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རོམ་སྒིག་པའི་སོན་གྲེང་།

༄༅། །ཕོགས་བཅུའི་རབ་འབམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གདུང་འཚོབ། ཁམས་གསུམ་སྐྲེ་

འགོ་ཡོངས་ཀི་སྤི་ནོར། བསན་འཛིན་བྲེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ། ལུང་དང་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་

གི་ཆ་གང་ལའང་འགན་པའི་ཟླ་དང་བལ་ཞིང་མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མྲེད་པའི་སྐུ་མཆོག་མཚན་

དཔྲེའི་དཔལ་གིས་རབ་མཛེས། ཐོས་པ་ཙམ་གིས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་རྒྱས་

ཤིང་། བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་དྲུངས་ནས་འབིན་པའི་གསུང་ཚངས་པའི་དབངས་ལྡན། བང་ཆུབ་

ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་མཐར་ཕིན་པས་བསྲེལ་བ་མི་མངའ་བའི་མཁྱྲེན་པ་ཡང་དག་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་

བདག་ཉིད། འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཡང་གཅིག་ཏུ་མཉྲེས་གཤིན་པའི་བརྲེ་བའི་ངང་

ཚུལ་ཅན། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོའི་རིགས་ཀིས་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་སྤོ་དགས་གིང་ལྔའི་

ལུས་ཅན་མཐའ་དག་རང་བཞིན་ངང་གིས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་ཕན་བདྲེའི་ལམ་མཆོག་ལ་འགོད་

པར་མཛད་པ། དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐུགས་རྲེ་དང་བཀའ་དིན་ལྷག་པར་ཆྲེ་བ། 

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ངུར་སྨིག་གར་རོལ་ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་པད་དཀར་འཛིན་པ།༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ཅིང་གཟིགས་པ་

ཆྲེན་པོ་གང་ཉིད། པཎ་གྲུབ་དང་རྒྱལ་བོན། གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨིག་འཛིན་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་འཕོས་

པ་སོགས་ཀིས་ཡངས་པའི་འཛམ་གིང་གི་སྐྲེ་འགོ་སྤི་དང་སོས་བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་འགོ་བ་

རྣམས་འདྲེན་པའི་སླད་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས། བདྲེ་བས་ཕོངས་

ཤིང་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་འགོ་བ་ག་ཞིང་སྐབས་དང་མགོན་དང་དཔུང་གཉྲེན་བལ་བ་

རྣམས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཁག་མོས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཅི་དགར་མཇལ་ཆོག་པ་

དང་སྐྲེ་བ་ས་ཕིའི་གནས་ལུགས་རོག་ཞིབ་བྲེད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྲེའི་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་
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པར་འགྲེམས་བྲེད་འདུན་ཆྲེ་ཚུལ། སྐུ་སྲེར་ཡིག་ཚང་ནས་སྤི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་ལ་༧སན་སྲེང་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པའི་བཀའ་ཕིར་ཕྲེབས་སུ། ‘‘སྐྲེ་བ་ས་ཕིའི་གནས་

ལུགས་དཔོད་པའི་གཞི་ཞིག་ངྲེས་པར་ཡོང་རྒྱུར། དྲེས་ན་ད་ཡོད་མཛད་རྣམ་ཁག་ནང་གསལ་བའི་

སོན་རྲེས་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་དང་། བར་སྐབས་ཚིགས་བཅད་ཁག འཆར་ཅན་མཇལ་ཁ་མཛད་

སོའི་རིགས་བཅས་དོན་གལ་ཆུང་ཞིང་། ཡིག་ཚོགས་ཆྲེ་བའི་གཞི་རྣམས་མ་བཀོད་པར། ངོས་

འཛིན་ཞུ་སངས་དང་། སློབ་གཉྲེར་ཇི་གནང་སོགས་སིང་དོན་ཉུང་བསྡུས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་དཔར་

བསྐྲུན་བས་ན་འཐུས་’’ཞྲེས་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་སྤི་ཕྲེབས་བཞིན་མཁས་པ་མཁས་པའི་དྲུང་ན་

མཛེས་པ་འགས་བསྡུ་བསྒིགས་ཁོལ་བྱུང་གིས།<<འཕགས་པ་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་

སྤྲུལ་རིམ་བོན་གི་འཁྲུངས་རབས་དྲེབ་ཐྲེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་>>ཞྲེས་པའི་དྲེབ་ཕྲེང་རྣམས་ཕི་ལོ་

༡༩༧༧ ནས་ས་ཕི་པར་འགྲེམས་བས་པ་དྲེ་དག་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྲེས་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་

འཕྲེལ།

༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་ཡྲེ་ཤྲེས་དབིངས་དཔད་ཀིས་གཟིགས་པའི་

ལམ་སོན་དྲེབ་ཕྲེང་བསྒིགས་པ་འདི་དག་གིས་བོད་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བའི་ལམ་ལུགས་

དང་དྲེ་ཡི་འཕིན་ལས་རྣམས་གཞན་འགན་མྲེད་པ་དང་ཤྲེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་པའི་

གཏན་ཚིགས་སྤི་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་གནང་འདུག་པ་སྨོས་མྲེད་ཀང་དྲེབ་ཐྲེར་གི་ཕྲེང་བ་འདི་དག་གི་

དཔྲེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕངས་སྲེམས་དང་སོས་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་

དིན་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་ཟྲེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་

བརྲེགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སྲས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་ཚུལ་འཛིན་པ་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་མི་

ཡི་ཟོལ་གི་ངུར་སྨིག་གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་བདག་ཅག་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་

སྐབས་དང་དཔུང་གཉྲེན་གཅིག་པུར་གྱུར་པ། ཐུབ་པའི་བསན་ལ་འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་བཅུ་

བདུན་སོགས་ལས་ཀང་ལྷག་པ་འཛམ་གིང་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀི་སྤི་ནོར་རྣམ་འདྲེན་ཕག་ན་པདོ་

བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ། དོན་གི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ན་༧རྲེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བོ་
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བཟང་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མྲེད་པའི་སྲེ་ཞྲེས་

མཚན་ཙམ་གིས་ཀང་སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་སིལ་བའི་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་གང་ཉིད། གངས་ལོངས་

མདོ་སྨད་ས་ཡི་ཐིག་ལྲེར་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་བོད་ཀི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གི་བཞུགས་གནས་

དང་། གངས་ཅན་མཁས་རྒུའི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་དབངས་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོ་གང་དུ་འཁྲུངས་

པའི་གནས་སྐུ་འབུམ་དང་འདབས་འབྲེལ་སག་མཚེར་དུ་ཚུར་མཐོང་སྐྲེ་བོའི་སྣང་ངོར། ཕི་ལོ་

༡༩༣༥ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ཕག ཟླ་༥ ཚེས་༥ ཉིན་སྐུའི་མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་འཁོར་

བཞད་དྲེ་ཤྲེས་བ་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་སྦྱངས་པ་རིམ་གནང་གིས་མཁས་པའི་བ་བ་

གསུམ་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཞིང་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུབ་པའི་མཁྱྲེན་དཔོད་གོང་ན་མྲེད་པས། 

ཡངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཁམས་འདིར་འཚོ་བའི་གཟུར་གནས་མིའི་རིགས་མཐའ་དག་གིས་གུས་

མཆོད་ལྷུར་ལྲེན་ངང་བགང་བ་ཧིལ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་བཞྲེས་པའི་དགའ་སོན་རྲེན་འབྲེལ་དུ་

༧མགོན་པོ་གང་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་རབས་ཀི་དྲེབ་ཐྲེར་འདི་རྣམས་པར་འགྲེམས་བས་ན།༧རྒྱལ་བའི་

དགོངས་པ་མཐར་ཐུག རྣལ་འབོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལྲེན་དྲེ་ལྟར་མཛད། །ཐར་འདོད་ཁྱྲེད་ཀང་དྲེ་

བཞིན་བསྐང་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་སོན་བྱུང་སོན་པའི་རྣམ་ཐར་རྲེས་འཇུག་གདུལ་བའི་ཉམས་ལྲེན་དུ་

གོ་ནས་ཕན་བདྲེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་འཛིན་སྲེལ་གིས་རིགས་མཐུན་པའི་སྐྲེ་བོ་ཇི་སྲེད་

ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་མི་རོངས་པར་འཕལ་ཡུན་དགྲེ་བར་འཛུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ཚིགས་

འདི་ལྷག་མི་དགོས་པས་༧རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའི་མཆོད་སྤིན་དུ་འགྱུར་ནས་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆྲེ་

གསོག་པའི་ངྲེས་དོན་གི་བརན་བཞུགས་སུ་རྲེ་སྲེ།

མདོ་སྨད་༧སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་ནས། སྤི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་རབས་རྣམ་ཐར་གི་དཔྲེ་དྲེབ་འདི་དག ཕི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༥ པའི་ནང་

གུས་པར་རོམ་སྒིག་ཡོང་བའི་རྲེ་སྐུལ་བྲེད་སྐབས་སྤི་སྲེར་ལས་བྲེལ་ཆྲེས་འཕྲེལ་མུས་དང་། ལག་

ལྲེན་དངོས་ཀི་ནང་པར་ར་ཞུ་སྒིག་ཙམ་མིན་པར་སྲེབ་ཞུས་དང་དོན་ཞུས། བསྐར་ཞུས། དཀར་

ཆག་གསར་བཟོ། དྲེབ་གཟུགས་ཚུན་བཅོས་སྒིག་གི་རྣམ་གངས་བརྒྱུད་དགོས་པའི་ལས་ཀ་མང་
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ནའང་། སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་མཐའ་དག་གཅོད་བྲེད། རྒྱལ་བའི་གསུང་གི་གཅྲེས་ནོར། ཞི་བའི་སོ་

གཅིག་པུ་ཟབ་མོ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་བམས་པ་དང་སིང་རྲེའི་ར་བ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་

ཀི་སྲེམས་རིན་པོ་ཆྲེས་ཡངས་པའི་འཛམ་གིང་ཁྱོན་གི་སྐྲེ་བོ་རྣམས་ཐབས་མཁས་ཀིས་སྐོང་བའི་

འཕགས་པ་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་ངུར་སྨིག་གོས་བཟང་ཀླུབ་པའི་གར་དུ་ཟློས་ཤིང་། བསླབ་

གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པའི་རྒྱལ་བའི་ཞལ་སྐིན། བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་

གི་ར་བའི་བ་མ་སྤི་ནོར་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༧སྐབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆྲེན་པོ་ཐུགས་དགྲེས་པའི་མཆོད་སྤིན་དུ་འགྱུར་རྲེ་དང་།༧རོང་ཆྲེན་

བསན་པའི་སྒོན་མྲེ་༧སྐབས་མཆོག་ཀིརི་རིན་པོ་ཆྲེས་ཀང་མདོ་སྨད་ལ་རོགས་གང་ཕན་བྲེད་

དགོས་པའི་སྤི་སོས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཅས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བྲེད་རྐྲེན་དང་། རང་ཉིད་ཀང་རྣམ་

ཐར་འདི་རིགས་ལ་མངོན་པར་དང་བའི་དད་པ་དང་། གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་ལུགས་

གཉིས་ཀིས་སྐྲེ་འགོ་རྣམས་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞིན་རྲེས་འཛིན་ཐུགས་བརྲེའི་བཀའ་དིན་རྣམས་

དན་པའི་གུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རང་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏྲེ་ཉིན་མཚན་ལྟོས་མྲེད་ལྟ་བུར་ཞུ་སྒིག་

གི་ལས་ལ་ཞུགས།

༡༽ཕི་ལོ་༡༩༧༧ ལོར་གཏན་འབྲེབས་དྲེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པ་སོར་བཞག་གིས་༡མ་ཕི་

དྲེ་དང་། བོད་རང་ནས་པར་བརོས་བགིས་པའི་༢ས་མོའི་ཤིང་པར་རིང་ཁུངས་ཁག་དང་། དྲེབ་

གཟུགས་སུ་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་སྲེ་ར་ཐྲེག་ཆྲེན་གིང་དང་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་མཉམ་བསྒིལ་སྲེར་

གཙུག་ནང་བསན་དཔྲེ་རིང་འཚོལ་བསྡུ་ཕོགས་སྒིག་ཁང་དང་ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་

གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་རང་ནས་པར་འགྲེམས་བས་

པའི་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་༣མཛད་རྣམ་དྲེབ་ཕྲེང་སོགས་མ་ཕི་གསུམ་རྲེ་དང་ཞིབ་

བསྡུར་གིས་སྲེབ་ཞུས་ཐྲེངས་གཉིས་བས།

༢༽དྲེ་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་སླར་དོན་ཞུས་སྐབས་ཀང་། རྣམ་ཐར་འདི་དག་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞིག་མིན་པར་གལ་འགངས་ཆྲེ་བ་རྣམས་བར་ལྲེན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་
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གོང་གསལ་མ་ཡིག་ཕི་མ་གཉིས་མ་བོར་བར་བསྐར་བལྟས་ཀིས་དོན་སྐོན་འཇུག་ངྲེས་མ་དག་

རྒྱུན་འབམས་རིགས་དང་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་བསྐྲེད་པ་རྣམས་དྲེང་སྤོད་སོ་འཕྲེལ་ཆྲེའི་ཚིག་ཏུ་

བཅོས། གཞན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཡི་གྲེ་དང་བརྡ་རིང་དོན་དྲེར་འཇུག་ངྲེས་ཕལ་ཆྲེར་བོད་ཤིང་

པར་རང་ལ་ཁུངས་བཅོལ། དཔྲེ་དྲེབ་འདི་རིགས་བོད་ཤིང་པར་ཁག་ལས་བཏུས་པ་ཡིན་སབས་དྲེ་

དག་དང་དྲེང་སྐབས་དྲེབ་གཟུགས་སུ་ཕབ་པ་གང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་བའི་ཤོག་གངས་གསལ་

འདྲེབས་དང་། སྐབས་བབ་ནང་དོན་བསྡུས་ནས་བཀོད་རིགས་ལ་བསྡུས་དང་། དཀྱུས་ཀི་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིག་རྲེ་ཟུང་འཕི་ནས་དགོས་ངྲེས་ཚིག་ཉུང་བར་ལྲེན་གིས་བསྒིགས་པ་རྣམས་ལ་

བཏུས་ཞྲེས་མཆན་བུ་བཏབ་ཡོད།

༣༽དོན་ཞུས་ཀི་སྐབས་བོད་གནའ་རབས་ཀི་ཤིང་པར་ཁག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་པར་དྲེབ་

གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པ་ལས་གོང་འོག་འཁྲུག་པ་(དྲེབ་ཕྲེང་གསུམ་པ།༧སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་རྣམ་ཐར་གི་

ཁོངས་ཤོག་གངས་༣༡༧ ལ་གཟིགས།) དང་། རྣམ་ཐར་ཕན་ཚུན་གི་ཤོག་གངས་འཁྲུག་སྐོན་(དྲེབ་

ཕྲེང་ལྔ་པ།༧སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་གི་ཤོག་གངས་༨༨།༧སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྣམ་ཐར་གི་

ཁོངས་ཤོག་གངས་༤༨༨ དང་།༤༩༨།༥༡༨ ཁག་དང་། དྲེབ་ཕྲེང་དྲུག་པ།༧སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་

རྣམ་ཐར་གི་ཁོངས་ཤོག་གངས་༡༠༠ དང་།༡༠༨ །༡༣༠ ཁག་བཅས་ལ་གཟིགས། འདིར་ཨང་

གངས་བཏབ་པ་རྣམས་མ་དྲེབ་ལས་གཞན་ལ་མ་ངྲེས།) རྲེ་འདུག་པ་རྣམས་སྐབས་སོ་སོར་གསལ་

བཤད་ཁུངས་སྐྲེལ་བས།

ད་ལམ་གི་དྲེབ་ཕྲེང་འདི་དག་ཕི་ལོ་༡༩༧༧ ལོར་ཐོག་མའི་པར་འགྲེམས་བས་པ་ལས་ཕལ་

ཆྲེར་མ་འདས་པ་ཞིག་དགོས་པས་སྐབས་བབ་ཙམ་ལས་ཞིབ་བསྡུར་མཐར་ཆགས་བས་ནས་

ཀོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་ནའང་དྲེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པ་རྣམས་ལ་ད་དུང་ཆད་ལྷག་གི་སྐོན་འཇུག་ངྲེས་པ་

རྲེ་ཟུང་ཡོད་བཟོ་འདུག་པས་སླད་ཕིན་འདི་དག་ལས་རྒྱ་ཆྲེ་ཙམ་དགོས་རིགས་ནས་བོད་ཤིང་པར་

རང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་རྲེའི་རྣམ་ཐར་སོ་སོའི་མཇུག་དཔྲེ་ཆ་རྣམས་གང་ནས་རྲེད་ཁ་གསལ་བས་

ཏྲེ་བཀོད་ཡོད།
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༤༽དྲེ་ལྟར་བྲེད་དགོས་རྐྲེན་ཡང་སྤི་ནོར་གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ ་མཆོག་

གིས།༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་ཡང་སྤྲུལ་བོན་ཚུལ་དང་སྐུ་ཡོན་གསན་སྦྱོང་གི་བརྒྱུད་

རིམ། སྐུ་ཚེ་དྲེའི་མཛད་འཕིན་གཙོ་བོ་ཁག་ཟུར་འདོན་གིས་ཞིབ་འཇུག་གི་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་བསྡུ་

བསྒིགས་དགོས་པའི་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་སྤི་ཕྲེབས་གཞིར་བཟུང་སབས་ཁུངས་བཙུན་སོན་ཆྲེད་

ཤོག་གངས་དང་ཐིག་ཕྲེང་ཚུན་གསལ་འདྲེབས་དང་། དྲེབ་ཕྲེང་འདི་དག་ནང་བོད་གནའ་རབས་

ཤིང་པར་ཁག་གི་དཀྱུས་བཞིན་རྣམ་ཐར་ཆ་ཚང་བ་མྲེད་པ་མཁྱྲེན་པའི་ཆྲེད་ལས་གཞན་བོད་ཕི་

ནང་གང་སར་པར་འགྲེམས་བས་པའི་རྣམ་ཐར་རྲེ་ཟུང་ནང་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་ཤག་གིས་བཀོད་འདུག་

(དྲེབ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ནང་འཁོད།༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་རྣམ་ཐར་གཡང་པ་ཆོས་རྲེ་དང་

དཀོན་མཆོག་སྐབས་གཉིས་ཀིས་མཛད་པའི་རོགས་བརོད་དཔག་བསམ་ལོན་ཤིང་།) པའི་འཁྲུལ་

པ་དང་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་རིགས་བཟློག་པའི་ཆྲེད་དུའང་ཡིན།

༥༽༧རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་འདི་དག་ལ་སྤི་སོམ་གི་ས་བཅད་རྒྱ་ཆྲེ་བ་ལས་གྲུབ་པ་རྣམས་

དཀར་ཆག་ཏུ་བཏབ་པ་དྲེ་ས་ཡོད་མུས་གཞིར་བཟུང་དོན་འདིལ་བའི་ས་བཅད་གང་རྒྱས་རྲེ་ཡོད་

ན་གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཆྲེ་ཐོགས་པ་སྨོས་མྲེད་ཀང་། དྲེ་འད་ཤྲེས་དཔོད་ཀིས་མི་འདང་

ནའང་སྐབས་བབ་སྤི་བྲེའི་གནད་འགག་གལ་ཆྲེ་ཁག་ཚང་བའི་སྤི་སོམ་གི་ཚུལ་དུ་རྣམ་ཐར་སོ་

སོའི་སྤི་ཁོག་བོ་ངོར་འཆར་ཐུབ་པ་སར་མྲེད་གསར་བཏོད་ཀི་དཀར་ཆག་དང་གཟིགས་བདྲེའི་

ཆྲེད་དོན་ཅུང་མི་འད་བའི་རིགས་ལ་བར་དུ་འབྲེབས་རྲེ་ཕབ་པ་བཅས་དྲེང་དུས་ཀི་ལུགས་ལྟར་

བས།

༦༽རྣམ་ཐར་འདི་དག་ཞུ་སྒིག་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དཔལ་ལྡན་སོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་

དཔྲེ་མཛོད་ཁང་དང་། འཕགས་ཡུལ་ཀིརིའི་བྲེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆྲེས་མཐོའི་བོད་ཀི་རིག་གནས་

སློབ་གཉྲེར་ཁང་གི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་། རྡ་ས་གངས་སྐིད་བོད་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྲེད་རྣམས་ཀིས་དཔྲེ་ཆ་གང་དགོས་མཁོ་སྤོད་གཡར་པོ་གནང་བའི་བཀའ་དིན་གིས་མ་

ཤྲེས་ཕར་བཞག་ལས་རྣམ་ཐར་སྤུས་གཙང་འདི་དག་གྲུབ་པས་རོགས་རམ་བྲེད་པོ་དྲེ་དག་ལ་



རྩོམ་སྒྲིག་པའྲི་སྩོན་གླེང་།

  7  

ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

༧༽སྤི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཆོས་ཤིག་གི་སྐབས། 

དཔྲེ་དྲེབ་པར་བསྐྲུན་བས་ན། མ་དག་པ་ཞིག་ལ་དག་པ་ངོས་འཛིན་གིས་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་

བས་ན་ལྲེགས་པོ་མྲེད་པས་དག་བཅོས་ཁུངས་འཕྲེར་བྲེད་དགོས་པའི་མན་ངག་ལམ་སོན་གནང་

བ་དང་དཔྲེ་དྲེབ་འདི་དག་གཞན་དང་མི་འད་བ་སིང་བཅང་གིས་ཞུ་སྒིག་བགིས་པ་འདིར་ལྲེགས་

ཚོགས་ཅི་མཆིས།༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༧སྐབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

ཅིང་གཟིགས་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཐུགས་དགྲེས་པའི་མཆོད་སྤིན་དུ་གྱུར་ནས་སྐུ་ཚེ་༧ཞབས་པད་

བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་དང་།

དཀྱུས་གཅིག་ལྟ་བུར་ཤོག་ལྷྲེ་སོང་ཕག་མང་པོ་དུས་ཐུང་ནང་ཞུ་སྒིག་བྲེད་དགོས་པས། 

ལུས་སྲེམས་བསྒིམས་ཏྲེ་ཞིབ་ཚགས་ནན་ཏན་བས་ཁུལ་ཡང་། ད་དུང་ཤའི་མིག་གིས་མ་མཐོང་བ་

དང་ཕ་རྒྱས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བསགས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་

རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ངྲེས་ལ་སོང་མཐོལ་བཤགས་ཞུ་བ་དང་། ཤྲེས་ནས་སྨ་བའི་གཟུར་

གནས་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཡོ་བསྲང་གི་དགོངས་འཆར་ཡང་གནང་རྲེ་བཅས་འཁྲུངས་རབས་དྲེབ་

ཐྲེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བའི་དཔྲེ་ཚོགས་བསྐར་དུ་རོམ་སྒིག་བྲེད་པོ་འཕགས་ཡུལ་ཀིརིའི་བྲེས་པ་གྲྭ་

ཚང་གི་སློབ་སྤི་སོ་རུ་དར་རྒྱས་ནས།

བོད་རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོའི་དབོ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་༡༢༧སྐུའི་བ་གཟའ་ལྷག་པ། ཕི་ལོ་

༢༠༡༥ ཟླ་༤ ཚེས་༡ ལ།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

༄༅། །ལྷར་བཅས་སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བའི་ 

དབང་པོ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་ 

པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ 

མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ 

ཆེའི་ཕེང་བ་ཞེས་བ་བའི་གེགས་ 

བམ་སྨད་ཆ་བཞུགས་སོ། །

༤༢༽མྲེ་ར་གནམ་ལོའི་མཆོད་སྤིན་རྲེས་དགོན་སྲེ་མང་པོས་ལོ་གསར་གི་མཆོད་

བསྲེན་ཞུས། སར་ཛ་ཡན་དང་ཨུ་ལའི་ཨུ་བུར། ལྡན་རི་བོང་ར། ཛ་ཡན་ཁུ་

རལ་སོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་འདོད་ཆོས་དང་ཚིགས་ས་

ཕིའི་བསླབ་སོམ་རྒྱས་སྩལ། རྒྱང་རིང་ཐུང་ནས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརན་གི་གསོལ་

འདྲེབས་འབུལ་མི་འབམས་ཀས།

(སྨད་ཆ། ༡ ཉ་༡། སྨད་ཆ། ༡ ཐ་༡) དགུང་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ཏུ་ཕྲེབས་

པ་མྲེ་ར་གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་ངོམས་པའི་ས་དོ་ཁྱུང་སོན་སྐྲེས་ཀི་བཞིན་

རས་ལྷ་ཡི་རིང་བུར་ཁྲུས་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པ་ན་འོད་གསལ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་

གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་དང་ལྷན་ཅིག་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྣལ་འབོར་སོན་དུ་འགོ་བས་འདོད་ཁམས་དབང་མོར་བསྐང་བ་དང་། ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་

གི་སན་དར་སྒོན་འབུལ། བཀའ་འཁོར་རྣམས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་གི་མཆོད་རས་འབུལ་

བཞྲེས། དྲེ་ནས་ཚེས་གཏོར་གི་གསུང་ཆོག་བཅས་གྲུབ་རྲེས་རྒྱུད་སྲེ་གྲྭ་ཚང་དུ་རྒྱ་

བོད་ཧོར་གསུམ་གི་མི་སྣ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་མཆོད་རོལ་གི་སྲི་ཞུས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་

གསྲེར་གི་ཁི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་སོར་ལྲེགས་པར་བཀོད། རིགས་གཟུགས་

སོབས་འབོར་གིས་བསྲེམས་པའི་སྐྲེ་བོ་ཡོངས་ཀི་ཡན་ལག་མཆོག་ལ་ཕག་གིས་

ངལ་གསོ་མཛད་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་དང་པོར་རོལ་ཞིང་། གཟིམས་

འགག་ཞབས་སྲེགས་སྲེང་ནས་ཆིང་ཝང་ཁུ་རལ་དགོན་གི་ཨལ་མིག་བཞིའི་གྲྭ་

དམངས་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཡང་རྲེན་འབྱུང་གི་རིམ་པ་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་སྒིག་འབུལ་གི་སོ་ནས་གྲུ་འཛིན་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་ཇི་ལྟར་

མཛད་པ་ལྟར་གི་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ།

ཚེས་གསུམ་ཉིན་མ་གཅིག་སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོར་གཏོར་སྐོང་གཟབ་རྒྱས་དང་

བཅས་བསིལ་ལོངས་བསན་འགོ་ཆབ་སྲིད་ཡོངས་ལ་བདྲེ་དོག་མཚན་མ་ཇི་ཡོང་

བརག་དིལ་གིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་མཛད། ལྷ་མོའི་གཏོར་སྒྲུབ་སྐབས་ཉིན་མོའི་

མགོན་པོའི་མཐར་འཇའ་ཚོན་ཁ་དོག་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་ཕི་ནང་རིམ་པ་གསུམ་ལྡན་

ཁོར་ཡུག་ཏུ་རིབས་ཤར་དང་། འཛར་ཕོད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་

ཤིག་ཀུན་གི་མངོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཤར་བས་རྲེན་འབྲེལ་བཟང་ཞྲེས་མཆོག་

དམན་མང་པོ་དགའ་སྤོ་དང་། ཡ་མཚན་ཆྲེ་བར་བྲེད་ཅིང་། དྲེ་དུས་༧གོང་ས་ཆྲེན་

པོར་ཡང་སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དུ་མའི་གཟིགས་སྣང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་ཡོད་འདུག་རུང་། ཐུགས་སམ་ཞིང་གསང་བ་དམ་པས་ཇི་བཞིན་

བཀའ་མ་སྩལ།

ཡུལ་དྲེའི་ཕུར་སར་འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་བཟང་པོ་ཡོད་ཀང་། བར་ལམ་སྐྲེ་འགོ་

རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས་ཀི་བྲེད་པས་རྒྱུན་ཆད་ནས་ཡུན་རིང་སོང་སྲེ་

ཆུ་དྲེའི་བགོ་སྐལ་ལ་སྤོད་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ཡིད་གདུངས་ཤིང་ཅི་བའི་གཏོལ་མྲེད་

པར་ཡོད་པ་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གདུང་དབངས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

ཐུགས་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོས་ཕོགས་དྲེར་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཀླུ་གཏོར་དང་། བདྲེན་

ཚིག་མཛད་པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཆུ་རྒྱུན་སར་ལས་བཟང་བ་གངྒཱ་ལྟར་

བབས་པས་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ངལ་སོས་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱུད་སྲེ་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུ་སྤན་

དངས་པ་ལྟར་བོན་ནས་རོད་རྒྱུགས་ལྲེགས་པར་བཞྲེས་ཤིང་། རྲེ་བ་མ་ཉིད་ནས་

ཀང་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་གནད་ལས་བརམས་པའི་རིགས་ལུང་མང་དུ་མཛད་

པས་དྲེར་ཚོགས་ཚང་མར་བོ་བསྐྲེད་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཐོབ་ཅྲེས་གག་གོ། །གནས་ཆུང་

ཆོས་སྐོང་ཆྲེན་པོ་སྐུ་ཁོག་ཏུ་སྤན་དངས་ཏྲེ་སྒོན་དར་མཐུན་རས་བསབས་ཤིང་། སྐུ་

མཛད་ལ་རྐྲེན་གྲེགས་ཡོད་མྲེད་དི་རྲེད་བསྐངས་པར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ལུང་

ཚིག་འགའ་ཞིག་བསྒགས། དཔོན་ཁག་ནས་དགུང་གསར་དགྲེས་སོན་ཡན་ལག་ཏུ་

ཡུལ་ལུགས་ཀི་རྲེད་སྣ་མང་པོའི་གཟིགས་མོ་སྤོས། ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱ་ཅན་ལུགས་

ཀི་ཚོགས་མཆོད་མཛད། བ་མ་སྐོབས་སོགས་དད་ཅན་བཞི་ནས་ཞུས་ངོར་སྲེར་སྐ་

དུ་མར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་གི་བཀའ་དིན་སྩལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་འཇིགས་བྲེད་ཀི་རྣལ་འབོར་དང་འབྲེལ་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་

མའི་ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་སྐོར་བ་གནང་། ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་ཉིན་མར་ངོའི་ཚེས་

བཅུའི་གསུང་ཆོག་གྲུབ་རྲེས་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

བོན་ནས་བརྒལ་བརག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། བོ་གསལ་བོ་ཡི་པདོ་རྣམ་པར་འབྲེད་

པའི་འབྲེལ་གཏམ་གི་ཚ་ཟྲེར་རབ་ཏུ་སྤོ་བར་མཛད། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཡང་རོད་གྲྭའི་དག་

ཐྲེར་དང་། གཟིམས་ཆུང་དུ་མཁན་པོ་བ་མ་དང་། ཐོན་བ་མ། ཚོགས་ཆྲེན་ལས་སྣྲེ། 

གུང་ནོ་ཡོན། ལྕམ་སོགས་ལ་སྲེར་མཇལ་ཕག་དབང་སྩལ།

ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན་མཁའ་འགོ་ཆིང་ཝང་ཁུ་རལ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་

ཕྲེབས་སྐྲེལ་སར་ཁོ་ཤོག་སྤི་ནས་རྲེན་གསོལ་དངོས་འབུལ་བསར་བར་ཕག་དབང་

མཇལ་སློག་སྩལ་ཏྲེ་ཨོའི་ཁང་གོ་ལོའི་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། ཕི་ཉིན་ཆིང་ཝང་ཁུ་

རལ་གི་མཁན་པོ་ལས་སྣྲེ་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་གི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བ་བདག་གིར་

བཞྲེས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ལྲེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་དང་བཅས་རིམ་གིས་ཕག་བཏྲེག་

སྲེ་ཉིན་ལམ་གཉིས་འདས་པའི་སར་ཛ་ཡན་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་བཀོད་པ་ཆྲེན་པོས་

གདན་དངས། དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གིང་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད། 

ཕྲེབས་སོན་དང་། ལྲེགས་འབུལ་རྒྱས་པར་ཞུས། ཚོགས་པར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་

དང་། ཡིག་དྲུག་གི་ཆོས་འབྲེལ། གྲྭ་དམངས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་། ཕི་ཉིན་ཆོས་

ར་གྲྭ་ཚང་། སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་། དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་། རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཕོགས་དིལ་

གི་གྲྭ་གངས་ཆིག་སོང་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་མང་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་དང་། དངུལ་

འགྲེད་ཞོ་དོ་རྲེ། མཆོད་ཁང་ཁག་ལ་བརྒྱ་མཆོད་འགྲེམས་སྲེལ་དང་འབྲེལ་ཐུགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྨོན་གནས་གཟིགས། མཇལ་བིངས་ཆིག་སོང་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་ཕག་

དབང་སྩལ་ཏྲེ་ཨུ་ལའི་ཨུ་བུར་དུ་ཕྲེབས།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་མི་གངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ཕག་བིན་གིས་

མགུ་བར་མཛད་ནས་དབང་ཕོགས་སུ་རིམ་གིས་བོན། ཐ་ཁྲེལ་ཐ་ཐུར་ཞྲེས་པར་སྐྲེ་

བོ་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་རྲེས་སུ་བཟུང་། ཁལ་ཁའི་རྲེན་གི་གཙོ་བོ་ཨྲེརྲེ་ནྲེ་ཇོ་བོ་མཇལ་བར་

ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག་ཇོ་ཁང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྐུ་ཕག་དང་འབྲེལ་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་

སོར་འཁོད་འཕལ་དགོན་གི་བ་མ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། རྣམ་གྲྭ་གསུང་

བཟང་བ་རྣམས་ཀིས་རམ་འདྲེགས་ཞུས་ཏྲེ་སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ་དང་། སྤན་

དབྲེའི་གསུང་ཆོག་གནད་སྨིན་དང་། རྲེན་གཙོ་ཚང་མར་ཐུགས་སྨོན་གནས་

གཟིགས་བཅས་མཛད། ཐུ་ཤལ་ཐང་ཧང་གི་ཁོ་ཤོག་དང་། གྲྭ་དམངས་སོགས་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་ཞབས་པད་རྣམ་པར་བཀོད་དྲེ་

བརན་བཞུགས་འབུལ་བཞྲེས་དང་། ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་། ལྷུན་གྲུབ་བདྲེ་ཆྲེན་རིན་

ཆྲེན་ཇོ་བོ་གིང་གི་ཚོགས་ཆྲེན་དུ་མང་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ་དང་། གྲྭ་

གངས་བརྒྱད་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དངུལ་འགྲེད་ཞོ་དོ་རྲེ། ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་བརྒྱ་མཆོད། 

མཇལ་བིངས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་། ཝང་དང་། ལྕམ་སོགས་དག་རིམ་ལ་

སྲེར་མཇལ་གནང་ཆ་བཅས་སྩལ་ནས་ཚ་ཚིག་ཨོ་བོ་རོང་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། 

དྲེར་རག་བརན་པའི་སི་ནས་དངོས་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཞབས་བརན་ཕུལ། བིངས་

བརྒྱད་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་གནང་།

ལྡན་རི་བོང་རར་ཕོགས་འདུས་ཆིག་སོང་སུམ་བརྒྱའི་རྲེ་བ་བསྐངས་ཤིང་། ཐི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རི་ལའི་ཨ་མ་ཞྲེས་པར་ཛ་ཡན་ཁུ་རལ་གིས་ཕྲེབས་བསུ་དང་སྦྲགས་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་

གཙུག་ཕུད་ཕུལ། སང་ཉིན་མཇལ་བིངས་སོང་ཕག་བརྒལ་བར་བིན་རླབས་སྩལ་ཏྲེ་

ཛ་ཡན་ཁུ་རལ་གི་བཞུགས་སྒིག་སར་ཞབས་སོར་བཀོད། བ་གྲྭ་སྤི་ནས་མཇལ་དར་

རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། ཇ་གལ་འཚམས་འདི་སོགས་དགྲེས་བཞིན་

སྩལ། དྲེ་ནས་གོས་དར་གི་རྒྱན་དུ་མས་སྤས་པའི་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་

བཞུགས་སུ་གསོལ། གཡས་གཡོན་དུ་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། འབུད་དཀྲོལ་རྡུང་རྒྱུད་ཀི་

རོལ་མོའི་བྲེ་བག་དུ་མ། ཆྲེ་དགུ་རྣམས་ཀིས་སོས་སྣྲེ་བཅས་སྲི་ཞུའི་བསི་སངས་

ཚར་དུ་དངར་བས་སྤན་དངས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད། 

དྷར་པཎིཏ་ནས་བ་སྤིའི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ་ཞིང་། ཕྲེབས་སོན་ལ་

རོལ།

དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་གིང་ཚོགས་ཆྲེན་དང་། མཚན་ཉིད། སྲེར་བྲེས་གྲྭ་ཚང་། 

རྒྱུད་གྲྭ། གསང་འདུས། སྐུ་གཞོགས་གྲྭ་ཚང་། ཀུན་རིག བདྲེ་མཆོག སྤན་རས་

གཟིགས། ཚེ་འཕྲེལ་གིང་། ཨུ་ཙུས་པ་ཐ་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཀི་མགོན་ཁང་སོ་སོར་

བསྐང་འཕིན་གཏོང་དོད་རྒྱ་སྲང་ལྔ་རྲེ་སྩལ་ཞིང་། སྐབས་འདིར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་

ཉིད་ཀི་ཐུགས་དམ་དང་། གནས་ཆུང་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་ཞི་དག་གི་ཞབས་

རིམ་ཤིན་ཏུ་གཏོས་ཆྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་གནང་།

ཚེས་བཅུ་ཉིན་འཆར་ཅན་ཚོགས་མཆོད་གྲུབ་རྲེས་དད་འདུས་ཆིག་སོང་ཆིག་

བརྒྱ་སྐོར་ལ་མདོ་ལྲེའི་སྲེང་ནས་དར་དཔངས་ཀི་ཕག་དབང་དང་། ཕི་ཉིན་ཐོར་རྒོད་

ཨ་ཐའི་ཝང་གི་སྲས་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་དང་། ཨུ་ལའི་ཐུ་ཨ་ཡུ་ཛ་ན། རྡོར་སྲེད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཤོག་བསན་འཕྲེལ་སོགས་བཅུ་གཉིས་ནས་ཞུས་ངོར་ཆོས་ར་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དུ་

སྐལ་ལྡན་གི་སློབ་མ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་ཚེ་དབང་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྲེས་

གནང་སྩལ། ཛ་ཡན་ཁུ་རལ་གི་བ་གྲྭ་མགིན་གཅིག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་

དགའ་ལྡན་དགྲེ་རྒྱས་གིང་གི་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་ཞབས་ཀི་འཁོར་ལོ་བཀོད་དྲེ་

མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། བ་མཆོད་ཆོ་གའི་སོ་ནས་བརན་བཞུགས་ཀི་གསོལ་

འདྲེབས་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་མཛད། སན་ནོ་ཡོན་ཨས་མིག་དཱ་ཝང་ཆོས་

སྲུང་སྐབས་དང་། དཱ་ལས་གུང་ཤོག་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་། ཅང་ཅུན་གུང་ཤོག་ཐའི་ཇི་

ཡི་དམ་ཀུན་དགའ་སོགས་བཅུ་དང་། ཏཱ་བ་མ་ཤྲེས་རབ་སོགས་བདུན་ནས་ཞུས་

ངོར་སྲེར་སྐ་གངས་ལས་འདས་པར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་གི་སྨིན་བྲེད་ཟབ་མོ་ལན་

གཉིས་སྩལ།

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། ཐོར་རྒོད་ཐའི་ཇི་ར་མགིན་དང་། རྒྱ་ཆྲེན་

པའི་སིའི་ཤོག་རྒྱལ་མཚན། ཇོ་ལོང་གུང་ཤོག་ར་མགིན་བཛྲ་སོགས་ཁག་དགུ་ནས་

ཞུས་ངོར་ཚེ་དབང་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྲེས་གནང་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། 

ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་ཁུ་རལ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དུ་དཔལ་མགོན་སོབས་

འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སོན་ཆྲེན་མོ་དང་། དྲེ་ཐོག་ཇོ་

ནོར་གུང་ནོ་ཡོན་དང་། ཨཾ་བན་ཝང་ཤོག་ཟླ་བ་བཟང་པོ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་སྐལ་

བཟང་དུ་མར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་གི་བཀའ་དིན་སྩལ།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་དབུར་ཕྲེབས་

ནས་ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་བརྒྱ་སོང་མང་པོའི་བཅས་རང་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་དི་མ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲུངས་ནས་ཕྱུང་ཞིང་། སོ་ཐར་དང་། ཆོས་བསྒགས་ཀི་མདོ་གཉིས་གསང་མཐོར་

བསྒགས་ནས་མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་ཡང་དག་པར་བསྐྲུན་པར་མཛད། རྡོ་མདོ་གུང་

ནོ་ཡོན་དཔའ་བོ་རྡོ་རྲེ་དང་སན་ནོ་ཡོན་ཤོག་དགྲེ་སློང་ཆོས་འཛིན། བསམ་གཏན་

བཅས་གསུམ། ཨུ་ལས་སི་ཐལ་ཨཾ་བན་ཝང་ཚེ་བརན་བསོད་ནམས་དང་། ཧོབ་དོའི་

ཤར་སུ་མིའི་བ་མ་སིད་དྷི། འུ་སུ་འདའ་ལིང་སོགས་བདུན་ནས་ཞུས་ངོར་ཚེ་དབང་

རྲེས་གནང་ཚར་གཉིས་གནང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ལན་གཉིས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕྲེབས་ཏྲེ་རོད་རྒྱུགས་དག་ཐྲེར་ནན་ཏན་དང་། བོ་

གསར་འགའ་ཞིག་ལ་དཔྲེ་ཁིད་ཀང་ཞིབ་ཏུ་བསྐངས་ཏྲེ་སོ་སོའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་

བསྐངས། དྲེ་རྲེས་ཨ་ལག་ཤར་ས་རོང་ཕག་མཛོད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་གཙོས་འབོར་ལྡན་

བཅུ་གསུམ་གིས་རྒྱུ་ཡོན་སྦྱར་ཏྲེ་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་གི་ཆོ་ག་སྨིན་རྒྱས་མཛད།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ཡོན་བདག་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་གཉིས་ཀིས་མཆོད་བསྲེན་ལྲེགས་

པར་སྦྱར་ཏྲེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་སོང་དུ་ཉྲེ་བར་ཚེ་དབང་

རྲེས་གནང་ཚར་བཞི་སྩལ་ཏྲེ་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ངོ་ཕམ་པར་མཛད། བསྒྲུབ་བ་

མང་པོར་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་ཡང་སྩལ། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་བ་བང་ནས་ཆྲེད་

མངགས་མི་སྣ་སྐུ་བཅར་མཁན་ཆྲེ་འཇམ་དབངས་བསན་པ་དང་། གསོལ་ཆྲེ་བསན་

འཛིན་འཕྲེལ་རྒྱས། གྲྭ་ཚང་བཞིའི་སྤི་འཐུས་དཀའ་ཆྲེན་བོ་བཟང་ཤྲེས་རབ་བཅས་

སྐུ་གམ་དུ་ལྷགས་ཏྲེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་བ་བང་གཟིམས་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཀུན་

གསལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་སྲེར་སྐ་དུ་མར་ཕག་དབང་དང་། རྣམ་གྲྭ་གསུང་

བཟང་བ་རྣམས་ནས་ཚེ་སྦྱིན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཆོ་གའི་སོ་ནས་ཞབས་བརན་གི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བདྲེན་ཚིག་བརོད། དཀའ་ཆྲེན་ནས་མཎལ་བཤད་འབུལ་དང་འབྲེལ་བཀྲས་བའི་

བརན་བཞུགས་ལྲེགས་འབུལ་གི་དངུལ་དངོས་རྣམས་སྤན་ལམ་དུ་བསར། དྲེ་རྲེས་

ཉི་འོད་དུ་དོད་སྦྱར་གི་དཀར་སྤོ་སོམ་བསྒིགས་ཐོག་གདན་དངས་ཏྲེ་གསོལ་སོན་

དང་། འབུལ་སྤིན་སམས་མཐོ་བ་བཏྲེག

ཛ་ཡན་ཁུ་རལ་དགོན་གི་མཁན་པོ་བ་མ་དྷར་པཎིཏ་ངག་དབང་ཆོས་འབོར་

དོན་གྲུབ་དང་། བ་བང་མཛོད་པ་ནོ་ཡོན་ཚེ་དབང་རྡོ་རྲེ་ཅན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

བཞིན་དགའ་ལྡན་དགྲེ་རྒྱས་གིང་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་ཆྲེན་མོར་མཆོད་ཚོགས་

རྒྱས་པར་བཤམས་ཏྲེ་སྐལ་བཟང་གི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མར་ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་གི་

གཞུང་ཤིང་སྨོན་འཇུག་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དག་

པར་འབོགས་པར་མཛད་དྲེ་དུས་གསུམ་བདྲེ་གཤྲེགས་རྣམས་ཀི་སྲས་སུ་ཉྲེ་བར་

བསྐྲུན་ཅིང་། ཐྲེག་མཆོག་བསན་པའི་སིང་པོ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད།

པི་ཅིང་གསྲེར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་ཧུ་དང་། གནམ་བསྐོས་

བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ནས་སླར་ཡང་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་འཚམས་ཞུ་བཀའ་

ཡིག་གཟིགས་བཟོས་བཅས་འབུལ་བར་བཀའ་མངགས་ཆྲེད་སྩལ་ནང་བོན་སོ་མཚོ་

ཨཾ་བན་དང་། རླིས་ཁང་ཡ་མོན་ཨཾ་བན་གི་ཡིག་སྒྱུར། སི་ཆའི་ཆི། རྒྱ་སོག་ཧུན་ཕུ་

གཉིས་བཅས་ཁུ་རལ་དུ་འབོར་ཉིན་ཐབ་བསུའི་ཐོག་ཇ་འཚམས་དང་། སོད་

བསྒིགས་སུ་སླྲེབས་གདོང་ལོ་ཙཱ་བའི་གདོང་ལྲེགས་ཇ་བཅས་སྩལ།

ཚེས་ཉྲེར་དྲུག་ཉིན་ཛ་ཡན་བ་བང་གི་གཟིམས་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཀུན་གསལ་དུ་

ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་རྒྱ་བོད་ཀི་ཆྲེ་དགུ་མང་དུ་འཛོམས་པའི་སར་གོང་གསལ་མི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྣ་རྣམས་ཀི་ལག་ནས་གསྲེར་གི་ཆབ་ཡིག་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གོས་སྐུ་

ཚེམས་དྲུབས་མ། དྲྭ་གྲུའུ། དངུལ་དངོས་སོགས་གནང་ཆ་ཤིན་ཏུ་མངོན་མཐོ་བ་

རྣམས་གུས་པ་ཆྲེན་པོས་བདག་གིར་བཞྲེས།

(༦ བ་༤། ༨ ཐ་༡༢) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་འཁྲུངས་སྐར་གི་མཛད་སོན་ཐོག སྐུ་

འཁོར་ཆྲེ་ཕར་མཇལ་ཕག་དང་། དད་ལྡན་མང་པོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་ཚར་

གཉིས་ཙམ་སྩལ། ཡར་མར་གི་ཚེས་བཅུར་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚོགས་མཆོད་ཀང་

ཆག་མྲེད་བསྐངས། གསང་སགས་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་དབུར་

ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་རོད་རྒྱུགས་བཞྲེས་ཞིང་། ལྲེགས་བཤད་ཀི་དགའ་སོན་

རད་དུ་བྱུང་བ་སྲེལ། སན་ནོ་ཡོན་ཨལ་མིག་བ་གྲྭ་དཔོན་སྲེ་ཁོ་ཤོག་མགིན་གཅིག་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དགའ་ལྡན་དགྲེ་རྒྱས་གིང་གི་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་

དུ་ཞབས་ཟུང་བཀོད། ཚོགས་དམངས་ནས་བ་མཆོད་ཆོ་གའི་སོ་ནས་བརན་

བཞུགས་ཀི་བདྲེན་ཚིག་རྒྱས་པར་བརོད་ཅིང་། མཁན་པོ་ནས་མཎལ་བཤད་འབུལ་

དང་བཅས་སན་ནོ་ཡོན་སོགས་སྤི་སྲེར་སོ་སོས་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་དངོས་

གཙང་ཞིང་། སམས་མཐོ་བ་རིམ་བཞིན་བཏྲེག དྲེར་འཁོད་ཛ་ཡན་བ་མ་ལས་སྣྲེ་དང་

གྲྭ་དམངས། ཅང་ཇུན་གུང་སོགས་དཔོན་ཁག དྲེ་དག་གི་ལྕམ་ངོ་གཡོག ཐུ་ཤི་མུ་

ལི། ཁྱཱ། འབུལ་འདྲེགས་པ་མང་པོ་བཅས་པར་ཕག་དབང་སྩལ། སྲེ་དགོན་ཐུན་མོང་

ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་མི་ར་བརྒྱ་ཕག་གི་བང་སྩལ། རྡོ་འགོགས། མདའ་མདུང་འཕྲེན་

པ། ཧོ་ཅིན་གི་བསོད་དབངས་འབུལ་བ་སོགས་ཡུལ་ལུགས་ཀི་རོལ་རྲེད་ཉམས་

མཚར་ཅན་མང་པོའི་གཟིགས་མོ་སྤོས་པར་ཐུགས་ཞིབ་དང་། སོ་སོར་གནང་སྦྱིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྷུག་པར་སྩལ། རྲེ་དྲུང་ལས་ཚན་པ་བང་རྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་སོབས་ལྡན་སོང་འཁོར་ཁུལ་

དང་། སྐུ་བཅར་མཁན་ཆྲེ་འཇམ་དབངས་བསན་པ་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ལ་རྲེན་

ཆས་འབུལ་བར་རོང་བདའ་བསྐངས། མཇལ་བིངས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་

གནང་།

ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན་དགའ་ལྡན་དགྲེ་རྒྱས་གིང་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་སོགས་

མཆོད་ཁང་ཁག་ལ་མཆོད་སྤིན་མཐའ་ཡས་པ་འབུལ་གཤོམ་དང་། དགྲེ་འདུན་

རྣམས་ལ་མང་འགྲེད་སྤི་འཇོག་གིས་མཚོན་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་ཛ་ཡན་

ཁུ་རལ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར། དགོན་གི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་སར་ར་ར་པཎིཏ་དང་། ལས་

སྣྲེ་རྣམས་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། རྲེས་འཛིན་གི་

བཀའ་མཆིད་བཟང་པོ་སྩལ།

༤༣༽ཛ་སག་ཁུ་རལ། སན་ནོ་ཡོན་ཁོ་ཤོག ཨྲེ་སོག་ལོ། མུ་རིང་མཁར་སོགས་

སོག་ཡུལ་གི་དགོན་གོང་མང་པོས་གདན་གསོལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་གང་

ཞུས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོས་ཚིམས་པར་མཛད། ཚིགས་ས་ཕིའི་རབ་བསྲེན་མང་

དུ་བསྒྲུབས། མདོ་སྨད་ཀི་སྲེ་དགོན་མང་པོ་རྲེས་སུ་འཛིན་བཞིན་དྲེ་ཕོགས་རྒྱ་

བོད་ཀི་བ་དཔོན་ཆྲེ་རྒུས་བསུ་སྐྲེལ་རིམ་ཞུས་ཀིས་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་

བམས་པ་གིང་དུ་ཞབས་ཟུང་བཀོད།

བཞུགས་ཞག་སར་དད་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་སུམ་སོང་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་གནང་། ཆོས་འཛིན་ཛ་སག་ཁུ་རལ་གི་གྲྭ་དམངས་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་སོས་རོལ་གི་ཕྲེབས་བསུས་རིང་ནས་སྤན་དངས་ཏྲེ་དབུ་གུར་

དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། ཐུ་ཤི་མུ་ལི་སོགས་སྲེར་སྐ་མང་པོས་མཇལ་ཕག་ཞུས། དྲེ་

དག་ལ་འདོད་ཆོས་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། བིངས་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། 

ཕི་ཉིན་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་རྲེ་འདོད་རོགས་པར་མཛད་ནས་བོ་ལོ་གང་

ཁོ་ཤོག་ཏུ་ཕྲེབས། སན་ནོ་ཡོན་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ། སང་ཉིན་བ་

མའི་དགྲེ་རྒན་གི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་དང་མཇལ་ཕད་ཐོག་ཕོགས་འདུས་ཉིས་

བརྒྱ་སྐོར་རྲེས་སུ་བཟུང་སྲེ་སན་ནོ་ཡོན་ཁོ་ཤོག་དགོན་སྲེའི་ཕྲེབས་སྒིག་སར་

ཞབས་སོར་བཀོད། ནོ་ཡོན་དང་། གུང་། ཐོན། དགོན་པའི་ལས་སྣྲེ་བཅས་ནས་

མཇལ་དར་ཕུལ། ཕག་དབང་དང་། འབྲེལ་མཆིད་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། དྲེ་ནས་སྲེར་

སྦྲྲེངས་དུང་རྒྱ་སོགས་ཕྲེབས་བསུའི་བཀོད་པ་ཚར་དུ་དངར་བས་ཤིང་རའི་ལམ་

ནས་ཨོ་སོན་གཟིམས་ཆུང་དུ་གདན་དངས། ཕྲེབས་སོན་གི་གསོལ་ཞབས་རྒྱས་པར་

ཞུས།

ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་དད་འདུས་བརྒྱད་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་། ཚེས་བདུན་

ལ་མི་གངས་བརྒྱད་སོང་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་། བསྒྲུབ་བ་མང་པོར་རབ་བསྲེན་གི་

སོམ་པ་ལྲེགས་པར་སྩལ། ཚེས་བརྒྱད་ཉིན། སན་ནོ་ཡོན་ཁུ་རལ་དགའ་ལྡན་ཚེ་

འཕྲེལ་གིང་དགོན་གི་འཆར་ཅན་དུས་མཆོད་ཀི་གོས་སྐུ་འགྲེམས་གཤོམ་དང་། 

བམས་པ་གདན་འདྲེན་བཅས་ཞུ་སྲོལ་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་སྤན་འདྲེན་གསོལ་བ་

བཏབ་སྲེ་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་མདུན་དབུ་གུར་དང་། སོན་འཁོར་རྣམས་ཀི་ཁི་སན་

ལྲེགས་པར་བཤམས་ནས་བམས་མགོན་གིང་སྐོར་གྲུབ་མཚམས་སན་ནོ་ཡོན་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དགོན་པའི་བ་མ་ལས་སྣྲེ་རྣམས་གདན་ཞུར་འབོར་བ་དང་། ཞབས་རས། སྤན་རྒྱ། 

སོས་འཛིན། སོས་སྣྲེ་སོགས་ཀིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་ཨ་སར་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་

བཀོད། གོས་སྐུར་ཐུགས་སྨོན་ཅན་གི་སན་ཤལ་སྩལ། ནོ་ཡོན་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་

གསུམ་ཕུལ། གར་པ་དང་མཆོད་ལྷ་སོ་སོས་མཆོད་དབངས་བཏང་ཟིན་པ་དང་། 

མཆོད་འབུལ་གི་ཞལ་འདོན་སྤན་དམིགས་རྒྱས་པ། ལགས་བསོ་མཐུན་འགྱུར་དང་

བཅས་པ་ཡང་དག་པ་བསྐངས། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་

བཞི་ནས་རིགས་ལུང་བགོ་གྲེང་གི་མཆོད་སྤིན་སྤོས།

ཚེས་དགུ་ཉིན་དག་ལྷ་འོད་ལྡན་དཀར་པོར་ཚོགས་འཁོར་མཐུན་རས་གཟབ་

རྒྱས་བསབས་ཏྲེ་སྤན་འདྲེན་ལུང་ཞུ་གནང་། དྲེ་ནས་དགའ་ལྡན་ཚེ་འཕྲེལ་གིང་གི་

ལྕགས་མཁར་དགུ་གཏོར་འཆམ་གཟིགས་སུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏྲེ་འཆམ་སྣ་སོ་

སོར་ཕག་ནས་ཀི་བིན་འབྲེབས་དང་བཅས་ཐུགས་ཞིབ་རིང་དུ་བསྐངས། ལིངྒ་

བསྒལ་ཆོག་དང་། ཧོམ་སྲྲེག་ཟིན་མཚམས་འཆམ་རོལ་བ་རྣམས་ལ་གནང་ཆ་

ལྲེགས་དར་སྩལ་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས། མི་རྒན་ཚེ་རིང་གི་འཆམ་དྲེ་

བཞིན་རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་སློབ་སྦྱོང་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་ཕྲེབས་པ་བཞིན་ཁོང་པ་

ཚོས་ཀང་དོན་གཉྲེར་ཆྲེན་པོས་ལྲེགས་པར་སྦྱངས་པས་རང་རྐ་འཕྲེར་བ་བྱུང་། 

ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚོགས་མཆོད་གྲུབ་རྲེས་ཕོགས་འདུས་ཉིས་སོང་

སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། སན་ནོ་ཡོན་ཁོ་ཤོག་སྤི་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་

ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་གསུང་ཞབས་ཞུས་ཏྲེ་རབ་གནས་དགྲེ་

ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦྱིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲྲེག་དང་བཅས་པ་ཕག་ལྲེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སོ་ནས་སྨིན་རྒྱས་མཛད་པས་དམ་

ཚིག་པ་སོ་སོར་ཡྲེ་ཤྲེས་པ་དངོས་སུ་ཐིམ་པའི་མཚན་མའང་གསལ་བར་བྱུང་སྣང་།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་བོན་ནས་

སོ་ཐར་གི་མདོ་འཆད་པ་གནང་། རྒྱུད་སྲེ་གྲྭ་ཚང་གི་སགས་ཀི་དམ་བཅར་ཡང་ཡང་

ཐུགས་ཞིབ་དང་། རིགས་ལུང་སྤོ་བར་མཛད་དྲེ། ཇི་སྐད་དུ། མཁས་པ་རྣམས་ནི་

དགའ་བ་བསྐྲེད། །བར་མ་རྣམས་ཀི་བོ་ཡང་སྲེལ། །ཐ་མའི་རབ་རིབ་སྲེལ་མཛད་

པས། །གསུང་འདི་སྐྲེ་བོ་ཀུན་ལ་སྨན། །ཞྲེས་པ་ལྟར། རྣམ་གོལ་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་

མཐའ་དག་ལ་སོན་མ་མྱོང་བའི་བོ་བསྐྲེད་ཀི་དགའ་སོན་སྩལ། སན་ནོ་ཡོན་ཁོ་ཤོག་

སྤི་ནས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་བདྲེན་བརོད་དུ་སྦྲན་ཏྲེ་བ་མཆོད་ཆོ་གའི་སོ་ནས་བརན་

བཞུགས་མཎལ་རྒྱས་བཤད་དངོས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་དང་བཅས་པ་ལྲེགས་

པར་བསར་ཏྲེ་དགྲེ་ཚོགས་བ་ན་མྲེད་པ་བསྐྲུན་ཅིང་། རྣམ་དཀར་བང་ཆྲེན་དུ་བསྒྱུར་

བའི་ལགས་བསོ་དང་། ཡོན་བདག་ཚོགས་ཡོངས་དང་བཅས་པར་མཇལ་ཁ་ཕག་

དབང་ཡང་དགྲེས་བཞིན་དུ་སྩལ་ཏྲེ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་ས་བོན་ཐྲེབས་པར་མཛད། 

དགྲེས་སོན་གི་ཆ་ལག་ཏུ་གད་སོབས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་སྲེར་ཀ་སྦྱོར་བ་དང་། མི་

རའི་བང་རལ་འགན་པ། ཉག་ཕན་རྒྱང་རིང་དུ་འཕྲེན་པ། ཧོ་ཅིན་གི་བསོད་དབངས་

འབུལ་བ་སོགས་ཡུལ་ལུགས་ཀི་རྲེད་འཇོ་རྣམས་གངས་དུ་མའི་གཟིགས་མོ་དང་། 

གསོལ་སོན་རྒྱས་པར་བཤམས་ཏྲེ། ཐུ་ཤི་མུ་ལི་གཉིས་ནས་ཕག་གི་འདུད་པ་དང་

བཅས་ཁོ་ཤོག་མི་རིགས་ལ་ཏོག་དང་། གདན་ཐོབ། མིང་སོགས་ཆོ་ལོ་སྤད་རིགས་

ཀི་ཡི་གྲེ་སན་སྒོན་ཞུས་ཟིན་བསྟུན་མིང་ཐོབ་བྱུང་བ་རྣམས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བ་རང་བསློགས་ཀིས་ཕག་སྲུང་དང་། ལྲེགས་དར་རྲེ་སྩལ་ཞིང་། ཧོ་ཅིན་པ་རྣམས་

ཀང་བ་དགས་ཚིམས་པར་མཛད།

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུའང་ལན་གཉིས་ཙམ་ཕྲེབས་

ནས་རོད་རྒྱུགས་དག་ཐྲེར་ལྲེགས་པར་བསྐངས་པས་བོ་གསར་བ་ཡོངས་ལ་བོ་

བསྐྲེད་ཀི་བོགས་འདོན་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཐོབ་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ལ་དཔྲེ་ཁིད་ཀང་ཞིབ་

ཏུ་ཕོག་སྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་གི་སྒོག་ལས་གོལ་བར་མཛད། ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་བ་གྲྭ་

རྣམས་དང་། ཡོན་བདག་མཆོག་དམན་མང་པོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་དང་། བསྒྲུབ་

བ་ཉྲེར་བརྒྱད་ལ་དགྲེ་ཚུལ། སོ་བརྒྱད་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ། ཕོགས་འདུས་

མཇལ་དམངས་བརྒྱད་སོང་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་། ཚོགས་ཆྲེན་གྲྭ་ཚང་སོ་སོར་མང་

འགྲེད་མཆོད་འབུལ། ཆོས་སྲུང་ལ་བསྐང་འཕིན་གཏོང་དོད་ག་ནོམ་པ་བཅས་སྩལ་

ཞིང་། རྣམ་གྲྭ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་ཟུར་ཚོགས་ནས་བསན་རིམ་ཞི་དག་རིམ་པ་མཐའ་ཡས་

པ་མངོན་རགས་ཐོན་པ་བསྒྲུབས།

ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ཤར་ནང་དད་འདུས་ཁི་ཕག་བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་རིམ་

སྲེལ་དུ་གནང་། ཚེས་བདུན་ཉིན་སན་ནོ་ཡོན་ཁུ་རལ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཏྲེ་སྤུ་

རིར་གསོལ་ཚའི་སར་ས་དར་གུང་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། བིངས་བཞི་

བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། མི་རྒན་འུ་སུར་བཞུགས་ཞག་ཐོག སན་ནོའི་ཐོན་བ་

མ་དང་། བ་མའི་དགྲེ་རྒན་གི་འཚམས་འབུལ་ཆོས་རའི་བ་མ། ཨོ་ལི་ཐུ་དྲེ་དྲེ་དཱ་པའི་

སིའི་འཚམས་འབུལ་མི་རིང་ཡྲེ་ཤྲེས་བཅས་ནས་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་

ཇ་གལ་དང་། ཁུ་རལ་འགག་ནས་ཨར་ཆྲེན་ཛང་ཀི་མགོན་པོ་སྐབས་སོགས་གཙོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དག་དྲུག་དང་། དམངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་གིས་རྲེ་བ་འབས་ལྡན་མཛད། 

ཚེས་དགུ་ཉིན། སན་ནོ་ཡོན་དང་། ཅང་ཇུན་གུང་། གུང་ནོ་ཡོན་སོགས་ཀིས་ཕྲེབས་

སྐྲེལ་དང་བཅས་ཆིབས་ཐོན་གིས་གསོལ་ཚའི་སར་ཨུ་ལི་ཐུ་དགྲེ་སློང་དཔལ་ལྡན་

སོགས་རྲེན་གསུམ་འབུལ་མི་གསུམ་དང་། བིངས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་། 

ཆིབས་སྐྲེལ་བ་རྣམས་ལ་ཐོན་གནང་བཅས་སྩལ་ཏྲེ། ཨོ་སོག་ལོ་རུ་ཕྲེབས། ཕི་ཉིན་

དཔལ་ལྡན་ཛ་སག་ཤོག་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་མཇལ་ཕག་ཏུ་བཅར་

བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། ཁུ་རལ་འགག་ཏུ་ཐོར་རྒོད་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་ཚུལ་

ཁིམས་སོགས་རྲེན་གསུམ་འདྲེགས་མི་ཁག་ཉྲེར་གཅིག་དང་། མཇལ་བིངས་སུམ་

བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་གནང་། ཧར་ཀ་ནའི་ཧོ་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་ཚེས་བཅུའི་

ཚོགས་འཁོར་མཛད། དྲེའི་སང་ཉིན་དད་འདུས་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཕག་དབང་གི་གྲུ་

ཆར་ཕབ། དྲེ་ནས་རིམ་གིས་ཕྲེབས་པའི་ཚ་ཞག་བཞུགས་ཡུལ་སོ་སོར་ཞལ་མཇལ་

གི་སྐལ་བཟང་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་བིན་རླབས་ཀི་

དགའ་སོན་ལྷུག་པར་སྩལ།

ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་ཨ་མདོ་སག་ཚང་ལྷ་མོའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཛ་སག་

ཤོག་ཛང་ཀི་འཇམ་དབངས། དཔལ་ལྡན་ཛ་སག་ཤོག་བསོད་གགས། ཨ་མདོ་རྒྱལ་

ཁི་སྐབས་སོགས་རྲེན་གསུམ་འབུལ་མི་ཁག་དུ་མ་དང་། མཇལ་བིངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་སྐོར་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཨོར་དུ་གུང་ཤོག་བ་མ་བོ་གོས་བསམ་

གཏན་བཟང་པོ་དང་། ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སོགས་དག་རིམ་འགའ་ཞིག བིངས་

བརྒྱ་ཕག་གསུམ་བརྒལ་བ་བཅས་ལ་ཕག་དབང་སྩལ་ཏྲེ་ན་རིང་གོ་ལོ་དང་། ཁ་པ་སྲེ་



  17  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚ་ཀ་སྲེར། ཨུ་ལང་མཚོན་ཆྲེ། སོར་ཨོ་སོག་སོགས་སུ་བཞུགས་སར་རིམ་གིས་

བཏྲེག ཡུལ་གྲུ་སོ་སོ་ནས་དད་གུས་དང་བངས་ཀིས་འོངས་པའི་འུལ་མི་ར་སློག་

བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་། བང་ཆུབ་གིང་ཞྲེས་པའི་

ཆོས་སྲེའི་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་འཇིགས་མྲེད་ལ་སྲེར་མཇལ་བཀའ་མཆིད་དགྲེས་

བཞིན་སྩལ། ར་ལས་ཁུ་སོག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚོགས་མཆོད་

གསུང་ཆོག་བསྐངས། ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན། ཨུ་ལས་སིའི་མོན་གྲུ་ཀ་ཐག་དང་། ཐུང་

སི། སན་ནོའི་ཐུ་ཤི་མུ་ལི་གཉིས་བཅས་ལ་ཐོན་ཕག བིངས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་གཉིས་སུ་ཨ་ཤར་དམ་ཆོས་དང་། ཐོར་རྒོད་གནས་བརན། བང་

ཆུབ་གིང་དགོན་གི་གྲྭ་སུམ་ཅུ། དྲེ་དྲེ་ཝང་ཤོག་ཚེ་རིང་གགས་པ་སོགས་སྲེར་སྐ་

མང་པོ།

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཤར་ཨུ་ལང་ཁ་ཤག་ཏུ་ཨ་ཁ་དཱ་ཝང་ཤོག་ངག་དབང་། 

བུ་ཡོན། ཐོར་རྒོད་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། ཨ་མདོ་དཀོན་མཆོག་འཇམ་དབངས། 

ཕོགས་འདུས་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་བཅས་ལ་མཇལ་ཁ་རྲེ་འདོད་བཞིན་དུ་སྩལ་

ཞིང་། སལ་རིར་བཞུགས་ཞག་ཐོག་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གདན་ཞུ་དང་། བརན་

བཞུགས་འབུལ་མིར་མངགས་པ་ཕོགས་དཔོན་མཁན་ཆུང་བསན་འཛིན་ཆོས་

གགས་དང་། ཆིབས་ཆྲེ་སྐིད་ཟུར་གཉིས་ལ་འབོར་ཕག་གནང་། དྲེ་རྲེས་ཐོར་རྒོད་

དཔོན་རིང་ཐའི་ཇི་ཀུན་བཟང་སིང་པོ་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་

དང་། ཐ་ར་གིང་དུ་གུང་བོ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ལ་ཐོན་ཕག ཁུ་རལ་འགག་ཏུ་ཨ་ཤར་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཐོར་རྒོད་བཟོད་པ་གཉིས་ལ་རྲེན་ཕག་དང་། སན་ནོའི་འུལ་མི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སུམ་ཅུ། ཐོར་རྒོད་འུལ་མི་ལྔ་བཅུར་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་སྩལ། ཚེས་

བདུན་ཉིན་མུ་རིང་མཁར་གཤམ་བཞུགས་ཞག་སར་གནམ་གི་ལྷའི་བཀའ་འབྲེལ་

ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུ་ནས་མངགས་པའི་ཕྲེབས་ལམ་སྤི་ཁྱབ་ཟི་ལིང་ཧུ་ཨན་བྷ་རིང་འབོར་

ཕག་ཏུ་བཅར།

ཚེས་བཅུ་ཉིན་འཆར་ཅན་དམ་རས་དཔའ་བོའི་སོན་མོ་འབུལ་ཆོག་བསྐངས། 

དྲེ་ནས་ཉིན་ཞག་གསུམ་བཞི་ཙམ་བོན་པའི་སར་ཨ་མདོ་བོ་བཟང་གགས་པ་དང་། 

རིན་ཆྲེན་དོན་གྲུབ། ཤ་ར་དགོན་གི་མཁན་སྤྲུལ་སོགས་མང་པོས་བསྲེན་བཀུར་

གིས་མཆོད་ཅིང་། དྲེ་དག་ལ་ཆོས་འབྲེལ་དང་། བིངས་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་། སླར་ཡང་གདུགས་ཞག་འགའ་ཞིག་འདས་པའི་ཉིན་རིམ་བཞིན་ཨ་ཤར་

རྒྱལ་མཚན་དང་། ཆོས་རྒྱལ། ཆོས་འཕྲེལ་གསུམ་གིས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་ཞིང་། དད་

འདུས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་གནང་། སན་ཤི་ལིའི་ཕུ་འུར་གཞུང་གནས་ནས་

རྲེན་འབུལ་དུ་མངགས་པ་ཏཱ་བ་མ་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལ་འབོར་ཕག་སྩལ། ལང་གྲུའུ་

ཕྲེབས་སྐབས་སྐུ་འབུམ་ཇོ་ཚང་བག་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཁུ་ལུག་དཀོན་མཆོག་བཟོད་པ། 

ཨ་མདོ་བམས་པ་བསོད་ནམས་སོགས་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ། མཇལ་བིངས་བརྒྱ་

སྐོར་གི་རྲེ་བ་དོན་ཡོད་མཛད། དྲེ་ནས་ལམ་བར་གི་སྐྲེ་བོ་མང་པོའི་དགྲེ་ལྲེགས་

སྲེལ་བཞིན་བཞུགས་སར་རིམ་གིས་བཏྲེག

ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། ཧུ་ཡི་སོམ་ལི་ཞྲེས་པའི་ཕྲེབས་ལམ་དང་། 

གསོལ་ཚའི་སར་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བ་སྤིའི་ལས་སྣྲེ་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་

མཇལ་དར་དང་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་དགོན་ལུང་སུམ་པ་མཁན་ཆྲེན་ཧོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཐོག་ཐུ། དགོན་ལུང་མཁན་པོ། སྤི་སོ། རྒྱལ་སྲས་བ་བང་། ལྕང་སྐ་བ་བང་། ཐུའུ་

བཀྭན་བ་བང་། ཆུ་བཟང་བ་བང་། ཝང་བ་བང་བཅས་ཀི་བ་བང་སྤི་ནས་འཚམས་ཞུ་

དང་། སོ་སོ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། བཀའ་

མཆིད་ལྲེགས་པར་སྩལ།

ཚེས་གསུམ་ཉིན་སྐུ་འབུམ་སང་རྲེ་ཧོ་ཐོག་ཐུ། སག་ལུང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སོགས་

ཁག་བརྒྱད་ནས་མཇལ་རྲེན་ཕུལ། བིངས་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། ཅིན་

ཆང་ཞྲེས་པའི་ཕྲེབས་ལམ་དུ་ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུ་ཕྲེབས་བསུར་བཅར་བར་ཕྲེབས་

བམས་ནང་བཞུགས་མུས་ནས་ཁ་བཏགས་རྲེ་སྤོད་མཛད། ཕིང་ཕན་ཞན་དུ་

བཞུགས་སྐབས་ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུ་དང་། ཟི་ལིང་ཨཾ་བན། དིན་ཐལ། རྡའོ་ཐལ་སོགས་

རྒྱ་དཔོན་གགས་ཆྲེ་བ་མང་པོ་མཇལ་ཁར་རིམ་བཞིན་ལྷགས། དྲེའི་སང་ཉིན་གཞུང་

གོས་སར་དང་། བོད་པ་སྤི་པ། ཡབ་གཞིས་གཉྲེར་པ། སོང་འཁོར་གཞིས་ཆགས་

གནས་པོ་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། བིངས་

སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་གནང་།

ཚེས་དྲུག་ཉིན་རྲེ་དྲུང་ལས་ཚན་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་སོབས་ལྡན་དང་། བཀའ་ཤོད་སྣང་

དཀར་བ། རྲེ་དྲུང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། ཤོད་དྲུང་

བཀྲས་གཤོངས་པ། ཐང་དཔོན་པ་བཅས་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། དྲེ་རྲེས་ར་བ་དགོན་

གི་མཁན་པོ་དང་། ནང་སོ་གཉིས་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། དད་མཇལ་བ་

ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ཕག་བིན་གིས་རྲེས་སུ་བཟུང་། གནངས་ཉིན་སིན་ཁུག་གསོལ་ཚའི་

ཐོག་ལོ་འཁོར་དགོན་གི་སྤི་འཐུས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་ལ་ཞལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཇལ་ཕག་དབང་སྩལ། ཕྲེབས་ལམ་དུ་ཆུ་བཟང་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཟླ་གས་ནས་ཕྲེབས་

བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ།

ཚེས་དགུ་ཉིན། ཆུ་བཟང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ངོ་མ་དང་། ཡ་ལུང་དགོན་སྤི། གསྲེར་ཁོག་

བཙན་པོ་བ་བང་། བ་ཁྱུང་དགོན། ལན་ཝང་ཏིང་བཅས་སོ་སོ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་

གསུམ་བཏྲེག་པར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། མཇལ་དམངས་ཆིག་སོང་སྐོར་ལ་ཕག་

བིན་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། དྲེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གི་ཕྲེབས་ལམ་དུ་སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་

དང་། སོམ་ཞི་ཧོ་ཐོག་ཐུ། གོ་ཚང་བག་སྤྲུལ་སྐུ། གོ་ཚང་དོན་སྤི་བཅས་ནས་ཕྲེབས་

བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། གཉན་ཕིག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་སླར་ཡང་སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་

སོགས་ནས་གདན་ཞུའི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་

དང་། བིངས་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་

ཕྲེབས་ལམ་དུ་སྐུ་འབུམ་བ་ཟུར་ཁག་དང་། ཡོལ་གོར་དགོན་གི་མཁན་པོ་བཅས་

ནས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། ཕིང་གྲུ་འུར་བཞུགས་ཞག་སར་རྒྱ་ཅན་

ལུགས་ཀི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་གནང་།

ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་སྐུ་འབུམ་ས་སྤྲུལ་དང་། བ་ཟུར་སྤི། ར་འདུག་ཞབས་དྲུང་། 

ཆུ་བཟང་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། ཕོགས་འདུས་བརྒྱ་ཕག་

བཞི་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། དྲེ་ནས་ཆིབས་ཁ་རིམ་གིས་བསྒྱུར་བར་སོང་འཁོར་

ཧོ་ཐོག་ཐུ། མཚོ་སོན་ཅུང་པིི་སི། གཞུང་གོས་སར། བོད་པ་སྤི་པ་བཅས་ནས་

ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་ཏྲེ་ཟི་ལིང་དུ་ཕྲེབས། རྒྱ་སྲེའི་ས་སྣྲེ་ཟིན་པ་ནས་བཟུང་ལམ་འཁྲེལ་

གི་མི་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་རང་རང་གི་དཔོན་དང་། རིགས་གཟུགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འབོར་པའི་ཁྲེངས་པ་རིང་དུ་དོར་ཏྲེ་གནམ་བསྐོས་གོང་མ་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་ཉིད་རང་

ཡུལ་དུ་འབོན་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་གུས་དང་བ་ཆྲེན་པོས་ཕྲེབས་ལམ་གི་གསྲེག་མ་

དང་། གོ་མོ་དང་། ཚེར་མ་དང་། རད་རོད་དང་། ཀང་ཀོང་ལ་སོགས་པ་ཉྲེས་སྐོན་

ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཆབ་གཙང་གིས་ཆག་ཆག་འདྲེབས་པ་དང་། རྡོ་ཐལ་དཀར་

སྲེར་ལ་སོགས་པས་བིས་པའི་རི་མོས་བཀྲ་བར་བས་ཤིང་། རང་རང་གི་ཡུལ་དང་

ཉྲེ་བར་ཕྲེབས་པ་ན་སོས་བསང་དི་ཞིམ་པོ་འཐུལ་བ་དང་། ཡུལ་ལུགས་ཀི་རོལ་མོའི་

ཆ་བད་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འཁོལ་བ་དང་། ས་གནས་སོ་སོའི་སྲེ་དཔོན་ཁག་ནས་བང་

བན་གི་གུས་འདུད། དམག་མིའི་རུ་སྒིག །ཡུལ་མཁར་ཆྲེ་སར་དཔོན་ཁག་དང་། 

བཞུགས་སར་སྲུང་མི་སོད་འཇོག །སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ནས་དམག་དར་གི་རུ་མཚོན་

མངོན་པར་སྒྲེང་བ་དང་བཅས་ཕྲེབས་བསུ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་གི་སྲི་ཞུ་བ་ན་མྲེད་པ་ཞུས།

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། སོ་མྲེ་མཆོད་རྲེན་དགོན་གི་

སག་ཤོད་སྤྲུལ་སྐུ། བོད་པ་སྤི་བཅས་ཁག་དྲུག་ནས་འབུལ་རྲེན་དང་བཅས་མཇལ་ཁ་

ཞུས་པར་ཇ་གལ་སོགས་གནང་ཞིང་། ཁུ་རལ་འགག་ནས་མཇལ་བིངས་ལྔ་བརྒྱའི་

རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་གི་བ་སྤྲུལ་ཁག་དང་། 

མཁན་པོ། ལས་སྣྲེ་སོགས་ཆིབས་བསུ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་མངོན་པར་བསུས་ཏྲེ་

དགོན་གཤམ་ཐབ་བསུའི་དབུ་གུར་ཆྲེན་མོར་གདན་དངས། མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་

དང་། གསོལ་འབས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས། དྲེ་ནས་ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་སོང་ཕག་དུ་

མས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཕྲེབས་རོལ་གིས་མཆོད་བཞིན་དུ་མདོ་སྨད་ལུམི་ནའི་ཚལ་གཉིས་

པ། གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་བ་བང་རྲེའི་ཚོམས་ཆྲེན་བཞུགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཁི་ཆྲེན་མོར་ཞབས་ཟུང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རྲེ་ཁཱས་མཚན་པ་དད་བརྒྱའི་བསོད་ནམས་

ཀི་ཞིང་དུ་མངོན་པར་བཀོད་འཕལ་མཁན་པོ་ཁི་པས་གཙོས་བ་མ་ལས་སྣྲེ་རྣམས་

ནས་མཇལ་དར་དང་། མཎལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་རིམ་བཞིན་བཏྲེག་ཅིང་། ཕྲེབས་

སོན་གི་དཀར་སྤོ་རྒྱས་པར་ཞུས། དྲེར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་ལྲེགས་པར་

སྩལ།

༤༤༽སྐུ་འབུམ་ཕོགས་ཀི་དག་ཞན་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀི་

འཁོར་ལོས་རྲེས་འཛིན་སྐོང་མུས་བོད་དབུས་གཞུང་དང་བཀྲས་ལྷུན་ནས་

རྒྱ་སོག་བསན་འགོའི་དོན་ཆྲེན་མྱུར་དུ་གནང་སྲེ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕྲེབས་པའི་བརན་

གསོལ་ཞུས། ཞྭ་དམར་པཎིཏ་སོགས་ནས་དབང་ལུང་། ཁིད་ དང་རྲེས་གནང་

མཐའ་ཀས་པ་གསན་ཞུས།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་མགོན་

དུ་སྤན་དངས་པ་ལྟར་བོན་ནས་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞིའི་ཆོ་ག་འདུལ་བ་དང་མཐུན་པ་

མཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཐའ་དག་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་བཀོད། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་སན་གགས་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་སྤི། 

སོ་མྲེ་དཔོན་ཆྲེན་སོགས་བཅུ་ནས་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་སྲེར་མཇལ་ཞུས་པར་ཇ་གལ་

ཕག་དབང་གནང་། དྲེ་རྲེས་སོ་འཕོར་རྡོ་སྐས་སྲེང་ནས་མཇལ་བིངས་དྲུག་བརྒྱ་སྐོར་

གི་རྲེ་བ་འབས་ལྡན་མཛད། དྲེའི་ཕི་ཉིན་རྣམས་སུ་སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། 

གསྲེར་ཏོག་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཁག་དགུ། ཨུ་ཤུད་བག་སྤྲུལ་སྐུ། འཕྲེལ་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སོགས་ཁག་ལྔ། སོ་མྲེ་ལྕང་ར་དཔལ་འབོར་སོགས་ཁག་ལྔ། ཤི་རས་ཧོ་ཐོག་ཐུ། 

དགྲེ་འདུན་བསན་པ། མཚོ་སོན་ཛ་སག་དཀོན་ཅོག་བསན་པ་སོགས་ཁག་བདུན། 

ཨ་ལག་ཤ་སྐུ་བཞི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། གགས་པ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་སོགས་འབོར་

ལྡན་མང་པོས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་སྲེར་མཇལ་ཇ་གལ་དང་། བིངས་སུམ་སོང་

བདུན་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་ཕག་དབང་སྩལ། སྐུ་འབུམ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་

ལས་སྣྲེ་སྤི་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ས་ཕི་གཉིས་ཁོངས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་

གཅིག་ལ་རབ་བྱུང་དང་། ཉིས་བརྒྱ་གསུམ་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པ་

གནང་། སྐབས་འདིར་ཀུན་གིང་རྒྱ་ཐོན་ཞབས་སོད་པ་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། ཨ་

མདོ་བོ་བཟང་ནས་གསོལ་ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཕུལ། ས་རི་འབོག་ཡུལ་དགོན་

སྤི་དང་། ཆོས་འཁོར་ཐང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཁག་བཅུ་དྲུག སོ་མྲེ་རྡོ་རྲེ་དང་། 

མཁར་མདའ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཁག་བརྒྱད། ཨ་རིག་སོམ་སྲེ་སྤྲུལ་སྐུ། གསྲེར་ཁང་

