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དེའི་བུ་མོ་བུ་ཁྲིས་
དེ་འོག་པདྨ་སྲས་སྒྲོན་
ཁྲལ་ཪོག་ཁྱོ་བློ་པོ་དང་
ཚན་དབྱངས་ཀྱི་བུ་མོ་ཚེ་བརྟན་དབྱངས་སྐྱིད་དང་
ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ་
བུ་ཤིང་སྦྲུལ་ལོ་པ་ དམན་སྐལ་བཟང་དབྱངས་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ད་ལྟ་ཡུལ་བྱོལ་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་མ་དང་
འདི་ཞོལ་ཤཪ་འཁོང་སོང་ལུག་།   ཤིང་སྟག་མི་གཞུང་གསཪ་བཀོད་སོང་བས་འདི་ནས་
འདི་འདས་
བུ་བཅོ་ལྔ་བཅས་
༈ ནང་གོང་ལྟག་མོ་ནང་ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་པ་དམན་འཆི་མེད་
ད་ལྟ་ཡུལ་གྱཪ་སྟོད་ལུང་སྣང་རྩེཪ་སྡོད་པ་དམན་ཁྲ་ཁོག་ལྷ་མོ་དང་
ཡུལ་གྱཪ་དམན་གནམ་གང་
ལྷ་མོ་དང་
ཡུལ་གྱཪ་བུ་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་
འཆི་མེད་ཀྱི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀཪ་དང་
བསོད་ནམས་སྐྱིད་འཛོམ་བཅས་
༈ ཤཪ་མ་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་
ནང་
ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་ཕ་ལྷ་དབང་ཚེ་ཪིང་
དམན་པད་སྒྲོན་
བུ་མོ་དབྱངས་འཛོམ་སྒྲོལ་མ་
གཞུང་ཪྐྱང་དུ་བོགས་སྒྲུབ་ཁྲས་སྐྱོཪ་དམན་དངོས་གྲུབ་འཚོ་མོ་
གཞོན་
ཚང་ཁོངས་ནས་འབྱོཪ་བ་དམན་ཚེ་ཪིང་སྒྲོལ་དཀཪ་
དེའ་ི བུ་བསོད་ནམས་ཚེ་ཪིང་
བུ་མོ་ཁྲ་ཁོག་
བུ་བསོད་ནམ་རྒྱལ་པོ་
བུ་མོ་ཆུང་ངུ་མཚམས་ཆོད་བས་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
སྲོང་གསང་
སྟོང་ཚེ་རྣམ་གྱི་བུ་ད་ལྟ་ཡུལ་བྱོལ་ཚེ་ཪིང་དངོས་གྲུབ་བཅས་
༈ འདྲེ་ནུབ་ནང་ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་པ་དམན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འཛོམ་ བུ་དངོས་གྲུབ་དབང་འདུས་
ཡུལ་བྱོལ་དེང་སྐབས་
ལྕགས་ཪྐོཪ་ཡོད་པ་ཁྱོ་ཚེ་ཪིང་དབང་རྒྱལ་བཅས་
༈ གྲོང་ནུབ་ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་པ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ནོཪ་བུ་
སྤུན་ཁྱོ་ཀུན་བཟང་
བུ་གསཪ་བཅོས་བསོད་ནམས་ཚེ་ཪིང་བཅས་།   ཤིང་སྟག་མི་གཞུང་གསཪ་བཀོད་སོང་བས་འདི་ནས་
༈ ས་སྦུག་སྟེང་པ་ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་མ་ཟླ་བ་སྐྱིད་འཛོམ་
བུ་
