བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།
ར་བཟི
བཟི་་རྗེས
རྗེས་་མི་་་་་་
ཁག་་གཅིག
ཁག
གཅིག་་གིས
གིས་་ཆག་་་་
སྒོ་་སློང
སྒོ
སློང་་བ་དང
དང་།་། ཁག་་
གཅིག་་ངུ
གཅིག
ངུ་་དགོད
དགོད་་ཅི
ཅི་་བྱ་་་
ཆ་མི
མི་་ཤེས
ཤེས་་པ། ཁག་་་་་་་
གཅིག་་ལ་བརྐུ
གཅིག
བརྐུ་་མས་་་་་་་་
ལྡིར་་བ་སོགས
ལྡིར
སོགས་་ཀྱི
ཀྱི་་སྣང་་་
ཚུལ་་སྣ
ཚུལ
སྣ་་ཚོགས
ཚོགས་་ཐོན
ཐོན་་གྱི་་་
ཡོད།། ཉེ
ཡོད
ཉེ་་ཆར
ཆར།། ལྷལྷ་་སའི
སའི་་
སྐྱེས་་པ་ཞུས
སྐྱེས
ཞུས་་ཆེཆེ་་གེགེ་་མོམོ་་གྲོཌ
གྲོཌ་་
པོཔོ་་དང
དང་་མཉམ
མཉམ་་དུདུ་་ཆང་་་་་་་
རག་་འཐུང
རག
འཐུང་་བར
བར་་བསྐྱོད་་་་
པ་དང
དང་།་། ར་བཟི
བཟི་་རྗེས་་་་
རིན་་ཐང
རིན
ཐང་་སྒོར
སྒོར་་ཁྲི
ཁྲི་་20
ལྷག་་ཙམ
ལྷག
ཙམ་་རི
རི་་བའི
བའི་་ལག་་་
འདོགས་་ཆུ
འདོགས
ཆུ་་ཚོད
ཚོད་་གར་་་་
སོང་་ཆ་མེད
སོང
མེད་་དུ
དུ་་གྱུར་་་་་་་
ཡོད།། གནས
ཡོད
གནས་་ཚུལ
ཚུལ་་དེར
དེར་་འབྲེལ
འབྲེལ་་ཡོད
ཡོད་་ཉེན
ཉེན་་རྟོག
རྟོག་་ཕྱོགས
ཕྱོགས་་ནས
ནས་་བརྟག
བརྟག་་ཞིབ
ཞིབ་་བྱེད
བྱེད་་
འགོ་་ཚུགས
འགོ
ཚུགས་་པ།

A

ར་དྭངས
དྭངས་་རྗེས
རྗེས་་རིན
རིན་་གོང
གོང་་མཐོ
མཐོ་་བའི
བའི་་ལག
ལག་་འདོཌ
འདོཌ་་
ཆུཆུ་་ཚོད
ཚོད་་མཐོང
མཐོང་་ས་མེད
མེད་་པར
པར་་གྱུར
གྱུར་་པ།

