཞིབྷ་ཐང་སྤོཥ་པོཡ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ལངཥ་ལཱི་བྷཆོཐ་
ན་ཕུར་མི། སེབྷཥ་བྷ་དྷུཔྤེ་སེཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྒྲ་སྦེ་གྲགཥ་མི་བྷ་
སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ས་རོའི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་པི་ཛྷང་གི་སྒྲ་སྐྲོག་མི། དུཥ་
གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྙདྷ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི། སེབྷཥ་བྷ་གྷིརྟིཐབྷཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་
ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། བྷ་ཟོངཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ནདྨའི་ཁ་
ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཐཀཡ་མེ་ཕཤེཐ་དེ། དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སདྷ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི།  
སེབྷཥ་བྷ་ཧ་རོ་ཐབྷཡ་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཐ་ལྟོའི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་སྤངཥ་
ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་ཨུཏྤར་གྱི་ཁ་ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་དྲི་ཡི་དུང་པོཡ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། དུཥ་
གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི། སེབྷཥ་བྷ་གྷནྡྷེ་ལྗང་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། དྲིབྷ་ཙོཡ་ཕའི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་རྒྱ་བྷཙོའི་ཁ་
ཐོག་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཕཅུཐ་ལྡདྷ་གྱི་ཝར་ཞཥ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། དུཥ་གསུབྷ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ལྗགཥ་
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ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་མི།  སེབྷཥ་བྷ་ནིརྟི་ལྗང་བྷོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། རྟག་ནཡ་
ལྟ་ཕ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡནོ་ཟཁཡཛྷ་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། 
ཁྲོ་ཕོའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ལཡ་སྒོའི་ཕཡ་ཆཐ་སྲུང་མི། རྣབྷ་ནཡ་རྒྱར་ཕའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཆཐ་ནཡ་ལྟ་ཕ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་སྐུ་བྷཐོག་སེཡནོ་ཏོཐ་
ཐབྱུག་ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། ཁྲོ་ཕོའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ལྷོ་སྒོའི་ཕཡ་ཆཐ་སྲུང་མི། 
རྟ༌བྷགྲིདྷ༌རྒྱར་ནོའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། བྷཙདྷ༌བྷཡ་ལྟ་ཕ་བྷ་སྤངཥ་ནཡ་
གདྷཥ་སུ་ཐག་ནའི་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང༌ཁུ༌རྒྱ༌གྲབྷ༌ཐང་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། ཁྲོ་ཕོའི་གཟུགཥ་ཀྱི་
བང༌སྒོའི་ཕཡ་ཆཐ་སྲུང་མི། ཕདུཐ༌རྩི༌ཟཁྱིར༌ཕའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། 
སྙིང༌རྗེ༌ཙཐ༌མེཐ༌རིགཥ༌དྲུག༌གདྷཥ༌རཥ༌ཟདྲེདྷ༌མི། སྐུ༌བྷཐོག༌ཐཀཡ༌བྷོ༌ཕཀུག་ནིའི་ལྕགཥ་
ཀྱུ་ཕཤེཐ་དེ། ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་ལཱི་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་མི། རོ་རྗེ་ཝགཥ་ན་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཐགཟ་ཕ༌ཙཐ༌མེཐ༌ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ རྗེཥ་སུ་གཟུང་མི། 
སྐུ༌བྷཐོག༌ཐབྷཡ༌བྷོ༌ཕསབྷ་ནིའི་ལྕགཥ་ཏག་ཕཤེཐ་དེ། ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་ལཱི་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐགཟ་
ཕཡ་སྦྱོཡ་མི། རོ་རྗེ་ལྕགཥ་སྒྲོག་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཕཎང་
སྙོབྷཥ༌ཙཐ༌མེཐ༌རིགཥ༌དྲུག༌ལཱི་ཉེ་རིང་མེཐ༌མི། སྐུ༌བྷཐོག༌ལྗང་ཁུ་པཕ་ནིའི་དྲིར་བུ་ཕཤེཐ་དེ། 
ཁྲོ་ཕོའི་སྐུ་ལཱི་གཉིཥ་མེཐ་སྦེ་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་མི། རོ་རྗེ་དྲིར་བུ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། 
ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ང་རྒྱར་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ལྷའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་
ཐཀཡནོ་སྒྲ་སྙདྷ་ཐང་པྱི་ཛྷང་ཕཤེཐ་དེ། སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་
བྷཚཐ་མིའི་ལྷའི་ཐཕང་ནོ་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་གྱི་ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕྲག་
ཐོག་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་གྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་སྐྱོཕ་བྱེཐ་
ཐང་གོ་བྷཙོདྷ་ཕཤེཐ་དེ། སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་
ཏགཥ་ཕཞང་རིཥ་ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་རྣབྷ་ནཡ་
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ཐག་ནའི་མིའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་གསེཡ་གྱི་བྷཐོག་ཅདྷ་ཕྱག་ལཱི་ལྷུང་
ཕཟེཐ་ཐང་ཟཁཡ་གསིར་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་
བྷཚཐ་མིའི་ཤཱཀྱ་ཐུཕ་ནའི་ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་རྣབྷ་ནཡ་
ཐག་ནའི་བོང་ཥོང་གི་ཟཇིག་རྟེདྷ་འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་ཁ་ནོ་ཏི་ཐང་གླེགཥ་ཕབྷ་
ཕཤེཐ་དེ། སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སེང་གེ་ཡཕ་
ཕརྟདྷ་གྱི་ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་སེཡ་སྣ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཡི་
དྭགཥ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡནོ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཐང་སྒྲོབྷ་བུ་ཕཤེཐ་དེ། 
སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཁ་ཟཕཡ་བྷའི་
ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཞེ་སང་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ལྷའི་ཟཇིག་རྟེདྷ་
འཡ་ཟཐེདྷ་མི། སྐུ་བྷཐོག་གདྷགནོ་ཕྱག་ལཱི་ཕསིར་དྲོཐ་གཉིཥ་ཀྱི་མེ་ཐང་ཆུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། 
སྤྲུར་སྐུའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་
ཝཕཥ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ༈ སྐུ་བྷཐོག་སྨུག་དྷག་སྦེ་ཝར་གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་
ཟདི་ ཝར་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་ཅདྷ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་ཁ་ཊྭཱཾ་རྔ་ཆུང་གསུབྷ་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ཐབྷཡ་རྒྱུ་ཏག་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ་
ནའི་ཆེ་བྷཆོག་ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སྨུག་སྦེ་ཝར་གསུབྷ་ཐང་
ཕྱག་དྲུག་ན་ཟདི་ ཝར་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་ཅདྷ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་སྟ་རི་
ཡར་གྲི་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་ཏོངབྷ་བདྷ་ད་གསུབྷ་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ་ནའི་བུདྡྷ་ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་དྷག་སྦེ་ཝར་
གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་ཟདི་ ཝར་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་ཅདྷ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་
བདྷ་ད་སྟ་རི་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ད་ཏོངབྷ་གསུབྷ་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ་ནའི་ཕཛྲ་ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་སེཡ་དྷག་སྦེ་ཝར་གསུབྷ་
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ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་ཟདི་ ཝར་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་ཅདྷ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐང་ཁ་ཊྭཱཾ་
ཟཁཡཛྷ་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ད་ཀྲིང་ཀ་གསུབྷ་
ཕསྣབྷཥ་འོཐ་ནའི་ཡཏྣ་ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་དྷག་སྦེ་ཝར་
གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་ཟདི་ ཝར་ཐཀཡནོ་ཐང་སོདྷབྷོ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ནདྨ་ཐང་
ཁ་ཊྭཱཾ་ཟཁཡཛྷ་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ད་རྔ་ཆུང་
གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ་ནའི་ནདྨ་ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་དྷག་སྦེ་ཝར་
གསུབྷ་ཐང་ཕྱག་དྲུག་ན་ཟདི་ ཝར་ཐཀཡནོ་ཐང་ཐབྷཡནོ། ཕྱག་གའཥ་གསུབྷ་ལཱི་ཡར་གྲི་
ཐང་ཁ་ཊྭཱཾ་ཟཁཡཛྷ་གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ། ཕྱག་གའོདྷ་གསུབྷ་ལཱི་དྲིརབུ་ཐང་བདྷ་ད་ཏོངབྷ་
གསུབྷ་ཕསྣབྷཥ་འོཐ་ནའི་ཀརྨ་ ཧེ་རཱི་ཀ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་
བྷཐོག་བྷཐིང་དྷག་སྦེ་རོ་རྗེ་ཕསྣབྷ་མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་ཝར་ལཱི་དྲང་མི། 
ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སྨུག་སྦེ་ཟཁོཡ་རོ་
ཕསྣབྷ་མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་ཝར་ལཱི་དྲང་མི། ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་
འཕ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་བུདྡྷ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་རོ་རྗེ་
ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་བྷཐོག་བྷཐིང་སྐྱ་སྦེ་རོ་རྗེ་ཟཆང་མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་
ཝར་ལཱི་དྲང་མི། ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཕཛྲ་ཀྲོ་དྷི་བྷ་
ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་རིདྷ་ཆེདྷ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་བྷཐོག་སེཡ་སྐྱ་སྦེ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་
ཟཆང་མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་ཝར་ལཱི་དྲང་མི། ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་
འཕ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཡཏྣ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ནདྨ་
ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སྐྱ་སྦེ་རོ་རྗེ་ཟཆང་མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་
ཝར་ལཱི་དྲང་མི། ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་འཕ་ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ནདྨ་ཀྲོ་དྷི་བྷ་
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ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་རཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་བྷ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་སྐྱ་སྦེ་རྒྱ་གྲབྷ་ཟཆང་
མི་ཐང་། ཐབྷཡ་ཆེདྷ་གྱི་བདྷ་ད་འཕ་ཀྱི་ཝར་ལཱི་དྲང་མི། ཕདེ་ཕ་སོབྷ་བྷའི་ཏོག་རཥ་འཕ་
ལཱི་ཐགཟ་ཕཡ་སྦྱོཡ་ཕའི་ཡུབྷ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ཐཀཡབྷོ་མི་
ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ ཟཁོཡ་ཕའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕཅོབྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་མིའི་ཐབྱུག་ན་
གདྷབྷ་ཁཡ་ལྷོང་མི། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ལཡ་
ཕྱོགཥ་ཀྱི་ཀོའུ་རི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་སེཡ་བྷོ་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་
བྷཥ་སྦེ་ ཏཕཥ་ཐང་ཤེཥ་ཡཕ་གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནའི་ཕར་རྟགཥ་སྦེ་ ཕྱག་ལཱི་བྷཐཟ་གཞུ་
ཕཀང་སྟེ། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་
མོའུ་རི་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ཐབྷཡ་བྷོ་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ 
ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་མི་གཎང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཆུ་སྲིདྷ་གྱི་རྒྱར་བྷཙདྷ་ཕཤེཐ་དེ། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་
ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ནུཕ་ཕོྱགཥ་ཀྱི་པྲ་བྷོ་ཧཱ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་
ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ལྗང་གདྷག་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ ཆོཥ་ཉིཐ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་
ཕར་རྟགཥ་ལཱི་རོ་རྗེ་ཐང་བདྷ་ད་ཕཤེཐ་དེ། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་བང་ཕྱོགཥ་ཀྱི་བེ་ཎ་ལཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ཐབྷཡ་སེཡ་མི་ལྤགཥ་
ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་གདྷཥ་རཥ་ཟཐེདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ རྒྱུ་བྷ་ཝར་
ལཱི་གཥོར་ཏེ་བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ལཡ་ལྷོ་པུསྐ་
སཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་ལྗང་དྷག་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ ཟཁོཡ་
ཕ་ཝར་ལཱི་གཥོར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་དུང་ཁྲག་ཟཐུང་མི། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ལྷོ་ནུཕ་ཀསྨ་རཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་སེཡ་སྐྱ་མི་
ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ རོག་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕྱར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་རཱིར་མི་ཡོའི་བྷགུ་
ལཱིཥ་ཕྱར་མི། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ནུཕ་བང་
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མནྡྷ་ལཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ཁྲོ་བྷོ་བྷཐིང་དྷག་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་གཐདྷ་ལཱི་སྒེག་བྷཥ་སྦེ་ 
ཟཁོཡ་ཕའི་རྟེདྷ་ཐང་ཕྱར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་མི་ཡོ་ཕྱར་མི། བྷ་བྷོའི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་གྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་བང་ལཡ་སྨེ་ལ་ནཱི་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་སྨུག་
གདྷག་སེང་གེའི་གཐོང་ན་ཅདྷ་ཁ་ལཱི་ཡོ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ་ ཟཁོཡ་ཕ་གཏིང་རཥ་སྤྱུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་
ཡར་གསིགཥ་སྦེ་ ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་སེང་གེའི་
གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་ཐབྷཡ་བྷོ་སྟག་གི་གཐོང་ཅདྷ་རགན་
གཉིཥ་བྷཡ་ལྷ་སྟེ་ ཟཁོཡ་ཕ་ཟིར་གྱིཥ་གདྷོདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་མིག་ཎོ་ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཕལྟ་སྟེ། 
ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་བུ་ཀྲྀའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་གདྷགབྷོ་ཛྷབྷོ་གི་གཐོང་ཅདྷ་རག་ནཡ་སྤུ་གྱི་ཕཤེཐ་དེ། ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཡང་གདྷཥ་སུ་ཟཐག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་གློཛྷ་ཐང་ཐོདྷ་ཧིང་ཞ་སྦེ། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་
ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་སྲི་རའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་
གཟུགཥ་བྷཐིང་དྷག་སང་ཀི་བྷོའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ཥོ་གིཥ་མི་ཡོ་ཀྲེག་སྟེ། ཟཁོཡ་ཕ་ཐོང་རཥ་
སྤྱུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་མིག་ཎོ་ཏཐ་རིར་རི་ཕལྟ་སྟེ། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ཤྭ་དྷའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་ཐཀཡ་སེཡ་བ་
རྒོཐ་ཀྱི་གཐོང་ཅདྷ་མི་ཡོ་ཥག་སྟེ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་གསུབྷ་རྩ་རཥ་ཕཎོག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་
རྒྱུབྷ་ཟཐེདྷ་སྦེ། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ཀྲི་ཎའི་
གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་ཐབྷཡ་གདྷག་ཀང་ཀའི་གཐོང་ཅདྷ་མི་ཡོ་
ཟཕག་མི། ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་དུ་ལུདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཕྱག་ལྟག་ཁཡ་གཞཡ་ཏེ། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་
ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ཀང་ཀཱའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། 
སྐུ་གཟུགཥ་གདྷགབྷོ་ཨོ་རའི་གཐོང་ཅདྷ་ཡར་གྲི་གདྷབྷ་ཁཡ་ཕྱཡ་ཏེ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕསྒྲར་
ཏེ་གཥོར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་དུང་ཁྲག་ཟཐུང་མི། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་
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ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ཁ་ཁྭའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། སྐུ་གཟུགཥ་བྷཐིང་དྷག་འུགན་
གི་གཐོང་ཅདྷ་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། ཟཁོཡ་ཕའི་རྣབྷ་རྟོག་དྲང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་རག་ནཡ་བདྷ་
ད་ཥག་སྟེ། ཕྲ་མེདྷ་གྱི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མི་ འུག་ནའི་
གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙརཛྷ་ཨིདྷ། ལཡ་གྱི་སྒོ་ཁཡ་རྟ་གཐོང་ཐཀཡ་བྷོ་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཟཆང་
སྟེ་ སྙིང་རྗེ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་གཞི་རཥ་སྤང་ཕཅུག་སྟེ། སྒོ་བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་
ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་རྟ་གཐོང་ལྕགཥ་ཀྱུ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། ལྷོའི་སྒོ་
ཁཡ་པག་གཐོང་སེཡ་བྷོ་ཝགཥ་ན་ཕསྣབྷཥ་སྦེ་ བབྷཥ་ན་ཙཐ་མེཐ་ཀྱིཥ་རོག་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་
ཕསབྷ་ཕཅུག་སྟེ། སྒོ་བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་པག་གཐོང་
ཝགཥ་ན་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། ནུཕ་ཀྱི་སྒོ་ཁཡ་སེང་གཐོང་ཐབྷཡ་བྷོ་ལྕགཥ་ཏག་
ཟཆང་སྟེ་ ཐགཟ་ཕ་ཙཐ་མེཐ་ཀྱིཥ་བྷ་རིག་ནའི་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཕསབྷ་ཕཅུག་སྟེ། སྒོ་བྷའི་
གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སེང་གཐོང་ལྕགཥ་ཏག་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། བང་གི་སྒོ་ཁཡ་སྦུར་གཐོང་ལྗང་ཁུ་དྲིརབུ་ཕསྣབྷཥ་ཏེ། ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཙཐ་
མེཐ་ཀྱིཥ་དུག་ལྔའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕཅོབྷ་ཕཅུག་སྟེ། སྒོ་བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་
གྱི་ཐོདྷ་བྷཚཐ་མིའི་སྦུར་གཐོང་དྲིར་བུ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་
སྟེ་ག་ནི་འང་བྷཏོང་ཕའི་སྲིཐ་ན་གསུབྷ་ནོ་ཞིང་ཁབྷཥ་སྦེ་སྦྱཡ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་མི་ལྤགཥ་ཀྱི་སྟོཐ་
གོ་ཕཞེཥ། སྟོང་གསུབྷ་གདྷཥ་རཥ་སྤཡ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཉི་ཟེཡ་གྱི་ཏགན་ཕཀོ་མི། སོྤཡ་བྱེཡ་
ཝགཥ་ཟཕེདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣབྷ་རྟོག་གི་དྷཐ་ཚུ་ཧ་རྟག་ཡ་ཕཥར་ནི་ཐང་ 
ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ལྔ་སྦྱང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཏོཐ་ཁྲག་ཐང་ཀྲིང་ཀ་ཕཀོ་སྟེ་ཐུགཥ་རྗེ་ཏཕཥ་བྷཁཥ་ནའི་
ཏོག་རཥ་མི་ཚུ་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་ཟཔཡ་ཕཅུག་མིའི་སྤོཡ་བྱེཐ་བྷདུང་ཟཕེདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་
ཨིདྷ། བྷ་རིག་ནའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་འཡ་དྲང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ཐང་ སྟོང་གསུབྷ་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་
ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ དུང་ཁྲག་ཐུགཥ་ཀ་ལཱི་ཟཁྱིར་ཕཅུག་སྟེ་གཟི་ཕརྗིཐ་ཀྱི་བྷཥ་ཀྱིཥ་སྟོང་
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གསུབྷ་གདྷཥ་ཁཡ་ཟཔཡ་ཕཅུག་མིའི་སྤོཡ་བྱེཐ་དྲིར་བུ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་
ལུགཥ་ལོབྷ་ཐཀཡ་སེཡ་ཅདྷ་གྱི་ཞི་རྒྱཥ་ལྡདྷ་ནའི་སྐུ་གིཥ་ ཟཐོཐ་འོདྷ་ལྔ་ཐཕང་དུ་བྷཚཐ་
ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ དུང་ཁྲག་ཧིང་ཁ་ལཱི་ཟཁྱིར་ཕཅུག་མི། ལྷ་ཚུ་གདྷཥ་རཥ་ཟཔཡ་ཕཅུག་ནིའི་
ཐོདྷ་ལཱི་ རོ་རྗེ་ཐང་ཁྱུང་ཆེདྷ་ཕཤེཐ་མི་སྤོཡ་བྱེཐ་ཁྱུང་ཏོགཥ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྐུ་
བྷཐོག་བྷཐིང་དྷག་རྔབྷ་སི་སིའི་སྐུ་སྦེ་ཐབྷག་ཆེདྷ་ཕཀག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ རོ་རྗེ་ཐང་སྐཡ་བྷཐཟ་
ཕཀོ་སྟེ། ལྷ་མིདྷ་ཚུ་གདྷཥ་རཥ་ཟཔཡ་ཕཅུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ དུང་ཁྲག་ཝར་ལཱི་གཥོར་མི་
སྤོཡ་བྱེཐ་སྐཡ་བྷཐཟ་ཟཕེདྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་དྷག་ཐཕང་དྲག་ཅདྷ་
ཕཅོབྷ་ནའི་ཝར་ཅདྷ། ཕྱི་དྷང་གི་སྒྲིཕ་གཉིཥ་སྦྱངཥ་ཏེ་ཕདེ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ རོ་རྗེ་གློག་ཕྲེང་ཡི་
དྭགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་རཥ་དྲང་མི་སྤོཡ་བྱེཐ་གློག་ཕྲེང་ཟཛིདྷ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྐུ་
བྷཐོག་ཐཀཡ་དྷག་ཕྱེཐན་ཞི་དྲག་གི་སྐུ་སྦེ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་གཏི་མུག་སྟོང་ནཡ་བྷཚཐ་ནིའི་ཐོདྷ་
ལཱི་ ཏོཐ་ཁྲག་ཝར་ཁཡ་གཥོར་མི། བོར་ཥོང་ཚུ་གདྷཥ་རཥ་ཟཔཡ་ཕཅུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ 
རོ་རྗེ་གླགཥ་ལ་ཟཔང་མིའི་སྤོཡ་བྱེཐ་གླགཥ་ལ་ཟཕེདྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྐུ་བྷཐོག་
སེཡ་དྷག་དྲག་ནོ་རྒྱཥ་ནའི་སྐུ་སྦེ་ཐམར་ཕའི་གདྷཥ་སྟོང་ནཡ་བྷཚཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཏོཐ་ཁྲག་
ཝར་ཁཡ་གཥོར་མི། ཐམར་ཕ་ཚུ་གདྷཥ་རཥ་ཟཔཡ་ཕཅུག་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ རོ་རྗེ་ཐང་ཡར་
གྲི་ཕསྣབྷ་མི། སྤོཡ་བྱེཐ་ཡར་གྲི་ཟཛིདྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡབྷ་སྐུ་བྷཐོག་
ཐཀཡ་སྨུག་རོ་རྗེ་ཐང་བདྷ་ད་ཕསྣབྷ་མིའི་སྲིདྷ་བྷོ་གའག་བྷགོ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། 
རྣར་ཟབོཡབྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་སེཡ་རོ་རྗེ་ཐང་ནདྨ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཙངཥ་ན་སྦུར་བྷགོ་བྷ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡབྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་ལྗང་རོ་རྗེ་ཐང་ཀྲིང་ཀ་ཕསྣབྷ་མིའི་ལྷ་
ཆེདྷ་གཟིག་བྷགོ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡབྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་སྔོ་རོ་རྗེ་ཐང་
ཟཁོཡ་རོ་ཕསྣབྷ་མིའི་གཎོགཥ་ཟཐོཐ་སྲེ་བྷོའི་བྷགོ་ཅདྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་
ཟབོཡབྷ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་ཐབྷཡ་རོ་རྗེ་ཐང་དུང་ཁྲག་ཕསྣབྷ་མིའི་གཝོདྷ་ནུ་དྲེཐ་གཐོང་བྷ་ལཱི་
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ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་བྷོ་རོ་རྗེ་ཐང་རྒྱུ་ཏག་ཕསྣབྷ་མིའི་ཕརྒྱ་བྱིདྷ་
ཐོབྷ་བྷགོ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་སེཡ་བྷོ་རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་སྤུ་གྲི་
ཕསྣབྷ་མིའི་རོ་རྗེ་པ་ཛྷང་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སེཡ་བྷོ་
རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་བུབྷ་ན་ཕསྣབྷ་མིའི་ཞི་ཕ་ཆུ་སྲིདྷ་གྱི་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་
ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སེཡ་རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་ནདྨ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཕདུཐ་རྩི་སྡིག་གཐོང་བྷ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐཀཡ་སེཡ་རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་རོ་རྗེ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཟླ་
ཕ་ཁྲ་བྷགོ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་སེཡ་ལྗང་རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་
ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷ་མིའི་བེ་ཅོདྷ་ཛྷ་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་
སེཡ་དྷག་རིདྷ་ནོ་ཆེདྷ་ཐང་ཏོཐ་ཁྲག་ཟཐུང་མིའི་སྲིདྷ་བྷོ་སྟག་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། 
རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་ལྗང་ནདྨ་ཐང་ཟཁཡཛྷ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཞ་ཕ་བ་རྒོཐ་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་བྷོ་ནདྨ་ཐང་ཁོག་ཆེདྷ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཐགཟ་ཕ་རྟ་
གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་སྐྱ་རྟཥ་ཏག་ཕསྣབྷ་མིའི་
སྟོཕཥ་ཆེདྷ་ཁྱུང་བྷགོ་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་བྷོ་ནདྨ་ཐང་
རོ་རྗེ་ཕསྣབྷ་མིའི་སྲིདྷ་བྷོ་ཁྱི་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་
བྷོ་ནདྨ་ཐང་བྷཐཟ་གཞུ་ཕསྣབྷ་མིའི་ཟཐོཐ་ན་ཕུ་ཀྲེའི་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་
ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ཐབྷཡ་ལྗང་ནདྨ་ཐང་བུབྷ་ན་ཕསྣབྷ་མིའི་དྷོཡ་སྲུང་ལ་ཕའི་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་སྔོདྷ་རྒྱ་གྲབྷ་ཕ་ཐདྷ་ཟཕྱཡ་ཕསྣབྷ་མིའི་རླུང་ལྷ་
སང་བྷོའི་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཐབྷཡ་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་
གཥར་ཤིང་ཕསྣབྷ་མིའི་མི་བྷོ་སྐྱིདྷ་གྱི་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་
ལྗང་དྷག་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་བྷཆེ་ཏག་ཕསྣབྷ་མིའི་པག་བྷོ་པག་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། 
རྣར་ཟབོཡ་སྐུ་བྷཐོག་ལྗང་ཁུ་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་སྦུར་ཏག་ཕསྣབྷ་མིའི་ཆུ་ལྷ་སྦུར་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
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ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་བྷ་ཐཀཡ་བྷོ་རོ་རྗེ་ཐང་ལྕགཥ་ཀྱུ་ཕསྣབྷ་མིའི་རོ་རྗེ་ཁུ་བྱུག་བྷགོ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་བྷ་སེཡ་བྷོ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཐང་ཝགཥ་ན་ཕསྣབྷ་མིའི་རོ་རྗེ་ཡ་གཐོང་བྷ་ལཱི་ཕྱག་
ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་བྷ་ཐབྷཡ་བྷོ་ནདྨ་ཐང་ལྕགཥ་ཏག་ཕསྣབྷ་མིའི་རོ་རྗེ་སེང་གཐོང་བྷ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་བྷ་ལྗང་དྷག་རྒྱ་གྲབྷ་ཐང་དྲིར་བུ་ཕསྣབྷ་མིའི་རོ་རྗེ་སྦུར་གཐོང་བྷ་ལཱི་
ཕྱག་ཟཙར་ནི་ཨིདྷ། ༈ ཞེཥ་ན་རྣར་ཟབོཡ་བྷཆེཐ་ལྕབྷ་དུ་འོཐ་ཀུདྷ༔ གཅེཡ་བུཡ་ཕྱུངཥ་ཏེ་ཕརྐྱང་ཕྱག་གུཥ་ནཥ་ཟཙར༔ ངག་གིཥ་
ཚིག་ཐབངཥ་སྙདྷ་ནོཥ་ཕསྟོཐ་བཥ་དྷཥ༔ ཡིཐ་ཀྱིཥ་དུཥ་གསུབྷ་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་སྒྲིཕ་རྣབྷཥ༔ གདྷོང་ཟགྱོཐ་ཚུར་གྱིཥ་ཕརྒྱ་ཕྱག་གུཥ་ནཡ་ཟཙར༔ 
ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཕྱག་ཕརྒྱ་ཐང་ཕཅུཡ་རོངཥ་ནའི༔ སྒྲིཕ་སྦྱོང་ཁྱཐ་ཟཔགཥ་སྡིག་སྒྲིཕ་ཡང་གྲོར་ཟདི༔ དྷ་ཡག་ཕསྐང་ཕལགཥ་ར་ཥོགཥ་གང་བྱེཐ་ཀྱང་༔ 
ཟདི་ཕཞིདྷ་བཥ་ནའི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཙཐ་རཥ་ཟཐཥ༔ དེ་ཕྱིཡ་ཕརྒྱ་ཕྱག་ཟདི་ར་ཡཕ་ཏུ་ཟཕཐ༔ ཞི་ཁྲོ་ཐབྷ་ན་རིགཥ་ཕརྒྱའི་ཕརྒྱ་ཕྱག་སྡིག་སྒྲིཕ་ཡང་
གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཆ་རག༔ དྷ་ཡག་ཕསྐང་ཕལགཥ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེདྷ༔ ཞི་ཁྲོ་རཥ་བང་
གསུབྷ་གྱི་ཐོདྷ་ཟདུཥ༔ ཤིདྷ་ཏུ་ཞཕ་ནཡ་ཕསྟདྷ་ན་ཟདི་ནི༔ ཀུདྷ་ར་སྤེར་ཞིང་དུཥ་གསུབྷ་བྷ་ཆག་ནཡ་ཕརྩོདྷ་ནཡ་གྱིཥ་ཤིག༔ ཥ་བྷ་འ༔ ཀརྨ་གླིང་
ནའི་གཏེཡ་བྷཟོ༔  ཥརྦ་བྷངྒ་ལཾ།། ཤུབྷཾ།།  
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༼༡༣༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཞི་ཁྲོའི་ཀློང་
ཕལགཥ་ཕརྗོཐ་ན་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

 
༁ྃ༔   ༔ཀུདྷ་ཕཞང་ཆེ་བྷཆོག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་༔ གུཥ་ནཥ་ཕྱག་ཟཙར་བྷཥ་ཆག་ཐག་གྱུཡ་ཅིག༔ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་རཥ༔ 
བྷཥ་ཆག་བྷ་སྤངཥ་གདྷཥ་སུ་ཐག་བའི་ཕྱིཡ༔ ཞི་ཁྲོའི་ཀློང་ཕལགཥ་ཕརྗོཐ་ན་ཡང་གྲོར་ཕསྟདྷ༔ ཟདི་ར་ཕརོྩདྷ་ནཡ་གྱིཥ་ཤིག་ཕྱི་ཡཕཥ་བུ༔ ཥ་བྷ་
འ༔ ཟདི་ར་དྲུག་སྟེ་ཕརྗོཐ་མེཐ་ཐོདྷ་ཕལགཥ་ཐང་༔ ཞི་ཕའི་ཀློང་ཕལགཥ་ཁྲོ་ཕོའི་ཀློང་ཕལགཥ་ཐང་༔ ལྟ་ཕའི་ཀློང་ཕལགཥ་རཱུ་ཏྲའི་སྨྲེ་ཕལགཥ་ཐང་

