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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་ ༡༢༠ ནས་ ༡༢༩ བར་དུ་མུ་སྦྲེལ་དུ་སྤེལ་

བའི་《རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་》ཞེས་པ་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༦ པའི་ཐོག་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་

སྟེ། མུ་སྦྲེལ་བརྙན་དེབ་འདིའི་བསླབ་བྱ་བླངས་ནས་སྤྱི་སྒེར་ལས་དོན་གང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱང་རྡོག་

རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་རེ་འདུན་དང་བཅས།

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

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར།



1

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཞེས་པའི་སྐྱིད་ཉམས་དོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཡོད། གྲོང་

གསེབ་དེ་རི་ཞིག་སྒང་ལ་ཆགས་ཤིང༌། གཡས་གཡོན་ལ་ཤིང་ནགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་པ་

མ་ཟད། ཉེ་འཁོར་དུ་སྤྲེའུ་དང། བྱ་བྱིའུ། ནེའུ་ལེ་སོགས་བདག་མེད་སྲོག་ཆགས་རིགས་

ཀྱང་སྐྱིད་ཅིང་བག་ཕེབས་ངང་གནས་ཤིང། དེ་དང་ཐག་རིང་ཙམ་ལ་གཅན་གཟན་དང་རི་

དྭགས་སྣ་ཚོགས་འཚོ་བཞིན་ཡོད། 



2

ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ནང་པ་ཡིན་པས་སྡིག་པ་ལ་འཛེམས་ཤིང། ཤིང་སྣ་

གཅོད་འབྲེག་དང། བདག་མེད་སེམས་ཅན་ཚུན་ཆད་གསོད་པ་ལའང་ཉེས་དམིགས་སུ་

བལྟ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་སུའང་ཤིང་སྡོང་གཅོད་འབྲེག་བྱས་ན་ཉེས་ཆད་

ཆེན་པོ་ཡོད་པས། དབྱར་དགུན་མེད་པར་ལྗང་ཐིང་ཐིང་མིག་ལ་མཛེས་ཤིང། བསིལ་

བའི་ཡུལ་ཞིག་ཡོད།



3

འོན་ཀྱང་རང་བྱུང་རྩྭ་ཁོ་ན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་དང་། ཤ་ཁྲག་

རིགས་ལ་ཞེན་ཆགས་ཆེ་བའི་གཅན་གཟན་རྣམས་མཐུན་པོ་མེད། གཅན་གཟན་རྣམས་

ཀྱིས་གོ་སྐབས་བྱུང་ན་ཉམ་ཆུང་རྩྭ་ཟན་རི་དྭགས་རྣམས་གསོད་པ་མ་ཟད། གཅན་གཟན་

ཕན་ཚུན་ཡང་ཆེ་བས་ཆུང་བར་ཐུབ་ཚོད་བཏང་སྟེ༌གསོད་ཀྱི་ཡོད། 



4

ཉིན་གཅིག་བློ་རྩལ་ལྡན་པའི་ཨ་ཕོ་རི་བོང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཕྱིན་ནས། 

ཤྭ་བ་དང། གླང་ཆེན། རྒོ་བ། ཁ་ཤ་སོགས་རྩྭ་ཟན་རི་དྭགས་ཐུག་ཚད་བསྐོངས་ཏེ། ཨ་

ཕོ་རི་བོང་གིས། གཅན་གཟན་གྱིས་ཤ་ཁྲག་མ་སྤང་བར་དུ་ང་ཚོ་དང་གཅན་གཟན་གཉིས་

འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་མེད་ཀྱང། ང་ཚོས་དེ་དག་གི་གནོད་འཚེ་ལས་ཐར་ཐབས་སུ་ཅི་

བྱས་ན་ལེགས་སམ། ཞེས་པའི༌གྲོས་བཏོན།



5

དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་ཤྭ་བས། གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་འཚེ་ལས་ལྡོག་ཐབས་སུ། ང་

ཚོ་རྩྭ་ཟན་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་དག་རྩ་བ་ནས་མེད་སར་གནས་སྤོ་བྱས་ན། ཅི་འདྲ་མི་

ཡོང་ངམ། ཞེས་དྲིས་པར། ཁ་ཤ་དང་། རྒོ་བ། གནའ་བ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་དོགས་