ཚེས་15ཉིན་གྱི་དགོང་མོ། ཞུས་་་་་
ཆེ་གེ་མོ་དང་ཁོ་པའི་གཅུང་པོ་དང་།
དེ་བཞིན་གྲོགས་པོ་ཁ་ཤས་པེ་ཅིང་་་་་་་་་་་
དཀྱིལ་ལམ་གྱི་ཨར་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཆང་་་་་་་
རག་བཏུངས་ནས་བསྡད་པ་དང་།
ཚེས་16ཉིན་གྱི་ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚོད་དང་་་་
པོ་ཙམ་ལ། གཞི་ནས་དེ་ཁུལ་ནས་ཁ་་་་་་
བྲལ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། དེའི་སྐབས་་་
ཀྱི་ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་ར་བཟི་ནས་ཧ་གོ་འདི་་་་
གོ་མེད་པ་དང་། བཟི་ནས་གཟུགས་་་་་་་
པོར་ཚོར་བ་མེད་པར་གྱུར།
ཞུས་ཆེ་གེ་མོའི་གཅུང་པོས་འཁྱར་་
རེ་འཁྱོར་རེའི་ངང་ཁོ་པ་བསྐྱོར་ཏེ་ཐོག་་
ཁ་ནས་བབས་སྐབས་ཚོང་ལས་ཁྲོམ་་་་་་་་
གཞུང་ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་ཞིག་གི་་་་
བདེ་སྲུང་བ་ཞིག་གིས་སྐྱོར་རོགས་བྱེད་་་་་་་
པར་ཡོང་། བདེ་སྲུང་བས་རོགས་པ་བྱེད་་་
པ་མཐོང་སྐབས་ཞུས་ཆེ་གེ་མོའི་གཅུང་་་་་་་་
པོས་བདེ་སྲུང་བར་གཅེན་པོ་སྐྱོར་དུ་་་་་་་་་་་
བཅུག་ནས་རང་ཉིད་རླངས་འཁོར་གཏོང་
རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས། དེ་རྗེས་ཁོ་གཉིས་རླངས་་་་
འཁོར་བསྡད་ནས་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་་་་
འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་དུ་ལོག
ཉིན་གཉིས་པར་ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་ར་་་་་་་་་
དྭངས་རྗེས་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་མཐོང་་་་་
རྒྱུ་མེད་པ་གཞི་ནས་ཤེས། ལག་འདོགས་་་་
ཆུ་ཚོད་འདི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གོང་
ལ་ཞུས་ཆེ་གེ་མོས་སྒོར་ཁྲི་20ལྷག་ཙམ་་་
སྤྲད་ནས་ཉོས་པའི་པའེ་ཏ་ཧྥེ་ལེ་རྟགས་་
ཅན་གྱི་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་ཅིག་ཡིན་་་
པ་དང་། ར་བཟི་རྗེས་ལག་འདོགས་ཆུ་་

ཚོད་དེ་མཐོང་སར་མེད་པར་གྱུར་ཡོད།
དེ་རྗེས་ཞུས་ཆེ་གེ་མོས་ཉལ་ཁྲི་དང་་་་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་རམ་ཡང་ན་ཨར་ཁང་ནང་
གཏན་གཏན་ལུས་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།
ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་དང་གཅུང་པོས་ལག་་་
འདོགས་ཆུ་ཚོད་ལྷུང་སྲིད་པའི་ས་ཆ་་་་་་་་
ཚང་མར་ཡུན་རིང་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད།
དེར་བརྟེན་ཞུས་ཆེ་གེ་མོས་རང་ཉིད་ཀྱི་་
ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་མི་གཞན་གྱིས་་་་་་་་
བརྐུས་པའི་དོགས་པ་སྐྱེས་པས། པེ་་་་་་་་
ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་གྱི་ཨར་ཁང་གནས་་་་་་་་
སའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་དམངས་ཕན་་་་་
ཉེན་རྟོག་ཞབས་ཞུའི་ས་ཚིགས་སུ་་་་་་་་་་་་
གཅུང་པོ་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པར་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཞུ་བར་བཏང་། གྱོད་གཞི་་་
དེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་དོན་
ཉེན་རྟོག་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་རུ་ཆེན་་་་་་་་་་་
གཉིས་པའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པར་་་་
བསྒྲུབ་རྒྱུར་རྩིས་སྤྲད་པ་དང་། ཞུས་ཆེ་་
གེ་མོའི་གཅུང་པོས་བཤད་པའི་གནས་་་་
ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཉན་རྗེས།
གྱོད་སྒྲུབ་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་་་་་་་་
ལམ་སེང་ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་དེ་ཉིན་་་་་་
དགོང་མོ་ཆང་རག་འཐུང་སའི་ཨར་་་་་་་་
ཁང་དུ་བསྐྱོད་ནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ལྟ་སྐུལ་་
ཚོད་འཛིན་གི་བརྙན་ལམ་ལ་བལྟས་་་་་་་་
རྗེས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་་་་
བརྒྱུད། གྱོད་སྒྲུབ་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་
པས་ཉིན་དེའི་དགོང་མོ་ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་་་་་་
སྐྱོར་མཁན་གྱི་བདེ་སྲུང་བར་དོགས་པ་་་
ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གཏན་འཁེལ་བྱས།

ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་།

གྱོད་་དཔེ
གྱོད
དཔེ་་སྣང
སྣང་་གསལ
གསལ།།
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སྐྱེས་པ་ཞིག་ར་བཟི་རྗེས་རིན་ཐང་སྒོར་ཁྲི་20རི་བའི་
ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ།