༔ ཕདེ་གཤེགཥ་སྤྱི་ཕལགཥ་རྣབྷ་ན་དྲུག་གིཥ་ཕསྟདྷ༔ ཐང་ནོ་ཕརྗོཐ་མེཐ་ཐོདྷ་གྱི་ཕལགཥ་ན་ནི༔ ཨོཾ། དེ་ལུགཥ་སུ་གྱུཡ་ཅིག 
ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདིནི་ ཟླཛྷ་འཡ་ངོ་ལཱི་རྒྱཥ་
ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སོཥ་ནའི་རྣབྷ་ན་མེཐ་རཱིང་འང་། ཐུགཥ་རྗེའི་ཉིབྷ་གཥར་ཕའི་ཟོཐ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ག་
ཡ་ལཱི་སྙོབྷ་ཎོག་ཎོ་སྦེ་བྷཚཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཟདི་དྷ་ཕེཕཥ་ཏེ་ང་ལཱི་གཟིགཥ་སྦེ་ཕཞུགཥ་
གདྷང་། ཨཱུཿ ཕརྗོཐ་མེཐ་ཐོདྷ་གྱི་ཤེཥ་ཡཕ་རཥ་མི་གའོ་ཕའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཐང་ ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་
ནོ་ལཱི་རོངཥ་སུ་སོཐ་ནའི་རོངཥ་སྐུ་རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔ་ཐང་ ཐུགཥ་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཏཕཥ་བྷཁཥ་
ནའི་ཏོག་རཥ་ རྒྱ་ཆེཡ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ཐང་ཕཅཥ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་གསུབྷ་གྱི་ལྷ་ལཱི་ཕྱག་ཟཙར་ནི་
ཨིདྷ། ཧཱུཾ། རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ཚུ་ཐངོཥ་སུ་ཟབོཡ་མི་ཐང་ ཐངོཥ་སུ་བྷ་ཟབོཡ་རཱིང་སེབྷཥ་
ཀྱིཥ་ལུ་ལ་སྦེ་སྤྲུར་ཏེ་ ཟཔགཥ་ན་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོའི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་ བླ་དྷ་མེཐ་ནའི་བྷཆོཐ་
ནའི་སྤྲིདྷ་གྱི་ཕུང་ནོ་ལཱི་ཐམིགཥ་ཏེ་ གདྷབྷ་ཁའི་ཁབྷཥ་གངབྷ་སྦེ་ཕཀྲབྷ་སྟེ་ ཕྱི་དྷང་གཥང་
གསུབྷ་གྱི་བྷཆོཐ་ན་ཙཐ་མེཐ་ན་གིཥ་བྷཆོཐ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཡུབྷ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོའི་གཥང་
ཕའི་གཝར་འཥ་ཁང་དྷང་ལཱི་ རྒྱཕ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཙཐ་མེཐ་ན་ཆ་བྷབྷ་ཡ་ཟབྲར་ཕ་
མེཐ་ནའི་ཏོག་ལཱི་ངོ་ཕོ་གཅིག་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་དེ་གིཥ་
ཐུགཥ་བྷཉེཥ་ནཡ་བྷཚཐ་ཞིག སེབྷཥ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ ཡུར་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཐང་ཐབྱེ་
ཕ་མེཐ་ནཡ་ གདྷབྷ་ཁ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་དེ་གི་ངང་ལཱི་ ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ངོ་ཕོ་རྣབྷ་
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ནཡ་ཐགན་སྦེ་ ཐང་ཕུ་རཥ་ཟོཐ་སྦེ་གཥར་ཎོག་ཎོ་གདྷཥ་ཏེ་འོཐ། རྣར་ཟབོཡ་ཉིཐ་
ཐབྱིངཥ་ཕརྗོཐ་ན་ཐང་བྷདྷོ་བ་རཥ་ཕརྒར་ཕའི་བྷབྷ་ན་ཉིཐ་ཀྱི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་དེ་ལཱི་ 
དུཥ་ཧ་རྟག་གུཥ་ནི་ཨིདྷ། རྒྱར་ཕ་ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོཟབྷ་གཞི་རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་ ཏོག་
བྷ་མེཐ་ན་རཥ་གདྷཥ་ཏེ་འོཐ་མི་ལཱི་ ཕྱི་དྷང་གཥང་གསུབྷ་སྦེ་ཕཀོཐ་མིའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་
ཁཡ་ སྣོཐ་ཕཅུཐ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་ལྷ་ཐང་ལྷ་བྷོའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ ཧེ་བྷ་
བྱུང་ཙཡ་མི་ཐང་བྷ་ཟོངཥ་ན་ལཱི་ཟབྱུང་ཟགྱུཡ་གྱི་འཕ་ཡུབྷ་འང་ ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་རོགཥ་སྦེ་
གྲུཕ་གྲུཕན་ཚུ་ གཥང་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ངང་ལཱི་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ནའི་གཟུངཥ་ཆེདྷ་
གྱི་ཕཐག་ཉིཐ་ཅདྷ་བྷའི་ཡུབྷ་གྱི་བྷཁཟ་ཐབྱིངཥ་ཀྱི་སྦུག་རྒྱ་ཆེ་ཕའི་ནདྨོའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱིར་མི་
ཟདི་ཁཡ་ གཉིཥ་མེཐ་ཀྱི་ཐིག་ལུ་ཆེདྷ་ནོ་སྦེ་ཟོཐ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཕཞོ་ཕཞོཛྷ་
མེདྷ་ནཡ་ཕཅོ་མེཐ་བང་ཆུཕ་སྙིང་ནོའི་སྐུ་ཟདི་ ག་དེ་སྦེ་འང་སྣང་ཕའི་ཕདེ་ཆེདྷ་གཡུང་དྲུང་
ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ ཕྱཐ་ནི་ཟབྲར་ནི་མེཐན་སྦེ་གཥང་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཟདི་
དྷང་ལཱི་ གམོ་ཕོ་རིགཥ་ལྔ་འཕ་ལྔ་ཡུབྷ་ལྔ་ཐང་། བང་ཆུཕ་ཀྱི་བྷཆེཐ་སྤུདྷ་ཟགྲོ་ཕ་ཕཏུར་
མིའི་ཐུཕ་ན་དྲུག་ཐང་། སྤྲུར་ནའི་སྒོ་ཕ་འཕ་ཕཞི་ཐང་ཡུབྷ་ཕཞི་ཚུ་ཐང་ ཐབྱིངཥ་རཥ་
སྤྲུར་ནའི་ཙོགཥ་ཐང་ རོ་རྗེ་ལྷ་བྷོ་ཙོགཥ་རྗེ་ཐང་ཙོགཥ་ཀྱི་ཕཐག་ནོ་ཐང་། རིགཥ་ལྔ་འཕ་
ཡུབྷ་ཕཅུ། གདྷཥ་ཡུར་གྱི་སྒོ་བྷ་ཕཞི། ཡེ་ཤེཥ་རཥ་སྤྲུར་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཐང་ཕཅཥ་ན་
ཧའི་ཕཟུབྷ་བབྷཥ་ཕརྩེ་ཐང་ སྲིངབྷོ་ཕཟུབྷ་གདུང་སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཐགེ་སྡིག་གི་ཐབྱེ་
བྷཙབྷཥ་སྲུང་མིའི་ཐཕང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཚུ་ཐང་ ཐནང་ནོ་སྦེ་ཟཕཐ་མིའི་ཐབྷ་ཅདྷ་སྲུང་
བྷའི་ཙོགཥ་ཚུ་འང་ང་ལཱི་གཥདྷ་གདྷང་། ཧཱུཾ། ཐུགཥ་རྗེའི་གདུང་ཟཛིདྷ་མིའི་རོ་རྗེའི་རྣར་
ཟབོཡན་ང་འང་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་བང་ཆུཕ་ཀྱི་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཕསྐྱེཐ་སྦེ་ བླ་དྷ་མེཐ་
ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཕསྟདྷ་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཥོ་ཥོའི་ཟདུར་ཕའི་
ཁྲིབྷཥ་ཐང་ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་ སོབྷ་ནའི་བྷཆོག་གྱུཡ་ཟགར་དུ་མི་རཱིང་
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ཕའི་རོ་རྗེའི་ཐབྷ་ཚིག་ཧ་རྟག་ཡ་ཕསྲུང་ནིའི་སྤྱིའི་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་ ལྷག་ནའི་ཐབྷ་ཚིག་ཚུ་ 
ཧེདྷ་རྟིང་ཞུ་ཡི་ཡ་ཕསྲུང་ནི་སྦེ་སཕ་ཙཐ་ཅིགནོ་ ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་ཐབྷ་ཚིག་རཥ་བྷ་ཟགར་
ཕཡ་ཕསྲུང་ནི་ཐང་ ཐོདྷ་ཐག་རཥ་ཟཚོར་ཏེ་སྤང་ནིའི་སེབྷཥ་མེཐ་རཱིང་འང་ ལྟ་བྷ་ཟཕཐ་
རོང་འོཐ་བྷདྷོ་ཕའི་སྒྱིཐ་ངདྷ་གྱིཥ་སྦེ་ ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཕསྲུང་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཐང་ ཕསྲུང་ནིའི་
བློ་སྟོཕཥ་ཆུང་མི། དྲདྷབྷ་བྷ་ཕཎོདྷ་ནཡ་ཕག་མེཐ་ནའི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་ སྒོབྷ་ལཱི་བྷ་ཕརོྩདྷ། 
ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་ཆཐ་ནི་ཚུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་ལཱི་ དྲདྷབྷ་ཙོཡ་ཙོཡ་ཕའི་ཕཡ་དྷ་ཐང་ 
དྲདྷབྷ་བྷ་ཙོཡ་ཕའི་ཕཡ་དྷ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་
རཥ་ཟགར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ རྣར་ཟབོཡན་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཐང་གཅིག་
ཁཡ་ ཧ་ཙི་ཅིག་འང་ཕྱཐ་ནི་ཐང་ཁ་སཕ་ནི་ཟཕཐ་ནི་མི་ཟོང་། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་རཥ་
ཟཏོདྷ་མི་ཚུ་དེ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ གཥང་སྒོ་ལོཡ་ཏེ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཐང་ བྷངོདྷ་
ཤེཥ་མེཐན་རཥ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཐང་ཙོགཥ་གྲར་
གཅིག་ཁཡ་སོཐ་ནི་ཐང་བྷཥ་མི་ཕསྐང་མི། ཐབྷ་ཚིག་ཐང་ཆོཥ་ཕལཐ་ནིའི་སྣོཐ་མེདྷ་ཚུ་ལཱི་
ཆོཥ་ཕལཐ་ནི། ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ལཱི་མི་ཟཛེབྷ། བྷཥ་དེ་ཚུ་གི་བྷཥ་སྒྲིཕ་དེ་གིཥ་སྐྱོདྷ་
རྐྱཕ་ཟོང་། ཚེ་ཟདི་ཁའི་རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་ཐང་ ཚེ་ཕྱི་བྷའི་སྒྲིཕ་ན་ཚུ་ ཡང་གིཥ་བློ་ཟགྱོཐ་ནའི་
སེབྷཥ་ཀྱིཥ་ཕལགཥ་ནི་ཨིདྷ། ཟཔགཥ་ནའི་ཕཀཟ་ཆཐ་ཟདི་ང་ལཱི་གཎང་བྷ་གདྷང་། 
བབྷཥ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་ང་ལཱི་གཟིགཥ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ གཉིཥ་མེཐ་ཀྱི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷང་ལཱི་ང་
ཕཙུགཥ་ཏེ་མི་ཐམིགཥ་ནའི་ཕཎང་སྙོབྷཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕཞུགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་གཉིཥ་མེཐ་ཐོདྷ་
གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་གདྷང་སྟེ་ཕཀྲིདྷ་ཕསྐྱང་། ཐོདྷ་ཐབྷ་སོཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ ཕཥབྷ་
ཕརྗོཐ་རཥ་ཟཐཥ་ན་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཏ་སྙཐ་རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་བྷཏོང་མི་ཚུགཥ། ཨིདྷ་རཱིང་
ཏ་སྙཐ་མབྷ་གྱི་ཏོག་རཥ་ཟཕཐདྷ་ ཐུགཥ་ཐང་ཟགར་མི་ཚུ་ཕལགཥ་ནི་ཨིདྷ། སྐྱོདྷ་འོཐདྷ་
ཡང་སྐྱོདྷ་ཟདི་ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་། ཟཁོཡ་ཕ་ཟགོ་མེཐ་ནའི་དུཥ་དེ་ཁ་རཥ་ རཥ་ཀྱི་
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ཐཕང་གིཥ་ང་ཕཅཥ་ཚུ་ ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཟཁྱབྷཥན་ཨིདྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཐང་
ཆོཥ་ལཱི་རོག་ནཡ་ལྟ་ཕའི་དུག་ཟཐུངཥ་སྦེ་ སྡུག་ཕསྔར་གྱི་དྷཐ་ཟདི་གིཥ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་
མེཐ་མོངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་སྨདྷ་ནའི་རྒྱརནོ་གིཥ་ ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་ཏཡ་
ནའི་སྨདྷ་གདྷང་སྟེ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་དྷཐ་ཟདི་ཚུ་ཕཥར་སྦེ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་
གདྷཥ་ཕཅུག་མིའི་བབྷཥ་ན་ཅདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ་ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ལཱི་སྐྱཕཥ་སུ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ། 
ཐུགཥ་ཐང་ཟགར་ཟགརཛྷ་ཚུ་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ལྟ་ཕའི་བྷཏོ་ཙཐ་ཐབྷཟ་སྟེ་སྟོང་ན་
ཉིཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་རྟོགཥ་བྷ་ཚུགཥ། སྒོབྷ་རྐྱཕ་ནིའི་དུཥ་ཡུདྷ་ཐུང་སྟེ་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཁྲ་རབྷ་རབྷ་
སྦེ་གཥར་བྷ་ཚུགཥ། སྔགཥ་ཕགྱང་རྒྱ་ཉུང་མི་ཐང་གྲྭ་ཆག་ཟབྲུ་བྷཥ་མི་ཚུ་གིཥ་ རྒྱར་ཕ་
རྒྱ་བྷཙོའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་
ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་
ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ཡེ་ཤེཥ་ནའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་འང་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། 
ཕརོྩདྷ་ཤུགཥ་ཆུངབྷ་རཥ་སོཕ་ཐནོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་བྷ་བྷཉེཥ། ཕརྩེ་སེབྷཥ་ཆུངབྷ་རཥ་བྷཆེཐ་
གྲོགཥ་ཚུ་ཐུགཥ་བྷ་ཐགྱེཥ། ཁ་ཕསྲུང་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་གཐབྷཥ་ངག་གཝདྷ་ལཱི་སཕ་མི་ཐང་། 
རྩ་ཕ་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་ལཱི་ དྲདྷབྷ་ཙོཡ་ཏེ་ཟཕཐ་མི་ཐང་དྲདྷབྷ་བྷ་ཙོཡ་ཕཡ་
ཟཕཐ་མི། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་ལྷག་ལྷགན་ཐང་ཆཐ་ཆཐན། ཟགར་ཟགརཛྷ་ཐང་
ཟཚོར་ཟཚོརཛྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་འོཐ་རཱིང་ རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་
ཨིདྷ། ཕཀྲིདྷ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། རྒྱར་ཕ་
རྒྱ་བྷཙོའི་ཙོགཥ་ལཱི་འང་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ས་གཥང་མེཐ་ནཡ་ཕལགཥ་ན་ཕུརཛྷ་
ཐ་བང་ཞིདྷབྷ་རཥ་ཐག་སྟེ་གཉིཥ་མེཐ་ཐོདྷ་གྱི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟཏོཕ་ཕཅུག་ཅིག ཥ་བྷ་འ༔  
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གཉིཥ་ན་ཆོཥ་ཉིཐ་ཞི་ཕའི་ཀློང་ཕལགཥ་ནི༔ ཨོཾ། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་གཉིཥནོ་གཥདྷ་ཏེ་གཟིགཥ་གདྷང་། 
ཡིཐ་ཐང་ཆོཥ་ཟདིནི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཐང་ཡུབྷ་གྱི་
ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ ཀུདྷ་
ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་འཕ་ཡུབྷ་ཁྱེཐ་གཉིཥ་
ཀྱིཥ་ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། རྒྱར་ཕ་རིགཥ་ལྔནོ་གཥདྷ་ཏེ་
གཟིགཥ་གདྷང་། ཕུང་ནོ་ལྔནོ་ཟདི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། རྒྱར་ཕ་
རིགཥ་ལྔའི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་
ནཡ་ རིགཥ་ཀྱི་འཕ་ལྔའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་འཕ་ཁྱེཐ་ལྔནོ་
གིཥ་ ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ལྔ་གཥདྷ་ཏེ་
གཟིགཥ་གདྷང་། ཟབྱུང་ཕ་ལྔནོ་ཟདི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། རིགཥ་ཀྱི་
ཡུབྷ་ལྔའི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ 
རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ལྔའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་ཡུབྷ་ཁྱེཐ་ལྔནོ་གིཥ་ 
ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཚུ་གཥདྷ་ཏེ་
གཟིགཥ་གདྷང་། རྣབྷ་ཤེཥ་ཙོགཥ་ཕརྒྱཐནི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། 
སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་
གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ སེབྷཥ་ཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་
ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཚུ་
གཥདྷ་ཏེ་གཟིགཥ་གདྷང་། རྣབྷ་ཤེཥ་ཡུར་ཕརྒྱཐནི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་
བྷཥ། སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་
བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་
ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ཐུཕ་ན་དྲུགནོ་ཚུ་གཥདྷ་
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ཏེ་གཟིགཥ་གདྷང་། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དྲུགནི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། ཐུཕ་ན་
དྲུག་གི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ 
ཐུཕ་ན་དྲུག་གི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ ཕཞོཐ་ན་
ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་ཕ་ཕཞི་ཚུ་གཥདྷ་ཏེ་གཟིགཥ་གདྷང་། རྟག་
ཆཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་ཕཞིནི་ཧེ་བྷ་རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། སྒོ་ཕ་ཕཞིའི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་
སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ སྒོ་ཕ་ཕཞིནོ་གི་ཐུགཥ་
ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་བྷ་ཕཞི་ཚུ་གཥདྷ་ཏེ་གཟིགཥ་གདྷང་། ཙཐ་མེཐ་ཕཞིནི་ཧེ་བྷ་
རཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་བྷཥ། སྒོ་བྷ་ཕཞིའི་ཐགོངཥ་ན་ཐང་སོཐན་དེ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ 
དེ་སྦེ་ཨིདྷབྷ་ང་གིཥ་བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ སྒོ་བྷ་ཕཞིནོ་གི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་རཱིང་ 
ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ནའི་ཁྱེཐ་ཚུ་ལཱི་ ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། དེ་དྷཥ་ཞི་
ཕའི་ལྷ་ར་དྷོངཥ་ཕལགཥ་བ་ཕ་ནི༔ ཨོཾ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ ཡང་གི་ཕུང་ནོ་ལྔ་
ཐང་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ། སྐྱེ་བྷཆེཐ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཚུ་ ཞི་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་ལྷ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་
ཤེཥ། ཞི་ཕའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཕཞི་ཕཅུ་ཞེ་གཉིཥནོ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་
ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ ཡང་གི་ཕུང་ནོ་ལྔནོ་ཟདི་རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་
ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། ཀུདྷ་
ཏུ་ཕཞང་ནོའི་ཙོགཥ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ 
ཡང་གི་ཟབྱུང་ཕ་ལྔནོ་ཟདི་རིགཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ལྔ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་
ཡང་སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་བྷོའི་ཙོགཥ་
ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་
ཙོགཥ་ཕརྒྱཐནོ་ཟདི་ སེབྷཥཐནཟ་ཕརྒྱཐ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་
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སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཙོགཥ་
ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ ཡུར་ཕཞི་ཐང་དུཥ་
ཕཞིནོ་ཟདི་ སེབྷཥ་བྷ་ཕརྒྱཐ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་སེབྷཥ་
ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་བྷའི་ཙོགཥ་ལཱི་ཕཞོཐ་
གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དྲུགནོ་ཟདི་ 
ཐུཕ་ན་དྲུག་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་
ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། ཐུཕ་དྲུག་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་
ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་ནཡ་ རྟག་ཆཐ་ཀྱི་བྷཏཟ་གཉིཥནོ་ཟདི་ སྒོ་ཕ་འཕ་ཡུབྷ་ཨིདྷབྷ་
ངོ་བྷ་ཤེཥ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་
ལོཡ་ཡི། ཁྲོ་ཕོ་ཐང་ཁྲོ་བྷོ་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་
མེཐ་ནཡ་ ཡིཐ་རྣབྷ་ཤེཥ་ཐང་ཆོཥ་གཉིཥནོ་ཟདི་ ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་ཨིདྷབྷ་ངོ་བྷ་ཤེཥ། 
བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡང་སེབྷཥ་ཕཐག་ཟཛིདྷ་སྦེ་གཟུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། 
ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཡང་རིག་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་རྩར་མེཐ་
ནཡ་ བྷ་ཤེཥ་ནའི་ཟཚོར་ཕ་ཟདི་གིཥ་ཉེཥ་ན་ཟཕཐཛྷ་ཟདྲཛྷ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་
ནའི་ཐཕང་གིཥ་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་སྤངཥ། སྐྱོདྷ་གྱི་ཐཕང་གིཥ་སོཕ་ཐནོདྷ་ལཱི་ཧིང་རཥ་སྨཐན་
རྐྱཕ། ང་རྒྱར་གྱི་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་རོ་རྗེ་སྤུདྷ་ཐཀྲུགཥ། གཥང་ཁ་ལོཡ་ཏེ་གཥང་
སྔགཥ་གཝདྷ་ལཱི་སྤེར། སེཡ་སྣའི་ཐཕང་གིཥ་བྷཆོཐ་ན་དུཥ་ཙོཐ་རཥ་ཕརྒར་ཕཅུག ཆ་
ཡོགཥ་ངདྷ་ནའི་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ཐུདྷ་གྱི་རིབྷ་ན་ཆཐ། ཕརྩོདྷ་ཤུགཥ་ཆུང་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕགེགཥ་ཚུ་
བྷ་ཕཏུར། སཕ་ཏོཕ་ཐང་གཕ་ཏོཕ་ཀྱིཥ་ལྷག་བྷ་ཐང་ཕུཐ་ལཱི་ཕམོག་ན་ལོཡ་མི་ཚུ་ཐང་ མི་
ཚེ་ཧེ་བྷའི་དུཥ་ཙོཐ་རཥ་ ཚེ་ཐ་ལྟོའི་ལཱིཥ་ལུདྷ་མི་འཡ་ལྟཕ་ལཱི་ སྡིག་ནའི་ལཱ་ཚུ་ག་ཅི་
ཟཕཐ་མི་ཚུ་ དུཥ་ཙོཐ་ཧ་རྟག་བྷཁྱེདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཟཔགཥན་
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ཨིདྷབྷ་རཥ་ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་ཕཞེཥ་གདྷང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཟཚོར་ཕ་བྱུང་ཡི། ཡང་
ཕཞིདྷ་མེཐན་རཥ་ཕལགཥ་ན་ཕཞེཥ་གདྷང་། ཏཕཥ་ཤེཥ་བྷཁཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཐངོཥ་གྲུཕ་
གདྷང་ཕཡ་བྷཚོཐ། དེ་དྷཥ་ཞི་ཕའི་ལྷ་ར་ཟགྱོཐ་ཕལགཥ་བ་ཕ་ནི༔ ཨོཾ། ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ཐུགཥ་བྷཆོག་རིདྷ་
ནོ་ཆེ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་མི་འཕ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐོདྷ་ཐབྷ་ཐབྱིངཥ་སུ་ཕསྡུ་མི་ཡུབྷ་
ཨིདྷ། ཡང་ལཱིཥ་རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ལྷུ་སྟེ། ང་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་
ཁཡ་བློ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་ཡི། ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། ཞི་ཕའི་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐུགཥ་བྷཆོག་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་མི་འཕ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐོདྷ་
ཐབྷ་ཐབྱིངཥ་སུ་ཕསྡུ་མི་ཡུབྷ་ཨིདྷ། ཡང་ལཱིཥ་རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ལྷུ་སྟེ། ང་ཐབྷ་
ཚིག་བྷཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་བློ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་ཡི། རིགཥ་ལྔ་འཕ་ཡུབྷ་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་
གཥོར་ཞུཛྷ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཐནཟ་སེབྷཥ་བྷ་ཐུགཥ་བྷཆོག་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་
ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་མི་འཕ་ཨིདྷ་རཱིང་ ཐོདྷ་ཐབྷ་ཐབྱིངཥ་སུ་ཕསྡུ་མི་ཡུབྷ་ཨིདྷ། ཡང་ལཱིཥ་རྣབྷ་
རྟོག་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ལྷུ་སྟེ། ང་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་བློ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་
ཡི། སེབྷཥ་ཐནཟ་སེབྷཥ་བྷའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྤྲུར་སྐུ་ཐུཕ་དྲུག་ཐུགཥ་
བྷཆོག་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཕཅུཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ། སྣོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་
ཐོདྷ་ཐབྷ་ཐབྱིངཥ་སུ་སྒྲོར། ཡང་ལཱིཥ་རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ལྷུ་སྟེ། ང་ཐབྷ་ཚིག་
བྷཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་བློ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་ཡི། སྤྲུར་སྐུ་ཐུཕ་དྲུག་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་
ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྒོ་ཕ་སྒོ་བྷ་ཐུགཥ་བྷཆོག་རིདྷ་ནོ་ཆེ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཐཕང་ལཱི་ཕསྡུ་མི་འཕ་
ཨིདྷ་རཱིང་ ཐོདྷ་ཐབྷ་ཐབྱིངཥ་སུ་ཕསྡུ་མི་ཡུབྷ་ཨིདྷ། ཡང་ལཱིཥ་རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་
ལྷུ་སྟེ། ང་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་སེབྷཥ་ཁཡ་བློ་ཟགྱོཐ་སྐྱེཥ་ཡི། སྒོ་ཕ་འཕ་ཡུབྷ་
ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། གསུབྷ་ན་ཁྲོ་ཕོའི་ཀློང་ཕལགཥ་བ་ཕ་ནི༔ ཨོཾ། ཐང་
ནོ་ཡང་ཕཞིདྷ་བྷབྷ་ནའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ གཟུང་ཕ་ཐང་ཟཛིདྷ་ན་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་
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གཉིཥ་ཐང་བྷ་བྲར་ནི་ཟདི་གིཥ་ གཉིཥ་མེཐ་སྟོང་ཉིཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟདི་རྟོགཥ་བྷ་ཚུགཥ། 
གཉིཥ་སུ་མེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཐོདྷ་ཐབྷ་ནའི་ཐབྱིངཥ་ཟདི་ཥོ་
ཥོཡ་མི་ཟགར་ཕཡ་གཥར་ཕའི་གོ་ཕྱེཥ་ཏེ་ཟླཛྷ་དྭངཥ་ནའི་ཏོག་ཁཡ་དེ་ཕཞེཥ་ཤིག བང་
ཆུཕ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཐིག་ལུ་ཟོཐ་ཀྱིཥ་ཁྱཕ་ནའི་ཀུདྷ་སྣང་ཐང་ནོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་
ཨིདྷ། ཐོདྷ་ཐབྷ་སྐྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་རཥ་ ཟབྲཥ་བུ་འོདྷ་ཎདྷ་ཏོདྷ་ནའི་སྐུ་སྦེ་སྣང་
ཕའི་ཥ་གཞི་རིབྷ་གྱིཥ་རོགཥ་ནའི་ཕཞུགཥ་གདྷཥ་ཐང་རྟེདྷ་གཝར་འཥ་ཁང་སྦེ་གཥར་
ཕཎཕ་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་ པོ་བྲང་ཟཕཡ་ཕའི་ངང་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཕདེ་ཕ་
ཆེདྷ་ནོའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་ཕྱག་རྒྱ་ཐང་སྐུ་སྦེ་གཥར་ནི་ཐང་ ཡེ་ཤེཥ་དྲུག་གི་ཕྱག་བྷཙདྷ་ཥོ་
ཥོ་ཚུ་ ག་དེ་ཡ་གཥར་རཱིང་གཥར་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་ ཁྲག་ཟཐུང་རིགཥ་ལྔའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་
གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ངོ་ཕོ་ཡང་ཐང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་འཕ་ཀྱི་སྐུ་ལཱི་སྦྱཡ་ཕའི་གཟུངཥ་བྷཆོག་
བྷ་ནདྨའི་ངང་ལཱི་ཆགཥ་ནའི་ཏོག་ཁཡ་ གཉིཥ་མེཐ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཟོཐ་ཟཕྲོ་ནི་ཟདི་
གིཥ་ ཀྲོ་དྷི་ཡུབྷ་ལྔའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཐུགཥ་རཥ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་
ཀྱི་ཁྲོ་བྷོ་ཟདི་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཙོགཥ་ཕརྒྱཐ་ཀྱི་ཡེ་ཤེཥ་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་ ཀོའུ་རི་བྷ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་
ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ གདྷཥ་ཀྱི་བྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྙིང་རྗེ་ཞི་
ཕའི་ངང་རཥ་བྷ་གའོ་རཱིང་ རོག་རྟོག་གི་རྣབྷ་རྟོག་ངདྷ་ན་སྤང་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ བྷཆེཛྷ་ཐང་
གལོག་ཐེ་རྔབྷ་སི་སིའི་སྐུ་སྦེ་སྤྲུར་མིའི་སེང་གེའི་གཐོང་ཅདྷ་བྷ་ཚུ་གི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་
མི་ཟདི་ ཡུར་གྱི་ཕྲ་མེདྷ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། པོ་བྲང་རྒྱདྷ་ཆ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ལཱི་ ཕཀུག་ཕཅིང་ཕསབྷ་ཐགྱེཥ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གདྷང་མིའི་སྒོ་བྷ་རྟ་གཐོང་བྷ་ཚུ་
གི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ སྒོ་བྷ་ཕྱག་རྒྱ་ཕཞི་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། 
བྷངོདྷ་སོཐ་དྲག་ནོའི་རཥ་ལཱི་ཐཕང་ཕའི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ ཐགེ་ཕ་ཐང་སྡིག་ན་གཉིཥ་ཀྱི་
བྷཙབྷཥ་གཟུང་མིའི་བྷ་ཙོགཥ་ཐཕང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ 
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བྷ་སྲིང་རྒྱ་བྷཙོའི་ཙོགཥ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་ནའི་
ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷང་ ཐུགཥ་རྗེ་ངོ་ཕོ་བྷབྷ་ནའི་ཏོག་རཥ་གའོ་རཱིང་ ཕྲ་བྷོའི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་
གཥར་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་ འོདྷ་ཎདྷ་ཟཛིདྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ང་གི་སྐྱེཛྷ་
ཧེ་བྷ་རཥ་ ཐ་ལྟོའི་གཟུགཥ་ཟདི་ལུདྷ་མི་ཚུདྷ་ཙོཐ་ལཱི་ བྷ་ཤེཥ་ནའི་སྟཕཥ་ཀྱིཥ་ཁབྷཥ་
གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁོཡ་ཏེ་ ག་དེབྷ་ཅིག་མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་སྟེ་ག་ཏེ༌སྐྱེཥ་རཱིང་ བྷཙབྷཥ་
མེཐ་ན་ལྔ་ཐང་དེ་ཐང་ཉེ་ཕའི་བྷཙབྷཥ་མེཐ་ན་ལྔ། སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ག་དེབྷ་འོཐ་མི་ཟདི་ 
ངོ་བྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཐང་ཟཕཐ་ཕཅུག་མི། ཟཕཐ་མི་ལཱི་ཡི་ཡང་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཚུ་ བང་
ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནའི་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་ང་ལཱི་གཟིགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྡིག་སྒྲིཕ་ཐག་སྟེ་ཐངོཥ་
གྲུཕ་གདྷང་སྟེ་ཕཀྲིདྷ་ཕསྐྱང་། དེ་དྷཥ་ཁྲོ་ཕོའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ར༔ ཕལགཥ་ན་ཕཞོཐ་གཥོར་བ་ཕ་ནི༔ ཧཱུཾ། ཕསྐར་ནའི་
མེ་ཕུང་ཕཟུབྷ་ཟཕཡ་ཕའི་སྦུག་དྷང་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་ཐག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཧེ་རཱི་ཀ་ཟདི་ 
ཐབྱིངཥ་ཀྱི་ཡུབྷ་ཆེདྷ་ཁྲོ་བྷོ་ལྔ་ཐང་ཐབྱེཡ་མེཐ་སྦེ་ཕཞུགཥ་འོཐ། ཀོའུ་རི་ར་ཥོགཥ་ན་དྷང་
གི་བྷཁཟ་ཟགྲོབྷ་ཕཞི། པུསྐ་ར་ཥོགཥ་ན་ཕྱིའི་རྣར་ཟབོཡབྷ། སེང་གེ་གཐོང་ཅདྷ་ར་
ཥོགཥ་ན་ཞ་བྱེཐ་ཀྱི་གཐོང་ཅདྷ་ར་ཥོགཥ་ན། ཀྲྀ་ཎ་ར་ཥོགཥ་ན་བྷཙབྷཥ་ཀྱི་གལོག་ན་
ཅདྷ་ཐང་། ཟཕཡ་ཕའི་ཕཡ་ཁྱབྷཥ་ལཱི་ཕཞུགཥ་མིའི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷ་ཉེཡ་ཕརྒྱཐ། སྒོ་ཕཞི་ལཱི་
ཕཀུག་ཕཅིང་ཕསབྷ་ཐགྱེཥ་ཀྱི་སྒོ་བྷ་ཕཞི་ཐང་ ཁྲག་ཟཐུང་གི་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་སྐུ་འང་ཕསྒོབྷ་
བྷ་ཚུགཥ་མི་ཐང་ སྙིང་ནོ་གཟུངཥ་སྔགཥ་གྱངཥ་ཁ་ཉུང་། ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་གཥར་ཎོག་ཎོ་
སྦེ་གཥར་ཕཎཕ་བྷ་ཚུགཥ། ཙོགཥ་ཐང་གཎོཡབྷ་ཚུ་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ཕུར་བྷ་ཚུགཥ་མི་ཚུ་
རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཁྲོ་ཕོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། དེ་དྷཥ་ཁྲོ་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕལགཥ་ན་
བྱེ་བྲག་ཏུ་གཥོར་ཕ་ནི༔ ཨོཾ། ཧེ་བྷ་གཥང་སྔགཥ་ཀྱི་བྷཆོག་ཏུ་གྱུཡ་ན་ཟདི་གི་སོབྷ་ན་ཞུ་སྟེ་ 
ཕརྒར་དུ་མི་རཱིང་ཕའི་ཁཥ་བླངཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཕཅཟ་ཟདི་རཥ་ཕརྒར་ཏེ་ ཁྲག་ཟཐུང་རིགཥ་
ལྔའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ཐང་ལྡདྷ་མིའི་ཁྱེཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་
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ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྦྱོཡ་ཕའི་བྷཆོཐ་ན་ཟདི་ རྣབྷ་རྟོག་གི་ཕཡ་ཆཐ་ཀྱིཥ་ཀྲོ་དྷི་ཡུབྷ་ལྔའི་ཐུགཥ་
ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ ཁྲོ་བྷོ་ཐབྱིངཥ་ཕྱུག་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། བྷཆོཐ་ནའི་
རཥ་ཐང་ལྷའི་ཕྱག་རྒྱ་ཚུ་གཥརཛྷ་སྦེ་གཥར་ཕཎཕ་བྷ་ཚུགཥ་མི་རཥ་ ལ་ཞ་ཀོའུ་རི་བྷའི་
ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ གདྷཥ་ཀྱི་བྷ་བྷོ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ལ་
ཐང་ཁྲག་གི་བྷཆོཐ་ན་ཟདི་ ཆོ་གའི་གཞུང་ཐང་ཟཁྲིར་ཏེ་བྷ་ཕལབྷཥ་ནཡ་ སེང་ས་ཕྲ་མེདྷ་
ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ ཡུར་གྱི་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། 
ལཡ་ལྷོ་ནུཕ་བང་སྒོ་ཕཞི་བྷ་ཕྱེ་ཕཡ་རྟ་གཐོང་སྒོ་བྷ་ཕཞིའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ 
ཡེ་ཤེཥ་སྒོ་བྷ་ཕཞི་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཕརྒར་ཕཡ་ཐཀཟ་ཕའི་ཁཥ་བླངཥ་
ཟཁོཡ་དྲུག་བྷ་ཕཏུར་ཕཡ་བྷ་ཕདུདྷ་སྲིང་ཕཞིའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ བྷཁཟ་
ཟགྲོ་ཕཅུ་གཅིག་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ཆུང་སྟེ་ཙོགཥ་རཥ་
ཀྱི་ཕུཐ་བྷཥ་ཏེ་ ཕུཐ་ཟཙོར་མིའི་ཐཕང་ཕྱུག་བྷའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགརཛྷ་ཅིག་ ཐཕང་
བྷོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ཕརྒྱཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། གདྷཥ་ལཱི་བྷ་ཕརྟེདྷ་ནཡ་ལཱ་ཐང་བ་ཕ་ག་
ཏོཕ་ཟཕཐ་དེ་ ཏི་ཡའི་གདྷཥ་ཉུར་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ གདྷཥ་ཉུར་ཆེདྷ་
བྷོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སོཕ་ཐནོདྷ་ཟདི་པབྷ་སྦེ་བྷ་བྷཏོང་ཕཡ་ རོ་རྗེ་སོཕ་
ཐནོདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ རོ་རྗེ་རྒྱར་ནོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། 
ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་བྷ་ཏོཕ་ནཡ་ཞི་ཁྲོ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་རོ་རྗེ་རྒྱར་ཐེཕ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་
ཟགར་མི་ཟདི་ སྟོདྷ་ན་སྒྲོདྷ་མེའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྒྱིཐ་ངདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཕྱག་
རྒྱ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་ཕཅུག་སྟེ་ ཀརྨ་རཥ་བྷཁདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ རཥ་ཀྱི་སོཕ་
ཐནོདྷ་གྱི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྦྱོཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཙཐ་ལྡདྷ་སྦེ་ཟཕཐ་བྷ་
ཚུགཥ་ནཡ་ཤེཥ་ཡཕ་སྙེབྷཥ་བྷའི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ གཥང་ཡུབྷ་རིག་བྷའི་
སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྒྲོར་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ཏིང་ངེ་ཟཛིདྷ་གཥར་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་
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སྐྱེཥ་བུ་གིང་ཆེདྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ སྒྲོར་གིང་ཕཐག་ནོའི་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་
གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། སྤྲུར་སྐུ་ཁྲོ་བྷོའི་ཐུགཥ་ཁཡ་བྷ་ཚུཐ་ནཡ་ཟགུགཥ་ཟདྲེདྷ་པོ་བྷོའི་
ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ བྷགྱོགཥ་བྱེཐ་རཥ་བྷཚཐ་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་
ཨིདྷ། སྒྱིཐ་ངདྷ་གྱི་ཐཕང་གིཥ་ཕརྩེ་གདུང་རྒྱུདྷ་ཆཐ་དེ་བང་ཆུཕ་བྷཆེཐ་ལྕབྷ་གྱི་ཐུགཥ་ཐང་
ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ རོ་རྗེ་མིང་སྲིང་སྐུ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། རྩེཐབྷོ་གི་ཐོདྷ་ལཱི་
ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཚུ་ ཕྱི་དྷང་རྗེཥ་གཅོཐ་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ ཐབྷ་ཚིག་ལྟ་
རྟོག་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ཞ་སྟེ་ལྷག་བྷའི་ཕུཐ་བྷཥ་
ཏེ་ཕྱིའི་ཟཁོཡ་ཕརྟདྷ་བྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐང་ག་ཅི་ཟགར་མི་ཟདི་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་ཐང་
ལྡདྷ་མི་ཁྱེཐ་ལཱི་ཕཞོཐ་གཥོར་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་ཏེ་གམང་ཕའི་ཐངོཥ་གྲུཕ་
གདྷང་། ཕཞི་ན་རཱུ་ཏྲའི་སྨྲེ་སྔགཥ་ཕལགཥ་ན་ནི༔ ཨོཾ། ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོ་ཥངཥ་རྒྱཥ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ། 
སྐུ་ར་དྲི་བྷ་མེཐ་ན་དུང་གི་ཁ་ཐོག་ཐང་ཆ་ཟདྲ་ཕའི་སྐུ་གཟུགཥ་ཐང་ ཐུགཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་
ན་ཉི་ཟླ་ཟོཐ་གཥར་གྱི་ཉི་ཟླ་ཟབུབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕརར་ཕརརཛྷ་ཕཞིདྷ་ ཐནཟ་ཕོའི་ཟོཐ་ཟེཡ་
སྟོང་ཁབྷཥ་རབྷ་རབྷ། སྲིཐ་ན་གསུབྷ་གྱི་ཥ་བྷཁདྷ་སྟོདྷ་ན་སྦེ་གྲགཥ་ཅི། ཁབྷཥ་གསུབྷ་
ཟགྲོ་ཕ་ཀུདྷ་གྱི་གཉེདྷ་གཅིག་པུ། བབྷཥ་བྷགོདྷ་ཐུགཥ་རྗེའི་ལྷ་ཁྱོཐ་གཥདྷ་གདྷང། ང་ནི་
ཧེ་བྷའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁ་རཥ་ རབྷ་ཟཚོར་ཏེ་རབྷ་ཟབང་མི་སྲིཐ་ནའི་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་
ཟཁྱབྷཥ་ཡི། ཧེ་བྷ་ལཱ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་གིཥ་ཟཐུཥ་ལོཡ་ཡི། སྡིག་
ནའི་ལཱ་ཚུ་ག་ཅི་ཟཕཐཛྷ་ཅིག་ཡང་གིཥ་ཟཚོར་ཏེ་བློ་ཟགྱོཐ་ཅི། ཧ་ཙི་ཅིག་དྲག་ནོའི་ལཱ་
ཐཕང་ཕམདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཙཐ་མེཐ་ནའི་དྷང་ཐིབྷ་ཞིདྷ་དྷ་ ཞེ་སང་
ཟཕཡ་ཕའི་མེ་གིཥ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཕསྲེགཥ་ཅི། གཏི་མུག་གི་མུདྷ་ན་ཟཐིཕ་ནི་ཟདི་གིཥ་
རིག་ན་ཟདི་རྨོངཥ་ཏེ་ལཱིཥ་ཡི། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་བྷཏཟ་བྷཡ་རྣབྷ་ནཡ་ཤེཥ་ན་
ཐིབྷ་ཡི། ང་རྒྱར་དྲག་ནོའི་རི་ཆེདྷ་གྱིཥ་ངདྷ་ཥོང་གི་དྷང་ལཱི་ཨེཕ་སྟེ་འོཐ། ཕྲག་ཐོག་གི་རླུང་
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ཐབྷཡནོ་ལྷོངཥ་ཏེ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ལཱི་ཟཁོཡ་ཡི། ཕཐག་ལྟའི་བྷདུཐ་ཕུཐ་ཐབྷ་ཐབྷ་གྱིཥ་
ཕསབྷཥ་ཡི། ཟཐོཐ་ནའི་མེ་སྒོཡབྷ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཐོང་དྷང་ལཱི་བུཐ་ཅི། སྡུག་ཕསྔར་དྲག་ནོ་
ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་ཆཡན་ཕཟུབྷ་ཕཕཥ་ཅི། ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྡུག་ཕསྔར་ཕཞོཐ་བྷ་
ཚུགཥ། སྡིག་ནའི་ལཱ་དྲག་ནོ་མེ་ཟཕཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཀྱི་ཐཕང་ནོའི་ལྕུག་ཀུ་ཟདི་
ཕསྐབྷཥ་ཡི། ཕུང་ནོ་སྒྱུ་བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱིཥ་ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥདྷ་ བབྷཥ་བྷགོདྷ་ཐུགཥ་རྗེ་
ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཞོཐ་ན་ཕཞེཥ་ཟོང་ག། ང་ནི་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ངདྷ་སྡིག་ཅདྷ་ཅིག་ཨིདྷ། རཥ་
ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་ཟཐོཐ་ཁབྷཥ་ཀྱི་རཱུ་ཏྲ་ལཱི་སྐྱེཥ་ཡི། སྐྱེ་ནི་ཟདི་གིཥ་བློ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་དེ་རཥ་
ཟདི་ལཱི་རུ་ཏག་ཆཐ་ཅི། རུ་ཏག་ཆཐ་དེ་བློ་ཟགྱོཐ་རཱིང་རཥ་ཟདི་ལཱི་ཕཞོ་ཏཕཥ་མེཐ། རཥ་ཀྱི་
ཤུགཥ་ཟདི་གམང་ཆུའི་གཞུང་ཐང་ཟདྲ་ཕཥ། རཥ་ཐཕང་གི་ཆུ་ཆེདྷ་ཟདི་ཟཕྲར་རཥ་ག་ཏེ་
ཕཀག་ནི་ཕཀག་མི་ཚུགཥ། རྣབྷ་སྨིདྷ་ག་ཡ་ཡང་གི་རཥ་ཟདི་རཥ་ཏོདྷ་ཡི། རཥ་ཀྱི་རླུང་
ཐབྷཡ་དྲག་ནོ་དེ་གིཥ་ཕཐཟ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ང་ནི་དེ་གི་ཧེ་བྷ་དུཥ་ཙོཐ་ཙཐ་མེཐ་ནའི་ཕསྒང་ལཱི་ 
ཟཁོཡ་ཕའི་ཕམོདྷ་ཁང་དྷང་མུདྷ་ནའི་དྷང་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཟཁྱབྷཥན་རཥ་ བབྷཥ་བྷགོདྷ་ཁྱེཐ་
ཀྱི་ཐུགཥ་རྗེའི་བྱིདྷ་རླཕཥ་དེ་ཐགིཥ་ རཥ་ཐང་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ནའི་སྒྲིཕ་ན་ཐག་སྟེ་གདྷཥ་
སྦྱངཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཧའི་ཕཟུབྷ་ཕརྩེ་ཕའི་ཝཕཥ་ཥཡ་ཐ་ལྟོ་གདྷཥ་ཏེ་འོཐ། ཉིབྷ་ཕཟུབྷ་
ཟོཐ་ཟཕཡ་ཏེ་ཟླཛྷ་ཕཟུབྷ་བྷཐངཥ་གཥར་གཥརཛྷ་གི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཝར་ཟདི་ལྟ་ཕཥ་ཆོག་མི་
ཤེཥ་ན་ཟདི་ ཧེ་བྷའི་དུཥ་རཥ་བྷ་ཤེཥ་ནའི་མིག་སྐྱོདྷ་ཟདི་གིཥ་ ཝཡཛྷ་ཏར་ཕའི་ཆུ་བུཡ་
གྱི་མིག་ཎོ་གིཥ་བྷ་བྷཏོངདྷ་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་བྷགོདྷ་ནོ་ཁྱེཐ་ཟདི་ ཐ་ཚུདྷ་ག་ཏེ་
ཕཞུགཥ་འོཐ། རཥ་ཐཕང་དྲག་ནོ་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥན་རཥ་ གདྷབྷ་
མེཐ་ཥ་མེཐ་ཟདྲོག་སི་སི་ལཱི་ གའང་ཞ་སྟེ་ཟདྲོགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ལྷང་ལྷང་སྦེ་མ་ངདྷ་པོག་
ནའི་བྱེར་སྐཐ་ཟདི་ཚུ་སཕ་སྦེ་འུ་སྡུག་སྟེ་ལཱ་ཁག་ནའི་སྐཐ་ཀྱིཥ་ཟཕོ་ན་ཅིདྷ་ བབྷཥ་ཕརྩེ་
ཅདྷ་གྱི་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་ཟདི་ཁཡ་བྷ་གཟིགཥདྷ་ དྷབྷ་ཅིག་གི་ཚེ་ཤི་སྟེ་ལཱིཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཁ་
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བར་ཕའི་ཕསྒང་། གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ཐང་ཆ་ཡོགཥ་ཁ་བར་ཏེ་གཤིདྷ་རྗེ་རཥ་བྷཁདྷ་གྱིཥ་ཟཁྱིཐ་
ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ཟཇིག་རྟེདྷ་དྷང་འོཐ་ནའི་ཉེ་ཙདྷ་གྱིཥ་ག་ནི་འང་མི་པདྷ། རཥ་ཀྱི་ཐཕང་
གིཥ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟཁྱིཐ་ཟོང་། དུཥ་ཙོཐ་དེ་ཁཡ་ང་ལཱི་བྷགོདྷ་ཐང་སྐྱཕཥ་མི་ཟོང་། ག་
གིཥ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕལོར་ཏེ་དུཥ་ཙོཐ་རཥ་བྱིག་བྷ་ཕཅུག་ནཡ་ ཐ་ལྟོ་ཡ་བྷོཥ་ན་ཕསྐྱེཐ་དེ་རག་
ལུདྷ་ཟཏཕ་གདྷང་། ༈ རཥ་ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་པོག་ནའི་མི་ང་ཕཟུབྷ་ ཧེ་བྷའི་དུཥ་རཥ་ཡ་
ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཟཕཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་ཟདི་ཁ་རཥ་བྷ་ཏར་
ཕཥ། ཕསྐར་ན་ཙཐ་མེཐ་ཀྱི་ཕཡ་སྐྱེཛྷ་ག་དེབྷ་ཅིག་ལ་ཁྲག་གི་ཕུངབྷོ་སྦེ་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་
ལུདྷ་ཞིདྷ་དྷ་ ལ་ཐང་རཱི་ཎོ་ཕཥགཥདྷ་ ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་བྷཏོ་ཙཐ་ཐང་བྷབྷ་ཟོང་། རྣག་ཐང་
ཁྲག་ཕཥགཥདྷ་རྒྱ་བྷཙོ་སོབྷ་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟོང་། རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ཕཥགཥདྷ་བྷདྷོ་ཙཐ་རཥ་
ཕརྒར་ཏེ་སཕ་མི་ཚུགཥ། སྲིཐ་ན་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཕགྱངཥ་ཡི་ཡ་སྐྱེ་ཤི་རྒྱུདྷ་བྷཐུཐ་རཱིང་ 
ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་གི་ལཱ་ཚུ་ཐོདྷ་མེཐ་ཟཕྲོ་ཕརླག་ཨིདྷ། སྐྱེཛྷ་ཙཐ་མེཐ་ག་དེབྷ་ཏོཕན་ཅིག་དེབྷ་
ཅིག་གི་དྷང་ སྐྱེཛྷ་ཙཡ་གཅིག་རྐྱངབྷ་གཅིག་གི་ལཱ་ཟདི་ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཐོདྷ་ལཱི་
ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ དེབྷ་ཅིག་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ཐོདྷ་ཐག་འོཐན་རཥ་ ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཡ་ཏཡ་ན་
ཏོཕ་ཙཡ་ཙཡཛྷ་ཟོང་། ཨིདྷ་རཱིང་དེ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་ རཥ་ཀྱི་ཐཕང་ཤུགཥ་ཆེ་སྟེ་ཉོདྷ་བྷོངཥ་
ནའི་སྟོཕཥ་ཆེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ལ་ཁྲག་གཟེཕབྷ་གི་གཟུགཥ་ལུདྷ་ཏེ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ཟཁྱབྷཥ་
ཡི། སྡུག་ཕསྔར་དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་སྲིཐ་ན་ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་ཕམོདྷ་ཁང་དྷང་
ཚུཐ་ཅི། ཙཐ་མེཐ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཐང་ ཉེཥ་ན་ཚུ་ག་ཡ་ཡང་གི་རཥ་ཟདི་རཥ་
ཏོདྷ་ཡི། ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་གྱིཥ་རཥ་ངདྷ་ན་ཟདི་ཚུ་ རྒྱུདྷ་ཕཅཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཉོདྷ་བྷོངཥ་
རཥ་ཀྱི་རླུང་བྷ་ཟདི་ཕཀག་ཏཕཥ་བྷཚཐ་གདྷང་། བྷ་ཤེཥ་ནའི་རཥ་ངདྷ་གྱི་ཐཕང་ཤུགཥ་ཆེ་
སྟེ་ མི་ཤེཥ་ནའི་གདྷག་དུང་དྷང་ཧ་རྟག་ཡ་ ཟཁྱབྷཥ་ན་ཅིདྷ་ ཡེ་ཤེཥ་སྒྲོདྷ་མེའི་ཟེཡ་ཟདི་
གིཥ་མི་པདྷ་ག། ཉེཥ་ནའི་རཥ་ཀྱི་རྣབྷ་སྨིདྷ་ཕཞོཐ་བྷ་ཚུགཥདྷ་ ཐུགཥ་རྗེ་སོབྷ་གྱིཥ་ཕྲིདྷ་
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རཥ་མི་བྷཚཐ་ག། ཕྱི་ཟགྱུཡ་ཁའི་བག་གུ་བུཐ་ཥོངདྷ་ ཐུགཥ་རྗེ་བྷགྱོགཥ་ནའི་ཕྱག་ཟདི་
གིཥ་མི་ཕཤེཐ་ག། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་གསུབྷ་དྲེགཥ་བྷ་ཚུགཥ་ནའི་དྷཐ་ཟདི་གིཥ་དྷ་ཕ་
ཅིདྷ་ ཏཕཥ་བྷཁཥ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་གྱི་སྨདྷ་གྱིཥ་ཕཅོ་ཁ་མི་རྐྱཕ་ག། རཥ་ཀྱི་རྣབྷ་ནཡ་
སྨིདྷ་ནའི་སྡུག་ཕསྔར་གྱི་མེ་ཟཕཡདྷ་ ཐུགཥ་རྗེ་ཕསིར་ཎོང་ཎོ་གི་ཆུ་རྒྱུདྷ་ཟདི་མི་ཟཕཕ་ག། 
སྡུག་ཕསྔར་ཅདྷ་གྱི་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་ཐིབྷ་ཥོངདྷ་ ཏཕཥ་བྷཁཥ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེའི་
ཀོ་བྷ་གིཥ་མི་ཟཐེདྷ་ག། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་གདྷཥ་ཟདི་ཁ་རཥ་ཐག་ཅི་ཐག་ཅི་ཡ་ 
ཐབྷ་ཅིག་གི་ཚེ་ཡང་རིག་གི་ཟབྲཥ་བུ་ཏོཕ་ནའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཟཔགཥ་ནའི་ཐུགཥ་རྗེ་ག་ཅི་
ཟཕཐ་ནི་ཐོདྷ་ཐག་མེཐ། ང་ཡའི་རཥ་ཟཕྲོ་ཕང་ཅདྷ་སྦེ་ཕཝགདྷ་སཕ་མི་ཐགོ། ཐུགཥ་རྗེ་
ཅདྷ་ཟེཡ་ག་ལཱི་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི། ཐནཟ་ཕོ་ཁྱེཐ་ལཱི་ཐུགཥ་རྗེའི་ཤུགཥ་འོཐ། ཧེ་བྷའི་ཟབྲེར་
ཕ་འོཐ་རཥ་ཀྱི་ཟཕྲོ་ཟདི་ཕང་ཆེ་ཕ་ཅིདྷ་ འར་འོར་སྦེ་ཏང་ཕཎང་བྷ་ཕཝག་ནཡ་ ཧིང་རཥ་
ཡ་ཐ་ཟཕཐདྷ་གཟིགཥ་གདྷང་། ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་གྱི་ལྷ། ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཐབྷ་ན་རཥ་ཟཐེདྷ་ཏེ་
སྐུ་གསུབྷ་གྱི་གོ་ཟཔང་བྷཆོག་ལཱི་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཕསྐྱར་གདྷང་། ལྔ་ན་ལྟ་ཕའི་ཀློང་དུ་ཕལགཥ་ན་ནི༔ ཨོཾ། 
ཡུར་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་སོཥ་མེཐ་ཨིདྷ་མི་ལཱི་ གཟུང་ཕ་ཡུར་ཐང་ཟཛིདྷ་ན་སེབྷཥ་གཉིཥ་སྦེ་
གཟུང་མི་ཟདི་ བྷ་ན་རཥ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། ཐངོཥ་ནོ་བྷཙདྷ་བྷ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་འང་བྷ་
རཱིངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཅིག་ཨིདྷ། སོཥ་མེཐ་ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ནི་ཨིདྷ། རྒྱར་ཕ་
ཀུདྷ་ཏུ་ཕཞང་ནོ་ལཱི་ཕཞང་ངདྷ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཕཞང་ངདྷ་གཉིཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་
སི་ཅིག་ཨིདྷ། གམངབྷ་ཐང་ཕམོག་ན་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་ བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། ཕཞང་
ངདྷ་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། བྷབྷ་ན་ཉིཐ་ལཱི་སོབྷ་ཆུང་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ 
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཐང་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་བྷ་ན་རཥ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། སོབྷ་ཆུང་གཉིཥ་སྦེ་
གཟུང་མི་ཟདི་ བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། བྷབྷ་ཉིཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་
ཨིདྷ། བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཐང་ཤི་ནི་ཟེཡ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཚེ་ཟདི་ཐང་ཚེ་ཕྱི་བྷ་སྦེ་ལྟ་
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མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། སྐྱེ་ཤི་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། 
ཟཆི་མེཐ་གཡུང་དྲུང་གི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཐིག་ལུ་ཆེདྷ་ནོ་ལཱི་རོགཥ་ཐང་ཟུཡ་
ཟེཡ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ གཟུགཥ་ཐང་རཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་བྷ་ན་རཥ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། གྲྭ་ཟུཡ་
གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། ཀུདྷ་ཟླུབྷ་ཐིག་ལུའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་
ནི་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་རཥ་ ཧེ་བྷ་ཐང་ཤུར་བྷ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་
བྷ་ན་རཥ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། ཥོཡ་ནི་ཐང་ཟགྱུཡ་ནི་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་
ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་
ཤེཥ་ཟདི་གཝདྷ་ཁ་རཥ་ཟཙོར་ནི་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ རྒྱུ་ཐང་ཟབྲཥ་བུ་གཉིཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་
ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། རོྩར་སྒྲུཕ་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། ཡང་
བྱུང་ཟཙོར་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། རིག་ན་ཡེ་ཤེཥ་རྟག་ན་ཐང་ཆཐ་ན་
མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ རྟག་ན་ཐང་ཆཐ་ན་གཉིཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་སྙིང་རྗེ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། གཟུང་
ཟཛིདྷ་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། རིག་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་
ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་ཟདི་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་
ལཱི་ ཕོྱགཥ་རིཥ་གཉིཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། བྷཏཟ་ཐབུཥ་གཉིཥ་སྦེ་
གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་རྣབྷ་ཐག་བྷཏཟ་ཐབུཥ་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་
ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། གཝར་འཥ་ཁང་ལཱི་ཕྱི་ཐང་དྷང་ཟེཡཛྷ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཕྱི་ཐང་
དྷང་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། འངཥ་ཟཕྲོཥ་ཟཕྲོཥ་ཐང་ཐོག་ཁག་ཁ་གཉིཥ་
སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། འངཥ་ཐོག་ཕྱི་དྷང་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥན་
ཨིདྷ། ཡུབྷ་གྱི་བྷཁཟ་ཐབྱིངཥ་བྷཏོཛྷ་ཐང་ཐབྷཟཛྷ་ཟེཡཛྷ་མེཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ སྟེང་ཐང་ཟོག་
གཉིཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་སྙིང་རྗེ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། བྷཏོ་ཐབྷཟ་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་
རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། བ་ག་འངཥ་ཐོག་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཀྱི་
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སྐུ་ཟདི་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་མི་ལཱི་ ཡུར་ཐང་སེབྷཥ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། སྣོཐ་
ཕཅུཐ་གཉིཥ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། ཆོཥ་སྐུ་ཟགྱུཡ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་
ཕལགཥ་ན་ཕུར་ནི་ཨིདྷ། ག་ཅི་བྷཚཐ་མི་ཐང་ག་ཅི་རོངཥ་སོཐ་མི་ཟདི་འཕ་ཀྱི་རྩར་སྣང་
ཨིདྷབྷ་རཥ་ རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་ཥོ་ཥོ་སྦེ་ལྟ་མི་ཟདི་ཏང་ཆཐ་སི་སི་ཅིག་ཨིདྷ། མིང་གིཥ་ཕྱི་
ཟགྱུཡ་སྦེ་གཟུང་མི་ཟདི་བྷ་རཱིངཥབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། རིག་ན་ཟཛིདྷ་མེཐ་ཐང་རྣབྷ་རྟོག་མེཐ་ནའི་
ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཕལགཥན་ཨིདྷ། རིག་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་དྷང་དྷ་རཥ་བྷ་ལཡ་ནི་ཟདི་གིཥ་ བྷ་
ཤེཥ་རྨོངཥ་ནའི་སེབྷཥ་ཟདི་སྙིང་རྗེ་ཕཥ། གཟུགཥ་མེཐ་ཀྱི་ཆོཥ་ལཱི་ཐངོཥ་ནོ་བྷཙདྷ་བྷ་སྦེ་
གཟུང་མི་ཟདི་ ཡེ་ཤེཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། སྐྱེ་མེཐ་ཀྱི་
ཡང་ཕཞིདྷ་ཟདི་བྷ་རྟོགཥན་རཥ་ ཟཁྲུར་ནའི་སེབྷཥ་ཟདི་བྷ་ན་རཥ་ཏ་རྡུགཥ་ཏེ་ སྐྱེ་ཕ་
མེཐ་ནའི་ཆོཥ་ཟདི་ལཱི་ངཡ་ཟཛིདྷ་ཐང་ཕཐག་ཏུ་ཕཟུང་ཡི། ཕདེ་ཆེདྷ་སྐྱེ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་བྷ་
གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟདི་སེབྷཥ་ཁཡ་བྷ་གཥརཛྷ་རཥ་ སྣང་
སྲིཐ་མིག་ཟཕྲུར་གྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷབྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ རྒྱུ་དྷོཡ་རོངཥ་སོཐ་ལཱི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་
ཞེདྷ་ཆགཥ་ཕསྐྱེཐ་ཡི། ཆོཥ་ཉིཐ་སྐྱེ་ཕའི་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཆགཥ་མེཐ་ཀྱི་ཕལགཥ་ན་ཕུརཛྷ་
ཨིདྷ། ཟཁོཡ་ཕ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྲུཕ་ན་མེཐ་ནཡ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ ཐངོཥ་ནོ་བྷཙདྷ་བྷ་ཅདྷ་གྱི་
ཆོཥ་ལཱི་ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་དེ་ སྡིག་ནའི་ལཱ་གིཥ་ཕདེ་ཕ་ཟཙོར་མི་ཟདི་ ཏཡ་ན་སྐྱོདྷ་མེཐ་
ཀྱི་ངང་ལཱི་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། བྷབྷ་ཉིཐ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཟདི་བྷབྷ་ཉིཐ་ཨིདྷབྷ་བྷ་
རྟོགཥན་རཥ་ གཉེདྷ་གྲོགཥ་ཟཁྲུར་ནའི་ཡོགཥ་ལཱི་རྟག་ན་སྦེ་ཕཟུང་ཕའི་བྷ་ཤེཥ་ནའི་མིའི་
སེབྷཥ་ཟདི་བྷ་ན་རཥ་ཡ་ཟཚོརཛྷ་ཨིདྷ། བྷབྷ་ཉིཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་བྷ་གཥང་ནཡ་
ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕདེདྷ་ན་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཐང་བྷ་ཕྱཐ་ནཡ་ཕདེདྷ་ནའི་ཐོདྷ་
ཐག་ཟདི་བང་སྟེ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཡི། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཕཀཟ་ཕཀོ་སྟེ་མིའི་ཆོཥ་ལཱིགཥ་
ཀྱིཥ་ཡེངཥ་ཏེ་ལྷུ་ཡི། ཆོཥ་ཉིཐ་ཕདེ་ཆེདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། རིག་
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ན་ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་ཡང་གི་གདྷཥ་ཥཡ་བྷ་གྲོར་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཡང་རིག་གི་ཐོདྷ་བང་
སྟེ་ཡེང་ནིའི་ལཱ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཡི། ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཐོདྷ་མེཐ་ཀྱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ལ་རུ་ཙ་ཕཥ། 
ཡེང་ནི་མེཐ་ནའི་ངང་ལཱི་ཕལགཥ་ན་ཕུརཛྷ་ཨིདྷ། ཡེ་ཤེཥ་ལྷ་ཙོགཥ་ཀྱི་ཆོཥ་སྲུང་ཐབྷ་ཚིག་
ཅདྷ་ཚུ་ ཐབྷ་ཚིག་གཞུང་ལྟཡ་དུ་སྒྲུཕ་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་ལཱི་ བྷ་རྟོགཥ་ནཡ་ལྟ་ཕའི་གོར་
སྒྲིཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ ཡང་སྐྱོདྷ་ཟགྱོཐ་ནའི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། དྲུག་ན་ཕདེ་
གཤེགཥ་སྤྱི་ཕལགཥ་ཟདི་སྐཐ་ཐོ༔ ཨོཾ། དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟཁོཡ་ཐང་ཕཅཥ་ན་ཚུ་ཐང་ རོ་
རྗེའི་ཐབྷ་ལཱི་གདྷཥ་མིའི་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙོ་ཆ་བྷབྷ་ཡ་གཟིགཥ་གདྷང་། ཧེ་བྷ་བང་ཆུཕ་
སེབྷཥ་ཕསྐྱེཐ་ཀྱི་སོབྷ་ན་ཞུ་སྟེ་ སྒྲུཕ་ན་ལཱི་ཞུགཥ་ནའི་རིག་ཟཛིདྷ་བང་ཆུཕ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ལཱི་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ཀྱི་རོ་རྗེ་ཕསྒྲུཕ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ། གཥང་
སྔགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་གྱངཥ་ཁ་སྦེ་ཞུ་མི་རཥ་ ཁཥ་བླངཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕཀཟ་རཥ་བྷ་ཕརྒར་
ཕཡ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཕརྒརདྷ་རཥ་ཐང་སྐར་ཕ་ཟདི་གིཥ་ཐམར་ཕའི་དྷང་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། ཉོདྷ་
བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཐང་ཞེ་སང་། གཏི་མུག་ཐང་ང་རྒྱར། ཕྲག་ཐོག་ཚུ་གི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་
ཏེ་སྐྱོདྷ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཟདི་ རོ་རྗེ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཕསྟདྷ་ནའི་སྒྲོདྷ་མེ་ཨིདྷ་མི་ལཱི་ཧིང་རཥ་ཡ་ཁ་
ཕཎང་། ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཐང་ ཐབྷ་ཚིག་གཅིག་མིའི་རོ་རྗེའི་སྤུདྷ་ཚུ་ལཱི་ སེབྷཥ་ངདྷ་
གྱིཥ་རོག་ལྟ་སྐྱེཐ་མི་ཚུ་ག་ཡ་ སྐུ་ཡི་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། 
ཡི་ཐབྷ་ལྷའི་ཕྱག་བྷཙདྷ་ཚུ་གཥར་ཕཎཕ་བྷ་ཚུགཥ། གཟུངཥ་སྔགཥ་ཀྱི་ཕསྙེདྷ་ན་ཟདི་
གྱངཥ་ཁ་རཥ་ཉུང་མི་ཐང་། དུཥ་དྲུག་ལཱ་གི་བྷཆོཐ་ན་ཐང་ ལྷག་ནཡ་དུ་ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་ཕསྐང་
ཕའི་ཆོ་ག་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ ཕཀཟ་ཕཞིདྷ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ། ཆོ་གའི་གཞུང་ལྟཡ་དུ་པདྷ་བྷ་
ཏོགཥ། གསུང་གི་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། རོ་རྗེ་སོཕ་ཐནོདྷ་
གྱི་བབྷཥ་ནའི་སྐུ་དྲིདྷ་གྱིཥ་སྙདྷ་རཥ་སྙདྷ་རཥ་ཕརྒྱུཐ་དེ་གདྷང་ཕའི་ཆོཥ་ཚུ་སེབྷཥ་ཀྱི་སྦུག་
ལཱི་ཕཝག་ཐགོན་ཐང་། ཐུགཥ་ལཱི་འོཐ་ནའི་བྷདྷ་ངག་ཚུ་གདྷང་མི་ཚུ་ཐབྷག་བྷ་ཕསྲུངཥ་
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ནཡ་ཟཕྱ་སྨཐ་རྐྱཕ། གཥང་ཚིག་སཕ་ཕཏུཕ་མི་ཚུ་ག་བྷདྷོཛྷ་སཕ་མི་ཚུ་ཐུགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་
བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཆོཥ་ཉིཐ་བྷབྷ་ན་ཉིཐ་སྦེ་བྷ་
རྟོགཥ་ནའི་འདྷ་རག་གི་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། སྒྱིཐ་ངདྷ་
གཉིཐ་ཀྱི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་
ཨིདྷ། ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱི་ཕསྒྲུཕ་བ་རཥ་ཟཐཥ་ནའི་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་
ཀྱི༌ཐབྷ༌ཚིག༌བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། ༈ 
ཐནར༌ལྡདྷ༌བླབྷ༌ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌རྒྱུ་ དྷོཡ༌གྱི༌ཟབོཡ༌ན་ཆུང་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་
ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ བྷངོདྷ་རྟོགཥ་སྤང་ལུདྷ་ཟཕཐ་
མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། བྷཁཟ་ཟགྲོ་སྡེ་ཕཞི་ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ ཁཥ་བླངཥ་
ཐབྷ་ཕཅཟ་བྷཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་
ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ གཎོཡབྷ་རོ་ཐང་ཟླཛྷ་སྦེ་པཡ་ཟགྱངཥ་ཟགྱངཥན་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་
ཕལགཥན་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་གྱི་པབྷ་ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ དྲིདྷ་རདྷ་ཟདི་རདྷ་གྱིཥ་ཟཇར་
བྷ་ཚུགཥ་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ཐང་རོ་རྗེའི་སྤུདྷ་
ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ ཏ་ཐབྷ་ཚིག་ཐང་ཕརྩེ་གདུང་ཆུང་མི་ཚུ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། 
ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ༌གི༌སྐུ༌བྷདུདྷ༌ལཱི༌ སྙིང་རྗེ་ཐང་པདྷ་སེབྷཥ་ཆུང་མི་ཚུ་བྷ་
གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། ཥོ་ཥོཡ་ཏཡ་ན་རིགཥ་ཕདུདྷ་གྱི་སོབྷ་ན་ཐང་ བང་ཆུཕ་
སེབྷཥ་ཐནའི་སྨོདྷ་ཟཇུག་གི་ཕསཕ་བ་ཐང་། རིག་ན་ཟཛིདྷ་ན་སྔགཥ་ཀྱི་ཐབྷ་ཚིག་ཚུ་ 
ཟགར་མི་ཐང་བྷཥ་མི་ཚུ་ག་ཡ་བྷ་གཥང་ནཡ་ཕལགཥན་ཨིདྷ། བྷ་གཥང་བྷ་ས་ཕཡ་ཤུར་
རཥ་ཕསྲུང་ནི་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཆ་ཡའི་དྷང་ཕཥགཥ་ནའི་སྡིག་ན་ཐང་སྒྲིཕ་ན་ཚུ་བྷ་གཥང་
ནཡ་ཕལགཥདྷ་ ཐག་ནཡ་བྷཚཐ་དེ་སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་ར་ཥོགཥ་ན་བྷཆོག་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་
ཐང་ ཐུདྷ་བྷོང་གི་ཐངོཥ་གྲུཕ་ཟདི་གདྷང་སྟེ་ཕཀྲིདྷ་ཕསྐྱང་།  ཞེཥ་ཥོགཥ་ཡི་གེ་ཕརྒྱ་ན་ཕཟླ་ཞིདྷ་ཕལགཥ་ན་
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བཟོ༔ ཕསྐང་ཕལགཥ་བྷཥ་ཆག་ཡང་གྲོར་ཆ་རྐྱེདྷ་དུ༔ ཞི་ཁྲོའི་ཀློང་ཕལགཥ་ཕརྗོཐ་ན་ཡང་གྲོར་ཕསྟདྷ༔ ཟདི་ར་ཕརོྩདྷ་ནཡ་གྱིཥ་ཤིག་ཕྱི་ཡཕཥ་བུ༔ 
བྷ་ཟོངཥ་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཐང་ཟཕྲཐ་ནཡ་ལོག༔ ཞི་ཁྲོ་ཐོདྷ་གྱི་ཕལགཥ་ན་ཀློང་ཕལགཥ་ཕརྗོཐ་ན་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ནདྨ་ཟབྱུང་
གདྷཥ་ཀྱིཥ༔ དྲི་མེཐ་ཕལགཥ་ནའི་རྒྱུཐ་དྷཥ་ཕཀོར་ཕ༔ ཇི་སྲིཐ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟཇིག་རྟེདྷ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ༔ དེ་སྲིཐ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ཟདི་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ ཥ་

