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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་འབྲེལ་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་ ༤༠ ཐམ་པ་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་》སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༩༠ ནས་ ༡༠༠ བར་དུ་མུ་འབྲེལ་དུ་སྤེལ་བའི་བརྩམས་སྒྲུང་

《བདུད་རྒྱལ་གྱི་ཁ་ནས་བསྐྱབས་པ་》ཞེས་པ་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ། ཕ་ཡུལ་

ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༤༢ 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་སྟེ། རང་ཉིད་

ཀྱི་བློ་བབ་དང་བསྟུན་པའི་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། 

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

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར།
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༄༅། །གནའ་སྔ་མོའ་ིདུས་ཤིག་ལ་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཞིག་

ལ། རྒྱལ་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་མ་བྱུང་སྟབས་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་རྒྱུད་ཆད་དོགས་

ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་ཡོད། རྗེས་སུ་སྲས་མོ་གཅིག་འཁྲུངས་པར་

སྙིང་དང་འདྲ་བའི་གཅེས་སྐྱོང་གནང་། 
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རྒྱལ་པོ་དེའི་མངའ་ཁོངས་ན་ཆུང་ནས་ཕ་མ་འདས་གྲོངས་གྱུར་པ་དང་། གཉེན་ཉེ་

ཡུལ་གྱར་དུ་སོང་བའི་དྭ་ཕྲུག་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཡོད། གཅེན་པོ་དེ་ནི་དྲན་རྒྱུ་མང་

ལ་ཧ་ཅང་སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད། གཅུང་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཆུང་ལ་བདེན་ཐུབ་བྱེད་

མཁན་གཡོ་ལྷད་མེད་མཁན་ཞིག་ཡོད། 
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ཉིན་གཅིག་ཁོ་གཉིས་རིའི་སྟེང་མེ་ཤིང་སྒྲུག་སྐབས་གློ་བུར་དུ་རླུང་དམར་ཆེན་པོ་

ཞིག་གིས་ཐལ་འཚུབ་བསླངས་ནས་ནམ་མཁའ་བསྒྲིབས། དེའི་གསེབ་ནས་བུ་མོ་

ཞིག་ངུ་འབོད་བྱེད་པའི་སྒྲ་ཞིག་གཅུང་པོའ་ིརྣ་ལམ་དུ་ཐོས་པས། ཞིབ་ལྟ་བྱེད་སྐབས་

རླུང་འཚུབ་དེ་རི་ལྡེབས་ཀྱི་རྫ་གསེབ་ཏུ་ཡལ་བ་མཐོང་། 



4

ཁོ་གཉིས་ལོག་ཡོང་སྐབས་གྲོང་སྡེའི་གང་སར། རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་མོ་བདུད་ཀྱིས་ཁྱེར་

སོང་བ་བུད་མེད་ཅིག་ལ་རྙེད་ན་གསེར་དངུལ་སོགས་ཚེ་གང་ཟས་གོས་འདང་བ་

གནང་རྒྱུ་དང་། སྐྱེས་པ་ཞིག་ལ་རྙེད་ན་སྲས་མོའ་ིམག་པར་བསུས་ནས་རྒྱལ་གཞིས་

འཛིན་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་པའི་བརྡ་ཁྱབ་སྦྱར་བ་མཐོང་། 
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ནང་དུ་སླེབས་རྗེས་བརྡ་ཁྱབ་དེའི་སྐོར་གླེང་ཞིང་གཅུང་པོས། གཅེན་པོ་ང་གཉིས་མེ་

ཤིང་སྒྲུག་ནས་བཙོངས་པའི་འཚོ་བ་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་ནི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ལ་ཡོང་

འབབ་ཆུང་བ་འདི་འདྲ་རེད། སང་ཉིན་ང་གཉིས་སྲས་མོ་སྐྱོབ་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་བར་འགྲོ། 

ཐུབ་ན་ཚེ་འདི་སྐྱིད་ལ་འཁྱོལ་ཚར་བ་རེད། ཅེས་བཤད།
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གཅེན་པོས། ང་གཉིས་ལ་སྟོབས་ནུས་གང་ཡང་མེད་པས། བདུད་ཀྱི་ཁ་ཟས་བྱེད་དུ་

མི་འགྲོ། ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱང་མི་ཤེས། ཞེས་ལབ་པར། གཅུང་པོས། ས་

ཕྱོགས་ངས་ཤེས། བདུད་ཀྱིས་ཁ་ནས་འཕྲོག་མ་ཐུབ་ཀྱང་གང་དུ་ཡོད་ཤེས་ན་དེར་

འཚམ་པའི་བྱ་དགའ་གནང་ཡོང། ཞེས་སང་ཉིན་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས། 
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སང་ཉིན་སྔ་པོ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་མཚོན་ཆ་གྲི་ལས་མེད་པས་གྲི་རེ་དང་ཐག་པ་རེ་