དགྲེ་བཤྲེས་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཁག་ལྔ། མགོན་རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ། གོ་ཚང་དོན་གྲུབ། ཨ་རིག་

འདུལ་བ་བ་མ་སོགས་ཁག་བདུན། ཆོས་རྲེ་ཉི་མ། འབྲུག་རྒྱལ་སོགས་ཁག་བཞི། 

གསྲེར་ཁོག་བཙན་པོ་བ་བང་མཛོད་པ་དང་། དགོན་སྤི། མཆོད་རྲེན་ཐང་བང་ཆུབ་

དར་རྒྱས། གཟིམས་ཁང་གོང་སྤྲུལ་སྐུ། གསྲེར་ཁོག་ཞྭ་ལུ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ཁག་ལྔ། 

འདབ་བཞི་ར་ཚང་སྨད་རུ་དབང་ཆྲེན་སོགས་ཁག་བདུན་བཅས་ནས་རྲེན་གསོལ་

ཕུལ་བར་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་སྲེར་མཇལ་ཇ་གལ་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་དགའ་ལྷ་དང་

འབྲེལ་བའི་དམིགས་བརྲེ་མའི་ལགས་ལུང་། བིངས་ཉིས་སོང་སུམ་བརྒྱར་ཞལ་

མཇལ་ཕག་དབང་། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། སྐུ་འབུམ་སོན་ཆོས་ཆོས་རའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཇལ་ཁར་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་དང་། ཆོས་རའི་དགྲེ་སྐོས། ཆབ་རིལ་གཉིས་

བཅས་ཆྲེད་བཅར་གིས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ། མུ་མཐུད་ཆུ་མཁར་ར་ས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། 

སོ་ན་མཐར་ཕིན་སོགས་ཁག་བཅུ་གསུམ་ནས་སྲེར་མཇལ་ཞུས་ཤིང་། དྲེ་དག་ལ་

རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གཟུངས་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། བིངས་དྲུག་བརྒྱ་སྐོར་ལ་

ཕག་བིན་སྩལ། ཆོས་རྲེ་འདུ་སྤི་ནས་དོད་སྦྱར་གསོལ་ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་

ཞུས། སྲེར་རོག་བོ་བཟང་ཡར་འཕྲེལ། རྐང་རྲེ་པད་རིག་འཛིན་སོགས་ཁག་བདུན་

ལ་སྲེར་མཇལ་ཐོག དགའ་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བརྲེ་མ། རབ་རྒྱས་དགོན་ཨ་

ལགས་དང་། གཡོན་རུ་དགོན་ཨ་ལགས་ནོར་བུ། ཐྲེ་རྒྱ་གགས་པ་སོགས་བཅོ་ལྔ་

ནས་རྲེན་གསུམ་ཕུལ་ཏྲེ་ཞུས་ངོར་འཕགས་བསོད་ཀི་ལགས་ལུང་། དད་འདུས་ཆིག་

སོང་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་བཅས་སྩལ། བཀྲས་ལྷུན་སོམ་ཆྲེན་པད་དང་། སྲེར་

བྲེས་བམས་པ་བསན་འཛིན་གཉིས་ནས་དངོས་འབུལ་དང་བཅས་མཇལ་ཁ་ཞུས། 

གཞན་ཡང་འདབ་བཞི་བཟོད་པ་དང་། འཁྱམ་རུ་ཚང་རྒྱ་སོགས་འབོར་ལྡན་མང་

པོས་གསོལ་ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་དང་། དངོས་འབོར་གི་འབུལ་སྤིན་ཉིན་ལྟར་

བར་མ་ཆད་དུ་བསར་བ་བདག་གིར་བཞྲེས་ནས་ཕག་དབང་བིན་རླབས་དང་། འདོད་

ཆོས་ཀི་ལགས་ལུང་། བང་དོར་གི་གནས་གསལ་བར་སོན་པའི་ཐུགས་དམ་བརག་

པ་སོགས་གཞན་ཕན་གི་ཐབས་དྲེ་དང་དྲེས་རང་རང་གི་འཕལ་དང་ཕུགས་ཀི་འདོད་

པའི་རྲེ་བ་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་དབུར་བོན་ནས་སོ་ཐར་གི་མདོ་འཆད་

པ་གནང་ཞིང་། དྲེ་རྲེས་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་རབ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བྱུང་དང་། དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་བསྲེན་རོགས་ཀི་དངོས་པོར་བསྒྲུབས། རྣམ་ཀུན་

ཐུགས་རྲེའི་ཞོ་ཤས་འཚོ་བའི་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་ཐུན་མོང་ནས་ཆྲེད་དུ་མངགས་

པའི་སྤི་འཐུས་མི་སྣ་ཕོགས་དཔོན་མཁན་ཆུང་བསན་འཛིན་ཆོས་གགས་དང་། 

ཆིབས་ཆྲེ་སྐིད་ཟུར་གཉིས་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བ་བང་རྲེའི་ཚོམས་ཆྲེན་

བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་མོར་གདན་དངས། རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ཚེ་སྦྱིན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་

གསུང་ཆོག་ཏུ་སྦྲན་ཏྲེ་རྲེན་འབྱུང་དངོས་འབོར་གི་མཆོད་སྤིན་སམས་མཐོ་བ་དང་

བཅས་ཞབས་བརན་རྒྱས་པ་ཕུལ། འབས་སྤུངས་འདུལ་བ་མཁན་པོ་ནས་མཎལ་

བཤད་པའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་སོག་བསན་འགོའི་དོན་ཆྲེན་མྱུར་དུ་མཛད་ནས་གངས་ཅན་

སྐྲེ་དགུའི་མགོན་དུ་ཆིབས་ཞལ་རིང་མིན་གང་རོལ་སྒྱུར་དགོས་པའི་སན་བསྐུལ་

བཅུག་སྲེ་གསོལ་འདྲེབས་ཤུགས་དག་ཞུས། གདན་ས་གསུམ་དང་། བཀྲས་ལྷུན་བ་

བང་སོགས་ནས་འབུལ་རྲེན་བསྐུར་བ་ཡང་མི་སྣ་སོ་སོ་ནས་ཕུལ། དྲེ་རྲེས་ཆིབས་

ཞབས་སུ་ཡོད་པའི་མི་དག་རྣམས་དང་། ལྟོ་ཟན་ཆྲེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་ནས་ཀང་མཇལ་

དར་རྲེ་ཕུལ། གལ་འཁོད་ཀིས་སོན་མོའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཨ་

ལག་ཤ་ཞབས་དྲུང་ཨུ་ཙུན། མི་རྔ་སན་རྒྱ། ཨ་རིག་འཕིན་ལས་བསན་འཛིན་སོགས་

ཁག་ཉྲེར་དགུ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསོལ་རྲེ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། 

འདོད་ཆོས་ཀི་ལགས་ལུང་། སོ་འཕོར་རྡོ་སྐས་སྲེང་ནས་དཔལ་གི་ཉི་མ་དང་། སལ་

རིང་བྲེ་དཀར་སོགས་རྲེན་གསུམ་འབུལ་མི་བཅུ་དང་། མཇལ་བིངས་ཆིག་སོང་ཉིས་

བརྒྱར་ཕག་བིན་སྩལ། དད་ལྡན་ན་ད་ཡང་གསང་དང་མགོན་པོ་སྐབས་གཉིས་ནས་

དོད་སྦྱར་གི་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་བ་དགྲེས་བཞིན་བཞྲེས་ཏྲེ་ཡོན་བསོ་ལྲེགས་པར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཛད། ཉིན་ཕི་མ་རྣམས་སུ་ཀ་རིང་དགོན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཧོ་ཚང་འོད་ཟྲེར། ཨ་

ལག་ཤ་དཔལ་ཐུར་སོགས་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་། བ་ཁྱུང་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་

སོགས་ཁག་བཅུ་བཞི། འཁྱམ་རུ་མཁའ་འགོ། ཨོར་དུ་སུ་ཧང་གི་ཤོག་ངག་དབང་

བསན་འཛིན་སོགས་ཁག་བཅུ་དྲུག འཁྱམ་རུ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཁག་

བཅུ་གཅིག་གིས་མཚོན་རྲེན་གསོལ་འབུལ་མི་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ཉྲེ་བ་དང་། ཕོགས་

འདུས་མཇལ་བིངས་ཁི་ཁག་བརྒལ་བ་ཉྲེ་བར་ལྷགས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཇ་གལ་དང་། 

དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན། ལ་ལར་ཟབ་ཆོས་བདུད་རིའི་བགོ་སྐལ། ཕལ་མོ་ཆྲེར་ཕག་

དབང་ལྷུག་པར་སྩལ་ཏྲེ་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ས་བོན་ཡང་དག་པ་

བསྐྲུན་པར་མཛད། སྐབས་འདིར་སན་ནོ་ཡོན་གི་ཐོན་བ་མ་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས།

ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོས་འོད་གསལ་

ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་

གིང་གི་རྲེན་གཙོ་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོའི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་ཁི་ཚར་འབུལ་

བཤམས་དང་འབྲེལ་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏྲེ་ཞལ་

རས་ལྷ་ཁང་ནས་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་དང་བཅས་སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ་དང་། 

མཎལ། ཡན་ལག་བདུན་པ། དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ་

སོགས་ཞལ་འདོན་གསུང་ཆོག་གི་རིམ་པ་སྨིན་རྒྱས་དང་། རྲེན་སོ་སོར་ཐུགས་སྨོན་

ཅན་གི་ན་བཟའ་སན་དར་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲེམས་འབུལ་བསྐངས། རིན་ཆྲེན་དཔལ་ལྡན་

སོགས་འགའ་ཞིག་ལ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་། བིན་རླབས་སྤུངས་ཞུས། ལམ་

གཙོ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་དབུར་ཕྲེབས་ནས་སོ་ཐར་གི་མདོ་

སོགས་གསུངས་ཤིང་། ཁལ་ཁའི་རྲེན་འབུལ་མི་སྣ་རྲེ་དྲུང་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན་ལ་

ཐོན་ཕག་སྩལ། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། ཨུ་ཤུད་བག་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་འདུས་པ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཚེ་

དབང་དང་། མཇུག་ཏུ་མཇལ་ཁ་ཕག་བིན་བཅས་སྩལ། མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་སྐུ་འབུམ་

གི་ཕོགས་དྲེ་ཉིད་རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་ཐུགས་བསྐྲེད་ནུས་མཐུ་བཙན་པོས་

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྲོལ་དར་ཆ་ཆྲེ་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུར་གྱུར་

པས་སྐབས་དྲེར་ཡང་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སྲེལ་ནུས་པའི་སྐྲེས་བུ་དམ་

པ་མང་རབ་ཅིག་ཡོད་འདུག་པར་མ་ཟད། ཁྱད་པར་ཞྭ་དམར་རྡོ་རྲེ་འཆང་ཆྲེན་པོ་

དགྲེ་འདུན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་དྲེ་ནི། (༡༥ ཉ་༤། ༢༢ འ་༡༢) མདོ་

སགས་རིགས་ལམ་མཐའ་དག་ལ་མཁྱྲེན་སྤན་གཟིགས་པ་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་། 

ལུང་དང་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་མངའ་དབང་འབོར་བས་

ཕོགས་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་དུ་མས་ཀང་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོར་ལྲེན་པ་དང་། ལྲེགས་

གསུང་གི་བགོ་སྐལ་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་ལ་དི་ལྡན་གི་པདར་བུང་བ་ལྟར་འདུ་བའི་

གགས་སན་སྐབས་གསུམ་རོལ་མོའི་སྒ་དབངས་རྲེ་བ་མ་འདིའི་སན་གི་དབང་པོར་

ཡང་ཡང་སོན་པར་བརྲེན། (༡༥ ཉ་༦ ༢༢ འ་༥) དམ་པ་རྣམས་ནི་ལྲེགས་པར་བཤད་

པའི་དགའ་སོན་གིས་ངོམས་དཀའ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཇི་ལྟར་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའ་རག་ཏུ་ངུས་ཆོས་འཕགས་སམ། ཚོང་དཔོན་གི་བུ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གིས་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་སོགས་བསྲེན་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་གང་གི་ཞབས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲུང་ཉྲེ་བར་བསྲེན་ནས་མན་ངག་རྣམས་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་གསན་བཞྲེད་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་འཁྲུངས་ཏྲེ་སོན་ཚུད་ནས་སན་གསན་དང་། ལྲེགས་འབུལ་སོགས་

ཀིས་མཚམས་སྦྱོར་མཛད་པར་ངྲེས་པ་དོན་གི་མཧཱ་པཎིཏ་རྲེ་སངྒཱའི་མཚན་ཅན་

ནས་ཀང་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕོད་པར་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་དགྲེས་པ་ཆྲེན་

པོས་ཞལ་གིས་བཞྲེས་ཏྲེ་ཡབ་སྲས་ཞལ་འཛོམ་ཐོག དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཤྲེགས་ཤུལ། ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་ཉིང་ཁུ། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱྲེན་པར་བགོད་པའི་ལམ་ཆ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། ཆྲེ་བ་བཞི་དང་ལྡན་པ་བང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད། རྲེ་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་དགྲེ་ལྲེགས་འོད་སྣང་འགྲེད་

པའི་ཉིན་བྲེད་ཀི་སྲེང་ནས་ཉམས་ཁིད་ཉིན་བཅུ་དང་། བ་མཆོད་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་

མའི་ཁིད། དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་ལུགས་ཀི་ཁིད་ཆྲེན་བརྒྱད་ཀི་ཁིད། དཔལ་རྡོ་རྲེ་

འཇིགས་བྲེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བསྐྲེད་རོགས་ཀི་ཁིད། བ་སོ་ཆིག་བརྒྱུད་ཀི་ཁིད། 

བག་དཀར་བའི་ངག་བིན་རླབས་ཀི་ཁིད། སྒ་མི་སན་གི་ཚེ་ཁིད། འཕོ་བ་དཔའ་བོ་

གཡུལ་འཇུག་གི་ཁིད། དགའ་ལྡན་འཕོ་ཁིད། ལྟ་ཁིད་དན་པ་བཞི་ལྡན། བོ་སྦྱོང་ཚིག་

བརྒྱད་མའི་ཁིད། འཇམ་དཔལ་ཞི་དག་གི་སྲུང་བའི་ཁིད། འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐོར་

གི་ཁིད། མ་ནིང་ཧ་འདོན་གི་ཁིད། མྲེ་ཏོག་བཅུད་ལྲེན་གི་ཁིད། ཇོ་ནང་ཁིད་བརྒྱ་

བཅས་དང་།

བཤད་ལུང་གི་སྐོར་ལ། འདུས་པའི་བསྐྲེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རོགས་

རིམ་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན། བདྲེ་མཆོག་རྒྱུད་འགྲེལ་སས་དོན་ཀུན་གསལ། དུས་

འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དི་མྲེད་འོད་མཆན་འགྲེལ། ལྕང་སྐའི་ལྟ་མགུར་གི་འགྲེལ་པ་ཚིག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གི་སྒོན་མྲེ་བཅས་གསན།

ལུང་གི་སྐོར་ལ། འཇམ་དབངས་བདྲེ་བའི་རྡོ་རྲེའི་གསུང་འབུམ། བཀའ་

གདམས་ཆོས་འབྱུང་། མི་ཆོས་གནད་ཕྲེང་། ཆིག་ལབ་རིང་མོ། བང་ཆུབ་འོད་ཀི་

ཞལ་གདམས། དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ། བོ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ། ཚིགས་བརྒྱད་མ། ཤ་ར་

བའི་ལམ་རིམ། ཁ་རག་པའི་མཐོ་ཆོས། ཨང་ཡིག་བོ་ལྡོག་བཞི་མ། པོ་ཏོ་བའི་བྲེའུ་

བུམ་སོན་པོ་ར་འགྲེལ། དཔྲེ་ཆོས་རིན་སྤུངས་ར་འགྲེལ། གཏམ་རྒྱུད་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་

མཛེས། མན་ངག་རིན་ཆྲེན་སྤུངས་པ། དྭགས་པོའི་ལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན། བོ་སྦྱོང་སན་

བརྒྱུད་ཆྲེན་མོ། བོ་སྦྱོང་བང་སྲེམས་ཆུ་རྒྱུན། ལམ་རིམ་ལྲེགས་གསུང་ཉིང་ཁུ། ལམ་

རིམ་བ་མའི་སྐུ་ཚབ། འབོང་རྲེ་ལྷ་བཙུན་པའི་འཇིགས་བྲེད་བསྐྲེད་རོགས། ཐང་སག་

པའི་འཇིགས་བྲེད་བསྐྲེད་རོགས། སོམ་སྲེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་འཇིགས་བྲེད་

བསྐྲེད་རོགས། ཞི་བཟང་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱལ་མཚན་གི་མཁའ་སྤོད་མའི་བསྐྲེད་

རོགས། སགས་འཆང་འཇམ་དབངས་པའི་མི་ཏྲའི་དབང་ཆོག གཡུ་ཐོག་པའི་ཆ་

ལག་བཅོ་བརྒྱད། སྒྱུ་མ་བྲེའུ་བུམ་ལྲེ་ཚན་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་ལྡྲེ་མིག་དང་བཅས་

པ། ཕ་དམ་པའི་མཁྱུད་དཔད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ། ན་བཟའ་བྲེའུ་བུམ། སྒོལ་མའི་

ཇག་འཆིང་ར་རུ་མའི་སྐོར། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་གི་བཤད་པ། དམར་ཁིད་རྡོ་ལག་

བརྒྱུད་མ། རྲེ་ཞྭ་དམར་བ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བོ་བཟང་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་

ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་རྣམ་ཐར་བཅས་གསན།

དབང་གི་སྐོར་ལ། རྔོག་དཀིལ་བདུན་ཞྲེས་ཀྱཻ་རྡོར་ལྷ་དགུ། ཡུམ་བཀའ་བདག་

མྲེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ། ཀྱཻ་རྡོར་རིགས་བསྡུས་ཞྲེ་དགུ། རྡོ་རྲེ་གདན་བཞི་ལྷ་གོ་བདུན། ཡྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤྲེས་མཁའ་འགོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། མཧཱ་མ་ཡ་ལྷ་ལྔ། འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་ལྷ་ང་

གསུམ་བཅས་དཀིལ་འཁོར་བདུན་གི་དབང་ཆྲེན། རྡོར་དབིངས་དབང་ཆྲེན། ཀུན་

རིག་དབང་ཆྲེན། སྤོད་རྒྱུད་དཀིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབང་ཆྲེན། སྣུར་ལུགས་

རྣམ་འཇོམས་ཀི་དབང་ཆྲེན་བཅས་དང་།

རྲེས་གནང་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལྲེ་བཅུ་དྲུག ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་

མཁའ་འགོ་ལྔ་བསྐོར། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ། བ་རི་བརྒྱ་ར། ཇོ་ལུགས་སྒོལ་མ་ཉྲེར་

གཅིག གྲུབ་ཆྲེན་བརྒྱད་ཅུ། གསང་འདུས་སགས་བཏུ། བདྲེ་མཆོག་སགས་བཏུ། ལྷོ་

བག་རྲེས་གནང་བཅས་རིམ་གིས་གསན་ཅིང་། འཇིགས་བྲེད་ཀི་བསྐྲེད་རིམ་

སོགས་ལ་བསྲེལ་བང་ཟིན་བིས་མཛད་པའང་རྲེ་གཉིས་མཆིས། མཇུག་ཏུ་གཏང་

རག་གི་བསྲེན་བཀུར་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་མཆོད་པ་དང་། ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག་ཐམ་ག་གྲུ་

སྐོར། གདུགས་ར་དར། མཁན་ཆས་ཆ་ཚང་སོགས་ཆྲེན་པོར་འོས་པའི་ལུང་ལས་

ཀིས་མངོན་པར་གཟྲེངས་བསོད་མཛད།

བཀའ་ཆོས་ཀི་གསྲེང་བར་དུའང་མཚོ་སོན་ཞབས་དྲུང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

(༡༦ བ་༥། ༢༥ ཐ་༦) སོགས་མཆོག་དམན་མང་པོར་མཇལ་ཁ་དང་། ཆོས་འབྲེལ་

གིས་སོ་སོའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

(༡༦ བ་༦། ༢༥ ཐ་༩) འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀིས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའི་

བིན་རླབས་ཀི་མཚན་མ་བརན་པོ་མངའ་ཞིང་། ལས་རབ་འབམས་སྤི་དང་། ཁྱད་

པར་མངོན་སྤོད་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ལས་རིམ་ལ་མངའ་བརྲེས་པའི་རྡོ་རྲེ་འཛིན་པ་ཆྲེན་

པོ་བདྲེ་ཡངས་སན་གགས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་ནས། ལྷོ་བག་བཀའ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འབུམ་དང་། དབྲེན་ས་བཀའ་འབུམ། མགོན་པོའི་བྲེའུ་བུམ། ཆོས་རྒྱལ་དུག་རི་ནག་

པོའི་བྲེའུ་བུམ་བཅས་ཀི་ལུང་དང་། མགོན་པོའི་མན་ངག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཨ་

མདོ་འཇིགས་མྲེད་བསམ་གཏན་གིས་མཛད་པའི་དགྲེ་འདུན་འདུ་འཁོར་སྒྲུབ་ཡིག 

ཞི་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་ཆོག་བསྒིགས་རྒུད་པ་ཀུན་སྲེལ། དབྲེན་བསྡུམ་འཁོར་ལོ་

སྒྲུབ་ཚུལ། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཆོག་དངོས་གྲུབ་འགུགས་པའི་

ལྕགས་ཀྱུ། དྲུག་ཅུ་པའི་འདོན་ཆོག་དམ་ཉམས་སྲོག་གི་སྤུ་གི། དྲུག་ཅུ་པའི་མན་ངག་

མྱུར་མགོགས་དག་པོའི་ཕོ་ཉ། ལས་རིམ་ཐོག་ཆྲེན་དག་འབྲེབས། སྲད་བརྒྱུད་

ལུགས་ཀི་དྲུག་ཅུ་པའི་མན་ངག །རླུང་འཁོར་གི་ཞལ་ཤྲེས། དག་པོའི་འཁོར་ལོ་

གསུམ་གི་མན་ངག །ཆོས་རྒྱལ་གི་བསྲེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་རྡོ་རྲེའི་

རུ་མཚོན། ཞྭ་ལུ་བའི་དྲུག་ཅུ་པའི་ར་ཚིག གཏོར་ཆྲེན་དྲུག་ཅུ་པའི་རྣམ་གཞག་དམ་

ཉམས་སྲོག་གཅོད་མཚོན་ཆ་འབར་བའི་འཕྲུལ་འཁོར། དྲེའི་ཟུར་འདྲེབས་འཕིན་

ལས་དག་པོའི་ཕོ་ཉ། ར་ཚིག་གི་རྣམ་བཤད་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ། དམ་ཅན་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་པོའི་བསྲེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གི་མན་ངག་གསལ་བར་སོན་པ་འཕིན་ལས་

རྣམ་བཞིའི་བང་མཛོད། ལྕགས་མཁར་གི་ཐིག་རའི་མཆན་འགྲེལ་རྡོ་རྲེའི་མདུད་

འགོལ། དྲུག་ཅུ་པའི་རྣམ་གཞག་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཐོག་མདའ། ཟུར་དགུ་

པའི་ངག་འདོན་དམིགས་རིམ། སྲིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཟུར་འདྲེབས། ཕུར་གདབ་

དཔལ་མང་གསུང་། དྲུག་ཅུའི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ། དབང་གི་རླུང་

འཁོར་གི་ཡིག་ཆུང་། དགྲེ་འདུན་འདུ་ཆོག་རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་བཞད་པའི་ཉིན་

བྲེད། དྲུག་ཅུ་པའི་མན་ངག་ར་ཚིག་གསལ་བྲེད་སྒོན་མྲེ། དག་པོའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འདོན་ཆོག འཇིགས་བྲེད་ཀི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲྲེག བསྲེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོ། འཇིགས་བྲེད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོར་འདུག་ཚུལ་བ་

མ་དམ་པའི་ཞལ་གི་བདུད་རི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། བསྲེན་སྒྲུབ་སྦྲགས་མའི་

འདོན་བསྒིགས། བ་མའི་མན་ངག་སྲེམས་ཀི་གང་སྨོན་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ། མྲེ་

ལྷའི་བསྲེན་པ་བྲེད་ཚུལ་དང་དྲེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྲེག །བཅུ་ཆ་ཆྲེན་མོའི་སྦྱིན་སྲྲེག 

།བདག་འཇུག་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་བ་ཚུལ། དྲུག་ཅུ་པའི་འདོན་བསྒིགས་དངོས་གྲུབ་

ཀུན་འབྱུང་། དངོས་གྲུབ་ལྲེན་ཆོག་བཅས་ཀི་ཁིད་ལུང་སྦྲགས་མ་དང་། ཨ་ལགས་

འཇིགས་མྲེད་བསམ་གཏན་གི་གསུང་ཁོ་བཅུའི་གཏོར་བཟློག འཇམ་དབངས་བཞད་

པས་མཛད་པའི་གཙུག་གཏོར་འཁོར་སྒྱུར་ལ་བརྲེན་པའི་བཟློག་པའི་སྦྱིན་སྲྲེག 

།འཇིགས་མྲེད་དབང་པོའི་གསུང་ཀྲེ་ཏྲ་པ་ལའི་གཏོར་ཆོག གུང་ཐང་གི་གསུང་ཀྲེ་ཏྲ་

པ་ལའི་གཏོར་བཟློག །སོང་འཁོར་བོ་བཟང་མདོ་རྒྱུད་ཀིས་མཛད་པའི་ཀྲེ་ཏྲ་པ་ལའི་

འཕང་བའི་ལས་མཐའ་རྡོ་རྲེའི་ཐོག་མདའ། ར་ཚག་པའི་གསུང་གཏོར་བཟློག་བཅས་

ཀི་ལུང་གསན།

འཕྲུལ་འཁོར་གི་སྐོར་ལ་དོགས་གཅོད་བསྐངས་པའི་བཀའ་གནད་བསྲེལ་བང་

ཟིན་བིས་མཛད་པ་གསུང་པར་དུ་འཁོད་པ་དང་། མ་འཁོད་པའང་རྲེ་གཉིས་ཡོད་པར་

མངོན། དྲེ་དུས་དབིན་ཇི་དང་། ཙི་ནའི་ཕོགས་གཅིག་གི་སྐྲེ་བོ་མི་བསྲུན་པ་མང་

པོས་གངས་ལོངས་བསན་འགོ་ཆབ་སྲིད་ལ་ལོག་པར་འཁུ་ཞིང་། མངོན་པར་སང་

བའི་སྐབས་སུ་སོང་གཤིས་འཕྲུལ་འཁོར་གི་སོ་ནས་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་དགོངས་ཏྲེ་

བདྲེ་ཡངས་རྡོ་རྲེ་འཆང་ལ་དྲེ་དོན་གི་བསྐུལ་མ་མཛད་པར་བརྲེན། ཁོང་གིས་ཀང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གདུལ་འོས་ཀི་ཞིང་དུ་མཁྱྲེན་ནས་བཀའ་སྩལ་དང་དུ་བཞྲེས།

(༡༨ བ་༢། ༢༧ འ་༡) སྐུ་འབུམ་འདུ་སྤི་ནས་བདྲེ་མཆོག་དཀར་པོའི་སོ་ནས་ཚེ་

སྒྲུབ་ཞུས་པའི་ཚེ་རས་འབུལ་མཇལ།

(༡༨ བ་༣། ༢༨ ཐ་༣) ཡོན་ཏན་ཞྲེས་པས་ཞུས་ངོར་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་

དགའ་ལྷའི་ཆོས་འབྲེལ་གནང་། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་མཆོད་ཀང་དུས་ཐོག་

སོ་སོར་ཆག་མྲེད་བསྐངས།

(༡༨ བ་༤། ༢༨ ཐ་༧) ཉ་སོང་གཉིས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་དབུ་ཡང་ཁིགས་

ཆགས་སུ་མཛད། ཕོགས་དཔོན་མཁན་ཆུང་བསན་ཆོས་དང་། ཆིབས་ཚེ་སྐིད་ཟུར་

གཉིས་ངོ་འཁོར་ལ་ཐོན་ཕག་དང་སྦྲགས་གངས་ལོངས་འཚོ་འཛིན་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས་

དབུས་གཞུང་སྤི་སྲེར་སོ་སོར་བྲེད་སོའི་བཀའ་མངགས་དོན་རྡོ་ཞིབ་འཁོད་ཀི་ཆབ་

ཤོག་དུ་མའང་ཆྲེད་དུ་བཟོ་བསྐྲུན་གིས་བསྐུར་བ་གནང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་

བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཡང་ཡང་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏྲེ་རོད་རྒྱུགས་ཞིབ་ཏུ་

བཞྲེས་ཤིང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་རང་ཉིད་ཀང་རོད་ཟླར་བཞྲེངས་ནས་ལུང་དང་

རིགས་པའི་ཕྲེང་བ་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་སྲེལ་བར་མཛད་པས་བོ་གསལ་མཐའ་དག་

དགའ་འཇིགས་ཀི་རོག་པ་ཟུང་དུ་གཡོས་ཏྲེ་སློབ་གཉྲེར་ལ་བརོན་པ་ཇྲེ་དག་ཏུ་གྱུར་

ཅིང་། བཤད་རོད་ལ་དག་ཐྲེར་ཡང་དག་པ་ཐོབ་བོ། །འདི་དག་གི་སྐབས་ས་ཕི་ཞལ་

མཇལ་དོན་གཉྲེར་གིས་འདུས་པའི་བན་སྐའི་ཚོགས་མང་པོར་ཡང་ཕག་དབང་དང་། 

ཆོས་འབྲེལ་ཙག་ཙིག་གི་རྲེ་བ་འཕལ་དུ་གྲུབ་པར་མཛད་དོ། །
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

༤༥༽མྲེ་ལུག་ལོ་གསར་གི་དགྲེས་མཆོད་བསྐངས། མཇལ་ཕག་དང་དམ་

ཆོས་བདུད་རིའི་བགོ་སྐལ་ཞུ་མི་སོན་དུས་སྤིན་གི་འདུ་འགོད་བཞིན་བར་མྲེད་

འཁིགས་པ་རྲེས་འཛིན་འཚེམས་མྲེད་ངོས་སན་ངག་དང་དབངས་ཅན་སྒ་མདོ་

གསན་བཞྲེས། བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་ལ་ཚིག་དོན་

ཉམས་བརྒྱས་ཕྱུག་པའི་ཆབ་ཤོག་ཅིག་གནང་ཞིང་སྐུ་འབུམ་གི་འགིག་ལམ་

ལ་ལྷོད་ཡངས་ཆྲེས་པས་ལས་སྣྲེ་གསར་བསྐོ་དང་མཇལ་ཕག་ཞུ་མི་སོགས་

ལ་བརྲེ་གཟིགས་བསྐངས།

(༡༩ ཉ་༦། ༢༩ ཐ་༡༡) དགུང་གངས་སོ་གཉིས་སུ་ཕྲེབས་པ་མྲེ་ལུག་གནམ་ལོ་

གསར་ཚེས་དགའ་བ་དང་པོའི་ཐོ་རྲེངས་ཀི་ཆར་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཐུགས་དམ་

ཉམས་བཞྲེས་ཀི་རིམ་པ་སྤི་དང་། སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོའི་གཏོར་སྐོང་ཚོགས་འཁོར་

སོགས་གྲུབ་བསྟུན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྐུ་

མདུན་བར་ཐོག་ཏུ་ཚེས་གཏོར་སར་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་རྣམ་གྲྭ་དང་ལྷན་ཅིག་

འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་བདག་བསྐྲེད་སོན་དུ་འགོ་བས་འདོད་ཁམས་བདག་མོའི་

གསུང་བསྐང་བསྐངས་ཤིང་། སྲེམས་ཉིད་འཕིན་ལས་མའི་ཚིག་མཚམས་སུ་ལྷ་

མོའི་སྣང་བརན་ལ་སྨོན་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པའི་སྒོན་དར་སྣ་ལྔ་འབུལ་བ་གནང་། དྲེ་

མུར་སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། སྐུ་བཅར་སྤི་མཁན་གིས་མཚོན་ཛ་ཏཱ། ནང་མ་

མཁན་སྲེ་ཆྲེ་ཆུང་། ལས་ཚན་པ། དྲུང་བིངས་སོགས་ནས་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། 

ལྷ་མོའི་ཞལ་ཐང་གཉིས་ལ་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ། རྲེན་འབྱུང་ཕྲེབས་སོ་རྣམས་ལ་རིམ་

བཞིན་རོལ།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚོགས་ཐུན་གཉིས་པར་ཡང་མཇལ་དར་འབུལ་བཞྲེས་དང་། གསུང་ཆོག་གོང་

བཞིན་ཐོག །ཚོགས་འཁོར། མངའ་གསོལ་ཤིས་བརོད་རྒྱས་པར་མཛད། དྲེ་རྲེས་

ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་སོན་ཆྲེན་སར་ཞབས་ཀི་པདོ་རྣམ་པར་བཀོད་ནས་རྒྱ་བོད་

ཧོར་གསུམ་གི་སྐལ་བཟང་བོ་མ་རའི་ཚོགས་ལ་བིན་རླབས་སྦྲང་རིའི་དགའ་སོན་

ལྲེགས་པར་སྩལ་ཞིང་། སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་ནས་གསོལ་སོན་གི་སྲི་ཞུ་དང་། སྤི་སྲེར་སོ་

སོ་ནས་དངོས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་རོགས་ལྡན་གི་ཆར་བཞིན་སྤོས། ཆིབས་

ཞབས་འབས་སྤུངས་འདུལ་བ་མཁན་པོ་དང་། སྐུ་འབུམ་དཀའ་བཞི་རབ་གསལ་

གཉིས་ནས་བགོ་གྲེང་གི་ལྲེགས་བཤད་སྲེལ་བ་སོགས་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་

སོན་རྒྱ་ཆྲེན་ཉམས་སུ་བསར། དྲེ་ཐོག་ལྕང་སྐ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་འབོར་ཕག་གི་མཇལ་

རྲེན་བཏྲེག

དགྲེས་སོན་ཉིན་གཉིས་པའི་མཛད་སོ་ཡང་གོང་མཚུངས་ཁར། ལྕང་སྐ་མཆོག་

སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་གི་སྲེང་དུ་དངོས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་

སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཏྲེ་མཎལ་བཤད་འབུལ་དང་བཅས་བརན་བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་

ཡང་དག་པར་བསྒིགས། སོག་མགོན། ཁྱཱ་བ་མ། ཧ་ལག་ཆྲེ་སོགས་དང་། བསན་པའི་

གསལ་བྲེད་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཚོགས་ཆྲེན། 

ཚོགས་འདུ། མི་སྲེར་སྤི་བཅས་ནས་ཀང་དངོས་འབོར་གི་ལྲེགས་འབུལ་མི་དམན་

པ་ཕུལ་ཞིང་། དྲེ་དག་གི་ལྲེགས་བས་དོན་ལྡན་མཛད།

ཚེས་གསུམ་ཉིན་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོའི་མདུན་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་

གསུང་བསྐང་གསྲེར་སྐྲེམས་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ལ་འཕྲེལ་འགིབ་འཕོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འགྱུར་གི་མཚན་མ་ཇི་ཡོང་བརག་རིལ་དིལ་འབུལ་གནང་། ཕི་ཉིན་ཆུ་བཟང་ཧོ་ཐོག་

ཐུ་དང་། སུམ་པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་གཉིས་ཀི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་དང་ས་སྤྲུལ། ཨ་ཤར་

དགྲེ་སློང་འཇམ་དབངས་འོད་ཟྲེར། ཏཱ་བ་མ་བོ་བཟང་སོགས་སྲེར་མཇལ་ཞུ་མི་ཉི་ཤུ་

ར་གསུམ་དང་། བིངས་བརྒྱ་ཕག་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་སྩལ།

ཚེས་ལྔ་ཉིན་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་ཆྲེན་པོ་རྲེན་གཞིར་སྤན་འདྲེན་ལུང་འདི་

བསྐངས། ཐུའུ་བཀྭན་བ་བང་དང་། དགོན་ལུང་འདུ་སྤིའི་འཚམས་འབུལ། ཨོར་དུ་

སུ་ཤོག་ལྷ་རམས་པ་དགྲེ་འདུན་སོགས་རྲེན་གསོལ་འབུལ་མི་ཁག་མང་པོ་དང་། 

ཕོགས་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོའི་ཁོམ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ལ་ཕག་བིན་རིམ་སྲེལ་དུ་སྩལ་

ཞིང་། སྐུ་འབུམ་དང་རྲེ་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་འཇིགས་མྲེད་རྒྱ་མཚོ་ནས་

དགྲེ་འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་སྤན་དངས་ཏྲེ་མཎལ་བཤད་འབུལ་གི་

གསོལ་འདྲེབས་སན་ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་སོ་ནས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་

མཚོའི་ཡུན་དུ་འཚོ་གཞྲེས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་སྤད་པ་ངོ་མཚར་བ་དུ་མའི་འབུལ་སྤིན་

སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཞིང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་ཀང་ལགས་བསོའི་བདྲེན་བརོད་

ཟབ་ཅིང་བརླིང་བ་དང་། འབུལ་འདྲེགས་ཚོགས་དམངས་དང་བཅས་པར་ཕག་

དབང་ལྷུག་པར་སྩལ།

ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་ཆོས་ར་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་

ཁང་། རྲེའི་གསྲེར་སོང་ཁང་གི་ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་བཅས་པར་བཞུགས་ཁི་དང་། ལྕང་

སྐ་ཧོ་ཐོག་ཐུ། སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། སྐུ་འཁོར་ཁག་བཅས་པའི་ཁི་སན་མངོན་པར་

བཤམས་ཤིང་། ཚེས་བཅོ་ལྔ་མཉམ་མྲེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོར་ས་བདག་གཟུགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཅན་སིང་པོས་དགྲེ་ལྲེགས་ཉྲེ་བར་བསྐྲུན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆྲེན་དང་འབྲེལ་བར་ས་

ཐོག་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་གསོ་སྦྱོང་གཞིའི་ཆོ་ག་ལྲེགས་པར་མཛད་ཅིང་། དྲེ་

ནས་ཆོས་རའི་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་ཟུང་བཀོད་འཕལ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་གཉིས་དང་། ནང་

འཁོར་ཁག །བཀྲས་ལྷུན་གསོལ་དཔོན། ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས། སོག་མགོན། ཁྱཱ་བ་

མ། ཧ་ལག་ཆྲེ་སོགས་དུ་མས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ་རྲེས། བདུད་

བཟློག་དང་། བ་བརྒྱུད་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་དབུ་སྐུལ་དང་བཅས་སོན་མཆོག་ཐུབ་

པའི་དབང་པོའི་འཁྲུངས་རབས་ལས་བརམས་པའི་གསུང་ཆོས་རྒྱས་བསྡུས་

འཚམས་ཤིང་། ཀུན་གི་ཡིད་དབང་གཏིང་ནས་འཁུལ་ངྲེས་ཀི་བསླབ་བ་ཞལ་

གདམས་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པར་སྩལ། དྲེ་ནས་བ་བང་རྲེའི་གཟིམས་ཆུང་དུ་

གསོལ་སོན་འབུལ་བཞྲེས་གྲུབ་བསྟུན་སྨོན་ལམ་ཚོགས་དབུར་ཕྲེབས་ནས་ཆོས་

སྤོད་ཀི་རིམ་པ་དང་ལགས་བསོ། བསན་འབར་མ་དང་། བདྲེ་ཅན་སྨོན་ལམ་མཐུན་

འགྱུར་དང་བཅས་པ་གསུང་གདངས་སན་ཞིང་བརིད་ཆགས་པའི་སོ་ནས་གསུངས་

པས་དྲེར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོ་དངོས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་དང་

མི་འབལ་བའི་དད་གུས་དང་། འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཚོགས་སུ་

བྱུང་བའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་ས་ན་མྲེད་པ་ལ་རྲེག་པར་གྱུར་ཏོ། །

སྨོན་ལམ་གོལ་ནས་སླར་ཡང་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོའི་བར་ཐོག་བཞུགས་ཁིར་

ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་རྣམ་གྲྭ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་རྲེ་མ་ཏཱིི་གཟབ་གསོལ་གསུང་

བསྐང་ཚོགས་འཁོར་མངའ་གསོལ། ཤིས་བརོད་བཅས་སྨིན་རྒྱས་བསྐངས། ཕི་དོ་

མཆོད་གཟིགས་སུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་སོ་མང་དང་། རྲེ་བཙུན་པ་སྐབས་དང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པོ་རང་རང་གི་མཆོད་པའི་མདུན་ཞབས་སྲེགས་སྲེང་ནས་འཛིན་གྲྭའི་སྐོར་དཔོན་སོ་

སོས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བ་རང་བསློགས་ཐོག ཕག་སྲུང་དང་། གནང་ཆ་བཅུ་ཁོག 

ལྲེགས་དར་རྲེ་སྩལ། དྲེའི་སང་ཉིན་ཨ་རིག་ཆོས་མཛད་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་འབོར་ལྡན་

མང་པོས་བསྲེན་བཀུར་གིས་མཆོད་ཅིང་། ས་ཕི་གཉིས་ཁོངས་སྲེར་སྐ་ལྔ་སོང་སྐོར་

ལ་བིན་རླབས་ཀི་གྲུ་ཆར་ཕབ། གཡི་ལི་ཆ་དཀར་ཨཾ་བན་ནས་བརན་བཞུགས་

ལྲེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཁོང་པ་ངོ་གཡོག་བརྒྱད་ཅུ་

དང་། བིངས་ལྔ་བཅུ་སྐོར་བཅས་པར་ཚེ་སྦྱིན་གི་དབང་བསྐུར། དྲེར་མ་ཆུད་པའི་

བན་སྐ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། ཕི་ཉིན་དུར་སྲེད་ཝང་གིས་ཞུས་ངོར་

སྐལ་ལྡན་མང་པོར་ཚེ་དབང་དང་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྲེས་གནང་བཀའ་དིན་

བསྐངས། ཉིན་ཕི་མ་རྣམས་སུའང་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བརན་བཞུགས་དང་

བཅས་ཞུས་ངོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོས་ཡིད་ཅན་བརྒྱ་ཕག་

མང་པོ་སྨིན་གོལ་ལ་བཀོད།

སླར་ཡང་འདོད་ཁམས་བདག་མོར་གཟབ་གསོལ་གི་གསུང་ཆོག་དང་། རྒྱ་ཅན་

ལུགས་ཀི་ཚོགས་མཆོད་སྨིན་རྒྱས་མཛད། སྐུ་འབུམ་ཚོགས་ཆྲེན་ལས་སྣྲེ་ནས་

དཔིད་ཆོས་ཆོས་རའི་མཇལ་ཕག་ཞུས། མདོ་དོ་ཤོག་བསམ་གཏན་སོགས་ཕོགས་

འདུས་བཅུ་ཕག་ལ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་གཟུངས་ལགས་ལུང་གནང་། ཚེས་

སུམ་ཅུ་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་འཆད་པའི་ཐུགས་ཁུར་བཞྲེས་ཤིང་། བསྒྲུབ་བ་

བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་འབོགས་པར་མཛད།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ཆ་ཕྲེང་བསམ་གཏན་གིང་གི་སྤི་འཐུས་དང་། ཨ་མདོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་བསན་པ་སོགས་མང་པོས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་

བར་རང་རང་གི་རྲེ་བའི་ལོན་པ་གཏན་མདུན་འབས་བུས་ལྕི་བར་མཛད་དོ། །

རོགས་བརོད་རིན་པོ་ཆྲེ་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་ལས། མཁས་པ་ཉིད་ནི་མྲེད་ན་

བོ་གོས་རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་བ་དོན་ཡོད་མིན། །མཚུངས་མྲེད་རྒྱས་པའི་

སན་དངགས་མྲེད་ན་མཁས་པ་ཉིད་ནི་ནྲེ་ཙོའི་ཀོག་དང་མཚུངས། །ཞྲེས་དང་། ཟུར་

མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོས། རྒྱལ་པོ་ལང་ཚོས་དྲེགས་གྱུར་ཀང་། །རྒྱན་མྲེད་པ་ནི་སྐྲེ་

བོས་གྲེང་། །དྲེ་བཞིན་སན་དངགས་མི་ལྡན་པའི། །བསན་བཅོས་མཁས་ལ་རིས་སུ་

མྲེད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཆད་རོམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཚིག་རྒྱན་གི་བསན་བཅོས་

ལ་བསླབ་སྦྱང་ངྲེས་པར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པར་གཟིགས་ནས་སན་

དངགས་གསན་བཞྲེས་གནང་དགོངས་ས་མོ་ནས་ཡོད་ཀང་། བར་ལམ་མཚན་ཉིད་

ཀི་གཞུང་ལ་ཐུགས་གཉྲེར་གནང་རྒྱུ་དང་། གཞུང་སའི་ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་བྲེལ་

འདོམས་པས་དྲེ་གོང་ཟུར་དུ་གསན་སྦྱོང་གནང་མ་ཐུབ་ཅིང་། དྲེ་སྐབས་དཔའ་རི་བོ་

གོས་རབ་གསལ་ཞྲེས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་དང་། ཁྱད་པར་རིག་གནས་ཀི་སྐོར་

ལ་དོན་ལྡན་མཁས་གགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཉྲེ་སྐོར་ན་བཞུགས་སབས། ལྲེགས་བཤད་

ལས། གང་ཞིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ། །དྲེ་ལས་ཡོན་ཏན་མི་ལྲེན་ན། །མི་དྲེ་ནད་

ཀིས་བཏབ་པའམ། །ཡང་ན་ལས་ཀིས་མནར་བ་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་དོན་ཉྲེ་བར་

དགོངས་ཏྲེ་དྲེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་དྲུང་ལ་འཕལ་དུ་གཏུགས་ནས་དཎིའི་ཞབས་ཀི་སན་

དངགས་མྲེ་ལོང་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གའི་བཀའ་ཁིད་ཞིབ་ཏུ་མནོས་ཏྲེ་སོ་

སོའི་དཔྲེར་བརོད་ཀང་ཆ་ཚང་བ་འགོད་པར་མཛད་ཅིང་། ལྲེའུ་གཉིས་པའི་དཀའ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གནད་ཕལ་ཆྲེ་བ་རྣམས་ལ་དོགས་གཅོད་བསྐངས་པའི་བསྲེལ་བང་ཟིན་བིས་མཛད་

པའང་ཡོད། དྲེ་དག་ནི་བོ་གསལ་རིག་གནས་དོན་གཉྲེར་བ་གཞུང་བཟང་མྲེ་ལོང་གི་

ངོ་མཚར་ལྟ་འདོད་རྣམས་ལ་མིག་དང་སྒོན་མྲེ་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་ཉྲེ་བར་མཁོ་བར་

མཆིས་སོ། །

ཡང་དབངས་ཅན་མགིན་པར་རོལ་བ་དྲེའི་དྲུང་ནས་སྒ་མཚམས་སྦྱོར་ལྔ་པ་

ཡོངས་རོགས་དང་། དབངས་ཅན་སྒ་མདོའི་སྲེང་ནས་ས་རིས་དབུ་འཛུགས་ཙམ་

བཅས་གསན་པ་གནང་། དྲེའི་ཚེ་སན་ངག་གི་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཐོན་པས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་སོ་ནས་ཆབ་ཤོག་སན་ཞིང་འཇྲེབས་པ་འདི་ལྟར་སྩལ་ཏྲེ།

རད་བྱུང་གསལ་སོང་ཆོས་དབིངས་ཀུན་ཟབ་ལྷ་ཡི་རིང་རིང་ནས། །རྲེས་

ཆགས་སིང་རྲེའི་འོད་དཀར་འབུམ་གིས་གཉིས་འཛིན་ཐུན་གསུམ་བཅིལ། བཅུ་

དྲུག་མཚན་དཔྲེའི་གང་བ་ཡོངས་རོགས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཆྲེའི། །ཞབས་སྲེན་

གུས་བསྲེན་ཨྲེ་ཝཾ་ཆོས་གིང་བདྲེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན་དྲེར། །རིམ་གཉིས་རྣལ་འབོར་

གཞན་ཕན་ངོ་མཚར་འཕལ། །དོན་དམ་འོད་གསལ་འཁོར་ལོའི ་ཁྱོན་ཀུན་

འགྲེངས། །ཆོས་ཀུན་འཛུམ་བསུའི་དོན་མཐུན་ཉམས་འགྱུར་དབངས། །ལྷུག་པར་

གོལ་བའི་བསགས་བརོད་ཡིད་ལ་གཅགས། །བག་ཡངས་ལས་ཀིས་བིན་པའི་ཕུང་

རབ་ལུས། །རྣམ་ཤྲེས་ཅི་དགར་རོལ་བའི་འཚོ་བ་བདྲེ། །ཆོས་སྲིད་ཕན་བདྲེའི་གནའ་

སྲོལ་དར་བའི་ཕིར། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་ངལ་བ་ཅི་ཡང་བསྲེན། །དྲེར་གནས་ཐུགས་

ཀར་འོ་ཆུ་བསྲྲེས་ལྟར་འདྲེས། །བཅས་ཁིམས་ཀུན་གཙང་བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་རོགས་

ཚོགས། །ཆུ་སྣོད་བྲེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། གསལ་དྭངས་འདོད་པ་འཇོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བའི་སྨོན་པ་བསྒྲུབ། །

དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་མཆོད་རྲེན་ཆྲེ་དྲེར་ཀུན་མཁྱྲེན་མཆོག་གིས་ངྲེས་དོན་

ཐྲེག་པར་བདྲེ་བག་ཏུ། །འཇུག་སླད་མ་དག་ཕུང་ལྔ་དག་པར་གནས་བསྒྱུར་ཙཎ་ལིས་

བཞུས་བང་སྲེམས་སྤི་བོའི་ཁམས། །དྷཱུ་ཏཱིར་འབར་འཛག་གནས་སོགས་རླུང་

སྲེམས་ལས་སུ་རུང་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལྟར། །དཔལ་ལྡན་ཞིང་མཆོག་

ཤམ་བྷ་ལ་རུ་ཀུན་མཁྱྲེན་སྲས་སུ་བསྐྲུན་ཕིར་བཙན་ཐབས་སྒྲུབ་ལ་རྲེམས། །འཕིན་

ལས་རྣམ་དཔོད་དགའ་སྐྲེད་འདི། །རྲེན་དུ་རྲེ་མོའི་སཱཙྪ་མདུད། །ལུམིའི་དགའ་ཚལ་

གཉིས་པ་ནས། །སན་ཚིག་མཆིད་ལན་སྐྲེས་སུ་སྲེལ། །ཞྲེས་པ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་

འཁྱིལ་གི་ཨྲེ་ཝཾ་ཆོས་འཁོར་གིང་ལ་སྩལ་བ་སོགས་ཚིག་དོན་ཉམས་འགྱུར་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་དབང་འཕོག་པར་བྲེད་པ་ཇི་སྲེད་ཅིག་སྲེལ་

བར་མཛད་པ་ལས། འགའ་ཞིག་གསུང་འབུམ་ཁོད་ན་མཆིས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

(༢༣ ཉ་༡། ༣༥ ཐ་༩) ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་མཆོད་དང་། གསོ་སྦྱོང་གི་

ཚོགས་དབུར་ཡང་སར་ཆགས་སུ་ཕྲེབས། སྐབས་འདིར་དུར་སྲེད་ཝང་ནས་ཐོན་

ཕག་ཞུས་པར་གནང་ཆ་དང་བཀའ་བསླབ་ཀིས་མཆོག་ཏུ་འདུན་པར་མཛད། ཚེས་

སུམ་ཅུ་ཉིན། སྐུ་འབུམ་བམས་གིང་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་འཚོ་འཛིན་ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་

སྐུ་དང་། དུས་འཁོར་སློབ་དཔོན་སོགས་ལས་སྣྲེ་གྲྭ་དམངས་མགིན་གཅིག་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། རིགས་ལྡན་བོ་གསལ་གིང་གྲྭ་ཚང་དུ་དཔལ་དུས་ཀི་

འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་སོན་ཡོད་ཐོག་གམ་བཅར་ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་བཤད་

གིང་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་སྲོལ་བཞིན་ས་གར་དང་། མཆོད་གར་གསར་འཛུགས་བསྐངས་



  42  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པར་ཐོག་མར་འཛུགས་སོན་བསྲེན་བཀུར་ཉིན་གསུམ་སྩལ་བར་ཉིན་རྲེ་དགོས་དོད་

རྒྱ་སྲང་ཉྲེར་གསུམ་རྲེ། བརྒྱ་མཆོད་ཚར་གསུམ། གྲྭ་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལ་འགྲེད་

རྒྱ་སྲང་གང་རྲེ། མྲེ་ལུག་ནས་བཟུང་ལོ་རྲེ་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་གཅིག་འཕར་ཚུགས་ཀི་

གཏོང་ར་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་བཅས་སྩལ་ཐོག འཆམ་གཟིགས་སུའང་

ཞབས་སོར་ཡང་ཡང་བཀོད་ནས་དག་ཐྲེར་དང་། གར་དཔོན་སོགས་འཆམ་པ་ཚང་

མར་གོ་བབས་ཀི་ལྲེགས་དར་དཀར་གཙང་རྲེ་ཡང་གནང་།

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ལྕང་སྐའི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་ཛ་སག་དང་། ཟིང་སར་

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་། ཛང་ཀི་དཀོན་མཆོག ཤྲེས་རྒྱ་དར་ལོ། བཀྲ་ཤིས། ཨ་ལག་ཤ་

བོ་གོས་སོགས་མང་པོས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་ཇ་གལ་དང་། མཇལ་

བིངས་བརྒྱ་ཕག་བདུན་ལྷག་པར་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་འཚེམས་མྲེད་

སྩལ། མཆོད་གར་གི་རྲེས་སུ་ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དུས་འཁོར་དཔོན་སློབ་རྣམས་

ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་། དཀར་སྤོ་ཤིང་འབས་སོགས་ཀི་ལྲེགས་འབུལ་

ཞུས་པར་དངོས་པོའི་གནང་ཆ་དང་། རིག་འཛིན་གནས་མཆོག་ཤམ་བྷ་ལར་སྐྲེ་བ་

འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གི་ལགས་ལུང་དགྲེས་བཞིན་གནང་།

ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་དཔལ་མགོན་སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་

འབྲེལ་བར་མཇལ་ཁ་དགྲེས་སོན་སོགས་གནའ་སྲོལ་ལྟར་བསྐངས། སྐུ་འབུམ་

ཚོགས་ཆྲེན་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཚང་མར་མང་འགྲེད་ག་ནོམ་པ་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་

དགྲེ་འདུན་རྲེར་ལོ་རྲེ་ཕོགས་འབྲུ་ཤིང་རྲེ་གཉིས་རྲེ་འབུལ་ཐྲེབས་རྒྱ་སྲང་སུམ་སོང་

ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་སྦྱོར་འཇགས། ཚོགས་གཞུང་དང་། ཟུར་ཚོགས་སོ་སོར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མང་སྐོལ་ཡང་ཡང་སྲེལ་ཏྲེ་ཞི་དག་གི་བསན་རིམ་སྒྲུབ་ཏུ་སྩལ་བ་ནི་ཚད་ལས་

འདས།

གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོའི་སྤན་སར་བརྒྱ་མཆོད་ས་ཕི་དུ་མ་དང་། ཉིན་ལྟར་སྐུ་ཕག་

བརྒྱ་ཕག་རྲེ་དང་སྦྲགས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་བསག་སྦྱང་ཉམས་བཞྲེས་ཆག་མྲེད་

གནང་། བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་སོགས་དགོན་ཁག་སོ་སོར་ཡང་སྐུ་ཚབ་ཆྲེད་དུ་སྩལ་ཏྲེ་

རྣམ་དཀར་དགྲེ་རྒྱུན་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་སྲེལ་བར་མཛད། ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་། བཅོ་ལྔ་

གཉིས་སུ་རིགས་ལྡན་བོ་གསལ་གིང་གི་དུས་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་མགོན་དུ་

གདན་ཞུས་ལྟར་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་མཐོང་ཆོས་རྒྱན་དུ་ཆྲེ་བའི་གསུང་ཆོག་གཡྲེར་

ཐོན་ཅིང་། ཕག་ལྲེན་གི་ཟུར་ཕིན་པ་ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་ལུགས་

གཞིར་བཞག་རྒྱས་པར་བསྐངས། འདི་དག་གི་ས་ཕིར་ཞལ་མཇལ་དོན་གཉྲེར་གིས་

ལྷགས་པ་མཆོག་དམན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་རྲེ་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐོང་བ་གནང་། 

མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུའང་ལན་མང་དུ་བོན་ནས་རོད་

རྒྱུགས་བཞྲེས་པ་དང་། རིགས་ལུང་འཕྲེན་པ་སོགས་བཤད་རོད་ཀི་བསན་པ་ཡར་

ལྡན་དུ་འཕྲེལ་བའི་མིག་རྐྲེན་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མཛད།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་མཎལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྲེན་ངོ་འབུལ་དང་འབྲེལ་འབོར་ཕག་ཞུས། དྲེ་རྲེས་ཚོགས་ཆྲེན་ཁི་པ་དང་། 

སྤི་སོ། ཀྱཻ་རྡོར་གྲྭ་ཚང་། ཡབ་ཚང་བཅས་ནས་རྲེན་གསོལ་རྲེ་ཕུལ། ཁུ་ལུག་པའི་སི་

དང་། ཛང་ཀི། ཚོ་སྤིའི་མི་སྣ། སྲེར་བྲེས་འབུལ་སྡུད་བ་གཉྲེར་སོགས་ལ་ཡང་སྲེར་

མཇལ་ཇ་གལ་བཀའ་མཆིད་བཅས་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་སྩལ། སྐུ་འབུམ་བམས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པ་གིང་འདིའི་སྒིག་ལམ་ཀུན་སྤོད་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་ས་སོར་ལས་ཅུང་ཟད་བག་ལྷོད་

དབང་གིས་འགའ་ཞིག་བརླང་པོར་སྤོད་པ་ལ་ཡང་ཇི་སམ་དུ་མི་སྲེམས་ཤིང་། ཆོས་

དང་མཐུན་པའི་ཚར་གཅོད་རྲེས་འཛིན་ཁིམས་ཚུགས་དང་པོར་སྐོང་བ་མ་མཆིས་

པར་བརྲེན། སྐབས་དྲེའི་མཁན་པོ་དང་ཆོས་སྲིད་ཀི་བྲེད་པོ་རང་གནས་སུ་ཆམ་ལ་

ཕབ་ནས་གསར་པ་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐོ་བཞག་དང་བང་དོར་གི་གནད་ཕ་ཞིབ་

འཁོད་པའི་བཅའ་ཡིག་བཙན་དམིགས་ཆྲེ་བ་ཞིག་ཀང་ལགས་བསྒིགས་ཀིས་

གསོལ་རས་སྩལ།

གཞན་ཡང་སྐུ་འབུམ་འདིར་བཞུགས་རིང་སྐྲེ་བོ་གངས་ལས་འདས་པར་རང་

རང་གི་མོས་ངོ་དང་འཚམས་པའི་ཐུགས་དམ་བརག་པ་མཛད་པ། ལགས་རོམ་

གནང་བ། གསང་གསུམ་གི་བིན་རླབས་སྩལ་བ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་ཡང་གངས་མྲེད་

བརོད་དུ་མྲེད་པ་ཞིག་མཆིས་པས་ཡི་གྲེའི་ཁུར་གིས་འཇིགས་ནས་ཞིབ་ཏུ་མ་སྤོས་

སོ། །

༤༦༽མན་ངག་ལུང་བརྒྱས་ཕྱུག་པའི་སྐྲེ་འཕགས་དུ་མའི་དྲུང་ནས་ལུང་དང་རྲེས་

གནང་གི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆྲེར་གསན། བ་སྤྲུལ་སོགས་ཞི་དག་གི་སྲེར་སྐ་མཐའ་

ཀས་པ་རྲེས་འཛིན་དང་བརན་གསོལ་རྲེ་བདག་གིར་བཞྲེས། སྐུ་འབུམ་དགོན་

གི་ལས་སྣྲེ་སྐུ་མདུན་དུ་ཆྲེད་བཅར་རྲེར་སྒིག་ལམ་རིང་གནོན་ཚུལ་བཞིན་བྲེད་

དགོས་པའི་ཞལ་གདམས་རྒྱུན་འདོམས་སོགས་འགོ་རྣམས་རྲེས་འཛིན་སྨར།

ཁལ་ཁ་ཐུ་ཤལ་ཨས་མིག་ཁོ་ཤོག་ཆིང་ཝང་གི་དགོན་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གིང་གི་མཁན་པོ་དཱ་ཁུ་རལ་དཀའ་བཅུ་སགས་རམས་པ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་དར་

ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ནང་དོན་མན་ངག་སྐོར་ལ་གསན་རྒྱ་ཆྲེ་གཤིས་རིགས་ཀི་བདག་

པོར་བཞྲེས་ནས་ལྕང་སྐ་རོལ་རྡོར་གི་གསུང་འཇམ་དབངས་ནང་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་

བའི་བ་མའི་རྣལ་འབོར་བདྲེ་ཆྲེན་རྒྱས་པའི་དགའ་སོན། དཔའ་གཅིག་གི་ཞི་ཁོ་

སྦྲགས་སྒྲུབ་རྒྱ་རའི་ལྟ་ཁིད་དུ་གགས་པ། བག་དཀར་དཀའ་བཅུའི་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ། 

དཔལ་མང་གསུང་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཤྲེས་རབ་རྒྱས་བྲེད། རྒྱལ་མཁན་ཆྲེན་གི་

གསུང་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་མཁྱྲེན་རབ་ཉིན་བྲེད་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར། ཁ་ཀའི་དགྲེ་

བཤྲེས་དཀོན་ཅོག་དར་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པའི་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀི་སོམ་ཚིག །དྲེའི་

ཟིན་བིས་ཐུ་མྲེད་གུ་ཤྲི་གྲུབ་དབང་བོ་བཟང་ཚེ་འཕྲེལ་གི་གསུང་། འཇམ་དབངས་

བཞད་པའི་རོག་བདུན་མཆན་འགྲེལ་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ། ཁི་ཆྲེན་དགྲེ་འདུན་ཕུན་

ཚོགས་ཀི་འཇིགས་བྲེད་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྲེག །བག་དཀར་དཀའ་བཅུའི་འཇིགས་

བྲེད་ཀི་བསྲེན་སྒྲུབ་སྦྲགས་མའི་འདོན་བསྒིགས་དང་། བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྲེག །བཀྲ་

ཤིས་འཁྱིལ་རྒྱ་ནག་པའི་འཇིགས་བྲེད་ཀི་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་ཁིགས་སྲེབ། ཁི་ཆྲེན་

ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་གི་འཇིགས་བྲེད་དག་པོའི་སྦྱིན་སྲྲེག་མྲེ་ཡི་སྤུ་གི། གསྲེར་

ཁང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་མྲེ་ལྷའི་བསྲེན་ཡིག་དང་། དྲེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་

སྲྲེག ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀི་ཉི་མའི་འཇིགས་བྲེད་ཀི་བ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། དྲེའི་ཞི་

རྒྱས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་ལས་ཚོགས། འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་འཇིགས་

བྲེད་དམར་པོའི་གདམས་པ། ཀུན་མཁྱྲེན་བར་པའི་འཇིགས་བྲེད་ནག་པོ་མདའ་

འགྲེངས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྲེ་ཚན། རྲེའི་འཇིགས་བྲེད་སྲེར་པོའི་ཚེ་ཁིད། བོ་བཟང་



  46  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིགས་བྲེད་ཀི་བསྲེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། དྲེའི་

བསྲེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་ཉྲེར་མཁོ། ཡྲེ་ཤྲེས་འབྲེབས་སགས་ཀི་དམིགས་རིམ། 

ཨ་ལགས་སོམ་ཆྲེན་ངག་དབང་བསན་པའི་སན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ལྡྲེ་མིག །༧རྒྱལ་

དབང་བདུན་པ་ཆྲེན་པོའི་དགྲེ་འདུན་འདུ་འཁོར་སྒྲུབ་ཚུལ། བག་དཀར་དཀའ་བཅུའི་

མྲེ་ལྷ་ཐབ་ཏུ་འགུགས་པའི་བསྲེན་པ་དང་། དྲེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྲེག་ངག་འདོན། 

ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་ཡི་གྲེ་བཞི་པའི་བསད་བཟློག དརྤན་ཨཱ་ཙརྱའི་ལུགས་འཇམ་

དཔལ་ཞི་དག་གི་སྲུང་བ་དང་ཚེ་སྲེལ་བ། བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་བསྲེན་སྒྲུབ་སྦྲགས་མ་

བཅས་ཀི་ལུང་། འཕྲུལ་འཁོར་རྣམ་བཤད་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་ཕག་ལྲེན་དང་

ཟབ་ཁིད་ལུང་དང་བཅས་པ། དྲེའི་མན་ངག་ཧ་ལའི་ལོ་འདབ། ཡིག་ཆུང་དང་ཡང་

ཆུང་། དྲེ་མོ་ངག་དབང་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱལ་མཚན་གི་ལས་བཞིའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་

འདོན་ཆ། ལྕགས་ར་ངག་དབང་འཕིན་ལས་ཀི་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམ་བཤད་གསལ་བྲེད་

ར་བདུན་གསར་པ། རྲེངས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་ཆོག་སྒིག་འཇམ་དབངས་བཞད་

པས་མཛད་པ་བཅས་ཀི་ལུང་གསན།

ཆྲེ་ཤོས་རིན་པོ་ཆྲེ་བོ་བཟང་བང་ཆུབ་བསན་པའི་སྒོན་མྲེའི་དྲུང་ནས་གསང་

བདག་གི་ད་སོམ་འཁོར་ལོའི་ལྷན་ཐབས་བདྲེ་ཡངས་རིན་པོ་ཆྲེའི་གསུང་། འོད་ཟྲེར་

ཅན་མའི་སྲུང་འཁོར་ཇག་འཆིང་། འོད་ཟྲེར་ཅན་མའི་སྲུང་འཁོར་བི་སྒྲུབ། འཕྲུལ་

འཁོར་བི་ཚུལ་ཐོ་ཡིག་ཨ་ལགས་འཇིགས་མྲེད་བསམ་གཏན་གིས་མཛད་པ། འོད་

ཟྲེར་ཅན་མའི་བཟློག་བསྒྱུར། ཁོ་བཅུའི་སྲུང་འཁོར། གསྲེར་ཁང་པའི་མཆོད་པའི་

སྨོན་ལམ་བཅས་ཀི་ལུང་གསན།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁམས་དབུས་ཅི་རིགས་སུ་བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོའི་དྲུང་ནས་བུ་སོན་རིན་ཆྲེན་གྲུབ་ཀི་གསུང་འབུམ། སག་ཕུ་བོ་བཟང་བསན་

པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ། ཞོགས་བ་མ་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་ཀི་གསུང་

འབུམ། རྲེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། མགུར་འབུམ། བཀའ་གདམས་ཕ་

ཆོས་དང་། བུ་ཆོས། མདོ་སྡུད་པ། འཇིགས་བྲེད་བསྲེན་ཆྲེན་སྐོར་ཕོགས་བསྒིགས་

ཐྲེམ་སྐས་བཅོ་བརྒྱད། སྒ་མི་སན་གི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མྲེད་དཔལ་སྲེར་དང་། འཆི་མྲེད་

གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་། རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཆ་

ཚང་། ས་སྐའི་གསྲེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་གི་ནང་ཚན་མཁའ་སྤོད་སྐོར་གསུམ། དམར་

ཆྲེན་སྐོར་གསུམ། དམར་ཆུང་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀི་བྲེའུ་བུམ་ཚང་མ། ཁོ་ཕུ་བརྒྱ་

ར། མན་ངག་བྲེའུ་བུམ། སྦྱོར་ཆོས། ལྟ་ཁིད་ལྟ་ངན་མུན་སྲེལ། མཎལ་ཆིག་བརྒྱུད། 

ར་མགིན་ཡང་གསང་གི་བ་མའི་རྣལ་འབོར། དགྲེ་ར་བསོ་ཚུལ། བོ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་

འཁོར་ལོའི་ཞལ་ཤྲེས། འཇིགས་བྲེད་བསྲེན་ཡིག་སྐོར་བཅས་ཀི་ལུང་རྒྱུན་དང་། 

མན་ངག་བྲེའུ་བུམ་ལྷ་བཅུ་དགུའི་རྲེས་གནང་བཅས་གསན་ཏོ། །

དྲེ་ལྟར་བ་མ་གང་གི་དྲུང་ནས་ཆོས་གསན་པའི་ཚེ་ཡང་སྤིར་༧རྒྱལ་དབང་རང་

ཉིད་ཐུབ་བསན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདག་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆོད་འོས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་མོད། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་དབང་

ཟ་བའི་བ་ཆྲེན་གི་ཁྲེངས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་འཛིན་པར་ཇི་སྐད་དུ་

ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོ་ལས། ཉན་པ་དང་བཤད་པ་ལམ་དུ་གཏོང་ཚུལ་འདི་ལ་བོ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀིས་འབད་ནས་འཆད་པ་དང་ཉན་པ་བྱུང་རྲེས་ཀིས་མ་མཐའ་རྲེ་དང་ལྡན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པར་བ་སྲེ། གདམས་པ་སོན་པའི་སོན་འགོའི་མཆོག་ནི་འདི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤོད་མཐའ་དག་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་གསན་

ཅིང་། གང་གསན་པ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་གངས་གསོག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་བསྐོར་ནས་ཉམས་བཞྲེས་ཀི་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་མཛད་དོ། །

འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཚོམས་ཆྲེན་

དུ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་འཁོར་དང་། དད་འདུས་ཀི་སྲེར་སྐ་མང་པོར་ཚེ་དབང་དང་། སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་རྲེས་གནང་། མུ་མཐུད་སྐུ་འབུམ་རྒྱུད་པ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རིང་དགོན་

སོགས་ལ་ཆོས་ཐོག་ཏུ་ཐོན་ཕག མཎལ་དགོན་གི་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་རྲེ་དང་། ཨུ་ཅུ་མུ་

ཅུའི་ཝང་གི་འཚམས་འབུལ་བ། འུ་ཐུ་ལུ་ཧང་གི་ཤོག་ཐུ་ས་ལཀི་ཨུས་རྲེར་ས་ཡྲེར། 

ཛ་དཀར་ཆྲེ་ཐོ་གོ། མི་རིང་པོར་ཁྲེངས་སོགས་མི་དག་མང་པོ་དང་། མཇལ་བིངས་

ཆིག་སོང་ཉྲེ་བར་མཇལ་ཕག་རིམ་བཞིན་སྩལ།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་པི་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྲེན་འབུལ་མི་སྣ་སྐུ་

བཅར་མཁན་པོ་འཇམ་དབངས་བསན་པ་ཆྲེད་སྩལ་ཕི་འཁོར་གདོང་གོང་མ་བདག་

པོ་ཆྲེན་པོ་ནས་གསྲེར་གི་བཀའ་ཡིག་དང་། ཕལ་པའི་བོའི་ར་བ་ལས་འགོངས་པའི་

རིན་པོ་ཆྲེའི་གནང་སྐྲེས་བཟང་པོ་བཅས་སྩལ་བ་བ་བང་རྲེའི་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་རྲེན་

འབྱུང་སྲི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་བདག་གིར་བཞྲེས་ཏྲེ་མི་སྣ་དང་རྒྱ་དཔོན་

ཁག་ལྲེགས་གནང་གིས་དགའ་མགུ་རངས་པར་མཛད་ཅིང་། དྲེ་རྲེས་ཚོགས་ཆྲེན་

འདུ་ཁང་དུ་གནམ་གི་ལྷའི་བཀའི་ལུང་གིས་མཆོག་ཏུ་གཟྲེངས་བསོད་ལ་བརྲེན་པའི་

དགྲེས་སོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོའི་ཐོག དྲུང་ན་སྤོད་པ་རིམ་པ་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སོག་མགོན། ཁྱཱ་བ་མ། ཧ་ལག་ཆྲེ། བཀྲས་ལྷུན་གསོལ་དཔོན། སྐུ་འབུམ་ཁི་པ་དང་

ལས་སྣྲེ་སོགས་སྐལ་བཟང་བགོ་སྐལ་མི་དམན་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ལྲེགས་འབུལ་

གི་མཆོད་སྤིན་སྤོས་ཤིང་། བིན་རླབས་ཀི་སྦྲང་ཆར་ཕབ། དྲེ་ནས་ཉིན་མང་པོའི་བར་

དུ་གཞན་ཕན་གི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསྐངས།

ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་འཁྲུངས་སྐར་གི་མཛད་ཆྲེན་ཐོག ནང་འཁོར་རྣམས་དང་། 

ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུ་དང་། ཟི་ལིང་ཨཾ་བན་གིས་གཙོས་རྒྱ་དཔོན་ཁག་བརྒྱད་ནས་རྲེན་

འབྱུང་བཟང་དགུས་མཆོད་ཅིང་། ཕང་བཞིའི་རྲེད་སྣ་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་ཡང་

གཟིགས་མོའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་བསར། རོང་ཏུ་དགྲེ་སློང་དཀོན་ཅོག་དགྲེ་འདུན། ཅོ་ནྲེ་

དཀོན་ཅོག་ཡར་འཕྲེལ། འགོ་སྣ་དོན་ཡོད། ཨོར་དུ་སུ་ངག་དབང་བོ་བཟང་། སོ་རད་

ཐུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་མང་པོས་རྲེན་གསོལ་ཞུས། ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་སྐུ་བཅར་མཁན་

ཆྲེ་འཇམ་དབངས་བསན་པ་དང་། མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་གཉིས་པི་ཅིང་

གསྲེར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནམ་བསྐོས་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་སྲས་ལ་ལྲེགས་ཆའི་

ཆབ་ཡིག་དང་། རྲེན་ཆས་འབུལ་བར་རོང་བདའ་གནང་། གནས་ཆུང་སྐུ་རྲེན་ཏཱ་བ་མ་

བོད་ཕོགས་སུ་ཕིར་ལོག་གི་ཐོན་ཕག་ཞུས། སྐུ་འབུམ་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་དང་། 

དགྲེ་གཡོག ཆབ་རིལ། དཀོན་གཉྲེར་བཅས་པར་གསར་མཇལ་དང་། འགག་ནས་

བཅའ་ཡིག་རིས་སྤོད་དང་སྒིག་ལམ་གནོན་སོམ་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་

བསྒྱུར་བཙན་བརིད་ཆྲེ་བ་བགིད་དུ་སྩལ།

ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་ཨ་ཀྱཱ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་སྲེར་མཇལ་ཐོག དངོས་འབུལ་ཕུལ་

བར་ཇ་གལ་བཞྲེས་སྤོ། བཀའ་མཆིད་སོགས་དགྲེས་བཞིན་གནང་། ཟི་ལིང་ཀྲིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐལ་དང་། ཧུའུ་གཉིས་ནས་ཐོན་ཕག་ཞུས། སྐབས་འདིར་ཐོར་རྒོད་རྒྱལ་པོའི་

འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་འབོར། སྐུ་འབུམ་མཁན་པོ་གསར་པ་ཨུ་ཤུད་བག་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་། ཚོགས་ཆྲེན་ལས་སྣྲེ་སར་ཡོད་ཐོག་སྒིག་ལམ་འཆུན་ཁྱབ་ཆྲེ་ཁྱད་ལ་དགོངས་

དགྲེ་གཡོག་གཉིས་དང་། ཆབ་རིལ་གཅིག་བཅས་འཕར་དུ་བསྐོ་བཞག་གིས་བཀའ་

བསྒྱུར་གོང་བཞིན་སྩལ།

ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་སྐུ་འབུམ་རྒྱུད་པ་མཁན་པོ་དང་དགྲེ་སྐོས་གཉིས་ལ་ཆོས་

ཐོག་ཐོན་ཕག ཚོགས་ཆྲེན་ཞལ་ངོ་དང་། ཆོས་རའི་དགྲེ་སྐོས་གཉིས་ལ་དབར་ཆོས་

མཇལ་ཁ། མཁན་ཁི་དང་། ཞལ་ངོ་གཞོན་པ་གཉིས་ལ་གསར་མཇལ། མི་ཉག་སྤྲུལ་

སྐུ་སོགས་བཤུལ་རིང་ནས་ལྷགས་པ་མང་པོར་སྲེར་མཇལ། ཁི་གསར་ཨུ་ཤུད་བག་

སྤྲུལ་སྐུར་ཆོ་ལའི་བཀའ་ཤོག་དང་། ཐམ་ག ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་སྐུ་འབུམ་ངུར་སྨིག་

འཛིན་པ་སོང་ར་ཅན་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་བཅས་རིམ་བཞིན་

སྩལ།

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཤར་གཟིམས་ཆུང་ཆབ་ཞུགས་ཉིན་བདུན། ཚེས་བཅུའི་

ཚོགས་མཆོད་སོགས་རྒྱས་པར་བསྐངས། ཟིང་སར་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་ཁབ་

ཏུ་ཐོན་ཕག་ཞུས། ཐོར་རྒོད་མི་རིང་ནོར་བུ་དང་། མོ་རིང་བ་མའི་མཛོད་པ་སོགས་

ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ། སྐུ་འབུམ་ཚོགས་ཆྲེན་ཞལ་ངོ་གཉིས་དང་། ཆོས་རའི་དགྲེ་

སྐོས་ནས་སོན་ཆོས་ཆོས་རའི་མཇལ་དར་དང་། རོང་པོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུ་

ནས་འབོར་ཕག་ལ་རྲེན་གསོལ་དང་། བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་གཡོག་གས་བཅོ་ལྔ་སྐོར་ནས་

མཇལ་རྲེན་རྲེ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་། བིངས་ཕྲེད་ཉིས་བརྒྱར་དར་དཔངས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཀིས་བིན་རླབས། སོག་རིགས་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་དགྲེ་བསྐུལ་འབུལ་སྡུད་དུ་

ཐོན་མི་སས་རིང་བ་མ་དང་། བཀྲས་ལྷུན་དཀའ་ཆྲེན་ངོ་གཡོག་ལ་ཐོན་ཕག་མཇལ་

ཁའི་ཐོག མཁན་ཆས་ཆ་ཚང་། ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག ཐམ་ག་གྲུ་སོར། ཐོན་གནང་

བཅས་སྩལ། ཚེས་ཉྲེར་གཅིག་ཉིན་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གདན་ཞུར་མངགས་པ་རྲེ་

ཕག་བོ་བཟང་མཁས་མཆོག་དང་། བ་ཕག་གང་ཐོང་པ། ལྡིང་དཔོན་བོ་བཟང་བཅས་

ཀིས་གཞུང་སྤི་སྲེར་ནས་འབུལ་བསྐུར་ཞུ་ཡིག་རྲེན་ཆས་ཁག་སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཏྲེ་

འབོར་ཕག་ཞུས། ཆོས་འཁོར་འཇམ་དབངས། ཐའི་ཇི་ནོར་ཤོག་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་

རབ་རྒྱས། ཁུ་ལུག་ཤོག་ངག་དབང་བཟང་པོ་སོགས་དད་ལྡན་མང་པོ་ནས་རྲེན་

གསོལ་ཞུས། ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་ཉིན་རོང་པོ་ནོ་མིན་ཧན་བོ་བཟང་སྐལ་ལྡན་བསན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་གུང་ཚིགས་མང་ཇའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

སྤན་དངས་ཏྲེ་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་རྣམ་གངས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དང་བཅས་

བརན་བཞུགས་མཎལ་གསོལ་འདྲེབས་རྒྱས་པར་ཞུས། དགྲེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོའི་ཚོགས་ལའང་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པས་མཆོད། རྲེ་བ་མ་

མཆོག་ནས་ཀང་དམིགས་པ་མྲེད་པའི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་

དགྲེ་ར་སྲེལ་ཞིང་མི་ཟད་པར་བྲེད་པའི་ཐབས་མཁས་དམ་པ་ལགས་བསོའི་བདྲེན་

བརོད་ཡང་དག་པར་བསྐངས། སྨག་ཧ་རི་ཆིང་ཝང་ཤོག་བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་

དང་། ཤོ་རོང་བན་དྷྲེ། ཕི་རྒྱ་བསོད་ནམས་གསུམ་ལ་སྲེར་མཇལ་དང་། རོང་པོ་སྐལ་

ལྡན་རྒྱ་མཚོར་ཐོན་ཕག་ཐོག དགའ་ལྷ་དང་། ཕག་འཚལ་པོ་བསོད་ཀི་ལགས་ལུང་

སྩལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་འབས་སོ་མང་འབུལ་སྡུད་བ་མ་ཅན་ནས་

གསོལ་ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས། དྲེ་རྲེས་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ཕུར་ལྕོག་བ་བང་ནས་

བརན་བཞུགས་ཞབས་འབུལ་དུ་ཆྲེད་མངགས་བམས་པ་སན་གགས་ནས་མཇལ་

དར་རྲེན་གསུམ་དང་། དངོས་འབུལ། འབས་སོ་མང་བ་བལ་ཁམས་ཚན་གི་འབུལ་

སྡུད་བ་མ། ཆ་ཕྲེང་བསམ་གིང་སྤི་འཐུས། ལི་ཐང་དྲུང་སྲེ་བའི་མི་སྣ་སོགས་མཇལ་

ཁག་དགུ་ནས་ཀང་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་སོ་སོར་ཕག་དབང་བཀའ་མཆིད་ལྲེགས་

པར་སྩལ་ཏྲེ་ཡོངས་སུ་མགུ་བར་མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་

གསུངས་ཤིང་། སྐུ་འབུམ་རྒྱུད་པ་མཁན་པོ་དང་དགྲེ་སྐོས་གཉིས་ཆོས་ཐོག་ནས་

འབོར་ཕག་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་ཞལ་ངོ་གཉིས། ཆོས་རའི་དགྲེ་སྐོས་བཅས་ནས་སོན་

ཆོས་ཀི་མཇལ་དར་ཕུལ། ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་སྐུ་སྲུང་དང་། ཕྲེབས་བམས་ཞབས་

ཞུར་མངགས་པ་རྒྱ་སྦྱོང་བརྒྱ་དཔོན་མི་འགྱུར་ནས་དམག་སར་སྤིའི་མཇལ་དར་

རྲེན་གསོལ། ལྡིང་དཔོན་གཉིས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ། རྲེ་ཕག་ནང་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་

ནས་འབོར་ཕག་གི་རྲེན་གསོལ་རིམ་བཞིན་ཕུལ། དྲེ་རྲེས་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སོམ་བཟླས་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། མཇལ་བིངས་ཆིག་སོང་

སྐོར་ལ་མཐོང་གོལ་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་སྩལ།

ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་སྐུ་འབུམ་ལས་སྣྲེ་ནས་ས་དཀར་ཆོས་ཐོག་གི་མཇལ་ཕག་

ཞུས། ཆ་གན་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་སྲེར་མཇལ་ཐོག་དངོས་འབུལ་བཏྲེག 

།བསྒྲུབ་བ་དགུ་བསྲེན་རོགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མཛད། ལྔ་མཆོད་ཞབས་གསར་བ་སྐུ་

