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I

སྔོན་གླེང༌། 

༄༅། །འདི་ག་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པས། ལོ་ཤས་སྔོན་

ནས་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། 

མཚར་གཏམ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༤ 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་ ༩༦ ནས་ ༩༩ བར་དུ་མུ་སྦྲེལ་

དུ་སྤེལ་བའི་“ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་”ཞེས་པ་དང་། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༠༠ ནས་ ༡༠༤ 

བར་དུ་སྤེལ་བའི་“ཨན་ཌི་དང་ཁོའ་ིཁྱི་”ཞེས་པ། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༠༥ ནས་ ༡༠༩ བར་

དུ་སྤེལ་བའི་“ཨ་མའི་ཕྲུ་གུར་བརྩོན་འགྲུས་ཡོད་ན། བུ་དང་བུ་མོའ་ིཁྱད་པར་མེད་”ཅེས་པ་



II

གསུམ་ཐེངས་འདིར་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ 

༤༨ པ་《བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་》ཞེས་པ་འདི་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། 

བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས།

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར།

དཀར་ཆག 

༡༽ ཨ་མའི་ཕྲུ་གུར་བརྩོན་འགྲུས་ཡོད་ན། བུ་དང་བོུའ་ིཁྱད་པར་མེད། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༡

༢༽ ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༡༩

༣༽ ཨན་ཌི་དང་ཁོའ་ིཁྱི། ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༣༡



༄༅། །ཨ་མའི་ཕྲུ་གུར་བརྩོན་འགྲུས་ཡོད་ན། 

བུ་དང་བོུའ་ིཁྱད་པར་མེད།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།



2

ཨ་དམ་དང་མ་རི་ན་གཉིས་སློབ་གྲོགས་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱུན་དུ་སློབ་གྲྭའི་སྣུམ་འཁོར་ནང་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་

ལོག་དང༌། འཛིན་གྲྭ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་རྩེད་མོ་རྩེ་རོགས་ཀྱང་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ཨ་དམ་གྱིས་གང་བསམ་པའི་རྩེད་

མོ་དེར། མ་རི་ནས་དགའ་བཞིན་སྤྲོ་བཞིན་དུ་མོས་མཐུན་བྱེད་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང༌། ད་རེས་མོས་་་་ མིན། བྱེད་

ཀྱི་མིན། ངས་སྨན་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བར། ཨ་དམ་གྱིས། མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡོང་གི་མ་རེད། ངས་སྨན་པ་བྱས་ན་

ཁྱེད་རང་སྨན་ཞབས་པ་བྱེད་དགོས། སྨན་པ་གཉིས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འགྲོ་སྟངས་རེད་ཟེར་ནས་ཁོས་སྨན་པའི་

སྟོད་གོས་གྱོན་བཞིན་དུ་ད་དུང་ཡང༌། བུ་མོ་ཚོ་སྨན་ཞབས་པ་དང༌། བུ་ཚོ་སྨན་པ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད་ཟེར་རོ། །



3

དེ་ལ་བུ་མོ་མ་རི་ནས་དགའ་མོས་མ་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས། དེ་འདྲ་ཡིན་གྱི་མ་རེད། ཡིན་དགོས་

ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བཞིན་ཁོང་གཉིས་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་དུ་ལོག དེ་ཉིན་རྩེད་མོ་དེ་ལ་མ་འཆམས་པས་ཁོང་གཉིས་

ཀ་སེམས་མ་སྐྱིད་པའི་ངང་གཅིག་པུར་དུས་ཚོད་འཁྱོལ་ཐབས་བྱས། དེའི་ནུབ་མོར་དགོང་ལྟོ་ཟ་སར་

འཛོམས་སྐབས། བུ་མོ་མ་རི་ནའི་མི་སྐྱིད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཐོང་ནས། ཕ་ཇོན་སོན་གྱིས་བུ་མོར། ད་རིང་

གང་བྱུང་སོང་ངམ། ཨ་དམ་དང་ཁ་རྩོད་ཤོར་བ་མིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར། བུ་མོས་ད་རིང་ཨ་དམ་ལ་ཞེ་

ལོག་སོང༌། སང་ཉིན་ནས་མཉམ་འགྲོ་མཉམ་ལོག་དང༌། རྩེད་མོ་རྩེ་རོགས་མི་བྱེད་ཐག་ཆོད་ཡིན་ཟེར། ངོ་

གདོང་དམར་པོ་དང༌། མིག་ཆུ་འཁོར་འཁོར་བྱེད་ཀྱིན་བཤད་ཅིང༌། དགོང་ཟས་ཀྱང་ཟ་འདོད་མ་བྱས། 
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མོའ་ིཕས་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ལྟ་བུས། དེ་འདྲ་ཨེ་ཡིན། ཨ་དམ་ཁྱེད་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཡག་ཤོས་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་

པར། མ་རི་ནས། རེད་་་་དེ་སྔ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ད་རིང་ཁོས་གང་ལབ་པ་དེ། པཱ་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་མ་མཁྱེན་

ཙང་བྱས་པ་རེད། ཁོས་ང་ལ་བུ་མོ་ཚོས་སྨན་ཞབས་པ་མ་གཏོགས། སྨན་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ཅེས་

བཤད་པར། མོའ་ིཕ་ཡིས། སྐད་ཆ་དེ་བྱབ་ཆུང་ཆུང་རེད། བུ་མོ་ཚོས་སྨན་པ་བྱེད་ཐུབ་དང་ཐུབ། མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་

ནམ་ཞེས་བརྗོད། དེ་ལ་བུ་མོ་མ་རི་ནས་དགའ་སྣང་དང་བཅས། པཱ་ལགས་དྲང་པོ་གསུང་དང༌། དངོས་གནས་དེ་འདྲ་

ཡིན་ནམ་ཞེས་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་དྲིས་པར། པ་ཕས་་་་ཡིན་དང་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་ཨ་ནེ་རཽ་ཟ་ཡང་སྨན་པ་རེད་

ཅེས་ལན་བཏབ་ཀྱང༌། བུ་མོས་ད་དུང་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་མ་སེལ་བའི་རྣམ་པས། ཨ་ནེ་རཽ་ཟ་དངོས་གནས་སྨན་ཁང་

ནང་ཕྱག་ལས་གནང་གི་ཨེ་ཡོད། མོས་སྨན་པའི་སྟོད་གོས་དཀར་པོ་དེ་འདྲ་གྱོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བར། ཕས་དེའི་

ལན་དུ། ངོ་མ་རང་རེད། བུ་མོ་ཁྱེད་རང་སྐྱེ་སའི་སྨན་ཁང་དེའི་ནང་གི་སྨན་པ་མཁས་པ་གཅིག་རེད་ཟེར་རོ།།
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ཉིན་རྗེས་མ་དེར། བུ་མོ་མ་རི་ནས། བུ་ཨ་དམ་ལ་སྔ་ཉིན་གྱི་མ་འཆམས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལྷག་ཤ ལ་ཙམ་ཡང་མི་

མངོན་པར། ཨ་དམ། ང་ལ་ཨ་ནི་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་སྨན་པ་རེད། གཤག་བཅོས་སྨན་པ་རེད་ཟེར་བར། ཨ་དམ་

གྱིས་ཁོང་སྨན་པ་ངོ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཤེས་འདོད་ཀྱིས་དྲིས་པར། མ་རི་ནས་དེའི་ལན་དུ། ངོ་མ་ཡིན་དང་ཡིན། 

