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དགོས་མིཁ་ོདང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞ་ིའད་ིནི། མིིའ་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རང་རེའ་ིཤེས་རིག་འད་ིཉེིད་འཇིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའ་ིའཕྲེིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིིའ་ིསྤྱི་ིཚོོགས་སུ་ཞ་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡིོན་འདྲིེན་པའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིིན་

ཞསེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆགོ་པ་ཡིནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབས་མི་ཕྱི་ིཚོད་ལྡན་ཞིག་གཞ་ིརྩིར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩིོན་བྱེད་འོས་ཤིང་། ད་ེཡིང་སྔོོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩིོམི་

པ་པོ་རང་ཉེིད་དམི། ཡིང་ན་གཞན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚོད་ལྡན་བཏོང་སྟེ་རྐོོ་བ་ཡིིན་པས་ཤིང་པར་

རྣམིས་སྤྱིིའ་ིཆ་ནས་དག་པོར་བརྩི་ིཆོག་པ་ཡིིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩིོམི་སྒྲིིག་ཁང་ནས་ཀྱིང་མི་དཔ་ེ

ཚོད་ལྡན་འཚོོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིིག་འབྲུ་གཅོིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟོ་ོབཅོོས་མིེད་པར་སོར་བཞག་བྱ་

རྒྱུ་རྩི་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མི་ཕྱི་ིཇ་ིམི་ཇ་ིབཞནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡིདོ་པ་དང་། མི་

ཕྱི་ིཚོད་ལྡན་ལག་སོན་མི་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡིོང་བར་བརྩིོན་བཞིན་ཡིོད། གལ་ཏོ་ེམི་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མིངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡི་ིག་ེཆད་ལྷག་བྱུང་བ་

སགོས་ལ་གཤམི་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམིཆན་བཀདོ་ཡིདོ།

རྩིམོི་སྒྲིགི་ཁང་འད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱརོ་བྱས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མིཐོང་ན་འཕྲེལ་མིར་ལེགས་བཅོོས་ཡིོང་བའ་ིཆེད་དུ་ང་ཚོོའ་ིཡིིག་འབྲིེལ་དྲི་བྱང་ serajeyrigzo-

dchenmo@gmail.com འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་འབྲིེལ་བ་གནང་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ི

ནས་ཀྱིང་གང་མིགྱིོགས་པར་གཞིར་བསྐྱོར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒྲིིག་ཞུས་ཏོེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་

གཏོངོ་ངསེ་ཡིནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མིཛིོད་ཆནེ་མིོའ་ིརྩིོམི་སྒྲིགི་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །ཡིགི་བསྐུར་གྱི་ིརྣམ་གཞག་མད་ོཙམ་བརྗོདོ་པ་ 

མ་ེཏོགོ་ཕྲེངེ་བ་ཞེསེ་པ་བཞུགསེ་སེ།ོ །

ན་མི་ོགུ་རུ་པདྨ་མིཉྫུ་ཤྲཱི་ིབཛྲ་ཏཱིཀིྵཱ་ཡི། 

འདིར་ཡིགི་བསྐུར་གྱི་ིརྣམི་གཞག་ཅུང་ཟོད་བཤད་ན། བྲི་ིགཞ་ིཤགོ་བུ་ལ་ལྟོསོ་

པའ་ིརྣམི་གཞག །བྲི་ིབྱ་ཡི་ིགེའ་ིགཟུགས་བརྙིན། ཚོགི་གསི་བརྗོདོ་ཚུལ། མི་ིནརོ་བའ་ི

ཕྱིག་རྒྱ་འདེབས་ཚུལ། ལྟོེབ་ལུགས། རྟེེན་བཅོས་འགོད་ཚུལ། དམི་རྒྱ་བྱ་ཚུལ་ཏོ་ེ

རྒྱལ་སྲོདི་རནི་པ་ོཆེའ་ིགྲོངས་སུ་ཡིདོ་པ་ལས།

༈ དང་པ་ོབྲི་ིགཞ་ིརྒྱུ་ཅོ་ིཙམི་བཟོང་བ་ཞ་ེསའམི་དོན་ཆ་ེབ་ཡིིན་ཡིང་ཐམིས་

ཅོད་དུ་དེང་སང་གྲོགས་པ་ཤོག་དཀར་སྤུས་ལྡན་ལ། སྟོད་མི་ིས། སྨོད་རང་ས་བྱས་

པའ་ིག་ོབས། ཞུ་ཡུལ་ཅོ་ིཙམི་ཆ་ེབ་ད་ེཙམི་སྟདོ་ཆ།ེ སྨོད་ཆུང༌། བཀའ་ཤགོ་སགོས་ལ་

སྨོད་ཡིངས་པོར་བྱ། ཞ་ེས་རབ་ལ་ཡི་ིག་ེམིཐ་ོགང་གིས་འཐུས་ན་སྟོད་དུ་མིཐ་ོགང༌། 

འབེབས་ལ་མིཐ་ོགང་སྟེ་མིཐ་ོགསུམི་པ་ལྟོ་བུའམི། སྟོད་ཕྱིོགས་དེ་ལས་ཆེ་ཡིང་མིི་

སྐྱོནོ། 

དབུ་འཛིནི། ༢ འད་ིལྟོ་བུའམི། ༄༅། ། ལྟོ་བུ་གང་རགིས་པའ་ིརྗོསེ་ཆ་ེབརྗོདོ་

ཇ་ིཙམི་སྤེེལ་བ་ཤོག་བུའ་ིསུམི་གཉེིས་ལས་མི་བརྒལ་བ་ཙམི་བྱུང་ན་བདེ། མིིན་ཀྱིང་
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འཇུ་མིི་ཕམི།

