
ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།

བསམ་འགྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས། ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ། 

ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ། ཀརྨ་ཚེ་དཔག དཀོན་མཆོག

ཡིག་འདོགས་པ།

གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་བཟང།

སྤྱིའི་ཇུས་འགོད།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

དཔར་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ།                                                             ༢༠༡༤



II

 

ཁ་བྱང་གི་འགྲེལ།

༡༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། ཆོས་ཉིད་ཇི་བཞིན་

གཟིགས་པའི་མངོན་རྟོགས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༢༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། ཆོས་ཅན་ལེགས་ཉེས་

འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ། ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༣༽ ཆོས་ཀྱི་བོླ་གོྲས་ནི། རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཀུན་

གྱི་གཙུག་རྒྱན་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་

པོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བོླ་གོྲས་ཡིན།

༤༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། བློ་གསལ་མཁས་གྲུབ་བྱེ་

བའི་བསྟི་གནས་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་རིག་

པའི་སློབ་གླིང་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༥༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། སྣ་འཛོམས་རྩོམ་རིག་ནོར་

བུའི་དོ་ཤལ་ཏེ། དཔྱོད་ལྡན་གཞོན་ནུ་དགྱེས་པའི་

དུས་དེབ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།



III

ལོ་ཟླ་དང་བྱ་དངོས་ཤྭ་འོད་བཞིན་འཐབས་པའི་གཞུག་ཏུ། ཨེ་ཅག་གི་བྲང་ཁོག་ནི་ཅི་མི་སྙམ་པར་བརྟན་པ་

འཐོབ་མཁན་ག་ཙམ་ཡོད། དེ་ལྟ་ན། ལྗོན་པ་དང་རི་ཚོགས་འཛིང་པའི་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་འབྲོག་དགོན་པ་ཡིན་

རུང་། ཉམས་རྟོགས་དང་ཐུགས་རྗེས་བལྟམས་པའི་དྲང་སྲོང་གི་བསྟི་གནས་ཡིན་རུང་། ཞེ་འཁོན་གྱི་ཁྲག་རྩ་སྦོམ་

པའི་མྱི་ཁྱུ་འདུ་ཆོག་ལ། འཁོར་བ་ལ་རྐམ་ཆགས་ཆེ་བའི་མྱི་ཁྱུ་དེ་བས་འདུ་ཆོག་སྟེ། སྐབས་འདིར་དགོན་པ་

དང་རི་ཁྲོད་དག་ནི་འཁོར་པ་ཚོ་ཐར་པ་ལ་དཀྲི་བའི་གོ་རིམ་ཞིག་གམ་འབབ་ཚུགས་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ཡིན། རྒྱུ་

མཚན་འདི་དག་ལ་བསམས་ན། རས་གཟན་ཕྲག་སྟེང་དུ་གཟར་ནས་སྤྲིན་པ་ཁྱོར་བས་བཅུས་ཤིང་ཟིལ་པ་རྫི་མས་

བཏེགས་ཏེ། ལང་ཚོ་ཡི་འགུགས་ཤུགས་གནམ་མཐའ་དང་ས་ཆེན་བརྒལ་དགོས་སྨྲས་རུང་། དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་

གི་“རྟོགས་པ་”ཤོག་ངོས་དང་གདངས་དབྱངས་སུ་དགུག་གོ་ལབ་རུང་། འོས་ཤིང་བབས་པ་འདྲ་སྟེ། འདིའང་

མི་ཞིག་གི་གདམ་ག་དང་གདམ་ག་དེར་འཐབས་པའི་ཉིན་ཐོའ་ིཤོག་ཅག་ཙམ་ལས་གཞན་དག་ཅི་ཡང་རེད་

མི་འདུག་གོ།།

ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ནས། “ཉམས་མྱོང་ཡང་དཔེ་ཀློག་དང་འདྲ་སྟེ། བསམ་གཞིག་གི་ཚབ་བྱེད་མི་

རུང་།”ཞེས་པའི་སོ་པན་ཧར་(Schopenhauer)གྱི་གསུང་ལ་འཁྲིས་ན། ད་གཟོད་ཨེ་ཅག་གིས་མཐོང་མེད་

པ་མང་པོ་ཞིག་རྙིང་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེས་ཡོད་པ་དུ་མ་ཞིག་མཐོང་གི་མེད་པའི་སྣང་བའང་འགོག་མེད་

དུ་སྟེར། ཨེ་ཅག་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཡུལ་ས་ཆེན་མོར། འདོད་རྔམ་དང་ཞེ་འཁོན་མེད་པའི་དམག་མི་རུ་ཁག་

ཅིག་གམ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བང་ཁར་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་སྲབ་སྐྱོགས་ཕྱིར་འཐེན་པའི་སྐྱ་པ་ཁྱུ་ཞིག་མིན་པའི་ངེས་པ་

གཏན་ནས་མི་འདུག་སྟེ། ལོ་དང་ལོ་བསྟུད་དེ་“ཚིག་གི་ལོ་མ་”ཕུར་ཕུར་མཐར་“དོན་གྱི་འབྲས་བུ་”ཇི་ཙམ་ཞིག་

བསྔོགས་ཐུབ་ཡོད། མཐར་དེད་ན་དཔེ་ཀློག་གིས་བསམ་གཞིག་གི་ཚབ་བྱེད་མི་བཏུབ་པའི་འདུ་ཤེས་འདི་ཙམ་

ཞིག་ཀྱང་ད་དུང་ཤིན་ཏུ་སྐྱེ་དཀའ་བར་མི་འདུག་གམ།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།



IV

དེ་ལྟར་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ན་ང་ཚོའི་བྲིས་བྲི་འབྲི་གསུམ་དག་ལའང་ཅིས་ཀྱང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འདོར་

ལེན་འོས་པ་ནི་ངེད་རྩོམ་སྒྲིག་པ་གཙོས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ལེགས་སུ་འདོད་མཁན་ཡོངས་ལ་འཁྲི་

བའི་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་སེམས་གཏིང་ནས་ཤེས་ཡོད་ལ། ཐེངས་འདིར་ཡང་དོན་ངོ་མར་ཡང་བསྐྱར་“རིག་

གཞུང་”དང་“བསྟན་པ་”ཞེས་ཁ་ཕོ་ཆེན་མོ་ཞིག་བཟློས་ཏེ་ཡོང་བའི་ཡང་སྙིང་གི་གནས་ལུགས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྙེད་

ཁག་པས་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔེ་དེབ་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ལ་སྲོག་ཏུ་ལྟ་བའི་མི་བོ་

ཆེ་དག་ལ་དགོངས་སེལ་གྱི་ཞུ་བ་སྙིང་ཁོང་ནས་འཐེན་པ་ཡིན།

ད་ནི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཅམ་གྱིས་བཞག་སྟེ། དཔེ་དེབ་ཅིག་གི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གཉིས་སམ་དཔེ་

དེབ་ཅིག་གི་འཆར་ཅན་གྱི་སྤྱི་སྲོལ་ལྟར་ཀློག་པ་པོ་དང་རྩོམ་པ་པོའ་ིརྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཕྲ་མོ་འདི་རྒྱུད་དེ་

དུས་དེབ་ཕྱི་རོལ་དུ་འགྲེམས་གྲབས་འདིར་ཆེད་དུ་ཞུ་འདོད་པ་ནི། ད་ལོ་ཡང་སྔར་མུས་ལྟར་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལག་

འབབ་ཨེན་ཙམ་ཞིག་མིག་སྔར་དབུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་འདི་ཡང་། གཙོ་བོར་བཤད་གྲྭའི་སློབ་ཟུར་དང་སློབ་མ་ཚོའི་

ཁྲོད་ཀྱི་སྨྱུག་འཛིན་པ་དག་གི་སྐུ་དྲིན་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་ན། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་གི་མདུན་ལྗོངས་མཐའ་མེད་དུ་

རྒྱས་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ཚིག་གསོལ་ཞོར། མ་གཞིར་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་རྩོམ་པ་པོའ་ི
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མཐོང་ཡང་རང་ཉིད་འཆི་སྙམ་མི་སེམས་པ། །

ནང་ན་བློ་གདེང་ཅི་ཡོད་ལེགས་པར་སོམས། །

དེས་ན་རྙེད་བཀུར་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ། །

ཚེ་འདིའི་ཆེ་ཐབས་མ་སྒྲུབ་ཕ་རོལ་ཏུ། །

ཕན་པའི་དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ཕྱི་མ་རུ། །

འགྲོ་བའི་ཚེ་ན་གདེང་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །

སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་བདེ་ལ་རབ་སྲེད་ཅིང་། །

ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པར་ཤེས་བཞིན་དུ། །

སྡིག་སྤྱོད་དགེ་བ་མི་སྒྲུབ་སྐྱེས་བུ་དེ། །

མཁས་པ་ཡིན་ན་དེས་བས་བླུན་པ་སུ། །

དེས་ན་ཚེ་འདིར་ཀུན་གྱིས་བརྙས་གྱུར་ཅིང་། །

ཟས་སྐོམ་ལ་སོགས་མེད་པར་ཤི་ཡང་བླ། །

མི་དགེ་སྤངས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་དགེ་བའི་ལས། །

སྤྱོད་ན་མཁས་པ་ཡིན་ནོ་ཤེས་ལྡན་རྣམས། །

བླུན་པོ་ཡི་དྭགས་ལ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་ཞིང་། །

བརྩེ་མེད་སྡིག་ཅན་མི་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་མོད། །

དེ་དག་མཁས་པ་སྙིང་རྗེ་ཅན་རྣམས་ཀྱི། །

སྐྱབས་གནས་མ་ཡིན་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན། །

དེ་བས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་དཀོན་མཆོག་ལ། །

བློ་ལྟོས་གཏོད་ལ་འཕྲལ་གྱི་བདེ་སྡུག་རྐྱེན། །

གང་བྱུང་བྱིན་རླབས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས། །
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ཡུན་དུ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། །

ཉནོ་མོངས་ཀྱིས་བསྐྱེད་ལས་ཀྱི་བུད་ཤིང་ལ། །

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་མེ་ལྕེ་རབ་འབར་བའི། །

འཁོར་བ་བདེ་བར་སེམས་པ་ཕྱེ་མ་ལེབ། །

མར་མེའི་གཟུགས་ལ་དགའ་བས་རྒྱུག་དང་མཚུངས། །

དེས་ན་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་དུ། །

ཤེས་ནས་དེ་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམས། །

སྤངས་ཏེ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

ཐར་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་འབད་པར་མཛོད། །

བདེ་བ་འདོད་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར། །

བདག་དང་སེམས་ཅན་མཚུངས་པར་རྟོགས་བཞིན་དུ། །

བདག་གི་དོན་དུ་གཞན་ལ་གནོད་བྱེད་པའི། །

མི་དེ་མི་ཡི་གཟུགས་ཅན་དུད་འགྲོ་ཡིན། །

གང་གིས་སྔོན་ཆད་འཁོར་བ་ལན་མང་དུ། །

བྱམས་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་བླངས་ཏེ། །

ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པའི་མར་གྱུར་འགྲོ་རྣམས་ལ། །

གནོད་བྱེད་ཆོས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་མེད་སུ། །

གང་གིས་རང་གི་བདེ་བ་ཡལ་བོར་ནས། །

ཡུ་བུའི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་བླངས་པའི། །

སེམས་ཅན་ཚོགས་འདི་བློ་ཡིས་ཡལ་བོར་ན། །

ཐེག་ཆེན་དམ་ཆོས་ཐོས་པའི་དགོས་པ་ཅི། །

དེས་ན་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །

རང་དོན་སྤངས་ཏེ་དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་ཀྱང་། །

གཞན་དོན་སྒྲུབ་དེ་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །
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གཞན་ལ་མི་ཕན་སྲེད་ཟད་བདེ་བ་ཡང་། །

དམྱལ་བའི་མེ་ལྟར་མཐོང་ནས་རབ་སྤོང་ཞིང་། །

གཞན་ལ་ཕན་ན་མནར་མེད་མེ་ནང་དུའང་། །

རབ་དགས་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབས། །

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་བཞིན། །

སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་རང་ངོ་བོས་སྟོང་། །

སྟོང་དང་སྣང་བ་གཅིག་མིན་ཐ་དད་མིན། །

རྣམ་པར་བརྟགས་ན་བརྟག་དཔྱད་ཡུལ་ལས་འདས། །

ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པས། །

གང་དུ་བཟུང་ཡང་འཛིན་བྱེད་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །

དེས་ན་མཐའ་བཞིར་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་ཏེ། །

དབུ་མའི་ལམ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་མཛོད། །

རང་གི་སྟོབས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སྐྱེད་པའི། །

དངོས་འཛིན་ནད་ཆེན་ཞི་བར་མ་ནུས་ན། །

བཤེས་གཉེན་སྨན་པ་མཁས་པ་ཉེར་བསྟེན་ཅིང་། །

དམ་ཆོས་སྨན་བཟང་རྙེད་པའི་དགོས་པ་ཅི། །

དེ་བས་ཡོངས་འཛིན་མཁས་པའི་གསུང་བཞིན་དུ། །

རིགས་པས་ལེགས་པར་བརྟགས་ནས་དམ་ཆོས་སྨན། །

ཚུལ་བཞིན་འཐུངས་ནས་དངོས་འཛིན་ནད་སྤངས་ཏེ། །

རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་མཛོད། །

བསླབ་གསུམ་བླངས་པས་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མས་གོས། །

ཐོས་བསམ་བྱས་པས་ཚིག་བཞིའི་གཏིང་མ་རྙེད། །

གཞན་དོན་བྱས་པས་རང་དོན་མེ་ལྟར་འབར། །

དབེན་པར་བསྡད་པས་སྙོམས་ལས་དབང་སོང་བ། །

བདག་འདྲས་གཞན་ལ་བསྐུལ་བ་མི་རིགས་མོད། །
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འནོ་ཀྱང་སྙིང་གཏམ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདི། །

ཁྱེད་ལ་ཕན་པར་འདོད་པ་མ་གཏོགས་པ། །

བདག་ལ་ཞེ་འདོད་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་པས། །

ལེགས་པར་བརྟགས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བར་མཛོད། །

ཕྲད་ཀྱང་འདི་ལས་གཞན་པ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད། །

ཤི་ཡང་ཁ་ཆེམས་གཞན་འགའ་མ་མཆིས་སོ། །
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རྗེ་སྒྲ་བསྒྱུར་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

ཆོས་མཛད་ཉམས་ལེན་བྱེད་འདོད་རྣམས། །

མཚན་ལྡན་བླ་མ་མ་བསྟེན་པའི། །

མོས་གུས་བྱས་ཀྱང་བྱིན་རླབས་ཆུང་། །

དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་མ་ཞུས་པའི། །

རྒྱུད་རྐྱང་ཚིག་གིས་རང་ཉིད་འཆིང། །

རྒྱུ་སྡེ་དཔང་པོར་མ་བཞག་པའི། །

ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་གོལ་སའི་རྒྱུ། །

མན་ངག་ཟབ་མོ་མི་སྒོམ་པའི། །

བྱ་བ་བཏང་ཟེར་རང་སྡུག་ཡིན། །

ཉནོ་མོངས་གཉེན་པོས་མི་ནོན་པའི། །

ཁ་བཤད་སྐམ་པོ་སྟོང་སྒྲ་ཡིན། །

ཟབ་མོའ་ིཐབས་ལམ་མི་ཤེས་པའི། །

བརྩོན་འགྲུས་བྱས་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཆུང་། །

གནད་འགག་ཟབ་མོ་མི་ཤེས་པའི། །

སྙིང་རུས་བྱས་ཀྱང་ལམ་ཡུན་རིང་། །

བསོད་ནམས་མང་དུ་མ་བསགས་པའི། །

རང་དོན་གཅིག་པུ་འཁོར་བའི་རྒྱུ། །

བསགས་པ་ཆོས་ལ་མ་བཏང་བའི། །

༈ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་ཞལ་ཆེམས། 

རྗེ་བཙུན་ཆུ་དབར་གྱི་འབྲི་ལྕེ་ཕུག་ཏུ་བསྙུང་ཚུལ་བསྟན་ནས་ཁ་ཆེམས་ལ་རས་ཆུང་པ་མ་སླེབས་བར་དུ་ང་ལ་མ་རེག་པར་ཞོག་དེ་བཞིན་

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་ལ་འདི་ལྟར་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་གསུངས་ཏེ་མགུར་གསུངས་པ། 
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ལེགས་གསུང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན།

བསྒོམས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ་མེད། །

ཆོག་ཤེས་ནང་ནས་མ་སྐྱེས་པའི། །

མང་པོ་གསོག་འདོད་མི་ཡི་ནོར། །

ནང་གི་བདེ་སྐྱིད་མ་ཤར་བའི། །

ཕྱི་ཡི་བདེ་སྐྱིད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །

ཆེ་འདོད་འགོང་པོ་མ་ཐུལ་བའི། །

གྲགས་འདོད་རང་ཕུང་ཁ་མཆུའི་རྟེན། །

ལེགས་འདོད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འཁྲུག  །

དངོས་འདོད་བྱམས་པའི་གྲོགས་དང་འབྲལ། །

ང་ཆེ་རེ་འཁང་མང་བའི་རྒྱུ། །

ཁ་རོག་བཞུགས་དང་ཁ་མཆུ་མེད། །

མ་ཡེངས་སྐྱོངས་དང་གཡེང་བ་བྲལ། །

གཅིག་པུར་སྡོད་དང་གྲོགས་དང་མཇལ། །

དམན་ས་ཟུངས་དང་མཐོ་སར་སླེབ། །

ག་ལེ་སྐྱོད་དང་མགྱོགས་པར་སླེབ། །

བྱ་བ་བཏང་ན་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །

ཟབ་ལམ་སྐྱོངས་དང་མྱུར་ལམ་འགྲུབ། །

སྟོང་ཉིད་རྟོགས་ན་སྙིང་རྗེ་སྐྱེ། །

སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ན་བདག་གཞན་མེད། །

བདག་གཞན་མེད་ན་འགྲོ་དོན་འགྲུབ། །

འགྲོ་དོན་འགྲུབ་ན་ང་དང་མཇལ། །

ང་དང་མཇལ་བས་སངས་རྒྱས་ཐོབ། །

བདག་དང་སངས་རྒྱས་བུ་སློབ་གསུམ། །

དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་ཐོབ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ ཁམས་བདེ་དྲི་བའི་ཉམས་དབྱངས།

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །

རྗེ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

བདག་དབེན་པར་བསྡད་ནས་བསམ་མན་ོབཏང་། །

ད་ཅི་ཡི་བསམ་མནོ་འཁྲུལ་ནས་འདུག །

བདག་མི་བདེ་མ་མཆིས་བདེ་མོར་གདའ། །

དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་སྟེ་བདེ། །

ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་དང་མཇལ་ཏེ་བདེ། །

ཡང་དག་གི་བླ་མ་བསྟེན་ཏེ་བདེ། །

གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཕྲད་དེ་བདེ། །

རྒྱུད་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྨིན་པར་བགྱིས་ཏེ་བདེ། །

དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བསྲུངས་ཏེ་བདེ། །

ལམ་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ཏེ་བདེ། །

ཟབ་མོའ་ིསྤྱོད་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བདེ། །

ཡུལ་སྣང་བས་སེམས་ལ་གནོད་པ་མེད། །

ཡུལ་སྙིང་པོ་མེད་དེ་བརྫུན་པར་འདུག  །

གཟུགས་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བ་ལ། །

ཞེན་པ་བརྩམས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད། །

ཡུལ་གསུམ་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་འདུག །

སྒྲ་ཐོས་ཚད་བྲག་ཅ་འདྲ་བ་ལ། །

ཆགས་སྡང་བརྩམས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད། །

ཅི་བསམས་ཀྱང་སྒྱུ་མར་བློ་ཐག་ཆོད། །

སྒྱུ་མའི་ངང་ལ་བདེ་བར་འདུག །

སྒྱུ་མ་བཙལ་བས་བརྗོད་དུ་མེད། །

བརྗོད་བྲལ་གྱི་ངང་ལ་བདེ་མོར་འདུག །

འཁོར་བ་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད་པ། །

དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། །

གཉིས་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་བདེ་མོར་འདུག །

སྡུག་བསྔལ་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད་པ། །

བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརང་བཞིན་ཡིན། །

ཟུང་འཇུག་གི་ངང་ལ་བདེ་མོར་འདུག  །

འཁོར་བ་སྤང་དུ་མེད་པ་ལ། །

སྤང་བློ་མ་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་པ། །

སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་ལ། །

བསྒྲུབ་བློ་མ་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་པ། །

འཁོར་འདས་མེད་པར་གོ་བ་དེ། །

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡིན། །

དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་བདེ་མོར་གདའ། །

འདི་ལྟར་ཤེས་པའི་བསྒོམ་ལ་བརྩོན། །

བསྲུང་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་དམ་ཚིག་བསྲུང་། །

དེ་ལྟར་ཤེས་ན་བདེ་སྟེ་མཆི། །
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ལེགས་གསུང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན།

མི་བདག་ཀྱང་དེ་གའི་ངང་ལ་གདའ། །

བུ་ཁྱོད་ཀྱང་དེ་གའི་ངང་ལ་ཞོག  །

ཐོབ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་མཆིས། །

བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ། །

རང་གི་སེམས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། །

(《ལུ》xསྒྲུབ་མེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ནས་ཀྱང་། །

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །)

བློ་མི་བདེ་མ་མཆིས་བདེ་མོར་མཆིས། །

རྗེ་བཙུན་གྱི་མན་ངག་དམ་པ་འདི། །

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ནས་ཀྱང་། །

བདག་གིས་འབད་དེ་བྲིས་པ་ཡིན། །

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོ་དབྱར་ཟླ་འབྲིང་པོ་ལ། དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྗེ་

བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཁམས་བསངས་ལ་མཛད་དོ། །

(《ལུ》xདད་པ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ། )
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱ་རྩ་མ།

                མུ་འགོད།

ནོར་གྱི་དམ་པར་སེམས་ཉིད་གཏེར་ཆེན་ཆོངས། །

དེ་ལ་འཛད་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། ། 

ཟས་ཀྱི་དམ་པར་ཏིང་འཛིན་རོ་མཆོག་སྤྱོད། །

བཀྲེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

སྐོམ་གྱི་དམ་པར་དྲན་པའི་བདུད་རྩི་འཐུངས། །

དེ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

གྲོགས་ཀྱི་དམ་པར་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འཚོལ། །

དེ་ལ་འདུ་འབྲལ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

སྲས་ཀྱི་དམ་པར་རིག་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་འཚོལ། །

དེ་ལ་སྐྱེ་འཆི་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

སྟོང་པའི་ངང་དུ་རིག་པའི་མདུང་སྐོར་གྱིས། །

ལྟ་བར་ཐོགས་ཐུག་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

དྲན་མེད་སྟེང་དུ་ཡེངས་མེད་བྱ་ར་ཐོངས། །

སྒོམ་ལ་བྱིང་རྒོད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཤགས་འབྱུང་ངང་དུ་འགག་མེད་རྩལ་སྦྱོང་གྱིས། །

སྤྱོད་པར་སྤང་བླང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་རང་རིག་སེམས་ལ་འཚོལ། །

འབྲས་བུར་རེ་དོགས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

འཁོར་འདས་རྩ་བ་རིག་པའི་སེམས་ལ་འདུས། །

སེམས་ལ་དངོས་པོ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཆགས་སྡང་སྣང་བ་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད་འདྲ། །

ཉམས་ལ་ཞེན་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་འདྲ། །

འདོ་ལ་གསལ་འགྲིབ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

རྣམ་རྟོག་དགྲར་ལང་ཁང་སྟོང་རྐུན་མ་འདྲ། །

ནོར་ལ་ཤོར་ཐོབ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཚོར་བ་རྗེས་མེད་ཆུ་ཡི་རི་མོ་འདྲ། །

འཁྲུལ་སྣང་རྗེས་འཛིན་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

བག་ཆགས་དྲན་འཛིན་ནམ་མཁའི་འཇའ་རིས་འདྲ། །

ཞེན་ཆགས་ངོས་བཟུང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

འགྱུ་བ་དྭངས་པ་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་མ་འདྲ། །

སེམས་ལ་བློ་གཏད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་སྐྱི་སེར་རླུང་དང་འདྲ། །

ཡུལ་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

རིག་པ་དངོས་མེད་ནམ་མཁའི་འཇའ་དང་འདྲ། །

ཉམས་ལ་ཐོགས་ཐུག་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཆོས་ཉིད་དོན་མཐོང་ལྐུག་པའི་རྨི་ལམ་འདྲ། །

ཚིག་དང་ཐ་སྙད་བྲལ་ལོ་དིང་རི་བ། །

རྟོགས་པའི་ཉམས་ཤར་གཞོན་ནུའི་བདེ་བ་འདྲ། །

དགའ་བདེ་བརྗོད་དུ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །
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ལེགས་གསུང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན།

གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆུ་ནང་ཟླ་བ་འདྲ། །

གང་ལའང་ཆགས་ཐོགས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འདྲ། །

སེམས་ལ་མཐའ་དབུས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

དྲན་པ་ཡེངས་མེད་སྒེག་མོའ་ིམེ་ལོང་འདྲ། །

དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

རིག་སྟངོ་དབྱེར་མེད་མེ་ལངོ་གཟུགས་བརྙན་འདྲ། །

དེ་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

བདེ་སྟོང་འཛིན་མེད་གངས་ལ་ཉི་ཤར་འདྲ། །

དེ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

འཁྲུལ་གཏམ་རྗེས་མེད་བྲག་ཆ་ལྷ་མོ་འདྲ། །

སྒྲ་ལ་འཛིན་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

བདེ་སྡུག་འཁྲུལ་འཁོར་པི་ཝང་ཁོང་རྒྱུན་འདྲ། །

རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་ལ་སྦྱོར་རོ་དིང་རི་བ། །

འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་བྱིས་པའི་རྩེད་མོ་འདྲ། །

སེམས་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཕྱི་ནང་སྤྲོས་པ་རང་གི་སེམས་ལ་བསྡུས། །

འཁྱག་རོམ་ཆུ་རུ་ཞུའ་ོདིང་རི་བ། །

མ་རིག་འཁྲུལ་འཁོར་སྤང་ལ་ཆུ་རྡོལ་འདྲ། །

བཀག་པས་ཁེག་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

འཁོར་འདས་འཁྲུལ་སྣང་སྒྲ་བཟུང་བྲལ་བ་འདྲ། །

ར་མདའ་བླ་མ་ལྷག་གོ་དིང་རི་བ། །

སྐུ་ལྔ་རང་གསལ་གསེར་གླིང་བལྟས་པ་དང༌། །

རེ་དོགས་སྤང་བླང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་གསེར་དང་འདྲ། །

དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་མ་བྱེད་དིང་རི་བ། །

ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདྲ། །

བཙལ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་འ་ོདིང་རི་བ། །

ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཕྱིད། །

འདོད་དོན་ཆོས་ལ་སྒྲིལ་ཤིག་དིང་རི་བ། །

གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་ལེན་གྱིས། །

རྒས་ནས་འབྱུང་བས་མི་འཆུན་དིང་རི་བ། །

ཉནོ་མོངས་སྐྱེ་དུས་གཉེན་པོས་སླེབས་པར་གྱིས། །

མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ་ལོ་དིང་རི་བ། །

སྐབས་སུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པར་གྱིས། །

དད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིན་ནོ་དིང་རི་བ། །

ད་རེས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ལ་རང་ས་ཟུངས། །

ཤི་ནས་གར་སྐྱེ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །

ཚེ་ལ་ལོང་མེད་རྩ་ཁའི་ཟིལ་པ་འདྲ། །

ལེ་ལོ་སྙོམ་ལས་སྤོངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤྲིན་བར་ཉི་མ་འདྲ། །

ད་རེས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ་དིང་རི་བ། །

སྐྱིད་སྡུག་གཉིས་ཀྱི་ལེ་ལན་གཞན་སེམས་ཀྱང༌། །

རྐྱེན་རྩ་རང་ལ་ཡོད་དོ་དིང་རི་བ། །

དད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ལམ་ཉེ་བས། །

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སོམས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

གྲོགས་ངན་བསྟེན་ན་སྤྱོད་ངན་ཤ གས་ལ་འགོ །

སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་སྤོངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

གྲོགས་བཟང་བསྟེན་ན་ཡོན་ཏན་ཤ གས་ལ་འབྱུང༌། །

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཞིག་དིང་རི་བ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཡོ་སྒྱུ་རྫུན་གྱིས་རང་དང་གཞན་ཡང་བསླུ། །

དཔང་པོར་སེམས་ལ་ཆོལ་ཞིག་དིང་རི་བ། །

མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཕུང་འདྲེའི་རྩ་བ་ཡིན། །

ཤེས་བཞིན་དྲན་པས་ཟུངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་གཞོམ་ན་ལམ་ཐག་ཉེ། །

གཉེན་པོ་ཐུགས་ལ་བསྟེན་ཅིག་དིང་རི་བ། །

བརྩོན་འགྲུས་མཐུ་སྟོབས་ཆུང་བས་འཚང་མི་རྒྱ། །

གོ་ཆས་སླེབས་པར་གྱིས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

བག་ཆགས་འགྲོགས་ཡུན་རིང་བས་ཕྱི་འདོད་འངོ་། །

འདས་པའི་རྗེས་འཇུག་མ་བྱེད་དིང་རི་བ། །

སེམས་ལ་གོ་རྟོགས་ཆུང་ན་གསོལ་བ་ཐོབ། །

རྟོགས་པ་ཤ གས་ལ་འཆར་རོ་དིང་རི་བ། །

ཕྱི་མར་སྐྱིད་པར་འདོད་ན་སྡུག་སྲན་སྐྱེད། །

སངས་རྒྱས་རྩ་ན་གདའ་ོདིང་རི་བ། །

འདུས་པའི་སྔ་དྲོ་འབྲལ་བའི་བརྡ་ཞིག་བྱུང༌། །

འདུ་འབྲལ་སེམས་ལ་གཟན་ནོ་དིང་རི་བ། །

གྲོགས་པོ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་མའི་གནས་སུ་ཐལ། །

མཛའ་གྲོགས་རྒྱགས་ཕྱེད་ཡོད་དམ་དིང་རི་བ། །

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྡིག་པའི་ལས་ལས་བྱུང༌། །

སྡིག་པ་ཆུང་ཡང་སྤོངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

བདེ་བ་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་ལས་ལས་བྱུང༌། །

དགེ་བ་ཆུང་ཡང་སྒྲུབས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

དགེ་སྡིག་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང༌། །

སྡིག་སྤོང་དགེ་བ་སྒྲུབས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

ཨ་ཙ་ར་ནི་དིང་རིར་མི་སྡོད་འགྲོ། །

སྒྲོ་འདོགས་ད་ལྟ་ཆོད་ཅིག་དིང་རི་བ། །

ངས་ནི་གཡེང་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་བྱས། །

ཁྱེད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཤིག་དིང་རི་བ། །

དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་དམ་པའི་ཞལ་གདམས་འདི། །

རང་གཞན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཀོད་པ་ཡིས། །

ཐོས་ཚད་རྒྱུད་ལ་ཁོལ་ཞིག་ཤེས་ལྡན་དག ། 

 ཅེས་ཕ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དིང་རི་བ་རྣམས་

ལ་བཀའ་སློབ་ཞལ་ཆེམས་སུ་གནང་བ་དིང་རི་བརྒྱ་རྩ་མ་ཞེས་བྱ་

བ་རྫོགས་སོ། །
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ལེགས་གསུང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན།

དེ་རིང་བོད་རྒྱལ་ལོ༢༡༤༡ལོའ་ིདཔལ་རོྫང་སར་བཤད་གྲྭའི་

བགོྲ་གླེང་ཐེངས་བཞི་པ་འདི་ལ་ཕེབས་མཁན། ལེགས་

ཉེས་བླང་དོར་གྱི་གནས་ཡང་དག་པ་སོྟན་ལ་མཁས་པའི་

མཁན་པོ་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་གཙོས། དགེ་འདུན་

འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་ལ་མཛའ་བརྩེ་དང་ལྡན་པའི་སོྒ་

ནས་དགོང་དོྲ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་

ཏུ། སྐབས་སུ་བབ་པའི་དུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་

འགའ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 

སྤྱིར་བཏང་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་དང་། ཁྱད་

པར་དུ་དེ་རིང་བོད་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་མོ་སྟེ། བདག་

ཅག་གི་སོྟན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་པ་སོགས་དུས་

ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་ཉིན་མོ་འདིར། ང་ལ་བགོྲ་གླེང་

སྐབས་བཞི་པའི་གོ་སྐབས་རག་པ་འདི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ས་ག་ཟླ་བ་འདི་དུས་

ཆེན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་བརྩིས་ནས། ནམ་རྒྱུན་ཟླ་བ་

གཅིག་གི་རིང་ལ། ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱེད་

མཁན་མང་ཆེ་བས་དམར་ཟས་སྤང་རྒྱུ་སོགས་ས་ཆ་གང་

ས་ནས་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སོྤང་ལ་འབད་བརོྩན་བྱེད་མཁན་

མང་པོ་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག  དེ་དག་ལ་ངས་དགའ་བསུ་

དང་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། 

༈ ༸སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་ཨ་བྷི་ཀིརྟ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

སྒྲ་ཕབ་པ། འདན་མའི་ལྷ་མདའ།

ང་ཚོ་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་

མཁན་ཞིག་ཡིན་ཟེར་དུས། སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་ན་

ཡང་། ཤ་བཟའ་རྒྱུ་དེ་ག་ཚོད་ཡིན་ནའང་འཛེམ་ཐུབ་

པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག  མ་གཏོགས་གཞན་

ཁ་ནས་གདོན་རྒྱུ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གཉིས་ཆ་མ་

ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་འགོྲ་བཞིན་འདུག  གང་རེད་ཟེར་

ན། ང་ཚོས་ཁ་ནས་འགོྲ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་

ནས་ཚིག་ཡིན་མདོག་མདོག་ཅན་ཞིག་འདོན། ལུས་ཀྱིས་

ནག་ཉེས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཉམས་ཆུང་དུད་འགོྲའ་ིཚེ་

སོྲག་ལ་དངོས་ཤ གས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གནོད་པའི་

ལས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སོྐྱན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། མི་ཁ་ཅིག་

གིས་བསམ་བོླ་ལོག་པ་བཏང་ནས། ཤ་ཟོས་ནའང་འདྲ་མ་

ཟོས་ནའང་འདྲ། སེམས་ཅན་བསད་ནི་ཚར་བ་རེད། དེས་

ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ནས་ཟ་མཁན་ཡོང་གི་

འདུག འདི་འདྲ་འཆད་མཁན་ཚོས། སེམས་ཅན་གསོད་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་མེད་བསམ་བོླ་མ་བཏང་

བའི་རྐྱེན་རེད་མ་གཏོགས། ཟ་མཁན་མེད་ན་གསོད་

མཁན་ཡོང་གི་མ་རེད། ང་ཚོར། སྡུག་བསྔལ་འདོར་

འདོད་སེམས་ཡོད་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་

རྒྱུག  །བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་གཏི་མུག་པས། །རང་གི་བདེ་བ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དགྲ་ལྟར་འཇོམས། །ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གནས་

སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་ཞེན་ནས། ཚེ་རིང་པོ་བསྡད་རྒྱུ་ནི་

དགའ། ཚེ་ཐུང་དུ་འགོྲ་བའི་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ནི་མ་ཤེས། ཚེ་འདི་ལ་

ནད་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་རྗེས་མ་མཐོ་རིས་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་

ནི་འདོད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ནི་མ་ཤེས། ཤེས་

པ་ཡིན་ན་ཡང་། བག་མེད་པ་དང་གཏི་མུག་གི་དབང་དུ་

ཤོར་བའི་སོྒ་ནས། ང་ཚོར་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་

ཚོགས་པ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། སྡིག་པ་དེ་དག་

ལ་བསམ་བོླ་མ་བཏང་། ཚེ་འདི་གཅིག་པུ་ལ་བསམ་བོླ་

གཏོང་ནའང། ཤ་ཟོས་པ་ཡིན་ན་ཚེ་ཐུང་དུ་འགོྲ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཉེས་པ་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད་རེད། ཉེས་པ་དེ་

ཚོའི་སོྐར་ལ་བསམ་བོླ་མ་བཏང་ན་ཡང་། སོ་སོའ་ིགཟུགས་

པོ་གཅིག་པུ་ལ་བསམ་བོླ་གཏང་ནའང་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་དེ་ག་

ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ཉུང་དུ་བཏང་ཐུབ་ན་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན་ས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  

དེ་ཡང་དམར་ཟས་དེ་ཚོའི་ཉེས་དམིགས་དང་

སོྐྱན་ཆེན་པོ་དག་མཐོང་ནས། མཚམས་གཞག་རྒྱུ་དང་

ཉུང་དུ་གཏང་བ་སོགས་བྱ་ཐུབ་ན། སོ་སོ་ལ་དགེ་བ་ཡང་

དག་པ་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གྱིས་ཨུ་ཚུགས་

བརྒྱབ་ནས་མཚམས་བཞག་པ་དང་། ཡང་ན་སོ་སོ་ལ་

བསྙེན་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་སོགས་ཡོང་གི་རེད་དྲན་

ནས། འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་དུ་ཤོར་ནས་

མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡང་དག་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེས་ན་དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་ནས། རང་

གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་

ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་སྙིང་རྗེ་བྱ་སའི་

ཡུལ་དེ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཆགས་ཡོད་རེད། སེམས་

ཅན་དེ་ཚོ་ལ་དངོས་ཤ གས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས། གནོད་

པའི་ལས་སུ་མི་འགོྲ་བའི་ཐབས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱ་དགོས་

པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག  རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། སྙིང་རྗེ་ཉམས་པའི་ཤ་

དང་གཅིག །དྲན་པ་ཉམས་པའི་ཆང་དང་གཉིས། །ཞེས་

གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གསུང་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་

ཚོས་ཤ་དེ་སྙིང་རྗེ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

རེད། 

ལྷག་པར་དུ་དུས་ཆེན་ཁག་དེ་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་

ཤ་བཟའ་རྒྱུ་འཛེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་

སོ་སོར་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་དེ་སྤང་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སོ་

སོའ་ིཁོར་ཡུག་དང་ལུང་པའི་གོམས་གཤིས་དབང་གིས་ཤ་

ཡུན་རིན་པོར་ཟོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ད་ལྟ་རང་ལ་མཚམས་

བཞག་པ་ཡིན་ན། སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་ལ་མི་འཕོྲད་པ་

དང་། སོྟབས་ཤ གས་ཉམས་ནས་ན་ཚའི་རིགས་ཀྱང་ཡོང་

གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་

རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་དེ། དེ་ཚོས་ཀྱང་ཉུང་དུ་

གཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

གང་ལྟར་གཞན་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་གནོད་

པ་མི་ཡོང་བའི་ཕན་པའི་ཐབས་ལ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་སོྒ་

ནས་འབད་བརོྩན་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་འབྲས་བུ་རང་

དང་གཞན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ལ་ཡང་

དག་པའི་བདེ་སྐྱིད་འཐོབ་ངེས་ཅན་ཞིག་རེད།



ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

གློ་བོའི་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང།
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

དང་པོ ་མཆོད ་པར་བརྗོད ་ཅིང ་རྩོམ ་པར་དམ་

བཅའ་བ་ནི།

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར། །

མཁན་ཆེན་སློབ་དཔོན་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་གསུམ་དང༌། །

འདོ་གསལ་ལྷ་ནས་མི་རྗེ་གུང་རྒྱལ་བར། །

མེས་དབོན་བརྒྱུད་པ་བཅས་རྣམས་སླར་ཡང་དྲན། །

རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ངོར་ཆེན་རྗེ། །

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཨ་མ་དཔལ། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གསེར་མདོག་པཎ་ཆེན་མཆོག །

རྒྱལ་བསྟན་ལྗོངས་འདིར་འདྲེན་མཛད་ཕྱག་གི་ཡུལ། །

ཨ་མགོན་བཟང་པོ་གུ་གེ་རྒྱལ་ཆེན་མཆོག །

ཚངས་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་ནས། །

འཇིགས་མེད་དཔལ་འབར་དཔལ་གྱི་སེངྒེའི་བར། །

གློ་བོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་འབྲི་ལ་སྤྲོ། །

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་རྩོམ་པར་དམ་

བཅའ་བས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ཡངས་པོར་ཕྱེ་སྟེ། ད་

ལན་སྐབས་སུ་བབ་པ་གང་གླེང་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི། ད་

ལྟའི་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྣདོ་ཀྱི་བཀདོ་པ་དང༌། གླ་ོ

བའོ་ིལྗངོས་སུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཇི་ལྟར་དབུ་བརྙེས་པའི་

༈ གློ་བོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ཆོས་འབྱུང་ངོ་སྤྲོད།

ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ། [ རྡ་ས། ]

ཚུལ། མཁན་སླབོ་རྣམ་གཉིས་བདོ་དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་ངསོ་

བཟུང་བ། གླ་ོབའོ་ིརྒྱལ་རྒྱུད་སྔནོ་བོྱན་རྣམས་རགས་ཙམ་

བཤད་པ། གློ་བོའ་ིརྒྱལ་རབས་དང་པོ་ཨ་མ་དཔལ་གྱིས་

རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་

མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་བསྟན་

པ་ཕྱི་དར་ཇི་ལྟར་དབུ་བརྙེས་པའི་ཚུལ། དེ་རྗེས་བོྱན་

པའི་གློ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་ཧཾ་བཅུ་དྲུག་གིས་བོད་གངས་ཅན་

ལྗོངས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་

གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང༌། གླ་ོབའོ་ིལྗངོས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་

ཚུལ་བཅས་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཁུངས་བཙན་འདི་ཉིད་

ལགས།

གཉིས་པ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་བཀདོ་པ་ནི།

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བལ་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི། ཐབས་ཤེས་གཉིས་

ཀྱི་ནང་ནས་ཐབས་མཚོན་བྱེད་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་

ཡོད་པར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཤར་པོ་སོ་པ་

ཏི་དང༌། ཏབ་ལི་རྫངོ་ནས་མ་ཧཱ་ཀ་ལིའི་གངས་རི་དར་ཇུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བར་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་པོ་ཡོད་པས་གཞུ་ཡི་དབྱིབས་

དང་འདྲ་བ་དངསོ་གསལ་ས་ཁྲ་ངསོ་ནས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་

ཅིང༌། ལྷོ་ཕྱོགས་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱ་གར་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་

པ་དང༌། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་མང་ཆེ་བ་རང་རེ་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དང་ས་འབྲེལ་ཡིན་ལ། མཐོ་ཚད་

རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་མི་ཊར་༨༠༠༠ལྷག་ཡོད་པའི་ཤར་

ཁུམ་པོའ་ིས་གར་རྨ་ཐ་ཇོ་མོ་གླང་མ་དང༌། ལྷོ་རྩེ་གངས་

ལ། མ་ཧཱ་ཀ་ལིའི་གངས་རི། རྡ་ོལ་གྷི་རི་བཅས་ཡདོ་པ་མ་

ཚད་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐུ་བལྟམས་

སའི་གནས་མཆོག་ལུམ་བི་ནི་དང༌། འཕགས་པ་ཤིང་

ཀུན། གླང་རི་ལུང་བསྟན་དང༌། རྒྱལ་བུ་སྙིང་སྟབོས་ཆེན་

པོས་སྟག་མོ་ལ་ལུས་སྦྱིན་པ་བཏང་བའི་གནས་རི་ལ་

སོགས་པ་གནས་རི་བྱིན་ཅན་མང་པོ་དང༌། གཞན་ཡང་

རི་བྲག་རྩྭ་ཐང། ཞིང་ས། མཚོ་དང་མཚེའུ། བྱང་ངམ་

དབུས་རྡོ་ལ་གྷི་གཙང་པོ་དང༌། ནུབ་ཀ་ན་མི་གཙང་པོ་

བཅས་ཡོད་ཅིང༌། དེང་སང་ས་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་

༡༤༥༣༠༥ཡདོ་པ་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༧༡ལརོ་མི་འབརོ་གྲངས་

བཤེར་བྱེད་སྐབས་མི་གྲངས་༡༡༥༥༦༠༠༣ཡོད་པ་གསལ་

པོ་བཀོད་འདུག

གསུམ་པ་གླ་ོབའོ་ིལྗངོས་སུ་བསྟན་པ་སྔ་དར་ཇི་ལྟར་དབུ་

བརྙེས་པའི་ཚུལ་ནི།

དེ་ཡང་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་སྤྲུལ་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཁྲི་སྲངོ་

ལྡེའུ་བཙན་དགུང་ན་སོན་ནས། བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་

དངོས་གཞི་འཛིན་སྐབས། ཡབ་མེས་སྲོང་བཙན་སྒམ་

པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་བོད་དུ་ནང་ཆོས་དངོས་སུ་དབུ་བརྙེས་

ཏེ་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་དགེ་ལེགས་བྱུང་བ་དང༌། ཡབ་རྗེ་

ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་ནང་ཆོས་ཁྱབ་སྤེལ་

གནང་ཡང༌། ཡབ་ཆེན་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་སྲིད་ཚབ་བློན་

པ་ོམ་ཞང་ལ་སགོས་པས་ནང་ཆསོ་ཉམས་ཆག་བཏང་བ་

རྣམས་སླར་གསོ་དགོས་པ་ཐུགས་ལ་ཤར་ནས། ཕྱི་ཉིན་

ཞོགས་པ་རྒྱལ་བློན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དེ་དོན་

བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གནང་རྗེས། སྦ་གསལ་སྣང་

མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་སྤྱན་འདྲེན་པར་བལ་ཡུལ་དུ་

བརྫངས། མཁན་ཆེན་གྱི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་

བོད་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། 

དེ་རྗེས་སྦ་ཁྲི་བཞེར་དང༌། སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་

བདུད་འཇོམས། མཆིམས་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ། ཤད་བུ་དཔལ་

གྱི་སེང་གེ་དང་བཅས་མི་བཞི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་པར་བརྫངས་པ་

བཞིན། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ་འབོྱན་པར་

སྔ་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་ཞལ་

བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་ལྟར། གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་བཀའ་དྲིན་སྐྱོང་གནང་མཛད། སྐབས་དེ་དུས་

སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་མཚོ་དཀར་ཐང་

ཆེན་དུ་བྱོན་ཏེ། འབི་རྒྱུ་ལ་ཡི་གཤམ་དུ། བདུད་མོ་རྭ་

མཁར་དགུ་ཐོག་མ་དམ་ལ་བཏགས་རྗེས་བདུད་འདུལ་

མཆོད་རྟེན་སྣ་ལྔ་བཞེངས་པ་དང༌། དཔལ་འཁོར་ལོ་

བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཆུ་མིག་བརྒྱ་

རྩ་ལ་སོགས་པ་ས་ཕྱོགས་མང་པོར་བྱོན་ནས། གནམ་ས་
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད། མང་བཀུར་

རྒྱལ་རྒྱུད་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མ་དཔལ་བྱོན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་དར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་ཚུལ་བཅས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གནང་བའི་

ཚུལ་ནི། ཨོ་རྒྱན་ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ལ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། །ཨ་མ་ཞེས་བྱ་ཀུན་ཏུ་གྲགས། །དེས་ནི་

སྲིན་པ་ོམ་ལུས་བཏུལ། །ཞེས་དང། གཞན་ཡང༌། གངས་

ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་རིས་སྟོད་ཀྱི་ཆ། །དམ་ཆོས་དར་བ་

གངས་བྲག་ས་དཀར་ལྗོངས། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་འདྲེ་

སྲིན་གདུལ་བའི་གནས། །ས་སྐྱ་པ་ཡི་ཆསོ་སྒ་ོའབྱེད་པའི་

ཡུལ། །ཨ་མའི་གདུལ་ཞིང་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་ས། །གློ་བོ་

སྨོན་ཐང་མཁར་རྫོང་གཙུག་ལག་རྣམས། །སུམ་རྩེན་ལྷ་

ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་འདྲ་འབྱུང༌། །ཞེས་དང་། ཡང༌། གནམ་

ལྷའི་གདུང་རྒྱུད་སྐྱེས་མཆོག་ཨ་མ་དཔལ། །མངའ་རིས་

གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོངས། །མཁའ་སྤྱོད་རྫོང་

འཛིན་ཡིན་སྨོན་མཁའ་རྫོང་བཞེངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་

བཟང་གདན་ཞུས་དབུ་བླར་བསྟེན། །དར་རྒྱས་གླིང་དུ་

བཤད་པའི་གྲྭ་བཙུགས་ཤིང༌། །བྲག་དཀར་གཙུག་ལག་

རྡོར་འཆང་རྟེན་བཅས་བཞེངས། སྟེང་ཆེན་དགོན་དུ་

འདུལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་

གསུང་རབ་དུ་མ་བསྐྲུན། །མཁའ་སྤྱོད་ཕོ་བྲང་གཙུག་

ལག་གླིང་ཆེན་བཞི། །ལེགས་པར་བཞེངས་ནས་སྐུ་ཚེའི་

སྨད་མཇུག་ཏུ། །ཟབ་དོན་ཐུགས་བརླན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་

མཚན་བསྒྲེངས། །བསྟན་པ་རྨང་ནས་འདེགས་པའི་ཀ་

ཆེན་བཙུགས། ། ཞེས་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་དང་བསྟོད་

པའི་རྣམ་གྲངས་མང་ངོ༌། །དེ་དག་གིས་གློ་བོ་ལྗོངས་སུ་

བསྟན་པ་སྔ་དར་དབུ་ཇི་ལྟར་བརྙེས་པའི་ཚུལ་རགས་

ཙམ་བསྟན་ཟིན་པ་ལགས་སོ། །

བཞི་པ་མཁན་སློབ་རྣམ་གཉིས་བོད་དུ་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་

སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་ཚུལ་ནི།

དེ་ཡང་སྔོན་བལ་པོ་མ་གུ་ཏའི་ཡུལ་དུ། ཕ་བྱ་རྫི་གསལ་

བ་དང༌། མ་བྱ་རྫི་པུརྣ་གཉིས་ལ་བུ་མོ་བདེ་མཆོག་མ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡདོ་ཅིང་། དེ་ཆེར་སྐྱེས་ནས་ཡུལ་སྲལོ་བཞིན་

བྱ་འཚོ་བའི་ཞོར་དུ། རིགས་ངན་རྟ་རྫི་བུ་དང་ཕག་རྫི་

བུ་ཁྱི་རྫི་བུ་བྱ་རྫི་བུ་དང་བཅས་བཞི་དང་རིམ་པས་ལུས་

འབྲེལ་གྱིས་བུ་བཞི་བྱུང༌། དེ་ནས་མས་བྱ་འཚོས་པའི་གླ་

བསགས་པས། བུ་བཞི་ཡང་ཁྱིམ་ཚང་ཟིན་པ་བྱུང་ཐོག་

ནོར་གྱི་ལྷག་མ་ཡང་མང་པོ་བསགས་ཏེ། འགྲོ་བ་མང་

པསོ་བསདོ་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ཞིག་

བཞེང་དགོས་དགོངས་ནས། ཐོག་མར་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་

ལ་ས་སློང་བ་དང་། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཆོག་པའི་ཞུ་

བ་ཕུལ་བས། རྒྱལ་པོ་དགའ་ལྷང་ལྷང་ངང་དེ་ལྟར་བྱ་རུ་

རུང་ཞེས་གནང་བ་ཐོབ། མ་བྱ་རྫི་མ་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྗེས་

སུ་རང་དང་བུ་བཞི་དང་གླང་ཆེན་གཅིག་དང་བོང་བུ་

གཅིག་ཡོད་པ་ལ་སོ་ཕག་བཀལ་ཏེ། མཆོད་རྟེན་ཆེན་

པོའ་ིརྨང་བཏིང་སྟེ་བརྩིགས་པས། ཁྲི་འཕགས་གསུམ་

དུ་སླེབ་ལ་ཉེ་བའི་ཚེ། བལ་ཡུལ་གྱི་བློན་པོ་དང༌། མི་

དྲག་མང་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཞུས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཀྱང་རྒྱལ་པོས་འགྱུར་བ་མ་བཏང་པས། དེའི་སྐབས་མ་

བུ་ལྔ་སེམས་ཤ གས་སྔར་ལས་ལྷག་པ་འཕེལ་ཏེ། དབྱར་

དགུན་བར་མ་ཆད་པ་བརྩིགས་པས། ལོ་བཞི་ལ་བུམ་

པ་མན་ཆད་བརྩིགས་གྲུབ་སྐབས། ཨ་མ་བྱ་རྫི་མས་ཚེའི་

དུས་བྱེད་པ་ཤེས་ཏེ། བུ་བཞི་གཡགོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ལ་སྨྲས་པ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མང་པོའ་ིབསོད་

ནམས་གསག་པར་བྱ་བའི་རྟེན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་

འདི་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞེངས་ལ། འདིའི་ནང་བཞུགས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་

ཏེ། རབ་གནས་ཀྱང་ཚད་ལྡན་གྱིས་ཤིག ངས་ཇི་ལྟར་

སྨྲས་པ་བཞིན་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ན། འདིས་ཆུང་ས་

ནས་ཨ་མ་ངའི་བསམ་པ་རྫོགས་པ་དང༌། ཆེ་ས་ནས་

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་

མཐུན་ཞིང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདི་ཕྱིའི་དོན་

རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་པའི་རྗེས་སུ་

ཚེའི་དུས་བྱས། དེ་ཡི་ཚེ་འཇའ་འདོ་ཀྱི་གུར་དང་རོལ་

མོའ་ིསྒྲ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་བབས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང༌།

བུ་བཞི་ནས་མའི་དྲིན་ལན་གསོབ་ཆེད་སྔར་

ཡོད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་དང་གླང་པོ་ཆེ་བོང་བུ་བཅས་ལ་

སོ་ཕག་བཀལ་ནས། ལོ་གསུམ་བརྩིགས་པས། སྔར་གྱི་

ལོ་བཞི་དང་ཁྱོན་མི་ལོ་བདུན་ནས་གྲུབ་སྟེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འདོ་སྲུང་གི་རིང་བསྲེལ་མ་ག་དྷའི་བྲེ་གང་

སྲོག་ཤིང་གི་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ། དེ་རྗེས་

མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཤམས་ནས། རབ་

ཏུ་གནས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་བའི་ཚེ། མདུན་གྱི་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་འོད་སྲུང་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་

ལྔ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོ། ཞི་ཁྲོའ་ིལྷ་ཚོགས་ལ་འཁོར་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དགྲ་བཅམོ་པའི་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་བྱོན། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རབ་

གནས་མཛད་དེ། སྨོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པ་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། བུ་ཆེ་ཤོས་རྟ་

རྫི་བུའི་སྨནོ་ལམ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་བྱོན་པའི་སྐབས་སུ། འཁྱག་པ་འཁྱག་ཡུལ་གྱི་

མཐའ་འཁབོ་ཏུ་ཆསོ་སྐྱངོ་བའི་རྒྱལ་པ་ོཆེན་པ་ོཞིག་སྐྱེས་

ནས། དེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛུགས་

པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་རྗེས་

ཕག་རྫི་བུས། ཕུ་བོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གསར་དུ་

འཛུགས་པའི་དུས། བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་གྱི་

སྡེ་འཛུགས་དགོས་པས། བདག་ནི་དགེ་སློང་རྣམ་པར་

དག་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས། དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་རབ་

ཏུ་བྱུང་བར་བྱེད་པའི་མཁན་པ་ོཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤགོ ཅེས་

དང༌། དེའི་འགོ་ཁྱི་རྫི་བུས། ཕུ་བོ་གཉིས་ཀྱི་འཁྱག་པ་

འཁྱག་ཡུལ་གྱི་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་

པ་འཛུགས་པ་དང་འཛིན་པའི་དུས་སུ་བདག་ནི་མངལ་

ནས་མ་སྐྱེས་པར། བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་མཐའ་འཁོབ་དེ་

ཉིད་ཀྱི་འདྲེ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུལ་བ་

དང༌། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་བསམ་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་མཐའ་དག་བསྲུང་བའི་སྔགས་འཆང་ནུས་
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

པ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་

དང༌། དེ་འགོ་བྱ་རྫི་བུའི་སྨོན་ལམ་ནི། ཕུ་བོ་ཁྱེད་གསུམ་

ཡུལ་མཐའ་འཁབོ་ཏུ། རིམ་པ་བཞིན་གཅིག་གིས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་གསར་དུ་འཛུགས་པ་དང་འཛིན་པ་

བསྲུང་བའི་དུས་སུ། ཁྱེད་རྣམས་སྐུ་འཁྲུངས་ཡུལ་གཅིག་

ཏུ་འངོ་བའི་ངེས་པ་མེད་པས།

བདག་ནི་ཁྱེད་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་ཚེ་

བཀའ་ཕྲིན་སྐྱེལ་མཁན་གྱི་བོླན་པོ་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་

བར་ཤགོ་ཅིག་ཅེས་སོྨན་ལམ་བཏབ་པས། སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྲིན་དབྱངས་

གཅིག་གིས་བསྔགས་བརོྗད་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་མཛད་

དོ། །སོྨན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་རིམ་པ་བཞིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་ཁྲི་སོྲང་ལྡེའུ་བཙན་དང༌། ཟ་ཧོར་མཁན་ཆེན་བོ་དྷི་

ས་ཏྭ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་སོླབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། འཕྲིན་

བོླན་ཡར་ལུང་གྱི་སྦ་མི་ཁྲི་བཞེར་བཅས་རིམ་པས་བོྱན་

ནས་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བསྟན་དར་

རྒྱས་མཛད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་གསལ་དེབ་ཐེར་དག་

ལས་གཟིགས་ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གནས་སྐབས་དཔེ་

མཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ལགས་སོ། ། 

ལྔ་པ་གློ་བོའ་ིརྒྱལ་རྒྱུད་སྔོན་བྱོན་རྣམས་ངོས་བཟུང་བ།

སྤྱིར ་གློ ་བོའ ི་ལྗོངས ་ཞེས ་པའི ་གོ ་དོན ་ནི ་ཡིག ་

རྙིང་དག་ལས། ཕུན་ཚོགས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་

གློ་བོའ་ིཡུལ། །འདོད་དགུ་མ་ལུས་འཛོམས་པ་གློ་

བོའ་ིལྗོངས། །རིག་གནས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་གློ་

བོའ་ིམཆོག །ལུགས་གཉིས་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་གློ་བོ་

