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ཚད་ སྲུང་ཚུ་ཡང་ མང་ཤྱོས་ར་ རྒྱལ་པྱོའི་བུ་དང་ཕྱུག་པྱོའི་བུ་ ར་རྒས་དང་སྤྱང་ཀ་ཚུ་

དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ སྲིནམྱོ་དང་འདྲེ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ དུམ་

གྲ་རེ་ཡྱོད། ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ལ་ལུ་ཅིག་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ མ་འད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 

ཅོག་འཐད་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཅོག་འཐད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དུམ་

གྲ་རེ་ མ་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་མི་ཡང་འདུག།

དེ་ཚུ་ སྲུང་གཅིག་ར་འབད་རུང་ ཁ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ཐྱོག་ལས་ བརྡ་དྱོན་སྤྱོདཔ་ད་གི་
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ད་རེས་ སྲུང་སྣ་དག་པ་ཅིག་གི་དེབ་ཆུང་ ༣ ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ པར་སྐྲུན་འབད་

ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་ངག་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཚུ་ མ་ཡལ་བར་བཞག་ནི་ལུ་ ཕན་

ཐྱོགསཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྲུང་ལུ་སྤྱོ་བའི་ཐྱོག་ལས་ རྱོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་ ཡིག་

སྡེབ་ཚུ་ ཞྱོར་ཁར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད། འབྲུག་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ཡྱོད་པའི་སྲུང་

སྣ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ཡང་འཕྲྱོ་མཐུད་དེ་ར་ གང་མང་ཡིག་ཐྱོག་བཀོད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

ནིའི་རེ་བ་ཡྱོད། དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སྱོལ་རྒྱུན་དང་རྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་རྱོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྱོན་ལུ་ཕན་ཐྱོགས་ཚུགས་པའི་རེ་སྱོན་

དང་བཅས་ ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ འམ་སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལུ།

རྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྱོགས།
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ཨཔ་ས་རི་ལ།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ཟུར་ཁ་ལུ་ སྦ་སྫོར་ཅིག་ནང་ 
ཨཔ་སྟ་རི་ལ་དང་ ཨམ་ཚི་ལུ་མྫོ་ཟེར་མི་གཉིས་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་
གཉིས་ལུ་ བུ་སྫོང་རྫོག་ལ་དང་ བུམྫོ་བལ་ཟམྫོ་ཟེར་གཉིས་ཡྫོད་དྫོ་
མས། ཁྫོང་བཟའ་ཚང་བཞིཔྫོ་འདི་ ག་ཅི་དེ་ཅིག་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སྦེ་སྫོད་དེ་ ལྫོ་དག་པ་ཅིག་ར་ ཡར་སྫོམ་མས། དེ་ལས་ ཉིནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་འདི་ནགས་ཚལ་ནང་ ཤིང་འཐུ་བར་
སྫོང་སྟེ་ ཤིང་བཀག་སྫོད་པའི་བར་ན་ སྟ་རི་གིས་རྐངམ་གུ་ཕྫོག་
སྟེ་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་འདི་ཤི་སྫོ་ནུག།
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དེ་ལས་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་འདི་ འྫོང་ནི་ར་མེད་པར་ ཨའི་གིས་ དེ་
སྦེ་སླབ་ནུག དབའི་ ང་བཅས་རའི་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་འདི་ ཤིང་འཐུ་
བར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་འྫོང་ནི་ར་མིན་འདུག བུ་སྫོང་རྫོག་ལ་ 
ཁྫོད་ཀིས་ ཨཔ་བལྟ་བར་སྫོང་ཟེར་བཏང་ད་ནུག བུ་འདི་ ཨཔ་
བལྟ་བར་འགྫོ་བའི་ཚེ་ ལམ་ཁ་ལུ་ རྫོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་རྫོབ་རིལ་
སྫོང་སྟེ་ བུ་སྫོང་རྫོག་ལ་ འདི་ཁ་ར་བཅག་སྟེ་ཤི་སྫོ་ནུག དྫོ་རུང་ 
ཨམ་འདི་གིས་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་ འྫོང་ནི་མིན་འདུག་ཟེརན་ བུ་སྫོང་
རྫོག་ལ་ཡང་ འྫོང་ནི་མིན་འདུག བུམྫོ་ཁྫོད་ ཨཔ་དང་ཕྫོ་རྒནམ་ 
བལྟ་བར་སྫོང་ཟེར་སླབ་སྦེ་ བུམྫོ་བལ་ཟམྫོ་དེ་བཏང་ད་ནུག། 

དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་ ཨཔ་དང་ཕྫོ་རྒནམ་བལྟ་བར་ ཁིམ་ཐྫོག་
ཁར་འཛེགས་ཏེ་ བལྟ་སྫོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ རླུང་མ་ཤུགས་ཅན་
ཅིག་འཕུ་སྟེ་ བུམྫོ་བལ་ཟམྫོ་དེ་ཡང་ རླུང་གིས་ འཕྱགས་བདའ་
ཆི་ནུག དེ་ལས་ ཨམ་ཚི་ལུ་མྫོ་འདི་ དང་པ་ར་ ཨཔ་སྟ་རི་ལ་
དང་ བུ་སྫོང་རྫོག་གཉིས་ འྫོང་ནི་མིན་འདུག་ཟེརན་ ད་ བུམྫོ་
བལ་ཟམྫོ་ཡང་ འྫོང་ནི་མིན་འདུག་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་མེད་
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དབུགས་འགམ་སྟེ་ ཐབ་གུ་འཛེགས་ཏེ་བལྟ་བའི་ཚེ་ ཐབ་ཁའི་
མེ་གིས་ ཨམ་ཚི་ལུ་མྫོ་འདི་ཡང་ བཞུ་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཚི་
ལུའི་མེ་གིས་སྦེ་ མྫོ་རའི་སྦ་སྫོར་ཡང་ མེ་འབར་ཏེ་འཚིགས་སྫོ་
ནུག དེ་ལས་ ལུང་པའི་མདའ་ལས་ཡར་ ར་མཇུག་རྡུམ་ཅིག་
འྫོངས་ཏེ་ སླེ་སླེ་ཟེར་སླབ། ལུང་པའི་ཕུ་ལས་མར་ རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་བྫོན་ནུག་གྫོ།  །།
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ཕག་སྒརཔ་གནག་རྒྱས་ལའི་ཨབ་བསྱོད།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ རྒྱལཔྫོ་ བང་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། 
རྒྱལཔྫོ་དེ་ལུ་ ཕྱག་སརཔ་གསུམ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཁྫོང་གསུམ་
ལས་ དང་པ་གི་མིང་གནག་རྒྱས་ལ་དང་ གཉིས་པའི་མིང་ དམར་
རྒྱས་ལ། གསུམ་པའི་མིང་ དཀར་རྒྱས་ལ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ དཀར་རྒྱས་ལ་
ལུ་ དབའི་ ཨཔ་དཀར་རྒྱས་ལ་ ནཱ་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་གསུངསམ་
མས། དེ་ལས་ དཀར་རྒྱས་ལ་གིས་ ལགས་ཟེར་ཞུ་སྦེ་སྐུ་མདུན་
ལུ་བཅར་ནུག།



11

11

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ཁྫོ་ལུ་ ཁྫོད་གནམ་མེད་ས་མེད་ མཁས་
དྲགས་ཅིག་ཨིན་མས། ནུབ་སིན་པྫོའི་གཡུས་ཁར་ སྫོང་ཞིནམ་
ལས་ ལེ་མིག་གསེར་གི་རྟ་མགུ་ཟེར་མི་དེ་ ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་འབག་
ཤྫོག ཁྫོད་ཀིས་ལེ་མིག་དེ་ འབག་འྫོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ངེའི་ཚབ་སྦེ་ 
རྒྱལཔྫོ་བཀལ་ནི་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་སྦེ་བཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་ ལ་ཅིག་བརྒལ། ལུང་ཅིག་སྤུབས་སྦ་ེར་འགྫོཝ་ད་ 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ནུབ་སིན་པྫོའི་གཡུས་ཁར་ ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་མས། 
ཁྫོ་ སིན་པྫོའི་ཁིམ་གི་ར་བར་ལྷྫོདཔ་ད་ སིནཔྫོ་དེ་མཆེཝ་གཡསཔ་
གནམ་ཁ་ལུ་བཏྫོན། མཆེཝ་གཡྫོནམ་ས་ལུ་བརབས། རལཔ་རྟིང་
མའི་རྒྱབ་ལས་ དྲུད་དེ་འྫོངམ་མཐྫོང་ནུག ཁྫོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
འདྲྫོགས་ཏེ་ རྫོ་ཕུ་སྦྫོམ་ཅིག་གི་ འྫོག་ལུ་འཛུལ་སྫོད་ནུག།

དེ་ལས་ སིནཔྫོ་དེ་ རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ ཁྫོ་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་
ཀིས་ སིན་པྫོའི་ཁིམ་ནང་ར་འཛུལ་མ་ནུམ་པར་ རྫོ་ཕུའི་འྫོག་ལས་
ཐྫོན་སྦེ་ ལྫོག་འྫོངས་ནུག ཁྫོ་ ལྫོག་ལྷྫོདཔ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཨཔ་
དཀར་རྒྱས་ལ་ ལེ་མིག་ཐྫོབ་ཅི་ག་ཟེར་གསུངསམ་ད་ ཨཔ་དཀར་
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རྒྱས་ལ་གིས་ མ་ཐྫོབ་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ དེ་གི་ནངས་
པར་ ཨཔ་དམར་རྒྱས་ལ་ འབྫོ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཨཔ་
དཀར་རྒྱས་ལ་གིས་ ལེ་མིག་མ་ཐྫོབ་པས། ཁྫོ་བ་འདི་ ཁྫོད་དྲག་
ནི་མས། ལེ་མིག་ ཁྫོད་ར་གིས་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ རྒྱལཔྫོ་ཡང་ ཁྫོད་ར་
ཐྫོབ་ཟེར་གསུངས་སྦ་ེབཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་ འགྫོ་དགྫོ་མ་མནྫོ་རུང་ རྒྱལ་པྫོའི་བཀའ་མ་
བཅག་པར་ འགྫོ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་སྫོང་སྦེ་ཕར་
ལྷྫོདཔ་ད་ སིནམྫོ་གི་ཁིམ་ ག་ནི་ལས་སྦྫོམ་སྦེ་ མཐྫོང་མཐྫོངམ་
མས། ཁྫོ་ ཧེ་མ་ ཁིམ་སྦྫོམ་ཟེར་མི་འདི་ མཐྫོང་ར་མ་མྫོང་མི་
ཅིག་ཨིན་མས། འདི་གིས་སྦ་ེ ཁིམ་མའི་གདྫོང་ཁར་ ཁ་བརྒྱངས་
སྦེ་ ཉིནམ་བདུན་ལུས་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གཉིད་ཚོར་ཚོརཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཚ་ངེར་བཏྫོན་ཏེ་ 
སིན་མྫོའི་ཁིམ་ནང་ལས་ ལེ་མིག་འཐུ་བར་འགྫོ་ནི་སྦེ་  ཨེ་ཁུག་
མགུ་ཏྫོ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ སིནམྫོ་དེ་ ཕྱི་ཁར་ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་ནི་སྦེ་ 
ཁ་བརྒྱངས་འྫོངམ་མཐྫོང་སྟེ་ ཁྫོ་ཚ་ངེར་བཏྫོན་ཏེ་ སྫོའི་རྒྱབ་ཁ་ལུ་
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གཡིབས་ཏེ་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ སིནམྫོ་དེ་རྒྱབ་ཐལ་སྫོ་རུང་ ཁྫོ་ར་
འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ ལེ་མིག་འཚོལ་མ་ནུམ་པར་ ལྫོག་
འྫོངས་ནུག རྒྱལ་པྫོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་ ལེ་མིག་ཀྭ་ལས་
ཟེར་གསུངས་ནུག ཁྫོ་གིས་ ལེ་མིག་འཐྫོབ་ནི་ཕར་བཞག དུས་
མེནམ་ང་ར་ཡང་ སིནམྫོ་གིས་ ཟ་ད་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནུག།

དེ་གི་གནངས་ཚེ་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ གནག་རྒྱས་ལ་ ཁྫོད་ར་
སྫོང་སྨ་རེ། ཁྫོང་ ག་གིས་ཡང་ ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་པས་ ཟེར་
གསུངས་སྦ་ེབཏང་ད་ནུག གནག་རྒྱས་ལ་འགྫོ་བའི་ཚེ་ སིནམྫོ་
དེ་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་ཕྱི་ཁར་སྫོངམ་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་རྐྱབཔ་མས། ཁྫོ་
གིས་ སིན་མྫོའི་ཁིམ་ནང་སྫོང་སྦ་ེབལྟཝ་ད་ བི་ལི་ རྫོ་ཁི་ བི་ཙི་ཚུ་
གི་རྫོ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཡྫོདཔ་མཐྫོང་ནུག དྫོ་རུང་  སྫོ་ཅིག་ཕྱེ་བལྟཝ་
ད་ ཨཔ་ཅིག་དང་ ཨམ་ཅིག་སེད་པར་ ཐགཔ་བཏགས་སྦ་ེབཞག་
བཞགཔ་མཐྫོང་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ཀིས་ ཨ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་བར་འྫོངས་
འྫོངསམ་སྨྫོ། ནཱ་མ་སྫོད་སྨ་རེ། སིནམྫོ་གིས་ཟ་འྫོང་ཟེར་སླབ་
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ད་ གནག་རྒྱས་ལ་གིས་ ང་ནཱ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་བར་ཡང་ འྫོངས་
འྫོངསམ་མེན། ལེ་མིག་གསེར་གི་རྟ་མགུ་ཟེར་མི་འདི་ ལེན་པར་
འྫོངས་འྫོངསམ་ཨིན། འདི་ ག་ཏེ་ཡྫོད་ག་སྨྫོ་ ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
ཨཔ་དང་ཨམ་གིས་ ལེ་མིག་དེ་ སྫོ་ཤིང་ལྟག་མམ་དེ་གུ་ བཀལ་
ཏེ་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབཔ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ ལེ་མིག་དེ་ཡང་
འཐུ། ཨཔ་དང་ཨམ་ཡང་ ཐགཔ་འཁྫོལ་སྦ་ེ ཁྫོ་དང་ཆ་སྟེ་ ཁིད་
འྫོངས་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་རྒྱལཔྫོ་བཞུགས་སར་བཅར་ཏེ་ ལེ་མིག་
དེ་ རྒྱལཔྫོ་ལུ་ཕུལཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་དགེས་
ཏེ་ གནག་རྒྱས་ལ་དེ་ རྒྱལ་པྫོའི་ཚབ་སྦ་ེབཀལཝ་ལས་ ཁྫོ་གི་མི་
ཚེ་གཅིགཔྫོ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སྦེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་
གྫོ།  །།
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སྤྱ་འབྱིད་སྐོར་ཅན།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། 
ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ ཞིང་ནང་ཀེ་བ་
བཙུགས་པར་འགྫོཝ་ད་ སྤ་ཅིག་གིས་མཐྫོང་ནུག སྤ་གིས་ ཀེ་
བ་དེ་སྦེ་བཙུགས་ནི་མེན། ཀེ་བ་འདི་ལེགས་ཤྫོམ་སྦ་ེ བཙོ་ཞིནམ་
ལས་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཀེ་བ་ཐྫོན་ཤུགས་ཆེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཨཔ་
དང་ཨམ་གཉིས་ཀི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཨིན་ར་ཨིན་པས་མནྫོ། ཀེ་བ་
ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ བཙོ་ཞིནམ་ལས་བཙུགས་ནུག།
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ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ལས་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ ཞིང་ནང་
ཀེ་བ་སྐྱེས་ཡྫོད་མེད་ བལྟ་བར་སྫོངམ་ད་ ཀེ་བ་ག་ར་ སྤ་གིས་
ཟ་ཚར་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས། སྤ་དེ་ཡང་ ན་འཐན་ཕྫོཝ་འགངས་
ཏེ་ ཞིང་གི་མཐའ་མར་ གཉིད་ཐལ་སྫོངམ་མས། ཨཔ་ཙིགཔ་ཟ་
སྟེ་ སྤ་བཟུང་འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་བའི་ཚབ་མ་སྦེ་ སྤ་
འདི་ གསད་ཟ་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་གིས་ ད་ལྟྫོ་ང་མ་གསད། ཁྫོད་
ར་ཟ་རིན་མི་ཆྫོག འདི་བ་ ང་གེ་ཟ་ཞིང་ནང་གསྫོ་བཞག་སྟེ་ སྦྫོམ་
འགྫོཝ་ད་ གསད་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟ་ེ སྤ་
འདི་ གེ་ཟ་ཞིང་ནང་བཞག་སྦེ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ལས་བལྟཝ་ད་ 
སྤ་དེ་གིས་ གེ་ཟ་ཆ་མཉམ་ ཟ་ཚརཝ་མ་ཚད་ ཨ་ཝ་ཡང་བཏང་
བཞག་ནུག དྫོ་རུང་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ཙིགཔ་ཟ་སྟ་ེ སྤ་འདི་ 
གསད་ར་གསད་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་གིས་ དྫོ་རུང་ ང་སྦྫོམ་ར་འགྫོ་
མ་ཚུགས། ད་ལྟྫོ་མ་བསད་པར་ རེད་ཀི་ལུདཔ་ནང་ བཙུགས་
བཞག་ཞིནམ་ལས་ སྦྫོམ་འགྫོཝ་ད་ གསད་ཟེར་སླབ་ནུག ད་རུང་ 
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ཁྫོང་གཉིས་ཀིས་ ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ལུདཔ་ནང་བཙུགས་
བཞག་སྦེ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ལས་ སྤ་སྦྫོམ་ མ་སྦྫོམ་བལྟཝ་ད་ 
སྤ་དེ་གིས་ རེད་ཡང་ག་ར་ཟ། རེད་ཀི་ལུདཔ་ནང་ ཨ་ཝ་ཡང་
བཏང་བཞག་བཞགཔ་མས།