ཁྱེར་ནས་རྫ་གསེབ་གང་སར་བཙལ། གང་ཙམ་སོང་རྗེས་རྫ་གསེབ་ཅིག་ཏུ་མི་རྐྱང་

ཐར་ཙམ་གྱི་ས་དོང་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང། དེའི་ནང་ལྟ་དུས་གཏིང་རིང་ལ་ནག་ཧུར་

ཧུར་ཞིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། 
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གཅུང་པོས་ཐག་པ་གཉིས་མཐུད་དེ་སྣེ་གཅིག་གཅེན་པོའ ་ིསྐེད་པར་བཏགས་ཏེ། 

གཅེན་པོ་ཁྱེད་དོང་ནང་འགྲོ་དགོས། སྲས་མོ་རྙེད་བྱུང་ན་སྔོན་ལ་སྲས་མོར་ཐག་པ་

བཏགས། ཐག་པ་འཐེན་འཐེན་ལན་གསུམ་བྱོས་དང་ངས་ཡར་འཐེན་ཆོག དེའི་རྗེས་

ཐག་པ་མར་བཏང་སྟེ་ཁྱེད་རང་འཐེན་ཆོག ཅེས་བཤད་དེ་བཏང་། 



9

གཅེན་པོས་དོང་ནང་དུ། གལ་ཏེ་སྲས་མོ་སྐྱོབ་ཐུབ་ན་གཅུང་པོས་ང་དོང་ནང་ནས་མ་

འཐེན་པར་བཞག་མི་ཡོང་ངམ། དེ་ལས་སྲས་མོ་སྐྱོབ་ཐུབ་ན་གཅུང་པོ་མེད་པ་བཟོས་

ནས་སྲས་མོའ ་ིམག་པ་ང་རང་གཅིག་པུར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་བསམས་པའི་བསམ་ངན་

སྐྱེས་ཏེ་གཅུང་པོར་ཐག་པ་འཐེན་དགོས་པའི་བརྡ་བཏང། 



10

གཅེན་པོ་ཡར་སླེབས་པ་དང་། ངས་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག ཁྱོད་རང་མར་

རྒྱུགས་དང་། བཤད་པས་གཅུང་པོས་གཅེན་པོར་དོགས་པ་བྱུང་བ་ཤེས་ཏེ། ཨ་ཙི་

ཁྱེད་ནི་ང་ལས་འཇོན་ཐང་ཆེ་ལ་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པས་ཁྱེད་རང་ཕྱིན་ན་ལེགས། 

ཞེས་བཤད་ཀྱང་མ་ཉན་པས་མཐར་གཅུང་པོ་འགྲོ་དགོས་བྱུང། 



11

དོང་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གཏིང་རིང་བ་ཞིག་ཡོད། གཅུང་པོའ་ིསེམས་ནང་གཅེན་པོས་ང་ལ་

མགོ་སྐོར་བཏང་མི་ཡོང་ངམ་བསམས་ཤིང་མར་ཕྱིན་ནས་བལྟས་པས། གང་ཙམ་

ནས་བྲག་ཕུག་ཅིག་ཡོད་པ་རབ་རིབ་ཏུ་མངོན་ཞིང་། དེའི་ནང་ནས་ངུ་སྐད་གསལ་ལ་

མི་གསལ་ཐོས། ཁོས་ག་ལེར་དེའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད། 



12

ཉེ་འགྲམ་དུ་སླེབས་སྐབས་འཇབ་ལྟ་བྱས་པས། བྲག་ཕུག་ནང་ཁྲི་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་

པགས་རིགས་མང་པོའ་ིགདན་སྟེང་དུ་བདུད་རྒྱལ་གཉིད་ཁུག་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་

དང་། དེའི་མདུན་དུ་སྲས་མོ་ངུ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང། ཁོས་སྲས་མོའ་ིམདུན་དུ་སོང་

བས་སྲས་མོས་དངངས་འཚབ་དང་བཅས། ཁྱོད་སུ་ཡིན། ཟེར་བར། 



13

ཁོས། ང་ཁྱེད་རང་སྐྱོབ་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་མཉམ་དུ་ལམ་སང་མ་ཕེབས་ན་བདུད་