གཟོན་ཆེ་ཞིང་། ས་གནས་དབེན་པ་ལ་དགའ་མོས་ཆེ་བ་བཞིན། བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བྱས། 



6

ཡང་གླང་ཆེན་གྱིས། ང་ཚོས་ས་གནས་འདི་གཡུགས་ནས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྤོས་ཀྱང་།

གཅན་གཟན་རྣམས་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་དེར་སླེབས་ངེས་ཡིན་པས། ང་ནི་ས་ཆ་འདི་

གཡུགས་ནས་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་མོས་མཐུན་མེད། དེ་ལས་ང་ཚོ་ཁ་འཐོར་དུ་མ་སྡོད་

པར་རྡོག་རྩ་ཆིལ་སྒྲིལ་ཐོག  མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་བཟང་སྙམ། ཞེས་བསམ་

ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྨྲས། 
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དེ་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས། ཏག་ཏག་རེད། ང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་ནི་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་རེད། 

ངས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྒྲུང་ཞིག་བཤད་ཆོག གནའ་

སྔ་མོ་པཱ་ལགས་གཅིག་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་རེད། བུ་གསུམ་དབར་ཆེ་བས་ཆེ་ཚུགས་དང་། 

ཆུང་བས་ཆུང་ཚུགས་མ་ཟིན་པར་ག་དུས་ཡིན་ནས་འཆམ་གྱི་མེད། མཐར་པཱ་ལགས་དེ་

གྲོངས་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་བུ་གསུམ་ལ་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་མངགས།
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བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཏེ་སླེབས་པ་དང། པཱ་ལགས་ཀྱིས། ཁྱེད་རང་ཚོས་སོ་སོས་

ཁྱེར་བའི་ཤིང་དེ་དག་སོ་སོས་དུམ་བུར་ཆོག་དང་། ཞེས་བཀའ་བཏང་ཞིང་། བུ་གསུམ་

གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་པས་ལས་སླ་པོའ་ིངང་བཅག་ཐུབ་པ་བྱུང། དེ་ནས་སླར་ཡང་ཤིང་

རེ་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་པ་བཞིན། བུ་གསུམ་གྱིས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་དོན་གང་

ཡིན་མིན་དོགས་པ་དང་བཅས། ཡང་བསྐྱར་ཤིང་རེ་ཁྱེར་ཡོང།
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པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཤིང་གསུམ་མཉམ་དུ་བདམས་བཅུག་སྟེ། སླར་ཡང་བུ་གསུམ་ལ་རིམ་

པས་གཅག་བཅུག་ཀྱང་། བུ་སུས་ཀྱང་བཅག་མ་ཐུབ་པ་དང། པཱ་ལགས་ཀྱིས། སོང་ཙང་

ང་མེད་པའི་རྗེས་ལ་ཁྱེད་གསུམ་གྱིས་འཆམ་པོ་དང་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་བྱ་དགོས། དེ་ལྟར་

བྱས་ན་གཞན་གྱིས་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་མི་ཐུབ་ལ། ལས་དོན་གང་སྤེལ་བའི་དོན་འགྲུབ་པ་

དང། བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་འོང་། ཞེས་ཁ་ཆེམས་བཞག་སྟེ་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་གྲོངས། 
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དེ་ཕྱིན་ཆད་བུ་གསུམ་གྱིས་ཕའི་ཁ་ཆེམས་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ། སྔ་འགྱོད་ཕྱིས་སྡོམ་གྱི་

ཚུལ་དུ་འཆམ་ཞིང་། ཆེ་བས་ཆུང་བ་བྱམས་ཀྱིས་སྐྱོང་བ་དང་། ཆུང་བས་ཆེ་བར་བརྩི་

བཀུར་ཐོག གཅིག་གི་ལས་ལ་གཅིག་གིས་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་སྟེ། མི་རིང་

བར་ཁྱིམ་འཁོས་འབར་བར་བརྟེན། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་

གཏོར་ས་དང། ཡིད་སྨོན་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཅེས་བཤད་མ་ཐག 
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དེར་འཛོམས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ། ང་ཚོས་ཀྱང་བུ་

གསུམ་གྱིས་ཕའི་ཁ་ཆེམས་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་མཇུག་འབྲས་ལ་མིག་དཔེ་ཡར་བལྟ་

