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I

ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨ་མར་ཤཀྟི་སྟེ་འཆི་མེད་སྟོབས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་རྒྱལ་

སྲས་གསུམ་ཡོད། རྒྱལ་སྲས་དེ་རྣམས་བློ་རྟུལ་བ་དང་། བློ་གྲོས་དང་མི་ལྡན་པ་

བྱུང་བར་བརྟེན། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མ་བདེ་བའི་དབང་གིས་བློན་པོ་དང་མདུན་ན་འདོན་

མཁས་པ་མང་པོ་འདུས་པ་རྣམས་ལ། རྒྱལ་པོས་ངའི་བུ་བློ་གྲོས་དང་མི་ལྡན་པ་འདི་

དག་ལ་རིག་པ་སློབ་པའི་ཐབས་ཡོད་ན་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ན། བློན་པོ་རེ་

འགས་ནི། ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྒྲ་རིག་པའམ་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་དགོས་ཟེར། འགའ་

རེས་ནི། མིའི་མི་ཚེ་ཚེ་ཐུང་ལ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡིན་པས། དུས་

ཚོད་ཐུང་ངུའི་ནང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས། ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་

པ་ལས་ངང་པའི་རྒྱལ་པོས་འོ་མ་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་སློབ་དགོས་ཟེར། བློན་པོ་བློ་གྲོས་

བཟང་ལྡན་གྱིས་ནི། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་རིག་པ་སློབ་དགོས་

ན། ཡོངས་སུ་གྲགས་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་བིཥྞུ་ཤརྨཱ་བསྟེན་ན་བཟང་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས། པཎྜི་ཏ་བིཥྞུ་ཤརྨཱ་ལ་ངའི་རྒྱལ་སྲས་འདི་རྣམས་དུས་

རིང་པོ་མ་འགོར་བར་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་མཁས་པར་སློབ་རོགས། དེའི་ཡོན་

དུ་ཁྱེད་ལ་གྲོང་བརྒྱ་འབུལ་བར་བྱའ།ོ །ཞེས་བཀའ་སྩལ། དེ་ལ་བིཥྞུ་ཤརྨཱས། ང་ལ་རྒྱུ་

ནོར་དང་ཡོན་གྱི་དགོས་པ་མེད། རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཟླ་བ་

དྲུག་གི་ནང་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ཡོང་བའི་ཁས་ལེན་བྱེད་དོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་གྱེས་ནས་དེ་

མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་པཎྜི་ཏའི་དྲུང་དུ་རིག་པ་སློབ་པར་བརྫངས་པ་ན། ལུགས་

ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་བཏུས་པ་ལེའུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་བསླབ་པས། 

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཟླ་བ་དྲུག་མ་འགོར་བར་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏོ།།

 དུས་དེ་ནས་བཟུང་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པར་གྲགས་ཤིང། 

རིམ་བཞིན་ཡུལ་གྲུ་དང་སྐད་རིགས་གཞན་དང་གཞན་དུའང་ཁྱབ་ཆེ་ལ། ད་ལྟའང་

རིག་པ་སློབ་པའི་གཞི་མར་གནས་སོ། །འདིར་ལེའུ་ལྔ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི། དང་པོ། 

གྲོགས་པོ་དཀྲུགས་པའི་ལེའུ། གཉིས་པ། གྲོགས་བཟང་པོ་རྙེད་པའི་ལེའུ། གསུམ་



II

པ། ཕོ་རོག་དང་འུག་པའི་ལེའུ། བཞི་པ། རྙེད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་ལེའུ། ལྔ་པ། མ་བརྟག་

མ་དཔྱད་པའི་བྱ་བའི་ལེའུ་བཅས་ཡིན་ལ། ལེའུ་རེ་རེ་ལ་བསླབ་བྱའི་སྒྲུང་གཏམ་རྣམ་

གྲངས་མང་ཉུང་དང་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་བསྡོམས་ན། སྒྲུང་གཏམ་མི་

འདྲ་བ་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་བྱ་བའི་གནས་གང་ལའང་མི་རྨོངས་པའི་བློ་གྲོས་

སྐྱེ་བའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེའོ། །

 བསྟན་བཅོས་འདིའི་མ་དཔེ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་

རང་བཞིན་དུ་འདུག་ལ། ཚིགས་བཅད་ཁོ་ནར་ལེའུ་དང་པོ་ལ་ཤློཀ་ ༤༦༡ དང་། 

ལེའུ་གཉིས་པར་ ༡༩༩ གསུམ་པར་ ༢༥༢ བཞི་པར་ ༨༠ ལྔ་པར་ ༩༦ བཅས་ཁྱོན་

བསྡོམས་ཤློཀ་ ༡༠༨༨ འདུག་ཀྱང་། འདིར་གཙོ་བོ་ནང་དོན་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་རྣམས་གོ་

བདེའི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཅིང་། སྒྲུང་གཏམ་ཕལ་མོ་ཆེ་རྒྱས་བསྡུས་ཙམ་མ་གཏོགས་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་དང་། བོད་དང་། རྒྱ་གར། ཨིན་ཇི་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

སོ་སོར་སྒྲུང་གཅིག་ལ་འགོ་བརྗོད་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཟད། ཐོག་མར་

དར་ནས་ལོ་ ༢༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་ཡིག་ཐོག་འཁོད་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་

སྐད་ཡིག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་

བྱུང་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༥༧༠ གོང་ཙམ་དུ་པར་ཤི་ཡའི་སྐད་དུ་བྱུང་བ་དང་། དེ་

ནས་རིམ་བཞིན་ཨ་རབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་དར་བ་དེ་ཡུ་རོབ་ཏུ་དར་བའི་ཕྱི་མོ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ངེས། 

 རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པའི་ནང་གི་སྒྲུང་གཏམ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་འདྲ་ཆེ་བ་མང་

པོ་ཞིག་སྐྱེས་རབས་ཀྱི་ངོ་བོར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ཡུལ་

ལུང་མང་པོར་ཆེས་སྔ་མོར་དར་ཁྱབ་ཟིན་པའང་བྱུང་བཟོ་འདུག ད་དུང་སྒྲུང་གཏམ་

མང་པོ་ཞིག་གནའ་དུས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པའི་དེད་དཔོན་དང་ཚོང་པ་སོགས་ཀྱི་

ངག་རྒྱུན་ལས་ཁྱབ་པའང་ཡོད་བཟོ་འདུག  གང་ལྟར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་

ཐོག་མར་པར་ཤི་ཡ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཨ་རབ་པའི་སྐད། ཧིབ་རུ། ལེ་ཊིན། 

སི་པེན་སྐད་བཅས་བརྒྱུད་དེ་སྐད་ཡིག་གཞན་མང་པོར་དར་ཡོད་སྐད། ད་རེས་རཀ་

ར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རང་རེའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ཆ་ཚང་བའི་ནང་དོན་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་བར་བཀྲིན་

བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བ་ལགས། རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན་པས། 



III

སྒྱུར་བ་པོའ་ིགཏམ།

སྒྲུང་འདི་རྒྱ་གར་གྱི་སྒྲུང་རྙིང་ཤོས་ཤིག་རེད། འདི་སྔ་མོ་བོད་སྐད་ལ་བསྒྱུར་

ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ན། ཆ་ཚང་བསྒྱུར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཆར་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་བཤད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། འདིའི་ནང་གི་སྒྲུང་མང་པོ་

བཀའ་འགྱུར་གྱི་འདུལ་བའི་ནང་དང་། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནང་གི་གཏམ་

རྒྱུད་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཡོད། འདི་ནི་མཁས་པ་ཁྱབ་འཇུག་བདེ་ལྡན་(Vish-

nusharma)ཞེས༌པ་ཞིག་གིས་བྲིས་པ་རེད། འདི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་རིགས་

མང་པོའ་ིནང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད། འདིའི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་

སྲིད་དོན་རེད། རྒྱ་གར་བས་འདི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་(Nitishastra)

ཀྱི་ཁུངས་སུ་བཞག དེ་བཞིན་འདི་འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་གི་སྒྲུང་རྙིང་ཤོས་

མིན་ན་ཡང་། ཐམས་ཅད་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་

འཛིན་བྱེད་བགྱི་ཡོད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོས་ཀྱང་འདིའི་

ནང་གི་སྒྲུང་དང་། སྤྱོད་ཚུལ། ཁྲིམས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ལ་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས། མཁས་པ་Satyakaam Vidyaalankarགྱིས་

གསུངས་འདུག

 འདིའི་ནང་སྡེ་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། སྡེ་ཚན་ཟེར་བ་ཏནྟྲ་ནས་བསྒྱུར་

ཏེ། ཏནྟྲ་ནི། སྐུད་པ་དང་། ཐི་གུ། རྒྱུད་སྐུད། གྲུབ་མཐའ། རྒྱུད་སྡེ་སོགས་དོན་དག་

མི་འདྲ་བ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནས་འདིར་སྡེ་ཚན་འོས་པར་མཐོང་ཞིང་། དེ་ཡང་

སྒྲུང་འདིར་སྡེ་ཚན་ཐུང་ཐུང་མང་པོ་རྒྱུན་སྔ་ཕྱི་སྦྲེལ་ནས་བྲིས་འདུག་པས། 

དོན་ཐོབ་གཙོ་ཆེ་བ་བྱས་ནས། རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པའམ། རྒྱུན་སྦྲེལ་ལྔ་པ་ཞེས་



IV

ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་ཡིན། འདི་ནི་རང་རེ་བོད་པའི་པུ་གུ་ཚོ་ལ་སྒྲུང་སྙན་པོ་ཞིག་

དང་། བོད་སྐད་ཁུངས་དག་པོ་ཞིག་ཡིག་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། 

ཧིནྡཱིའི་མ་དཔེ་ནས་བསྒྱུར་པ་ཡིན། དམ་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ལ། ས་སྐྱ་ལེགས་

བཤད་ནི་ས་པཎ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་བླང་

དོར་མི་རྨོངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆེད་དུ་མཛད་ཟེར། དེའི་ཕྱིར་

ཚིག་གིས་ཕོངས་པ་མེད་པ་ཞིག་མ་བཟོས་ན། རང་རེའི་གཞོན་སྐྱེས་མང་

པོས། ཨིན་ཇི་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་ཡག་པོ་ཤེས་པའི་རྗེས་ལ། དགོས་ངེས་

ཀྱི་ཚིག་མང་པོ་བོད་སྐད་ནང་ལ་བཤད་དགོས་དུས། དེ་སྔ་རིག་གནས་ཀྱི་

ཚིག་མཐོ་པོ་ཤ་སྟག་བསླབ་པ་དེ་ཚོ་ནི། དུས་རྒྱུན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་

བེད་སྤྱོད་མེད་པར་བརྟེན། དོན་དག་གསལ་པོ་འཁྱོལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཚིག་

གིས་མ་འདང་བ་མེད་པ་དང་། ཚིག་ལྷག་མང་པོ་བཅུག་མི་དགོས་པར། 

རང་གི་བོད་པའི་སྐད་ཀྱི་ནང་ཤ་ར་རར་བཤད་ཐུབ་པ་དང་འབྲི་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཤ གས་དྲག་པོ་དང་བཅས། སྒྱུར་བ་པོ་རཀ་ར་བཀྲས་

མཐོང་ནས་ཞུ་བ་ལགས། 
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དཀར་ཆག
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སྒྱུར་བ་པོའ་ིགཏམ། ........................................................................................... III
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དོན་དག་མེད་པའི་རྩོལ་བ། ...................................................................................༦

རྔའི་ཁོག་པ། ....................................................................................................༡༠

ཕོ་རོག་དང་དུག་སྦྲུལ། ...................................................................................... ༡༧

བ་གུ་ལཱའི་སྨྱུང་གནས།  ..................................................................................... ༡༨

རི་བོང་བློ་ལྡན་དང་སེངྒེ། ...................................................................................༢༣

ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང་། ...............................................................................༣༢

ཁྱི་སྤྱང་སྔོན་པོ། ..............................................................................................༣༤

རྔ་མོང་གྲོགས་ངན་གྱིས་བསླུས་པ། .....................................................................༣༨

ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་དང་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུང༌། ..........................................................................༤༣

རུས་སྦལ་ལྐུགས་པ། .......................................................................................༤༤

ཉ་མོ་སྤུན་གསུམ། ...........................................................................................༤༧

སྦལ་པའི་བྱུས་ཀྱིས་གླང་ཆེན་བསད་པ། .............................................................. ༤༩

གཡོ་སྒྱུའི་གསང་བ། ........................................................................................ ༥༤

བྱིའུ་སཱུ་ཅཱི་མུ་ཁའི་སྒྲུང༌། .....................................................................................༥༨

སྤྲེའུ་ལྐུགས་པ་ལ་བྱིའུའི་བསླབ་བྱ།  .................................................................... ༦༠
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བ་གུ་ལཱ་དང་ནེའུ་ལེའི་སྒྲུང༌། ............................................................................. ༦༤

ལྕགས་ཀྱི་ཉ་ག་ཙི་ཙིས་བཟས་པ། .......................................................................༦༦

སྤྲེའུ་ལྐུགས་པའི་ཕན་སེམས། .............................................................................༦༨
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༄༅། །རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། །

གླེང་གཞི།

སྒྲུང་འདི་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཡུལ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ཞིག་ལ། མ་ཧི་ལཱ་ཨ་རོཔྻ་

(efgykjksI;)ཞེས༌པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཏོང་

མཁན། བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ། ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ལ་

ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཟད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པ་

ཡོད་ན་ཡང་། བུ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ནུས་པ་མཐོ་པོ། ནུས་པ་མཐའ་ཡས་

ཟེར་མཁན་གསུམ་པོ་དེ་ནི། སྤྱོད་པ་རྩུབ་པོ། འགྲིག་མེད། བླུན་པོ་ཡིན་ཙང་། 

རྒྱལ་པོ་དེ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། 

 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་ཚོ་བསྐོངས་ནས་བུ་ཚོའི་སློབ་གཉེར་གྱི་

སྐོར་ལ་སེམས་ཁྲལ་གང་ཡོད་གསལ་པོ་བཤད་དུས། རྒྱལ་པོ་དེའི་རྒྱལ་ཁབ་

ལ། དེ་དུས་སློབ་དཔོན་གྱི་དགེ་རྒན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་བེད་སྤྱོད་མཁན་ལྔ་བརྒྱ་

ཡོད་ན་ཡང་། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་དེ་ཚོ་ལ་ནི་བསླབ་བྱ་བྱེད་ཐུབ་

མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐའ་གཞུག་དེར་བློན་པོ་སུ་མ་ཏི་ཟེར་

མཁན་ཞིག་གིས། བསྟན་བཅོས་རིགས་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བིཥྞུ་ཤརྨཱ་གདན་
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འདྲེན་ཞུས་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་ཚོའི་དགེ་རྒན་ལ་བསྐོ་རྒྱུའི་གྲོས་བཏོན་པ་རེད། 

བྱས་ཙང་རྒྱལ་པོས་བིཥྞུ་ཤརྨཱ་སྐད་བཏང་ནས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་

བུ་གསུམ་པོ་འདི་ཚོ་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་ལུགས་མགྱོགས་པོ་ཤེས་པ་བཟོ་ཐུབ་ན། 

ངས་གྲོང་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྐུ་ཡོན་ལ་འབུལ་བགྱི་ཡིན་ཞེས། ལབ་པ་དང་། བིཥྞུ་

ཤརྨཱས་གད་མོ་བགད་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་རིག་པ་བཙོང་བགྱི་མེད་

ལ། ཡོན་གྱི་འདོད་པ་ཡང་མེད། ཁྱེད་རང་གིས་གུས་པའི་སྒོ་ནས་ང་ཡོང་

དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་པ་ཡིན་ཙ་ན། ངས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་གི་

བུ་གསུམ་པོ་འདི་ཚོ། རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་པ་བཟོ་བགྱི་ཡིན། 

            གལ་ཏེ་འདི་ནས་འབྲས་བུ་མ་ཐོན་ན། ང་རང་གི་མིང་བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་

བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་སློབ་དཔོན་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། བསླབ་

བྱའི་འགན་ཁོང་ལ་བསྐུར་ནས་བློ་བདེ་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་བིཥྞུ་ཤརྨཱས་

བསླབ་བྱའི་སྒྲུང་སྣ་ཚོགས་བྲིས། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཚོའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་སྲིད་དང་།

ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བསླབས་ནས། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཚོ་ཚུར་བསྡུས་པའི་

མིང་ལ་པཉྕ་ཏཾཏྲ། རྒྱུན་ཆགས་སམ་རྒྱུན་སྦྲེལ་ལྔ་པ་ཞེས་སོ། །རྒྱུན་སྦྲེལ་བ་

ལྔ་ནི། ༡༽གྲོགས་པོ་དཀྲུགས་པའི་ལེའུ། ༢༽གྲོགས་བཟང་པོ་རྙེད་པའི་ལེའུ། 

༣༽ཕོ་རོག་དང་འུག་པའི་ལེའུ། ༤༽རྙེད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་ལེའུ། ཡང་ན་རང་

དོན་ཤོར་བའི་ལེའུ། ༥༽མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པའི་བྱ་བའི་ལེའུ་དང་ལྔའོ། །

 རྒྱུན་ཆགས་སམ་རྒྱུན་སྦྲེལ་རེ་རེའི་ནང་ལ་གཏམ་རྒྱུད་མང་ཉུང་སྣ་

ཚོགས་ཡོད། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་གསུམ་པོ་དེས། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ཚོ་ཉན་ནས། ཟླ་བ་

དྲུག་གི་ནང་ལ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ་། །
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དང་པོ། གྲོགས་པོ་དཀྲུགས་པའི་ལེའུ།

སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ།

༄༅། །མ་ཧི་ལཱ་རོཔྱ་(efgykjksI;)ཞེས༌པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ། ཚོང་པའི་བུ་ཝརྡྷ་མཱན་(o/kZeku)ཟེར་

མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་རྒྱུ་ནོར་འདོད་པ་གང་

ཡོད་བྱུང་ན་ཡང༌། ད་དུང་རྒྱུ་ནོར་དེ་ལས་མང་ཙམ་གསོག་རྒྱུའི་འདུན་པ་སྐྱེས་ཏེ། རྒྱུ་ནོར་བསག་

རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་ཚོང་ལས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་བསམས་ནས། ཝརྡྷ་མཱན་ཁོས་ཡུལ་
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གཞན་པའི་དངོས་ཟོག་ཡག་པོ་དེ་ཚོ། རང་ཡུལ་དུ་འཁྱེར་ཡོང་ནས་བཙོངས་ཏེ་ཁེ་བཟང་བཟའ་

རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་དངོས་ཟོག་དབོར་ཆེད་ཀྱི་གླང་སྒ་རིལ་གཅིག་དང༌། 

དེ་གཏོང་མཁན་གཅིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས། ཐེར་གེ་དེ་གླང་སྙིང་རྗེ་པོ་སཾཇཱི་ཝཀ་(lathod)དང༌། ནནྡཀ་

(uUnd)ཞེས༌པའི་ཤ གས་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་བསྒར། ཚོང་གཡོག་དང་ལམ་ཆས་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་ཡག་

པོ་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོ་ཡུལ་གཞན་ནས་ཚོང་ཟོག་འདོན་པར་ཕྱིན། ཉིན་ཤས་སོང་རྗེས་ཁོང་ཚོ་ཡ་མུ་

ནཱ༌(;equk)ཡི་ཆུའི་འགྲམ་དུ་སླེབས། སཾཇཱི་ཝཀ་ཟེར་བའི་གླང་གོག་དེ་ཆུ་འགྲམ་གྱི་འདམ་ཉོག་ནང་

དིམ། ཁོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་བཏོན་ཐབས་བྱས་ཀྱང་བཏོན་མ་ཐུབ་པའི་ཁར་

གླང་དེའི་རྐང་པའང་ཆག་པ་རེད། ཝརྡྷ་མཱན་ཁོ་གླང་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཞེ་དྲག་སྐྱེས་ནས་ཉིན་ཤས་རིང་

གླང་དེ་དྲག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཀྱང་ཕན་འབྲས་མ་ཐོན། དེ་ནས་ཐེར་གེའི་ཁ་ལོ་པ་དེས། སཾཇཱི་

ཝཀ་གསེང་དྲག་ཡོང་རྒྱུར་ཉི་མ་མང་པོ་འགོར་བགྱི་རེད། ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་གཅན་གཟན་

གདུག་པ་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པས་ཉིན་མང་པོ་བསྡད་ན་ང་ཚོའི་སྲོག་ལ་འགན་བཟོད་ཀྱི་མ་རེད། 

གླང་གོག་གཅིག་གི་དོན་དུ་ང་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་རྩ་ཆེན་འདི་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་རྩར་བསྐྱལ་དགོས་

དོན་ཨེ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་རེད།

 དེ་ནས་ཝརྡྷ་མཱན་གྱིས་གླང་སཾཇཱི་ཝཀ་ལ༌ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་བཞག་པ་དང་དེ་

བྱིངས་རྣམས་ཚོང་གཡོག་འཁྲིད་ནས་ཐོན་ཕྱིན་པ་རེད། གླང་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ནི་ཤིང་

ནགས་འདིའི་ནང་གི་སེངྒེ་དང༌། སྟག་གཟིག་ལ་སོགས་པའི་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་དེ་ཚོར་ཞེད་

ནས་ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་ལས་སྡོད་མ་ནུས་པར་ཝརྡྷ་མཱན་སར་སླེབས་རྗེས་གླང་སཾཇཱི་ཝཀ་ནི་ཤི་སོང༌། 

ང་ཚོས་ཕུང་པོ་ལ་འདས་མཆོད་ཡག་པོ་བྱས་པའི་རྗེས་མེ་སྲེག་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས༌རྫུན་བཤད། ཝརྡྷ་

མཱན་ཡིད་ཆེས་ནས་སེམས་པ་ཞེ་དྲག་སྐྱོ་བ་ལས་གཞན་བྱེད་ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང༌། ཡིན་ན་ཡང་

གླང་སཾཇཱི་ཝཀ་ཁོ་ནི། ཡ་མུ་ནཱའི་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་རླུང་པོ་དེ་དག་གིས་གཟུགས་པོ་གསོས་པ་མ་ཟད། 

ད་དུང་ཆུ་འགྲམ་གྱི་རྩྭ་བཅུད་ལྡན་རྣམས་བར་གཏའ་མ་ཆད་པར་བཟས་ཙང༌། ལུས་ཀྱི་ཤ་ཤེད་རྒྱས་

ནས་གཟུགས་སྟོབས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས། སྣང་བ་སྐྱིད་པོའ་ིངང་ནས་སྐད་རྒྱག་གྱིན༌ལམ་

ཟུར་གྱི་ཤིང་སྡོང་དེ་ཚོར་རྭ་ཅོ་བརྡར་བ་དང༌། རྩེད་མོ་རྩེས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 དེ་ནས་ཉི་མ་གཅིག༌ཡ་མུ་ནཱའི་ཆུ་འགྲམ་ལ། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་(fiaXkyd)ཟེར་མཁན་

ཞིག་ཆུ་འཐུང་བར་ཡོང་བ་རེད། སྐབས་དེར་སཾཇཱི་ཝཀ་ཁོས། འུང་་་༌། ཟེར་བའི་སྐད་རྫིག་པོ་ཞིག་

བརྒྱབ་པ་སེངྒེ་ཁོས་གོ་བ་དང༌། ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་ཕྱིར་བལྟས་ཀྱང་མ་སློག་པར་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་

ཤིང་ནགས་ནང་ལ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གི་གཡོག་པོའ་ིབུ་དམ་ནཀ་(neud)ཟེར་

མཁན་ཞིག་དང་ཁོའ་ིརོགས་པ་ཀར་ཊཀ་(djVd)ཟེར་བའི་ཁྱི་སྤྱང་གཉིས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས། 
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སྦྱིན་བདག་པིང་ག་ལག་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཞེད་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་ནས་བྲོས་

པ་མཐོང་སྐབས་ཡ་མཚན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་པ་རེད། སྐབས་དེར་དམ་ནཀ་གིས། ཁོ་རང་གི་རོགས་

པ་ཀར་ཊཀ་ལ། ཝ་ཡེ། ཀར་ཊཀ   ང་རང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་གིས་ནམ་རྒྱུན་ཁོ་རང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར་བགྱི་ཡོད་རེད། དུད་འགྲོ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ཞེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནས་དེ་རིང་

ཤིང་ནགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁ་སྐོམ་ནས་ཆུ་འཐུང་བར་སླེབས་སྐབས་གློ་བུར་དུ་ཞེད་སྣང་ཞེད་པོ་ཞིག་

སྐྱེས་ནས། ཆུ་ཡང་འཐུང་ལོང་མ་བྱུང་བར་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་ལ་བྲོས་ཏེ་མཐོང་

རྒྱུ་མི་འདུག ཁྱད་མཚར་རེད། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ཁོ་ཞེད་སྣང་དེ་འདྲ་སྐྱེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་

རེ་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར། དན་ནཀ་གིས། ང་རང་གཉིས་ལ་འབྲེལ་བ་ག་རེ་ཡོད། གཞན་པའི་

ལས་ཀ་ལ་ཇུས་གཏོགས་བྱས་དྲགས་ནས་སྤྲེའུ་གཅིག་སྡུག་པོ་མྱངས་ནས་ཤི་བ་རེད་ཅེས་ཤོད་

སྐབས། དམ་ནཀ་གིས། འདི་གང་འདྲ་རེད་ང་ལ་ཤོད་དང་ཟེར། ཀར་ཊཀ་གིས། ཡོང་ང༌། ངས་

བཤད་ཆོག་ཁྱེད་རང་ཡག་པོ་བྱས་ཉོན་ཨཱ། ཟེར་ནས་སྒྲུང་དེ་བཤད་དོ། ། 
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དོན་དག་མེད་པའི་རྩོལ་བ།

གྲོང་གསེབ་ཅིག་གི་འགྲམ་ལ་ཤིང་ནགས་སྟུག་པོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་མཚམས་

སུ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་ཀྱི་ཡོད་པས། ཉིན་གུང་བཟོ་པ་རྣམས་གུང་

ཚིགས་བཟའ་བར་གྲོང་གསེབ་དེར་འགྲོ་བགྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་ཉིན་

གུང་ཁ་ལག་བཟའ་བར་གྲོང་གསེབ་དེར་འགྲོ་ཤ ལ་རིང་ལ། སྤྲེའུ་ཁྱུ་གཅིག་ཕར་

ཚུར་འཁྱམ་གྱིན་འཁྱམ་གྱིན་ལ། ལྷ་ཁང་བཞེངས་སའི་ལས་གྲྭ་དེར་སླེབས་པ་

ན། དེར་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཙང་ཁོང་ཚོ་ཕར་མཆོང་ཚུར་མཆོང་གི་རྩེད་མོ་རྩེ་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ལས་མི་གཅིག་གིས་གདུང་མ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་སོག་ལེས་

བཤགས་པའི་དབར་ལ་ཁྱིའུ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྤྲེའུ་གླེན་

པ་གཅིག་གིས་ཧ་རེ་ཧོ་རེ་བྱས་ནས། གདུང་མ་འདིའི་གསེང་ལ་འདི་ག་འདྲ་

བྱས་ནས་བཙིར་པ་ཡིན་ནམ་བསམ་བཞིན་དུ། སོག་ལེས་ཕྱེད་ཀ་བཤགས་པ་

དེའི་དབར་ལ་བསྡད་ནས། ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་འཐེན་རྩིས་བྱེད་དུས། དེ་ནི་

ཤིང་གི་དབར་ལ་དམ་པོ་ཞེ་དྲག་ཟུག་ཡོད་ཙང་ཚུར་འཐེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་

ཀྱང༌། སྤྲེའུ་གླེན་པ་དེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ཤ གས་གང་ཡོད་བརྒྱབ་ནས་འཐེན་

དུས། མཐའ་མ་དེར་ཧོབ་དེ་ཁ་ལ་ཁྱིའུ་དེ་ཚུར་འཐེན་ཐུབ་པ་རེད། ཡིན་ནའི་

ལམ་འགྲོ་མེད་པ་ཁོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིསྨད་ཆ་ཤིང་ཁ་བཤག་དེའི་བར་ལ་ཚུད་

ནས་ན་ཟུག་ཚད་མེད་མྱོང་གིན་མྱོང་གིན་ལ་ཤི་བ་རེད།

 བྱས་ཙང་ངས། ང་རང་གཉིས་གཞན་པའི་ལས་ཀ་ལ་ཇུས་གཏོགས་བྱས་ན་རང་ཉིད་ལ་

གྱོང་རག་གི་རེད་ཟེར་བགྱི་ཡོད། ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ང་རང་གཉིས་ལ་སེངྒེའི་ལྟོ་ཆས་ལྷག་མ་ནི་བཟའ་རྒྱུ་

འདུག དེ་མིན་པའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས་ག་རེ་ཡོང༌། ཞེས༌ལབ་པས། དམ་ནཀ་གིས། ཧེ་ཀར་ཊཀ  

ཁྱོད་རང་ལ་ལྟོ་ལྷག་མའི་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མ་གཏོགས། སྦྱིན་བདག་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ་ནི་
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ཁྱོན་ནས་རང་མི་འདུག་ཟེར་བ་དང༌། ཀར་ཊཀ་གིས། ང་རང་གཉིས་ཀྱིས་ཕན་སེམས་བྱས་ཀྱང་གང་

ཡོང༌། ང་གཉིས་སེངྒེ་ཁོ་རང་གི་འཁོར་གཙོ་ཆེ་བའི་གྲས་ལ་ནི་བཞག་གི་མི་འདུག ཚུར་མ་དྲིས་པར་

ཕར་གྲོས་བཏོན་ན་བརྙས་བཅོས་བཟེད་རྒྱུ་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དམ་ནཀ་གིས། 

ཀར་ཊཀ  གཙོ་ཆེ་ཆུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཕར་བཞག་ཞོག སྦྱིན་བདག་ལ་གུས་བཀུར་དང་ཞབས་ཕྱི་ཧུར་

ཐག་ཞུ་མཁན་དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ཆགས་བགྱི་རེད། རྟག་པར་ངོ་ལྐོགས་དང་གཡོ་ཟོལ་ཁོ་ན་བྱེད་མཁན་

ཚོ་ནི་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ལ་ཡོད་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་བུད་འགྲོ་གི་རེད། འགྲམ་ལ་བཅར་ནས་བསྡད་

ན་རང་ཤ གས་ཀྱིས་བདག་པོ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ། རྒྱལ་པོ་དང༌། བུད་མེད་དང༌། འཁྲི་ཤིང་གི་རང་གཤིས་

རེད། ཀར་ཊཀ་གིས། ད་འོ་ན་ག་རེ་བྱས་ན་ཡག་གི་རེད། རང་གི་རེ་བ་དང་འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་

རྣམས་གསལ་པོ་ཤོད་དགོས་བགྱི་རེད་པས། དམ་ནཀ་གིས། དེ་རིང་ང་རང་གཉིས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཞེ་

དྲག་ཞེད་བཞག ཁོང་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་མིན་སྐད་ཆ་གསལ་པོ་དྲིས་ནས། 

དེ་ཚོ་ཤེས་པ་བྱས་ཏེ། ཞེད་སྣང་སངས་རྒྱུའི་གྲོས་འགོ་འདོན་དགོས་ཟེར་བ་དང༌། ཀར་ཊཀ་གིས། 
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དམ་ནཀ ཁྱེད་རང་གིས་སྦྱིན་བདག་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཤེས་བྱུང་ངམ། དམ་ནཀ་

གིས། འདི་ལས་སླ་པོ་རེད། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་སྦས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་

སྟོན་སྟངས་དང༌། འགྲོ་སྟངས། སྐད་ཆ་ཤོད་སྟངས། མིག་སྤུ་འགུལ་སྟངས་སོགས་ནས་ཚང་མ་གསལ་

པོ་ཤེས་བགྱི་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་འཇིགས་སྣང་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། འཇིགས་སྣང་

མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ན། ཁོང་ང་རང་ཚོའི་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་བགྱི་རེད། ངས་པུ་གུའི་སྐབས་ལ་པ་ཕ་དང་

མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་གིན་རྩེ་གིན་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་ཕྱི་ཞུ་སྟངས་སྐོར་མང་པོ་གོ་མྱོང༌། རྒྱལ་པོའ་ིསྲི་ཞུ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་རིག་གནས་ཤིག་རེད། རིག་གནས་དེ་ལ་ང་མཁས་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཟེར་བ་མ་ཟད། ད་

དུང་དམ་ནཀ་གིས། རྒྱལ་པོར་སྲི་ཞུ་བྱ་ལུགས་ཐོག་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིཐུགས་ལ་འགྲོ་ཐབས་དང༌། དེའི་

སྤྱན་བསལ་ཆགས་པ་བྱས་ནས་གུས་ཞབས་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཁོ་ལ་བཤད་

པས། ཀར་ཊཀ་ཁོ་ནི་དམ་ནཀ་གི་སྤྱང་གྲུང་ལ་ཧ་ལས་ནས། གཉིས་ཀ་རྒྱལ་པོ་སེངྒེའི་ཚོགས་ཁང་

གི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།

 དེ་ནས་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གིས། ཁྱི་སྤྱང་དམ་ནཀ་ཁོ་ཡོང་བ་མཐོང་ནས། སྒོ་སྲུང་བ་ལ། 

ང་ཚོའི་བློན་པོ་ཟུར་པའི་བུ་དམ་ནཀ་ཁོ་མ་བཀག་པར་ངའི་ས་ལ་ལམ་སང་ཐོངས་ཤོག་ཅེས་ལབ། 

དམ་ནཀ་རྒྱལ་པོའ་ིཚོགས་ཁང་ནང་ལ་འབྱོར་ཏེ། པིངྒ་ལཀ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས་རང་གི་གདན་ཐོབ་

ལ་བསྡད། པིངྒ་ལཀ་གིས་ལག་པ་གཡོན་པ་བཀྱག་ནས་ཁོ་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱེད་བཞིན། དམ་ནཀ་

ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་གཞི་ནས་སླེབས་བྱུང༌། ནང་མི་ཚང་མ་བདེ་པོ་ཡིན་པས། དེ་རིང་

དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡོད་པས་ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། དམིགས་བསལ་

གྱི་ལས་ཀ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ན་ཡང༌། རྒྱལ་པོའ་ིའཁོར་གཡོག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱལ་པོར་

ཕན་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོ་སོས་རང་འགུལ་ངང་བཅར་དགོས་བགྱི་རེད། རྒྱལ་པོའ་ིམདུན་ལ་ཞབས་ཕྱི་

རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ཡོད་པ་ཚང་མ། རྒྱལ་པོའ་ིཆེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་

པོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་རྐྱང་ལ་ཞུ་འདོད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་

ན། ཨམ་ཆོག་བཞིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མི་འདྲ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཀྱང་དེ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཉར་

ཐུབ་བགྱི་རེད། ཨམ་ཆོག་དྲུག་གི་ནང་ལ་སླེབས་དུས་སྐད་ཆ་གསང་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཅེས་

བཤད་པ་དང༌། པིངྒ་ལཀ་གིས་ལམ་སང་སྟག་དང༌། གཟིག དོམ་ལ་སོགས་པའི་གཅན་གཟན་

ཚང་མ། ཚོགས་ཁང་གི་ཕྱི་ལ་འགྲོ་དགོས་པའི་བརྡ་བཏང་ནས། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་ཕྱི་ལ་སོང་ཚར་

བའི་རྗེས་ཚོགས་ཁང་དེ་ཁ་ཁུ་སིམ་པའི་དབེན་གནས་ནང་བཞིན་དུ་གྱུར་བའི་སྐབས་དེར། དམ་

ནཀ་གིས། སེངྒེའི་ཨམ་ཆོག་གི་འགྲམ་ལ་བཅར་ནས་དྲིས་པར། སྦྱིན་བདག ཁ་སང་ཁྱེད་རང་ཆུ་

འགྲམ་དུ་ཕེབས་དུས། ཆབ་མ་མཆོད་པར་ཕྱིར་ལོག་གནང་སོང་བས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་

ནམ། ཞེས༌དྲིས་དུས། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གིས། གད་མོ་དགོད་བཞིན། དེ་གང་ཡང་མ་རེད་ཟེར། ཡང་
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དམ་ནཀ་གིས། རྒྱལ་པོ། གལ་ཏེ་བཀའ་མོལ་དེ་གཡོག་པོ་ང་ལ་གསུངས་མ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་

ནི། ང་ལ་མ་གསུངས་རོགས་གནང༌། སྐད་ཆ་ཚང་མ་གཞན་ལ་བཤད་དགོས་པ་ག་ནས་ཡོད། སྐད་

ཆ་ཁ་ཤས་རང་གི་ཟླ་བོ་དང་བུ་ལ་ཡང་བཤད་མི་འོས་པས། གལ་ཏེ་ཟླ་བོ་དང་བུས་ཉན་འདོད་བྱས་

ན་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ལབ། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ་ཁོ་སྤྱང་མདོག་ཁ་པོ་ཞིག་

འདུག ཁོ་ལ་སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ན་མ་འགྲིག་པ་གང་ཡང་མེད་བསམས་ནས། དམ་

ནཀ སྐད་ཆ་དེ་ཁྱོད་རང་ལ་གསང་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ངས་བཤད་ཆོག ཁ་སྔོན་ཆུ་འཐུང་

བར་འགྲོ་དུས་རྒྱང་ནས་འུ་་་་འུང་་་༌། ཟེར་བའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གྲགས་སོང༌། དེ་ཁྱོད་རང་ཚོས་ཀྱང་

གོ་ཡོད་ཤག་རེད་ཟེར་བར། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག འུ་་་་འུང་་་༌། ཟེར་བའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གོ་

ད་གོ་བྱུང༌། ཡིན་ནས་དེར་ག་རེ་ཡོད་རེད། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ་དེའི་སྐད་རྫིག་པོ་འཇིགས་

སྣང་ཚ་པོ་འདི་འདྲ་ཡོད་དུས། སེམས་ཅན་སྟོབས་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་གཏན་གཏན་ཡོད་

པ་འདྲ། ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ལ་གཅན་གཟན་སྟོབས་ཆེན་གཞན་པ་གཅིག་སླེབས་ཚར་བཞག 

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ས་ཆ་གཞན་ལ་བྲོས་འགྲོ་རྩིས་ཡོད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། 

སྦྱིན་བདག སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་རང་ལ་ཞེད་སྣང་བྱས་ཏེ་རང་གི་རྒྱལ་ས་ཡང་གཡུགས་ནས་བྲོས་ན་

ནི། ཁྱོན་ནས་མ་འགྲིག་པ་རེད། སྐད་ཆེན་པོ་ཐོན་ས་རིགས་མི་འདྲ་བ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད། རྔ་

བོ་ཆེ་བྷེ་རཱི་དང༌། ཝེཎུ། ཝཱི་ཎཱ། མྲྀདངྒ། པ་ཊཧ། ཀཱཧ༌ལཱ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་དང༌། དུང་དཀར་དང༌། 
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དུང་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་སྐད་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཞེད་མཁན་སུ་ཡང་མེད། ཤིང་ནགས་

འདིའི་ནང་ཁྱེད་རང་གི་ཕ་མེས་མང་པོས་སྐུ་ངལ་ཚད་མེད་བསྐྱོན་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་མྱོང་ཡོད་

པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་གི་རྒྱལ་ས་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ས་ཡག་པོ་དེ་བཞག་

ནས་ཕྱི་ལ་རྩ་བ་ནས་ཕེབས་ཉན་གྱི་མ་རེད། དེ་ལས་འུ་་་་འུང་་་༌། ཟེར་བའི་སྐད་དེ་ཡང་སྙིང་ག་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་མིན་རྩད་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡི་རེད། རྔ་བོ་ཆེ་ཞེས༌པ་དེ་སྐད་ཆེ་ཡང༌། ལྕེ་སྤྱང་གོ་མཱ་

ཡུ་ཡིས། རྔའི་ཁོག་པའི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གཞི་ནས་ཧ་གོ་བ་རེད། 

ཅེས་ལབ་དུས། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གིས། བྱས་ན་གོ་མཱ་ཡུ་ཟེར་མཁན་དེ་རྔའི་ནང་ལ་འཛུལ་བའི་གཏམ་

རྒྱུད་དེ་ང་ལ་གཅིག་ཤོད་དང༌། ཞེས༌ལབ་པས། དམ་ནཀ་གིས། ཡོང་ང༌། བྱས་ན་ཁྱེད་རང་རིག་པ་

བསྒྲིམས་ནས་གསོན་ཨ། ཟེར་ནས་ཡང་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །

རྔའི་ཁོག་པ།

ཐེངས་མ་གཅིག་གོ་མཱ་ཡུ་ཟེར་བའི་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་གྲོད་ཁོག་ཞེ་དྲག་ལྟོགས་པ་

དང༌། ཁ་ཡང་སྐོམ་ནས་ཤིང་ནགས་ནང་འཁྱམ་འགྲོ་དུས། ཁོ་དམག་བརྒྱབ་

ཤལ་གྱིས་ས་སྟོང་ཞིག་ལ་སླེབས། དེར་དམག་དཔུང་གཉིས་འཛིངས་ནས་

དམག་ཐག་ཆོད་ཙམ་ཡིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེར་རྔ་ཆེན་ཞིག་ལུས་ནས། 

དེ་ལ་ཤིང་བིལ་བའི་སྡོང་པོའ་ིཡལ་ག་ལྷགས་པས་བསྐུལ་ནས། བིལ་བའི་

འབྲས་བུ་རྔ་ལ་ཐེབས་ཏེ་སྐད་ཆེན་པོ་རྒྱག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་དེ་གོ་ནས་

གོ་མཱ་ཡུ་ཞེ་དྲག་ཞེད་ནས། འདི་འདྲའི་གཅན་གཟན་སྐད་འཇིགས་སྣང་ཚ་པོ་

མཐོང་མ་མྱོང༌། ད་འདི་ནས་བྲོས་དགོས་བསམས། ཡང་ཁོས། ལམ་སང་

དངངས་སྐྲག་དང༌། དགའ་པོ་ག་རེ་བྱུང་ན་ཡང་ལས་ཀ་ཧ་རེ་ཧོ་རེ་བྱེད་རྒྱུ་

མི་འདུག དེ་ལས་སྔོན་ལ་ཞེད་སྣང་ཡོང་སའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས་

བསམས་ནས། ག་ལེ་ག་ལེར་སྐད་དེ་ག་ནས་ཡོང་བ་དེ་གར་སོང་དུས། སྐད་

དེ་ཡོང་ས་དང་ཐག་ཉེ་པོར་སླེབས་དུས་རྔ་ཆེན་པོ་དེ་ལ། བིལ་བའི་ལྕུག་ཕྲན་

གྱིས་བརྡུངས་ནས་སྒྲ་ཐོན་པ་མཐོང་བ་དང༌། གོ་མཱ་ཡུ་ཁོས་ལག་པས་བཞུས་
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པ་དང༌། སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོན་པ་དང༌། ཁོ་ཏོག་ཙམ་འདྲོགས། ཡང་བསྐྱར་

བཞུས་པ་དང༌། སྐད་ཙམ་མ་གཏོགས་གནོད་པ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཤེས། ཁོས་

འདི་ནི་གཅན་གཟན་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། འདིའི་གཟུགས་པོ་ཆེན་པོ་

ཤ་ཡང་རྒྱགས་པ་ཞིག་འདུག འདི་བཟས་ན་ཉི་མ་ཁ་ནས་ལྟོགས་པ་མི་འདུག 

འདིའི་ནང་ལ་ཤ་ཁྲག་དང༌། ཚིལ་ལུ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་ནས། རྔའི་

སྒང་ལ་གཡོགས་པའི་པགས་པ་ལ་སོ་བརྒྱབ་དུས་པགས་པ་མཁྲེགས་པོ་ཞེ་

དྲག་ཡོད་ཙང་སོ་གཉིས་ཆག་ན་ཡང༌། ཁོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ཨི་ཁུང་

ཞིག་འབིགས་ཐུབ་པ་རེད། ད་དུང་ཁོས་ཨི་ཁུང་དེ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། ཁོ་རྔའི་

ཁོག་པའི་ནང་འཛུལ་པ་དང༌། ཤ་ཁྲག་དང་ཚིལ་ལུ་ཕར་བཞག སྟོང་པ་སྟོང་

རྐྱང་སོང་ཙང༌། ཁོ་ཧོན་ཐོར་པ་རེད། 

 བྱས་ཙང༌། སྐད་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ལ་འཇིགས་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད་ཟེར་ཞུ་བགྱི་

ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ ངའི་རོགས་པ་ཚང་མ་ཡང༌། སྐད་དེ་ལ་ཞེད་

ནས་ཤིང་ནགས་ནས་བྲོས་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བགྱི་འདུག ད་ཁོང་ཚོ་ལ་བློ་ཁོག་ག་འདྲ་ཟེར་བསླབ་
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དགོས་པ་རེད། ཅེས་པར། དམ་ནཀ་གིས། འདི་ཁོང་ཚོ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྦྱིན་བདག་གིས་

ག་རེ་བྱེད་པ་གཡོག་པོ་ཚོས་བྱེད་བགྱི་ཡོད། སྦྱིན་བདག་ག་འདྲ་ཡོད་པ། གཡོག་པོ་ཡང་དེ་རང་

ཡོད་པ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་རེད། དེ་ལས་ཁྱེད་རང་ཉི་མ་ཁ་ཤས་བརྟན་པོ་བྱས། སྡུག་

རུས་བྱས་ལས་ཀ་གནང༌། ངས་མགྱོགས་པོ་སྐད་དེའི་བཟོ་བལྟ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་བལྟས་ནས་

སླེབས་ཡོང་ཟེར་དུས། པིངྒ་ལཀ་གིས། ཁྱོད་རང་ཕ་གིར་འགྲོ་ནུས་པ་འདུག་པས་ཟེར་བ་དང་། དམ་

ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག་གི་བཀའ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གཡོག་པོའ་ིལས་ཀ་ཡིན་ཙང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་བཀའ་

ཡོད་ན་མེ་དང་ཆུའི་ནང་ལ་མཆོང་ཆོག་ཆོག་ཡིན༌ཞེས་ལབ་པ་དང་། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ ག་

ལེར་རྒྱུགས། ཁྱོད་རང་ལམ་ག་ལ་བཀྲ་ཤིས་པ་ཡོང་བར་ཤོག ངའི་སྨོན་ལམ་འདི་རང་ཡིན་ལབ། 

དམ་ནཀ་གིས་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས། གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་ཀྱི་སྐད་ག་ནས་གོ་བ་དེའི་

ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དམ་ནཀ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། སེངྒེའི་བསམ་པ་ལ། ངས་དམ་ནཀ་ལ་ཡིད་

ཆེས་ནས། སེམས་ནང་གི་སྐད་ཆ་སྦས་གསང་མེད་པར་བཤད་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང༌། ཁོས་དེ་

འདྲ་ཞིག་ནས་ཁེ་བཟང་ཞིག་ལེན་ནས་གཞན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན། ངའི་ཐོག་ལ་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུའི་

ཁོག་པ་བརྒྱངས་ནས་གྲ་མ་འགྲིག་ཡོང་བགྱི་རེད། ཡང་ཁོའ་ིཔ་ཕ། ངའི་བློན་པོའ་ིགོ་ས་ནས་ཕབ་པ་

ཞིག་རེད། ཐེངས་གཅིག་གོ་ས་ཐོབ་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་པའི་གཡོག་པོ་དེ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཡུལ་
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མ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་དམའ་ཕབ་པ་དེའི་ལན་སློག་རྒྱུའི་སྐབས་འཚལ་ནས་བསྡད་བགྱི་རེད། བྱས་

ཙང༌། ས་ཆ་ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས། དམ་ནཀ་སྒུག་དགོས་བསམས་ནས། ཁོ་རང་གཅིག་

པུར་དམ་ནཀ་ཡོང་བགྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་གིན་བསྡད་པ་རེད། 

 དམ་ནཀ་གིས། སཾཇཱི་ཝཀ་གི་སྐད་ཉན་གིན་ཉན་གིན་ཁོའ་ིའགྲམ་ལ་སླེབས་དུས། ཁོ་ནི་

གཅན་གཟན་འཇིགས་སྣང་ཚ་པོ་མ་ཡིན་པར། གླང་གོག་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས། དམ་

ནཀ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས། ད་ཡིན་ན་ངས། ཆིངས་སྒྲིག་རྒྱུའི་སྲིད་ཐབས་བྱས་ནས། པིངྒ་ལཀ་ཁོ། 

ཏན་ཏན་ང་རང་དབང་འོག་ལ་བསྡུ་བགྱི་ཡིན། དཀའ་ངལ་གྱིས་མནར་པའི་རྒྱལ་པོ་ཚོ། བློན་པོ་ཚོའི་

ལག་པ་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས། པིངྒ་ལཀ་རྩ་ལ་ལོག་ཡོང་དུས། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གིས་ཁོ་

གཅིག་པུ་ཡོང་པ་མཐོང་བ་དང༌། བློ་བདེ་པོ་བྱུང་ནས། དམ་ནཀ ཁྱེད་རང་གིས་གཅན་གཟན་ཁོ་མཐོང་

བྱུང་བས་ཟེར་དྲིས་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག ཁྱེད་རང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་མཐོང་བྱུང་ཟེར་

ལབ་པ་རེད། པིངྒ་ལཀ་གིས། དངོས་གནས་ཨེ། ཞེས་ཧ་ལས་མདོག་བྱས་པར། དམ་ནཀ༌གིས། སྦྱིན་

བདག་གི་མདུན་ལ་མི་བདེན་པ་བཤད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་ལྷ་ལ་ཆ་བཞག་བགྱི་ཡོད་

ཙང༌། ལྷ་ལ་རྫུན་ག་ནས་ཞུ་ནུས་ཟེར་ལབ་པ་དང༌། པིངྒ་ལཀ་གིས། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོ་ཏན་ཏན་མཐོང་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ། ཡ་མཚན་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད། ཁོས་ཁྱོད་རང་མ་བསད་པ་དེ་ཡང༌། ཡ་མཚན་རྒྱུ་གང་

ཡང་མི་འདུག མི་ཆེན་པོ་ཚོས་དགྲ་སྟོབས་ཆེན་ལ་འཛིངས་པ་མ་གཏོགས། སྐྱོ་པོ་དང་གཉོམ་ཆུང་
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ལ་བྱེད་བགྱི་མ་རེད། རླུང་ཤ གས་ཆེན་རྒྱག་དུས་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་བཅག་པ་མ་གཏོགས། རྩྭ་ལ་གང་

ཡང་མི་བྱེད་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག ང་གཉོམ་ཆུང་ལོས་

ཡིན། ཁྱད་པར་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱེད་རང་ལ་ཐུགས་འདོད་ཡོད་ན། ངས་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་

ཁོ་ཁྱེད་རང་གི་ཞབས་ཕྱི་གཉོམ་ཆུང་ཞིག་བཟོས་ན། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། པིངྒ་ལཀ་གིས། དབུགས་

རིང་ཞིག་བཏང་ནས། དམ་ནཀ དེ་ག་འདྲ་ཟེར་ཡོང་བགྱི་རེད། ཅེས་དྲིས་པར། དམ་ནཀ་གིས། བསམ་

བློའ་ིཤ གས་ཀྱིས་ཚང་མ་ཡོང་ཐུབ་བགྱི་རེད། མཚོན་ཆ་ཤ གས་ཆེན་པོས་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་ཀ་

ཡང༌། བསམ་བློ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་པས། པིངྒ་ལཀ་གིས། གལ་ཏེ་

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་རང་ངའི་བློན་པོ་གཙོ་བོ་ལ་བསྐོ་བགྱི་ཡོད། དེ་རིང་ནས་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ལེགས་སྐྱེས་སྤྲད་རྒྱུ། ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཚང་མའི་དབང་ཁྱོད་རང་ལ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། 

བྱས་ཙང༌། དམ་ནཀ་ཁོ་པིངྒ་ལཀ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པའི་རྗེས་ལ། གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་འགྲམ་ལ་

ཕྱིན་ནས། གཏམ་འདོད་དང་བཅས། ཝ༌ཡེ། གླང་གོག་གོབ་ཏོ། ངའི་བདག་པོ་པིངྒ་ལཀ་གིས། ཁྱོད་

རང་ཤོག་ཟེར་གསུངས་བྱུང༌། ཁྱོད་ཆུའི་འགྲམ་འདིར་ག་རེ་བྱས་ནས། དོན་མེད་པར་སྐད་ངན་འུང་

སྒྲ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པས། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། པིངྒ་ལཀ་ཟེར་ན་སུ་རེད། ཅེས་

དྲིས་དུས། དམ་ནཀ་་གིས་པིངྒ་ལཀ་ཤེས་བགྱི་མེད་པས། འོ་ན་ཁྱུག་ཙམ་སྒུག་དང༌། ཁོང་གི་སྟོབས་

ཤགས་ཧ་གོ་བགྱི་རེད། ཤིང་ནགས་ཀྱི་གཅན་གཟན་ཚང་མའི་བདག་པོ་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ནི། ཕ་གིར་

སྡོང་གི་གྲིབ་ནག་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དེ་གོ་ཙང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་ཞེད་ནས་

བླ་སྐམ་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོ་རིལ་གྲབས་རིལ་གྲབས་བྱས་ནས། དམ་ནཀ་གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། 

གྲོགས་པོ་ཁྱོད་རང་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་བཟོ་འདུག གལ་ཏེ་ང་ཕ་གིར་འཁྲིད་འདོད་ཡོད་ན། སྔོན་

ལ་ཁྱོད་རང་གི་བདག་པོ་ལ། ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་ལེན་རོགས་གྱིས་དང༌། དེ་ནས་ང་ཁྱོད་

རང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། གྲོགས་པོ་རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་

པ་རེད། ཁྱེད་རང་འདིར་སྡོད་ཨང༌། ངས་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་ལེན་ནས། ད་ལྟ་རང་སླེབས་ཡོང་ཟེར་

ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་དམ་ནཀ་ཁོས། པིངྒ་ལཀ་གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། སྦྱིན་བདག ཁོ་སྲོག་ཆགས་

དཀྱུས་མ་རེད་མི་འདུག ཁོ་ནི་ལྷ་ཆེན་པོའ་ིཆིབས་པ་དེ་ཡིན་ཟེར་ནས། ངས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་དང༌། 

ཁོས་ལྷ་ཆེན་པོ་མཉེས་པོ་བྱུང་ནས། ང་ཡ་མུ་ནཱའི་ཆུ་འགྲམ་གྱི་རྩྭ་སོས་པ་སྔོན་པོ་དེ་ཚོ་ཟ་ཁར་བཏང་

གནང༌། ད་དུང་ལྷ་ཆེན་པོས། ཤིང་ནགས་འདི་ཡོངས་རྫོགས་ཁྱོད་རང་འགྲོ་ས་དང་རྩེད་མོ་རྩེད་ས་ལ་

གཡར་པོ་གནང་བྱུང་ཟེར་བགྱིས་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ དྲང་པོ་བཤད་བགྱི་

ཡོད་པས། ལྷ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབ་པར། ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ལ་དོགས་གཟོན་མེད་པར་

འཁྱམ་ནུས་མཁན་གླང་རྒོད་ག་བར་ཡོད། དེ་ནས༌དམ་ནཀ་ཁྱོད་རང་གིས་ལན་ག་རེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་

པས། ཞེས་ནན་ཏན་དྲིས་པར། དམ་ནཀ་གིས། ངས༌ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ལ། ལྷ་མོ་ཅཎྜི་ཀ་གཏུམ་
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མོའ་ིཆིབས་པ་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ནི། སྔ་མོ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་

གནང་བགྱི་རེད། ཁྱོད་རང་ཡང་ཁོང་གི་སྐུ་མགྲོན་བྱས། སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་འཆམ་འཆམ་ལ་ཕྱིན་ན་

འགྲིག་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན། ཡང་པིངྒ་ལཀ་གིས། དེ་ནས་ཁོས་ག་རེ་ཟེར་བགྱི་འདུག་པས། 

ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། ཁོས་སྐད་ཆ་འདི་ངོས་ལེན་ནས། ད་དུང༌། རང་གི་བདག་པོ་ནས་

སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་ཞུས་ཤོག་དང༌། ང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བགྱིས། ད་སྦྱིན་བདག་

གིས་གང་གསུངས་པ་དེ་རང་ཞུས་ཆོག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གི་སྐད་ཆ་གོ་ནས། པིངྒ་ལཀ་

ཞེ་དྲག་དགའ་ནས། དམ་ནཀ ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་ཡག་པོ་བཤད་བཞག ངའི་སེམས་ནས་བསམ་པ་

ནང་བཞིན་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་བཤད་བཞག ད་ཁོང་ལ་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་བཀའ་ཤོག་སྤྲད་ནས་ངའི་འགྲམ་ལ་

མགྱོགས་པོ་ཁྲིད་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། 

 དམ་ནཀ༌སཾཇཱི་ཝཀ་རྩ་ལ་འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ། ཁོའ་ིབསམ་པའི་ནང༌། སྦྱིན་བདག་དེ་

རིང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སོང༌། སྐད་ཆ་སྐད་ཆའི་ངང་ནས། ངས་ཁོང་དགའ་པོ་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་

རིང་ང་ལས་ལྷག་པའི་བསོད་བདེ་ཆེན་པོ་སུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམས་པ་རེད། དེ་ནས༌སཾཇཱི་

ཝཀའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། དམ་ནཀ་གིས། ཚུལ་མཐུན་བྱས་ནས། གྲོགས་པོ། ངའི་སྦྱིན་བདག་

གིས་ཁྱོད་རང་ལ་སྲོག་སྐྱོབ་བཀའ་ལན་གནང་བྱུང༌། ང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ། ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་

རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལ་སླེབས་ནས་གཏམ་འདོད་ལ་མ་ཤོར་བ་བྱས། ང་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་མུ་མཐུད་

ནས་བཞག ང་རང་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་ལ་བལྟ་གིན་བལྟ་གིན་སྲིད་དོན་བྱས་ནས། ང་རང་གཉིས་

མཉམ་པོར་རྒྱལ་པོའ་ིདཔལ་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤྱད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལབ་ནས། ཁོང་གཉིས་པིངྒ་ལཀ་གི་

རྩ་ལ་འགྲོ་དུས། པིངྒ་ལཀ་གིས་སོར་མོའ་ིརྒྱན་ཆ་ཡོད་པའི་ལག་པ་གཡོན་པ་བཀྱགས་ནས། སཾཇཱི་

ཝཀ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཟེར་ཕེབས་བསུ་ཞུས། ཁྱེད་རང་མི་མེད་པའི་ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ལ་

ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་བས་ཞེས་དྲིས་པ་རེད། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་བཤད་པ་དང༌། པིངྒ་

ལཀ་གིས་ཚང་མ་ཉན་ནས། གྲོགས་པོ། ཞེད་སྣང་མ་བྱེད་ཨང༌། ཤིང་ནགས་འདི་ངའི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། 

བྱས་ཙང༌། ངའི་དཔུང་པའི་འོག་ལ་བསྲུང་པའི་ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ལ། ཁྱོད་རང་གི་སྤུ་རྐང་གཅིག་

ལ་ཡང༌། སུ་གང་གིས་གནོད་བསྐྱལ་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། རྟག་པར་ང་དང་མཉམ་དུ་སྡོད། 

ཤིང་ནགས་ནང་གཅན་གཟན་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་དང༌། ནགས་ཚལ་ལ་ཕར་ཚུར་

འཁྱམ་ནས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ། ད་དུང་ཁྱོད་རང་ནི། ཤ་

མི་བཟའ་མཁན་རེད། ཅེས་ལབ་པ་རེད། སེངྒེ་དང་གླང་གྲོགས་པོ་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་

རིང་ལ། ཁྱི་སྤྱང་ཀར་ཊཀ་དང་དམ་ནཀ་གིས་ཤིང་ནགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བྱེད་ཀྱིན་བསྡད། པིངྒ་ལཀ་ནི། 

སཾཇཱི་ཝཀ་དང་གཤིབ་ནས་ཁོ་རང་ཡང༌། གྲོང་ཁྱེར་བདེ་ཐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས། སཾཇཱི་ཝཀ་སྲོག་

ཆགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། སེངྒེ་ཁོས་སཾཇཱི་ཝཀ་ལ་གུས་ཞབས་དང༌། ཁོ་རང་ཡང༌སཾཇཱི་
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ཝཀ་ནང་བཞིན་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། 

 ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་རང་ནས། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ལ། སཾཇཱི་ཝཀ་གི་གཤིས་ཁ་བཟང་པོའ་ི

གཤིས་ཁ་བགོས་ནས། པིངྒ་ལཀ་གིས་ཤིང་ནགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚང་མ་སྣང་མེད་ལ་བཞག་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས། དོན་དག་དྲི་བ་ག་རེའི་ཐོག་ལ་ཡང༌། པིངྒ་ལཀ་མཉམ་དུ་སཾཇཱི་ཝཀ་མཐའ་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་

བྱས། ཀར་ཊཀ་དང་དམ་ནཀ་གཉིས་དེའི་ནང་ཚུད་ཐུབ་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་སེངྒེའི་

སེམས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་དེས། དམ་ནཀ་གི་ཁོག་པ་ལ་མེ་འབར་ནས། སཾཇཱི་ཝཀ་གི་ཡར་རྒྱས་

བཟོད་ཐུབ་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སེངྒེ་དང་གླང་གཉིས་གྲོགས་པོ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ངན་པ་ཞིག་ནི། 

སེངྒེ་རི་དྭགས་རྔོན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་ལྷོད་ཡངས་བྱས་ཙང༌། དུས་རྒྱུན་ཀར་ཊཀ་དང་དམ་ནཀ་གཉིས་

སེངྒེའི་ཟ་འཕྲོ་ཤ་ལྷག་མས་འཚོ་ཐུབ་ན་ཡང༌། ད་ཤ་ཟ་འཕྲོ་ལྷག་མ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཙང༌། ཀར་ཊཀ་

དང་དམ་ནཀ་གྲོད་ཁོག་སྟོང་པར་ལུས་གྲབས་བྱས་ནས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ཐབས་འཚོལ་རྩིས་བྱེད་

བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དམ་ནཀ་གིས། ཇོ་ཇོ་ཀར་ཊཀ ལས་ཀ་འདི་དོན་མེད་ཆགས་སོང༌། ང་རང་སེངྒེའི་

མདུན་ལ་གཙོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་འཆར་གཞི་འདི་བཏིང་བ་ཡིན། འདི་གའི་དོན་དག་ལ་སཾཇཱི་

ཝཀ་ཁོ་སེངྒེ་དང་ངོ་ཤེས་བཟོས། ད་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནས་ཡོང་ཉེན་འདུག སཾཇཱི་ཝཀ་

དང་ཐུག་པ་ནས་བཟུང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་ང་རང་གཉིས་ཀྱིས་མ་ཚད། ཁོས་ནགས་ཚལ་གྱི་སེམས་

ཅན་ཚང་མ་དང༌། ཁོ་རང་གི་ལས་ཀ་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་བརྗེད་ཚར་བཞག ཅེས་ལབ་པར། ཀར་ཊཀ་གིས། 

དམ་ནཀ ཡིན་ན་ཡང་འདི་སུས་བྱས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོང་གཉིས་ཐུག་འཕྲད་

བཟོས་ནས། ད་ཁོང་གཉིས་དགྲ་ཆགས་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ། ད་ཁྱོད་རང་རང་གིས་ཐབས་བྱེད་དགོས་
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པ་རེད། ཅེས་ལན་བརྒྱབ་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། སུས་མཉམ་པོ་མཐུན་པ་བཟོ་ཐུབ་མཁན་དེས། 

ཁ་འཕྲལ་ནས་དགྲ་ཡང་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་རེད། ཅེས་པ་དང་། ཀར་ཊཀ་གིས། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་གཅིག་

གིས༌དཀྲུག་བགྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ན་ནི། དེ་ཁྱོད་རང་ལ་བཀྲ་ཤིས་པོ་ཡོང་བགྱི་མ་རེད་དོ། །ཞེས་ཉེན་བརྡ་

བཏང་བར། དམ་ནཀ་གིས། ང་རྩེད་མོ་བ་ཐེབས་ཆག་ཅིག་མིན་ཙང༌། མནན་རྒྱུ་བསླང་རྒྱུ་ཚང་མ་ངས་

ཤེས་བགྱི་ཡོད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཀར་ཊཀ་གིས། ང་ནི་ད་དུང་ཞེད་བགྱིས། སཾཇཱི་ཝཀ་བློ་གྲོས་ཅན་

རེད། ཁོས་དཀྲུག་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་བགྱི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། ཇོ་ཇོ། ངའི་བློ་གྲོས་

མཁས་པ་འདིས་ཚང་མ་ཡོང་བ་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་རེད། དཔེར་ན། ཕོ་རོག་མོ་ཞིག་གིས་རིགས་པ་བཏང་

ནས། གསེར་གྱི་ཕྲེང་བས་དུག་སྦྲུལ་ནག་པོ་བསད་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཀར་ཊཀ་གིས། བྱས་ན་སྒྲུང་

དེ་ང་ལ་ཤོད་དང༌། ཟེར་བས་དམ་ནཀ་གིས་ཕོ་རོག་དང་སྦྲུལ་གྱི་སྒྲུང་དེ་ཁོ་ལ་བཤད་པ་རེད། 

ཕོ་རོག་དང་དུག་སྦྲུལ།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕོ་རོག་ཕོ་མོ་གཉིས་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཤིང་དེའི་ཁོག་པའི་ནང་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞིག་ཀྱང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། སྦྲུལ་

དེས་ཕོ་རོག་གི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོ་གཤོག་པ་མ་སྐྱེས་གོང་ནས་བཟའ་བགྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེས་ཁོང་གཉིས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང༌། མཐའ་མ་

དེར་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚོ། ཤིང་སྡོང་གཞན་ཞིག་གི་འོག་ལ་སྡོད་

མཁན་ཁོ་རང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། སྦྲུལ་ཡོད་སའི་ཁྱིམ་

ལ་བསྡད་ན་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། 

ཁྱི་སྤྱང་དེས་ཁྱེད་གཉིས་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། དེ་ཐབས་མཁས་པོ་བྱས་ན་ཡོང་

གི་རེད། དགྲ་ལ་ཐབས་མཁས་པོ་བྱས་ན་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་

རེད། དཔེར་ན། ཐེངས་གཅིག་ཆུ་བྱ་བ་གུ་ལཱ་ཞིག་གིས༌ཉ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་

ཚང་མ་བཟས་ནས། ད་དུང་ཡང་འདོད་པ་ཚ་དྲགས་པའི་དབང་གིས། ཁོ་ལ་

སྦལ་པ་ཞིག་ལག་པར་ཐེབས་ཀྱང་། སྦལ་པས་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་བ་གུ་ལཱ་

བསད་པ་ལྟ་བུ་རེད་ཅེས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། ། 
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བ་གུ་ལཱའི་སྨྱུང་གནས། 

ནགས་ཚལ་ཞིག་གི་ནང་ལ། ཉ་མང་པོས་ཁེངས་བསྡད་པའི་རྫིང་ཞིག་གི་ནང་

ལ་ཆུ་བྱ་བ་གུ་ལཱ་ཞིག༌ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་ཉ་བཟའ་ཁར་ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང༌། རྗེས་ལ་ཁོ་རྒད་པོ་ཆགས་ནས་ཉ་ཟིན་ཐུབ་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 

དེ་འདྲའི་ངང་ལ་ཁོ་ལྟོགས་དྲགས་ནས། ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་རང་རྒས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གྱིས་ངུས་ནས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ༌སྦལ་པ་ཞིག་དེར་ཡོང༌། ཁོས་བ་

གུ་ལཱ་བར་མ་ཆད་པ་ངུས་པ་མཐོང་ཙང༌། ཁོས། ཨ་ཞང༌། དེ་རིང་ཁྱོད་རང་

སྔོན་མ་ནང་བཞིན་སྐྱིད་པོ་བྱས་ལྟོ་མ་བཟས་པར། མིག་ཆུ་བཏང་ནས་བསྡད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། བ་གུ་ལཱས། གྲོགས་པོ། 

ཁྱོད་རང་གིས་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད། དེང་སང་ངས་སྨྱུང་གནས་སྲུང༌གི་ཡོད། 

ད་ནི་ཉ་ཤ་ཟ་རྒྱུ་ཡང་རྦད་དེ་སྤངས་པ་ཡིན། ད་ནི་ཉ་འགྲམ་ལ་ཡོང་ན་ཡང་འཇུ་

བགྱི་མེད་ལབ་པ་དང༌། སྦལ་པ་ཁོས། ཨ་ཞང་འདི་འདྲ་འདོད་པ་སྤངས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པ་དང༌། བ་གུ་ལཱས། གྲོགས་པོ། དེ་ནི། ང་

རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་སྐྱེས། པུ་གུའི་དུས་ནས་འདིར་བསྡད་ཙང༌། འདིའི་ནང་ལ་

སྡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་ལ། ད་མི་ཚེ་ཡང་འདིར་འཁྱོལ་འགྲོ་བགྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ཉེ་ཆར་གོ་རྒྱུ་ལ། ད་ལོ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

རིང་ལ་ཆར་པ་མ་བབས་པར། དུས་ངན་མུ་གེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བགྱི་ཡོད་འདྲ། 

ཞེས་བཤད་པ་དང་། སྦལ་པ་དེས། ག་ནས་གོ་བྱུང་བས། ཞེས་དྲིས་པར། བ་

གུ་ལཱས། རྩིས་པ་ཞིག་གིས། རྒྱུ་སྐར་སྤེན་པ། སྐར་མ་རོ་ཧི་ཎིའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ནས་བརྒྱུད་བྱས་སྐར་མ་ངན་པ་ཞིག་དང་ཐུག དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་
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ཆར་པ་བབ་བགྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་བྱུང༌། གཞི་ནས་ས་འདིའི་སྒང་ལ་སྡིག་

པ་བྱས་དྲགས་ཙང༌། ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་པུ་གུ་ཡང་མ་བཟས་ཙམ་རེད། རྫིང་

འདིའི་ནང་ལ་ནི། ཆུ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་ཙང་མགྱོགས་པོ་སྐམ་འགྲོ་བགྱི་རེད། 

བྱས་ཙང༌། འདིའི་ནང་པུ་གུའི་དུས་ནས། འདི་ཙམ་དགའ་པོ་ཉེ་པོ་བྱས་ནས་

གཤིབས་པ་ཚང་མ་དང་འབྲལ་འགྲོ་བགྱི་རེད་བསམས་ནས་ངུ་ཤོར་བྱུང༌། སྨྱུང་

གནས་འདི་ཡང་ངས་འདི་གའི་དོན་ལ་བྱེད་བགྱི་ཡོད། ཟེར་དུས། སྦལ་པ་དེས། 

ད་ག་རེ་བྱས་ན་དགའ་བགྱི་རེད། ཅེས་དྲིས་པར། བ་གུ་ལཱས། ད་རྫིང་གཞན་
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པའི་སེམས་ཅན་ཚང་མས་རྫིང་རྙིང་པ་བཞག་ནས། ཆུ་ཆེན་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་

ཕྱིན། སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཚོ་ནི་རང་རང་གིས་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཡང༌། ཆུང་བ་ཚོ་

ལ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་འདྲ། བསོད་བདེ་སྐམ་པ་ཞིག་ལ། ཆུ་འདིའི་ནང་གི་སྲོག་

ཆགས་ཚོས་ནི། གང་ཡང་ཡོང་བགྱི་མེད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་བསྡད་ཙང༌། དེའི་

དོན་ལ་ངུ་ཤོར་བགྱིས། ད་ཁོང་ཚོའི་རིགས་རྒྱུད་ཆད་འགྲོ་བགྱི་རེད། གང་དྲག་

ཅེས་ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས་སྦལ་པ་ཁོས། བ་གུ་ལཱའི་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་འདི་གོ་ནས། ཉ་

གཞན་པ་ལ་ཡང་རྐྱེན་ངན་ཡོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཚང་མ་ལ་

ལན་འབྱོར་ནས། ཆུའི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཉ་དང་རུས་སྦལ་ཅི་དག་ཚང་མས་བ་

གུ་ལཱ་བསྐོར་ནས། ཨ་ཞང༌། ད་ང་ཚོ་སྐྱོབ་ཐབས་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེས་

དྲིས་པ་རེད། བ་གུ་ལཱས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། འདི་ནས་ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ལ། ཆུ་

མང་པོ་ཁེངས་པའི་ཆུ་རྫིང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཆེ་དྲགས་ནས་ལོ་ ༢༤ ཆར་

པ་མ་བབས་ན་ཡང༌། ཐན་པ་བརྒྱབ་པའི་དོགས་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཁྱོན་ནས་མི་
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འདུག གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ངའི་མཇིང་པ་ལ་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ན། ངས་

ཕ་གིར་འཁྲིད་བགྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་དེ་གོ་བ་དང༌། ཉ་ཚང་མ་དང་རུས་སྦལ་

ལ་སོགས་པ་ཆུའི་སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་བ་གུ་ལཱ་ལ། ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྐོར་

ནས། ཨ་ཞང་བ་གུ་ལཱ། ཨ་ཁུ་བ་གུ་ལཱ། ཇོ་ཇོ་བ་གུ་ལཱ། སྐུ་མཁྱེན། ང་སྔོན་ལ་

ཁྱེར་དང༌། ང་སྔོན་ལ་ཁྱེར་དང་ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་ནས། སྡུག་ཆགས་

ཁོས༌རེ་མོས་བྱས་ནས་རང་གི་སྒལ་པར་བསྡད་བཅུག དེ་ནས་ཆུ་རྫིང་ནས་ཐག་

རིང་ཙམ་ཞིག་ལ། རྡོ་ཕ་བོང་ཡོད་ས་ཞིག་ལ་ཁྱེར། དེར་སླེབས་པ་དང་རྡོའ་ིསྒང་

ལ་གཡུགས་ནས་བསད། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་དེ་ཚོ་བཟས། ཡང་ཚུར་ཡོང་ནས་ཉ་

གསར་པ་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་སྦལ་པ་དེས། བ་གུ་ལཱ་ལ། ཨ་ཞང༌། ཁྱེད་

རང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མཁན་སྔ་ཤོས་ནི་ང་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་བར་དུ་ང་

འཁྲིད་མ་བྱུང༌། ད་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་ཕ་གིར་སླེབས་པ་ཡོད། ད་ང་ཡང་བསྐྱལ་

རོགས་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། བ་གུ་ལཱས། སྦལ་པ་དེའི་སྐད་ཆ་གོ་བ་དང༌། ཉ་ཤ་

བཟས་བཟས་ནས་ཞེན་པ་ཡང་ལོག་སོང༌། ད་སྦལ་པའི་ཤ་ཟ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་རྙེད་

སོང༌། དེ་རིང་འདི་བཟའ་དགོས་བསམས་ནས། སྦལ་པ་དེ་མཇིང་པ་ལ་བཞོན་

བཅུག སེམས་ཅན་གྱི་བཤས་རྭའི་ཕྱོགས་ལ་ཁྱེར་འགྲོ་དུས། སྦལ་པ་དེས། ཐག་

རིང་པོ་ཞིག་ལ་ཉ་ཚོའི་རུས་གོག་རི་འདྲ་པོ་སྤུངས་པ་མཐོང་ནས། འོ། བ་གུ་ལཱ་

འདིས། འདོད་པ་འདི་ཁྱེར་ནས་ཚང་མ་འདིར་བསྐྱལ་པ་རེད་བསམས་ན་ཡང༌། 

སྦལ་པ་ཁོས་མ་ཤེས་པའི་ཁུལ་བྱས་ནས། ཨ་ཞང༌། ཆུ་ཡོད་ས་དེ་ཐག་རིང་ལོས་

རེད། ངས་སྐད་ཆ་དྲི་རྒྱུ་དེ་ནི། ངའི་ལྗིད་ཁོག་གིས་ཨ་ཞང་ཐང་ཆད་མེད་དམ་

བསམས་བྱུང་ཞེས་ལབ་པ་རེད། བ་གུ་ལཱས། ད་སྐད་ཆ་དངོས་གནས་བཤད་

ན་སྐྱོན་མི་འདུག་བསམས་ནས། སྐུ་ཞབས་སྦལ་པ་ལགས། ཆུ་རྫིང་གཞན་པའི་

སྐད་ཆ་དེ་བརྗེད་རོགས་གྱིས། དེ་རིང་བར་དུ་ངས། སྲོག་གི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི་

སྐོར་གྱིན་བསྡད་པ་ཡིན། ད་ཁྱོད་རང་གི་དུས་ལ་སླེབས་པ་རེད། མཐའ་གཞུག་
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འདིར་ལྷ་ཡོད་ན་དྲན་པ་གྱིས། ཁྱོད་རང་ཡང་རྡོ་མ་གིའི་སྒང་ལ་བརྡབས་ནས་

བསད། དེ་ནས་ངས་ཟ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བཤད་པ་དེ་གར། སྦལ་པ་ཁོའ་ིསོ་རྣོན་པོ་

དེས་བ་གུ་ལཱའི་རྐེ་ཕྲ་པོ་འཇམ་པོ་དེ་བཅད་པ་རེད། དེ་ནས་བ་གུ་ལཱ་བསད་པའི་

རྐེ་དེ་ཁྱེར་ནས་ག་ལེ་ག་ལེར་ཁོ་རང་གི་རྫིང་རྙིང་པ་དེར་སླེབས་དུས། ཁོའ་ིསྤུན་

སྐྱ་དང་གྲོགས་པོ་ཚང་མ་ཡོང་ནས། དེ་རིང་ཨ་ཞང་མ་ཡོང་བ་རེད་པས། ང་ཚོ་

ཚང་མ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་རྫིང་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་

ལབ་པ་དང༌། སྦལ་པ་ཁོས་གད་མོ་བགད་ནས། བ་གུ་ལཱ་ལྐུགས་པ་ཁོས། ཉ་ཚང་

མ་ཁྱེར་ནས་རྡོའ་ིསྒང་ལ་གཡུགས་ནས་བསད་ཚར་བཞག་ཟེར། སྦལ་པ་ཁོ་རང་

གིས་བཅད་པའི་བ་གུ་ལཱའི་རྐེ་དེ་བསྟན་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་བྱས་

སྡོད། ད་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས། ཁྱི་སྤྱང་གིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་པ་དང༌། ཕོ་རོག་གཉིས་པོས། 

གྲོགས་པོ། བ་གུ་ལཱ་འདི་ནང་བཞིན། སྦྲུལ་ཡང་བསད་ཐུབ་བགྱི་རེད་པས་ཞེས་

དྲིས་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་ཁོས། ད་འ་ོན་ལས་ཀ་འདི་གྱིས།  ཁྱོད་རང་གཉིས་གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིན། བཙུན་མོའ་ིསྐེ་ཕྲེང་དེ་འཁྱེར་ནས། སྦྲུལ་ཚང་

གི་འགྲམ་ལ་ཞོགས་དང༌། རྒྱལ་པོའ་ིདམག་མི་སྐེ་ཕྲེང་བཙལ་བར་ཡོང་ནས་སྦྲུལ་

བསད་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད། སང་ཉིན་དེར་ཕོ་རོག་མོ་དེས། རྒྱལ་པོའ་ི

ཕོ་བྲང་དུ་སོང་ཏེ་བཙུན་མོའ་ིགཟིམ་ཆུང་ནས༌སྐེ་ཕྲེང་འཁྱེར་ཏེ་འཕུར་བ་དང༌། 

རྒྱལ་པོས་གཟིགས་ནས་ལམ་སང་དམག་མི་ཚོ་ལ། ཕོ་རོག་རྗེས་འདེད་ཐོངས། 

ཞེས༌བཀའ་བཏང༌། ཕོ་རོག་མོ་དེས། སྐེ་ཕྲེང་དེ་སྦྲུལ་ཚང་གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་བཞག 

སྦྲུལ་དེས་སྐེ་ཕྲེང་མཐོང་ནས་རང་གི་གདེངས་ཀ་བརྐྱངས་ཏེ་སྐེ་ཕྲེང་ལེན་རྩིས་

བྱེད་སྐབས། རྒྱལ་པོའ་ིདམག་མི་ཚོས་མཐོང་ནས་སྦྲུལ་ལ་དབྱུག་པ་བཞུས་ཏེ་

བསད་པ་དང༌། སྐེ་ཕྲེང་དེ་བླངས་པ་རེད། ཉི་མ་དེ་ནས་བཟུང༌། ཕོ་རོག་བཟའ་

ཚང་གཉིས་ཀྱི་པུ་གུ་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། བྱས་ཙང་ངས། དགྲ་དེ་

ཐབས་མཁས་པོས་དབང་དུ་བསྡུ་དགོས་པ་རེད་ཟེར༌བགྱི་ཡོད་དོ། །
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 དེ་ནས་དམ་ནཀ་གིས་ཀར་ཊཀ་ལ། རིག་པའི་ཤ གས་དེ་སྟོབས་ཤ གས་ཚང་མའི་ནང་ནས་

ཆེ་ཤོས་རེད། བློ་དང་རིག་པ་ཡོད་ན། སྟོབས་དང་ལྡན་པ་རེད། བློ་གྲོས་མེད་པའི་སྟོབས་ནི་དོན་མེད་རེད། 

