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༄༅། །སྦྲུལ་བཟང་པོས་བསམ་དོན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་ཨེ་མི་ཀའི་རྨོ་མོ་

ལགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡོད། ཨེ་མི་ཀ་ཉིན་ལྟར་རང་གི་ར་ཁྱུ་རྣམས་ཨེ་རོ་ནེའི་གྲོང་

གསེབ་ནང་དེད་དེ། སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་རྙེད་པའི་སྟོང་བསམ་འཁོར་བཞིན་དུ། ཁོས་རང་ཉིད་

གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་འདོད་ཡོད་པ་རེད།

༄༅། །རླུང་གི་སྤུན་ཟླ། །
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 ཁོ་སྔ་དྲོ་སྔ་པོ་ལངས་ནས་རི་མཐོ་པོའ་ིསྒང་དུ་ར་རྣམས་འཚོ་བར་འགྲོ་ཡི་ཡོད། དེ་དུས་

ས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲིན་ནག་གིས་བསྒྲིབས་ཏེ། ཞོགས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཧ་ལམ་མཚན་མོ་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཆར་པའང་འབབ་ལ་ཁད་ཀྱི་སྐབས་སུ། “ཤོད་དང་ཨེ་མི་ཀ ཁྱོད་

ད་དུང་བྱ་ནང་བཞིན་འཕུར་འདོད་འདུག་གམ།” ཞེས་ཨེན་ཌུ་མུས་འོད་རབ་རིབ་ཀྱི་ནང་ནས་སྐད་

བརྒྱབས་པ་དང་། ལམ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བུ་རྣམས་གད་མོ་ཤོར། “ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཁོ་རླུང་

བཞིན་བསྐྱོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག” ཅེས་མོན་གྷོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ལབ། ཡང་ནི་ཛཱམ་གྱིས། “མ་

རེད། ཁོས་དངོས་གནས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་བཙལ་ནས། སྦྲུལ་དེས་ཁོ་རང་འཕུར་ཐུབ་པར་རོགས་བྱེད་

ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད།” ཅེས་བཤད་པ་དང་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེས་གད་མོ་དེ་ལས་མང་བ་བསླངས།
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 རི་མཐོ་པོའ་ིསྒང་དུ་རང་གི་ར་ཁྱུ་དང་ལྷན་དུ་གཅིག་པུར་བསྡད་པའི་ཨེ་མི་ཀས། རི་

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་རང་གི་གྲོང་གསེབ་དང་ཞིང་ཁར་བལྟས་ནས་བསྡད། མི་ཚོས་ཞིང་ཁ་

གསར་པ་བཟོ་ཆེད་དུ་ཤིང་ཕྲན་མཐུག་པོ་རྣམས་བསྲེགས་པས། མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་དུ་

བ་འཕྱུར་འཕྱུར་དུ་ཐོན། ཁོ་ཚོས་ཆར་པར་གདོང་ལེན་བྱེད་པར་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། འཇའ་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་ལྡན་པའི་ཁོ་ཚོའི་གྱོན་ཆས་རྣམས་ནི་རླུང་དང་ལྷན་དུ་གཡོ་འགུལ་

བྱེད། ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་ར་རྣམས་ཀྱིས་ཟ་རྔམ་ཆེན་པོས་རྩྭ་ཟ་བཞིན་པར་ལྟ་ཡིན་བསྡད། དེ་

ནས་ཁོས་པུས་མོ་བྲང་ཁོག་དང་མ་ལེ་ལ་སྦྱར་ནས་མིག་ག་ལེར་བཙུམས། དེ་ནས་ཁོས་སྟོང་

བསམ་ཡང་ཡང་འཁོར་བ་དེར་བསམ་བློ་གཏོང་བར་འབད་བརྩོན་བྱས། ཁོས་རླུང་པོའ་ིརེག་བྱ་

ཚོར་འདོད་ཆེ་ཞིང་ནམ་མཁར་མཐོ་པོར་ལྡིང་ནས་བྱ་བཞིན་འཕུར་བར་འདོད། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ི

སེམས་པར་གྲོགས་པོ་ཚོའི་དགོད་སྒྲའི་སྣང་བས་ཁེངས།



4

 དེ་ནས་ཁོས་རྨོ་མོའ་ིསྐད་ཆ། “གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་རྙེད་སོང་ན། དེས་ཁྱེད་

རང་འཕུར་ཐུབ་པར་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད།” ཟེར་བ་དེ་དྲན་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ངས་ར་རྣམས་

ཉིན་གཅིག་རིང་འདིར་བཞག་སྟེ། ཤིང་ནགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་འཚོལ་འདོད་ཆེ་ཡང་པཱ་

ལགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་འཇུག་པར་བསམས། གཅིག་བྱས་ན་མཚན་མོ་མི་རྣམས་

གཉིད་ཁུག་སྐབས་ཤིང་ནགས་ནང་འགྲོ་སྲིད། ཉི་མ་ནུབ་རྗེས་སུ་བུ་སུ་ཡང་ནགས་གསེབ་ཏུ་འགྲོ་

ནུས་ཀྱི་མེད། ཤིང་ནགས་ཀྱི་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱིར་རྡོལ་ཡོང་བ་དང་། མུན་ནག་གི་ཞི་འཇམ་

དེ་གདོན་འདྲེའི་སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོར་འགྱུར་འངོ་། མ་རེད། བུ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 

“འནོ་ཀྱང་ངའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་བུ་སུ་ཡང་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་མེད།” ཅེས་ཨེ་མི་ཀས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོ་

བརྒྱབས། ཉིན་གཅིག་ཁོས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་བཙལ་ཏེ་རང་གི་སྨོན་འདུན་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
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 གློ་བུར་དུ་ཁོས་ལྡིར་སྒྲ་དམའ་པོ་ཞིག་ཐོས། དེ་གང་ཡིན་ནམ། འབྲུག་སྒྲ་ནི་མ་རེད། 