འབུམ་ཆི་རྒྱ་ཁོངས་གྲྭ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ནས་བཀའ་བསྒྱུར་གི་མཇལ་དར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕུལ། ཆ་གན་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་ཐོན་ཕག་གི་མཇལ་རྲེན་དང་། དགྲེ་སློང་དཔལ་ལྡན་

སོགས་དད་ལྡན་མང་པོས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བའི་དགྲེ་ར་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བར་

མཛད། ལྔ་མཆོད་ཉིན་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོའི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་སོང་ཚར་

བཅུ་སྒིག་འབུལ་དང་འབྲེལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཞབས་བཅགས་ཀིས་བསན་པ་

རྒྱས་པ་དང་། འགོ་བ་བདྲེ་བ། ཁྱད་པར་མགོན་པོ་གང་གི་མཛད་འཕིན་མཐའ་དག་

འཇམ་མགོན་བ་མའི་རིང་ལུགས་ཀི་གསོས་སྨན་ཉག་གཅིག་ཏུ་སྨིན་པའི་ཐུགས་

སྨོན་ཤུགས་དག་གནང་། དྲེ་ནས་བ་བང་རྲེའི་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་མཇལ་ཁ་དང་། སོན་

ཆྲེན་སོགས་གནའ་སྲོལ་མཛད་ཆྲེན་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐངས། ཐུགས་བྲེལ་གི་གསྲེང་

དབར་ལ་དད་འདུས་ཀི་ཁོམ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་གིས་སྐྲེ་

བའི་ལོན་པ་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་མཛད།

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་བཙན་པོ་བ་བང་གི་མཛོད་པ་དང་། ཞབས་དྲུང་བོ་

གོས་འཇམ་དཔལ། ཨོར་དུ་སུ་བོ་བཟང་སྦྱིན་པ། ཛ་ས་ཐང་ཤོག་དཔལ་ལྡན་སོགས་

འབོར་ལྡན་དུ་མས་བསྲེན་བཀུར་བསྒྲུབས། ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་སྲེར་སྐ་

ཐུན་མོང་ནས་བ་བང་རྲེའི་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་སྤན་དངས་ཏྲེ་དངོས་འབོར་གི་

ལྲེགས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་དང་། དགྲེ་བཤྲེས་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཞྲེས་པ་མང་ཐོས་

ཞི་དུལ་གི་ཡོན་ཏན་གིས་བརིད་པ་མཎལ་གསོལ་འདྲེབས་སུ་སྦྲན། རྣམ་གྲྭ་གསུང་

བཟང་བ་རྣམས་བདྲེན་བརོད་དུ་བསྐུལ་ཏྲེ་བརན་བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་

ཚོགས་རྒྱས་པར་བསྒིགས་ཤིང་། རྲེ་བ་མ་མཆོག་ནས་ཀང་དགྲེས་པ་ཆྲེན་པོས་

ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་སྩལ། སྐུ་འབུམ་ཚོགས་ཆྲེན་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་སོན་དུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཕོགས་ཐྲེབས་མ་ར་སྦྱོར་འཇགས་སྩལ་བ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའི་མཇལ་ཁར་རྲེན་

གསོལ་མཇལ་དར། དངོས་འབུལ་མཚོན་པ་བཅས་དང་། ཐའི་ཇི་ནོར་བསོད་ནམས་

ཛང་ཀི་ཅན་ནས་རྲེན་གསོལ་ཁག་གཉིས་ཕུལ་བར་སོ་སོར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་

བཀའ་འཚམས་སོགས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། ལོ་ཙཱ་བ་རྲེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཡོན་ཏན་ནས་

ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་སན་ཞུས་བཞིན་རྲེ་མགོན་བསྐོ་བཞག་ཐོག་བཀའ་བསྒྱུར་དང་། 

གསར་མཇལ་གནང་། ཐོར་རྒོད་རྒྱལ་པོའི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་དང་། ཨོར་དུ་སུ་

ཤོག་ཞབས་དྲུང་། སུ་ཉིད་ཐུ་མཁན་པོ་བ་མ། སྐུ་འབུམ་གྲྭ་ཤྲེས་རབ། ཆབ་མདོ་ཡབ་

ཚང་བདྲེ་ཆྲེན་སོགས་མཇལ་ཁག་བཅུ་བདུན་ནས་རང་རང་གི་འཁོས་དང་སྦྱར་བའི་

བསྲེན་བཀུར་གི་ཚོགས་དམ་པ་བསྐྲུན་ཅིང་། དྲེ་དག་དང་། བིངས་ཀི་སྐྲེ་བོ་སོང་དུ་

ལོངས་པར་ཕག་དབང་ཚིམ་པར་སྩལ། སྐུ་འབུམ་དུས་འཁོར་བ་མ་དང་སྨན་པ་བ་མ། 

རྒྱུད་པ་བ་མ་བཅས་སོ་སོ་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་ཞབས་བརན་གི་ཆྲེད་སྨིན་

བསྒྲུབས་ཀི་ཚེ་རས་ཕུལ་བར་ཕག་སྲུང་ལྲེགས་སྐྲེས་ཀི་ཡིད་ཡོངས་སུ་འདུན་པར་

མཛད། སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་མགོན་གཉྲེར་དང་། དུར་བུ་ཤོག་ཛ་དཀར་ཆྲེ། ནམ་

མཁའ་ནོར་བུ། ཀུན་མཁྱྲེན་འཇམ་དབངས་བ་མའི་མཛོད་པ་སོགས་འབོར་ལྡན་མང་

པོ་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་ཏྲེ་ཞལ་མཇལ་གི་དགའ་སོན་མྱངས། གུང་ཐང་འཇམ་

དབངས་བ་མ་ནས་འབོར་ཐོན་ཆབས་ཅིག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་ནས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། བ་ཁག་དང་རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ནས་གསུང་ཞབས་ཞུས་ཏྲེ་

གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེའི་བར་ཐོག་ལྷ་ཁང་དུ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་རྣལ་འབོར་གི་

སོ་ནས་རབ་གནས་ར་ཐོག་མའི་གསུང་ཆོག་ལྲེགས་པར་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

༤༧༽མན་ཇུ་གོང་མས་གདན་གསོལ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་རྲེ་

ལྔའི་ཕོགས་སུ་ཕྲེབས་པར་ཟི་ལིང་ནས་རྒྱའི་གོང་བརྡལ་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་

ཉིན་ཞག་གི་ཕྲེང་བ་སྦྲྲེལ་ཏྲེ་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་ལམ་བར་དཔོན་དམངས་

ནས་བསུ་སྐྲེལ་དང་བཞུགས་ཡུལ་ཕྲེབས་སྒིག་སོགས་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་

ཉིན་རྲེ་བཞིན་འཕྲེལ་མུས་ལན་གྲུར་བཞུགས་གདན་ཕབ།

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན་ཚེ་རིང་གནམ་གི་ཤྲེ་མོང་བཙན་

པོས་ཡངས་པའི་ས་ཆྲེན་པོར་སོབས་ཀི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཇམ་དབངས་གོང་

མ་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་ནས་གིས་ཡ་མོན་བརྒྱུད་གསྲེར་གི་ལུང་བཟང་པོ་ཆྲེད་དུ་

ཕྲེབས་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན། རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མཆོག་ཉིད་གདན་

ས་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་ནས་སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་རྲེ་ལྔར་

ཆིབས་ཞལ་སྒྱུར་སྐབས་ས་གནས་རྒྱ་དཔོན་ཁག་དང་། དམག་དཔོན། དམག་

སོགས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་ཕྲེབས་སྐྲེལ། མཇལ་འཕད་ཞུས་པ། རགས་མཚན་ངོ་

མཚར་ཅན་བྱུང་བ་སོགས་མགོན་དྲེབ་ཏུ་རགས་རིམ་ཙམ་ལས་མ་འཁོད་ཅིང་། 

གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁའི་མཛད་ཐོ་རྒྱ་དྲེབ་ཁག་གཅིག་རང་འདུག་པ་དྲེར་ཞིབ་

གསལ་འཁོད་པ་བཞིན་བིས་པར། གོང་ཚེས་ཀི་ས་དོ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞྲེས་

གྲུབ་བསྟུན་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོ་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་སྲེང་། བམས་ཁང་འཇམ་དབངས་

ལྷ་ཁང་། ཙོང་ཁ་ལྷ་ཁང་བཅས་པར་གནས་གཟིགས་མཛད། དྲེ་ནས་ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ་

ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཁོང་པའི་བ་བང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཚོམས་ཆྲེན་བཞུགས་ཁིར་

ཞབས་སོར་བཀོད། སྤྲུལ་སྐུ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་། དངོས་འབུལ་སམས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཐོ་བ་བཏྲེག་ཅིང་། གསོལ་ལོའི་(འོས་)བསྲེན་བཀུར་གིས་མཆོད། དུར་སྲེད་ཏཱ་

ཝང་གི་མི་སྣ་སོག་པོ་འགའ་ཞིག་ལ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ལགས་ལུང་སྩལ། སྤྲུལ་

སྐུའི་གཟིམས་ཆུང་ལ་ཕག་ནས་དང་། ཞབས་གས་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་གནང་། 

མགོན་ཁང་ལ་འཕིན་བཅོལ་གནས་གཟིགས་མཛད་དྲེ་ཕྲེབས་ལམ་ཆོས་རའི་ནང་

༧རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གདུང་ལ་ཐུགས་སྨོན་བསྐངས། དྲེ་ནས་བ་

བང་རྲེའི་གཟིམས་ཆུང་དུ་བོན། སྐུ་འབུམ་ཁི་པ་སྤྲུལ་སྐུར་ནང་མཇལ་ཐོག ཆོས་སྤོད་

འཆད་སྲེལ་དང་། སྒིག་ལམ་གནོན་སོམ་གང་ཅི་མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་དགོས་པའི་

བཀའ་སློབ་ཞིབ་རྒྱས་སྩལ།

གཙང་གསོལ་དཔོན་ནས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེའི་རྲེན་འབུལ་མཚོན་བྲེད་མཎལ་

རྲེན་གསུམ་ཐོག དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་འགའ་ཞིག་ཕུལ་ཏྲེ་མཇལ་ཁ་ཞུས། སྐུ་

འབུམ་ནས་ཉིན་ཕྲེད་ས་ཆར་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་ཁར། ཟི་ལིང་ཨཾ་བན་གི་ངོ་ཚབ་

བི་ཐའི་ཞིན་གཉིས། དམག་དཔོན་དབིན་རྡཱ་རིན། ར་དམག་ཉི་ཤུ་སྐོར། ཟི་ལིང་དིན་

ཐའི་ནས་ཤའོ་ཀོན་དམག་དཔོན་བཞི། རང་དམག་ཉི་ཤུ་སྐོར། ཡང་དམག་དཔོན་

སོག་སྲེར་གོན་པ་ཤའོ་ཀོན་གཅིག རང་དམག་བཅུ་སྐོར། རྡའོ་ཐའི་ངོ་ཚབ་བཅས་

ཕྲེབས་བསུར་བཅར། དྲེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་གདན་སའི་མདུན་སྐུ་འབུམ་བ་

སྤིའི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དབུ་གུར་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་མཁན་ཁི་ནས་

དགོན་སྤིའི་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་། ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ། བ་

བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་མི་སྣ་གཉིས་དང་། བ་ལས་སྤྲུལ་སྐུ་སོ་སོ་ནས་རྲེན་གསོལ་

རྲེ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་གནང་ཆ་སྩལ། དྲེ་ནས་གོ་བ་ཕྲེང་དུ་ཕྲེབས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐབས་དམག་དཔོན་དང་། རང་དམག་བཅུ་སྐོར་ནས་པུས་བཙུགས་ཀི་ཕྲེབས་བསུ་

ཞུས། ཤུ་ཅ་རར་གསོལ་ཚའི་སར་ཟི་ལིང་ཧུའུ། ཡུའུ་རྡཱ་རིན་དིན་ཐའི་ངོ་ཚབ་

དམག་དཔོན་ཆྲེ་བ་གཅིག ཨཾ་བན་གི་ངོ་ཚབ་བཅས་མི་བཞི་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་

མཇལ་དར་ཕུལ། དྲེ་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བར་དིན་ཐའི་དམག་དཔོན་གཅིག་དང་། 

རང་དམག་རྲེ་གསུམ་ཀན་ཐའོ་སོགས་འཁྱྲེར་བ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ཕྲེབས་བསུར་ལྷགས། 

ས་གནས་དཔོན་པོས་རས་གུར་དང་། ཕྲེབས་བསུ་ཞུས། དྲེ་ནས་ཟི་ལིང་བར་ལྲེ་

དབར་བཅོ་ལྔའི་སར་ཟི་ལིང་དམག་སར་ཆྲེན་མོའི་དམག་མི་མྲེ་མདའ་འཁྱྲེར་བ་བརྒྱ་

ཕག་དུ་མས་དུང་རྔ་རོལ་བཅས་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས། དྲེ་ནས་ཡང་ཕྲེབས་པར་དམག་

དཔོན་སུམ་ཅུ་སྐོར་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་རས་གུར་འགག་བང་བན། དམག་མི་དར་ཆ་

འཁྱྲེར་བ་མང་པོས་རུ་སྒིག་ཞུས། ཡང་ཟི་ལིང་ཞིན་གི་ཁོངས་དབུ་གདུགས་དར་ཆ་

སྲེར་པོ་འཁྱྲེར་བ་ཞྲེ་གཅིག་གིས་རོལ་ཆ་དང་བཅས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཟི་ལིང་མཁར་

གི་ལྷོའི་ཉྲེ་འགམ་བརྒྱུད་སྦྱའོ་ཁང་བཞུགས་སར་དུ་ཤར་ཕོགས་ལྕགས་རི་བཤིགས་

ཏྲེ་དར་ཚོན་སོ་ནང་དུ་སྤན་དངས། དར་སྲེར་པོའི་པཎ་སོ་ཕི་ནང་གསུམ་བརྒྱུད་ཉི་

རྒས་མཚམས་སུ་དབུ་གུར་ཆྲེན་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། དཔོན་རིགས་ཚང་

མས་བང་བན་ཞུས། དྲེ་འཕལ་ཨཾ་བན་ངོ་བཅར་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་སྣྲེ་སྤོད་ཀིས་

གསུང་གྲེང་ཞིབ་ཏུ་མཛད།

ཚེས་ཉྲེར་བརྒྱད་ཉིན་བཞུགས་སར་དུ་རྲེ་དྲུང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། 

ཤོད་དྲུང་བཀྲས་མཐོང་པ། པི་ཅིང་གོས་སྒྲུབ་ཕུན་ཚོགས། ར་ལ་ལས་འཛིན་ཡྲེ་

ཤྲེས་དང་། གསར་སོད་ལི་ཐང་པ་བཅས་དང་། ཁུ་རལ་འགག་ནས་སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སར་ཁག་སོགས་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་ཏྲེ་ཕི་ཕག་ཞུས། ཕོགས་འདུས་

ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་སྩལ། གར་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་ཕུན་

ཚོགས་འདས་ཚབ། རྲེ་གཉྲེར་ནང་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་། ཟི་

ལིང་ཨཾ་བན་དང་། དིན་ཐའི། རྡཱའོ་ཐའོ། ཧུའུ་ཞིན་སོགས་ནས་ལྲེགས་འབུལ་དངུལ་

སྲང་སུམ་བརྒྱ། གོས་ཆྲེན། དབི་ལྤགས་ནབ་ལྡྲེང་། ཤྲེལ་སྤད། རྒྱ་ཇ། གསོལ་མར། 

གང་བཞི། ལུག་བརྒྱད་ཕུལ་ཐོག་ནས་གོས་ཆྲེན་ཡུག་གཉིས་དང་། དབི་ལྤགས། 

གསོལ་ཇ་གསོལ་མར་བཅས་བཞྲེས་ཤིང་། དངུལ་དང་ཤྲེལ་སྤད་རང་སློག་མཛད། 

གང་ལུག་རྣམས་སྐུ་ཐར་ཁོངས་བཞྲེས་ཏྲེ་ཆྲེ་ཤོས་བ་བང་གི་ནོར་གཉྲེར་ལ་རིས་

སྤོད་གནང་། ཨཾ་བན་ཕག་མཛོད་སོགས་ཕག་རགས་འབུལ་མི་སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་ཁ་

བཏགས་རྲེ་དང་། ཐུན་མོང་ལ་དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན་ག་ནོམ་པ་སྩལ། དྲེ་འཕལ་

རྡཱའོ་ཐའི། ཧུའུ་ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུའི་དཔོན་གཉིས་ནས་ཤར་ཁུ་རལ་ནང་དབུ་གུར་

འགག་ཏུ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རང་བསློགས་ཀིས་བཀའ་འཚམས་བསྐངས།

ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་ཟི་ལིང་མཁར་ནང་གཤིན་རྲེའི་ལྷ་ཁང་དང་། མཁས་པ་མི་

གསུམ་གི་ལྷ་ཁང་ལ་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་གནས་གཟིགས་སུ་བོན། ཕི་དོ་

བཞུགས་སར་དུ་དིན་ཐའི་དང་། ཡུའུ་རྡཱ་རིན་གཉིས་བཅས་ཏྲེ་མཇལ་དར་སྣྲེ་སྤོད་

དང་། གསུང་གྲེང་ཡུན་རིང་པོའི་བར་དུ་ཞུས། དྲེ་འཕལ་ཟི་ལིང་ཧུའུ་ནས་ཤར་ཁུ་

རལ་འགག་ཏུ་མིག་འཕྲུལ་གི་གཟིགས་མོ་སྤོས་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་བ་དགའ་

བཟང་པོ་སྩལ།

ཚེས་སུམ་ཅུའི་ཉི་ཤར་མཚམས་དྲེ་ནས་ཆིབས་ཐོག་འཁྱོལ་བར་ཤར་ཕོགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕྲེབས་ལམ་དུ་ར་དམག རང་དམག་སོགས་ནས་རུ་སྒིག་ཕྲེབས་སྐྲེལ་ཟི་ལིང་ཕྲེབས་

ཉིན་ལྟར་ཞུས་ཏྲེ་ཀྲུང་ཚལ་ལ་གསོལ་ཚ། ཕིན་ཀྲུའུ་ཡས་བཞུགས་སར་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གིས་གཞུང་ཆུའི་བང་ཕོགས་དམར་ཚག་རི་ཁོད་དུ་སོན་འཁོར་ཧགས་

བསྡུས་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག་བ་ཆྲེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་

སོགས་ཀི་འད་སྐུ་བིན་ཅན་འགའ་ཞིག་མཆིས་པ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་དང་རབ་གནས་ཀི་

ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་རྒྱ་ཆྲེར་སྩལ། དགྲེ་བཤྲེས་རབ་

གསལ་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ། དཀོན་གཉྲེར་སོགས་དྲེར་འདུས་རྣམས་ལ་ཕག་

དབང་གནང་། ཚུར་ཕྲེབས་སྐབས་བཞུགས་སར་དང་དང་ཐད་ཀི་གཞུང་ཆུའི་འཁྱག་

སྲེང་དུ་དགོན་ཞོལ་མི་སྲེར་རྣམས་ནས་སོ་པང་སོགས་ཀི་ཕྲེབས་ཟམ་འཕལ་དུ་

བཙུགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དབུ་གུར་དུ་བོན།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཕིན་ཀྲུའུ་ཡས་ནས་ཆིབས་ཐོན་ཁར། 

ཟི་ལིང་ཨཾ་བན་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་གསོལ་ཇ་བཞྲེས་སྤོ་དང་

གསུང་གྲེང་ཞིབ་རྒྱས་སྩལ། དྲེ་ཐོག་ཟི་ལིང་རྡཱའོ་ཐལ་དང་། ཞིན་གཉིས་ནས་མཇལ་

དར་ཕུལ། ཁུ་རལ་འགག་ནས་རྒྱའི་ཕྲེབས་སྒིག་འགོ་པ་གསུམ་དང་། མཇལ་བིངས་

ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་གནང་སྲེ་ཀའུ་སན་རྲེར་ཕྲེབས། གཉན་ཕིབས་ཞིན་

གིས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། དྲེ་ནས་གཉན་ཕིབས་ཟམ་པ་བརྒྱུད་བཞུགས་

ཞག་སར་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཕྲེབས་བམས་ལས་བཤོལ་འཕལ་ལྕང་སྐ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་

ཞབས་པུས་ཀི་ལྷ་ང་ས་ལ་རྲེག་པའི་གུས་འདུད་ཆྲེན་པོས་འཚམས་ཞུ་མཛད། དྲེ་

འཕལ་དབུ་གུར་དུ་བཅར་ཏྲེ་མཎལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་དང་། ཙི་ནའི་སྤད་པ་བཟང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཞིང་ག་ནོམ་པའི་འབུལ་ནོད་རྒྱ་ཆྲེར་བསར། ཡོངས་འཛིན་དང་། ཛ་སག དགོན་

ལུང་ཁི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་ནས་ཀང་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་དང་། ཆོས་ལྡན་གི་

བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་སྐུ་འབུམ་ཕི་ཁྱཱ་བུ་སྲི་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་གི་

མཇལ་དར་ཕུལ། ལྕང་སྐའི་གཡོག་གྲྭས་དང་མཇལ་བིངས་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་གནང་། དྲེ་ནས་ལྕང་སྐ་ཧོ་ཐོག་ཐུས་ཆིབས་ཞབས་ཞུས་ཏྲེ་ཆིབས་ཁ་རིམ་

བཞིན་བསྒྱུར་བར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གིང་དགོན་གི་གྲྭ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་

དང་། རོལ་དབངས་ཀི་སྲི་ཞུས་མཆོད། དྲེ་ནུབ་གོ་བ་ཕྲེང་དུ་ཕྲེབས་འཕལ་ཁལ་ཁ་

སན་ནོ་ཡོན་གི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་བཅུ་ཕག་ནས་མཇལ་དར་དང་། དངོས་འབུལ། 

སྐྲེས་ཆྲེན་དམ་པ་དུ་མའི་གསུང་འབུམ་པུས་ཀ་མང་པོ་བཅས་ཕུལ། ཞུ་དོན་བཀའ་

ལན་དྲེ་འཕལ་སྩལ། སྐུ་འབུམ་བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུར་དམ་སྲིའི་མནན་པ་དང་། ཆོས་

རྒྱལ་གི་བསྐང་བསྐུལ་གནད་སྨིན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་བཀའ་ཡིག་རྲེན་དང་བཅས་པ་བ་ཁྱུང་

བ་མ་དཀར་པོའི་གདོང་བསྐུར་བ་གནང་།

ཚེས་གསུམ་ཉིན་གོ་བ་ཕྲེང་ནས་ཆིབས་ཐོན་ཁར་ཟི་ལིང་ཧུའུ་ནས་ཕྲེབས་

སྐྲེལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རང་བསློགས་ཐོག ལྲེགས་དར་ནང་མཛོད་སྩལ། དྲེ་རྲེས་

ལྕང་སྐ་ཡོངས་འཛིན་དང་། སན་ནོ་ཡོན་ཆོ་ལོའི་ཐའི་ཇི་སོགས་ཁག་དྲུག་ནས་རྲེན་

གསོལ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། ལྕང་སྐ་ཡོངས་འཛིན་ལ་དམིགས་བསལ་

གཟྲེངས་བསོད་ཀི་ལུང་ལས་ཐམ་ག་གྲུ་སོར་སོགས་སྩལ། ཆིབས་ཐོག་འཁྱོལ་

སྐབས་དར་ཚོན་རྒྱལ་སོའི་འགག་བར་ལྕང་སྐ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཞབས་གས་དང་བཅས་པ་

སོགས་ཆྲེ་རྒུ་མང་པོས་པུས་བཙུགས་ཀི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་ཞུས། དྲེ་ནས་སིན་ཁུག་ཏུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གིང་གི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏྲེ་ཕྲེབས་བསྐོད་

གནང་བར་ས་གནས་ཡུལ་དཔོན་དང་། རྒྱ་དམག ཨ་མདོའི་ར་དམག་སོགས་ནས་

རུ་བསྒིགས་ཀིས་ཆིབས་སྣ་དངས་ཏྲེ་ཧོ་ཆོར་གྲུ་ཁའི་འཁྱག་ཟམ་བརྒྱུད་བཞུགས་

སར་དུ་ཕྲེབས། སོན་དུས་༧གོང་ས་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་སས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀིས་ཕོགས་དྲེར་ཕྲེབས་པའི་ཚེ་བཀུར་སི་དང་རིམ་གོས་མཆོད་པའི་ཡོན་བདག་ཏུ་

གྱུར་པ་ལུང་ཕིན་ཀླུ་སྐབས་ཀི་དཔོན་བརྒྱུད་འཛིན་པ་རྣམས་ནས་སན་ཞིམ་དང་། རྒྱ་

ཇ་སོགས་བཟའ་བ་དང་། བཅའ་བའི་རིགས་རོ་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་དང་། གསོལ་

འབས་དོད་རྒྱ་སྲང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ། ལུག་ཤའི་ཤའོ་ཀྲུ་བཅས་གུས་པ་ཆྲེན་པོས་

བསབས་ཤིང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོས་ཀང་དྲེ་དག་གི་དགྲེ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་

ཕིར་དགྲེས་བཞིན་བདག་གིར་བཞྲེས་ནས་ཡོན་བསོ་ལྲེགས་པར་མཛད། དྲེའི་ཕི་

ཉིན་ཡང་ཀླུ་སྐབས་དཔོན་པོ་ཐབས་ཤྲེས་གཉིས་ཀ་མཇལ་བཅར་གིས་རྲེན་གསོལ་

སོགས་ཕུལ་ཅིང་། ཡབ་མྲེས་ཀི་དུས་སུ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཚངས་དབངས་རྒྱ་

མཚོའི་ཡོན་བདག་ཞུས་ལུགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟ་ངོས་གཉིས་ལ་རིགས་

བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཉག་ཕ་བས་ཡིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ན། སླད་རིགས་མྱུག་ཕོ་མོ་འདོད་པ་

བཞིན་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་སྩལ།

དམག་ལན་ཐང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གནང་ཁར་ལོ་རྒྱ་དཔོན་པོ་དང་། ཨ་ཕ་ཁ་

ཤོག་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས། ཧར་ཆྲེན་ཡང་སྐ་ཞབས་དྲུང་། བྲེ་སྐ་ཞབས་དྲུང་བཅས་

ནས་སྲེར་མཇལ་ཞུས། མཇལ་བིངས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། དྲེ་ནས་ཐུང་

ཡོན་རྲེར་དིན་ཐའི་ར་ཐོག་སོན་འབོར་གིས་འཚམས་ཞུ་ཞུས། སོག་འགྲུལ་བཅོ་ལྔ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྐོར་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་། ཕྲེབས་ལམ་དུ་རབ་རྒྱས་བ་མ་དང་། གསྲེར་ཡིག་བ་མ་

གཉིས་ཆིབས་བསུར་འབོར་ཞིང་། ས་གནས་དམག་མི་རུ་བསྒིགས་ཐོག ཀྲོག་ལང་

མཁར་གི་བང་བརྒྱུད་སྦྱའོ་ཁང་བཞུགས་སར་ལ་ཉྲེ་འགམ་ཆུ་ཡུར་དུ་ཆུ་འགོ་རྒྱུགས་

པ་དང་སྐབས་འཁྲེལ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད། དྲེར་དིན་ཐའི་དང་། ཡུལ་རྡཱ་རིན་གཉིས་

ཀིས་ཞག་ཤས་ལྷིང་བཞུགས་གནང་དགོས་ཨུ་ནན་གིས་ཞུས་ངོར་ཉིན་གཉིས་

བཞུགས།

ཉིན་གཅིག་ཤར་ཕོགས་ནྲེའུ་ཐང་ཞིག་ལ་སྤོ་བསང་དུ་ཕྲེབས། ཉྲེ་སྐོར་རྒྱ་སོའི་

སྲེང་ལྷ་ཁང་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་ཞིག་ལ་གནས་གཟིགས་སུ་བོན་པར་རྒྱ་ལྷ་ཁང་དང་། རྒྱ་

བོད་གཉིས་ཀར་བས་རྲེས་ཆྲེ་བའི་ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུའི་འད་བརན་གཅིག་མཆིས་པར་

ཞིབ་ཏུ་གཟིགས། དྲེའི་སང་ཉིན་སྐུ་འཁོར་ཉུང་བསྡུས་ཀིས་ཀྲོག་ལང་མཁར་ནང་དུ་

ཕྲེབས་ཏྲེ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་གི་སྐུ་

དམར་གདུང་། ཆོས་སྐོང་ཡོངས་རོགས། གྲེ་སར་བཅས་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་བཞི་

དང་། ཤར་ཕོགས་མཉྫུའི་མཁར་ནང་ལྷ་ཁང་ཁག་དྲུག་ལ་ཐུགས་སྨོན་གནས་

གཟིགས་མཛད། དྲེ་དག་གི་ཆ་སོན་སྣྲེ་ཤན་རབ་རྒྱས་བ་མས་ཞུས། ལན་གྲུ་ཙོང་

ཐུའི་ཕྲེབས་བསུ་ཐིང་དཔོན་གཅིག་གིས་ཤིང་འབས་སྲེར་མ་གང་ཕུལ། རྲེན་གསོལ་

འབུལ་མི་མང་རབ་བྱུང་། ཏྲྲེ་ཧོར་ངག་ཚུལ་ལ་ཤམ་བྷ་ལའི་སྨོན་ལམ་གི་ལགས་ལུང་

དང་། མཇལ་བིངས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། ཀླུ་སྐབས་དཔོན་པོ་ནས་སྐབས་

ཞུ་རྲེན་དང་བཅས་པ་འབོར་བའི་བཀའ་ལན་ཤོག་རྒྱ་རབ་རྒྱས་བ་མ་གདོང་སྩལ།

ཀྲོག་ལང་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་དྷའི་ཐུང་གསོལ་ཚའི་སར་ས་གནས་དཔོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དམག་དུ་མ་ཕྲེབས་བསུར་ལྷགས་པས་སྣ་དངས་ཏྲེ་འུང་ཕྲེང་རྲེར་བཞུགས་སར་

བཏྲེག ཕི་ཉིན་ལན་གྲུ་ཙུང་ཐུས་ཡུའུ་རྲེ་བརྒྱུད་ར་ཆུར་གྲུ་རིངས་སུམ་ཅུ་སྐོར་ཡོད་

ལུགས་ཞུས་དོན་དྲེར་དང་པོ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་བོན་རིས་མཛད་ཀང་། 

གོ་བུར་གྲེགས་འཚུབ་ཅིག་ཡོང་བ་ཐུགས་ཀིས་དགོངས་ཏྲེ་བཤོལ་བ་གནང་ནས་

འཁྱག་ཟམ་ཐོག་བོན། དྲེ་ནུབ་ཙོང་ཐུའི་སར་འཚམས་ཞུ་འབུལ་མི་རྒྱ་ཕོགས་ནས་

བཏང་། ཐིང་རྡཱ་ཞིན་དང་དབུ་གུར་འགག་ཏུ་མཇལ་འཕད་བསྐངས། ཞིན་ལ་ལྲེགས་

དར་ནང་མཛོད་ཅིག་སྩལ། དྲེ་ནས་ཤན་ཁྲུས་ལ་གསོལ་ཚ་དང་བཅས་ར་ཆུའི་དར་

ཟམ་ཐོག་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་ཤའུ་ལའུ་ཕྲེང་བཞུགས་སར་དུ་བོན། དྲེའི་ཉྲེ་སྐོར་ན་

རྒྱ་ནག་ཆུ་འདྲེན་འཁོར་ལོ་ཆྲེ་བ་མང་པོ་ར་ཆུའི་ཁར་བཙུགས་འདུག་པར་གཟིགས་

པ་ཡུད་ཙམ་གཡོས། དྲེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་ཆུའུ་ཙཱ་རྔན་ལ་གསོལ་དོ་བཏབ་

པའི་སར་ཙུང་ཐུའི་དམག་དཔོན་དང་། དམག་མི་ཉི་ཤུ་སྐོར་སོན་བསུར་འབོར། དྲེ་

ནས་རིམ་གིས་ཕག་བཏྲེག་པར་ལན་གྲུའི་མཁར་ནས་ལྲེ་དབར་གསུམ་ཙམ་གི་སར་

ཙོང་ཐུའི་ཕྲེབས་བསུའི་དབུ་གུར་དུ་ཕྲེབས་བམས་བཤོལ་ཏྲེ་ཞབས་སྲེགས་སྲེང་

ནས་ཧོན་ཐའི། ཤི་ཐའི། ཉྲེ་ཐའི་བཅས་ལ་ཁ་བཏགས་རྲེ་སྤོད་དང་། བཀའ་མཆིད་

སྩལ། ཙོང་ཐུ་དང་། ཧོན་ཐའི་གཉིས་ནས་ཞལ་སྐྲེམས་གསོལ་ཐང་རྲེ་ཕུལ། རྒྱ་

དཔོན་ཁག་ནས་ཁྲེངས་པ་དོར་ཏྲེ་དད་གུས་ཀི་བང་བན་དང་། ཆིབས་ཞབས་སུ་

བཅར། ལན་གྲུ་ནུབ་ཀི་མཁར་སོ་ནས་ཕྲེབས།

༤༨༽ལན་གྲུར་ཉིན་ཤས་བཞུགས་འཇགས་རིང་ཕོགས་ཉྲེའི་དགོན་སྲེ་ཁག་

ལ་གནས་མཇལ་དུ་ཕྲེབས་རྲེས་ཆིབས་ཐོན་གིས་རྒྱའི་གོང་བརྡལ་མང་ཞིག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བརྒྱུད་པར་དི་བཟང་སོས་ངད་འཐུལ་བའི་ངང་དམངས་དང་དམག་སྣའི་ཚོགས་

ཀིས་ཕྲེབས་བསུའི་རུ་སྒིག་ཚར་དུ་དངར་ཞིང་དགོན་གོང་གི་མི་སྣ་རྣམས་ལ་

འདི་ཕིའི་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་དགའ་སོན་ཅི་དགར་འགྲེད་བཞིན་ཅི་ཤུའི་ཤིན་ཏུ་

ཕྲེབས་པར་བོད་དབུས་ནས་ཀང་འཚམ་ཞུ་འབོར།

ཕུའུ་ཙིའི་འགག་ཏུ་ཞལ་མཇལ་ཞུ་མི་སའི་དྲེག་པ་ལྟར་འདུས་པ་རྣམས་པུས་

མོའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བརྲེན་ཅིང་། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་རང་རང་གི་སྐད་ལུགས་

ཀིས་གསོལ་བ་འདྲེབས་པར་བྲེད། ཙུང་ཐུ་ཡ་མོན་འགག་ཕྲེབས་དུས་འཚམས་དར་

ཕྲེབས་བམས་ནང་དུ་ཕུལུ། ཤར་སོ་སྦྱའོ་ཁང་གི་གཤམ་བོན་པ་དང་། དམག་གི་ཕྲུ་

མ་ཁག་ལྔའི་དཔུང་གི་ཁ་ལོ་པ་དག་དང་། རུ་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ནས་རུ་བཞི་

བསྒིགས་ཀི་སོ་ནས་བང་བན་ཞུས། དྲེ་ནས་རྔ་རོལ་དུང་སོགས་ཀི་སྒ་སྐད་ས་གཞི་

གཡོ་བ་ལྟ་བུ་སྒོག་བཞིན་བཞུགས་སར་དུ་སོན་བསུས་ཤིང་། དབུ་གུར་ནང་དུའང་

དད་གུས་ཀིས་ལྷགས་ནས་རྒྱ་ཕག་ཕུལ། དྲེ་དག་ལ་ཤིང་འབས། བཞྲེས་སྤོ་སོགས་

ཀི་བ་དགའ་བཟང་པོ་དང་། ཐུགས་བག་ཕྲེབས་པའི་གསུང་གྲེང་རྒྱས་པར་སྩལ།

ཙོང་ཐུས་གཙོས་དཔོན་རིགས་མིང་ཆྲེན་བརྒྱད་ནས་དངུལ་དངོས་ཀི་ཕག་

རགས་སམས་མཐོ་བ་ཕུལ་ཐོག་ནས། བཟང་གོས་ཡུག་ཚན་དང་། རྒྱ་དངུལ་སྲང་ལྔ་

བརྒྱ་ཐམ་པ་སོགས་ཕྲེད་ཙམ་བདག་གིར་བཞྲེས་ནས་དྲེ་བིངས་ཕིར་བསློགས་དང་། 

སྐྲེས་ལན་གཟབ་པར་སྩལ། ཙོང་ཐུ་སྲེར་ནས་ཆིབས་ཆྲེན་སྲེ་རག་འགོས་ལྡན་ཆ་

གཅིག་དང་། ཞབས་འབིང་ཐུན་མོང་ལའང་ཕོགས་མཁོའི་རྐྲེན་དུ་བབས་པའི་དངོས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐྲེས་ག་ནོམ་པ་བསབས། ལན་གྲུ་ལྷ་ཁང་དཀོན་གཉྲེར་ཧྭ་ཤང་སྤི་ནས་རྲེན་གསོལ་

ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ། དྲེར་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚོགས་འཁོར་ཡང་མཛད། སོ་

རད་ཐུ་ངག་དབང་ཟྲེར་བའི་གདོང་དཱ་ཁུ་རལ་ཧོང་སོལ་ཨཾ་བན་ནས་ཞུ་ཡིག་དང་། 

ཝ་ནག་གི་པགས་པ་བུབས་བཅས་བསྐུར་བ་ཕག་ཏུ་འབོར། ལན་གྲུ་ལྷོ་རིའི་དགོན་

ཁག་ལ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་གནས་གཟིགས་བསྐངས།

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ལན་གྲུ་ནས་ཆིབས་ཐོན་གནང་། རྒྱའི་དཔོན་ཁག་དང་། 

དམག་སར་ལྔའི་འགོ་དམག་ནས་བང་བན་སོགས་ཕྲེབས་ཉིན་ལྟར་ཞུས་ཏྲེ་རིམ་

གིས་ཤང་སྤིན་དང་། ཅིན་ཅའ་སྤིན། ཆིང་ཁྲུས་ཡིར། ཀན་ཚའོ་ཏན། ཁྲེད་རལོ་གིང་

སོགས་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ཞག་གི་ཕྲེང་བ་མང་པོས་བཅད་དྲེ་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་

ཕྲེབས་ཤིང་། གར་ཕྲེབས་ཀི་སར་ཡང་སྐད་དང་ཆ་ལུགས་མི་མཐུན་པའི་སྐྲེ་བོ་དག་

གིས་དི་ཞིམ་པའི་སོས་དུད་འཐུལ་བ། དབུ་གདུགས་གསྲེར་གི་ཁ་དོག་ཅན་འབུབ་

བ། དར་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་འཕར་བ། དམག་མིའི་རུ་སྒིག་གིས་བསུ་སྐྲེལ་དང་། བང་

བན་ཞུ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་ཞིང་། དྲེ་དག་ལའང་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པའི་

ཐུགས་བསྐྲེད་དང་། བིན་རླབས་ཀི་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་སྩལ་ཏྲེ། དཔའ་ཐིང་ཞྲེས་

པའི་ལུང་ཤུར་རྩྭ་ཆུ་ཤིང་གསུམ་འཛོམ་པ་ཞིག་ལ་ལྷ་ཁང་གཅིག་འདུག་པ་བརྒལ་

ནས་རྒྱང་ཙམ་ཕྲེབས་ཟིན་ཀང་། ཆིབས་ལས་བབས་ཏྲེ་ཞབས་ཐང་མར་ཕིར་ཕྲེབས་

ཀིས་གནས་གཟིགས་མཛད། དྲེར་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་གྲེ་སར་ཆྲེ་ལྲེགས་ཤིག་

འདུག་པ་རིང་ཁུངས་བིན་ཅན་རྲེད་ཅྲེས་ནང་འཁོར་རྣམས་ལ་གསུངས། ལམ་གཞན་

ཞིག་ལ་ཕྲེབས་སྐབས་ཅོ་ནྲེའི་གྲྭ་རིགས་འགའ་ཞིག་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀི་བསི་སངས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཞུས། རྔན་སོ་དིན་ནས་གོས་སྲེར་ཐོག་མཚན་ཡིག་པཎ་འཁྱྲེར་བའི་ར་ཞོན་རྒྱ་མི་

བརྒྱད་འོངས་ཏྲེ་ཆིབས་རགས་གཡས་གཡོན་ནས་མངོན་པར་འདུད་བཞིན་ཕྲེབས་

བསུ་ཞུས། དྲེ་ནས་ཐིང་ཁུག་ཅྲེས་པའི་འཕང་ཟུར་ཞིག་ཏུ་བག་ཕུག་ནང་རྡོ་ལས་གྲུབ་

པའི་བམས་ཆྲེན་དང་སངས་རྒྱས་སོང་སྐུ་སོགས་རང་བོན་གི་སྐུ་བརན་ཁྱད་

འཕགས་སྣ་ཚོགས་བཞུགས་པར་ཡུན་རྡཱ་རིན་དང་། ཞིན་དཔོན་གཉིས་ནས་སྣྲེ་ཤན་

ཞུས་ཏྲེ་གནས་གཟིགས་མཛད། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་བཞུགས་སར་རྒྱག་ལུགས་ཀི་

ཞལ་ཏ་ཞིབ་པར་ཕྲེབས། དྲེའི་ཕི་ཉིན་རྒྱའི་ལོ་གསར་འཁྲེལ་བས་ཡུལ་རྡཱ་རིན་ནས་

ཤིང་འབས་སྣ་འཛོམ་གི་བཞྲེས་པ་དངས། ཕར་ཡང་གདབ་ལན་བཟང་པོ་སྩལ། ཅོ་ནྲེ་

དགོན་གི་མ་ཐག་སྤྲུལ་སྐུ་སོག་ཡུལ་ནས་འོངས་པ་ལན་གྲུར་ཕྲེབས་མཇུག་ཏུ་ཆྲེད་

བཅར་གིས་དངོས་འབུལ་དང་བཅས་མཇལ་ཁ་ཞུས།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉིས་བརྲེགས་ཀི་ཕི་མའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཕྲེབས་སྐྲེལ་

མང་པོ་དང་ཆབས་ཅིག་གཡང་ཀྲའོ་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། དྲེའི་ཕི་ཉིན་བིང་གྲུའུ་

ཞྲེས་པའི་ཤར་ཕོགས་གྲེ་སར་དང་། གཤིན་རྲེ་ལྷ་ཁང་སོ་སོར་གནས་གཟིགས་དང་། 

དྲེ་ནས་ཉིན་བཞི་འདས་པ་སན་ཤི་ཞུམ་ཕུའུ་ཞྲེས་པའི་མཁར་ཆྲེན་དང་ཉྲེ་བའི་སར་

ཁང་པ་སྤུས་ལྲེགས་སོ་ཕི་ནང་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་ཅིག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ན། དཔོན་

རིགས་མང་པོ་ནས་བང་བན་དང་། མཇལ་ཁ་ཞུས། ཐང་ཝང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བང་གི་

མཁར་ནང་བཞུགས་སར་བཏབ་སྲེ་བཞུགས། འདི་ཉིན་ཕྲེབས་རྡོག་ཐོན་པ་ནས་

བཟུང་བསྲེར་བུའི་རྒྱུ་བ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པའི་གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་འཇམ་ཞིང་། 

ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཐམས་ཅད་འཇའ་སྤིན་མཆོད་རས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་མང་པོས་ཁྲེངས་



  67  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པའི་མཚན་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་ཀུན་གི་མཐུན་སྣང་དུ་མངོན་པ་བྱུང་ངོ༌། །

ཞུན་ཧུའུ་སྲེར་དང་། དཔོན་རིགས་བིངས་ནས་ཤིང་འབས་རོ་མངར་ཞིང་། ཁ་

དོག་ལྲེགས་པ་དུ་མ་ཞལ་ཚུས་ཀི་ཚུལ་དུ་དངས། ཧོན་ཐའི་ནས་བཞུགས་ཞག་

འགའ་ཞིག་ལྷིང་བཞུགས་ཡོད་པ་ཞྲེས་གསོལ་བ་བཏབ། གོརྵ་རྲེན་འབུལ་སག་དར་

ངོ་གཡོག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏྲེ་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་ཉྲེ་སྐོར་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་

ཞབས་བཅགས་གནས་གཟིགས་མཛད། སན་ཤི་རྡཱའོ་ཐའི་ངོ་གཡོག་གསུམ་ནས་

ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། གོརྵ་ཀ་ཅི་ངོ་མ་གཟུགས་གཞི་མི་བདྲེ་བས་མྱུར་

དག་གི་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་དང་། གནོད་སྲུང་གདུགས་

དཀར་འཁོར་ལོ་སྩལ། སོག་ཆས་ན་བཟའ་རྒྱ་སྨུག་ཅིག་གསོལ་ཏྲེ་ཞབས་ཐང་མར་

གྲེ་སར་ལྷ་ཁང་སོགས་སུ་སླར་ཡང་གནས་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་བསྐངས། ཉིན་གཅིག་

མཁར་གི་ཤར་སོའི་ཕིར་ས་ཤན་ལྷ་ཁང་གི་ཧྭ་ཤང་དགོན་པར་ཕྲེབས། དྲེའི་ཧྭ་ཤང་

རྣམས་ལོ་ན་མཐོ་ཡང་། ཨག་ཚོམ་རིང་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་ཁོ་ནར་འདུག་པས་

ས་ཤན་ངོ་མ་དང་ཁྱད་མི་འདུག་ཅྲེས་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་རིམ་གིས་ཕགས་བཏྲེག་སྲེ་

ལན་ཐུང་མཁར་ནང་བརྒྱུད་ཆབ་ཚན་ཁར་གོང་མའི་ཕོ་བང་དུ་བོན། དཔོན་རིགས་

ཁག་ནས་བང་བན་ཞུས་ཤིང་། སྨན་ཆབ་ཀི་འཕོད་བཞྲེས་ལན་འགའ་མཛད། རྡཱའོ་

ཐའི་དཔོན་ཆྲེ་ཆུང་གཉིས་ནས་སན་ཤིར་གདན་ཞུའི་མཇལ་དར་ཕུལ།

སྐབས་ཤིག་ཆབ་བཞྲེས་གྲུབ་འཕལ་རྒྱབ་རིའི་རྲེར་ཞབས་ཐང་དུ་ཕྲེབས་ནས་

ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་གནས་གཟིགས་དང་། སྐུ་ཀླུང་དར་འཕྲེང་དབང་གཞུའི་ཁ་དོག་ལ་

འགན་པ་མང་དུ་འཛུགས་པ་གནང་། ལྷ་ཁང་བར་པའི་སོ་འགམ་དུ་ཅོང་ཞི་ཆྲེ་བ་ཞིག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ས་ལ་ལྷུངས་འདུག་པར་ཡར་ལ་སློངས་ཤིག་ཅྲེས་བཀའ་ཕྲེབས་པ་བཞིན་མི་དྲུག་

བདུན་ཞིག་གིས་ལག་རུབ་བརྒྱབ་སྲེ་བསླངས་ཀང་སྒུལ་ཙམ་ལས་མ་ཐུབ་པའི་ཚེ། 

འོ་ན་མར་ལམ་ཅིས་ཀང་སློངས་ཞྲེས་ཕྲེབས་པ་ལྟར་མི་གངས་གོང་གིས་བསླངས་

པར་སར་དང་མི་འད་བའི་ལས་སླ་བས་བདྲེ་བག་ཏུ་ལྷོངས་ཏྲེ་ཕོགས་བཞིར་རྡོའི་

གཏུན་གིས་བརྡུངས་པས་སྐད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཐོན་པ་སོགས་ཡ་མཚན་ཁྱད་པར་

ཅན་བྱུང་ངོ༌། །

དྲེ་ཉིན་གཟིམས་ཆུང་འགག་ཏུ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པའི་བསང་དུད་ཉིན་ཁོར་མར་

འཐུལ་ཞིང་། ཕོ་བང་ནང་གི་ཤིང་སོང་ཆྲེ་བའི་རྲེར་དར་ལྕོག་ཆྲེ་བ་ཞིག་ཀང་

འཛུགས་པར་མཛད། ཆབ་ཚན་གོང་འོག་ལ་སྐུ་འཁོར་ཚང་མས་གོ་བབས་དང་

མཐུན་པའི་འཕོད་བསྲེན་ཡང་ཡང་བསྐངས་པས་ལམ་གི་ངལ་དུབ་མཐའ་དག་ལྷག་

མྲེད་དུ་སངས་ནས་ཀུན་ཀང་ཁྱམས་ཀི་ཟོ་མདོག་ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ་བརྡལ་བ་

ལྟར་ཤིན་ཏུ་བདྲེ་བར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཞི་དག་གི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་མང་པོ་དང་བཅས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ནས་

ལམ་ཁར་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ལ་གནས་

གཟིགས་གནང་། ཧོ་ཀྲུའུ་ཞྲེས་པའི་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས་པ་ན། རྒྱ་ཕོགས་དཔོན་

ཁག་དང་། སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ། བོད་ཀི་དཔོན་རིགས་སོགས་

ནས་ཉིན་ལྟར་བང་བན་གི་བསི་སངས་ཞུས། འོ་ཁྲུས་ནས་ཚ་ལམ་གཅིག་བརྒལ་བ་

ན། བག་རི་མཐོ་བ་ཁ་བང་ལྟའི་འོག་ཏུ་རྡོག་སི་ཞྲེས་པའི་དགོན་པར་ཡུལ་རྡཱ་རིན་

ནས་སྣྲེ་ཤན་ཞུས་ཏྲེ་ཕྲེབས། ཕག་མཚན་རྣམས་དང་། ར་དམག་གི་ཕྲེབས་བསུ་སོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལ་བཅར། ཉྲེ་འགམ་དུ་ཁང་ཤི་དང་། ཐང་ཝང་རྒྱལ་པོས་དབུས་གནམ་བསྐོས་གོང་

མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པའི་མཚན་ཡིག་བཞུགས་པའི་ཕོ་བང་ཆྲེ་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ། སོ་

རིམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པ། ཁྲུས་ཀི་རིང་བུ་དང་། རྡོའི་ཟམ་པ་རི་མོས་ས་བ། མྲེ་ཏོག་སྣ་

ཚོགས་སྐྲེ་རུང་བ། གནས་ཀི་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དྲེར་སྐུ་

འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་བོན་ནས་རྲེ་ཞིག་བག་ཕྲེབས་པར་བཞུགས།

ཡུལ་དྲེའི་ལྷོར་བག་རི་མཐོ་བའི་རྲེར་རྫུ་འཕྲུལ་གི་དགོན་པ་ཞྲེས་བ་བ་འགོ་

ལམ་ལྕགས་ཐག་ལ་བརྲེན་དགོས་པ་རྡོག་སིའི་སྒྲུབ་གནས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། 

དྲེར་རྡོག་སི་གྲུབ་ཐོབ་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁར་འཕུར་ནུས་པ། ལོ་གངས་ཉིས་

བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ལོན་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་འདུག་ཀང་། དྲེ་སྐབས་རི་དྲེའི་ཁོ་ར་ཁོར་

ཡུག་ཁ་བ་མཐུག་པོས་བསྐོར་ནས་མིའི་འགོ་བ་དག་རང་དགའ་རྒྱུ་བའི་ལམ་མྲེད་

པས་ཞབས་འཆག་གནང་མ་ཐུབ་ཅིང་། འདུལ་བ་མཁན་པོར་རྒྱ་མི་རྣམས་ཀིས་རྡོག་

སི་སྒྲུབ་པ་པོ་དྲེ་དག་བར་སྣང་ལ་བ་ལྟར་སྤོད་པས་འཕགས་པ་ལག་ན་པདོ་མིའི་

རྣམ་པར་རོལ་བའི་ཞལ་ལྟ་བར་འོང་རིགས་ན། སླྲེབས་བྱུང་ངམ་མ་བྱུང་ཞྲེས་དིས་

འདུག་པར། མཁན་པོ་ན་རྲེ་དྲེ་དག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་

ཅུང་ཟད་མངའ་བརྲེས་ཀང་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་མ་ཐོབ་པས་ལན་ནམ། གང་ལྟར་

འཇིག་རྲེན་གི་རྣམ་པར་འདྲེན་པའི་དགྲེས་ཞལ་མངོན་དུ་ལྟ་བའི་དན་པ་ནི་མ་རྲེད་

དོ། །ཞྲེས་ལན་བཏབ།

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་བསུ་སྐྲེལ་དཔོན་དམག་དུ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་བོན་

ཏན་བརྒྱུད་དུང་དཀོན་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། དྲེར་ཆུ་ཀླུང་ཆྲེན་པོ་ཁ་ཞྲེང་ལ་ལྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དབར་བཅུ་ཡོད་པ་རྔམས་ཤིང་ཟིལ་མི་བཟོད་པ་ཞིག་བརྒལ་དགོས་པ་ལ་སྤིར་གྲུ་

རིངས་ཆྲེ་ཆུང་ལྔ་བཅུ་སྐོར་མཆིས་པ་དང་། དྲེའི་ནང་ན་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་ཕྲེབས་གྲུ་

རྒྱ་ཁང་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པར་ཡུལ་དཔོན་རྡའོ་ཐལ་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཀིས་ཉམས་

བཟོ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས། རྣམ་གྲྭ་རྣམས་ནས་དག་བྲེད་ཁྲུས་ཀི་ཆོ་ག་གིབ་དང་མི་

གཙང་བ་མཐའ་དག་གིས་དབྲེན་པར་བས་པ་ལ་ཞུགས་ནས་སོན་འཁོར་ཚང་མ་ཆུ་

བོའི་ཕ་རོལ་དུ་བདྲེ་བར་བོན། གྲུ་པ་རྣམས་བ་དགས་ཚིམ་པར་མཛད། དྲེ་ན་ཡང་

སིང་གི་དཔུང་གི་ཁ་ལོ་པ་དག་དང་། ར་དམག་བཅུ་ཕག་བཞི། རང་དམག་བཅུ་ཕག་

བརྒྱད་བཅས་ཀིས་ཕྲེབས་བསུ་རུ་སྒིག་ཞུས། ར་དམག་གིས་ཆིབས་རགས་གཡས་

གཡོན་དང་། རང་དམག་རྣམས་ཀིས་ཕྲེབས་བམས་ཀི་ཉྲེ་ལོགས་བརྲེན་བཞིན་པར་

བཞུགས་སར་དུ་གདན་དངས་ནས་ལྕགས་རིའི་སོ་སྲུང་དང་། ཐུན་པ་སོགས་ཀི་སྲི་

ཞུ་བ་ལྷག་བསྒྲུབས། གཡོན་ཀྲུའུ་ཧུ་དང་། ཞིན་གཉིས་ནས་ཕྲེབས་ལམ་ཁར་བང་

བན་ཞུས། བུད་ཁྲུས་ཞྲེས་པར་གསོལ་ཚྭ་མཛད་ཡུལ་རས་སྲེར་པོའི་གཟིམས་ཆུང་

རྒྱ་ཁང་གཟུགས་དང་། གསོལ་ཐབ་ནང་མ་ཁང་རས་ལང་སྲེའི་གུར་ཆྲེ་བ་རྲེ་སོགས་

ག་སྒིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས།

དྲེ་ནས་ཡང་དར་ཆ་སྲེར་པོ་དང་། ཉི་ཟླས་མཚོན་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཕར་

བ། དཔུང་གི་རུ་སྒིག་སོགས་ཕྲེབས་བསུའི་བཀོད་པ་མང་པོས་སོན་བསུས་ཏྲེ་

གཡོན་ཀྲུའུ་ཞིན་དུ་ཕྲེབས། ཡུལ་དྲེ་གྲེ་སར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་ཡིན་

ཞྲེས་གྲེང་། ཞིན་དང་། ཤི་ཐའི་གཉིས་ནས་དད་མཇལ་ཞུས་པར་གནང་ཆ་སྩལ། 

གཡོན་ཀྲུའུ་ཧུ་ནས་ཉིན་ཞག་དྲུག་གི་བར་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་ཆོག་པ་ཞུས། དྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ནས་སན་ཆའོ་ཞྲེས་པར་བོན། ཀུན་མན་ཐའི་ཐུའི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་ཏུང་ཕུ་ཤང་གི་ར་

དམག་བརྒྱད་དབའ་ཐིང་ནས་རི་བོ་རྲེ་ལྔ་བར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅར་ནས་ཁོ་པ་ཚོ་ན་རྲེ། 

བོད་དམག་རྣམས་ནས་དུང་བརྡ་གཏོང་ལུགས་མི་ཤྲེས་པ་དང་། འདི་ཕོགས་ས་ཆ་

རྒྱ་ཆྲེ་ཞིང་། འཕྲུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་དམག་མི་མང་པོའི་འདུ་གནས་ལ་སོང་

སབས། ཕན་ཚོ་ཡང་ངོ་ཚ་བ་ཞིག་འདུག་པས། སློབ་སྦྱོང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྲེས་ཞུས་པ་

ན། དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་བའོ་ཞྲེས་ཞལ་གིས་བཞྲེས་ཏྲེ་རུ་དཔོན་ཞལ་ངོ་གཉིས་ལ་མཐིལ་

ཕིན་པ་སྦྱོང་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་ཞིབ་པར་སྩལ།

ཅི་ཤུའི་ཞིན་ན་བོད་ལུགས་ཀི་དགུང་གསར་འཁྲེལ་བས་ག་སྒིག་ཞུ་བར་

མགོན་འཇམ་དབངས་རོང་བདའ་མཛད། དྲེ་ནས་ལམ་བར་དཔོན་དམངས་རྣམས་

ནས་བསུ་སྐྲེལ་དང་། བཞུགས་ཡུལ་ཕྲེབས་སྒིག་སོགས་ཉིན་རྲེ་ལས་ཉིན་རྲེ་གཅིག་

ལས་གཅིག་གཟབ་ཀི་སྲི་ཞུ་རད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྲེ་བོ་མང་པོའི་ལྲེགས་

ཚོགས་སྲེལ་ཞིང་མཐོང་གོལ་གི་དགའ་སོན་ཅི་དགར་འགྲེད་བཞིན་དུ་རིམ་གིས་

ཕག་བཏྲེག ཁྱད་པར་ལིང་ཧུན་ཞིན་ནས་གསོལ་ཚར་ཕྲེབས་གདོང་། ས་ཐག་རིང་

པོའི་ལམ་ནས་སྨྱུག་སྦྱར་གི་སྒོམ་སྐོར་དང་། རས་སྲེར་གི་ཁུ་རལ་དབུ་གུར་སྲེར་པོ་

རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པ་སོགས་ཕྲེབས་ག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞུས། དྲེའི་མཁར་

ནང་བརྒྱུད་འུང་ཐུང་ཞིན་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས་སྐབས་མི་མང་གི་ཁོད་དུ་ཕི་གིང་

མི་གསུམ་འདུག་པ་ནས་ཀང་རྲེ་བ་མ་འདིའི་གཟི་བིན་མ་བཟོད་པར་ཞྭ་ཕབ་ཀིས་

གུས་འདུད་དབང་མྲེད་དུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་འདུག

བལོ་ཁིན་ཞིན་དུའང་བཞུགས་ཡུལ་ཐུགས་ཀི་རྲེས་སུ་མཐུན་པ་ཉམས་དགའ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བདྲེ་ལྲེགས་དང་ལྡན་པ་བྱུང་ཞིང་། དྲེར་མཚན་ཞབས་མཁན་ཆྲེས་གཏོང་གནང་

མཛད་པ་དགྲེ་བཤྲེས་དང་། ཐུབ་བསན་ནམ་མཁའ་ཞྲེས་པ་གཉིས་པི་ཅིང་བརྒྱུད་

ཞག་བཅུ་གསུམ་བས་ཏྲེ་འབོར་པས་ཞུ་ཡིག་དང་འབུལ་རྲེན་དངོས་གཙང་བ་མང་

པོ་སྐུ་མདུན་དུ་བསར་བར་ཇ་གལ་དང་། དགྲེས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག་སྩལ། 

ཐའི་ཡང་སྲིང་ཞུན་ཧུའུ། ཤིང་རྔན་ཞུན་ཧུའུ། རྒྱ་དཔོན་ཁག་དུ་མ་ཅི་བུའི་ཞིན་

བཅས་ནས་ཤིང་འབས་སྣྲེ་འཛོམ་གི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས་སོ། །

༤༩༽ས་སྤྲེལ་གནམ་ལོའི་དགྲེས་མཆོད་རྲེས་ཅི་ཤུའི་ཤིན་ནས་སྐད་དང་ཆ་

ལུགས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ལོངས་མང་པོའི་ཕྲེབས་སྒིག་གི་དཔལ་འབོར་རྒྱ་ཆྲེན་

ལ་ཅི་བདྲེར་རོལ་བཞིན་ཞལ་མཇལ་གི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་ངང་རྲེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀི་གནས་རི་བོ་རྲེ་ལྔའི་ཕོགས་སུ་བྲེལ་སབས་ཀིས་ཕྲེབས་ཏྲེ་

དྲེར་བཞུགས་གདན་འཇགས་པར་བོད་རྒྱ་མན་སོག་གི་ཞི་དག་མི་སྣ་སོགས་

ཕོགས་འདུས་དད་ལྡན་ཁི་སོང་གིས་གུད་མཆོད་ཞུས་པར་རྲེས་འཛིན་སྨར།

(༣༨ ཉ་༢། ༦༠ འ་༡༡) དགུང་གངས་སོ་གསུམ་དུ་ཕྲེབས་པ་ས་སྤྲེ་གནམ་ལོ་

གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་མའི་དུས་དགྲེ་བར་བཞུགས་སར་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཐུགས་དམ་

ཉམས་བཞྲེས་གྲུབ་བསྟུན། མྲེ་ཧོའི་ནང་དུ་རྣམ་གྲྭ་དང་ལྷན་དུ་ཚེས་གཏོར་དང་། 

ཚོམས་ཆྲེན་དུ་མི་སྣ་མང་པོས་མདུན་བདར་ཏྲེ་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་སྐུ་

འབུམ་དུ་བཞུགས་དུས་ལྟར་སར་སྲོལ་རིམ་པ་ཉམས་མྲེད་རྒྱས་པར་བསྐངས།

ཚེས་ལྔ་ཉིན་དྲེ་ནས་ཆིབས་ཐོན་ཐོག ཕིང་གཡུའུ་ཞིན་སོགས་ཡུལ་ལོངས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མང་པོར་ཕྲེབས་སྒིག་གི་དཔལ་འབོར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ལ་ཅི་བདྲེར་རོལ་བཞིན་སྐྲེ་བོ་མང་

པོར་ཞལ་མཇལ་གི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད་ཅིང་། ཕྲེབས་ལམ་དུ་པི་ཅིང་ས་ཡྲེར་

མཁན་པོ་བོ་བསན་དང་། པི་ཅིང་ཐུང་སི་སྦཱ་ཀྲང་ཧུའི་ངོ་གཡོག་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་

མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་། པུས་འཛུགས་ཞུས། ཞུས་ཀྲུའི་ཞིན་ཡང་ཆིབས་བསུར་

འབོར། ཞུས་ཀྲུའི་བཞུགས་སར་དུ་ས་ཡྲེར་མཁན་པོ་ཅན་ནས་པི་ཅིང་དུ་གསར་

བསྐྲུན་ཕྲེབས་བམས་སྲེར་པོ་གསྲེར་ལང་བརྡུངས་ཀི་དབུ་ཏོག་དང་། སོང་སྐུད་སྲེར་

པོའི་དྲྭ་ཕྲེད་ཀིས་སྤས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། དཀར་ཡོལ་གི་བུམ་པ་མྲེ་ཏོག་རིས་

དང་ལྡན་པ་ཆ། དཔྲལ་གཡུ་མའི་ཕྲེབས་བམས་པའི་གོས། ཞྭ་མོ་སོགས་ཙི་ནའི་སྤད་

པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དུ་མ་སྤན་ལམ་དུ་བསར་བས་ཐུགས་དགྲེས་པའི་མཆོད་སྤིན་

བ་ན་མྲེད་པར་གྱུར་ཅིང་། ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་བཀའ་འཚམས་སོགས་རྒྱས་པར་

གནང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཕྲེབས་སྐྲེལ་ཕྲེབས་བསུ་དུ་མ་དང་བཅས་ཤའོ་སོན་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གིས་གསོལ་དོ་བཏབ་པར་རས་སྲེར་གི་རྒྱལ་སོ་ཕི་ནང་གསུམ་དང་སོ་

འཕོར། ལྕགས་རི། དབུ་གུར་རྒྱ་ཁང་སོགས་བཞུགས་བསྒིགས་གཟབ་གཤོམ་ཞུས་

འདུག དྲེ་ནས་ཕྲེབས་བམས་གསར་པར་བཞུགས་ནས་རིམ་གིས་ཕག་བཏྲེག་པར་

ཕྲེབས་ལམ་དུ་ཨུ་ཐའི་ཛ་སག་དང་། དགོན་ཁག་གི་ཏཱ་བ་མ། ལས་སྣྲེ་སོགས་ནས་

ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་པུས་འཛུགས་ཞུས། དྲེ་མ་ཁད་ནས་མྲེ་སྒོགས་

འཁོར་ལོ་ཅན་དང་དར་ཆ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས། ཉི་ཟླ་སོགས་ཕག་མཚན་དང་། རུ་

མཚོན་གི་རྣམ་གངས་དུ་མ་འཛིན་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པའི་རུ་

བསྒིགས་དང་། འབུད་དཀྲོལ་རྡུང་རྒྱུད་ཀི་རོལ་དབངས་ས་གཞི་སྲེར་བ་ཙམ་གི་ཡོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལང་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བས་སོན་བསུས་ཏྲེ་ཐ་ཡང་ཧུའི་ཐབ་བསུའི་རས་སྲེར་དབུ་གུར་

ཞབས་སྲེགས་ཁར་བོན། དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀིས་བང་བན་ཞུས། ཞུན་ཧུའུ་སྐུ་

མདུན་དུ་བཅར་ཏྲེ་མཇལ་དར་དང་གསོལ་ཐང་ཕུལ། སླར་ཡང་རྒྱའི་རྲེ་བོ་དག་གིས་

བང་བན་དང་། དར་འཕར། གིམ་ཤིང་གི་བྲེ་བག་དུ་མ་འཁོལ་བ་དང་བཅས་ཐའི་ཡང་

སིའི་བཞུགས་སར་དུ་གདན་དངས། དཔོན་རིགས་སྤི་དང་། ཞུན་ཧུའུ་ནས་དད་

འདུན་ཆྲེན་པོས་ནང་བཅར་མཇལ་ཕག་ཕུལ་ཏྲེ་ཉིན་ཤས་བཅའ་བཞུགས་ཡོད་པ་

ཞྲེས་ཞུས་དོན་ཉིན་བཞི་བཞུགས་པར་ཞལ་གིས་བཞྲེས། ཧོན་ཐའི། སྤིན་ཐའི། རི་རྲེ་

རྡའོ་ཐའི། ཤོ་ཐའི། ཉྲེ་ཐའི། དམག་དཔོན་ཧིན་ཀྲི། རི་རྲེའི་ཧུའུ་དང་། ཨུ་ཐའི་ཛ་སག 

།ཐུང་སི་སྤཱ་ཀྲང་ཧུའི་སོགས་ནས་ཀང་མཇལ་དར་ཕུལ། ཤིང་རྔན་ཕྲེབས་སྐྲེལ་བ་

ཞུའི་རྡོ་ཐའི། ཞུའི་ལོ་ཡྲེར་ཐུན་མོང་ནས་ཀུ་ཐུང་ཁྲུང་ཁྲུང་ཆ་དང་། སོས་ཕོར་སོགས་

རིན་པོ་ཆྲེ་དང་ཤྲེལ་སྤད། བཟའ་བཅའི་རིགས་མང་པོ་བཅས་ཕག་སྐྲེས་སམས་མཐོ་

བ་ཕུལ། ཐའི་ཡང་ཞུན་ཧུའུ། ཧོན་ཐའི། ཉྲེ་ཐའི། ཤོ་ཐའི། རྡའོ་ཐའི་བཅས་ནས་ལྲེགས་

འབུལ་དངུལ་དངོས་སྣ་ཚོགས་པ་ཕུལ་བ་ནས་ཕྲེད་ཙམ་བདག་གིར་བཞྲེས། ཕྲེབས་

བསུ་ར་རང་འདྲེས་པ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་སྤིར་གསོལ་རས་དངུལ་སྲང་བརྒྱ་ཐམ་པ་

སྩལ། ས་ཡྲེར་མཁན་ཆུང་ལྕགས་ལམ་ཐོག་པི་ཅིང་ལ་བསྐོད་རྒྱུའི་ཐོན་ཕག་ཞུས། 

ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དྲེ་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བར་དཔོན་ཁག་དང་། ཕི་ཆས་དམག་

མི་བརྒྱ་ཕག་སུམ་ཅུ་སྐོར་ནས་མྲེ་མདའ་དང་གི། མྲེ་སྒོགས། རྔ་དུང་རྒྱ་གིང་སོགས་

ཐོགས་ཏྲེ་འགོ་བྲེད་དང་བཅས་པར་མཚམས་སོ་སོར་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསད་དྲེ་

བང་བན་ཞུས། དྲེ་ནས་མཁར་གི་ནང་བརྒྱུད་ཕྲེབས་པར་ཕུའུ་ཙི་སོ་སོའི་འགག་ཏུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དི་སོས་དང་། ལཱ། མྲེ་ཏོག་སོགས་རྒྱ་ལུགས་ཀི་མཆོད་པ་མཐའ་ལས་འདས་པ་

བཤམས་འདུག ཤར་སོའི་ཕི་རོལ་བཤུལ་ཐག་རིང་པོའི་ལམ་དུའང་ར་དམག་དང་། 

རང་དམག ཕག་མཚན་སོགས་ཀིས་སོན་བསུས་ཏྲེ་ཡང་ཆུའི་དབྲེན་ལ་སྤན་དངས། 

དྲེར་གསོལ་ཚ་ལས་མ་འཁྲེལ་ཡང་བཞུགས་ཞག་ལྟ་བུའི་ཕྲེབས་བསྒིགས་ཞུས། 

ཁལ་ཁ་སན་ནོ་ཡོན་གི་འཚམས་འབུལ་སོག་པོ་ལྷག་པ་དང་། ཁྱཱ་གཉིས་ནས་མཇལ་

རྲེན་ཕུལ་ཏྲེ་པི་ཅིང་དུ་ཐོན།

དྲེ་ནས་སན་ཧོའ་ོཏན་དང་། ཤིན་ཀྲུའི། ཕིན་དིན། ཀའོ་ཞན། རྡའི་ཀྲུའི་ཡང་མིན་

ཧ། འར་ཧི་ལི། འོ་ཁའོ་དིན་བཅས་པར་རིམ་གིས་བཞུགས་སར་བཏྲེག འདི་ཉིན་ན་

བུན་གིས་ཕོགས་ཀུན་ཡོལ་བ་བྲེས་པ་ལྟར་ཁྱབ་པས་ཉི་ལྷགས་ཀི་རྲེག་པ་ཟིལ་

གིས་ནོན་ཅིང་། བཞུགས་སར་ཞབས་ཧད་དགོན་པར་ཕྲེབས་འཕལ་ཁུག་རྣ་རྣམས་

རང་སར་ཞི་ནས་ནམ་མཁའི་ཕོགས་མཐའ་དག་ཏུ་འཇའ་སྤིན་མཆོད་རས་ཀི་

དབིབས་ལྟ་བུ་མང་པོ་འཁིགས་པ་ལས་སྦྲང་ཆར་ཟིམ་བུའི་རྒྱུན་བབས་པ་སོགས་

གནམ་གཤིས་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་བྱུང་བས་དྲེར་འཁོད་ཚང་མ་ཡ་མཚན་དང་ངོ་མཚར་

ཆྲེ་བར་གྱུར་ཏྲེ་དད་མོས་ལྡོག་ཏུ་མྲེད་པ་ཐོབ་བོ། །

དྲེའི་ཉྲེ་འགམ་ཤ་ཁས་སུ་མ་ཞྲེས་པའི་ལྷ་ཁང་དུ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་

བོན་ནས་རྲེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་གར་ནས་བོན་སྐབས་ཀི་ཞབས་ཕགས་མཐིལ་

དང་། གནས་བརན་བཅུ་དྲུག དགྲེ་བསྲེན་དྷར་ཏཱ་ལའི་འཁོར་སག་གི་ཤུན་པ་འཁྲུལ་

མྲེད། པཎིཏ་ཞབས་པུས་བསྙུན་པའི་འད་སྐུ་སོགས་རྲེན་གསུམ་མང་དུ་བཞུགས་

པར་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་གནང་། དྲེ་དང་མི་རིང་བར་བག་རི་མཐོན་པོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཞིག་འདུག་པའི་རྲེར་ཆྲེད་ཀིས་བོན་ནས་བག་ཕྲེབས་སྤོ་ཉམས་ཆྲེ་ཆྲེ་མཛད་པས་

གཟིགས་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་གོར་མ་ཆག །ཨོར་ཏུ་སུ་སོག་པོ་འགའ་

ཞིག་ལ་མཇལ་ཁ་ཡང་སྩལ། དྲེ་ནས་རིམ་གིས་བོན་པར་ཞུས་ཧི་ཡན་དུ་སོ་རད་ཐུ་

རྣམ་དག་ནོ་ཡོན་ཅན་དང་། བཀའ་འགྱུར་སོ་མའི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ། ཚ་ལམ་

གཅིག་འདས་པ་ན་སྲེར་བྲེས་སན་མཁན་པོ་དང་། སོང་འཁོར་ཕག་མཛོད། རི་རྲེ་

དགོན་ཁག་གི་ཏཱ་བ་མ་སོགས་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཞིང་པུས་

འཛུགས་ཞུས། ག་ཡུ་ཚུན་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས་སྐབས་དགའ་ལྡན་དགྲེ་བཤྲེས་

བོ་བཟང་རྣམ་གོལ་པི་ཅིང་དང་། ཇན་ཧང་ནས་ཕིར་འཁོར་གིས་མཇལ་ཕག་དང་། 

རྒྱ་ཕོགས་ཀི་གནས་ལུགས་ཞིབ་ཏུ་གསོལ། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་མཆོད་རྲེན་ལང་

གུ་ཞྲེས་པའི་ལ་ཆྲེན་བརྒྱུད་གོ་གིང་སྲེར་ཕྲེབས་པ་ན་དབུ་ཐའི་ཞན་དང་། ཧི་དྷ་སིའི་

ཧྭ་ཤང་བཅུ་ཕག་གཅིག་ཆིབས་བསུར་ལྷགས། དྲེ་ནས་ཅུང་ཟད་བོན་པར་ཧྭ་ཤང་

དགོན་ཁག་བཅོ་ལྔ་སོ་སོའི་བ་གྲྭ་མང་པོ་ནས་ཕྲེབས་བསུ་བང་བན་ཐོག་སྲེར་སྦྲྲེངས་

དང་། རོལ་དབངས་སྣ་ཚོགས་པ་འཁོལ་བཞིན་རི་རྲེ་ཛ་སག་གི་ཕྲེབས་བསུའི་དབུ་

གུར་དུ་ཕག་ཕྲེབས་འཕལ་ཛ་སག་དང་། བ་མ་སྤི། ཁང་ཁྲུ་སོགས་མང་པོ་ནས་

མཇལ་དར་དང་། མཎལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན། གསོལ་འབས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་

བཅས་ཕུལ་ཞིང་། བཞུགས་གལ་བཀའ་འཚམས་རྒྱས་པར་མཛད།

འཕགས་ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་གསང་བ་ཐུགས་ཀི་ཀོང་དུ་གཞན་དོན་ལ་

དམིགས་པའི་དགོངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕི་རུ་ལྷ་དང་བ་མའི་ཡྲེ་

ཤྲེས་ཀི་སྐུ་ཞི་དང་ཁོ་བོའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་དག་པའི་གཟིགས་ངོར་མངོན་སུམ་དུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཤར་བ་སོགས་ཀི་ཚེ་ཐུན་མོང་སྐྲེ་འགོའི་སྣང་ངོར་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་མཚན་མ་

ངོ་མཚར་ཅན་འབྱུང་བ་རྲེན་འབྲེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་གཤིས། དྲེ་ཉིན་ཡང་། (༤༠ ཉ་

༦། ༦༤ ཐ་༨) རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྒྱུ་མའི་གར་གིས་རོལ་བའི་གནས་

མཆོག་ལྷུན་པོ་རྲེ་ལྔར་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོ་དང་། རྲེ་བཙུན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

གཉིས་མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་འཁོར་གདན་འཛོམ་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཆོས་ཀི་

བགོ་བ་མཛད་པ་སོགས་སང་བ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རོལ་གར་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པར་དགྲེས་དགུར་རྲེན་རྒྱུར་དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཆྲེད་དུ་

བཤམས་པ་བཞིན་དུ་དཔལ་ནག་པོ་ཆྲེན་པོའི་བ་རིའི་ཐད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་

ལ་ཐྲེམ་སྐས་དང་། སྲེངྒྲེའི་གཟུགས་ལྟ་བུའི་འཇའ་སྤིན་ཡ་མཚན་པ་དང་། དྲེ་ལས་

འཕོས་པའི་སྣྲེར་མཆོད་ལྷ་དཔག་ཏུ་མྲེད་བ་གངས་སུ་བསྒིགས་པ་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀི་

ཚུལ་དུ་བས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་སྤིན་དང་འཇའ་འོད་ཀི་བཀོད་པ་ཡིད་འཕོག་པ་དུ་མ་

རྒྱ་བོད་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་གི་མིག་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་བསོན་མྲེད་དུ་སྣང་བས་ཐམས་

ཅད་ངོ་མཚར་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་ཨ་ལ་ལ་ཞྲེས་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་ཅི་ཡང་སྒོག་

ཅིང་། དྲེ་སོན་བསྲེར་བུའི་རྒྱུ་བ་ཆ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པ་ལ། ཕྲེབས་བམས་ལས་བཤོལ་

མ་ཐག་ཏུ་གོ་བུར་རླུང་འཚུབ་ཅིག་ལངས་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཁད་རང་ཞིར་གྱུར་པ་ཡང་གནས་

ཀི་སྲུང་མ་དག་ཕྲེབས་བསུར་འོངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་གོར་མ་ཆག་གོ །

སླར་ཡང་དགོན་ཁག་གིས་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། རི་རྲེར་ཛ་སག་ནས་སོས་སྣྲེ་

ཞུས་ཏྲེ་འཇམ་དབངས་ནག་པོ་ཞྲེས་པའི་གནས་བདག་ལྷ་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་། ཞབས་སྲེགས་སྲེང་ནས་རྣམ་གྲྭ་དང་ལྷན་ཅིག་གསོལ་མཆོད་ཀི་གསུང་ཆོག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསྐངས། དྲེ་ཉིན་རྲེན་གཙོའི་མཆོད་ཁང་ཆྲེ་ཕ་དང་། ཞྭ་སྲེར་དགོན་ཁག་ཡོངས་ལ་

མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་རྲེ་སྒིག་འབུལ་མཛད། ཛ་སག་ནས་སྣྲེ་ཤན་ཞུས་ཏྲེ་རི་

རྲེ་ཕུ་གསར་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཞབས་སོར་མངོན་པར་བཀོད། ངང་ཙམ་ནས་རི་

རྲེ་འདུ་ཁང་དུ་ཛ་སག་ནས་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོ་སོམ་བསྒིགས་ཐོག་ཞབས་རས། 

སྤན་རྒྱ། སོས་སྣྲེ་སོགས་ཀིས་མངོན་པར་བསུས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་ཟུང་རྡོ་

རྲེའི་མདུད་རྒྱ་བཅིངས་འཕལ་ཀུན་གིང་ཛ་སག་ནས་གཞུང་གནས་ཀི་མཇལ་དར་

རྲེན་གསུམ་དང་། གདན་ས་སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ། བཀྲས་ལྷུན། དྲུང་སྤི། སོང་

འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། སྐུ་འབུམ་བ་སྤི། ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ། ནང་མ་མཁན་སྲེ་ཆྲེ་ཆུང་། 

བཀྲས་ལྷུན་གསོལ་དཔོན། རྲེ་ཤོད་དྲུང་རིགས། དམག་སར་རུ་ལྡིང་། སོག་མགོན་

ཁྱཱ་བ་མ། ཧ་ལག་ཆྲེ། ཕག་ནང་ཡན་ལྟོ་ཟན་ཁག རི་རྲེ་ཛ་བ། ཁང་ཁྲུ། དགོན་ཁག་གི་

ཏཱ་བ་མ། ལས་སྣྲེ་བཅས་ནས་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་རྲེན་རིམ་བཞིན་ཕུལ་ཏྲེ་བཞུགས་

གལ་ལ་གདན་འཛོམ་ཐོག ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་རྒྱ་ཆྲེར་ཉམས་སུ་བསར་ཏྲེ་

རང་རང་གི་བཞུགས་ཡུལ་ལ་བག་ཕྲེབས་ཀིས་འཁོད་པར་མཛད་དོ། །གོང་གསལ་

ཅིན་ཤུའི་ས་གནས་ནས་རི་བོ་རྲེ་ལྔར་ཕྲེབས་ཉིན་བར་ཕྲེབས་ལམ་གསོལ་ཚ་དང་

བཞུགས་ཞག་འཁྲེལ་ཡུལ་སོ་སོའི་དཔོན་རིགས་ཆྲེ་ཁག་གིས་ཕྲེབས་བསུ་ཕྲེབས་

སྐྲེལ་ཞུས་རིགས་རགས་རིམ་གོང་འཁོད་ལྟར་དང་། དྲེ་བིངས་ས་གནས་ཞིན་སོ་

སོའི་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས་ཉྲེའི་མཚམས་དབུ་གདུགས་སྲེར་པོ། སྐུ་བསངས་

སོས་ཕོར། དར་ཆ་སྲེར་པོ། ཉི་ཟླས་མཚོན་ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཁྱྲེར་བ་མང་

པོས་བསུ་སྐྲེལ་དང་། ས་གནས་ཆྲེ་ཁག་ནས་ཆྲེད་དུ་མངགས་པའི་དཔོན་དམག་ས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྲུང་སོགས་ཀིས་ཕྲེབས་བསུ་ཕྲེབས་སྐྲེལ། བཞུགས་གནས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

མཚམས་དབུ་གུར་འགག་ཏུ་ཆིན་ཁལ་ཡུལ་རྡཱ་རིན་གིས་མཚོན་རྒྱ་དཔོན་ཁག་

དང་། བོད་ཕོགས་སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། ཀུན་གིང་ཛ་སག ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ། ནང་མ་

ལས་ཚན། དྲུང་བིངས། རྣམ་གྲྭ། དམག་སར་འགོ་དམག་སོགས་ནས་གཡས་གཡོན་

བང་བན་བཅས་ཉིན་ལྟར་ཆག་མྲེད་ཞུས་ཀང་ཡང་ཡང་སྐོར་ཟློས་ཀིས་འདི་བའི་ངལ་

བ་བསྐྱུངས་ནས་སྐབས་འདིར་ཕོགས་དིལ་བས་སོ། །

ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ཁུ་ལུང་བུ་ཏུའི་དཱ་ཁང་ནོ་ཡོན་དང་། པའི་ལི་འཇམ་