བློ་གྲོས་ཅན་གྱིས། བློ་གྲོས་མེད་པ་ཕམ་བཅུག་པ་ནི། རི་བོང་གཅིག་གིས་སེངྒེ་བསད་པ་ནང་བཞིན་རེད་

ཟེར་དུས། ཀར་ཊཀ་གིས། དེ་ག་འདྲ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས་འ་ོན་ཉོན་ཨཱ་ཟེར།

རི་བོང་བློ་ལྡན་དང་སེངྒེ།

སྔ་མོ་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་ནང་སེངྒེ་བྷཱ་སུ་རཀ་(Hkklqjd)ཟེར་མཁན་

ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཙང༌། ཁོས་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་གང་

བྱུང་བྱས་ནས། རི་དྭགས་ཤ་བ་དང༌། གླ་བ། གཙོད། བསེ་རུ་ཅི་དག་ཚོད་མེད་

བསད་ནས་བཟའ་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། ནགས་ཚལ་གྱི་རི་དྭགས་ཚང་མ་དང༌། གཅན་

གཟན་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ཡང་འུ་ཐུག་ནས་གྲོས་བྱས་ཏེ། སེངྒེ་ལ། ཕྱིན་ཆད་སེངྒེའི་ལྟོ་

ཆས་ལ་ཉི་མ་རེ་ལ་མང་པོ་གསད་རྒྱུ་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་དང༌། སེམས་ཅན་རེ་རེ་

འབུལ་རྒྱུའི་ཆོད་དོན་བཟོས། ཆོད་དོན་སྙན་ཞུ་དེ་གཅན་གཟན་དང༌། སེམས་

ཅན་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བློ་ཁོག་ཕྲན་བུ་ཆེ་བ་གཉིས་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚབ་

ལ་བསྐོས་ནས། སེངྒེའི་འགྲམ་ལ་བཏང་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་སེངྒེ་

བྷཱ་སུ་རཀ་ལ་སྙན་ཞུ་དེ་ཕུལ། སེམས་ཅན་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་ཞུས་པ་དང༌། 

བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོས༌ཁོང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁོ་རང་རྔོན་རྒྱག་པར་ཡོང་མི་

དགོས་པ་བྱས། རི་དྭགས་རེ་རེ་ཉིན་ལྟར་སེངྒེའི་གསོལ་ཆས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་དང༌། 

སེངྒེ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོ་རང་གི་སྣང་བ་གང་དྲན་བྱས་ཏེ་རི་དྭགས་གསོད་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཆོད་དོན་བཞག་པ་དེར། ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཁས་ལེན་དང་མི་འགལ་བ་

བྱ་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་དུས། བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོས། ད་འ་ོན། དེ་རིང་ནས་བཟུང༌། 

ཉི་མ་གཅིག་ཟེར་མཁན་དེར་ཁྱེད་ཚོའི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཆད་ན། ཉི་མ་དེ་

རང་ལ་ངས་སྣང་བར་གང་དྲན་བྱས་ནས། ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་འདུག་ལྟོས་ཨཱ། ཟེར་
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ནས་སྡིགས་ར་བསྐུལ་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཉི་མ་དེ་རང་ནས་རི་དྭགས་ཚང་མ་

རེ་མོས་ཀྱིས་འགྲོ་རྒྱུའི་ནང་ཁྲིམས་བཟོས། རི་དྭགས་ཚོས་ནི་གསོལ་ཆས་ལ་

འགྲོ་མཁན་བར་གཏའ་མ་ཆད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤིང་ནགས་དེའི་ནང་ལ་

ཕ་གླང་ཆེན་གྱི་རྐང་པའི་འགོ་ཤི་བའི་རི་བོང་གཅིག་དང༌། དེའི་ཨ་མ་མཛེས་པོ་

ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་རི་བོང་བློ་ལྡན་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་པ་དེ། ཨ་མ་དེ་

ལ་སེམས་པ་ཤོར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བློ་ལྡན་ནི་རྒྱུ་ཅ་ལག་གང་ཡང་

མེད་པའི་སྐྱོ་པོ་སོང་ཙང༌། ཁོས་གང་ཡང་བཤད་མ་ནུས་ན་ཡང༌། ཁོས་པུ་གུ་དེ་

ལ་བྱམས་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

 དེ་ནས་ཉི་མ་གཅིག སེངྒེའི་གསོལ་ཚིགས་ལ་འགྲོ་རེས་དེ། རི་བོང་

མ་བུ་གཉིས་ཀྱི་ཚང་ལ་འཁེལ་དུས་མ་བུ་གཉིས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་བྱུང་

བ་དང༌། བློ་ལྡན་ཁོས། རི་དྭགས་ཚ༌ོལ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་པ་ཕ་གྲོངས་མཁན་དེ་

ལ་འགྲོ་རེས་འཁེལ་བ་མ་གཏོགས། མ་བུ་གཉིས་ལ་འགྲོ་རེས་འཁེལ་མེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཞེ་དྲག་བཤད་ན་ཡང༌། རི་དྭགས་ཚོས། ད་འདི་བཟོ་ཐབས་མེད་པར་
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ཚང་མས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བྱས་ཚར་བ་རེད་ཟེར་དུས། ད་འ་ོན་ཁོང་གཉིས་

ཀྱི་ཚབ་ལ་ང་རང་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་རི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་བཤད་པ་དང་

ཚང་མ་ཧ་ལས་པ་རེད། དེ་ནས་རི་དྭགས་ཚང་མས་རི་བོང་བློ་ལྡན་ལ་ཕེབས་

སྐྱེལ་ཞུས། ཁོ་རང་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། བློ་ལྡན་ཁོ་

ནི་ཤི་རྒྱུ་ལ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས། གོམ་པ་གར་རྒྱག་འདིར་རྒྱག་མེད་པའི་ངང་ལ། 

ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སླེབས་པ་དང༌། ད་ནི་སེངྒེ་ཡོད་སར་

སླེབས་ཚར་སོང་བསམས་ནས། བློ་ལྡན་ཁོ་ནི་རྐང་པ་ཡང་བཀྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་མ་རེད། དེ་ནས་ཁོས། སྔོན་ལ་ཤི་རྒྱུ་ལས་ཁྱུག་ཙམ་འགྱང་ཐབས་ཤིག་བྱེད་

དགོས་བསམས་ནས། ཕར་འཁྱམ་ཚུར་འཁྱམ་བྱེད་དུས། གང་ཙམ་ནས་རྩིག་

པ་གོར་གོར་ཞིག་མཐོང་སྟེ། མཁར་འདྲ་པོ་འདི་ག་རེ་ཡིན་ནམ་བསམས་ནས། 

དེའི་སྒང་ལ་འཛེགས་ནས་མར་བལྟ་དུས། རི་བོང་བློ་ལྡན་ཁོ་རང་འདྲ་པོ་ཞིག་

མཐོང༌། ཁོ་རང་གི་ཨམ་ཆོག་ཀྲོང་ཀྲོང་བྱས་པ་དང༌། ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་དེ་ལྟར་

བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོས། ཧི་ཧི་ལབ་པ་དང་། ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་དེ་

ལས་སྐད་ཆེ་ཙམ་ཞིག་རྒྱག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོས་ལམ་སང་བསམ་བློ་

འཁོར་ནས། ལྟད་མོ་ལྟོས་ཨཱ། ད་ངས་སེངྒེ་གཞན་པ་གཅིག་གི་མིང་ལེན་ནས་

བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོ་འདིའི་ནང་གཡུགས་མི་ཐུབ་པ་ག་རེ་ཡོད་བསམས་ནས། ཐབས་

ཤིག་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་ལ་ཕྱིན་ནས། ཕྱི་པོ་མ་གཏོགས་བྷཱ་སུ་

རཀ་གི་རྩ་ལ་མ་སླེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར། བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོ་ནི། གྲོད་ཁོག་ཀྱང་

ལྟོགས། ཁ་ཡང་སྐོམ། རང་གི་སྤོར་དང་ལག་པའི་མཐིལ་ལྕེས་ལྡག་ནས། ད་

ནི་ཉིན་གུང་གི་ལྟོའ་ིདུས་ཚོད་ཡོལ་འགྲོ་གིས། ད་ལྟ་རང་རི་དྭགས་ཤིག་མ་ཡོང་

ན་ནི། ངས་རྔོན་ལ་ཕྱིན་ནས། བཟའ་དགོས་ན་ཡང་རུང་མ་དགོས་ན་ཡང་རུང༌། 

ཁོང་ཚོའི་ཤ་དང་ཁྲག་གིས་ཤིང་ནགས་འདི་བརྒྱང་བཞག་དགོས་བསམ་བཞིན་

པའི་སྐབས་དེར། རི་བོང་བློ་ལྡན་ཁོ་སེངྒེའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་རེད། བྷཱ་སུ་རཀ་

ཁོ་མིག་དམར་པོ་བྱས། སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས། ཀྭ་ཡེ། རི་བོང་ཤོབ་ཏོ། 
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ཁྱོད་རང་འདྲ་པོ་གཅིག་བཟས་ནས་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིགྲོད་ཁོག་འགྲང་གི་

རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། མ་གཞི་ནས། ཕྱི་པོ་འདི་འདྲ་ག་རེ་རེད། ད་འ་ོན། 

དེ་རིང་ཁྱོད་རང་བཟས་ནས་འགྲིག་པ་བྱས། ངས། སང་ཉིན་ནས་ཤིང་ནགས་

ནང་གི་རི་དྭགས་ཚང་མ་རྩ་མེད་བཏང་རྒྱུར་བློ་ཐག་བཅད་པ་དེ། ཤེས་སོང་

བས། ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། རི་བོང་ཁོས། ལམ་སང་ཕྱག་ཅིག་བཙལ་ནས། རྒྱལ་

པོ། རྒྱལ་པོ། ཆོ་མེད་པར་སྐུ་རླུང་མ་གནང་རོགས་གནང༌། ང་ལ་ཡང་ཉེས་པ་

མེད་ཐག་ཆོད་ཡིན་ལ། རི་དྭགས་ཚོ་ལ་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་ཉེས་པ་མེད་པ་ཏན་ཏན་

རང་ཡིན། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། དེ་ལས་སྔོན་ལ་རི་དྭགས་རྩ་མེད་མ་བཟོས་

གོང་ལ། ང་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསན་གནང་དང༌། དེ་ནས་ག་རེ་

གནང་ན་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་མཁྱེན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། བྷཱ་སུ་རཀ་གིས། 

ག་རེ་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡང༌། མགྱོགས་པོ་ལབ་ན་མ་གཏོགས་སྐད་ཆ་མ་ཚར་

གོང་ལ་ཁྱོད་རང་ངའི་སོ་དང༌། མཆེ་བའི་བར་ཧྲུབ་ལ་ཚུད་ཡོང་ཞེས༌བཤད་དུས། 

བློ་ལྡན་ཁོས། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། སེམས་ཅན་ཚོ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཞེས༌ཞུས་

པ་དེ་ནི། ང་རང་ཆུང་ཆུང་སྐམ་པོ་སོང་ཙང༌། རི་དྭགས་ཚོ་གྲོས་བྱས་ནས། ང་



27

དང་མཉམ་དུ་རི་བོང་གཞན་པ་དྲུག་བཏང་བྱུང༌། ང་ཚོ་དྲུག་པོ་རྒྱལ་པོའ་ིགསོལ་

ཚིགས་ལ་ཡོང་དུས། ལམ་ག་ལ་བྲག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་ནས་སེངྒེ་གཅིག་ཐོན་

ཡོང་སྟེ། ཁོས། ང་ཚོར་བལྟས་ནས། ཤོབ་ཏོ་ཁ་རལ་ཁྱོད་ཚོ་ག་པར་འགྲོ་མཁན་

ཡིན། སོ་སོའ་ིལྷ་སྒོམས། ཁྱོད་ཚོའི་སྲོག་ངའི་ལག་པ་ལ་སླེབས་ཚར་བ་ཤེས་ཀྱི་

མི་འདུག་པས། ཟེར་གྱིས། བྱས་ཙང་ངས། ང་ཚོའི་སྲོག་སུས་ལེན་ན་ཡང་ཁྱད་

པར་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་བྷཱ་སུ་རཀ་གི་གསོལ་ཚིགས་

ལ་འགྲོ་མཁན་ཡིན་ཟེར་དུས། ཁོས། ཐུ་ལུད་ཅིག་བརྒྱབ་ནས། ཨཱ། བྷཱ་སུ་རཀ་

ཟེར་མཁན་ཁོ་སུ་རེད། རྐུན་མ་རེད། ཁྲམ་པ་རེད། ད་འ་ོན་ཁྱོད་རང་ཚོ་རི་བོང་

ལྔ་འདིར་སྡོད། དེའི་ནང་ནས་གཅིག་ཕར་ཕྱིན་ནས་བྷཱ་སུ་རཀ་ཟེར་མཁན་ཁོ་ད་

ལྟ་རང་ངའི་འགྲམ་ལ་ཁྲིད་ཤོག རྐུན་མ་དེ་ཚོའི་གྲས་ལ་བཟོ་ལྟ་མ་བཟོས་ན། ང་

རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས་འདྲེན་རེད། དེ་རིང་ཁོ་དང་ང་གཉིས་ཚད་ནས། སུ་

རྒྱལ་པོ་དངོས་གནས་ཡིན་མིན་ལྟ་ཆོག་གི་རེད། ཁ་གཏད་བཅག་རེས་མ་བཏང་

ན། དཔའ་བོའ་ིགྲལ་ལ་སྡོད་ཐབས་མེད་ཅེས་ཤོད་ཀྱིན་བསྡད་ནས། དེ་གས་

འགོར་སོང༌། ངས་ནི་སྲོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་འདིར་རྒྱུགས་ཡོང་བ་ཡིན། ད་ནི་

ག་རེ་གནང་ན་ཡང་རྒྱལ་པོ་རང་མཁྱེན་ཞེས༌ལབ་པ་རེད།

 དེ་ནས་བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་འགྲོ་འགྲོ། ད་ལྟ་རང་ཁོའ་ི

འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚད་རྒྱུ་རེད། ནགས་ཚལ་འདིའི་ནང་ལ་ང་མིན་པ་གཅིག་

གིས་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཟེར་བགྱི་ཡོད་ན། དེ་རིང་ངའི་ནགས་ཚལ་ནང་ལ་ལག་པ་

རྒྱག་མཁན་དགྲ་བོ་དྭངས་མ་ཁོའ་ིཤ་དང༌། ཁྲག་གིས་གྲོད་ཁོག་འགྲང་བ་བྱེད་རྒྱུ་

རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། རི་བོང་ཁོས། རྒྱལ་པོ། ཁྱེད་རང་དཔའ་བོ་ཚོ། དཔའ་

བོ་རང་མཉམ་དང་འགྲན་ནས་འཛིངས་ན་དཔའ་བོའ་ིལས་ཀ་རང་རེད། ཡིན་ན་

ཡང༌། སེངྒེ་ཁོ་ནི་མཁར་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཐོན་ཏེ་ང་ཚོའི་ལམ་ག་བཀག་བྱུང༌། 

མཁར་ནང་གི་དགྲ་གཅིག་དང༌། མཁར་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་དགྲ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་སྟོབས་

ཤགས་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་ཡིན་ཙང༌། མཁར་ནང་གི་དགྲ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་
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ཁག་པོ་རེད། མི་ཚོས་ནི་མཁར་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང༌། སོ་མེད་པའི་སྦྲུལ། མྱོས་

རྒྱུ་མེད་པའི་གླང་ཆེན་བཅས་ལ་སྟོབས་དང་ཤ གས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱིས། 

ལབ་པ་དང༌། བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོས། མི་ཚོས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཕྱེད་ཀ་བདེན་པ་རེད། 

ཕྱེད་ཀ་བདེན་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ནི། ང་རང་གི་སྟོབས་དང༌། ཤགས་

ལ་གདེང་ཚོད་ཡོད་པས། ངས་མཁར་ནང་གི་སྟོབས་ཆེན་ཁོ་ལ་ག་རེ་བྱས་སོང༌། 

ཁྱོད་རང་གི་མིག་གིས་ལྟོས་ཨཱ། དགྲ་ཟེར་མཁན་དེ། གང་མགྱོགས་མ་བརྟུལ་

ན། རྗེས་ལ་བཅོས་རྒྱུ་མེད་པའི༌ནད་ངན་ནང་བཞིན་ཆགས་དུས། འགྱོད་པ་སྐྱེས་

ཀྱང་ཕྱི་དྲགས་པ་རེད་ཟེར། ལབ་པ་དང་། ཡང་རི་བོང་ཁོས། ད་འོ་ན་རྒྱལ་པོ་

རང་གི་ཐུགས་འདོད་དེ་རང་ཡིན་ན། ང་དང་མཉམ་དུ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཟེར། 

ཁོང་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ནས། གང་འཚམས་ནས། རི་བོང་ཁོས། ཁྲོན་པ་ཡོད་

ས་དེ་མིག་བསྟན་ནས། རྒྱལ་པོ། གཟིགས་དང༌། ངས་ད་ཅི་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་

ཁོ་ནི་མཁར་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཚར་བཞག ཅེས་ལབ་པ་དང༌། བྷཱ་སུ་རཀ་ཁོང་

ཁྲོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ལངས་ནས། རི་བོང་བློ་ལྡན་ལ། ལྟོས་ཨཱ། ད་ངས་སྡུག་
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ཆགས་ཁོ་གང་འདྲ་ཟེ་བཟོ་བལྟ་བཟོས་སོང་ཟེར་གྱིན། རྒྱུག་ཤར་གློད་ནས་ཁྲོན་

པའི་ཁ་ཁྱེར་སྒང་ལ་འཛེགས་ནས་བལྟས་པ་དང༌། ཁོ་རང་གི་བཟོ་བལྟ་ཁྲོན་པའི་

ནང་ནས་མཐོང་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། ཁོས་སེངྒེ་གཞན་པ་དེ་རེད་བསམ་ནས་ཁ་

གཉེར་གཉེར་བྱས་པ་དང༌། ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་དེ་རང་བྱས་པ་མཐོང་བས། ངར་

སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་སྐབས། ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་བྲག་ཅའི་སྐད་ནི་དེ་ལས་

ལྡབ་གཅིག་གི་ཆེ་བ་ཞིག་གོ་བ་དེ་གར། ཁོས། འཆོང་རྩིས་བྱེད་དུས། གཞན་

པ་དེས་ཀྱང་ཡར་མཆོང་རྩིས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང༌། ཁོ་ང་རྒྱལ་གྱིས་མ་བཟོད་

པར་ཁྲོན་པའི་ནང་མཆོངས་པས་ཆུའི་ནང་དིམ་ནས་ཡར་ཐོན་མ་ཐུབ། སྐབས་

དེར་རི་བོང་ཁོས། ཁྲོན་པའི་ཁ་ནས་མར་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཏེ། དབུགས་རིང་ཞིག་

གཏོང་བཞིན། ཧ་ཡོ། ཤི་མ་དགོས་ཙམ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་ཁོ་རང་གི་ས་ཆ་ལ་

ཕྱིན་རྗེས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་པ་དང༌། རི་དྭགས་ཚོ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་

ཞབས་བྲོ་འཁྲབས། ཁོ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱས། དེ་ནས་ཚང་མས། དེ་རིང་ནས་

རི་བོང་མ་བུ་གཉིས་པོ་འདི། ཁྱེད་རང་གིས་བདག་པོ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཟེར་བ་

དང༌། རི་བོང་ཁོས། ལོས་ཡིན། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས༌ལབ་པ་རེད།

 བྱས་ཙང་སྟོབས་ཆེན་ཟེར་ན་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྟོབས་དེ་རེད་ཟེར་བགྱི་ཡོད། དམ་ནཀ་གིས་

གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་ནས་ཀར་ཊཀ་ལ། ཁྱོད་རང་མོས་མཐུན་ཡོད་ན། ངའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

གླང་སཾཇཱི་ཝཀ་དང༌། སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་དཀྲུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་སྙིང་

དབང་ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་ལམ་ག་ནི་འདི་རང་རེད། མཐུན་པ་མ་མཐུན་པ་མ་བྱུང་ན་ལས་ཀ་འགྲུབ་ཐུབ་

ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ལ། ཀར་ཊཀ་གིས། ངའི་བསམ་འཆར་ཡང་དེ་རང་ཡིན། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོང་གཉིས་

དཀྲུག་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་གྱིས། ཞེས་གྲོས་བྱས་རྗེས་དམ་ནཀ་པིངྒ་ལཀ་གི་རྩ་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌། སཾཇཱི་

ཝཀ་པིངྒ་ལཀ་གི་འགྲམ་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་མ་རེད། པིངྒ་ལཀ་གིས་དམ་ནཀ་སྡོད་ཅེས་ལག་བརྡ་བྱས་

ནས། དམ་ནཀ ཉི་མ་མང་པོའ་ིརྗེས་ལ་མཐོང་བྱུང༌། ཞེས་ལབ་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག ད་

ཁྱེད་རང་ལ་གནས་སྐབས་ང་གཉིས་གིས་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་གང་ཡང་མེད་ཙང༌། འདིར་

བཅར་ནས་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱེད་རང་ལ་ཕན་པའི་སྐད་ཆ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་

ཁྱེད་རང་གི་མདུན་ལ་ཡོང་བ་ཡིན། ཕན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ནི། ཚུར་མ་དྲིས་ན་ཡང་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཅེས་

བཤད་པ་དང་། པིངྒ་ལཀ་གིས། གང་ལབ་དགོས་ཡོད་པ། དེ་མ་ཞེད་པ་བྱས་ལོབས། འཇིགས་སྣང་
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དགོས་པ་མ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། སཾཇཱི་ཝཀ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་གྲོགས་པོ་མ་རེད་

རེད་དོ། །ཉི་མ་གཅིག་ས་ཆ་མཐའ་གཅིག་ལ། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས༌ང་ལ། དམ་ནཀ པིངྒ་ལཀ་གི་ནུས་

ཤགས་ངས་ཤེས་སོང༌། དམིགས་བསལ་གྱི་སྟོབས་ཤ གས་ཡོད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ངས་ཁོ་བསད། 

ཁྱོད་རང་བློན་པོ་ལ་བསྐོས་ནས་ང་རང་གིས། རི་དྭགས་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྲིད་བྱེད་བགྱི་ཡིན་

ཞེས། ང་ལ་བཤད་བྱུང༌། ཞེས་ལབ་པ་རེད། དམ་ནཀ་གི་ཁ་ནས་སྐད་ཆ་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་དགོས་པ་

ཐོག་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་གོ་ཙང༌། པིངྒ་ལཀ་དྲན་པ་འཐོར་པ་མིན་ནམ་བསམ་པ་ཁ་གྲགས་རྒྱུ་མེད་

པར་ལུས་པ་རེད། དམ་ནཀ་གིས་པིངྒ་ལཀ་གི་གནས་སྐབས་དེ་མཐོང་ནས། པིངྒ་ལཀ་ནི་སཾཇཱི་ཝཀ་

ལ་གཏིང་ནས་དགའ་པོ་འདུག སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་ཁོ་རང་གི་ཕྱོགས་ལ་འཐེན་ཚར་བཞག རྒྱལ་པོ་བློན་

པོའ་ིདབང་ལ་འདི་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཉམས་འགྲོ་བགྱི་རེད། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་པིངྒ་ལཀ་གི་

སེམས་འཁྲུལ་བཅུག་པ་འདི་རྦད་དེ་མེད་པ་བཟོ་དགོས་བསམས་ནས་བློ་ཐག་བཅད་པ་རེད། 

 ཐང་ཙམ་ནས་པིངྒ་ལཀ་བསམ་བློ་འཁོར་ནས། ཏན་ཏན་བྱས་ནས། དམ་ནཀ སཾཇཱི་

ཝཀ་ལྟ། ང་རང་ཚོས་ཞེ་དྲག་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སའི་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་རེད། ཁོའ་ིསེམས་ལ་ང་

རང་ཚོ་ཁོའ་ིདགྲ་ཡིན་བསམ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག དེ་

རིང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སའི་ཡུལ་དེ་གས། སང་ཉིན་ཡིད་ཆེས་བརླག་པ་བཟོ་བགྱི་རེད། རྒྱལ་སྲིད་ལ་

རྔམས་ན། སུ་ཡིན་ན་ཡང༌། གཡོ་སྒྱུ་ཚ་པོ་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་རེད། འདི་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད་པའི་སྐད་ཆ་མ་

རེད། ཅེས་ཞུས་པ་དང་། པིངྒ་ལཀ་གིས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡང༌། ངས་སཾཇཱི་ཝཀ་ལ་གནོད་སེམས་སྐྱེ་

བགྱི་མེད། སྐྱོན་ཕྲན་བུ་ཡོད་ན་ཡང༌། གྲོགས་པོ་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་བཞག་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ག་རེ་

དགའ་པོ་བྱེད་པ་དེ་ག་རང་དགའ་པོ་རང་རེད། ཅེས་བཤད་པར། དམ་ནཀ་གིས། བྱས་ཙང༌། རྒྱལ་

སྲིད་ཚུལ་བཞིན་སྐྱོང་ཡག་གི་ཕྱིར་དུ། སྐྱོན་འདི་རང་རེད། སུ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་དགའ་པོའ་ི

ཡུལ་བཟོས། དེས་ཁྱེད་རང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་བགྱི་རེད། འདི་ཐོག་ལ་སཾཇཱི་ཝཀ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་

བ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་གྲོགས་པོ་བཟོས་གནང་པ་དེ་མ་གཏོགས། 

དེ་ལས་གཞན་པ་ཁོ་ལ་ཡོན་ཏན་ག་རེ་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་ཁོ་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་རེད། དགྲ་

དང་འཛིང་དུས་རོགས་པ་ཡོང་བགྱི་རེད་བསམ་བགྱི་ཡོད་ན་ནི། དེ་ཁྱེད་རང་གི་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ཁོ་

ནི་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ཟ་མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཤིག་རེད། ཁྱེད་རང་གི་དགྲ་ཚང་མ་ཤ་ཟན་རྐྱང་རྐྱང་རེད། 

བྱས་ཙང༌། ཁོའ་ིརོགས་པའི་ཐོག་ནས་དགྲ་བརྟུལ་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ད་ནི་ཁོས་ཁྱེད་རང་ལ་མགོ་

སྐོར་བཏང་ནས། རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱང་སྙིང་འདོད་པ་རེད། དེ་ལས་ནི། ཁོའ་ིགཡོ་སྒྱུའི་འཁོར་ལོ་མ་བསྐོར་

གོང་ནས་ཁོ་བསད་ན་ཡག་ཤོས་རེད། ཅེས་ཕར་བཤད་པ་དང་། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ ཁོང་ལ་

ང་ཚོས་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་བརྩིས་ནས་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་དེ། དེ་རིང་རྒྱལ་པོའ་ིཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་

ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཡིན་པར་ག་འདྲ་བཤད་ཐུབ། དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་རང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ཏེ། 

ངས་ཁོང་ལ་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། ངའི་སེམས་ནང་ལ་སཾཇཱི་ཝཀ་ང་རང་གི་གྲོགས་པོ་
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ཡིན་བསམས་ནས། ང་ཁོ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཏེ་ཁོ་རང་ང་ལ་སྡང་སེམས་སྐྱེས་ན་ཡང༌། 

ངས་ཁོང་ལ་འཁོན་འཛིན་བྱེད་བགྱི་མིན། རང་གི་ལག་པས་འཇུས་པའི་དུག་གི་ལྗོན་པས་རང་གི་

ལག་པ་བཅད་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་བདག འདི་ཁྱེད་རང་གི་

བསམ་ཚོད་ཅིག་རེད། གཞན་རྒྱལ་པོའ་ིཆོས་ལ་སྐད་ཆ་འདི་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྡང་སེམས་

བྱེད་མཁན་ལ་བཟོད་པ་བྱས་ན། རྒྱལ་པོའ་ིསྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཕྱོགས་ནས་ལྐུགས་པ་རེད། རང་གི་གྲོགས་

པོའ་ིདབང་ལ་ཤོར་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིཆོས་ཚང་མ་ཁྱེད་རང་ལ་བློ་ལོག་ཚར་བཞག དངོས་གནས་བྱས་

ན་ནི། ཁྱེད་རང་དང་སཾཇཱི་ཝཀ་གཉིས་གྲོགས་པོ་ཆགས་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་རེད། དེ་

ནི། ཁྱེད་རང་ཤ་ཟན་རེད། ཁོ་ནི་རྩྭ་ཟན་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྩྭ་དང་ལོ་མ་ཟ་མཁན་དང་གྲོགས་པོ་

བྱས་ན། གཅན་གཟན་གཞན་པས་ཁྱེད་རང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་བཀག་གི་རེད། འདི་ཡང་ཁྱེད་རང་

གི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྐྱོན་ཆག་ཡོང་གི་རེད། ཁོ་དང་གཤིབ་ན་ནི། རྩྭ་ཟན་ཚོ་ལ་སྐྱོན་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཁྱེད་

རང་གི་གཤིས་ཀ་ལ་ཡང་འབྱར་ཡོང་གི་རེད། རྔོན་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་མ་དགའ་བ་ཆགས་བགྱི་རེད། ཁྱེད་

རང་ནི། ཁྱེད་རང་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གནས་དགོས་པ་

རེད། བྱས་ཙང་མི་བཟང་པོ་ཚོས། མི་ངན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གཤིབ་ཀྱི་མ་རེད། མཉམ་གཤིབ་བྱས་

པའི་སྐྱོན་གྱིས་དལ་པོར་འགྲོ་མཁན་འདྲེ་ཤིག་གི་རྐྱེན་གྱིས། ལྗི་བ་མགྱོགས་པོར་འགྲོ་མཁན་གྱི་སྲོག་

ཤོར་བའི་སྒྲུང་ལྟ་བུ་རེད། པིངྒ་ལཀ་གིས། གཏམ་རྒྱུད་དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། དམ་

ནཀ་གིས། ཉན་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཡང་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང་།

རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་ཉལ་ཁང་ནང་ལ། ཉལ་རས་དཀར་པོ་གཅིག་གིས་སེང་ལ། ག་

ལེར་ཟ་མཁན་ལྗི་བ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག འདྲེ་ཤིག་མེའི་ཁ་ཟེར་

བ་ཞིག་ཕར་ཚུར་འཁྱམ་ནས་དེར་སླེབས་པ་རེད། མེ་ཁ་མཐོང་ནས་ལྗི་བ་སེམས་

སྐྱོ་སྟེ། ཝ༌ཡེ། མེ་ཁ། ཁྱོད་རང་ས་ཆ་འདིར་ཡོང་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། ཁྱོད་རང་

སུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་མ་མཐོང་གོང་ལ། འདི་ནས་བྲོས་རྒྱུགས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། 

ཁོས། ལྷ་མོ། ཁྱིམ་ནང་ལ་ཡོང་བའི་དགྲ་ལ་ཡང༌། ཁྱོད་རང་གིས་བྱས་པ་ནང་

བཞིན། མ་གུས་པ་འདི་ག་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། དེ་ལས་མགྲོན་པོར་འཚམས་

འདྲི་བྱེད་རྒྱུ་དེ། ཁྱིམ་གྱི་འཚོ་ཐབ་བཟུང་ནས་སྡོད་མཁན་ཚོའི་ཆོས་རེད། ངས་

དེ་རིང་བར་དུ་ཁྲག་བྲོ་བ་མི་འདྲ་བ་སྐྱུར་མོ་དང༌། ཁ་ཏིག དྲི་མ་ཞིམ་པོ་དེ་འདྲ་

འཐུངས་མྱོང་ཡང༌། ཁྲག་མངར་མོ་ཁྱོན་ནས་འཐུངས་མ་མྱོང༌། དེ་རིང་རྒྱལ་

པོའ་ིཁྲག་མངར་མོའ་ིབྲོ་བ་ལྟ་འདོད་འདུག ཁྱོད་རང་ལྟ་རྟག་པར་ཁྲག་མངར་མོ་

འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་རེད། སྐུ་མཁྱེན། དོ་དགོང་ང་ལ་ཡང་དེའི་བྲོ་བ་མྱང་བཅུག་

དང་ཟེར་དུས། ལྗི་བས། མེའི་ཁ། ངས་རྒྱལ་པོ་གཉིད་ཁུག་པའི་རྗེས་ལ་ཁྲག་

འཇིབ་ཀྱི་ཡོད། ཁྱོད་རང་གིས་མགོ་བདེ་པོ་བྱས། ངའི་སྔོན་ནས་ཁྲག་འཇིབ་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་ཁག་བྱས་ན། ང་རང་གཉིས་ཀ་གསད་བགྱི་རེད་དོ། །ཡང་མིན་

ན། ངའི་རྗེས་ལ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱུའི་མནའ་བསྐྱལ་ན། དགོང་མོ་གཅིག་རང་བསྡད་

ན་འགྲིག་འགྲོ། ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། འདྲེ་ཤིག་གིས། ལྷ་མོ་མཁྱེན། ངས་མནའ་

བསྐྱལ་ཆོག ཁྱེད་རང་ཁྲག་འཐུང་མ་ཚར་བར་དུ་འཐུང་མ་ཡོང༌། ངས་མནའ་

བཟས་ན། ང་ལ་ལྷ་བླ་མའི་དམོད་མོ་ཟུག་པར་ཤོག་ཟེར་ལབ་པ་རེད། 
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 དེ་འདྲའི་སྐབས་དེར། རྒྱལ་པོས་ཉལ་རས་གོན། ཞུན་མར་བསད་པ་

རེད། འདྲེ་ཤིག་ལྟོགས་རྔམས་ཚ་དྲགས་ཏེ་ཁ་ནས་ཆུ་ཐོན། ཁྲག་མངར་མོའ་ི

ལྟོགས་རྔམས་ཀྱིས། ལྗི་བས་མ་འཐུང་གོང་ནས། ཁོས་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲག་འཇིབ་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། རང་རང་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་དེ། བསླབ་བྱས་བསྒྱུར་

མི་ཐུབ་པ། མེའི་ཚ་བའི་རང་བཞིན་དང༌། ཆུའི་བསིལ་བའི་རང་བཞིན། འཆི་ཁ་

མའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ན་ཡང༌། རང་གི་རང་བཞིན་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པ་རེད། འདྲེ་

ཤིག་མེ་ཁའི་སོ་རྣོ་པོ་དེ་ཚོས། རྒྱལ་པོ་ཚ་ཐག་ཆོད་ནས་གཉིད་དཀྲོག ཉལ་

ཁྲིའི་འོག་ལ་མཆོངས་ནས་གཡོག་པོ་ཚོ་ལ། ཁོང་ཚོ། ང༌། འདྲེ་ཤིག་ཡིན་ནམ་

ལྗི་བ་ཡིན་ནམ་གཅིག་གིས་བཟས་བྱུང༌། མགྱོགས་པོ་ཉལ་རས་ནང་ལ་ལྟོས་

དང་ཟེར། གཡོག་པོ་ཚོས་ཉལ་རས་ནང་ལ་འཚལ་གྲབས་བྱེད་དུས། འདྲེ་ཤིག་

ཁོ་ཉལ་ཁྲིའི་རྐང་པའི་འབྱར་ཁའི་སེང་ལ་གབ་བསྡད་པ་རེད། ལྗི་བ་དེ་ཉལ་རས་

ཀྱི་ལྟེབ་རྩེག་བརྒྱབ་པའི་སུལ་གྱི་བར་ལ་གབ་པ་གཡོག་པོ་ཚོས་མཐོང་ནས། 
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ཤ་སྨན་ནང་བཞིན་ཞིབ་ཞིབ་བཟོས་བཞག་པ་རེད། 

 དེ་ནས་དམ་ནཀ་གིས་སེངྒེ་ལ། བྱས་ཙང༌། འདིའི་དོན་དག་ལ་སཾཇཱི་ཝཀ་བསད་ན་མ་

གཏོགས། ཁོས་ཁྱེད་རང་གསད་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་བགྱི་ཡོད། ཡང་མིན་ན། ཁོ་དང་གཤིབ་ནས་རང་

གི་གཤིས་ཁ་འགྱུར། རང་སོ་སོ་བསྐྱུར་ནས། གཞན་པ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ན། ཅཾཌ་རཝ་(p.Mjo)ལ་

བྱུང་བ་ནང་བཞིན། གྲ་མ་འགྲིག་ཚང་མ་ཁྱེད་རང་གི་སྒང་ལ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། སེངྒེས། 

ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཞེས༌དྲིས་དུས། དམ་ནཀ་གིས། ཉོན་ཨང་།༌༌༌་་་

ཁྱི་སྤྱང་སྔོན་པོ།

ཉི་མ་གཅིག ནགས་ཚལ་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཅཾཌ་རཝ་སྟེ། སྐད་ཅོར་ཚ་པོ་ཟེར་

མཁན་ཁྱི་སྤྱང་ཅིག༌ལྟོགས་ནས་ཤི་གྲབས་བྱས་ནས། ལྟོ་ཆས་ཀྱི་རེ་བས་གྲོང་

ཁྱེར་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་རེད། དེར་སླེབས་ལོང་མེད་པར། གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ཁྱི་

ཚང་མས་འབ་པ་དང་མཐའ་བསྐོར་ནས། ཁྱི་རུབ་རྒྱག་ཁར་ཡོང་བ་དང༌། ཁྱི་

སྤྱང་སྐད་ཅོར་ཚ་པོ་ཁོ་ཁྱི་ལ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་འགྲོ་དུས། སྲོག་གི་རྩ་བ་

ལ་བསམས་ནས། སྒོ་དང་པོ་ག་རེ་རྙེད་པ་དེ་གའི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་དང༌། སྒོ་དེ་

ཁྲུས་མཁན་ཞིག་གི་ཁང་པའི་སྒོ་ཡིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སླེབས་དུས། སྣོད་

ཅིག་གི་ནང་ལ་ཚོས་སྔོན་པོ་བརྒྱངས་ནས། རས་ལ་ཚོས་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་བྱས་

ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱི་སྤྱང་ཁོ་ནི་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་རྒྱུག་ཡོང་པ་དང༌། 

ཁོ་གློ་བུར་དུ་ཟོམ་དེའི་ནང་ལ་ཟགས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དང་ཁོའ་ིསྤུ་

མདོག་འགྱུར་ནས་སྔོན་པོ་སྔོ་རྐྱང་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། ཁྱི་སྤྱང་ཅཾཌ་རཝ་ཁོ་

མདོག་སྔོན་པོ་ཆགས་ནས་ནགས་ཚལ་ལ་སླེབས་པ་མཐོང་དུས། རི་དྭགས་

དང་གཅན་གཟན་ཚོས་སྲོག་ཆགས་ཚོན་ཁྲ་དེ་འདྲ་ཅང་མཐོང་མ་མྱོང་ཙང༌། 

ནགས་ཚལ་གྱི་གཅན་གཟན་དང་རི་དྭགས་ཚང་མ་ཧ་ལས་པ་རེད། སྲོག་

ཆགས་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་འདུག་བསམས་ནས། སེངྒེ་དང༌། སྟག་དང༌། གཟིག་
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ཀྱང་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་གྲབས་བྱེད་སྐབས། ཚང་མས། གཅན་གཟན་ཡ་

མཚན་ཅན་འདི་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་ནི་མི་ཤེས། དེ་ལས་བྲོས་པ་ཡག་ཤོས་

རེད་བསམས་པ་རེད། ཅཾཌ་རཝ་ཁོས། སེམས་ཅན་ཚང་མ་ཞེད་ནས་བྲོས་པ་

མཐོང་བ་དང༌། ཁོང་ཚོ་ཚུར་སྐད་བཏང་ནས། སེམས་ཅན་ཚོ། ཁྱོད་ཚོ་ག་རེ་

བྱས་ནས་ང་ལ་འཇིགས་སྐྲག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནམ། ང་ཁྱེད་རང་ཚོ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་

འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། དེ་རིང་རང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚངས་པས། ང་

ཤོག་གསུངས་ནས། དེང་སང་སེམས་ཅན་རྐང་བཞི་ཚོ་ལ་རྒྱལ་པོ་སུ་ཡང་མི་

འདུག སེངྒེ་དང་སྟག་སོགས་གཅན་གཟན་ཚོ་ལ་ཡང་རྒྱལ་པོ་མི་འདུག དེ་རིང་

ངས་ཁྱོད་རང་ཚང་མའི་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཡིན། ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚང་མ་སྐྱོབས་

ཤོག་ཅེས་གསུངས་བྱུང༌། བྱས་ཙང་ང་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

གདུགས་ཀྱི་འོག་ལ་རི་དྭགས་ཚང་མ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་ཆོག་གི་རེད། 

ངའི་མིང་ལ། ཀ་ཀུད་དྲུམ་(ddqn~nzqe)སྟེ་ནོག་གི་ལྗོན་ཤིང་ཟེར་བགྱི་ཡོད་ལབ་

པ་རེད། དེ་གོ་ནས། སེངྒེ་དང༌། སྟག་ལ་སོགས་པ་ཚང་མས་ཅཾ་ཌ་རཝ་རྒྱལ་

པོ་ལ་ངོས་ལེན་ནས། དཔོན་པོ། ང་ཚོ་ཁྱེད་རང་གི་གཡོག་པོ་དང་བཀའ་སྒྲུབ་

མཁན་ཡིན། ང་ཚོས་དེ་རིང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་བཀའ་གང་གནང་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་
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ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེ་ནས། ཅཾཌ་རཝ་རྒྱལ་པོ་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། ཁོས་སེངྒེ་

བློན་ཆེན་གཙོ་བོ་བཟོས། སྟག་ཚང་མ་གྲོང་ཁྱེར་སྲུང་མཁན་དང༌། སྤྱང་ཀི་ཚང་

མ་གཡོག་པོ་བཟོས། རང་རིགས་ཀྱི་ཁྱི་སྤྱང་ཚང་མ་ནགས་ཚལ་ནས་རྒྱང་ཕུད་

བཏང་ནས། ཁོང་ཚོའི་མིང་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བཟོས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་སེངྒེ་

ལ་སོགས་པས། སྲོག་ཆགས་ཆུང་ཆུང་བསད་ནས་ཅཾཌ་རཝ་ལ་འབུལ་ཚན་

ཕུལ་དུས། ཅཾཌ་རཝ་ཁོས་དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་བཟས་ནས་ལྷག་མ་རང་གི་གཡོག་

པོ་གཡོག་མོ་ཚོ་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་དགའ་རབས་ཀྱི་

རིང་ལ་ཁོའ་ིརྒྱལ་སྲིད་ཞི་འཇམ་ངང་གནས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཉི་མ་གཅིག་

ཟིང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཉིན་མོ་ཅཾཌ་རཝ་ཁོས། རྒྱང་རིང་པོ་ནས་

ཁྱི་སྤྱང་མང་པོ་བརྒྱལ་བའི་སྐད་གོ་བ་དང༌། ཁོས་ཀྱང་སྨྱོ་བ་ནང་བཞིན་སྐད་

རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། སེངྒེ་དང་སྟག་ཅི་དག་སེམས་ཅན་

ཚང་མས། ཁོ་བརྒྱལ་བའི་སྐད་གོ་བ་དང༌། ཅཾཌ་རཝ་ཁོ་ནི། ཁྱི་སྤྱང་དཀྱུས་མ་

གཅིག་མ་གཏོགས། ལྷ་ཚངས་པས་བཏང་པའི་སྐུ་ཚབ་རྩ་བ་ནས་མིན་པ་ཤེས་

ཙང༌། ཁོ་རང་ཚོའི་ལྐུགས་རྟགས་ལ་ངོ་ཚ་ནས། ཕན་ཚུན་མགོ་སྒུར་བྱས་ནས་

གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ། འདིས་ང་རང་ཚོ་རྦད་དེ་ལྐུགས་པ་བཟོས་པ་རེད། ད་དེའི་

ཉེས་ཆད་ལ། ཁོ་ལ་སྲོག་ཐོག་གི་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་རེད་ཅེས་གྲོས་བསྡུར་

བྱས་པ་རེད། ཅཾཌ་རཝ་ཁོས། སེངྒེ་དང་སྟག་ཅི་དག་གི་སྐད་གོ་བ་དང༌། ད་ཡིན་

ན་མཐིལ་བརྡོལ་སོང༌། སྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས་བྲོས། ཡིན་

ན་ཡང༌། སེངྒེའི་སྦར་མོའ་ིའོག་ནས་ག་པར་བྲོས་ཐུབ། སེངྒེས་མཆོང་ཐེངས་

གཅིག་རང་ལ་འཇུས་ནས་དུམ་བུ་དུམ་བུ་བཟོས་བཞག་པ་རེད། 

 བྱས་ཙང་ངས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ནི། རང་གི་མི་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱས། གཞན་པ་བདག་པོ་རྒྱག་

མཁན་དེ་ཉམས་འགྲོ་གི་རེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད། དམ་ནཀ་གི་སྐད་ཆ་གོ་ནས། པིངྒ་ལཀ་གིས། དམ་ནཀ 

ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་འདི་ཚོ་ཁུངས་བསྐྱལ་ནས། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་ང་ལ་སྡང་སེམས་བྱེད་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་དྲིས་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁྱེད་རང་རང་

གི་མིག་གིས་ལྟ་རོགས་གནང་། ད་ནངས་ཞོགས་ཁས། ཁོས་སང་ཉིན་ཁྱེད་རང་གསད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་
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བཤད་བྱུང༌། སང་ཉིན་ཕོ་བྲང་ལ་ཡོང་དུས། གལ་ཏེ། ཁོས་འཛིང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གི་རྟགས་ནི། མིག་

དམར་པོ་བྱས། ཁ་འདར་ཕྲུག་ཕྲུག་བྱས། ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བསྡད་ནས། ཁྱེད་རང་ལ་ཁོང་ཁྲོས་མིག་

ལོག་བལྟ་བགྱི་རེད། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་ངའི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་བགྱི་རེད། དེ་ནས་སེངྒེ་པིངྒ་

ལཀ་དང་གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོས་པའི་རྗེས་ལ། དམ་ནཀ་ཁོ་སཾཇཱི་ཝཀ་གི་རྩ་ལ་ཕྱིན་

པ་རེད། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། དམ་ནཀ་འཚབས་ནས་ཡོང་བ་མཐོང་ནས། གྲོགས་པོ། ཕྱག་ཕེབས། ཉི་

མ་མང་པོའ་ིརྗེས་ལ་སླེབས་བྱུང་ག་རེ་རེད། བདེ་པོ་ནི་ཡིན་ཤག་ཅེས་དྲིས་པ་རེད། དམ་ནཀ་གིས། 

རྒྱལ་པོའ་ིགཡོག་པོ་ལ་བདེ་འཚམས་ག་རེ་དྲི་རྒྱུ་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ལ་ནི་རྟག་པར་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་ཡོད་

པ་དང༌། རང་འདོད་བྱས་ནས་གང་ཡང་བྱེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ལ། ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་

བཤད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། བྱས་ཙང༌། གཡོག་པོའ་ིལས་ཀ་དེ་ལས་ཀ་ཚང་མ་ནས་སྡུག་ཤོས་རེད་

ཅེས་ལབ་ཐུབ་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། གྲོགས་པོ། དེ་རིང་གྲོགས་པོ་རང་

གི་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ། དམིགས་བསལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞིག་འདུག དེ་དོགས་པ་མེད་པར་ཤོད་དང༌། སྤྱིར་

བཏང་བྱས་ན། རྒྱལ་པོའ་ིབློན་པོ་ཚོས་ཚང་མ་གསང་བར་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་རང་

གཉིས་ཀྱི་བར་ལ། ཡོལ་བ་བརྒྱབ་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ལ་ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་གཏམ་བཤད་ན་འགྲིག་

བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས། ཁྱེད་རང་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཙང༌། ངས་ཞུ་བགྱི་

ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་ནི་འདི་ཡིན། པིངྒ་ལཀ་གི་སེམས་ནང་ལ་ཁྱེད་རང་ལ་སྡིག་པའི་སེམས་སྐྱེས་ནས། ཁོས་

ང་ཁུག་ཁུག་ཅིག་ལ་སྐད་བཏང་ནས། སང་ཉིན་ཞོགས་ཁས་ཁྱེད་རང་བསད་ནས། སྲོག་ཆགས་ཤ་

ཟན་ཚང་མ་མུ་གེ་ནས་ཐར་པ་བྱེད་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བགྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་དུས། དམ་ནཀ་གི་སྐད་ཆ་

གོ་བ་དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་ནི། ཧ་ལས་ཧོན་འཐོར་ནས། གཟུགས་པོ་ཚང་མ་ཧྲངས་པ་ནང་བཞིན་ཆགས། 

དེ་ནས་བསམ་བློ་ཕྲན་བུ་འཁོར་པའི་རྗེས་ལ། ཁོ་སེམས་གཏིང་ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས། རྒྱལ་

པོའ་ིགཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་ནི། དངོས་གནས་རང་ལྐུགས་པའི་ལས་ཀ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཚོ་ལ་ཁྲེལ་དང་གཞུང་

ནི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཡང་ལྐུགས་རྟགས་བསྟན་ནས་སེངྒེ་ལ་གྲོགས་པོ་བྱས། སྟོབས་དང་གཤིས་

ཁ་སྙོམས་པ་ཚོ་གྲོགས་པོ་ཆགས། སྟོབས་ཤ གས་སྐྱོ་པོ་རིགས་གཅིག་པ་ཚོ་ཡང་འཆམ་པོ་ཆགས་

སྲིད་བགྱི་རེད། ད་ནི། གལ་ཏེ་ཁོ་དགའ་པོ་ཡོང་བའི་འབད་པ་བྱས་ན། དེ་ཡང་དོན་མེད་རེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། སུ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲོས་ན། དེའི་ཁོང་ཁྲོ་དེ་རིམ་པས་བསངས་ཐུབ་

བགྱི་རེད། ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བྱེད་མཁན་དེ་ལ་བཟོ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་རྒྱུ་ནི། 

པིངྒ་ལཀ་གི་རྩ་ལ་ཡོད་མཁན་སྲོག་ཆགས་ཚོས། ཕྲག་དོག་གི་དབང་གིས་མི་མཐུན་པའི་འགལ་ཟླ་

བསླངས་པ་རེད། གཡོག་པོ་ཚོས་བདག་པོ་དགའ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ངོ་དགའ་སྤྲེལ་ལད་བྱེད་ཀྱིན་བསྡད། 

ཁོང་ཚོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བཟོད་མ་ཐུབ་པར་སྡོད་པ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། དམ་ནཀ་

གིས། ངའི་གྲོགས་པོ། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་ནས་པིངྒ་ལཀ་དགའ་པོ་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་
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རེད། ཐབས་དེ་ག་རང་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། མིན་མིན་དམ་ནཀ ཐབས་འདི་

ཐབས་བདེན་པ་མ་རེད། ཐེངས་གཅིག་ངས་རྒྱལ་པོ་དགའ་པོ་བཟོས་ན་ཡང༌། ཁོའ་ིའགྲམ་གྱི་གཡོ་

ཚ་པོ་དེ་ཚོས། ཡང་བསྐྱར་ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡང་ཡིན་རྫུ་མིན་རྫུ་བཤད་ནས་ཁོའ་ིསེམས་ནང་ལ་ང་ལ་

གནོད་པའི་དུག་བརྒྱངས་ནས། ང་གསད་རྒྱུའི་ཐབས་བྱེད་བགྱི་རེད། ཝ་ཞིག་དང་ཕོ་རོག་ཅིག་ཁ་

མཐུན་ནས། རྔ་མོང་ཞིག་སེངྒེ་ཞིག་ལ་བསད་བཅུག་པ་དང་འདྲ་པོ་རེད། དམ་ནཀ་གིས་དེ་ཇི་འདྲ་

ཡིན་ནམ་ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་འོ་ན་ཉོན་ཨང༌།

རྔ་མོང་གྲོགས་ངན་གྱིས་བསླུས་པ།

ནགས་ཚལ་ཞིག་ལ། མདོཏྐཊ་(enksRdV)ཟེར་བའི་སེངྒེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ལ་

གཡོག་པོ་རྒྱུག་མཁན་ལ། ཕོ་རོག་གཅིག་དང༌། ཝ་གཅིག སྟག་གཅིག བཅས་

ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་རྔ་མོང་ཞིག་འཁྱམ་གྱིན་འཁྱམ་གྱིན་ཤིང་ནགས་དེའི་

ནང་སླེབས་པ་རེད། སེངྒེས་རྔ་མོང་དེ་མཐོང་ནས་གཡོག་པོ་ཚོ་ལ། འདི་སེམས་

ཅན་གང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཤིང་ནགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རེད་དམ་ཡང་ན་

གྲོང་གི་སེམས་ཅན་རེད། ཕོ་རོག་གིས། སྦྱིན་བདག་འདི་གྲོང་གི་སེམས་ཅན་

རེད། ཁྱེད་རང་གིས་འདི་གསོལ་ཚིགས་ལ་བཞེས་ན། གསོལ་གྲོད་བརྒྱག་གི་

རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། སེངྒེས། མིན། མིན། འདི་ང་ཚོའི་སྐུ་མགྲོན་རེད། དགྲ་

ཡང་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཡོང་ན་བསད་ན་མི་འགྲིག་པ་ལ། འདིས་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་

ནས་ང་རང་ཚོའི་རྩ་ལ་ཡོང་བ་ཡིན་ཙང༌། བསད་ན་སྡིག་པ་རེད། ཁོ་སྲོག་སྐྱོབ་

བྱས་ནས་ངའི་རྩ་ལ་ཁྲིད་ཤོག ངས་ཁོ་ལ་ནགས་གསེབ་འདིའི་ནང་ཡོང་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་སྐད་ཆ་དྲིས་བགྱི་ཡིན། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། དེ་ནས་གཡོག་པོ་

ཚོས་སེངྒེའི་བཀར་ཉན་ནས་རྔ་མོང་དེ་སེངྒེའི་ཕོ་བྲང་དུ་འཁྲིད་ཡོང་བ་རེད། རྔ་

མོང་དེའི་མིང་ལ་ཀྲཐ་ནཀ་(ØFkud)སྟེ་སྣ་དཀར་པོ་ཟེར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་

རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ནས། ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ཁེར་རྐྱང་དུ་
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ལུས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཞུས་པ་དང༌། སེངྒེས་སེམས་གསོ་བཏང་

ནས། ད་ཁྱོད་རང་གྲོང་ལ་དོ་པོ་འཁུར་ནས་སྡོད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཤིང་ནགས་

ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད། རྩྭ་སྔོན་པོ་གསར་པས་གྲོད་ཁོག་བརྒྱངས། 

རང་དབང་ངང་ནས་རྩེད་མོ་རྩེས། མཆོང་རྒྱག་བརྒྱབ་ནས་སྡོད་ཨཱ་ཞེས༌ལབ་

པ་རེད། སེངྒེའི་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བའི་རྗེས་ལ། རྔ་མོང་དེ་ཤིང་ནགས་ནང་སྐྱིད་

པོ་བྱས་ནས་སྡོད་རྩིས་བྱས་པ་རེད། དེ་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ། ཤིང་

ནགས་དེའི་ནང་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་གཅིག་སླེབས་པ་རེད། སེངྒེས་རང་གི་འཁོར་

གཡོག་གཅན་གཟན་ཚོ་སྲུང་རྒྱུའི་ཆེད་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་དེ་དང་འཛིངས་ནས་

སེངྒེར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་ན་ཡང༌། གླང་ཆེན་དེས་སེངྒེ་སྣ་ཞགས་ནང་བསྒྲིལ་

ནས་ཤ གས་ཀྱི་བསྐོར་བས་སེངྒེའི་སྒལ་ཚིགས་འཁྲུགས། གླང་ཆེན་གྱི་མཆེ་བ་

གཅིག་སེངྒེའི་སྒལ་པར་ཟུག་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཙང༌། རྔོན་རྒྱག་

མ་ཐུབ་པར་ཉིན་མང་པོ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པར་ལུས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཁོ་རང་

གི་ལྟོ་ལྷག་བཟས་ནས་གྲོད་ཁོག་རྒྱག་མཁན་གྱི་འཁོར་ཚོ་ཡང༌། ཉི་མ་མང་པོ་

ལྟོགས་རིད་ལ་ལུས་པ་རེད། 
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 ཉི་མ་གཅིག་སེངྒེས་ཚང་མ་སྐད་བཏང་ནས། གྲོགས་པོ་ཚོ། ང་ནི་ཞེ་

དྲག་རྨས་སོང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་རྔོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་འདིར་

འཁྱེར་ཡོང་ན། ངས་དེ་བསད་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་གྲོད་ཁོག་འགྲང་ངེས་ཡོང་བའི་

ཤ་སྟེར་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། སེངྒེའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། གཡོག་རྣམས་རི་

དྭགས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་ན་ཡང༌། འབྲས་བུ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཙང༌། ཕོ་རོག་དང་

ཁྱི་སྤྱང་གཉིས་གྲོས་བྱས་པ་རེད། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཕོ་རོག་རྒྱལ་པོ། ད་ཕར་ཚུར་

འཁྱམ་གྱིན་བསྡད་ནས་རྙེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ལས་རྔ་མོང་སྣ་དཀར་

བསད་ནས་དེས་གྲོད་ཁོག་བརྒྱག་པ་བྱེད་ཀྱི་མིན་པས་ཟེར་བར། ཕོ་རོག་གིས། 

ཁྱེད་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་དངོས་གནས་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་

ཁོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཡང་ཁྱི་སྤྱང་གིས། སེངྒེས་རྔ་

མོང་གསོད་རྒྱུར་ཨང་གསར་ཡོང་བ་ཞིག་ངས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ཁྱོད་

རང་འདི་གར་སྡོད། ང་རང་རང་ཕྱིན་ནས་སྦྱིན་བདག་ལ་ཞུ་བ་འབུལ་གྱི་ཡིན་

ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཁྱི་སྤྱང་ཁོས། སེངྒེའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། སྦྱིན་

བདག ང་ཚོས་ནགས་གསེབ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བཙལ་པ་ཡིན། རི་དྭགས་སུ་

གང་ཞིག་ལག་པ་ལ་ཐེབས་མ་བྱུང༌། ད་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས། 

ཁ་ཡང་སྐོམ་ནས་གོམ་པ་གང་མདུན་དུ་སྤོ་ཐུབ་བགྱི་མི་འདུག ཁྱེད་རང་གི་

གནས་སྟངས་ཀྱང་ང་ཚོ་དང་གཅིག་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང༌། རྔ་མོང་སྣ་དཀར་

དེ་བསད་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལྟོགས་རིད་བསངས་ཐུབ་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་

གནང་རོགས་གནང༌། ཞེས་ཁྱི་སྤྱང་གི་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང༌། སེངྒེས། སྡིག་

ཅན་པ། ངས་ཁོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་ཚར་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་

མེད་པས། ཁྱོད་རང་གིས་ད་དུང་འདི་འདྲ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁྱོད་རང་གི་

སྲོག་དེ་ལེན་གྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་དེས། སྦྱིན་བདག ངས་ཁྱེད་

རང་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་གཡུག་གནང་དགོས་རེད་ཞུ་གི་མེད། ཁྱེད་རང་གིས་

གསད་དགོས་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། གལ་ཏེ་རྔ་མོང་གིས་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་སྲོག་
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ཕུལ་བ་ཡིན་ན། དེ་བསད་པ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོས་དེ་

འདྲ་མ་བྱས་ན། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལ་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་ཕུལ་ནས། 

སྦྱིན་བདག་གི་གསོལ་གྲོད་བརྒྱག་པ་ཞུ་བགྱི་ཡིན། ང་ཚོའི་སྲོག་ནི་སྦྱིན་བདག་

ལ་ཕན་མ་ཐོགས་ན། ཆོ་ག་རེ་ཡོད། སྦྱིན་བདག་ལ་ཉམས་གུད་བྱུང་ན། འཁོར་

ལ་ཉམས་གུད་ཡོང་ཡོང་པ་རེད། སྦྱིན་བདག་བསྲུང་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་ཆོས་རེད། 

ཅེས་ལབ་པ་དང༌། སེངྒེས། ཁྱོད་རང་འདི་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན། ང་འདིའི་

ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། 

 ཁྱི་སྤྱང་ཁོ་ལ་སེངྒེའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་རྗེས། རོགས་པ་གཞན་པའི་རྩ་

ལ་སོང་ནས། ཚང་མ་གྲོས་བྱས་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་རང་རང་གི་གཟུགས་པོ་

ཕུལ་ནས། སྦྱིན་བདག་གི་གསོལ་གྲོད་འགྲངས་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང༌། གལ་ཏེ་སེངྒེས། 

གཞན་པ་མ་བསད་ན། རྔ་མོང་གིས་དྭང་བླངས་ཐོག་ཁོ་རང་གི་གཟུགས་པོ་ཕུལ་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག རྔ་མོང་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་བླངས་

པས་ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་སྦྱིན་བདག་སེངྒེའི་རྩར་ཡོང༌། དེ་ནས་ཚང་མའི་སྔོན་ལ་

ཕོ་རོག་གིས་སེངྒེའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། སྦྱིན་བདག ང་མཆོད་ནས་ཁྱེད་རང་

གི་སྲོག་སྐྱོབ་རོགས་གནང༌། སྦྱིན་བདག་གི་དོན་ལ་སྲོག་གཏོང་མཁན་ལྷ་ཡུལ་

ལ་འགྲོ་གི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཝ་ཡེ། ཕོ་རོག ཁྱོད་རང་

ཆུང་ཆུང་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་བདག་གི་གསོལ་གྲོད་ཁྱོན་ནས་འགྲང་གི་མ་

རེད། ཁྱོད་རང་གི་གཟུགས་པོ་ལ་ཤ་ག་ཚོད་ཡོད། དེ་སུས་ཟ་ཐུབ་བགྱི་རེད། ང་

རང་གི་གཟུགས་པོ་སྦྱིན་བདག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡིན་ཟེར་དུས། སྟག་གིས་ཁྱི་སྤྱང་

ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་ནས། ཁྱོད་རང་ཡང་ཞེ་དྲག་ཆུང་ཆུང་རེད། དེའི་ཐོག་ཁྱེད་

རང་གི་སེན་མོ་རྣོན་པོ་དུག་ཡོད་པ་སུས་བཟའ་ཡི་རེད། ཁྱོད་སྦྱིན་བདག་གིས་

གསོལ་ཚིགས་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་ང་རང་སྦྱིན་བདག་ལ་འབུལ་བགྱི་

ཡིན། ང་བཞེས་ནས་གསོལ་གྲོད་འགྲང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས༌ལབ་དུས། 

རྔ་མོང་སྣ་དཀར་གྱི་སེམས་ལ། སྟག་ཁོས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་ཕུལ་སོང༌། 
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ཁོ་ཚོ་སུ་ཡང་སེངྒེས་མ་བསད་པར་ང་རང་ཡང་གསོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་

ནས། མདུན་ལ་སོང་སྟེ། སྟག་ལ་འབུད་རྒྱག་ཅིག་བརྒྱབ་ནས། ཁོ་རང་སེངྒེ་ལ་

འབུལ་གྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སེངྒེས་བརྡ་ཞིག་བཏང་པ་དེ་གར། ཁྱི་སྤྱང་

དང་སྟག སེངྒེ་བཅས་ཚང་མས་རྔ་མོང་གི་སྒང་ལ་མཆོངས། གྲོད་ཁོག་དབྲལ། 

ཚང་མས་ཁོའ་ིཤ་བཟས་ནས་གྲོད་ཁོག་བརྒྱགས་པ་བྱས་སོ། །

 དེ་ནས་སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་ཁྱི་སྤྱང་དམ་ནཀ་ལ། གཡོ་སྒྱུས་ཁེངས་པའི་སྐད་ཆ་གོ་ན་སུ་ལ་

ཡང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཡིན། རྒྱལ་པོའ་ིའཁོར་གསོད་སྙིང་འདོད་

ནས། ཐབས་མང་པོས་བསད་བཅུག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། སྡུག་ཆགས་ཤིག་གིས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་པིངྒ་

ལཀ་ང་ལ་མ་དགའ་བ་བཟོ་རྒྱུའི་འཁོན་བཅུག་པ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། དམ་ནཀ་གིས། སྦྱིན་

བདག་གི་གཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་ནི་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་བགྱིས། དེ་ལས་འདི་ནས་ཕྱིན་

ནས་ལུང་པ་ཐག་རིང་ཞིག་ལ་ཕྱིན། ཁྱིམ་ཚོ་ཞིག་བཟུང༌། ལམ་ག་ཕྱིན་ཀ་ལོག་ལ་འགྲོ་མཁན་འདི་

འདྲའི་སྦྱིན་བདག་བློས་བཏང་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ལབ་དུས། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། ཐག་རིང་པོ་ལ་ཕྱིན་

ན་ཡང་ཐར་བགྱི་ནི་མ་རེད། ཆེན་པོ་ཚོ་དང་དགྲ་ཆགས་ན། ག་བར་ཡིན་ཡང་སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད་

ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ད་ནི་འཛིང་རྒྱུ་དེ་འཚམས་ཤོས་རེད། དམག་ལ་ཤི་རྒྱུ་ཐེངས་མ་གཅིག་རང་རེད། 

དགྲ་ལ་ཞེད་ནས་བྲོས་མཁན་ལ་སྐད་ཅིག་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཐེངས་མ་གཅིག་ལ་

ཤི་རྒྱུ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་དམ་ནཀ་གིས་སཾཇཱི་ཝཀ་འཛིང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ་

ཤེས་ནས། འདིའི་རྭ་ཅོ་རྣོ་པོ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་གི་གྲོད་ཁོག་ནི་དབྲལ་མི་ཡོང་ངམ་

བསམས་ནས། འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ནི་དཔེ་བསགས་པ་རེད། དེ་ལས་སཾཇཱི་ཝཀ་ཁོ་ལུང་པ་འདི་བཞག་
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ནས་འགྲོ་ཡག་གི་ཐབས་ཅིག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། གྲོགས་པོ་རང་གི་སྐད་ཆ་བདེན་པ་རེད། 

ཡིན་ན་ཡང་དཔོན་གཡོག་དམག་བརྒྱབ་ན་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོད། ཁ་གཏད་སྟོབས་ཆེན་ཡོད་ན་ཁོང་

ཁྲོ་མིད་ཁྱུར་བཏང་ན་རིག་པ་ཅན་རེད། སྟོབས་ཆེན་ལ་འཛིངས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་མཚོ་

ཆེན་པོ་ལ་འཛིང་མཁན་བྱིའུ་ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་ལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་ལས་གཞན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་

དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་གིས་དྲིས་པ་དང༌། དམ་ནཀ་གིས།

ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་དང་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུང༌།

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིཕྱོགས་གཅིག་ལ། བྱིའུ་ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་(fVfVgjh)ཕོ་མོ་གཉིས་

བསྡད་ནས། སྒོ་ང་མ་བཏང་གོང་ལ་ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས། རང་གི་ཁྱོ་ག་ལ། ལུང་

པ་ས་ཆ་བཙན་པོ་ཞིག་བཙལ་རོགས་གྱིས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁོས། ས་ཆ་

འདི་བཙན་ཐག་ཆོད་འདུག སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ལབ། ཊི་ཊི་

ཧ་རཱི་མོ་དེས། ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས་གླང་ཆེན་

སྨྱོན་པ་ཡང་འཐེན་ནས་འཁྱེར་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་རྦ་རླབས་

ཀྱིས་མ་བསྙབ་ས། ཐག་རིང་ས་ཞིག་བཙལ་རོགས་ཞེས༌ལབ་དུས། ཕོ་དེས། 
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རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ང་ཚོའི་རིགས་ལ་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུ་ལ་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་

མ་རེད། ཁོ་ང་ལ་ཞེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང༌། ཁྱོད་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མཚོ་

འགྲམ་འདི་རང་ལ་སྒོ་ང་ཐོངས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། རྒྱ་ཚོས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་

གོ་ནས། ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་འདིའི་གཏམ་འདོད་ལ། ཁོས་གནམ་ལ་རྐང་པ་བརྐྱངས་

ནས། རྐང་པའི་སྒང་ལ་གནམ་ཟགས་ན། གནམ་ལ་འཇུས་བསམ་བགྱི་ཡོད་པ་

རེད། འདིའི་གཏམ་འདོད་དེ་བཅག་དགོས་བསམས་ནས། ཊི་ཊི་ཧ་རིའི་སྒོ་ང་

རྦ་རླབས་ཀྱིས་འཐེན་པ་རེད། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་ཡོང་དུས། སྒོ་ང་ཚང་མ་ཆུས་

ཁྱེར་བ་མཐོང་ནས། ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས། ཁྱོ་ག་དེ་ལ། ལྐུགས་པ། ངས་དང་པོ་

ནས་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས་དེ་ཚོ་འཁྱེར་འགྲོ་བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་ན་ཡང༌། 

ཁྱོད་རང་གཏམ་འདོད་ཚ་དྲགས་ནས་ངའི་སྐད་ཆ་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང༌། 

རང་ལ་དགའ་པོའ་ིམིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ལ་མ་ཉན་པར། སྔ་མོ་རུས་སྦལ་

ལྐུགས་པ་ཞིག་ལ་ཁ་མ་གདངས་བཙུམ་ཞེས༌ལབ་ན་ཡང་མ་ཉན་པར། སྡུག་

པོ་མྱངས་པ་དེ་རང་བྱུང་སོང་ཞེས༌བཤད་པ་དང༌། ཁོས་ག་འདྲ་ཟེར་དྲིས་དུས། 

ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས།

རུས་སྦལ་ལྐུགས་པ།

ཆུ་རྫིང་གཅིག་གི་ནང་ལ། ཀམྦུ་གྲཱིཝ་(dEcqxzho)སྟེ་དུང་གི་མགྲིན་པ་ཟེར་མཁན་

རུས་སྦལ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་རྫིང་དེ་གར་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་ཡོང་

མཁན་ཀམྦུ་གྲཱིཝའི་གྲོགས་པོ་ངང་པ་གཉིས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་མིང་ལ་སཾ་

ཀཊ་(ladV)དང་ཝི་ཀཊ་(fodV)ཟེར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་གསུམ་ཕན་

ཚུན་བརྩེ་དུང་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་ཉི་མ་མ་བརྒལ་ཙམ་བར་
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དུ། དགའ་པོའ་ིངང་ནས་སྒྲུང་དང་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་

ནས་ཉིན་ཤས་རྗེས་ལ་ཆར་པ་མ་བབས་པར། རྫིང་གི་ཆུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་

བགྱི་ཡོད་པ་དེ་ངང་པ་གཉིས་ཀྱིས་མཐོང་ནས། ཁོང་གཉིས་རུས་སྦལ་ལ་

སྙིང་རྗེ་ཞེ་དྲག་སྐྱེས་པ་རེད། དེ་ནས་རུས་སྦལ་ཁོ་མིག་མཆི་མས་ཁེངས་

ནས། ད་མི་ཚེ་ཞེ་དྲག་ལྷག་མ་སོང༌། རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་ཆུ་མེད་ན་ང་ཤི་རྒྱུ་

གཏན་འཁེལ་པ་རེད། ཁྱེད་གཉིས་ནས་ཐབས་ཤིག་རྙེད་པ་གྱིས་དང༌། སྡུག་

པོའ་ིསྐབས་ལ་བརྟན་ཆ་དང༌། འབད་བརྩོན་བྱས་ན་དོན་དག་འགྲུབ་བགྱི་རེད། 

ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་པའི་རྗེས་ལ། ངང་པ་

གཉིས་ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་ལ་ཕྱིན་ནས་སྨྱུག་མ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང༌། རུས་སྦལ་

གྱིས་སྨྱུག་མའི་དཀྱིལ་ལ་ཁས་འཇུས། ངང་པ་གཉིས་ཀྱིས་མཆུ་ཏོས་སྨྱུག་མ་

གཡས་གཡོན་ནས་བཀྱགས་ནས། ཆུ་རྫིང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་པ་

རེད། ཚང་མ་གཏན་འཁེལ་བ་དང༌། ངང་པ་གཉིས་ཀྱིས་རུས་སྦལ་ལ། གྲོགས་

པོ། ང་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེད་རང་འདི་འདྲ་བྱས་ནས། རྫིང་གཞན་ཞིག་ལ་བསྐྱལ་
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གྱི་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང༌། སྐད་ཆ་གཅིག་སེམས་ལ་ཞོགས། དེའི་བར་ལ་ཁ་

མ་གདངས་པར་སྨྱུག་མ་འཇུས་འཇུས་པར་བསྡད་ན་མ་གཏོགས། ཁྱེད་རང་

ཟག་བགྱི་རེད་དེ། ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་ཡིན། རྦད་དེ་ཁ་བཙུམ་ནས་སྡོད་རོགས་

གྱིས། ལྐུགས་པ་ཨ་ཚུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་མ་ཕྱིན་པ་བྱས། ད་ཁྱོད་རང་ལ་རག་

ལས་པའི་དུས་ཚོད་རེད་དོ། །ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ངང་པ་གཉིད་ཀྱིས་

བཀྱགས། རུས་སྦལ་གྱིས་སྨྱུག་མའི་དཀྱིལ་ནས་བརྟན་ཐག་ཆོད་འཇུས། ཏན་

ཏན་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ནང་བཞིན་གནམ་ལ་འཕུར་འགྲོ་དུས། རུས་སྦལ་གྱིས་

འོག་ལ་བལྟས་པས། གྲོང་གི་མི་ཚོས་ངང་པ་གཉིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོའ་ིབཟོ་འདྲ་

པོ་གཅིག་འཁྱེར་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར། གནམ་ལ་བལྟས་ནས་ཧ་ལས་ཏེ་སྐད་

བརྒྱབ་པ་མཐོང་ཙང༌། ཀམྦུ་གྲཱིཝ་སྡོད་མ་ཐུབ་པར། འ་ལད། འདི་འདྲའི་སྐད་ཚ་

པོ་ཞེས༌ལབ་རྩིས་བྱེད་དུས། སྨྱུག་མ་ཁ་ནས་ཤོར་ཏེ། རུས་སྦལ་ཟགས་པ་དེ་

གར། ཉ་པ་ལྟོགས་སླ་ཚ་པོ་ཚོས་དུམ་བུ་དུམ་བུ་བཟོས་བཞག་པ་རེད། 

 བྱས་ཙང་རང་ལ་ཕན་སེམས་བྱེད་མཁན་ཚོའི་གྲོས་དང་བསམ་འཆར་

ལ་མི་ཉན་ན་སྐྱོན་ལྷག་གི་རེད། འདི་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་བློ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་

ནའང༌། སྡུག་པོ་མ་བྱུང་སྔོན་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ། རང་སོ་སོ་ལམ་སང་སྐྱོབ་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས། ག་རེ་ཡོང་ནའང་ཡོང༌། རྗེས་ལ་

བལྟ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་བཤད་ནས་དོན་དག་ཚང་མར་སྣང་ཆུང་གཏོང་བགྱི་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་མགྱོགས་པོ་ཉམས་འགྲོ་བགྱེ་རེད་ཅེས་བཤད་པས། ཊི་

ཊི་ཧ་རཱི་ཕོ་དེས། ག་འདྲ་ཟེར། ཞེས་དྲིས་པར། ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས།་་་༌༌༌༌༌ 
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ཉ་མོ་སྤུན་གསུམ།

ཆུ་རྫིང་ཞིག་གི་ནང་ལ། སྔོན་བསམ་ཅན་དང༌། དུས་བསམ་ཅན། རྗེས་བསམ་

ཅན། ཟེར་མཁན་གྱི་ཉ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག ཉ་པ་ཚོས་མཐོང་

ནས། རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་ཉ་ཞེ་དྲག་འདུག དེ་རིང་བར་དུ་ཆུ་ཡང་བཏང་མི་འདུག 

ཉ་མང་པོ་ལག་པ་ལ་ཐེབས་པ་འདུག་ཟེར་ཡང༌། དེའི་དགོང་དག་ཕྱི་པོ་བྱས་

ཙང༌། ཉ་པ་ཚོས་ཟ་རྒྱུ་ལ་ལྡང་པའི་ཉ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཁྱེར། རྗེས་སུ་ཞོགས་པ་

རྟག་པར་ཆུ་རྫིང་འདིར་ཉ་འཛིན་དུ་ཡོང་རྒྱུའི་གྲོས་བྱས་ནས་ལོག སྔོན་བསམ་

ཅན་ཁོས་ཉ་པ་དེ་ཚོའི་སྐད་ཆ་གོ་ནས། ཉ་ཚང་མ་སྐད་བཏང་སྟེ་ཁོ་རང་གིས་

ཉ་པའི་རྩ་ནས་གོ་བའི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་བཤད། ད་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྫིང་འདི་བཞག་

ནས་དོ་དགོང་མཚན་ལ་རྫིང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས། སྐད་ཅིག་གཅིག་

ཀྱང་ཕྱིས་མ་དྲགས་པ་བྱས་ན་ཡག་ཤོས་རེད། ཅེས་ཤོད་སྐབས། དུས་བསམ་
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ཅན་ཁོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས། ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་གིས་མི་

ཚང་མ་བློ་མི་བདེ་བ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས། རང་གི་ཁྲོམ་པའི་

ནང་གི་ཆུ་རྐྱང་པ་འཐུང་གི་ཡིན་ཟེར། མི་ཚེ་གང་ཚང་ཆུ་ཚ་ཁུ་འཐུང་ན། དེ་ཚོ་

བྱབ་ཆུང་རེད། རང་གི་ལུང་པའི་ཡུལ་གཞས་གཏོང་མཁན་ཚོ་ལ་ཡར་རྒྱས་མི་

ཡོང་བ་འདྲ་པོ་རེད། ཅེས་ལབ་སྐབས། རྗེས་བསམ་ཅན་ཟེར་མཁན་ཁོ་གད་

མོ་ཤོར་ནས། ཁ་ཤས་ལམ་ག་ལ་འགྲོ་མཁན་མིའི་སྐད་ཆ་ཙམ་ཞིག་གོ་བ་དང་

ཞེད་ནས། ང་རང་ཚོ་པོ་རྨོ་དང་ཕ་མ་ཚོའི་ལུང་པ་བློས་བཏང་ན། བསོད་བདེ་

ཡོད་ན་ནི། འདིར་བསྡད་ན་ཡང་སྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་བགྱི་རེད། ལམ་འགྲོ་མེད་ན་

ནི། གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ན་ཡང༌། དྲྭ་བའི་ནང་ཚུད་འགྲོ་ཡི་རེད། ང་ཚོ་ནི་འགྲོ་

ཡི་མིན། ཁྱོད་རང་ཚོ་འགྲོ་ཡི་ཡིན་ན་རྒྱུགས་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོའ་ི

ཨུ་ཚུགས་མཐོང་ནས། སྔོན་བསམ་ཅན་དང༌། དུས་བསམ་ཅན་གཉིས་ནང་མི་

ཚང་མ་ཁྲིད་ནས་ཆུ་རྫིང་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན། རྗེས་བསམ་ཅན་གྱི་ནང་མི་དེ་

ག་རང་ལ་བསྡད་ཙང༌། ཉ་པ་རྣམས་སྔ་པོ་ནས་ཡོང་སྟེ་དྲྭ་བ་གཡུགས་ནས་ཉ་

ཚང་མ་འཇུས་པ་རེད། 

 བྱས་ཙང༌། གང་ཡིན་ཡང་འགྲིག་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་བ་འདིས། ཉམས་

གུད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་འཁྲིད་བགྱི་རེད། དཀའ་ངལ་ག་དུས་འཕྲད་ན་ཡང་དེ་ལ་

ཐབས་ཤེས་ཡག་པོ་ཞིག་བཙལ་དགོས། ཞེས༌བཤད་པ་དང༌། ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་ཕོ་

ཁོས། ང་རྗེས་བསམ་ཅན་ཁོ་ནང་བཞིན་ལྐུགས་པ་དང་མི་ཤེས་མཁན་མིན། 

ངའི་རིག་པ་གང་འདྲ་འདུག་ལྟོས་ཨཱ། ངས་རྗེས་མ་མཆུ་ཏོས་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པར་

བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བར། ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས། རྒྱ་མཚོ་ལ་འཁོན་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་

ཆོ་མེད་རེད། དེ་ལས་རང་གི་ནུས་པ་ལ་བལྟས་ནས་འཛིང་དགོས་རེད། དེ་མིན་

ཤ་གུ་མེའི་ནང་ཟགས་པ་འདྲ་པོ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། ད་དུང་ཁོས། མཆུ་ཏོས་

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བསྐམ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བྱེད་དུས། ཡང་མོས། ཨ་རེ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་

གངྒཱ་དང་ཡ་མུ་ནཱ་ནང་བཞིན་ཆུ་ཆེན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ། བར་མ་ཆད་པར་བབ་
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ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱེད་རང་གི་མཆུ་ཏོས་ཆུ་ཐིགས་པ་ཁ་ཤས་ཕྱི་ལ་གཏོར་ནས་རྒྱ་

མཚོ་བསྐམ་བགྱི་རེད་པས་ཟེར་དུས། ད་དུང་ཁོས༌ཁོ་རང་གི་ཨུ་ཚུགས་གློད་ཀྱི་

ཡོད་མ་རེད། ཡང་མོས། དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ན། བྱིའུ་གཞན་པ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་