ད་ེའོག་ཞུ་གསོལ་ཞེས་པའ་ིབར་ཕྲེེང་གཅོིག་ལ་ཤོང་ཙམི་བྱ། ཆ་ེབརྗོོད་མིང་པ་ོདང་

ཚོིགས་བཅོད་ལྟོ་བུ་ཕྲེེང་གཉེིས་གསུམི་བྱས་ནས་མིཐའ་ཡི་ིའོག་ཏུ། ཞུ་གསོལ་དང་

འབེབས་བྱས་ཀྱིང་ཆོག །ཡིིག་མིགོ་ངོས་སོར་བཞི་ཙམི་བྱས་ན་མིཇུག་ཏུ་སོར་

གཅོིག་གམི་གཉེིས་སམི་ཕྱིེད་གཉེིས་ལྟོ་བུ་ཡིོད་པར་བྱ། ཡིིག་ཕྲེེང་ག་ིབར་དོག་པ་ཞ་ེ

ས། ཡིངས་པ་ཞ་ེས་མི་སྦྱར་བ་ཡིིན། མིདོར་ན་སྟོད་ཀྱི་ིས་སྟོང་དང་འབེབས་མི་ིས། 

སྨོད་ཀྱི་ིས་སྟངོ་དང་ཡི་ིག་ེརང་ག་ིས་ཡིནི་པས་ད་ེལུགས་ཀྱིསི་དཔྱད། ཁྲོ་ིདྲུང་དུ། ཞསེ་

པ་ལྟོ་བུ་ལ་གུས་པའ་ིཞུ་གསོལ་ལྟོ་བུའ་ིཡིིག་མིགོ །ཁྲོ་ིཡི་ིའོག་ཏུ་བཞག་ན་ཞ་ེས་ཆེ། 

དྲུང་འགོ་འབྲིངི༌། ཏུ་འོག་ཐ་མི་ལྟོ་བུའ་ིརགིས་བསྒྲིསེ་ནས། ཡིགི་ཕྲེངེ་ལྟོག་འགོ་བསྣལོ་

བ་རང་ག་ིདབང་སོགས་ཐབོ་པའ་ིབློ་མིའམི། མིག་ོབདག་ག་ིདཔནོ་ཆནེ་ལྟོ་བུའ་ིམིཚོནོ་

པས་ཞ་ེས་ཆ།ེ མི་བསྣལོ་བ་ད་ེལས་ལྡགོ །ཕྱིག་ཏུ། ཟོརེ་རགིས་དང༌། རང་ལས་དམིན་

གྲོས་ལ་བཀྱིག་ཕབ་མི་ིདགསོ་པས་དཀྱུས་མིར་བྲིསི་པས་ཆགོ་ག ོ།

༈ གཉེསི་པ་ཡི་ིག་ེལ་རྫབ་དང༌། འབྲུ་ཚོ། ཡིགི་ཆནེ་ན་ིབཀའ་ཤགོ་ལྟོ་བུ་དང་། 

གཏོན་འཇག་ག་ིཡི་ིག་ེལ་སྦྱར། ད་ེམིནི་འབྲུ་ཆུང་སྒྲིསོ་ལགེས་པས་བྲི་ིབར་བྱའ།ོ །

༈ གསུམི་པ། ཡུལ་ཆསེ་མིཆགོ་མིཆགོ་དང༌། དའེ་ིགཤམི་དང༌། འབྲིངི་དང༌། 

ཆེན་པ་ོཙམི་དང༌། རང་དང་མིཉེམི་པ་དང༌། རང་ལས་དམིན་པ་ལ་རང་བཞིན་བསྐུར་

བ་དང༌། རང་ལས་དམིན་པ་ལ་བཀའ་བགོ་བ་ལྟོ་བུའི་བཙན་ཡིིག་གི་སྐབས་དང་

བདུན་ལས། 

དང་པ་ོབཞ་ིལ། ཐོག་མིར་གང་ལ་བསྐུར་ཡུལ་གྱི་ིཆ་ེབ་བརྗོོད་པ། གཉེིས་པ་

འདུད་པ་དང་བཅོས་པའ་ིརྣམི་འགྱུར་གྱི་ིཚོགི །གསུམི་པ་ཁམིས་བད་ེསྟོན་པ་ལ་ཆ་ེབ་
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བརྗོོད་པའ་ིཚོིག །བཞ་ིཔ་རང་ག་ིགནས་ཚུལ་མིཚོོན་པ་ལ་གོང་ག་ིབཀའ་དྲིིན་དྲིན་

སྟབས་སུ་གྱུར་པ། ལྔ་པ་སྐབས་ཀྱི་ིདངསོ་དནོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས་པ། དྲུག་པ་སློད་