དེ་ལས་འབདན་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ཆ་ར་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ད་
རིས་འབདན་ ཁྫོད་ གསད་ར་གསད་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་དེ་
གིས་ རེད་ཀི་པགས་ཀྫོ་ ཨ་བུག་ནང་བཙུགས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ 
ངེའི་ཨ་བུག་ནང་ ག་ཅི་ཅིག་འཛུལ་སྫོ་ནུག ཨ་ཙི་བལྟ་གནང་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ ཨཔ་དེ་ སྤའི་ཨ་བུག་ལུ་བལྟ་བཅུག་ནུག ཨཔ་དེ་གིས་ 
ག་ཅི་འཛུལ་སྫོམ་ཨིན་ན་ མནྫོ་སྟེ་བལྟཝ་ད་ སྤ་དེ་གིས་ཕྱེན་བཏང་
བིནམ་ད་ ཨ་བུག་ནང་ཡྫོད་མིའི་ རེད་ཀི་པགས་ཀྫོ་ཚུ་ ཨཔ་དེ་གི་ 
མིག་ཏྫོ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ མིག་ཏྫོ་བཙུམས་སྫོད་སྫོད་པའི་བར་ན་ སྤ་
དེ་བྫོག་ཐལ་ཏེ་ཤིང་གུ་འཛེགས་སྫོད་ནུག།

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨཔ་མིག་ཏྫོ་ཚཝ་ སངས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ 
སྤ་ཤིང་གུ་འཛེགས་ཏེ་ སྫོད་ཡྫོདཔ་མཐྫོང་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་
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འདི་གིས་ ཁྫོ་རའི་ཨམ་ལུ་ ང་གིས་ ཤིང་གི་ར་བ་ལས་ཕད་ཙི་ཁ་
བརྒྱང་བཟེད་གེ། ཁྫོད་ཀིས་ ཤིང་གུ་འཛེགས་ཞིནམ་ལས་ སྤ་དེ་ 
ཤིང་མགུ་ལས་སྤུད་བཀྫོ་ད་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨམ་དེ་གིས་
ཡང་ བཏུབ་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྦེ་ སྤ་ཡྫོད་སའི་ཤིང་གུ་ འཛེགས་
ཡར་སྫོ་ནུག དེའི་བར་ན་ར་ ཨམ་དེ་གི་ རྐང་མའི་འྫོག་གི་ ཤིང་
གི་ཞལ་ལག་ཅིག་ཆག་སྟེ་ ཨམ་དེ་ ཤིང་མགུ་ལས་བུད་སྫོངམ་
མས།

ཨཔ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ སྤ་དེ་ཕད་ཙི་ནང་ འཛུལ་སྫོ་ཡི་
ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ཕད་ཙི་ཁ་བསམས་ཞིནམ་ལས་ སླབ་ལྫོང་བཅའ་
ལྫོང་མེད་པར་ ད་རིས་འབདན་ སྤ་འདི་ གསད་ར་གསད་ནི་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ འཁརཝ་སྦྫོམ་ཅིག་ འཐུ་ཞིནམ་ལས་ ཞག་ཞག་ར་
བརྡུངས་ད་ནུག ད་འབདན་ སྤ་དེ་ ཤི་སྫོངམ་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ ཕད་
ཙི་ཁ་ཕྱེས་བལྟཝ་ད་ ཁྫོ་རའི་ཨམ་འདི་ ཤི་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས་གྫོ།  །།
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ཕྱོག་ཕྱོག་ལའི་འདྲེ།

དང་ཕུ་ མཚོ་ཅིག་གི་མཐའ་མར་ སྤང་སྦྫོམ་ཅིག་ནང་ སྦལཔ་ཅིག་ 
སྫོད་སྫོདཔ་མས། སྤང་འདི་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ར་ ཐག་
མ་རིངམྫོ་ཅིག་ཁར་ ཁིམ་ཅིག་ནང་ ཨམ་ཅིག་དང་ བཟྫོ་ལྟ་དང་
གཟུགས་གཤིས་ག་ར་ ཅྫོག་འཐདཔ་འབད་མི་ བུམྫོ་སྤུན་གཉིས་
སྫོད་ཡྫོདཔ་མས། ས་གྫོ་དེ་ནང་ལུ་ ཁིམ་འདི་གཅིག་ལས་ལྷགཔ་ 
གཞན་མེདཔ་མས།

དུས་ནམ་ཅིག་ལུ་ སྦལཔ་འདི་ ཁིམ་དེ་ནང་ ཨམ་སྲུ་འཚོལ་
བར་འགྫོ་འགྫོཝ་མས། སྦལཔ་འདི་ མི་སྫོད་སའི་ཁིམ་གི་སྫོ་ཁར་
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སྫོང་སྦེ་ རྟ་ཅིག་གི་བང་ཏྫོ་ཁར་ སྦྱར་ཏེ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། དེམ་ཅིག་
གི་བར་ན་ ཨམ་འདི་གིས་མཐྫོང་སྟེ་ ནང་ན་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་
མས། སྦལཔ་ཁིམ་ནང་འཛུལ་འགྫོཝ་ད་ དང་པ་ར་ ཨ་ཞེམྫོ་སྦྫོམ་
ཤྫོས་ཀིས་ སྦལཔ་ཁྫོད་ ག་དེམ་ཅིག་སྦ་ེའྫོངས་ཡི་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
སྦལཔ་གིས་ ང་ ཨམ་སྲུ་འཚོལ་བར་ འྫོངས་འྫོངསམ་ཨིན་ཟེར་
སླབ་ནུག ཨམ་དེ་གིས་ སྦལ་པའི་མནའ་མར་ ཁྫོད་འགྫོ་ན་ཟེར་
སླབ་ད་ ཨ་ཞེམྫོ་སྦྫོམ་ཤྫོས་ཀིས་ ང་ སྦལ་པའི་ཨམ་སྲུ་ འབདཝ་
བ་འདི་ དྫོམ་གི་ཨམ་སྲུ་ འབད་དཔ་དྲག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ དྫོམ་གི་
མནའ་མར་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཨམ་དེ་གིས་ ནུམྫོ་ལུ་ ཁྫོད་འགྫོ་ན་ཟེར་སླབ་ད་ 
ནུམྫོ་གིས་ ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ མ་འགྫོ་བ་ཅིན་ ང་ འགྫོ་དགྫོཔ་འྫོང་
ཟེར་སླབ་སྦ་ེ ཁ་བཟེད་ཆི་ནུག དེ་ལས་ ཨམ་དེ་གིས་ ཀ་ལ་རམ་
ཅིག་བིན། བུམྫོ་མྫོ་ར་རྟ་གུ་བཞྫོན། སྦལཔ་ རྟ་གི་བང་ཁྫོག་ཁར་
སྦྱར་སྦེ་ སྦལཔ་གི་ཁིམ་ནང་ མནའ་མར་ཡར་སྫོ་ནུག ནངས་པ་
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དྲྫོ་པ་ མྫོ་ར་ ལཱ་སར་འགྫོ་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ལྫོག་ཁིམ་ནང་འྫོངསམ་ད་ ལྟྫོ་
འབད། ཇ་བསྫོལ་སྦ་ེབཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ མྫོ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ འདི་ག་ཡང་མེན། སྦལཔ་ཁྫོ་
ར་རང་ ཨིནམ་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ ནངས་པ་ ལཱ་སར་འགྫོ་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ 
ཁིམ་གི་རྒྱབ་ཁར་གཡིབས་ཏེ་བལྟ་སྫོདཔ་ད་ སྦལཔ་གི་གསྫོབ་
བཤུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྫོ་སྐྱེས་གསར་རིསམྫོ་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ཐབ་
ལཱ་འབད་དེས་ཟེར་ཨིན་མས།  མྫོ་བརྒྱུགས་འྫོངས་ཏེ་ སྦལཔ་གི་
ཤུབས་དཔྱ་གཉིས་ལུ་ ཧྲལ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ དཔྱ་གཅིག་སྟེང་
ཐྫོག་ལུ་བཀྫོཝ་ད་ སྟེང་ཐྫོག་འབྲུ་གིས་གང༌། དཔྱ་གཅིག་འྫོག་ཐྫོག་
ལུ་གཡུགས་བཀྫོཝ་ད་ འྫོག་ཐྫོག་ནྫོར་གིས་གང་སྟ་ེ དུས་ཡུན་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྫོང་གཉིས་ཕྱུགཔྫོ་ཐལ་སྫོ་ནུག།

དེ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕར་ཚུར་ག་ཏེ་ཡང་ཁབ་སྫོངམ་ལས་ ཨ་
ཞེམྫོ་འདི་ དྫོན་ལས་ར་ཨིན་ན་མེན་ན་ བལྟ་བར་འྫོངས་འྫོངསམ་
མས། ཨ་ཞེམྫོ་ དེ་ཚེ་ཞག་ཅིག་ གཅིག་ཁར་སྫོད་ཞིནམ་ལས་ 
ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ལས་ ནུམྫོ་གསད་ནིའི་གནས་སབས་བསྒིར་ཏེ་ 
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ནུམྫོ་ལུ་ གཟུགས་ཆུ་འཁྱུ་བར་འགྫོ་གེ་ ཟེར་སླབ་སྟེ་ཁིད་སྫོང་
ནུག ནུམྫོ་གིས་ ཆུ་ཆུང་ཀུ་ནང་འཁྱུ་གེ་ ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་ཞེམྫོ་
གིས་ མེན་མེན། གཙང་ཆུ་ནང་འཁྱུ་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ གཙང་ཆུའི་
མཐའ་མར་འགྫོ་ནུག དེ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཧེ་མ་ ཨ་ཞེམྫོ་མྫོ་ར་འཁྱུ།  
དེ་ལས་ ནུམྫོ་གི་སལ་ཏྫོ་འཕུར་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ ལྷྫོག་བཀྫོ་ད་ནུག ཨ་
ཞེམྫོ་གིས་ ནུམྫོ་གི་དཀི་ར་དཀིས། བྱུ་རུ་ཚུ་བཏགས་སྦེ་ ནུམྫོ་ཅྫོག་
ར་འཐདཔ་བཟྫོ་སྟེ་འགྫོཝ་ད་ ཕྫོ་སྐྱེས་དེ་གིས་ ངྫོ་ར་མ་ཤེས་པར་ 
གཅིག་ཁར་ཉལ་ད་ནུག།

ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཕྫོ་སྐྱེས་འདི་ ཞིང་རྫོ་བར་སྫོང་སྟེ་ ཞིང་རྫོ་
སྫོད་པའི་བར་ན་ ནུམྫོ་དེ་ བ་དཀརཔྫོ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཁྫོད་ར་
ཁིམ་ནང་ཡྫོད་མི་འདི་ དྫོམ་གི་ཨམ་སྲུ་ཨིན། ཨམ་སྲུ་ངྫོ་མ་ ང་
ཨིན་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཕྫོ་སྐྱེས་དེ་གིས་ དྫོགས་པ་ཆགས་ཏེ་ 
ངེའི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ངེའི་གླང་གི་རྭཝ་ གཡསཔ་ལུ་ཆགས་
ཤིག་ཟེར་སླབ་ད་ བ་དཀརཔྫོ་དེ་གིས་ གླང་གི་རྭཝ་གཡསཔ་ལུ་
ཆགས་ནུག།
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དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ཙེའུ་ཅིག་ནང་བཙུགས་སྦེ་ འབག་འགྫོ་
ཞིནམ་ལས་ ཁིམ་ནང་བཞག་བཞགཔ་མས། ཁྫོ་དང་ཨ་ཞེམྫོ་
གཉིས་ གཅིག་ཁར་སྫོདཔ་ད་ བ་དེ་གིས་ ཕྫོག་ཕྫོག་ར་ཟེར་སྤར་
སྤརཝ་མས། ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཕྫོ་སྐྱསེ་
དེ་གིས་ ཕྫོག་ཕྫོག་ལའི་འདྲེ་འྫོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཕང་མ་སླབ་པས།

དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཁྫོ་ར་ ཞིང་རྫོ་བར་ལྫོག་སྫོ་ནུག ཁྫོ་
རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ བ་དཀརཔྫོ་འདི་ བསད་སྦེ་ཟ་ད་
ནུག ཕྱ་ིརུ་ལྫོག་ལྷྫོདཔ་ད་ ངེའི་བ་འདི་ ཀྭ་ལས་ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་
ཞེམྫོ་འདི་གིས་ བི་ལི་གིས་ཟ་ད་ནུག ཁྫོད་ར་དགྫོ་པ་ཅིན་ རུ་ཏྫོ་ཨ་
ནཱ་འདུག་ཟེར་ རུ་ཏྫོ་སྤར་གང་ སྟྫོན་བིན་བིནམ་མས། དེ་ལས་ 
ཕྫོ་སྐྱེས་དེ་གིས་ རུ་ཏྫོ་ཚུ་ཆུ་འཁྱུ། བསང་བདུག་རྐྱབ། དར་གིས་
སྤུར་སྦེ་ གཟེམ་ནང་བཙུགས་བཞག་བཞགཔ་མས། ཡུདཔ་ཅིག་
ཁ་ལས་ གཟེམ་ནང་ལས་ དུང་དུང་ཚེག་ཚེག་འབད་འབདཝ་མས། 
ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེརཝ་ད་ ཚེག་ཚེག་ལའི་འདྲེ་ཨིནམ་
འྫོང་ཟེར་སླབ་ནུག།
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ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ མེན་མེན། ཟེར་བལྟ་བར་སྫོངམ་ད་ གཟེམ་
ནང་ལས་ ནུམྫོ་དངྫོས་སུ་ཚདམ་སྦེ་ཐྫོན་ཏེ་འྫོངམ་ད་ ཨ་ཞེམྫོ་གི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ འདི་འདྲ་ེཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟ་ེ འདྲྫོགས་ཏེ་བྫོག་
འགྫོཝ་ད་ ཁིམ་མའི་གདྫོང་ཁའི་མཚོ་ནང་ བུད་དེ་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་
ལས་ མྫོ་ར་ལྫོག་སྟེ་ར་ ཕྫོ་སྐྱེས་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སྦེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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ར་པྱོད་ཨ་རྒས་བཀྲིས།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ར་པྫོད་ ཨ་རྒས་བཀིས་ ཟེར་མི་ཅིག་
ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤང་བརྐྫོ་ནི་གི་ལཱ་སྫོར་
བསིྒགས་ཏེ་ ཆ་རྫོགས་ར་པྫོད་ཚུ་ ག་ར་འབྫོ་སྟེ་ སྤང་བརྐྫོ་བཅུག་
ནུག སྤང་བརྐྫོ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ར་པྫོད་ཨ་རྒས་བཀིས་ཀིས་ 
སྤང་བརྐྫོ་བའི་གླ་ཆ་སྦ་ེ ཚྭ་ རྭ་དུང་གང་གང་ བིན་བིནམ་མས། 
ཁྫོ་ར་ཡང་ ཚྭ་རྭ་དུང་གང་ ཟ་སྦ་ེསྫོདཔ་ད་ ཁ་སྫོམ་སྟ་ེ ཆུའི་རིང་
ཡྫོད་སར་ ཆུ་འཐུང་པར་འགྫོ་འགྫོཝ་མས། ཆུའི་རིང་ཡྫོད་སར་
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ལྷྫོདཔ་ད་ ཁྫོ་གི་ལཱ་འབད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ ཆུ་འཐུང་པར་འགྫོཝ་ད་ 
ག་ར་འ་དྫོམ་གིས་ ཟ་ཚར་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ ར་པྫོད་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ འ་དྫོམ་ལུ་ ཧད་བཏགས་
འཚོལཝ་ད་ འ་དྫོམ་ཤིང་ཁར་འཛེགས་ཏེ་ ཨ་ཝ་བཏང་བིནམ་
ལས་ ར་པྫོད་ཨ་རྒས་བཀིས་ཀི་གདྫོང་ག་ར་ ཨ་བཤལ་རྐྱབ་ད་
ནུག དེ་ལས་ ར་པྫོད་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁད་མེད། ལན་ཅིག་འཇལ་
གེ་ནྫོ་ མནྫོ་སྟེ་ རྭཝ་ཅིག་བཙོ་སྦེ་ སྫོད་སྫོད་པའི་བར་ན་ འ་དྫོམ་
དེ་འྫོངས་ཏེ་ ཁྫོད་ག་ཅི་བཙོཝ་སྨྫོ་ ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ 
ཁྫོད་འབད་ཚེ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེསཔ་རམ།  རྭཝ་བཙོ་སྟེ་ཟཝ་ད་ 
ཞིམ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ འ་དྫོམ་གིས་ ང་ཡང་ཟ་གེ་ཟེར་སླབ་
ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ང་ར་རང་ ཟ་དགྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག འ་དྫོམ་གིས་ དེ་
འབདན་ ང་གིས་ ཁྫོད་ཟ་ག་ཟེར་སླབ་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ དེ་འབདན་ 
ཁྫོད་ར་རང་ཟ་ད་ཟེར་སླབ་སྦེ་ ར་པྫོད་དེ་ཡར་སྫོ་ནུག།

ར་པྫོད་རྒྱབ་ཐལ་ཞིནམ་ལས་ འ་དྫོམ་རྭཝ་ཟ་ཚརཝ་ད་ ཁ་
གཡའ་སྟེ་དྲེགས་ར་མ་ཚུགས་པར་ ར་པྫོད་འབད་སར་ ཧད་
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བཏགས་འཚོལ་བར་ སྫོང་སྫོངམ་མས། དེ་བསང་ ར་པྫོད་འདི་ 
བེམ་འཕྱག་སྟེ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། འ་དྫོམ་གིས་ བེམ་འཕྱག་སྟེ་ ག་
ཅི་ཐྫོབ་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ བེམ་འཕྱག་སྫོད་པ་ཅིན་ ལྟ་མ་
རྒྱལཔྫོ་འབྫོནམ་ད་ གསྫོལ་ར་ཐྫོབ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། འ་དྫོམ་
གིས་ བེམ་ང་གིས་འཕྱག་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་མི་དགྫོ། ང་
ར་རང་འཕྱག་དགྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་འབདན་ ང་གིས་ཁྫོད་གསད་
ག་ཟེར་སླབཔ་ལས་ ར་པྫོད་ཀིས་ མ་གསད་མ་གསད། བེམ་ཁྫོད་
ར་འཕྱག་ད་ཟེར་སླབ་སྦ་ེ ར་པྫོད་ཡར་སྫོ་ནུག འ་དྫོམ་བེམ་འཕྱག་ 
སྫོད་སྫོད་པའི་བར་ན་ རྒྱལཔྫོ་འབྫོནམ་ད་ དགྫོངསམ་ཁེལ་ཏེ་ 
ཕྱག་སྦྱིག་གནང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ འ་དྫོམ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ དྫོ་རུང་ ར་པྫོད་ལུ་ ཧད་བཏགས་
འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ ར་པྫོད་འདི་ ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ ལུདཔ་འཐག་
སྟེ་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། འ་དྫོམ་གིས་ ལུདཔ་འཐག་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་
ནི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ ལུདཔ་འཐག་སྦེ་ ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་
ཕར་རིལ་ཚུར་རིལ་སྦ་ེ སྫོད་པ་ཅིན་ ཉམས་དགའ་ཟེར་སླབ་ནུག  
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དེ་ལས་ འ་དྫོམ་གིས་ ལུདཔ་འཐག་ཚརཝ་ད་ ང་ལུ་གནང་ཟེར་
སླབ་ད་ ར་པྫོད་ཀིས་ ང་ར་རང་དགྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ འ་དྫོམ་གིས་ ང་གིས་ཁྫོད་ཟ་ག་ཟེར་སླབ་ད་ དེ་
འབདན་ ཁྫོད་ར་ལུ་བིན་གེ། ཁྫོད་ར་ ནང་ན་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྫོད་ར་ སེར་གུ་ག་ཡྫོད་ས་ལས་ཕར་ རང་དུམ་འདི་གིས་གསྫོབ་
སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག འ་དྫོམ་ ལུདཔ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ སེར་
གུ་ག་ཡྫོད་ས་ལས་རང་དུམ་གིས་གསྫོབ་ད སེར་གུ་ག་ར་བསུབས། 
ལུདཔ་གི་ཁ་ལས་ཡང་ དྫོང་མེདཔ་སྦ་ེ འཐག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ར་
པྫོད་ཨ་རྒས་བཀིས་ཀིས་ ཧེ་མ་ འ་དྫོམ་གིས་འབད་མི་ཚུ་ ག་ར་ 
བགངས་ཏེ་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ད་འབདན་ ཡ་ ཁྫོད་ཟེར་ རྫོག་ཐེ་
ཐེངས་ཕྫོག་ཅིག་ ལུདཔ་གུ་ བླུགས་བིནམ་ཅིག་ ལུདཔ་རྫོབ་རིལ་
ཏེ་ མར་གཙང་ཆུ་ནང་བུད་སྦ་ེ འ་དྫོམ་ཆུ་གིས་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག་
གྫོ།   །།
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སག་དང་བྱི་ཐུར།

ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་ཅིག་ནང་ སྟག་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་ 
སྟག་འདི་ ནགས་ཚལ་ནང་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ བི་ཐུར་ཅིག་
དང་ཕྱད་ནུག བི་ཐུར་འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ གཟུགས་རང་
ཁྫོག་ཁྫོ་ ཟིང་སྟེ་སྟྫོནམ་ད་ སྟག་གིས་ སེམས་ཅན་འདི་བཟུམ་ ཧེ་
མ་མཐྫོང་ར་མ་མཐྫོངམ་ལས་ འདྲྫོགས་ཏེ་བྫོག་སྫོང་སྫོངམ་མས། 
ལམ་འདི་ཁ་ལས་ མི་ཅིག་འྫོང་སར་མཐྫོང་སྟེ་ སྟག་གིས་ འདི་
ལས་ཡང་བཟུར་ཏེ་ ལམ་འྫོག་ལས་སྦ་ེཡར་སྫོ་ནུག།
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དེ་ལས་ མི་དེ་གིས་ བི་ཐུར་བསད་སྦེ་ ཁིམ་ནང་ལུ་བཀལ་
བཞག་སྟེ་ ལྫོག་འྫོངམ་ད དྫོ་རུང་ ལམ་ཁ་ལུ་ མི་དེ་དང་ སྟག་
དེ་ཕྱད་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ སྟག་དེ་གིས་ མི་དེ་ལུ་ ལམ་
ཁར་བི་ཐུར་དང་ མ་ཕྱད་ག་ཟེར་འདྲཝི་ད་ མི་དེ་གིས་ བི་ཐུར་ ང་
གིས་བསད་དེ་ཟ་ད་ཡི་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། སྟག་དེ་གིས་ དེ་
འབདན་ ང་གིས་ ཁྫོད་ཟ་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག མི་དེ་གིས་ མ་ཟ་
ཟེར་ ག་དེ་སྦེ་སླབ་རུང་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་ ཟ་ནི་གུ་ཐུག་ཐུགཔ་
མས།

དེ་ལས་ མི་དེ་གིས་ ད་ ང་ཟ་ནི་ར་ཨིན་པ་ཅིན་ མགུ་ལས་
མ་ཟ་བར་ མཇུག་ལས་ཟ་གནང་ཟེར་སླབ་སྦ་ེ ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྟེ་ཉལ་
སྫོད་སྫོདཔ་མས། སྟག་འདི་ མཇུག་ལས་ཡར་འྫོངས་སྦེ་བལྟཝ་
ད་ མི་དེ་ འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ ཨ་བུག་ཚུམ་ཚུམ་འབད་
འབདཝ་མས། སྟག་གིས་ མི་དེ་ལུ་ ཁྫོད་ག་ཅི་སྦེ་ ཨ་བུག་ཚུམ་
ཚུམ་ འབདཝ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲཝི་ད་ མི་དེ་གིས་ ད་ཅི་གི་བི་ཐུར་འདི་ 
ཨ་བུག་ནང་ལས་ འཐྫོན་ནི་སྦ་ེཨིན་མས་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། 
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སྟག་དེ་ དྫོན་ལས་ར་ བི་ཐུར་ལྫོག་ འཐྫོན་འྫོང་ནི་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ 
འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ འདི་འཕྫོ་ལས་བྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་
གིས་སྦེ་ སྟག་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ བི་ཐུར་མཐྫོངམ་ད་ བྫོག་
འགྫོཝ་ཨིན་ ཟེར་སླབ་སྫོལ་ཡྫོདཔ་ཨིན་ནྫོ།།   །།
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བུམྱོ་དང་སྲིནམྱོ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་གི་ མཐའ་མ་ལུ་ ཁིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡྫོདཔ་
མས། ཁིམ་དེ་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ཨམ་ཅིག་ལུ་ བུམྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་
མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ བུམྫོ་གིས་མ་
ཤེས་པར་ ཕྱ་ིཁར་འགྫོ་ནི་སྦ་ེ བུམྫོ་དེ་ཞིང་ནང་ ལཱ་འབད་བར་
བཏང་བཏངམ་མས། བུམྫོ་དེ་ ལཱ་འབད་སྫོདཔ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་
ལས་ བ་ཅིག་གིས་ ཁྫོད་རའི་ཨཔ་དང་ཨའི་ འགྫོ་དེས་ཟེར་སླབ་
སླབཔ་མས།
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དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་ བརྒྱུགས་ཏེ་ཁིམ་ནང་འྫོངས་སྦེ་ ཕམ་གཉིས་
ལུ་ ཁེད་གཉིས་ ག་ཅི་འབདཝ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཕམ་གཉིས་ཀིས་ 
ལྟྫོ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་ལྫོག་ལཱ་འབད་བར་
སྫོང་སྫོདཔ་ད་ དྫོ་རུང་ བ་དེ་གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སད་རྐྱབ་རྐྱབཔ་
མས། དྫོ་རུང་ བུམྫོ་ཁིམ་ནང་སྫོང་སྟེ་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ ག་ཅི་
འབདཝ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཐབ་ཚང་འཕྱག་དྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དྫོ་རུང་ བུམྫོ་ཞིང་ནང་སྫོང་སྟེ་ ལཱ་འབད་སྫོདཔ་ད་ར་ བ་དེ་
གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་འགྫོ་དེས་ཟེར་སླབཔ་ལས་ བུམྫོ་ལྫོག་སྟེ་ 
ཁིམ་ནང་སྫོང་བལྟཝ་ད་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ ཁིམ་ཐྫོག་ཁར་
མཐྫོང་སྟེ་ ཁེད་ཕམ་གཉིས་ ག་ཅི་འབདཝ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁིམ་
གི་དར་ཤིང་གུ་ཡྫོད་མི་ བ་གི་ཨ་ཝ་ཚུ་འཕྱག་དྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ བུམྫོ་
འདི་ལྫོག་སྟེ་ར་ ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་བར་སྫོང་ནུག བུམྫོ་དེ་ ཞིང་
ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ར་ དྫོ་རུང་ བ་དེ་གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་འགྫོ་དེས་ 
ཟེར་སད་རྐྱབ་ད་ནུག།
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དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་འགྫོ་སྟེ་བལྟཝ་ད་ ཨཔ་དང་
ཨའི་ ག་ཏེ་ཡང་མེད་པར་སྫོང་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།  བུམྫོ་གིས་ 
རམ་ཁ་ཕྱསེ་ཏེ་བལྟཝ་ད་ རམ་ཅིག་ནང་ལུ་སྤགས་བཙོ། རམ་
ཅིག་ནང་ལྟྫོ་གཡྫོ། རམ་ཅིག་ནང་ཇ་བསྫོལ་སྦེ་ བཞག་ནུག་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་ ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་བཀྫོ་བཞག་སྟ་ེ 
གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ སྫོད་སྫོདཔ་མས།