འབྲུག་སྒྲ་ནི་ཆར་པ་དང་ལྷན་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁོས་རྣ་མཆོག་དེ་ས་ལ་སྦྱར་ནས་ཉན་དུས། ཐག་

རིང་ནས་འོང་བའི་རྐང་སྒྲ་ཐོས། དེ་ནས་ཁོས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་། ཐག་

རིང་དུ་སྲིན་བུ་མེ་འཁྱེར་ཁྱུ་ཚོགས་ཤིག་འཁོར་ལྡིང་བྱེད་པ་མཐོང་། དེ་དག་གི་འོད་མདངས་

ཁྲོད་ནས་ཨེ་མི་ཀས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་རང་ཉིད་ཀྱི་རའི་རྩྭ་ཟ་ས་དང་ཉེ་བའི་ཤིང་སྡོང་དེའི་

ཕྱོགས་སུ་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་། 
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 དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་ཚེ་ཨེ་མི་ཀ་དགའ་ཐག་ཆོད་དེ་མཆོང་རྒྱག་གློད། ཁོས་གླང་ཆེན་

དང་། བསེ་རུ། ཤྭ་ཁྲ་སྐེ་རིང་། རྐྱང་ཁྲ་སོགས་སྲོག་ཆགས་ཆེ་བ་རྣམས་སྔོན་ལ་མཐོང་། ད་དུང་

ཉེ་འགྲམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་སྐབས་རུས་སྦལ་དང་། ཧ་ཡེ་ན།(Hyena) ཁྱི་རྒོད། རི་བོང་སོགས་

སྲོག་ཆགས་ཆུང་བ་རྣམས་མཐོང་། སྲོག་ཆགས་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་བྱ་བྱིའུ་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 

ཁོ་ཚོས་ཧ་ཅང་ཞི་འཇམ་ཞིང་ཁུ་སིམ་པའི་ངང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་མཐོང་། ཨེ་མི་ཀའི་ར་རྣམས་ནི་

ལྷོད་དལ་ངང་མུ་མཐུད་དུ་སྤང་རྩྭ་ཐུང་ངུ་དག་ཟ་བཞིན་ཡོད། ཁོ་ཚོར་དུས་ཡུན་ཁྱུག་ཙམ་རིང་ལ་

ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བསམས་ནས། ཨེ་མི་ཀ་སྲོག་ཆགས་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིན། 
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 ཁོས་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོས་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་གི་གྲལ་དུ་འཛུལ། ཁོ་ཚོ་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་

ཡོད་སར་འབྱོར་སྐབས་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་མཐོང་། དེ་ནི་སྦྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡལ་ག་ཆེ་ཤོས་དེར་བསྒྲིལ་ཏེ། མཇུག་མ་ལོ་མའི་གསེབ་ནས་མི་མཐོང་ཡང་། མགོ་བོ་ཐུར་དུ་

དཔྱངས་པ་མཐོང་། དེ་ལྟར་མཐོང་སྐབས་ཨེ་མི་ཀའི་སྙིང་རྩ་མྱུར་པོ་འཕར་ཞིང་། ལུས་ཀྱི་པགས་

པའང་ཚ་པོ་ཆགས་པ་དང་། དེ་ནས་གྲང་མོར་གྱུར་པ་སོགས་གདོང་གི་ཐོད་ལྤགས་ཀྱང་སྦྲིད། 

ཁོའ་ིབསམ་པར་འདི་སྦྲུལ་བཟང་པོ་ཟེར་བ་དེ་རེད་བསམས་ཏེ། འབྲོས་འདོད་སྐྱེས་ཀྱང་རྐང་པ་

གཉིས་པོ་ས་ལ་ཟུག་པ་ལྟར་ཚོར། 
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ཧ་ཡེ་ན་དང་གླང་ཆེན། བསེ་རུ་སོགས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་རེ་མོས་བཞིན་རང་རང་གི་སྨོན་

འདུན་ཞུས། འོན་ཀྱང་རུས་སྦལ་ཟུར་ཞིག་ཏུ་དགོད་བཞིན་གནས། ཁོས་སྦྲུལ་བཟང་པོར་ཡིད་

ཆེས་གཏན་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཨེ་མི་ཀས་རུས་སྦལ་དགོད་པ་ལ་བལྟས་པ་ན། ཁོས་ཨེན་ཌུ་མུ་

དང་། ནི་ཛཱམ། མོན་གྷོ་གསུམ་སེམས་ལ་ཤར། ཁོས་རང་ཉིད་བྱ་ལྟ་བུ་འཕུར་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཞུ་

ཕོད་དམ། ཡུད་ཙམ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་མགོ་ལྕོག་ལྕོག་བྱས་པ་ན། ཨེ་མི་ཀས་རང་

གི་རེ་མོས་སླེབས་པ་ཤེས་འཕྲལ། ཀྱེ་སྦྲུལ་བཟང་པོ། ང་གནམ་ལ་འཕུར་འདོད་འདུག ཅེས་ཞུས།

 སྦྲུལ་བཟང་པོས་རང་གི་མཇུག་མ་བསྲངས་ནས་རྡོ་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ། ཁྱེད་དངོས་གནས་

འཕུར་འདོད་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས། ཨེ་མི་ཀས། ལགས་ཡོད། སྦྲུལ་བཟང་པོ་ལགས། ཞེས་སྐད་
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དམའ་པོའ་ིངང་ལན་བཏབ། དེ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོས་རྡོ་དེ་ཁོ་ལ་བསྟན་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་

དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་བྱ་བ་ནི། ཆར་དུས་མ་སླེབས་གོང་བྷའོ་བབ་(ཨཕྲི་ཀའི་ཡུལ་གྱི་འབྲས་ལྡན་སྡོང་པོ་ཤིན་

ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག)ཤིང་གི་པགས་པ་དང་སྨྱུག་མའི་ཀ་རྒྱུག་གསུམ་འཚོལ་ཏེ། རྡོ་འདིའི་རྒྱབ་དུ་བཀོད་

པའི་ཤོག་བྱའི་བཟོ་དབྱིབས་འདི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཞེས་བཤད། 

 ཨེ་མི་ཀས་རྡོ་དེ་བླངས་ནས་རང་གི་ཁུག་མའི་ནང་དུ་བླུགས། འོན་ཀྱང་རྡོ་དང་ཤོག་བྱ་

གཉིས་པོ་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་པར་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་དམ་བསམས་ཏེ་ཡ་མཚན་སྐྱེས། ཁོས་གཙོ་

བོ་རང་ཉིད་བྱ་ནང་བཞིན་འཕུར་འདོད་ཡོད་པས་ཤོག་བྱ་བཟོས་ནས་གང་ཡོང་ཞེས་ལབ་པར་

འདོད་ནའང་། སྦྲུལ་བཟང་པོས་མུ་མཐུད་ནས་བརྗོད་བཞིན་པའི་སྐད་ཆ། བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་

སྟོན་གོང་ལ་ཤོག་བྱ་གཏོང་བའི་རླུང་རན་པོ་ཞིག་འཚོལ་དགོས། ཞེས་པ་དེར་ཉན་ནས་བསྡད།  
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 དེ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་ལགས། ངས་རླུང་རན་པོ་ཇི་ལྟར་ངོ་ཤེས་སམ། ཞེས་ཨེ་མི་ཀས་

དྲིས་པར། སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེས་རང་གི་མཇུག་མ་ཡར་བསྐུམས་ནས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་མར་བལྟས་ཏེ། 

རླུང་རན་པོ་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྣ་བར་སྐད་ཆ་ཤ བ་ཤ བ་ཏུ་བཤད་དེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སུ་འཇུག་ངེས། 

དེ་ནས་བཙས་མ་རྔ་བའི་ཉིན་མོར་ང་ཐུག་པར་རི་རྩེ་འདིར་ཤོག གལ་སྲིད་ངས་གང་བཤད་པ་དེ་

ཚང་མ་བསྒྲུབས་སོང་ན། ཉིན་དེར་ཁྱེད་རང་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་དུང་སེམས་ལ་ངེས་

དགོས་པ་ཞིག་ལ། རྡོ་འདི་དང་ཁ་མ་བྲལ་བར་བྱོས་ཤོག་ཨང་། དེས་ཁྱེད་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

ཅེས་ནན་བཤད་བྱས།  
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 ཨེ་མི་ཀར་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ནས་ཕར་ལོག་རྒྱུར་བྲེལ་ཏེ། སྦྲུལ་བཟང་པོ་

ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའང་བརྗེད། སྦྲུལ་བཟང་པོས། ཆར་པ་མ་བཏང་གོང་ངེས་པར་དུ་ཤིང་ཤ ན་

དང་སྨྱུག་མ་རྣམས་རྙེད་པར་བྱོས་ཤོག་ཨང་། ཞེས་ཁོའ་ིརྗེས་སུ་བོས། འོན་ཀྱང་ཟུར་ཞིག་ནས་

རུས་སྦལ་གྱིས། ཧ་ཧ་ཧ། གཟབ་གཟབ་བྱོས་ལ། གཤོག་པ་མེད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་འཕུར་

མི་སྲིད། ཅེས་དགོད་བཞིན་བརྗོད། ནམ་མཁའི་སྤྲིན་ནག་མཐུག་པོ་ནས་ཆར་པའང་འབབ་ལ་ཉེ། 

ཨེ་མི་ཀས་ཆར་པ་མ་བཏང་གོང་དུ་ཤིང་ཤ ན་དང་སྨྱུག་མ་ཇི་ལྟར་འཚོལ་དགོས་པར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་

བཞིན་རང་གི་ར་ཁྱུའི་ཕྱོགས་སུ་ཐོན། ཁོས་རྡོ་དེར་ལག་པ་འཆང་བ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ཚིག “རྡོ་དེས་

ཁྱེད་ལ་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད་” ཅེས་པ་དེ་དྲན། 
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    ཁོའ་ིར་འཚོ་སའི་ས་ཆ་དེར་སླེབས་སྐབས་ཁོས་ཧ་ཡེ་ན་ཞིག་གི་འགྲམ་ནས་འཇབ་བཞིན་པ་

མཐོང་བས། བྲེལ་འཚུབ་ངང་ར་རྣམས་ས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐོངས། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིར་རྣམས་མི་

འདྲོག་པར་མུ་མཐུད་ཟ་རྔམ་ཆེན་པོས་རྩྭ་ཟ་བར་གཡེངས། དེ་ནས་ཧ་ཡེ་ན་ག་ལེར་མདུན་དུ་ཡོང་

བ་ན། ཨེ་མི་ཀ་དེ་བས་མང་དུ་ཞེད་དེ་རྡོ་ལ་ལག་པ་བཅངས། ཞེད་དགོས་མ་རེད། ང་འདིར་ཁྱེད་

ཀྱི་ར་འཚོ་བར་ཡོང་བ་ཡིན། ཞེས་ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་བརྗོད། ཨེ་མི་ཀས། ཁྱེད་

ངའི་ར་འཚོ་བར་ཡོང་ཡིན་ཨེ། ཞེས་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་ངང་དྲིས་ཚེ། ཧ་ཡེ་ན་ཡིས། ལགས་ཡིན། 

ངས་བཟོད་སྲན་ཆེ་རུ་དང་འདོད་རྔམ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྨོན་འདུན་བརྒྱབས་པ་ཡིན། ཁྱེད་རང་