ཆར་དགེ་བའི་རྟེེན་འབྲིེལ་ཞུ་བ། བདུན་པ་ཞུ་མིཚོོན་གྱིི་རྟེེན་མིིང་སྤེེལ་བ་སྟེ་བདུན་

ལས། 

དང་པོ་ཡུལ་མིཆོག་གི་ཡིང་རང་ས་དེའང་ཆོས་སྲོིད་ཀྱིི་ལུགས་གཉེིས་ཀྱིི་

མིངནོ་པར་མིཐ་ོབ་གཉེིས་ཡིདོ་པའ།ི དང་པ་ོལ་དཔརེ་ན། ཆ་ེབརྗོདོ་ཀྱི་ིམིཐར། ཞབས་

པད་ལྷ་བརྒྱའ་ིགཙུག་ག་ིནོར་བུས་བཏོེགས་པའ་ིཁྲོ་ིའཕང་མིཐོན་པོའ་ིཉེ་ེདྲུང་དུ། ཞེས་

པ་ལྟོ་བུ། ཞབས་པད་དེ་ཁྲོི་འཕང་མིཐོན་པོར་བཀོད་ནས། སློར་དེ་ཡིང་ལྷ་བརྒྱའི་

གཙུག་གསི་བརྟེནེ་པ་དང༌། དའེ་ིཡིང་ཉེ་ེདྲུང་ངམི་དམིའ་ཤསོ་སུ་ཞསེ་པ་ལྟོ་བུའ།ི ཞ་ེས་

བཞ་ིབཏུད་འདྲི་བའ།ོ །

དེའི་གཤམི་ལ། ཞབས་པད་ལྷ་བརྒྱའི་གཙུག་གིས་མིཆོད་པའི་ཉེེ་དྲུང་དུ། 

ཞསེ་པ་ལྟོ་བུ། ཞབས་པད་རྐྱང་བ་ལ་མི་ིཐུག་པར་ཆ་ེབརྗོདོ་བྱས་པ་དང༌། དའེ་ིཡིང་ཉེ་ེ

དྲུང་ལྟོ་བུའ་ིཞ་ེས་སུམི་བཏུད་འདྲི་བའ།ོ །

འབྲིངི་ལ། ཞབས་ཀྱི་ིཔདྨ་ོམིངནོ་པར་མིཐ་ོབའ་ིདྲུང་དུ། ཞསེ་སགོས་དང༌། 

ཐ་མི་ལ་ཞབས་དྲུང་དུ། ཞེས་པ་རྐྱང་པས་ཆོག་ཅོིང༌། དེས་རིགས་འགྲོེས་ཏོ་ེ

སྲོིད་ཀྱིིས་མིངོན་པར་མིཐོ་བ་ལའང༌། ཆེན་པོ་མིཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། ཆེ་བརྗོོད་ཀྱིི་

མིཐར། ཞབས་སེན་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཕྲེན་དྲིེགས་པའ་ིསྤྱི་ིབོར་མིཛིེས་པའ་ིཁྲོ་ིའཕང་

མིཐནོ་པའོ་ིདམིའ་ཤསོ་སུ། ཞེས་པ་ལ་སགོས་པས་མིཚོནོ་ཏོ་ེཤསེ་པར་བྱའ།ོ ། 

གཉེིས་པ་དད་བརྒྱས་ཕྱིག་འཚོལ་བ་དང་བཅོས་ཏོེ་གུས་པས་ཞུ་གསོལ་
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འཇུ་མིི་ཕམི།

སོགས། གང་དང་བསྟུན་པའ་ིཇ་ིའོས་དང༌། ཞ་ེས་ཆེར་མི་ིདགོས་ན་ཕྱིག་མིེད་པར་

གུས་ཞུས་དང༌། ཞུ་གསོལ་ཙམི་གྱིིས་ཆོག །སྔོར་ནས་རྒྱུས་མིེད་རིགས་ལ་གུས་

ཞབས་སྐྱོབས་འགོ་པ་ཆ་ེག་ེམི་ོནས་དད་ཕྱིག་དང་བཅོས་ཏོ་ེཞུ་བ་ལྟོ་བུ་བྱ། 

གསུམི་པ་སྐུ་ཁམིས་དྭངས་པ་དང་མིཛིད་འཕྲེིན་གང་ལ་དབང་བ་ད་ེརྒྱས་པའ་ི

ཚུལ་ལ་གཟུགས་ཅོན་གྱིི་རྒྱན་ལྟོ་བུས་ཇི་མིཛིེས་ཀྱིི་ལམི་ནས་དྲིངས་ཏོེ་དེ་ལྟོ་བུ་

བཀའ་དྲིིན་ཆ་ེཞེའམི། ཡི་ིརང་བའ་ིཚུལ་བརྗོོད། རང་ལ་ཡིིག་བསྐུར་སོགས་ཀྱི་ིལན་

ཡིིན་ན། ལེགས་པར་འཕྲེོད་ཚུལ་དང༌། ཡི་ིགེའ་ིདོན་དང་མིཐུན་པའ་ིལན་བཅོས་ཇ་ི

འསོ་བྱ། 

བཞ་ིཔ་རང་ག་ིགནས་ཚུལ་ཇ་ིའོས་དང་། གོང་ག་ིབཀའ་དྲིིན་ལ་བརྟེེན་ཚུལ། 

དཔེར་ན་ཕྲེན་གྱི་ིན་བའང༌། དམི་པ་གང་ག་ིཐུགས་རྗོ་ེཚོད་མིེད་པའ་ིགྲོིབ་བསིལ་ལ་

བད་ེབར་འཚོ་ོཞངི་གནས་ལྟོ་བུའམི། རྒྱལ་པ་ོདང་བློ་མི་ད་ེཙམི་ཞ་ེས་མི་ིདགསོ་རགིས་

ལ། སྐྱོབས་གསུམི་གྱི་ིབྱིན་མིཐུས་འབྱུང་ལུས་རྣལ་མིར་གནས་ཤིང་དག་ེབློ་ོམི་བོར་

ཙམི་དུ་མིཆིས། ཞེས་པ་ལྟོ་བུ་དང༌། འདྲིིས་ཆ་ེན། ནང་ལུགས་ཀྱིིས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེ

དགོས་སྨྲ་འསོ་ཀུན་འབྲི།ི 

ལྔ་པ་སྐབས་ཀྱིི་ཞུ་དོན་ལ། ཆེད་དུ་ཞུ་བ་ལྟོ་བུའི་མུར་ཞུ་དོན་བཅུག་ལ། 

ཐུགས་རྗོསེ་མི་ིའདརོ་བར་སྐུ་མིཁྱེནེ་མིཁྱེནེ་སགོས་གསལོ་བ་འདབེས། 

དྲུག་པ་སློད་མིའ་ིཆར་ཡིང་ཞེས་པ་ལྟོ་བུའ་ིམུར་སྐུ་ཁམིས་བཟོང་ཞིང་མིཛིད་

འཕྲེིན་རྒྱས་པའི་ཚུལ་རྒྱན་གྱིི་ལམི་ནས་དྲིངས་ཏོེ། མིཇུག་ཏུ་དེ་ལྟོར་འགྱུར་བར་

གསལོ་བ་འདབེས་པ་ལགས་ན་ཐུགས་རྗོསེ་ར་ེའབྲིས་དནོ་སྨོནི་དུ་མིཛིད་པར་འཚོལ། 
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ཞསེ་པ་ལྟོ་བུ་སགོས་སྐྱོབས་ཞུས་དང་ཤསི་བརྗོདོ་ཇ་ིམིཛིེས་བྱ། ཡིགི་ལན་ལྟོ་བུ་ཡིནི་

