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I

སྔོན་གླེང༌། 

༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པས༌ལོ་མང་རིང་རང་རིགས་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན། ཟུར་ལྟའི་དཔྱད་གཞིར་མཁོ་བའི་

མུ་སྦྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དེབ་རིགས་ཁག་ཅིག་དང༌། དེ་མིན་བརྩམས་སྒྲུང་དང༌། དུས་ཆེན་ངོ་

སྤྲོད། ྋརྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། ཕྱི་གླིང་གི་སྒྲུང་གཏམ། རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། 

མཚར་གཏམ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༨ པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་

ཡོད་པར། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང༌།  

གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་མོས་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་གནང་བཞིན་པ་མ་

ཟད། ང་ཚོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཡ་ལན་གནང་མཁན་རབ་དང་

རིམ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན། ལས་དོན་འདི་དག་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་འབྲས་

ཡོད་པར་མངོན་པ་མ་ཟད། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་རང་རེའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་

རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཟུར་ལྟའི་ཀློག་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པས། སྟོང་ཆ་དེ་ཉིད་སྐོང་

ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལྟར། འདི་གའི་བརྙན་དེབ་<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་

བང་མཛོད་>>ཀྱི་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༡༦ ནས་ ༡༢༣ བར་དུ་《ལུག་རྫི་པ་སངས་དང་



II

འུར་རྡོ་ཆུ་མིག་དགུ་སྒྲིལ།》ཞེས་པ་རིམ་པས་བཏོན་ཟིན་པ་ཁག་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ།  ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༡ པ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་དང་

འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལྗགས་ཀློག་གནང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར།



1

ར་�ག་�མས་སེམས་བཟང་པོས་བ�ངས་པའི་�ི་བོ་ཞིག་�ོངས་ནས། �ེ་བ་�ི་

མར་�ར་ཡང་མི་�ས་རིན་ཆེན་ཐོབ་�ེ། བོད་གངས་ཅན་�ི་ས་མ་འ�ོག་གི་�ིམ་

ཚང་ཞིག་�་ཕ་�མས་པ་དང༌། མ་�ིང་�ེ་གཉིས་�ི་�ར་�ེས། �ོང་�ེའི་གཡས་

གཡོན་ལ་�་མ་ཆེན་པོ་དེ་འ�་མེད་�བས། ཕ་མ་གཉིས་�ིས་རེས་གཟའ་པ་སངས་

ལ་�ེས་ཤིང༌། ལར་ནས་པ་སངས་�་བ་�ན་ལ་བཟང་ཞེས་པ་ལ་བ�ེན་ནས། �འི་

མིང་ལའང་པ་སངས་ཞེས་བཏགས། 



2

ཕ་�མས་པའི་�ིམ་ཚང་དེ་ལ་�་པ་སངས་ལས་�ན་པ་�་གཉིས་དང་�་མོ་གཅིག་

ཡོད། �་པ་སངས་ནི་�་�་བཞི་པ་དེ་ཡིན། �ད་ཚང་དེ་ལ་གནག་�གས་འ�ི་གཡག་

དང༌། མཛ�་དང་མཛ�་མོ་འགའ་ཤས་དང༌། ར་�ག་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད། དེའི་ཐོག་ས་