ཟེར་དུས། ཁོས། གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཞེས༌དྲིས་སྐབས། མོས། སྐབས་རེ་སྲོག་

ཆགས་ཆུང་ཆུང་དཔུང་བསྒྲིལ་ནས་སྲོག་ཆགས་ཆེན་པོ་ཕམ་པར་བྱས་པའི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་རོ། །

སྦལ་པའི་བྱུས་ཀྱིས་གླང་ཆེན་བསད་པ།

ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་ནང་ཤིང་སྡོང་གཅིག་གི་ཡལ་གའི་སྒང་བྱིའུ་ཕོ་མོ་

གཉིས་ཀྱི་ཚང་དང༌། དེའི་ནང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ང་ཡོད༌པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག 

གླང་ཆེན་ཚ་བས་མྱོས་པ་ཞིག་ཤིང་སྡོང་གི་གྲིབ་ནག་འོག་ངལ་གསོ་རྒྱག་པར་
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ཡོང་བ་དང༌། ཁོའ་ིསྣ་ཞགས་ཀྱིས་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དེ་བཅག དེའི་སྒང་ལ་བྱིའུ་

ཚང་ཡོད་པ་དེ་ས་ལ་གཏོར་ནས་སྒོ་ང་ཚང་མ་ཆག་པས། བྱིའུ་ཕ་མ་གཉིས་

སེམས་སྡུག་གིས་མ་བཟོད་པར་སྡུག་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་

བྱ་ཤིང་རྟ་མོས་གོ་བ་དང༌། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་སེམས་གསོ་

ཞེ་དྲག་བཏང་ན་ཡང་སྡུག་སྐད་རྒྱག་གིན་བསྡད། གང་ཙམ་ནས་བྱིའུ་ཕོ་དེས། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཡིན་ན་ང་གཉིས་ཀྱི་གླང་ཆེན་འདི་

ལ་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་པས་རོགས་པ་བྱེད་རོགས་གྱིས། གལ་ཏེ་ཁོ་གསོད་

ཐུབ་ན་ང་གཉིས་ཀྱི་འདོད་པ་ཚིམ་སོང་ལབ་པ་དང༌། བྱ་ཤིང་རྟ་མོས་བསམ་

བློ་ཏོག་ཙམ་བཏང་ནས། ལས་ཀ་འདི་ང་ཚོ་གཅིག་པུས་ཡོང་གི་མ་རེད། 

གཞན་པ་ནས་རོགས་པ་ལེན་དགོས་བགྱི་རེད། ང་ལ་གྲོགས་པོ་སྦྲང་མ་སྐད་

སྙན་པོ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོ་སྐད་གཏོང་གི་ཡིན་ལབ་སྟེ་སྦྲང་བུའི་རྩར་

ཕྱིན་ནས་གནས་ཚུལ་རྣམས་བཤད། སྦྲང་བུས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཉན་རྗེས་

ཁོང་ཚོར་རོགས་པ་བྱས་ནས་གླང་ཆེན་གསོད་རྒྱུར་ཁ་མཐུན། 

 དེ་ནས་ཁོས་ལས་ཀ་འདི་ང་རང་ཚོ་གཅིག་པུས་བསྒྲུབ་ཁག་པོ་ཡིན་

པས། ངའི་གྲོགས་པོ་སྦལ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་སྐད་གཏོང་གི་ཡིན་ལབ་ནས་

ཁོའ་ིརྩར་ཕྱིན་ཏེ་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་འུ་ཐུག་པོ་ཚང་མ་བཤད་པ་དང༌། སྦལ་པ་

ཡང་གླང་ཆེན་ལ་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུའི་གྲོས་ངན་ལ་ཁ་མཐུན་པ་རེད། དེ་ནས་སྦལ་

པ་ཁོས། ཐབས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་ངས་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ཁྱོད་རང་ཚོས་

བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་གླང་ཆེན་ཁོ་གསོད་ཐུབ་བགྱི་རེད། སྔོན་ལ་སྦྲང་བུ་

ཁྱོད་རང་གིས་གླང་ཆེན་ཁོའ་ིཨམ་ཆོག་འགྲམ་ལ་སྒྲ་སྙན་ནང་བཞིན་སྐད་སྙན་

པོ་བརྒྱབ་ན་ཁོ་སྙན་ཐག་ཆོད་ནས་མིག་ཀྱང་ཟུམ་འགྲོ་ཡི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་

བྱ་ཤིང་རྟ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁོའ་ིམིག་གཉིས་ལ་མཆུ་ཏོ་བཙུགས་ནས་ཁོ་ལོང་བ་

བཟོས། དེ་ནས་ཁོ་ཕར་ཚུར་ཆུ་འཚོལ་ཁར་འགྲོ་དུས། ངས་ས་དོང་གཏིང་རིང་

པོ་ཞིག་གི་འགྲམ་ནས་སྐད་བརྒྱབ་ན་ཁོས་དེར་ཆུ་རྫིང་ཡོད་པ་རེད་བསམས་
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ནས་ཡོང་དུས་ས་དོང་ནང་ལ་ཟགས་ན་ཁོ་ཤི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་ལབ། 

དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་སྦལ་པ་ཁོས་ལབ་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་གླང་ཆེན་དེ་

བསད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། 

 ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་མོ་དེས། སྟོབས་མེད་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ཁ་བསྒྲིལ་ན། གཅན་

གཟན་སྟོབས་ཆེན་ཚོ་ཡང་གསོད་པར་སླ། ཟེར་བ་ལྟར་རེད་ཅེས་ལབ་པ། ཊི་

ཊི་ཧ་རཱི་ཁོས། དེ་ག་རང་རེད། ད་ཡང་བྱ་བྱིའུ་གཞན་པ་ལ་རོགས་བཅོལ་ནས། 

རྒྱ་མཚོ་བསྐམ་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་ནས། ཁོས་བྱ་བ་གུ་

ལཱ་དང༌། སཱ༌ར༌ས་དང༌། རྨ་བྱ་ལ་སོགས་བྱ་སྣ་ཚོགས་བསྐོངས་ནས། རང་གི་

དཀའ་སྡུག་བཤད་པ་དང༌། ཁོང་ཚོས། ང་ཚོ་ཚང་མ་ནུས་མེད་རེད། དེ་ལས་ང་

རང་ཚོའི་གྲོགས་པོ་བྱ་ཁྱུང་གིས། དོན་དག་འདིའི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་

བགྱི་རེད་ཟེར། བྱ་ཚང་མ་མཉམ་པོར་བྱས་ནས་བྱ་ཁྱུང་གི་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་

དེ་གར། ཚང་མས་ངུ་ཅོར་དང༌། སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ནས། བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན། 

ཁྱེད་རང་ཡོད་ཀྱིན་ཡོད་ཀྱིན་ལ། ང་ཚོ་བྱའི་རིགས་ཚང་མར་རྒྱ་མཚོས་འདི་

འདྲའི་བརྙས་བཅོས་བྱས་བྱུང༌། དེའི་དགྲ་ཤ་ལེན་དགོས་ཡོད། དེ་རིང་ཁོས་

ཊི་ཊི་ཧ་རིའི་སྒོ་ང་མེད་པ་བཟོས། སང་ཉིན་བྱ་གཞན་གྱི་སྒོ་ང་ཚང་མ་ཆུའི་རྦ་

རླབས་ཀྱིས་འཁྱེར་འགྲོ་ཡི་རེད། ཉེས་སྤྱོད་འདི་འཕྲལ་དུ་བཀག་རོགས་གནང་

ན་མ་གཏོགས། བྱ་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་རྩ་མེད་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རང་རེད་ཅེས་ཞུས་

པ་རེད། དེ་ནས་བྱ་དང་བྱིའུ་ཚོ་ངུས་པ་གོ་ནས་ཁོང་ཚོར་རོགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་

ཁས་ལེན་པའི་སྐབས་དེར། ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཡོང་ནས། བང་ཆེན་

ཁོ་ལ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆིབས་པ་ཁྲིད་ཤོག་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། 

བྱ་ཁྱུང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། ཁྱབ་འཇུག་ལ་ཆིབས་པ་གཞན་པ་གཅིག་གྲ་སྒྲིག་

གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ལབ་ནས་ལོག་བཏང༌། ཁྱབ་འཇུག་གིས་བང་ཆེན་ཁོ་

ལ་བྱ་ཁྱུང་གིས་ག་རེ་བཤད་བྱུང་ཞེས་དྲིས་དུས། བྱ་ཁྱུང་ལ་རྒྱ་མཚོའི་རྙོག་ཁྲ་
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ཡོད་པ་དང༌། བྱ་ཁྱུང་རླུང་ལངས་པའི་སྐོར་བཤད་པ་གོ་ནས། ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་ཁོ་

རང་བྱ་ཁྱུང་གི་ཁང་པ་ལ་ཡོང་བ་རེད། བྱ་ཁྱུང་གིས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་

བཙལ་ནས། དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། ཁྱེད་རང་གི་ས་ཆ་ལ་རྒྱ་མཚོས་བརྩི་མེད་

བཏང་ནས་ངའི་རོགས་པ་ཚང་མའི་སྒོ་ང་ཚང་མ་འཕྲོགས། ང་ལ་ཡང་བརྙས་

བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་ཙང༌། ང་རྒྱ་མཚོ་ལ་དགྲ་ལན་སློག་སྙིང་འདོད་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་ཞུས་པ་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་གིས། བྱ་ཁྱུང༌། ཁྱོད་རང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། 

རྒྱ་མཚོ་ལ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་འགྲོ། ངས་ད་ལྟ་རང་རྒྱ་མཚོ་ལ་

སྒོ་ང་དེ་ཚོ་ཊི་ཊི་ཧ་རཱི་ཚོ་ལ་རང་འཇགས་སྤྲོད་འཇུག་གི་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཨམ་

རཱ་བ་ཏི་ལ་འགྲོ་དགོས་ཡོད་ཟེར། དེ་ནས་ཁྱབ་འཇུག་གིས་རང་གི་གཞུའི་སྒང་

ལ་མདའ་ཁ་ལ་མེ་འབར་ཟེར་བ་དེ་བསྒར་ནས་རྒྱ་མཚོ་ལ། ཝ་ཡེ། སྡུག་ཆགས། 

ད་ལྟ་རང་སྒོ་ང་ཚང་མ་ཚུར་སློག་ཤོག དེ་མ་བྱས་ན། ངས་ཁྱོད་རང་སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་བསྐམ་པ་བཟོ་ཡི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ནི་ཁྱབ་འཇུག་ལ་
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ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས། སྒོ་ང་ཚང་མ་རང་འཇགས་ཚུར་བསློགས་སོ། །

 ཁྱི་སྤྱང་དམ་ནཀ་གིས་སྒྲུང་དེ་ཚོ་བཤད་ནས། བྱས་ཙང་ངས། དགྲའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོབས་

ཤགས་ཤེས་པ་བྱས་ནས། དམག་གི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད། གླང་སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། 

དམ་ནཀ སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ངས་པིངྒ་ལཀ་གི་སེམས་ནང་ལ། ང་ལ་གནོད་བསྐྱལ་

གྱིས་བསམ་པ་ག་ནས་ཤེས་བགྱི་རེད། དེ་རིང་བར་དུ་ཁོས་རྟག་པར་འཆམ་པོ་བྱས་ནས་བལྟས་པ་མ་

གཏོགས། མིག་ངན་བལྟས་པ་གཅིག་ཀྱང་དྲན་གྱི་མི་འདུག ང་ལ་ཁོའ་ིབྱེད་སྟངས་ཤིག་བཤད་ན། ངས་

དེ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་ང་རང་སྐྱོབ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས༌བཤད་པ་རེད། དམ་ནཀ་གིས། དེ་ཚོ་

ཤེས་པར་ཁག་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོའ་ིསེམས་ལ་ཁྱེད་རང་གསོད་རྒྱུའི་སྡིག་སེམས་ཡོད་

ན། ཁོའ་ིམིག་དམར་པོ་ཆགས། མིག་སྤུ་ཟིང༌། ཁ་གདངས་ཙམ་གདངས་ཙམ་བྱས་ནས་མིག་ངན་ལྟ་གི་

འདུག་ན། ཁྱོད་རང་ཁ་ཁ་བསྡད་ནས་མཚན་གུང་ལ་བྲོས་ཕྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། ཡང་དེ་ལས་གཞན་

པ་ག་རེ་བྱེད་འདོད་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་གི་འདོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས། ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཀར་

ཊཀ་གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པ་ན། ཀར་ཊཀ་གིས། ཁྱོད་རང་གི་འཆར་གཞི་བསྒྲུབས་སོང་བས་ཞེས༌དྲིས་པ་

དང༌། དམ་ནཀ་གིས། ངས་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་བྱས་ཡོད། ཡོང་མི་ཡོང་ནི་ལྷ་ཚོ་

མཁྱེན། བསམ་པའི་ལས་ཀ་མ་འགྲུབ་ན། དེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་སྐྱོན་མ་རེད། ཀར་ཊཀ་གིས། ཁྱོད་རང་

ལ་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད། ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ཡོད་པས་ཟེར་དུས། དམ་ནཀ་གིས། ངས་རྫུན་

བཤད་ནས་ཁོང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཞེ་སྡང་བསླངས། ཕྱིན་ཆད་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་རྩ་བ་

ནས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་ཟེར་བར། ཀར་ཊཀ་གིས། གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་གིས་ཡག་པོ་བྱས་མི་

འདུག གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་གཉིས་མ་འཆམ་པའི་གཞི་རྩ་བཟོས་ན་ལས་ཀ་སྡུག་ཆགས་རེད། ཡང་དམ་

ནཀ་གིས། ཁྱོད་རང་གིས་སྲིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཧ་གོ་མི་འདུག གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་ཁོས། ང་རང་གཉིས་ཀྱི་

བློན་པོའ་ིས་ཆ་འཕྲོག་པ་ཡིན་ཙང༌། ཁོ་ང་ཚོའི་དགྲ་རེད། དགྲ་ཕམ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ཆོས་ཡིན་དང་མིན་

གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། རང་སོ་སོ་སྐྱོབས་རྒྱུ་དེ་ནི། ཆོས་ཡག་ཤོས་དང་རང་དོན་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཙང༌། རང་དོན་སྒྲུབ་དུས་གཡོ་སྒྱུའི་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

དགོས་པ་ནི། ཁྱི་སྤྱང་གཡོ་ཅན་གྱིས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཟེར་བ་ན། ཀར་ཊཀ་གིས། དེ་གང་འདྲ་

རེད་ཤོད་དང་ལབ་པར། དམ་ནཀ་གིས། ངས་བཤད་ཆོག་སྒྲུང་དེ་འདི་འདྲ་རེད།༌༌༌་་་་
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གཡོ་སྒྱུའི་གསང་བ།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སེངྒེ་རྡོ་རྗེའི་མཆེ་བ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ལ། གཡོག་

པོ་ཁྱི་སྤྱང་གཡོ་ཆེན་ཟེར་མཁན་ཞིག་དང༌། ཤའི་གདོང་ཟེར་མཁན་ཁྱི་གཟིག་

ཅིག་བཅས། ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་སེངྒེས་

ཤིང་ནགས་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་རྔ་མོང་ཞིག་བསད་པ་དེའི་ཁོག་པའི་ནང་ནས་

རྔེའུ་ཞིག་ཐོན་པ་ན། སེངྒེ་རྔེའུ་དེ་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས། ཁོ་རང་གི་ནང་ལ་ཁྱེར་

ཡོང༌། ད་ཁྱོད་རང་ང་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་མི་དགོས། ངས་ཁྱོད་རང་གསད་མི་

ཡོང༌། ཤིང་ནགས་ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་སྡོད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། རྔ་མོང་གི་

ཕྲུ་གུ་དེའི་ཨམ་ཆོག་རྩེ་རྣོན་པོ་ཕུར་པ་ནང་བཞིན་ཡོད་ཙང༌། ཚང་མས་ཁོ་ལ་

ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་ཟེར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་སེངྒེའི་

གྲོགས་པོ་བྱས། སེངྒེ་དང་སྐད་ཅིག་ཀྱང་འབྲལ་མེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཉི་མ་གཅིག་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་ཞིག་ཡོང༌། སེངྒེ་དང་འཛིང་

རེས་ཤ གས་དྲག་བྱས་ནས། སེངྒེ་རྨས་ནས་གོམ་པ་གང་ཡང་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་
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ཆགས་པ་རེད། དེ་ནས་སེངྒེས་གཡོག་འཁོར་ཚོ་ལ། ཁྱོད་རང་ཚོ་ཕྱིན་ནས་

རི་དྭགས་བཙལ་ནས་འཁྲིད་ཤོག ངས་བསད་ཆོག་ཟེར་ནས་བཏང་ན་ཡང༌། 

དགོང་མོ་བར་དུ་རྔོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཁྱོན་ནས་མ་རྙེད་པ་རེད།

 ཁྱི་སྤྱང་གཡོ་ཆེན་ཁོས། གལ་ཏེ་ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་ཁོ་གསད་དུ་

བཅུག་ན། ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་སེམས་ཁྲལ་མེད་པར་སྡོད་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད། ཡིན་

ན་ཡང༌། ཁོ་ལ་ནི་སེངྒེས་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁས་བླངས་ཡོང་པ་རེད། ང་རང་གི་

བསམ་པ་མ་འགྱུར་བ་བྱས་ནས། ཁོ་བསད་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་བསམས་

ནས། མཐའ་མཇུག་དེར་ཁོས། ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་ལ། ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག  

ངས་ཁྱོད་རང་ལ་ཕན་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ཀྱི་ཡིན། སྦྱིན་བདག་ལ་ཡང་ཕན་

བགྱི་རེད། ཉོན་དང༌། ང་རང་ཚོའི་སྦྱིན་བདག་ཉིན་མང་པོ་ནས་གྲོད་ཁོག་སྟོང་པ་

རེད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་གི་གཟུགས་པོ་དེ་སྟེར་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་

ལ་གཟུགས་པོ་ལྡབ་གཅིག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས། ཁྱོད་རང་ལ་ཚུར་རག་གི་རེད། 

སེངྒེ་ཡང་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་བགྱི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་

གིས། གྲོགས་པོ། སེངྒེ་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་ན། ང་ཡང་དགའ་པོ་ཡོང་བ་འདུག ང་

གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡིན་ཟེར་ནས་སྦྱིན་བདག་ལ་ཞུས་ཤོག ཡིན་ན་ཡང༌། ལས་

ཀ་འདི་ཆོས་དང་མ་འགལ་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེ་ཚོ་གཏན་འཁེལ་

པ་དང༌། ཚང་མ་སེངྒེའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན། ཁྱི་སྤྱང་གཡོ་ཆེན་ཁོས། སྦྱིན་བདག ང་

ཚོས་དེ་རིང་རྔོན་ནི་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་སོང༌། ཉི་མ་ཡང་བརྒལ་གྲབས་འདུག ད་

ཐབས་གཅིག་རང་བྱེད་རྒྱུ་ནི། ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་གི་གཟུགས་པོའ་ིསྐྱིན་པ་ལ་

སྦྱིན་བདག་གིས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ནས། ཁོའ་ིགཟུགས་པོ་ལྡབ་གཅིག་ཕར་གནང་

ན། ཁོས་གཟུགས་པོ་བུ་ལོན་ལ་གཡར་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་

དང༌། སེངྒེས། དེ་ངས་ཁས་ལེན་གྱི་ཡིན། ང་ཚོས་ཆོས་དཔང་པོར་བཞག་ནས་

ཚོང་རྒྱག་དགོས་རེད། ཕུར་པའི་ཨམ་ཆོག་གིས་གཟུགས་པོ་བུ་ལོན་ལ་གཡར་

ན། ང་ཚོས་གཟུགས་པོ་ལྡབ་གཅིག་སྐྱིན་པ་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར། ཚོང་གི་སྐད་



56

ཆ་འགྲིགས་པ་དེ་གར་སེངྒེས་བརྡ་ཞིག་བཏང་མ་ཐག་ཏུ། གཡོ་ཆེན་དང་ཤའི་

གདོང་གཉིས་ཀྱིས་རྔ་མོང་དེ་བསད་པ་རེད།

 དེ་ནས་སེངྒེ་རྡོ་རྗེའི་མཆེ་བས། གཡོ་ཆེན། ང་ཆུ་ལ་གཟུགས་པོ་བཀྲུ་

བར་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཁྱོད་རང་གིས་འདི་བསྲུང་བྱ་བྱས་ནས་སྡོད་ཨཱ་ཟེར། སེངྒེ་

ཕྱིན་པ་དང༌། གཡོ་ཆེན་ཁོས། ང་རང་རྐྱང་རྐྱང་གིས་རྔ་མོང་འདི་ཟ་ཐུབ་པའི་

ཐབས་ཤིག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། ཁོས་ཤའི་གདོང་ལ། གྲོགས་པོ། ཁྱོད་

རང་གྲོད་ཁོག་ཞེ་དྲག་ལྟོགས་འདུག བྱས་ཙང༌། སེངྒེ་མ་ཡོང་གོང་ལ་རྔ་མོང་

བཟའ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས་དང༌། ངས་སེངྒེ་ལ་ཁྱོད་རང་ཉེས་མེད་ཡིན་པ་བཤད་

ཆོག སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད་ཅེས་ལབ་ནས། ཤའི་གདོང་གིས་སོ་བརྒྱབ་པ་དེ་གར། 

གཡོ་ཆེན་གྱིས། སེངྒེ་ཡོང་གི རྒྱང་རིང་པོར་བྲོས་རྒྱུགས་ཞེས༌སྐད་བརྒྱབ་པ་

རེད། སེངྒེ་ཡོང་ནས་ལྟ་དུས། རྔ་མོང་དེ་ལ་ཁྱི་གཟིག་ཁོས་སོ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་

ཙང༌། སེངྒེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། སུས་རྔ་མོང་བཟའ་འཕྲོ་ཛོར་པོ་བཟོས་པ་རེད་

དམ་ལབ་པ་དང༌། ཁྱི་གཟིག་ཤའི་གདོང་གིས་གཡོ་ཆེན་ལ་བལྟས་པ་དང༌། གཡོ་
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ཆེན་གྱིས། སྡུག་ཆགས་ཁྱོད་རང་གིས་བཟས་ནས། ད་དུང་ག་རེ། ངའི་གདོང་

པར་ལྟ་བགྱི་ཡོད་པས། ད་ཉེས་པ་ཁྱོད་རང་ལ་འཁྲི་ཡི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། 

ཁོ་དེ་གར་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་གང་ཙམ་ཞིག་ལ། ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ནས་

སྐེ་ལ་དྲིལ་བུ་བཏགས་པའི་རྔ་མོང་ཁྱུ་ཞིག་ཡོང་བ་དང༌། དྲིལ་བུའི་སྐད་ཀྱིས་ཤིང་

ནགས་ནང་གི་གནམ་ས་ཚང་མ་ཁེངས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཙང་སེངྒེས། གཡོ་ཆེན། 

སྐད་འདི་འདྲ་ག་རེ་རེད། ངས་དེ་རིང་བར་དུ་འདི་འདྲ་གོ་མ་མྱོང༌། ག་རེ་རེད་

ལྟོས་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། གཡོ་ཆེན་གྱིས། སྦྱིན་བདག ཀ་རེ་ཀོ་རེ་མ་གནང༌། 

མགྱོགས་པོ་འདི་ནས་ཐོན་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཟེར་བར། སེངྒེས། དོན་དག་དངོས་

གནས་དེ་ག་རེ་རེད། ཤོད་དང༌། ང་འདི་འདྲ་ཞེད་བཅུག་ནས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གཡོ་ཆེན་གྱིས། སྦྱིན་བདག་འདི་ཚོ་ཚང་མ་རྔ་མོང་གི་ཁྱུ་གཅིག་རེད། ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་ལ་དགོངས་པ་ཚོམ་པ་རེད། ཁྱེད་རང་གིས། ཁོང་གི་བཀའ་

མེད་པ་ལ། ཁྱེད་རང་གིས་རྔ་མོང་གི་ཕྲུ་གུ་བསད་པ་ཡིན་ཙང༌། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཐུགས་འཁྲུགས་པ་རེད། རྔ་མོང་ནི་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདུག འདིའི་ནང་ལ་ཕུར་པའི་

ཨམ་ཆོག་གི་གཉེན་ཚན་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོང་ནས། ཁྱེད་རང་ལ་དགྲ་ཤ་ལེན་ཁར་

ཡོང་པ་རེད། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང༌། གྲ་འགྲིག་པོ་ཡོང་གི་

མ་རེད། བྱུང་ན་ད་ལྟ་རང་བྲོས་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ལབ་དུས། སེངྒེ་ནི་

གཡོ་ཆེན་གྱི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས། རྔ་

མོང་གི་རོ་དེ་གར་བཞག་ནས་ཐག་རིང་པོར་བྲོས་སོ། །

 དམ་ནཀ་གིས། བྱས་ཙང་ངས་ནི། རང་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་གཡོ་དང༌། སྒྱུ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་

ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། དམ་ནཀ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་གིས། ང་རྩྭ་

ཟན་དང་སེངྒེ་ཤ་གཟན་གཉིས་མཉམ་དུ་གྲོགས་པོ་བྱས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། ད་ག་རེ་

བྱེད་དགོས་པ་རེད། པིངྒ་ལཀ་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ནས་བསྐྱར་དུ་གྲོགས་པོ་བྱས་ཏེ་གང་དྲག་བྲོས་པའི་ས་

ཆ་གཞན་ནི་ག་བར་ཡོད་བསམས་ནས། ག་ལེ་ག་ལེར་སེངྒེའི་རྩ་ལ་ཕྱིན། ཕ་གིར་སླེབས་ནས་ལྟ་དུས། 

སེངྒེས་ལྟ་སྟངས་ནི། དེའི་གོང་ལ་དམ་ནཀ་གིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཁྲོས་པ་མཐོང་ནས། སཾཇཱི་ཝཀ་

ཁོས་རྒྱང་རིང་ཙམ་ཞིག་ལ་ཕྱག་མ་འཚལ་བར་བསྡད་པ་རེད། དེ་ནས་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་ཁོ་ཡང༌། དམ་
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ནཀ་གིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན། དེ་རིང་ནི་གླང་གོག་སཾཇཱི་ཝཀ་ཁོའ་ིགདོང་པ་ཡང་འདི་འདྲ་ཞིག་འདུག་

བསམས་ནས། དམ་ནཀ་གིས་ཉེན་ཁ་བསྐུལ་པ་དེ་དྲན་པ་དེ་གར་ལམ་སང༌། པིངྒ་ལཀ་གིས། སྐད་ཆ་

ཚིག་ཅིག་ཀྱང་འདྲི་ལོངས་མེད་པར་སཾཇཱི་ཝཀ་གི་སྒང་ལ་མཆོངས་པ་དང༌། སཾཇཱི་ཝཀ་ལ་སྐབས་དེ་གར་

འཛིང་ཡག་གི་གྲ་སྒྲིག་མེད་ན་ཡང༌། སེངྒེས་ཁོ་རང་གསོད་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དང༌། རང་སྐྱོབ་

རྒྱུ་ལ་རྭ་ཅོ་གཉིས་པོ་འཛུགས་ཆོག་ཆོག་ཨང་གསར་བྱས། དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་འཛིང་རེས་འཇིགས་

སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱས་པ་མཐོང་ཙང༌། ཁྱི་སྤྱང་ཀར་ཊཀ་གིས། དམ་ནཀ་ཁྱོད་རང་གིས་ཡག་པོ་བྱས་མ་སོང༌། 

གྲོགས་པོ་གཉིས་འཛིང་དུ་བཅུག འདི་ལས། ཚུལ་མཐུན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། 

ད་སེངྒེ་བསད་སོང་ན། ང་རང་ཚོ་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས། དངོས་གནས་བཤད་ན། ཁྱོད་རང་ནང་བཞིན་

བློན་པོའ་ིབསམ་ངན་གྱི་ལས་ཀས། རང་གི་སྦྱིན་བདག་ལ་བདེ་སྐྱིད་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཐབས་ཤིག་

བྱེད་རྒྱུ་འདུག་ན་ནི་གྱིས། ཁྱོད་རང་གི་ལས་ཀའི་རྒྱུན་བསྲིང་ཐབས་ལ་ནི། ཚང་མ་ལ་ཉམས་ཆག་བཟོ་

རྒྱུ་ཤ་སྟག་རེད། ཁྱོད་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་བློན་པོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་མི་བཟང་པོ་ཚོ་ཡོང་

འདོད་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ཡང་མིན་ན་བསླབ་བྱ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་རང་

བསླབ་བྱའི་སྣོད་མ་རེད། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་བསླབ་བྱ་བྱས་ན་དོན་མེད་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ངའི་གནས་

ཚུལ་དེ། བྱིའུ་སཱུ་ཅཱི་མུ་ཁ་ལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་ལས་གཞན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ཟེར་བར་དམ་

ནཀ་གིས། སཱུ་ཅཱི་མུ་ཁ་ཟེར་ན་སུ་རེད། །དེ་ནས་ཀར་ཊཀ་གིས། ཉནོ་ཨང་། ཞེས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །

བྱིའུ་སཱུ་ཅཱི་མུ་ཁའི་སྒྲུང༌།

རི་གཅིག་གི་སྟེང་ལ་སྤྲེའུ་མང་པོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགུན་ཁའི་དུས་

ཤིག་ལ་གངས་ཚད་མེད་བབས་ནས། སྤྲེའུ་ཚང་མ་འཁྱགས་རེངས་ཐེབས་

ནས་ཤི་གྲབས་བྱས། སྤྲེའུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས། ཤིང་ཏོག་དམར་མོ་དེ་འདྲ་ལ་མེ་

རེད་བསམས་ནས་ཕུ་བརྒྱབ་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་བྱིའུ་སཱུ་ཅཱི་

མུ་ཁས་མཐོང་ནས། དོན་མེད་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གང་ཡོང༌། འདི་ཚོ་མེའི་

མེ་སྟག་མ་རེད། འདི་ཚོ་གུཉ
ྗུ
་ཕལ་(Xkq¥~tQYk)ཟེར་བའི་ཤིང་ཏོག་རེད། འདི་ལ་

ཕུ་རྒྱག་གིན་བསྡད་པ་ལས། བྲག་ཕུག་དང་བྲག་རོང་ཡོད་ས་ལ་ཕྱིན་ན་ཡག་
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གི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དེའི་ནང་ལ་སྤྲེའུ་རྒད་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་ཁོས། སཱུ་

ཅཱི་མུ་ཁ། འདི་ཚོ་ལ་བསླབ་བྱ་མ་རྒྱག ཚང་མ་ལྐུགས་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཁྱོད་

རང་གི་བསླབ་བྱ་མ་ཉན་པའི་ཐོག་ལ། ཁྱོད་རང་འཇུས་ནས་བསད་ཡོང་ཟེར་

གྱིན་ཟེར་གྱིན་ལ། དེ་གར་སྤྲེའུ་གཅིག་གིས་སཱུ་ཅཱི་མུ་ཁའི་གཤོག་པ་འཇུས་

ནས་ཉ་རེ་ཉོ་རེ་བཟོས་པ་རེད། 

 བྱས་ཙང༌། ལྐུགས་པ་ལ་བསླབ་བྱ་བྱས་ན་མ་ཕན་པར། ད་དུང་འབར་འགྲོ་གི་རེད། འདི་

ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད་པར། མི་གཞན་པ་ལ་བསླབ་བྱ་བྱེད་མཁན་སོ་སོ་རང་ལྐུགས་པ་རེད་

ཟེར་དུས། དམ་ནཀ་གིས། ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཞེས༌དྲིས་པ་ན། ཀར་ཊཀ་གིས། དེ་འདི་འདྲ་རེད། 
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སྤྲེའུ་ལྐུགས་པ་ལ་བྱིའུའི་བསླབ་བྱ། 

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཤིང་སྡོང་ལོ་མ་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་ཡལ་གའི་སྒང་

ལ། བྱིའུ་ཁྱོ་ཤ ག་གཉིས་རང་གི་ཚུང་དེའི་ནང་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། དགུན་ཁའི་དུས་ཤིག་ལ། ཉིན་གཅིག་གངས་རིའི་ཕྱོགས་ནས་ཆར་རླུང་

བསིལ་པོ་ཞིག་ལངས། ཆར་ཐིགས་སིབ་སིབ་བབས་འགོ་ཚུགས་ཙང༌། སྤྲེའུ་

ཞིག་ཆར་རླུང་དང་ཆར་པས་འཁྱགས་ནས་ཤིང་སྡོང་དེའི་གཞོགས་གཅིག་

ལ་ཁུམ་ནས་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། བྱིའུས། ཝ་ཡེ། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན་པས། 

ཁྱོད་རང་གི་གདོང་པ་དང༌། རྐང་པ། ལག་པ་བཅས་ནི་མི་འདྲ་པོ་འདུག ད་

དུང་འདིར་ཁང་པ་བཟོས་ནས་མ་བསྡད་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། 



61

སྤྲེའུ་དེས། ཝ་ཡེ། སོ་སོའ་ིལས་ཀ་གྱིས། ང་ལ་འཕྱ་ལད་རྒྱག་མི་དགོས། ཁ་

བཙུམ་ནས་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་གམ་ཟེར་དུས། བྱིའུས་ད་དུང་ཡང་བཤད་

ཀྱིན་བསྡད་ཙང༌། ཁོ་ཁྲོས་ནས། ཚུར་ཡོང་སྟེ་བྱིའུ་ཁོང་གཉིས་སྐྱིད་པོ་བྱས་

ནས་སྡོད་སའི་ཚང་དེ་རྦད་དེ་གཏོར་བ་རེད། 

 བྱས་ཙང་དམ་ནཀ འདི་ཡིན་འདི་མིན་མེད་པར་བསླབ་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱོད་

རང་ལ་བསླབ་བྱ་འདིས་ཕན་གྱི་མ་རེད་ལ། བསླབ་བྱ་བྱས་ན་ཡང་དོན་མེད་རེད། བསམ་བློ་ཡོད་

མཁན་ལ་བསླབ་བྱ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཡོང་གི་རེད། ལྐུགས་པ་ལ་བསླབ་བྱ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་བར། དམ་ནཀ་གིས། ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། ཀར་ཊཀ་གིས།་་་་

ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་དང་སྡིག་པའི་བློ་ཅན།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་དང༌། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཟེར་མཁན་གྲོགས་པོ་གཉིས་

ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག སྡིག་པའི་བློ་ཅན་གྱིས། ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་ལ་རོགས་

བཅོལ་ནས་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ནོར་བསོག་དགོས་བསམས་པ་

ལྟར། ཁོང་གཉིས་ལུང་པ་ག་ས་ག་ལ་ཕྱིན་ནས༌རྒྱུ་ཕྱུག་པོ་ཆགས། དེ་ནས་ཚུར་

ལམ་ཁོ་རང་གཉིས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་དང་ཐག་ཉེ་པོར་སླེབས་དུས། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་

གྱིས་གྲོས་བཏོན་ནས། ང་རང་གཉིས་ཀྱིས་གཉེན་ཉེ་ཚོའི་ཆེད་དུ། རྒྱུ་ཅ་ལག་འདི་

ཚོ་ཚང་མ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་མི་འདུག ཁོང་ཚོས་མཐོང་ན་ཕྲག་དོག་སྐྱེས། ལྟོག་

སླ་ལངས། ཐབས་མང་པོ་བྱས་ནས་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་ལེན་ཨེ་ཐུབ་བྱེད་བགྱི་

རེད། རྒྱུ་ཅ་ལག་མང་ཆེ་བ་དེ་ས་དོང་ནང་ལ་སྦས། དེ་ནས་ག་དུས་དགོས་ན་ཡང་

ལེན་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱས། ས་དོང་

བྲུས་ནས་ཁོ་རང་གཉིས་ཀྱིས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ཅ་ལག་དེའི་ནང་ལ་བླུགས་ནས་

རང་གི་གྲོང་གསེབ་ལ་ལོག་པ་རེད།
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 སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཁོ་མཚན་གུང་ལ་ས་ཆ་དེར་ཡོང་ནས་རྒྱུ་ཅ་ལག་ཚང་

མ་བཏོན། སྒང་ནས་སས་བཀབ་ནས་རང་གི་ནང་ལ་ལོག ཕྱི་ཉིན་དེར། སྡིག་པའི་

བློ་ཅན་ཁོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་གྱི་རྩ་ལ་ཡོང་ནས། གྲོགས་པོ། ངའི་ནང་མི་མང་དྲགས། 

ཡང་ང་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཞིག་དགོས་པ་བྱུང་སོང༌། ང་གཉིས་འགྲོ། ཏོག་ཙམ་རེ་ལེན་ནས་

ཡོང་ན་ཞེས༌བཤད། ཁོང་གཉིས་ཕྱིན་ནས་ས་བསྔོགས་ཏེ་སྒམ་ནང་ལ་ལྟ་དུས། སྟོང་

པ་སྟོང་རྐྱང་སོང་ཙང༌། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཁོས། ཁོ་རང་གི་མགོ་ལ་མུར་རྫོག་བཞུས་

ནས། ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་གྱིས་ངའི་རྒྱུ་ནོར་བརྐུས་ཚར་འདུག ང་བསད་སོང༌། ང་ཤི་

སོང༌། ང་བཅོམ་སོང་ཞེས༌ངུ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་ལ་རྐུན་ཁག་བཙུགས། དེ་

ནས་ཁོང་གཉིས་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བསླེབས་དུས། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཁོས། 

དེར་སྦས་དུས་ང་གཉིས་གཅིག་པུ་ཡིན། རྐུན་མ་ནི་ཁོ་རང་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་

གཞན་པ་སུ་ཡང་མེད། དེ་དུས་ས་དོང་གི་འགྲམ་གྱི་ཤིང་སྡོང་དེ་དཔང་པོར་བཅོལ་

པ་ཡིན། ཤིང་སྡོང་དེས་རྐུན་མ་སུ་རེད་ཟེར་ན་ཡང༌། དེ་རང་རྐུན་མ་ཡིན་པར་ངོས་
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འཛིན་གནང་དགོས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁྲིམས་ཁང་ནས་དེ་གར་མོས་མཐུན་གནང་

སྟེ། སང་ཉིན་ཤིང་སྡོང་གིས་དཔང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད།

 དེའི་དགོང་མོ་སྡིག་པའི་བློ་ཅན་གྱིས་ཁོ་རང་གི་པ་ཕར། ཁྱེད་ཉིད་ད་ལྟ་

རང་ཕྱིན་ནས་ས་དོང་གི་འགྲམ་གྱི་ཤིང་སྡོང་དེའི་ཁོག་པའི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ཤིང་

གི་རྩ་བའི་ཁ་ཐུག་དེར་སྡོད། སང་ཉིན་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་འདྲི་དུས། རྐུན་མ་ཆོས་

ཀྱི་བློ་ཅན་རེད་ཅེས་བཤད་དགོས་ཞེས་མངགས་པ་དང༌། པ་ཕས་ནམ་མ་ལངས་

གོང་ནས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་བསྡད་པ་རེད། སང་ཉིན་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས། སྐད་ཆེན་

པོ་བརྒྱབ་ནས། ཝ་ཡེ། ལྗོན་ཤིང་གི་ལྷ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་རྐུན་མ་དེ་སུ་ཡིན་

མིན་དཔང་པོ་གནང་རོགས་གནང༌། ཞེས་བཤད་པ་དང་ཤིང་སྡོང་གི་ནང་ལ་སྡོད་

མཁན་པ་ཕ་ཁོས། རྐུན་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་ཁོ་རེད། ཁོས་རྒྱུ་ནོར་བརྐུས་པ་རེད། 

ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་དང་རྒྱལ་པོའ་ིབློན་པོ་ཚང་མ་ཧ་ལས་ནས། ད་དུང་

ཡང་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་བལྟས་ནས། ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས་

དེ་གར། ཆོས་ཀྱི་བློ་ཅན་ཁོས་ཤིང་སྡོང་གི་རྩ་བ་ལ་མེ་སྤར། གང་མཚམས་ནས་

སྡིག་པའི་བློ་ཅན་གྱི་པ་ཕ་དེ༌མེས་ཚིག་གིན་ཚིག་གིན་ལ་ཤིང་སྡོང་གི་རྩ་བ་ནས་

ཐོན་ཡོང་བ་རེད། ཤིང་ནགས་ཀྱི་ལྷ་བདེན་པའི་དཔང་པོ་དེ་གར་ཐོན།

 དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ཚོས། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཁོ་ཤིང་སྡོང་དེ་རང་

ལ་འདོགས་ཀྱིན་འདོགས་ཀྱིན། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས། ཝ་ཡེ། སྡིག་པའི་བློ་ཅན། 

ཐབས་བྱུས་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་དང་མཉམ་དུ། སྐྱོན་ཡོང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡང་

གཏོང་དགོས། དེ་འདྲ་མ་བྱས་ན། བ་གུ་ལཱས་སྦྲུལ་ལ་གནོད་བསྐྱལ་ནས། ནེའུ་ལེས་

བ་གུ་ལཱ་རྩ་མེད་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོང་གི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་

ཀྱི་བློ་ཅན་གྱིས་ག་འདྲ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་དྲིས་པར་བློན་པོ་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས།
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བ་གུ་ལཱ་དང་ནེའུ་ལེའི་སྒྲུང༌།

ནགས་ཚལ་ཞིག་ལ་ཝཊ་ཟེར་བའི་ཤིང་སྡོང་ཞིག་གི་སྟེང་བྱ་བ་གུ་ལཱ་མང་པོ་

སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཤིང་སྡོང་དེའི་ཁོག་ཏུ་སྦྲུལ་ཞིག་བསྡད་ནས། བ་གུ་ལཱའི་བྱ་

ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་ཚོ་ཟ་རྐྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་བ་གུ་ལཱ་ཞིག་གི་

བྱ་ཕྲུག་སྦྲུལ་གྱིས་བཟས་ཙང༌། སྡུག་བསྔལ་ཞེ་དྲག་བྱུང༌། ཡི་ཐང་ཆད་ནས་ཆུ་

འགྲམ་དུ་མིག་ཆུ་ཤོར་ནས་བསྡད། ཁོ་སྡུག་བསྔལ་ནང་ལ་ཐིམ་བསྡད་པ་སྡིག་

སྲིན་གཅིག་གིས་མཐོང་ནས། ཁོ་ཆུའི་ནང་ནས་ཡར་ཐོན་ནས། ཨ་ཞང༌། དེ་

རིང་འདི་འདྲ་ངུ་དགོས་པ་ག་རེ་བྱས་སོང་ངམ་ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། བ་གུ་ལཱས། 

ཇོ་ཇོ། སྦྲུལ་གཅིག་གིས་ངའི་པུ་གུ་ཚང་མ་ཡང་ཡང་བཟའ་བགྱིས། སྦྲུལ་དེ་
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མེད་པ་བཟོ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ལས་ཁྱོད་རང་གིས་ཐབས་ཤིག་ཤོད་

རོགས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སྡིག་སྲིན་ཁོས་བ་གུ་ལཱ་འདི་ཚོ་ཡང་སྐྱེ་དུས་ནས་

ངའི་དགྲ་རེད། སྦྲུལ་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་མཉམ་དུ་འདི་ཚོ་ཡང་མེད་པ་བཟོ་

དགོས་བསམས་ནས། ཨ་ཞང་ཉ་ཤའི་ཏི་ཀ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་འཁྱེར་ནས་ནེའུ་

ལེའི་ཚང་གི་འགྲམ་ལ་བཞག དེ་ནས་ཤ་ཧྲུག་ཧྲུག་མང་པོ་ནེའུ་ལེའི་ཚང་ནས་

སྦྲུལ་གྱི་ཚང་གི་བར་དུ་གཏོར་ན། ནེའུ་ལེས༌ཤ་ཏིག་ཧྲུག་དེ་ཚོ་ཟ་གིན་ཟ་

གིན་སྦྲུལ་ཚང་བར་དུ་སླེབས་ན། ཁོས་སྦྲུལ་མཐོང་ནས་བསད་གཞག་གི་རེད་

ཅེས་ལབ་པ་རེད། བ་གུ་ལཱས་དེ་རང་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ནེའུ་ལེས་

སྦྲུལ་བཟས་པའི་རྗེས་ལ་ནེའུ་ལེ་དེས་རིམ་པས་ཤིང་སྡོང་དེའི་སྒང་ལ་སྡོད་

མཁན་བ་གུ་ལཱ་ཡང་ཚང་མ་བསད་ནས་ཟས་བཞག་པ་རེད། བ་གུ་ལཱས་ཐབས་

ཤེས་ཤིག་བཙལ་ཀྱང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་ངན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་མ་

བསམས་པ་དང༌། རང་གི་ལྐུགས་རྟགས་བསྟན་པའི་འབྲས་བུ་དེ་སྨིན་པ་རེད། 

 བྱས་ཙ་ན། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་ཁོས་ཐབས་ཤིག་མཐོང་ཡང༌། ཉེན་ཁ་མ་མཐོང་པ་རེད་ཟེར་

རོ། །ཉེན་ཁ་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་ཙང༌། སྡིག་པའི་བློ་ཅན་དང་ཁྱོད་གཉིས་ལྐུགས་པ་འདྲ་འདྲ་རེད། 

ཁྱོད་རང་ནང་བཞིན་སྡིག་སེམས་ཅན་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་རྒྱུ་ནི། སྐྱོན་ཆེན་པོ་རེད། ཁྱོད་རང་ནང་

བཞིན་སྡིག་སེམས་ཅན་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་རྒྱུ་ནི། སྐྱོན་ཆེན་པོ་རེད། འདི་འདྲའི་དོན་མེད་ཀྱི་ཉེས་

པ་ཡོང་སའི་ས་ཆ་ནས་རྒྱང་རིང་ཙམ་བསྡད་ན་ཡག་ཤོས་རེད། སྐུ་མཁྱེན། ཁྱོད་རང་དེ་རིང་ནས་ངའི་

རྩ་ལ་མ་ཡོང་ཨཱ། ཙི་ཙིས་ཁལ་ཉི་ཤ འི་ལྗིད་ཁོག་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཉག་ག་བཟའ་ཐུབ་ན། པིང་ཀྱུར་

མས་མིའི་པུ་གུ་གནམ་ལ་བཀྱག་མི་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བའི་དཔེ་དེ་རང་རེད་ལབ་པ་དང༌། 

དམ་ནཀ་གིས། དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་དང་ཟེར་བར། ཀར་ཊཀ་གིས། ཉོན་ཨཱ།་་་་
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ལྕགས་ཀྱི་ཉ་ག་ཙི་ཙིས་བཟས་པ།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཇཱིརྞ་དྷན་ཟེར་མཁན་ཚོང་པའི་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། རྒྱུ་ནོར་བསོག་

རྒྱུའི་དོན་དུ་ཡུལ་གཞན་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར། ཁོའ་ིཁྱིམ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་

ཉ་ག་ཆེན་པོ་གཅིག་མ་གཏོགས། རྒྱུ་ཅ་ལག་དམིགས་བསལ་གཞན་གང་ཡང་

མེད་ཙང༌། ཁོས་ཉ་ག་དེ་ཚོང་དཔོན་གཅིག་གི་འགྲམ་ལ་བུ་ལོན་གྱི་གཏའ་མར་

བཞག་ནས་ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་ཕྱིན། ཚུར་འཁོར་ནས་བུ་ལོན་འཇལ་ཏེ་གཏའ་

མར་བཞག་པའི་ཉ་ག་དེ་རང་འཇགས་སྤྲོད་རོགས་ལབ་པ་དང༌། ཚོང་དཔོན་

དེས། ལྕགས་ཀྱི་ཉ་ག་དེ་ཙི་ཙིས་བཟས་སོང་ཟེར་བར་ཚོང་བའི་བུ་དེས། ཁོས་

ངའི་ཉ་ག་སྤྲད་སྙིང་མ་འདོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ད་ལྟ་ཐབས་གང་ཡང་མི་

འདུག་བསམས་ནས། བསམ་བློ་ཏོག་ཙམ་བཏང་རྗེས། གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མ་

རེད། ཙི་ཙིས་བཟས་པ་ཡིན་ན་ཙི་ཙི་ཚོའི་སྐྱོན་རེད། ཁྱེད་རང་གི་སྐྱོན་མ་རེད། 

སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་དགོས་ཟེར་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག

 ཉིན་དེ་ནས་གང་འཚམས་རྗེས་ཚོང་པའི་བུ་དེས། གྲོགས་པོ། ང་

ཆུ་འགྲམ་ལ་གཟུགས་པོ་འཁྲུད་ཁར་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་བུ་དྷན་དེཝ་

ང་དང་མཉམ་དུ་འཁྲུད་བྱ་བར་ཐོངས་དང་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། ཚོང་དཔོན་དེས་

ཚོང་པའི་བུ་ཇཱིརྞ་དྷན་དེ་མི་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། ལམ་

སང་བུ་དེ་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་ཆུ་ལ་འཁྲུད་རྒྱག་ཁར་བཏང་བ་རེད། ཚོང་པའི་བུ་

ཁོས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དེ། ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ལ་ཁྲིད་ནས། བྲག་ཕུག་ཅིག་གི་

ནང་ལ་བཅུག ཁོ་བྲོས་མི་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བྲག་ཕུག་གི་སྒོ་དེ་རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་

པོ་གཅིག་གིས་བཀག དེ་ནས་ཁོ་ཚོང་དཔོན་གྱི་ཁང་པར་ཡོང་བ་དང༌། ཚོང་
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དཔོན་གྱིས། ངའི་བུ་ཁྱོད་རང་མཉམ་དུ་ཕྱིན་སོང་བས། ཁོ་ག་པར་ཡོད་པས་

ཞེས༌ལབ་དུས། ཚོང་པའི་བུས། བུ་དྷན་དེཝ་ནི། པིང་ཀྱུར་མས་བཀྱགས་ནས་

ཁྱེར་སོང་ཞེས༌ལབ་པས། ཚོང་དཔོན་གྱིས། པིང་ཀྱུར་མས་པུ་གུ་ཆེན་པོ་དེ་

འདྲ་བཀྱགས་ནས༌ག་འདྲ་ཟེར་འཁྱེར་ཐུབ་བགྱི་རེད། དེ་འདྲ་ག་ནས་ཡིན་སྲིད་

ཟེར་བར། ཚོང་པོའ་ིབུ་དེས། གལ་ཏེ་པིང་ཀྱུར་མས༌མིའི་པུ་གུ་བཀྱགས་ནས་

འཁྱེར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ཙི་ཙིས་ལྕགས་ཀྱི་ཉ་ག་བཟའ་ག་ནས་ཐུབ། ཁྱོད་རང་

གི་བུ་ཁྱོད་རང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངའི་ཉ་ག་ཚུར་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བཞིན། ཁོང་

གཉིས་རྩོད་པ་རྒྱག་གིན་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་དུ་སླེབས། དེར་ཁྲིམས་བདག་

ཚོའི་མདུན་སར་ཚོང་དཔོན་ཁོ་རང་གི་བདེ་སྡུག་ཞུས་ནས། ཚོང་པའི་བུ་འདིས་

ངའི་བུ་རྐུ་མ་བརྐུས་སོང་ཟེར་དུས། ཁྲིམས་དཔོན་དེས། ཚོང་པའི་བུ་ལ། ཁོའ་ི

བུ་ཁོ་རང་ལ་སྤྲོད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་ཁོའ་ིབུ་ནི་པིང་

ཀྱུར་མས་བཀྱགས་ནས་ཁྱེར་ཕྱིན་སོང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས། 

ག་རེ། པིང་ཀྱུར་མས་པུ་གུ་བཀྱག་ཐུབ་བགྱི་རེད་པས་ཟེར་དུས། ཚོང་པའི་བུ་
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དེས། བདག་པོ་ཆེན་པོ། གལ་ཏེ༌ལྗིད་ཚད་ཁལ་ཉི་ཤ ་ཡོད་པའི་ལྕགས་ཀྱི་ཉ་ག་

ཙི་ཙིས་ཟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། པིང་ཀྱུར་མས་པུ་གུ་འཁྱེར་མི་ཐུབ་པ་ཅི་ཡོད་ཟེར་

བར། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་དྲིས་པ་ལྟར། ཚོང་པའི་བུས་ཁོ་རང་གི་ཉ་གའི་གནས་

ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་དོ།།

 ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་པའི་རྗེས་ལ་ཀར་ཊཀ་གིས། དམ་ནཀ་ལ་བསྐྱར་དུ། ཁྱོད་རང་གིས་

མི་འགྲུབ་པ་ཞིག་འགྲུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་སྦྱིན་བདག་ལ་ཕན་སེམས་དེ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རེད། འདི་འདྲའི་གྲོགས་པོ་ལྐུགས་པའི་ཕན་སེམས་ལས། ཕན་སེམས་མེད་ཀྱང་བློ་

གྲོས་ལྡན་པའི་དགྲ་དེ་ཡག་གི་རེད། ཅེས་ལབ་པར་དམ་ནཀ་གིས། དགྲ་ལ་ཕན་སེམས་ཨེ་ཡོད་ཟེར་

བར། ཀར་ཊཀ་གིས། ཉོན་ཨ།་་་་

སྤྲེའུ་ལྐུགས་པའི་ཕན་སེམས།

རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་ཕོ་བྲང་གི་ནང་ལ། སྤྲེའུ་གཅིག་གཡོག་པོ་ནང་བཞིན་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་དེ་ཁོ་ལ་དགའ་པོ་དང་ཡིད་ཆེས་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཙང༌། སྤྲེའུ་

ཁོ་ནི་བཙུན་མོའ་ིཕོ་བྲང་གི་ནང་ལ་ཡང༌། དགག་བྱ་མེད་པར་འགྲོ་ཆོག་བགྱི་

ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག རྒྱལ་པོ་ཉལ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ། སྤྲེའུ་ཁོས་རླུང་

ཡབ་གཡབ་ནས་བསྡད་དུས། རྒྱལ་པོའ་ིབྲང་ཁོག་སྒང་ལ་སྦྲང་བུ་གཅིག་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་འཁོར་བ་སྤྲེའུས་མཐོང་ནས། རླུང་ཡབ་ཀྱིས། ག་ཚད་གཡབ་ན་

ཡང༌། སྦྲང་བུས་མ་ཉན་པར། འཁྱུག་ཙམ་འཁྱུག་ཙམ་ཕར་འཕུར། ཡང་དེ་

གར་ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་རེད།

 གང་འཚམས་ནས། སྤྲེའུ་ཁོ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། རླུང་ཡབ་དེ་ཕར་

བཞག གྲི་དཔའ་དམ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས། རྒྱལ་པོའ་ིབྲང་ཁོག་སྒང་ལ་བབས་

པའི་སྦྲང་བུ་མཐོང་པ་དེ་གར། སྦྲང་བུ་ལ་གྲི་དེ་བཞུས་དུས་སྦྲང་བུ་འཕུར། རྒྱལ་
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པོའ་ིབྲང་ཁོག་དུམ་བུ་གཉིས་ལ་བཏང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཤི་བ་རེད། 

 ཅེས་ཀར་ཊཀ་གིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་ནས། བྱས་ཙང༌། ང་ནི། གྲོགས་པོ་ལྐུགས་པ་ལས་དགྲ་

སྤྱང་པོ་ཡག་གི་རེད་བསམ་གྱིས་འདུག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཁོང་གཉིས་དེར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་དུས་

ཕར་ཙམ་དེར། སེངྒེ་དང་གླང་གོག་གཉིས་འཛིང་པའི་བསྒང་ཡིན་པ་རེད། དེ་གའི་རྗེས་ལ། ཁྱུག་ཙམ་

ཅིག་ནས་སེངྒེས་གླང་གོག་སྒང་ལ་མཆོངས་ནས། གླང་གོག་རྦད་དེ་རྨས། དེ་གར་ས་ལ་འགྱེལ་ནས་ཤི་

བ་རེད། གྲོགས་པོ་བསད་པའི་རྗེས་ལ་སེངྒེ་པིངྒ་ལཀ་འགྱོད་པ་ཚད་མེད་སྐྱེས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། 

ཁྱི་སྤྱང་དམ་ནཀ་ཁོ་ཡོང་ནས་སེངྒེ་ལ་སྲིད་དོན་བསླབས། པིངྒ་ལཀ་གིས་དམ་ནཀ་བསྐྱར་དུ་བློན་པོའ་ི

གཙོ་བོ་ལ་བསྐོས་ནས། དམ་ནཀ་འདོད་པ་རྦད་དེ་ཚིམ། སེང་པིངྒ་ལཀ་ལ་དམ་ནཀ་གིས་རོགས་བྱས་

ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་སོ།། །། 
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གཉིས་པ། གྲོགས་པོ་བཟང་པོ་རྙེད་པའི་ལེའུ།

སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ།

༄༅། །སློབ་དཔོན་བིཥྞུ་ཤརྨཱས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། ད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་གཉིས་པ། 

གྲོགས་བཟང་པོ་དང་འཕྲད་པའི་སྐོར་ཤོད་རྒྱུའི་ཐོག་མར། མཁས་པ་དང་ཐོས་པས་ཕྱུག་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཅན་ཚོས། མཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་ནའང་། རང་གི་བྱ་བ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་
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དཔེ་ནི། བྱ་རོག་དང་། ཅི་ཙི། ཤྭ་བ། རུས་སྦལ་བཅས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་

བྱས་ནས་ལས་དོན་ལེགས་པོ་བྱུང་བའི་སྒྲུང་འདི་འདྲ་ཡོད་གསུངས་ནས་འདི་ལྟར་བཤད་དོ། །

 ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པའི་མཐའ་གཅིག་ལ་མ་ཧི་ལཱ་རོཔྱ་(efgykj®i~;)ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་

ཞིག་ཡོད་པ་ལ། དེར་ཝཊ་ཟེར་བའི་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་(y?kqiRkud)ཟེར་

བའི་ཕོ་རོག་གཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག ཁོ་ལྟོ་བཙལ་བར་གྲོང་གི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་དུས། ཁོས་

མི་མདོག་ནག་པོ། རྐང་པ་སེར་ཁ་གས་པ། སྐྲ་ཟིང་པ། གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་འདྲ་པོ། འཇིགས་སྐྲག་ཚ་པོ་

ཞིག་ཡོང་པ་མཐོང་ནས། ཕོ་རོག་ཁོ་རང་ལ་ཤིང་སྡོང་དེའི་སྒང་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་བྱ་བྱིའུ་ཚོའི་ཐོག་ལ་

སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས། རྔོན་པའི་རྙི་ནས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཚུར་ལོག་ཡོང༌། བྱ་བྱིའུ་ཚོ་ལ། རྔོན་པ་

འདིས་ཤིང་སྡོང་འགྲམ་ལ་འབྲུ་གཏོར་ན། འབྲུ་དེ་དག་ང་ཚོས་བསྒྲུགས་ནས་བཟས་ན་འབྲུ་འདི་ཚོའི་

ནང་ལ་དུག་ནག་པོ་བརྩེགས་པ་བླུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་པ་རེད། ཕོ་རོག་གིས་སྐད་ཆ་

བཤད་མ་ཚར་གོང་ནས་རྔོན་པ་ཤིང་སྡོང་དེ་རང་གི་འོག་ལ་ཡོང་ནས། འབྲུ་གཏོར། ཁོ་རང་ཐག་རིང་

ཙམ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཤིང་སིབ་སིབ་ཅིག་གི་འོག་ལ་གབ་བསྡད་པ་རེད། བྱ་བྱིའུ་ཚོས། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་

གི་བསླབ་བྱ་ལ་ཉན་ནས་འབྲུ་མ་སྒྲུག་པར། འབྲུ་དེ་ཚོ་དུག་ཧཱ་ལཱ་ཧ་ལ་རང་ཡིན་པ་ཡིད་ཆེས་བྱས། 

ཡིན་ན་ཡང༌། དེའི་བར་ལ་རྔོན་པའི་ལམ་འགྲོ་ལ་ནི། འང་གུ་ཅིཏྲ༌གྲཱི༌ཝ་(fp=xzho)ཟེར་མཁན་ཞིག་

གིས་འགོ་ཁྲིད་ནས་འང་གུ་ཁྱུ་ཞིག་དེར་འཕུར་ཡོང༌། ཕོ་རོག་གིས་ག་ཚད་བཤད་ན་ཡང་འང་གུས་མ་

ཉན་པར། སའི་སྒང་གི་འབྲུ་སྒྲུག་རྒྱུའི་འདོད་པ་བཀག་མ་ཐུབ་ཙང༌། མཐའ་མ་འང་གུ་ནང་མི་ཆ་ཚང་དྲྭ་

རྙིའི་ནང་ཚུད་པ་རེད། འདོད་པ་ཚ་དྲགས་ན་སྤྱང་གྲུང་བྱེད་རྒྱུ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་གསེར་

གྱི་ཤྭ་བ་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས་ནས། དགའ་བྱེད་རཱ་མ་ལ་གསེར་གྱི་ཤྭ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པའི་བསམ་བློ་

ཡང་འཁོར་མ་ཐུབ་པ་རེད།

 དྲྭ་བའི་ནང་ཚུད་པ་དང་ཅིཏྲ༌གྲཱི༌ཝས། འང་གུ་རོགས་པ་ཚོ་ལ། ཞེ་དྲག་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱག་

རྒྱུ་དང་འཕུར་ཐབས་མ་བྱེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་རྔོན་པས་གསད་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཚང་མ་

ཤི་མིན་རོ་མིན་འདྲ་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། བྱས་ཙང་རྔོན་པས། ཁོང་ཚོ་ཁུ་སིམ་མེར་བསྡད་པ་

མཐོང་ནས། དྲྭ་བ་མཐའ་ནས་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཅིཏྲ༌གྲཱི༌ཝས། རྔོན་པ་ལྷོད་

ལྷོད་བྱས་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་སེམས་ཡེངས་པ་མཐོང་ནས། རང་གི་རོགས་པ་ཚོ་ལ་དྲྭ་བ་དང་

མཉམ་དུ་འཕུར་རྒྱུའི་བརྡ་བཏང་པ་དེ་གར། འང་གུ་ཚང་མས་དྲྭ་བ་བཀྱགས་ནས་འཕུར་ཕྱིན་པ་དང༌། 

ཕོ་རོག་དེ་ཡང་ཁོང་ཚོའི་མཉམ་དུ་འཕུར། རྔོན་པ་ནི། འང་གུའི་མཉམ་དུ་དྲྭ་བ་ཡང་ཤོར་སོང་བསམས་

ནས་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བ་རེད།

 འང་གུ་ཚང་མས་དྲྭ་བ་བཀྱགས་ནས་འཕུར་སོང༌། ཅིཏྲ༌གྲཱི༌ཝས། རྔོན་པའི་ཉེན་ཁ་མེད་
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པ་མཐོང་ནས། རོགས་པ་ཚོ་ལ། ད་རྔོན་པ་ནི་ལོག་ཚར་སོང༌། སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་པ་མི་འདུག 

ང་རང་ཚོ་མ་ཧི་ལཱ་རོཔྱའི་གྲོང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ། ཕ་གིར་ཙི་ཙི་དབྱིག་ལྡན་ཧིར་ཎྱཀ་(fgj.;d)

ཟེར་མཁན་ངའི་གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་ཅིག་ཡོད། ཁོ་ལ་ང་རང་ཚོའི་དྲྭ་བ་འདི་གཅོད་དུ་བཅུག དེ་ནས་

ང་རང་ཚོ་གནམ་ལ་རང་འདོད་ལྟར་འཕུར་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།

 ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ནི། ས་ཁུང་བརྒྱ་ཡོད་པའི་ས་འོག་གི་མཁར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། སུ་ལ་

ཡང་ཞེད་སྣང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝ་ཁོས་དེར་ཕྱིན་ནས་སྐད་བཏང་པ་རེད། གྲོགས་པོ་ཧིར་ཎྱཀ  

མགྱོགས་པོ་ཤོག་དང༌། ང་ནི་དཀའ་ངལ་རི་འདྲ་པོ་ཞིག་གི་འོག་ལ་མནན་སོང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། 

ཁོས་སྐད་གོ་ནས། ཁོ་རང་གི་ས་ཁུང་ནང་ལ་གབ་ནས། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན་པ། ག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་

པས། དོན་དག་ག་རེ་ཡིན་པས། ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། ང་ཁྱོད་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཅིཏྲ་གྲཱི་ཝ་ཟེར་མཁན་

འང་གུའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡིན། ཕྱི་ལ་ཐོན་ཤོག་དང༌། ཁྱོད་རང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་ཀ་བསྐུལ་

དགོས་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། དེ་གོ་ནས་ས་ཁུང་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་དུས། གྲོགས་པོ་ཡག་ཤོས༌ཅིཏྲ་

གྲཱི༌ཝ་མཐོང་ནས་ཞེ་དྲག་དགའ། ཡིན་ན་ཡང༌། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝ་རོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་དྲྭ་བའི་ནང་ཚུད་པ་

མཐོང་ནས། སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས། གྲོགས་པོ། ག་རེ་བྱས་བྱུང༌། ཞེས༌དྲིས་པ་དང༌། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝས། 

གྲོད་ཁོག་གི་མ་བཞག་པར་དྲྭ་བའི་ནང་ལ་ཚུད་སོང༌། ད་ཁྱོད་རང་གིས་ང་ཚོ་དྲྭ་བ་ནས་ཐར་བར་བྱེད་

རོགས་བགྱིས་ཞེས༌ལབ་པ་རེད།

 ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝའི་དྲྭ་བའི་སྐུད་པ་བཅད་གྲབས་བྱས་པ་དང༌། ཁོས་སྔོན་ལ་ངའི་
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རོགས་པ་ཚོའི་དྲྭ་བ་གཅོད་ཟེར་དུས། ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ཁྱོད་རང་འང་གུ་ཚང་མའི་འགོ་འཁྲིད་རེད། 

སྔོན་ལ་ཁྱོད་རང་དང༌། དེ་ནས་རོགས་པ་ཚོའི་དྲྭ་བ་བཅད་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་དུས། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝས། 

ཁོང་ཚོ་ང་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་བཞག་ནས་ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་པ་རེད། 

འདི་ཚོའི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ངའི་ཆོས་ཡིན། རང་གི་རྗེས་ལ་ཡོང་མཁན་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་

དེ། དཀའ་ལས་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་ལ་མ་བརླག་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ཧིར་ཎྱཀ་

ཁོ། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝའི་སྐད་ཆ་འདི་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ནས། ཚང་མའི་དྲྭ་བ་བཅད་ནས་ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝ་ལ། 

གྲོགས་པོ། ད་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུགས། དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་ང་མ་བརྗེད་པ་གྱིས་ཟེར། ཁོང་ཚོ་ཚང་

མ་གློད་ཚར་བ་དང༌། ཁོ་རང་ཚང་ལ་འཛུལ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། ཅིཏྲ་གྲཱི༌ཝ་ཡང་ནང་མི་ཚང་མ་དང་

མཉམ་དུ་རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་པ་རེད། ཕོ་རོག་ལ༌གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། རྒྱང་ནས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལྟ་གིན་

བསྡད་ནས། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀའི་བསམ་པ་དང༌། ཁོའ་ིཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་ལ་ཧ་ལས་པ་རེད། དེ་

ནས༌ཁོས། ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང༌། ངའི་གཤིས་ཁ་དེ་ནི་སུ་གང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ལ། སུ་ལ་ཡང་ཕན་

འདོད་བྱེད་བགྱི་མེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡང༌།  དེ་རིང་ཙི་ཙི་འདིའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས།  ངས་ཁོ་ངའི་

གྲོགས་པོ་བཟོ་འདོད་སྐྱེས་བྱུང་བསམས་པ་རེད།

 དེ་བསམས་ནས༌ཁོ་ཧིར་ཎྱཀ་གི་ས་ཁུང་གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན། ཅིཏྲ་གྲཱི་ཝའི་སྐད་ནང་

བཞིན་བརྒྱབ་ནས། ཧིར་ཎྱཀ་སྐད་བཏང་པ་རེད། ཁོའ་ིསྐད་གོ་ནས་ཧིར་ཎྱཀ་གིས། འང་གུ་འདི་སུ་

ཡིན་ནམ། ངས་དྲྭ་བ་གཅད་རྒྱུ་ལས་པ་ནི་ཨེ་ཡིན། བསམས་ནས། ཝ༌ཡེ། སུ་ཡིན་པ། ཟེར་བར་ཕོ་

རོག་གིས། ང་ལ༌གྷུ་པཏ་ནཀ་ཟེར་མཁན་ཕོ་རོག་ཅིག་ཡིན་ཟེར། 

  ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ངས་ཁྱོད་རང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཁྱོད་རང་ཁྱོད་རང་གི་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུགས་

ལབ་པར་སླར་ཡང་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ང་ཁྱེད་རང་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡོད། ཐེངས་མ་གཅིག་རང་ཐུག་རོགས་གྱིས་དང༌། ཞེས་རེ་བ་བརྒྱབ་ཀྱང་། ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ང་ཁྱེད་

རང་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་དག་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་བགྱི་མི་འདུག་ཟེར་རོ། །  ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་

གིས། ཁྱེད་རང་གིས་འང་གུ་ཅིཏྲ་གྲཱི་ཝའི་དྲྭ་བ་བཅད་པ་མཐོང་ནས། ང་ཁྱེད་རང་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་

བྱུང༌། གལ་ཏེ་ང་ཡང་དྲྭ་བའི་ནང་ལ་ཚུད་པ་བྱུང་ན། ཁྱེད་རང་ལ་རེ་བ་བཅོལ་དགོས་པ་བྱས་སོང༌།

 ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ཁྱོད་རང་ང་ཚོ་ཙི་ཙི་བཟའ་མཁན་རེད། ང་ནི་ཁྱོད་རང་གིས་བཟའ་

དགོས་པའི་རིགས་རེད།  ང་ཚོ་དགའ་པོ་ག་འདྲ་ཟེར་ཡོང་། ཁྱོད་རང་ཕར་རྒྱུགས། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་

མི་འཆམ་པའི་སྲོག་ཆགས་གཉིས་གྲོགས་པོ་ཡོང་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད་ཟེར་བར། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། 

ཧིར་ཎྱཀ  ང་ཁྱེད་རང་གི་སྒོའ་ིའགྲམ་ལ། གྲོགས་པོའ་ིསློང་མོ་རྒྱག་ཁར་ཡོང་པ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གིས་

གྲོགས་པོ་མ་བྱས་ན། ང་ས་ཆ་འདི་རང་ལ་སྲོག་གཏང་བགྱི་ཡིན་ཟེར་ཡང༌། ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ང་རང་

གཉིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགྲ་རེད། གྲོགས་པོ་ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། ལ་གྷུ་པཏ་
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ནཀ་གིས། ངས་ནི་ཁྱོད་རྩ་བ་ནས་མཐོང་ཡང་མ་མྱོང་ལ།  ང་རང་གཉིས་དགྲ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་

སྲིད། ཧིར་ཎྱཀ་གིས།  དགྲ་ལ་མི་འདྲ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགྲ་དང་བཅོས་མའི་དགྲ་

གཉིས་ནས།  ང་རང་གཉིས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགྲ་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌།  ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ང་དགྲ་

དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་ཤེས་འདོད་ཡོད་ཟེར་དུས།  ཧིར་ཎྱཀ་གིས། དགྲ་གང་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དེ་ནི། བཅོས་མའི་དགྲ་རེད། རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན་དགྲ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་

རེད། རང་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དགྲ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་ཙང༌། དེ་མཐའ་མཇུག་ལ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་

རེད། ཅེས་བཤད། དེ་ནས་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། རེ་འདོད་ག་ཚད་བྱས་ན་ཡང༌།  ཧིར་ཎྱཀ་གིས་

གྲོགས་པོ་བྱེད་རྒྱུར་ངོས་ལེན་མ་བྱས། 

 དེ་ནས་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་མེད་ན། ཁྱོད་རང་ས་ཁུང་

ནང་ལ་གབ་ནས་སྡོད། ང་ཕྱི་ལོགས་འདི་གར་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་གྱིན་སྡོད་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་

རེད། དེ་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོས་ཁས་ལེན་ནས། ཡིན་ན་ཡང༌། ཕོ་རོག་ཁོ་ལ་དྲན་གསོ་བསྐུལ་ནས། ངའི་

ས་ཁུང་ནང་ལ་འཛུལ་རྩིས་མ་བྱེད་ཨཱ་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁོས་ཁས་བླངས་ནས། དེ་འདྲ་ནམ་ཡང་མི་

བྱེད་པའི་མནའ་བསྐྱལ་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོང་གཉིས་གྲོགས་པོ་བྱས། རྟག་པར་རེ་བཞིན་ཕར་

ཚུར་སྐད་ཆ་བཤད། གཉིས་ཀས་སྐྱིད་པོ་བྱས་ཏེ་ཉི་མ་བསྐྱལ། ཕོ་རོག་གིས་མཚམས་མཚམས་ལ་

ཕན་ཚུན་ནས་བཟའ་ཆས་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ཙི་ཙི་ལ་རྔན་པ་སྤྲད། ལག་རྟགས་ཕར་ཚུར་སྤྲོད་རེས་བྱེད་

རྒྱུ་ནི་གྲོགས་པོ་ཚང་མའི་ལུགས་སྲོལ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་ཁག་ཁག་བྱས་ནས། སྐད་ཅིག་གཅིག་
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ཀྱང་བསྡད་མི་ཐུབ་པ༌བྱུང་བ་རེད།

 ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ། ཉི་མ་གཅིག ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་མིག་མིག་ཆུས་ཁེངས་ནས། 

ཧིར་ཎྱཀ་ལ། གྲོགས་པོ་ད་ང་ནི་ལུང་པ་འདི་ལ་རེ་བ་བྲལ་དགོས་བྱས་སོང༌། བྱས་ཙང༌། ལུང་པ་གཞན་

པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་འཁེལ་སོང་ཞེས་བཤད་ནས། ཙི་ཙིས་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པ་དང་ཕོ་རོག་གིས། ད་ལུང་

པ་ལ་ཆར་པ་མ་བབས་ཙང༌། མུ་གེ་ཤོར་ནས། འབྲུ་རྡོག་པོ་གཅིག་ཀྱང་རྙེད་ཁག་པོ་བྱས་ནས་མི་མང་

པོ་ཤི མི་ཚང་མས་ག་ས་ག་ནས་བྱ་བྱིའུ་འཇུ་རྒྱུ་ལ་དྲྭ་བ་བཏང་བཞག དེ་རིང་ང་རང་ལ་བསོད་བདེ་

རང་གིས་བསྐྱབས་སོང༌། འདི་འདྲའི་ལུང་པ་ལ་བསྡད་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ཧིར་

ཎྱཀ་གིས། ག་བར་འགྲོ་བགྱི་ཡོན་པ་ཟེར་དུས། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་རྫིང་ཞིག་ཡོད། 

དེར་ངའི་གྲོགས་པོ་མནྠ་རཀ༌(eUFkjd)འགོར་པོ་ཟེར་མཁན་རུས་སྦལ་ཞིག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་

རོགས་པ་བྱས་ནས། ལྟོ་ཆས་གྲོད་ཁོག་འགྲང་བ་ཏན་ཏན་རག་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཧིར་

ཎྱཀ་གིས། འདི་འདྲ་ཡིན་ན་ང་ཡང་ཁྱོད་རང་མཉམ་དུ་འགྲོ་བགྱི་ཡིན། ང་ལ་ཡང་འདིར་སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་བཤད་མ་ཐག ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ཁྱོད་རང་ལ་ག་རེའི་སྡུག་བསྔལ་འདུག་

གམ། ཞེས་དྲིས་པར། ཧིར་ཎྱཀ་གིས། དེ་ངས་ཕ་གིར་སླེབས་པ་དང་བཤད་བགྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད། 

དེ་ནས་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ནི་གནམ་ལ་འཕུར་མཁན་རེད། ཁྱོད་རང་ང་མཉམ་དུ་ག་

འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་པས་ཟེར་བར། ཧིར་ཎྱཀ་གིས། ཁྱོད་རང་གི་གཤོག་པའི་སྒང་ལ་བསྡད་

བཅུག་ནས། ཕར་འཁྲིད་རོགས་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས། ངས་

སཾཔཱཏ་མཉམ་མཆོང་ཟེར་ཡག་འདྲ་པོ་འཕུར་སྟངས་སྣེ་ཁ་བཅུ་ཐམ་པ་ཤེས་བགྱི་ཡོད། དེ་གའི་ཐོག་ནས་

ད་ཅི་བཤད་པའི་ས་ཆ་བཙན་པོ་དེར་བསྐྱལ་བགྱི་ཡིན་ཟེར། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོ་ཕོ་རོག་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་

གི་སྒལ་པའི་སྒང་ལ་བསྡད་ནས། གཉིས་ཀ་གནམ་གུང་ལ་འཕུར་ནས་ཆབ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་

རེད། རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ཁོས། ཙི་ཙི་ཞིག་ཕོ་རོག་གི་སྒང་ལ་བཞོན་ནས་ཡོང་བ་མཐོང༌། ཁོས་ལ་གྷུ་

པཏ་ནཀ་ངོ་མ་ཤེས་ཙང༌། ཞེད་ནས་ཆུའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། ཙི་

ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོ་ཕར་ཙམ་དེར་བཞག་ནས། ཆུའི་སྒང་ལ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་གུག་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བསྡད་

ནས། སྐད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ནས། ཝ་ཡེ། མནྠ་རཀ མནྠ་རཀ ཁྱོད་རང་གི་གྲོགས་པོ་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་འདིར་

སླེབས་ཡོད། ང་ཐུག་ཁར་ཤོག་དང་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། མནྠ་རཀ་གིས་གྲོགས་པོའ་ིསྐད་ངོ་ཤེས་ནས། 

ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ཀྱིན་འཁྲབ་ཀྱིན་ལ་ཡོང༌། ཁོ་རང་གཉིས་ཕར་ཚུར་འཐམ་བྱེད་དུས། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོ་

ཡང་ཡོང་ནས། མནྠ་རཀ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། ཕར་ཙམ་དེར་བསྡད་དུས། མནྠ་རཀ་གིས། ཙི་ཙི་འདི་

སུ་རེད། འདི་ཁྱོད་རང་གིས་བཟའ་ཡས་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་གི་སྒལ་པར་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འདིར་

འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲིས་པར། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། འདིའི་མིང་ལ་ཧིར་ཎྱཀ་ཟེར་བ་རེད། 

འདི་ངའི་གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་ཅིག་ཡིན། ཁོང་ཡོན་ཏན་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོ་རང་ལ་
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སྡུག་བསྔལ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ནས། རང་གི་ལུང་པ་བློས་བཏང་རྒྱུ་འཁེལ་པ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། མནྠ་

རཀ་གིས། ལུང་པ་བློས་གཏོང་དགོས་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པར། ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་གིས། བྱས་

ཙང༌། དེ་ངས་ཁོ་རང་ལ་དྲིས་པ་ཡིན་པས། འདིར་སླེབས་ནས་བཤད་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བགྱིས། གྲོགས་

པོ་ལ་གྷུ་པཏ་ནཀ་ ད་ཁྱོད་རང་གིས་ཁོ་ལུང་པ་བློས་བཏང་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སྐད་ཆ་དྲིས། 

ཟེར་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་གིས།    

བྲམ་ཟེ་གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་དང་བྱི་བ་དབྱིག་ལྡན།1

 ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་གཅིག་ལ་མ་ཧི་ལཱ་རོཔྱའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཕར་ཙམ་ཞིག་ལ། མཧཱ་

དེཝ་སྟེ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཡོད། དེར་གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་ཟེར་བའི་བྱ་བྲལ་པ་ཞིག་

ཡོད། ཁོང་ཞོགས་པ་གྲོང་ལ་བསོད་སྙོམས་སློང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྟོ་ཆས་བཟས། བསོད་སྙོམས་ལྷག་མ་

ལྷུང་བཟེད་ནང་ལ་བླུགས་ནས་གདང་ལ་བཀལ་ནས་བཞག  དེ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་གཡོག་པོ་

ཚོ་ལ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ།  གཡོག་པོ་དེ་ཚོས་ལྷ་ཁང་ལ་གད་བརྒྱབ་སྟེ། གཙང་མ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་

རེད། ཉི་མ་གཅིག་ངའི་རིགས་ཀྱི་ཙི་ཙི་ཚོ་ངའི་རྩ་ལ་ཡོང་ནས། སྦྱིན་བདག  བྲམ་ཟེ་འདིའི་གདང་

ལ་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ལྷག་མའི་སྣོད་བཀལ་ས་དེར། ང་ཚོས་མཆོངས་ན་ཡང་སྣོད་ལ་སྙོབ་བགྱི་མི་

འདུག ཁྱེད་རང་གིས་བསྙབ་ཐུབ་ན། ཁྱེད་རང་གི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་ཡང༌། ཉིན་ལྟར་ལྟོ་ཆས་

བཟའ་རྒྱུ་ཡོང་བགྱི་རེད། ཅེས་ལབ་བྱུང༌། བྱས་ཙང་ཁོ་ཚོས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་དེ་ཉན་ནས། དེའི་དགོང་

མོ་ངས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་འཁྲིད། མཆོང་རྒྱག་ཅིག་བརྒྱབ་ནས་གདང་གི་སྒང་ལ་འཛེགས། དེ་ནས་