བྷ་འ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེཡ་རྒྱ༔ སཥ་རྒྱ༔ གཎཐ་རྒྱ༔ ཀརྨ་གླིང་ནའི་གཏེཡ་བྷཟོ༔  ༈ ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་གྱི་གམོ་ཕོ་རོ་རྗེ་
སེབྷཥ་ཐནའི་ཧིང་ཁ་ལཱི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཐཀཡནོ་གུ་སོ་བྷཐངཥ་ཆགཥ་ནའི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ ཡིག་
ཕརྒྱ་ཟདི་མུ་ཏིག་གི་བྷཐོག་ཕཟུབྷ་སྦེ་གའཥ་སྐོཡ་སྦེ་ཕསྐོཡ་ཏེ། ཡང་གི་གཐོང་ཁཡ་ལྷ་
ཙོགཥ་ཆ་བྷབྷ་གྱིཥ་ཡིག་ཕརྒྱ་ཕགྱངཥ་ཡི་ཡ་ ཡང་གི་གཐོང་ཁའི་ཐུགཥ་ཀའི་ཟོཐ་ཟེཡ་
གྱིཥ་བྷདུདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཕསྐུར་ཞིདྷབྷ་རཥ་ བྷདུདྷ་ཕསྐྱེཐ་ཀྱི་སྐུ་རཥ་ཟོཐ་ཟེཡ་ཉིབྷ་གི་ཟེཡ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་རུ་རུ་གི་རྩེ་ལཱི་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་རུ་རུ་སྦེ་ ཐུགཥ་ཀ་ལཱི་ཟླཛྷ་གི་ཏོག་ཁཡ་
སྔགཥ་ཀྱི་གྱར་རིབྷ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ གཤིདྷ་ནོ་ཐང་སྦྱིདྷ་ཕཐག་ཚུ་ཐམིགཥ་ཥའི་ཡུར་རུ་རུའི་
སྤྱི་གཙུག་ཁཡ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་འཕ་ཐང་ཡུཕ་རུ་རུ། འཕ་ཡུཕ་སྦྱོཡ་ཕའི་བྷཙབྷཥ་རཥ་
བང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཕདུཐ་རྩིའི་རྒྱུདྷ་ཕཕཥན་རཥ་ སྤྱི་གཙུག་སྦུག་རཥ་བྷཡ་ཟཛུར་ཏེ་གཟུགཥ་
ཀྱི་ཕྱི་དྷང་ག་ཡ་ཟཁྱུ་ཞིདྷབྷ་ཐ་ སྡིག་ན་ཐང་སྒྲིཕ་ན་ག་ཡ་ཐག་སྟེ་ཤེར་གྱི་ཁྱིབྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
ཟགྱུཡ་ཕཅུག་ཅིག། ཡིག་ཕརྒྱ་ཕགྱང།  
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༼༡༤༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ རིག་ན་ངོ་སོཐ་
གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

 
༁ྃ༔   རིག་ན་ཡང་གཥར་སྐུ་གསུབྷ་ལྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ༔ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ རིག་ན་ངོ་
སོཐ་གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར་ཕསྟདྷ༔ ཟདི་ལྟཡ་ཡང་གི་རིག་ན་ངོ་སོཐ་ཀྱིཥ༔ ལུགཥ་ནཡ་ཐགོངཥ་ཤིང་སྐར་ལྡདྷ་
རིགཥ་ཀྱི་བུ༔ ཥ་བྷ་འ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཨེ་བྷ་སོ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཏཡ་ན་མང་ཟཐཥ་
འོངཥ་ལཱི་ཁྱཕ་མིའི་སེབྷཥ་གཅིགནོ་ཟདི་ ཧེ་བྷ་རཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ངོ་བྷ་ཤེཥ། རིག་
ན་གཥར་རི་རི་སྦེ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐན་ལཡ་རཱིང་ ཝར་བྷཇར་བྷ་ཚུགཥ། རིག་ནའི་ཡང་
བྷཐངཥ་ཟདི་ག་ཅི་ལཡ་རཱིང་ངོ་བྷ་ཤེཥ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ ཡང་ངོ་ཤེཥ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ དུཥ་གསུབྷ་
གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་ཆོཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་ཕརྒྱཐ་ཁྲི་ཕཞི་སྟོང་ར་ཥོགཥ་ན་ ཙཐ་མེཐན་ཅིག་
གསུང་མི་ཆ་བྷབྷ་ ཟ་ནཱི་ཟདི་རྟོགཥ་མི་རཥ་ལྷག་གཝདྷ་ག་ནི་འང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་
གསུངཥ་གསུངཥབྷ་མེཐ། གསུང་ཡཕ་གདྷབྷ་ཁ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་ཙཐ་མེཐན་ཅིག་
གསུངཥ་འོཐ་རཱིང་ ཐོདྷ་ངོ་བྷ་ལཱི་ཡང་གི་རིག་ན་ངོ་སོཐ་ནིའི་ཚིག་གསུབྷ་ཡ་ཨིདྷ། ཥངཥ་
རྒྱཥ་ཀྱི་ཐགོངཥ་ན་ངོ་བྷ་སྦེ་ངོ་སོཐ་ནི་ཟདི་ ཧེདྷ་རྟིང་མེཐ་ནཡ་ཟཇུག་ཏངཥ་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། 
ཀྭ་ཡེ། རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཚུ་ཚུཡ་དྷ་ཞིག སེབྷཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་འོངཥ་གྲགཥ་སྦེ་སྐཐ་གྲགཥ་
ཆེ་རཱིང་ ཟ་ནཱི་ཟདི་བྷ་རྟོགཥ་མི་ཐང་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་རྟོགཥ་མི་ཐང་ ཟུཡ་མབྷ་ཅིག་རྟོགཥ་མི། 
ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ག་ཨིདྷབྷ་རྟོགཥ་མི་ཚུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ གྲུཕ་བྷཏའི་ཁཥ་ལུདྷ་འང་ཙཐ་མེཐན་
ཅིག་ཏོདྷ་ཡི། དེ་འང་ཥོ་ཥོའི་སྐྱེ་ཕོ་ཐབྷདྷ་ན་གིཥ་བྷ་རྟོགཥ་ནཡ་ཡང་གིཥ་ངོ་བྷ་ཤེཥན་རཥ་ 
ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་རིགཥ་དྲུག་ཥོ་ཥོའི་དྷང་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ སྡུག་ཕསྔར་མོངཥ་ཡི། 
དེ་འང་སེབྷཥ་ཟ་ནཱི་ཟདི་བྷ་རྟོགཥ་ནའི་སྐྱོདྷ་ཨིདྷ། དྷ་ཏོཥ་ཐང་ཡང་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཚུ་གིཥ་ 
ཟུཡ་མབྷ་གང་ཞག་གི་ཕཐག་མེཐ་ནཡ་རྟོགཥ་ཡི་ཟེཡ་ཁཥ་ལུདྷ་རཱིང་ ངོ་བྷ་ག་ཨིདྷབྷ་རྟོགཥ་
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མི་ཚུགཥ། གཝདྷ་འང་ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོའི་གཞུང་ཐང་གྲུཕ་བྷཏཟ་གིཥ་ ཐཐན་གིཥ་ཕསབྷཥ་
ཏེ་ཟོཐ་གཥར་བྷ་བྷཏོངབྷ་སྦེ་ དྷ་ཏོཥ་ཐང་ཡང་ཥངཥ་རྒྱཥ་གཟུང་ཟཛིདྷ་ལཱི་ཞེདྷ་ནི་ཟདི་
གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཅི། ཐབུ་བྷ་ཕདེདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་བྷཏཟ་ལཱི་ཞེདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཅི། བ་རྒྱུཐ་
ཐང་སོཐ་རྒྱུཐ་གཉིཥནོ་ཟདི་ཕསྙེདྷ་སྒྲུཕ་ལཱི་ཞེདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཅི། བྷ་ཧཱ་ཐང་ཧ་ནུ་
ཟདི་ཐབྱིངཥ་ཐང་རིག་ན་ལཱི་ཞེདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཅི། གཉིཥ་མེཐ་ཧ་ཏི་ཆེདྷ་ནོ་ཟདི་
གཉིཥ་སྦེ་ཕྱེ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཅི། གཉིཥ་སྦེ་མེདྷ་ནཡ་གཅིག་ལཱི་བྷ་གྱུཡ་ཕཡ་དྷ་ཥངཥ་
རྒྱཥ་མི་ཚུགཥ། ག་ཡ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཏཡ་ན་ཟེཡ་ཐབྱེ་ཕ་
རོགཥ་སུ་ཅིག་མེཐ་མི་ལཱི་སྤང་ནི་ཐང་བླང་ཐོཡ་གྱི་ཐེག་ན་གིཥ་ཟཁོཡ་ཕ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ཅི། དེ་
རཥ་ཕརྟེདྷ་ཟཕཐ་ཕའི་ཆོཥ་ག་ཡ་བ་བྲར་གྱི་ཕཅུཐ་ལཱི་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་རིག་ན་གཅེཡ་བྷཏོང་
ཡང་གྲོར་ཨིདྷབྷ་ཕསྟདྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཆོཥ་ག་ཡ་ཡང་གྲོར་ཆེདྷ་ནོ་སོ་རྟོགཥ་ཡི། དེ་རཥ་
ཕརྟེདྷ༌རོགཥ༌ན༌ ཆེདྷ༌ནོ༌ག༌ཡ༌རོགཥ༌ཅི༌གོ། ཥ་བྷ་འ། རྒྱ༌རྒྱ༌རྒྱ། ༈ སེབྷཥ་ཟེཡ་མིའི་
གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟདི་ འོཐནི་ག་ནི་འང་མེཐ་ར་ཟཏོདྷ་ནི་ཟདིནི་ཟཁོཡ་
ཟཐཥ་ཀྱི་ཕདེ་ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་བྷ་ཟདྲཛྷ་ལུ་ལ་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ། ཁཥ་ལུདྷ་ཟདིནི་ཐེག་ན་
ཕཅུ་གཅིག་སྦེ་ཁཥ་ལུདྷབྷ་ཨིདྷ། མིང་ཟདིནི་ཙཐ་མེཐན་ཥོ་ཥོ་ལུ་ལ་ཕཎགཥ་ཏེ་འོཐ། ར་
ལཱི་ཅིག་གིཥ་སེབྷཥ་ཨིདྷ་སེབྷཥ་ཨིདྷ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཕྱི་ཡོར་མུ་སྟེགཥན་ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་
ཕཐག་ཟེཡ་མིང་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། དྷ་ཏོཥ་ན་ཚུ་གིཥ་གཐབྷཥ་ངག་གཐབྷཥ་ངག་ཟེཡཛྷ་
ཨིདྷ། སེབྷཥ་མབྷ་ན་ཚུ་གིཥ་སེབྷཥ་ཟེཡ་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་གིཥ་ཤེཥ་ཡཕ་
པཡ་ཕྱིདྷ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ར་ལཱི་གིཥ་ཕདེ་གཤེགཥ་སྙིང་ནོའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་
ཅིག་གིཥ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཐིག་ལུ་ཆེདྷ་ནོ་ག་
གཅིག་ཟེཡ་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཆོཥ་ཀྱི་ཐབྱིངཥ་ཟེཡ་མིང་སྦེ་
ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་ཅིག་གིཥ་ཀུདྷ་གཞི་ཟེཡ་ཕའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ར་ལཱི་ཅིག་
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གིཥ་ཏ་བྷར་ཟེཡ་ཕའི་མིང་སྦེ་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཐོདྷ་ཐག་གསུབྷ་ལཱི་ཟཇུག་ཏངཥ་
ངོ་སོཐ་ན་ཅིདྷ། ཟཐཥ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཤུར་མེཐ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་སྟོངབྷ་ཨིདྷ། བྷ་ཟོངཥ་
ནའི་རྣབྷ་རྟོག་བྷ་ཏོདྷ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཐ་ལྟོ་བྷ་ཕཅོཥ་ནའི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་ཕསྒང་། 
ཡང་ཕཞིདྷ་ངང་གིཥ་ཤེཥ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཡང་གིཥ་ཡང་ལཱི་ཏཐ་རི་རི་སྦེ་ལྟ་ཕའི་ཕསྒང་། ཕལྟཛྷ་
ཐ་བྷཏོང་ནི་མེཐ་མིའི་གཥར་རབྷ་རབྷ། རིག་ན་བྷངོདྷ་སུབྷ་སྣང་ཕའི་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི། 
ག་ནི་འང་བྷ་གྲུཕ་ནའི་སྟོང་སང་སང་། ཡང་ཕཞིདྷ་གཥར་ཕ་ཐང་ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་གཉིཥ་སུ་མེཐ་
ནའི་ཡེཡ་ཡེ་ཕ་ཟདི་རྟག་ན་འང་མེདྷ། ག་ནི་འང་གྲུཕ་གྲུཕན་མེཐ། ཆཐ་ཆཐན་འང་མེདྷ་
གཥར་རི་རི་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཨིདྷ། གཅིག་འང་མེདྷ་ལུ་ལ་སྦེ་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ལུ་ལ་འང་མེདྷ་
ངོ་ཕོ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གཅིག་སྦེ་ཨིདྷ། གཝདྷ་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཟོངཥབྷ་མེདྷ་ནའི་ཡང་རིག་
གཅིག་པུ་ཟདི་ ཐངོཥ་ནོའི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་ཨིདྷ། ཐོདྷ་གྱི་ངོ་སོཐ་འང་ཟདི་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་
ཆོཥ་སྐུ་རོངཥ་སྐུ་སྤྲུར་སྐུ་གསུབྷ་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ་ནཡ་གཅིག་ཁཡ་ཙངབྷ་ཨིདྷ། ཅི་འང་བྷ་
གྲུཕ་ན་ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་ཟདི་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཨིདྷ། སྟོང་ནའི་བྷཐངཥ་གཥར་ཎོག་ཎོ་གི་ཡང་ཕཞིདྷ་
ཟདི་རོངཥ་སྐུ་ཨིདྷ། ཕཀག་ཆ་མེཐ་ནཡ་ག་ཅི་འང་ཟཆཡ་མི་ཟདི་སྤྲུར་ནའི་སྐུ་ཨིདྷ། སྐུ་
གསུབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཙང་མི་ཟདི་ངོ་ཕོ་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཟཇུག་ཏངཥ་བྷགྱོགཥ་དྲགཥ་སྦེ་ངོ་
སོཐ་ན་ཅིདྷ་ ཐ་ལྟོའི་ཡང་གི་ཤེཥ་ན་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ནའི་ཡང་རིག་ཡང་གཥར་
ཟདི་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སེབྷཥ་ཟདི་བྷ་རྟོགཥ་ཟེཡ་ག་ལཱི་སཕན་སྨོ། ཟདི་ལཱི་ཕསྒོབྷ་ནི་ག་ནི་
འང་མེཐན་རཥ་ ཕསྒོབྷཥ་ཕསྒོབྷཥན་ཟདི་གིཥ་བྷ་ཏོདྷ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། རིག་
ན་བྷངོདྷ་སུབྷ་ནོ་ཟདི་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཡང་སེབྷཥ་བྷ་ཏོཕ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། 
གཥར་ཞིང་རིག་ནའི་རྒྱུདྷ་ཟཆཐ་ནི་མེཐ་མི་ཟདི་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ སེབྷཥ་ངོ་བྷ་བྷཏོང་ཟེཡ་མི་
ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། སེབྷཥ་ཀྱིཥ་བྷདྷོ་མི་ཁོ་ཡ་ཡང་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཟཙོར་རཱིང་བྷ་ཏོཕ་ཟེཡ་མི་
ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། ཟདི་ལཱི་ཟཕཐ་ནི་ག་ནི་འང་མེཐན་རཥ་ ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཟདི་གིཥ་བྷ་
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ཏོདྷ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་ཡང་སེབྷཥ་ཀྱི་ཏོག་ཁཡ་ཕཝག་མི་གིཥ་
ཟཐུཥན་རཥ་ སེབྷཥ་སོཐ་བྷ་ཕཏུཕ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། ཟཕཐ་ནི་མེཐ་ནཡ་ལྷོཐ་
ལྷོཐ་སྦེ་ཕཝག་མི་གིཥ་ཟཐུཥན་རཥ་ དེ་ལཱི་བྷ་ཚུགཥ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། གཥར་
ཕ་ཐང་རིག་ན། སྟོང་ན་གསུབྷ་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཀྱི་ཡང་ཕཞིདྷ་ལཱི་ཕསྒྲུཕཥ་
ཕསྒྲུཕཥན་ཟདི་གིཥ་བྷ་ཟགྲུཕ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། རྒྱུ་ཐང་རྐྱེདྷ་མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་
གྱིཥ་གྲུཕ་སྟེ་འོཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཕརྩོདྷ་ཤུགཥ་ཀྱིཥ་བྷ་ཚུགཥ་ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། 
རྣབྷ་རྟོག་ཟདི་ལཡ་ཕ་ཐང་གྲོར་ཕ་དུཥ་བྷབྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཁ་གདྷོདྷ་གྱི་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་
ཟེཡ་མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཤེཥ་ན་ཟདི་ཡ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཟདི་ལཱི་མི་ཤེཥ་ཟེཡ་
མི་ག་ཅི་ལཱི་སཕན་སྨོ། སེབྷཥ་ཁོ་ཡ་ཟདི་ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་གདྷཥ་ནའི་གཞི་མེཐ་མི་ཅིག་ཨིདྷབྷ་
ཏག་ཆོཐ་ནཥ། ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཐངོཥ་ནོ་མེཐ་ནཡ་གདྷབྷ་ཁ་སྟོང་ན་ཐང་ཆ་ཟདྲ། ཟདྲ་
ག་མི་ཟདྲ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཕལྟ། སྟོང་ན་སྟོང་རྐྱང་མེདྷ་ནཡ་ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་ བྷ་
ན་རཥ་ཡ་གཥར་ཎོག་ཎོ་སྦེ་འོཐན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་ཉིབྷ་གི་སྙིང་
ནོ་ཐང་ཆ་ཟདྲ། ཟདྲ་ག་མི་ཟདྲ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཕལྟ། རིག་ན་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་རྒྱུདྷ་ཟཆཐ་ནི་
མེཐན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐན་ཆུ་གི་གཞུང་ཐང་ཟདྲ། ཟདྲ་ག་མི་ཟདྲ་ཡང་གི་
སེབྷཥ་ལཱི་ཕལྟ། ཟདྲཛྷ་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་དྲདྷ་གཥར་ཟདི་ངོཥ་གཟུང་ནི་མེཐན་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། 
ཟགྱུཡ་ཕ་ངོ་ཕོ་མེཐ་ན་ཕཡ་སྣང་ཁབྷཥ་ཀྱི་སེཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ། ཟདྲ་ག་མི་ཟདྲ་ཡང་གི་སེབྷཥ་
ལཱི་ཕལྟ། ག་བྷཏོང་ཆ་བྷབྷ་ཡང་སྣང་ཨིདྷབྷ་ངེཥ་ཕདེདྷ་ཨིདྷ། བྷཏོང་མིའི་ཡང་སྣང་ཟདི་མེ་
རོང་དྷང་གི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཐང་ཟདྲ། ཟདྲ་ག་མི་ཟདྲ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཕལྟ། སེབྷཥ་ཟདི་
རཥ་བྷ་གཎོགཥ་ནའི་གཝདྷ་ཁཡ་ཆོཥ་ཅིག་མེཐ། སེབྷཥ་ཟདི་རཥ་སྒོབྷ་ཐང་ཕསྒོབྷ་ནི་ག་
ཏེ་འོཐ་ག་ནི་འང་མེཐ། སེབྷཥ་ཟདི་རཥ་བྷ་གཎོགཥ་ནའི་གཝདྷ་ཁཡ་ཆོཥ་ཅིག་མེཐ། སོཐ་
ན་སོཐ་ནིའི་གཝདྷ་ཁཡ་ཆོཥ་ཅིག་མེཐ། སེབྷཥ་ཟདི་རཥ་བྷ་གཎོགཥ་ནའི་གཝདྷ་ཁཡ་ཆོཥ་
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ཅིག་མེཐ། ཐབྷ་ཚིག་ཕསྲུང་ནི་ཟེཡ་རོགཥ་སུ་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ། སེབྷཥ་ཟདི་རཥ་བྷ་
གཎོགཥ་ནའི་གཝདྷ་ཁཡ་ཆོཥ་ཅིག་མེཐ། ཟབྲཥ་བུ་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཟེཡ་རོགཥ་སུ་ཅིག་ག་ནི་
འང་མེཐ། རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཕལྟ། ཕྱི་ཁཡ་གདྷབྷ་ཁའི་སྦུག་ལཱི་པཡ་ཕལྟཛྷ་
ཐ་ སེབྷཥ་ཟདི་ཟཕྲོ་མིའི་ཟཕྲོ་ཥ་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ དྷང་དྷ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ལཱི་ཚུཡ་ཕལྟཛྷ་ཐ་ 
རྣབྷ་རྟོག་གིཥ་ཟཕྲོ་མིའི་ཟཕྲོ་མི་མེཐ་ན་ཅིདྷ་ ཡང་སེབྷཥ་ཟཕྲོ་མི་མེཐ་ནའི་གཥར་གཥར་ནོ་
ཟདི་ ཡང་རིག་ཟོཐ་གཥར་སྟོང་ན་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་ཨིདྷ། སྤྲིདྷ་མེཐ་དྭངཥ་ནའི་གདྷབྷ་ཁཡ་ཉིབྷ་
ལཡཛྷ་ཐང་ཟདྲ། རྣབྷ་རྟོག་མེཐ་ནཡ་ག་ནི་འང་གཥར་ཎོག་ཎོ་བྷཁྱེདྷབྷ་ཨིདྷ། ཟདི་གི་ཐོདྷ་
ཟདི་རྟོགཥ་མི་ཐང་བྷ་རྟོགཥ་མིའི་ཁྱཐ་ནཡ་སོབྷ་འོཐ། ཧེ་བྷ་རཥ་བྷ་སྐྱེཥ་ནའི་ཡང་བྱུང་གི་
ཟོཐ་གཥར་ཟདི་ པབྷ་མེཐ་ནའི་རིག་ནའི་ཧ་ལཱི་ས་རཥ་ནཥ། ག་གིཥ་འང་བྷ་ཕཞོ་ཕའི་
ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་ས་རཥ་ནཥ། སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ཤི་ནི་མེཐན་འང་ས་རཥ་
ནཥ། བྷངོདྷ་སུབྷ་ལཡ་རཱིང་བྷཏོང་མི་མེཐན་ཐ་ས་རཥ་ནཥ། ཟཁོཡ་ཕཡ་ཟཁྱབྷཥ་རཱིང་སྐྱོ་
སུ་བྷ་ཟགྱོ་མི་ཟདི་ས་རཥ་ནཥ། ཥངཥ་རྒྱཥ་བྷཏོང་རཱིང་ལུགཥ་སུ་བྷ་ཟགྱོ་མི་ཟདི་ས་རཥ་
ནཥ། ཆ་བྷབྷ་ལཱི་འོཐ་རཱིང་ངོ་བྷ་ཤེཥན་ཐ་ས་རཥ་ནཥ། ཟདི་གི་ཐོདྷ་ཐག་རཥ་ཟབྲཥ་
གཝདྷ་ཅིག་རུ་ཕ་སྐྱེཐ་མི་ས་རཥ་ནཥ། ཡང་ཨིདྷ་རཱིང་གཝདྷ་ཁ་རཥ་ཟཙོར་མི་ས་རཥ་ནཥ། 
ཧ་ཁ་ཐ་ལྟོའི་རིག་ན་ཐངོཥ་ནོ་མེཐ་ནའི་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཟདི་ཨིདྷ། ཟདི་ཡ་ལྟ་ཕ་ག་ཡའི་རྩེབྷོ་
གི་རྩེ་ཨིདྷ། ཐམིགཥ་ན་མེཐ་ནའི་ཁྱཕ་ཕརར་ཀུདྷ་ཐང་ཟབྲར་མི་ཟདི་ཨིདྷ། ཟདི་ཡ་སྒོབྷ་ན་
ག་ཡའི་རྩེབྷོ་གི་རྩེ་ཨིདྷ། ཕཞོ་མེཐ་ཕཅོཥ་མེཐ་གཥར་ཕཡ་ཕརྗོཐ་ན་ཨིདྷ། ཟདི་ཡ་སོཐ་ན་
ག་ཡའི་རྩེབྷོ་གི་རྩེ་ཨིདྷ། བྷ་ཟཙོར་ཕཡ་ཧེ་བྷ་རཥ་ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་སྟེ་འོཐ་མི་
ཟདི་ཨིདྷ། ཟདི་ཡ་ཟབྲཥ་བུ་ག་ཡའི་རྩེབྷོ་གི་རྩེ་ཨིདྷ། དྷོཡ་ཟཁྲུར་མེཐ་ནའི་ཐེག་ན་ཆེདྷ་ནོའི་
གཐོང་ཕསྟདྷ་ནའི་ལྟ༌ཕ༌ཟཚོར༌ཕ༌མེཐ༌ནའི༌ཐེག༌ཆེདྷ༌ཟདི༌ ཐ་ལྟོའི་ཤེཥ་ན༌གཥར༌ལྷབྷ༌ 
ལྷབྷ༌ ཟདི༌ཡ༌ཨིདྷབྷ༌རཥ༌ གཥར༌ར༌མི༌དྷོཡ༌ནི༌ཟདི༌གིཥ༌ཐེག༌ཟེཡཛྷ༌ཨིདྷ། སྒོབྷ་ན་
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ཟཚོར་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐེག་ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་ཤེཥ་ན༌གཥར༌ཎོག་ཎོ་ཟདི༌ཡ༌ཨིདྷབྷ༌ 
རཥ༌གཥར༌ར༌མི༌དྷོཡ༌ནི༌ཟདི༌གིཥ༌ཐེག༌ཟེཡཛྷ༌ཨིདྷ། སོཐ་ན་ཟཚོར་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐེག་ཆེདྷ་
ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་ཤེཥ་ན༌གཥར༌ཎོག་ཎོ་ཟདི༌ཡ༌ཨིདྷབྷ༌རཥ༌ གཥར༌ར༌མི༌ 
དྷོཡ༌ནི༌ཟདི༌གིཥ༌ཐེག༌ཟེཡཛྷ༌ཨིདྷ། ཟབྲཥ་བུ་ཟཚོར་ཕ་མེཐ་ནའི་ཐེག་ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་
ཤེཥ་ན༌གཥར༌ལུ་ཕ་ཟདི་ཡ༌ཨིདྷབྷ༌རཥ༌ གཥར༌ར༌མི༌དྷོཡ༌ནི༌ཟདི༌གིཥ༌ ཐེག༌ 
ཟེཡཛྷ༌ཨིདྷ། མི་ཟགྱུཡ་ཕའི་གཟེཡ་ཆེདྷ་ཕཞི་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། དེ་འང་ལྟ་ཕ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་
ནའི་གཟེཡ་ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་སེབྷཥ་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཟགྱུཡ་ཕ་
མེཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཟེཡ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། སྒོབྷ་ན་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་གཟེཡ་ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་
སེབྷཥ་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཕསྟདྷབྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཟེཡ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། 
སོཐ་ན་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་གཟེཡ་ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་སེབྷཥ་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། 
དུཥ་གསུབྷ་ཕསྟདྷབྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་གཟེཡ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟབྲཥ་བུ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐ་ནའི་གཟེཡ་
ཆེདྷ་ཟདི་ ཐ་ལྟོའི་སེབྷཥ་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་ཟགྱུཡ་ཕ་མེཐན་རཥ་
ཕརྟེདྷ་གཟེཡ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། དུཥ་གསུབྷ་གཅིག་སྦེ་ཕསྟདྷ་མིའི་བྷདྷ་ངག་ཟདི ཧེདྷ་རྟིང་མི་
ཟཕཐ་ཟཐཥ་ནའི་ཟདུ་ཤེཥ་སྤང་། བྷ་ཟོངཥ་ནའི་བྷདུདྷ་བྷ་ཕསུ་ཕཡ་སེབྷཥ་ཀྱི་ལདྷ་ཏག་
ཕཎོག ཐ་ལྟོ་ཟཛིདྷ་མེཐ་གདྷབྷ་ཁའི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཐགོ། ཕསྒོབྷ་ནི་མེཐ་ནཡ་ག་ནི་འང་མི་
ཕསྒོབྷ། ཡེང་ནི་མེཐན་རཥ་ཡེང་མེཐ་དྲདྷབྷ་གྱིཥ་ཕཟུང་། སྒོབྷ་མེཐ་ཡེང་མེཐ་ངང་ལཱི་ཧྲིར་
གྱིཥ་ཕལྟ། ཡང་རིག་ཡང་ཤེཥ་ཡང་གཥར་ལྷང་ལྷང་སྦེ་ལཡ་མི་དེ་ཡ་ བང་ཆུཕ་ཀྱི་སེབྷཥ་
ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། སྒོབྷ་ན་མེཐན་རཥ་ ཤེཥ་བའི་ཡུར་རཥ་ཟཐཥ་ཟཐཥན་ཨིདྷ། ཡེང་ནི་མེཐ་
ནཡ་ངོ་ཕོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གཥར་ཡི། སྣང་སྟོང་ཡང་གྲོར་གཥར་ཞིང་སྟོང་ན་ཟདི་ཉིཐ་ཆོཥ་
ཀྱི་སྐུ་ཨིདྷ།  
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ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟདི་རབྷ་ལཱི་ཕརྟེདྷ་ཏེ་བྷ་ཕསྒྲུཕཥ་ནཡ་ཥངཥ་རྒྱཥན་ཐ་ རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་དེ་
ཕསྒང་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། བྷཏཟ་ཅདྷ་དྲུགནོ་ཟདི་ཞཐ་ཥ་ལཱི་སྐྱེར་མིའི་གཐབྷཥ་ངག་ཟདི་ ལྟ་
ཕ་བྷ་བྷཐུདྷ་མི་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་འོཐ་རཱིང་འང་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཡང་བྱུང་
གི་ཡེ་ཤེཥ་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་ཕལྟ་ནི་ཐང་ལྟ་མི་ཟེཡ་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། ཕལྟ་ནི་ཐང་འངདྷ་ལྟ་མི་
ཅིག་ཟཙོར། ལྟ་མི་ཁོ་ཡ་ཟཙོརཛྷ་ཐ་བྷ་ཏོཕ་ན་དེ་ཕསྒང་ ལྟ་ཕ་ཞཐ་ཥཡ་སྐྱེརཛྷ་ཨིདྷ། ལྟ་
ཕའི་གཏིང་འང་དེ་ཡ་ལཱི་ཐུགན་ཨིདྷ། ལྟ་ཕ་ཟེཡ་ཕལྟ་ནི་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ། རྩ་མེཐ་སྟོང་
རྐྱང་སྦེ་བྷ་ལོཡཛྷ་ཐ་ ཐ་ལྟོའི་ཤེཥ་ན་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཡ་ རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོའི་
ལྟ་ཕ་ཟདི་ཨིདྷ། རྟོགཥ་མི་ཐང་བྷ་རྟོགཥ་ཟེཡ་དེ་ལཱི་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། སྒོབྷ་ན་བྷ་བྷཐུདྷ་མི་རྒྱ་
ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་འོཐ་རཱིང་འང་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ཏ་བྷར་ནའི་ཡང་སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་
ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་ཕསྒོབྷ་ནི་ཐང་སྒོབྷ་མི་ཟེཡ་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། ཕསྒོབྷ་ནི་ཐང་འངདྷ་སྒོབྷ་མི་
ཅིག་གཝདྷ་ཁཡ་ཟཙོརཏེ་ སྒོབྷ་མི་ཁོ་ཡ་ཟཙོརཛྷ་ཐ་བྷ་ཏོཕ་ནའི་ཕསྒང་ སྒོབྷ་ན་ཞཐ་ཥཡ་
སྐྱེརཛྷ་ཨིདྷ། སྒོབྷ་ནའི་གཏིང་འང་དེ་ཡ་ལཱི་ཐུགན་ཨིདྷ། སྒོབྷ་ན་ཟེཡ་ཕསྒོབྷ་ནི་ཅིག་ག་ནི་
འང་མེཐ། བྷ་ཤེཥ་ནའི་བླུདྷ་ཟཐིཕ་ཀྱི་ཐཕང་ལཱི་བྷ་ཏརཛྷ་ཐ་ ཐ་ལྟོའི་ཕཅོཥ་མེཐ་ཀྱི་ཤེཥ་ན་
གཥར་ལྷབྷ་ལྷབྷ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཁཡ་ ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་དེ་གི་ཏོག་ཁཡ་ཕཝག་མི་ཟདི་
སྒོབྷ་ན་ཨིདྷ། གདྷཥ་མི་ཐང་བྷ་གདྷཥ་ཟེཡ་དེ་ལཱི་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། སོཐ་ན་བྷ་བྷཐུདྷ་མི་རྒྱ་ཆེ་
དྲགཥ་སྦེ་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་འོཐ་རཱིང་འང་ ཡང་རིག་གི་ལིག་ལུ་ག་གཅིག་ལཱི་སོཐ་ན་སོཐ་ནི་
ཐང་སོཐ་མི་ཟེཡ་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། སོཐ་ན་བྷ་སོཐ་ནཡ་སོཐ་མི་ཅིག་གཝདྷ་ཁཡ་ཟཙོརཏེ་ 
སོཐ་མི་ཁོ་ཡ་ཟཙོརཛྷ་ཐ་བྷ་ཏོཕདྷ་ དེ་ཕསྒང་སོཐ་ན་ཞཐ་ཥཡ་ལྷོཐན་ཨིདྷ། སོཐ་ནའི་གཏིང་
འང་དེ་ཡ་ལཱི་ཐུགན་ཨིདྷ། སོཐ་ན་ཟེཡ་མི་བྷ་ན་རཥ་མེཐ་མི་ལཱི་ ཕག་ཆགཥ་ཟཁྲུར་ནའི་
ཐཕང་ལཱི་བྷ་ཏར་ཕཡ་ ཐ་ལྟོའི་ཕཅོཥ་མེཐ་ཡང་གཥར་ཟདི་ཡ་ ཕཅོ་ཁ་བྷ་རྐྱཕ་ནཡ་སྤང་
བླང་ག་ནི་འང་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཕཝག་མི་ཟདི་སོཐ་ན་རྣབྷ་ཐག་ཨིདྷ། ཐག་ན་ཐང་བྷ་ཐག་ན་
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ཟདི་དེ་ལཱི་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། ཟབྲཥ་བུ་བྷ་བྷཐུདྷ་མི་རྒྱ་ཆེ་དྲགཥ་སྦེ་གྱངཥ་ཁ་ལུ་ལ་འོཐ་རཱིང་
འང་ ཡང་རིག་སེབྷཥ་ཟདི་སྐུ་གསུབྷ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་ཕསྒྲུཕ་ནི་ཐང་སྒྲུཕ་མི་ཟེཡ་
གཉིཥ་སྦེ་མེཐ། ཟབྲཥ་བུ་སྒྲུཕ་མི་ཟདི་ཡ་ཡང་གིཥ་ཟཙོར་ཏེ་ སྒྲུཕ་མི་དེ་ཡ་ཟཙོརཛྷ་ཐ་བྷ་
ཏོཕདྷ་ དེ་ཕསྒང་ཟབྲཥ་བུ་ཞཐ་ཥཡ་ལྷོཐན་ཨིདྷ། ཟབྲཥ་བུའི་གཏིང་འང་དེ་ཡ་ལཱི་ཐུགན་
ཨིདྷ། ཟབྲཥ་བུ་ག་ཅི་འོཐན་ཅིག་ཕསྒྲུཕ་ནི་ག་ནི་འང་མེཐ་མི་ལཱི་ སྤང་བླང་རུ་ཐོགཥ་ཀྱི་
ཐཕང་ལཱི་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་ ཐ་ལྟོའི་སེབྷཥ་ཡང་གཥར་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ཟདི་ ངོ་ཤེཥ་ཏེ་སྐུ་གསུབྷ་
ཡང་ལཱི་རྟོགཥ་མི་ཟདི་ ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ། རྟག་ཆཐ་
ཀྱི་བྷཏཟ་ཕརྒྱཐ་ཐང་བྲར་ཕའི་སེབྷཥ་ཟདི་ ག་གི་ཕྱོགཥ་ལཱི་འང་བྷ་ཟགྱོ་ཕའི་ཐབུ་བྷ་ཟེཡཛྷ་
ཨིདྷ། དྲདྷ་སེབྷཥ་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ་མི་ལཱི་རིག་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ངོ་ཕོ་སྟོང་ན་ཡང་ཕཞིདྷ་གཥར་
ཕའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཅདྷ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཕདེ་གཤེགཥ་སྙིང་ནོ་ཟེཡ་ཕའི་མིང་སྦེ་
ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ཟདི་གི་ཐོདྷ་ཐག་ཤེཥདྷ་ག་གིཥ་འང་བྷཏཡ་ཕྱིདྷབྷ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་
ཤེཥ་ཡཕ་པཡ་ཕྱིདྷ་འང་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་རཥ་ཟཐཥན་བྷ་ཙཐ་ བྷཏཟ་རཥ་བྷ་ན་རཥ་
ཟཐཥ་ནི་ཟདི་གིཥ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེདྷ་ནོ་ཟེཡ་མིང་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། དེ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་དེ་གི་ངོ་
ཕོ་རྟོགཥ་མི་ཐང་བྷ་རྟོགཥ་ནའི་ཁྱཐ་ནཡ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཏཡ་ན། ཕདེ་ཕ་ཐང་
སྡུག་ཕསྔར་ཆ་བྷབྷ་གྱི་གཞི་སྦེ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ དེ་ལཱི་ཀུདྷ་གཞི་ཟེཡ་ཕའི་མིང་
ཕཎགཥན་ཨིདྷ། ཕཞང་ནོ་མེཐ་ནཡ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་ངང་ལཱི་གདྷཥ་ནའི་སྐཕཥ་ཀྱི་སེབྷཥ་
གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཏ་བྷར་གྱི་ཤེཥ་ན་ཟེཡ་ཕའི་མིང་ཕཎགཥན་ཨིདྷ། 
ཕཞང་ནོའི་རྣབྷ་རྟོག་ཐང་སྙདྷ་ནོའི་མིང་ག་དེ་སྦེ་ཡ་ཕཎགཥ་རཱིང་ ཐོདྷ་ངོ་བྷ་ལཱི་ཐ་ལྟོའི་
སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་རཥ་ ཟདི་མེདྷ་ནའི་གཝདྷ་ལྷགན་ཁཥ་ལུདྷ་མི་ཟདི་ གླངབྷོ་ཆེ་ཏོཕ་རཱིང་རྐང་
རྗེཥ་ཟཙོར་མི་ཐང་ཟདྲ། སྟོང་གསུབྷ་ཆ་བྷབྷ་ཐང་དྲདྷ་རཱིང་རྩ་རཥ་ཟཏོཕ་མི་སྲིཐ། 
སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་བྷ་རྟོགཥ་ནའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཅིག་གཝདྷ་ཁ་རཥ་མི་ཟཏོཕ། ཟདི་ངོ་བྷ་ཤེཥ་
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ནཡ་ཕྱི་ཁ་ལཱི་སེབྷཥ་ཟཙོར་རཱིང་ ཡང་གིཥ་གཝདྷ་ཟཙོརཛྷ་ཐ་ཡང་ཟདི་ག་དེ་སྦེ་ཟཏོཕ་ནི་མི་
ཟཏོཕ། ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་རྩ་རྒྱཥ་ཅིག་གིཥ་མི་བྷང་གི་སྦུག་དྷ་ ལྟཐབྷོ་སྟོདྷབྷ་ཐ་ ཡང་བང་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཡང་ངོ་བྷ་ཤེཥན་ཕཟུབྷ་ཟཙོར་མི་འང་ ཡང་ཟདི་གཝདྷ་སྦེ་ཟཚོར་མི་དེ་
ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ངོ་ཕོ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་གདྷཥ་ལཱིགཥ་བྷ་བྷཏོང་ནི་ཟདི་གིཥ་ སྣང་ཕ་ཟདི་སེབྷཥ་
ཨིདྷབྷ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་ཟཁོཡ་ཕའི་དྷང་ཟཁྱབྷཥ། ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཨིདྷབྷ་བྷ་
བྷཏོང་ཕཡ་ཏཡ་ན་ཟདི་ཕསྒྲིཕཥ། ཟཁོཡ་ཕ་ཐང་ཏཡ་ན་གཉིཥནོ་ལཱི་ངོ་ཤེཥན་ཐང་བྷ་ཤེཥན་
མབྷ་བྷ་གཎོགཥ་ དུབྷ་གྲ་ཅིག་རཥ་ཕཡ་དྷ་ཁྱཐ་ནཡ་མེཐ། ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་གཝདྷ་སྦེ་
བྷཏོངབྷ་ཐ་ཟཁྲུརཛྷ་ཨིདྷ། ཟཁྲུར་མི་ཐང་བྷ་ཟཁྲུར་མིའི་ངོ་ཕོ་ཟདི་གཅིག་ཡ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་
ཅདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་གཉིཥ་སྦེ་མེཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་བྷ་ཕཅོ་ཕཡ་ཡང་གི་ངང་ལཱི་
ཕཝགན་ཐ་གྲོར་ཟོང་། ཟཁྲུར་ན་དེ་ཡ་སེབྷཥ་སྦེ་བྷ་ཤེཥདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཐག་ཟདི་ དུཥ་
དྷབྷ་འང་རྟོགཥ་མི་ཚུགཥན་རཥ་ ཡང་ལཡ་ཡང་བྱུང་གི་རིག་ན་ཟདི་ལཱི་ ཡང་གིཥ་ཡང་ལཱི་
ཕལྟ་ཐགོ། སྣང་ཕ་ཟདི་ཚུ་ཧེ་བྷ་ག་ཏེ་རཥ་ཟཏོདྷབྷ་ཨིདྷ་དྷ། ཕཡ་དུ་ག་ཏེ་ལཱི་གདྷཥན་ཨིདྷ་
དྷ། བྷཇུག་ལཱི་ག་ཏེ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་ཕལྟཛྷ་ཐ་ ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་རྫིང་དྷང་ཨོ་ར་ཕཟུབྷ་སྦེ་ རྫིང་
དྷང་རཥ་ཟཕུཡ་རཱིང་རྫིང་རཥ་རོགཥ་སུ་ཅིག་མེཐ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་སྣང་ཕ་ཟདི་ སེབྷཥ་རཥ་
ལཡ་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་རཥ་ལཡ་ཏེ་སེབྷཥ་སྦེ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཟདི་ཀུདྷ་
ཤེཥ་ཐང་ཀུདྷ་རིག་སྟོང་གཥར་ཟདི་ཨིདྷ། ཧེ་བྷ་རཥ་གཥར་སྟོང་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནཡ་གདྷབྷ་
ཁ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ངོ་བྷ་སྦེ་བྷཏོངབྷ་ཐ་ལཱི་ གཎདྷ་ཟཁེར་ཥོང་མི་ཟདི་ཡ་
ཆོཥ་ཉིཐ་ཨིདྷ། ཨིདྷ་ནའི་རྟགཥ་ཟདི་སྣང་སྲིཐ་ཆ་བྷབྷ་འང་ ཡང་གི་སེབྷཥ་སྦེ་བྷཏོང་སྟེ་
སེབྷཥ་ཟདི་ཡ་བྷཏོངབྷ་ཐ་ གདྷབྷ་ཁ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྟོགཥན་ཨིདྷ། ཆོཥ་ཉིཐ་གོ་ཕའི་ཐཔེ་སྦེ་
གདྷབྷ་ཁ་ཕཝག་རཱིང་ སྐཕཥ་ཅིག་ཟུཡ་མབྷ་གོ་མིའི་ཕར་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཟདིནི་
རིག་ཕཅཥ་སྦེ་སྟོང་ན་ག་ནི་འང་གཥར་མི་ཅིག་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་ཟདིནི་རིག་ན་མེཐ་ནའི་
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སྟོང་ན་ཐང་ཤེཥ་ན་མེཐ་ནའི་སྟོང་ན་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ཐག་ཟདི་གདྷབྷ་ཁ་
གིཥ་ཐཔེ་མི་ཕཏུཕ། ཡེང་ནི་མེཐ་ནཡ་དེ་ཡའི་ངང་ལཱི་ཕཝག་ཞིག སྣང་ཕ་ཀུདྷ་རོཕ་ཥོ་ཥོ་སྦེ་
ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཚུ་འང་ ཕུཐ་རོག་གཅིག་འང་ཕདེདྷ་ནཡ་བྷ་གྲུཕ་ནཡ་ཞིག་ཟགྱོ་ཐོ་ཕཟུབྷ་
ཨིདྷ། ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་སྣོཐ་ཕཅུཐ་ཐང་ཟཁོཡ་ཟཐཥ་ཆ་བྷབྷ་ཡ་ ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་རྐྱངབྷ་
གཅིག་གི་བྷཏོང་ཏངཥ་ཅིག་ཨིདྷ། དྷབྷ་ཅིག་གི་ཚེ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཟདི་ཟགྱུཡཛྷ་ཐ་ ཕྱི་ཁའི་
ཟགྱུཡ་ཕ་དེ་ཚུ་བྷཏོང་སྣང་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ག་ཡ་སེབྷཥ་ཀྱི་བྷཏོང་ལཱིགཥ་ཅིག་
ཨིདྷ། ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་ཥོ་ཥོ་སྦེ་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ཕྱི་ཁཡ་མུ་སྟེགཥ་ན་རྟག་ཆཐ་གཉིཥ་
སྦེ་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ཐེག་ན་རིབྷ་ན་ཐགུནོ་གི་ལྟ་ཕ་སྦེ་བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ཥོ་ཥོ་སྦེ་བྷཏོང་སྟེ་བྷ་
ཟདྲཛྷ་བྷཏོང་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཥོ་ཥོ་སྦེ་ཕཟུང་སྟེ་ཥོ་ཥོའི་ཞེདྷ་ན་གིཥ་ཟཁྲུརཛྷ་ཨིདྷ། སྣང་ཕ་
ག་ཡ་སེབྷཥ་སྦེ་ཤེཥ་མི་ཟདི་ བྷཏོང་སྣང་ལཡ་རཱིང་ཟཛིདྷ་ན་མེཐ་མི་ཟདི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཨིདྷ། 
སྣང་ཕ་ཟདི་བྷ་ཟཁྲུར་ཟཛིདྷ་ན་གིཥ་ཟཁྲུརཛྷ་ཨིདྷ། ཟཛིདྷ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཟདི་སེབྷཥ་སྦེ་
ཤེཥདྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། ག་ཅི་བྷཏོང་མི་ཆ་བྷབྷ་སེབྷཥ་ཀྱི་སྣང་ཕ་གིཥ་
བྷཏོངབྷ་ཨིདྷ། ཕྱི་སྣོཐ་ཀྱི་ཟཇིག་རྟེདྷ་བེབྷ་ནོ་སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། དྷང་ཕཅུཐ་ཀྱི་
སེབྷཥ་ཅདྷ་རིགཥ་དྲུག་སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། བྷཏོ་རིཥ་ལྷ་ཐང་མིའི་ཕདེ་ཕ་བྷཏོང་
མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། བྷ་ཤེཥ་
ནའི་ཉོདྷ་བྷོངཥ་དུག་ལྔ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། ཡང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེཥ་ཀྱི་རིག་ན་སྦེ་
བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། ཕཞང་ནོའི་རྣབྷ་རྟོག་ཐང་ཏཡ་ན་སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ། 
ཕདུཐ་ཐང་ཟདྲེ་གི་ཕཡ་ཆཐ་སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ། ལྷ་ཐང་ཐངོཥ་གྲུཕ་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་
བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། རྣབྷ་ནཡ་ཐག་ན་བྷ་ཟདྲཛྷ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། རྣབྷ་
རྟོག་མེཐ་ནཡ་རྩེ་གཅིག་ཁཡ་གདྷཥ་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། ཐངོཥ་གཟུགཥ་ཥོ་ཥོའི་ཁ་ཐོག་
སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། བྷཙདྷ་མེཐ་སོཥ་ན་མེཐ་ནཡ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། 
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གཅིག་ཐང་ལུ་ལ་གཉིཥ་སྦེ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། འོཐ་ཐང་མེཐ་ཟེཡ་ག་ཏེ་འང་བྷ་གྲུཕ་
ནཡ་བྷཏོང་མི་འང་སེབྷཥ་ཨིདྷ། སེབྷཥ་རཥ་གཝདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ། 
སེབྷཥ་ཟདི་བྷ་ཟགགཥ་ནཡ་སྣང་ཕ་ག་ཅི་འང་ལཡ་ཟོང་། ལཡ་རཱིང་རྒྱ་བྷཙོའི་ཆུ་ཐངརྦ་
རླཕཥ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། གཉིཥ་སྦེ་མེཐ་ནཡ་སེབྷཥ་ཀྱི་ཏོག་ཁཡ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། ཕཎགཥ་ནིའི་བྷ་
ཕཀག་ནཡ་མིང་སྦེ་ག་ཅི་ཕཎགཥ་རཱིང་ ཐོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་ཟདི་གཅིག་རཥ་མེཐ། གཅིགནོ་
ཟདི་འང་གཞི་རྩ་མེཐ་ནའི་རྩ་སྟོངཥ་ཨིདྷ། ག་ཏེ་གི་ཁ་ཐུག་འང་བྷཏོང་ནི་གཅིག་འང་མེཐ། 
ཐངོཥ་ནོ་སྦེ་བྷཏོང་ནི་མེཐ་ནའི་ཁཡ་ ག་ནི་འང་གྲུཕ་གྲུཕན་མེཐ། སྟོང་རྐྱང་སྦེ་བྷཏོངབྷ་
མེདྷ་ནཡ་ རིག་ན་སྦེ་ལཡ་ཕའི་བྷཐངཥ་ཨིདྷ། ཥོ་ཥོ་སྦེ་བྷ་བྷཏོང་ཕཡ་གཥར་སྟོང་ཟུང་
ཟཇུག་ཐབྱེ་ཕ་མེཐ་ནའི་ཡང་ཕཞིདྷ་ཨིདྷ། ཐ་ལྟོ་ཡང་གི་སེབྷཥ་གཥར་ཧྲིག་ཧྲིག་ཟདི་ 
ཨིདྷབྷ་བྷཏོང་རཱིང་དེ་ཨིདྷབྷ་ངོ་མི་ཤེཥ། ཡང་ཕཞིདྷ་མེཐ་རཱིང་བྷཥ་སུ་ཐངོཥ་སུ་སྦེ་མོངབྷ་
ཨིདྷ། ཟདི་ཡ་བྷཥ་སུ་བླངཥདྷ་ཆ་བྷབྷ་གྲོར་ཞིདྷ་དྷ་ རིག་ན་ལཱི་དྲག་ཝདྷ་མེཐ་ནཡ་
རྟོགཥ་ཟོང་། ཏིར་ཐང་ཨོབྷ་ཟདི་བྷཡ་གྱི་རྒྱུ་ཨིདྷ་རཱིང་ བྷ་ཕཙིཡ་བྷ་ཐཀྱོགཥ་ནཡ་བྷཡ་ཁུ་མི་
ཟཏོདྷ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏབྷཥ་ཅཐ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་སྙིང་ནོ་ཐངོཥ་ཨིདྷ་རཱིང་ བྷཥ་
སུ་བྷ་བླངཥདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཟདི་ཥངཥ་མི་རྒྱཥ། བྷཥ་སུ་བླངཥདྷ་དྷོཡ་རྫིན་འང་གྲོརཛྷ་
ཨིདྷ། སཕ་བྷ་ཤེཥ་རཱིང་ངོ་བྷ་སྦེ་ཏག་ཕཅཐ། ཡང་གི་ཁ་ལཱི་མོང་མིའི་གུ་ཡབྷ་ཟདི་ལཱི་ 
གཝདྷ་གྱིཥ་དེ་གི་བྲོཛྷ་སཕ་མི་ཐགོ། ཟདི་བྷ་རྟོགཥདྷ་ནཎྜི་ཎ་འང་ཟཁྲུར་ཟོང་། ཐེག་ན་
རིབྷ་ན་ཐགུའི་ཕལཐ་ན་ཐང་ཤེཥ་བ་ག་ཡ་བྷཁཥ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ བྷ་བྷཏོང་ཕའི་ཏག་རིང་གི་རོ་
རྒྱུཥ་ཟཙོར་ཐོ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ལཱིནི་དུབྷ་གྲ་ཅིག་འང་སོ་རོགཥ་ཁཡ་མི་ལྷོཐ། 
ཟདི་རྟོགཥདྷ་ཐགེ་སྡིག་ཡང་ཥཡ་གྲོརཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་བྷ་རྟོགཥདྷ་ཐགེ་སྡིག་ག་ཅི་ཟཕཐ་རཱིང་ 
བྷཏོ་རིཥ་ཐང་ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་གྱི་རཥ་ཕཥག་ཟོང་། ཡང་སེབྷཥ་སྟོང་ནའི་ཡེ་ཤེཥ་ཟདི་
རྟོགཥན་ཅིག་ ཐགེ་སྡིག་གཉིཥ་ཀྱི་པདྷ་འོདྷ་ག་ནི་འང་བྷ་གྲུཕན་ཅིག་ཨིདྷ། ཕཡ་སྣང་སྟོང་
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ནའི་ཁབྷཥ་ལཱི་ཆུ་མི་ཆགཥ་ཐོ་ཕཟུབྷ་ སྟོང་ན་ཉིཐ་ལཱི་འང་ཐགེ་སྡིག་གི་ཡུར་བྷ་གྲུཕན་ཅིག་
ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཡང་རིག་བྷངོདྷ་སུབྷ་ཐངོཥ་བྷཏོང་སྦེ་ གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར་ཟདི་ཡ་
བྷཆོག་གྱུཡ་ཨིདྷ། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཡང་རིག་ཟདི་ཡ་ཤུབྷ་ཚུཐན་ཟཕཐ་ཞིག ཞཕ་རྒྱ། ཨེ་བྷ་
རིག་ན་ངོ་སོཐ་གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར་ཏེ༔ བྷ་ཟོངཥ་ཕྱི་ཡཕཥ་སྙིགཥ་བྷའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཐོདྷ༔ 
རྒྱུཐ་ལཱིང་བྷདྷ་ངག་ཡང་གིཥ་བྷོཥ་ན་ཀུདྷ༔ ཐགོཥ་ན་བྷཐོཡ་ཕསྡུཥ་ཉུང་ཕ་ཟདི་སྦྱཡ་ཡོ༔ ཐ་
ལྟ་སྤེར་འང་རིདྷ་ཆེདྷ་གཏེཡ་དུ་སཥ༔ བྷ་ཟོངཥ་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཐང་ཟཕྲཐ་ནཡ་ལོག ཥ་བྷ་འ༔ 
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ རིག་ན་བྷངོདྷ་སུབྷ་ངོ་སོཐ་ནའི་ཕསྟདྷ་ཕཅོཥ༔ གཅེཡ་བྷཏོང་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཨོ་རྒྱདྷ་གྱི་བྷཁདྷ་ནོ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་སྦྱཡ་ཕ༔ 
ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཕཡ་དུ་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔  ༔ 
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༼༡༥༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི༔ ཟཆི་ལྟཥ་བྷཙདྷ་བྷ་
ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