འདི་་ནི
འདི
ནི་་གནས
གནས་་ཚུལ
ཚུལ་་ཐོན
ཐོན་་ཡུལ
ཡུལ་་ངོས
ངོས་་འཛིན
འཛིན་་བྱེད
བྱེད་་བཞིན
བཞིན་་པ།

B

གྲལ་་བཤེར
གྲལ
བཤེར་་བྱས
བྱས་་པ་བརྒྱུད
བརྒྱུད།། བདེ
བདེ་་སྲུང
སྲུང་་བར
བར་་དོགས
དོགས་་པ་ཆེན
ཆེན་་པོ
པོ་་ཡོད
ཡོད་་པ།

ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་གྱི་བརྙན་ལམ་ལ་་་་་་་་
ཞིབ་ལྟ་བྱས་པ་བརྒྱུད། མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་
པར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། བདེ་སྲུང་བས་་
ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་སྐྱོར་རོགས་བྱེད་སྐབས་དུས་་་་་་་་་
ཚོད་སྐར་ཆ་བཅུ་གྲངས་འགོར་བ་དང་དེའི་་་་་
ཉེ་འཁོར་དུ་མི་གཞན་མེད་པ་རེད། དུས་་་་་་་་་
ཚོད་དེའི་རིང་བདེ་སྲུང་བས་ཞུས་ཆེ་གེ་མོའི་་་་
ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་བཀྲོལ་བས། སྤྱིར་ན་་་་་་
ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་ཡིན་པའི་གཏན་་་་་་་་་་་
འཁེལ་བྱེད་ཐུབ། ཚེས་16ཉིན་གྱི་དགོང་མོ།
གྱོད་སྒྲུབ་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་བདེ་སྲུང་
བ་དེའི་ལག་ཏུ་ཆུ་ཚོད་ཅིག་བཏགས་པ་ཤེས་་་་
རྟོགས་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཞུས་ཆེ་གེ་་་་
མོས་བརླགས་པའི་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་ཡིན་་
མིན་གཏན་འཁེལ་མ་ཐུབ། མི་དམངས་ཉེན་་
རྟོག་པས་རབ་ཆེ་གེ་མོར་བསམ་བློའི་སློབ་་་་་་་་་
གསོ་གཏོང་འགོ་ཚུགས་ནས་ཁོས་རང་འགུལ་་
ངང་རང་ཉེས་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱས།
ཁ་ཏ་བསླབ་བྱ་བྱས་པ་བརྒྱུད། རབ་ཆེ་གེ་་་་་་་་
མོས་དེ་ཉིན་དགོང་མོ་ཞུས་ཆེ་གེ་མོར་སྐྱོར་་་་་་་་
རོགས་བྱེད་རིང་ཞུས་ཆེ་གེ་མོའི་ཆུ་ཚོད་་་་་་་་་་་་
བཀྲོལ་ནས་རང་གི་ཨམ་ཕྲག་ནང་བླུགས་པ་་་་་

ཁས་བླངས་པ་རེད།
མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་རབ་ཆེ་གེ་་་་་་་་
མོར་ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད་དེའི་རིན་གོང་སྒོར་
ཁྲི་20ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་ཤོད་སྐབས། རབ་ཆེ་་
གེ་མོ་ཧ་ལས་ཧང་སངས། ཁོས་དེ་ནི་ལག་་་་་་་་
འདོགས་ཆུ་ཚོད་སྤྱིར་བཏང་ཞིག་ཡིན་པའི་་་་་་
ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དང་། ཁོམ་པ་བྱུང་ཚེ་་་་་་་་
བཙོངས་ནས་བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་་་་་་
འཁོར་བ་མ་ཟད། ད་དུང་བཙོངས་ཀྱང་རིན་
གོང་མཐོ་པོ་མི་རག་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།
ད་བྱེད་དུས། རབ་ཆེ་མོ་རྒྱན་ཤོག་ཉོ་རྒྱུར་་་་་་་་
དབྱིངས་འཕར་ནས་བུ་ལོན་སྒོར་ཁྲི་གཉིས་་་་་་
ལྷག་ཙམ་ཟུག་ཡོད་པ་དང་། བུ་ལོན་ལམ་་་་་་་་
སེང་འཇལ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་ཁོས་་་་་་་་་་
དངུལ་མགྱོགས་པོ་རག་པའི་ཐབས་ལམ་་་་་་་་་་་
འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་འགོ་ཚུགས།
“རབ་ཆེ་གེ་མོས་ཞུས་ཆེ་གེ་མོའི་ལག་་་་་་་
འདོགས་ཆུ་ཚོད་རྐུ་སྐབས་ཞུས་ཆེ་གེ་མོ་ར་་་་་་་་
དྭངས་མེད་པས་རབ་ཆེ་གེ་མོར་རྐུ་རྒྱག་ཉེས་་་་
གསོག་གི་དོགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རིན་་་་་་་་་
གོང་མཐོ་བས་ཁྲིམས་བཞིན་ཉེས་དོན་བཀག་་

ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གྱོད་གཞི་དེ་ཐག་་་་་་་་
གཅོད་སྔར་བས་བྱེད་བཞིན་ཡོད”ཅེས་གྱོད་་་་
སྒྲུབ་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་བཤད།
ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེའི་གྲོང་མིར་་་་
དྲན་སྐུལ་བྱས་དོན། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཆང་རག་
འཐུང་བ་དང་མི་གཞན་ལ་ཆང་རག་སྟེར་་་་་་་་་
སྐབས་ཚད་རན་པོ་དགོས། ཆང་རག་འཐུང་་
རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བྱེད་སྐབས་མཉམ་དུ་ཆང་རག་་་་་
འཐུང་རིང་ངམ་ཡང་ན་བཏུངས་རྗེས་བདེ་་་་་་
འཇགས་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་མི་གཞན་ནམ་
ཡང་ན་རང་ཉིད་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་གྱོང་་་་་་་་་
གུན་ཕོག་སྲིད་པའི་རང་བཞིན་སྔོན་དཔག་་་་་་
ཐུབ་པ་དགོས་པ་དང་། ཆང་རག་མཉམ་དུ་་་་
འཐུང་མཁན་ལ་ར་བཟི་བའི་བདེ་འཇགས་་་་་་
དང་དེའི་ལུས་འབྱར་དངོས་པོའི་བདེ་་་་་་་་་་་་་་
འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་པའི་འོས་འགན་་་་་་་
ཡོད། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་ར་བཟི་མཁན་ར་མ་་་་
དྭངས་བར་དུ་ལྟ་རྟོག་བྱས་ནས་དེའི་རང་་་་་་་་་
ཤེས་ནུས་པ་སླར་གསོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
(པ་ཚེ་དང་པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་་་་་་
སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

སྟོད་་ལུང
སྟོད
ལུང་་བདེ
བདེ་་ཆེན
ཆེན་་ཆུས
ཆུས་་ཡབ
ཡབ་་མདའ
མདའ་་ཤང
ཤང་་གིས
གིས།།

ལས་བྱེད་པའི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་ཡོངས་བསྒྲགས་དང་
ལས་ཀའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དམ་དུ་བཏང་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་་་་་་་
ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། སྟོད་ལུང་་་་་་་་་
བདེ་ཆེན་ཆུས་ཡབ་མདའ་ཤང་ཏང་ཨུད་ཀྱིས
“ལས་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་བྱང་བུའི”ལས་ཀའི་་་
ལམ་སྲོལ་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ཞིང་། ལས་བྱེད་་་་་་་་
པའི་ཉིན་རེའི་ལས་རིམ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་་་་་་
ནས་མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་པ་རེད།

“ལས་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་བྱང་བུའི”ལམ་་་
སྲོལ་ལས། ལས་བྱེད་ལས་བཟོ་ཡོངས་ལ་བློ་་་་་་
གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མི་དམངས་ལ་་་་་་་་་་་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི་དམིགས་ཡུལ་བརྟན་་་
པོར་འཛུགས་པ་དང་། འགན་འཁྲིའི་འདུ་་་་་་
ཤེས་དང་ལས་འགན་སྒྲུབ་སེམས་ཆེ་རུ་གཏོང་
བ། ལས་ཀའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལེགས་སུ་ཏན་ཏིག་་་་་

གཏོང་བ། ཉིན་རེའི་ལས་ཀ་བྱས་ཚུལ་དང་་་་་
ཕྱིར་སྐྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དོན་དངོས་ལྟར་འབྲི་
བ་དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་གསར་སྒྱུར་བྱེད་པ་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་
སྒྲུབ་སྐབས་མི་འཚོལ་སླ་བ་དང་གནས་ཚུལ་་་་་
འདྲི་ས་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་
བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད།