མོ་ཆུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་དབྱངས་འཛོམས་
ཁྲལ་ཪོག་ཚན་དབྱངས་འཛོམ་བཅས་
༈ ནང་བྱང་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་དང་
ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཉིས་འཛིན་མི་མ་ཆོག་དབྱངས་ཅན་ ད་ལྟ་ཡུལ་བྱོལ་དམན་ཚེས་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
གཅིག་སྒྲོལ་མ་ལྕགས་རྡོཪ་ཡོད་སྐད་དང་
བུ་དབང་འདུས་
བུ་མོ་མཚམས་ཆོད་
སྒྲོལ་མ་སྐྱིད་འཛོམ་
ཁྱོ་ཟླ་
བ་
ཁྲལ་ཪོག་དམན་དངོས་གྲུབ་དང་
བུ་མོ་དཔལ་མོ་
དེ་འོག་དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་
དམན་ཆོག་སྒྲོལ་མ་ མདོ་ཁོག་གི་བུ་དངོས་གྲུབ་བཅས་ ༈ བྱང་
འདི་ནང་གོང་ཁོང་སོང་
ཁང་ཤོད་ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་
འཛིན་པ་ཁྱོ་ཚེ་ཪིང་ཕུན་ཚོགས་ ཡུལ་བྱོལ་ལྷ་ལུང་ཟུཪ་སྤྱིའི་ཁོངས་ཡོད་ཁྱོ་གནམ་གང་
ཁྲལ་ཪོག་དམན་བསོད་ནམ་སྒྲོལ་དཀཪ་
བུ་ཚེ་ཪིང་ཕུན་ཚོགས་
འདི་ཉིས་འདོས་ཞུ་
དང་
བསོད་ནམ་རྒྱལ་པོ་
བུ་མོ་
ཆུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་བཅས་
༈ བྱང་ཁང་སྟེང་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་གཅིག་དང་
ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་ཕ་རྒན་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་
སྤུན་ནོཪ་བུ་
དམན་དངོས་
གྲུབ་སྒྲོལ་མ་
དམན་གཡུང་དྲུང་
བུ་ཚེ་ཪིང་རྒྱལ་པོ་
གསཪ་བཙས་བུ་དཔལ་ལྡན་དངོས་གྲུབ་
སྐལ་བཟང་བག་གྲོ་
གཞུང་ཁོངས་བོགས་སྒྲུབ་ཁྲ་ཆིལ་
ནོཪ་བུའི་བུ་བསོད་ནམས་
ཚེ་ཪིང་བཅས་
༈ བཀྲ་ཤུལ་ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མ་ཚེ་ཪིང་སྒྲོལ་དཀཪ་ བུ་ཚེ་ཪིང་ དམན་ཚང་ལྡན་ ཁྲལ་ཪོག་བུ་མོ་ཨ་ནན་བཅས་ ༈ དུད་
འདས་
གསཪ་
ནུབ་མ་ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་ཚེ་ཪིང་དབྱངས་ཅན་
གཞུང་ཪྐྱང་དུ་མི་བོགས་སྤྱི་སྒྲུབ་ཁྲལ་ཪོག་དམན་ནོཪ་སྒྲོན་
མི་ཁུངས་ཙམ་ལས་ལས་བྱ་ཡོང་མིན་དམན་སྐྱི་ཁོག་
ཚེ་དབྱངས་
ཀྱི་བུ་མོ་གླན་མ་
དངོས་གྲུབ་ལྷ་འཛོམས་བཅས་ ༈ བཀྲ་ཤིས་ཁང་གསཪ་ནང་ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་མ་ཨ་ནན་
བུ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་
བུ་མོ་དབང་འདུས་
བུ་ཚེ་ཪིང་བཅས་
༈ གྲ་ཆུ་ཤཪ་ཕྱི་
ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་དང་ ནང་ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་ཕ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་ བུ་མོ་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་ དེའི་བུ་མོ་ཆུང་ངུ་བྱང་ཆུབ་ ཁྲལ་ཪོག་སྐལ་བཟང་དབྱངས་
འདི་བཞོན་ཤཪ་འཁོང་སོ་ཅན་
༈ ཀླུ་ཁང་ལྷོ་པ་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་དང་
ནང་ཁྲལ་མི་ཪྐང་གཉིས་འཛིན་པ་ཕ་བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོ་
མ་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་
སྤུན་དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
བུ་སྐལ་བཟང་དང་
ཚེ་ཪིང་དབང་འདུས་
བུ་མོ་དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་དང་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
མཚམས་ཆོད་
ཁྲལ་ཪོག་ཁྲ་ཁོག་ལྷ་མོ་བཅས་
༈ རྒོད་ཤུལ་ནང་ཁྲལ་
འདི་ཚབ་དངོས་གྲུབ་སྒྲོལ་མ་
ཟེཪ་བ་འདས་བསྔོ་བྱུང་
མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་
བུ་མོ་
སངས་རྒྱས་
༈ བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསཪ་ནང་ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་མ་བསོད་ནམས་དབང་མོ་
བུ་མོ་དངོས་གྲུབ་སྐྱིད་འཛོམ་བཅས་ ༈ རྟ་བྱང་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་ ནང་ཁྲལ་
དུས་ཤཪ་འཁོང་སོང་
མི་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་མི་ཕ་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་
ཁྲལ་ཪོག་དམན་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་
འདས་བསྔོ་བྱུང་
མ་བཅས་
༈ སྦྱཪ་སྲུང་ནང་

ཁྲལ་ཪོག་གནམ་གང་ལྷ་མོ་

དྲུང་རྟོགས་ཀྱི་

ཁྲལ་ཪྐང་གཅིག་འཛིན་པ་མ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ་
སྤུན་ཁྱོ་ནོཪ་བུ་དོན་འགྲུབ་
སྐལ་སྒྲོན་གྱི་བུ་མོ་དངོས་གྲུབ་དབྱངས་འཛོམ་བཅས་
༈ ནག་ཚང་བུད་སྟོང་གི་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་འཛིན་
མི་དམན་ལྷ་འཛོམ་
༈ ཡང་ནག་ཚང་ཁོངས་ནས་ཕྱི་ཁྲལ་འདོན་ཕྱེད་འཛིན་ཕ་ཚེ་ཪིང་དོན་འགྲུབ་
བུ་ཚེ་ཪིང་རྡོ་རྗེ་བཅས་དང་
ཕྱི་ནང་ཁྲལ་ཁོངས་སྤྱིའི་མི་རྩ་གཞན་གྱཪ་ཁྲལ་
ཁོངས་འཇུག་དམིགས་དང་ཁྲལ་ཪོག་མི་བོགས་འགེལ་འོས་སོགས་སྐབས་བསྟུན་སྤྱི་ཕན་དགོས་པའི་མི་ཪིགས་གྲས་།   ཤིང་སྟག་མི་གཞུང་གསཪ་བཀོད་སོང་བས་འདི་ནས་