གྲགས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤིང༌། གློ་བོའ་ི

ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཇི་ལྟར་བོྱན་པའི་

ཚུལ་ནི། ཐོག་མ་འདོ་གསལ་ལྷ་ནས་བོྱན། དེ་རྗེས་ལྷ་

འདོ་དེ་གུང་རྒྱལ་ཞེས་པ་དེ་ལྷ་ནས་བཙན་དུ་བྱོན། དེ་

བཞིན་བཙན་རྒོད་ཁ་ཆེ་ཞེས་པ་དེ། བཙན་ནས་དམུ་རུ་

བྱོན། དེ་ནས་དམུ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ། དམུ་ནས་མི་

རུར་བོྱན། དེ་ནས་མི་རྗེ་གུང་རྒྱལ་ཞེས་པ་དེས། གནམ་

ས་བར་གསུམ་ལ་གཟིགས་པས་གང་ལེགས་མཐོང་ནས་

གནམ་ས་འདི་གཉིས་ཀྱི་བདག་པོ་ང་ཡིན་གསུངས་

ནས། ས་ལ་མཁར་བཏབ། ཡུལ་ལ་མིང་བཏགས། མི་ཡི་

རུས་རྒྱུད་དེད་པས། རུས་ལ་སྔ་བ་མིའུ་གདུང་དྲུག  ལྷ་

ལ་སྔ་བ་ཡར་ལ་ཤམ་པོ། དཔོན་ལ་སྔ་བ་གནམ་ལྷ་གུང་

རྒྱལ་ཞེས་གྲགས། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆ་དེ་སྐབས་དར་

ཁྱབ་ཆེ་བ་བྱུང་ཐོག དེའི་སྲས་བཞི་ནས་རིམ་པས་རྒྱལ་

རབས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བྱོན། རེ་གཅིག་པའི་སྲས་སྟག་

སེང་འབུམ། དེའི་སྲས་ཞང་ཤེས་བླ་མ། ཞང་ཤེས་བླ་མ་

སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་གློ་བོ་སྟོད་སྨད་ལ་སོགས་པ་ལ་དབང་

བསྒྱུར། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་གསར་བཟོ་

གནང་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིཆོས་ལུགས་དང་ནང་

འགལ་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང་མཐར་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་

ལག་ལེན་ཁེལ་ཐུབ་པ་བྱུང༌། དེའི་སྲས་ཆེ་བ་སྐྱོང་

འབུམ་དང༌། སྲས་ཆུང་བ་གེ་སར་དགྲ་འདུལ་གཉིས་སྐུ་

འཁྲུངས།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དྲུག་པ་གློ་བོའ་ིརྒྱལ་རབས་དང་པོ་ཨ་མ་དཔལ་གྱི་

སྐུ་རིང་ལ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་དབུ་ཇི་ལྟར་བརྙེས་པའི་

ཚུལ་ནི།

གོང་གསལ་སྐྱོང་འབུམ་གྱི་སྲས་སློབ་དཔོན་པདྨའི་ལུང་

གིས་ཟིན་པའི་སྐྱེས་མཆགོ་ཨ་མ་དཔལ་ཕྱི་ལ་ོ༡༣༢༧ལརོ་

རབ་བྱུང་དྲུག་པ་མེ་མོ་ཡོས་ལོར་སྐུ་བལྟམས་པ་ཡིན་

ལ། ཁོང་དང་པོ་བོད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་དྲི་མ་

མེད་པ་མངའ་རིས་རྫོང་དཀར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་འབུལ་སྡེ་

མགོན་གྱིས། གློ་བོ་གཙང་རང་བྱ་ཕོའ་ིཟེ་སྒྲ་ཞེས་པའི་

རྫོང་དཔོན་ལ་བསྐོ་བཞག་མཛད། དེ་རྗེས་རིམ་པས་

གློ་བོའ་ིལྗོངས་ཁོང་གིས་སྒེར་བདག་བྱས་ཐོག་དོལ་པོ་

པུ་ཧྲེང། གུ་གེ་སོགས་ལའང་བཀའ་ལུང་འགྲོ་བ་བྱུང་

ཞིང༌། བསྟན་འགྲའོ་ིདནོ་ལ་དགངོས་ནས་བདོ་ཀྱི་གསར་

རྙིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་ཁ་ཤས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བ་ོདངོ་པཎ་

ཆེན་ཕོྱགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱན་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་

གཞན་ཕན་མཛད། 

སླར་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་

ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་

དགོངས་ནས། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་བླ་མ་སུ་བཟང་

དང་ཆསོ་སུ་མཁས་ཀྱི་འདྲི་རྩད་བྱས་འབྲས། དཔལ་ལྡན་

ས་སྐྱ་པའི་འཛམ་གླིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་དགུའི་

ཡ་གྱལ་སྔགས་ལ་གཙོ་བོ་མཁས་པ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ངོར་

ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཡིན་པ་མཁྱེན་

རྟོགས་བྱུང་ནས། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་

པའི་བདག་ཁྲི་མཆོག་ལ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་

བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་དུ་གློ་བོར་ཞལ་བསྒྱུར་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་ཡིག་དང༌། མི་རྟ་

བརྒྱ་ཕྲག་སྔ་རྗེས་གདན་ཞུ་དང་ཕེབས་བསུར་བཏང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འཕགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་

མདོ་ལས། གང་ཚེ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའ་ིསྤྲུལ་པའི་

སྐུ། །དེ་ཚེ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་འབྱུང༌། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱད་པར་འཕགས་གྱུར་ལ། །ཐོས་པ་

མང་ཞིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པས་འཕགས། །ཞེས་དང༌། དམ་

ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས། ངས་ནི་དགེ་སློང་དགེ་འདུན་

མོས་པར་བྱས། །ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ང་ཡི་ཆོས་འཛིན་

པ། །བདེ་གཤེགས་བྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་མཆོད་བྱས་ནས། །མ་

འངོས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། སྐུ་

ཡི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་

བ་བྱས་པའི་ཚུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་

རྒྱལ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། རྒྱལ་བའི་མདུན་ན་དྲི་མ་

མེད་པའི་དཔལ། །དགའ་ལྡན་གནས་ན་འདུལ་བའི་

བདག་པོ་སྟེ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་གསང་བའི་རྒྱ་མཚོ་

ཉིད། །ཁ་བ་ཅན་ན་ཀུན་དགའ་བཟང་པརོ་གྲགས། །ཞེས་

དང༌། གྱངོ་པརོ་གྲགས་པ་མད་ོཁམས་སྟདོ་པ་ཀུན་མཁྱེན་

སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བར་དུ་

མ་ཆད་པར། །མཁས་པ་པཎྜི་ཏ་རུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། །འགྲོ་

མང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་རབ་བཀོད་ནས། །འཕགས་ཡུལ་

བསྟན་པ་གསལ་མཛད་དེ་ལ་འདུད། །ཞེས་དང་། གུ་གེ་

པཎ་ཆེན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

ཉིད་ས་སྐྱ་པ། །ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལེགས་གཟིགས་

བསོད་ནམས་རྩེ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་མངའ་བདག་གྲགས་

པ་འཛིན། །ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ལས་འཁྲུངས་སྲས་ཀྱི་

གཙོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་གསལ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་

མས་བཀའ་ལུང་གིས་བསྔགས་ཤིང༌། སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་འདི་

ཉིད་ལའང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདུང་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་

པ་ཡབ་བདག་ཆེན་གཞི་ཐོག་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་

མཆོག་དང༌། ཡུམ་ནི་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་བླ་

བྲང་རིན་ཆེན་སྒང་པའི་དབོན་སྐྱ་ཤབ་སྨད་ཀྱི་སྐྱེ་ཡབ་

དམག་དཔནོ་སེང་གེ་ཞེས་བྱ་བའི་སྲས་མ་ོབསདོ་ནམས་

དཔལ་འདྲེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ནས་

བཟུང༌། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང༌། འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ། འཛིན་སྐྱངོ་སྤེལ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་

བར་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་བཅས་ཞིབ་གསལ། རྗེ་ཉིད་

ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མུས་ཆེན་དཀོན་

མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་

འབྱུང་བ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། སྐབས་དེ་དུས་ངོར་ཆེན་

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིམཚན་སྙན་ཕྱོགས་

བཅུར་ཁྱབ་པ་ལ་བརྟེན། སོག་པོ་དང༌། རྒྱ་ནག  མདོ་

ཁམས། མངའ་རིས་གློ་བོ་ལ་སོགས་པ་མང་ཡང༌། འནོ་

ཀྱང་ཞུ་ནན་ཆེ་བ་སྨད་མདོ་ཁམས་དང༌། མངའ་རིས་གློ་

བོ་ལྗོངས་གཉིས་ཡིན་པས། གང་ལེགས་གཟིགས་པས་

མངའ་རིས་གློ་བོ་ལེགས་པ་ཐུགས་ལ་ཤར། 

ཕྱི་ལོ་༡༣༦༨ལོར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་

རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་སྐུ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་བཅས་

གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་

གྱིས་གློ་བོར་ཞབས་སོར་འཁོད་གནང་མཛད། གློ་བོའ་ི

རྒྱལ་བློན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཟབ་རྒྱས་

ཞུས། རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་

པོའ་ིབཀའ་དགོངས་ལྟར། གློ་བོའ་ིརྒྱལ་བློན་རྣམས་ནས་

གསེར་རྐྱང་གིས་བསྐྲུན་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་

ཆེན་མོ་གསར་བཞེངས་དང༌། སྟེང་ཆེན་དུ་གཙང་

རང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་

ཕྱི་ལོ་༡༣༦༨ལོར་ཕྱག་བཏབ། སྔ་རྗེས་དགེ་ཚུལ་སློང་

བསྒྲུབས་པས། འདུལ་བའི་གྲྭ་ཚང་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་

རྣམས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མ་དཔལ་མཆོག་ནས་འཚོ་རྟེན་

གནང༌། དགོན་པ་དེ་ག་རང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྡེ་སྣོད་ཀྱི་བཤད་པ་མཛད། 

དེ་བཞིན་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་བཟོ་

དབྱིབས་བཅས་ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ་བྲག་དཀར་ཐེག་

ཆེན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་གཞི་

ཕྱི་ལོ་༡༣༦༨ལོར་བཏིངས་ཏེ་རིམ་པས་ནང་རྟེན་རྡོ་རྗེ་

འཆང་གིས་ཞལ་བཀོད་གནང་སྟེ། ཕྱི་ནང་ལེགས་གྲུབ་

བྱུང་སྐབས་གྲྭ་ཤག་དང་སྒྲུབ་ཁང་བཅས་ཕྱག་བཏབ་

པའི་རྗེས་སུ། རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་རིམ་པ། རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་བཀའ་དབང་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཁྱད་པར་དུ་གློ་བོའ་ིཆོས་རྒྱལ་ཨ་

མ་དཔལ་གྱི་གཙོས་སྣོད་ལྡན་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་གསང་

སྔགས་ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བསྩལ་

གནང་མཛད། སྐབས་དེ་དུས་ཆསོ་རྒྱལ་ཨ་མ་དཔལ་རྒྱལ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བ་ངོར་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིམན་

ངག་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་ཏེ། སྲས་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་

ལ་རྒྱལ་སྲིད་གནང་ནས། རང་ཉིད་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་

བཞེས། མཚན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་གསོལ། ཆོས་

རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་

ཆོས་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་བསྩལ་གནང་མཛད་པ་

དང༌། རྒྱལ་ཁང་དང་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་དང་ནང་རྟེན་

གཙུག་ལག་ཁང་བཅས་ཞལ་བཀོད་ཐུགས་སྨོན་གནང་

སྟེ། གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ཆིབས་བསྒྱུར་

ཞབས་འཁོད་གནང༌། 

ཕྱི་ལོ་༡༣༦༩ལོར་ཆོས་རྗེ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་

གི་ཞལ་བཀོད་ལྟར། གློ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མ་དཔལ་བཟང་

པོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས། ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིབ་

དཔྱད་དང་འབྲེལ། རྒྱན་མགོའ་ིཐང་ཆེན་གྱི་དབུས་སུ་

རྒྱལ་ཁང་ཟུར་དགུ་ཡོད་པའི་ནང་དུ། བཀའ་འགྱུར་ལྷ་

ཁང༌། ཐོག་ཁང་ལྷ་ཁང་ཀ་དྲུག་མ། འབྱུང་འདུལ་ལྷ་

ཁང༌། བསྙེན་རྒྱས་ལྷ་ཁང་དང་བཞི། དེ་བཞིན་མགོན་

པོ་གུར་ཞལ་དང༌། བསེ་ཁྲབ་དང༌། ཙི་དམར་དང་

བཅས་པའི་མགོན་ཁང་བཞི། ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་གྱང་ཞེང་

ལ་མི་ཚད་ལྡན་གྱི་འདམོ་པ་གང་རེ་ཡདོ་པའི་ཁ་ོར་ཁརོ་

ཡུག་མུ་འཁྱུད་ལ་མི་ཊར་༨༠༥ཡོད་པ། ལྕགས་རི་ནང་གི་

ཕྱགོས་བཞི་ལ་མགནོ་པ་ོལྕམ་དྲལ་གྱི་ལྷ་ཁང༌། རྗེ་བཙུན་

སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཁང༌། པོ་ཏཱ་ལའི་ལྷ་ཁང༌། བྱམས་ཆེན་

ལྷ་ཁང་དང་བཅས་པའི་རྟེན་གཞི་མཁར་རྫོང་གསར་

བཞེངས་ལེགས་གྲུབ་གནང༌།

བདུན་པ་གླ་ོབ་ོརྒྱལ་རབས་གཉིས་པ་ཨ་མགནོ་བཟང་པ།ོ 

གློ་བོ་རྒྱལ་རབས་དང་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མ་དཔལ་ལ་སྲས་

ཨ་མགོན་བཟང་པོ། དམག་དཔོན་ཨ་མོ་གྷ། དཔོན་

བཙུན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། གཅུང་རིན་ཆེན་བཟང་

པོ་དང་སྐུ་མཆེད་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གོང་གསལ་

སྲས་ཆེ་བ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་སྲིད་ཚབ་མངའ་གསོལ་

གནང་བ་བཞིན། ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོས་ཆབ་

སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། ཡིད་སྨོན་

མཁར་རྫོང་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་སའི་

ཁང་པ་དང༌། བྱམས་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་གཙོ་

རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང༌། གྱང་

ངོས་ལ་རྒྱུད་སྡེ་མང་པོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་གསར་བཞེངས་

གནང༌། དེ་བཞིན་ལམ་འབྲས་ལྷ་ཁང༌། ཐུབ་དགནོ་རྣམ་

རྒྱལ་ལྷ་ཁང་གི་རྟེན་གཙོ་ཐུབ་དབང་ནས་གྱང་ལྷའི་བར་

གསར་བཞེངས་གནང༌། མདརོ་ན་སྔནོ་དུས་ལྕགས་རི་དེ་

ཡི་ནང་དུ་དགོན་པ་བདུན་བཞུགས་ཡོད་པར་གྲགས་

ཀྱང་། དེང་སང་མངོན་དགའ་ཆོས་སྡེ། བྲག་དཀར་ཐེག་

ཆེན་གླིེང༌། ལམ་འབྲས་ལྷ་ཁང༌། གཙོ་བརྒྱད་སྐུ་འབུམ་

ལྷ་ཁང་བཅས་དངོས་བཞུགས་དགོན་སྡེ་བཞི་ཡོད་པ་

གསལ།

གློ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་

མཆོག་ནས། ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་

པོ་མཆོག་ལ་གདན་ཞུ་ཞུ་ཡིག་སྔ་རྗེས་དང༌། སླར་
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

ཡང་གདན་ཞུ་གཉིས་པ་ལ་མི་རྟ་སུམ་བརྒྱ་དང་ཁལ་

དྲེལ་བཅས་གདན་ས་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་འབྱོར་

སྐབས། དཔལ་རྒྱལ་བ་ངརོ་ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ལ་དགོངས་ནས། འབྲུག་

ལོར་སླར་ཡང་གདན་ས་ཆེན་པོ་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་

ནས་སྐུ་འཁོར་མཁན་སློབ་དགེ་བཤེས་ཞབས་འབྲིང་

བརྒྱ་ཕྲག་བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་རིམ་ཕེབས་ཀྱིས་གློ་བོའ་ི

ལྗངོས་སུ་ཞབས་སརོ་འཁདོ་སྐབས། རྒྱལ་བླནོ་སེར་སྐྱ་མི་

མང་ཡོངས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཟབ་རྒྱས་དང་དགའ་གུས་

ཚད་མེད་སྐྱེས། རྒྱལ་བ་ངོར་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་བཀོད་གནང་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྟེན་སྣོད་བཅུད་རྣམས་ལ་རབ་གནས་རྒྱས་པ་

དང་ཟབ་གསལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུ་མ་བསྐོར་གནང་

མཛད། 

དེ་དག་དང་ལྷན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བཞི་ཐོག་

བླ་བྲང་ནས། གློ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་མཆོག་

ལ་ཆེན་པོར་འསོ་པའི་ཐམ་ཀ་དང༌། དེ་བཞིན་དམག་

དཔོན་ཨ་མོ་གྷ་ལ་ད་ར་ཆེའི་ཐམ་ཀ་གནང་བ་གཉིས་

ཀྱང་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་

པོས་བཀའ་ལུང་རྒྱུད་བསྩལ་གནང་མཛད་པ་གསལ། 

སྐབས་དེ་དུས་གུ་གེ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ནམ་མཁའ་

དབང་པོ་དང༌། གུ་གེ་མཁན་པོ་སེངྒེ་དང༌། གཞན་ཡང་

སློབ་དཔོན་བཅས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ནས་བཀའ་

བསྡུར་ཞིབ་ལྷུག་གནང་འབྲས་སུ། དཔལ་རྒྱལ་བ་ངོར་

ཆེན་རོྡ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་མཆོག་གུ་གེ་

གདན་འདྲེན་སྔ་རྗེས་ཞུས་པ་ལྟར་ཞབས་སོར་འཁོད་

གནང་མཛད་དེ། རྒྱལ་བློན་མངའ་འབངས་ཡོངས་ལ་

མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ཟབ་རྒྱས་བསྐོར་གནང་

མཛད་བཞིན་པའི་ཚེ། གུ་གེ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བ་ལ་ངེས་

འབྱུང་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱལ་བ་ངརོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པའོ་ི

ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། དེ་མཚུངས་ཕྱོགས་

གཞན་ནས་ཀྱང་དགེ་ཚུལ་སློང་གི་སྡོམ་པ་སྒྲུབ་མཁན་

དགེ་འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ། རྒྱལ་བ་

ངརོ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པ་ོམཆགོ་གིས་གུ་གེ་དགནོ་

ཆེན་གསར་དུ་ཕྱག་བཏབ་པ་མཛད་དེ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་

གསུམ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆསོ་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོབསྐརོ་

ནས་བཞུགས་རྗེས། གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་སླར་ཡང་ཞབས་

སོར་འཁོད་པ་བཅས་ཞར་བྱུང་དུ་སྨྲས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ་

ཞིབ་གསལ་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའ།ོ །

རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་བདེ་མཆོག་ལུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་

བློས་བསླངས་དཀྱིལ་འཁོར་གསར་བཞེངས་དང༌། ཕོ་

བྲང་མཁར་རྫོང་གི་ཕོྱགས་བཞི་ཤར་དུ་རི་ཞིང༌། ལྷོར་

བྲག་དཀར་ཐེག་ཆེན་གླིང༌། ནུབ་ཏུ་བྱམས་པ་བཤད་

སྒྲུབ་གླིང༌། བྱང་དུ་ཕུ་ཕག་ཕུན་ཚོགས་བསམ་གཏན་

གླིང་བཅས་ལ་འདུལ་བའི་སྡེ་ཆེན་པོ་བཙུགས་གནང་

མཛད་རྗེས་སུ། ལྷོ་གླིང་དུ་མུས་ཆེན་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པོ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང༌། ནུབ་གླིང་དུ་

པཎ་ཆེན་བྱམས་པ་གླིང་པ་མཆོག བྱང་གླིང་དུ་དྲུང་པ་

ཆོས་རྗེ་དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་དང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་

དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བར་སྐྱེས་ཆེན་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

རིམ་བོྱན་རྣམས་ཀྱི་གདན་སར་གྱུར། དེ་བཞིན་མཁན་

ཆེན་གཡག་པའི་གྲྭ་ས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་སྡེའི་དགོན་རྙིང་

ཉམས་གསོ་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོས་རྒྱུད་སྡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་

ཙམ་གྱི་བཀའ་དབང་བསྩལ་དེ། གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་དུས་

ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་བཞུགས་རྗེས་གདན་ས་ཆེན་

པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་སྐུ་འཁོར་ཉིས་བརྒྱ་བཅས་ཕེབས་

ཐོན་གནང༌། 

གློ་བོའ་ིཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་མཆོག་

གིས་ཕྱི་ལོ་༡༣༧༧ལོར་བྱམས་ཆེན་གཙུག་ལག་ཆེན་པོ་

ཕྱི་ནང་རྟེན་བཅས་གསར་བཞེངས་དབུ་བཙུགས་པ་

ནས་བཟུང༌། ལོ་ངོ་བཅུ་ལ་གསར་བཞེངས་ལེགས་པར་

གྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དང་སྐུ་མཆེད་འགོ་མ་གསུམ་བཀའ་

བསྡུར་ཞིབ་ནན་གནང་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར། རྒྱལ་

བ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་གདན་འདྲེན་ཐེངས་

གསུམ་པ་ཞུ་སླད་ནན་གྱིས་སྙན་ཞུ་སྔ་རྗེས་དང༌། ཕེབས་

བསུ་མི་རྟ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་སྐུ་བཅར་ཞུས་པ་སོགས་

ལ་བརྟེན། རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་

བཟང་པོ་གདན་ས་ངོར་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་ནས། ཆོས་

རྗེ་ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་སྐུ་འཁོར་བརྒྱ་ལྷག་

བཅས་གློ་བོའ་ིཕོྱགས་སུ་ཕེབས་ཏེ། ཆུ་སྤྲེལ་ལོར་སྨོན་

ཐང་རྒྱལ་ཁང་བསམ་འགྲུབ་དགེ་འཕེལ་དུ་ཞབས་སོར་

འཁོད། བྱམས་ཆེན་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་ཆ་གཅིག་

དང་དངུལ་ལས་གྲུབ་པ་ཆ་གཅིག་གི་གཙོས་རྟེན་གསུམ་

རྣམས་ལ་རབ་གནས་རྒྱས་པ་མཛད། རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་

ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་དགོན་པ་གསར་པ་ལ་ཐུབ་

བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་ཞེས་མཚན་གསོལ་གནང༌། རྣམ་

རྒྱལ་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ལ་མཁན་པོའ་ིམཚན་གསོལ་གནང༌། དེ་

བཞིན་གློ་བོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གཅིག་སྟོང་འདུས་

པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་རྩིས་ཀྱིས་དགུན་ཆོས་ལ་ཞག་གྲངས་

བརྒྱ་དང༌། དབྱར་ཆོས་ལ་ཞག་གྲངས་བཞི་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཡདོ་

པ་བཅས་གསར་འཛུགས་དང་ཐེབས་རྩ་གནང༌། བྲག་

དཀར་ཐེག་ཆེན་དར་རྒྱས་གླིང་དགོན་དུ་གསང་སྔགས་

རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཟབ་

ཁྲིད་དང་བཅས་པ་བསྩལ། གློ་བོའ་ིཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་

བཟང་པོ་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ནས་ཀྱང༌། གློ་བོའ་ིལྗོངས་ཀྱི་

སྟོད་སྨད་བར་གྱི་གཞི་ཕྱེད་ཡན་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་

ལ་མ་རྩའི་མཆོད་སྤྲིན་ཕུལ།

རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་དགེ་

འདུན་རྣམས་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་གཞི་གསུམ་ལ་

གཞི་བཞག་པའི་ཐོག ཕར་ཕྱིན་གྱི་བཤད་པ་གཡག་

རོང་གི་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། ཚད་མ་རིགས་གཏེར་

རང་འགྲེལ། དབུ་མ་ས་ཆེན་གོང་མ་ལྔའི་དགོངས་

པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་

བསྩལ། གྲྭ་རྒྱུན་རྣམས་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདན་

ས་ཁག་དང་གྲྭ་ཚང་སོ་སོ་ལ་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་

འཆང་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་གཏོང་དགོས་པ་

ལྕགས་ཡིག་ཆེན་པོའ་ིནང་གསལ་བཞིན་གདམས་པ་
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ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན།

མཛད། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་

ཡོས་ལོར་མངའ་རིས་ཤར་ལམ་བརྒྱུད་གདན་ས་དཔལ་

ལྡན་ས་སྐྱ་ནས་གདན་ས་ངརོ་ཨེ་ཝྃ་ཆསོ་ལྡན་ལ་ཞབས་

སོར་འཁོད། 

སྐབས་དེར་གློ་བོའ་ིལྗོངས་སུ་བཟང་པོ་རྣམ་

གསུམ་ཞེས་གྲགས་པ་ནི། བླ་མ་དཔལ་རྒྱལ་བ་ངོར་ཆེན་

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་དྲིན་ཁོ་

ནས་གློ་བོའ་ིལྗོངས་དེ་འཕགས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཉིས་པ་

ལྟ་བུ་དམ་པའི་ཆསོ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། གླ་ོ

བོ་ཆོས་རྒྱལ་ཨ་མགོན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནི་

སྐུ་ཡོན་ཆེ་ཐོག་བཟང་སྤྱོད་ཀྱིས་མི་སེམས་རང་དབང་

མེད་པ་འཕྲོག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། དོལ་པོ། ཀོ་

མང༌། གློ་བོ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བཅས་ཆབ་འབངས་

རྣམས་ཆསོ་མཐུན་གྱིས་བསྐྱངས། ཆསོ་རྒྱལ་དེ་ཡི་གདུང་

རྒྱུད་ལ་ཨ་ཧཾ་ཞེས་བྱ་བ་གྲགས་པ་བྱུང་ལ། ཕྱག་ཐམ་ལ་

ཡང་ཨ་ཧཾ་ཐམ་ཀ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་གུས་བཀུར་ཞུ་ཡུལ་

དུ་གྱུར། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་གདན་ས་ཆེན་པོ་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་

ལྡན་གྱི་མཁན་རབས་གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དབུ་བླར་གདན་དྲངས་ནས་མདོ་

སྔགས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གསན་བསམ་མཛད། བཀའ་

བློན་ཚེ་དབང་བཟང་པོ་ནི་གློ་བོའ་ིཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་

གཉིས་ཀྱི་སྲིད་ལུགས་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་ལྷག་

བསམ་དང་ཞབས་ཕྱི་ངོ་ལྐོག་མེད་པ་ཞུ་བཞིན་པ་ལ་

བརྟེན་བསམ་གྲུབ་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་གཟིམ་ཤག་དེ་

དག་བསྩལ་ཏེ་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་ཐམ་ཀ་གནང༌།

མུ་འགོད་་་་་་་་་་་་་་





དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

དཀར་ཆག་སྐོར་གླེང་བ།

མི་ཚེ་དང་སྙན་ངག་ལ་ལྟ་ཚུལ།

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འགྲུལ་ཚུགས་བར་དོ།
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

སྔོན་འགྲོའ་ིགསལ་འདེབས། 

ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་དཀར་ཆག་གི་སྐོར་

རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། འནོ་ཀྱང་རང་

ཉིད་དཀར་ཆག་གི་སྐོར་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་གོ་རྟོགས་

ཡོད་མཁན་ཞིག་མིན་པས། གང་འབྲི་བཞིན་པ་འདི་

ཡང་འབེལ་གཏམ་ལྟ་བུ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། རྒྱུན་དུ་

དཔེ་དེབ་ཅིག་ཀླགོ་སྐབས་དེའི་དབུར་དཀར་ཆག་ཅེས་

པའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་པ་ོདེར་ང་ཚོས་ཕར་མ་བལྟས་ཀྱང་

ཚུར་ལྟ་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་བེད་སྤྱོད་པ་

ཙམ་ལས་དེའི་གོ་དོན་དང་བྱུང་རིམ། དགེ་ཚན། ཕན་

ནུས་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་མ་ལག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

ཡིན་མིན་ལ་གཏན་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་གི་མེད་པ་

རེད། མི་མང་དག་ཅིག་གིས་དཀར་ཆག་ཅེས་པའི་

མིང་འདི་གོ་མ་ཐག་དཔེ་དེབ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་མགོ་

རུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚན་འགའ་རེའི་མིང་བྱང་དག་བློ་རུ་

འཁོར་གྱིན་པ་ལས། སྡེ་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་

བའི་གཤམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་བྱེད་ནུས་ཅན་ཞིག་ཡོད་

པ་གཏན་ནས་སེམས་ཀྱི་མེད། དེས་ན་འདིར་དཀར་

ཆག་ཅེས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་དང་བོད་ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་

ཡང་། སྔོན་མ་ཞིག་ནས་དཀར་ཆག་གི་རིག་གནས་

འདི་དར་མྱོང་བ་རེད་འདུག་བསམ་པའི་སེམས་ཤིག་

སྐྱེ་བ་དང་། དཀར་ཆག་རིག་པའི་སྐོར་གསར་བཟོ་དང་

སྔོན་ཡོད་དག་ལ་དཔྱད་པ་རེ་ཡོང་ཆེད་འདིར་བསྡུས་

ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན།

༡༽ དཀར་ཆག་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ། 

དཀར་ཆག་གི་གོ་དོན་ནི་“དཀར་ཆག་ཐོ་ཡིག་ཐེམ་

བྱང་གོང་འོག་མ་དཀྲུག་པ་”1ཞེས་བཞག་འདུག་ལ་

གཞན་ཡང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་

གིས་“གསུང་རབ་དང་དཔེ་དེབ་ཡིག་ཆ་སོགས་སྡེ་

ཚན་དང་རྣམ་གྲངས་སོགས་མ་འདྲེས་པར་འཚོལ་

བདེ་བའི་ཐོ་ཡིག་གསལ་པོ་བཀོད་པ་ལ་ཟེར་”2ཞེས་

དང་། ཡང་“དཀར་ཆག་ཅེས་པ་ནི་ཉིན་དཀར་གྱི་དུས་

སུ་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་ལྟ་

བུའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་། སྡེ་ཚན་དང་རྣམ་གྲངས་

ཁག་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་རྩྭའི་ཆུན་པོ་

༈ དཀར་ཆག་སྐོར་གླེང་བ། 

གླིང་དཱུ་ཏ།

1 ངག་སྒྲོན་རྩ་འགྲེལ་དང་དེའི་ཡང་འགྲེལ་དུ་གསལ་ཡོད།

2 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བསྡམས་པ་ལྟར་ཆིངས་རིམ་པ་བདུན་གྱིས་བཅིངས་

ཏེ་མིང་ཐོ་བཀོད་པས་ན་ཆག་ཅེས་དཔེ་ཡི་སྒོ་ནས་

བཏགས་པ་ཡིན་”3ཞེས་བརྗོད་འདུག གང་ལྟར་ན་ཤེས་

བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཏུ་བགྲང་རྒྱུ་ཡདོ་ནས་བཟུང་ཏེ་སྡེ་

བ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་འམ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆེད་

དུ་ཐོ་བྱང་རིམ་པ་ཞིག་བཀོད་པ་དེར་དཀར་ཆག་ཅེས་

གོ་ན་འགྲིག

སྤྱིར་དཀར་ཆག་གི་དབྱེ་བ་ལ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་

འཕྲིན་ལས་མཆགོ་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀར་ཆག་

དང་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཀར་ཆག  དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་

དཀར་ཆག་སགོས་འགའ་རེ་བགྲངས་གནང་འདུག འནོ་

ཀྱང་དཀར་ཆག་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་འདི་ཙམ་

ཞིག་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཏེ།  རིག་

གནས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སམ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཇི་ཙམ་

ཞིག་དབྱེ་རྒྱུ་ཡོད་ན་དཀར་ཆག་ཀྱང་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་

དབྱེ་ནུས་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

༢༽ དཀར་ཆག་གི་ཕན་ནུས་བཤད་པ། 

སྤྱིར་དཀར་ཆག་གི་ཕན་ནུས་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་

ཡོད་ན་ཡང་མདོར་བསྡུས་ན། འཚོལ་སླ་བ་དང་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་བདེ་བ་གཉིས་པ་ོཡིན། དེ་ཡང་སླབོ་མ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཡང་འདྲ་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རེད། དེ་

མིན་ཞིབ་འཇུག་དང་མཐའ་དཔྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་གཞོལ་

བའི་གང་ཟག་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཐོག་མར་རང་

གང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་སའི་དཔེ་ཆའི་མཚན་དང་མཛད་

པ་པོའ་ིམཚན་ནམ་ཆོས་ཚན་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་སོགས་

གསལ་ཁ་ངེས་དགོས་པས། དཀར་ཆག་ལྟ་བུ་དཔེ་དེབ་

ཀྱི་གནད་དོན་དག་ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་གཟིགས་

ཚེ་རང་ལ་དགོས་པའི་དཔེ་དེབ་དག་དུས་ཚོད་ཡུན་

རིང་མི་འགོར་བར་རྙེད་ཐུབ་པ་འགྱུར་ངེས་རེད། དེ་

ཡིན་པ་ཡང་དུང་དཀར་རིན་པོ་ཆེས། “དཀར་ཆག་ནི་

དཔེ་དེབ་ཀུན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

ཡིན་”4ཞེས་གསུངས་གནང་ཡོད། འདང་ཞིབ་ཏུ་བརྒྱབ་

ན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། གལ་སྲིད་དཀར་ཆག་མེད་ཚེ་

རང་ལ་དགོས་པའི་ཕྱག་དཔེ་དེ་རང་ཉིད་ཡོད་སའི་

དཔེ་མཛོད་ཁང་དེར་ཡདོ་ན་ཡང་། ཕོྱགས་གང་ཞིག་དུ་

བཙལ་དགསོ་པ། སྡེ་ཚན་གང་གི་ཡིན་པ་སགོས་མི་ཤེས་

པས་དེ་འཚོལ་བ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞིག་ཆུད་ཟསོ་སུ་

འགྲོ་བ་དང་རང་ལ་འཐོབ་དགོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱང་

ལས་སླ་མོར་རྙེད་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མ་མཆིས།

དཀར་ཆག་ཡོད་ན་དཔེ་ཀློག་བྱེད་མཁན་དང་

དཔེ་དེབ་གཡར་མཁན་དག་ལ་ཕྱག་དཔེ་དག་སྟངས་

འཛིན་སྟབས་བདེ་བཟོ་ཆོག་སྟེ། དཀར་ཆག་ལ་ལྟ་ཙམ་

བྱས་ཏེ་དཔེ་མཛོད་ནང་གི་ཕྱོགས་གང་ལ་དེབ་དེ་ཡོད་

པ་དང་། ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། པར་མ་སུ་ཡིས་

བཟོས་ཡོད་མིན། མདོར་ན་ལྡེབ་གྲངས་དང་བཅས་པ་

ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་མཁོ་འདོན་བྱ་ཆོག་པ་དང་

དཔེ་དེབ་དག་བོར་བརླག་ཀྱང་མི་འགྲོ་བར་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱ་ཐུབ། འནོ་ཀྱང་དཀར་ཆག་མེད་ཚེ་དེབ་རེ་རེའི་རྩར་

སོང་ནས་མཛད་པ་པོ་སུ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། ལྡེབ་

3 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།

4 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

གྲངས་ཅི་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་། ཆ་ཚང་མི་ཚང་སོགས་

གཞི་ནས་ལྟ་དགོས་ལ་བལྟས་ཀྱང་ལ་མོར་རྙེད་ཐུབ་

མིན་ཡང་བཤད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། མ་ཟད་དཔེ་དེབ་

མང་པོའ་ིགསེང་ནས་དེབ་རེ་གཉིས་བོར་སོང་ཡང་

བརྩིས་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་འགྲ་ོབ་བཅས་ཀྱི་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་

ཡནོ་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་སྟབས་བདེའི་རང་བཞིན་

ཅན་གྱི་དཀར་ཆག་བེད་སྤྱོད་དགོས། དུང་དཀར་རིན་

པ་ོཆེས་ཀྱང་དཀར་ཆག་ནི་“དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྒ་ོབརྒྱ་

མྱུར་དུ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཡིན་”5ཞེས་དང་། དཀར་

ཆག་ནི་“དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆ་བདག་གཉེར་དང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུར་མཁོ་བའི་ནུས་ལྡན་མཚོན་ཆ་ཞིག་

ཡིན་”6ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

༣༽ བོད་དུ་དཀར་ཆག་བྱུང་རིམ། 

བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་དཀར་ཆག་རིག་པ་འདི་ཉིད་

དར་ཚུལ་མདོ་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། དེ་ཡང་བོད་

ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པ་འགོ་འཛུགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཐོག་

མ་ནི་སྤྱི་ལོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ཙམ་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་སད་ན་ལེགས་མཇིང་ཡོན་གྱིས་

སྲིད་དབང་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན། 

རྒྱལ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བན་དེ་

དཔལ་བརྩེགས་དང་། བན་དེ་ལྷའི་དབང་པོ་བཅས་ལ་

བཀའ་གནང་སྟེ་འཕང་ཐང་ཀ་མེད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྟན་གསུང་རབ་ཡོངས་

ལ་ཚེག་བར་བརྒྱད་རེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེ་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་

སུམ་བརྒྱ་རེ་ལ་བམ་པོ་རེ་རེའི་ཚད་དུ་བྱས་པས་རྩིས་

གཞི་དེ་ག་རང་གཞིར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ཚན་འདི་དང་འདི་

ཡོད་ཅེས་པའི་ཐེམ་བྱང་བཀོད་པ་དེར་<<དཀར་ཆག་

འཕང་ཐང་མ།>>ཞེས་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་བོད་རང་ལ་

དཀར་ཆག་དབུ་བརྙེས་པའི་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་རེད་ཅེས་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རེད། 

དེ འི ་ རྗེས ་སུ ་ལོ ་ཙཱ ་བ ་དཔལ ་བརྩེགས ་

དང་། འཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་<<དཀར་ཆག་

ལྡན་དཀར་མ།>>ཞེས་པ་བྱས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་

ཡང་ལོ་ཙཱ་བ་དཔལ་བརྩེགས་སོགས་ཀྱིས་<<དཀར་

ཆག་མཆིམས་ཕུ་མ།>>མཛད་གནང་ཡོད། དེ་གསུམ་

པོ་ལ་སྔོན་གྱི་དཀར་ཆག་གསུམ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་

ཡོད་པ་དང་། དཀར་ཆག་གསུམ་པོའ་ིམཚན་བྱང་ཡང་

བཀའ་བསྟན་དེ་དག་བཞུགས་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་མཚན་དེ་ཉིད་དཀར་ཆག་ལ་བཏགས་གནང་

མཛད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དཀར་ཆག་གསུམ་པོའ་ིགོ་

རིམ་དང་བྱེད་པ་པོ་སུ་ཡིན་མིན་མཁས་པ་མང་པོའ་ི

རྩོད་གཞིར་གྱུར་འདུག་ཀྱང་འདི་ནི་མཁས་པ་གཅིག་

གཞིར་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་བཅོམ་

ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་དང་། དབུས་པ་བློ་གསལ་བྱང་

ཆུབ་ཡེ་ཤེས། ལོ་ཙཱ་བ་བསོད་ནམས་འདོ་ཟེར། རྒྱ་རོང་

བྱང་ཆུབ་འབུམ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་ལྔ་པ་སྤྱི་ལོ་

༡༣༡༢ཙམ་ལ་དབུས་གཙང་དང་མངའ་རིས་བཅས་སུ་

བཞུགས་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་མ་དཔེ་རྙེད་ཚད་

5 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།

6 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་དག་གནང་། <<བཀའ་

འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་བསྟན་རྒྱས་

པ།>>ཞེས་པ་དང་ཡང་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་

<<དཀར་ཆག་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།>>ཞེས་རྒྱས་བསྡུས་

གཉིས་ཙམ་མཛད་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་

དབུས་པ་བླ་ོགསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཀའ་བསྟན་

གཉིས་ཀྱི་དཀར་ཆག་བསྡུས་པ་ཞིག་མཛད། དེའི་རྗེས་

སུ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གྲངས་སོ་གསུམ་སྤྱི་ལོ་

༡༣༢༢ལོར་བཀའ་བསྟན་གྱི་དཀར་ཆག་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་

བཀོད་གནང་ཡོད་འདུག དེའི་རྗེས་སུ་ཚལ་པ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་སྤྱི་ལ་ོ༡༣༢༣ལོར་གསེར་དངུལ་

འདྲེས་མའི་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་བཞེངས་གནང་

མཛད་དེ་དཀར་ཆག་<<རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་

པོ་ཆེ་གསར་བཞེངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་དེབ་ཐེར་དཀར་

པོ།>>ཞེས་མཚན་བྱང་འཁོད་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་

རྩེ་སྡེ་སྲིད་རབ་བརྟན་ཀུན་བཟང་འཕགས་པས་སྤྱི་

ལོ་༡༤༣༡ལོར་བཀའ་འགྱུར་གསེར་བྲིས་ཆ་ཚང་ཞིག་

བཞེངས་གནང་སྟེ་དེ་ལ་ལོ་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་གྱིས་

དཀར་ཆག་མཛད།(ཡང་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་བྱས་གསུངས་པའི་གསུངས་

ཕྱོགས་གཉིས་མཆིས།) དེའི་རྗེས་སུ་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་

མ་ཏཱ་མིང་དབང་ལིས་ཁྲི་ལོ་ཉེར་གཉིས་པའི་སྐབས་

སྤྱི་ལོ་༡༥༦༤ལོར་པེ་ཅིན་དུ་བཀའ་བསྟན་ཆ་ཚང་ཞིག་

པར་དུ་བསྐྲུན་ཅིང་དེ་ལ་པེ་ཅིན་པར་མ་ཞེས་འབོད་པ་

དང། དེ་ལ་ཡང་དཀར་ཆག་ཞིག་མཆིས་ཀྱང་མཛད་

པ་པོ་གསལ་ཁ་མི་འདུག་ཅེས་འཁོད་འདུག དེའི་རྗེས་

སུ་སྤྱི་ལོ་༡༦༠༩ལོར་ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པས་འཇང་

རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་

ཚང་ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བ་

ལྟར་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་པར་བསྐྲུན་ཞུས། དེ་ནི་བོད་

དུ་བཀའ་འགྱུར་པར་དུ་བྱས་པ་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་

རེད། བཀའ་འགྱུར་དེར་ཡོངས་གྲགས་ལ་ལི་ཐང་ཚལ་

པ་བཀའ་འགྱུར་ཞེས་འབོད་པ་དང་དེའི་དཀར་ཆག་

མཛད་པ་པོ་སུ་ཡིན་མིན་མཇུག་བྱང་དུ་མི་གསལ་བ་

ཡིན་འདུག འོན་ཀྱང་དུས་ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༦ལོར་

བཙན་བོྱལ་པའི་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་

འབྲས་ལྗོངས་ས་གནས་སུ་དཀར་ཆག་ཞིག་རྙེད་པའི་

མཚན་བྱང་དུ་<<འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞེངས་

ཤིང་ལི་ཐང་དགོན་ཆེན་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བའི་

བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ ་ཆེའི ་དཀར་ཆག་བཞུགས་

སོ།།>>ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དང་། ཞྭ་དམར་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་

པ་ཆསོ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་སྤྱི་ལ་ོ༡༦༡༤ལརོ་མཛད་ཅེས་

གསལ་ཡདོ་འདུག དཀར་ཆག་འདི་ནི་གངོ་གི་ཞྭ་དམར་

སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པས་འཇང་རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་རབ་

བརྟན་ལ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་བཞེངས་བཅུག་པ་

དེའི་དཀར་ཆག་ཡིན་ཤས་ཆེ་ཞེས་བརྗོད་འདུག 

དེའི་རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༢༡ལོར་ཅོ་ནེ་དཔོན་

དམག་ཟོར་མགོས་པས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ཏེ་བཀའ་

འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན། དེའི་དཀར་ཆག་ནི་

ཅོ་ནེ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་བྱས། དེའི་

རྗེས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པ་ཚེ་རིང་དང་ཕོ་ལྷ་བསོད་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་

ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན། དེའི་དཀར་ཆག་ནི་སི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་

ཆསོ་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་གནང་ཡདོ། དེའི་རྗེས་

སུ་ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་སྡེ་སྲིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱིས་བཞེངས་འཕྲོ་ལུས་པ་དག་ཁ་

སྐོང་གནང་སྟེ་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་བཞེངས་པ་

དང་དཀར་ཆག་ནི་འལོ་ཁ་སླེ་ལུང་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་

འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བྱས། དེའི་རྗེས་སུ་རཱ་རྒྱའི་པར་ཁང་ན་

བཞུགས་པའི་རཱ་རྒྱའི་བཀའ་འགྱུར་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་

བདུན་པས་དཀར་ཆག་མཛད་གནང་ཡོད། དེའི་རྗེས་

སུ་ཆོས་སྡེ་ཁུ་རེ་ཆེན་མོར་བཞག་པའི་སོག་ཡུལ་ཁུ་རེ་

བཀའ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་དེ་ལ་དཀར་ཆག་ཡོད་ཀྱང་

མཛད་པ་པོ་མིང་མི་གསལ་པ་འཁོད་ཡོད། དེའི་རྗེས་

སུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༡ལོར་བོད་གཞུང་གིས་བཞེངས་གནང་

བའི་ལྷ་སའི་ཞོལ་པར་གསར་ལ་ཅོ་ནེ་དགེ་བཤེས་རིན་

པོ་ཆེ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། བདེ་ཡངས་མཚན་ཞབས་

བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་སོགས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་གནང་

སྟེ་དཀར་ཆག་བཀོད་ཡོད། འདིའི་ཡན་ཆད་དུ་བཀའ་

འགྱུར་དཀར་ཆག་གི་བྱུང་རིམ་བསྡུས་ཙམ་བཀདོ་ཡོད།

ད་བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་བཀོད་ཚུལ་ཏོག་

ཙམ་ཞིག་བཤད་ན། གོང་གི་སྣར་ཐང་བཀའ་བསྟན་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བགྱིས་ཏེ་དཀར་ཆག་བཀོད་པ་ཡན་

ཆད་བཀའ་བསྟན་གཉིས་པོའ་ིདཀར་ཆག་བཀོད་ཚུལ་

འདྲ་ཞེས་འཁོད་འདུག འནོ་ཀྱང་དེའི་རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོ་

༡༣༣༤ལོར་ཞ་ལུ་སྐུ་ཞང་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་

སྦྱིན་བདག་གནང་སྟེ་བསྟན་འགྱུར་བྲིས་མ་ཆ་ཚང་

ཞིག་བཞེངས། དེའི་དཀར་ཆག་ནི་བུ་སྟོན་རིན་པོ་

ཆེས་མཛད། དེའི་རྗེས་སུ་ཏཱ་སི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་

གྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༣༦༢ལོར་གོང་གི་བསྟན་འགྱུར་ནང་མ་

ཚུད་པ་དག་ཁ་བསྐངས་ནས་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་

ཞིག་བཞེངས་གནང་བ་དང་དེའི་དཀར་ཆག་ནི་བུ་

སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་དངོས་སློབ་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་རྣམ་

རྒྱལ་གྱིས་མཛད། དེའི་རྗེས་སུ་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་

མཚོས་སྤྱི་ལོ་༡༦༨༧ལོར་བསྟན་འགྱུར་བྲིས་མ་ཆ་ཚང་

ཞིག་བཞེངས་པ་དང་དཀར་ཆག་ཀྱང་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་

མཛད་པ་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་

བསྟན་པ་ཚེ་རིང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༡༧༣༧ལོར་

བསྟན་འགྱུར་པར་མ་ཆ་ཚང་ཞིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་

དང་དཀར་ཆག་ནི་ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་

བྱས། དེའི་རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོ་༡༧༤༡ལོར་ཕོ་ལྷ་བསོད་ནམས་

སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་

ཞུས་པ་དང་དེའི་དཀར་ཆག་ནི་ཕུར་ལྕོག་སྐུ་ཕྲེང་དང་

པོ་ངག་དབང་བྱམས་པས་མཛད། དེའི་རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོ་

༡༧༥༣ལོར་ཅོ་ནེ་དཔོན་བསྟན་སྲུང་ཚེ་རིང་དང་། ཁོང་

གི་མ་རིན་ཆེན་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་

བྱས་ཏེ་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞིག་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་

ཡངོས་གྲགས་ལ་ཅ་ོནེ་བསྟན་འགྱུར་ཞེས་གྲགས། དཀར་

ཆག་ནི་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་

དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་མཛད། ཅོ་ནེ་

བསྟན་འགྱུར་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩ཕན་ཆད་བསྟན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འགྱུར་ཡིག་ཐོག་ལ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཆེས་གཞུག་མ་དེ་

ཡིན་ཞེས་འཁོད་འདུག ད་རུང་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གི་

གསུང་ཆསོ་དག་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀདོ་པའི་ལ་ོརྒྱུས་ཡང་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཀྱང་འདིར་བཀོད་མེད། 

གོང་གི་བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་རིམ་

རགས་ཙམ་བཀོད་པ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་དུང་དཀར་བློ་

བཟང་འཕྲིན་ལས་མཆོག་གིས་དཀར་ཆག་རིག་པའི་

རྣམ་བཤད་ནང་བཤད་པ་བཞིན་བཀོད་ཡོད། ད་རུང་

གོང་དུ་བཀའ་འགྱུར་བྱུང་རིམ་གྱི་ནང་དུ་དཀར་ཆག་

གི་མཚན་རེ་ཟུང་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་གཞུག་གི་བསྟན་

འགྱུར་དཀར་ཆག་བྱུང་རིམ་གྱི་ནང་དུ་དུས་དེར་མཁས་

པ་དེས་དཀར་ཆག་ཅིག་བཟོས་ཞེས་བཀོད་པ་ཙམ་

ལས་དཀར་ཆག་དེའི་མཚན་དང་དཔྱད་པ་མི་འདྲ་

བ་སོགས་ཡི་གེ་མང་བ་ལ་དོགས་ནས་འདིར་ཧ་ལམ་

བཀོད་མེད། གལ་ཏེ་ཞིབ་ཆ་བལྟ་འདོད་ན་དུང་དཀར་

བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་

བཤད་དང་ཕུག་བྲག་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མའི་དཀར་

ཆག གཞན་ཡང་མཁས་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་

བྱས་པའི་དཀར་ཆག་གི་སྐརོ་ཞིག་ཀྱང་ཡདོ་འདུག་པས་

དེ་དག་ལ་གཟིགས་པར་ཞུ། 

སྤྱིར་དཀར་ཆག་གི་བྱུང་རིམ་མི་མཐུན་པ་མང་

པོ་འདུག་ལ་ཕུག་བྲག་བཀའ་འགྱུར་གྱི་བྲིས་མའི་གླེང་

བརྗོད་དུ་ཡང་དུང་དཀར་དཀར་ཆག་ནང་འཁོད་པའི་

ལོ་ཚིགས་དང་དེའི་ནང་མི་གསལ་བའི་དཀར་ཆག་གི་

མཚན་བྱང་སགོས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་དང་མེད་པའི་ཆ་མང་

པོ་འདུག་ཀྱང་འདིར་བཀོད་མེད། 

༤༽ དཀར་ཆག་སྒྲིག་སྟངས་སྐོར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ། 

སྤྱིར་དཀར་ཆག་ལ་རྣམ་གྲངས་རབ་ཏུ་མང་ན་ཡང་

འདིར་གཙོ་བོ་དཔེ་དེབ་ཁག་འཚོལ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ངམ་ཡང་ན་སྒེར་གྱི་དེབ་ཁང་སོགས་

སུ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དང་ཚར་གྲངས་ཆ་ཚང་མིན་

སོགས་མདོར་ན་ཐོ་གཞུང་གི་གོ་རིམ་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་བཀོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་དཀར་ཆག་བསྒྲིག་

པའི་ཐོག་མའི་སྔོན་འགྲོ་རུ་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཁ་གྲངས་ཇི་

ཙམ་ཡོད་པ་དག་སྡེ་ཚན་དུ་དབྱེ་བ་དང་གོ་རིམ་སྒྲིག་

སྟངས་གཉིས་པོ་རེད། 

གཞན་དཀར་ཆག་གི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་

དག་གོང་གི་དབྱེ་གཞི་གཉིས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་

ཏུ་དབྱེ་ཆོག མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་

ལས་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གསུངས་འདུག སྡེ་ཚན་

དུ་དབྱེ་གཞི་ཡང་རྩ་བའི་ཆར་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་གཉིས་སུ་ཡོད་

པ་དེ་རེད། དེ་གཉིས་པོ་ཡང་སྔོན་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་

དབྱེ་བ་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་ན་ཡང་འདྲ། ཡང་ན་སྔོན་

གྱི་དཀར་ཆག་གམ་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔེ་གཞུང་དག་ལས་

གསུངས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་བཞིན་བཟོ་ན་ཡང་ཆོག་

པ་ལྟ་བུ་རེད། གང་ལྟར་སྡེ་ཚན་ནང་ཕན་ཚུན་འདྲེས་

པ་དང་དབྱེ་གཞི་དེས་དབྱེ་ཆོས་དག་ཏུ་ཁྱབ་མ་ཐུབ་

པ་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་པ་དེ་རེད། དཔེར་ན་ཕྱི་

རྒྱལ་གྱི་“LC”7དཔེ་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ནང་ཆོས་

7 ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དཔེ་མཛོད།Library of Congressཞེས་པ་དེ་ཡིན།
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ཁོ་ན་ལའང་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ཆོས་དང་། བོད་ཀྱི་ནང་

ཆོས། ཉི་ཧོང་གི་ནང་ཆོས་སོགས་སོ་སོར་ཕྱེས་ཡོད་པ་

དང། ད་རུང་དེའི་ནང་གསེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ཆོས་

ལ་གྲུབ་མཐའི་དབྱེ་བ་སོགས་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་དབྱེ་བ་

ཞིབ་ཕྲ་བཀོད་ཡོད། 

བོད་ལ་མཚོན་ན་ད་བར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྡེ་

ཚན་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དེ་འདྲའི་ཞིབ་ཆ་བཀོད་པའི་དཔེ་

མཛོད་ཁང་གི་དཀར་ཆག་ཅིག་ཧ་ལམ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་

རེད་ཅེས་ཟེར་ན་ཐལ་མི་ཆེ་བར་སེམས། དེས་ན་ཆོས་

གང་ཞིག་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར་ངེས་དགོས་

པ་ཞིག་ཡིན་ན་སྡེ་ཚན་ནི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་

ཏེ། སྔོན་གྱི་ལོ་པཎ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་དག་

བོད་བསྒྱུར་གནང་དུས་ཆོས་རྒྱལ་དག་གིས་བོད་འགྱུར་

བྱུང་བའི་གསུང་རྩམོ་དག་སྡེ་སྣདོ་ས་ོསརོ་མ་འདྲེས་པའི་

ཆེད་དུ་སྡེ་སྣོད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡི་གེ་

བཀོད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ནན་པོ་གནང་བས་ཀྱང་ཤེས་

ནུས།

གོ་རིམ་ནི་གཙོ་བོ་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ནུས་

སྟབས་བདེའམ་ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་

ལྗོངས་ཡོད་པ་སོགས་རང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་བགྲང་དུ་

ཡོད་ན་དེ་ལྟར་བསྒྲིག་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དེ་ལ་

ག་ཤེད་དུ་སུ་ཚང་གི་སྒྲིག་སྟངས་གཅིག་གཞིར་བཟུང་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ནི་མེད། འནོ་ཀྱང་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་

འཐུས་ཚང་ཞིང་སྟབས་བདེ་བའི་ཕན་ནུས་ཅན་ཞིག་

ཡོད་ན་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲིག་བཀོད་བཟོས་ན་ཡང་མི་

ཆོག་པ་ག་ལ་ཡོད། སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་གོ་

རིམ་འདི་ལྟ་བུ་མཆིས་ཏེ། “ཐོག་མར་བཀའ་དང་བསྟན་

བཅོས་སྤྱི་ཡི་སྡེ་ཆེན་པོ་གཉིས་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ནང་

གསེས་མདོ་ཕོྱགས་དང་སྔགས་གཉིས། མདོ་ཕྱོགས་ལ་

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་། སྔགས་ཕོྱགས་ལ་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་

བཞི་དང་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་སོགས། དེའི་ཁར་ནང་རིག་པ་

ཕར་ཕུད་པའི་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་གཞན་དགུ་པོ་དང་

དེའི་ཁར་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚོའི་གསུང་རྩོམ་ཁ་འཐོར་

སོགས་”8བཅས་བཀོད་ཡོད།

གོང་དུ་སྡེ་ཚན་དེ་དག་གི་གོ་རིམ་ལེགས་པོ་

ཞིག་གྲུབ་རྗེས་གཞི་ནས་དཀར་ཆག་གི་ཆིངས་རིམ་པ་

བདུན་ནམ་སྡེ་ཚན་གཞན་དག་བཀོད་དགོས། དཔེར་

ན་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་སྡེ་ཚན་འདི་ལྟར་ཡོད་

དེ། “སྤྱི་ཡི་ཨང་རྟགས། སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་། ཀ་ཐོ། དཔེ་

ཐོག་གི་ཁ་བྱང་། བསྡུས་མིང་། མིང་གཞན། རྩོམ་པ་པོའ་ི

མིང་། མིང་གཞན། བརྩམས་པའི་དུས་ཚོད། ནང་དོན་

གཙོ་བོ། བྲིས་མ། པར་མ། ལྡེབ་མ་རིང་ཐུང། ངོས་རེའི་

ཡིག་ཕྲེང་། པོད་གྲངས། ལེ་ཚན། ཤོག་གྲངས། ཆ་ཚང་

ཡིན་མིན། ཚར་གྲངས་བཅས་”9དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བ་བཅུ་

དགུ་ཙམ་ཕྱེས་འདུག དེ་ནི་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་

གི་སྡེ་ཚན་རྒྱས་ཤོས་ལྟ་བུ་གྱུར་འདུག གོང་དུ་དཔེ་དེབ་

ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་བསྡུས་མིང་དང་ཡང་མིང་གཞན་ཞེས་

འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་བརྩམས་ཆོས་དག་ལ་མིང་

རིང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པས་བསྡུས་མིང་སྤྱོད་པ་དང་

བརྩམས་ཆོས་དེར་མིང་གཞན་འབོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མིང་

8 བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཚོའི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། དུང་དཀར་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ་ཡོད།

9 སྔོན་བོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་རིག་པའི་ནང་གསེས་སྡེ་ཚན་དབྱེ་སྟངས་ཤིག་ཡིན། དུང་དཀར་དཀར་ཆག་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཞན་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཡིན། རྩོམ་པ་པོའ་ི

མིང་དང་མིང་གཞན་ཞེས་པ་ཡང་གོང་ལྟར་ཡིན། དེ་

དག་ནི་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཆ་ཆེ་བའི་འགདོ་ཚུལ་ཡིན་པ་ཙམ་

མ་ཟད་རྩོམ་པ་པོ་དང་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་མང་པ་ོཡདོ་པ་དག་ལ་བླ་ོདམན་དང་ཞིབ་འཇུག་

གི་ལས་ལ་འཇུག་མི་ཚོར་མུན་ལམ་སེལ་བའི་སྒྲནོ་མེ་ལྟ་

བུ་གྱུར་ཡོད། 

སྤྱིར་བཏང་གོང་གི་སྡེ་ཚན་དེ་བཞིན་བཀོད་

དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ་དུས་རབས་དང་ཚན་རྩལ་

གྱི་དབང་གིས་དེང་དུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ལ་བརྒྱབ་ཡོད་

པའི་རྒྱལ་སྤྱི་དེབ་རྟགས་ (ISBN)10ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་

པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ངེས་རེད། དེས་ན་གཙོ་བོ་རང་གི་