སྨན་པ་ངོ་མ་རེད། ཨ་ནི་ལགས་ང་ཚོའི་ནང་ལ་སྔ་དགོང་ཡང་སེ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་ལ། སྨན་པའི་གྱོན་ཆས་དཀར་པོ་

དེ་འདྲའང་གྱོན་གྱི་འདུག ད་དུང་བུད་མེད་སྨན་པ་མང་པོ་ཡོད་བཟོ་འདུག ང་ཡང་སྨན་པ་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་རེད་ཟེར་

རོ། །ཨ་དམ་གྱིས། འོ་ན་སྨན་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱ་འདོད་ཡོད་དམ་དྲིས་པར།  མ་རི་ནས། ཕལ་ཆེར་ངས་དུད་འགྲོའ་ི

ནད་རིགས་འདྲ་མིན་བཅོས་མཁན་གྱི་སྨན་པ་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་དུ་

ཡོད་པའི་ཁྱི་དང་ཞི་མི་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོར། སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ་དང༌། སྨན་བཅོས་བྱེད་

སའི་སྨན་ཁང་ཡང་མི་འདུག ངས་དུད་འགྲོའ་ིསྨན་པའི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས། ང་རང་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་བྱུང་ན། ཉམ་

ཐག་པའི་དུད་འགྲོ་འདི་ཚོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད། 
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ཨ་དམ་ཁྱེད་རང་ཡང་སྨན་པ་བྱེད་ཀྱི་མིན་ནམ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། ཁོས། ང་སྨན་པ་བྱེད་འདོད་རྩ་བ་ནས་མེད། 

ལས་ཀ་དེ་ལ་དགའ་མོས་མེད་ཟེར། མ་རི་ནས། འོ་ན་ཁྱེད་རང་ལས་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱ་འདོད་ཡོད་དམ་

ཞེས་དྲིས་པར། ཨ་དམ་གྱིས། ང་རང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་ལ། བྱ་དང་བྱིའུ་དེ་ཚོ་གནམ་ལ་

འཕུར་ལྡིང་བྱེད་དུས་སྐྱིད་མདོག་ཁ་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་གྱི་ཁ་ལོ་པ་

ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་ལན་བཏབ། ཨ་ལེ་་་ དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་གིས་གནམ་གྲུ་ཉོས་ནས་ལུང་པ་འདྲ་

མིན་སྣ་ཚོགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཞེས་མ་རི་ནས་དྲིས་པར། ཨ་དམ་གྱིས། ཡིན་དང་ཡིན། དེ་འདྲ་རང་བྱེད་

ཀྱི་ཡིན། དེ་རིང་ང་གཉིས་རྩེད་མོ་ཡང་གནམ་གྲུའི་རྩེད་མོ་རྩེ་བར་འགྲོ།  ཤོག་དང༌། 
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འདི་ང་ཚོའི་གནམ་གྲུ་བྱས། ངས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱས་ནས་གནམ་གྲུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། མ་རི་ན་ཁྱེད་

རང་གིས་ཞལ་ཏ་མ་བྱས་ཏེ། འགྲུལ་པ་ཚོ་ལ་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་དང་ཆབ་མངར་མོ་འདེགས་འབུལ་བྱེད་

དགོས་ཟེར་བ་ལྟར། ཨ་དམ་གྱིས་གནམ་གྲུ་གཏོང་ཁུལ་བྱས། མ་རི་ནས། རང་གི་རྩེད་ཆས་ཨ་ལད་པད་ཀོ་

ཚོ་གནམ་གྲུའི་འགྲུལ་པ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས། དང་ཐོག་ཕེབས་བསུ་སྣེ་ལེན་དང་སྡོད་ས་ངོ་སྤྲོད་བྱས། དེ་ནས་

མ་རི་ནས་འགྲུལ་པ་ཚོ་ལ་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་དང་ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་སོགས་གང་འདོད་པ་འདེགས་འབུལ་

ཞུས་རྗེས། ཨ་དམ་ལའང་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམས་ནས་བལྟ་བར་སོང༌། 
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ཨ་དམ་ནི་ད་དུང་ཡང་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་བསྡད་འདུག་པར། ད་གསོལ་ཇ་མཆོད། གནམ་གྲུ་ཁོ་རང་

འཕུར་སྡོད་ཀྱི་རེད་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཨ་དམ་གྱིས་དེའི་ལན་དུ། འགྲིག་གི་མ་རེད། ངས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བྱེད་དང་

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ལ་བྱ་ར་མ་བྱས་ན། གནམ་གྲུ་ས་སྟེང་དུ་ལྷུང་གི་རེད། ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་

རེད། ཨ་ལེ་་་་ ཇ་འཐུང་ལོང་མི་འདུག་་་་་ གནམ་གྲུ་སྐྱོན་ཤོར་བ་འདྲ་པོ་འདུག གློ་བུར་ས་སྟེང་དུ་བབས་ན་

མ་གཏོགས་འགྲིག་ས་མ་རེད། ད་ཉེན་ཁ་འདུག བརྟན་པོ་བྱོས་ཨང༌། ཞེས་ལབ།  
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དེའི་ལན་དུ་མ་རི་ནས། འ་ོན་ཚུར་ཤོག་དང༌། གནམ་གྲུ་ངས་གཏོང་གི  ཁྱེད་རང་གིས་འཇོན་ས་མ་རེད། 

མགྱོགས་པོ་ཚུར་ཤོག གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་ངས་བྱེད་ཆོག  ཨ་དམ་ཁྱེད་རང་གིས་ཞལ་ཏ་མ་བྱས་ནས་འགྲུལ་

པ་ཚོར་སྣེ་ལེན་དང་ཁ་ཡ་གྱིས། བུ་མོས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་

རོ། །འནོ་ཀྱང་ཨ་དམ་གྱིས། མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུས། ག་ནས་འགྲིག འདི་བུ་མོའ་ིལས་ཀ་མ་རེད། 

ད་ཕར་སོང༌། ཁྱེད་རང་གི་ལས་ཀ་དེ་གྱིས་ལབ་པར། བུ་མོ་མ་རི་ནའི་གདོང་ལ་གློ་བུར་དུ་ཐལ་འཚུབ་འཕྱུར་

བ་ལྟ་བུའི་སྐྱོ་སྣང་དང༌། ཨ་དམ་ལ་སླར་ཡང་མི་དགའ་བའི་བསམ་པ་ཤ གས་དྲག་པོ་ཞིག་བྱུང་ངོ༌། །
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མ་རི་ན་ཉིན་གང་སེམས་མི་སྐྱིད་པ་བྱུང་རྐྱེན། དགོང་མོ་ཉལ་ཀྱང་གཉིད་མ་ཁུག་པར། ཨ་མ་ལགས། ཨ་དམ་ཁོ་

དཔེ་མེད་སྡུག་ཆགས་འདུག སང་ཉིན་ནས་ཁོའ་ིམཉམ་དུ་རྩེད་མོ་མི་རྩེ་ཐག་ཆོད་ཡིན། དེ་རིང་ཡང་་་་་ ཟེར་བར། 

ཨ་མས་བྱམས་བརྩེའི་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས། ཨ་དམ་གྱིས་དེ་རིང་ག་རེ་བྱས་སོང་ངམ། ཁོས་ག་རེ་ཟེར་གྱི་

འདུག་གམ་ཞེས་དྲིས་པར། མ་རི་ནས། ཨ་མ་ལ་བལྟས་ནས། ཨ་དམ་ཁོས། ང་ལ་ཁྱེད་རང་བུ་མོ་རེད། གནམ་

གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲུལ་པར་སྣེ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བུ་མོའ་ིལས་ཀ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག 