དབངས། ཐུ་ཤལ་གུང་། དར་ཧན་ཆིང་ཝང་ཤོག་གུང་ཉི་མ། སྲེ་དྲུག་ཚོང་བོ་བཟང་

ཉི་མ། ཆ་དཀར་ཆུ་ཤྲེལ་ནོར་བུ། སུ་ཉིད་ཐུ་བམས་པ་རྡོ་རྲེ་སོགས་རྲེན་གསོལ་

འབུལ་མི་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་དང་། ཛ་ཡན་པཎིཏའི་འཚམས་ཞུ་དང་། ཞུ་འཕིན་འབུལ་མི་

ཧ་ལག་ཆྲེ་ཛའི་སང་ངོ་གཡོག་བཞི། ཨུ་ཅུ་མུ་ཆྲེའི་ཆིང་ཝང་གི་འཚམས་འབུལ་ཐུ་

ས་ལཀི་ཇུན་ཝང་། ཨ་མ་ནང་མི་སོགས་སོ་སོའི་འབུལ་རྲེན། འཁྲུངས་སྐར་ས་ཡྲེར་

འབུལ་ཆས། མཁན་པོ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཚམས་རྲེན་འབུལ་མི་སོགས་ཕོགས་འདུས་

འབོར་ལྡན་མང་པོའི་མཆོད་རས་དགྲེས་བཞིན་བཞྲེས་ནས་ཕག་དབང་ཇ་གལ་དང་། 

རང་རང་གི་ཁམས་མོས་དང་འཚམས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ཏུ་སྩལ། དཱ་ཆྲེན་གུང་

ཤོག་མགོན་པོ་ནས་གསོལ་བཏབ་བཞིན་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་། དམིགས་བརྲེ་

མ། མ་ཎི་བཅས་ཀི་ལགས་ལུང་། འདུ་ཁང་འགག་ནས་མཇལ་བིངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་

ལ་ཕག་དབང་གནང་། དྲེ་ཉིན་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཡུན་ཧའོ་དགོན་གི་ཛ་སག་དང་། 

དགྲེ་སྐོས། པི་ཅིང་དགོན་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་བཅས་ནས་རྲེན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསོལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕག་བིན་བསྐངས། ཛ་སག་སྐུ་མདུན་དུ་ངང་ཙམ་

འཁོད་ནས་བསན་སྲིད་སྐོར་ཞྭ་སྲེར་དགོན་ཁག་བ་སྤྲུལ་ཚང་མས་སོ་སོའི་འཁོས་

དང་བསྟུན་པའི་ཞབས་འདྲེགས་བཀའ་གསུང་དང་ལྲེན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྲེས་ཞུས། དྲེ་

འཕལ་སན་མཁན་པོ་ངོ་གཡོག་གསུམ་དང་། གཡུང་དྲུང་པའི་སིའི་དཔའ་བོ་བ་མ་

ནས་མཇལ་རྲེན་བཏྲེག ཐན་ཡང་ཧུའུའི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དམག་དཔོན་བདུན་དང་། 

དམག་བིངས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུར་གོ་བབས་ཀི་གནང་སྦྱིན་གཟབ་རྒྱས་སྩལ་བས་

དགའ་མགུ་ཡི་རངས་པར་གྱུར། སོ་རད་ཐུ་རྣམ་དག་ནོ་ཡོན་ཅན་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན་ཕུ་གསར་སྲེང་འདུ་ཁང་དུ་ཁོང་དང་། དཱ་ཁུ་རལ་ཨཾ་བན་རྲེན་འབུལ་

བ་སོགས་སྐལ་ལྡན་མང་པོར་ཚེ་དབང་གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོ་དང་། དྲེ་རྲེས་སྐྲེ་བོ་

ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་བཀའ་དིན་བསྐངས།

རྡྲེ་གོའི་ཐན་ཅིང་དུ་སོད་པའི་རྒྱ་དཔོན་ཞིག་གིས་ཕག་རགས་ཕུལ་ཏྲེ་མཇལ་ཁ་

ཞུས། ཇ་གལ། དཀར་སྤོ་ཤིང་འབས་བཅས་བསབས་ཏྲེ་ལོ་ཙཱ་བརྒྱུད་བཀའ་

འཚམས་གནང་བར། ༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོའི་སྐུའི་གཟི་བརིད་མ་བཟོད་པར་

བཀའ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ནས་མ་ཐོན་པར་ཕི་ལུགས་ཀི་ཕག་འཚལ་ཞུས་ཏྲེ་ཡུད་ཅིག་

འདར་ཟིར་ཟིར་བསད། ཐུང་སི་རྒྱ་མི་གཅིག་འདུག་པ་དྲེར་འདུལ་བ་མཁན་པོ་ནས་

བཀའ་འཚམས་སྐད་བསྒྱུར་གི་བརོད་པས་དྲེ་ཡང་ཁ་ལ་སྨ་བཅད་ཀི་རྒྱས་བཏབ་པ་

ལྟར་ཞུ་ལན་མ་སོབས་པར་གཟུགས་པོ་འདར་བཞིན་དུ་ལུས་པ་ཞིག་བྱུང་བར་

གགས་སོ། །དྲེ་མཇུག་ཕྲེབས་སྐྲེལ་ཞབས་ཞུ་རྔ་མོང་བརྡལ་གཏོང་ཀྲང་ཀུན་སྤི་སྲེར་

ལ་བ་དགའ་བིན་རྲེན་སོགས་ཡིད་དང་མཐུན་པ་སྩལ་བས་ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རངས་ཏྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའི་རྲེན་དུ་གཟིམས་སོའི་ཐོད་གོས་སྲེར་ཐོག་ས་ཤན་ལྷ་

བརྒྱད་ཀི་རི་མོས་བརྒྱན་པའི་གནམ་ཡོལ་ཞིག་སྦྱར། ཤོག་སག་མང་པོ་སར་ཏྲེ་ཕག་

འཚལ་ཞུས། ཨུ་ཆུམ་ཆིང་ཝང་གི་ཛ་དཀར་ཆྲེ་རཏྣ། ཧ་ར་ཧོར་ཆྲེན་ཆ་གན་མྲེརྒན་

སོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། 

འགའ་ཞིག་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་སྩལ། ཁུ་ལུང་བུ་རུའི་དཱ་ཁང་རྡོ་རྲེ་ཕ་ལམ་ནས་ཞུས་

ངོར་ཁོང་པ་ལྟོས་བཅས་དང་། དོན་གཉྲེར་བ་གཞན་དུ་མར་ཚེ་དང་སིང་རྲེའི་ལྷ་

མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་བཀའ་དིན་ཆྲེ། ཡུའི་རྡཱ་རིན་དང་། ལན་གྲུའི་ཝང་དཱ་

ལོ་ཡྲེར། ཡུ་ཡོན་གཉིས། ཨུ་ཆུམ་ཆིང་ཝང་གི་ཐུ་ས་ལཀི་བཅས་ལ་ཇ་གལ་གནང་

ཆ་དང་བཅས་ཐོན་ཕག་སྩལ་བར་ཡུའི་རྡཱ་རིན་ནས་རྲེ་བ་མའི་ཞལ་དཀིལ་ལ་ཡང་

ཡང་ལྟ་བཞིན་འབལ་མི་ཕོད་པ་ལྟ་བུའི་གདུང་བའི་རྣམ་པས་མིག་ནས་མཆི་མའི་

ཕྲེང་བ་མུ་ཏིག་གི་དོག་པ་ལྟར་འདིལ་ཞིང་། ངག་ནས་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་སྨྲེ་སགས་

ལན་མང་དུ་བཏོན་ནས་ཕི་འགོས་ཀིས་གྲེས་སོ། །ཧ་ཤང་བ་མ་གསུམ་དང་། ཧྭ་ཤང་

ཛ་སག ལས་སྣྲེ་འགའ་ཞིག་བཅས་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་། པི་ཅིང་ཐུང་

སི་ས་ཅན་མི་དྲུག་ནས་སྲེར་མཇལ་ཐོག ཆིབས་ཆྲེན་གཅིག་དང་། ཤོག་སག་སྣྲེ་

འཛོམ་སོགས་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་བཀའ་འཚམས་ཀིས་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད། ཨུ་

ཆུམ་པའི་ལིའི་འཚམས་འབུལ་བ་དང་། སྤན་གཟིགས་གཟིམས་ཁྱི་འབུལ་མི་ལྕང་

སྐའི་ཛ་ཟུར་སོགས་ལའང་མཇལ་ཁ་གནང་སྦྱིན་ལྲེགས་པར་སྩལ། ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་

མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་ཉྲེར་སྤོད་མར་མྲེའི་སོང་བུ་ལྕགས་ཁབ་ཀི་དངོས་པོར་མངོན་

སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཞབས་ཕི་རྣམས་ཡ་མཚན་དུ་བྲེད་ཀང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཚུབ་ངོ་ཡིན་པས་གྲེགས་སྲེལ་དུ་རྡོར་གཅོད་ཁི་ཚར། གདུགས་དཀར་སོང་ཚར། 

རྒྱན་དཔུང་འབུམ་ཐྲེར། བརྒྱད་སོང་དགུང་གངས། རྡོ་རྲེ་གགས་ལྡན་གི་བསྐང་བ་ཁི་

ཚར་བཅས་འཕལ་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ཕྲེབས་པ་ལྟར་དང་ལྲེན་ཞུས་སོ། །

༥༠༽མཁྱྲེན་རབ་བརན་པའི་འཁོར་ལོའི་གནས་མཆོག་ཏུ་སིང་རྲེའི་ལྷ་མཆོག་

ཕག་ན་པདོ་དང་མགོན་པོ་ཟུར་ཕུར་ལྔ་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་

འཁོར་གདན་འཛོམས་ནས་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀི་བགོ་བ་མཛད་པའི་གསང་

གསུམ་རྣམ་ཐར་ཕི་རུ་མངོན་པའི་བརྡ་འཕྲུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། ཚུར་མཐོང་

སྐྲེ་བོའི་སྣང་ངོར་ཡང་རི་རྲེར་ཕགས་ཕྲེབས་པ་ནས་བོད་རྒྱ་མན་སོག་གི་དད་

ལྡན་རྣམས་རྲེས་འཛིན་ཚད་མྲེད་ངང་དགོན་སྲེ་ཁག་ཏུ་མཆོད་བསྲེན། ཚིགས་

ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་སྒྲུབ་པ། བཤད་ཆོས་ཀི་རོད་གྲྭ་ཚུགས་པ། སྒའི་གསན་

རྒྱུན་གྲུབ་པར་གནང་བ་སོགས་མཛད་པ་འབམས་ཀས།

ཧྭ་ཤང་ཏཱ་བ་མ་གཅིག་ནས་རང་བྱུང་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་བསང་ཕོར་སྲེངྒྲེའི་

གཟུགས་ཅན་ཞིག་ཕུལ་བ་སོགས་སྐྲེ་བོ་མཆོག་དམན་དུ་མས་རང་རང་གི་ལག་ཏུ་

ཅི་འབོར་བའི་སྤད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཆོད་རས་སུ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་བསབས་པར་བྲེད་

པ་སོགས་སྲི་ཞུ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ལ་གསང་བ་གསུམ་གི་བིན་རླབས་དང་། ཡོན་བསོ་

མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཀིས་སོ་སོའི་དགྲེ་ར་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛད།

རི་རྲེ་མཆོད་རྲེན་དཀར་པོ་དང་། གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་སོགས་ལྷ་ཁང་ཁག་བདུན་

དང་། ༧རྒྱལ་དབང་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོས་ལགས་བསྲེན་མཛད་ཡུལ་ཀོང་ཡའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གདོང་ཞྲེས་པའི་ཕུག་པ་སོགས་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀི་གནས་

གཟིགས་གནང་། བོད་པ་དགྲེ་རྒན་རྒྱ་བོ་ཟྲེར་བས་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་ཉམས་གསོ་དང་། 

༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་བཞུགས་ཡུལ་གཟིམས་ཆུང་གསར་བསྐྲུན་ཞུས་འདུག་པ་དྲེར་

ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་བསྲེན་བཀུར་གསོལ་ཞིང་རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་

ཤིག་མཛད།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ཨྲེ་ཙིན་ཐོར་རྒོད་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲེ་ལྲེགས་བསན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་དང་། དར་ཧན་ཤོག་ཐོན་མཁན་པོ་སོགས་དད་ལྡན་ལྔ་ནས་རྒྱུ་ཡོན་སྦྱར་ཏྲེ་

ཞུས་ངོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་དང་། མཇལ་བིངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་

སྩལ་རྲེས་སར་མ་ཕྲེབས་པའི་ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་

བསྐངས། ཁང་ཡྲེ་ཐུའི་ངོ་མ་གསུམ་ནས་ཐོན་མཇལ་ཞུས། ཨོར་དུ་སུ་ཤོག་ཕག་

མཛོད་གགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརན་བཞུགས་ཞབས་བརན་ཕུལ་ཏྲེ་ཞུས་ངོར་སྲེར་

སྐ་མང་པོར་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་རྲེས་གནང་དང་། རྲེན་གསོལ་

འབུལ་མི་སོགས་ཞལ་མཇལ་དོན་གཉྲེར་བ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་ཕག་དབང་བིན་

རླབས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། ཐོར་རྒོད་སྤྲུལ་སྐུ་སྲེར་མཇལ་དུ་བཅར་བར་ལྲེགས་

གནང་དང་། ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྲེར་ལ་འབད་པ་ཆྲེ་བསྐྲེད་དགོས་ལུགས་ཀི་བཀའ་

བསླབ་རུས་པ་ཅན་སྩལ།

སུ་ཉིད་ཐུ་སིང་པོ་དང་། སོ་རད་ཐུ་སོག་པོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་སོགས་ལ་རིགས་

གསུམ་མགོན་པོའི་གཟུངས་དང་། དགའ་ལྷ། ཡིག་དྲུག་གི་ལགས་ལུང་། སས་རིང་

ཝང་། ཨ་ཕ་ཁ་དཱ་ཝང་གི་ལྕམ། དུར་སྲེད་དཱ་ཝང་གི་བུ་ཕན་བདྲེ་སྐབས་སོགས་ངོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཁོར་ལ་ཚེ་དབང་བཅས་རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམས་པའི་ཆོས་འབྲེལ་གིས་རྲེས་

སུ་འཛིན་པར་མཛད། མཁའ་འགོ་ཆིང་ཝང་གི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་མགོན་གཉྲེར་

ངོ་གཡོག་ལྔ་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་ཞིང་། སོ་རད་ཐུ་རྒན་པོ་ཞིག་ནས་གདུང་

དབངས་ཀིས་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་གནང་། དར་ཧན་ཆིང་

ཝང་ཤོག་གུང་ཉི་མར་ཐོན་ཕག་ཐོག གནང་ཆ་དང་། འབྲེལ་མཆིད་རྒྱས་པར་སྩལ། 

བོད་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ར་ཤད་གཏོང་གནང་དབང་རྒྱལ་ཅན་ཕིར་འཁོར་ནས་

གཞུང་སྤི་སྲེར་གི་སན་ཞུ་དང་རྲེན་ཆོས་སོགས་ཕག་ཏུ་ཕུལ།

གཞན་ཡང་འདི་སྐབས་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཕན་མང་པོས་འཚམས་འབུལ་

དུ་མངགས་པའི་མི་སྣ་དུ་མ་ཞིག་ལ་མཇལ་ཁ། བཀའ་འཚམས། སྐྲེས་ལན་སོགས་

འཕལ་འཕལ་དུ་གནང་ཞིང་། སས་རིང་ཇུན་ཝང་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། རྡོ་ལོ་ནོར་

གི་ལྷ་བཟོ་རྒྱ་མི་ཞིག་ནས་གསྲེར་ཟངས་ཀི་རྲེ་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྣང་བརན་བོན་ལྲེགས་

ཤིག་ཕུལ་བར་དགྲེས་པ་ཆྲེན་པོ་མཛད། ཡོན་བདག་ཁག་གཉིས་ཀིས་ཞུས་ངོར་

སླར་ཡང་དབང་རྲེས་གནང་གི་རིམ་པ་འགའ་ཞིག་སྩལ། སས་རིང་ཝང་ནས་བརན་

བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་བསྒིགས། གཟིམས་སྦུག་ཏུ་རི་རྲེ་ཛ་སག་ནས་གསོལ་

ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས་ཏྲེ་མཇལ་བཅར་ཐོག གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ཁས་ལྲེན་

འདོད་ཚུལ་སྐོར་གི་དོགས་སློང་བཀའ་འདི་མང་དུ་ཞུས་པར་ཐྲེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་ཆོད་པའི་

ལན་བག་ཐོག་ནས་ཆུ་བབས་པ་ལྟར་ཐོགས་མྲེད་དུ་སྩལ། སོ་རད་ཐུ་བཀའ་འགྱུར་བ་

མ་ངོ་གཡོག་བཞི་ནས་དངོས་འབུལ་ཚན་ཆྲེ་བ་བཏྲེག་སྲེ་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་། ད་ལྟ་

བཀའ་འགྱུར་སོ་མའི་ཁོངས་ནས་ས་ཉོས་ཀི་དགོན་པ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་བཞིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལགས་པ་ཟིན་མཚམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྲེས་གསོལ།

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་ཕོགས་འདུས་དད་ཅན་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་མཇལ་ཁ་

ཕག་དབང་ཆོས་འབྲེལ་སོགས་བར་མ་ཆད་དུ་སྩལ་ཞིང་། ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་

བརྒྱད་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་མཇལ་ཁ་སོན་ཆྲེན་ཡང་གནའ་སྲོལ་བཞིན་རྒྱས་པར་

མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སོགས་རྒྱ་སོག་འདྲེས་མའི་བསྒྲུབ་

བ་བརྒྱ་ཕག་ལ་ཚིགས་ཕི་མའི་སོམ་པ་འབོགས་པར་མཛད། སྐལ་ལྡན་འགའ་ཞིག་

ལ་སྤན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སྒོལ་ལང་གི་བསོད་པ། 

ཤམ་བྷ་ལའི་སྨོན་ལམ། ཤྲེས་རབ་སིང་པོ་སོགས་ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ། སོ་རད་ཐུ་

བཀའ་འགྱུར་བ་མ་དང་། གཉྲེར་པ་ནས་སླར་ཡང་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁའི་ཐོག 

སོན་ཞུས་དགོན་པ་གསར་བཏབ་ཕོ་བང་འདུ་ཁང་དང་བཅས་པ་རིང་མིན་ཟིན་རྒྱུ་

ཡིན་ལུགས་ཀི་སན་སྒོན་ཞུས་པར་ལྲེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་ཡང་དག་པར་སྩལ།

ཨ་མདོ་རྲེབ་ཀོང་བ་མ་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་བགྲེགས་བཟློག་ཕིར་

གཟིམས་ཆུང་ཉྲེ་འགམ་དུ་ར་མགིན་ཡང་གསང་གི་སོ་ནས་གཏོར་བཟློག་ལས་སྦྱོར་

བཀའ་དོན་སྤི་ཁུར་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྲེས་ཞུས་ཏྲེ་གཏོར་སྒྲུབ་བདུན་གཅིག་རིང་ཚུགས་

ཤིང་། ཚེས་བཅུ་དྲུག་གི་དགོང་ཇ་སྦྲྲེལ་ཐོག་གཏོར་ཟོར་འཕྲེན་སྐབས་གནམ་གཤིས་

གོ་བུར་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་སོགས་པྲ་རགས་ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་པ་

བྱུང་། དར་ཧན་ཆིང་ཝང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལྕམ་དང་བཅས་པ་ངོ་གཡོག་སུམ་ཅུ་

སྐོར་ལ་ཚེ་དབང་དང་ཚེ་མདོའི་ལགས་ལུང་སྩལ་བའི་ཡོན་དང་། བརན་བཞུགས་

ལྲེགས་འབུལ་ཆབས་ཅིག་རིན་གཉིས་རྒྱ་སྲང་སུམ་སོང་ཐམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐུགས་མཁོའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་བབས་པའི་རྒྱ་སོག་གི་སྤད་པ་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་ཕུལ་ཏྲེ་

ལྲེགས་ཚོགས་ཀུན་གསལ་གི་ཕ་མཐའ་དང་མཉམ་པ་བསྐྲུན་ཏོ། །དྲེའི་ཕི་ཉིན་དར་

ཧན་ཝང་ལ་ཐོན་ཕག་ཐོག འདི་ཕིར་དགྲེ་བའི་བཀའ་སློབ་སིང་ལ་བསིམ་འོས་དུ་མ་

དང་། ལྷ་རྲེག་ནང་མཛོད་སྲིད་དུ་རིང་བ་སོགས་གནང་སྐྲེས་ག་ནོམ་པ། ཁྱད་པར་

ཤྲེར་ཕིན་སོང་ཕག་བརྒྱད་པའི་པུས་ཀ་གཅིག་སྩལ་ཏྲེ་ཀོག་འདོན་རྒྱུན་བསྲིང་

བགིས་ན་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་སྩལ།

མི་ཉག་དགྲེ་བཤྲེས་ཡོན་ཏན་དང་། ཨོར་ཏུ་སུ་སོང་ཏོ་གུང་གི་ཐོ་ཡོན་ཏཱ་བ་མ་

མཁྱྲེན་རབ་ཉི་མ་སོ་སོ་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། བཀའ་

མཆིད་ལྷུག་པར་གནང་། ཧར་ཆྲེན་གུང་ནས་ཕྲེབས་བཞུགས་སྐོར་དགོངས་བསྡུར་

ཞུས་པར་སོག་རིགས་སྦྱིན་བདག་ཚང་མས་བསན་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་འདུན་པ་

གཅིག་དིལ་གི་ཞབས་འདྲེགས་ཟོལ་མྲེད་དགོས་རྒྱུའི་ཞལ་ཏ་ཞིབ་རྒྱས་དང་། སྲེང་

འོག་བར་གསུམ་གདོན་བགྲེགས་ཀི་འཚེ་བ་ཞི་ཕིར་བཀའ་བསོ་ཟབ་མོ་སྩལ། མཁའ་

འགོ་ཆིང་ཝང་ནས་གཟིམས་སྦུག་ཏུ་ནང་མའི་འབོར་ཕག་ཞུས་ཤིང་། དྲེ་རྲེས་ངོ་

འཁོར་ཚང་མ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བཅར་ཏྲེ་རྲེན་གསོལ་ཕུལ། ཨུ་ཅུ་མུ་ཆིང་བ་མ་དང་། 

ཇུ་རིགས་ཐུ་ཝང་སོགས་ནས་ཀང་འབུལ་ནོད་རྒྱ་ཆྲེར་བཏྲེག་པར་མཇལ་ཁ་ཕག་

དབང་བཀའ་འཚམས་ཡིད་དང་འཚམས་པ་གནང་།

རྒྱལ་ཁམས་ཆྲེན་པོ་ཙི་ནའི་ཡུལ་དུ་འཇམ་མགོན་བ་མའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསན་

པ་རིང་དུ་དར་བའི་རྲེན་འབྲེལ་དང་། ཕོགས་དྲེའི་ལོག་པར་སྨ་བ་མཐའ་དག་ས་

བཀོང་ཞིང་། བོ་གསལ་མཁས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མགུ་བ་བསྐྲེད་ཕིར་སྤྲུལ་པའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནས་མཆོག་རི་རྲེའི་གཟིམས་ཆུང་འགག་སྲ་མཁྲེགས་གོར་མ་གཅལ་དུ་བཀྲམས་

པའི་སྲེང་དུ་༧གོང་ས་ཕག་ན་པད་དཀར་འཛིན་པ་ཉིད་དང་། སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ། 

ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ། བོད་སོག་ཨ་མདོའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཆྲེ་ལ་རགས་པ་མང་

པོ་བཅས་གདན་འཛོམས་ནས་ཉིན་ཞག་དུ་མའི་བར་དུ་འཕགས་བོད་ཀི་གཞུང་

ལུགས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་ལ་འབྲེལ་གཏམ་བགོ་གྲེང་གི་བཤད་གྲྭ་

རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཚུགས་པར་མཛད་ཅིང་། དྲེ་ཡང་ཉིན་དང་པོར་སྐུ་འབུམ་དགྲེ་བཤྲེས་

མཁས་པ་ཆྲེན་པོ་དཔའ་རི་རབ་གསལ། གཉིས་པར་འབས་སྤུངས་འདུལ་བ་མཁན་

པོ། གསུམ་པར་མི་ཉག་དགྲེ་བཤྲེས་ཡོན་ཏན་སོགས་དག་རིམ་ནས་དམ་བཅར་

བཞུགས་ཏྲེ་བརྒལ་བརག་གི་མཆོད་སྤིན་མཐའ་ཀས་པ་སྤོ་བར་མཛད་པས་དབུས་

གཙང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆྲེན་པོ་དག་རྲེ་ཞིག་དབང་ཕོགས་སུ་འཕོས་སམ་སམ་དུ་ཀུན་ཡ་

མཚན་ཞིང་། ངོ་མཚར་ཆྲེ་བར་གྱུར་ཏྲེ་དཀར་ཕོགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀང་དགའ་མགུ་

རངས་པས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་གི་ངོས་ནས་མྲེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མ་ཆལ་ཆིལ་

ཕབ་པ་སོགས་དགྲེ་བའི་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་ཀུན་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་སོན་པ་

བསྐྲུན་ཏོ། །

ཇུ་རིགས་ཐུ་ཝང་ངོ་གཡོག་དང་མཁའ་འགོ་ཆིང་ཝང་གི་མགོན་གཉྲེར། རྣམ་

དག་ནོ་ཡོན། དབུ་གདུགས་པ་བཅས་ལ་ཐོན་ཕག་དང་། གནང་ཆ་སྩལ། ཚེས་ཉྲེར་

དགུ་ཉིན་བོད་ལོངས་ནས་ཆྲེད་དུ་མངགས་པ་གདན་ས་གསུམ་གི་འཐུས་མི་མཁན་

པོ་ལས་ཟུར་ངོ་གཡོག་དང་། སོག་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་བཅས་ནས་འབོར་ཕག་ཐོག་སོ་སོ་

ནས་རྲེན་གསོལ་དང་། བ་སྤིའི་རྲེན་གསུམ་སན་ཞུ་ཁག་བཅས་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཇ་གལ་དང་། བོད་ཀི་བདྲེ་སྡུག་གནས་ཚུལ་འདི་རྲེད་རྒྱ་ཆྲེར་བསྐངས། དྲེ་རྲེས་ལོ་

ཙཱ་བས་གཟིམས་ཆུང་དུ་འབུལ་དངོས་གཏོས་ཆྲེ་བ་ཕུལ། ཨ་ཏོའི་ཆྲེའི་དྲུང་ཡིག་ཐུ་

ཤྲེས་ཡི་ངོ་གཡོག་བཅུ་ཕག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འདོད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་

པའི་ལགས་ལུང་སྩལ།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ནས་རྒྱུ་ཡོན་སྦྱར་ཏྲེ་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞིན་སྣོད་ལྡན་མང་པོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་དང་། འདོད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པའི་

ལགས་ལུང་རིམ་བཞིན་སྩལ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བརན་བཞུགས་ཞབས་བརན་

སྒྲུབ་པར་ཆྲེད་འབོར་རྒྱུད་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་དང་། སྲེར་བྲེས་གྲྭ་ཚང་གི་རྲེན་འབུལ་འཐུས་

མི་གཅིག སགས་རིས་པ། ཆིབས་ཞབས་དང་ཐུགས་མཁོ་འབུལ་མི་མཁན་ཆྲེ་

གགས་པ་བོ་ལྡན་དང་། རིས་དཔོན་རམ་པ་སྲས། ལོ་ཙཱ་བ། བཀའ་ཤོད་སྤི་ལྕགས་

བུ་བཅས་ནས་འབོར་ཕག་ཐོག སོ་སོའི་རྲེན་གསོལ་དང་། གཞུང་སྲེར་སྤི་ནས་

འབུལ་སྐུར་སན་རྒྱ་ཁག་དང་། རྲེན་ཆས་ཀི་དངོས་སྣ་རྣམས་སྤན་ལམ་དུ་བསར། རི་

ཕིང་བ་མ་ཆྲེ་བ་དང་། ཡ་མོན་སོགས་ནས་ཀང་ཕག་རགས་སམས་མཐོ་བ་བཏྲེག 

དགའ་ལྡན་ཤར་རྲེ་མཁན་ཟུར་ནས་གསང་ཕུ་དབར་ཆོས་ཀི་སྐུ་སྐལ་ཕུལ། འདི་

སྐབས་དད་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་མཇལ་ཁའི་རྲེ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན། 

སྐལ་བཟང་འགའ་ཞིག་ལ་སྒོལ་ལང་གི་བསོད་པ་དང་། ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་སོགས་

གང་འདོད་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་བསྐངས། ཞུ་ཞུ་ཐོའི་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ངོ་གཡོག་བཅུ་སྐོར་ནས་

གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁའི་ཐོག་རྲེན་གསོལ་དང་། ཐུགས་མཁོའི་ཕག་དཔྲེ་པོད་མང་

པོ། སྦུ་སྲེར་ཞབས་ཕགས་ཆ་བཅས་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། བཀའ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཚམས་རྒྱས་པར་སྩལ། དྲེ་རྲེས་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་ཁལ་ཁ་ཆིང་ཝང་

ཁོངས་དགྲེ་བཤྲེས་སྭ་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་ངོས། འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དབུས་

བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད་འཕལ་གུང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྲེ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་

གསུམ་དང་། དགྲེ་བཤྲེས་སྭ་མ་ཞྲེས་པའི་དགོན་པ་ཕི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཚང་མ་འབུལ་

ཐོ་དང་སྦྲགས་ར་འབུལ་ཞུས་ཤིང་། མུ་མཐུད་ལས་སྣྲེ། གྲྭ་དམངས་རྣམས་ནས་

མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། རྒྱུན་གི་ཚོགས་འདོན་དཔྲེ་ཆ་རྣམས་ཀི་

ལགས་ལུང་ལྲེགས་པར་སྩལ།

དྲེ་ནས་བང་རིའི་འདབས་ཞོལ་ནགས་ཁོད་དུ་སྤོ་སྲེང་ལ་ལན་གཉིས་ཞབས་

ཀིས་བཅགས། རྒྱལ་ཁབ་རྲེན་འབུལ་མི་སྣ་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་ཕིར་

འཁོར་གདོང་གནམ་གི་ལྷ་གོང་མ་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་ཡུམ་སྲས་ནས་གསྲེར་ཡིག་དང་

གནང་སྐྲེས་སྩལ་བ་འབུལ་བཞྲེས་བསྐང་རྒྱུར་ཕུ་གསར་སྲེང་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་

མདུན་ཁྱམས་ར་བཅས་པར་ཕྲེབས་སྒིགས་ཞུས་ཏྲེ་རི་རྲེ་ཛ་སག་དང་། དགོན་སྲེ་

ཁག་གི་ལས་སྣྲེ། རྒྱ་དཔོན། བོད་ཀི་གཞུང་ཞབས་ཆྲེ་ཕ་བཅས་སར་སྒིག་སྲེར་

སྦྲྲེངས་རོལ་ཆ་དང་བཅས་༧གོང་ས་མཆོག་བཞྲེངས་ཏྲེ་བཀའ་ཡིག་ཕག་ཏུ་བཞྲེས། 

མན་སོག་གི་ཡི་གྲེ་ཤན་སྦྱར་ཡོད་པ་མཁའ་འགོ་ཆིང་ཝང་གུང་ནོ་ཡོན་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་

རྲེ་དང་། སྲེ་དྲུང་གཉིས་ནས་སྒ་དག་གསལ་གསུམ་སན་སྒོན་ཞུས། པི་ཅིང་ཀྲོན་ཏྲི་ཛ་

སག་དང་། དཱ་ལོ་ཡྲེར་སོགས་ལ་གནང་ཆ་སྩལ། དྲེ་རྲེས་དགྲེས་སོན་ཐོག་རྒྱ་བོད་

མན་སོག་མཐའ་དག་ནས་རྲེན་འབྱུང་ལྲེགས་འབུལ་ཕུལ་ཞིང་། བིན་རླབས་ཀི་གྲུ་

ཆར་ཕབ། གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕྲེབས་མཚམས་བོད་ཚོང་སྲེར་བྲེས་གྲྭ་མྱུག་པ་སོགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅུ་ཕག་གཅིག་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་གསྲེར་ཟངས་གི་འཕུལ་ལྡན་

གསོལ་ཅོག་སོགས་ཙི་ནའི་སྤད་པ་དངོས་གཙང་འགའ་ཞིག་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་

ཇ་གལ་དང་། མྱུག་པར་ལྲེགས་དར་ནང་མཛོད། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མའི་ཆོས་

འབྲེལ་བཅས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་རྣམས་སུ་སྣོད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་ཉྲེ་

བར་དགོངས་ཏྲེ་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་དང་། ཉིན་ལྟར་ཞལ་མཇལ་ཕག་བིན་བར་མ་

ཆད་དུ་སྩལ་ཏྲེ་སྐྲེ་བོ་མང་པོའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་གནས་ཆྲེན་རི་བོ་དྭངས་བསིལ་གི་འཇམ་དཔལ་སྲེ་ཆྲེན་ཕུ་

གསར་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་བདྲེ་སྐིད་ཀུན་གསལ་དུ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཆྲེན་པོ་

མཚོ་བྱུང་རོལ་པའི་བོ་གོས་ཀི་དྲུང་ནས་སྒ་མདོའི་ས་རིས་མཇུག་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་གསན་བཞྲེས་ལྲེགས་པར་གྲུབ་ནས་དབངས་ཅན་ཞལ་ལུང་བདུད་རིའི་དགའ་

སོན་ཀུན་བཤད་མཚན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་

ཞྲེས་དོན་ལྡན་བསགས་བརོད་ཨུཏྤལའི་མགུལ་རྒྱན་གསོལ་བ་དང་དུ་བཞྲེས་ཏྲེ་

དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་གཏང་རག་གི་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་མཉྲེས་པར་མཛད་

ཅིང་། རྲེན་འབྱུང་དགྲེས་སོན་གི་རིམ་པ་ཡང་ཉམས་སུ་བསར་རོ། །

དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཀྲུའུ་ཏྲི་ཛ་སག་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁར་ཆྲེད་བཅར་གིས་རྲེན་

གསུམ་དང་། དངོས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་བཏྲེག་པར་ཇ་གལ་དང་། བཀའ་འཚམས་

རྒྱས་པར་སྩལ། མིག་གོའི་པི་ཅིང་ཆིན་ཁལ་ངོ་གཡོག་གཉིས་མཇལ་བཅར་སྐབས་

ཕུ་གསར་སྲེང་གི་རྡོ་སྐས་རིང་མོའི་འགོར་རྒྱ་དམག གཟིམས་འགག་ཏུ་བོད་དམག་

དང་། རིམ་པ་བཞི་པ་ཡན་གིས་བང་བན་ཞུས། སྐུ་མདུན་དུ་སླྲེབས་འཕལ་འདུལ་བ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཁན་པོས་སྐད་སྒྱུར་བགིས་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་བཀའ་འཚམས་དང་། མཇལ་དར་སྣྲེ་སྤོད། 

ཕག་རགས་འབུལ་བཞྲེས་བཅས་གྲུབ་རྲེས་ཁིའུ་ཤིང་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དཀར་

སྤོ་ཤིང་འབས་དང་། གསོལ་ཇ་སྩལ། ལྲེགས་དར་ཞིག་གནང་བ་རྲེ་ཞིག་ལག་པར་

ཉར་ནས་གོ་བུར་སྐྲེ་ལ་གོན་ཏྲེ་ཕིར་ལོག ཆིན་ཁལ་འདི་པ་གཟིམས་ཆུང་འགག་ཏུ་

འབོར་མཚམས་ཆར་པ་རྡོག་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞིག་བབས་པས་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་པོར་

མངོན། དྲེ་རྲེས་ཧོར་ཆྲེན་ཛ་སག་ཏོ་ཁང་གི་མི་སྣ་ཛ་སག་བ་མ་རང་ཡུལ་དུ་ཐོན་

ཕག་ཞུས། སིན་ཐུ་ཝང་ཁོ་རང་གཅིག་པུར་ནང་བཅར་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་དང་། 

སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་བཟང་པོ་སྩལ། མིག་གོའི་ཆིན་ཁལ་ཐོན་མཇལ་

དུ་བཅར་སྐབས་གནང་ཆ་གཟབ་རྒྱས་དང་། ལོ་ཙཱ་བརྒྱུད་བཀའ་འཚམས་ཞིབ་ལྷུག་

གནང་ཞིང་། ཐོན་ཁར་ཆིན་ཁལ་རང་ནས་བོད་སྐད་ཀིས་ཕག་དབང་གནང་དགོས་

ཞུས་པ་ལྟར་དགྲེས་བཞིན་སྩལ་བས་དགའ་བ་དང་མགུ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་དང་

བཅས་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དགོངས་བཞྲེད་དང་མཐུན་པར་བསན་པའི་ཞབས་འདྲེགས་

གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལྲེན་མང་པོ་ཞུས། དྲེ་འཕལ་སིན་ཐུ་ཝང་གི་སྲས་ཐ་ཆུང་ཞིག་

ལ་མིག་ནད་ཡོད་པ་ཞི་ཕིར་ལགས་ཆབ་གནང་། དར་ཧན་ཆིང་ཝང་གི་མ་རྒན་ནས་

གསྲེར་ཞལ་མྱུར་མཇལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐབས་ཞུ་འབོར་བར་བིན་སྲུང་སྩལ། བང་རིའི་

ངོགས་སུ་ནགས་ཚལ་དབྲེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་སྤོ་སྲེང་ལན་འགའ་

ཞིག་ཕྲེབས་ཤིང་། ཐྲེངས་དང་པོའི་ནུབ་མོ་ནགས་ཚལ་སྐོང་བའི་ལྷ་ཀླུ་དགྲེས་པའི་

ལྟས་སུ་ཆར་རྒྱུན་བཟང་པོ་བབས། རུ་སུའི་དམག་དཔོན་ས་སྐོར་བ་མཇལ་བཅར་

ལ་བོ་མོས་དང་འཚམས་པའི་བཀའ་མཆིད་སྩལ། མདོ་ཁམས་ཉག་རོང་ནས་བཀྲས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གིང་མདའ་དཔོན་དང་། ཏྲྲེ་ཧོར་དགོན་ཁག་དགུའི་སན་འབུལ་བ་འབོར།

མཚམས་འདི་ནས་གཟིམས་ཆུང་མཛད་ཐོ་མ་རྲེད་པས་མགོན་དྲེབ་ཀི་དཀྱུས་

ནས་བིས་སོ། །

༥༡༽སིང་རྲེའི་ལྷ་དང་བ་མ་དབྲེར་མྲེད་དུ་མོས་པའི་བདྲེན་གསོལ་བཀའ་རོམ། 

སྤྲུལ་པའི་གནས་རིར་ཞབས་སྐོར། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་ལགས་བསྲེན་

བསྐངས་ཤིང་དབར་ཞལ་བཞྲེས། རུ་སུ་རྒྱལ་པོས་ཀང་གུས་མཆོད་ཞུས། 

ཆབ་ཤོག་ས་ཕིས་རྲེས་འཛིན་རྲེ་བསྐངས་པ་བཅས་བསན་འགོ་ཡོངས་ལ་

དགྲེ་མཚན་རྒྱ་ཆྲེ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འབྱུང་བའི་བདྲེན་ཚིག་ཐུགས་སྨོན་ཟབ་རྒྱས་

རྲེས་གནས་འཛིན་ངུར་སྨིག་གོས་ཀིས་མཆོར་བའི་དགོན་སྲེ་ཡོངས་ལ་བསྲེན་

བཀུར་དང་ཕོགས་ཐྲེབས་སྦྱོར་འཇགས་ཀིས་དགྲེ་ར་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ།

སྐབས་ཤིག་མདོ་ཁམས་ལྡན་མ་ཕོགས་ས་ལུང་འབུམ་སང་དགོན་ཐྲེག་ཆྲེན་

གིང་གི་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་ཡར་འཕྲེལ་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་དང་བ་མ་དབྲེར་

མྲེད་ལ་བདྲེ་ཆྲེན་ཞིང་དུ་སྐྲེ་བའི་གསོལ་འདྲེབས་གདུང་འབོད་མ་ཞིག་དགོས་ཚུལ་

ཡི་གྲེའི་ལམ་ནས་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་བཞིན་ཐུགས་རོམ་མཛད་པ་ནི།

ༀ་སྭ་སི། དཔལ་ཐུགས་རྲེའི་གཏྲེར་ཆྲེན་ངོ་བོ་ཉིད། །སྐབས་རྒྱལ་ཀུན་རང་

གཟུགས་ངུར་སྨིག་གར། །རྲེ་པད་དཀར་འཆང་བ་གསུམ་ལྡན་མགོན། །བདག་སོ་

གསུམ་གུས་པས་སྤི་བོར་བསྲེན། །ཞིང་རབ་འབམས་རྒྱལ་ཀུན་བཀའ་བགོས་

ཏྲེ། །ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་འགོ་ལ་ལྷག་པར་གཟིགས། །གསང་གསུམ་གི་མཛད་འཕིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཐའ་ཀས་པ། །དུས་སིགས་མར་ལུས་ལ་ལྷག་པར་དགོངས། །མཐའ་མི་མངོན་སྡུག་

བསལ་སྨག་རུམ་ཁོད། །གོག་སྐད་ཅིག་བར་སྣང་འཚེར་བ་བཞིན། །སྲེས་དབང་གིས་

དལ་འབོར་མི་ཡི་ལུས། །རྲེད་དཀའ་བ་ད་རྲེས་ལན་ཅིག་ཐོབ། །ལམ་གི་མགོ་བཤྲེས་

གཉྲེན་མཆོག་དང་ཕད། །དོན་ཟབ་མོ་མདོ་སགས་བསན་དང་མཇལ། །དུས་ད་ལན་

སྐལ་བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་། །ད་འོན་ཏྲེ་ཕི་མ་བཤུལ་ཐག་རིང་། །ལས་མཐའ་མྲེད་སྐྲེ་བའི་

ཕྲེང་བ་རུ། །སྲེམས་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་ཉྲེར་འགོགས་པའི། །ལས་ཉོན་ཤྲེས་སྒིབ་པ་

དབང་བཙན་པས། །དག་ཕ་རྒྱས་གདོན་གིས་ནང་ནས་གཟིར། །ཕི་རྐྲེན་ངན་རུ་

འཛིངས་ཀིས་དཀྲུགས་ཤིང་། །ལས་མི་དགྲེའི་འཚུབ་མས་རྒྱབ་ནས་དྲེད། །འཆི་

བདག་གི་གཤིན་རྲེས་མདུན་ནས་བསུས། །ཕིས་འགོད་ཀང་བ་ཐབས་ཅི་ལ་

ཡོད། །སྐིད་མི་འཁྱག་ཁྲེངས་དྲེགས་ད་གཟོད་འགོད། །སྡུག་མི་བཟོད་མྱ་ངན་ཆོ་

ངྲེས་འདྲེབས། །ཐང་ཅིག་ཙམ་ཟོས་བདྲེར་སོད་ཐབས་མྲེད། །ཚུལ་འདི་ན་སྲིད་པར་

ཞྲེན་ལོག་སྐྲེ། །ལུས་ཚུལ་འཆོས་ངན་པར་ངང་གིས་འཇུག །ངག་རྫུན་དང་ཕ་མ་

ཚིག་རྩུབ་མང་། །ཡིད་ཕག་དོག་གནོད་སྲེམས་ཤས་ཆྲེ་བས། །ཚེ་ཕི་མའི་སྐྲེ་བ་ཇི་

འདར་འགྱུར། །ཆོས་གཤའ་མས་འདི་ཕིའི་དོན་འགྲུབ་ཀང་། །བྲེད་བོ་ཙམ་བྱུང་ཚེ་

གྲེགས་བྲེད་མང་། །རང་རོལ་བ་ཆྲེན་པོས་འབད་ན་ཡང་། །གཞན་ཐབས་ཚུལ་དུ་

མས་ཕི་བཤོལ་འགོ། སྐབས་གྲུ་འཛིན་བདག་པོའི་དཔལ་མཆོག་གི །སྐུ་ཉིན་བྲེད་

མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་འཁོར་གསལ། །གསུང་བཤད་སྒྲུབ་སྣང་བའི་སན་འཇྲེབས་

གསུང་། །ཐུགས་ཆོས་ཀུན་འཇལ་བའི་བོ་གོས་ཡངས། །བདག་འཁོར་བ་མཚན་

མོའི་མུན་ཁོད་དུ། །ལས་ངན་པའི་འབས་བུས་གི་ནར་འཁྱམས། །ཉམ་ཐག་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གནས་ལུགས་འདི་འད་ན། །རྲེ་སིང་རྲེའི་གཏྲེར་གིས་ལྷག་པར་དགོངས། །ལྲེགས་

ཉྲེས་ཀི ་སྤོད ་ཚུལ་འདི ་དག་ལ། །ཐུགས་བརྲེ ་བས་མི ་གཟིགས་ག་ལ་

མངའ། །གཟིགས་བཞིན་དུ་ཡལ་བར་འདོར་སྲིད་ན། །འགོ་བདག་ཅག་ཁྱོད་མིན་སུ་

ལ་རྲེ། །སོན་རྣམ་འདྲེན་སྲས་བཅས་དཔང་གསོལ་ཏྲེ། །མགོན་བདྲེ་གཤྲེགས་འོད་

དཔག་མྲེད་པའི་དྲུང་། །ཐུགས་དམ་བཅའ་བཙན་པོའི་སིང་སོབས་བཞྲེས། །དུས་དྲེང་

ཡང་ལྷག་པར་དགོངས་གཟིགས་གསོལ། །ཡོངས་འགོ་བའི་མོས་དང་ཁམས་ཕ་

རགས། །སྒིབ་མི་མངའ་ཀུན་མཁྱྲེན་གཟིགས་མོ་རུ། །བདག་ཅོལ་ཆུང་བླུན་རོངས་

སིག་པོ་ཆྲེ། །ལུས་ཁྱྲེད་ཀི་བཀའ་ཡི་འབངས་སུ་འབུལ། །ངག་གདུང་འབོད་དག་

པོས་གསོལ་བ་འདྲེབས། །ཡིད་ཟོལ་མྲེད་གཏན་གི་བོ་གཏད་བཅོལ། །སིང་རུས་

པའི་གཏིང་ནས་སྐབས་འཆའ་ན། །དུས་དྲེ་རིང་ཐུགས་རྲེས་གཟིགས་ཤིག་ཀྲེ། །ད་

གདོད་ཀི་མི་ལུས་བཟང་པོ་འདིར། །བཀའ་པོད་ལྔའི་གཞུང་ལུགས་སྤི་བྲེ་བག །ཐོས་

བསམ་སོམ་མདོ་སགས་ཉམས་ལྲེན་གིས། །ཆོས་ཚུལ་བཞིན་རྒྱུད་ལ་འགྲེལ་བར་

ཤོག །ཕར་ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་སོགས། །ལམ་ལྔ་དང་ས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་

ཚོགས། །མྱུར་བའི་ལམ་རྣལ་འབོར་ཟབ་མོ་ཡིས། །དགའ་ཆྲེན་མཆོག་ཐར་ལམ་

མྱུར་རྲེག་ཤོག །ལར་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །གནས་ཁ་བའི་ལོངས་ཀི་ལྷ་

སྐལ་ཆྲེའི། །ཞིང་གྲུ་འཛིན་དམ་པར་བརྫུས་སྐྲེས་ཏྲེ། །གསང་བ་གསུམ་འཛིན་པའི་

དཔལ་འགྱུར་ཤོག །ལྷ་སིང་བརྲེའི་གཏྲེར་གི་བིན་རླབས་དང་། །བདག་ལས་སྨོན་

འཛོམ་པའི་ལྲེགས་བས་མཐུས། །དུས་འདི་ནས་བང་ཆྲེན་མ་རྲེག་བར། །མཉྲེས་

བཞིན་དུ་རྲེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཅྲེས་པའོ། །



  95  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚེས་ལྔ་ཉིན་འཁྲུངས་སྐར་ལ་བརྲེན་པའི་དགྲེས་སོན་ཆྲེན་མོ་ཉམས་སུ་བསར་

ཞིང་། ཚེས་བདུན་ནས་བཟུང་ཚེས་བཅུ་གསུམ་བར་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་

མཛད་ནས་གནས་ཆྲེན་རི་བོ་དྭངས་བསིལ་གི་ཕི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཞབས་སྐོར་དང་

སྦྲགས་གནས་ལག་ཆྲེ་ཕ་ཚང་མར་མཆོད་འབུལ་སན་ཤལ་འགྲེམས་སྲེལ་དང་། 

གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་ནས་བསན་འགོ་ཡོངས་ལ་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་

དགྲེ་མཚན་རྒྱ་ཆྲེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བའི་བདྲེན་ཚིག་ཐུགས་སྨོན་ཤུགས་དག་

བསྐངས།

ཉིན་གཅིག་གང་ནས་འོང་ཆ་མྲེད་པར་སོག་པོའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ཞིག་ནས་

འཇམ་དབངས་མྲེ་ཏོག་ཁ་དོག་དང་དི་བསུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཆང་བ་གང་

དང་། རྒྱ་མི་འད་བ་ཞིག་ནས་སོས་ཤྲེལ་གི་ཕྲེང་བ་རྡོག་ཉྲེར་གཅིག་ཡོད་པ་ཞིག་

ཕུལ་ནས་དྲེ་མ་ཐག་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་། ཙན་དན་གི་འཇམ་དབངས་རིགས་ལྔ་

བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ནས་འོད་ཟྲེར་ཁ་དོག་ལྔ་པ་ཞིག་འཕོས་ནས་གཟིམས་ཆུང་དུ་

ཟུག་པ་སོགས་ཐུན་སྣང་དུའང་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་བར་གགས་ན། ངྲེས་

པའི་ངོ་ན་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱྲེན་པའི་རང་གཟུགས་རྲེ་བཙུན་བརན་པའི་འཁོར་ལོའི་ཡྲེ་

ཤྲེས་ཀི་སྐུ་དངོས་དང་། འཕགས་པ་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྲེ་འཛིན་

པའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་གང་ཉིད་ཕན་ཚུན་སྒིབ་ཐོགས་མྲེད་པར་རང་བྱུང་རྡོ་རྲེའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ན་དགྲེས་ཞལ་མངོན་པར་འཛོམ་ནས་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་བའི་

ཆོས་ཀི་དཀའ་གནད་དུ་མར་དི་བ་དི་ལན་གི་འབྲེལ་གཏམ་དང་། བསན་པ་རིན་པོ་

ཆྲེ་འཕྲེལ་འགིབ་དར་རྒུད་ཀི་ལུང་བསན། རྲེ་བ་མ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་གི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཐའ་ཇི་ལྟ་བུར་འགྱུར་སོགས་གསང་བའི་བགོ་བ་མཐའ་ཀས་པ་མཛད་པ་དང་། 

ལུང་བསན་མུན་སྲེལ་སྒོན་མྲེའི་ལུང་སར་དངས་པ་ལྟར་རིགས་ལྔའི་གནས་སོ་དབྲེ་

བ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྲེན་གསར་དུ་བཞྲེངས་པ་དང་། རིང་པར་རབ་ཏུ་

གནས་པའི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆྲེར་བསྒྲུབས་པ་སོགས་གཟིགས་སྣང་དང་། འཕིན་ལས་ཀི་

ཁྱད་པར་ངོ་མཚར་བ་བརོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆག་ཀང་། ཡིག་

ལམ་ཁུངས་དག་རྣམས་གཟིམས་ཆུང་གི་མཛོད་ཕུག་ཏུ་རྒྱ་རིམ་པ་མང་པོས་ཐྲེབས་

ཏྲེ་མངོན་སུམ་འདྲེན་བྲེད་ཀིས་སྤད་བའི་ཡུལ་དུ་མ་སོན་པས་ཇི་བཞིན་འདི་བའི་རྔོ་

ཐོགས་པར་མ་གྱུར་མོད། གཙོ་བོའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་ཕིར། །གཞན་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་

པ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འདིར་ཅི་རྲེད་ཅིག་བཀོད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལས་གསང་

གསུམ་གི་མཛད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གཞན་དང་གཞན་ཇི་སྲེད་ཅིག་མཆིས་པར་ཡང་

བོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་རོགས་པར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །

བར་སྐབས་སུ་དད་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་ཞུས་ངོར་ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་དང་། 

ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། བཟང་སྤོད། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་སོམ་བཟླས་སོགས་

འདོད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པའི་ལགས་ལུང་བཅས་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་རང་རང་གི་

ཡིད་བཞིན་དུ་སྩལ་ཏྲེ་རྣམ་གོལ་གི་ས་བོན་བསྐྲུན་པར་མཛད། ༧རྒྱལ་མཆོག་ཚངས་

དབངས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་གགས་པ་ཀོ་ཡྲེར་གདོང་དུ་ཞག་བདུན་ཕག་གསུམ་

གི་རིང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་ལགས་བསྲེན་བསྐངས།

ཟླ་བ་དྲུག་པར་དབར་ཞལ་བཞྲེས་དང་། ཡར་མར་གི་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་། 

ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་སོགས་ཀང་ཆག་མྲེད་མཛད། སོ་རད་བཀའ་འགྱུར་བ་མ་ནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དགོན་པ་གསར་བཏབ་དང་འབྲེལ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་འབུལ་སྦྱོར་ཞུས་པར་སྐུ་

འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་བོན་ནས་རབ་གནས་དང་། རྲེན་འབྱུང་གི་སོ་འཕར་ཕྲེ། 

སྣོད་ལྡན་དུ་མར་ཚེ་དབང་ཚར་བཅུ་ཕག་བརྒལ་བ་དང་། ལུང་རྒྱུན་ཡང་ཚད་ལས་

འདས་པ་སྲེལ་བར་མཛད། གོང་གསལ་དགོན་གསར་དྲེར་མིང་བཀྲ་ཤིས་ཐྲེག་ཆྲེན་

གིང་ཞྲེས་སྩལ་ཞིང་། དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཡུན་དུ་འཕྲེལ་ཕིར་ཞལ་ཏ་

བཀའ་སློབ་མཛད་པར་ཡང་ཡང་ཕྲེབས་བཞུགས་མཛད། དོན་གཉྲེར་གིས་ལྷགས་

པའི་སྐྲེ་བོ་སོང་ཕག་དུ་མར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་དང་། ཚེ་དབང་རྲེས་གནང་ཡང་

ཚར་བཅུ་ཕག་ཙམ་སྩལ། སྐུ་འབུམ་ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ་བང་ཆུབ་བསན་པའི་སྒོན་མྲེ་

ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔའི་བསོད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤིན་

ཞྲེས་བ་བ་དང་། གིང་རྒྱའི་བ་མ་བཟང་པོ་བོ་བཟང་བསན་པའི་ཉི་མ་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དྭངས་བསིལ་གི་གནས་བསོད་དྭངས་

གསལ་མཛེས་པའི་མྲེ་ལོང་ཞྲེས་བ་བ་ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། སོན་གི་

བྱུང་བའི་ཚུལ་མཐའ་དག་ཁུངས་ལྡན་གསལ་པོ་སོན་པའི་ཆོ་ག་བ་ན་མྲེད་པ་བཅས་

ལགས་རོམ་མཛད།

སྐབས་ཤིག་ཏུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་པོ་སོབས་འབོར་དང་། མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་

ཞིག་གིས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སན་པ་རྒྱང་ནས་ཐོས་ཏྲེ་ནང་བོན་ཧོང་སྲེ་ཞྲེས་པ་

ཞིག་རི་བོ་རྲེ་ལྔར་ཆྲེད་དུ་མངགས་ནས་འབུལ་དངོས་རྒྱ་ཆྲེ་དང་བཅས་རྒྱལ་པོར་

རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སྲས་ཤིག་ཡོང་བའི་སྐབས་འཇུག་ཞུས་པར་ཞལ་བཞྲེས་

བཟང་པོ་སྩལ་ཅིང་། རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་རྒྱལ་པོ་དྲེར་རུ་སུའི་རིགས་དང་གཏན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མི་འད་བའི་བོད་ཕྲུག་གི་བད་དབིབས་ཅན་གི་སྲས་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་བཙས་པས་

༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་བིན་མཐུ་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་མོས་པར་

གྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེར་སར་མྲེད་པའི་ནང་པའི་ལྷ་ཁང་དང་དགྲེ་འདུན་གི་གནས་གཞི་

འགའ་ཞིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་ནས་ཕག་མཆོད་སྲི་ཞུ་བགིད་པ་དང་། སྲས་དྲེ་ལའང་ཏཱ་

ལའི་བ་མའི་སྲས་ཞྲེས་འབོད་པར་གགས། དྲེའི་ཕི་ལོ་༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནས་

སྐུ་འབུམ་དུ་ཕིར་ཕྲེབས་སྐབས་རུ་སུའི་རྒྱལ་པོ་ནས་ནང་བོན་ཧོང་སྲེ་ཟྲེར་བ་སླར་

ཡང་སྐུ་གམ་དུ་བརངས་ནས་སྲས་བྱུང་བའི་ཐུགས་རྲེ་ལྲེགས་འབུལ་དངུལ་དངོས་

རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཕུལ། དྲེ་བཞིན་དུ་སོག་པོའི་དཔོན་ཁག་མང་པོས་བུའི་དོན་དུ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལྟར་གང་ལ་གང་འདོད་ཡིད་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་དོན་རགས་བརོད་ཀིས་མི་

ལང་བ་ཡོད། དྲེ་ཡང་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་ན་ཆ་ཧར་ཨཾ་བན་ཞིག་བོད་ལ་གནས་

མཇལ་དུ་འོངས་ནས་རྒྱལ་བའི་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་བཅར་ཐོག ས་དུས་ཏཱ་ལའི་བ་

མ་ཁྱྲེད་ལ་གསོལ་རས་ཞུས་ནས་སྩལ་བའི་བུ་དྲེ་ནི་འདིའོ་ཞྲེས་སྤན་བསར་ཞུས་པ་

སྐུ་མདུན་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་བུའོ། །

རོགས་ཆྲེན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་རྡོ་རྲེ་ནས་ཞུ་ཡིག་རྲེན་བཅས་ཕུལ་

བའི་བཀའ་ལན་སན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དངས་ཏྲེ་སྩལ་བ་ནི།

གདོད་མའི་མགོན་པོ་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེ་དང་། །ཟབ་རྒྱས་ལམ་བཟང་གསལ་

མཛད་ཨ་ཏི་ཤ །འཇམ་དབངས་མི་ཡི་རྣལ་རོལ་ཙོང་ཁ་པ། །རྣམ་གསུམ་དབྲེར་མྲེད་

བདྲེན་པས་དྲེང་འདིར་སྐོངས། །དགྲེ་མཚན་ཕོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྣམ་བཀྲ་རྨུགས་

འཛིན་དབང་པོའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ། །ཕུན་ཚོགས་སྲེ་བཞིའི་དུས་ཀི་སྤིན་ཕུང་རིས་མྲེད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་གཡང་། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དཔལ་དང་འབོར་པས་སུམ་

རྲེན་བདག་པོའི་སྲེམས་པ་ཡང་། །འཕོག་པའི་གསང་ཆྲེན་ཆོས་ཀི་གན་མཛོད་འཕུར་

འགོ་བསམ་གཏན་ཆོས་གིང་ནས། །

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་ཀ་དག་རོགས་པ་ཆྲེ། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་རང་ཞལ་གཟིགས་

པ་ལས། །གཡོ་མྲེད་མཚན་དཔྲེའི་སྐུ་མཆོག་ཉིན་བྲེད་དབང་། །འོད་སོང་ཟྲེར་གི་

འཕིན་ཡིག་སྤིན་གི་སྒ། །སྲེབ་ལྲེགས་ཚིག་གི་ལང་ཚོ་འབར། །ཡིད་འཕོག་རྒྱན་གི་

དོ་ཤལ་མཛེས། །དོན་བཟང་སྲོག་གི་སིང་པོ་ཅན། །ཡིད་ལ་དགའ་བའི་དཔལ་དུ་

སྨིན། །ངོ་མཚར་བང་ཆུབ་ལོན་པའི་དྲུང་། །རབ་གུས་དད་པའི་ཡིད་དབང་

གིས། །དོན་གཉིས་ཨ་མྲའི་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་པའི་དགའ་བ་ཅི་ཡང་མྱོང་། །

ཆྲེད་དོན། འཇིག་རྲེན་ཕན་བདྲེའི་ར་ལག་རྒྱལ་བའི་བསན། །འཛིན་སྐོང་སྲེལ་བ་

ཚོགས་མཆོག་དམ་པའི་མགོན། །དྲེ་ཡང་མདོ་སགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་

ལས། །ལྷག་བསམ་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྲུང་བ་གཅྲེས། །ཆྲེར་སིགས་རྒུད་པའི་

བརླང་སྤོད་མི་བཟད་བདུད་ཀི་ཆོ་འཕྲུལ་སོང་། །རིས་མྲེད་ནོར་འཛིན་ཡངས་པར་

བསན་དང་འགོ་བའི་གཤྲེད་དུ་འབར། །ཆོས་ལྡན་ས་སྐོང་ཆབ་སྲིད་མི་མཐུན་ནམ་

མཁའི་དབུགས་ཀིས་བསྐྲེད། །ཤྲེས་ལྡན་རྣམ་པར་དཔད་པའི་བསམ་པ་ནམ་མཇུག་

བུང་བའི་མཆྲེད། །འདི་ན་མཆོག་གསུམ་གསོལ་འདྲེབས་དབངས་ཀི་རྔ། །ཆད་མྲེད་

དོ་གལ་ཆྲེན་པོའི་ལོངས་སུ་བསྒགས། །རྲེན་འབྱུང་བསླུ་མྲེད་བདྲེན་པ་རང་གི་

གཤིས། །མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ཅིས་མི་མཐོང་། །རིན་ཆྲེན་གསྲེར་འོད་

འབར་བའི་གཟི་བིན་གིས། །ཀུན་གསལ་མཛེས་པའི་མདངས་འཕོག་ཐུབ་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྐུ། །ཆོས་ཀི་སྲིད་ལ་དབང་ཕིར་སགས་མདུད་བཅས། །རབ་ཚེས་བགང་བ་ཟླ་ཚེས་

བཟང་པོར་སྤིངས། །ཞྲེས་པའོ། །

ཡང་བཀྲས་ལྷུན་གཟིག་རྒྱབ་སགས་ཟུར་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་ལ་སྩལ་བ་ནི། ཆྲེད་དོན། འཇིག་རྲེན་དབང་པོའི་འཕིན་ལས་འོད་སྣང་

གིས། །དད་པའི་པདོ་རབ་བཞད་རྒྱལ་བའི་མཚན། །ཝ་སྐྲེས་སྲེངྒྲེར་རློམ་པའི་

བཤྲེས་གཉྲེན་གིས། །ཉོག་བཤད་སངས་པའི་དགོས་དོན་བསྡུས་ཏྲེ་སྨ། །ཁོ་བོ་སོན་

རབས་རྣམས་ཀི་ཁི་འཕང་རྲེར། །བཤྲེས་གཉྲེན་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོར་

བངས། །མདོ་སགས་གཞུང་གི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་སྦྱངས། །རྒྱལ་བའི་གཟིགས་པའི་

ཡུལ་ལས་འགོང་མ་ཡིན། །དྲེ་སླད་འདི་སྣང་རི་ལམ་རོལ་པ་ལ། །དགའ་སྡུག་བདྲེན་

པའི་ཞྲེན་པ་ཅང་མ་མཆིས། །རྒྱལ་གསུང་ལས་འབས་བདག་གིར་བས་པ་

ཡིས། །སྐབས་ལ་ཡིད་རོན་བས་པས་འཚེང་ངོ་ཨང་། །ཆགས་སང་གཅོང་དུ་ཉུལ་

བའི་ལུས་ཅན་ཚོགས། །ཚ་གང་དམྱལ་བའི་བཙོན་དུ་ཆྲེར་རིངས་པས། །མུ་ཅོར་སྨ་

བ་བང་འགོའི་རོ་འཛིན་གར། །ཤྲེས་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡིད་བརན་ག་ལ་འགྱུར། །གསོལ་

བཏབ་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ར་མགིན་དང་། །སྐུ་ལྔ་གནོད་སྦྱིན་བཅས་པའི་གསོལ་

འཕིན་ཞིག །བསྐུལ་ཡང་གསོལ་འདྲེབས་འཕིན་བཅོལ་ཚད་ལྡན་རིགས། །སོན་ཡོད་

རྒྱབ་བསྐྱུར་གསར་བིས་དགོས་ཚོགས་ཆུང་། རྣམ་མང་གཞུང་ལུགས་འཆི་མྲེད་

དགའ་ཚལ་དུ། །སྣ་ཚོགས་རིགས་པའི་དི་བསུང་འཐུལ་བ་ཡིས། །ཡིད་དབང་ཚིམ་

པ་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་མཁན། །རིག་བྲེད་བདག་པོར་སྲེམས་པས་དྲེ་སྐད་

ལོ། །མཁས་རློམ་མདུད་དང་བདྲེ་གཤྲེགས་སྐུའི་སཙྪ། །བང་ཆུབ་ཡན་ལག་གངས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཅས་འཇམ་དཔལ་དབངས། དགྲེས་པའི་ཞིང་ནས་རབ་ཚེས་ས་ཕོ་སྤྲེལ། །སྣོན་

ཟླའི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལ་སྤིངས། །ཞྲེས་པ་སོགས་མཆོག་དམན་མང་པོར་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཆབ་ཤོག་གནང་བ་མང་དུ་མཆིས་སོ། །

རི་བོ་རྲེ་ལྔའི་གནས་འཛིན་ངུར་སྨིག་འཛིན་པའི་སྲེ་མཐའ་དག་ལ་མང་འགྲེད་

ཀི་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པའི་ཐོག ཕུ་གསར་སྲེང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་ཤུ་ཀཱུའི་ཁོན། 

བོ་ཧོའི་སི། དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ། འཇམ་དབངས་རྒན་པ། སྒོལ་མ་ལྷ་ཁང་། ཆི་ཧོ་སི་

དཔའ་བོ་བདུན། ཆིན་ཀང་ཧུའི། རྡོ་རྲེ་ཕུག ཤན་ཚལ་ཏུང་མ་ཎི་བྷ་ད། ཁུ་རྔན་འི། 

ཡུང་ཆོན་སི། ཅིང་ཧི་ལིས་ལྕང་སྐ་བ་བང་། ཧུང་ཆོན་སི་བདྲེ་མཆོག་སྭ་མ། བསམ་

གཏན་གིང་། ཡི་ཆིང་སི་དགྲེ་བཤྲེས་སྭ་མ། ཕུ་ཁྲུ་སི་ཕོ་བང་གསར་པ། ཅིང་ཧོང་སི། 

ཀོན་ཡན་རུང་། ཐའི་ཧུ་ཅང་སྒོལ་མ་ལྷ་ཁང་། སན་ཟླ་སི། ཐན་དབང་སྲེང་དབར་

གནས། གོ་ཧོའ་ོསིའི་དབར་གནས། ཨུ་ལང་མྲེའོ། ཤིའི་དབང་ཐང་། ཨུང་ཁོང་སི་

ཆོས་རྲེ་སྭ་མ་བཅས་དགྲེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་དགོན་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་སོ་

སོའི་གྲྭ་གངས་མང་ཉུང་ལ་གཞིགས་པའི་ཕོགས་ཐྲེབས་མ་ར་སྩལ་བ་ཁྱོན་དིལ་རྒྱ་

སྲང་ཆིག་སོང་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་དང་། ཧྭ་ཤང་གི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་

དགོན་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་ལ་ཕོགས་ཐྲེབས་མ་ར་རྒྱ་སྲང་བཅོ་ལྔར་ཉུང་མཐའ་བས་པ་

སྩལ་རིགས་བསོམས་རྒྱ་སྲང་བདུན་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་སོང་འདུག་ཅིང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་

པོ་ནམ་བཞུགས་རིང་རང་རང་ལུགས་ཀི་ཆོས་སྤོད་ཡར་ལྡན་དུ་སྐོང་བ་དང་། རིང་

པོར་སྤོད་པ་རིང་དུ་དོར་ནས་འདུལ་བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་བག་ཡོད་ཚུལ་ལ་

གནས་པ་རང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་བས། མུན་སྲེལ་སྒོན་མྲེ་ལས། དྲེ་མདུན་ཆོས་གྲྭ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐམས་ཅད་དར་རྒྱས་གསོ། །ཞྲེས་པའི་ལུང་དོན་དང་ཡང་དག་པར་མཐུན་པར་གྱུར་

ཏོ། །

༥༢༽རི་བོ་དྭངས་བསིལ་གི་ཐུགས་བཞྲེད་ཁག་གྲུབ་ཉྲེ་མཚམས་གནས་འཛིན་

རིས་མྲེད་དགོན་སྲེ་ཡོངས་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀིས་བསན་པ་འཛིན་སྲེལ་དགོས་

པའི་ཞལ་གདམས་བཅས་མྲེ་འཁོར་ནང་དཔལ་དང་ངོ་མཚར་གིས་ཕྱུག་པའི་

ཡུལ་དང་གོང་ཁྱྲེར་ཁག་ཏུ་ཡན་ལག་བཞིའི་དཔུང་ཚོགས་སོགས་ཀིས་བསུ་

སྐྲེལ་ངང་རྒྱལ་ས་པྲེ་ཅིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ཏྲེ་བོད་རྒྱ་སོག་གསུམ་གི་སྐྲེ་འགོ་

རྣམས་རྲེས་འཛིན་དང་། གོང་མ་ཡུམ་སྲས་དང་མཇལ་འཕད་རིམ་གནང་། 

གཡུང་དགོན་སོགས་ལ་གནས་གཟིགས་བསྐངས།

དྲེ་ལྟར་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དགྲེས་པར་རྲེན་པའི་གནས་ཆྲེན་

དུ་ཐུགས་བཞྲེད་མཛད་སོ་ལྲེགས་པར་གྲུབ་མཚམས་གོ་བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉྲེར་

བདུན་གཟའ་སྐར་གི་འདུ་འཕོད་དགྲེ་འཛོམ་ཉིན་སོབས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་ཆྲེན་པོ་

འཇམ་དབངས་མི་རྲེའི་རྣམ་རོལ་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ནས་ཅུན་ཇི་བོན་

ཆྲེན་དང་། སན་ཤི་ཧུའུ་བརྒྱུད་གསྲེར་གི་ཆབ་ཤོག་སྤི་ཕྲེབས་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་

གནས་མཆོག་རི་བོ་དྭངས་བསིལ་ནས་པི་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོར་ཆིབས་ཞལ་

བསྒྱུར་དུ་ཉྲེ་བ་ན། སླར་ཡང་ལྷ་ཁང་ཚང་མར་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་ཞིབ་

རྒྱས་དང་། གཞིས་བྲེས་ཀི་སྐྲེ་བོ་སོང་ཕག་དུ་མར་ཕག་དབང་བིན་རླབས། རབ་ཏུ་

བྱུང་བའི་སྲེ་རྣམས་ལ་འདུལ་ཁིམས་སྲུང་སོམ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་ལྲེན་མི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཉམས་ཡར་རྒྱས་སྐོང་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་མཐིལ་ཕིན་པ་བཅས་སྩལ་རྲེས་རི་རྲེའི་ཛ་

སག་སོགས་དྲེ་ཕོགས་ཀི་དཔོན་རིགས། དགོན་པའི་ལས་སྣྲེ་བཅས་ཀི་ཆིབས་

སྐྲེལ། ཕྲེབས་ལམ་གི་དགོན་གྲྭ་དཔོན་རིགས་རྣམས་ནས་ཆིབས་བསུ། སྲེར་སྦྲྲེངས། 

ཕྲེབས་བསྒིགས། བང་བན། གོ་མཚོན་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པའི་དམག་མིའི་རུ་སྒིག་

བཅས་ཟམ་མ་ཆད་པ་སྦྲྲེང་ཆགས་སུ་བསར་བའི་དབུས་སུ་རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་དགུང་

གངས་གསུམ་གི་ལྷག་པའི་བཅུ་ཕག་གསུམ་གི་ན་ཚོད་ཅན། སྐུའི་ཚད་མི་ཆྲེ་མི་ཆུང་

བ། ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱས་ཤིང་ཁོ་འཛུམ་འབྲུམ་རྲེས་ཐོར་ཙམ་མངོན་པ། སྤན་

འབས་འོད་ཆྲེ་ཞིང་ཀུན་ལ་འབྲུ་ཚུགས་སུ་གཟིགས་པ། དབུ་གདུགས་ལྟར་འཕགས་

པ། དད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་མཇལ་ན་དྭང་བ་འདྲེན་པ། ཁྲེངས་པས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀིས་

བལྟས་ན་རང་དབང་མྲེད་པར་ཞུམ་ཞིང་འདུད་པ་ལྷུར་ལྲེན་དགོས་པའི་གཟི་བིན་

ཅན་དྲེ་རི་ལིའི་མྲེ་འཁོར་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་འཆི་མྲེད་དབང་པོ་ཉྲེ་དབང་གིས་

བསྐོར་བ་བཞིན་རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་གི་འཁོར་ཚོགས་དུ་མ་དང་། སྲིད་འབོར་གི་ཡོ་

ལང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཁོན་ཧུ་དང་། ལི་ཡོན་ཧྲུའུ་དུ། ཝང་ཁོལ། 

ཅུས་ཡང་། རིང་ཀྲུའི་སོགས་རིམ་གིས་བརྒྱུད་དྲེ་གོང་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་བཞུགས་ཡུལ་

རི་ལི་སྲེར་པོའི་ཕོ་བང་དུ་ཕག་ཕྲེབས་ཤིང་། དྲེར་ཞབས་སོར་མ་འཁོད་གོང་ཕའུ་

ཏིང་ཧུར་ཕྲེབས་ཉྲེའི་མཚམས་ས་སྲུང་དམག་དཔོན་དང་། ར་དམག རང་དམག་

སོགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པའི་དམག་དཔུང་ཁི་ཕག་བཅུ་སྐོར་ནས་རང་རང་གི་

གོ་མཚོན་ལག་ན་ཐོགས་ཤིང་། འཁོར་ལོའི་མྲེ་སྒོགས་ཆྲེ་ཆུང་བརྒྱ་ཕག་ཚར་དུ་

དངར། འབུད་དཀྲོལ་རྡུང་རྒྱུད་ཀི་རོལ་ཆ་གནམ་ས་གཡོ་བ་ཙམ་འཁོལ་བ་དང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅས་ས་ལམ་ཟིང་པོར་ཕུལ།

དྲེ་ནས་དབུ་གདུགས་དང་། ཉི་ཟླ། རགས་རས་བརྒྱད་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་

ཕག་མཚན་སྣ་ཚོགས་སར་ལ་བསྒིགས། པའུ་ཏིང་ཧུའི་རི་ལི་སྤིངས་ཟམ་ཁད་ནས་

གཟིམས་ཆུང་བར་ཞི་དག་བོན་ཆྲེན་རྣམས་ནས་བང་བན་གིས་སྔུན་བསུས། གོང་མ་

ཡུམ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཅུན་ཇི་རྡཱ་ཕྲེང་མདུན་འཚམས་ཞུ་ཕྲེབས། ཕྲེབས་བསྒིགས་

གཟིམས་ཆུང་ཞབས་སྲེགས་སྲེང་ཕྲེབས་བསུ་བརྒྱ་དཔོན་ཁག་ནས་མཇལ་དར་

ཕུལ། ཅུན་ཇི་རྡཱ་ཕྲེང་ནས་གསོལ་ཐང་བཏྲེག དྲེར་གསོལ་ཚ་མཛད་ཅིང་། པའུ་ཏིང་

ཧུ་ནས་སྐུ་འཁོར་ཚང་མར་གསོལ་ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་བཟབས། པི་ཅིང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་ལྕགས་རིའི་ལྷོ་ཕོགས་ཆན་མིན་རི་ལི་སྤིངས་ཟམ་ཁད་ནས་རིམ་གིས་བོན་

པར་ནཱ་ཀྲུང་ཐང་དང་། རླིས་ཁང་སྦུག་ཐང་ཀྭན། ནན་ཡོན་ཧུའུ་ཡ་མོན་གི་ཐང་ཀྭན་

གཉིས། ཧིན་ཐའི་ཧུ་མིན་སོགས་རྒྱའི་དཔོན་རིགས་ཆྲེ་རྒུ་དང་། སོང་འཁོར་ཧོ་ཐོག་

ཐུ། པི་ཅིང་དགོན་ཁག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་ཛ་ཏཱ་སོགས་ནས་བང་བན་གིས་བསུས་ཏྲེ་

ཕྲེབས་སྒིག་གཟིམ་ཆུང་དུ་ཕྲེབས། ནཱ་ཀྲུང་ཐང་ལ་མཇལ་དར་རྲེ་སྤོད་དང་བཀའ་

འཚམས་སོགས་མཛད། དྲེ་ནས་ས་སྲུང་དཔུང་ཚོགས་གངས་ལས་འདས་པས་གོང་

བཞིན་གདན་དངས་བང་སོའི་ལྕགས་རིའི་ཕི་ནས་ཧོང་སྲེའི་གཞུང་སོའི་འགག་བར་

ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་སོང་ཕག་མང་པོས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀིས་མངོན་པར་བསུས་ནས་

ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་ཧོང་སྲེའི་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཞབས་ཀི་པདོ་རྣམ་

པར་བཀོད། ཙི་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྲེབས་སོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཤམས་ཤིང་། སོན་

འཁོར་ཚང་མར་གནང་སྐྲེས་དངུལ་དངོས་གོས་དར་སོགས་དཔག་པར་དཀའ་བ་



  105  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྩལ་བ་ཐོ་གཞུང་ཟུར་དུ་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་ཤངས་ལྲེན་དང་། གཞི་ལྲེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མཛད་པར་གག་གོ །

ཚེས་དྲུག་ཉིན་ཉི་འོད་དུ་ལུ་གུ་ཀན་ཛང་ཀི་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཨཾ་བན་

ཀང་ཁི་ས་ཐོ། དཱ་ཧན་ཝང་ཤོག་ཏཱ་བ་མ་བསོད་ནམས་སོགས་སྲེར་སྐ་བརྒྱ་ཕག་མང་

པོར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ལགས་ལུང་། གཟིམས་ཆུང་

འགག་ནས་མཇལ་བིངས་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་སྩལ། 

དྲེའི་ཕི་ཉིན་གཡུང་དགོན་དགའ་ལྡན་བིན་ཆགས་གིང་གི་ལས་སྣྲེ་ཉི་ཤུ་སྐོར་དང་། 

བིན་ཐུ་སྤྲུལ་སྐུས་རྲེན་འབུལ་མཇལ་ཕག་ཞུས་ཤིང་། གྲྭ་དམངས་བདུན་བརྒྱ་སྐོར་

དང་། མཇལ་བིངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་ཕི་རོལ་ནས་ཕག་བིན་ལྲེགས་པར་སྩལ། 

གོང་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་ཀི་བཀའ་འབྲེལ་གང་ཅིའི་འགོ་བྲེད་ཞབས་ཞུ་རླིས་ཁང་ཡ་

མོན་གི་ཐང་ཀན་རྡ
ྡྭ
་རྡཱ་རིན་དང་། ཀྲང་རྡཱ་རིན་གཉིས་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར། རྲེན་གསོལ་

འབུལ་མི་དང་། ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་། ཆོས་འབྲེལ་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་སོགས་སྐད་

དང་ཆ་ལུགས་མི་གཅིག་པའི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ་ཉིན་གཅིག་བཞིན་དུ་འདུས་པ་

རྣམས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ཆོས་དང་བིན་རླབས་འཕལ་འཕལ་དུ་སྩལ་ནས་

སོ་སོའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བ་གནང་།

ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་ཏུང་ཧོང་སྲེའི་འདུ་ཁང་དུ་གོང་མ་རྒྱལ་ཡུམ་གཉིས་དང་

ཐོག་མའི་མཇལ་འཕད་གནང་ལུགས་ཀི་སྐར་འཛིན་ས་གོན་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་

བར་དགོན་གི་ལས་སྣྲེ་རྣམས་དང་། ཡུལ་ཆན་རྡཱ་ཁིན། ཡུལ་ཆན་ཧི་ཨུའི། རླིས་ཁང་

སྦུག་གི་ཐང་ཀྭན་སོགས་རྒྱ་དཔོན་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ནས་བང་བན་སོགས་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གུས་འདུད་ལྷུར་ལྲེན་ཞུས། བཙན་པོ་བ་བང་གི་ལས་བྲེད་དང་། ཛ་དཀར་ཆྲེ་ཕག་

རྡོར་སྐབས་སོགས་ནས་ཀང་རྲེན་འབྱུང་གི་བསྲེན་བཀུར་བསབས། ཚེས་བཅུ་བདུན་

ཉིན་ཕིའི་རྒྱལ་ཁག་གི་ཆིན་ཁལ་སོགས་སྐུ་མདུན་དུ་འབོར་སྐབས་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་

ཞུ་རྒྱ་དཔོན་བརྒྱད་མཇལ་ཁར་བཅར། ནས་མྲེ་ཝང་གི་ཐུ་ས་ལཀི་རྡཱ་རིན་སྐབས་

དང་། ཁུ་སོག་ཚ་ཀང་ཤོག་ཐུ་མུར་བྲེ་ཀ །བུ་ཡོན་ཐ་སོགས་ནས་རྲེན་གསོལ་རིམ་

བསྟུད་ཀིས་ཕུལ།

ཚེས་ཉི་ཤུ་གཟའ་ཚེས་ཀི་སྦྱོར་བ་ཤིན་ཏུ་དགྲེ་བར་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་ཕག་

ན་པདོ་ངུར་སྨིག་གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་མཆོག་དང་། དབང་ཕོགས་གནམ་སའི་

དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབངས་མི་རྲེའི་གར་མཁན་སོབས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡུམ་

སྲས་གསྲེར་ཞལ་མངོན་སུམ་མཇལ་འཛོམས་གནང་རྒྱུར་ས་དོའི་ཆ་ནས་རོལ་ཆ་

དང་གཉིས་ཀིས་སྐབས་ཕྲེ་སྲེ་ཕྲེབས་བམས་སུ་བཞུགས་ཐོག གཡས་གཡོན་རྒྱབ་

མདུན་ཀུན་ཏུ་གོ་གོན་མཚོན་ཆ་ཐོགས་པའི་སྐུ་སྲུང་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གི་དམག་

དཔུང་དང་། ཞལ་མཇལ་དང་ལྟད་མོ་དོན་དུ་གཉྲེར་བའི་ཁོམ་ཚོགས་ཀི་འདུ་ལོང་

བསམ་ལས་འདས་པའི་དབུས་སུ་ཆིབས་རགས་ཀི་ཕྲེང་བ་རིང་པོར་བསར་ཏྲེ་དལ་

བུ་དལ་བུས་རིམ་གིས་གཤྲེགས་མཐར།

(༥༥ ཉ་༣། ༨༨ ཐ་༥) དཔལ་དང་ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་

གོང་ཁྱྲེར་དང་ཁང་བཟང་བཀོད་པ་ཁྱད་འཕགས་མང་པོའི་དབུས་ལམ་བརྒྱུད་ཕོ་བང་

ཆྲེན་པོ་ཝང་ཤུ་ཁན་ཞྲེས་པའི་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཆབ་སོའི་འགག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ན་