 
༁ྃ༔   ཞི་ཁྲོ་ཡང་གཥར་སྐུ་གསུབྷ་ལྷ་ར་ཟདུཐ༔ ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་ན་ཡང་
གྲོར་ཆ་རྐྱེདྷ་དུ༔ ཟཆི་ཕ་ཕརྟག་ཏཕཥ་བྷཙདྷ་བྷ་ཡང་གྲོར་ཕསྟདྷ༔ ཟདི་ར་འང་འང་ལྟོཥ་ཤིག་རིགཥ་ཀྱི་བུ༔ ཥ་བྷ་
འ༔ ཧ་ཁ་ཁ། རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ཟདུཥ་ནའི་རཥ་ཐང་རྐྱེདྷ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་གྲུཕ་ནའི་མིག་ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་
བྷའི་ལ་ཁྲག་གི་ཕུངནོ་སྐྱོ་སི་སི་ཟདི་ ཕརྟདྷ་ཎོག་ཎོ་ཅིག་གདྷཥ་མི་ཚུགཥ། ཐཔེཡ་དྷ་རླུང་
བྷའི་སྦུག་གི་ཐཀཡ་མེ་ཐང་ཟདྲ། ཤི་ནིའི་རྐྱེདྷ་སྦེ་བྷ་གྱུཡན་ཅིག་ག་ནི་འང་མེཐ། དེ་འང་
དྷབྷ་ཟོང་ག་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐན་རཥ་ ཧ་རྟག་ཡ་ཤི་ནི་ལཱི་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ཐགེ་ཕ་ལཱི་
ཕརོྩདྷ་ཐགོ། ཟགྲོ་ཕ་མི་ཚུ་ཤི་ནིའི་རྐྱེདྷ་ཟདི་གཉིཥ་འོཐ། ཚེ་བྷ་རོགཥ་ནཡ་ཤི་ནི་ཐང་ཚེ་
ཞཐ་དེ་ཤི་ནི་གཉིཥ་ཨིདྷ། ཚེ་བྷ་རོགཥ་ནཡ་དེ་ཟཕྲར་རཥ་ཤི་ནི་ཟདི་ཟློག་ཏཕཥ་རིབྷ་གྲོ་
ཟཕཐདྷ་ཕཀག་ཚུགཥ། ཚེ་ཞཐ་དེ་ཤི་ནི་ཟདི་བྷཡ་རོགཥ་ནའི་ཐཀཡ་མེ་ཐང་ཆ་ཟདྲ། རིབྷ་
གྲོ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟློག་ཏཕཥ་མེཐན་རཥ་ཟགྱོ་ཆ་ཕསྒྲིག ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕརྟག་
ཐགོན་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེག་ཁག་ཆེ། ཟདི་ལཱི་སྤྱི་ཐོདྷ་ལྷབྷ་ན་དྲུག་གིཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ཕྱིའི་
ཤི་རྟགཥ། དྷང་གི་ཤི་རྟགཥ། གཥང་ཕའི་ཤི་རྟགཥ། རིང་ཕའི་ཤི་རྟགཥ། ཉེ་ཕའི་ཤི་
རྟགཥ། ཤི་རྟགཥ་ཏོཡ་བུ་ཐང་དྲུག་གིཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། དེ་ལཱི་ཐང་ན་ཡ་ཤི་ནི་ཕརྟགཥ་ནའི་
ཕསྒང་། བླ་བྷ་ཡི་ཐབྷ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཚུ་ཙོགཥ་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཏེ་བྷཆོཐ་ཐགོ། ཆོཥ་སྐྱོང་སྲུང་བྷ་
ཚུ་གཎོཡབྷ་གིཥ་ཐུགཥ་ཐགྱེཥ་ཕཅུག་ཐགོ། བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ཚུ་ལཱི་ཙོགཥ་དྲངཥ་ཏེ་ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་སྦྱིདྷ་ན་གཎང་ཐགོ། དེ་རཥ་ཤི་ནི་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་
ཐགོ། ཐང་ན་ཕྱིའི་ཤི་རྟགཥ་ལ་ཁྲག་ཕུང་ནོ་ལཱི་ ཤི་རྟགཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟབྱུང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་
ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་འང་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་གིཥ་ཕསྡུ་མིའི་ཕུངནོ་ཟདི་ ཞིག་ཟགྱོ་ནིའི་
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བྷངོདྷ་རྟགཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཧེ་བྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཧེ་བྷ་ཕ་པོཛྷ་ཆུང་ཀུ་ཟགྱོ་ཟོང་། ཐཕང་ནོ་སྒོ་ལྔ་
གཥར་ཎོག་ཎོ་མི་ཟོང་། ངཡ་རངཥ་ཏེ་ཁ་ས་དྲགཥ་སཕ་ཐགོ་བྷདྷོ། སེབྷཥ་ཙིག་སྟེ་ཟོངབྷ་
ཨིདྷ། སེབྷཥ་ཟདི་འཡ་ཡིཡ་ཕཎང་སྐྱོ་སྟེ་རྨི་རབྷ་འང་ཟཚུཕ་ཟོང་། གཤིཥ་ཁ་ཟགྱུཡ་མི་ཐང་
ལ་བྷཐོག་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ཟགྱུཡ་མི་ཚུ་ ཚེ་ལཱི་ཕཡ་ཆཐ་ཟོང་ནིའི་བྷངོདྷ་རྟགཥ་ཨིདྷ། ལྷག་ནཡ་
དུ་གཟུགཥ་ཀྱི་ཤི་རྟགཥ་ཎདྷ་ཎདྷ་ཟདི་ རྐང་རག་གི་སེདྷ་བྷོའི་ཕཡ་དྷ་ཁྲག་མེཐ་ནཡ་ཕཀྱག་
བྷཥདྷ་ ཟླཛྷ་ཐགུ་གི་ཉིབྷ་ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ཟོང་། མིག་ཎོའི་སྐྱི་འརདྷ་ཟླཛྷ་ལྔ་རཥ་ཤི་ཟོང་། 
ལྟག་ཀོ་ཁའི་སྐྱ་འཡ་ལྟ་རོངདྷ་ཟླཛྷ་གསུབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཆུ་ཐང་ཧ་ཛྷ་ཧག་ཚིའུ་གསུབྷ་
སྡེཕ་གཅིག་ཁཡ་བྱུངདྷ་ཤི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཆུ་ཟདི་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་གཉིཥ་སྦེ་ཟཏོདྷ་ནི་ཐང་ ལ་ཚུ་
ག་ཡ་ལྷག་ལྷུག་སྦེ་ཟཇཡ་ནི། ཆུ་ཐང་ཧ་ཛྷ་ཕརཡ་ཁུ་བྷབྷ་གཅིག་ཁཡ་ཟཏོདྷ་ནི་ཐང་ ཧེ་
བྷ་མེཐ་ནའི་དྲིབྷ་གཟུགཥ་ཁ་རཥ་བྷདྷབྷ་ནི། ཧེ་བྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲ་ཕའི་སོཐ་ན་གྱུཡ་ཏེ་ངོ་ཙ་ནི་
མེཐན་ཐང་ངོ་བྷཐངཥ་ཟགྱུཡ་ནི། སྐཐ་ཤུགཥ་བྷཥ་ནི་ཐང་མིག་ཎོའི་ལྟ་ཏངཥ་བྷཥ་ནི། 
ལྷ་ནའི་ལྟག་ལཱི་ཙཐན་གིཥ་གང་ནི་ཐང་ མིག་ཎོ་གིཥ་གཟུགཥ་བྷ་བྷཏོངབྷ་ཟགྱོ་ནི་འངདྷ་
ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་བྷཏོང་ནི། སྐཐ་མི་གོ་ནི་ཐང་ཕར་རོག་སྦེ་གོ་ནི། དྲིབྷ་མི་ཙོཡ་ནི་ཐང་ཕྱི་ཟགྱུཡ་
སྦེ་ཙོཡ་ནི། བོྲཛྷ་མི་ཙོཡ་ནི་ཐང་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་ཙོཡ་ནི། རུག་བ་མི་ཙོཡ་ནི་ཐང་ཕྱི་ཟགྱུཡ་སྦེ་
ཙོཡ་ནི། མིག་རྫིབྷ་ཕོག་སྟེ་སྤྱི་གཙུག་གི་རླངཥབྷ་ཆཐ་ཆཐན་དེ་ཚུ་ ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེའི་
རག་ནཡ་ཚུཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། གཝདྷ་འང་ལཱིཥ་ལཱི་དྷ་ཙ་མེཐ་ནའི་ཕསྒང་། མིག་ཎོ་
གཉིཥ་བྷཛུཕ་བྷོ་གིཥ་ཨེཕན་ཐ་ ཟོཐ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་བྷཏོང་ཟོང་། དེ་འང་མིག་ཎོ་གའོདྷབྷ་གི་
ཟོག་རཥ་མེཐ་ནཡ་གྱུཡ་ཥོངདྷ་ ཟླཛྷ་དྲུག་རཥ་ཤི་ཕཡ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། ལྟག་རཥ་མེཐདྷ་
ཟླཛྷ་གསུབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ལྷ་ནའི་ཁ་ཐུག་རཥ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་གཅིག་རཥ་ཤི་ཟོང་། རྣབྷ་
ཅོའི་ཁ་ཐུག་རཥ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་རཥ་ཤི་ཟོང་། གའཥན་གི་མིག་ཎོའི་ཟོག་རཥ་མེཐན་
སྦེ་གྱུཡདྷ་ ཝག་ཕཅུ་ཏབྷ་རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ། གཉིཥ་ན་རྣབྷ་ཅོ་བྷཛུཕ་བྷོ་གིཥ་
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ཕཀགན་ཐ་ལཱི་ ཚེཥ་གཅིག་གི་དྲོ་ན་འུཡ་སྒྲ་ཟདི་མེཐན་གྱུཡདྷ་ རོ་དྲུག་གི་དུཥ་ལཱི་ཤི་ནི་
ཨིདྷབྷ་ཤེཥན་ཟཕཐ་ཐགོ། ཝག་གཉིཥ་ཀྱི་ཕཡ་དྷ་མེཐདྷ་རོག་དྲུག་ཐང་ཟླཛྷ་གཉིཥ་ཀྱི་དྷང་
ཟཁོཐ་ལཱི་ཤི་ཟོང་། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཝག་རུ་རུ་གིཥ་ཟླཛྷ་གསུབྷ་གསུབྷ་གྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་ངེཥ་
ནཡ་དུ་ཤི་ཟོང་། ཚེཥ་གྲངཥ་གསུབྷ་ཐང་ཕཞི་ལཱི་མེཐན་གྱུཡ་རཱིང་ ཟླཛྷ་གསུབྷ་གསུབྷ་དྷང་
དྷ་ངེཥ་ནཡ་དུ་ཤི་ཟོང་། ཚེཥ་གྲངཥ་ཎདྷ་ཎདྷ་རྐྱངབྷ་གཅིག་འང་ངེཥ་ན་མེཐ་ཟེཡ་གསུངཥ་
ཡི། གཝདྷ་འང་ཤི་རྟགཥ་ཁྲོཥ་ཏེ་ཙིག་ནི་ཐང་། ག་ཏེ་སོཐ་རཱིང་ཟདྲོག་བྱེར་ཟཏཕ་ནི་ཐང་། 
ཐག་སྣང་ཚུ་འང་མེཐན་ཟགྱོ་ནི་ཐང་། བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཞེ་སང་རང་ནི། ག་ཏེ་སོཐ་རཱིང་
སེབྷཥ་སྐྱོ་སྟེ་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷོ་ནི། ཆོཥ་ཐང་བྷཐུདྷ་ནའི་ཆ་ཡོགཥ་ཟབྲར་ཐགོ་བྷདྷོ་ནི། ཟཁོཡ་
ཕའི་ཞང་ཟིང་ལཱི་ཡེང་ནིའི་ལཱ་ལཱི་ཐགཟ་ནི། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཞེ་སང་ང་རྒྱར་ཕྲག་ཐོག་རང་ནི་ཚུ་
ག་ཡ་ གཤིདྷ་རྗེའི་རག་ནཡ་ཚུཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། དེ་ཚུ་ཕྱི་ཁའི་ཤི་རྟགཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། 
ཤི་ནི་བླུཛྷ་ཐ་ཕཟློག་ནི་འོཐན་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། དེ་ཚུ་ཟློག་ཏཕཥ་ཤི་བླུའི་དྷང་དྷ་ཕལྟ་ཞིག 
གཉིཥ་ན་དྷང་གི་ཤི་ནི་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཟདི་ རླུང་ལཱི་ཕརྟག་ན་ཐང་རྨི་རབྷ་ཕརྟག་ན་གཉིཥ་
འོཐ། ཐང་ན་རླུང་ལཱི་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་འང་ཉིདྷ་ནུཕ་དུཥ་ཙོཐ་
བྷབྷ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ ཚེཥ་གཅིག་གི་དྲོ་ན་གདྷབྷ་རངབྷ་ཐ་ མོག་མོག་སྦེ་གཟུགཥ་
ཕྲང་སྟེ་རྣབྷ་སྣང་ཆོཥ་ཕདུདྷ་གྱི་སོཐ་ཏངཥ་ཁཡ་སོཐ་སྦེ་ དེ་ཕསྒང་རླུང་ཟདི་ དྷང་དྷ་རཥ་
ཟགྱོ་ཏངཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་ཕསྒང་རླུང་ཟདི་ལྷ་ནའི་ཐོང་གའོདྷ་བྷ་རཥ་ཟགྱོ་ཕ་
ཅིདྷ་ ཝག་གསུབྷ་གྱི་དྷང་ཟཁོཐ་ཡ་རླུང་འང་ལྷ་ནའི་ཐོང་གའོདྷ་བྷ་རཥ་ཏོདྷ་ཟགྱོཛྷ་ཨིདྷ། 
དེ་རཥ་ཚེཥ་ཕཞི་གི་དྲོ་ན་ཟཏོདྷ་ཥ་ཥོཡ་ཏེ་ ལྷ་ན་གའཥ་རཥ་ཝག་གསུབྷ་གྱི་ཕཡ་དུ་
ཟཏོདྷ་ཟོང་། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཝག་གསུབྷ་གསུབྷ་གའཥ་གའོདྷ་གཉིཥནོ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་ཥོཡ་
ཡི་ཥོཡ་ཡི་ཏོདྷ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ ཝག་གྲངཥ་བྷ་ཟཚོར་ཕཡ་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་ཕརྩི་ཐགོ། 
དེ་སྦེ་བྷ་ཟཚོར་ཕཡ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་ཟཏོདྷ་མི་རཥ་ ཟླཛྷ་ཕྱེཐ་ཐང་གཉིཥ་རཥ་གོ་རིབྷ་ཥོཡ་
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ཏེ་ཏོདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཟླཛྷ་དྲུག་རཥ་ཤི་ནི་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཟླཛྷ་གཅིག་རཥ་གོ་རིབྷ་ཥོཡ་ཏེ་ཏོདྷ་
ན་ཅིདྷ་ རྐྱེདྷ་ངདྷ་རྩུཕ་དྲགཥ་ཚུ་ཟོངབྷ་སྦེ་ཕལཐན་ཨིདྷ། ཟླ་ཕྱེཐ་རཥ་ཥོཡདྷ་དྷ་ཙ་ཤུགཥ་
ཅདྷ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཝག་ཐག་ན་ཅིག་ཥོཡདྷ་ཁ་ངདྷ་ཚིག་ངདྷ་ཚུ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཝག་ཕཅུ་ཏབྷ་
གྱི་ཕཡ་དྷ་ཥོཡ་བྷ་ཕཏུཕདྷ་ དྷབྷ་ཥོཡཛྷ་ཅིག་ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ལྷ་ན་གཉིཥ་ཐང་ཁ་
གསུབྷ་ཆ་རཥ་སྡེཕ་གཅིག་ཁཡ་ཏོདྷ་དྷ་ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་ལཱི་ཤི་ཟོང་། ལྷ་ནའི་ཟགྱོ་ཏངཥ་ཆཐ་དེ་
ཁའི་དྷང་རཥ་ཏོདྷ་དྷ་དེ་ཟཕྲར་རཥ་ཤི་ཟོང་ཟེཡ་ཕལཐ་འོཐ། གཉིཥ་ན་རྨི་རབྷ་གྱི་ཤི་
རྟགཥ་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཟདི་ ཕྱི་རཱི་ཐང་ནུཕབྷོ་ཕྱེཐ་ལཱི་རྨི་རབྷ་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐ། དྲོ་ནའི་དུཥ་
རཥ་གདྷབྷ་རངབྷ་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ བྱི་ལི་ཐང་ས་ཐཀཡ་གཐོང་ཐཀཡ་གུ་ཕཝོདྷ་ཏེ་ ལཡ་ཕྱོགཥ་
ཁ་ཐུག་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཟགྱོ་ཕཡ་བྷཏོངདྷ་ རྒྱརནོ་གིཥ་སོག་ཕཅཐ་དེ་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་སྦེ་
ཨིདྷ། སྟག་བྷོ་ཐང་ཛྷབྷོ་གི་ཡོ་གུ་ཝོདྷ་མི་ཐང་ བྷ་ཧེ་པགན་ཐང་རྔ་བྷོང་གུ་ཝོདྷ་མི། ཕོང་
ཀུའི་ཏོག་ཁཡ་ཕཝོདྷ་ཏེ་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཁ་ཐུག་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཟགྱོཛྷ་བྷཏོངདྷ་གཤིདྷ་རྗེའི་རག་
ནཡ་ཚུཐ་དེ་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་གཝདྷ་འང་ཕཞེཥ་སྒོ་ཁབྷཥ་རོག་སི་སི་ཞ་ཞཛྷ་
ཐང་། གོ་སྦེ་རུ་ལྡེ་གདྷགནོ་གྱོདྷ་ཏེ་བྷཡ་ལྟ་ཟཕཕ་ཥ་བྷཏོང་མི་ཐང་ གཟེཕབྷ་ཐང་ཧིང་གི་
དྷང་དྷ་ཐཀྱིཥ་ཐཀྱིཥཛྷ། རྐང་རག་ལྕགཥ་ཏག་ཚུ་གིཥ་ཕསབྷཥ་ཕསབྷཥན་ཐང་། ཧབྷ་
སྲུའི་གཟུགཥ་ཐང་དུཐ་ཟགྲོའི་གཟུགཥ་ཚུ་ལཱི་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཕཡ་
བྷཏོངདྷ་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཧབྷ་སྲུ་གདྷགནོ་ཟདི་ཙིགན་ཞ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ པོཛྷ་ཕཀག་སྟེ་
དྷང་ཁྲོར་ཕཎོདྷ་མི་ཐང་། མི་གདྷགནོ་ལྕགཥ་ཀྱི་ཟཁཡཛྷ་ཟཕག་མི་ཟོངཥ་ཏེ་ ཡང་གི་
གཐོང་ཁཡ་རོངཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟེཡ་ཨོར་ལྐོག་རཥ་ཏགན་གདྷགནོ་གིཥ་ཁྱིཐ་ཁྱིཐན་ཐང་། 
བྷཏཟ་སྐོཡ་ཐོང་ཐང་ཡཛྷ་གིཥ་ཕསྒོཡ་ཕསྒོཡཛྷ་གི་ཁྱིབྷ་ཐབྷཡནོ་རིངབྷོ་གི་དྷང་དྷ་སོཐ་སོཐན་
ཐང་། ཡང་གི་བྷགུ་ཎོ་ཕཎོགཥ་ཏེ་ཡོགཥ་ཀྱིཥ་ཟཕག་ན། ཟཁོཡ་སྦེ་ཨོ་ར་ཐང་ཡི་དྭགཥ་མ་
ངདྷ་ཅདྷ་ཚུ་གིཥ་ཕསྐོཡ་ཏེ་ གཐོདྷ་གྱིཥ་ཁྱིཐ་ན། བྷདྷཟབྷ་སྦེ་ཟགྱོ་ཕ། སྒྱེདྷ་བྷོ་སྐྱ་ཐང་རྒྱ་
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ཕོ་ཀྲེག་ན། ཧ་རྟག་ཡ་གཤིདྷ་ནོའི་ཆ་ཡོགཥ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་སོཐན་བྷཏོང་ཕ། ཤི་མི་ལུ་ལ་
གིཥ་ཡང་ཟཐེདྷ་ན། ཆུའི་དྷང་བྷཆོང་ཕ། ཟཐབྷ་ནའི་དྷང་ཐིབྷ་ན། ་གིཥ་ལྐོཐ་བྷཡ་ཕཎང་
ཕ། བྷངར་གྱི་གཏིང་དྷང་ཟགྱོ་སྟེ་ར་ཕ། ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཡང་པབྷ་སྟེ་ཡོགཥ་
རྒྱར་ཕ། གོ་ཐབྷཡནོ་གྱོདྷ་ན། ཕྱེངབྷ་ཐབྷཡནོ་ཕཎགཥ་ན། མེ་ཎོག་ཐབྷཡནོ་རོག་ཅི་རོག་
ཅི་ཟཐུ་ཕ། རྒྱ་ཙོཥ་ཐབྷཡནོ་གི་རི་ཁཡ་ཟཛེགཥ་ན། བྷགུ་ཎོ་ཁཡ་ཐཡ་ཐབྷཡནོ་གིཥ་ཐཀྱིཥ་
ཐཀྱིཥཛྷ། སྤྱི་གཙུག་ཁཡ་ལྕུག་ཀུ་སྐྱེཥ་ཏེ་བ་གིཥ་ཙང་ཕཞོ་ཕ། དུཡ་ཁྲོཐ་ཟདྲོག་སི་སི་ལཱི་
འང་རཥ་འང་ར་ཕ་བྷཏོང་ཕ། ཡང་རོ་རྒཥ་ཏེ་བྷ་ཐེག་ནའི་ཁུཡ་ཆ་ཟཕགན་བྷཏོང་ཕ། 
གདྷབྷ་ཕསོ་སྟེ་ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་ཏང་དྷ་བུཐན་བྷཏོང་ཕ། བྷགུ་བྷཇུག་རོག་སྟེ་ཐོང་དྷང་བུཐན་
བྷཏོང་ཕ། སྲིདྷ་ནོ་ཚུ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ཝཕཥ་ཁྲ་རྐྱཕ་ནཡ་བྷཏོང་ཕ། རྒྱུཥ་མེཐ་ནའི་ཥ་ཐང་
ཏག་རིང་གི་རྒྱར་ཁཕ་ལཱི་ རོག་མི་རོག་ནིའི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་ཟགྱོ་ཕཡ་བྷཏོང་ཕ། དེ་ཚུ་རྨི་
རབྷ་ཟདྲོག་སི་སི་ཟདི་ དྷཐ་མེཐ་མི་ཐང་ཎདྷ་ཎདྷ་མེཐ་མི་ཚུ་རིབྷ་གྲོ་གིཥ་ཏཡ་ཚུགཥ་ཟོང་། 
ཧ་རྟག་བྷཏོངདྷ་རོ་གཅིག་གི་དྷང་ཟཁོཐ་ལཱི་ཤི་ཟོང་། ཉིབྷ་ཐང་ཟླཛྷ་གཞཟ་གིཥ་ཕཟུང་སྟེ་
ཏང་དྷང་བུཐ་ཥཡ་བྷཏོང་ཕ་ཐང་། རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཟཛུར་ཕཡ་བྷཏོངདྷ་པབྷ་ཐང་སོཕ་ཐནོདྷ་
ཤི་ཟོང་། དྷཐན་ཨིདྷ་རཱིང་ཟཏཐ་རི་ཕ་རི་ཤི་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་དྷང་གི་ཤི་རྟགཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། 
ཧེ་བྷབྷ་ཚུ་རཥ་ཕཀག་ནཡ་ཧ་ཙི་ལཱ་ཁག  
གསུབྷ་ན་གཥང་ཕའི་ཤི་རྟགཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ཕྱི་ཐང་དྷང་གི་ཤི་རྟགཥ་བྱུང་ཕའི་ཕསྒང་། 
ཤི་བླུའི་རིབྷ་གྲོ་རོག་ཅི་རོག་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཕཀག་ཟོང་། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་ཕྱི་ཐང་དྷང་རྟགཥ་ཚུ་
ཕཀག་བྷ་ཚུགཥདྷ་ དེ་རཥ་གཥང་ཕའི་ཤི་རྟགཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཧེ་
བྷ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་སོབྷ་ཞུ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཟཐོདྷ་ཏེ་གཥོར་ཕ་ཕཎཕ་ནའི་ཤུར་
རཥ་ ཚེཥ་གཅིག་གི་དྲོ་ན་ལཱི་ཐིག་ལུ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ཕརྟག་ཐགོ། པོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ཐིག་ལུ་གདྷགནོ་
སྦེ་ཏོདྷ་ཏོདྷབྷ་ཐང་ ཧབྷ་སྲུའི་ཟླ་ཁྲག་ཐཀཡནོ་སྦེ་ཏོདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཟླཛྷ་གཉིཥ་རཥ་ཤི་ཕཡ་