ཞིང་འདེབས་ལས་�་�ལ་ཞིང་ས་ཡང་ཡོད་�བས། ནང་མི་ཚང་མ་ལོ་འཁོར་མོར་

ལས་ཀའི་�ེལ་ཟིང་ནང་ཐིམ་�ོད་�ི་ཡོད། 



3

�ག་པར་�་ཕ་�མས་པ་ནི་སེམས་ཅན་�་�ོང་ལ་མཁས་ཤིང༌། �ི་བོའ �་ལས་

ཀར་དགའ་པོ་ཞེ་�ག་ཡོད་པས། ནམ་ཞག་�ན་�་ར་�ག་འཚ�་བར་འ�ོ་ཡི་

ཡོད། ཨ་མ་�ིང་�ེས་གསར་�་བཙས་པའི་�་པ་སངས་�ི་�ས་སེམས་གཉིས་

�ི་འཚར་ལོངས་གང་ལེགས་འོང་ཐབས་�། �ས་ནས་�ས་�་�་ཞོ་�ན་�་

དང༌། བ�་མཉེ། �ེད་རོགས། མ་�་ཤ་འ�ད་�ི་ཉལ་རོགས་�་�་སོགས་ལ་

མགོ་འཁོར་ནས་�ོད་�ི་ཡོད། 



4

�་�་�ན་པ་ག�མ་�ིས་ལོ་ནའི་བབ་དང་བ�ན་ནས། ཞིང་ལས་དང༌། �ིམ་ལས། 

དེ་བཞིན་ལས་དོན་ཙག་ཙ�ག་�མས་ཕན་�ན་བསམ་ཤེས་�ིས་མ་བ�ལ་དང་

�ངས་�ིས་�ེད་�ི་ཡོད། འོན་�ང་འ�ི་གཡག་དང་མཛ�་ཕོ་མོ་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད་

པས། ས་མ་འ�ོག་གི་�ད་ཚང་གཞན་�ི་གནག་�གས་དང་�ན་�་�་�ིལ་བཏང་

�ེ། ལོགས་�་གནག་�གས་�ི་�ེས་�་འ�ོ་མི་དགོས་པར་གཙ�་དོན་�ེད་�ི་ཡོད།



5

�་པ་སངས་ནི། �ང་�ིས་པའི་�ས་ནས་�ོན་�ི་བག་ཆགས་�་�ས་ར་�ག་ལ་

དགའ་ཞེན་ཆེ་ཞིང༌། �ག་པར་�་རེ�་དང་�་�འི་�ན་�་�ེད་མོ་�ེ་�ར་དགའ་ཐག་

ཆོད་ནས། �ོད་ཁོག་�ོགས་པའང་མ་ཤེས་པར་�ན་རིང་�ས་�ི་ཡོད། �ལ་�ི་

གཡས་གཡོན་ལ་�་�་མགོ་འཁོར་�ེད་�ི་�ེད་ཆས་དེ་འ�་མེད་�ང༌། �འི་ངོ་ཁ་

གསོ་�ེད་དང༌། མགོ་�ོར་�འི་�ེད་ཆས་ཡག་ཤོས་ནི། �་�་དང་རེ�་དེ་དག་ཡིན། 



6

�་པ་སངས་ལོ་ན་བཞི་ཙམ་སོན་པའི་�བས། ར་�ག་འཚ�་བའི་�ས་པ་མེད་པ་མ་

ཟད། རང་ཉིད་�ི་�བས་�ད་དང་། ཁ་�་ཡང་འ�ིད་ཡག་པོ་ཤེས་�ི་མེད། འོན་

�ང་ར་�ག་དང་�ག་པར་�་�་�་དང་རེ�འི་མཉམ་�་�ེད་མོ་�ེ་�ར་�མས་ཏེ། 

�་ལགས་�ི་�ན་�་�ག་�ིར་ཤོར་འ�ོ་ཡི་ཡོད། དེ་འ�འི་�བས་�་ཉིན་གཅིག་�་

པ་སངས་�ིས་�་�་དང་རེ�་ལ་�ེད་མོ་�ེ་བའི་�བས་ཤིག་ལ། �་�་ཞིག་གིས་

བ�ངས་ནས་�་པ་སངས་གན་�ལ་ལོག 



7

འོན་�ང་�་པ་སངས་ལམ་སང་ཡར་ལངས་ཏེ། �་�་དེའི་�ང་ལ་ཞོན་ཐབས་�ེད་

པ་ལས། �་�ས་བ�ངས་པ་ལ་ཞེད་�ང་�་བ་ནས་མ་�ང༌། དེ་དག་ནི་�ེ་བ་�ོན་

མར་�ག་�ི་�ས་པའི་གོམས་འ�ིས་�ིས་ཡིན་�ིད། ཡིན་ཡང་�བས་མི་ལེགས་པ་

ཞིག་ལ་�་�་འ�ོགས་ནས། �་པ་སངས་�ར་ཡང་ས་�ེང་�་�ངས་ཏེ་�བ་ན་པོ་

ཞིག་བ�བས་པ་རེད། དེ་མིན་�ས་�ོན་ཆེན་པོ་མ་�ང༌། 
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ལོ་�ག་ནས་བ�ང་ལོ་ན་བ�ར་མ་སོན་བར་�་ཨ་མ་གང་�་ཡོད་སར་�་ཡང་ཡོད་