ཕྲེབས་བམས་ལས་བཤོལ། རིན་ཁྲུའུ་ཏན་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཧོང་ཐའི་ཧུ་ཕྲེབས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཞུགས་ཐོག ཡུལ་ཆན་རྡཱ་ཁིན་དང་། ཅུན་ཇི་སོགས་ཞི་དག་དཔོན་རིགས་ཆྲེ་བར་

གགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ནས་བང་བན་ཞུས། རླིས་ཁང་སྦུག་ཐང་ཀྭན་ཆྲེ་བ་ནས་༧གོང་

ས་རིན་པོ་ཆྲེ་གདན་དངས་ཤིང་། སྐད་སྒྱུར་ཐུང་སི་དང་ཞབས་ཞུར་འབས་སྤུངས་

འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་དང་། པྲེ་ཅིང་ལོ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་དགྲེ་འདུན། གམ་བཅར་ཀུན་

གིང་ཛ་སག་བོ་བཟང་བཤད་སྒྲུབ། གསོལ་དཔོན་ཆྲེ་བ་བམས་པ་དགྲེ་ལྲེགས། 

མཆོད་དཔོན་བོ་བཟང་འོད་ཟྲེར། མཚན་ཞབས་མཁན་ཆྲེ་བོ་བཟང་ངག་དབང་

བཅས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅར།

ན་པིི་སྒོམ་སྐས་གཡོན་བརྒྱུད་ཐོག་མར་གོང་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་ཧུ་དང་མཇལ་

འཕད་མཛད་ཅིང་། ཕག་རྲེན་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་བརན་དང་། མཇལ་དར་

ཞིག་འབུལ་བ་གནང་། ཚུར་ཡང་རྒྱ་དར་དི་མྲེད་དང་། རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་བ་ཞིག་སྩལ། 

དྲེ་ནས་བཞུགས་གདན་ལ་འཁོད་འཕལ་རྒྱལ་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་ཧུ་ནས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་

ཕྲེབས་ལམ་དུ་སྐུ་མཉྲེལ་མ་སོང་ངམ་གསུང་། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས། རྒྱལ་ཡུམ་

ཆྲེན་མོའི་ཐུགས་རྲེར་བརྲེན་ནས་ཁག་པོ་མ་བྱུང་ཞྲེས་ཞུ་བ་གནང་། ཡང་ཡུམ་ནས། 

བོད་ནས་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཞག་གངས་ཇི་ཙམ་སོང་གསུངས། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་ལོ་

བཞི་ཙམ་སོང་། ཞག་གངས་མ་ངྲེས་གསུངས། ཡང་ཡུམ་ནས། པི་ཅིང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་

ག་སྒིག་དང་། བཞུགས་ཟོས་བདྲེ་པོ་ཨྲེ་འདུག་གསུངས། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས། 

གང་ལྲེགས་འདུག་ཅྲེས་ཞུ་བ་གནང་། ཡང་ཡུམ་ནས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་པྲེ་ཅིང་དུ་ཕྲེབས་

པས། དགོན་ཁག་ཚང་མར་ཕྲེབས་ནས་གནས་གཟིགས་གནང་ཨང་གསུངས། 

༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས། དྲེ་དོན་རང་ཞུ་རིས་ཡིན་ཞྲེས་ཞུ་བ་གནང་།



  108  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེ་ནས་རླིས་ཁང་སྦུག་ཐང་ཀྭན་ནས་རྲེ་བ་མ་གདན་དངས་ཏྲེ་ན་སིའི་ཏན་དུ་སྐུ་

ངང་ཙམ་བཞུགས། དྲེ་ཤུལ་གཟིམས་ཆུང་གོང་དུ་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་བཞུགས་ཁིའི་

གཤམ་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེའི་བཞུགས་ཁི་ཅུང་དམའ་ཙམ་ཞིག་བརྒྱབས། གོང་མ་

ཆྲེན་པོ་སོན་ཕྲེབས་ཀིས་ཁི་ལ་བཞུགས། རླིས་ཁང་སྦུག་ཐང་ཀྭན་ནས་༧གོང་ས་

རིན་པོ་ཆྲེ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐུང་སི་གཉིས་དང་། ཞབས་ཞུ་སྐུ་བཅར་མཁན་པོ་བཞི་

བཅས་རིན་ཁྲུའུ་ཏན་གི་གཟིམས་ཆུང་གཡས་ནས་ཕྲེབས་མཚམས་གོང་མ་སྐུ་

བཞྲེངས་མཛད། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་མཇལ་དར་དང་། སྐུ་བརན་ཕག་བཞྲེས་

ཀིས་བཀའི་འཚམས་འདི་དང་བཅས་འབུལ་གནང་བསྐངས་པར། གོང་མ་ཆྲེན་པོ་

ནས་ཀང་ཞྲེ་ས་དང་འབྲེལ་བར་མཇལ་དར་ནང་མཛོད་སྲེར་པོ་ཞིག་སྩལ། དྲེ་ནས་

སོ་སོའི་བཞུགས་ཁིར་རིམ་གིས་འཁོད་འཕལ། གོང་མ་ཀྭང་ཞུ་ཆྲེན་པོ་ནས། ཏཱ་ལའི་

བ་མ་ལམ་ལ་སྐུ་མཉྲེལ་མ་སོང་ངམ་གསུངས། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས། གོང་མ་

ཆྲེན་པོའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྲེན་ནས་ཁག་པོ་མ་བྱུང་ཞྲེས་ཞུ་བ་གནང་། ཡང་གོང་མ་

ཆྲེན་པོས། རི་རྲེར་བཞུགས་རིང་ས་ཆུ་འཕོད་བཞྲེས་ཡག་པོ་བྱུང་ངམ་གསུངས། 

༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་གང་ཡག་བྱུང་གསུངས། ཡང་གོང་མ་ཆྲེན་པོས། པྲེ་ཅིང་དུ་

ཚ་གང་གང་འད་འདུག་གསུངས། ༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེས། བོད་དང་འད་བ་མི་འདུག 

ཡིན་ཀང་ཚ་གང་སོམས་པོ་འདུག་ཅྲེས་ཞུ་བ་གནང་། ཞུ་བ་ཞུ་ལན་འདི་དག་ཐུང་སི་

བ་མ་ནས་ཡུལ་ཅན་རྡཱ་ཁིན་བརྒྱུད་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་རྲེས་གསོལ་ཇ་ཕྲེབས། སླར་

ཡང་རླིས་ཁང་སྦུག་ཐང་ཀྭན་ནས་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་གདན་ཞུས་ཕིར་ཕྲེབས་ཐོག 

ཕྲེབས་བམས་སུ་བཞུགས་ཏྲེ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དང་བཅས་ཧོང་སྲེའི་གཟིམས་ཆུང་དུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕག་ཕྲེབས་སོ། །

དྲེ་རྲེས་གོང་མ་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་། རྒྱལ་ཡུམ་རྣམ་གཉིས་ནས་རླིས་ཁང་

ཡ་མོན་བརྒྱུད་མཛོད་གོས་སྲེར་པོའི་དབུ་པཎ། ཟ་འོག་གི་སྐུ་བྲེར། བཟང་གོས་

མངགས་བཏགས་ལས་གྲུབ་པའི་དུས་བཞིའི་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། བྱུ་རུ་དང་། སོས་

ཤྲེལ་གི་ཤལ་བ། གཡང་ཏྲིའི་སྤད་པ་སྣ་ཚོགས་པ། གོས་དར་ཡུག་དིལ་མང་པོ་

བཅས་དང་། པི་ཅིང་དུ་བཞུགས་རིང་ཉིན་རྲེ་གསོལ་ཕོགས་ཐྲེབས་རྒྱ་སྲང་ཁི་ཚོ་རྲེ་

ཟི་ཁོན་ཧོན་ཧུག་ནས་དུས་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བཅས་སྩལ་བ་གུས་བཞིན་

བདག་གིར་བཞྲེས། ཉི་འོད་དུ་གཞུང་སྤི་སྲེར་མཐའ་དག་ནས་རྲེན་འབྱུང་ལྲེགས་

འབུལ་སྤོས། ཨ་ཕག་ཁ་ཏཱ་ཝང་ཤོག་འཕིན་ལས། དཱ་ཧན་ཝང་ཤོག་ཨྲེ་མོ་ཐུ་ཏཱ་བ་མ། 

ཐའི་ཇི་འོད་ཟྲེར་སོགས་མཇལ་ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་ཏྲེ་ཞུས་

ངོར་བསན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་གི་ལགས་ལུང་དང་། གཟིམས་འགག་ཏུ་དད་

འདུས་སྲེར་སྐ་སོང་ཕག་བརྒལ་བར་ཕག་བིན་སྩལ།

ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ཉིན་ས་རོང་སོ་ཉིད་ཐུ་ཤོག་མི་རིང་བོ་ཐོ་ས་ར། ཨ་རྡོའི་ཤོག་ཀ་

ལྲེབ་དཱ་ཚེ་དཔག་སྐབས། རྡོ་ལོ་ནོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་བཅོ་ལྔ་ལ་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་བསོམ་བཟླས་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། བིངས་ཕྲེད་ཉིས་སོང་ལ་ཕག་

དབང་། ཉིན་ཕི་མ་རྣམས་སུ་ས་རོང་སོ་ཉིད་ཐུ་ཤོག་ཛ་དཀར་ཆྲེ་བསན་འཕྲེལ། ཐུ་

མོ་ཐུ་མི་རིང་ཕུ་ས་ཆོན་སོགས་ཉི་ཤུར་ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ། ལུ་གུ་ཚ་ཀང་

ཤོག་སྐུ་འབུམ་གྲྭ་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ཨ་ར་ཧོར་ཆྲེན་ཤོག་བོ་བཟང་། སྲས་དྲེ་ཝང་

གི་བརོན་འགྲུས་བཀྲ་ཤིས་བཅུ་གཅིག་ལ་ལྟུང་བཤགས་དང་། སྤི་བཤགས། ཐའི་བུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤོག་མགོན་པོ་རྣམ་རྒྱལ། ཁུ་སོག་ཤ་རིའི་དོན་གྲུབ་འཕྲེལ་རྒྱས། ལྕམ་སྲིང་སྐབས་

སོགས་བཅུ་བདུན་ལ་ལམ་གི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གི་ལགས་ལུང་དང་། བིངས་

སུམ་སོང་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་ཕག་བིན་བཅས་གནང་སྲེ་མཐོ་རིས་དང་། རྣམ་བང་

གི་ལམ་དུ་ངྲེས་པར་མཛད།

ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྒྱལ་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་ཧུའི་བཀའ་འབྲེལ་བཞིན་

དུ་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་དང་། གཡུང་དགོན་སོགས་ཀི་དགྲེ་འདུན་མང་པོས་སྲེར་སྦྲྲེངས་

དང་། སོས་སྣྲེ། རོལ་དབངས་ཀིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་མཧཱ་ཙི་ནའི་དགོན་ཁག་ལ་གནས་

གཟིགས་སུ་ཆིབས་ལོ་བསྐོད་པར། རླིས་ཁང་ཡ་མོན་ཅན་ནས་ཕྲེབས་བསྒིགས་ཀི་

བསྲེན་བཀུར་ཞུས་ཤིང་། བ་མ་ཡྲེ་ཤང་སོགས་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ། གཡུང་

དགོན་ཚོགས་ཆྲེན་དང་། གྲྭ་ཚང་བཞི་ནས་གསོལ་བཏབ་བཞིན་ཚོགས་པར་ཤྲེས་

རབ་སིང་པོ་དང་། སྒོལ་མ་དཀར་ལང་གི་བསོད་པ། རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་རིང་། 

གསང་བདྲེ་འཇིགས་གསུམ་དང་། དུས་འཁོར་སྨོན་ལམ། སྨན་ཆོག་བཅས་ཀི་

ལགས་ལུང་སྩལ། ལྷ་ཁང་ཁག་ལ་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སྨོན་ཞིབ་ཏུ་མཛད། དྲེ་ནས་

འདུ་ཁང་དུ་དམ་བཅའི་ཚོགས་དབུར་ཞབས་སོར་བཀོད། གཡུང་དགོན་རང་གི་གྲྭ་

བོ་གསལ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཆིབས་ཞབས་གདན་སའི་མཁན་པོ། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་

སྨད་ཀི་དགྲེ་བཤྲེས་བཅས་ནས་འཕགས་བོད་ཀི་རིགས་གཞུང་ཆྲེན་མོ་རྣམས་ལས་

བརམས་པའི་བརྒལ་བརགས་ཀི་བགོ་གྲེང་ཡུན་རིང་དུ་མཛད་དྲེ་ཕོགས་དྲེར་བཤད་

རོད་ཀི་བསན་པ་དར་བའི་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་པར་བསྒིགས། མཇུག་ཏུ་དམ་བཅའ་བ་

དང་། རིགས་ལུང་པ་རྣམས་ནས་མཇལ་ཕག་ཞུས་པར་ཕག་དབང་སྲུང་མདུད་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནང་ཆ་ཁ་བཏགས་རྲེ་སྩལ་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས། ཕི་ཉིན་ཡང་ཆིབས་

ཞབས་གོང་དང་འད་བས་མཧཱ་ཀ་ལིའི་མྲེ་འོ་དང་། ཟུང་འཇུ་སི། ཧུ་ཡིའུ་སི། སྲེ་ཐ་

སི་བཅས་སུ་རིམ་བཞིན་བོན་ནས་གནས་གཟིགས་ཕག་ནས། ཐུགས་སྨོན་བདྲེན་

བརོད་རྒྱས་པར་མཛད།

གཡུང་དགོན་འདུས་སྤིས་སླར་ཡང་ཞུས་ངོར་གྲྭ་གངས་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་དང་། 

ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཚེ་དབང་དང་། མཇལ་ཁ་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། དྲེའི་

སང་ཧར་ཆན་ཆིང་ཝང་གི་འཇམ་དབངས་རྡོ་རྲེ། ཁུ་ཁོག་ཤ་རའི་རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྲེ་

སོགས་རྲེན་གསོལ་འབུལ་མི་ཁག་བཅོ་ལྔ་དང་། ཕོགས་འདུས་སྲེར་སྐ་ཆིག་སོང་

བདུན་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་གནང་།

༥༣༽གོང་མ་ཡུམ་སྲས་ཀིས་གསོལ་སོན་ལ་གདན་ཞུས། གཡུང་དགོན་སོགས་

ཕོགས་བལ་དགྲེ་འདུན་སྲེ་ལ་བསྲེན་བཀུར་དང་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཚུན་ནས་འོངས་

པའི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་ཀས་པར་འདོད་ཆོས་ཀིས་བསྐངས། གོང་མ་ཡུམ་སྲས་ལ་

བོད་ཀི་ལུགས་གཉིས་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་གྲེང་། གོང་མས་གཟྲེངས་བསོད་

ཞུས་པར་བཀའ་ལན་ཤིས་ཚིག་ཅིག་གནང་། གོང་མ་ཡུམ་སྲས་གཤྲེགས་ཏྲེ་

སྲས་ཁིར་བསྐོས། བོད་སྤིའི་བདྲེ་སྡུག་ཐུགས་བཅགས་ངོས་གངས་ལོངས་སུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་སྐུ་འབུམ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད།

ཚེས་དྲུག་ཉིན་ཕོ་བང་ཆྲེན་པོ་ན་ཧད་ཅྲེས་པར་གོང་མ་རྒྱལ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་

ནས་གསོལ་སོན་གི་སླད་དུ་དང་བས་སྤན་དངས་པ་ལྟར་ཕྲེབས་བམས་ལ་བཞུགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤིང་ཆིབས་རགས་དང་སྐུ་སྲུང་མང་པོའི་ཚོགས་བཅས་སྲེ་བཞིའི་དཔལ་འབོར་

གིས་ཀུན་ནས་གཏམས་པའི་དགྲེས་སོན་གི་བསི་གནས་ག་ལ་བར་བོན་ནས་གནམ་

བསྐོས་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་པའི་མཐའ་ལོགས་སུ་སོང་

འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། ཛ་སག་བ་མ། གཞུང་ཞབས་མཁན་པོ་བཅུ་དྲུག སོག་པོ་

ཝང་། པའི་ལི། པའི་སི། གུང་། ཐའི་ཇི། ཐ་པོ་ནང་སོགས་བོད་སོག་གི་དཔོན་རིགས་

མང་པོ་རྒྱུ་སྐར་གི་ཕྲེང་བ་ལྟར་འཁོད་རྲེས་གསོལ་ཇ་དང་གསོལ་ཚིགས་སྒོག་རྲེ་

ཆྲེན་མོ། བཅུད་པི་སོགས་དི་རོ་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཡོལ་

གོ་བཟང་པོར་བཤམས་ཏྲེ་ཕུལ་བར་དགྲེས་བཞིན་རོལ་བའི་བར་དུ་རྒྱའི་གར་

མཁན་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དུ་མས་སོག་ལུགས་ཀི་བོ་གཞས་རྣམ་

གངས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གད་སོབས་དང་ལྡན་པས་སྲེར་གའི་རལ་འགན་པ། 

གསོལ་སོན་གྲུབ་མཚམས་སྲེངྒྲེའི་འད་འབག་གོན་པ་འགའ་ཞིག་ནས་སྲེང་རྲེད་རྲེ་

བ་སོགས་གཟིགས་མོའི་རྣམ་འགྱུར་མང་དུ་སྤོས་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་ཧོང་སྲེར་

གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས། གོང་མ་ཆྲེན་པོ་ནས་སླར་ཡང་གསྲེར་སྦྱངས་ཀི་

མཎལ་གིས་མཚོན་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཡོ་བད་མང་པོ་ཐུགས་མཁོའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་གསོལ་

རས་ཕྲེབས་པ་གུས་བཞིན་བདག་གིར་མཛད། དད་ལྡན་དུ་མར་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་

གི་ལགས་ལུང་ཡང་གནང་།

(༥༨ བ་༡། ༩༣ འ་༡༡) ཧོང་སྲེར་ཉི་འོད་དུ་གོང་ཡུམ་གིས་གཟྲེངས་བསོད་ལ་

བརྲེན་པའི་རྲེན་འབྱུང་ལྲེགས་མཚོན་འབུལ་བཞྲེས་ཀི་སརྒ་འཆོལ་མྲེད་བསྐངས། 

དད་ལྡན་ཉི་ཤུ་སྐོར་ལ་བཟང་སྤོད་ཀི་ཆོས་འབྲེལ་དང་། ཆིག་སོང་སུམ་བརྒྱར་ཕག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དབང་སྩལ། དྲེ་སྐབས་ཡང་སོག་ཅྲེས་པའི་ཡི་གྲེའི་དོན་དང་། ཙི་ནའི་ཡུལ་གི་སྐྲེ་བོ་

ཕལ་གི་རང་བཞིན་གི་ཁ་སྐད་དང་གྲེང་མོ་ལ། ཏཱ་ལའི་བ་མར་དད་པ་བསྐྲེད་སྐོར། དྲེ་

སོན་གོང་མའི་མངའ་ཁོངས་ཆྲེ་ཆུང་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་མཚན་ཐོས་ཙམ་གིས་དད་

པ་སིང་ནས་བསྐྲེད་དྲེ་ནམ་ཞིག་མཇལ་ཨྲེ་ཡོང་སམ་པ་དང་། མཇལ་ཚེ་སོས་དང་

མཆོད་མྲེ་མྲེ་ཏོག་སོགས་ཕུལ་ཏྲེ་གསོལ་བ་འདྲེབས་དགོས། དྲེང་སང་ས་ཐག་རིང་

པོར་ཕྲེབས་ཏྲེ་གོང་མའི་སྐུ་ཚབ་ཕྲེབས་བསུར་བཏང་བ་རྲེད། པི་ཅིང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་

ཚང་མ་དགའ་སྤོ་སྐྲེས་ནས་སངས་རྒྱས་དངོས་གནས་ཕྲེབས་པ་རྲེད་ཟྲེར། སྤྲུལ་པ་

བསན་རྒྱུ་སོགས་ད་ལམ་མཐོང་རྒྱུར་ངྲེས་པ་བ་དགོས། ཏཱ་ལའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་

བསན་པའི་བདག་པོ་དང་། བོད་ཀི་སྲིད་སྐོང་ཡང་ཡིན་སབས་བཙན་དབང་ཆྲེ་བ་

གོང་མ་བག་ཝང་ལྟ་བུ་རྲེད། དྲེང་སྐབས་གོང་མའི་ལྕགས་རི་ལྟ་བུ། གོང་མའི་མངའ་

འོག་ཡིན་ལུགས་མྲེད་པས་གོང་མའི་སྐབས་རོགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྲེས་སོགས་ཀུན་ཏུ་

གགས་སོ། །

འོན་ཀང་དཱ་ཨཾ་བན་དང་། ཀྲང་ཞྲེས་པ་གོང་མའི་ཆིན་ཁལ་རྒྱ་དཔོན་དབང་

ཤུགས་ཆྲེ་བ་གཉིས་ནས་བོད་ལ་ཕན་འདོགས་བས་ཚུལ་གི་རློམ་པ་ཡོད་པ་ལ། 

༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན་དང་། མཇལ་ཁ་འཕལ་འཕལ་དུ་གཏོང་

བ་སོགས་ངོ་སྲུང་དང་། མཐུན་འཇུག་མཛེས་མཚོན་མ་མཛད་པར་རང་ལུགས་སུ་

བཞུགས་པས་ཁོང་གཉིས་ཡིད་མ་རངས་ཏྲེ། ལྟ་ན་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་

དང་། ངས་བས་ཁོང་ཡུས་ཀི་ངན་གཤགས་ཚིག་རྩུབ་མང་པོ་གསོལ་ཡང་། དྲེ་དག་

ལ་ཡ་ང་བ་དང་བག་ཚ་བའི་རྣམ་པ་ཅི་ཡང་མི་མངའ་བར་རི་རབ་ལྷུན་པོ་ལྟར་མི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཡོ་བའི་ངང་ནས་བཀའ་དིན་ཆྲེ་ན་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་གཉིས་ཆྲེ་མོད། ངོས་བ་མར་

བརྲེན་པས་ཁ་ཏོན་སོགས་བ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས་དུས་མིན་དུ་མཇལ་ཁ་ཐུགས་ཕད་

ཀི་འོས་མིན་ཞྲེས་སོགས་ལན་གིས་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པའི་བཀའ་རྡོ་རྲེའི་ཐོག་ལྟ་བུ་

སྩལ་བས་ཅི་ཡང་གགས་བལྟ་བར་མ་ནུས་སོ། །

གཡུང་དགོན་སོགས་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་དག་འཛིན་པའི་དགོན་ཁག་ཉྲེར་གསུམ་སོ་

སོའི་རྲེན་གསུམ་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པར་མཆོད་སྤིན་བསྲེན་བཀུར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

དང་། དགྲེ་འདུན་ཞལ་གངས་མང་ཉུང་ལ་གཞིགས་པའི་ཕོགས་ཐྲེབས་སྩལ་བ་ཁྱོན་

གཅིག་ཏུ་བསོམས་རྒྱ་སྲང་ཉིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ། ཧྭ་ཤང་དགོན་

ཁག་བརྒྱད་སྤིར་ཕོགས་ཐྲེབས་རྒྱ་སྲང་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ། ངན་སྤང་མང་པོར་

དངུལ་དངོས་ཀི་འཚོ་ཐྲེབས་གནང་བ། བསན་སྲིད་ཀི་དོན་དུ་ཞི་དག་གི་ཞབས་རིམ་

བསྒྲུབས་པའི་འགོ་གོན་སོགས་རིས་ལས་འདས་པ་སོང་བར་གགས་ལ། གོང་མ་

ཆྲེན་པོའི་སྐུ་ཕྱྭའི་རྐྲེན་སྲེལ་དང་། ཆབ་འབངས་སྲེ་དཔོན་རྣམས་མི་མཐུན་ནང་འཐབ་

ཞི་ཆྲེད་ཏུ་ཐུགས་རྲེ་བམས་པའི་མན་ངག་ལས་སྦྱོར་དང་། རྡོ་རྲེ་ཕུར་པའི་ཧོམ་སྲྲེག 

འགོང་པོ་ཨར་གཏད་ཀི་མནན་པ་སོགས་མི་དང་མི་མིན་ལོག་འདྲེན་ངན་གཤོམ་ཅན་

རྣམས་ཀི་གཉྲེན་པོར་མངོན་སྤོད་ཀི་ལས་རིམ་ཡང་རྲེ་མང་མཛད། ནང་ནུབ་ཐུགས་

དམ་གི་སྐབས་མ་གཏོགས་ཉིན་མོ་ཕལ་ཆྲེར་ནི་རྒྱ་མཚོའི་གིང་བར་ཚུན་ཆད་ནས་

འོངས་པའི་སྐྲེ་བོ་ཁི་ཕག་བགང་བ་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་

སོན་པ་དང་། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་གཟུངས་རིང་ཐུང་སོགས་ཐོས་པ་

ཙམ་གིས་ངན་འགོའི་འཇིགས་པ་སྲེལ་བར་བྲེད་པའི་གཟུངས་རྣམ་གངས་མང་པོ། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཟང་སྤོད་དང་བདྲེ་སྨོན་སོགས་སྨོན་ལམ་གི་རིགས་དུ་མ། རྲེ་བ་མ་ཉིད་ཀིས་

ལགས་རོམ་གནང་བའི་བ་མའི་རྣལ་འབོར་དང་། བསོད་པ་གསོལ་འདྲེབས་ལྲེ་ཚན་

མང་པོ་སོགས་འདོད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པའི་ལགས་ལུང་དང་། དབང་བཀའ་རྲེས་

གནང་གི་རིམ་པ། ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལས་བརམས་པའི་བསླབ་བ་ཞལ་

གདམས། འགའ་ཞིག་ལ་ཐུགས་དམ་བརག་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་དཀར་དགྲེ་བསྐུལ་

མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་ (༥༩ བ་༦། ༩༥ འ་༤) གང་ལ་གང་ཕན་གི་མཛད་པ་

དཔག་པར་དཀའ་བ་ཇི་སྲེད་ཅིག་བསན་པའི་སོ་ནས་མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་གི་འབྲེལ་

བ་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་ཏྲེ་མཐར་གིས་སྨིན་པ་དང་གོལ་བའི་ལམ་དུ་ངྲེས་པར་མཛད་

པ་དང་། དུས་དུས་སུ་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་ཆོས་དང་མཐུན་

པའི་བཀའ་མཆིད་དུ་མ་བག་ཕྲེབས་པར་མཛད་པ་དང་། བོད་ལོངས་རྒྱལ་བསན་

ཆབ་སྲིད་མངའ་འབངས་དང་བཅས་པ་ལ་ས་ཕིར་འཚེ་བར་བྲེད་པའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་

ཕན་མི་སྲུན་པ་དག་གི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་གང་གི་དཔུང་པའི་སོབས་

ཤུགས་ཆྲེན་པོས་འཕལ་འཕལ་ལ་བཟློག་པར་མཛད་ནས་རང་ས་རང་གནས་མཐའ་

བཙན་ཕུགས་བརན་ངོས། ཐུབ་བསན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་

པའི་མདོ་སགས་ཟུང་འབྲེལ་གི་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྲོལ་བཟང་པོ་རྒྱ་ཧོར་བོད་

གསུམ་གི་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་ཕན་བདྲེའི་སྲོག་ཏུ་ཡུན་རིང་པོར་གནས་པའི་ཐུགས་

བསྐྲེད་དང་། ཐབས་ཚུལ་མཐའ་ཀས་པ་སོགས་སོན་བོན་ཡབ་མྲེས་གོང་མ་རྣམས་

ཀི་ལུགས་བཞིན་སིང་སོབས་མ་ཆུང་བ་མཛད་དགོས་པའི་གསོལ་འདྲེབས་རུས་པ་

ཅན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐངས་པར་གནམ་བསྐོས་བདག་པོ་ཆྲེན་པོ་དང་། རྒྱལ་ཡུམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཧོང་ཐའི་ཧུ་རྣམ་གཉིས་ནས་ཀང་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པོ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་ད་ལྟ་

བོད་དང་བོད་ཆྲེན་པོའི་ཡུལ་གྲུར་འཁོད་པའི་དགོན་སྲེ་ཁག་གི་འདུལ་ཁིམས་འཆད་

ཉན་ཚུགས་ཤིང་ཡོད་པ་ནི་ཧོང་ཐའི་ཧུ་ནས་ཕས་བུ་སྐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྲེ་ཡིན་

ལ། སར་སྲོལ་བཞིན་བདྲེ་ཐབས་ཀི་ར་བ་རྒྱུན་དུ་ཞྭ་སྲེར་གི་བསན་པའི་གནས་

ལུགས་བརན་པར་མཛད་དགོས་རྒྱུ། ད་ནས་བཟུང་བོད་དོན་གལ་ཆྲེའི་རིགས་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་ཉིད་རང་ནས་གསྲེར་སན་སྒོན་ཆོག་པ། དྲེ་མིན་བོད་བཞུགས་ཨཾ་བན་

དང་། བོད་ཕོགས་མཉམ་སྦྲྲེལ་གིས་གསྲེར་སན་ཕུལ་ཆོག་པ། འདི་ཡང་རྒྱ་བོད་

མཐུན་ལམ་བཙན་པོ་ཡོང་བ་དང་། སར་སྲོལ་གི་རྲེས་སུ་འབངས་པའི་རྒྱ་བོད་

གཉིས་པོ་བརན་ཅིང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་བ་མཛད་དགོས་ཞྲེས་པའི་བཀའ་ཤོག་དང་།

གསྲེར་གི་པང་ལྲེབ་ཀི་ངོས་ལ། ཁིན་ཧྲུན་ཙན་ཧོང་ཝ་ནུབ་ཕོགས་སིང་རྲེ་ཆྲེན་

པོ་སྐྲེས་བུ་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་པའི་མཚན་འཕར་གིས་གཟྲེངས་བསོད་མན་རྒྱ་བོད་

སོག་བཞིའི་ཡི་གྲེ་ཤན་སྦྱར་མ། གནང་སྐྲེས་སུ་ཕག་བིས་མའི་ཧུའུ་ཁིའུ་རྲེ་རྲེ། ཡུ་

ཡྲེ་གཅིག ཚེམས་དྲུབས་མའི་གནས་བཅུའི་སྐུ་ཐང་ཆ་ཚང་། དཀར་བུམ་ཆ་གཅིག 

དཀར་སྲེར་ཆ་གཅིག གོས་སྤིན་རིས་ཡུག་བཞི། མཚལ་ཀ་ཡུག་བཞི། གསྲེར་མ་

སྲེར་པོ་ཡུག་གཉིས་དང་། སོ་ནག་ཡུག་གཉིས། ཚལ་ཀ་ཡུག་གཉིས། ལང་གུ་ཡུག་

གཉིས། མཁན་པོ་བཞི་སོ་སོར་ཕག་བིས་མའི་ཁིའུ་རྲེ་རྲེ། ཡུ་ཡྲེ་རྲེ། དཀར་བུམ་རྲེ། 

ཐ་སག་རི་མ་རྲེ། ཟངས་ཀི་སོས་ཕོར་རྲེ། གོས་གསྲེར་མ་ཡུག་བཞི་རྲེ། གོས་ཆྲེན་

ཡུག་བརྒྱད་རྲེ། ཧོང་ཁྲུ་ཡུག་བཞི་རྲེ་བཅས་སྩལ་བ་སོགས་༧རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་

ཆྲེན་པོའི་སྐུ་དུས་ལས་ལྷག་པའི་བཀུར་བཟོས་དང་། བོད་ཕོགས་སུ་ནམ་ཕྲེབས་ཀི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐབས་སུའང་ཕྲེབས་ལམ་འཁྲེལ་ཡུལ་གི་ས་གནས་དཔོན་རིགས་ཁག་ནས་ཕྲེབས་

བསྒིགས་སྐུ་སྲུང་འཐུས་ཚང་དགོས་རྒྱུ་ཞྲེས་ཞིང་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་ལ་དིལ་བསྒགས་

མཛད་པ་བཅས་བོའི་རྭ་བ་ལས་བརྒལ་བའི་མཆོད་བཀུར་བསགས་གསུམ་གི་སྲི་ཞུ་

བསི་སངས་བ་ན་མྲེད་པ་མཛད་པར། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་ཀང་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་གིས་མཚོན་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མྲེད་པའི་དངོས་པོའི་

འབུལ་སྐྲེས་སམས་མཐོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བི་གཞི་བཟང་པོའི་ངོས་ལ་བསོད་པ་

དང་། ཤིས་པ་བརོད་པའི་ཚིག་འདི་སྐད་ཅྲེས།

ༀ་སྭསི། བདྲེ་གཤྲེགས་རྒྱལ་བའི་མཁྱྲེན་བརྲེ་ནུས་མཐུའི་དཔལ། །རང་

གདངས་གཅིག་བསྡུས་འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་གཉྲེན། །གསང་སགས་རིགས་སགས་

བདག་པོ་གཏུམ་དག་ཆྲེ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྲེ་འཛིན་དྲེར་མཆོག་ཏུ་བསགས། །གར་

ཁྱབ་རྣམ་སྤྲུལ་དཔག་མྲེད་འཕོས་པ་ལས། །དབང་ཕོགས་ས་ཡི་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་

ཡངས་པོར། །སོབས་ཤུགས་གསྲེར་གི་འཁོར་ལོས་མངའ་སྒྱུར་བའི། །སྐབས་

གསུམ་བདག་པོ་གཉིས་པའི་འཕིན་ལས་བསགས། །ཕན་བདྲེའི་དགྲེ་མཚན་རིང་དུ་

སྐོང་བའི་སླད། །ས་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརན་ཅིང་། །ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་སྲེ་

བཞིའི་ལོངས་སྤོད་རྒྱས། །རྒྱལ་བསན་སྲེལ་བའི་གོགས་སུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཉྲེས་

བརྒྱ་གཅོད་པའི་ལུགས་ཟུང་རིབས་འཁོར་གིས། །ཕས་རྒོལ་བདུད་སྲེའི་སོབས་པ་

རང་དམས་ནས། །འཇིག་རྲེན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་སན་གགས་ཆྲེ། །སོང་གསུམ་

མི་མཇྲེད་བདག་པོར་མཚུངས་འགྱུར་ཤོག །རྲེ་བོའི་ཐུགས་བཞྲེད་ལྲེགས་འབས་ཅི་

མཆིས་རྣམས། །བ་མ་ལྷ་དང་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས། །ཆོས་ཉིད་བདྲེན་མཐུས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་སྲེ། །རོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སོན་ཆྲེར་ངོམས་ཤོག །

ཅྲེས་ས་དབང་རྒྱལ་པོར་བསོད་ཅིང་ཆབ་སྲིད་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་བདྲེན་

ཚིག་སྨོན་ལམ་འདི་ཡང་རྲེ་བོ་ཉིད་ནས་ངོས་མདོ་སྨད་དུ་ཕོགས་བསྐོད་སྐབས་

འདིར་སོན་གི་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་། བསོད་ནམས་བཙན་པོའི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་

སྨིན་ཏྲེ་གནམ་བསྐོས་ས་ཡི་ཚངས་པའི་ལུགས་ཟུང་བདག་རྐྲེན་སར་གནང་ལ་

གཟྲེངས་འདྲེགས་སྩལ་བར་བརྲེན། སྐྲེས་ལན་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བཛྲ་དྷ་ར་རྒྱལ་བའི་

མིང་འཛིན་ཤཱཀའི་དགྲེ་སྦྱོང་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་

དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྲེར་འབོད་པ་ནས་མཆོག་ཏུ་དང་བས་

སྨོན་པའི་མཚམས་སྦྱར་ཏྲེ་སྲེལ་བའོ། །ཞྲེས་བིས་ཏྲེ་འབུལ་བ་གནང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་ཡུན་མི་རིང་བ་ཉིད་དུ་གོང་མ་ཀྭང་ཞུ་ཆྲེན་པོ་དང་། རྒྱལ་ཡུམ་ཧོང་ཐའི་

ཧུ་གཉིས་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོར་མཆོད་ཅིང་རྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཀུར་སི་

བ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པས་ཐུགས་ཀི་བཞྲེད་པ་མཐར་ཐུག་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་ཏྲེ་དུས་ས་རིང་གི་བར་འགངས་ཆྲེར་མྲེད་པར་ཡུམ་སྲས་གཉིས་

ཀའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་བཀོད་པ་སྒྱུ་མའི་མིག་འཕྲུལ་བཤིགས་པ་ལྟར་གོ་བུར་ཉིད་དུ་

བསྡུས་ནས་ལྷ་གནས་སུ་གཤྲེགས་པ་ན་སོ་སོའི་སྐུ་གདུང་གི་དྲུང་དུ་ཕྲེབས་ནས་

ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་དང་། འཕོ་བའི་སྤན་དམིགས་ཡང་དག་པ་རྲེ་གནང་

ཞིང་།

(༦༡ བ་༦། ༩༨ འ་༡) ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ས་བདག་ཡུམ་སྲས་གནམ་

གཤྲེགས་གཉིས་ཀི་དགོངས་རོགས་སུ་དམིགས་གཞུང་གནས་ནས་གཡུང་དགོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་ཚར་དུ་དངར་བ་བསྒིགས་འབུལ་

ཐོག པི་ཅིང་དགོན་ཁག་ཉྲེར་བརྒྱད་ཚོ་བསྡུས་ཀི་སྲེར་ཚོགས་ཆྲེན་མོར་མང་འགྲེད་

ཀི་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ་བསབས་ཤིང་རྲེ་བ་མ་ཉིད་ཚོགས་ཀི་མགོན་དུ་ཕྲེབས་

ནས་ཞལ་འདོན་གི་རིམ་པ་མང་པོ་དང་། ལགས་བསོ་མཐུན་འགྱུར་དང་བཅས་པ་

སྨིན་རྒྱས་མཛད། ཚེས་དགུ་ཉིན་གདུང་སྲས་དཱ་ཆྲེན་ཤོན་ཐོང་ཆྲེན་པོ་ཞིང་ཆྲེན་

བཅོ་བརྒྱད་ཀི་མངའ་བདག་ཚེ་རིང་གནམ་གི་ཤྲེ་མོང་བཙན་པོས་སོབས་ཀི་འཁོར་

ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྒྱུར་མངའ་གསོལ་ཐོག དངོས་འབུལ་ལྲེགས་

སྐྲེས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་རྒྱ་ཆྲེར་བསར་ནས་བདྲེན་ཚིག་གི་ཤིས་པ་བརོད་པ་དང་། སྐུ་ཚེ་

ཆབ་སྲིད་ཡུན་བརན་གི་ཆྲེད་དུ་ཞབས་བརན་ཚིགས་བཅད་ཀང་བཀའ་རོམ་གནང་

སྲེ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྲེལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་བར་སྐབས་སུ་སྐུ་འཁོར་རྒྱས་བསྡུས་གཅིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པའི་སོ་ནས་རྲེ་

ས་པཎ་གིས་བཏབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྲེ་དང་། མ་ཏི་སི་སོགས་སོང་ཁུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཉྲེ་སྐོར་གི་གནས་དང་གནས་ཕན་ཇི་ཡོད་མཐའ་དག་ལ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ནས་

ཕག་མཆོད་ཐུགས་སྨོན་དང་། ཞར་ལ་ཙི་ནའི་ཡུལ་གྲུ་ཆྲེན་པོའི་གོང་དང་གོང་ཁྱྲེར་

གི་བཀོད་པ་དང་། མི་རྣམས་ཀི་ལུས་བད་ཆ་ལུགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར། སོབས་འབོར་

ཆྲེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར། ཞི་དག་ལས་ཀི་མཐའ་སོགས་གང་དང་ཅི་མཆིས་པ་རྣམས་

སྤན་རས་ཀིས་བཙས་ཤིང་། མཁྱྲེན་རབ་ཀི་ཀོང་དུ་ཆུབ་པར་མཛད། ཡར་མར་

ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་དང་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག །རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་

པོའི་སྐུ་མཆོད་དང་ཆབས་ཅིག་མཇལ་ཁ་དགྲེས་སོན་སོགས་ཀང་སར་ལམ་ལྟར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསྐངས།

དྲེ་ནས་(༦༢ བ་༥། ༡༠༠ ཐ་༡༡) རྲེ་བ་མ་ཉིད་དབང་ཕོགས་སུ་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཡང་མང་ཙམ་སོང་བས་བོད་འབངས་ཀི་བདྲེ་སྡུག་དང་། 

རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ཀི་སྣང་བ་རྣམས་སྤིན་བར་གི་ཉི་མ་ལྟར་གསལ་འགིབ་འཕོ་

འགྱུར་གི་གནས་སྐབས་ཇི་འད་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་སམ་དུ་ཐུགས་ཀིས་མི་བཟོད་པས་

ཉིན་རྲེ་བཞིན་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། གཞུང་སྤི་སྲེར་སོ་སོ་ནས་མྱུར་འབོན་གི་སན་ཞུ་

ཡང་ཡང་འབོར་པས་ལྕག་བཏབ་པ་དང་། སོན་ནས་ཐུགས་ལ་བསད་པའི་མཛད་སོ་

རྣམས་ཀང་བཞྲེད་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་དང་བཅས་ཀིས་ད་ཆ་བོད་ལོངས་སུ་རིང་

མིན་ཕིར་ལྡོག་པར་བའོ་ཞྲེས་ཉྲེ་བར་དགོངས་ཏྲེ་གོང་མ་དཱ་ཆྲེན་ཤོན་ཐོང་ཆྲེན་པོར་

གནང་བ་གསོལ་ཞིང་། རྒྱལ་བོན་རྣམས་བ་དགའ་ལྲེགས་སྐྲེས་ཀིས་མགུ་བར་

མཛད་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་པ་དྲེ་གའི་ཚེས་ཉྲེར་བརྒྱད་ཀི་ས་དོ་སྤི་ཁྱབ་ནའི་ཀྲུང་ཐང་

སོགས་ནང་བོན་རྣམ་པར་མཇལ་དར་རྲེ་སྤོད་དང་། བཀའ་འཚམས་གནང་ཐོག རོལ་

ཆ་དང་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་པའི་དམག་མི་ཁི་ཕག་དང་། ཞི་དག་གི་དཔོན་

བོན་མང་པོའི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དང་བཅས་བཞུགས་སར་ཆྲེན་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་

བསྐངས། དྲེའི་ཕི་ཉིན་སའི་ཚངས་པ་ཆྲེན་པོ་ནས་བཀས་མངགས་ཀ་མཚོ་པའོ་གུང་

ཡའི་ནས་འཚམས་ཞུ་ཕུལ་བར་བས་པ་དིན་དུ་གཟོ་བའི་སྐུ་ཕག་དང་འབྲེལ་མཇལ་

དར་ནང་མཛོད་སྲེར་པོ་དང་། ཚེ་སྐུ་ནབ་ལྡན་གཅིག དཔོན་ཆྲེན་ཕྲེབས་སྐྲེལ་བ་

རྣམས་ལ་གནང་ཆ་བཅས་སྩལ། ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གདན་ཞུར་ཆྲེད་ཕྲེབས་བོན་

ཆྲེན་ཆང་ཁྱིམ་པ་ངོ་ལས་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་ཁིམས་པ་སོགས་ནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཇལ་ཕག་ཞུས།

དྲེ་ནས་ཉིན་ལམ་མང་པོར་སར་ཆྲེན་རིམ་གིས་བཏྲེག་པར་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་བ་

ཁག །དཔོན་ཁག །ཡན་ལག་བཞི་པའི་དམག་གི་རུ་འདྲེན་ཁ་ལོ་པ་སོགས་ནས་

ཕྲེབས་བསུ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་བང་བན་བཞུགས་བསྒིགས་བཅས་སར་ལས་ལྷག་པ་

གཟབ་གཟྲེངས་ཞུས་ཤིང་། ལྲེན་ཐུང་ཆབ་ཚན་ཁའི་ཕོ་བང་དུ་དགུང་ཞག་བདུན་

ཕག་གཅིག་བཞུགས་ནས་སྨན་ཆུའི་འཕོད་བཞྲེས་གནང་། མྲེ་འོར་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་ཞིབ་ལྷོད་དང་། ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུ་མཇལ་བཅར་ལ་ཇ་

གལ་གསུང་གྲེང་ལྷུག་པར་སྩལ།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ཉིན་སྐུ་འབུམ་བ་སྤི་སོགས་ཀི་ཆིབས་

བསུ་འབོར། ལམ་བར་དགོན་ལུང་། ཆུ་བཟང་སོགས་དགོན་སྲེ་མང་པོར་ཞབས་

ཀིས་བཅགས་ནས་སྲེར་སྐ་གངས་ལས་བརྒལ་བར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་དང་། 

ཆོས་འབྲེལ་གིས་སོ་སོའི་རྲེ་བ་འབས་བུས་ལྕི་བར་མཛད། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་ཆོས་

སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་གི་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་དང་། ཨཾ་བན་གིས་གཙོས་ཟི་ལིང་དཔོན་

དམག གྲྭ་དམངས་སྲེར་སྦྲྲེངས་སོགས་ཕྲེབས་བསུའི་བཀོད་པ་ཚར་དུ་དངར་བས་

གཟིམས་ཆུང་དུ་སྤན་དངས་ཏྲེ་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོ་སོགས་སར་ལྟར་རྒྱས་པར་

བཤམས་པ་ལ་དགྲེས་བཞིན་རོལ་བར་མཛད་དོ། །

༥༤༽ས་བ་གནམ་ལོའི་དགྲེས་མཆོད་སྐུ་འབུམ་དུ་བསྐངས། ཕོགས་ཉྲེ་རིང་གི་

སྲེར་སྐའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་གསང་གསུམ་གི་བིན་རླབས་ཆར་དུ་བསིལ་ཏྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྨིན་གོལ་གི་བདྲེ་ལྲེགས་ལ་བཀོད། ཆོས་རྲེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆྲེན་གི་གདན་ས་

བ་ཁྱུང་སོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བསན་ལ་སྨན་པའི་རྲེས་འཛིན་རྒྱ་ཆྲེར་

བསྐངས་ཏྲེ་སྐུ་འབུམ་གི་སྒིག་ལམ་ལ་དག་ཐྲེར་རིང་གནོན་གིས་རྣམ་གོལ་

འབས་བུ་བརན་པར་བས།

(༦༤ ཉ་༤། ༡༠༢ འ་༧) དགུང་གངས་སོ་བཞིར་ཕྲེབས་པ་ས་བ་གནམ་ལོ་

གསར་པའི་རང་ཞལ་ཐོག་མར་ངོམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་དུས་དགྲེ་བར་མ་གཅིག་

འདོད་ཁམས་བདག་མོའི་ཚེས་གཏོར་གི་རིམ་པ་དང་། དགྲེས་སོན་མཇལ་ཕག་

སོགས་གནའ་སྲོལ་ལྟར་རྒྱས་པར་བསྐངས་ཤིང་། མཚན་དཔྲེའི་ཞལ་བཟང་ལྟ་བར་

ལྷགས་པའི་ཕོགས་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་སོང་མང་པོར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་གི་སྐལ་

བཟང་དགའ་སོན་དང་། ཨུ་ཆུ་མུ་ཆྲེའི་མཁན་པོ་དགྲེ་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་བསན་

འཛིན། ཁུ་ལུག་པའི་སིའི་ལྕམ། ལི་ཡི་ཆ་དཀར་ཤོག་ཚུལ་ཁིམས། བོད་ཚོང་སྤི་པ་

སོགས་ནས་ཞུས་ཏྲེ་རྲེ་ཉིད་ཀི་བཀའ་རོམ་རིགས་གསུམ་སྤི་སྒྲུབ་ཆོ་གའི་ལགས་

ལུང་ཡང་སྩལ། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་དང་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་ཆོ་ག་

ཡང་སར་ཆགས་སུ་མཛད།

(༦༤ བ་༢། ༡༠༣ ཐ་༦) ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་ཐང་

ལང་ཞབས་དྲུང་དང་། གསྲེར་ཁོག་སོམ་པ་ཞབས་དྲུང་། ཅོ་ནྲེ་བ་མ་སོགས་བ་ཁག་

དང་། དགྲེ་བཤྲེས་དུ་མར་མཇལ་ཁ་རིམ་བཞིན་སྩལ། ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་

སྲེར་སྐ་སྤི་ནས་བ་བང་རྲེའི་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། རྣམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གྲྭ། རྒྱད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་རིག་པ་འཛིན་པ་བཅས་གསུང་ཆོག་ཏུ་བསྐུལ་ཏྲེ་རྲེ་བ་མ་

མཆོག་ཉིད་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརན་པའི་བདྲེན་བརོད་ཀི་གསུང་ཆོག་

རྒྱས་པ་དངོས་འབུལ་བཅས་རྲེན་འབུལ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ། 

ཐོར་རྒོད་ཞབས་དྲུང་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། དྲེ་མཇུག་འཕགས་

པ་སྐབས་སོགས་མཆོག་དམན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ། ཁྱད་པར་སྐུ་འབུམ་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་

པོའི་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་གྲྭ་དམངས་དང་བཅས་པར་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་གནང་། ཨུ་

བུར་ཧོ་ཆྲེན་ནོ་ཡོན་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་འབོར་མཇལ་ཐོག་དངོས་འབུལ་དང་། ཆུ་ཁུ་གྲྭ་

ཆོས་བང་། དམག་ཧ་རི་ཛ་ཀ་པད། དགྲེ་སློང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཉི་མ། ལ་མོ་བདྲེ་ཆྲེན་སྤྲུལ་སྐུ་

བོ་བཟང་མཁྱྲེན་རབ་མཆོག་གྲུབ། སྤྲུལ་སྐུ་དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མང་པོ་ནས་

སོ་སོའི་འབོར་འཁོས་དང་བསྟུན་པའི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས། ཧོར་ཆྲེན་ནོ་ཡོན་ཧོ་ཐོག་

ཐུ་ནས་ཞབས་བརན་ལྲེགས་འབུལ་དང་འབྲེལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཤིང་

བཟའ་སར་པའི་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ཁོང་པས་གཙོས་སྐལ་ལྡན་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་སྨིན་

བྲེད་ཚེ་དབང་དང་། སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་རྲེས་གནང་ཟབ་མོ་སྩལ། ཉིན་ཕི་མ་

རྣམས་སུ་དད་མཇལ་སྐྲེ་བོ་ཁི་ཕག་ཏུ་ཉྲེ་བར་གསང་བ་གསུམ་གི་བིན་རླབས་ཆར་

དུ་བསིལ་ནས་སྨིན་གོལ་གི་བདྲེ་ལྲེགས་ལ་འགོད་པར་མཛད།

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་རྣམ་གྲྭ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་དང་། སྲེར་བྲེས་བམས་པ་

སན་གགས་གཉིས་ལ་བརྒྱད་གཏོར་ཞབས་གསར་སྩལ་ཅིང་། དཔལ་མགོན་སོབས་

འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སོ་ཆྲེན་མོའང་ས་མཁོ་བཞིན་

བསྐངས། ཚེས་དགུ་ཉིན་སོན་ཕྲེབས་བོན་ཆྲེན་ཆང་ཁྱིམ་པ་དང་། མཁན་ཆྲེ་གགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བོ། མཁན་ཆུང་བོ་བསན། གཙང་གསོལ། རིས་དཔོན་རམ་པ་བ། སྲེར་སོད་སློབ་

དཔོན། དགའ་ལྡན་ཤར་རྲེ་སློབ་ཟུར། རྣམ་གྲྭ་སྤི། ས་ཏི་བགྲེས་པ། ཆ་ཕྲེང་པ་བཅས་

ནས་རྲེན་གསུམ་རྲེ་ཕུལ་ཞིང་། རིས་པ་སྣྲེ་ཟུར། ཆང་ཁྱིམ་རྲེ་དྲུང་། ཤོད་དྲུང་བཀྲས་

གཤོངས་པ། རུ་དཔོན་མི་འགྱུར། ལྡིང་དཔོན། གར་པ། བཟོ་རིགས་ཁག དམག་

དཀྱུས། ལག་དོ་བཅས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་ཏྲེ་ཐོན་ཕག་ཞུས་པར་ཕག་དབང་

གནང་ཆ་དང་། བཀའ་བསླབ་ཞིབ་རྒྱས་སྩལ། མཁན་ཆུང་བོ་བསན་དང་། ཐུང་སི་

ཧོང་མིན་ཡང་། ཡོན་ཏན་བཅས་པྲེ་ཅིང་ནས་ཆན་དན་དུ་སོན་ཐོན་སྐབས་ལམ་

འཁྲེལ་རྒྱ་གཞུང་མི་སྲེར་ཐོག་འཕར་མའི་བརྡབས་གསིགས་བྱུང་སྐོར་ཞུ་འཛོལ་ཆྲེ་

བས་མཁན་ཆུང་གོ་གནས་ཕིར་འཐྲེན་གིས་མགོན་གཉྲེར་ལས་འཕར་དང་། དངུལ་

ཟོས་གཞུང་འབུལ། ཐུང་སི་གཉིས་ལ་བབས་མཚུངས་བཀའ་ཉྲེས་བཅས་མགོན་

བརྒྱུད་བཀའ་བསྒྱུར་སྩལ། སླར་ཡང་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྲེབས་བསུ་སན་འབུལ་

དུ་ཆྲེད་འབོར་རྲེ་དྲུང་ཆོས་བང་པ་དང་། ཤོད་དྲུང་ཤག་བང་པ། གདན་སའི་སྤི་

འཐུས་འབས་སགས་ཞལ་ཟུར་བཅས་ནས་འབོར་ཕག་མཇལ་དར་ཕུལ།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་

པོའི་ཕི་ནང་ཡོངས་འཛིན་དུ་མའི་ཡ་གལ་ཆོས་ཀི་རྲེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆྲེན་གི་གདན་

ས་བ་ཁྱུང་ཐུབ་བསན་དག་ཐྲེར་གིང་དུ་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་སོ་ནས་ཆིབས་

བསྒྱུར་གིས་ཐུ་མུ་སོན་ཞྲེས་པར་གསོལ་ཚ་དང་། དྲེ་ནས་བག་རའི་འགོར་ཕྲེབས་པ་

ནས་ཤར་ཙོང་རི་ཁོད་ཀི་གཉྲེར་པ་དང་། སངས་རྲེ་སར་བའི་གཉྲེར་པ་གཉིས་ནས་

ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་ཏྲེ་ཤར་ཙོང་རི་ཁོད་བཞུགས་ཞག་ཐོག་ཀར་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྲེའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གདུང་རྲེན་གིས་གཙོས་རྲེན་གསུམ་གང་བཞུགས་ལ་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་

དང་། རི་ཁོད་པ་རྣམས་ལ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་མཇལ་ཕག་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་

ཕི་ཉིན་བ་ཁྱུང་དགོན་གི་ལས་སྣྲེ་གྲྭ་དམངས་ནས་ཐབ་བསུ་དང་། སྲེར་སྦྲྲེངས་སོས་

སྣྲེ་སོགས་ཀིས་སོན་བསུ་བཞིན་པར་གཟིམས་ཆུང་དུ་གདན་དངས་ཏྲེ་རྲེན་གསོལ་

འབས་སོགས་སྲི་ཞུ་བཟབས་ཤིང་། གུབ་རུ་མཁའ་འགོ་མ་བོ་བཟང་བསམ་གཏན་

དང་། རྣམ་འདྲེན་སོགས་མཇལ་ཁག་བཞི་ནས་ལྲེགས་འབུལ་བཏྲེག བ་ཁྱུང་བ་བང་

སྤི་ནས་གསོལ་བཏབ་བཞིན་ཞྭ་དམར་རྡོ་རྲེ་འཆང་ཆྲེན་པོ་དང་། བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་བ་སྤྲུལ་དགྲེ་བཤྲེས་ཆྲེ་ལ་རགས་པ་དུ་མ་དང་ཐབས་ཅིག་

ཏུ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་གིང་བསྲྲེའི་དམ་བཅའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་

བཀོད་ནས་རྲེན་འབྱུང་འབུལ་བཞྲེས་དང་། བོ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཕག་དབང་བིན་

རླབས་གནང་། དྲེ་རྲེས་བོ་བཟང་ཤྲེས་རབ་སོགས་དམ་བཅའ་བ་གསུམ་ནས་

བཞུགས་ཁིའི་མདུན་དུ་ཕར་ཕིན་གཞུང་བཤད་ཟིན་བསྟུན་གཞུང་ལྲེན་པ་བོ་བཟང་

ཆོས་འཕྲེལ་སོགས་རིགས་ལུང་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། གདན་འཐུས་ཁོངས་འབས་མི་

ཉག་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་འོད་ཟྲེར་དང་། སྲེར་བྲེས་ཚ་བ་དགྲེ་བཤྲེས་སྐལ་

བཟང་མཁྱྲེན་རབ་གཉིས་བཅས་ནས་བཀའ་པོད་ལྔའི་དཀའ་གནས་ལས་བརམས་

པའི་བརྒལ་བརག་གི་བགོ་གྲེང་རིང་དུ་སྲེལ་བར་ཐུགས་ཞིབ་དག་ཐྲེར་ལྲེགས་པར་

མཛད་པས་རྣམ་དཔོད་ཀི་རལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་ནས་སྤོ་ཞིང་བག་ཕྲེབས་

པར་གྱུར་ལ། སོབས་པ་ཞན་པ་དག་ནི་འཇིགས་ཤིང་ཟིལ་བུན་པས་གདོང་པ་ས་ལ་

དུད། ཕལ་ཆྲེ་བ་རྣམས་ཀི་མ་རོགས་ལོག་རོག་ཐྲེ་ཚོམ་གི་ད་བ་རང་སར་ཆོད་པས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བོ་བསྐྲེད་བ་ན་མྲེད་པ་ཐོན་པར་གྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནས་བཟུང་དགོན་དྲེའི་བཤད་རོད་ཀི་

དཔལ་ཡོན་མཚོའི་ནང་གི་པདོ་བཞིན་བསྐྲེད་དགས་པར་གྱུར་ཅྲེས་གག་གོ། །

དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཆོས་རྲེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆྲེན་གི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་

སུ་བཞུགས་པའི་ཟ་མ་ཏོག་དམ་པ་དྲེང་གི་དུས་སུའང་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ཕྲུམ་ཕྲུམ་དུ་

ཕྲེབས་པའི་མཆོད་སོང་རིན་པོ་ཆྲེས་དབུས་རྲེན་མཆོག་སྤིའི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་

སྣ་ལྔ་སོང་ཚར་བཤམས་ཏྲེ་ཚོགས་ཐུན་དང་པོར་བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་

དང་། རྣམ་གྲྭ། རྒྱུད་གྲྭ། གདན་འཐུས་དགྲེ་བཤྲེས་བཅས་ནས་བ་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་

དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འཁོར་སོགས་མཆོད་འབུལ་གསུང་ཆོག་གི་རིམ་པ་གང་

རྒྱས་དང་། ཚོགས་ཐུན་གཉིས་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ཉིད་ཀང་ཕྲེབས་ནས་སྐབས་

སྲེམས། སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ། མཎལ། དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ། བསན་འབར་

མའི་ཤིས་བརོད་སོགས་ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤོད་སྨིན་རྒྱས་བསྐངས། ཚོགས་ཆྲེན་

འདུས་ཚོགས་སུ་མང་ཇ་གཅིག་དང་། བཞྲེས་ཐུག་འབས་ཚ། དགྲེ་འདུན་རྲེར་

དངུལ་འགྲེད་ཞོ་ལྔ་རྲེ། རྒྱུན་ཇའི་ཐྲེབས་སུ་རྒྱ་དངུལ་སྲང་དགུ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། 

དོང་ཙེ་ཁོན་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅས་སྩལ་ཐོག་ཚོགས་མགོན་དུའང་ཞབས་སོར་

བཀོད་ནས་བསླབ་བ་གསུང་བཤད་སོན་དུ་འགོ་བས་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོའི་དབུ་ནས་

ཆོས་ཐུན་གཅིག་གི་བཤད་ལུང་དང་། ཚོགས་ཡོངས་ལ་མཇལ་དམངས་བཅས་

དགྲེས་བཞིན་སྩལ་ཞིང་། བ་ཁྱུང་བ་སྤི་ནས་ཀང་གཏང་རག་ལྲེགས་འབུལ་གི་

མཆོད་སྤིན་རྒྱ་ཆྲེར་སྤོས། དྲེའི་སང་ཉིན་བ་ཁྱུང་ཁི་འཛིན་བ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲེ་འདུན་

བསན་པ་ཡར་འཕྲེལ་ནས་འདུས་ཚོགས་ལ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚོགས་པ་སྦྱར་ཏྲེ་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། སོས་སྣྲེ་མཆོད་རོལ་སོགས་སྲི་ཞུའི་ཡོ་ལང་

ཚར་དུ་དངར་བས་ཚོགས་ཀི་འདྲེན་པར་སྤན་འདྲེན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞབས་

ཟུང་གསྲེར་གི་འཁོར་ལོ་སྲེང་ཁིའི་ལྟྲེ་བར་བཀོད་ནས་མཆོད་ཚོགས་རྣམས་བདག་

གིར་བཞྲེས་ཤིང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དང་། དམིགས་བརྲེ་མ། 

ཡིག་དྲུག་གི་ལགས་ལུང་དང་། ཡོན་བསོའི་མཚམས་སྦྱོར་རྣམ་པར་དག་པ་བཅས་

མཛད་དྲེ་སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ལྲེགས་བས་དོན་དང་ལྡན་པར་བསྐངས་སོ། །

དྲེ་རྲེས་བ་བང་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲེ་འདུན་ལུང་རོགས་རབ་རྒྱས་དང་། 

སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་བསན་པ། རྒྱུད་པ་སློབ་ཟུར་བོ་བཟང་རིན་ཆྲེན་སོགས་མཇལ་ཁག་

བཅོ་བརྒྱད་ལ་སྲེར་མཇལ་ཇ་གལ་བཀའ་མཆིད་སོགས་ཞིབ་ལྷོད་དང་། གཟིམས་

འགག་རྡོ་སྐས་སྲེང་ནས་དད་འདུས་སྲེར་སྐ་ཉིས་སོང་སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀི་བིན་

རླབས་སྩལ། དགོན་དྲེའི་རྲེ་བ་མའི་བསི་གནས་ལ་ཨ་ར་པ་ཙའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་རྲེན་

དང་བཅས་པ་ཁྱད་འཕགས་ཡོད་འདུག་ཀང་། ཕིས་སུ་འགའ་ཞིག་ནས་སྒྲུབ་ཕུག་

སྲེང་མཚར་འདོད་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་མཆོད་རྲེན་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་བགིས་པ་དྲེར་

ཐུགས་ཞིབ་ལྲེགས་པར་བཅུག་པ་ན། སོན་གི་གནས་རིང་སྒྲུབ་ཕུག་རྲེན་རྣམས་

མཆོད་རྲེན་གི་འོག་གཞི་སྲེང་ཁིའི་ནང་ཚུད་པས་རྲེན་འབྲེལ་ལ་གནོད་ཚབས་ཆྲེ་

བར་དགོངས་ཏྲེ་ཨར་ཆོག་དང་བཅས་མཆོད་རྲེན་ཕིར་བསྡུས་ཐོག །སྒྲུབ་ཕུག་བིན་

ཅན་ས་སོར་བཞག་སྲེ་ཉམས་བཟོ་གང་རྒྱས་དང་། དབུ་ཐོད་དུ་གསྲེར་ཟངས་ཀི་རྒྱ་

ཕིབས་གཅིག་གསར་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་བཅས་བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུར་བཀས་མངགས་

པ་ལྟར་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འགོར་རྒྱ་དངུལ་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ། ལོ་འཁོར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཅིག་གི་རྒྱུན་ཇའི་ཐྲེབས་སུ་རྒྱ་སྲང་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སྐོར་བཅས་སོང་ངོ༌། །

ཚེས་དགུ་ཉིན་བ་ཁྱུང་ཁི་འཛིན་པ་དང་། ལས་སྣྲེ་དབུ་བྲེད། རྒན་པ་བཅོ་བརྒྱད་

བཅས་སྐུ་བཅར་གིས་གཏང་རག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུའི་རྲེན་གསོལ་ལྲེགས་འབུལ་

བསར་ཞིང་། དྲེ་རྲེས་ཁི་ཟུར་བོ་བཟང་འོད་ཟྲེར་དང་། བོ་བཟང་ཤྲེས་རབ། དུས་

འཁོར་སློབ་དཔོན་དཔལ་འབོར་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཇལ་ཁག་དྲུག་གི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་

མཛད། ཕི་རོལ་རྡོ་སྐས་སྲེང་ནས་དད་འདུས་སུམ་སོང་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་ཡང་

གནང་། དྲེ་ལྟར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་བ་ཁྱུང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆོས་

རྲེ་དོན་གྲུབ་རིན་ཆྲེན་གི་གདུང་རྲེན་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བཟང་པོ་གོ་བུར་དུ་

ཕྲེབས་པ་དང་། ཆུ་སྐྲེས་ཀི་སོང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལའང་དུས་མིན་ས་བསྣུར་གི་ཚུལ་

དུ་མྲེ་ཏོག་ཁ་དོག་དང་དི་བསུང་དུ་ལྡན་པ་རྒྱ་ཆྲེར་ཤར་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་

ལྟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་བྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཡིད་ཆྲེས་པའི་ངག་སྒོས་ལས་ཐོས་

སོ། །དྲེའི་ཕི་ཉིན་འདུ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་ཆིབས་ཐོན་བསྐངས་པར་

ལས་སྣྲེ་གྲྭ་དམངས་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་རིང་ཐུང་གི་སྲི་ཞུ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏྲེ་སྐུ་

འབུམ་དུ་ཞབས་སོར་སླར་འཁོད་དོ། །

(༦༧ བ་༤། ༡༠༨ ཐ་༦)སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་ལས་སྣྲེ་རིང་པ་འགའ་ཞིག་

གནས་དབྱུང་དང་། གསར་པ་བསྐོ་གཞག་བསྐངས་པ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་༧གོང་ས་ཆྲེན་

པོ་ནས་ངོ་སྲུང་མཛེས་མཚོན་སངས་ཏྲེ་གདན་ས་རང་གི་སྒིག་ལམ་མིག་ལྟོས་ལ་

ཕུགས་ཕན་དགོངས་བཞྲེད་བ་མྲེད་མཛད་པར་ལས་སྣྲེ་དོན་མ་གོ་འགའ་ཞིག་ནས་

རང་སྣང་འདྲེ་རུ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་རོག་གི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་འདི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཙམ་ལའང་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་གི་ངོ་ལོག་རྒྱབ་གཏོད་རི་མྲེད་ཁིམས་འགལ་ཅི་

རིགས་ཤིག་བས་རྲེས་རང་ནོངས་ངོས་ལྲེན་དགོངས་སྲེལ་ཞུ་བཤགས་ནན་བསྟུད་

ཞུ་དགོས་བྱུང་བར་གགས་ཤིང་། སྐབས་དྲེར་ས་གནས་ཟི་ལིང་ཨཾ་བན་ནས་ལམ་གི་

འདུ་འགག་ཏུ་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་ཁིམས་འདོམས་ཡི་གྲེ་འདི་སྐད་ཅྲེས། ཆིན་ཁལ་ཕུ་

རུ་ཐུང་ཟི་ལིང་ལས་བྲེད་བོན་ཆྲེན་ཆིང་ནས་ར་ཚིག་བཏང་དོན། ༧སྐབས་མགོན་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡོངས་ཀི་བདག་པོར་བརྲེན། ཞིང་ཆྲེ་ཆུང་ཚང་མའི་

དགོན་སྲེ་རྣམས་ནས་སྒིག་ལམ་འཁུར་མུས། དྲེང་སྐབས་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་བཀའ་

དོན་བཞིན་ཟི་ལིང་དུ་ཕྲེབས་ནས། སྐུ་འབུམ་ལ་བཞུགས་འཇགས་མཛད་པ་ཡིན། 

ས་གནས་དཔོན་པོ་དང་། དགོན་པའི་གྲྭ་རིགས་ཚང་མས་ཀང་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་

ཐུགས་དང་མཐུན་པའི་སྐུ་སྲུང་ཞབས་འདྲེགས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆྲེ་བ་ཡིན། དྲེང་

སྐབས་ཞིབ་ན་མི་ངན་ཁ་ཤས་ནས་བར་དུ་དོན་མྲེད་དཀྲོགས་རྐྲེན་ཅི་རིགས་ཀིས་

ཆོས་ཁིམས་དང་། རྒྱལ་ཁིམས་ལམ་ལུགས་གང་དང་མི་མཐུན་པ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆྲེ་

བའི་བཀའ་ཁིམས་ལ་རི་མྲེད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་བརྲེན། ཞིབ་གསལ་རད་གཅོད་

བས་པར། དགོན་པའི་བ་སྤྲུལ་དང་། ཁི་པ། ཞལ་ངོ༌། ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་

སྒིག་ལམ་ཁིམས་འདོམས་ཆུང་སྐོན་གིས་གྲེང་ངན་འདི་རིགས་ཐོན་པ་དང་། ད་ནས་

བཟུང་སྐུ་འབུམ་གྲྭ་རིགས་རྣམས་ནས་བཀོད་དོན་ལ་རི་འཇོག་གིས་༧སྐབས་མགོན་

ཏཱ་ལའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཞབས་འདྲེགས་དགོངས་མཐུན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་

དགོས་གལ་གནད་ཆྲེ་བ་ཡིན། ག་མི་འགིགས་རིགས་གཏན་ནས་བས་མི་ཆོག རྒྱ་

ཧོར་སོག་གི་མཇལ་བ་རྣམས་མཇལ་ཁ་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞུ་འཇུག ཁྱོད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རང་མཐོ་དམའ་ཚང་མས་ཆོས་ཀི་སྒིག་ཁིམས་ཁུར་ཏྲེ་གྲེང་ངན་རིགས་ཐོན་ཆོག་རྒྱུ་

མིན། རྒྱལ་བོན་འབངས་ཚང་མས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པར་དད་འདུན་བྲེད་བཞིན་

པར། ཁྱྲེད་རང་རྣམས་ནས་བྲེད་བབས་འདི་རིགས་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་ནམ། 

སླད་འདི་རིགས་བྲེད་མི་བྱུང་ཚེ་ངོས་ཨཾ་བན་ནས་ཞིབ་གཅོད་མཐིལ་ཕིན་གིས་ཟོལ་

ཡངས་སུ་འཇོག་རྒྱུ་མིན། ཁི་པ་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ལ་འདི་ཞིབ་བྲེད་རྒྱུ་བཅས། དྲེའི་

ཆྲེད་དུ་ར་ཚིག་འདི་བཞིན་བཏང་བ་ཀུན་གིས་གོ་བར་བྲེད། ཀྭང་ཞུའི་ཁི་བཞུགས་

སོ་གསུམ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ། ཞྲེས་སྦྱར་བས་སུས་ཀང་སླར་རྒོལ་

བའི་སོབས་པ་མ་རྲེད་པར་རང་རང་གི་ཁུང་བུར་སྣ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏྲེ་བག་

ཡོད་པས་འཁོད་པར་གྱུར་ཏོ། །

སྐུ་འབུམ་ཁི་པ་གསར་པ་གསྲེར་ཏོག་བ་མ་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་

གཉིས་བཅས་ལ་སྒིག་ཁིམས་གནོན་སོམ་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་

དང་། གསར་མཇལ་རིམ་བཞིན་སྩལ་ཏོ། །

༥༥༽སྐུ་འབུམ་ནས་གངས་ལོངས་ཆོས་ཀི་ཞིང་ས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་

ཞལ་འཁོར་ཏྲེ་ལམ་བར་ཡུལ་གྲུ་གང་འཁྲེལ་གི་ཞི་དག་སྐྲེ་འགོའི་ཚོགས་མཐའ་

ཀས་འདུས་པར་བང་གོལ་གི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྲུན་བཞིན་ཤོག་བུའི་ར་

མཚམས་གད་སྲེང་བར་ཕགས་ཕྲེབས་པར་བསུ་སྐྲེལ་དང་མཆོད་སྤིན་གིས་

ས་གཞི་ཡང་དོག་པོར་བསྒྱུར།

(༦༨ བ་༦། ༡༡༠ ཐ་༤)དྲེ་ལྟར་ཕོགས་དྲེའི་གདུལ་བའི་རྲེ་བ་བསྐངས་ཤིང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཐུགས་བཞྲེད་མཛད་སོ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ན། བོད་ལོངས་བསན་འགོའི་

མགོན་དུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བར་བཞྲེད་དྲེ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་རོལ་ཆ་དང་གཉིས་

ཀིས་སྐབས་ཕྲེ་བ་དང་བཅས་འཇམ་མགོན་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་གསྲེར་སོང་རིན་པོ་

ཆྲེས་དབུས་རྲེན་གསུམ་འབམས་སུ་ཀས་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་རས་ཀི་སན་ཤལ་རྒྱ་ཆྲེར་

སྲེལ་ཞིང་། ཐུགས་སྨོན་རླབས་པོ་ཆྲེའི་མཚམས་སྦྱོར་ལྲེགས་པར་འདུ་མཛད་ནས་

སྐུ་འབུམ་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་དང་། རྒྱའི་དཔོན་དམག་རུ་སྒིག་གི་ཕྲེབས་སྐྲེལ། ཆིབས་

རགས་དབུ་གདུགས། ཕག་མཚན་ཕྲེབས་རོལ་དང་བཅས་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་བམས་

པ་གིང་ནས་ཆིབས་ཀི་ཞལ་ལོ་མངོན་པར་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྲེབས་ལམ་དུ་མི་ཉག་བ་མ་

དང་། ཟི་ལིང་དིན་ཐའི། སྤིན་ཧད་སྦུག་རྒྱ་དཔོན་བཅས་ནས་བང་བན་དང་མཇལ་

དར་ཕུལ། དྲེ་ནུབ་བཞུགས་སར་ནས་ཆྲེ་ཤོས་རི་ཁོད་བག་དམར་བསམ་གཏན་གིང་

དུ་འཁྱུག་ཙམ་ཕྲེབས།

(༦༩ ཉ་༦། ༡༡༠ འ་༥) རིམ་བཞིན་ཕྲེབས་ལམ་དུ་སོང་འཁོར་ཕག་མཛོད་དང་། 

སོང་འཁོར་དགོན་པ། གསྲེར་ཁོག དཀིལ་འཁོར་སྲིད་སོགས་ཀི་ཕྲེབས་བསུ་དང་

བཅས་སྦྱ་པོ་ཕང་དུ་ཕྲེབས་ནས་ཞག་གཉིས་བཞུགས། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་ར་ལ་

དགོན་དུ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་གནས་གཟིགས་བསྐངས། དབུ་གུར་དུ་

མཁའ་འགོ་ཆིན་ཝང་གི་མི་སྣ་གཉིས་ནས་འཚམས་ཞུ་ཕུལ། གཞུང་གོས་སར་གིས་

མཚོན་བོད་ཚོང་སྤི་དང་། སྐུ་འབུམ་གཟིམས་ཁང་གོང་། གསྲེར་ཁི་སར་པས་གཙོས་

སར་ཁག་བཅུ་སྐོར་དང་། སོང་འཁོར་བ་བང་གི་མཛོད་པ། ཅིང་ཧད་སི་དགོན། 

གསྲེར་ཁོག་དགོན་གི་བ་སྤི། བོད་ཁོངས་ཨ་ཤར་ཕུན་ཚོགས། ས་རིའི་ཞབས་ཕི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དར་རྒྱས། ཐུང་སི་ལྷ་མོ་རྡོ་རྲེ། སྐུ་འབུམ་གྲྭ་བང་ཆུབ། ཨུ་ཤུད་བག་དང་། ཇོ་ཚང་

སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ནས་སོ་སོའི་འཁོས་བསྟུན་གི་མཇལ་རྲེན་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བར་ཇ་

གལ་ཕག་དབང་དང་། ལྲེགས་སོའི་བཀའ་མཆིད། སྐུ་འབུམ་སྤི་སོ་དཱ་ལོ་ཡྲེར་ལ་

བྲེད་སོའི་ར་ཚིག་གསར་པ་དང་། ཐུང་སི་ལྷ་རྡོར་ལ་གནང་ཆ་བཅས་སྩལ། ཚེས་ཉི་

ཤུ་ཉིན་སོང་འཁོར་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྐོད་པར་རྒྱ་དཔོན་དམག་ནས་བང་བན་དང་རུ་

སྒིག་ཞུས་ཤིང་། བ་ཁྱུང་དགོན། སོང་འཁོར་དགོན། གསྲེར་ཁོག་དགོན་བཅས་ཀི་

ལས་སྣྲེ་ནས་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དུ་བཅར། ལམ་ཞོར་སྨ་ཚང་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་

གནས་གཟིགས་ཐོག་གྲྭ་དམངས་དང་། ཅུང་པའི་སི། ཁོ་ཤོག་ཛང་ཀི་སོགས་སྲེར་

སྐ་མང་པོར་ཕག་དབང་སྩལ། ཕི་ཉིན་ཕྲེབས་ལམ་དུ་ཚ་གན་ནོ་མིན་ཧན་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་། མ་ཧང་དགོན་གི་ལས་སྣྲེ། ཁོ་ཤོག་དཔོན་ཁག་ཉི་ཤུ་སྐོར་ནས་ཕྲེབས་བསུ་

དང་། ཚ་ཞག་སར་འབོར་བསྟུན་གི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས།

ཚེས་ཉྲེར་གཉིས་ཉིན་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་སར་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཞག་

གསུམ་བཅག་བཞུགས་ངོས། ཚ་གན་ནོ་མིན་ཧན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དགྲེ་འདུན་བསན་

འཛིན་ནོར་བུའི་བསི་གནས་སུ་རྲེ་བ་མ་མཆོག་གི་སྐུའི་ཕྲེང་བ་ལྔ་པ་ཀུན་གཟིགས་

ཟིལ་གནོན་བཞད་པ་སྩལ་དང་། བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་མགོན་གཉིས་ཀི་

ཞབས་རྡུལ་གཙང་མ་ཡུན་རིང་དུ་འགོད་པར་མཛད་པའི་རས་ཕིང་གི་དབུ་གུར་

དང་། ཁི་སན་བིན་རླབས་ཅན་གཉིས་ཤིག་མཆིས་པར་སོས་སྣྲེ་སྲེར་སྦྲྲེངས་མཆོད་

རོལ་དང་བཅས་པས་གདན་དངས་པ་བཞིན་བོན་ནས་ཐོག་མར་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་

གཟིམས་གུར་ནང་བདྲེ་སན་ཐོག་ངང་ཙམ་བཞུགས་ནས་རྲེན་གསུམ་འབུལ་བཞྲེས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དང་། གནས་གཟིགས་བསྐངས། དྲེ་ནས་གཟིམས་གུར་འགག་འདུ་ཁང་གུར་ཆྲེན་

ནང་ཞབས་སྲེགས་ཐོག་ནས་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་དང་གྲྭ་དམངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་བང་

ཆུབ་ལམ་གི་སྒོན་མའི་ལགས་ལུང་དང་། སྲེར་སྐ་ཆྲེས་མང་བར་དར་དཔངས་ཀིས་

བིན་རླབས་བཅས་སྩལ་ཅིང་། ནོ་མིན་ཧན་སྐུ་འཁོར་ལྟོས་བཅས་ནས་གསྲེར་

དངུལ། གོས་དར། ཆིབས་ར་སོགས་གཏང་རག་རྲེན་འབྱུང་ལྲེགས་འབུལ་ཚན་ཆྲེ་

བ་བཏྲེག དྲེ་ནས་༧རྒྱལ་དབང་བདུན་པ་ཆྲེན་པོའི་གཟིམས་གུར་ནང་སྤན་དངས་ཏྲེ་

བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད། སྤྲུལ་སྐུ་ངོ་འཁོར་བཅུ་ཕག་ནས་རྲེན་གསུམ་

གསོལ་འབས་སོགས་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་བིན་རླབས་དང་། བཀའ་མཆིད་ལྷུག་

པར་གནང་། ཕྲེབས་ཁར་འབུལ་ར་འཛིན་མི་བཞི་བཅུ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་སྩལ་ཏྲེ་

བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་ཉིན་དམར་ཕོགས་ཀི་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་

མཆོད་གྲུབ་འཕལ་ཏཱ་ཁུ་ཁོག་པའི་ལིར་སྲེར་མཇལ་གནང་སྲེ་ཚ་གན་སྤྲུལ་སྐུའི་སར་

ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་ཤིང་། དྲེར་མ་བཞྲེངས་དགོན་ཞྲེས་པའི་བ་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཛ་

ལང་ཅན་ནས་དད་པས་བསྲེན་བཀུར་བ་གསོལ་ནས། མཇལ་བིངས་བརྒྱད་བརྒྱ་

སྐོར་གི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད། ཕི་ཉིན་བདྲེ་ཡངས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་མཇལ་འཕད་

དུ་ཕྲེབས་པར་ཕན་ཚུན་ཐུགས་ནང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་དཀར་བས་འཕལ་ཡུན་དགྲེ་བའི་

གསུང་གྲེང་དང་། ཟང་ཟིང་གི་ཕག་སྐྲེས་གདབ་རྲེས་གནང་། སླར་ཡང་ཚ་གན་ནོ་

མིན་ཧན་གི་སར་ཐོག་ཏུ་བོན་ནས་ཁོང་པའི་འཛིན་དབང་བདག་ཐོབ་ལ་༧རྒྱལ་

མཆོག་ན་རིམ་ནས་ཤྲེ་བམ་སྩལ་འདུག་པར་རྒྱབ་སྣོན་གི་བཀའ་ཤོག་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་

ངོ་གཡོག ཁོ་ཤོག་དཔོན་རིགས་ཆྲེ་ཆུང་སུམ་ཅུ་སྐོར་བཅས་ནས་ས་ཕིར་སྲི་ཞུ་ཟོལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མྲེད་བསྒྲུབས་པར་ལྲེགས་སོའི་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆྲེར་སྩལ་ཏྲེ་བཞུགས་སར་རིམ་

གིས་བཏྲེག མ་བཞྲེངས་དགོན་དང་། དགོན་གསར་གི་བ་མ། རང་ར་དཔོན་ཚང་སྲེ་

ཤོག ས་འགྱུར་བསན་པའི་གསལ་བྲེད་ཞབས་དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གོལ་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་སོགས་བ་ཁག་བཞི། དཀར་ཆུའི་སྲེ་ཤོག་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་དང་། དངོས་

འབོར་གི་ལྲེགས་འབུལ་ཞབས་ཏོག་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས། ཡུལ་གྲུ་དྲེ་དག་གི་

ཕོགས་མཚམས་ནས་འདུས་པའི་སྐྲེ་བོའི་ཚོགས་ལ་མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་གི་འབྲེལ་

བ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇོག་པར་མཛད།

༧རྒྱལ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་གཉིས་རྒྱ་སོག་གི་

མགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རྲེ་ཁཱ་བཀོད་པའི་ཚེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ས་

ཕིར་བསྲེན་གསོལ་མཛད་པའི་མཚོ་གཉན་ཨོ་སོག་ཅྲེས་པ་བྱཻཌཱུར་ཞུན་མ་འཁྱིལ་བ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པའི་འགམ་དུ་ཆྲེད་ཀིས་བོན་ནས་དྲེར་གནས་པའི་གདྲེངས་ཅན་

བདག་པོ་མགུ་བར་བྲེད་པའི་མཚོ་རས་ཀི་རིགས་དུ་མ་བཏབ་ཅིང་། རྣམ་གྲྭ་གསུང་

ཞབས་དང་བཅས་ནས་བསངས་ཆོག་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུ་མ་གསུང་བར་མཛད། དྲེ་

