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Title:

༣༥ 
Short Description:

བཀྲ ཤིས ལྗོངས པ

ཚལ

ཆུ ཕག ལོའི རྒྱ མཚོ ས ཪིམ སོགས ཀྱི བཀའ ཁྲ ཪིན པོ ཆེའི ཞལ ཤུས །

བདེ ཆེན སོགས ཆུ ལྷོ རྒྱུད མི སེཪ དང བྱང རྩེ

གྲ ཚང ཆོས གཞིས ཐཪ རྒྱས པ མཆོད ཐེབ བཀྲ ཤིས མཐོང སྨོན པ དང ལྷ
མཁཪ པ རྣམས ས ཪིགས སྐོཪ བཟློས པའི ཆུ ཕག རྩལ བའི བཀའ ཁྲ ཞལ
བཤུས
༡
Main

Text:

༈/ ཆུ ཕག ཟླ ཚེས ལ

བཀྲ ཤིས ལྗོངས པ

ཚལ

བདེ ཆེན བཅས པའི ཆུ ལྷོ

༢ ༢༥ ༢ ༢༥༥ 
རྒྱུད མི སེཪ དང

བྱང རྩེ གྭ གཙང

མཆོད གཞིས ཐཪ རྒྱས པ མཆོད ཐེབས བཀྲ ཤིས ཐོ སྨོན པ འདྲི བ མཁལ པ རྣམས པ ཪིགས བསྐྱེལ འབོགས ------རྩ སྒྲིགས ལོ ལེགས འཇགས ཡོང དགོས ཡིན འདྲ ཀྱང ནང ཁུལ མིང བཞིག རྒྱུའི གསཪ སྤྲོས བྱེད སྐྱེན
ཐོཪ བུ བྱུང བཪ བརྟེན སྔོཪ ཀྱང ཟློས གཞི འགའ ཪེ བྱུང འདུག པ དང ཉེ ལམ སྣེ གདོང ༧སྡེ སྲིད ཪིན པོ ཆེའི དུས འཕྲལ བེལ
དང ལྡུས ཀྱི བཀའ ཁྲ ཞིབ བཀའ དྲིན བསྐྱངས འདུག ནའང