ལ། ཨ་མས་�ིམ་ལས་�ེད་པའི་�བས་�་�ས་�ང་ཨ་མ་ལ་ལས་རོགས་�་བ་

དང༌། ཡང་ཨ་མ་ཞིང་ལས་�ེད་པའི་ཚ�་�་ཡང་ཨ་མ་དང་�ལ་མེད་�་ཞིང་ཁར་འ�ོ་

ཡི་ཡོད། ལོ་�ན་དེ་དག་གི་རིང་མ་�་མཉམ་གཤིབ་�ས་པར་བ�ེན། �འི་�ས་

སེམས་གཉིས་�ི་འཚར་ལོངས་ཡག་ལ། གདེང་�ོབས་ཆེ་ཞིང༌། �ས་ཁམས་བདེ་

ཐང་ཅན་ཞིག་�་�ར།
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དེ་ནས་�་པ་སངས་རང་ལོ་བ�་ལ་སོན་པའི་�བས་�། �་ལགས་�ིས་�ི་རོགས་

ལ་འ�ིད་འགོ་བ�གས། �ི་བོའ �་ལས་རོགས་�་�གས་པའི་ཉིན་ཐོག་མ་དེར། ནམ་

�ན་ལས་�ང་�ོ་�ང་ཆེ་བའི་ཐོག  �ས་�འི་�ོགས་�་�་ལགས་�ི་མཉམ་�་

བ�ོད། �་ལགས་�ིས་�ས་�འི་�ོ་�ེ་�ེ་ར་�ག་�མས་�་ཁར་བདས། དེའི་

�བས་�་ད�ིད་ཀའི་ནམ་�ས་འགོ་�གས་ཙམ་ཡིན། 
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དེ་�ར་ཕ་�་གཉིས་�ི་བོར་འ�ོ་བའི་�བས་�། ར་�ག་�་ཐང་�་�ོད་དེ། �་

ལགས་�ིས་�་�ང་ཆ་དོད་པའི་�བས་�་ཡི་གེ་�ོབ་པ་དང༌། �བས་རེ་�ང་ཤོད་

པ། རེ་འགར་ར་�ག་�ོང་�ངས་དང་འ�ེལ་བའི་ལམ་�ོན་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་བཞིན་

�ོང་ནས་�་ཁར་བ�ོད་པའི་�ེས། མིའི་ཟིང་ཆ་མེད་པར་�ང་ཁ་�་སིམ་པའི་�ོད་�། 

གཡང་དཀར་�ག་གི་འབའ་�་རེ་�ོག་པ་དང་�ན་�། �་ལགས་�ིས་�ང་རང་�ོམ་

�ི་�་འ�་གཏོང་གི་ཡོད། 
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ད�ིད་�ས་�་�ག་ག�ང་�ན། །མི་ཡི་�་བ་འཐེན་�ི། །བར་�་ཤང་ཤང་�ག་

�ས། །ཡིད་ལ་དགའ་བདེ་�ིན་�ི། །�ད་�་གཡང་དཀར་�ག་གིས། །ལན་འདེབས་

འབའ་�་�ོག་གི །ཨ་ཕོ་�ི་བོའ �་�་བར། །�ིད་པའི་�ང་བ་�ིན་སོང༌། །�ག་�ི་ཕ་�་

གཉིས་�ིས། །གཡང་དཀར་ར་�ག་�ན་�། །�་ཁ་བཟང་སར་བ�ད་ནས། །�ིད་

པའི་�ིད་�་ལེན་ནོ། །ཞེས་པའི་�ི་�་ཞིག་བཏང༌། 
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�ས་�ང་�་ལགས་�ིས་�ི་�་ལ་�་བ་གཏད་དེ་ཉན་ཞིང༌། ལད་�ོས་�ེད་འདོད་�ང་