དང་ཁད་མི་རིང་བའི་མཚམས་ཁང་འཁིས་ཞབས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་སྲེ་ཤོག་ཅན་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དབུ་གུར་བཞུགས་སྒིག་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བ་

དཔོན་དམངས་བཅས་མི་གངས་ཆིག་སོང་སྐོར་ལ་སྐབས་འགོ་དང་། མ་ཎིའི་ལགས་

ལུང་སྩལ། ཞབས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། འདུལ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། ཨ་ལགས་སྐལ་ལྡན་སྤྲུལ་

སྐུ། མཛོ་སྤྲུལ། རོང་པོ་ལྡན་སྤྲུལ། སྲེ་ཤོག་བཅས་ནས་རྲེན་གསོལ་དང་། དངོས་

འབུལ་རིམ་བཞིན་བསར། དྲེ་ནས་ཞབས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚམས་ཁང་བཀྲ་ཤིས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཁྱིལ་སང་དུ་གདན་དངས་པ་ལྟར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་བ་ཁག་བཞི་ཉྲེ་ལྟོས་བཅས་

པའི་སྲེར་སྐ་མང་པོར་ཚེ་དབང་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་རྐང་པར་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ།

(༧༡ ཉ་༥། ༡༡༣ འ་༤) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན། གོང་གསལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁག་

ལ་ཆོས་ལྡན་གི་བཀའ་མཆིད་ཞིབ་རྒྱས་དང་། བདོག་པའི་གནང་ཆ། ཁྱད་པར་

མཚམས་ཁང་གི་ཉྲེ་འདབས་སུ་ཕོགས་དྲེའི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ཀི་ཕག་མཆོད་གསོལ་

འདྲེབས་ཀི་རྲེན་དུ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་ལྷ་ཁང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་

བཅས་པ་གསར་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་མངགས་དང་འབྲེལ་དོ་དམ་ཞབས་

འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ལ་བྲེད་སོའི་ལག་འཁྱྲེར་དང་། དངུལ་དངོས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན། 

རྲེན་སྐལ་བཅས་དང་། རང་ར་སྤོད་པ་དཔོན་ཕ་མྲེས་བརྒྱུད་བཅས་ནས་གཞུང་སར་

ལྷག་བསམ་བས་རྲེས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་གཟིགས་བཟོས་དང་། ད་ལམ་ཡང་

འཁོས་བསྟུན་སྲི་ཞུ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་བདག་རྐྲེན་དུ་ནང་སོའི་གོ་མིང་དང་། 

བྱུར་ཏོག །ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག །དམ་རས་སྲུང་བིན་ཟབ་མོ་བཅས་དགྲེས་བཞིན་

སྩལ་བས་སྨ་མི་ཤྲེས་པའི་དགའ་དད་ལྷག་པར་འཕྲེལ་ཏྲེ་ཕག་གང་འགྲེལ་བ་ལྟར་

འཚལ་ཞིང་སླན་ཆད་ཀང་བཀའ་དིན་སིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏྲེ་ལུས་སྲོག་འདོར་

ནུས་ཀི་ཞབས་འདྲེགས་སིང་ཐག་པ་ནས་ཞུ་ཞྲེས་གསོལ་ཏོ། །

དྲེ་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་ཁར་དད་འདུས་བརྒྱ་ཕག་དགུ་ཙམ་ལ་ཕག་བིན་

གནང་། སང་ཉིན་ཡང་སྐྲེ་བོ་གངས་དྲེ་ལས་མི་ཉུང་བའི་དོན་མཛད་དྲེ་སྲུལ་ཕིར་དུ་

ཕྲེབས། བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དང་། རང་ར་གོང་དཔོན་སོགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལ་འདོད་ཆོས་ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ། ཚ་ཁའི་ཆུ་ཁར་བཞུགས་ཞག་སྐབས་འཁྲུངས་

སྐར་གི་མཛད་སོ་བསྐངས་ཏྲེ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་རྒྱ་དཔོན་གཉིས་དང་། དམག་དཀྱུས། 

ཐུང་སི་བཅས་པ་གོ་བབས་ཀི་གནང་ཆས་ཚིམས་པར་མཛད་དྲེ་སར་ཆྲེན་རིམ་

བཞིན་བཏྲེག མོ་འཁོར་དུ་ཕྲེབས་པ་ན་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྲེབས་བསུ་དང་པོའི་

འཚམས་སན་འབུལ་མི་རྲེ་དྲུང་ཕུན་རབ་པ་བོ་བཟང་འཇིགས་བལ་དང་། ཀུན་གིང་

ལྡྲེ་འཆང་། སྲེར་བྲེས་འཐུས་མི་བཅས་རིང་ནས་ཉྲེ་བར་འོངས་པ་དང་མཇལ་འཕད་

ཀིས་སོ་སོ་ནས་ཕག་དང་ཞྲེ་ས་སོན་དུ་འགོ་བས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་

དབང་དང་། བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ཏུ་སྩལ། འགག་ནས་ (༧༢ ཉ་༢། ༡༡༥ ཐ་༡) ཕོགས་

འདུས་ཀི་དད་ཅན་གངས་ལས་བརྒལ་བའི་རྲེ་བ་སྐོང་བར་མཛད། ལྡན་མ་ལབ་

དགོན་གི་འབུལ་སྡུད་བ་མ་གགས་བརོན་སོགས་སར་བ་འགའ་ཞིག་ནས་དད་

མཇལ་དང་། ཁུ་ཁོག་པའི་ལི་དང་། རིགས་སྲས་ལྟོས་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས་

ཏྲེ་ཡིན་སིར་བཞུགས། ཁུ་ཁོག་པའི་ལི་སོགས་འབོར་ལྡན་མང་པོས་ཡུལ་ལུགས་ཀི་

གསོལ་སོན་དངས། དྲེ་ནས་ཆིབས་ཞལ་རིམ་བཞིན་བསྒྱུར་ཏྲེ་གཤོར་སོར་ཕྲེབས་

སྐབས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གདན་ཞུར་ཆྲེད་འབོར་ཕུན་ཁང་ཐའི་ཇི་དང་། མཁན་

དྲུང་ཚུལ་ཁིམས་ཉི་མ། གཙང་མདའ་ལས་ཚབ་ལྕགས་སྤག བཀའ་བོན་ལས་འཕར་

ཁི་སྨོན། རྲེ་དྲུང་ཕུན་རབ་པ། བཀའ་འགག་གནང་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་

སྤུངས་པའི་འཐུས་མི་ཁི་ངག་དབང་ནོར་བུའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྲེ་ར་ཐྲེག་ཆྲེན་གིང་གི་

སྤི་འཐུས་གཞུང་པ་ལྷ་བཙུན་སྤྲུལ་སྐུ། དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྤི་འཐུས་ཁི་

དྭགས་སྤྲུལ་སྐུ། སྲེ་འབས་དགའ་གསུམ་གི་གྲྭ་ཚང་སོ་སོའི་འཐུས་མི། རྣམ་གྲྭ་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནས་ཆུང་སྤི་འཐུས། ཀུན་གིང་། རྭ་སྒྲེང་། སྲེ་དྲུག་བ་བང་བཅས་ཀི་ལྡྲེ་འཆང་། འབི་

གུང་། མཚུར་ཕུ། འབྲུག་གསང་གིང་། འཕོང་རྒྱས་རི་བོ་བདྲེ་ཆྲེན། བག་ཡྲེར་པ། སྲེ་

དཔོན་ལྷ་རྒྱ་རི་བ་བཅས་ཀི་སྤི་འཐུས་མི་སྣ། ཁལ་ཁའི་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་རྲེ་དྲུང་

ཤར་སྤི་ཡྲེ་རྒྱ་དང་། ཤོད་དྲུང་འཇུན་པ། ཞོལ་དྲུང་དགྲེ་འདུན་སྐལ་བཟང་། སྨན་

སྦྱིན་ལྕགས་རི་ཨྲེམ་ཆི། ཤངས་སྲེ་བ་མ་ནོ་ཡོན། ས་རོང་བ་ཛ། ཁོ་ཤོག་སྲས་ལྟོས་

བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་རང་བསློགས་ཐོག ཕག་དབང་དང་། 

དགྲེས་པའི་བཀའ་མཆིད་སྩལ།

ཤངས་སྲེ་སྡུར་བུ་ཅན་གི་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས་ཉྲེའི་མཚམས་ཤངས་སྲེ་

པས་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། སོས་རོལ་སོགས་ཀིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་

སོར་ལྷིང་འཁོད་མཚམས་གདན་ཞུ་བ་བཀའ་བོན་བ་མ་བོ་བཟང་འཕིན་ལས་ནས་

ཕྲེབས་བསུ་དང་། འབོར་མཇལ་ཆབས་ཅིག དྲེ་མཚུངས་གོང་སྨོས་གཞུང་ཞབས་

སྲེར་སྐ་མདའ་ཚབ་ཡན་དང་། གདན་གསུམ་བ་སྤྲུལ་བཅས་ནས་འབོར་ཕག་ཐོག་

རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར། དྲེ་བིངས་གཞུང་ཞབས་སོགས་མི་དག་སྲེར་སྐ་མཐའ་དག་

ནས་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། བཀའ་རྲེད་མཆོག་ཏུ་

གཤིན་པ་གནང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་དབུ་གུར་ཨར་གསར་ནང་གཞུང་

གནས་ཀི་ཕྲེབས་བསུའི་རྲེན་གསོལ་ལྲེགས་འབུལ་སོགས་བསར་བཞྲེས་རྲེས་བག་

ཡྲེར་པ་ཡན་དང་། ཁལ་ཁའི་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་ཐུན་མོང་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་

གསོལ་ཕུལ་བར་གལ་སོན་ཕག་སྲུང་བཀའ་འཚམས་བཅས་ཀི་ངལ་གསོའི་

དབུགས་འབིན་སྩལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཇལ་ཐྲེངས་གཉིས་པར་ཤངས་སྲེ་བ་མ་ནོ་ཡོན་དང་། དགྲེ་སྐོས་དོན་ཡོད་

སོགས་ཁག་བཅུ་ཕག་ནས་ལྲེགས་ཇ་དངོས་སྐྲེས་རིམ་བཞིན་བཏྲེག་པར་ཇ་གལ་

ཕག་དབང་དང་། འགག་ནས་སྐྲེ་བོ་ཕོ་མོ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་ཞལ་མཇལ་གིས་ཚིམ་

པར་མཛད། དྲེའི་སང་ཉིན་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཁང་ཐོག་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ཕྲེབས་

བསྐོད་གིས་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་ཤངས་སྲེ་བ་མ་ནས་མཇལ་

དར་རྲེན་གསུམ་དང་། ཁོ་ཤོག་སྤིས་འབུལ་དངོས་ཚན་ཆྲེ་བ་སྤན་ལམ་དུ་བསར། ནོ་

ཡོན་ལས་སྣྲེ་དབུ་ཆོས་རྣམས་ནས་ཀང་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་གལ་

སོན་གནང་སྲེ་ངང་ཙམ་བཞུགས་རིང་སོག་ལུགས་ཀི་གླུ་གར་དང་། སྲེར་ཀ་སོགས་

ཀི་གཟིགས་མོ་མང་དུ་སྤོས་པར་ཐུགས་ཞིབ་ཀི་ཚུལ་མཛད་དྲེ་གནང་ཆ་གཟབ་པ་

དང་། སྐྲེ་བོའི་ཁོམ་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་གི་སྐལ་བཟང་

དགའ་སོན་སྩལ། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་ཟླ་ཆུང་རྒྱལ་པོ་དང་། ཆོས་འབོར་སོགས་

རྲེན་གསོལ་འབུལ་མི་ཁག་དྲུག་ལ་སྲེར་མཇལ་དང་། བིངས་བརྒྱ་ཕག་དགུ་ལ་ཕག་

བིན། ཤངས་བ་མ་དང་། ནོ་ཡོན་ཟུང་ལ་ལྲེགས་སྐྲེས་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་ཆིབས་ཐོན་གི་

ཕྲེབས་ལམ་དུ་ཁུར་ལུག་པའི་སི་དང་། ཛུན་བ་མ་ཛ་སག་ནས་འཚམས་ཞུ་དང་། 

བཞུགས་སར་དུ་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། ཉིན་གཉིས་ཀི་སར་ཕྲེབས་པ་ན་ཏཱ་ཁུ་ཁོག་པའི་

ལི་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་དང་། ནི་རས་བ་མ་ཐའི་ཇི་དཔའ་བོ་སོགས་དད་ལྡན་ཁག་བཅོ་

བརྒྱད་ནས་རྲེན་གསོལ་གིས་མཆོད་ཅིང་། དྲེ་དག་དང་། ཡུལ་མི་དད་འདུས་ལྔ་བརྒྱ་

སྐོར་ལ་ཕག་དབང་གནང་། དྲེ་ནས་ཕག་བཏྲེག་པའི་ལམ་དུ་གོང་གསལ་གདན་ཞུའི་

མི་སྣ་དང་མཉམ་རྲེས་ཅི་རིགས་སུ་ལྷགས་པ་གྲྭ་བཞི་བརྒྱ་སྦྱོང་བརྒྱ་དཔོན་ཆོས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དབང་དང་། ལྡིང་དཔོན་གཉིས། དམག་དཀྱུས། གཞིས་རྲེ་དམག་སར་གི་བརྒྱ་དཔོན་

ལྕྲེ་བདྲེ་ལྲེགས་ལྡན་དང་། ལྡིང་དཔོན་གཅིག དམག་དཀྱུས་བཅས་ནས་རུ་སྒིག་

གིས་བང་བན་ཞུས་ཤིང་། ས་རོང་ཛ་སག་དང་། སྲས་ལྟོས་བཅས་ནས་ཀང་སྔུན་

བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ།

ཆུ་ནག་ཁར་གསོལ་ཚ་མཛད་པར་ཁུར་ལུག་པའི་སི་དང་། ཨ་མང་ནོ་ཡོན་

གཉིས་ནས་ནང་ལུགས་ཀི་མཇལ་འཕད་ཞུས། དྲེར་ཡང་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་དང་། 

ཕི་མ་རྲེད་ཀི་དུས་སུ་སྐུ་སྲུང་གདན་ཞུ་དབུས་གཙང་འགོ་དམག་རྣམས་ནས་རུ་

བསྒིགས་བང་བན་ཞུས་ཏྲེ་བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། རྲེན་གསོལ་དང་། འཚམས་ཞུ་

འབུལ་མི་མང་དག་ལ་ཕག་དབང་དང་། འདོད་ཆོས་ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ། དབུས་

གཙང་འགོ་དམག་རྣམས་ནས་འབོར་མཇལ་ཞུས། ཛུན་བ་མ། ཛ་སག་གུ་རུ་ཆོས་

འཛིན་རྡོ་རྲེ། ཐོ་ཡོན་བོ་བཟང་དབང་རྒྱལ། རྣམ་རྒྱལ་མལ་རིང་སོགས་ནས་ཡུལ་

ལུགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཞུས་པ་དོན་ལྡན་མཛད། ཞལ་དཀིལ་བལྟ་བར་འདུས་པའི་

སྲེར་སྐ་ཉིས་སོང་དུ་ཉྲེ་བ་རྣམས་ཀི་རྲེ་བའི་དབུགས་ཀང་ཕྱུང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཡང་དད་

པའི་ནོར་དང་ལྡན་པ་དུ་མས་སྲི་ཞུའི་དགྲེ་ཚོགས་གྲུང་པོ་བསྐྲུན་ཅིང་། ཁུར་ལུག་

པའི་སི་མགོན་པོ་ཚེ་བརན་ཞྲེས་པ་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་ཡིད་བྱུང་སྲེ་མྱང་འདས་ཀི་

བསམ་པ་བརན་པོས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པའི་སོམ་པའི་བགོ་སྐལ་གནང་དགོས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན་ཡོངས་རོགས་དགྲེ་བསྲེན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ཡང་དག་པར་བཀོད་

དྲེ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་འབས་བུ་དང་ཉྲེ་བར་མཛད།

ཚེས་ཉྲེར་དྲུག་ཉིན་ཁུར་ལུག་པའི་སི་དང་། དགྲེ་བསྲེན་མགོན་པོ་ཚེ་བརན། ཨ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མང་ནོ་ཡོན་བཅས་ལ་ཐོན་སྐྲེས་བཟང་པོ་དང་། འཕལ་ཡུན་དགྲེ་བའི་ཞལ་གདམས་

བསླབ་བ། ཛུན་བ་ཛ་དང་། ཛ་སག་གཉིས་ལའང་གནང་ཆ་དང་། ཁོ་ཤོག་དྲེར་དགྲེ་

འདུན་གི་གནས་གཞི་འདུ་ཁང་དང་། རྲེན་གསུམ་བཞུགས་ཡུལ་ལྷའི་དི་གཙང་ཁང་

གསར་བཞྲེངས་བགིད་ཐུབ་ན་བསན་འགོར་ཕན་བདྲེ་རྒྱས་ཤིང་། རང་གཞན་བསོད་

ནམས་ཀི་དགྲེ་ར་རླབས་པོ་ཆྲེ་བཟླུམ་ཚུལ་གོ་གསྲེད་ཞིབ་བཀྲོལ་དང་འབྲེལ་རིང་

མིན་གསར་བསྐྲུན་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་ནན་ཏན་དང་། དངུལ་དངོས་ཀི་

མཐུན་རྐྲེན་ག་ནོམ་པ་གནང་སྲེ་ས་རོང་དུ་སར་བཏྲེག དྲེར་ཛ་སག་ནོར་བུ་དར་རྒྱས་

དང་། ཐོ་ཡོན་དཔལ་ལྡན་གགས་པ། སི་བྲེད་ཆི་ཉི་མ་ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཆྲེས་མང་

པོས་རང་རང་གི་འབོར་བ་དང་བསྟུན་པའི་བསྲེན་བཀུར་གསོལ་ཏྲེ་ཞུས་ངོར་

འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་སིང་པོ་ཡིག་དྲུག་གི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ། པའི་སི་

རྣམ་འདྲེན་དང་། ཁོ་ཤོག་སྤི་ནས་ཀང་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་སམས་མཐོ་དང་

བཅས་བརན་བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་ཡང་དག་པར་བསྒིགས་པའི་ཐོག་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀི་སོམ་བཟླས་དང་གཟུངས་རིང་། མ་ཎི་བཅས་ཀིས་ལགས་ལུང་སྩལ་ཏྲེ་

རྣམ་གོལ་གི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན། མཇལ་བིངས་མང་པོའི་རྲེ་བ་ཡང་དོན་

ཡོད་མཛད། ཁལ་ཁ་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་གསར་པ་རྲེ་དྲུང་ཤར་སྤི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྒྱ་མཚོ་

དང་། ཤོད་དྲུང་འཇུན་པ། ཞོལ་དྲུང་དགྲེ་འདུན་སྐལ་བཟང་བཅས་ནས་ཐོན་ཕག་

ཞུས།

ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ནང་ཁུར་ལུག་པའི་སིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆོས་འཁོར་དང་། ཐའི་

ཇི་མཁས་གྲུབ་བསན་འཕྲེལ་བཅས་རང་གནས་སུ་ཕིར་ལོག་མཇལ་ཁའི་ཐོག་འཇམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དཔལ་མཚན་བརོད་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། སོ་སོར་དངོས་པོའི་གནང་ཆ། དམ་རས་

བིན་རྲེན། ཆོས་ལྡན་གི་གསུང་མཆིད་ཞིབ་རྒྱས་བཅས་སྩལ་བས་དད་མོས་ལྷག་

པར་འཕྲེལ་བར་གྱུར། ཕོགས་དྲེའི་བ་དཔོན་གཙོ་དག་གཞན་ལའང་ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་གང་ལ་གང་འཚམས་ལྷག་པར་འཇོ་བ་དང་། ཞལ་མཇལ་དོན་དུ་

གཉྲེར་བ་བརྒྱ་སོང་མང་པོའི་རྲེ་བའང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་དྲེ་བསན་འཛིན་

ཨོར་སོག་དང་ཉྲེ་བའི་ཆར་ཕྲེབས། ཟི་ལིང་ཨཾ་བན་དང་། དིན་ཐལ་གཉིས་ཀི་ཕྲེབས་

སྐྲེལ་དཔོན་དམག་རྣམས་བ་དགའ་བཟང་པོས་མགུ་ཞིང་རངས་པར་མཛད་ནས་

ཕིར་སློག་གནང་། ཨོར་སོག་རྲེར་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་མ་གསྲེར་

ཟངས་ཀི་ཏོག་ལྡན་དང་། ཐུགས་ཀར་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། དར་ཟབ། ཤིང་འབས་སྣྲེ་

འཇོམ་སོགས་ཀི་ཐུམ་སྣྲེ་འདོགས་ཅན་མང་པོ། གཞན་ཡང་སྤན་གཟིགས་སྐུ་ཀླུང་

དར་འཕན། ཚོགས་འཁོར་བཅས་བསྒིགས་ཏྲེ་དཀར་ཕོགས་དག་ལྷའི་དབུ་འཕང་

སྲིད་རྲེར་བསོད་ཕིར་ལྷ་བསངས་ཀི་གསུང་ཆོག་སྨིན་རྒྱས་དང་། བརན་བཞུགས་

བདྲེན་བརོད་མཛད། བཞུགས་སར་དུ་སྐུ་སྲུང་འགོ་དམག་རྣམས་གཡས་གཡོན་རུ་

བསྒིགས་ཐོག །སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་མགིན་གཅིག་ཏུ་བསྲེབས་ཏྲེ་ཀྲེ་ཀྲེ་སྭ་སྭའི་སྒ་

དབར་རྔ་ལྟར་གསང་མཐོར་བསྒགས་ཤིང་། དཔུང་ཚོགས་རྣམས་རྲེ་མོས་ཀིས་མྲེའི་

འཕྲུལ་འཁོར་ཡང་དགུ་ཕག་ཏུ་འཕངས་སོ། །

དྲེ་ནས་རིམ་ཕྲེབས་ཀིས་ཤོག་བུའི་ར་མཚམས་གད་སྲེང་དུ་སོན་པ་ན། ཁུར་

ལུག་པའི་སི་ནས་སྐུ་སྲུང་ཞབས་ཞུར་མངགས་པའི་དམག་མི་རྣམས་དང་། སྐུ་འབུམ་

ནས་སྐུ་ཆས་དང་མཉམ་དུ་སོན་རོང་བསྐངས་པའི་དོ་དམ་མཁན་རིས། གདན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཐུས། གཞུང་ཞབས་སྲེར་སྐ་རྣམ་གྲྭ། རྒྱ་སྦྱོང་འགོ་དམག་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་

ཞུས། གནས་དྲེར་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚོགས་སོན་ཡང་མཛད།

༥༦༽ལུང་ཆུང་སྐིད་པོ་རུ་གཞུང་སས་གཙོས་པའི་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེའི་དཔོན་ཁག་

ནས་འཚམ་ཞུ་བར་མྲེད་དུ་འབོར་མུས་དང་། ནག་ཆུ་ཆུ་མགོ་རིང་མོར་ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་མཆོག་སོགས་ནས་ཕྲེབས་བསུས་ཀིས་ཡབ་སྲས་ལྷན་

འཛོམས་བསྐངས། ནག་ཆུ་རུ་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་ཞག་གིས་ཕོགས་དྲེའི་

སྲེར་སྐ་ཁི་སོང་མང་པོར་འདོད་ཆོས་ཀིས་རབ་དགའི་ས་ལ་རྲེག་པ་ལྟ་བུའི་

དགའ་མགུ་བསྐྲུན།

དྲེ་ནས་ཉིན་ལམ་དུ་མར་བཞུགས་སར་རིམ་གིས་བཏྲེག་སྲེ་ལུང་ཆུང་སྐིད་པོ་

ཞྲེས་པར་ཕྲེབས་མཚམས་ནག་ཆུ་འགོ་པ་རྲེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་དང་། བང་

རིགས་སྲེ་བཞིའི་འགོ་དམག་བཞི་བཅུ་སྐོར་ཆིབས་བསུར་ལྷགས་པ་ནས་འཚམས་

ཞུའི་དར་དཀར་བ་སྤུ་བསྣོལ་བཞིན་བརྐངས་ཤིང་། དབུ་གུར་དུ་བཞུགས་ཞབས་

འཁོད་པ་ན། ནག་ཆུ་འགོ་པ་སྲེར་སྐ་གཉིས་ཀ་དང་། བང་རིགས་སྤི་འཐུས་གསང་

གཞུང་དབོན་འཇིགས་མྲེད་དག་འདུལ་དང་། སྲེར་པའི་འགོ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྲེ། ཨ་མདོ་

སོད་སྨད་ཀིས་སྤི་འཐུས་ཤོག་ཆྲེན་དཔོན་དམ་འཕྲེལ་བཅས་ནས་རྲེན་གསུམ་

མཇལ་དར་ཕུལ་བར་གལ་སོན་བཀའ་འཚམས་དང་། དབུ་གུར་འགག་ནས་དམག་

དཀྱུས་བཅུ་ཕག་བཞི་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། དྲེ་ནུབ་བྲེ་ཁུག་ཏུ་བཞུགས་ཞག་མཛད་

ནས་ཕི་ཉིན་ཐོག་ཐོའི་ཆུ་ཐོན་གི་ཕྲེབས་ལམ་དུ་ནག་ཆུ་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། བང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དགོན་ཁག་བཅུའི་སྤི་འཐུས་ལས་སྣྲེ་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ། 

དྲེའི་སང་ཉིན་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཐུགས་མཁོའི་ཆ་རྐྲེན་འབུལ་བར་འོངས་པ་

མཁན་ཆུང་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ལྷ་གཉྲེར་ཤོད་དྲུང་ཞྭ་སབ་བུ། བང་

རིགས་དམག་དཀྱུས་བཞི་བཅུ་སྐོར། བོད་བཞུགས་ཨཾ་བན་ནས་འཚམས་འབུལ་དུ་

ཆྲེད་མངགས་དམག་དཔོན་ཀོན་རླིས་དང་། དམག་དཀྱུས་ཉྲེར་གཉིས་བཅས་དང་

མཇལ་འཕད་ཀིས་བང་བན་ཞུས། དྲེ་ནས་ཕྲེབས་ཀོར་ཞུགས་ཏྲེ་འབི་ཆུའི་ཕ་རོལ་

བཞུགས་སྒིག་དབུ་གུར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་ཨཾ་བན་ངོ་ཚབ་རྒྱ་དཔོན་ནས་

པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ཏྲེ་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་། སྲེར་གི་རྲེན་གསུམ། 

མཁན་ཆུང་བསོད་རྒྱན་ཅན་ནས་གཞུང་གནས་ཀི་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར། ཞུ་རྒྱ། 

ཐུགས་མཁོའི་དངོས་འབུལ་བཅས་ཕུལ་རྲེས། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ། ཁང་སྲེར་སྤྲུལ་སྐུ། 

མཁན་ཆུང་། ལྷ་གཉྲེར། ཞབས་བརན་དགོན་པ། རོང་དགོན། ཤོག་ཆྲེན་སྒོལ་སྐུ་

དགོན། ཆོས་གིང་དགོན། སག་རིང་དགོན། ཨོ་ཏོག་ཐར་གིང་དགོན། ཐང་སང་

དགོན། གནས་མ་དགོན། ཨམ་སོད་བག་དཀར་དགོན། འབོང་ངུར་དགོན། བང་

རིགས་སྲེ་བཞི་བཅས་ཀི་སྤི་འཐུས་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར་རིམ་

བཞིན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་ཇ་གལ་དང་། དགོན་སོ་སོར་སྒིག་ལམ་ཀུན་སྤོད་དང་། 

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྲོལ་བཟང་མི་ཉམས་ཡར་ལྡན་དུ་ཡོད་དམ་ཞྲེས་སོགས་བཀའ་

མཆིད་དགོངས་པ་ཅན་དང་། མུ་མཐུད་དམག་དཀྱུས། སྲེར་གཡོག་དྲུག་ཅུ་སྐོར་

བཅས་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་བཅས་སྩལ།

འགག་ཁ་སོང་དུ་མཁན་ཆུང་བསོད་རྒྱན་དང་། ལྷ་གཉྲེར་ཞྭ་སབ་བུ་གཉིས་ལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐོན་ཕག་གནང་། གདང་ལའི་ཆུ་བརྒྱུད་ཐོན་མཚམས་སུ་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་

རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་གསོལ་དཔོན་ཆྲེན་མོ་བསན་འཛིན་འཕྲེལ་རྒྱས་ཆྲེད་སྩལ་གདོང་

འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་། ཆིབས་བསྒྱུར་ལྲེགས་འབུལ་གི་ཞུ་ཡིག དྲེ་རྲེས་

བཀྲས་ལྷུན་རྲེ་ཕག་དང་། མགོན་གཉྲེར་རྒྱལ་པོ། གཞུང་སའི་ཕྲེབས་བམས་འགོ་པ་

ཟུར་ཁང་སྲས་དང་། ཚེ་རིང་རྡོ་རྲེ། ཕྲེབས་བསུའི་བཀའ་བོན་གསར་བྱུང་བ་སོགས་

ས་གནས་གང་དུ་བཅར་འགབ་དགོངས་སྐོར་སན་འབུལ་ཞུ་མི་རྲེ་མགོན་རྣམ་རྒྱལ་

ཚེ་འཕྲེལ་བཅས་ནས་མཇལ་རྲེན་མངོན་པར་བསར་ཞིང་། ཕི་ཉིན་ལ་ཚད་དཀར་

རིལ་ནས་རྒྱང་གགས་ཙམ་འདས་པའི་སར་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་འབས་སྤུངས་ཀི་སྤི་

འཐུས་སོ་མང་སློབ་དཔོན། སྲེ་ར་ཐྲེག་ཆྲེན་གིང་གི་སྤི་འཐུས་བྲེས་སློབ་དཔོན། 

དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྤི་འཐུས་ཤར་རྲེ་སློབ་དཔོན། འདམ་བརྒྱད་ཤོག་གི་

འགོ་འདོམས་བརྒྱ་དཔོན་གཅིག་དང་། ཁུན་ཐུ། ཛང་ཀི་བཅས་ཆིབས་བསུར་འབོར། 

གདང་ལའི་ཞོལ་དུ་བཞུགས་ཞག་སྐབས་མར་ངོའི་ཚོགས་སོན་གཟབ་རྒྱས་མཛད། 

ཕི་ཉིན་གདང་ལའི་ཨོར་སོག་ཏུ་གསོལ་ཚའི་ཐོག གཞི་དྲེར་གནས་པའི་དག་ལྷ་

འཁོར་བཅས་ལ་ཕོགས་ཕྲེབས་བཞྲེད་དོན་གྲུབ་པའི་གཏང་རག་མཆོད་སྐྲེས་ཀི་

ཚུལ་དུ་གསྲེར་ཟངས་ཀི་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྤན་གཟིགས་

སན་དར། ཚོགས་གཏོར་ཉྲེར་སྤོད། སྐུ་ཀླུང་དར་ཕྲེང་བཅས་རྒྱས་པར་བཤམས། 

བསངས་ཀི་དུད་སྤིན་ཆུ་མཐོང་ཁྲེངས་པ་མངོན་པར་འཐུལ། བཞུགས་ཁི་གསར་

བརིགས་སྲེང་ཞབས་སོར་འཁོད་དྲེ་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་དང་བཅས་ལྷ་བསངས་ཀི་

གསུང་ཆོག་དང་། གསར་དུ་བཀའ་རོམ་མཛད་པའི་བསོད་གསོལ་འཕིན་བཅོལ་



  145  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཅས་ཐུགས་འདུན་དག་པོས་ལྲེགས་པར་བསྐངས་པས་དཀར་ཕོགས་གཞི་བདག་

རྣམས་དགའ་མགུ་རངས་པའི་ལྟས་མཚན་མངོན་པར་བཟང་བ་བྱུང་།

དྲེ་ནས་ཆིབས་ཐོན་གི་ཕྲེབས་ལམ་དུ་རྒྱ་རི་ཁི་ཆྲེན་དང་། ཧོར་ཁང་ཛ་སག སྐུ་

བཅར་གཅྲེན་པོ་བམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན། རིས་དཔོན་ཁྲེ་སྨད་པ། རྲེ་མགོན་

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་འཕྲེལ་དང་། བམས་པ་ཉི་མ། གཟིམས་འགག་བམས་པ་སྦྱིན་པ། རྲེ་

གཉྲེར་ལས་ཐོག་པ་བམས་པ་བསན་འཛིན། བཀའ་དྲུང་ཚ་དྷི་བ། བཀའ་འགག་ཕུན་

རབ་པ། ཞྭ་ལུ་རི་ཟུར་སྤྲུལ་སྐུ་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏྲེ་ཆིབས་

ཞབས་སུ་འབངས། ཚྭ་ཆུ་གོང་འོག་ཏུ་ལྷ་ཀླུ་གུང་དང་། བཀའ་བོན་གསར་བྱུང་། ལྕང་

ཅན་གུང་། ཕྲེབས་བསུ་བ་གོང་གསལ་རྣམས་ནས་རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར་ཕུལ། ཇ་

གལ་ཕག་དབང་བཀའ་འཚམས་བཅས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ་རྲེས་གདན་སའི་འཆད་

ཉན་ལ་མཐུད་ཤོར་མི་འབྱུང་ཆྲེད་སློབ་དཔོན་གསུམ་ཆིབས་ཞབས་སུ་བཅར་སོད་

མ་དགོས་པར་འཕལ་དུ་ཕིར་ལོག་ཆོག་པའི་དགོངས་པ་ཁོལ། གད་པ་དམར་པོར་

གསོལ་ཚ་གྲུབ་ནས་བྲེ་རུ་དང་ཉྲེ་བའི་སར་སར་ཆྲེན་དགོན་གི་ལས་སྣྲེ་དང་། དྲེའི་

གཤམ་རྭ་སྒྲེང་ཛ་སག སྐྲེད་ཚང་ནུབ་སྤྲུལ་སྐུ། ནག་ཆུ་འགོ་པ་ཤོད་དྲུང་བསྲྲེགས་

ཤིང་པ་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་བྲེ་རུ་སར་ཆྲེན་དགོན་གི་

ལས་སྣྲེ་གྲྭ་དམངས་བརྒྱ་སྐོར་དང་། མི་སྲེར་སྤི། ནག་ཚང་སར་དཔོན། རྒྱ་ལོ་བཅས་

ནས་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་ཏྲེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་སོམ་

བཟླས་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། བན་སྐ་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་སྩལ། ཕི་ཉིན་བ་

ཕོ་སོ་རོག་ཏུ་གསོལ་ཚའི་སར་ཧར་ཤའི་ཐོར་རྒོད་རྒྱལ་པོའི་མི་སྣ་ནས་འཚམས་ཞུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དང་། ངོ་གཡོག་སུམ་ཅུ་སྐོར་སྤི་ནས་རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར་བཏྲེག

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་སླར་

ཡང་མགོན་ཆྲེ་ཁོན་སྦུག་པ་གདོང་འཚམས་ཞུའི་མཇལ་དར་དང་། ལགས་སྨིན་ཤིང་

འབས་འབུལ་བསྐུར་ཕག་ཏུ་སོན། ཁ་ཚང་ལ་སྲེང་དུ་འཁོན་རིགས་བསན་པའི་བདག་

པོའི་གདུང་སྲས་དང་། རྲེ་བཙུན་མ། མཚུར་ཕུ་ཀར་བ། ལོ་སྲེམས་དཔའ་སྤྲུལ་སྐུ། 

སྨིན་གིང་ཁི་པ། སྐྲེད་ཚང་ཤར་སྤྲུལ་སྐུ། བཅོ་བརྒྱད་སྤྲུལ་སྐུ། ཁམས་ལུང་སྤྲུལ་སྐུ། 

ཨོ་ཏོག་སྤྲུལ་སྐུ། སག་རིང་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས། འབོང་དགོན་སྤྲུལ་སྐུ། 

སོག་ཙན་དན་དགོན་གི་བ་མ། ཕུར་ལྕོག་མཛོད་པ་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུའི་མཇལ་

དར་ཕུལ་ཞིང་ལ་འོག་བཞུགས་སར་དུ་ས་སྐའི་གདུང་སྲས་ཀིས་མཚོན་གོང་གསལ་

བ་ཁག་རྣམས་དང་། ཡོངས་འཛིན་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྨིན་གིང་ཁི་པ་བཅས་ནས་

མཇལ་དར་རྲེན་གསོལ་དང་། ལྲེགས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་བསར་བར་གལ་སོན་

བཀའ་མཆིད་ལྲེགས་པར་སྩལ་བས་དྲེར་འཁོད་མཐའ་དག་རབ་དགའི་ས་ལ་རྲེག་པ་

ལྟ་བུའི་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་ཚད་མྲེད་པ་ཐོབ།

ཚེས་གཉིས་གཟའ་སྐར་གི་སྦྱོར་འཕོད་མཆོག་ཏུ་ཤིས་པའི་ཉིན་ནག་ཆུ་ཆུ་

འགོ་རིང་མོའི་བཞུགས་ཞག་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་སོན་ཚུད་མཇལ་གུར་

ཆྲེན་མོའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་ཀི་བཞུགས་ཁི་དང་། གཞུང་བའི་སྐུ་

འཁོར་ཁག་གི་གདན་ཐོབ་སོགས་ག་སྒིག་ཟིན་བསྟུན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་

ཆྲེ་སོན་ཕྲེབས་ཀིས་བཞུགས་སྒིག་དབུ་གུར་ནང་ངང་ཙམ་བཞུགས། ༧གོང་ས་ཆྲེན་

པོ་སོན་འཁོར་མཆོད་རྲེན་དཀར་པོའི་ལ་འོག་ནས་ཆིབས་ཁ་རིམ་གིས་བསྒྱུར་ཏྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཉན་པོའི་སྐྲེད་དུ་གསལ་ཚ་དང་། དྲེ་ནས་བཞུགས་སར་ཆྲེན་མོའི་ཉྲེ་མཚམས་སུ་

ཕྲེབས་པ་ན། ཁུ་རལ་གཡས་གཡོན་དུ་ལྷ་ལྡན་ཨཾ་བན་ནས་མངགས་པའི་གར་བཞི་

སོན་ལིན་དང་། རྒྱ་དམག དབུས་གཙང་དཔུང་ཚོགས། བཀྲས་ལྷུན་ཞབས་གས་

བཅས་ནས་བང་བན་ཞུས། མཇལ་གུར་ནང་བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་མོར་ཞབས་སོར་

འཁོད་འཕལ་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་སྐུ་བཞྲེངས་ཀིས་བཞུགས་པར་མཇལ་དར་

རྲེ་སྤོད་མཛད། དྲེ་ནས་༧པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་མཇལ་དར་སྲིད་དུ་རིང་བ་དང་། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན། དངོས་འབོར་གི་ལྲེགས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་འདྲེགས་

འབུལ་གནང་རྲེས། སྐུ་བཅར་ཀུན་གིང་ཛ་སག་དང་། སྐུ་བཅར་གསོལ་མཆོད་གཉིས་

ཀིས་མཚོན་སྨད་ཕོགས་ཆིབས་ཞབས་སུ་འབངས་རིགས་རྣམས་ནས་༧གོང་ས་

ཡབ་སྲས་གཉི་གར་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་སོགས་དང་། མུ་མཐུད་

བཀྲས་ལྷུན་ཞབས་གས་རྣམས་ནས་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེར་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་

ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། ཐོས་འཛིན་ཉྲེ་བར་ཚིམ་པའི་གསུང་མཆིད་ཀི་སྐལ་བཟང་

ལྷུག་པར་སྩལ།

དྲེ་རྲེས་སྲིད་ཚབ་ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེའི་འཚམས་འབུལ་གསོལ་དཔོན་ནས་

མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་དངོས་འབུལ། མུ་མཐུད་སྐུ་བཅར་གཟིམས་དཔོན་བར་

ཞི་བ། མཁན་དྲུང་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ། གསོལ་དཔོན་མཁན་ཆུང་འཇམ་

དབངས་ཚེ་བརན། ཕོགས་དཔོན་མཁན་ཆུང་བསན་འཛིན་ཆོས་གགས། བ་ཕག་

མཁན་ཆུང་བསན་པ་བསམ་འཕྲེལ། རྲེ་ཕག་བསམ་ཕོ་སྲས། པཎ་ཆྲེན་སྣྲེ་སྤི་གཙང་

མདའ་མི་རྒྱབ་པ། ཆིབས་ཆྲེ་ལས་ཚན་རམ་པ་སྲས། རྲེ་གཟིམས་འགག་བསན་པ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཕོགས་གང་། གསོལ་ཐབ་མ་ཆྲེན་ཆྲེ་བ། ཞོལ་པ་བག་ཐོན་པ། རྣམ་གྲྭ་ཆིབས་འཆང་

པ། སོས་འཛིན་རྲེ་དྲུང་གཉིས། དཀར་རིས་པ་གཅིག ཆིབས་འཁིད་ཤོད་དྲུང་ཐང་

སྨད་པ་དང་། བ་ཚང་བ། ཤོད་དྲུང་བག་དཀར་བ། གདན་གཉྲེར། ཕག་ནང་ཆིབས་ར་

བ། གུར་པ། གཞུང་སོག་སྐ་དར་བ་བཅས་ཀིས་རང་རང་གི་གོ་བབས་དང་མཐུན་

པར་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་། ཕག་དབང་ཇ་གལ་ཐོག བཀའ་མཆིད་ཀིས་དབུགས་

དབྱུང་པར་མཛད་ནས་དྲེར་འཁོད་ཞབས་འབིང་ཆྲེ་ཕ་མཐའ་དག་དཔྲེ་ཟླ་མྲེད་པའི་

དགའ་སྤོས་མཚན་དཔྲེའི་ཞལ་དཀིལ་ལ་བསམ་གཏན་ཡང་དག་པར་བྲེད་པ་བྱུང་

ངོ༌། །

མཇལ་ཐྲེངས་གཉིས་པར་ཨ་མདོ་བརྒྱ་དཔོན་ལྷ་རྒྱལ་དང་། ཨ་གོང་རུ་པ་རྣམ་

རྒྱལ་སོགས་བང་པ་གཙོ་དག་འགའ་ཞིག་ནས་ཀང་མཇལ་ཕག་ཞུས། དྲེ་ནས་

གཟིམས་གུར་དུ་ཕག་ཕྲེབས་ཏྲེ་༧རྒྱལ་དབང་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་གསོལ་

ཚིགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ལ་སབས་ཅིག་ཏུ་རོལ་བཞིན་པར་གཞིས་བྲེས་ཀི་གནས་

ལུགས་གསུང་གྲེང་ཡང་ཐུགས་བག་ཕྲེབས་པར་མཛད་ནས་༧པཎ་ཆྲེན་སྐུ་འཁོར་

ནག་ཆུར་ཕིར་ཕྲེབས་སོ། །

ཚེས་གསུམ་ཉིན་ཆུ་འགོ་རིང་མོ་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་ཚ་ཆུའི་འགམ་ཞབས་

དགོན་ཐབ་བསུའི་དབུ་གུར་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་འཕལ་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་

ཆྲེ་དང་། ནག་ཆུ་འགོ་པ། ཞབས་དགོན་ལས་སྣྲེ། བང་རིགས་ཡུལ་སྤི་བཅས་ནས་

མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། དྲེར་གསོལ་ཚ་གྲུབ་བསྟུན་རྒྱ་ཕྲེབས་ཆིབས་ཞབས་

སྲེར་སྐ། ཆིབས་འཁིད་པ། ཆིབས་དར་བ། གར་རོལ་བ། གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་སྦྱོང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐུ་སྲུང་བཞོན་པ་ཅན་དང་། བང་རིགས་སྲེ་བཞིའི་ར་དམག་བཅས་སར་བསྒིགས་ཐོག 

༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ཕྲེབས་བམས་ལ་བཞུགས་འཇགས་ཀིས་མཚན་མོའི་མགོན་པོ་

སྐར་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བཞིན་དལ་གིས་བོན་པར་ཞབས་དགོན་ཉྲེ་འགམ་ནས་

བཟུང་བང་དགོན་ཁག་བཅུའི་ངུར་སྨིག་འཛིན་པའི་ཚོགས་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས། 

དབུས་གཙང་རྒྱ་སྦྱོང་འགོ་དམག་ནས་རུ་སྒིག་བང་བན། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ། ཕྲེབས་

སྤི་སྲེར་སྐ། ནག་ཆུ་འགོ་པ། ཞབས་དགོན་བ་མ་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ནས་སོས་སྣྲེ། རྡོ་

གཅལ་གཡས་གཡོན་དུ་ཧོ་ཐོག་ཐུས་མཚོན་བ་སྤྲུལ་ཆྲེ་ཆུང་དང་། གཞུང་བའི་

ཞབས་གས་སྲེར་སྐ། ལྷ་ལྡན་ཨཾ་བན་ནས་ཕྲེབས་བསུར་མངགས་པའི་རྒྱ་དཔོན་

འགོ་དམག་བཅས་ནས་བང་བན་གིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དུ་བཞུགས་

ཞབས་འཁོད་འཕལ་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་

རྣམ་གཉིས་ནས་རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར་བཏྲེག་ཅིང་། གསོལ་འབས་ཕྲེབས།

དྲེ་ནས་འདུ་ཁང་དུ་དཀར་སྤོ་སོམ་བསྒིགས་ཐོག་སོས་རོལ་སོགས་སྲི་ཞུའི་

བཀོད་པ་ཚར་དུ་དངར་བས་སྤན་དངས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་པོར་ཞབས་སོར་བཀྲ་

ཤིས་ཀི་རྲེ་ཁཱ་མངོན་པར་འཁོད་རྲེས་བཀའི་མདུན་ན་འདོན་གསར་བྱུང་པ་ནས་

གཞུང་གནས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་མཇལ་དར་མཎལ་རྲེན་གསུམ་དངོས་འབུལ་བཅས་དང་། 

མུ་མཐུད་མཚུར་ཕུ་ཀར་བ། རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ། ས་སྐ་གདུང་སྲས། ལོ་སྲེམས་

དཔའ། སྨིན་གིང་ཁི་པ། འབི་གུང་ཆྲེ་ཚང་། རྒྱ་རི་ཁི་པ། ས་སྐའི་རྲེ་བཙུན་མ་སོགས་

དང་། གུང་ཞབས་པད་ནས། ཕོགས་ཞབས་ལག་དོ་ཡན་གཞུང་བའི་ཞབས་འབིང་

ཆྲེ་ཕ་མཐའ་དག་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་བཞུགས་གལ་དུ་འཁོད། གཞུང་ལུགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རབ་འབམས་སྨ་བ་བཞི་ནས་བརྒལ་བརག་གི་མཆོད་སྤིན་སྤོས། གར་རོལ་དང་

འབྲེལ་བར་གསོལ་འབས་དང་། དཀར་སྤོའི་ཕྲེབས་སོན་རིམ་བཞིན་བཤམས་པར་

དགྲེས་དགུར་རོལ་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕྲེབས། དྲེའི་ཕི་ཉིན་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ནས་

དོད་ཕུལ་གི་དཀར་སྤོ་རྒྱས་པ་འབུལ་བཤམས་ཐོག་༧ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་སོན་

འཁོར་ནས་མཎལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་གིས་གཙོས་དངོས་འབོར་གི་ལྲེགས་

འབུལ་རྒྱ་ཆྲེར་འདྲེགས་པར་མཛད། དྲེའི་སང་ཉིན་སྒྲུབ་ཁང་བ་བང་ནས་ཕྲེབས་སོན་

དཀར་སྤོ་ངོ་འབུལ་རྒྱས་གཤོམ་དང་འབྲེལ་སྒྲུབ་ཁང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་

མཎལ་བཤད་པ་སན་ཞིང་འཇྲེབས་པའི་སོ་ནས་ཞབས་བརན་གསོལ་འདྲེབས་གདུང་

ཤུགས་དག་པོ་དང་། གསྲེར་དངུལ་གི་ཚོམ་བུ། གོས་དར་ཡུག་བམ། མར་འབས་

ཀི་ལྟང་སོགས་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་སམས་མཐོ་བ་བཏྲེག་ཅིང་། དྲེ་ཐོག་སྲེར་

འབས་དགའ་གསུམ་གི་བ་སྤི་དང་། གྲྭ་ཚང་ཁག རོང་པོ་དགོན། ཨ་སོ་གུ་རུ། སག་

རིང་དགོན། སོག་ཙན་དན་དགོན་བཅས་ནས་ཀང་མཇལ་འབུལ་བསར། སག་རིང་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སྐྲེད་ཚང་ནུབ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ནས་བགོ་གྲེང་སྲེལ་བ་སོགས་ལུགས་

གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་རྒྱ་ཆྲེར་སྤོས། ཞབས་དགོན་བ་གྲྭ་སྤི་དང་། ཡབ་གཞིས་གང་

མདུན། ནག་ཆུ་འགོ་པ་གཉིས་དང་། བང་རིགས་སྲེ་བཞི་བཅས་ནས་ཀང་དཀར་སྤོའི་

གསོལ་སོན་ཐོག ཟང་ཟིང་གི་འབུལ་བ་གཏོས་ཆྲེ་བ་དང་། སོ་སོའི་ཁོངས་གཏོགས་

བ་དགོན་འགོ་བྲེད་ཁག་སོགས་ནས་ཀང་ལྲེགས་འབུལ་བཏྲེག སྲེར་སྐ་བརྒྱ་སོང་

མང་པོར་ཕག་དབང་གནང་། གར་གི་མཆོད་སྤིན་དང་ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་བགོ་

གྲེང་རིམ་བཞིན་སྤོས།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྲེ་གཉྲེར་བམས་པ་བསན་དར་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། འབས་སོ་མང་དབུ་ཟུར་

བོ་བཟང་བརོན་འགྲུས་དང་། ནགས་ཤོད་སག་སྨོན་དགོན། ཉག་རོང་མི་སྣ་བཅས་

པར་སྲེར་མཇལ་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཨམ་སོད་སིག་རི། ཤོག་ཆུང་དབང་རྒྱལ། ནག་

ཚང་སོ་བོ་སོགས་བདུན་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ། ཨོ་ཏོག་དགོན་གི་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་

ནས་ཞབས་དགོན་འདུ་ཁང་དུ་གདན་དངས་ཏྲེ་བརན་བཞུགས་དངོས་འབུལ་དང་

འབྲེལ་གྲྭ་དམངས་མཇལ་ཁའི་ཐོག སྤྲུལ་སྐུ་ནས་མཎལ་རྒྱས་བཤད་ཞུས། དྲེ་རྲེས་

འབོང་དགོན་ཕག་མཛོད་དར་རྒྱས། དགྲེ་སློང་བསན་རྒྱས། བམས་པ་གཞོན་ནུ། 

འབྲུག་གསང་གིང་། ཨ་གོང་བསན་འཕྲེལ་བཅས་ནས་ཀང་མཇལ་དར་དང་། རྲེན་

གསུམ་རྲེ་ཕུལ། དྲེའི་སང་ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་གཙང་དུ་ཕིར་

ཕྲེབས་གནང་རྒྱུའི་ཐོན་མཇལ་ལ་མཆོད་ཡོན་གདན་འཛོམ་ཐོག གོ་བབས་ཀི་རྲེན་

འབྱུང་འབུལ་བཞྲེས་དང་། ཆིབས་ཞབས་ལག་དོ་དང་བཅས་པར་ཕག་དབང་། ཐོན་

གནང་ཕག་སྐྲེས་ག་ནོམ་པ་བཅས་སྩལ།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ཞབས་དགོན་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕྲེབས་བསྐོད་

ཀིས་མདོ་འཆད་པ་སོགས་ལྟུང་བ་ཡོངས་སྦྱོང་གི་གཞིའི་ཆོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

མཛད།

(༨༠ ཉ་༣། ༡༢༧ འ་༦)སྐབས་འདིར་ཨ་མདོ་མཇམ་དབངས་བཞད་པ་སོན་

འཁོར་བཞི་བཅུ་སྐོར་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། སྲེར་བྲེས་སྤི་འཐུས་ཧར་གདོང་བོ་

བཟང་འཕྲེལ་རྒྱས་དང་། ཤངས་དགའ་ཆོས་གྲྭ་བསན་འཛིན་གཉིས་ལ་སྲེར་མཇལ། 

མཇལ་བིངས་ཆིག་སོང་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་། ས་སྐ་རྲེ་བཙུན་མ་དང་། བ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐུར་དགོན་གི་ལས་སྣྲེ། བར་ར་གཡས་ཆྲེན་ཉམས་དཀར་སོགས་ལའང་མཇལ་ཁ་

རྲེ་འདོད་བཞིན་སྩལ། ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ནག་ཆུ་ཞབས་དགོན་འདུས་སྤི་ནས་

གསོལ་བཏབ་བཞིན་ཚོགས་ཡོངས་ལ་བསླབ་བ་གསུང་བཤད་སོན་དུ་འགོ་བས་

ཡིག་དྲུག་གི་ལགས་ལུང་དགྲེས་བཞིན་གནང་། ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ཉིན་ནག་ཆུ་ཞབས་

དགོན་འགོ་འདྲེན་བདྲེ་སྐིད་གིང་གི་བདུད་རི་སྨན་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་གར་འཆམ་

གི་གཟིགས་མོར་ཐུགས་ཞིབ་ལྲེགས་པར་མཛད་དྲེ་འཆམ་རོལ་པ་རྣམས་ལ་དར་

དཀར་གི་ལྲེགས་སྐྲེས་འཚེམས་མྲེད་སྩལ། བང་ཕོགས་བསན་པའི་སྒོན་མྲེ་སྒྲུབ་

ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་ཉིད་ཞྭ་ནག་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་གསང་བ་ཐུན་མོང་མིན་

པའི་ཁག་མཆོད་ཀི་ཆོ་ག་གྲེར་སྐབས་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོའི་དག་པའི་

གཟིགས་སྣང་ལ་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་ཌཱ་ཀི་ཕོ་མོ་དང་། ཞིང་སྐོང་སྲེ་བརྒྱད་ཀི་

ཚོགས་ཆྲེན་པོ་ནམ་མཁར་མི་ཤོང་བ་ལྟ་བུ་འདུས་ནས་རཀྟའི་མཆོད་པར་དངོས་སུ་

རོལ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་གནས་དྲེ་ཡུལ་ཉྲེར་བཞིའི་ཡ་གལ་དུ་གགས་པ་བདྲེན་ཞྲེས་

གསུངས་པར་ཞབས་དགོན་ཀི་ལས་བྲེད་རྒན་པ་དག་གྲེང་ངོ༌། །

དྲེའི་ཕི་ཉིན་མངའ་ཁུལ་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་མགིན་གཅིག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

བཞིན་ཀུན་མཁྱྲེན་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་དག་སྣང་གུ་རུ་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེའི་བིན་རླབས་ཀི་

སོ་ནས་སྨན་སྒྲུབ་ཀི་མཐའ་རྲེན་སྨན་དབང་ཟབ་མོ་བསྐུར་གནང་བཀའ་དིན་ཆྲེ་རྒྱུའི་

སླད་དུ་ཐོག་མར་སྤན་འདྲེན་སོས་རོལ་གི་རིམ་པ་ཚར་དུ་དངར་བས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་

འདུ་ཁང་ཡང་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ནས་ཧྲེ་རུ་ཀའི་ཆས་འཇུག་

རྣམས་ལྲེགས་པར་བཞྲེས། འཛོམ་དུང་བཏང་སྲེ་སྐྲེ་འགོ་མཆོག་དམན་གངས་ལས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འདས་པ་རྡོ་གཅལ་དུ་འདུས་རྲེས་སོ་འཕོར་འོག་བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་མོར་ཞབས་སོར་

འཁོད་འཕལ་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། དྲེ་ནས་བགྲེགས་

སྦྱང་གི་ཆོ་ག་སོན་དུ་འགོ་བས་མཚོ་སྐྲེས་འཆི་མྲེད་རྡོ་རྲེའི་བིན་རླབས་དང་། སྨན་

དབང་གསོལ་འདྲེབས། ལོ་རྒྱུས་ལགས་བཤད་བཅས་མཁས་རོངས་ཀུན་ལ་གོ་བརྡ་

འཕོད་ངྲེས་སུ་སྩལ་འབྲེལ་སྨན་ཐོད་ཕག་ཏུ་བཞྲེས་ཏྲེ་བིན་རླབས་ཀི་དགའ་སོན་

རིས་མྲེད་དུ་བགྲེད་པར་མཛད་པས་དྲེར་འཁོད་མཐའ་དག་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་བོ་

ནད་ཀི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཞིང་། གཏན་བདྲེ་འཆི་བ་མྲེད་པའི་ལམ་དང་འབས་བུའི་

བག་ཆགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་ཐྲེབས་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཞབས་དགོན་བ་བང་དང་། གྲྭ་ཚང་སོ་སོ་ནས་གཏང་རག་གི་ལྲེགས་འབུལ་

ཡང་རྒྱས་པར་བསར། གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕྲེབས་འཕལ་རི་རྒྱ་བ་བང་ནས་རྲེན་གསུམ་

ཕུལ་ཏྲེ་ཞུས་ངོར་སྒོལ་དཀར་གི་བསོད་པ་གཟུངས་དང་བཅས་པའི་ལགས་ལུང་

གནང་། ཆགས་རི་ཉི་བག་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཞབས་དགོན་འཆམ་གར་བ། བར་ར་སྦྲ་

ཆྲེན། བསན་གིང་གྲྭ་ཚང་གི་འཚམས་འབུལ་བ། རང་ཙ་ཨ་ལྲེབ་སོགས་ལ་སྲེར་

མཇལ་དང་། ཕོགས་འདུས་མཇལ་བིངས་བརྒྱ་སོང་མང་པོར་ཕག་བིན་བཅས་རིམ་

བཞིན་སྩལ། ཞབས་དགོན་བསམ་གཏན་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྲེ་སྲེར་སྐ་ཉིས་སོང་བརྒལ་བར་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་

ཆྲེན་པོའི་རྲེས་གནང་དང་། མཇུག་ཏུ་མཇལ་དམངས། གཟིམས་ཆུང་དུ་འཁོར་

བསན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཨ་མདོ་ཤོག་ཆྲེན་དར་རྒྱས། ཧོར་སྨད་ཤོག་བཞི་སྤི་བཅས་

པར་མཇལ་ཁ་རྲེ་འདོད་བཞིན་གནང་། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་ཨོ་ཏོག་ཐར་གིང་དང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སག་རིང་དགོན་གཉིས་ནས་གདན་ཞུས་བཞིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་དང་

བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དིན་ཆྲེ་སྲེ་ཚ་ཐང་གསོལ་ཚའི་དབུ་གུར་དུ་ཨ་གོང་

འཇིགས་སྐབས་ཚང་ནས་ཞུས་ངོར་བན་སྐའི་ཚོགས་མང་པོར་ཡིག་དྲུག་གི་ཆོས་

འབྲེལ་སྩལ། དགོན་སྤིའི་ཕྲེབས་བསུ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་མཆོག་ལྡན་ནས་མཇལ་

དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ། མཇལ་བིངས་བཅུ་ཕག་ལྔ་ལ་ཕག་དབང་གནང་། ཨོ་ཏོག་

དགོན་གི་ཉྲེ་འགམ་དུ་ཕྲེབས་མཚམས་གྲྭ་དམངས་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། ལས་སྣྲེ་

རྣམས་ནས་སོས་སྣྲེས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དང་འདུ་ཁང་དུ་ཕྲེབས་སོན་གི་

མཆོད་སྤིན་སྤོས། ཕི་ཉིན་འདུས་པའི་ཚོགས་དབུར་བོན་ཏྲེ་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་

གསུངས།

ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཨོ་ཏོག་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞིན་འདུ་ཁང་དུ་སྲེར་སྐ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མར་ཚེ་དབང་གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོ་དང་། 

མཇུག་ཏུ་མཇལ་ཁ་ཕག་བིན། གཟིམས་ཆུང་དུ་བ་བལ་སྐྲེད་ཚང་དང་། སྨད་ཤུལ་

སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་མཁན་བ་འགའ་ཞིག་ལ་སྲེར་མཇལ། ཚོགས་པར་མང་དགྲེད་ཀི་

བསྲེན་བཀུར་དང་མཆོད་ཐྲེབས་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་ཚེས་གཉིས་ལ་སག་རིང་དགོན་དུ་

ཕྲེབས། མཇལ་ཁ་ཆོས་འབྲེལ་མང་འགྲེད་སོགས་གོང་དང་མཚུངས་པ་གནང་། 

ཚེས་བཞི་ཉིན་སག་རིང་སྤྲུལ་སྐུ་བཞི་དང་། ལས་སྣྲེའི་ཕྲེབས་སྐྲེལ་དང་བཅས་ཁི་རུ་

བརྒྱུད་ནག་ཆུར་ཕིར་ཕྲེབས། ཞབས་དགོན་འདུས་ཚོགས་ལ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་

བཀུར་དང་། མཆོད་གཏོང་གི་ཐྲེབས་སོགས་ག་ནོམ་པ་སྩལ།

(༨༡ བ་༦། ༡༣༠ འ་༡༡)ཨ་མདོ་ཤོག་བརྒྱད་དཔོན་འགོ་མགིན་གཅིག་ནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཞུས་ཏྲེ་ནག་ཆུ་དང་། ཨ་མདོ་སོད་སྨད་ཀི་སྐྲེ་བོའི་ཚོགས་ཆྲེན་པོར་ཚེ་དབང་དང་། 

མཇལ་དམངས། གཟིམས་སྦུག་མགོན་ཁང་གི་གསུང་བསྐང་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་འདོད་ཁམས་བདག་མོ་གཙོར་གྱུར་གི་གཟབ་གསོལ་སྨིན་

རྒྱས་བསྐངས། ནག་ཆུ་འགོ་པ་རྲེ་དྲུང་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་དང་། གཞུང་སོག་ལྷོ་

བང་ཤོག་བཅུ་གཉིས། ཨ་མདོ་དང་། བར་རའི་སོང་དཔོན་གསར་པ་གཉིས། ཞབས་

དགོན་ལས་སྣྲེ། སྲེར་པ་ཤོག་སྤི། ཁུ་རལ་བབས་ཁྲུས་གཉྲེར་པ་བཅས་ནས་རྲེན་

གསུམ་ལྲེགས་འབུལ་བཏྲེག་པར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་། བཀའ་འཚམས་སོགས་དང་། 

ཁྱད་པར་ཞབས་དགོན་ཁི་པ་དང་། ཆོས་ཁིམས་པ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་ལས་སྣྲེ་

རྣམས་ལ་མདོ་སགས་ཀི་ཆོས་སྤོད་འཆད་ཉན་དང་། འདུལ་སྒིག་གནོན་སོམ་སོགས་

མི་ཉམས་ཡར་ལྡན་ཕར་བ་གྲུ་འདྲེགས་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་བསླབ་སོན་ཞིབ་རྒྱས་

སྩལ།

༥༧༽ནག་ཆུ་ཞབས་དགོན་ནས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྲེ་བ་སྐོང་བཞིན་བང་རྭ་

སྒྲེང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་རྲེས་ལྷ་ལྡན་ཕོགས་སུ་

ཕྲེབས་པར་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་སྲེར་སྐའི་སྲེ་གངས་མྲེད་པས་བསུ་སྐྲེལ་ངང་སྤྲུལ་

པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མོ་ཆྲེ། རྲེ་ཕོ་བང་བཅས་སུ་གནས་གཟིགས་མཆོད་

འབུལ་དང་གཞུང་ས་སོགས་སྤི་སྲེར་ནས་རྒྱལ་སར་ཕྲེབས་པར་ལྲེགས་སོའི་

མཆོད་སྤིན་དང་ལུགས་གཉིས་བདག་པོ་ཆྲེན་པོར་གཟྲེངས་བསོད་པའི་གསྲེར་

ཐམ་ཕུལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་ཞབས་དགོན་འདུ་ཁང་དུ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་

དང་འབྲེལ་ཕྲེབས་སྐྲེལ་གི་ཚོགས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏྲེ་ནག་ཆུ་ནས་ཆིབས་རྡོག་ཐོན་

ཏྲེ་འཁོར་ཆྲེན་དུ་ཞབས་དགོན་གི་ཕྲེབས་སྒིག་གསོལ་ཚར་ཞབས་སོར་བཀོད། ས་

སྐ་རྲེ་བཙུན་མ་དང་། ནག་ཆུ་འགོ་པ། སོག་གཞིས་སོད། ཞབས་དགོན་བ་གྲྭ་སོགས་

(ལ་)ཕག་དབང་དང་། གནང་ཆས་མགུ་བར་མཛད་ནས་དཀར་ཆྲེ་ཆུང་བར་

བཞུགས་སར་དུ་ཕྲེབས། ཕི་ཉིན་སྐྲེ་བོ་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་དབང་གནང་སྲེ་འདམ་

བུར་ཕག་བཏྲེག དྲེར་བྷྲུཾ་པ་སྲས་དང་། ཆོས་རྲེ་སྤྲུལ་སྐུ། གསང་གཞུང་སྤི་ཁྱབ་པ། འ་

པ་བརྒྱ་དཔོན། གསང་གཞུང་ཤོག་དྲུག་བཅས་ནས་སྲི་ཞུ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས། 

དད་མཇལ་བ་མང་པོར་ཕག་དབང་དང་། ཆོས་འབྲེལ་སྩལ། ཕྲེབས་ལམ་དུ་རྭ་སྒྲེང་

ཛ་སག་དང་། ན་ལུང་རྒན་པོ། ཤོག་བརྒྱད་འགོ་པ། གང་གཞིས། ཕོད་མདོ་རོང་། 

ལྷུན་རོང་། ཟ་ལྷ་གཞིས་སོ་སོའི་ངོ་ཚབ་ནས་འཚམས་ཞུ་ཕུལ། ན་ལུང་དཀར་མོའི་

བཞུགས་སར་དུ་རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔོན། བཀྲས་ཁང་ཕག་མཛོད། ནག་ཆུ་འགོ་པ་

བསྲྲེགས་ཤིང་པ་བཅས་ལ་ཐོན་ཕག འདམ་ཤོག་བརྒྱད་འགོ་པ་དང་། འཕན་ཁུལ་

གཞིས་རོང་ཁག་བཞིའི་ངོ་ཚབ་ལ་སྲེར་མཇལ། དད་འདུས་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་རིམ་གིས་ཕྲེབས། གཡང་ར་འཁོར་ཆྲེན་དུ་གསོལ་ཚ་དང་། ལ་

གཉིས་དབར་བཞུགས་ཞག་མཛད། དྲེ་ནས་བཅོམ་མདོ་ར་བཀག་འགོ་ཕུག་ཞུགས་

ཁི་ཐང་དུ་རྭ་སྒྲེང་བ་བང་གི་ཐབ་བསུའི་སར་ཛ་སག་དང་། སག་ལུང་མ་སྤྲུལ། རྭ་སྒྲེང་

དགོན་གི་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་། སོས་ཤིང་གི་སྣྲེ་ཟིན་ཙམ་ནས་དགྲེ་

འདུན་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའི་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་བང་ཆུབ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འོད་སྣང་དུ་ཕག་ཕྲེབས། རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་གསོལ་འབས་དང་། རྲེན་འབྱུང་གི་

མཇལ་རྲེན་ཕུལ། ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་གི་ཁྱམས་ཆྲེན་མོར་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བང་པའི་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོའི་སར་མཆོད་རོལ་སོས་སྣྲེ་སོགས་བཀུར་སི་བ་ན་

མྲེད་པས་སྤན་དངས་ཏྲེ་སྤི་སྲེར་ཚང་མས་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་སྤིན་དང་། གར་

རོལ། གཞུང་ལུགས་འབྲེལ་གཏམ་སོགས་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་རླབས་པོ་

ཆྲེས་མཆོད་ཅིང་། ཀུན་ལ་ཕག་དབང་བིན་རླབས་ཀི་གྲུ་ཆར་ཡང་དབབ་པར་མཛད།

དྲེ་ནས་ཇོ་བོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྲེ་དང་། དབུ་ཡོན་མ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་ཀིས་

གཙོས་རྲེན་གསུམ་བཞུགས་སོ་ཅོག་ལ་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ཚིག་

ཅན་གི་སན་ཤལ་སྒོན་འབུལ་དང་། དབུ་རྲེའི་ལྷ་ཁང་ལ་ཞབས་སྐོར་དང་བཅས་

གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕྲེབས། ཕི་ཉིན་ཕའོ་ཝང་དང་། དུང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་སློབ་

དཔོན། བཀྲས་ཕག་སོགས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་། ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་རྭ་སྒྲེང་བ་

བང་ནས་དཀར་སྤོའི་གསོལ་སོན་དང་འབྲེལ་དངོས་འབོར་གི་ལྲེགས་འབུལ་རྣམ་

གངས་མང་བ་སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཞིང་། ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་བཀའ་གདམས་གྲེགས་བམ་

གི་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུར་བསན་འགོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆྲེ་

མཛད་ཚུལ། སོན་གི་ཐུགས་བསྐྲེད་དམ་བཅའི་དོན་བཞིན་བསིལ་ལོངས་ཀི་འགོ་བ་

རྣམས་ཐུགས་ཀིས་མ་བོར་བར་བཤུལ་རིང་གི་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་དྲེ་ད་ཆ་

གངས་ལོངས་སུ་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་འཁོད་པ་ནི། ངྲེད་ཅག་ཐམས་ཅད་སྐལ་

བ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བས་སླད་ཀི་ཆར་མགོན་པོ་ཉིད་ཞབས་པད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་

བར་དུ་བརན་ཅིང་། བསན་འགོའི་དོན་རྒྱ་ཆྲེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་དགོས་ཚུལ་གི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསོལ་འདྲེབས་མཎལ་བཤད་པ་སན་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིབ་རྒྱས་ཞུ་བར་མཛད། 

དྲེ་ལན་དུ་རྲེ་བ་མ་མཆོག་ནས་དྲེ་ལྟར་ཡོང་བའི་འདུན་པ་བྲེད། རྲེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་

ལྲེགས་སོགས་ཀི་བཀའ་བཟང་པོ་ཡང་གནང་ངོ༌། །

གཞིས་རྲེ་དཱ་ལོ་ཡྲེར། ཆོས་རྲེ་སྤྲུལ་སྐུ། བྷྲུཾ་པ་སྲས། ཕག་འཚལ་སང་རྒྱ་དྲུང་། 

དུང་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ། སག་ལུང་བག་སྤྲུལ་སྐུ། ཨ་མདོ་སག་ཚང་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁིམས། 

དགའ་ལྡན་བ་སྤི། ལི་ཐང་དགོངས་དཀར་གིང་གི་གྲྭ་བསན་འཛིན། སྒྲུབ་བའི་ཁོངས་

འདམ་དཀར་མོ་བཅས་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་བར་གཟིམས་ཆུང་དུ་སྲེར་མཇལ་དང་། 

རྭ་སྒྲེང་ཁུལ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་དད་འདུས་སྲེར་སྐ་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་

དབང་སྩལ། གནས་དུས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་དང་། དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དགོངས་ཏྲེ་

ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ནས་དགུང་ཞག་བདུན་ཕག་གཉིས་རིང་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལྲེ་བཅུ་

དྲུག་གི་ཐུགས་དམ་ལགས་བསྲེན་ལ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་

ཚེས་དྲུག་ཉིན་བཅད་རྒྱ་ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་གཞིས་བྲེས་ནང་འཁོར་རྣམས་དང་། ཧོར་

འབོག་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་། ཕ་བོང་ཁའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་སྐུ་ཚེ་ཚེ་རས་

དང་། མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ།

(༨༣ བ་༤། ༡༣༣ ཐ་༡༡)ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། དགྲེ་

འཕྲེལ་གིང་གི་བ་གྲྭ་མགིན་གཅིག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཡང་དགོན་རི་

ཁོད་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོ་ལགས་རོམ་

དང་། འཆད་སྲེལ་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད་པའི་ཆོས་རའི་ས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་བ་

དགོན་སོ་སོའི་རྲེན་འབྱུང་འབུལ་བཞྲེས་དང་། སོན་འགོའི་གསུང་བཤད་ཤྲེས་རྒྱུད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཁུལ་ངྲེས་ཀི་སོ་ནས་ཚོགས་པར་མཉམ་མྲེད་ཇོ་བོ་ཆྲེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད་བང་

ཆུབ་ལམ་སྒོན་གི་ལགས་ལུང་ལྲེགས་པར་སྩལ། དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་

མགོན་དུའང་ཕྲེབས། འབས་སྤུངས་སྤི་འཐུས་འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་ནས་གོང་ཡུམ་སྤན་སར་སྐད་བསྒྱུར་གིས་མཚོན་སྨད་ཕོགས་ཞབས་ཞུ་

འཐུས་ཚང་བྱུང་བའི་ལྲེགས་སྐྲེས་སུ་འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་རང་འཇགས་ཐོག 

།མཁན་སྲེ་ཆྲེ་ཁའི་གོ་ཐོབ་དང་།

སྲེ་དགྲེ་སྲས་རྒན་གཞོན་ནང་ཁ་མ་འཆམ་པར་སྲས་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་

རིན་ཆྲེན་གཞུང་གནས་སུ་བདྲེན་རྒྱབ་ཞུ་འབོར་ལ་གང་ཅིའི་འཚོ་ཕན་གཟིགས་

བསྐངས་དང་། གཞུང་ཞབས་མདའ་དཔོན་ལས་འཕར། ཁལ་གསོལ་མཁན་ཆུང་

ངག་ཆོས་འདས་པོའི་ཚ་བོ་ལ་མོ་ཚེར་གསྲེབ་གྲྭ་རིགས་འཇམ་དཔལ་ཆོས་འབོར་

ལ་ལྔ་མཆོད་མཛད་ཆྲེན་གི་ཞབས་གསར་བཅས་བསྐོ་བཞག་སྩལ་ཐོག སོ་སོར་

བྲེད་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར་དང་། གསར་མཇལ་བཅས་རིམ་བཞིན་སྩལ།

ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ཉིན་རྭ་སྒྲེང་བ་བང་དང་། དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་གི་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་

ནས་སླར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་འབོམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་ཁིར་

ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་སྐལ་ལྡན་གི་སློབ་མ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་འཕགས་

མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་མཁའ་འགོ་ལྔ་བསྐོར་གི་རྲེས་གནང་ཟབ་མོ་དང་། མཇུག་

ཏུ་མཇལ་དམངས་བཅས་དྲེར་འཁོད་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོན་མཐོ་ངྲེས་

ལྲེགས་ཀི་བགོ་སྐལ་མི་དམན་པ་བསྐྲུན་པས་འབོམ་སོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་

ཉིད་རང་གི་གདན་སར་སླར་བོན་པ་དང་སོ་མཚུངས་པར་གྱུར་ཅིང་། ལྔ་མཆོད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཛད་ཆྲེན་ཐོག་སྐུ་འཁོར་མཆོག་དམན་ཕི་ནང་ཚང་མར་ཕག་དབང་བིན་རླབས་ཀི་

གྲུ་ཆར་ཕབ། དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་མདོ་སྦུག་གིས་གཙོས་ལྷ་ཁང་

ཚང་མར་སྣ་ལྔའི་མཆོད་སྤིན་བརྒྱ་སོང་ཚར་དུ་དངར་བ་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་

གནས་གཟིགས་སུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏྲེ་ཇོ་ཁང་འགག་ཏུ་གསུང་ཞབས་དང་ལྷན་

ཅིག་སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ། གནས་བརན་ཕག་མཆོད། སྨོན་ལམ་གི་རིམ་པ། བདྲེ་

ཆྲེན་སྐུ་གསུམ་མ། དཔིད་ཀི་རྒྱལ་མོའི་གླུ་དབངས་སོགས་ཞལ་འདོན་གསུང་ཆོག་

ཞིབ་རྒྱས་དང་། ཇོ་བོ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྲེས་དབུས་རྲེན་གསུམ་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་

ཁ་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་རྣམས་ལ་སན་ཤལ་འགྲེམས་འབུལ་གི་ངང་ནས་བསན་འགོར་

ཕན་བདྲེའི་དགྲེ་མཚན་མི་ཟད་པ་འབྱུང་བའི་ཐུགས་སྨོན་ནན་ཏན་མཛད། འདུས་

ཚོགས་ལ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་དང་། མཆོད་ཐྲེབས་སྤི་འཇོག་སོགས་ཀང་

ག་ནོམ་པ་སྩལ། ཕིའི་གིང་སྐོར་དང་། ཕ་བོང་ཐང་དུ་ཡང་སྐུ་འཁོར་སབས་ཅིག་ཏུ་

བོན་ནས་བ་མཆོད་ཀི་ཚོགས་འཁོར་དང་། མཁའ་འགོ་མ་གསང་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཕོ་

བང་སོགས་ཕ་བོང་གགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཞབས་སྐོར་ཐུགས་སྨོན་བསྐངས།

(༨༤ བ་༥། ༡༣༥ ཐ་༤)རྭ་སྒྲེང་ནས་ཆིབས་ཐོག་འཁྱོལ་ཏྲེ་མ་སྤྲུལ་སོགས་ནས་

ཆིབས་བསུ་དང་བཅས་ཕོད་མདོ་བརྒྱུད་སག་ལུང་དུ་ཕྲེབས་ཤིང་། ཁོང་པ་རྣམས་

ཀིས་སྣྲེ་ལྲེན་དང་སོན་མོ་རྒྱས་པ་ཞུས་ཏྲེ་མཆོད་ཁང་ཆྲེ་ཕ་ཚང་མར་གདན་དངས། 

རྲེན་མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་སྨོན་གིས་བརྒྱན་པའི་སན་ཤལ་འཚེམས་མྲེད་སྩལ། དྲེ་

ནས་རིམ་གིས་ཕྲེབས་པར་འཕྲེན་པོ་རིན་ཆྲེན་བག་དང་། ཐང་སག་དགའ་ལྡན་ཆོས་

འཁོར་བ་སོགས་ཕྲེབས་ལམ་གི་དགོན་ཁག་བ་གྲྭ་རྣམས་ཀིས་བསྲེན་བཀུར་སྲི་ཞུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཡང་དག་པས་མཆོད་ཅིང་། ལྷག་པར་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་དུ་ཞབས་ཟུང་འདབ་

བརྒྱ་མངོན་པར་བཀོད་ནས་གནས་གཟིགས་དང་། ཚོགས་པར་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་

གི་དགའ་སོན། མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས། ཤར་བང་ཆོས་རྲེས་མཚོན་ཆིབས་

བསུར་འོངས་པའི་སྐྲེ་བོ་མཆོག་དམན་ཇི་སྲེད་དང་། ཡུལ་སོ་སོར་གཉུག་མར་

གནས་པའི་སྲེར་སྐ་ཁི་ཕག་བརྒལ་བར་མཇལ་ཁ་གནང་། དྲེ་ནས་སོ་ལ་བརྒྱུད་ཕུར་

ལྕོག་རིགས་གསུམ་བང་ཆུབ་གིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ནས་བཞུགས་ཞག་གཉིས་

བཞུགས་ཤིང་། བ་བང་ནས་སོན་འཁོར་ཚང་མར་སྣྲེ་ལྲེན་གཟབ་རྒྱས་དང་། ཆོས་

རའི་འདུ་ཁང་དུ་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོའི་ཐོག་ཚོགས་ལངས་བགོ་གྲེང་། མཆོད་སྤིན་

གར་རོལ། དངོས་འབོར་གི་ལྲེགས་འབུལ་སོགས་རྲེན་འབྲེལ་དགྲེ་མཚན་རད་དུ་

བྱུང་བ་སྤོས་ཤིང་། སྲེ་ར་བ་སྤི་ནས་ཀང་གསོལ་སོན་དང་། འབུལ་ནོད་རྒྱ་ཆྲེར་

བཏྲེག ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཉིད་ཀང་གནས་འདིར་ཐུགས་འདིས་ཆྲེ་བའི་སོབས་ཀིས་

ཞབས་སོར་འཁོད་ཙམ་ནས་དགྲེས་ཉམས་ཆྲེ་ཞིང་། ལྷ་ཁང་ཚང་མར་མཆོད་སྤིན་

དང་། སོང་བ་པའི་སྲེར་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར། ཞབས་སོར་གནས་གཟིགས་

སོགས་ལྲེགས་པར་བསྐངས།

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་དགུ་གཟའ་སྐར་འཕོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ས་དོ་ཕུར་ལྕོག་ལ་གཤམ་ནས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་བར་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་

བི་དོར་གིས་གཙང་བར་བས་པར་རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་ལྟར་མཆོད་པ་དང་

སྲི་ཞུའི་རྒྱན་དུ་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྲེར་འབས་དང་། རྲེ་རུ། བཞི་སྲེ་སོགས་ཀི་དགྲེ་

འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུས་མཆོད་པའི་ཡོ་བད་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཐོགས་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་། ལྷ་ལྡན་རུ་བཞི། པོ་ཏ་ལ་ཞོལ་པ་སོགས་ཀི་བོ་གཞས་དང་། གཞན་

ཡང་ཕོགས་ནས་དད་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་གངྒཱའི་ཆུ་རྡུལ་ལྟར་བར་མཚམས་མྲེད་པ་

འཁིགས་པའི་དབུས་སུ་ཐོག་མར་རྒྱ་སོག་གི་སྤད་པ་ངོ་མཚར་བ་དུ་མས་གཏམས་

པའི་གཟིམས་དོས་རྣམས་དང་། དབིབས་དང་གཟུགས་བད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

སྤན་གཟིགས་དུད་འགོའི་བྲེ་བག་སྣ་ཚོགས་པ་བཅས་བ་སྤུ་བསྣོལ་བཞིན་སོན་ལ་

བཏང་། དྲེ་ནས་ཕྲེབས་རོལ་ས་རིང་གིས་གོ་སྐབས་ཡོངས་སུ་ཕྲེ་འཕལ་༧གོང་ས་ལྷ་

མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཕྲེབས་བམས་ལ་བཞུགས་པའི་ས་ཕིར་ཆིབས་

ཞབས་སོང་ཕག་གི་གངས་སུ་ཆད་པས་ཉྲེ་བར་བརྲེན་ནས་རིང་ཞབས་སྨད་དུ་གཞུང་

གི་ཐབ་བསུའི་དབུ་གུར་ར་བ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་གགས་པར་ཞབས་སོར་བཀོད་འཕལ་

བོན་ཆྲེན་རྣམས་དང་། ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཁག གུང་བཀའ་བོན་སོགས་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ། 

སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་གི་སློབ་དཔོན། བ་སྤྲུལ། ལས་སྣྲེ། ཨཾ་བན། གོརྵ། ཁ་བལ་

སོགས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གི་ཆྲེ་རྒུ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་མཇལ་ཁ་ཇ་གལ་བཀའ་

མཆིད་སོགས་སྩལ་ཞིང་། དྲེ་ནས་ཆིབས་རགས་ཀི་བཀོད་པ་སར་ལས་རྒྱས་ཤིང་

ལྷུན་ཆགས་པ་དང་། གོང་མ་ཡུམ་སྲས་ཀིས་སྩལ་བའི་གསྲེར་གི་པཎ། ཉི་ཟླ་སོགས་

ཀི་མཚན་མས་སྤས་པའི་རུ་མཚོན་གི་ཁྱད་པར་མང་པོ་སོགས་འཁོར་སྒྱུར་གི་

དཔལ་ལ་འོས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་རས་རགས་མངོན་པར་བཀྲ་བ་རྣམས་ཀིས་མདུན་