རོགས་པ་ཚང་མར་ངས་ལྟོ་ཆས་གྲོད་ཁོག་རྒྱགས་ཐག་ཆོད་སྟེར། ང་རང་ཡང་རྒྱགས་ཚད་བཟས། 

དེ་ནས་བཟུང༌སྟེ་ངས། ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་རོགས་པ་ཚོ་ལ་ལྟོ་ཆས་སྤྲད་པ་ཡིན།

 དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་གཙུག་ཕུད་དམར་པོས། ང་ཚོ་དཀྲོག་ཐབས་བྱས་ནས། ཁོས་སྨྱུག་མ་རིང་

པོ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་ནས། དེས་མཚན་གང་སྣོད་ལ་བཞུས་ནས། ང་ནི་སྨྱུག་མ་ཐེབས་ཡོང་བསམས་ནས་

སྣོད་ཀྱི་འགྲམ་ལ་འགྲོ་ནུས་བགྱི་མེད། དེ་ནས་ཉིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ་ལྷ་ཁང་དེར། ཕུར་པའི་གཙུག་

ཕུད་ཟེར་མཁན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་སྐུ་མགྲོན་ལ་སླེབས་ནས། གཙུག་ཕུད་དམར་པོས་ཁོ་ལ་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་

བྱས། དགོང་དག་ཕྱི་པོ་བར་དུ་ཁོང་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་སོང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། 

1སྒྲུང་འདི་ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ནང༌། བྱི་བ་དབྱིག་ལྡན་ནོར་འཕྲོག་པས། །རྐུ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་ཞེས་གྲགས།  ། 

གསུངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་རེད།
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གཙུག་ཕུད་དམར་པོས། སྐད་ཅའི་བར་བར་ལ་སྨྱུག་མ་ཆག་དུམ་དེ། སྣོད་ལ་བཞུ་ཡིན་བསྡད་པར། སྐུ་

མགྲོན་དེ་དགའ་པོ་ཁྱོན་ནས་བྱུང་མ་སོང༌། ཁོའ་ིབསམ་པར་གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་ཁོ། ཁོ་རང་གི་སྐད་

ཆ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་བགྱི་མི་འདུག  ཁོ་རང་ལ་སྣང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཁོ་

ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། ཝ་ཡེ། གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་ཁྱོད་རང་ངའི་གྲོགས་པོ་ཡོང་བ་མི་འདུག ང་ལ་སྐད་

ཆ་ནི་ཡག་པོ་བྱས་བཤད་བགྱི་མི་འདུག ང་ད་ལྟ་རང་ལྷ་ཁང་འདི་བཞག་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་སོང་།

གཙུག་ཕུད་དམར་པོས། གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་ངའི་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་ཡིན། ང་སེམས་གཡེང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་ནི། ཙི་ཙི་སྡུག་ཆགས་འདི་ཚོས། གདང་གི་སྒང་ལ་བཀལ་པའི་ལྷུང་བཟེད་

ནས། བཟའ་ཆས་བརྐུས་ནས་བཟའ་རྐྱང་བྱེད་བགྱིས། ཙི་ཙི་ཞེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྨྱུག་མས་

རྡུང་བགྱི་ཡོད། འདིར་ཙི་ཙི་གཅིག་གིས་ནི་ཞི་མི་དང་སྤྲེའུ་ཡང་ཧ་ལས་དགོས་པ་བཟོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་

ཡོད་ཅེས་ལབ་སོང༌། 

 དེ་ནས་ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས། ཁྱོད་རང་ལ་ཙི་ཙིའི་ཙིག་ཚང་རྒྱུས་ཡོད་པས་ཟེར་

སོང༌། གཙུག་ཕུད་དམར་པོས། ཙིག་ཚང་དེ་ང་ལ་རྒྱུས་མེད་ཅེས་བཤད་སོང༌། ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་

ཀྱིས། ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོའ་ིཚང་ནི་ས་ཆ་འདི་གའི་ནང་བང་མཛོད་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་རེད། 

ཁོ་དེ་གའི་བློ་ཤེད་ཀྱིས་འདི་འདྲ་མཆོང་ཁག་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ལས་ཀ་ཡོད་

པ་མ་རེད། པགས་པ་གཙང་བཤས་བྱས་པའི་ཏིལ་དང༌། གཙང་བཤས་མ་བྱས་པའི་ཏིལ་གཉིས་གོང་
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གཅིག་པ་བྱས་འཚོང་མཁན་ཚོ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ལ། གཙུག་ཕུད་དམར་

པོས། ཁྱོད་རང་གིས་གཙང་བཤས་བྱས་པའི་ཏིལ་གྱི་དཔེ་བཤད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཟེར་

དུས། ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས།

རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་བྱ་བ་མེད།

ཐེངས་མ་ཅིག ང་དབྱར་ཁ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ལ་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་

ཕྱིན་པ་ཡིན། དེར་བསྡད་དུས་བྲམ་ཟེ་དེ་དང་བྲམ་ཟེ་མོ་ཁོང་གཉིས་སྐད་ཆ་

བཤད་ནས། བྲམ་ཟེ་དེས། སང་ཉིན་ཞོགས་ཁས་ཉི་མ་སྡིག་ཁྱིམ་ལ་སླེབས་

བགྱི་ཡོད་པ་རེད། སང་ཉིན་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསོད་སྙོམས་ལ་

འགྲོ་བགྱི་ཡིན། དེར་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་ཉི་མའི་ལྷ་མཉེས་པའི་དོན་ལ་སྦྱིན་པ་

ཏོག་ཙམ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཕྱིན་ནས་བསོད་སྙོམས་འཁྱེར་ཡོང་
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བགྱི་ཡིན་ཟེར་དུས། བྲམ་ཟེ་མོས། ཁྱོད་རང་གིས་བཟའ་འོས་པའི་འབྲུ་རིགས་

ནི་འཁྱེར་ཡོང་བགྱི་མི་འདུག ང་ནི་ཁྱོད་རང་གི་ཆུང་མ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྐྱིད་པའི་

ཉིན་གཅིག་ཀྱང་ཡོང་མ་མྱོང༌། རྒྱན་ཆའི་སྐད་ཆ་ལྟ་ཕར་བཞག བཟའ་བཅའ་

མངར་མོ་ཞིག་ཀྱང་བཟའ་མ་མྱོང༌། ཞེས་ལབ་པར་བྲམ་ཟེ་དེས། ལྷ་མོ་རང་

མཁྱེན། ཁྱོད་རང་དེ་འདྲ་མ་བཤད་རོགས་གྱིས། འདོད་པར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་སུ་ལ་ཡང་ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲོད་ཁོག་འགྲང་ངེས་བཞིན་

པའི་བཟའ་ཆས་ནི་ངས་འཁྱེར་སླེབས་ཡོང༌། དེ་ལས་ལྷག་པའི་འདོད་པ་སྤངས་

ཞོག  དེ་མིན་འདོད་པ་ཚ་དྲགས་ན་མིའི་དཔྲལ་ཀོག་ལ་གཙུག་ཕུད་སྐྱེ་བགྱི་

རེད་ཟེར་བར།  བྲམ་ཟེ་མོས། འདི་འདྲ་ག་འདྲ་ཟེར་དྲིས་པར། བྲམ་ཟེ་དེས།    

ཁྱི་སྤྱང་སེར་སྣས་ཕུང་པ།

ཉི་མ་གཅིག་རྔོན་པ་ཞིག་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་རྔོན་རྒྱག་པར་འགྲོ་དུས། གང་

འཚམས་ནས་ཤིང་ནགས་དེའི་ནང་ལ་མིག་སྨན་གྱི་རི་འདྲ་པོའ་ིཕག་པ་ནག་པོ་

གཅིག་མཐོང་ནས། དེ་གར་ཁོས། རང་གི་གཞུ་དེའི་རྒྱུད་སྐུད་དེ། ཨམ་ཆོག་

བར་དུ་འཐེན་ནས་མདའ་གཅིག་བརྒྱབ་པ་དེ་ཕག་པ་ལ་ཐེབས་ནས། ཕག་པ་

རྨས་ན་ཡང་རྔོན་པའི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱུགས་ཡོང༌། རྔོན་པ་ཁོ་ལ་ཕག་པའི་མཆེ་

བ་རྣོ་པོ་དེ་བཙུགས། རྔོན་པ་རིལ་ནས་གྲོད་ཁོག་རལ། རྔོན་པ་དང་ཕག་པ་

གཉིས་ཀ་ཤི་བ་རེད། དེའི་བར་དེར།  ཁྱི་སྤྱང་འཁྱམ་པོ་ལྟོགས་ནས་ཤི་གྲབས་

ཡོད་པ་གཅིག་དེར་སླེབས་ནས། ཁོས་རྔོན་པ་དང་ཕག་པ་གཉིས་ཀ་ཤི་བ་

མཐོང་ནས། དེ་རིང་ཡིན་ན། སྟེས་དབང་སྟབས་ལེགས་ཀྱིས་ལྟོ་ཞིམ་པོ་ཞིག་

བཟའ་རྒྱུ་རག་སོང༌། སྐབས་རེ་ཆེད་མངགས་འབད་བརྩོན་མ་བྱས་ན་ཡང༌། 
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ལྟོ་ཞིམ་པོ་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདི་ལ། སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཟེར་དགོས་

པ་རེད་བསམས་ནས། ཤི་པོ་གཉིས་ཀྱི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན། ཆུང་ས་ནས་ཟ་གིན་

ཟ་གིན་བྱེད་དུས། རྒྱུ་ནོར་ག་ལེ་ག་ལེར་ལོངས་སྤྱད་དགོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་

བཟའ་བཅའ་ལ་ཡང་སྨན་དང༌། བཅུད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་

པ་དེ་དྲན་ནས། བཟའ་བཏུང་འདི་ཚོ་ཚོད་ཟིན་པོ་བྱས་ན་ཡུན་རིང་པོ་བཟའ་རྒྱུ་

དང༌། ཉི་མ་མང་པོ་སྲོག་འཚོ་རྒྱུ་ཡོང་བགྱི་རེད་བསམ་བཞིན། ཏན་ཏན་བྱས་

ནས་སྔོན་ལ་གཞུ་སྐུད་བཟའ་རྩིས་བྱེད་དུས། གཞུ་བཀང་ཡོད་ཙང༌། ཁྱི་སྤྱང་

ཁོས་གཞུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྣེ་ལ་སོ་རྒྱག་དུས། གཞུ་བརྒྱངས་པའི་སྣེ་གཅིག་གློ་བུར་

དུ་ཤོར། དེ་ཁོའ་ིསྣ་ཁུག་ལ་ཐེབས། གཞུའི་རྩེ་ཁ་ལ་ཟུག་ནས་ཁྱི་སྤྱང་ཁོ་ཡང་

དེ་གར་ཤི་བ་རེད། འདོད་པ་ཚ་དྲགས་ན་དཔྲལ་ཀོག་ལ་སྤུ་སྐྱེས་ཟེར་བ་དེ་དེ་

འདྲ་རེད། ཅེས་བཤད་པར།   

 བྲམ་ཟེ་མོ་དེས། འོ་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཏིལ་
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ཏོག་ཙམ་ཡོད། དེ་གཙང་མ་བཟོས། བརྡུང་སྟེ་ཚགས་བརྒྱབ་ནས་འགྲུལ་པ་

ཡོང་ན་སྟེར་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌བཤད། བྲམ་ཟེ་ཁོས་དེ་གོ་ནས་སེམས་དགའ་

བཞིན་དུ་བསོད་སྙོམས་སློང་ཁར་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་གཅིག་ལ་ཕྱིན་པ་

རེད། བྲམ་ཟེ་མོ་དེས། མོ་རང་གིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཁྱིམ་ནང་ལ་ཡོད་

པའི་ཏིལ་དེ་ཚོ་གཙང་མ་བཟོས། ཚགས་བརྒྱབ་ནས་ཉི་མའི་ནང་ལ་བསྐམས་

པ་དང༌། གང་མཚམས་ནས་ཁྱི་གཅིག་ཡོང༌། ཏིལ་གྱི་སྒང་ལ་གཅིན་པ་བཏང་

ནས་བཙོག་པ་བཟོས། བྲམ་ཟེ་མོས། ད་ཏིལ་ནི་འདི་རང་ལས་མེད། འདི་

བཙོས་ནས་འགྲུལ་པ་ལ་སྟེར་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང༌། ད་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཡིན་ནམ་

བསམས་ནས། བསམ་བློ་ཞེ་དྲག་བཏང་ཁག་བྱས། ད་ཚགས་མ་བརྒྱབ་པའི་

ཏིལ་གྱི་ཚབ་ལ། ཚགས་བརྒྱབ་པའི་ཏིལ་དང་བརྗེ་པོ་བརྒྱག་བགྱི་ཡིན་པས་

ཞེས༌ལབ་ན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལེན་བགྱི་རེད། འདི་གཙང་མ་མེད་པ་ནི། སུ་གང་

གིས་ཤེས་བགྱི་མ་རེད་བསམས་ནས། ཏིལ་ཚགས་བརྒྱབ་པ་ཚུར་སྟེར་དང༌། 

དེའི་ཚབ་ལ་ཚགས་མ་བརྒྱབ་པ་ཕར་སྟེར་བགྱི་ཡིན་ཞེས། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

ནས་གཅིག་གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།

 ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས། དེ་ནས་ང་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་བསོད་སྙོམས་སློང་གིན་བསྡད་

ཡོད་པས། བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་དེར་ཏིལ་བཙོང་བར་སླེབས་སོང༌། མོས་ཏིལ་གཙང་བཤས་

བརྒྱབ་པ་དང་མ་བརྒྱབ་པ་བརྗེ་པོ་རྒྱག་བགྱི་ཡིན་པས་ཟེར་སོང་བས། ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་མ་དེས་ཉོ་

གྲབས་བྱས་པ་དང༌། བུ་དེས། ཨ་མ། སྨྱོ་ན་མ་གཏོགས། ཚགས་མ་བརྒྱབ་པའི་ཏིལ་དང༌། ཚགས་

བརྒྱབ་པ་བརྗེ་པོ་རྒྱག་མཁན་སུ་ཡོད། སྐད་ཆ་འདི་ལ་དོན་དག་ཤིག་དང༌། སྐྱོན་ཞིག་ཡོད་པའི་

རྟགས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང་ཨ་མས་ཏིལ་བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་མ་སོང༌། བུ་དེས་རིགས་ལམ་ཤེས་བགྱི་

ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོས་ཉན་དུས། གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་ལ། ཕུར་པའི་གཙུག་

ཕུད་ཀྱིས། ཁྱོད་རང་གིས་ཙི་ཙི་ཁོ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་ཡོང་བྱེད་སའི་ལམ་ག་ཤེས་བགྱི་ཡོད་པས་ཟེར།  

གཙུག་དམར་གྱིས། བྷག་ཝཱན། དེ་ཤེས་བགྱི་མེད། ཁོ་གཅིག་པུ་མ་རེད། རྟག་པར་རེ་བཞིན་ཙི་ཙི་

མང་པོ་ཁྱུ་བྱས་ནས་མཉམ་དུ་ཡོང༌། མཉམ་དུ་བྲོས་འགྲོ་བགྱི་འདུག་ཟེར། ཕུར་གཙུག་གིས། ཁྱོད་

རང་ལ་ཏོག་ཙེ་ཡོད་པས། གཙུག་དམར་གྱིས། ཏོག་ཙེ་ལྟ་ཡོད་ཅེས་ལབ་སོང༌། དེ་ནས་ཁོང་གཉིས་
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ཀྱིས་ཏོག་ཙེ་འཁྱེར་ནས། ང་ཚོ་ཙི་ཙི་ཚོའི་རྐང་རྗེས་བཙལ་ནས། ས་ཁུང་བར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱས་སོང༌། 

སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དེ་གར། ད་ཡིན་ན། ཏོག་ཙེས་ངའི་མཁར་གྱི་བང་མཛོད་སྟོར་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་

སོང་བསམས་ནས་སེམས་ཁྲལ་ཞེད་པོ་ཞིག་བྱུང༌། བྱས་ཙང༌། རང་གི་མཁར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་མ་

ཕྱིན་པར། ས་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྩིས་བྱས། གཞུང་ལམ་ནས་རོགས་པ་ཚོ་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་

དུས། ཞི་མི་རྒྱགས་པ་ཞིག་ཐུག ཁོས་ནི་ཙི་ཙི་མཐོང་ལོང་མེད་པར་མཆོང་ཡོང་ནས། ཙི་ཙི་ཞེ་དྲག་

མང་པོ་བསད། ཙི་ཙི་གཞན་རྨས་ནས་རྨ་མ་བཟོས་པ་ནི་རྡོག་པོ་གཅིག་ཀྱང་མི་འདུག ཚང་མས་གྲ་

མ་འགྲིག་པའི་ཁག་ངན་ཚང་མ་ངའི་སྒང་ལ་བཞག་ཡོང་བགྱི་འདུག ད་དུང་ངས། ལམ་ག་ཡག་ས་

ཞིག་ནས་འཁྲིད་དགོས་རེད་བསམས་བྱུང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། ཁོང་ཚོས་ང་དེར་གཡུགས་བཞག་ནས། 

ཚང་མ་མཁར་རྙིང་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་སོང༌། དེའི་བར་ལ། གཙུག་ཕུད་ཅན་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཏོག་ཙེ་

འཁྱེར་ནས་ངའི་མཁར་བསྔོག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། སྔོག་གིན་སྔོག་གིན་ལ། ང་རང་ལ་ནི། སྤྲེའུ་དང་
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ཞི་མི་ཡང་ཧ་ལས་དགོས་པའི་མཆོང་རྒྱག་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ནུས་ཤ གས་སྟེར་མཁན་ངའི་དབྱིག་གི་

བང་མཛོད་དེ། དེ་གར་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལག་པ་ལ་ཤོར་ཚར་སོང༌། བྲམ་ཟེ་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་ནི། ངའི་

བང་མཛོད་ཀྱི་ཅ་ལག་ཚང་མ་ཁྱེར་ནས༌ལྷ་ཁང་ལ་ལོག་ཕྱིན་སོང༌། ང་མཁར་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ལྟ་

དུས་ཚང་མ་རྩ་མེད་བཏང་ཚར་འདུག ང་ནི་སྙིང་གས་སོང༌། གནས་སྐབས་དེ་མིག་གིས་བལྟ་ཐུབ་

པ་མི་འདུག  དེ་ནས་ད་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད།  ག་བར་འགྲོ་དགོས་རེད། ག་འདྲ་བྱས་ནས་སེམས་

སྐྱིད་པོ་ཡོང་བགྱི་རེད། བསམས་ནས་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་པ་ཡིན། དེ་ནས་རེ་བ་རྦད་དེ་བྲལ་

ན་ཡང༌། ཡང་བསྐྱར་གཙུག་ཕུད་དམར་པོ་སྡོད་སའི་ལྷ་ཁང་དེ་རང་ལ་འགྲོ་རྩིས་བྱེད་དུས། ཡང་

ཁོས༌ངའི་གོམ་པའི་སྐད་གོ་བ་དེ་གར།  གདང་ལ་བཀལ་པའི་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྨྱུག་མས་བརྡུང་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་སོང༌། བྱས་ཙང༌། ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས། གྲོགས་པོ་ད་དུང་ཡང༌། ཁྱོད་རང་ལྷོད་

ལྷོད་བྱས་ནས་ཉལ་བགྱི་མིན་པས། ག་རེ་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པས་ཞེས༌དྲིས་སོང༌། གཙུག་ཕུད་དམར་

པོས། བྷག་ཝཱན། ཙི་ཙི་ཁོ་ཡང་བསྐྱར་འདིར་སླེབས་སོང༌། ངའི་བསོད་སྙོམས་ལྷག་མ་ཁོས་བཟས་

ཡོང་བསམས་ཞེད་བགྱིས། ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས། གྲོགས་པོ། ད་ཞེད་དགོས་པ་མ་རེད། ཁོའ་ི

རྒྱུ་ཅ་ལག་དང་མཉམ་དུ་མཆོང་རྒྱག་རྒྱག་ཐུབ་པའི་བློ་ཤེད་ཚང་མ་ཤོར་ཚར་བ་རེད། སྲོག་ཆགས་

ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་ཟེར་སོང༌། དེ་གོ་བ་དེ་གར་ཡང་ངས་མཆོང་རྒྱག་གཅིག་རྒྱག་ཁ་བྱས་པ་

ཡིན། ཡིན་ན་ཡང༌། གདང་ལ་བཀལ་པའི་སྣོད་བར་དུ་བསྙབ་རྒྱུ་ཕར་བཞག ཁ་སུབ་ལོག་ནས་སའི་
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སྒང་ལ་རིལ། ང་གཟགས་པའི་སྐད་གོ་བ་དང༌། ངའི་དགྲ་ཁོ་གཉིས་གད་མོ་བགད་ནས། ད་ལྟོས་དང་

གཙུག་ཕུད་དམར་པོ། ཙི་ཙི་ཁོ་མཐོང་བྱུང་བས། ཁོའ་ིབང་མཛོད་འཕྲོག་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། ཁོ་ཙི་ཙི་

དཀྱུས་མ་དཀྱུས་རྐྱང་གཅིག་ཆགས་པ་རེད། ཁོ་ལ་སྔོན་མ་ཡོད་པའི་མཆོང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཤ གས་དེ་

བརླགས་ཚར་བ་རེད། རྒྱུ་ཅ་ལག་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་ནས་ཤ གས་ཡོང་

བགྱི་རེད། མཁས་པ་ཡོང་བགྱི་རེད། རྒྱུ་ནོར་མེད་པའི་མིའི་གནས་སྟངས་ནི། སོ་མེད་པའི་སྦྲུལ་

དང་གཅིག་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་མེད་ཙང༌། ང་རང་ལ་ཡང་གྲ་མ་འགྲིག་ཆེན་པོ་བྱུང༌། ངའི་གཡོག་པོས་

ཀྱང༌། ང་ལ་སྐྱོན་བཏོན་པར་སླེབས་བྱུང༌། གཡོག་པོ་ཚོས་ང་བཞག་ནས། ངའི་དགྲ་དང་མཉམ་དུ་

ཕྱིན་སོང་ཞེས༌ཕུར་པའི་གཙུག་ཕུད་ཀྱིས་བཤད་སོང༌། ཡང་ངས་ཉི་མ་གཅིག  ལྷ་ཁང་ལ་བསྐྱར་དུ་

ཕྱིན། ང་རང་གི་རྒྱུ་ཅ་ལག་ལེན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞིག་བྱས་ན། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཤི་ན་ཡང་

ཤི འགྱོད་པ་མི་འདུག་བསམས་ནས་ལྷ་ཁང་དེར་འགྲོ་དུས། ངའི་ཅ་ལག་གི་འབོག་སྒྲིལ་དེ་བྲམ་ཟེ་

ཁོས༌སྔས་མགོའ་ིའོག་ལ་བཞག་ནས་ཉལ་འདུག ངས་འབོག་སྒྲིལ་དེར་ཨི་ཁུང་རྟོལ་ནས་ཅ་ལག་

བརྐུ་གྲབས་བྱེད་དུས། ཁོ་གཉིད་སད། བེར་རྒྱུག་འཁྱེར་ནས༌ང་འདེད་ཀྱིན་འདེད་ཀྱིན་ལ། བེར་རྒྱུག་

དེ་ངའི་མགོ་ལ་བཞུས་བྱུང༌། སྟབས་ཡག་ནས་ཤི་མ་བྱུང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། དཔེ་འདྲ་ཞིག་རྨས་བྱུང༌།  

བསོད་བདེ་ལ་བསྐོས་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་ཅ་ལག་རག་རྒྱུ་རང་རེད། འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལ། རྒྱུ་

ཞིག་ལག་པར་སླེབས་ཚར་ན། དེ་ལ་བར་ཆད་གཏོང་ཐུབ་བགྱི་མེད་ཐག་ཆོད་རེད། བྱས་ཙང༌། ད་

ནི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་མི་འདུག སོ་སོ་རང་ལ་ཡོད་པ་དེ། རང་གིས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་རང་རེད། 

ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོས་ཁོ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེ་བཤད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ལུང་པ་བློས་བཏང་དགོས་བྱུང་

ཙང༌། ངས་གྲོགས་པོ་ལ༌གྷུ་པཏ་ནཀ་གི་སྒང་ལ་བཞོན་ནས་འདིར་ཡོང་པ་ཡིན། དེ་ནས་རུས་སྦལ་

མནྠ་རཀ་(eUFkjd)གིས་སེམས་གསོ་བཏང་ནས། གྲོགས་པོ། བརླགས་ཚར་བའི་རྒྱུ་ཅ་ལག་གི་

ཆེད་དུ་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། གཞོན་པའི་ལོ་ཚད་དང༌། རྒྱུ་ནོར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་

ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་རང་རེད། དང་པོ་རྒྱུ་གསོག་རྒྱུའི་སྡུག་བསྔལ། དེ་ནས་ཡང་བསྲུང་ནས་བདག་པོ་

རྒྱག་རྒྱུའི་དཀའ་ལས།  མི་ཚོས་དཀའ་ལས་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱུ་གསོག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་

ལས་དེ་ཚོའི་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཆོས་ལ་བརྒྱབ་ན་ཐར་པ་འཐོབ་རྒྱུ་རང་རེད། ད་གཞན་ཡུལ་ལ་སླེབས་

ཚར་ནས་སྡུག་བསྔལ་མ་བྱེད། དེ་ནི་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ལ་ས་ཆ་ཐག་རིང་ཐུང་མེད། མཁས་པ་ལ་

ནི་རང་ཡུལ་གཞན་ཡུལ་མེད། བརྩེ་བ་ཅན་ལ་ནང་མི་མ་གཏོགས་མེད་ཟེར་བ་རེད། གཞན་རྒྱུ་ནོར་

གསོག་རྒྱུ་ནི་བསོད་བདེའི་སྐད་ཆ་རེད། བསོད་བདེ་མེད་ན་ནི། བསགས་བཞག་པའི་རྒྱུ་ལ་ཡང་

ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། མི་ལ་བསོད་བདེ་མེད་ན་རྒྱུ་ནོར་གསོག་ནི་ཐུབ།  ལོངས་སྤྱོད་མི་

ཐུབ་པ་ནི་སོ་མི་ལཀ་(lksfeyd)ཟེར་མཁན་གྱི་མི་ལྐུགས་པ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རེད་ཟེར་

བར་ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་གིས་ག་འདྲ་ཞིག་ཟེར་དུས། རུས་སྦལ་གྱིས།
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ལས་མེད་ན་ལག་པའི་ནང་གི་རྒྱུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཐུབ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་སོ་མི་ལཀ་ཟེར་བ་ཐགས་འཐག་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 

ཁོས་ཕྱུ་པ་སྙིང་རྗེ་པོ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་བཟོས་ནས། ལྟོ་གོས་རྐྱང་པ་མིན་པར། 

རྒྱུ་ཅ་ལག་མང་པོ་བསགས་ཐུབ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དེར་རས་མཐུག་པོ་

དང་དཀར་པོ་རྐྱང་པ་འཐག་མཁན་གཅིག་ཡོད་པ་ཁོ་ཡང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་པ་

དང༌།  དེ་མཐོང་ནས་སོ་མི་ལཀ་གིས་ཁོ་རང་གི་སྐྱེ་དམན་ལ། སྙིང་སྡུག་ལྟོས་

དང༌། མི་གཞན་པ་རས་དཀྱུས་མ་འཐག་མཁན་ཚོ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་

པོ་ཆགས། ངས་རས་སྙིང་རྗེ་པོ་སྤུས་དག་པོ་བཏག་ན་ཡང་དེ་རིང་བར་དུ་

དབུལ་པོ་སྐྱོ་པོ་རང་ལ་ལུས་སོང༌། ངས་བལྟས་ན། ས་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ལ་

ལམ་འགྲོ་མེད་པ་འདྲ། དེ་ལས་ས་ཆ་གཞན་པ་གཅིག་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་བསག་

བགྱི་ཡིན། སོ་མི་ལཀ་གི་སྐྱེ་དམན་དེས། ངའི་ནོར་བུ། ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་

ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ནི། གཉིད་ལམ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱུ་

ནོར་ཡོང་དགོས་ན་རང་གི་ལུང་པ་ནས་ཡོང་བགྱི་རེད། ཡོང་བགྱི་མེད་ན་ནི། 

ལག་པའི་མཐིལ་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་ཡང་བརླག་འགྲོ་བགྱི་རེད།  དེ་ལས་འདི་རང་

ལ་བསྡད་ནས་བརྩོན་འགྲུས་བྱས་ན། བསོད་བདེ་ཡོད་ན་འདི་རང་ལ་རྒྱུ་ནོར་

གྱི་ཆར་པ་འབབ་བགྱི་རེད། ཅེས་ཟེར་བར།  སོ་མི་ལཀ་གིས། བསོད་བདེ་

ཡོད་མེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སྐད་ཆ་ཆོ་མེད་རེད། དཔལ་འབྱོར་དང་སྡུག་རུས་ཟེར་

མཁན་དེ་མི་སྟག་འདྲ་པོ་ལ་ཡོང་བགྱི་རེད། སྟག་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་ལྟོའ་ིདོན་

དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་དགོས་པ་རེད། ང་ནི་གཞན་ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ནོར་
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གསོག་རྒྱུའི་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡིན་ཞེས༌བཤད་ནས། སོ་མི་ལཀ་ཁོ་རང་

ཝརྡྷ་མཱན་པུར་ཟེར་ས་དེར་ཕྱིན། ལོ་གསུམ་རིང་ལ་ལག་ཤེས་མཁས་པོའ་ིཐོག་

ནས་གསེར་ཊམ་སུམ་བརྒྱ་འཁྱེར་ནས་རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཡོང་པ་རེད། ས་ཆ་

ཐག་རིང་པོ་ཡོད་ཙང༌། ལམ་ག་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་སླེབས་དུས་ཉི་མ་བཞུད་དེ་མུན་

ནག་ཆགས། ཕན་ཚུན་ལ་ཁང་པ་ཡང་མེད་ཙང༌། ཁོ་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་གཅིག་

གི་ཡལ་གའི་སྒང་ལ་མཚན་གང་བསྡད་དེ་ཉལ་ནས་གཉིད་ཁུག་དུས། གཉིད་

ལམ་ལ་མི་འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་གཉིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་མཐོང་ནས། གཅིག་

གིས། ཝ་ཡེ་སྙིང་རུས་ཅན། སོ་མི་ལཀ་ལ་བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའི་

རྒྱུ་ནོར་ཡོང་ཆོག་བགྱི་མ་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོ་ལ་གསེར་ཊམ་ ༣༠༠ ག་

རེའི་དོན་ལ་སྟེར་པ་ཡིན་པས།  གཞན་པ་དེས། ཝ་ཡེ། བསོད་བདེ། ངས་མི་

སྡུག་རུས་རྒྱག་མཁན་ཚང་མར་སྡུག་རུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐེངས་མ་རེ་རེ་སྟེར་
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བགྱི་ཡོད། དེ་ཁོའ་ིའགྲམ་ལ་བཞག་དང་མ་བཞག་ཁྱོད་རང་གི་འདོད་པ་བྱེད་

ཅེས་ལབ་པ་གོ་བ་རེད།  སོ་མི་ལཀ་གཉིད་སད་ནས་བལྟ་དུས། ཁོའ་ིགསེར་

གྱི་དངུལ་ཁུག་སྟོང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང༌།  དཀའ་ལས་འདི་འདྲ་

བརྒྱབ་ནས་བསགས་པའི་གསེར་ཚང་མ་བརླག་བཞག་བསམས་ནས། སོ་མི་

ལཀ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས། ད་ངའི་སྐྱེ་དམན་ལ་གདོང་པ་ག་འདྲ་

བྱས་ནས་བསྟན་དགོས་རེད་དམ། གྲོགས་པོ་ཚོ་ལ་ག་རེ་ལབ་དགོས་རེད་

བསམས་ནས། ཡང་བསྐྱར་ཝརྡྷམཱན་པུར་ལ་ལོག་ནས། ཉིན་མཚན་མེད་པར་

དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་གསེར་ཊམ་ ༥༠༠ བསགས་ཐུབ་

པ་དང༌། དེ་ཁྱེར་ནས་ཁྱིམ་ལ་འགྲོ་དུས། ལམ་ག་ཕྱེད་ཀ་ལ་ས་རུབ་ན་ཡང་

འགྲོ་གིན་བསྡད་དུས།  གང་མཚམས་ནས་མི་འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་སྙིང་རུས་

ཅན་དང་བསོད་བདེ་གཉིས་ཡོང་ནས། བསོད་བདེས། ཝ་ཡེ་སྙིང་རུས། ཁྱོད་

རང་གིས་ཤེས་བགྱི་མེད་པས། སོ་མི་ལཀ་ལ་བཟའ་རྒྱུ་གོན་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའི་

རྒྱུ་ཅ་ལག་ཡོང་ཆོག་བགྱི་མ་རེད། གསེར་ཊམ་ ༥༠༠ ག་རེ་བྱས་ནས་སྟེར་པ་

ཡིན་པས་ཞེས༌དྲིས་པ་ན། སྙིང་རུས་ཅན་གྱིས། བསོད་བདེ། ངས་མི་ཧུར་པོ་

ཚང་མ་ལ་ལས་ཀའི་འབྲས་བུ་ཐེངས་མ་རེ་རེ་སྟེར་རྐྱང་བྱེད་བགྱི་ཡོད། དེ་ཁོང་

ཚོ་ལ་སྤྲོད་དང་མི་སྤྲོད་ཁྱོད་རང་གི་འདོད་པ་གྱིས་ཞེས༌ལབ་ནས། ཁོང་གཉིས་

སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་དུས། ཡང་ཁོའ་ིདངུལ་ཁུག་སྟོང་པ་ཆགས། གསེར་ཊམ་

ཚང་མ་བརླགས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། སོ་མི་ལཀ་ཐེངས་གཉིས་ལག་པ་སྟོང་པ་

ཆགས་ཏེ་སེམས་སྡུག་ནས། རྒྱུ་ནོར་མེད་པར་གསོན་པོར་བསྡད་པ་ལས་ཤི་ན་

ཡག་ཤོས་རེད། ད་ཤིང་སྡོང་འདིའི་ཡལ་ག་ལ་ཐགས་པ་བཏགས། དེ་ལ་འཕྱང་

འཕྱང་བྱས་ནས་འདི་ག་རང་ལ་སྲོག་གཏང་དགོས་བསམས་ནས། རྐེ་ལ་ཐག་

པ་གོན་ནས་མཆོང་གྲབས་བྱེད་དུས། གནམ་ནས་སོ་མི་ལཀ  དོན་མེད་བློ་ཁོག་

འདི་འདྲ་མ་བྱེད། ང་རང་རང་གིས་ཁྱོད་རང་གི་རྒྱུ་ཅ་ལག་བརྐུ་བཅུག་པ་ཡིན། 
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སོ་མི་ལཀ་ཁྱོད་རང་ལ་བཟའ་རྒྱུ་གོན་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་ལྷག་པའི་

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་ནི། ཁྱོད་རང་གི་བསོད་བདེ་ལ་བྲིས་མི་འདུག དོན་མེད་

པར་རྒྱུ་ཅ་ལག་མང་པོ་བསགས་ནས་རང་གི་ཤ གས་མེད་པ་མ་བཟོ། ཁང་པ་ལ་

ལོག་ནས་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་སྡོད། ཁྱོད་རང་གི་སྙིང་རུས་ལ་ང་དགའ་པོ་བྱུང་། 

འདོད་པ་ཡོད་ན་ང་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་དང་། ངས་ཁྱོད་རང་གི་འདོད་པ་ཚང་

མ་བསྐང་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང་། སོ་མི་ལཀ་གིས། ང་ལ་རྒྱུ་ཅ་ལག་རྐྱང་

རྐྱང་གི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་རོགས་གནང་ཞེས༌ལབ་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་

ལྷ་དེས། རྒྱུ་ནོར་གྱིས་ག་རེ་ཕན་བགྱི་རེད། ཁྱོད་རང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་བསོད་

བདེ་མི་འདུག ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ནོར་བཟོས་ནས་ག་རེ་བྱེད་བགྱི་ཡིན་

པས། སོ་མི་ལཀ་ནི་རྒྱུ་ལ་རྔམས་ནས། ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡང་འདྲ་མེད་ན་

ཡང་འདྲ། ང་ལ་རྒྱུ་རང་དགོས་ཡོད། ཕན་ཐོགས་དང་། ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་ན་

ཡང་། རྒྱུ་ནོར་ལ་ཉམས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་འདིར་འདི་ག་རང་ལ་

གུས་ཞབས་ཞུ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཕྱུག་པོ་ཡོད་ན། ཁོ་སེར་

སྣ་ཚ་པོ་ཡིན་ནའང་འདྲ། རིགས་དམན་པ་ཡིན་ནའང་མི་ཚང་མས་གུས་ཞབས་

བྱེད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་འདི་གའི་ཐོག་ལ་རེ་བ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད་

པ་རེད། གླང་གོག་ཅིག་ལ་རེ་བ་བྱས་ནས་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་ལོ་བཅོ་ལྔ་གླང་གོག་

དེའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་གིན་བསྡད་པ་རེད། དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བསོད་བདེས་

དྲིས་པ་དང་། སོ་མི་ལཀ་གིས། 
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གླང་རྭ་ཅོ་རྣོ་པོ་དང་ཁྱི་སྤྱང་།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་རྭ་ཅོ་རྣོ་པོ་ཟེར་མཁན་གྱི་གླང་གོག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་སྤྱོད་

པ་ཉེས་དྲག་ཙང༌། ཞིང་པས་ཁོ་ལ་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་པར་ཁོ་རང་གི་རོགས་

པ་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་ནང་བཞིན་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འཁྱམ་

འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤིང་ནགས་དེ་གའི་ནང་ལ། འདོད་ཆེན་ཟེར་མཁན་གྱི་

ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་རང་གི་སྐྱེ་དམན་དང་མཉམ་དུ་

ཆུ་འགྲམ་ལ་བསྡད་དུས། གླང་གོག་ཁོ་ཆུ་འཐུང་ཁར་ཡོང་པ་རེད། གླང་གོག་

གི་མཇིང་པའི་འོག་གི་ལྐོག་ཤལ་ལིང་ལིང་ཡོད་པ་མཐོང་ནས།  ཁྱི་སྤྱང་མོ་
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དེས།  ངའི་བདག་པོ། གླང་གོག་འདིའི་ལྐོག་ཤལ་ལང་ངེ་ལིང་ངེ་འདིར་ལྟོས་

དང༌། འདི་སའི་སྒང་ལ་ཟག་གྲབས་འདུག ཁྱོད་རང་འདིའི་གཞུག་ལ་ཕྱིན། 

འདི་སའི་སྒང་ལ་ག་དུས་ཟག་ན་ཡང༌། ལམ་སང་ཁྱེར་ཤོག ཁྱི་སྤྱང་ཕོ་དེས། 

ངའི་སྙིང་སྡུག འདི་ག་དུས་ཟག་བགྱི་ཡོད་མེད་ནི་མི་ཤེས། དེ་བར་དུ་འདིའི་

རྗེས་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད་པས། ང་ལ་ལས་ཀ་དོན་མེད་འདི་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་

དང༌། ང་རང་གཉིས་འདིར་སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད། ཙི་ཙི་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་

མཁན་ཚོ་བཟས་ན་འགྲིག་བགྱི་རེད། ཁྱོད་རང་གཅིག་པུར་འདི་རུ་བཞག་ན། 

ཁྱི་སྤྱང་གཞན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས་ང་རང་གཉིས་ཀྱི་ནང་འདི་བདག་པོ་བརྒྱབ་

ཡོང༌། ཏན་ཏན་རྙེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་རེ་བ་བྱས་ནས། ཡོད་ཡོད་པའི་དོན་

དག་བློས་བཏང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད།

 ཁྱི་སྤྱང་མོ་དེས། ཁྱོད་རང་འདི་འདྲའི་དཔའ་མེད། སྒྱིད་ལ་ཉེས་པོ་

ཡིན་པ་ངས་ཤེས་མ་བྱུང༌། ཁྱོད་རང་ལ་ལས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལས་ཡོད་

པ་མ་རེད། རྒྱུ་ནོར་ཏོག་ཙམ་ཞིག་གིས་འདོད་པ་ཚིམ། ཏོག་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ན་

ནི་དེ་གར་གཏམ་འདོད་ལངས་ནས་བསྡད། ང་ནི་ཤ་འདི་མ་གཏོགས། ད་ནི་ཙི་

ཙིའི་ཤ་ལ་ཐང་ཆད་སོང༌། གླང་གོག་གི་ཤ་རྡོག་ནི་ཟག་རན་བཞག བྱས་ཙང་ད་

འདིའི་རྗེས་ལ་འགྲོ་རོགས་གྱིས། སྐུ་མཁྱེན། ཁྱི་སྤྱང་མོའ་ིཨུ་ཚུགས་ཀྱིས། ཁྱི་

སྤྱང་གླང་གོག་གི་རྗེས་ལ་མ་འགྲོ་ཀ་མེད་བྱུང༌། དངོས་གནས་བྱས་ན། ཁྱོ་གས་

ཚུགས་ཆེན་པོ་བྱས་བསྡད་ན། སྐྱེ་དམན་གྱིས་དབང་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད།  

སྐྱེ་དམན་ལ་དབང་བྱུང་ན། ཁྱོ་ག་ལ་ལས་ཀ་ཚང་མ་བྱེད་འཇུག་བགྱི་རེད། དེ་

ནས༌ཁྱི་སྤྱང་གཉིས་གླང་གོག་གི་ཤ་རྡོག་ལ་མིག་བལྟས་བལྟས་པར་ཁོའ་ིརྗེས་

ལ་འགྲོ་གིན་བསྡད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ལྐོག་ཤལ་དེ་ནི་ལང་ལིང་ཟག་གྲབས་

ཡོད་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ། ཁྱོན་ནས་ཟག་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ལོ་

བཅུ་བཅོ་ལྔ་བར་དུ་གླང་གོག་གི་རྗེས་ལ་ཕྱིན་ནས། ཉི་མ་ཅིག ཁྱི་སྤྱང་ཕོ་དེས། 
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སྙིང་སྡུག་ད་འདི་ག་དུས་ཟག་སུས་ཤེས་བགྱི་རེད། དེ་ལས་འདིའི་རེ་བ་བཞག་

ནས་དེ་སྔའི་རང་གི་སྡོད་ས་ལ་འགྲོ་ཟེར་དགོས་བྱུང་ངོ༌། །

 ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་པའི་རྗེས་ལ། སྙིང་རུས་ཀྱིས། སོ་མི་ལཀ སྐད་ཆ་

འདི་རང་ཤོད། རྒྱུ་ལ་འདི་འདྲའི་དགའ་པོ་ཡོད་ན། ཁྱོད་རང་བསྐྱར་དུ་ཝརྡྷ་མཱན་

པུར་ལ་རྒྱུགས། ཕ་གིར་ཚོང་པའི་བུ་གུཔྟ་དྷན་(xqIr/ku)ཏེ་སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་

དང༌། ཨུཔ་བྷུཀྟ་དྷན་(miHkqä/ku)ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་ལྷག་འཕྲོ་ཟེར་མཁན་གཉིས་

ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་བྱས་

ནས། དེ་གཉིས་ནས་ག་རེ་དགོས་པ་གཅིག་ངས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བགྱི་ཡིན། 

གལ་ཏེ་ལོངས་སྤྱོད་ལྷག་འཕྲོ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ནོར་དགོས་ན། ངས་སྦས་པའི་

ལོངས་སྤྱོད་སྟེར་ཆོག ཡང་ལག་སྣེའི་དོན་དག་ལ་རྒྱུ་ནོར་དགོས་ན། རྒྱུ་ནོར་

ལོངས་སྤྱོད་ལྷག་འཕྲོ་ནས་སྤྲད་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ལབ་ནས༌ལྷ་དེ་ཡལ་པ་རེད།

 དེ་ནས་སོ་མི་ལཀ་གིས་ལྷ་དེའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཝརྡྷ་མཱན་པུར་ལ་

ཕྱིན། ས་མ་རུབ་ཙམ་ལ། སྐད་ཆ་འདྲི་གིན་འདྲི་གིན་སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕྱིན་ན་ཡང༌།  སུ་གང་གིས་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ལ། 

ཉག་གེ་ཉོག་གེ་བཤད་ནས་སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་ཕྱི་

ལ་ཕུད་རྩིས་བྱས། སོ་མི་ལཀ་བསམ་པ་བརྟན་པོ་སོང་ཙང༌། ཚང་མས་ངོ་རྒོལ་

བྱས་ན་ཡང༌། ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་བསྡད། ལྟོ་ཆས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ། སྦས་པའི་

ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་བག་ལེབ་རྙིང་པ་རུལ་པ་ཞིག་སྟེར་བ་དེ་ཡང་བཟས། ཁོས་དེ་

གར་ཉལ་བསྡད་པ་རེད། ཁོའ་ིགཉིད་ལམ་ལ། ཡང་ལྷ་དེ་གཉིས་སྐད་ཆ་བཤད་

ནས། ཝ་ཡེ། སྙིང་རུས། ཁྱོད་རང་གིས་སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་དགོས་པ་

ལས་ལྷག་པའི་རྒྱུ་ནོར་སྤྲད་ནས་གང་ཡོང༌། ཁོས་སོ་མི་ལཀ་ལ་བག་ལེབ་ཡང་

སྟེར་སོང༌། ཟེར་དུས། སྙིང་རུས་ཀྱིས། ང་ལ་ཉེས་པ་གང་ཡང་མེད། ངས་སྡུག་

རུས་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ལ་ཆོས་བྱེད་འཇུག་བགྱི་ཡོད། དེ་ལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མི་
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སྟེར་ཁྱོད་རང་ཤེས། ཞེས༌ལབ་པ་རེད། དེའི་སང་ཉིན་སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་

ཁོའ་ིགྲོད་པ་ལ་སྲིན་ལངས་ནས། ཁ་འཛེམས་བྱེད་རྒྱུ་འཁེལ་ནས། ཁོ་ལ་གྲ་མ་

འགྲིག་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་སོ་མི་ལཀ་ཁོ། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར༌ལོངས་

སྤྱོད་ལྷག་འཕྲོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཁོང་ཚོས་སོ་མི་ལཀ་ལ་བཟའ་

བཏུང་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་བྱས། ཉལ་ཁང་ལ་ཉལ་ཁྲི་ཡག་པོ་གཅིག་སྤྲད་པ་དང༌། 

ཁོ་དེར་ཉལ་དུས་གཉིད་ལམ་ལ། ཡང་ལྷ་དེ་གཉིས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཝ་ཡེ། 

སྙིང་རུས། འདིས་སོ་མི་ལཀ་ལ་སྣེ་ལེན་བྱས་ནས་འགྲོ་སོང་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་སོང་།

ད་དེའི་གུན་གསབ་ག་འདྲ་ཟེར་ཡོང་བགྱི་རེད་ཟེར། གཞན་པ་དེས། ཝ་ཡེ། 

བསོད་བདེ། སྣེ་ལེན་བཀུར་བསྟི་བྱེད་པ་ལ་འགྲོ་སོང་བཏང་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ངའི་

ཆོས་ཡིན། དེ་ལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མི་སྟེར་ཁྱོད་རང་ལ་དབང་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་

བཤད་རེས་བྱས་པ་མཐོང་བ་རེད། སང་ཉིན་ནམ་ནངས་དུས། སོ་མི་ལཀ་གིས། 
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རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ནས་བློན་པོ་ཞིག་གིས། ཚོང་པའི་བུ་ལོངས་སྤྱོད་ལྷག་འཕྲོ་ལ་

རྒྱལ་པོས་གསོལ་རས་སྤྲད་པ་མཐོང་པ་རེད། སྦས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལས། རྒྱུ་

ནོར་མ་བསགས་པར་རང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷག་མའི་རྒྱུ་ནོར་འདི་ཕན་ཐོགས་པ་

འདུག དེ་ནས་རྒྱུ་ནོར་སྦྱིན་པར་བཏང༌། ཡང་མིན་ན་གཞན་པ་ལ་སྣེ་ལེན་བཀུར་

བསྟི་བྱས་ན། རྒྱུ་བསགས་པ་ལས་དེ་ཕན་ཐོགས་པ་འདུག་བསམ་པ་རེད། 

 མནྠ་རཀ་གིས་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་ནས། ཧིར་ཎྱཀ་ལ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལ་བསམ་ནས་རྒྱུ་

ཅ་ལག་གི་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ཁྱོད་རང་གི་སའི་འོག་ལ་སྦས་པའི་བང་མཛོད་བརླག་ནི་ཚར་བ་རེད། 

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ཕན་ག་རེ་ཐོགས་བགྱི་རེད། རྒྱུ་བསགས་པ་ཚོ་སྲུང་ཐབས་ཡག་

ཤོས་ནི། སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རང་རེད། སྦྲང་མ་ཚོས་སྦྲང་རྩི་བསགས། ལོངས་ནི་སྤྱད་ཐུབ་བགྱི་མ་

རེད། བསགས་ནས་ཁེ་བཟང་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་རེད།

 དེ་ནས༌རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་དང་ཕོ་རོག་ལ༌གྷུ་པཏ་ནཀ ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་བཅས་ཁོང་ཚོ་

གསུམ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ། ཤྭ་བ་ཅིཏྲཱངྒ་(fp=k³~x)སྟེ་རི་མོའ་ིཡན་ལག་ཟེར་

མཁན་ཞིག་རྔོན་པ་ཞིག་གིས་དེད་ནས་བྲོས་ནས་ཡོང་བ་ན། ཕོ་རོག་ཤིང་གི་སྒང་ལ་འཕུར།  ཙི་ཙི་སའི་

འོག་ལ་འཛུལ། རུས་སྦལ་ཆུའི་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕོ་རོག་གིས་ཡག་པོ་བྱས་བལྟས་པའི་རྗེས་ལ། 

རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ལ།  གྲོགས་པོ།  འདི་ནི་ཤྭ་བ་ཁ་སྐོམ་ནས་ཆུ་འཐུང་ཁར་ཡོང་པའི་རྐང་པའི་རྡོག་
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སྒྲ་རེད། མིའི་མ་རེད། རུས་སྦལ་གྱིས། ལྟོས་དང༌། ཤྭ་བ་འདིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྱི་བལྟས་སློག་ནས་

བལྟ་བགྱིས། ཞེད་སྣང་སྐྱེས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག ཁ་སྐོམ་པ་མ་རེད། རྔོན་པ་ལ་ཞེད་ནས་བྲོས་ཡོང་བ་

རང་རེད། རྔོན་པས་དེད་བགྱི་འདུག་གམ་མི་འདུག མིག་ལྟོས་དང་ཟེར་བའི་སྐད་དེ། ཤྭ་བ་ཅིཏྲཱངྒ་གིས་

གོ་ནས། མནྠ་རཀ ཁྱོད་རང་གིས་ང་ཞེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་ཀྱི་འདུག  ང་རྔོན་པའི་མདའ་ལ་

འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ནས། ཁག་པོའ་ིངང་ནས་འདིར་སླེབས་སོང༌། སྐུ་མཁྱེན། རོགས་པ་གྱིས་དང༌། 

ངས་ཁྱོད་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་བགྱི་ཡོད། ང་ལ་རྔོན་པས་གནོད་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་ཞིག་བསྟན་རོགས་

གྱིས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། མནྠ་རཀ་གིས། ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུགས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཕོ་

རོག་གིས་སྒང་ནས་བལྟ་དུས། རྔོན་པ་ཕྱོགས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་མཐོང་ནས། ད་འཇིགས་སྣང་

བྱེད་དགོས་དོན་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་ནས། གྲོགས་པོ་བཞི་ཆར་ཆུ་རྫིང་གི་མཐའ་དེར་ཤིང་སྡོང་གི་

གྲིབ་ནག་ལ་རྒྱུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་པ་རེད།

 ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་རྗེས་ལ། རུས་སྦལ་དང་། ཕོ་རོག ཙི་ཙི་གསུམ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་

བསྡད་དུས། ཉི་མ་བརྒལ། ཕྱི་པོ་ཆགས་པའི་རྗེས་ལ་ཡང༌། ཤྭ་བ་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་

ཚོ་གསུམ་ཆར་ལ། ཤྭ་བ་རྔོན་པའི་རྙི་ལ་ཐེབས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། སེངྒེ་དང་སྟག་ཅི་དག་གིས་

བསད་པ་མིན་ནམ་བསམས་ནས་དོགས་སྐྱེས་པ་རེད།  ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ནང་མི་ཚོ༌ཕྱི་ལ་ཡོད་པའི་

དགའ་ཉེའི་ཐོག་ལ་རྟག་པར་སེམས་ཁྲལ་ཡོང་བ་ཆོས་ཉིད་རེད། ཕྱི་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ན་ཡང༌། ཤྭ་བ་

ཅིཏྲཱངྒ་མ་ཡོང་ཙང༌། རུས་སྦལ་གྱིས། ཕོ་རོག་ལ་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་ཤྭ་བ་བཙལ་ཁར་འགྲོ་རོགས་

གྱིས་ལབ་པ་ལྟར། ཕོ་རོག་ལ༌གྷུ་པཏ་ཏཀ་དགའ་རབ་འགྲོ་དུས། ཤྭ་བ་ཅིཏྲཱངྒ་རྔོན་པའི་རྙི་ལ་ཐེབས་པ་

མཐོང་ནས། ཕོ་རོག་ཁོ་ཤྭ་བའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་མཐོང་བ་དང༌། ཤྭ་བ་ཁོ་མིག་ཆུ་གཏོང་གིན་གཏོང་

གིན་ལ།  ད་ང་ཤི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཏན་འཁེལ་སོང༌། མཐའ་གཞུག་འདིར།  ཁྱོད་རང་ཐུག་པར་དགའ་པོ་

ཞེ་དྲག་བྱུང༌། སྲོག་མ་ཆད་གོང་ལ་གྲོགས་པོ་མཐོང་ན་དགའ་ཤོས་རེད། ངས་སྔོན་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་

བྱས་ཡོད་ན་བཟོད་པ་བཞེས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ལ༌གྷུ་པཏ་ཏཀ་གིས། འཇིགས་སྣང་མ་བྱེད། ངས་ཙི་

ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོ་འཁྲིད་ཡོང་ཆོག ཁོས་ཁྱོད་རང་གི་རྙིའི་དྲྭ་བ་འདི་ལམ་སང་བཅད་བགྱི་རེད་ཟེར། ཙི་

ཙིའི་རྩ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཕོ་རོག་ཁོ་རང་གི་སྒལ་པའི་སྒང་ལ་ཙི་ཙི་བཞག་ནས་ཡོང་པ་རེད། ཙི་ཙི་ཧིར་

ཎྱཀ་གིས་རྙིའི་དྲྭ་བ་གཅད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་བཏང་པའི་སྐབས་ལ། ཕོ་རོག་གིས་ཤིང་སྡོང་གི་སྒང་ནས་

རྒྱང་རིང་པོར་བལྟས་ནས། ཨ་ཁཱ། ད་ཡང་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཙི་ཙིས། རྔོན་པ་

ཡོང་བགྱི་འདུག་གམ་ཟེར་བར་ཕོ་རོག་གིས་མི་འདུག དེ་ལས་རུས་སྦལ་ཁོ་འདིར་ཚུར་ཡོང་བགྱིས། 

ཙི་ཙི་ཡིས་དེ་ཡག་པོ་རེད། དེ་ལ་མ་སྐྱིད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག་གམ་ཟེར་དུས། ཕོ་རོག་གིས། ངའི་

སྡུག་བསྔལ་དེ། རྔོན་པ་ཡོང་ན། ང་ནི་གནམ་ལ་འཕུར་བགྱི་ཡིན། ཙི་ཙི་ཁྱོད་རང་སའི་ནང་ལ་འཛུལ། 

ཤྭ་བ་ཁོ་ནི་མཆོང་རྒྱག་བརྒྱབ་ནས་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོའ་ིནང་ལ་བྲོས་ཐུབ་བགྱི་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། 
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རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ཁོའ་ིསྲོག་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཐར་བགྱི་རེད། དེ་བསམས་ནས་སེམས་ནས་སེམས་

ཁྲལ་སྐྱེས་བྱུང་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། མནྠ་རཀ་དེར་སླེབས་པ་དང༌། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་གིས། གྲོགས་པོ་

རུས་སྦལ་འདིར་ཡོང་ནས་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། རྔོན་པ་སླེབས་ཡོང༌། དེ་ལས་ད་ལྟ་རང་འདི་ནས་

ཕར་ལོག་རྒྱུགས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌།   མནྠ་རཀ་གིས། གྲོགས་པོ། ང་ནི་ང་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཤྭ་བ་

སྡུག་ལ་ཐུག་པ་ཤེས་ནས། སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་དུ་མྱོང་དགོས་བསམས་ནས་ཡོང་པ་ཡིན་ཞེས༌བཤད་

དུས། ཁོང་ཚོས་རྔོན་པ་དེ་གར་ཡོང་པ་མཐོང་ནས། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་གིས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཤྭ་བ་

ཅིཏྲཱངྒའི་རྙིའི་དྲྭ་བ་བཅད་པ་དང༌། ཤྭ་བ་ཁོ་ཕྱི་བལྟས་སློག་གིན་སློག་གིན་ལ་བྲོས་ཕྱིན། ཕོ་རོག་ནི་དེ་

གར་ཤིང་གི་རྩེ་ལ་འཛེགས། ཙི་ཙི་ཁོ་དེ་གའི་འགྲམ་གྱི་ས་ཁུང་གཅིག་ལ་འཛུལ། རྔོན་པ་ཁོས་ནི་སུ་

གང་རྙི་ལ་ཟིན་མ་ཐུབ་ཙང༌། སེམས་སྐྱོ་ནས་ལོག་དུས། ཕྱི་བལྟས་ཤིག་སློག་པ་དང༌། རུས་སྦལ་ག་

ལེར་ག་ལེར་འགྲོ་མཁན་དེ་མཐོང་བ་དེ་གར། དེ་རིང་ཤྭ་བ་ལག་པ་ལ་མ་ཐེབས་ན་ཡང༌། རུས་སྦལ་

འདི་འཁྱེར་ཕྱིན་ནས་ལྟོ་བཟས། གྲོད་ཁོག་ཁེངས་པ་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས། རུས་སྦལ་དཔུང་

པའི་སྒང་ལ་བཀྱགས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཕོ་རོག་དང་ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོང་གཉིས་རུས་སྦལ་ལ་བརྩི་པོ་

ཡོད་ཙང༌། དེ་མཐོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད།

 སྐབས་དེར་ཤྭ་བ་ཁོས། རུས་སྦལ་ཁོ་རྔོན་པས་དྲྭ་བར་བཅུག་ནས་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་

འཁྱེར་འགྲོ་བ་མཐོང་ནས། ཧོན་འཐོར་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་ཚོ་གསུམ་གྱིས་རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ཐར་
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ཐབས་ཀྱི་གྲོས་བྱེད་དུས། ཕོ་རོག་ལ་ཐབས་ཤིག་རྙེད་ནས། ཤྭ་བ་ཅིཏྲཱངྒ་ཁྱོད་རང་རྔོན་པ་ཡོང་སའི་

ལམ་ག་དེར། ཆུ་རྫིང་གཅིག་གི་འགྲམ་ལ་ཉོལ། ངས་དེའི་སྒང་ལ་བསྡད་ནས་མཆུ་ཏོ་འཛུགས་ཁག་

བྱེད་བགྱི་ཡིན། རྔོན་པས་དེ་མཐོང་ན་རི་དྭགས་ཤི་བ་གཅིག་རེད་བསམས་ནས་ཁོས་རུས་སྦལ་མནྠ་

རཀ་ས་ལ་བཞག་ནས། ཤྭ་བ་ལེན་ཁར་ཡོང་དུས། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁྱོད་རང་མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་

པོ་ཕྱིན་ནས་རུས་སྦལ་གྱི་དྲྭ་བ་བཅད། རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ཁོ་ལམ་སང་ཆུའི་ནང་ལ་འཛུལ་བཅུག 

ཅིཏྲཱངྒ་ཁྱོད་རང་མཆོང་རྒྱག་བརྒྱབ་ནས་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་མ་གིའི་ནང་ལ་བྲོས་རྒྱུགས། ང་ནི་

ཤིང་གི་རྩེ་ལ་འཕུར་འགྲོ་བགྱི་ཡིན། རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ་ཁོ་ཡང་ཐར། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡང་

ཡོང་བགྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས། ཤྭ་བ་ཁོས་ཆུ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་ཤི་བ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཉལ། 

ཕོ་རོག་གིས་དེའི་མཇིང་པའི་སྒང་ལ་བབས་ནས་མཆུ་ཏོ་བཙུགས་ཁག་བྱེད་དུས། རྔོན་པ་ཁོས། རི་

དྭགས་དེ་རྙིའི་དྲྭ་བ་ནས་ཐར་ནས་རྒྱུག་གིན་རྒྱུག་གིན་ལ་འདིར་ཤི་ཚར་འདུག་བསམས་ནས། དྲྭ་བའི་

ནང་བཅུག་པའི་རུས་སྦལ་ཁོ་དེར་བཞག ཤྭ་བ་ལེན་ཁར་ཡོང་བ་དང༌། ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ་ཁོའ་ིསོ་རྡོ་རྗེ་

ཕ་ལམ་འདྲ་པོ་དེས། རྙིའི་དྲྭ་བ་ཚང་མ་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལ་བཅད། རུས་སྦལ་ཆུའི་ནང་ལ་འཛུལ། ཤྭ་བ་

ཅིཏྲཱངྒ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། རྔོན་པ་ཁོ་ཤྭ་བ་ཅིཏྲཱངྒ་ལག་པ་ནས་ཤོར་ནས་ཧ་ལས། ཕར་ལོག་

དུས་རུས་སྦལ་རྙིའི་དྲྭ་བ་ནས་ཐོན་ཚར་བ་མཐོང་ནས། སྡུག་བསྔལ་དཔེར་མི་སྲིད་པ་བྱུང་ནས། རྡོ་

གཅིག་གི་སྒང་ལ་བསྡད་ནས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་གིན་བསྡད་པ་རེད། 

 ཚུར་ཕྱོགས་དེར། ཕོ་རོག་ལ༌གྷུ་པཏ་ནཀ་དང་། རུས་སྦལ་མནྠ་རཀ  ཙི་ཙི་ཧིར་ཎྱཀ ཤྭ་

བ་ཅིཏྲཱངྒ་ཁོང་ཚོ་གྲོགས་པོ་བཞི་པོ་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་བཞི་པོའ་ིམཐུན་

འབྲེལ་གྱིས་རྔོན་པའི་ལག་པ་ནས་ཐར་པ་རེད། གང་སར་གྲོགས་པོ་བྱས་ན་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་

རེད། གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་འཛོམས་པ་བྱས་ན། ལས་ཀ་འགྲུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་དང༌། མི་སྤྱང་

གྲུང་འཛོམས་པོ་ཚོས། རྟག་པར་གྲོགས་པོ་རྙེད་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།། །།
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གསུམ་པ།  ཕོ་རོག་དང་འུག་པའི་ལེའུ།

སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ།

༄༅། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ། ཕོ་རོག་དང་འུག་པའི་སྒྲུང་བཤད་

ཀྱི། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་མ་གཡེང་བར་ཉོན་ཅིག སྔར་མི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་དགྲ་ཞིག་གིས། ད་

ལྟར་མཐུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང་གསུངས་ནས་འདི་ལྟར་བཤད་དོ།།
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  ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཞིག་ལ། མཧིལཱ༌རོཔྱ་(efgykj®i~;)ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡོད་པ་

རེད། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འགྲམ་དེར་པཱི་པལ་གྱི་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ལོ་མ་མཐུག་

པོས་བཀབ་པའི་ཡལ་གའི་སྒང་ལ། བྱ་བྱིའུ་ཚོས་ཚང་བཅས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཚང་ཁ་

ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕོ་རོག་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཡང་མང་པོ་ཡོད། ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོ་མེགྷ་ཝརྞ་(es?ko.kZ)ཏེ་སྤྲིན་

གྱི་མདོག་ཀྱང་དེ་གར་རང་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཚོའི་ཆེད་དུ་མཁར་འདྲ་པོ་ཞིག་བཟོས་ནས་བསྡད་

བགྱི་ཡོད། དེ་ནས་རྒྱང་རིང་ཙམ་ལ་རི་གཅིག་གི་བྲག་ཕུག་ནང་ལ་འུག་པ་ཁྱུ་གཅིག་བསྡད་ཡོད། 

ཁོང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཨརི་མརྡན་(vfjenZu)ཏེ་དགྲ་འཇོམས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། ཕྱོགས་གཉིས་ལྷན་

སྐྱེས་ཀྱི་དགྲ་ཡིན་པར་མཚོན་ན་ཨ་རི་མརྡན་ཁོས། དགོང་ལྟར་རེ་བཞིན་པཱི་པལ་གྱི་སྡོང་པོའ་ིཕྱོགས་

བཞི་ལ་སྐོར་ཡངས་བརྒྱབ། དེར་ཕོ་རོག་རེ་ཙམ་གཉིས་ཙམ་ཐུག་ན་བསད་རྐྱང་བྱས། དེ་འདྲ་བྱས་

ནས་ཕོ་རོག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བསད་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། རང་གི་བློན་པོ་ཚོ་
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བསྐོངས་ནས། འུག་པའི་གནོད་འཚེ་ནས་སྐྱོབ་རྒྱུའི་ཐབས་དྲིས་ནས། ཁོང་གིས། ད་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་

ངལ་ཆེ་ཤོས་ནི། ང་རང་ཚོས་མཚན་གུང་ལ་མཐོང་མ་ཐུབ་ཙང༌། འུག་པ་ག་བར་གབ་ནས་སྡོད་ས་མི་

ཤེས་པ་དང༌། ཁོང་ཚོའི་ས་གནས་ཀྱི་སྐོར་རྩ་བ་ནས་ཤེས་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གནོད་འཚེ་བསྲུང་

ཐབས་ལ། དམག་དང༌། འཕྲུལ་ཐབས། ས་ཆ་སྤོ་རྒྱུ། ཆིངས་བསྒྲིག་རྒྱུ། མགོ་བསྐོར་ཐབས་འདྲ་པོ་ག་

འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བགྱི་འདུག་གམ་ཟེར་ནས། དང་པོ་བློན་པོའ་ིགཙོ་བོ་ཨུཇྗ ཱིཝཱི་(mTthoh)སྟེ་ཉེར་

འཚོ་ལ་དྲིས་པ་དང༌། དེས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དགྲ་སྟོབས་ཆེན་ལ་དམག་མ་བརྒྱབ་པར་མཐུན་སྒྲིག་

བྱས་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དམག་གི་ལས་ཀ་ལ་སྐྱོན་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། དེའི་ནང་ནས་སྟོབས་

ཤགས་འདྲ་མཉམ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ནི། སྔོན་ལ་མཐུན་འགྲིག་ཡོང་ཐབས་ཁོ་ན་གཙོར་འདོན་བྱས། 

དེ་ནས་རུས་སྦལ་ནང་བཞིན་ག་ལེ་ག་ལེར་ནུས་ཤ གས་སླེབས་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་དམག་རྒྱག་རྒྱུ་རང་

འོས་ཤོས་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང་དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་གཉིས་པ། སཾཇཱིཝཱི་(lathoh)སྟེ་ཡང་དག་

འཚོ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་འདྲི་དུས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། དགྲ་ལ་མཐུན་འགྲིག་མ་གནང་རོགས། དགྲ་ཟེར་

མཁན་དེ་ལ་མཐུན་འགྲིག་བྱས་ན་ཡང༌། མཐུན་འགྲིག་བྱས་པའི་རྗེས་ལ་བསྐྱར་དུ་གནོད་འཚེ་བྱེད་

བགྱི་རེད། ཆུ་ནི་མེ་ཡིས་ཚ་པོ་བཟོས་ན་ཡང༌། ཚ་པོ་བཟོས་པའི་རྗེས་ལ་ཆུས་མེ་བསད་བགྱི་རེད། 

ལྷག་པར་དུ། དགྲ་གདུག་རྩུབ་ཅན། འདོད་པ་ཚ་པོ། ཆོས་མེད་ཀྱི༌རིགས་ལ་མཐུན་འགྲིག་ནམ་ཡང་

བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དགྲ་ལ་ཞི་མཐུན་གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ན། ད་དུང་དགྲའི་སྡང་སེམས་ཀྱི་མེ་འབར་

སྐྱོར་བརྒྱབ་ནས། གདུག་རྩུབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བགྱི་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དགྲ་དང་ཁ་ཐུག་ལ་འཛིངས་མ་

ཐུབ་ན་ཡང༌། གཡོ་སྒྱུའི་ནུས་པས་དགྲ་ཕམ་དུ་བཅུག་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། དགྲ་ལ་མཐུན་

འབྲེལ་ཟེར་མཁན་དེ་རྩ་བ་ནས་བྱེད་མི་རུང་བ་རེད། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱིས་དབང་བའི་ས་ཆ་ལ་དགྲ་བསད་

པའི་ཤ་ཁྲག་གིས་ཁྱབ་པ་ཞིག་བཟོ་མ་ཐུབ་ན། དེ་རྒྱལ་པོ་ཡོང་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། 

 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་གསུམ་པ། ཨ༌ནུ་ཇཱིཝཱི་(vuqthoh)སྟེ་རྗེས་སུ་འཚོ་བ་ལ་དྲིས་པ་

དང༌། ཁོས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ང་རང་ཚོའི་དགྲ་འདི་ཞེ་དྲག་ངན་པའི་ཐོག་ལ། སྟོབས་ཤ གས་ཀྱང་ཆེན་

པོ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས། དམག་དང་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་གཉིས་ཆར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་འདུག  བྱས་

ཙང༌། སྲིད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་བསྟན་བཅོས་དང་མཐུན་པ་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རེད། 

གནས་སྐབས་ང་ཚོ་ས་ཆ་འདི་བཞག་ནས་ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ན་ཡང༌། དེ་ལ་ང་ཚོ་

དཔའ་མེད་པར་བྲོས་པའི་སྐྱོན་ཡོང་བགྱི་མ་རེད། སེངྒེས་དགྲ་ལ་མཆོང་དུས། དང་པོ་ཕྱི་བཤིག་ཅིག་

རྒྱག་བགྱི་རེད། དཔའ་བོ་ལ་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་དུས་ཤ གས་བསྒྲིལ་ནས་དམག་བརྒྱབ། དགྲ་འདོད་པ་ཚིམ་

པ་བཟོས། རང་དང་རང་གི་མི་རྒྱུད་ཀྱང་བློས་བཏང་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་ཡང་བློན་པོ་

བཞི་པ། པྲ་ཇཱིཝཱི་(izthoh)སྟེ་རབ་ཏུ་འཚོ་ལ་དྲིས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངའི་བསམ་བློ་ལ། མཐུན་

འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་དགྲ་ནང་འཁྲུག་བཟོ་རྒྱུ། རྒྱལ་ས་སྤོ་རྒྱུ་གསུམ་ཆ་ནོར་འཁྲུལ་རེད། ང་རང་ཚོས་
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སྲིད་ཐབས་བྱེད་བདེ་པོ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ན་ལེགས་པ་འདུག  ང་རང་ཚོ་རང་གི་ས་ཆ་ལ་བརྟན་པོ་བྱས་

བསྡད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། ཆུ་སྲིན་རང་གི་ས་ཆ་ལ་བསྡད་ནས་སེངྒེ་ཕམ་པ་བཟོས། གླང་ཆེན་

ཆུའི་ནང་ལ་འཐེན་འགྲོ་བ་རེད། སུ་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་ས་ཆ་གཡུགས་བཞག་ན། ཙི་ཙིས་ཀྱང་ཕམ་

པ་བཟོ་བགྱི་རེད། རང་གི་མཁར་ལ་བསྡད་ན་དགྲ་ཆེ་ཤོས་ཚོ་ལའང་འགྲན་ཐུབ་བགྱི་རེད། རང་གི་ས་

ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའི་དམག་མི་གཅིག་གིས་བརྒྱ་གསོད་ཐུབ་བགྱི་རེད། རང་ས་ལ་བརྟན་པོ་བསྡད་པའི་

ཤིང་སྡོང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ཡང༌། རླུང་འཚུབ་ཆེན་པོས་དབྲིལ་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།

 དེ་ནས་ཡང་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། ཅིརཾཇཱིཝཱི་(fpjathoh)སྟེ་རིང་དུ་འཚོ་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་

དྲིས་པ་དང༌། ཁོས། ངས་སྐབས་འདི་ལ་བསམ་ན་ནི། ཕྱོགས་སྒྲིལ་གྱི་གཞུང་ལུགས་རང་འོས་བབ་ཆེ་

བ་འདུག མཉམ་གྲོགས་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་བྱས་ན་དགྲ་ཕམ་པ་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་རེད། བྱས་

ཙང༌། ང་ཚོ་ས་ཆ་འདི་རང་ལ་བསྡད་ནས་རོགས་པ་ནུས་སྟོབས་ཡོད་པ་ཞིག་བཙལ་དགོས་འདུག 

གལ་ཏེ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རྙེད་ན་ཡང༌། རོགས་པ་ཆུང་ཆུང་མང་པོ་ང་རང་ཚོའི་ཕྱོགས་

ལ་དྲངས་ཐུབ་ན། སྐུད་པ་མང་པོ་བསྒྲིམས་ནས་བཟོས་པའི་ཐགས་པས་གླང་ཆེན་བསྡམ་ཐུབ་པ་ནང་

བཞིན་རེད་ཅེས་བཤད་དོ། །

 བློན་པོ་ལྔ་ཆར་ལ་གྲོས་དྲིས་པའི་རྗེས་ལ། སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་བློན་པོ། 

སྠིར་ཇཱིཝཱི་(fLFkjthoh)སྟེ་བརྟན་པར་འཚོ་ཟེར་མཁན་དེའི་རྩ་ལ་ཕྱིན། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སྐུ་ཞབས། ང་

ལ་བློན་པོ་ལྔ་པོ་ཚང་མས་གྲོས་བཏོན་བྱུང༌། འདི་ཚོ་ཚང་མ་གསན་ནས། ཁྱེད་རང་གི་བསམ་འཆར་

གསུང་རོགས་གནང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སྠིར་ཇཱིཝཱི་བརྟན་པར་འཚོས་རྒྱལ་པོ་ལ་དེའི་ལན་དུ། དེ་ག་

རང་རེད། བློན་པོ་ཚོས་རང་གི་བློ་གྲོས་དང་འཚམ་པའི་གནས་ལུགས་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། 

ངའི་བསམ་འཆར་ལ་ནི། རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་རང་གིས་དགྲ་བོ་མགོ་བསྐོར་ཐབས་དང༌། དབྱེན་སྦྱོར་བྱེད་

རྒྱུའི་ཐབས་བརྟེན་དགོས། དང་པོ་ང་ཚོས་མཐུན་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་བཟོས། མཐུན་འབྲེལ་

བྱེད་ཤ ལ་རིང་ལ་དམག་གྲ་སྒྲིག་རྒྱུ་དང༌། དགྲའི་སྐྱོན་གང་ཡོད་ཤེས་ཐབས་བྱས། དམག་གྲ་ཁྲིགས་

སེ་བསྒྲིགས། ཁོ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤེས་ཚར་བ་དེ་གར་ཁོང་ཚོའི་སྒང་ལ་མཆོང་དགོས་པ་

རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། ཁྱེད་རང་གིས་བཤད་པ་འདི་དངོས་གནས་བདེན་

པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། དགྲའི་ནུས་ཤ གས་ལ་སྐྱོན་བཙལ་ཐབས་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཟེར་བར། བརྟན་

པར་འཚོའི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་ཉན་པའི་རྗེས་ལ། སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། སྐུ་ཞབས། མ་གཞི་ནས། ཕོ་རོག་

དང་འུག་པ་གཉིས། རང་བཞིན་གྱིས་དགྲ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་གསུངས་དང༌། དེ་

ནས། བརྟན་པར་འཚོས།



103

ཕོ་རོག་དང་འུག་པ་དགྲར་གྱུར་པ།

ཐེངས་གཅིག་ངང་པ་དང༌། ནེ་ཙོ། བ་གུ་ལཱ། ཁྱུ་བྱུག ཅཱ༌ཏཀ འང་གུ འུག་པ་

སོགས་བྱ་རིགས་མང་པོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས། ཁོང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་བྱ་

ཁྱུང་བུ་ནི། ནོར་ལྷ་ལ་དད་པ་བྱས་དྲགས་ནས། བྱ་རིགས་རྣམས་སྐྱོང་ཐབས་

མ་བྱས་ཙང༌། བྱའི་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་བསྐོ་རྒྱུ་བྱས། ཉི་མ་ཁ་ཤས་གྲོས་

བྱས་ནས། ཀུན་མཛེས་ཟེར་མཁན་འུག་པ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ལ་བདམས། ཁྲི་

འདོན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས།  གནས་ཆེན་ཚོའི་ཆུ་དང༌། སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་རིན་པོ་
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ཆེའི་ཕྲ་བརྒྱབ། གསེར་གྱི་བུམ་པ་ཆུས་བཀངས། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་

སྐྱོར་རྒྱུ། བྲམ་ཟེ་ཚོས་རིག་བྱེད་འདོན་རྒྱུ། གར་མཁན་མ་ཚོས་གར་འཁྲབ་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས། འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་གསེར་ཁྲི་ལ་བསྡད་གྲབས་བྱེད་

དུས། བསམ་བསམ་མེད་པར་ཕོ་རོག་གཅིག་འཕུར་ནས་དེར་ཡོང་པ་རེད། ཕོ་

རོག་གིས། འདུ་འཛོམས་འདི་ག་རེ་ཡིན་ནམ། དུས་ཆེན་འདི་ག་རེ་ཡིན་ནམ་

བསམས་པ་རེད། བྱ་ཚོས་ཀྱང་ཕོ་རོག་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས། ཕོ་རོག་

ལ་སུ་གང་གིས་མགྲོན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ཕོ་རོག་བྱ་

ཁྲིམས་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། ཁོ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་བར་བྱ་ཚང་མ་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་འདུས་ཡོང་པ་རེད།

 ཕོ་རོག་གིས། འུག་པ་བྱའི་རྒྱལ་པོའ་ིཁྲི་འདོན་ཡིན་པ་ཤེས་ནས། 

གད་མོ་བགད་ནས། རྒྱལ་པོ་བསྐོས་སྟངས་འགྲིགས་མི་འདུག འདིར་རྨ་བྱ། 

ངང་པ། ཁུ་བྱུག སཱ༌རས། ཅཀྲ་ཝཱཀ  ནེ་ཙོ་ཅི་དག་སྙིང་རྗེ་པོ་འདི་འདྲ་ཡོད་ཀྱིན་

ཡོད་ཀྱིན་ལ། འུག་པ་ཉིན་མོ་ལོང་བ། སྣ་ཁུག་ཀྱོག་ཀྱོག བྱ་མཐོང་མ་འདོད་

པ་འདི་འདྲ་ལ། བྱའི་རྒྱལ་པོར་འོས་བབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་

གཤིས་ཁ་གྱོང་པོ་དང་ཁ་རྩུབ་པོ་རེད། མ་གཞི་ནས། ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་བྱ་ཁྱུང་གི་

བུ་བཞུགས་བཞིན་དུ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིགོ་ས་སྤྲད་པ་འདི་ལྟས་ངན་

རེད། ཉི་མ་གཅིག་གི་འོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་གསལ་བར་བྱེད་བགྱི་ཡོད། 

ཉི་མ་མང་པོ་བྱུང་ན་བསྐལ་པའི་མེ་ཡོང་ནས་འཇིག་རྟེན་ལ་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཡོང་

བགྱི་རེད། རྒྱལ་པོ་གཅིག་རང་དགོས་པ་དང་དེའི་མཚན་ནས་བོས་ན་དོན་དག་

ཚང་མ་འགྲུབ་བགྱི་རེད། དཔེར་ན། ཟླ་བའི་མིང་བོས་ནས་རི་བོང་ཚོས་གླང་

ཆེན་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ཐར་ཐུབ་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་བྱ་ཚོས་དེ་ཇི་འདྲ་ཡིན་དྲིས་

པ་དང༌། ཕོ་རོག་གིས། 
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མིང་གི་གཟི་བརྗིད།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ། ཅཏུརྡནྟ་(prqnZUr)སྟེ་མཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ཟེར་བའི་

གླང་ཆེན་གཟུགས་པོ་ཆེན་པོ་གཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་གླང་ཆེན་གྱི་ཁྱུ་དེ་ཚོའི་

གཙོ་བོ་དེ་རེད། དེར་ལོ་མང་པོ་ཐན་པ་བྱུང་ནས་རྫིང་དང༌། འཁྱིལ་ཆུ། འབབ་

ཆུ་ཚང་མ་སྐམ། ཤིང་སྡོང་ཚང་མ་རྙིད་ཏོ་ཆགས་པར་བརྟེན། གླང་ཆེན་ཚང་

མ་མཉམ་དུ་ཡོང་ནས། གླང་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་མཆེ་བ་བཞི་ལྡན་ལ། ད་ནི་ང་ཚོའི་པུ་

གུ་མང་པོ་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པ་དང༌། ཁ་སྐོམ་ནས་ཤི་སོང༌། ལྷག་མ་ཚང་མ་ད་

