藏文版

མིམི་དམངས
དམངས་ཉིན
ཉིན་རེའི
རེའི་ཚགས
ཚགས་པར
པར།

སྤྱི་ལོ
སྤྱི
ལོ་2018ལོ
ལོ་ཟླ
ཟླ་3 ཚེས
ཚེས་14 གཟའ
གཟའ་ལྷག
ལྷག་པ
པ། བོད
བོད་ས
ས་ཁྱི
ཁྱི་ལོ
ལོ་ཟླ
ཟླ་༡
༡ ཚེས
ཚེས་༢༧
༢༧ དེ
དེ་རིང
རིང་པར
པར་ངོས
ངོས་4 འདོན
འདོན་ཐེངས
ཐེངས་ 2968

ཞི་ཅིན
ཞི་
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་བཅིངས
བཅིངས་་འགྲོལ
འགྲོལ་་དམག
དམག་་དང
དང་་དྲག
དྲག་་ཆས
ཆས་་ཉེན
ཉེན་་རྟོག
རྟོག་་དཔུང
དཔུང་་སྡེའི
སྡེའི་་འཐུས
འཐུས་་
མི་་ཚོགས
མི
ཚོགས་་པའི
པའི་་ཚང
ཚང་་འཛོམས
འཛོམས་་གྲོས
གྲོས་་ཚོགས
ཚོགས་་ནང
ནང་་ཞུགས
ཞུགས་་སྐབས
སྐབས།།

ཞིཞི་་ཅིན་
ཅིན་ཕིང་
ཕིང་གིས་
གིས་ཧན་
ཧན་གོའི་
གོའི་ཙུང་
ཙུང་ཐུང་
ཐུང་གིགི་་དམིགས་
དམིགས་བསལ་
བསལ་ཕོཕོ་་ཉ་
ཀྲེང་་དབྱི་
ཀྲེང
དབྱི་རུང་
རུང་དང་
དང་མཇལ་
མཇལ་འཕྲད་
འཕྲད་གནང་
གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཚེས་12ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་་་
ཅིན་ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་་
ཧན་གོའི་ཙུང་ཐུང་གི་དམིགས་བསལ་ཕོ་ཉ་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྲུང་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ཀྲེང་་་་་་
དབྱི་རུང་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཙུང་ཐུང་ཝུན་ཙའེ་་་་་་་་་
དབྱིན་གྱིས་དམིགས་བསལ་ཕོ་ཉ་སྐུ་ཞབས་་་་་་་
ཁྱེད་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ལ་ཁྲའོ་ཞན་ལ་འཚམས་་་་་་
འདྲིར་ཕེབས་པ་དང་ཨ་རིར་སྐྱོད་ནས་ཁྲའོ་ཨ་
དབར་སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་་
གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཆེད་མངགས་བརྡ་་་་་་་་
ཁྱབ་གཏོང་བར་མངགས་པར་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་་་
ཀྱིས་དེའི་ཐད་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཡིན་པའི་་་་་་
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྔར་ནས་བཟུང་། ཕྱེད་་་་་་
གླིང་གི་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་
ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་། མཐུན་འགྲིག་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཨ་ཁྲའོ་་
དབར་འབྲེལ་གཏུག་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་་་་་་་