ཨ་མ་ལགས། དྲང་པོ་གསུངས་དང༌། དེ་འདྲ་ཨེ་ཡིན། ངས་གནམ་གྲུ་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་སེམས་

སྡུག་ངང་ཨ་མར་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར། ཨ་མས་དེའི་ལན་དུ། ཨ་དམ་གྱིས་རྩེད་མོ་ལབ་པ་ཡིན་གྱི་རེད། ཡང་ན་

ཁོས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་འགྲོ།  བུ་མོས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ། ཉེ་ཆར་རང་གསར་ཤོག་

ཅིག་གི་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་དང་འདྲ་པར་ཡང་ཐོན་འདུག བུད་མེད་ཅིག་གིས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱས་ནས་ལོ་ཉི་

ཤ་ཙམ་སོང་བར་བཤད་འདུག ལྟོས་དང༌། ཚགས་ཤོག་དེ་འཚོལ་ནས་ལྟོས་དང༌། གསུངས་སོ། །     
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ཡང་མ་རི་ནས། དེ་བས་ཤེས་འདོད་དང་དོ་སྣང་ཆེ་ཙམ་གྱིས། ཨ་མར། མོའ་ིགནམ་གྲུའི་ནང་མི་གཞན་ཨེ་

ཡོད། གནམ་གྲུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཚང་མ་མོ་རང་གཅིག་པུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། ཨ་མས། 

གནམ་གྲུའི་ནང་མི་གཞན་ཡོད་དང་ཡོད། གནམ་གྲུ་གཏོང་སྐབས་རོགས་བྱེད་མཁན། ཁ་ལོ་པ་གཞན་ཞིག་

ཀྱང་ཡོད་དགོས། ཨ་མ་ལགས། གལ་ཏེ་ང་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཕ་མ་གཉིས་ངའི་གནམ་

གྲུའི་ནང་ཕེབས་ཨེ་ཡོང༌། ཞེས་དྲིས་པར། མ་རི་ནའི་ཨ་མས་དེའི་ལན་དུ། ཨ་ཙི། ཡིན་དང་ཡིན། ངེས་པར་

དུ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། ཡང་མ་རི་ནའི་བསམ་པར། ངས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་མི་འདུག་བསམ་

བཞིན་སེམས་དགའ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར། 
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དེ་ནས་ཉིན་རྗེས་མ་དེར་མ་རི་ན་དང་ཨ་དམ་སླར་ཡང་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ། མ་རི་ནས་ཨ་དམ་རང་ངའི་ལས་རོགས་

བྱེད་དགོས། དེ་རིང་ངས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གིས་གསར་ཤོག་ཅིག་གི་ནང༌། བུད་མེད་ཅིག་

གིས་རང་གི་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་དེ་མཐོང་ཨེ་བྱུང་ཟེར་བར། ཨ་དམ་གྱིས། ངས་དེ་འདྲ་ཞིག་

མཐོང་མ་བྱུང༌། དེ་འདྲ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། ཤོད་དང༌། ག་འདྲ་འདུག་ཅེས་དྲིས་པར། མ་རི་ནས། བདེན་པ་

རང་རེད། མོ་རང་གི་པར་དང་གནམ་གྲུ་ཡང་མཐོང་བྱུང༌། མོའ་ིགནམ་གྲུའི་ནང་དུ། མོ་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ཐེ་བའི་མི་

མང་པོ་འདུག མི་ཚོ་ལ་དགོས་པའི་ཡོ་ཆས་དང་བཟའ་བཅའ་སོགས་ཀྱང་འདུག རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་

ཤིག་གི་ནང་དངུལ་ལྡུག་ན། ཇ་དང་ཆུ་མངར་མོ་སོགས་རང་འགུལ་གྱིས་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་རོ། །
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ཨ་དམ་ཡང་དགའ་ནས། འགྲིག་གི་རེད། ཁྱེད་རང་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་གྱིས་དང༌། ངས་རོགས་པ་བྱེད་ཆོག ས་ཁྲ་ལ་

བལྟས་ནས་ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་རོགས་དང༌། གནམ་གྲུའི་ཆ་ལག་རྣམས་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་བྱེད་མིན་བྱ་ར་ངས་བྱེད་ཆོག་

ཟེར་བ་ལྟར། མ་རི་ནས་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པ་དང༌། ཨ་དམ་གྱིས་ཁ་ལོ་པའི་ལས་རོགས་བྱས། གནམ་གྲུ་གཏོང་སྟངས་

དང་འབྲེལ་བའི་རྩེད་མོ་སྣ་ཚོགས་ལ་རོལ་ནས་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་གུང་སེང་རྫོགས་པའི་སྣང་བའང་མ་བྱུང༌། འནོ་ཀྱང་ཕྱི་

ཉིན་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན་པར་སོང་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད། ཕྱེད་ཡོལ་གྱི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་རྒན་ལགས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོ་དང་བཙུན་

མོ་ཡོད་པའི་སྒྲུང་ཞིག་བཀླགས་ཏེ་བཤད། སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་བྱུང་ཟེར། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་

དེ་ཙམ་སྙན་པོ་མ་བྱུང་ཟེར། སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ཤས་ཀྱིས། སྒྲུང་དེ་གཉིད་སྨན་འདྲ་པོ་འདུག རང་དབང་མེད་པར་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་གཉིད་ལྕོག་བརྒྱབ་བྱུང་ཟེར། མ་རི་ནས་དེ་རིང་འཛིན་གྲྭའི་རྒྱབ་གྲལ་ནས་གཉིད་ཁུག་པ་མ་ཟད། སྔུར་བ་

ཧར་སྒྲ་སྒྲོག་མཁན་ཞིག་བྱུང་སོང་བ་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་རོ། །
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ཡང་ཕྱི་ཉིན་དེར་ཨ་དམ་དང་མ་རི་ན་གཉིས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ལམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱིན་ཤོད་ཀྱིན་ལ། གློ་བུར་དུ་ཨ་

དམ་གྱིས། ཉིན་སྔོན་མའི་སྒྲུང་དེ་དྲན་སོས་པ་ལྟ་བུས། རྒྱལ་པོ་ལ་ལས་ཀ་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རེད། ངས་རྒྱལ་

པོ་བྱས་ན་ཉོབ་ས་རེད། དེ་ལས་སྲིད་འཛིན་བྱས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག ཟེར་བར། མ་རི་ནས། དེ་གང་འདྲ་ཡིན་

ནམ་ཤོད་དང༌། ཟེར་བའི་ལན་དུ། ཨ་དམ་གྱིས། གལ་ཏེ་ང་སྲིད་འཛིན་ཡིན་ན། སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་གི་ལས་ཁུངས་

ཆེན་པོའ་ིནང་དུ།  ས་གདན་ལེགས་པོ་དང༌། རྒྱ་ཅོག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ། དྲུང་ཡིག་མང་པོས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་

ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ས་ཡིག་རྒྱག་རྒྱུ་དང༌། ལས་བྱེད་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་དག་གི་སྐོར་བཀོད་

པ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ངས་གང་བཤད་པ་དེ་ཚོ་ཁོ་ཚོས་ཉན་དགོས་པ་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་མང་པོའ་ི

དཔོན་རིགས་རྣམས་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། 
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མ་རི་ནས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་ང་ཚོ་སྲིད་འཛིན་ཡིན་ཁུལ་གྱི་རྩེད་མོ་རྩེ་དགོས་ཟེར་བར། ཨ་དམ་

གྱིས། ང་མ་གཏོགས་ཁྱོད་རང་གིས་སྲིད་འཛིན་བྱས་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པར། མ་རི་ན་སེམས་