~ 218 ~ 
 

གསུངཥ་འོཐ། པོ་སྐྱེཥ་ཀྱི་ཐིག་ལུ་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ཏོདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཟླཛྷ་དྲུག་རཥ་ཤི་ཟོང་ག། 
འངདྷ་ཟཕྱཡ་ཁ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། ཐཀཡནོ་ག་ཨིདྷབྷ་སྦེ་ཏོདྷ་དྷ་ཕཡ་ཆཐ་མེཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། 
ཐིག་ལུ་ཟདི་དྲོཐ་བྷ་གྱང་ནཡ་ལྷ་ན་གིཥ་ཟཐུང་ཐགོ། ཟདི་ཤི་ཕ་བླུ་ནིའི་ཆོ་ག་ཨིདྷ། ཐོ་རཱིང་
གཝདྷ་འང་ཐིག་ལུ་ཟཏོདྷབྷ་བྷ་ཙོཡ་ཕཡ་ཟཏོདྷ་མི་ཐང་ ཐིག་ལུའི་ཕཡ་དྷ་ཐངུར་ཆུ་ཕཟུབྷ་
སྦེ་སོབྷ་ཆུང་ཏིར་ཕཟུབྷ་ཅིག་ ཏཡ་ཏོཡ་སྦེ་ཏོདྷ་དྷ་ཤི་ནི་སྦེ་གསུངཥ་འོཐ། ཧབྷ་སྲུ་ཟླ་ཁྲག་
ཟཕཕ་ཟཕྲོ་བྷ་ཆཐ་མི་ཐང་ དེ་ཕསྒང་མེ་ཎོག་ཐབྷཡནོ་ཟཐུ་ཕཡ་བྷཏོངདྷ་ཤི་ཟོང་། གཝདྷ་
འང་ཉོདྷ་བྷོངཥ་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཀྱིཥ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་བྷ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཐིག་ལུ་ཧ་རྟག་ཡ་ཟཚགན་
ཟཚག་ཥཡ་སོཐདྷ་ཟླཛྷ་ཕཞི་རཥ་ཤིཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། ཡང་གི་པོ་བྷཙདྷ་ཐོང་གི་སྒོ་ཁཡ་ 
ཧེ་བྷ་མེཐ་ནའི་ཧི་དྷག་ཙཡ་གཅིག་གུ་ཏོདྷ་ཏོདྷབྷ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཀྱིཥ་ཆགཥ་
ན་སོཐ་ནི་རྒྱུདྷ་ཆཐ་མེཐ་ནཡ་བྷཏོང་མི། སེབྷཥ་ཁཡ་ཧབྷ་སྲུ་ཡ་བྷདྷོ་མི་ཟདི་ ཐཕང་ནོ་
གསུབྷ་བྷཥ་ཏེ་ཤི་ཕའི་རྟགཥ་ཐང་ ཚེ་ཤུར་བྷཡ་རོ་རྗེའི་ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ནིའི་རྟགཥ་
ཨིདྷ། དེ་གི་ཕལགཥ་ན་ཐགན་སྦེ་བྷ་ཕུརདྷ་ ཐམར་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཧ་རྟག་མོང་ཟོང་། 
དེ་ལཱི་ཕལགཥ་ན་གཥང་ཕའི་ཤི་བླུ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཟདི་འང་ཧེ་བྷབྷ་གཉིཥ་རཥ་ལྷུ་ཐགོན་ལཱ་
ཁག་རྐྱཕ་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་གཥང་ཕའི་ཤི་བླུ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ།  
ཕཞི་ན་རིང་ཕའི་ཤི་རྟགཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ རོ་ཐང་ཟླཛྷ་གི་ཤི་རྟགཥ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ནི་
ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁའི་ཚེ་གཟུགཥ་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཤི་ཐང་མི་ཤི་ཕཀག་
ཚུགཥ་ཐང་མི་ཚུགཥ་ནའི་ཏཕཥ་འོཐ། བླབྷ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ཚུ་ལཱི་བྷཆོཐན་ཕུར། བྷཁཟ་
ཟགྲོ་ཆོཥ་སྐྱོང་ཚུ་ལཱི་གཎོཡབྷ་ཕུར། སྐྱཕཥ་ཟགྲོ་ཐང་གཥོར་ཟདེཕཥ་ཟཕཐ་དེ་ཕརྟག་
ཏཕཥ་ཟདི་ ཥ་ཆ་མག་ཥཡ་གདྷབྷ་ཁ་བྷཏོང་ཥ་ལཱི་ ཚེཥ་གཅིག་གི་ཉིདྷ་བྷ་ཐང་དྲོན་ཕྱི་རཱི། 
ཕཅོ་ལྔའི་ནུཕ་ཐང་ཕྱི་རཱི་དྲོ་ནའི་དུཥ་ལཱི་ གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥ་ཏེ་རླུང་བྷ་མེཐ་ནའི་ཕསྒང་། ཕདེ་
ཥའི་ཥ་ཁཡ་སྒྱེདྷ་བྷོ་སྦེ་སོཐ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གཥོར་ཕ་ཤུགཥ་སྦེ་ཕཎཕ་ནའི་ཤུར་བྷཡ་སྔགཥ་
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ཟདི་ཕགྱང་། ཨོཾ་ཧ་ཡུ་ཤེ་ཥཡ་ས་ཀ་ཡ་རུ་ཤྭ་རུ་ཧཱུཾ་པཉ༔ ཕརྒྱ་གཅིག་ཕགྱངཥ་ཏེ་དེ་རཥ་
སྒྱེདྷ་བྷོ་སྦེ་འཡ་རངཥ་ཏེ་ ཕོྱགཥ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་ལྷ་ལཱི་ཕྱག་འང་ཕདུདྷ་ཕདུདྷ་ཟཙར་ཐགོ། དེ་
རཥ་རྐང་རག་ཕཞིནོ་ཕྲང་སྟེ་ཕརྐྱང་། རག་ནཡ་ཕྱེངབྷ་ཟཕཐ་རཱིང་ རག་ཆ་གཅིག་ཟཕག་
སྟེ་ གྱིཕ་བྷའི་ཧིང་ཁཡ་ཡི་གུ་གཅིག་བྲི། ཧིང་ཁའི་ཧ་ལཱི་མིག་ཎོ་གཉིཥ་བྷ་ཕཙུབྷཥ་ནཡ་ 
ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཕལྟ་སྟེ་སེབྷཥ་ཟདི་དེ་ཁཡ་ཐམིགཥ། མིག་གཉིཥ་གཥར་ཎོག་ཎོ་མེཐན་
ཏརདྷ་གདྷབྷ་ཁའི་སྦུག་ལཱི་ སྤྲིདྷ་མེཐ་གདྷབྷ་ཁའི་ཐཀྱིར་ལཱི་ཕལྟ་ཕའི་ཕསྒང་། ཡང་གི་
གཟུགཥ་ཟདི་གདྷབྷ་ཁའི་ཐབྱིངཥ་ལཱི་བྷཏོང་ཟོང་། ཟ་ནཱི་ཟདི་བྷགུ་ཎོ་ཐང་གཟུགཥ་བྷཥ་
ཆག་མེཐན་སྦེ་སྐྱ་ཐེཡ་ཐེ་འོཐདྷ་ཕཡ་ཆཐ་མེཐན་ཐང་མི་ཤི་ཕའི་ཕཞང་རྟགཥ་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་
ཐགོ། ག་དེབྷ་ཅིག་སྦེ་གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་གཟུགཥ་ཟདི་བྷ་བྷཏོངདྷ་ བྷཏོང་ཕའི་ཆོ་ག་ཟདི་ 
རྐངབྷ་རོ་རྗེ་སྐྱིར་ཀྲུང་ཕཞོ། རགན་བྷབྷ་ཕཝག་ཟཕཐ་དེ་ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་ཕལྟ། དེ་ལཱི་འང་བྷ་
བྷཏོངདྷ་སྐྱོདྷ་ཟདི་མེཐ། གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་སྤྲིདྷ་ཐང་རླུང་བྷ་གིཥ་ཕཀག་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཤུར་
རཥ་གདྷབྷ་ཁ་དྭངཥ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ཕལྟ། དེ་ལཱི་ལྷག་ཆཐ་ཐང་ཐབྱིཕཥ། ཁ་ཐོག་
གསུབྷ་ཨིདྷ། ཐང་ན་ལྷག་ཆཐ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་ལཱི་རོ་གི་ལྷག་ཆཐ་
ངོཥ་ཕཟུང་ཟདི་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། རག་ནའི་རག་ཆ་མེཐན་འཡ་ཥོངདྷ་ ཕསྟེདྷ་ནའི་ལྷ་ཐང་
བྲར་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། རོ་ཕདུདྷ་དེ་ཅིག་དྷང་ཚེ་གི་དུཥ་ཙོཐ་རོགཥ་ཟོང་། རགན་གའཥན་
མེཐདྷ་རོ་ལྔའི་རྒྱཕ་རཥ་ཤི་ཟོང་། རགན་གའོདྷབྷ་མེཐདྷ་རོ་གསུབྷ་རངབྷ་ཐ་ཤི་ཟོང་། 
རྐངབྷ་གའཥན་གི་པུཥ་བྷོ་བྷཡ་ཕཅཐ་མེཐདྷ་རོ་གཉིཥ་དེ་ཅིག་དྷང་ཤི་ཟོང་། རྐངབྷ་
གའོདྷབྷ་མེཐདྷ་རོ་གཅིག་གི་རྒྱཕ་རཥ་ཤི་ཟོང་། གཉིཥ་ན་ཟླཛྷ་གི་ལྷག་ཆཐ་ངོཥ་ཕཟུང་
ཟདི་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། བྷགུ་ཎོའི་གའཥ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་ཐགུ་རཥ་ཤི་ཟོང་། བྷགུ་ཎོའི་གའོདྷ་
མེཐདྷ་ཟླཛྷ་ཕདུདྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཨོར་ལྐོག་འདྷ་ཆཐ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་ལྔ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཨོར་
ལྐོག་ཐང་ཕཅཥན་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་གསུབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཁོཐ་སྟོཐ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་རཥ་ཤི་
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ཟོང་། ཁོཐ་སྨཐ་མེཐདྷ་ཟླཛྷ་གཅིག་རཥ་ཤི་ཟོང་། གསུབྷ་གྲངཥ་ལྷག་ཆཐ་ངོཥ་ཕཟུང་ཟདི་
ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། གཟུགཥ་ཀྱི་གའཥ་མེཐདྷ་ཝག་ཉི་ལ་རྩ་ཐགུ་ལཱི་ཤི་ཟོང་། གའོདྷ་རོགཥ་
མེཐདྷ་ཝག་ཉི་ལ་རྩ་གཅིག་རཥ་ཤི་ཟོང་། གཉིཥ་ན་ཐབྱིཕཥ་ལཱི་ཕརྟག་ན་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། 
གྲུ་ཕཞི་སྦེ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་ལྔ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་ཕཞི་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཟླ་
ཕྱེཐ་སྦེ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་གསུབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཐཀྱུ་ཐཀྱུ་དྷཡ་དྷ་སྦེ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་རཥ་ཤི་
ཟོང་། དེ་ཚུ་ལྷུ་དྷ་ཤི་ནི་ཕཀག་ཚུགཥན་ཨིདྷ། གྲུ་གསུབྷ་སྦེ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་གཅིག་རཥ་ཤི་
ཟོང་། ཡོ་ཏཐ་སྒོཡ་སྒོ་ཟདྲཛྷ་འོཐདྷ་ཟླཛྷ་ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ཟོང་། བྷགུ་བྷཇུག་སྦེ་འོཐདྷ་ཝག་
ཕཅུ་ཏབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། དེ་གསུབྷ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཤི་ནི་ལཱི་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ། གསུབྷ་ན་
ཁ་ཐོག་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་ཐཀཡནོ་སྦུག་རཥ་འར་མི་ཟདི་ ཀླུ་ཐང་
རྒྱརནོ། ལྷ་བྷ་ཡིདྷ་ཐགཟ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་གདྷགནོ་གའཥ་རཥ་འར་མི་ཟདི་ 
ཕདུཐ་ཐང་བྷ་བྷོ་གིཥ་ཕཟུང་སྟེ་གདྷོཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་ཐབྷཡནོ་གའོདྷ་རཥ་འར་
མི་ཟདི་ ཕམདྷ་ཐང་ཡང་གི་ཟགོ་ཕའི་ལྷ་གིཥ་ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། འངདྷ་རྨ་ ཐང་དྷཐ་
ཟོང་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་སེཡནོ་བྷགུ་རཥ་འར་མི་ཟདི་ ཀླུ་ཐང་རྒྱར་ཟགོང་ཚུ་གིཥ་
ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁ་ཐོག་སོདྷབྷོ་རྐངབྷ་རཥ་འར་མི་ཟདི་ ཀླུ་ཐང་བྷཙོ་སྨདྷ་ཚུ་གིཥ་
ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཡཕ་རིཕ་ཐང་འཡ་འོཡ་སྦེ་འོཐ་མི་ཟདི་ བྷ་བྷོ་ཐང་གཤིདྷ་རྗེ་གིཥ་
ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། སེཡནོ་ཧ་ཙི་རུ་འོཐདྷ་ཥ་ཕཐག་ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁྲ་ཕོ་
འཡ་ཡིཡ་ལུ་ལ་འོཐ་མི་ཟདི་ སྡེ་ཕརྒྱཐ་ཐང་གཤིདྷ་རྗེ་བྷ་ཟདྲཛྷ་ཚུ་གིཥ་ཕཟུང་ཕའི་རྟགཥ་
ཨིདྷ། དེ་ཚུ་ཁ་ཐོག་ཚུ་ལཱི་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཨིདྷ། དེ་སྦེ་ཤི་རྟགཥ་ག་ཟཕཐ་རཱིང་ཟོངབྷ་ཐ་ལཱི་ 
ཤི་བླུའི་ཆོ་ག་ཚུ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཐགོ། འངདྷ་ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཕལྟ་ཕའི་ཕསྒང་། རྐང་རག་ཙངབྷ་
སྦེ་འོཐདྷ་བླུ་བླུཛྷ་ཨིདྷ། ཤི་བླུ་ཙཡ་གསུབྷ་ཟཕཐ་རཱིང་བྷ་ཏཡདྷ་ ཚེ་ཞཐ་དུཥ་ལཱི་ཕཕ་ནའི་
རྟགཥ་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཡཕ་ཟདི་གིཥ་སྟོང་ཉིཐ་ཞཕ་བྷོའི་ལྟ་ཕ་ལཱི་གདྷཥ་ཐགོ། ཟབྲིང་གིཥ་ཡི་
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ཐབྷ་ལྷ་གི་ཕསྐྱེཐ་རིབྷ་ཐང་རོགཥ་རིབྷ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། ག་ཡ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཐགོ། ཟ་
ནཱི་ཟདི་གདྷབྷ་ཁའི་གྱིཕ་གཟུགཥ་ལཱི་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཨིདྷ། ལྔ་ན་ཉེ་ཕའི་ཤི་རྟགཥ་ཕརྟག་
ཏཕཥ་ཟདི་ ཧེ་བྷབྷ་ཚུནི་དྷཐ་མེཐ་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། རིང་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ་བླུཛྷ་ཐ་ཕཀག་
ཚུགཥན་བྷང་། ཟདི་ཁཡ་མི་ཟདི་དྷཐ་ཀྱིཥ་གཟུང་མི་ཟདི་ ཤི་ཕའི་རྟགཥ་ཟདི་ཟདི་ཕཟུབྷ་
ཟབྱུང་ཟོང་། ཥོ་གི་རྩ་ཕཡ་དྲེག་ན་གདྷགནོ་ཆགཥདྷ་ ཟབྱུང་ཕའི་ཡང་ཕདུཐ་ཟདུཥ་ན་
ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཐགུ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ལྷ་ནའི་གལོག་ཐེ་ཝོཕ་སྟེ་ལུཕ་ལུཕ་སྦེ་ཏར་ཥོངདྷ་ 
རླུང་གི་སྒོ་ཟདི་ཟགགཥ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཐགུ་རཥ་ཤི་ཟོང་། རྐང་རག་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་
རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཟཕཐདྷ་ ཟབྱུང་ཕ་རི་ར་ཕསྙེགཥ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་འང་ཝག་ལྔ་གི་
རྒྱཕ་རཥ་ཤི་ཟོང་། མིག་ཎོ་གཉིཥནོ་ཕྱེ་ཕཙུབྷ་མེཐ་ནཡ་ཏཐ་རིར་རི་ཕལྟ་ཕ་ཅིདྷ་ རླུང་ཡུབྷ་
ལོཡ་ཕ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་གསུབྷ་གྱི་རྒྱར་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཞ་ལྟཕ་གཉིཥནོ་དྷང་དྷ་ཕརྡིཕཥ་
ཥོངདྷ་ངཡ་ལ་ཆཐ་ན་ཟེཡ་ཝག་གཅིག་རཥ་ཤི་ཟོང་། སྟེང་ཟོག་སྒོ་ཟདི་ཕསབྷཥ་ཥོངདྷ་
ཟབྱུང་ཕའི་རབྷ་ཟདི་ཆཐ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་གསུབྷ་གྱི་ཉིདྷ་ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ལྕེ་གུ་
ཏག་ཐིག་གདྷགནོ་ཆགཥདྷ་ ཝག་གཉིཥ་རཥ་ཤིཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། རྣབྷ་ཏོ་ལུཕ་ལུཕ་སྦེ་
བྷགུ་ཎོ་ཁཡ་ཟབཡདྷ་ རྣ་ཕའི་ཐེབྷ་ཆཐ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཉིདྷབྷ་ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ནི་
ཨིདྷ། བང་ཎོའི་ལ་ཉྭག་ཝོཕ་ཥོངདྷ་ ཟབྱུང་ཕ་ཆུ་ཡི་རྐང་ཆཐ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟདི་འང་ཟླཛྷ་
ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷ། རོང་སོཐ་ཟཕཐཛྷ་ཡུདྷ་རིངབྷོ་རགན་གཡུགཥདྷ་ ཟདིནི་བྷགྱོགཥ་
ནཡ་ཤི་ནི་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ། ཐོ་རཱིང་གཝདྷ་འང་ཤི་རྟགཥ་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཕཐ་
ཐགོ། ཉིདྷ་གུང་སྐཕཥ་ལཱི་ལྷོ་ཕྱོགཥ་ཁ་ཐུག་ཕལྟ་སྟེ་ ཀི་ལི་པུཥ་བྷོའི་ཏོག་ཁཡ་ཕཝག་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ རགན་འཡ་ལྟ་ལྷོང་སྟེ་མིག་རྫིབྷ་སྦུག་ལཱི་ཕཤེཐ་དེ་མིག་ཎོ་གཉིཥ་དེ་ཁཡ་
ཕལྟཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཕྱ་སི་སི་སྦེ་ཆཐ་ཥོངདྷ་ ཕཡ་སྣང་གདྷབྷ་ཥའི་ཟབྲེར་ཏག་ཆཐ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། 
ཟདིནི་ཝག་གྲངཥ་ཕཅུ་ཐགུའི་རྒྱཕ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ལཡ་ཕྱོགཥ་ཁ་ཐུག་རྫིང་ཐང་ཨོབྷ་ཆུ་འོཐ་
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མི་ཟདི་གིཥ་ ནུཕ་ཕྱོག་ཁ་ཐུག་གྱང་ཐང་རྩིག་ནའི་རོགཥ་ལཱི་རངཥ་ཏེ་ཕལྟ། གྱིཕ་བྷ་
བྷཏོང་གཥར་ཅདྷ་སྦེ་གཉིཥ་ཕརྩེགཥ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་གི་ལྟགབྷ་ཟདི་མེཐན་སྦེ་ཏར་ཥོངདྷ་ 
རི་ཡཕ་རོགཥ་ལཱི་སེང་གེ་ཐཀཡ་བྷོ་ལཱི་ཕཝོདྷ་ནའི་མི་ཟདི་ཕཕ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཕཅུ་
དྲུག་གི་ཉིདྷ་ཕྱེཐ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཟཐོཐ་ཆགཥ་ཏོག་རཥ་ལཱིཥ་ཟབྲེར་བྷ་ཟཕཐ། ཆང་བྷ་
ཟཐུངཥ། ཁ་ལུ་ལ་བྷ་སཕ་ནཡ་དྲོ་ན་ཉིབྷ་རྩེ་ལཡ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ པོཡན་གི་དྷང་དྷ་ཡང་གི་
ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་ཟདི་བླུགཥ་ཏེ་ཕལྟ་ཕ་ཅིདྷ་ རླངཥབྷ་སོ་ཐབྷཡ་སྦེ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། དེ་
མེཐདྷ་རྒྱ་བྷཙོའི་སྤྲིཥ་བྷ་འར་ཕ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཐགུ་རཥ་ཏཐ་རི་ཕ་རི་ཤི་ཟོང་། 
གདྷགནོ་ཆང་ཀ་ཆུང་ཀུ་སྦེ་འོཐདྷ་ཝག་གཅིག་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཐབྷཡནོ་ཏག་ཐིག་སྦེ་འོཐདྷ་
ཝག་ཐགུ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཉིབྷ་རྩེ་ལཡ་ཕསྒང་ལཱི་ཧ་ཛྷ་གཎང་། དེ་གི་རླངཥབྷ་མེཐདྷ་ ཥ་ཡི་
གྲོང་ཁྱེཡ་ཐག་ཏུ་ཐགེ་སོང་གིཥ་དུ་ཕ་ཆཐ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཐགུ་རཥ་ཤི་ཟོང་། མིག་ཎོ་
གཉིཥནོ་ཕཙིཡཛྷ་ཐ་ཟོཐ་ཀོཡ་མེཐདྷ་ རི་ཡཕ་རྩེ་ལཱི་མི་ཟགྱུཡ་ཉི་བྷ་ནུཕ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་
གསུབྷ་ཐང་འངདྷ་ཕདུདྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། རྣབྷ་ཅོ་གའཥ་གའོདྷ་བྷཛུཕ་བྷོ་གིཥ་ཕཀགན་ཐ་ 
འུཡ་སྒྲ་ཟོངབྷ་ཨིདྷ། འུཡ་སྒྲ་དེ་མེཐན་ཟགྱོ་དྷ་རི་ཡཕ་རི་གི་ཕཡ་སྟོང་དྷང་དྷ་ལཱི་ བྷཁཟ་ཟགྲོ་
བྷ་ཡི་ཡང་སྒྲ་ཆགཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཕདུདྷ་ཐང་འངདྷ་ཕཅུ་གསུབྷ་གྱི་རྒྱཕ་རཥ་ཤི་ཟོང་། 
དྲོ་ན་ཉིབྷ་དྲོ་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ ཉིབྷ་ལཱི་རྒྱཕ་ཕསྒོཡ་ཏེ་གྱིཕ་བྷ་ལཱི་ཕལྟཛྷ་ཐ་ སྤྱི་གཙུག་ཁཡ་
རླངཥབྷ་མེཐདྷ་ རི་ཡཕ་རྩེ་དྷཥ་ཐནག་ཕཥབྷ་ལྗོདྷ་ཤིང་ཆག་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཝག་ཟདི་ལྔ་
རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷ། ལྟག་ཀོའི་ཕདུཐ་སྒོ་ཚུ་རཥ་སྐྱ་ཙོཕ་ཙོ་གཅིག་གཝདྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲཛྷ་སྦེ་
འཡ་རོངདྷ་ ཐནག་ཕཥབྷ་ཤིང་ལཱི་ཟཆི་ཕཐག་གདྷགནོ་ཟདི་ འ་ཕ་རྐང་གཅིག་ཐགྲ་རཱི་
རངཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་ཟདི་ཝག་ཕདུདྷ་རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷ། ཤི་རྟགཥ་དེ་ཚུ་ག་ཐང་ག་བྱུང་
རཱིང་། ཎདྷ་ཎདྷ་དུཥ་སྟཕཥ་ཕཞོ་མི་ཐང་ཟདྲ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཤི་བླུའི་ཆོ་ག་ལུགཥ་ལོབྷ་སྦེ་
གསུབྷ་གསུབྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་སྦེ་ཟཕཐདྷ་དུཥ་མེདྷ་ནཡ་ཤི་མི་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥ། རག་
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ལུདྷ་ཟདི་ཟཆི་བླུ་ཟཇིགཥ་ན་ཡང་གྲོར་ལྟཡ་དུ་ཨུ་ཚུགཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ཕརོྩདྷ་ཐགོ། ཤི་བླུ་ཙཡ་
གསུབྷ་ཟཕཐ་རཱིང་བླུ་བྷ་ཚུགཥདྷ་ ཚེ་ཙཐ་དུཥ་ལཱི་ལྷོཐན་རཥ་ཤི་ནི་ཎདྷ་ཎདྷ་ཨིདྷ། དྲུག་ན་
ཤི་རྟགཥ་ཟཏོཡ་བུ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། གཟུགཥ་ཁཡ་དྷ་ཙ་མེཐ་ག་འོཐ་རཱིང་ཟདྲ། མིག་གིཥ་
ལྷ་ནའི་སྤྱི་ཎོག་ཟདི་བྷ་བྷཏོངདྷ་ དེ་འང་ཟླཛྷ་ལྔ་རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷ། ཡང་གི་ལྕེ་གི་སྤྱི་ཎོག་བྷ་
བྷཏོངདྷ་དྷ་ཙ་མེཐ་རཱིང་ཝག་གསུབྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། མེ་རོང་གའཟ་མེཐ་མིའི་བྷགུ་ལཱི་ཕལྟཛྷ་
ཐ་ལཱི་ མིག་ཎོ་གའོདྷབྷ་བྷ་བྷཏོངདྷ་ཟླཛྷ་ཕདུདྷ་རཥ་ཤི་ཟོང་། ཡང་གི་རག་བྷཐིར་གུ་ས་
ཕཎཕདྷ་དྲོཐ་སང་སང་ཕཎང་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཕུ་ཕཎཕདྷ་ཁོཐ་སི་སི་སྦེ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཕྱི་ཟགྱུཡ་
སྦེ་ཟོངཥདྷ་ཝག་ཕཅུ་ཏབྷ་རཥ་ཤི་ནི་ཨིདྷབྷ་ཤེཥ་ཐགོ། ཡང་གི་གཐོང་ནི་ཆུ་ཞངཥ་དྷང་
ཕལྟཛྷ་ཐ་ བཐ་གཟུགཥ་ཚུ་མེཐདྷ་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཆུ་ཕལར་རྐྱཕན་ཐ་ཧིང་ཁཡ་ཆུ་བྷ་
ཆགཥ་མི་ཐང་ འངདྷ་ཧིང་ཁ་ལཱི་ཆུ་བྷ་སྐབྷདྷ་ཤི་ཟོང་། སེ་གོར་གཎོགན་ཐ་སྐཐ་མེཐདྷ་ཤི་
ནི་ཨིདྷབྷ་གསུངཥ་འོཐ། རྐང་བྷའི་ཚིགཥ་ཎོ་ཕྱི་ཁཡ་ཏོདྷ་ཥོངདྷ་ ཟདིནི་ཟླཛྷ་གཅིག་རཥ་
ཤི་ནི་ཨིདྷ། ཥ་ཏར་ཏོག་ཁཡ་རྐང་རྗེཥ་མེཐདྷ་ཤི་ཟོང་། ཕཅུཐ་ལྡདྷ་ཞཥ་ཞ་རཱིང་གཟུགཥ་
ཤུགཥ་ཆུང་སུ་གྱུཡ་ཏེ་ གཟུགཥ་ཁའི་གྱིཕ་བྷ་མེཐདྷ་ཤི་ནི་ཨིདྷ། ཤིག་ཐང་སོ་བྷ་ཕཎགཥ་
རཱིང་ཟདྲ། འངདྷ་མེཐན་ཟགྱོ་རཱིང་ཤི་ཟོང་། ཞིཕ་ཞིཕ་ཐང་ཁྲོ་ནི་ཐང་ཆགཥ་ནི་ཚུ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་
ཟོང་མི་ཐང་ ཧེ་བྷའི་ཟཕཐ་གཝག་གྱུཡ་ཥོངདྷ་ དེ་འང་མི་ཟདི་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་ཡ་ཨིདྷ། ཆུ་
ཐང་མེ་རོང་གི་གྱིཕ་བྷའི་གཟུགཥ་ལཱི་ བྷགུ་ཎོ་ཐང་རྐང་རག་མེཐདྷ་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། 
བྷཇེ་ཟཛུར་ལྷིགན་ཐཔྱངཥ་ཏེ་ཕྱི་ཟགྱུཡ་རོག་མི་ཐང་ གློ་ཁཡ་ཧག་ཚིའུ་ཧེ་བྷ་ཐང་བྷ་ཟདྲ་
ཕའི་སྐཐ་ཟཏོདྷ་མི་ཐང་ ཐཀཡ་མེ་གལགཥ་ནའི་དྲིབྷ་མི་ཙོཡ་ནི་དེ་ཚུ་ ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཤི་
ནིའི་རྟགཥ་སྦེ་གསུངཥ་འོཐ། དེ་ཚུ་ཐང་ཐོ་རཱིང་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟབྱུང་ཟོང་། ཧ་རྟག་ཡ་སེབྷཥ་
ག་ཉོག་སྦེ་ཟཐིཕཥ་ན། ཕཞཟ་ཟཐུང་ལཱི་ ཐང་ཁ་ཧེ་བྷ་འོཐ་རཱིང་ཤུར་རཥ་མེཐན་ཟགྱོ་ཕ། 
ཁ་ཐུདྷ་ཟཕཐ་ནི་ཟཚེཡ་ཏེ་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ན། ཥ་གདྷཥ་གཅིག་ལཱི་སོཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་
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ཐགོ་བྷདྷོ་ཕ། ར་ཥ་བྷ་ཕདེ་ཕཡ་གཉིཐ་བྷ་རོག་ན། འཡ་ཡིཡ་མང་ཙིང་རང་ལིང་སྦེ་ཟཕཐ་
ཕ། ཧེ་བྷའི་ཉེདྷ་ཙདྷ་ཚུ་དྲདྷ་ཏེ་ཕྱཐ་ཐགོ་བྷདྷོ་ཕ། ཤི་ཐགོ་བྷདྷོ་སྟེ་ཡང་སོག་གཅཐ་ཐགོ་
བྷདྷོ་ཕ། ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཆ་ཡོགཥ་མེཐ་ནཡ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཐགོ་བྷདྷོ་ཕ། སྒྱིཐ་ངདྷ་
ཟཕཐ་དེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཞུབྷ་སྟེ་ཧེ་བྷའི་སོཐ་ན་ཟགྱུཡ་ཕ། གཟུགཥ་སྦྱེག་ཀོ་ཏར་ཏེ་ལཱ་སྣ་
ཟཚོབྷཥ་ན། རྨི་རབྷ་ཟཁྲུགཥ་ཏེ་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཞོགནོ་བྷཏོང་ཕ། སེབྷཥ་ཁཡ་ཟདྲོག་
ཟཇིགཥ་ཤུགཥ་སྦེ་ཟོང་ཕ། ཉོདྷ་བྷོངཥ་ན་དུག་ལྔ་ཟཕེར་ཏེ་ཁྲིབྷཥ་མེཐ་ནའི་ཟཕཐ་གཝག་
ཟཕཐ་ཕ། གཐབྷཥ་ངག་མི་དྲདྷ་ནཡ་ཐཐན་རོག་ན། ཐིག་ལུ་ཧ་རྟག་ཟཚག་ན། དེ་ཚུ་ག་
ཡ་ཤིཛྷ་ཏག་ཆོག་ནའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། རིག་ན་གིཥ་ཕརྟགཥ་ཤིང་ཐཔྱཐ་དེ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཤིདྷ་
ཏུ་ཉེ་ཕའི་ཤི་རྟགཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ཐཕང་ནོ་ལྔནོ་ཟདིནི་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་ཐིབྷ་ཟོང་། ཐང་ན་
ཡ་ཕྱིའི་ལྟཡ་དུ་ཕཞཟ་ཟཐུང་བྷ་ཞུ་ཕཡ་ཁ་རཥ་རོག་ན། གཟུགཥ་ཁཡ་དྲོཐ་ཆུང་སྟེ་ཨོར་
ལྐོག་གིཥ་བྷགུ་ཎོ་བྷ་ཐེག་ནཡ་བྷགུ་ཎོ་བྷཡ་ལྟ་བུཐ་ཐོ་བྷདྷོ་ཕ། དེ་རཥ་ཟབྱུང་ཕ་ལྔནོ་ཐིབྷ་
ཏངཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། དྷང་གི་ཥ་ཟདི་ལ་ཐང་རཱི་ཎོ་ཨིདྷ། ཟདིནི་ཕྱི་ཁའི་ཥ་ལཱི་ཐིབྷ་ནའི་
རྟགཥ་ཟདི་ གཟུགཥ་ལྗིཐ་ཕཎགཥ་ཏེ་ནགཥ་ཀོ་ལྷུག་ལྷུག་ཏར་ཟོང་། དྷང་གི་རྟགཥ་ཟདི་
ཥའི་སྦུག་ལཱི་ཐིབྷ་ན་ཐང་བྱིབྷ་ཐོ་བྷདྷོ་ཕ། ཥ་ཤུགཥ་ཆུ་ལཱི་ཐིབྷན་ཐ་གཟུགཥ་ལྗིཐ་ཟཕག་བྷ་
ཚུགཥ་ནཡ་གཟུགཥ་སྟོཕཥ་ལོཡ་ཏེ་སེབྷཥ་ཟཐིཕཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟོང་། དྷང་གི་ཆུ་ནི་ཁྲག་ཐང་ཆུ་
སེཡ་ཨིདྷ། ཟདིནི་ཕྱི་ཁའི་ཆུ་ལཱི་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ་ཟདི་ ཁ་ཆུ་ཐང་ལྷ་ཆུ་ཟཚག་སྟེ་ལྐོཐབྷ་ཐང་
ལྕེ་སྐབྷ་ན། ཆུའི་ནུཥ་ན་མེ་ལཱི་ཐིབྷན་ཐ་གཟུགཥ་དྲོཐ་འར་ཟོང་། སེབྷཥ་རུཥ་གཥར་རཱིང་
རུཥ་བྷ་གཥརཛྷ་ཟཕཐ་ཟོང་། དྷང་གི་མེ་ཟདི་དྲོཐ་ཨིདྷ་ཕྱི་ཁཡ་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ། མིག་ཎོའི་
ཟབྲཥ་བུ་གཉིཥནོ་འཡ་ཟཛུར་ཏེ་མི་ངོ་མི་ཤེཥ། མེ་གི་ནུཥ་ན་རླུང་ལཱི་ཐིབྷན་ཐ་དྲོཐ་ཚུ་ཕསྡུ་
ཟོང་། ཡང་གི་རླུང་ཟདི་བུང་ཨིདྷ། ཕྱིའི་རླུང་དྷང་ཐིབྷ་ནའི་རྟགཥ་ཟདི་ བུང་ཟདི་ས་སར་
སར་ཟཕཐ་དེ་རྐང་རག་སྤཡ་ཟོང་། དྷང་རྟགཥ་སེབྷཥ་ཟཚུཕ་ནི་ཚུ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། ཏག་རིང་
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གི་བྱེ་ཆུ་ཕཟུབྷ་སྦེ་འོབྷ་འོབྷ་ཐང་ཟཁྱུག་ཟཁྱུག་ཕཎང་སྤཡ་ཟོང་། ཤིག་ཐང་སོ་བྷ་ག་ཡ་ཕྱི་
ཁཡ་བོག་ཟོང་། ཧའི་རཥ་ཏོཕ་ནའི་ཁྲག་ཟདི་འཡ་ལྟ་ཟགྱོ་ཟོང་། ཐབྷཡ་རབྷ་ཟེཡ་མི་སྣང་
ཕ་ཐབྷཡནོ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་སྣང་ཕ་བྷཆེཐ་ན་ར་ཐིབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཟཐོཐ་ཆགཥ་
རཥ་གྱུཡ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕཞི་ཕཅུ་ཏབྷ་ན་ཟགགཥན་ཨིདྷ། ཧ་ན་རཥ་ཏོཕ་ནའི་ཐིག་ལུ་
བྷཡ་ལྟ་ཟཕཕ་ཟོང་། ཐཀཡ་རབྷ་ཟེཡ་མི་སྣང་ཕ་ཐཀཡནོ་སྦེ་ལཡ་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་བྷཆེཐ་ན་
ཏོཕ་ན་ལཱི་ཐིབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཞེ་སང་རཥ་གྱུཡ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཥོ་གསུབྷ་ཟགགཥན་ཨིདྷ། 
ཐབུགཥ་འང་ཕྱི་ཁཡ་རིང་སུ་རིང་སུ་ཟགྱོ་ཟོང་། གཟུགཥ་ཀྱི་ཁྲག་ག་ཡ་སོག་རྩའི་དྷང་དྷ་
ཟདུཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐོདྷ་ཧིང་གི་སྦུག་ལཱི་ཁྲག་གི་ཐིགཥ་ན་གཅིག་རྐྱཕན་ཐ་ དྷག་རབྷ་
ཟེཡ་མི་ཟདྲོག་ནི་མེཐན་སྦེ་གདྷག་འོབྷ་འོབྷ་གཎང་ཟོང་། གདྷག་དུང་དྷང་ཐང་བག་གུ་བུཐ་
ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ཏོཕ་ན་ཟདི་ཉེཡ་ཏོཕ་ལཱི་ཐིབྷ་ནི་གིཥ་ གཏི་མུག་རཥ་
གྱུཡ་ནའི་རྣབྷ་རྟོག་ཕདུདྷ་ཟགགཥན་ཨིདྷ། ཁ་ཕརྒྱངཥ་ཏེ་མིག་ཎོ་གཉིཥ་འཡ་ཟཛུར་ཏེ་སྐྱ་
ཏར་ཏར་ཟགྱོ་ཟོང་། ཕྱི་ཁའི་སྣང་ཕ་ཉིབྷ་ཟཛུར་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ ཐཕང་ནོ་མི་གཥར་ཕཡ་
བྷཏོང་སྣང་ཟགགཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྣང་ཕ་ག་ཡ་གདྷག་ཟཐིཕ་ཟཐིཕ་སྦེ་ཟདུཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟོང་། 
དེ་ཕསྒང་ཐབུགཥ་ཟདི་ཁྱུ་གང་དེ་ཅིག་ཆཐ་ཟོང་། དྷང་གི་སྣང་ཕ་ཟདི་གདྷབྷ་ཕསོ་ཐོ་ཕཟུབྷ་
ཏར་ཟོང་། དེ་རཥ་ཧིང་ཁཡ་ཁྲག་གི་ཐིགཥ་ན་གཉིཥ་རྐྱཕ་སྟེ་ བྷགུ་ཎོ་གུག་སྟེ་བུང་ཟདི་ 
བྷཐཟ་གང་དེ་ཅིག་ཆཐ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཧིང་ཁཡ་ཁྲག་གི་ཐིགཥ་ན་གསུབྷ་རྐྱཕན་ཐ་ ཨིག་གུ་
ཏོདྷ་ཏེ་བུང་ཟདི་ཟཐོབྷ་གང་དེ་ཅིག་ཆཐ་ཟོང་། གདྷག་དུང་དུ་དྲདྷ་མེཐ་ཀྱི་ངང་ལཱི་ཕྱི་ཐབུགཥ་
ཆཐ་ཟོང་། བང་སེབྷཥ་ཐཀཡནོ་ཐང་ཐབྷཡནོ་གཉིཥ་ ཐོདྷ་ཧིང་དྷང་ཕྱཐ་ནའི་ཕསྒང་། ཕདེ་
ཎོག་ཎོ་གི་ངང་ལཱི་སེབྷཥ་དྲདྷ་མེཐ་སྦེ་ རྣབྷ་ཤེཥ་ཟོཐ་གཥར་ལཱི་ཐིབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ལྷདྷ་
ཅིག་སྐྱེཥ་ནའི་ཐགཟ་ཕ་ཙོཡ་ཟོང་། ཤེཥ་ན་ཧིང་གི་སྦུག་ལཱི་ཆོཥ་ཉིཐ་བྷ་བུ་ལཱི་ཐིབྷ་ཟོང་། 
དྷང་གི་ཐབུགཥ་ཆཐ་དེ་ རླུང་སེབྷཥ་གཉིཥནོ་ཟདི་ཐབུ་བྷ་ལཱི་ཟཛུརཛྷ་ཐ་ གཞི་ཡི་ཟོཐ་
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གཥར་ཟདི་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཆ་བྷབྷ་ལཱི་ལཡ་ཟོང་། རྟོགཥ་ན་འོཐ་མིའི་རྣར་ཟབོཡན་ར་ལཱི་
ཅིག་ལཱི་ རབྷ་གྱི་ཟོཐ་གཥར་བྷ་བུ་འང་དེ་ཕསྒང་ཕྱཐ་ཟོང་། སྐཐ་ཅིག་ཡུཐན་གཅིག་གིཥ་
འཡ་ལཱི་ཕྲང་ཕྲང་སྦེ་ ཆོཥ་སྐུ་སྐྱེ་མེཐ་བྷངོདྷ་སུབྷ་སྦེ་ཟཏོཕ་ཟོང་། རོངཥ་སྐུ་ཐང་སྤྲུར་སྐུ་
གིཥ་ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ཙཐ་མེཐ་བྷཚཐ་ཟོང་། སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ཕཞིདྷ་ལྷུདྷ་གྱིཥ་གྲུཕ་
སྟེ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་མི་ལཱི་ཟཏོཕ་མི་ཟདི་ཐོདྷ་གོ་ཆོཐ་ནི་ལཱི་ ཞཕ་རབྷ་གྱི་
གཐབྷཥ་ངག་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཐགོན་ཁག་ཆེ། དེ་བྷ་རྟོགཥ་མིའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ག་ཡ་ལཱི་ ཐོདྷ་
གྱི་ཟོཐ་གཥར་ལཡ་རཱིང་ངོ་མི་ཤེཥ། སྐྱེ་ཕ་སྤང་བླང་ཙཐ་མེཐ་ཅིག་ལུདྷ་ཏེ་ ཟོཐ་གཥར་ལཡ་
གྱངཥ་ཙཐ་རཥ་ཕརྒར་རཱིང་ ལྷདྷ་ཅིག་སྐྱེཥ་ནའི་བྷ་རིག་ན་སྟུག་ནག་ན་གིཥ་ཕསྒྲིཕཥ་ཏེ་ 
ཟཁོཡ་ཕ་བྷཏཟ་མེཐ་གཏིང་ཙཐ་མེཐ་ཥཡ་ཟཁྱབྷ་ཟོང་། དེ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཐ་ལྟོ་ཡང་ཐཕང་
ཟཏོཕ་ཐགོན་ཁག་ཆེ། དེ་སྦེ་ཕྱི་ཐབུགཥ་ཆཐ་ཥག་ཥ་ཟཕཐ་ཕའི་ཕསྒང་། ཕྱི་བྷ་ག་ཏེ་སྐྱེ་ནི་
ཨིདྷ་དྷའི་རྟགཥ་འང་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཟཏོདྷ་ཟོང་། རགན་གའཥན་གའཕཥ་ཏེ་ཁ་རཥ་བློ་ཎཕ་
ཎོཕ་ཕཎང་སཕ་སྟེ་ ཨེ་ཙི་གའཥ་ལཱི་དྲོཐ་ཕསྡུ་ཕ་ཅིདྷ་ལྷ་མིདྷ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ལྷ་
ནའི་ཐོང་གའོདྷ་བྷ་རཥ་ལྷ་ཆུ་ཏོདྷ་ཏེ་ མིག་ཎོ་གའོདྷ་བྷཡ་དྲོཐ་ཕསྡུ་ཕ་ཅིདྷ་མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་
སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཁ་རཥ་དུཐ་ཟགྲོ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་ཆུ་ཐོང་རཥ་ཟཚགཥ་ཏེ་ 
བྷཙདྷ་བྷ་ལཱི་དྲོཐ་ཕསྡུ་ཕ་ཅིདྷ་ དུཐ་ཟགྲོ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། གཟུགཥ་བྷཐོག་སེཡནོ་
སྦེ་ཕཀྱག་མེཐན་ཐང་ ཁ་ཆུ་ཏོདྷ་ཏེ་ལྟོགཥ་སྣང་ལཡ་ཏེ་ཐིག་ལུ་ཟཚག་མི་ཟདི་གིཥ་ ཕྱི་བྷ་
ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཟོང་། རྐངབྷ་གའཥན་ཥ་ཁཡ་ཕརཕཥ་ཏེ་ཧ་ཛྷ་ཐང་ཆུ་ལོཡ་མི་
ཐང་ ཞེ་སང་རངཥ་ཏེ་རྐང་བྷཐིར་དྲོཐ་འརདྷ་ མི་དེ་ཐམར་ཕ་ལཱི་སྐྱེཛྷ་སྦེ་གསུངཥ་འོཐ། 
ང་རྒྱར་རངཥ་ཏེ་རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་དྲོཐ་ཕསྡུ་ཞིདྷ་དྷ་ རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་རྣབྷ་ཤེཥ་འརདྷ་གདྷོཐ་སྦྱིདྷ་ལཱི་
སྐྱེ་ཟོང་། རྐྱེདྷ་ཕཞང་ནོའི་གདྷཐ་གཅོཐ་ཉུང་སྟེ་དྲདྷབྷ་གཥར་ཏེ། བླབྷ་ཐང་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་
ཟཚོབྷཥ་སྦེ་ཐག་སྣང་ཟདི་གིཥ་ སྤྱི་གཙུག་ཁཡ་ཆུ་སེཡ་ཚུ་ཟཏོདྷ་ནི་ཐང་ སྤྱི་གཙུག་ཁ་རཥ་
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རྣབྷ་ཤེཥ་ཏོདྷ་དྷ་ཏཡ་ན་ཐང་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནི་ཨིདྷབྷ་གསུངཥ་འོཐན་རཥ་ཕརྟེདྷ་ ཟཆི་
ཁའི་བྷཙབྷཥ་སྦྱོཡ་ཕཞང་ངདྷ་ཟདི་ཁག་ཆེ། ཐོ་རཱིང་འང་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ཤི་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ 
སྐྱེ་ཕ་བྷཏོ་ཐབྷདྷ་གྱི་རྟགཥ་ཐང་བྷཙདྷ་བྷ་ཟདི་ ཝག་གྲངཥ་ཀྱི་དུཥ་ལཱི་གདྷབྷ་ཁའི་ཟགྱུཡ་
ཕ་ལཱི་ཕལྟ། གདྷབྷ་ཁ་སྨུག་དྷག་སྦེ་གདྷག་དུང་དུ་ཁཛྷ་ཐང་ཆཡན་རྐྱཕདྷ་ རླུང་ཐང་ཕསིར་
རླུང་ཁཛྷ་བུ་ཡུག་སྦེ་གྱུཡདྷ་ མི་དེ་ཐམར་ཕ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། རླངཥ་སྨུག་གི་
བྷཐངཥ་སེཡནོ་སྦེ་ཉི་ཟླ་ཤི་ཤིཛྷ་ཕཟུབྷ་ཐང་ རླུང་ཐང་ཕསིར་རླུང་མེཐན་སྦེ་ཉིབྷ་བྷ་བྷཏོང་
མི་ཐང་། ཆཡ་ཤུར་ཐང་འངདྷ་ཕྱི་རཱི་ཆཡན་རྐྱཕདྷ་ མི་དེ་ཡི་དྭགཥ་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་
ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་སྨུགནོ་ཐང་སྤྲིདྷ་མེཐ་གདྷགནོ་ཥ་སྟོང་མེཐ་མི། འངདྷ་རླངཥ་སྨུག་ཐང་
གདྷབྷ་སྨུག་བྷ་ཐགཟ་སི་སི་ཟཕཐདྷ་ མི་དེ་དུཐ་ཟགྲོའི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། 
གདྷབྷ་ཁ་སྤྲིདྷ་ཟདི་ཁབྷ་དྷག་ཟདྲོག་སི་སིའི་གཟུགཥ་ཐང་ གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་དྲག་ནོ་སྦེ་
རླུང་རང་ནི་ཐང་ གློག་ཀེབྷ་སྟེ་ཟབྲུག་སྐཐ་ལྡིཡ་ཏེ་ཉི་ཟླ་བྷ་བྷཏོངབྷ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ མི་དེ་ལྷ་
མིདྷ་གྱི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཐང་ཉི་ཟླའི་སྣང་ཕ་གཥར་
ཎོག་ཎོ་སྦེ་ རླུང་ཐང་ཕསིར་རླུང་མེཐ་ནཡ་དྭངཥ་ཎོག་ཎོ་ཥོངདྷ་ མི་དེ་ལྷའི་གདྷཥ་ལཱི་སྐྱེ་
ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། གདྷབྷ་ཁ་གཥར་ཎོག་ཎོ་ཐང་སྤྲིདྷ་ཟདི་ཐཡ་ཐཀཡནོ་ཐང་ཟདྲཛྷ་སྦེ་ སཕ་
ཟཕྲོཥ་ཟཕྲོཥ་སྦེ་ཉི་ཟླ་ཟོཐ་ཏཐ་སྒོཡབྷ་ཟདི་ མི་དེ་མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་སྐྱེ་ཕའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། དེ་
སྦེ་རྟགཥ་ཚུ་ག་བྱུང་རཱིང་ ཟགྲོ་ཕ་རིགཥ་དྲུག་གི་སྐྱེ་ཥ་ཥོ་ཥོ་ལཱི་སྐྱེ་ནིའི་རྟགཥ་ཨིདྷ། ཤི་སྟེ་
ཝག་ཟདི་གཉིཥ་གསུབྷ་ཕདུདྷ་དྷང་ཟབྱུང་ཕཡ་ སྐུ་གདུང་ཟཕཡ་ཕའི་རྒྱུཐ་རཥ་དེ་སྦེ་
གསུངཥ་འོཐ། ཐག་ནའི་སྐྱེ་ཕ་སྐུ་གསུབྷ་ཟཏོཕ་ནི་ཐང་ བྷཁཟ་སོཐ་ཏཡ་ན་ཏོཕ་ནའི་
རྟགཥ་ཟདི་ཚུ་ སྐུ་གདུང་ཟཕཡ་ཕའི་རྒྱུཐ་ཐང་ཕཎགཥ་གྲོར་རཥ་གསུངཥ་གསུངཥབྷ་དེ་སྦེ་
ལུགཥ་ལོབྷ་ཕལྟ་ཐགོ། ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུནི་དྷབྷ་ཤི་ཟོང་ག་མི་ཤེཥན་རཥ་ དེ་རཥ་
ཕརྟེདྷ་ཤི་རྟགཥ་ཟདི་ལཱི་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཕལྟ་ཞིག ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཤི་ནིའི་རྟགཥ་བྱུངདྷ་ ག་
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ཅི་འོཐན་ཅིག་སྤང་ནི་ཐང་བླབྷ་ཐང་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ག་ཟཚོབྷཥ་གཐབྷཥ་ངག་གཥར་ཕཎཕ་
ཐགོ། ལྷག་ནཡ་དུ་འང་ཟཔོ་ཕའི་རག་ལུདྷ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཐགོ། ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཆོཥ་ལཱི་གོ་
ཐོདྷ་ལུདྷ། ཕྱི་དྷང་གཥང་གསུབྷ་གྱི་ཤི་རྟགཥ་བྱུང་ཕའི་སྐཕཥ་ ཤི་ནི་བླུ་ཕའི་ཆོ་ག་བྷ་
ཟཕཐདྷ་ ཡང་གཟུགཥ་རྒྱར་ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་ སྤངཥ་སྤངཥབྷ་གི་ཉེཥ་ན་པོག་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཐབྷ་ཚིག་བྷཥ་ཏེ་ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ནི་ཟདི་གིཥ་ བྷཙབྷཥ་མེཐ་ནའི་རཥ་
ཟདི་རཥ་འང་སྡི་ཆེཛྷ་སྦེ་གསུངཥ་འོཐ། ཨིདྷ་ཅི་མིདྷ་ཅི་ཤི་བླུའི་ཆོ་ག་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཐགོན་ཁག་
ཆེ། ཕྱི་ཐང་དྷང་གི་ཤི་རྟགཥ་རུ་རུ་ཚུ་ལཱི་ ཤི་དྷ་ལྷ་ཕཥཐ་ན་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། སྡིག་ན་གདྷབྷ་
མེཐ་ཥ་མེཐ་སོབྷ་འོཐན་རཥ་རྣབྷ་ཤེཥ་དྲང་མི་ཕཏུཕ། ཤི་རྟགཥ་ག་ཡ་ཙང་སྟེ་བླུ་རཱིང་
ཕཀག་བྷ་ཚུགཥདྷ་ དེ་རཥ་ཟཔོ་ཕའི་གཐབྷཥ་ངག་བྷཥ་སུ་ལུདྷ་ཞིག སྐཕཥ་ཕཕ་ཀྱི་
ཟཔོ་ཕའི་འོདྷ་ཎདྷ་ཟདི་ བྷཙབྷཥ་མེཐ་ནའི་རཥ་ཕཥགཥ་ནའི་མི་ཟདི་འང་བྷཏོ་རིཥ་ཐང་ 
ཏཡ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕན་སྦེ་རྒྱུཐ་རཥ་གསུངཥ་འོཐ། ཨེ་བྷ་ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་
ཡང་གྲོར་རཥ༔ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆོཥ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེདྷ་དུ༔ ཟཆི་ལྟཥ་བྷཙདྷ་བྷ་ཡང་ཟདི་ཕསྟདྷ་
ནཥ༔ ཟདི་ཕཞིདྷ་རྟོགཥ་ཤིག་ཕྱི་ཡཕཥ་རྣར་ཟབོཡ་རྣབྷཥ༔ ཥ་བྷ་འ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ སྐར་
ལྡདྷ་རཥ་ཅདྷ་ཤེཥ་ཡཕ་བློ་ཐང་ལྡདྷ༔ ཐཐ་ཕརོྩདྷ་སྙིང་རྗེ་ཅདྷ་ཐང་ཟཕྲཐ་ནཡ་ལོག༔ ཟཆི་
ལྟཥ་བྷཙདྷ་བྷ་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ༔ ཟཁོཡ་ཕ་བྷ་སྟོངཥ་ཀྱི་ཕཡ་དུ་ཆོཥ་ཟདི་བྷ་རོགཥ་ཥོ༔ 
ཥ་བྷ་འ༔ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་གླིང་ནའི་གཏེཡ་བྷ་རགཥ་ཥོ༔  ༔ཕཀྲིཥ༔  
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༼༡༦༽ ༁ྃ༔ རོགཥ་ན་ཆེདྷ་ནོའི་རོ་རྒྱུཥ་བྷཐོ་བང་ནོ་ཏི་སྨུག་ཆུང་རཥ༔ ཟཆི་བླུ་
ཞཕ་བྷོ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