ཡི་གེ་འ�ི་�ོག་ལས་དང་པོ་བ་ཡིན་�བས་འོང་ཐབས་�ལ། འོན་�ང་�་ལགས་

�ིས་གནང་�ངས་དེས་�་ལ་ཡི་གེ་�ོབ་པར་�ོ་སེམས་འཕར་མ་ཞིག་�ེས་ཏེ། 

�ས་�་ལགས་�ི་�ང་ནས་བོད་གངས་ཅན་�ི་ད�ངས་གསལ་སོ་བཞི་དང༌། �ོན་

�ེས་ཡང་ག�མ། བ�ེགས་འདོགས་�ི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཁོང་�་�ད་ཅིང༌། མིང་

�ང་བ�་�ོར་ཙམ་དང༌། བ�ོད་པ་�ང་�འི་རིགས་�ང་བཟོ་ཤེས་པར་�ར།
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མི་རིང་བར་ར་�ག་�མས་ལ་རེ�་དང་�་�་�ེ་འགོ་བ�གས་པ་�ར། �་པ་སངས་

གི་གདོང་ལ་འ�མ་མདངས་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་པ་མ་ཟད། �ང་�ིས་པའི་�ས་�ི་

རེ�་དང་�་�འི་མཉམ་�་�ེད་མོ་བ�ེས་པའང་བ�ར་�་�ན། �ག་པར་�་�་�འི་

�ེང་ནས་�ངས་ཏེ། �བ་བ�བས་པའི་གནས་�ལ་དེ་�ོག་བ�ན་བ�ས་པ་བཞིན་

�ང་ངོར་�་ལམ་ལེར་ཤར། དེའི་ཐོག་ནས་རེ�་དང་�་�འི་�ན་�་�ེད་མོ་�ེ་�འི་

འདོད་པ་ཞིག་�ང་ངང་གིས་�ེབས།
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ཉིན་གཅིག་མ་མོ་ཞིག་ལ་�་�་�ེས་པས། ཕ་�་གཉིས་�ིས་�་�འི་འ�མ་ལ་�ིན་

ཏེ། མ་མོས་�ེས་མ་ཐག་པའི་�་�་གཙང་མ་བཟོས་པའི་� ལ་�ག་�མས་གཙང་�ི་

�ག་གིན། �་ལ་དེ་�ར་�་དགོས་པའི་ཁ་ཏ་ཡང་�ས། �བས་རེར་ཉིན་གཅིག་ལ་

རེ�་དང་�་�་གཉིས་ག�མ་དེ་འ�་�ེས་པའི་�བས་�། �་�་དང་རེ�་རེ་གཉིས་

�ི་�ག་�་�གས་ནས་འ�ེར་འོང་གི་ཡོད།
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དེ་�ར་ལོ་ག�མ་ཙམ་�་ལགས་དང་�ན་�་�ག་�ིར་�ོད་པའི་�བས་�། ཕས་

�་ལ་ར་�ག་�ོང་�ངས་�ི་�ོབ་�ོན་�ས་པ་བཞིན། �་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མེད་

པའི་མཚམས་�། �་ལགས་�ིས་�ག་�ིའི་འགན་ཆ་ཚང་�་ལ་�ིས་�ད། དེ་ནས་

བ�ང་�ས་�་ལགས་�ི་�ོབ་�ོན་�མས༌�ོ་ལ་རི་མོ་བ�ོས་པ་བཞིན་སེམས་ལ་

བཅངས་ཏེ། ར་�ག་�མས་�ར་བཞིན་�་�ོ་�་ཁར་འདེད་པ་དང༌། དགོང་མོ་�ས་

�ར་འ�ག་པའི་ལས་འགན་དང་�་�ངས། 
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�་པ་སངས་�ིས་�ག་�ིའི་འགན་འ�ི་འ�ས་ཚང་�ེར་པ་ལ་བ�ེན་ནས། �་ལགས་