མི་དགའ་བར་གྱུར་ཏེ། མི་འགྲིག་པ་གང་ཡིན་ནམ། ངས་སྲིད་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་

མཐོང་གི་མི་འདུག སྲིད་འཛིན་གྱིས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ཨ་དམ་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་ཞིག་བསམ་བློ་བཏང་བའི་རྗེས་

སུ། ཨ་དམ་གྱིས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བར་ང་ཚོར་བུད་མེད་སྲིད་འཛིན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བ་གང་

ཡིན་ནམ་ཟེར་རོ། །



16

ཨ་དམ་གྱི་སྐད་ཆ་དེར་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་ཡང༌། མ་རི་ནའི་སེམས་ནང་དོགས་པ་ཞིག་ཟ་བ་དེ་སེལ་བའི་ཆེད་

དུ། མ་རི་ནས་རང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་འདི་ལྟར་ཟེར། ཨ་དམ་ཁོ་ལ་ག་རེ་བྱས་ན་ལེགས། ཕྲུ་གུ་དེས་བྱབ་ཆུང་

གི་སྐད་ཆ་རྐྱང་རྐྱང་ཤོད་ཀྱི་འདུག དེར་མ་རི་ནའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོས་ཅི་ཟེར་དྲིས་པར། མ་རི་ནས་ཕ་མ་

གཉིས་ལ། ཨ་དམ་ཁོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བུད་མེད་སྲིད་འཛིན་བྱུང་མ་མྱོང་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག  ཅེས་ཡི་མ་རངས་

པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ལབ་པར། ཨ་མས། དེ་བདེན་པ་རེད། ང་ཚོར་ད་རིང་བར་དུ་སྲིད་འཛིན་བུད་མེད་

ཅིག་བྱུང་མ་མྱོང་བ་རེད་ཟེར་ཡང༌། དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་རི་ནའི་པ་ཕས། ང་ཚོར་མ་བྱུང་བ་བདེན་པ་ཡིན་རུང༌། 

འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གཞན་མང་པོར་བྱུང་ཟིན་པ་འདི་དང་འདི་འདྲ་རེད། ཅེས་མིང་འབོད་བྱས་པར། མ་རི་ན་ཧ་

ཅང་དགའ་བཞིན་དུ་རང་གི་མལ་ཁང་དུ་སོང་ངོ༌། །
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ཉིན་རྗེས་མར་མ་རི་ནས་ཨ་དམ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ། ཁྱེད་རང་གནམ་གྲུའི་ཁ་ལོ་པའམ། ཡང་ན། སྨན་པ་

སོགས་གང་བྱེད་འདོད་ཀྱང་བྱོས། ང་ནི་ཨ་མེ་རི་ཀའི་བུད་མེད་སྲིད་འཛིན་དང་པོ་དེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། འོས་ཤོག་

གི་ལས་དོན་ཆེད། ང་ལ་རོགས་བྱེད་དགོས། ཟེར་བ་ལྟར། ཨ་དམ་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་བྱས་ཏེ། 

མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་དང༌། འོས་ཤོག་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་སོགས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པས། མ་

རི་ནར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅིང༌། རྒྱལ་ཁའི་དགའ་སྟོན་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་སོ། །

 རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་དུའང༌། ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན། །དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད། །ཅེས་

པས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རིན་ཐང་དང༌། གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བློ་མཚོན་ཐུབ་ངེས་ལགས།། །།རྫོགས་སོ། །





༄༅། །ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས། 
 

ཉི་ཧོང་གི་གནའ་སྒྲུང་ནས་སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།
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གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་ཤིག་ལ་ཉི་ཧོང་གི་རྒྱལ་པོས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཐུགས་སྤྲོར་འབོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་

གནང་སྟེ།  རྒྱལ་པོས་སྲོག་ཆགས་ཚོར་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་དགོང་དྲོ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་ཡོང་དགོས་

གསུངས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱེད་པ་དང་

རྒྱང་མཆོང་རྒྱག་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་སྒུག་གིན་བསྡད།  སྟག་གིས་རྒྱལ་པོས་གོ་བའི་ཆེད་

དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ངར་སྐད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡང་ཡང་སྒྲོག
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འབྲུག་གིས་དུ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་བརྗོད་གསལ།  གཏན་གཏན་རྒྱལ་པོས་ཁོ་བོའ་ིམཆོར་གོས་ཇི་ལྟར་

སྤྲས་ཡོད་མེད་ཡག་པོ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ངེས་རེད་སྙམ།  རི་བོང་ནི་རང་གི་ཁ་སྤུ་རྣམས་དྲང་པོར་བཟོ་

གིན་བསྡད།  ཁྱི་ཡིས་རང་གི་སྟོད་གོས་གཙང་མ་བཟོས།  སྦྲུལ་གྱིས་མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་སྦྲུལ་གཞས་

འཁྲབ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས།  གླང་དང་ལུག་གཉིས་ཀྱིས་སྐད་མ་འགག་བར་མཉམ་གཞས་སྦྱོང་གིན་བསྡད།  

ཁོ་ཚོས་ཐུགས་སྤྲོ་ཆེན་པོའ་ིཉིན་དེ་ཡོང་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་བསྡད་ཡོད།
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འོན་ཀྱང་ཉམ་ཆུང་ཞི་མིས་ཐུགས་སྤྲོ་དེ་ག་དུས་ཡིན་མིན་དྲན་གྱི་མེད་པར་སོང་ཙི་ཙིའི་སར་ཡོང་སྟེ་སྐད་

ཆ་དྲིས།  ང་ཚོ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་ཐུགས་སྤྲོ་གཏོང་བར་ག་དུས་འགྲོ་དགོས་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར།  

ཙི་ཙི་ཁོ་དུས་རྒྱུན་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་དང་མཛའ་མཐུན་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་

དེར་ཁོས་ལོ་ཐོར་ལྟ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་རྫུན་བཤད་དེ།  ཧ་ལམ་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་ཉིན་དེ་ནི་རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་ཡིན་ངེས་རེད། ཅེས་ལབ།  
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རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཞི་མི་མ་གཏོགས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་མཉམ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁང་ཡོད་

སར་བསྐྱོད།  ཙི་ཙིས་ཚང་མར་ཡག་པོ་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་ཐོག་རང་ཉིད་གླང་གི་མགོ་བོའ་ིསྟེང་བཞོན་ཏེ་འགོ་

འཁྲིད་དེ་སོང༌།  གླང་གི་རྗེས་སུ་སྟག་དང་། ཡོས།  འབྲུག  སྦྲུལ།  རྟ།  ལུག སྤྲེའུ།  བྱ།  ཁྱི།  ཕག་པ་

བཅས་དགའ་སྤྲོའ་ིསྐད་ཅོར་ཆེན་པོའ་ིངང་མདུན་བསྐྱོད་བྱས།
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རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ནི་མཐོ་ལ་གྱང་གི་ཚོས་གཞི་དཀར་པོའ་ིའོད་མདངས་དང་རྒྱ་ཕིབས་ཀྱི་སྐྲག་མདངས་

ཆེ།  ཕོ་བྲང་གི་སྒོ་སྲུང་བར་རྒྱལ་སྒོའ་ིམདུན་དུ་སྲོག་ཆགས་རྣམས་འབྱོར་བར་གུས་ཞབས་ཆེན་པོའ་ིངང་