བྱས་ཏེ། ཕྱིན་ཆད་གཅན་གཟན་རིགས་ཀྱིས་ང་ཚོ་སུ་རུང་ལ་གནོད་འཚེ་བརྩམས་པ་

ན། ཚང་མས་མ་ཤེས་མ་གོ་བའི་ཚུལ་དུ་མ་བསྡད་པར་ལམ་སེང་རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་

གཅིག་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱས། 
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དེའི་རྗེས་ལ་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས། ཁྱེད་རང་ཚོས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་ཆབས་ཅིག བསམ་འཆར་གཞན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནི་སེམས་ཅན་རིགས་ཤིག་

གིས་ཤ་ཁྲག་དང་། རྩྭ་རིགས་གཉིས་ཀ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གིས་ཤ་

ཁྲག་སྤངས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་འཚོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པས། དེ་དག་རྩྭ་ཟན་ཞིག་

ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་ང་ཚོས་ཅི་བྱས་ན་བཟང་ངམ། ཞེས་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་དང་།
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ཤྭ་བས། ང་ལའང་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་བྱུང། ང་ཚོས་སྲོག་ཆགས་དེའི་རིགས་ལ། སེམས་

ཅན་གཞན་གྱི་ཤ་ཁྲག་སྤང་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱུང་

ན་རྩྭ་ཟན་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ཆགས་ཏེ། གཅན་གཟན་རིགས་ཀྱིས་ལས་སླ་པོར་

གནོད་འཚེ་བྱེད་མི་ཐུབ་སྙམ། དེའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་ཕྱིན་

ནས༌དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས། ཞེས་བཤད། 
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དེ་ནས་རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་དེ་འཕྲལ་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་ཉིན་

རང་ལ་རི་དྭགས་ཚང་མས་ཤིང་ནགས་ཁྲོད་དང་ཉེ་འགྲམ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཡས་གཡོན་

དུ། བྱ་རིགས་སོགས་རྩྭ་འབྲུ་གང་རུང་ངམ། འབུ་སྲིན་དང་ཤ་ཁྲག་གཞན་བཅས་ཀྱིས་

འཚོ་བའི་རིགས་རྣམས་ལ། འབུ་སྲིན་སོགས་ཤ་རིགས་དེ་དག་སྤང་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་དང་

རེ་སྐུལ་ཞུ་བར་བྲེལ་ཟིང་ངང་བསྐྱོད།  
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རྩྭ་ཟན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ། ཨ་ཕོ་རི་བོང་ལ་ཐོག་མར་ཁུ་བྱུག་

ཐུག་པ་དང། རི་བོང་གིས། ཁུ་བྱུག་ལགས། ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས། ཞེས་ཞུས། དེ་བཞིན་

ཁུ་བྱུག་གིས་ཀྱང་དགའ་བསུ་ཞུས། དེ་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས། སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའི་

ཁུ་བྱུག་ལགས། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ཅེས་ལབ་པར། ཁུ་བྱུག་

གིས། འོ་་་་ ག་རེ་རེད། ཤོད་དང། ཞེས་དང་ལེན་ཞུས།
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ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས། ཁུ་བྱུག་ལགས། ཁྱེད་རང་གི་གསུང་སྐད་སྙན་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག ད་

དུང་དེ་ལས་སྙན་པ་དགོས་ན། ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡོད། ཅེས་བཤད་པས། ཁུ་བྱུག་

གི་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་གྱིས་ཁེངས་ཏེ། ལམ་སང་ཐབས་ག་རེ་ཡོད་མེད་དྲིས་པར། 

རི་བོང་གིས། ཁྱེད་ཀྱིས་འབུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཆུང་རིགས་བཟའ་རྒྱུ་

སྤངས་ཏེ། ཤིང་འབྲས་ཁོ་ནར་འཚོ་རྟེན་བྱས་ན། སྐད་དེ་བས་སྙན་ཞིང་གསང་བ་ཡོང་

གི་རེད། ཅེས་ལན་བཏབ། 
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ཁུ་བྱུག་གིས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར། རི་བོང་གིས། ཤའི་རིགས་

