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༄།།གཞི་ཐམས་ཅད་ཡདོ་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པའི་སརོ་ལ་དཔྱད་རོམ་ 

འདུལ་འཛནི་དགསེ་པའི་ལེགས་བཤད་ཕངེ་མཛསེ་ 

     ཞསེ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

 

 ཨོཾ་སྭས་ིསིདྡྷཾ། 

ཚད་མདེ་མཁནེ་རབ་མཚ་ོལས་ཟབ་པས་ཤསེ་བྱའ་ིགནད་ཀུན་གཟིགས། ། 

ཚད་མདེ་སངི་ར་ེམཁའ་ལྟར་ཡངས་པས་ཀུན་ལ་བུ་ལྟར་བར།ེ ། 

ཚད་མདེ་ནུས་མཐུའི་འདོ་ཀསི་བདུད་དཔུང་མ་ལུས་སྐྲག་མཛད་པའ།ི ། 

ཚད་མདེ་ཡནོ་ཏན་རྒྱན་གྱིས་མཛསེ་པའ་ིཐུབ་པའ་ིདབང་པརོ་འདུད། ། 

 

འདུལ་བ་འབུམ་ས་ེམ་ལུས་ཁངོས་ཆུད་བཙུན་པ་ཡོན་ཏན་འདོ། ། 

འདུལ་བ་རྒྱ་མཚའོ་ིཕ་རལོ་མཐར་སོན་སབོ་དཔོན་ཤཱཀ་འདོ། ། 

འདུལ་ཁམིས་སགོ་ལྟར་གཅསེ་འཛིན་རྒྱ་བདོ་མཁས་གྲུབ་གངོ་མ་གཙསོ། ། 

འདུལ་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ས་ོགསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ། ། 

 

ཡེ་ནས་འཁརོ་བའི་བཙནོ་རར་བཅངིས་པའ་ིའག་ོདྲུག་ཕ་མ་ལ། ། 

ཐུགས་རེའ་ིལྕགས་ཀྱུས་ནམ་ཡང་མ་ིབསླུའི་ཟས་གཙང་སས་པ་ོཡིས། ། 

ལགེས་གསུང་དམ་ཆསོ་འདུལ་བ་རྒྱ་མཚའོ་ིདཀའ་གནད་ཆ་ཙམ་ཞགི ། 

གཟུར་གནས་བ་ོལྡན་འག་ོལ་ཕན་ཕྱརི་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ལ་ས།ོ ། 
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        ཞེས་མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མེ་ཏོག་གི་མཆོད་སིན་མངོན་པར་གཏོར་ནས་འདིར་གང་ཞིག་
གེང་བར་བྱ་བ་ནི། སོན་པ་ཡང་དག་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་ཡ་རྒྱལ་
དགེ་སོང་མའི་སོམ་པའི་སོར་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ལ་དག་ེ
སོང་མ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དགེ་སོང་མ་བྱུང་བའི་ཚུལ་
དང་། དམགིས་བསལ་དུ་གཞ་ིསྨྲའ་ིལུགས་ཀ་ིདག་ེསངོ་མ་སར་གས་ོཡདོ་མདེ་ལ་དཔྱད་པའ།ོ ། 

        དང་པ་ོསརི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ལ་དག་ེསངོ་མ་ཇ་ིལྟར་བྱུང་བའ་ིཚུལ་ན།ི              

 ཐོག་མར་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་བསྟུན་ཅིང་རང་ཉིད་
གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་རང་བྱུང་གིས་བསེན་པར་རོགས་
པར་མཛད། དེ་ནས་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་སལ་ལྡན་གི་འདུལ་བྱ་དུ་མ་ཞིེག་ལ་བསེན་པར་
རོགས་ཚུལ་བཅུའི་སོ་ནས་བསེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་བསྩལ། བསེན་པར་རོགས་ཚུལ་བཅུའི་ནང་ནས་སེ་
དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ནི་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བངས་པའི་སོ་ནས་བུད་མེད་ཀི་ནང་ནས་ཐོག་མར་
བསེན་པར་རོགས་པ་མཛད་དེ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འདོ་ཀིས་མཛད་པའི་<<ལས་བརྒྱ་ར་གཅིག་
པ་>>ལས། “སེ་དགུའི་བདག་མོ་གཽ་ཏ་མ་སོགས་ཤཱཀ་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ནི་ལྕི་བའ་ིཆོས་ཁས་བངས་པས་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སོང་མའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ།།”[1] ཞེས་དང་། <<འདུལ་བ་
ལུང་ཕན་ཚེགས་>>ལས། “ཀུན་དགའ་བོ་ངས་འདི་ནི། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ཉེས་པ་དགག་ཅིང་མི་འདའ་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བ་མའི་ཆོས་དང་པོར་བཅས་ཏེ། དེ་ལ་བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ནམ་འཚོའི་བར་དུ་བསབ་
པར་བྱའ།ོ།”[2]ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།། འ་ོན་<<འདུལ་བ་ལུང་ཕན་ཚེགས་>>ལས། “ཀུན་དགའ་བོ་
ལགེས་པར་བཤད་པའི་ཆསོ་འདུལ་བ་ལ་བུད་མེད་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བ་ན། ཆསོ་འདུལ་བ་དེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་
པར་མི་འགྱུར་རོ།།”[3]ཞེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསན་པ་རིན་
པ་ོཆ་ེགནས་མ་ིགནས་ནི་དགེ་འདུན་ག་ིསེ་ལ་རག་ལས་ཡོད། སནོ་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་
ཚེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བུད་མེད་ནི་སེས་པ་ལས་ཀང་རིན་ཐང་དམན་པར་བརི་སོལ་ཡོད་པར་
བརེན། གལ་ཏེ་བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་ན་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གི་སེ་གཟི་བརིད་ཉམས་པ་དང་མུ་
                                                           