དུང་ཡང་ཤི་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མི་འདུག བྱས་ཙང༌། མགྱོགས་པོ་ཆུའི་རྫིང་ཆེན་པོ་

ཡོད་སའི་ས་ཆ་གཅིག་བཙལ་རོགས་གནང༌། ཞེས་ཞུས་པར། ཁོང་གིས་ཡུན་

རིང་པོ་ཞིག་བསམ་བློ་བཏང་ནས། ད་ངས་སའི་སྒང་ལ་ཆུ་མོ་གངྒཱའི་ཆུས་གང་

བའི་ས་ཆ་གཅིག་དྲན་གསོས་སོང༌། འགྲོ་འགྲོ། དེ་གར་འགྲོ་ཐོངས་ཟེར། ས་

ཐག་རིང་པོར་དགོང་མོ་ལྔ་འགྲུལ་བརྒྱབ་ནས། གླང་ཆེན་ཚང་མ་དེར་སླེབས་

ནས། ཆུ་མཐོང་པ་དེ་གར། ཉི་མ་ཉིན་གང་ཆུ་ལ་ཆུ་རྩེད་བརྩེས། དེའི་རྗེས་ལ་

གླང་ཆེན་ཚང་མ་ས་སྟེང་དུ་ཐོན་པ་ན། ཆུའི་གཡས་གཡོན་ལ་རི་བོང་གྲངས་

མེད་ཀྱི་ཚང་ཡོད་ཙང༌། ས་ཁུང་གིས་ས་སོབ་སོབ་ཆགས། གླང་ཆེན་གྱིས་

གོམ་པ་རྒྱག་དུས། ས་ཁུང་བརྡིབས། རི་བོང་ཞེ་དྲག་མང་པོ་གླང་ཆེན་གྱིས་

རྡོག་བརྫིས་ཐེབས་ནས་མང་པོ་ཞིག་གི་མཇིང་པ་ཆག་པ་དང་མང་པོ་ཞིག་གི་

རྐང་པ་ཆག མང་པོ་ཤི་བ་སོགས་བྱུང༌། དེ་ནས་གླང་ཆེན་རྣམས་ཕྱིན་ཚར་

པའི་རྗེས་ལ། ས་ཁུང་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་རི་བོང་རྐང་ཆག་ལག་ཆག དེ་ག་

ནང་བཞིན་ཁྲག་རལ་ཉིལ་ལེ་བ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏེ། རི་བོང་ཤི་བ་
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ཚོའི་ཆེད་དུ་དྲན་གསོའ་ིམྱ་ངན་བྱས། དེ་ནས་མ་འོངས་པར་འབྱུང་རྒྱུའི་དཀའ་

ངལ་གྱི་སྐོར་ལ་ཐབས་རྙེད་ཐབས་བྱས་ཀྱང༌། དེའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཆུ་མེད་

ཙང༌། ད་གླང་ཆེན་ཚང་མ་དེ་རིང་ནས་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་འདིར་ཡོང་ནས། ས་

ཁུང་ཚང་མ་རམ་མེ་རུམ་མེ་བཟོ་བགྱི་རེད། འདི་འདྲ་བྱས་ན། ཉི་མ་གཉིས་

གསུམ་གྱི་ནང་ལ་རི་བོང་གི་རིགས་སྟོངས་འགྲོ་བགྱི་རེད། གླང་ཆེན་གྱི་གོམ་

འགྲོས་ནི། སྦྲུལ་གྱིས་དྲི་མ་སྣོམ་པ། རྒྱལ་པོའ་ིགད་མོ། གཏམ་འདོད་ཚ་པོ་

ཚོའི་སེམས་ནང་བཞིན། འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར། དཀའ་ངལ་འདི་

ནས་སྐྱོབ་ཐབས་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་ལ། རི་བོང་གཅིག་གིས། 

ད་ང་རང་ཚོ་ས་ཆ་འདི་བཞག་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད། ས་ཆ་

བློས་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་རེད། ནང་མིའི་དོན་ལ་མི་གཅིག་
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བློས་བཏང༌། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དོན་ལ་ཁྱིམ་ཚང༌། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའ་ིདོན་ལ་

གྲོང་གསེབ། རང་སྐྱོབ་པའི་དོན་ལ་འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་བློས་བཏང་དགོས་པ་

བྱུང་ན་ཡང༌། གཏོང་རྒྱུ་རང་རེད་ཟེར་ནས་གྲོས་འགོ་བཏོན་ཡང༌། རི་བོང་

གཞན་པ་གཅིག་གིས། ང་རང་ཚོའི་ཕ་མེས་ཀྱི་དུས་ནས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་བློས་

གཏོང་བགྱི་མིན་ཟེར། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས། རི་བོང་གི་ནང་ནས་སྤྱང་པོ་ཞིག་

གིས་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས། གླང་ཆེན་གྱི་གཙོ་བའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཟླ་བའི་

ནང་ལ་རི་བོང་གཅིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས། གླང་ཆེན་ཚོ་ཆུ་རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་

ཡོང་ཆོག་བགྱི་མ་རེད། རྫིང་འདི་རི་བོང་ཚོའི་ཆུ་རྫིང་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་

ཅེས་བཤད་ན། གླང་ཆེན་གྱིས་ཟླ་བའི་རི་བོང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་བགྱི་རེད་ཟེར། 

དེ་ནས་གྲོས་བསྡུར་མང་པོ་བྱས་ནས། རི་བོང་ཨམ་རིང་ཟེར་མཁན་དེ་རི་བོང་

ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ལ་བསྐོས་ནས། གླང་ཆེན་ཚོའི་འགྲམ་ལ་བཏང་པ་རེད། 

 ཁོས། ཆུ་རྫིང་ལ་འགྲོ་སའི་ལམ་གའི་ཟུར་གཅིག་ལ། རྡོ་ཕ་བོང་ཆེན་

པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སྒང་ལ་བསྡད། དེ་ནས་གླང་ཆེན་ཚོ་ཡོང་པ་དང༌། ཆུ་རྫིང་

འདི་ཟླ་བ་ཁོ་རང་གི་ཆུ་རྫིང་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་འདི་རུ་མ་ཡོང་ཞེས༌སྐད་བརྒྱབ་

པ་དང༌། གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དེས། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་བར་ཨམ་རིང་

གིས། ང་ཟླ་བའི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་རི་བོང་ཨམ་རིང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ལེགས་

ལྡན་ཟླ་བས་ཁྱོད་རང་ཚོའི་རྩ་ལ། ཆུ་རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་མ་ཡོང་ཞེས༌ལན་བསྐྱལ་

ཁར་བཏང་གནང་བྱུང༌། ཞེས་ལབ་པར་གླང་པོའ་ིརྒྱལ་པོས། ལེགས་ལྡན་ཟླ་

བ་སུ་རེད། ད་ལྟ་ག་བར་ཡོད་དམ་ཟེར་བར་ཡང་རི་བོང་ཨམ་རིང་གིས། ད་ལྟ་

ཆུ་རྫིང་གི་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད། ཁ་སང་ཁྱོད་རང་ཚོས་རི་བོང་ཚོའི་ཚང་འཕྲོ་

བརླག་ལ་བཏང་ཙང༌། རི་བོང་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཞུས་པ་གསན་ནས། ང་ཁྱོད་རང་

གི་འགྲམ་ལ་བཏང་གནང་བྱུང༌། ཞེས་བཤད་པར་གླང་པོའ་ིརྒྱལ་པོ་དེས། དེ་

འདྲ་ཡིན་ན་ང་མཇལ་ཁ་ཞིག་ལ་འཁྲིད་རོགས་གནང༌། ངས་ཁོང་ལ་ཕྱག་ཅིག་

བཙལ། དེ་ནས་ལོག་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ། ཨམ་རིང་གིས་གླང་པོའ་ིརྒྱལ་
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པོ་ཁོ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་འཁྲིད། རྫིང་གི་ནང་ལ་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་པ་

དེ་བསྟན་པ་དང༌། གླང་ཆེན་ཁོས་དེ་ཟླ་བ་རེད་བསམས། དེ་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས་

ལོག་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གླང་ཆེན་གྱི་ཁྱུ་གཅིག་ཀྱང་ཆུ་རྫིང་དེའི་

འགྲམ་ལ་མ་ཡོང་པ་རེད། 

 ལོ་རྒྱུས་དེ་བཤད་པའི་རྗེས་ལ་ཕོ་རོག་གིས། ཡང་བསྐྱར། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་རང་ཚོས་འུག་པ་ཁོ་ནང་བཞིན་སྡུག་ཆགས་སྒྱིད་ལ་ཉེས་པོ། དཔའ་མེད། 

ལྟས་ངན། ག་ཕྱི་ག་ལོག ཁ་རྩུབ་པོ་འདི་འདྲ་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་ན། ཀཔིཾཇལ་

(dfiaty)ནང་བཞིན་ཡོང་བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་པར། བྱ་ཚོས་ག་འདྲ་ཟེར་ཞེས་

དྲིས་པ་དང་། ཕོ་རོག་གིས། 

ཞི་མིའི་ཁྲིམས།

ཤིང་ནགས་ཤིག་ལ། ང་སྡོད་སའི་ཡལ་གའི་འོག་གི་སྡོང་པོ་དེར། ཤིང་ཁོག་

སྟོང་ཞིག་གི་ནང་ལ། ཀ་པིཾཇལ་ཟེར་མཁན་བྱིའུ་ཏཱི་ཏར་ཞིག་ཡོད། དགོང་ལྟར་

རེ་བཞིན་ང་གཉིས་སྐད་ཆ་ཞེ་དྲག་བཤད་ནས། ང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། སྔ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་བཤད་བགྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག 

རོགས་པ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཞིང་ཁ་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ལ། འབྲུའི་མྱུ་གུ་བཟའ་

ཁར་ཕྱིན་སོང༌། ཞེ་དྲག་ཕྱི་པོ་ཆགས་ན་ཡང་སླེབས་མ་བྱུང༌། རྔོན་པའི་རྙི་ལ་

ཐེབས་པ་ཡིན་ནམ། ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཞི་མིས་བསད་མེད་དམ་བསམས་ནས།  

ང་རང་ལ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་བྱུང༌། དེ་ནས་ཕྱི་པོ་ཞིག་ལ་ཤིང་གི་ཁོག་པའི་ནང་

ལ་རི་བོང་ཞིག་འཛུལ་སླེབས་བྱུང༌། ང་རང་བྱིའུ་ཏཱི་ཏར་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱས་

ནས་རི་བོང་བཀག་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར། ཀ་པིཾཇལ་ཁོ་ཧོབ་སྟེ་ཡོང་

ནས། ཁོ་ནི་འབྲུའི་ལྗང་པ་སོས་པ་སོས་པ་བཟས་ནས་རྒྱགས་པ་ཆགས་བཞག 
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དེ་ནས་ཁོ་ཚང་ལ་འགྲོ་དུས་རི་བོང་དེ་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། ཚང་ནས་ཕར་

རྒྱུགས་ཟེར་དུས། རི་བོང་དེ་ནི་གཤིས་ཁ་ངན་པོ་ཞིག་འདུག ཁོས། དེ་རིང་

ནས་ཚང་འདི་ཁྱོད་རང་གི་མ་རེད། ས་ཁུང་དང༌། ཁྲོན་པ། ཆུ་རྫིང༌། ཤིང་སྡོང་

གི་ལུགས་སྲོལ་ལ། དེར་སུ་བསྡད་ན་ཡང༌། དེ་ཁོ་རང་གི་སྡོད་ས་རེད། མི་ལ་

མ་གཏོགས་བྱ་བྱིའུ་ལ་ཁང་བདག་གི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟེར་སོང༌།

 ཁ་རྩོད་ཤ གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན། གང་མཚམས་ནས་ཏཱི་ཏར་གྱིས། རྩོད་

དཔང་གསུམ་པ་ཞིག་ལེན་རྒྱུའི་གྲོས་བཏོན་དུས། སྐབས་དེར་ཤིང་ནགས་ཀྱི་

ཞིམ་རྒོད་ཅིག་གིས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཁ་རྩོད་བརྒྱབ་པ་དང༌། གྲོས་བྱས་པ་གོ་

ནས། ངས་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་དཔང་བྱེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ག་འདྲ་ཡོང་བགྱི་
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རེད། གཉིས་ཆར་བསད་ནས་ཟ་རྒྱུ་ཡོང་བགྱི་རེད་བསམས། ཁོས་ཆུ་འགྲམ་

ལ་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ཞིག་བཏིངས། དེར་བསྡད་ནས་ལག་པ་ལ་ཕྲེང་བ་ཞིག་ཁྱེར། ཉི་མ་

ལ་ཁ་གཏད་དེ་མིག་བཙུམ་ནས་ཆོས་བཤད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཆོས་

བཤད་པ་གོ་བ་དང་རི་བོང་གིས་མཐོང་ནས། ཕ་གིར་ལྟོས་དང༌། ཕ་གིར་སཱདྷུ་

ཞིག་བཞུགས་འདུག ཕ་གི་ང་རང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་དཔང་གནང་རོགས་གནང་

ཞེས༌ཞུས་ན་ཟེར་དུས། ཏཱི་ཏར་ཁོ་ཞི་མི་ལ་ཞེད་དེ་རྒྱང་ནས། དྲང་སྲོང་ལགས། 

ང་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་དཔང་གནང་རོགས་གནང༌། ང་གཉིས་སུ་ཆོས་དང་འགལ་

ཡོད་ནའང༌། དེ་ཁྱོད་རང་གིས་མཆོད་རོགས་གནང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཞི་མིས་
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མིག་གདངས་ནས། རཱམ་རཱམ། དེ་འདྲ་མ་ཤོད། ངས་གནོད་བསྐྱལ་རྒྱུ་དམྱལ་

བའི་ལམ་ག་སྤངས་ཚར་བ་ཡིན། ཆོས་དང་འགལ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་གནོད་བསྐྱལ་

བགྱི་མེད། ངས་རྩོད་དཔང་བྱས་ཆོག་ཡིན་ན་ཡང༌། ང་རྒས་པོ་ཡིན། རྒྱང་རིང་

པོ་ནས་ཁྱོད་རང་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གོ་བགྱི་མི་འདུག ཚུར་ཙམ་འགྲམ་ལ་ཤོག་

དང་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ཡིད་ཆེས་ནས་ཞི་མི་དཔང་པོ་ལ་བསྐོ་ཁག་

བྱས། འགྲམ་ལ་ཕྱིན་པ་དེ་གར། ཞི་མི་ཁོས་གཉིས་ཀ་འཇུས་ནས། སྦར་མོས་

བཙིར་ནས་བསད་པ་རེད་ཟེར་རོ། །  

 དེ་ནས་ཡང་ཕོ་རོག་ཁོས། བྱས་ཙང་ངས་མི་ངན་དང་བཀྲ་མ་ཤིས་

རྒྱལ་པོ་ལ་བསྐོས་ན་ཚང་མ་ཉམས་འགྲོ་བགྱི་རེད། ཉིན་མོ་ལོང་བ་འདི་རྒྱལ་

པོར་བསྐོས་ན། མཚན་གུང་ལ་ཁྱོད་རང་ཚོ་ཚང་མ་བསད་བགྱི་རེད་ཟེར། ཕོ་

རོག་གི་སྐད་ཆ་གོ་ནས་བྱ་ཚང་མས་འུག་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་མ་བསྐོས་པར་ལོག་

ཕྱིན་པ་རེད། ཁྲི་འདོན་ལ་སྒུག་བསྡད་པའི་འུག་པའི་གྲོགས་པོ་དང་ཕོ་རོག་

གཉིས་གཅིག་པུར་ལུས་པ་རེད། འུག་པས་ཁོ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ལ། ང་ཁྲི་འདོན་

མ་བྱས་པ་ག་རེ་རེད། ཅེས་དྲིས་པར་ཁོས། ཕོ་རོག་ཅིག་ཡོང་ནས་ཚང་མ་འཕྲོ་

བརླག་ལ་བཏང་སོང༌། བྱ་ཚང་མ་འཕུར། ཕོ་རོག་གཅིག་པུར་བསྡད་བཞག་

ཅེས་ལབ། དེ་ནས་འུག་པས། ཀྭ་ཡེ། ཕོ་རོག་སྡུག་ཆགས། ཁྱོད་རང་གིས་ང་

ལ་གནོད་པ་འདི་འདྲ་བྱེད་དགོས་པ། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་གནོད་ག་རེ་བསྐྱལ་བྱུང་

བས། དེ་རིང་ནས་ཕོ་རོག་ཁྱོད་རང་ང་ཚོ་འུག་པ་མི་རབས་མི་རབས་ཀྱི་དགྲ་

ཡིན་པ་ཤེས་པ་གྱིས་ཨཱ་ཞེས༌ལབ་ནས་འཕུར་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཕོ་རོག་ཁོ་

འགྱོད་པ་ཞེ་དྲག་སྐྱེས་ནས། ངས་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འུག་པ་ལ་དགྲ་བཟོས་

སོང༌། གཞན་པའི་ལས་ཀ་ལ་ལག་པ་བརྒྱབ། བདེན་པ་མཁྲེགས་དྲགས་ན་ཡང་

སྡུག་བསྔལ་རང་རེད་བསམས་ནས་འཕུར་ཕྱིན། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཕོ་རོག་དང་

འུག་པ་འགྲས་ནས་དགྲ་ཆགས་པ་རེད། 

 སྒྲུང་འདི་ཉན་ནས་ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོས། ད་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། 
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སྠིར་ཇཱིཝཱི་ཡིས། བློ་ཁོག་བསླབ་སྟེ། ང་རང་ཚོས་གཡོ་བཤད་ནས་རྒྱལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། བྲམ་ཟེ་

ཞེ་དྲག་སྤྱང་པོ་ཞིག་མི་གཡོ་ཅན་མང་པོས་མགོ་བསྐོར་ནས་བསླུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་འདྲའང་ཡོད་

ཅེས་བཤད་པ་རེད།

མི་ངན་གཡོ་ཅན་ཁ་མཐུན་ནས་བྲམ་ཟེ་བསླུས་པ།

 ས་ཆ་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་མིཏྲ༌ཤརྨཱ་(fe=’kek Z)ཟེར་མཁན་གཅིག་ཡོད་

པ་རེད། ཟླ་བ་དང་པོ་གཉིས་པ་ཙམ་ལ། གནམ་ལ་སྤྲིན་ལང་ངེ་ལོང་ངེ་འཁོར་

བའི་ཉིན་མོ་གཅིག་ལ། ཁོ་རང་གིས་གྲོང་གསེབ་དེ་ནས་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་

ཞིག་ལ་ཕྱིན། ངོ་ཤེས་སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་མཁན་ཞིག་གི་རྩ་ལ་ཕྱིན་ནས། མཆོད་

སྦྱིན་མཁན་ཀྱེ། ང་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཚེས་ཤར་ལ་མཆོད་སྦྱིན་ཞིག་བྱེད་བགྱི་

ཡིན་པས། དེའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གཅིག་སྟེར་རོགས་གྱིས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། 

ཁོས་ར་རྒྱགས་པ་ཞིག་སྟེར་པ་རེད། བྲམ་ཟེ་ཁོས་ར་དེ་མཇིང་པའི་སྒང་ལ་

འཁྱེར་ནས་ཡོང་དུས། རྐུན་མ་གསུམ་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་ར་རྒྱག་པ་དེ་མཐོང་ནས། 

ཁོང་ཚོར་ཉིན་ཁ་ཤས་ལྟོ་མ་རྙེད་ཙང༌། ཁོང་ཚོའི་ཁ་ལ་ཆུ་འཁོར་པ་རེད། ཁོ་

ཚོ་གསུམ་པོས་ངན་གྲོས་བྱས་ནས། ར་དེ་བྲམ་ཟེ་དེ་ནས་འཕྲོག་ཐབས་ཆེད། 

གཅིག་གིས་ཕྱུ་པ་བརྗེས་ནས་ལམ་གཞན་ཞིག་ནས་བྲམ་ཟེ་དེའི་མདུན་ལ་ཡོང་

ནས། བྲམ་ཟེ། ཁྱོད་རང་ག་རེ་བསམ་བགྱི་འདུག་གམ། ཁྱི་རྫོར་པོ་འདི་འདྲ་

སྒལ་པར་འཁུར་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པས། མི་གཞན་པས་འཕྱ་ལད་བརྒྱབ་ཡོང་

ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། ལྐུགས་པ། སེམས་ཅན་འདི་ལ་

ཁྱི་ཟེར་མཁན་ཁྱོད་རང་ལོང་བ་ནི་ཡིན་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་སོང༌།

 དེ་ནས་ཡང་བྲམ་ཟེ་དེ་ལམ་ག་ལ་འགྲོ་དུས། མི་གཉིས་པ་དེ་ཁོའ་ི

འགྲམ་ལ་ཡོང་ནས། ཝ་ཡེ། བྲམ་ཟེ། ག་རེ་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་ཤི་རོ་འདི་
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སྒལ་པར་འཁུར་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པས། ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་ཁོང་

ཁྲོ་ལངས་སྐྱོར་བརྒྱབ་ནས། འདི་ལ་སེམས་ཅན་ཤི་རོ་ཟེར་ཁག་བྱས། མིག་

ལོང་བ་ཟེར་ནས་གཤེ་གཤེ་བཏང་པ་རེད། དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་དེ་ཐག་རིང་ཙམ་

ལ་སླེབས་དུས། མི་གསུམ་པ་དེས་ཆས་གོས་བརྗེས་ནས། ཁོའ་ིམདུན་ལ་

ཡོང་ནས། ཕུ་ཡི་ཕུ་ཡི། བྲམ་ཟེ། ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། བོང་བུ་དཔུང་པའི་

སྒང་ལ་བཀྱགས་ནས་མ་འགྲོ། བོང་བུ་ལ་ལག་པ་འཇུས་ན་ཡང༌། གཟུགས་

པོ་ཆ་ཚང་བཀྲུ་དགོས་རེད། འདི་གཡུགས་ཞོག མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཐོང་ན། 
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ཁྱོད་རང་ལ་གྲོང་གསེབ་ག་ས་ག་ལ་མིང་ཆད་ཡོང་བགྱི་རེད་དོ། ཟེར་དུས། 

བྲམ་ཟེས་སེམས་ཅན་དེ་བོང་བུ་རེད་བསམས་ནས། ལམ་ག་དེ་གར་བཞག་

པ་དང༌།   ར་དེ་བྲམ་ཟེ་དེའི་ལག་པ་ནས་ཐར་ན་ཡང༌། རྐུན་མ་གསུམ་གྱིས་

འཇུས་ནས་བསད། ཤ་རྒྱག་ཚད་ཟ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། 

 བརྟན་པར་འཚོས། མི་རིག་པ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་ནས་ཕམ་པ་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་

རེད། ཡིན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་མི་སྐྱོ་པོ་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱས་ན་ཡག་པོ་མ་རེད། སྦྲུལ་གྱིས་གྲོག་

མ་ལ་བརྙས་བཅོས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རེད། གྲོག་མཁར་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་

བསྡད་བགྱི་ཡོད། ཁོ་སྤོབས་པ་མཐོ་དྲག་ཙང་མིང་ལ་གཏམ་འདོད་ཚ་པོ་ཟེར་བགྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་
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ཁོས་རང་གི་ས་ཁུང་བཞག་ནས། ས་ཁུང་ཕྲ་པོ་ཞིག་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་རྩིས་བྱས་པ་དང༌། ཁོ་བདེ་པོ་བྱས་

ནས་མ་ཐར་པར་ས་རྩུབ་པོས་པགས་པ་ཏོག་ཙམ་བཤས། རྨ་ཡང་ཏོག་ཙམ་བཟོས་པ་དང༌། གྲོག་མ་

ཚོ་ལ་ཁྲག་གི་དྲི་མ་ཁ་ནས་ཁོ་ཚོས་སྦྲུལ་དེ་སུན་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་པ་དང༌། སྦྲུལ་གྱིས་གྲོག་མ་

ཁ་ཤས་བསད་ཐུབ་ན་ཡང༌། གྲོག་མ་མང་དྲག་ཙང༌། མཐའ་མཇུག་དེར་གྲོག་མ་ཚོས་རུབ་བརྒྱབ་ནས་

སྦྲུལ་རྦད་དེ་བསད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས། བརྟན་པར་འཚོས། མང་པོ་ལ་འགྲན་ཟླ་མ་བྱེད་ཅེས་ལབ་

པ་དང༌། སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། ད་ཁྱེད་རང་གིས་གང་གསུངས་པ་དེ་རང་བྱེད་བགྱི་ཡིན་ཟེར་རོ། །

 བློན་པོ་བརྟན་པར་འཚོས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་འགྲིགས་སོང༌། ང་གསང་བའི་སོ་པ་བྱེད་བགྱི་

ཡིན། ཁྱེད་རང་གིས་ང་དང་འཛིང་རེས་རྫུན་མ་བྱས་ནས་ང་རྨ་ཚལ་དགུ་ཚལ་བཟོས་ནས་ཤིང་གི་

འོག་ལ་གཡུགས། ཁྱེད་རང་ནང་འཁོར་ཚང་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ལ་བྲོས། ངས་ཁྱོད་རང་གི་དགྲ་འུག་

པ་ཚང་མ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་བཟོས་ཏེ། ཤིང་སྡོང་འདི་གའི་མཁར་ནང་ལ་བསྡད་ནས། སྐབས་རྙེད་པ་

དེ་གར་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་དང༌། ཁྱེད་རང་ཚུར་ལོག་ཤོག་ཅེས་བྱུས་སྟོན་པ་ལྟར། 

སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས་དེ་རང་བྱས་ནས།  ཁོང་གཉིས་འཛིང་རེས་འགོ་བཙུགས་པ་དང༌། ཕོ་རོག་གཞན་

པས་རྒྱལ་པོ་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཁར་ཡོང་དུས། ཁོས། འདི་ལ་ང་རང་རང་གིས་བཟོ་ལྟ་བཟོ་ཡི་ཡིན་

ཞེས༌མཆུ་ཏོ་བཙུགས་ཁུལ་བྱས་ནས་རྨས་མ་རྨས་རྐྱང་འདྲ་པོ་བཟོས།    ཁོ་རང་ནང་འཁོར་མཉམ་

དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ལ་བྲོས་པའི་ཁུལ་བྱས་སོ། །

 དེ་ནས་འུག་པའི་གྲོགས་པོ་ཀྲྀ་ཀཱ་ལི་ཀཱ་(d`dkfydk)ཟེར་མཁན་དེས། སྤྲིན་གྱི་མདོག་

བྲོས་པ་དང༌། བློན་ཆེན་བརྟན་པར་འཚོ་དང་འཛིང་རེས་བྱས་པའི་སྐོར་འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བཤད་

པ་དང༌། འུག་པའི་རྒྱལ་པོས། དགྲ་བྲོས་པའི་སྐབས་ལ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལས་སླ་པོ་རེད་བསམས་ནས། 

དེ་གའི་དགོང་མོ་དམག་མི་ཁྲིད་ནས་པཱི་པལ་གྱི་སྡོང་པོའ་ིམཐའ་བསྐོར་ནས་དམག་བརྒྱབ། ཕོ་རོག་

ལྷག་མ་མ་ལུས་པ་ཚང་མ་བསད་པ་མ་ཟད། འུག་པའི་རྒྱལ་པོས། ད་དུང་ཡང༌། ཕོ་རོག་བྲོས་མཁན་

ཚོ་རྗེས་འདེད་བཏང་གྲབས་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། བརྟན་པར་འཚོ་རྨས་ཁུལ་བྱས་ནས་སྡུག་སྐད་རྒྱབ་

པ་གོ་བ་དང༌། འུག་པ་ཚང་མ་ཁོའ་ིའགྲམ་ལ་ཡོང་ནས་ཁོ་བསད་གྲབས་བྱེད་དུས། ཕོ་རོག་དེས་ཁྱོད་

རང་གིས་ང་བསད་ལོང་ཡོང་བགྱི་རེད། སྔོན་ལ་ངའི་སྐད་ཆ་ཉོན་དང༌། ང་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གི་བློན་པོ་

ཞིག་ཡིན།   ཁོས་ང་རྨས་མ་འདི་འདྲ་བཟོས་ནས་འདིར་གཡུགས་བཞག་བྱུང༌། ང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོའི་

རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱལ་པོ་མཇལ་ཐབས་ཤིག་བྱེད་རོགས་གྱིས། ལབ་པ་དང༌། 

འུག་པ་ཚོས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཁོ་རང་ཡོང་ནས་བརྟན་པར་འཚོ་མཐོང་བ་དང་ཡ་མཚན་

ནས། ཁྱེད་རང་འདི་འདྲ་སུས་བཟོས་པ་རེད་ཟེར་བར། བརྟན་པར་འཚོས། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། དོན་

དག་ནི། མི་ངན་སྤྲིན་གྱི་མདོག་ཁོས། ཁྱེད་རང་གི་ཐོག་ལ་དམག་ཆེན་བརྒྱབ་འདོད་བྱེད་བགྱིས། དེ་

ངས་བཀག་ནས། དམག་མ་རྒྱོབས། ཁོང་ཚོ་ཞེ་དྲག་སྟོབས་ཆེན་རེད། དེ་ལས་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་
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བྱས་ནས། མཐུན་སྒྲིག་བྱས་ན། ག་རེ་བློས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ན་ཡང༌། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་

གི་སྲོག་སྐྱོབ་ཏན་ཏན་བྱེད་བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་པས། སྤྲིན་གྱི་མདོག་ཁོས། ངས་ཁྱེད་ལ་

ཕན་སེམས་བྱེད་བགྱིས་བསམས་ནས། དེ་གར་ལམ་སང་ངའི་སྒང་མཆོང་བྱུང༌། ད་ནི་ཁྱེད་རང་ངའི་

དཔོན་པོ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་སྐྱབས་འོག་ལ་ཡོང་བ་ཡིན། རྨ་འདི་ཚོ་གསོས་པ་དེ་གར། ཁྱེད་རང་དང་

ཆབས་ཅིག་སྤྲིན་གྱི་མདོག་བཙལ་ནས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཕྱག་རོགས་ཞུ་བགྱི་ཡིན་

ཞེས༌ལབ་པ་རེད། བརྟན་པར་འཚོའི་སྐད་ཆ་གོ་ནས། འུག་པའི་རྒྱལ་པོས་རང་གི་བློན་པོ་མིག་དམར་

དང༌། ཁྲོས་པའི་མིག འབར་བའི་མིག སྣ་ཀྱོག རྩིག་པའི་ཨམ་ཆོག་བཅས་བློན་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཚོ་ལ་

གྲོས་དྲིས་པ་ན། དང་པོ་མིག་དམར་ལ་དྲིས་དུས། ཁོས་ཀ་རེ་ཀོ་རེ་མ་བྱས་པར་བསད་དགོས་རེད། 

དགྲ་ནུས་མེད་ཀྱི་སྐབས་ལ་མ་བསད་ན། རྗེས་ལ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ད་དུང་རྒྱུ་མཚན་

གཞན་པ་ནི། སྦྲུལ་གྱིས་བྲམ་ཟེ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཐེངས་གཅིག་ཆག་པའི་ཆག་དུམ་དེ་ལ། བརྩེ་བ་དང་

སྙིང་རྗེ་བྱས་ན་ཡང་འབྱར་བགྱི་མ་རེད། ཅེས་ཟེར་རོ། ། 

གསེར་ཊམ་སྐྱུག་པའི་སྦྲུལ་དང་བྲམ་ཟེ།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཧ་རི་དདྟ་(gfjnŸk)ཟེར་མཁན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོ་ལ།  

བསོད་སྙོམས་སྟེར་མཁན་དཀོན་པོ་ཡོད་ཙང༌། ཁོས་ཞིང་ལས་འགོ་བཙུག་པ་

རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཞིང་ལས་ཡག་པོ་མ་གྲུབ་ཙང༌། སྟོན་ཐོག་ཡང་ཡག་པོ་ཡོང་

བགྱི་མེད་པ་རེད། དེ་ནས་ཚད་པའི་དུས་ཀྱི་ཉི་མ་གཅིག ཁོ་རང་གི་ཞིང་ཁའི་

ནང་ཡོད་པའི་ཤིང་སྡོང་གི་གྲིབ་ནག་ལ་ཉལ་བསྡད་དུས། ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོག་

མཁར་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་སྦྲུལ་ཞེད་སྣང་ཚ་པོ་ཞིག་གདེངས་ཀ་བརྐྱངས་ནས་

བསྡད་པ་མཐོང་པ་རེད། ཁོས་སྦྲུལ་དེ་ལ་བལྟས་ནས། འདི་ཏན་ཏན་རང་ཞིང་

ཁའི་ལྷ་ཡིན་བཟོ་འདུག ངས་ནམ་ཡང་མཆོད་པ་ཕུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། དེ་གས་ངའི་

ཞིང་ཁ་སྐམ་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་མཆོད་པ་འབུལ་བགྱི་ཡིན་བསམས་

ནས། ཉེ་འགྲམ་ཞིག་ནས་འོ་མ་ལེན། སྣོད་ཀྱི་ནང་ལ་བླུགས་ནས་ས་ཁུང་

གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཁོས་འདི་འདྲ་ལབ་པ་རེད། ཞིང་སྐྱོང་མཁྱེན། ངས་
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གང་ཡང་མ་ཤེས་པར། དེ་རིང་བར་དུ་མཆོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། ད་གཞི་

ནས་ཤེས་བྱུང༌། ངའི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ནས། ངའི་སྔོན་ཆད་ཀྱི་ཉེས་པ་ལ་

བཟོད་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ཞིང༌། སྣོད་དེ་དེ་གར་བཞག་ནས་ལོག་

ཡོང་བ་རེད།

 ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར། ཁོས་ས་ཁུང་གི་འགྲམ་དེར་ག་རེ་མཐོང་པ་རེད་

ཟེར་ན། སྦྲུལ་དེས་འོ་མ་འཐུངས། སྣོད་ནང་ལ་གསེར་ཊཾ་གཅིག་བཞག་ཡོད་པ་

རེད། ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་ཡང༌། བྲམ་ཟེས་བཞག་པའི་འོ་མའི་སྣོད་ནང་ལ་གསེར་

བྱུང༌། དེ་ནས་བཟུང༌སྟེ་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་འོ་མའི་སྣོད་ནང་ལ་གསེར་རྙེད་

ཙང༌། ཁོས་འཆར་ཅན་བྱས་འོ་མ་འབུལ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག ཧ་རི་

དཏྟ་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ནས། ཁོའ་ིབུ་དེ་ལ་འོ་མའི་

མཆོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་མངགས། བུ་དེ་ལ་ཡང༌། འོ་མའི་སྣོད་ནས་གསེར་ཊཾ་རྙེད། 

བྱས་ཙང༌། ཁོའ་ིསེམས་ལ། ས་ཁུང་འདིའི་ནང་གསེར་གྱི་བང་མཛོད་ཅིག་སྦས་

ཡོད་པ་འདྲ། འདི་བསྔོགས་ཏེ་བང་མཛོད་ཚང་མ་ལག་པར་མ་ལེན་ན་གང་ཡོང་
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བསམས་ནས།    ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་འོ་མའི་སྣོད་བཞག་དུས་སྦྲུལ་དེར་ཡོང་བ་

དེ་གར། བུ་དེས་སྦྲུལ་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས་པ་དང༌། རྒྱུག་པ་བཞུ་ནོར་ཐེབས། སྦྲུལ་

ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཧ་རི་དཏྟའི་བུ་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་དང༌། ཧ་རི་དཏྟས། བུ་ཁོ་རང་

གིས་བྱས་པའི་ལས་འབྲས་འཁོར་པ་རེད། སུ་ཡིན་ན་ཡང་རང་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་

མཁན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཚོ་ལ་སྙིང་རྗེ་མ་བྱས་ན། ལས་ཀ་ད་ལྟ་དང༌། སྔོན་ཆད་

བྱས་ཚད་ཚང་མ་ཆུད་ཟོས་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད། པདྨའི་རྫིང་ཞིག་གི་ནང་གི་ངང་

པ་ཚོ་དང་གཅིག་པ་རེད་ལབ་པ་དང༌། ནང་མི་ཚོས་ག་འདྲ་ཟེར་དྲིས་པ་དང༌། ཧ་

རི་དཏྟས་བཤད་པ།་་་་

སྐྱབས་བཅོལ་མཁན་ལ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རི་མོའ་ིཤིང་རྟ་ཟེར་མཁན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་ལ། པདྨའི་རྫིང་

ཟེར་བའི་ཆུ་རྫིང་ཞིག་ཡོད། ཆུ་རྫིང་དེའི་ནང་ལ་གསེར་གྱི་ངང་པ་ཞེ་དྲག་མང་

པོ་ཡོད་ཙང༌། དེ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིདམག་མིས་བསྲུངས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། འཆར་

ཅན་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གི་རྗེས་ལ། ངང་པ་ཚོས་སྒྲོ་རེ་རེ་པུད་ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། རྒྱལ་

པོ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་གི་རྗེས་ལ་གསེར་གྱི་སྒྲོ་མང་པོ་རག་བགྱི་ཡོད། དེ་ནས་

ཟླ་བ་མང་པོའ་ིརྗེས་ལ་ཉི་མ་གཅིག གསེར་གྱི་བྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་དེར་ཡོང་པ་

རེད། བྱས་ཙང་འདིའི་ཆེད་དུ་ངང་པ་ཚོས་གསེར་གྱི་བྱ་དེ་ལ། ཁྱེད་རང་ཆུ་

རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་མ་བསྡད་རོགས་གྱིས། ཆུ་རྫིང་འདིའི་ཆེད་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་དྲུག་

གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་རེ་རེས་གསེར་གྱི་སྒྲོ་རེ་རེ་གཡར་གླ་སྤྲད་ནས། ཆུ་རྫིང་འདི་

གཡར་པོ་ལེན་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ཞེས༌ལབ་ན་ཡང༌། བྱ་དེས་མ་ཉན་ཙང༌། 

ཁོང་ཚོ་ཁ་རྩོད་ཤོར་ཤོར་པར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  
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 ཉི་མ་གཅིག བྱ་དེ་རྒྱལ་པོའ་ིརྩ་ལ་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངང་པ་

འདི་ཚོས་ཆུ་རྫིང་འདི་རྒྱལ་པོའ་ིམ་རེད། ང་ཚོའི་ཡིན། རྒྱལ་པོར་འདིའི་ཐོག་ལ་

དབང་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་ཁྱོད་རང་ཚོས་རྒྱལ་པོ་ལ་

དམའ་འབེབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་ཤོད་ཅེས་ལབ་ན་ཡང༌། ཁྱོན་ནས་ཉན་གྱི་མི་འདུག་

ཅེས་ལབ་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ཨམ་ཆོག་སྲབ་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང༌། རྒྱལ་པོས། 

བྱ་དེས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས། དམག་མི་ཚོ་ལ་ཆུ་རྫིང་ནང་ལ་

ཡོད་པའི་གསེར་གྱི་ངང་པ་ཚང་མ་སོད་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བཏང་པ་དང༌། ངང་པ་

ཚོས་དམག་མི་ཚོ་རྒྱུག་པ་འཁྱེར་ནས་ཡོང་པ་མཐོང་པ་དེ་གར། ད་ས་ཆ་འདིར་

བསྡད་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམས་ནས། ངང་པའི་དེད་དཔོན་གྱིས་བཀའ་བཏང་ནས། 
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ངང་པ་ཚང་མ་དེ་ནས་འཕུར་ཕྱིན་པ་རེད།

 ནང་མི་ཚོ་ལ་སྒྲུང་འདི་བཤད་པའི་རྗེས་ལ། ཧ་རི་དཏྟས་ཡང་བསྐྱར་

ཞིང་སྐྱོང་སྦྲུལ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་དགོས་བསམས་ནས། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་

འོ་མ་འཁྱེར་ནས་གྲོག་ཚང་གི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན། སྦྲུལ་གྱིས་བསྟོད་པ་སྐྱོར་་འགོ་

བཙུགས། ཡུན་རིང་པོ་འགོར་པའི་རྗེས་ལ། སྦྲུལ་ཁོ་ཕྱི་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐོན་ནས། 

ཝ་ཡེ། བྲམ་ཟེ། ཁྱོད་རང་འདིར་མཆོད་པའི་དོན་དག་ལ་ཡོང་བ་མ་རེད། ཡང་

སྙིང་འདོད་པ་ཚ་དྲགས་ནས་ཡོང་པ་རེད། ད་ང་དང་ཁྱོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 

ཁྱོད་རང་གི་བུས་ལོ་གཞོན་པའི་ཁུར་བྱས་ནས། ངའི་སྒང་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས། 

ངས་ཁོ་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ད་ནས་བཟུང༌ཁྱོད་བུ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བརྗེད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ང་ལ་བུས་རྒྱུག་པ་བཞུས་པའི་ན་ཚ་དེ་ཡང་བརྗེད་

ཐུབ་བགྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ནས། རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ཆེ་ཐག་ཆོད་ཅིག་སྟེར་ནས་

ཚང་ལ་འཛུལ་གྱིན་འཛུལ་གྱིན་ལ།  ཕྱིན་ཆད་འདི་ཕྱོགས་ལ་དོན་མེད་ཡོང་

རྒྱུའི་བསམ་བློ་མ་གཏོང་ཨ་ཞེས་བཤད་པ་རེད།

 དེ་ནས་བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་ནས། ཐེངས་གཅིག་འཁོན་ཚར་ན་བཟོ་

ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་དུས། ཁྲོས་པའི་མིག་གིས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངའི་བསམ་པ་ལ་སྐྱབས་

བཅོལ་པ་བསད་ན་སྡིག་པ་རེད། འང་གུས་རང་གི་ཤ་རྔོན་པ་ལ་སྟེར་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་སྐྱབས་

བཅོལ་བ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། དགྲ་འཇོམས་ཀྱིས། དེ་ག་འདྲ་ཟེར་

ཞེས་དྲིས་པ་དང་། ཁྲོས་པའི་མིག་གིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། ། 
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དགྲ་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཡོང་ན། སྐུ་མགྲོན་དང་ཁྱད་མེད།

 ས་ཆ་ཞིག་ལ། རྔོན་པ་འདོད་པ་ཚ་པོ། སྙིང་རྗེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ། 

བྱ་བྱིའུ་མཐོང་ཚད་ཚང་མ་བསད་ནས་བཟའ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་ཐབས་རྡུགས་ཁོ་ན་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོའ་ིདགའ་ཉེ་ཚང་མས་ཁོ་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱས་ཙང༌། ཁོ་

གཅིག་པུར་ལག་པ་ལ་རྙིའི་དྲྭ་བ་གཅིག་དང་རྒྱུག་པ་གཅིག་ཁྱེར་ནས། བྱ་བྱིའུ་

རྔོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འཁྱམ་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

 ཉི་མ་གཅིག ཁོའ་ིདྲྭ་བའི་ནང་ལ་འང་གུ་མོ་གཅིག་འཇུས་པ་དེ་ཁྱེར་

ནས། ཁོ་རང་གི་ཤིང་ཁང་གི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་དུས། གནམ་ལ་སྤྲིན་པ་འཁྲིཌ། 

བར་མ་ཆད་པའི་ཆར་པ་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། རྔོན་པ་ཁོ་འཁྱགས་

ཤིང་ཁུམ་གྲབས་བྱས་སྟེ། ཁོས་སྡོད་ས་ཞིག་བཙལ་ཁར་འགྲོ་དུས། རྒྱང་རིང་

ཙམ་ཞིག་ལ་པཱི་པལ་གྱི་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁོག་པའི་ནང་ལ་

འཛུལ་དུས། འདིའི་ནང་སུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡང༌། ང་དེའི་སྐྱབས་འོག་ལ་ཡོང་

པ་ཡིན། ད་རེས་སུས་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ན་ཡང༌། དེའི་སྐུ་དྲིན་ནི་ངའི་མི་ཚེའི་

རིང་ལ་བརྗེད་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་ལབ་པ་ན། ཤིང་སྡོང་དེའི་ཁོག་ཏུ་འང་

གུ་ཕོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་སྐྱེ་དམན་དེ། རྔོན་པ་ཁོས་འཇུས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པ་རེད། 

འང་གུ་ཕོ་དེ་ནི་ཤིང་སྡོང་དེའི་ནང་སྐྱེ་དམན་དེ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ངུ་གིན་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་འང་གུ་མོ་དེས་མཐོང་ནས། ཁྱོ་གའི་བརྩེ་དུང་ཤ གས་ཆེན་པོ་

དེ་མཐོང་སྟེ། སེམས་པ་སྐྱིད་ཐག་ཆོད་ནས། དེ་འདྲའི་ངའི་བསོད་བདེ་ལ། ཁྱོ་ག་

བརྩེ་དུང་ཅན་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང༌། ཁྱོ་གའི་བརྩེ་དུང་དེ་སྐྱེ་དམན་གྱི་མི་ཚེ་རེད། 

ཁྱོ་ག་དགའ་པོ་བྱུང་ན་སྐྱེ་དམན་གྱི་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཡོང་བ་རེད་
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བསམས་ནས། མོ་རང་གི་ཟླ་བོ་ལ། ངའི་ཚེ་རོགས། ང་ཁྱེད་རང་གི་འགྲམ་འདིར་

ཡོད། རྔོན་པ་འདིས་ང་འཇུས་སོང༌། འདི་ནི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་ལས་རེད། ང་རང་ཚོ་

ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་རེད། ང་འཇུས་པའི་སེམས་ཁྲལ་

བཞག་ནས། ད་རེས་སྐྱབས་བཅོལ་པ་སྐུ་མགྲོན་འདི་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་རོགས་

གྱིས། སྲོག་ཆགས་སུ་ཡིན་ན་ཡང༌། སྐུ་མགྲོན་ལ་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་མཁན་

ཚོའི་བསོད་བདེ་དེ་སྐུ་མགྲོན་དེ་ལ་ཐོབ་བགྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ཁྱེད་རང་ལ་མི་དེའི་

སྡིག་པ་འགོ་ཡི་རེད་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་སྐྱེ་དམན་གྱི་སྐད་གོ་ནས། འང་གུ་དེས་རྔོན་པ་དེ་ལ། རྔོན་པ་

ཁྱེད་རང་སེམས་ཁྲལ་མ་བྱེད། ནང་འདི་ཁྱེད་རང་གི་ནང་ཡིན་བསམ་པ་གྱིས། 

ངས་ཁྱོད་རང་ལ་རོགས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་པ་འདུག་གམ་ཟེར་བར། རྔོན་པས། 

ང་འཁྱགས་ནས་ཤི་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ཐབས་ཤིག་གྱིས་དང༌། ཞེས་ལབ་
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པ་དང༌། འང་གུ་དེས་ཤིང་བསྒྲུགས་ནས་མེ་བཏང། ད་ཁྱེད་རང་མེ་སྲོས་དང༌། 

ལམ་སང་དྲོད་ཁུག་གི་རེད་ཟེར། དེ་ནས་འང་གུ་དེ་ལ་རྔོན་པ་དེའི་ལྟོ་ཆས་སྐོར་

ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ནང་ལ་བཟའ་འབྲུ་ནི། འབྲུ་རྡོག་

ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་བསམ་བློ་ཡུན་རིང་པོ་བཏང་ནས། རང་གི་

གཟུགས་པོས་རྔོན་པ་གྲོད་ཁོག་འགྲང་བ་བྱེད་རྒྱུར་བློ་ཐག་བཅད་ནས། འང་གུ་

སྙིང་རྗེ་ཅན་ཁོ་རང་མེའི་ནང་ལ་མཆོངས། གཟུགས་པོ་སྦྱིན་པ་བཏང་ནས་རྔོན་

པའི་སྲོག་བསྐྱབས་པ་དང༌། རྔོན་པ་ཧ་ལས། ཡ་མཚན་ཏེ། རང་གི་སྐྱོན་མཐོང་

ནས། དེ་གར་འང་གུ་མོ་དེ་རྙི་ནས་གློད། རྔོན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལག་ཅ་ཚང་མ་དེ་གར་

གཡུགས་བཞག་པ་རེད། འང་གུ་མོ་དེས་མོ་རང་གི་བདག་པོ་མེ་ལ་མཆོངས་

པ་མཐོང་ནས། རང་གི་བདག་པོ་མེད་ན་མི་ཚེ་དོན་མེད་རེད། སུའི་དོན་དག་ལ་

སྲོག་འཚོ་ནས་སྡོད་བསམས་ནས། ཁྱོ་ག་ལ་བློས་ཐུབ་མོ་རང་ཡང་མེའི་ནང་

མཆོངས། གཉིས་ཆར་གྱིས་སྲོག་སྦྱིན་པ་བཏང་ཙང༌། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏོག་

གི་ཆར་པ་བབས་པ་དང༌། རྔོན་པ་ཁོས་དེ་མཐོང་ནས་སེམས་ཅན་སྲོག་གཅད་

རྒྱུ་རྦད་དེ་སྤངས་པ་རེད། 

 འུག་པ་ཁྲོས་པའི་མིག་གི་རྗེས་ལ་འབར་བའི་མིག་གིས་ཀྱང་གྲོས་དེ་རང་ལ་མོས་

མཐུན་བྱས། དེ་ནས་འུག་པའི་རྒྱལ་པོས། བློན་པོ་སྣ་ཀྱོག་ལ་དྲིས་པ་དང༌། ཁོས། ང་རང་ཚོའི་

སྐྱབས་འོག་ལ་ཡོང་བའི་དགྲ་བསད་ན་འགྲིག་གི་མ་རེད། སྐབས་རེ་དགྲས་ཕན་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་

པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ནང་འཁྲུག་བྱུང་ན་དགྲ་ནང་ཚགས་མེད་པ་བཟོ་ཡི་རེད། དཔེར་ན། རྐུན་མས་

བྲམ་ཟེའི་སྲོག་བསྐྱབས། སྲིན་པོས། རྐུན་མའི་ལག་པ་ནས་བྲམ་ཟེའི་གླང་གོག་བསྐྱབས་པ་ནང་

བཞིན་རེད་ཟེར་ནས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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རྐུན་པོ་དང་སྲིན་པོ་མ་མཐུན་པས་བྲམ་ཟེར་ཕན་པ།

 གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་དྲོཎ་(nzks.k)ཟེར་མཁན་བྲམ་ཟེ་དབུལ་པོ་བསོད་

སྙོམས་སློང་ཞིང་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ལ་ཚ་གྲང་སྐྱོབ་

པའི་ཕྱུ་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མེད། ཐེངས་གཅིག སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་མཁན་བྲམ་ཟེ་

ཞིག་གིས། སྙིང་རྗེ་བྱས་ནས་ཁོ་ལ་བ་ཡི་བེའུ་ཆ་གཅིག་སྟེར་པ་རེད། བྲམ་ཟེ་

དེས་ཉེ་འགྲམ་ནས་མར་དང་སྣུམ་འབྲུ་བསླངས་ནས། བེའུ་གཉིས་པོ་དེ་ཡག་པོ་

བྱས་ནས་གསོ་བགྱི་ཡོད། བྱས་ཙང༌། བེའུ་གཉིས་པོ་དེ་རྒྱགས་པ་ཤེད་མོ་ཡག་

པོ་ཡོད་པའི་གླང་གཉིས་ཆགས། དེ་དག་མཐོང་ནས་རྐུན་མ་ཞིག་ལ་འདོད་རྔམ་

སྐྱེས་ཏེ། གླང་གཉིས་པོ་བརྐུས་ནས་འཁྲིད་དགོས་བསམ་བཞིན། རང་གི་གྲོང་

གསེབ་ནས་ཡོང་དུས། ལམ་ག་ལ་མི་སོ་རིང་པོ། མིག་དམར་པོ། སྐྲ་ཟིང་ཟིང༌། 

སྣ་ཁུག་བགྲད་བགྲད་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཐུག་པ་རེད། དེ་མཐོང་ནས་མི་

དེ་ཞེད་ཀྱིན་ཞེད་ཀྱིན་ལ། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན་པ་ཞེས་དྲིས་པ་དང༌། མི་ཞེད་སྣང་

ཚ་པོ་དེས། ང་སྲིན་པོའ་ིབྲམ་ཟེ་ཡིན། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན་པ། ག་བར་འགྲོ་ཡི་

ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། ཁོས། ང་རྐུན་མ་རྫབ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཉེ་འགྲམ་འདིར་

བྲམ་ཟེ་ཞིག་ལ་གླང་གོག་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་རྐུན་མ་བརྐུ་ཁར་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་

ཟེར་བ་ལ། སྲིན་པོ་དེས། གྲོགས་པོ། ཉི་མ་དྲུག་གི་རིང་ངས་གང་ཡང་བཟས་

མེད། དོ་དགོང་བྲམ་ཟེ་དེ་བཟས་ནས་གྲོད་ཁོག་འགྲང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ང་རང་

གཉིས་ལམ་ག་གཅིག་གི་ལམ་རོགས་རེད། ཤོག མཉམ་པོར་འགྲོ་ཞེས་ལབ་

པ་རེད། དེ་ནས་མཚན་གུང་ལ་ཁོ་གཉིས་གབ་གིན་གབ་གིན་བྲམ་ཟེའི་ནང་ལ་

འཛུལ། དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཉལ་ཚར་པའི་རྗེས་ལ་སྲིན་པོས་བྲམ་ཟེ་བཟའ་གྲབས་
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བྱེད་དུས། རྐུན་མ་དེས། གྲོགས་པོ། ལས་ཀ་འདི་འགྲིག་མ་སོང༌། སྔོན་ལ་ང་

གླང་གོག་བརྐུ་རུ་བཅུག དེ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་ལས་ཀ་གྱིས་དང༌། ཞེས་ལབ་

པ་དང༌། སྲིན་པོས། ཁྱོད་རང་གིས་གླང་གོག་བརྐུ་དུས་རྡག་སྒྲ་རྡིག་སྒྲ་བྱས་

ན། བྲམ་ཟེ་གཉིད་སད་ན་དཔེ་བསགས་པ་རེད། ང་གྲོད་ཁོག་སྟོང་པར་ལས་

བགྱི་རེད། ང་ལ་བྲམ་ཟེ་ཟ་རུ་བཅུག དེ་ནས་ཁྱོད་རང་རྐུ་མ་རྐུས་ཞེས་ལབ་པ་

དང༌། རྐུན་མ་དེས། གལ་ཏེ་བྲམ་ཟེ་གཉིད་སད་ནས་བསད་མ་ཐུབ་ན། ངས་རྐུ་

མ་བརྐུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྔོན་ལ་ང་རང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་བཅུག་དང་ཟེར་ནས། 

ཁོ་གཉིས་ཁ་རྩོད་བརྒྱབ་པའི་སྒང་ལ་བྲམ་ཟེ་གཉིད་སད་པ་རེད།



126

 རྐུན་མ་དེས་བྲམ་ཟེ་མཐོང་ནས། བྲམ་ཟེ། སྲིན་པོ་འདིས་ཁྱོད་རང་

བཟའ་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག ངས་ཁྱོད་རང་ལ་བསྲུང་བྱ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ལབ་

པ་དང༌། སྲིན་པོ་དེས། བྲམ་ཟེ། དེ་འདྲ་མ་རེད། ཁོ་ཁྱོད་རང་གི་གླང་གོག་བརྐུ་

ཁར་ཡོང་པ་རེད། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་རོགས་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ལབ་དུས། བྲམ་

ཟེས་རྒྱུག་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཡོང་ནས། ཁོ་རང་བསྲུང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཏན་ཏན་བྱས་པ་

མཐོང་བ་དང༌། སྲིན་པོ་དང་རྐུན་མ་གཉིས་ཀ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྲོས་སོ། །

 གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཉན་པའི་རྗེས་ལ་འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་དགྲ་འཇོམས་ཀྱིས། བློན་པོ་རྩིག་

པའི་ཨམ་ཆོག་ལ་གྲོས་དྲིས་པ་དང༌། ཁོས་སྐྱབས་འོག་ལ་ཡོང་བ་བསད་མི་འོས་པ་རང་རེད། ཡིན་ན་

ཡང༌། ང་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ནང་མའི་གནས་ཚུལ་གསང་བ་བྱས་ཏེ་བསྲུང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མ་

བྱས་ན་གྲོག་ཚང་ནང་ལ་བསྡད་པའི་སྦྲུལ་གྱི་གསང་བ་ཤེས་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་དང་།

རྒྱལ་པོ་དགྲ་འཇོམས་ཀྱིས། དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པར། རྩིག་པའི་ཨམ་ཆོག་གིས་ལན་དུ། 

གཞན་སྐྱོན་བཏོན་ན་རང་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་ལྷའི་སྟོབས་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད། དེའི་བུའི་ཁོག་

པའི་ནང་ལ་སྦྲུལ་ཞིག་འཛུལ། སྦྲུལ་དེས་རྒྱལ་སྲས་དེའི་གྲོད་ཁོག་ནང་ལ་ཚང་

བསགས། ཁོག་པའི་ནང་གི་སྦྲུལ་དེས་རྐྱེན་བྱས་ནས་དེའི་གཟུགས་པོ་ཉི་མ་རེ་

རེ་ནས་གུད་འགྲོ་བ་དང༌། སྨན་བཅོས་ག་ཚོད་བྱས་ན་ཡང་ཕན་ཐོགས་མ་བྱུང་

ཙང༌། རེ་བ་རྦད་དེ་བྲལ་ནས་རྒྱལ་སྲས་དེ་རང་གི་རྒྱལ་ས་ནས་ཐག་རིང་པོར་

ཡུལ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ཏེ་བསོད་སྙོམས་སློང་བཞིན་བསྡད། ཡང་རྒྱལ་

པོ་གཞན་པ་སྟོབས་ལྡན་ཟེར་མཁན་དེ་ལ་བུ་མོ་གཞོན་གཞོན་གཉིས་ཡོད་

ལ། ཞོགས་ལྟར་རེ་བཞིན་ཡབ་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུས། བུ་མོ་རྒན་པ་

དེས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཁྱེད་རང་གི་བཀྲིན་གྱིས་འཇིག་རྟེན་
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ཚང་མ་ལ་བདེ་བ་འདུག་ཟེར་ཞིང༌། གཞོན་པ་དེས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། འཇིག་

རྟེན་བྱེད་པོ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཁྱེད་རང་གི་ཕྱག་ལས་འགྲུབ་པ་ཞིག་གནང་

བར་ཤོག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོ་གཞོན་པ་

དེས། ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་ཤོག་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་རྒྱལ་པོས་

གོ་བ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ། བློན་པོ་ཚོ་བསྐོངས་ནས་བུ་མོ་ཚིག་རྩུབ་པོ་ལབ་

མཁན་འདི། ལུང་པ་གཞན་པའི་སྤྲང་པོ་ཞིག་གི་ལག་པ་ལ་སྤྲོད་ཤོག དེ་ནས་

རང་གི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རང་གིས་བཟས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཟེར་བ་ལྟར། བློན་

པོ་ཚོས། བུ་མོ་དེ་ལྷ་ཁང་གི་འགྲམ་ལ་སློང་མཁན་ཚོའི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པའི་
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ལུང་པ་གཞན་པའི་རྒྱལ་སྲས་དེ་ལ་སྤྲད་པ་ན། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོ་དེས་དེ་ག་རང་

མོ་རང་གི་ཟླ་བོ་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་ནས་དེ་ལ་གཡོག་རྒྱུག་ཅིང༌།  རང་གི་རྒྱལ་

ས་བཞག་སྟེ་ཁོ་གཉིས་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ལུང་པ་གཞན་

པ་དེར་ཕྱིན་ནས་རྫིང་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་བསྡད། རྒྱལ་སྲས་དེ་དེར་བཞག་ནས། 

མོ་རང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོང་གསེབ་དེར་མར་དང་སྣུམ་ཉོ་ཁར་ཕྱིན། ཚུར་

ལོག་ཡོང་དུས་ལམ་ག་ལ་རྒྱང་རིང་ཙམ་ཞིག་ནས། རྫིང་གི་ཕར་ཙམ་དེར། 

སྦྲུལ་གྱི་ཚང་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་ཉལ་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཁ་ནས། སྦྲུལ་གདེངས་

ཀ་ཅན་ཞིག་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཅིང༌། རླུང་འགམ་གྱིན་ཡོད་པ་དང༌། ཡང༌། དེའི་

ཕར་ཙམ་དེར་ས་ཁུང་གཞན་ཞིག་ནས་སྦྲུལ་གཞན་པ་ཞིག་ཀྱང་གདེངས་ཀ་

བརྐྱངས་ནས་ཐོན། ཁོང་གཉིས་ཁ་རྩོད་རྒྱག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད།

 ས་ཁུང་གི་སྦྲུལ་དེས། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་སྦྲུལ་དེ་ལ། ཀྭ་

ཡེ། སྡུག་ཆགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་ནང་བཞིན་མཛེས་པོ་

འདིའི་མི་ཚེ་འཕྲོ་བརླག་ལ་གཏོང་བགྱི་ཡོད་དམ་ཟེར། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཁོག་པའི་

ནང་གི་སྦྲུལ་དེས། ཨཱ། ཁྱོད་རང་ཡང་ས་ཁུང་ནང་གི་གསེར་གྱི་བུམ་པ་དེ་འཕྲོ་

བརླག་ལ་གཏོང་བགྱི་ཡོད་པས་ཟེར་དུས། ས་ཁུང་གི་སྦྲུལ་དེས། ཁྱོད་རང་གིས་

བསམ་ན། ཁྱོད་རང་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་གྲོད་ཁོག་ནས་བཏོན་ཐུབ་པའི་སྨན་ཡོད་

པ་དེ། སུ་གང་གིས་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། མི་ཞིག་གིས་

རྒྱལ་སྲས་ལ་གྲོ་རྙིང་པའི་པགས་པ་རྫོག་པའི་ཐུག་པ་སྟེར་ན། ཁྱོད་རང་ཤི་འགྲ་

ཡི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། གྲོད་ཁོག་ནང་གི་སྦྲུལ་དེས། ཁྱོད་རང་ལ་ལྟ། མི་

ཞིག་གིས་ས་ཁུང་ནང་ལ་སྣུམ་ཞིག་བླུག་ནས་བསད་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ། 

ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་གསང་བ་བཤད་རེས་བྱས་པ་ཚང་མ། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོ་དེས་གོ་

བ་དང༌། ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཐབས་བྱས་ནས་སྦྲུལ་གཉིས་ཆར་

མེད་པ་བཟོས། མོ་རང་གི་ཟླ་བོ་ནད་མེད་ཆགས། ས་ཁུང་ནས་གསེར་གྱི་བུམ་
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པ་ཐོབ་ཅིང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་ཏེ་རང་གི་རྒྱལ་ས་ལ་ཕྱིན། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོ། །

 དེ་ནས་འུག་རྒྱལ་དགྲ་འཇོམས་ཀྱིས། རྩིག་པའི་ཨམ་ཆོག་གི་བསམ་འཆར་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱས་ནས། ཕོ་རོག་གི་བློན་པོ་གསད་མི་དགོས་པ་བྱེད་དུས། བློན་པོ་མིག་དམར་དང་འུག་པའི་

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་གྲོས་ལ་རྒྱབ་འགལ་ཆེན་པོ་བྱུང༌། བརྟན་པར་འཚོ་བསད་ན། འུག་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པ་མིག་དམར་གྱིས་བསམ་འཆར་གསལ་པོ་བཏོན་ན་ཡང༌། བློན་པོ་གཞན་པ་ཚོས་ལྐུགས་

རྟགས་བསྟན་ནས་འུག་པའི་རིགས་བརྒྱུད་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར། མིག་དམར་གྱི་

སྐད་ཆ་ལ་སུ་གང་གིས་ཆ་མ་བཞག་པ་རེད། 

 འུག་པའི་དམག་མི་ཚོས་ཕོ་རོག་བརྟན་པར་འཚོ་ཉལ་ཁྲིའི་སྒང་ལ་བསྙལ་ཏེ། རིའི་

སྒང་གི་མཁར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཐོན་ནས་མཁར་ལ་སླེབས་གྲབས་ཡོད་དུས། ཁོས་འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་

ལ་ཞུ་བ་འཐེན། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་བཀྲིན་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་གནང་འོས་པ་མ་

རེད། དེ་ལས་ང་ནི་མེའི་ནང་ལ་གཡུག་གནང་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཟེར་དུས། འུག་རྒྱལ་གྱིས། འདི་

འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་བགྱི་ཡོད་པས། ཁོས། རྒྱལ་པོ་མཁྱེན། ང་མེའི་ནང་ལ་མཆོང་ན། ངའི་

སྡིག་པ་འདག་འགྲོ་ཡི་རེད་ལ། ང་རང་གི་འདོད་པ་ལ་ཡང༌། ང་ཕོ་རོག་ཡིན་པ་དེ་མེས་ཚིག ང་

འུག་པ་རང་ཆགས་པ་ཡིན་ན།  ངས་སྡིག་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་མདོག་ནས། དགྲ་ཤ་ལེན་ཐུབ་བགྱི་རེད་

བསམ་གྱི་ཟེར་དུས། བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས། ཁོའ་ིསྤྱོད་པ་ཟོབ་བརྫུས་ཁེངས་བསྡད་པ་ཚང་མ་

མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཤེས་ནས། ཝ་ཡེ།  བརྟན་པར་འཚོ། ཁྱོད་རང་མགོ་བདེ་པོ་གཡོ་ཆེན་རེད། ཁྱོད་

རང་འུག་པ་བྱས་ན་ཡང༌། ཕན་སེམས་ནི་ཕོ་རོག་ཚོ་རྐྱང་པའི་ཐོག་ལ་བྱེད་བགྱི་རེད། དཔེར་ན་ཙི་

ཙིའི་བུ་མོས། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཅི་དག་ཁྱོ་གར་འདམ་རྒྱུ་བཞག་ནས། མཐའ་གཞུག་ཙི་ཙི་གཅིག་དང་

ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་རེད་ཟེར་བ་དང་། བློན་པོ་རྣམས་ཀྱིས། དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་དྲིས་པར། 

བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས། སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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ཙི་ཙིའི་བུ་མོས་ཁྱོ་ག་བདམས་པ།

ཆུ་མོ་གངྒཱའི་འགྲམ་ལ་དཀའ་ཐུབ་པའི་རི་ཁྲོད་བསྟི་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་

རེད། དེར་ཐུབ་པ་ཤིང་ཤ ན་གོས་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཐུབ་པ་དེས་

ཆུའི་འགྲམ་ནས་ཆུ་ལེན། ལག་པའི་ཁྱོར་བ་ཆུས་བཀང་སྟེ་ཞོགས་པའི་ཁྲུས་

གསོལ་བྱེད་དུས། ཙི་ཙི་མོ་ཞིག་བྱ་གླག་གིས་གནམ་ལ་འཁྱེར་བའི་སྡེར་མོ་

ནས་ཤོར་ཏེ། ཐུབ་པའི་ཁྱོར་བའི་ནང་ལ་ཟགས་པ་རེད།         ཐུབ་པ་དེས། 

མོ་ཤིང་པཱི་པལ་གྱི་ལོ་མའི་སྒང་ལ་བཞག ཡང་བསྐྱར་གངྒཱའི་ཆུས་ཁྲུས་བརྒྱབ་

ཅིང༌། ཙི་ཙི་དེའི་ཚེའི་ལྷག་མ་ལུས་པ་ཤེས་ནས། ཐུབ་པ་དེས་རང་གི་དཀའ་

ཐུབ་ཀྱི་ནུས་པས་དེ་ལ་མིའི་བུ་མོའ་ིགཟུགས་པོ་སྟེར་ནས། རང་གི་བསྟི་

གནས་སུ་ལོག རང་གི་བདག་མོ་ལ་བུ་མོ་དེ་རྩིས་སྤྲད་ནས། འདི་རང་གི་བུ་

མོ་ནང་བཞིན་བསྐྱང་དགོས་ཟེར། ཁོང་གཉིས་ལ། རང་གི་བུ་ཕྲུག་མེད་ཙང༌། 

བདག་མོ་དེས་བྱམས་པོ་བྱས་ནས་སྐྱོང་མཐར་བྱས། ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་

ལེགས་པར་བསྐྱངས། གང་གི་ཚེ་ཆང་སའི་དུས་ཚོད་དམ། ཡང་ན་བག་མར་

འོས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་སླེབས་དུས། བདག་མོ་དེས་ཐུབ་པ་ལ། ཚེ་རོགས། 

ང་རང་གཉིས་ཀྱི་བུ་མོ་བག་མ་ལ་གཏང་རན་བཞག བག་སྟོན་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་

རོགས་གནང༌། ཞེས་ལབ་པ་དང༌།   དྲང་སྲོང་དེས། ངས་ཉི་མ་སྐད་བཏང་

ནས། ཁོང་གི་ལག་པར་སྤྲད་ཀྱི་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁོང་གིས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ན་ནི་

བག་སྟོན་གཏང་གི་ཡིན། གཞན་སུ་གང་ལ་ཡང་སྤྲད་ཀྱི་མིན་ཞེས་ལབ། ཉི་མ་

སྐད་བཏང་ནས་བུ་མོ་དེ་ལ།

 བུ་མོ་ཁྱོད་རང་གི་མག་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་གསལ་པོ་བཟོ་མཁན་
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ཉི་མ་དགོས་སམ། ཞེས་དྲིས་དུས། བུ་མོས། པོ་ལགས། འདི་ནི་མེ་ནང་བཞིན་

ཚ་པོ་རེད། ང་འདོད་པ་མི་འདུག མག་པ་འདི་ལས་ཡག་པ་ཞིག་སྐད་གཏང་

རོགས་གནང་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། དྲང་སྲོང་དེས་ཉི་མ་ལ་ཁྱེད་རང་ལས་ཡག་

པའི་མག་པ་སུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་བཤད་རོགས་གྱིས། ལབ་པ་དང༌། ཉི་མས། 

ང་ལས་ཡག་པ་ནི་སྤྲིན་པ་རེད། ང་བཀབ་ནས་སྦས་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད། 

དེ་ནས་ཐུབ་པས་སྤྲིན་པ་སྐད་བཏང་ནས་བུ་མོ་ལ། ཁྱོད་རང་འདི་ལ་འདོད་པ་

འདུག་གམ། ཞེས་དྲིས་དུས།  བུ་མོ་དེས། འདི་ནག་པོ་ནག་རྐྱང་རེད། མག་པ་

འདི་ལས་ཡག་པ་ཞིག་ལེན་རོགས་གནང་ཟེར་རོ། །
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 ཡང་ཐུབ་པས། སྤྲིན་པ་ལ་དྲིས་པ་དང༌། སྤྲིན་པས་ང་ལས་ཡག་པ་

རླུང་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཡར་བཀྱགས་ནས་ཕྱོགས་གང་སར་སྐྱེལ་རོགས་བྱེད་

བགྱི་རེད། དེ་ནས་ཐུབ་པས་རླུང་པོ་སྐད་བཏང་ནས་བུ་མོ་ལ་དྲིས་དུས། པོ་

ལགས། འདི་ནི་བརྟན་པོ་ཁྱོན་ནས་མི་འདུག་ཟེར་དུས། ཐུབ་པས་རླུང་ལ་དྲིས་

པ་དང༌། ང་ལས་ཡག་པ་ནི་རི་རེད། རླུང་འཚུབ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོའ་ིནང་ལ་ཡང་

བརྟན་པོ་བྱས་བསྡད་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ན། ཐུབ་པས་རི་སྐད་བཏང་ནས་བུ་

མོ་ལ་དྲིས་པ་དང༌། བུ་མོས། པོ་ལགས། འདི་ནི་མཁྲེགས་པོ་དང༌། ལྗིད་པོ་ཞེད་

པོ་ཞིག་འདུག འདི་ལས་ཡག་པ་ཞིག་ལེན་རོགས་གནང་ཟེར། 

 ཡང་ཐུབ་པས། རི་ལ་ཁྱེད་རང་ལས་ཡག་པ་ཞིག་རྒྱུས་ཡོད་བྱེད་

རོགས་གྱིས། ཞེས་ལབ་པར། རི་དེས། ང་ལས་ཙི་ཙི་ཡག་གི་རེད། ཙི་ཙིས་ང་

ཡང་གཏོར་ནས་ས་ཁུང་བྲུ་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཐུབ་པས། ཙི་ཙི་

སྐད་བཏང་ནས་བུ་མོ་ལ། བུ་མོ་ཁྱོད་རང་ཙི་ཙིའི་རྒྱལ་པོ་འདི་འདོད་པར་བབས་

ན།  འདི་དང་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ན། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། བུ་མོས་ཙི་ཙིའི་

རྒྱལ་པོ་ལ་ཏན་ཏན་བྱས་ལྟ་དུས། དེའི་བཟོ་ལྟ་དེ་མོ་རང་གི་བཟོ་ལྟ་དང་མཐུན་

པར་མཐོང༌། བལྟ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་གར་སེམས་པ་ཤོར་ནས། པོ་ལགས། ང་ཙི་

ཙི་མོ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཙི་ཙིའི་རྒྱལ་པོའ་ིལག་པ་ལ་སྤྲོད་རོགས་གནང་ཟེར། ཐུབ་

པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནུས་པས། བུ་མོ་དེ་རང་འཇགས་ཙི་ཙི་མོ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཙི་

ཙི་མཉམ་དུ་བག་སྟོན་བྱས་པ་རེད། 

 འུག་པའི་རྒྱལ་པོས་བློན་པོ་མིག་དམར་ནས་ལོ་རྒྱུས་དེ་གོ་ན་ཡང༌། དེ་གའི་རྗེས་ལ་འུག་

པའི་དམག་མི་ཚོས། ཕོ་རོག་གི་བློན་པོ་བརྟན་པར་འཚོ་ཁོ་རང་ཚོའི་མཁར་ལ་འཁྲིད་ཕྱིན་པ་རེད། 

མཁར་གྱི་སྒོ་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས། འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་དགྲ་འཇོམས་ཀྱིས་ཁོ་རང་གི་རོགས་པ་ཚོ་ལ། 

བརྟན་པར་འཚོ་ཁོ་རང་ག་བར་བསྡད་འདོད་ཡོད་པ་དེར་བསྡད་བཅུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། བརྟན་པར་

འཚོས། བསྡད་ས་མཁར་འདིའི་སྒོ་འགྲམ་ལ་བྱས་ན་ཡག་ཤོས་འདུག མཁར་གྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ལས་སླ་

པོར་འགྲོ་རྒྱུའི་སྐབས་རྙེད་བགྱི་རེད་བསམ་ནས། འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་རང་

གིས་ང་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་གུས་ཞབས་འདི་འདྲ་གནང་ན། ང་ངོ་ཡང་ཚ་ཡི་འདུག ང་ནི་ཁྱེད་རང་གི་གཡོག་
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པོ་ཡིན་ཙང་གཡོག་པོའ་ིབསྡད་ས་རང་ལ་བསྡད་འདོད་འདུག ང་མཁར་གྱི་སྒོ་འགྲམ་རང་ལ་བཞག་

རོགས་གནང༌།  སྒོ་ལ་རྒྱལ་པོ་ཕེབས་པའི་ཞབས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡོད་ཙང༌། ཞབས་རྡུལ་དེ་རང་གི་

དཔྲལ་པ་ལ་བྱུག་ནས། ང་རང་བསོད་བདེ་ཆེན་པོ་ཡིན་བསམ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 

འུག་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་སྙན་པོ་དེ་ལ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས།  ཁོ་རང་གི་རོགས་པ་ཚོ་ལ། བརྟན་

པར་འཚོ་ལ་ཁོ་རང་འདོད་པ་གང་ཡོད་ཀྱི་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཞེས་བཀའ་བཏང། ཁོ་ཉིན་ལྟར་གསོལ་

ཚིགས་བྲོ་བ་དང་བཅུད་ཆེན་པོ་ཤ་སྟག་བཟས་ཙང༌། ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་རྒྱགས་པ་སྟོབས་

ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང༌། དེ་བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས་མཐོང་ནས་བློན་པོ་གཞན་པ་ཚོ་ལ། གསེར་གྱི་བྲུན་

གཏོང་མཁན་བྱ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ས་ཆ་འདིའི་ནང་གི་མི་ཚང་མ་ལྐུགས་པ་རེད་ཟེར་བ་

དང་། བློན་པོ་ཚོས། ག་འདྲ་བྱས་ནས་ལྐུགས་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས། 

ལྐུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར།

ལུང་པ་ཞིག་ཏུ་ཤིང་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ། སིནྡྷུཀ་(fLkUÄqd)ཟེར་བའི་བྱ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོའ་ིབྱ་བྲུན་ས་ལ་ལྷུང་མ་ཐག་གསེར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་

རེད། ཉི་མ་གཅིག་རྔོན་པ་ཞིག་དེ་ནས་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། བྱ་དེས་གསེར་

གྱི་བྲུན་བཏང་བ་རྔོན་པ་དེས་མ་ཤེས་ཙང༌། ཁོས་བྱ་དེ་བཏང་སྙོམས་ལ་བཞག་

ནས་མདུན་ལ་འགྲོ་དུས། བྱ་ལྐུགས་པ་དེས་ཤིང་སྡོང་གི་སྒང་ནས་ཁོའ་ིའགྲམ་

ལ་གསེར་གྱི་བྲུན་མང་ཐག་ཆོད་བཏང་ཙང༌། རྔོན་པ་ཁོས་དེ་མཐོང་ནས་

གསེར་ལ་འདོད་པ་སྐྱེས། ཤིང་སྡོང་སྒང་ལ་དྲྭ་བ་བཏང། བྱ་དེ་འཇུས་ནས་

ནང་ལ་ཁྱེར་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་ནང་ལ་སླེབས་པ་དང༌། སིནྡྷུཀ་བྱ་ཁྲའི་ནང་ལ་

བཅུག་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར། ཁོས་གལ་ཏེ་མི་ཞིག་

གིས་ང་ལ་གསེར་གྱི་བྲུན་གཏོང་མཁན་གྱི་བྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ཤེས་ན། དེས་རྒྱལ་

པོ་ལ་བཤད་ན། འདི་ཕོ་བྲང་ནང་རྒྱལ་པོའ་ིམདུན་ལ་བསྟན་དགོས་དུས། ཉེས་

ཆད་ཀྱང་གཏང་སྲིད་བགྱི་རེད་བསམས་ཏེ། ཁོ་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་ནས་བྱ་དེ་རྒྱལ་
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པོ་ལ་ཕུལ་པ་རེད། རྒྱལ་པོས་བྱ་དེ་ཏན་ཏན་བྱས་ནས་ཉར་དགོས་པའི་བཀའ་

བཏང་ན་ཡང༌། བློན་པོ་དེས་རྒྱལ་པོ་ལ། བྱ་གསེར་གྱི་བྲུན་གཏོང་མཁན་ཟེར་

བ་ག་དུས་བྱུང་བ་རེད། རྔོན་པ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་བྱ་འདི་ཉར་

ན། མི་ཚོས་གད་མོ་བགད་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་བློན་པོའ་ི

གྲོས་ལ་ཉན་ནས། བྱ་དེ་ཕར་ཐོངས་ཤོག་ལབ་པ་དང༌། འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ་

བྱ་དེས་ཕོ་བྲང་གི་སྒོའ་ིཐེམ་པའི་སྒང་ལ་གསེར་གྱི་བྲུན་ཞིག་བཏང། 

 དེ་ནས་ཁོས། ལྐུགས་པ་དང་པོ་ང་རང་ཡིན། གཉིས་པ་ཞགས་པས་

སྡོམ་མཁན་དེ། དེ་ནས་རྒྱལ་བློན་ཚང་མ་ཡང༌ལྐུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤ་

སྟག་རེད། ཅེས་ལབ་ཀྱིན་ལབ་ཀྱིན་ལ་གནམ་ལ་འཕུར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་རོ། །
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 བློན་པོ་མིག་དམར་གྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་ན་ཡང༌། བློན་པོ་གཞན་པ་ཚོས་ལས་ཀ་ལྐུགས་

རྟགས་ཚ་པོ་དེ་ག་རང་བྱས་ནས། བརྟན་པར་འཚོ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས། སྐྱིད་པོ་རྒྱག་པ་བཟོ་གིན་

བསྡད་པ་རེད། མིག་དམར་གྱིས་དེ་མཐོང་ནས།   ཁོ་རང་གི་རོགས་པ་ཚོ་ལ། ད་ང་རང་ཚོ་འདི་རུ་

བསྡད་རྒྱུ་མི་འདུག རི་གཞན་པ་ཞིག་གི་གཡང་ས་ལ་མཁར་བཟོས་ན་ལེགས། ང་རང་ཚོས།  ཁྱི་སྤྱང་

སྤྱང་པོ་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པ་ལ་ཡོང་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་མཐོང་ནས་རང་གི་བྲག་ཕུག་བློས་བཏང་

སྟེ། སེངྒེའི་འཇིགས་པ་ནས་ཐར་པ་ནང་བཞིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད།  དེ་ནས་བློན་

པོས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། མིག་དམར་གྱིས། 

བྲག་ཕུག་གསུང་བྱོན་མ།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སེངྒེ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་ཕར་

