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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་བལྟའི་དཔྱད་གཞིར་མཁོ་བའི་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། ྋརྒྱལ་མཆོག་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། དེ་བཞིན་མུ་སྦྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དེབ་རིགས་སྣ་

ཚོགས་དང༌། ཕྱི་གླིང་གི་སྒྲུང་གཏམ། རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། མཚར་གཏམ་

སོགས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༤ པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་

པ་ལྟར། 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་བྱེད་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་བལྟའི་དཔེ་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པས། སྟོང་ཆ་



II

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་ ༡༤༣ ནས་ 

༡༤༩ བར་དུ། 《མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།》 ཞེས་པའི་མུ་སྦྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་

རིམ་པས་བཏོན་ཟིན་པ་ཁག་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ།  ཕ་

ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༥ པ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་

སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་

རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན།



1

༄༅། །པ་སངས་དང་དཔལ་ལྡན་ནི་ནམ་རྒྱུན་ཀུ་རེ་ལ་དགའ་ཞིང་།  

ཕན་ཚུན་མིང་འདོགས་འདོགས་རེས་བྱེད་པར་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་ཡོད་པའི་

གྲོགས་པོ་འཆམ་པོ་གཉིས་ཡོད།  ཕར་བལྟས་ན་ཁོ་ཚོ་གཉིས་དགྲ་ལྟར་

མཐོང་སྲིད་ཀྱང་།  དོན་དངོས་སུ་ཁོ་གཉིས་ལུས་གཉིས་སེམས་གཅིག་

ལྟ་བུའི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་གཉིས་ཡིན།  མཚམས་རེ་ཁོ་གཉིས་མེ་དང་སྤུ་

ཐུག་པ་ནང་བཞིན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཚིག་རྩུབ་ལབ་རེས་བྱེད་ཅིང་།  

མཚམས་རེ་ཕོར་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 



2

 ཁོ་གཉིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ གྱི་སྔ་

དགོང་གཉིས་ལ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་མི་ཚང་གཉིས་

ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས། ཕ་མའི་བྱམས་སྐྱོང་དང་ནང་མི་ཚོའི་བལྟ་སྐྱོང་འོག ཁོ་

ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་གཞན་དང་འདྲ་བར་སྡོད་ཙོག་གོག་འགྲོ་གསུམ་

ཤེས། དེ་ནས་ལོ་ན་ལོན་པ་དང་ཕ་མ་ཚོས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉིན་མོའ་ིསློབ་

གྲྭར་སློབ་འཇུག་བྱས།



3

 ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་དེའི་ནང་བྱིས་པའི་ལོ་ན་དང་འཚམས་པའི་རྩེད་

མོའ་ིར་བ་དང་། ཤེས་འཇོན་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ལོ་མང་སློབ་ཁྲིད་གནང་

དང་གནང་བཞིན་པའི་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་འཛོམས་

ཡོད། དེའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ཚོན་མདོག་དཀར་དམར་སེར་གསུམ་གྱི་རྒྱ་སེ་

མེ་ཏོག་དང་། ལོ་ལྗང་ལྡན་པའིཤིང་སྡོང་དུ་མས་བསྐོར་ཅིང། ར་བ་ཆུང་ཆུང་

དེའི་ནང་མེ་ཏོག་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། 



4

 བུ་པ་སངས་ཀྱི་ཨ་མས་སྔ་དྲོ་ཁོ་ལ་སྒྲིག་ཆས་གཙང་མ་གཡོག་ཅིང་།

ངོ་གདོང་ལ་སྣུམ་རྩི་བྱུག་སྟེ་སློབ་གྲྭར་བསྐྱལ་ནའང་། དགོང་མོ་ཐལ་རྩེད་

བརྩེས་ཏེ་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད། སྐབས་འགར་སྟོད་ཐུང་གི་སྒྲོག་གུའང་མ་ཚང་

བར་ལོག་ཡོང་སྐབས། ཨ་མས་ཉེས་རྡུང་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད། ཡང་སྐབས་རེ་

སྟོད་ཐུང་དང་།   གོས་ཐུང་གཉིས་ཀ་རལ་ཏེ་ནང་དུ་ལོག་མི་ཕོད་པར་གྱུར་ཚེ། 

ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡིབ་སྡོད་བྱེད་ཅིང་། ཞེད་སྣང་གིས་གཉིད་ཀྱང་ཁུག་གི་

མེད། དེ་དུས་ཁོས་ཡི་གེ་སྦྱོང་རྒྱུ་ལས་ཐལ་རྩེད་མང་བ་རྩེ་ཡི་ཡོད། 



5

 བུ་པ་སངས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བར་ཉོབ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀྱང་