ནས་རྒྱལ་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ནང་དུ་ཕེབས་བསུ་བྱས།  སྲོག་ཆགས་ཚོས་ཀྱང་སྒོ་སྲུང་བར་གུས་ཞབས་ཆེན་པོས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེས་ཞུས་ཏེ་རྒྱལ་པོའ་ིགསོལ་སྟོན་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད།
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རྒྱལ་པོས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་ཆེན་པོས་ཕེབས་བསུ་གནང་བ་མ་ཟད།  སྟག་གི་ངར་སྒྲ་དང་

རི་བོང་གི་ཡིད་འོང་ཁ་སྤུ། ཁྱིའི་འོད་མདངས་ཅན་གྱི་གྲ་སྤུ༌བཅས་དེ་སྔ་གཟིགས་མ་མྱོང་བས་མཉེས་པོ་

ཞེ་དྲག་བྱུང༌། རྒྱལ་པོས་གསོལ་ཅོག་སྟེང་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་གསོལ་སྟོན་རྒྱས་གཤོམ་གནང་སྟེ་གཡས་

གཡོན་དུ་ཞུ་མར་སྤར་བ་དང་ཤིང་ཏོག་བསྒྲིགས་པ། ད་དུང་གསོལ་ཇའང་ཡོད་པ་རྣམས་སྲོག་ཆགས་ཚང་

མར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་བ་རེད། 
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སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་རྩེད་རིགས་སྣ་ཚོགས་རྩེ་རྒྱུ་དང་ཞལ་ལག་ཞིམ་པོ་བཟའ་རྒྱུ། ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་

ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བར་སྐྱིད་པོ་བྱུང༌། རྒྱལ་པོས་སྦྲུལ་གྱི་ཞབས་བྲོ་ལ་གཟིགས་པ་དང༌། གླང་དང་ལུག་གི་གསུང་

གཞས་སྤྲོ་པོའ་ིངང་གསན།  དེ་ནས་འབྲུག་གིས་དུ་འཚུབ་ཕྲན་བུ་སྟོན་སྐབས་རྒྱལ་པོས། འབྲུག་གིས་དེ་

འདྲ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་ངས་ཤེས་འདོད་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས།
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ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྤྲོ་དེའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་ན་ཆོག་པ་བསམས་ཀྱང་དུས་ཚོད་ནི་འགྲོ་

མགྱོགས་པས་དེ་མ་ཐག་སྲོག་ཆགས་རྣམས་རང་གནས་སུ་ལོག་རན། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་རྒྱལ་པོས་སྤྲོ་

སྣང་ལྡན་པའི་ཐུགས་སྤྲོ་གཏོང་གནང་མཛད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཏེ་ཚང་མ་བང་བསྒྲིགས་ཏེ་རང་གནས་

སུ་ལོག རྒྱལ་པོ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ཟླ་བ་ཆུའི་སྟེང་ཤར་བ་དང་སྲོག་ཆགས་བཅུ་གཉིས་པོ་རྣམས་རང་

གནས་སུ་བང་བསྒྲིགས་ཏེ་ལོག་འགྲོ་བར་གཟིགས་ཏེ་ཐུགས་ཧ་ཅང་སྤྲོ་པོ་བྱུང་བ་རེད།
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དེའི་རྗེས་རྒྱལ་པོས་གསུངས་གསལ། ད་ནས་བཟུང་ལོ་རེ་ལ་སྲོག་ཆགས་རེ་རེའི་མིང་འབོད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

འདྲ་བྱས་ན་ངའི་ཐུགས་སྤྲོར་ཡོང་བའི་མཛའ་གྲོགས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཡག་པོ་དྲན་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་

འདུག འདི་ལོའ་ིལོ་འདིར་ངས་བྱི་བ་འབོད་རྒྱུ་དང་རྗེས་ལོར་གླང༌། མཐའ་མ་དེར་ཕག་འབོད་རྒྱུ་ཡིན།  གང་

ཡིན་ཟེར་ན་སྲོག་ཆགས་བང་བསྒྲིགས་པའི་ནང་ཕག་ཁོ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན། དེ་རྗེས་ངས་བྱི་ལོ་ནས་རིམ་པ་

བཞིན་བསྐྱར་དུ་འབོད་རྒྱུ་ཡིན།
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དེའི་རྗེས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་གིན་ནང་དུ་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཞི་མི་གཉིད་སད། སྲོག་ཆགས་

ཚང་མ་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་སྤྲོར་བསྐྱོད་ཚར་འདུག སུས་ལན་སྤྲད་པ་ཡིན་ནམ།  ཙི་ཙིས་ཞི་མི་ལ་ཐུགས་

སྤྲོར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚེས་གྲངས་ནོར་བ་ལབ་པར་བརྟེན་ཞི་མི་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་རེད། མ་ཟད་རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་

སྤྲོར་སྐྱོད་མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཚང་མར་ལོ་རེའི་མིང་རེ་བཏགས་ཡོད་པ་ཤེས་རྗེས་ཁོ་རང་དེ་བས་ཁོང་

ཁྲོ་ཆེ་བ་ལངས་པ་རེད། རྒྱུན་མཚན་དེར་བརྟེན་ཞི་མི་དང་ཙི་ཙི་གཉིས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་འཆམ་མཐུན་

མེད་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད་ཟེར།
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དེང་སྐབས་ཀྱང་བོད་དང་ཉི་ཧོང་ནང་མི་མང་ཚོས་ལོ་རེར་སྲོག་ཆགས་རེའི་མིང་བོས༌ཏེ། ང་སྟག་གི་ལོར་

སྐྱེས་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ལོ་རྟགས་ག་རེའི་ལོར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ། ཞེས་འདྲི་སྲོལ་ཡོད།།

  ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་རྣམས་འབོད་ཚུལ་ནི།

༢༠༠༨ བྱི་བ། ༢༠༢༠

༢༠༠༩ གླང༌། ༢༠༢༡

༢༠༡༠ སྟག ༢༠༢༢

༢༠༡༡ ཡོས། ༢༠༢༣

༢༠༡༢ འབྲུག ༢༠༢༤

༢༠༡༣ སྦྲུལ། ༢༠༢༥

༢༠༡༤  རྟ།  ༢༠༢༦

༢༠༡༥ ལུག  ༢༠༢༧

༡༠༡༦ སྤྲེལ། ༢༠༢༨

༢༠༡༧ བྱ།  ༢༠༢༩

༢༠༡༨ ཁྱི།  ༢༠༣༠

༢༠༡༩ ཕག  ༢༠༣༡

                རྫོགས་སོ།།       



སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།
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བུ་ཨན་ཌི་ཡིས་གོམ་གང་མདུན་དུ་སྤོས་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་བསྡད་ཡོད། ཁོ་རང་ལ་ཁྱི་ཞིག་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་དེའི་སྐོར་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད། བུ་ཨན་ཌི་ཡིས་རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ཁྱི་ཞིག་དགོས་

འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཁྱི་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་མིན་ཐད་ནས་ཀྱང་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་རང་ལ་

དགོས་པའི་ཁྱི་དེ་ནི་ཆུང་ཆུང་མིན་ལ་ཆེན་པོ་ཡང་མིན་པའི་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་རང་ལ་ཁྱི་མིག་ཆེན་པོ་

སྤུ་མདོག་དམར་རྨུག་ཡིན་ལ་དེའི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་ནི་མཇུག་མ་སྤུ་སོབ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
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ཨན་ཌི་ཡིས་ཁོ་པའི་ཁྱི་དེར་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་ཞེས་པའི་མིང་ཡང་བཏགས་ཟིན་ཡོད། སྤྱིར་སྐུ་ཞབས་