བདར་ཏྲེ་གང་ལ་སྐབས་སུ་རྲེ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དགའ་དད་

བིན་རླབས་ཀི་དཔལ་སྲེར་ཞིང་། ལོག་པར་འཁུ་ཞིང་ཞྲེ་འགས་སུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཟིལ་

གིས་གནོན་བཞིན་པར་དལ་གིས་བོན་ནས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གན་དྷོ་ལ་དང་ཉྲེ་བར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕྲེབས་པ་ན། གནས་སྲུང་བ་ཁི་མིག་གཅིག་ཁོག་ཏུ་བརླམས་པས་བསུས་ཤིང་རྲེན་

འབྲེལ་ལྲེགས་ཚུལ་གི་ལུང་བསན་ཕུལ། གསུང་རར་གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་

སྐོང་གི་སྐུ་འབག་ནས་ཀང་བསུ་བའི་ཚུལ་བགིས། དྲེ་ནས་བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་

མཚན་གཟིམས་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་དང་པོར་བཀོད་ནས་ཕྲེབས་ཇ་དང་། དགའ་ལྡན་

ཡང་རྲེའི་ཉི་འོད་དུ་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོའི་ཐོག གཞུང་སྲེར་མཐའ་དག་ནས་རྲེན་

འབྱུང་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་ཞིང་། ཕག་དབང་སྩལ། གཟིམས་ཆུང་ཀུན་གསལ་ནས་ལྷ་

ཞོལ་གི་བོ་གཞས་སོགས་རྲེད་མོའི་རྣམ་གངས་མང་པོར་ཐུགས་ཞིབ་གནང་། དྲེ་

ནས་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་བཟང་གོས་ལས་གྲུབ་པའི་དྲྭ་བ། དྲྭ་ཕྲེད། ཕྲེ་ཕུར། རྒྱལ་

མཚན་སོགས་མཆོད་རས་ཀིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། བཞུགས་ཁི་ཡོལ་བ། སྐུ་འཁོར་

ཁག་གི་གདན་ཐོབ། དཀར་སྤོ་ཤིང་འབས་བཅས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བཤམས། 

ཚེས་བཅུའི་ས་དོ་ཉིན་བྲེད་ཀི་འོད་སྣང་ཐོག་མར་ངོམས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་

གར་རོལ་དང་། སོས་སྣྲེ་སོགས་སྲི་ཞུའི་རིམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྔུན་བསུ་

བཞིན་པར་ཀ་ཤིའི་རས་ཡུག་དཀྱུས་སུ་བཀྲམས་པའི་སྲེང་ནས་སྲེངྒྲེའི་ཁི་ཆྲེན་པོར་

ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྲེའི་མདུད་རྒྱ་བཅིངས་འཕལ་བཀའི་ནང་བོན་ཆྲེན་པོ་བཤད་སྒ་བ་

ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ་རྲེས་རིན་ཆྲེན་རྒྱན་ཆ་བ་

རྣམས་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་བཤད་གིང་གི་དབུ་ཆོས་གསུང་

བཟང་བ་རྣམས་ནས་བཀྲ་ཤིས་རས་རགས་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལོ་སོན་གི་

སྐབས་ལྟར་སན་བརིད་རོལ་དབངས་དང་འབྲེལ་བར་རིམ་བཞིན་ཕུལ།

འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པོ་ཆྲེ་ཚེ་གིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཞིང་ཁམས་ཚོམ་བུ་ཕག་ཏུ་ཐོགས་

ཏྲེ་༧གོང་ས་ཕག་ན་པདོ་གང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རོལ་པ་འབམས་སུ་ཀས་པ་

ལས་ཆྲེ་ལོང་ཙམ་ཞིག་བརོད་བར་བས་ནས་རོད་བྲེད་ཀི་ཚིག་སན་ཞིང་འཇྲེབས་

པའི་གསོལ་འདྲེབས་མཎལ་བཤད་འབུལ་གིས་སྣ་དངས་ཏྲེ་སྤི་སོས་མཆོག་དམན་

མཐའ་དག་ནས་ལྲེགས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་རོགས་ལྡན་གི་སྤིན་ལྟར་སྤོས་ཤིང་། 

གསྲེར་ཞལ་འཛུམ་པའི་གསྲེབ་ནས་ལྲེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་གི་སྤིན་དབངས་

དལ་བུར་སྒོག་བཞིན་དུ་ཕག་དབང་བིན་རླབས་ཀི་གྲུ་ཆར་ཆད་པ་མྲེད་པར་ཕབ། དྲེ་

ནས་གཞིས་བྲེས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་གལ་དུ་བརིད་ཆགས་པར་འཁོད་པ་ལ་

གསོལ་སོན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨ་བའི་སློབ་དཔོན་

གཉིས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་གཏམ་ཡང་དག་པར་སྲེལ། འདི་ཉིན་གཙུག་

ལག་ཁང་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་མཆོད་རྒྱས་པ་བསྒིགས་བཤམས་ཐོག བཞུགས་

གལ་གོལ་ནས་ཕྲེབས་རོལ་དང་བཅས་གནས་གཟིགས་སུ་བོན་ཏྲེ་ཇོ་བོ་ཆྲེན་མོར་

སྐུ་ཕག་སོན་དུ་འགོ་བས་བཟང་གོས་ཀི་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་དང་། དངུལ་གི་འཁོར་ལོ་

རིབས་དང་ལྡན་པ། འཕགས་མཆོག་རང་བོན་ལྔ་ལྡན་ལའང་ན་བཟའ་དང་། དངུལ་

གི་མཎལ། སོ་སོར་སན་ཤལ་ནང་མཛོད་སྣ་ལྔ་སྲིད་དུ་རིང་བ་སྨོན་ཚིག་ཅན་རྲེ་ཕུལ་

ཏྲེ་སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ། ཡན་ལག་བདུན་པ་སོགས་ཆོས་སྤོད་ཀི་རིམ་པ་རྒྱས་

པ་དང་། བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་འཕྲེལ་བའི་ཐུགས་སྨོན་ཤུགས་དག་གནད་སྨིན་

མཛད། གནས་གཟིགས་ཀི་འཕོ་མཐུད་ནས་དཔལ་ལྷ་ལྕོག་ཏུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཞི་བའི་ཞལ་

ཅན་ལ་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་དངུལ་གི་མྲེ་ལོང་འབར་བ་དང་། དག་མོར་བྲེ་ཅོན། སོ་སོར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ན་བཟའ་དང་འདོད་གསོལ་གིས་བརྒྱན་པའི་སན་ཤལ། ཕི་ནང་གི་རྲེན་རས། དཔའ་

བོའི་གོ་ལྡིང་སོགས་མཐུན་རས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཤམས་ཏྲེ་གཟབ་གསོལ་འཕིན་བཅོལ་

ཐུགས་དམ་གཏིང་ནས་ཁུལ་ནུས་པ་མཛད། དྲེ་སྐབས་རྲེན་ཐམས་ཅད་སྐུའི་གཟི་

བིན་རྒྱས་ཤིང་ཡང་ཡང་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་

ཆིབས་རགས་ཀི་བཀོད་པ་སར་ལས་མི་དམན་པ་བསར་བའི་དབུས་སུ་ཕྲེབས་

བམས་ལ་བཞུགས་ནས་ཐོག་མར་ར་མོ་ཆྲེར་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྐུ་ཕག་དང་འབྲེལ་ཇོ་བོ་མི་

བསྐོད་པར་ན་བཟའ་སན་ཤལ་དང་། དངུལ་གི་མཎལ་བཅས་ཕུལ་ནས་ཐུགས་སྨོན་

དང་། ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤོད་ཀི་རིམ་པ་རྒྱས་པ། སོ་སྲུང་མགོན་པོ་སྲེ་སོང་ལ་ན་

བཟའ་སན་ཤལ་དང་བཅས་འཕིན་བཅོལ། ཚེ་དཔག་མྲེད་དང་། རྲེ་འབུམ་གི་ལྷ་ཁང་

གཉིས་ལའང་མཆོད་ཅིང་སྨིན་པ་ཡོངས་སུ་བསྐངས་ཏྲེ་དཔལ་གི་འབོར་བ་ཆྲེན་

པོས་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དམ་པར་ཞབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རྲེ་

ཁཱས་མཚན་པ་མཛེས་པར་བཀོད་ཐོག དྲེར་ཡང་ཕྲེབས་སོན་གི་དཀར་སྤོ་སོན་ཆྲེན་

ལྲེགས་འབུལ་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་ཆར་དུ་དབབ་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་འཕགས་

པའི་ཡུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལུང་༧རྒྱལ་དབང་འཇིག་རྲེན་གསུམ་མགོན་

དུས་ཀུན་ས་སྲེང་གི་ཀུན་ཁྱབ་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་པ་འགྱུར་མྲེད་རྡོ་རྲེ་འཆང་རྒྱ་མཚོའི་བ་མ་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀི་སྤི་བོས་མཆོད་

པའི་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཕག་རྒྱ། ཞྲེས་འཁོད་པའི་གསྲེར་གི་ཐམ་ག་

རིན་པོ་ཆྲེ་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཏྲེ། གངས་ལོངས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་བདག་པོ་ཆྲེན་

པོར་མངའ་གསོལ་གཟྲེངས་བསོད་ཞུས།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེ་ནས་རྲེ་ཕོ་བང་གི་རྲེན་མཆོག་རྣམས་ལ་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཤམས་ཏྲེ་

གནས་གཟིགས་སུ་ཕྲེབས། འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རར་གོས་དར་བཟང་པོའི་ན་

བཟའ་སན་ཤལ་སྒོན་འབུལ་དང་བཅས་ཐུགས་སྨོན་ཡང་དག་པ་གནང་། བོད་ལོངས་

ལྷ་མི་སྤི་དང་། བཀའ་ཤག་གཉིས་ནས་གསོལ་སོན་དང་། དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་

རིམ་བཞིན་ཕུལ། ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་ཆིབས་རགས་རྒྱས་གཤོམ་དང་འབྲེལ་བས་

ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་ཀི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ནས་ཕྲེབས་སོན་རྒྱས་པ་

རིམ་པས་བསར་ཞིང་། དགྲེས་སོན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱལ་མཁར་རྲེ་དང་། རི་བོ་ཆྲེ། 

ཡར་ཀླུང་བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་བཅས་ཀི་ཟློས་གར་བ་རྣམས་བཀུག་ནས་རྒྱལ་སྲས་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངོ་མཚར་རྣམ་པར་ཐར་པའི་བྱུང་བ་མཐའ་དག་གླུ་གར་

རོལ་རྲེད་ཀི་ཆ་བད་དུ་བསྒྱུར་བའི་གཟིགས་མོའི་མཆོད་སྤིན་ཡང་འབུལ་བཞྲེས་

མཛད། གདན་ས་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། རྲེ་བཞི་སོགས་རིས་མྲེད་

ཆོས་སྲེ་ཁག་ནས་ཀང་བོད་ལོངས་སུ་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་བཀོད་པའི་

ལྲེགས་སོའི་འབུལ་སྐྲེས་ཟམ་མ་ཆད་པར་བསར། བ་བ་ཞི་དག་གི་སྣྲེ་མོར་གཏོགས་

པ་དང་། ཕོགས་ཀི་འགྲུལ་པ་མིང་ཅན་གི་རིགས་འགོ་བ་དང་། འོང་བར་ཐོན་འབོར་

གི་མཇལ་ཕག རྲེ་ཤོད་ཀི་དྲུང་རིགས་གནས་འཕར་ཁག་ལ་བཀའ་བསྒྱུར་གསར་

མཇལ་སོགས་རིམ་སྲེལ་དུ་བསྐངས། སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་མང་ཇའི་ཐོ་སྒིག་ཀང་

སར་སྲོལ་ལྟར་མཛད། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན་ནོར་གིང་ནས་རྲེ་

ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ལོ་མཇུག་དགུ་གཏོར་ཆྲེན་མོའི་གར་འཆམ་དང་

ཧོམ་སྲྲེག་ལའང་ཐུགས་གཏད་སྤན་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་གནད་དུ་སྨིན་པ་བཅས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཀའ་དིན་གི་རྒྱུན་ལྲེགས་པར་སྐོང་བར་མཛད་དོ། །

(༨༨ བ་༦། ༡༤༡ འ་༡༠) ཞྲེས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་རོགས་

བསན་པའི་མངའ་བདག་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་རྲེ་བཙུན་ངག་

དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་སྲེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་

བ་བ་ལས། དུས་འགྱུར་དབང་གིས་ནག་ཕོགས་ཡིད་སྲུབས་དཔུང་སོབས་བཙན་

པོའི་ཆུ་འཛིན་གིས་གནམ་བསྐོས་དགའ་བརྒྱའི་ཆབ་སྲིད་ར་བདུན་བདག་པོའི་འོད་

སྣང་ལྡོང་ཉྲེའི་སྐབས་རྲེ་ཞིག་པི་ཅིང་གསྲེར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོར་བོན་ཏྲེ་གནམ་

གི་ལྷ་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་མཇལ་ཕད་ཐོག གོང་ནས་བཀུར་བཟོས་བདག་རྐྲེན་ཚད་

མྲེད་པས་མངོན་པར་གཟྲེངས་བསོད་ཅིང་། རྒྱ་སོག་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མར་བོན་ཏྲེ་

མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་གི་སྐྲེ་བོ་དུ་མ་རག་བརན་ཞི་བ་བདུད་རིའི་སིང་པོ་མཆོག་ཏུ་ལྕི་

བར་མཛད་ནས། སླར་ཡང་ཀྱཻ་ལ་ཤ་རིའི་སྨན་ལོངས་སུ་ཞབས་སྐྲེས་རིབས་སོང་

འཁོར་ལོའི་རྲེ་ཁཱ་མཛེས་པར་བཀོད་པའི་སྐབས་ཏྲེ་དགུ་པའོ།། །།

༥༨༽སོན་གི་ལུང་བསན་དང་འཕལ་རྐྲེན་རྒྱ་ཕོགས་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་

པས་ར་མ་སང་གི་གྲུ་ཁ་དང་། དཔལ་དི། སྣ་རྲེ། ཡར་འབོག་བསམ་སིངས་

དགོན། ར་ལུང་། ཕག་རི་སོགས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་མཐའ་

མཚམས་ཀ་ལན་སྦུག་དང་རྡོ་རྲེ་གིང་། ཀ་ལི་ཀ་ཏར་སོགས་སུ་ཕྲེབས་བཞུགས་

ཀིས་བོད་བསན་སྲིད་ཕུགས་འཕྲེར་ཐད་ཕག་ལས་རིམ་གནང་ངོས་འགོ་རྣམས་

རྲེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བོད་ཕོགས་ནས་གདན་འདྲེན་རིམ་བསྟུད་དུ་འབོར།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

(༨༩ བ་༣། ༡༤༢ འ་༡)༈ ས་བཅད་བཅུ་པ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བོན་

ཏྲེ་གནས་ཆྲེན་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཤིང་། བསན་འགོར་སྨན་པའི་འཕིན་

ལས་རླབས་ཆྲེན་མངོན་པར་འདུ་མཛད་དྲེ་རིང་མིན་གངས་ལོངས་སྐྲེ་རྒུའི་དཔུང་

གཉྲེན་དུ་ཆིབས་ཀི་ཞལ་ལོ་བསྒྱུར་བ་དང་། དབུས་འགྱུར་ཁ་བའི་ལོངས་ཀི་རིས་སུ་

མ་ཆད་པའི་ལྷ་སྲེ་རྣམས་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཚེ་

མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་གཡོ་མྲེད་བརན་པར་བཞུགས་པར་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་

ཞབས་བརན་འབུལ་བཞྲེས་བཀའ་དིན་བསྐངས་པའི་ཚུལ་ནི།

དགུང་གངས་སོ་ལྔར་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་མར་

གཟིམས་ཆུང་དང་། ཕོ་བང་རྲེ་མོར་མ་གཅིག་སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོར་མཆོད་བསོད་

མངའ་གསོལ་ཚེས་གཏོར་གི་རིམ་པ་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་དགྲེས་སོན་ས་ཕི་བཅས་

གནའ་བོའི་སྲོལ་བཟང་དང་མཐུན་པ་གཟབ་རྒྱས་ཉམས་བཞྲེས་སུ་བསར། དྲེ་ནས་

རྒྱ་གར་དུ་ཕྲེབས་པའི་རྐྲེན་གི་གཙོ་བོ་ནི་ལུང་བང་མུན་སྲེལ་སྒོན་མྲེའི་ལུང་སར་

དངས་པ་ལྟར། དུས་གསུམ་གི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་ན་མྲེད་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་བདུད་རིའི་རོ་མཆོག་བརྲེས་ཤིང་། ཁྱད་པར་མཉམ་མྲེད་ཤཱཀའི་

རྒྱལ་པོའི་ཞབས་མཐིལ་རིབས་སོང་འཁོར་ལོའི་རྲེ་ཁཱ་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་ཡང་ཡང་

རྲེག་པ་མ་ག་དྷ་རྡོ་རྲེ་གདན་ལ་སོགས་པ་གནས་རྲེན་བིན་རླབས་ཅན་རྣམས་ལ་

མཆོད་ཅིང་བཀུར་སི་བ་བ་དང་། ཐུགས་སྨོན་རླབས་པོ་ཆྲེའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ཕི་

ནང་བོན་གསུམ་གི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་སྐྲེ་བོ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་གངས་ལས་

འདས་པ་ཞིག་ལ་མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་གི་འབྲེལ་བ་བསྐྲུན་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་གཟིགས་ཤིང་། སོན་ཡུན་རིང་པོར་ཕོགས་དྲེར་བསམ་བཞིན་

སྐྲེ་བོའི་ཟློས་གར་ལན་མང་དུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་བ་བ་ལྷག་པར་

མཛད་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཀང་ཉྲེ་བར་བསྐུལ་བར་གདོན་མི་ཟ་ལ།

འཕལ་རྐྲེན་ཐུན་མོང་བ་ནི། དྲེ་ས་ཤིང་འབྲུག་ལོ་དབིན་ཇིའི་དཔུང་དམག་གིས་

གངས་ལོངས་སུ་རྒོལ་བ་ཉྲེ་བར་བཤམས་པའི་དབང་གིས་པྲེ་ཅིང་གསྲེར་གི་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་བོན་ནས་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་དང་། ནང་བོན་གཙོ་དག་ཁག་བཅས་པར་བསན་

དོན་ལ་སྨན་པའི་ཐབས་ཤྲེས་འཕྲུལ་མཛངས་དུ་མའི་ཞུ་དོན་བསྐངས་པས་བོད་

ལོངས་ཆོས་སྲིད་ལ་གསར་སྤོས་བསྒྱུར་བགོད་མྲེད་པའི་བཀའ་བཟང་དང་། ཕག་

བསར་མའི་པཎ་སོགས་བཀུར་བཟོས་ཀི་དགྲེ་མཚན་བ་ན་མྲེད་པ་ཐོབ་ཅིང་། གོང་མ་

གསར་པ་ཤོན་ཐོང་ནས་ཀང་༧ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་གནང་རྒྱུའི་

བཀའ་བཞྲེས་ཐོབ་རུང་། སྤིར་བོད་ཁམས་སྤི་མཐུན་གི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་

འབས་བུ་དུས་སུ་བདོ་བ་དང་། ནག་པོའི་ར་ལག་སྲེ་དང་བཅས་པའི་ནུས་པ་དར་ལ་

དགས་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པར་བརྲེན། མྲེ་ཏོག་མདའ་ཅན་སིང་ལ་བརླམས་པའི་

རྒྱ་བོན་ལོག་སྨོན་ག་གྱུའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན་དབང་དང་གོ་ས་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞིག་དང་། 

ཟི་ཁོན་ཙོང་ཐུ། ཁོན་བོད་སྤི་ཁྱབ་སྒའོ་ཨྲེར་ཕུང་། བོད་སོད་ལིན་ཨཾ་བན་བཅས་ངན་

གཡོ་ལྟོ་མཐུན་ས་འོག་དར་འཐག་གིས་བོད་ཁོངས་འབའ་ལི་ཁུལ་དང་། ཚ་ལྷོ། མཛོ་

གསང་བཅས་པར་དཔུང་དམག་རིམ་གིས་དངས་ཏྲེ་ཆོས་གཞི་དགྲེ་འདུན་གི་གཙུག་

ལག་ཁང་མང་པོ་གཏོར་བཤིགས་དང་། ནང་རྲེན་ཚང་མ་ཞུགས་ཀི་ཕུང་པོར་

བསྲྲེགས་ནས་མདྲེའུའི་རྒྱུར་བཏང་། ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་སོང་ཕག་མང་པོ་ཉྲེས་མྲེད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དུ་བཀུམས། དྲེ་དག་གི་མཆོད་ཐྲེབས་ས་མི་རྒྱུ་ནོར་རྣམས་བདག་གིར་བཟུང་ནས་

གཏན་བརླག་ཏུ་བཏང་བ་སོགས་ས་ན་མ་གགས་པའི་སིག་སྤོད་ཚད་མྲེད་བས་པ་

ཡོངས་གགས་ཁར། སྒའོ་ཨྲེར་ཕུང་ལ་བོད་ལོངས་ཡོངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་ས་མཚམས་

ཀི་ལས་དོན་བྲེད་པོ་ཁང་ཁྲུའི་གོ་མིང་གསར་དུ་གཟྲེངས་བསོད་ཀིས་དཔུང་དམག་

ཁི་ཕག་དང་བཅས་པ་ས་སྤྲེ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་བོད་ལོངས་སུ་ཡོང་རྒྱུའི་ཝང་ཤུ། 

ཁོན་སྲེ། ར་ཚིག་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་དིལ་བཀྲམས་ཐོག ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་རྒྱ་དཔོན་

བཙུགས་ཏྲེ་ཆོས་མིན་ལས་ལུགས་གསར་བསྒྱུར་དང་བཅས་བོད་དབང་བཙན་

འཕོག་བ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་ཀང་། སྐབས་འདིར་བོད་མི་ཤྲེས་ལྡན་རྣམས་གོ་

བསྡུར་ཐབས་བོ་ཞྲེ་བསྐྲེད་ཀིས་ཟི་ཁོན་ཙོང་ཐུ་དང་། སྒའོ་ཨྲེར་ཕུང་གཉིས་ལ་ཡི་

གྲེའི་ལམ་ནས་དགྲེ་སྐོན་གོ་གསྲེད། ཨཾ་བན་བརྒྱུད་ངག་ཡིག་གང་ཐད་ནས་ཞུ་དོན་

ཐབས་ཤྲེས་ཡང་ཡང་བརམས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་ནས་པྲེ་ཅིང་ཝལ་ཝི་

སྦུར་བདྲེ་སྡུག་ལྕགས་སྐུད་མང་གསོལ་མཐར།

གོང་མ་ནས་ཕིར་ཕྲེབས་སུ། སྒའོ་ཨྲེར་ཕུང་ནས་ཁོན་བོད་ས་མཚམས་ཀི་

ལས་དོན་ལས། བོད་ཀི་དབང་བྱུས་ལ་ཐྲེ་ཚོགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བཟང་ཐོབ་

རུང་། རང་ཕོགས་ནས་པི་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ལུགས་མ་རོགས་པའི་མུར་ཀྲང་

རྡཱ་རིན་འདི་སྐོར་ཞིབ་གཅོད་དུ་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་བོད་ཡོང་བབས་བདྲེན་བཤྲེར་གོང་

མའི་སན་ལྷོང་བྲེད་རྒྱུ་ནར་ལུས་ཐོག ཆུ་སྐར་རང་གཅིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་

བ་ཀྲང་གི་ངན་གཡོ་མ་རིག་པས་གང་ཟྲེར་ལ་མངོན་བསོད་བདྲེན་འཛིན་བས་པར་

བརྲེན། རྒྱ་བོད་ཕི་གསུམ་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་ཚོང་ར་ཁག་ལ་ཅིན་ཕ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཛུགས་རྒྱུའི་ཚིག་ཐལ་ལ་བོད་ལོངས་སྤི་འཐུས་ནས་རང་མཚམས་ལག་རགས་

བརྒྱབས་པ་བཞིན། ལུས་མྲེད་བདག་པོ་མིའི་ཤ་ཚུགས་འཛིན་པ་ལན་ཨཾ་བན་ནས་

རྒྱ་ཕོགས་སུ་ཅིན་ཕ་དྲུག་སོང་སྐོར་དགོས་ལུགས་ཞུས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་ཀྲང་རྡཱ་རིན་

པྲེ་ཅིང་དུ་འབོར་ནས་ཀང་འད་བདྲེན་རྫུན་བསྒིགས་ཀི་སན་ཕ་མང་དག་ཕུལ་ཏྲེ་ཟི་

ཁོན་ནས་རྒྱ་དམག་ཐོན་རྒྱུའི་བཀའ་ཕབ་པ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་གསན་ཐོས་བྱུང་

མཚམས་སར་མྲེད་ཅིན་ཕར་བསད་པའི་དཔུང་དམག་བོད་རོང་གནང་རྒྱུ་རྒྱ་བོད་

གཉིས་ཀར་འཕལ་ཕུགས་ཕན་མྲེད་གནོད་འགལ་ཡོང་ལུགས་དགྲེ་སྐོན་ལོ་ནས་ལོ་

བསྟུད་ཞུ་མུས་ལ་ལྷ་སོད་ཨཾ་བན་ནས་རི་མྲེད་རྡོག་རོལ་གིས་ཤད་བོས་ཐོག་ལམ་

འཁྲེལ་མི་སྲེར་ལ་བརྡབས་གསིགས་དང་། དོན་གཅོད་མི་སྣ་ངོ་གཡོག་གི་སྐྲེ་བཅད། 

གཞུང་སྲེར་རྒྱུ་དངོས་བཅོམ་ཕོགས་སོགས་ཚོད་མྲེད་རང་སྣང་གང་དན་ལག་ལྲེན་

ལ་འགྲེལ་བཞིན་དུ་ལྷ་སར་ཡང་རིང་མིན་འབོར་ཉྲེའི་མཚམས་གོརྵ་ཀབ་ཏན་དང་། 

ཚོང་ཁག་ནས་ཐལ་ཟིང་མི་འབྱུང་ཕིར། རྒྱ་བོད་དབར་འཕོས་གསྲེད་ཀིས་ཨུན་ཨཾ་

བན་དང་། གོརྵ་ཀབ་ཏན་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ཏྲེ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་

སར་གནས་དང་། རྒྱ་དམག་ནས་ཟིང་ཆ་མི་བྲེད་པའི་ཁས་ལྲེན་ཝང་ཤུ་ཐམ་འབར་

འབུལ་རྒྱུ་ཞུས་པར་ཆ་གནས་མྲེད་ཅིང་། ངན་པའི་བསམ་སྦྱོར་མཐའ་སྐྲེལ་ཁོ་ནས་

ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གསུམ་གི་དགོང་ཇ་ཁར་རྒྱ་དམག་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་སོང་

ཕག་འགའ་ཞིག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོའི་མདུན་སར་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམས་

གསུམ་གིས་ལྷགས་ཏྲེ་སྨོན་ལམ་སྤི་ཁྱབ་ཕུན་ཁང་ཐའི་ཇི་དང་། རྲེ་མགོན་འཇམ་

དབངས་རྒྱལ་མཚན་ངོ་གཡོག བཞོན་ར། བོད་དམག་ཅིན་ཕ་བཅས་པར་མྲེ་འཕྲེན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དང་། རྲེ་ཕོ་བང་། འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལ་སོགས་ལ་མྲེའི་འཁྲུལ་འཁོར་གངས་མྲེད་

འཕངས། ཐའི་ཇི་བརྡུངས་རས་ཀིས་ཡ་མོན་དུ་ཁིད་པ་སོགས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་

ལྟར་དང་། དྲེ་ཉིན་ཝང་ཤུ་ཕུལ་འབོར་དུའང་སར་ཡོད་ཆོས་ཀི་དབང་ལུང་རང་

འཇགས་ཞྲེས་པ་ལས། བར་མི་དང་འབྲེལ་བས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་དབང་བྱུས་

གནས་རྒྱུའི་ཚིག་དོན་མ་བཀོད་པས་དོན་རྡོ་སྲིད་དབང་འཕོག་རྒྱུ་ཤུགས་བསན་ལ་

རང་ས་མི་སའི་ཁྱད་ཀིས་མཐར་སྐོད་མི་ཐུབ་པ་མི་སྲིད་ཀང་། རྒྱལ་སྲས་གཙུག་ན་

ནོར་བུའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་སྐྲེ་འགོ་མང་པོའི་སྲོག་ལ་གནོད་འཚེ་མི་འབྱུང་ཞིང་། རང་

སྲིད་ཞི་བའི་ཐབས་ཀིས་མྱུར་དུ་ཟིན་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་དགོངས་བཞྲེས་རྒྱ་ཆྲེས་

ཆུ་ཐོག་བརྒྱུད་པྲེ་ཅིང་གོང་མར་རྒྱུ་རྐྲེན་ཞུ་བར་ཕྲེབས་རིས་ཀིས་དྲེ་ནུབ་ས་སྲིབ་ཏུ་

དགའ་ལྡན་ཁི་འཛིན་ཚེ་གིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་གམ་དུ་ཆྲེད་འབོད་གནང་སྲེ་ཆོས་སྲིད་

མཛད་སོ་གང་ཅིའི་ཞལ་ཏ་བཀའ་སློབ་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་ནས་

ནམ་ཕྲེད་ཙམ་དུ་རྲེ་ནས་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ནོར་གིང་ནས་ཕྲེབས་

སྒིག་རགས་བསྡུས་མཛད་དྲེ་ནམ་ལང་ཁར་ར་མ་སང་གི་ཕྲེབས་གྲུ་བརྒྱུད་ཆིབས་

ཐོག་ཐོན་ནས་ལམ་བར་ཞལ་སྐྲེམས་གསོ་བའི་གསོལ་ཚ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པར་ཉིན་

ཞག་གཉིས་ཀི་ལམ་ཉིན་གཅིག་ལ་བརོལ་ཏྲེ་ཚེས་བཞིའི་ནུབ་མོ་ལྕགས་ཟམ་བ་བང་

ལ་བཞུགས། ལྷ་འབོར་རྒྱ་དཔོན་གསར་རིང་ནས་ལྷ་གཅིག་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་

སོན་འཁོར་རྣམས་བསད་བཟུང་སྡུག་ལས་སྣ་དགུ་གཏོང་རིས་ཀིས་དམག་མི་གོ་

མཚོན་ཐོགས་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཕི་རྲེས་སུ་བ་སྤུ་བསྣོལ་བཞིན་བཏང་བ་ཆུ་ཤུར་

དུ་ལྷགས་ནས་དྲེ་མ་ཐག་ལྕགས་ཟམ་དུ་འཇུག་པར་བརམས་ཀང་།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐབས་དྲེར་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཡོད་པའི་སྐུ་བཅར་སྤན་བསལ་གནམ་གང་ངམ། 

ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་དུ་གགས་པ་སྒྱུ་རལ་ལ་བང་ཞིང་དག་ཐབས་ཀི་ལས་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་དྲེ་དང་། སྐུ་སྲུང་རྒྱ་སྦྱོང་དམག་མི་ཉུང་ཤས་བཅས་ནས་རང་གི་འཚོ་བའི་

དངོས་པོ་འདོར་བ་ལའང་ཡ་ང་བར་མ་བལྟས་པར་༧གོང་ས་ཕག་ན་པདོའི་སྐུ་བསྲུང་

ཕིར་གཡུལ་གི་དོ་ཟླ་སོབས་པར་བས་ཏྲེ་མྲེའི་འཕྲུལ་འཁོར་གནད་དུ་ཕོག་པ་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་བསྣུན་པས་རྒོལ་བ་བཅུ་ཕག་མང་པོ་མི་རག་པའི་ལམ་དུ་དཀའ་བ་མྲེད་

པར་བཀོད་པས། སང་དག་ཕི་མ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་འཕོ་ཡང་ངང་གིས་ཆད་དྲེ་རྲེ་ཞིག་

དག་འཐབ་ཀི་རོམ་པ་ཅི་ཡང་བར་མ་ནུས་པར་རི་མོར་བིས་པའི་མཚོན་ཐོགས་

བཞིན་དུ་ལུས། དྲེའི་ཤུལ་དུ་༧རྒྱལ་དབང་བོན་ཆྲེན་གཉིས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་སྲོག་

ལ་ཉམས་ཉྲེས་མྲེད་པར་ཆིབས་ཁ་རིམ་གིས་བསྒྱུར་ཏྲེ་དཔལ་དི་དང་། སྣ་རྲེ་བརྒྱུད་

ཡར་འབོག་བསམ་སིང་དགོན་པར་ཕྲེབས་ནས་ཞག་གསུམ་བཞུགས། སྐུ་བཅར་ཟླ་

བཟང་དག་འདུལ་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཀང་། དག་ཟླའི་བགོད་པ་ཕིར་བསྲིང་ཕིར་

གཙང་ཆུ་ལྷོ་བང་དུ་གཡུལ་ཡུན་རིང་དུ་བསྲྲེས་མཐར་རང་ཕོགས་དཔུང་ཉུང་ཞིང་། 

རྒོལ་བའི་རྒྱབ་དཔུང་ཇྲེ་མང་དུ་སོང་བས་ཤུགས་མ་ཐུབ་པར་ལྕགས་ཟམ་ནས་ཐོན་

ཏྲེ་ཆིབས་ཞབས་སུ་ཇྲེ་ཉྲེར་བཅར། ༧རྒྱལ་དབང་སོན་འཁོར་བསམ་སིངས་ནས་ཛ་

ར་བརྒྱུད་ར་ལུང་དགོན་པར་ཕྲེབས་ནས་ཞག་གཅིག་དང་། ཕི་ཉིན་ཤོད་དྲུང་བག་

མདུན་པའི་སྲེར་གཞིས་སུ་བཞུགས་ཞག་གཅིག ཁམས་དམར་དུད་ཆུང་བའི་ཁང་

པར་བཞུགས་ཞག་གཅིག དྲེ་ནས་ཉིན་མཚན་འདྲེས་མར་ཆིབས་ཁ་རིངས་སབས་

སུ་བསྒྱུར་བས་མདུད་སྣ་ཐང་དང་། ཕག་རིའི་གདངས་ལར་ཕྲེབས་པ་ན་ཁ་བ་ཆིབས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སའི་ཡོབ་ནུབ་ཙམ་བབས་པའི་གང་ངར་མི་བཟད་པ་དང་། ནམ་ཟླ་དཔིད་དུ་གྱུར་

པའི་བསྲེར་བུའི་གཟྲེར་མདའ་ཚེར་མ་ལས་དབལ་རྩུབ་པས་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བབ་

པ་དང་། ཚ་ཞག་གི་གསོལ་ཟས་གདྲེང་འཁྲེལ་བའང་ཇི་བཞིན་གནང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་

སོགས་སོན་བྱུང་ཆོས་རྒྱལ་བྷ་ལ་དྲེ་ཝའི་སྲས་གཅུང་མཆྲེད་གཉིས་ཀི་དཀའ་སྤད་

རྣམ་ཐར་ཟིལ་གིས་ནོན་པའི་སྐུ་ངལ་འོ་བརྒྱལ་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞིག་བྱུང་བས་

བཞིན་གི་མདངས་སར་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཞལ་སྐམ་ལ་སྲེར་ཁ་གས་པ་

སོགས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཡི་ག་འཆུས་ལ་མཆི་མ་དབང་མྲེད་དུ་འཆོར་བ་ཞིག་དྲེ་

སྐབས་ཀི་སྐུ་པར་ལ་མཐོང་བ་ལྟར་བོད་ལོངས་བསན་པ་དང་། འགོ་བའི་དོན་དུ་སྐུ་

ཉམས་སུ་བཞྲེས་དགོས་བྱུང་འདུག་པ་འདི་ཙམ་གི་བཀའ་དིན་ཡང་སྲིད་མཐའི་བར་

དུ་འཁོར་དཀའ་བར་སྣང་།

དྲེ་ནས་སྐུ་འཁོར་ཚང་མ་དཀྱུས་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་ཆིབས་ཕྲེབས་མཛད་

པར་ཕག་རི་རོང་དང་། མངའ་ཁུལ་དུ་གནས་མི་སྲེར་རྣམས་ཀིས་གོ་མཚོན་སྣ་

ཚོགས་འཁྱྲེར་ཏྲེ་མདུད་སྣའི་ཐང་དུ་སྐུ་སྲུང་ཕྲེབས་བསུ་ཞུས། གདངས་ལའི་ཕ་རོལ་

དགོན་པ་འོག་ཏུ་བཞུགས་ཕབ་འཁྱུག་ཙམ་གནང་སྲེ་ཤར་སིལ་མར་དབིན་ཇིའི་ཀུ་

ཊིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བཞུགས་ཞག་གཅིག་མཛད་ཅིང་གོ་མོའི་ས་སྲུང་རྒྱ་མིའི་

ཕོགས་མདའ་དང་མཇལ་འཕད་གནང་། པིང་པིང་ཐང་དང་། རིན་ཆྲེན་སང་སོགས་

ཡུལ་ལོངས་ལ་ཀླུང་མང་ཙམ་བརྒལ་ཏྲེ་ཀ་ལིང་སྦུག་ཏུ་ཕྲེབས་ནས་དགུང་ཞག་

བདུན་ཕག་གཅིག་བཞུགས་ཤིང་། རཱ་ཛ་ཀ་ཅི་ཨོ་རྒྱན་ནས་བསྲེན་བཀུར་ཞུས། དྲེར་

རྒྱ་ནག་ནས་ལྕགས་སྐུད་ཐོག་གསར་གནས་བཏང་བར་གོང་མས་མཚན་གནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དབྱུང་ཚུལ་དང་། བོད་ནས་ལན་ཨཾ་པས་ར་ཚིག་ཝང་ཤུ་སྲེལ་སྦྱར་དུ། ༧ཏཱ་ལའི་བ་

མའི་གོ་མིང་གནས་དབྱུངས་ཟིན་པས་མི་རིགས་ཕལ་པ་ཡིན་ལུགས་དང་། ཚབ་

གསར་གསྲེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་དགོས་ཚུལ་སོགས། ཙན་དན་གསྲེར་ལས་རིན་ཆྲེ་

བ། །བླུན་པོས་སོལ་བར་བས་ལ་ལྟོས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་འཕགས་ཆྲེན་དམ་པ་ལ་རྣམ་

པར་མི་འཚམས་པའི་སྨ་འབྲེབས་ཀི་ཚིག་ངན་སྒོ་སྐུར་མི་བཟད་པ་རིམ་འབོར་མ་

ཟད། ཀ་ལ་ཀ་ཏར་ཞུ་དོན་གཅོད་མི་སོན་བཏང་ནས་པྲེ་ཅིང་ཝལ་ཝི་སྤུར་གསར་

སྤོས་རྒྱ་དམག་མ་དགོས་པའི་ལྕགས་སྐུད་ཐྲེངས་བདུན་ཕུལ་ཀང་འབོར་ལན་ཙམ་

མྲེད་པའི་བདག་མྲེད་འལ་འོལ་བཅས་ཆོ་བཟོ་གང་ལ་གཞིགས་ཀང་རྒྱ་མཚོ་ཁ་

ཞབས་གཅིག་གྱུར་གི་ངན་སྲེམས་རྡོག་ར་གཅིག་དིལ་ཡིན་ངྲེས་སབས། པྲེ་ཅིང་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་ཞུ་དོན་མཛད་རུང་དོན་སྨིན་ཡོང་རྲེ་བལ་གཤིས། ཆིངས་དོན་དབིན་

ཇི་བརྒྱུད་པྲེ་ཅིང་དུ་བཀའ་མོལ་བསྐངས་པར། བོད་ཀི་དབང་བྱུས་སོགས་ལ་གསར་

སྤོས་ལས་ལུགས་གཏན་ནས་མི་བྲེད་པའི་ཁས་ལྲེན་བཟང་པོ་ཇི་སྲེད་ཅིག་བགིས་

པ་དྲེབ་སོན་པོའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སར་བཞིན་ཁ་དན་ཚིག་གནས་མྲེད་

པས་དཔུང་སྣོན་རྒྱ་དམག་སོང་ཕག་འགའ་ཞིག་ཟི་ཁོན་ནས་གཏོང་གཏན་ཁྲེལ་

མཚམས་དབིན་གཞུང་ནས་འཕོས་ཁྱབ་བཀག་འགོག་བས་པས་མ་འབོར་ཙམ་བྱུང་

བའང་དོན་དུ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྲེའི་བིན་མཐུ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །

དྲེ་ནས་རྡོ་རྲེ་གིང་དུ་ཕྲེབས། དབིན་གཞུང་ནས་ཞག་བདུན་རིང་སོན་འཁོར་

ཚང་མར་སྣྲེ་ལྲེན་དང་། བསྲེན་བཀུར་བཟང་པོས་མཆོད་ཅིང་། ཇི་སྐད་དུ། ཚོམས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལས། རྲེ་ཞིག་ཅིག་ན་དག་ཡང་མཛའ་བོར་འགྱུར། །མཛའ་བོ་དྲེ་ཉིད་ཀང་ནི་དགར་

ཡང་འགྱུར། །དྲེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཀང་ནི་བར་མར་འགྱུར། །བར་མ་དྲེ་ཉིད་ཀང་ནི་

དགར་ཡང་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་ཆད་བསན་དག་ཕི་གིང་ཞྲེས་མདོས་

གཏོར་བཟློག་གསུམ་འཕྲེན་ཡུལ་དགའི་དྭངས་མར་གྱུར་པ་དྲེ་ཉིད་ད་གཟོད་སྲི་ཞུ་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་གོགས་དང་། ཡོན་བདག་གི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བས་དག་གཉྲེན་བསྲེན་

བསྲིང་གི་བྲེ་བག་ཐ་སད་བོས་བིས་འཇའ་ཚོན་གི་རི་མོ་རྣམ་པར་བཀྲ་ཡང་། ཕན་

གནོད་རྲེས་འཇོག་གི་འགྱུར་བག་ཆུ་གཉྲེར་ལྟར་སྐད་ཅིག་གིས་གཡཱུ་ཞིང་མི་བརན་

པའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་པར་བས་སོ། །

དྲེ་ནས་རྒྱལ་བོན་རྣམས་རི་ལིར་(མྲེ་འཁོར་)ཞུགས་ཏྲེ་ཕྲེབས། ཆུ་བོ་གངྒཱ་གྲུ་

གཟིངས་ཀིས་བརྒལ་ནས་བྷངྒ་ལའམ། དྲེང་སང་ཡུལ་སྐད་ལ་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་གགས་

པ་དྲེར་ཕག་ཕྲེབས་ཏྲེ་དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཚབ་མུ་ལུ་ལ་ལ་འཚམས་ཞུ་དང་མཇལ་

འཕད་མཛད། འཕྲུལ་བཟོ་དང་། སྤན་གཟིགས་རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་

སྤན་རས་ཀི་བཙའ་བ་དང་། རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་རླབས་པོ་ཆྲེ་མཛད་ཅིང་

ཞག་བདུན་བཞུགས། སླར་ཡང་གྲུ་གཟིངས་དང་། རི་ལིའི་ལམ་བརྒྱུད་དྲེ་རྡོར་གིང་

དུ་ཕིར་ཕྲེབས། པ་ཏ་སྦུག་ཅྲེས་པའི་ཀུ་ཊིར་རྒྱུན་བཞུགས་གནང་། འབས་ལོངས་བ་

མ་ཅན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དད་ལྡན་མང་པོར་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད་

ཀི་ལགས་ལུང་སྩལ། ཞོལ་གཉྲེར་སྐལ་བཟང་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། ཤར་པ་

རྡོ་རྲེ་ཅན་དང་། འབས་ལོངས་དམན་ལྷ་མོ། ཨོ་རྒྱན་སོགས་ཕག་རི་བ་མང་པོ་དང་། 

རྒྱ་དཔོན་ལོ་རྡོ་ཐལ་དང་། མུ་ལུ་ལ། འབས་ལོངས་རྒྱལ་པོ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆྲེ་རྒུ་དུ་མས་འཕལ་ཆས་ཀི་ཐུགས་མཁོ་དང་། སྤད་པ་ངོ་མཚར་བ་མང་པོ་ཁྱྲེར་ཏྲེ་

ཞལ་མཇལ་བ་དང་སྙུན་དི་ཞུ་བར་རིམ་བཞིན་བཅར་བར་མཇལ་ཁ་དང་། སོ་སོའི་བོ་

དང་འཚམས་པའི་བཀའ་མཆིད་ཀིས་དགའ་མགུ་རངས་པར་མཛད། ཡར་མར་ཌཱ་ཀི་

འདུ་བའི་དུས་བཟང་དང་བསྟུན་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་ཡང་ཆག་

མྲེད་བསྐངས། མཁན་དྲུང་བསན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང་། ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་

གདན་ཞུར་མངགས་པ་སྐུ་བཅར་མཁན་ཆྲེ་ཕ་ལྷ་བམས་ཆོས་དང་། ཆིབས་ཆྲེ་མདོ་

མཁར་སྲས། གདན་ས་གསུམ་གི་སྤི་འཐུས་དགའ་ལྡན་བང་རྲེ་ཡང་དགོན་སྤྲུལ་སྐུ་

བཅས་ལ་འབོར་ཐོན་གི་མཇལ་ཕག་རིམ་བཞིན་སྩལ།

ལོ་དྲེར་བསན་འགོའི་འཚེ་བ་མ་བྱུང་ཚེ་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་

མཛད་སོ་སར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བསྐང་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། གོ་བུར་བར་ཆད་ཀི་མཚན་

མ་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པས་ཚོགས་ཕྲེབས་སོགས་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བཞྲེད་པ་བཞིན་

སྩོལ་མ་གྲུབ་ཀང་། སོན་ཚུད་བཀའ་མངགས་ཀི་སོ་ནས་དགྲེ་འདུན་ཁི་ཕག་འདུས་

པའི་སྲེར་ཚོགས་ཆྲེན་མོར་སྤན་བསལ་ཇ་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་གཟབ་འཕར་བཟང་

པོ་དང་། རིན་གཉིས་སྐལ་བཟང་ཊཾ་དཀར་པར་ལས་འཁྲུངས་མ་ཐག་པ་བཅུ་ཕག་

གཉིས་རྲེའི་འགྲེད་བཅས་རྒྱ་ཕྲེབས་ཀི་ཕག་སྐོས་ཚུལ་དུ་སྩལ་ཏོ། །

རྲེ་རིན་པོ་ཆྲེའི་གསུང་ལས། ཡིད་ནི་སིང་རྲེའི་དབང་གྱུར་ཏྲེ། །ཇི་ལྟར་བགིས་

ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས། །རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་སམ་པའི། །བསམ་པ་དྲེ་དང་བལ་

མ་གྱུར། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུའང་བོད་ལོངས་

ཀི་བསན་འགོའི་དོན་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་བརྣགས་ཏྲེ། གསང་གསུམ་གི་འཕིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལས་མཐའ་དག་ཁ་བ་ཅན་པ་ཁོ་ནའི་ཆྲེད་དུ་མཛད་པ་ལས་གཡོ་བ་མྲེད་ཅིང་། 

སྐབས་འགར་གཞན་ཕན་ལ་དགོངས་ཏྲེ་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་ལ་ཐུགས་སྦྱོང་

དང་། སྨན་ཐང་གཟིགས་པ་སོགས་ཀང་མཛད། བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་དང་། ཤྲེལ་

དཀར་ཆོས་སྲེ། པ་རྣམ་མཚན་སྒོགས། ལྷ་རྲེ་འོག་མིན་གིང་། སྲད་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་། 

ནོར་བུ་ཆོས་འཕྲེལ་གིང་། སྲད་འདུ་སྤི་སོགས་དགོན་ཁག་མང་པོའི་སྤི་འཐུས་ནས་

འཚམས་ཞུ་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་འབོར་ལན་བཀའ་ཤོག་བཅས་འཕལ་

འཕལ་གནང་། བཀའ་ཤོད་བཤད་སྒ་སྲས་དང་། སྲེར་བྲེས་རྲེ་དྲུང་ཐུབ་བསན་

ལྲེགས་བཤད། ལོ་ཙཱ་བ་བོ་བཟང་འབྱུང་གནས་གསུམ་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས། སང་

མདའ་ཚོང་ཉི་རྒྱལ་ནས་ཞུས་ངོར་སྐབས་འགོའི་ལགས་ལུང་སྩལ།

པྲེ་ཅིང་ཅུན་རྲེ་གྲུའུ་ནས་བཀའ་ཕབ་བོད་དོན་སྤི་ཁྱབ་ཡིན་ཞྲེས་པ་ལོ་འོ་རྡོ་

ཐལ་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་སྤོད་ཞུས་པར་གསོལ་ཇ་དང་། ཤིང་འབས་སྩལ་ནས་ནང་

བསན་ཆབ་སྲིད་སྐོར་གསུང་གྲེང་ཞིབ་པར་མཛད། སོ་བདུན་དགུང་ཀྲེག་གི་ཞབས་

བརན་ལ་དམིགས་ནས་ཚེ་ཆོག་འཆི་སླུ་དང་། ཆོས་སྲུང་མཐུ་བོ་ཆྲེ་ཡོངས་རོགས་

ཀི་མཐུ་སོབས་གནད་ནས་སྐུལ་བའི་གསུང་བསྐང་། ལྷ་བསངས་དག་ལྷ་དཔངས་

བསོད། དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་དབྱུག་མཆོད་བཅས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་

ཞིང་། ཉྲེ་འདབས་ཀི་གནས་ཁག་ལ་མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སྨོན་ཡང་རྒྱ་ཆྲེར་སྒྲུབ་

པར་མཛད།

ཆོས་སྲེ་གསུམ་གི་གྲྭ་རྒྱུན་ཐོབ་ཁུངས་སོག་རིགས་རྒྱལ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་

ཀིས་གདན་ཞུར་མངགས་པ་པའོ་ཝང་ཤོག་ཆོས་འཁོར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། ཏཱ་བ་མ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བདྲེ་སྐིད། འཐུས་མི་སྤི། ཤར་ཁུན་བུ་བ་བོ་བཟང་སན་གགས། ཤོད་དྲུང་འཚོ་སོ་བ། 

ཞབས་ཟུར་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་སོགས་དང་། སླར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་གདན་

ཞུར་ཆྲེད་གཉྲེར་སྲེར་སྐ་ཟུང་དང་། གདན་ས་གསུམ་གི་སློབ་དཔོན་བཅས་ནས་

མཇལ་དར་རྲེན་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཕུལ་བ་དགྲེས་བཞིན་བཞྲེས་ནས་ཇ་གལ་

འཚམས་འདི་རྒྱས་པར་སྩལ།

༥༩༽མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་གསང་གསུམ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གིས་

མི་ཁྱབ་པས་དམ་ཆོས་བདུད་རིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆྲེན་ཁག་

ཏུ་ཕྲེབས་བཞུགས་ཀིས་མཆོད་བསྲེན་དང་ཡུལ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་སྐྲེ་བོ་

རྣམས་ཀང་འཕལ་ཡུན་བདྲེ་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་སན་གགས་དབར་རྔའི་

སྒ་དབངས་བར་མྲེད་དུ་ཁྱབ་བཞིན་རྡོ་རྲེ་གིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་རྒྱ་གར་གནས་ཆྲེན་ཁག་ལ་གནས་

གཟིགས་སུ་ཕྲེབས་བཞྲེད་ཀིས་རྡོར་གིང་ཀུ་ཊི་ནས་ཕགས་བཏྲེག་སྲེ་མཁར་ཤང་

བར་རི་ལི་(མྲེ་འཁོར་)དང་། དྲེ་ནས་གྲེན་ཐུར་ལ་ཞབས་ཐང་གིས་བགོད་ནས་

ཕྲེབས་གྲུར་ཞུགས། སྲིད་བོན་གཉིས་དང་། ས་དབང་གསུམ་མིས་འདྲེན་གི་ཤིང་ར་

བཅིབས། དྲེ་བིངས་ཆིབས་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ན། རྡོར་གིང་དུ་གཞིས་ཆགས་བོད་པ་

རྣམས་ཀིས་གཙོས་རང་སྲེ་ནང་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ལམ་

གི་འགམ་ངོགས་གཡས་གཡོན་དུ་ཟམ་མ་ཆད་པར་འཁོད་ནས་བསངས་དུད་འཐུལ་

བ་དང་། དད་གུས་ཀིས་ལྟ་ཞིང་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་སོགས་བསིལ་ལོངས་ཀི་ཡུལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སྲི་ཞུའི་རིམ་པ་ལྷུར་བྲེད། ཕི་རོལ་པ་མང་པོའང་མཚར་

མཚར་དང་། ལྟད་མོའི་འདུ་ཤྲེས་ཀིས་ལྟ་བ་ལ་འདུས་པའི་དབུས་སུ་རིམ་གིས་

གཤྲེགས་ནས་རི་ལིར་མྲེ་འཁོར་ཞུགས། གསྲེག་ལམ་ཐུར་བབས་ཀི་ལ་འོག་ཤི་ལི་

ཀུ་ལིར་རི་ལི་བརྲེས་ཏྲེ་པར་ཏ་པུར་ཕྲེབས། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཨ་མྲེར་སང་བརྒྱུད་དྲེ་རི་

ལིའི་ལམ་རོགས་མཚམས་ར་ས་རིལ་ཤིང་ར་ལ་ཞུགས་ནས་གྷའོ་ཧ་ཊའི་ཕྲེབས་

བསྒིགས་ཀུ་ཊིར་བཞུགས།

ཚེས་ལྔ་ཉིན་རི་གཤམ་དུ་ཐུར་བབས་ཀིས་ཕྲེབས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མཉམ་མྲེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་སྲེར་སྐའི་གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེན་པོ་དང་། 

མདའ་ཆུ་ཁོན་པ། པ་ལཀྴའི་སོང་པོ་དང་། ནྱ་གོ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བ། ཀུན་དགའ་

བོའི་ཕོ་བང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཀི་སྒྲུབ་གནས། དག་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའི་

བཞུགས་གནས་བཅས་སོ་སོར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཤིང་མཆོད་འབུལ་དང་

ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཞིབ་ཏུ་མཛད། ཡུལ་དྲེ་དག་ཏུ་རྣལ་འབོར་པ་གཅྲེར་བུའི་

གཟུགས་ཅན་ཨང་རག་གོན་པ། སྨིན་མཚམས་དང་། མཁུར་ཚོས་ལ་ལི་ཁིའི་ཐིག་

ལྲེས་མཚན་པ། ལག་ན་ཁ་ཊྭཾ་གི་རྲེར་ཀོ་དམ་བཏགས་པ་ཁྱྲེར་བ་མང་དུ་གནས་

ཤིང་། ༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བ་ན། མྲེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དག་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་

འབུལ་བ་དང་། དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་བྲེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཁོ་རང་རྣམས་ལ་

སོད་གནས་རང་ཤོང་གི་སྤིལ་བུ་རྲེ་འདུག་པའི་ནང་དུ་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་ཕྲེབས་

དགོས་ཀི་ལག་བརྡ་ཞུ་ཡང་། སྐུ་གིབ་ལ་དགོངས་ནས་ཉམས་བག་ཏུ་ཕྲེབས་པར་མ་

མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རི་རྲེ་ཞིག་གི་ཤར་ངོས་སྒྲུབ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཆྲེན་གི་ཆ་ལུགས་ཅན་

གི་རྣལ་འབོར་པ་ཤ་འབོར་ཞིང་བརིད་ཆགས་པ། སྣ་གདོང་བཟང་བ། སྨ་རྒྱ་དང་། 

ཨག་ཚོམ་ཧ་ཅང་རིང་བ། སྐ་ཐོར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་པའི་སྣྲེ་མོ་ས་གཞིར་འཁྱིལ་བ། 

སྐིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་གིས་བཞུགས་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡོད་འདུག 

བཞུགས་བསྒིགས་ནས་སླར་ཡང་ར་ས་རིལ་(ཤིང་ར)་དང་། རི་ལིའི་(མྲེ་འཁོར་)

ཁྱོགས་ལ་བརྲེན་ནས་ཧ་ཡ་གི་ཝའི་གནས་ཁག་མཇལ་ཏྲེ་ཏ་ཤིས་དྷ་རིར་ཕྲེབས། 

ཡུལ་དྲེ་ཚ་དོད་ཆྲེ་བས་སྐུ་ངལ་ཆུང་ཁྱད་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཧ་ཝ་ས་རིལ་(ཤིང་ར་)

དང་། སྐུ་འཁོར་བིངས་ར་དང་། རྔ་གང་ས་རིལ་ལ་བཅིབས་ནས་མཚན་འགོས་ཀིས་

སོན་པ་ཐུགས་རྲེ་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གནས་གད་ཀི་ཡུལ་ལམ། རྩྭ་མཆོག་

གོང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་དགུང་ཞག་གཉིས་བཞུགས། གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཞིབ་ཏུ་

གཟིགས་ཤིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱང་འདས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་སྐུ་ཚད་འདོམ་ལྔ་ཙམ་

ཡོད་པའི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་ཚར་དུ་དངར་བ་སྒིག་འབུལ་དང་། 

ཞལ་གསྲེར་སྤན་དབྲེ་ལྲེགས་པར་མཛད། མཛོད་གོས་སྲེར་པོ་གཡུང་ལག་རིས་ཀི་

སྣམ་སྦྱར་ཆྲེ་ཚད་ཁ་གསར་དི་མ་མྲེད་པ་དང་། སན་དར་ནང་མཛོད་སྲིད་དུ་རིང་བ་

ཞིག་ལ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་བཟང་པོས་རྒྱས་བཏབ་སྲེ་བསྒོན། སོན་འཁོར་

ཚང་མ་གལ་དུ་ཆྲེམ་གིས་འཁོད་ནས་སྐབས་འགོ་སྲེམས་བསྐྲེད་དང་། ཁྲུས་གསོལ་

རབ་གནས། བསོད་པ་སྐབས་གསུམ་པ། འཇམ་དཔལ་མཚན་བརོད། བཟང་སྤོད་

སྨོན་ལམ། བོ་བཟང་རྒྱལ་བསན་མ། བསན་འབར་མ་བཅས་དབངས་དང་འབྲེལ་བར་

ཐུགས་འདུན་རྲེ་གཅིག་གི་སོ་ནས་གསུངས།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལྷ་ཁང་དྲེའི་ཤར་ཕོགས་སུ་རྡོ་ཀ་མ་རཱུ་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་

བརན་མི་ཚད་གཉིས་ཙམ་ལོངས་པ་ཞིག་མཆིས་པ་ལའང་གསྲེར་ཆབ་དང་། སྤན་

འབྲེད། བཟང་གོས་ཀི་སྣམ་སྦྱར། སན་དར་བཅས་འབུལ་བ་གནང་། དྲེའི་མདུན་ན་

དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་ཞབས་ཕགས་སུ་གགས་པའི་ཧད་ལྷམ་གཞུ་གང་ཙམ་ལ་ཕ་

མང་པོས་བརྒྱན་པ་ཆ་གཅིག་ཤྲེལ་སྒོམ་དུ་བཞུགས་པ་དང་། མྱང་འདས་ཀི་སྐུ་

ལའང་གཟིམས་གཟན་ལྟ་བུའི་གོས་ཆྲེན་གི་ན་བཟའ་ནར་སབས་སུ་ཡོད་པ་ལ་འགོ་

མཇུག་ཏུ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕ་ལྲེབ་མོར་སྦྱར་བ་ཞིག་གསོལ་བར་འཛིན་སྤས་བྲེད་མི་ས་

བལ་གི་དགྲེ་སློང་བཞི་དང་། དགྲེ་ཚུལ་གཅིག་བཅས་རྲེས་འཁོར་གིས་ཡོང་སྲོལ་

མཆིས། ཀུ་ཤའི་གོང་དུ་ཕྲེབས་པའི་ནུབ་མོ་ནས་བཟུང་སྲེ་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་

སོ་འཕར་ཡངས་པོར་དབྲེ་ཕིར་ནང་ནུབ་གཟིམས་བརྡ་དང་། བཞྲེངས་བརྡའི་རོལ་

དབངས་ཆག་མྲེད་དུ་འབུལ་དགོས་ཞལ་ཏ་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་སླར་ཡང་ཏ་ཤིས་དྷ་རིར་

ཕྲེབས་ཏྲེ་རི་ལིར་ཞུགས། ཨུ་ས་ཀ་ས་ཛར་བོན་ནས་བཞུགས་ཞག་གནང་།

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་གོརྵའི་རྒྱལ་ཁང་ནས་སྐུ་འཁོར་ཚང་མར་གང་པོ་ཆྲེའི་

ཆིབས་པ་ས་སན་བཟང་པོས་སྤས་པ་ཕུལ་བ་དང་། སྲེར་སྐའི་གོང་དུའང་བཞུགས་

ཞག་གི་ཕྲེབས་སྒིག་ཞུས་པའི་སར་དལ་གིས་གཤྲེགས་ནས་ལུམྦི་ནིའི་ཚལ་གི་ཉྲེ་

འདབས་གོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཞག་གནང་ཞིང་། གོར་སྲོལ་ཟས་སྣ་མང་པོ་ལིང་

ཆང་བསྒིགས་ཏྲེ་ཕྲེབས་སོན་བསྲེན་བཀུར་ཡང་དག་པ་ཞུས། དྲེ་ཉིན་ལུམྦི་ནིའི་ཚལ་

དུ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་གནས་གཟིགས་འཁྱུག་ཙམ་དང་། སང་ཉིན་གང་

པོ་ཆྲེ་ཁྱུ་མཆོག་གི་ཆིབས་རགས་བཀོད་པ་གང་རྒྱས་ཀིས་བོན་ནས་རྒྱལ་ཡུམ་སྒྱུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མ་ལྷ་མཛེས་དང་། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་སོགས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་སྐུ་བལྟམས་

པའི་རྣམ་ཐར་བཀོད་པ་གང་ཡོད་ལ་ཚོན་གསོས་ཞལ་གསྲེར་སྤན་འབྲེད་དང་། 

མཆོད་འབུལ་ཞལ་འདོན་བཅས་སྨིན་རྒྱས་མཛད

མཚོ་སོར་མོ་ཞིག་གི་བང་ངོས་ལམ་ཟུར་དུ་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཁྲུངས་ཚུལ་གི་

གནས་བཤད་རྡོ་རིང་ལ་གོར་ཡིག་ཏུ་བིས་པ་ཞིག་འཇུག་པ་བོད་ཡིག་ལ་ཕབ་ནས་

བཞྲེས་པའང་ཡོད་པར་སྣང་། སླར་ཡང་གང་པོ་ཆྲེར་བཅིབས་ནས་བཞུགས་སྒིག་ཏུ་

ཕྲེབས། དྲེ་ནས་ཨུ་སུ་ཀ་ས་ཛར་བོན་ནས་བཞུགས་ཞག་གནང་། ཕི་ཉིན་རི་ལི་ནས་

འབའ་རམ་ཕུར་ཕྲེབས་ཤིང་ཡུལ་དྲེའི་རྒྱལ་པོས་གདན་དངས་པ་ལྟར་ཧ་ཝ་ས་རིལ་

ལ་ཞུགས་ནས་འབའ་རམ་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ཏྲེ་རྒྱལ་པོ་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་། ཡུལ་ལུགས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཞབས་ཏོག་མི་དམན་པ་བསྒྲུབས། རྒྱལ་པོ་

རང་ཉིད་དབར་དུས་སོད་གནས་ཀུ་ཊི་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཁོར་ཡུག་དགའ་ཚལ་གིས་

བརྒྱན་པ་དང་། སྤན་གཟིགས་རི་དྭགས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་སྣ་ཚོགས་འདུག་པ་རིམ་

གིས་གཟིགས་ལམ་དུ་ཕབ་སྲེ་ཞག་གཅིག་མཆོད་ཡུལ་དུ་བཞུགས། ཕི་ཉིན་འབའ་

རམ་རྒྱལ་པོ་ནས་ས་འཛིན་གི་དུམ་བུ་འགོ་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུའི་གཉིས་འཐུང་དབང་པོ་

གཟུགས་བོངས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། མཆྲེ་བ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་

ཚགས་རིས་དང་། རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕས་བརྒྱན་པའི་གསྲེར་ཆིངས་དང་དངུལ་ཆིངས་

གསུམ་གསུམ་བཅིངས་པ། གཟུགས་སྤིར་བཟང་གོས་ཚོས་བསྒིགས་ཀི་ནོར་བུའི་

དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྲེད་ཁྲེབས་པར་གཡོགས་པའི་སྲེང་གསྲེར་གི་ཆིབས་ས་བཞུགས་སྒོམ་

རྒྱབ་ཡོལ་ཏོག་ལྡན་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕ་དུ་མས་མཛེས་པར་སྤུད་པ་བཙུགས་པ་ཞིག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཆིབས་སུ་ཕུལ་བར་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་འཇིགས་པ་མྲེད་པར་བཅིབས་ཤིང་། སྐུ་

རྒྱབ་བཞུགས་སྒོམ་གི་ཕི་རོལ་དུ་ལྲེགས་བས་ཀི་སྐལ་བ་མི་དམན་པ་བཀའི་ཕག་

བརན་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་བཞོན་ནས་དབུ་གདུགས་འཛིན་ཞིང་། སྐུ་མདུན་དུ་སྐད་

སྒྱུར་ལྲེགས་ལྡན་ས་ཧྲེབ་དང་། དྲེའི་མདུན་དུ་གང་པོ་སྐོང་སྲེ་སྐུ་འཁོར་བཞི་དང་། དྲེ་

བིངས་ནང་བོན་དང་། ཕིང་སང་གིས་དབུས་ཞབས་འབིང་མཆོག་དམན་གོ་བབས་

ཀིས་ར་ས་རིལ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སིའི་ཆོས་འཁོར་མཆོད་རྲེན་གི་དྲུང་དུ་

ཕྲེབས་ནས་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་དང་བཅས་གནས་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་

ཤིང་། ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས་ཀང་མཛད། ༧རྒྱལ་བས་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལ་སོན་

དུས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ཉིད་ཀིས་སོ་ཐར་གི་མདོ་གསུང་བའི་ཡུལ་

ཁྱིམ་བདག་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱིན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཞྲེས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་

པར་འདུག་ཅྲེས་བཀའ་གནང་། དྲེ་ནས་རི་ལིར་བཞུགས་ཏྲེ་གྷ་ཡ་ཀྲི་སིང་དུ་ཕྲེབས།

སླར་ཡང་ར་ས་རིལ་ལ་བཅིབས་ཏྲེ་མལ་ལྲེ་དྲུག་གི་ལམ་བགོད་ནས་དཔལ་རྡོ་

རྲེ་གདན་གི་གན་དྷོ་ལ་ཆྲེན་པོར་ཕྲེབས། གནས་དྲེ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཚུལ་ལ་ནི་དུ་རུ་

ཀའི་དམག་དཔུང་གིས་ཡང་ཡང་གཙེས་པས་གཟི་བིན་ཉམས་པ་ལྟ་བུར་མཆིས་

མོད། གནས་ཀི་ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ནི། མི་མ་ཡིན་དག་གིས་རྡོ་རྲེའི་

བག་ཕུག་ཏུ་སས་པའི་ཚུལ་གིས་འཁོད་པས་རིམ་གིས་ས་འོག་ཏུ་འབོན་པ་ལྟ་བུར་

ཡོད་ཅིང་། བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་ལ་ནི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་རྒྱ་ཆྲེར་མཆོད་ལ། བམ་ཟྲེ་རིག་སགས་གྲུབ་པ་རྣམས་དང་། 

གཉུག་མར་གནས་པའི་དགྲེ་སློང་རྣམས་ཀིས་མཆོད་ཅིང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་ནི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཇལ་བ་པོ་ལས་དག་པ་རྣམས་ཀིས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོས་དང་དབིབས་དང་དི་སྣ་

ཚོགས་སུ་མཐོང་ཞིང་ཚོར་བ་ཡིན་ལ། གནས་འདིར་སླྲེབས་པ་ཙམ་གིས་སྣང་བ་

འགྱུར་བར་ནུས་པ་དང་། གནས་གཞན་དུ་རིག་སགས་ལ་སོགས་པ་ལོ་གངས་མང་

པོར་བཟླས་པ་ལས། གནས་འདིར་ཕྲེང་སྐོར་གཅིག་བཟླས་པ་ནུས་པ་མྱུར་བ་

སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ཁྱད་པར་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་

ཐུགས་དང་གཏིང་ནས་གཡོ་བའི་དམ་པའི་ཀུན་རོག་ཤུགས་དག་གིས་ཉྲེ་བར་དངས་

ཏྲེ་མཆོད་རྲེན་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྤན་སར་འབས་བཙོས་ཀིས་བཞྲེངས་པའི་ལྷ་བཤོས་མི་

ཆྲེན་གི་ཁྲུ་ཚད་ལོངས་ངྲེས་དང་། འབས་རྐང་གི་མཆོད་འབྲུ། མར་མྲེ་སོགས་སྣ་ལྔ་

སོ་སོ་ནས་བརྒྱ་ཕག་བཅུའི་གངས་ལོངས་རུ་ང་སྤུས་དག་གཙང་ཞིང་ཡིད་འོང་

འཁོར་ས་དོག་པོར་བྲེད་པ་འབུལ་བཤམས་དང་། ཇོ་བོ་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོས་མཛོད་

གོས་སྲེར་པོའི་སྣམ་སྦྱར་དང་། རུ་སུའི་རྒྱ་སྲེ་ཐྲེའུ་ཆུང་བའི་སྐུ་པང་འཛར་ལྡན། ནང་

མཛོད་སྣ་ལྔའི་སྒོན་དར། སྐུ་ལ་གསྲེར་ཆབ་བཅས་སྒོན་འབུལ་དང་། སྤན་དབྲེ་ཡང་

གནང་ཞིང་། མཆོད་རས་སུ་ཀ་འཕན་ཆ་གཅིག་དང་། ཕྲེ་ཕུར་ཆ་གཅིག་འབུལ་སྦྱོར་

སོགས་སྲི་ཞུ་དང་བཀུར་སི་བཟང་ཞིང་ག་ནོམ་པའི་ཐོག སོན་འཁོར་ཐབས་ཅིག་ཏུ་

གལ་རིམ་ལ་འཁོད་དྲེ་རྲེ་བཙུན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཆོ་ག་སྨིན་རྒྱས་ཞལ་འདོན་དང་། 

བཀྲ་ཤིས་གསོ་སྦྱོང་ཡང་མཛད་དྲེ་གནས་དྲེར་མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སླར་

བོན་པ་ལྟར་བིན་རླབས་དང་གཟི་བིན་གི་ཕུང་པོ་མི་ཉམས་རྒྱས་པར་མཛད། དྲེའི་

ཚེ་གནམ་དཔད་དང་། རྲེན་གི་གཙོ་བོའི་ཞལ་མདངས་སར་ལས་བཟང་བར་ཀུན་

གིས་མཐོང་།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེར་བཞུགས་སྐབས་དབིན་ཇིའི་ས་ཧྲེབ་ཅིག་གི་ཆུང་མ་གོ་བུར་ལྔ་ལམ་དུ་

ཞུགས་པར་ཕན་ཐབས་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་མཛད་

དགོས་གསོལ་འདྲེབས་ཞུས་པར་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོས་ཉྲེ་བར་དགོངས་ཏྲེ་བཅོམ་

ལྡན་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརྲེན་ནས་སིག་སྒིབ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་

བསྐངས་པ་ན། ས་ཧྲེབ་རང་ཡང་ཉྲེ་བའི་སར་འཁོད་ནས་དད་གདུང་རྲེ་གཅིག་གིས་

སྦྱང་ཕག་བོད་ལུགས་སུ་འཚལ་བ་སོགས་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མང་དུ་བྲེད་པ་བྱུང་

ངོ༌། །

གནས་དྲེ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་དད་རྲེན་གི་དངོས་པོ་གཞན་གིས་གང་འདོད་དུ་

འཁྱྲེར་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་། ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་བོད་ཀི་རྲེན་སྐལ་ལྟ་བུར་རྡོ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཐུབ་དབང་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་གཅིག་དང་། དབངས་ཅན་མའི་སྐུ་ཁྲུ་གང་པ་

གཅིག །ཚོགས་བདག་གང་སྣ་ཁྲུ་གང་ལྷག་ཙམ་གཅིག །རྡོའི་མཆོད་རྲེན་ཁྲུ་གང་ཙམ་

གཅིག་བཅས་གདན་འདྲེན་པར་མཛད་ཀང་། གནས་སྲུང་གི་འཁུ་ལྡོག་གྲེགས་

ཆགས་རིགས་ཕ་མོ་ཙམ་མ་བྱུང་ཞིང་། རྲེན་དྲེ་དག་ནོར་གིང་གྲུ་འཛིན་ཕོ་བང་གི་

རྲེན་གས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། དབངས་ཅན་མ་དང་། ཚོགས་བདག་གི་སྐུ་གཉིས་

ཕིས་གསྲེར་སོང་གསར་བའི་ནང་གཞུག་ཏུ་འབུལ་བ་གནང་། རྡོར་གདན་ནས་ཉིན་

གཅིག་དུར་ཁོད་ཆྲེན་པོ་བསིལ་བ་ཚལ་དང་། ཆུ་བོ་ནྲེ་ར་ཛྙཱ་ན་གཉིས་གཟིགས་སུ་

ཕྲེབས་ནས་མཇལ་མཆོད་ཐུགས་སྨོན་ཡང་དག་པ་མཛད།

དྲེ་ལྟར་རྡོར་གདན་དུ་ཉིན་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་ནས་ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ལ་ར་ས་

རིལ་(ཤིང་ར་)ལ་བཅིབས་ཏྲེ་སླར་ཡང་ཀྲི་སིང་དུ་གཤྲེགས། དྲེ་ནས་རི་ལིར་ཞུགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པ་ན། ཡུལ་དྲེར་པི་གི་ཞྲེས་པའི་ནད་ཡམས་ཤིག་གིས་ཁྱབ་སྲེ་ཡུལ་མི་མང་པོ་

སྐངས་སོས་ཀིས་ཤི་གིན་ཡོད་པ་ལ། དྲེ་སོན་ནས་ལྕགས་སྐུད་ཐོག་སྐབས་འཇུག་

ཞུས་པ་བཞིན་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་རྣམས་རི་ལིར་འགོ་བཞིན་དུ་སྲུང་མ་དམར་ནག་

གི་བསྐང་བཤགས་གངས་གསོག་བགིད་དུ་སྩལ་བ་དང་། ༧རྒྱལ་དབང་ཉིད་ཀིས་

ཀང་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྲེ་ཚད་མྲེད་པས་བསླུ་མྲེད་རིན་ཆྲེན་རྣམ་གསུམ་

གི་ཐུགས་རྲེ་བསྐུལ་བར་མཛད་པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཆུ་ཀླུང་འོལ་ཁ་བསྒྱུར་

བ་ལྟར་ནད་རིམས་ཀི་རྒྱུན་ར་བ་ནས་ཆད་དྲེ་ཡུལ་མི་ཁི་ཕག་དུ་མ་མཐར་བྲེད་ཀི་ཁ་

ནས་གོལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་རྲེག་གནས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པས་ཁ་ཞྲེ་མཚུངས་པའི་

ཡིད་ཆྲེས་དད་པས་དངས་པའི་སྐབས་འགོ་དང་། མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་

བསམ་གཏན་བྲེད་པར་ངམ་ཤུགས་ཀིས་བརོན་པར་གྱུར་ཏོ། །

དྲེ་ཡང་ཕོགས་གཅིག་དཔྲེར་མཚོན་ན། ཡུལ་དྲེར་ཁྱྲེའུ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གི་

གངས་དང་ལྡན་པའི་སློབ་གྲྭ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནས་ཡམས་ནད་ཀིས་ཤི་བའི་ལྷག་

མ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ལུས་པ་དྲེ་དག་རི་ལིའི་འགམ་དུ་ཉྲེ་བར་འོངས་ནས་མགིན་གཅིག་ཏུ་

བདག་ཅག་འདིར་ལྷགས་པ་རྣམས་འཆི་བདག་གི་ཕོ་ཉ་མངོན་སུམ་པ་ལྟ་བུའི་རིམས་

ནད་མི་བཟད་པས་ཟིན་ཏྲེ་མྱོང་བྲེད་ཀི་ལམ་དུ་ཆས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་ཀང་། 

འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོ་ཁྱྲེད་ཉིད་ཡུལ་འདིར་རིང་མིན་ཆིབས་ཀི་ཞལ་ལོ་སྒྱུར་

བའི་གཏམ་བཟང་བདུད་རིའི་ཟྲེགས་མ་འཐོར་ཙམ་ཉིད་ནས་རིམས་ནད་ཀི་འཚེ་བ་

སོན་ཀའི་སྤིན་ཚོགས་ལྟར་རང་བཞིན་གི་དབིངས་སུ་དྲེངས་ཏྲེ་སྲོག་བལ་དུར་ནས་

ལོག་པ་བཞིན་སྲོག་གི་གཟུང་ཐག་ཐོབ་པ་ནི་འཕགས་མཆོག་གང་གི་བཀའ་དིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡིན་པས་སླན་ཆད་ཀང་ཐུགས་རྲེས་རྲེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་

གང་དུ་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་འཁོར་དུའང་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་སྐྲེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཅྲེས་སྐད་

གསང་མཐོན་པོས་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་པ་སོགས་འཇིགས་སར་སྐྲེལ་མ་རྲེད་པ་ལྟ་

བུའི་དགའ་ཉམས་བྲེད་པ་དྲེར་འཁོད་ཚང་མས་མཐོང་བ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

ཀྲི་སིང་(འབབ་ཚུགས་)འདིར་ཡུལ་ལུགས་ཀིས་རི་ལི་ནས་བབས་ཏྲེ་ནང་དུ་

འཇུག་ཁར་མིའི་ལྕི་ཡང་སྲང་ལ་འདྲེགས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་

དམིགས་བསལ་གོང་ཕུད་ཞུས་པས་སྲང་གཞིར་ཕྲེབས་དགོས་མ་བྱུང་། དྲེ་ནས་

ཕྲེབས་ཐོན་གིས་ན་ཝ་ཀྲི་སིང་(འབབ་ཚུགས་)དུ་བཞུགས་ཞག་གནང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་

ར་ས་རིལ་ཐོག་ནས་མལ་ལྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་ལམ་འདས་པའི་ས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་

ཞྲེས་བ་བ་མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཤྲེར་

ཕིན་ངྲེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས་ཆྲེན་དྲེར་ཕྲེབས། རི་མཐིལ་

གི་གནས་ཕན་ཀུན་དང་། ཁྱད་པར་བག་ཕུག་དཀྱུས་སུ་ཀ་བ་གསུམ་དང་། དཔངས་

སུ་ཐོག་སོ་ཕྲེད་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པའི་ནང་དུ་རྡོའི་ཐུབ་དབང་ཞིག་འདུག་པའི་སྤན་

སར་བརྒྱ་མཆོད་སྒིག་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཁྲུས་གསོལ་རབ་གནས་དང་། ཐུགས་སྨོན་

ཅན་གི་སན་ཤལ་སྒོན་པར་མཛད།

སོན་དུས་ཤཱ་རིའི་བུས་བསྐུལ་ཏྲེ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་ཤྲེར་ཕིན་སིང་པོའི་

མདོ་གསུངས་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་སོག་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་དྲེར་འདུས་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་ཤྲེས་རབ་སིང་པོའི་

ལགས་ལུང་དགྲེས་བཞིན་དུ་སྩལ་ཏྲེ་སླར་ཡང་ར་ས་རིལ་ཐོག་ནས་ན་ཝ་ཀྲི་སིང་དུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕིར་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་རི་ལིར་ཞུགས་ནས་ཛ་མ་པུར་དང་། ས་ཧྲེབ་གྷན་ཇིར་བརྒྱུད་

ས་ཀིའི་གྷ་ལི་ཞྲེས་པའི་ཆུ་འགམ་དུ་ཕྲེབས་དྲེར་གྲུ་གཟིངས་ཆྲེ་ཆུང་ལ་རིམ་བཞིན་

ཞུགས་ནས་ཐུར་བགོད་ཆྲེན་པོའི་ཀོང་བརྒལ་ཏྲེ་དལ་འབབ་གཉིས་པ་མ་ཎི་གྷ་ཟའི་

འགམ་ངོགས་སུ་བོན། དྲེ་ནས་རི་ལིར་ཆིབས་ཐོན་གིས་ཀ་ལི་ཧར་དང་། པ་ར་པ་

རིད། ཤྲི་གུ་ལི་བརྒྱུད་ཁ་ཤང་དུ་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་༧རྒྱལ་དབང་ཆྲེན་པོ་ཕྲེབས་གྲུ་

མཆོག་ལ་ཞུགས། སྲིད་བོན་དང་། ས་དབང་རྣམ་པ་མིས་འདྲེན་གི་ཤིང་རར་བརྲེན། 

སྐུ་འཁོར་བིངས་ར་མཆོག་གི་ལིང་ལ་བཅིབས་ནས་དལ་གིས་གཤྲེགས་ཤིང་རྒྱ་

བོད་ཀི་ཕྲེབས་བསུ་བ་དུ་མས་བཤུལ་ལམ་གི་སྔུན་མཚོན་པར་བས་ཏྲེ་ཚེས་ཉྲེར་

ལྔའི་ཕྲེད་ཡོལ་ཙམ་དུ་རྡོ་རྲེ་གིང་གི་པ་ཏ་སུ་ཧི་ལི་ས་ཡི་ཀུ་ཊིར་ཕགས་ཕྲེབས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་གནས་ཆྲེན་ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གནས་སོ་

སོར་མུ་ལྟོ་བ་ཇི་ཡོད་དང་། ཕྲེབས་ལམ་གང་འཁྲེལ་གི་དབུལ་ཕོངས་རྣམས་ལ་

བཟའ་བཏུང་དང་། ཀར་ཤ་པ་ནི་སོགས་རང་རང་ཅི་འདོད་པའི་གནང་སྦྱིན་རྒྱ་ཆྲེར་

སྩལ་བས་ཐམས་ཅད་ངོམས་ཤིང་ཚིམས་ཏྲེ་རྲེ་ཞིག་སློང་པ་པོ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཙམ་དུ་

གྱུར། རི་ལིའི་(མྲེ་འཁོར་)འགོ་ལམ་ཐག་རིང་ཡུག་འཁྱོངས་སུ་སོང་བས་ཕན་ཚུན་

གདོང་ཐུག་ཡོང་དོགས་བཟུར་ལམ་ཆུ་ཚོད་ཀིས་ཚད་བཟུང་སྲེ་གཏོང་བ་ལས་དྲེ་

མིན་མགོགས་བུལ་གི་ཁྱད་པར་ཆུ་ཚོད་ཀི་ཀྲིག་ཅར་མ་གཏོགས་རང་འདོད་ལྟར་

བར་མྲེད་པ་ཡུལ་ལུགས་སྤི་ཁིམས་སུ་ཡོད་ཀང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ནི་དབིན་

གཞུང་ནས་དམིགས་བསལ་གཟྲེངས་བསོད་ཀི་རི་ལིར་(མྲེ་འཁོར་)འབོར་དུས་ས་

ཕི་སོ་སོ་ལའང་སྒུག་སོད་དང་དལ་བྲེལ་ཐུགས་དང་བསྟུན་པ་སོགས་མཐུན་ལམ་



  190  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གུས་འདུད་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞུས། གནས་དང་གནས་ཕན་སོ་སོའི་བདག་པོ་