དེ་ལས་ ཁིམ་དེ་ནང་ལུ་ བུམྫོ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མེད་ནི་འདི་
གིས་ གནམ་བསྫོཔ་ཅིག་སིནམྫོ་ཅིག་ བུམྫོ་འདི་ཟ་བར་ འྫོངས་
འྫོངསམ་མས། སིནམྫོ་གིས་ བུམྫོ་འདི་ མྫོ་རའི་ཁིམ་ནང་འབག་
འགྫོ་ཞིནམ་ལས་ སྤུས་ཙ་སྦ་ེབཙོ་སྟེ་ ཟ་དགྫོ་པས་མནྫོ་ ཙེའུ་ཅིག་
ནང་བཙུགས་སྦ་ེ འབག་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་འབག་སྟ་ེ 
ཁིམ་ནང་ལྷྫོད། རམ་ནང་བཙུགས་ནི་འབདཝ་ད་ ཆུ་མ་འཁྫོལ་
བར་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ བུམྫོ་འདི་ རྐང་ལག་བསམས་ཞིནམ་ལས་ 
ར་མའི་ལྟག་ལས་མར་དཔྱངས། འྫོག་ལས་མེ་འཕུ་སྦེ་བཞག་ནུག 
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མྫོ་རའི་བུམྫོ་ལུ་ ཆུ་འཁྫོལཝ་ད་ ཐགཔ་བཏྫོགས་བཏང་སྦེ་ བཙོ་
སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སིནམྫོ་མྫོ་ར་ ལཱ་སར་ཡར་སྫོ་ནུག།

སིནམྫོ་རྒྱབ་ཐལ་ཏེ་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ སིན་
མྫོའི་བུམྫོ་ལུ་ ཨ་ནཱི་ཆུ་ནང་བལྟཝ་ད་ ལྷའི་གཡུས་ཡང་ མཐྫོང་
མས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། སིན་མྫོའི་བུམྫོ་དེ་གིས་ཡང་བལྟ་གེ་
ཟེར་སླབ་ད་ བུམྫོ་དེ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟ་ེ སིན་མྫོའི་བུམྫོ་ལུ་ 
ཐགཔ་འཁྫོལ་བཅུག་ནུག དེ་ལས་ མྫོ་རའི་ཚབ་མར་ སིན་མྫོའི་
བུམྫོ་རྐང་ལག་བསམས་ཏེ་ དཔྱངས་བཞག་སྦེ་ མྫོ་ར་བྫོག་ཡར་སྫོ་
ནུག་གྫོ།  །།
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སྒོམ་ཆེན་རྐང་དུང་ཧང་ཧང་།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ཨམ་ཅིག་ བུ་ཅིག་
དང་བུམྫོ་ཅིག་སྦེ་ ཁྫོང་ཕ་སྤད་མ་སྨད་བཞི་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། 
ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དེ་ ཁྫོང་རའི་ཁིམ་གི་ལྟག་ལས་ཡར་ 
ནགས་ཚལ་ནང་ མེབ་ཕྱི་སྤྫོག་པར་ སྫོང་སྫོངམ་མས། ཤིང་སྫོང་
སྦྫོམ་ཅིག་གུ་ མེབ་ཕྱི་མཐྫོང་སྟེ་ འདི་སྤྫོག་སྟེ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། 
མེབ་ཕྱི་སྤྫོག་ཅི་ར་ ཚར་གཅིག་བ་ཚར་གཅིག་ ལེགས་ཤྫོམ་ཐྫོན་
ཐྫོནམ་མས། འདི་ཡང་ ཤིང་གི་སེད་པ་ལས་བ་ ཤིང་གི་ར་བ་
ལས་ ལེགས་ཤྫོམ་འཐྫོན་མས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཨཔ་
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དེ་གིས་ ཤིང་གི་ར་ཏྫོ་ཁ་ལས་ མེབ་ཕྱི་སྤྫོག་ནི་སྦེ་ ས་ལྷྫོག་སྟེ་
བལྟཝ་ད་ ཁྫོ་ཟངས་ཅིག་ འཐྫོན་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་ཟངས་
ནང་ལས་ སྦུལ་སྦྫོམ་ཅིག་ཐྫོན་འྫོངསམ་ལས་ ཨཔ་དེ་ འདི་ཁ་ར་ 
སྫོག་བཅད་དེ་ཤི་སྫོ་ནུག།

ཁིམ་ནང་ཨམ་སྲུ་དེ་ སྦང་ཆང་ཅིག་ཡང་སྦངས་སྦེ་ རགཔ་ལུ་ 
ག་དེམ་ཅིག་བསྒུགས་རུང་ རགཔ་འྫོང་ནི་མིན་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ གནམ་བསྫོ་ཞིནམ་ལས་ མེབ་ཕྱིའི་འདྲ་ེགིས་ 
མྫོའི་རགཔ་ཅྫོག་ར་འཐདཔ་བཟྫོ་སྟེ་ ཨམ་འདི་དང་ཨ་ལུ་གཉིས་ 
ཟ་ནི་སྦ་ེའྫོངས་འྫོངསམ་མས། ཁིམ་མའི་སྫོ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ནྫོར་
ཚུ་གིས་ མགུ་ལས་འྫོངསམ་ད་ རྭཝ་གིས་བརྡུངས། མཇུག་ལས་
འྫོངསམ་ད་ རྫོག་ཐེ་བླུགས་སྦེ་ སྦྫོ་ལྫོགས་ཁ་ར་འཇར་མ་སྟེར་བས།

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ འདྲེ་དེ་གིས་ གཡས་ལས་བསྫོར། 
གཡྫོན་ལས་བསྫོར་སྦེ་ ཁིམ་མའི་སྫོ་ཁར་ལྷྫོད་ནུག སྫོ་ཁར་
ལྷྫོདཔ་ད་ རྫོ་ཁི་ཚུ་གིས་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཧབཔ་ལས་ 
ཨམ་དེ་ ཕྱི་ཁར་ཐྫོན་བལྟ་ནུག ཨ་མའི་སེམས་ཁ་ལུ་ མི་འདི་བལྟ་
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བ་ཅིན་ ཨ་པ་བཟུམ་ཅིག་ར་འདུག ཨ་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྫོ་ཁི་གིས་
དེ་སྦེ་མི་ཧབ་མནྫོ། ཨམ་འདྲྫོགས་ཏེ་ ལགཔ་སྤགས་སྡུག་འཐབ་
སྟེ་ སྫོའི་རྒྱབ་ཁ་གི་ བ་པྫོད་ཨྫོལ་ལྫོག་གུ་ བཤེད་ལྫོག་སྫོངམ་
མས། བ་པྫོད་འདྲྫོགས་ཏེ་ ཀྫོ་ཀ་རི་ཀྫོ་ཟེར་སད་ཤྫོརཝ་ད་ འདྲེ་
དེ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ གནམ་ནངསམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ཨམ་དེ་ལུ་ 
ད་རིས་ ཁྫོད་རྒྱལཝ་སྦ་ེབཞག ནངས་པ་ཕྱི་རུ་ ཕྱད་གེ་སྨ་རེ་ཟེར་
སླབ་སྦེ་ ལྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ དེ་གི་ནངས་པར་འདྲེ་འཐྫོན་འྫོང་མནྫོ་ ཨམ་དེ་གིས་ 
ཅ་ལ་ཚུ་འབག ནྫོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཨ་ལུ་སྦྫོམ་ཤྫོས་དེ་ལུ་ བདའ་
བཅུག་སྦ་ེའགྫོཝ་ད་ སྫོམ་ཆེན་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག སྫོམ་ཆེན་དེ་གིས་ 
ཁེད་ག་ཏེ་འགྫོཝ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨམ་དེ་གིས་ ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་
ར་སྫོམ་ཆེན་དེ་ལུ་ སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་དེ་གིས་ 
ཁད་མེད་ལྫོག་འགྫོ་གེ། འདྲེ་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ཡྫོད་རུང་ ང་གིས་ 
བཏུལ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས།
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དེ་ལས་ ཨམ་འདི་ཡང་ རང་གི་ཁིམ་ནང་ར་ སྫོད་ནི་ཡྫོདན་
བཏུབ་པས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་  སྫོམ་ཆེན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁིམ་ནང་
ལྫོག་འྫོངས་ཏེ་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། དེ་ལས་ ནུབ་མྫོ་སྫོམ་ཆེན་དེ་
གིས་ ཁིམ་མའི་སྫོ་ཁར་ཐྫོན་ཏེ་ རྐང་དུང་ཧང་ཧང་ ཟེར་འཕུ་
འཕུཝ་མས། འདྲ་ེདེ་ཁིམ་གི་ལྟག་ལས་མར་འྫོངས་སྦེ་ ཨམ་ཁྫོད་ 
ཧང་ཧང་ཟེར་སླབ་ར་མི་དགྫོ། ད་ལྟ་ར་ ང་མར་འཐྫོན་འྫོང་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ འྫོངས་འྫོངསམ་མས། ཨམ་འདི་ འདྲེ་འྫོང་དེས་ཟེར་ 
འདྲྫོགས་སྫོདཔ་ད་ སྫོམ་ཆེན་གིས་ ལམ་ཁ་ར་བསྒུགས་སྫོད་
ཞིནམ་ལས་ འདྲེ་གི་རལཔ་གུ་བཤེད། ས་ཁར་བརབས། རྐང་
དུང་ཐག་པ་གིས་ སྤུས་ཙ་སྦ་ེདྲངས་བིནམ་ད་ འདྲ་ེདེ་ འདི་ནང་
ར་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ སྫོམ་ཆེན་དེ་ ཨ་པའི་ཚབ་སྦ་ེ ཨམ་དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ ཨ་ལུ་གཉིས་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་
སྦེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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ལྱོ་ཚང་སྤྱའི་གནས་སྐབས།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ སྤ་ཅིག་དང་འཕརཝ་ཅིག་ ལྟྫོ་ཚང་
བཟུང་སྟེ་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། སྤ་འདི་གིས་ འཕརཝ་དེ་ལུ་ ཨ་
ཙི་ཅིག་ ངལ་མི་རངས་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ 
སྤ་གིས་འཕརཝ་ལུ་ གནྫོདཔ་བཀལ་ནིའི་ མནྫོ་བསམ་ཅིག་ར་ 
གཏང་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤ་གིས་ སྤིན་
ཅིག་བསྫོལ་སྫོདཔ་ད་ འཕརཝ་འྫོངས་ཏེ་ ཁྫོད་ སྤིན་བསྫོལ་ཏེ་ 
ག་ཅི་འབད་ནི་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས།
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དེ་ལས་ སྤ་གིས་ སིྤན་སྤུས་ཙ་སྦ་ེ བསྫོལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་
རུ་ཉལཝ་ད་ མིག་ཏྫོ་ཁར་ དབུར་ཏེ་ཉལ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཡུལ་མཐྫོང་
ཟེར་ སླབ་སླབཔ་མས། འཕརཝ་དྫོན་ལས་ར་ ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་
སྟེ་ སྤིན་ ང་ལུ་ཡང་གནང་ཟེར་སླབ་སྦ་ེ ཕྱི་རུ་ཉལཝ་ད་ མིག་ཏྫོ་
ཁར་ དབུར་སྦ་ེཉལ་སྫོདཔ་ད་ དྲྫོ་པ་མིག་ཏྫོ་ ཁ་འབར་ལྫོག་སྫོང་སྟེ་ 
ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ འདྲྫོག་ར་འབལ་ད་ནུག།

འཕརཝ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ སྤ་འབད་སར་སྫོངམ་ད་ སྤ་དེ་ 
མཇུག་མ་ཆུ་ནང་སྦངས་སྦེ་ སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། འཕརཝ་
གིས་ དབའི་ལྟྫོ་ཚང་ ཁྫོད་ མཇུག་མ་ཆུ་ནང་སྦངས་ཏེ་ ག་ཅི་
འབདཝ་སྨྫོ། ང་ ཁ་ཙ་མིག་ཏྫོ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ འདྲྫོག་ར་
འབལ་ཡི་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། སྤ་གིས་ ཁྫོད་ སྐྱེ་མ་སེར་
མའི་ལྷ་ཡུལ་ བལྟ་དགྫོ་པས་པ། ཐྫོབ་བདེན་བདེན་ར་བཏང་ནུག 
ང་འདི་ ཆུ་འདི་ནང་ལས་ ཉ་བཟུང་ཡི་ར་ ཟ་དྫོ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་
མས། འཕརཝ་གིས་ ཁྫོད་ ཉ་ག་དེ་སྦེ་ བཟུངམ་སྨྫོ་ཟེརཝ་
ད་ སྤ་གིས་  མཇུག་མ་ཆུ་ནང་བཙུགས་སྦེ་ སྫོད་ཞིནམ་ལས་ 
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ཉིནམ་ཤརཝ་ད་ མཇུག་མ་ཡར་བཏྫོན་པ་ཅིན་ ཉ་ལེ་ཤ་འཐྫོབ་
འྫོང་ ཟེར་སླབ་བིན་ནུག།