ཝག་ནར་ཞེས་པ་ནི་ཨན་ཌི་ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཡིན་ལ་རྩེད་ཆས་ཚོང་ཁང་གི་བདག་པོ་ཡིན། དེའི་རྗེས་

ཨན་ཌི་ཡིས་གློ་བུར་དུ་རང་གི་ནང་ལ་རྒྱུགས་ནས་ལོག་སྟེ། ཨ་མ་ལགས། ཞེས་སྐད་བཏང་སྟེ། ངས་སྐུ་

ཞབས་ཝག་ནར་ག་དུས་ཉར་ཆོག་གི་རེད་དམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུས།
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ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་བུར་གཟིགས་ནས། བུ་ད་ལྟ་ཨ་མར་ཁྱི་ཉར་ཏེ་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད། 

ཁྱེད་རང་གི་གཅུང་མོ་ཏོག་ཙམ་ཆེན་པོ་ཆགས་རྗེས་ཨ་མར་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་རག་གི་རེད། དེ་དུས་

ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་རང་གིས་ཁྱི་གསོ་ཉར་བྱས་ཀྱང་འགྲིག ཅེས་གསུངས་པར་ཨན་ཌི་ཡིས། ཁྱི་ལ་ང་རང་

གིས་ལྟ་སྐྱོང་བྱས་ཆོག ཅེས་ཞུས་པར་ཨ་མས། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་བརྗོད་མི་ཐུབ། ཁྱེད་རང་ཏོག་ཙམ་

སྒུགས་དང༌། ཞེས་གསུངས།
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དེ་ནས་གང་ཙམ་སོང་རྗེས་བུ་ཨན་ཌི་ཡིས། ཨ་མ་ལགས། ང་གཅེས་ཉར་སྲོག་ཆགས་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་

ལྟ་བར་སོང་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ། གལ་ཏེ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་ཕ་གིར་ཡོད་ན་ང་ལྟ་ཙམ་བྱེད་དུ་སོང་ན་

འགྲིག་གམ། ད་ཆ་གཅུང་མོ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག ཅེས་ཞུས་པར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས། 

འགྲོ་ན་འགྲིག་གི་རེད། འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་སྡོད་ཨ། ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་ཨན་ཌི་ཡིས་གཅེས་

ཉར་སྲོག་ཆགས་ཚོང་ཁང་དུ་སོང་རྗེས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ཁྱི་གསུམ་མཐོང་བ་རེད།
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ཨན་ཌི་ཡིས་ཁྱི་རེ་རེར་བརྗོད་དོན།  ཁྱེད་རང་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་རེད་མི་འདུག ཁྱེད་རང་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་གྱི་སྤུ་

མདོག་དང་ཧ་ལམ་འདྲ་པོ་འདུག འོན་ཀྱང་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་གྱི་མཇུག་མ་ནི་ཁྱེད་ལས་རིང་བ་དང་སྤུ་སོབ་སོབ་

ཚ་བ་ཡོད། ཁྱེད་ཚོ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་ནང་བཞིན་ལྟ་བཟོ་དོད་པོ་མི་འདུག སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་

ནང་གི་ཁྱི་ལྟ་བཟོ་དོད་ཤོས་དེ་རེད། ང་ལ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་གང་མགྱོཌ་རག་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད། ཁྱི་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་ཁོ་པའི་མདུན་རྒྱུགས་ཡོང་ཡང༌། ཁོ་ནི་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་སྐོར་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་བསྡད་ཡོད། ཁྱི་

དེ་ནི་ཁ་དོག་སེར་པོའ་ིསྟེང་ནག་ཐིག་ཡོད་ལ་མཇུག་མ་ཐུང་ཐུང་ཅན་གྱི་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། ཨན་ཌི་ཡིས་ཁྱི་

ཆུང་དེར་ཁ་ཡ་བྱེད་ཀྱིན་བསྐྱོད་པས་སྒོ་རའི་ནང་འབྱོར།
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ཨན་ཌི།  ཞེས་ཁོ་པའི་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་འབོད་བཞིན་ཡོད། ཨ་མ་ལགས་སྒོའ་ིའཁྲིས་སུ་བཞུགས་

ཡོད་ཅིང༌། ཨན་ཌི་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྱི་ཕ་གི་ག་ནས་རག་བྱུང་ངམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་གནང་བར་བུས། 

ཁྱི་ག་གི་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས། ཨ་མས། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཁྱི་སེར་པོ་ཆུང་ཆུང་

ཕ་གི་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
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ཨན་ཌི་ཡིས་གཡས་གཡོན་ལ་བལྟས་པས་ཁོ་པའི་རྒྱབ་ན་ཁྱི་སེར་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མཇུག་མ་གཡུག་གིན་

ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང༌། ཁྱི་འདི་ག་ནས་ཡོང་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ངས་ཁོ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་མཐོང་བྱུང་བས་ངའི་

མཉམ་དུ་ནང་ལ་གང་འདྲ་བྱས་ལོག་པ་ཡིན་ནམ། ཞེས་ལབ་པར་ཨ་མས། ཁོ་ཕར་དེད་རོགས་གསུངས་

པར་ཨན་ཌི་ཡིས།  ཁྱོད་རང་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུགས། ཁྱོད་རང་ངའི་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་མིན་པ། ཞེས་ལབ་

པར་ཁྱི་དེས་ཨན་ཌི་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཁྲོམ་གཞུང་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིར་བསྐྱོད།
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སང་ཉིན་ཞོགས་པ་དེར་ཨན་ཌི་སློབ་གྲྭར་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་རང་གི་གཞོགས་སུ་ཡོད་པར་བསམ་བློ་འཁོར་

བཞིན་འགྲོ་སྐབས་གློ་བུར་དུ་རང་གི་གཞོགས་ལ་གཅིག་བལྟས་པས་ཏག་ཏག་ཁྱི་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང༌། འནོ་

ཀྱང་ཁྱི་དེ་ནི་ཁྱི་སེར་པོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡིན་པ་ལས་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་མིན། ཁྱི་དེས་ཁོ་པའི་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་

མཇུག་མ་གཡུག་བཞིན་རྒྱུག་གི་ཡོད། ཨན་ཌི་ཡིས་གད་མོ་ཚེག་ཚེག་ངང་ནས། ཁྱེད་རང་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་སྙིང་

རྗེ་མོ་ཞིག་རེད་འདུག  ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ནི་ངའི་ཁྱི་མིན་པས་རང་གི་ནང་དུ་ལོག་རྒྱུགས། ཞེས་བཤད་ནས་རྒྱབ་

ལ་ལྟ་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་བསྐྱོད། ལམ་ཟུང་དུ་སླེབས་སྐབས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོ་རང་དེར་བཀག་པ་རེད།    
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ཉེན་རྟོག་པ་དེས། ཨན་ཌི་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་མ་བྱུང༌། ཁོ་ལ་བཟའ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་སྤྲོད་

དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོ་ནི་ལྟོགས་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་འདུག ཅེས་ལབ་པ་རེད། ཨན་ཌི་ཡིས་མར་བལྟས་ཏེ། 

ཕ་གི་ངའི་ཁྱི་མ་རེད། རྩ་བའི་ང་ལ་ཁྱི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ད་ལྟ་བར་གཅིག་ཀྱང་མེད་

ཅེས་བརྗོད། ང་ལ་དགོས་པའི་ཁྱི་ནི་སྙིང་རྗེ་པོ་དང༌། སྤུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཡིན་པ་ལ་མཇུག་མ་རིང་ལ་