༁ྃ༔   ༔རྒྱ་གཡ་སྐཐ་དུ༔ ཀྲོ་ཎ་ཧ་མུ་ཀ་བྷེ་ར༔ ཕོཐ་སྐཐ་དུ༔ ཟཆི་ཕ་བླུ་ཕ༔ ཟགྲོ་ཕ་
སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་གི་སྡུག་ཕསྔར་རྩ་ཕ་རཥ་གྲོར་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ ཤི་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་ཕཞོཐ་བྷ་
ཚུགཥ་མི་ཟདྲོག་སི་སི་ཚུ་ ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་གྱིཥ་དེ་ཚུ་ཆ་བྷབྷ་ཐང་ལུདྷ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ 
ཤི་ནི་རཥ་རོག་སྟེ་ཕལོར་ཕཎཕ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་ཕལཐ་ནི་ཨིདྷ། ཟདི་ཚུ་གིཥ་སྡུག་ཕསྔར་
འང་གཅཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ དེ་ཁཡ་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ར་ལཱི་ཅིག་ལཱི་ ཧེ་བྷའི་ཤི་རྟགཥ་དེ་ཚུ་
ཟབྱུང་མི་རཥ་ རོ་ཕསྣཡ་ཐང་ཟླ་ཕསྣཡ་སྦེ་ཕཀག་ནིའི་བྷདྷ་ངག་ལཱི་ སྤྱིཡ་ཕཎང་སྦེ་ཕཀག་
ཏཕཥ་ཐང་དྷང་གསེཥ་ཥོ་ཥོ་སྦེ་ཕཀག་ཏཕཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། སྤྱིཡ་ཕཎང་ཕཀག་ཏཕཥ་
ཟདི་ དེ་འང་ཕཡ་ཆཐ་ཀྱི་གཐོདྷ་ཐང་ཟབྱུངནོ་ཚུ་གིཥ་ཤིཛྷ་ཨིདྷ། མི་གཅིག་གི་གཟུགཥ་
ཟདི་ཟབྱུང་ཕ་ལྔའི་རྟེདྷ་ཨིདྷ། རྐང་རག་ཐང་ཐཕང་ནོ་ལྔ། ཐོདྷ་ཧིང་། གློཛྷ། བྷཆིདྷབྷ། 
བྷཆེཡན། བྷཁར་རོག་ཐང་ལྔནོ་རྩ་སོབྷ་ནོ་ལྔ་གི་ཡང་ཕཞིདྷ་སྦེ་གདྷཥ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ཚུ་
གི་གདྷཥ་ག་ཨིདྷབྷ་རྐྱེདྷ་གྱིཥ་ལྷོང་སྟེ་ཤི་ནི་ཐང་། ཟབྱུང་ཕ་ལྔནོ་དྷང་དྷ་བྷ་བྷཐུདྷ་ནཡ་ཁ་
ཟཏཕ་སྟེ་ཤི་ནི་ཐང་། ཕཡ་ཆཐ་ཀྱི་གཐོདྷ་དྲག་ནོ་གིཥ་ཤིཛྷ་ཨིདྷ། དེ་འང་དེ་ཚུ་གི་རྟགཥ་སྦེ་ 
གོང་གི་རྟེདྷ་དེ་ཚུ་གི་ངོ་བྷ་སྦེ་བྷཥ་མི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཤི་ནི་ཕརྟག་ཏཕཥ་ཕསྟདྷབྷ་ཨིདྷ། ཟ་ནཱི་
ཟདི་ཐང་ན་ཡ་ལཱིཥ་རྟེདྷ་བྷཥན་ཅིག་ ཆོ་ག་ཐང་རིབྷ་གྲོ། གཎོ་ཕཅོཥ་རིབྷ་གྲོ་ཚུ་གིཥ་
ཕཀགན་ཨིདྷ། དེ་འང་རོ་གཅིག་ལཱི་ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ། ཟླཛྷ་ཕཅུ་གཉིཥ་ལཱི་འང་ ཟབྱུང་ཕ་
རུ་རུ་གིཥ་ཟླཛྷ་གཉིཥ་རུ་གཟུང་ནི་ལཱི་ཐཕང་ཟོང་། ཟླཛྷ་གཉིཥ་སྤྱི་རཱིཕ་སྦེ་གདྷཥ་ཟོང་། 
ཟླཛྷ་གཅིག་ལཱི་ཟབྱུང་ཕ་རུ་རུ་ཝག་ལྔ་ལྔ་ཐཕང་ཟོང་། ཝག་ལྔ་སྤྱི་རཱིཕ་སྦེ་ཐཕང་ཟོང་། 
ཟབྱུང་ཕ་ཐང་གཐོདྷ་ཚུ་གི་ཥ་ཁཡ་ལྷོཐདྷ་ཕཀག་ཏཕཥ་མེཐ། ཐཔེ་ཟཕཐདྷ་ཁྱིབྷ་ཏོག་
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ཕརྩེགཥ་ལཱི་མེ་ཟཕཡདྷ་ ཧེ་བྷ་ཟོག་ཏོག་གི་ཕསྒང་ལཱི་ཕཀག་ཏཕཥ་ནི་ཟཇབྷ། རྩེ་ལུ་
ཟཕཡདྷ་མེ་གཥཐ་བྷ་ཚུགཥན་ཐང་ཟདྲཛྷ་ཨིདྷ། དེ་ལཱི་ཐང་ན་རྟགཥ་དེ་ཚུ་ཐང་ལྡདྷ་ནའི་ཧེ་
བྷ་ཡ་ ཡང་གི་བླབྷ་ཐང་བྷཆེཐ་གྲོགཥ་ཚུ་ ཙོགཥ་ཕཥག་ནིའི་ལཱ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་
ཟཕཐ་ཐགོ། དེ་འང་ཟབྱུང་ཕ་ཚུ་གི་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་ཟབྱུང་ཕའི་ཡི་གུ་གིཥ་ཕཀག་ཟོང་། རྒྱ་
ལོག་ཐང་འངདྷ་ལོབྷ་ཟཐཕ་གུ་ཟཁོཡ་རོ་ཚུ་བྲི་ཐགོ། རླུང་གི་ཟཁོཡ་རོ་རྩིཕཥ་ཕཞི་ན། 
བྷཏཟ་སྐོཡ་ཐང་རྩིབྷཥ་ལྟེ་ཕ་ཕཅཥ་ལཱི་འུཾ་ལྔ་ཕཀོཐ་ཐགོ། བྷཇུག་གི་བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ཐབངཥ་
ཐང་གཥར་བྱེཐ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ཕཀོཐ་ཐགོ། མེའི་ཟཁོཡ་རོ་ཐབྷཡནོ་གུ་རྩིཕཥ་ཕཞི་ཚུ་ཧེ་བྷ་
ཐང་ཟདྲ་རཱིང་ ཡི་གུ་ཟདི་རཾ་ལྔ་ཕཀོཐ་ཐགོ། བྷཏཟ་སྐོཡ་ལཱི་ཐབངཥ་གཥར་ཧེ་བྷ་ཐང་
ཟདྲཛྷ་ཨིདྷ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཥའི་ཟཁོཡ་རོ་ཟདི་ སེཡནོ་གུ་ལཾ་ལྔ་ཕཀོཐ་ཐགོ། ཆུའི་ཟཁོཡ་རོ་
ཐཀཡནོ་གུ་ཁཾ་ལྔ་ཕཀོཐ་ཐགོ། གདྷབྷ་ཁའི་ཟཁོཡ་རོ་བྷཐིང་ཁ་གུ་ཨེ་ལྔ་བྲིཥ། དེ་སྦེ་ཟཁོཡ་
རོ་ཟབྲི་མི་དེ་ཚུ་ལཱི་ ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོའི་ཁ་ཐོག་ཐང་ཅོག་ཟཏཐ་ནའི་ཟབྱུང་ཕའི་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱི་
ལྷ་རུ་རུ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་ དེ་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་ལྔ་ཕུར་ཏེ་སྡིག་ན་ཕལགཥ། ཡང་གི་ཟཐོཐ་ཐོདྷ་ལཱི་
གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ཐགོ། ཡང་ཥོའི་ཡི་གུ་ཟབྱུང་ཕ་ལྔའི་སྔགཥ། སྐྱེཥ་རོའི་གྱངཥ་ཁ་ཐང་
ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕགྱངཥ་ཏེ་ལྷ་ལཱི་ཐིབྷ་ཕཅུག་ཐགོ། དེ་རཥ་ཟཁོཡ་རོ་དེ་ཚུ་ར་པོཡ་ཁཕ་ཎོ་ཅདྷབྷ་
དྷང་ཕཙུགཥ་ཐགོ། ཙོདྷ་སྐུཐ་སྣ་ལྔ་གིཥ་རྒྱ་གྲབྷ་སྦེ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ཤིང་སྣ། ཆུ་སྣ། མེ་སྣ། 
ཥ་སྣ་ཐང་། སེབྷཥ་ཅདྷ་རིགཥ་མི་བྷཐུདྷ་ རྟ་ཐང་གླངབྷོ་ཆེ་བྷ་ཧེ་ར་ཥོགཥ་ནའི་ཁ་གི་
རླངཥབྷ་རཥ་ཕསྣཐ་ནའི་དྲོཐ་གོང་ལཱི་གཟུགཥ་ཁྱུ་གངབྷ་གཅིག་ཕཞོ་སྟེ་ ཐཕང་ནོ་ལྔ་ལཱི་ཡི་
གུ་ལྔ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ཕཝག་ཐགོ། གཐོདྷ་ཚུ་རཥ་ལྷུ་ནིའི་རཥ་ཟདི་ ཥ་ཐབྷཡནོ་རཥ་ཕཞོ་རཱིང་ 
འངདྷ་སྤགཥ་གུ་ཙོདྷ་གྱིཥ་ཁ་ཕསྒྱུཡ་ཕའི་མིག་ཎོ་གུ་རཾ། རྣབྷ་ཅོ་ཁཡ་ཁཾ། ལྕེ་གུ་ལཾ། ལྷ་ན་
གུ་འུཾ། ཨོར་ལྐོག་གུ་ཨེ། གླུཐ་ལྷུ་ནི་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཀྱི་ཥོཡ་ཙཐ་ཟཇར་མི་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་
ཟཕཐ་མིའི་ཁ་ཐོག་གདྷགནོ། ཕདུཐ། ཐབྷཡནོ། ཕམདྷ་ཐང་ཀླུ་ཕམདྷ། སེཡནོ། ཀླུ་
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གདྷ་ཐང་ཐེའུ་ཡང་། ཐཀཡནོ། རྒྱརནོ། ལྗང་ཁུ། ཕདུཐབྷོ་ཐང་གཡུཥ་ལྷ། ཁྲ་ཕོ་ཚུ་
རཥ་ཕཞོ་ཐགོ། ཥ་སྲིདྷ། དེ་ཚུ་ལཱི་ཡང་གི་དྲེག་ན་ཐང་གོ་ར་དྲ་དུབྷ། ལྷཕཥ་ཐང་ཁ་ཆུ། 
མིག་ཆུ་ཐང་སྐྱ། སེདྷ་བྷོ་ཚུ་ཐང་དྷོཡབུ་ཕརཡ་ཕརཡཛྷ་ཐང་ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་གཟུགཥ་ཕཞོ་ཐགོ། 
ཙོདྷ་ཐང་ཐཡ་སྣ་གིཥ་ཕརྒྱདྷ་ཐགོ། ལྟཥ་ངདྷ་གྱི་བ་སྒྲོའི་རིགཥ་ལུ་ལ་ཕཙུགཥ་ཐགོ། དེ་ཚུ་
ལཱི་གཎོཡབྷ་དེ་ཁའི་ཁ་ཐོག་ཐང་ཆ་ཟདྲཛྷ་རུ་རུ་ཐང་། སྤགཥ་ཀྱི་ཆངཥ་བུ་རོ་གྲངཥ་ཐང་
ཟདྲདྷ་ཟདྲ་རུ་རུ་ཕཝག་སྦེ་དེ་ཚུ་ལཱི་སྔགཥ་དྲུག་ཐང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིཥ་བྱིདྷ་གྱིཥ་ཕརླཕཥ་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཚིག་ལཱི་འང་ཟདི་ཕཟུབྷ་སཕ་ཐགོ། ཁྱེཡ་ཅིག་ཁྱེཡ་ཅིག་སྟོཕཥ་ལྡདྷ་རྣབྷཥ༔ 
སྲེཐ་ཐང་ཆགཥ་ཐང་ཞེདྷ་ན་ཐང་༔ དྲདྷ་ཐང་གཟུང་ཐང་ཕཥབྷ་ཐང་རུག༔ ཀློཐ་ཐང་གྲོར་
ཐང་ཞི་ཕཡ་བྷཚོཐ༔ ཟེཡ་སཕ་སྦེ་ཟཁོཡ་རོ་ཐང་ཕཅཥན་གམང་ཆུའི་གཞུང་ལཱི་ཕསྐྱརདྷ་རོ་
གསུབྷ་གྱི་ཕཡ་ཤི་ནི་ཕཀག་ཟོང་། རྟགཥ་བྷ་ཏོདྷ་ནའི་ཧེ་བྷ་རོ་རུ་ལཱི་ཙཡ་གསུབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་
རཱིང་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་མེཐ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཨིདྷ། ཨོཾ༔ ཏ།ཏ༎ཌྷ་བྲདྷ། ཕདེ་ཕ་ཆེདྷ་ནོ་སྐྱཕཥ་ནའི་
ལྷ༔ ཐུགཥ་རྗེ་ཅདྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ༔ དྷང་གསེཥ་གཝདྷ་ཟློག་ཏཕཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། 
ཟདི་ཚུ་ག་ཡ་ལཱི་ཡང་གི་བླབྷ་འོཐདྷ་ཡཕ་ཨིདྷ། མེཐདྷ་ཆ་ཡོགཥ་སེབྷཥ་བྷཐུདྷ་མི་གཅིག་
གིཥ་ཟབྱུང་ཕའི་ཥ་ཕོདྷ་གྱི་ཐཕང་ནོ་སྒོ་ལྔ་ལཱི་ཐཕང་གདྷང་ཐགོ། སེདྷ་བྷོའི་ཕཀྱག་འོཐ་མི་ལཱི་ 
ཐགེ་སོང་ཕདུདྷ་ལཱི་ཆོཥ་སྟོདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། འོདྷ་ཕུར་སྦེ་གོ་སེཡནོ་གྱོདྷ་ཏེ་སོབྷ་ན་འང་ཞུ་
ཐགོ། སོབྷ་ན་འོཐདྷ་རོག་སྟེ་ཞུ། དེ་གིཥ་ཕཀག་ཚུགཥ་ཟོང་། མིག་ཎོའི་སྤྱིཥ་འར་མི་ཟདི་ 
ཥ་ཐཀཡནོ་ལཱི་ཙ་ཙ་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཎཕ་སྟེ་ སྐོཡ་ཡ་ཕདུདྷ་རྐྱཕ་སྟེ་
གམང་ཆུའི་དྷང་ཕཀོ་ཐགོ། གོབྷ་ན་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་རྒྱཕ་རོག་ཕལྟ་ནི་མི་
ཟོང་། ལྟག་ཀོའི་སྐྱ་ཁ་འཡ་ལྟ་རོག་མི་ཟདི་ ཟབྲུ་གདྷགནོ་གི་ཕྱེ་ཕསྣཐ་དེ་གླུཐ་ཁྱུ་གངབྷ་
གཅིག་ཕཞོ་སྟེ་ དེ་གི་ཧིང་ཁཡ་ཤིང་སྨདྷ་ལཱིང་ཎང་གི་རོག་བྷ་ཡང་གི་རོ་ཙཐ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་
གུ་ ཡང་གི་མིང་བང་ཕཙུགཥ་ཏེ་ ཡང་གི་སྐྱ་བྱེགཥ་ཏེ་དེ་གི་སྐྱ་སྦེ་ཕཙུགཥ། ཡང་གི་
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གཟུགཥ་རཥ་ཁྲག་ཕཎོདྷ་ཏེ་དེ་གི་གཐོང་ལཱི་ཐབུཡ། གོ་ར་དྲ་དུབྷ་གྱིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ཁ་ཐོག་
གདྷགནོ་སྦེ་ཐབུཡ། ཡང་གི་སོཐ་ཥ་རཥ་གོབྷ་ན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཥ་ཁཡ་ ཐོང་གྲུ་གསུབྷ་
གདྷགནོ་སྦེ་ཕརྐོ། ཟབྱུང་ཕ་མེ་གི་གཟུངཥ་སྔགཥ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕགྱང་། 
ཕདུཐ་དྷག་ནོ་ཁྱོཐ་ཟདི་ཁྱེཡ་ཅིག༔ གར་ཆེཟོ་གར་ཆེཟོ༔ ཟེཡ་ཙཡ་གསུབྷ་སཕ་སྦེ་ ཐོང་
དྷང་ཕཀོ་སྟེ་དེ་གི་ཏོག་ཁཡ་ ཧ་ཛྷ་གཎང་ཞིག དེ་ཁ་རཥ་སྐཐ་རྐྱཕ་སྟེ་བོག་ཐགོ། དེ་རཥ་
ཐོ་རཱིང་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་ཟཕཐ་དེ་ ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་ཡ་འོཐདྷ་ག་ནི་འང་པདྷ་ཏོགཥ་མེཐན་ཨིདྷ། 
གཝདྷ་ཚུ་ལཱི་ཙཡ་གཅིག་གིཥ་ཕཀག་བྷ་ཚུགཥ་རཱིང་ ཙཡ་གསུབྷ་གྱིཥ་ཕཀགན་ཐེ་ཙོབྷ་
མེཐ། རྐང་བྷའི་ཚིགཥ་ཎོའི་རྟགཥ་ཟདི་ ཉིབྷ་ཟཛུར་ཥག་ཥ་ཅིག་ཁཡ་ ཁ་ནུཕ་ཁ་ཐུག་
ཕལྟ་སྟེ་ གཟུགཥ་སྒྱེདྷ་བྷོ་ཕཤུཕ། ཧ་བུག་ཟོག་ལཱི་ཡོ་ཁྱིའི་བྷཇུགབྷ་ཕཙུགཥ། གཐོང་
ཁཡ་ཧ་ཛྷ་ཕཝག མོག་མོག་ཟཕཐ་དེ་ཡོ་ཁྱིའི་སྐཐ་ཙཡ་གསུབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ། ཐོ་རཱིང་མི་གཝདྷ་
གྱི་གཟུགཥ་ཁཡ་དྷཐ་པོག་མི་ཚུནི་ ཥོ་ཚུ་གི་རྩ་ཕཡ་དྲེག་ན་གདྷགནོ་འོཐདྷ་ མི་དེ་ལཱི་ཡ་གི་
ནགཥ་ཀོ་གྱོདྷ་ཕཅུག ལཡ་ལཱི་ཁ་ཕསྒོཡ་ཏེ་ཡའི་སྐཐ་ཙཡ་གསུབྷ་རྐྱཕ་ཐགོ། ཨྀཐི༔ ལྷ་ན་
ཝོཕ་མི་ལཱི་ལྷ་ནའི་སྤྱི་ཎོག་གུ་ཧ་ཕསྒོབྷ། ཧ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཕགྱང། གཟུགཥ་ཟདི་ཆུ་སྣ་
ཐགུ་རཥ་ཕཎོདྷ་ན་ཅིདྷ་པདྷབྷ་ཨིདྷ། རྐང་རག་ཕརྐྱང་ཕསྐུབྷ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ རྐང་རག་གུ་
རྒྱ་ཙོཥ་ཀྱི་ཁུ་ཕ་གིཥ་ཟཁོཡ་རོ་རྩིཕཥ་ཕཞི་ན་རུ་རུ་བྲིཥ་ཏེ་ གཟུངཥ་སྔགཥ་ལུ་ལ་
ཕགྱངཥ་ནའི་ཆུ་གིཥ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟཁྱུ་སྟེ་ཕཎོདྷ་ན་ཅིདྷ་པདྷ་ཟོང་། མིག་ཎོ་
ཏཐ་རིར་རི་སྦེ་ཕལྟ་ཕ་ཅིདྷ་ ཐགེ་ཟདུདྷན་ལཱི་ཆོཥ་སྟོདྷ་སོབྷ་སྦེ་ཟཕཐ་ཐགོ། ཧ་ལཱི་ཡང་ཡང་
གི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་དེ་ཅིག་ལཱི་ཙོགཥ་སྟོདྷ་ཟཕཐ་ཐགོ། གོ་ཐབྷཡནོ་གི་ཆ་ལཱིགཥ་
སྦེ་ཕཞོ་ཐགོ། ཞ་ལྟཕ་ཕརྡིཕཥ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ ཥ་གི་ཙ་ཙ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཎཕ་
ཐགོ། ཆུའི་ལཱ་སྦེ་ཆུ་གཎོཡ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་གཎང་། མེ་གི་ར་སྦེ་སྦྱིདྷ་སྲེག་རོ་
གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་གཎང་། རླུང་གི་ལཱ་སྦེ་ཐཡ་ཅོག་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕྱཡ། 
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གདྷབྷ་ཁའི་ལཱ་སྦེ་ཨེ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕགྱངབྷ་ཐ་བླུཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ཨིདྷ། ཐབུགཥ་
གཥག་མི་ཟདི་ གུ་ཡབྷ་གྱི་ཁུ་ཕ་གུ་རླུང་གི་གཟུངཥ་སྔགཥ་ཕགྱངཥ་ཏེ་བྱིདྷ་ན་ཅིདྷ་རོག་
ཟོང་། ལྷ་ན་གའཥ་གའོདྷ་གའོ་ཕ་ཅིདྷ་ ལྷ་ནའི་སྤྱི་ཎོག་གུ་ཡི་གུ་ཧཱུཾ་ཐཀཡནོ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། 
མིག་ཎོའི་མིག་ཆུ་བྷ་ཆཐན་ཟཚག་མི་ལཱི་ མིག་ཎོ་ལཱི་ཡི་གུ་བྷྲུྃ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། ཐོ་རཱིང་ཞ་ལྟཕ་
ཕརྡིཕཥདྷ་ཕརྡིཕ་ཥཡ་ཡི་གུ་ཨྃ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། ཥོ་ཕསབྷཥ་ཟགྱོ་མི་ལཱི་ཡི་གུ་ཤྭྃ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། 
ལྕེ་གུ་དྷག་ཐིག་ཟཏོདྷ་མི་ལཱི་ ཡི་གུ་ཧཱུཾ་ཐུང་ཀུ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། ཐོ་རཱིང་རྣབྷ་ཅོ་ལུཕ་ལུཕ་སྦེ་
ཟབཡ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཡི་གུ་བྷྃ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། བང་ཎོའི་ལ་ལྷེཕ་ཝོཕ་ཟགྱོ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཡི་གུ་མུྃ་
ཕསྒོབྷ་ཐགོ། བྷ་ན་རཥ་གཉིཐ་རོག་བྷ་ཕཏུཕ་མི་ལཱི་ ཡི་གུ་ཧཱུཾ་ཕསྒོབྷ་ཐགོ། དེ་ཚུ་
ཕསྒོབྷཥ་ནའི་ཡི་གུ་ཚུ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕགྱང་ཐགོ། ཥ་ཕམག་ཐང་དྲི་ཕཞང་གིཥ་
འང་བྲི་ཐགོ། གདྷབྷ་ཁ་ལཱི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཐང་དེ་གི་རག་ཆ་མེཐ་མི་ལཱི་ ཡང་གི་བླབྷ་ལཱི་
ཙོགཥ་ཟཁོཡ་ཕརྒྱ་ཐང་རྩ་ཕརྒྱཐ་ཕུར་ཐགོ། རགན་གའཥན་མེཐ་མི་ལཱི་ ཟབྲུ་སྣ་ཕདུདྷ་
རཥ་གླུཐ་ཁྱུ་གངབྷ་གཅིག་ཕཞོ་སྟེ་ བྷགུ་ཎོ་སེང་ལྡེང་གི་བྷགུ་ཐང་ཁ་ཕརྒྱངབྷ་སྦེ་ཕཞོ་ཐགོ། 
དེ་ལཱི་ཆུ་བ་གདྷགབྷོ་གི་སྤུ་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་སྦེ་ཕཙུགཥ་ཏེ། ཁ་བང་ཕྱོགཥ་
ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་པོ་བྲང་གི་རབྷ་སྦུག་ལཱི་ཕསྐྱར་ཐགོ། རགན་གའོདྷ་བྷ་མེཐ་མི་ལཱི་ སྲེ་བྷོང་གི་
གཥོཕ་གུ་སྟག་གདྷག་ཁྲ་ཅདྷ་གྱི་བྷཆེཛྷ་ཐང་ ཡོ་ཁྱི་གདྷགནོ་བྷཆེཛྷ་གཉིཥ་བླུགཥ་ཏེ་ དེ་
གི་ཁ་ལཱི་ཡང་གི་ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་གིཥ་ཕསྣཐ་ཕའི་གླུཐ་ཕརངཥ་ཏེ་གམང་ཆུ་དྷང་ཕཀོ་
ཐགོ། རྐངབྷ་གའཥན་གི་པུཥ་བྷོ་བྷཡ་ཕཅཐ་མེཐདྷ་ ཁ་ནུཕ་ལཱི་གདྷབྷ་ཕསོ་ཁབྷཥ་ལཱི་ 
སེང་ལྡེང་ཐང་རྒྱ་གཡ་ཤུགན་གི་ཐཀཡ་མེ་རོ་གྲངཥ་མབྷ་གཎངབྷ་ཐ་ཕཀག་ཟོང་། རྐངབྷ་
གའོདྷབྷ་མེཐན་ཅིདྷ་ ཥ་ཐཀཡནོ་རཥ་གླུཐ་ཁྱུ་གངབྷ་ཕཞོ་སྟེ་དེ་གི་ཧིང་ཁཡ་སྟགན་ཤིང་
གདྷགནོ་ཥོཡ་ཕཞི་བྷ་གཅིག་ལཱི་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཀྱི་རྒྱ་གྲབྷ་བྲིཥ་ཏེ་ཕཙུགཥ། ཟདི་ཐགོདྷ་
སྟོང་ཁཡ་དྲོ་ན་ལཡ་ཐཀཡ་མི་ཐཀཡ་དེ་ཅིག་ལཱི་ཕསྐྱར་ཐགོ། བྷགུ་ཎོའི་གའཥ་མེཐདྷ་ ཕཀྲ་



~ 234 ~ 
 

བྷ་ཤིཥ་ནའི་ཥ་སྣ་ཐགུ་ཐང་ ཤིང་གདྷགནོ་གི་རོག་བྷ་ཚུ་སྦྱོཡ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ གའུ་གདྷགནོ་
ཕཞོ་སྟེ་དེ་གི་དྷང་དྷ་ཡང་གི་སྐྱ་ཐང་གོ་ར་དྲ་དུབྷ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ རོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་མིང་
གླང་བྷ་ཤིང་གི་ཨེདྷ་ཆུང་གུ་བྲིཥ་ཏེ་ཕཙུགཥ། དེ་གི་ཁ་ཕཅཐ་ནའི་ཏོག་ཁཡ་རྩང་རིགཥ་མི་
གཅིག་ན་ཡང་གི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཏོཕདྷ་ཕཙུགཥ། བྷ་ཏོཕདྷ་ཏོཕ་ཙཐ་ཧིང་ཁཡ་
ཕཙུགཥ། ནུཕ་ཕྱེཐ་ཕསྒང་ལཱི་ཡང་གི་གོ་ར་གདྷགནོ་གྱོདྷ་ཏེ་དུཡ་ཁྲོཐ་ཁཡ་ཕསྐྱར་ཐགོ། 
བྷགུ་ཎོ་གའོདྷབྷ་མེཐདྷ་ ཟབྲུ་སྣ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རཥ་གླུཐ་ཕཞོ་སྟེ་ དེ་གི་ཧིང་ཁཡ་མི་ཐང་རྟ་ཡོ་
ཁྱིའི་རཱི་ཎོ་ཕཙུགཥ། ཡང་གི་གོ་ར་རྙིངབྷ་གིཥ་སྤུཡ་ཏེ་ ཚེཥ་ཕཅུ་གཅིག་གི་ཧབྷ་སྲུ་གདྷབྷ་
ཕསོན་ཐ་ གཝདྷ་གཅིག་ལཱི་ཕསྐྱར་ཐགོ། གོབྷ་ན་ཕརྒྱཐ་ཅུའི་ཥ་ཁཡ་ཐོང་དྷང་ཕཙུགཥ། 
ཟདི་ཡང་གིཥ་ཙཡ་གསུབྷ་རུ་སྔུ་རྫུ་ཕཎཕ་སྟེ་ས་ཕ་ཅིདྷ་ཕཀག་ཟོང་། ཨོར་ལྐོག་མེཐདྷ་ལཡ་
ལྷོའི་བྷཙབྷཥ་ལཱི་རྩང་གི་ཧྃ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་རིབྷ་ན་ཕཞིདྷ་མེ་ཕཎང་སྟེ་རུ་རུ་ལཱི་ 
མེའི་སྙིང་ནོ་རོ་གྲངཥ་དེ་རུ་ཕགྱངཥ་ཏེ་མེ་གཎང་ཐགོ། ཨོར་ལྐོག་ཐང་ཕཅཥན་མེཐ་མི་ལཱི་ 
ཡང་གི་གཟུགཥ་ཡོ་མེ་ཕཎང་ཕའི་ཥོར་བྷོ་གིཥ་གདྷགནོ་སྦེ་ཐབུཡ་ཐགོ། ལོག་ཀུ་ཥོཡ་ཕཞི་
བྷ་གཅིག་ལཱི་ཡང་གི་རོ་ཐང་གདྷབྷ་རོའི་མིང་བྲིཥ་ཏེ་ ཕོྱགཥ་ཕཞི་ལཱི་ཟབྱུང་ཕ་ཕཞི་གི་སྙིང་
ནོ་བྲིཥ་ཞིདྷ་དྷ་ཡང་གི་ལྷ་ན་གུ་ཕཎགཥ། ཚེཥ་ཐགུའི་ནུཕ་བྷོཡ་ཕྱོགཥ་ཕཞི་ལཱི་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་
ཁ་རཥ་ཟོ་ཁྱེཡ་ཁྱེཡ་ཟེཡ་བྷ་ཆཐ་ནཡ་སཕ། དེ་རཥ་ལོག་ཀུ་དེ་དུཡ་ཁྲོཐ་ལཱི་ས་ཕཝག 
ཕུངབྷོ་དེ་གི་ཁོཐ་སྟོཐ་མེཐདྷ་ ཤིང་མེ་ཕཎང་སྟེ་རོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་མེ་གཎང་། སྨཐ་མེཐདྷ་
དུཡ་ཁྲོཐ་ལཱི་ཟགྱོ་སྟེ་རཱི་ཎོ་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་དུ་ན་ཟགབྷ་མི་གིཥ་ཕཏུཕ། གཟུགཥ་ཆ་བྷབྷ་གྱི་
གའཥན་མེཐདྷ་གཙུག་ཎོཡ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཥག ཙ་ཙ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་
ཟདྲ་ཕཎཕ། གའོདྷ་མེཐདྷ་གཟུངཥ་གྱངཥ་ཁ་མེཐན་སྦེ་ལྷག་སྟེ་གོ་ཐབྷཡནོ་གྱོདྷ་ཐགོ། 
གདྷབྷ་ཥ་གཉིཥ་ཀྱི་བྷཐུདྷ་བྷཙབྷཥ་ཆཐ་མི་ལཱི་ རྒྱར་ཕའི་གསུང་ཡཕ་རྒྱ་སོབྷ་སྦེ་ལྷག་ནི་
ཐང་ འངདྷ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟགྲུཕ་ཙཐ་ཟཕཐ་ཐགོ། སེང་གེ་ཐཀཡབྷོ་གི་མི་ཕཕ་མི་ལཱི་ཐཀྱིར་
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ཟཁོཡ་གྱི་ཆོ་ག་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟཕཐ་མི་གིཥ་ཟཐུཥ། ལྗོདྷ་ཤིང་ཆག་མི་ལཱི་ དྷང་ཁྲོར་
ཥོ་ཥོའི་ཕཅོ་ཏཕཥ་ཤེཥན་སྦེ་ཟཕཐ། ཆཕ་གཥང་ཕསྡུཥན་གི་སྤྱིཥ་བྷ་སོ་ཐབྷཡ་སྦེ་ཟཏོདྷ་མི་ལཱི་ 
ཁབྷ་ཥ་རཥ་རོ་སྐོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་གཟུགཥ་ཕརྙདྷ་ཕཞོ་སྟེ་ཁ་ཐོག་ཟབྱུང་ཕའི་བྷཐོག་གིཥ་ཕསྒྱུཡ་
ཏེ་དེ་རུ་རུ་ལཱི་ཙ་ཙ་རུ་རུ། གླུཐ་རུ་རུ། སྟགན་གུ་ཐོང་རུ་ཕཎོདྷ་ཏེ་ ཉིབྷ་ཟཛུར་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་
བང་ལཡ་གྱི་དུཡ་ཁྲོཐ་ཁཡ་ཕསྐྱར་ཐགོ། གདྷགནོ་ཏག་ཐིག་ལཱི་ལྕགཥ་ཕྱེ་ཐང་ཞངཥ་ཕྱེ། ཟབྲུ་སྣ་
ས་ཕསྲེཥ་ཏེ་ཕྱོགཥ་ཕཞི་ལཱི་གཎོཡཛྷ་ཐ་ཐོདྷ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། ཐབྷཡནོ་ཏག་ཐིག་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ གླུཐ་
ཐང་དྲེག་ན་ས་ཕསྲེཥ་ནའི་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ། ཐཡ་ཐབྷཡནོ་གི་ཕ་ཐདྷ་རུ་ཕྱཡ། བྱི་ཐུཡ་གྱི་
རྩང་རུ་ཕཙུགཥ་ཏེ་ ལཡ་ཕྱོགཥ་ཀྱི་གཞུང་རབྷ་ཁཡ་རཱི་ཎོ་སྣ་ཙོགཥ་ཐང་སྦྲགཥ་ཏེ་ཕསྐྱརདྷ་
ཕཀག་ཚུགཥན་ཨིདྷ། ཡང་གི་ཧ་ཛྷ་གི་རླངཥབྷ་ཆཐདྷ་ཉིབྷ་ཟཐོབྷ་གང་དེ་ཅིག་གི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ 
ནུཕ་ཕོྱགཥ་ལཱི་ཁ་ཕསྒོཡ་ཏེ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཏེ་རོ་ཏོཐན་དྷང་ཟབྱུང་ཕའི་ཥ་ཕོདྷ་བྲིཥ་ཏེ་ ཡང་གིཥ་
ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་རྟ་སྐཐ་གྱངཥ་ཁ་མེཐན་ཅིག་རྐྱཕདྷ་ཕཀག་ཚུགཥ་ཟོང་། རྣབྷ་ཅོའི་རླུང་སྒྲ་
མེཐདྷ་ ཞཥ་བྷ་ཟདྲཛྷ་གི་གཎོཡབྷ་རོ་གྲངཥ་ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཕཞོ་སྟེ་རོ་ཟཁོཡ་ཕཅུ་གཉིཥ་ཀྱི་མིང་
རུ་ཕཞོ། ཎ་ར་ཤིང་གི་རྩ་ཕཡ་ཕསྐྱརདྷ་ཐོདྷ་ཟགྲུཕ་ཟོང་། ཨོར་ལྐོག་ཆཐ་ཆཐན་ལཱི་ ཡང་གི་ཧིང་
ཁཡ་འྃ་ཕསྒོབྷཥ་ཏེ་མིག་ཎོ་ག་དེ་ཟཕཐ་ཚུགཥ་ཚུགཥ་འཡ་ལྟ་ཕལྟ་སྟེ་ གཅིག་གི་གཟུངཥ་
སྔགཥ་ཀྱི་ཆུ་གིཥ་བྷགུ་ཎོ་རཥ་ཟཁྱུཛྷ་ཐ་ཕཀག་ཚུགཥ་ཟོང་། ཐནག་ཕཥབྷ་གྱི་ཤིང་རོ་རོང་མི་ལཱི་ 
ཙོགཥ་ཐང་ཁ་ཐུདྷ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ན་ཅིདྷ་གྲོར་ཟོང་། དེ་ཚུ་ག་ཡ་གི་ཆོ་ག་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་རོག་
ཅི་རོག་ཅི་ཕལྟ་ཐགོ། ཧེ་བྷ་ཕཟུབྷ་བྷ་ཟགྱོ་ཕ་ཅིདྷ་ ཙཡ་ཕདུདྷ་རཥ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རོ་གྲངཥ་
ཐང་ཟདྲདྷ་ཟདྲ་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ཐེ་ཙོབྷ་མེཐ་ནཡ་ཤི་ནི་རཥ་ཕཀག་ཚུགཥན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཤི་ཕ་བླུ་
ནིའི་བྷདྷ་ངག་སོཕ་ཐནོདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ཤྲཱི་སིངྷ་གིཥ་བྷཚཐ་བྷཚཐན་སེབྷཥ་ཅདྷ་སྡུག་ཕསྔར་གྲོར་ནིའི་
ཏཕཥ་ཟདི་རོགཥ་ཥོ་ཡི། སྐར་ཕ་ལྡདྷ་མིའི་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཅིག་ཐང་ཕྱཐ་ཕཅུག་ཅིག ཥ་བྷ་འ༔ 
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་གླིང་ནའི་གཏེཡ་བྷཟོ༔  ཐགེཟོ༔    
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༼༡༧༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་
ཐགེ་སྡིག་ཡང་གཟུགཥ་ཕསྟདྷ་ནའི་ལྷདྷ་ཏཕཥ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔  

 
༁ྃ༔     ༔ཀུདྷ་ཕཞང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ར་ཕྱག་ཟཙར་རོ། སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་ཐགེ་སྡིག་
གི་ཡང་གཟུགཥ་ཕསྟདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཕ་ཟབུབྷ་ཟེཡ་གསུང་ཐོ་ཕཟུབྷ་སྦེ་
ངདྷ་ཥོང་ལཱི་ཟགྱོ་ཕའི་ཚུར་ཕསྟདྷ་ཏེ། རཥ་ཀྱི་གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་གིཥ་གཥཐ་གཏུཕ་ཀྱི་སྐཐ་དི་རི་
རི་སྦེ་རབྷ་གདྷག་ནོའི་བྷགུ་རཥ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ ཙོགཥ་ན་ཐབྷངཥ་ལཱི་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་
གིཥ་ སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་ཉེཥ་ཐམིགཥ་གསུངབྷ་ཐ་ལཱི་ དེ་རཥ་ལྷ་ཐཀཡནོ་འང་སེབྷཥ་སྐྱོ་
ཕའི་ཏོག་རཥ་ བྷ་ཎི་སྐུར་མི་ཟདི་ཚེ་ཟཐཥ་སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཟབུབྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ བྷ་ཎི་རུ་
ཕགྱང་གདྷང་། ཨོཾ་བྷ་ཎི་ནདྨེ་ཧཱུཾ་ཧྲཱི༔ ཕཡ་ཐོའི་དྷང་འོཐ་མི་ཆ་བྷབྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་བྷ་ཎི་རུ་
གསུང་གདྷང་། དེ་ཁཡ་ཟཚོབྷ་མི་ཚུ་ལཱི་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཐཕའི་དྷ་ཞིག་ང་ནི་
སྐྱེཥ་ནའི་ལྷ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ། སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཕ་ཟབུབྷ་ཟདི་ སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལུ་
ལ་ཟཕཐ་ཕ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཐ་ལྟོ་ཟཇིག་རྟེདྷ་གྱི་ཁབྷཥ་ག་ཏེ་འང་ ཁོ་གིཥ་ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕ་
ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་གི་རྡེའུ་ཕུཐ་རོག་ཆུང་ཀུ་དྲུག་རཥ་བྷ་ཏོཕ། ལཱ་མི་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་མིའི་རྡེའུ་ནི་
ཙཐ་མེཐན་ཅིག་འོཐན་རཥ་ རཥ་ངདྷ་གྱི་ཐཕང་གིཥ་ངདྷ་ཥོང་ཐམར་ཕའི་གདྷཥ་དྷང་
རཥ་ཀྱི་གཤིདྷ་རྗེ་ཚུ་གིཥ་ཁྱིཐ་འཡ་ཥོ་ཡི། ཏཡ་ན་ལཱི་ཟཁྱིཐ་གེ་བྷདྷོ་རཱིང་ཏཕཥ་ཟདི་ག་ནི་
འང་བྷ་ཏོཕ། ཐ་ཡང་ཡང་ཥོ་ཥོ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ན་ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་སོཐན་ཐ་ ཁྱེཐ་
ཟདི་ཁཡ་ཟཚོབྷ་མི་ཚུ་གིཥ་ སྡིག་ན་བྷ་ཟཕཐ་ཕཡ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཐགོན་རཥ་ ཁ་ཟཐེདྷ་ང་
གིཥ་གཎང་མི་ཟདི་ཨིདྷ། ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་ཕསྐོཡ་ཏེ་གཐངཥ་སདྷ་ཎོང་ཎོ་གིཥ་བྷ་ཎིའི་ནཐ་
ཐབངཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། འ་བྷཙདྷ་ཅདྷ་གྱི་དུཥ་གསུབྷ་གྱི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ག་ཡ་གི་ཟཕྲིདྷ་
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རཥ་གཅིག་ཁཡ་ཟདུཥ་ནའི་ཐནར་བྷགོདྷ་ ཟགྲོ་ཕ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གྱི་ཐོདྷ་ལཱི་སྐུ་ཟཁྲུངཥ་ནའི་
དྲིདྷ་ཅདྷ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་ནི་ཨིདྷ། ཐཕའི་དྷ་ཞིག་དྷ་ཞིག་ཟདི་ཁཡ་
ཟཚོབྷ་མི་ཚུ་ མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་ནའི་ཐཀཟ་རཥ་ལཱི་ སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ སྡུག་
ཕསྔར་གྱི་རྒྱ་བྷཙོ་རཥ་ཏཡ་ཕའི་དུཥ་སྐཕཥ་མེཐ། ཟཇིག་རྟེདྷ་ཟདི་ཁ་རཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ 
ཡུདྷ་རིངབྷོ་སོཐ་ནིའི་ཡང་ཐཕང་མེཐ་ནཡ་ ཟཆི་ཕཐག་གི་ཁ་དྷང་ཚུཐན་ཐ་ལཱི་ བོླ་ཟགྱོཐ་
རཱིང་མི་པདྷ། སྐྱོ་རཱིང་ཟགྱོ་ཐགོ། ཧེ་བྷ་ཤི་ཕའི་མི་ཚུ་གིཥ་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སོཐ་ཐགོ་བྷདྷོ་སྟེ་ཧ་
ལཱི་ཐང་རྒྱུ་དྷོཡ་ཕཥགཥ་རཱིང་ ཟཆི་ཕ་མི་རྟག་ན་ཟོང་ཕའི་ཕསྒང་ སྐྱཕཥ་ཐང་བྷགོདྷ་མེཐ་
ནཡ་ཡང་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཟགྱོ་ཐགོ། ཚེ་ཟདི་ཁཡ་ཟཚོབྷཥ་ནའི་གཉེདྷ་ཉེཛྷ་ཚུ་ ཙོང་ཟདུཥ་ཀྱི་
ཙོང་ན་ཟཚོབྷ་མི་ཐང་ཆ་ཟདྲ། བྷཐུདྷ་བྷཐུདྷ་ཟདྲ་རཱིང་ཁ་མི་ཟཆབྷ། ཙོང་ཕམོངཥ་ཙཡཛྷ་ཐ་
ཙོང་ན་ཚུ་ཥོ་ཥོཡ་ཁ་གྱེཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཟོང་། མིག་ཟཕྲུར་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཟུགཥ་ཀྱི་ཕུང་ནོ་ཟདི་ 
ར་ཁའི་རབྷ་རྩ་ཟགྱེར་ཐོ་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ། ལ་ཐང་རཱི་ཎོ་ཆ་བྷབྷ་ཥོ་ཥོཡ་ཟབརཛྷ་ཨིདྷ། 
གཟུགཥ་ལཱི་བློ་གཎཐ་ཟཕཐ་མི་ཚུགཥ། ཡང་གཟུགཥ་རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེཡ་ཐང་རྒྱུབྷ་ཚུ་ 
ཕཐག་ཟཛིདྷ་ཟཕཐ་རཱིང་ཁ་ཟབར་ཟོང་། པངཥ་པངཥ་ཟཕཐ་རཱིང་བ་ཐང་ཡོ་ཁྱི་གིཥ་ཞ་ཟོང་། 
རིབྷ་གྲོ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟཆི་ཕཐག་གཤིདྷ་རྗེ་གིཥ་ཟཕྱོག་ཟོང་། ཟབྱུང་ཕཞིའི་གཟུགཥ་ཟདི་ཥ་
སྟེང་ཟདི་ཁཡ་ཕཀོ་སྟེ། རྣབྷ་ཤེཥ་ཟཁྱབྷཥ་ཏེ་ཕཡ་ཐོ་ཟགྱིབྷ་ཟོང་། རཥ་ངདྷ་ནའི་ཕག་
ཆགཥ་ཟདི་གྱིཕ་བྷ་ཕཟུབྷ་སྦེ་རྟིང་ཕཐཟ། སྡིག་ན་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ལ་ཙ་ཕཥ། ལྷ་
ཐཀཡནོ་ཐང་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་ ཐཀཡ་དྷག་རཥ་ཀྱི་རྡེའུ་ཕགྱང་ཟོང་། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་
གིཥ་མེ་རོང་ཕསྟདྷ་ཟོང་། སྡིག་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་ཟོ་ཕརྒྱར་ཟོང་། སྡིག་ན་ཆུང་རཱིང་བྷ་ཟཕཐ། 
ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ནའི་མི་ཟདི་ཚུ་སྡིག་ན་གིཥ་ཕརླག་ཟོང་། ཐགེ་ཕ་ཟཕཐདྷ་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་སྐྱེ་
ཟོང་། སྡིག་ན་ཟཕཐདྷ་ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ཟོང་། མི་ལཱིཥ་ཙཡ་གཅིག་ཏོཕ་ནའི་དུཥ་ཟདི་
ཁཡ་ སྟོང་རོག་མབྷ་འང་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་སྡིག་ནའི་ཁུཡ་ཆ་ཟཕག་མི་ཚུ་ ཡང་གི་སྡུག་ཕསྔར་



~ 238 ~ 
 

ཡང་རཥ་ཟཏོདྷ་མི་ལཱི་ལ་ཙ་ཕཥ། རི་ཁཡ་ལ་ཕཐཟ་མི་ཐང་ ཆུ་དྷང་་ཡོགཥན་ཟཕཐ་མི། 
སྒོ་དྷོཡ་སེབྷཥ་ཅདྷ་གཥཐ་མི་ཚུ་ ཤིཛྷ་ཐ་ཐམར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་དྷང་སྐྱེ་ཟོང་། བྱེ་རོག་
སང་རོག་ཟཕཐ་མི་ཐང་ ཟབྱིཐ་སྐོཡ་ཏཕ་ཏོཕ་ཟཕཐ་མི། ཕརྐུ་ནི་ཐང་ཟཕྱོག་ནི། སབྷ་
ཕམོང་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ ངདྷ་ཥོང་གསུབྷ་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་ཟཁྱབྷ་ཟོང་། ཡང་རྒྱུ་སེཡ་སྣའི་
བྷདུཐ་ཕུཐ་ཀྱིཥ་ཕསབྷཥ་ཏེ་ ཡོགཥ་ཀྱི་རྒྱུ་དྷོཡ་ལཱི་པངཥ་སེབྷཥ་སྐྱེ་མི་ཐང་། ཐཀོདྷ་བྷཆོག་
གི་ཐཀོཡ་ལཱི་སོཐ་མི་ཚུ་ ཡི་དྭགཥ་ཀྱི་གདྷཥ་དྷང་ཡུདྷ་རིངབྷོ་སྦེ་ཟཁྱབྷ་ཟོང་། སྡིག་ནའི་ལཱ་
གི་ཕར་སྐུར་ཟདི་ གདྷབྷ་ཁའི་གདྷབྷ་ལྕགཥ་རཥ་ཤུགཥ་ཆེཛྷ་རཥ་ བོླ་ཟགྱོཐ་རཱིང་མི་
པདྷ། བོག་རཱིང་མི་ཏར། སྡིག་ནའི་ཉེཥ་ཆཐ་ཟདི་གཤིདྷ་རྗེ་གིཥ་གཅཐ་ཟོང་། ག་ཡ་ཟགྱོ་
ཥའི་རབྷ་ཟགག་ཟདི་ཁཡ་ རཥ་ཀྱི་གཤིདྷ་རྗེའི་ཁྲིབྷཥ་ཁང་དྷང་ཚུཐ་ཟོང་། སྡིག་ན་མི་
ཟཛེབྷ་མིའི་མི་ཚུ་ ལ་ཙ་སྟེ་ཟཕཐ་ཏཕཥ་མེཐ། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ངོ་རིཥ་གདྷག ལྷ་ཟདྲེ་
གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཐཀཡ་དྷག་རཥ་ཀྱི་གྲངཥ་རྩིཥ་ཞིཕ་ཞིཕ་རྐྱཕ་ཟོང་། སྡིག་ཅདྷ་ཚུ་ནི་བློ་ཟགྱོཐ་
ཟོང་། ཐགེ་ཕ་ཟཕཐདྷ་བྷཏོ་རིཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ཟོང་། ཧ་ཁ་གཟུགཥ་ནི་ཉིདྷབྷ་རུ་རུ་སྦེ་རྒཥ། མི་
ཚེ་ཟདི་ནི་སྐཐ་ཅིག་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་ཞཐ། གཅིག་ཤི་གཉིཥ་ཤི་སྐོཡ་རྒྱཕ་པོག དུཥ་ངདྷ་
སྙིགཥ་བྷའི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཚུ་ མི་ཚེ་ལཱིག་གི་བྷཇུགབྷ་རཥ་ཐུང་། ཕཞང་ཙང་ཕསོབྷཥ་ཏེ་མི་
གདྷགན་ཟཕཐ་མི་ཚུ་ རཥ་ངདྷ་ནའི་ལྕུག་ཀུ་ལུ་ལ་རྒྱགཥ་ཟོང་། གཉེདྷ་ཐང་ཉེཛྷ་ཚུ་ཐགྲ་
སྦེ་རོང་། དུཥ་ངདྷ་ཁྱིབྷ་ཕཟུང་སྐྱོ་ཕ་རང། ཐར་ཟབོཡ་མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་ནའི་དུཥ་ཙོཐ་དེ་ཁཡ་ 
བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཡང་སེབྷཥ་ཁཡ་གཎང་། ཕུགཥ་དྷོཡ་ཐབྷ་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་གཎཐ། ཟདི་ཁཡ་ཕདེ་
ར་ཕྱི་བྷ་སྐྱིཐ་ཟོང་། ཟེཡ་སྐྱོ་ཏངཥ་ལྡདྷ་ཚུར་ཕལཐ་ཐགོ། ཐོ་རཱིང་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་
ཏཡ་ན་ལཱི་ཟགྱོ་ཏངཥ་སྟོདྷ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་གཥོར་ཕ་
ཕཎཕ་སྦེ་ སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱིཥ་སྨོདྷ་གསུངཥ་ཙཡ་སྦེ་ ཁྱིབྷ་ཕཐག་ལཱི་རྒྱདྷ་ལུགཥ་
ལོབྷ་ཕཎགཥ་ཏེ་གཐདྷ་གྱི་ཏོག་ཁཡ་ཕཞུགཥ་ཕཅུག བྷཁཟ་ཟགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཚུར་སྦེ་ལུ་ལ་
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གིཥ་ ཡོརབྷོ་ཐང་གླུ་ཐབངཥ་ཐང་ཕཅཥན་སྦེ་ཕསུ་ཕ་ལཱི་བྷ་ལྷོཐ་ནའི་ཕཡ་དྷ་ལཱི་ ལྷ་
ཐཀཡནོ་འང་ཐགཟ་ཟཛུབྷ་སྟོདྷ་ཏེ་ སྡིག་ན་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་པདྷ་ན་ཐང་ 
གཥོརཛྷ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ་ཟེཡ་གསུངཥ་ཡི། 
ཟོག་མིདྷ་ཆོཥ་ཐབྱིངཥ་པོ་བྲང་དྷཥ༔ ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ 
སྟུག་ནོ་ཕཀོཐ་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་དྷཥ༔ དྲུག་ན་རོ་རྗེ་ཟཆང་ཆེདྷ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ 
བྷངོདྷ་ནཡ་ཐགཟ་ཕའི་ཞིང་ཁབྷཥ་སུ༔ སྟོདྷ་ན་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ 
ཟཇཟ་ཟོཐ་ཟཁྱིར་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷཥ༔ རིག་ཟཛིདྷ་ཐགཟ་ཡཕ་རོ་རྗེ་ར་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ ད་དྷ་ཧེ་ཡི་ཟདུ་ཁང་དྷ༔ བྷཁཥ་ན་ཤྲཱི་སིང་ས་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ནདྨ་ཟོཐ་
ཀྱི་གཝར་འཥ་དྷ༔ ཨོདྷ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཐག་ན་བྷཁཟ་སོཐ་པ་
བྲང་དྷ༔ བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙོ་རྒྱར་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྤྲུར་ན་སྐུ་ཡི་ཞིང་ཁབྷཥ་
དྷ༔ གྲུཕ་ཏོཕ་ཀརྨ་ གླིང་ན་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ གཡ་ཕཞུགཥ་ཆོཥ་ཀྱི་པོ་བྲང་དྷ༔ 
ཐུགཥ་སཥ་ཉི་ཟླ་ཆོཥ་རྗེ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཟགྲོ་ཐོདྷ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་པོ་བྲང་དྷ༔ བྷཚུངཥ་
མེཐ་སུརྱ་མནྡྲ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ གདྷཥ་བྷཆོག་སྨདྷ་བྷོ་ཕཀྲིཥ་བྷགོདྷ་ནོ་དྷ༔ དྷབྷ་
བྷཁཟ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཡང་ལཱིཥ་རྒྱར་ཕའི་ཐཀྱིར་ཟཁོཡ་དྷ༔ རྒྱར་
ཕ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཕཀཟ་ཐང་ཐབྷ་ཚིག་པོ་བྲང་དྷ༔ ཆོཥ་སྐྱོང་བྷ་
བྷགོདྷ་ལྕབྷ་དྲར་ར་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ ཨེ་བྷ་ཐར་ཟབོཡ་མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་དུཥ་ཟདིཡ༔ 
ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕ་འ་བྷཙདྷ་ཆེ༔ ཐཕང་ནོ་སྒོ་ལྔ་ཙང་དུཥ་ཟདིཡ༔ བྷོཥ་ན་ཆོཥ་ར་བྱེཐ་ན་
འ་བྷཙདྷ་ཆེ༔ ཥངཥ་རྒྱཥ་ཕསྟདྷ་ཐང་བྷཇར་དུཥ་ཟདིཡ༔ མི་ཐགེ་སྡིག་ན་སྤངཥ་ན་འ་
བྷཙདྷ་ཆེ༔ སྒྱུ་བྷའི་དྷོཡ་རཥ་འོཐ་ནའི་དུཥ༔ འཡ་བྷཆོཐ་བྷཡ་སྦྱིདྷ་བཥ་ན་ངོ་བྷཙཡ་ཆེ༔ 
སྡིག་ན་སྤངཥ་དྷ་ངདྷ་ཥོང་མེཐ༔ ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཟབོཡ་ན་ཅདྷ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ༔ ཐགེ་ཕ་
བཥ་ནཥ་བྷཏོ་རིཥ་ཏོཕ༔ ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཁོང་འང་འ་བྷཙདྷ་ཆེ༔ ཕཡ་ཐོ་མེཐ་
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ནཡ་ཞང་ཏར་ཟགྲོ༔ ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་ཟབོཡ་ཅདྷ་ཟདི་འ་བྷཙདྷ་ཆེ༔ ཐགེ་ཕའི་ཟབྲཥ་བུ་
ཕདེ་ཕ་ཏོཕ༔ ཐནར་སྐྱེཥ་ཟདུདྷ་བྷ་འཡ་གྱི་རྩེཡ་ཥོང་༔ ཟེཡ་སཕན་ཐ། ཕསུ་ཕ་ཟཕཐ་མིའི་
བྷཁཟ་ཟགྲོའི་སྡེ་ཙདྷ་ཚུ་ རཱི་ཎོའི་རྒྱདྷ་ཆ་དྲུག་ཕཎགཥ་ཏེ་ ཌཱ་རཱི་ཐང་དྲིརབུ་གི་སྐཐ་ཐང་
ཕཅཥན་སྦེ་བྲོ་གཡ་ཟཁྲཕ་སྟེ་ སྒོ་དྷང་རཥ་ཚུཡ་ཟཏོདྷབྷ་ཐ་ གཐངཥ་སདྷ་ཎོང་ཎོ་གི་ཏོག་
རཥ་ བྷ་ཎི་ནདྨེའི་གཐོང་ཕསུ་ཟོང་མིའི་ཚིག་ཟདི་སཕ་ཐགོ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་བྷཁཟ་ཟགྲོའི་
གཡུཥ་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཨོ་རྒྱདྷ་
གྱི་གཡུཥ་ཁ་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ང་ཕཅཥ་ཚུ་རྔ་
འཕ་གླིང་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཞངཥ་
བྷཐོག་ཐནར་རི་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ང་ཕཅཥ་ཚུ་
ནོ་ཎ་ར་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ཐག་ན་
བྷཁཟ་སོཐ་རཥ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཕསུ་ཕ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཆེདྷ་
ནོ་ཐནར་སྐྱེཥ་ཁྱོཐ། ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཞིང་ལཱི་ཟབོདྷ་གདྷང་ཞུ། ཟེཡ་སཕ་སྦེ་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ལཱི་
སྐོཡ་ཡ་རྐྱཕན་ཐ་ལཱི་ ཁྱིབྷ་ཕཐག་རག་ན་གིཥ་ཡོརབྷོ་ཕརྡུངཥ་ཏེ་ གཡ་ཟཁྲཕ་ཅི་ཡ་བྷཁཟ་
ཟགྲོའི་སྡེ་ཙདྷ་ཐང་གཅིག་ཁཡ་འཡ་ཥོ་ཡི་གོ། ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ཐགེ་སྡིག་
ཡང་གཟུགཥ་ཕསྟདྷ་ནའི་ལྷདྷ་ཏཕཥ་ལྷའི་གཎྜི་ཞེཥ་བ་ཕ་ཟདི༔ ཟགྲོ་ཀུདྷ་ཀུདྷ་ཕཞང་གི་ཥ་ར་ཟགོཐ་ནཡ་གྱུཡ་ཅིག༔ བྷངྒ་ལཾ༔  