[1] སབོ་དཔནོ་ཡོན་ཏན་འདོ་ཀསི་མཛད་པ །<< ལས་བརྒྱ་ར་གཅགི་པ་ཀརྨ་ཤ་ཏམ>>།  དེབ་གཟུགས། སརེ་བྱེས་དཔ་ེམཛདོ་ནས་བསགིས། ཤོག་ཨང་། ༤༥ 
[2] འདུལ་བ་ ༼ད ༽  <<ལུང་ཕན་ཚགེས>>། ཞལོ་པར་མ། ཤོག་ཨང་། ༣༠༧ 
[3]འདུལ་བ་༼ད༽   <<ལུང་ཕན་ཚགེས>>  ། ཞལོ་པར་མ། ཤོག་ཨང། ༣༡༥ 
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སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁ་ཟེར་བ་དང་རྒྱལ་བོན་འཁོར་བཅས་ཀིས་དགེ་འདུན་ལ་བསེན་བཀུར་དམན་པར་
འངོ་བ་ལ་སོགས་ཀིས་འདུལ་བའི་བསན་པ་ལ་རྨ་འབྱིན་ཅིང་བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་མྱི་ཐུབ་པར་
གཟིགས་ནས་གནས་སབས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་མ་གནང་བ་ཡིན་མོད། འནོ་ཀང་སེ་དགུའི་བདག་མོ་
ཆེན་མོ་དང་ཀུན་དགའ་བོས་ཞུ་ནན་ཡང་ཡང་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སོན་པས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་
གོང་གི་དགག་བྱ་དེ་དག་འགོག་པའི་ཐབས་སུ་བུད་མེད་ཀིས་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བངས་ཐུབ་ན་
དགག་བྱ་ལས་འགོག་ཐུབ་པར་གཟིགས་ནས་སེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་གཙོས་ཤཱཀའི་བུད་མེད་ལྔ་བརྒྱ་
བསེན་པར་རོགས་པར་མཛད། དེ་ནས་བཟུང་འཇིག་རེན་འདིར་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་ག་ོགནས་ཐོབ་
པས་བུད་མེད་ཇི་སེད་ཅིག་གིས་དགེ་སོང་མའི་དངོས་པོ་བཞེས་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་རོ།། དེ་ནས་སེ་
དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ནི་སོན་པའི་འཁོར་ཉན་ཐོས་མ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་མ་ཟད་བུད་
མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་དགེ་སོང་མའི་དངོས་པོའ་ིསོ་འབྱེད་པའི་བཀའ་དིན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུའང་གྱུར། སེ་
དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མཁན་མོ་མཛད་ནས་ད་ལྟའི་ཆོ་ག་ལ་བསེན་ནས་དགེ་སོང་མ་
ཨུཏྤ་ལ་ིལ་སོགས་པ་བུད་མདེ་མང་པོ་ལ་བསེན་རགོས་ཀི་སོམ་པ་བསྩལ།  ད་ེནས་ལ་ོམང་གི་རེས་སུ་ཉན་
ཐོས་རྣམས་ཀིས་མདོ་འདོན་ཚུལ་དང་། བྱིན་ལེན་བྱ་བ་སོགས་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉན་ཐོས་སེ་
པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་དུས་དགེ་སོང་མ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་སོབ་དཔོན་དང་རིགས་གཅིག་པའི་སེ་པ་
དག་ག་ིརེས་སུ་ཕྱོགས་ཏེ། སོམ་པའ་ིབརྒྱུད་རམི་ཡང་མ་ིའད་བར་གྱུར་ཡོད་པར་སམ་མོ།།  འནོ་ཀང་སེ་པ་
མང་ཆེ་བའི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་རྒྱུན་ཉམས་ནས་མེད། རྒྱུ་རེན་གང་ལས་ཉམས་ཡོད་པ་ཁ་གསལ་གང་
ཡང་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་ནི་རྒྱ་ནག་དང་། ཀོ་རི་ཡ། ཐཻ་ཝན། ཝཻཏ་ནམ་སོགས་ལ་གནས་བརན་སེ་པ་དང་ཆོས་
སྲུང་བའ་ིསེ་པའ་ིདགེ་སངོ་མའི་སོམ་རྒྱུན་ཡདོ་པར་གགས་སོ། ། 

       གཉསི་པ་བདོ་གངས་ཅན་ལངོས་སུ་དག་ེསངོ་མ་ཇ་ིལྟར་དར་བའ་ིཚུལ་ན།ི  

   བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའ་ིསོམ་རྒྱུན་ཁོ་ན་དར་བ་རེད། འནོ་ཀང་འདིའི་ལུགས་
ཀི་ཕ་མ་གཉིས་ཚོགས་ཀི་ལས་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་རྒྱུན་བོད་ཡུལ་དུ་དར་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ།  
སོན་གི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་དང་། འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་སོགས་ཡིག་རིང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་
གཉསི་ཚགོས་ཀིས་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་སུས་ཀང་གསུངས་མེད།  ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་འཕིན་ལས། ཀོང་སྤྲུལ་
ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀི་གསུང་དུའང་བོད་དུ་དགེ་སོང་མ་སྒྲུབ་པའི་



 
4 

 