རྒྱལ་ཁོ་གཉིད་སད་ན་ང་གཉིས་ཐར་ཐབས་མེད། ཅེས་ཞུས་ནས་སྲས་མོ་ཁྲིད་དེ་

དོང་ཁའི་འོག་ཏུ་སླེབས། ཁོའ་ིསེམས་ནང་སྲས་མོ་སྔོན་ལ་བཏང་ན་གཅེན་པོས་ཁོ་

རང་ཡར་འཐེན་མི་ཡོང་སྙམ་ཏེ་རང་ཉིད་སྔོན་ལ་འགྲོ་རྩིས་བྱས། 



14

དོང་ཁར་གཅེན་པོ་ཡོད། ངས་སྔོན་ལ་ཕྱིན་ནས་ལམ་སང་མར་ཐག་པ་གཏང་ཡོང། 

ཞེས་བཤད་པར་སྲས་མོ་དེས་རང་ཉིད་འཐེན་མི་ཡོང་སྙམ་སྟེ། ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་

དགོངས་ཏེ་ང་སྔོན་ལ་གཏོང་རོགས། ཁྱེད་ཀྱི་གཅེན་པོ་དང་ང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་

ལམ་སང་འཐེན་ཆོག གཅེན་པོས་མ་འཐེན་ཡང་ངས་འཐེན་ཆོག ཟེར། 



15

མཐར་སྲས་མོ་སྔོན་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད། དེ་ནས་སྲས་མོ་ཡར་འགྲོ་ཁར་ཁོ་པར་

རང་ཉིད་ཀྱི་གསེར་གྱི་མཛུབ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲ་བཀོད་པ་དེ་བྱིན། 

གཅུང་པོས་གཅེན་པོར་ཐག་པ་ལམ་སང་འཐེན་དགོས་པའི་བརྡ་བཏང་བས། སྲས་མོ་

དོང་དེའི་ཁར་བདེ་བླག་ངང་ཐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། 



16

གཅེན་པོས་སྲས་མོ་མཐོང་མ་ཐག ད་ནི་བསམ་དོན་གྲུབ་སོང། ང་གཉིས་མྱུར་དུ་

འགྲོ། ཟེར་ནས་འགྲོ་གྲབས་བྱས་པར་སྲས་མོས། ང་གཉིས་ཕྱིན་པས་ག་ལ་འགྲིག 

གཅུང་པོ་ཁོང་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ཡར་འཐེན་ནས་མཉམ་དུ་འགྲོ། ཞེས་

བཤད་ཀྱང་གཅེན་པོས་མ་ཉན་པར་སྲས་མོ་ཤུགས་ཀྱིས་ཁྲིད་སོང་། 



17

གཅུང་པོས་ཡུན་རིང་བསྒུགས་ཀྱང་ཐག་པ་གཏོང་མཁན་མེད་པས། ད་ནི་གཅེན་པོས་

བསླུས་པ་མ་ཟད་སྲས་མོ་ལའང་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་བ་ཐག་ཆོད་བསམས་ནས་ཁོང་ཁྲོ་

དང་སེམས་ཕམ་ཚད་མེད་སྐྱེས། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ན་བྲག་ཕུག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་

པ་དེའི་ནང་ཕྱིན་པས་མི་རོས་ཁེངས་ཡོད་པ་མཐོང། 



18

དེའི་རྗེས་བདུད་རྒྱལ་གཉིད་སད་ནས་ལྟ་དུས་སྲས་མོ་མེད་པས་བདུད་རྒྱལ་གྱིས་

མཆེ་བ་གཙིགས་པ་དང་། ཁྲོ་གཉེར་བསྡུས། ངར་སྐད་བསྒྲགས་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་

མོ་ཁྲམ་རྒན་མ་དེ་དང་མོ་འཁྲིད་མཁན་དེ། སང་ཉིན་རང་གསོན་པོ་ཟ་མ་ཐུབ་ན་ང་

བདུད་རྒྱལ་མིན། ཞེས་རྔམ་རྔམ་རྫིག་རྫིག་ངང་ལབ། 



19

ཁོ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ནས་མི་རོའ་ིའོག་ཏུ་བསྡད། བདུད་རྒྱལ་ཁོ་མི་རོ་ཡོད་སར་ཡོང་

ནས་མི་ཤ་ཡག་པ་ཞིག་བདམས་ནས་དམར་རྗེན་དུ་བཟས། དེའི་རྗེས་རུས་པའི་

སྐྱོགས་ཁྱེར་ནས་རོ་ཞིག་གི་ཁོག་པ་ནས་ཁྲག་བཅུས་ཏེ་མང་ཙམ་བཏུང། སྐབས་

དེར་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་ཡིན་པས་བདུད་རྒྱལ་ཁོ་སླར་ཡང་གཉིད་ཉལ།



20

གཅུང་པོས་གཡས་གཡོན་ལ་ལེགས་པར་བལྟས་པས། དོང་ཁའི་འོག་གི་ཟུར་ཞིག་

ན་འབྲུག་ཆེན་པོ་འཆི་མ་གསོན་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང། ཁོའ་ིསེམས་ལ་འབྲུག་ནི་ནམ་