དེ་ལས་ འཕརཝ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ དེ་སྦེ་ཨིན་ར་ཨིནམ་
འདྲས་མནྫོ། འཕརཝ་ཡང་ མཇུག་མ་ཆུ་ནང་བཙུགས་སྦེ་སྫོད་
ད་ནུག ཉིནམ་ཤརཝ་ད་ ད་འབདན་ ཉ་ལེ་ཤ་འཐྫོབ་འྫོང་ ཟེར་
མནྫོ་སྟེ་ མཇུག་མ་ཆུ་ནང་ལས་ བཏྫོན་ནི་འབདཝ་ད་ གནམ་
དགུན་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཁེག་ཆགས་ཏེ་ བཏྫོན་མ་ཚུགས་པར་ 
མཇུག་མ་ག་ར་ པགས་ཀྫོ་བཤུབ་ཡར་སྫོ་ནུག འཕརཝ་ཙིགཔ་ཟ་
སྟེ་ སྤ་འབད་སར་འགྫོཝ་ད་ སྤ་གིས་ ད་འབདན་ ང་བཅས་ར་ 
ལྟྫོ་ཚང་གཉིས་ དཀའཝ་མ་སྤད་པའི་ཟས་ཅིག་འཐྫོབ་ནི་མས། ང་
བཅས་གཉིས་ ཨ་ཕི་ཁིམ་སྦྫོམ་དེ་ནང་ལུ་ ཨརཝ་བརྐུ་བར་ འགྫོ་
གེ་ཟེར་སླབ་ད་ འཕརཝ་གིས་ཡང་བཏུབ་ཟེར་ ཁྫོང་གཉིས་ཁིམ་དེ་
ནང་ ཨརཝ་བརྐུ་བར་འཛུལ་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ཕར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཁིམ་ནང་མི་མེདཔ་ ཁ་
ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ ཁིམ་ནང་གི་ཤ་དང་མར་ཚུ་ ག་ར་ཟ་སྦེ་ཕྫོཝ་
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འགངསམ་ད་ སྤ་ཁྫོ་རའི་ཨྫོལ་ལྫོག་ཁར་ ཁུ་ལི་ཅིག་བཏགས། 
འཕརཝ་གི་ཨྫོལ་ལྫོག་ཁར་ ཤིང་གི་འཁྫོར་ལྫོ་སྦྫོམ་ཅིག་བཙུགས་
བིན་སྦེ་ འཕརཝ་དཔྫོན་ཨིན་ཟེར་ ཁི་གུ་བཞག ཁྫོ་ར་ཞབས་ཁ་
རྐྱབ་སྦེ་ སྫོད་སྫོད་པའི་བར་ན་ ཁིམ་གི་ཇྫོ་བདག་འདི་ ཐྫོན་འྫོངས་
འྫོངསམ་མས། སྤ་འདི་ ཕང་ཕང་ར་ སྫོ་སྒིག་ཁ་ལས་མཆྫོངམ་
ད་ ཁུ་ལི་འདི་བཅག་སྫོང་སྟེ་ ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག འཕརཝ་འདི་ སྫོ་
སྒིག་ཁ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་ཤུགས་སྦ༌ེམཆྫོངས་རུང་ ཤིང་གི་འཁྫོར་
ལྫོ་འདི༌ བཅག་མ་ཚུགས་པར་ལུསཔ་ད་ ཁིམ་མའི་ཇྫོ་བདག་གིས་
བདའ་ཟུན་ཏེ་  འཁརཝ་གིས་ ཕྱེ་འཐག་འཐག་ར་དྲངས་སྦ་ེ 
བསད་བཏང་ད་ནུག་གྫོ།   །།
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ཨཔ༌གཉིས༌ཀྱི༌གནས་སྐབས།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ འདྲ་བྫོ་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ ར་རྒས་ཟེར་མི་ 
ཨཔ་གཉིས་ཡྫོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་ ཁྫོང་གཉིས་ཀིས་ཚལ་མ་ནང་
ལས་ ཀ་ཤ་ཅིག་བཟུང་ཐྫོབ་ཆི་ནུག ཀ་ཤ་འདི་ ཐགཔ་བཏགས་
ཏེ་ ཁྫོང་གཉིས་ཀི་གདྫོང་ཁར་བཞག་སྦ་ེ གསད་ནི་གི་སྫོར་ལས་ 
བསྟུན་གྫོས་འབད་འབདཝ་མས། དང་པ་ར་འདྲ་བྫོ་གིས་ དབའི་
ལྟྫོ་ཚང་ ང་བཅས་གཉིས་ཀིས་ ཀ་ཤ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་གསད་ནི་སྨྫོ། 
ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྐང་ལག་བཏྫོགས་བཏང་སྦེ་གསད་པ་ཅིན་ 
དྲག་འྫོང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས།
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ར་རྒས་ཀིས་འབད་བ་ཅིན་  དེ་སྦེ་བཏྫོགས་བཏང་པར་མི་
བཏུབ། ལྟ་མ་ ང་ སྒྫོ་གཟུགསམ་གི་ཤུབས་ ཀྫོ་གཏུམས་རྐྱབ་ད་ 
ལེགས་ཤྫོམ་མི་འྫོང་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ད་རུང་འདྲ་བྫོ་གིས་ 
དེ་འབདན་བཏུབ། མཇུག་མ་བཏྫོགས་སྦེ་ གསད་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ 
ད་རུང་ར་རྒས་ཀིས་ དེ་སྦ་ེབཏྫོགས་བཏང་པ་ཅིན་ མི་བཏུབ། ལྟ་
མ་ ངེ་གི་མིག་ཏྫོ་འཕྱག་ནི་བཟྫོཝ་ད་ མི་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག

དྫོ་རུང་ འདྲ་བྫོ་གིས་ དེ་འབདན་བཏུབ། ཕྫོཝ་སྦུག་ལས་
བཀག་སྟེ་ གསད་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ ར་རྒས་ཀིས་ དེ་སྦེ་ཡང་མི་
བཏུབ། ལྟ་མ་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ ཉལ་སའི་གདན་བཟྫོཝ་
ད་ ལེགས་ཤྫོམ་མི་འྫོང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ ཁྫོང་
གཉིས་ ཀ་ཤ་གསད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ མ་ཐྫོབ་པར་སྫོད་པའི་
བར་ན་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ འདྲ་བྫོ་གིས་ དབའི་ལྟྫོ་ཚང་ ད་ ང་
གིས་ པགས་ཀྫོ་ལུ་ སྐྱྫོན་ག་ནི་ཡང་མ་ཕྫོགཔ་སྦེ་ ཀ་ཤ་གསད་
ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་དྲན་ཡི་ ཟེར་སླབ་ད་ ར་རྒས་ཀིས་ ག་
དེ་སྦེ་ཨིན་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ འདྲ་བྫོ་གིས་ གཞན་ག་ཅི་བཏྫོགས་
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བཏང་རུང་ མ་བཏུབཔ་ཨིན་མས། དེ་བ་འདི་ ཁྫོ་རའི་ཐགཔ་
འདི་བཏྫོགས་བཏང་སྦེ་ གསད་གེ་མེན་ན་ཟེར་སླབ་ད་ ར་རྒས་
ཀིས་ཡང་ དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤྫོམ་ཨིན་མས་ཟེར་ གི་
ཅུ་འབལཝ་ཅིག་ ཐགཔ་འདི་བཏྫོགས་བཏངམ་ལས་ ཀ་ཤ་གིས་
ཧྫོང་ཟེར་སླབ་སྦེ་ གར་སྫོང་ར་མེདཔ་སྦེ་ མཆྫོངས་ཡར་སྫོ་ནུག 
དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་སྔུ་རུང་མ་བཏུབ། དགའ་རུང་མ་བཏུབ་སྦེ་ 
སྫོད་དགྫོཔ་བྱུང་ནུག་གྫོ།  །།
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འདྱོདཔ་ཆེ་ན་ཀུན་དང་འབྲལ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་སྤང་ཀ་ཅིག་ལུ་ བུ་གཉིས་ཡྫོདཔ་
མས། བུ་གཉིས་ཀི་ཨའི་འདི་ ཁྫོང་གཉིས་ ཆུང་ཀུའི་བསང་ལས་
ར་ ཤི་སྫོངམ་མས། ཁྫོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་ སེམས་སྐྱྫོ་སྟ་ེར་ སྫོད་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ཤུགས་སྦེ་ན་སྟེ་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཤི་སྫོངམ་མས། དེ་ལས་ བུ་
གཉིས་ ཧེང་སལ་ར་ སེམས་སྐྱྫོ་སྫོད་དེ་ ལྫོ་དག་པ་ཅིག་སྫོངམ་ད་ 
ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ནུ་གཅུང་ལུ་སླབ་སླབཔ་མས།
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ད་ ང་བཅས་གཉིས་ དེ་སྦེ་གཅིག་ཁ་ར་ སྫོད་པར་མི་བཏུབ་
པས། ཁིམ་སྫོ་སྫོར་བཟུང་སྟེ་ སྫོད་པ་ཅིན་དྲག་ནི་མས། ང་བཅས་
རའི་ཕམ་གཉིས་ཀིས་ བསགས་བསགས་པའི་ རྒྱུ་ནྫོར་ལེ་ཤ་ཅིག་
ར་མེད། ཨ་ཙི་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ཚུ་ བགྫོ་བཤའ་རྐྱབ་དགྫོ་ནི་མས་ 
ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ནུ་གཅུང་གིས་ ཁྫོད་ ཕྫོ་རྒནམ་ཨིན་མས། 
ཁྫོད་ཀིས་ ག་འབད་མི་འདི་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ནུ་
གཅུང་ལུ་ ཁིམ་དང་ནང་ནའི་ཅ་ལ་ཚུ་ ང་ལུ་བཞག་གེ། སྫོ་ཁར་
ཡྫོད་མིའི་ བམྫོ་དེ་ ཁྫོད་ར་ འབག་ཟེར་སླབ་ད་ ནུ་གཅུང་འདི་ 
དབུགས་འགམ་སྟེ་ བམྫོ་འདི་ འབག་སྦ་ེཡར་སྫོ་ནུག།

ནུ་གཅུང་དེ་ ཐག་རིང་ས་ཅིག་ཁར་སྫོང་སྦེ་ རྩྭ་གི་ཁིམ་ཅུང་
ཅིག་ བཟྫོ་སྟེ་སྫོད་ནུག ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོ་ནགས་ཚལ་ནང་ 
ཐབ་ཤིང་ལེན་པར་འགྫོ་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ 
བམྫོ་འདི་ གར་སྫོང་མེད་པར་བང་དཔ་ལས་ ཁྫོ་སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ ཕྱི་
རུ་གི་ལྟྫོ་ཡང་མ་ཟ་བར་ ཉལ་སྫོད་ནུག ཉིནམ་གསུམ་དེ་ཅིག་ སྫོང་
བའི་རྒྱབ་ལས་ བམྫོ་འདི་ ལྫོག་ཁྫོ་འབད་སར་ལྷྫོད་དེ་ ཁྫོ་སེམས་
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དགའ་སྟེ་བལྟཝ་ད་ བམྫོ་གི་མཆྫོ་ཏྫོ་གུ་ ཀ་ཀུ་རུའི་སྫོན་ཅིག་མཐྫོང་
ནུག ཁྫོ་གིས་ ཀ་ཀུ་རུའི་སྫོན་དེ་ ཁྫོ་རའི་ཞིང་ནང་ བཙུགས་
བཞག་ནུག སྫོན་འདི་ ཉིནམ་ཅིག་བ་ ཉིནམ་ཅིག་སྦྫོམ་སུ་སྦྫོམ་སུ་
འགྫོཝ་ལས་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོའི་ཞིང་ནང་ ཀ་ཀུ་རུ་གནམ་
མེད་ས་མེད་སྦྫོམ་ཅིག་ བཏགས་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཚོདམ་བཟྫོ་
ནི་སྦེ་ ཀ་ཀུ་རུ་འཐུ་བལྟཝ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལིད་ཡྫོདཔ་ལས་ 
ར་འགེངས་ཏེ་ར་འཐུཝ་ད་ ལགཔ་གིས་མ་ཐེག་པར་ ས་ཁར་བུད་
སྫོངམ་ལས་ ཀ་ཀུ་རུ་ཆག་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་
བལྟཝ་ད་ ཀ་ཀུ་རུ་ནང་ན་ གསེར་ཀམ་ལྟྫོ་ར་གང་འདུག་ཟེར་ཨིན་
མས། ཁྫོ་སེམས་དགའ་སྟེ་ གསེར་ལྟྫོ་ར་གངམ་ ལགཔ་གཅིག་
གིས་བཤེད་ ཀ་ཀུ་རུ་ཆག་རྫོ་འདི་ ལགཔ་གཅིག་གིས་ བཤེད་དེ་
འྫོང་པའི་ལམ་ཁར་ ཁྫོ་རའི་ཕྫོ་རྒནམ་དང་ཕྱད་ནུག།

ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ནུ་གཅུང་ལུ་ འདི་ག་ཅི་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ནུ་
གཅུང་གིས་ ལྫོ་རྒྱུས་ག་ར་ཕང་སྟེ་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་
གིས་ དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁྫོད་ཀི་བམྫོ་འདི་ ང་དང་གཅིག་ཁ་
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ཡང་ ཉིནམ་གསུམ་དེ་ཅིག་ བཞག་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག ནུ་གཅུང་
གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བམྫོ་དེ་ ཕྫོ་རྒནམ་འབད་སར་བཞག་
སྦེ་ ཉིནམ་གསུམ་འགྫོཝ་ད་ བམྫོ་དེ་གིས་ ཁྫོ་ལུ་ཡང་ཀ་ཀུ་རུའི་
སྫོན་ཅིག་འབག་འྫོངས་ནུག དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ཀ་ཀུ་རུའི་
སྫོན་ ཁྫོ་རའི་ཞིང་ནང་བཙུགས་བཞག་བཞགཔ་མས། ཁྫོ་གི་མནྫོ་
བསམ་ལུ་ ད་འབདན་ ང་གིས་ཡང་ གསེར་འཐྫོབ་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ 
ཨ་རྟག་ར་ཆུ་བླུགས་ཏེ་བཞག་ནུག།

ཀ་ཀུ་རུ་དེ་ ཉིནམ་ཅིག་བ་ ཉིནམ་ཅིག་སྦྫོམ་སུ་སྦྫོམ་སུ་
འགྫོཝ་ལས་ ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཀ་ཀུ་རུ་གིས་ རྫོག་མ་
གསུམ་བཏགས་ད་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ ཀ་ཀུ་རུ་གསུམ་ཆ་
ར་ བཏྫོགས་ཏེ་ ཁིམ་ནང་འབག་འྫོངསམ་ད་ ཀ་ཀུ་རུ་འདི་ཚུ་ 
ལིད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཁིམ་ནང་ལྷྫོད་དེ་ 
ཀ་ཀུ་རུ་ཅིག་བརམ་བལྟཝ་ད་ ནང་ན་ལས་དུ་པ་ཅིག་ཐྫོན། དུ་
པ་འདི་ འདྲེ་ལུ་གྱུར་སྦེ་ འདྲེ་དེ་གིས་ ཁྫོ་བསད་དེ་ཟ་ད་ནུག 
དེ་ལས་ ནུ་གཅུང་གིས་ ཕྫོ་རྒནམ་གི་ཁིམ་ནང་སྫོང་སྟེ་ བམྫོ་
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དང་ ཕ་མའི་རྒྱུ་ནྫོར་གཞན་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ཐྫོབ་སྟེ་ དགའ་ཏྫོག་
ཏྫོ་སྦེ་ སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།
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བུམྱོ་སྦུལ་གྱི་མནའམ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཕམ་སྤང་ཀ་ཅིག་ལུ་ བུམྫོ་སྤུན་གསུམ་
ཡྫོདཔ་མས། བུམྫོ་འདི་ཚུ་ ག་ནི་བ་འཇའ་རིསམྫོ་ཡྫོད་རུང་ ཕམ་
སྤང་ཀའི་ བུམྫོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཟའ་འཐུང་གི་དཀའ་ངལ་
ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་ཚུ་ ཨ་རྟག་ར་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ཤིང་
འབས་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ཟ་སྫོད་ནུག ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་ཁྫོ་ར་ 
བུམྫོ་གསུམ་གི་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ སྦུལ་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག 
སྦུལ་དེ་གིས་ ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ ང་ཟ་བ་ཅིན་ ང་ལུ་
ཁིམ་ནང་བུམྫོ་གསུམ་ཡྫོད། དེ་ཚུ་ ལྟ་མི་མི་འྫོང་ཟེར་སླབ་ད་ སྦུལ་
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དེ་གིས་ དེ་འབདན་ བུམྫོ་གཅིག་ ངེའི་མནའ་མར་གཏང་ད་ ཁྫོད་
ར་ མ་ཟ་བར་ བཞག་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨཔ་དེ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྦེ་ ཤིང་འབས་འབག་སྟེ་ 
ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་གསུམ་ལུ་སླབ་སླབཔ་མས། ད་རིས་
འབདན་ ཁེད་ར་གསུམ་ལས་ ག་འབད་རུང་ཅིག་ སྦུལ་གི་མནའ་
མ་ལུ་ འགྫོ་དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་ད་ བུམྫོ་སྦྫོམ་ཤྫོས་དེ་གིས་ ང་སྦུལ་
གི་མནའམ་སྦེ་ འགྫོཝ་བ་འདི་ ག་ནི་ཡང་མ་ཟ་བར་ ཤི་སྫོམ་དྲག་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཤི་སྫོ་ནུག།

