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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་ ༡༠༩ ནས་ ༡༡༣ བར་དུ་ཆོས་རྒྱལ་དགེ་



II

བའི་དབང་པོས་མཛད་པའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་བདུན་པ་བུ་

མོ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཞེས་པ་སློབ་མའི་བློ་དང་འཚམས་པར་ཕྲན་བུའི་

གོ་བདེར་བཅོས་ཏེ༌མུ་སྦྲེལ་དུ་སྤེལ་བ་《མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་》ཞེས་པ་དང་། སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ 

༡༡༤ ནས་ ༡༡༩ བར་དུ་མུ་སྦྲེལ་དུ་སྤེལ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་《བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་བསྐྱོད་པ་》

ཞེས་པ་གཉིས་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༧ 

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།



༄༅། །མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་། 

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མུ་སྦྲེལ་བཟོས།



2

༄༅། །སྔོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། གྲོང་ཁྱེར་སེར་སྐྱའི་ནྱ་གྲོ་

དྷའི་ནགས་ཚལ་དུ། རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་

ཤཱཀྱའི་རྗེས་འབྲངས་དང་བཅས་པ་འཁོར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལ་ཆོས་གསུངས་པ་བཞིན། 

བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། 



3

དེ་ནས་རྒྱལ་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་མིང་ཆེན་ཞེས་པས། ཆོས་ཞུས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་བ་དང༌། 

རང་གི་ཁྱིམ་ཐབ་ཟླ་འོད་མ་ལ་ཆོས་ཞུ་བར་བསྐུལ་བས། ཟླ་འོད་མས་ང་ཚོ་བུད་མེད་

རྣམས་སྨད་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཆོས་མི་ཐོབ་ཟེར་བར། མིང་ཆེན་གྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འགྲོ་བའི་བླ་མ། སྙིང་རྗེའི་གཟིགས་པ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནམ་མཁའི་ཆར་དང་འདྲ་བར་ཀུན་

ལ་སྙོམས་པས་ཆོས་ཐོབ་པར་ངེས། ཞེས་བརྗོད་པས། མོ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དགའ། 



4

དེ་ནས་ཕྱི་དྲོའ་ིདུས་སུ། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་དང༌། ཤཱཀྱའི་བུ་མོའ་ིཚོགས་དང་བཅས་པ་

ཆོས་ཞུ་བར་སོང་བ་ན། མངོན་པར་བརྗིད་ཅིང༌། ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ཐུགས་རྗེའི་བདག་

ཉིད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཐག་རིང་ནས་མཇལ་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས། ཟླ་

འོད་མ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཉན་ཐོས་ཀུན་དགའ་བོས་མཐོང༌།



5

དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བོས། མ་མ། ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་འདི་དྲེགས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁེངས་

ཤིང༌། ཞི་དུལ་དང་བྲལ་བས། རྒྱན་ཆ་འདི་དག་ནི། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་དཀའ་ཐུབ་གནང་

སའི་ནགས་ཚལ་དུ་མི་འོས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་པར། ཟླ་འོད་མ་ངོ་སྐྱེངས་ཤིང༌། རྒྱན་ཆ་

རྣམས་བཀྲོལ་ནས་ཁྱིམ་དུ་བསྐུར་ཏོ། ། 
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འོན་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེར་འཚོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ། འདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཆོས་གསུངས་པའི་ཚེ། ཤཱཀྱའི་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་མཛེས་མ་

ཞིག་ལང་ཚོ་དར་ཅིང༌། གཟུགས་བྱད་དང་རྒྱན་ཆ་སོགས་བཟང་བའི་ང་རྒྱལ་གྱིས། 

རང་གི་སྐེ་ཡི་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ནུ་མའི་ཐད་དུ་འཕྱང་བ་ལ་བལྟ་ཞིང༌། ཆོས་མི་ཉན་