མཁར་འཕུར་མཁན་སྲོག་ཆགས་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་རུང་དོང་ནང་ནས་འཕུར་མ་

ཐུབ་ན། ཉམ་ཆུང་ང་ལྟ་བུ་ཐོན་ག་ལ་ཐུབ་སྙམ་སྟེ་སེམས་སྐྱོ། 



21

ད་ནི་སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་བདུད་རྒྱལ་ཁོས་བཟའ་རྒྱུ་རང་རེད་བསམས་ཤིང༌། འབྲུག་

དེའི་འཁྲིས་ལ་སོང་ནས། ཁྱེད་རང་ལྟ་བུའི་སྟོབས་རྩལ་ཅན་ཞིག་འདིར་གང་འདྲ་བྱས་

ནས་ཚུད་བྱུང༌། འཕུར་ནས་འགྲོ་མི་ཐུབ་པ་གང་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར་འབྲུག་དེས། 

ང་ནི་འབྲུག་སྟོང་རྒྱལ་པོར་བུ་སྟོང་ཡོད་པའི་ནང་གི་ཆུང་ཤོས་ཡིན།
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ཉེ་ལམ་ལྟད་མོ་ལྟ་བར་གང་སར་འཁྱམ་འགྲོ་སྐབས་གློ་བུར་དུ་རླུང་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་

སྤྲིན་པ་རྣམས་གཏོར་བས་ང་ས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བྱུང༌། དེ་དུས་བདུད་རྒྱལ་ཁོའ་ིལག་ཏུ་

ཐེབས་ནས་ངའི་ནོར་བུ་ཁོས་ཕྲོགས་ཏེ་དོང་འདིའི་ནང་བཅུག་བྱུང༌། ངེད་གཉིས་ཕན་

ཚུན་རོགས་ཕན་བྱས་ནས་ཐར་ཐབས་བྱེད་དགོས།



23

འོན་ཀྱང་ང་ནི་གཟུགས་ཆེ་བས་འགྲོ་མི་ཐུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་བདུད་རྒྱལ་ཁོའ་ིབང་མཛོད་

ནང་ནོར་བུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལེན་ཐུབ་ན་

ང་གཉིས་ཐར་ཐབས་ཡོད། ཅེས་ལབ། ཁོས་མི་རོའ་ིགསེབ་ནས་ཡར་ཕྱིན་པས་བྲག་

སྒོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་འཛུལ་བས་ནོར་མཛོད་དུ་སླེབས།



24

དེའི་ནང་ནོར་བུ་སྣ་ཚོཌ་ཡོད་པའི་དབུས་ན་ནོར་བུ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་འོད་ཟེར་

འབར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཁྱེར་ནས་འབྲུག་ལ་སྤྲད། འབྲུག་གིས། ད་ནི་ང་གཉིས་ཀྱི་

བསམ་དོན་གྲུབ་སོང༌། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་རྔ་མ་ལ་དམ་པོར་འཇུས་ཨ། ཟེར་ནས་ནོར་

བུ་དེར་ལྕེ་ལྡག་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་དོང་ཁར་འཕུར།



25

འབྲུག་དེས་ཁྱེད་ནི་ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་དྲིན་ཆེན་ཡིན་པས་ཐོག་མ་ངའི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕེབས་

རོགས། ཞེས་རང་གི་མཇིང་པར་བཞག་སྟེ་ཟེ་བར་དམ་པོ་བཟུང་དུ་བཅུག་སྟེ། གྲོགས་

པོ་ཁྱེད་རང་སེམས་མ་གཡེང་བར་བརྟན་པོར་བཞུཌ་ཨ། ཞེས་ལབ། དེའི་རྗེས་འུར་

སྒྲ་དེ་བས་ཆེ་བ་སྒྲོག་བཞིན་དུ་ནམ་འཕང་བཅད་དེ་སོང་ངོ༌།།
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འབྲུག་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཕ་བུ་རྣམས་བུ་ཆུང་བ་གར་སོང་མེད་པ་ཆགས་སྟབས་ཉིན་ལྟར་

སྡུག་བསྔལ་ངང་གནས། དེ་ཉིན་འབྲུག་སྐད་ཅིག་གོ་བར་རྒྱལ་པོས། སྐད་དེ་བུ་ཆུང་

བའི་སྐད་མ་ཡིན་ནམ། བུ་ཆེ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་ལྟོས་ཤིག་གསུངས། བུ་ཆེ་

བས་སྐད་དང་ལུས་པོར་བལྟས་ན་བུ་ཆུང་བ་རང་རེད་འདུག་ཞུས།



27

དེའི་རྗེས་བུ་འབྲིང་བ་བལྟ་བར་བཏང༌། ཁོས་བལྟས་རྗེས། སྐད་དང་ལུས་པོ་ནི་བུ་

ཆུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་མཇིང་པའི་སྟེང་དུ་སྔོན་མེད་ནག་རིལ་རིལ་ཞིག་འདུག་པས་

ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་ཞུས། རྒྱལ་པོས་བློན་ཚོགས་ལ་བུ་ཆུང་ལ་བསུ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་

བཀའ་ཕབ་པ་ལྟར། ཚང་མས་རོལ་མོ་དང་བཅས་བསུ་བ་བྱས།



28

འབྲུག་སྟོང་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་བུ་ཆུང་བར་འཐམ་འཁྱུད་ཀྱི་ཤི་གསོན་འཕྲད་པ་ལྟ་

བུའི་དགའ་སྤྲོ་བྱུང༌། ཕོ་བྲང་གི་ཡང་ཐོག་ཚོམས་ཆེན་དུ་རྒྱལ་བློན་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་

གསོལ་སྟོན་རྒྱས་སྤྲོས་ལྷ་ཡི་དཔལ་ལྟར་མཛད། གསོལ་སྟོན་སྐབས་རྒྱལ་སྲས་ཆུང་

བས། ངས་ཁྱེར་ཡོང་བའི་བུ་དེ་གང་དུ་སོང༌། ཞེས་དྲིས།



29

བློན་པོ་ཚོས། ཁོ་པར་ཕྱི་རོལ་དུ་ལྟོ་སྤྲད་ནས་བཞག་ཡོད། ཁོ་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་དང་ག་

ལ་མཉམ། ཞུས་པར་འབྲུག་སྲས་ཀྱིས། ཨ་ཙི་ཁོང་ནི་ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་དྲིན་ཆེན་ཡིན། 

ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་འཇལ་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་པས་འདིར་སྐད་བཏང་སྟེ་ང་ལ་སྣེ་ལེན་ཇི་

ལྟར་བྱས་པ་བཞིན་བྱེད་དགོས། ཞེས་གསུངས།



30

སྐབས་དེར་རྒྱལ་བློན་ཚང་མ་ཧ་ལས་ཤིང་རྒྱལ་པོས། ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲོག་ཇི་

ལྟར་བསྐྱབས་སམ། ཞེས་དྲིས་པར། རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཁོ་རང་བདུད་ཀྱི་ལག་ནང་ཚུད་

པ་ནས་ཁོས་སྲོག་བསྐྱབས་པའི་བར་ཞིབ་པར་བཤད་པས། ཚང་མ་དགའ་སྤྲོའ་ིངང་

ནས་འབྲུག་སྲས་ཀྱི་ལྷན་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་གསོལ་སྟོན་ཕུལ།



31

གཅུང་པོ་དེར་ཉིན་ཤས་སྡོད་རིང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་རུང་རང་བཞིན་དྲང་པོ་ཡིན་སྟབས་

གཅེན་པོ་དྲན་ནས་འབྲུག་སྲས་ལ། བདག་གཅེན་པོ་དྲན་པས་ཐུག་ཙམ་བྱེད་དུ་

གཏོང་རོགས་ཞུས་པར་འབྲུག་སྲས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་བརྩེ་བ་བྱེད་དོན་གང་

ཡིན། ཁྱོད་བདུད་ཀྱི་ཁ་ལ་སྤྲོད་མཁན་དེ་གཅེན་པོ་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཡིན་ན་གཅེན་

པོར་དགྲ་ལན་སློག་པ་འདུག  ཅེས་ལབ།
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འབྲུག་སྲས་ཀྱིས། ད་དུང་ཁྱེད་ཁོའ་ིསར་སོང་ན་ཁོ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྫུན་རྐུབ་བརྟོལ་

དོགས་ཀྱིས། ཁྱེད་རང་གསོད་པའམ་ཚེ་གང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། 

ཅེས་གསུངས་ཀྱང་ད་དུང་འགྲོ་འདོད་བྱས་རྐྱེན། བྱས་ན་དེ་རིང་ངས་ཉུལ་ཞིབ་བྱེད་

ཏུ་འགྲོ་ཆོག་ཅེས་འབྲུག་སྲས་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་འཕུར་ནས་སོང༌།
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འབྲུག་སྲས་ཕྱིར་ལོག་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སོང་ན་ཆག་སྒོ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་མི་འདུག 

གཅེན་པོས། གཅུང་པོ་ནི་བདུད་ཀྱི་ཁ་ལ་ཤོར་བ་དང༌། སྲས་མོ་ནི་ཁོ་རང་གིས་

བསྐྱབས་སྐོར་བཤད་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་བཟུང་འདུག སྲས་མོའ་ིཡབ་ཡུམ་གཉིས་ནི་