 
 
  



~ 241 ~ 
 

༼༡༨༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་རཥ༔ སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་
ཐགེ་སྡིག་ཡང་གཟུགཥ་ཕསྟདྷ་ནའི་གཐབྷཥ་ན་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ཡང་གྲོར་
ཞེཥ་བ་ཕ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

 
༁ྃ༔     ༔ཆོཥ་སྐུ་སྐྱེ་མེཐ་ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུབྷ་ཐང་༔ རོངཥ་སྐུ་ཟགགཥ་མེཐ་ནདྨ་ཞི་
ཁྲོའི་ལྷ༔ སྤྲུར་སྐུ་ཡང་བྱུང་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ར༔ གུཥ་ནཥ་ཕྱག་ཟཙར་ཕཡ་ཐོ་གྲོར་ཕཡ་
ལོག༔ གུ་རཱི་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ནའི་ཞི་ཁྲོའི་ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་རཥ་ཐཕང་
ཕསྐུཡ་གྱི་ངོ་སོཐ་བྷཏོང་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོའི་ཆོཥ་ཉིཐ་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་ཟདི་གོང་ལཱི་ཥོང་ཙཡ་ཡི། ཐ་
ཟཕཐདྷ་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་སྐོཡ་རཥ་ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ཟདི་ཁཡ་སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོའི་ངོ་སོཐ་
ཕསྟདྷ་ནི་ཨིདྷ། ངོ་སོཐ་ཧེ་བྷབྷ་ཚུ་ཕསྟདྷ་ཙཡ་ཕའི་ཤུར་བྷཡ་ ཐོ་རཱིང་བླབྷ་ཟདི་གཤིདྷ་རྗེ་
ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་ གཐོང་གུ་གཤིདྷ་རྗེའི་ཁྲོ་ཟཕགན་སོབྷ་ཅིག་ཕཞེཥ། རག་
གའཥན་གུ་ཁྲབྷ་ཤིང་སོབྷ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ། གའོདྷ་བྷཡ་བྷཎྜར་མེ་རོང་སོབྷ་ཅིག་ཕསྣབྷཥ་
ཏེ་གཟུགཥ་ཁཡ་བེཡ་གོ་ཅིག་ཕཞེཥ་ཏེ་ ཁྲི་སོབྷ་ཅིག་གི་ཏོག་ཁཡ་ཕཞུགཥ། དེ་གི་ཟཁོཡ་
ལཱི་ཡཀྴ་གླང་བྷགོ་བེཡ་གོ་གདྷགནོ་ཅིག་གྱོདྷ། བྷགུ་ཎོ་ཁཡ་གླང་བྷགོའི་ཟཕགན་ཕཙུགཥ། 
རག་ནཡ་ཏགན་གདྷགནོ་ཅིག་ཟཕག་སྟེ་གའཥ་ཁ་ཐུག་སོཐ། ཟབྱུང་ནོ་སའི་བྷགོ་ཅདྷ་ཟདི་ 
རག་ནཡ་བྱེ་ཐང་སང་ཟཕག་མི། དུཡ་པག་གི་བྷགོ་ཅདྷ་རག་ནཡ་ཁྲབྷ་ཤིང་ཟཕག་མི། 
གདུག་ན་སྦུར་གྱི་བྷགོ་ཅདྷ་རག་ནཡ་མེ་རོ་ཅིག་ཟཕག་མི། གཏུབྷ་ནོ་ཐོབྷ་གྱི་བྷགོ་ཅདྷ་
རག་ནཡ་སྦུཐན་ཟཕག་མི། རྔབྷ་ན་སེང་གེའི་བྷགོ་ཅདྷ་རག་ནཡ་ཏོཛྷ་ཟཕག་མི། ཟཐཕ་
ཆགཥ་ཁྱུང་གི་བྷགོ་ཅདྷ་རག་ནཡ་ཥོག་ལུ་ཟཕག་མི་ཚུ་ཐང་ གཤིདྷ་རྗེའི་ཆ་ལཱིགཥ་ཟཕཐ་
མིའི་བྷགོ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་གའཥ་གའོདྷ་ཁྲིབྷཥ་ཐཔྱཐ་ན་ཐང་ཕཅཥ་གྱར་ཁཡ་
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སོཐ། ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་ཞི་ཕའི་ཟཕགན་ཐཀཡནོ་ཕཙུགཥ། ཐཡ་ཐཀཡནོ་གི་གོ་གྱོདྷ། 
རྡེའུ་ཐཀཡནོ་གི་སོཐ་ཅིག་ཟཕག ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་ཁྲོ་ཟཕགན་གདྷགནོ་ཅིག་ཕཙུགཥ། 
གོ་གདྷགནོ་གྱོདྷ་ཏེ་རྡེའུ་གདྷགནོ་གི་སོཐ་ཅིག་ཟཕག་སྦེ་ ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་གཐོང་ཁཡ་
གའཥ་ཁ་ཐུག་ལཱི་སྣབྷ་བུ་ཐཀཡནོ་ཅིག་རབྷ་ཐཀཡནོ་གི་ཚུར་སྦེ་ཕརྐྱང་མིའི་ས་དེ་ཁཡ་ མི་
གཉིཥ་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་ཆ་ལཱིགཥ་སྦེ་ཝར་གཅིག་ཕྱག་ཕཞི་བྷའི་ཚུར་སྦེ་རྒྱདྷ་ཆ་
ཕཎགཥ་ཏེ་ ཁྲི་ཏོག་ཁཡ་འོར་ལི་གིཥ་ཕཀཕ་སྟེ་བྷགུ་ཎོ་ཁཡ་ཕཝག གའོདྷ་ལཱི་སྣབྷ་བུ་
གདྷགནོ་ཅིག་རབྷ་གདྷགནོ་གི་ཚུར་སྦེ་ཕརྐྱངཥ་ཏེ་ མུདྷ་ཁྱིབྷ་གདྷགནོ་ཅིག་གི་སྒོ་ཁཡ་ཁ་
གཎཐ་དེ་ཕཝག དེ་རཥ་མི་གཝདྷ་གྱི་ཁྱིབྷ་དྷང་ མི་ཤི་མི་ཅིག་ཐང་གཅིག་ཁཡ་ ཐནར་
སྐྱེཥ་ཟེཡ་མིང་ཕཎགཥ་མི་ཅིག་ས་སྟེ་ཕཝག ཟུཡ་ཅིག་ཁཡ་སྡིག་ཅདྷ་རིགཥ་ངདྷ་གཐོར་ན་
ཟེཡ་མིའི་གཤིདྷ་ནོའི་མིང་ཕཎགཥ་ཏེ་ས་ཕཝག་སྟེ། དེ་ཁཡ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གིཥ་ཁྲབྷ་ཤིང་
གུ་ཁྲབྷ་རིཥ་ཅིག་བྲིཥ་སྦེ་ ཐཕའི་ཡཀྴ་གླང་བྷགོ། ཟཇིག་རྟེདྷ་མིའི་གཡུཥ་བྲང་ཁང་ཅིག་
རཥ་མི་གཅིག་ཤི་ཤིཛྷ་ཟདྲ་ཕཥ། ངེ་གི་ཁྲབྷ་དྷང་ཕཕ་ཏོདྷ་ཡི། ཟེཡ་གསུངབྷ་ཐ་ ཡཀྴ་
གླང་བྷགོ་གིཥ་གདུག་ན་སྦུར་བྷགོ་ཟཕོ་སྟེ་ ཐཕའི་གདུག་ན་སྦུར་བྷགོ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་མེ་རོང་
དྷང་ཕལྟ་ཞིག ཤི་མི་ཟདི་གཡུཥ་ག་ཏེ་ཨིདྷ་དྷ། རིགཥ་ག་ཅི་ཨིདྷ་དྷ། མིང་ཟདི་ག་ཅི་
ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ་དྷ་ཕལྟ་ཞིག་ཟེཡཛྷ་ཐ། གདུག་ན་སྦུར་བྷགོ་ཟདི་གིཥ་ དེ་སྦེ་སཕ་ཅི། ཐཕའི་
ཤི་མི་ཟདི་ གཡུཥནི་རྒྱ་གཡ་ཞངཥ་གླིང་ལཱི་ཟདུག གཡུཥ་ཙདྷ་ནི་ལདྷ་ནའི་གཡུཥ་ཙདྷ་
ལདྷ་ཏི་དྷག་ནོ་ལཱི་ཟདུག རིགཥ་ནི་མི་རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་རཥ་གཐོར་ནའི་རིགཥ་སྦེ་ཨིདྷ་
ནཥ། མིང་ཟདི་སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཕ་ཟབུབྷ་ཟེཡཛྷ་བྷཥ། ཁོ་གི་ཚེ་ཙཐ་རོགཥ་ཏེ་ཁྲབྷ་ཁཡ་
ཟཕག་ནུག་གོ། ཐ་རྒྱུགཥ་ཤིག་ཟེཡཛྷ་ཐ་ ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་ཐང་དུཡ་པག་བྷགོ་ཅདྷ། ཟདྲེ་
གདྷག་ཅུང་གསུབྷ་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་ཤུར་ལཱི་ ལྷ་ཐཀཡནོ་འང་ཆ་ཡོགཥ་སྦེ་རྒྱུགན་ཐ་ 
དེ་ཚུ་གིཥ་མི་གཡུཥ་བྲང་ཁང་རཥ་སྡིག་ཅདྷ་ཁོ་ཏོཕན་ཅིག་ ཨོར་ལྐོག་ཁཡ་ཏགན་
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གདྷགནོ་ཕཎགཥ་ཏེ་གླང་བྷགོ་ཐང་དུཡ་པག་བྷགོ་ཅདྷ་གཉིཥ་ཀྱིཥ་རག་ན་རཥ་ཁྱིཐ། ཟདྲེ་
གདྷག་ཅུང་གིཥ་ཟདྲེའི་རྡེའུ་གདྷགནོ་ཁུཡ་ཆ་ཅིག་ཟཕག་སྟེ་རྒྱཕ་རཥ་ཕཐཟ་ཟགྱོ་ཕའི་
ཕསྒང་། ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་རྡེའུ་ཐཀཡནོ་གི་སོཐ་ཅིག་དྷང་རྡེའུ་ཐཀཡནོ་ཕུཐ་རོག་དྲུག་
ཟདེགཥ་ཏེ་ ངོ་ཙ་རཱིང་གྲོགཥ་ངདྷ་ལཱི་ཕརོྩདྷ་ཤུགཥ་ཀྱི་ཏོག་རཥ་ཐཀཡནོ་ཅིག་ཟཕག་སྦེ་
རགན་ཏར་བྷོ་སྦྱཡ་ཏེ་ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་རཱིང་ཟཕཐ་བྷ་ཚུགཥ་ནཡ་ འུཡ་
སྒྲ་དི་རི་རི་སྦེ་རྒྱརནོ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཁྱིཐ་སྦེ་དེ་ཁཡ་སོཐན་ཐ་ ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གིཥ་ཟདི་
ཕཟུབྷ་སྦེ་དྲིཥ་ཡི། ཐཕའི་མི་གདྷགན་བྱེ་སང་ཟཕག་མི་ཁྱོཐ་ག་སྨོ། ག་རཥ་ཟོངབྷ། ངེ་གི་
གཐོང་ཁཡ་མིག་ཎོ་ཕལྟ་བྷ་ཚུགཥ་མི་ག་ཅི་ཨིདྷབྷ། ཁྱོཐ་མི་ལཱིཥ་ཟདི་ཏོཕན་ཅོག་ཟཏཐན་
ཨིདྷ་མི་ལཱི་ ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕའི་སྐརཛྷ་བྷ་ཆཐན་མབྷ་ཅིག་འོཐ་ག། དྷག་ནོ་སྡིག་ན་ལཱི་
ཟཛེབྷ་རོང་འོཐན་ཟཕཐ་ཡི་ག། སཕ་ནི་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་འོཐ། ཐ་ལྟོ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་སཕ་ཞིག 
ཟེཡ་ཟདྲིཛྷ་ཐ། སྡིག་ཅདྷ་དེ་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཞུ་ཡི། ཧ་ཁ་ཧ་ཁ། གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་
རྒྱརནོ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཞུ་ཕ་ཅིདྷ། ང་གིཥ་མི་ལཱིཥ་ཏཕཥ་ཆག་ཅིག་ཏོཕ་ནུག རྒྱུ་དྷོཡ་ནི་
མེཐ། ཞ་ནི་གྱོདྷ་ནི་སྐྱོ། ཧབྷ་སྲུ་ཐང་ཧ་ལཱི་ནི་བྷངབྷ་ཐ་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་ མི་ལུ་ལ་ཤི་ནི་གུ་
ཐུག་ཅི། ཕཞེཥ་སྒོ་ཞ་ནི་མེཐ་ནཡ་རོ་ལུ་ལ་ཥོང་ཡི། ཕཞེཥ་སྒོ་སྦེ་ལ་ཙ་ཎོབྷ་ཞ་ནི་རཥ་
ཏཕཥ་གཝདྷ་མེཐ། ཧ་ཡག་ཐང་སང་ཆང་བྷ་ཏོཕ་ནཡ་རོ་ལུ་ལ་ཥོང་ཡི། ཟཐུང་ནི་ཟདི་ཆུ་
ཐང་ཁྲག་ཟཐུངཥ་ཟཐུངཥབྷ་ཨིདྷ་རགཥ། དེ་ཁཡ་ང་ཟདི་གཡུཥ་བྲང་ཁང་ལཱི་ ཐགེ་ཕའི་
ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ཨིདྷ་ཟེཡ་མི་ལུ་ལ་གིཥ་སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་ཉེཥ་སྐྱོདྷ་ཐང་ ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཕའི་
པདྷ་ན་ལུ་ལ་གསུང་མི་འོཐ་རཱིང་འང་ ང་ཟདི་དེ་གི་རྩ་ཕ་འང་བྷ་ཟགྱོ། ཐོ་རཱིང་མི་ཚུ་གིཥ་
འང་། ཁྱོཐ་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་སྡིག་ན་བྷ་ཟཕཐ། དྷབྷ་ཅིག་ཤི་ཕ་ཟེཡ་མི་ཟོང་ནི་ཨིདྷ། དེ་
ཕསྒང་ཁྱོཐ་ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་ཕ་ཟདི་སྡིག་ན་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕ་ཕསྒྲུཕ་ཟེཡ་ ཕསཕ་
བ་རྐྱཕ་མི་ཏོདྷ་རཱིང་ ང་གི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ལཱི་ ཐམར་ཕ་འོཐ་ཟེཡ་མི་ཕདེདྷ་ག་མི་ཕདེདྷ་མི་
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ཤེཥ། ཐམར་ཕ་ལཱི་ཟགྱོ་ཡི་ཟེཡ་རོག་མི་ནི་མིདྷ་ཟདུག་བྷདྷོ་སྟེ། མི་ཚུ་ལཱི་ང་གིཥ་རདྷ་སཕ་
ཅི། ཐམར་ཕཡ་ཟགྱོ་སྟེ་རོག་མི་ག་འོཐ། ཐམར་ཕ་འོཐ་མི་ཡ་ག་ཏེ་འོཐ། ཁ་ཕདེ་ལྕེ་ཕདེ་
གི་ལོཕ་ཨིདྷ། ནཱ་རཥ་བྷཡ་ནི་ཥ་ཡོང་རོ་ཡོང་ཨིདྷ། ཐམར་ཕ་མེཐ། ནཱ་རཥ་འཡ་ནི་གདྷབྷ་
ཁ་སྟོངབྷ་ཨིདྷ། ཥངཥ་རྒྱཥ་འང་མེཐ། ཐ་ལྟོ་བྷ་ཤི་ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ཕཥཐ་ཅི་ཡ་ཞཛྷ་ཐ་
ཕཏུཕ། ཤིཛྷ་ཅིག་གཟུགཥནི་དུཡ་ཁྲོཐ་ཁཡ་ཕསྐྱར་ཏེ་ བ་ཐང་གཅདྷ་གཞདྷ་གྱིཥ་ཞ་སྟེ་
མེཐན་ཟགྱོ་ཟོང་། སེབྷཥནི་འར་ཟགྱོ་ཟོང་། དེ་ཕསྒང་ལཱི་ཐམར་ཕཡ་ཟགྱོ་མི་ག་གིཥ་ཟཕཐ་
ཟོང་། ས་ས་ཟེཡ་སཕ་སྟེ་ ཐམར་ཕ་ཡ་ཟདི་མི་ཕདེདྷ་བྷདྷོ་སྟེ་ སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ། 
དེ་གིཥ་ཐམར་ཕཡ་ཟགྱོཛྷ་ཕདེདྷ་ཥ་ཅིག་རཱིང་ ཚེ་ཕྱི་བྷ་པཡ་ཡ་ལཱིཥ་ཟོང་། ཐ་ལྟོ་ལྟོ་གོཥ་
གཉིཥནོ་རངབྷ་སྦེ་བྱུངདྷ་ ཕྱི་བྷ་ག་ཅི་ཕཟུབྷ་ཨིདྷ་རཱིང་ཟདྲ་བྷདྷོཛྷ་འང་ཕཎང་ཡི། དེ་སྦེ་བྷ་
གོ་བྷ་ཤེཥ་རྩ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཐཕང་གིཥ་སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ཐང་ 
ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་ཚུ་ག་ཡ་ངོ་བྷ་འོཐན་ང་ལཱི་རྒྱུཥ་མེཐ་ནི་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཕཡ་
ཐོའི་གཡུཥ་ཟདི་ཁཡ་འོཐན་ཤེཥ་ཕཞིདྷ་དུ་ ཁྱོཐ་ཚུ་ལཱི་མེཥ་མེཐ་ཕཅོར་ཏེ་སྡིག་ན་ཟཕཐ་
ཟཕཐཛྷ་མེདྷ། བྷ་གོ་བྷ་ཤེཥ་ནི་ཟདི་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཨིདྷ། ཐ་ཁྱོཐ་ཐནོདྷ་གའོག་ཚུ་ང་ལཱི་
ཁྲིབྷཥ་མི་གཎང་ཕཡ་ཕཀྲིདྷ་ཕསྐྱང་། ང་མིའི་གཡུཥ་ཁཡ་སོཐན་ཐ་ ཟདི་ཕཟུབྷ་ངོ་བྷ་སྦེ་
འོཐན་རྒྱུཥ་འོཐདྷ་སྡིག་ན་བྷ་ཟཕཐཛྷ་ཟོང་། ཐ་ནི་ངནི་བློ་སྣ་རྒྱཕ་ཁཡ་ལཱིཥ་ཥོ་ཡི། ཁྱེཐནི་
ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ཨིདྷ་ཟེཡ་སྦེ་ ཨུ་ཧུ་ཨུ་ཧུ་ང་ལཱི་སྙིང་རྗེ་ཕསྐྱེཐ་གདྷང་། ང་གི་ཆ་ཡོགཥ་བྷཚཐ་
གདྷང་། ནཱ་རཥ་བྷཡ་ལྟ་སྡུག་ཕསྔར་སོབྷ་འོཐདྷ་ ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་ ང་ཟདི་ཁ་
རཥ་བྷཡ་བྷ་ཕཎང་ཕཡ་ རོག་སྟེ་མི་གཡུཥ་ལཱི་གཎང་གདྷང་། དེ་རཥ་སྡིག་ན་མི་ཟཕཐ། 
ཐགེ་ཕ་ཟཕཐ་ཟོང་། ཨུ་ཧུ་ཨུ་ཧུ་ཟེཡ་སྐཐ་རྐྱཕན་ཐ་ ཐོ་རཱིང་ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་ ཐཡ་
ཐཀཡནོ་ཅིག་ཕྱག་ལཱི་ཕུར་ཏེ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཞུ་ཡི། ཀྱེ་བྷ་ཆོཥ་རྒྱར་ཐུགཥ་ཀྱིཥ་གཟིགཥ་
གདྷང་། ཞངཥ་གླིང་རིགཥ་ངདྷ་གཐོར་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་ ཐགེ་སྡིག་ངོ་བྷ་ཤེཥ་ནཡ་གཏི་མུག་



~ 245 ~ 
 

རྨོངཥ་ནའི་བྷ་རིག་ནའི་ཐཕང་གིཥ་སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཨིདྷ་ནཥ། གོ་སྟེ་ཤེཥ་ཞིདྷབྷ་
རཥ་ ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་མེདྷབྷ་རཥ་ ཟདི་ལཱི་ཉེཥ་ཆཐ་ཕཀརཛྷ་མི་ཕདེདྷ་ནཥ། ཐགེ་ཕའི་
ལཱ་འང་དུབྷ་གྲ་ཅིག་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་འོཐ། ཆུ་ཆེདྷ་གཅིག་རཥ་མི་དྲུག་བྷ་ཏརཛྷ་ཐ་ ཐགེ་
ཕའི་སེབྷཥ་ཀྱིཥ་མི་དྲུགནོ་ཆུ་རཥ་ཕཎོདྷ་ནུག དེ་གི་ཁུངཥ་སྦེ་རྡེའུ་ཐཀཡནོ་དྲུག་འོཐ། ཐོ་
རཱིང་གཝདྷ་འང་དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཐགེ་ཕ་འང་ཝོཡ་ཁཡ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ག་ཅི་འོཐ་ག་མི་
ཤེཥ་ནཥ། ཆོཥ་རྒྱར་ཆེདྷ་ནོའི་ཐུགཥ་ཐགོངཥ་བྷ་ཁྲོཥན་ཅིག་བྷཚཐ་གདྷང་། ཟེཡ་ཞུ་སྟེ་
ཕྱག་ཙཡ་གསུབྷ་ཟཙརཛྷ་ཐ་ ཐོ་རཱིང་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་སཕ་ཅི། ས་ས་ལྷ་ཐཀཡནོ་ཁྱོཐ་
དེབྷ་ཅིག་སཕ་ནི་འོཐ་ག། ཁྱོཐ་སོཐ་སྟོངབྷ་ཟཕག་མི་ངོ་མི་ཙ་ཕཥ་ག། ཁོ་རིགཥ་ངདྷ་
གཐོར་ན་ཟེཡ་མི་ཟདི་ མི་ཚེ་སྡིག་ན་ལཱི་ཕསྐྱར། ཐགེ་ཕའི་སྐརཛྷ་ཕཅཐ་དེ་ སེབྷཥ་ཅདྷ་
བྷཏོང་ཙཐ་ཕཥཐ། ལྟོནི་ལ་ཙ་ཎོབྷ་ཞ། ཟཐུང་ནི་ཟདི་ཁྲག་ཙ་ཎོབྷ་ཟཐུངཥ། ཚིག་རྩུཕ་ཧ་
རྟག་ཡ་སཕ། རི་ཁཡ་རི་དྭགཥ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཙཐ་མེཐ་ཕཥཐ། བྷཐཟ་ལཱི་་ཙཐ་མེཐ་ཕཥཐ། 
ཕཡ་གྱི་སང་ཀ་ཙཐ་མེཐ་དྲངཥ། བླབྷ་སོཕ་ཐནོདྷ་ཚུ་ལཱི་ཁ་ཕཎང་། ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་ལཱི་མེ་
སྤཡ། རྒྱ་བྷཙོའི་དྷང་ལཱི་དུག་བླུགཥ། དྷགཥ་ཙར་སོབྷ་ཚུ་མེ་ཕཎང་། པབྷ་དྲངཥ་ཏེ་སྐུ་
རྟེདྷ་ཕཅོབྷ། ཐ་ལྟོ་རྒྱ་གཡ་ཞངཥ་གླིང་དྷང་ སྡིག་ན་ཁྱོཐ་རཥ་སོབྷ་ཅིག་མེཐ། རྡེའུ་
གདྷགནོ་སྤུངཥ་སྤུངཥབྷ་ལཱི་ཕལྟ་ཞིག ཁྱོཐ་ངོ་ང་གིཥ་བྷ་ཤེཥདྷ་ གླིང་ནི་རྒྱ་གཡ་ཞངཥ་
གླིང་ཨིདྷ། གཡུཥ་ནི་ལདྷ་ཏི་དྷག་ནོ་ཨིདྷ། པ་ནི་ལ་ཡོགཥན་ཁྲི་ཐནོདྷ་ཨིདྷ། རོ་ཕརྒྱཐ་
རངབྷ་ཐ་ཟདི་ཁཡ་ཟོངཥ་ཡི། ཧའི་ནི་ལ་ཡོགཥབྷོ་ཐནར་སྐྱིཐ་ཨིདྷ། རོ་ལྔའི་ཧེ་བྷ་རཥ་
ཟདི་ཁཡ་ཟོངཥ་ཡི། ཁྱོཐ་ལ་ཡོགཥན་གཐོར་ཕྲུག་ཨིདྷ། ཐ་ལྟོ་ཟདི་ཁཡ་ལྷོཐ་ཅི་ག། རོ་ནི་
ཆུ་བྷོ་པག་རོ་ཨིདྷ། དུཥ་ཅི་ཞ་སྐར་རོགཥ་རོགཥན་ཨིདྷ། རྒྱ་གཡ་ལཡ་ཕྱོགཥན་ཚུ་གིཥ་ 
ཕལདྷ་ན་རག་ཐབྷཡ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། རྒྱ་གཡ་ལྷོ་ཕྱོགཥན་ཚུ་གིཥ་ སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཕ་
ཟབུབྷ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། རྒྱ་གཡ་ནུཕ་ཕོྱགཥན་ཚུ་གིཥ་ རིགཥ་ངདྷ་གཐོར་ན་དྷག་ནོ་ཟེཡཛྷ་
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ཨིདྷ། རྒྱ་གཡ་བང་ཕྱོགཥན་ཚུ་གིཥ་ དྷག་ནོ་ཀུདྷ་གཥོཐ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། རིགཥ་ནི་གཐོར་
ན་དྷག་ནོའི་རིགཥ་ཨིདྷ། རྒྱུཐ་ནི་སྡིག་ན་ལ་ཡོགཥན་གི་རྒྱུཐ་ཨིདྷ། པ་རྒྱུཐ་བུ་རྒྱུཐ་ཆ་
བྷབྷ་ཐམར་ཕའི་རབྷ་སྟོདྷ་ཟཕཐ་མི་ཁྱོཐ། ཕཥཐ་ནའི་ཕསྒང་ལཱི་ཐགཟ་ཐགཟ་ཡ་ཟདྲ། ཞ་
ཕའི་ཕསྒང་ལཱི་ཞིབྷ་ཞིབྷ་ཡ་ཟདྲ། ཐ་ལྟོ་ཞིབྷ་ཎོང་ཎོ་ཟོངཥ་ཡི་ག། ཁ་བྷཁཥ་ལྕེ་ཕདེ་གིཥ་ག་
ཅི་པདྷ། སེབྷཥ་ཅདྷ་ཥ་འའི་སོག་རདྷ་གྱི་སྡུག་ཕསྔར་མོང་ཐགོན་ཁྱོཐ་ལཱི་ཕཕ་ཅི། ཁྱོཐ་
ཀྱིཥ་སྡུག་ཕསྔར་བྷ་མོངཥདྷ་སེབྷཥ་ཅདྷ་ཥ་འ་པབྷ་ཡ་པབྷ་དྲག་ཟོང་། ཐམར་ཕ་ཟབུབྷ་
ཁྱོཐ་རྒྱར་ཡ་རྒྱར་དྲག་ཟོང་། ཁྱོཐ་ཡ་ཉོ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་སྐུ་ཐཕང་ཆེ་རཱིང་ ཁྱོཐ་ཀྱི་
སྡིག་ན་ཟདི་ཕཀག་ཏཕཥ་མེཐ། སོབྷ་ལྷ་ཁང་ཐགོདྷ་སྡེ་མེ་གཎང་མི་རཥ་ ཆུང་ཀུ་ཤིག་
ཐང་སོ་བྷ་གཥཐ་མི་གི་རྡེའུ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ཟདི་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཡ་ཟགྱོ་ཆ་སྒྲིགན་གིཥ་
ཕཏུཕ། རབྷ་གདྷགནོ་ཟདི་ཁ་རཥ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཥོང་། ཞངཥ་ཆེདྷ་སྒོཡ་བྷོ་འངཥ་ལོང་ཆེ། 
ཁྲོ་ཆུ་ཁོར་ཁོརཛྷ་རྦ་རླཕཥ་དྲག་ནོ་འོཐ། རཥ་ཀྱི་མེ་ཆེདྷ་ཙ་ཤུགཥ་སོབྷ། གཤིདྷ་རྗེའི་ཕང་
ཆེདྷན་སྙིང་རྗེ་ཆུང་། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་ངོ་རིཥ་གདྷག རཥ་ཀྱི་བྷཙོདྷ་ཆ་སྤྱི་ཎོག་རྣོཥ། རཥ་
རླུང་དྲག་ནོའི་སཕ་ཙ། དེ་ཕཟུབྷ་བྷའི་གཡུཥ་ཁཡ་ཟགྱོ་ནི་ཡདྷ་ཆི་ཡི། སྙིང་རྗེ་འང་རྗེཛྷ་བྷཥ། 
ཧིང་ཚིབྷ་འང་ཚིབྷན་བྷཥ། བྱེ་རོག་སང་རོག་ཟཕཐ་མི་གི་བྱེ་སང་རྒྱཕ་ཁཡ་ཟཕག་རཱིང་འོཐ། 
སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལ་ཕཥཐ་ནའི་བྷཙོདྷ་གློ་ལཱི་ཕཎགཥ་རཱིང་འོཐ། ཁ་ཟཆར་སང་ཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་
མེཐ། ཐམར་ཁབྷཥ་ཕཅོ་ཕརྒྱཐ་གཡུཥ་ཁ་ལཱི་ ཐ་ཟཕཐདྷ་ཟགྱོ་ནིའི་དུཥ་ཙོཐ་ཡདྷ་ཡི། 
ཟེཡ་སཕ་སྟེ་ཟཁྱིཐ་ནི་ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཐོ་རཱིང་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་ཝར་རཥ། ཧ་ཁ་ཧ་མ་མ་
ཟདྲོག་སི་སི། མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་ནའི་ཕསྒང་ ཁ་ཐུདྷ་ཐགེ་སྦྱོཡ་ཁ་ཆེ་ཕཥ། ངདྷ་ཥོང་གི་གདྷཥ་
སྤངཥ་ཏེ་ཏཡ་ནའི་རབྷ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཐགོ། ཕདེ་ཕ་ཐང་སྐྱིཐ་ན་གིཥ་དུཥ་དྷབྷ་འང་མི་པདྷ། 
ཁྱོཐ་ཀྱི་མི་ལཱིཥ་ཐ་རུཥ་ཟཏོཕན་ཐ་ལཱི་ ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟདི་ཥ་ཕཟུབྷ་ཕཀོ་ཞིདྷབྷ་རཥ་ སྡིག་
ནའི་ལཱ་ལཱི་ག་ཏོཕ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ ཏོཕ་ནཡ་ཐཀཟ་ཕའི་མི་ལཱིཥ་རིདྷ་ནོ་ཆེ་ཟདི་ཟཕྲོ་
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ཕརླག་ཕཎང་སྟེ་ སྟོང་རོག་བྷ་ཕཎང་མབྷ་ཅིག་བྷ་ཟཕཐ་ཕཥ། སྡིག་ནའི་ཁུཡ་ཆ་ཟཕགན་ཐ་
སྙིང་རྗེ་ཕཥ། ཡང་གིཥ་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ཟདི་ཡང་ལཱི་ཟཁོཡཛྷ་ཐ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་སྟོང་ཁ་ཟཆབྷཥ་
རཱིང་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ཥ་མེཐ། ང་གིཥ་ཟདི་ལཱི་ག་ཅི་འང་སྐྱོདྷ་ན་མེཐ། ཡང་ཐཕང་འོཐན་ཐ་
བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཟཚོར་ཕའི་སྡིག་ནའི་ཟབྲཥ་བུ་ཡང་ལཱི་ཟཁོཡཛྷ་ཐ་ལཱི་ བྱེར་སྐཐ་ལོཡ་རཱིང་སྙིང་
རྗེ་སྐྱེཐ་མི་མེཐ། ཐ་ལྟོ་ང་ལཱི་རུ་རཱིང་ཟཕཐ་ཏཕཥ་མེཐ། སྣོཐ་ཕཅུཐ་བྷཏོང་ཕའི་རཥ་ཀྱི་མེ་
རོང་ཟདི་དྷང་ ཐགེ་སྡིག་གི་ཟབྲཥ་གཟུགཥ་ངོ་བྷ་སྦེ་སྟོདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ སྡིག་ཅདྷ་ཚུ་ལཱི་རཥ་
ཅིག་བྷ་ཏོདྷ་ག། ལྷ་ཐཀཡནོ་ཐང་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གཉིཥ་ཀྱིཥ་ཐཀཡ་དྷག་རཥ་ཀྱི་རྡེའུ་སང་
ཁཡ་ཕཎཕན་ཐ་ ཐགེ་ཕ་སྒྲུཕ་མིའི་མི་ཟདི་ཧ་ཙི་རུ་ལྷག་མེཐ། སྡིག་ན་ཟཕཐ་མིའི་མི་ཁྱོཐ་
བློ་ཟགྱོཐ་ནཥ། ག་ཡ་ཟགྱོ་ཕའི་རབྷ་ཟགག་ཐབྷཡནོ་ཟདི་ཁཡ་ རཥ་ཀྱི་གཤིདྷ་རྗེའི་རག་
ནཡ་ཚུཐན་ཐ་ལཱི་ ཁ་དྲག་ཐཕང་ཅདྷ་ཟཕཐ་རཱིང་ཟདི་ཁཡ་ཟཕཐ་ཏཕཥ་མེཐ། སྡིག་ཅདྷ་ཚུ་
གློཛྷ་ཐང་ཐོདྷ་ཧིང་གཥ་ཥག་ཥ་སྦེ་ སྡིག་ན་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ རཥ་ཀྱིཥ་ཐ་ཟཁྱིཐན་ཐ་ 
གདྷབྷ་ཁའི་ཏོག་ཁ་རཥ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཤུགཥ་ཅདྷ་སྦེ་བོག་རཱིང་མི་ཏར། བོླ་ཟགྱོཐ་ཕསྐྱེཐ་
རཱིང་མི་པདྷ། ཟཚབྷ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚུ་ཆོཥ་ལཱི་བྷ་ཕརོྩདྷ་མི་ཟདི་ལཱི་ ཧ་མ་མ། ང་གིཥ་ཟཕཐ་
ཏཕཥ་མེཐ། ཐཀཡ་དྷག་རཥ་ཀྱི་གྲངཥ་རྩིཥ་ཞིཕ་ལཱིགཥ་ཟདི་ལཱི་ཕལྟ། ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་
སྡིག་ན་འང་བྷ་ཟཕཐ། སྡིག་ན་ལཱི་མི་ཟཛེབྷ་ནཡ་མི་ཚུ་ཆོཥ་བྷ་དྲདྷ་ན་ཅིདྷ་ཏཡ་རབྷ་
ཐཀཡནོ་གི་རབྷ་ཟདི་ཕདེ་ཎོག༌ཎོ༌འོཐ། ངདྷ༌ཥོང༌ཐམར༌ཕའི༌རབྷ༌ཟདི༌ 
འུ༌སྡུག༌སི༌སི༌སྦེ༌འོཐ༌རཱིང༌ ཟཚབྷ༌བུ༌གླིང༌གི༌མི༌ཚུ༌སྡིག༌ན་སྤངཥ་ཏེ་ཐགེ་ཕ་མི་ཕསྒྲུཕ་ནཥ། 
སེབྷཥ་ཏང་ཆཐ་དེ་བློ་ཟགྱོཐ་རཱིང་རཥ་ཟདི་ལཱི་ཕཅོ་ཏཕཥ་མེཐ། རཥ་ཟདི་ལཱིཥ་ཐང་གྱིཕ་བྷ་
ཕཟུབྷ་སྦེ་གཅིག་ཁཡ་འོཐ། ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕའི་སྟོང་ཐནོདྷ་ཟདི་ང་ཨིདྷ། དྷག་ནོ་སྡིག་ནའི་
ཉེཥ་ཆཐ་འང་ང་གིཥ་ཕཀརཛྷ་ཨིདྷ། གའོ་ཕྲང་ཀྲབྷ་ཀྲེབྷ་གྱི་ལུགཥ་ཧེང་ཕརྟག་ཐཔྱཐ་
ཟཕཐཛྷ་ཐ་ ཁྱོཐ་ཡ་ཟགྱོཐ་རཱིང་ང་གིཥ་ཕཅོ་ཏཕཥ་མེཐ། ཐ་ཟཕཐདྷ་སྙིང་རྗེ་སོབྷ་རཱིང་ཟཕཐ་
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ཏཕཥ་མེཐ། དྷག་ནོའི་རབྷ་ཁ་རཥ་ཐམར་ཁབྷཥ་ཀྱི་གདྷཥ་དེ་ཁཡ་ཟགྱོ་ཞིག ཟཔགཥ་
ནའི་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་ཕཟུང་རཱིང་ཕཤེཐ་བྷ་ཚུགཥདྷ་ ང་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་ཟཕཐ་ཏཕཥ་ག་ནི་འང་
མེཐ། སེབྷཥ་ཅདྷ་རཥ་ལཱི་སོཐ་ཐགོན་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱིཥ་གསུངཥ་ཡི། ཐ་ཟཕཐདྷ་གླང་བྷགོ་
ཅདྷ་གྱིཥ་ཁྱིཐ་ཟགྱོ་ཞིག ཁྱོཐ་ཡའི་སྡིག་སྒྲིཕ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཐག་ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཤུར་རཥ་
ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཕཅུག་ཅིག ཟེཡ་གསུངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་གིཥ་
སཕ་ཅི། ཁྱོཐ་ཡ་གིཥ་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་བློ་ཟགྱོཐ་རཱིང་ག་ནི་འང་མི་པདྷ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་གིཥ་
ག་ནི་འང་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་མེཐ། ཕདེདྷ་རྫུདྷ་གྱི་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེཥ་ཕྱེཥཛྷ་ཨིདྷ། ཁྱོཐ་ཡ་ལཱི་སྐྱོདྷ་
མེཐདྷ་ ང་གིཥ་ཁྱོཐ་ལཱི་གདྷོཐ་ན་ག་ཅི་ཟཕཐ་ནི་ཐོདྷ་ཐག་མེཐ། ཐ་ཁྱོཐ་ཡའི་རཥ་ཨིདྷབྷ་
རཥ་ བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཟགྱོ་ཟེཡ་ཏགན་གདྷགནོ་གི་ཟཐེདྷ་སྦེ་ ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་རྒྱཕ་
རཥ་ཕཐཟ་སྟེ་སྣབྷ་བུ་གདྷགནོ་གི་རབྷ་ཁ་རཥ་ཁྱིཐ་དེ་ མུདྷ་ཁྱིབྷ་དྷང་ལཱི་གཏུཕཥ་ཤིག་
ཐང་གཥཐ་ཞིག་གི་སྐཐ་ཐང་ འུཡ་སྒྲ་ལུ་ལ་རྐྱཕ་ཕཅུག་ཅི། དེ་རཥ་བླབྷ་གིཥ་འང་། ཨོའི་
རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་གྱི་པོ་སྐྱེཥ་ཚུ་ སྡིག་ན་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ཟདི་ཕཟུབྷ་བྷའི་ཐབྱེ་ཕ་ཐང་སྡུག་ཕསྔར་
ཟདི་ཕཟུབྷ་འོཐ། ང་ཕཅཥ་ཚུ་ལཱི་འང་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཟོངབྷ་ཏག་ཆོཐ། དེ་ཕསྒང་ལཱི་པོ་
ཡཕ་ཟཕཐདྷ་ ཡང་ཐོདྷ་གྱི་སྙིང་ནོ་འོཐན་ཐང་མེཐན་ཡ་གམོ་ཕཥ། ཐ་ལྟོ་རཥ་ཐགེ་ཕ་ལཱི་
ཕརོྩདྷ། སྡིག་ན་ལཱི་ཟཛེབྷ་ནི་ཟདི་ཁག་ཆེ་ཕཥ་གོ། རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་གྱི་པོ་སྐྱེཥ་ཚུ་ཟེཡཛྷ་ར་
ཥོགཥ་ན་རྒྱཥ་ཤིང་རྒྱཥན་སྦེ་ཕལཐ་ཅི། དེ་རཥ་ཐོ་རཱིང་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་གིཥ་ཁྲབྷ་ཤིང་དེ་གུ་
ཁྲབྷ་རིཥ་ཅིག་བྲིཥ་ཤིག ཐཕའི་ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་ཐོ་རཱིང་ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་གཡུཥ་ཀྱི་གཡུཥ་
ཙདྷ་ཅིག་རཥ་ མི་གཅིག་ཤི་ཕའི་སོག་ལཱི་ཐུག་སྟེ་ཟདུག ངེ་གི་ཁྲབྷ་གུ་ཕཕ་ཏོདྷ་ཡི་ཟེཡ་
གསུངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་གིཥ་གདུག་ན་སྦུར་བྷགོ་ཅདྷ་ཟཕོ་སྟེ། ཐཕའི་གདུག་ན་
སྦུར་བྷགོ་ཅདྷ་ཁྱེཐ་ཀྱིཥ་མེ་རོང་དྷང་ཕལྟ་ཞིག གཤིདྷ་ནོ་དེ་ག་ཏེ་ཟདུག་ག་ཕལྟ་ཐ་ཟེཡཛྷ་
ཐ། གདུག་ན་སྦུར་བྷགོ་ཅདྷ་གྱིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སཕ་ཅི། ཀྱེ་ཤི་ཕའི་དུཥ་ཙོཐ་ཁཡ་ཐུག་མི་