སྤུ་སོབ་སོབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་བརྗོད། ཉེན་རྟོག་པ་དེས། ཁྱི་ཕ་གི་ནི་སྙིང་རྗེ་པོ་མི་འདུག་ཀྱང་ལྟ་སྟངས་ལ་

བྱས་ན་ཁོ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱི་ཡིན་བསམས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཞེས་བརྗོད་པར་ཨན་ཌི་ཡིས། ངས་ཧ་གོ་སོང༌། 

ཁོ་ནི་ངའི་རྗེས་སུ་ཡོང་བཞིན་འདུག 
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ཨན་ཌི་སྲང་ལམ་ནས་ཕར་སོང་སྟེ་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མར་བལྟས་ཏེ། ཁྱེད་རང་ལྟོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། 

ཞེས་རང་གི་ལྟོ་སྣོད་ནས་བག་ལེབ་ཅིག་མར་བཏོན་ཏེ། འདིར་ཁྱེད་རང་ལ་བག་ལེབ་ཅིག་ཡོད། ཅེས་བག་

ལེབ་གཅིག་སྟེར་བ་དེ་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེས་བཟས་རྗེས་ཁོས་ཨན་ཌི་ལ་ཡར་བལྟས་ནས་མཇུག་མ་གཡུག་

གཡུག་བྱས་པ་རེད།  དེའི་རྗེས་ཨན་ཌི་ཡིས། ང་ནི་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་དགོས་ཡོད། ཁྱེད་རང་ནང་ལ་ལོག་

རྒྱུགས། ད་རྒྱུགས་ཞེས་ཤོད་ཀྱིན་ཨན་ཌི་སློབ་གྲྭར་རྒྱུགས་ནས་སོང༌།
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ཨན་ཌི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་འབྱོར་མ་ཐག་རྒན་ལགས་ཀྱིས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོས། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭར་ཁྱི་

འཁྲིད་རྒྱུ་ག་དུས་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་རེད་དམ། ཞེས་གསུངས་པར་ཨན་ཌི་ཡིས་གཡས་གཡོན་ལ་

ལྟ་སྐབས། ཁྱི་མདོག་སེར་པོ་དང་ནག་པོ་ཡིན་པ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཁོ་པའི་རྒྱབ་ན་སླེབས་ཡོད། རྒན་ལགས་

འདི་ངའི་ཁྱི་མ་རེད། ཁོ་ངའི་རྗེས་སུ་ཡོང་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཅེས་ཞུས་པ་རེད། རྒན་ལགས་ཀྱིས། བྱས་

ན་ཁོས་ཁྱེད་རང་གི་ཁྱི་ཡིན་བསམས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁོ་ཕྱིར་སྐྱེལ་རོགས་བྱེད་ཅེས་གསུངས། ཨན་ཌི་

ཡིས་ཁྱི་དེར། ནང་དུ་ལོག་རྒྱུགས། སློབ་གྲྭར་ཁྱི་ཡོང་ཆོག་གི་མ་རེད། ཁྱི་གྲུང་པོ་ཚོས་དེ་དག་ཧ་གོ་ཡི་

རེད། གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ངའི་ཁྱི་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེས་ཨན་ཌི་ལ་ལྟ་ཙམ་བྱས་ནས་སྲང་

ལམ་སྟེང་ག་ལེར་སོང་བ་རེད།
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སློབ་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་ཨན་ཌི་ཡིས་རང་གི་གྲོགས་པོ་བྷོབ་དང་སི་ཊིབ་གཉིས་ཀྱི་ལྷན་དུ་གོམ་པ་

བརྒྱབ་ནས་ནང་ལ་ལོག ལམ་བར་དུ་ཁོ་པས་གྲོགས་པོ་གཉིས་ལ་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་གྱི་སྐོར་

བཤད་པ་རེད། ངའི་ཝག་ནར་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ཉིན་ལྟར་ང་ནང་དུ་ལོག་འགྲོ་སྐབས་

བསྒུགས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ཁོ་ཚོ་ཨན་ཌི་ཡི་སྒོ་རའི་ནང་སླེབས་སྐབས། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་

དེར་རྒྱུགས་ཡོང་ནས་མཇུག་མ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་པ་དང༌། ཡར་མར་མཆོང་རྒྱག་པ། འབ་པ། 

མཐའ་སྐོར་དུ་རྒྱུག་པ་སོགས་བྱས་པ་རེད། 
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བོབ་ཀྱིས། ཕ་གི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། ཨན་ཌི་ཡིས། མ་རེད་ཁོ་ངའི་ཁྱི་མ་

རེད། ཁོ་སུའི་ཡིན་ངས་མི་ཤེས་ལབ། ཁོང་ཚོའི་རྐང་པར་རྫི་སྣོམ་མཁན་གྱི་ཁྱི་དེར་སི༌ཊིབ་ཀྱིས། གཅིག་བྱས་

ན་ཁོ་ལ་བདག་པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་ལབ།  ཨན་ཌི་ནས་ཀྱང་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་གཅིག་བྱས་ན་ཁོ་ལ་བདག་

པོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ལབ། དེའི་རྗེས་བུ་གཞན་ཚོ་ལོག་རྗེས་ཨན་ཌི་དང་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་སྒོ་རའི་མཐའ་གང་

སར་རྒྱུག་གིན་བསྡད། གློ་བུར་དུ་ཁྱི་དེས་ཅ་དངོས་ཤིག་ཡར་བསྒྲུགས་པ་མཐོང་བས་ཨ་ཌི་ཡིས་རྒྱུགས་ནས་

དེ་གང་ཡིན་ལྟ་བར་སོང༌། འོན་ཀྱང་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་ཁོ་རང་ལས་ཞེ་དྲག་མགྱོགས་པ་ཡོད། ཁྱི་དེས་གཡབ་

ཀའི་ནང་རྒྱུགས་ཏེ་སའི་སྟེང་དུ་གཅིག་བཞག་པ་རེད། ཨན་ཌི་ཡིས། ཨ་མ་ལགས། ཨ་མ་ལགས། ཞེས་སྐད་

བཏང་སྟེ། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་རྒྱུའི་ལག་ཤ བས་དེ་རྙེད་འདུག  ཅེས་བརྗོད། 
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ཨ་མ་ལགས་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཕེབས་ནས་གསུང་སྐད་ཆེན་པོས། འོ་ཛི། ངས་བདུན་གཅིག་རིང་ལག་ཤ བས་དེ་

འཚོལ་གྱིན་བསྡད་པ་ཡིན། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་སྙིང་རྗེ་མོ་ཞིག་ལ་རྙེད་འདུག་ག ཨན་ཌི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་

དམ། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཁོ་ལ་ཟ་རྒྱུ་ཞིག་སྤྲོད་དང༌། ཞེས་གསུངས། ཨན་ཌི་

ཡིས་ཐབ་ཚང་ནང་དུ་བསྐྱོད་པས་ཁྱི་དེར་སྟེར་རྒྱུའི་ཁ་ལག་ཕྲན་བུ་རྙེད་པ་རེད། ཨན་ཌི་ཡིས་ཕྱི་ལོགས་སུ་

ཁ་ལག་དེ་བླུགས་སྐབས་ཁྱི་དེ་དེར་རྒྱུགས་ཡོང་ནས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ནང་བཟས་པ་རེད།
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དེའི་རྗེས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས། ད་ཁོ་འདི་གར་སྡོད་འཇུག་རྒྱུ་མེད། ཐག་རིང་ལ་འགྲོ་འཇུག་དགོས་ཞེས་