ལུང་པའི་མདའི་གཙང་འགྲམ་དུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་འདུག
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སྲས་མོས་གཅེན་པོར་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པར་བརྟེན་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་ཐོག་གཟིམ་ཆུང་ཞིག་

གི་ནང་བཅུག་འདུག ཁྱེད་ཕྱིར་ལོག་དོགས་ཀྱིས་དམག་མི་བཀྲམ་འདུག དེ་ལས་

འདིར་བཞུགས་ན་བློ་བདེ། ཞེས་ལབ་པར་ཁོས། གཅེན་པོ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་

མེད་ཀྱང་སྲས་མོ་དེ་ཡ་རབས་གཞུང་དྲང་ཡིན་ལུགས་མང་པོ་བཤད།
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སྲས་མོ་ཐུག་ཙམ་བྱུང་ན་ང་རང་ཤི་ཡང་འགྱོད་པ་མེད། ལབ་པར་འབྲུག་སྲས་ཀྱིས། 

ད་ནི་ལས་དབང་གིས་དེད་པ་འདྲ། སང་ཉིན་ཁྱེད་ངའི་མཇིང་པར་ཞོན། ངས་ཁོང་

ཚོའི་ཕོ་བྲང་དེར་སྐོར་བ་གསུམ་བརྒྱབ་ཆོག དེ་དུས་སྲས་མོ་མཐོང་ཙམ་ཡོང་གི་

རེད། ཡུན་རིང་ན་ཆག་སྒོ་ཡོང༌། ཞེས་ལབ་པར་ཁོས་ཉན་ཙམ་བྱུང༌།
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སང་ཉིན་ནམ་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོས་འབྲུག་སྲས་ལ་བཞོན། འབྲུག་གིས་ནམ་

འཕང་བཅད་ནས་ཚང་མར་ལྟ་ཡིན་ཕྱིན་པས་དམག་མི་བཀྲམ་ཡོད་པ་མཐོང༌། དེ་

ནས་ཕོ་བྲང་ལ་སྐོར་བ་དང་པོ་བརྒྱབ་པས་སྲས་མོའ ་ིགཟིམ་ཆུང་གང་ཡིན་ཤེས། 

སྐོར་བ་གཉིས་པའི་སྐབས་སྲས་མོས་སྒེའུ་ཁུང་ནས་ལྟ་བ་མཐོང༌། 
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སྐོར་བ་གསུམ་པ་རྒྱག་སྐབས་ཕོ་བྲང་ཡང་ཐོག་དང་ཉེ་བར་བཅར་བས་སྲས་མོས་

ནན་གྱིས་ལྟ་སྐབས། ཁོ་པས་སྲས་མོས་སྤྲད་པའི་མཛུབ་རྒྱན་དེ་བསྟན། སྲས་མོས་

སྲོག་སྐྱོབ་དྲིན་ཆེན་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་སྒེའུ་ཁུང་ནས་མཆོང་གྲབས་བྱས། ཁོས་དེ་

འདྲ་མ་བྱེད་ཟེར་བའི་ལག་བརྡ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ལོག་པ་རེད།
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དེའི་རྗེས་གཅུང་པོ་དེས་སྲས་མོ་དང་མ་ཕྲད་ན་ཉིན་མཚན་མི་འཁྱོལ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་

ནས་འབྲུག་སྲས་ལ་བརྗོད་དོན། ང་ནི་བསམ་བློ་གང་ནས་བཏང་རུང་སྲས་མོ་དང་མ་

འཕྲད་ན། ཟས་ལ་བཅུད་དང་ཉལ་བར་གཉིད་ཡོང་གི་མི་འདུག་པས་འདི་ནས་གཏོང་

རོགས་གནང༌། ཞེས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པ་རེད།
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འབྲུག་སྲས་ཀྱིས། ཁྱེད་ངེས་པར་འགྲོ་འདོད་པ་སྔོན་གྱི་ལས་ལ་བཅོས་སུ་མེད། མཁོ་

བའི་དངོས་པོ་གང་དགོས་དེ་ལྟར་འབུལ་ཆོག་ལབ། ཁོས་སང་ཉིན་ང་ལ་གསེར་ལུག་

མགོ་ཙམ་ཞིག་གནང་རོགས་ཞུས་པར། དེ་བས་ཆེ་ཙམ་གནང་ནས་ལུང་པའི་མདར་

སྐྱེལ་མ་བྱས་ཏེ་འབྲུག་སྲས་ཡིད་སྐྱོ་བཞིན་ལོག་སོང་ངོ༌།།
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དེ་ནས་ཁོས་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པས་ཡུལ་གྱི་ས་སྣེ་ཟིན་མ་ཐག་རྒྱལ་པོའ་ིདམག་མིས་