པར་སེམས་གཡེང་བར་བྱེད།  



7

དེ་མིང་ཆེན་གྱི་ཆུང་མ་ཟླ་འོད་མས་མཐོང་ནས། ངའི་དོ་ཤལ་དེ་མོའ་ིརྒྱན་ཆ་དེ་

ལས་ཞེ་དྲག་ལེགས་པས། དེ་མཐོང་ན་མོའ་ིཁེངས་པ་མེད་པར་འགྱུར་སྲིད་སྙམ་

ནས། རང་གི་གཡོག་མོ་རོ་ཧི་ཏ་ལ། ཁྱོད་སོང་ལ། ཁྱིམ་ནས་ངའི་དོ་ཤལ་མགྱོགས་

པར་ཁྱེར་ཤོག ཅེས་བཀའ་བཏང༌།  
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གཡོག་མོ་དེ་ཆོས་ཉན་འཕྲོ་ལ་འགྲོ་དགོས་པས། རང་དབང་མེད་པ་གཡོག་གི་ལུས་

ཅན། ང་འདྲ་བ་ཅི་མ་རུང་སེམས་བཞིན་དུ་སོང༌། དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མོའ་ི

བསམ་པ་མཁྱེན་ཏེ། སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་འཁྲུངས་ཀྱང༌། མོའ་ིཚེ་ཚད་རྫོགས་པར་གཟིགས་

ནས། འདི་འཁོར་བ་ལས་འདོན་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དགོངས་སོ། །
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དེ་ནས་གཡོག་མོ་དེ་མགྱོཌ་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ། བེའུ་ལ་ཆགས་པའི་བ་ཞིག་གིས་

བརྡུངས་ཏེ་འཆི་གྲབས་ཡོད་པའི་སྐབས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་གསུངས་པའི་

དོན་དྲན་ཞིང༌། འཁོར་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་ཀྱི་དབང་གིས། སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་

སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱང་དགོས་པ་དེ་དག་ལག་པས་རི་མོ་ཕྱིས་པ་ལྟར། བསུབ་ཏུ་

མེད་པ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་དུ་ཚེ་ལས་འདས་སོ། ། 
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དེའི་དབང་གིས་སིངྒ་ལའི་གླིང་དུ། དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་ཟླ་རིས་གསལ་བ་བཞིན། རྒྱལ་

པོའ་ིབཙུན་མོའ་ིམངལ་དུ་ཞུགས་ཤིང༌། ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུ་རྫོགས་ནས་སྐྱེས་པའི་དུས་

སུ། ནམ་མཁའ་ནས་མུ་ཏིག་གི་ཆར་བབས་པས། མིང་ཡང་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང༌། ཞེས་

བཏགས་ཤིང༌། ནར་སོན་པ་ན་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་ཤིང༌། གཟུགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་

སོགས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང༌།  
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དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ། མཉན་ཡོད་ཀྱི་ཚོང་པ་རྒྱ་མཚོར་གཟིངས་བཏང་ནས་སིངྒ་ལར་

སླེབས་པ་འགས། ཐོ་རངས་ལ་གཉིད་སད་ནས་དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་གླུ་རུ་བླངས་པ་དེ་དག་སྲས་མོ་མུ་ཏིག་

འཁྲི་ཤིང་གིས་ཐོས་ནས། ཚོང་པ་རྣམས་ལ་གླུ་དེ་ཅི་ཡིན་སྐོར་དྲིས། 
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ཚོང་པ་དེ་དག་གིས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་

བས་གསུངས་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་

པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་སད་ནས། རྨ་

བྱས་འབྲུག་སྒྲ་ཐོས་པ་བཞིན། དགའ་ཞིང་དད་པས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་རྣམ་པར་གཡོས་ཏེ། 

ཚོང་པ་དེ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྤྲིངས་ཡིག་ཅིག་བསྐུར།
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ཚོང་པ་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཉན་ཡོད་དུ་འབྱོར་ཏེ། སྤྲིངས་ཡིག་ཕུལ་བའི་ནང་དོན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་མཁྱེན་ཀྱང༌། མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལ་

ཐུགས་བརྩེས་ཀློག་པར་མཛད་དེ། ཞལ་འཛུམ་པའི་འོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