ལག་ཐོག་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་དག་གི་ཆ་རྐྱེན་དང་དུས་

རབས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་གཞིགས་ནས་སྡེ་ཚན་གང་

དང་གང་ཞིག་སྣོན་ཕྲི་བྱེད་དགོས་མིན་རང་གིས་བལྟ་

དགོས་པ་བཅས་ཡིན།

༥༽ དཀར་ཆག་སྒྲིག་པར་དོ་སྣང་དགོས་པ་འགའ། 

སྤྱིར་དཀར་ཆག་སྒྲིག་པ་ལ་དོ་སྣང་དང་ཡིད་འཇོག་

བྱེད་དགོས་ས་མང་ན་ཡང་འདིར་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ནང་

བསྟན་དང་གཞན་ཡང་རིག་གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་

འབྱུང་བཞིན་པ་དང་གསལ་ཁ་མེད་པ། འཐུས་ཚང་མི་

ཚང་བཅས་རྙགོ་འཛིང་ཆེན་པ་ོམང་དག་ཅིག་ཡདོ་པས་

འདིར་ཏོག་ཙམ་རེ་བཤད་ན། ༡ རྩོམ་པ་པོའ་ིམཚན་གྱི་

རྣམ་གྲངས་མང་བའི་དཀའ་ངལ། ༢ བརྩམས་ཆསོ་འགྱུར་

མི་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ། ༣ རྩོམ་གྱི་ཁ་བྱང་གཅིག་པའི་

དཀའ་ངལ། ༤ འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་པའི་དཀའ་ངལ། ༥ 

མཛད་བྱང་མི་གསལ་བའི་དཀའ་ངལ། ༦ མདོ་རྒྱུད་རྫུན་

མའི་དཀའ་ངལ་བཅས་དུ་མ་ཡོད། དེ་དག་རགས་རིམ་

ཙམ་གསལ་བཤད་བྱ་ན། རྩོམ་པ་པོའ་ིམཚན་གྱི་རྣམ་

གྲངས་མང་བའི་དབང་གིས་དཀར་ཆག་སྒྲིག་མཁན་ལྟ་

རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆུང་བ་ཚོར་ངལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། རྩམོ་པ་པ་ོམང་

པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཏུ་མཛད་བྱང་

གཅིག་པ་བཀོད་པའི་ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད། དཔེར་

ན་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་རང་གི་གསུང་རྩོམ་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་མཛད་བྱང་དུ་ཟ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས་

ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

དང་། ཡང་གསུང་རྩོམ་སྙན་ངག་དང་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་

ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཡི་གཞུག་ཏུ་ཚངས་སྲས་བཞད་པའི་རྡོ་

རྗེ་དང་། ཡང་གསུང་རྩོམ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་འགའ་

རེའི་མཇུག་ཏུ་ཟ་ཧརོ་གྱི་བན་དེ་གང་ཤར་རང་གྲལོ་ཞེས་

བཀོད་གནང་བ་དང་། ཡང་ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་རང་གི་

གསང་རྣམ་དང་བརྩམས་ཆོས་འགའ་རེའི་མཛད་བྱང་

དུ་ཟ་ཧོར་གྱི་རིགས་ལས་མང་དུ་ཐོས་པའི་བན་དེ་ཟིལ་

གནོན་བཞད་རྩལ་སོགས་འཁོད་ཡོད། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་བླ་

མ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་

ནང་ནས་གང་རུང་ཞིག་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བ་

དག་གི་མཛད་བྱང་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ཞིག་རེད། གཞན་

ཡང་བུད་དྷ་པཎྜི་ཏ་ལྟ་བུ་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་

མཚན་དང་། བོ་དོང་པཎ་ཆེན་དང་། འཇིགས་མེད་

10 བདོ་སྐད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དེབ་རྟགས་ཡང་ཟེར། ISBNཞེས་པ་དེ་རེད། དེང་སང་བདོ་ཀྱི་དེབ་གཟུགས་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་མང་ཆེ་བའི་མཐའ་རུ་ཡདོ་པ་མ་ཚད་

དཔེ་གཟུགས་དག་ཏུ་ཡང་བཀོད་འདུག དབྱིན་དེབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དེབ་རྟགས་འདིའི་སྒང་ནས་དྲྭ་ཐོག་ཏུ་འཚོལ་གཤེར་བཟོ་ཆོག་པ་དང་དེབ་དེའི་མཛད་པ་པོ་

དང་ཤོག་གྲངས་བསྡུས་དོན་བཅས་ཚང་མ་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ། 
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

གྲགས་པ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བོ་དོང་པཎ་ཆེན་

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཚན་མི་འདྲ་བ་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཡོད། དེས་ན་མཁས་པ་རེ་རེའི་མཛད་བྱང་མི་འདྲ་

བའི་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་ལག་ཏུ་སོན་དུས་བརྩམས་ཆོས་དེ་

དང་དེའི་མཛད་བྱང་བཀོད་ཡོད་ན་ཡང་། རྩོམ་པ་པོའ་ི

མཚན་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་དཀར་ཆག་ཏུ་ལམ་སང་

ཐོ་འགོད་བྱེད་མི་ཤེས་པ་ཐོ་འགོད་དེའི་ཆེད་དུ་ཡང་ལོ་

རྒྱུས་གཞན་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ཐུག་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་

ངལ་དུ་མ་ཡོད།

འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་ནི་དམ་པའི་

ཆསོ་འདི་རྒྱ་གར་ཡུལ་ནས་དར་འག་ོཚུགས་ནས་བཟུང་

བོད་དུ་དུས་རབས་སྔ་ཕྱི་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་འགྱུར་མི་

འདྲ་བ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་བ་མ་ཚད་བོད་འགྱུར་བྱུང་

བའི་ཆསོ་ཀྱི་ཕུང་པ་ོདག་ལ་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱང་རིམ་

པ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་བྱུང་ཏེ་བཀའ་བསྟན་དེ་དག་ཏུ་

འགའ་ཤས་ལ་ཆོས་ཚན་མང་བ་དང་འགའ་ཤས་ལ་ཉུང་

བ། ཡང་འགའ་ཤས་ལ་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཡང་མི་འདྲ་བ་

འགྲེལ་བའི་དཔེ་གཞུང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་

སྔོན་ཕྱ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི་སྐུ་དུས་སུ་ཚད་མ་མདོའ་ི

ནང་ཡོད་པའི་ཚིག་བཅད་འགའ་རེ་དུས་ཕྱིས་སུ་ཚད་

གཞུང་དེ་དག་ཏུ་མེད་པ་གྱུར་སོང་བ་དང་། གཞན་

ཡང་“ཕུག་བྲག་བཀའ་འགྱུར་ནང་དུ་ཆོས་ཚན་གཅིག་

ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཉེར་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་

ཆོས་ཚན་གཅིག་ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་

རེ་ཡོད་པ། གྲངས་དགུ་”11ཙམ་ཡོད་པ་བཤད་འདུག་ན་

དེ་དག་ལས་ཆོས་ཚན་གང་ཞིག་ཁུངས་བཙན་པ་དང་

གང་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་དང་མཐུན་ཆེ་བ་སོགས་སུ་ངེས་ཧ་

ཅང་དཀའ། ང་ཚོ་རྒྱུན་པར་ཆསོ་རའི་ནང་མཁས་པ་དང་

མཁས་པའི་བར་ཐ་སྙད་རྡོག་རེའི་དོན་དུའང་རྩོད་པ་

ཡོང་གི་ཡོད་ན་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་འགྱུར་གྱི་བཀའ་བསྟན་

ནང་ཕན་ཚུན་བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་དང་དག་ཐེར་བྱ་རྒྱུ་

ག་ཚོད་དང་ག་ཚོད་ཅིག་ལུས་མེད་དམ།

བརྩམས་ཆསོ་ཀྱི་མཚན་བྱང་གཅིག་པའི་དཀའ་

ངལ་ནི། སྤྱིར་བཏང་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་ཁ་བྱང་གཅིག་

པའི་དཔེ་དེབ་ནི་བོད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཙམ་མ་ཡིན་པ་

ཕྱི་ནང་གི་སྐད་རིགས་གཞན་པའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་མང་པོ་

ཡོད་ཚོད་འདུག ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་མཚན་བྱང་གཅིག་པའི་

བརྩམས་ཆསོ་དེབ་ཐེར་དམར་པ་ོལྟ་བུ། མིང་གཅིག་པའི་

དཔེ་དེབ་གཉིས་ལ་རྩོམ་པ་པོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་

དེ། གཅིག་ནི་ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་དང་། གཅིག་ནི་

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དགེ་

འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་དཀར་

པོ་གཅིག་དང་། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་

གཅིག་སྟེ་གཉིས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནི་དཔེ་མཚོན་

ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན། དཀའ་ངལ་ནི་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་

མེད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ད་ོདམ་པས་གཞན་ལ་དཔེ་དེབ་

གཡར་དུས། དཔེ་དེབ་ཀྱི་མཚན་བྱང་ཐོག་ནས་གཡར་

མི་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་

འཕྲ་ོལུས་པའི་དཀའ་ངལ་ནི་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་དང་དབྱིན་

ཡིག རྒྱ་ནག་སོགས་ཀྱི་སྐད་ནས་བོད་འགྱུར་བྱུང་བའི་

11 འཕགས་ཡུལ་ཝར་ཎཱའི་རྒྱལ་རབས་སློབ་དགེ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་གྱིས་བགྱིས་པའི་ཕུག་བྲག་བཀའ་

འགྱུར་བྲིས་མའི་དཀར་ཆག་གི་གླེང་བརྗོད་དུ་གསལ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བརྩམས་ཆོས་དེ་དག་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དུ་

འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་སོང་བ་དེ་དག་ང་ཚོ་ལ་གྱོང་ཁ་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་པ་འགའ་རེ་

གསུང་རྩོམ་མང་པོའ་ིཁྲོད་ནས་འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་སོང་བ་

ཞིག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་པ་ཆ་མ་ཚང་བ་ཚང་བའི་ཁོངས་

སུ་བསྡུ་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད། ང་ཚོས་

དཔེ་དེབ་དག་གི་དཀར་ཆག་རིམ་གྱིས་སྒྲིག་སྐབས་ཆ་

ཚང་དང་མི་ཚང་ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འབྲི་

དགོས་དུས། བཀའ་བསྟན་དེ་དག་འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་

སོང་བ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་གསལ་ཁ་ཞིག་མ་ངེས་

ན་སྡེ་ཚན་དེ་ཁ་སྐོང་ཐབས་བྲལ། གལ་ཏེ་ཚོད་ཚོད་

ཀྱིས་ཁ་སྐོང་བ་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ལྟ་

བུ་ཞིག་གིས་འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་སོང་བ་དང་མ་སོང་བའི་

ཆོས་ཚན་འདི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ལབ་ཡོང་དུས་ཅི་

ཡང་སྟེར་རྒྱུ་མི་རག་པར་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པས། དཀར་

ཆག་སྒྲིག་པའི་སྔོན་དུ་དེ་དག་ལ་བསམ་གཞིག་དང་

དཔྱད་པ་བྱ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་བཟང་། འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་

པ་དག་དང་འདྲ་བ་རྩོམ་འཕྲོ་ལུས་པའང་ཡོད། བོད་ཀྱི་

དཀར་ཆག་རྙིང་གྲས་སུ་གྱུར་བའི་“དཀར་ཆག་འཕང་

ཐང་མའི་ནང་དུ་འགྱུར་འཕྲོ་ལུས་པ་ཤེས་རབ་བཞི་

སྟོང་པ་དང་། འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་

གཞག་ཆེན་པོ་དང་། འཕགས་པ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་

སོགས་མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བའི་སྒྱུར་འཕྲོ་ལུས་པ་བཅུ་

གཅིག་”12ཙམ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་འདུག དཀར་ཆག་

གཞན་དག་ཏུ་ཡང་དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་འཁོད་ཡོད་སྲིད་

པས་ད་ཆ་དུས་རབས་དང་ཚན་རྩལ་གྱི་འཕ་ོའགྱུར་རྒདོ་

པ་དང་། ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྲོ་འདུག་

སགོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་སྟབས་བདེའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དུས་

འདིར། ཡུལ་ཕྱོགས་ག་ས་གང་དུ་ཁ་གྲམ་སྟེ་ཡོད་པའི་

དཀར་ཆག་དག་ཕྱོགས་བསྡུས་གནང་ནས་ངེས་པར་དུ་

ཞིབ་བསྡུར་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་སྙམ།

རྩོམ་པ་པོའ་ིམཚན་མི་གསལ་བའི་དཀའ་ངལ་

ནི། དཀར་ཆག་གི་རིམ་པ་ཞིབ་སྒྲིག་བྱེད་དུས་མཛད་

བྱང་མི་གསལ་བའི་དབང་གིས་དཀར་ཆག་ག་ོརིམ་ལས་

རྩམོ་པ་པའོ་ིམཚན་ཐགོ་ནས་དཔེ་དེབ་དག་རྙེད་མི་ཐུབ་

པ་མ་ཟད་ཞིབ་འཇུག་ལ་མཁོ་བའི་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་ཡིན་

ན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཞིག་མ་ཚང་

པར་གྱུར་ཡདོ། གལ་ཏེ་དཔེ་དེབ་དག་ལ་རྩམོ་པ་པ་ོརང་

གི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུ་ཞིག་དང་དེ་འདྲ་མ་བྱུང་ཡང་མཚན་

གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་ཚེ། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་

དག་ལ་རྩོམ་པ་པོ་ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཡིན་པ་དང་མི་

རིགས་གང་གི་ཡིན་པ། མི་རིགས་དེར་རིག་གནས་ཀྱི་

དར་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་མིན་གཞན་ལ་ལུང་འདྲེན་ཞིག་

བྱས་ཀྱང་རྩོམ་པ་པོ་དེ་དང་དེ་ཞེས་བརྗོད་ཆོག རྩོམ་

པ་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་

བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག་ནང་དུ། རྣམ་པ་གདོན་མི་ཟ་

བའི་འགྲེལ་བ་དང་། ལྷག་མཐངོ་སྐྱེ་བའི་ཐབས་ཅུང་ཟད་

བྲིས་པ་དང་། སེམས་གནས་པ་སྤྱི་ཡི་ཡི་གེ་དང་། མི་

སྡུག་པའི་སྒ་ོནས་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དང་། བྱམས་

པ་སྒོམ་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་སོགས་

12 སྔོན་གྱི་དཀར་ཆག་རྣམ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་དུང་དཀར་གྱིས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་ཙམ་དུ་བྱུང་ཟེར་བ་དང་ཕུག་

བྲག་བཀའ་འགྱུར་བྲིས་མའི་དཀར་ཆག་གི་གླེང་བརྗོད་དུ་དུས་རབས་དགུ་པའི་འགོ་ཙམ་དུ་བྱུང་ཞེས་དུས་རབས་མི་འདྲ་བ་དང་དཀར་ཆག་གསུམ་པོའ་ིབྱུང་

སྔ་ཕྱི་ཡི་གོ་རིམ་ཡང་ཐ་དད་དུ་བཤད་འདུག 
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་ཙམ་བཤད་འདུག དེ་ལས་

གཞན་པའི་དཀར་ཆག་དང་ཡིག་ཆ་དག་ཏུ་ཡང་ཡོད་

སྲིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེས་ན་རྩོམ་པ་པོའ་ིམིང་མི་གསལ་

བའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ད་རུང་བརྩམས་ཆོས་

དེ་དག་གི་རྩོམ་དུས་མི་གསལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡང་

ཡོད། གལ་ཏེ་“TBRC”13ཚོགས་པས་དཀར་ཆག་སྒྲིག་

པ་བཞིན་དུ་དུས་རབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དང་། རྩོམ་པ་པོའ་ི

མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་དང་། བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་

སྒོ་ནས་དང་། བརྩམས་ཆོས་དེ་བརྩམས་གནང་བའི་

ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་སོགས་སྒྲིག་སྟངས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་

ནང་ནས་དུས་རབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲིགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ན་བརྩམས་ཆོས་དེ་བརྩམས་གནང་བའི་དུས་དེ་མ་

འཁདོ་ཚེ་དུས་རབས་ཀྱི་ག་ོརིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་དཀར་ཆག་

བཀོད་ཐབས་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དུས་རབས་ཀྱི་གོ་རིམ་

བསྒྲིགས་ཚེ་དགེ་མཚན་ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། དཔེར་

ན། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་དུས་རབས་དེ་དང་

དེ་ལ་མཁས་པ་དེའི་གསུང་རྩོམ་དེ་དང་དེ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་

མང་པོ་ཞིག་འཚོལ་མི་དགོས་པ་དཀར་ཆག་གི་གོ་རིམ་

ཞིག་ལས་མཁས་པ་དུ་མ་དང་བརྩམས་ཆོས་དུ་མ་ཞིག་

དུས་རབས་དེར་བྱུང་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ་པས་དགེ་མཚན་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད།

བརྩམས་ཆསོ་རྫུན་མ་ཡདོ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞེས་

པ་ནི་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་

མཛད་པའི་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་བློ་བུར་གྱི་ཆོས་ལ་

བརྟག་པར་བྱ་ཞེས་པའི་ནང་གསེས་ས་བཅད་གཉིས་

པ་གློ་བུར་གྱི་མདོ་རྒྱུད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་བ་ཞེས་པ་

དེར་བོད་དུ་མདོ་རྒྱུད་རྫུན་མ་མང་དུ་བྱུང་ཚུལ་གསལ་

ཏེ། དཔེར་ན་ཀོའུ་ཤི་ཀའི་མདོ་རྫུན་དང་། དེ་བཞིན་

འཕགས་པ་ཤིག་ཅན་དང་བློ་གྲོས་བཟང་མོ་ཆུང་ངུ་

མདོ་རྫུན་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱུད་རྫུན་མ་ཡང་མང་

དུ་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག་ལ། དེ་དག་བོད་ཀྱི་བཀའ་

བསྟན་དག་ཏུ་ད་ལྟ་བཞུགས་ཡོད་ཚེ། མདོ་མ་ཡིན་པར་

མདོ་དང་རྒྱུད་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུད་དུ་འཛིན་ཉན་ཆེ་བས་

ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་

པར་སེམས། དེ་དག་ལ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་

མ་དཔེ་རྒྱ་གཞུང་ད་ལྟ་བཞུགས་ཡདོ་པ་དག་དང་གཤིབ་

བསྡུར་གནང་སྟེ་གཙང་སེལ་བཟོ་འསོ་སྙམ་མོ།  །

13 དྲྭ་ཐགོ་གི་དཔེ་མཛོད་བདོ་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་Tibetan Buddhist Resource Centerཞེས་པ་དེ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་

ལྟ་ཀློག་ཐུབ་པ་དང་མི་ཐུབ་པའི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་གཙོ་བོ་གྱུར་པའི་གསུང་འབུམ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཡོད་ཟེར།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའ་ིཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །

གྲངས་མེད་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་སླད་དུ། །

གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་གཟུགས་སུ་སྨིན་པའི་སྐུ། །

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །

ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་དེ། གང་ཞིག་གླེང་

བར་བྱ་བ་ནི། ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། གཞན་ཡང་གཅིག་

ཏུ་དཀར་བ་དང་། །གཅིག་ཏུ་གནག་དང་འདྲེས་མའི་

ལས། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །གཅིག་

ཏུ་དཀར་བས་བདེ་བ་བསྐྱེད། །གཅིག་ཏུ་གནག་པས་

སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད། །འདྲེས་མའི་ལས་ཀྱིས་བདེ་བ་

དང་། །སྡུག་བསྔལ་འདྲེས་མ་བསྐྱེད་པར་གསུངས། །ཞེས་

དང་། ཀུན་བཏུས་ལས། དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་པར་གང་ཞེ་ན། འདོད་པ་

དང་རབ་ཏུ་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་འདྲེས་མ་སྟེ། བསམ་པས་

གནག་ལ་སྦྱོར་བས་དཀར་བའམ། སྦྱོར་བས་གནག་ལ་

བསམ་པས་དཀར་བའ།ོ །ཞེས་དང་། མདོ་ལས། འདྲེས་

མ་རྣམས་ཀྱང་འདྲེས་མ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

འདྲེས་མ་ནི། འདིར་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་།  འདྲེས་

མའི་དནོ་ལ་མངནོ་པ་གངོ་འགོ་གཉིས་ཀྱིས་དགངོས་པ་

འགྲེལ་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བ་ལས། 

དང་པོ་མངོན་པ་འགོ་མར། དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་

ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དཀར་གནག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལས་ནི་

འདོད་པའི་དགེ་བ་སྟེ། འདོད་པའི་དགེ་བ་དཀར་ནག་

འདྲེས་པའི་དནོ་རྒྱུད་འདྲེས་པ་ཡིན་གྱི་ང་ོབ་ོའདྲེས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་དགེ་བ་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་དང་འདྲེས་པ་

འགལ་བའི་ཕྱིར་ར།ོ །ཞེས་མངནོ་པ་འགོ་མའི་ལས་དཀར་

ནག་འདྲེས་ཚུལ་དང་རྣམ་སྨིན་དཀར་ནག་འདྲེས་ཚུལ་

སགོས་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ག་ོརམས་པས་སྡམོ་གསུམ་འཁྲུལ་

སྤོང་དང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་འབེལ་གཏམ་

གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལས་ལེགས་པར་གསུངས་ཟིན་པ་ལ་

བལྟ་བར་བྱ་ཞིང་འདིར་དནོ་མེད་ཀྱི་ངལ་བས་རྗེས་ཟླསོ་

མི་བྱའ།ོ །

གཉིས་པ་མངོན་པ་གོང་མར། འབེལ་གཏམ་

གླེང་པོ་འགའ་ཞིག་གིས། དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་

ཞེས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ནི་མངོན་པ་འོག་མ་ན་ཡོད་

ཅིང་། གོང་མ་ན་མེད་ལ། དེའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་ཟེར་བ་

༈ དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་འབེལ་གཏམ།

རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ།

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

དེ་མངོན་པ་འགོ་མ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདོད་

དགོས་སོ་ཞེ་ན། འདིར་ནི་མངོན་པ་གོང་མ་ལྟར་བཞེད་

པ་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། གཞན་

ཡང་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། ཞེས་པའི་འདོད་པའི་

དགེ་བ་ཡང་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གཉིས་

ཀ་དཀར་ན་རྣམ་སྨིན་དཀར་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འདྲེས་མའི་དོན་ཡང་བསམ་སྦྱོར་གང་

རུང་གནག་ནས་གང་རུང་དཀར་བ་ལ་བཤད་ལ། འདིའི་

བསམ་སྦྱརོ་ནི་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླངོ་གཉིས་

ལ་འཇོག་པའ།ོ །

ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། མངོན་པ་མཛོད་ལས། རྣམ་

སྨིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དང་། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམ་ཁོ་

ན། །ཞེས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་

མི་འངོ་བ་འབྱིན་པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་བསྟན་

པ་གང་ཞིག་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འངོ་བ་འབྱིན་པ་ནི་དགེ་

བའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པར་བལྟས་ན་འདྲེས་མའི་

ལས་ཀྱང་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་སྟེ། རྒྱུའི་ཀུན་

སློང་གང་ཡིན་ཡང་རུང་། དགེ་མི་དགེར་འཇོག་པ་ནི་

དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཁོ་ནས་བྱེད་པས་སོ་སྙམ་ན། 

དེ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པས་དགག་པ་

དང་། ལུང་དང་འགལ་བས་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་

པ།ོ རྒྱུའི་ཀུན་སླངོ་དགེ་རྩ་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་

ཤིང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཞེ་སྡང་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་

པའི་ལས་དེའི་རྒྱུ་ཡི་ཀུན་སློང་དགེ་རྩ་གསུམ་པོ་ཆོས་

ཅན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཞེ་

སྡང་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།  

ཁྱབ་པའང་གྲུབ་སྟེ། དགེ་མི་དགེ་ནི་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་

ཁོ་ནས་འཇོག་པའི་ཕྱིར། སླར་ཡང་འདོད་ན། སྡོམ་

གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་གཉིས་

གསུངས། །སེམས་པ་དང་ནི་བསམ་པའ།ོ །ཞེས་དང་།  

གསུང་རབ་དགངོས་གསལ་ལས། སེམས་པའི་ལས་ནི་རྒྱུ་

དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ལ་འདོད་ལ། དེ་ལ་བསོད་ནམས་དང་

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསུམ་

དུ་གསུངས་པས་དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་

ལེགས་པར་སོམས་ཤིག 

གཉིས་པ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་འཁྲུལ་སྤོང་

ལས། འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མ་ཆགས་མ་སྡང་

གཏི་མུག་མེད། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་དགེ་བ་ཡིན། །ཞེས་

པའི་དོན་ལ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་དགོངས་པ་

ནི། དགེ་རྩ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ལས་དགེ་བ་ཡིན་

ཞེས་པའི་དནོ་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླངོ་གཉིས་

ཀ་དགེ་རྩ་གསུམ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ལ།  གང་

རུང་གཅིག་དགེ་བ་དང་ཅིག་ཤོས་མི་དགེ་བ་ཡིན་ན།  

ལས་དེ་འདྲེས་མར་འགྱུར་བ་སྔར་བསྟན་ཟིན་པས་

འདི་འདྲ་བའི་རྙོག་མ་ཅིའི་ཕྱིར་སློང་བར་བྱེད། འདི་ནི་

རྣལ་མའི་ལན་ཡིན་ལ་ཞེས་དང་། ཡང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་

མཆོག་ལྡན་གྱིས། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་སྡིག་ཡིན་ན། །དུས་ཀྱི་

ཀུན་སླངོ་དགེ་ཡིན་ཡང་། །ལས་དེ་དཀར་པརོ་མི་འགྱུར་

ཞེས། །མངནོ་པ་འགོ་མར་མ་བཤད་དམ། །ཞེས་པའི་ལན་

དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལས་དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སློང་དགེ་བ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཉིད་ཀྱང་མི་འཐད་

དེ། གཞན་དུ་ན་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་སུ་ཐལ་

བའི་ཕྱིར་ཞེས། དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་དང་དགེ་མི་

དགེ་བའི་ལས་སགོས་ས་ོསརོ་བཤད་འདུག་པའི་ཕྱིར་ར།ོ །

ཡང་གལ་ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་གཏི་

མུག་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཤིང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་

ཕན་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ཕྱག་འཚལ་

བའི་ལས་དེ། འདྲེས་མ་ཡིན་པས་ཀུན་སློང་གཉིས་པོ་

གང་ཡང་ཁས་ལེན་མི་རུང་པར་ཐལ། རྒྱུའི་ཀུན་སློང་

གཏི་མུག་ཡིན་པས་མི་དགེ་བ་དང་། དུས་ཀྱི་ཀུན་

སློང་ཕན་སེམས་ཡིན་པས་དགེ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་ཡང་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་

གཉིས་གསུངས། །སེམས་པ་དང་ནི་བསམ་པའ།ོ །ཞེས་

དང་། མདོ་སྡེ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས། སེམས་པའི་ལས་རྒྱུ་

དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་བསམ་པའི་ལས་དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་

སློང་ལ་འཇོག་པས་དེ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། མངོན་

པ་གོང་མར། དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་ལ། རྣམ་པར་སྨིན་པ་

དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བསྟན་བཅསོ་འདིར་

བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལས་གཅིག་གིས་རྣམ་སྨིན་

དཀར་ནག་གཉིས་འབྱིན་པའི་དོན་མ་ཡིན་གྱི། ལས་

ལམ་གཅིག་གི་སྦྱོར་དངོས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ན་རྣམ་སྨིན་

དཀར་པོ་འབྱིན་པ་དང་། ནག་པོ་འབྱིན་པ་གཉིས་ཀ་

ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དཀར་ནག་འདྲེས་

མའི་ལས་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་འདྲེས་མའམ་གཉིས་ཀ་བསྐྱེད་

པ་ཡིན་ཏེ། ལས་བཟང་ངན་གྱི་རིམ་པས་འབྲས་བུ་ཡང་

དེ་མཚུངས་འབྱུང་བ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆསོ་ཉིད་ཡིན་པས་

སོ། །

འ་ོན་དགེ་སྡིག་གང་རུང་དུ་བསྡུའམ་མི་བསྡུ་

ཞེ་ན། སྤྱིར་དགེ་སྡིག་གང་རུང་དུ་བསྡུ་འོས་པ་ཡིན་

ཏེ། གཞན་དུ་ན་ལས་དགེ་སྡིག་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་

དུ་མ་ངེས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བསྡུ་ཚུལ་

ནི། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་ན་དགེ་བ་

དང་། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ན་

མི་དགེ་བར་བསྡུ་བ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་ནོ། །

གོང་དུ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་དང་དགེ་

མི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་སོ་སོར་བསྟན་པ་དང་འདིར་

དགེ་སྡིག་གང་རུང་དུ་བསྡུ་བ་གཉིས་འགལ་བར་འདུག་

སྙམ་ན། ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅིག  

སླར་སྨྲས་པ། 

ཟབ་རྒྱས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ན། །

སྐྱེས་སྦྱངས་གྲུ་ཆེན་རྡོལ་ན་ཡང་། །

ལྷག་བསམ་གྲུ་ཤིང་གཡོ་བ་ལས། །

འདི་བགྱིས་དགེ་བ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། 
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་དབང་

པོ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་(སྤྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཞི་པར་བྱོན།)

ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་

ལེའུར་བྱས་པའི་རྩ་འགྲེལ།>>གྱི་གཞུང་འདི་རྒྱ་གར་དང་

བོད། རྒྱ་ནག་སོགས་ནང་ཆོས་དར་བའི་ལུང་པ་མང་པོའ་ི

ནང་གྲགས་ཆེ་བའི་བསྟན་བཅོས་ཤིག་ཡིན། 

ཐོག་མར་ཆོས་མངོན་པ་སྟེ་ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་འདི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་པནྜི་ཏ་

སོགས་ཀྱིས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་སྐབས། རྒྱལ་བའི་བཀའ་

ལ་ནང་དོན་བརྗོད་བྱ་མི་འདྲ་བ་ལ་གཞིར་བཟུང་ནས་

སྡེ་ཚན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཏེ། ལེགས་ཉེས་བླང་

དོར་གྱི་འཇུག་ལྡོག་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་བསླབ་པ་བརྗོད་བྱར་བསྟན་པ་ལ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་

དང། བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་སོགས་བརྗོད་བྱ་ལྷག་

པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་བསྟན་པ་ལ་མདོ་སྡེའི་སྡེ་

སྣོད་དང། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་དང་། སྤྱིའི་

མཚན་ཉིད་དང་རབ་དབྱེ་སོགས་ལས་བརྩམས་ཏེ་བརྗོད་

བྱ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྟན་པ་ལ་མངོན་པའི་

སྡེ་སྣོད་ཅེས་པའི་བརྡ་ཆད་འདི་དག་བྱུང་བར་སྣང། 

དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ལ་གཞུང་ཟུར་

དུ་ཡོད་མེད་སྐོར་རྗེས་འཇུག་བར་མི་མཐུན་པའི་རྩོད་

པ་ཡོད་པར་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་གསུངས། དེ་ཡང་བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སགོས་པའི་དགྲ་བཅམོ་པ་

རྣམས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ཆོས་

རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་སོགས་བསྟན་དུ་མི་

ནུས་པས། ཆོས་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་འདི་སྟོན་པས་ལོགས་

སུ་གསུངས་ཤིང་མཚན་གཞི་ནི་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་པོ་

རྣམས་ཡིན་པར་འདོད། དཔེར་ན་བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ་

ཀྱིས་ལུང་སིལ་བུ་དུ་མ་སྡེ་ཚན་དུ་བསྡུས་པ་རྣམས་བཀའ་

ཡིན་པ་བཞིན། མངནོ་པ་སྡེ་བདུན་པ་ོཡང་དགྲ་བཅམོ་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡིན་ན་ོཞེས་

གསུངས། མདོ་སྡེ་པས་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་

མིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གསུངས་

མི་སྲིད་ཅིང་། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ནང་དུ་

འདུས་མ་བྱས་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སོགས་རིགས་པ་

དང་འགལ་བ་དུ་མ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

དེས་ན་དེ་དག་སྤྱིར་སྟོན་པའི་གསུང་ལ་གཞི་

༈ མངོན་པ་མཛོད་དང་འབྲེལ་བའི་འབེལ་གཏམ།    

ཨུ་ར་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བྱས་མོད་རྩ་བ་ཕྱིས་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་

པར་བཞེད་དེ་སློབ་དཔོན་གྲགས་པའི་བཤེས་གཉེན་

གྱིས་གསུངས་པར་མཆིམས་མཛོད་དུ་སྡོམ་འདི་ལྟར་

བཀོད་ཡོད་དེ། གང་ཞིག་གང་གིས་བྱས་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་

ལ་འཇུག་ཀ་ཏྱའི་བུས། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དབྱིག་བཤེས་

ཀྱིས། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ནི་ལྷ་སྐྱིད་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

ཤཱ་རིའི་བུས། །གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་མོའུ་འགལ་

བུས། །འགྲོ་བའི་རྣམས་གྲངས་བསུས་པོ་ཆེས། །ཁམས་ཀྱི་

ཚོགས་ནི་གང་པསོ་བྱས། །ཞེས་གསུངས། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་

རེ། འ་ོན་མདོ་ལས། དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཞེས་བྱུང་

བའི་སྡེ་སྣདོ་གསུམ་མེད་པར་འགྱུར་ར་ོཞེས་པ་ལ། མད་ོསྡེ་

པས་མངནོ་པ་སྡེ་བདུན་བཀའ་ཡིན་མིན་དཔྱདོ་ཀྱི་མངནོ་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པ་མི་འདདོ་ཅེས་གསུངས་

ཤིང་། མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མཚན་གཞི་ཡང་མདོ་སྡེ་

ལས་དོན་དམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་

རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཡིན་

ནོ། ཞེས་མཆིམས་མཛོད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

ཆོས་མངོན་པའི་སྒྲ་བཤད་ནི། ཆོས་མངོན་པ་སྟེ་

ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཞེས་པ་ལ་ག་ོདནོ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སྣང་ལ། དྷརྨ་

ནི་རྩ་བའི་བྱིངས་དྷར་ཞེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་

དོན་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་དང། མངོན་པ་སྟེ་ཨ་བྷི་ཞེས་

པའི་དོན་ལ་ཨ་བྷི་མུ་ཁ་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྒོ་

དང། ཨ་བྷི་ཀྴ་ན་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་པར་ཡང་ནས་ཡང་

དང་། ཨ་བྷི་བྷུ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་པར་ཟིལ་གྱིས་གནོན་

པ་དང། ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཞེས་བྱ་བ་མངནོ་པར་རྟགོས་པས་

ན་མངོན་པ་སྟེ། རིམ་པ་ལྟར་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་

འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང། བདེན་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོྱགས་

དང་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་

སྟོན་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོྱགས་པར་

བྱེད་པའི་སྒོ་དང། ཆོས་རེ་རེ་ལའང་གཟུགས་ཅན་དང་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང། བསྟན་ཡོད་བསྟན་མེད་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཡང་ནས་ཡང་

དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། བརྩད་པ་དང་རྩོད་པའི་

གཞི་ལ་སོགས་པས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་

པ་དང་། མདོའ་ིདོན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

མཆིམས་མཛོད་དུ་བཀོད། སྒྲ་དོན་འདི་ཡང་མདོ་སྡེ་

རྒྱན་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པར། མངོན་དུ་ཕྱིར་དང་ཡང་དང་

ཡང། །ཟིལ་གནོན་རྟོགས་ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆོས། །ཞེས་

གསུངས་པར་བརྟེན་ཆོས་མངོན་པ་ནི། སྒྲས་རྗོད་རིགས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཟག་པ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེའི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕུང་

པོ་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ལ། བརྡར་བཏགས་པའི་

ཆོས་མངོན་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་འཐོབ་

ཕྱིར་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ཤེས་རབ་

དང། དེ་དག་བརྗོད་བྱར་བསྟན་པའི་བཀའ་བསྟན་དག་

ཡིན་ན།ོ །ཆསོ་མངནོ་པའི་བརྗདོ་བྱ་གཙོ་བ་ོནི་ཕུང་ཁམས་

སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་རབ་དབྱེ། སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་དེ་དག་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་དུ་

སྟོན་ཚུལ། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་

འབྱུང་ཚུལ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  དེ་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

དག་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་གྲངས་དང་ཚད། རྩིས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་

དང་ཞི་ལྷག་སྒྲུབ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཡིན་པར་སྣང། 

བོད་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་དུ་བགྲངས་

པའི་སྡེ་བདུན་ནི་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་

བགྲང་ཚུལ་ཡིན་ལ། པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་བཞུགས་པའི་

གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་བརྟན་སྡེ་པས་བརྩི་

ཚུལ་ལྟར་ན་དྷ་མྨ་སངྒ་ནི་(Dhammasangani)དང་བི་

བྷངྒ (Vibhanga) དྷཱ་ཏུ་ཀ་ཐཱ་(Dhatukatha)པུ་གྒ་ལ་པཉ ་ྙ

ཏི(Puggalapannatti)ཀ་ཐཱ་བ་ཏ  ུ (Kathavatthu)ཡ་མ་

ཀ(Yamaka)པ་ཊྚ་ན (Patthana)བཅས་ལ་སྡེ་བདུན་དུ་

ངོས་འཛིན་གནང། ང་རང་ཚོའི་བསྟན་འགྱུར་གྱི་ཁྲོད་

དུ་སྡེ་བདུན་ལས་གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་

གསུམ་བཞུགས་པ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་བཞག་པ། རྒྱུ་གདགས་

པ། ལས་གདགས་པ། དེ་དག་ཡིན། 

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི ་སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་

མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་འགའ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་

སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཞིག་

སྣང་བ་ལས་སྔ་ཤོས་ཤིག་ནི། སློབ་དཔོན་དྷརྨ་ཤྲཱི་ཡིས་

མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་སྙིང་པོ་སྟེ་ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཧྲི་དྱ་

ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཚོད་འདུག་ལ། འདི་ཡང་སྤྱི་ལོའ་ིསྔོན་

གྱི་ལོ་༡༣༠ ཡས་མས་ལ་བརྩམས་པར་གྲགས། གཞུང་

འདི་རྒྱ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། དེང་སྐབས་སྐད་འདི་ཁོ་ན་

ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ན་དཔེ་མེད་པར་གྲགས། གཞུང་

འདི་ལ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་(འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཅུ་ཡོད་པར་བཤད)ཡོད་

ཅིང་། བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ་ཡིན། དེ་ནས་

གཞུང་གཞན་ཞིག་ནི་སློབ་དཔོན་གྷོ་ཤ་ཀས་མཛད་པའི་

ཆོས་མངོན་པའི་བདུད་རྩི་སྟེ་ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཨམྲིཏ་ཞེས་པ་

འདི་ཡིན། དེང་དུས་གྲགས་ཆེ་བའི་མངོན་པའི་གཞུང་

གཞན་ཞིག་ནི། རྒྱལ་པོ་མི་ལིནྡས་ཞུས་པའི་འདྲི་བ་སྟེ་

མི་ལིནྡ་པན་ཧ་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། གཞུང་འདི་དེང་

པན་ཇབ་ས་ཁུལ་སཱ་ག་ལའམ་སི་ཡོལ་ཀོ་ཊ་ཞེས་པར་

གནས་པའི་ས་སྐྱངོ་རྒྱལ་པ་ོམི་ལིནྡ་ཞེས་པ་དེས། ནང་པའི་

དགེ་སློང་ན་ག་སེ་ན་ལ་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ནས་བརྩམས་ཏེ་

ཞུས་པའི་དྲིས་ལན་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པའི་བསྟན་

བཅོས་ཤིག་ཡིན་པར་གྲགས། དེང་པཱ་ལི་ནང་དུ་མཇལ་

དུ་ཡོད་པའི་མ་དཔེའི་ནང་དུ་རབ་བྱེད་དྲུག་ལ་ནང་

ཚན་མི་འདྲ་བ་ཉེར་གཉིས་ཡོད་ཅིང་དོགས་འདྲི་མི་འདྲ་

བ་༢༣༧འདུག བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་

བཅོས་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ཆེན་མོ་

སྟེ་མ་ཧ་བཱི་བ་ས་ཞེས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་གཞུང་འདི་ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཡིན་པར་གྲགས། གཞུང་

འདི་བདོ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་མེད་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཐགོ་མར་དུས་

རབས་ལྔ་པར་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་དུས་རབས་བདུན་པའི་

ནང་རྒྱའི་མཁན་པ་ོཐང་སེང་གིས་སླར་ཡང་བསྒྱུར་འདུག 

མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་བོད་པའི་མཁས་

པ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང་རྒྱུས་ཆེ་བ་ནི། དབྱིག་གཉེན་

ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་

ལེའུར་བྱས་པ་སྟེ་ཨབྷི་དྷརྨ་ཀོ་ཤ་འདི་ཡིན་ལ། བསྟན་

བཅོས་འདི་གཞི་ཆོས་མངོན་ཕྲན་ཚེགས་སྙིང་པོ་ལ་

བཅོལ་ནས་མཛད་པར་ཐང་སེང་གི་ལམ་ཡིག་ནང་དུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བཀོད་ཡོད་པར་གྲགས། ཕོྱགས་གཅིག་ནས་གཞུང་

སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་མཉམ་

ཞིང་། ལེའུ་མཚན་དང་གོ་རིམ་མཐུན་པ། མ་ཟད་ཕྲན་

ཚེགས་སྙིང་པོའ་ིཤོ་ལོ་ཀ་འགའ་ཞིག་མཛོད་ནང་དུ་ཇི་

བཞིན་བཀདོ་པ་དང་། ཚིག་ལྷུག་ཚིགས་བཅད་དུ་བཀདོ་

པའང་གསལ་བར་གྲགས། སླབོ་དཔནོ་གྱི་སྐབས་སུ་མངནོ་

པའི་གཞུང་མང་པོ་ཡོད་ནའང་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་ཟུར་དུ་

བརྩམས་དགོས་དོན་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་གཞི་

ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བའི་ཤེས་བྱའི་

གནས་ལུགས། ལམ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བའི་བདེན་

བཞིའི་རྣམ་གཞག  འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཐེག་པ་

གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཆ་

ཚང་བ་སྟོན་པའི་གཞུང་བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ཆེན་མོ་

ལྟ་བུ་ཡོད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་སྡེ་པ་ཚང་མས་གཞི་

བཅོལ་སའི་གཞུང་ཕྱི་མོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གཞུང་འདི་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་སྟབས་བདེ་བླག་ཏུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དཀའ་

བ་དང་། ཡང་སྒོས་དེ་དུས་གཞུང་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་

སློབ་དཔོན་མང་པོ་མ་བྱུང་བས་གཞུང་འདི་ཡི་གནད་ཆ་

ཚང་བ་ཕོྱགས་གཅིག་ཏུ་བསྡམོས་ནས་རྒྱས་བསྡུས་རན་ལ་

འཇུག་དུས་དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་འཇུག་ཐུབ་ཐབས་ལ་

དགོངས་ནས། མངོན་པ་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་ཟུར་དུ་མཛད་

པར་མངོན། 

མངོན་པ་མཛོད་ལ་གནས་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང་

གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་༥༩༨འདུག  །གནས་དང་པོ་ཁམས་

བསྟན་པ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་༤༨གནས་ཤིང་ཐོག་མར་མཆོད་

བརྗོད་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། དེ་ནས་ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་གྱི་ངོས་

འཛིན། གཟུགས་ཕུང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ། རྣམ་

པ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། འབྱུང་

བཞིའི་མཚན་ཉིད་དང་བྱེད་ལས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

ཀྱི་རྣམ་གཞག  ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུ་

ཚུལ་དང་ཁམས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་ཉེར་གཉིས་བཅས་བསྟན་

ཏོ། །

ག ན ས ་ ག ཉི ས ་ པ ་ ལ ་ ག ཞུ ང ་ ཚ ད ་ཤོ ་ ལོ ་

ཀ་༧༣ཡོད་ལ་བརྗོད་བྱ་ནི་དབང་པོ་ཉེར་གཉིས་ཀྱི་

གྲངས་འདྲེན། བྱེད་ལས་དང་གྲངས་ངེས། ཚོར་བའི་

དབང་པ་ོལྔའི་མཚན་ཉིད། དྲི་མེད་དབང་པ་ོགསུམ་གྱི་ང་ོ

བ།ོ དབང་པའོ་ིརབ་དབྱེ་དང་རྙེད་གཏངོ་ལྡན་ཚུལ་སགོས་

དང། བསགས་རྡུལ་དང་རྫས་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག  སེམས་

སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག  ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བཅུ་བཞི་

ཡི་རྣམ་གཞག  རྒྱུ་དྲུག་དང་འབྲས་བུ་ལྔ་དང་རྐྱེན་བཞིའི་

རྣམ་གཞག་དང་། སེམས་བཅུ་གཉིས་རྒྱུན་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་བཅས་བསྟན་ཏོ། །

གནས་གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་ལ་གཞུང་

ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་༡༠༢ཡོད། བརྗོད་བྱ་ནི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་

དང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཉིས་བསྟན། ཐོག་མར་

ཁམས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ངོ་སྤྲོད། སྲིད་པ་བཞི་དང་

སྐྱེ་གནས་བཞིའི་རྣམ་གཞག་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག  སྲིད་པ་བཞི་དང་ཟས་བཞིའི་

སྐོར་དང་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ། གླིང་བཞིའི་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

བྱུང་ཚུལ། དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། ཉི་ཟླ་

སྐར་གསུམ་གྱི་ཚད་དང་འཁརོ་ཚུལ། སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་

དང་ཚེ་ཚད། བསྐལ་པ་བཞིའི་ཚད་བརྩི་ཚུལ་དང་བསྐལ་

པ་འཇིག་ཚུལ་སོགས་བསྟན། 

ག ན ས ་ བ ཞི ་ པ ་ ལ ས ་ བ སྟ ན ་ པ ་ ལ ་ཤོ ་

ལོ་ཀ་༡༢༧ཡོད་ལ། ཐོག་མར་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རང་

བཞིན་ཁྱད་པར་སོགས་བསྟན། ལས་དག་རྣམ་པ་རིག་

བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གང་གི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་

ཚུལ། ལས་ཀྱི་རབ་དབྱེ། སྡོམ་པ་གསུམ་སྟེ་སོ་ཐར་དང་

བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་

དང་གང་ལ་ལྡན་ཚུལ། འཐབོ་ཚུལ་དང་གཏངོ་ཚུལ། མད་ོ

ལས་བྱུང་བའི་ལས་འབྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་སོགས་

རྒྱས་པར་བསྟན་ཏོ། །

ག ན ས ་ ལྔ ་ པ ་ ཕྲ ་ རྒྱ ས ་ བ སྟ ན ་ པ ར ་ཤོ  

ལ་ོཀ་༧༠ཡདོ། འདིར་ཕྲ་རྒྱས་དྲུག་དང་བཅུ་དང་དགུ་བཅུ་

རྩ་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་ཚུལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་བཤད་ཚུལ། ང་

རྒྱལ་ལ་བདུན་དང་དགུ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཚུལ། ཕྲ་རྒྱས་

ཀྱི་རབ་དབྱེ་དང་གང་ལ་ལྡན་ཚུལ། དུས་གསུམ་གྱི་འདདོ་

ཚུལ། ཕྲ་རྒྱས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་ག་ོརིམ། ཟག་པ། ཆུ་བ།ོ ཉེར་

ལེན། ཀུན་སྦྱོར་དགུ། འཆིང་བ་ལྔ། ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤ ། ཀུན་

དཀྲིས་བརྒྱད། དྲི་མ་དྲུག སྒྲིབ་པ་ལྔ། ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་དབྱེ་

བ་དང་གྲངས་ངེས། དེ་དག་གང་ཟག་གང་ལ་ལྡན་ཚུལ་

དང་འཐོབ་ཚུལ་གཏོང་ཚུལ་སོགས་བསྟན་ཏོ། །

གནས ་དྲུག ་པ ་གང ་ཟག ་བསྟན་པར ་ཤོ ་

ལ་ོཀ་༧༩ཡདོ་ཅིང་འདིར་ལམ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་བདེན་བཞིའི་

དབྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ། བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་

ཉིད་དང་ངོ་སྤྲོད། ཞི་ལྷག་གཉིས་སྒོམ་ཚུལ། ལམ་དང་པོ་

གསུམ་སྒོམ་ཚུལ་དང་དབྱེ་བ། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་

བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་དང་ཞུགས་པ་བཞི་དང་འབྲས་

གནས་བཞིའི་རྣམ་གཞག  ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པའི་རྣམ་

གཞག  ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ཚུལ་དང་ཁམས་གང་དུ་

འབྲས་བུ་གང་དང་གང་འཐོབ་ཚུལ། གང་ཟག་བདུན་

དུ་བསྡུ་ཚུལ། སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་

བཅས་བསྟན་ཏོ། །

གནས ་བདུན ་པ ་ཡེ ་ཤེས ་བསྟན ་པར ་ཤོ ་

ལོ་ཀ་༥༦ཡོད། འདིར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་བཅུར་

གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་དག་གི་རྣམ་པ། ས་དང་

ཤེས་པ་དེ་དག་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཏུ་འཇོག་ཚུལ། ཤེས་

པའི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་ཚུལ་འཐོབ་ཚུལ། ཤེས་པས་

བསྡུས་པའི་ཡནོ་ཏན་ཐུན་མངོ་དང་ཐུན་མིན་གཉིས་ལས་

གཉིས་པའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྱི་ངོས་འཛིན། ཐུན་མོང་བའི་སྐབས་ཉོན་མོངས་

མེད་པ་དང་སྨོས་ནས་ཤེས་པ། དེ་དག་གི་ཐོབ་པ། མངོན་

ཤེས་དྲུག་དང་རིག་པ་གསུམ། ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་གྱི་ངོས་

འཛིན་བཅས་བསྟན་ཏོ། །

མཐའ་མ་གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་བསྟན་

པ་ལ་གཞུང་ཚད་ཤོ་ལོ་ཀ་༤༣ཡོད། འདིར་བཤད་བྱ་གཙོ་

བོ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་ཡི་སྙོམས་

འཇུག་ཡིན་ལ། དང་པོར་བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་དང་

དབྱེ་བ། ཡན་ལག་དང་འཐོབ་ཚུལ། སྙོམས་འཇུག་གང་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གི་འཇུག་ཐོག་ཏུ་འབྱུང་བ། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་

མེད་དེ་དག་གང་གི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ། དེ་ནས་

ཉེར་བསྡོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། དེའི་རྗེས་སྙོམས་འཇུག་

གིས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཚད་མེད་བཞི། རྣམ་ཐར་

བརྒྱད། ཟད་པ་བཅུའི་རྣམ་གཞག་དང་འཐོབ་ཚུལ། དེ་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་འདིར་ཇི་ཙམ་གྱི་བར་དུ་གནས་པའི་ཚད། ང་རྒྱལ་

སྤངས་ཤིང་ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཚུལ། ཕྱི་རབས་ལ་བག་ཡོད་

བསྟེན་པར་གདམས་པ་བཅས་བསྟན་ཏོ། །

མཛོད་རྩ་བར་མི་བཞུགས་ཤིང་རང་འགྲེལ་ནང་

དུ། གནས་དགུ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་དགག་པ་ཞེས་པ་

ཟུར་དུ་ཡོད་ལ། འདིར་ཕྱི་རོལ་རྟོག་གེ་སྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་

པས་བཏགས་པའི་བདག་དང་། རང་སྡེ་གནས་མ་བུའི་

སྡེ་པས་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་

བརྗདོ་དུ་མེད་པའི་བདག་དེ་གཉིས་ལེགས་པར་མ་བཀག་

ན། རང་ལུགས་ཀྱི་བདག་མེད་པའི་རྣམ་གཞག་དཔྱིས་

ཕྱིན་པར་མི་འགྲུབ་ཅིང་། དེས་ན་ཐར་ལམ་འཆོལ་ཉེན་

ཡོད་པས་རང་འགྲེལ་གྱི་གནས་དགུ་པ་འདིར་དམིགས་

སུ་བཀར་ནས་བཀག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་

དབང་པ་ོའདི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཆསོ་མངནོ་པ་མཛོད་

འདི་སྐད་རིགས་གང་དང་གང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་གཞུང་འདི་སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་

ཀྱིས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་

དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་ལོ་ཆེན་དོན་དམ་པས་རྒྱ་ནག་

གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར། སླར་ཡང་དུས་རབས་བདུན་པའི་

ནང་ལོ་ཆེན་ཧྭ་ཤང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་

མཛད། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ལོ་ཆེན་སྐ་བ་

དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དུ་མཛོད་རྩ་བ་དང་རང་

འགྲེལ་གཉིས་ཕབ་བསྒྱུར་མཛད། དེ་ནས་སྤྱི་ལོའ་ིདུས་

རབས་༢༠པའི་ནང་ཧྥ་རན་སི་མཁས་པ་པཱུ་སིན་གྱིས་རྒྱ་

ནག་གི་སྐད་ནས་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་རྗེས་

ཉི་ཧོང་གི་མཁས་པ་ཡ་མ་ཁུ་ཅི་དང་ཧུ་ན་ཧ་ཤི་གཉིས་

ཀྱིས་ཉི་ཧོང་གི་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་མཛད། ཨཅརྱ་ནར་

ཨིན་དྲ་བས་པེ་རེན་ྗནས་ཧིན་སྐད་དུ་སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ལོར་

བསྒྱུར། ལེགས་སྦྱར་གྱི་རྩ་འགྲེལ་གཉིས་ཀའི་མ་དཔེ་བདོ་

ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་ར་ཧུལ་གྱིས་གདན་དྲངས་

ཤིང་། དེ་ལས་རང་འགྲེལ་འདི་མཁས་པ་པྲདྡྷན་གྱིས་ཞུ་

དག་གནང་སྟེ་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༧ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཕྱིས་སུ་

ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ལས་མཁས་པ་པུརུཊིན་གྱིས་༡༩༨༨ལོར་

དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར། 

དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་འགྲེལ་

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ཁག་གི་མཚན་ནི། ༡<<ཆོས་

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།>>སྡེ་བསྟན། 

མངོན་པ་ཀུ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། ༢<<ཆོས་

མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་

ཀུ་ཁུ། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། ༣<<ཆོས་མངོན་པ་

མཛོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་རྣམ་

པར་བཤད་པ།>>སྡེ་བསྟན། མངནོ་པ་ཁུ། སླབོ་དཔནོ་དགེ་

འདུན་བཟང་པོ། ༤<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

བཤད།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་གུ་ངུ་། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་

བའི་སྲས། ༥<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་

མཚན་ཉིད་རྗེས་སུ་འབྲང་བ།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་ཅུ་

ཆུ། སློབ་དཔོན་གང་སྤེལ། ༦<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་

འགྲེལ་བཤད་ཉེ་བར་མཁོ་བ།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་ཇུ་

ཉུ། སློབ་དཔོན་ཞི་གནས་ལྷ། ༧<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་

ཀྱི་འགྲེལ་པ་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་

ནུ། སློབ་དཔོན་ཕོྱགས་གླང། ༨<<ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་

ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ།>>སྡེ་

བསྟན། མངོན་པ་ནུ། སློབ་དཔོན་གང་སྤེལ། ༩<<ཆོས་

མངནོ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་སྙིང་པ་ོཀུན་ལས་

བཏུས་པ།>>སྡེ་བསྟན། མངོན་པ་ནུ། ༡༠<<ཆོས་མངོན་པ་

མཛོད་ཀྱི་བཤད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད།>>སྡེ་བསྟན། སྣ་ཚོགས། སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་བརྟན་

པ་བཅས་བཅུ་བཞུགས། 

བདོ་དུ་མངནོ་པ་མཛོད་ཀྱི་འཆད་ཉན་དར་ཚུལ་

མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུ་ན། བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་པནྜི་

ཏ་ཛི་ན་དཱ་ན་སོགས་ལས་སྐ་ཅོག་སོགས་ཀྱིས་གསན་

ནས། རྩ་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་མ་དང་བཅས་པ་

བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། དེ་དག་གི་སློབ་མ་དབད་ཡེ་ཤེས་

རྒྱལ་བ་ཁམས་སུ་བོྱན་ཏེ། གྲུམ་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལ་བཤད་

ནས་བཤད་རྒྱུན་དར་བ་དང། ཕྱིས་ཇོ་བོ་སྨྲི་ཏི་ཛྙ་ན་

ཡིས་ཁམས་ཀློང་ཐང་དུ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པ་མཛད་པས་

དར་རྒྱས་བྱུང། དེའི་སློབ་མ་གཡས་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་

སོགས་ཀྱིས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དུ་མངོན་པའི་

བཤད་རྒྱུན་དར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་ཕྱིས་པུ་ཏོ་བ་

ཆེན་པོའ་ིསློབ་མ་རོག་དམར་ཞུར་དོལ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་

མཚོ་འབན་གུང་རྒྱལ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ་སོགས་ནས་

སྣར་ཐང་། གི་དགེ་བའི་བཤེས་སོགས་ལ་བཀའ་བབས་

པ་སོགས་དང་། བྲང་ཏི་དར་མ་སྙིང་པོ་ལ་མངོན་པ་གོང་

འགོ་གཉིས་ཀའི་བཤད་སྲོལ་གྱི་བཀའ་བབས། དེའི་སློབ་

མ་ཆོས་བརྩོན་དང་ཡེ་འབྱུང་། ཕྱི་མའི་སློབ་མ་དཀོན་

མཆགོ་རོྡ་རྗེ། དེའི་སླབོ་མ་ཐ་གར་ཀུན་དགའ་རོྡ་རྗེ་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། མཆིམས་བརྩནོ་སེང་གིས་ནག་འཇམ་

དུ་གྲགས་པའི་ཊི་ཀ་མཛད་ཅིང་བདོ་ཊིཀ་ཀྱི་ཐགོ་མ་ཡིན་

པར་གྲགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མཆིམས་ནམ་མཁའ་

གྲགས་དང་བསམ་གཏན་བཟང་པོ། སྣར་ཐང་བཅོམ་

ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི། དེ་ནས་མཆིམས་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས་སུ་གྲགས་པ་དེས་<<ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀྱི་

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན།>>ཞེས་

པ་སྟེ་མཆིམས་མཛོད་དུ་གྲགས་པ་འདི་བརྩམས་པ་

དང་། གཞན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་དབང་རྣམས་

ཀྱིས་མངོན་པ་མཛོད་ལ་བོད་འགྲེལ་༧༠ལྷག་མཛད་

ནས། མངོན་པའི་བཤད་པ་གངས་ཅན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་

པོ་བཞི་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཀུན་ལ་དར་ཁྱབ་ཏུ་

སོང་བ་དང་། མངོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་དཔྱོད་པ་དང་ཤེས་

ཚད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱང་གངོ་འཕེལ་དུ་སངོ་ཞིང་ད་ལྟའི་བར་

དུའང་བཞུགས་པ་ལགས་སོ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

           མུ་འགོད།

གཞན་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་

གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

པའི་དོན་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་

སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མི་རིགས་ཏེ། རིགས་

ན་ཆསོ་ཅན་དངསོ་པ་ོཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་དགག་

ཆོས་རང་བཞིན་བཀག་ནས་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་རང་

བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ཅན་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་ཕོྱགས་