བུམྫོ་བར་ན་སྫོརམ་དེ་གིས་ ང་སྦུལ་གི་མནའ་མར་འགྫོཝ་བ་
འདི་ མི་སྤང་ཀ་ཅིག་གི་མནའ་མར་ འགྫོཝ་དྲག་ཟེར་སླབ་སྟ་ེ 
ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག ནུམྫོ་ཆུང་ཤྫོསམ་དེ་གིས་ ཨ་པ་ ང་གིས་འགྫོ་ནི་
ར་རམ་ཟེར་ ཤིང་འབས་འདི་ མྫོ་ར་ཡང་ཟ་ ཨཔ་ལུ་ཡང་བིན་སྦ་ེ 
ནགས་ཚལ་ནང་འགྫོ་ནུག ནགས་ཚལ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ སྦུལ་ ཁ་ག་
ནི་བ་ལེགསཔ་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག སྦུལ་དེ་གིས་ ང་དང་གཅིག་ཁར་
སྫོད་མི་བུམྫོ་འདི་ ཁྫོད་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ཨིན་
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ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ སྦུལ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ར་ མིག་ཏྫོ་བཙུམ་ཟེར་
སླབ་ནུག བུམྫོ་དེ་གིས་མིག་ཏྫོ་བཙུམསཔ་ཅིག་ གསེར་དང་དངུལ་
གི་ མེ་ཏྫོག་གིས་བསྫོར་བའི་ ཕྫོ་བང་ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ ཅིག་
ནང་ལྷྫོད་ནུག།

མྫོ་ ཕྫོ་བང་དེ་ནང་ སྦུལ་དང་གཅིག་ཁར་ཉལཝ་ད་ ཕྱི་རུ་
མེ་བསདཔ་ཅིག་ མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉལ་དྫོ་བཟུམ་ར་ འྫོངམ་
མས་ཟེར་ཨིན་མས། དྲྫོ་པ་དྲྫོ་པ་ སྦུལ་ལུ་གྱུར་ཞིནམ་ལས་ ཕྫོ་
བང་ནང་ལས་ ཐྫོན་འགྫོཝ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། དྲྫོ་པ་ཚར་ཅིག་
འབདཝ་ད་ ཁྫོ་ གཉིད་མ་ཚོར་བའི་ཧེ་མ་ ཨམ་སྲུ་གཉིད་ཚོར་ཏེ་
བལྟཝ་ད་ སྦུལ་གི་ཤུབས་ རྫོག་པའི་ར་བ་ལུ་ བཞགཔ་མཐྫོང་
སྟེ་ བུམྫོ་དེ་གིས་ འཐུཝ་ཅིག་ མེ་བཏང་དཔ་ལས་ དྲྫོ་པ་ཉིནམ་
ཤར་རུང་ ཁྫོ་ སྦུལ་ལུ་འགྱུར་མ་ཚུགས་པར་ མི་འབད་ར་ལུས་
སྫོ་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ ཁྫོང་གཉིས་ གཡུས་དེ་ནང་གི་ རྒྱལཔྫོ་
དང་ཨ་ཞེ་འབད་དེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ སྫོད་
ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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རྩིསཔ་འདྱོད་པ་ཅན།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་སྦྫོམ་ཅིག་ནང་ ཚེ་རིང་ཟེར་མིའི་རིསཔ་ཅིག་
དང་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་ཟེར་མིའི་ཕྱུགཔྫོ་ཅིག་སྫོད་སྫོདཔ་མས། 
རིསཔ་ཚེ་རིང་ལུ་ བུ་གཅིག་དང་ བུམྫོ་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 
རིསཔ་འདི་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ང་ རིསཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཕྱུགཔྫོ་
འགྫོ་ནི་མིན་འདུག ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ཕྱུགཔྫོ་འགྫོཝ་མས། ཁྫོའི་གཡང་འདི་ ག་ཏེ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་ག་ 
བལྟ་དགྫོ་པས་མནྫོ་སྟེ་ རིསཔ་དེ་གིས་ ས་རི་ཕབ་སྟེ་བལྟ་བལྟཝ་
མས། ལྟ་མ་འབད་ཚེ་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་གཡང་འདི་ སྤག་
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ཤིང་རིངམྫོ་ཅིག་གི་སིྤ་ཏྫོག་ཁར་ ཆགས་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་སྫོད་

སར་ སྤག་ཤིང་འདི་ ལྷང་པར་སྫོང་སྫོངམ་མས། དབའི་ ཨཔ་
ཕུར་པ་ཚེ་རིང་། ང་ལུ་སྤག་ཤིང་ཅིག་ དགྫོ་པས་ཟེར་སླབ་ད་ 
ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་ འབག་ནི་ར་རམ་ཟེར་སླབ་ནུག རིསཔ་
འདི་གིས་ སྤག་ཤིང་བརབས་སྦེ་འབག་འྫོངསམ་ད་ སྤི་ཏྫོག་འདི་ 
ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་ བ་ཅིག་གུ་རེག་ཆེཝ་ལས་ གཡང་འདི་ 
བ་དེ་གུ་འཕྱགས་ཏེ་ ལུས་སྫོམ་མས། དེ་ལས་ རིསཔ་འདི་གིས་ 
སྤག་ཤིང་ཁིམ་ནང་འབག་ཞིནམ་ལས་ དུམ་བཏྫོགས་ཏེ་ཚོགས་
ཕུལ་སྦེ་ གཡང་ཁུག་རྐྱབ་ནུག དེ་སྦ་ེགཡང་ཁུག་རྐྱབ་སྟེ་འབད་
རུང་ ཁྫོ་ ཕྱུགཔྫོ་འགྫོ་ནི་མེད་པར་ དྫོ་རུང་ ཁྫོ་གིས་ས་རི་ཕབ་སྟེ་
བལྟཝ་ད་ གཡང་འདི་ བ་དེ་གུ་ཆགས་ཏེ་ ལུས་སྫོཔ་ཨིནམ་ཤེས་
ཆི་ནུག།

དྫོ་རུང་ དེ་གི་ནངས་པར་ རིསཔ་ཚེ་རིང་གིས་ ཨཔ་ ཕུར་
པ་ཚེ་རིང་སྫོད་སར་སྫོང་སྟེ་ བ་འདི་ བཙོང་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག 
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ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་ བཏུབ་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྦེ་ བ་འདི་ཡང་ 
རིསཔ་ཚེ་རིང་ལུ་བཙོངས་ད་ནུག རིསཔ་ཚེ་རིང་ བ་འདི་འཁིད་
འགྫོ་མ་ཚུགས་པར་ ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་ བུམྫོ་ཅིག་གིས་ ལགཔ་
གིས་ བའི་གུ་དྲངས་ཏེ་ རུབ་བདའ་བདའཝ་མས།

དེ་ལས་ བའི་གཡང་འདི་ བུམྫོ་གི་ལག་པའི་གུ་ འཕྱགས་
ལུས་སྫོ་ནུག རིསཔ་ཚེ་རིང་གིས་ བ་ཁིད་དེ་ ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ 
བ་བསད་སྦེ་ དྫོན་ཧིང་ཚོགས་སྦེ་ཕུལ་ཏེ་ གཡང་ཁུག་རྐྱབ་རུང་ 
ཕྱུགཔྫོ་མ་འགྫོཝ་མས། དྫོ་རུང་ ས་རི་བསྒྱུར་ཏེ་བལྟཝ་ད་ གཡང་
འདི་ བུམྫོ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལུས་སྫོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ རིསཔ་ཚེ་རིང་འདི་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་ བུམྫོ་
འདི་འཐྫོབ་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ག་དེ་སྦ་ེདྲག་ག་ཟེར་ མནྫོ་བསམ་
བཏང་སྟེ་ར་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་
གི་ ནངས་པར་ཆྫོ་ག་འབད་བའི་ཕྱི་རུ་ རིསཔ་ཚེ་རིང་གིས་ ཨཔ་
ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་ ཁིམ་གི་མཆྫོད་བཤམ་ སྫོ་ཅུ་ནང་ལས་འཛུལ་ཏེ་ 
མཆྫོད་ཁིའི་རྒྱབ་ཁར་འཛུལ་སྫོད་ནུག།
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ཕྱི་རུ་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་ མཆྫོད་བཤམ་ནང་ དཀར་མེ་ཕུལ་
བར་སྫོངམ་ད་ རིསཔ་འདི་གིས་སྐུའི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ ཨཔ་ཕུར་པ་
ཚེ་རིང་ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཁྫོའི་
དཀྫོན་མཆྫོག་གིས་ གསུང་འབྫོན་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ལགས་ཟེར་
སླབ་ནུག དེ་ལས་ རིསཔ་ཚེ་རིང་གིས་ ཉིནམ་ནངས་པ་ལས་ ཁྫོད་
ཀི་བུམྫོ་འདི་ རིསཔ་ཚེ་རིང་གི་ བུའི་མནའམ་སྦེ་གཏང་སྨ་རེ་ཟེར་
སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་ ལགས་སྫོ་ལགས་
ཟེར་ཞུ་སྟེ་ སེམས་དགའ་སྟེ་ ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་གི་ནངས་པར་ རིསཔ་ཁྫོ་ར་བཤལ་ཏེ་ འྫོངམ་བཟྫོ་ཞིནམ་
ལས་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་དང་ གཅིག་ཁར་ བྫོ་ཕར་སླབ་ ཚུར་
སླབ་སྦེ་ སྫོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨཔ་ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་ སླབ་
ནུག ཁ་ཙ་ཕྱ་ིརུ་ ངེའི་དཀྫོན་མཆྫོག་གསུམ་གིས་ གསུང་བྫོན་ཡི། 
ངེའི་བུམྫོ་འདི་ ཁྫོད་ཀི་བུ་གི་ མནའམ་སྦེ་ གཏང་ཟེར་ཨིན་མས་
ཟེར་སླབ་ད་ རིསཔ་ཚེ་རིང་གིས་ ཨིན་མས་ག། དེ་འབདན་ འདི་
ལེགས་ཤྫོམ་ཨིན་མས། ད་རིས་ར་ བཙུགས་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་
ཕུར་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཡང་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག།
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དེ་ལས་ རིསཔ་ཚེ་རིང་ ཁྫོ་རའི་ཁིམ་ནང་འགྫོ་སྟེ་ བུ་དང་
བུམྫོ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་མ་ ང་གིས་ ཨཔ་ཕུརཔ་ཚེ་རིང་གི་བུམྫོ་འདི་ ཁིད་
འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ མཆྫོད་བཤམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ གི་ཅུ་བླུགསཔ་
ད་ བུམྫོ་གིས་ ཨའི་ཟེར་སད་རྐྱབ་ད་ ཕྱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་དགྫོ་ སྨ་རེ་
ཟེར་སླབ་སྦེ་ ཁྫོ་ར་ལྫོག་སྟེ་ སྒྫོམ་ཅིག་འབག་སྦ་ེ བུམྫོ་ལེན་པར་
ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་ ཁིད་དེ་ ལམ་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ཁར་
ལྷྫོདཔ་ཅིག་ བུམྫོ་འདི་ སྒྫོམ་ནང་བཙུགས་འབག་སྟེ་ གཙང་ཆུ་གི་
སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྒྫོམ་འདི་ བེམ་གིས་སྤུར་བཞག་སྦ་ེ ཁྫོ་
ར་ ཆུའི་མཐའ་མར་ གི་ཅུ་བརར་བར་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཅིག ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ཅིག དབུལ་པྫོའི་
བུ་ཅིག་ རྫོས་སྫོར་རྐྱབ་ཅི་ར་འགྫོཝ་ད་ ས་དེ་ནང་ལྷྫོད་ནུག རྒྱལ་
པྫོའི་སས་ཀི་རྫོས་སྫོར་འདི་ སྒྫོམ་འདི་གུ་ཕྫོག་སྟེ་ ཁ་ཕྱསེ་བལྟཝ་ད་ 
བུམྫོ་འདི་མཐྫོང་ཆི་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཀིས་ བུམྫོ་འདི་
བཏྫོན་སྦེ་ ཚབ་མར་ སེམས་ཅན་སྟག་ཅིག་ སྒྫོམ་དེ་ནང་ བཙུགས་
བཞག་བཞགཔ་མས། རིསཔ་ཚེ་རིང་ གི་ཅུ་བརར་ཚརཝ་ཅིག་ 
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སྒྫོམ་འབག་སྟེ་ ཁིམ་ནང་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཕང་ཕང་ར་མཆྫོད་
བཤམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སྫོ་བསམས་ད་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་ 
གསད་ནི་སྦེ་ སྒྫོམ་ཁ་ཕྱེསཝ་ཅིག་ དེ་ནང་ལས་ སེམས་ཅན་སྟག་
འདི་ཐྫོན་ཏེ་ ཁྫོ་རའི་ཨྫོལ་ལྫོག་ཁར་ སྫོ་བཏབ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ཨའི་
ཟེར་བེལ་སད་རྐྱབ་རྐྱབཔ་མས།

བུ་དང་བུམྫོ་ཚུ་ ད་འབདན་ ཕྱུགཔྫོ་འགྫོ་འྫོང་ཟེར་མནྫོ། 
གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་དགའ་སྟེ་ ཕྱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་སྟེ་ དར་ཕྱར་
ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་འདི་འཐྫོན་ནི་ར་མེད་པར་ བལྟ་བའི་བསང་
ལས་ ཨཔ་འདི་ སེམས་ཅན་སྟག་གིས་ ཟ་ད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
སྟག་ཁྫོ་ར་ མཆྫོད་ཁིའི་རྒྱབ་ལས་ཚུར་ རྒྱ་བྫོ་ཡང་ ཕྱིར་ཕྱིར་བཏང་
སྟེ་ སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས་གྫོ།  །།
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ཆུ་རྣམ་ཅོ་ཀྲོང་ཀྲོ།