ཅིང༌། རང་གི་སྐུ་གཟུགས་རི་མོར་བྲིས་ནས་དེའི་ལན༌དུ་བརྫངས་པར་མཛད་དོ། །    
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སླར་ཡང་ཚོང་པ་རྣམས་སིངྒ་ལར་ཕྱིན་ནས། མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྗཌ་

ལན་སྤྲིངས་ཡིག་སྤྲད། སྲས་མོས་ཐང་སྐུ་ལ་བལྟས་པས། གསེར་གྱི་སེངྒེའི་ཁྲི་སྟེང་

ན། དེ་བཞིན་གཤེཌ་པའི་སྐུ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་བསམ་གཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སོ། །སྐུའི་

གཤམ་ན་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། བསླབ་པའི་གནས་ལྔ༌། རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། 

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་རྣམས་མཆིས། 
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དེ་བཞིན་གསེར་ཡིག་གིས། སྐྱེ་འཆི་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བཅིངས་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས་

འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིག དེ་ལ་འཁོར་

བའི་འཇིགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་གདམས་ངག་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་མཚན་

བཟང་གི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ། མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་བུ་མོས་སྙིང་པོ་མེད་པའི་

ལུས་ལ་ཆགས་པ་སྤངས་ཤིང༌། གནས་ལུགས་རྟོགས་ཏེ་རིམ་བཞིན་ཚེ་དེར་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐོབ་བོ། །
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དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་དྲིན་དུ་བསམས་ནས། སྟོན་པ་དགེ་འདུན་དང་

བཅས་པ་མཆོད་པའི་སླད་དུ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མུ་ཏིག་

དང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་བཟང་པོ་བསྐུར་བ་རྣམས་མཉེན་ཡོད་དུ་སླར་འབྱོར་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་ཕུལ་ཞིང༌། མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་གི་སྐོར་གསུངས་པ། ཀུན་དགའ་བོས་ཐོས་

པས། བུ་མོ་འདི་སུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསོལ་བ་ན།  
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོར་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ལྟར་གསུངས་སོ། །མུ་

ཏིག་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་པ་སྔར་ཤཱཀྱའི་མིང་ཆེན་གྱི་གཡོག་མོ་རོ་ཧི་ཏའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཅིང༌། 

སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་འབྱོར་པ་ཕྱུག་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། རྨོངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ལ་

སེར་སྣ་ཆེ་བ་བྱས་པས། ཡུན་རིང་པོར་གཡོག་མོའ་ིལུས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། 
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དེ་ཡང་སྔོན་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་ཚོང་པ་ནོར་ཆེན་བྱ་བའི་ཆུང་མ་རིན་ཆེན་ལྡན་ཟེར་བར་

སྐྱེས། ནོར་ཆེན་འདས་རྗེས་བུད་མེད་དེས་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེར་དོ་ཤལ་ཕུལ་ཞིང༌། 

མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས། ལས་དེས་ད་ལྟ་སིངྒ་ལའི་བཙུན་མོའ་ིསྲས་མོ་མུ་ཏིག་འཁྲི་ཤིང་

དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཅིང༌། ང་དང་ཆོས་ལ་དད་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་

པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡིན། 
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དེ་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ། སྐྱེ་བའི་ཞིང་ལ་དགེ་དང་མི་དགེའི་

ས་བོན་གང་དང་གང་བཏབ་པ་དེ་དང་དེ་ཉིད་སྨིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བའི་ས་བོན་བཏབ་

ན་ཆོས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་སྐྱེ། སྡིག་པའི་ས་བོན་བཏབ་ན་སྡུག་བསྔལ་དུག་གི་སྡོང་པོ་སྐྱེ། དེས་

ན་སྡིག་པ་རྟག་ཏུ་སྤོངས་ལ། དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྤེལ། སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས་དང༌། 

དགེ་འདུན་ལ་གུས་པ་སྐྱེད་ཅིག ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། །།རྫོགས་སོ། །





༄༅། །བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་བསྐྱོད་པ། 

སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།
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༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་གངས་ལྗོངས་ཀྱི་སེ་རྭ་དགོན་པར་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་ཞིག་

ཡོད་པ་ཁོང་གིས་རང་ཉིད་བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། སྐུ་