རེས་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པ། རང་སོ་སོའི་་་་་
དོ་ཁུར་བྱ་ཡུལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་གྲོས་མོལ་་་་་
བྱེད་པ་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱེད་
གླིང་ལ་ཉིང་རྡུལ་དང་། དམག་འཁྲུག ཟིང་་་་
ཆ་བཅས་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་་་་་་་
ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཤིག་་་
ཡིན། མིག་སྔར་ཕྱེད་གླིང་ལ་ཞི་ལྷོད་དང་སྐད་
ཆ་ཤོད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འཕྲད་པས་ཧན་གོ་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱིས་དེའི་ཐད་འབད་བརྩོན་ཧུར་ཐག་་་
བྱས་པར་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་གདེང་འཇོག་བྱ་་
རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཧན་གོ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ཁག་་་
གི་ལས་དོན་སྔར་བས་སྒྲུབ་པ་དང་ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱི“ལམ་གཉིས་མཉམ་སྐྱོད”ཀྱི་བསམ་་་
བློ་དང་དེ་བཞིན་ཕྱོགས་ཁག་གི་ཕན་ཐོགས་་་་་་
ཡོད་པའི་གྲོས་འགོ་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་་
ཕྱེད་གླིང་གི་གནད་དོན་ཆབ་སྲིད་ལ་བརྟེན་་་་་་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་འཕེལ་རིམ་ལ་སྐུལ་་
འདེད་ཀྱང་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་་་་་་་
ཅིག་ཕྱོགས་ཁག་གིས་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་དང་་་་་་
ཞིབ་ཚགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བློ་་

གྲོས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བསྐྱར་མ་་་་་་
བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཐོན་པའི་གནད་་་་་་་
དོན་སྣ་ཚོགས་དང་འགལ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་་་་་་
འོས་འཚམ་ངང་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས། ང་་་
ཚོས་ལྷོ་བྱང་གི་འགོ་གཙོ་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་་་་་་
དང་ཁྲའོ་ཨ་དབར་སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་བྱེད་པ་་་་་
དང་འབྲེལ་ཕྱེད་གླིང་ལ་ཉིང་རྡུལ་མེད་པའི་་་་་་
འཕེལ་རིམ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་ཕན་་
ཚུན་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་གཏན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་་
ཐད་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་གྱི་ཕན་རིམ་ཐོན་རྒྱུའི་
རེ་སྒུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་་་་་
ན་མི་འགྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད། གལ་ཏེ་་་་
ཕྱོགས་ཁག་གིས་ཕྱེད་གླིང་ལ་ཉིང་རྡུལ་མེད་པ་
དང་དེ་བཞིན་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་གི་རྩ་བའི་་་་་
དམིགས་ཚད་ལ་དམིགས་ཚེ། ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་་་
གླིང་འདི་ཉིད་དཔྱིད་ཀ་ཤར་ནས་མེ་ཏོག་རྣམ་
པར་བཞད་པའི་དུས་ཤིག་འཆར་ངེས་ཡིན་་་་་་་
ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
(བདེ་དབང་དང་ལྷ་དབང་གིས་སྒྱུར་་་་་་་་
ཞུས་བྱས)