ལ་ཞག་ཚིལ་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དེའི་རིགས་བཟས་པ་ཡིན་ན། སྐད་

འབོམ་ཞིང་མི་སྙན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ཁྱེད་རང་ལ་སྐད་སྙན་པོའམ་འབོམ་པོ་ག་རེ་

དགོས་སམ། ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁུ་བྱུག་གིས་ཅང་མ་སྨྲས་ཀྱང་མགོ་བོ་ལྕོག་ལྕོག་བྱས་

ཏེ། སྤང་འདོད་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསྟན།
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དེ་ནས་རི་བོང་གིས་ཁུ་བྱུག་ལ་ད་ནས་བཟུང་འབུ་སྲིན་ཟས་རིགས་སྤང་བའི་རེ་སྐུལ་

དང་། ཕྱིན་ཆད་རྩྭ་ཟན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་ཞུགས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་ཏེ། ས་

ཕྱོགས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ། ཤྭ་བ་ལ་རྨ་བྱ་ཐུག་སྟེ། རྨ་བྱ་རྩྭ་ཟན་ཞིག་ཏུ་

བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་བར་མཐོང་བས། ལས་འགུལ་དེ་ཡག་ཐག་

ཆོད་འགྲོ་བར་མཐོང་སྟེ། རི་བོང་དགའ་ཐག་ཆོད་ཅིང་། ས་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ལས་

འགུལ་མུ་མཐུད་སྤེལ་བར་ཕྱིན།



19

ཤྭ་བས་རྨ་བྱ་མཛེས་པོ་ཡོད་པ་བཞིན། ལས་འགུལ་དེ་ཉིད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད་དུ། 

རྨ་བྱ་དགའ་བའི་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རྩམ་པ་ཞིག་གཏོར་དགོས་སྙམ་སྟེ། ལྷ་བྲིས་མཁན་

པོས་པིར་གྱི་གཡོ་བ་ལས། །བྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཁྱེད་གཟུགས་ལྟ་ན་སྡུག །དབྱར་སྐྱེས་རྔ་སྒྲ་

མཁའ་ལ་ལྡིར་མ་ཐག །དྲི་ཟའི་བུ་མོས་རྔ་ཡབ་ལེགས་འཕྱར་ཏེ། །གར་ལ་རོལ་ལྟར་སྒྲོ་

མདོངས་ཕུབ་པ་མཚར། །ཞེས་བསྟོད་ཚིག་ཅིག་ཕུལ་བ་ན། 
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རྨ་བྱ་བསྟོད་རས་མྱོས་ཤིང་། ང་རྒྱལ་དང་བཅས་སྒྲོ་མདོངས་ངོམས་བཞིན།  ཁྱེད་ཚོས་ང་

འདི་འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཆགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཅེས་དྲིས་པར། ཨ་ཅེ་ཤྭ་བས། ང་

ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གི་མཛེས་སྡུག་མ་ཉམས་པ་དང་། སྲོག་ཆགས་

ཀྱི་ཚེ་སྲོག་མ་ཤོར་བའི་དོན་དག་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སུ། རྩྭའི་རིགས་ཤིག་ལ་

དུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། དེ་དག་བཟས་ན་མི་འགྲིག་པ་མེད་སྙམ། ཞེས་བཤད།
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ད་དུང་ཤྭ་བས། དྲང་པོ་བཤད་ན། ཤྭ་བ་ང་ཚོ་ཡང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཁྲོད་ནས་མཛེས་

པའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་པོར་བརྩིས་པ་མ་ཟད། རིགས་

ཤིག་གིས་ང་ཚོ་སྤྱན་གཟིགས་ཁང་དུ་ལྟད་མོ་བལྟ་སར་འཇོག་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་དགའ་པོ་

བྱ་ཡུལ་ང་ཚོས་རྩྭ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཟ་ཡི་མེད། ཅེས་གསལ་བཤད་དང་ལྷན་དུ་ང་རྒྱལ་བྱ་

མི་འོས་པ་ཤ གས་ལ་བཤད་པས། མཐར་རྨ་བྱས་ཤ་ཁྲག་སྤང་རྒྱུར་ཁས་བླངས། 
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ཡང་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ན་གླང་ཆེན་གྱིས་སྤྲེལ་རིགས་ཁྱུ་ཞིག་ལ་ཤ་རིགས་སྤང་

དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡང་གླང་ཆེན་གྱིས། ངས་ཁྱེད་ཚོ་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་ཤ་ཁྲག་དང་ཤིང་ཏོག་གཉིས་ཀ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤ་རིགས་

སྤངས་ཀྱང་ཤིང་ཏོག་དང་ལོ་མ་སོགས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་འཚོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཚོ་

ཕར་མཆོང་ཚུར་མཆོང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་ལྟར། ལུས་ཀྱི་ཡང་ཆ་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་འགྲོ་

བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ཅེས་ཞུས། 
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དེ་ནས་སྤྲེལ་རྒན་ཞིག་གིས༌ག་རེ་བྱས་ནས་ཡིན་ནམ་དྲིས་པར། གླང་ཆེན་གྱིས། ཁྱེད་

རང་ཚོས་ཤ་ཁྲག་བཟས་ན་ལུས་ལྗིད་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་དག་སྤངས་ན། ལུས་

ཀྱི་ཡང་ཆ་ཆེ་བ་དང་། སྡིག་པ་མི་གསོག་པའི་ཁེ་ཕན་གཉིས་འོང་ཐུབ།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་

ཚོས་དེ་སྤང་ཐུབ་ན། རྩྭ་ཟན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁྱུར་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་སྡོད་ཆོག་

ཅིང་། སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་ཕན་པའི་ལག་པ་

གཏང་ཐུབ། ཅེས་བཤད། 
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ཡང་སྤྲེའུ་ཞིག་གིས་ཤིང་སྡོང་སྒང་ནས་ང་ཚོས་ད་ཕན་ལ་ཤིང་ཏོག་དང་ལོ་མ་ཙམ་མ་

ཟད། ཤ་ཁྲག་ལོངས་སུ་སྤྱད་ཀྱང་ལུས་ཡང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པས། སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་

གནོད་འཚེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་སུ་ཤིང་སྡོང་གི་སྟེང་དུ་འཛེག་པའི་རྩལ་ནི་ང་ཚོ་ལས་

ལྷག་པ་མེད་ཅེས་བཤད་དེ། གཞན་ལ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་མ་དགོས་པར་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་

མདོག་གིས། ཤིང་སྡོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་ཕར་མཆོང་ཚུར་མཆོང་ལན་འགའ་བྱས།  
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དེ་ནས་གླང་ཆེན་གྱིས། ཁྱེད་རང་གི་བསམ་པ་ལ་ཤིང་སྡོང་སྒང་ལ་འཛེགས་ཚར་ན། 

སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་གནོད་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་སོང་ངམ། གལ་ཏེ་འདི་

འདྲ་ཞིག་བྱས་ན། ཁྱེད་རང་ག་རེ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་དམ། ཞེས་ཀུ་རེ་དང་སྦྲགས། སྣ་རིང་དེ་

ཤིང་སྡོང་ལ་བསྐྱིལ་ཏེ། དཀྲུག་དཀྲུག་འགའ་ཤས་བཏང་བས། སྤྲེའུ་དེ་ཟག་གྲབས་ཟག་

གྲབས་ཐེངས་འགའ་བྱས་པས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག 
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ཡང་གླང་ཆེན་གྱིས། སྤྲེའུ། སྐུ་རྩེད་ཞུས་ཡིན་ད། སྤྱིར་བཏང་སེམས་ཅན་ཚང་མར་སོ་

སོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད་ངེས་ཀྱང་། ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་གིས་རློམས་

ཏེ། གཞན་ལ་མཐུན་པོ་མ་བྱས་ན་དགེ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ལས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཆམ་

པོ་དང་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་ངང་གནས་ཐུབ་ན་ལེགས། ང་ཚོ་རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་

བྱེད་རྒྱུར་ཁས་བླངས་ཟིན་པས། ད་ལྟ་ཤ་ཁྲག་དང་རྩྭ་རིགས་གཉིས་ཀ་ཟ༌མཁན་རིགས་

རྣམས་རྩྭ་ཟན་རིགས་སུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད།
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དེའི་རྗེས་ལ་སྤྲེལ་རྒན་གྱིས་འགོ་འཁྲིད་པའི་སྤྲེལ་ཚོགས་ཀྱིས། གླང་ཆེན་གྱིས་སྐད་ཆ་