ཞབས་ཁོང་བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ལུགས་ནི། ཁོང་ལ་འཛམ་གླིང་འདིར་དཀོན་

པའི་ཆིབས་རྟ་གཅིག་དང་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་དུ་མེད་པའི་མེ་ཏོག་སྣ་ཁ་གསུམ་

ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཁོང་གི་ཆིབས་རྟ་དེར་མི་གཞན་གྱིས་བཞོན་ན་ལམ་སང་རྔུལ་བ་

དང་ཐང་ཆད་དེ་རྒྱུག་ཐུབ་ཀྱི་མེད།
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ཉིན་གཅིག་དགོན་པ་དེའི་ནང་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཁག་ཅིག་གིས་རྟ་དེའི་སྐོར་ལབ་

གླེང་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀྱང༌། གནས་ཚུལ་དངོས་ད་དུང་མ་ཤེས་པས་ཁོང་ཚོ་སྐུ་ཞབས་

བགྲེས་སོང་དེའི་མདུན་དུ་སོང་ནས། བགྲེས་སོང་ལགས། ཁྱེད་ཀྱི་ཆིབས་རྟ་དེ་གཟུགས་

སྟོབས་ཆེ་བ་དང་ཤ་ཤེད་ཡག་ནའང༌། མི་གཞན་གྱིས་བཞོན་ན་ལམ་སང་རྔུལ་བ་དང་

ཐང་ཆད་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས།
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སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་དེས། དྲང་པོ་ཞུས་ན་ང་ནི་བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། རྟ་འདི་

ངས་བྱང་ཤམ་བྷ་ལ་ནས་འཁྲིད་ཡོང་བ་ཡིན། འཛམ་གླིང་འདིར་མཁའ་རླུང་མི་ལེགས་པ་

དང་གནམ་གཤིས་དྲོ་གྲང་མི་སྙོམས་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་རྟ་འདིས་

རྒྱུག་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་རེད། ངས་ད་དུང་བྱང་ཤམ་བྷ་ལ་ནས་མེ་ཏོག་མི་འདྲ་བ་གསུམ་

ཁྱེར་ཡོད། དེ་དག་འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་མཐོང་རྒྱུ་མེད།
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ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་ཡིད་མ་ཆེས་ན་ངའི་ཤག་ལ་གཟིགས་པར་ཕེབས་དང༌། ཞེས་ཁོང་

རྣམས་རང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་ཁྲིད་ནས་དེར་བཤམས་པའི་མེ་ཏོག་གསུམ་པོར་ཡག་པོ་

ལྟ་རུ་བཅུག ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་ནས། 

དངོས་གནས་མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་དྲི་ཞིམ་ལ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་འདི་འདྲ་ད་བར་མཐོང་རྒྱུ་

བཞག་ནས་ཐོས་ཀྱང་མ་མྱོང༌། ཞེས་བརྗོད།
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དེ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་མ་སོང་བར་གནས་ཚུལ་དེ་དགོན་པའི་སྐུ་ཞབས་ཕལ་ཆེ་བས་

ཧ་གོ་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས། འོན་ཀྱང་བསམ་རྒྱུ་དང་དྲན་རྒྱུ་རྒོད་པའི་

ཨེན་ཆུང་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་མ་ཐག སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་ཁོང་གི་མདུན་དུ་

བཅར་ཏེ། བགྲེས་སོང་ཁྱེད་རང་བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ན་བྱང་ཤམ་བྷ་ལ་ཟེར་བ་

དེ་ཡང་སྙིང་གང་དུ་ཡོད་དམ། བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་ས་ཆ་ཆགས་ལུགས་སོགས་གང་འདྲ་

ཡོད་དམ། ང་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་ཞུས་པ་རེད།
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བགྲེས་སོང་ཁོང་གིས། གལ་སྲིད་སེམས་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་ལྷ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་ཡིད་གཏད་ན། འདི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ཤམ་བྷ་ལ་བར་ལེ་དབར་ཁྲི་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ལས་མེད། གཙོ་བོ་སོ་སོའ་ིསེམས་པར་རག་ལུས་ཡོད། བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་མི་རྣམས་