སོལ་མ་དར་གསུངས་འདུག ། ཡིན་ན་ཡང་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་སོལ་ནི་སར་ཆོས་རྒྱལ་
མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་སྐུ་དུས་སུ་མེད་པར་མངོན་ཡང་། ཕྱིས་སུ་སག་ཚང་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་
མཛད་པའི་<<མཁས་པ་དགའ་བྱེད་>>ལས།  “འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་(༡༢༣༥_༡༢༨༠)པས་རྒྱ་
དཀར་ནག་བལ་ཡུལ་བོད་སོགས་སུ་དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སོང་ཕ་མ་སོང་ཕག་བཞི་དང་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་
ལྔའི་མཁན་པོར་མཛད་ཅིང་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་གནང་བ་དང་།”[4] ཡང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གི་
རྣམ་ཐར་<<ཞིབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་>>ལས  “དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་བཟང་
པོས་མཁན་པོ་མཛད་ནས་ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གི་མ་ཡུམ་ཤཱཀ་བུ་འདེན་སོགས་དགེ་སོང་མ་བསྒྲུབས་པ་
དང་།”[5]  ཡང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཤཱཀ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་<<ཐུབ་བསན་གསལ་
བྱེད་>>ལས། “དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་གིས་རྒྱ་མ་ཆོས་གྲུབ་དཔལ་མོ་དགེ་
སོང་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་།”[6] ཡང་ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས་མཛད་པའི་<<དི་ལན་པད་མོ་བཞད་པ་
>>ལས། “དུས་རབས་བཅུ་བཞ་ིཔའམ་བཅ་ོལྔ་པ་ཡན་མན་དུ་འདུལ་འཛནི་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་ཀིས་
ཆུ་དབར་རང་བྱོན་དབོན་མོ་དགེ་སོང་མ་བསྒྲུབས་པ་”[7]སོགས་བོད་ཀི་མཁས་པ་དུ་མས་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ན་
ལ་བརནེ་ནས་དགེ་སངོ་མའི་སོམ་པ་མང་པ་ོབསྒྲུབས་ཡོད་པར་གསལ། འནོ་ཀང་ཕ་ཚགོས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་
ནས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ཆོག་པ་གཞུང་ནས་ཁ་གསལ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་བོད་ཡུལ་ན་དགེ་སོང་
མའི་སོམ་རྒྱུན་བྱུང་མ་མོང་བ་ལ་སོགས་པའི་རོད་རོག་གི་དབང་གིས་རྒྱུན་རིང་པོར་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་
པར་སེམས་སོ། ། 

       གསུམ་པ་དམགིས་བསལ་དུ་གཞ་ིསྨྲའ་ིལུགས་ཀ་ིདག་ེསངོ་མ་སར་གས་ོཡདོ་མདེ་ལ་དཔྱད་པ་ན།ི  

 གཞི་སྨྲའི་ལུགས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སར་གསོ་བྱ་བ་ལ་ཐབས་ལམ་གཉིས་ལས་མི་འདུག་སེ། ཉན་
ཐོས་སེ་པ་གཉིས་བསེས་ནས་སྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་གཉིས་
ལས། དང་པ་ོན།ི ཁ་ཅགི་ན་རེ། དངེ་སང་གཞི་སྨྲའ་ིལུགས་ལ་ཕ་ཚགོས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་དགེ་སངོ་མའི་
སོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་མདེ་ན་སེ་པ་གཞན་ག་ིདགེ་སངོ་མ་བསེས་ནས་བསྒྲུབ་ན་ཆགོ་ས།ེ <<འདུལ་བ་རྒྱ་ཆརེ་
འགེལ་>>ལས། “འདི་ལྟར་དགེ་སོང་མ་བསེན་པར་རོགས་པ་བྱ་བ་ལ་ནི་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་གཙོ་བོ་

                                                           
[4] སག་ཚང་དཔལ་འབྱརོ་བཟང་པསོ་ས་ིལ་ོ༡༤༣༤ལརོ་བསགིས་པའ་ིརྒྱ་བོད་ཡགི་ཚང་  <<མཁས་པ་དགའ་བྱདེ>>  ། ཤོག་ཨང་། ༣༣༧ 
[5]ཤཱཀ་མཆགོ་ག་ིརྣམ་ཐར  <<་ཞབི་མ་ོརྣམ་འབྱདེ>>། ཤོག་ཨང་། ༥ 
[6] ཤཱཀ་མཆགོ་ག་ིརྣམ་ཐཪ་ཤཱཀ་རནི་ཆནེ་གསི་མཛད་པ། <<ཐུབ་བསན་གསལ་བྱེད>>། ཤོག་ཨང་། ༦༠ 
[7]ཀུན་མཁནེ་ག་ོརམས་པའ<ི<་དི་ལན་པད་ོབཞད་པ>>། དེབ་གཟུགས། རངོ་སར་ནས་བསྱིགས་པ། ཤོག་ཨང་། ༣༨ 
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ཡིན་པས་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་བྱ་བར་ཟད་པར་”[8]ཞེས་
གསུངས་པས་སེ་པ་གཞན་གི་དགེ་སོང་མ་ཚུལ་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་བྱེད་ནས་སྒྲུབ་འསོ་པ་འདུག་ཅེས་ཨུ་
ཚུགས་མཐའ་སེལ་བྱས་ཀང་། དེ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་ལ་ཐོས་བསམ་ཞན་པའི་སོན་འདུག་སེ། སོན་
བྱོན་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་སུས་ཀང་དེ་འདའི་ཕྱག་ལེན་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མེད་ལ། གནང་ཆོག་པའི་ཆོ་ག་
ཡང་ཕལ་ཆེར་མེད་ངེས་རེད། མཁས་པའི་ཡང་རེར་སོན་པའི་ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་<<སོམ་གསུམ་རབ་
དབྱེ་>>ལས། “ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་རང་ཉིད་ཀི།། གསོལ་བཞིའི་ཆོ་གས་སོམ་པ་སེ།། དེ་ཡི་ཆོ་ག་བཞིན་
བྱས་ན།། སེ་པ་གཞན་གི་དགེ་སོང་འཇིག །ཅེས་དང་། དེ་ཉིད་ལས། དེས་ན་བྱ་བ་གང་ཅིའང་རུང་།། རང་
རང་ལུགས་བཞིན་བྱས་ན་འགྲུབ།། དེ་ལས་བཟོག་པའི་ལུགས་བྱས་ན།། མི་འགྲུབ་གྲུབ་ཀང་བཟང་པོ་
དཀའ།། དེ་བཞིན་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་ཀང་།། རང་རང་ལུགས་བཞིན་བྱས་ན་འགྲུབ།།”[9]ཅེས་
གསུངས་པས་སེ་པ་བསེས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་དོ། འ་ོན་ཆོས་སྲུང་བའི་སེ་པ་དང་གཞི་སྨྲའི་སེ་པ་གཉསི་
བསེ་ནས་སྒྲུབ་ན་ཆོག་སེ། ཆོས་སྲུང་བའི་སེ་པ་ནི་གཞི་སྨྲའི་སེ་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཟེར་ན། དེ་ཡང་མི་
འཐད་དེ། ཆོ་ག་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡོད་པ་དང་སྲུང་བྱ་ཡང་མང་ཉུང་ཡོད་པས་མི་འཐད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། 
“མདོར་ན་ཕམ་པ་བཞི་པོ་ནས།། བརམས་ཏེ་བསབ་པར་བྱ་བ་ཀུན།། སེ་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་
པས།། གང་གི་བཀག་ལ་གང་གི་གནང་།།”  ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་རྣམ་
ཐར་བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོས་ལས། “ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས་ངས་ཕལ་ཆེན་པོའ་ིསེ་གཅིག་གཟུགས་སམ་
གསུངས་པ་ལ་དགེ་བཤེས་སོན་པས་བ་མ་དེ་མི་མཛད་པར་ཞུ། བོད་དུ་འདི་མི་ལེགས་ལགས་”ཞེས་ཞུས་
པས་ཇོ་བོས་བོད་དུ་ཕལ་ཆེན་པོའ་ིསེ་བཙུགས་མེད་པས་འདི་ལས་ཀང་སེ་པ་ཐ་དད་བསེས་ན་མི་འགིག་
པས་ཐབས་ལམ་ད་ེན་ིཤནི་ཏུ་དཀའ་བར་གནས་ས།ོ །                                                                                          