གཞན་ཁྱད་ཆསོ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ཉིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་སོ། །

རང་རྒྱུད་པས་དེའི་ཚེ་ཡང་དཔྱད་གཞི་ཆོས་

ཅན་སྣང་ཙམ་དེ་རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་གཉིས་ཀའི་ངོར་སྣང་

ཙམ་གྲུབ་པ་བཞེད་པའི་ཚུལ་མང་ཡང་ཧ་ཅང་གསལ་

པོ་ནི་བདེན་གཉིས་རྩ་འགྲེལ་ལས་བསྟན་ཏེ། །རྒོལ་

བ་གཉིས་ཀའི་ཤེས་པ་ལ། །ཇི་ཙམ་སྣང་བའི་ཆ་ཡོད་

པ། །དེ་ཙམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་

སོགས་པར་རྟོག །དེ་ཚེ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་། །གང་

གི་ཚེ་ན་གཞན་ན་མིན། །དེ་བས་རིགས་པར་སྨྲ་བ་

རྣམས། །དེ་སྐད་སྨྲ་ལ་སུ་ཞིག་འགོག །ཅེས་དང་འགྲེལ་

བ་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་

བའི་ཐ་སྙད་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དག་གི་བློ་ལ་

སྣང་བའི་ཆ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་དང་དཔེ་ཉིད་དུ་རྣམ་

པར་བཞག་པ་འབྱུང་གི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་

པ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་

འབྱུང་བ་མི་རུང་པའི་ཕྱིར། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་

ལུགས་ཐ་དད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་གང་ལ་ཡང་བློ་

མཚུངས་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ར།ོ །ཆསོ་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

གནས་པ་རྣམས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ཁོ་ནས་ཡང་དག་པར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་སེམས་པར་

བྱེད་པར་ཁས་བླང་བར་བྱའ།ོ །དེ་བས་ན་རིགས་པ་སྨྲ་

བ་ཡང་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་ན་

སུ་ཞིག་འགོག་པར་འགྱུར། འདི་ནི་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་འདིར་རྒྱ་མི་བསྐྱེད་ད་ོཞེས་

འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

༈ ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་གླེང་བ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང། 

ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ།
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

འོ་ན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་སྨྱུ་གུ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་

དོན་ཚུལ་བཞིན་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྨྱུ་གུ་བདེན་

གྲུབ་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཐལ་འགྱུར་

པའི་རིགས་པས་ཕུལ་ཚེ་སྐྱོན་དེ་འགྱུར་ཡང་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པས་བདེན་གྲུབ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་

ཏེ། མཐའ་བྲལ་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །

མདརོ་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་དེའི་ཚེར་ཆསོ་

ཅན་སྣང་ཙམ་གྲུབ་པ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཀྱང་། དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ཚད་ལྡན་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་ངོར་དེ་

གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། སྨྱུ་གུའི་གནས་ལུགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་

ཞུགས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པའི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་སྨྱུ་གུའི་

གནས་ལུགས་རང་གི་མཐོང་དོན་གཞན་ལ་སྟོན་པའི་

ཚེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རྟོག་ངོར་སྨྱུ་གུ་སྣང་ཙམ་དེ་

མ་གྲུབ་ཀྱང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་དེ་ངསོ་མ་ཟིན་ནས་

སྐབས་དེར་སྨྱུ་གུ་སྣང་ཙམ་གྲུབ་དགསོ་ཟེར་ཁས་བླངས་

པ་འགྱུར་རོ་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་ཐལ་རང་གི་འགྲེལ་ཚུལ་ལ་ཟབ་མི་ཟབ་

བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་

ངག་དེ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པར་བགྱིས་ནས། ཞར་བྱུང་རྟོག་

འཆར་སྣ་ཚོགས་ལས་གནད་འགག་ཅན་འགའ་ཞིག་སྨྲ་

ན། ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཉམ་འཛོམ་ཐགོ་ཕན་ཚུན་གུས་བརྩི་

ངང་གཟུར་བརོ་གནས་ཤིང་བླ་ོགྲསོ་དང་འཚམ་པའི་བགྲ་ོ

གླེང་དང་འབེལ་གཏམ་སྨྲ་རྒྱུ་འདི་ནི། རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་

གནས་ཐུབ་པའི་གྲ་སྒྲིག་སྔོན་ཐོན་གྱི་རྣམ་པར་ངོས་

འཛིན་ཆོག བགྲོ་གླེང་དུ་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པ་ནི། བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིདབུ་

ཁྲིད་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། བསམ་བློའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཡིན་པ་ནང་

བཞིན་འགན་ཞིག་མ་ཁྱེར་ན་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་

རྗེས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནས་མཇུག་རྫོགས་པ་ལ་རིང་པོ་

ཞིག་མེད་པ་ནི་ཉེ་བའི་དུས་རབས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལ་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་དེ་སྔོན་བྱུང་

རབས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞིབ་འཇུག་དང་། མ་འངོས་པའི་མདུན་

ལམ་ལ་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགགོ་གང་དགསོ་མ་མཐངོ་ན་

བསམ་བློའ་ིདབུ་ཁྲིད་ཚོ་ཡང་ད་དུང་གཉིད་ཐིབས་པོས་

ནོན་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད། 

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཆོས་ལུགས་ཞིག་གི་

ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན། འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་

ཆེ་ཤོས་རྣམས་ཀྱི་སྐད་རིགས་ནང་དུའང། ཆོས་ལུགས་

གཞན་སུ་གང་གི་ཡིག་ཆ། ཆ་ཚང་ཞིང་སྤུས་ཚད་ལངོས་

པ་མེད། ཉེ་བའི་དུས་རབས་སུ། སྔོན་རྒྱ་གར་དུ་ཆོས་

མངོན་པར་དགྲ་ལན་གསུམ་བྱུང་པ་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཉེན་

ཚབས་ཆེ་བའི་གོད་ཆག་བྱུང་ན་ཡང་། བཀུར་འསོ་ཀྱི་

རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིསྲོག་ཀྱང་བསྔོས་ནས་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་པ་དང་། ཡིག་ཆ་རྣམས་གཅེས་པའི་ནོར་

བཞིན་བདམས་ནས་ཕྱིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་དབོར་འདྲེན་

བྱས་པའི་སྐུ་དྲིན་བདག་རྐྱེན་གྱིས་མཐུས། ད་དུང་ཡིག་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཆ་མི་འདྲ་བའི་པོད་སྟོང་ཚོ་ལྔ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་མཇལ་

རྒྱུ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་བརྒྱ་ཆ་གོ་དགུ་ཙམ་ཞིག་

ནི། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ་དཔེ་རས་ཀྱི་བཏུམས་ཏེ་

སྐུ་མཚམས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་མཆོད་པ་བྱ་ཡུལ་

གྱི་ས་རོྡ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་རྟེན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་

བཞག་ཡོད། 

ད་ལྟ་ང་ཚོས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་དང་ཞིབ་

འཇུག་བྱ་ས་ནི། བཀའ་བསྟན་གཉིས་ལས། བསྟན་

བཅོས། བསྟན་བཅོས་ལ་བསྟན་འགྱུར་དང་བོད་རིགས་

རང་གིས་བརྩམས་པ་གཉིས་ལས། བོད་རྩོམ། བོད་རྩོམ་

ལ་བཤད་བརྒྱུད་བཀའ་ཆེན་བཅུ་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་

རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་བརྩམས་ཡོད་པ་ལས། སོ་

སོ་དང་པོར་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནའང་

དེའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོས་མཛད་པའི་བརྩམས་

ཆོས། སོ་སོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་

ནང་ནས་གང་ཟག་རེ་ཟུང་གིས་མཛད་པའི་བརྩམས་

ཆོས་ཁོ་ནར་སྦྱངས་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དཔེར་

ན། ས་སྐྱ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་

ན། རྗེ་བཙུན་གངོ་མ་རྣམས་ལྔའི་གསུང་རྣམས་དཔེ་རས་

ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསལོ་ནས། ཀུན་མཁྱེན་ག་ོརམས་པ་

དང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆགོ་ལྡན་གྱི་གསུངས་ལ་གཙོ་བརོ་

བལྟ་ཞིང་དེ་དག་གི་གསུངས་པ་དང་མ་མཐུན་ན། གོང་

མ་རྣམ་ལྔའི་གསུང་ལ་ཡང་དགོངས་པ་དང་དགོངས་

གཞི་བཙལ་ནས་འགྲེལ་རྐྱང་བྱེད་པ་དང་། དགེ་ལུགས་

པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། གྲྭ་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་པཎ་

ཆེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སེ་ར་

རྗེ་བཙུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཁོ་ནར་གཙོར་འདོན་བྱེད་ཅིང་

དེ་དག་གི་དགོངས་པ་དང་མ་མཐུན་ན། རྗེ་ཡབ་སྲས་

གསུམ་གྱི་གསུང་ལའང་དགོངས་པ་དང་དགོངས་གཞི་

བཙལ་ནས་ཡིད་གཉིས་མེད་པར་འགྲེལ་རྐྱང་བྱེད་པ་

དང། ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་

གཅིག་པར་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད། 

ང་ཚོའི ་མཚན་ཉིད་ཀྱི ་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆེ ་

བས་མཇལ་ཡང་མ་མྱོང་པའི་ཡིག་ཆ་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེང་སང་ཆེས་མཐོའ་ི

གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཆེད་ལས་པ་ཟེར་ནའང་

འདྲ། རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་མང་པོ་འབྱུང་གི་

ཡོད། དཔེར་ན་ཤཎཏི་པས་མཛད་པའི་དེ་ཉིད་རྣམ་ངེས་

ལྟ་བུ་དང་། མ་ཧྭ་མ་ཡ་འམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའ་ིའགྲེལ་

བ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ང་ཚོའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་

ལས་མཚན་ཐོས་པ་མང་པོ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང། མཇལ་མྱོང་

མཁན་དཀོན་པོར་གྱུར་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

ནས་རེ་རེ་ལ་ཆེད་ལས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གོ་སྒྲིག་

ཞུས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་རྩོམ་དེབ་

བཅས་འདོན་གྱིན་ཡོད། 

ང་ཚོས་ང་ཚོའི་ཕ་མེས་ཀྱིས་བཞག་པའི་རྩ་

ཆེན་རིག་ནོར་དེ་དག་བདག་པོ་མ་ཕོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་

བ་ལ་ཤོར། དེ་དག་གིས་བདག་པོ་རྒྱག་ཅིང་མ་འངོས་

པར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁས་པ་དེ་དག་ལས་ང་ཚོས་ཚུར་སྦྱོང་

དགསོ་པ་གཏན་གཏན་ཡངོ་ས་རེད། ང་ཚོའི་བསམ་བླའོ་ི
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ནང་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནང་ནས་ཐེག་ཆེན། ཐེག་

ཆེན་ནང་ནས་ངེས་དོན་གྱི་བཀའ་རུ་འདོད་པའི་ཤེར་

ཕྱིན་དང་། དཔལ་བརྩེགས་སེང་གེ་སྒྲའི་མདོ་ལྟ་བུ་ཚད་

མར་བཟུང་རུང་གི་དྲང་དོན་གྱི་མདོ་རྣམས་ནི་དྲང་

དོན་ཡིན་པས་ཡིད་རྟོན་དུ་མི་རུང་བསམས་ནས་ཟུར་

དུ་བཞག་པ་དང་། 

ཡང་བཀའ་རྒྱ་ཆེ། ལུང་གྲངས་མང་། མན་ངག་

གཏིང་ཟབ་པས་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་དཔལ་

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་དང་། རོྡ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་

མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་པའི་

གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པ་ལྟ་བུས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་

ལ་མ་བལྟསོ་ན་རང་འགར་བཀའ་ལ་ཐད་ཀར་འཇུག་མི་

ནུས་བསམ་པའི་སྒྱིད་ལུག་དང་། ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་

ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་བ་གཞན་ལ་ཐར་བའི་ཐབས་མེད་

པར་འདདོ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་མ་གཏགོས་ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལོན་མཁན་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱུང་

མེད་པས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལྟ་བར་བརྟེན་ནས་ཐར་

བ་ཡང་མི་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་

དགངོས་པ་ཇི་བཞིན་ལནོ་མཁན་ནི་ས་ོསའོ་ིཆསོ་བརྒྱུད་

དུ་ཁས་ཆེ་བའི་ཚད་འཛིན་བྱ་སའི་མཁས་པ་དེའམ་དེ་

དག་མ་གཏགོས་མེད་པར་འདདོ་པ་དང་། གསང་སྔགས་

ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ལས་བསྟན་

པའི་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སམ། གཉུག་མ་ལྷན་

གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་ན་རྒྱུད་སྡེ་གཞན་གྱི་

སྨིན་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྲོས་ཚོགས་ལ་འབད་འབུངས་བགྱི་དགོས་

མེད་པས། ནུབ་བསྒོམས་ན་ནུབ། ནངས་བསྒོམས་ན་

ནངས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་འབད་དགོས་བསམས་

ནས། སླ་ཆོས་སྒྲུབ་སྟབས་བདེ་ལ་གྲུབ་འབྲས་མྱུར་བ་

ཞིག་ཐོབ་ཏུ་རེ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་གཞན་ལ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་

ཞརོ་དུ་ལུས་པ་སགོས་ཀྱི་རྐྱེན་པས། ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བར་

དཔེ་བལྟས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཀྱང་བརླགས་པ་དང་། གཞན་

ཟེར་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་

དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་ཕྱོགས་ཞེན། གྲུབ་མཐའ་ལ་འཐེན་

ཁྱེར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ནས། ཆསོ་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་

ནས་ཉམས་རྒུད་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། མདོར་ན་

ཆེས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་ཕོྱགས་ལས་ཀྱང་གུ་དོག་

པའི་ལུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་

འདི། སོ་སོས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་གཞན་ལ་བསྒྲགས་ཏེ་

གནས་ལུགས་ག་ོབར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་དགསོ་ཐུག་གི་གལ་

གནད་ཆེན་པོར་མཐོང་། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་གི་འཆད་ཉན་གྱི་

སྲལོ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ནང་བཞིན་རང་རྐང་ཚུགས་

པ་ད་བར་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བསྟན་པ་

སྔ་དར་གྱི་ཚེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་སློབ་དཔོན་

པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པར་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་སློབ་དཔོན་

ཕྱྭ་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་བཀག་ཅིང་རང་

རྒྱུད་པའི་ལུགས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དེ་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ད་

རྩོད་པས་ཕམ་པར་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད་ལ། དབུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་དར་བ་

མངོན་ཞིང་། ང་ཚོའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཡིག་ཆར་

གཟིགས་དང་། དོན་དམ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པ་དང། དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པར་འགྲེལ་གྱིན་འདུག་

ནའང་། ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག་གི་སྐབས་སུ། གཟུ་བའོ་ིབླསོ་

དཔྱད་ན་ས་བཀའ་རྙིང་གསུམ་ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཐ་སྙད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

རིགས་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་སྣང་བ་སེམས་སུ་

སྒྲུབ་པ་ལས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་བཞིན་འཇིག་

རྟེན་ན་གང་གྲགས་པ་ཁས་ལེན་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་

པ་དང་། 

དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་། མདོ་སྡེ་སྤྱོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ནས་ཐ་

སྙད་ཚད་གྲུབ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་སོགས་ལས་འཇིག་

རྟེན་གྲགས་སྡེ་སྤྱོད་པ་མིང་ཙམ་དུ་གྱུར་འདུག་པས་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དག་ལ་འཆད་

ཉན་གནང་དགོས་གལ་ཆེ་ནའང་། རྗེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་

དང་འགྲེལ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་ལ་

ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་ཤོར་སྟེ། དེང་དུས་ཞི་མཚོའི་དབུ་མ་

རྒྱན་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་སྒོམ་རིམ་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དང་། འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ་སོགས་རེ་ཟུང་

མ་གཏོགས། གཞན་གྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་

ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལུང་རྒྱུན་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། 

བོད་གངས་ཅན་པའི་ཆོས་སྨྲ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་

སོ་སོའ་ིལུགས་སྲོལ་དེ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཐལ་འགྱུར་པའི་

ལུགས་ཡིན་ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བསྒྲགས་

ནས། དེ་དག་གི་རྗེས་འཇུག་ཕལ་ཆེ་བའི་རྒྱུད་ལ་འདུས་

བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་གསལ་

ཧྲིག་གེ་བ་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། དངོས་འཛིན་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ཡང་མ་ཉམ་བཞིན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་

ལུགས་ཡིན་ཟེར་བའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱུད་

ཁེངས་ནས། ཅལ་རྗེས་སུ་འབྲངས་པའི་རྣམ་ཐར་ཟིན་

པའི་རྐྱེན་གྱིས། འཕགས་པ་ས་གསུམ་པར་གནས་པ་ལུང་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་མཛད་

པའི་ས་སྡེ་ལྔ་དང་སྡོམ་རྣམ་གཉིས། སློབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་པྲ་ཀ་ར་སྡེ་བརྒྱད་སོགས་རིན་

ཐང་བྲལ་བའི་རྒྱ་གཞུང་དེ་དག་གི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་

ཧ་ཅང་དཀནོ་པ་དང་། ཕལ་ཆེར་ལ་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ཡང་

བཞུགས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་འདུག གནས་

ཚུལ་འདི་དག་མ་ཤེས་ན་ནམ་ཡང་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་

འགོག་དང་སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་མི་ཐུབ་ལ། ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་ནོར་

ལ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དགོས་ཀྱང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་

གསུམ་ལ་འདདོ་ཆུང་ཆགོ་ཤེས་ནམ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད་པས་

རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ན་ལཎྜའི་པཎ་གྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཚོགས་

ད་ལྟ་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐགོ་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡངོས་ལ། ང་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ཚོས་མ་འངོས་པར་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གྱི་མཁས་དབང་ལ་རེ་

ལྟོས་བཅའ་མ་དགོས་པར་ད་ལྟ་ནས་འཆད་ཉན་ཉམས་

ལེན་གྱི་རྒྱུན་གས་ོཐུབ་པ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀྱང་འབད་བརྩནོ་

གནང་གལ་དུ་མཐོང་། ཞུ་སྤོབས་ཆེ་རྐྱེན་གྱིས་ཐུགས་སུ་

མ་གཤིན་པའི་རིགས་བྱུང་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

མཐའ་མར་དགེ་བ་སླར་ཡང་བསྡུས་པའི ་

ཚིག་སུ་བཅད་པ་ནི། སྣ་ཚོགས་ཡུར་བར་དྲངས་པའི་

བདུད་རྩིའི་ཀླུངས། །ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོར་གཅིག་

ཏུ་འབབ་པའི་ཚུལ། །འཇུག་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བཀྲལ་

པའི་མན་ངག་འདི། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་

ཤར་བའི་གདམས་ངག་ཡིན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་

གངས་རིའི་སོྤར་གནས་ཤིང་། །ཐལ་རང་གཞུང་བཞིན་

བཀྲལ་བའི་ང་རོ་ཡིས། །མི་ཤེས་རྨོངས་པའི་གླང་ཆེན་

ཀླད་འགེམས་པ། །བསོད་ནམས་སེང་གེའི་བཀའ་དྲིན་

དྲན་བཞིན་འདུད། །གཟུར་གནས་གཏམ་གྱི་འདོ་ཟེར་

བརྒྱ་པ་ཉིད། །བློ་གྲོས་ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་འཆར་བའི་

མོད། །རིགས་མཐུན་དགའ་བའི་པད་མོ་བཞད་པ་

དང་། །མཐར་ལྷུང་སྨག་རུམ་སྟུག་པ་ོསུ་ཡིས་འགགོ །བདོ་

རྒྱལ་ལོ་༢༠༣༩ལོའ་ིས་ག་ཟླ་བའི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་གྲུབ་

པར་བགྱིས།

ཤེས་རབ་ཡོད་ན་ཕྱོགས་གང་ནས་ཀྱང་གནད་ཆེན་པོ་རེ་རྙེད་ནུས་པས། ཧྲིལ་གྱིས་

འདོར་བ་དང་ཧྲིལ་གྱིས་ལེན་པ་འདི་གཉིས་ཀ་ཡང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ལམ་མ་ཡིན་ནོ།། 

དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༡༽ མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ལ་གཞིག་པའི་ལབ་རོྡལ།

ངས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་འདས་དོན་དང་ཕུགས་བསམ་མང་

པོར་ཕྱིར་འདང་གིས་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ཞེས་པ་འདི་ཡང་

སོྒས་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་འདོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། ངས་

<<གདོང་འབག་གོྱན་པའི་གཞས་མ།>>ཟེར་བའི་གོླག་

བརྙན་དེ་མཐོང་བ་ནས་བཟུང་དོན་དངོས་ཀྱི་མི་ཚེ་ནི་

ཀྱག་ཀོྱག་གི་ལམ་བུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ཚོར་བྱུང་ལ། མི་

ཚེ་ནི་ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གཡུལ་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་སྣང་

བ་ཡང་སྐྱེ་ཡོང་། 

ཡིན་ནའང་ང་རང་ནི་ཛ་དྲག་པའི་མི་ཚེའི་བོྲ་བ་

དེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མ་མྱངས་པར་ཁུ་སིམ་མེར་ལུས་སོང་བ་

ལ་གནོང་འགོྱད་ཆེན་པོ་རེ་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད་ལ། མཚམས་

རེར་བསམ་ཚུལ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཚུགས་ཤོར་བའི་

ཚིག་དུམ་འདི་འདྲ་རེ་ཡང་འབྲི་འཆོར་བཞིན་ཡོད། མ་

གཞི་རོྩམ་ཡིག་འདི་འདྲ་འབྲི་ཁུལ་བྱས་ན་རང་ཉིད་ལ་

འཚམས་པོ་མེད་པ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱང་བཤད་འདོད་

པའི་སྐད་ཆ་གང་ཡིན་སྦ་གསང་མེད་པར་གོྲགས་དག་

ལ་བཤད་ན། ཕྲག་སྟེང་གི་ཁུར་བོ་ལྕི་མོ་ཞིག་ཕོག་སོང་

བ་ལྟ་བུ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་ཡང་སྣང་ཞིག་འཆར་

འངོ་བས་གང་འདོད་དུ་བྲིས་པ་ཡིན། བསམ་བོླ་འདི་ཡི་

འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡང་རོྙག་འཛིང་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་སྐྱིད་

སྡུག་མ་མྱངས་བའི་ང་ཅག་ལ། ཚོར་སྣང་དང་འདུ་ཤེས་

ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཉག་ཕྲ་བས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཞིང་ཁམས་དང་རིག་

གནས་ཀྱི་མ་ལག་ལས་རིང་དུ་གྱུར་བས་ལོས་ཡིན་ཡང་

བསམ་ཡོང་། གཅིག་བྱས་ན་འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་བདེན་

དཔང་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ངེས་སུ་འདུག་སྟེ། གནའ་

དུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བའི་སོླབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ལེ་ཉེན་

དང། མར་ཁེ་སི་སོགས་བསམ་བོླ་བའི་གཞུང་རྟ་ཉག་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་མི་བོ་ཆེ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་། བདེ་བདེ་

ལོྷད་ལོྷད་ངང་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་བསམ་བོླ་དང་གསར་

གཏོད་ཀྱི་སྙིང་སོྟབས་འཕར་མ་དེ་འདྲ་རྙེད་སོང་བ་ཞིག་

མིན་པར། ཛ་དྲག་དང་དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་འཚོ་

བར་མོྱང་རོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་ལས་ད་གཟོད་གཞི་

ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དབུ་ཁྱུད་གསར་

པ་རེ་འབྲི་བཞེངས་མཛད་པ་རེད། 

ཁོ་པ་ཚོའི་མི་ཚེ་ནི་ཆེས་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་གཅོང་

༈ མི་ཚེ་དང་སྙན་ངག་ལ་ལྟ་ཚུལ།

—གཉིད་མི་འངོ་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་གི་ལབ་ལོབ་ཏུ་གཏོགས་པ།

ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས། [ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས། ]
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

རོང་གི་ལམ་བུ་ཞིག་དང་འདྲ་བར། རྡུང་སྡིགས་དང་

དམའ་འབེབས། ཁྱད་གསོད་སོགས་ཡར་ལངས་དཀའ་

བའི་གནས་སུ་ཚུད་པ་ནི་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་། ཐ་ན་སོླབ་གྲྭ་

གཅིག་པུ་ལས་ཀྱང་ཕྱིར་ཕུད་ཐེངས་མང་བྱས་འདུག་ལ་

གནད་འགག་གི་སྐབས་མང་པོར་སྐེ་བརྫིས་བཏང་འདུག

རེད་དེ་མི་ཚེའི་དཀའ་སྡུག་དེ་དག་གི་མོྱང་བ་

ལས་ཁོ་ཚོ་ཐུན་མོང་ལ་ཡོད་པའི་སྒེར་ཚུགས་ཀྱི་བསམ་

བོླའ་ིཁ་ཕོྱགས་རོྣ་རུ་ཕྱིན་པ་ལས་དྲན་ཤེས་ཉམས་པའི་

མངོན་རྟགས་ཙམ་ཡང་དོད་མི་འདུག དེ་བས་འཚོ་བའི་

ཁོྲད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་འཕྲད་པ་ཙམ་གྱིས་གསར་གཏོད་ཀྱི་

སྙིང་སོྟབས་རྙེད་པའི་ངེས་པ་མི་བགྲང་ཡང་། རྣམ་རིག་

དང་ཧམ་སེམས་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཡང་

འཚོ་བའི་དཀའ་སྡུག་གི་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཚེ། སྐྱེས་བུ་

གང་དེར་གཞན་དོན་ལྷག་བསམ་གྱི་སྙིང་སོྟབས་དབེན་

པར་འགྱུར་ཞིང་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་མི་ཚེའི་ལས་དོན་

སླད་གང་ཡང་བོླས་གཏོང་མི་ཕོད་པའི་སྡར་མ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་ངེས་ཡིན། དེས་ན་དཀའ་སྡུག་ནི་དཀའ་སྡུག་ཙམ་

མིན་པར་མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཀྱང་བརོྗད་པར་ཕོད། 

གནའ་བོའ་ིརོ་མའི་སི་ཏོའ་ོཀུའི་གྲུབ་མཐའི་

མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་སེའི་ཉུས་ཁྭ་ཟེར་བ་དེས་ཀྱང་“ 

ལས་སྐལ་བཟང་བོར་ཡིད་སོྨན་འཆོར་ཡང་། སྐལ་ངན་

ལས་རྒྱལ་བ་ནི་དེ་བས་ངོ་མཚར་ཆེ།” ཞེས་བཤད་མོྱང་

ཡོད་འདུག (<<ཕའེ་གུན་ནས་མི་ཚེ་གླེང་བ་>>ཞེས་པ་ལས་དྲངས།) ངོ་

མ་འབུར་དུ་ཐོན་བའི་སྐད་ཆ་འདིས་ནི་ཞུམ་མེད་ལྷག་

བསམ་གྱི་དཔལ་འབར་བའི་སྐྱེས་བུ་གང་དེ་ཇི་ལྟར་

དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་མནར་གཅོད་ཀྱི་དྲ་བར་ཚུད་པ་དེ་

ཚོད་ཀྱིས་སོྤྲ་སེམས་འཁོར་བཞིན་བླ་མེད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་

ལ་ཞེ་རྔམ་ཆེ་བ་དང་། སྤྱི་དོན་ལ་བརྩེ་བ་ཟབ་ཅིང་འདོ་

སོྟང་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་གང་བོར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དྭངས་མ་

སྙིང་ལ་སྦྲུམ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ནི་ཅིས་ཀྱང་སྟེར་

གྱིན་འདུག 

ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཕོྱགས་གང་ཐད་ནས་

བསམ་བོླའ་ིདཔལ་ཡོན་ལྡན་ཁུལ་གྱི་རང་རོླམ་བྱེད་ཀྱིན་

ཡོད་ཀྱང་། གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའི་བྱམས་བརྩེ་

སོགས་ཀྱི་གཏམ་སྙན་གང་མང་ཁ་རུ་འབྱིན་ཤེས་པ་

ཙམ་ལས། དོན་གྱི་ལག་ལེན་དང་བསྡུར་ན་ད་དུང་ཡང་

གནམ་སའི་བར་གྱི་སོྟང་ཆ་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་

པར་སུས་ཀྱང་བསོྙན་དུ་མེད་དོ། ། 

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྐལ་ངན་ལས་རྒྱལ་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་ལས་འོད་སོྟང་ལྡན་པའི་མི་ཚེའི་མཛེས་

སྡུག་གི་ལང་ཚོ་མཐོང་མཁན་ནི་ཧ་ཅང་དཀོན་ཚོད་དུ་

འདུག གནད་དོན་འདིར་སོླབ་དཔོན་གན་དྷི་མཆོག་

གིས་ཀྱང་མོྱང་བ་ཐོན་པའི་བཤད་པ་ཡང་ཡང་མཛད་

ཡོད་ལ། ཁོང་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་གསོན་པ་ལས་ཀྱང་ཤི་

བ་ངོ་མཚར་བ་ནི། གསེར་ས་འགོ་ཏུ་སོང་ཡང་འདོ་ནམ་

མཁའ་ལ་ཁྱབ་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་གྱུར་ཡོད། ད་དུང་

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་“མཁས་པ་སོླབ་པའི་དུས་ན་

སྡུག  །བདེ་བར་སོྡད་ལ་མཁས་མི་སྲིད། ། “ ཅེས་པའི་

ཚིག་རྐང་གཉིས་པོ་འདིས་ཀྱང་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཞིག་བྱ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འདོད་ན་གོང་ཞུས་ལྟར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་དཀའ་

སྡུག་གི་ཁུར་ཆེན་ཅི་འདྲར་ཐུག་ཀྱང་དང་ལེན་གྱིས་ཧྲེང་

ངེར་འགྲེང་ཐུབ་པའི་རུས་རྐང་རྨ་མེད་ཅིག་དགོས་པའི་

གནས་ལུགས་བརོྗད་ཡོད་པ་ལས། མགོ་ན་བ་དང་རྐང་

གཟེར་བ་སོགས་ཚོར་བ་ཉི་ཚེ་བ་ལ་གདོང་གཏད་དགོས་

རབས་ཀྱི་ཕོྱགས་སུ་འགྲེལ་བརོྗད་བྱས་ན་རིན་ཐང་ལྷག་

པོ་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་ངོ་། ། 

གནད་དོན་འདི་ནི་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་

ཕོྱགས་ངོས་ཁོ་ན་ལས་འགྲེལ་བརོྗད་བྱེད་དགོས་པ་ཙམ་

མིན་པར་ཆོས་ཉིད་འགལ་བ་འདུ་འཕོྲད་ཀྱི་སོྟབས་ཤ གས་

ཤིག་ཡིན་ལ། འདི་ནི་སོྟན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་

ངོས་ཐད་ནས་གླེང་ན་ཡང་ཆེས་གལ་གནད་ཅིག་ཏུ་རྩི་

བཞིན་ཡོད་དེ། མཁས་པ་དངུལ་ཆུ་བས། “དགེ་བའི་

ལོངས་སོྤྱད་འདོད་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལ། །གནོད་བྱེད་ཐམས་

ཅད་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་མཚུངས། །” ཞེས་མི་མཐུན་

ཕོྱགས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྒྱུད་

ཀྱི་བཟོད་པ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་ངེས་འབྱུང་རྣལ་མ་ཙམ་སྐྱེ་བར་ཡང་ངེས་པར་

དུ་འཁོར་བའི་སོྐྱན་གྱིས་ཡིད་སུན་དྲག་པོ་སྐྱེ་དགོས་

རབས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན། ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་

མི་མཐུན་ཕོྱགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཉེན་པོའ་ིཕོྱགས་གོང་

དུ་འགོྲ་དགོས་པར་བཤད་པ་རྣམས་གཅིག་མཚུངས་སུ་

གྲུབ་འདུག གནད་དོན་འདི་དག་གི་རྩ་བ་རིགས་ལམ་

གྱིས་དེད་ན་མཐར་ཆོས་ཉིད་ལ་ཐུག་ནས་ཡོད་པས་

གུས་རྩི་འསོ་པ་ཞིག་ལོས་ཡིན་བསམ་ཡོང་བ་ཞིག་ཀྱང་

རེད་འདུག ང་ཚོས་གཅེས་འསོ་པའི་མི་ཚེ་མངོན་གྱུར་

གྱི་སྐལ་བཟང་འདི་ནམ་ཡང་ལེགས་ལམ་དུ་འཁོྱངས་

པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ང་ཚོས་མི་ཚེ་འདི་

དྲང་བདེན་དང་ཁ་ཕོྱགས་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་བསྒྱུར་དགོས་

ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་གིས་མི་ཚེ་ནི་གཡོ་འཕྲུལ་དང་། ངེས་

གཏན་མེད་པའི་ལམ་ནས་སྐྱེལ་གྱིན་ཡོད་ལ་དེ་བས་

མི་ཚེ་ནི་སྒེར་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། དོན་ངོ་མར་བསམས་ན་ཁོ་ཚོས་མི་ཚེའི་བོྲ་བ་ངོ་

མ་དེ་ཡེ་ནས་མོྱང་མེད་ལ། ཁོ་ཚོར་མི་ཚེའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

བགོ་སྐལ་ཡང་གཏན་ནས་ཐོབ་མེད་ཅེས་བཤད་ན་ཡང་

བཤད་ཆོག་ཆོག་རེད་ལ། དེ་བས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོྟ་རྒྱབ་

ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཉིན་འདུར་མཚན་འདུར་བྱེད་པ་ནི་གླེང་

རིན་ཡེ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་ལ་ཅིས་ཀྱང་དོགས་ཟོན་

བྱ་དགོས་པའི་གནས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། དེ་བས་རང་ཉིད་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་དུ་རུང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཞིᨵ་ཏུ་

འགྱུར་འདོད་ན། དྲང་བདེན་དང་ལྷག་བསམ་ནི་རྩ་བའི་

བོླ་ཕུགས་ཀྱི་གཞི་རྐང་དུ་གྱུར་ཡོད་པས་ཀུན་གྱིས་འབད་

པས་སྲུང་བར་རིགས་སོ། །

༢༽ སྙན་ངག་པའི་རང་གཤིས་ལ་གཞིག་པའི་ལབ་རོྡལ།

བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་མི་ཚེ་ལ་རིན་ཐང་མཐོང་བའི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་ནི། རིག་གནས་ཆེ་ཕྲ་གང་གི་ཆ་ནས་བཤད་

ཀྱང་ཆེས་གལ་ཆེན་དུ་གྲུབ་ཡོད། རང་གཤིས་དེ་འདྲ་

ཞིག་གི་མ་རྩ་མེད་ན་རང་ཉིད་ལ་རིག་གནས་ཀྱི་འགན་

འཁྲི་གང་ཡང་མེད་སོང་བས། ཤེས་ཡོན་པའི་གྲལ་དུ་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

འཚང་བའི་ཁུལ་བྱས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་པ་རྣལ་མ་ཞིག་ཏུ་

གཏན་ནས་འགྱུར་མི་སྲིད། དེས་ན་རང་ཚུགས་དང་

རང་གཤིས་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་ཆེས་སྡུག་ས་

དང་ངན་སར་གདོང་གཏོད་ཀྱིས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་

འཁྲི་ཡོད་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་དེ་

ཆགས་ཡོད། 

རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་འདིར་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ཅེས་

ཤེས་ཡོན་པའི་གྲལ་དུ་འཚང་མཁན་གང་མང་ཡོད་

ཀྱང། དོན་དངོས་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་ཡིད་རོྟན་བྱེད་མཁན་

དང་སྤྱི་སེམས་ཀྱི་བླ་སོྲག་ལྡན་པའི་རང་གཤིས་ཅན་

མང་པོ་ཞིག་ཡོད་བཟོ་མ་རེད། ངས་ཚོད་རྩིས་བྱས་པ་

ནོར་མེད་ན་རོྩམ་རིག་གི་ལས་ལ་ཞུགས་མཁན་གང་

མང་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་མ་ཁུར་བར་བསོྟད་

སྨད་དང་འུར་སོྒྲག་ཁོ་ནས་དུས་འདས་ཤིང་། ཐ་ན་རང་

ཉིད་གང་ཞིག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་ངོས་འཛིན་མི་བྱེད་

མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག་བསམས། སྙན་

ངག་དང་སྙན་ངག་པ་གང་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་རིག་

གནས་ཀྱི་བླ་སོྲག་དང་ཁ་གཏན་ནས་འབྲལ་མི་རུང་

ཞིང་། རིག་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སོྐང་བའི་ཁ་ཕོྱགས་

ལས་ནམ་ཡང་འཕྱུག་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་

སྤྱི་ཚོགས་རོྙག་འཛིང་དུ་གཏོང་བའི་ཧོལ་རྒྱུག་པ་མང་

པོ་འཚང་ནས་འངོ་ཞིང་། ངེས་གཏན་མེད་པའི་བཤད་

ཡམས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལག་རྡང་གཏོར་

བའི་རྒྱུ་རུ་འགོྲ་བ་ལས་བདེན་དོན་གྱི་བོླ་མིག་ནམ་

ཡང་འབྱེད་མི་ནུས། འོན་ཀྱང་གོང་དུ་ཞུས་པའི་རང་

གཤིས་དག་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་སུ་འདྲ་

ཡིན་ཡང་བཀུར་འོས་པའི་སྐྱེས་བུ་རང་མཚན་པ་ཤ་

སྟག་ཡིན་མིན་ལ་᪠སོྙན་དུ་མི་རུང་ཞིང་། ལྷག་ཏུ་སྙན་

ངག་དང་སྙན་ངག་པ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་

ཉིང་བཅུད་ལས་ཐོན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་ཞིག་དང་ཀུན་

ནས་འདྲ་བས་སུ་ཞིག་གིས་དགའ་མགུ་མི་བྱེད་དམ།

སོྔན་ཆད་གོྲགས་པོ་ཞིག་གི་ངག་ལས་ “སྙན་ངག་ནི་

ཚོར་བའི་ཉིང་ཁུ་རེད།” ཅེས་པ་ཞིག་གོ་མོྱང་ལ་སྐད་ཆ་

དེར་བསམ་གཞིག་གང་མང་བྱེད་མོྱང་ཡོད་ཀྱང་། ད་བར་

སྐད་ཆ་དུམ་བུ་དེའི་ཡང་སྙིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་མིན་གྱི་མོྱང་

བ་དང་ངེས་ཤེས་རྙེད་མ་སོང་། ད་ལྟ་བསམ་ན་སྐད་ཆ་

དེ་ནི་མུ་ཏིག་རོྡག་པོ་གཅིག་དང་འདྲ་བར་ཧ་ཅང་དོན་

སྙིང་ལྡན་པས་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཡོང་བ་ཞིག་རེད་འདུག གང་

ཡིན་ཟེར་ན་སྐྱིད་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ནི་སེམས་ཀྱི་གཤིས་

ཀ་དངོས་དང་འགོྲགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཕྱི་དངོས་པོ་ལ་

ཉམས་མོྱང་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་

གྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་ཡོང་དགོས་པ་ལས། གཡོ་འཕྲུལ་གྱིས་

བཅོས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་ལ་སུ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ལ་

རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོྱགས་པ་དེ་ལ་ནི་དགའ་སོྐྱ་ཆགས་སྡང་གི་

བོྲ་བ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་མི་དཔེ་ཞིང་། མི་དེར་མཚོན་

ན་མི་ཚེ་དེར་བྱ་གཞག་གསར་བ་ཞིག་འགྲུབ་པར་ཡང་

ཁག་པོར་གྱུར་པ་ཡིན། ལྷག་པར་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

སུ་འདུས་པའི་གླུ་གཞས་དང་རོལ་དབྱངས་། རི་མོ་དང་

འཁྲབ་སོྟན། དེ་བཞིན་སྙན་ངག་སོགས་མདོར་ན་འཇིག་

རྟེན་འདིར་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པའི་དངོས་པོ་ཅི་འདྲ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཞིག་ཡིན་ཡང་། དགའ་སོྐྱ་ཆགས་སྡང་གི་ཚོར་བས་གཡོ་

འཁོྱམ་བྱེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ད་བཟོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་

ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་ངེས་སུ་ཡོད་ཅིང་

རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་ཡང་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

གྱིན་ཡོད། 

རེ་བ་དང་ཕུགས་བསམ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་

པར་འགོྲ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ངེས་པར་དགོས་ངེས་

ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་ལས་ལོྡག་སྟེ་ཚོར་བ་བཅོས་མ་

ཞིག་གིས་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་དེ་དག་ནི། ཆེས་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ལས་དོན་སྙིང་

ལྷག་པོ་གང་ཡང་ལྡན་མེད་པས་འབད་འབུངས་བྱས་ཀྱང་

གཡུར་དུ་ཟ་བའི་མཆོང་སོྐྱད་ཡོང་མི་སྲིད་དོ། །

༣༽ སྙན་ངག་གི་བླ་སོྲག་ལ་གཞིག་པའི་ལབ་རོྡལ།

སྙན་ངག་སྒྱུ་རྩལ་ནི་སྒྱུ་རྩལ་རང་ག་བ་མ་ཡིན་བར་འཚོ་

བ་དངོས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས་

དངོས་དོན་དང་མི་འབྲེལ་ཐབས་མེད་ཡིན་ལ། དངོས་

དོན་ནི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བླ་སོྲག་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས་རོྩམ་

རིག་ཅིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་། བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་

འབྱེད་དང་རིན་ཐང་གི་དབྱེ་འབྱེད་གང་བྱས་ཀྱང་ཆེས་

གལ་འགང་ཆེ་ས་ནི་རོྩམ་རིག་གིས་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱས་

པའི་བརོྗད་བྱ་དོན་གྱི་ཆ་དེར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བླ་སོྲག་ལྡན་

དང་མི་ལྡན་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་རྣམ་

པ་དང་མ་བྲལ་བར་ངོ་མཚར་ཆེན་པོས་བཞེངས་སྐྲུན་

བྱེད་དགོས་པ་ལས་ཆོས་ཉིད་ཆིག་རྐྱང་དུ་གྱུར་ན་ཆུ་རོྡ་

ལྷན་དུ་བསྒྲིགས་པ་ལྟར་ངོ་མཚར་དང་མཛེས་སྡུག་གང་

ཡང་མི་ཆེ་བས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཇི་ལྟར་འཕོྲག་

ནུས། 

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྒྱུ་རྩལ་ནི་མི་ཡི་ཚེ་སོྲག་

དང་འདྲ་བར་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་ཤིག་

ཡིན་ལ། དེ་ཡི་ཉིང་བཅུད་དུ་གྱུར་བའི་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་

གནས་སྟངས་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་གཙིགས་སུ་འཛིན་དགོས་

པ་ནི་སོྨས་མེད་ཡིན་ཞིང་། ཐ་ན་མེ་ཏོག་རྐང་གཅིག་གི་

མཛེས་སྡུག་ལ་བསམས་ན་ཡང་འདབ་མ་དང་ལོ་མ་རེ་རེ་

ནས་ཁྱད་གཤིས་མ་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སེམས་ལ་ཚོར་

སྣང་མ་འདྲ་བ་སྦྱིན་ཐུབ་ཅིང་། ལྷག་པར་རླུང་དང་ཟིལ་

བ་ཡོམ་ཡོམ་དུ་གཡོ་བའི་དུས་སྐབས་དག་ལ། དམིགས་

བསལ་མཛེས་སྡུག་གི་སྣང་བརྙན་ཕྱི་རུ་མངོན་འངོ་བ་

ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡི་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་ཚབ་མཚོན་དུ་

རུང་བའི་མཛེས་རྩལ་གྱི་སྣང་བརྙན་གསོན་པོ་རང་ཡིན་

ཞིང། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བླ་སོྲག་ངོ་མ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་

པའི་ཡུལ་རང་སྟེང་ན་ཡོད་པས་དེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་

འབྲེལ་འདྲིས་ཡོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཅིག་

ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། 

ངས་སོྔན་ཆད་ཅིག་ལ་སྒྱུ་རྩལ་ཟེར་བ་ནི ་

ཡིད་སེམས་འགུག་པའི་གར་སྟེགས་ཐོག་གི་མཛངས་

མའི་གདོང་རིས་བཞིན་བོླས་᪠སླངས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

འབའ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དོན་ངོ་མར་

དེ་ནི་སྒྱུ་རྩལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཤི་རོ་ཞིག་ཡིན་པ་གཞི་

ནས་ཤེས་སོང། གནད་འགག་འདི་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

རྩི་འཇོག་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འུ་ཚང་གི་སྙན་ངག་

དང་སྙན་ངག་པ་ནི་འཁྱགས་རུམ་ནང་གི་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་

དང་འདྲ་བར། འཛམ་གླིང་གི་གྲུ་ཟུར་འདི་ན་ཡོད་ཡོད་

འདྲ་བ་ལས་ཕྱིར་མངོན་མ་ཐུབ་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེ་འངོ་། 

གོྲགས་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས་དང་། ཤང་ཤང་དུ་འབབ་

པའི་ཆུ་བོ་དང་ལང་ལོང་དུ་གཡོ་བའི་སྤྲིན་དཀར། ལྟ་ན་

སྡུག་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་རྣམས་མཛེས་པར་བཞད་

པའི་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་འདི་ནི། རི་མོ་མཁན་གྱི་པིར་

རྩེ་དང་སྙན་ངག་པ་ཡི་སྨྱུག་རྩེ་ནས་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་

སྲིད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་དྭངས་མ་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བླ་སོྲག་ངོ་

མ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་དང་བསྡུར་ན་སྙན་ངག་པའི་ངག་ལས་

འངོ་བའི་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་དག་ནི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འདྲ་

རྣམ་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ན་ཡིད་

ཁར་མི་འབབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། སྙན་ངག་གི་བླ་སོྲག་ངོ་

མ་ནི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ལས་དུས་

ནམ་ཡང་བརྒལ་མ་མོྱང་བས་ཅིས་ཀྱང་འགྲིག་འདུག  

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཀྱང་། “ཚོར་བ་

མོྱང་བའི་བདག་ཉིད་ན། །”ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་

ལ་གནས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སྟེ། དགའ་སོྐྱ་ཆགས་སྡང་གི་

ཚོར་བ་རང་སྟེང་ན་མེད་པར་འདྲ་ཆགས་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་

འགྱུར་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡང་། ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ལས་དོན་གྱི་རོ་

དྲི་གང་ཡང་མི་ལྡན་པ་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པའི་སྙན་ངག་གི་

བླ་སོྲག་དེ་དག་དང་ཡ་བྲལ་དུ་སོང་བའི་གནད་ཀྱིས་

ཡིན་འདུག དེ་ནི་དཔེར་ན། མངར་མོ་ཁ་ལ་མ་རེག་པའི་

མི་ཞིག་གིས་བུ་རམ་གྱི་རོ་བཅུད་དེ་དང་འདི་འ་ོཞེས་

ཇི་ལྟར་འགྲེལ་ཡང་བརྒྱ་ཆའི་ཚད་ཁ་ལོན་པ་མི་སྲིད་པ་

བཞིན། མོྱང་བ་དང་ལག་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྙན་ངག་

པར་རོླམ་པ་ཞིག་གིས་བསྡུས་བརོྗད་དང་རབ་བཏགས་

སོགས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་འགྲེལ་ཡང་ཕ་རོལ་པོའ་ིསེམས་ལ་

གཡོ་འགུལ་ཐེབས་ཐབས་མེད་པ་ཆོས་ཉིད་རེད། 

གནས ་ལུགས ་འདིར ་བརྟེན ་ནས ་དགེ ་

ཆོས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་<<འདོད་

པའི ་བསྟན ་བཅོས །>>དེ ་མི ་ཕམ ་པས ་བྲིས ་པ ་

དེ ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་གསུངས་པ་

དང་། མ་ཟད་“ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཁ་ཆེ་བུ་མོས་

བཏབ། །”ཅེས་རང་གི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རིན་ཐང་

མཐོ་རུ་བཏེགས་པ་ཡང་གསལ་བོར་མཐོང་ཐུབ་བོ། ། 

ད་དུང་སྙན་ངག་ནི་སྟབས་དང་སྟེས་དབང་གིས་བྲིས་པ་

འམ་ཡང་ན་ཉིན་གཅིག་གི་ཁ་ཟས་བཞིན་བར་མེད་དུ་བྲི་

རྒྱུ་ཞིག་ཀྱང་གཏན་ནས་ཡིན་མི་སྲིད་དེ། སྙན་ངག་ནི་མི་

སེམས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས་གལ་

འགངས་ཆེ་སྐབས་སུ་གནས་ལུགས་ལས་མི་གཟུར་བར་

ནན་ཏན་གྱིས་བྲིས་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་གཤིས་

ལྡན་ངེས་ཤིང་། དེ་ཡི་རྐྱེན་གྱིས་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་སུ་

བོྲ་བ་སླེབས་པ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རང་གཤིས་ཡིན་པར་

བསོྙན་མི་ནུས། དཔེར་ན་ཡུལ་ཤ ལ་ས་འགུལ་སྐབས་སུ་

བྲིས་པའི་རྗེས་དྲན་ཁོྲད་དུ། འཇུ་སྐལ་བཟང་དང་། སེང་

རོྡར། སྨན་བླ་སྐྱབས་སོགས་རང་རེའི་སྙན་ངག་པའི་གྲལ་

མགོ་ན་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་མང་པོ་བྲིས་ཡོད་

ཀྱང་། པེ་ཅིན་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་སྐབས་དེའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ས་འགུལ་ཁོྲད་ནས་བུ་མོ་ཞིག་གི་མ་ཎི་དབྱངས་རྟ་ལ་

ཉན་པའི་ཚོར་སྣང་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་དེ་དོ་མཁན་

མེད་ལ། དེ་བཞིན་འདོ་ཟེར་གྱི་<<ངས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མི་

གོ་ན་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གོ་ཐུབ།>>ཅེས་པའི་རོྩམ་

ཐུང་དེ་ཚིག་རྒྱན་སྤྱིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་བཀོད་

སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་གནད་ལ་ཁེལ་བས་ཚོར་བའི་ནུས་

སོྟབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོར་ཐོན་ཡོད། མ་ཟད་མི་ལ་ཙི་ཙིས་

བྲིས་པའི་ལྷུག་རོྩམ་ཚན་པ་བཅུ་བཞི་པོ་དེ་ཡང་ཉམས་

དོད་མོ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་འདུག མ་གཞི་འདི་ནི་རང་ཉིད་

ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་᪽᪱་ལས་ཁུངས་ལུང་ཅན་གྱི་

སྐད་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་མིན་བཤད་དཀའ་ཡང་། འཚོ་

བ་དངོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྙན་ངག་ཡན་གར་བ་ཞིག་

མེད་པ་ནི་ཚིག་ཐག་བཅད་དེ་བཤད་ཐུབ་བོ། །

༤༽སྙན་ངག་གི་ངོ་གདོང་ལ་གཞིག་པའི་ལབ་རོྡལ།

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བླ་སོྲག་དང་བྲལ་བའི་སྙན་ངག་དེ་འདྲ་

ཞིག་སུས་བྲིས་ཤེ་ན། སྙན་ངག་མང་པོ་ཞིག་འདི་ཡི་

མཚན་གཞིར་འཇོག་རུང་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་མངོན་ཤས་

ཆེ་ས་ནས་བཤད་ན། བེ་རི་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་

<<མེན་ཇི་ཏྲི་ལའི་སྙན་ངག>>ལྟ་བུ་ཚིག་གི་མཛེས་

རིས་ངོ་མཚར་ཡང་དོན་གྱི་གཏད་སོ་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་

ཟད། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བོླས་བསླངས་འབའ་

ཞིག་གིས་བཞེངས་བསྐྲུན་བྱས་པས་འཇིག་རྟེན་པ་དག་

གིས་མོྱང་རོལ་བྱ་སའི་གཞི་ཅི་ཡང་མེད་པ་འདི་དག་

ཡིན་ལ། དེ་བས་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པའི་<<འཇམ་དབྱངས་

བསོྟད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ།>>སོགས་སོྔན་གྱི་རོྟགས་བརོྗད་དང་

བསོྟད་པ་གང་མང་ཞིག་ཀྱང་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བས། རང་

ཉིད་ཀྱི་དད་འདུན་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོྒྲ་སྐུར་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་རྐྱང་རེ་བྱས་ནས་སོྐྱར་བཞིན་འདུག་

ཀྱང་། བདག་ལ་ནི་ད་དུང་ཡང་སྙན་ངག་རྣམ་དག་ཅིག་

གི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རུང་བའི་ངེས་པ་མ་རྙེད་དོ། །

ཡིན་ནའང་སྙན་རོྩམ་འདི་དག་གི་བརོྗད་སྙིང་

ཐ་མལ་བའི་སྣང་ངོ་ལས་འདས་ཀྱང་རྣལ་འབོྱར་བ་རང་

ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་དང་བསྟུན་ན། མེ་འབར་འབར་དང་

ཆུ་ཁོལ་ཁོལ་གྱི་མོྱང་བ་དམིགས་བསལ་བ་རེ་ཐོན་གྱིན་

ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་ན་མ་གཏོགས་བདག་ལ་ནི་ཅི་ཙམ་

བཀླགས་ཀྱང་ཁྲ་ཁྲ་ཟང་ཟིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་སྐྱི་ལྤགས་

གཡོ་བའི་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་སྟེར་བར་མི་བྱེད་དོ། །

འ་ོན་སོྲལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གི་མིག་དཔེ་མི་རྙེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྤྱིར་སོྲལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་སྙན་

ངག་གི་དབྱེ་མཚམས་འདྲ་ཆགས་ཆགས་འཆད་མཁན་

མང་སྟེ། ལ་ལས་དུས་རབས་སོྔན་མའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་

ཅུ་བའི་སོྔན་དང་རྗེས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་འཇོག་ཀྱང་། དེ་ལྟ་

ན་དེང་རབས་སྙན་ངག་ལ་དོན་གྱིས་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་ཅི་

ཡང་མི་ལྡན་པའི་བཤད་སར་སོང་བ་དང་དགོས་པ་ཡང་

ཆེར་མ་མཐོང་ཞིང་། ད་དུང་རང་གོྲལ་སྙན་ངག་དང་སྙན་

ངག་གསར་པ། དེང་རབས་སྙན་ངག་དང་རང་མོས་སྙན་

ངག་སོགས་མིང་འདོགས་པའི་ངལ་བ་ཙམ་གྱི་རིན་དུ་མི་

ལོང་བས་ཉི་མ་འཕུད་ཐབས་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། འགའ་རེས་

བརོྗད་བྱ་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བ་དངོས་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

གྱི་སོྒ་ནས་འབྱེད་པར་སྣང་ཡང་། དེ་ལྟར་ན་སྙན་ངག་

ཟེར་བ་གཙོ་བོ་རོྗད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་འཇོག་པར་མ་སོང་

བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་ཉེ་བ་སོགས་མདོར་ན་གཞུང་ཆེན་

མོའ་ིསྤམ་བཤད་ལྟར་ཁྱབ་བ་ཅན་གྱི་འཛིན་མཚམས་ཤིག་

མ་མཐོང་ལ། བོླ་དང་འཚམས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བས་བདག་

འདྲས་མཐའ་སོྡམ་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་ཚོད་མི་ཐིག་མོད། སྙན་

ངག་ཟེར་བ་གཙོ་བོ་རོྗད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ནས་བཞག་ཀྱང་ཚོར་

བའི་གཤིས་དང་འབྲེལ་མིན་ནི་བརོྗད་བྱ་ལ་རག་ལས་

པའི་གནད་ཀྱིས། དགེ་ཆོས་ཀྱི་སྙན་ངག་རྣམས་ནི་གོ་སླ་

ཞིང་གནད་ལ་ཁེལ་བ་དང། བརོྗད་སྙིང་ཟབ་པ་སོགས་

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་ལ། དེ་ཡང་མེ་ལོང་

མའི་རྒྱན་གྱི་འགོྲས་དང་ལྡན་ཞིང་ཀར་ཀོར་མེད་པར་

བརོྗད་བྱ་མཐར་གྱིས་སོྟན་པ་སོགས་སོྔན་གྱི་རོྟགས་བརོྗད་

རྣམས་ཀྱི་བརོྗད་བྱ་ཁ་སོྤས་པ་ལྟར་མཐོང་བས། སོྲལ་རྒྱུན་

སྙན་ངག་དངོས་མ་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་འགོྲ་སྙམ་གྱིན་

ཡོད། གཞུང་ལུགས་དང་ཐ་སྙད་བཀོལ་སྟངས་ཐད་ནས་

མཁས་མིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་རྩ་བའི་གནད་འགག་གཞི་

འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་གལ་ཆེན་ཆགས་འདུག་སྙམ། 

འནོ་ཀྱང་དེ་ནི་ལས་སླ་བོ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་

རང་ཉིད་ཀྱི་མཐོང་ཐོས་སོགས་མོྱང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས་གོ་སྐབས་མང་པོ་ཚང་

འཛོམས་ཡོང་དགོས་པས་སྙན་ངག་ནི་གོ་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས་འབྲི་དགོས་པ་ལས་སེམས་ལ་གང་ཤར་

ལག་གིས་བྲིས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་གསལ་བོ་

རེད། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བསམས་དུས་དགའ་སོྐྱ་

ཆགས་སྡང་གི་ཚོར་བའི་རྦ་རླབས་འཕོྱ་བའི་མི་ཚེའི་

གཅོང་རོང་རིང་མོ་དེར་གོམ་འགོྲས་ཐེངས་གཅིག་མ་

བྱས་པར་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་

དག་ཞིང་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་དབེན་པའི་དགོན་གོྲང་

འདིར་སོྙམས་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཆེས་མཛེས་སྡུག་

ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡང་རྩེ་དེར་ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ནུས།

མཚམས་འདི་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ངས་

བྲིས་པའི་ཡིག་ཉོག་འདི་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་དང་ལག་

པ་བྱང་བའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་སྤམ་བཤད་སྣ་ཚོགས་

བྱས་ཡོད་པས་གཞན་གྱིས་མཐོང་ན་ངོ་ཚ་ཡང་། དགོས་

པ་དང་དགག་བྱ་གཙོ་ཕལ་ཡོད་སྐབས་དམ་ཆོས་འདུལ་

བ་ལ་ཡང་གནང་བ་མཐོང་ན་འདི་ཙམ་ལ་ལྟ་ཅི་སོྨས། དེ་

བཞིན་འདི་ལ་ཁུངས་དང་ལུང་སོགས་གཞི་འཛིན་ས་ཡི་

གེ་ན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །

རི་གོྲང་སྨུག་ཞག་འཁྱིལ་བ་ང་ཡི་ཕ་ཡུལ། །

དབྱར་དགུན་དུས་བཞི་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་མ་ཡོད། །

སོྡང་མགོའ་ིདར་ཆ་བསླངས་བ་ང་ཡི་ཕ་ཁྱིམ། །

སོྒ་ཁྱི་རོག་པོའ་ིཟུག་སྐད་ཅུང་ཙམ་མ་ཡོད། །

ཆུ་ལེན་བུ་མོ་ལྷགས་པས་ཡོམ་ཡོམ་འདར་ཞིང། །

ཆུ་ཕུད་ཐེངས་གསུམ་ཡ་གིའི་ལྷ་ལ་མཆོད་འདྲ། །

གཞུང་ཆུ་སྐྱ་མོ་ཕུ་ཡི་གངས་ལས་བབས་ཀྱང་། །

འགྲམ་གྱི་ཆུ་རོྡ་སོྔན་མོ་ད་ལྟ་ལྷང་ངེ་། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དེ་ཡང་། བར་དོ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་ཡེ་མི་མངོན་པའི་

སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་བླ་ཐབས་སུ་བཏགས་པ་

ཙམ་སྟེ། འདི་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མགྲོན་པོ་ལས་ཀྱི་མྱ་

ངམ་གྱི་ཐང་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པའི་ཚུགས་མལ་ཙམ་

ཡིན་པར་སྣང་། ཡང་བར་དོ་ཞེས་པ་ནི་བར་གྱི་དུམ་བུ་

སྣ་ཚོགས་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཆ་སྟེ། གཙུག་ལག་ཁང་དག་གི་

སྒོ་ཁང་ལ་བྲིས་ཡོད་པའི་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོའ་ིཆ་ལྔ་

བའི་ཆ་རེ་རེ་བ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

སིལ་བུ་བ་དེ་དག་དང་ཅུང་འདྲ་བ་ཡིན། བར་དོ་ནི་དེ་

ལྟར་འཁོར་བའི་སྲིད་པ་འདིའི་ལུགས་འབྱུང་གི་འཁྲུལ་

རིམ་གྱི་བྱེ་བྲག་གི་ཆ་ཉིད་ཡིན་མོད། བར་དོའ་ིགདམས་

པ་ཞེས་བརྗདོ་སྐབས་དེ་དང་མི་འདྲ་བར། ལུགས་འབྱུང་

འཁྲུལ་བའི་འགྲུལ་བཞུད་རིང་མ་ོའདིའི་ཁྲདོ་ནས་འཚོལ་

སྙེགས་གཞན་ཞིག་གི་འགོ་བརྩམས་ཟིན་པའི་གོ་དོན་

ཡོད་པ་རེད། 

ཡང་བར་དོ་ཞེས་བརྗོད་དུས་ཁྱབ་ཆུང་བའི་གོ་

དནོ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཤི་ནས་ཡང་

སྲིད་ཀྱི་ལུས་རྟེན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཏུ་ཉིང་མཚམས་

མ་སྦྱར་བའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་དེར་གོ་བ་ལེན་ཆོག་

ཅིང་། སྐྱེ་འཆི་སྲིད་པའི་བར་དོ་གསུམ་དང་། རང་

བཞིན་བར་དོ་སོགས་བར་དོ་རྣམ་པ་བཞི། སྐྱེ་གནས་

བར་དོ་སོགས་བར་དོ་རྣམ་པ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་མི་

འདྲ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་མཁན་

དག་གིས་བར་དོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ནང་

དོན་དང་གོ་རིམ་ལ་གོ་བ་ལེན་བདེ་བ་དང་། ལག་ལེན་

འདེབས་སྟངས་དང་ལྷུ་བསྒྲིགས་ཏེ་གསུངས་པ་ཞིག་

རེད། 

འོན་ཀྱང་ཐ་སྙད་འདི ་དག་མང་ཆེ ་བ་ནི ་

གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་

བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ཡིན་

ནའང་། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ་སོ་ནས་འཆི་ཁ་བར་

དོའ་ིཉམས་ལེན་མ་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཞིང་། འཕགས་

པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མད་ོནི་མད་ོཕྱགོས་ནས་འཆི་བའི་

སྲིད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཆེད་དུ་བཤད་པའི་

མདོ་སྡེ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མདོ་དེར། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་སངས་རྒྱས་ལ་

༈ རྣམ་ཤེས་ཀྱི་འགྲུལ་ཚུགས་བར་དོ།

རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། [ ཐེ་ཝན། ]

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

འཆི་ཁའི་ཉམས་ལེན་གྱི་སྐོར་ལ་དྲི་བ་དྲིས་པར། སངས་

རྒྱས་ཀྱིས། ནམ་འཆི་བའི་ཚེ། འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་

པར་བྱའ།ོ །དེ་ལ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པས་ན། དངོས་པོ་མེད་

པའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒམོ་པར་བྱའ།ོ །ཆསོ་ཐམས་ཅད་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་འདུས་པས་ན། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི

འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒམོ་པར་བྱའ།ོ །ཆསོ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གྱིས་མི་དམིགས་ཤིང་འདོ་གསལ་བས་ན། །དངསོ་

པ་ོཅི་ལ་ཡང་མི་ཆགས་པའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒམོ་པར་

བྱའ།ོ །སེམས་རྟགོས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ན། །སངས་རྒྱས་

གཞན་དུ་མི་བཙལ་བའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསོྒམ་པར་

བྱའ།ོ །ཞེས་འཆི་ཁའི་བར་དོ་ལ་འདི་སྣང་

ལ་ཞེན་ཆགས་སྤོང་བ་དང་འདོ་གསལ་གྱི་དབྱིངས་ལ་

མཉམ་པར་འཇོག་སྟངས་ཧ་ཅང་གསལ་བོར་གསུངས་

པ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་

གྱི་རྩ་ཚིག་ཏུ། ཀྱཻ་མ་བདག་ལ་འཆི་ཁ་བར་དོ་འཆར་

དུས་དེར༔ ཀུན་ལ་ཆགས་སེམས་ཞེན་འཛིན་སྤངས་

བྱས་ནས༔ གདམས་ངག་གསལ་བའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་

འཇུག༔ རང་རིག་སྐྱེ་མེད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕོ༔ 

ཞེས་གསུངས་པ་དང་དནོ་གཅིག་ཏུ་འབབ་པ་ཡིན། འནོ་

ཀྱང་མདོ་དེས་སྔགས་ཕྱོགས་ལྟར་རྣམ་གྲངས་མང་པོའ་ི

ཐོག་ནས་བར་དོའ་ིསྐོར་ཞིབ་ཆ་བྱས་ནས་འཆད་ཀྱི་

མེད། དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལས་བར་དོའ་ིསྐོར་

ཆེད་དུ་བཤད་པར་མ་ཟད། བར་དོ་བའི་ལུས་དབྱིབས་

དང་། རྣམ་འགྱུར། སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཅུང་ཞིབ་ཆའི་སྒོ་

ནས་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཡང་སྲིད་པ་བར་དོའ་ི

སྐོར་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་འདས། ཡང་ན་བར་དོ་ཧྲིལ་པོ་

སྲིད་པ་བར་དོའ་ིཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པར་བྱེད་

པ་ཡིན། 

སླར་ཡང་བར་དོའ་ིསྐོར་འདི་ཅུང་ཟད་ཞིབ་

ཙམ་བྱས་ནས་བཤད་ན། བར་དོ་ནི་ཚིགས་མཚམས་

ཅན་གྱི་ཨ་ལོང་སྒོར་མོ་ཞིག་དང་འདྲ་ཞིང་། མ་རིག་

པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་

པ་ཆ་ཚང་བསྐྱར་ཟློས་བྱེད་པའི་མགོ་རྔ་མེད་པའི་གོ་

རིམ་ཞིག་རེད། བོད་ལ་བར་དོའ་ིཉམས་ལེན་ཁྲིགས་

སུ་བསྡེབས་ཤིང་ཁྲིད་དུ་བྱས་ནས་འཆད་པའི་སྔགས་

དང་འབྲེལ་བའི་མན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཚབ་མཚོན་ལྟ་བུ་གཅིག་ནི་ན་རོ་

ཆོས་དྲུག་གི་ནང་གསེས་བར་དོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་

རེད། དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་ནཱ་ར་ོཔས་བླ་མ་མར་པ་ལ་སེམས་

གསོའ་ིཚུལ་དུ་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་

རྡོ་རྗེའི་མགུར་ཞེས་པའི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ཕྱག་ཆེན་

གྱི་གཞུང་ཞིག་ཏུ་བར་དོའ་ིསྐོར་ལ་འདི་ལྟར། རྨི་ལམ་

དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེ། །བར་དོའ་ིསེམས་དང་བསྲེ་དགོས་

པས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཅན། །དག་དང་མ་

དག་གཟུགས་སྐུ་གཉིས། །བར་དོའ་ིདུས་སུ་ཟིན་ཡང་

འཚལ། །རྨི་ལམ་བར་དོ་བསྲེ་འཕོའ་ིགནད། །མིང་ཡང་

བར་དའོ་ིགདམས་ངག་ཟེར། །བར་ད་ོའབྱངོས་སམ་ལ་ོཙཱ་

བ། །ཞེས་གསལ་འདེབས་ཀྱི་དྲི་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་

ཡདོ་ཅིང་། ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཐགོ་ནས་ཀྱང་ཆསོ་དྲུག་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གི་བར་དའོ་ིཉམས་ལེན་གྱི་སྒྲམོ་གཞི་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་

རྟོགས་ཐུབ། དེས་ན་ལུགས་འདིས་གསོན་དུས་རྨི་ལམ་

གྱི་འཆར་ཆ་དཔེ་རུ་བྱས་ནས་བར་དོ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་རྨི་སྣང་དང་བར་ད་ོགཉིས་ལ་མངནོ་

སྟངས་དང་། རྣམ་པ། འཆར་ཚུལ་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོ་

ཞིག་ལ་ཧ་ཅང་འདྲ་བའི་ཆ་ཡོད་པས་འདིའི་ཕྱོགས་ལ་

ཚད་རྨི་ལམ་གྱིས་འཛིན་པའི་བར་དོའ་ིཉམས་ལེན་བྱས་

ཚེ་འདིར་ལམ་དུ་སློང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་འདུག འཆི་ཁ་

བར་དོ་དང་འབྲེལ་བའི་འདའ་ཀ་འཕོ་བའི་གདམས་

ངག་ཀྱང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་ནི་ལོགས་སུ་

འབྱུང་བ་ཡིན། མདརོ་ན་ཆསོ་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཡངོས་

སུ་རྫོགས་པའང་། སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་དང་། འཆི་བའི་སྲིད་

པ། བར་གྱི་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྐབས་གང་རུང་དང་སྦྲེལ་

ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཤ་སྟག་ཡིན་

པ་རེད། དེ་ལྟར་ན་ཡང་། བར་དོའ་ིསྐོར་གྱི་ཆོས་ཚན་

ཁ་ཚང་ཞིང་དོན་འགྲིལ་བ། རྣལ་འབོྱར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་

འདིའི་ཉམས་ལེན་དང་། ཐ་མལ་བ་རྣམས་བར་དརོ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱརོ་བའི་བར་ཆ་ཚང་ཞིང་ཚང་བར་སྟནོ་པ་ནི་

བར་ད་ོཐསོ་གྲལོ་ཆེན་མ་ོཞེས་པ་སླབོ་དཔནོ་པདྨའི་མན་

ངག མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་

བཏབ་པ། གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་བཏོན་

པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་ནང་དུ། བར་དོ་ལ་དབྱེ་སྒོ་

རྣམ་པ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཡདོ། དེ་ཡང་། བར་

དོ་དང་པོ་ནི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་བར་དོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་རང་

རེ་རྣམས་སྐྱེས་ནས་མ་ཤིའི་བར་གྱི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་འདི་

ཡིན། དེ་ནས་རྨི་ལམ་གྱི་བར་དོ་དང་། བསམ་གཏན་

གྱི་བར་དོ་གཉིས་ནི་རང་རེ་ཚེ་འདིའི་ཁྱད་པར་ཅན་

གྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་

ཡིན། དེ་ནས་བར་དོ་དངོས་ལ། འཆི་ཁའི་བར་དོ་དང་

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ། སྲིད་པའི་བར་དོ་སྟེ་བར་དོ་ཕྱི་མ་

གསུམ་ཡོད། འཆི་ཁའི་བར་དོ་ནི་ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་

ནང་དབུགས་ལ་ཐུག་པའི་མཚམས་དེ་ཙམ་ནས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་རྩ་ཐིག་རླུང་གི་ཁམས་ནང་དུ་ཐིམ་པའི་

རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་འཆར་བའི་ལུགས་ལྡོག་གི་གོ་

རིམ་ཡིན་ཞིང་། དུས་ཚོད་འདི་ནི། གཙོ་ཆེར་ཚེ་འདིར་

བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པའི་སེམས་ངོ་ལ་རང་བབས་སུ་འཇོག་

པའམ། བཙན་ཐབས་འཕ་ོབའི་མན་ངག་གི་སྒ་ོནས་རྣམ་

ཤེས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་འཕོ་བར་བྱེད་པའི་དུས་

ཚོད་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། 

སྐབས་དེར་གཞིའི་འོད་གསལ་ཞེས་པ་སྟོང་

གསལ་སྒྲིབ་གཡགོས་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་བཅསོ་མིན་

ཟང་ཐལ་ཞིག་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་གྱི་ཐིམ་རིམ་གྱི་ཐ་མ་རང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

མོད། དེ་ཉིད་ངོ་མ་ཤེས་ན་ནི་སླར་ཡང་ཀུན་གཞིའི་ངང་

དུ་ཐིམ་ནས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཏེ་འགྲོ་བ་ཡིན། བརྒྱལ་

བ་ལས་སངས་པ་དང་། སྙིང་ཀའི་རྩ་འདབ་ཀྱི་ནང་ནས་

ཕུང་པ་ོལྔ་དང་། ཁམས་བཅ་ོབརྒྱད་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་

གཉིས་དང་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་བག་ཆགས་གནས་སུ་དག་པ་

ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། ཀླད་ཆེན་ནས་སྣང་ཚུལ་

དེ་ཉིད་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་རང་གཟུགས་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

བོའ་ིལྷ་ཚོགས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ཏེ། ཞི་

བ་གནས་དག་དང་ཁྲོ་བོ་གནས་གྱུར་གྱི་སྣང་བ་དེ་དག་

ཀྱང་ཐ་མལ་པའི་ངོ་ཁ་ལ་ནི་ཕལ་མོ་ཆེ། སྒྲ་དང་། འདོ་

དང་། ཟེར་གྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་

གནམ་ས་འགེངས་བར་བྱེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཞིག་ལས་

ཅང་མིན་ཞིང་། འཆི་ཁའི་བར་དོར་འཕོ་བས་མ་ཟིན་

ཞིང་། ཆོས་ཉིད་བར་དོའ་ིཞི་བའི་འཆར་ཆ་ངོས་མ་ཟིན་

ན་རིམ་གྱིས་ངོས་ཟིན་པ་དཀའ་རུ་འགྲོ་ཞིང་འཇིགས་

སྐྲག་གི་སྣང་བའང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་བཤད། 

དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་འདོ་ཟེར་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་འདི་

དག་ཀྱང་། ཡིན་ནི་ནང་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྱི་

གནས་སྐབས་ལ་འཕོ་འགྱུར་དང་གཡོ་འཁྱོམས་ཆེན་པོ་

བྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ངམ། རོྡ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་ཁམས་

སུ་གནས་པའི་ངེས་དོན་དག་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་ཁམས་

དང་། མ་དག་འཁྲུལ་བའི་ཁམས་གཉིས་སྐྱ་འཐབ་པའི་

སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཏེ། སོྤ་ལ་ོཅི་ཙམ་ཤ གས་

ཆེན་པོས་ས་ལ་བརྡབས་ན་དེ་ཙམ་གནམ་ལ་འཕར་བ་

དང་། མར་ཁུ་ཅི་ཙམ་ཚ་བ་ོཆགས་པ་དེ་ཙམ་ཆུ་འཁྱགས་

དང་འཕྲད་ན་འབར་བ་ཤ གས་ཆེ་བ་ལྟར། རྟེན་འབྲེལ་

གྱི་དབང་གིས་རགས་པའི་ལུས་ཁམས་བོར་བའི་སྐབས་

དེར་རྩ་ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་རང་མལ་དུ་འཇུག་

པ་ཉི་མ་སྟོངས་དང་ཟླ་བ་ཉར་འཇུག་པ་བཞིན་མའི་

འདོ་གསལ་གྱི་ཆ་ལ་རང་མལ་སྙོགས་ན་ཡང་། གོམས་

འདྲེས་མེད་པ་དང་། མན་ངག་དང་མི་ལྡན་པས་ཆོས་

ཉིད་མ་བུ་ངོ་ཤེས་པ་ནི་མེད། སླར་ཡང་ཟས་མ་ཞུ་བ་

ལྟར་འཁྲུལ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྦ་རླབས་ལ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འཕྱན་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི། མངོན་

པ་ལས། ཡང་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་འདི། །ཉིད་ནི་

ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །ཞེས་དང་། ཤེར་ཕྱིན་བསྡུད་

པ་ལས། རྐྱེན་རྣམས་ཚོགས་ན་ལས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁརོ་རབ་

ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཆ་འདྲའ།ོ །འདིའི་སྐོར་

ཕྲན་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་གོ་བ་ཅུང་ཟད་རེ་

འཆད་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཡང་འདིར་དེ་ཙམ་གྱིས་མ་འགྲིགས་པ་

མེད། མདོར་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བར་དོ་འདིའི་དུས་སུ། མན་

ངག་གཞན་གང་ཡང་མ་ཤེས་ན་ཡང་། འཆར་ཆ་ཐམས་

ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་སྣང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་དོན་ལ་རང་སྣང་

རིག་པའི་རྩལ་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་མིང་བཞི་

འདུས་པའི་ཕུང་པོ་རྟེན་མེད་ཡིད་ཀྱི་ལུས་ཅན་ཡིན་

པས་གསོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་སྙམ་པའི་དྲན་

ཤེས་བརྟན་པོས་ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་

ལྷང་ལྷང་དུ་འདེབས་པ་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད་པ་བར་དོ་

ཐོས་གྲོལ་གྱི་མན་ངག་ཟབ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་སྣང་། 

དེ་བཞིན། ཚེ་འདིར་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲ་ོརབ་འབྱམས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་བཟང་པོ་ཡོད་པས་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཁྱད་པར་ཧ་

ཅང་ཆེན་པ་ོབྱེད་པ་ཡིན་པས་ཚེ་འདིར་བར་དའོ་ིཉམས་

ལེན་ལ་གོམས་འདྲིས་ལེགས་པོ་བྱ་བ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། 

ཡང་སྐབས་འདི ་དག་ལ་གྲོལ་བ་མ་ཐོབ་

ན། མུ་མཐུད་སྲིད་པ་བར་དའོ་ིསྣང་བ་འཆར་བར་འགྱུར་

ཞིང་། སྲིད་པ་བར་དོའ་ིལུས་ནི་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ། རགས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

པའི་ལུས་མེད་པ། དབང་པོ་ཀུན་ཚང་བ། ལས་ལས་བྱུང་

བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་ཅི་རིགས་ཡོད་པ། གང་

དུ་འདོད་པའི་ཡུལ་དེར་ཡུད་ཙམ་གྱིས་སླེབས་ཐུབ་

པ། གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པ། ཟས་དྲི་ཙམ་གྱིས་ཚིམས་

པ། གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་འགྱུར་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡིན་སྲིད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཅིག་མདོ་སྔགས་

ཀྱི་གཞུང་མང་པོར་གཅིག་མཐུན་དུ་བྱུང་མོད། ལས་ཀྱི་

དབང་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནི་མ་ངེས། སྲིད་པ་བར་དོ་

བ་འདིའི་རྣམ་པ་དང་ཁྱད་ཆོས། སྲིད་པ་བར་དོའ་ིསྣང་

བ་ལ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཡུན་སོགས་སྲིད་པ་བར་དོའ་ིངོ་

སྤྲོད་ཆེན་མོ་ལས་འདི་ལྟར་བྱུང་སྟེ། ཁྱོད་གཡོ་བ་རླུང་

གིས་སྡོད་པའི་དབང་མེད་པར་རིག་པ་རྟེན་མེད་པར་

བྱ་སྒྲ་ོརླུང་གིས་དེད་པ་ལྟ་བུ་དབུགས་ཀྱི་རྟ་ལ་ཞནོ་ནས་

ཡད་ཡོད་ལང་ལིང་འགྲོ་ཞིང་༔ ངུ་བ་ཀུན་ལ་ང་འདི་

ན་ཡོད་མ་ངུ་ཤིག་བྱ་བས༔ དེ་ཁོང་ཚོས་མ་ཐོས་པས༔ 

ཡང་ང་ཤི་བ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་ནས༔ སྡུག་བསྔལ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་དོ༔ ཁྱོད་རང་དེ་

ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཉིན་མཚན་མེད་པ་

སྟནོ་ནམ་གྱི་འདོ་ལྟ་བུ་སྐྱ་ཐམོ་མེ་བ་གཅིག་རྒྱུན་དུ་འངོ་

ངོ༔ དེ་ལྟ་བུའི་བར་དོ་ལ་ཞག་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གམ་

གཉིས་སམ༔ གསུམ་མམ༔ བཞི་འམ༔ ལྔའམ༔ དྲུག་

གམ༔ བདུན་ལ་སོགས་པ་ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་འངོ་

བ་ཡང་ཡོད་དོ༔ ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྲིད་པ་བར་དོར་སྡུག་

བསྔལ་ཞག་ཉི་ཤ ་རྩ་གཅིག་འངོ་བར་གསུངས་ཏེ༔ ལས་

ཀྱི་དབང་གིས་ཅིག་ཏུ་ནི་མ་ངེས་སོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་དུས་དེར། རང་གི་ལས་ཀྱི་དབང་

ལས་སྣང་བའི་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་

ཞིག་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དགོས་ཤིང་། གནས་དང་གྲོགས་

ལ་ངེས་གཏན་མེད་པ་སོགས་ཡ་མ་ཟུང་གི་སྣང་བ་མང་

པོ་ཞིག་དང་རྒྱུན་དུ་འགྲོག་དགོས་པ་ཡིན། 

མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཤི་བ་ངོས་མི་ཟིན་

ཞིང་། ཟིན་པ་དག་ཀྱང་ལུས་རྟེན་མི་རྙེད་པར་སྲིད་པ་

བར་མ་དོར་ཡུན་རིང་དུ་འཁྱམས། བླ་མ་མར་པའི་རྣམ་

ཐར་དུ། སྲས་དར་མ་མདོ་སྡེ་སྐུ་གཤེགས་པར་ཉེ་བའི་

སྐབས་སུ་དར་མ་མདོ་སྡེས་མ་ཡུམ་སོགས་ལ། ཕྱིན་ན་

འཇུར་མིག་ལྟ་བུའི་འཕྲང་རིང་ཞེས་པའི་ཚིག་བརྗོད་

འདི་སྤྱད་ནས་སྲིད་པ་བར་དོའ་ིབཤལ་རིང་གི་ལམ་

བུའི་སྐརོ་ལ་བཀའ་མལོ་གནང་བ་ལྟར། འདི་དུས་དངསོ་

གནས་དྲང་གནས་ཕྱིན་ན་འཇུར་མིག་ལྟ་བུའི་འཕྲང་

རིང་། ཡ་ང་ཞིང་ཡི་མུག་ལ། ཤིན་ཏུ་སྐྱི་གཡའ་ལ་བག་

གྲང་བ། བྱེ་ཐང་ཆེན་པོ་ས་ཧ་རའི་མྱ་ངམ་གྱི་ཐང་དུ་

བསླེབས་པ་ལྟར་ཨ་ཐང་ཆད་པའི་ཁེར་འགྲུལ་རིང་མོ་

ཞིག་གི་ཀློང་དུ་ཞུགས་ཟིན་པ་རེད། འདི་ལ་སྐྱས་ཆེན་

པོ་འདེགས་པ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར། དེས་ན། སྲིད་པ་བར་དོ་

འདིར་ཡང་ཆསོ་ཀྱི་ར་མདའ་བཟང་པོ་དག་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེ་ཞིང་། ཆོས་དང་གདམས་ངག་གིས་ཟིན་ན། ཡུལ་བ་

རྐང་ཆད་ལ་ཝ་འཛུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཟང་པོ་ལས་ཀྱི་

འཕྲོ་མཐུད་དེ་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའམ། ཆོས་ལ་སྤྱོད་

པའི་ལུས་རྟེན་རྙེད་པར་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་

ཡིན། ཁྱད་པར་མངལ་འཚོལ་བའི་སྐབས་སུ། མཐོ་རིས་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

དང་ངན་སོང་སོ་སོར་སྐྱེ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་དང་མཐོང་

སྣང་རིགས་མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་

གསུངས་ཤིང་། བསོད་ནམས་དམན་པ་དང་། བདུད་ཀྱི་

བར་ཆད་དང་འཕྲད་པ་ལས་བཟང་ངན་དབྱེ་མི་ཤེས་

པ་སོགས་འབྱུང་། དེ་དུས་གོལ་འཕྱུག་མེད་པའི་ཉམས་

ལེན་ནི། བྱམས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིད་ལ་བྱ་

ཞིང་། རེ་དོགས་མེད་པའི་སེམས་བརྟན་པོར་གནས་

པས་རྐྱེན་ངན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་བྱ་བ་དེ་ཡིན་

ཞིང་། སྐབས་འདིར་སྲིད་པ་བར་དོ་ལ་སེམས་ཀྱི་འཁྱེར་

སོ་ཇི་ལྟ་བུ་དགོས་པའི་ཐད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས། ཀྱཻ་མ་

བདག་ལ་སྲིད་པ་བར་དོ་འཆར་དུས་འདིར༔ འདུན་པ་

རྩེ་གཅིག་སེམས་ལ་གཟུང་བྱས་ནས༔ བཟང་པོ་ལས་

ཀྱི་འཕྲོ་ལ་ནན་གྱིས་འཐུད༔ མངལ་སྒོ་དགགས་ནས་རུ་

ལགོ་དྲན་པར་བྱ༔ ཞེས་གདམས་པ་ལྟར་དྲན་པ་གལ་ཆེ། 

ཡང་། སྲིད་པ་བར་དོའ་ིསྐབས་འདིར་གལ་ཆེ་

བ་གཞན་ཞིག་ནི། ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་དག་གིས་ཀྱང་ངུ་

འབོད་སོགས་མི་བྱ་བ་དང་། གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་

ཅན་འདོན་པ། གསུར་བསྔོ་དང་བུམ་ཆོག་སོགས་བྱས་

ཏེ། སྙིང་རྗེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་སྨོན་ལམ་དང་

དགེ་བའི་ར་མདའ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་

ཡོད་པ་ཡིན། གཤིན་པོ་བློ་མ་བདེ་ན། གསོན་པོ་འདུག་

མི་བདེ། ཞེས་པའི་ཁ་སྲལོ་ནི་བདེན་པར་ངེས་ཤིང་། གལ་

ཏེ་གཤིན་པ་ོའཆི་རྐྱེན་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་སགོས་ཀྱིས་བར་

དོའ་ིལུས་དེ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་འགྱུར་ནས་འདྲེ་དང་འབྱུང་

བོ་སོགས་ཀྱི་ལུས་སུ་འགྱུར་བའང་ཡོད་ཅིང་། དེ་འདྲ་

དེས་ཤེས་པ་ལ་རང་དབང་མེད་པས་བསམ་བཞིན་མིན་

པས་ཀྱང་གཞན་ལ་གནདོ་པ་དང་མི་བདེ་བའི་རྐྱེན་བྱེད་

སྲིད་པ་ཡིན། 

མདོར་ན། བར་དོ་ནི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་འཆི་

སྲིད་པའི་འཁོར་ལོའ་ིགནས་སྐབས་ཀྱི་འགྲུལ་ཚུགས་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་པས་གལ་ཏེ་བར་དོ་དང་འབྲེལ་བའི་

གདམས་ངག་དང་མ་འཕྲད་པའམ། འཕྲད་ཀྱང་ཡིད་

མ་ཆེས་པ། ཡིད་ཆེས་ཀྱང་ལག་ལེན་དུ་མ་ཁེལ་བ་དག་

ནི་སླར་ཡང་འཁོར་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་འདིར་མུ་

འཐུད་དེ་འཁོར་ཞིང་སྐྱེ་འཆི་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་ཁ་བརྒྱུད་

དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བར་དོའ་ིགདམས་ངག་དང་

འཕྲད་ན་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས། ཚེགས་ཆུང་

ངུས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་སྒོ་ཁེགས་ཏེ་མཐོ་

རིས་དང་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགྲ་ོཐུབ་པའི་སྐརོ་ལ་བར་ད་ོ

ཐསོ་གྲལོ་ཆེན་མ་ོལས་གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེས། ཤིང་སྡངོ་པ་ོམི་

བརྒྱས་སྒུལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆུ་ནང་དུ་གཡུགས་རྗེས་མི་

གཅིག་གིས་ཀྱང་སྒུལ་ཐུབ་པ་དཔེ་རུ་བཞག་སྟེ་བར་དའོ་ི

གདམས་ངག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ནན་གསུངས་

གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་

ནོ། །བར་དོའ་ིཆོས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་གྱིས་འཕྲལ་དུ་

ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཐནོ་ཐུབ་པའི་ཐད་ལ་ཡང་། བར་ད་ོཐསོ་

གྲོལ་ཆེན་མོ་ལས། བར་དོའ་ིརྣམ་ཤེས་དེ་ལ་ཟག་བཅས་

ཀྱི་མངནོ་ཤེས་ཡདོ་པས༔ བདག་གི་ཇི་སྨྲས་ཁསོ་ཐསོ་པ་

དང་ཅིག༔ འནོ་ལངོ་ཡིན་ཡང་༔ དེའི་དུས་སུ་དབང་པ་ོ

ཚང་བས་ཅི་སྨྲས་ག་ོབ་དང་གཉིས༔ འཇིགས་སྐྲག་གིས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

རྟག་ཏུ་བདས་ནས་ཅི་དྲག་ན་སྙམ་པའི་དྲན་པ་ཡེངས་

མེད་དུ་ཡོད་པས་བདག་གིས་ཅི་སྨྲས་ཉན་ནས་འངོ་པ་

དང་གསུམ༔ རྣམ་ཤེས་རྟེན་མེད་པས་མདུན་པ་གར་

གཏད་དུ་ཐལ་གྱིས་བསླེབས་ཏེ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་སླ་བ་དང་

བཞི༔ དྲན་པ་དགུ་འགྱུར་གྱིས་གསལ་བས་ལྐུག་པ་ཡིན་

ཀྱང་དེའི་དུས་སུ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་རིག་པ་གསལ་དུ་

སོང་ནས༔ ཅི་བསླབས་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་ཤེས་པའི་

ཡནོ་ཏན་དང་ལྡན་པ༔ ཞེས་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོལྔ་བཀདོ་

གནང་མཛད་ཡོད་དོ། །རྫོགས་སོ། །

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༦ ཚེས་༡༥ ཉིན།

སྐྱེས་པ་ཙམ་ནས་རིགས་ངན་ག་ལ་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱང་ཡོད་མ་ཡིན། །

བྱ་བའི་ལས་ཀྱིས་རིགས་ངན་འགྲུབ་པས་ན། །

བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཀྱང་བྱ་བའི་ལས་ལ་ལྟོས། །

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས།
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ལེགས་ཚོགས་ཀུན་སྟེར་བ། །

གང་ཞིག་བསམས་ན་དོན་གཉིས་ཀུན་ཚོགས་པ། །

གང་དང་འགོྲགས་ན་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་བ། །

བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱིས་བདག་ཡིད་འཚོས། །

མ་བོས་མགོྲན་དུ་འབོྱར་བའི་སེམས་རོྒད་ཀྱི་བུད་ཤིང་། །

ཡིད་ཀྱི་མེ་དཔུང་ཀོླང་ན་ཚག་ཚག་ཏུ་སྲེག་ཚེ། །

ཀུན་རོྟག་ཚོར་བའི་དུ་ཞག་ཕྱུར་ཕྱུར་དུ་ཆས་དུས། །

རྣམ་རོྟག་སྤྲིན་དཀར་ཕུང་པོ་ལུང་གཤོང་གི་ཁ་གཅོད། །

དེ་རིང་ངས་གོླ་བུར་དུ་ཆོས་ཀྱི་བོླ་གོྲས་རོྩམ་སྒྲིག་ཁང་

གི་<< ཆོས་ཀྱི་བོླ་གོྲས།>>འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་རོྩམ་

བསྡུའི་གསལ་བརྡ་མཇལ་བྱུང་། སྤྱིར་བཏང་རོྩམ་རིག་

གི་གར་སྟེགས་ནི་ཁ་མཁས་བཤད་སའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་

ཡིན་སྟབས་ངས་ཀྱང་དེ་རིང་ཆེ་ས་ན་འགྱིང་འདུག་ཅིག་

བྱས་ཏེ་ཁ་མཁས་ཤིག་བཤད་ན་བསམས་བྱུང་། 

མ་གཞི་<<ཆོས་ཀྱི་བོླ་གོྲས།>>དུས་དེབ་ནི་སོླབ་

མ་ཚོས་གཞུང་དཔྱད་སོགས་རོྩམ་རིག་འདྲ་མིན་སྤེལ་ཏེ་

རང་རང་གི་ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་

ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་དགོངས་ནས་ལོ་ལྟར་ཆད་མེད་དུ་

འདོན་སྤེལ་གནང་བཞིན་པ་རེད་ལ། ངས་ཀྱང་ཁོང་

རྣམ་པའི་ཐུགས་རེ་ལྟར་རང་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་

འཕེལ་ཡོང་ཆེད་འདི་ནས་འགོྲས་གང་དུ་གཏོགས་མིན་

ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཚིག་དུམ་ཁ་ཤས་བྲི་ན་བསམས།

དེང་སང་གི་གསར་བུ་འུར་བཤད་ལ་དགའ་

ཞིང་མིང་གྲགས་ལ་ཞེན་མཁན་འགས་སྡོམ་པ་ནི་རང་

དབང་གི་དགྲ་བོ་རེད་ཟེར། སྐད་ཆ་འདི་འདྲ་འཆད་

མཁན་དག་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྡོམ་ཁྲིམས་ཁུར་དགོས་

མཁན་ཤ་སྟག་རེད། དེ་དག་ལས་མང་ཆེ་བས་རང་

ཉིད་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་མ་འདོད་པས་འདི་ལྟར་བཤད་པ་

དང་། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་འདི་ཆེ་སར་ཕོག་

ཐུག་འགྲོ་བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་བསམས་ཏེ་རང་ཉིད་

མིང་གྲགས་ཅན་དང་བསམ་བློ་སྔོན་ཐོན་པའི་གྲལ་དུ་

ཞུགས་འདོད་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་འགའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་

པའི་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་སྡོམ་ཁྲིམས་ལ་ཁྲོ་ཉམས་

བསྟན་པ་རེད། ད་དུང་ཁོང་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་

གཞན་ཞིག་ནི། སངས་རྒྱས་ནི་དགེ་སྡིག་གི་བྱེད་པོ་

ཡིན་པས་ནང་པས་འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་མི་འདོད་ཅེས་

༈ སྡོམ་པ་ནི་རང་དབང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཟེར།

དོམ་ཁྲ། [ ཐེ་ཝན། ]

ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

པ་དེ་ཡང་གཞུང་ལུགས་དང་མི་འགྲིག་ཚུལ་ཡང་འུར་

བཞིན་ཡོད། སྐད་ཆ་འདིའི་རིགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཙོ་

བོ་ནི་བློ་གསར་མགོ་འཐོམ་དག་ལོག་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་

རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། གནད་དོན་འདྲ་མིན་གྱི་དབང་གིས་ནང་

ཆོས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་དགག་

རྒྱག་སྐྱནོ་བརྗདོ་བཟ་ོམཁན་དག་ལ་ག་ོསྐབས་རེ་འཐབོ་

བཞིན་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་རེད།

དང་པོ་སོྡམ་པ་ནི་རང་དབང་གི་དགྲ་བོ་རེད་

ཅེས་འཆད་མཁན་དག་ལ་དོན་དངོས་ཐོག་སོྡམ་པ་ནི་

རང་དབང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལྡན་

ཞིག་རྩ་བ་ནས་མེད། ཁོང་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་

བོ་ནི་མཐར་གཏུགས་ན། དགེ་སོླང་གི་སོྡམ་པ་ལྡན་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་འདུལ་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་

དང་འགལ་མི་རུང་ཞེས་གསུངས་པ་དེས་དགེ་སོླང་དེའི་

རང་དབང་འཕོྲག་གིན་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། མ་གཞི་

སྐད་ཆ་ཡོད་ཚད་ལོྡག་ཕོྱགས་ཁོ་ན་ལས་མེད་པས་ངས་

ཀྱང་ཐོག་མར་ལོྡག་ཕོྱགས་ནས་བཤད་ན། 

དང་པོ་དགེ་སོླང་ཕ་ཡི་བསླབ་བྱ་ཏེ། ཕམ་པ་

བཞི་དང༌། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། ལྟུང་

བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སོར་བཤགས་བཞི། ཉེས་

བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་བཅས་འདུལ་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་དང་། དགེ་སོླང་མ་ཡི་བསླབ་བྱ་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་པོ་དེ་ཁྱེད་རང་གིས་བསྲུང་དགོས་ཚེ་རང་

དབང་འཕོྲག་མཁན་ཡང་ཁྱེད་རང་ཡིན་པ་ལས་ཤཱཀྱ་

ཐུབ་པ་མིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། སོྡམ་པ་ཞུ་བ་ལ་སོ་སོར་ཞུ་

འདོད་ཡོད་པ་དང་ཕ་མ་ལ་ཡང་མོས་མཐུན་ཡོད་དགོས་

པ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས་པས་སོ། །ཁོྱད་ཀྱིས་ངས་

དགེ་སོླང་གི་སོྡམ་པ་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་བརོྗད་པ་ནི་ངས་

འདུལ་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པོ་དེ་བསྲུང་གི་

ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་སོྡམ་པ་ཞུས་པས་

རང་དབང་ཕོྲགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་རང་དབང་དེ་

ཁྱེད་རང་གིས་ཕོྲགས་བཞག་པ་ལས། སོྡམ་པས་ཁོྱད་ཀྱི་

རང་དབང་ཕོྲགས་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་བས་ཀྱང་

ཕོྲགས་མེད། སོྡམ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཁས་བླངས་ཡིན་ཕྱིར། ཁོྱས་

ཁས་ལེན་མ་བྱས་པར་ཁས་བླངས་ཀྱི་གོྱད་གནམ་རོྡ་ཐང་

ལྷུང་ཞིག་ཁོྱད་ཀྱི་མགོ་ཐོག་ལ་གང་ནས་ཡོང་། དེས་

ན། ཁོྱད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་མ་བྱས་ཚེ་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་

བཅའ་ཁྲིམས་མ་ཚད་ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཚར་གཅིག་

ཀྱང་ངག་ནས་མ་ཤརོ་བར་གྱིས་དང་རང་དབང་རེད། འདི་

ཁྱེད་ཚོའི་ལྕེ་ལེབ་དེ་ལ་ལྕགས་གཟེར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

ད་ནི་སོྡམ་པ་སྲུང་ན་རང་དབང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་དྲང་ཕོྱགས་ནས་བཤད་ན། དང་པོར་སོྡམ་པའི་

བྱེད་ལས་དངོས་ལ་བསམ་དགོས་ལ། སོྡམ་པའི་བྱེད་

ལས་དངོས་ནི་ཉེས་ཚོགས་འགོག་ལ་ལེགས་ཚོགས་

འཕེལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན། གནད་དོན་འདི་ཁས་ལེན་

མི་འདོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་སོྡམ་པ་ནི་རང་དབང་གི་

དགྲ་བོ་རེད། ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཆུང་སོང་བ་རེད། ནང་

ཆོས་ནི་དུག་རེད། ཅེས་འཆད་མཁན་དེའི་རྗེས་སུ་འཇུག་

ནས་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དག་ལ་སོླབ་སོྦྱང་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་

འདས། དེ་མིན་ན། མདོར་ན་ཆོས་ནི་མི་འཚེ་བ། །དེ་བཞིན་



77

དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

གཤེགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་པ་དེ་རེད། སོྡམ་པ་

སྲུང་བ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ལ་མི་འཚེ་བའི་ཐབས་ལམ་

བཟང་ཤསོ་ཤིག་ཡིན། 

ཡང་ན་ཁོྱད་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྒྲུབ་པའི་རང་

དབང་དགོས་ན་ནི་སོྡམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྒྲུབ་པའི་རང་

དབང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་པ་ངས་ཁས་ལེན་ཆོག དཔེར་

ན། མི་ཚངས་སོྤྱད་དང་རྐུ་བ་དང་། །མི་ལ་གསད་པར་

མི་བྱ་བ། །རྫུན་དུ་སྨྲ་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཆོས་བཞི་འདིར་

ནི་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐོག་མར་

མི་ཚངས་པ་སོྤྱད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་པུ་ལ་གཞིག་ན་རང་

གཞན་གཉིས་ལ་འཚེ་བ་བྱེད་ཚུལ་ནི་དེང་སང་ཧ་ཅང་

མང་། འདོད་པའི་དབང་པོ་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཇི་

ཙམ་སོྤྱད་ཀྱང་ངོམ་པ་མི་འགྱུར་བས། །གསུངས་པ་འདི་

ཁོ་ན་ལ་བསམས་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་

གི་ཡོད་པ་གོ་ནུས། 

ད་དུང་བཟའ་ཚང་ཁ་འཐོར་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་

རང་ཤི་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་

ལ་སོང་ཡོད་པ་དང་། ཆུང་མས་ཁོྱ་ག་ལ་སོ་ཉུལ་བྱེད་པ་

དང་ཁོྱ་གས་ཆུང་མ་བསད་པ་དང་སྣ་དང་རྣ་བ་སོགས་

བཅད་པ། རང་གི་བརྩེ་གོྲགས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་ཤརོ་

བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ལ་ལ་སོྨྱ་སོང་བ་དང་དུག་བཏུང་ནས་

ཤི་བ། བརྩེ་གོྲགས་འཕོྲག་མཁན་དང་འཛིང་རོྩད་ངང་

ཐ་ན་གསོད་རེས་བྱས་པ་ཡང་ཧ་ཅང་མང་། བཟའ་ཚང་

ཁ་འཐོར་དུ་སོང་ནས་བུ་ཕྲུག་བདག་མེད་དུ་ལུས་པ་

དང་། ཡང་གནའ་བོའ་ིམི་བུ་འགའ་བུད་མེད་དང་ཆང་

རག་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་ཀྱི་

དོན་ཆེན་འཕྱུགས་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་

ཡོད། ད་དུང་<<མན་ཇུ་ཊི་ལའི་སྙན་ངག>>ལས། སོྲང་

བཙན་སྒམ་པོས་ཀོང་ཇོའ་ིདོན་དུ་མི་ལོ་བདུན་ལ་རྒྱ་དང་

འཛིངས། །ར་མ་ཎ་ཡིས་སི་ཏཱ་རོྩད་ནས་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་

མདའ་ཡིས་བསད། །ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོས་ཡིད་འཕོྲག་ལྷ་

མོ་དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་ཚུན་ཆད་བཙལ། །གེ་སར་རྒྱལ་

པོས་འབྲུག་མོའ་ིདོན་དུ་ཧོར་སྡེ་རྩ་མེད་ཤ ལ་བརླགས་

བཏང༌། །ཞེས་པ་བཞིན་འདི་འདྲའི་རིགས་དེ་ནི་མིག་

དང་རྣ་བ་ཡོད་ཚེ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། བྱ་བ་དེ་དག་

གི་རྐྱེན་པས་རང་གཞན་གཉིས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཞིག་སོྤྲད་བཞིན་ཡོད་པས་དེ་མ་བྱེད་གསུངས་པ་

དེ་མི་བྱེད་པར་སོྡམ་པ་ཡིན། དེས་ན་སོྡམ་པ་ཡོད་ཚེ་སྡུག་

བསྔལ་སྒྲུབ་པའི་རང་དབང་མེད་པར་བཟོས་ནས་ཁྱེད་ལ་

རང་གཞན་གཉིས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ལམ་ཆེན་བསྐྲུན་པའི་

རང་དབང་དངོས་དེ་ཐོབ་འངོ་བ་ཡིན། དེས་ན་སོྡམ་པ་ནི་

སྡུག་བསྔལ་སྒྲུབ་པའི་རང་དབང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཟེར་ན་

རྒྱབ་ལོྗངས་ཡོད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིན། 

ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་ཟེར། རབ་བྱུང་

བའི་སྡེ་མང་སོང་ན་མི་འབོར་དང་དཔལ་འབོྱར་སོགས་

ལ་གནོད་ཟེར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྣམ་

དཔོྱད་དེ་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་ན། མི་འབོར་གྲངས་མང་

ལ་ཡུལ་གྲུ་རྒྱ་ཆེ། སོྲལ་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་རིགས་ཞེན་གྱི་

དབང་གིས་རང་སོྲག་བོླས་གཏོང་བྱེད་མཁན་དང་། ཁོང་

ཚོའི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་དར་རྒྱས་སུ་ཡོད་བཞིན་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཕྱི་རོལ་པའི་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་ལ་གྲངས་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད་བཞིན་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དེ་དག་གི་ལྟ་གྲུབ་

ལ་མཁས་པ་དང་ཉམས་ལེན་པ་མང་པོ་བར་སྣང་ལ་

བྱ་བཞིན་འཕུར་ནུས་མཁན། ས་འགོ་ཏུ་འབུ་བཞིན་དུ་

འཛུལ་ཐུབ་མཁན། རི་བོ་ཟོར་དུ་འཕེན། རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀྱིས་

འཐུང་། ལྕགས་ཟ། མེ་འཐུང་སོྡད་མཁན་མངོན་ཤེས་དང་

རྫུ་འཕྲུལ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཡོད་

བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་གོླ་བུར་

དུ་མི་གཅིག་གི་མི་ཚེ་སྤྱད་དེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆོས་ལུགས་ཞེས་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་

བཟོ་ཐུབ་སྲིད་དམ།

མ་ཟད་སྔར་ཁོང་ཚོས་དད་གུས་ཕྱག་མཆོད་བྱ་

སའི་སོྟན་པ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ཀྱང་། ཐོས་བསམ་སོྒམ་

གསུམ། འཆད་རོྩད་རོྩམ་གསུམ་བྱ་སའི་ལྟ་གྲུབ་ཕལ་མོ་

ཆེ་དང་ཡང་འགལ་བ་ལྟག་སོྤྲད་དུ་སོང་བའི་ཆོས་ལུགས་

ཤིག་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་པོ་སོྲལ་གཏོད། བར་དུ་དར་རྒྱས་

སུ་བཏང་། མཐའ་མར་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཇི་ལྟར་གནས་

ཐུབ། དེས་ན་ཁོྱད་ཚོས་རི་བོང་གནམ་རྡིབ་ཀྱི་སེམས་

ཁྲལ་བྱས་པ་རེད། ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་འགའ་ཤས་ལ་གནས་

ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་གནས་ཚུལ་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་ཚང་མ་ཉིན་གཅིག་དུས་གཅིག་ལ་

རབ་བྱུང་བྱ་དགོས་གསུངས་མེད་ལ། མ་འངོས་པ་འབྱུང་

ཞེས་ལུང་ཡང་བསྟན་མེད། ད་དུང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་

ཡོད་དེ། དེང་སང་འཛམ་གླིང་གི་མཁས་པ་དང་ཤེས་

ཡོན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས། ད་ལྟའི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་

འབོར་འཕེལ་བའི་མྱུར་ཚད་བཞིན་མུ་མཐུད་དེ་འཕེལ་

སོང་ཚེ། སྤྱི་ལོ་༢༠༥༠ལོ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་ལ་འབྲུ་

རིགས་དང་སོྔ་ཚལ་གཙོས་པའི་བཟའ་བཅའི་རིགས་ཀྱི་

དཀའ་ངལ་ཡོང་སྲིད་པའི་སོྔན་བརྡ་རྒྱག་བཞིན་པ་རེད།

མ་གཞི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཁ་ཁ་རེད། གནས་

ལུགས་དང་ལུགས་སོྲལ་ཐ་དད་རེད། འཁོར་བ་དོན་

གཉེར་ཅན་དང་ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཅན་གཉིས་དམིགས་

ཡུལ་ཁ་ཁ་ཡིན་སྟབས་བྱ་བ་ཐ་དད་རེད་དེ། ཐར་པ་དོན་

གཉེར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་དགོས་

པ་གསུངས་མེད། འཛམ་གླིང་གི་གཉེན་སྒྲིག་མ་བྱས་

པའི་མི་འབོར་དང་བསྡུར་ན་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་རབ་

བྱུང་གིས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་བཅུ་ལས་ཟིན་མེད། དེས་ན་དམ་

ཆོས་འདུལ་བའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་མི་འབོར་ལ་གནོད་པའི་

ཉེས་པ་མེད། ཁྱིམ་པ་ཚོས་འདུལ་བའི་ནང་གི་དོན་དག་

སྣ་གཅིག་ཀྱང་ཉམས་ལེན་མི་བྱེད་བསམས་ན་ཡང་རང་

དབང་རེད། གང་དུ་ཡང་མི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་མེད། དེ་

ལས་ལོྡག་སྟེ་གལ་སྲིད་ཁོྱད་རང་ཁྱིམ་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་མི་

ཚངས་པ་སོྤྱད་དགོས་ན་ཡང་རང་གི་ཆུང་མ་ལས་གཞན་

པ་དག་ལ་སྤངས་ཐུབ་ན་རང་གཞན་གཉིས་ལ་བདེ་སྐྱིད་

དཔག་མེད་ཐོབ་ཐུབ་པར་གསུངས། མི་ཚངས་སོྤྱད་པ་

ཡང་རང་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ལ་སོྤྱད་ན་

ངན་འབྲས་ཅི་ཡོང་གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ཟིན་ལ་

ད་དུང་ལོག་གཡེམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་གི་ཉེས་པ་

ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ངོས་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ནས་བྱ་མི་ཉན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་གསུངས་ཡོད། དེ་ཚོ་

མི་འབོར་ལ་གནོད་པའི་སྐད་ཆ་རེད་དམ་ཡང་ན་ཕན་

པའི་སྐད་ཆ་རེད་འདུག་སོམས་ཤིག 

ཆུང་མ་ལ་དམ་དྲག་ཆེ་ཞིང་ཕོ་མོ་ལ་དབྱེ་འབྱེད་

དགོས་སའི་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་གཞོན་

སྐྱེས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་མི་ཚེ་གང་པོར་གཉེན་སྒྲིག་

མ་ཕོད་པར་ལུས་ཏེ་ཆེ་ས་ནས་སྲིད་འཛིན་དང་སྲིད་

བོླན། ཆུང་ས་ནས་ཞིབ་འཇུག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་

ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། གནས་ཚུལ་དེ་དང་རབ་བྱུང་བས་

མི་འབོར་ལ་གནོད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་

ཡུལ་ལུང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་རེད། 

མ་གཞི་ནི་མིའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་འགོྲ་དགོས་

པ་ལས། མིའི་གྲངས་ཀ་ཡར་རྒྱས་སོང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་

ཕན། སྤུས་ཚད་མེད་པའི་མི་ཐེར་འབུམ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་

བྱུང་བ་ཡིན་ན་མུ་གེ་དང་དམག་འཁྲུག་མང་བ་ཞིག་

ལས། གཞན་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་མེད། མིའི་སྤུས་ཚད་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསླབ་

བྱ་བཞིན་རང་རང་གི་ཆུང་མ་དང་ཁོྱ་ག་ལོངས་སུ་སོྤྱད་

པ་ལས། གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་སྐྱེས་པ་དང་

བུད་མེད་དག་ཟུར་བཙལ་བྱེད་པའི་ལུགས་སོྲལ་འདི་

ནུབ་སོང་ཚེ། ཁོང་ཚོ་ལ་ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་འདིའི་རིགས་

འཕྲད་མི་སྲིད། གཞན་ཡང་རྐུ་བྱེད་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་

ནའང་དངོས་པོ་བོར་བརླག་ཤོར་ཡུལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་

དང་ཁོང་ཁོྲ་སོགས་དང་། རྐུ་མཁན་ལ་གཞན་གྱིས་ཤེས་

དོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སོགས། ད་དུང་འདི་དག་ནི་ཚེ་

འདི་ཁོ་ནའི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་རེད། ཕྱི་མའི་སྡུག་བསྔལ་

ནི་དེ་བས་ཀྱང་ཆེ་བ་གསུངས་པ་དང་། དེའང་སྡུག་བསྔལ་

རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བསམས་

ན། སོྡམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་དབང་གི་དགྲ་བོ་ངོ་མ་

དེ་ཡིན། མདོར་ན། དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་ནང་གསུངས་པ་

དེ་དག་ནི། བྱ་བ་འདིས་ཁོྱད་ལ་བདེ་བ་སྤྲད་ཡོང་། བྱ་བ་

འདིས་ཁོྱད་ལ་སྡུག་བསྔལ་འཁྱེར་ཡོང་ཞེས་རོྨངས་པས་

འཐོམ་སོང་བའི་ང་ཚོ་ལ་ངོ་སོྤྲད་གནང་ཡོད་པ་ཞིག་

རེད། ཆོས་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་ནི་རབ་བྱུང་ངུར་

སྨྲིག་གི་སྡེ་ཡིན་སྟབས་དེ་ལ་དེ་དང་འཚམ་པའི་བསླབ་

བྱ་དང་། དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་མཁན་

ལ་དེ་དང་འཚམ་པའི་བསླབ་བྱ་གསུངས་ཡོད་ལ། གཉིས་

ཀ་དོན་གཉེར་ཅན་གོས་དཀར་ལྕང་ལོའ་ིསྡེ་ལ་ཡང་དེ་

བཞིན་གསུངས་པ་སྟེ་རིས་སུ་མ་ཆད་ཅིང། མ་ཚང་བར་

མེད་པའི་བསླབ་བྱ་གནང་ཡོད།

ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོྤྱད་པ་གཙོ་བཤད་བྱས་

པའི་ཚིག་དུམ་འགའ་དང་ལྟ་བ་གཙོ་བཤད་བྱས་པའི་

གསང་སྔགས་ཀྱི་སོྦྱར་སོྒྲལ་སོགས་དང་གཤིབ་སྟེ། སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་ཁ་གཅིག་ནས་གཏམ་གཉིས་བཤད་འདུག་

ཟེར། འབོྲག་པ་སྐས་ཐོག་ལ་འགོྲ་མ་ཤེས་པ་ཁག་ཅི་

ཡོད། དེ་ནི་ཁོས་དེའི་ཉིན་བར་དུ་སྐས་རྩ་བ་ནས་མཐོང་

མོྱང་མེད་པས་རེད། འདི་ནི་གསུང་མཁན་གྱིས་ལྟ་སོྤྱད་

ཟུང་གོ་རིམ་བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་ཉན་མཁན་གྱིས་

གོ་རིམ་ཙམ་ཡང་བསྒྲིགས་མ་ཤེས་པར་འདི་ལྟར་འཆད་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བཞིན་པ་རེད། ལྟ་བས་རྩིས་ཟིན་ན་ཡང་བུད་མེད་སོྦྱར་

མི་ཆོག་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་འདུལ་བའི་ནང་ལ་ཡང་

གསུངས་མེད། འཁྲིག་པའི་བདེ་བ་མོྱང་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་

ཞེས་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་ཆོ་ག་

བཞིན་བསྟེན་ན། ཞེས་དང་། རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་སོྦྱར་

བས། །ཞེས་གསུངས་པ་གཉིས་ནམ་ཡང་འགལ་མེད། ཆོ་

ག་བཞིན་ནི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་

དགོས་པ་ལས། ཆགས་སྲེད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་

ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་དག་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་

སྟེ། འཁྲིག་པའི་བདེ་བ་མོྱང་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་ཞེས་པ་ལས་

མ་འདས་པས་སོ། །

སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་འདིར་བཤད་འསོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཡིན་མིན་ཅི་ཆ་སྟེ། ཆགས་རྒན་དག་གིས་སོྡམ་པ་ནི་རང་

དབང་གི་དགྲ་བོ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་བོ་དེ་ཚོ་

ཡིན་སྟབས་ངས་ཀྱང་མ་བཤད་ཀ་མེད་བྱུང་།

སངས་རྒྱས་དགེ་སྡིག་གི་བྱེད་པོ་ཡིན་པར་འཆད་མཁན་

དག་གིས་ཀྱང་ཉོན་ཅིག ཁོྱད་ཚོས་བཤད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་

ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དེ་རེད། དེ་ཡང་གོང་དུ་ཞུས་

པ་དང་གཅིག་པ་རེད། སོྡམ་པ་མ་བླངས་ན་སོྡམ་པ་དང་

འགལ་བའི་ཉེས་པ་མེད། སོྡམ་པ་བླངས་ཟིན་ཚེ་རང་གིས་

ཁས་བླངས་པའི་ཁྲིམས་དེ་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་བཟོས་

པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་ཡང་མཛད་མེད། སོྡམ་པ་

ལེན་པའི་ཉིན་མོ་དེར་རང་གིས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བའི་ཁྲིམས་དེ་བླངས་པ་རེད། དེ་ལ་རང་གིས་བརྩི་སྲུང་

མ་བྱས་ན་རང་དང་རང་གིས་བླངས་པའི་ཁྲིམས་གཉིས་

འགལ་སོང་བ་རེད། མཐར་གཏུགས་ན་རང་ཉིད་རང་

ཉིད་དང་འགལ་སོང་བ་རེད། ཁོྱད་ཀྱིས་བླངས་པ་དེ་ད་

ལྟ་ཁོྱད་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཆེན་པོ་བ་

འདོད་མཁན་ཚོའི་ལུགས་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཁྲིམས་

ཤིག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁོྱད་ཀྱི་མགོ་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོང་བ་

ཞིག་མེད། དེ་ཡོད་སོང་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་དགེ་བ་

ཁོྱད་ལ་མི་ཐོབ་སྟེ་ཁྲིམས་དེ་ཁོྱད་ཀྱི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་

ན་ཅི་སྨྲ། རྒྱུ་འབྲས་འཆོལ་བའི་སོྐྱན་ཉིད་དུ་ཟད་དོ། །དེས་

ན་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་དགེ་བ་དེ་ཁྱེད་རང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་

པས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐོབ་ཡོང་བ་རེད་ལ། མ་སྲུང་བའི་ཉེས་པ་

ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྱེད་རང་ལ་ཉེས་

ཆད་ཕོག་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཅི། སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་

བོྱན་ཀྱང་རུང་མ་བོྱན་ཀྱང་རུང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་

ལུགས་ནི་ནམ་ཡང་གནས་ལུགས་སུ་གནས་སོ། །

དགེ་ལེགས་སྤྲིན་དཀར་ལྔ་རིག་གཡུ་འབྲུག་གི་ཕ་ཁྱིམ། །

ཤེས་རབ་གོླག་ཞགས་སྨག་གི་ལྷས་འདབས་སུ་འཕང་ནས། །

དཔོྱད་ཤེས་སྦྲང་ཆར་བརླན་པའི་ཞིང་ས་རུ་གཤེར་ནས། །

འཁོྱག་མེད་ཡིད་ཀྱི་སྨྱུ་གུ་སོས་ཕྱིར་དུ་སིམ་ཤིག  །

༢༠༡༤.༩.༦
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

༡༽ ཕྲ་རྒྱས་མཐོང་སྤང་རིས་བཞི་ལས་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་