དམག་དམངས་
དམག་
དམངས་མཉམ་
མཉམ་འདྲེས་
འདྲེས་འཕེལ་
འཕེལ་རྒྱས་
རྒྱས་གཏིང་
གཏིང་ཟབ་
ཟབ་འགྲོ་
འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་
སྐུལ་འདེད་
འདེད་ཏན་
ཏན་
ཏིག་་བཏང་
ཏིག
བཏང་ནས་
ནས་ཀྲུང་
ཀྲུང་གོའི་
གོའི་ཕུགས་
ཕུགས་འདུན་
འདུན་དང་
དང་དམག་
དམག་དཔུང་
དཔུང་སྟོབས་
སྟོབས་ཆེར་
ཆེར་གཏོང་
གཏོང་
བའི་་ཕུགས་
བའི
ཕུགས་འདུན་
འདུན་མངོན་
མངོན་འགྱུར་
འགྱུར་ཡོང་
ཡོང་ཆེད་
ཆེད་སྒུལ་
སྒུལ་ཤུགས་
ཤུགས་སྟོབས་
སྟོབས་ཆེན་
ཆེན་དང་
དང་འཐབ་
འཐབ་ ལི་ལི་ཁེཁེ་་ཆང་
ཆང་དང་
དང་། ལིལི་་ཀྲན་
ཀྲན་ཧྲུའུ།
ཧྲུའུ། དབང
དབང་་དབྱང་
དབྱང་། ཝང
ཝང་་ཧུའུ་
ཧུའུ་ཉིང་
ཉིང་། ཀྲའོ
ཀྲའོ་་ལེལེ་་ཅིཅི།།
ཇུས་་ཀྱིཀྱི་་འདེགས་
ཇུས
འདེགས་སྐྱོར་མཁོ་
མཁོ་འདོན་
འདོན་བྱེད་
བྱེད་དགོས་
དགོས་ཞེས་
ཞེས་ནན་
ནན་བཤད་
བཤད་གནང་
གནང་བ་རེད།
རེད། ཧན
ཧན་་ཀྲེང་
ཀྲེང་བཅས་
བཅས་ཁག་
ཁག་སོསོ་་སོར་
སོར་རྒྱལ་
རྒྱལ་ཡོངས་
ཡོངས་མིམི་་དམངས་
དམངས་འཐུས་
འཐུས་ཚོགས་
ཚོགས་ཀྱིཀྱི་་ཚོགས་
ཚོགས་
འདུའི་་འཐུས་
འདུའི
འཐུས་མིམི་་ཚོགས་
ཚོགས་པ་ཁག་
ཁག་གཅིག་
གཅིག་གིགི་་གྲོས་
གྲོས་ཞིབ་
ཞིབ་ནང་
ནང་ཞུགས་
ཞུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཚེས་12གྱི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་་་་་་་་
དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་་་་་
ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལི་ཁེ་ཆང་དང་། ཀྲུང་་་་་་་
གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ལི་་་་་
ཀྲན་ཧྲུའུ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་་་་་་་
ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་་་་
ལི་གཞོན་པ་དབང་དབྱང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་་་
དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཀྲུང་དབྱང་་་་་་
ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་ཧུའུ་ཉིང་། ཀྲུང་་་་་་་་
གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཀྲུང་
དབྱང་སྒྲིག་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཀྲའོ་ལེ་ཅི། ཀྲུང་་་་་
གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཧན་

ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་་་་་་
ཕིང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེའི་འཐུས་་
མི་ཚོགས་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཞུགས་ཤིང་། འདི་ནི་ཚོགས་འདུ་མ་འཚོག་གོང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚོགས་ཞུགས་འཐུས་མིར་བྱམས་བརྩེའི་ངང་་་་་་་་་་་
མཇལ་འཕྲད་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་
གསལ། ཚེས་12ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་
དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་་་
ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་་་་་་་
བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་་་་་་་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་
དམག་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེའི་་་་་་་་
འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་ཚང་འཛོམས་གྲོས་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ནང་ཞུགས་སྐབས་དམག་དམངས་་་་་་་་་་
མཉམ་འདྲེས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་ལག་་་་
བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འཐབ་ཇུས་མ་ལག་དང་ནུས་པ་གྲུབ་པའི་ལྡོག་་
མེད་ཀྱི་གདམ་ག་ཞིག་ཡིན་ལ་དུས་རབས་་་་་་་་་་
གསར་པའི་ཏང་གི་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་་་་
གཏོང་བའི་དམིགས་ཚད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་་་་་
པའི་ལྡོག་མེད་ཀྱི་གདམ་ག་ཡང་ཡིན་པས་འཐབ་
ཇུས་ཀྱི་ཁྲིད་སྟོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་། སྒྱུར་་་་་་
བཅོས་གསར་གཏོད་ལ་ཤུགས་སྣོན། དམག་་་་་
དཔུང་དང་ས་གནས་མཐུན་སྦྱོར་ལ་ཤུགས་་་་་་་་
སྣོན། ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་
བཅས་བརྒྱབ་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་་་་་་་་་
དམག་དམངས་མཉམ་འདྲེས་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་་
གཏིང་ཟབ་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཧུར་་་་་་་
ཐག་བཏོད་དེ་ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན་དང་་་་་་་་
དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་ཕུགས་་་་་
འདུན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་སྒུལ་ཤུགས་་་་་་་་་
སྟོབས་ཆེན་དང་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་་་་