~ 249 ~ 
 

ཟདི་ གཡུཥ་ཟདི་རྒྱ་གཡ་བང་ལཡ་གཡུཥ་ཁཡ་ཟདུག གྲོང་གསེཕ་ནི་ཀ་བྷ་རཱི་ན་ཟེཡ་ཥཡ་
ཟདུག རིགཥནི་མི་རིགཥ་ཕཞི་གི་དྷང་རཥ་རྗེ་རིགཥ་སྦེ་ཨིདྷ་ནཥ། མིང་ནི་ཁྱིབྷ་ཕཐག་
ཐནར་སྐྱེཥ་ཟེཡཛྷ་བྷཥ། ཁོ་ཟདི་ཚེ་ཐང་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཞཐ་དེ་ཤི་ཕའི་སོག་ལཱི་ཐུག་སྟེ་ཁྲབྷ་
ལཱི་ཕཕ་ནུག ཐ་རྒྱུགཥ་ཤིག་ཟེཡ་སཕན་ཐ། ཡག་ལ་གླང་བྷགོ་ཐང་དུཡ་པག་བྷགོ་ཅདྷ། 
ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གསུབྷ་ཕརྒྱུགཥ་ཏེ་ཟགྱོ་ཕའི་རྟིང་ཤུར་ལཱི་ ལྷ་ཐཀཡནོ་འང་ཆ་གྲོགཥ་སྦེ་
རྒྱུགན་ཐ། དེ་ཚུ་གིཥ་མི་གཡུཥ་ཀ་བྷ་རཱི་ན་རཥ་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཏོཕ་སྟེ། གླང་
བྷགོ་ཅདྷ་གྱིཥ་ཁྱིཐ། པག་བྷགོ་ཅདྷ་གྱིཥ་རག་ན་རཥ་ཕཤེཐ། ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་རྒྱཕ་
ཁ་རཥ་ཕཐཟཛྷ་ཐ་ ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་ཆ་ཡོགཥ་ཟཕཐ་ཡི་ཡ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་
ཁྱིཐ་ལྷོཐན་ཐ་ ཐོ་རཱིང་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱརནོ་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་དྲིཥ་ཡི། ཐཕའི་རཥ་ལྡདྷ་གཤིདྷ་
ནོ་ཁྱོཐ་ ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་གཡུཥ་རཥ་ཟོངཥ་ཡི་ག། ཏོཕ་ནཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཐར་ཟབོཡ་གྱི་མི་
ལཱིཥ་ཏོཕ། བྷཇར་ཕཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཥངཥ་རྒྱཥ་ཀྱི་ཆོཥ་ཐང་བྷཇར། སྐྱེ་ཕཡ་ཐཀཟ་ཕ་ཟཚབྷ་
བུ་གླིང་ལཱི་སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཅིག་ཨིདྷ་ནཥ། ཐཀཡ་ནོ་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་རུ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ག་ཅི་ཕཥགཥ་
ཡི། མི་གཡུཥ་ལཱི་སོཐན་ཐ་ལཱི་ སེབྷཥ་ཐཀཡ་ལཱིཥ་གམང་གི་ཏོག་རཥ་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཆོཥ་
ལཱི་ཕཎང་ཡི་ག། ཕཥགཥ་ནའི་ཐགེ་ཕ་འོདྷ་གྱིཥ་ཕསྒྲུཕཥ་ཕསྒྲུཕཥན་ག་ཅི་འོཐ། སྐུ་
གསུང་ཐུགཥ་རྟེདྷ་ཕཞེངཥ་ཕཞེངཥན། ཐཔེ་ཆ་རུ་བྲིཥ་ཏེ་ལྷག་ཕཅུག་ཕཅུགན། ཙ་ཙ་
ཕཎཕ་ཕཎཕན། ཆུ་གཎོཡ་ཕཎང་ཕཎངབྷ། རབྷ་ཟགག་ཕཥར་ཕཥརཛྷ། རབྷ་ངདྷ་རྩང་
གིཥ་བྷ་ཕདེ་ཕའི་གདྷོཐ་ན་ཕཥར་ཕཥརཛྷ། འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐན་ཕུར་ཕུརཛྷ། 
བྷཡ་ངདྷ་སོང་ལཱི་སྦྱིདྷ་ན་ཕཎང་ཕཎངབྷ། གྱོག་ཙང་དྷང་ཟབྱུ་གཎོཡ་གཎོཡཛྷ་འདྷ་ཆཐ་ཕྱབྷ་
ཕྱིབྷ་རཥ་ཕཥགཥ་ནའི་ཐགེ་ཕ་ག་ཅི་འོཐ། གཝདྷ་འང་ཏོཥ་ཕཥབྷ་སྒོབྷ་གསུབྷ་ཟཕཐ་
ཟཕཐཛྷ། སྒོབྷ་ཐཕང་ཁྲིཐ་གསུབྷ་ཞུ་ཞུཛྷ་ཚུ་གི་ཐགེ་ཕ་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ག་ཅི་འོཐན་
ཅིག་ ཐ་ལྟོ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་སཕ་ཞིག དྷག་ནོ་སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཕའི་ལཱ། ལཱིཥ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་སོབྷ་
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ཧན་ཐང་ཧའི་ཕཥཐ་ཕཥཐན་རཥ་ ཆུང་ཀུ་ཤིག་ཐང་སོ་བྷ་འདྷ་ཆཐ་ཕཥཐ་ཕཥཐན་ཐང་། 
ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་ཕརྐུཛྷ། ལཱིཥ་ཟབྲེར་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཚུ་ ལཱིཥ་ཀྱི་སྡིག་ན་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་
ག་ཅི་འོཐ། ངག་གི་སྒོ་རཥ་ཁ་ཟཆར་ཐང་ཚིག་རྩུཕ་སཕ་སཕན། ཐཀྲུག་ཤིང་ཐང་ལོཕ་
སཕ་སཕན་ཚུ་ ངག་གི་སྡིག་ན་ཕཥགཥ་ཕཥགཥན་ག་ཅི་འོཐ། ཡིཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་ཞེདྷ་
སེབྷཥ་ཐང་གདྷོཐ་སེབྷཥ། རོག་ལྟ་ཟཕཐ་ཟཕཐཛྷ་ཚུ་ ཡིཐ་ཀྱི་སྒོ་རཥ་སྡིག་ན་ཕཥགཥ་
ཕཥགཥན་ག་ཅི་འོཐ། ཐོ་རཱིང་གཝདྷ་འང་བྷཙབྷཥ་མེཐ་ན་ལྔ་ཐང་། བྷཙབྷཥ་མེཐ་ན་ལྔ་
ཐང་ཉེ་ཕའི་བྷཙབྷཥ་མེཐ་ན་ལྔ་ཚུ་ ལཱིཥ་ངག་ཡིཐ་གསུབྷ་གྱིཥ་རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ཟཕཐ་དེ་ཕཥགཥ་
ཕཥགཥན་གི་དྷག་ནོ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ག་ཅི་འོཐ། ཞིཕ་གཥར་སྦེ་ཐ་ལྟོ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་སཕ་
ཞིག ཟེཡ་དྲིཥ་ཡི། དེ་རཥ་གཤིདྷ་ནོ་ཟདི་ཟདྲོགཥ་ཏེ་ཟཐཡ་ཡི་ཡ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་ཞུ་ཡི། 
ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། ང་རྒྱ་གཡ་བང་ལཡ་ཀ་བྷ་རཱི་ནའི་གྲོང་གསེཕ་དྷང་
སོཐ་མིའི་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ཨིདྷ་རགཥ། ཟཁོཡ་ཕའི་རྟེདྷ་ཧ་ལཱི་ཐང་ཧབྷ་
སྲུ་འང་འོཐ། ཡང་ཞཥ་ཞ་སྟེ་ཡང་ཆུ་ཟཐུང་མིའི་བྷ་ཆུང་ཅིག་ཨིདྷ་རགཥ། ཐཐ་ན་འང་
འོཐ། བླབྷ་ཕཞང་ནོ་རུ་གཡུཥ་ཁཡ་ཟབོདྷ་མི་ཆ་བྷབྷ་ལཱི་འང་ཕཥོཐ་སྙོབྷཥ་ཕཞང་ནོ་རུ་
འང་ཕུར་ཡི། གཝདྷ་ལཱི་ཐགེ་ཕའི་སྐུར་བྷ་འང་ཟཕཐ་ཡི། ཡང་འང་ཐགེ་ཕའི་སེབྷཥ་ཕཞང་
ནོ་གིཥ་རྒྱུ་རྐྱེདྷ་ཟཕཐ་དེ་ ལྷ་ཁང་བྷཥ་གཥོ་འང་ཟཕཐ་ཡི། ཤིཛྷ་ཏག་ཆོཐ་ནའི་སོག་ལུ་
ལ་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ཡི། ཐཕང་ཁྲིཐ་ཞཕ་བྷོ་རོག་ཅི་རོག་ཅི་ཏོཕ་ཅི། ཟགྱོ་དྷ་རབྷ་ཟགག་
ཕཥར་ཡི། སོཐདྷ་བྷ་ཎི་ཕགྱངཥ་ཡི། ཕསྙེདྷ་གདྷཥ་ཀྱི་སོབྷ་ན་ཐང་སྨྱུང་གདྷཥ་འང་
ཕསྲུངཥ་ཡི། འཡ་ཐཀོདྷ་བྷཆོག་ལཱི་བྷཆོཐ་ན་འང་ཕུར་ཡི། བྷཡ་ངདྷ་སོང་ལཱི་སྦྱིདྷ་ན་གཎང་
མིའི་མི་གདྷགན་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཅིག་ཨིདྷ་རགཥ། དེ་སྦེ་ཟཕཐ་ཕའི་བྷཏཟ་བྷཡ་མི་
ཚུ་འང་ ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་ཟབོཡ་ཅདྷ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ངེ་གི་ཐགེ་ཕའི་ཤུར་ནི་ཟདི་ཕཟུབྷ་
ཨིདྷ། དྷག་ནོ་སྡིག་ནའི་ལཱ་ནི་ སེབྷཥ་ཅདྷ་གཅིག་གི་སོག་ལཱི་འང་བྷ་གདྷོཐན་ཅིག་ཟཕཐ་
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ཐགོ་བྷདྷོ་རཱིང་ ཟཇིག་རྟེདྷ་རོག་ན་ཟཁོཡ་ཕའི་ཟཁྱབྷ་ནི་ཟདི་གིཥ་ བུ་གཅིག་འོཐ་མི་ལཱི་
བྷདྷཟབྷ་ལུདྷ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ སེབྷཥ་ཅདྷ་ཕཅུ་ཏབྷ་གྱི་སོག་ལཱི་གདྷོཐ་ཅི། དེ་གི་སྡིག་
ཕལགཥ་ལཱི་རོ་རྗེ་གཅོཐ་ན་ཕརྒྱ་ཙཡ་གཅིག་ཕཥགཥ་ཅི་རགཥ། གཡུཥ་ཁའི་ཁྱིབྷ་ཙང་གི་
ཐོདྷ་ལཱི་སེབྷཥ་ཅདྷ་ལུ་ལའི་སོག་ལཱི་གདྷོཐ་མི་དེ་ལཱི་འང་བློ་ཟགྱོཐ་ལུ་ལ་སྐྱེཥ་ཡི། ཕལགཥ་
ན་འང་ཟཕཐ་ཡི། གཝདྷ་འང་ཟཇིག་རྟེདྷ་མི་གདྷགན་ཟཕཐ་ནི་ཟདི་གིཥ་ སྟཕཥ་བྷ་ཕདེཛྷ་
ཐང་ཡང་ཕཞིདྷ་གྱིཥ་རྐང་བྷའི་ཟོག་ལཱི་ཤི་མི་འོཐ་ཟོང་བྷདྷོ་སྟེ་བློ་ཟགྱོཐ་ལུ་ལ་བྱུང་ཡི། དེ་
གིཥ་སྦེ་ཐགེ་སྡིག་གི་མིང་དེབྷ་ཅིག་ཨིདྷབྷ་རཥ་ དེ་ལཱིགཥ་ཀྱི་ཐུགཥ་ཐགོངཥབྷ་བྷ་ཁྲེར་
ཕཡ་ཐུགཥ་རྗེ་གིཥ་གཟིགཥ་གདྷང་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ་རགཥ། ཟེཡ་ཞུཛྷ་ཐ། དེ་རཥ་ཆོཥ་ཀྱི་
རྒྱརནོ་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། དེ་སྦེ་ཟཕཐདྷ་ ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་ག་ཅི་སཕན་ཅིག་ཕདེདྷ་
ན་ཨིདྷ་ན་ཅིདྷ་ ཐགེ་སྡིག་གི་རྒྱུ་ཟབྲཥ་ལཱི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཕཎང་ནུག ཨིདྷ་རཱིང་
ཁྱོཐ་མིའི་ཟདི་ལོཕ་བྷཁཥ་དྲགཥ་ཨིདྷ། ང་གིཥ་རཥ་ཀྱི་མེ་རོང་ལཱི་དྲི་གེ་གསུངཥ་ཏེ་ མེ་
རོང་སྟོདྷ་ཏེ་ཧ་ནཱ་ཕལྟ་ཞིག་སྐར་ལྡདྷ་རཥ་ཀྱི་བུ། སྣང་སྲིཐ་བྷཏོང་མིའི་རཥ་ཀྱི་མེ་རོང་ཟདི་ 
དུཥ་གསུབྷ་བྷཁྱེདྷ་མིའི་སདྷ་རཥ་གཥརཛྷ་ཨིདྷ། རཥ་ཀྱི་ཐགེ་སྡིག་ཐངོཥ་གཟུགཥ་ངོ་བྷ་
སྟོདྷབྷ་ཐ་ལཱི་ ཁྱོཐ་མི་གཡུཥ་ཀྱི་ཐགེ་སྡིག་ག་ཅི་ཟཕཐ་མི་ག་ཡ་ དུཥ་ཐ་ལྟོ་ཡ་ངོ་བྷ་སྦེ་
བྷཏོངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཁྱོཐ་ལོཕ་ཐང་ཟབྱིཐ་སྐོཡ་ག་ཅི་ཟཕཐ་ཡི་ག། ཐ་ལྟོ་ཕལྟ་ཞིག་མེ་རོང་ཟདི་
ཁཡ་ཕལྟ། ཟེཡ་སཕ་སྟེ་མེ་རོང་ལཱི་ཕལྟ་སྦེ་ ཟོ་ཐ་ལྟོ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་སཕ་མིའི་ཐགེ་སྡིག་ཟཕཐ་
ཏངཥ་དེ་ཚུ་ ལོཕ་མེདྷ་ནཥ་གོ། པོ་ཡཕ་ཨིདྷ་ནཥ། རབྷ་ཐཀཡནོ་གི་བྷགུ་རཥ་གཎང་ནི་
ཨིདྷ་སྨ་རུ་ ཟེཡ་གསུངབྷ་ཐ་ལཱི་ ཐོ་རཱིང་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་གིཥ་དེ་སྦེ་སཕ་ཅི། ཐཕའི་ཆོཥ་ཀྱི་
རྒྱར་ནོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ཞུ་ནི་ཅིག་འོཐ། མི་ངདྷ་ན་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཟེཡ་མི་ཟདི་ མི་
ཚེ་སྡིག་ན་ཡ་ཟཕཐ་དེ་ཟཐོཐན་ཡ་ཕམོངཥ། མིང་ཟདི་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། 
མིང་ཥོ་ཥོ་ཟདི་སྤྲེ་བྷགོ་ཟེཡཛྷ་ཨིདྷ། ཐཐ་ན་མེཐ་ནའི་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་ཟབོཡ་གྱི་ཁོ་གི་རོ་
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ནི་གླང་གི་རོ་ན་ཨིདྷ། གཡུཥནི་གྲོང་གསེཕ་ཀ་བྷ་རཱི་ན་ཨིདྷ། རིགཥ་ནི་རྗེ་རིགཥ་ཨིདྷ་རཱིང་
སྡིག་ན་ཟཕཐ་ཡི། གྲོང་སྟོཐ་ལཱི་ཥོང་སྟེ་པ་ཕཥཐ་དེ་ཟཏཕ་ཟཛིང་ཟཕཐ་ཡི། གྲོང་སྨཐ་ལཱི་
ཥོང་སྟེ་ཁྱིབྷ་ཙང་ཟཏཕ་ཕཅུག ཁྱིབྷ་ཙང་ཤྲཱི་བ་དྲའི་རྔ་བྷོང་གུ་རོ་རྐྱཕ་སྟེ་ཕཥཐ་རཱིང་མེདྷ་རྫུ་
ཕཎཕ། ཡིག་བྲིཥན་པྲཛྙ་བྷ་ཏི་གི་གླངབྷོ་ཆེའི་ཕྱུ་གུ་བག་ལཱི་ཕཥཐ་དེ་མེདྷ་རྫུ་ཕཎཕ། ཐ་ལྟོ་
ཡ་རྡེའུ་གིཥ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་རཱིང་ཕཏུཕ། རབྷ་ཐཀཡ་ནོའི་བྷགུ་རཥ་ཟགྱོ་ནི་ག་ཏེ་འོཐ། གདྷག་
ནོའི་རབྷ་ཁ་རཥ་ཁྱིཐ་རཱིང་ཆོགན་ཅིག་འོཐ། ཟེཡ་སཕ་སྟེ་རྡེའུ་གདྷགནོ་ཕུར་ཎ་གསུབྷ་དེ་
ཅིག་ཟབོཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཐོ་རཱིང་ལྷ་ཐཀཡནོ་གིཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཞུ་ཡི། ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོའི་སྐུ་བྷདུདྷ་
ལཱི་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་ཟབོཡ་ཅདྷ་ཟདི་ཐཐ་ན་ཆེ། ཆོཥ་ལཱི་ཐཐ་དེ་སྡིག་ན་
ཟཛེབྷཥ་ནུག རྒྱར་ནོ་བྷ་ཧཱ་ཡ་ཚའི་སྐུ་བྷདུདྷ་ལཱི་ མི་ངདྷ་ལྔ་ཕརྒྱ་དེ་ཅིག་ཁྲིབྷཥ་ལཱི་ཐུགན་
ཐ་ གསེཡ་སང་ལྔ་ཕརྒྱ་སོཐ་དེ་སོག་སྐྱཕཥ་ཟཕཐ་ནུག རྒྱ་གཡ་གྲོང་གསེཕ་ཀ་བྷ་རཱི་ན་ལཱི་ 
ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་རྐྱངབྷ་གཅིག་ཐཐ་ན་སོབྷ། ཐ་ལྟོ་ཡ་རྡེའུ་གིཥ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་རཱིང་ཕཏུཕ། 
རབྷ་གདྷག་ནོའི་བྷགུ་རཥ་ཟགྱོ་ཐགོན་ག་ཅི་འོཐ། རབྷ་ཐཀཡ་ནོའི་བྷགུ་རཥ་ཐ་ལྟོ་ཟཁྱིཐ་
ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ། ཟེཡ་སཕ་སྟེ་རྡེའུ་ཐཀཡནོ་བྱེ་དྲུག་དེ་ཅིག་ཟབོཛྷ་ཐ་ལཱི་ ཟབྱུང་ནོ་སྤྲེར་གཐོང་
གིཥ་སཕ་ཅི། ལྷ་ཐང་ཟདྲེ་གཉིཥ་ཁ་བྷ་ཟཆབྷཥན་ཟཕཐ་མི་ཐགོ་ནཥ། ངེ་གི་ཐམར་ཕའི་
སང་ཁཡ་ཕཎཕན་ཐ་ ཐགེ་སྡིག་སོབྷ་ཆུང་སང་རོ་གིཥ་ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཕསྟདྷ་ཟོང་། ཐ་ལྟོ་ཡ་
ཕལྟཛྷ་ཐ་གཥར་ཟོང་། ཟེཡ་སཕ་སྦེ་སང་ཁཡ་ཕཎཕན་ཐ་ གསུབྷ་ལྟཕ་ཀྱིཥ་ཐཀཡནོ་ལྗིཐ་
ལྕི་ཥོངབྷ་ཐ་ ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ་གིཥ་དེ་སྦེ་གསུངཥ་ཡི། ཨེ་བྷ་སོ། མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་སྟེ་ཆོཥ་ལཱི་
སོ་ཕ་སྐྱེཐ་མི་ཚུ་ ཡང་ཐོདྷ་ཡང་གིཥ་ལུགཥ་ལོཕ་སྒྲུཕ་མི་ཟདི་ གཝདྷ་གྱིཥ་ཧཡཛྷ་ཕརྐུ་སྟེ་
ཟཕྱོག་མི་ཕཏུཕ། ཡང་གི་ཐགེ་ཕ་གིཥ་ཡང་ཡ་ཕདེ་ཕ་ཟཏོཕ་ཟོང་། ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཟབོཡ་ན་
ཅདྷ་གྱི་རཥ་ཟདི་ཕཟུབྷ་ སེབྷཥ་ཆ་བྷབྷ་གྱིཥ་ཟཕཐ་ཕ་ཅིདྷ་ཕཏུཕ་ནཥ། སདྷ་ཡཥ་
གཟིགཥ་ལཱི་གཥོར་ཕ་བྷགྱོགཥ་ནཡ་ཕཎཕ་ཞིག རབྷ་ཐཀཡ་ནོའི་བྷགུ་རཥ་ཐ་ལྟོ་ཡ་
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བྷགྱོགཥ་ནཡ་གཎང་ཞིག ཟེཡ་སཕན་ཐ་ལཱི་ ལཡ་ནོ་ཎ་ར་ཡི་སྤྱི་ཎོག་ཁཡ་ ཡི་ཐབྷ་
ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ལཱི་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ། ཡང་སེབྷཥ་ཆོཥ་ཀྱི་སྐུ་སྦེ་རྟོགཥ་ནིའི་
བྱིདྷ་རླཕཥ་ཅིག་གདྷང་། ཟེཡ་གཥོརཛྷ་ཕཎཕ་སྦེ་ ཥངཥ་རྒྱཥ་བང་ཆུཕ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ཚུ་
ལཱི་ཆ་ཡོགཥ་ཟཕཐ་ནིའི་སྨོདྷ་རབྷ་འང་ཕཎཕ་ཞིག དེ་རཥ་ཕཡ་ཐོའི་བྷངར་སྒོ་ཕཀག་ནི་
ཐང་། བྷངར་སྒོ་ཕསབྷ་ནིའི་ངོ་སོཐ་འང་ཕལཐ་ཐགོ། དེ་གི་ཤུར་རཥ་ཐག་ན་ཥངཥ་རྒྱཥ་
ཀྱི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་ཟགྱོ་ནིའི་ངོ་སོཐ་འང་ཕལཐན་ཅིག འོར་ལི་ཙཡ་གཅིག་གུ་ཕསྡུ་སྟེ་
ཟཔགཥན་ཐུགཥ་རྗེ་ཆེདྷ་ནོའི་སྐུ་ཁྲབྷ་རབྷ་རབྷ་སྟོདྷ་ཏེ་ སྣབྷ་བུ་ཐཀཡནོ་གི་རབྷ་ཁ་རཥ་
ཁྱིཐ་དེ་གོ་ར་ལུགཥ་ལོབྷ་གྱོདྷ་ཕཅུག རྒྱདྷ་ཆ་ལུགཥ་ལོབྷ་ཕཎགཥ། ངོ་ཕསྟོཐ་རྐྱཕ་ཞིག 
ཐཕའི་རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་གྱི་པོ། མི་ལཱིཥ་ཏོཕ་ཏོཕན་གི་གོ་ཆོཐན་ཟདི་ཕཟུབྷ་ཅིག་ཐགོན་ཨིདྷ། 
ཐགཟ་ཕ་སྐྱེཐ་ཞིག ཟེཡ་སཕ་ཐགོ། དེ་རཥ་ཟཔགཥན་སདྷ་ཡཥ་གཟིགཥ་ཀྱི་སྨོདྷ་རབྷ་
ཟདི་གསུབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ། ཨོཾ་བྷ་ཎི་ནདྨེ་ཧཱུཾ་ཧྲཱིུཿ ཐནར་སྐྱེཥ་ཁྱོཐ་ཀྱིཥ་གམོཥ་ནའི་སེབྷཥ་
ཅདྷ་ཚུ་ ཟབྲུ་དྲུགབྷ་སྙིང་ནོ་གིཥ་རབྷ་སྣ་ཟཁྱིཐ་ཕཅུག་ཅིག ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕའི་
ཐོང་རཥ་སྤྱུག་ཕཅུག་ཅིག ཐམར་ཕ་ཞཐ་དེ་སྟོངཥ་ཕཅུག་ཅིག ཟེཡ་སྨོདྷ་རབྷ་ཕཎཕ་ཐགོ། 
བྷ་ཎི་ཕསྐུར། དེ་རཥ་བླབྷ་གིཥ་ཟོ་རཥ་ལྡདྷ་པོ་ཚུ་སྡིག་ཅདྷ་ཕལདྷ་ན་ལ་ཡོགཥན་ཐང་ 
ཐཐ་ལྡདྷ་ཁྱིབྷ་ཕཐག་ཐནར་སྐྱེཥ་གཉིཥ། ཐགེ་སྡིག་ཥོ་ཥོཡ་ཕཥག་ཏངཥ་ཀྱིཥ་སྐྱིཐ་ཐང་
སྡུག་ནའི་ཁྱཐ་ནཡ་ཟདི་ལཱི་ཕལྟ་ཞིག ང་ཕཅཥ་ཆ་ཁྱཕ་ཚུ་ལཱི་འང་ ཟདི་ཕཟུབྷ་སྦེ་བྷགྱོགཥ་
ན་ཡ་ཟོང་ནི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ ཐགེ་ཕ་ལཱི་ཕརྩོདྷ་ཏེ་སྡིག་ན་ལཱི་ཟཛེབྷ་ནི་ཟདི་ཁག་གདྷབྷ་མེཐ་ཥ་
མེཐ་ཆེཛྷ་ཨིདྷ། ཟེཡ་གསུངཥ་ཏེ་ཐཕང་གདྷང་། ཕཀྲིཥ་གསུངཥ་ཡི། ཕསྔོ་ཕ་སྨོདྷ་རབྷ་
ཐང་ཕསྡུ་ཆོག་ཟཕཐ་ཐགོ། ཨེ་བྷ་ཕཐག་ཟདྲ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ཀྱིཥ༔ ཐམར་གདྷཥ་ཐངོཥ་སུ་བྷཏོང་དྷཥ་ནི༔ བྷ་ཟོངཥ་སེབྷཥ་
ཅདྷ་རྣབྷཥ་ར་པདྷ་ཕྱིཡ་དུ༔ ཕཡ་ཐོ་ཏོཥ་གྲོར་ཆོཥ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེདྷ་ཕསྡེཕཥ༔ སྐྱེཥ་བུ་རཥ་ཅདྷ་གཅིག་ཐང་ཟཕྲཐ་ནཡ་ལོག༔ ཐགེ་སྡིག་ཡང་གཟུགཥ་
ཕསྟདྷ་ནའི་གཐབྷཥ་ན༔ སྲིཐ་ན་ཡང་གྲོར་ཞེཥ་བ་ཕ་རོགཥ་ཥོ༔  ཤུབྷཾ༔་བ་ཛྷནྟུ༔ 
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ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་གི་བྷཏོང་སྣང་། 

  
གཤིདྷ་རྗེ་ཆོཥ་ཀྱི་རྒྱར་ནོ། 

 

   
ཕཀའི་བོླདྷ་ནོ་ཡཀྴ་གླང་བྷགོ། ལྷདྷ་གཅིག་སྐྱེཥ་ནའི་ལྷ་ ལྷ་ཐཀཡ་ནོ། གཅིག་ཁཡ་ཟོང་ཕའི་ཕདུཐ་ཟདྲེ་གདྷག་ཅུང་། 
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ཐགེ་སྡིག་སང་ལཱི་ཕཎཕ་སྟེ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཚུར། སྡིག་ཅདྷ་ཐམར་ཕཡ་གཎང་ཚུར། རཥ་ཟཕྲོ་ཅདྷ་ཐག་ནའི་ཞིང་ཁབྷཥ་ལཱི་

ཟདྲེདྷ་ཚུར། 

 
  

 
གཤིདྷ་རྗེ་རཥ་བྷཁདྷ་ཚུ་གི་བྷཏོང་སྣང་། 
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༼༡༩༽ ༁ྃ༔ ༔ཞཕ་ཆོཥ་ཞི་ཁྲོ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་གྱི་ཕརྒྱུཐ་ནའི་གཥོར་
ཟདེཕཥ་ཕཞུགཥ་ཥོ༔ 

༁༔     ཆོཥ་སྐུ་ཀུདྷ་ཕཞང་འཕ་ཡུར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ 
རོངཥ་སྐུ་རོ་རྗེ་སེབྷཥ་ཐནཟ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་
ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ གུ་རཱི་ཤྲཱི་སིང་ས་ར༔ 
ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་
ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཟཆི་མེཐ་ནདྨ་ཟབྱུང་གདྷཥ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་
གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་
རློཕཥ༔ བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཡེ་ཤེཥ་བྷཙོ་རྒྱར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ 
སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཅོག་ཡོ་ཀླུ་ཡི་
རྒྱར་བྷཙདྷ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་
ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ གཏེཡ་སྟོདྷ་ཀརྨ་གླིང་ན་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་
གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་
བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ལཱིང་ཟིདྷ་ཐངོཥ་གྲུཕ་བྷཙདྷ་ཅདྷ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ གྲུཕ་
ཆེདྷ་དྷབྷ་བྷཁའི་ཥངཥ་རྒྱཥ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་
ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ སྤྲུར་སྐུ་བྷགོདྷ་ནོ་རོ་རྗེ་ར༔ 
ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་
ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རིག་ཟཛིདྷ་ལྷ་ཐཕང་རྣབྷ་རྒྱར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་
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གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་
རློཕཥ༔ བྷཁཥ་གྲུཕ་ཀུདྷ་ཐགཟ་ལྷུདྷ་གྲུཕ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རྩེ་ལུ་
རིག་ཟཛིདྷ་ཆེདྷ་ནོ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་
ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རོགཥ་ཆེདྷ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་རིདྷ་
ཆེདྷ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ 
ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ བ་ཁྱུང་ངག་ཐཕང་ནདྨ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་
ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་
རློཕཥ༔ རོགཥ་ཆེདྷ་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཐཕང་ནོ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ 
བྷཁཥ་བྷཆོག་ནདྨ་ལུགཥ་གྲུཕ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་
གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རོ་ཆེདྷ་གཝདྷ་པདྷ་
རོ་རྗེ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ 
ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཀུདྷ་བྷཁྱེདྷ་ཚུར་ཁྲིབྷཥ་རོ་རྗེ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་
གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་
བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ཟགྱུཡ་མེཐ་རོ་རྗེ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རིག་
ཟཛིདྷ་ཨོ་རྒྱདྷ་ཆོཥ་རྒྱར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་
ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རིག་ཟཛིདྷ་ཉི་བྷ་གྲགཥ་ན་ར༔ 
ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་
ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རྒྱར་སཥ་ཨོ་རྒྱདྷ་ཕསྟདྷ་ཟཛིདྷ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་
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གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་
རློཕཥ༔ ཐེག་བྷཆོག་ཕསྟདྷ་ནའི་རྒྱར་བྷཙདྷ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཞཕ་
ཆོཥ་ཐགོངཥ་ན་ཡང་གྲོར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་
ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ བྷཆེཐ་ལྕབྷ་རོ་རྗེ་སྤུདྷ་གྲོགཥ་
ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་
ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཞི་ཕ་ཕཞི་ཕཅུ་རྩ་གཉིཥ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་
གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་
རློཕཥ༔ ཟཕཡ་ཕ་ཁྲག་ཟཐུང་ལྔ་ཕཅུ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་
གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཐག་ན་རིག་ཟཛིདྷ་
ལྷ་ཙོགཥ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་
༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཕཀཟ་སྲུང་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙོ་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་
གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་
བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ ཆོཥ་སྐྱོང་བྷ་བྷགོདྷ་ལྕབྷ་དྲར་ར༔ ཕཐག་ཡིཐ་གདུང་ཕཥ་གཥོར་ཕ་
ཟདེཕཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཡང་ངོ་ཟཕྲོཐ་ན་ཐང་༔ ཟོཐ་ལཱིཥ་ཟགྲུཕ་ནཡ་བྱིདྷ་གྱིཥ་རློཕཥ༔ རྩ་
ཕརྒྱུཐ་བླ་བྷ་ཞི་ཁྲོ་ཡཕ་ཟབབྷཥ་ལྷ༔ བྷཆོག་གསུབྷ་རྩ་གསུབྷ་ཐནཟ་ཕོ་བྷཁཟ་ཟགྲོ་ཐང་༔ 
ཕཀཟ་སྲུང་ཐབྷ་ཅདྷ་རྒྱ་བྷཙོའི་ཙོགཥ་ཕཅཥ་རྣབྷཥ༔ རྩ་ཕའི་བླ་བྷའི་སྐུ་ར་ཐིབྷ་ན་རཥ༔ 
སྐུ་གསུང་ཐུགཥ་རཥ་ཟོཐ་ཟེཡ་རྣབྷ་ན་གསུབྷ༔ ཟཕྲོཥ་ཏེ་ཕཐག་ཐང་ཟགྲོ་དྲུག་རྣབྷཥ་ར་
པོག༔ ངདྷ་ཥོང་ཟཁོཡ་ཕའི་སྡུག་ཕསྔར་རཥ་གྲོར་དྷཥ༔ སྐུ་གསུབྷ་ཟབྲཥ་བུ་བྷངོདྷ་དུ་
ཟགྱུཡ་ཕཡ་ལོག༔ ༔ཅེཥ་གཥོར་ཟདེཕཥ་ཀྱི་རིབྷ་ན་ཟདི་སྤྲུར་ནའི་གཏེཡ་སྟོདྷ་རིག་ཟཛིདྷ་ཉི་བྷ་གྲགཥ་ནཥ་ཕདུཐ་ཟདུར་སྔགཥ་ན་གླིང་
དུ་སྦྱཡ་ཕ་ཟདི་འང་ཞཐ་མི་ཤེཥ་ན་གང་གཱའི་རྒྱུདྷ་ལྟཡ་ཡུདྷ་རིང་གདྷཥ་ནཡ་གྱུཡ་ཅིག༔   ༔ཥརྦ་བྷངྒ་ལཾ།།   
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༼༢༠༽ ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོའི༌ཐགོཥ་ན་ཐང་པདྷ་འོདྷ།  
 
ཟགྲོ་ཕ་མིའི་གདྷཥ་སྟངཥ། 
ང་ཕཅཥ་ཡ་ཟཚབྷ་བུ་གླིང་ཟདི་དྷང་ སྐྱེཥ་འང་ཚེ་སྔ་བྷའི་རཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་
སྐྱེཥ་སྐྱེཥཛྷ་ཨིདྷ། སྔོདྷ་ཕཥགཥ་ཀྱི་ཕཥོཐ་དྷབྷཥ་ཆེ་ཆུང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཐ་རུཥ་ མིའི་ལཱིཥ་
རྟེདྷ་ཏོཕ་ནའི་སྐཕཥ་སུ་ ཕྱུགནོ་ཐང་སང་ཀ། གོ་གདྷཥ་ཅདྷ་ཐང་སྟོཕ་ཤུགཥ་ཅདྷ། ཁ་
ཐཕང་ཅདྷ། ངོ་རིཥ་ཟཇཟ་རིཥབྷོ་ཐང་ཕཞོ་ཉེཥ། ཐཕང་ནོ་སྐྱོདྷ་ཅདྷ། དེ་ཕཟུབྷ་སྦེ་ བ་ཕ་
རབྷ་ཟགྲོ་ཟབྱུང་མི་ཐང་བྷ་ཟབྱུང་མི་ ཕདེདྷ་ན་ཟཏོཕ་མི་ཐང་བྷ་ཟཏོཕ་མི་ ལཱ་ཥོགཥ་ན་ཚུ་ 
མི་ཚེ་ཟདིའི་གདྷཥ་སྟངཥ་ཥོ་ཥོ་སྦེ་འོཐ། གདྷཥ་སྟངཥ་ཟདི་ཚུ་ ཅོག་ཟཏཐན་སྦེ་ རྒྱར་
ཕ་གོངབྷ་ཐང་ བྱིདྷ་རླཕཥ་ཅདྷ་གྱི་བླབྷ་ཐགེ་ཕའི་ཕཤེཥ་གཉེདྷ་ སྐུ་ཕཥོཐ་ཐཕང་ཏང་ཅདྷ་
གྱི་རྒྱརནོ་ ག་གིཥ་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ཕཞོ་མི་ཚུགཥ། ག་ཅི་སྦེ་ཟེཡ་ཕ་ཅིདྷ་ ཚེ་ཧེ་བྷའི་སྔོདྷ་
ཕཥགཥ་རཥ་ཀྱི་ཟབྲཥ་བུ་ཆེ་ཆུང་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ཨིདྷ། 
 
ཏཥོ་གྲོར་གྱིཥ་གཥོདྷ་ནོ་ལཱི་པདྷ་ན། 
ཟགྲོ་ཕ་མིའི་གདྷཥ་སྟངཥ་གཅིག་བྷཚུངཥ་ཕཞོ་ནི་དེ་ཡང་གི་རག་ནཡ་ཨིདྷ། ང་ཕཅཥ་ཡ་
ཟགྲོ་ཕ་མི་ག་ཡ་ཟཕཐ་རཱིང་ ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟདི་དྷང་ ག་ཡ་རྟག་ན་ཕརྟདྷ་ན་
མེཐན་ཨིདྷབྷ་དེ་ཤེཥན་ཨིདྷ། ཨིདྷ་རཱིང་བྷང་ཆེ་ལོཥ་ཡ་ ང་ཕཅཥ་ཡའི་སེབྷཥ་ཟདི་ དུག་
ལྔ་གི་ཐཕང་ལཱི་ཏར་ཏེ་ སེབྷཥ་ཡེངཥབྷ་རཥ་ མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་གི་ཁ་ཐུག་ལཱི་བྷང་སུ་ཅིག་
གའོཛྷ་ཨིདྷ། དེ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་རྟེདྷ་ སེབྷཥ་མི་ཐགེ་ཕའི་ཁ་ཐུག་ལཱི་མི་གའོ་ནིའི་ཏཕཥ་
རབྷ་གམོ་ཕོ་ཅིག་ ང་ཕཅཥ་ཡ་བྷ་ཤི་ཕཡ་སོཐ་མིའི་མི་ཕུཐ་རགོ་གཅིག་འང་མེཐ། ཐ་རཥ་
པཡ་མི་རོ་༡༠༠གི་ཤུར་ལཱི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་ཕཎང་ཕལྟ་ཕ་ཅིདྷ་ ང་ཕཅཥ་ཟདི་ག་ཏེ་ལཱི་མི་ ང་
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ཕཅཥ་ཡའི་བུ་གཞི་ཚུ་འང་ མི་རྟག་སྔ་རབྷ་ལཱི་ཏར་ཏེ་ མིང་མབྷ་ཅིག་ལཱི་ནི་འང་ལཱ་ཁག་
ཟོང་། དེ་ཟཕཐཛྷ་རཥ་ ཐ་རུཥ་ཕ་ཟདི་ ཚེ་ཕྱི་བྷ་ཁག་ཆེ་ཟེཡ་ཕའི་བྷདྷོ་ཕཥབྷ་གཎང་
ཐགོན་ཟདུག ཚེ་ཐ་རུཥ་ཐང་ཚེ་ཕྱི་བྷ་གཉིཥ་ཆ་ཡ་ལཱི་པདྷ་ཏོགཥ་ཚུགཥ་མི་དེ་ ཕཡ་ཐོའི་
ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་ཟདི་ཨིདྷ། ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ཐ་རུཥ་ཡང་གིཥ་ལྷག་ཚུགཥ་ན་ཅིདྷ་ ཟཆི་ཕ་
མི་རྟག་ན་ཟེཡ་མི་ཅིག་འོཐན་ སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་འང་འང་དྲདྷ་ཚུགཥན་བྷ་ཙཐ་ ཡང་ཤི་
ཞིདྷབྷ་རཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་སྡུག་ཕསྔར་ག་དེ་སྦེ་ཡ་འོཐན་ཨིདྷ་དྷ་ཚུ་ས་གོཛྷ་རཥ་ སེབྷཥ་ལཱི་
ཟཇིགཥ་སྣང་ཟབྱུངབྷ་ཨིདྷ། ཟདི་གིཥ་སྦེ་ སྡིག་ན་མི་ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ཟཕཐ་མི་ལཱི་ ཟཚེཡ་
སྣང་སྐྱེ་ཚུགཥ། ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཡ་ཡང་གི་སེབྷཥ་ཁ་ལཱི་ ཟཐཥ་ནའི་སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་ག་
དེབྷ་ཅིག་ཡ་བོདྷ་རཱིང་ ག་ཡ་མི་རྟག་ནའི་རབྷ་རཥ་ཏར་མི་མང་མ་ཡ་ཨིདྷ་ནཥ། ང་འང་
ཟདི་ཁ་རཥ་ཕམཡ་ཐགོ་ནི་ཨིདྷ། ཁབྷཥ་གསུབྷ་ཟཁོཡ་ཕ་ཟདི་དྷང་སྙིང་ནོ་ཅིག་ག་ནི་འང་
མིདྷ་ཟདུག་ཟེཡ་ཕའི་སེབྷཥ་ལཱི་ སྐྱོ་སྣང་ཟཕྲར་ཟཕྲར་ལཡ་ཟོང་། ཟདི་ཕཟུབྷ་ལཡ་མི་དེ་
ཆོཥ་ཀྱི་བྷཥ་ལུདྷ་དྷང་རཥ་ ཧང་ཐང་ན་ཨིདྷ། ཟདི་ལཱི་འང་རཥ་འང་དུ་གོབྷཥ་གཤིཥ་
ཚུཐ་ཥོང་ན་ཅིདྷ་ ཟཐོཐ་ཆགཥ་ ཞེ་སང་ གཏི་མུག་ ང་རྒྱར་ ཕྲག་ཐོག་ ཚུ་རིབྷ་ན་
ཕཞིདྷ་དུ་ནུཥ་ན་བྷཥ་ཟགྱོ་ནི་ཨིདྷ། བྷགོདྷ་ནོ་ཀླུ་སྒྲུཕ་ཀྱིཥ་ག་དེ་གསུངཥ་ནུག་ཟེཡ་ཕ་
ཅིདྷ་ ཆོཥ་ཟཕཐ་ནིའི་ཐོདྷ་ལཱི་ གོ་ར་ཐབྷཡནོ་གྱོདྷ། རི་ཁྲོཐ་གངཥ་ཁྲོཐ་ཟགྲིབྷ་ཐགོན་
མེཐ། ཡང་གི་ཁྱི་དྷང་ལཱི་སོཐ་དེ་ གཞུང་གའོག་ ཙོང་ལཱ་ ཥོ་དྷབྷ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཟཕཐ་དེ་ཕཞཟ་
ཙང་སྐྱོང་རཱིང་ མི་རྟག་ནའི་ཆོཥ་ལཱི་ཡིཐ་ཆེཥ་ཕསྐྱེཐ་དེ་ ཟཕྲར་ཟཕྲར་ཕསྒོབྷ་ཚུགཥ་ན་
ཅིདྷ་ ཏཡ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཚུགཥ་ཟེཡ་གསུངཥ་ནུག དེ་ཚུ་ཟབྱུང་ཥའི་གཞི་ངོ་བྷ་ཡ་ 
ཕཡ་ཐོའི་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་དེ་ཨིདྷ། ཏོཥ་གྲོར་ལྷག་ན་ཅིདྷ་ གཥོདྷ་ནོའི༌རྐྱེདྷ་ཕཡ་ཆཐ་
ཕཥར་ཕའི་རིབྷ་གྲོ། ཐགེ་ཕའི་ལཱ་ལཱི་སོ་ཕ་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་ཏཕཥ་རབྷ། སྡིག་ལཱ་ལཱི་ཟཚེཡ་སྣང་
ཟབྱུང་ཏཕཥ། རྣབྷ་རྟོག་ཕཞང་ངདྷ་སེར་ཏཕཥ། དུཥ་རྒྱུདྷ་མི་རྟག་ན་རྒྱུཐ་ལཱི་ཕསྐྱེཐ་ནིའི་
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དྲདྷ་གཥོ། སྡུག་ལྔ་ཟཕེར་བྷ་ཕཅུག་ནའི་གཉེདྷ་ནོ་ཚུ་ག་ཡ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་གིཥ་ཟཕཐ་
ཚུགཥ་ནའི་ནུཥ་ན་འོཐན་རཥ་ ང་ཕཅཥ་ཡའི་ཟབྲུག་གི་ཐགོངཥ་གཏེཡ་རྒྱར་འོངཥ་
ཐགཟ་སྐྱིཐ་ཐནར་ཟཚོབྷཥ་ཟེཡ་རཱིང་ཟདི་ཡ་ཨིདྷ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།   
 
ཏོཥ་གྲོར་གྱིཥ་གཤིདྷ་ནོ་ལཱི་པདྷ་ན། 
ཡང་གཥོདྷ་ནོ་སྦེ་སོཐ་ནའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཏོཥ་གྲོར་ལྷག་ནའི་གོབྷཥ་གཤིཥ་འོཐ་ན་ཅིདྷ་ 
སྲིཐ་ན་ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ ཡང་གི་ཐགེ་སྡིག་སེབྷཥ་ཀྱི་རྣབྷ་རྟོག་རཥ་ཕརྟེདྷ་ཏེ་ ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་
སྣང་ཐང་ ཟོཐ་ཐང་མུདྷ་ནའི་སྣང་ཕ་ ཟཇིགཥ་སྐྲག་ཆེ་ཕའི་འུཡ་སྒྲ་ ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙོགཥ་ཚུ་
ཟཆཡ་ཕའི་སྐཕཥ་ལཱི་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་དྲདྷབྷ་རཥ་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་
རཥ་གྲོར་ཏེ་ ཡང་གི་ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ངོ་ཤེཥ་སྦེ་ ཏཡ་ནའི་གོ་ཟཔང་ཟཏོཕ་ཚུགཥ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་
ཨིདྷ། ཏོཥ་གྲོར་བྷ་ལྷག་མི་ཅིག་ཟཕཐ་རཱིང་ གཤིདྷ་ནོའི་སང་གུ་ཏོཥ་གྲོར་ལྷག་ནའི་
སྐཕཥ་སུ་ གཤིདྷ་ནོའི་རྣབྷ་ཤེཥ་ ཕཡ་ཐོ་ལཱི་ཟཁྱབྷཥ་ནའི་སྐཕཥ་ ཕཡ་ཐོའི་ཟཇིགཥ་ན་
རཥ་གྲོར་ཕའི་སྐྱཕཥ་བྷཚཐ་ཚུགཥ། ཡི་ཐབྷ་གྱི་ལྷ་ཚུ་ངོ་ཤེཥ་ནའི་ངོ་སོཐ་ཚུགཥ། ངདྷ་
ཥོང་ཐང་བྷཏོ་རིའི་རབྷ་ཐབྱེ་ཕ་ཕྱེ་ཚུགཥ་ནའི་རབྷ་སྟོདྷ་ལཱི་པདྷ་ ཟཁོཡ་ཕའི་མུདྷ་ན་ཕཥར་
ཕའི་སྒྲོདྷ་མེ་ཕཟུབྷ་ཅིག་འང་ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་ཨིདྷབྷ་རཥ་ པདྷ་འོདྷ་ཕཥབྷ་གྱིཥ་བྷ་ཁྱཕ་ན་
འོཐ། ག་ཡ་གིཥ་ཐགོ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ། 
 
དྲདྷ་གཥོ། ཡཕ་བྱུང་ན་ཅིདྷ་ ཏོཥ་གྲོར་ཟདི་དྷ་གཝོདྷ་ཚུ་གིཥ་འང་ལྷག་ཐགོན་ཨིདྷ། དེ་
བྷ་ཙཐ་ཟབྲུག་མི་རུ་རུ་ཕཞིདྷ་དུ་གི་ཁྱིབྷ་དྷང་ ཏོཥ་གྲོར་གྱི་ཐཔེ་ཆ་རུ་རུ་ཕཝག་ཐགོན་ཁག་
ཆེ། ཁྱིབྷ་དྷང་གཤིདྷ་གཥོདྷ་གཉིཥ་ཀྱི་ཐོདྷ་ལཱི་ ལྷག་ཐགོན་ཟཏོདྷབྷ་ཐ་ ཡོགཥ་རཥ་ཕརྙ་
བྷ་ཐགོ་ནཡ་ ཟདི་ཟཕྲོ་རཥ་ཕཎོདྷ་ཆོགན་སྦེ་ཕཝག་ན་ཅིདྷ་ལུགཥ་རབྷ་ཆེ་ཟེཡ་ཞུ་ནི་ཨིདྷ།  
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སྨོདྷ་བང་། 
སྐྱེཥ་ཆེདྷ་ཐབྷ་ན་རྣབྷཥ་ཀྱིཥ་ཝར་ཕཀོཐ་ཐང་། །བྷཁཥ་ནའི་ཐཕང་ནོ་འོངཥ་ཀྱིཥ་ 
ཐཔུང་གྲོགཥ་རྟེདྷ། །ཐནར་ལྡདྷ་ཟབྲུག་ནའི་གཞུང་གིཥ་འོདྷ་སྦྱོཡ་ཏོག །རོང་ཁའི་རབྷ་
དྷཥ་ཏོཥ་གྲོར་ཆེདྷ་བྷོ་གྲུཕ། །ཟོདྷ་ཀྱང་ཡང་ཉིཐ་ཏོཥ་སྦྱངཥ་བྷ་ཆུང་སྟཕཥ། །ཕྱོགཥ་
སྒྲིག་སྐཕཥ་སུ་ལྷག་ཆཐ་ཟབྱུང་སྲིཐ་ནཥ། །བྷཁཥ་གྲུཕ་ཐབྷ་ན་འོངཥ་ཀྱིཥ་ལུགཥ་ཕཅོཥ་
དྷཥ། །ཉེཥ་ནའི་ཆ་ཀུདྷ་སེར་ཕའི་སྨོདྷ་ཟདུདྷ་ཞུ། །གང་ཞིང་ཟདི་ཟཕཐ་ཐགེ་ཙོགཥ་ཅི་
བྷཆིཥ་ན། །བྷཡ་གྱུཡ་བྷཏཟ་ཐང་བྷབྷ་ནའི་ཟགྲོ་ཕ་ཀུདྷ། །གདྷཥ་སྐཕཥ་ཞི་ཕདེའི་ཐནར་
ར་རོངཥ་སོཐ་དྷཥ། །བྷཏཡ་ཐུག་རབྷ་ཕཞང་ཏོཕ་ནའི་རྒྱུ་རཱི་ཕསྔོ།།  ཐགེཟོ།། 
 

 



 

 

རྗོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། 
ཐིམ་ཕུག། 