   ཐབས་ལམ་གཉིས་པ་ལྟར་ན་དགག་བཞག་སོང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཕ་ཚོགས་ཁོ་ནས་དགེ་སོང་
མའི་སོམ་པ་ར་བ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་མདེ་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། ས་ེལ་ཉེས་བྱས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་
པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་པའི་ལུགས་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་༸རྒྱལ་
མཆོག་ལྔ་པ་དང་ཀུན་མཁནེ་ག་ོརམས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་པ་ན་རེ། ཕ་ཚགོས་ཁ་ོནས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་

                                                           
[8] <<འདུལ་བ་རྒྱ་ཆརེ་འགལེ>>། ས་ེབདུན་པདོ། ༼ཡུ༽ ཤོག་ཨང་། ༢༧༣ 
[9] ས་པཎ་ག་ི<<སམོ་གསུམ་རབ་དབྱ>ེ>། དེབ་གཟུགས། ས་ས་མཐ་ོསབོ་ནས་བསགིས། ཤོག་ཨང་། ༦༤ 
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ར་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་དེ། དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་ངེས་པར་
དུ་སྒྲུབ་དགོས་ལ། ད་ེམ་སྒྲུབ་པར་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་མེད། སོམ་པ་ད་ེན་ིདགེ་སངོ་མའི་དགེ་
འདུན་ཁ་ོནས་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ། ༸རྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བུད་མདེ་བསེན་པར་རགོས་པ་ལ་གསང་སོན་
གི་བར་ཆད་དིས་པའི་འགོ་ཏུ་དགེ་སོང་མའི་དགེ་འདུན་གིས་ཚངས་སོད་ལ་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་ངེས་
པར་སརེ་དགོས། འད་ིལ་མ་སནི་ཀང་ཆགོ་པའི་དམགིས་བསལ་གཞན་གསུངས་པ་མདེ། ཅསེ་དང་། ཀུན་
མཁེན་གོ་རམས་པའི་<<སོམ་གསུམ་ཁ་སོང་>>ལས། “འནོ་ཀང་ད་ལྟའི་ཆོ་ག་ཡིས།། བུད་མེད་བསེན་
པར་རོགས་པ་ལ།། ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་མ་སོང་བར །། བསེན་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་
ཞིང་།། ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་མ་ཚོགས་ནི།། ཁོ་ནས་སེར་བ་གཞུང་ལས་གསུངས།། འདི་ལ་དམིགས་
བསལ་མ་གསུངས་ཤིང་།།”[10]ཞེས་དང་། བུ་སནོ་ག་ི<<འདུལ་བའི་ལས་ཆགོ་>>ལས། “ཚངས་སོད་ཉེར་
གནས་མེད་ན་སེ་བ་བཤད་པའི་ལུང་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ།།”[11]  དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱབ་བརེན་གཙོ་བོར་
<<མདོ་ར་བ་>>ལས། “ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར་བསེན་པར་རོགས་
པར་མི་བྱའ།ོ།”[12] ཞེས་དང་། <<འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་>>ལས། “སབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དགེ་སོང་
མའི་དགེ་འདུན་གིས་སིན་པར་ཤེས་པར་བྱའ།ོ།”[13] ཞེས་པའི་ལུང་དག་གིས་མ་ཚོགས་ཁོ་ནས་ཚངས་
སོད་ ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སིན་དགོས་ཞེས་མགིན་པ་སེགས་ནས་འཆད་དོ།། འནོ་ཀང་མཐའ་ཅིག་ཏུ་
ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་མ་ཚོགས་ཁོ་ནས་སིན་དགོས་གསུངས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་བརག་དགོས་
འདུག་ས།ེ གངས་ལོངས་བདོ་ཀ་ིའདུལ་འཛིན་ཆེན་པ་ོཀུན་མཁེན་མཚ་ོསྣ་བའི་<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་ཉི་
མའི་འདོ་ཟེར་>>ལས། “[14]དགེ་སོང་མ་དེ་དག་མ་རེད་ན་དགེ་སོང་ཕའི་དགེ་འདུན་ཀིས་ཀང་ཚངས་སོད་
ཉེར་གནས་སིན་དུ་རུང་སེ། <<མདོ་ར་བ་>>ལས། “དགེ་སོབ་མའི་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་
པའི་སོམ་པ་དང་15ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཊི་ཀ་ལས། ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་མནོད་
པ་དེ་སྒྲུབ་པའ་ིདོན་དུ་ཡང་དགེ་སངོ་དབྱར་གནས་པར་ཁས་བངས་པ་མཚམས་ཀ་ིནང་ན་འདུག་པས་ཞག་
བདུན་མན་ཆད་བྱིན་གིས་བརླབ་པོ་”ཞེས་པའི་ལུང་དག་གིས་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཕ་ཚོགས་ཀིས་ཀང་