ཤིང་ནགས་ནང་སྨྱུག་མ་དང་ཤིང་ཤ ན་འཚོལ་བར་ཕེབས་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་ཚུར་ལོག་མ་སླེབས་

བར་ར་རྣམས་བལྟ་ཆོག ཅེས་ལབ་ཀྱང་། ཨེ་མི་ཀ་ད་དུང་ཧ་ཡེ་ན་ཡི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས།
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 ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་ཁོའ་ིའཇིགས་སྣང་དེ་ཚོར་ནས། སྦྲུལ་བཟང་པོས་ཁྱེད་འཕུར་རོགས་

བྱེད་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར། ཨེ་མི་ཀ་རང་ཉིད་སྦྲུལ་བཟང་པོ་ལ་བློ་གཏད་

དགོས་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིརྨོ་ལགས་དེ་སྦྲུལ་བཟང་པོར་ཡིད་ཆེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་

པས་ན། ཁོས། ལགས་ཡོད། སྦྲུལ་བཟང་པོས་ང་རང་འཕུར་རོགས་བྱེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

ཅེས་ལན་བཏབ། བྱས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ཡང་ར་རྫི་བཟོ་ཆོག་པར་ཡིད་ཆེས་བྱོས་དང་། ཞེས་ཧ་

ཡེ་ན་ཡིས་ལབ། ཁོས་རང་གི་ར་རྣམས་ཟ་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ཏེ། གོམ་པ་རེ་གཉིས་སྤོས་

མཚམས་ཕྱིར་བལྟས་སློག་གིན་མདུན་དུ་བསྐྱོད། འོན་ཀྱང་ཧ་ཡེ་ན་ནི་ར་རྫི་ཡག་པོ་ཞིག་དང་

འདྲ་བར་ར་ཁྱུ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ཁོས་ཧ་ཡེ་ན་ལ་བློ་གཏད་ཆོག་པ་

འདུག་བསམས་ཏེ་ནགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བྲེལ་འཚུབ་ངང་རྒྱུགས། 
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 སྤྲིན་ནག་མཐུག་པོས་ནགས་ཚལ་ཡོངས་རྫོགས་མཚན་མོ་བཞིན་མུན་ནག་ཏུ་བསྒྱུར། 

ཆར་པ་མ་འབབ་གོང་ཁོས་ཤིང་ཤ ན་དང་སྨྱུག་མ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་དགོས་པ་ཡིན། གློ་

བུར་དུ་གྱང་དང་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་གདོང་ཐུག་བརྒྱབས། དངོས་པོ་དེ་འགུལ་པ་དང་ཨེ་

མི་ཀའི་སྙིང་རྩ་དེ་བས་མྱུར་དུ་འཕར། ཡུད་ཙམ་ནས་ཁོས་དེ་ཉིད་གླང་ཆེན་ཡིན་པ་ཤེས་འཕྲལ། 

ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་རང་གི་རྡོ་དེ་དམ་པོར་བཙིར། 
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 གླང་ཆེན་གྱིས། ང་འདིར་ཁྱེད་ལ་བྷའོ་བབ་ཤིང་འཚོལ་རོགས་བྱེད་པར་ཡོང་བ་ཡིན། 

ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། ཨེ་མི་ཀས། ང་ལ་བྷའོ་བབ་ཤིང་གི་པགས་པ་དགོས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་

ཤེས་བྱུང་ངམ། ཞེས་དྲིས་ཚེ་གླང་ཆེན་གྱིས། ངས་ཀྱང་སྦྲུལ་བཟང་པོར་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་པ་

ཡིན། ང་རང་སེམས་བཟང་ཅན་ཞིག་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་

པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ངས་ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་ངའི་སྨོན་འདུན་དེ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཅེས་ལབ་

ཀྱིན་ཁོས་ཨེ་མི་ཀ་ལ་ལམ་བསྟན། གང་འཚམས་སོང་རྗེས་ཁོ་ལ་ཤོག་བྱ་བཟོ་བྱེད་ཤིང་ཤ ན་

འདང་ངེས་ཤིག་ཐོབ། ད་ཁོས་སྨྱུག་མ་འཚོལ་དགོས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱིས་ར་

རྣམས་ཧ་ཡེ་ནའི་ལྟ་རྟོག་འོག་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་ན། པཱ་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་ལང་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད།
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 མཐར་ཨེ་མི་ཀས་སྨྱུག་མ་སྐྱེ་སའི་འཁྱིལ་ཆུ་དེ་བརྙེད། ཁོ་ཧང་སང་དགོས་པ་ཞིག་ལ། 

བསེ་རུས་སྔ་ས་ནས་སྨྱུག་ཤིང་གསུམ་གཙང་མར་གཏུབས་ཏེ་སྒུག་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོ་

སླེབས་པ་དང་བསེ་རུས། ངས་ཁྱེད་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཀྱང་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་

དང་མི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་རྒྱུའི་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་པ་ཡིན། ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཙང་ངའི་

སྨོན་འདུན་མཐའ་དག་གྲུབ་སོང་། ཞེས་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་སྨྱུག་མ་རྣམས་ཁོ་ལ་སྤྲད། 
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 ཨེ་མི་ཀ་རྩྭ་ཐང་དུ་འབྱོར་སྐབས་མཚན་མོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁོའ་ིར་རྣམས་ཀྱང་མཐོང་

སར་མེད། དེ་ལྟར་ཤེས་འཕྲལ་ཁོའ་ིསྙིང་རྩ་ཤ གས་ཆེར་འཕར་ཞིང་། ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་

གྱུར། ཁོས་ར་རྣམས་གཡས་གཡོན་གང་སར་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད། མཐར་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ཏུ་བསྡད་