དང་ཕུ་ ལུངམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱལཔྫོ་ཅིག་ བཞུགས་ཡྫོདཔ་མས། 
རྒྱལཔྫོ་འདི་ བུཚ་བྫོ་མ་འདྲཝ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་མཉེས་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་འདི་ གཡུས་ཅིག་ནང་
ལས་ཕར་བྫོནམ་ད་ ལམ་གི་སྦུག་ལུ་ར་ བུཚ་སྐྱྫོ་སི་སི་སྦེ་ སྫོད་མི་
ཅིག་ གཟིགས་ད་ནུག དབའི་བུཚ་ ཁྫོད་སེམས་སྐྱྫོ་སི་སི་སྦེ་ སྫོད་
དགྫོ་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་གིས་ ཚེ་སྫོན་ལས་
ཀིས་སྦེ་ སྤང་ཀའི་བུཚ་ཅིག་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ཟེརཝ་ ག་
ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག།
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དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཨ་ནཱི་བུཚ་འདི་ ཁ་སླབ་ཐངས་ མ་
འདྲཝ་ཅིག་ར་འདུག་ཟེར་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བུཚ་ལུ་ དེ་སྦ་ེ
གསུངས་ནུག བུཚ་ཁྫོད་ལུ་ ལྟྫོ་དང་གྫོ་ ང་གིས་བིན་འྫོང༌། ངེའི་
དྫོན་ལུ་ ལཱ་ཅིག་འབད་སྨ་རེ་ཟེར་གསུངསམ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ རྒྱལ་
པྫོའི་ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་ར་ཡྫོད་རུང་ ང་གིས་ཕྱག་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ བུཚ་དེ་ ཁིད་བྫོན་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་
ཅིག་ བུཚ་དེ་ལུ་ རྫོ་ ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་ཅིག་ འཚོལ་ཏེ་འབག་
ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཁིམ་ནང་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་དང་
ཨའི་གཉིས་ཀིས་ བུཚ་དེ་ལུ་ ཁྫོད་ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚོད་ ག་ཏེ་ལུ་སྫོད་
སྫོདཔ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་  ང་ ད་ལྟྫོ་ཚུན་ཚོད་ཀི་བར་ན་ རྒྱལཔྫོ་
དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་སྫོད་སྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་སྫོངམ་ད་ བུཚ་འདི་ རྒྱལཔྫོ་
འབད་སར་ལྫོག་སྫོང་སྟེ་ རྫོ་ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡྫོད་མི་འདི་ ཉིནམ་
ཅིག་འཚོལ་རུང་ འཚོལ་མ་ཐྫོབ་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ རྫོ་མ་
ཐྫོབ་པ་ཅིན་ མགྫོགས་པར་ལྫོག་མ་འྫོངས་པར་ ག་ཅི་སྦེ་སྫོདཔ་
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ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་གིས་ ང་ ལམ་ཁ་ལུ་ ཆུ་རྣམ་ཅྫོ་ཀྫོང་ཀྫོ་
སྦེ་ ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ མིག་ཏྫོ་ཡང་གྲུ་བཞི་སྦེ་ ཡྫོད་མི་ཅིག་དང་ཕྱད་
དེ་ འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལུས་སྫོ་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནུག།

རྒྱལཔྫོ་འདི་གིས་ དབའི་ ཁྫོད་ཤྫོབ་མ་རྐྱབ། ང་ ཨའི་གིས་
སྐྱེས་ཏེ་ སྦྫོམ་ཤྫོས་འ་ནེ་ཅིག་སྫོང་རུང་ ཆུ་ལུ་རྣམ་ཅྫོ་དང་ མིག་ཏྫོ་
ཡྫོད་ཟེརཝ་ མིག་གིས་ག་ཏེ་མཐྫོང་ནི་ རྣམ་ཅྫོ་གིས་ཡང་ མ་གྫོ་
ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་འདི་གིས་ རྫོ་ལུ་ཨ་ལུ་ཆགས་མི་ཡང་ དཔེ་ 
འ་ནཱི་དང་འདྲ་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལ་པྫོ་འདི་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ 
བུཚ་དེ་ལུ་ བྫོན་པྫོ་གི་གྫོ་ས་གནང་ནུག དེ་ལས་ བུཚ་གིས་ ཨཔ་
དང་ཨའི་གཉིས་ལུ་ཡང་ ཟ་ནི་དང་འཐུང་ནི། བཀབ་གྫོ་ལ་ཚུ་བིན་
སྦེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་སྦེ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ། 
།།



64

ར་རྒས་སྤུན་ཆ་གཉིས།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ར་རྒས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡྫོདཔ་མས། 
ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ནུ་གཅུང་གིས་ ཕྫོ་རྒནམ་འདི་ལུ་ ང་
བཅས་གཉིས་ཡང་ དེ་སྦ་ེར་སྫོད་པར་མི་བཏུབ་པས། ནངས་པ་
ལས་འབདན་ ཕྫོ་རྒནམ་ཁྫོད་ར་ ཁིམ་ནང་ལས་ལྟྫོ་འབད་འབག་
ཤྫོག ང་གིས་ ཞིང་ཁར་གླང་རྫོ་བར་ འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཕྫོ་
རྒནམ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་གི་ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ནུ་གཅུང་
འདི་ ཞིང་ནང་གླང་རྫོ་བར་འགྫོཝ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་ལུ་ ཉི་མའི་ལྟྫོ་ 
གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་འབད་དེ་ འབག་ཤྫོག་སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་བཞག་ནུག།
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དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ལྟྫོ་འབད་སྦ་ེའབག་འགྫོཝ་ད་ ལམ་
ཁར་ ཨ་ཝ་ཅིག་དང་ཕྱད་དེ་ ཕྫོ་རྒནམ་དེ་གིས་ ཨ་ཝ་ལུ་ ཕར་
བཅག ཕར་བཅག་ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་ཝ་གིས་ ཕར་གཟུར་མ་བཏུབ་
པས། དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ ངེའི་ནུ་གཅུང་གིས་ ལྟྫོ་གཙང་ཏྫོག་ཏྫོ་
སྦེ་འབག་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་ཨིན། ཨ་ཝ་ཁྫོད་ ཕར་གཟུར་མ་
བཏུབ་པ་ཅིན་ བཞག་ཞིག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ལྟྫོ་དང་ཚོདམ་ ས་ཁར་
བཞག་སྦེ་ རྫོ་ཅིག་འཐུ་སྟེ་ ཨ་ཝ་གུ་ བླུགས་བཏངམ་ད་ ཨ་ཝ་
གནམ་ཁར་གཏྫོར་ཏེ་ ལྟྫོ་དང་ཚོདམ་ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་འདི་ ལྟྫོ་དང་ཚོདམ་ནང་ ཨ་ཝ་འཛུལ་སྫོ་ཡི་
ཟེར་ ཆུའི་མཐའ་མར་སྫོང་སྟེ་ ལྟྫོ་དང་ཚོདམ་ ཆུ་འཁྱུ་སྫོད་སྫོདཔ་
མས།  ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ལྟྫོ་འབག་འྫོང་ནི་ར་མེད་པར་ ནུ་གཅུང་ 
ལྟྫོཝ་བཀེས་ཏེ་ ཁིམ་ནང་བལྟ་བར་ འྫོངམ་ད་འབད་ཚེ་ ཕྫོ་རྒནམ་
འདི་ ཆུ་གཟར་སྦྫོམ་ཅིག་གི་ སྦྫོ་ལྫོགས་ཁར་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས།
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ནུ་གཅུང་གིས་ཕྫོ་རྒནམ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དཔ་ སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་
ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ལྟྫོ་ནང་ཨ་ཝ་འཛུལ་སྫོཔ་ལས་ ཆུ་འཁྱུཝ་
ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག ནུ་གཅུང་འདི་ དབུགས་འགམ་སྟ་ེ ནངས་པ་
འབདན་ ཁྫོད་ར་གླང་བལྟ་བར་སྫོང་། གླང་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་ ག་
མནྫོ་སར་སྤར་ཏེ་ འགྫོ་མ་བཅུག་པར་བལྟ། ང་གིས་ཁིམ་ནང་
ལས་ ལྟྫོ་འབད་སྦེ་འབག་འྫོང་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཕྫོ་རྒནམ་གིས་
བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཕྫོ་རྒནམ་འདི་ གླང་བལྟ་
བར་སྫོང་ནུག།

ཕྫོ་རྒནམ་གླང་འབད་སར་ ལྷྫོད་དེ་བལྟ་སྫོདཔ་ད་ གླང་ཅིག་
གིས་རྣམ་ཅྫོ་སྤར་ད་ནུག དེ་ལས་ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ ངེ་གི་ནུ་གཅུང་
གིས་ སྤར་མ་བཅུག་པར་བལྟ་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་ཨིན་མནྫོ་སྟེ་ 
རྣམ་ཅྫོ་སྤར་མིའི་གླང་གི་རྣམ་ཅྫོ་བཏྫོགས་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་ 
གླང་འདི་ རྣམ་ཅྫོ་ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་ རྐངམ་སྤརཝ་ད་ རྐངམ་ཡང་
བཏྫོགས་བཏང་ནུག གླང་འདི་ གཟུགས་སྤརཝ་ད་ གླང་གི་
གཟུགས་ཡང་ བཏྫོགས་བཏང་དཔ་ལས་ གླང་ཤི་སྫོ་ནུག།
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དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་འདྲྫོགས་ཏེ་ གླང་གི་ཤ་འདི་སྦ་བཞག གླང་
གི་མཇུག་མ་དང་ རྭཝ་འདམ་པ་ནང་བཙུགས་སྦེ་སྫོདཔ་ད་ ནུ་
གཅུང་ ལྟྫོ་འབག་སྟེ་ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་མས། ནུ་གཅུང་གིས་ གླང་ག་
ཏེ་ཡྫོདཔ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ གླང་ འདམ་པ་ནང་
ཐིམ་སྫོ་ཡི་ཟེར་སླབ་སྟེ་ རྭཝ་དང་མཇུག་མ་སྟྫོན་སྟྫོནམ་མས། ནུ་
གཅུང་གིས་ གླང་ཡར་ལྷྫོང་ནི་སྦ་ེ མཇུག་མ་གུ་བཤེད་དེ་འཐེནམ་
ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ མཇུག་མ་གུ་བཤེད་དེ་ ཧེང་སལ་ར་ ནང་ན་
བཙུགསཔ་མས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ནུ་གཅུང་ཤུགས་བཟང་སྟེ་ 
མཇུག་མ་དང་སྦྲགས་ཏེ་  འདམ་པ་ནང་གེལ་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ནུ་གཅུང་གིས་ གླང་འདམ་པ་ནང་ཐིམ་ཐིམཔ་ར་
མེན་པས། ག་དེ་སྦེ་འབད་དཔ་སྨྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁྫོད་ཀིས་ གླང་
སྤར་མ་བཅུག་ཟེར་སླབ་དེས་མནྫོ། སྤར་མ་བཅུག་པ་ར་བཏྫོགས་
བཏངམ་ད་ གླང་ཤི་སྫོ་ཡི་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ ནུ་
གཅུང་དབུགས་འགམ་སྟེ་ ཕྫོ་རྒནམ་དེ་ཁར་བཀྫོ་བཞག ང་ར་ 
བྫོག་འགྫོ་དགྫོ་པས་མནྫོ་སྟེ་ ཕྫོ་རྒནམ་ཉལ་ཚརཝ་ཅིག་ ནུ་གཅུང་
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ཅ་ལ་ཚུ་ གཟེམ་ཅིག་ནང་བསམས་ཞིནམ་ལས་ དྲྫོ་པ་འབག་འགྫོ་
ཆྫོག་ཆྫོ་བཟྫོ་སྦ་ེ ཉལ་དཔ་མས།

དེ་ལས་ ནུ་གཅུང་ཉལ་ཚརཝ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གིས་ གཟེམ་ནང་
ལས་ ཅ་ལ་ཚུ་བཏྫོན་སྦེ་ ཁྫོ་ར་དེ་ནང་འཛུལ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ནུ་
གཅུང་ དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་འབག་སྦེ་ཡར་སྫོ་ནུག 
དེ་ལས་ ལམ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་འདི་ཆུ་གང་རུང་ ནུ་གཅུང་
གིས་སླབ་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ ཆུ་ཡང་གཟེམ་ནང་ར་བཏང་དཔ་མས། ནུ་
གཅུང་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ མར་ཁུ་འདི་ཚུ་ འབྫོཝ་མས་མནྫོ་སྟེ་ 
བཟེད་ཅི་ར་འཐུངས་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཡར་ལ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ ནུ་གཅུང་གིས་ ངེའི་ཕྫོ་
རྒནམ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་སྫོད་ཡྫོད་ག་སྨྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་འདི་
གིས་ གཟེམ་ནང་ལས་ ང་འ་ནེ་སྦེ་ར་ ཡྫོད་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་
ལས་ ནུ་གཅུང་གིས་ གཟེམ་འདི་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ཆུ་ཡང་
ཤྫོར་སྦེ་དགྫོད་བ་སྟེ་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ལུང་པའི་
མདའ་ལས་ གླང་མཇུག་དུམ་ཅིག་གིས་ ཨུང་ཟེར་སླབ་ད་ ལུང་
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པའི་ཕུ་ལས་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྫོན་ཏེ་ སྲུང་རྫོགས་སྫོ་
ནུག་གྫོ།  །།
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ཨཔ་ལྱོ་གསར་ཟ་མི།

དང་ཕུ་དིང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ བུ་ཅིག་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས། བུ་དེ་ ཁྫོ་རའི་ ཨམ་སྲུ་དང་ མཉམ་གཅིག་སྫོདཔ་
ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་དེ་ ལྫོ་གསར་རན་ཏེ་ ལྫོ་
གསར་ཟ་བར་ བུ་དང་མནའམ་འབད་སར་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁར་ 
སྤ་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག སྤ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ག་ཏེ་འགྫོཝ་སྨྫོ་ཟེར་
འདྲིཝ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ ང་ ལྫོ་གསར་ཟ་བར་ བུ་དང་མནའམ་
འབད་སར་ འགྫོཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།
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དེ་ལས་ སྤ་གིས་ ཁྫོད་ལྫོག་འྫོངམ་ད་ རྒྱགས་ཏྫོ་རིལ་རི་བཟྫོ་
སྦེ་ ཤྫོག་སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་ནུག 
དེ་ལས་ ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ དྫོམ་ཅིག་དང་ཕྱད་དེ་ དྫོམ་
གིས་ཡང་ ཧེ་མ་ སྤ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སྦེ་ར་སླབ་ནུག དྫོ་རུང་ 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཕགཔ་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག ཕགཔ་དེ་གིས་ཡང་ 
ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ར་ སླབ་བཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ བུ་གི་ཁིམ་ནང་ལྷྫོད་སྦ་ེ བུ་གིས་ཨ་པ་ལུ་ ཇ་འཐུང་
ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་འཐུང་མ་བཏུབ་པས། དེ་ལས་ ལྟྫོ་བིན་
རུང་ ལྟྫོ་ཡང་ཟ་མ་བཏུབཔ་ལས་ བུ་གིས་ཨ་པ་ལུ་ ལྟྫོ་ག་ཅི་སྦེ་
མ་ཟཝ་སྨྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་སླབ་ནུག ང་ ཕར་ལས་
འྫོངསམ་ད་ ལམ་ཁ་ལུ་ སྤ་དང་དྫོམ་ རི་ཕག་ཚུ་གིས་ ང་ལྫོག་
འྫོངསམ་ད་ རྒྱགས་ཏྫོ་རིལ་རི་བཟྫོ་སྟེ་ ཤྫོག་ཟེར་སླབ་དེས། ང་
གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་མ་དགའ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བུ་
གིས་ ཐབས་ཤེས་ང་ལུ་ ཡྫོད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ འཐུང་ཟེར་སླབ་ད་ 
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ཨཔ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་སྟེ་ དེ་འབདན་ བཏུབ་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨཔ་དེ་ ཇ་འཐུངས། ལྟྫོ་ཡང་ཟ་ནུག།