ལ་བདེན་པ་མཐོང་སྟེ། རི་དྭགས་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་སུ། ང་ཚོས་ཉིན་

གཅིག་ལ་ཤ་ཁྲག་རྩ་བ་ནས་སྤང་དཀའ་ཡང་རིམ་པས་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ། ཟླ་ངོ་ཁ་ཤས་

ནང་ཚུད་ལ་སྤང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ༌ཡིན། ཞེས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས། བསམ་ཤེས་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་

གླང་ཆེན་མཉེས་པོ་བྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མནོ་བསམ་བཞེས་སྟངས་ཡག་པོ་འདུག་

པས་འགྲིག་གི་རེད། ཅེས་བཤད་དེ་ཕྱིན།
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དེ་བཞིན་རི་དྭགས་གཞན་གྱིས་ཀྱང་རྩྭ་ཟན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་

བཞིན། མི་རིང་བར་ཤ་ཁྲག་དང་རྩྭ་གཉིས་ཀ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་རྩྭ་ཟན་

དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་མཉམ་འཛོམས་ཐོག༌རི་བོང་དང་གླང་ཆེན་གིས་འགོ་འཁྲིད་དེ། ང་

ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཆམ་པོ་དང་། རོགས་སྐྱོར་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་གཅན་

གཟན་གྱིས་གནོད་སྐྱེལ་སྐབས་རྡོག་རྩ་ཆིག་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་ཞུ་དགོས་པར་

བཤད་པ་ལྟར། ཚང་མས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོས་ཁས་ལེན་ཞུས།
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དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་གཡོ་ཅན་སྤྱང་ཀིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་སྟབས། རྩྭ་ཟན་ཡོད་

སར་ཕྱིན་ནས། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཟན་མང་པོ་རྩྭ་ཟན་དུ་བསྒྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་

རྟོགས་བྱུང་བས་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། ང་ཡང་ཤ་ཟན་ཡིན་ཡང་ཁྱེད་ཚོའི་ལས་འགུལ་

དེས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སོང་། ད་ཕྱིན་ཆད་ངས་ཀྱང་ཤ་ཁྲག་སྤངས་ཏེ། རྩྭ་ཟན་ཞིག་

ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་ཡ་རབས་མདོག་གིས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད། 
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སྤྱང་ཀིས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་ཤ་ཁྲག་སྤང་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱས་པར། རི་དྭགས་ཕལ་

མོ་ཆེ་སྤྱང་ཀིའི་ཁ་མཁས་པོའ་ིགཏམ་དེའི་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་དེ། ཡག་པོ་ཡིན་པའི་

བསྔགས་བརྗོད་ཞུས། འོན་ཀྱང་བློ་གྲོས་ལྡན་པའི་ཨ་ཕོ་རི་བོང་ནི། ནམ་རྒྱུན་དུ་ཤ་

ཁྲག་ཁོ་ན་ཟ་མཁན་ཞིག་རྩྭ་ཟན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེར་བློ་ལ་བབ་པོ་མ་

བྱུང་སྟབས། དུས་ནས་དུས་སུ་སྤྱང་ཀིའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་སོ་ལྟ་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར། 
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ཉིན་གཅིག་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་ཆང་ས་ལ་རི་དྭགས་དང་། ཤ་ཁྲག་སྤངས་པའི་སེམས་

ཅན་དང་། བྱ་བྱིའུའི་རིགས་རྣམས་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ་བཞིན། གཡས་གཡོན་གྱི་རི་

དྭགས་དང་བྱ་བྱིའུའི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་དང་མནའ་མ་གཉིས་ལ་རྔན་པ་

སྣ་ཚོགས་ཁྱེར་ཏེ་སླེབས། ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས་ཀྱང་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཚལ་

རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཟས་ཞིམ་པོ་མང་པོ་དང་། ཤིང་ཏོག་སྣ་ཚོགས་གྲ༌སྒྲིག་བྱས་ཏེ་

གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་རྒྱས་ཙམ་བྱས།  



32

དེའི་ནང་སྤྱང་ཀི་ཡང་སླེབས་ཡོད། ཨ་ཕོ་རི་བོང་ནི་སྤྱང་ཀིའི་གཤིས་ཀ་དང་སྤྱོད་པ་ལ་

རྩ་བ་ནས་དགའ་ཡི་མེད། འོན་ཀྱང་དེ་ཉིན་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་ཡིན་

སྟབས། སྤྱང་ཀིའི་ལའང་སྤྲོ་པོ་བཞུགས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པར། སྤྱང་ཀིས། ཡིན་

དང་ཡིན། དེ་རིང་ཡིན་ན་ཟས་ཞིམ་པོ་དམིགས་བསལ་ཞིག་བཟའ་རྒྱུ་རག་གི་རེད་བསམ་

གྱི་འདུག ཅེས་ལན་བཏབ་པ་དང་། ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས་སྤྱང་ཀིའི་སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་དང་

རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ལ་དོགས་པ་ཟ་བ་རེད།
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དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གིས་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་མ་རྫོགས་བར་དུ༌གཟབ་

གཟབ་བྱས་ནས། སྤྱང་ཀི་མིག་གི་མཐོང་ས་ནས་མ་ཤོར་བ་བྱས། སྤྱང་ཀིའི་བསམ་

པར་ང་ཚོ་ལ་ཁ་ལག་དེ་འདྲའི་ཞིམ་པོ་སྤྲད་ན། ཁོ་རང་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལས་ཞིམ་པ་

བཟས་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད། གལ་སྲིད་ངས་ཁོའ་ིཤ་བཟས་ན་ཞིམ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཀྱི་

རེད་ཅེས་བསམ་བློ་ངན་པ་ཁྱེར་ནས། དགོང་མོ་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་ཉལ་ས་ལ་འགྲོ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒྲིགས།
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ཡིན་ནས་ཨ་ཕོ་རི་བོང་དང་པོ་ནས་དོགས་པ་ཟ་བར་བརྟེན། སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་

ལ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་སྤྱང་ཀིའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ལ་དོགས་པ་བྱུང་

ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོ་ནུབ་ང་གཉིས་ཉལ་སར་སླེབས་པའི་དོགས་པ་ཡོད་ཚུལ་

བཤད་པ་བཞིན། སེམས་ཅན་ཚང་མས་དགོང་མོ་གཉེན་སྒྲིག་དགའ་སྟོན་མཇུག་བསྒྲིལ་

པ་དང་། སོ་སོའ་ིཚང་ལ་ལོག་ཁུལ་གྱིས་སྤྱང་ཀི་ལ་སོ་ལྟ་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་བྱུང་།
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དེ་ནས་རིམ་པས་མཇུག་བསྒྲིལ་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་འདུ་འཛོམས་ནས་ཁ་གྱེས་ཁུལ་

གྱིས། སྤྱང་ཀིས་ཅི་བྱེད་ཕྱོགས་གང་སར་བསྒུགས་ནས་བསྡད། དེ་བཞིན་ཨ་ཕོ་རི་བོང་

གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས། ཉལ་ཆས་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིཚབ་ཏུ་སྔས་འབོལ་

ཞིག་བཅུག་ཅིང་། རང་ཉིད་དང་མནའ་མ་གཉིས་ཀྱང་ཁུག་ཀྱོག་གཞན་ཞིག་ཏུ་སེམས་

ཅན་གཞན་པ་ལྟར། སྤྱང་ཀིས་ག་རེ་བྱེད་འཆར་ཡོད་མེད་ཡིབ་ནས་ལྟ་བཞིན་བསྡད། 
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དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་སྤྱང་ཀིས་སེམས་ཅན་ཚང་མ་རང་རང་གི་ཚང་དུ་ལོག་ཚར་

སོང་བསམས་ཏེ། གྲུང་མདོག་ཁ་པོ་ཁུ་སིམ་སིམ་ལ་ཨ་ཕོ་རི་བོང་གི་ཉལ་སར་ཕྱིན། 

སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཤེས་ཏེ། སྒྲ་ཅི་ཡང་མ་ཐོན་པར་རྗེས་སུ་ཕྱིན། 