ཡོད་པ་མཐོང་། ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་ཁོའ་ིར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐོངས་ཡོད། ར་རྣམས་ཀྱིས་ཨེ་

མི་ཀ་མཐོང་བ་དང་ཁོའ་ིམཐའ་བསྐོར། ཧ་ཡེ་ན་ཡང་ཁོ་མཐོང་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་། ཨེ་མི་ཀས་ཧ་

ཡེ་ན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ནས་ར་ཁྱུ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་རི་ནས་མར་གང་མགྱོགས་བབ། 
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 དེ་ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སྤོས་མཚམས། ཁོས་རང་གི་པཱ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་གྲོང་གསེབ་

དེའི་མི་འགའ་ཞིག་དང་། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་ཚོའང་ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་མཐོང། ཁྱོད་ག་པར་ཕྱིན་

ཡིན། ཞེས་ཁོའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱིས་དྲིས་པ་ན། ཁོས། རིའི་སྒང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན། ཞེས་ལན་བཏབ། 

ཨེན་ཌུ་མུས། མ་རེད། ཁྱོད་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། ནི་ཛཱམ་གྱིས། ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་

ཕྱོགས་གང་སར་བཙལ་པ་ཡིན། ཞེས་ལབ། དེ་ནས་ཁོའ་ིཔ་ཕས་ཤིང་ཤ ན་དང་སྨྱུག་མར་མཛུབ་མོ་

བཙུགས་ཏེ། བྱས་ན་རྡོག་ཁྲེས་འདི་ཚོ་གང་རེད། ཅེས་དྲིས་ཚེ། ཨེ་མི་ཀས། པཱ་ལགས། ང་རང་

གནམ་ལ་འཕུར་འདོད་འདུག བྱས་ཙང་་་་་། ཞེས་ཨེ་མི་ཀའི་སྐད་ཆ་བཤད་འཕྲོར་ཁོ་ཚོའི་དགོད་

སྒྲས་བཀང་། ཨེ་མི་ཀས་པཱ་ལགས་ལ་བལྟས་ཏེ། ཁོང་ངོ་ཚ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས།  ཁོ་ཚོས་

ཨེ་མི་ཀ་ནི་བུ་ལེ་ལོ་ཅན་ཞིག་དང་། རང་གི་ལས་འགན་མཐའ་དག་ཧུར་ཐག་མི་བྱེད་པའི་སྣང་མེད་

ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་ལ་དགོད་པ་རེད། 

 ཨེ་མི་ཀ  བྱབ་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་གང་བྱས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྔ་མི་
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གནམ་ལ་འཕུར་བ་མཐོང་མྱོང་ངམ། ཞེས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་འཇམ་པོའ་ིངང་དྲིས་ཚེ། ཨེ་མི་ཀས་རང་

གི་པཱ་ལགས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་པ་ལས་སེམས་མང་བ་ཕམ་ཡོད་པ་ཚོར། དེ་འཕྲལ་ཁོས་རང་གི་པཱ་

ལགས་ཀྱི་ཉེ་སར་བཅར་དགོས་བསམས་ནའང་། མི་ཚོའི་དགོད་སྒྲ་ཡིས་ཨེ་མི་ཀ་རྡོ་ལྟར་ཚོར་བ་

མེད་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཁོས་སྐད་འཛེར་བཞིན་གུས་བཀུར་ཆེན་པོའ་ིངང་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་

བྱས། པཱ་ལགས། ངས་ར་རྣམས་བདག་མེད་དུ་གློད་མེད། ཧ་ཡེ་ན་ཡིས་ཁོང་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བྱས་་་་་། 

སླར་ཡང་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་མཇུག་མ་རྫོགས་གོང་དགོད་སྒྲས་མཚམས་བཅད། 

 དེ་ལྟར་མི་རྣམས་དགོད་བཞིན་པའི་སྐབས་ཨེ་མི་ཀའི་པ་ཕས། ད་བྱབ་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་

ཚོ་བཤད་མི་ཡོང་། ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་ཀྱིས་ར་རྣམས་གློད་ནས་མི་འཇོག་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་

དགོས། ཞེས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་བརྗོད། འོན་ཀྱང་ཨེ་མི་ཀས་ད་དུང་རླུང་རན་པོ་དེ་འཚོལ་

དགོས་པ་དྲན་གསོས་ཏེ། དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུའི་འདོད་པ་མ་བྱས། ཨེ་མི་ཀ  གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་

ཡང་བསྐྱར་ར་རྣམས་བདག་མེད་དུ་གློད་ན། ངས་ཁྱེད་ལ་ཉེས་རྡུང་གཏང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
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དེས་ན་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱོས། ཞེས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ནན་ཏན་གསུངས་མཐར། ཨེ་མི་

ཀས། ངས་དམ་བཅའ་བཞག་ཆོག ཅེས་ཡིད་སྐྱོ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་བྱས།

 མཚན་དེར་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་ཞིང་གློག་འཁྱུག་པས་གྲོང་གསེབ་འོད་ཀྱིས་བཀང་། དེའི་

དགོང་མོར་ཆར་པ་བབ། ཨེ་མི་ཀས་ཆར་ཐིགས་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དེ་རྡེའུ་ཧྲུག་ཆུང་ཆུང་ཁང་ཐོག་ཏུ་

འཛག་བཞིན་པ་ལྟར་ཐོས། ཁོས་ཤིང་ཤ ན་དང་སྨྱུག་མ་རྣམས་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་རྙེད་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཆར་པ་འབབ་ཅིང་ས་གཞི་ཡོངས་རྫོགས་རློན་པ་དང་། རྒྱུག་