ཀུན་འགྲོ་མེད་པ། 

བཤད་གཞིའི་ལུང། མཛོད་འགྲེལ་མངནོ་པའི་རྒྱན་ལས་

(ཤོག་གྲངས་༤༩༩)སྐལ་པ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀྱི་སྤང་བྱ་ཉོན་

མོངས་ཅན་རིས་ལྔ་པོ་ཀུན་ཏུ་དམིགས་ཤིང་སྐྱེད་པས་

ཁྱབ་པར་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འདི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན། རིས་དང་པོ་

གཉིས་ཀྱི་ཀུན་འགྲོ་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ་དག་ནི་ཟག་

བཅས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། རང་སའི་སྤང་བྱ་

རིས་ལྔ་ཆར་ལ་གོང་དུ་བཀོད་པའི་ལུང་དོན་ལྟར་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར་ན་དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ལས་མཐོང་སྤང་རིས་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་ཞུགས་ལྟ་

བ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ནི། ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པས་

ཀུན་འགྲོ་མི་འཇོག་གོ །མཆན་བུ་ལས་ཀྱང་(ཤོག་གྲངས་

༤༩༩)བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་

ཀུན་འགྲོ་བཞག་པ་ནི་རང་སའི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་

ལ་དམིགས་པས་བསགས་པས་བརྟན་ཞིང་སྟོབས་དང་

ལྡན་ལ། འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

༈ མཐོང་སྤང་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར།

དབང་དགའ། [ ཐེ་ཝན། ]

༢༽ སྐལ་པ་མཉམ་མི་མཉམ་གྱི་ཀུན་འགྲོ་འཇོག་པ།

བཤད་གཞིའི་ལུང་། མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་(ཤོག་

གྲངས་༤༩༩)སྐལ་པ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་འདོད་པའི་དེ་དག་གིས་འདོད་པའི་ཁམས་མཐའ་

དག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་དང། ཡང་དེ་

ཉིད་ལས་(ཤོག་གྲངས་༥༠༠)དགུ་ནི་ཁམས་གོང་མ་སྐལ་པ་

མི་མཉམ་པའི་ཁམས་དག་ཏུ་དམིགས་པས་སྐལ་པ་མི་

མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་

འབྱུང་ངོ། །ཀུན་འགྲོ་བཅུ་གཅིག་ལས་དང་པོ་གཉིས་ནི་

གཅིག་ཏུ་ཁམས་སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགྲོར་ངེས་པས་ཆེད་

དུ་བཤད་མི་དགསོ་ས།ོ །ལྷག་མ་དགུ་ལ་ནི་རང་སའི་རིས་

ལྔ་ཁ་ོནར་དམིགས་པ་དང་གངོ་སའི་རིས་ལྔ་ལ་དམིགས་

པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པས་རིམ་བཞིན་སྐལ་པ་མཉམ་པ་

དང་མི་མཉམ་པའི་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་ཟེར།

སྐབས་འདིར། ལྷག་མ་འདོད་པའི་དགུ་པོ་ལྟ་

བུ་ལ་རང་སའི་རིས་ལྔ་པོ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཟད་གོང་

སའི་རིས་ལྔ་ལའང་དམིགས་པ་ཡདོ་པར་སེམས་པས་དེ་

དག་ལ་གོང་དུ་བཀོད་པའི་ལུང་རེ་རེ་ནས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་

དུ་གྲུབ་པས། ཀུན་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་གྲུབ་བོ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཞེས་རྩོད་ན། དེ་ལ་ནི་འདོད་པའི་ཀུན་འགྲོས་རང་དང་

ཁམས་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པ་གོང་མ་གཉིས་ཀ་དམིགས་

པ་ཡོད་པར་བཤད་པས་རང་ས་དང་གོང་ས་གཉིས་ཀ་

དམིགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ཀུན་འགྲོ་གཉིས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་

ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། རང་སའི་རིས་ལྔ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་

དང་རང་སའི་རིས་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཚད་ཁམས་གངོ་

གི་རིས་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཀུན་འགྲ་ོགཉིས་ས་ོསརོ་ག་ོ

རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་ཁམས་སྐལ་པ་མཉམ་མི་མཉམ་གྱི་དོན་

ཡང་། བསམ་གཏན་གྱི་ས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལྟ་

བུ་ས་མཉམ་མི་མཉམ་ལ་གོ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་འགྲོ་

རྣམས་ཀྱིས་རིས་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་ན་དམིགས་བྱེད་

རང་ཉིད་དང་དམིགས་བྱ་རིས་ལྔ་པོ་གཉིས་ཀ་ཁམས་

གསུམ་ལས་ཁམས་རིས་མཐུན་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་ན་

ཁམས་སྐལ་པ་མཉམ་ལ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་ཁམས་སྐལ་

པ་མི་མཉམ་པའ།ོ །

༣༽ བསམ་གཟུགས་བཞི་པ་གཉིས་ན་ཁམས་སྐལ་

མཉམ་ཀུན་འགྲོ་ཡོད་མིན།

དཔྱད་གཞིའི་ལུང། མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གྱི་

མཆན་བུར་(ཤོག་གྲངས་༥༠༠)བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་སྐལ་

པ་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་ལ། སྲིད་རྩེ་ན་

སྐལ་པ་མཉམ་པའི་ས་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་

པ་འདི་འབྱུང་ངོ་། །སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་དེ་ལྟར་ན། བསམ་

གཟུགས་བཞི་པ་གཉིས་ན་རང་ས་སོ་སོའ་ིཀུན་འགྲོས་

རང་སའི་སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ལྔ་ལ་དམིགས་ཚེ་སོ་སོའ་ི

དམིགས་བྱ་དམིགས་བྱེད་ཁམས་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པར་

ཐལ། གངོ་དུ་བཀདོ་པའི་ལུང་དནོ་གྲུབ་དགསོ་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་རྩོད་དོ། །འདོད་ཀྱང་མི་རིགས་ཏེ། བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་སགོས་ན་ཡང་ཁམས་སྐལ་མཉམ་གྱི་ཀུན་འགྲ་ོ

མེད་པར་འགྱུར་དུ་འངོ་ངོ་། །

དེ་བས་མཆན་གྱི་ཚིག་དུམ་གཉིས་པོས་བསྟན་

དོན། བསམ་གཟུགས་བཞི་པ་གཉིས་ནི་བསམ་གཟུགས་

ས་ོསའོ་ིས་མཐ་ོཤསོ་ཡིན་ཕྱིར། རང་རང་གི་ས་གངོ་མ་ལ་

དམིགས་པའི་ཁམས་སྐལ་མཉམ་གྱི་ཀུན་འགྲོ་མེད་ཅེས་

བསམས་པ་ཡིན་ནོ། །
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ལུས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་

མཆོག་དམན་དང་མོས་པ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་

པ་དེ་དག་ལ་བསྟུན་ནས་གདུལ་བྱ་ཉོན་མོངས་བརྒྱད་

ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་འདུལ་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་

བཞི་སྟོང་གསུངས། དེ་དག་ཚུར་བསྡུས་ན་བརྗོད་བྱ་

བསླབ་པ་གསུམ། རྗོད་བྱེད་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་

འདུས་སོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་ཆེ་

ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་དེ་རྣམས་རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱ་དག་

གིས་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པར་དགོངས་འགྲེལ་

གྱི་བསྟན་བཅོས་དག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་བོད་

ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དག་གིས་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་གསུང་རབ་

གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བརྩམས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་

རྣམས་ལས་གང་ཟག་གཅིག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འཚང་རྒྱ་

ཐུབ་པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྒྱ་

ཆེར་སྟོན་པའི་གཞུང་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་སྟེ། ལུས་

ངག་གི་མི་དགེ་བ་གཙོ་བོར་སྤོང་བའི་གཞན་ལ་གནོད་

པ་གཞི་དང་བཅས་པ་སྤང་བ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ། ཡིད་

ཀྱི་མི་དགེ་བ་བརྣབ་སེམས་གནོད་སེམས་སོགས་ཡིད་

ཀྱི ་ཉེས་པ་གཙོ ་བོར་སྤོང་བ་བྱང་སེམས་ཀྱི ་སྡོམ་

པ། རིག་པ་འཛིན་པ་དེ་དག་ལྷའི་རྣམ་པའམ་མ་དག་

པའི་སྣང་བ་འདི་དག་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་སྣང་བ་

རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྟེ་སྡོམ་པ་གསུམ་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་

སྟོན་པའི་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། དེས་ན་མདོ་དང་བསྟན་

བཅོས་ལས། །རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་དང་། །བཅས་པའི་

ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུང་། །རང་

བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྡིག་པར་

འགྱུར། །བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །བཅས་པ་ཕྱིན་ཆད་

ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་

ཐ་ོབ་དང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གི་འདོད་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་སོ་སོའ་ིབཞེད་པ་སྣ་ཚོགས་

སུ་སྣང་བ་ལས་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་འདོད་དོ། །

དེ་ལས་དང་པོ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བཅས་རང་

གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་བཅས་

རང་གཉིས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་

མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས་དགོངས་

པ་བཞེས་ཚུལ་དེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་དག་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་བཅས་རང་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།

འདན་མའི་ལྷ་མདའ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཡིན་མིན་སྐོར་ཅུང་དཔྱད་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་

བས། བཅས་རང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་

གྱི་སྒོ་ནས་འཇོག  རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རྒྱུ་མི་དགེ་བས་ཀུན་

ནས་བསླངས་བའི་ལྟུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་དགེ་བའམ་ལུང་མ་བསྟན་གྱིས་ཀུན་

ནས་བསླངས་བའི་ལྟུང་བ་ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

ཡིན་པ་དང་། ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་མི་དགེ་

བ་དང་བདག་གཅིག་པའི་ལྟུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོ་ལུང་མ་བསྟན་དང་

བདག་གཅིག་པའི་ལྟུང་བ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་ཡིན་

ལ། འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་

བུ་ཡིད་དུ་མི་འངོ་བ་འབྱིན་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་

ལྟུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འངོ་པ་འབྱིན་པའི་ནུས་

པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལྟུང་བ་ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས་བཅས་རང་གཉིས་རྒྱུ་

དང་ངོ་བོ་རྣམ་སྨིན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱེས་

ཡོད། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྡིག་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་དང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ་ནི་ལུང་མ་བསྟན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་གསུངས་སོ། །

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་འདུལ་བའི་

ལུང་། རྗེས་འཇུག་མཁས་པ་དག་གིས་བཀྲལ་བའི་འདུལ་

བའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ནས་དཔྱད་

ན་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་

པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་སྣང་ངོ་། །

དེ་ཡང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ལ་

བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མིན་པའི་མུ་དང་། བཅས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ལ་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐོ་མིན་

པའི་མུ་དང་། བཅས་རང་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། བཅས་

རང་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་སྟེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་

མུ་བཞི་ཡོད་དེ། མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན། ཁྱིམ་པས་མི་

བསད་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཅས་ལྡན་གང་ཟག་ཞིག་གིས་ཕྱི་

དྲའོ་ིཁ་ཟས་ཟ་བ་ལྟ་བུ། བཅས་ལྡན་གང་ཟག་ཞིག་གིས་

མི་བསད་པ་ལྟ་བུ། དད་པའི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སངས་

རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལྟ་བུའ།ོ །དེས་ན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་

བའི་ལུགས་ལ་བཅས་རང་གཉིས་འགལ་བ་ཚ་གྲང་ལྟ་བུ་

གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་མིན་པར་བཅས་རང་གཉིས་ལ་མུ་

བཞི་ཡོད་པ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐུགས་ལ་ངེས་དགོས་པ་གལ་

ཆེ་བར་མཐོང་ངོ་། །

མ་ཟད་འདིའི་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་

ཐ་ོབ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབའི་ལྟུང་བ་གཉིས་

ལའང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། འདུལ་བ་འདོ་ལྡན་ལས་

ལྟུང་བའི་རང་བཞིན་ཅི་ཞེ་ན། ལུས་དང་ངག་གི་ལས་

འདས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐལ་བའི་རང་

བཞིན་ཅིའི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་མ་ཡིན་ཞེ་ན་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་པ་

ལ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། སོ་སོར་ཐར་

པའི་སྡོམ་པ་ནི་སྤོང་བ་བདུན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་

ཏེ། ལུས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །ངག་གི་ལས་ནི་རྣམ་

པ་བཞི། །ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་དང་། མངོན་པ་མཛོད་ལས་ཀྱང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་



85

དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

ཁྲིམས་མི་དགེ་གཟུགས། །དེ་སྤོང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

གཉིས་སོ། །ཞེས་སོགས་འདུལ་བའི་ལུང་དེ་དག་ལས་

རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབའི་ལྟུང་བ་ནི་ལུས་ངག་གི་

ཉེས་པར་སྤྱད་པ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མི་དགེ་བའི་

གཟུགས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བའི་སྡིག་པ་ནི་ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་སྟེ། སེམས་

དང་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །མཛོད་རང་

འགྲེལ་ལས་ཀྱང། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་

སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནས་སྤྱོད་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་

རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་སེམས་དང་གཞི་མཐུན་

ཡོད་པར་གསུངས། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལྟུང་

བ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་

བོ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །འདི་དག་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་

བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བའི་ལྟུང་བའི་འདོད་ཚུལ་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་

པ་ཡིན་ནོ། །

ད་ནི་གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་པའོ་ིལུགས་ཀྱི་བཅས་

རང་གཉིས་འདོད་ཚུལ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིགསུང་རབ་ཀྱི་ནང་དུ་བཅས་རང་འཇོག་པའི་

གཞི། ལས་དེ་རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་

ཡདོ། ལས་ཀྱི་རྒྱུའམ་ཀུན་སླངོ་གི་ཆ་ནས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་

སློང་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་། ལས་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་

བུའི་ཆ་ནས་མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས་དང་། སྐྱེས་

ནས་མྱོང་འགྱུར་གྱི་ལས། ལེན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱོང་

འགྱུར་གྱི་ལས་སོགས་བཅས་རང་གཉིས་འཇོག་པའི་

གཞི་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཡོད། བྱ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་

ལ་བཅས་རང་གཉིས་འཇགོ་པའི་གཞི་དེ་མི་དགེ་བ་དང་

ལུང་མ་བསྟན་གཉིས་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་གོང་དུ་བཤད་

ཟིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལུགས་ལ་བཅས་རང་གཉིས་

དེ་རྒྱུའམ་ཀུན་སློང་གཉིས་དེ་མི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་

དང་། འབྲས་བུའི་ཆ་ནས་མཐོང་ཆོས་སོགས་འབྲས་བུ་

གསུམ་གང་རུང་མྱོང་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ་

མི་དགེ་བ་ཁོ་ནར་འཇོག་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །

མི ་དགེ ་བ ་དེ ་ལ ་དབྱེ ་ན ། ལུས་ཀྱི ་ལས་

གསུམ། ངག་གི་ལས་བཞི། ཡིད་ཀྱི་ལས་གསུམ་སྟེ་མི་

དགེ་བའི་ལས་བཅུར་འདོད། ལས་འདི་དག་ཡོད་ཚད་

རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་གཉིས་

ལ་ངེས་པར་དུ་འབྲེལ་དགོས་སོ། །ཀུན་སློང་འདི་གཉིས་

མ་འབྲེལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལུགས་ལ་ལུས་ཀྱི་བྱ་

བྱེད་དང་། ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་ཇི་ལྟར་བགྱིས་ཀྱང་ལུང་

མ་བསྟན་གྱི་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལས་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་

བའི་ངོ་བོར་འགྲོ་བ་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཆོས་ཤིག་

ཡིན། དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ལ་བཅས་རང་ལུང་

མ་བསྟན་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ལས་མེད་པ་བཅས་རང་

གཉིས་ངེས་པར་དུ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཁོ་ནར་འཇོག་

པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན། ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

ཡང་། ཀུན་སློང་མི་དགེ་བ་དང་ཡང་ན་དགེ་བ་གང་

རུང་ཞིག་དང་མ་འབྲེལ་ན་ལུས་ངག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཙམ་དགེ་མི་དགེ་གང་གི་ཕྱོགས་སུ་མི་ཐེ་བའི་ཕྱིར་

ན། ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ཙམ་ལ་དགེ་མི་དགེ་མེད་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཚུལ་ནི། སྡམོ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། བུ་མ་ོགསེར་མཆགོ་

འདོ་དཔལ་གྱིས། །བླ་ོགྲསོ་ཆེན་པ་ོའཇམ་དཔལ་ལ། །རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ཞུས་པའི་ཚེ། །ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་

ཀྱང་། །སེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་ཐོབ་པར་མཛད། །ཅེས་

དང་། འཇམ་པར་རྣམ་པར་རོལ་བའི་མདོ་ལས། སྨད་

འཚོང་མ་གསེར་མཆོག་འདོ་དཔལ་ཚོང་དཔོན་གྱི་ཁྱེའུ་

འཇིགས་མེད་དང་། ལྷའི་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་

རྟར་ཞུགས་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་སྙིང་

ནས་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

གྱིས་སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བསྟན་ནས་བུ་མ་ོབཏུལ་

ཏེ་ཆོས་བསྟན་པས། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། སྲིང་

མོ་འདི་ལྟ་སྟེ་མགོའ་ིསྐྲ་བྲེགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བུ་

མོ་གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་གཅོད་

པའི་ཕྱིར་བརྩོན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བུ་མོ་གང་གོས་ངུར་སྨྲིག་

འཆང་བ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་གྱི། བུ་མ་ོགང་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བསླབ་པ་དང་། ཚུལ་

ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་སྡམོ་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱངོ་བར་

བྱེད་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསོར་སྡོམ་འཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་

ག་ད་ལྟ་ནུབ་ཚར་བས་དེའི་བསྲུང་བྱའི་རྐང་གྲངས་

སོགས་ཀྱང་ཁོ་བོས་མི་ཤེས་མོད། འནོ་ཀྱང་ཆོ་ག་ཉན་

ཐོས་ལུགས་བཞིན་བྱེད་པའི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ནི་

འཐབོ་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ོག་དང་བསྲུང་བྱའི་འདུལ་ཁྲིམས་ད་ལྟ་

ཡདོ་པས་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརྗདོ་ན། འ་ོན་འདུལ་

ཁྲིམས་འདི་དག་ཉན་ཐོས་བཞིན་བསྲུང་དགོས་སམ་ཞེ་

ན། བསྲུང་བྱ་འདུལ་ཁྲིམས་དེ་དག་ཉན་ཐསོ་ལ་གནང་བ་

ཡདོ་མེད་ཅི་རིགས་ཡདོ་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པ་ོལ་གཞན་

སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བགྱིས་ཚེ། འདུལ་ཁྲིམས་

འདི་དག་གནང་བ་མེད་པ་གཏན་ནས་མི་སྲིད་པའི་

ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། ཆསོ་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་སྡམོ་གསུམ་རབ་དབྱེ་

ལས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་སྤྱོད་ཀྱང་། །ཐབས་མཁས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ན། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཆེན་

ཡིན། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པར་གསུངས། །གཞན་

གྱི་དོན་གྱི་སེམས་བརྟན་པའི། །ཕམ་པ་བཞི་པོ་སྤྱད་

ན་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་སྟེ། །ཉན་

ཐོས་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པར་གསུངས། །ཞེས་དང། དེ་ཉིད་

ལས། དཔེར་ན་ཉན་ཐོས་དགེ་སློང་ནི། །གསེར་དངུལ་

ལེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་

སློང་ལ། །གཞན་དོན་ཕྱིར་ན་ལྟུང་བ་མེད། །ཉན་ཐོས་

སེམས་ཅན་དོན་ཡིན་ཡང་། །འདོད་ཆེན་པོ་ལ་ལྟུང་བ་

འབྱུང་། །ཐེག་ཆེན་སེམས་ཅན་དནོ་ཡིན་ན། །འདདོ་ཆེན་

ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་གསུངས། །ཞེས་དང། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་

ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་མངའ་བས་རིང་

གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་གནང་། །ཞེས་

དང། གཞན་ཡང་མདོ་སྡུད་པ་ལས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་འདོད་ཡོན་ལྔ་སོྤྱད་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་
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དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན།

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་

བྱ་སྙམ་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཡིད་བྱེད་ན། །མཁས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་

རོལ་ཕྱིན་གནས་རིགས་པར་བྱ། །ཞེས་སོགས་ཐེག་ཆེན་

པའི་ལུགས་ལ་འདུལ་ཁྲིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་

ཡོད་ཚད་གནང་བ་ཡོད་པ་གཞུང་འདི་དག་གིས་གྲུབ་

བོ། །

འོ་ན་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་སོགས་ལས་སྡོམ་

པ་གོང་མ་ལྡན་བཞིན་དུ་སྡོམ་པ་འགོ་མ་དང་འགལ་མི་

རུང་གསུངས་པ་དེ་གང་ལ་དགོངས་སམ་ཞེ་ན། སྡོམ་པ་

འགོ་མའི་བསླབ་ཁྲིམས་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་ཉོན་མོངས་དང་

འབྲེལ་བའི་ལྟུང་བ་ཁོ་ནར་དགོངས་པ་ཡིན་པ་ལས་

ཉནོ་མངོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་སངས་རྒྱས་

ཀྱིས་བཅས་པ་མེད་པ་གོང་དུ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀྱིས་

བསྒྲུབས་ཟིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པའོ་ིལུགས་ལ་བཅས་རང་

གཉིས་མི་དགེ་བ་ཡིན་པ་རྗེ་བཙུན་རིན་པ་ོཆེ་གྲགས་པ་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤོང་ལས། ཁ་ན་མ་ཐོ་

བཅས་འགྱུར་ཏེ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་རྣམ་

པ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་། བཅས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའ།ོ །རང་བཞིན་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཉེས་པར་

སྨྲ་ལ། བཅས་པ་ལུས་ངག་གི་ཉེས་པར་སྨྲ་བ་དང་། རང་

བཞིན་ནི་ཕལ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པར་འབྱུང་ལ། བཅས་པ་

ནི་སོྡམ་པ་ཁས་བླངས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཉེས་པ་

འབྱུང་བར་སྨྲ་བ་དང་། རང་བཞིན་ནི་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་

ཡིན་ལ། བཅས་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བར་སྨྲ་སྟེ། ཕོྱགས་

གསུམ་པོ་གང་ལ་ཡང་འགལ་བ་ནི་མ་མཐོང་སྟེ། ཉེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། ཡིད་མི་དགེ་བ་

དང་ལྡན་ན་ཕལ་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡིད་

མི་དགེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལུས་ངག་ཕལ་ཆེར་ནི་ལུང་

དུ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཉན་ཐོས་དག་ལ་ཉེས་བྱས་ཕྲ་

མོར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བཅས་པ་ཡིན་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལ་ནི་བཅས་པར་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཀྱང་སྲིད་

མོད། བསམ་པ་དགེ་བ་བརྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ན་ནི་ལྟུང་

བའི་གཟུགས་བརྙན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ནི་རྩ་བའམ། རང་

བཞིན་ཉིད་དུ་བཞག་ལ། མི་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཕྲ་མོ་དང་

ལྡན་པ་ནི་ཡན་ལག་གམ། བཅས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

འདི་ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའ།ོ །ཞེས་པ་དང་། གཞུང་

འདི་ཉིད་དགོངས་པ་ཕྱི་ཅི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་མཁན་

མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་

ནམས་སེང་གེའི་སྡམོ་གསུམ་འཁྲུལ་སྤངོ་ལས། རྗེ་བཙུན་

གྱི་གསུང་དེའི་དགོངས་པ་ཡིད་མི་དགེ་བ་ལྡན་པའི་

ལུས་ངག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང། ཡིད་མི་དགེ་

བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཕལ་ཆེར་ལུང་

མ་བསྟན་དུ་གསུངས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཅས་

པའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་ཡིད་མི་དགེ་བ་དང་

ལྡན་དགོས་པར་གསུངས་པས་བཅས་ལྟུང་མི་དགེ་བར་

བཞེད་པ་གསལ་ཏེ། ཡིད་མི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་

ངག་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡིད་མི་དགེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ལུང་

ངག་གི་ལས་ཕལ་ཆེར་ནི་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ལ། ཞེས་པ་འདིས་བཅས་ལྟུང་ལུང་མ་བསྟན་དུ་བསྟན་

ཏོ་སྙམ་ན་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། མི་དགེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཕྲ་མོ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡན་ལག་གམ། བཅས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་འདི་ནི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་

བའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཡིད་མི་དགེ་བ་དང་མི་

ལྡན་ན་བཅས་ལྟུང་མི་འགྱུར་བར་གསལ་བར་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལུགས་ལ་

བཅས་རང་གཉིས་མི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་གསུངས་

པས་རྗེས་འཇུག་ཚོས་གསུང་འདི་སྙིང་གི་དབུས་སུ་ཉར་

དགོས་པ་གལ་ཆེན་དུ་མཐོང་ངོ་། །

ཕྲན་རང་སྐྱེས ་སྟོབས་ཀྱི ་ཤེས ་རབ་མེད ་

ཅིང་། དཔྱོད་ཤེས་དོགས་སློང་དེ་བས་དབེན་པས་གོང་

གི་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ནང་དུ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀར་ནོར་བ་

འདུག་ན། སླད་མར་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ཆོས་

གྲོགས་ཚོས་བདག་ལ་དགོངས་འཆར་ཟབ་མོ་ཡོང་བའི་

རེ་བ་ཡོད། 

འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་བློས་གཏོང་བྱ་མི་ཉན། ཁྱེད་ལ་ཚེ་གཅིག་རོགས་

པ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པས། རང་ཉིད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ལ་

བརྟེན་ན་གཞི་ནས་འགན་ལེན་ཆེ་ཤོས་བྱ་ཐུབ། 

གྷན་དྷི།



ལྷུག་རྩོམ་གླང་པོ་རིན་ཆེན།

ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན།
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ལྷུག་རྩོམ་གླང་པོ་རིན་ཆེན།

༡ མུ་མཐའ་མི་མངོན་པའི་རྩྭ་ཐང་གི་པང་ཁ་ནས། དགུན་གསུམ་གྱི་གྲང་ངར་དང་དབྱར་གསུམ་གྱི་ཚ་

གདུང་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞིའི་ཐུ་འགོ་ཏུ། བུ་ཕྲུག་ལ་དུང་བ་ཟབ་པའི་བྱམས་ལྡན་གྱི་ཕ་མའི་ལག་ཟུང་

ཁྲོད། བརྩེ་འདང་ཆེ་བའི་སྤུན་ཟླའི་མིག་མདུན་ནས་ང་འདི་ལྟར་གཉམོ་ལག་རྒྱས་བྱུང་། སྐད་ཅིག་ལ་བརྒྱད་གཉིས་

བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་བཞད་སོང་།

༢ སྔོན་བསགས་ཀྱི་ལས་དབང་ཞིག་གམ། ཡང་ན་ལྡོག་མེད་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཞིག་གིས་ང་འདི་ལྟར་ཕུ་ནུ་

མིང་སྲིང་ཚོའི་རེ་འདུན་བཞིན་རྒྱང་རིང་དུ་བཞུད་དགོས་བྱུང་། ང་ཆེས་དུང་སའི་ཕ་ཡུལ་དང་ཕ་མ། ད་དུང་ཕུ་ནུ་

མིང་སྲིང་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་རྒྱང་རིང་རྒྱང་རིང་དུ་བཞུད་དགོས་བྱུང་།

༣ རྒྱང་རིང་གི་ས་མཐའ་རུ་ང་སློབ་གྲྭའི་སྒོ་ཐེམ་ལ་འགྲིམ་པའི་གོ་སྐབས་བསྩལ་བྱུང་། དུས་དེ་ནས་

བཟུང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་བསླབ་བྱ་དང་བྱམས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་ངས་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་དབྱངས་རྟ་གྱེར་

ཤེས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་རིན་ཐང་ཡང་རྟོགས་བྱུང་།

༤ དུས་དེ་ནས་བཟུང་། ངའི་གླ་ོསྙིང་མཆིན་གསུམ་ནས་ཀ་ཁ་ལས་གྲུབ་པའི་རྩམོ་ཡིག་ཀླགོ་འདདོ་ཆེ་ལ། འབྲི་

འདོད་ཀྱང་ཆེ། ང་འདི་ལྟར་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་ནས་རྩོམ་ཡིག་ལ་དགའ་ཞིང་སྙན་ངག་ལ་དུངས་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

༥ ད་ལྟ་ངས་རོལ་བཞིན་པའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད། འབྱུང་འགྱུར་ངས་མྱང་དགོས་པའི་འཚོ་བའི་ནང་དཀའ་སྡུག་

ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཀྱང་ངས་དོར་མི་འདོད་པ་ནི་ངའི་ངག་ལ་གོམས་ཟིན་པའི་ཀ་ཁའི་དབྱངས་རྟ་སྙན་མོ་དེ་ཡིན་

ལ། ངས་ནམ་ཡང་བསྐྱུར་མི་ཐུབ་པ་ནི་ངའི་ཚེ་སྲགོ་ལ་འཐིམ་པའི་ཀ་ཁའི་ཟུངས་ཁྲག་དྲནོ་མ་ོདེ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར། ངའི་

ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ཀ་ཁའི་ཆེད་དུ་རྒས་ན་འདོད་ལ་འཐིམ་ན་ཡང་འདོད།

༈ ང་།

རུས་རྐང་། [ ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ། ]
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། 

ཨོ་དགའ། 

• ཉིན་དེར་ཁྱེད་ལ་ཐལ་བའི་ཚིག་འགའ།

ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་གིས་ལབ་པའི་སྒམ་པོ་དང་། བརླིང་པོ། རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ང་ལ་

མེད། 

ང་ནི་མི་ཆེས་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ང་རང་གི་རྩ་དོན་ཡོད་ལ། རང་ཉིད་ལ་ཡིད་རྟོན་

ཡོད། ད་དུང་ང་ལ་སྐྱེས་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཆ་དེ་ཚོའང་ཡོད། མ་ཚད་གཏམ་འདོད་དང་། བཅོས་ལྷད་ཟེར་

བ་དེ་དག་ཀྱང་ཡོད། སྐབས་རེར་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་དག་སྦ་གསང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ང་ནི་ན་ཚོད་སྨིན་ཟིན་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། ངས་སྤང་བླང་གི་ཚད་གཞི་རེ་གཉིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ངས་

རང་ཉིད་ལ་བདག་གཅེས་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ། སྐབས་རེར་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ངའི་སེམས་རྒྱུད་དཀྲུགས་པ་ཡོང་

གི་འདུག་སྟེ། རླུང་ལངས་པས་ཆུ་གཡོ་བ་དང་། རླུང་ཞི་བས་ལྦུ་བ་ཆགས་ཡོང་བ་ལྟར་འདི་དག་སྐད་ཆ་ལོག་ཁ་

རེད། མཚམས་རེར་སེམས་སུ་བསམ་རྒྱུ་དང་དྲན་རྒྱུ་མང་པོ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ཡང་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་

ཕྱོགས་བརླགས་མི་སྲིད། 

སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཁ་ནས་ཐནོ་པ་ལས་སླ་ཡང་། རྒྱུན་དུ་མི་ལ་ཕགོ་པ་དེ་ཚོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་ང་ནི་ཁ་རགོ་སྡདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ནི་སེམས་གཏིང་དུ་སྦས་པ་བཟང་ཤསོ་རེད་བསམ་

གྱི་ཡོད། 

ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། མི་རྒོད་པོ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་བྱེད་འདོད་མེད། ང་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲའང་མེད། འནོ་ཀྱང་ངས་རྟག་པར་རང་གི་རྣ་རྩར་བཟླ་རྒྱུ་སྟེ། གལ་ལ་ཐུག་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་གཡོ་སྒྱུ་མ་བྱེད་ཅིག་

ཟེར་བའི་ང་ལ་ཁ་ཕ་ོཞིག་ཡོད། ང་ནི་ཤགོ་སྒོར་མིན་པས། ཚང་མ་ང་ལ་དགའ་བ་ཞིག་ངས་མི་འཇནོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་

རང་ང་ལ་དུངས་ན། ང་ལ་བརྩེ་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་སེམས་རྒྱུད་ཤེས་དགསོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཆ་རྒྱུས་ལནོ་པར་

འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ལྷད་མེད་པའི་སེམས་པ་ངའི་ཉེ་སར་བཅར་དགོས། ང་ལ་དགོས་པའང་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷད་མེད་པའི་
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ལྷུག་རྩོམ་གླང་པོ་རིན་ཆེན།

ད་ལྟའི་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །

སྔོན་མའི་ལས་ལ་རག་ལས་པས། །

ཁྱེད་ལ་འདམ་དུ་མི་བདོག་གི །

གང་བྱུང་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་ཅིག་ལཾ། །

ཁ་རག་པས།

འཛུམ་མདངས་དང་འཐམ་འཁྱུད་ཡིན། 

སྐབས་རེར། ངས་ཁེར་རྐྱང་གི་སྣང་བའང་མྱོང་འདོད་དེ། ཇ་ཕོར་གང་དང་དཔེ་ལྷེབ་ཅིག ཡང་ན་གླུ་

དབྱངས་ཐུན་ཅིག་ལ་བསྔས་ཏེ་སྟོང་ཁམས་ཀྱི་ཀླད་ལ་འཁོར་བའི་སྲིན་བུ་ལྟ་བུའི་ང་ཚོའི་སྡོམ་དྲ་མིག་ཟུང་གིས་

ཧྲིག་ཧྲིག་འདེད་པར་སྤྲོ། 

ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན། ང་ནི་རྨི་ལམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཁྲོད་དུ་འདྲེ་ལོག་རྒྱག་པར་སྤྲོ་བའི་མི་ཞིག་

ཡིན། སྐབས་རེར་ཆང་རག་གིས་བཟི་བའང་འདདོ། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཅིག་རང་སྟེ། ཆང་རག་གིས་བཟི་ཚར་རྗེས། དཔེ་

སྒྲོམ་གྱི་སྟེང་དང་། སྒྲོན་མེ་ཡི་ངོགས། ཡང་ན་ཁྱེད་རང་གི་མཁྲིས་སུ། སུ་ལའང་འཆོར་མི་སྲིད་པའི་ངའི་སེམས་ཀྱི་

ཕྱེ་ལེབ་རྣམས། ཡིག་འཛར་དང་ཚིག་དུམ་གྱི་གཤགོ་པ་ལ་བཅིབས་ཏེ། ལྷིང་འཇགས་དང་རང་དབང་གི་ཉི་འདོ་ལ་

བརྟེན་ཏེ། འཚབ་འཚུབ་ཀྱིས་ལྡིང་འངོ་གི་འདུག ལམ་ལམ་དུ་འཕུར་འངོ་གི་འདུག
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སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན།

སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན།

མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།
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སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན།

དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཟུར་མ་འདྲ་བ་རེ་ནས་བལྟས་

ན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇེ་བཟང་

ནས་ཇེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཅིང། ང་ཚོའི་ཚོར་སྣང་ལའང་

འགྱུར་ལྡོག་མ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་སྨྲོས་ཅི་

དགསོ། དེ་བཞིན་དུ་མི་རིགས་ས་ོསའོ་ིརིག་གཞུང་ལའང་

འཕོ་འགྱུར་དང་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་རང་

གི་རིག་གཞུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་ནི་མི་རིགས་

ཤིག་གིས་ཕྲག་ཏུ་བབ་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ལོས་ཡིན། 

རང་རེ་བོད་ལ་མཚོན་ནའང་གཞིས་སུ་དྲག་

སྤྱོད་དང་གཉའ་གནོན་གྱི་འགོ་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་

དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་རིན་བྲལ་ཚེ་སྲོག་

ཀྱང་ཕངས་མེད་ཀྱིས་མེར་སྒྲོན་ཞིང༌། ད་དུང་དམྱལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཆེར་མནར་བའི་བཙོན་ཁང་དུ་

རྡུང་རྡེག་གི་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་པའི་

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལ་

ངོ་གནོང་མི་དགོས་པའི་ལས་དོན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་

ངེས་རེད། ད་དུང་འཇིགས་སྣང་དང་ཞེད་སྣང་འོག་

ནས་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ལས་དོན་འདྲ་མིན་

སྣ་ཚོགས་སྤེལ་བཞིན་པ་འདི་ནི་ང་ཚོ་དགའ་འསོ་པའི་

གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་རིགས་

སྤུན་ཟླ་ཚོ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་བཙན་ཤེད་དང་གཉའ་

གནོན་འགོ་ནས་གྲོལ་ཞིང༌། རང་དབང་ཡོད་པའི་ལུང་

པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྦྲགས་སྐད་སྤྱོད་ཤ གས་ཆེ་

རུ་ཕྱིན་ཅིང༌། གནའ་རབས་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཞག་

པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་

རྣམས་རྒྱང་རིང་རྒྱང་རིང་དུ་སྤྱུགས་ཏེ། དེང་རབས་

གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཤེས་ཀྱི་མེད་

ཀྱང་ང་ལས་ཆེ་བ་སུ་ཡོད་སྙམ་པའི་ལྟ་བ་ཉི་ཟླ་ལས་

མཐོ་ཞིང་ང་རྒྱལ་རི་རབ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཁུར་ནས་འགྲོ་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་དེང་སང་བཙན་བྱོལ་ནང་

གི་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ན་དུད་ཚང་

རེའི་ལྟ་བ་འཛིན་སྟངས་དང་བསམ་མནོ་གཏོང་ཕྱོགས་

སྐོར་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་བོད་པ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་

ཕལ་ཆེར་ཉིན་མོའ་ིསྐར་མ་ལྟར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་

ཆགས་འགྲོ་བཞིན་འདུག 

འོ་ན་བོད་པ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་གཏན་ནས་

མེད་པ་ཞིག་རེད་དམ་ཞེ་ན་དེའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཚེས་

བཟང་དུས་བཟང་སྐབས་སུ་བོད་ཆས་གྱོན་ཞིང་བོད་

༈ མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གླེང་བ།

ལྷ་ཆེན་ཞི་དར། [ ས་ར། ]
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྐད་ཡང་ཐར་ཐོར་རེ་འཆད་ཀྱིན་ཡོད། ད་དུང་རང་

འགན་ཡིན་པ་མ་ཤེས་ནས་གཞན་ལ་ངོ་སོ་བསྟོད་ཅིང་

འཇནོ་མདགོ་བྱེད་ནས་ཡང་ཡང་དུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡདོ། མི་

རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རང་གིས་དརོ་ན་རང་ཉིད་

རང་གིས་གསོད་པ་དང༌། གཞན་གྱིས་དོར་དུ་བཅུག་ན་

གཞན་གྱིས་གསོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ན་བོད་མི་རྒན་རབས་ཚོའི་སེམས་

ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་པ་

མཐོང་གིན་མཐོང་གིན་ད་དུང་ཡང་ཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་

དུ་སྐད་ལགོ་འདྲེས་མ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཆད་ཀྱིན་འདུག་

པས། ཕ་མ་རྒན་པ་ཚོས་སྦྲགས་སྐད་སྨྲས་ན་བྱིས་པ་ཚོས་

སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲགོ་ཡིན་པ་དུས་ནམ་ཡང་

ཡིད་ལ་འཆར་དཀའ་ཞིང་འཆར་ཡང་མི་སྲིད། གལ་

སྲིད་དེ་ལྟར་སྲིད་ནའང་ཆུང་དུས་ནས་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་

དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག་

མེད་སྟབས། ད་ལྟ་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱབོ་བྱེད་དགསོ་ནའང་

སྙིང་སྟོབས་དང་སྤོབས་པ་ཉམས་ཤིང་རང་གི་ནུས་པས་

མ་འདང་པ་ཆགས་ཡདོ། དེ་ནི་ཕ་མ་ཚོའི་སྐྱནོ་ཆེ་ཤསོ་དེ་

ཡིན་ལ་ཕ་མ་ཚོས་བུ་ཕྲུག་ལ་འགན་ཡག་པོ་ཞིག་ཁུར་

མེད་པ་མ་ཟད་བོད་མི་རིགས་ལ་སེམས་ཁུར་ཟུར་ཙམ་

མེད་པ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ། 

ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

བོད་ལྭ་གྱོན་ཞིང་བོད་སྐད་གཙང་མ་འཆད་མཁན་ཧ་

ཅང་ཉུང་ཞིང་གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་ཡདོ་ནའང་འཕྱ་སྨདོ་ཀྱི་

གནས་སུ་གྱུར་ཡདོ། དཔེར་ན་གསར་འབྱརོ་“ཀ་ཅ་”ཞེས་

རྒྱ་གར་སྐད་དུ་མ་སྨིན་པ་ཞེས་མིང་ངན་རེ་བཏགས་

ནས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱི་འདང་རེ་རྒྱག་དུས་སྐད་

ཆ་དེས་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཧ་ཅང་

དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད། དེ་

བཞིན་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའི་དྭ་ཕྲུག་ཅིག་ཡུལ་

ལུང་གམོས་གཤིས་མ་འདྲ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་འགྲ་ོསྟངས་

ཐད་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡདོ་ལསོ་སྲིད། དེ་ལ་འཕྱ་སྨདོ་བྱེད་

དགསོ་དནོ་ཅི་ཡདོ། གསར་འབྱརོ་བ་ཚོས་གཞིས་ཆགས་

རྣམས་ལ་ལྟ་སྟངས་མ་འདྲ་བའི་ཆ་མང་ཞིང༌། ང་ཚོ་བདོ་

པ་ཚང་ལ་རང་བཙན་མེད་ཅིང་དེའི་སྟེང་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་

ཡང་མེད། དེ་ལྟར་སྔོན་ཐོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ང་ཚོའི་

བོད་པ་འདི་རྗེས་ལུས་ཡིན་པ་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་ངམ་

ངམ་ཤ གས་ཤ གས་ཀྱིས་འཆར་དགོས་ངེས་རེད། 

བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་མཁན་རྒན་རབས་པ་ཚོ་འདས་ཟིན་ཞིང་ཕྱི་རབས་

པ་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་འདོད་རྔམས་ཀྱིས་རང་གི་རིག་

གཞུང་དང་རང་གི་མི་རིགས་ལ་མིག་རྒྱང་རིང་པོའ་ི

བསམ་བློ་མ་བཏང་ནས་རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས་ཀྱི་རྣམ་

ཐར་བསྐྱངས་ཏེ།  གཞན་གྱི་རིག་གཞུང་དང་དུ་ལེན་གྱི་

ཡོད། དེའི་ཚེ་ལོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་

རྣམས་རིམ་གྱིས་བརྗེད་ནས་ཕྱི་སྐད་བཤད་པར་རྒྱུས་

ཇེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན། དེ་ལྟར་ཕ་སྐད་ཀྱི་སྟེང་ནས་སྨྲ་མི་ཐུབ་

ཅིང་ཕྱི་སྐད་ཀྱིས་བརྗདོ་ཐུབ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སླེབས་

དུས། ཕྱི་སྐད་སྨྲ་བར་སྤྲོ་སེམས་འཁོར་ཞིང༌། སྨྲ་མ་ཤེས་

ན་རིག་གནས་མེད་པ་དང་ལྟ་རྒྱ་དང་མཐོང་རྒྱ་མེད་
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སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན།

པའི་གྲལ་དུ་འཇོག་གི་ཡོད། སྐབས་དེར་ཕ་སྐད་གཙང་

མ་ཞིག་སྨྲས་ནའང་ངོ་ཚ་དགོས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་

ཡོད། དཔེར་ན་མི་ཚོགས་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་བྱ་སའི་

གར་སྟེགས་སམ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཁང་སོགས་གནས་

ཕལ་མོ་ཆེར་ཕྱི་སྐད་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་གི་

ཡོད། དེ་ལྟར་མ་ཟད་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་དུའང་

ཕ་སྐད་ཀྱི་ལམ་ནས་གོ་བརྡ་མི་འཕྲོད་ཅིང་ཕྱི་སྐད་བེད་

སྤྱོད་ཇེ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཐུག་ཡོད། 

གཞན་ཡང་བོད་གོས་ནི་རྒྱན་ཆར་བརྩིས་

ནས་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མེད་

པར་གྱུར་ཡོད། དཔེར་ན་དེང་སང་རྡ་སའི་བོད་ཀྱི་ཟློས་

གར་ཚོགས་པས་ཤིང་དང་འགྱིག་གིས་བཟོས་པའི་མི་

ཡི་འདྲ་སྐུ་ལ་བོད་རང་གི་ཐུན་མིན་གྱི་རྒྱན་ཆ་བསྐོན་

ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བཞག་ཡོད། ད་དུང་བོད་

པ་ཚང་གིས་ཡ་གི་ལྷ་ཆོས་ལ་མགོ་འཐོམ་དྲགས་པས་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་དང་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་བསམ་གཞིག་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་ཕྱི་འདང་ཞིབ་

མོ་ཞིག་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཞིང༌། གལ་ཏེ་རེ་ཟུང་

ཡོད་སྲིད་ཀྱང་དེ་ཡང་འབུར་དུ་ཐོན་མ་ཐག་དེའི་མགོ་

ལ་གནོན་ཤ གས་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོ་བས་བརྡུངས་ཏེ་འབུར་

དུ་ཐནོ་དཀའ། དེ་ནི་ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་

གཤིས་ཀ་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཡོད་ལ། ཡར་རྒྱས་ནམ་ཡང་མི་

འགྲོ་བའི་སྔོན་འགོག་ཀྱང་ཡིན། 

ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་

གཞིག་བྱེད་མཁན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་

སོན་རྩ་ཡིན་ཟེར་བའི། སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་དུ་མ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་ཚོས་སྐད་ཡིག་བསྲེས་ལྷད་ངང་

འཆད་ཁྲིད་གནང་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་

ཡོད། དེ་ལྟར་དགེ་རྒན་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་རིན་

ཐང་མ་སྤྲད་ཅིང་སྣང་མེད་དུ་དོར་ན་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་

སྨོས་ཅི་དགོས། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཚོས་མི་

མང་ལ་བཀའ་སློབ་སྩོལ་དུས་སྐད་རིགས་འདྲེས་མའམ་

ར་མ་ལུག་གི་སྐད་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་གིན་

ཡོད། ངོ་མ་དཔོན་རིགས་ཚོས་རང་གི་ཕ་སྐད་ལ་འགན་

མ་འཁུར་ཞིང་སྣང་མེད་དུ་དརོ་ན་ང་ཚོའི་མི་རབས་རྗེས་

མ་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་བག་ཆགས་ངན་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་གྱིས་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྦད་དེ་བརླག་སྲིད། 

མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཀྱིས་<<འཛམ་

གླིང་སྐད་ཡིག་གི་སྐྱེ་འཆིའི་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་པ།>>ལས་

སྐད་ཡིག་འཆི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ངསོ་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་ས་

བཅད་གསུམ་གྱི་སྟེང་ནས་བཤད་ཡོད་དེ། ཕྱིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

དང༌། ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང༌། སྐད་རིག་རང་གི་ངོ་བོའ་ི

རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ཕྱི་ཡི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ།  ཆབ་སྲིད་

དང༌། དཔལ་འབྱོར་དང༌། རིག་གནས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྣམས་སུ་ཡདོ་པ་ལས། གངོ་དུ་བཀདོ་པའི་ས་

བཅད་འདི་ཡི་སྟེང་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐྱེ་འཆི་

འགྲོ་སྟངས་བསྟན་ཡོད། 

དཔེར་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་མདོ་ཙམ་གླེང་

ན། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་དབང་དུ་

བསྒྱུར་བྱའི་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་རྣམས་ཐབས་སྣ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མེད་པར་བཏང་སྟེ་རང་གི་སྐད་

ཡིག་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བ་དེའ་ོཞེས་གསུངས་སོ། ། དེས་

ན་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཛིན་དགོས་ན་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ངེས་པར་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

དགོས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བརླགས་ན་བོད་

མི་རིགས་ཟེར་བའི་ངོ་བོ་དེ་བརླགས་ཟིན་པས། སྔོན་

བྱོན་མཁས་པ་ཚོས་“སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་

ཡིན་”གསུངས་པ་དེའང་མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གཞུང་

ལ་ཐུག་ཡོད་པ་སྨོས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། 

དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ལ་དུས་རབས་

དང་མཐུན་པའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་

གནད་ཅིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་རང་གི་སྐད་ཡིག་

ལེགས་པརོ་ཤེས་པའི་ཐགོ་ཏུ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ན་

མཁས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡདོ། དེ་ལྟར་མིན་ནའང་རང་

གི་སྐད་ཡིག་སྣང་མེད་གཏན་ནས་གཏངོ་མི་རུང༌། མ་ཧཱ་

གྷན་དྷིས། “ངས་སྒ་ོདང་སྒེའུ་ཁུང་ཡདོ་ཚད་ཕྱེས་ཡདོ་ལ་

རླུང་ཤ གས་ཀྱིས་ངའི་ལུས་པོ་འདི་འཁུར་མི་ཐུབ་པའི་

ནུས་ཤ གས་ཀྱང་ང་ལ་ཡོད་”ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

མདོར་ན་ང་ཚོར་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་

བཞག་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་མི་ཉམས་

གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་བྱ་དགོས་ན་ཕྲག་

ཏུ་བབ་པའི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་ནི་རང་གི་སྐད་ཡིག་

ལ་གཅེས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། བོད་མི་ཕྱི་རབས་

པ་ཚོས་མི་རེ་རེའི་ངོས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླང་གིས་

རང་གི་སྐད་ལ་རང་གིས་གཅེས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ན་མི་

རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་རེད་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་པའི་དཔའ་བོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། མ་ཟད་ཕྲག་

ཏུ་བབ་པའི་ལས་འགན་དེ་ཡང་དང་དུ་ལེན་ཐུབ་ཀྱིན་

ཡོད། ཝེར་སི་མི་རིགས་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལས། “ཕ་སྐད་

མེད་པའི་མི་རིགས་དེ། །རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་མི་རིགས་

ཡིན། །” ཞེས་དང༌། ཨོ་སི་ཏྲོ་ལི་ཡའི་རྩོམ་རིག་པ་མ་ལོ་

ཧྥོས་“ང་རང་གིས་སྨྲ་བའི་སྐད་འདི་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་

ནས་རིམ་པ་བཞིན་ནུབ་པར་འགྱུར་པ་འདི་ལ་བསམ་

པའི་ཚེ་ན། ཤིན་ཏུ་དངངས་སྐྲག་གི་ཚོར་བ་ཞིག་འབྱུང་

གིན་འདུག ཚོར་བ་ནི་ང་རང་ཉིད་འཆི་བར་འགྱུར་

བའི་ཚོར་བ་ལས་ཀྱང་རུས་པའི་གཏིང་དུ་ཟུག་སྟེ། གང་

གི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ནི་ང་རང་གི་མི་རིགས་འདི་ཐམས་

ཅད་ཐུན་མོང་དུ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དང་དོན་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །” ཞེས་ཟེར། 

སྐད་ཡིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ན་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བླ་མ་ཞིག་གི་བཀའ་དང་། དཔོན་པོ་ཞིག་གི་

ཁྲིམས་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་མིན། མི་རིགས་དེའི་མི་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དནོ་ཡིན་པས་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་དང་མི་སྒེར་རེ་རེ་

བཞིན་དུ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ངང་མཉམ་དུ་འབད་པ་བྱ་

དགོས། མི་རིགས་ལ་དུང་སེམས་དང་ལྷག་བསམ་ཡོད་

པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་ད་གཟོད་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་འདི་ནི། སོ་སོའ་ིཕྲག་ཏུ་བབ་པའི་ལས་འགན་ཡིན་

པ་ཤེས་སྲིད། དེ་ལྟར་མེད་པའི་གང་ཟག་ལ་སྐྱིད་སྡུག་

མེད་པའམ་བཟང་ངན་མི་ཤེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་སྨསོ་

ཅི་དགསོ། མདརོ་ན་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཞན་དང་གཞན་ལ་སྦྱངས་པ་རེ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང། བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆོས་སྐོར་རེ་བསྲེས་ཡོད་པས། ཆོས་སྐད་མ་

གོ་ན། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་གོ་མི་ཐུབ། 

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང།

དཔལ་འབོྱར་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་། ཐབོ་དང་གོ་ས་སོགས་ལ་

མ་རྩདོ་ནས་སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲགོ་ཡིན་པས་

ཕ་སྐད་བཟང་པོ་མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གཞུང་གི་བང་མཛོད་ཡིན། ། 

ཕ་སྐད་བཟང་པོ་མི་རིགས་ཤིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔང་པོ་ཡིན། ། 

ཕ་སྐད་བཟང་པོ་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོ་ཡིག་ཡིན། །

ཕ་སྐད་བཟང་པོ་མི་རིགས་ཤིག་གི་དྲན་རྟེན་གྱི་རྡོ་རིང་ཡིན། ། 

ཕ་སྐད་བཟང་པོ་ནམ་ཡང་མ་འདོར་མི་རིགས་དེ་ཡི་བླ་སྲོག་ཡིན། ། 

༢༠༡༤.༨.༢༠

རང་གི་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་སྤེལ་བར་

གྱིས་ཤིག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པའ།ོ །





སྙན་ངག་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན།

བདག་གིས་ཁྱེད་ཉིད་སླར་ཡང་དྲན།

བྱང་འདུལ་དམག་དཔོན་འབྲོམ་སེང་གི་དཔལ་གྱིས་ནང་མི་དང་འདུ་འཛོམས་བྱས་པ།

མཚན་ཉིད་བཞི་ཡི་གླུ།
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སྙན་ངག་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན།

བདག་སོགས་སློབ་བུའི་དྲིན་ཆེན་མགོན་པོའ་ིགཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྗེས། ། 

སྒྲིབ་གསུམ་ཞགས་པས་འཁོར་བར་བཅིངས་པའི་བདག་གི་ལུས་འདི་ད་དུང་ལུས། ། 

གྲུ་བཞི་ཤག་གི་མལ་གྱི་གདན་ལས་དྲན་རིག་འབར་བའི་ཚོར་ངོགས་སུ། ། 

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་གསེར་ཞལ་འཛུམ་པོ་དེ་རིང་བདག་གིས་སླར་ཡང་དྲན། ། 

བླ་གབ་རྫིག་པོར་རྒྱ་ཕིབས་བཙུགས་ཏེ་འཁོར་དང་སྡེ་བརྒྱད་མ་བཀུག་ཐལ། ། 

དད་རྫས་ནོར་ལ་ཕྱག་རིང་བརྐྱངས་ཏེ་རང་ཕྱོགས་གཉེན་ལ་མ་བཏང་ཐལ། ། 

ཕྱོགས་རིས་ནད་ཀྱིས་ཞེན་ཁོག་བསླངས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་རིས་སུ་མ་ཕྱེས་ཐལ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པར་བསམས་ཤིང་བསམ་ན་དད་པའི་བ་སྤུ་ཟིང་ཟིང་གཡོ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཕན་བདེ་ཡིན་ཞིང་ཕན་བདེས་སེམས་ཅན་རྟག་ཏུ་སྐྱོང། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལྷད་མེད་ཡིན་ཞིང་ལྷད་མེད་འགྲོ་ལ་ཆ་མཉམ་ལྟ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་བ་བདག་མེད་ཡིན་ཞིང་བདག་མེད་ལྟ་བས་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ། ། 

ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྙིང་གི་དབུས་ན་བརྗེད་པ་མེད་པའི་གང་དེ་ཉིད། ། 

བགྲང་བྱ་བརྒྱད་ཅུ་འཁར་བར་བརྟེན་ཏེ་ཞུམ་མེད་དཔའ་བོའ་ིགོ་ཆ་བགོས། ། 

ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་དུ་བླངས་ཏེ་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བསྐྲུན། ། 

ཕྱི་རབས་པ་ལ་གཞག་པ་བསམས་ཏེ་བཀའ་པོད་གཞུང་གི་འབེལ་གཏམ་བཀོད། །

དམ་པའི་ཚུལ་དགུས་ཡིད་རབ་མི་འཕྲོག་བློ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་ཡོད། ། 

༈ བདག་གིས་ཁྱེད་ཉིད་སླར་ཡང་དྲན།

ཞར་བཀོད་གཅིག

དབྱར་ཁབ་ཀུན་བཟང།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བདག་སོགས་སློབ་བུའི་དྲིན་ཆེན་མགོན་པོའ་ིགཟུགས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་རྗེས། ། 

སྒྲིབ་གསུམ་ཞགས་པས་འཁོར་བར་བཅིངས་པའི་བདག་གི་ལུས་འདི་ད་དུང་ལུས། ། 

གྲུ་བཞི་ཤག་གི་མལ་གྱི་གདན་ལས་དྲན་རིག་འབར་བའི་ཚོར་ངོགས་སུ། ། 

ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་གསེར་ཞལ་འཛུམ་པོ་དེ་རིང་བདག་གིས་སླར་ཡང་དྲན། ། 

བླ་གབ་རྫིག་པོར་རྒྱ་ཕིབས་བཙུགས་ཏེ་འཁོར་དང་སྡེ་བརྒྱད་མ་བཀུག་ཐལ། ། 

དད་རྫས་ནོར་ལ་ཕྱག་རིང་བརྐྱངས་ཏེ་རང་ཕྱོགས་གཉེན་ལ་མ་བཏང་ཐལ། ། 

ཕྱོགས་རིས་ནད་ཀྱིས་ཞེན་ཁོག་བསླངས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་རིས་སུ་མ་ཕྱེས་ཐལ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པར་བསམས་ཤིང་བསམ་ན་དད་པའི་བ་སྤུ་ཟིང་ཟིང་གཡོ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཕན་བདེ་ཡིན་ཞིང་ཕན་བདེས་སེམས་ཅན་རྟག་ཏུ་སྐྱོང། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ལྷད་མེད་ཡིན་ཞིང་ལྷད་མེད་འགྲོ་ལ་ཆ་མཉམ་ལྟ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་བ་བདག་མེད་ཡིན་ཞིང་བདག་མེད་ལྟ་བས་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ། ། 

ཁྱེད་ནི་ང་ཡི་སྙིང་གི་དབུས་ན་བརྗེད་པ་མེད་པའི་གང་དེ་ཉིད། ། 

བགྲང་བྱ་བརྒྱད་ཅུ་འཁར་བར་བརྟེན་ཏེ་ཞུམ་མེད་དཔའ་བོའ་ིགོ་ཆ་བགོས། ། 

ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་དུ་བླངས་ཏེ་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བསྐྲུན། ། 

ཕྱི་རབས་པ་ལ་གཞག་པ་བསམས་ཏེ་བཀའ་པོད་གཞུང་གི་འབེལ་གཏམ་བཀོད། །

དམ་པའི་ཚུལ་དགུས་ཡིད་རབ་མི་འཕྲོག་བློ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་ཡོད། ། 

སྐབས་དང་དུས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གནད་ལ་སྨིན་པའི་གདམས་པ་བསྩལ། ། 

མཚམས་དང་མཚམས་རེ་ཟང་ཟིང་ནོར་གྱིས་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་མཛད། ། 

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཞན་དོན་སྤྱོད་པས་ཉིན་མཚན་བར་མེད་འདའ་བ་ཉིད། ། 