ཕ་མས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་ཁོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་ཅིང་། བྱི་རིལ་སོགས་

རྔན་པ་སྤྲད་དེ་སློབ་གྲྭར་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོའ་ིབསམ་པར་མ་འོངས་

པར་རང་ཉིད་ཀྱང་ཨ་ཕ་ལྟར་ཚོང་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་

ནའང་། ཨ་མས་ཁོའ་ིམི་ཚེ་འདི་ཚོང་གི་དཀའ་ལས་དང་། ཁེ་ཚོང་གི་དངངས་

སྐྲག་ནང་བསྐྱལ་བར་མཐོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་ལས་རང་གི་བུ་དེ་᪠ᨕ᩶་᪱ᨑ་

᪠ᩏ་ᨕ་ ᨑᨵ་᩶ᩏ་། སྤྱི་ཚོགས་ནང་བརྩི་མཐོང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་ཡོང་རེ་བྱས།
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 ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་བུ་དཔལ་ལྡན་ནི་ཕ་མ་བཟང་པོའ་ིབུ་ཕྲུག་ལྟར་ཡ་

རབས་སྤྱོད་བཟང་ཞིག་དང་། རང་ལས་རྒན་པའི་ཞལ་ལ་ཉན་པོ་བྱེད་མཁན་

ཞིག་ཡོད། ཁོས་ཕ་མའི་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། སློབ་སྦྱོང་ལ་ཡང་

ཧུར་བརྩོན་བྱེད་པར་བརྟེན། དགེ་རྒན་ཚོས་ཁོ་ལ་དགའ་པོ་གནང་གི་ཡོད། 

ཁོ་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་རང་ཡོད་པ་ནི། ཆེན་པོ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་

རང་ཉིད་དགེ་རྒན་བཟང་པོ་ཞིག་བྱེད་སྙིང་འདོད་ཀྱི་ཡོད། 
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 ཆུང་དུས་ནས་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་བཟུང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་

ཡིན་པ་ནི་སྨྲོས་མ་དགོས་པ་ལྟར། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་དེའི་

སྐབས་ནས་དམིགས་ཡུལ་རེ་རེ་བཟུང་ཡོད་པ་ལྟར། དགེ་རྒན་གྱིས་བུ་

པ་སངས་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོང་པ་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདྲི་

དུས། བུ་པ་སངས་ཀྱིས་ང་རང་པཱ་ལགས་ནང་བཞིན་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་

ཟེར། དེ་བཞིན་བུ་དཔལ་ལྡན་ལ་འདྲི་སྐབས། ངས་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་དེ་

སྐྱིད་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་པའི་ལན་བཏབ་པ་རེད། 
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 དེ་ལྟར་ཐལ་རྩེད་རྩེ་བཞིན་ཁོ་ཚོ་གཉིས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཐོན་ཏེ། མི་རིང་བར་

སློབ་གྲྭ་སྤོ་དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས། བུ་པ་སངས་ཀྱི་ཕ་མས་ཀྱང་རང་གི་བུ་ལ་ཁ་

ཏ་བསླབ་བྱ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་སྟེ། ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་རང་གཏན་འཇགས་

སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་པའི་དུས་དེ་ཤར་བ་རེད། དེར་ཕ་མ་ནང་བཞིན་

བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་དང་། རྟག་པར་ཁའི་ནང་ཁ་ལག་བླུག་མཁན་ཞིག་རག་གི་

མ་རེད། དེར་བརྟེན་སོ་སོ་རང་མགོ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ལས། སྒྱིད་ལ་ངན་པ་

གཏན་ནས་བྱེད་མི་རུང་། ལྷག་པར་དུ་རྩེད་མོ་ལ་དབྱིངས་ཞུགས་ནས་དུས་ཚོད་འཕྲོ་

བརླག་མ་གཏང་བར། སློབ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཅེས་བཤད།
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 སྔར་སྲོལ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ཉིན་མོའ་ིསློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་

པ་ཐོན་རྗེས། གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱེད་པའི་སྲོལ་ཞིག་

ཡོད་པ་ལྟར། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱང་ལམ་དེར་རང་དབང་མེད་པར་འགྲུལ་བཞུད་

བྱེད་དགོས་ཐུག་སྟེ། གཞིས་ཆགས་ནས་ཐག་མི་རིང་བར་ཆགས་པའི་གཏན་

འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱས། སློབ་གྲྭ་དེར་སླེབས་པའི་ཉིན་རྗེས་མ་

ནས་སོ་སོའ་ིཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་ཁ་བྲལ་བའི་སྐྱོ་གདུང་གིས་སློབ་གྲྭ་དེར་སྡོད་