ན་སྐུ་ཁམིས་བཟོང་པའ་ིངོས་ནས་གསུང་བྲིིས་ཀྱི་ིརྒྱུན་མི་ིཆད་པར་སྩོོལ་བ་རྒྱན་གྱི་ི

ལམི་ནས་དྲིངས་ཏོ་ེབྱ། 

བདུན་པ་སྔོ་མི་དང་སྦྲེེལ་ཏོེ་ཐུགས་བརྩིེས་རྗོེས་སུ་སྐྱོོང་བའི་རྟེེན་འབྲིེལ་ཞུ་

མིཚོོན་དུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་སོགས་རྣམི་གྲོངས་བྲིིས་ཏོེ་གུས་ཕུལ་ལམི། ས་

གནས་ཆ་ེག་ེམི་ོནས་ཟླ་ཚོསེ་འད་ིལ་ཕུལ་ཞསེ་པ་ཙམི་ལས། ཞ་ེས་ཆ་ེབ་དགསོ་གྲོས་

ལ་འབུལ་མིཁན་གྱི་ིམིངི་མི་ིབྲི།ི གལ་ཏོ་ེའབྲི་ིན་ཕྱི་ིརུ་བྲི་ིབར་བྱའ།ོ །ད་ེལ་ཕུལ་ཞསེ་པ་

ལྟོ་བུ་ལ། གངོ་ག་ིམིག་ོརྒྱན་དང་འཚོམིས་པར་གུས་པས་ཕུལ་ལྟོ་བུ་རྣམིས་མིས་རིམི་

དུ་བསེགས་ནས་བརྩིེགས་ཏོ་ེབཞ་ིཕབ་པ་རབ། ཐ་ནའང་དཀྱུས་མིར་བྲིིས་པའ་ིཕུལ་

གྱི་ིཕྱི་ིཚོགེ་མིར་གྱུ་བ་ཙམི་བྱ། 

འདིར་ཞུ་ཁྲོ་ལྟོ་བུ་ལ་དང་པ་ོདང་གཉེིས་པ་ཡིན་སྔོར་ལྟོར་ལ། ད་ེནས་སྐབས་

ཀྱི་ིཞུ་བ་བགྱིསི་ཏོ།ེ དེའ་ིདནོ་ལ་གསལོ་བ་བཏོབ་པ་སྟ་ེགསུམི་པ་ོཁ་ོནས་ཆགོ་ག ོ།

གཞན་བློ་དཔོན་དངོས་མིཇལ་གྱི་ིཁྲོ་ིསྟོན་དང༌། དབང་ཡིོན་ལྟོ་བུ་ལ། དང་པ་ོ

གཉེིས་འདྲི་ལ། ད་ེནས་སྐབས་ཀྱི་ིདོན་བཅུག་ཅོིང་མིཐར་དངོས་རྫས་སྤེེལ་ཏོ་ེཤིས་པ་

བརྗོདོ་པར་བྱའ།ོ །

ཡིང་ན་ཁྲོ་ིའབུལ་སོགས་ལ་ཐོག་མིཐའ་ཚོིགས་བཅོད་དང༌། བར་དུ་ཞུ་འོས་

དང༌། འབུལ་ལམི་བྲི།ི མི་ཡིག་སགོས་སྔོ་མི་གཉེསི་ཀྱི་ིརྗོསེ་སུ། སྐབས་ཀྱི་ིཞུ་བྱ་དང༌། 

བསྐུར་རྒྱུ་རྣམིས་བྲི་ིབ་ལས་གཞན་མི་ིཐོབ་པ་སོགས་རིགས་པས་དཔྱད། དག་ེལས་

དགའ་སྟོན་གྱིི་རིགས་དེ་དག་གི་ཐོག་མིཐའ་བར་གསུམི་ཀུན་ཏུ་རྒྱན་གྱིི་ལམི་ལས་
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འཇུ་མིི་ཕམི།

དྲིངས་པའ་ིཚོིག་ཇ་ིའོས་སུ་ཇ་ིམིཛིེས་མིཛིེས་སྦྱར་ཞིང༌། སྙིིང་གཏོམི་དང་མི་ཡིག་ལྟོ་

བུ་སོགས་སྐབས་དོན་ཕལ་ལ་བརྗོོད་དོན་རྗོེན་ཅོེར་ལས་སྐབས་སུ་མི་བབ་པའ་ིཚོིག་

སྒྲིསོ་མིཛིསེ་པ་ལྷུར་ལནེ་པ་མི་ིལགེས་པས། གནད་ཀྱི་ིཉེམིས་ལ་མིཁས་པ་གལ་ཆ།ེ 

མིདོར་ན་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོོས་ཏོེ་ཚོིག་དོན་བསྡེེབ་ཚུལ་རྣ་བར་

སྙིན་ཅོིང་ཡིིད་ལ་འཐད་པ་ཁ་ོནར་བྱ་ཞིང༌། ད་ེདག་ག་ིདཔ་ེརགས་པ་ཡིིག་བསྐུར་གྱི་ི

དཔེར་བརྗོོད་སྤྱིི་ལས་གྲོགས་པ་ལྟོར་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། ཞིབ་པར་ནི་རྣམི་རྟེོག་གི་

འཇུག་པ་མི་ཟོད་ཀྱིི་བར་དུ་མིཐའ་མིི་མིངོན་ནོ། །དེ་ལྟོར་མིདོར་ན་དགའ་སྟོན་དགེ་

ལས་ལ་བརྗོོད་ན་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའ་ིརྔ་སྒྲི་ལྟོ་བུ་ཡིིད་སྤྲོ་ོབ་འཕེལ་ནུས་