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོའ་ིདཀའ་སྤྱད་ཟེར་བ་དེ་ལས་གུད་ན་འཚོལ་དུ་མེད། ། 
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མྱ་ངན་འདས་པས་རྟག་འཛིན་བཟློག་རྗེས་མ་དག་སེམས་ཀྱིས་མ་རིག་ཀྱང་། ། 

སྐྱིད་སྡུག་འཚོ་བ་སྤེལ་མའི་ཁྲོད་དུ་ཁྱེད་ཉིད་མ་སྒོམ་དུས་ཤིག་མེད། ། 

སྒོམ་གྱིན་སྒོམ་གྱིན་མ་རིག་གཉིད་ལ་དྲན་པའི་གདུང་བས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། ། 

དྲན་གྱིན་དྲན་གྱིན་རྨི་ལམ་ཞིང་ནས་ཁྱེད་ཉིད་མཇལ་བར་གྲངས་མེད་དོ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་དེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ཚོར་རླབས་རྒྱུན་བསྙེར་མ་གཡོ། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ང་ཡི་སེམས་ལ་དྲོད་ཅིག་ཁོལ། ། 

དགའ་དང་དད་པའི་ཁྱད་པར་བརྟག་ན་ཕན་ཚུན་མ་འཁྲུལ་འཇོག་དཀའ་ཡང་། ། 

དུང་བ་ཞེས་བྱ་མོས་པ་ཞེས་བྱ་དེ་ཡི་ཡན་ལ་འཇོག་ཐབས་བྲལ། ། 

དེ་རིང་དུས་འདི་བཟང་ངན་ལྕི་ཡང་ཁྱད་པར་ཞིབ་མོ་མ་ཤེས་ཀྱང་། ། 

སློབ་བུ་བདག་སོགས་བསོད་ནམས་དམན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་མོ་སྟེ། ། 

སྐྱོ་བའི་རྦ་རླབས་ཆེམ་ཆེམ་གཡོ་བའི་སྨྲེ་ངག་སྒྲོག་པའི་ཉིན་མོ་དེ། ། 

དེ་རིང་བདག་གིས་སླར་ཡང་དྲན་ན་མིག་ཆུ་ཐིགས་པ་མཁུར་བར་བཞུར། ། 

ཁྱེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པ་མེད་པས་འབྲི་བའི་ཚད་ཀྱིས་ག་ལ་ལང་། ། 

ཁྱེད་ཉིད་དྲན་པའི་གདུང་བ་འདི་ཡིས་རོ་ཁོག་དཀྱིལ་ནས་གཟེར་ཞིག་ལང་། ། 

འབྲི་བཞིན་འབྲི་བཞིན་དྲན་ཟུག་རྒྱས་ཏེ་ང་ཡི་ལག་འདི་འདར་སིག་རྒྱག ། 

སེམས་བཞིན་སེམས་བཞིན་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་ང་ཡི་མིག་ཆུས་ཤོག་ངོས་སྒྲིབ། ། 
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ཁ་སང་རྒྱ་གོྲང་དཀྱིལ་ནས་འཛུམ་ཙམ་འཛུམ་ཙམ། །

དེ་རིང་གར་སྟེགས་འདི་ནས་ངུ་ཙམ་ངུ་ཙམ། ། 

མ་ངེས་རྣམ་འགྱུར་གོླག་དམར་འཁྱུག་ཙམ་འཁྱུག་ཙམ། །

ཕལ་བའི་གོྲང་ནས་ཕལ་བ་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག ། 

ཤེས་རབ་མཚོན་གྱི་སོ་ཁ་རོྣ་རུ་རོྣ་རུ། །

ང་རྒྱལ་རི་ཡི་དཔངས་ཚད་མཐོ་རུ་མཐོ་རུ། ། 

མི་གཞི་འདི་ཡི་རྒྱུ་ཆ་ཇེ་སྡུག་ཇེ་སྡུག །

བརྟགས་ཤིང་བརྟགས་ཏེ་བསམས་ན་སྐྱུག་རེ་བོྲ་སོང་། ། 

ཐོས་དང་བསམ་པའི་གྲངས་ཀ་མང་དུ་མང་དུ། །

རྣམ་རོྟག་སེམས་ཀྱི་འགོང་པོ་ཇེ་རོྒད་ཇེ་རོྒད། ། 

༈ ཨ་ཀྱོག་པ་ཀྱོག 

ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ། །

འཚོ་སྙིང་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ད་དུང་མང་འདུག །

ནང་སེམས་ཕྲག་དོག་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བཞིན་གཡོ་བཞིན། །

ཕྱི་ཚུལ་ལོྷད་འཇགས་དལ་པོས་རྒྱུ་ནས་རྒྱུ་སྟེ། ། 

ཕྱི་ནང་མི་མཐུན་ཚུལ་འཆོས་བདེ་རུ་བདེ་རུ། །

འཁྲབ་ཅིང་འཁྲབ་ལ་བྱང་བར་ཚད་ཅིག་མི་འདུག ། 

ཞེན་ལྟ་མཐུག་པོའ་ིསྡང་མིག་བགྲད་ཙམ་བགྲད་ཙམ། །

སོྒྲ་འདོགས་མཚོན་ཆ་རོྣན་པོ་གཡུག་ཅིང་གཡུག་ཅིང་། ། 

བོླ་ལྡན་མེ་ཏོག་མགོ་བོ་གཏུབ་ཀྱིན་གཏུབ་ཀྱིན། །

མི་ཡི་སྐྱེད་སྲིང་འཇོམས་པར་ཐོགས་པ་མི་འདུག ། 
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མ་ཡུམ་ཤེས་རིག་སྲོག་གི་རྨུ་ཐག་མཐུད་མཚམས་ཤིག་ནས། །

གངས་ལྗོངས་དཔའ་བོའ་ིརྗེས་མགོ་གཞན་གྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ཤ ལ། །

དྭངས་བ་ལྷད་མེད་ཞེན་པ་དཀར་པོའ་ིས་བོན་སྨིན་སྟབས། །

མཐོ་སྒང་ཡུལ་དུ་ཤེས་རིག་གསར་པའི་ཀི་སྒྲ་བཏབ་འདུག  །

རྟོག་གེ་པ་འམ་མཚན་ཉིད་སྨྲ་བའི་སྡེ་ཡི་གྲོང་ནས། །

རིགས་པའི་གསང་ཚིག་གནད་ལ་སྨིན་པའི་རིགས་ལམ་པ་དེ། །

རྩོད་པའི་གནས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་འདུས་པའི་དཀྱིལ་ལམ། །

དུས་སྐབས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་སྡེ་ནས་གཟེངས་སུ་ཐོན་འདུག །

རྩྭ་རྩེར་ཟིལ་ཆུ་ཐིགས་པས་བརླན་པའི་འདམ་རྩའི་དབུས་ན། །

སྙིང་ཁའི་དྲོད་ཀྱི་འདོ་སྟོང་འབར་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསེབ་ན། །

དོན་དངོས་གནད་ལ་དཔྱོད་ཤེས་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་མཁན་ཞིག  །

གངས་རི་གླིང་ནས་ཁེར་གྱིས་སོང་བའི་རྐང་རྗེས་མཐོང་ཡོང་། །

རང་རིགས་ཡུལ་ནས་ལེ་དབར་ཁྲི་ཡི་ས་མཐའ་ཞིག་ཏུ། །

ཡུལ་མི་དག་ལ་གོམས་འདྲིས་མེད་པའི་ཚ་བའི་གླིང་དུ། །

བཤད་པའི་གཏམ་ཡང་གོ་བར་དཀའ་བའི་ངལ་རྩོལ་ཁྲོད་ནས། །

ཁྱེད་ཀྱི་མིག་ཟུང་ས་ཡ་དྲུག་ལ་ཡང་ཡང་གཏད་འདུག  །

༈ དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དྲན་སྟངས་ཤིག

བཙན་རུས། [ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས། ]
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ཉིན་ཞག་ལོ་ཟླ་འགྱུར་བའི་གསེབ་ཏུ་ཁྱེད་ཉིད་མ་འགྱུར། །

སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་འཕར་ལྡིང་རེ་རེ་བོད་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་། །

ལ་རྒྱའི་མགོ་བོ་གངས་རི་རྩེ་ནས་མངོན་པར་འཕགས་མཁན། །

མ་ཡུམ་ཚང་ནས་སྒལ་ཚིགས་སྨིན་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། །

མི་ལོ་བཅུ་གསུམ་ས་མཐའི་ཡུལ་ནས་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། །

ཤེས་ཡོན་འདྲ་མིན་ཉིང་ཁུ་རྒྱས་པའི་ཡུལ་བསྐོར་པ་དེས། །

བདེ་གཞུང་ཚང་དུ་ཞེན་པ་དཀར་པོས་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བ། །

དོན་དངོས་བྱས་ན་གངས་སེང་རྒྱལ་དར་དགུང་ན་འཕྱོ་ཡོད། །

སྙན་འཇམ་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་བདེ་བའི་སེམས་ཀྱི་གཏིང་དུ། །

དྭངས་ཤིང་གཙང་ལ་གསོན་ཤ གས་རྒྱས་པའི་སྙན་ངག་པ་དེས། །

སྡེབ་སྦྱོར་ཚིག་གི་འཕར་སྟངས་རེ་རེ་བསུས་པའི་འགྲོས་ལས། །

མ་ཡུམ་གངས་ཅན་རྩོམ་རིག་ལམ་ཁ་རིམ་པས་ཕྱེས་འདུག  །

ཡང་དང་ནན་གྱི་བསམ་བློའ་ིགཏིང་ནས་གདོང་དམར་བ་ལ། །

རྙིང་ཞེན་དུག་གི་མགོ་བོ་བཅོམ་པའི་ལ་ཞེན་དེ་དང་། །

འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་རང་རྩོམ་དེས་རྐྱེན། །

སྙིང་གི་གཏིང་ནས་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་ཏེ་བོད་དུ་འཁོར་སོང་། །

དྲན་པའི་ཡུལ་ནས་བློ་ཡི་ངོས་སུ་འཁོར་ཐབས་བྲལ་བའི། །

འདྲེན་པའི་ང་རྒྱལ་གདོན་གྱིས་བཟུང་བའི་བཀོད་འདོམས་འགོ་ཏུ། །

ནག་ཉེས་ཕོག་པའི་གླེང་གཞི་མེད་ཀྱང་བཙན་གྱི་དབང་གིས། །

ཡན་ལག་བཞི་བོ་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་ཤིང་མགོ་བོ་མནན་ཏོ། །
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དུས་མཚམས་དེ་ཡང་ལོ་རབས་བཞི་བཅུའི་ཡར་སྔོན་ཞིག་ཏུ། །

གསེར་མོ་ལྗོངས་ནས་རུས་རྐང་སྨིན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་དེ། །

གཞི་མེད་ཕྲག་དོག་མུན་པ་འཚུབ་པའི་དུག་རླངས་གསེང་ན། །

བཙན་གྱིས་བཟུང་ཞིང་དབང་གིས་བསྡམས་པའི་ཉི་མ་ནག་པོ། །

རིན་ཆེན་ནོར་བུས་བླུ་བ་མེད་པའི་གསུང་རྩོམ་དེ་དག  །

ཅི་བྱས་གར་བཞག་བཙལ་དུ་མེད་པའི་ནག་ཉེས་ཅན་པོས། །

གངས་ཅན་པ་ཡི་ཤེས་རིག་རྩ་བའི་གཞིས་ཀའི་ཁྲོད་དུ། །

གུན་གསབ་བྱེད་པའི་ཉི་མ་ཤི་བའི་འཐུས་ཤོར་ཟེར་ཆོག  །

མི་ངན་ཁ་ནས་གཏམ་ངན་ཟེར་བའི་རྒྱུན་གཏམ་དེ་བཞིན། །

ཤེས་ཡོན་སྲོག་གི་སྙིང་ཤ་མེད་པའི་མི་ངན་དེ་ཚོས། །

མཐོ་སྒང་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མུན་ཁང་བཙོན་དུ། །

ལུག་གུ་སྤྱང་ཀིས་ཁུར་བའི་ཤ ལ་ལྟར་རྗེས་མགོ་སྙེགས་སོ། །

ལར་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའ་ིཆགས་འཇིག་ནང་དུ། །

ཤེས་ཡོན་ཅན་པོ་དུ་མ་ཞིག་གི་ཚེ་ཡི་འཕེན་པ། །

སྒྲོ་སྐུར་འདྲ་མིན་ཞྭ་མོའ་ིའགོ་ནས་ཤོར་བ་དེ་དག  ། 

མི་རིགས་འདི་ཡང་རྗེས་སུ་ལུས་པའི་གཞི་རྩའི་རྨང་གཞི། །

མི་དང་དུས་ཚོད་རིམ་གྱིས་བཞུད་པའི་སྐྱ་རེངས་གསེབ་ནས། །

ཤེས་ཡོན་མཁན་ལ་རིན་ཐང་བློ་སྒོ་ཅུང་ཟད་བྱེ་མཚམས། །

དུ་མ་ཞིག་གིས་“དགེ་ཆོས་”ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་འདི་གཉིས། །

གངས་ཅན་པ་ལ་རང་ངོ་སྤྲད་པའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་། །
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ཤེས་རབ་མིག་ལ་ལིང་ཐོག་སྐྱི་མོས་རྒྱ་ཞགས་ཐེབས་ཤིང་། །

བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ལྷ་འདྲེའི་བྱུང་བས་གཞི་འཛིན་བྲལ་བའི། །

“བྷོ་ཊའི་”ལྗོངས་ཀྱི་མི་རིགས་འདི་ཡི་བྱུང་རབས་ཁྲོད་ནས། །

“རིག་པའི་དཔའ་བོ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་”ཡང་ཡང་དྲན་འངོ་། །

༢༠༡༤.༣.༡༥

ཁ་སང་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་རིང་མེད། །

ན་ནིང་འགྲོགས་པའི་གྲོགས་པོ་ད་ལོ་བྲལ། །

མི་རྟག་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉིད་འདི་མཐོང་ན། །

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྩྭ་མགོའ་ིཟིལ་པ་འདྲ། །

འདོད་པའི་གཉེན་གྲོགས་རྣམས་དང་རིང་དུ་གྱེས། །

མི་འདོད་ནད་དང་དགྲ་སོགས་གནོད་པ་མང་། །

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་འདི་བསམས་ན། །

ཆགས་སྡང་འཁྲི་བ་ཆོད་རྣམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད། །

༈ མཚན་ཉིད་བཞི་ཡི་གླུ།

ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན། [ བལ་ཡུལ། ]

ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པས། །

བལྟོས་གྲུབ་སྒྱུ་མའི་སྐྱེས་བུའི་རྟ་གླང་བཞིན། །

སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འདི་རྟོགས་ན། །

སྐྱིད་ཀྱི་འགོ་བོ་ཚུགས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། །

སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོར་དམིགས་ནས་གཞི་མེད་ལ། །

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་སུན་ཕྱུང་ནས། །

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་པ་ན། །

འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སྙེག་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །
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བྱང་ཕྱོགས་སྤུ་རྒྱལ་གདོང་དམར་ཡུལ་གྱི་ནག་ནོག་མུན་པ་ཡུད་ཙམ་སང༵ས། །

མུ་མེད་ཤེས་བྱའི་ཁྱོན་ཀུན་འཇལ་བའི་རིས་མེད་མཁྱེན་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱ ས༵། །

དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་མཛད་རྗེས་གྲགས་དཀར་མ་རྙིང་པད་དཀར་ཡལ་འདབ་རྒྱ  ༵། །

ཡོངས་སུ་གྲོལ་ཞིང་མཁས་དགུ་ཤེས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དད་གུས་དབྱར་གྱི་མཚོ༵། །

གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དབུས་ལྷོ་ཕྱོགས་ལྷོ་ཁའི་རྩེད་ཐང་བྱ་ས་ལ། །

བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་སྲིད་པ་བཟུང་མིན་འཆད་པའི་སྤོབས་པ་མི་མངའ་ཡང་། །

ངུ་སྐད་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བཞིན་ཁྲ་བའི་སྤྱན་གཉིས་བྱེ་བ་དེར། །

གངས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་ལྷ་མི་ཀུན་གྱིས་དགའ་སྤྲོའ་ིབ་དན་ལོས་ཀྱང་ཕྱར། །

རེས་སྐྱིད་རེས་སྡུག་སོས་ཁའི་གནམ་ལྟར་ཡུལ་དབུས་ལྷ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ནས། །

ཤེས་རིག་མེ་ཏོག་འདབ་ལག་རྒྱས་ཤིང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་གི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར། །

ཕན་ཚུན་སྲིད་ཀྱི་འགལ་འདུ་ཁྲོད་ནས་ཟློག་མེད་གངས་རིའི་སྐྱོ་གླུ་སོགས། །

ཕལ་པའི་ཡིད་ངོར་འཆར་བར་དཀའ་བའི་ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚེ་ཤེས་སམ་ཅི། །

གཙུག་ཕུད་སྐྲ་ལོ་སྤུ་གྲིས་བྲེགས་ཤིང་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཀྱི་འདོ་མདངས་འཆང་། །

དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་སྦྱོར་ཀློག་ནས་བཟུང་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་ཐང་ཆེན་དུ། །

འགྲན་མེད་རིག་པའི་གྱི་ལིང་རྟ་མཆོག་སྤྲོ་དགའི་མགོ་བོ་འདེགས་བཞིན་དུ། །

དལ་མེད་འགྲོས་ཀྱིས་བསྐྱོད་པའི་དུས་སུ་ཤེས་བརྩོན་ལྡན་པའི་སློབ་གཉེར་བ། །

༈ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།

དཀོན་མཆོག
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ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་ཤིང་སོག་རྒྱལ་མཐུན་པའི་གྲོགས་སུ་སྦྲན། །

དགའ་ལྡན་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱུད་བྲིས་པའི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་སོགས། །

གཙུག་ལག་ཟུང་གི་བླ་མར་བསྟེན་ཞིང་གདམས་ཟབ་བཅུད་ཀྱིས་ལུས་སྟོབས་བརྟས། །

ཁུ་བོའ་ིཁྲི་ལ་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུས་ལན་མང་ཟློག་པ་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །

བལྟས་པས་མི་ངོམ་བརྟན་རླིང་ཆེ་ཞིང་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཀྱི་རྒྱན་བཟང་མཛེས། །

དཔྱད་པས་མི་དཔོག་ཐུགས་སྒམ་ཆེ་ཞིང་གཙུག་ལག་ཟུང་ལ་མཁྱེན་རབ་རྒྱས། །

གཞན་ལ་མི་སྐྲག་སོག་རྒྱལ་དམག་སོགས་ཅི་བཅོལ་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འདུག  །

ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྡེ་སྲིད་མཛད་ཅིང་མཁས་གྲགས་དར་ཆེན་མཁའ་ལ་ཕྱར། །

རྒྱལ་དབང་ཆེན་པོས་ཞིང་ཁམས་བརྗེས་ཀྱང་ཁོང་གི་མཚན་སྙན་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །

གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་ཕོ་བྲང་དམར་པོའ་ིདབུ་འཕང་བསྐྱེད། །

ཁ་བ་རི་པའི་རིག་པའི་མཛོད་དུ་སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་བཻ་ཌཱུ་ཡ། །

དཀར་སེར་སྔོ་སོགས་གདམས་པའི་ནོར་བུས་བར་མཚམས་མེད་པར་ཕྱུར་བུར་བཀང་། །

བླ་མའི་བཀའ་དང་ཡི་དམ་ལུང་སོགས་སྤྱི་དོན་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ཆེད། །

ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཞིང་གཞན་གཤེགས་པའི་གནས་ཚུལ་མི་ལོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་། །

གསང་རྒྱ་བསྒྲགས་དང་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་ཁྲི་ལ་འགོད་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་གཉིས། །

ཕལ་པའི་བློ་ལས་འགོངས་པའི་སྒོ་ནས་དྲུག་པ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཀོད། །

དྲུག་པར་ལྔ་པའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཚུལ་བཞིན་དུ། །

བསྐོར་བའི་རེ་བ་ཐུགས་ལ་འཆང་བཞིན་ཞི་དྲག་ཐབས་ཀྱིས་བཅུན་ན་ཡང་། །

གྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཅི་དགར་སྤྱོད་ཅིང་སྙན་མགུར་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བའི་ཚེ། །

ཐུགས་ངལ་སྟོང་གི་ལྷོ་སྤྲིན་འཐིབས་ཤིང་སུན་པའི་ཟེར་མ་ཅི་ཡང་འཚུབ། །
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སྡར་མས་དུས་གཏན་དུ་དཀྱེལ་ཡང་བྱེད་མི་བཏུབ་ལ། དཀྱེལ་ཡང་བྱེད་

པ་ནི་སྐྱེ་བུ་དམ་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན།

གྷན་དྷི།

ལྷ་མིང་འཛིན་པའི་ངན་གཡོའ་ིཀུན་རྟོག་ཆེས་ཆེར་འཁྲིགས་ཤིང་ཡོངས་སུ་གནག  །

ཚུལ་མིན་སྤྱོད་པའི་ངན་ཁག་འགེལ་བཞིན་གཡུལ་འགྱེད་དཔུང་གི་སེར་སྣ་དྲངས། །

བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་ཟིལ་མངར་རྒྱས་པ་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་མགོ་བོ་བཏོག  །

ཁ་བའི་ལྡུམ་ར་སྟོང་པར་སྣང་ཞིང་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་མིས་སྐྱོ་གླུ་བླངས། །

ལྔ་ཟུང་རིག་པའི་བཅུད་ཀྱིས་བལྟམས་པའི་འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་གསེར་གཡུའི་སྒྲོམ། །

ངན་སྤྱོད་གདུག་པའི་དཔུང་གི་བཅག་པའི་སྐྱོ་གཏམ་སྨུག་རླངས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །

རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པའི་ཤེས་ལྡན་སོགས་ཀྱི་ཡིད་སྤྲོའ་ིསྣང་བ་བག་ལ་ཡིབ། །

འནོ་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་བཟང་གྲགས་དཀར་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་མཐའ་བར་རྒྱས། །
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གྲྭ་ཤག་གི་ཕྱི་ནང་ལ་རྡུལ་མང་དུ་བབས

རྡུལ་གྱི་གསེང་དུ་ཁ་དོག་མེད་པའི་རས་གཟན་ཞིག་ཡོད

རྟེན་འབྲེལ་དང་སྟོང་པའི་ཐ་སྙད་དག་ནི

དགོང་མོ་དེའི་ཟླ་འདོ་རྙིང་པའི་གཟུགས་སུ

རབ་གསལ་གྱི་མཐོང་ནས་ག་ལེར་འཕྲོས

ཉལ་ཁྲི་སྒུཪ་བོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སུ་ཞིག་ཐང་ཆད་དེ་ཡོད

ཡིད་ཁམས་མི་དྭངས་བའི་མཚན་མོ་རེ་རེ

ཁོས་འདི་ལྟར་ཤི་བ་བཞིན་ཕར་ལ་བསྐྱལ་ཞིང

ཡར་ངོ་ཡི་ཟླ་འདོ་རྙིང་པ་དག་ལའང་ལམ་འཇུག་བྱ་མ་ཐུབ

རོ་ཧྲིངས་བ་ལྟ་བུ་མཚན་མོ་དང་ཉི་མ་མང་པོར

ཐ་སྙད་གཙུབ་བརྡར་གྱི་ཤོག་ལྷེ་རེ་འགའ་བསེད་ནས

འཆར་ཅན་གྱི་རྨི་ལམ་དག་ནི་གཏིང་བརྗེད་དུ་སོང་ཟིན

ད་ནི་ཅི་སྟེ ང་རང་ཡང་རྡུལ་ཡང་མོ་རེ་ལ་གྱུར་ནས

རྗེས་མེད་པར་གྲྭ་ཤག་དག་གི་སྒོ་ཤོད་དུ་འབབ་རན

ཅོག་ཙེ་འཐེང་བོ་དང་ ཉལ་ཁྲི་སྒུར་བོ  

དཔེ་དེབ་དྲེག་པ་ཅན་དང་ གློག་ཀླད་ཆག་རོ

མཁོ་ཆས་སུ་འབོད་འསོ་པའི་བེམ་པོ་འདི་དག་གིས

ང་རང་ཡང་ཡང་ཐང་ཆད་དུ་བཅུག་སྟེ

གློ་བ་ཉེ་བའི་མི་དག་གི་མིང་ཡང་འབོད་མ་ཐུབ

༢༠༡༤.༦.༡༢

༈ གྲྭ་ཤག

གཅེར་བུ་པ།
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ལམ་ཆེན་སྣེ་མོ་ཤར་གྱི་མཐའ་ལ་བརྐྱངས། །

སྒར་བའི་མི་ཚེ་སྐྱ་མོའ་ིལམ་ནས་ཟད། །

དགོང་མ་རེ་བཞིན་ཟླ་བ་སྔས་ལ་བཏགས། །

འདི་དུས་ཁོ་བོས་ཁྱེད་རང་དྲན་བཞིན་མཆིས། །

བྱེ་མའི་ཐང་ལ་རྔ་མོང་གོམ་ཁ་བརྟན། །

མི་མེད་ལུང་བར་རྟ་ཕོ་ཕྱི་ཐག་རིང་། །

བྲོ་ཁ་ཆད་ན་ལམ་རོགས་འཚིག་པ་ཟ། །

འདི་དག་ཡོད་ཚད་ང་ལ་ཆ་ཡོད་ཡིན། །

རྟ་ཕོའ་ིཁ་རུར་འཇུས་ནས་སྐྱེམས་ཆང་བཏེགས། །

སྲབ་མདའ་ལག་ཏུ་གཏད་དེ་ཡུད་ཙམ་ཧད། །

དེ་དུས་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་གིས་གང་སྨྲས་པ། །

སྐྱེ་བ་འདི་ལ་བདག་གིས་བརྗེད་མི་སྲིད། །

དགྲ་ལ་ཟོན་པའི་སེམས་ཁུར་ཉིན་མོའ་ིཟས། །

གཉེན་ལ་འཕྲེང་བའི་སྙིང་རླུང་མཚན་མོའ་ིགཉིད། །

སྐབས་རེར་སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་སྣང་ཚད་མེད་ཀྱང་། །

མིག་ཆུ་མི་གཏོང་ཉི་ཟླ་དཔང་དུ་གསོལ། །

༈ ཤར་འདུལ་དམག་དཔོན་འབྲོམ་སེང་གེ་དཔལ་གྱིས་ནང་མི་དང་འཛོམས་དུས་བྱས་པ།

རྫ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས། [ ཐེ་ཝན། ]
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དགུན་ཁའི་རུ་བ་ལྷོ་རུ་ཆ་མི་ཆ། །

ཁྱོག་ཐོང་དག་གི་འཐད་པས་ཐག་མི་ཆོད། །

གཏན་ཚིགས་དངོས་ནི་རྗེ་ཡི་བཀའ་ལུང་སྟེ། །

མཛའ་མོ་བདག་ལ་སྙིང་ཁྲེལ་མ་གནང་ཞིག ། 

བུ་ཆུང་རལ་བ་སིལ་མར་བསྙིལ་ལམ་ཅི། །

ཕ་ཡི་མདའ་གཞུ་ཁྱོག་པ་ནམ་ཙམ་ན། །

གཏན་གྱི་འདུན་མ་ཡོད་ཚད་ཁོ་ཡིན་གྱི། །

ཡི་གེའི་གྲྭ་དང་གཙུག་ལག་གཞུང་ལ་སློབས། །

ཁྲེལ་ལ་བརྩི་བའི་ཕ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་ལོབ། །

ལས་ལ་བརྩོན་པའི་མ་ཞིག་ཡིན་གྱི་ཟློས། །

ཁྱིམ་ལ་རན་པའི་བུ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཤོད། །

ཕ་བུ་མ་གསུམ་འཛོམས་པ་ཡོད་ཀྱི་སྨྲོས། །

ཤར་འདུལ་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པར་ད་དུང་རིང་། །

གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་ཅིས་ཀྱང་མཇལ་དཀའ་ན། །

མེ་ཏོག་སེར་ཆེན་དག་དང་སྦྲང་མ་བཞིན། །

སྐྱེད་ཚལ་བཟང་པོ་གཞན་ནས་མཇལ་བར་བྱེད། །
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རླུང་བུ་གཡུག་སྟངས་སྔར་བཞིན་ཡིན་ན་ཡང་། །

ལུས་ཀྱི་རྔུལ་ཆུ་བཞུར་སྟངས་གཞན་ཞིག་སྟེ། །

ཚ་བའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ཟུར་ཞིག་ན། །

གདོས་བཅས་ལུས་འདི་ཤིང་ལོ་རྙིད་པ་འདྲ། །

མེ་ལ་བསྡོངས་བའི་རླུང་གི་ཁ་ངོ་དམར། །

དྲོད་དང་འགྲོགས་པའི་ཆུ་ཡི་ཁ་རླངས་ཚ། །

ས་གཞི་བསྲེགས་མ་འདི་ཡི་པང་ཁུད་ན། །

བསིལ་བའི་སྐལ་བ་ཆད་པའི་ལས་ཀྱིས་མནར། །

ཡུལ་འདིའི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་སྨུག་གིས་བཟུང་། 

།ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་རྔུལ་ཆུས་གཤེར། །

སེམས་པའི་མཐིལ་ལ་ལྷུང་བའི་ཉོབ་སྣང་འདིས། །

རྒྱང་གི་ཁ་བ་དཀར་པོ་མིག་ལ་འདྲེན། །

རི་ཆུའི་མཛེས་པ་མཐའ་དག་རྡུལ་དང་འདྲེས། །

རྡུལ་གྱི་ཁ་དོག་སྐྱ་བོས་གནམ་ས་སྦྲེལ། །

སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་བོ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ཡིས། །

སྤྲིན་གྱི་གྲིབ་མ་འཁྱེར་བའི་རྗེས་ཤ ལ་མངོན། །

༈ ནམ་ཟླའི་ཁ་ངོ་།

གཡག་རྫི།

རྩྭ་ཤིང་འདབ་ལོ་སྣོལ་བའི་བར་དག་ནས། །

འབུ་སྲིན་སྐད་མགོ་མཐོ་བའི་མཚན་མོ་རེར། །

དྲན་པ་སྨག་ལ་འདྲེས་པའི་རྨི་ལམ་དག  །

ཚོར་བའི་རླུང་ཡན་ལྡང་བའི་གྲོང་ན་རྒྱུ། །

གནམ་གྱི་གཤིས་ཀ་འཐིབ་པའི་ཐུ་འགོ་ན། །

ས་ཡི་ཚ་དྲོད་ཁོལ་བའི་གདན་ཐོག་ན། །

རླུང་བུ་བསིལ་མོ་ཞིག་ལ་སྒུག་ནས་ཡོད། །

ཆར་བ་འཇམ་པོ་ཞིག་ལ་རེ་བཞིན་ཡོད། །

དུད་སྨུག་སྤྲིས་མ་བཞིན་དུ་ས་ལ་འཁྱིལ། །

ས་འདི་རླངས་པས་ཚོས་པའི་ཉིན་ཞག་ཁྲོད། །

སེམས་ཀྱི་གྲམ་ཐང་སྐྱ་བོ་སྤྲིན་ལ་དགའ། །

སྤྲིན་པ་ཆུ་རིས་ཅན་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ། །

ཉི་འདོ་ཚ་བོས་བྲབས་པའི་རྗེས་ཤ ལ་ན། །

དྲོད་ཀྱི་མེ་ལྕེ་རུམ་པའི་མཚན་ལྗོངས་སུ། །

ཉལ་གོས་ལུས་ལ་འབྱར་བའི་མལ་ནང་དུ། །

སེམས་པ་གཉིད་ལ་གླན་ཀྱང་རྒྱང་ལ་བཀྱེད། །
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གློག་ཞུའི་མིག་འདོ་འབྱེད་མ་ཟུམ་གྱི་མདུན། །

རླུང་འཁོར་ཤེད་ཀྱིས་འཁོར་བའི་མཐའ་ཞིག་ན། །

དྲན་པ་རྒྱང་ལ་འཁོར་བའི་རྣ་ལམ་དུ། །

ཁྱི་སྤྱང་ལྟོགས་པའི་ཟུག་སྐད་ཡང་ཡང་ལྷུང་། །

གྲོང་ཚོ་རྡོ་ཤན་མ་དེའི་འདབས་ཤིག་ནས། །

རླུང་དང་གྲིབ་མ་གཉིས་ལ་དུང་དུང་གིས། །

སྤྲིན་དང་ཆར་བ་གཉིས་ལ་ཆགས་ཆགས་ཀྱིས། །

གྲང་བའི་སྐད་ཆ་ཟློ་བཞིན་ནམ་ཟླ་བསྐྱལ། །

༢༠༡༤.༧.༨ 

ཕ་གཅིག་དྲིན་ཆེན་བླ་མ། ། 

མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག །

མི་མངོན་དག་པའི་ཞིང་ནས། ། 

བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་མ་འདོར། ། 

མཐའ་མེད་ཞིང་གཞན་གཤེགས་ནས། ། 

བགྲང་བྱ་དྲུག་གི་ཉིན་འདིར། ། 

ཤལ་ལུས་དྭ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས། ། 

ཁྱེད་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུའ།ོ །

ལྔ་རིག་འདབ་སྟོང་ཚལ་དུ། ། 

སེར་ཆེན་བུང་བ་ཁྱུ་ཡིས། ། 

༈ རྗེས་དྲན་སྨོན་ཚིག

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལོ་ངོ་དྲུག་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དུ།

མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན།

དངོས་བཤམས་མཆོད་སྤྲིན་སྒོ་ནས། ། 

ཁྱེད་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུའ།ོ ། 

གློག་འདོ་ཁྲ་ཆིལ་འགོ་ནས། ། 

དམར་སེར་བུ་སློབ་སྟོང་གིས། ། 

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ཕུལ་ནས། །

ཁྱེད་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུའ།ོ ། 

ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས། ། 

ཉམས་ཐག་འགྲོ་བའི་དོན་དུ། ། 

ཡང་སྤྲུལ་དུང་ཟླ་དཀར་ཆུང་། ། 

མྱུར་དུ་འཆར་བར་སྨོན་ནོ། ། 

༢༠༡༤.༥.༡༩
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སྙན་ངག་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན།

དཔལ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ནས། །

སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ཉམས་པ། །

ནོར་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་རིན་པོ་ཆེ། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་གཟི་བྱིན་མེད། །

དཔལ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་གཤེགས་པའི་ཤ ལ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མཇལ་བའི་ལམ། །

སྟག་ལུང་པའི་རྣམ་ཐར་སོ་དགུ་པོ། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་བདག་མེད་རེད། །

དཔལ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་སྒམ་པོ་པའི། །

ཐུགས་ཆོས་དབྱིངས་ཆེ་ལས་བབས་གྱུར་པ། །

བཀའ་ཕྱག་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་ཆེ། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་སུ་ཡིས་འཛིན། །

དཔལ་རྒྱལ་བ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེས། །

སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པར། །

གདམས་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་སུ་ཡིས་འཁྲིད། །

༈ རྗེ་བླ་མ་མེད་ན།

སྟག་ལུང་༸སྐྱབས་མགོན་རྩེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་རྫོགས་ལ།

ཞར་བཀོད་གཅིག

སྟག་ཕྲུག

དཔལ་རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །

མདོ་པདྨ་དཀར་པོར་ལུང་དུ་བསྟན། །

བྱང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་དགོན་པ་འདི། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་སྟོང་པ་རེད། །

དཔལ་ཆོས་སྐུ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ཡིས། །

དབྱི་ཤོད་དུ་རི་ཆེ་དགོན་པ་བཏབ། །

སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ས་གཞི་གནོན་ལེ་འདི། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་ལྷིང་འཇགས་རེད། །

དཔལ་སེང་གླིང་བྲག་སྐྱ་ལ་སོགས་པ། །

མཆོག་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཕུག ། 

མ་མཁའ་འགྲོའ་ིའདུ་གནས་རྫོང་ཆེན་དྲུག ། 

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་དབེན་གནས་ཙམ། །

དཔལ་ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དང་། །

ཆོས་སྲུང་དགེ་བསྙེན་གཡར་བདུད་དང་། །

མ་སྲིང་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་ཚོགས་ཀུན། །

རྗེ་བླ་མ་མེད་ན་ཕྲིན་ལས་བུལ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ངམ་ནག་པའི་མུན་ཁྲོད་ན། 

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་འཕྱུར། 

ངས་ནམ་མཁར་བལྟས་ཏེ་ཀི་རིང་བཏབ།

མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཞིག 

ལྗིད་ཏིག་གེར་པང་ཐོག་ན་ལྷུང་།

ཉི་མ་དེ་ནས་བཟུང་། ང་ལ་མེ་ཏོག་ཡོད། 

མེ་ཏོག་དམར་པོ། མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་མེ་ཏོག 

སེམས་ཀྱི་ཟབ་ས་ན་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་རྐང་གཅིག  

གང་དུ་སོང་ཡང་དྲི་ཞིམ་འཐུལ། ཁྱོད་ཁོ་ནའི་དྲི་ཞིམ།

ནམ་ཞིག་ཡིན་ཡང་མཛེས་སྡུག་ལྡན། ཁྱོད་ཁོ་ནའི་མཛེས་པ།

ང་ལ་ཁྱོད་ཡོད་པས། འདས་མ་ད་གསུམ་ལ་གོ་རིམ་མེད།

ང་ལ་ཁྱོད་ཡོད་པས། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་མེད།

ང་ལ་ཁྱོད་ཡོད་པས། རང་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་རྙེད། 

མེ་ཏོག་དམར་པོ། ལྷ་ཡུལ་ན་བཞད། མི་ཡུལ་ན་བབས། ང་ལ་མེ་ཏོག་ཡོད། མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཡོད། 

༈ ང་ལ་མེ་ཏོག་ཡོད། ཀི་རིང་དེ་གོ་ཨེ་བྱུང་།

དཔལ་སྟག་ལུང་ཆོས་ཀྱི་གྲྭར་གནས་ཤིང་། །

རྒྱ་གར་ནག་བོད་ཡུལ་སོ་སོ་ནས། །

གསོལ་འདེབས་ཀྱི་འ་ོདོད་འབོད་མི་དག  ། 

རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱིས་འབོར་སྲིད་དམ། །

དཔལ་བླ་མ་རྩེ་ཕ་རིན་པོ་ཆེ། །

ད་མ་བཞུགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་བཞེངས། །

སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་བྱོན། །

སྒོས་བུ་སློབ་བདག་ཅག་རྗེས་སུ་ཟུངས། །

༢༠༡༤.༡.༦
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སྙན་ངག་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན།

ཀྭ་ཡེ་གསོན་དང་ཆོལ་གསུམ་བོད་རིགས་རྣམས། །

ཀཱ་ལི་ཨཱ་ལིའི་བླ་སྲོག་ཉག་ཕྲ་འདིར། །

ཀ་བ་གདུང་ལྕམ་བཀྲ་བའི་སློབ་གླིང་ནས། །

ཀ་མད་སུམ་བཅུའི་རིག་གཞུང་ཐོས་པར་གྱིས། །

ཁ་བ་བོད་པའི་རིན་བྲལ་ནོར་བུ་ནི། །

ཁ་བའི་ཡབ་མེས་ཟུངས་ཁྲག་ཉིང་ཁུ་སྟེ། །

ཁ་བའི་ནང་ཆོས་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ལ། །

ཁ་བའི་གཅེས་ཕྲུག་ཀུན་གྱིས་བསམ་པར་བྱོས། །

ག་ཕྱི་ལོག་པའི་ལྟ་སྤྱོད་མ་ཡིན་པའི། །

ག་ལེར་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཐབས་ཤེས་ལ། །

ག་ཚོད་ནུས་ཀྱང་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཀུན། །

ག་ཆད་མིན་པར་ལྷོད་ལྷོད་སྒོམ་པར་མཛོད། །

ང་ཚོའི་ཁྱད་ཆོས་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་། །

ང་ཚོའི་གཅེས་ནོར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་། །

ང་ཚོའི་འཚོ་རྟེན་ཞིང་འབྲོག་ཕྱུགས་འབྲུ་སོགས། །

ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དགོས། །

༈ ཀ་རྩོམ་ཟུངས་ཁྲག་གི་རླངས་པ།

གཡུ་འབྲུག་དབང་རྒྱལ།

ཅ་འབྱིད་མིན་པའི་གཞིས་བྱེས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་། །

ཅ་ག་དག་པོས་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྲུངས། །

ཅ་ལག་ཕྲན་བུ་ཙམ་ལ་གཡུལ་མ་འཐབ། །

ཅ་ལེ་བ་ཡི་གཏམ་འཆལ་མ་གླེང་ཞིག །

ཆ་གཏེར་འཛུམ་མདངས་ཐུབ་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །

ཆ་ཚང་མདོ་སྔགས་ལུང་རྟོགས་ཟབ་ཆོས་དེར། །

ཆ་རྐྱེན་འཛོམ་པའི་སློབ་གླིང་དབེན་གནས་སུ། །

ཆ་ཤས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་སོགས་གོང་འཕེལ་གྱིས། །

ཇ་ལན་ཆུ་འཇལ་མ་བྱེད་ཕ་མ་ལ། ། 

ཇ་འ་ོཞིམ་ཟས་ཚིག་སྙན་ཞབས་གཡོག་དང་། །

ཇ་རེ་འཐུང་ཞོར་དགེ་བར་འབད་ནས་སུ། །  

ཇ་ཡུན་ཙམ་ཡང་སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤོངས། །

ཉ་སྟོང་ཚེས་བཟང་སྲོག་གཅོད་སོགས་སྤངས་ནས། །

ཉ་བྱ་འབུ་སོགས་ཚེ་ཐར་བྱེད་པ་དང་། །

ཉ་ར་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་རྟེན་གསུམ་མཛོད། །

ཉ་གར་དཀར་ནག་ཆོས་རྣམས་ལྕི་ཡང་ཕྱེས། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསྟན་པར་མོས་གུས་དང་། །

ཏ་ལེ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་དང་། །

ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་བཀའ་ལ་བརྩི་བཀུར་སོགས། །

ཏ་ཀུར་བརྟེན་པའི་རྒས་འཁོགས་བྱམས་སྐྱོང་གྱིས། །

ཐ་ཞན་མི་རིགས་དག་ལ་རོགས་རམ་དང་། །

ཐ་སྙད་གསར་པའི་ཚིག་ལ་བེད་སྤྱོད་དང་། །

ཐ་ཚིག་གང་བྱས་མི་འགལ་བག་ཡོད་ངང་། །

ཐ་མག་ཤ་ཆང་རྐུན་ཇག་འཕྲོག་སོགས་སྤོངས། །

ད་རེས་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་རུང་ཞིག  །

ད་ལྟར་རང་དབང་ཡོད་དུས་འབད་པ་གྱིས། །

ད་ལན་གཞན་དོན་ཅུང་ཟད་ཨེ་ནུས་ལྟོས། །

ད་ནི་མི་ལུས་དོན་ལྡན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །

ན་རྒ་སྐྱེ་འཆི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །

ན་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་ཉོན་ཀུན་འབྱུང་སྤོངས། །

ན་ཆུང་ཡིན་ཡང་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྒམོས། །

ན་ཡང་དུབ་པ་མེད་པར་ཤེས་ཡོན་སྦྱོངས། །

པ་ཡག་སྙིང་ནད་ཕན་པའི་སྔོ་སྨན་དང་། །

པ་རུར་རྩམ་པ་མར་ཕྱུར་ཕ་ཟས་མཆོད། །

པ་ལགས་བསླབ་བྱའི་བཀའ་ལས་མ་འདས་ནས། །

པ་ཊུའི་ཞབས་དྲུང་རིག་གནས་གང་རུང་སློབས། །

ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་ཚད་མེད་བཞི་རྣམས་སྒོམས། །

ཕ་མ་རིགས་དྲུག་ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་གྱིས། །

ཕ་ཤ ལ་རྗེས་འཛིན་དང་བཅས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་། །

ཕ་སྐད་དག་གཙང་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱིས་ཤོད། །

བ་ཉལ་མཛོ་གྲོད་དོར་ནས་སློབ་གླིང་ཞུགས། །

བ་དམ་གྲོ་ནས་ཞིང་དུ་སོ་ནམ་དང་། །

བ་ལང་འབྲང་རྣམས་ས་ཆུ་མ་རྩོད་ཅིག  །

བ་སོ་དཀར་པོའ་ིལྷག་བསམ་རྒྱན་ཕྲེང་ཐོགས། །

མ་ལུས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་། །

མ་འཚལ་མེད་ཕྱིར་མདོ་སྔགས་འཆད་ཉན་གྱིས། །

མ་ཡུལ་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་སྙིང་དབུས་ཆོངས། །

མ་བཅོས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་མཆོག་གསུམ་གྱིས། །

ཙ་ར་ཞིབ་འཇུག་ཡབ་མེས་གཅེས་ནོར་དང་། །

ཙ་རིའི་གནས་སོགས་ཕ་སའི་གནས་མཆོག་དང་། །

ཙ་ར་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་བརྟག་དཔྱད་མཛོད། །

ཙ་གེ་ཙིག་གེའི་དོན་དུ་འདིར་མ་གཡེང། །

ཚ་གྲང་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ལྟུང་དོགས་དང་། །

ཚ་གདུག་གནམ་གཤིས་འགྱུར་བས་འཕོྲད་བསྟེན་དང་། །

ཚ་ཆས་ཕྱི་མར་ཕན་པའི་ཉམས་ལེན་སོགས། །

ཚ་དྲག་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་འབད་བརྩོན་གྱིས། །
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སྙན་ངག་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན།

ཛ་རག་བུམ་པ་མི་རྟག་བརྗོད་པ་དང་། །

ཛ་རག་ནུ་འབུར་ཞེན་ཆགས་སྤོང་བ་དང་། །

ཛ་ལང་མི་མཐུན་སྤྱོད་པ་དོར་བ་སོགས། །

ཛ་ཡ་བདུད་བཞིའི་སྟོབས་ལས་རྒྱལ་བར་མཛོད། །

ཝ་ལེར་ཡིད་ངོས་དྲན་ཚད་འབྲི་བསམས་ཀྱང་། །

ཝ་མོ་བློ་ཁོག་ཞན་པས་མ་ཕོད་ལུས། །

ཝ་འབྲོས་མ་བྱེད་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ། །

ཝ་ལྤགས་འཇམ་མཛེས་བཞིན་དུ་སྙན་རྩོམ་ཕྲིས། །

ཞ་སྙུག་འབྲི་དེབ་རྒྱུན་དུ་ཕྱག་ཏུ་ཆོངས། །

ཞ་ལོང་མིན་ན་དུས་གསུམ་འཕེལ་འགྲིབ་དང་། །

ཞྭ་སེར་དམར་ནག་ཅན་གྱི་མཛད་རྣམ་སོགས། །

ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་བཞིན་དུ་དཔྱད་རྩོམ་ཕྲིས། །

ཟ་རྒྱག་སྤྱོད་སོགས་དོར་ནས་གནས་ལ་འབོད། །

ཟ་རྔམ་འཐུང་རྔམ་མང་ན་ངལ་བའི་རྒྱུ། །

ཟ་ཁུའི་ནད་སོགས་མི་ཡོང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས། །

ཟ་ཚོད་རན་ཙམ་བྱེད་ན་ལུས་སེམས་བདེ། །

འ་ཅག་མཛེས་ལྗོངས་ཕ་ས་ཤོར་བ་དང་། །

འ་འུར་བཀའ་ཁྲིམས་ལྕི་མོས་ནོན་པ་སོགས། །

འ་ཆད་འུ་ཐུག་གྱུར་ནས་ངེས་མེད་དུ། །

འ་ཡོ་འཁྱམ་བཞིན་སྤུན་ཟླ་མ་སྐྱོ་ཞིག  །

ཡ་རབས་བོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཉིན་རེར་ཉམས། །

ཡ་ཁོག་སྙིང་ཁར་ན་ཟུག་ཟླ་རེར་གཟེར། །

ཡ་ལན་འཚེ་མེད་ཞི་བདེ་འཛམ་གླིང་སྤེལ། །

ཡ་ངའི་ལས་དབང་འདི་ལས་བདེན་གསལ་སྨོན། །

ར་བ་གངས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་བོད་ཡུལ་དུ། །

ར་མ་ལུག་གི་སྐད་རིགས་མ་ཤོད་དང་། །

ར་རོའ་ིདུག་ཆང་ཤོ་བག་སྨད་འཚོང་སོགས། །

ར་ལང་ཆ་ལང་ཚུལ་མིན་མ་བྱེད་ཅིག  །

ལ་ལས་བོད་རིགས་བཟང་ཞེས་རོགས་རམ་བྱས། །

ལ་ལས་ངན་ཞེས་འཕྱ་སྨོད་རབ་བྱས་ཀྱང་། །

ལ་གཏམ་ལུང་གཏམ་སོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དཀའ། །

ལ་རྒྱ་མངའ་བའི་ཆོལ་གསུམ་མཐུན་སྒྲིལ་གྱིས། །

ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག །

ཤ་རུས་གཅིག་པའི་བོད་མིའི་སྙིང་ནོར་ཉིད། །

ཤ་ཞེན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཞི་བདེ་སྟེར། །

ཤ་ཚ་སྙིང་རྗེས་འགྲོ་ཀུན་འདམ་ལས་འདྲེན། །

ས་གསུམ་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་དཔུང་ཉིད། །

ས་ངོར་རྫོང་གསུམ་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་མཆོག  །

ས་སྐྱ་གོང་མ་མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་གྱིས། །

ས་ལམ་ཡོན་ཏན་སྨིན་གྲོལ་བདག་སོགས་སྩོལ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བཏང་བས་ཉོན་མོངས་ཡོངས་སུ་འཛིན་མི་འགྱུར། །

འཇུངས་པས་འཕགས་པའི་ལམ་མིན་ཉོན་མོངས་སྐྱེད། །

གང་ཞིག་སྦྱིན་པ་དེ་ནི་ལམ་གྱི་མཆོག །

དེ་ལས་གཞན་གྱུར་འཕགས་པའི་ལམ་ངན་གསུངས། །

ཕར་ཕྱིན་བསྡུས་པ་ལས།

ཧ་ཅང་རྗོད་བྱེད་བརྡ་དག་སྙན་ཚིག་དང་། །

ཧ་ལས་བརྗོད་བྱའི་དོན་སྙིང་རབ་དབུལ་བས། །

ཧ་རྒོད་འཕྱ་སྨོད་མཁས་པ་འགས་བྱེད་ཀྱང་། །

ཧ་ལམ་བདག་འདྲའི་རིགས་འགར་ཕན་སྙམ་བྲིས། །

ཨ་མའི་བུ་ཞིག་འཕགས་ཡུལ་སློབ་གླིང་ནས། །

ཨ་མཚར་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་ལྷག་བསམ་དབེན། །

ཨ་མར་ཕན་པའི་ཤེས་ཡོན་འཇོན་ཐང་མེད། །

ཨ་ལ་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་ཀ་ཕྲེང་བརྩམས། །

ཕ་ཆོས་ལུང་རྟོགས་ཉམས་པས་འཛིན་སྤེལ་གྱིས། །

ཕ་ནོར་ཕྱུགས་འབྲུ་གཉིས་ལ་འཚོ་སྐྱོང་གྱིས། །

ཕ་སྐད་ཐ་སྙད་གསར་རྙིང་བགྲོ་གླེང་མཛོད། །

ཕ་ཡུལ་དང་བྲལ་བདག་གིས་རེ་སྐུལ་ཡིན། །
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འཇིག་རྟེན་རྣམ་འདྲེན་མཁན་ཆེན་ངག་གི་དབང་། །

སྐུ་ཡི་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཕར་ཆེར་རྫོགས། །

རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །

མགོན་པོ་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། །

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དག་པའི་ཞིང་གཤེགས་པས། །

སྐལ་ངན་བདག་ཅག་འཁོར་བའི་འདམ་དུ་ལུས། །

སྐུ་དང་གསུང་དང་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལས་འདས། །

མགོན་མེད་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་ཡི་མུག་ལྡང་། །

ཉམས་རྟོགས་མངའ་བ་མདོ་སྲིབ་ཐུབ་བསྟན་པའི། །

གསུང་གིས་བྱིན་རླབས་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་གིས། །

དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་སོགས་ལ་དམ་ཆོས་བསྒྲགས། །

ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མཁན་ཆེན་སྙིང་ནས་དྲན། །

འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཕ་བླ་མ། །

ཁྱེད་མེད་འུ་ཅག་མགོན་དང་བྲལ་བས་ན། །

སློབ་འབངས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཆེར་གཟིགས་ནས། །

ཀྱེ་མ་མགོན་པོ་འཇིག་རྟེན་འདིར་འབྱོན་གསོལ། །

༈ བླ་མ་དྲན་པའི་རྒྱང་འབོད།

འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས། [ རྡེ་ར་ལྡུན། ]
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སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་རླན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྗེས། །

ཉིན་མཚན་མེད་པར་མ་ལྟར་བྱམས་བརྩེས་བསྐྱངས། །

ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་གི་དབུས་ནས་དྲན། །

ཀྱེ་མ་མགོན་པོ་སླར་ཡང་མྱུར་བྱོན་གསོལ། །

ཀྱེ་མ་བླ་མ་ཞིང་ཁམས་གང་དུ་བཞུགས། །

ཉམ་ཐག་ང་རོས་རྒྱང་ནས་རབ་ཏུ་འབོད། །

གསོན་དང་སྐྱབས་མེད་ཉམ་ང་བདག་ཅག་ཕྱོགས། །

ཀྱེ་མ་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས་སུ་འབྱོན་དུ་གསོལ། །

ཁྱེད་ནི་དག་པའི་ཞིང་དུ་བཞུགས་ན་ཡང་། །

ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་མགོན་པོའ་ིབུ་སློབ་རྣམས། །

མ་རིག་ཐག་པས་འཆིང་བས་ཀྱེ་མ་མ། །

སྐུ་དངོས་མྱུར་དུ་འབྱོན་ཅེས་སྙིང་ནས་འབོད། །

༢༠༡༤.༤.༡༩

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མཆོག་མཚང་ལ་རྒོལ་བ་ཡིན། 

གདམས་ངག་གི་མཆོག་མཚང་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡིན། 

ཇོ་བོ་རྗེ།
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ཆར་པ་ཤང་ཤང་འབབ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུས་སུ། །

གློག་འདོ་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་པ་རྒྱུ་སྐར་བཞིན་ཁྲ་ཞིང་། །

ཚོན་མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཆར་གདུགས་ཀྱི་འགོ་ཏུ། ། 

དཀར་འཇམ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་སྒེག་མ་ཞིག་མཐོང་ཐལ། །

ཆར་འབྲུ་ས་ལ་ཟགས་པའི་ཤ ར་ཤ ར་གྱི་སྒྲ་ཡིས། །

སྒྲ་འཛིན་རྣ་བའི་དབང་པོ་སུན་སྣང་གིས་ཉོབ་ཅིང་། །

ས་ནས་ཡང་ཡང་ཡར་བའི་འདམ་བག་དང་ཆུ་ཡིས། ། 

སྒེག་མའི་ཞབས་དང་གོས་མཐར་རློན་པ་རུ་བྱས་ཐལ། །

སྐྲ་ལོ་ཉག་མ་རེ་རེ་བསིལ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་ཅིང་། །

ཨ་གར་ཤིང་གི་དྲི་བསུང་གཟུཊ་སྐུ་ནས་འཐུལ་ཞིང།

ཆར་ཆུས་དར་སྲབ་སྦངས་ནས་སྐུ་ལུས་ལ་འབྱར་དུས། །

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་མཐོང་བའི་ལྟད་མོ་ཞིག་སྟོན་ཐལ། །

ཆར་པ་སིམ་སིམ་གསེང་ནས་བསམ་མེད་ཀྱི་རླུང་བུས། ། 

སྒེག་མའི་ཆར་གདུགས་དབང་མེད་བར་སྣང་དུ་ཁུར་ཞིང་། །

རླན་གཤེར་ཆུ་ཐིགས་རེ་རེ་ཞལ་རས་ལ་ཕོག་དུས། ། 

པདྨའི་གཟེགས་མ་ལྟ་བུ་མཛེས་བྱེད་དུ་གྱུར་ཐལ། །

༈ ཆར་འོག་གི་སྙིང་དམར།

ལྷ་ཆེན་ཞི་དར། [ ས་ར། ]
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གློ་བུར་གྲང་རླུང་ཤ ར་ཤ ར་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་ལྡང་པས། ། 

ཆར་ཆུ་སྒེག་མའི་གདོང་ནས་ཁྲོམ་ཁྲོམ་དུ་བབས་ཤིང་། །

ཚེམས་ཕྲེང་ཐམ་ཐམ་བྱེད་བཞིན་འདར་སིག་རེ་རྒྱག་དུས། ། 

གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་རེ་མངོན་ཐལ། །

དྲག་ཆར་རླུང་ནག་འཚུབས་ཤིང་སྨག་རུམ་དུ་གྱུར་པས། ། 

གཡུ་འབྲུག་ངར་སྐད་ལྷང་ལྷང་བར་མེད་དུ་སྒྲོག་ཅིང་། །

གློག་དམར་རབ་ཏུ་འཁྱུག་པའི་སྐད་ཅིག་གི་ཁྲོད་ནས། ། 

གསལ་ལ་མི་གསལ་སྒེག་མའི་ཞལ་རས་དེ་མཛེས་ཐལ། །

སུན་སྣང་ཞེད་སྣང་ལྡན་པའི་དྲག་ཆར་དེ་བབས་ཤིང་། །

གློག་འདོ་འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག་ཅིང་འབྲུག་སྐད་ཀྱི་ཚག་སྒྲས། ། 

སྙིང་ཆུང་འཕག་འཚག་བྱེད་བཞིན་ཀྱེ་ཧུད་ཅེས་འབོད་པའི། 

འཇིགས་སྐྲག་སྐད་ཤ གས་དེའང་སྙན་མོ་རུ་གྱུར་ཐལ། །

གློ་བུར་གྲོང་ཁྱེར་ཆར་པ་ཉིལ་ཉིལ་གྱིས་ཟིང་ཞིང་། ། 

སྔངས་ཤིང་གནམ་ངོ་འདི་ལ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་གཟིགས་ནས། ། 

སྐྲ་ལོ་ཤམ་ཤམ་སྐྱོད་པ་རླུང་ཆེན་གྱིས་དཀྲུས་ཚེ། །

ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཟུང་ཡང་མོ་ཕར་ཙམ་ལ་འཁྱོར་ཐལ། །

རླུང་དང་ཆར་པས་སྦངས་ཤིང་འཛུམ་ཁུག་གི་གསེང་ནས། ། 

དཀར་ལ་དམར་བའི་འདོ་མདངས་རེ་རེ་བཞིན་འཕྲོས་ཤིང་། ། 

དར་ཤམ་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ་བའི་བར་དག་གི་མཚམས་ནས། ། 

ཆར་འབྲུ་ཟིམ་ཟིམ་འབབ་པའི་སྒྲ་ཚོགས་ཀྱང་སྙན་ཐལ། །

༢༠༡༤.༥.༡༥ 
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འཛམ་གླིང་འགྲོ་ཀུན་དུཿཁས་མནར་བའི་དུས། །