                                                           
[10]ཀུན་མཁནེ་ག་ོརམས་པའ<ི<སམོ་གསུམ་ཁ་སངོ་>>། དེབ་གཟུགས།  རངོ་སར་ཁམས་བྱེ་ལྔ་རགི་ཐུབ་བསན་གངི་ནས་བསགིས་པ། ཤོག་ཨང་། ༤༡༧ 
[11] བུ་སནོ་ག་ི<<འདུལ་བའ་ིལས་ཆགོ>> ། ཤོག་ཨང་། ༢༦༡ 
[12] འདུལ་བ་མད་ོརའ་ིརབ་བྱུང་ག་ིགཞ།ི དེབ་གཟུགས། སརེ་བྱེས་རགི་མཛདོ་རམོ་སགི་ཁང་ནས་བསགིས། ཤོག་ཨང་། ༨༦༡ 
[13] བསན་བསྒྱུར་དཔ་ེབསྡུར་མ། ༼འུ༽ འདུལ་བ་རྒྱ་ཆརེ་འགལེ་ཤགོ་ཨང་། ༡༩༨ 
[14] མཚ་ོསྣ་བའ་ི<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ>>། དེབ་གཟུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་རའེ་ིདཔ་ེམཛདོ་ནས་བསགིས། སདོ་ཆ། ཤོག་ཨང་། ༣༠༥ 
15 མད་ོརའ་ིདབྱར་ག་ིགཞ།ི དེབ་གཟུགས། སརེ་བྱསེ་རགི་མཛདོ་ཆནེ་མའོ་ིརམོ་སགི་ཁང་ནས་བསགིས་པ། ཤོག་ཨང་། ༡༥༧ ། 
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སྒྲུབ་པར་གསུངས། གལ་ཏེ་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་མ་ཚོགས་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ན་ལུང་དབྱར་གི་གཞི་
ལས་དག་ེསངོ་དབྱར་གནས་པ་ཞག་བདུན་བྱིན་གསི་བརླབ་ནས་འག་ོབ་ལ་དགོས་པ་མ་མཐོང་ངོ་། གཞན་
ཡང་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཕ་ཚོགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་གཞུང་གང་དུ་ཡང་གསུངས་མེད་པས་མཁེན་
ལྡན་རྣམ་པས་དཔྱད་པར་འཚལ་ལ།ོ །  

  གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་དང་ཀརྨ་པ་མི་བསོད་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་ན་རེ། ཕ་ཚོགས་
ཁོ་ནས་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་དེ། འདུལ་བ་མདོ་ར་དང་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་
ནས་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་མ་ཚོགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་གསུངས་པ་དེ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་མི་
དགོས་ཏ།ེ ད་ེན་ིམ་ཆགོ་ག་ིདབང་དུ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ཕ་ཆགོ་གི་དབང་དུ་བྱེད་ན་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་
ཀ་ིསོམ་པ་མ་སྒྲུབ་པར་དགེ་སངོ་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མ་ིབསདོ་ར་ོརེའ་ིའདུལ་བའི་
ལས་ཆོག་<<མཐོང་བས་དོན་གྲུབ>>་ལས། “ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་
པར་བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་བྱའོ།། ཞེས་བཤད་པ་རྣམས་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སོབ་
མ་དང་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སོན་དུ་མ་སོང་བར་བུད་མེད་བསེན་པར་རོགས་པའི་དབང་དུ་
བྱས་པའི་ཕྱིར།” ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་པའི་<<འདུལ་འགེལ་སྣང་བྱེད་ཉི་མའི་ཤིང་ར་
>>ལས། “དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་མ་ཆོག་ལ་བརེན་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། ཕ་ཆོག་ལ་བརེན་ནས་བུད་
མདེ་བསནེ་པར་རགོས་པ་ལ་ད་ེམ་ིདགོས་ཏེ། དགེ་སབོ་མ་བཞནི་ན།ོ། ཞེས་དང་། གཞན་དུ་དག་ེསངོ་ཕ་མ་
ལ་མཚན་འགྱུར་དུས་ཀི་སོམ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡི་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སོན་དུ་མ་
སོང་བའི་ཕྱིར།”[16] ཞེས་དང་། རེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གི་<<སོམ་གསུམ་རྒྱན་འགེལ་>>ལས། “མ་ཆོག་
ཁོ་ནའི་དབང་དུ་མཛད་དེ་ཚངས་སོད་ཀི་སོམ་པ་མ་ཐོབ་པར ་བསེན་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་
རོ།།”[17] ཞེས་གསུངས་སོ།།  དེ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་བྱེད་གཙ་ོབོར་<<མདོ་ར་བ་>>ལས། “ཚིགས་ས་མ་
མེད་པ་ཉིད་ལ་ནི་ཉེས་བྱས་ཙམ་དུ་ཟད་དོ།།”[18] ཞེས་དང་། <<ལུང་དགེ་སོང་མའི་རྣམ་འབྱེད་
>>ལས། “ལོ་ཉི་ཤུ་ལོན་པ་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་ཉ་ེབར་གནས་པའི་སོམ་པ་མ་གསོལ་བར་དགེ་སོང་མའ་ི
དངོས་པོར་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ།།”[19] ཞེས་དང་། སེ་དགུའི་བདག་མོ་
                                                           