ཁོ་པ་བཟུང་ཞིང་དམ་པོར་བཀྱིགས་ཏེ། ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཁྲིད་དེ་རྒྱལ་པོའ་ི

མདུན་དུ་བསྐྱལ། རྒྱལ་པོས་རང་གི་གཅུང་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱང་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་

མ་བཤད་པར་དམག་མི་དེ་ཚོར་བསྔགས་བརྗོད་དང་བྱ་དགའ་བྱིན།
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རྒྱལ་པོས་ད་དུང་ཁོ་པའི་རྐང་ལག་བཞི་རུག་རུག་ཏུ་དམ་པོར་བསྡམས་ནས། ལྕགས་

སྒམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནང་བཅུག་སྟེ་ཁ་གཅོད་གཟེར་གྱིས་བསྡམས་ཏེ། ལམ་སང་གཙང་

པོ་ཆེན་པོར་གཡུག་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང༌། བློན་པོ་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་གཅུང་

པོ་ལམ་སང་གཙང་པོར་གཡུགས་པ་རེད།
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ལྕགས་སྒམ་དེ་ཆུས་ཁྱེར་ནས་ལུང་པའི་མདར་བུ་མོའ་ིཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཡོད་སའི་

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་སའི་ཡུར་རའི་ནང་ཁྱེར་ཏེ། ཞིང་པར་རྙེད་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་

ཞུས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེས་ནས་གཟིགས་སྐབས། དེའི་ནང་གི་མི་དེ་ནི་ད་ལྟའི་

རྒྱལ་པོའ་ིགཅུང་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་རེད།
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ཁོའ་ིཁ་ནང་དུ་ལྟོ་ཆས་ཚ་པོ་བླུགས་པས་དྲན་པ་སོས། དེའི་རྗེས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཀྱིས། ཁྱེད་ཀྱིས་གཅེན་པོས་སྲས་མོ་འཁྲིད་ཡོང་དུས་ཁྱེད་དོང་ནང་ཟགས་ཏེ་བདུད་

ཀྱིས་བཟས་སོང་ཟེར་བྱུང༌། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཁྱེད་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ལོག་ཡོང་བ་ཡིན། 

འདིའི་ནང་སུས་བཅུག་བྱུང་ངམ། ཞེས་དྲིས།
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ཁོ་པས། རང་གི་གཅེན་པོ་དང་སྲས་མོ་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་

གང་བཤད་ཚང་མ་རེ་རེ་བཞིན་ཆད་མེད་ཞུས་པ་མ་ཟད། འབྲུག་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་

དང་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བྱས་ནས་ཐར་ཚུལ། ཁོ་རང་འབྲུག་ལ་བཞོན་འགྲོ་དུས་སྲས་

མོ་མཐོང་ཚུལ་སོགས་རེ་རེ་བཞིན་ཞུས།
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ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཡིད་མ་ཆེས་ན་ང་དང་སྲས་མོ་ཁ་བྲལ་ཁར་སྲས་མོས་གནང་བའི་

མཛུབ་རྒྱན་འདི་ཡིན། ཞེས་མཛུབ་རྒྱན་བསྟན་པས། མཛུབ་རྒྱན་དེ་ནི་གཞན་དང་

ནོར་ས་མེད་པས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དང་དེར་ཡོད་མི་ཚང་མ་ཧང་སངས། ཧ་ལས། 

ཁོ་ལ་གྱོན་གོས་གསར་པ་དང༌། གསོལ་སྟོན་རྒྱས་པར་བཤམས།
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ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་གཅེན་པོར་ཁོང་ཁྲོ་གཏིང་ནས་ལངས་ཀྱང་བཅོས་མའི་སྒོ་ནས་

རྒྱལ་པོའ་ིསར་བང་མི་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ལ་དབང་བའི་བློན་

པོ་ཆེ་གྲས་རྣམས་ཕེབས་དགོས་པའི་ཡི་གེ་བསྐུར་བས། རྒྱལ་བློན་ཉུང་བསྡུས་ཤིག་

ཡོང་བས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་བསུ་བ་བྱེད་ཁུལ་བྱས།
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ཚང་མ་གདན་ལ་འཁོད་མཚམས་གཅུང་པོ་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ནས་ཐོན་ཏེ་ཁོང་

ཚོའི་མདུན་དུ་ཡོང་བས། གཅེན་པོ་དེ་ནི་ཅི་བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་མིག་ཧུར་རེར་

ལུས། ཡབ་ཀྱིས། ངའི་བུ་མོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་མཁན་དྲིན་ཅན་ངོ་མ་དེ་ནི་བུ་འདི་རེད། དེ་

སྔ་ང་ཚོ་རྒྱལ་བློན་རྣམས་མགོ་སྐོར་ནང་ཚུད་འདུག
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ཡབ་ཀྱིས་རྒྱལ་པོར་མཛུབ་མོ་བཙུཌ་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཤ་རུས་གཅིག་པའི་སྤུན་