ལོ་ན་�ན་པོ་མིན་ཡང་�ག་�ིའི་ལས་མཚམས་བཞག འོན་�ང་ཐག་པ་དང༌། �ར་

�ོ་བ�ས་པ་སོགས་�ིམ་ལས་དང་འ�ེལ་བའི་ལས་ཀ་འ�་མིན་�་མ�ད་�ེད་

བཞིན་ཡོད། �་པ་སངས་�ིས་�ང་དགོང་�ོ་�ིམ་�་འ�ོར་བའི་�ེས་ལ། �་ལགས་

�ི་�ང་ནས་�ར་�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་�་�ངས་�ངས་ཏེ། �ག་�ིར་མཁོ་བའི་�ར་

�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་�ད་བཟོ་དོད་པོ་ཞིག་བ�ས།
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དེ་ནས་བ�ང་�ར་�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་དེ། �་པ་སངས་�ི་�ི་རོགས་�ད་པར་ཅན་ཞིག་

�་�ར། �ས་དགོང་�ོ་ར་�ག་�ས་�་ལ་བ�ག་ཚར་བ་དང༌། རང་ཉིད་�ི་�ར་�ོ་�་

མིག་ད�་�ིལ་དེ་མཆོད་ཁང་�་འཇོག་ཅིང༌། ཞོགས་པ་�ི་བོར་འ�ོ་�བས་�ར་�ོ་ལེན་

པ་དང་ཆབས་ཅིག དཀོན་མཆོག་ག�མ་�ི་མ�ན་�་རང་ཉིད་�ི་�ི་བོའ �་ལས་ལ་�ར་�ོ་

འདིས་རོགས་�ེད་�བ་པའི་�ོན་ལམ་�མ་དག་རེ་�ག་གི་ཡོད། ལར་ནས་ཕ་�མས་པའི་

ནང་ནི། ཆོས་དད་ཆེ་བས། �ན་�་�ག་མཆོད་འ�ལ་ཆག་མེད་གནང་གི་ཡོད།
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�ས་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཇི་བཞིན། �ར་�ོ་

དེ་�་པ་སངས་ལ་�ི་བོ་ཞིག་ལས་�ག་པའི་རོགས་�་�ར་ཏེ། ཉིན་ལ་ར་�ག་

�མས་�ང་�ར་བ�མ་�ེ་�ོད་དལ་ངང་འཇོག་ཅིང༌། དགོང་མོ་�ིམ་ལ་ལོག་

�བས་�ེད་པའི་�བས་�། �་པ་སངས་�ིས་ར་�ག་�མས་འབད་པ་ཆེན་པོས་

བ�་མ་དགོས་པར། �ར་�ོའ �་ཚག་�་ལན་གཅིག་བ�བས་པ་ཙམ་�ིས། ར་�ག་

�མས་ངང་གིས་འ�་འོང༌།
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�ར་�ོ་དེའི་�ད་ཆོས་ལ་�་པ་སངས་རང་ཉིད་�ང་ཐོག་མར་ཧང་སངས་�ང༌། རང་

ཉིད་�ིས་ཞོགས་�ར་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་བཏབ་པའི་�ས་པ་

མངོན་�མ་�་�ར་པ་མིན་ནམ་�མ་པའི་བསམ་�ོ་གཉིས་པ་ཞིག་�ང་འཁོར། གང་

�ར་�་པ་སངས་�ིས་�ར་�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་དེ་ལ་�ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་�ད་

ཆོས་ཤིག་ཡོད་པར་�ོགས་ཏེ། �ར་ལས་�ག་པའི་དམིགས་བསལ་གཅེས་�ས་

�ེད་འགོ་བ�གས། 
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ཡང་ཉིན་གཅིག་ཉིན་ད�ང་�ས་ཙམ་ལ་ར་�ག་ལ་�ང་ཀི་ཤོར། དེའི་�བས་�་�་

པ་སངས་�ིས་�ད་� གས་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་བ�བ་�ང༌། �ང་ཀིས་ཡ་མེད་ངང་ར་