དུས་གསུམ་སྐུ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །

དུས་ངན་སྙིགས་ལྔའི་ཚ་གདུང་ཞི་བྱེད་པའི། །

གདུགས་དཀར་འཛིན་པ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

ཡངས་པའི་འཛམ་གླིང་འགྲོ་ལ་བརྩེ་འཛུམ་གཟིགས། །

རང་གཞན་དོན་རྣམས་སྙིང་རྗེའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས། །

སྒྲུབ་བཞིན་མཛའ་བརྩེ་དཔལ་ལ་འགོད་མཛད་ཀྱི། །

མིག་མི་འཛུམ་དངོས་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

མེས་པོའ་ིགཅེས་ནོར་གངས་ཅན་རིག་པའི་གཞུང་། །

མ་ལུས་ཁྱེད་ཐུགས་ཡངས་པར་རབ་ཆུབ་ནས། །

མི་ཟད་ཀུན་ལ་འཇོ་བའི་གཏེར་དང་མཚུངས། །

རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

འདམ་སྐྱེས་པདྨོར་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ལྟར། །

རང་དོན་ཞེན་བྲལ་གཞན་དོན་འདབ་སྤྲས་ཏེ། །

གདུལ་བྱ་བུང་བའི་ཚོགས་ཀུན་རབ་བསྡུ་བའི། །

འདབ་བརྒྱད་པདྨོ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

འཛམ་གླིང་ཁྱོན་འདིར་རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་ལས། །

གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་གཏོད་ནས། །

༈ བསྟོད་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་རང་མདངས་ལ་སྦྱར་བ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་

མཚོན་བཞུགས་སོ། །

གློ་གྲྭ་ཉི་མ་ཚེ་རིང།
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ཀུན་གྱིས་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་མངའ་གསོལ་བའི། །

དཀར་གཙང་དུང་ཟླ་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་ཐུབ་བསྟན་ཉིང་བཅུད་གང་། །

གསལ་བར་རྟོགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པོ་ཡིས། །

གོང་འགོ་འབྲེལ་ཆགས་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་གནས། །

དཔལ་བེའུ་མཚན་པའི་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའ་ིསྙན་པ་སྲིད་ན་གྲགས། །

བསླབ་གསུམ་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་འདི་ཕྱིའི་མགོན། །

རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་བར་མི་བསྙེངས་སྤོབས་པ་ཅན། །

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

ཁྱེད་ཀྱི་ལེགས་གསུང་དོན་གྱི་ཟེགས་མ་རེས། །

ཤར་ནུབ་མཁས་ཀུན་ཡིད་དབང་རབ་ཕྲོགས་ཏེ། །

ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཁྲི་སྟོང་ལེགས་ཕུལ་ནས། །

ཆོས་འཁོར་སྐོར་ལ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་འདེབས། །

གསང་གསུམ་ཁྱེད་སྐུར་དོན་རྐྱེན་ཕྲ་མོ་ཙམ། །

མི་མངའ་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །

དུག་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་རུ། །

ཚད་མེད་བཞིས་ཕྱུག་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

འདི་ལྟར་ཚུར་སྣང་ཙམ་གྱིས་བསྟོད་པའི་དགེས། །

མགོན་པོའ་ིཐུགས་བཞེད་འབད་མེད་རབ་གྲུབ་སྟེ། །

བླང་དོར་བཀའ་སློབ་ཆུ་གཏེར་རབ་བབ་ནས། །

བདག་སོགས་མ་རིག་དུག་ལྔ་ལེགས་འདག་ཤོག །
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ཚིག་ལ་འཁྲི་བ་སྟེ་རྙོག་ལ་རིང་བ་ཚོར། །

སེམས་པ་གཏིང་ནས་ཉོབ་ཚང་མ་ཁམས་མོས་གཅིག །

སྐད་ཅ་དུད་ཁུ་སྟེ་མངོན་གསལ་ཤི་རོ་རྣམས། །

ངས་ཀྱང་ལམ་སང་ཤེས་ཚང་མས་དེ་བཞིན་ངེས། །

དེ་བྱིངས་མཁས་པ་ཚོའི་རིགས་ལམ་ཆེན་མོ་རུ། །

སུ་ཞིག་ཀྱག་ཀྱོག་གིས་ཕེབས་ཀྱང་དང་བ་འདྲེན། །

གང་ཞིག་མཚར་མཚར་གྱིས་མཆོང་ཡང་བློ་ལ་འབབ། །

མི་འདྲ་མི་འཐད་ཅེས་སུ་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུ། །

གློ་བུར་སྒོ་ཐེམ་བརྒལ་ཕྱི་རུ་སླེབ་པ་འམ། །

ཧོབ་དེ་སྒོ་རུ་ཡོང་འདྲ་མིན་མཐོང་མ་ཐག །

ཚ་ལོང་གྲང་ལོང་མེད་ཅིག་ཅིག་འུར་སྲིད་ཀྱང་། །

ག་ལེར་ལྟོས་སྡོད་དང་དེ་འང་དེ་ཙམ་རེད། །

དག་སྣང་ཤེལ་གོང་ངོས་འཆར་བ་ལོས་ཡག་ཏེ། །

ཆོས་འབྲེལ་བླ་བརྒྱུད་སོགས་བརྩི་རྒྱུ་སྤྲོས་བྲལ་ཡང་། །

༈ དབུགས་འབྱིན་པ།

དཔེ་དེབ་ལ་གཡེང་བའི་སྐད་ཅ་ལྷག་མ།

མགྲིན་སྒྲ།
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མཚམས་རེར་ཡིད་དབང་འཕྲོག་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྟེར། །

སྐབས་རེར་སེམས་པ་སྒུལ་སྐྱོ་ཤས་ཚད་མེད་སྦྱིན། །

རིག་ཚན་ཁ་ཁ་ལ་རོ་བཅུད་སོ་སོ་རེ། །

གསུང་སྒྲོས་སོ་སོ་ལ་སྙན་ཆ་ཁ་ཁ་རེ། །

ཁ་ཁ་སོ་སོ་ཡི་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པ་ང་། །

སྐྱེས་པའི་དོན་གོ་ཉིད་འདི་ནས་ཨེན་ཙམ་བྱུང་། །

རླུང་བུས་བྱ་སྤུ་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱེད་པའམ། །

ཤོག་བྱར་རླུང་བུ་ཡིས་གསོན་ཤ གས་གནང་བ་སྟེ། །

ག་ས་གང་དུ་འཁྱེར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །

འདི་ལ་ཤོག་བྱ་ཞེས་ལབ་ན་ང་ཤོག་བྱ། །

འདི་ལ་སྐྱོ་བ་མིན་ང་ནི་མི་སྐྱོ་འ།ོ །

འདི་ལ་ཞེད་པ་གང་ང་ནི་མི་ཞེད་དེ། །

སྐད་ཅའི་ཉིང་ཁུ་དག་འདི་ལ་ག་ལེར་འཛག

གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཐད་ཀར་གྲོན་མི་ཤེས། །

གནམ་གྱི་མཐོངས་དབྱིངས་སུ་ཤེས་བྱ་ལིང་ལིང་འཕུར། །

གཤོག་འགྱུར་རེ་རེ་ལ་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་རྫོགས། །

ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་ཅིག་གནས་ཁང་ཇི་ལྟར་བཅའ། །

བློ་ཡི་ཆུ་མིག་འདི་མུན་པར་བཏབ་ན་འཕམ། །

མཁས་ཆེན་མི་ཆེན་དང་རུས་ཆེན་རྒྱུད་བཟང་ཞེས། །

ལོ་རྒྱུས་མོག་པོ་ཚོར་རང་སེམས་རྟག་པར་མུག
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ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ་བསམ་གཞིག་སྟོང་ཕྲག་

བྱོས། འོན་ཀྱང་ཐག་བཅད་རྗེས་དཀའ་ཚེགས་སྟོང་ཕྲག་

ཕྲད་ཀྱང་ཕྱིར་ཤིག་མ་བྱེད།

ཧིཊ་ལར། (Hitler 1889_1945)

ང་ལ་བྲིས་ཟིན་གཙོ་འབྲི་མཁན་གཏན་མི་གཙོ། །

ལེན་རེར་མཁོ་མཁོ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་རྟ་མོག་སྤུ། །

ར་རི་ཉག་ཉོག་ཅག་ཕར་ལ་བརྒལ་རྗེས་སུ། །

རང་ཆས་གཤོག་པ་འདི་བག་ཡངས་གཡོབ་པར་མོས། །

ཤེས་བྱའི་སྦྲང་ཆར་རྣམས་ཕྱོགས་མེད་འཇོ་རོགས་དང་། །

རང་དབང་ལྡུམ་ར་འདི་ཅིའི་ཕྱིར་རྩ་གཏོར་བྱ། །

༢༠༡༣.༡༠.༥





སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བུ་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་  ཡ་མཚན་དངོས་བྱུང་གི་དཔང་རྟགས་གསོན་པོ།
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སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

‘‘ཆེས་མཐོ་བའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནི་བཟོད་

བསྲན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།’’ 

ཧེ་ལན་ཁེ་ལར་གྱིས།

ཧེ་ལན་ཁེ་ལར་ནི་༡༨༨༠ཟླ་༧ཚེས་༢༧ཉིན། ཨ་རིའི་མངའ་

སྡེ་ཨ་ལ་བྷ་མའི་ནུབ་བྱང་གི་ས་ཁུལ་ཏྲུ་སི་ཁུམ་བྷི་ཡ་

ཞེས་པའི་གྲོང་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཐོག་མར་སྐྱེས་

སྐབས་སུ་བྱིས་པ་སྤྱི་འགྲསོ་ལྟར་དབང་པ་ོཚང་ཞིང་ཡིད་

དུ་འངོ་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་མོའ་ིཁྱིམ་ཚང་འབྱོར་

ལྡན་ཞིག་མིན་ཡང་ས་ཞིང་གི་ཁེ་ལས་དང་ཨ་ཕའི་ཡངོ་

འབབ་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འཚོ་རྟེན་ལ་དཀའ་ངལ་མེད། 

ཧེ་ལན་གྱི་ཨ་ཕ་ནི་གྲོང་ཁུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་

རྩམོ་སྒྲིག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་<<བྱང་གི་ཨ་ལ་བྷ་མི།>>ཞེས་

པའི་བདུན་རེའི་གསར་ཤོག་དེ་ཁོང་གིས་འདོན་བཞིན་

ཡོད། ཨ་མས་ཀྱང་བྱ་ཕག་གསོ་སྐྱོང་སོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་

ཚང་གི་ཡོང་འབབ་ལ་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཐུབ། ད་དུང་ཧེ་

ལན་ལ་ཨ་མ་མི་གཅིག་པའི་ན་ཚོད་སྨིན་པའི་གཅེན་

པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། དེས་ན་ཧེ་ལན་ཚང་ནི་དྲོ་སྐྱིད་ལྡན་

༈ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཡ་མཚན་དངོས་བྱུང་གི་དཔང་རྟགས་གསོན་པོ།

སྒྱུར་སྒྲིག་པ།  མི་གསོན་པོ།

ཞིང་དགའ་སྤྲོས་ཁེངས་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡ་རབས་ཤིག་

ཡིན་ཞེས་བཤད་ཆོག འནོ་ཏེ་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་

ལ་ཧེ་ལན་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་དགུ་ལོན་པའི་སྐབས་སུ་

མོ་ལ་ནད་དྲག་པོ་ཞིག་གིས་ཟིན་ཞིང་དུས་སྐབས་དེའི་

སྨན་པས་ཀླད་ཚད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་ཀྱང་ནད་དེ་

དམར་ཚད་དམ་ཀླད་སྤྱིའི་གཉན་ཚད་ཡིན་ངེས་ཞེས་

དེང་དུས་ཀྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད། ཧེ་ལན་ནད་

དེས་ཟིན་ནས་ཕལ་ཆེར་འཆི་ལ་ཉེ་ཞིང་སྨན་པས་ཀྱང་

འཆི་ཐག་བཅད། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་འཆི་རྒྱུ་ལས་

འོས་མེད་སྙམ་སྟེ་སེམས་སྡུག་གིས་ཟིན་པའི་སྐབས་

སུ། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་གཉན་ཚད་དེ་རིམ་བཞིན་

ཞི་འཇམ་དུ་གྱུར་སངོ་བས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱང་དགའ་སྤྲསོ་

ཁེངས་བཞིན་སྨན་པ་ལ་བསྐྱར་བསྟེན་བྱས་པས་སྨན་

པས་ཀྱང་ནད་དྲག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས། འནོ་ཏེ་ཉིན་

ཤས་རྗེས་སུ་ཧེ་ལན་གྱི་རྣ་བ་དང་མིག་ལ་ཨ་མ་དོགས་

འཚབ་སྐྱེས། དེ་ནི་ཨ་མས་དགོང་ཟས་དུས་ཀྱི་བཟའ་

བཏུང་གི་བརྡ་རུ་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ་དང་མིག་མདུན་དུ་

ལག་གཡུགས་བྱས་པ་སོགས་ལ་ཧེ་ལེན་གྱིས་སྣང་བ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཡེ་ནས་མེད་པས་སོ། །གང་ལྟར་ནད་གཞི་དྲག་པོ་དེའི་

འཇུག་འབྲས་སུ་ཧེ་ལེན་ནི་རྣ་བས་མི་གོ་ལ་མིག་གིས་

མི་མཐོང་བའི་འོན་ལོང་གཉིས་ལྡན་གྱི་བྱིས་པ་ཉམ་

ཐག་ཅིག་ཏུ་གྱུར། འགྲོ་བ་མི་ལ་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆེ་

བའི་དབང་པོ་ལྔ་ལས་གཉིས་བེད་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ཧེ་

ལེན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཏེ་ཁོང་

ཁྲོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གཞན་ལ་

རྡེག་པ་དང་སོས་འབྲད་པ། བཅའ་དངོས་སོགས་གཏོར་

གཤིགས་བྱེད་པ། ད་དུང་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་འདོད་

བྱེད་དུ་མ་བཅུག་ཚེ་ངུ་བ་སོགས་ཧེ་ལེན་གྱི་ཁྱིམ་མི་

ཡོངས་ལ་ཟིང་ཆ་ཧ་ཅང་བསླངས། ཟིང་ཆ་དེ་དག་ཞོད་

འཇགས་སུ་གཏངོ་བར་ཧེ་ལེན་ལ་ཀ་ར་སགོས་སྟེར་ནས་

གང་འདོད་བྱེད་དུ་གཞུག་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཐབས་ཤེས་མ་

རྙེད། ཧེ་ལེན་གྱི་གཅེན་པོ་ནི་མོ་ལ་སུན་ནས་རྟག་ཏུ་ཕ་

མ་ལ་ཧེ་ལེན་སོྨྱན་པ་དང་ཛ་དྲག་ཅན་དག་བཅལོ་ཡུལ་

གྱི་དོ་དམ་ཁང་ངམ་བཟང་བཙོན་ཁང་དུ་གཞུག་རྒྱུར་

རེ་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་ཧེ་ལེན་གྱི་

གཉེན་ཉེ་མང་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཀྱང་ཧེ་ལེན་གྱི་ཕ་

མས་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པས་བཟའ་མི་ནང་ཁུལ་ལའང་

རྟག་ཏུ་འཁྲུག་རྩདོ་ཤརོ་བའི་གནད་དནོ་དུ་གྱུར། དེ་ལྟར་

གཉན་ནད་དྲག་པོ་དེས་ཧེ་ལེན་གྱི་མིག་དང་རྣ་བ་མེད་

པར་བཟོས་པ་མ་ཟད་ཧེ་ལན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བདེ་སྐྱིད་

ཀྱང་མེད་པ་བྱས།

ཧེ་ལེན་གྱི་ཕ་མས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་སྤྱད་

དེ་སྨན་པ་མང་པོར་བསྟེན་ཀྱང་སྨན་པ་ཡོངས་ཀྱིས་

གཅིག་གྱུར་གྱིས་ཧེ་ལན་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་འནོ་ལོང་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ལས་སློབ་སྟོན་གཞན་མེད་པའི་ལན་བཏབ་

པས་ཕ་མ་གཉིས་ནི་སེམས་སྡུག་གི་ཀློང་དུ་ཚུད། ཧེ་

ལན་ལོ་ངོ་དྲུག་ལ་སོན་དུས་ཧ་ཅང་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་ལ་

འཚུབ་སྤྱོད་ཆེ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་མོས་ཁྱིམ་གྱི་

ལྡེ་མིག་སོགས་བརྐུས་ནས་སྐབས་འགར་ཁང་པའི་ནང་

སྒོ་མདན་ཏེ་ཁྱིམ་མི་གཞན་ནང་དུ་ཡོང་མི་བཅུག་པ་

དང་། སྐབས་འགར་ཕྱི་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་ནང་མི་ཕྱི་རུ་འགྲོ་

མི་འཇུག་པ་སོགས་བཟའ་མི་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་

ཅང་གཏད། འནོ་ཏེ་དཀའ་ངལ་དང་ཟིང་ཆ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་ཧེ་ལན་གྱི་ཕ་མ་ལ་སློབ་སྟོན་པ་ཆེན་མོ་ཨེ་ལེཀ་སི་

ཨན་དར་གྱིས་ཧེ་ལེན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དགེ་རྒན་

བཙལ་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་དགོས་པའི་གྲོས་འགོ་བཏོན། 

ཨེ་ལེཀ་སི་ཨན་དར་ནི་འཇིག་རྟེན་འདིར་

ཆེས་ཐོག་མའི་ཁ་པར་བཟོ་མཁན་དེ་ཡིན་ལ་ཨ་རིའི་

ཕྱོགས་སུ་སྙན་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ད་དུང་ཁོང་གི་ཨ་མ་ཡང་འནོ་པ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས་འནོ་ལོང་སོགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དག་

གི་ཆེད་དུ་ཁོང་གིས་ཞིབ་འཇུག་མཛད་པ་དང་། ཕྱག་

ལས་གཞན་ཡང་གནང་བཞིན་ཡདོ་སྟབས་ཁངོ་གི་སླབོ་

སྟནོ་ལྟར་ཧེ་ལེན་ཕ་མས་དགེ་རྒན་གདན་ཞུ་ཡི་རེ་སྐུལ་

གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་མངའ་སྡེ་མེཀ་སི་ཆུག་སི་ལ་ཡདོ་པའི་པེར་

ཀིན་ལོང་བའི་སློབ་གྲྭའི་འགོ་གཙོ་ལ་བསྐུར། ལོང་བའི་

སློབ་གྲྭ་དེའི་འགོ་གཙོ་མི་ཁལ་ནས་ཆེད་དུ་བཀོད་སྒྲིག་
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སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

གནང་སྟེ་པེར་ཀིན་སློབ་ཟུར་ཨན་སུ་ལི་ཝན་ཞེས་པའི་

ལོ་ན་ཆུང་བའི་བུད་མེད་དགེ་རྒན་ཞིག་བཏང་གནང་

མཛད། དགེ་རྒན་ཨན་སུ་ལི་ཝན་ཡང་མིག་གིས་རབ་

རིབ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ལོང་བ་ཞིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་

དེས་མོ་རང་ལ་ལོང་བའི་མྱོང་ཚོར་གྱི་ཉམས་མྱོང་ཟབ་

མ་ོལྡན་པས་ཧེ་ལེན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱིས་

སློབ་སྦྱོང་ལ་བསྐུལ་རྒྱུའི་སེམས་ཤ གས་དང་ལྷག་བསམ་

ལྷད་མེད་སྐྱེས། 

དེས་ན་༡༩༨༧ཟླ་༣ཚེས་༣ཉིན་ཧེ་ལེན་གྱི་མི་ཚེ་

ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བའི་

ཀྱོག་མཚམས་ཤིག་སྟེ་དགེ་རྒན་ཨན་དང་མཇལ་བའི་

ཉིན་མོ་དེ་ཡིན་ལ་ཉིན་མོ་དེ་ཧེ་ལན་གྱི་མི་ཚེ་ལ་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་འདོ་སྣང་འདྲེན་པའི་སྐྱ་རེངས་ཐོག་མ་དེ་ཤར་

བ་ཡིན། རྒན་ཨན་ལགས་ཀྱིས་ཆེས་ཐོག་མར་ཧེ་ལན་

མཐོང་དུས་མོ་རང་གིས་ཆེད་དུ་ཧེ་ལན་ལ་ཉོས་པའི་

རྩེད་ཆས་རས་ཨོ་ལོ་དེ་ཧེ་ལན་གྱི་ལག་ཏུ་བཞག་པས་

ཧེ་ལན་གྱིས་མོ་རང་གི་ཨ་མ་རེད་སྙམ་ནས་ཨན་གྱི་

ལག་པ་ནས་བཟུང་སོང་། ཨན་གྱིས་ཧེ་ལན་གྱི་སྐེ་ལ་

འཐམ་འཁྱུད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཧེ་ལན་གྱིས་ཨ་མ་མིན་

པར་ཤེས་ནས་རྦུད་རྒྱག་བཏང་བས་ཨན་གྱིས་ཧེ་ལན་

ནི་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞིག་ལས་འོན་ལོང་རྒྱུན་

ལྡན་བ་ཞིག་མིན་པར་རྟོགས། 

དགེ་རྒན་ཨན་གྱིས་ཧེ་ལེན་ལ་སྐད་ཡིག་བསླབ་

རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་བཤད་པས་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ཧང་སང་

ནས་སྐད་ཡིག་ཇི་ལྟར་བསླབ་རྒྱུའི་བཀའ་འདྲི་ཞུས། རྒན་

ཨན་གྱིས་སྐད་ཡིག་ནི་མི་ཚེའི་འཚོ་གནས་ཐོག་གལ་

ཆེན་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ངེས་པར་དུ་སློབ་དགོས་

ལ་ཤེས་རབ་ནི་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡིན་པས་ངེས་

པར་དུ་མིག་དང་རྣ་བར་བརྟེན་དགོས་པའི་ངེས་པའང་

མེད་ཅེས་བཤད། ཧེ་ལན་གྱི་ཕ་མས་ཨན་ལགས་ནི་ཧ་

ཅང་གཤིས་རྒྱུད་གྱོང་བའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡིན་པར་ཤེས་

ཀྱང་རང་གི་བུ་མའོ་ིཆེད་དུ་མའོ་ིའདདོ་པ་དང་བསྟུན་རྒྱུ་

མོས་མཐུན་བྱས། ཨན་གྱིས་ཉིན་དང་པོ་རས་ཨོ་ལོ་ཞེས་

པའི་ཚིག་འདི་ཧེ་ལན་ལ་བསླབས། (རས་ཨོ་ལོ་ནི་རས་ཀྱིས་

བཟོས་པའི་བྱིས་པའི་འདྲ་གཟུགས་སམ་རྩེད་ཆས་ལ་ཟེར་ཞིང་དེ་ཉིད་དབྱིན་ཡིག་

ཏུ་སྦྲལོ་dollཞེས་པ་འདི་ཡིན།) dollསྦྲལོ་ཞེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་འདི་

ཉིད་རྒན་ཨན་གྱིས་མཛུབ་མ་ོཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་

བཟོས་ནས་ཧེ་ལེན་གྱི་ལག་མཐིལ་དུ་རེག་བཅུག་པ་མ་

ཟད་ཧེ་ལན་གྱི་མཛུབ་མོའང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབྱིབས་

བཟསོ་ཏེ་སྐྱར་སྦྱངོ་ནས་ཡང་སྦྱངོ་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟེ་རས་

ཨོ་ལོ་ཡི་མིང་ཧེ་ལན་གྱི་སེམས་སུ་ངེས་ཐབས་བྱས། 

ཉིན་གཉིས་པ་ཨན་གྱིས་cakeཁེག་ཀི་འམ་

སྤྲི་གོར་གྱི་མིང་བསླབས། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཧེ་ལེན་ཆེས་

དགའ་ཤོས་དང་དོ་སྣང་བྱེད་ཤོས་ནི་རྩེད་ཆས་རས་ཨོ་

ལོ་དང་སྤྲི་གོར་ཡིན་སྟབས་དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ཧེ་ལན་

གྱི་བློ་ཁ་སྐད་ཡིག་ཕྱོགས་སུ་དྲང་རྒྱུའི་ཐབས་བཀོད་

འཐེན། འནོ་ཏེ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་མིག་དང་ཉན་བྱེད་ཀྱི་རྣ་བ་

གཉིས་ཀ་མེད་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་ཡི་གེ་སློབ་རྒྱུ་ནི་

ལས་སླ་མོ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུད་རིམ་དེ་དག་གི་ནང་

དུ་དགེ་རྒན་དང་དགེ་ཕྲུག་གཉིས་ཀ་ལ་དཀའ་ངལ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཚད་ལས་འདས་པ་འཕྲད། སྐབས་རེར་ཧེ་ལན་གྱི་ཕ་མ་

ཡང་སེམས་ཤ གས་ཆག་ནས་མོ་ལ་ཡི་གེ་བསླབ་རྒྱུ་དེ་

འགྲུབ་མི་སྲིད་པའི་གནད་དནོ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་རྒན་

ཨན་ལགས་ལ་ལས་དོན་དེ་ཕྱི་གཤོལ་བྱ་རྒྱུར་རེ་བསྐུལ་

ཞུས། ཁྱད་པར་དུ་ཉིན་ཞིག་ཧེ་ལན་གྱི་ཨ་ཕས། ངའི་བུ་

མོའ་ིལས་དབང་འདི་ལྟར་དུ་བསྐོས་ཟིན་པས་མོ་ལ་ཡི་

གེ་སློབ་རྒྱུ་ནི་ཁྱི་ཕྲུག་འདི་ལ་ཡི་གེ་སློབ་རྒྱུ་དང་ཁྱད་

པར་མེད་ཅེས་མདུན་གྱི་ཁྱི་ཕྲུག་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་

ཏེ་བཤད། རྒན་ཨན་ལགས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བས་ཁོང་

ཁྲོ་ཆེན་པོས་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་བུ་མོའ་ིནུས་པ་ལ་ཚོད་

འཛིན་དང་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་ཁོང་ལ་གཤེ་

གཤེ་བཏང་། ད་དུང་ཁོང་གིས། ཧེ་ལན་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་

དང་བློ་རིག་ལ་བསམ་ཚེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ་ཁོ་མོས་འགན་དེ་ཁུར་ཐུབ་ཅེས་

བཤད། 

རྒན་ཨན་ལགས་ཀྱིས་ཡི་གེ་སློབ་རྒྱུར་འབད་

བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་ཀྱང་ཧེ་ལེན་ལ་གོ་བརྡ་ལེགས་པོ་

ཞིག་སྤྲད་མ་ཐུབ། འནོ་ཀྱང་ཨན་ལགས་སེམས་ཤ གས་མ་

ཆག་པར་ཉིན་ལྟར་ཧེ་ལན་གྱི་ལག་མཐིལ་དུ་མཛུབ་རིས་

འབྲི་བ་དང་ཧེ་ལེན་གྱི་མཛུབ་མ་ོལའང་མཛུབ་བརྡ་བྱེད་

རྒྱུ་བསླབས་པ་མ་ཟད་ཧེ་ལན་གྱི་ཀུན་སྤྱདོ་ལའང་འགྱུར་

བ་གཏང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས། ཧེ་ལན་གྱིས་གོ་དོན་ཆ་

ཚང་མ་རྟོགས་ཀྱང་མཛུབ་བརྡ་བྱེད་པ་དང་མཛུབ་རིས་

འབྲི་བ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ། འནོ་ཏེ་ཀུན་སྤྱོད་ལ་འགྱུར་བ་

གཏོང་འདོད་མེད་པར་ཉིན་ལྟར་འཚུབ་སྤྱོད་ཁོ་ན་བྱས་

པས་རྒན་ཨན་གྱིས་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་སྐབས་འགར་

མཛུབ་བརྡ་སོགས་མི་སློབ་པ་དང་། སྐབས་འགར་བྱ་

སྤྱོད་ངན་པ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་ཇི་ལྟར་ངུས་ཀྱང་ཁ་ཡ་

མི་བྱེད་པ་སོགས་བྱས་པས་ཧེ་ལན་གྱི་ཕ་མས་མ་བཟོད་

པར་རྒན་ཨན་ལགས་དང་ཁ་རྩདོ་ཤརོ། ཨན་ལགས་ཀྱིས་

ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐྱེལ་གྱིས་ཧེ་ལན་ཕ་མ་དང་གནས་

སྐབས་ཁ་འབྲལ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ནས་ཧེ་ལེན་

ཁྲིད་དེ་ཧེ་ལེན་ཕ་མེས་ཀྱི་ཁང་པ་རྙིང་པ་རུ་གནས་

སྤོས། ཉིན་ལྟར་རྒན་ཨན་གྱིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་

བེད་སྤྱད་པས་ཧེ་ལན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཕྱིན་མོད་ཧེ་ལན་གྱི་ཕ་མས་མ་བཟོད་

ནས་སླར་ཡང་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད།

དེ་ལྟར་རྒན་ཨན་ལགས་ཧེ་ལན་དང་འཕྲད་

ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པའི་སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་

ཚེས་ལྔ་ཉིན། ཧེ་ལན་གྱི་མི་ཚེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དགའ་

སྟོན་ཐོབ་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་

སྟེ། ཧེ་ལེན་ནམ་རྒྱུན་ཆུ་འདྲེན་ཡ་ོབྱད་དང་ལྷན་དུ་རྩེད་

མརོ་རལོ་བ་ལ་དགའ་བ་ལྟར་ཉིན་འདིའི་ཞགོས་པར་ཆུ་

འདྲེན་ཡོ་བྱད་ལས་ཆུ་འདྲེན་བཞིན་ཡོད་པ་ཨན་གྱིས་

གཟིགས་ཏེ་ཆུ་གྲང་མོ་ཧེ་ལེན་གྱི་ལག་པ་རུ་གཏོར་ནས་

ལག་མཐིལ་དུ་ཆུའམ་དབྱིན་ཡིག་w-a-t-e-rཞེས་པ་འདི་

བྲིས་པ་དང་ཧེ་ལན་གྱི་མཛུབ་མོ་ལའང་ཆུ་ཞེས་པའི་ཡི་

གེའི་མཛུབ་བརྡ་བྱེད་དུ་བཅུག བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་

པ་ཞིག་ལ་ཧེ་ལེན་གྱིས་དེ་ཉིད་ཆུ་ཡི་མིང་ཡིན་པ་ཧ་གོ་

བ་དང་མོའ་ིངོ་གདོང་ལས་ཧང་སང་བའི་རྣམ་འགྱུར་
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སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

དང་འཛུམ་མདངས་བཅས་མཐོང་བ་ན་ཨན་ལགས་

དབང་མེད་དུ་མིག་ཆུ་ཤོར། ཧེ་ལན་གྱིས་ད་དུང་དངོས་

པོ་གཞན་ལའང་མིང་ཡོད་པའི་གོ་རྟོགས་སད་ནས་ཅ་

དངོས་རེ་རེ་བཞིན་ལག་པས་རེག་སྟེ་མོའ་ིལག་མཐིལ་

རྒན་ཨན་ལགས་ལ་བསྟན་ནས་མིང་འབྲི་བའི་རེ་འདུན་

བཅངས། ཨན་ལགས་དགའ་སྤྲ་ོཆེན་པསོ་མིག་ཆུ་འབྱིན་

བཞིན་ཕ་མ་སགོས་ཀྱི་མིང་ཡིག་དང་མཛུབ་བརྡ་སགོས་

ཧེ་ལན་ལ་བསླབས། ཉིན་དེ་ག་རང་དུ་ཧེ་ལན་གྱིས་

དངོས་པོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་མིང་བརྡ་ཤེས་པས་རྒན་ཨན་

ལགས་དང་མོའ་ིཕ་མ་དག་ནི་དགའ་སྤྲོས་ཁེངས་ཏེ་ས་

འཕག་གནམ་མཆོངས་བྱས། དེས་ན་རྒན་ཨན་ལགས་

ཀྱིས་ལངོ་བས་ལངོ་སྣ་ཁྲིད་མི་ཐུབ་ཅེས་པའི་དཔེ་དེའང་

རང་བཞིན་གྱིས་རྫུན་རྐུབ་བརྟོལ་བ་མ་ཟད་ཐབས་ཤེས་

ལྡན་ཞིང་སྙིང་སྟབོས་དང་བཟོད་བསྲན་མངའ་ན་འཇིག་

རྟེན་ཐོག་ཏུ་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་མེད་པའི་

དཔང་རྟགས་གསོན་པོའང་རྙེད། 

ཉིན་གཉིས་པར་རྒན་ཨན་ལགས་ཀྱིས་ཧེ་ལན་

ལ་དངོས་སུ་དབྱིན་ཡིག་གི་ཕྱི་མོ་དབྱངས་གསལ་ཉེར་

དྲུག་བསླབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཤོག་བྱང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ངོས་

སུ་ཡི་གེ་ཉེར་དྲུག་དང་ཡིག་རྟགས་འབུར་གཟུགས་

ཅན་ལྷན་དུ་བྲིས་ཏེ་A-B-Cསོགས་རིམ་བཞིན་བསླབས་

པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཧེ་ལེན་གྱི་སེམས་སུ་

ངེས། སྐབས་དེར་རྒན་ཨན་གྱིས་རང་གི་གྲོགས་མོ་ལ་

ཡི་གེ་བསྐུར་བའི་ནང་དུ་“ད་ལྟར་ངས་སྒྲུབ་བཞིན་

པའི་ལས་དོན་ལམ་ལྷོང་ནི་ངའི་རེ་བ་དང་རྨི་ལམ་ལས་

ཡོངས་སུ་བརྒལ་སོང་།”ཞེས་བཤད་ཡོད།

དེ་ལྟར་ཧེ་ལེན་གྱིས་དངོས་པ་ོལ་མིང་བརྡ་ཡདོ་

པ་དང་། མིང་བརྡ་དེ་དག་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡོད་པ་

ཤེས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་རྒན་ཨན་གྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཇིག་

རྟེན་གྱི་བྱ་དངོས་དག་དང་ཧེ་ལེན་གྱི་བར་ཐག་ཉེ་རུ་

གཏང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར་ཏེ་བྱ་སྒོང་ལ་རེག་བཅུག་

པ་དང་དེ་ནས་བྱ་ལ་རེག་བཅུག་ནས་བྱ་དེ་བྱ་སྒོང་

ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཤིང་སྡོང་དང་ལོ་མ་ཡལ་

ག་སགོས་རེ་རེ་བཞིན་རེག་བཅུག་ནས་སྐྱེ་དངསོ་འཚར་

ལངོས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སགོས་རེ་

རེ་བཞིན་ངོ་སྤྲོད་བྱས། དེ་བཞིན་ཧེ་ལེན་གྱི་དབང་ཚོར་

དང་། འདུ་ཤེས། སེམས་མྱོང་། རྣམ་རྟོག་སོགས་ཀྱང་ངོ་

ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ། ཉིན་ཞིག་ཧེ་

ལེན་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་དྲི་བ་ཞིག་རྒན་ཨན་ལགས་ལ་

དྲིས་པས་རྒན་ཨན་གྱིས་T-h-i-n-k བསམ་གཞིག་ཅེས་

པའི་ཡིག་འབྲུ་དག་ཧེ་ལན་གྱི་ལག་མཐིལ་དུ་བྲིས་པས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཧེ་ལན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་ཞིག་དྲན་

པ་དེར་བསམ་གཞིག་ཟེར་བ་ངོ་ཤེས། ཨན་གྱིས་ད་དུང་

ཧེ་ལེན་ལ་ཡིག་གཟུགས་བསླབ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར་

ཏེ་ཤོག་ངོས་སུ་ལག་གཡས་པས་ཡི་གེ་འབྲི་བཅུག་པ་མ་

ཟད་གཡནོ་པས་ཡ་ོའཁྱགོ་མི་ཡངོ་བའི་ཚོད་འཛིན་བྱེད་

ཐབས་སགོས་བསླབས་པས་ཧེ་ལེན་གྱིས་ཡི་གེ་འབྲི་ཤེས་

པ་བྱུང་། 

སྤྱི་ལོ་༡༨༨༨ལོར་པེན་ཀིན་སློབ་གྲྭས་ཧེ་ལན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དང་རྒན་ཨན་ལགས་གདན་ཞུ་བྱས། སློབ་གྲྭ་དེའི་ཁོར་

ཡུག་དང་འཚོ་བ་ལ་ཧེ་ལེན་ཧ་ཅང་དགའ། ཉིན་ལྟར་

ལོང་བར་གྱུར་པའི་སློབ་ཕྲུག་མང་པོའ་ིམཉམ་དུ་རྩེ་

རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་རོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་དེ་ལས་ཀྱང་

ཆེས་དགའ་འསོ་པ་ཞིག་ལ་ཡིག་རྟགས་འབུར་ལྡན་གྱི་

དེབ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀློག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཆེད་ལས་

དགེ་རྒན་མང་པོས་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་བྱེད་ཐབས་

བེད་སྤྱད་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པས་ཧེ་ལེན་ལ་བློ་བསྐྱེད་

ཀྱང་ཆེན་པོ་བྱུང་། 

ཧེ་ལེན་དང་ཨན་ལགས་པེར་ཀིན་སློབ་གྲྭ་

ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྗེས་ཧེ་ལེན་གྱིས་འབད་བརྩོན་ལྷོད་

མེད་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་སྐབས་འགའ་རེར་

རྒན་ཨན་ལགས་དཀའ་ལས་ཁ་ནས་སློབ་མི་ཐུབ་པའང་

བྱུང་། འནོ་ཏེ་ཧེ་ལན་གྱིས་ད་དུང་ཡང་ཁ་གྲག་ཐུབ་ཀྱི་

མེད་པས་རྒན་ཨན་གྱིས་ཧེ་ལན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་

སློབ་འདོད་དེ་ཇི་ལྟར་བསླབས་ཀྱང་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་

བས་མོས་ཧེ་ལེན་ཁྲིད་ནས་བྷོ་སི་ཏྲོམ་དུ་ཡོད་པའི་དགེ་

རྒན་ཆེན་མོ་སཱ་ར་ཧྥུ་ལེར་བཙལ་དུ་སོང་། དགེ་རྒན་

ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ནི་འོན་ལྐུགས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐད་

བརྡ་སློབ་མཁན་གྱི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན། ཁངོ་གིས་སླབོ་ཁྲིད་ལྟར་ཧེ་ལན་གྱིས་ཐགོ་མར་མི་

གཞན་གྱི་མགྲིན་པ་དང་ལྕེ་མཆུ་སོགས་ལ་རེག་སྟེ་སྐད་

ཆ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། རིང་པོ་མ་

ཐོགས་པར་མོས་མི་གཞན་གྱི་ཁ་ལ་རེག་ཏེ་སྐད་ཆ་གང་

ཞིག་བཤད་པ་ཧ་ག་ོཡང་མ་ོརང་ཉིད་ཀྱིས་དངསོ་སུ་སྐད་

ཆ་བཤད་མ་ཐུབ། ཧེ་ལེན་གྱིས་སེམས་ཤ གས་མ་ཆག་

པར་ཉིན་ལྟར་ལྕེ་མཆུ་སྐམ་པོ་རུ་མ་སོང་བར་དུ་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པས། ཉིན་

ཞིག་མོའ་ིཁ་ནས་voice (སྐད།) དང། said(བཤད་པ།) 

It is warm (འདི་དྲོན་པོ་ཞིག་རེད།) སོགས་ཚིག་གྲུབ་

འདི་དག་དངོས་སུ་ཁ་ནས་ཐོན། འནོ་ཏེ་སྒྲ་གདངས་

གསལ་པོ་རང་མེད་པས་གཞན་གྱིས་གོ་བ་ལོན་པ་ཧ་

ཅང་དཀའ། གང་ལྟར་མོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་མོ་

རང་ལ་བལྟསོ་ན་སེམས་པ་དགའ་སྤྲ་ོསྐྱེ་ཆགོ་པའི་གནད་

དོན་ཞིག་ཡིན་མོད། ཆེས་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་མོས་བཤད་

པའི་སྐད་ཆ་གོ་ཐུབ་མཁན་རྒན་ཨན་ལགས་ལྟ་བུ་རེ་

ཟུང་ལས་མེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་དུ་ཧེ་ལན་གྱིས་

བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས་རྒན་ཨན་ལགས་སོགས་ཀྱིས་

སྐད་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཧེ་ལེན་གྱི་

སྐད་གྲགས་ཉིན་བཞིན་རྒྱས་ཏེ་ཚགས་པར་ཁང་དང་

གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་ཁག་གི་ནང་དུ་གླེང་གཞི་

གཙོ་གྲས་སུ་གྱུར། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་༢༢པ་དང་༢༤པ་

སྟེ། སྲིད་འཛིན་ཐེངས་གཉིས་བཞུགས་མྱོང་མཁན་

གྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཆེན་མོ་གྷོ་རོ་ཝེར་སྐབས་དེར་སྲིད་

འཛིན་ལས་ཐོག་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་ཀྱང་ཧེ་ལེན་སྲིད་

འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་མཇལ་འཕྲད་

བྱས། སྲིད་འཛིན་གྱི་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་དང་ཧེ་ལན་གཉིས་

ཆེས་ཉེ་བའི་གྲོགས་མོ་བསྒྲིགས་པས་ཕྱིས་སུ་ཧེ་ལན་ལ་

ལས་དོན་མང་པོའ་ིཐད་དུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། ཧེ་ལན་

ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཧ་ཅང་མང་ལ་ཉིན་
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སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

ལྟར་སྐུ་མགྲོན་རྒྱུན་མི་འཆད།

འོན་ཏེ་སུ་ཞིག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱས་ན་ཧེ་

ལན་ལ་ཕན་ཐགོས་རགོས་རམ་ཡངོ་མིན་ཐད་རྒན་ཨན་

གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་འདི་དག་ཏུ་སློབ་

སྟོན་པ་ཆེན་མོ་ཨེ་ལེཀ་སི་ཨན་དར་ཡང་མཇལ་འཕྲད་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་ནི་ཧེ་ལན་ལ་དགེ་རྒན་བཙལ་

དགོས་པའི་ཆེས་ཐོག་མའི་སློབ་སྟོན་པ་དེ་ཡིན་པས་ཧེ་

ལན་གྱི་མི་ཚེ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སླབོ་སྟནོ་པ་ཁངོ་

ནི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཁ་པར་བཟོ་མཁན་ཡིན་པ་དང་འནོ་

པ་རྣམས་ལ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་

ཀྱང་ཡིན་པས་ཁོང་གིས་ཧེ་ལེན་ལ་ལམ་སྟོན་མང་པོ་

གནང་བས་ཧེ་ལན་ཡང་ཁོང་ལ་ཧ་ཅང་བརྩེ་བ་ཟབ། ཧེ་

ལེན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་དང་ལྷན་དུ་ཉིན་

ལྟར་རྩེད་རིགས་འདྲ་མིན་རྩེ་བ་དང་། རྟ་ཞོན་པ། རྐང་

འཁོར་ཞོན་པ། ཁྱི་ཁྲིད་དེ་གོམ་པ་རྒྱག་པ། ཆུ་རྐྱལ་རྒྱག་

པ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་མོས་ད་དུང་མ་འོངས་པར་

སློབ་ཆེན་འགྲིམ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཟུང་ཏེ། རྒན་ཨན་

ལགས་ལ་ང་རྗེས་སུ་ཧཱ་ཝར་སློབ་ཆེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་

ཞེས་བཤད། རྒན་ཨན་གྱིས་ཧེ་ལེན་སློབ་ཆེན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་

ནི་མི་སྲིད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་རེད་སྙམ་ཡང་ཧེ་ལེན་

གྱི་སེམས་ཤ གས་ལ་དོ་ཕོག་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད། ཧཱ་ཝར་

ནི་སློབ་ཕྲུག་བུ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཕྱིར་ཁྱོད་རང་འགྲོ་

དགོས་མ་རེད་ཅེས་བཤད། 

སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་ན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་

ཧཱ་ཝར་སླབོ་ཆེན་ནི་སླབོ་ཕྲུག་བུ་ཁ་ོནའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་

དང་། དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་གྲགས་ཅན་གྱི་གཙུག་

ལག་སློབ་ཆེན་རེ་སྦྲི་ཁེལ་ཨི་ཧྥེ་ནི་སློབ་ཕྲུག་བུ་མོ་ཁོ་

ནའི་ཆེད་དུ་རེད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དེ་གཉིས་ཨ་

རི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྐད་གྲགས་

ཧ་ཅང་ཆེ། ཧེ་ལེན་གྱིས་ལོ་ངོ་བཞིའི་རིང་དུ་སློབ་སྦྱོང་

ཧུར་ཐག་བྱས་པས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་ནས་མོ་རང་

གི་རེ་བ་དང་རྨི་ལམ་ལྟར་རེ་སྦྲི་ཁེལ་ཨི་ཧྥེ་གཙུག་ལག་

སློབ་ཆེན་དུ་འཛུལ་རྒྱུའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ། འནོ་ཏེ་སློབ་ཆེན་

གྱི་འགོ་གཙོས་ཧེ་ལན་གྱི་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སློག་བྱས་ཏེ་དེ་

ནི་སློབ་གྲྭས་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་རེད་ཅེས་

བརྗོད། ཧེ་ལན་གྱིས་སླར་ཡང་སྙན་ཞུ་དང་སྦྲགས་སློབ་

གྲྭའི་འགོ་གཙོ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ནས་

ང་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་སྩོལ་རོགས་

གནོངས། གལ་སྲིད་ངས་དངོས་གནས་སློབ་སྦྱོང་གི་

རྗེས་མ་ཟིན་ཚེ་གུས་མོ་རང་འགུལ་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་

ཆོག་ཅེས་བཤད། སློབ་གྲྭའི་འགོ་གཙོས་ངོས་ལེན་བྱས་

པ་ལྟར་སྤྱི་ལོ་༡༨༩༠ལོར་ཧེ་ལེན་སློབ་ཆེན་ལ་དངོས་སུ་

འཛུལ་ཞུགས་བྱས། 

སློབ་ཆེན་གྱི་འཚོ་བ་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་

བབ་སོགས་ཧེ་ལེན་ལ་བལྟོས་ན་ལས་སླ་མོ་ཞིག་ག་ལ་

ཡིན་ཏེ། འཛམ་གླིང་དུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་སློབ་ཆེན་

དེའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནི་འབད་བརྩོན་ཆེ་ཞིང་སློབ་

སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་མགྱོགས་སྟབས་

འོན་ལོང་གཉིས་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་གཅིག་གིས་དེའི་

རྗེས་ཟིན་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཡིད་ལ་འཁོར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་



146

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ལོས་ཡིན། འནོ་ཏེ་རྒན་ཨན་གྱིས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་

མཁས་དབང་སློབ་ཁྲིད་པ་དག་གིས་གང་ཞིག་ཁྲིད་པ་

དེ་མཛུབ་བརྡ་བརྒྱུད་ཧེ་ལེན་གྱི་ལག་མཐིལ་དུ་འབྲི་

བ་དང་རྗེས་མ་ཟིན་པ་རྣམས་འཛིན་གྲོགས་གཞན་གྱི་

ཟིན་བྲིས་ལས་བཤས་ནས་ཧེ་ལན་ལ་ནང་སྦྱོང་བྱེད་དུ་

བཅུག  དེ་ལྟར་འབད་པ་བརྒྱ་དང་ངལ་བ་སྟོང་གིས་སྤྱི་

ལ༡ོ༩༠༤ལརོ་ཧེ་ལེན་སླབོ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཚད་མཐ་ོབའི་

སློབ་ཐོན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཐོབ། འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་

འནོ་ལངོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སླབོ་མ་ཞིག་མཐ་ོསླབོ་ལས་ཐནོ་

པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་གཟི་བརྗིད་

ཅན་གྱི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་བཀོད་པ་ཡིན།

 ཧེ་ལན་མཐོ་སློབ་ཏུ་ཡོད་དུས་བུད་མེད་ཀྱི་

ཁྱིམ་ཟེར་བའི་དུས་དེབ་ཁང་གིས་མོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་

འབྲི་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་བྱས་པ་ལྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྗོན་མེ་སི་

དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་<<ངའི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས།>>ཞེས་

པའི་དེབ་གཅིག་བྲིས། འདི་ནི་ཧེ་ལན་གྱི་མི་ཚེ་ནང་དུ་

གཟི་བརྗིད་དང་རིན་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དེབ་

བཅུ་བཞི་བྲིས་པའི་དེབ་དང་པོ་དེ་ཡིན། དེབ་དེའི་ཡོང་

འབབ་དངུལ་སྒོར་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་ཐོན་རྗེས་སུ་བྷོ་སི་

ཏྲོན་དུ་ཁང་པ་ཞིག་ཉོས་ཏེ་རྒན་ཨན་དང་ལྷན་ཁྱིམ་

གཞིས་གསར་པ་བཙུགས། 

མོས་རང་ཉིད་དང་རྒན་ཨན་ལགས་བདག་

སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དང་དེ་བཞིན་དབང་

པོ་སྐྱོན་ཅན་དག་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་

བྱས། དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་དེབ་རིན་གྱི་དངུལ་གཅིག་པུས་

མ་འདང་ནས་མོས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱ་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས། མངའ་སྡེ་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ིནང་དུ་

དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དང་འནོ་ལོང་རྣམས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་

དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བཤད་རིམ་པར་བྱས་པས་མི་

མང་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་

རམ་ཐོབ། འོན་ཏེ་མོའ་ིལས་འཆར་དང་བསྡུར་ན་ད་

དུང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྟབས་རྒན་ཨན་དང་ཧེ་

ལན་གཉིས་ཀྱིས་སླར་ཡང་ཡུལ་སྐོར་བྱས་ཏེ་ཧེ་ལན་གྱི་

མི་ཚེ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་སྒྲུང་འཁྲབ་སྟོན་དང་ལྟད་

མོ་བ་དག་གིས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་སོགས་

བྱས། འཁྲབ་སྟོན་དེ་ལ་ཧེ་ལན་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེས་ཀྱང་རྒན་

ཨན་ལགས་འཁྲབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཐང་ཆད་པ་མ་ཟད་མི་

མང་གིས་ཀྱང་དེ་ཙམ་དགའ་མོས་མ་བྱས། 

ཧེ་ལན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་

གཏང་རྒྱུའི་ཆེད་ཨ་རི་ལོང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་

ལས་ཞུགས་བྱས། ལོང་བ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་

དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆེད་དུ་མོས་གཏམ་བཤད་དང་

ལས་འགུལ་མང་དུ་སྤེལ། ལོ་གསུམ་ནང་དུ་ས་གནས་

བརྒྱ་དང་ཉེར་གསུམ་ཙམ་དུ་མི་འབོར་ཉིས་འབུམ་ལྔ་

ཁྲི་ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པས་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་ཐོབ། རིམ་བཞིན་ཧེ་ལན་

གྱི་སྙན་གྲགས་རྒྱལ་ཁངོས་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོས་གདན་ཞུ་བྱས། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་

ཆེ་བ་དང་དེ་བཞིན་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུ་རོབ་སོགས་སུ་ཆེད་
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སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན།

བསྐྱོད་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་ཉམ་

ཐག་གི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་རོགས་

སྐྱོར་བྱས་པར་བརྟེན། ཧེ་ལན་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་གསེར་གྱི་རྟགས་མའི་གཟེངས་རྟགས་སོགས་ཚོགས་

པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོས་བྱ་དགའ་དང་གཟེངས་

རྟགས་ཕུལ། ཁྱད་པར་དུ་གྲགས་ཅན་གྱི་གཙུག་ལག་

སློབ་ཆེན་ཏྲེམ་པེལ་གྱིས་ཧེ་ལན་དང་རྒན་ཨན་གཉིས་

ཆར་ལ་མཁས་དབང་གི་ཕྱག་ཁྱེར་འབུལ་སྐབས་རྒན་

ཨན་གྱིས་ཁོ་མོས་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་དག་ནི་ཧེ་ལན་

གྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

ཡིན་སྟབས་ལག་ཁྱེར་འདི་ཧེ་ལན་ཁོ་ན་ལས་ང་ལ་མི་

དབང་ཞེས་ལག་ཁྱེར་མ་བཞེས་པས་དེར་ཡདོ་ཀྱི་མཁས་

དབང་དང་སློབ་ཕྲུག་དེ་བཞིན་ལྟད་མོ་བ་ཡོངས་ནས་

ཨན་གྱིས་ལག་ཁྱེར་མ་བཞེས་བར་དུ་བཞེངས་ནས་ཕྱག་

བརྡབ་པའི་ཐལ་སྒྲ་མཚམས་མ་བཞག་པས་རྒན་ཨན་

གྱིས་ལེན་དགོས་བྱུང་། 

སྐབས་འདི་དག་ཏུ་རྒན་ཨན་གྱིས་ཧེ་ལན་གྱི་

དྲུང་ཡིག་ལྟ་བུའི་ལས་འགན་ཁུར་ཏེ་དངུལ་གྱི་ཡོང་

འབབ་འགྲོ་སོང་ཆ་ཚང་འགན་ཁུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་མོ་

རང་ནམ་ཡང་ཧེ་ལེན་དང་ཁ་བྲལ་མྱོང་མེད། འནོ་ཏེ་

སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་༡༩༣༦ལོའ་ིདབྱར་སྟོད་ཙམ་

ནས་རྒན་ཨན་གྱི་ནད་གཞི་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་རིང་པོར་

མི་འཚོ་བ་སྨན་པས་ཀྱང་ཐག་བཅད། ཨ་རིའི་ལོང་བའི་

ལྷན་ཚོགས་ནས་ཧེ་ལན་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཟབ་ཅིང་

རྒྱུས་ཡོད་ཅན་གྱི་བུ་མོ་པོ་ལིས་ཧེ་ལེན་ལ་དྲུང་ཡིག་

གསར་བསྐོས་སོགས་བྱས། ལོ་དེའི་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་

༢༠ཉིན་རྒན་ཨན་ལགས་དགུང་ལོ་༧༠ལ་སོན་སྐབས་

ཧེ་ལན་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་ཁ་ཡོངས་སུ་

བྲལ། རྒན་ཨན་ལགས་དགོངས་པ་རྫོགས་ཉིན་ཧེ་ལན་

གྱིས་མའོ་ིལག་པར་དམ་པརོ་འཆང་ཞིང་ཡུན་རིང་ལ་མ་

བཏང་། འནོ་ཏེ་ཚེ་སྲོག་ནི་ལས་དབང་གི་བསྒྱུར་བཀོད་

ལས། སུ་ལའང་དབང་དུ་མེད་པས་ཐབས་ཤེས་ཡངོས་སུ་

བྲལ། ཧེ་ལན་གྱིས་ཁ་ོམ་ོལ་ོང་ོགཉིས་ལ་སནོ་དུས་འཇིག་

རྟེན་གྱི་འདོ་སྣང་ལན་གཅིག་བོར་སོང་། ད་ལན་འཇིག་

རྟེན་གྱི་འདོ་སྣང་གཉིས་པ་དེ་ཡང་བརོ་སངོ་ཞེས་ངུ་སྐད་

ཤོར། 

ཉིན་དེ་ནས་ཧེ་ལན་རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་འདོད་

མེད་པས་ལས་དྲུང་པོ་ལིས་དང་ལྷན་རྒྱལ་ཁམས་གང་

སར་ཕེབས་ཏེ་གཏམ་བཤད་དང་ལས་དོན་མུ་མཐུད་

བསྒྲུབས། གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་

ཁག་གིས་གདན་ཞུ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་༣༩ནང་དུ་ཧེ་ལེན་

གྱིས་ལས་འགུལ་དང་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་ལ་ལོང་

བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མི་སྣ་ཁྲི་ཕྲག་

ལས་བརྒལ་བ་ལ་རོགས་སྐྱོར་དང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་

ཡདོ། འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་གངོ་དུ་ཧེ་ལེན་

ཉི་ཧངོ་སྲིད་གཞུང་གིས་གདན་ཞུ་ལྟར་ཉི་ཧངོ་དུ་ཕེབས་

ཏེ་ལོང་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་

ལམ་སྟོན་བསྩལ་བས་ཉི་ཧོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧེ་ལན་

ལ་ཆེ་མཐངོ་གི་གཟེངས་རྟགས་བྱ་དགའ་སགོས་ཕུལ་ཏེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཆེན་

པོ་ཐོབ། ཧེ་ལན་ཨ་རི་ལ་འབྱོར་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཉི་

ཧོང་དམག་གིས་གནམ་ཐོག་ནས་ཨ་རི་ལ་རྒོལ་བརྡུང་

བཏང་བ་དང་། ཧ་ཝ་ཡེ་གྲུ་གཟིངས་འབབ་ཚུགས་སུ་

འབར་རྫས་བརྒྱབ་ནས་མི་མང་༢༠༠༠ཙམ་རྐྱེན་ལམ་དུ་

བཏང་བས་ཧེ་ལན་གྱིས་ཉི་ཧོང་སྲིད་གཞུང་གིས་ལས་

ཀ་ཐབས་སྡུག་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་འཁོར་

མ་མྱོང་ཞེས་བློ་ཕམ་དང་སྡུག་ཡུས་བཤད། 

དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཨ་རིའི་

ཡུལ་དམག་རྨས་མ་དམག་འཁྲུག་གི་སྐབས་སུ་དབང་

པོ་སྐྱོན་ཅན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་དང་སློབ་

གསོ་སྟེར་བའི་ཆེད་དུ་ཧེ་ལན་གདན་ཞུ་བྱུང་བ་ལྟར་

དེར་ཕེབས་ཏེ། དབང་པོ་ལ་སྐྱོན་ཤོར་ནས་སེམས་

སྡུག་གིས་རང་སྲོག་གཅོད་རྩིས་བྱེད་མཁན་དམག་མི་

རྨས་མ་མང་པོས་ཧེ་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་ལོ་རྒྱུས་

འབྲེལ་བའི་སློབ་སྟོན་གྱིས་སེམས་ཤ གས་རྙེད་དེ་སྡུག་

བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཧེ་ལན་གྱིས་<<མུན་

ནག་གི་ཕྱི་རོལ།>>སོགས་གྲགས་ཅན་གྱི་དེབ་མང་པོ་

བརྩམས་པ་ལས་ཆེས་ཐ་མའི་དེབ་<<ངའི་དགེ་རྒན་

ཨན་ལགས།>>ཞེས་པའི་རྒན་ཨན་གྱི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་དེབ་དེ་མཇུག་སྒྲིལ་ནས་ཡུན་རིང་མ་སོང་བར་མོ་

རང་དགུང་ལོ་༨༨ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཚེས་པར་ཉིན་ཉི་ཤ ་

ལས་མེད་པའི་སྤྱི་ལོ་༡༩༦༨ཟླ༦ཚེས་༡ཉིན་འཇིག་རྟེན་

འདི་ནས་ཡོངས་སུ་གཟིམས་སོང་།

གང་ཟག་མཆོག་དང་འཕྲད་འདོད་དེ། །

གནས་ཀྱིས་བསྐལ་ནས་མ་འཕྲད་ཀྱང་། །

ཚུལ་བཞིན་དམ་ཆོས་སྤྱད་པས་ན། །

ཐུབ་དབང་ཞབས་དྲུང་མཇལ་བར་ངེས། །

རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།