པ་དང༌། སྐབས་དནོ་ས་ོསརོ་ཤན་ཕྱིསེ་ནས་བརྡོ་འཕྲེདོ་པ་མིཁའ་ལ་ཉེ་ིམི་ཤར་བ་ལྟོ་བུ་

དང༌། སྙིིང་གཏོམི་དང་དབུགས་འབྱིན་པ་སོགས་ལ་ཚོད་ནད་ལ་ག་བུར་ཐེབས་པ་ལྟོ་

བུ་དང༌། སྙིིང་ཉེ་ེབ་ལ་བསྐུར་ན་མི་བུ་ས་མིཐའ་ནས་ཕྲེད་པ་ལྟོ་བུ་སོགས། སྐབས་སུ་

བབས་པ། གནད་དུ་སངོ་བ། ཉེམིས་ཕུན་སུམི་ཚོགོས་པར་བྱའ།ོ །

༈ ལྔ་པ་རང་མིཉེམི་ལ་དབུ་འཛུག ༢།འད་ིལྟོ་བུ་དཀྱུས་མིའ་ིམིཐར། བརྩི་ེལྡན་

དང༌། ཤེས་ལྡན་སོགས་གང་འོས་ཀྱི་ིཕྱིག་ཏུའམི། དྲུང་དུའམི། ག་ལ་བར་ཞེས་པའ་ི

མིཐར་འབེབས་མིེད་པར་ཕུལ་དོན་ལྟོ་བུའ་ིམུར། ད་ེགར། ཁམིས་འཚོ་ོབ་སོགས་

དགའ་ཚུལ་དང༌། རང་ག་ིགནས་ཚུལ། སྐབས་དནོ། སློད་ཆ་རྟེནེ་བཅོས་ཆ་ེག་ེམི་ོནས་

ཕུལ། ཞསེ་དནོ་ཚོན་སྔོ་མི་ལྟོར་ལ། ཞ་ེས་ཧ་ཅོང་མི་ིདགསོ་པའ་ིཁྱེད་པར་ར།ོ །འཕྲེལ་

དནོ་ལ་ཡུལ་དང༌། སྐབས་དནོ་སྨྲས་པས་ཆགོ་པ་སགོས་དུས་དང་སྦྱར། 

༈ དྲུག་པ་རང་ལས་དམིན་པའ་ིགྲོས་ལའང༌། ཤསེ་ལྡན་སགོས་བཤད་མི་ཐག་
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པ་ལྟོར་ལ་ཚོིག་རྩི་རྐྱང་པ་བྲིི། ཡིོན་ཏོན་ཅུང་ཟོད་ཡིོད་པའམི། ཡུལ་བློ་སེར་སོགས་

མིཆདོ་གནས་ཀྱི་ིརགིས་ལ་རང་ལས་དམིན་པ་ལའང་འདུད་པ་དང༌། ཞ་ེས་སྦྱར་བ་ལ་

སྐྱོནོ་མིདེ་པར་མི་ཟོད་ལགེས་པ་ཡིནི་ན།ོ །

༈ བདུན་པ་ལ་དང་པ་ོགང་ག་ིབཀའ་བསྒོ་ོབ་པོའ་ིགཏོམི། གཉེིས་པ་གང་ལ་

བསྐུར་བྱའ་ིཡུལ་སྨོསོ་པ། གསུམི་པ་སྐབས་དནོ་དངསོ། བཞ་ིཔ་ཁྲོིམིས་བསྒྲིག་པ། ལྔ་

པ་ཡུལ་དུས་གང་དུ་བྲིིས་པ་ག་ོབར་བྱ་བ་ལས། དང་པ་ོལ་དབུ་འཛུགས་གང་བདེས་

ཆགོ་ཀྱིང༌། དངེ་སང་ཁམིས་དབུས་ཀྱི་ིའཕྲེལ་བསྐུར་གྱི་ིཕྱིག་བཞསེ་ལ།  

ལྟོ་བུ་འདིའ་ིརྩི་ེཇ་ིཙམི་རིང་པོར་བྱས་ནས་ཤོག་བུའ་ིམིཐའ་ཇ་ིཙམི་ནོན་པ་ད་ེཙམི་ཁེབ་

རྒྱ་ཆ་ེབར་བརྟེགས། 

གང་ལྟོར་ཡིང༌། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཆ་ེགྲོས་ཀྱིིས། རང་རང་ག་ིཐོབ་ཐང་དང་

བསྟུན་པའ་ིགཏོམི་རྔམི་ཟོལི་དང་བཅོས་ཏོ།ེ ཆ་ེག་ེམི་ོནས་ཟླ་ོབ་ཞསེ་སམི། ཆ་ེག་ེམིོའ་ི

གཏོམི་ཞསེ་པ་ལྟོ་བུའ་ིའོག་ཏུ་བཀྱིག་ཕབ་བྱས་ནས། གཉེསི་པ་ཡུལ་སྡེ་ེམི་ིརསི་ཆ་ེག་ེ

མི་ོལ་ཞེས་སམི། ད་ེདག་ལ་ཟླ་ོབ
༡
། སྤྲོིང་བ

༢
། བསྐུར

༣
་བ་རྣམིས་ཐོབ་ཐང་དང་ཆེ

༡
་ཆུང

༢
་དང

༣
་

རིམི་པས་སྦྱར་ཏོ་ེབྲི་ིབ་སོགས་བྱ། དཔེར་ན། གནམི་བསྐོས་གོང་མི་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་