ཆུ་ཐམས་ཅད་ཁེངས་འགོ་ཚུགས། ད་ཆ་ར་རྣམས་རྩྭ་ཁར་འཁྲིད་ས་མེད། ཕྲུ་གུ་གཞན་ཚོ་མེའི་

མཐའ་འཁོར་དུ་བསྡད་དེ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་དང་རྒྱ་གྲོ་མ་སྲེག་པའི་སྐབས། ཨེ་མི་ཀ་གཅིག་པུ་ཤོག་

བྱ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། 
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 ཁོས་རྡོ་དེ་རང་གི་འགྲམ་དུ་ཉར་ཏེ་ཉིན་ལྟར་ཤོག་བྱ་བཟོ་ཡིན་བསྡད། མི་རིང་བར་

གྲོང་གསེབ་ནང་ཁོའ་ིཤོག་བྱ་ཆེན་པོ་དེའི་སྐོར་གླེང་འགོ་བཙུགས། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་ཚོས་ཁོ་ལ་

བྱ་ཡི་བུ་ཞེས་འབོད་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་ཚོས་ཁོ་ལ་ལྐུགས་པ་རེད་ཅེས་ལབ། ཁོའ་ིབྱེད་

སྟངས་དེ་ལ་ནང་མི་རྣམས་ངོ་ཚ་ནའང་། ཁོའ་ིརྨོ་མོ་གཅིག་པུས་ཁོ་ཉིན་གཅིག་གནམ་ལ་འཕུར་

ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས། ཁོའ་ིཨ་མས། ཤོག་བྱ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ། ཞེས་

དྲིས་པ་དང་། པ་ཕས་མུ་མཐུད་དེ། ཤོག་བྱ་འདི་འདྲ་སྐུད་པས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱས། འོན་ཀྱང་ཨེ་མི་ཀས་དེ་ཡིས་ང་རང་འཕུར་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ངས་བྱ་བཞིན་ནམ་

མཁའ་ལ་ལྡིང་བ་དང། མཆོང་བ། སྐོར་བ་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་སྤོབས་པའི་ངང་ལན་བཏབ། 

ཁོའ་ིཚིག་དེ་ཐོས་པ་དང་རྨོ་མོས་འཛུམ་དམུལ་སྐབས། ཁོའ་ིཔ་ཕས། ཤོག་བྱ་དེ་གཡུགས་ཤོག 

གནམ་ལ་འཕུར་རྒྱུའི་ལྐུགས་རྟགས་འདི་ཚོ་ཕར་ཞོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད།
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 ཉི་འོད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཆར་ཐིགས་རྣམས་ཁབ་ཕྲ་མོ་བཞིན་དུ་འབབ་པ་དང་ལྷན་དུ། སྤྲིན་

རྣམས་ག་ལེར་ཡལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་དྭངས་བར་གྱུར། ཉི་འོད་ལྷམ་ལྷམ་དུ་འཕྲོ་ཞིང་ལྷགས་

པ་གྲང་ལྷང་ལྷང་དུ་བརྒྱབས། ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་ར་རྣམས་རི་འདབས་སུ་འཚོ་བར་འཁྲིད་དེ། 

གང་ཞིག་ནས་རླུང་རན་པོ་དེ་རྙེད་བརྒྱབ་ཡོང་བསམ་བཟིན་ངང་སྒུག་བྱས། ཉིན་མོ་སྔར་ལས་དྲོ་

བར་གྱུར་པ་དང་། ཉིན་མཚན་དུ་མའི་རྗེས་སུ་ཆར་དུས་ཆད་དེ་བཙས་མ་རྔ་བའི་དུས་དེ་ཤར། 
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 བཙས་མའི་དུས་སྟོན་ཉིན་གྱི་སྔ་རོལ་གྱི་དགོང་མོ་དེར་ལི་ཁྲིའི་མདོག་གི་གོང་བུ་ཆེན་

པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བའི་ཟླ་བ་ཤར། རིམ་པས་མཚན་མོ་དེ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་ཐིང་ངེར་གྱུར། དེ་

དུས་ཨེ་མི་ཀས་རླུང་གི་སྒྲ་ལ་ཉན་དུས། ཕྱི་ལ་ཤོག ཕྱི་ལ་ཤོག ཁྱོད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་དོར་མི་

ཉན། ཞེས་རླུང་པོས་ཤ བ་བུར་བརྗོད། ཨེ་མི་ཀ་བྲེལ་འཚུབ་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་དོན་ཏེ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་

མཐའི་བར་དུ་རྒྱུགས། རྩྭ་ཐང་གི་རྩྭ་རྣམས་རིང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། རླུང་པོས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་

སྒྲ་བཞིན་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བསྒྲགས། དེ་དུས་རླུང་པོས་རྩྭ་རྣམས་བུད་མེད་ཀྱི་སྨད་གཡོག་བཞིན་དུ་

གཡས་ལྷེབ་གཡོན་ལྷེབ་བྱེད། ཨེ་མི་ཀ་འཇམ་ཐིང་ངེར་ལངས་ཏེ་རླུང་གི་སྒྲ་ལ་ཉན།
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 དེ་ནས་བྱའི་གཤོག་པ་དལ་བུར་རྡེབ་བཞིན་ཁོའ་ིརྣ་བར་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཟེར་བ་ཤ བ་

བུར་དུ་ཐོས། རླུང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་བའི་ཤ བ་ལབ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཨེ་མི་ཀ་ལ་དགའ་སྣང་ཤིན་

ཏུ་སྐྱེས། ཁོས་ཙོག་པུར་བསྡད་ནས། ཉོན་དང་ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་ལབ་པ་དང་། ཤབ་བུར་

དུ་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཟེར་བ་ཡང་བསྐྱར་ཐོས། ཁོའ་ིསེམས་པར་དེ་ནི་རླུང་རན་པོ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་