བ དང ལྕི རླན གྱི དེས ལྟཪ འདི ལོ ཟློས གཞི

གྱིང སྡེ མཁཪ སྦྲེལ པོ ཆེན གཏེཪ མངགས པའི ཐེམ རྩེས ཞིབ ཏུ བྱས སོ སོའི ཟེཪ
ཪིགས དང སྔཪ འབབས ཡས མས ཀྱི ཐེམས ཐོན སོགས སྒོཪ མཪ ཞིགས ངོས ད ཆ ཚང མཪ འཕྲལ ཕུགས
གཏན འཇགས ཀྱི ལག འཛིན གསུམ འཁོད པཪ ཚལ སྒང ཁུལ ནས
དོས མགོ དགུ བཅུ གོ དགུ མན བྱུང དུས ཕཪ བདེ ཆེན དང ཕཪ གྲགས ལ ཆ རྩ མཪ ལྷ པ པོ ཏ ལ
འབྲས སྤུངས བཅས པཪ བསྐྱེལ མི ཚལ བཅོ བདུན བཀྲ ཤིས འོག གུང ཐང བཅོ བདུན གྱི འོག ༈/ དོས མགོ
ལྔ བཅུ ང དྲུག ཡན ནས དགུ བཅུ གོ དགུ མན གྱི བཪ བསྐྱེལ མི ཚལ གུང ཁྲོད དུ འཐུ དགས རྒྱུད པའི
མོ བྲན ༈/ ཡང དོས མགོ མྱ ཡན བྱུང དུས ཡཪ བྲག དཀཪ མཪ ལྷ ས པོ ཏ ལ འབྲས
སྤུངས བཅས པཪ ཚལ གཞུང སྒེཪ ཆོས གཞིས གི རྒན པོ སྤེལ བཞི ཐོག ཀ བ དང རྣམས སེཪ བ
བཅོ བདུན ཚེ ཪིང ནོཪ བུ ནུབ ཁང ཪབ བརྟན བཅས པའི
བསྐྱལ གོང གསལ རྒྱ མཚོ བཞིས
དོས མགོ གཅིགཡན གང བྱུང རྣམས ཀྱང སྒྲགས མ ཆ ནས དཔལ ཁང བཪ བསྐྱེལ ༈/ བདེ ཆེན
ནང ཁུལ ནས དོས མགོ གོ དགུ བཅུ གོ དགུ ཡན བྱུང དུས ཡཪ བྲག དཀཪ དང ཕཪ སྤང ཆིབས །
མཪ ཚལ བཅས པཪ བསྐྱེལ མི ཞོལ རྒན ལམ སྐྱེས ཀྱི འོག ༈/ དོས མགོ བརྒྱ ཡན བྱུང དུས།
ཕཪ བསམས ཡས ཊ མགོ དང ཟུང མཁཪ ཡ གད མཪ ལྷ ས པོ ཏ ལ འབྲས སྤུང སོགས
ལ བསྐྱེལ མི བརྒྱ དཔོན ཤིང ཚང པ དང སེང གེ སྒང པ གཉིས ཀྱི འོག ༈/ ཚོ སྟོད པ ནང ཁུལ ནས དོས མགོ སུམ ཅུ སོ ལྔ
ལན ཡཪ ཆོས ཡོད དང དགའ ལྡན མཪ བདེ ཆེན བཅས པཪ སྐྱེལ མི རྒན རྡོ ཪབ སེབ པའི འོག ཁ གཙང ༈/ དོས
མགོ སུམ ཅུ སོ དྲུག ཡན མང ཉུང ཅི འདྲ ཞིག བྱུང ཀྱང ཡཪ དགའ ལྡན ཆོས ཡོད འདི ལ ཕན མཪ ལྷ ས དང པོ ཏ ལ
འབྲས སྤུངས བཅས པཪ སྐྱེལ མི བརྒྱ དཔོན འོད འཕྲོ བ དང རྒྱལ སཪ སྒང པ ༈/ དོས མགོ དྲུག བཅུ ཡན གང བྱུང རྣམས ཡཪ ཆོད ཡོད དང དགའ ལྡན
འདི ལོ ཕན མཪ ལྷ ས དང པོ ཏ ལ འབྲས སྤུངས བཅས པཪ སྐྱེལ མི བརྒྱ དཔོན འོད འཕྲོ བ དང རྒྱལ སཪ སྒང པའི ཁྲོད དུ འཐུ དགོས ཐཪ རྒྱས གཉེཪ
འགོ རྣམས ཀྱི ཐོག དོས མཚན ཆེ སྐབས ༧བཀའ ཤོག པའི ཕན ཆ ཕྲན བུ ཡོང བ རྣམས ཀྱི རྩོད པ བྱེད བཞིན པའི ངང ནས ད ལྟ ཕན
སྐྱེལ ལན བྱེད པ བཞིན བྱུང འདུག ནའང ། ད རྒོས གོང གསལ ཚིགས དོས སྐྱེལ སྒྲིགས འཇགས སྙོན མེད བྱིངས རྣམས ད ལྟ ཕན