སྙིང་གཏན་ནས་མི་འདོད་ཀྱང་། རིམ་པས་དྲན་གདུང་གི་རྨ་ཁ་དེ་དག་སོས་ཏེ་

སློབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་དང་འབྲལ་མི་འདོད་པའི་ཚོར་ཤ གས་ཤིག་སྐྱེས།
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 སློབ་གྲྭའི་རྒྱ་ཁྱོན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ལ། ལྗང་མདོག་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་དང་

དྲི་ངད་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་དུ་མས་བསྐོར་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཡོད། དེའི་

དབུས་སུ་སྟར་པ་གཉིས་གསུམ་དུ་བསྒྲིགས་པའི་འཛིན་ཁང་རེ་རེའི་ནང་

དུ་སློབ་ཕྲུག་ཧ་ལམ་བརྒྱ་སྐོར་ཤོང་ཚོད་ཅན་དང། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭའི་རྩེད་

ཐང་དང་། ཉལ་ཁང་། ཚོགས་ཁང་། སྨན་ཁང་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་དག་མཐོང་སྐབས། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཧང་སངས་

ཤིང་། སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་ཚད་མེད་པ་སྐྱེས། 
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 དེ་ལྟར་ཁོ་ཚོ་གཉིས་སློབ་གྲྭ་དེར་སླེབས་རྗེས། ཕན་ཚུན་ཁྱིམ་

མཚེས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཙམ་མ་ཟད། མཛའ་མཐུན་གྱི་གྲོགས་པོར༌གྱུར། 

ཁོ་གཉིས་སྔ་དྲོ་འཛིན་གྲྭར་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་ཅིང་། དགོང་མོ་མཉམ་པོར་

ལོག་ཡོང་བ་མ་ཟད། གཉིས་ཀ་ཤར་ལ་འགྲོ་ན་འགྲོ་མཉམ་དང་། ནུབ་ལ་

འགྲོ་ན་འགྲོ་མཉམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཁོང་གཉིས་མཉམ་ཟ་མཉམ་

འཐུང་དང་། སྐྱིད་མཉམ་སྡུག་མཉམ་བྱེད་པའི་གྲོགས་པོ་མཐུན་པོ་ཕན་

ཚུན་ཁ་བྲལ་མི་ཕོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 



12

 གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་གློ་བུར་དུ་གཏན་འཇགས་

སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོ་བྱས་སྟབས། ཕྲུ་གུའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཚོར་

ཤགས་གསར་པ་ཞིག་ངང་གིས་ཡོང་བ་ནི། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཕ་མས་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་མཁན་མེད་རྐྱེན། སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་འདི་གུ་ཡངས་པོ་དང་རང་

དབང་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཚོར། སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས། སྡོད་ཁང་

དང་འཛིན་ཁང་ནང་གི་ཁོར་ཡུག ལྷག་པར་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྒན་པ་ཚོའི་སྤྱོད་ལམ་

དང་། བསམ་བློ་འཁྱེར་སོ་སོགས་ཀྱིས་གསར་ཞུགས་སློབ་མའི་སེམས་ཁམས་

ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་ཞིག་སྦྱིན་གྱི་ཡོད།
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 ཐོག་མའི་ཟླ་ཤས་རིང་གསར་ཞུགས་སློབ་མ་བྱིངས་དང་འདྲ་བར་

ཁོ་གཉིས་ཀྱང་འཛིན་གྲྭར་དུས་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་ཞིང་། སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་

ལའང་བརྩི་བཀུར་གང་ཐུབ་དང་། རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་མཐའ་དག་དགའ་

པོའ་ིངང་དང་ལེན་ཞུ་བ་མ་ཟད། སློབ་མ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བྱེད་དགོས་པའི་

བྱེད་སྒོ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ། མདོར་ན། གསར་ཞུགས་སློབ་མ་ཞིག་

ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་རྫོགས་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད། 



14

 ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་དང་། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་དེའི་

གནས་ཚུལ་ལེགས་ཉེས་ཚང་མར་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་། འོན་ཀྱང་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་

གིས་རང་གི་སློབ་གྲྭ་དེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ཚང་ལོན་པའི་མཚམས་དེར། སློབ་

ཕྲུག་དེས་སྣང་བ་གང་ཤར་བྱེད་སྒོ་འཛུགས་པའམ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་

ཁྲིམས་མཐའ་དག་བརྩི་བའི་སློབ་ཕྲུག་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་མངོན་ཚུལ་

བྱུང་བ་ལྟར། སྐབས་དེར་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སྒྲིག་གཞིར་བརྩི་སྲུང་དང་སློབ་

སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་སོགས་མིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་གང་ཐུབ་བྱས་ནས། སློབ་གྲྭའི་

འཚོ་བ་དེ་དགའ་བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་ལོངས་སུ་སྤྱད།



15

 དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་མིའི་གཤིས་ཀ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་ག་དུས་

འགྲོ་མིན་ཤེས་དཀའ་བ་ལྟར། བུ་དཔལ་ལྡན་གྱི་སྤྱོད་པ་དང་གཤིས་ཀ་

ལའང་གློ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཏེ། ཁོས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་མ་

བསྡད་པར་འཆར་ཅན་སློབ་གྲྭའི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ཏེ།  གློག་བརྙན་བལྟ་རུ་

འགྲོ་བ་དང་། དོན་མེད་དུ་སློབ་གྲོགས་གཞན་དང་འཛིང་ཞིང། རང་ལས་

རྒན་པར་སྨད་ར་འབེབས་པ་སོགས་བྱེད་པ་མ་ཟད།   རང་གི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ལའང་ཁ་ལན་སློག་པ་སོགས་བྱེད།



16

 དེ་སྔ་བུ་དཔལ་ལྡན་སློབ་སྦྱོང་དང་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཡོད་

ཀྱང་། ད་ཆ་སློབ་ཕྲུག་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིསྙིང་ཉེ་བའི་

གྲོགས་པོ་པ་སངས་ནི།   དེ་སྔ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྤྲོ་སྣང་མི་སྟེར་མཁན་

ཞིག་ཡིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་ལས་གཡོལ་བ་དང་དགེ་རྒན་ལ་ཁ་ལན་སློག་

པ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དག་གཏན་ནས་མི་བྱེད། ཁོས་རང་གི་

གྲོགས་པོ་གཤིས་ཀ་ངན་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བློ་འགྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 



17

 ལོ་དང་ཟླ་བ་ནི་ཡུད་ཙམ་དུ་རྫོགས་འགྲོ་བ་ནི། ཁོ་ཚོ་གཉིས་སློབ་

གྲྭ་དེར་སླེབས་ནས་ཇི་ལྟར་ལོ་བདུན་འདས་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ། བུ་པ་

སངས་ནི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལོ་གཉིས་རེ་ལུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས།   ད་

དུང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ་འཇུས་ནས་བསྡད་མོད་ཀྱང་། ཁོའ་ིགྲོགས་

པོ་དཔལ་ལྡན་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ལ་ཉེ། ཁོ་སྤྱོད་པ་རྩིང་ནའང་རིག་

པ་བཀྲ་བས། དུས་རྟག་ཏུ་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཛིན་གྲྭའི་ནང་

ནས་གྲལ་འགོ་ལའང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 



18

 ཉིན་གཅིག་གི་སྔ་དྲོ་ཁོ་གཉིས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་འཛིན་གྲྭར་འགྲོ་བའི་

སྐབས། ལམ་དུ་བུ་ཚེ་རིང་འཛིན་གྲྭའི་ཕྱོགས་ནས་དབུགས་ཧལ་ཞིང་ཡོང་

བཞིན་པ་དང་ཐུག་འཕྲལ། བུ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གང་བྱས་སོང་ངམ་ཞེས་

སྐད་ཆ་དྲིས་པར། ཁོ་རང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་སློབ་ཕྲུག་སྤེན་པ་སློབ་

གྲྭ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་བཤད་དེ།  བྲེལ་བའི་ངང་ཉལ་ཁང་

དོ་དམ་པ་འབོད་པར་ཕྱིན། གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་པ་དང་བུ་པ་སངས་ལ་ནོར་

བུ་རྙེད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། 



19

 དེ་ནས་བུ་པ་སངས་སློབ་གྲྭ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་

འདྲ་མིན་གཏོང་བཞིན་དུ། བུ་སྤེན་པས་སློབ་གྲྭའི་ར་བ་མཐོ་པོ་དེ་ནས་ཇི་

ལྟར་བྲོས་ཐར་ཐུབ་པའི་སྐོར་ཁོས་སློབ་ཕྲུག་གཞན་ནས་གནས་ཚུལ་ཤེས་

ཐབས་བྱེད་ཅིང་། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་

ཞིག་འཚོལ་ཐབས་བྱས། ཁོས་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། 

ཉིན་གཅིག་ཁྱིམ་ནས་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་འབྱོར་བའི་ནང་། ཉིན་ཤས་ནང་སློབ་

གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད། 



20

 འཕྲིན་ཡིག་ནང་། ༌༌༌ཁྱེེད་ཉིིད་གཟུགས་ཁམས་བདེ་པོ་ཡིན་པའིི་ཡིིད་ཆེེས་ཡོད༌ེེེད་རེས་

ཀྱ་ིིཡིི་གེེེ་གཏོོང་དགོས་དོན་ནི༌ེ ེཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱིི་སྔོོོན་ལ་ཁྱེད་ཀྱིི་པཱ་ལགས་སུད་ཊར་ཉོ་སྒྲུབ་ཚར་

ནས་ལོོག་ཡོོང་བའིི་ལམ་དུ་གློ་བུར་དུ་ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ཏེ་རྐྱེན་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་བར་

གསང་རྒྱ་བྱས་དགོས་བྱུང་བས་སེམས་ཕམ་མ་བྱེད་རོོགས༌ེ ེ ེ ད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འགན་ལྕི་ཡང་ཐམས་

ཅད་ཁྱེེད་ཀྱིིས་འཁྱེེར་དགོས་སྟབས༌གང་མགྱོགས་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ།ེ

ཨ་མས༌ཟླ་༌༌༌ཚེས་༌༌༌ལ།  ཞེས་འཁོད་ཡོད།



21

 སློབ་གྲྭར་བུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ། ཁོས་

རང་གི་གྲོགས་པོ་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་སྐོར་ཐོས་མ་ཐག  ཁོ་ལ་

གནས་དོན་ཅི་ཡིན་དྲི་བར་རྒྱུགས་ཕྱིན། པ་སངས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་འཕྲིན་ཡིག་

དེ་བསྟན་པས།   དཔལ་ལྡན་ཡིད་མ་ཆེས་པར་དེ་གར་དུས་ཚོད་གང་

འཚམས་ལུས། དེ་ནས་ཁོས་ཡི་གེ་དེ་ཕར་སློག་ནས་པ་སངས་ལ་འཐམས་

ནས་སེམས་གསོ་བྱས། 
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 དགུན་དུས་ཤར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར་གློ་བུར་དུ་ཕ་རྐྱེན་འདས་སུ་

གྱུར་སྟབས།   ཨ་མས་བུ་ཉིད་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་

མི་རྙེད། ཚོང་ལས་ནི་འཚོ་བའི་ཡོངས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པས།  རང་

གི་བུ་གཅིག་པུ་དེའང་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཐུག བུས་ཀྱང་

ཕ་ཤ ལ་བུ་འཛིན་ཟེར་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་དཔེ་ལྟར། སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་

ཚོང་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས། ལོ་དེར་ཁོས་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་མའི་ངང་སློབ་

གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་དགུན་ཚོང་རྒྱག་པར་ཕྱིན། 
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 གང་ལྟར་ལས་དབང་གི་རྐྱེན་གྱིས་ལོ་དེར་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་གཉིས་

ཁ་བྲལ་ཏེ། སོ་སོའ་ིམདུན་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་ལ་གོམ་པ་སྤོ་དགོས་ཐུག་པ་

རེད། པ་སངས་ཚོང་ལས་ལ་ཞུགས་ནས་ཟླ་ཤས་སོང་མཚམས། དཔལ་

ལྡན་དིལླཱིའི་མཐོ་སློབ་ཅིག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཕྱིན། དབྱར་ཁའི་ཚ་

དྲོད་དེའི་འོག་མཐོ་སློབ་ཅིག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་ཉོབ་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་ཉིན་

གང་མགྲོན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད། དགོང་མོ་ཉི་མ་ནུབ་མཚམས་གཞི་ནས་ཕྱི་

ལ་དོན་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཁྱམས།
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 སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་ཟླ་ཤས་ལས་མ་ཕྱིན་པས་སེམས་པར་ཚོར་བ་མི་

འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་གཟོད་རང་ཉིད་རང་མགོ་ཐོན་སོང་བསམ་པའི་

ཚོར་སྣང་ཞིག་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་བསྡད་མ་དགོས་པའི་

རང་དབང་གི་སྣང་བ་དང་། ད་དུང་མཐོ་སློབ་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་དགའ་ཚོར་ཡང་སྐྱེས། ཚོར་སྣང་དེ་དག་ནི་དཔལ་ལྡན་གྱི་འཛིན་

གྲོགས་ཚོ་ལའང་བྱུང་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཅི་དགོས། 
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 ཕ་མས་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་རེ་བཅངས་ནས་དངུལ་སྤྲད་

པ་རྣམས་ཁོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཚན་མོར་འགྲོ་གྲོན་བཏང་། མཚན་རེའི་ནང་