ཚུར་ཞེ་དྲག་རྒྱུག་ན་ཡང༌། རི་དྭགས་གཅིག་ཀྱང་ལག་པར་མ་ཐེབས་པར་

གྲོད་ཁོག་ལྟོགས། ཁ་སྐོམས་ནས་མིད་པ་ཡང་དགག་གྲབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ལ། དགོང་མོ་ཕྱི་པོ་ཆགས་དུས་ཁོས་བྲག་ཕུག་ཅིག་མཐོང་ནས་དེའི་ནང་ལ་

འཛུལ། དོ་དགོང་མཚན་མོ་འདིའི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་སེམས་ཅན་ཞིག་ངེས་

པར་དུ་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཟས་ན་གྲོད་ཁོག་འགྲང་འགྲོ་བགྱི་རེད། དེ་བར་དུ་

འདིའི་ནང་ལ་གབ་ནས་བསྡད་དགོས་བསམས་ཏེ། བྲག་ཕུག་གི་ནང་དུ་གབ་

ནས་བསྡད། སྐབས་དེར། སྔ་མོ་ནས་བྲག་ཕུག་དེའི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཞོའ་ི

གཞུག་ཅན་ཟེར་མཁན་ཁྱི་སྤྱང་དེ་ཡོང་དུས། ཁོས་བྲག་ཕུག་གི་ཕྱི་ལོགས་ལ་

སེངྒེའི་རྐང་རྗེས་མཐོང་བས། ཡག་པོ་བྱས་ནས་ལྟ་དུས། བྲག་ཕུག་གི་ནང་

ལ་ཡར་ཕྱིན་ཤ ལ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་མར་ཐོན་པའི་རྐང་རྗེས་མེད་པ་ཤེས་ཏེ། 

ངའི་བྲག་ཕུག་ནང་ལ་སེངྒེ་ཏན་ཏན་འཛུལ་འདུག ཡིན་ན་ཡང༌། ཕྱི་ལོགས་

ལ་ཐོན་ཡོད་དམ་མེད་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཤེས་ཐུབ་བསམས་པ་ན། ཏོག་ཙམ་

ཞིག་ནས་ཐབས་ཤིག་དྲན་ནས། ཁོས་བྲག་ཕུག་གི་སྒོ་འགྲམ་ནས་ངོ་ཤེས་པ་
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ཞིག་ལ་སྐད་གཏོང་ཁག་བྱས་ཏེ། གྲོགས་པོ་ཁྱོད་རང་གིས་ང་ཡོང་ན་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་པ། ད་ཁ་བཙུམས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡིན་པས་ཟེར་དུས། 

སེངྒེས་ཁྱི་སྤྱང་གིས་སྐད་བཏང་པ་གོ་ནས། ཁྱི་སྤྱང་ཁོ་ཡོང་དུས་བྲག་ཕུག་

འདི་ཡིས་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་རིང་ང་ལ་ཞེད་ནས་ཁ་ཁར་བསྡད་

པ་འདྲ། འདིས་ཁུ་སིམ་པོ་བྱས་ཙང༌། ང་འདིར་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་ཁྱི་

སྤྱང་དོགས་པ་ཟ་བ་རེད།  བྱས་ཙང༌། ང་རང་གིས་ཁྱི་སྤྱང་ལ་ལན་ཞིག་སྤྲད་

དགོས་བསམས་ཏེ། སེངྒེས་སྐད་གཅིག་བརྒྱབ་པ་དང༌། བྲག་ཕུག་ནང་ནས་

ངར་སྐད་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་དེ་གོ་ནས། བྲག་ཕུག་ནས་རྒྱང་རིང་དུ་ཡོད་

པའི་རི་དྭགས་ཚོ་ཡང་ཕར་ཚུར་བྲོས། ཁྱི་སྤྱང་ཡང་སེངྒེའི་སྐད་གོ་ནས་བྲོས་

ཕྱིན་པ་རེད། སེངྒེས་གླེན་རྟགས་བསྟན་ནས། ཁོ་རང་གིས་ཟ་དགོས་བསམ་
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པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཁོ་རང་གིས་དཀྲོགས། བྲག་ཕུག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་

མེད་པ་དེ་བསམ་བློ་མ་འཁོར་བར། ཁྱི་སྤྱང་ལ་དོགས་པ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་

བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ངོ༌། །

  མིག་དམར་གྱིས་འདི་བཤད་པའི་རྗེས་ལ། ཁོས་རོགས་པ་ཚོ་ལ། འདི་འདྲའི་ལྐུགས་པ་

འཛོམས་པའི་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་ན། རང་སྡུག་རང་ཉོས་རེད་ཟེར། དེ་གའི་ཉིན་མོ་ནང་མི་ཚོ་དང་མཉམ་

དུ་རི་གཞན་པ་ཞིག་གི་བྲག་ལྡེབས་ལ་ཕྱིན་ཏོ། །ཕོ་རོག་གི་བློན་པོ་བརྟན་པར་འཚོ་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་

བྱུང་ནས། ད་འགྲིགས་སོང༌། མིག་དམར་ནི་ཕྱིན་ཚར་སོང༌། བློན་པོ་ལྐུགས་པ་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་

སྤྱང་ཤོས་དང་བསམ་བློ་ཆེ་ཤོས་ནི་མིག་དམར་ཁོ་རང་རེད་བསམས་པ་རེད། དེ་ནས་མིག་དམར་

ཕྱིན་ཚར་བ་དང༌། བརྟན་པར་འཚོ་ཁོས་ཤ གས་བརྒྱབ་ནས་འུག་པ་རྣམས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། ཤིང་སྡོང་གི་ལྕུག་ཕྲན་དང་ལོ་མ་མང་པོ་བསྒྲུགས་ནས་རིའི་བྲག་ཕུག་གི་

ཕྱོགས་བཞི་ནས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་བཞག ཤིང་ཕལ་ཆེར་བརྩིགས་ཚར་བ་དང༌། དེ་ནས་ཉི་མ་གཅིག་

ཉི་མ་ཤར་ནས་འུག་པ་ཚང་མ་ལོང་བ་ཆགས་པའི་རྗེས་ལ། སྔོན་ལ་རང་གི་གྲོགས་པོ་སྤྲིན་གྱི་མདོག་

གི་འགྲམ་ལ་ཡོང་ནས། གྲོགས་པོ། ངས་དགྲ་ཚང་མ་མེ་སྲེག་བཏང་ནས་ཞིབ་ཞིབ་ཐལ་ལ་འདྲ་པོ་བཟོ་

རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་བྱས་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཆུ་ཏོ་ལ་མེ་སྦར་པའི་ཤིང་རེ་རེ་ཁྱེར་ཏེ། 

འུག་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིམཁར་གྱི་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཅིང་མེ་སྤར་བ་ན། དགྲ་ཚང་མ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚང་གི་

ནང་ལ་འཚིག་ནས་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། སྐད་ཆ་དེ་གོ་ནས། སྤྲིན་གྱི་

མདོག་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་བྱུང་སྟེ། སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང༌། ཁྱེད་རང་ཡུན་རིང་པོའ་ིརྗེས་ལ་མཇལ་བྱུང་

ཟེར་ལབ་པ་དང༌། བརྟན་པར་འཚོས། གཞོན་ནུ། དུས་ཚོད་འདི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རེད། 

གལ་ཏེ་དགྲ་ཞིག་གིས་ཕ་གིར་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོ་ཡོང་གི་ཞེས་ལན་བསྐྱལ་ན། ལས་ཀ་བྱས་ཚད་ཚང་མ་

འཕྲོ་བརླག་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད། ལས་ཀ་ལམ་སང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འགྱངས་ན་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་གི་མ་

རེད། དགྲ་བརྟུལ་ནས་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བའི་རྗེས་ལ། སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་

ཟེར་བ་ལ།  སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས་ཀྱང་དེ་རང་ལ་མོས་མཐུན་བྱས། དེ་ནས་ཕོ་རོག་ཚང་མས། རང་གི་

མཆུ་ཏོ་ལ་ཤིང་མེ་སྦར་པ་རེ་ཁྱེར་ནས་དགྲའི་མཁར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན། ཕ་གིར་སླེབས་པ་དང་མཁར་

གྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་མེ་སྤར་ཏེ། འུག་པའི་ཚང་ཡོད་ཚད་ཚིག་ནས་འུག་པ་ཡོངས་རྫོགས་དེ་གའི་

ནང་ལོགས་རང་ལ་ཤི་བ་རེད།

 དེ་འདྲ་བྱས་ནས་འུག་པའི་རིགས་རྒྱུད་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་གྱི་

མདོག་ནི། ཡང་བསྐྱར་ཁོ་རང་གི་སྔ་མོའ་ིཔཱི་པལ་གྱི་སྡོང་པོའ་ིསྒང་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་ཚོ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་

པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་འཚོགས། བརྟན་པར་འཚོ་ལ་བྱས་རྗེས་སུ་ལེགས་སྐྱེས་མང་

པོ་ཕུལ། དེ་ནས་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། བརྟན་པར་འཚོ་ལ། ཁྱེད་རང་དགྲའི་མཁར་གྱི་ནང་ལ་ག་འདྲ་
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བྱས་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་དམ། དགྲའི་དཀྱིལ་ལ་བསྡད་རྒྱུ་ནི། ཉེན་ཁ་བཟོད་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དུས་

རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་བསྡད་དགོས་པ་རེད། ཅེས་པར། བརྟན་པར་འཚོས། 

ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་དེ་རང་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ནི་ཁྱེད་རང་གི་གཡོག་པོ་རེད། གཡོག་པོ་

རང་གིས་དཀའ་སྤྱད་བྱེད་རྒྱུའི་མཐའ་དེར། དཀའ་ལས་ཁྱུག་ཙམ་ཁྱུག་ཙམ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་སྡུག་རུས་

བརྒྱབ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གི་དགྲ་འུག་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིབློན་པོ་

ཚོ་ནི་ལྐུགས་པ་རེད། རིག་པ་སྤྱང་ཤོས་མིག་དམར་གཅིག་པུ་རེད། ཁོས་ནི་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་བཞག་

ནས་ཕྱིན་སོང༌། དེ་ནས་ངས་བསམས་བྱུང༌།

 ད་ལྟ་ནི་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རེད། དགྲའི་དཀྱིལ་ལ་སྡོད་མཁན་གསང་བའི་སོ་

པ་ཡིན་ཙང༌། མིས་བརྙས་བཅོས་བྱེད་པའི་སེམས་ཁྲལ་བཞག་ནས། རང་གི་རྒྱལ་པོའ་ིདོན་དག་

བསམས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད།   གཏམ་འདོད་དང་སེམས་ཁྲལ་བཞག་ནས་རང་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་

བསམ་བློ་བརྟན་པོ་བཟུང་ནས་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞིག་གིས། སྦལ་པ་མང་པོ་སྒལ་པར་ཁྱེར་ནས་འཆམ་

འཆམ་ལ་འཁྲིད་པ་ནང་བཞིན།  སྐབས་ལ་བལྟས་ནས་དགྲ་མགོའ་ིསྒང་ལ་བཞག་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་

ཡང་ཡོད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས་ལོ་རྒྱུས་དྲིས་དུས། བརྟན་པར་

འཚོ་ཁོས་སྦྲུལ་དང་སྦལ་པ་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་པ་རེད།  

སྦལ་པ་དང་དུག་སྦྲུལ་རྒད་པོའ་ིསྒྲུང༌།

རི་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་མནྡ་ཝིཥ་ (eUnfo”k)སྟེ་དུག་ཟད་ཟེར་མཁན་སྦྲུལ་

རྒད་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ལ་ཉི་མ་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཟ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རྙེད་

ཙང༌། ཁོས་སྡུག་དཀའ་ལས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཆུ་རྫིང་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་

འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་བྱས། ཆུ་རྫིང་དེའི་ནང་ལ་སྦལ་པ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད། ཁོས་རྫིང་དང་ཉེ་ས་ཞིག་ལ་གདོང་དང་སེམས་སྐྱོ་མདོག་ཁ་པོ། རེ་

བ་བྲལ་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་བསྟན་ནས་བསྡད་དུས། དེ་ནས་ཡུན་རིང་ཙམ་རྗེས་

ལ་སྦལ་པ་ཞིག་གིས་རྫིང་གི་ནང་ནས་ཡར་ཐོན་ནས། ཨ་ཞང་ག་རེ་འདུག་

པས། བཟའ་བཏུང་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་འདི་འདྲའི་སེམས་སྐྱོ་མདོག་ཁ་པོ་
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ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲིས་པར། སྦྲུལ་དེས། གྲོགས་པོ། སེམས་སྐྱོ་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ང་འདིར་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ག་

རང་ཡིན། སྦལ་པ་ཁོས་རྒྱུ་མཚན་ཤོད་དང་ཟེར་དུས། སྦྲུལ་དེས་སྐྱག་རྫུན་

བཤད་ནས་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་པ་རེད།

 ད་ནངས་ཞོགས་ཁས་ངས་སྦལ་པ་གསོད་ཁར་འགྲོ་དུས། སྦལ་པ་ཞིག་

ཕ་ནས་མཆོངས་ཡོང་ནས། བྲམ་ཟེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་འཛུལ་སོང༌། ང་ཡང་

དེའི་རྗེས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས། ཕ་གིར་འགྲོ་དུས་བྲམ་ཟེའི་བུ་ཞིག་གི་རྐང་པ་ངའི་

གཟུགས་པོའ་ིསྒང་ལ་ཐེབས། ངས་སོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བྲམ་ཟེའི་བུ་དེ་ཤི་སོང༌། 
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བྱས་ཙང་བྲམ་ཟེ་པ་ཕ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་མེ་ལྟར་འབར་ནས། ང་ལ་ཁྱོད་རང་སྦལ་པ་ཚང་

མའི་བཞོན་རྟ་ཆགས་པ་ཤོག་ཅེས་དམོད་མོ་བརྒྱབ། སྦལ་པ་ཚང་མ་ཁྱོད་རང་

གི་སྟེང་དུ་བཞོན་བཅུག་ནས་འཆམ་འཆམ་ལ་ཁྲིད་དགོས། གཡོག་པོ་ཡག་པོ་

རྒྱུག་ནས། ཁོང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ལ་ག་རེ་སྟེར་པ་དེ་ཁྱོད་རང་གི་ལྟོ་རེད། གཞན་

མ་གཏོགས། ཁྱོད་རང་གིས་རང་དབང་བྱས་ནས་སུ་ཡང་ཟ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་

བྱུང༌། བྱས་ཙང༌། འདིར་ང་ནི། ཁྱོད་རང་ཚོའི་བཞོན་རྟ་བྱེད་ཁར་ཡོང་པ་ཡིན་

ཞེས་ལབ་པ་རེད། སྦལ་པ་དེས། སྐད་ཆ་དེ་སྦལ་པ་ཚང་མ་ལ་བཤད་ཙང༌། སྦལ་

པ་ཚང་མ་དགའ་ཐག་ཆོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཁོང་རང་ཚོའི་རྒྱལ་

པོ་ཇལ་པཱད་ཅེས་པ་ཆུའི་རྐང་པ་ལ་བཤད། ཆུའི་རྐང་པས་རང་གི་བློན་པོ་ཚོ་

དང་གྲོས་བྱས་ནས། སྦྲུལ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་བཞོན་རྟ་བཟོས་ཏེ་ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུར་

གཏན་འབེབས་བྱས། དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆུའི་རྐང་པ་དང་མཉམ་དུ་སྦལ་པ་ཚང་མ་

སྦྲུལ་གྱི་སྒལ་པར་བཞོན། ད་དུང་བཞོན་ས་མ་རྙེད་པ་དེ་ཚོ་སྦྲུལ་གྱི་གཞུག་གུ་ལ་

འཁོར་ལོ་སྦྲགས་ནས་བཞོན། སྦྲུལ་ཁོས་དང་པོ་ཤ གས་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་ཏེ་རྒྱུག 

དེ་ནས་ཁོས་དལ་དུ་དལ་དུ་བཏང་བ་ན། ཆུའི་རྐང་པས་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པ་དང༌། 

དེ་རིང་ལྟོ་ཆས་བཟས་མེད། བྱས་ཙང་གཟུགས་པོའ་ིཤ གས་རྫོགས་ནས། རྐང་

པ་བཀྱག་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཆུའི་རྐང་པས་དེ་གོ་ནས། སྦལ་པ་

དཀྱུས་མ་རེ་ཟུང་བཟའ་ཆོག་པའི་བཀའ་བཏང་བ་རེད།

 དེ་ནས་སྦྲུལ་དེས། སྦལ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་ཁྱེད་རང་ལ་

ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའི་ལེགས་སྐྱེས་འདི་རང་ལ་ལོངས་སྤྱད་ན། ང་འདོད་པ་ཚིམ་

པ་འདུག གཡོག་རྒྱུག་རྒྱུ་འདི་ནི་བྲམ་ཟེའི་དམོད་མོ་རེད། བྱས་ཙང༌། ཁྱེད་རང་

གིས་བཀའ་གནང་ནས་ང་ལ་ཟ་རྒྱུ་རག་པ་འདི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞེས་

ལབ་པ་དང༌། ཆུའི་རྐང་པ་ནི་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཐང་

ཙམ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་དེར་སྦྲུལ་ནག་པོ་གཞན་ཞིག་ཡོང་བ་ཁོས་སྦལ་པ་སྦྲུལ་ལ་

བཞོན་པ་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་ཐག་ཆོད་པ་རེད། ཁོ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཐག་ཆོད་
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ནས་དུག་ཟད་ལ། ཇོ་ཇོ། ང་ཚོས་ཟ་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ཁྱོད་རང་གི་སྒལ་པ་

ལ་བཞོན་འཇུག་བགྱི་ཡོད་པས། འདི་ལྟ་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་སྐད་ཆ་

རེད། དུག་ཟད་ཀྱིས་དེའི་ལན་ལ། གྲོགས་པོ། སྐད་ཆ་འདི་ལྟ་ངས་ཤེས་བགྱི་

ཡོད། ཡིན་ན་ཡང༌། དུས་ཚོད་ལ་ལྟ་གིན་ལྟ་གིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལན་བརྒྱབ་

པ་རེད། སྦྲུལ་དུག་ཟད་ལ་མཐུན་པའི་སྐབས་རྙེད་ནས། ག་ལེ་ག་ལེར་སྦལ་པ་

ཚང་མ་བཟས་པས། སྦལ་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཆད་པ་རེད། 

 དེ་ནས་ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས། བློན་པོ་བརྟན་པར་འཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞེས་ལབ་ནས། གྲོགས་པོ། ཁྱེད་རང་གཞན་དོན་སྒྲུབ་མཁན་དང༌། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་

ཀ་འགོ་བརྩམས་པ་ནས་མཐའ་མ་འཁྱོང་བར་དུ་བྱེད་ཐུབ་པའི་བཟོད་སྟོབས་དཔེ་མེད་པ་ཞིག་རེད། 

འཇིག་རྟེན་འདིར་དམན་པ་ཚོ་ནི་བར་ཆད་ལ་ཞེད་ནས་ལས་ཀ་འགོ་རྩོམ་བགྱི་མ་རེད། བར་མ་ཚོས་

ནི་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཀྱང༌། བར་ཆད་ལ་ཞེད་ནས་ལས་ཀའི་དཀྱིལ་ནས་མཚམས་བཞག ཡིན་

ན་ཡང༌། མཆོག་གྱུར་ཚོས་ནི། འགོ་བཙུགས་པའི་ལས་ཀ་ལ་བར་ཆད་སྟོང་ཕྲག་བྱུང་ན་ཡང༌། ལས་

ཀ་དེ་མཐའ་སྐྱེལ་བགྱི་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་དགྲ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་བཟོས་གནང་བ་དེ་ནི་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་ལབ་པ་རེད། བརྟན་པར་འཚོས། དེའི་ལན་ལ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ངས་

རང་གི་ཆོས་བསྐྱངས་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་ཁྱེད་རང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དོན་སྒྲུབ་

པ་དངོས་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ན་ཡང༌། འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོའ་ིརྗེས་སུ་མ་མཐུན་ན། གཞན་དོན་འགྲུབ་པའི་

འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་རེད། ད་ཁྱེད་རང་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། འདི་རྟག་པར་དྲན་

པ་གནང་རོགས་གནང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྲིད་ཟེར་མཁན་དེ་མི་རྟག་པ་སྐད་ཅིག་མ་ཞིག་རེད། 

རྒྱལ་སྲིད་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ལ་ཆེན་པོ་ཆགས། དེ་གར་མེད་པ་ཆགས་འགྲོ་བགྱི་རེད། དགོང་མོའ་ི

ཐུན་མཚམས་གྱི་སྤྲིན་པའི་མདོག་གི་ཉམས་དེ་འཁྱུག་ཙམ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་

ཙང༌། རྒྱལ་སྲིད་ཡོད་པའི་གཏམ་འདོད་བྱས་ནས་ཁྲིམས་འགལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྲིམས་

ཀྱི་ཐོག་ནས་མི་མང་བསྐྱང་དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་མི་མང་གི་བདག་པོ་མ་རེད། མི་མང་ལ་བསྙེན་

བཀུར་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མཁན་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེའི་རྗེས་ལ་བློན་པོ་བརྟན་པར་འཚོས་རོགས་

བྱས་ནས། ཕོ་རོག་གི་རྒྱལ་པོ་སྤྲིན་གྱི་མདོག་གིས་ལོ་མང་པོའ་ིབར་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱིད་བཞིན་རྒྱས་པ་

བསྐྱངས་སོ། །རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་རྫོགས་སོ།། །།        
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བཞི་པ།   རྙེད་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་ལེའུ།

སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ།

༄༅། །སློབ་དཔོན་བིཥྞུ་ཤརྨཱས་རྒྱལ་སྲས་དེ་དག་ལ་རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ་ལེའུ་བཞི་པའི་སྙིང་

དོན་ལྟ་བུར། ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། རང་གི་སེམས་མ་འཁྲུག་པར་བརྟན་

ལེར་གནས་ཐུབ་ན། དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ལས་སྒྲོལ་ཐུབ་པའི་དཔེར། “སྤྲེའུ་དང་ཆུ་སྲིན་གྱི་

གཏམ་རྒྱུད་”ལས་འཕྲོས་ཏེ་ལེའུ་བཞི་པ་འདི་གསུངས་སོ། །
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 རྫིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་ནམ་ཟླ་ཚང་མར་འབྲས་བུ་སྐྱེ་མཁན་ཇཱམུན་(TkkeqUk)གྱི་

སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། དེའི་སྒང་ལ་གདོང་དམར་ཟེར་མཁན་གྱི་སྤྲེའུ་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཉི་མ་

གཅིག་ཆུའི་རྫིང་གི་ནང་ནས་ཆུ་སྲིན་ཞིག་ཐོན་ནས་ཤིང་སྡོང་གི་འོག་དེར་ཡོང་པ་རེད། སྤྲེའུ་དེས་

ཇཱམུན་གྱི་འབྲས་བུ་བཀོག་སྟེ་ཆུ་སྲིན་ལ་སྟེར་ནས། ཁོང་གཉིས་གྲོགས་པོ་བྱས་པ་རེད། ཆུ་སྲིན་ག་

དུས་ཡོང་ན་ཡང༌། སྤྲེའུས་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་སྲིན་གྱིས་ཇཱམུན་བཟས་ནས་སྐད་ཆ་སྙན་

པོ་ཤོད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ཁོང་གཉིས་གྲོགས་པོ་བློས་ཐུབ་ཆགས། ཆུ་སྲིན་གྱིས་

ཇཱམུན་ལྷག་མ་རྣམས་ཁོ་རང་གི་སྐྱེ་དམན་གྱི་ཆེད་དུ་ནང་ལ་འཁྱེར་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། 

 ཉི་མ་གཅིག ཁོའ་ིསྐྱེ་དམན་དེས། ངའི་བདག་པོ། ཁྱེད་རང་གིས་འདི་འདྲའི་ཤིང་ཐོག་མངར་

མོ་ག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བགྱི་ཡོད་དམ་ཞེས༌དྲིས་པར། ཆུ་སྲིན་ཁོས། རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་ངའི་གྲོགས་པོ་
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སྤྲེའུ་ཞིག་ཡོད། ཁོས་ང་ལ་ཤིང་ཐོག་སྤྲོད་བགྱི་ཡོད། ཅེས་ལབ་པར། ཆུ་སྲིན་མོ་དེས། སྤྲེའུས་རྟག་

པར་འདི་འདྲའི་ཤིང་ཐོག་མངར་མོ་བཟའ་བགྱི་ཡོད་ན། ཁོའ་ིསྙིང་ལྟ་མངར་མོ་གང་འདྲ་ཡོད་ན་ཨང༌། 

ངའི་འདོད་པ་ལ་ཁོའ་ིསྙིང་དེ་ང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་ན། ངས་དེ་བཟས་ནས་མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་ལ་ཁྱོད་རང་

རང་གི་ཚེ་རོགས་བྱས། ང་རང་གཉིས་རྟག་པར་གཞོན་གཞོན་སྐྱིད་པོ་བྱས་ནས་བསྡད་ཆོག་བགྱི་རེད་

ཟེར་བར། ཆུ་སྲིན་ཕོ་དེས། སྐུ་མཁྱེན་འདི་འདྲ་མ་ཤོད། ད་ནི་ཁོ་ངའི་ཆོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་བྱས་ཚར། ད་

ངས་ཁོ་བསད་ན་འགྲིག་བགྱི་མ་རེད། ཆུ་སྲིན་མོ་དེས། དེ་རིང་བར་དུ་ཁྱོད་རང་གིས་ངའི་སྐད་ཆ་ནས་

གཡོལ་མ་མྱོང༌། དེ་རིང་སྐད་ཆ་གསར་པ་ཞིག་བཤད་བགྱི་ཡོད་པས། ངས་བསམ་ན། དེ་སྤྲེའུ་ཕོ་མ་

རེད། སྤྲེའུ་མོ་ཡིན་བགྱི་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཙང་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་ཕ་གིར་འགྲོ་བགྱི་

ཡོད་རེད། ངས་འདིའི་སྔོན་ལ་སྐད་ཆ་འདི་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་གཞན་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་སེམས་ཤོར། དེ་

ཁྱོད་རང་གི་སྙིང་སྡུག་ཆགས་ཡོད་རེད། ཆུ་སྲིན་ཕོ་དེས། སྐྱེ་དམན་དེའི་རྐང་པ་འཇུས། དེ་ནས་པང་

པར་བླངས་ཏེ། ང་རྒྱལ་ཚ་པོ། ང་ཁྱོད་རང་གི་གཡོག་པོ་ཡིན་བསམ་པ་གྱིས་དང༌། ཁྱོད་རང་ངའི་སྲོག་

ལས་གཅེས་པ་ཡིན། ཁོང་ཁྲོ་མ་བྱེད་དང༌། ངས་ཁྱོད་རང་མ་སྐྱིད་པ་བཟོས་ནས་གསོན་པོར་བསྡད་

འདོད་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་མོ་དེའི་མིག་མིག་ཆུས་གང་ནས། སྡུག་ཆགས་ཁྱོད་རང་

གི་སྙིང་ནང་ལ་གཞན་པ་ཞིག་ཉར། ང་ལ་དགའ་མདོག་བྱས་ངའི་མགོ་བསྐོར་སྙིང་འདོད་བགྱི་འདུག་

པས། ཁྱོད་རང་གི་སྙིང་ནང་ལ་ངའི་དོན་དག་ལ་ས་ཆ་ཡོད་མདོག་མདོག་ཡིན་པས། ང་ལ་དགའ་པོ་

ཡོད་ན། ངས་བཤད་པ་དེ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་མ་བཞག་རོགས་གྱིས། ངས་མནའ་སྐྱེལ་བགྱི་ཡོད། ཁྱོད་

རང་གིས་སྤྲེའུའི་སྙིང་ཁྱེར་ཡོང་ནས་ཟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་དུ་ང་ལྟོ་ཟ་བགྱི་མིན་ཟེར་ནས། ཆུ་སྲིན་མོ་དེས་

ལྟོགས་ཤི་རྒྱག་རྒྱུའི་མནའ་བསྐྱལ་ཙང༌། ཆུ་སྲིན་ཕོ་ཁོ་ཧོན་འཐོར་པ་རེད། 

 ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་ཁོ་སེམས་ཧ་ཅང་སྡུག་ནས་སྤྲེའུའི་འགྲམ་ལ་འགྲོ་དུས། སྤྲེའུས། 

གྲོགས་པོ། དེ་རིང་གདོང་པ་སྐྱོ་པོ་འདི་འདྲ། འཛུམ་ཙམ་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་ཡང་མི་ཤོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་ན། ཆུ་སྲིན་དེས། ངའི་གྲོགས་པོ། དེ་རིང་ཁྱོད་རང་གི་སྒྱུག་མོས་ང་ལ་གཤེ་

གཤེ་དཔེ་བཏང་བྱུང༌། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མོས་ང་ལ། བསམ་བློ་མེད་པ་ཁྱོད། རང་གི་གྲོགས་པོ་ནང་

ལ་སྐད་བཏང་ནས་བསྙེན་བཀུར་སྣེ་ལེན་མི་བྱེད་པ། འདི་འདྲའི་ལས་ངན་གྱི་སྡིག་པ་ནི། ལྷ་ཡུལ་ལ་

ཕྱིན་ན་ཡང་སྡིག་པ་འདི་འདག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཤད་བྱུང་ཞེས་ལབ་པ་རེད།  སྤྲེའུས་རིག་པ་

བསྒྲིམས་ནས་ཉན་བསྡད་པ་རེད། ཡང་ཆུ་སྲིན་ཁོས། གྲོགས་པོ། ངའི་སྐྱེ་དམན་གྱིས་དེ་རིང་རང་

ཁྱོད་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཤོག་ཟེར། དེ་བཞིན་ཁྱོད་རང་གི་སྒྱུག་མོས་ཁྱོད་རང་ལ་གུས་ཞབས་ཡིན་

ཟེར། ཁང་པའི་ནང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྲ་བརྒྱབ་པའི་གྲུ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས། ཁྱོད་རང་བསྒུགས་བསྡད་ཡོད་

ཟེར་དུས། སྤྲེའུས། ངའི་གྲོགས་པོ། ང་ཡོང་ཡག་ལ་ཨང་གསར་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ནི་སའི་སྒང་

ལ་མ་གཏོགས་ཆུའི་ནང་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ་ཟེར་དུས། ཆུ་སྲིན་གྱིས། ཁྱོད་
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རང་ངའི་སྒལ་པའི་སྒང་ལ་བཞོན། ངས་བདེ་པོ་བྱས་བསྐྱལ་ཆོག་ཟེར། སྤྲེའུས་ཆུ་སྲིན་གྱི་སྒལ་པ་

ལ་བཞོན་ནས་ཁོང་གཉིས་རྫིང་གི་དཀྱིལ་གྱི་ཆུ་གཏིང་རིང་ས་ལ་སླེབས་པའི་དུས། སྤྲེའུས། གྲོགས་

པོ། ག་ལེར་གྱིས་དང༌། ང་ཆུའི་རླབས་ཀྱིས་རྦད་དེ་བངས་ནས་རློན་པ་ཆགས་སོང་ཞེས༌ལབ་པ་

དང༌། ཆུ་སྲིན་ཁོས། ད་སྤྲེའུ་ཁོ་ངའི་རྩ་ནས་བྲོས་ཐུབ་བགྱི་ནི་མ་རེད། ཁོ་ལ་ང་རང་གི་བསམ་པའི་

སྐད་ཆ་བཤད་ན་སྐྱོན་མི་འདུག ཁོ་རང་མ་ཤི་གོང་ལ་རང་གི་ལྷ་དྲན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀྱང་ཐོབ་བགྱི་

རེད་བསམས་ནས། ཆུ་སྲིན་གྱིས་སྙིང་གི་གསང་བ་བརྟོལ་ནས། གྲོགས་པོ། ངའི་སྐྱེ་དམན་གྱིས་ཨུ་

ཚུགས་བརྒྱབ་ཙང༌། ངས་ཁྱོད་རང་གསད་ཡག་གི་ཆེད་དུ་ཁྱོད་རང་འདིར་འཁྲིད་ཡོང་བ་ཡིན། ད་

ཁྱོད་རང་ཤི་ཡག་གི་དུས་ལ་སླེབས་པ་རེད། སྐྱབས་གནས་ཡོད་ན་སྒོམས། མི་ཚེ་ལྷག་མ་ཏོག་ཙམ་

མ་གཏོགས་ལྷག་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད།

 སྤྲེའུས། ཇོ་ཇོ། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་གནོད་གང་ཡང་བསྐྱལ་མེད། ཁྱོད་རང་གིས་ང་བསད་

འདོད་སྐྱེས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ལ་ཤོད་དང་ཟེར་བར། ཆུ་སྲིན་གྱིས། དོན་དག་ལྟ་གཅིག་

རང་རེད། ངའི་སྐྱེ་དམན་གྱིས་ཁྱོད་རང་གི་སྙིང་མངར་མོ་དེའི་བྲོ་བ་བལྟ་སྙིང་འདོད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ལབ་པ་དང༌། སྤྲེའུ་གནས་ལུགས་ལ་མཁས་པོ་དེས་བརྟན་པོ་བྱས་ནས། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། 
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ཁྱོད་རང་གིས་ང་ལ་ཕ་གིར་མ་བཤད་པ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ངའི་སྙིང་ནི། ཤིང་གི་སྒང་ལ་ཨི་ཁུང་ཞིག་གི་

ནང་ལ་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད། ཁྱོད་རང་གིས་ལབ་ཡོད་ན། ངས་ང་རང་གི་གྲོགས་པོའ་ིཟླ་བོ་

ལ་འབུལ་མཚོན་དུ་འབུལ་གྱི་རེད་པ། ད་ལྟ་ནི་ངའི་སྙིང་འདིར་མེད། ཟླ་མོ་ལྟོགས་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་རང་

གིས་ང་སྙིང་མེད་པར་འཁྲིད་ནས་གང་ཡོང༌། ཆུ་སྲིན་གྱིས། དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ད་འགྲོ། ངས་ཁྱོད་རང་

ཇཱམུན་གྱི་སྡོང་པོའ་ིའགྲམ་ལ་བསྐྱལ་ཆོག ངའི་སྐྱེ་དམན་སྡུག་ཆགས་དེས། ཁྱེད་རང་གི་སྙིང་ཟ་རྒྱུ་

བྱུང་ན་དགའ་པོ་ཡོང་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་ནས་སྤྲེའུ་ཕར་ཁྲིད་པ་རེད།

 ཆུ་འགྲམ་ལ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་སྤྲེའུ་ཤིང་གི་རྩེ་ལ་མགྱོགས་པོ་འཛེགས་ནས། སྐྱེ་བ་གསར་

པ་ལེན་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་བ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྱིས་འོག་ནས། ད་ཁྱོད་རང་གི་སྙིང་མགྱོགས་པོ་ཁྱེར་ཤོག 

ཁྱོད་རང་གི་སྒྱུག་མོ་བསྒུགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ལབ་པ་ན། སྤྲེའུས་གད་མོ་བགད་ནས། ལྐུགས་པ། 

ཁ་བསླུས་པ། ཁྱོད་རང་གིས་གཟུགས་པོ་གཅིག་ལ་སྙིང་གཉིས་མེད་པ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ཁྱོད་

རང་འདི་ནས་ལོག་ཕྱིན་ན་ཡག་བགྱི་རེད། ཕྱིན་ཆད་ནམ་ཡང་ཡོང་རྩིས་མ་བྱེད་ཨཱ་ཟེར་རོ། །ཆུ་སྲིན་

ངོ་ཞེ་དྲག་ཚ་ནས། ངས་སྙིང་གཏམ་བཤད་ཁག་བྱས། ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང༌། ད་བསྐྱར་དུ་ཡིད་ཆེས་པ་

བཟོ་དགོས་བསམས་ནས། གྲོགས་པོ། ངས་རྩེད་མོ་རྩེད་ནས་ལབ་པ་ཡིན། སྐད་ཆ་འདི་ལ་ཆ་བཞག་

དགོས་མ་རེད། སྐུ་མགྲོན་བྱས་ནས་ནང་ལ་འགྲོ། ངའི་ཟླ་མོ་དགའ་པོ་བྱས་ནས་བསྒུཌ་བསྡད་ཡོད་ཟེར་

བ་དང༌། སྤྲེའུས། ཀྭ་ཡེ། སྡུག་ཆགས། ད་ང་ལ་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་རེ་བ་མ་བྱེད། ཁྱོད་རང་གི་འདོད་

པ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་སོང༌། མི་ལྟོགས་འཁྱེར་བ་ཚོ་ལ་ཡིད་བརྟན་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་ངན་ཚོའི་སྙིང་

ལ་སྙིང་རྗེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐེངས་མ་གཅིག་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་བཟོས་ཚར་ནས། ད་ངས་བསྐྱར་དུ་ཡིད་

ཆེས་བྱེད་བགྱི་རེད་བསམ་པ་མ་བྱེད། སྦལ་པ་གངྒ་དཏྟ་(xaaxnÙA)ནང་བཞིན་ང་ཡང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཀྱི་

མིན་ཞེས་ལབ་པར། དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཆུ་སྲིན་གྱིས་དྲིས་པ་དང༌།
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སྦལ་པའི་རྒྱལ་པོ་གླེན་པ་དང་སྦྲུལ།

ཁྲོན་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གངྒ་དཏྟ་(xaaxnÙA)ཟེར་མཁན་སྦལ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། 

སྦལ་པ་ཚོའི་དཔོན་པོ་རེད། ཁོ་རང་གི་དགའ་གཉེན་ཚོས་ཁོ་ལ་ཡག་པོ་མ་

བྱས་ཙང༌། ཁོ་སེམས་སྡུག་ནས་ཁྲོན་པའི་ཕྱི་ལ་ཐོན། དེ་ནས། ད་ཁོང་ཚོ་ལ་

གནོད་ལན་ངན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས་འགྲོ་དུས། སྦྲུལ་ཚང་ཞིག་

གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་སླེབས། དེའི་ནང་ལ་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཐོང་ནས། 

སྦྲུལ་ནག་པོ་འདི་ལ་རང་གི་རིགས་གཅིག་པའི་དགྲ་སྦལ་པ་ཚང་མ་བཟའ་

རུ་བཅུག ཚེར་མས་ཚེར་མ་བཏོན་པ་ནང་བཞིན། དགྲས་དགྲ་བསད་བཅུག་

དགོས་བསམས་ནས། སྦྲུལ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ། དེའི་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་སྦྲུལ་

དེའི་མིང་ལ་མཐོང་བ་དགའ་(fÁ;n“kZu)ཟེར། གངྒ་དཏྟ་ཡིས་སྐད་བཏང་པ་

དང༌། མཐོང་བ་དགའ་ཁོས། འདི་སྦྲུལ་གྱི་སྐད་ནི་མ་རེད། སུས་སྐད་བཏང་པ་

ཡིན་ནམ། སུ་ཡིན་ན་ཡང་ཡག་པོ་ཞིག་ངོ་མ་ཤེས་པར་འགྲམ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་མི་

འདུག སྦྲུལ་འཇུ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་ཡིན་འགྲོ། ངས་ཚང་གི་ནང་ནས་དྲི་དགོས་

བསམས་ནས། ང་སྐད་གཏོང་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་དུས། ལན་དུ་ང་སྦལ་པ་

གངྒ་དཏྟ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གི་སྒོ་འགྲམ་ལ་གྲོགས་པོ་བྱེད་ཁར་ཡོང་བ་ཡིན།

 སྦྲུལ་གྱིས་དེ་གོ་ནས། སྐད་ཆ་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་མ་སོང༌། མེ་དང་

རྩྭ་གྲོགས་པོ་ཡོང་ཤེས་བགྱི་མ་རེད། ང་ཁྱོད་རང་བཟའ་མཁན་དང་ཁྱོད་རང་

ངའི་བཟའ་ཆས་རེད། གསོད་མཁན་དང་གསད་བྱ་གཉིས་དགའ་པོ་ག་འདྲ་ཡོང་

ཤེས་བགྱི་རེད། སྦལ་པ་དེས། ང་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་གྱི་དགྲ་ཡིན་པ། 

ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ང་ལ་ནི་ང་རང་གི་དགའ་པོ་
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ཉེ་པོ་ཚོས་བརྙས་བཅོས་བཤད་ཙང༌། ཁོང་ཚོར་དགྲ་ཤ་སློག་རྒྱུའི་བསམ་བློས་

འདིར་ཡོང་པ་ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སྦྲུལ་གྱིས། ཁྱོད་རང་སྡོད་ས་ག་བར་

ཡོད། ཅེས་དྲིས་དུས། སྦལ་པ་གདྒ་དཏྟ་ཡིས་ཁྲོན་པའི་ནང་ལ་སྡོད་བགྱི་ཡོད་

ཅེས་ལབ་པ་རེད། མཐོང་བ་དགའ་ཡིས། རྡོ་བརྩིགས་པའི་ཁྲོན་པའི་ནང་ལ་ང་

ག་འདྲ་བྱས་ནས་འཛུལ་དགོས། དེའི་ནང་འཛུལ་པའི་རྗེས་ལ་ང་སྡོད་སའི་ཚང་

ག་འདྲ་བྱས་ནས་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཅེས་ལབ་དུས། གངྒ་དཏྟ་ཡིས་འདི་ངས་གྲ་

སྒྲིག་བྱེད་བགྱི་ཡིན། ཕ་གིར་དང་པོ་ནས་ཚང་བཟོས་བཟོས་པ་ཡོད། ཁྱོད་རང་

དེའི་ནང་ལ་བསྡད་ན། སྦལ་པ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་
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པ་རེད། མཐོང་བ་དགའ་ཁོའ་ིབསམ་པ་ལ། ང་ནི་སྦྲུལ་རྒད་པོ་ཞིག་རེད། ད་

རྒད་པོ་ཆགས་ནས་དཀའ་ལས་མེད་པར་བཟའ་རྒྱུ་རྙེད་པ་འདི་བཞག་བགྱི་མིན་

བསམས་ནས། གངྒ་དཏྟ་ཡི་རྗེས་ལ་ཕྱིན་ནས་ཁྲོན་པའི་ནང་ལ་འཛུལ། དེ་ནས་

ཁོས། ག་ལེ་ག་ལེར་ལ་གངྒ་དཏྟ་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་མཁན་ཨ་ཁུ་ཨ་ཞང་སོགས་

དགའ་པོ་ཉེ་པོ་ཚང་མ་བཟས། དེ་ནས་སྦལ་པ་ཚང་མ་རྫོགས་པ་དང་སྦྲུལ་དེས། 

གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་གི་དགྲ་ཚང་མ་ངས་མེད་པ་བཟོས་ཚར། ད་ངའི་གྲོད་ཁོག་

ག་འདྲ་བྱས་ནས་རྒྱག་པ་བྱེད་ཐུབ་བམ། ཁྱོད་རང་གིས་ང་འདིར་འཁྲིད་ཡོང་བ་

རེད། ཁྱོད་རང་གིས་ངའི་ལྟོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག་གྱིས་ཨཱ། ཞེས༌ལབ་པ་རེད།

 གངྒ་དཏྟ་ཡིས། མཐོང་བ་དགའ། ད་ང་གཉིས་ཡོང་སའི་ལམ་ག་ནས་

ཁྱོད་རང་གི་ཚང་ཡོད་ས་བར་དུ་བསྐྱལ་བགྱི་ཡིན། དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ན་འགྲིག་

བགྱི་རེད། ཅེས་ལབ་པ་དང༌། སྦྲུལ་གྱིས། དེ་ག་ནས་ཡོང་བགྱི་རེད། ཚང་དེ་

སྦྲུལ་གཞན་པས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་སྲིད། གངྒ་དཏྟ་ཡིས། ད་ག་རེ་བྱེད་

དགོས་པ་རེད། མཐོང་བ་དགས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ལ་ཁྱོད་རང་གི་དགྲ་ཚོ་ལྟོ་ཆས་

ལ་སྟེར་པ་རེད། ད་སྦལ་པ་གཞན་ཚོ་ཡང་རེ་རེ་བྱས་ནས་སྟེར་དགོས། གཞན་

མ་གཏོགས་ངས་ཁྱོད་ཚོ་ཚང་མ་སྡེབ་གཅིག་ལ་ཟས་བཞག་བགྱི་ཡིན་ཞེས་

ལབ་པ་རེད། གངྒ་དཏྟ་རང་ལས་སྟོབས་ཆེ་བའི་དགྲ་དང་གྲོགས་པོ་བྱས་ནས། 

གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང༌། རང་གིས་ལས་ཀ་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེ་

འགོ་ཚུགས། བསམ་བློ་ཞེ་དྲག་མང་པོ་འཁོར་ནས། ད་ནི་སྦལ་པ་ལྷག་མ་ཚོ་རེ་

རེ་བྱས་ནས་སྦྲུལ་གྱིས་བཟའ་རྒྱུ་རེད། ད་ཚང་མ་མེད་པ་མ་ཆགས་གོང་ལ་ཕྱེད་

ཀ་སྐྱོབ་ཐུབ་ན་ཡང་སྤྱང་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད་བསམས་ནས་བློ་ཐག་བཅད་ཀྱང༌། 

དེའི་སང་ཉིན་ནས། སྦྲུལ་གྱིས་སྦལ་པ་གཞན་པ་ཟ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། དེ་ཚོ་ཡང་

མགྱོགས་པོ་རྫོགས་པ་དང༌། མཐའ་གཞུག་དེར་ཉི་མ་གཅིག སྦྲུལ་དེས། གངྒ་

དཏྟ་ཡི་བུ་ཡ༌མུ་ནཱ་དཏྟ་(;equknÙA)ཡང་བཟས་པ་རེད། གངྒ་དཏྟ་རང་གི་བུ་ཤི་

ནས་ངུས་པ་ཁོའ་ིསྐྱེ་དམན་གྱིས་མཐོང་ནས། ད་ངུས་ནས་ག་རེ་ཡོང༌། རང་གི་
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རིགས་ཀྱི་སྤུན་ཉེ་མེད་པ་བཟོས་ཙང༌། རང་སོ་སོ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། 

རང་གི་མི་མེད་པ་ཆགས་ཚར་ནས་ད་ང་རང་ཚོ་སུས་བསྐྱབ་ཐུབ་ཟེར་རོ། །

 ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར་མཐོང་བ་དགས་གངྒ་དཏྟ་སྐད་བཏང་ནས། ཡང་

བསྐྱར་ང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་བགྱིས། སྦལ་པ་ཚང་མ་རྫོགས་ཚར་བཞག ད་ཁྱོད་

རང་གིས་ངའི་ལྟོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག་གྱིས་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། གངྒ་དཏྟས་བསམ་བློ་

ཡུན་རིང་ཙམ་བཏང་ནས། ཁོ་ལ་ཐབས་ཤིག་རྙེད་དེ། མཐོང་བ་དགའ། ཁྲོན་པ་

འདིའི་ནང་གི་སྦལ་པ་རྫོགས་པ་རེད། ད་ངས་ཁྲོན་པ་གཞན་པ་ཞིག་ནས་སྦལ་

པ་སྐད་བཏང་ནས་འདིར་འཁྲིད་ཡོང་བགྱི་ཡིན། ཁྱོད་རང་ང་བསྒུགས་ནས་སྡོད་

ཨཱ་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། སྦྲུལ་གྱིས་དེ་འགྲིག་གི་རེད་བསམས་ནས། གངྒ་དཏྟ་ལ། 
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ཁྱོད་རང་ངའི་སྤུན་སྐྱ་རེད། བྱས་ཙང་ངས་བཟའ་བགྱི་མིན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་

གིས་སྦལ་པ་གཞན་པ་ཚོ་འདིར་འཁྲིད་ཡོང་ན། ཁྱོད་རང་ངའི་པ་ཕ་ནང་བཞིན་

རྩ་བ་ཆེན་པོ་བརྩི་བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས་གངྒ་དཏྟ་ལ་སྐབས་རྙེད་ནས་ཁྲོན་པ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན། སྦྲུལ་

ཁོས་གངྒ་དཏྟ་ཉི་མ་མང་པོ་བསྒུགས་ཀྱང་མ་ཡོང་བ་དང༌། སྦྲུལ་ཁོའ་ིས་ཁུང་གི་

ཁྱིམ་མཚེས་བྱེ་མ་ཉུ་གུ་དེ་ལ། ཁྱོད་རང་གིས་ང་ལ་རོགས་པ་ཞིག་གྱིས་དང༌། 

ཁྱོད་རང་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ནས་གངྒ་དཏྟ་བཙལ་ནས། ཁོ་ལ་སྦལ་པ་གཞན་པ་མ་ཡོང་

ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་ཡོང་རོགས་གྱིས། ཁྱོད་རང་མེད་ན་ང་ཡུལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག་

ཅེས་ལབ་རོགས་གྱིས་ཞེས་མངགས་པ་ལྟར། བྱེ་མ་ཉུ་གུ་ཁོས་གངྒ་དཏྟ་ལ་

ལབ་པ་དང༌། ཁོས། མིན། ད་ང་ཁོའ་ིརྩ་ལ་འགྲོ་བགྱི་མིན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་

གི་ལྟོགས་རྔམ་པ་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད། མི་ངན་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཡོད་པ་མ་

རེད། མཐོང་བ་དགའ་ལ། ད་གངྒ་དཏྟ་ཕྱིར་ལོག་བརྒྱབ་སྟེ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་རྩིས་

མི་འདུག་ཅེས་ལབ་རོགས་གྱིས་ཟེར་རོ། །

 ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་ནས་སྤྲེའུས་ཆུ་སྲིན་ལ། ང་གངྒ་དཏྟ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་བསྐྱར་དུ་

ལོག་བགྱི་མིན་ཟེར་དུས། ཆུ་སྲིན་གྱིས། གྲོགས་པོ། འདི་འགྲིག་བགྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ལ་ངས་དྲིན་

ལན་ལོག་འཇལ་བྱས་པའི་སྡིག་བཤགས་བྱེད་བགྱི་ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ང་དང་མཉམ་དུ་མ་ཡོང་

ན། ང་ས་ཆ་འདི་གའི་སྒང་ལ་ལྟོགས་ཤི་བརྒྱབ་བགྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། སྤྲེའུས། ལྐུགས་པ་ཁྱོད་

རང་གིས་ང་ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་ནང་བཞིན་གླེན་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་པས་ཟེར་བ་ན། ཆུ་སྲིན་གྱིས། 

ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་ཟེར་ན་སུ་རེད་ཤོད་དང་ཟེར་དུས། སྤྲེའུས་ཉོན་ཨང༌། 
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བོང་བུ་ཀླད་མེད་དང་སེངྒེ༌།

 ནགས་ཚལ་མཐུག་པོ་ཞིག་ལ་སེངྒེ་འབྲུག་སྡེར་ཟེར་བ་ཞིག་དང༌། 

ཁྱི་སྤྱང་མོ་ཞིག་གཡོག་མོ་བྱས་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་བགྱི་ཡོད། ཐེངས་

ཤིག་སེངྒེ་དེ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་ཞིག་དང་འཛིངས་རྒྱུ་འཁེལ་ནས། གཟུགས་པོ་

ལ་རྨ་བཟོས། རྐང་པ་ཡང་ཆག་ནས་གོམ་པ་ཡང་སྤོ་མི་ཐུབ་པ་ཆགས། ཤིང་

ནགས་ཀྱི་རི་དྭགས་རྔོན་རྒྱག་རྒྱུའི་ཤ གས་བརླག རྔོན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་ཙང་
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སེངྒེ་དང་ཁྱི་སྤྱང་གཉིས་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ནས་ཤི་གྲབས་བྱེད་དུས། སེངྒེས་

ཁྱི་སྤྱང་ལ། ཁྱོད་རང་གིས་ཐབས་བྱས་ནས་སྲོག་ཆཌ་ཤིག་བཙལ་ནས་འདིར་

ཁྲིད་ཤོག དེ་ངའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་དུས་བསད་ནས་ང་རང་གཉིས་གྲོད་ཁོག་

མ་རྒྱག་བར་དུ་བཟའ་ཆོག་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ལྟར། ཁྱི་སྤྱང་མོ་དེས་ཤིང་ནགས་

དང་ཐག་ཉེ་སའི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་སེམས་ཅན་བཙལ་ཁར་ཕྱིན་པ་ན། དེར་

རྫིང་ཞིག་གི་འགྲམ་ལ་ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་ཟེར་མཁན་བོང་བུ་ཞིག་གིས། རྩྭ་

སོས་པ་སོས་པ་བཟས་བྱས་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། ཁོའ་ིརྩ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཨ་

ཞང༌། མ་མཇལ་རྒྱུན་རིང་སོང༌། ག་རེ་བྱས་ནས་ཤ་སྐམ་པོ་ཆགས་སོང་ངམ་

ཟེར་བར། བོང་བུས། ཚ་མོ། ངས་ག་འདྲ་ཟེར་བཤད་དགོས་པ་རེད། བདག་

པོས་སྙིང་རྗེ་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་རྡོག་ཁྲེས་བསྐུར། རྐང་པ་ཞིག་འཁྱོག་ཙམ་

བྱས་ན་ཡང༌། དེ་གར་རྒྱུག་པས་བརྡུང་རྐྱང་བྱས། རྩྭ་སྦར་ར་གང་ཡང་མ་སྟེར་

ཙང༌། ང་རང་འདིར་ཡོང་ནས་ས་འདྲེས་པའི་རྩྭ་ཟ་རྒྱུ་འཁེལ་ཙང༌། ཤ་སྐམ་དུ་

སྐམ་དུ་འགྲོ་བགྱིས། ཞེས་ལབ་པ་དང་། ཁྱི་སྤྱང་དེས། ཨ་ཞང༌། དེ་འདྲ་ཡིན་

ན། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་མརྒད་ནང་བཞིན་རྩྭ་ལྗང་ཁུ་ལྗང་རྐྱང་ཡོད་སའི་རྩྭ་ཐང་

ལ་འཁྲིད་ཆོག དེའི་འགྲམ་ལ་ཆུའི་རྫིང་གཙང་མ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། དེར་ཕྱིན་

ནས། གད་མོ་བགད། གཞས་བཏང་ནས་མི་ཚེ་བསྐྱལ་ཆོག་བགྱི་རེད་ཟེར།

 བོང་བུས། ཚ་མོ། རང་གི་སྐད་ཆ་ལྟ་བདེན་པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་

ང་ནི་གྲོང་གི་སེམས་ཅན་རེད། ཤིང་ནགས་ཀྱི་གཅན་གཟན་ཚོས་བསད་ནས་

བཟའ་བགྱི་རེད། བྱས་ཙང༌། ངས་ཤིང་ནགས་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་ཐུབ་བགྱི་

མ་རེད། ཕན་ཐོགས་མི་འདུག་ཟེར་དུས། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཨ་ཞང༌།  དེ་འདྲ་ཟེར་

དོགས་མེད། ས་ཆ་དེ་ང་ལ་དབང་བ་རེད། ང་ཡོད་པའི་རིང་ལ་ཁྱོད་རང་གི་སྤུ་

རྐང་གཅིག་ལ་ཡང་སྐྱོན་ཡོང་བགྱི་མ་རེད། ངས་ཁྱོད་རང་ནང་བཞིན་བོང་བུ་

གཞན་གསུམ་ཡང་དྷོ་བཱི་ཡི་དབང་ཡོད་འོག་ནས་ཐར་བ་བཟོས་པ་ཡིན། ཕ་

གིར་ད་ལྟ་ཡང་བོང་བུ་མོ་གསུམ་བསྡད་ཡོད། ད་ཁོང་ཚོ་གཞོན་མ་ཆགས་ཡོད། 
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ཁོང་ཚོ་ངའི་རྩ་ལ་ཡོང་ནས། ཁྱོད་རང་དངོས་གནས་ང་ཚོའི་ཨ་མ་ཡིན་ན། གྲོང་

གསེབ་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་བོང་བུ་ཁྱོ་ག་གཅིག་འཁྲིད་ཡོང་རོགས་

གྱིས་ཟེར་བྱུང༌། བྱས་ཙང་འདིའི་དོན་དག་ལ་ང་ཁྱོད་རང་གི་འགྲམ་ལ་ཡོང་བ་

ཡིན་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གི་སྐད་ཆ་ཉན་ནས། ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་ཁྱི་སྤྱང་

དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས། ཁྱི་སྤྱང་གི་རྗེས་རྗེས་ལ་ཕྱིན་ནས། 

ཤིང་ནགས་ནང་ལ་སླེབས་དུས། དེའི་བར་ལ་སེངྒེ་ལྟོགས་ནས་ཟ་རྒྱུ་ཞིག་

བསྒུགས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཙང༌། བོང་བུ་མཐོང་བ་དེ་གར་སེངྒེ་ལངས་པ་དང༌། 

བོང་བུ་བྲོས་ནས་ཕྱིན། འབྲོས་ཀྱིན་འབྲོས་ཀྱིན་ལ་སེངྒེའི་སྦར་མོ་ཁ་ཤས་ཤིག་

ཐེབས་པ་རེད། ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་སེངྒེའི་ལག་པ་ལ་མ་ཐེབས་པར་བྲོས་ཐུབ་

ཙམ་བྱུང༌། བྱས་ཙང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས་སེངྒེ་ལ། ཁྱོད་རང་གི་སྦར་མོ་ལྟ། རྦད་དེ་

ཕན་མ་ཐོགས་པ་ཆགས་ནས་བོང་བུ་ཡང་སྦར་མོའ་ིའོག་ནས་ཤོར་ན། ཁ་ཐབས་

འདི་འཁྱེར་ནས་གླང་ཆེན་ལ་འཛིང་ག་ལ་ཐུབ། ད་ངས་ཤེས་སོང་ཟེར། སེངྒེ་

ཏོག་ཙམ་ངོ་ཚ་ནས། ད་ཅི་ངས་སྦར་མཐིལ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་མེད། ཁོ་ཧོབ་དེ་བྲོས་

ཕྱིན་སོང༌། གཞན་མ་གཏོགས་གླང་ཆེན་ཡང་སྦར་མོ་འདིས་མ་རྨས་པར་བྲོས་

ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ད་འོ་ན། ཐེངས་གཅིག་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་འགྲམ་ལ་འཁྲིད་ཡོང་བགྱི་ཡིན། ད་རེས་མཆོང་

རྒྱུ་ལག་པ་ནས་མ་ཤོར་པ་གྱིས་ཨང༌། ཞེས་བཤད་པ་དང་། སེངྒེས། བོང་བུ་

ཁོ་ངའི་མིག་གི་མདུན་ནས་བྲོས་ཕྱིན་ནས། ད་ཁོ་ག་འདྲ་ཟེར་ཡོང་བགྱི་རེད། དེ་

ལས་གཞན་པ་ཞིག་བཙལ་ཤོག་ཟེར་དུས། ཁྱི་སྤྱང་མོས། ལས་ཀ་འདིའི་ཐོག་

ལ་བྱུས་གཏོགས་མ་བྱེད། དེ་ལས་ཨང་གསར་བྱས་ནས་སྡོད་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་ཁྱི་སྤྱང་དེས། བོང་བུ་དེ་བསྐྱར་དུ་ས་ཆ་དེ་གའི་སྒང་ལ་རྩྭ་ཟ་

བསྡད་པ་མཐོང་བ་རེད། བོང་བུས་ཁྱི་སྤྱང་མཐོང་བ་དེ་གར། ཝ་ཡེ། ཚ་མོ། ཁྱོད་

རང་གིས་ང་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་འཁྲིད་བྱུང༌། སྐད་ཅིག་གཅིག་ལུས་ཡོད་ན་

ངའི་སྲོག་བསྐྱལ་ཚར་བ་ཡོད། ཆག་སྒོ། ང་མཐོང་པ་དེ་གར་ཡར་ལངས། གནམ་
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ལྕགས་འདྲ་པོའ་ིསྦར་མོ་ངའི་སྒལ་པའི་སྒང་ལ་རྒྱག་མཁན་དེ། གཅན་གཟན་སུ་

ཟེར་མཁན་དེ་རེད། ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས་གད་མོ་བགད་ནས། ཨ་

ཞང་ཁྱོད་རང་ནི་ཁྱད་མཚར་ལ་ཨང༌། བོང་བུ་མོས་ཁྱོད་རང་མཐོང་མ་ཐག་

འཐམ་དགོས་བསམ་ནས་ལངས་པ་དང༌། ཁྱོད་རང་དེ་ནས་བྲོས་ཕྱིན། མོས་

ཁྱོད་རང་ལ་དགའ་པོ་བྱས་ནས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་རེད། ཁྱོད་རང་མེད་ན་མོ་

ལྟོ་ཆས་མ་བཟས་པར་ཤི་རྒྱུ་རང་རེད། ང་ལ་ཡང་ཨམ་ཆོག་རིང་པོ་ངའི་ཁྱོ་ག་

ལ་མ་བྱུང་ན། ང་མེ་ལ་མཆོང་ནས་ཤི་ཡི་ཡིན་ཟེར་བགྱི། བྱས་ཙང༌། ད་སྡུག་

པོ་ཞེ་དྲག་མ་ཐོངས། སྐྱེ་དམན་བསད་པའི་སྡིག་པ་ཁྱོད་རང་ལ་ཡོང་བགྱི་རེད། 
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འགྲོ་འགྲོ་༌༌༌༌ ངའི་མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐོངས། ཟེར་ནས་ཁ་སྙན་པོ་བཤད་པར་བརྟེན་ཁྱི་

སྤྱང་གི་ཁ་ལ་ཉན་ནས། བོང་བུས་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་ཡང་བསྐྱར་ཤིང་ནགས་ཀྱི་

ཕྱོགས་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཕ་གིར་སླེབས་པ་དེ་གར་སེངྒེ་ཁོའ་ིསྒང་ལ་མཆོངས། 

ཁོ་བསད་ཚར་བ་དང་ཤ་དེ་ཁྱི་སྤྱང་ལ་བསྲུང་བཅུག་ནས། སེངྒེ་ཆུ་རྫིང་ལ་

གཟུགས་པོ་བཀྲུ་ཁར་ཕྱིན་ནས་ཏོག་ཙམ་འགོར་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་ལྟོགས་

དྲགས་ནས་བོང་བུའི་ཨམ་ཆོག་དང་སྙིང་བཀོག་ནས་བཟས་བཞག་པ་རེད། དེ་

ནས་སེངྒེས་འདོན་པ་བཏོན། མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ལོག་ཡོང་དུས། བོང་བུའི་

ཨམ་ཆོག་དང་སྙིང་ཡང་བཏོན་བཞག་པ་མཐོང་ནས། སེངྒེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས། 

ཀྭ་ཡེ།  སྡིག་ཅན། ཁྱོད་རང་གིས་འདིའི་ཨམ་ཆོག་དང་སྙིང་བཟས། ལྟོ་ཆས་ཁ་

འཕྲོ་ཟོས་ནས་ག་རེ་བྱེད་བགྱི་ཡིན་པས་ཟེར་བར། ཁྱི་སྤྱང་མོས། སྦྱིན་བདག་དེ་

འདྲ་མ་གསུངས། ཁོ་ལ་ཨམ་ཆོག་དང་སྙིང་ཟེར་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་

ག་རང་གིས་ཐེངས་ཤིག་ཕར་ཕྱིན་ན་ཡང༌། ཡང་བསྐྱར་ཚུར་ཡོང་བ་རེད། ཅེས་

ལབ་པ་དང༌། སེངྒེ་ཁྱི་སྤྱང་མོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས། གཉིས་ཀས་བགོ་བཤའ་

བརྒྱབ་ནས་བོང་བུའི་གསོལ་ཚིགས་བཟས་སོ། །

 སྒྲུང་འདི་བཤད་ཚར་བ་དང་སྤྲེའུས་ཆུ་སྲིན་ལ། ལྐུགས་པ། ཁྱོད་རང་གིས་ང་བསླུ་དགོས་

བསམ་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། རང་མཐོང་ཆེ་དྲགས། གཏམ་འདོད་ཚ་དྲགས་ནས་སྐད་ཆ་དངོས་

གནས་ཁ་ནས་ཤོར་པ་རེད། གཡུལ་ངོར་བརྟན་པ་ཟེར་མཁན་རྫ་མ་བཟོ་མཁན་ཞིག་རང་མཐོང་ཆེ་

དྲགས་ནས། ང་སྤྱང་ཤོས་ཡིན་བསམས་ནས་སྐད་ཆ་དངོས་གནས་བཤད་ཁག་བྱས་པས། རྒྱལ་

པོས་གོ་ས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་པ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་གྱིས། གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་

ཞེས་དྲིས་པར། སྤྲེའུས་བཤད་པ།༌༌༌༌༌༌
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རྫ་མཁན་གཡུལ་ངོར་བརྟན་པ།

  ཡུ་དྷིཥྛར་(;qfÄ’Bj)ཏེ་གཡུལ་ངོར་བརྟན་པ་ཞེས་པའི་རྫ་ཁོག་བཟོ་

མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་མ་གཅིག་རྫ་ཁོག་ཆག་དུམ་གི་དཀྱིལ་ལ་རིལ་

ནས་རྫ་ཧྲུག་རྣོ་པོ་ཞིག་དཔྲལ་ཀོ་ལ་ཟུག་ནས་རྨ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས། ཁྲག་
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མང་པོ་ཐོན། རྨ་གཏིང་རིང་པོ་བཟོས་ནས་སྨན་བཅོས་བྱས་ན་ཡང་མ་ཕན་

པར་རྨ་ཆེ་རུ་ཕྱིན། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ་གཞི་ནས་དྲག་ན་ཡང༌། དཔྲལ་

ཀོ་ལ་རྨ་རྗེས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། གང་མཚམས་ཤིག་ལ་ལུང་པ་དེར་

མུ་གེ་བྱུང་ནས། འཚོ་བའི་དོན་དུ་ཁོ་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན། དེར་རྒྱལ་

པོ་ཞིག་གི་དམག་མི་ལ་འཛུལ་པ་དང༌། རྒྱལ་པོ་དེས་ཉི་མ་གཅིག་ཁོའ་ིདཔྲལ་

ཀོའ་ིརྨ་རྗེས་དེ་མཐོང་ནས། མི་འདི་ཏན་ཏན་དཔའ་བོ་ཞིག་རེད། དམག་ལ་

དགྲ་དང་མཉམ་དུ་འཛིངས་ནས་རྨས་པ་འདྲ་བསམས་ནས། དམག་དཔོན་གྱི་

གོ་ས་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་བསྐོས་པ་རེད། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་དང་དམག་དཔོན་གཞན་

པས་ཁོ་ཁོང་རང་ཚོ་དང་མཉམ་པ་མཐོང་ནས་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ན་ཡང༌། རྒྱལ་

པོ་ལ་ཞེད་ནས་གང་ཡང་ལབ་ནུས་བགྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།  

 དེ་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ་རྒྱལ་པོ་དམག་ས་ལ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་

ནས། གླང་ཆེན་ཚོའི་སྒང་ལ་སྒྲོམ་བཀལ། རྟ་ཚོ་ལ་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོའ་ིགཉའ་

ཤིང་བརྒྱབ། དམག་དུང་བཏང་ནས་དམག་གྲ་སྒྲིག་རྒྱུའི་བརྡ་བཏང་པའི་སྐབས་

དེར། རྒྱལ་པོས་སྐབས་ལ་བབས་ཙང༌། རྫ་མཁན་གཡུལ་ངོར་བརྟན་པ་ལ་

དཔའ་བོ་ཁྱེད་རང་གི་དཔྲལ་ཀོའ་ིརྨ་རྗེས་ཆེན་པོ་འདི། དམག་ས་གང་དང་དགྲ་

སུ་དང་འཛིང་དུས་བྱུང་ངམ། ཞེས་དྲིས་དུས། རྫ་མཁན་ཁོས། ད་རྒྱལ་པོ་དང་

ནང་ཚགས་ཉེ་པོ་འདི་འདྲ་ཆགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ལ་སྐད་ཆ་དངོས་གནས་བཤད་

བཞག་ན། དེ་སེམས་ལ་འབབ་བགྱི་རེད་བསམས་ནས། ཁོས་ང་ནི་རྫ་མཁན་

གྱི་རིགས་ཡིན། འདི་མཚོན་ཆ་ཐེབས་ནས་བཟོས་པའི་རྨ་རྗེས་མ་རེད། ཉི་མ་

གཅིག་ངས་ཨ་རག་བཏུངས་ནས་ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེ་བྱས་ནས་ཁང་པའི་ཕྱི་ལ་འགྲོ་

དུས། ནང་ལ་རང་དགར་བཞག་པའི་རྫ་ཁོག་ལ་རྐང་པ་ཐོགས་ནས་རིལ། རྫ་

ཧྲུག་ཆག་དུམ་རྣོ་པོ་ཞིག་དཔྲལ་ཀོ་ལ་ཟུག་པའི་རྨ་རྗེས་རེད་ཟེར་བ་ན། སྐད་ཆ་

དེ་གོ་ནས་རྒྱལ་པོ་ངོ་ཚ། ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་འདར་གྱིན་འདར་གྱིན་ལ། ཁྱོད་

རང་གིས་ང་མགོ་བསྐོར་ནས་གོ་ས་མཐོ་པོ་འདི་འདྲ་ལེན་ནས་བསྡད། ད་ལྟ་རང་
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ངའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱུགས་ཞེས༌ལབ་དུས། གཡུལ་ངོར་བརྟན་པས། དགོངས་

དག་ཐུགས་བདེན། ང་དམག་ས་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིདོན་དག་ལ་སྲོག་བློས་

བཏང་ནས་འཛིང་གི་ཡིན། ང་དམག་རྩལ་མཁས་ལོས་འདུག་གཟིགས་རོགས་

གནང་ཞུས་ན་ཡང༌། རྒྱལ་པོས་མ་ཉན་པར་ཁོ་ལ། ཁྱོད་རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཚང་

མ་ཡོད་བགྱི་རེད། དཔའ་བློ་ཁོག་ཡོད་བགྱི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་རང་རྫ་

ཁོག་བཟོ་མཁན་སོང་ཙང༌། རིགས་འདི་དཔའ་བློ་ཁོག་ཡོད་པའི་རིགས་མ་རེད། 

ཁྱོད་རང་སེངྒེས་གསོས་པའི་ཁྱི་སྤྱང་གི་པུ་གུ་དང་གཅིག་པ་རེད་ཅེས་བཤད་

པ་དང༌། ཁོས་དྲིས་པ་དང་རྒྱལ་པོས།  

སེངྒེས་གསོས་པའི་ཁྱི་སྤྱང་།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སེངྒེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཡོད། སེངྒེ་དེ་ལ་སེང་ཕྲུག་

གཉིས་སྐྱེས་པ་ན། སེངྒེ་ཕོ་དེས་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་རི་དྭགས་བསད་ནས་

འཁྱེར་ཡོང༌། གཉིས་ཀས་མཉམ་དུ་བཟས་ནས་གྲོད་ཁོག་འགྲངས་པ་བྱས། ཉི་

མ་གཅིག་སེངྒེས་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་ཕྱི་པོ་བར་དུ་བཙལ་ན་ཡང༌། རྔོན་བརྒྱབ་

མ་ཐུབ་པར་ལག་པ་སྟོང་པར་ལོག་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ། ལམ་ག་ལ་ཁྱི་སྤྱང་གི་

པུ་གུ་ཞིག་རྙེད། དེ་ལ་བལྟས་ནས་སྙིང་རྗེ་ནས། དེ་ཁོ་རང་གི་ཁ་ལ་ཡག་པོ་

བྱས་ཁྱེར་ནས་ནང་ལ་ཡོང༌། སེངྒེ་མོ་དེའི་མདུན་ལ་བཞག་ནས། སྙིང་སྡུག་དེ་

རིང་བཟའ་ཆས་གང་ཡང་རྙེད་མ་བྱུང༌། ཚུར་རྙེད་པའི་ཁྱི་སྤྱང་གི་པུ་གུ་འདི་ངས་

གསོན་པོ་ལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་ན། འདི་བཟས་

ནས་འགྲིག་པ་གྱིས། སང་ཉིན་རི་དྭགས་གཞན་པ་འཁྱེར་ཡོང་ཟེར་དུས་སེངྒེ་

མོ་དེས། སྙིང་སྡུག པུ་གུ་རེད་བསམས་ནས་ཁྱོད་རང་གིས་མ་བསད་པ་དེ། 

ངས་འདི་བསད་ནས་ཟ་མི་ནུས། འདི་ངའི་པུ་གུ་གསུམ་པ་དེ་ཡིན་བསམས་
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ནས་གསོ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་ཁྱི་སྤྱང་གི་པུ་གུ་དེས་ཉིན་ལྟར་སེངྒེ་མོའ་ིའོ་མ་འཐུང་ནས། 

སྟོབས་ཆེན་པོ་ཆགས། སེང་ཕྲུག་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་ནས་བསྡད། 

སེངྒེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་པུ་གུ་གསུམ་ཆར་ལ་བྱམས་སྐྱོང་གཅིག་པ་བྱེད་བགྱི་

ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་ཞིག་ཡོང་བ་མཐོང་པ་

དང༌། སེང་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས་ངར་སྒྲ་བསྒྲགས་ནས། གླང་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་

དུས། ཁྱི་སྤྱང་གི་བུ་དེས། ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་འདི་འདྲ་མ་བྱེད་ཟེར་བཀག་ནས། 

འདི་ང་རང་ཚོའི་རིགས་ཀྱི་དགྲ་རེད། འདིའི་འགྲམ་ལ་མ་འགྲོ། དགྲ་ནས་རྒྱང་

རིང་པོར་བསྡད་ན་ཡག་བགྱི་རེད་ཟེར༌ནས། ཚང་གི་ཕྱོགས་ལ་བྲོས་པ་དང༌། 
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སེང་ཕྲུག་གཉིས་པོ་ཡང་བློ་ཁོག་ཆག་ནས་ལོག་ཡོང་བ་རེད། ནང་ལ་སླེབས་

ནས་སེང་ཕྲུག་གཉིས་ཀྱིས། ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཁྱི་སྤྱང་གི་པུ་གུ་ཁོ་བྲོས་ཕྱིན་སོང༌། 

ཁོ་ལ་བློ་ཁོག་མི་འདུག་ཅེས་འཕྱ་ལད་བརྒྱབ་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གི་བུ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་

ཞེ་དྲག་ལངས་ནས། མིག་དམར་པོ་ཆགས། མཆུ་ཏོ་འདར་ཕྲུག་ཕྲུག་བྱས་ནས་

སྡུག་རིགས་ངན་ཚད་ཚང་མ་བཤད་དུས། སེངྒེ་མོ་དེས་ཁོ་ཁུག་ཁུག་ཅིག་ལ་

ཁྲིད་ནས། སྐད་ཆ་ སྡུག་ཆགས་འདི་འདྲ་བཤད་ན་ཡག་པོ་མ་རེད། ཁོང་གཉིས་

ཁྱོད་རང་གི་སྤུན་ཆུང་བ་རེད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་གཡོལ་ནས་བསྡད་ན་

ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བཤད་ནས། ཁྱི་སྤྱང་གི་བུ་ལ་སེངྒེ་མོ་དེས་བསླབ་བྱ་ག་

ཚོད་བྱས་ན་ཡང༌། ཁོ་ད་དུང་འབར་ནས། ཁོང་གཉིས་ང་ལ་འཕྱ་ལད་རྒྱག་ཁག་
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བྱས་ན་ཡང༌། ང་ཁོང་གཉིས་དང་བློ་ཁོག་ཆེ་ཆུང༌། རིག་པ་ཡག་ཉེས། མཁས་

ལོས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ཡིན། ད་དུང་ང་ལ་གྱོད་བགོད་རྒྱག་ཁག་བྱས། ངས་

ཁོང་གཉིས་དང་ཚད་ནས་བསད་བཞག་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌། དེ་གོ་ནས་སེངྒེ་

མོ་དེས་གད་མོ་བགད་ཀྱིན་བགད་ཀྱིན་ལ། ཁྱོད་རང་བློ་ཁོག་ཆེན་པོ་ལོས་ཡིན། 

མཁས་པ་རེད། མཛེས་པོ་ཡང་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། ཁྱོད་རང་སྐྱེ་སའི་རིགས་

དེས། གླང་ཆེན་གསད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ངས་ཁྱོད་རང་ལ་སྐད་ཆ་དངོས་

གནས་བཤད་བགྱི་ཡིན། ཁྱོད་རང་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁྱི་སྤྱང་གི་པུ་གུ་རེད། 

ངས་ཁྱོད་རང་ལ་འོ་མ་སྟེར་ནས་གསོས་པ་ཡིན།

 ཁྱོད་རང་དང་པོ་ག་ནས་ཡོང་པ་དེ་ཤེས་དགོས། ཁྱོད་རང་འདི་

ནས་བྲོས་ནས་རང་གི་རིགས་དང་འདྲེས་ནས་སྡོད། གཞན་ཁྱོད་རང་ལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡག་ཡོད་མ་རེད། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། ཁོ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་ཁྱི་

སྤྱང་གི་དཀྱིལ་ལ་ལོག་གོ  །

 ཞེས་བཤད་ནས། རྒྱལ་པོས། ད་ཁྱོད་རང་རྫ་མཁན་ཡིན་པ་དེ་རྒྱལ་

སྲས་དང༌། མི་གཞན་པས་མ་ཤེས་གོང་ལ་བྲོས་ཕྱིན་པ་ཡག་བགྱི་རེད། དེ་མིན་

ཁོ་ཚོས་བསད་ཡོང༌། འདི་ནས་བྲོས་རྒྱུགས་ཟེར་མ་ཐག་ཏུ། རྫ་མཁན་བྲོས་སོ། །

 དེ་ནས་སྤྲེའུས་ཆུ་སྲིན་ལ། ཨེ།  སྡུག་ཆགས་ཁྱོད་རང་གིས་སྐྱེ་དམན་གྱི་ཁ་ལ་ཉན་ནས་ང་

བསླུས་པ་རེད། སྐྱེ་དམན་གྱི་ཁ་ལ་ཉན་ན། བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་རང་གི་སྐྱེ་དམན་ལ་ཧ་ཅང་བྱམས་པོ་བྱས་

ན་ཡང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་དེས་མི་རྐང་ཀྱོག་ཅིག་ལ་དགའ་པོ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རེད་ཟེར་བར། ཆུ་སྲིན་གྱིས་

དེ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་སྤྲེའུས།
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བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མེད་པའི་བུད་མེད།

 གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་ཁྱོ་ཤ ག་གཉིས་ཡོད། བྲམ་ཟེ་དེས་རང་གི་

ཆུང་མ་ལ་བརྩེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་བགྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་

བྲམ་ཟེ་དེའི་སྤུན་ཉེ་ཚོ་དང་སྤྱོད་པ་མ་མཐུན་པ་བྱས། ནང་མི་ཚོ་དང་ཉིན་ལྟར་
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རྩོད་པ་ཤོར་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། བྲམ་ཟེ་དེ་འཁྲུག་རྩོད་དེ་ནས་ཐར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། 

ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚང་མ་བཞག་ནས་ཆུང་མ་དང་མཉམ་དུ་ལུང་པ་ཐག་རིང་

པོ་ཞིག་ལ་ཕྱིན། ཁོ་རང་གཉིས་གཅིག་པུ་ཁྱིམ་ཚང་ཟིན་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ཐག་

གཅོད་བྱས། འགྲུལ་ལམ་ཐག་རིང་པོ་བྱས། ཤིང་ནགས་ཤིག་ལ་སླེབས་དུས་

བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་ཁ་ཞེ་དྲག་སྐོམ་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་དེ་ཆུ་བཙལ་ཁར་འགྲོ་དུས། ཆུ་

ཐག་རིང་པོ་ལ་ཡོད་ཙང་ཏོག་ཙམ་འགོར། ཆུ་ཁྱེར་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས། བྲམ་

ཟེ་མོ་དེ་ཤི་ཚར་བ་མཐོང༌། བྲམ་ཟེ་ཁོ་ནི་སེམས་སྡུག་ནས་སྐྱབས་གནས་ལ་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་དུས། ནམ་མཁའ་ནས། བྲམ་ཟེ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་གི་ཚེ་ཕྱེད་

ཀ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ན། བྲམ་ཟེ་མོའ་ིསྲོག་འཚོ་བགྱི་རེད་ཟེར་བའི་སྒྲ་ཞིག་གོ་

ནས། བྲམ་ཟེས་ལམ་སང་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་བསྐྱར་དུ་སྲོག་

སོས། ཁོང་གཉིས་མུ་མཐུད་ནས་འགྲུལ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་དུས། དེ་ནས་ཐག་

རིང་ཙམ་ཞིག་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཐུག་པ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་དེའི་གླིང་གའི་ནང་ལ་

སླེབས་ནས་བྲམ་ཟེ་དེས། སྙིང་སྡུག ཁྱོད་རང་འདིར་སྡོད་ཨཱ། ངས་ད་ལྟ་རང་

ལྟོ་ཆས་ཤིག་འཁྱེར་ཡོང་ཟེར། བྲམ་ཟེ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་མོ་གཅིག་པུ་བསྡད་

པའི་སྐབས་དེར། གླིང་ཁ་དེའི་ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དེར་མི་རྐང་ཀྱོག་ཡིན་པ་ལ། 

གཞོན་པ་བལྟ་བཟོ་དོད་པོ་དང་སྐད་སྙན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་དེས་

གད་མོ་བགད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། མི་དེས་ཀྱང་གད་མོ་བགད་ནས་སྐད་ཆ་