ལུང་གིས་བོད་ཁམིས་ཡིོངས་ཀྱི་ིརྗོ་ེབོར་མིངའ་གསོལ་བ་འཇམི་དབྱངས་བད་ེབའ་ིརྡོ་ོ

རྗོརེ་འབདོ་པའ་ིགཏོམི། ཞསེ་པ་ལྟོ་བུའ་ིའགོ་ཏུ་བཀྱིག་ཕབ་དང་བསྣལོ་ཚུལ་སྔོར་ཡུལ་

དང་པ་ོདང་ཕྱིོགས་འདྲི་བར་བྱས་ལ། དབུས་གཙང་ཁམིས་གསུམི་གྱི་ིམི་ིསྡེ་ེམིཐའ་

དག་ལ་ཟླ་ོབའམི། ཀུན་ནས་ངསེ་པར་བྱ་རྒྱུར་སགོས་གནས་སྐབས་དནོ་སྦྱར་ཞངི༌། 

གསུམི་པ་དོན་ཚོན་དུ་ཡིོད་པ་བྲིི། བཞ་ིཔ་དོན་ཚོན་གྱི་ིརྣམི་པ་དུ་ཡིོད་པ་ད་ེ
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འཇུ་མིི་ཕམི།

དག་ལས་ཉེེས་འགལ་ཕྲེ་མིོ་ཙམི་ཤར་ཚོེ་རྒྱལ་ཁྲོིམིས་འདི་འདྲི་བ་ལ་སྦྱར་ཞེས་པ་

དང༌། 

ལྔ་པ་ཞེས་ག་ོབར་བྱ་བའ་ིཡི་ིག་ེཡུལ་དུས་ཆ་ེག་ེམི་ོལ་བྲིིས་ཞེས་པ་ལྟོ་བུས་

མིཚོོན་ཏོ་ེཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། རྒྱལ་ཕྲེན་ཕལ་བ་རྣམིས་ཀྱིིས་དང་པ་ོནས་བསྐུར་ཡུལ་

གྱི་ིམིིང་སྨྲོས་ལ་དོན་ཚོན་བསྒྲིགས་ནས་སྔོ་མི་བཞིན་ནམི། ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོོས་ནས་

ཁྲོིམིས་བསྒྲིགས་དགོས་མིི་དགོས་ཚོིག་རྩི་གནད་དུ་ཕབ་ལུགས་སོགས་ཅོི་རིགས་

ཡིདོ་པ་ཤསེ་པར་བྱ་ཞངི༌། ཆདོ་ཁྲོ་སགོས་ཕལ་ལ། གཏོན་ཚོགི་བཞག་དནོ་ཞསེ་སམི། 

ཀུན་ནས་ངསེ་དགསོ་རྒྱུར་སགོས་ཚོགི་ག་ིབབས་སྣ་ཚོགོས་ཡིདོ་པ་ཡིནི་ན།ོ །

༈ བཞ་ིཔ་མི་ིནོར་བའ་ིཕྱིག་རྒྱ་འདེབས་ཚུལ་ལ། གདབ་བྱ་རྒྱ་ནི། རང་དང་

ལྷའི་མིིང་དང་ཕྱིག་མིཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་ལ་སོགས་པའི་ཐེའུ་འམི། བློ་དཔོན་

ཆེན་པ་ོདག་གིས་ལས་སྒོོའ་ིརྟེགས་སུ་གནང་བའམི། འདུལ་བ་དང་མིཐུན་པར་མིི་

སྡུག་པའ་ིའདུ་ཤེས་གས་ོབ་ཀེང་རུས་ཀྱི་ིགཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཅོ་ིའོས་པ། ད་ེཡིང་

གཤོང་འབུར་གྱི་ིཁྱེད་པར་གྱི་ིལ་ཆ་དང་སྣག་སྤེར་ལ་བསྔོགས་པ་གང་རིགས། ཁ་

དོག་ཀྱིང་བློ་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་གིས་མིཚོལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྣག་གིས་

བྱའ།ོ །གདབ་ལུགས་ཞ་ེས་བྱདེ་ན་ཁམིས་འདརི་ནང་ཐལེ་བྱ་སྲོལོ་མིདེ། ཕྱི་ིརུ་ཕུལ་ལྟོ་

བུའ་ིཚོེག་དང་འབྲིེལ་བར་ཡིར་རྒུ་ཉེམིས་སུ་གདབ། ཞུ་ཁྲོ་སོགས་ལ་ཐེལ་མི་ིདགོས། 

རང་དང་མིཉེམི་པ་སགོས་ལ་ཇ་ིབདརེ་བྱ། བཀའ་ཤགོ་ལ་ནང་ག་ིདང་པརོ་གཏོམི་ཟོརེ་

བ་ལྟོ་བུའ་ིརྗོེས་སུ་བཀའ་རྟེགས་བཞག་པའམི། སྟོད་ཀྱི་ིས་སྟོང་དུ་ཡི་ིག་ེཕྲེེང་དང་པོ། 

ཆེ་གེ་མིོའ་ིགཏོམི་ཞེས་པའི་འོག་ཏུ་གདབ་ལ་ཁྱུང་འབྲུག་སོགས་ཆེ་རྒུའི་ལག་པར་
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ནོར་གཞོང་སོགས་སུ་མིཆོད་སྟབས་བྱ། དེས་ཆ་ེབ་མིཚོོན་པར་བྱེད། མིཇུག་ཐེལ་

གདབ་ནའང་མིར་རྒུ་ཉེམིས་ཀྱིསི་ཐ་མིའ་ིའབྲུ་ར་ེགཉེསི་ནནོ་པར་གདབ། མིཐར་གདབ་

པ་ཚོེག་དང་འབྲིེལ་བ་དེས་ཚོིག་རྟེིང་དོན་གྱིིས་ནོན་པ་མིཚོོན་ཅོིང༌། ཁྱེད་པར་འབྲུ་ར་ེ

གཉེིས་ནོན་པས་ཚོ་དྲིག་ཡིོད་པར་མིཚོོན། སྤྱིིར་མིཇུག་ཐེལ་ཡིོད་རིགས་དོན་དེ་

བརྣག་པར་མིཚོོན་ན།ོ །ཕྱིག་རྒྱ་འད་ིན་ིམི་ིནོར་བར་རང་ག་ིརྟེགས་ཏོ་ེགདབ་བྱའ་ིདོན་

ད་ེལས་མི་ིའདའ་བར་མིཚོནོ་པ་ཡིནི་ན།ོ །

༈ ལྔ་པ་ལྟོབེ་ལུགས་ལ། ཞ་ེས་ཐབོ་པ་རྣམིས་ལ་སྨོད་ནས་ཡིར་དྲིལི། ད་ེཡིང་

ཉེིས་ལྟོེབ་ཆེན་པ་ོམིེད་པར་སྣ་ེནས་དྲིིལ། ད་ེམིིན་ལ་ཡི་ིགེའ་ིམིཇུག་ནས་ཡིར་ཕྱིེད་དུ་