མི་ངོ་ཤེས་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མཚན་བསྐྱལ། དེ་ནས་

ཐ་མག་འཐེན་པ་དང་།   ཨ་རག་འཐུང་བ། མཚན་གང་སྲང་ལམ་གང་སར་

འཁྱམ་མྱུལ་བྱས་ནས་སྡོད་ཅིང་། སྐབས་རེ་མཚན་ཚོགས་ལའང་ཕྱིན། ཟླ་

ཤས་རིང་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་ཉིན་མོ་ཉལ་ནས་སྡོད་ལ། དུས་ཐོག་ལ་ཟས་

ཀྱང་མ་རག་པས་ལུས་ཀྱང་རིད་པོར་གྱུར།
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 གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་ནང་སྡོད་པར་ཨམ་ཕྲག་ནང་དངུལ་མེད་ན་འཚོ་

ཐབས་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས། ཁོ་ལའང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ་ཟླ་

ཤས་རིང་གྲོགས་པོའ་ིསར་བསྡད། དེ་ནས་ཁོས་རང་གི་ཕ་མར་རང་ཉིད་ད་

ལྟ་དིལླཱིའི་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མུས་དང་།

འཛིན་གྲྭར་དུས་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་སོགས་རྫུན་གཏམ་གཅིག་

བཤད་གཉིས་བཤད་བྱས་ཏེ་དངུལ་ལེན་ཐབས་བྱས། ཕ་མས་ཀྱང་རང་གི་

ཕྲུ་གུར་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱས་ཏེ་དངུལ་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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 བུ་པ་སངས་ནི་དགུན་ཚོང་གི་ཁེ་བཟང་རྣམས་དབྱར་དུས་ཁྱིམ་གྱི་

འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན། ཁྱིམ་དུ་ཨ་མ་དང་བུ་གཉིས་

ལས་མེད་སྟབས་ཁོས་སྔ་པོར་ལངས་ཏེ། ཞོགས་ཇ་དང་བག་ལེབ་སོགས་

བརྒྱབས། དེ་ནས་ཁྱིམ་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་ཀྱིན་དགུང་ཚིགས་བཟོ་བ་ལ་

བྲེལ། ཉིན་རྒྱབ་ཤོག་སྦག་བརྩེས་ནས་དབྱར་གྱི་ཉི་མ་རིང་པོ་དེ་འདའ་བར་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞིས་ཆགས་ནང་པ་སངས་དང་འདྲ་བའི་དབྱར་དུས་ལས་

བྲེལ་མེད་ལ། དགུན་དུས་ཚོང་ལས་སྒྲུབ་མཁན་ལོ་གཞོན་མང་པོ་ཡོད། 
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 དེ་ལྟར་དགུན་དུས་ཚོང་ལས་བསྒྲུབས་ཤིང་དབྱར་དུས་ཉི་མ་དལ་པོར་

བསྐྱལ་ཏེ་བགྲང་བྱ་བཅུ་ཙམ་འདས། ལོ་ཡུན་དེའི་ནང་ཁོས་དེ་སྔ་ཆུང་དུས་ནས་

བཟུང་བའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གྲུབ་མ་ཐུབ་ནའང་། ལྟོ་གོས་འགྲིགས་ཙམ་ངང་

གནས་ཡོད། ཚོང་གི་བྲེལ་བ་དང་མི་ཚེའི་འགྲོ་ལམ་ནང་མགོ་འཁོར་ཏེ།   ད་

ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པོ་དཔལ་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ་ཆད། ཁོས་ད་གཟོད་དཔལ་

ལྡན་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིག་གམ། སྲི་ཞུ་བའི་ལས་གནས་ཤིག་བླངས་ཏེ་མི་ཚེ་

བག་ཕེབས་ངང་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པར་སྙམ། 
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 འོན་ཀྱང་གྲོགས་པོ་དང་ཕ་མས་བཅངས་པའི་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་ལས་

ལྡོག་སྟེ། བུ་དཔལ་ལྡན་དིལླཱིར་ལོ་གསུམ་རིང་གང་བྱས་པ་རྣམས་ཕ་མས་ཤེས་རྗེས་

བྷེང་ལོར་དུ་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བར་བཏང་། དེར་ཁོས་སློབ་གྲོགས་ཤིག་ལ་ཉེས་རྡུང་

ཚད་མེད་བཏང་རྐྱེན་ལག་ཤེས་སྦྱོང་སའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ནས་ཀྱང་བུད། མཐར་

ཕ་མ་གཉིས་འུ་ཐུག་སྟེ། ཁོ་ནང་དུ་བོས་ཀྱང་ད་ལྟའང་གཞིས་ཆགས་ནང་ལས་མེད་

ངང་གནས་བཞིན་པ་རེད། ཁོའ་ིབསམ་པར་རང་གི་གྲོགས་པོས་ད་བར་འབྲེལ་བ་མ་

བྱས་པར་བརྟེན།   ད་གཟོད་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ངེས་རེད་སྙམ།
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 དེ་ནས་ལོ་འགའ་ཤས་རྗེས་པ་སངས་ཚོང་གི་དོན་དུ་ལུ་དྷི་ཡཱ་ནཱར་བསྐྱོད་པའི་