བཤད། གཉིས་ཆར་ཕར་ཚུར་འདོད་པར་འགྲོ་པོ་བྱུང་ནས། ཁོང་གཉིས་ཀས་

མི་ཚེ་གཅིག་གི་རིང་གང་མཉམ་དུ་སྡོད་རྒྱུའི་མནའ་བསྐྱལ། 

 བྲམ་ཟེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ལྟོ་ཆས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་བ་དང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་དེས། 

མི་རྐང་ཀྱོག་འདི་ཡང་གྲོད་པ་སྟོང་པ་རེད། ཁོ་ལ་ཡང་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ནས་

སྟེར་དང་ཟེར། དེ་ནས་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་དུས། བྲམ་ཟེ་མོ་དེས་བྲམ་ཟེ་ལ། མི་

རྐང་ཀྱོག་འདི་ཡང་མཉམ་དུ་འཁྲིད་རོགས་གྱིས། ལམ་ག་ལ་ནི་འཁྱོལ་འགྲོ་བགྱི་

རེད། ཁྱོད་རང་ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་གཅིག་པུར་ལུས་ན། སྐད་ཆ་བཤད་
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རོགས་མེད་ཙང༌། མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ས་ཡོང་བགྱི་རེད། ཅེས་

ལབ་པ་དང་། བྲམ་ཟེས། ང་རང་གཉིས་ཀྱི་རྡོག་ཁྲེས་བཀྱག་རྒྱུར་དཀའ་ལས་

འདི་འདྲ་ཡོད་དུས། མི་འདི་ག་འདྲ་བྱས་ནས་བཀྱག་དགོས་ཟེར་བ་དང༌། བྲམ་ཟེ་

མོས། ཁོ་སྨྱུག་སྒྲོམ་ནང་ལ་བཞག་ནས་ང་རང་གིས་འཁྱེར་ཆོག་ཟེར། བྲམ་ཟེས་

སྐྱེ་དམན་གྱི་སྐད་ཆ་ཉན་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཐག་རིང་ཙམ་ཕྱིན་ནས། 

བྲམ་ཟེ་མོ་དང་རྐང་ཀྱོག་གཉིས་ཁ་མཐུན་ནས། བྲམ་ཟེ་མགོ་བསྐོར་ནས་ཁྲོན་

པའི་ནང་ལ་གཡུགས། ཁོ་ཤི་ཡོད་ཤག་བྱས་ནས་གཉིས་ཀ་ཕྱིན་པ་རེད། གྲོང་

ཁྱེར་གྱི་ས་མཚམས་ལ་གཞུང་གི་ལམ་ཁྲལ་སྡུད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་



167

ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གི་མི་ཚོས་བྲམ་ཟེ་མོ་དེའི་ལག་པ་ནས་སྨྱུག་སྒྲོམ་དེ་ཨུ་

ཚུགས་བྱས་ནས་འཕྲོག དེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་དེའི་ནང་མི་རྐང་ཀྱོག་ཅིག་སྦས་

ཡོད་ཙང༌། དེའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུས། རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་མོ་ལ་དྲིས་པ་

དང༌། མོས། འདི་ངའི་ཁྱོ་ག་ཡིན། ངའི་སྤུན་ཉེ་ཚོ་དང་མ་འཆམ་པར་ང་གཉིས་

ལུང་པ་བཞག་རྒྱུ་འཁེལ་བྱུང༌། ཞེས་བཤད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་ཁོ་རང་གི་ལུང་

པ་ལ་སྡོད་ཆོག་པའི་བཀའ་ཡང་གནང་ངོ༌། །

 དེ་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་ལ། བྲམ་ཟེ་ཁོ་མི་ཡག་པོ་ཞིག་གིས་ཁྲོན་

པ་ནས་བཏོན་ནས། བྲམ་ཟེ་དེ་ཡང་རྒྱལ་ས་དེ་རང་ལ་སླེབས་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་

མོས་རང་གི་ཁྱོ་ག་མཐོང་པ་དང༌། མོས་རྒྱལ་པོ་ལ་འདི་ངའི་ཁྱོ་གའི་དགྲ་རེད། ཁོ་

འདི་ནས་རྒྱང་འབུད་གཏང་དགོས། ཡང་མིན་ན་གསོད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་

པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་ཁོ་གསད་རྒྱུའི་བཀའ་བཏང་པ་རེད། བྲམ་ཟེས་རྒྱལ་པོའ་ི

བཀའ་གོ་ནས། རྒྱལ་པོ་མཁྱེན། སྐྱེ་དམན་འདིས་ངའི་ཅ་ལག་གཅིག་ཁྱེར་སོང༌། 

དེ་ང་ལ་སྤྲད་བཅུག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་མོ་ལ། ལྷ་

མོ། ཁྱོད་རང་གིས་ཁོའ་ིརྩ་ནས་ག་རེ་ཁྱེར་ཡོད་ནའང་ཕར་སྤྲོད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། 

མོས། ངས་གང་ཡང་ལེན་མེད་ཟེར་དུས། བྲམ་ཟེས་དྲན་གསོ་བཏང་ནས། ཁྱོད་

རང་གིས་ངའི་ཚེ་ཕྱེད་ཀ་བླངས་པ་རེད། ལྷ་ཚང་མ་འདིའི་དཔང་པོ་རེད་ཅེས་

ཟེར་བ་དང༌། བྲམ་ཟེ་མོ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞེད་ནས་ཚེ་ཕྱེད་ཀ་ཕྱིར་སློག་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ལ་ཤི་བ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཡ་མཚན་ནས་འདི་ཅི་འདྲ་ཡིན་

ནམ་ཟེར་བར་བྲམ་ཟེ་དེས་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་རྒྱལ་པོ་ལ་བཤད་དོ། །

 དེ་ནས་སྤྲེའུས་ཆུ་སྲིན་ལ། ཁྱོད་རང་ཡང་ཝར་རུ་ཅི་(ojjqfp)ནང་བཞིན་སྐྱེ་དམན་གྱི་

གཡོག་པོ་ཆགས་པ་རེད། ཉོན་ཨང༌། ཞེས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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བཟའ་ཟླའི་བཀའ་ལ་བརྩི་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་བློན་གཉིས།

  རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་ཞིང༌། སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་

པོ་དགའ་བོ་ཟེར་མཁན་དེས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས། ཁོའ་ིདཔའ་མཛངས་ཀྱི་སྙན་

གྲགས་ནི་ཕྱོགས་ཚང་མ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང༌། རྒྱལ་པོ་ཚང་མས་ཁོའ་ི

བཀའ་ལ་བརྩི་བགྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྲིད་ནི་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་བར་དུ་ཁྱབ། དེའི་བློན་

པོ་ཝར་རུ་ཅི་ནི་བསྟན་བཅོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་

པོ་དང༌། ཁོའ་ིབཟའ་ཟླ་ནི་གཤིས་ཀ་ཞེ་དྲག་རྩུབ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་
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མོ་བརྩེ་དུང་གི་ཐོག་ལ་ཁྲོས་ཏེ། དེ་འདྲ་མིན་ཟེར་བཤད་ན་ཡང༌། མོས་མ་ཉན་

པ་དང༌། ཝ་ར་རུ་ཅིས། སྙིང་སྡུག་མ། ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་ཆེད་དུ་ངས་ག་རེ་

ཡིན་ནའང་བྱེད་རྒྱུར་ཨང་གསར་ཡོད། སྐུ་མཁྱེན་ཟེར་བར། ཟླ་མོས། ཡག་པོ་

བྱུང༌། ངས་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ཁྱོད་རང་སྐྲ་བཞར་ནས་མགོ་བོ་ངའི་རྐང་པ་

ལ་གཏུགས་ན། ངས་ངོས་ལེན་བགྱི་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཝར་རུ་ཅིས་དེ་

རང་བྱས་ཏེ་མོ་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། 

 ཡང་སྐབས་དེ་རང་དུ་རྒྱལ་པོ་དགའ་བོའ་ིབཙུན་མོ་ཡང་ཁྲོས་པའི་

སྐབས། རྒྱལ་པོ་དགའ་བོས། སྙིང་སྡུག་མ། ཁྱོད་རང་མ་སྐྱིད་པ་བྱུང་ན། དེ་ང་ལ་

ཤི་བའི་ཉེས་པ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག ཁྱོད་རང་སྐྱིད་པོ་ཡོང་ཐབས་ལ། ག་རེ་

བྱེད་དགོས་ཟེར་ན་ཡང་ཚང་མ་བྱེད་བགྱི་ཡིན། ང་ནི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད། ང་ལ་བཀའ་

གཏོང་རོགས་གྱིས་ཟེར་བ་དང༌། དགའ་བོའ་ིབཙུན་མོས། འ་ོན། ངས་ཁྱོད་རང་གི་

ཁ་ལ་སྲབ་བཀོན་ནས་སྒལ་པར་བཞོན། ཁྱོད་རང་གིས་རྟ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་

འགྲོས་བརྒྱབ་ན། འདིས་ང་འདོད་པ་ཁེངས་པ་དང་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོང་བ་འདུག་

ཟེར། རྒྱལ་པོས་ཀྱང༌བཙུན་མོས་གང་འདོད་པ་ལྟར་བྱས་སོ།  །ཉི་མ་རྗེས་མ་དེར། 

ཞོགས་ཁས་སྔ་པོ་ཝར་རུ་ཅི་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལ་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱལ་པོས། བློན་

པོ། དུས་བཟང་ག་འདྲ་གཅིག་གི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་རང་གི་སྐྲ་བཞར་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་

དྲིས་པ་དང༌། དེའི་ལན་ལ་ཝར་རུ་ཅིས། རྒྱལ་པོ། ངས་ཁྱོ་གའི་ཁ་ལ་སྐྱེ་དམན་

གྱིས་སྲབ་གཡོགས་ནས། ཁྱོ་གས་རྟའི་འགྲོས་བརྒྱབ་པའི་དུས་བཟང་གི་ཉིན་མོར་

སྐྲ་བཞར་པ་ཡིན། ཞེས་བཤད་ནས་རྒྱལ་པོ་ངོ་ཚ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་ངོ༌། ། 

 སྤྲེའུས་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་ནས་ཆུ་སྲིན་ལ། ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་རང་སྐྱེ་དམན་གྱི་

གཡོག་པོ་བྱས་ཏེ། ཝར་རུ་ཅི་ནང་བཞིན་ལོང་བ་ཆགས་ནས། མོའ་ིཁ་ལ་ཉན་ནས་ང་བསད་ཁར་

ཡོང༌། ཡིན་ན་ཡང༌། ངང་པ་ནང་བཞིན་སྐད་ཆ་མང་དྲགས་ནས་སྙིང་གཏམ་ཁ་ནས་ཤོར། བ་གུ་ལཱ་

ཁ་ཉུང་ཉུང་སོང་ཙང་ཁེ་བཟང་རག་པ་ལྟར། སྐད་ཆ་ལ་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན་བོང་བུས་གཟིག་གི་

པགས་པ་གྱོན་ན་ཡང་རང་གི་སྲོག་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྱིས་དྲིས་དུས། 

སྤྲེའུས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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གཟིག་ལྤགས་གྱོན་པའི་བོང་བུ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་ཁྲུས་མཁན་ཞིག་ལ་བོང་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དྷོ་བཱི་དེ་ལ་

རྩྭ་མ་རྙེད་ཙང་བོང་བུ་སྐྱོ་པོ་ཆགས་པ་རེད། དེའི་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ། 

ཁྲུས་མཁན་ཁོ་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འགྲོ་དུས། གཟིག་ཤི་བའི་རོ་ཞིག་རྙེད། 

ཁོས་དེའི་པགས་པ་བཤས་ནས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁོའ་ི

བསམ་བློར། པགས་པ་འདི་བོང་བུ་འདི་ལ་གཡོགས་ནས་ཞིང་ཁའི་སྒང་ལ་

བཏང་ན། ཞིང་སྲུང་བས༌འདི་གཟིག་རེད་བསམས་ཏེ་ཞེད་ནས་ཁོ་ལ་གནོད་

བསྐྱལ་རྩིས་བྱེད་བགྱི་མ་རེད། ད་ཐབས་ཤེས་རྙེད་སོང་བསམས་པ་རེད། 
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 དྷོ་བཱི་ཁོས་བསམས་པ་ནང་བཞིན། དགོང་ལྟར་རེ་བཞིན་བོང་བུ་

དེ་ལ་གཟིག་ལྤགས་གཡོགས་ནས་ཞིང་ཁ་ལ་བཏང༌། བོང་བུས་མཚན་སྒང་

རྩྭ་བཟས་པའི་རྗེས་ལ་སྔ་དྲོ་ཚུར་ལོག་ཡོང་བགྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང༌། ཉི་མ་

གཅིག་བོང་བུ་དེས་བོང་བུ་མོ་ཞིག་གི་སྐད་གོ་བ་དང༌། ཁོས་རང་དབང་མེད་

པར་ཨོ་ངར་བརྒྱབ་འགོ་བཙུགས། དེ་ཞིང་སྲུང་བས་ཤེས་ནས་གཟིག་ལྤགས་

གྱོན་པའི་བོང་བུ་ཁོ་ཚོད་མེད་བརྡུངས་ནས་ཤི་བ་རེད། ཁ་སྡོད་མ་ཚུགས་

ཙང་སྲོག་བསྐྱལ་པ་རེད།

 ཅེས་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། ཆུ་སྲིན་ཁོའ་ིཁྱིམ་མཚེས་ཤིག་ཡོང་ནས། ཁོ་ལ། ཁྱོད་རང་

གི་སྐྱེ་དམན་ནི་ཁྱོད་རང་ཨེ་ཡོང་བསམ་ནས་སྒུག དེ་གའི་ངང་ནས་ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་ཚར་འདུག་ཟེར་

ལན་བསྐྱལ་པ་རེད། དེ་གོ་ནས་ཆུ་སྲིན་ཁོ་སེམས་པ་སྐྱོ་ནས་སྤྲེའུ་ལ། ཚིག་པ་མ་ཟ། ད་ནི་ང་སྐྱེ་དམན་

དང་བྲལ་ནས་མྱ་ངན་ལ་ཚུད་སོང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སྤྲེའུ་གད་མོ་བགད་ནས། ཁྱོད་རང་སྐྱེ་དམན་གྱི་

གཡོག་པོ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་བགྱི་ཡོད། དེ་ཡིན་པའི་རྟགས་འདི་རང་རེད། ལྐུགས་པ། སྐྱེ་དམན་སྡུག་

ཆགས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཤི་ན་སྐྱིད་པོ་ཐོངས།  སྡུག་བསྔལ་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། འདི་འདྲའི་སྐྱེ་དམན་

ནི་ཁྱོ་ག་ལ་དུག་དང་གཅིག་པ་རེད། ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡིན་པ་ལ། ནང་ལོགས་ནི་དུག་རང་

རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྱིས། གྲོགས་པོ། དེ་ག་རང་རེད། ད་ཡིན་ན་གང་སྡུག་ཅི་སྡུག་རེད། 

ང་ག་ས་ག་ནས་ལྟ་བཟོ་མེད་པ་ཆགས་སོང༌། ཕར་ཕྱོགས་དེར་སྐྱེ་དམན་དང་ཁང་པ་མེད་པ་བྱས། 

ཚུར་ཕྱོགས་འདིར་གྲོགས་པོ་ཁྱོད་རང་དང་མ་འཆམ་པ་ཆགས། ལྷ་ཚོའི་བཀའ་ཆད་རང་རེད། ངའི་ཁ་

ཐབས་ནི། ཞིང་པ་རྒད་པོའ་ིསྐྱེ་དམན་དང་ཝ་མོའ་ིདཔེ་འདྲ་པོ་ཆགས་སོང༌། ཞེས་བཤད་པར། སྤྲེའུས་

དེ་ག་འདྲ་རེད་ཟེར་དུས། ཆུ་སྲིན་གྱིས།
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ཞིང་པ་རྒད་པོའ་ིཆུང་མ་དང་རྐུན་པོ།

 ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཞིང་པ་ཁྱོ་ཤ ག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོ་ག་དེ་ལོ་རྒད་

པོ་དང་སྐྱེ་དམན་དེ་གཞོན་གཞོན་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ལོ་དང་ན་

སོའ་ིཁྱད་པར་གྱིས། སྐྱེ་དམན་དེ་སྤྱོད་པ་ཉེས་ཙམ་ཡོད་ཙང༌། གྲོང་གསེབ་
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དེའི་ནང་མོའ་ིསྤྱོད་པའི་སྐོར་མིང་ཆད་ག་ས་ག་ལ་ཁྱབ་པ་རེད། ཉི་མ་གཅིག་

མོ་གཅིག་པུར་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། མི་གཞོན་པ་ཁ་བསླུས་པ་ཞིག་གིས་མོ་

ལ། མཛེས་མ། ངའི་སྐྱེ་དམན་གྲོངས་སོང༌། ང་ཡུག་ས་ཕོ་ཞིག་ཡིན། ཁྱོད་

རང་རྒད་པོའ་ིསྐྱེ་དམན་ཡིན་ཙང༌། ཡུག་ས་མོ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། 

དེ་ལས་ང་རང་གཉིས་འདི་ནས་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ཕྱིན་ནས་འཆམ་པོ་

བྱས་ནས་བསྡད་ན་ཞེས་ལབ་པ་དང༌། ཞིང་པའི་སྐྱེ་དམན་དེ་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་

དགའ་པོ་བྱུང་ནས། དེ་གའི་ཉི་མ་རྗེས་མ་དེ་གར་ཁྱིམ་ནང་ནས་ཅ་ལག་དང་

རྒྱན་ཆ་གང་ཡོད་ཁྱེར་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུང་པ་ཞིག་ལ་མགྱོགས་པོ་ཕྱིན་པ་

རེད། དེ་ནས་དཔག་ཚད་ཁ་ཤས་འགྲོ་དུས་རྒྱུག་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འགྲམ་དུ་

ཁོང་གཉིས་བསྡད་སྐབས། མི་གཞོན་པ་དེས་མོ་ལ་ངན་སེམས་སྐྱེས་ཤིང༌། 

སྐྱེ་དམན་དེའི་རྒྱུ་ཅ་ལག་འཕྲོག་སྙིང་འདོད་ནས། ཁོས་སྔོན་ལ་ང་རང་གཉིས་

ཀྱི་ཅ་ལག་ཆུ་ཕ་རི་ལ་བསྐྱལ། དེ་ནས་ང་ཚུར་ཡོང་ནས་མཛེས་མ་ཁྱོད་རང་ལ་

ངས་ཆུ་བརྒལ་རོགས་བྱས་ཆོག་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཞིང་པའི་སྐྱེ་དམན་ལྐུགས་

མ་དེ་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས། མི་དེས་མོའ་ིརྒྱན་ཆ་དང་མཉམ་དུ་མོའ་ིཕྱུ་པ་

གོང་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་ཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། 

 མོ་ཆུ་འགྲམ་ལ་དམར་ཧྲེང་མར་བསྡད་པའི་སྐབས་དེར། ཝ་མོ་ཁ་ལ་ཤ་

དུམ་བུ་ཞིག་འཁྱེར་པ་ཞིག་ཡོང༌། ཝ་མོ་དེས་ཆུའི་མཐའ་ལ་ཉ་ཞིག་མཐོང་པ་དང༌། 

ཝ་མོས་ཤ་རྡོག་དེ་བཞག་ནས་ཉ་འཛིན་ཁར་འགྲོ་དུས། གནམ་ནས་བྱ་གླག་ཅིག་

ཡོང་ནས་ཝ་མོའ་ིཤ་རྡོག་དེ་ཁྱེར། ཉ་ཡིས་བྱ་གླག་འཕུར་ཡོང་བ་མཐོང་ནས་ཆུའི་

ནང་ལ་འཛུལ། ཝ་མོའ་ིཤ་རྡོག་དང་ཉ་གཉིས་ཆར་བརླག་པ་དེ་མཐོང་ནས་ཞིང་

པའི་སྐྱེ་དམན་དམར་ཧྲེང་མ་དེས། ཝ་ཡེ། ཝ་མོ། ཁྱོད་རང་གི་ཤ་དེ་བྱ་གླག་གིས་

ཁྱེར། ཉ་ཚང་མ་ནི་ཆུའི་ནང་ལ་འཛུལ། ད་གནམ་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་བལྟ་བགྱི་

ཡོད་དམ། ཞེས་ལབ་པ་དང༌། ལམ་སང་ཝ་མོ་དེས། ང་རང་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

ག་རེ་འདུག ཁྱོད་རང་ཁྱོ་ག་དང་ཁ་བྲལ། གཞོན་པ་བལྟ་བཟོ་དོད་པོ་དེས་ནི་རྒྱུ་
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ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཁྱེར་ནས་སྤྲིངས་ཕྱིན་སོང་ཞེས་ལབ་པ་རེད།

 ཆུ་སྲིན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་འདི་བཤད་དུས། ཡང་ཆུ་སྲིན་གཞན་པ་ཞིག་ཡོང་ནས། གྲོགས་

པོ་ཁྱོད་རང་གི་ནང་གི་ཁང་པ་ཡང་ཆུ་སྲིན་གཞན་པ་ཞིག་གིས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ཚར་སོང་ཞེས་ལན་

བསྐྱལ་པ་དང༌། དེ་གོ་ནས་ཆུ་སྲིན་ལ་ནི་བསྐྱར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས། ཁོའ་ིསྒང་ལ་ཕྱོགས་

ཚང་མ་ནས་དཀའ་ངལ་གྱི་ཆར་པ་བབས་ཙང༌། དེ་ཚོ་ནས་ཐར་པའི་ཐབས་སུ་སྤྲེའུ་ལ། གྲོགས་པོ། ང་

རང་གི་ཁང་པ་དེ་ཐབས་འཇམ་རྩུབ་སྙོམ་གསུམ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། ཚུར་ཐོབ་ཐབས་ཤིག་བཤད་

རོགས་གྱིས་ཟེར་དུས། སྤྲེའུས། ཀྭ་ཡེ། དྲིན་ལན་ལོག་འཇལ་པ། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་ཐབས་གང་ཡང་

བསླབ་བགྱི་མིན། ད་ང་ལ་གྲོགས་པོ་ཟེར་མི་དགོས། ད་ཁྱོད་རང་ལ་ཉམས་ཉེས་ཡོང་རྒྱུའི་དུས་ལ་

སླེབས་པ་རེད། མི་ཡ་རབས་ཀྱི་ཚིག་ལ་མི་ཉན་མཁན་ཚོ་ལ། རྔ་མོང་གིས་གཏམ་འདོད་བྱས་པ་ནང་

བཞིན། ཏན་ཏན་ཉམས་གུད་ཡོང་བགྱི་རེད་ཟེར་བར། ཆུ་སྲིན་གྱིས་དྲིས་དུས། སྤྲེའུས།

རློམས་སེམས་དྲེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཕུང༌།

གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་ཤིང་བཟོ་བ་དབུལ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ཞེ་དྲག་གི་སྐྱོ་པོ་

རེད། ཁོ་དབུལ་པོའ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཐང་ཆད་ནས་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་

ཞིག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། འགྲོ་ལམ་དེ་ཤིང་ནགས་མཐུག་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་

འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་འགྲོ་དུས་རྔ་མོང་མོ་ཞིག་པུ་གུའི་སྐྱེ་ཟུག་

གིས་ཤི་གྲབས་བྱེད་པ་མཐོང་ནས། རྔ་མོང་གི་པུ་གུ་རྔེའུ་སྐྱེས་པ་དང༌། ཁོས་

རྔ་མོང་ཨ་མ་དང་རྔེའུ་གཉིས་ཀ་འཁྲིད་ནས་ཡོང༌། ནང་ལ་སླེབས་པ་དང་རྔ་

མོང་ཨ་མ་དེ་ཁང་པའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་རྭ་སྐོར་ལ་བཏགས། ལྟོ་ཆས་ལ་ཤིང་གི་

ཡལ་ག་ལོ་མས་ཁེངས་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་སྟེར་ནས། རྔ་མོང་ལ་ལོ་མ་ལྗང་ཁུ་

སོས་པ་སོས་པ་ཟ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། ཡུན་རིང་པོ་ལོ་མ་ལྗང་གུ་དེ་འདྲ་བཟས་

ནས་རྔ་མོང་ཨ་མ་དེ་རྒྱགས་པ་དང་ཐང་པོ་ཆགས། རྔ་མོང་པུ་གུ་དེ་ཡང་ཆེན་

པོ་གཞོན་གཞོན་ཆགས་པ་དང༌། ཤིང་བཟོ་བ་དེས་རྔ་མོང་པུ་གུ་དེ་མ་བརླག་
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པའི་ཆེད་དུ་ཁོའ་ིརྐེ་ལ་དྲིལ་བུ་ཞིག་བཏགས། རྒྱང་རིང་པོ་ནས་དྲིལ་བུའི་སྐད་

གོ་བ་དང༌། ཤིང་བཟོ་བ་དེས་ཁོ་ལེན་ཁར་ཕྱིན། ཤིང་བཟོ་བའི་པུ་གུ་ཚོ་ལ་

ཡང༌། རྔ་མོང་ཨ་མ་དེའི་འོ་མ་གང་འདོད་འཐུང་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད་རྔ་མོང་གི་

པུ་གུ་དེ་ཡང་དོ་པོ་འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཆགས་གྲབས་ཡོད། དེ་ནས་ཁོས་རྔ་མོང་གི་

ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས། ཕྱུག་པོ་ཞིག་ནས་བུ་ལོན་ལེན་ནས་གུཇ་རཱཏ་

ལ་ཕྱིན་ནས། ཡང་རྔ་མོང་མོ་ཞིག་ཉོས། དེ་ལ་མགྱོགས་པོ་རྔ་མོང་པུ་གུ་ཡང་

མང་པོ་སྐྱེས། དེ་ཚོ་འཚོ་མཁན་མི་ཞིག་བཞག ཁང་པའི་ནང་ལ་འོ་མ་ཆུ་ལྟར་

འབེལ་པོ་བྱུང་བ་རེད། 

 ད་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྔ་མོང་རྐེ་ལ་དྲིལ་

བུ་བཏགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ། གཏམ་འདོད་ཚ་པོ་ཆགས་ནས། ཁོ་རང་རྔ་མོང་
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གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་བསམས་ནས། རྔ་མོང་ཚང་མ་ཤིང་ནགས་

ལ་ལོ་མ་ཟ་ཁར་འགྲོ་དུས། ཁོས་གཞན་པ་ཚང་མ་བཞག་ནས་ཁོ་གཅིག་

པུར་ཤིང་ནགས་ལ་འཁྱམ་ནས་ཕྱིན། ཁོའ་ིདྲིལ་བུའི་སྐད་གོ་ནས་སེངྒེས་རྔ་

མོང་ག་བར་ག་ཡོད་ཤེས་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཁོ་ལ་རྐེ་ལ་དྲིལ་བུ་

བཏགས་ནས་ཤིང་ནགས་ལ་མ་འགྲོ་ཞེས༌ལབ་ན་ཡང༌། ཁོས་ཉན་ཚོར་མ་

བྱས་ཙང༌། ཉི་མ་གཅིག རྔ་མོང་ཚང་མ་ལོ་མ་བཟས་ནས་ཆུ་རྫིང་ནས་ཆུ་

འཐུང་པའི་རྗེས་ལ། གྲོང་གསེབ་ལ་ལོག་ཡོང་དུས། ཁོས་ཚང་མ་གཡུག་

བཞག་ནས། ཁོ་རང་གཅིག་པུར་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འཆམ་འཆམ་ལ་འགྲོ་

ཁག་བྱས། སེངྒེས་དྲིལ་བུའི་སྐད་གོ་ནས་ཁོའ་ིརྗེས་རྗེས་ལ་ཡོང༌། འགྲམ་ལ་

སླེབས་པ་དང་ཁོའ་ིསྒང་ལ་མཆོངས་ནས་དེ་གར་བསད་དོ་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་སྤྲེའུས། བྱས་ཙང༌། མི་ཡག་པོས་བཤད་པ་ལ་མ་ཉན་ན། སྡུག་གྱོང་ཆེད་

མངགས་སྐད་བཏང་པ་ནང་བཞིན་རེད་ཟེར་བགྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་གྱིས། དེ་འདྲ་

ཡིན་ཙང་ངས་ཁྱོད་རང་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་བགྱི་ཡོད། ཁྱོད་རང་ཡ་རབས་རེད། ཡག་པོ་རེད། ཡིན་

ན་ཡང༌། ཡག་པོ་ཟེར་མཁན་དེས།  ནོར་འཁྲུལ་བྱེད་མཁན་དང་མཉམ་དུ་ཡག་པོ་བྱས། དྲིན་ལན་

ལོག་འཇལ་བྱེད་མཁན་ལ༌ལམ་ག་དངོས་གནས་བསྟན་ན། ཕན་ཐོགས་དང་མཉམ་དུ་ཚང་མ་ལ་

ལེགས་ཚོགས་ཡོང་བགྱི་རེད་ཟེར་བར། སྤྲེའུས། འོ་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ངས་ཐབས་བཟང་པོ་ཞིག་

བསླབ་ཆོག ཁྱོད་རང་ཕྱིན་ནས། ཁྱོད་རང་གི་ཁང་པ་ལ་མི་འོས་པའི་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དེ་ལ་

འཛིང་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལ། གལ་ཏེ་རང་གི་དགྲ་དེ་སྟོབས་

ཆེན་ཡིན་ན། དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་ཐབས་དང༌། ཐབས་སྐྱོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་མནན་རྐྱང་བྱས། སྟོབས་

འདྲ་འདྲ་ཡིན་ན། ཁྱི་སྤྱང་སྤྱང་པོ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ཤ གས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་

བྱེད་དགོས། ཅེས་འདི་འདྲ་བཤད་ཡོད་ལབ་པ་དང་། ཆུ་སྲིན་གྱིས། དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཟེར་བར་

སྤྲེའུས། ཁྱི་སྤྱང་དང༌། སེངྒེ༌། སྟག་བཅས་ཀྱི་སྒྲུང་འདི་བཤད་པ་རེད།
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རྒྱལ་ཐབས་ཤེས་པའི་ཁྱི་སྤྱང༌།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ། གཡོ་ཆེན་ཟེར་བའི་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག 

ཁོས་གླང་ཆེན་ཤི་བའི་རོ་ཞིག་མཐོང་བ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་དེས་སོ་བརྒྱབ་ནས་དེའི་

པགས་པ་དབྲལ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱས་ན་ཡང༌། དོན་དག་མ་འགྲུབ་པའི་སྐབས་

དེར་སེངྒེ་ཞིག་ཡོང་བ་དེ་ཁོས་མཐོང་བ་དང༌། ཡན་ལག་བརྒྱད་ས་ལ་ཕབ་ནས་

ཕྱག་བཙལ། ལག་པ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས། སྦྱིན་བདག ང་ཁྱེད་རང་གི་གཡོག་པོ་
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ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་ཕྱིར་དུ་གླང་ཆེན་གྱི་རོ་འདི་བསྲུངས་ནས་བསྡད་ཡོད། 

ད་འདི་འདོད་པ་གང་ཡོད་མཆོད་རོགས་གནང་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། སེངྒེས། 

ངས་གཞན་པས་བསད་པའི་སྲོག་ཆགས་ནམ་ཡང་བཟའ་བགྱི་མེད། ལྟོགས་ན་

ཡང༌། རང་གི་ཆོས་འདི་བསྲུང་བགྱི་ཡོད། འདི་ཁྱོད་རང་རང་གིས་བཟའ་རྐྱང་

གྱིས། ངས་ཁྱོད་རང་ལ་ལག་རྟགས་ཡིན་ཟེར་ནས། སེངྒེ་ཕྱིན་པ་དང་ཡང་སྟག་

ཅིག་དེར་ཡོང་པ་ན། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ལས་ཀ་ཞིག་ནི་ཐལ་མོ་སྦྱར་ན་ཡང་ལག་པ་

ནས་ཤོར་སོང༌། ད་འདི་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་བསམས་དུས། སྐབས་འདིར་དབྱེན་

སྦྱོར་ནང་དཀྲུག་གི་ཐབས་ཤིག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། མཐུན་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་མ་འགྲུབ་

ན་དཀྲུག་ཤིང་རང་འསོ་པ་འདུག ནང་དཀྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལ་

རྒྱུད་ཐུབ་བགྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་ནས། མཇིང་པ་བསྒྲེང་བཞིན་ཕྱིན་ནས། 

ཨ་ཞང༌། གླང་ཆེན་འདི་ལ་སོ་མ་རྒྱག་ཨང༌། འདི་སེངྒེས་བསད་ནས། ཁོ་ཆུ་ལ་

ཁྲུས་བརྒྱབ་ཁར་འགྲོ་རིང་ལ་ང་འདིར་བསྲུང་བྱ་ལ་བཞག་བྱུང༌། གལ་སྲིད་སྟག་

འདྲ་པོ་ཡོང་ཁག་བྱས་ན། ཤིང་ནཌ་ནང་གི་སྟག་རྩ་མེད་བཟོ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་

འདུག་ཅེས། ཁྱི་སྤྱང་གི་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང༌། སྟག་གིས། གྲོགས་པོ། སྐུ་མཁྱེན། 

ངའི་སྲོག་སྐྱོབ་རོགས་གྱིས། སེངྒེ་ལ་ང་འདིར་ཡོང་པའི་སྐོར་མ་ཤོད་ཨང་ཟེར་

ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

 སྟག་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་གཟིག་ཅིག་ཡོང་བ་དང༌། ཡང་ཁྱི་སྤྱང་གིས། 

གཟིག་སོ་རྣོ་པོ་ཡོད་ཙང༌། འདི་ལ་གླང་ཆེན་གྱི་པགས་པ་དབྲལ་དུ་བཅུག་

དགོས་བསམ་ནས། ངའི་ཨ་ཅག་གི་བུ། ག་རེ་རེད། རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ཐུག་

བྱུང༌། གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག  ཤོག་དང་།  ངའི་སྐུ་མགྲོན་ཡིན་

བསམ་པ་གྱིས། འདི་སེངྒེས་བསད། ངས་བསྲུང་ནས་བསྡད་ཡོད། སེངྒེ་མ་ཡོང་

བར་དུ་ཤ་རྒྱགས་ཚད་བཟས། དེ་ནས་མགྱོགས་པོ་བྲོས་རྒྱུགས། སེངྒེ་ཡོང་ན་

ངས་རྒྱང་ནས་ལན་བསྐྱལ་ཆོག་ཟེར་ནས་རྒྱང་རིང་པོར་ཕྱིན་པ་རེད། གཟིག་

གིས་གླང་ཆེན་གྱི་པགས་པ་དབྲལ་ཡག་འགོ་བཙུགས་ནས། ཁག་གཉིས་ཙམ་

དབྲལ་པ་དེ་གར། ཁྱི་སྤྱང་གིས་སེངྒེ་ཡོང་བགྱིས། བྲོས་རྒྱུགས་ཟེར་བ་དང་
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ཆབས་ཅིག་གཟིག་བྲོས་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་ཏི་ཀ་ཁ་ཤས་

ཤིག་བཟས་པའི་རྗེས་ལ། ཁྱི་སྤྱང་གཞན་པ་ཞིག་ཡོང༌། ཁོང་གཉིས་ཤ གས་

མཉམ་པ་ཡིན་ཙང༌། ཁོས་འཛིངས་ནས་གཞན་པ་དེ་བྲོས་པའི་རྗེས་ལ། ཁོ་ལ་ཉི་

མ་མང་པོ་གླང་ཆེན་གྱི་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་བྱུང་ངོ༌། །

 ཞེས་སྒྲུང་འདི་བཤད་པ་ན། སྤྲེའུས། བྱས་ཙང༌། རང་གི་རིགས་ལ་ཡང་འཛིངས་མ་ཐུབ་

ན། དེས་འཁོན་ལན་སློག་ནས་ཁྱོད་རང་མེད་པ་ཆགས་བགྱི་རེད། ཁྱི་ཚོས་བྱས་པ་ནང་བཞིན། རང་

གི་རིགས་ཀྱི་སྐྱོན་དེས་རང་ལ་གནོད་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ལ་ཆུ་སྲིན་གྱིས་ག་འདྲ་བྱས་པ་རེད་ཟེར། 

སྤྲེའུས་ཁྱིའི་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །

ཁྱིའི་དགྲ་ནི་ཁྱི།

གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་རི་མོའ་ིཡན་ལག་(fp=kax)ཟེར་བའི་ཁྱི་ཞིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། 

ལུང་པ་དེར་མུ་གེ་བྱུང་ནས། ལྟོ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་ཙང་ཁྱིའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་

མེད་པ་ཆགས་པ་དང༌། རི་མོའ་ིཡན་ལག་ཁོ་གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་

ཕྱིན་པ་རེད། ཁོ་དེར་སླེབས་ནས་མི་ཚང་ཞིག་གི་ནང་ནས། ཟ་ལྷག་འཐུང་

ལྷག་གྲོད་ཁོག་རྒྱག་ཚད་བཟས་ནས་བསྡད། འོན་ཀྱང་ཉི་མ་གཅིག་མི་ཚང་

དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དེ་གར་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁྱི་ཚང་མས་ཁྱི་རུབ་བརྒྱབ་

ནས། རི་མོའ་ིཡན་ལག་གི་གཟུགས་པོ་ལ་རྨ་ཡང་མང་པོ་བཟོས་པར་བརྟེན། 

ཁོས་འདི་ལས་ང་རང་གི་གྲོང་གསེབ་དེ་ཡག་ས་རེད། ཕ་གིར་མུ་གེ་ཡོད་པ་

མ་གཏོགས། སྲོག་ལ་དགྲ་བྱེད་མཁན་མེད་བསམས་ནས། རི་མོའ་ིཡན་ལག་

ཚུར་ལོག་ཡོང༌། རང་གི་གྲོང་གསེབ་དེར་སླེབས་དུས་ཁྱི་ཚང་མས། རི་མོའ་ི

ཡན་ལག གྲོང་གསེབ་གཞན་པ་དེའི་སྐོར་ཤོད་དང༌། གྲོང་གསེབ་ག་འདྲ་ཞིག་

འདུག གྲོང་གསེབ་པ་ཚོ་ག་འདྲ་འདུག བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ག་འདྲ་འདུག ཅེས་

དྲིས་པ་དང༌། རི་མོའ་ིཡན་ལག་གིས། གྲོགས་པོ་ཚོ། གྲོང་གསེབ་དེར་བཟའ་

རྒྱུ་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་འདུག ནང་གི་ཨ་མ་ཚོ་གཤིས་ཁ་འཇམ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག 
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ཡིན་ན་ཡང་གྲོང་གསེབ་དེའི་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ནི། ང་རང་ཚོ་དང་རིགས་གཅིག་

པའི་ཁྱི་ཡིན་པ་ལ། གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་འདུག་ཅེས་བཤད་དོ། །

 སྤྲེའུའི་བསླབ་བྱ་གོ་ནས་ཆུ་སྲིན་གྱིས། ང་རང་སོ་སོའ་ིནང་གི་བདག་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ། ངའི་ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལ་འཛུལ་པའི་ཆུ་སྲིན་ཁོ་དང་མ་འཛིངས་པར་ཐབས་མི་འདུག་བསམས་ནས་བློ་

ཐག་བཅད་དེ། ཆུ་སྲིན་གཞན་པ་དེ་བསད། ཁོ་རང་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་རང་ཁྱིམ་ནང་སྐྱིད་པོ་བྱས་

ནས་བསྡད་རྒྱུ་བྱུང་བ་སྟེ།  རྒྱུན་ཆགས་བཞི་པ་རྫོགས་སོ།། །།
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ལྔ་པ། མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པའི་བྱ་བའི་ལེའུ།

སྔོན་འགྲོའ་ིགཏམ།

༄༅། །ཡང་སློབ་དཔོན་གྱིས། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ། བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱས་ན་དེའི་འབྲས་བུ་

ཇི་འདྲ་ཡོང་མིན་བསམ་བློ་བཏང་བའམ། ཡང་ན་ལས་ཀ་དེའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའམ། 

ཡང་ན་ནན་ཏན་གྱིས་དཔྱད་པ་མ་བྱས་པར་བྱ་བར་ཞུགས་མི་རུང་བའི་ལེའུ་སྟེ། རྒྱུན་ཆགས་

ལྔ་པ་བཤད་ཀྱི་གསུངས་ནས། 
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 ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཤིག་ན་པཱཊ༌ལི་པུཏྲ་(ikVfyiqé)ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ། 

མ༌ཎི་བྷདྲ་(ef.kÒæ)ཏེ་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ་ཞིག་ཡོད། དེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་

སྲི་ཞུ་དང༌། ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཤ་སྟག་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་ནོར་ཡོང་སྒོ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། སྤྱི་ཐོག་ནས་ཆེ་མཐོང་ཆུང་

དུ་ཕྱིན་ནས། ནོར་བུ་བཟང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་སུ་གྱར། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་མ་རེད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱུ་ནོར་མེད་པའི་མི་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་ཡང༌། སྤྱི་ཡོངས་ནས་གུས་ཞབས་མི་བྱེད་པ་

དང༌། མི་དེ་ཚུལ་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང༌། ཕོངས་པ་དང་དབུལ་པོའ་ིངང་དུ་ལུས་འགྲོ་བགྱི་རེད། ཁོའ་ི

རིག་པ་དང༌། ཡོན་ཏན། གཟི་བརྗིད་ཚང་མ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་སྨུག་པས་བསྒྲིབས་ནས། སྟོན་ཀ་ལོ་

མ་ཟག་དུས་ཀྱི་བ་གུ་ལཱའི་ཤིང་སྡོང་གི་མེ་ཏོག་ནང་བཞིན་རེད། རིམ་པས་མུ་འཐུད་ནས་ཁྱིམ་གྱི་

སོ་ཚིས་ནང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་ཁོའ་ིབློ་གྲོས་ཉམས། འབྱོར་པ་རྒུད། ཁྱིམ་

གྱི་ཉེར་མཁོ་ཚྭ་སྣུམ་འབྲས་སྲན་གྱི་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་མི་ཡ་རབས་མཐོང་འདོད་པོའ་ིགཟི་བརྗིད་

དེ་ཡང་རང་ཤ གས་ཀྱིས་ཉམས། རྒྱུ་ནོར་མེད་པའི་ཁྱིམ་དེ་དུར་ཁྲོད་དང་གཅིག་པ་རེད། རང་གི་ཟླ་

བོ་སེམས་ལ་བབས་པའི་སྙིང་སྡུག་གི་མཛེས་པ་མཐོང་གྲབས་བྱས། སྤྱི་ཡོངས་མི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་

ལ་རང་ཉིད་ཆུའི་ལྦུ་བ་ནང་བཞིན་ཡལ་འགྲོ་བགྱིས་བསམས་ནས། དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་

གིས་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིསྙིང་འདར་ནས། ཉམས་དམའ་པོའ་ིམི་ཚེ་འདི་ལས་ཤི་བ་དགའ་བསམ་པ་

དེ་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིད་ཁུག དེའི་དགོང་མོ་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིགཉིད་ལམ་ནང་ལ། 

པདྨའི་མཛོད་ཟེར་བའི་དགེ་སློང་གི་ཆོས་གོས་གྱོན་པ་ཞིག་ཞལ་བསྟན་ནས། དེས་ཡི་ཐང་ཆད་མི་

དགོས། ཁྱོད་རང་གིས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་མང་པོར་ང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་བྱུང༌། བྱས་ཙང་ང་འདིར་

ཡོང་བ་ཡིན། སང་ཉིན་ཞོགས་ཁས༌ང་ཆོས་གོས་འདི་རང་གོན་ནས་ཁྱོད་རང་གི་འགྲམ་ལ་ཡོང་

བགྱི་ཡིན། དེ་དུས་ངའི་མགོ་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས་དང༌། ང་ཤི་ནས་ངའི་གཟུགས་པོ་གསེར་ཆགས་

འགྲོ་བགྱི་རེད། གསེར་དེས་ཁྱོད་རང་གི་མི་ཚེའི་རིང་གི་དབུལ་ཕོངས་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་བགྱི་རེད། 

ཅེས་པའི་གཉིད་ལམ་བཏང་ངོ༌། །

 སང་ཞོགས་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ལངས་ནས་གཉིད་ལམ་གྱི་དོན་དག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་

གིན་གཏོང་གིན། སེམས་ནང་ལ་ཐེ་ཚོམ་མང་པོ་ཞིག་སྐྱེས་ནས། གཉིད་ལམ་བདེན་པ་ཡིན་མིན། 

དེ་འདྲ་ཡོང་བགྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་བསམས་ནས། ཁོ་བསམ་བློ་མི་འཁོར་དགུ་འཁོར་འཁོར་

ནས། གཅིག་བྱས་ན། རྒྱུ་ནོར་གྱི་སེམས་ཁྲལ་བྱས་ནས་བསྡད་ཙང༌། རྒྱུ་ནོར་ཡོང་རྒྱུའི་གཉིད་ལམ་

བཏང་པ་ཡིན་ཤས་ཆེ། དེ་ནས་ཁོས་མི་ཞིག་ནས་དེ་སྔ་ན་ཚས་གདུངས་པ། མྱ་ངན་གྱིས་གཟིར་པ། 

སེམས་ཁྲལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་རྨི་ལམ་དེ་འདྲ་གཏོང་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་དྲན་སོས་པ་རེད། ནོར་བུ་

བཟང་པོས་དེ་ནི་མི་འདོད་པ་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཚོའི་གཉིད་ལམ་རེད། དེ་དོན་ཡོད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་རེ་བ་
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བྱས་ན། རང་གིས་རང་བསླུས་པ་རེད་བསམ་པའི་སྐབས་དེར། ཁོའ་ིཁང་པའི་སྒོ་འགྲམ་ལ་གཉིད་

ལམ་ནང་གི་དགེ་སློང་དེ་རང་འདྲ་པོ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་ཡོང་པ་ན། དེ་མཐོང་པ་དང་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ི

གདོང་པ་སྐྱ་སངས་ཏེ་སོང༌། གཉིད་ལམ་དེ་དྲན་ནས། དེ་གར་རྒྱུག་པ་ཞིག་བླངས་ཏེ། དགེ་སློང་

གི་དབུ་ལ་བཞུས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སློང་དེ་དེ་གར་གྲོངས་ནས། ས་ལ་རིལ་པ་དང་གཟུགས་པོ་ཚང་

མ་གསེར་ཆགས་པ་མཐོང་ནས། ལམ་སང་ནོར་བུ་བཟང་པོས་གསེར་གྱི་རོ་དེ་སྦས་པའི་སྐབས་དེ་

རང་ལ། སྐྲ་བཞར་མཁན་ངོ་ཤེས་པ་ཞིག་དེར་སླེབས་པ་དང༌། ཁོས་ཚང་མ་མཐོང་པ་རེད། ནོར་

བུ་བཟང་པོས། ཁོ་ལ་རྒྱུ་ནོར་གང་འདོད་སྤྲད་རྒྱུའི་ཁ་ཆད་བྱས་ནས། གནས་ཚུལ་དེ་རྦད་དེ་གསང་

བ་བྱེད་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བཅུག་པ་རེད། སྐྲ་བཞར་མཁན་དེས་སྐད་ཆ་དེ་སུ་ལ་ཡང་མ་བཤད་ན་ཡང༌། 

ཁོས་རྒྱུ་བསག་རྒྱུའི་ཐབས་ལས་སླ་པོ་ཞིག་རྙེད་ནས། དེ་ལག་ལེན་བྱེད་དགོས་བསམས་ནས་བློ་

ཐག་བཅད། གལ་ཏེ་དགེ་སློང་ཞིག་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས་ནས་རྨས་པ་བཟོས། བསད་ནས་གསེར་ལ་

འགྲོ་བགྱི་ཡོད་ན་ལྟ། དགེ་སློང་མང་པོའ་ིམགོ་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས་ན་གསེར་མང་པོ་ལོས་ཀྱང་ཡོང་
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བསམས། སང་ཉིན་ཞོགས་ཁས་དགེ་སློང་ཚོ་གསེར་བཟོས་ནས། ཉི་མ་གཅིག་རང་ལ་ནོར་བུ་

བཟང་པོ་ནང་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཆགས་བགྱི་རེད་བསམས། དེ་གའི་རེ་བས་

ནམ་ལངས་རྒྱུར་སྒུག་ནས་གཉིད་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་ཁུག་པ་རེད།

 ཁོ་ཞོགས་ཁས་ལངས་ནས་དགེ་སློང་འཚོལ་ཁར་འགྲོ་དུས། འགྲམ་དེ་གར་ཡོད་པའི་

གཅེར་བུ་བའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁོས་སྐོར་བ་གསུམ་བརྒྱབ། རང་གི་དོན་དག་འགྲུབ་པའི་

ཕྱིར་དུ་སྟོན་པའི་སྐུ་ལ་མཆོག་སྦྱིན་ཡོང་བའི་གནང་བ་ཞུས། དེའི་རྗེས་ལ་དགོན་པ་དེའི་མཁན་པོའ་ི

སྐུ་མདུན་ལ་ཕྱིན། ཞབས་ལ་ཕྱག་བཙལ་ནས། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དེ་རིང་གི་

བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཆེད་ངའི་ཁྱིམ་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་དང༌། མཁན་པོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་

ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱེད་རང་གིས་ང་ཚོའི་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཤེས་བགྱི་ཡོད་

བགྱི་མ་རེད། ང་ཚོ་དང་བྲམ་ཟེ་ཚོ་འདྲ་བགྱི་མ་རེད། ཁོང་ཚོ་ཁྱིམ་པ་ཚོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་
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ཁྱིམ་པའི་ནང་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད། ང་ཚོ་དགེ་སློང་ཡིན་ཙང༌། སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་

འགྲོ་དུས། བསོད་སྙོམས་སྟེར་མཁན་སུ་བྱུང་ན་ཡང་དེའི་སྒོ་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། སྲོག་འཚོ་ཙམ་

གྱི་ཟས་བཟའ་རྒྱུ་ལེན། དེ་ང་ཚོའི་བསོད་སྙོམས་རེད། བྱས་ཙང༌། ང་ཚོ་ཁྱིམ་པའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་

ཡོང་བགྱི་མ་རེད། དེ་ལས་ཁྱོད་རང་ཁྱིམ་ལ་ལོག ཉི་མ་གཅིག་ང་ཚོ་ཁྱོད་རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་འགྲམ་

སླེབས་བགྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། སྐྲ་བཞར་བ་དེ་མཁན་པོས་བཤད་པ་དེས་རེ་བ་མེད་པ་ཆགས་

ན་ཡང༌། ཁོས་ཐབས་གསར་པ་ཞིག་བྱས་ནས། ངས་ལུགས་སྲོལ་ཤེས་བགྱི་ཡོད། བསོད་སྙོམས་

རྐྱང་པའི་ཕྱིར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བ་མིན། ངས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་དཔེ་ཆ་གླེགས་བམ་འབྲི་རྒྱུའི་ཡོ་བྱད་

མང་པོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་ཀ་དོ་གལ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཁྱེད་ཚོ་མ་ཕེབས་ན་འགྲུབ་པ་མི་འདུག་ཞུས་

པ་དང༌། མཁན་པོས་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ཡོང་བགྱི་ཡིན་གསུངས་སོ། །

 དེ་ནས་ཁོས༌མགྱོགས་པོ་ཁྱིམ་ལ་ཕྱིན་ནས། རྒྱུག་པ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྒོའ་ིརྒྱབ་ལ་

བཞག གྲ་སྒྲིག་ཚར་བ་དང་དགེ་སློང་ཚོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཁར་ཕྱིན། དགེ་སློང་ཚོ་འབུལ་ཚན་ཕུལ་

ཡོང་བསམས་ནས་ཁོའ་ིརྗེས་སུ་ཕེབས། དགེ་སློང་ཚོ་ལ་ཐོབ་རེའི་སྲེད་པ་སྐྱེས་ཙང༌།  ཆགས་ཞེན་
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སྤངས་ན་ཡང་སྲེད་པའི་བག་ཆགས་ཡོངས་རྫོགས་སྤང་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། གཟུགས་པོ་རྒས། སྐྲ་དང་

སོ་བུད། མིག་དང་ཨམ་ཆོག་སྐྱོ་པོ་ཆགས་ན་ཡང༌། སེམས་ཀྱི་སྲེད་པ་ནི་དབུགས་མ་ཆད་བར་དུ་

གཞོན་གཞོན་བྱས་ནས་སྡོད་བགྱི་རེད། བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོ་སྲེད་པས་བསླུས་པ་རེད། སྐྲ་བཞར་བ་ཁོས་

ནང་ལ་བསྒུགས་ནས། དགེ་སློང་ཚོ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་སྒོའ་ིནང་འཛུལ་པ་དེ་གར། ཁོས་རྒྱུག་པ་རེ་བཞུ་

རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ནས། དགེ་སློང་ཁ་ཤས་དེ་གར་འགྱེལ། ཁ་ཤས་མགོ་ལ་རྨ་བཟོས་ནས། རྨས་མ་

ཚོས་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་པ་གོ་ནས་མི་ཚོ་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དེར་སླེབས་ནས་བལྟ་དུས། 

དགེ་སློང་མང་པོ་གྲོང་པའི་སྐུ་ཕུང་དང༌། མང་པོ་ནི་འཇིགས་སྣང་གིས་ཕར་ཚུར་བྲོས་འགྲོ་བ་མཐོང་པ་

རེད། གྲོང་གི་མི་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་ཚོས་སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ལ་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་ལས་ཀའི་སྐོར་དྲིས་པ་དང༌། 

ཁོས་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིཁྱིམ་གྱི་ནང་དགེ་སློང་ཞིག་གི་མགོ་ལ་རྒྱུག་པ་བཞུས་ནས། དེའི་གཟུགས་པོ་

གསེར་ཆགས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་སྐོར་དང༌། ལས་སླ་པོ་འདི་འདྲ་བྱས་ནས་གསེར་བསྒྲུབ་དགོས་

བསམ་བྱུང་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ལ། ཁྱོད་རང་གིས་དགེ་སློང་ག་

རེའི་དོན་ལ་བསད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་དུས། ཁོས་གཉིད་ལམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་བཤད་པ་རེད། 

ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས། སྐྲ་བཞར་བ་དེ་ལ། བརྟག་དཔྱད་མེད་པའི་ལས་ཀ་འདི་འདྲ་བྱེད་མཁན་ལ་སྲོག་

གི་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྐྱང་ཡིན་ཟེར་ནས་སྲོག་ཐོག་ལ་བཏང༌། དེ་ནས་མི་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བརྟག་

དཔྱད་བྱས། མིག་གིས་བལྟས། ཨམ་ཆོག་གིས་མ་ཉན་པར་ལས་ཀ་བྱས་ན། དེའི་འབྲས་བུ་དེ་སྐྲ་

བཞར་བ་ཁོ་ལ་བྱུང་བ་དེ་རང་ཡོང་བགྱི་རེད། འགྱོད་པ་བྱེད་དུས་ཕྱི་དྲགས་པ་རེད། ནེའུ་ལེ་གསོད་

མཁན་གྱི་བྲམ་ཟེ་མོ་དེ་ནང་བཞིན་རེད་ཅེས་བཤད་པ་དང༌། ནོར་བུ་བཟང་པོས་དེ་ཇི་འདྲ་ཡིན་ནམ་

ཟེར་བར་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས།
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མ་བརྟག་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགྱོད་པ།

ཐེངས་གཅིག་དེཝ་ཤརྨཱ་(nso’kekZ)ཟེར་མཁན་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ནང་ལ་

བུ་ཞིག་སྐྱེས། ཉི་མ་དེ་རང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ནེའུ་

ལེ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་ཨ་མ་དེ་ཤི་བ་རེད། དེཝ་ཤརྨཱའི་ཆུང་མ་དེ་གཤིས་

ཀ་ཡག་པོ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེས་ནེའུ་ལེ་ཆུང་ཆུང་དེ་
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ལ་ཡང་རང་གི་བུ་ནང་བཞིན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་བགྱི་ཡོད། ནེའུ་ལེ་དེ་རྟག་པར་

བུ་དེ་དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ། ཁོང་གཉིས་ཕར་ཚུར་བརྩི་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་

མཐོང་དུས། དེཝ་ཤརྨཱའི་ཆུང་མ་དེ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

མོའ་ིསེམས་ནང་ལ་རྟག་པར་འདི་དུད་འགྲོ་ཡིན་ཙང་མ་ཤེས་པ་བྱས། ལྐུགས་

རྟགས་བྱས་ནས་ངའི་བུ་ལ་སོ་བརྒྱབ་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་དོགས་པ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་དོགས་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ངན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེའི་

ཉིན་མོ་དེཝ་ཤརྨཱའི་ཟླ་བོ་མོ་དེས། རང་གི་པུ་གུ་ཤིང་སྡོང་གི་གྲིབ་ནག་འོག་ལ་

བསྙལ། མོ་རང་ཆུ་འགྲམ་ལ་ཆུ་ལེན་ཁར་ཕྱིན། འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ། རང་

གི་ཟླ་བོ་ལ། ཁྱེད་རང་འདི་རང་ལ་བསྡད་ནས་བུ་ལ་བལྟས་ན་མ་གཏོགས་

ནེའུ་ལེ་འདིས་བུ་ལ་སོ་བརྒྱབ་ཡོང་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཟླ་མོ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་

ལ་དེཝ་ཤརྨཱས། ནེའུ་ལེ་དང་བུ་མོ་གྲོགས་པོ་གྲོགས་རྐྱང་རེད། ནེའུ་ལེས་བུ་

ལ་གནོད་ག་ནས་བསྐྱལ་བསམས་ནས། བུ་དང་ནེའུ་ལེ་གཉིས་ཤིང་སྡོང་གྲིབ་

ནག་དེ་གར་བཞག་ནས། ཁོ་རང་བསོད་སྙོམས་སློང་ཁར་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་

ལ་ཕྱིན་པ་རེད། 

 ཁོ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། དེ་གར་གློ་བུར་དུ་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞིག་ས་ཁུང་ནང་

ནས་ཐོན་ཡོང་བ་ནེའུ་ལེ་དེས་མཐོང་ནས། འདིས་ངའི་གྲོགས་པོ་ལ་སོ་བརྒྱབ་

ཡོང་བསམས་ཏེ་ཞེད་ནས། དེ་གར་ཁོས་སྦྲུལ་གྱི་སྒང་ལ་མཆོངས་པ་རེད། ཁོ་

རང་ཡང་རྨས་ཀྱིན་རྨས་ཀྱིན་སྦྲུལ་དེ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཟོས་ནས་བསད། སྦྲུལ་

བསད་ཚར་བ་དང༌། ནེའུ་ལེ་ཁོ་དེཝ་ཤརྨཱའི་ཟླ་མོ་ཆུ་ལེན་སའི་ཕྱོགས་དེར་ཕྱིན། 

ཁོས་སྦྲུལ་བསད་ཐུབ་པ་དེའི་དཔའ་ངོམ་བསྟན། ང་ལ་བསྟོད་ར་གཏང་བགྱི་རེད་

བསམས་ནས་ཕྱིན་ན་ཡང༌། དེའི་ཚབ་ལ། ནེའུ་ལེ་ཁྲག་གི་རྨ་ཚལ་དགུ་ཚལ་

ཡོད་པ་མཐོང་ཙང༌། བྲམ་ཟེའི་ཆུང་མས་སྔ་མའི་དོགས་པ་ལངས་ནས། འདིས་
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ངའི་བུ་བསད་པ་རེད་བསམས་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་ལོང་མེད་པར། ཆུས་

ཁེངས་པའི་བུམ་པ་དེ་ནེའུ་ལེ་དེའི་སྒང་ལ་གཡུགས། ནེའུ་ལེ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་དེ་

གར་ཤི བྲམ་ཟེའི་ཆུང་མ་རྒྱུགས་ནས་ཤིང་སྡོང་འོག་ལ་སླེབས་དུས། བུ་ནི་སྐྱིད་

པོའ་ིངང་ལ་གཉིད་ཁུག་ནས་བསྡད། དེའི་ཕར་ཙམ་དེར་སྦྲུལ་ནག་པོ་ཞིག་དུམ་

བུ་དུམ་བུར་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 

 དེ་ནས་མོས། ནེའུ་ལེའི་དཔའ་བློ་ཁོག་ཤེས་པ་རེད། འགྱོད་པ་སྐྱེས་

དྲགས་ནས་བྲང་ཁོག་དང་མགོ་ལ་རྡུང་བཞིན་དུ་ངུས། སྐབས་དེར་དེཝ་ཤརྨཱ་

ཡོང་ནས་ཟླ་མོ་ངུ་བ་མཐོང་ནས། ཁོ་རང་ལ་དངངས་སྐྲག་ཅིག་བྱུང་ན་ཡང༌། བུ་

སྐྱིད་པོའ་ིངང་གཉིད་ཁུག་པ་མཐོང་ནས་བློ་བདེ་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཟླ་མོ་ངུ་ཡིན་ངུ་

ཡིན་ལ། བདག་པོ་དེཝ་ཤརྨཱ་ལ་ནེའུ་ལེ་ཤི་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་ནས། ངས་

ཁྱོད་རང་འདི་གར་བསྡད་ནས་པུ་གུ་ལ་ལྟ་རྟོག་གྱིས་ཞེས༌མངགས་ན་ཡང༌། 

ཁྱོད་རང་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ལྟོགས་སླ་སྐྱེས་ནས། ངས་བཤད་པ་དེ་མ་ཉན་པའི་

གྲུབ་འབྲས་འདི་བྱུང་བ་རེད། མི་ཟེར་མཁན་དེས་འདོད་པ་ཚ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་

པ་མ་རེད། འདོད་རྔམས་ཆེ་དྲགས་ན་རང་གི་མགོ་ལ་འཁོར་ལོ་ཟུག་བགྱི་རེད། 

ཅེས་ལབ་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་དེས། དེ་ག་འདྲ་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། བྲམ་ཟེ་མོས།
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འདོད་རྔམས་ཅན་གྱི་གཏེར་མཛོད།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེའི་བུ་བཞི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་གྲོགས་པོ་ཉེ་པོ་དང་

དབུལ་པོ་ཡིན་པ་འདྲ་འདྲ་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་བཞི་པོ་དབུལ་ཕོངས་ནས་

མ་ཐར་བའི་སེམས་ཁྲལ་ཡོད་ཙང༌། ཁོང་རང་ཚོ་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དང་མཉམ་

དུ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་མི་ཚེ་བསྐྱལ་བ་ལས། སེངྒེ་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་གང་བའི་

ནགས་ཚལ་རྩུབ་པོའ་ིནང་ལ་བསྡད་པ་ཡག་ཤོས་རེད་བསམས་པ་དང༌། མི་

དབུལ་པོ་ནི་ཚང་མས་མཐོང་ཆུང་བྱས་ནས་བལྟ་ས་དང༌། གཉེན་འཁོར་ཚོས་

ཀྱང་རྒྱང་གང་རིང་ནས་བལྟས།  རང་གི་བུ་ཚ་ཚོས་ཀྱང་གདོང་པ་གཡོལ། རང་

གི་ཟླ་བོས་ཀྱང་མི་འདོད་པ་བྱེད་བགྱི་རེད། མི་ལ་རྒྱུ་ནོར་མེད་ན་སྐད་གྲགས་

དང་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་ཡོད་ན་ནི་སྡར་མ་ཚོ་ཡང་དཔའ་

བོ་ཆགས། བཟོ་ཉེས་ཚོ་ཡང་མཛེས་པོ་ཆགས། ལྐུགས་པ་ཡང་པཎྜིཏ་ཆགས་

བགྱི་རེད། བསམས་ནས་ཁོང་ཚོ་རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ཡུལ་གཞན་པ་

ལ་འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་རེད། འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་གི་

འགྲམ་ལ་སླེབས། དེར་ཆུ་གྲང་མོ་ལ་གཟུགས་པོ་བཀྲུས། དེ་ནས་མཧཱཀཱལ་ཏེ། 

ནག་པོ་ཆེན་པོའ་ིལྷ་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕྱག་བཙལ་ཏེ། ཐག་རིང་ཙམ་འགྲོ་དུས་

ཁོང་ཚོས་རྣལ་འབྱོར་པ་རལ་ཅོག་ཅན་ཞིག་མཐོང་བ་རེད། ཁོང་གི་མིང་ལ་བཻྷར་

ཝཱནནྡ་(ÒSjokuUn)སྟེ་འཇིགས་བྱེད་དགའ་པོ་ཟེར་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣལ་འབྱོར་

རྒྱལ་པོ་དེས་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་བཞི་པོ་དེ་རང་གི་བསྟི་གནས་སུ་ཁྲིད། ཁོ་ཚོ་ལ། 

རང་ཡུལ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དྲིས་པ་དང༌། བཞི་ཆར་

གྱིས། ང་ཚོ་ནོར་སྒྲུབ་པར་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་འགྲུལ་བརྒྱབ་ནས་
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ཡོང་བ་ཡིན། རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན། ད་ནི་ང་ཚོས་

ནོར་བསྒྲུབ་ནས་ལོག་རྒྱུ་དང༌། དེ་མིན་ཤི་རྒྱུ་དེ་རང་ཡིན། རྒྱུ་ནོར་མེད་པའི་

མི་ཚེ་ལས་ཤི་བ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ན། རྣལ་འབྱོར་རྒྱལ་པོ་དེས། 

ཁོང་ཚོས་བློ་ཐག་བཅད་པ་དེ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་དུ། རྒྱུ་ནོར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་

དབང་ཐང་དང་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལུས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དང༌། ཁོང་ཚོ་

ཚང་མས། དེ་བདེན་པ་རེད། བསོད་ནམས་ཀྱིས་མི་ཚོ་ཕྱུག་པོ་ཡོང་བགྱི་ཡོད་

པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། སྐྱེས་བུ་བརྟུལ་ཕོད་ཅན་ཚོས་དུས་ཐོག་ལ་ཁེ་བཟང་

སྒྲུབ་ནས། རང་གི་བསོད་བདེ་རྙེད། མི་ཕོ་ཁྱོ་ག་འགའ་ཤས་ནི། སྐབས་རེ་ལྷའི་
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ནུས་པ་ལས་ལྷག་པའི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཆགས་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང༌། 

ཁྱེད་རང་གིས་བསོད་བདེའི་མིང་ལེན་ནས། ང་ཚོ་སེམས་ཤ གས་ཆག་པ་མ་

བཟོ་རོགས་གནང༌། ང་ཚོས་དང་པོ་ནས་རྒྱུ་ནོར་འདོད་པ་གང་བ་བསགས་

ནས་ལོག་རྒྱུ་སེམས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་ཡིན། ཁྱེད་རང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་

མང་པོ་ཤེས་མཁན་རེད། འདོད་པ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ལ་རོགས་གནང་ནས་ལམ་

ག་བསྟན་རོགས་གནང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་སོང་ཙང་ཁྱེད་རང་ལ་ནུས་པ་གཞན་

དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་བགྱི་རེད། ང་ཚོས་བློ་ཐག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅད་ཡོད་པས་

དེའི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་ཆེན་པོ་གནང་རོགས་གནང༌། ཞེས་བཤད་པ་དང༌། 

འཇིགས་བྱེད་དགའ་བོས་ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཤ གས་ལ་དགའ་ནས། ཁོང་ཚོ་ལ་

རྒྱུ་ནོར་གསོག་རྒྱུའི་ལམ་ག་བསྟན་ནས། ད་འ་ོན་ཁྱོད་རང་ཚོའི་ལག་པ་ལ་ཞུན་

མར་རེ་རེ་འཁྱེར་ནས། ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རིའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་དགོས། འགྲོ་གིན་

འགྲོ་གིན་ལམ་དུ་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ག་བར་ཟགས་པ་དེ་གར་བསྡད་ནས།  

དེར་ས་བྲུས་ན། ཁྱོད་རང་ཚོ་ལ་རྒྱུ་ནོར་རྙེད་བགྱི་རེད། དེ་ལེན་ནས་ལོག་

དགོས། ཞེས་བཤད་པ་རེད། 

 ཁོང་ཚོ་བཞི་ཀས་ཞུན་མར་འཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་དང༌། གང་འཚམས་

ནས་ཁོང་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས་པ་རེད། ས་

ཆ་དེར་ས་བྲུས་པ་དང་ཟངས་གྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད་པ་རེད། བྲམ་ཟེ་གཞོན་པ་ཞིག་

གིས། ད་འདི་ནས་ཟངས་འདོད་པ་གང་ཡོད་ལེན་ཞེས༌བཤད་པ་དང༌། གཞན་

པ་ཚོས། ལྐུགས་པ། ཟངས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་ག་ནས་སེལ་ཐུབ། ང་ཚོ་ནི་འགྲོ་

བགྱི་ཡིན། ད་དུང་འདི་ལས་མང་བའི་དངོས་པོ་ཐོབ་བགྱི་རེད་ཅེས་པར། གཞན་

པ་དེས། ཁྱེད་རང་ཚོ་འགྲོ་རོགས་གྱིས། ང་ནི་འདི་རང་ལ་བསྡད་ནས་ཟངས་

འདོད་པ་གང་ཡོད་བླངས་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ཟེར་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ཡོང་བ་རེད།

 གཞན་པ་གསུམ་མདུན་ལ་འགྲོ་དུས། གང་འཚམས་ནས་ཁོང་ཚོ་

གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས། དེར་ས་བྲུས་པ་དང་དངུལ་གྱི་གཏེར་
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ཁ་རྙེད། ས་བྲུས་མཁན་ཁོ་དགའ་ནས། དངུལ་འདོད་པ་གང་ཡོད་བླངས། ད་

འདི་ནས་མ་འགྲོ་ཟེར་དུས། གཞན་པ་གཉིས་པོས། ད་ཅི་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་

རྙེད། འདིར་དངུལ་གྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད། ད་དུང་མདུན་ལ་ཕྱིན་ན་གསེར་གྱི་གཏེར་

རྙེད་བགྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཕྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡང༌། གྲོགས་པོ་གཉིས་པོ་དེ་ཕྱིན་

ཕྱིན་ནས། གང་མཚམས་ནས་གཅིག་གི་ལག་པ་ནས་ཞུན་མར་ཟགས་པ་དང༌། 

ས་བསྔོགས་པས་གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་རྙེད། ཁོས། ད་ཡིན་ན་གསེར་འདོད་པ་

གང་ཡོད་ལེན། ང་རང་གཉིས་ཀྱི་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དུས་ཀྱི་མཐའ་བསལ་པ་

རེད། ད་གཏེར་ཁ་འདི་ནས་གསེར་གང་མང་མང་འཁྱེར་ནས། ནང་ཁྱིམ་ལ་ལོག་

འགྲོ་ཟེར་དུས། གྲོགས་པོ་དེས། ལྐུགས་པ། དང་པོ་ང་ཚོ་ལ་ཟངས་རྙེད། དེ་ནས་

དངུལ་རྙེད། ད་གསེར་རྙེད་དུས། ད་དུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་

ཐག་ཆོད། གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་བཞག་ཤོག མདུན་ལ་འགྲོ་ཟེར་མ་ཉན་པ་དང༌། 

གཞན་པ་དེས། ང་ནི་གསེར་ལེན་ནས་ཁྱིམ་ལ་ལོག་གི་ཡིན། ཁྱོད་རང་འགྲོ་ན་

སོང་ནས་མགྱོཌ་པོ་ལོག་ཤོག ངས་སྒུག་སྡོད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས་གཞོན་ནུ་བཞི་པ་གཅིག་པུར་མདུན་ལ་འགྲོ་དུས། ལམ་ག་ཞེ་

དྲག་རྩུབ་པོ། ཚེར་མ་རྐང་པ་ག་ས་ག་ལ་ཟུག འཁྱག་རོམ་གྱི་ལམ་ག་ལ་འགྲོ་

གིན་འགྲོ་གིན་གཟུགས་པོའ་ིཟུངས་ཟད་ན་ཡང༌། ད་དུང་མདུན་ལ་འགྲོ་གིན་

བསྡད་པ་རེད། དེ་ནས་ཐག་རིང་པོར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་མི་ཞིག་ཐུག་ནས། དེའི་

གཟུགས་པོ་ནི་ཁྲག་གིས་འཚོས། ཁོའ་ིམགོ་ལ་འཁོར་ལོ་ཞིག་འཁོར་བསྡད་པ་

མཐོང་ནས། ཁོའ་ིའགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས། ཁྱོད་རང་སུ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གི་མགོའ་ི

སྒང་ལ་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་འདི་སུས་བསྐོར་པ་རེད། འདིར་ཆུ་ཨེ་ཡོད། ང་ཁ་

སྐོམ་བགྱིས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་གར། འཁོར་ལོ་དེ་བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་དེའི་མགོའ་ི

སྒང་ལ་འཁོར་པ་རེད། ཁོ་ཧ་ལས་ནས། སྡུག་སྐད་རྒྱག་གིན་རྒྱག་གིན་ལ། འདི་

ག་རེ་རེད། འཁོར་ལོ་འདི་ཁྱོད་རང་གི་མགོའ་ིསྒང་ནས། ངའི་མགོའ་ིསྒང་ལ་

འཁོར་ཡོང་བ་ག་རེ་རེད་ཅེས་དྲིས་པ་དང༌། མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་དེས། ད་ལྟ་འཁོར་
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ལོ་འདི་ཁྱོད་རང་གི་མགོའ་ིསྒང་ལ་ཟགས་པ་ནང་བཞིན། སྔ་མོ་ངའི་མགོ་ལ་

ཡང་ཟགས་བྱུང༌། དེ་ནི་མི་གཞན་པ་ཞིག་རྒྱུ་ནོར་ལ་རྔམས་ནས་འདིར་ཡོང་

ནས་ཁྱོད་རང་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་བར་དུ། འཁོར་ལོ་འདི་ཁྱོད་རང་གི་མགོ་ལ་

འཁོར་ནས་སྡོད་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ན། བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་དེས། དེ་ག་དུས་ཡོང་

བགྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར།  མི་རྒྱུས་མེད་དེས། ད་ལྟ་རྒྱལ་པོ་སུས་རྒྱལ་

སྲིད་སྐྱོང་བགྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། གཞོན་ནུས། རྒྱལ་པོ་རྒྱུད་མངས་ཀྱི་བུས་

སྐྱོང་ངོ་ཟེར། མི་ངོ་མི་ཤེས་པ་དེས། དུས་རབས་དེ་ངས་མི་ཤེས། ང་ནི་རྒྱལ་པོ་
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དགའ་བྱེད་རཱ་མའི་དུས་ཀྱི་དབུལ་པོ་ཞིག་ཡིན། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཞུན་མར་འཁྱེར་

ཡོང་ནས་འདིར་སླེབས་སོང༌། ཁྱོད་རང་གིས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ངས་མི་གཅིག་

ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུས། ཡིན་ན་ཡང༌། དུས་ཚོད་དེའི་རིང་

བཟའ་བཏུང་ག་ནས་རྙེད་དམ་ཟེར་བར། དེས། འཁོར་ལོ་འདི་ནི། མི་རྒྱུ་ནོར་ལ་

འདོད་རྔམས་ཆེན་པོ་ཚོའི་ཕྱིར་དུ་བྱུང་བ་རེད། འཁོར་ལོ་འདི་མགོ་ལ་འཁོར་བ་

ནས་བཟུང༌། མི་དེ་ལ་ལྟོགས་པ་དང༌། སྐོམ་པ། གཉིད། རྒ་འཆི་སོགས་ཀྱིས་

གནོད་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། འཁོར་ལོ་འདི་མགོའ་ིསྟེང་ལ་འཁོར་བའི་ན་ཟུག་གིས་

མནར་ནས། མི་དེས་ཟད་མཐའ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མྱང་དགོས་པ་རེད། ཅེས་

བཤད་ནས་མི་དེ་ཕར་ཕྱིན། 

 བྲམ་ཟེ་གཞོན་ནུ་འདོད་རྔམས་ཆེན་པོ་དེ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་

དུ་དེར་ལུས། གང་མཚམས་ནས། ཁྲག་གིས་ཡོག་ཡོག་པོར་ཕར་ཚུར་ཕྱིན་

ནས། ཁོ་གྲོགས་པོ་དེའི་རྩ་ལ་སླེབས། གྲོགས་པོ་ལ་ནི་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་ནས་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་བསྡུས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བྲམ་ཟེ་གཞོན་

ནུ་འཁོར་ལོ་ཅན་ཁོས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་པ་དང༌། གསེར་གྱི་དངོས་

གྲུབ་ཅན་ཁོས། ངས་མདུན་ལ་མ་འགྲོ་ཟེར་བཀག་པ་ཡིན། ཁྱོད་རང་གིས་ངས་

བཤད་པ་དེ་ལ་ཉན་མ་བྱུང༌། དོན་དག་ནི། ཁྱོད་རང་བྲམ་ཟེ་སོང་ཙང་ཡོན་ཏན་

ཡང་བསླབས་ཡོད་པ་རེད། རིགས་མཐོ་པོ་ལ་ཡང་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་

ཡང༌། བཟང་ངན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་གྲོས་མ་རྙེད་པ་རེད། རིག་པ་ལས་

བློ་གྲོས་གལ་ཆེ་བ་རེད། རིག་པ་ཡོད་ན་ཡང་བློ་གྲོས་མེད་ན། སེངྒེ་སྒྲུབ་མཁན་

ཚོ་ལ་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་བར། མགོ་ལ་འཁོར་ལོ་ཅན་ཁོས། 

སེངྒེ་སྒྲུབ་མཁན་སུ་སུ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དྲིས་པར། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་

དེས། གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་པ་རེད།
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རིག་སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་སེངྒེ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེའི་བུ་བཞི་ཡོད། དེའི་ནང་གི་གསུམ་རིག་གནས་ཅན་

དང༌། བཞི་པ་དེ་རིག་གནས་མཁན་མ་ཡིན་ཡང༌། བློ་གྲོས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གྲོགས་པོ་བཞི་པོ་དེས་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་ནས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཐུབ་ན། རིག་

པའི་རྙེད་པ་བསྡུ་ཐུབ་བགྱི་རེད་བསམས་ནས། ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ངོ༌། །དེ་

ནས་ཕར་ཕྱིན་ནས། གྲོགས་པོ་རྒན་ཤོས་དེས། ང་རང་ཚོ་མཁས་པ་བཞིའི་

ནང་ནས་གཅིག་རིག་གནས་དང་བྲལ་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བློ་གྲོས་ཅན་རེད། 

རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཐབས་དང་ཕྱུག་པོ་ཚོ་སྤྲོ་བ་སྐྱེ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ན། རིག་

གནས་ངེས་པར་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རིག་གནས་ཀྱི་མཐུ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕྱུག་པོ་ཚོ་བློ་འགུག་ཐུབ་བགྱི་རེད། བྱས་ཙང༌། ང་རང་ཚོའི་རྒྱུ་ནོར་བྱུང་ན། 

དེ་ནས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང༌། རིག་གནས་མི་ཤེས་མཁན་འདི་ལ་སྟེར་བགྱི་མིན། 

ཁོང་རང་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་ན་ཡང་འདོད་པ་རེད་ཟེར་རོ། །

 གཉིས་པ་དེས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ན་ཡང༌། གསུམ་པ་

དེས། སྐད་ཆ་འདི་མ་འགྲིག་པ་རེད། ང་ཚོ་པུ་གུའི་དུས་ནས་སྐྱིད་པོ་སྡུག་པོ་

མཉམ་དུ་མྱངས་པ་རེད། རྒྱུ་ནོར་གང་བྱུང་ནང་ཡང་དེའི་ཆ་ཤས་ནས་སྤྲད་

དགོས། ཁོ་ང་རང་ཚོ་ལས་ལོགས་སུ་བགྲང་ན་བྱབ་ཆུང་བའི་ལས་ཀ་རེད། 

བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིམི་ཚོར་འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་རང་གི་གཉེན་ལ་འགྱུར་བགྱི་

རེད། ང་རང་ཚོས་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་གཏང་དགོས། ཁོས་བཤད་པ་དེ་ཉན་
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ནས་བཞི་ཆར་མཉམ་དུ་འགྲོ་དུས། ཐང་ཙམ་ཞིག་ནས་ནགས་ཚལ་ནང་སེངྒེ་

ཤི་བའི་རོ་ཞིག་རྙེད་པ་རེད། དེའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་ཚང་

མ་འཐོར་ཡོད་པ་རེད། རིག་གནས་མཁན་གཞོན་པ་གསུམ་གྱིས། ད་ཡིན་ན་

འགྲིགས་སོང༌། འདིར་ཤོག་དང༌། རིག་གནས་བསླབས་པའི་ཤེས་ཚད་ལ་

བལྟ་དགོས། རིག་གནས་ཀྱི་ནུས་པས་ཤི་བའི་རོ་ལ་སྲོག་གསར་པ་བཅུག་

ཐུབ་བགྱི་རེད་ཟེར། ཁོང་གསུམ་ཆར་གྱིས་རུས་གོག་དང༌། ཡན་ལག་ལྷག་མ་
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ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས། གཅིག་གིས་རུས་གོག་དང་པགས་པ། 

གཅིག་གིས་ཤ་དང་ཁྲག གསུམ་པ་དེས་སྲོག་འགུག་རྒྱུའི་སྟ་གོན་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་

བཅད། དེ་འདྲའི་སྐབས་ཤིག་ལ་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་མེད་ན་ཡང༌། བློ་

གྲོས་ཅན་དེས། ཁོང་ཚོ། ཁྱེད་རང་ཚོས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེངྒེ་སྲོག་