དྲིིལ། བཀའ་ཤོག་ལ་མིཇུག་ག་ིལྟོེབ་ར་ེགཉེིས་བར་དུ་ཉེིས་ལྟོེབ་བྱ། ཞ་ེས་ཅོ་ིཙམི་ཆ་ེ

བ་ད་ེཙམི་ཤོག་དྲིིལ་ལྟོེབ་ཆུང༌། བཀའ་ཤོག་ལྟོ་བུ་ལ་ལྟོེབ་ཞེང་ཆེ། ད་ེལྟོར་བྲིིས་ཟོིན་

པའ་ིཤགོ་དྲིལི་ད་ེཡིང༌། ཞ་ེས་ཆ་ེབ་ལ་སུམི་ལྟོབེ་སྣ་ེབཀུག་པའ་ིསྣ་ེཇ་ིཙམི་རངི་བ། ཞ་ེ

ས་དང༌། ཞ་ེས་ཙམི་ལ་སུམི་ལྟོབེ། ད་ེནས་རིམི་པས་ཐུང་བ་དང༌། མིཉེམི་པ་བཞ་ིལྟོབེ་

སགོས་ཇ་ིབད།ེ བཀའ་ཤགོ་ལ་ཉེསི་ལྟོབེ་མིཇུག་ངསོ་ཐུང་བ་བྱ། ད་ེལྟོར་བལྟོབས་པའ་ི

ཤོག་བུ་སྣ་ེགཉེིས་ས་ོསོར་མིཉེམི་པར་གྲོས་ལ། ཤོག་བུའ་ིཡི་མིཐའ་ཡིོད་ངོས་རྒྱབ་ཏུ་

བྱས་ཏོ་ེཕྱི་ིལོགས་སུ་བཀུག །ད་ེལ་སུམི་ལྟོེབ་ལྟོ་བུ་ལ། དང་པོར་རང་ག་ིམིིང་བྲིིས་

ནས། དེས་ཕུལ་བའ་ིཞུ་ཡིིག་གམི་གུས་ཕུལ་སོགས་བྲི།ི སྤྱིིར་ཞ་ེས་དགོས་གྲོས་ལ། 

རང་ག་ིམིངི་གར་དགསོ་ཀྱི་ིགནས་སུ་ཕྲེན་དང༌། ཕྲེན་ཆུང་ལྟོ་བུ་སྦྱར། ཞ་ེས་མི་ིདགསོ་

ན་ངསོ་དང༌། བདག་ལ་སགོས་ཟོརེ། བཀའ་ཤགོ་སགོས་ལ་ངདེ་ནས་དང༌། འད་ིནས་

སགོས་བརྗོདོ། ཆདོ་ཁྲོ་སགོས་ལ། ཆདོ་ཁྲོ་དང༌། ལམི་ཡིགི་ལྟོ་བུ་མིངི་ཙམི་བྲི་ིབའམི། 
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འཇུ་མིི་ཕམི།

ཕྱི་ིཐལེ་བྱདེ་ན་བཀའ་ཤགོ་སགོས་བཙན་ཡིགི་ལ། འཕྲེལ་དུ་སྤྲོདོ་ལྟོ་བུའ་ིམིཐར་བརྡོགེ 

།བར་པ་ལ། ཞེ་ས་དགོས་གྲོས་ལ་ནང་གི་མིགོ་རྒྱང་ལྟོར་ཞབས་དྲུང་དང་སྐུ་དྲུང་

སོགས་གང་རིགས་མིདོར་བསྡུས་སྦྱར། སུམི་ལྟོེབ་ཐ་མི་ནང་མི་བྱས་ཏོ་ེསྣ་ེབཀུག་པ་

སོགས་བྱ། བཀའ་ཤོག་སོགས་ལ་ལྟོེབ་དང་པོར་ཆ་ེག་ེམི་ོལ་སྤྲོོད་སོགས་བྲི།ི སྐབས་

འདརི་ཧུང་ཐག་དཀྲ་ིལུགས་ཀྱི་ིརྣམི་གཞག་ཡིདོ་ཀྱིང་ཁམིས་འདརི་མི་ིདར་བས་བཞག

༈ དྲུག་པ་རྟེེན་བཅོས་འགོད་ཚུལ་ལ། དར་དང་ཊམི་ག་ལྟོ་བུ་ནང་དུ་ཚུད་

རིགས་མིིན་པ་གཞན་དུ་རྟེགས་ལྡན་བཅོས་ཏོ་ེབཞག །ད་ེཡིང་དར་ལྟོ་བུ་ལ། ར་ིམི་ོ

མིག་ོམིཇུག་མི་ལོག་པར་ཡི་ིག་ེལྟོར་བྱ། ད་ེཡིང་ཉེིས་ལྟོེབ་དང་བཞ་ིལྟོེབ་པ་ཡི་ིགེའ་ིཆ་ེ