[16] ཤཱཀ་མཆགོ་ག་ི<<སྣང་བྱདེ་ཉ་ིམའ་ིཤངི་ར>>། དེབ་གཟུགས། ཐ་ེཝན་ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ། པདོ། ༼ཟ༽ཤོག་ཨང་། ༣༤ 
[17] ར་ེདག་ེའདུན་རནི་ཆནེ་ག་ི<<སམོ་གསུམ་རྒྱན་འགལེ>>། གསུང་འབུམ་པདོ། ༼ཁ༽ ཤོག་ཨང་། ༣༠༦ 
[18] འདུལ་བ་མད་ོརའ་ིརབ་བྱུང་ག་ིགཞ།ི དེབ་གཟུགས། སརེ་བྱེས་རགི་མཛདོ་ཆནེ་མསོ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ། ཤོག་ཨང་། ༢༧ 
[19] དགེ་སངོ་མའ་ིརྣམ་འབྱདེ་དངསོ་སུ་མ་མཇལ་ཀང་མཚ་ོསྣ་བའ་ི<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ>>། དེབ་གཟུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་རའེ་ིདཔེ་མཛདོ་ཁང་ནས་བསགིས་པ། སདོ་ཆ། ཤོག་ཨང་། ༤༥༩ 
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ཆེན་མོ་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་སོན་དུ་འགོ་བ་མེད་དོ།། ཞེས་དང་། དགེ་སོང་ཕ་མ་མཚན་འགྱུར་བ་ལ་
ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་སོན་དུ་འགོ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་དངས་འདུག་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་
རྣམས་གསལ་ཁ་དེ་ཙམ་མ་མཐོང་སེ། དང་པོ་ནི་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་དེ་བསབ་ཚིགས་མ་ཡིན་པས་
བསབ་ཚིགས་ལས་འདས་མི་འདས་ཀིས་རོག་ཁ་མེད་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་དགེ་སོང་མའི་ལས་ཆགས་
ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྟུང་བྱེད་གཉིས་བྱུང་ཟེར་བ་ལྟུང་བྱེད་གཉིས་གང་ཡིན་ཁ་གསལ་དེ་ཙམ་མེད་པ་
དང་། གསུམ་པ་ནི་སེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོམ་པ་འབོགས་དུས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་
དགེ་འདུན་དེ་ཙམ་གངས་ཚད་དགོས་པའི་ཆ་ོག་མཛད་མེད་པས་སེ་དགུའི་བདག་མོ་མཚན་གཞི་རུ་འཇོག་
ན་ཅུང་ཟད་སེམས་རིང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པ་དང་། བཞི་པ་ནི་མཚན་འགྱུར་བའི་དགེ་སོང་མའི་རྒྱུད་ཀི་སོམ་
པ་ནི། དམིགས་བསལ་ཡིན་པས་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྒྲུབ་དགོས་མི་དགོས་ཀི་ཀླན་ཀ་མ་
མཐངོ་ངོ།། གཞན་ཡང་<<འགེལ་ཆུང་>>ལས། “ཚངས་པར་སདོ་པ་ལ་ཉེས་བར་གནས་པའ་ིཆ་ོག་འདི་མ་
བྱས་པར་བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་ཀང་ཁིམས་མི་ཆགས་”[20] ཅེས་གསུངས་འདུག་གོ ། མདོར་ན་
ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་མ་སྒྲུབ་བར་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ལུང་ཁུངས་གཙང་མ་གུས་པས་
གང་དུ་ཡང་མ་མཇལ་བས་མཁས་པ་རྣམས་ཀསི་དཔྱད་པར་ཞུ། ། 

          གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། སིར་བཏང་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ནས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་
ཆོག་པའི་ལུང་ཁུངས་ཁ་གསལ་ཞིག་མཇལ་མ་ཐུབ་ཀང་ཁོ་བོའ་ིརོག་པ་ལ་གཞུང་གི་འགསོ་དང་བསྟུན་ན།  
དགག་བྱ་ལས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མཆིས་ན་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་
འདུག་སེ། དེ་ཡང་<<མདོ་ར་བ་>>ལས། “དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མ་ཉིད་དག་གིས་ལས་གཞན་བྱས་པ་
མ་ཡནི་ན།ོ །”[21]ཞེས་དང་། <<ལུང་ཕན་ཚགེས་>>ལས། “ཀུན་དགའ་བ་ོདག་ེསངོ་རྣམས་ལས་བུད་མེད་
རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང་བསེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སོང་མའི་དངོས་པོ་སྩལ་བར་བྱའོ།།”[22] ཞེས་
དང་། <<ལུང་ཞུ་བ་>>ལས། “བཙུན་པ་དགེ་སོབ་མ་དགེ་སོང་གི་ལས་ཀིས་བསེན་པར་རོགས་པར་
བགིས་ན་བསེན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བགིའམ། ཨུ་པ་ལི་བསེན་པར་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། བསེན་པར་
རོགས་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ནི་འདས་པ་དང་བཅས་པའོ།།”[23]ཞེས་པའི་ལུང་རྣམས་ཀིས་དགེ་སོང་གི་ལས་
                                                           