ལམ་ཞོར་དུ་དིལླཱིར་ཉིན་གཅིག་རིང་ངལ་གསོ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། མཇ་ནུ་ཀ་ཊི་ལའི་

ཁྲོམ་གཞུང་གི་དཀྱིལ་དུ་མཐོང་མྱོང་མྱོང་ཙམ་གྱི་མི་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་པ་མཐོང་། ཁོས་

དྲན་གསོ་ཐབས་མང་པོ་བྱས་མཐར། མི་དེ་རང་གི་གྲོགས་པོ་དཔལ་ལྡན་ཡིན་པ་ཤེས། 

དེ་མ་ཐག་ཁོས་མི་དེ་རྗེས་འདེད་བྱས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་༌༌ ཞེས་ཁོའ་ིམིང་ནས་བོས། མི་

དེས་ཀྱང་རང་གི་མིང་འབོད་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་བསམ་སྟེ་རྒྱབ་ཏུ་ལྟ་སྐབས། རང་གི་

སློབ་གྲོགས་པ་སངས་ཡིན་པ་ཤེས། ཕན་ཚུན་ལོ་མང་རྗེས་སུ་གློ་བུར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་

བར་བརྟེན། གྲོགས་པོ་གཉིས་ཀའི་མིག་ལ་མིག་ཆུས་ཁེངས་ཏེ་དགའ་ཚོར་གྱིས་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་འཐམས།
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 ཁྲོམ་གཞུང་དེའི་དཀྱིལ་དུ་ཡུན་རིང་འཐམས་ནས་སྡོད་སྐབས་མི་ཚོས་

ཁོ་གཉིས་ལ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པའང་མ་ཚོར། ཡུད་ཙམ་རྗེས་ཁོ་གཉིས་ཕར་ཚུར་

ལྟ་སྐབས། མི་ཚོས་ཧང་སངས་མདོག་གིས་ལྟ་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་འཕྲལ་ངོ་

ཚ་སྟེ་འཐམ་རྒྱུ་བཞག དེ་ནས་པ་སངས་ཀྱིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཟ་ཁང་ཞིག་

ཏུ་ཁྲིད། དེར་ཁོ་གཉིས་དིལླཱིར་སླེབས་དོན་གང་ཡིན་ཤོད་སྐབས། པ་སངས་

ཀྱིས་སློབ་གྲྭ་བཞག་ནས་ད་བར་ཚོང་ལས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་མུས་བརྟེན། དིལླཱིར་

འཆར་ཅན་ཉིན་གཅིག་རིང་ངལ་གསོ་རྒྱག་གི་ཡོད་སྐོར་བཤད་པ་དང་། དཔལ་

ལྡན་གྱིས་ད་ཆ་རང་ཉིད་མིའི་གཡོག་པོ་བྱེད་པའི་སྐོར་བཤད། 
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 དཔལ་ལྡན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་པ་སངས་ཧང་སངས་ཏེ། ཁྱེད་

རང་ད་ཆ་དགེ་རྒན་བྱེད་ཀྱི་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས། ཁོས་མགོ་སྒུར་ནས་འགྱོད་

སེམས་དང་བཅས། བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་པའི་ལན་སྤྲད། ཁོས་རང་ཉིད་སློབ་

གྲྭ་ཐོན་རྗེས་དིལླཱིར་ཇི་ལྟར་བསྡད་མིན་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་བྷེང་ལོར་དུ་བྱུང་

བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དང་། ད་ཆ་མིའི་གཡོག་པོར་སླེབས་ཚུལ་སོགས་

རང་གི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་འགྱོད་སེམས་ཆེན་པོའ་ིངང་གསལ་པོ་བཤད། 
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 རང་གི་གྲོགས་པོའ་ིསྐད་ཆ་རྣམས་ཉན་པའི་རྗེས་སུ༌པ་སངས་ཀྱི་སེམས་

པར་སྐྱོ་སྣང་ཞིག་ཚོར་ནའང་། དེ་མུར་གྲོགས་པོ་རྙིང་པ་ཐུག་པའི་དགའ་ཚོར་གྱིས་

ཁོ་ལ་འཁང་མི་ནུས། ཁོས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཨ་མས་བཀའ་མངགས་ལྟར་སློབ་གྲྭ་ནས་

རྩ་དགོངས་ཞུས་རྗེས། ད་བར་ཚོང་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་མུས་དང་། ཨ་མ་འདས་