ནས་དགའ་སྤྲོ་ཚད་མེད་སྐྱེས། དེའི་དགོང་མོར་ཨེ་མི་ཀར་རྨི་ལམ་མ་བཏང་བར་གཉིད་དུ་ཡུར། 

བཙས་མའི་དུས་སྟོན་ཉིན་མོ་དེ་རྔ་ཆེན་མང་པོའ་ིསྒྲ་དང་མཉམ་དུ་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། ཁོར་ཡུག་

ཐམས་ཅད་སྤྲོ་སྣང་གིས་ཡོངས་སུ་ཁེངས། ཨེ་མི་ཀ་མལ་ལས་ལངས་མ་ཐག་དེ་རིང་རང་ཉིད་

འཕུར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྣང་བ་ཤར།
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 ཨེ་མི་ཀ་ནང་མི་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཕྱིན། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་ཁོའ་ིམཐའ་བསྐོར་ཏེ། དུས་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་རྩེད་མོ་དང་རྩེད་འགྲན་འཚོག་རྒྱུར་སྤྲོ་སྣང་བྱས། ཨེ་

མི་ཀས། དེ་རིང་ང་འཕུར་རྒྱུ་ཡིན། ཁྱེད་ཚོས་གནམ་ལ་ལྟོས་ཨང་། ང་མཐོང་ཡོང་། ཞེས་ལབ་པ་

དང་། ཨེན་ཌུ་མུས། དེ་ནས་མར་ལ་ལྟོས་ཨང་། ཁོ་སྒོ་ང་ནང་བཞིན་འཐོར་གྱི་རེད། དེ་ནས་ཨེ་མི་ཀ་

མེད་པར་འགྱུར་གྱི་རེད། ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ཨེན་ཌུ་མུ་ས་ལ་ཉལ་ནས་རྐང་ལག་གཉིས་པོ་བརྐྱངས་

ཏེ་ཤི་ཚུལ་འཁྲབ་པ་ན། གྲོགས་པོ་རྣམས་གད་མོས་རིལ། ཨེ་མི་ཀས། ང་གནམ་ལ་འཕུར་གྱི་ཡིན། 

ཁྱེད་ཚོ་ལྟོས་ཨང་། ཞེས་ལན་བཏབ། དེ་ནས་མི་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོང་གསེབ་ཁེངས་སྐབས་ཨེ་མི་ཀ་

རང་གི་ཤོག་བྱ་དང་རྡོ་དེ་ཁྱེར་ནས་ཐོན་ཏེ། སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་ཐུག་པར་རི་བོའ་ིསྒང་དུ་ཕྱིན།
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 ཨེ་མི་ཀ་རི་རྩེ་དང་ཉེ་བོ་འབྱོར་སྐབས་ཁོས་ལྗིད་རྡིག་རྡིག་གི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས། ཁོས་ཕར་

ཚུར་ལྟ་སྐབས་རུས་སྦལ་ཡང་ཁོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོང་བར་བརྩོན་བཞིན་པ་མཐོང་། དེ་མ་ཐག་རུས་

སྦལ་གྱིས། ཝ་ཡེ། བུ་ཚོ་གནམ་ལ་འཕུར་བའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་མ་རེད། གཟབ་གཟབ་བྱོས་ལ། 

ཅེས་ལབ་སྐབས། ཨེ་མི་ཀས། ངས་སྦྲུལ་བཟང་པོའ་ིརོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་ལ། 

འཕུར་རྒྱུའང་ཡིན། ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ན། རུས་སྦལ་གྱིས། གལ་ཏེ་རླུང་པོས་ཁྱེད་རང་འཛམ་གླིང་

གི་མཐའ་ལ་འདེད་པའམ། ཡང་ན་རང་གི་རྐང་པ་དེ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁའམ་སེངྒེའི་ཚང་ནང་ཚུད་པ་ཡིན་

ན་གང་བྱེད་དམ། ཞེས་ཞེད་སྣང་བསླངས། རུས་སྦལ་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་པ་དང་ཨེ་མི་ཀ་ཏོག་ཙམ་

ཞེད་ཀྱང། ཁོས་གནམ་ལ་འཕུར་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ཡང་བསམ་གྱི་མེད། དེ་ནས་ཁོས་གློ་བུར་དུ་

རླུང་པོས་དབུགས་རིང་ཞིག་ལེན་པ་ཐོས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོའ་ིགདེང་སྤོབས་ཀྱང་སླར་བསྐྱེད་དེ། 

རུས་སྦལ་ལགས། ང་ཞེད་ཀྱི་མི་འདུག ཅེས་ལབ་ནས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་དེ་འཚོལ་བར་ཕྱིན།
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 སྦྲུལ་བཟང་པོ་ནི་རི་རྩེ་དེར་སྒུག་བཞིན་ཡོད། ཨེ་མི་ཀས་སྦྲུལ་བཟང་པོ་མཐོང་མ་ཐག 

ངས་ཤོག་བྱ་བཟོས་ཚར་ལ། རླུང་པོའང་རྙེད་བྱུང་། ཞེས་ལབ་ནས་ཤོག་བྱ་དེ་བསྟན། སྦྲུལ་བཟང་

པོས་ཤོག་བྱ་དེར་ཞིབ་ཚགས་པོས་འཕུར་ཐུབ་མིན་བལྟས། དེ་ནས་ཁོས་ཨེ་མི་ཀ་རི་བོའ་ིམཐའ་

ལ་ཁྲིད་དེ། ཁྱེད་རང་འདི་ནས་རང་གི་གྲོང་གསེབ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་དགོས། ཞེས་ལབ། དེ་འཕྲལ་