[20] འགལེ་ཆུང་དངསོ་སུ་མ་མཇལ་ཀང་མཚ་ོསྣ་བའ་ི<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟེར>>། དེབ་གཟུགས། བྱང་རའེ་ིདཔེ་མཛདོ་ནས་བསགིས་པ། སདོ་ཆ། ཤོག་ཨང་། ༣༠༦ 
[21] བསན་འགྱུར་དཔ་ེབསྡུར་མ། ས་ེབསན། པདོ། ༼ཝུ༽ ཤོག་ཨང་། ༨༤ 
[22] འདུལ་བ། ༼ད༽<<ལུང་ཕན་ཚགེས>>། ཞལོ་པར་མ། ཤོག་ཨང་། ༣༠༧ 
[23] ལུང་ཞུ་བ། ས་ེབཀའ། པདོ། ༼ན༽ ཤོག་ཨང་། ༢༤༠ 
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ཀིས་དགེ་སོང་མ་སྒྲུབ་ན་ལས་ཆགས་པ་གསུངས་སོ།། འ་ོན་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ནས་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ཀ་ི
སོམ་པ་ཇ་ིལྟར་སྒྲུབ་བམ་ཞེ་ན། ད་ེན་ིདགེ་སངོ་མའི་སོམ་པ་མ་སྒྲུབ་པའ་ིས་རོལ་དུ་ངསེ་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་
ལྟ་བུ་འདུག་ཏེ། དེ་ནི་དགེ་སོང་མའི་སོར་བའི་ཆོ་གའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་ཞིག་འདུག་པས། སོར་བའི་ཆོ་ག་
དེ་སོན་དུ་མ་འགོ་བར་དངོས་གཞིར་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ན་ལས་ཆགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཆེ་སེ། གོང་དུ་
འགེལ་ཆུང་ལས་ཀང་ལས་མི་ཆགས་པ་གསུངས་འདུག་གོ །འནོ་ཀང་དེ་ནི་ཕ་ཚོགས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ན་
ལས་ཆགས་པ་ལུང་ཁུངས་སར་དངས་པའི་མཚ་ོཊིཀ་དང་ལུང་དབྱར་གི་གཞི་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་པས་ཀུན་
མཁནེ་བ་མ་དང་ཅུང་མ་མཐུན་ནོ།། མདརོ་ན་ཕ་ཚགོས་ཁོ་ནས་ཚངས་སདོ་ཉེར་གནས་དང་དགེ་སངོ་མའི་
སོམ་པ་སྒྲུབ་ན་ལས་ཆགས་པ་འདུག་གོ །འནོ་ཀང་སོམ་པ་དེ་ནི་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་སོམ་པ་ཡིན་པས་
སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། སིར་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་དེ་གནང་བ་མེད་
ཀང་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ངེས་འབྱུང་
གི་བསམ་པ་གཏིང་ཚུགས་ ཤིང་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བངས་ཐུབ་ན་སོམ་པ་གནང་ན་སོན་དེ་ཙམ་མ་
མཐངོ་ས།ེ གཞ་ིསྨྲའ་ིལུགས་ལ་དམགིས་བསལ་གནང་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་དེ་ཚ་ོལ་ལགེས་པར་བརག་ན་གོ་
ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་སིར་རིགས་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོན་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་སོམ་པ་གནང་མི་
ཆོག་ཀང་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་མཆིས་ན་སོམ་པ་གནང་ཆོག་པ་གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་སོགས་ལས་
གསལ། ད་ེབཞནི་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་ཤཱ་རིའི་བུ་གཉིས་ཀིས་ཀང་སོམ་པ་དང་འགལ་བའི་ལས་བྱས་ཀང་
སནོ་པས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་གཟིགས་ནས་ཉེས་པ་བཅས་པ་མདེ་ད།ོ།  

          གསུམ་པ་རོད་པ་སོང་བ་ལ། དངོས་དང་ཞར་བྱུང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འ་ོན་ཕ་ཚོགས་ཁོ་
ནས་ས་ེལ་ཉེས་བྱས་ཀ་ིདགེ་སངོ་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་ནུས་ན། གོང་དུ་མད་ོར་དང་རྒྱ་ཆ་ེའགེལ་ལས་དགེ་སོང་
མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ས་རོལ་དུ་ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ངེས་པར་དུ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ་དེ་ཡང་མ་
ཚོགས་ཀིས་གནང་དགོས་གསུངས་པ་དང་། མཚོ་ཊིཀ་དང་ལུང་དབྱར་གི་གཞི་ལས་ཚངས་སོད་ཉེར་
གནས་ཕ་ཚགོས་ལས་ཀང་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཉསི་མ་ིའགལ་ལམ་ཞ་ེན། ད་ེགཉསི་མ་ིའགལ་ཏེ་ས་མ་
ནི་ཉེས་མེད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་ཕྱི་མ་ནི་ཉེས་བྱས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ར་དང་རྒྱ་ཆེར་
འགེལ་གི་དགོངས་པ་ནི་གཞུང་གོང་འགོ་དང་ལྟོས་ན་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་དབང་དུ་བྱེད་པར་མངོན་
ཏེ། ཚངས་སོད་ཉེར་གནས་ནི་བསབ་ཚིགས་དང་སོམ་པ་མཚན་ ཉིད་པ་མ་ཡིན་པས་འགའ་ཤས་ཚངས་
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སོད་ཉེར་གནས་མ་སྒྲུབ་པར་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་དགེ་སོང་མའི་སོམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་དམ་སམ་པའི་ལོག་
རོག་བྱུང་སིད་པས་དེ་དག་དགོག་པའི་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།   གཉིས་པ་ནི། <<མདོ་ར་བ་>>ལས། 
“ཆོ་ག་ལས་འདས་ན་ལས་མི་ཆགས་སོ།།”[24] ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་ཆོ་ག་ནི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་
བ་དང་། ལས་བརོད་པ་དང་། ལས་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་ཕ་ཚོགས་ཁོ་ནས་དགེ་སོང་མ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགེ་
འདུན་གི་གངས་མ་ཚང་བས་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་སོམ་པ་ཡང་མི་ཐོབ་བོ་ཟེར་ན། ལུང་དེ་ཉིད་ལ་དགོངས་
ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལས་གཏན་ནས་མི་ཆགས་པ་དང་། ལས་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མི་ཆགས་པ་
གཉིས་ཡོད་དེ། ཀུན་མཁེན་མཚ་ོསྣ་བའི་<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འདོ་ཟེར་>>ལས། “ཆོ་ག་ལས་
འདས་ན་ལས་མ་ིཆགས་པ་ལ། ལས་གཏན་ནས་མ་ིཆགས་པ་དང་། ལས་ཉེས་མདེ་ཕུན་ཚགོས་མ་ིཆགས་
པ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེའ།ོ།”[25] ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མི་ཆགས་
པ་ལ་ལས་མ་ིཆགས་ཅསེ་ས་བསད་པ་ཡིན་ག་ིགཏན་དུ་ན་ིམ་ཡིན་ན།ོ  