སྟོབས་ཆེ་ཞིང་རིག་པ་རྣོ་བ། ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་དཔའ་ངར་ཆེ་བ་མ་ཟད། གཤིས་ཀ་

འཇམ་ཞིང་ཁོག་ཡངས་པ་ཡོད། ཅེས་གསུངས།
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ཡང་བགྲེས་སོང་ཁོང་གིས། བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རི་རྣམས་ཀྱི་རྩེ་མོ་གངས་རི་དང༌། བར་

ཤིང་ནགས། རི་གཤམ་དུ་སྤང་ལྗོངས། ཁོར་ཡུག་གཙང་ཞིང་དབྱར་དགུན་སྟོན་དཔྱིད་

ཚང་མར་འབྲུ་སྣ་ལྔའི་ལོ་ལེགས་པ། མི་རྣམས་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་རོལ་བ་སོགས་

བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་དགེ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་རེ་རེ་བཞིན་གསུངས་སོ། །
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སྐབས་དེར་ཨེན་ཆུང་དེ་ལ་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་འགྲོ་འདོད་ཀྱི་བློ་འགོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་

སྐྱེས། དེ་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་སོང་རྗེས་ཨེན་ཆུང་དེས་རོགས་པ་ན་གཞོན་གཞན་གཉིས་

དང་མཉམ་དུ་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་དེའི་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ། ང་ཚོ་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་འགྲོ་

རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཟིན་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་འདི་ནས་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་ཞུ་བ་

ཕུལ་བར་ཐོག་མར་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་གནང༌།
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དེའི་རྗེས་མུ་མཐུད་ཨེན་ཆུང་དེ་གསུམ་གྱིས་ཉིན་ལྟར་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་དེའི་མདུན་དུ་

ཐེངས་རེ་བཅར་ཏེ། ང་ཚོ་གཏོང་རོགས་གནང་དང་ཞེས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པར་

སོང༌། ཉིན་གཅིག་བགྲེས་སོང་ཁོང་འུ་ཐུག་ནས་ཨེན་ཆུང་གསུམ་ལ་ཁས་ལེན་དགོས་

བྱུང༌། སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་གནང་བ་ཙམ་གྱིས་ཨེན་ཆུང་

གསུམ་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ། རང་རང་གི་ཤག་ཏུ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཤར་བསྐྱོད་བྱས།
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ཁོང་གསུམ་ལྷ་ས་ནས་རྡོག་ཐོན་བྱེད་ཁར་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་ཁོང་གིས། ཁྱེད་རང་

ཚོས་དཀའ་ངལ་ལ་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་དང་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་བར་སྐྲག་ན་བྱང་ཤམ་བྷ་

ལར་རྩ་བ་ནས་སླེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་སོགས་གོ་བརྡ་ནན་པོ་སྤྲད་དེ་བཏང་པ་ལྟར། 

ཁོང་གསུམ་པོས་ལམ་རྒྱགས་མི་ཉུང་ཙམ་རེ་སྒལ་པར་འཁྱེར་ཞིང་སེམས་ཐག་ཆོད་པོའ་ི

ངང་ནས་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་བསྐྱོད་པའི་ལམ་དུ་ཐོག་མར་ཞུགས་ཏེ་སོང་ངོ༌། །
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ཁོང་གསུམ་རྐང་ཐང་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་དྲུག་ཕྱིན་རྗེས་བྱེ་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་

སླེབས། དེ་གར་སླེབས་དུས་ཁོང་གསུམ་སྐོམ་པས་མནར་ཅིང་ལུས་པའི་སྐབས་དེར། 

གྲྭ་པ་ན་གཞོན་གཅིག་གིས། ད་ནི་ཆུ་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཅིན་པ་འཐུང་རྒྱུ་

རེད། ཟེར་ནས་རང་གི་གཅིན་པ་བཏུངས་དགོས་བྱུང༌། དེ་ནས་ལོ་ཕྱེད་ཙམ་འགྲུལ་བཞུད་

བྱས་ཀྱང་ད་དུང་བྱེ་ཐང་དེ་རྫོགས་རྒྱུ་གཏན་ནས་མེད།
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སྐབས་དེར་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱིས་མནར་ཅིང་བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མེད་པར་ལུས་པར་བརྟེན། 