བྱེད་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་ཚོགས་རར་ཕེབས་སྐབས་་་་་་་
ཚོགས་ར་ཡོངས་ནས་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་་་་་་་་
ཐལ་མོའི་རྡེབ་སྒྲ་གྲགས། ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་་་་་་་
ཚང་མར་བྱམས་བརྩེའི་ངང་ཕྱག་བཏང་་་་་་་་་་་་
གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་་་་
དམག་དང་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེའི་་་་་་་་
འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་དང་་་་་་་་
ལྷན་དུ་རྒྱལ་དོན་གླེང་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་་
ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལི་ཧུའོ་ཧུའེ་དང་།
ཀུའོ་ཕུ་ཤའོ། ཀྲང་ཞུའེ་ཡུས། ཝང་ཧུའེ་ཆིང་།
གཡང་མཚོ་དགེ་བཤེས། ལི་ཝེ། ཀྲུའུ་ཁྲེང་།
ཝང་ཉིང་སོགས་འཐུས་མི་8ཀྱིས་དམག་་་་་་་་་་་་་
དམངས་མཉམ་འདྲེས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་
བ་དང་། དངོས་འཐབ་ཅན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ལ་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་་་་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་མྱུར་་་་་་་་་་་་
གཏོང་བ། སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་་་་་་་་་་་
བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། དྲག་ཆས་་་་་་་་
ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེའི་སྒྱུར་བཅོས་ཡག་པོ་བྱེད་་་
པ། དམག་ཞབས་ཐིམ་པའི་དམག་མིའི་དོ་་་་་་་་
དམ་འགན་ལེན་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་བསམ་་་་
འཆར་དང་གྲོས་འགོ་བཏོན་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འཐུས་མི་ཚོ་དང་སྤེལ་རེས་་་་་་
གཏིང་ཟབ་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་་་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་བཀའ་འདྲི་གནང་བས་་་་་་་་
ཚོགས་རར་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་་་་་་་་་

གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་རྣམ་པ་འཁྲུག་ཆ་་་
དོད་པོ་བྱུང་བ་རེད།
འཐུས་མི་ཚོས་གཏམ་བཤད་གནང་རྗེས་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་་་་་་་་་་་
གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་་་་་་་
བཅུ་དགུ་པ་འཚོགས་ཚུན་དམག་ཡོངས་ཀྱིས་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་་་་
ཀྱི་ཐབས་ཇུས་མཛུབ་སྟོན་ལག་བསྟར་མཐའ་་་་
གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་་་་་་
བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་ལག་་་་་་་་
བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད་པ། དུས་རབས་གསར་་་་
པའི་ཏང་གི་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་་་་
བའི་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་གཏིང་་་་
ཟབ་བྱེད་པ། དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་་་
དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དམིགས་
ཚད་དང་མི་དམངས་དམག་དཔུང་དེ་ཕྱོགས་་་་
ཡོངས་ནས་འཛམ་གླིང་གི་དམག་དཔུང་རྩེ་གྲ་་་
ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུར་དམིགས་པ་བཅས་བྱས་་་་་་་་
ནས་དམག་སྦྱོང་དམག་གྲབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་
རྒྱག་པ་དང་། རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དཔུང་་་་་་་
སྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། ཕྱོགས་་་་
ཡོངས་ནས་དམག་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུར་དམ་་་་་་་་
འཛིན་བྱེད་པ། རྒྱལ་སྲུང་དང་དམག་དཔུང་་་་
དེང་རབས་ཅན་མགྱོགས་མྱུར་འཛུགས་པ་་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ཏེ་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་་་་་་་་་་་་
གཏོང་བའི་བྱ་གཞག་ལ་གོམ་སྟབས་གསར་པ་་་
སྤོས་ནས་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་མངོན་པ་བྱེད་་
དགོས་ཞེས་བསྟན་གནང་བ་རེད།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)