གང་འཚམས་ནས་སྤྱང་ཀི་རི་བོང་ཉལ་སར་སླེབས་པ་དང། ཨ་ཕོ་རི་བོང་བཟའ་ཆེད་ཉལ་

སར་ཕར་མཆོང་བརྒྱབ་སྟེ་བཟའ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་དམིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ།
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འོན་ཀྱང་སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། སེམས་ཅན་ཚང་མས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ལམ་

སང་རུབ་བརྒྱབ་ནས་ཁོ་འཇུས་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཟས་ཞིམ་པོ་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་རྒྱགས་

བཟས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྦྱིན་བདག་གསོད་ཐབས་བྱེད་པ་ནི། ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་མ་

རབས་ཐ་ཤལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་པས། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མེད་པའི་ཁར་དྲིན་ལན་

ལོག་འཇལ་བ་ཁྱོད། ང་ཚོའི་ཚོགས་པར་གནས་ཐབས་མེད་ཅེས་བཤད་དེ། མཐར་

སྤྱང་ཀི་ལ་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་ཕོག 
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ཡང་ལན་གཅིག་རྩྭ་ཟན་སེམས་ཅན་སྡོད་སར་སྟག་ཅིག་སླེབས་ཏེ་ཁ་ཤ་རྗེས་འདེད་བྱས། 

དང་ཐོག་ཁ་ཤ་འཇིགས་ཏེ། འབྲོས་གང་ཐུབ་བྱས་ཀྱང་གློ་བུར་དུ། རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་རྩྭ་

ཟན་གཞན་རྣམས་ཡོད་བསམས་མ་ཐག ཁྱི་སྐད་ལྟ་བུའི་སྐད་ཀྱིས་སྐྱོབ་རོགས་བོས་པ་

དང་། ཕྱོགས་གང་ས་ནས་སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་སྐད་སྒྲ་དང་བཅས་རྩྭ་ཟན་རྣམས་སླེབས་ཏེ། 

སྟེང་ནས་བྱ་བྱིའུ་དང་སྤྲེལ་དང་སྤྲེའུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་བཅག་ཅིང་། ས་ཐོག་ནས་གླང་

ཆེན་ལ་སོགས་པས་དཔུང་བསྒྲིགས་ཏེ། སྟག་མ་འབྲོས་རང་འབྲོས་བཟོས།
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དེ་འདྲའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་ཚང་མ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས། ང་ཚོ་རི་དྭགས་རྣམས་དང་། །ཤ་ཁྲག་

སྤངས་པའི་རྩྭ་ཟན། །ཕན་ཚུན་རྡོག་རྩ་བསྒྲིལ་ནས། །འཆམ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚུགས་སོང་། །གཅན་

གཟན་གནོད་འཚེ་བསྐྱལ་ཀྱང་། །འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་དགོས་མི་འདུག །ཕན་ཚུན་བརྩེ་སེམས་ཆེ་

བས། །གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་རྒྱབ་ལངས་སོང་། །ང་ཚོ་རྩྭ་ཟན་རྣམས་ཀྱིས། །དམ་ཚིག་ལེགས་པར་

བསྲུངས་པས། །ཚང་ཚིང་ནགས་ཚལ་འདི་རུ། །བདེ་སྐྱིད་འདོ་སྣང་ཁྱབ་སོང་། ། དེ་འདྲའི་བདེ་

སྐྱིད་འདོ་སྣང་། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་ཤོག ། ཅེས་པའི་མཉམ་གཞས་ཤིག་བཏང་།
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དེ་ནས་བཟུང་བཀྲ་ཤིས་གླིང་གྲོང་གསེབ་ཁུལ་གྱི་ཉེ་འདབས་དང་། དེའི་ཕྱོགས་སུ་

གནས་པའི་རྩྭ་ཟན་རྣམས་ལ་གཅན་གཟན་སོགས་ཀྱིས་གནོད་སྐྱེལ་མ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཤིང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྩེ་

སེམས་ཆེ་བ་དང་། གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་སྐབས་སུ། གཞན་རྣམས་ཀྱིས་རི་

བོང་རྡོ་བརྫུས་བྱས་ནས་མི་སྡོད་པར། གང་ལྕོགས་རོགས་སྐྱོར་གྱིས། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་

བ་རོལ་རྒྱུ་བྱུང་ངོ་།། །།རྫོགས་སོ།།