རྗེས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་བྱས་ཚུལ་དང་། ད་ལྟའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་

འགྲིག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།   དབྱར་དུས་ལས་ཀ་མེད་པར་ཉི་མ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་སྐོར་

སོགས་བཤད། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་སྐོར་བཤད་ཟིན་ནས། 

སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གྲོགས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་གིན་ཉི་མ་ལ་བརྒྱབས་པའང་མ་ཤེས།
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དགོང་མོ་དེར་ཁོ་གཉིས་དགའ་ཚོར་དང་བཅས་རང་རང་གི་སྡོད་སར་ལོག    

དེའི་ནུབ་མོར་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་རྨི་ལམ་ནང་དུ་སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་དུས་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་སོགས་ཀྱང་རྨིས། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཉིད་ལྟར་འཛོམས་པའི་

མཐའ་མ་འབྲལ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས།  ཉིན་རྗེས་མ་དེར་ཁོ་གཉིས་ཁ་བྲལ། པ་སངས་

དིལླཱིའི་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ནས་ལུ་དྷི་ཡཱ་ནཱར་ཚོང་ཟོག་འདོན་པར་བསྐྱོད་

པ་དང་། དཔལ་ལྡན་དིལླཱིར་ཉིན་ཤས་རིང་བསྡད་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག  ཐུག་

འཕྲད་དེ་ནི་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐའ་མའི་ཐུག་འཕྲད་དུ་གྱུར།
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 དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་གཉིས་སོ་སོའ་ིའཚོ་བའི་ནང་མགོ་འཁོར་ཏེ་

ཡང་བསྐྱར་ཐུག་དཀའ་བར་གྱུར། མཚམས་རེ་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྐད་ཆ་ཤོད་

རེ་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་།   ལོ་ཚོད་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁོ་གཉིས་

བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་དེ་ད་དུང་རིང་དུ་ཕྱིན། དེ་བས་བགྲང་བྱ་དུ་མ་བརྒལ་ཏེ་ཁོ་

གཉིས་ཀྱི་སྐྲ་ལོའང་དཀར་པོར་འགྱུར་ལ་ཉེ། སྐབས་དེ་དུས་སློབ་གྲྭ་ཡིད་ལ་

དྲན་ཞིང་། སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་ལྷང་ལྷང་འཁོར་བཞིན་

དུས་འདས་སོ།། །།
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ཁ༽ བྱེ་བྲག་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་པ།
༣།༤ འཇིག་རྟེན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་བོད་མིའི་ངོས་ནས་འཁྲི་བའི་ལས་འགན་ནི། བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་ལེགས་བྱང་གི་ཁྱད་ནོར་བཟང་པོ་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་ལ་ཕན་པ་རྣམས་ཡུལ་

དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཁྱབ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་དང༌། ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་

ཀྱི་དོན་ཆེན་ཁུར་དུ་འཁྱེར་བའི་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྲུན་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན༌པས། དེ་

དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།

༣།༥ བོད་མིའི་ཕུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ནི། ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བོད་ཡུལ་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་བསྟི་གནས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང༌། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་

བསྒྱུར་རྒྱུ། མི་རིགས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་བྱམས་བརྩེའི་ལམ་གྱི་སྣ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་

བཅས་ཡིན་པས། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དག་གི་ལམ་ཕྱོགས་དང་ཐབས་བྱུས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་རྟོགས་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།

༣།༦ བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཆགས་ཤིང༌། དེའི་རང་བྱུང་འབྱུང་བའི་ཁམས་ཀྱི་གཏེར་

མཛོད་རྣམས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་བདེ་དོན་ལ་འབྲེལ་

ལྟོས་ཆེ་བས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་བོད་མིའི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་ནུས་པ་བྱ་རྒྱུ།

༣།༧ བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆོལ་གསུམ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་དང༌། རང་དབང༌། 

མང་གཙོ། ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་འཛིན། འཚེ་བ་མེད་པ། དྲང་བདེན་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་དོན་གནད་རྣམས་བོད་མི་རྒན་གཞོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གོ་རྟོགས་དང་ཉམས་ལེན་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།

༣།༨ བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཡང་གོང་དུ་བཀོད་པའི་རྩ་དོན་སྙིང་པོ་ཁག་དང་མི་

འགལ་བར་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་མ་རྩ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སྤོང་ཞིང༌། 

འདོད་བསོད་དང་ངལ་དུབ་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་སྤོང་བ། ལོག་པའི་འཚོ་བར་མི་བརྟེན་པ། རང་ཁ་

རང་གསོ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཡང་དག་ཐོག་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།། །།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ལས།