ཀྲེང་བཅས་ཁག་སོ་སོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་འཐུས་མི་ཚོགས་་་
པ་ཁག་གཅིག་གི་གྲོས་ཞིབ་ནང་ཞུགས་པ་རེད།
ལི་ཁེ་ཆང་ཧུའུ་ནན་གྱི་འཐུས་མི་ཚོགས་་་་
པའི་གྲོས་ཞིབ་ནང་ཞུགས་ཤིང་། ཁོང་གིས་་་་་་
འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ལྔའི་རིང་བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་
ཕིང་གིས་སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་་་་་་་་་་
དབྱང་གི་འགྱུར་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་་
འོག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་་་་་་་་
རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ལ་་་་་་་་
གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཐོབ་ཡོད། ཨུ་་
ཡོན་ཀྲང་ཀྲང་ཏེ་ཅང་གིས་གནང་བའི་ལས་་་་་་
དོན་སྙན་སྒྲོན་ལ་རྦད་དེ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་

གསུངས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཧུའུ་ནན་གྱིས་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་མཉམ་ཞིང་། གང་ལེགས་མ་
བྱུང་བའི་བར་གྱི་གནད་དོན་ནུས་ཤུགས་ཡོད་་
རྒུས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་པའི་ཁར།
མུ་མཐུད་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལས་་་་་་
གཏོད་གསར་གཏོད་ལ་ཕན་པའི་ཁྲིམས་སྐྱོང་་་
དང་། དྲང་གཞག སྟབས་བདེ་བཅས་ཀྱི་་་་་་་་
ཚོང་གཉེར་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གཏོད་རྒྱུ་དང་།
དངོས་ཚན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱོགས་སྒྱུར་རིམ་་་
སྤོར་ལ་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་རྒྱུ།
སྔོན་ཐོན་གྱི་སྒྲིག་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་རྩོད་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་་་་་་་
སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་་་་་
པ་རེད། (པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)

རྒྱལ་་ཡོངས
རྒྱལ
ཡོངས་་སྲིད
སྲིད་་གྲོས
གྲོས་་སྐབས
སྐབས་་བཅུ
བཅུ་་གསུམ
གསུམ་་པའི
པའི་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་ཐེངས
ཐེངས་་དང
དང་་པོའི
པོའི་་ཀྲུའུ
ཀྲུའུ་་ཞིཞི་་ཚོགས
ཚོགས་་
པའི་་རྒྱུན་ལས
པའི
ལས་་ཀྲུའུ
ཀྲུའུ་་ཞིའི
ཞིའི་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུའི
འདུའི་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་ཐེངས
ཐེངས་་དང
དང་་པོཔོ་་འཚོགས
འཚོགས་་པ།
རྒྱལ་་ཡོངས
རྒྱལ
ཡོངས་་སྲིད
སྲིད་་གྲོས
གྲོས་་སྐབས
སྐབས་་བཅུ
བཅུ་་གསུམ
གསུམ་་པའི
པའི་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་ཐེངས
ཐེངས་་དང
དང་་པོའི
པོའི་་ཀྲུའུ
ཀྲུའུ་་ཞིཞི་་
ཚོགས་་པས
ཚོགས
པས་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་ཐེངས
ཐེངས་་གཉིས
གཉིས་་པ་འཚོགས
འཚོགས་་པ།
དབང་་དབྱང
དབང
དབྱང་་གིས
གིས་་གཙོ
གཙོ་་སྐྱོང
སྐྱོང་་གནང
གནང་་བ། ཚོགས
ཚོགས་་འདུའི
འདུའི་་ཐོག
ཐོག་་འབྲེལ
འབྲེལ་་ཡོད
ཡོད་་གྲོས
གྲོས་་འགོའི
འགོའི་་གསལ
གསལ་་བཤད
བཤད་་ཉན
ཉན་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་་་་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་་་་་་
ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་་
ཀྲུའུ་ཞིའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་་་་
དང་པོ་ཚེས་12ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་པེ་ཅིང་དུ་་་་་་་་་་་་་
འཚོགས་ཤིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་་་་་་་
སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་་་་་་་་་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་་་་
དང་པོའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་་
སྐྱོང་བ་དབང་དབྱང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་་་་་་་
སྐྱོང་གནང་བ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་་
གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་འདེམས་བསྐོ་བྱ་་་
ཐབས(འཆར་ཟིན)དང་། སྲིད་གྲོས་སྐབས་་་་་
བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་་
གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། དྲུང་ཆེ།
རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་གྲོས་འགོའི་འོས་་་་་་
མིའི་མཚན་ཐོ(འཆར་ཟིན) རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་
ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་སྐོར་གྱི་སྲིད་་་་་
གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་་་་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་་
གྲོས་ཆོད(འཆར་ཟིན) ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་་་་་་
ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྒྲིག་ཡིག་་་་་་་