མཆེད་ལ་བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་དཔེར་མི་སྲིད་པ་དེ་འདྲ་བྱས། མ་རབས་ཁྲིམས་

འགལ་གྱི་བྱས་ཉེས་རྣམས་དམར་རྗེན་དུ་ཐོན་ཟིན་པས་སྐྱོབ་ཐབས་མེད། གཅུང་པོ་

གཏོང་སའི་ལམ་དེར་ཁོ་པ་གཏོང་དགོས། གསུངས།
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སྐབས་དེར་གཅེན་པོ་དེས་གཡོ་སྒྱུའི་ངང་ནས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་

པ་གཉིས། ཁོ་པའི་ཧམ་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་གནང་མི་ཉན། སྲས་མོ་སྐྱོབ་

མཁན་ངོ་མ་དེ་ང་རང་རང་ཡིན། ངས་སྲས་མོ་དངོས་སུ་ཁྲིད་མ་བྱུང་ངམ། དཔང་

རྟགས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ག་རེ་དགོས། ཞེས་ཧམ་བཤད་བྱས།
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སྐབས་དེར་གཅུང་པོས་སྲས་མོ་བདུད་རྒྱལ་གྱི་ཁ་ནས་བརྐུས་ཏེ་དོང་ནང་ནས་ཡར་

གཏོང་མཁན་དེ་ང་ཡིན། སྲས་མོ་དོང་ནང་ནས་ཡར་ཕེབས་ཁར་ང་ལ་མཛུབ་རྒྱན་འདི་

གནང་བྱུང་བ་ནི་དཔང་རྟཌ་དང་པོ་ཡིན། སྐབས་དེའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྲས་མོར་

བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་ནི་གཉིས་པ་ཡིན།
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འབྲུག་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་ཀྱིས་ངའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་དཔང་

རྟགས་གསུམ་པ་ཡིན། ཞེས་ལབ་པར་གཅེན་པོ་ཁོ་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་དང་སྐྲག་སྣང་

དུས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས། གཅུང་པོའ་ིསྟེང་མཆོངས་ནས་

འཛིང་རྩིས་བྱེད་སྐབས་བློན་པོ་ཚོས་ཁོ་པ་བཟུང༌།
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བློན་པོ་ཚོས་ཁོ་ཚུར་བཟུང་ནས་ཁོ་པའི་སྐྱོན་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་བརྟོལ་ཏེ་རྒྱལ་

ཁྲིམས་དྲག་པོས་ཚར་བཅད། དེ་ནས་སྔར་གྱི་ལྕགས་སྒམ་དེ་ཁྱེར་ཡོང་སྟེ། དེ་སྔ་

གཅུང་པོས་མྱངས་པའི་བྲོ་བ་དེ་ད་རེས་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་ནས་སྒམ་

དེའི་ནང་བཅུག གཟེར་བརྒྱབ་སྟེ་གཙང་པོར་དབྱུགས་སོ།།
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དེ་ནས་གཅུང་པོ་རྒྱལ་སར་གདན་དྲངས་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིཁྲིར་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་

སྒོ་སྔར་སྲོལ་ལས་ལྷག་པར༌འབངས་མི་སེར་རྣམས་རྒྱལ་སར་བཅར་ཏེ། ལྷ་གསོལ་

དར་འཕྱར། རྟ་རྒྱུག་མདའ་འཕེན། རྐང་བྲོ་གླུ་གཞས་སོགས་ཅི་དགར་རོལ་ཏེ་གསེར་ཁྲི་

མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད།
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སྲས་མོ་ཡང་གཡོག་མོ་མང་པོས་བསྐོར་བཞིན་གཟབ་མཆོར་དང་བཅས་རྒྱལ་པོ་

གསར་པ་མཇལ་བར་གདན་དྲངས་པས། སྲས་མོས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་མཇལ་བ་དང་

དགའ་སྐྱོ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་མཆི་མ་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ཆད་པ་ལྟར་བབས་ཤིང་། ལག་

གཉིས་རྒྱལ་པོར་འཐམས་ནས་ཡུད་ཙམ་དེ་མུར་ལུས།
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དེའི་རྗེས་རིམ་བཞིན་མཛའ་བརྩེའི་སྙིང་གཏམ་ལྷུག་པོར་གླེང༌། སྲས་མོ་རྒྱལ་པོའ་ི

བཙུན་མོར་མངའ་གསོལ། དགའ་སྟོན་ཉིན་མང་མཛད། རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་

བསྐྱངས། ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དར་སྤེལ་མཛད་པས་

བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པར་གྱུར་ཏོ།། །།