�ག་འདེད་གཤར་བཏང་�བས་�ེད་ཐབས་�ལ་བས། �ོ་�ར་�་�ར་�ོ་�་མིག་

ད�་�ིལ་དེའི་ཚག་�་ཞིག་བ�བས་པས། �ང་ཀི་དེ་ཐེ་ཚ�མ་ངང་ར་�ག་གི་�ེས་

�་�ེགས་མཚམས་བཞག་ཅིང༌། རང་དབང་མེད་པར་�ོས། �་ནི་�ར་�ོའ �་ཡོན་ཏན་

འདི་ལའང་ཧང་སངས། 
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�ར་�ོ་དེས་�་པ་སངས་ལ་དགའ་བའི་ར་�ག་�ོང་རོགས་དང༌། �ག་པའི་�ང་ཀི་

འ�ལ་རོགས་�ེད་�ི་ཡོད་�བས། གནས་�ལ་དེ་དག་�་ལགས་ལ་�་གསང་མེད་

པར་བཤད། འོན་�ང་�་ལགས་�ིས་དེ་�ར་ཨེ་ཡིན་ནམ་སེམས་བཞིན། �་ལ་ཉན་

པ་ཙམ་ལས། སེམས་�ི་�ག་�་�་�འི་�ད་ཆར་བ�ིས་ཏེ་ཡིད་དེ་ཙམ་མ་ཆེས། དེ་

མིན་གནས་�ལ་དེ་ནང་མི་གཞན་�་ལའང་བཤད་མེད། 
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�་པ་སངས་�ིས་ར་�ག་འཚ�་བའི་�བས་�ི་�ས་མང་ཆེ་བ་འ�ི་�ོག་རང་�ོང་ལ་

�ེལ་�ི་ཡོད། དེ་�ར་�ས་པའི་ཉེར་ལེན་�ིས་�ས་རིང་པོར་མ་འགོར་བར། �་ལགས་

�ག་�ིར་འ�ོ་བའི་�བས་�་རང་�ོམ་�ི་�་�ིས་ཏེ་གཏོང་བ་བཞིན། �ས་�ང་�་

ལགས་�ིས་�ོབ་འ�ིད་དང་ལམ་�ོན་འགོ ཚ�གས་བཅད་དང་ཚ�ག་�ག་རང་�་འཕེར་

བ་འ�ི་�བ་པ་�ང་བས། དགའ་ཚ�ར་བ�ོད་�ིས་མི་ལང་བ་�ང་ཞིང༌། �་ལགས་�ིས་

བཀའ་�ིན་ཉག་ཅིག་ལ་བ�ེན་ནས་�ང་བའི་སེམས་ཚ�ར་ཆེན་པོ་ཡང་�ེས། 
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དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་�ི་བོར་འ�ོ་�བས་�་ལགས་�ི་བཀའ་�ིན་�ེས་�ན་�། ནང་

མིའི་འཚ�་�ེན་ར་�ག་གི །�ི་བོའ �་ལས་ལ་�གས་མཚམས་ནས། །ར་�ག་�ོང་

�ངས་མན་ངག་དང༌། །བ�བ་�་�ན་པའི་�ང་གཏམ་བཤད། །ཀ་ཁ་འ�ི་�ོག་

ནས་བ�ང་བའི། །བཅད་�ག་�ག་�ེར་ལེན་པ་ལ། །གདེང་དང་�ོབས་པ་རིམ་

�ོལ་བ། །ཚ�་རབས་བཀའ་�ིན་ཆེ་བའི་ཕ། །ཞེས་པའི་བ�ོད་ཚ�ག་ཅིག་�ིས། 



24

ཡང་ཉིན་གཅིག་ར་�ག་འཚ�་བཞིན་པའི་�བས་�། དད་པ་གཙང་བའི་�ེས་�ངས་

ཏེ། །དཀོན་མཆོག་�ན་�་མཆོད་པ་ལས། །ར་�ག་བ�་བའི་�ས་མ�་ཆེ། །�ག་

�མས་ཆེ་བའི་�ང་ཀིའི་ཚ�གས། །རིང་�་འདེད་པའི་མ�་མངའ་བའི། །�ར་�ོ་

�་མིག་ད�་�ིལ་�ེད། །�་ན་མེད་པའི་�ར་�ོ་�ེ། །བདག་གི་བ�་མེད་�ོགས་

བཟང་ལགས། །ཞེས་པའི་�ར་�ོའ �་�ད་ཡོན་ལ་བ�གས་བ�ོད་�ི་�ན་ཚ�ག་གོ་

བདེ་�ང་�་ཞིག་�ིས།



25

�་པ་སངས་�ི་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་དང༌། �ར་�ོའ �་�ི་རོགས། དེ་བཞིན་ནང་མིའི་