བཟོ་བཅོས་འཆར་ཟིན་སྐོར་གྱི་སྲིད་གྲོས་་་་་་་་་་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་་་་་་་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་གྲོས་་
ཆོད(འཆར་ཟིན) སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་་་་་་་་་་་
གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་་་་་་་
ཆོད(འཆར་ཟིན)བཅས་ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་་་་
དང་། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གོང་གསལ་གྱི་་་་་་་་་་
འཆར་ཟིན་དག་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་་་
བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་་་
ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་་་
པར་གྲོས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་སྐྱེལ་རྒྱུའི་གཏན་་་་་་་་་་་་་་
འབེབས་བྱས་པ་རེད།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་3ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཚེས་12ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་སྲིད་གྲོས་་་་་་་་་་་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་་་་་་་
ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུའུ་་
ཞི་ཚོགས་པས་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་་
གཉིས་པ་འཚོགས་པ་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་་་
དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་ཡོངས་་་་་་
སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་འདུ་་་
ཐེངས་དང་པོའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་་་་་་་
འདུ་གཙོ་སྐྱོང་བ་དབང་དབྱང་གིས་ཚོགས་་་་་་་
འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་་

གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་འདེམས་བསྐོ་་་་་་་་
བྱེད་ཐབས（འཆར་ཟིན）གྲོས་ཞིབ་བྱས་ནས་་་
རྩ་དོན་ཐོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་། སྲིད་་་་་
གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་་་་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་། ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་་་
པ། དྲུང་ཆེ། རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་བཅས་ཀྱི་གྲོས་
འགོའི་འོས་མིའི་མཚན་ཐོར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་་་
བ། རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་་་་་
སྙན་སྒྲོན་སྐོར་གྱི་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་་
པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་་་་་་
འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་གྲོས་ཆོད（འཆར་་་་་་་་་་་་་
ཟིན）དང་། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་་་་་་་
གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྒྲིག་ཡིག་བཟོ་བཅོས་་་
འཆར་ཟིན་སྐོར་གྱི་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་་་་་་་་་་
གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་གྲོས་ཆོད（འཆར་
ཟིན） སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱལ་་
ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་
དང་པོའི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཆོད（འཆར་་་་་་་་་་་་་་
ཟིན）བཅས་ལ་གྲོས་ཞིབ་བྱས་པ་རེད། ཚོགས་་
འདུའི་ཐོག་གོང་གསལ་གྱི་འཆར་ཟིན་དང་་་་་་་
མཚན་ཐོ་ཨུ་ཡོན་ཚང་མར་གྲོས་བསྡུར་དང་་་་་་
གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། སྒྲོན་
ལགས་ཀྱིས་ཞུས)