ལྫོ་གསར་གྫོལ་བའི་བསང་ལས་ ཨཔ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
རྒྱགས་ཏྫོ་རིལ་རི་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་དེ་ ལྫོག་ཁྫོ་རའི་ཁིམ་
ནང་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁར་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ མཐྫོང་འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ 
བུ་གིས་ ཨཔ་དེ་ ཀ་ཀུ་རུ་སྦྫོམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་བཏང་
ད་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་དེ་ ལམ་ཡང་འགྫོ་མ་དགྫོ་པར་ རིལ་ཡི་
རིལ་ཡི་འགྫོ་སྟེ་ ཚར་ཅིག་ངལ་འཚོ་སྦ་ེསྫོདཔ་ད་ སྤ་གིས་མཐྫོང་
སྟེ་ ཕ་ལས་ཚུར་ ཨཔ་མ་འྫོངས་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨཔ་ཀ་ཀུ་རུ་
དེ་གིས་ ནང་ན་ལས་ ཨ་པ་ཨ་པ་ ང་མི་ཤེས་ཟེར་ཡར་སྫོ་ནུག།

དྫོ་རུང་ ཕར་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ དྫོམ་ར་རྒས་ཅིག་དང་ཕྱདཔ་
ལས་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་ལགཔ་གིས་ ལན་ལྕག་ཐེངས་ཕྫོག་
ཅིག་བླུགསཔ་ད་ ཀ་ཀུ་རུ་གག་སྫོང་སྟེ་ ཨཔ་དེ་ ཕྱི་ཁར་འཐྫོན་
དགྫོཔ་བྱུང་ནུག དེ་ལས་ དྫོམ་དེ་གིས་ ཆ་རྫོགས་ཚུ་ ག་ར་འབྫོ་སྦེ་ 
ཁྫོང་ཆ་ཁབ་ ག་ར་རུབ་སྟེ་ ཨཔ་འདི་ཟ་ནི་སྦེ་ བསྟུན་གྫོས་རྐྱབ་
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ནུག ཨཔ་འདི་ ཤིང་ཅིག་གི་ར་བར་བཞག་སྟེ་ རི་ཕག་ལུ་བལྟ་
བཅུག་སྦེ་ ཁྫོང་གཞན་མི་ཚུ་ ཟ་ནི་གི་ཐབ་ཆ་ཚུ་ ལེན་པར་སྫོང་
སྫོངམ་མས། རི་ཕག་དེ་ ཡེངས་ཏེ་སྫོདཔ་ཅིག་ཁར་ ཨཔ་དེ་གིས་ 
གྫོ་ལེ་སྦེ་ ས་དྫོང་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ ལྟག་ལས་ཤིང་དང་ འདབ་མ་
ཚུ་བཀབ་སྦེ་ ཁུ་སིམ་སི་སྦ་ེསྫོད་སྫོདཔ་མས།

ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ སེམས་ཅན་ཚུ་ ག་ར་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཀྭ་
ལས་ ཤ་ག་ཏེ་སྨྫོ་ཟེར་ རི་ཕག་ལུ་འདྲིཝ་ད་ རི་ཕག་ག་ནི་ཡང་ 
སླབ་ནི་མེད་པར་སྫོདཔ་ད་ ཆ་རྫོགས་ཚུ་གིས་ ཤ་འདི་ནི་ ཁྫོད་
ཀིས་བཏང་ད་ནུག ད་ ཁྫོད་ར་ཟ་ནི་ཨིན་ ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ 
རི་ཕག་དེ་གིས་ ངེའི་ཤ་ཁེད་ཟ་རུང་ མགུ་ཏྫོ་དེ་ ང་རའི་སལཝ་སྦེ་ 
བཞག་ཟེར་སླབ་ནུག གཞན་ཚུ་གིས་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ རི་ཕག་
དེ་ བསད་བཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཀ་ལ་རམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཐབ་ཁར་བཀལ་སེྦ་ མེ་
འཕུ་ནི་འབདཝ་ད་ མེ་འཕུ་མ་ཚུགས་པས། དྫོམ་དེ་གིས་ ང་གིས་
འཕུ་གེ་ཟེར་སླབ་སེྟ་ ཕུ་ཕུ་ཟེར་ འཕུ་བའི་བསང་ ནང་ན་ལས་ 
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ཨཔ་དེ་གིས་ཨ་ཙ་ཟེར་ སད་ཤུགས་སེྦ་རྐྱབཔ་ལས་ དྫོམ་དེ་འདྲྫོགས་
ཏེ་ བྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ གཟིག་གིས་ འཕུ་བལྟཝ་ད་ ཨ་
པའི་སད་ལུ་འདྲྫོགས་ཏེ་ གཟིག་ཡང་བྫོག མཇུག་ར་ སྟག་གིས་
འཕུཝ་ད་ ཨ་པའི་སད་ལུ་འདྲྫོགས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ག་ར་ བྫོག་ཡར་
སྫོང་ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨཔ་དེ་ ཕིྱ་ཁར་ཐྫོན་ཏེ་ རི་ཕག་གི་
ཤ་ ཁྫོ་ར་ཟ་ཚུགས་ཚུགས་ཟ། ཟ་མ་ཚར་མི་ཚུ་ ཁྫོ་རའི་ཁིམ་ནང་ལུ་ 
ཁྫོསམ་སེྦ་འབག་ཡར་སྫོང་ནུག་གྫོ།  །།



75

ཨོ་ལ་གི་ལྱོ་མཆོད།

ཧེ་མ་ སྦལཔ་ཅིག་ རྫོ་ཕུ་ཅིག་གུ་ འཛེགས་སྦེ་ཉིནམ་བསྫོ་སྫོདཔ་ད་ 
ཨྫོ་ལ་ཅིག་འཕུར་འྫོངས་ཏེ་ འཐུ་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག སྦལཔ་འདི་ 
ཤིང་གི་ཞལ་ལག་ཅིག་གུ་བཞག་སྦེ་ ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ སྦལཔ་གིས་ 
དབའི་ ཁྫོད་གནས་སབས་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཆུ་གི་མཐའ་
མར་འབག་སྟེ་ རྫོ་ལེབ་གུ་བཞག་སྦེ་ ཤ་ཁམ་ཏྫོག་གཅིག་ཟ་ ཆུ་
ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་འཐུང་པ་ཅིན་ གཟུགས་ཁར་སྨན་འྫོང་ཟེར་སླབ་
ནུག།
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དེ་ལས་ ཨྫོ་ལའི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ཡང་ ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ 
ཆུ་སྦྫོམ་ཅིག་གི་ མཐའ་མར་འབག་སྟེ་ རྫོ་ལེབ་ཅིག་གུ་བཞག་སྦེ་ 
ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ སྦལཔ་གིས་ དབའི་ ཁྫོད་བམ་དཀྫོན་མཆྫོག་གི་ 
བ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཁྫོད་ལུ་ ལྟྫོ་མཆྫོད་ཟེརཝ་རེ་ཡང་ གཏང་ནི་མེད་
སྦྫོ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨྫོ་ལ་གིས་ ཡྫོད་ཡྫོད་ཟེར་ མིག་ཏྫོ་ཐང་
ར་བཙུམས་ཏེ་ ཁ་གནམ་ཁར་བསྫོར་སྦ་ེ ཨ་ཨ་ ཟེར་སྫོདཔ་ད་ 
སྦལཔ་གིས་ པུ་ལུག་བཏང་སྟེ་ ཆུ་ནང་མཆྫོངས་སྦེ་ རྫོ་ལེབ་གི་
འྫོག་ལུ་ འཛུལ་སྫོད་སྫོདཔ་མས།

དེ་ལས་ ཨྫོ་ལ་གིས་ ད་འབདན་ ང་གིས་ སྦལཔ་འདི་ མཆྫོ་
ཏྫོ་ཐེངས་ཕྫོག་གཅིག་གིས་བསད་དེ་ ཟ་ནི་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ མིག་ཏྫོ་
བཙུམས་སྦེ་ མཆྫོ་ཏྫོ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ད་ མཆྫོ་ཏྫོ་རྫོ་ལེབ་གུ་ ཀྫོག་
ཟེར་ཕྫོག་སྟེ་ མཆྫོ་ཏྫོ་ཆག་ལྫོག་སྫོ་ནུག མཆྫོ་ཏྫོ་ན་བའི་ཤུགས་
ཀིས་ ཨྫོ་ལ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ མིག་ཏྫོ་ར་བརྒྱངས་ཏེ་བལྟ་མ་
ཚུགས་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བལྟཝ་ད་ སྦལཔ་ག་ཏེ་ཡང་
མེད་པར་ ཨྫོ་ལ་ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦ་ེ ལུས་སྫོ་ནུག་གྫོ། །།



77

བུམྱོ་སེང་སེང་ལྷ་མྱོ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་དང་ ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་
གཉིས་ལུ་ བུམྫོ་སེང་སེང་ལྷ་མྫོ་ཟེར་མི་ ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་
གཉིས་ལུ་ ཨ་ལུ་ཟེར་རུང་ བུམྫོ་གཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ ཁྫོང་
གཉིས་ཀིས་ ཨ་རྟག་ར་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་ བཞག་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཨཔ་དང་ཨམ་དེ་ལུ་ ཁིམ་གི་
མཐའ་མར་ བྱཱ་ཞིང་ལེ་ཤ་ཡྫོདཔ་མས། བྱཱ་ཞིང་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ བྱཱ་
འཚོ་སྟེ་བསྡུ་རནམ་ད་ ཁྫོང་གི་སྫོད་ས་འདི་ ནགས་ཚལ་གི་སྦྫོ་
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ལྫོགས་ཁར་ འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་རྟག་ར་ བ་ཚུ་གིས་ རེད་ཟ་
བར་འྫོང་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།

ཉིནམ་ཅིག་ ཨའི་གིས་ བུམྫོ་འདི་རེད་བལྟ་བར་གཏངམ་ད་ 
བ་ཚུ་གིས་ རེད་ག་ར་ཟ་ཚར་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ བུམྫོ་
གིས་ ནུབ་ལས་མ་ཟ་ ཤར་ལས་ཟ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བ་ཚུ་ནུབ་ལས་
བདའ་བཏང་སྦེ་ བུམྫོ་འདི་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་སྫོངམ་ད་ ཨཔ་དང་
ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་ འཛེགས་སྦེ་སྫོད་ནུག་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ བུམྫོ་འདི་གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ ག་
ཅི་འབདཝ་སྨྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨའི་གིས་བྫོ་མ་སླབ། ཁྫོད་ར་ལྫོག་སྟེ་ 
ཕར་ཞིང་ནང་ བ་བདའ་བར་སྫོང་ཟེར་སླབ་ནུག བུམྫོ་འདི་ ཞིང་
ནང་ལྫོག་འགྫོཝ་ད་ བ་དེ་ཚུ་གིས་ བྱཱ་གི་མགུ་ཏྫོ་སྤུད་དེ་ ཟ་སྫོད་
ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ བང་ལས་མ་ཟ་ ལྷྫོ་ལས་ཟ་ཟེར་སླབ་
ཞིནམ་ལས་ བ་ཚུ་བདའ་བཏང་སྟེ་ ལྫོག་ཁིམ་ནང་འགྫོཝ་ད་ ཨཔ་
དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་ཕྱགསམ་འཕྱག་སྟེ་ སྫོད་
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ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། བུམྫོ་དེ་གིས་ ཁེད་གཉིས་ ག་ཅི་འབདཝ་སྨྫོ་
ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ཀིས་ ཁྫོད་ར་ཕར་ཞིང་ཁར་
སྫོང་སྦེ་ བྱཱ་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ བལྟ་ཟེར་སླབ་སྦེ་ ལྫོག་ཞིང་ནང་
བཏང་ད་ནུག ཞིང་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ བ་ཅིག་གིས་ བུམྫོ་ཁྫོད་རའི་
ཨཔ་དང་ཨའི་ གནམ་ཁར་འཕུར་ཡར་སྫོ་ཡི་ཟེར་སླབ་ད་ བུམྫོ་
སེང་སེང་ལྷ་མྫོ་འདི་ སྔུ་ཡི་སྔུ་ཡི་ར་ ཁིམ་ནང་སྫོང་སྟེ་བལྟཝ་ད་ 
ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ གནམ་ཁར་འཕུར་ཡར་སྫོ་ནུག་ཟེར་
ཨིན་མས།

ཡར་གནམ་ཁར་བལྟཝ་ད་ ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར་གི་རྒྱབ་ལས་ ཨཔ་
དང་ཨའི་ མཐྫོང་མཐྫོངམ་མས།  འདི་འཕྫོ་ལས་ བུམྫོ་འདི་ ཤིང་
སྦྫོམ་ཅིག་གུ་ འཛེགས་ཏེ་སླབ་སླབཔ་མས། བུམྫོ་སེང་སེང་ལྷ་མྫོ། 
།ཨཔ་དང་ཨའི་བདའ་མ་ཟུན། །ཤིང་ཆུང་ཀུ་མ་སྫོད་རིངམྫོ་ལུ་
འགྱུར། །ཟེར་སླབ་ད་ ཤིང་དེ་ཡང་རིངམྫོ་སྦེ་གྱུར་སྫོ་ནུག དེམ་
ཅིག་གི་བར་ན་ རྒྱབ་ཁ་ལས་སིནམྫོ་ཅིག་གིས་ བུམྫོ་ཟ་བར་འྫོང་
དེས་ཟེར་ཨིན་མས།
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སིནམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ ཤིང་གུ་འཛེགས་ཏེ་འྫོངསམ་ད་ བུམྫོ་དེ་
གིས་ བུམྫོ་སེང་སེང་ལྷ་མྫོ། །སིནམྫོ་གིས་བདའ་ཟུན་དྫོ། །ཨ་ཅྫོ་
ཟླ་དཀར་ནང་གི་ཨཔ་དང་ཨའི། །བལ་ཐག་མ་བཀྫོ་ལྕགས་ཐག་
བཀྫོ།། ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་ལྕགས་ཐག་ སིང་བཏང་
སྟེ་བཀྫོ་བཀྫོཝ་མས། བུམྫོ་དེ་ཡང་ ལྕགས་ཐག་ལུ་དཔྱངས་ཏེ་ 
གནམ་ཁ་ལུ་ཟླ་བའི་ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ སིནམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ ཨ་ཅྫོ་ཟླ་དཀར་ནང་གི་ ཨཔ་དང་
ཨའི། བལ་ཐག་མ་བཀྫོ་ལྕགས་ཐག་བཀྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨཔ་དང་
ཨའི་གིས་ ལྕགས་ཐག་མེན་པར་ བལ་ཐག་ཅིག་འཕེན་ཟེར་བཀྫོ་
བཏང་ནུག དེ་ལས་ སིནམྫོ་ཡང་བལ་ཐག་ལས་དཔྱངས་ཏེ་ ཡར་
གནམ་ཁར་ཟླ་བའི་ནང་ ལྷྫོད་དྫོ་ལྷྫོད་དྫོ་ཟེརཝ་ད་ བུམྫོ་སེང་སེང་ལྷ་
མྫོ་གིས་ སེད་པ་ལས་ཟྫོརཝ་བཏྫོན་ཏེ་ བལ་ཐག་འདི་ བཏྫོགས་
བཏངམ་ད་ སིནམྫོ་དེ་ ས་ཁར་བག་ད་ཁེམ་བུད་དེ་ ཤི་སྫོ་ནུག དེ་
ལས་ བུམྫོ་སེང་སེང་ལྷ་མྫོ་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཅིག་ཁར་ ཨ་ཅྫོ་ཟླ་
དཀར་ནང་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེྦ་ སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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