�ན་མོང་གི་བསོད་ནམས་བཅས་�ིས། གཡང་དཀར་�ག་གི་�ེ་འཕེལ་ལོ་རེ་བཞིན་

འཕེལ་�ས་ཆེ་ཞིང༌། �ང་ཀིས་གནོད་མི་�བ་པ་སོགས་ལ་བ�ེན་ནས། ས་མ་འ�ོག་

གི་ས་�ལ་དེའི་ནང་�། �་པ་སངས་�ི་�ན་�གས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེ་�་�ིན། འོན་

�ང་�ལ་མི་�མས་�ིས་�བ་�ོངས་�ི་གསང་བ་ཆེན་པོ་དེ་ད་�ང་�ོགས་མེད།



26

དེ་�་�འི་ལོ་ངོ་འགའ་ཤས་�ི་རིང་ལ། ཕ་�མས་པའི་ནང་མིའི་ར་�ག་གི་ཁ་�ངས་

�བ་བཞི་ཙམ་འཕེལ་ཏེ། �་ལགས་�ང་�ར་མེད་འཕེལ་�ོབས་ལ་ཧང་སངས་ཏེ། 

�་པ་སངས་ལ་ཅི་ཡིན་�ིས་པར། �ས་�་ལགས་ལ་རང་ཉིད་�ི་བོར་འ�ོ་བའི་འགོ་

�ོད་ཙམ་ལ། �ར་�ོའ �་ཚག་�་ལ་བ�ེན་པའི་ཡ་མཚན་པའི་གནས་�ལ་ཅི་�ང་�ས་

�གས་�ན་�ལ་�ས་པས། གཞི་ནས་�འི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཏེ། གནས་�ལ་ཞིབ་

�་ཤེས་འདོད་�ིས་�ིས་པ་བཞིན་�ས་ཞིབ་�་བཤད། 
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ཡང་ཉིན་གཅིག་�ལ་དེའི་�ག་�ི་�་བ་ཞེས་པས་�ི་བོ་པ་སངས་�ི་གསང་བ་ཅི་

ཡིན་ཤེས་འདོད་�ིས། ཁོ་པའི་ར་�ག་འཚ�་སའི་�་ཁའི་�ོགས་�་བ�ོད། དེའི་ཉིན་

�ི་བོ་གཉིས་�ི་ར་�ག་�མས་�་དང་འོ་མ་འ�ེས་པ་བཞིན། གཅིག་�་འ�ེས་ནས་

�་ཁར་ལོངས་�་�ད། དེ་བཞིན་�ི་བོ་གཉིས་�ིས་ཉིན་གང་ཅི་�ོས་མོལ་�ོས་འ�་

བཤད་དེ་�ས་འདའ་བར་�ས། དེ་ནས་དགོང་མོ་ར་�ག་�ིམ་�་བ�ོང་ལ་ཉེ་བའི་

�བས། �ི་བོ་པ་སངས་དང་�་བས་སོ་སོའ �་ར་�ག་�མས་ད�ེ་འགོ་བ�གས། 
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�ི་བོ་གཉིས་�ིས་འབད་བ�ོན་ཇི་ཙམ་�ས་�ང༌། ར་�ག་ད�ེ་འ�ེད་དཀའ་བར་

�ར་�བས། པ་སངས་�ི་སེམས་ལ་གཅིག་�ས་ན། �ར་�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་

�ིས་རོགས་�ེད་�བ་�མ་�ེ། �ོ་�ར་�་�ར་�ོ་དེ་ལག་�་བ�ང་ནས་ཀི་ཤར་ཞིག་

བ�བ་ནས། ཚག་�་ལན་ག�མ་བ�བས་པས། �ི་བོ་སོ་སོའ �་ར་�ག་�མས་ད�ེ་

མི་དགོས་པར་རང་བཞིན་�ིས་�ེ་བར་བ�ེན། �་བ་ཧང་སངས། གནས་�ལ་དེ་

རིམ་པས་�ག་�ི་གཞན་�ིས་�ང་ཐོས།
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དེ་ནས་�ག་�ི་པ་སངས་ས་�ོགས་གང་�་བ�ོད་པ་དེར། �ག་�ི་གཞན་�མས་�ང་