ཆུང་དང་འཚོམིས་པར་བྱས་ལ། ཡི་ིག་ེདྲིལི་བར་བྱའ།ོ །

༈ བདུན་པ་དམི་རྒྱ་བཏོབ་ལུགས་ན་ིཡིངོས་གྲོགས་ལྟོར་ལ། ད་ེཡིང་ཞ་ེས་ཆ་ེ

བ་ལ། ནང་ག་ིཡི་ིག་ེརྟེནེ་བཅོས་ཀྱི་ིདཀྱུས་ཞངེ་གསུམི་ཙམི་བྱ། ཡི་ཁབེས་ཆ་ེབ་ཞ་ེས། 

ད་ེལ་ཡི་ཁེབས་ཀྱི་ིངོས་ལ་ནང་ག་ིམིག་ོརྒྱང་ལྟོར་བརྗོོད་པའ་ིཞབས་དྲུང་དུ། ཞེས་པ་

ལྟོ་བུའི་མིཐའ་དཀྱིིལ་དུ་འགྲོིགས་ན་བཟོང༌། དཀྱིིལ་དུ་ལ་ཆ་ཐེལ་མིཐའ་སྒོང་པོར་

འཁོར་བའ་ིརྟེགས་གདབ། ད་ེའོག་མིཐ་ོལ་འབུལ་མིཁན་གྱིིས་གུས་པར་ཕུལ་བའ་ིཞུ་

ཡིིག་ལྟོ་བུ་བྱ། ཞ་ེས་མི་ིདགོས་པ་ལ། འཕུལ་མིཁན་གྱི་ིམིིང་ཡིང་གོང་ག་ིཡིིག་ཕྲེེང་

དཀྱུས་མིར་བྲིི་ཆོག །ཁ་ཅོིག་ནང་གི་མིགོ་རྒྱང་དང་ཕྱིིའི་ཤོག་རྒྱ་ལ་བྲིི་རྒྱུ་གཅོིག་

དགསོ་ཟོརེ་ཀྱིང་སྐབས་དང་བསྟུན། རྟེནེ་བཅོས་གཞན་ཡིདོ་རྣམིས། མི་ཁའ་ིམིག་ོངསོ་

སུ་སྤྱིད་ཆ་ཆ་ེག་ེམི་ོརྟེགས་ལྡན་ཡིོད་ཅོེས་བྲིི། ཡིིག་རྒྱ་མིང་པ་ོལྷན་དུ་ཡིོད་པས་ནོར་

དགོས་ན། ཤགོ་རྒྱ་འགོ་ངསོ་མིག་ོཕྱིགོས་ལ་ཕྲེདེ་དུ་གར་འབུལ་བྲིསི་ཀྱིང་རུང༌། ལྟོབེ་
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དགསོ་པ་ཕྱིརི་སྣ་ེགཉེསི་བཀུག་པ་སྔོར་ཡི་ིག་ེབཀུག་ལུགས་ལྟོ་བུས་ཚོགས་བདེའ།ོ ། 

སྨྲས་པ། སྲོིད་པའ་ིཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མིཚོ་ོཆེན་པོའ་ིཆར། །ཀུན་རྟེོག་རླུང་གིས་

བྲིིས་པའ་ིར་ིམིོའ་ིགྲོངས། །འད་ིཙམི་ཁ་ོནར་གནས་ཞེས་རྣམི་འཇོག་པ། །ད་ེདག་ཤིན་

ཏུ་མི་ིམིཁས་གྱི་ིནར་འཁྱེམིས། །ད་ེཕྱིིར་བསྐུར་ཡུལ་དུས་དང་དགོས་དོན་ལ། །ལྟོོས་

པའ་ིརྣམི་གཞག་ཚོགི་ག་ིཕྲེངེ་བ་ཡིང༌། །ཤནི་ཏུ་རྣམི་མིང་ཉེམིས་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་ན།ི །རྩིམོི་

པོ་ཉེིད་ཀྱིི་བློོ་ཡིིས་དུ་མིར་འགྱུར། །གང་ལ་བདག་དང་གཞན་དུ་རྣམི་བརྟེགས་

པས། །ཤེད་ཀྱིིས་འཐབ་པའི་དུད་འགྲོོ་ལ་དམིིགས་ནས། །ཆགས་སྡེང་སྤེེལ་མིར་

འཕེལ་བའ་ིབློ་ོབཞིན་དུ། །སྐྱོ་ེབ་ོཡུལ་གྱི་ིགྲོགས་པའ་ིརྗོེས་སུ་འབྲིངས། །ད་ེཕྱིིར་ཀུན་

བརྟེག་སྤྲོངི་ཡིགི་རྣམི་བཞག་ན།ི །ཡུལ་གྲུ་འད་ིལ་གྲོགས་པའ་ིརྗོསེ་འབྲིངས་ནས། །ཅུང་

ཟོད་སྨྲས་པ་མི་ེཏོགོ་ཕྲེངེ་བ་འད།ི །བྱསི་པའ་ིསྐྱོ་ེབ་ོདགའ་བའ་ིསློད་དུ་བྱས། །

ཞེས་ཡིིག་བསྐུར་གྱི་ིརྣམི་བཞག་ལ་ཆོས་རྗོ་ེས་སྐྱོ་པཎྜི་ིཏོའ་ིསྐུ་དུས་ཀྱི་ིརྒྱ་ནག་

ག་ིཧུང་ལེའ་ིསྲོོལ་སོགས་དང༌། བོད་དུའང་མིཁས་དང་མིཁས་མིིན་དུ་མིའ་ིརང་འདོད་

དུ་བྱས་པའ་ིརྣམི་གཞག་ཤནི་ཏུ་མིང་བར་མིཆསི་པ་ལས། ར་ེཞགི་བརྗོདོ་སྒྲིསོ་ཀྱི་ིངལ་

བ་སྤེངས་ཏོ་ེསྤྱི་ིབབས་མིདོར་བསྡུས་པ་ཙམི་ཡུལ་འདིར་གྲོགས་པ་ལྟོར་བྲིིས་པ་འད་ི

ན་ིསྒོང་སྣ་ཆསོ་རྗོའེ་ིགསུང་གསི་བསྐུལ་ངརོ་ལྔ་རགི་སྨྲ་བ་མི་ིཕམི་རྣམི་པར་རྒྱལ་བས་

བགྱིསི་པ་དག་ེལགེས་འཕལེ། མིངྒ་ལ།ཾ།    །།
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རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །

རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརག །

རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར རརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར
རརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརརར། །
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