ཁོང་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ལོ་ན་ཅུང་རྒན་པ་དེ་ཡིད་ཐང་ཆད་དེ། ད་ནི་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་མ་

སླེབས་གོང་ཚ་བ་དང་བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་ཤི་བ་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱས། གཞན་

གཉིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད་པས་མཐར་གཞི་ནས་བྱེ་ཐང་ལས་

གྲོལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཞིང༌། ཧོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོ་འཁྲུངས་སའི་གྲོང་ཚོར་སླེབས།
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ས་གནས་དེར་དུད་ཚང་ཞིག་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ཏེ་ཟས་སྐོམ་སློང་མོ་ཞུས་ཏེ། ཉིན་

གསུམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ། དེ་བར་ཁོང་གཉིས་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཏག་ཏག་

སོང༌། དེ་ནས་ཉིན་བཞི་པའི་ཞོགས་པ་ནམ་ལངས་ཙམ་ལ་དེ་ནས་ཁ་གྱེས་ཏེ་སླར་ཡང་

ལོ་གསུམ་འགྲུལ་ལ་ཞུགས་རིང༌། འབྲོག་ཁྱིམ་དང་གྲོང་ཚོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པས་འཚོ་གོས་

ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་མ་བྱུང༌།
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དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་རི་ཀླུང་ཚང་མ་གངས་འཁྱགས་ཀྱིས་བཏུམས་ཤིང་དུས་བཞི་དབྱེར་

མེད། ཉིན་མཚན་ལྟོས་མེད་རླུང་བུའི་ཧུར་སྒྲ་རྟག་ཏུ་ལྡང་བའི་གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་གྲང་

བའི་ས་སྟོང་ཞིག་ཏུ་སླེབས། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་ཧ་ལམ་ཟད་ལ་ཉེ་ཞིང་སླར་གྲང་

ཟུག་དང་ལམ་རྒྱགས་མེད་པར་འཚོ་ཐབས་བྲལ་བའི་གནས་སུ་གྱར། འོན་ཀྱང་སྐུ་ཞབས་

བགྲེས་སོང་ཁོང་གི་མདུན་དུ་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཞག་པ་དེ་ཡང་ཡང་དྲན་གསོ་བྱས། 
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དེ་ལྟར་དྲན་གྱིན་དཀའ་སྡུག་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱང་བཟོད་བསྲན་མ་ཐུབ་པར་ལོག་ཕྱིན་ན་

ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ནས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲེས་ལྟོགས་དང་གྲང་ཟུག་ལ་

མི་འཛེམས་པར་གངས་འཁྱགས་བཟའ་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱས། གངས་

འཁྱགས་ཁོ་ནའི་སྟེང་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད། མཐར་གཞི་ནས་གནས་དེ་ནས་གྲོལ་

ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས།
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ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཉིན་གཉིས་གསུམ་ཞག་སྡོད་བྱས་ཏེ། ངལ་གསོ་དང་སྦྲགས་སླར་ལམ་

རྒྱགས་བསླངས་ནས་ཕྱིན་ན་དགའ་ཞེས་བརྗོད། ཡིན་ནའང་ཁོང་གཉིས་ལུང་པ་དེར་

འབྱོར་སྐབས་དུད་ཚང་གཅིག་ཀྱང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་རྐྱེན། ཁོང་གཉིས་བྱ་ཐབས་མེད་པར་

སྲན་ཞིང་ནང་འཛུལ་ཏེ་གང་བུ་བཏོགས་ནས་བཟས།
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དེ་ནས་རྒྱགས་ཕྱེད་ལྟོགས་ཕྱེད་དུ་ཟླ་བ་བདུན་ཙམ་སོང་རྗེས་སླར་ཡང་བྲག་རིས་ཡོངས་