འ�ོ་ཡི་ཡོད། དེ་�ར་�ས་ནས་ཉིན་�ངས་ཁ་ཤས་�ིན་པའི་�ེས་ལ། �ག་�ི་གཞན་

ཞིག་གི་ར་�ག་ལ་�ོགས་ག�མ་ནས་�ང་ཀི་ཤོར་�བས། �ི་བོ་�མས་�ེལ་འ�བ་

ལངས་ཏེ། ཐབས་ཤེས་�་ཚ�གས་�ས་�ང༌། �ང་ཀིའི་ངར་� གས་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་

མ་�བ། དེ་ནས་�ག་�ི་པ་སངས་�ི་གསང་བའི་གནས་�ལ་རགས་ཙམ་ཤེས་མཁན་

�ི་བོ་�་བས། པ་སངས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་�ལ་�ས། 



30

པ་སངས་�ིས་གསང་བ་�ི་འ�ར་�ེད་འདོད་མེད་�ང༌། གནས་�ལ་ངན་པ་�ང་བ་

དང་རེ་�ལ་�ས་པ་གཉིས་ལ་བ�ེན་ནས། �ོ་�ེ་གཅིག་�་བ�ིམས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་

ལ་གསོལ་བ་�ོན་ལམ་ཞིག་བཏབ་�ེ། �ོགས་ག�མ་�་�ག་བཞིན་�ར་�ོ་�་མིག་

ད�་�ིལ་�ི་ཚག་�་ལན་ག�མ་རེ་བ�བས་པས། འདོད་�མས་ཆེ་བའི་�ང་ཀི་

�མས་དཔའ་�མ་ཞིང༌། མར་�ི་ད�ིལ་ནས་�་བཏོན་པ་�ར། ར་�ག་�ོད་ནས་

ཕར་ཐོན། གནས་�ལ་དེས་�ི་བོ་པ་སངས་�ི་གསང་བ་བ�ོལ། 
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�ས་དེ་ནས་བ�ང་�ག་�ི་པ་སངས་�ི་�ར་�ོའ �་གསང་བ་�ི་ལ་�ར་བས། མི་

ཚ�གས་གང་�་འཛ�མས་སར། �ག་�ི་པ་སངས་དང་ཁོ་པའི་�ར་�ོ་�་མིག་ད�་

�ིལ་�ོར་ལ་�ེང་�ོང་�ེད་མཁན་ཤ་�ག་དང༌། ཁོ་པའི་ར་�ག་འཕེལ་ཁའི་གསང་

བ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་བ�ིས་པ་ལས། ནང་མིའི་�ི་མ�ན་བསོད་ནམས་ལ་བ�ེན་

ནས་�ང་བའི་གསང་བ་དེ། ད་�ང་�ི་མི་�ས་�ང་བ�ོལ་�བ་མེད། 
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མདོར་ན་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལམ་�ོང་�་འ�ར་བ་ལ། དཀོན་མཆོག་ལ་ཡིད་ཆེས་

�ིས་�ག་མཆོད་འ�ལ་དང༌། �ན་མོང་གི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན་ན། �་

བ་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་བཞིན་འ�བ་པ་�ར། �ག་�ི་པ་སངས་�ིས་བཅོས་མིན་

�ི་�ོན་ལམ་དང༌། ནང་མིའི་�ག་མཆོད་འ�ལ་སོགས་�ི་མ�ན་བསོད་ནམས་དང༌། 

དེ་བཞིན་�ར་�ོ་�་མིག་ད�་�ིལ་�ི་�ོགས་ལ་བ�ེན་ནས། �ལ་མི་�མས་འ�མ་

�་�ང་དགོས་པར་�ར་ཏོ།། །།�ོགས་སོ།། 