གཏེཪ་སྒང་མི་ཁོངས་འཕྲེང་སྒོ་བདེ་ཪབ་ཏུ་སྡོད་པ་ཁྱོ་ཚེ་ཪིང་དབང་འདུས་ཕ་བུ་
གཉིས་
ལྗང་ཪྐྱང་
དུ་སྡོད་པ་དམན་བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ་
ལྗང་ནོཪ་གཞིས་སུ་སྡོད་པ་མ་དྲུང་སྐྱིད་ བུ་མོ་
འདི་གླང་ཕྲལ་ཪོག་ལ་
འདི་འདས་
སོང་འདུག་།   ཤིང་སྟག་མི་གཞུང་གསཪ་བཀོད་སོང་བས་འདི་ནས་
མཚམས་ཆོད་
ལྷོ་བྲག་སྐམ་ལུང་དུ་སྡོད་པ་ཁྱོ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་འདས་པོའི་བུ་ཆུ་
འདི་འདས་
འདི་འཁོང་མེད་ཪེ་ཞུ་
འབྲུག་ལོ་པ་
དྭགས་གླང་སྫོང་འོག་
སྟཪ་མོ་ཪྐྱང་དུ་སྡོད་པ་དུད་གསཪ་མོ་ཁུངས་ཁྱོ་ཚེ་ཪིང་དབང་འདུས་
དྭགས་པོ་སྙག་ཏུ་སྡོད་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ་ཟེཪ་བ་ད་ལྟ་གླང་ཁུལ་ལ་ཐོག་ཏུ་སྡོད་ཞུ་ ཀོང་
འདི་འདས་
དེ་མོ་དགོན་གཤམ་ཉ་ལུང་དུ་སྡོད་པ་
ཁུངས་འདི་མེ་རྟ་ལོ་མི་འགུགས་བགྱིས་སྐབས་
ཆུ་སྟག་མི་ཞིབ་སྐབས་གཞུང་ཁོངས་སུ་
ཕ་བུ་ཚུད་ཅིང་ བུ་བམ་ཆོས་ཆོས་སྒོཪ་བཞུགས་འདུག་
༣
༢
བྱང་ཁང་མི་ཁུངས་ཕ་ཕུན་བསམ་འདས་པོའ་ི བུ་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་
དེ་དགོན་དུ་ཪང་མཚམས་ཆོས་ཞུགས་དབང་འདུས་ནོཪ་བུ་
བུ་དབྱངས་འཛོམ་འདས་ཚོད་ཞུ་བ་ཞིབ་རྒྱུ་དང་
དེའི་
སྤུན་ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་
མ་
དྭགས་པོ་འགཪ་ཡུལ་དུ་སྡོད་པ་གྲོང་ཆུང་མི་ཁུངས་འོད་ཟེཪ་རྡོ་རྗེ་
རྒྱུད་སྫཪ་བུ་གཉིས་ཡོད་སྐད་ཞུ་
བདེ་ཆེན་ཤིང་ཚང་དུ་སྡོད་པ་དམན་ཚེ་ཪིང་སྐྱིད་འཛོམ་འདས་མོའ་ི བུ་མོ་ཚེ་ཉིད་ལྷ་མོ་
དེའི་བུ་མོ་
ཆུང་ངུ་གཉིས་ཙམ་ཡོད་སྐད་ཞུ་
ལྗང་དུ་སྡོད་པ་ཁྱོ་ཚེ་ཪིང་བསམ་གཏན་ དྭགས་པོ་ལྷ་གསོལ་དུ་སྡོད་པ་དམན་བྷ་སྐྱིད་
བུ་མོ་ཨ་ནན་
རྒྱུད་སྫཪ་ཇི་ཡོད་ཞིབ་རྒྱུ་
གི་
འདི་འདས་
འོལ་དགའ་འབྲི་གཞིས་
སུ་སྡོད་པ་དམན་ཚེ་ཪིང་སྒྲོལ་མ་འདས་མོའི་བུ་མོ་དབུ་རྒྱན་པད་འཛོམ་
དེཪ་བུ་མོ་ཆུང་ངུ་གཉིས་
ཨེ་ཪོང་དུ་སྡོད་པ་དམན་གནམ་གང་སྒྲོལ་མ་
དེའི་བུ་མོ་ཆུང་ངུ་
འདི་ནས་ནང་བྱང་ཁྲལ་སྣོན་དུ་སོང་
༡
གཅིག་
སྐུ་རྣམ་སྫོང་འོག་བ་ཚང་
ཟླ་བའི་སཪ་སྡོད་མ་སྙིད་ཡག་འདས་མོའི་བུ་མོ་གཅིག་
བསམ་ཡས་འོང་ལྐོག་ཏུ་སྡོད་པ་བླ་བྲང་ སྔ་ཁུལ་ཁུངས་ནས་ཁྲལ་ཁུངས་རྩལ་བ་མ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་འཛོམ་འདས་
འདི་བླ་བྲང་བོགས་