ལ ཆག བཞག ལས བསྒྱུཪ སྐོད དགོས དོན མི འདུག པས སྔཪ གནས བྱེད ༧ བཀའ ཤག པོའི ཆཪ ༧གོང པ སྐུ ཞབས ཪིན པོ ཆེའི
ཐུགས རྗེའི འོད ཟེཪ ལ བརྟེན ཁམས དང རྒྱ འཇངས དགས ཀོང སོགས ནས དོས ཚན ཆེ བཪ ཡོང བརྟག པའི ཁཪ གཏན ཁྲ འཛིན
མི དྲག བཙན མང བཤིས ཁྲལ སྒྲུབ བྱེད མི རྣམས ཀྱི སྟེངས ཪིམ པཪ ལྷུང བའི ཁྱེཪ འཁོས ཇེ ཞན ལ སོང བ ཞིག བྱུང འདུག
པ དེ ལམ བཞག ཚེ ཁྲལ རྒྱུག རྣམས མི ཪིགས བཪ འཐོཪ ཪྐྱེན ལའགྲོ བ འདུག པས གཞུང སྒེཪ གྱི བཀའ ཤོག གཏན
ཚིགས ཡོད ཪིགས ལ སྒྲུབ འཆག བྱིངས སོ སོའི དོན འབྲས ཀྱི གཙང བ སོཪ གནས ལས བསྒྱུཪ བཅས བྱོས མ འགབ ཅིང ལམ ཐོག ས ཪིམས དང
རྩྭ ཤིང བསྡུ གཏོང གི ཆཪ འདི ལོ ནས སོ སོའི ཚ འོག མི སེཪ སྤྱི འདྲེ སྒྲུབ པ མ གཏོགས ཁྲ བཟུང གི ཪིགས བྱས ན མཐུས རྒྱུ མིན ཚོ སྟོད པ
རྣམས ཀྱི ས ཚུཪ སྐྱ པ བྱེད དགོས ཀྱི ཆཪ བདེ ཆེན ལམ ཐོག ཧོཪ ཁོངས སུ བཞག ནས ལྷ ས པོ ཏ ལ སོགས སུ གཙང སྐྱེལ བྱེད པ སྟཪ ཆོས
གཉིས ཀྱི སྐབས ད ལམ དེབ ཀྱི ལས གཡོཪ རྒྱུན འབྱམས སུ སོང ཚུལ བྱུང བ བདེན འདྲ བཪ མ ཟད འདི ཁ ནས ཞིབ ཪུས བཅད པ ཡང
བབས འབྲེལ ཆེ བཪ མ ཐོང བས ད ཆ ཆོས ཡོད རྒྱུན ཚུཪ ཡོང གི དོས མགོ སུམ བཅུ སོ དྲུག ཡན མང ཉུང ཅི འདྲ ཞིག བྱུང ཀྱང ཚོད
སྟོད པ པ རྣམས ཀྱི བདེ ཆེན བཪ སྐྱེལ དེ ནས བདེ ཆེན གཞུང དགེཪ ཆོས བཞིས བཅས པའི ཐོག ཏུ སྔཪ ཆོས སྟོད པའི གྲས
ཀྱི ལྡན པ སྒེཪ ཟུཪ ཁང པ དང བཅུ དཔོན བྲེ སྲང གི འོག བཅས ཪྐང ཉི ཤུ རྩ གཉིས དང ཕུལ ཕྱེད གསུམ བསྣོན མཪ རྒྱབ པ རྣམས ཀྱི ལྷ ས
པོ ཏ ལ འབྲས སྤུངས གང ཪུང ལ གཙང སྐྱེལ བྱེད དགོས རྒྱུ རྣམས ཕྱོགས ལྷུང མེད པའི བཅད འཚམས བྱས པའི འདི ཐད གོང དོན
འགལ བའི གཏམ ཚིག གསཪ སྐྱེས འབྲུ ལོག འདེབས སྙོག མ གཏིང སླང ཁབ སྙུང གང བཟེའི ལ བཀའ ཤོག ཞུ
གསེཪ སྲང བརྒྱད ཪེ དང
འོག མི སེཪ ཀྱི འགལ ཚེ གསེཪ སྲང གསུམ ཪེ རྩིས ཞུ ངོ ཁྲན གཙང སྒྲུབ ངོས སླད ཡང གོང དོན སོཪ གནས
དགོས རྒྱུ ཡིན པས སོ སོ ནས སྤང བླངས འཛལ མེད ཡོང བ བགྱིས འདི གཤམ འཁོད པའི རྟགས ཁུང བཀའ ཁྲ མ དེབ
ཏུ གསལ བཪ ཡོད ༧བཀའ ཁྲ ཨ མ ཚལ བདེ ཆེན ཐཪ རྒྱས གཉེཪ པ གསུམ དུ ཡོད །