ཨེ་མི་ཀས་ཐག་རིང་ནས་རྡུང་བཞིན་པའི་རྔ་སྒྲ་ཐོས། ཁོས་རི་རྩེ་ནས་མར་ལྟ་སྐབས་མི་ཚོས་

གཞས་འཁྲབ་ནས་བསླངས་པའི་ཐལ་རྡུལ་གྱི་དུ་སྤྲིན་མཐོང་། དེ་དུས་ཁོས་ཨེན་ཌུ་མུའི་ཚིག་དང་

གྲོགས་པོ་ཚོའི་དགོད་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་དྲན་པ་མ་ཟད་ཨ་ཁུ་རུས་སྦལ་གྱི་སྐད་ཆ་སྟེ། “བུ་ཚོ་གནམ་

ལ་འཕུར་བའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་མ་རེད།” ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་འཁོར་བ་དང་། ཁོས་

རི་ཟུར་འདི་ནས་རྒྱབ་བཤིག་མགྱོགས་ཙམ་བརྒྱབས་ཏེ། སྦྲུལ་བཟང་པོར་བལྟས་ནས། “ང་འཕུར་

ཐུབ་པ་མི་འདུག” ཅེས་ལབ་པ་ན། སྦྲུལ་བཟང་པོས། “འོན་ཀྱང་གྲ་སྒྲིག་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་
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རེད།” ཅེས་ལབ་ཚེ། ཨེ་མི་ཀས། མི་ཚོགས་དེ་འདྲའི་དཀྱིལ་ལ་ང་རང་སྐྱོན་མེད་པར་ག་པར་

འབབ་དགོས་རེད། ཅེས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་དྲིས་པར། སྦྲུལ་བཟང་པོས། “ཁྱེད་རང་གནམ་

ལ་འཕུར་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་ལའང་བསམ་བློ་གཏང་མི་དགོས། གཞན་རྣམས་ང་ལ་བློས་བཀལ་

ཆོག དེ་ལས་རྡོ་དེ་ང་ལ་སྤྲོད་དང་། ངས་ཁྱེད་རང་རླུང་ལ་རྩིས་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན།” ཞེས་ལབ། 

 དེ་ནས་ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་ཤོག་བྱའི་སྣ་དེ་ཅུང་ཙམ་ཡར་བཀྱགས། ཁོས་སྦྲུལ་བཟང་

པོར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་འོས་སམ། དོན་དངོས་སུ་ཁོ་གནམ་ལ་འཕུར་ཐུབ་བམ། ཁོས་རྣ་མཆོག་ཀྲོང་

ངེར་ཉན་ཏེ་རེ་ཞིག་སྒུག་ནས་བསྡད་པ་ན། དེའི་ཚེ་རླུང་པོས།“ངའི་སྤུན་མཆེད།” ཅེས་ཤ བ་བུར་

ལབ་པ་ཐོས། ཨེ་མི་ཀས་དལ་ཞིང་དྲང་པོར་འགྱུ་བའི་རླུང་པོ་ཚོར་བ་ན། སྔར་གྱི་ཞེད་སྣང་ཡོངས་
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སུ་བརྗེད་དེ། རང་གི་ཤོག་བྱ་དེ་སྙོམ་པོར་བཞག་སྟེ་རིའི་མཐའ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས། 

 སྐབས་དེ་དུས་ཁོའ་ིསེམས་པར་རྒྱུག་ཤར་གློད་རྒྱུ་དང་ཤོག་བྱའི་སྣ་དེ་ཡར་བསྟན་རྒྱུ་

ལས་གཞན་གང་ཡང་མི་དྲན། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་ཁོ་གནམ་ལ་འཕུར་ཞིང་། ཡར་མར་ལྡིང་

ནས་རླུང་དང་མཉམ་དུ་ལྡིང་སྐོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཁོའ་ིལུས་པོ་ནི་བར་སྣང་སྟོང་པར་ཡལ་བ་ལྟར་

གྱུར། དེར་རླུང་དང་། ནམ་མཁའ། ཐག་རིང་འོག་ན་ས་གཞི་ཁོ་ན་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མེད། ཁོ་དངོས་སུ་

ནམ་མཁར་ལྡིང་ཞིང་། ལྡིང་སྐོར་རྒྱག་པ་དང་། ཐུར་དུ་འཕུར་ཏེ་དལ་པོར་འཕུར་ལྡིང་བྱེད་བཞིན་

ཡོད། དེ་ནས་ཁོས་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས། “ང་རླུང་གི་སྤུན་མཆེད་ཡིན།” ཞེས་སྐད་བརྒྱབས། 
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 ཨེ་མི་ཀ་བྱ་སྒྲོ་ལྟར་དལ་བུར་ས་སྟེང་དུ་བབས། དེར་ཁོ་བསུ་བར་ཐོག་མར་སླེབས་

མཁན་ནི་ཁོའ་ིརྨོ་མོ་ལགས་ཡིན། རྨོ་མོ་ལགས་དགའ་སྤྲོས་རབ་ཏུ་མྱོས་ཏེ་ཁོ་ལ་འཐམས། ཁོའ་ི

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སྤོབས་པ་དང་བཅས་འཛུམ་དམུལ་བ་དང་། གྲོགས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཁོའ་ི

ཤོག་བྱ་བལྟ་བར་ཡོང་བ་མ་ཟད། “ཁོས་དངོས་གནས་བྱ་བཞིན་དུ་འཕུར་ཐུབ་སོང་།” ཞེས་ནི་

ཛཱམ་གྱིས་སྐད་བརྒྱབས། རྔ་པ་ཚོས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར་བ་ལྟར་རྔ་ཆེན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བརྡུངས་པ་

དང་། བྲོ་པ་ཚོས་བྲོ་གར་འཁྲབས་ཏེ་ཐལ་འཚུབ་ནམ་མཁར་འཕྱུར། རོལ་དབྱངས་དེའི་འགྲོས་

དང་བསྟུན་ཨེ་མི་ཀས་རང་གི་རྨོ་མོ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་ཞབས་བྲོ་འཁྲབས་སོ།།  །། 