མོའི་བུ་མོ་གཅིག་
གཏམ་ཆུཪ་
ཕུལ་ལགས་འཛིན་འདུག་
ཁུངས་འདི་འདི་ལོ་མེ་རྟ་མི་འགུགས་བགྱིས་པས་
ཞུ་གསལ་སྔ་ལོ་༧བླ་བྲང་ཁོངས་ཚུད་འདུག་
སྡོད་པ་དོན་དཔལ་གྱི་མི་ཚབ་དངོས་གྲུབ་དབྱངས་འཛོམ་
སྫོང་སྐུ་འབུམ་གྱི་གནས་འཛིན་པའི་ཟ་ཟླ་ཨ་ཎི་དང་
རྒྱུད་སྫཪ་བུ་མོ་གཉིས་གྲོང་གསཪ་དུ་འབྱོཪ་ཚུལ་ཞིབ་
ཁུངས་འདིའ་ི བུ་མོ་གཉིས་གཏམ་ཆུཪ་
མི་ཁྲལ་གསོལ་ཪས་སྩལ་འདུག
རྒྱུ་
སྙིད་ཡག་གི་རྒྱུད་སྫཪ་
དྭགས་པོ་ལྕང་ཪའི་ཕུ་སྤྲལ་དུ་སྡོད་བུ་མོ་གཅིག་
གཞོན་ཚང་བསོད་ཚེ་འདས་པོའི་བུ་ཪིགས་འཛིན་རྡོ་རྗེ་
དྲེལ་པ་བསོད་ནམས་ཪབ་བརྟན་གྱི་བུ་ལྐུག་པ་གཅིག་
འདི་འདས་
ཡུལ་ཐོན་ཕྱིཪ་འགུགས་
དགོས་པ་སྟོང་གྲོང་གསང་གི་མི་རྩ་དམན་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་བཅས་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་ནས་ཡུལ་གྱཪ་དང་སྤྱི་ཁོངས་བོགས་མི་ཁག་འདས་འཕེལ་ཇི་ཡོད་ད་ལམ་ལམ་ཞུས་སླད་གཞིས་འབངས་ནས་ཞིབ་ཆ་
ཁུངས་གཅོད་ཪིམ་བཞིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཕུད་དེ་བྱིངས་མགོ་ཐོག་ལག་བཞག་གི་མི་གཞུང་འགོད་གནང་བསྐྱངས་པཪ་སྦས་བཀུངས་ཧེ་བག་ཪིགས་ཆ་ཙམ་མེད་ངེས་ལགས་ཤིང་
ཕྱིན་ཆད་ཞུ་སྒོའི་ཐད་ཪང་ཪང་ས་ཁང་རྗེས་འབྲེལ་ཕྱི་ནང་
ཁྲལ་ཪིགས་བསྒྲུབ་བྱ་སོགས་
འགྲོ་སྤྱོད་གང་ཅི་གན་རྒྱ་ཟུཪ་ཕུལ་ལྟཪ་སྤྱི་མཐུན་འགལ་མེད་ཞུ་དགོས་རྨོས་ཅི་མི་ཪིགས་ཕོ་མོ་འབྱུང་འགྱུཪ་དང་བཅས་པ་ཆོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་འདུག་སྐབས་སྦྱཪ་གཞིས་སྡོད་རྒྱུད་༧བླ་དཔོན་དགོངས་སྐོཪ་
༧སྙན་ཞུ་ཞུ་
དགོས་དང་
ལྷག་ཏུ་ཤིང་ལུག་ཐེམ་གཞུང་ནང་གསལ་ཤཪ་མ་བ་ནང་ཪྐང་
གྲོང་
༡
གསང་ནང་ཪྐང་
དུད་ཤཪ་ནང་ཪྐང་
གྲ་ཆུ་ནུབ་ནང་ཪྐང་
ཀླུ་བྱང་ནང་ཪྐང་
༡
༡
༡
༡
སྒྲོ་ཤཪ་ནང་ཪྐང་
གྲོང་ཆུང་
༡
བསོད་ནམས་ནང་ཪྐང་བཅས་ཁྲལ་འཚོ་ཟིན་མིན་གྱི་ས་ཞིང་སྤྱི་འཛིན་ཐོག་མི་རྩ་ཪེ་
༡
གཉིས་ལྷག་ཪིགས་བསྡད་དུད་ཐོག་བསྣན་ཏེ་སྒོ་ཪྐང་རྩ་སྟོང་དུ་གྱུཪ་པ་རྣམས་གནས་སྐབས་དེ་དོན་ཆ་འཇོགས་བགྱིས་པ་ཕྱིན་ཆད་བསྡད་དུད་རྣམས་ཁུངས་
དོཪ་མི་འབྱུང་ཞིང་གོང་སྟོང་ཁག་ཁུངས་འཇུག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམ་པ་སོཪ་འཆུད་ཐབས་གཞིས་སྡོད་དང་མི་སེཪ་སྤྱི་བགྲོས་ཀྱི་དགོས་པ་ལས་སྔཪ་ལུགས་སྒོ་དུད་སྟོང་ལོ་ཁག་མང་དུ་འཇོག་ཪྐྱང་འདི་ཪིགས་
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