གསུངས་པར་ཨན་ཌི་ཡིས། ངས་ཞུས་ཆོག འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིསེམས་པར་ཁོ་རང་གི་སྡོད་གནས་འདིར་ཡིན་

བསམས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཞེས་ཞུས་པར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་སླར་ཡང༌། ཁོ་ཐག་རིང་ལ་འགྲོ་འཇུག་དགོས་

ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཨན་ཌི་ཡིས་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེར། རྒྱུགས་ཤིག རྒྱུགས། ཞེས་བཤད་པར་ཁྱི་ཆུང་ཆུང་

དེ་ག་ལེར་སོང་བ་རེད། དེའི་དགོང་མོ་ཨན་ཌི་ཡིས་ཁོང་ཚོའི་སྒོའ་ིདྲིལ་བུ་དཀྲོག་པ་ཐོས། ཁོ་པས་སུ་ཡིན་

ལྟ་བར་འགྲོ་སྐབས་ཁྱིམ་མཚེས་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གིས། ཁྱེད་ཚོའི་ཁྱི་ཕ་གི་ཁྱེད་རང་ཚོའི་

གཡབ་ཀའི་ནང་ཉར་རོགས་བྱེད། ཁོས་ངའི་ལྡུམ་རའི་ནང་ས་འབྲུ་བཞིན་འདུག ཅེས་བརྗོད།
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ཨན་ཌི་ཡིས། ང་ལ་ཁྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ང་ལ་ཁྱི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ད་བར་གཅིག་ཀྱང་མེད། བརྗོད་

པར་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་ལགས་ཀྱིས། ངས་ཟེར་ན་ཁྱི་སེར་པོ་ཆུང་ཆུང་ཕ་གི་ཟེར་གྱི་ཡོད། ལབ་པར་ཨན་

ཌི་ཡིས། ཨ་ལས་ད་བྱེད་དུས་ཁོ་ཁྱེད་རང་གི་ལྡུམ་རའི་ནང་ད་བར་བསྡད་སོང་ངམ། འོ་ཛི་ཁོ་ཡིན་པ་འདྲ། 

དངོས་གནས་ཁོ་ངའི་ཁྱི་མིན། ཞེས་བརྗོད་པར་སྐུ་ཞབས་པི་ཊར་ལགས་ཀྱིས། ཁོ་སུའི་ཡིན་མིན་ཁྱད་པར་

མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོ་ངའི་ལྡུམ་ར་ནས་ཕར་དེད་རོགས་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
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ཨ་མས། ཡང་ཁྱི་ཁོ་རེད། ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་ཞེས་གསུངས། 

བུ་ཨན་ཌི་ཡིས། ངས་ཁྱི་ཁོ་ཐག་རིང་ལ་དེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཚགས་ཤོག་

ཀློག་བཞིན་ཡོད་པ་ནས་ཚུར་གཟིགས་ཏེ། ང་ཚོས་ཁྱི་དེར་ངེས་པར་དུ་གཅིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་

གསུངས་པ་རེད། སང་ཉིན་ཞོགས་པ་དེར་ཁོང་རྣམས་ཞོགས་ཟས་མཆོད་སྐབས་འོ་མ་སྐྱེལ་མིས་ཕྱི་

ལོགས་ནས། ཁྱེད་ཚོར་ཁྱི་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག་ག ཞེས་ཞུས་པར་ཨན་ཌི་དང་ཨ་མ་ལགས་གཡབ་ཀར་

ཕྱིར་ཕེབས་ནས། ཁྱེད་རང་གི་གསུངས་པ་ལྟར་ཁོ་ཁྱི་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་འདུག ཅེས་གསུངས། འོ་མ་སྐྱེལ་

མི་དེས་ཀྱང༌། ཁྱི་དེ་བརྩེ་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་འདུག ཅེས་ལབ་ཏེ་ཐག་རིང་ལ་བསྐྱོད་དོ།།
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ཨ་མས་བུ་ཨན་ཌི་ལ་གཟིགས་ནས། ད་ང་ཚོས་ཁྱི་འདིར་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་དམ། ཁོ་ནི་འདི་ནས་ཐག་རིང་དུ་རྩ་

བ་ནས་འགྲོ་ཡི་མི་འདུག ཅེས་གསུངས་པར་ཨན་ཌི་ཡིས། ངས་བསམ་པར་ངས་ཁོ་ལ་སྤྲད་པའི་ཁ་ལག་ལ་དགའ་

པོ་ཡོད་ཙང་ཡིན་གྱི་རེད། དངོས་གནས་ཁོ་ནི་ཁྱི་སྤྱང་པོ་ཞིག་རེད་འདུག  ཚོན་མདོག་སེར་པོ་དང་ནག་པོ་ཡིན་པའི་

ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེས་ཨན་ཌི་ལ་ཡར་བལྟས་ནས་དགའ་བའི་མཇུག་མ་གཡུག་གཡུག་བྱེད་ཀྱིན་རྒྱུགས་པར་ཨ་མས། 

ཁོས་ང་ཚོས་ག་རེ་བརྗོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བརྗོད་པར་བུ་ཨན་ཌི་ཡིས། ཁོ་ནི་ཁྱི་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་

པ་ཞིག་རེད། ཁོ་ལ་ངའི་ལག་ཤ བས་རྙེད་པ་རེད། ཁོས་བསམ་པར་ཁོ་རང་ངའི་ཁྱི་ཡིན་བསམས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་

ཞེས་བརྗོད། ཨ་མས། ཡིན་ནའང་ཁོ་ནི་མི་གཞན་ལ་བདག་པའི་ཁྱི་ཞིག་ཡིན་ངེས་རེད་ཅེས་བརྗོད། ཨན་ཌི་ཡིས། 

ང་ཚོས་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱི་བོར་བརླག་སོང་ཡོད་མེད་འཚོལ་དུ་འགྲོ། གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་བདག་པོ་སུ་ཞིག་ཀྱང་མེད་ན་ངས་

ཁོ་བདག་ཉར་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་དམ། ཞེས་ཞུས་པར་ཨ་མས། བུ་ཁྱེད་རང་ལའང་ཁྱི་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་

ཀྱིས་ཁོ་ལ་རྟག་ཏུ་བདག་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་འདུག་གམ། ཞེས་གསུངས།
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ཡིན་དང་ཡིན། ངས་ཐུབ་པ་འདུག  ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་པར་གང་ཡང་གནང་མི་དགོས། ཞེས་བརྗོད་ནས་

ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེ་དམ་དུ་བཟུང་ནས་རང་གི་པང་དུ་འཁྱེར་ཏེ་སྐེ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བྱམས་སྐྱོང་བྱས། ཁྱི་ཆུང་ཆུང་དེས་

དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས་ཨན་ཌི་ཡིས་ཁྲིས་ལ་ཡོང་ནས་དགའ་བརྩེའི་མཇུག་མ་གཡུག་གཡུག་

བྱས།  ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་བཞད་མོ་དང་བཅས།  གལ་ཏེ་ཁོ་ལ་བདག་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོའ་ིམིང་

ལ་གང་འབོད་དམ། ཞེས་གསུངས་པར་ཨན་ཌི་ཡིས། ངས་ཁོ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་

འབོད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་ཞུས་པ་རེད། སྐུ་ཞབས་ཝག་ནར་གྱིས་ཨན་ཌི་ལ་འཁྱུད་པ་དང་རྒྱབ་མདུན་གཉིས་སུ་

རྒྱུགས་ནས་དགའ་བརྩེའི་མཇུག་མ་གཡུག་གཡུག་བྱས་པ་བཅས།། །།རྫོགས་སོ། །