རྙེད་པ་བཟོས་ན། སེངྒེ་ཁོ་ལ་སྲོག་རྙེད་པ་དེ་གར། ལམ་སང་ང་ཚོ་བཟས་མི་

ཡོང་ངམ། ཏན་ཏན་བྱས་ན་ཞེས༌བཤད་ན་ཡང༌། རིག་གནས་པ་ཚོས་མ་ཉན་

ཙང༌། བློ་གྲོས་ཅན་དེས། ཁྱེད་ཚོས་རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་བསྟན་དགོས་ཡོད་

ན་ཁྱུག་ཙམ་སྒུག་རོགས་གྱིས། ང་ཤིང་སྡོང་སྒང་ལ་འཛེགས་འཇུག་རོགས་

ཟེར་བ་དང༌།  ཁོང་ཚོ་གསུམ་གྱིས་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེངྒེ་གསོན་པོ་

བཟོ་ཐབས་བྱས། སེངྒེ་ཤི་རོ་དེ་གསོས་པ་དེ་གར་ཁོ་ཚོའི་སྒང་ལ་མཆོངས་

ནས་གསུམ་ཆར་བསད། 

 བསྟན་བཅོས་ལ་མཁས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འཐུས་པར། འཇིག་རྟེན་གྱི་

སྤྱོད་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་བློ་གྲོས་ཡོད་དགོས། དེ་མེད་ན་པཎྜིཏ་བླུན་

པོ་དང་འདྲ་པོ་མི་ཚང་མས་གད་མོ་བགད་སའི་ཡུལ་ཆགས་བགྱི་རེད། ཅེས་

བཤད་མ་ཐག འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། པཎྜིཏ་ལྐུགས་པ་སུ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བར་

གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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པཎྜིཏ་བླུན་པོའ་ིསྒྲུང༌།

ས་ཆ་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་བཞི་ཡོད་པ་རེད། བཞི་ཆར་ཀཱནྱ་ཀུབྫ་(dkU;dqCt)ལ་

ཕྱིན་ནས། ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་རིག་གནས་བསླབས་པའི་རྗེས་ལ། བསྟན་

བཅོས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆགས་ན་ཡང༌། བཞི་ཆར་རྣམ་དཔྱོད་

ཤེས་རབ་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྟོངས་པ་ཡིན་པ་རེད། རིག་པའི་གནས་ལ་བྱང་

ཆུབ་པའི་རྗེས་ལ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས། དགའ་རབས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་

ལམ་ག་ཁ་དབྲག་ཅིག་ལ་སླེབས། ཕྱོགས་ག་བར་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཤེས་པར་

དེ་གར་བསྡད་དེ། གཅིག་གིས། བསྟན་བཅོས་ནང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ག་ནས་
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འགྲོ་བ་དེ་ལམ་ག་རེད། ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བཟུང་ནས། དེའི་སྐབས་སུ་དེར་

རྗེའུའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཞིག་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་ནས། ཕུང་པོ་དང་མཉམ་དུ་

མཧཱཇན་བུན་བདག་མང་པོ་འགྲོ་བགྱི་ཡོད་པས། བྲམ་ཟེ་བཞི་པོ་དེས་སྐྱེས་

བུ་ཆེན་པོ་བུན་བདག་ལ་ཡང་ཟེར་མ་ཤེས་པར། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཤག་

བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་རྗེས་ལ་དུར་ཁྲོད་ལ་ཕྱིན། ཡང༌། ཁོང་ཚོས་དུར་ཁྲོད་དེའི་

ཕར་ཙམ་དེར་བོང་བུ་ཞིག་བསྡད་པ་མཐོང་ནས། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལ་

གང་དུ་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་གི་སྒོ་དང་དུར་ཁྲོད་དུ་སྒྲེང་བ་དེ་ནི། གཉེན་ཡིན་ནོ། །

ཟེར་བ་དེ་དྲན་ནས། བཞི་ཀས་དུར་ཁྲོད་ལ་ཡོད་པའི་བོང་བུ་དེའི་མཇིང་པ༌ལ་

འཐམས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྐང་པ་བཀྲུས་པ་སོགས་བྱས་སོ། །

 དེའི་རྗེས་ལ་རྔ་མོང་ཞིག་ཡོང་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ་བསམས་པ་རེད། 

ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་རྭ་སྐོར་ནང་ལ་བསྡད་

ནས། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་མ་གཏོགས། འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོའ་ིགནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཤེས་བགྱི་མེད་ཙང༌། རྔ་མོང་མགྱོགས་པོ་རྒྱུགས་པ་མཐོང་བ་

དང༌། གཅིག་གིས་རབ་ཏུ་མྱུར་བ་ཆོས་ཀྱི་འགྲོས། ཞེས་པའི་ཚིག་དྲན་ནས། 

མགྱོགས་པོ་འགྲོ་མཁན་རྔ་མོང་ཆོས་རེད་བསམས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་གར་ཨིཥྚཾ་ 

དྷརྨེཎ༌  ཡོཇཡེཏ་(b’Va ÄeZ¢.k ;¨t;¢r)འདོད་པས་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད། ཟེར་

བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས། ཨིཥྚ་བོང་བུ་གཉེན་ལ་ངོས་འཛིན། རྔ་མོང་ཆོས་རེད་

བསམས། བོང་བུ་འཐེན་ནས་རྔ་མོང་གི་མཇིང་པ་ལ་བསྡམས། དེ་བོང་བུ་དེའི་

བདག་པོ་འཁྲུད་མཁན་དེས་དབྱུག་པ་འཕྱར་ནས་རྒྱུག་ཡོང་བ་དང༌། བསྟན་

བཅོས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཁས་པ་བཞི་པོ་ཕྱི་བལྟས་མ་ལོག་པར་བྲོས་རྒྱུ་

འཁེལ་བ་རེད། དེ་ནས་ཕར་ཙམ་དེར་ཆུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐུག་སྐབས་བྲམ་ཟེ་ཞིག་

གིས་དེར་ཤིང་པཱ་ལ་ཤའི་ལོ་མ་ཆུས་ཁྱེར་ནས་ཡོང་བ་མཐོང་བ་དང༌། བསྟན་

བཅོས་ཀྱི་ཚིག་ལ། ལོ་མའམ་ཀོ་བས་ཆུ་བོ་གྲོལ། ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས། ཆུ་

ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ལོ་མའི་སྒང་ལ་ཉལ་བ་དང་ལོ་མ་དིམ། ཁོ་རང་ཡང་ཆུས་
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ཁྱེར་ནས། བྲམ་ཟེ་དེའི་གཙུག་ཕུད་ཆུའི་སྒང་ལ་ཐོན་ནས་འགྲོ་དུས། པཎྜི་ཏ་བླུན་

པོ་གཉིས་པ་དེ་དེའི་འགྲམ་ལ་སླེབས་དུས། ཉམས་ཉེས་བྱུང་ན་ཕྱེད་ཀ་བསྲུང༌། 

ཕྱེད་ཀ་བློས་གཏོང༌། ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས། ཁོའ་ིགཙུག་ཕུད་ནས་འཇུས་

ནས་རྐེ་གཏུབས། མགོ་ལག་པས་འཇུས་ནས། གཟུགས་པོ་ཆུར་བསྐྱུར་པ་རེད། 

 དེ་ནས་མཁས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་བསླེབས་པ་ན། 

ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེར་མི་རེ་མགྲོན་ལ་བོས། གཅིག་ལ་སེ་མི་ཟེར་བའི་ཚོད་མ་དྲངས་

དུས། སྐུད་པ་རིང་པོས་ཉམས་པར་བྱེད། ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་དྲན་ནས་དེ་མ་བཟས། 

ཡང་གཅིག་ལ་བག་ལེབ་ཆེན་པོ་སྦོས་པ་སྤྲད་པ་དང༌། ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་ན་

ཚེ་ལ་གནོད། ཟེར་བའི་ཚིག་དྲན་ནས་མ་བཟས། གསུམ་པས་བག་ཟན་ཨི་ཁུང་

ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་ནས། བུ་ག་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཕན་ཐོགས་མེད། ཟེར་བའི་

ཚིག་དེ་དྲན་ནས་ཁོས་ཀྱང་བག་ཟན་མ་བཟས། མཐའ་དོན་གསུམ་ཆར་ལྟོགས་

པར་ལུས་པ་མ་ཟད་གྲོང་གསེབ་པ་ཚོས་ཡ་མཚན་ཏེ་གད་མོ་ཤོར་རོ། །

 རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་བློ་གྲོས་མེད་ན། མཁས་པ་ཡང་བླུན་པོའ་ིགྲལ་དུ་

ལུས། རྣམ་དཔྱོད་ནི་བློ་གྲོས་གཅིག་ཁོ་ནས་བྱ་བ་བྱེད་ལ། བློ་སྣ་སྟོང་ཕྲག་

ཡོད་མཁན་ཚོ་གཏན་ལ་མི་ཕབ་པའི་ངང་ལ་ལུས་འགྲོ་བགྱི་རེད། ཉ་བློ་གྲོས་

བརྒྱ་པ་དང་བློ་གྲོས་སྟོང་ལྡན་པའི་གནས་ཚོད་དེ་ཡོང་བགྱི་རེད། སྦལ་པ་མཾ་

ཌཱུག་(e.Mwd)ཟེར་བ་དེ་ལ་བློ་སྣ་གཅིག་ལས་མེད་ཙང་འཚོ་ཐུབ་པ་རེད། ཅེས་

བཤད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། དེ་ག་འདྲ་རེད་ཟེར་བར། གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་བཤད་པ།༌༌༌༌༌༌༌
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ཉ་བློ་གྲོས་སྟོང་ལྡན་དང་སྦལ་པ།

རྫིང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཉ་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ལ་བློ་གྲོས་བརྒྱ་པ་དང༌། གཞན་པ་

དེ་ལ་བློ་གྲོས་སྟོང་ལྡན་ཟེར་ཞིང༌། རྫིང་བུ་དེ་རང་དུ་སྦལ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོའ་ི

མིང་ལ་བློ་གྲོས་གཅིག་པ་ཟེར་བ་རེད། ཁོ་ལ་བློ་གྲོས་གཅིག་ལས་མེད་ཙང་

གཏམ་འདོད་ཚ་བོ་མེད། ཉ་གཉིས་པོ་སྤྱང་པོ་ཡིན་པའི་ང་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཉི་

མ་གཅིག་ཁོང་ཚོ་དགོང་མོ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་དུས། ཉ་

པ་མང་པོ་ལག་པ་ལ་དྲྭ་བ་འཁྱེར་ནས་དེར་ཡོང༌། དྲྭ་བའི་ནང་ཉ་མང་པོ་འཇུས་

ནས་སྡུག་པོ་བཏང། དེ་ནས་རྫིང་གི་མཐའ་ལ་བསྡད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། 

གཅིག་གིས། རྫིང་འདིའི་ནང་ལ་ཉ་ཞེ་དྲག་འདུག ཆུ་ཡང་མང་པོ་མི་འདུག སང་

ཉིན་འདིར་ཡོང་ནས་ཉ་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས། ཚང་མས་སྐད་ཆ་དེ་རང་ལ་ཆ་

བཞག་ནས། ཞོགས་ཁས་སྔ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ནས་ལོག

 ཁོང་ཚོ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ་ཉ་ཚང་མས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ག་འདྲ་

བྱས་ཡོང་བསམས་ནས་ཚང་མ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དུས། ཉ་བློ་གྲོས་སྟོང་ལྡན་

གྱིས་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མཁན་ལ་ཁྱད་གསོད་བྱས་ནས། ཞེད་སྣང་སྐྱེ་དགོས་པ་

མ་རེད། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ལ་སྡུག་ཆགས་ཚང་མའི་འདོད་པ་འགྲུབ་བགྱི་ཡོད་

ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ལ་སུ་ཡང་སྡོད་མི་ཐུབ། སྦྲུལ་དང་མི་སྡུག་ཆགས་ཚོའི་

འདོད་པ་འགྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། བྱས་ཙང་འཇིག་རྟེན་འདི་གནས་ཐུབ་པ་རེད། སུ་འདྲ་

ཞིག་གིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ལ་ཞེད་སྣང་བྱས་ན། བྱབ་ཆུང་བའི་ལས་ཀ་རེད། 

འདིར་སུ་ཡང་ཡོང་བགྱི་མ་རེད། ཡོང་ན་ཡང་ངའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚང་མ་

བསྲུང་བགྱི་ཡིན། བློ་གྲོས་བརྒྱ་པས་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས། བློ་གྲོས་ཅན་ཚོས་



203

འཇིག་རྟེན་འདིའི་ནང་ཚང་མ་བྱེད་ཐུབ་བགྱི་རེད། གང་དུ་རླུང་དང་འདོ་མི་འགྲོ་

བའི་ས་ལ་ཡང༌། བློ་གྲོས་ཅན་གྱི་བློ་གྲོས་འགྲོ་ཐུབ་བགྱི་རེད། མི་རེ་གཉིས་ཀྱིས་

བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ཕ་མའི་ས་ཆ་བློས་གཏོང་ཐུབ་བགྱི་

མ་རེད། རང་སྐྱེ་སའི་ལུང་པ་ལ་བདེ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལྷ་ཡུལ་ལ་ཡང་ཡོད་

པ་མ་རེད། འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོས་བློ་གྲོས་གནང་པ་འདི། ཞེད་སྣང་བྱས་ནས་བྲོས་

འགྲོ་རྒྱུ་ལ་གནང་བ་མ་རེད། ཞེད་སྣང་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། ཅེས་

བཤད་པ་དང༌། རྫིང་གི་ཉ་ཚང་མ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན་ཡང༌། 
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སྦལ་པ་བློ་གཅིག་བསམ་གཅིག་ཁོས། གྲོགས་པོ་ཚོ། ང་ལ་ནི་བློ་གཅིག་ལས་

མེད། བློ་དེས་འདི་ནས་རྒྱུགས་ཞེས༌བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་བྱུང༌། ང་ནི་སང་ཉིན་ནམ་མ་

ལངས་གོང་ནས་རྫིང་འདི་བཞག་ནས། ང་རང་གི་ཟླ་མོ་དང་མཉམ་དུ་རྫིང་གཞན་

པ་ཞིག་ལ་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་ཞེས༌ཟླ་མོ་ཁྲིད་ནས་སོང་ངོ༌། །

 སང་ཉིན་དེར། ཉ་པ་ཚོས་ཁ་སང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་དེར་ཡོང་

ནས་དྲྭ་བ་བཀྲམས། རྫིང་གི་ཉ་ཚང་མ་དྲྭ་བའི་ནང་ལ་ཚུད། ཉ་བློ་གྲོས་བརྒྱ་པ་དང་

སྟོང་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་ཉ་ཚོ་སྐྱོབ་ཐབས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ན་ཡང༌། ཉ་

པ་ཚོས་ཉ་ཚང་མ་དྲྭ་བའི་ནང་ལ་བཅུག ཁོང་ཚོ་སྡུག་པོ་མྱོང་གིན་མྱོང་གིན་ལ་ཤི  

དགོང་མོ་ཉ་པ་ཚོས་ཉས་ཁེངས་པའི་དྲྭ་བ་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་ཁྱེར། ཉ་བློ་གྲོས་བརྒྱ་

སྟོང་གཉིས་ལྗིད་པོ་ཡོད་ཙང༌། ཁོང་ཚོའི་དཔུང་པ་དང་ལག་པས་རེས་མོས་བྱས་

ཏེ་བཀྱགས་ནས་ཕྱིན་པ་དང༌། ཁོང་ཚོ་སྡུག་པོ་མྱོང་བ་སྦལ་པ་ཁོས་མཐོང་ནས། 

སྦལ་པ་མོ་ལ་ལབ་པ་རེད། ལྟོས་དང་ངའི་སྙིང་སྡུག  ང་བསམ་བློ་འཁོར་པོ་ག་འདྲ་

འདུག བློ་གྲོས་བརྒྱ་པ་ཉ་པའི་དཔུང་པ་དང༌། སྟོང་ལྡན་ཉ་པའི་ལག་པར་འཁྱེར་ནས་

འགྲོ་དུས། ང་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་པ་རྫིང་ཆུང་ཆུང༌། ཆུ་གཙང་མ་འདིའི་ནང་ལ་

སྐྱིད་པོ་བྱས་ཕར་ཚུར་ཕྱིན། བྱས་ཙང༌། བློ་གྲོས་ཡིན་ན་ཡང༌། སྟོང་ཕྲག་ལས་བློ་

གྲོས་གཅིག་ལྷག་པ་རེད་ཟེར་རོ། །

 གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཚར་བ་དང༌། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། བྱས་ན་རྟག་

པར་གྲོགས་པོའ་ིབསམ་འཆར་ངོས་ལེན་དགོས་པ་རེད་དམ། ཞེས་དྲིས་པར། 

གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། གྲོགས་པོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་ཆ་མ་བཞག་ན། རིག་

པ་དང་བློ་གྲོས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ནས། རང་འདོད་ཀྱིས་གྲོགས་པོའ་ིཁ་ཏ་བསླབ་

བྱ་མ་ཉན་ན། ཁྱི་སྤྱང་གི་ཁ་ལ་མ་ཉན་ཙང༌། བོང་བུས་ཉེས་གཏག་བཟེད་པ་ནང་

བཞིན་རེད་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། ག་འདྲ་ཟེར་དྲིས་པར། གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། ཉོན་ཨང༌།
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རང་ཚོད་མི་བཟུང་བའི་བོང་བུ།

གྲོང་གསེབ་ཅིག་ལ་བོང་བུ་ཧུར་པོ་ཟེར་མཁན་ཞིག་ཡོད། ཁོས་ཉིན་གང་

འཁྲུད་མཁན་དྷོ་བཱི་ཡི་དོ་པོ་བསྐྱལ་པའི་རྗེས་ལ།  དགོང་མོ་རྟག་པར་འདོད་

པ་གང་ཡོད་བྱས་ནས་ཞིང་ཁའི་སྒང་ལ་འཁྱམ། ནམ་ལངས་པ་དང་འཁྲུད་

མཁན་དྷོ་བཱི་ཡི་འགྲམ་ལ་ལོག་ཡོང་བགྱི་ཡོད། ཁོ་ཞིང་ཁའི་སྒང་ལ་འཁྱམ་

གྱིན་འཁྱམ་གྱིན་ཁྱི་སྤྱང་ཞིག་དང་གྲོགས་པོ་ཆགས། ཁྱི་སྤྱང་ནི་གྲོགས་པོ་
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བཟོ་རྒྱུ་ལ་མཁས་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད། བོང་བུ་དང་མཉམ་དུ་ཁྱི་སྤྱང་དེ་ཡང་ཞིང་

ཁའི་སྒང་ལ་ཕྱིན། བོང་བུ་ཁོས་ཞིང་ཁའི་ར་བ་གཏོར་ནས་ནང་ལ་འཛུལ། ཁྱི་

སྤྱང་དང་མཉམ་དུ་ཀཀ་ཌཱི༌(ddM+h)སོས་པ་སོས་པ་བཟས་ནས། ཞོགས་ཁས་

འཁྲུད་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ལོག་འགྲོ་བགྱི་ཡོད། དགོང་མོ་ཞིག་བོང་བུ་ཧུར་པོ་

ཁོ་སྐྱིད་སྣང་གིས་དབྱིངས་འཕར་ནས། ཟླ་བ་ཡར་ངོའ་ིམཚན་མོ་ཡིན་པ་དང༌། 

ཞིང་ཁ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་སྒང་དེར། བོང་བུ་ཧུར་པོས། གྲོགས་པོ། དོ་

དགོང་ཟླ་བཀྲག་གསལ་པོ་འདི་འདྲ་རེད། ང་གཞས་གཏང་འདོད་འདུག  ངས་

རཱག རཱགིནཱི་ཚང་མ་གཏོང་ཐུབ་བགྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་བའི་གླུའི་བསྟན་བཅོས་

ནས་བཤད་པའི་གཞས། ཁྱོད་རང་ག་རེ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ག་གཏང་ཆོག 

ཁྱོད་རང་རང་གིས་ལབ་རོགས་གྱིས་ཟེར་བར། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཨ་ཞང༌། སྐད་

ཆ་འདི་བཞག་རོགས་གྱིས། དོན་མེད་ག་རེ་བྱེད་བགྱི་ཡིན་ནམ། རང་གིས་

རང་སྡུག་པོ་མྱོང་བཅུག་བགྱི་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་རང་མིའི་ཞིང་ཁའི་སྒང་ལ་རྐུ་མ་

བརྐུ་ཁར་ཡོང་པ་བརྗེད་སོང་བས། རྐུན་མས་གློ་བརྒྱབ་ནའང་མི་འགྲིག་པ་ལ། 

ཁྱོད་རང་ནི་རཱག་རཱགིནཱི་གཏོང་རྒྱུ་ཟེར་བ། རང་གི་སྐད་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་

ཤེས་བགྱི་མེད་པས། ཁྱོད་རང་གི་དུང་དཀར་གྱི་སྐད་དེ་ནི་རྒྱང་རིང་པོར་གོ་

བགྱི་རེད། ཞིང་སྲུང་བ་ནི་ཞིང་ཁའི་མཐའ་ལ་ཉལ་བཞིན་ཡོད། ཁོང་ཚོ་གཉིད་

སད་ན་རུས་གོག་ཚང་མ་བཅག་བཞག་གི་རེད། སྐྱིད་པོ་དགོས་པ་འདུག་ན། 

སྐྱིད་སྣང་འདི་གློད་ཞོག  དེ་ལས་ཀཀ་ཌཱི་ཞིམ་པོ་བྱས་བཟས་ནས་གྲོད་ཁོག་

རྒྱགས་པ་གྱིས། གླུ་གཞས་གཏང་འདོད་འདི་ཨ་ཞང་རང་ལ་ཡག་རྟགས་མ་

རེད་ཟེར།  ཁྱི་སྤྱང་གི་སྐད་ཆ་གོ་ནས་བོང་བུས། གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་ཤིང་

ནགས་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་རེད། བྱས་ཙང༌། གླུ་དབྱངས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་བྲོ་བ་

མྱངས་ཡོད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་སྐད་ཆ་འདྲ་མི་འདྲ་འདི་འདྲ་བཤད་ཡོང་བགྱི་

ཡོད་པ་རེད༌ཟེར་བར། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཨ་ཞང༌། ཁྱོད་རང་གིས་བཤད་པ་བདེན་

པ་ཡིན་བགྱི་རེད། ཁྱོད་རང་གིས་གླུ་དབྱངས་ག་ནས་ཤེས། ཁྱོད་རང་གི་མིད་

པ་ནས་ནི། ཨི་ཧཱ། ཨི་ཧཱ། རྐྱང་རྐྱང་མ་གཏོགས་ཐོན་བགྱི་མ་རེད། ཅེས་བཤད་

པ་དང༌། བོང་བུ་ཁོ་ཁྱི་སྤྱང་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཞེ་དྲག་ལངས་ན་ཡང༌། ཁོང་ཁྲོ་བཀག་
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ནས།  ཁྱི་སྤྱང༌། གལ་ཏེ་ང་ལ་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་རིག་པ་དང་ཡོན་ཏན་མེད་ན་སུ་

ལ་ཡོད། དབྱངས་ལ་དབྱེ་བ་བདུན་དང་སྡེ་པ་གསུམ་ཡོད། དབྱངས་བདུན་

གྱི་འདེགས་འཇོག་གི་ཏཱལ་ཚེགས་མཚམས་ ༤༩ མཱཏྲཱ་ ༣ དང་། ངལ་གསོ་ 

༣ ཉམས་དགུ། སཾཅཱརཱིཛ༌ལ་གྲོས་དང་། བྱབྷིཅཱརི་དྲག་སྤྱོད་ཅེས་པའི་འགྱུར་

བ་ ༤༠ བཅས་པ་ངས་ཤེས་ན་ཡང༌། ང་ལ་ཆ་མ་བཞག་པ་ནི། ཁྱོད་རང་གླུ་

དབྱངས་ཀྱི་རིག་གནས་དེ་ཚོ་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ཡོད་

ངོམ་བྱས་ཙང༌། ཁྱི་སྤྱང་གིས། ཨ་ཞང༌། རེད། རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ངས་

བཀག་མི་ཡོང༌། ང་ནི་ཞིང་ཁའི་མཐའ་ལ་ལངས་ནས་སོ་བལྟ་བགྱི་ཡིན། ཨ་

ཞང་ཁྱོད་རང་གཞས་འདོད་པ་གང་ཡོད་གཏོང་རོགས་གྱིས།

 ཁྱི་སྤྱང་ཕྱིན་པ་དེ་གར་བོང་བུས་སྐད་བརྒྱབ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་

དང༌། དེ་ཞིང་སྲུང་བ་ཚོས་གོ་མ་ཐག་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས་ནས་དེར་རྒྱུག་

ཡོང༌། ཁོང་ཚོས་བོང་བུ་ཁོ་ས་ལ་མ་རིལ་བར་དུ་རྒྱུག་པས་བརྡུངས། རྐང་པ་

ལ་ཐགས་པས་སྒྲོག་བརྒྱབ་ནས་དེར་གཡུག་བཞག་པ་རེད། བོང་བུ་ཁོ་ཡུན་

རིང་ཙམ་བར་དུ་སྡུག་པོ་མྱངས་ནས་ཡར་ལངས། བོང་བུ་ཚོའི་གཤིས་ཀ་

ནི། སྡུག་པོ་མྱངས་པ་ལམ་སང་བརྗེད་འགྲོ་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོས་རྒྱུག་རྡུང་

བཟེད་པ་དེ་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་རིང་ལ་དྲན་སོས། དེ་ནས་ཁོས། རྐང་པར་སྒྲོག་

བརྒྱབ་པ་དེ་གཏོར་ནས་འབྲོས་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་པ་དང༌། ཁྱི་སྤྱང་དེས་རྒྱང་

ནས་ལྟད་མོ་ཆ་ཚང་མཐོང་ཙང༌། ཁོས་འཛུམ་ཙམ་བྱས་ནས། ཨ་ཞང༌། ངས་

མ་བྱེད་ཟེར་ག་ཚོད་བཤད་ན་ཡང་མ་ཉན་པར་སྐད་ཅོར་བརྒྱབ་ཙང་ཉེས་པ་

འདི་རག་པ་རེད་ཟེར་རོ། །

 དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་ཉན་ནས། གསེར་གྱི་དངོས་

གྲུབ་ཅན་ལ། གྲོགས་པོ། སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་རེད། སུ་ཡིན་ན་ཡང༌། རང་ལ་

བློ་གྲོས་མེད་པའི་ཐོག་ལ། གྲོགས་པོའ་ིབསླབ་བྱ་མ་ཉན་ན། མནྠ་རཀ་(eUFkjd)

ཟེར་མཁན་གྱི་ཐགས་འཐག་མཁན་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་ཉམས་ཉེས་ཡོང་བགྱི་

རེད། ཅེས་བཤད་པར། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། དེ་ལ་ག་རེ་བྱུང་བ་

ཤོད་དང་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། ཉོན་ཨང༌།
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འཐག་མཁན་བླུན་པོའ་ིསྒྲུང་།

མནྠ་རཀ་ཟེར་བའི་ཐ་ག་པ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ལ་དགོས་པའི་ཐགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་

ཚང་མ་ཆག ལག་ཆ་བསྐྱར་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ཤིང་ཆ་དགོས་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། སྟ་

གྲི་ཞིག་ཁྱེར་ནས་ཤིང་བཅད་པར་རྒྱ་མཚོ་དང་ཐག་ཉེ་པོའ་ིཤིང་ནགས་ནང་

ལ་ཕྱིན་པ་དང་མཚོ་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས་ཤིང་སྡོང་ཞིག་མཐོང་སྟེ། དེ་བཅད་

ནས་ཐགས་ཆས་བཟོ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་བསམས་ཏེ། ཤིང་གི་སྡོང་པོ་

ཞིག་ལ་སྟ་གྲི་བཞུ་གྲབས་བྱེད་དུས། ཤིང་གི་ཡལ་གའི་སྒང་ལ་བསྡད་པའི་ལྷ་

ཞིག་གིས། ང་རྟག་པར་ཤིང་འདིའི་སྒང་ལ་སྐྱིད་པོ་བྱས་བསྡད། རྒྱ་མཚོའི་རླུང་

བསིལ་པོ་འགམས་ནས་སྐྱིད་པོ་འདུག གཞན་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ་གནོད་བསྐྱལ་

ན། ཁྱོད་རང་སྐྱིད་པོ་ཡོང་བགྱི་མ་རེད། སྐུ་མཁྱེན། ཤིང་འདི་མ་གཅད་རོགས་

གྱིས། ཐ་ག་པས། འདི་མ་གཅད་པར་ཐབས་མེད། ཤིང་མེད་པར་ལག་ཆ་བཟོ་

ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། དེ་མ་ཐུབ་ན་རས་འཐག་ཐུབ་བགྱི་མ་རེད། ངའི་ནང་མི་

ལྟོགས་རིད་ལ་ཤི་བགྱི་རེད། དེ་ལས་ཡག་ཤོས་ནི། ཁྱོད་རང་ཤིང་སྡོང་གཞན་

པ་ཞིག་ལ་བསྟེན་རོགས་གྱིས། ང་ནི་ཤིང་འདིའི་ཡལ་ག་མ་གཅད་ཀ་མེད་

ཡིན། ཞེས་པར། ལྷ་དེས། ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ལ་ང་དགའ་པོ་བྱུང༌། ཁྱོད་

རང་ང་ལ་དངོས་གྲུབ་སློངས་དང༌། གང་འདོད་པ་སྟེར་བགྱི་ཡིན། སྐུ་མཁྱེན། 

ཤིང་འདི་མ་བཅད་རོགས་གྱིས་ཟེར་བར། མནྠ་རཀ་གིས། འོ་ན་དེ་འདྲ་ཡིན་

ན། དུས་སྐབས་རིང་ཙམ་སྤྲད་རོགས་གྱིས། ང་ད་ལྟ་ཁྱིམ་ལ་ལོག་ནས་རང་གི་

བཟའ་ཟླ་དང༌། གྲོགས་པོ་ཚོ་ལ་གྲོས་དྲིས་ནས། དངོས་གྲུབ་ཞུ་བགྱི་ཡིན་ཟེར། 

ལྷ་དེས། ངས་ཁྱོད་རང་སྒུག་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་རེད། 

 མནྠ་རཀ་གྲོང་གསེབ་དེར་སླེབས་ནས། རང་གི་གྲོགས་པོ་ཚེམ་བུ་
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བ་དེ་ཐུག་ནས། ཁོས་དེ་ལ་དྲིས་པ་རེད། གྲོགས་པོ། ལྷ་ཞིག་གིས་ང་ལ་དངོས་

གྲུབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང་ངས་ཁྱོད་རང་ལ་འདྲི་ཁར་ཡོང་བ་ཡིན། དངོས་

གྲུབ་ག་རེ་ཞུས་ན་དགའ་བགྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། ཚེམ་བུ་བས། དེ་འདྲ་ཡིན་

ན། རྒྱལ་སྲིད་ཅིག་ཞུས། ངས་ཁྱེད་རང་གི་བློན་པོ་བྱས། ང་ཚོ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་

བགྱི་རེད། མནྠ་རཀ་གིས། སྔོན་ལ་ཁོ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོས་དྲིས། དེའི་རྗེས་

ལ༌དངོས་གྲུབ་ལེན་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་པ་དང༌། དེའི་སྐོར་ཚེམ་བུ་བ་དེ་ལ་གྲོས་

འདྲི་བགྱི་ཡིན་ཟེར་བ་དང༌། ཚེམ་བུ་བས། བུད་མེད་ལ་གྲོས་དྲིས་ན་ལུགས་

སྲོལ་དང་འགལ་བའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་བཤད་པ་རེད། བུད་མེད་ཕལ་ཆེ་



210

བ་རང་འདོད་ཤ གས་ཆེ་བར་བརྟེན། རང་རྐྱང་རྐྱང་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། 

བསམ་བློ་གཞན་གང་ཡང་འཁོར་མི་ཐུབ། རང་གི་བུ་ལ་བྱམས་པོ་བྱེད་པ་དེ་ནི། 

རྗེས་མ་རང་ལ་བདེ་བ་ཡོང་བར་རེ་བ་བྱེད་བགྱི་ཡོད་རེད། ཅེས་བཤད་པ་རེད།

 ཐ་ག་པས། ད་དུང་ཡང་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ལ་གྲོས་མ་དྲིས་པར་གང་ཡང་

མི་བྱེད་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ནས། ཁྱིམ་ནང་ལ་སླེབས་པ་དང་བཟའ་ཟླ་ལ། དེ་རིང་ང་

ལ། ལྷ་ཞིག་གིས་དངོས་གྲུབ་གནང་ཆོག་གསུངས་ནས། ངས་ཚེམ་བུ་བ་ཁོ་ལ་

དྲིས་པ་ཡིན། ཁོས་རྒྱལ་སྲིད་ཡོང་བ་ཞུས་ཟེར་བགྱི་འདུག ད་ཁྱོད་རང་ཤོད་

དང༌། དངོས་གྲུབ་ག་རེ་ཞུས་ན་དགའ་བ་འདུག ཟླ་མོས། རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱལ་སྲིད་

ཀྱི་འདོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མཐུན་

འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ལོང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་པོའ་ིགཙུག་

རྒྱན་ནི་ཡང་ཡང་ཟུག་ནས་ཚེར་མ་དང་གཅིག་པ་རེད། འདི་འདྲའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་

འདོད་པ་བྱས་ནས་དགའ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད། ཅེས་ལབ་པ་དང་། མནྠ་རཀ་གིས། སྙིང་

སྡུག ཁྱོད་རང་གི་སྐད་ཆ་བདེན་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་དགའ་བྱེད་རཱ་མ་དང་།  རྒྱལ་

པོ་པདྨའི་ཡུ་བ་གཉིས་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་པའི་རྗེས་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་ཐོབ་པ་ལ། ང་

རང་གཉིས་ལ་ག་རེ་ཐོབ་བགྱི་རེད། ད་རྒྱལ་སྲིད་མ་སློང་ན་ད་ག་རེ་སློང་དགོས་

པ་འདུག ངའི་དྲི་བ་འདི་ཡིན་ཟེར་བར། མནྠ་རཀ་གི་ཆུང་མས། ཁྱོད་རང་མི་

གཅིག་ལག་གཅིག་གིས་རས་འཐག་བགྱི་ཡོད། དེ་གས་ང་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་

ལྡང་བགྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ལ་ལག་པ་བཞི་དང༌། མགོ་གཉིས་བྱུང་ན། ང་

རང་ཚོ་ལ་དེ་རིང་ལས་ལྷག་པའི་རས་ཆ་ལྡབ་ལྡབ་ཡོང་གི་རེད་ལ། མི་ཚོགས་ཀྱི་

དཀྱིལ་ལ་མཐོང་ཆེན་པོ་ཡོང་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ལ། མནྠ་རཀ་མགུ་ཐག་ཆོད་ནས་

རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་ལྷ་དེ་ལ། ཁྱོད་རང་གིས་ང་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་འདོད་ཡོད་

ན། ང་ལ་མགོ་གཉིས་དང་ལག་པ་བཞི་ཡོད་པ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་

དང༌། མནྠ་རཀ་གིས་ཞུས་པ་དེ་གར་ཁོའ་ིའདོད་པར་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བྱུང་བ་རེད། 

ཁོ་ལ་མགོ་གཉིས་དང་ལག་པ་བཞི་ཡོད་པ་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་ནས་

ཁོ་ལ་གང་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། གྲོང་གསེབ་ལ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ། མི་ཚང་མས་
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མནྠ་རཀ་ལ་སྲིན་པོ་རེད། སྲིན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཚང་མས་རུབ་བརྒྱབ་པ་རེད། 

 འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། སྐད་ཆ་དངོས་གནས་རེད། མནྠ་རཀ་ཁོས་བཟའ་

ཟླའི་གྲོས་མ་ཉན་པར་ཚེམ་བུ་བའི་གྲོས་ལ་ཉན་ཡོད་ན་སྲོག་བསྐྱབས་ཡོད་བགྱི་

རེད། མི་ཚང་མ་རེ་འདོད་ཀྱི་གདུག་འདྲེའི་དབང་འོག་ལ་ཤོར་ནས། ལས་ཀ་འདི་

འདྲ་བྱེད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་ནང་ལ་གད་མོ་དེ་ལས་བྲོ་བ་གཅིག  སོམ་ཤརྨཱའི་

(l®e”keZk)པ་ཕས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བར། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། ག་

རེ་བྱས་པ་རེད། ཅེས་དྲིས་པ་ན་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། 
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ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཕ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བྲམ་ཟེ་སེར་སྣ་ཚ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོས་སློང་མོ་བརྒྱབ་ནས་

ཐོབ་པའི་འབྲུ་ནས་ཏོག་ཙམ་བཟས། ལྷག་མ་རྫ་ཁོག་ཅིག་གི་ནང་ལ་བསགས་

བཞག་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། རྫ་ཁོག་དེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབ་ནས་གདང་ཞིག་ལ་

བཀལ། དེའི་འོག་ལ་ཉལ་ཁྲི་བརྒྱབ་ནས། དེའི་སྒང་ལ་ཉལ་ཉལ་པར་བསམ་

བློ་ཁྱད་མཚར་དེ་འདྲ་བཏང། སེམས་བསམ་པའི་བར་སྣང་ལ་རྟ་རྒྱུག་རྒྱུའི་

གྲབས་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོའ་ིབསམ་བློའ་ིནང་ལ། ལུང་པ་ལ་

མུ་གེ་བྱུང་ན། འབྲུ་འདི་ལ་སྒོར་མོ་བརྒྱ་ཁུག་བགྱི་རེད། སྒོར་མོ་བརྒྱ་དེས་ར་

མ་གཉིས་ཉོས། ར་མ་གཉིས་པོ་དེར་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ་ར་ཕྲུག་རེ་སྐྱེས། དེ་

ཚོ་བཙོངས་ནས་བ་མོ་ཉོས། བ་མོ་ཉོས་པའི་རྗེས་ལ་གླང་ཞིག་ཉོས། དེ་ནས་

རྟ་ཉོས། རྟ་མང་པོ་གོང་ཆེན་པོ་ལ་བཙོངས་ནས་ང་ལ་གསེར་མང་པོ་བྱུང༌། 

གསེར་བཙོངས་ནས་ངས་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བཅུག  ངའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་

སྤྱོད་མཐོང་ནས། བྲམ་ཟེ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང༌། རང་གི་བུ་མོ་མཛེས་པོ་

ཞིག་དང༌། ང་གཉིས་བག་སྟོན་བྱེད་བཅུག བུ་མོ་དེ་ངའི་ཚེ་རོགས་བྱས། དེ་

ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས། སྐབས་དེར་ཟླ་བ་ཤར་ཡོང་ན། དེའི་མིང་ལ་ཟླ་བ་བདེ་ལྡན་

ཟེར་འདོགས་བགྱི་ཡིན། 

 དེ་ནས་ཁོ་གོག་འགྲོས་བྱེད་ཤེས་དུས། ངས་དེབ་ཅིག་ཁྱེར་ནས། རྟ་

རྭའི་རྩིག་པ་ལ་རྒྱབ་བསྙེས་ཏེ། བུའི་བྱེད་སྟངས་ལ་ལྟད་མོ་བལྟ་བའི་སྐབས། 

ཟླ་བ་བདེ་ལྡན་གྱིས་ང་མཐོང་བ་དང༌། ཁོ་ཨ་མའི་ཕང་པ་ནས་བབས་ནས་

ངའི་ཕྱོགས་ལ་གོག་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་། ང་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཨ་མ་ལ། ཕྲུ་
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གུ་ལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བྱ་ར་གྱིས་དང་ཞེས་ལབ་དུས། ཨ་མ་ནང་གི་ལས་

ཀའི་བྲེལ་བས་མ་ཉན་པ་དང༌། ང་ཡར་ལངས་ནས་རྐང་པས་རྡོག་རྒྱག་ཅིག་

འདི་འདྲ་བྱས་ཏེ་བཞུ་བགྱི་ཡིན་ཟེར། རྐང་པ་གནམ་ལ་བཀྱགས་པ་དང་འབྲུ་

བླུགས་པའི་རྫ་ཁོག་ལ་ཐེབས་ནས། རྫ་ཁོག་ས་ལ་ཟགས། འབྲུ་ཚང་མ་ཐོར། 

བྲམ་ཟེ་སེར་སྣ་ཚ་པོའ་ིབསམ་བློ་ཡང་ཐོར་རོ། །

 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། སྐད་ཆ་བདེན་པ་རེད། ཁོ་ལ་ཡང་

ཉེས་པ་ག་རེ་ཡོད། འདོད་རྔམས་ཀྱི་དབང་གིས་སུ་གང་གིས་ལས་ཀ་དེའི་

འབྲས་བུ་མཐོང་བགྱི་མ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བའི་བུ་ལ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་

བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། ག་འདྲ་བྱུང་བ་རེད། ཅེས་དྲིས་པར། གསེར་གྱི་དངོས་

གྲུབ་ཅན་གྱིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་དོ། །
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རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་དང་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་ཟེར་བ་ལ། བུ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་སྤྲེའུ་

ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོད། སྤྲེའུའི་འགོ་བྱེད་དེ་སྤྱང་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་

བརྟེན། ཁོས་སྤྲེའུ་ཚོ་ལ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསླབས་ནས། ཁོང་ཚོ་ཚང་

མ་ཁོའ་ིབཀའ་ལ་ཉན་བགྱི་ཡོད། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་ཚོ་ཡང་སྤྲེའུའི་འགོ་བྱེད་དེ་ལ་

བརྩི་བཀུར་བྱེད་བགྱི་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་དེ་གའི་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ནང་ལ། རྒྱལ་

པོའ་ིབུ་ཚོས་བཞོན་རྒྱུའི་ལུག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ལུག་ཧ་ཅང་གི་

འདོད་པ་ཚ་པོ་ཞིག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང༌། ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་

ཚང་མ་བཟའ་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། ཐབ་གཡོག་ཚོས་རྒྱུག་པ་བཞུས་ནས་ཕྱི་ལ་ཕུད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

 སྐྱོན་དེ་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་མཐོང་ནས་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས། ནོར་

འཁྲུལ་འདིས་ཉི་མ་གཅིག་སྤྲེའུ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་

ཞིག་བསླང་མི་ཡོང་ངམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉི་མ་གཅིག་ལུག་དེ་ཐབ་

ཚང་ནང་ལ་འཛུལ། ཁོའ་ིརྐྱེན་གྱིས་ཐབ་གཡོག་གིས་ལུག་ལ་ཤིང་མེ་ཡོད་པ་

བཞུས། དེ་ནས་ལུག་རྟ་རྭའི་ནང་ལ་འཛུལ་ན་ཟན་པ་ལ་མེ་འབར། རྟ་རྭ་ཚིག རྟ་

མེས་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་སྤྲེའུའི་ཚི་ལུ་དགོས་པར། རྒྱལ་པོས་སྤྲེའུ་ཚང་མ་གསད་

རྒྱུ་འཁེལ་བགྱི་རེད་བསམ་བཞིན་ཁོས་རྒྱུན་རིང་པོ་བསམ་བློ་བཏང་པའི་རྗེས་

ལ། སྤྲེའུ་ཚོ་ལ་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ། གོ་བརྡ་སྤྲད་ནས་ད་ལྟ་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་

བློས་ཐོངས་ཞེས་བཤད་ན་ཡང༌། སྤྲེའུ་ཚོས་ཁོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་མ་ཉན་པར། རྒྱལ་
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པོའ་ིཕོ་བྲང་ནང་ལ་ཤིང་ཐོག་མངར་མོ་འདི་འདྲ་ཟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ། འདི་ཚོ་བཞག་

ནས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་བགྱི་རེད་ཟེར་ཞིང༌། ཁོང་ཚོས་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ། 

ཁྱེད་རང་ལོ་རྒན་དྲགས་ནས་བློ་སེམས་འཆོལ་བ་རེད། ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་

ཚོས་བྱམས་པོ་འདི་འདྲ་བྱས། ཤིང་ཐོག་བདུད་རྩི་འདྲ་པོ་སྟེར། འདི་ཚོ་བཞག་

ནས་ང་ཚོ་ནི་ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འགྲོ་བགྱི་མིན་ཞེས༌ལབ་པ་རེད། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་

པོ་མིག་མིག་ཆུས་གང་ནས། ལྐུགས་པ་ཁྱོད་ཚོ། ཁྱོད་རང་ཚོས་ཞེན་ཆགས་

ཀྱིས་རྣམ་སྨིན་མ་ཤེས་པ་རང་རེད། སྐྱིད་པོ་འདིས་ཉི་མ་གཅིག༌གྱོང་ཆེན་པོ་

ཞིག་བཟེད་རྒྱུ་འཁེལ་བགྱི་རེད་དོ། །ཞེས་བཤད་ནས། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་ཕོ་



216

བྲང་བཞག་ནས་ཤིང་ནགས་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོང་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། ཉི་མ་

གཅིག༌སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་སྤྲེའུ་ཚོ་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲད་པ་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་རེད། 

ལུག་འདོད་པ་ཚ་པོ་དེ་ཐབ་ཚང་ནང་ལ་འཛུལ་པ་དང༌། ཐབ་གཡོག་གིས་ཤིང་

མེ་འབར་བཞིན་པ་ཞིག་བཞུས་ནས་ལུག་གི་སྤུ་ལ་མེ་འབར། ལུག་རྟ་རྭའི་ནང་

ལ་བྲོས་པ་དང༌། མེ་ལྕེ་དང་མེ་སྟག་མཆེད་ནས་རྟ་རྭ་ཚིག་ནས་རྟ་ཁ་ཤས་དེ་གར་

ཤི མང་པོ་མེས་ཚིག་ནས་རྨས། བྱིངས་ཚོ་ཐུར་མདའ་བཅད་ནས་བྲོས་སོ། ། 

 དེ་ནས་རྒྱལ་པོས། རྟའི་སྨན་བཅོས་ལ་མཁས་པའི་སྨན་པ་སྐད་བཏང་

ནས། མེས་ཚིག་པའི་རྟ་ཚོ་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་རོགས་གྱིས་ཞེས༌ལབ་པ་དང༌། 

ཁོང་ཚོས་ཚེའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། ཨཱཡུརྦེད་ཤཱསྟྲ་(vk;qosZn “kkL«k)ལ་

བལྟས་ནས། རྟ་ཚིག་པའི་རྨ་ལ་སྤྲེའུའི་ཚི་ལུ་བྱུག་དགོས་ཞེས། བཤད་པ་དང༌། 

རྒྱལ་པོས་བྱུག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཕྱིར་དུ་སྤྲེའུ་ཚང་མ་གསད་རྒྱུའི་བཀའ་བཏང་ནས། 

དམག་མིས་སྤྲེའུ་ཡོངས་རྫོགས་འཇུས་ནས་རྡོ་དང་རྒྱུག་པས་བསད། སྤྲེའུའི་

རྒྱལ་པོ་ལ་རང་གི་རིགས་ཚང་མ་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བས་སྡུག་

བསྔལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས། སེམས་ནང་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་དགྲ་ཤ་ལེན་རྒྱུའི་མེ་འབར་

ནས། ཉིན་མཚན་མེད་པར་བསམ་བློ་དེ་གས་ཚིག་གྲབས་བྱེད་བགྱི་ཡོད་པ་

རེད། མཐའ་གཞུག་དེར་ཁོས་ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་འགྲོ་དུས། ཆུ་རྫིང་

ཞིག་གི་མཐའ་ལ་མིའི་རྐང་རྗེས་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ན། རྐང་རྗེས་ལ་བལྟ་དུས། 

རྫིང་དེའི་འགྲམ་ལ་མི་སུ་ཡོང་ན་ཡང༌། ཚུར་ཡོང་བའི་རྐང་རྗེས་མ་གཏོགས། 

ཕར་ལོག་པའི་རྐང་རྗེས་ཡོད་པ་མ་མཐོང༌། ཁོས་འདིར་ཆུ་སྲིན་མི་ཟན་ཞིག་

ཏན་ཏན་ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་ནས། དེ་ཤེས་ཐབས་ལ་པདྨའི་ཡུ་བ་ཞིག་བླངས་

ནས། སྦུ་གུའི་སྣེ་ཞིག་ཆུའི་ནང་ལ་བཅུག  སྣེ་གཞན་པ་ནས་ཆུ་འཐུང་རྩིས་བྱས་

པ་དང༌། གང་འཚམས་ནས་རྐེ་ལ་ཕྲེང་བ་གོན་པའི་ཆུ་སྲིན་ཞིག་ཐོན་ཡོང་སྟེ། ཆུ་

རྫིང་འདི་རུ་ཆུ་འཐུང་ཁར་ཡོང་མཁན་གཅིག་ཀྱང་ཕར་ལོག་པ་བྱུང་མེད། ཁྱོད་
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རང་གིས་པདྨའི་ཡུ་བའི་སྦུ་གུ་ནས་ཆུ་འཐུང་རྒྱུའི་ཐབས་ཁྱད་མཚར་རྙེད་པ་དེ་

མཐོང་ནས། ང་ཁྱོད་རང་གི་རིག་པ་ལ་དགའ་པོ་བྱུང༌། ཁྱོད་རང་ག་རེ་ལ་འདོད་

པ་ཡོད་ན་ཡང༌ངས་སྟེར་བགྱི་ཡིན། འདོད་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཤོད་དང་ངས་སྟེར་

ཆོག་ཟེར་བ་ན། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས། ཆུ་སྲིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། ཁྱེད་རང་ལ་བཟའ་རྒྱུའི་

ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། ཆུ་སྲིན་གྱིས། ཆུའི་ནང་

ལ་མི་དང་དུད་འགྲོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་བཟའ་ཐུབ་བགྱི་ཡོད། སའི་སྒང་ལ་ནི་ཁྱི་

སྤྱང་ཡང་བཟའ་ཐུབ་བགྱི་མེད་ཟེར་རོ། །སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས། ང་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ལ་

དགྲ་ཤ་སློག་དགོས་ཡོད། ཁྱོད་རང་གི་རྐེ་ཕྲེང་དེ་ང་ལ་སྟེར་རོགས་གྱིས། ངས་

རྒྱལ་པོའ་ིནང་གི་མི་ཚང་མ་རྫིང་འདིར་འཁྲིད་ཡོང་ནས། ཁྱོད་རང་ལ་གསོལ་

ཚིགས་འབུལ་ཆོག་ཅེས་པར། ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་པོས་ཁོ་ལ་རྐེ་ཕྲེང་དེ་སྟེར། སྤྲེའུའི་

རྒྱལ་པོས་རྐེ་ཕྲེང་དེ་གོན་ནས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ལ་ཕྱིན། ཁོའ་ིརྐེ་ཕྲེང་འོད་ཆེམ་

ཆེམ་དེས་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་འོད་ཀྱིས་བཀངས། 

 རྒྱལ་པོས་རྐེ་ཕྲེང་མཐོང་བ་དེ་གར། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ། རྐེ་ཕྲེང་འདི་ག་

ནས་རྙེད་བྱུང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། འདི་

ནས་ཐག་རིང་ཙམ་ཞིག་ལ་ཆུ་རྫིང་ཞིག་འདུག གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་ཁས་སྔ་

པོ་རྫིང་དེའི་ནང་ཆུ་བརྒལ། ཆུ་ལ་དིམ་ཆུ་བརྒྱབ་ན་རྐེ་ཕྲེང་རེ་རྙེད་བགྱི་འདུག 

རྒྱལ་པོའ་ིའདོད་པ་ལ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་དང༌། བློན་པོ་ཞབས་གྲས་ཚང་མ་མཉམ་

དུ་ཆུ་རྫིང་ལ་ཁྲུས་བྱས་ན། དེ་ནས་མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་རྐེ་ཕྲེང་རེ་ཐོབ་བགྱི་རེད་

བསམས་པ་རེད། དེ་ཉིན་འགྲོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བའི་ཉི་མ་དེར། ཚང་མ་སྤྲེའུའི་

རྒྱལ་པོ་དང་མཉམ་དུ་རྫིང་གི་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས། གང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་

པ་སུ་གང་གིས་ཀྱང་ཤེས་ཀྱི་མེད་རུང༌། སྲེད་ཞེན་གྱིས་མིག་ལོང་བ་ཆགས། 

འདོད་སྲེད་ཟེར་མཁན་དེས་སྟོང་བྱུང་ན་ཁྲི། ཁྲི་བྱུང་ན་འབུམ། འབུམ་བྱུང་ན་

བྱེ་བ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་རྔམས་བགྱི་རེད། མི་རྒད་པོའ་ིགཟུགས་པོ་ཟུངས་ཟད་ན་ཡང་
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ཆགས་ཞེན་གཞོན་དུ་འགྲོ་བས། རྒྱལ་པོའ་ིའདོད་སྲེད་ཀྱིས་མི་ཚང་མ་གཤིན་

རྗེའི་ཁའི་འགྲམ་ལ་འཁྲིད་ཡོང་ནས། ཚང་མ་ཆུའི་ནང་འཛུལ་གྲབས་བྱེད་དུས། 

སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་པོ་ལ། ཁྱེད་རང་ཏོག་ཙམ་སྒུག་རོགས་གནང༌། སྔོན་

ལ་ཁོང་ཚོ་ཆུ་བརྒལ་ནས་རྐེ་ཕྲེང་རེ་ལེན་དུ་བཅུག དེ་ནས་ཁྱེད་རང་ང་དང་

མཉམ་དུ་ཕེབས་ན། རྐེ་ཕྲེང་མང་པོ་རྙེད་ས་ཞིག་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བགྱི་ཡིན་

ཞེས༌ལབ་པ་རེད།  ཆུའི་ནང་ལ་ག་ཚོད་འཛུལ་པ་ཚང་མ་དིམ་ནས། སྒང་ལ་སུ་

ཡང་མ་ཡོང་ཙ་ན། རྒྱལ་པོ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེས་ནས་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟ་དུས། 
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སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་འཛེགས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། 

ཁྱེད་རང་གི་སྐུ་ཉེ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་ཆུའི་ནང་གི་སྲིན་པོས་བཟས་པ་རེད། ཁྱེད་

རང་གིས་ངའི་རིགས་མེད་པ་བཟོས། ངས་ཁྱེད་རང་གི་རིགས་མེད་པ་བཟོས་

པ་ཡིན། ངས་དགྲ་ཤ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་བླངས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ཁྱེད་རང་ཕོ་བྲང་

ལ་ལོག་ཕེབས་ཟེར་བར། རྒྱལ་པོ་ཁོང་ཁྲོས་སྨྱོ་གྲབས་བྱས་ཀྱང༌། ད་ནི་ཐབས་

ཟད་པ་རེད། སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོས་འཚེ་བ་ལ་འཚེ་བའི་ལན་སྤྲད། གནོད་པ་ལ་

གནོད་པའི་ལན་སྤྲད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་ཆུ་སྲིན་ཆུ་ནས་ཐོན་ནས་

སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པོ་ལ་བློ་གྲོས་ཅན་ཡིན་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱས་སོ། །

 སྒྲུང་འདི་བཤད་ཚར་བ་དང་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། འཁོར་

ལོ་ཅན་ལ་ཁོ་རང་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུའི་གནང་བ་ལེན་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། 

ང་དཀའ་ངལ་འདིའི་ནང་ལ་བཞག་ནས་ག་འདྲ་བྱས་ནས་འགྲོ་བགྱི་ཡིན་པས། 

གྲོགས་པོའ་ིབྱེད་སྟངས་འདི་འདྲ་རེད་པས། འདི་འདྲ་སྙིང་མཁྲེགས་པོ་བྱས་ན་

དམྱལ་བ་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད། ལབ་པ་དང༌། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། ཁྱོད་

རང་དཀའ་ངལ་འདི་ནས་ཐར་པ་བཟོ་རྒྱུ་ནི། ངའི་ནུས་པས་ལྡང་བགྱི་མ་རེད། 

དེའི་ཐོག་ལ་ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ན། ང་རང་ལ་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་ངམ་

བསམས་ནས། འཇིགས་སྣང་སྐྱེས་ཡོང་གི་འདུག ད་ནི་ང་འདི་ནས་བྲོས་ཕྱིན་ན་

ཡག་ཤོས་རེད། དེ་མིན་ན་མཚན་གུང་གི་སྲིན་པོའ་ིསྦར་མཐིལ་ལ་ཚུད་པའི་སྤྲེའུ་

ནང་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་རང་རེད་ཟེར་བར་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། སྲིན་པོ་ག་འདྲ་ཞིག་

རེད་ཅེས་དྲིས་པར། གསེར་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས།

གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོའ་ིསྡེའམ། བྷདྲ་སེན་(�æLksUk)ཟེར་

མཁན་ཞིག་ལ་བུ་མོ་རིན་ཆེན་ལྡན་མ༌(jRUkoRkh)ཟེར་བའི་མཛེས་མ་ཞིག་

ཡོད། མོ་རྟག་པར་སྲིན་པོས་འཁྲིད་ཡོང་བསམ་ནས་ཞེ་དྲག་ཞེད་བགྱི་

ཡོད། ཕོ་བྲང་གི་ཕྱོགས་བཞི་ལ་བསྲུང་བྱ་བ་ཡོད་ན་ཡང༌། ད་དུང་རྟག་

པར་འཇིགས་སྣང་གིས་འདར་ནས་སྡོད་བགྱི་ཡོད། མཚན་མོ་དེ་ལས་

མང་བའི་འཇིགས་སྣང་སྐྱེ་བགྱི་ཡོད། དགོང་མོ་གཅིག་སྲིན་པོ་ཞིག་གིས་

བསྲུང་བྱ་བས་མ་ཤེས་པ་བྱས་ནས་རིན་ཆེན་ལྡན་མའི་ཁང་པའི་ནང་ལ་

འཛུལ་ཏེ། ནག་ཁུང་ནང་ལ་གབ་ནས་བསྡད་པ་དང༌། སྐབས་དེར་རིན་

ཆེན་ལྡན་མས་རང་གི་གྲོགས་མོ་དེ་ལ། སྡུག་ཆགས་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་

ཁོས་ང་ལ་རྟག་པར་བརྙས་བརྐོས་ནས་སུན་པོ་བཟོ་བགྱིས། ཐབས་ཤིག་

གྱིས་དང་ཟེར་བ་ན། རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོའ་ིཁ་ནས་སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང༌། སྲིན་

པོ་དེས། ཏན་ཏན་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་གྱི་སྲིན་པོ་གཞན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཐག་

ཆོད། དེ་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིབུ་མོ་འདི་ཞེད་བགྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ག་འདྲ་བྱས་ན་ཡང་།

ཁོ་ག་འདྲ་ཞིག་འདུག སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་པ་འདུག་

བསམས་ཏེ། ཁོ་རྟ་ལ་སྤྲུལ་ནས་རྟ་རྭའི་ནང་དུ་གབ། 

 དེ་གའི་དགོང་མོ་རྐུན་མ་ཞིག་དེར་རྟ་བརྐུ་བར་ཡོང༌། ཁོས་རྟ་རྭའི་

ནང་གི་རྟ་ཚང་མ་ལ་བལྟ་དུས། སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་དེ༌རྟ་ཚང་མའི་ནང་ནས་སྙིང་

རྗེ་ཤོས་མཐོང་སྟེ། ཁོས་དེ་ལ་བཞོན་པ་དང༌། སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཁོས། འོ་ཡ་༌༌༌

འདི་ཕྱི་པོ་ཟེར་མཁན་སྲིན་པོ་ཁོ་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད། ཁོས་ང་ངོ་ཤེས་ནས་
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གསད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངའི་སྒང་ལ་བཞོན་པ་འདྲ་འདུག  ད་ནི་བྱེད་ཐབས་གང་

ཡང་མི་འདུག ཁ་ལ་སྲབ་གཡོགས་ཚར་སོང་བསམ་བཞིན་པར་རྐུན་མའི་

ལག་པ་ལ་རྟ་ལྕགས་ཡོད་ཙང༌། རྟ་ལྕགས་ཐུག་ཙམ་གཞུས་པ་དེ་གར་ཁོ་

རྒྱུག་ཕྱིན་པ་དང༌། དགའ་རབ་ཅིག་ནས་རྐུན་མ་ཁོས་སྲབ་འཐེན་ནས་བཀག་

ན་ཡང༌། རྟ་ཁོས་རྒྱུག་རྐྱང་བྱས་ནས་བཀག་མ་ཐུབ་པར། དལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་

ཚབ་ལ་མགྱོགས་སུ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་པ་དང༌། རྐུན་མ་ཁོ་དོགས་པ་སྐྱེས་

ནས། འདི་རྟ་ཨེ་ཡིན། རྟའི་གཟུགས་ཀྱི་སྲིན་པོ་ཞིག་གིས་ང་གསད་འདོད་

ཡོད་པ་འདྲ། ས་ཆ་རང་ངེ་རོང་ངེ་ཞིག་ལ་ང་གཡུགས་ན། ངའི་རུས་གོག་ཞིབ་

ཞིབ་འཆག་བགྱི་རེད། བྱེ་མ་ཡོད་ས་ཞིག་ཐུག་ན་མཆོང་དགོས་བསམ་པའི་

སྐབས་དེར། ཝཊ་ཟེར་བའི་ཤིང་སྡོང་གི་འོག་ནས་རྟ་དེ་རྒྱུག་པ་དང༌། རྐུན་མ་
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ཁོ་སྲིན་པོ་ནས་ཐར་ཐབས་ལ་ཤིང་སྡོང་དེའི་ཡལ་ག་ཞིག་ལ་ལག་པ་གཉིས་

ཀྱིས་འཇུས། རྟ་དེ་དེའི་འོག་ནས་རྒྱུགས། རྐུན་མ་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་འཕྱང་

འཕྱང་ལ་ལུས་པ་ན། ཤིང་སྡོང་གི་སྒང་ལ་སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཀྱི་གྲོགས་པོ་སྤྲེའུ་

ཞིག་སྡོད་བགྱི་ཡོད་པ་དེས། ཞེད་ནས་བྲོས་འགྲོ་མཁན་སྲིན་པོ་རྟ་བརྫུས་ཚུར་

སྐད་བཏང་ནས། གྲོགས་པོ། ཞེད་དགོས་པ་ག་རེ་འདུག འདི་སྲིན་པོ་མ་རེད། 

མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་རེད། ཁྱོད་རང་འདོད་པ་ཡོད་ན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བཟས་

ནས་འཇུ་བ་གྱིས་ཞེས་བཤད་པ་ན།  རྐུན་མ་ཁོ་སྤྲེའུ་དེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས། 

སྤྲེའུ་དེ་ཁོའ་ིསྒང་གི་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་ལ་བསྡད། གཞུག་གུ་རིང་པོ་དེ་རྐུན་

མའི་གདོང་པའི་སྒང་ལ་ཡུག་ཡུག་བྱེད་བགྱི་ཡོད་ཙང༌། རྐུན་མ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་

ཐག་ཆོད་དེ་སྤྲེའུའི་གཞུག་གུ་ལ་སོ་བརྒྱབ་ནས། སོས་བཙིར། ཡང་སོ་རྒྱག་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་དུས། སྤྲེའུ་ལ་ན་ཚ་ཞེ་དྲག་བཏང་ན་ཡང༌། གྲོགས་པོ་སྲིན་པོའ་ི

མདུན་ལ་རྐུན་མ་དེ་ལ་ནུས་ཤ གས་མི་འདུག་ཅེས་བསྟན་རྒྱུ་ལ། ས་ཆ་དེ་རང་

ལ་སྡོད་ཁག་བྱས་ན་ཡང༌། སྲིན་པོས། སྤྲེའུའི་གདོང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ནས། ན་

ཚ་ཞེ་དྲག་ཡོད་པའི་རྟགས་མཐོང་ནས། སྲིན་པོས། གྲོགས་པོ། ཁྱོད་རང་གིས་

ག་རེ་བཤད་ཀྱང་འདྲ། མ་བཤད་ཀྱང་འདྲ། ངས་ཁྱོད་རང་གི་གདོང་པ་ནས་

ཁྱོད་རང་ནི་སྲིན་པོ་ཕྱི་པོ་ཁོའ་ིསྦར་མཐིལ་ནང་ཡོད་པ་མཐོང་བགྱི་འདུག་ཟེར་

ནས། ཁོ་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།

 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་ནས་འཁོར་ལོ་ཅན་

ལ་ཡང་བསྐྱར་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུ་དང༌། འདོད་རྔམས་ཀྱིས་ལྗོན་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་

བཟས་ནས་སྡོད་དགོས་པའི་སྐྱོན་བཤད་པ་ན། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། གྲོགས་པོ། 

སྐྱོན་བཏོན་ནས་ག་རེ་ཕན་བགྱི་རེད། མི་ལོང་བ། སྒུར་བ། ཡན་ལག་མ་ཚང་

བའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཁྲིམས་ཀྱང་ཡོད་

པ་རེད། དེ་ནས་ཐར་རྒྱུའི་དུས་ཀྱང་ཡོང་བགྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཞེས་

གཤམ་གྱི་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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བུ་མོ་ནུ་མ་གསུམ་ལྡན།

བྱང་ཕྱོགས་ན་མ་དྷུ་པུར་ཟེར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ན། རྒྱལ་པོ་མ་དྷུ་སེན་ཞེས་བྱ་

བ་ཞིག་ལ་བུ་མོ་ནུ་མ་གསུམ་ལྡན་བྱ་བ་ཞིག་བྱུང་། བུ་མོ་དེ་ལྟས་ངན་པར་

བསམས་ནས། རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མི་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། བཙུན་མོའ་ིསྲུང་བྱ་བ་

རྣམས་ལ། བུ་མོ་འདི་ནགས་གསེབ་ཐག་རིང་ས་ཞིག་ལ་སྐྱོལ་ལ་སུ་ལའང་མ་

ཤོད་ཅེས་བཀའ་བཏང་། འོན་ཀྱང་སྲུང་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱལ་པོར་གཏམ་

ངན་སྡིག་པ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། བྲམ་ཟེ་མཚན་མཁན་རྣམས་ལ་འདྲི་དགོས་

ཟེར་བ་ལྟར། རྒྱལ་པོས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་བོས་ནས་ལྟས་ངན་འདི་ཟློག་པའི་

ཐབས་ལམ་ཨེ་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པར། བྲམ་ཟེ་ཚོས། མི་ཟེར་མཁན་དེས་ག་དུས་

ཡིན་ན་ཡང་ཐབས་ཤེས་དོན་གཉེར་བྱེད་དགོས། འདྲི་རྩད་བྱས་ན། ཐེངས་

ཤིག་སྲིན་པོའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིལག་པ་ལ་ཚུད་པའི་བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་འདྲི་རྩད་བྱས་

ནས་ཐར་པ་རེད་ཟེར་བར། རྒྱལ་པོས། བྲམ་ཟེ་ཁོས་ག་འདྲ་བྱས་ནས། ཞེས་

དྲིས་པ་དང༌། སྲུང་བྱ་བ་ཚང་མས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་བཤད་དོ། །
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དྲི་བ་དང་དོན་གཉེར་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དགོས།

ཤིང་ནགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཅཾཌ་ཀརྨཱ་(p.MdekZ)ཟེར་བའི་སྲིན་པོ་ཞིག་ཡོད། 

ཤིང་ནགས་ནང་ལ་འཁྱམ་གྱིན་འཁྱམ་གྱིན་ཁོའ་ིལག་པ་ལ་བྲམ་ཟེ་ཞིག་

ཐེབས་པ་རེད། སྲིན་པོ་དེས་བྲམ་ཟེ་དེའི་མཇིང་པའི་སྒང་ལ་བཞོན་པ་དང༌། 

བྲམ་ཟེ་དེས། ཁྱོད་རང་ངའི་མཇིང་པའི་སྒང་ལ་བཞོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་

ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་དང༌། སྲིན་པོས། བྲམ་ཟེ། ངས་དེ་རིང་བརྟུལ་ཞུགས་བླངས་

ཡོད། རྐང་པ་རློན་པ་ས་ལ་རེག་ཆོག་གི་མ་རེད། བྱས་ཙང་ཁྱོད་རང་གི་མཇིང་

པའི་སྒང་ལ་བསྡད་པ་ཡིན། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནས་ཕར་ཙམ་དེར་ཆུ་བརྒལ་

ས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སྲིན་པོ་དེ་ཆུ་བརྒལ་ཁར་འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་ལ། བྲམ་

ཟེ། ང་ཆུ་བརྒལ་པའི་རིང་ལ་ཁྱོད་རང་འདི་ག་རང་དུ་ང་སྒུག་ནས་སྡོད། ཏན་

ཏན་གྱིས་ཨང༌། ཞེས་སྲིན་པོ་ཁོས་ཆུ་བརྒལ་ཚར་བ་དང་བྲམ་ཟེ་བསད་ནས་

བཟའ་དགོས་བསམས་པ་རེད། བྲམ་ཟེ་ཁོ་ལ་ལམ་སང་དོགས་པ་སྐྱེས། སྲིན་

པོའ་ིརྐང་པ་རློན་པ་ས་ལ་རེག་ཆོག་བགྱི་མེད་པ་ཤེས་ཙང༌། བྲམ་ཟེ་དེས་

སྐབས་བཙལ་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད། བྱས་ཙང་སྲིན་པོས་ཁོ་འཛིན་མ་ཐུབ་

པ་རེད། བྲམ་ཟེ་དེས་དྲི་བ་བྱས་མེད་ན། དོན་དག་དེ་ཁྱོན་ནས་ཤེས་བགྱི་མ་

རེད། བྱས་ཙང༌། ང་རང་ཚོ་མི་ཚོས་འདྲི་རྩད་ཞིབ་ནན་བྱེད་རྒྱུ་འཐུས་མ་ཤོར་

བ་བྱེད་དགོས། འདྲི་རྩད་བྱེད་རྒྱུ་ལ་གོམས་ན་མི་ཚེ་ཐེངས་མང་པོ་བསྲུང་ཐུབ་

བགྱི་རེད་ཅེས་བཤད་དོ། །

 གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཉན་ནས། དེ་འགྲིག་པ་

རེད། ལས་ལམ་འགྲོ་ཡོད་ན་ལས་ཀ་ཚང་མ་རང་འགྲིག་ལ་འགྲོ་བགྱི་རེད། ད་དུང་



225

ཡང་མི་ཚོས་གྲོགས་པོ་བཟང་པོའ་ིསྐད་ཆ་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས། རང་འདོད་

ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད། གྲོགས་པོའ་ིགྲོས་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས། ཕན་ཚུན་

ཚང་མ་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གང་ཐུབ་བྱེད་དགོས། གཞན་ལ་ཕན་སེམས་མ་བྱས་

པར་རང་འདོད་ཁོ་ན་བྱས་ན། བྷཱརུཎྜ་(Òkjq.M)ཟེར་བའི་བྱ་རང་འདོད་ཚ་པོ་ཞིག་

ལ་གྲ་མ་འགྲིག་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད་ཟེར་བར། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས་དེ་ཅི་འདྲ་ཡིན་

ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང༌། གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས་སྒྲུང་འདི་བཤད་དོ། །
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རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་གི་བྱ་བ།

རྫིང་ཞིག་གི་ནང་ལ་བྷཱརུཎྜ་ཟེར་བའི་བྱ་ཡ་མཚན་པོ་ཞིག་ལ་མགོ་གཉིས་དང་

གཟུགས་པོ་ནི་གཅིག་ཡོད། ཉི་མ་གཅིག་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ལ་འགྲོ་དུས་ཁོ་ལ་

རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཡོང་བའི་བདུད་རྩི་འདྲ་པོའ་ིཤིང་ཐོག་ཅིག་རྙེད་

པ་རེད། དེ་མགོ་གཡས་པས་བཟས་ནས། ཨ༌ཧཱ། འདི་འདྲའི་ཤིང་ཐོག་ཞིམ་པོ། 

ངས་དེ་རིང་བར་དུ་ཤིང་ཐོག་དེ་ཙམ་བཟས་ན་ཡང༌། འདི་འདྲའི་བྲོ་བ་ཞིམ་པོ་

ཟ་མ་མྱོང༌། བདུད་རྩིའི་སྡོང་པོ་ག་འདྲ་ཞིག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་དུས། 

མགོ་གཡོན་པ་དེ་ལ་མ་བྱུང་ན་ཡང༌། གཞན་པ་དེས་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་གོ་
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ནས། མགོ་གཡས་པ་དེ་ལ། ང་ལ་ཡང་བྲོ་བ་ཞིག་མྱོང་དུ་ཆུག་དང་ཞེས་ལབ་

པ་དང༌། མགོ་གཡས་པ་དེས་གད་མོ་བགད་ནས། ཁྱོད་རང་ལ་ཁྱད་པར་ག་

རེ་འདུག ང་རང་གཉིས་ཀྱི་གྲོད་ཁོག་ནི་གཅིག་རེད། དེའི་ནང་ཕྱིན་ནས་གྲོད་

ཁོག་ནི་རྒྱགས་བགྱི་རེད། ཅེས་བཤད་ནས་ཤིང་ཐོག་ལྷག་མ་ཚང་མ་ཁོ་རང་

གི་སྙིང་སྡུག་དེ་ལ་སྟེར། མོ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད།

 མགོ་གཡོན་པ་དེ་རེ་ཐག་ཆད་ནས་བརྙས་བཅོས་བཤད་པ་དེ་ལ་ལན་

སློག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར། མཐའ་གཞུག་དེར་ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་ལ་ཐབས་རྙེད་

ནས། དེས་དུག་གི་འབྲས་བུ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས། མགོ་གཡས་པ་ལ་བསྟན་ནས། 

དུག་གི་འབྲས་བུ་འདི་ང་ལ་རྙེད་བྱུང༌། འདིར་ལྟོས་དང༌། འདི་ངས་ཟ་གྲབས་ཡོད་

ཅེས་ལབ་པ་དང༌། མགོ་གཡས་པ་དེས། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས། ལྐུགས་རྟགས་

འདི་འདྲ་མ་བྱེད། འདི་བཟས་ན་ང་རང་གཉིས་ཆར་ཤི་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ན། མགོ་

གཡོན་པ་དེས། མགོ་གཡས་པས་བཀག་གིན་བཀག་གིན་ལ། ཁོ་རང་ལ་བརྙས་

བཅོས་བྱས་པའི་དགྲ་ལན་སློག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དུག་གི་འབྲས་བུ་དེ་བཟས། ཡོང་རྒྱུ་

ནི། མཐའ་གཞུག་དེར་མགོ་གཉིས་ཡོད་པའི་བྱ་དེ་ཤི་བ་རེད་ཟེར་རོ། །

 ཡང་འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། སྒྲུང་འདིའི་དོན་དག་དེ་ཤེས་ནས་གསེར་གྱི་

དངོས་གྲུབ་ཅན་ལ། དེ་ག་རང་རེད། ཁྱོད་རང་ངའི་སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་མྱོང་འདོད་

མེད་ན་ཁྱིམ་ལ་ལོག་རྒྱུགས། ཡིན་ན་ཡང༌། གཅིག་པུར་མ་འགྲོ། འཇིག་རྟེན་གྱི་

བྱ་གཞག་ལ་རང་གཅིག་པུས་ལས་ཀ་མ་བྱེད། རང་གཅིག་པུས་ལྟོ་ཞིམ་ཤོས་མ་

ཟ། ཉལ་བསྡད་པའི་དཀྱིལ་ལ་རང་གཅིག་པུ་གཉིད་སད་ནས་མ་སྡོད། དེ་ཚོ་ལམ་

ག་ལ་གཅིག་པུར་ཕྱིན་ན་གྲ་མ་འགྲིག་ཡོང་རྒྱུའི་གཞི་རེད། གཅིག་པུར་བསམ་

བློ་ངན་པ་ཤ་སྟག་འཁོར་ནས་མ་སྡོད་ཟེར་བ་རེད། ལམ་རོགས་ཡོད་ན་གཅིག་

ཕན་གཉིས་གྲོགས་ཡོང་བགྱི་རེད། སྡིག་སྲིན་ཞིག་གིས་སྦྲུལ་བསད་ནས་བྲམ་ཟེ་

ཞིག་གི་སྲོག་བསྐྱབ་ཐུབ་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཅེས་བཤད་པར། གསེར་གྱི་དངོས་

གྲུབ་ཅན་གྱིས། ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཟེར་བར། འཁོར་ལོ་ཅན་གྱིས། 
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སྡིག་སྲིན་གྱིས་བྲམ་ཟེའི་སྲོག་བསྐྱབས་པའི་སྒྲུང༌།

ཉི་མ་གཅིག བྲཧྨ་དཏྟ་(czãnŸk)ཏེ་ཚངས་བྱིན་ཟེར་བའི་བྲམ་ཟེ་ཞིག་རང་གི་

གྲོང་གསེབ་ནས་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་གྲབས་བྱེད་དུས། ཁོའ་ིཨ་མས། བུ། སུ་བྱུང་

ན་ཡང་འདྲ། ལམ་རོགས་ཞིག་ཚོལ་ཤོག གཅིག་པུར་ཕྱོགས་ལ་ཁྱོན་ནས་

འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་ཚངས་བྱིན་གྱིས། ཨ་མ་འཇིགས་སྣང་མ་

བྱེད། ལམ་ག་འདི་ལ་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་མེད། ང་མགྱོགས་པོ་འགྲོ་དགོས་ཡོད། 

ད་ལྟ་ལམ་སང་རོགས་པ་བཙལ་ན་ཡང་རྙེད་བགྱི་མ་རེད། ང་ལ་ལམ་རོགས་

བཙལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀྱང་མི་འདུག༌ཟེར་བ་ན། ཨ་མ་ལ་ཐབས་གཞན་མ་རྙེད་

ཙང༌། ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྫིང་ཆུའི་ནང་ནས་སྡིག་སྲིན་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས། རང་

གི་བུ་ཚངས་བྱིན་ལ།  ཁྱོད་རང་ད་ལྟ་རང་འགྲོ་དགོས་ཡོད་ན། འདི་མཉམ་

དུ་འཁྱེར་ནས་རྒྱུགས། འདིས་ཁྱོད་རང་ལ་རོགས་པ་ཡོང་བགྱི་རེད་ཟེར་བ་ན། 

ཚངས་བྱིན་གྱིས་ཨ་མའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས། སྡིག་སྲིན་དེ་ལམ་རོགས་བཟོས། 

དེ་ག་བུར་གྱི་སྣོད་ཅིག་གི་ནང་ལ་བླུགས་ནས་ཕྱོགས་ལ་ཐོན་པ་རེད།

 དེ་ནས་དགའ་རབ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཁོ་ཐང་ཆད། དེའི་ཐོག་ལ་ཚད་པས་

གདུངས་ནས། ཁོས་ལམ་ག་དེར་ཤིང་སྡོང་ཞིག་གི་གྲིབ་ནག་ལ་ངལ་གསོ་

བརྒྱབ་དུས། ཐང་ཡང་ཆད་ནས་དེ་གར་གཉིད་ལ་ཤོར་བ་རེད། ཤིང་སྡོང་དེའི་

ཁུང་བུ་ཞིག་གི་ནང་ལ་སྦྲུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཚངས་བྱིན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོང་བ་

དང༌། ཁོ་ལ་ག་བུར་གྱི་དྲི་མ་ཁ་ནས། སྦྲུལ་ག་བུར་གྱི་དྲི་མ་ལ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་

ཡོད་ཙང༌། སྦྲུལ་གྱིས་ཚངས་བྱིན་གྱི་གྱོན་ཆས་ནང་ནས་ག་བུར་གྱི་སྣོད་བཙལ། 
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དེ་ནས་ཟ་གྲབས་བྱས་པ་དང༌། སྡིག་སྲིན་གྱིས་སོ་བརྒྱབ་ནས་སྦྲུལ་བསད་པ་

རེད།  ཚངས་བྱིན་གཉིད་སད་པ་དང་འགྲམ་དེར་སྦྲུལ་ཞིག་ཤི དེའི་འགྲམ་དེར་

ག་བུར་གྱི་སྣོད་དེ་ཡང་མཐོང་ནས། ལས་ཀ་འདི་སྡིག་སྲིན་ཁོས་བྱས་པ་ཤེས་

ནས། ཁོ་དགའ་ཐག་ཆོད་པ་མ་ཟད། ཨ་མས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། མི་ཟེར་

མཁན་དེ་ཕྱོགས་ལ་གཅིག་པུར་འགྲོ་རྒྱུ་མི་འདུག ངས་ཨ་མའི་བསླབ་བྱ་བྱས་པ་

དེ་ཆ་ཚང་ཉན་ཙང་སྦྲུལ་ནག་པོ་འདིས་ང་ལ་སོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་རེད། གཞན་མ་

གཏོགས་ང་ཤི་ཡོད་བགྱི་རེད་བསམ་བཞིན་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ༌། །
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 སྒྲུང་འདི་ཉན་པའི་རྗེས་ལ་གསེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅན་གྱིས། རང་གི་

གྲོགས་པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་དང་ཁ་བྲལ་ནས་རང་ཡུལ་ལ་ལོག་གོ །མ་བརྟཌ་མ་

དཔྱད་པའི་བྱ་བའི་སྐབས་ཏེ་རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པའོ། །རྫོགས་སོ།། །།   

  བཀྲིས། ཁ་བྲོ། 