སུ་བསྐོར་བའི་ལུང་སྟོང་ཞིག་ཏུ་སླེབས། དེ་གར་ལམ་འཕྲང་དོག་པ་དང་ཇག་པ་སོགས་

ཐུག་ཀྱང་ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་མ་བྱུང༌། བྲག་རི་ཆེ་ཆུང་བཅུ་བརྒལ་རྗེས་ཤ གས་དྲག་ཆེ་

བའི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་སླེབས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཆུ་རྐྱལ་མི་ཤེས་པས་ཆུ་

ཀླུང་ཆེན་པོ་དེ་བརྒལ་ཐབས་གཏན་ནས་མ་རྙེད།
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ཁོང་གཉིས་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེའི་འགྲམ་དུ་ཉིན་གྲངས་མང་པོ་ལུས། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་

གཅིག་གིས་རང་གི་ལམ་རོགས་དེར། ད་འདི་ནས་བགྲོད་ལམ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག 

བྱང་ཤམ་བྷ་ལ་ཟེར་བ་དེ་གཏམ་རྒྱུད་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་མེད་པ་འདྲ། གལ་སྲིད་ཡོད་

ན་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད་ཀྱང་སླེབས་རྒྱུ་མེད་པ་གང་ཡིན་

ནམ། ད་ནི་ཕར་ལོག་ན་དགའ། ཞེས་བཤད།
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གཞན་དེས། ཁྱེད་རང་ལོག་འདོད་ཡོད་ན། རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་ལོག་འགྲོ་རོགས། ང་

ནི་ལོ་མང་པོ་དེ་འདྲ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་ཚར་དུས་སེམས་པས་བཟོད་པ་མི་འདུག ད་ནི་

ཤི་གསོན་ཅི་བྱུང་ཡང་ཆུ་ཀླུང་འདིར་མཆོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ནས་སོམ་ཉི་མེད་པར་

མཆོངས་པས་ཆུ་དེས་ཁྱེར་སོང་བ་རེད། གཞན་དེའི་བསམ་པར། ཁོ་ནི་ཤི་སོང༌། དོན་

མེད་རང་ཤི་བརྒྱབ་ནས་ཅི་ལ་ཕན་བསམས་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་བཅད།
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ཁོ་པ་དགོན་པར་སླེབས་རྗེས་སྐུ་ཞབས་བགྲེས་སོང་ཁོང་གི་མདུན་དུ་བཅར་ཏེ། ངེད་

གཉིས་ཀྱིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་དཀའ་སྡུག་ཁྱད་གསོད་བྱས་ཏེ་བསྐྱོད་ཀྱང་བྱང་ཤམ་བྷ་

ལར་སླེབས་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག མཐར་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐུག་སྟེ་བགྲོད་ལམ་རྩ་བ་ནས་མེད་

པར་གྱུར་ཏེ། ངའི་རོགས་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་དེའི་ནང་མཆོངས་ཏེ་གྲོངས་སོང༌། ང་ནི་ལོག་

ཡོང་དགོས་བྱུང༌། ཞེས་ཞུས་པར་བགྲེས་སོང་ཁོང་གིས་བཞད་གད་དང་སྦྲགས།
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ཁྱེད་རང་བསོད་ནམས་དམན་པས་ཆུ་ཀླུང་དེའི་ནང་མཆོངས་མ་ནུས། ཁོ་པ་བསོད་

ནམས་ཆེ་ལ་བསམ་པ་བརྟན་པས་ཆུ་ཀླུང་དེའི་ནང་མཆོངས་པ་དེས་ད་གཟོད་བྱང་

ཤམ་བྷ་ལར་སླེབས་ཡོད། ཡིད་མ་ཆེས་ན་འདིར་ལྟོས་དང༌། ཞེས་བགྲེས་སོང་གི་མེ་

ལོང་ནང་བལྟ་རུ་བཅུག་པས། རང་གི་ལམ་རོགས་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་སླེབས་ཡོད་པ་

མཐོང་བས། ཁོ་རང་བློ་འགྱོད་ཀྱི་དབུགས་རིང་འདོན་རྒྱུ་ཙམ་ལས་འབྲས་བུ་ཅི་ཡང་མ་

ཐོབ་བོ།། །།རྫོགས་སོ།།