      སིར་བཏང་སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་སོམ་པ་དེ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་
པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ན་གནང་བར་འསོ་པ་མ་གཏོགས་ཕོ་མོ་འད་མཉམ་དང་ཡུལ་དུས་ཀིས་འདུལ་བའི་
བསབ་ཁིམས་འགྱུར་བཅོས་དགོས་པ་སོགས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལ་དགག་བྱ་ལས་དགོས་པ་གཙ་ོབོར་
བཟུང་ས་ེསོམ་པ་ད་ེསྒྲུབ་པ་དང་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ལ་འགྱུར་བཅསོ་གཏོང་བར་བརམ་ན་ད་ེན་ིབསན་
པ་བཤིག་པའི་ས་རེ་ཉིད་དུ་གྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཟབ་དགོས་ཏེ། འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ནི་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ཁོ་ནའི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པས་གང་ཟག་སོ་སེ་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་འགྱུར་བ་དུས་ནམ་ཡང་གཏོང་མི་
ནུས་ཏེ། <<ལུང་ཕན་ཚགེས>>་ལས།  “ད་ེབཞནི་དུ་ཀུན་དགའ་བ་ོདག་ེསངོ་དག་གསི་མདོ་སའེ་ིམཐའ་ལ་
བརེན་གི་གང་ཟག་ལ་བརེན་པར་མི་བྱའོ།།” ཞེས་དང་། ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས། “ཆོ་ག་སངས་རྒྱས་སོད་
ཡུལ་ཡིན།། སོ་སོའ་ིསེ་བོའ་ིབྱ་མི་རུང་།།” ཞེས་དང་། མཆིམས་བོ་བཟང་གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་དུ་
དངས་པའ་ིསབོ་དཔོན་འདུས་བཟང་གི་གསུང་“བསབ་པ་འཆའ་བའ་ིགནས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཁོ་
ནའི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།” ཞེས་གསུངས་པས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ནི་སོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་
གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་བཅས་པས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཁོ་ན་

                                                           
[24] འདུལ་བ་མད་ོརའ་ིལས་ཀ་ིགཞ།ི དེབ་གཟུགས། སརེ་བྱེས་རགི་མཛདོ་རམོ་སགི་ཁང་ནས་དཔར་དུ་སྐྲུན་པ། ཤགོ་ཨང་། ༢༠༡ 
[25] མཚ་ོསྣ་བའ་ི<<འདུལ་བའྱི་རྣམ་བཤད་་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ>>། དེབ་གཟུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར་ེདཔ་ེམཛདོ་ནས་བསགིས་པ། སྨད་ཆ། ཤོག་ཨང་། ༢༨༥ 
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མཆསི་ཅིང་འགྱུར་བ་གཏངོ་མི་དགོས་ལ་གཏངོ་ཡང་མི་ནུས་སོ།། འ་ོན་སནོ་ག་ིམཁས་པ་མཁན་ཆནེ་ཞི་བ་
འཚོ་དང་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང་ས་ས་པཎིཏ་ལ་སོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་དུ་མ་ཞིག་གིས་སེ་ལ་
ཉེས་བྱས་ཀི་དགེ་སོང་མའ་ིསོམ་པ་མ་གནང་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀི་སོམ་པ་དེ་སིར་དགག་བྱ་
ཡིན་པ་དང་དུས་དེའི་ཚེ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་སེ་དགུའི་བདག་མོ་ཆེན་མོ་ལ་སོན་
པས་ཐོག་མར་སོམ་པ་མ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ལ་གཟིགས་ནས་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་
སམ། ཁོང་རྣམས་ལ་སིང་རེ་མེད་པ་དང་བུད་མེད་ལ་ཐོབ་ཐང་མེད་ཟེར་བའི་དཀོག་གཏམ་ལ་སྐྲག་ནས་མ་
གནང་བ་མནི་ནོ། འནོ་ཀང་དངེ་སང་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཉག་ཕའ་ིདུས་ལ་སོན་པའི་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་བཞི་འཛོམ་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་བསན་པ་རྒྱས་པའ་ིརྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བ་ཐེ་མ་ཚམོ་མོ། ། 

      བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའ་ིདགེ་རའི་ས་བནོ་ད་ེཡི་མཐུས། ། 

     དཔལ་ལྡན་ར་བརྒྱུད་བ་མའ་ིསྐུ་བསོད་བསལ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་། ། 

     མཁའ་མཉམ་འག་ོབས་སབི་གཉསི་མུན་པ་མ་ལུས་ཀུན་བཅོམ་ནས། ། 

      མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའི་ག་ོའཕང་རིན་ཆནེ་མྱུར་འཐོབ་ཤགོ ། 

ཅེས་དཔལ་རོང་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀི་བོ་གོས་ཀི་འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སོབ་མ་ཐ་ཤལ་བ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་ངག་དབང་
ལྷག་པ་བསན་འཕལེ་ནས་འད་ིག་བཤད་གྲྭའ་ིགཞུང་ཆནེ་དཔྱད་རོམ་བག་ོགེང་ག་ིཆདེ་དུ་ས་ིལོ། ༢༠༢༢ ཟ་བ། ༠༨  ཚེས། 
༠༡ ཉནི་རང་ཤག་ཏུ་བྲསི་པ་དགའེ།ོ།  །། 

 
 