གང་ཡིན་པ་དྲེ་དག་ལའང་དངུལ་དངོས་ཀི་ཆ་རྐྲེན་མི་དམན་པ་རྲེ་སྩལ་ཏྲེ་དུས་དུས་

སུ་ཞིག་གསོ་དང་། མཆོད་འབུལ་འཛིན་སྤས་ཉམས་མྲེད་རྒྱུན་འཁྱོངས་དགོས་རྒྱུའི་

ཞལ་ཏ་བཀའ་བསླབ་ཀང་ནན་ཏན་ཆྲེན་པོས་སྩལ།

དྲེ་ལྟར་༧གོང་ས་ཕག་ན་པདོའི་གསང་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་གཏིང་དཔག་དཀའ་

ཞིང་། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆྲེ་མུ་མྲེད་པ་འདི་དང་། རྣམ་དཀར་

མཆོད་སྦྱིན་གི་སོ་འཕར་མཆོག་ཏུ་ཡངས་ཤིང་། རིག་སགས་དང་། ཐུགས་རྲེ་བིན་

རླབས་ཀི་ནུས་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འདིར་རང་སྲེ་ནང་པའི་རིང་ལུགས་

འཛིན་པ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། རིགས་རུས་དང་། ཆ་ལུགས་དང་། སྐད་དང་། ལྟ་བ་

དང་། ལུས་ངག་གི་སྤོད་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་སོ་ཀུན་ནས་ཐ་དད་པའི་མཐའ་མི་མི་

བསྲུན་པ་དུ་མའང་ཡིད་ཆྲེས་ངོ་མཚར་ཆྲེས་ཆྲེར་ཐོབ་སྲེ་རང་རང་གི་འབོར་བའི་

འཁོས་དང་སྦྱར་ནས་མཆོད་ཅིང་བཀུར་བ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མར་མངོན་ཤྲེས་དང་། 

རྫུ་འཕྲུལ་དང་ནུས་མཐུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་མངའོ་

ཞྲེས་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཚགས་པར་དང་ལྕགས་སྐུད་སྤིངས་བ་སོགས་ཀིས་

སོ་ནས་སན་པའི་གགས་པ་ཀུན་ཏུ་སྒོག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁག་རིས་མྲེད་མཐའ་དག་

གིས་གཙུག་གི་ནོར་བུ་བཞིན་དུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཏོ། །

༦༠༽ལྕགས་ཕག་གནམ་ལོའི་དགྲེས་སོན་བསྐངས། འབས་ལོངས་ས་སྤོད་དང་

དྲེའི་དབིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ། དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཚབ་སོགས་ཞི་དག་སྐྲེ་བོ་མང་

པོ་མཇལ་བཅར་ཞབས་འདྲེགས་ཀིས་དག་ཡང་གཉྲེན་དུ་གྱུར་ཏྲེ་གུས་མཆོད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྷུར་ལྲེན་ཞུས། རྡོར་གིང་གཞིས་ཆགས་བོད་པ་བཟའ་འཚོ་གཉིས་ནས་མཆོད་

བསྲེན་དང་འབྲུག་རྒྱལ་ནང་གཟིམས་རྒྱལ་པོས་གཟིམ་ཆུང་གསར་བསྐྲུན་གིས་

འབུལ་སྦྱོར་ཞུས། གཟིམ་ལམ་ཡ་མཚར་རྲེ་བྱུང་བ་དང་མཆོག་གསུམ་ལ་

བདྲེན་མཐུ་བསྐུལ་བའི་སྨོན་ཚིག་ཅིག་བཀའ་རོམ་གིས་བོད་རྒྱ་ཁྱབ་ནས་ངག་

འདོན་བྲེད་པར་སྐུལ་བ་སོགས་བོད་བསན་སྲིད་བདྲེ་དོན་གི་རྲེས་འཛིན་ཟབ།

(༡༠༡ བ་༣། ༡༦༡ འ་༨) དགུང་གངས་སོ་དྲུག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་ཕག་གནམ་

ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ས་དོ་ཐོ་རངས་ཀི་དུས་དགྲེ་བར་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་པར་འདྲེན་

པ་ཉིད་ན་བཟའ་རུང་མཐུན་བ་ཆས་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་མཛེས་པར་བཀླུབས་ཤིང་། 

ནང་བོན་ཆྲེན་པོ་དང་། བཀའི་ཕིང་སང་རྣམ་པས་གཙོས་དྲེར་འཁོད་དྲུང་རིགས་

ཚང་མ་ཕོགས་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏྲེ་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་ཆབ་སོ་མ་ཉམས་

པར་ཕྲེ་ཞིང་། དགྲེས་སོན་དང་གཉིས་སུའང་གར་རོལ་དང་། ཚོགས་ལངས་བགོ་

གྲེང་། དཀར་སྤོ་སྒིག་གཤོམ་སོགས་གཞུང་སྲོལ་མཛད་ཆྲེན་གི་རིམ་པ་བཀྲ་ཤིས་

ཤིང་། བིན་ཆགས་པ། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ཀང་དགའ་མགུ་ཡི་རང་གི་གནས་སུ་

འགྱུར་ངོ་ཤྲེས་པ་བསྐངས།

དྲེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་སོ་སོར་ཆབ་སྲིད་ཞབས་རིམ་ལ་

དམིགས་ཏྲེ་དག་ལྷ་དཔངས་བསོད་དང་། སྤི་བསངས། མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་བཅས་

དང་། སོ་བདུན་དགུང་ཀྲེག་ས་བསུར་ཕྲེབས་པའི་རྐྲེན་སྲེལ་ཞབས་བརན་ཚེ་ཆོག་

འཆི་བླུ་ཉིན་བདུན་སོགས་ཆག་མྲེད་ཚུགས་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཡང་ཡང་ཕྲེབས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པ་དང་། མཛད་བྲེལ་ཆྲེར་མྲེད་སྐབས་ཀང་སོས་དལ་དུ་མི་བཞུགས་པར་གསོ་རིག་

གསན་བཞྲེས་དང་། སྨན་སྦྱོར་སྲེབ་པ་སོགས་དོན་ལྡན་འབའ་ཞིག་གིས་འདའ་བར་

མཛད། དུས་དྲེ་ཙམ་ནས་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གིས་བསྲེན་གསོལ་གནང་བའི་དྲེགས་

པའི་སྲེ་དཔོན་འོད་ལྡན་དཀར་པོའི་གཏོར་འབུལ་ཡང་ཞལ་འདོན་སར་ཆགས་སུ་

མཛད།

འབས་ལོངས་ཀི་ས་ལ་སྤོད་པ་དྲེ་ཉིད་དད་སོབས་ཆྲེ་བས་༧གོང་ས་མཆོག་

མཇལ་འདོད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གདུངས་ཀང་། དབིན་ཁོངས་སུ་ཚུད་པས་རང་དགར་

མཇལ་དབང་མ་བྱུང་བར་ཡུན་རིང་དུ་ལུས་མཐར་རྒྱ་གར་ཕོགས་གནས་སྐོར་ཟོལ་

གིས་རྡོ་རྲེ་གིང་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཆྲེན་པོས་ཆྲེད་དུ་འོངས་ཏྲེ་མཇལ་བཅར་སྐབས་

ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་ནས་དགའ་དད་ཀི་རླུང་དག་གཡོས་པས་ལུས་

ཀི་འཁི་ཤིང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་འདར་ཞིང་། མཆི་མའི་ཐིག་ཕྲེང་དོ་ཤལ་ཐག་པ་

ཆད་པ་ལྟར་ལྷུང་བ་དང་། མགིན་པའི་རང་དྲུག་མཆིལ་མའི་སྦྲང་རིས་བརྣངས་པས་

ཞུ་དོན་གི་གླུ་དབངས་མ་ཁོལ་བར་དར་ཅིག་རི་མོའི་གཟུགས་བཞིན་ལུས། དྲེ་ནས་

དན་པའི་འདུ་ཤྲེས་ཐོབ་སྲེ་དངོས་འབུལ་མི་ཆུང་བ་སྤན་ལམ་དུ་ཕབ་པ་དང་བཅས་

འདི་དང་ཕི་མའི་རྲེ་དོན་མང་པོ་ཞིག་ངག་ལམ་ནས་ངུ་དབངས་ཀིས་སན་ལམ་དུ་

མཚོན་པར་བས་པ་ལས། ཚད་མྲེད་པའི་ཐུགས་རྲེས་ཉྲེ་བར་དགོངས་ཏྲེ་ཞལ་

བཞྲེས་ཀང་ཡང་དག་པར་སྩལ་ཏོ། །

ཤྲེལ་དཀར་ཆོས་སྲེའི་མི་སྣ་ནས་ཞུས་ངོར་སྲེར་སྐ་དྲུག་ཅུ་སྐོར་ལ་དགའ་ལྡན་

ལྷ་བརྒྱ་མའི་ལགས་ལུང་དང་། མཇལ་ཁ་རྲེ་འདོད་བཞིན་དུ་གནང་། རྲེ་དྲུང་རྒྱལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཚན་ཐོགས་མྲེད་ལྷ་ལྡན་དུ་ཐོན་ཕག་དང་། བཀྲས་ལྷུན་ནས་འཚམས་འབུལ་གདན་

ཞུ་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མངགས་པ་ལས་ཚན་བཙག་སྲེར་ཁང་པ། ཁལ་ཁ་ཛ་ཡན་ཁུ་རལ་

གི་མགོན་གཉྲེར་དགྲེ་ལྲེགས་དོན་གྲུབ། སྲེར་སྨད་ཚ་བ་ཁི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཆ་ཕྲེང་

གནས་ནང་བ་མ། ཨུ་ཆུམ་ཆིང་ཝང་གི་འཚམས་འབུལ་མི་སྣ་སོགས་ནས་འབོར་

ཕག་ཐོག རྲེན་གསོལ་དང་། དངོས་འབུལ། ཁྱད་པར་ཁུ་རལ་མགོན་གཉྲེར་ནས་

དབར་དགུན་གི་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། བཀའ་མཆིད་

ལྲེགས་པ་སྩལ།

(༡༠༢ བ་༦། ༡༦༣ འ་༧) བརྒྱད་གཏོར་མཛད་ཆྲེན་དང་། འཁྲུངས་གསོལ་ཡང་

སར་སྲོལ་ཉམས་མྲེད་བསྐངས།

(༡༠༣ ཉ་༢། ༡༦༣ འ་༡) ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་གཟིམས་ཆུང་ཆབ་ཞུགས་ཉིན་

བདུན་ཡང་གནའ་བོའི་ལུགས་ལྟར་ཚུགས། (༡༠༣ ཉ་༣། ༡༦༤ ཐ་༣) བོད་འབྲུག་

འབས་ལོངས་སོགས་ཀི་དད་ལྡན་སོང་དུ་ཉྲེ་བར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་སྩལ་ཏྲེ་སྐྲེ་

བ་དོན་ཡོད་མཛད།

(༡༠༣ ཉ་༦། ༡༦༤ ཐ་༡༠) སོ་རད་ཐུ་སོག་པོ་ཞིག་ནས་ཞུས་ངོར་རྲེ་རིགས་

གསུམ་སྤི་སྒྲུབ་ཀི་བཟླས་ལུང་བསྐངས། ཁུ་རལ་ཕོགས་ནས་འབུལ་སྡུད་ཕིར་

འཁོར་མཁན་པོ་དཀའ་ཆྲེན་བོ་བཟང་ཤྲེས་རབ་ནས་གཞུང་དོན་བས་རྲེས་མི་དམན་

པ་བྱུང་བའི་གཟིགས་བཟོས་སུ་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་ཐབ་རྲེན་དང་བཅས་པ། 

འབས་བོ་གིང་གྲྭ་རིགས་བསན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ནས་སྨད་ཕོགས་སྲི་ཞུ་ཟལ་ཐོན་

བྱུང་བའི་བཟོས་སོར་ཞབས་སོད་ཐོག ལས་ཚན་རིམ་པ་ལྔ་པའི་གདན་ཐོབ་བཅས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྩལ།

(༡༠༣ བ་༤། ༡༦༥ ཐ་༡) འབས་ལོངས་སྤི་ཁྱབ་དབིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ་པར་

འཇམ་བྷྱཻ་ལི་བོན་ཆྲེན་ས་ཧྲེབ་ཀང་རྡོར་གིང་དང་། ཀ་སྦུག་གཉིས་ཀར་ཡང་ཡང་

བཅར་ནས་ཐུགས་བག་ཕྲེབས་པའི་འབྲེལ་མཆིད་མང་དུ་གསོལ། ལོ་འདིའི་དབར་

སོད་སྲིད་བོན་དང་། བཀའ་ཤག ཡིག་ཚང་བཅས་རྲེས་གཟའ་སྲེན་པ་འཁྲེལ་དུས་མ་

གཏོགས་ཉིན་ལྟར་གཏན་ཚུགས་ཀི་སོ་ནས་གཞུང་སའི་ཆབ་སྲིད་ཉམས་པ་སོར་

ཆུད་ཀི་ཐབས་ཤྲེས་མདུན་གཤོམ་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཡང་ཕྲེབས། རྒྱ་

ཕོགས་ནས་བོད་ལོངས་དབུས་གཙང་གང་སར་མདོ་སྨད་ཇི་བཞིན་དབང་བྱུས་ར་

ཕོགས་ཀིས་མངའ་འབངས་ལ་ཁལ་གནག་བབས་ལྕི་འགྲེལ་བ་དང་། ལམ་མདོ་ཁག་

ལ་ས་སྲུང་དཔོན་དམག་གོ་ཧགས་གཏན་བཙུགས་ཀིས་ཐུགས་མཁོ་ཡིག་འགྲུལ་

བཀག་འགོག་སོགས་དབང་ཤྲེད་ཚོད་མྲེད་བྲེད་སྐབས་དབིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་

ཏུ་དྲེ་རིགས་ལུགས་འགལ་མི་ཆོག་པའི་འཕོས་ཁྱབ་བགིས་པས་བཀག་མྲེད་ཤར་

གཏོང་བྲེད་དགོས་བྱུང་། མི་རིང་བར་གཙང་ལོངས་ཁུལ་གི་རྒྱ་དམག་རྣམས་མཐར་

སྐོད་བྲེད་པར་སྐུ་བཅར་ལས་ཚན་པ་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་དང་། ཨ་ཕྲུག་འགའ་ཞིག་

བཅས་རོང་བདའ་གནང་ཞིང་། བོད་ཁོངས་རོང་གཞིས་སོ་སོར་ཡང་ལས་ལུགས་

གང་ཅི་རྒྱ་ངན་གི་རྲེས་སུ་མ་འབང་བར་དགྲེ་བཅུའི་ཁིམས་སྲོལ་དང་པོར་སྐོང་བ་

དང་། རང་རང་གི་ཡུལ་ས་སྲུང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་དགོས་པའི་བཀའ་ཐམ་བཙན་

པོས་དིལ་བསྒགས། དྲེ་སྐབས་སུ་སོན་འཁོར་རྣམས་ལ་བོད་ནས་ཐུགས་མཁོའི་ཆ་

རྐྲེན་འབུལ་མི་བྱུང་བ་གངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀང་ཞིབ་པ་ཡི་གྲེའི་ལམ་དུ་འཁོད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པ་མྲེད་པས་འདིར་འོལ་ཚོད་ཀིས་འབི་བར་མ་སོབས།

(༡༠༤ ཉ་༥། ༡༦༥ འ་༡) རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་རིང་ནི་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་

ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྲེའི་ཤྲེ་མོང་བཙན་པོས་དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་བོན་འབངས་བཅས་བན་

ཁོལ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྲེ་ཕྲེབས་སྒིག་ནར་མ་དང་། སྐུ་སྲུང་འགོ་དམག་གཏན་འཛུགས་

སོགས་སྲི་ཞུའི་རིམ་པ་ཚད་མྲེད་པ་བསྒྲུབས་པ་ཡོངས་གགས་དང་། རྡོར་གིང་དུ་

གཞིས་ཆགས་བོད་སྐྲེས་ཨ་ཅག་གཡུ་སྒོན་ཞྲེས་པ་རྒྱུད་དང་ཞིང་། ག་གྱུ་མྲེད་པ། 

སྐྲེ་བོ་ཀུན་ལ་གང་ནུས་ཀིས་ཕན་འདོགས་དང་རིམ་གོར་བརོན་པ་དྲེས་གནས་ཡུལ་

གི་ཆ་རྒྱུས་ཞིབ་ཏུ་སོན་པ་དང་། ཐུགས་མཁོ་ཉོ་སྒྲུབ་སོགས་མཐུན་འགྱུར་གང་

ལྕོགས་ཞུས་ཤིང་། རང་ཉིད་འབོར་སོབས་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་ཞིག་མིན་ནའང་ཟླ་རྲེ་བཞིན་

༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་དང་། སྲིད་བོན་ལྷན་རྒྱས། ས་དབང་རྣམ་པ་སོགས་

བཀའ་འཁོར་ཞབས་འབིང་ཆྲེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མར་གོ་བབས་ཀི་བསྲེན་

བཀུར་བར་མ་ཆད་དུ་བསབས། ལྷག་པར་ཧུ་ཁི་ཞྲེས་པས་མཚོན་༧རྒྱལ་དབང་

མཆོག་གང་ལ་དགྲེས་པའི་གསོལ་ཟས་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུངས་པ་མྲེད་པར་

ཕུལ་བ་སོགས་མགོན་མྲེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་ཇི་ལྟར་

མཆོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གཡོ་མྲེད་པས་རྡོར་གིང་དུ་ནམ་བཞུགས་

རིང་ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་མཆོད་པར་བས། བཀུར་སིར་བས། བསི་སང་དུ་བས་པས་

དུས་ཀི་མཐའ་ཡོངས་སུ་ཐུག་པར་བགིས་པ་ན། ཇི་སྐད་དུ་ལྲེགས་བཤད་ལས། 

དམ་པ་རྣམས་དང་ཕལ་པ་ལ། །བས་པ་མཉམ་ཡང་དིན་མི་འད། །ཞིང་ལ་ས་བོན་

ཁྱད་མྲེད་ཀང་། །ལོ་ཏོག་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མྲེད། །བདག་ཉིད་ཆྲེ་ལ་ཕན་བཏགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ན། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་འབས་བུ་འབིན། །སྐྱུ་རུ་ར་གཅིག་བིན་པ་ལ། །ཆོས་རྒྱལ་

བུ་དང་མཉམ་ལ་ལྟོས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་

ཆུང་ངུ་ཞིག་བགིས་ཀང་རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་ཆྲེས་ཆྲེ་བ་འབིན་པ་རྲེན་འབྲེལ་གི་

ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་བདྲེ་ལྲེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་དགའ་

མགུར་ལོངས་སྤོད་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཚེ་འདིར་མཐོང་བའི་ཆོས་ལའང་

བཟང་བས་ཀི་མྱུ་གུ་དང་པོར་འཁྲུངས་ཏྲེ་༧གོང་ས་མཆོག་འབྲུག་རྒྱལ་སྲེ་སྲིད་ནང་

གཟིམས་ཀ་ཅི་ཨོ་རྒྱན་གིས་གདན་དངས་ནས་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་དུ་ཉྲེ་བ་

ན་གོང་གསལ་ཨ་ཅག་གཡུ་སྒོན་ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁར་ཆྲེད་

འབོད་གནང་སྲེ་དགྲེས་ཉམས་ཆྲེན་པོས་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། ཁམས་འདི་

གསུང་མཇལ། དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན། ཁྱད་པར་མྱངས་པ་ཙམ་གིས་ངན་འགོའི་

གདུང་བ་འཕོག་པར་བྲེད་པའི་དམ་རས་བིན་རྲེན་ཁྱད་འཕགས་བཅས་དང་། བཟའ་

ཟླ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་དྲུང་གཏོགས་ཀི་གོ་གནས་ཀང་སྩལ་ཏྲེ་དབུགས་དབྱུང་གཟྲེངས་

བསོད་ཐོག དུས་ཕིས་བོད་དུའང་བཀའ་འགུགས་གནང་སྲེ་ནམ་འཚོའི་རིང་སྣྲེའུ་

གཞིས་སོད་གསོལ་རས་སྩལ་བས་ལྟོ་གོས་ཀི་བྲེལ་ཕོངས་གང་ཡང་མྲེད་པར་ལོ་

འགའི་བར་དུ་བསད་ཅིང་། དྲེ་ནས་ཚེ་དུས་བྲེད་ཁར་ཁོ་རང་ལ་ནོར་རས་གང་ན་ཅི་

ཡོད་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེར་བསོ་རྲེན་དུ་འབུལ་དགོས་ཁ་ཆྲེམས་བཞག་སྲེ་དོན་མྲེད་

ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བར་༧རྒྱལ་དབང་ཆྲེན་པོའི་ཕག་རས་སུ་སོན་པ་ནི་ལྲེགས་

བས་ཀི་བགོ་སྐལ་མི་དམན་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དག་གོ། །

(༡༠༥ བ་༢། ༡༦༧ འ་༡) དབིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཚབ་མུ་ལུ་ལར་ཡང་སྐབས་འདིར་



  197  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཞབས་དྲུང་དུ་བཅར་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཕྲེབས་པར་སྨ་བའི་གཏམ་གསན་དུ་རུང་

བ་ཇི་སྲེད་ཅིག་གསོལ་ཞིང་། ཉིན་ཤས་སོང་ནས་ཕར་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་

འཚམས་ཞུ་གནང་། ཀ་སྦུག་ཏུ་མ་ཕྲེབས་གོང་རྡོར་གིང་གནས་རི་གངས་ཅན་མཛེས་

ལྔ་ཞྲེས་པར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ། ཀུན་གསལ་གི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་དར་སོན་གི་

ཡོལ་བ་བྲེས་པ་ལྟ་བུའི་བསངས་དུད་ཟད་པ་མྲེད་པ་འཐུལ་བ་དང་བཅས་ཞལ་འདོན་

ལྷ་བསངས་དང་། སྤི་བསྐང་འཕིན་བཅོལ་གནད་སྨིན་ཐོག བཀའ་ལས་དྲེ་རིང་རྲེན་

འབྱུང་ལྲེགས་ཚོགས་བསྒིག་ཕིར་ཀུན་ལ་རྒྱ་ཇའི་སོན་མོ་ལྲེགས་པར་དོངས་ཞྲེས་

ཕྲེབས་པ་ལྟར་གསོལ་ཐབ་ནས་དྲེར་ཡོད་སོན་འཁོར་ཚང་མར་གསོལ་ཇ་ཚིམས་

པར་དངས་སོ། །

རྡོར་གིང་གི་བཞུགས་གནས་ཀུ་ཊི་ཆགས་ཡུལ་དྲེ་བཞིན་སོན་དུས་ཡུལ་དྲེའི་

དུར་ཁོད་ཡིན་པས་དྲེར་བསད་ཚད་ཤི་ནས་ཕིས་སོད་མཁན་མྲེད་ཀང་། ས་བབས་

དབིབས་བཟང་ལ་བརྲེན་དྲེ་ཉིད་དུ་དགོངས་དཔད་ཀིས་བཞུགས་པར་སྐུ་གྲེགས་ཀི་

མཚན་མ་མི་ཤྲེས་པའི་རིགས་གཏན་ནས་མ་བྱུང་ཡང་། ཟླ་བ་རྲེ་རྲེར་ཡུལ་སྲོལ་

ཁང་ག་ཕི་སོར་བདུན་བརྒྱ་རྲེ་དང་། གཟིམས་ཞུའི་གོག ཆུའི་ཀ་ལ་ (ཆུ་ལམ་སྦུ་གུ་) 

སོགས་གང་ཅིར་རིན་ཐང་མཐོ་བས་ཕག་གོན་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་གཤིས། (༡༠༦ ཉ་༢། ༡༦༨ 

འ་༧) དད་སོབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྲུག་རྒྱལ་ནང་གཟིམས་རཱ་ཛ་ཀ་ཅི་ཨོ་རྒྱན་ནས་

ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་ཀ་སྦུག་ཏུ་རང་གི་སོད་གནས་

དང་འདབས་ཆགས་ཤིང་། སྐྲེ་བོའི་ཁོམ་གི་འདུ་གནས་ནས་མལ་ལྲེ་གཉིས་ཙམ་

གིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ཕོ་བང་སྲེང་ཤོད་ཕི་ནང་ཁོར་ཡུག་སླས་དང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅས་པ་ཉམས་དགའ་ཞིང་། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གསར་བསྐྲུན་ཞུས་ཐོག ཕྲེབས་

ལམ་གི་རྒྱུན་རབ་ཏུ་རིང་པོའི་བར་བར་དུ་སྨྱུག་མའི་སོ་སྒོམ་རྲེ་བཙུགས་པའི་སྲེང་

གཡས་གཡོན་དུ་མྲེ་ཏོག་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པར་བས་ཤིང་། 

རཱ་ཛ་ཉིད་ངོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་འབྲུག་ཆས་བཟང་པོར་ཞུགས་ནས་སོས་སྣྲེ་དང་། 

འབུད་དཀྲོལ་རྡུང་རྒྱུད་ཀི་རོལ་མོའི་བྲེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་འཁོལ་བ་སོགས་ཕྲེབས་

བསུའི་བཀོད་པ་ཚར་དུ་དངར་བས་༧རྒྱལ་བ་སོན་འཁོར་སྤན་དངས་ཏྲེ་ཕྲེབས་སོན་

རྒྱས་པར་སྤོས་ཤིང་། དྲེ་ནས་བཟུང་ཐུགས་མཁོའི་ཆ་རྐྲེན་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་། 

དངུལ་རྐང་ཁོ་ནའང་སྲང་སོང་ཕག་གི་གངས་སུ་ལོངས་པ་ཡང་ཡང་ཕུལ། སྐྲེ་བོ་

བརྒྱ་ཕག་བཅུ་ཙམ་གི་དོན་དུ་ཚེ་དབང་དང་། མཇལ་དམངས་ཀི་སྦྱིན་བདག་ཞུས་

ཏྲེ་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་བང་གི་ས་བོན་གྲུང་པོར་བཏབ།

སྐབས་ཤིག་རཱ་ཛ་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཡང་དང་བས་སྤན་དངས་ཏྲེ་བསྲེན་བཀུར་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས། དྲེ་ལྟར་རཱ་ཛཱ་འདི་ཉིད་དད་སོབས་དང་། བས་པ་ཆྲེ་བས་

༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཀང་ཐུགས་གཏིང་ནས་མཉྲེས་ཏྲེ་ཟང་ཟིང་གི་གནང་སྦྱིན་དང་། 

ཚེ་དབང་གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོ་སོགས་ཆོས་འབྲེལ་ཡང་ལྷུག་པར་སྩལ་ནས། 

གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདྲེའི་བགོ་སྐལ་ཡངས་པ་མི་ཟད་པ་ལ་རང་

དབང་དུ་སྤོད་པའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་ལ་འགོད་པར་མཛད། དྲེའི་རིགས་ཀི་མྱུ་

གུ་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་ལ་བོད་གཞུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་སྣྲེ་མོར་གཏོགས་

པའི་རིམ་བཞིའི་ལུང་ལས་བཟང་པོས་གཟྲེངས་བསོད། གང་གི་སྒྱུག་མོ་ཨ་ཡྲེ་དབང་

མོ་ལ་དགྲེ་བསྲེན་མའི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་ཕོག་སྲེ་ཐུབ་བསན་དབང་མོ་ཞྲེས་པའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མིང་གི་ཐ་སད་ཀང་གསར་དུ་སྩལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་

བཀྲི་བ་གནང་།

ཀ་ཅི་ནས་ཕུལ་བའི་བཞུགས་ཁང་དྲེར་མི་འགྱུར་མངོན་དགའི་ཕོ་བང་ཞྲེས་

པའི་མཚན་བང་གི་ཡི་གྲེ་མངོན་པར་བརིད་པ་དྲེ་ཉིད་འདུ་མཛད་ནས་དགྲེས་བཞིན་

ལྷིང་བཞུགས་ཐོག འགོ་བ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཁམས་བདྲེ་བའི་ཐབས་ལ་རྲེ་

གཅིག་གཞོལ་བར་མཛད་པ་ལས། ལྷ་དང་བ་མས་བརྡ་བསྐུལ་ལྟ་བུའི་མཚན་ལྟས་

ཤིག་ཏུ། ༧གོང་ས་མཆོག་ཉིད་ཕོ་བང་ཆྲེན་པོ་ཞིག་ལ་ཞབས་སྐོར་གནང་གིན་ཡོད་

པ་ལ། ཕོགས་ཕོགས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་སགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་ཁ་ཤས་ཚོགས་

འཚོགས་ནས་འདུག་པར་ཁྱྲེད་རྣམས་ཞབས་བརན་གང་བྲེད་ཀིན་ཡོད་ཅྲེས་དིས་

པར། རྒད་པོ་ཞིག་ན་རྲེ། དྲེང་སང་སིགས་མའི་འཚུབ་འགྱུར་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བས་ལན་

ཆགས་སྦྱོང་ཐབས་དང་། མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་མ་ཉུང་བ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འབད་

ཐབས་ལ་གཙོ་བོར་བྲེད་ཀིན་ཡོད་ཟྲེར། འོ་ན་རང་ཅག་ལ་སྲུང་མ་གསར་རིང་འཁོན་

འཁྲུགས་ཀིས་གནོད་དམ་ཞྲེས་དིས་པར། དྲེ་སྐོན་ཆྲེ་བ་གང་ཡང་མྲེད། སྤིར་ན་ལན་

ཆགས། སོས་སུ་མ་མོ་འཁྲུགས། ལྷག་པར་དམ་སྲི་ཁ་རྒྱལ་བས་དྲེར་བཟློག་ཐབས་

མཛོད་ཅྲེས་ཟྲེར། དྲེ་ནས་ལམ་བར་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ལ། ཟོག་བདག་མྲེད་

པར་ངོ་ཚབ་བམས་པ་ཟྲེར་བ་གྲྭ་གཟུགས་རྒྱ་གར་ཆས་སྤས་པ་ཞིག་འདུག་པར། སྐུ་

ཟླ་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་ནས་རིག་གཏམ་མང་པོ་བཤད་སོང་། དྲེ་ནས་ཚོང་བདག་

ཁང་པར་ཕྲེབས་རིས་གནང་བར་སོ་འགམ་དུ་སྤྲེའུ་མི་ཚད་ཆྲེ་ཙམ་གསུམ་ཚིག་ཟའི་

རྣམ་འགྱུར་གིས་བསད་འདུག་པར་ཕྲེབས་མ་ནུས་པ་ན། སྐུའི་ཕི་འབང་ཟླ་བཟང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དག་འདུལ་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་ཕིན་ནས་སྤྲེའུ་གསུམ་ག་ཉྲེས་བརྡུངས་ཀིས་ཤི་

ལ་ཁད་དུ་གྱུར་ཏྲེ་ཁོག་ནང་རྒྱུ་མ་ཡང་ཕིར་ཐོན། ཁག་ཀང་མང་དུ་འཛག་འདུག་

གཤིས། ལུང་པ་འདིར་ཁིམས་བཙན་པས་ངྲེད་གཉིས་ཀ་ལྲེགས་མ་སོང་སམ་

ཐུགས་ཤིན་ཏུ་བྲེད་སྐབས་གོ་བུར་མནལ་སད་པས་དགོངས་པ་བདྲེ་ཉམས་ཤར་བ་

ཞིག་བྱུང་སྲེ་དྲེ་འཕལ་བསྲེལ་བང་ཕག་བིས་སུ་འབྲེབས་པར་མཛད།

དྲེ་ལྟར་གཟིམས་ལྟས་ལ་བརགས་ན་དམག་བཟློག་བསན་རིམ་ལ་ལན་གཏོར་

དང་། མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་གང་མང་གསོག་པ་གལ་ཆྲེ་བར་དགོངས་ཏྲེ་བོད་དུའང་

གསང་སབས་ཀི་བཀའ་ཡིག་སྩལ་ནས་སྒྲུབ་ཏུ་བཅུག རྒྱ་གར་དུ་སྲེར་མོ་བའི་

རིགས་གང་ཡོད་ཁུ་བསྡུས་ཏྲེ་འབུམ་ཐྲེར་མང་པོ་གངས་གསོག་བགིད་དུ་སྩལ། 

སྐབས་ཤིག་འཁྲུག་སྐོང་གསུང་བསྐང་གི་དུས་སུ་ལྷ་མོའི་སྐུ་ཐང་གི་ཞལ་ཁྲེབས་

སོགས་ནས་མྲེ་ཕུང་གོག་འཁྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་འཕོ་བ་དྲེར་ཡོད་ཚང་མའི་མངོན་

སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བྱུང་ངོ༌། །

ལན་ཅིག་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་མགིན་གཅིག་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་

མཆོག་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བདྲེན་མཐུ་སྐུལ་བའི་སྨོན་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་

མཛད་དོ། །

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ར་བརྒྱུད་བ་མས་བིན་རླབས་

དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་འཕིན་ལས་

སྒྲུབས། །རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་དཀར་འཇམ་གནས། །སོན་རབས་དམ་པའི་ལུགས་

ཟུང་ཁིམས། །ཕན་བདྲེའི་གཞི་སོར་ལྲེགས་གནས་པའི། །བདག་གི་བསམ་དོན་མྱུར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འགྲུབ་ཤོག །རིན་ཆྲེན་གསུམ་གི་བདྲེན་མཐུ་དང་། །ལས་འབས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་ཅིང་། །ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་མཐུ་སོབས་ཀིས། །བཞྲེད་དགུ་འབད་མྲེད་འགྲུབ་

གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བདྲེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་བིན་གིས་རླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆྲེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདྲེན་པའི་སོབས་ཀི་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་རྣམས་དྲེ་དྲེ་བཞིན་

དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག རད་བྱུང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བིན་རླབས་དང་། །རྲེན་

འབྲེལ་བསླུ་བ་མྲེད་པའི་བདྲེན་པ་དང་། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སོབས་

ཀིས། །རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅྲེས་པའོ། །

དྲེ་ཉིད་པར་དུ་བསྐྲུན་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་བཀྲམས་ཏྲེ་སྲེར་སྐ་ཀུན་

གིས་བོ་འཛིན་ངག་འདོན་བྲེད་དགོས་པར་དིལ་བསྒགས་མཛད། བོད་ལོངས་སྤི་

མགིན་ནས་ཞབས་བརན་འབུལ་བ་དང་། གདན་ཞུའི་འཐུས་མིར་སྲེར་འབས་དགའ་

གསུམ་གི་མཁན་པོ་རྲེ་དང་། ཛ་སག་ཧོར་ཁང་པ། སྐུ་བཅར་གཅྲེན་པོ་བམས་པ་

དཔལ་ལྡན། དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་འགའ་ཞིག་ཕྲེབས་བམས་དང་བཅས་པ་སྐུ་གམ་དུ་

ལྷགས་པར་འབོར་མཇལ་ལྲེགས་པར་སྩལ།

༦༡༽ཆུ་བི་གནམ་ལོའི་དགྲེས་མཆོད་རྲེས་གསོ་རིག་གསན། རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་

ཆྲེ་སྐུ་གོངས་པར་རྲེས་འཛིན། སོ་བདུན་དགུང་ཀྲེག་བཟློག་ཕིར་བརན་གསོལ་

འབུལ་བཞྲེས། འབས་འབྲུག་གི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་སོང་མང་པོར་འདོད་ཆོས་ཀིས་

བསྐངས། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་ཟིང་གིས་བོད་སོད་རྒྱ་དམག་རྣམས་རང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡུལ་དུ་ལོག་ཉྲེའི་མཚམས་བོད་དུ་ཕྲེབས་པར་རྒྱ་གར་དབིན་གཞུང་ནས་སྐྲེལ་

མ་གཟབ་ཞུས་དང་། པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེས་གཙོས་ཕྲེབས་བསུའི་རིམ་པ་ཚར་

དུ་དངར་བ་བཤམས་པ་རྣམས་བདག་གིར་བཞྲེས་བཞིན་ཕག་རི་དང་ར་ལུང་

དགོན། བསམ་སིངས་སོགས་སུ་ཡུན་བཞུགས་ཀིས་སྐྲེ་འགོ་རྣམས་ལ་ཟབ་

གསང་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆྲེར་བསྐོར་ནས་འཁོར་མཐའ་འགག་པར་མཛད།

(༡༠༨ ཉ་༤། ༡༧༢ ཐ་༤) དགུང་གངས་སོ་བདུན་དུ་ཕྲེབས་པ་ཆུ་བི་གནམ་ལོའི་

རང་ཞལ་གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་མའི་རྲེན་འབྱུང་མཛད་སོ་མཐའ་དག་ས་ལོའི་ལམ་

བཞིན་ཆོས་སྲིད་ལྲེགས་ཚོགས་ལར་རྒྱའི་གསོས་སུ་ཆྲེ་བ་བསྐངས་ཤིང་། དྲེ་ནས་

གཞན་ཕན་གི་ཐབས་སྤོད་པ་སྤི་དང་། གསོ་རིག་གསན་བཞྲེས་ཀི་འཕོ་ལ་བརོན་

བཞིན་པའི་སྐབས། རྭ་སྒྲེང་ཧུ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་གོང་མ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་གོ་བུར་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་མཆོད་བསོ་འབུལ་

བ་དང་། མྱུར་འབོན་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་བསྐུལ་མ་ཞུ་བར་སྲེར་བྲེས་གྲྭ་ཚང་དང་། 

རྭ་བ། བཞི་སྲེ་གྲྭ་ཚང་གསུམ་གི་སྤི་འཐུས་མི་སྣ་ཆྲེད་འབོར་ནས་སྐབས་ཞུ་རྲེན་

ཆས་རྣམས་སྤན་ལམ་དུ་ཕབ་སྲེ་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་སན་སྒོན་ཞིབ་ཏུ་ཞུས་པ་ན། 

ཐུགས་ངལ་གི་རྣམ་པ་ཚད་མྲེད་པའི་ངང་ནས་བཞྲེད་དགོངས་རོགས་པའི་སྐབས་

འཇུག་གནད་སྨིན་དང་། སླར་ཡང་བསན་འགོའི་མགོན་དུ་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་མྱུར་

དུ་འབོན་པའི་གསོལ་འདྲེབས་བདྲེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་ཕོ་ཉའི་གདུང་དབངས་ཞྲེས་

བ་བ་ལགས་རོམ་གནང་སྲེ་འཕལ་ཡུན་དགྲེ་བའི་བཀའ་སློབ་དུ་མ་དང་བཅས་ཕིར་

སློག་རོང་བདའ་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་སོ་བདུན་དགུང་ཀྲེག་ཏུ་

ཕྲེབས་པའི་འགལ་རྐྲེན་ཉྲེ་བར་ཞི་ནས་བསན་འགོའི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་བསྐལ་

བརྒྱར་འཚོ་གཞྲེས་ཆྲེད་རྲེ་ཤོད་དྲུང་སྤིའི་འཐུས་མི་ཧོར་ཁང་ཛ་སག་དང་། སྐུ་

བཅར་གཅྲེན་པོ་བམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན། གདན་ས་གསུམ་གི་སློབ་དཔོན་

བཅས་ནས་མདོ་ལུགས་ཀི་བརན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུར། མི་འགྱུར་མངོན་དགའི་ཕོ་

བང་གི་ཀྲུ་ཊིའི་མདུན་ཉིན་སོན་མ་ནས་ཉྲེར་བསོགས་ལྲེགས་པར་ཟིན་པའི་དབུ་གུར་

དུ་སོས་སྣྲེ་མཆོད་རོལ་དང་བཅས་པས་སྤན་དངས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་

འཁོད་འཕལ། བོན་ཆྲེན་རྣམ་པ་སོ་སོ་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་དང་། ཧོར་ཁང་ཛ་སག་

ནས་དྲུང་སྤིའི་རྲེན་གསུམ་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ། རྣམ་གྲྭ་ནས་

གསུང་ཆོག་གི་བདྲེན་ཚིག་བརོད་ཅིང་། འབས་རྒྱས་པ་སློབ་དཔོན་ནས་མཎལ་

བཤད་པ་སན་སྒོན་དང་འབྲེལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་གིས་གཙོས་དངོས་འབོར་གི་

ཕྲེང་བ་རྒྱ་ཆྲེར་བསར་བར་ཞལ་བཞྲེས་ཀི་དབུགས་དབྱུང་བཟང་པོ་སྩལ། དྲེར་

འཁོད་གཞིས་བྲེས་ཀི་དྲུང་རིགས་བིངས་ནས་ཀང་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་

བར་ཕག་བིན་དང་། ཤིས་བརོད་མྲེ་ཏོག་གི་གྲུ་ཆར་ཕབ་པས་ཀུན་ལ་དགའ་དད་སྤོ་

གསུམ་གི་དཔལ་ཡོན་དང་། རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་བགོ་སྐལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆྲེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

ཟླ་བ་དྲེའི་ནང་འབས་ལོངས་དང་། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ནས་གསྲེར་ཞལ་མཇལ་

བར་ཆྲེད་དུ་འདུས་པའི་སྐྲེ་བོ་ཕོ་མོ་གངས་ཉིས་སོང་ལྷག་པར་ཕག་དབང་དང་། སོ་

རད་ཐུའི་སོག་པོ་དཀོན་ཅོག་ཅན་ལ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་བསོད་པ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དང་། གཟུངས་ཀི་ལགས་ལུང་། བཤྲེར་དཔང་གཡུ་ཐོག་སྲས་དང་། ཀུན་གིང་ལྡྲེ་

འཆང་། ལས་ཚན་པ་འབུམ་ཐང་བམས་པ་མཐར་ཕིན། པ་རྣམ་མཚན་སྒོགས་དགོན་

འཐུས། སྐུ་བཅར་གཅྲེན་པོ་བམས་པ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན། དགའ་འབས་ཀི་སློབ་

དཔོན་གཉིས་སོགས་ལ་ཐོན་ཕག སྐུ་བཅར་མཆོད་དཔོན་མཁན་པོ་བོ་བཟང་ཡོན་

ཏན་ལ་གསར་མཇལ།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་འབས་འབྲུག་གི་སྐྲེ་བོ་སོང་ཕག་བརྒལ་བར་ཞལ་མཇལ་

ཕག་བིན་བཅས་རིམ་བཞིན་སྩལ། ལན་ཅིག་ཕག་གོལ་གི་ནང་ཆོས་སྲེལ་མི་ཨི་

ལིག་སན་སྦྲར་བབ་པི་ཌ་ནི་ཨི་ལ་ནས་ཕི་པའི་ཆོས་ལས་ནང་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཚུལ་མཐོང་བར་བརྲེན། རྒྱ་གར་ཧིན་འདུས་མཚོན་ནང་ཆོས་གང་དུ་

དར་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མར་ལྟ་སྐོར་བགིས་མཐར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཉིད་རྒྱལ་བསན་

ཡོངས་ཀི་བདག་པོར་ཉི་ཟླ་ལྟར་གགས་ཁྱབ་ཆྲེ་བར་ངྲེས་པ་རྲེད་ནས་ནང་ཆོས་ཀི་

ཁུངས་ཆོད་ཕིར་དི་བ་རགས་རིམ་ཞིག་ཞུས་པར་སོ་སྐྲེ་ལས་དང་པོ་བའི་དབང་པོ་

དང་འཚམས་པར་བཀའ་ལན་མཐར་ཆགས་སུ་སྩལ་བས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་

ཆྲེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། རྣམ་འདྲེན་ཕག་ན་པདོའི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་

བཟློག་ཏུ་མྲེད་པའི་དད་པ་ཡང་དག་པ་ཐོབ་སྲེ་དི་ལན་གི་ཚིག་རྣམས་དྲེ་མ་ཐག་པར་

དུ་བརོས་ཏྲེ་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བཀྲམས་སོ། །

གོང་དུ་འཁྲུག་སྐོང་སོགས་བསན་རིམ་མང་དུ་བསྒྲུབས་པ་དང་། མཆོག་གསུམ་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བདྲེན་མཐུ་བསྐུལ་བའི་ལྲེགས་བས་ལ་བརྲེན་ནས་རིང་མིན་ཕས་

རྒོལ་གི་གཡུལ་ངོ་བཟློག་ཅིང་ཐུགས་བཞྲེད་རྣམས་གྲེགས་མྲེད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བའི་དགྲེ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང་། ལྷག་པར་ཉིན་གཅིག་ཕོ་བང་གི་རྲེ་

མོར་ཞབས་འཆག་སྤོ་སྲེང་སྐབས་བ་རྒྱལ་ཁུ་བྱུག་གཡུའི་མདོག་ཅན་གཅིག་ཉ་རྒྱབ་

ཀི་སྲེང་དུ་བག་ཚ་བ་མྲེད་པར་བབས་ནས་སན་ཞིང་འཇྲེབས་པའི་སྒ་སྐད་ལན་

གསུམ་བསྒགས་ཏྲེ་གཞན་དུ་འཕུར་བ་ཞིག་བྱུང་བས་ཡུལ་དྲེའི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་ངོ་

མཚར་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་ནས་ཚགས་པར་འགྲེམས་པ་སོགས་བས་པར་གགས། དྲེ་

ནི་མོ་དཔྲེ་དག་ནས། དུང་གི་སྐད་ལྟར་གཏམ་སན་ཐོས། །གཡུ་ཡི་ལོན་ཤིང་འཐིབས་

པ་ལ། །ཁུ་བྱུག་སོན་མོ་གསུང་སན་སྒོག །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྲེན་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་པ་

ཞིག་ཡིན་པར་སྣང་།

རྒྱ་ཕོགས་ནས་སར་གི་མཆོད་ཡོན་ཐ་ཚིག་དམ་བཅའ་གང་ལའང་རི་མྲེད་

ལོག་ཅན་བོན་པོའི་ཁ་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་ཆོས་ལྡན་ཞིང་སར་དམག་དངས་བསན་

སྲིད་བསན་འགོའི་བདྲེ་རར་གནོད་འགལ་ཚབས་ཆྲེ་དང་། ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་ལའང་ལོག་རོག་སྐུར་འདྲེབས་བཞུགས་ཟོས་མི་བདྲེ་བའི་མ་རུངས་སིག་

ཏོའི་བ་ངན་ཚོད་མྲེད་བརམས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་འབས་བུ་རང་ཐོག་ཏུ་སྨིན་ཏྲེ་རྒྱ་ཡུལ་

ཞིང་ཆྲེན་ཕན་ཚུན་ནང་འཁྲུགས་གོང་མ་ཟུར་བཞག་སོགས་དུས་གཟིར་ཅི་ཆྲེས་

རྐྲེན་པས་ལྷ་སོད་ལུའུ་ཅུན་དཔོན་དམངས་ལ་དཔུང་སྣོན་དང་། དམག་ཕོགས་འཚོ་

ཐྲེབས་ཀང་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རིང་བུ་ལྟར་གྱུར་ཏྲེ། ནང་འཐབ་འཕོག་འཇོམས་རྐུན་

ཇག་གི་རྣམ་ཐར་ངམ་ཤུགས་ཀིས་བཟུང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་ཤིག་རྒྱ་ཡུལ་

དུ་ཕིར་ལོག་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་ཁུལ་གིས་གཞུང་གནས་ནས་ལོག་ཆས་ཁི་དངུལ་བཅུ་

ཕག་སྐོར་ལྲེན་སྤོད་ཟིན་ཀང་། དོན་རྡོ་དན་འཕྲུལ་དབང་གིས་བསྐར་བསད་ཐོག ཧ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཅང་མཐུ་རལ་ཆྲེ་དགས་ན། །ལྕྲེབས་པའི་ས་གོན་བྲེད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་

ཕུང་གི་ཐོག་མའི་ཉྲེར་བསོགས་ལྟ་བུར་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་རར་དོན་མྲེད་དཔུང་

བཅུག་ཉིན་མཚན་ཐོག་ཐག་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཀིས་བརྒལ་ཀང་གགས་སྐབས་

མ་རྲེད་པར་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕིར་ལོག་རྲེས་གངས་ལོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀིས་མུ་མཐུད་

མཐའ་བསྐོད་བགིས་པས་དག་ཕོགས་ཀི་ནུས་མཐུ་ཟླ་བ་མར་ངོ་ལ་ཆས་པ་བཞིན་

འགིབ་པར་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ན། ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་སོན་འཁོར་

རྣམས་ཀང་ཐུགས་དགྲེས་པའི་རྲེ་མོར་སོན་ཏྲེ་བོད་འབངས་སྤི་བོ་གནམ་བསན་

ཡོངས་ནས་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་སིང་བཅང་གིས་བོ་འདུན་ཆིག་དིལ་དགོས་རྒྱུའི་

བཀའ་རྒྱ་བཙན་བརིད་ཆྲེ་བ་སྩལ། འབས་ལོངས་སྲིད་སྐོང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཚུར་ཕུ་

བ་མས་གཙོས་མཆོག་དམན་མང་པོའི་དངུལ་དངོས་ཀི་མཆོད་པ་བདག་གིར་

བཞྲེས་ནས་སྲེར་སྐ་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཕག་བིན་དང་། ཡིག་དྲུག་གི་ཆོས་འབྲེལ་

སྩལ་ཏྲེ་སྐྲེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་མཐར་དབྱུང་བའི་སྐལ་བཟང་སྩལ། བོད་ཕིའི་ཡིག་སྒྱུར་

བསན་པ་ཞྲེས་པར་དྲུང་གཏོགས་ཀི་བདག་རྐྲེན་གནང་། ས་སྐའི་གདུང་སྲས་འཇམ་

དབངས་ཐུབ་བསན་བཟང་པོ་འཚམས་འབུལ་དུ་བོན་པ་ཕིར་ལོག་ལ་ཐོན་ཕག ཀོ་

ཁང་དོ་དམ་ཤོད་དྲུང་འཚོ་སོ་བ་དང་། འདོད་དཔལ་དོ་དམ་རྲེ་དྲུང་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་

སོགས་ལ་འབོར་ཕག དད་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་ཕག་དབང་། གཙང་

ཁུལ་གསྲེར་མདོག་དགོན་ནས་ཞུས་ངོར་བཅའ་ཡིག འབས་ལོངས་སྤི་ཁྱབ་འབྲེལ་

ས་ཧྲེབ་ཀི་ལས་བྲེད་ར་ཡྲེ་ཨ་ཕྱུག་ནས་ཞུས་ངོར་མ་ཎིའི་ཆོས་འབྲེལ། སྲེ་ར་གྲྭ་ཚང་

གསུམ་གི་འཐུས་མི་དང་། མཚུར་ཕུའི་མཛོད་པ། དབུ་མཛད་ཆུང་ཆུང་། འབས་བོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གིང་གྲྭ་ཚང་གི་སྤི་འཐུས། ཐུགས་མཁོ་འབུལ་མི་རྲེ་གཉྲེར་ནང་འཕིན་ནོར། གཞིས་

རོང་ཤོད་དྲུང་བག་འཇུན་པ་དང་། རྲེ་དྲུང་བོ་ཕུན། རྲེ་དྲུང་བམས་པ་སན་གགས། 

འབས་ལོངས་ཀོ་དམར་ས་ཧྲེབ་ནང་མི་དང་། ཤག་ལྷོ་བ། མོན་འབྲུག་བརྒྱ་སོང་མང་

པོ་རིམ་བཞིན་འདུས་པ་བཅས་ལ་མཇལ་ཕག ཇ་གལ། དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན་

སོགས་ཀིས་རང་རང་གི་རྲེ་བའི་འབས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད།

དྲེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་ཕོགས་ཀི་བསན་འགོའི་དོན་ཆྲེན་མཐའ་དག་ལྲེགས་པར་

གྲུབ་པ་ན་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཀ་སྦུག་མངོན་དགའི་ཕོ་བང་ནས་

ཆིབས་རགས་ཀི་བཀོད་པ་རྒྱས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པ་རིང་དུ་བསར་ཏྲེ་བོད་ཕོགས་

སུ་གསྲེར་ཞལ་མངོན་པར་བསྒྱུར་ཅིང་། དྲེའི་ཚེ་དབིན་ཇིའི་ས་ཧྲེབ་འགའ་ཞིག་ཞལ་

མཇལ་དུ་ལྷགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྲེབས་ལམ་དུ་རུ་སྒིག་ཞྭ་འབུད་དང་། དབིན་

ལུགས་ཀི་ལྷ་རྒྱལ་འཐྲེན་པ་སོགས་གུས་འདུད་རྒྱ་ཆྲེར་བས། ཨ་ཕ་ཀ་ར་ཞྲེས་པར་

འབས་ལོངས་རྒྱལ་པོས་ཕྲེབས་སྒིག་དང་། པད་སོང་གི་བཞུགས་ཞག་སར་ཕྲེབས་

སྐྲེལ་ཡང་ཞུས། དྲེ་ནས་ཙོང་ཐ། ལིང་ཐང་། ཁ་དམ་ཅི། ན་ཐང་། སྣར་ཐང་རྣམས་རིམ་

གིས་བགོད་ནས་ཤར་སིང་མར་ཕྲེབས་ཉིན་གཉའ་གདོང་ནས་ཆིབས་ཞབས་རྒྱས་

པའི་དབུས་སུ་ཕྲེབས་བམས་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་བོན་པས། གོ་སྤི་མདའ་དཔོན་སྲེལ་ཞི་བ་

འགོ་དམངས་དང་། ཤར་སིང་དབིན་ཇིའི་སྐུ་ཚབ་ས་ཧྲེབ་མྲེ་སྒོལ་དང་། ལས་བྲེད་

ཆྲེ་ཕ་ཚང་མས་རྒྱང་མ་ནས་དད་གུས་ཆྲེན་པོས་མངོན་པར་བསུས་ཏྲེ་ཤར་སིང་ཀུ་

ཊིར་ཞབས་སོར་བདྲེ་བར་བཀོད་ཐོག །ཕྲེབས་བསུ་བ་མཐའ་དག་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་

དབང་དང་། བཀའ་འཚམས་ལྷུག་པར་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཡང་དད་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བརྒྱ་ཕག་གསུམ་ཙམ་གི་འདོད་པའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇོ་བར་མཛད། གོ་མོ་བ་

ཙོང་རྒྱལ་ཞྲེས་པ་ནས་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་མགོན་དུ་སྤན་དངས་པ་ལྟར་ཁོ་པའི་

བཀད་ས་ག་ལ་བ་དྲེར་བོན་ནས་བསྲེན་བཀུར་བཞྲེས་ཤིང་། མི་གངས་མང་པོར་ཚེ་

དབང་གི་བཀའ་དིན་ཡང་སྩལ།

དྲེ་ལྟར་ཤར་སིང་དུ་བཞུགས་ཞག་བདུན་ཕག་གཅིག་བཞུགས། འབྲུག་གསང་

སགས་ཆོས་འཁོར་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་རྣམ་ཅན་དང་། གོ་སོད་དགྲེ་དགོན་དུང་དཀར་བ། 

བོན་དགོན། ཤུག་སྲེང་དགོན། པུས་མོ་དགོན། རིང་ལུགས་སྐིད་ཚལ་དགོན། གོ་

སོད་འདུ་སྤི། གཏིང་སྐྲེས་འདུ་འཐུས་སོགས་ནས་རྲེན་གསོལ་དངོས་འབུལ་བཏྲེག་

པར་དག་རིམ་ལ་ཇ་གལ་བཀའ་འཚམས་དང་། སྲེར་སྐ་བིངས་ལ་དར་དབང་། ཤོད་

དྲུང་ཤྲེལ་དཀར་གིང་པར་བཀའ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་དང་འབྲེལ་བྲེད་སོའི་བཀའ་

བསྒྱུར། ཕི་ཉིན་གོ་སོད་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་གི་འདུ་སྤི་དང་། བ་སྤྲུལ། གོ་སོད་སྐུ་

རྲེན་པ། གོ་སྨད་འདུ་སྤི་བཅས་ནས་ཀང་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་སྲེར་སྐ་བདུན་བརྒྱ་

སྐོར་ལ་དར་དཔངས་ཀིས་བིན་རླབས་སྩལ་ནས་ཕག་རིའི་དགོན་དུ་ཕག་བཏྲེག་པ་

ན། གོང་ལྷོའི་ས་མཚམས་རི་ཞོལ་དུ་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་གི་

སྲེར་དམག་གོ་ཧགས་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། འགོ་ཆིངས་མདའ་དཔོན་རག་ཁ་ཤར་

པ། གཞུང་ཚོང་སང་མདའ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ཨ་ཕྲུག་བཅུ་ཕག་བཞིས་བསྐོར་བ་

བཅས་བོས་བངས་ཀིས་ཕྲེབས་བསུར་བཅར་ཞིང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་

གྲུབ་བར་འབལ་མྲེད་སྐུ་སྲུང་ཞུས།

ཕག་རི་དགོན་པར་ཡང་དགུང་བདུན་བཞུགས་ཏྲེ་དྲེའི་རིང་འཁྲུངས་སྐར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཛད་སོ་དང་། ཚོགས་པར་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་

ལགས་ལུང་། ཕོགས་འདུས་ཀི་བན་སྐའི་ཁོམ་ཚོགས་ལ་ཕག་དབང་བཅས་སྩལ། 

སྲད་རྒྱུད་བ་གྲྭ་དང་། རོང་འདུ། གཞིས་རྲེ་འདུ་ཁོངས། ནོར་བུ་ཆོས་གིང་། གོ་མོ་

བཙུན་རྒྱལ་བསོད་དབང་ཁྱོ་ཤུག་སོགས་ནས་ཀང་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་ཏྲེ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན་སྒོལ་བསོད་ལྲེགས་བིས་མའི་ཆོས་འབྲེལ་གིས་རྲེས་སུ་བཟུང་། ཇོ་

མོ་རིར་ཞབས་བཅགས་གསོལ་མཆོད་བཀའ་ནན་གཉྲེར་གཏད་མཛད་པས་ངོ་

མཚར་བའི་ལྟས་མང་དུ་བྱུང་། སོག་ཡུལ་ཐོར་རྒོད་ནས་མཚན་ཞབས་དགྲེ་བཤྲེས་

ངག་དབང་ངོ་འཁོར་མཇལ་འཕད་དུ་བོན་པར་དགྲེས་ཉམས་ཆྲེན་པོས་ཇ་གལ་ཕག་

དབང་བཀའ་འཚམས་སོགས་ཡང་དག་པར་སྩལ། དྲེ་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་མདུད་

སྣ་དང་། ཀ་ག་སོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཕྲེབས། སོ་སོའི་སྣྲེ་སོད་དང་། མངའ་ཁུལ་གི་

སྲེར་སྐ་གངས་ལས་བརྒལ་བའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

(༡༡༢ ཉ་༣། ༡༧༨ ཐ་༡༢) ནྲེ་རུ་སྨད་བརྒྱུད་ར་ལུང་དགོན་དུ་བོན་ནས་ཞག་

བདུན་བཞུགས། དྲེར་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་སོན་འཁོར་དུ་

མའང་ཆིབས་བསུར་ཕགས་ཕྲེབས་ནས་ཞག་ཤས་ལྷིང་བཞུགས་ཀིས་དངོས་

འབུལ་རྒྱ་ཆྲེར་བཏྲེག་ཅིང་ཉིན་ལྟར་མཇལ་འཕད་དང་། བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག་

མཛད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གདན་ཞུ་བ་མང་པོའང་རིམ་བཞིན་ལྷགས།

(༡༡༣ ཉ་༡། ༡༧༩ འ་༥) འཛམ་ཆོད་བརྒྱུད་དབུས་གཙང་དམག་སར་སྤི་ཁྱབ་ཆྲེ་

བ་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་ཨ་ཕྲུག་བཞི་བཅུ་སྐོར་བཅས་ནས་ཕྲེབས་བསུ། བསམ་

སིངས་ལ་གཤམ་དུ་ར་དམག་དང་རང་དམག་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བས་རུ་བསྒིགས། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཟིམས་འགག་རྡོ་གཅལ་དུ་ལྷ་གུང་ཞབས་པད་ཀིས་གཙོས་ཆྲེ་དགུ་དུ་མས་བང་

བན། བསམ་སིངས་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་སོས་སྣྲེས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཞབས་

སོར་འཁོད། ཕྲེབས་སོན་གི་རིམ་པ་གཟབ་རྒྱས་སུ་སྤོས་པར་དགྲེས་དགུའི་ཚུལ་

གིས་རོལ་ཅིང་། དྲེར་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། གོ་མོ་སོད་སྨད་སྤི་ནས་༧རྒྱལ་

དབང་མཆོག་གི་སྐུ་ཆས་གཟིམས་དོས་གང་ཡོད་དང་། སྐུའི་ཕི་འབང་མཆོག་དམན་

བར་གསུམ་གི་ཉྲེར་མཁོའི་ཆས་དངོས་ཇི་སྲེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀ་སྦུག་ནས་

བསམ་སིངས་བར་ཁལ་རའི་ཁུར་གིས་འདྲེན་པའི་ངལ་བ་ལྷུར་ལྲེན་ཞུས་པར་བ་

དགའ་གནང་སྦྱིན་དང་། མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་། བང་ཆུབ་བར་ཐུགས་རྲེས་རྲེས་སུ་

འཛིན་པའི་ཐུགས་འདུན་སྐབས་འཇུག་བཅས་ལྲེགས་པར་བསྐངས་ཏྲེ་འཁོར་བའི་

ཕི་མཐའ་ཁྲེགས་པར་མཛད། མདོ་སྨད་དོན་གཅོད་ལས་ཚན་བོ་བཟང་ལ་ཏཱ་བ་མའི་

གོ་གནས་དང་། བཀའ་ཤོད་བཤད་སྒ་སྲས་ལ་བཀའ་མགོན། ཕྲེབས་འགོ་ཟུར་ཁང་

སྲས་ལ་བཀའ་དྲུང་བཅས་བསྐོ་བཞག་གནང་།

༦༢༽བོད་དབུས་ནས་ཕྲེབས་བསུ་རིམ་འབོར། ལྷ་སོད་དམག་དཔོན་ནས་བོད་

རྒྱ་ཆིངས་འདུམ་བྲེད་པའི་རྲེ་ཞུས་ལྟར་མི་སྣ་ཆྲེད་གཏོང་སོགས་ཀིས་གངས་

ལོངས་བདྲེ་སྐིད་ཀི་དཔལ་ལ་རོལ་པས་འབོར་ཐོན་མཇལ་ཕག་རིམ་སྲེལ་དུ་

སྐོང་མུས་ངང་། དད་འདུས་ཀིས་ལྷགས་པའི་འགོ་རྣམས་རྲེས་སུ་འཛིན་བཞིན་

སྐིད་ཚལ་ཀླུ་སིངས་སོགས་བརྒྱུད་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་

ཞབས་པད་བཀོད་པར་གཏང་རག་དང་སླད་དུ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརན་གི་རྲེན་འབྲེལ་

བརན་གསོལ་རྒྱས་པ་བསར།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༡༡༣ བ་༤། ༡༨༠ འ་༢) གདན་ས་གསུམ་གི་བ་སྤི་ནས་གདན་ཞུའི་མི་སྣ་རྲེན་

ཆས་དང་བཅས་པ་མངགས་པའང་དུས་འདིར་སྐུ་གམ་དུ་འབོར། རྒྱལ་བསན་ཆབ་

སྲིད་ཀི་འཚུབ་གྲེགས་ཞི་ཕིར་ཉིན་ལྔའི་རིང་རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་དང་བཅས་པས་

མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་གངས་གསོག་གི་གསུང་ཆོག་གནད་སྨིན་བསྐངས།

(༡༡༤ ཉ་༡། ༡༨༡ ཐ་༡༠) ལྷ་སོད་རྒྱ་དཔོན་ལན་ཀྲུང་ཟུང་ནས་ཝང་ཤུ་ཕུལ་

འབོར་དུ། རྒྱ་བོད་ཆིངས་འདུམ་དང་འབྲེལ་མགོ་སྒུར་སྲོག་སྐབས་ཞུ་རྒྱུར་༧གོང་ས་

ཏཱ་ལའི་བ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་འཕལ་གནང་ཡོད་པ་ཞྲེས་གསོལ་དོན། ཇི་སྐད་དུ། 

བདག་ནི་མགོན་དང་བཅས་སམ་རྲེ་སྲེམས་ཀིས། །ཉམ་ཆུང་མཆི་མས་བརྣངས་པའི་

སྨྲེ་སགས་ཀིས། །ས་བདག་ལ་ནི་བདྲེན་པའི་དོན་གསོལ་བ། །ཡལ་བར་འདོར་བ་

སྲེམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཟོད། །ཅྲེས་དང་། སྲེམས་ཅན་མགུ་བ་མ་གཏོགས་པ། །རྒྱལ་

བ་མཉྲེས་པའི་ཐབས་གཞན་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ནི་ཐུགས་

རྲེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྐྲེ་བོ་མི་བསྲུན་པ་དག་གི་རྲེ་བའི་བསམ་པ་བར་མ་

དོར་ཆུད་གསོན་པར་མི་མཛད་པ་ཡིན་གཤིས། དྲེང་འདིར་དག་ཟླས་བདྲེན་བདྲེན་

ལྟར་གསོལ་བའི་ཚིག་དྲེ་ཡང་དོན་དུ་འཁྲེལ་བ་དཀའ་མོད། གལ་ཏྲེ་བདྲེན་ན་རང་

གཞན་གཉིས་ཕོགས་ཀི་སྐྲེ་འགོ་མང་པོའི་སྲོག་སྐབས་སུ་འགྱུར་བས་དོན་ཤིན་ཏུ་

ཆྲེའོ་སམ་དུ་དགོངས་ནས་རྒྱ་བོད་འཐབ་རོད་ཀི་གཉྲེན་པོ་ཞི་ཆིངས་བྲེད་པར་བོན་

ཆྲེན་ཆང་ཁྱིམ་པ་དང་། སྲེར་སྨད་ཚ་བ་ཁི་པ་སྤྲུལ་སྐུ། རྲེ་མགོན་བསན་འཛིན་རྒྱལ་

མཚན་བཅས་ལ་ནང་དོན་བཀའ་སློབ་ཞིབ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བར་རོང་བདའ་མཛད། 

སྐུ་འབུམ་ཆྲེ་ཤོས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་བོད་ཕྲེབས་རྣམ་དཀར་མཛད་སོ་གྲུབ་སྲེ་རང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡུལ་ཕིར་ལོག་ཐོན་ཕག་གཟིམས་ཆུང་དུ་བཅར་བར་ཕན་ཚུན་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་

པོས་ཆོས་ལྡན་གི་གསུང་མཆིད་སྨར་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཐོན་རོངས་གཟབ་རྒྱས་

གནང་རྒྱུའི་ངོས་སྦྱོར་བཀའ་ཐམ་སོགས་སྩལ།

(༡༡༤ བ་༢། ༡༨༢ ཐ་༨) མདོ་སྨད་དོན་གཅོད་ལས་བ་ཀུན་གིང་ལྡྲེ་འཆང་མགོན་

པོ་བསོད་ནམས་ལ་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་སྩལ། མཚོ་སོན་ཨ་ལག་ཤའི་ཛ་སག་

ཧོ་ཤོད་ཆིང་ཝང་ལྷ་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལ་སོ་ཡོན་ཐུ་ཞྲེས་པའི་ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག་

གོས་བིས་མ་གཅིག་དང་། ཐམ་ག་སར་འཇགས། མཚོ་སོན་ཚལ་འདམ་བོད་ཀི་ས་

གནས་ཡིན་གཤིས། ས་ཁལ་བསྒྲུབས་རྲེས་བོད་སོག་ས་རབས་ལམ་བཟང་མཆོད་

ཡོན་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཤོག་གཅིག་བཅས་ཆྲེད་དུ་སྩལ།

བསམ་སིངས་བ་བང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཤོད་འདུ་ཁང་ལྲེགས་

བཤད་གིང་དུ་རྡོ་རྲེ་ཕག་མོའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་དབིངས་

དཔལ་མོས་དབུས་དོན་གཉྲེར་དང་ལྡན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ལྔ་ལ་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་སོམ་

པ་ཡང་དག་པར་འབོགས་པར་མཛད་པས་ཕག་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་མཆོག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་དད་གུས་ཐོབ་སྲེ་གཏང་རག་གི་མཆོད་སྤིན་དུ་མས་མཆོད་ཅིང་། ཞབས་

རྡུལ་སྤི་བོར་བངས།

བཀའ་ཚབ་ཤྲེལ་དཀར་གིང་པ་གཞུང་དོན་ལ་བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་དགྲེ་བས་

བཀའ་བོན་ངོ་མའི་ལུང་ལས་ཀིས་གཟྲེངས་བསོད་ཐོག ཕིང་སང་གི་རགས་ཆས་

དང་བྲེད་སོའི་ཞལ་ཏ་རྒྱས་པར་སྩལ།

(༡༡༥ ཉ་༣། ༡༨༣ ཐ་༥) སྲེ་མོ་ཡིག་མཁན་དོན་གྲུབ་གཡུལ་རྒྱལ་ནས་རྒྱ་སོག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བོད་གསུམ་དུ་འབལ་མྲེད་ཞབས་བཅར་གིས་ཡིག་འདིའི་སྲི་ཞུ་ཧུར་བསྐྲེད་ཞུས་

རྲེས་སུ་ལན་ལས་ཚན་པའི་གདན་ཐོབ་དང་། ཕོགས་ཐོབ་ཀི་བདག་རྐྲེན་མི་དམན་པ་

སྩལ།

(༡༡༥ ཉ་༤། ༡༨༣ ཐ་༡༠) སྤི་མདའ་ཟླ་བཟང་དག་འདུལ་ལྷ་ལྡན་ནས་འབོར་ཏྲེ་

རྒྱ་དམག་དག་འཐབ་ཕམ་རྒྱལ་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་རྲེས་སླར་ཡང་

གང་ཅིའི་བཀའ་མངགས་དང་སྦྲགས་གམ་ཞབས་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དང་མཉམ་དུ་

ཕིར་གཏོང་མཛད། སྐབས་ཤིག་སག་ལུང་དགོན་པར་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་ཞག་

བདུན་བཞུགས། སྲེར་སྐ་མང་པོར་མཇལ་ཁ་ཆོས་འབྲེལ་དང་། གནས་གཟིགས་

མཆོད་འབུལ་གནང་། སོག་པོ་བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་བཤུལ་ཐག་རིང་པོ་ནས་

༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་ཕྲེབས་པར་མཇལ་ཁ་

དགྲེས་བཞིན་སྩལ་ནས་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་བཀག་

ལུང་གསན་བཞྲེས་ཀི་དབུ་འཛུགས་བསྐངས།

(༡༡༥ བ་༤། ༡༨༤ ཐ་༥) ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ཉིན་བསམ་སིངས་

ཇོ་བོ་ཆྲེན་མོས་དབུས་འདུ་ཁང་རྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་

སོང་ཚར་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་ཉིན་གསུམ་རིང་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་མགོན་

དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་ཉིན་དང་པོར་སྨན་བའི་མདོ་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་

དང་། ཉིན་གཉིས་པར་གནས་བརན་ཕག་མཆོད་རྒྱལ་བསན་འཛད་མྲེད། ཉིན་གསུམ་

པར་མཆོད་གཏོར་ཟུར་དུ་བཤམས་ཏྲེ་མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་གངས་གསོག་བཅས་

གནད་སྨིན་དང་། ཇོ་བོ་ཆྲེན་པོར་ཐུགས་སྨོན་བདྲེན་ཚིག་གི་རྒྱས་བཏབ་པའི་སན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤལ་ཚོན་སྣ་ལྔ་པ་ཞིག་སྒོན་འབུལ་གནང་།

(༡༡༦ ཉ་༢། ༡༨༤ འ་༨) ཚེས་ཉྲེར་དགུའི་ས་དོ་སྲེང་ཤོད་མཆོད་ཁང་ཁག་ལ་

གནས་གཟིགས་དང་། མགོན་ཁང་དུ་འཕིན་བཅོལ་གཉྲེར་གཏད་རྒྱས་པར་བསྐངས་

ཏྲེ་བསམ་སིངས་བ་བང་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་པར་ (༡༡༦ བ་༡། ༡༨༥ ཐ་༩) དབུས་

གཙང་དཔུང་དམག་སྲེར་སྐ་སོགས་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེའི་ཆིབས་བསུ་བགང་གིས་མི་ལང་

བས་རིམ་བཞིན་གདན་དངས། ལམ་ཁྲེལ་གི་སྐྲེ་འགོ་མཐའ་དག་ལ་མཐོང་གོལ་བིན་

རླབས་ཀི་དགའ་སོན་སྩོལ་བཞིན་པར་ཉ་སོག་ཕྲེབས་གྲུ་བརྒྱུད་ཟད་ཆོས་འཁོར་

ཡང་རྲེའི་དགོན་པར་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་བཀོད་དྲེ་ཟླ་འཁོར་གསུམ་ལྷག་

ཙམ་ལྷིང་བཞུགས་གནང་། ཆོས་ཡང་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་ཕྲེབས་སོན་དཀར་སྤོ་

ལྲེགས་འབུལ་གིས་མཚོན་གཞི་ལྲེན་གང་གཟབ་ཞུས། ཆུ་ལྷོ་བང་གི་བ་ཁག་དགོན་

ཁག་མང་པོ་དང་།

(༡༡༦ བ་༤། ༡༨༥ འ་༥) ལྷ་ལྡན་ནས་ཆྲེད་འབོར་ཟམ་མི་ཆྲེད་པ་བྱུང་བ་རྣམས་

ཀིས་འཚམས་ཞུ་དང་། ལྲེགས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཕུལ། ཆུ་

ཤུར་འཕྲེང་གདོང་གཟིམས་ཞལ་ནས་ཞུས་ངོར་དགའ་ལྷ་དང་། དམིགས་བརྲེ་མ། 

ཡིག་དྲུག་གསུམ་གི་ལགས་ལུང་དང་། ཆོས་ཡང་འདུལ་བ་སློབ་དཔོན་ཆོས་འཛིན་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྲེ་གོང་ཆུ་ཁུལ་གི་སྐྲེ་བོ་སུམ་སོང་ཙམ་འདུས་པར་ཚེ་དབང་

གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོ་ཁོམ་ཆོས་སུ་སྩལ་ནས་ཉི་བུའི་འཚེ་བ་ལས་བསྐབས་ཤིང་། 

སྨིན་གོལ་གི་བག་ཆགས་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་པར་མཛད། 

སྐབས་ཤིག་ཡོལ་རི་གོང་ཞྲེས་པར་མགོན་པོ་བཀའ་ཉན་བིན་ཅན་ཞིག་ཡོད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པའི་བསི་གནས་སུ་ཆིབས་བསྐོད་ཀིས་གཟབ་གསོལ་གཉྲེར་གཏད་ནན་ཏན་དང་། 

སག་ཁུ་སྲེ། སྤུས་བདྲེ་སོམ་ཆྲེན་རི་ཁོད། སྐིད་ཤོད་གྲུ་མོ་ནུབ། ཆུ་ཤུར་ཐར་པ་གིང་། 

བང་ཆུབ་གིང་སོགས་ཉྲེ་སྐོར་དགོན་སྲེ་དང་། ལྷ་ཁང་ཆྲེ་ཆུང་གང་ཡོད་ཁག་ལ་ལན་

གཉིས་གསུམ་རྲེ་ཞབས་བཅགས་དང་འབྲེལ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་། 

གནས་བདག་སོ་སོར་རྣམ་ཀུན་འཛིན་སྤས་དང་། དུས་དུས་སུ་ཉམས་གསོ་ཚུལ་

བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྱབ་ཀང་སྩལ། ལྷག་པར་ལྕགས་ཟམ་དགོན་པར་དགུང་

ཞག་ཉྲེར་གཅིག་ཙམ་བཞུགས་ཏྲེ་གྲུབ་ཆྲེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོའི་སྐྲེ་མཐའ་འཛིན་པ་

དང་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཀི་གསུང་གྲེང་སྨར་བ་དང་། དགྲེ་འདུན་ཚོགས་པར་མང་འགྲེད་

ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཡང་གནང་། གོང་དཀར་ཆོས་སྲེ་དང་། བདྲེ་ཆྲེན་ཆོས་འཁོར་

གཉིས་སུའང་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་དགུང་གཉིས་གསུམ་རྲེ་བཞུགས་ཤིང་། སྲེར་སྐ་

མང་པོའི་རྲེ་བ་འབས་ལྡན་མཛད། ཆོས་འཁོར་ཡང་རྲེར་བཞུགས་རིང་དུས་འབྲེལ་

གསོ་སྦྱོང་དང་། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་གསུང་ཆོག་ཆག་མྲེད་ཐོག མ་མོའི་འཁྲུག་

སྐོང་དང་། ལན་གཏོར། དག་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་སོགས་བསན་སྲིད་ཞབས་རིམ་

བསྒྲུབས་པ་ཡང་བརོད་ཀིས་མི་ལང་། བར་བར་དད་འདུས་སྲེར་སྐ་བརྒྱ་ཕག་མང་

པོར་ཞལ་མཇལ་ཕག་དབང་དང་། ཐུགས་གསྲེང་ཀུན་ཏུ་བུ་སོན་གསུང་འབུམ་གི་

ལུང་རྒྱུན་གང་འགོ་རྲེ་གསན། ཆོས་ཡང་འདུས་ཚོགས་སུ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་

བཀུར་ཡང་ཡང་དང་། མཆོད་རས་གཏོང་ཐྲེབས་སོགས་སྦྱོར་འཇགས་རྒྱ་ཆྲེར་

གནང་།

དྲེ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་རྒྱ་བོད་ཞི་ཆིངས་ལྲེགས་པར་འགིགས་ཏྲེ་ཨཾ་བན་གཉིས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དཔུང་དང་བཅས་པ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཕིར་ལོག་དུས་འཇམ་ཞོད་འཇགས་སུ་གྱུར་པ་ན། 

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག་ཉིན་ཆོས་འཁོར་ཡང་རྲེ་ནས་ཆིབས་ཞལ་རིམ་

གིས་བསྒྱུར་ཏྲེ་མཉྲེས་ཐང་སྒོལ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་དང་། ཕི་

ཉིན་འབས་སྤུངས་བ་སྤི་དང་། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་སྣྲེ་སོགས་ཕྲེབས་བསུ་བ་

དུ་མས་མདུན་བདར་ཏྲེ་ཚ་གུར་གིང་ཁར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག །བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེས་

མཚོན་མཆོག་དམན་སོང་ཕག་མང་པོར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། དཀར་སྤོའི་སོན་

ཆྲེན་འབུལ་བཞྲེས་མཛད། དྲེར་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རྡོ་རྲེ་འཆང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ཡང་ཕྲེབས་བསུར་བོན་པ་གཟིམས་ཆུང་དུ་མཇལ་འཛོམ་ངོས། ཐུགས་ཕྲེབས་པའི་

གསུང་གྲེང་དང་། དག་བྲེད་ཀི་ཁྲུས་ཆོག་ཀང་དགྲེས་བཞྲེས་གནང་། དྲེ་རྲེས་ལྷ་ལྡན་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་བཀའ་བོན་བ་མ་བམས་པ་བསན་དར་སོགས་རྲེ་ཤོད་ཀི་དྲུང་རིགས་

ཆྲེས་མང་བ་ཆིབས་བསུར་ལྷགས། ཚ་གུར་དུ་བཞུགས་ཞག་བདུན་ཕག་གཅིག་

བཞུགས་ནས། ཚེས་བཅུ་དྲུག་གཟའ་སྐར་འཕོད་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་

ཆིབས་རགས་ཀི་བཀོད་པ་རྒྱས་པར་བསྒིགས་ཤིང་། ཕྲེབས་ལམ་དུ་རྡོ་སར། 

བསངས་དུད། སྲེར་སྦྲྲེངས་སོགས་བར་མ་ཆད་དུ་དཀྲིགས་པའི་དབུས་སུ་ཕྲེབས་

བམས་ལ་བཞུགས་ནས་རིམ་གིས་སྐིད་ཚལ་ཀླུ་སིངས་སུ་ཕགས་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཆིབས་

བསུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་། གསོལ་ཚ་གནང་། དྲེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཚེ་གིང་ཧོ་

ཐོག་ཐུ་ཆྲེན་པོས་དབུས་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། ཆོས་སྲེ་

ཆྲེན་པོ་གསུམ་གི་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་སོགས་ཆིབས་ཞབས་ཀི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བ་

དང་བཅས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་མདུན་ས་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁང་ཆྲེན་པོར་ཞབས་སོར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རྲེ་ཁཱ་མངོན་པར་བཀོད་ཐོག་གཟིམས་ཆུང་

ཉི་འོད་དུ་ཕྲེབས་སོན་གི་དཀར་སྤོ་རྒྱས་གཤོམ་ཞུས་པར་དགྲེས་དགུར་རོལ་བར་

མཛད་དོ། །

དྲེ་ནས་ས་སོར་རྒྱ་དམག་མཐར་སྐོད་གཡུལ་འཇུག་སྐབས་རང་ཟོན་སངས་ཏྲེ་

གངས་ལོངས་བསན་སྲིད་ལར་རྒྱ་སིང་བཅང་གིས་དག་ཐོག་དཔའ་རལ་དཔུང་

གཤྲེད་ཟལ་ཐོན་བྱུང་རིགས་ཁག་གི་ལ་ལར་མཆོད་ཐྲེབས་སྦྱོར་འཇགས། ལ་ལར་

གོ་གནས་ཀི་གཟྲེངས་བསོད། དགའ་ཞིག་ལ་དངུལ་དངོས་ཀི་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་

སོགས་གང་ལ་གང་འོས་ཀི་གཟིགས་བཟོས་བདག་རྐྲེན་རིམ་བཞིན་སྩལ་ཏྲེ་བས་

བྱུང་གི་རྣམ་དབྲེ་ཞིབ་ཏུ་ཐོན་པར་མཛད། ༧གོང་ས་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

གཟིགས་མཆོག་ཉིད་འཕགས་ཡུལ་ནས་བསིལ་ལོངས་སྐྲེ་དགུའི་མགོན་དུ་ཞབས་

སོར་གྲེགས་མྲེད་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་འཁོད་པའི་གཏང་རག་ཐུགས་རྲེ་ལྲེགས་འབུལ་

དང་། སོ་བདུན་དགུང་ཀྲེག་གི་འགལ་རྐྲེན་ཞི་ནས་ཞབས་པད་ཚེ་སྦྱིན་ལྷ་དང་དབྲེར་

མྲེད་བསྐལ་ཆྲེན་བྲེ་བ་ཁག་ཁིག་ཏུ་འཚོ་གཞྲེས་ཀི་སླད་དུ་རྣམ་ཀུན་བཀའ་དིན་གི་ཞོ་

ཤས་འཚོ་བའི་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་ཁག་ནས་བརན་བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་མཆོད་ (༡༡༨ བ་

༤། ༡༨༨ འ་༥) ཚོགས་རིམ་བཞིན་སྤོས་ཏྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་ཆུ་མཐོང་གི་མུ་ཁྱུད་དང་

མཉམ་པ་བསྐྲུན་ཏོ། །

(༡༡༩ ཉ་༥། ༡༨༩ འ་༤) ཞྲེས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

གཟིགས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་མངའ་

བདག་རྲེ་བཙུན་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་

བ་ལས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་བོན་ཏྲེ་གནས་ཆྲེན་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་

ཤིང་བསན་འགོར་སྨན་པའི་འཕིན་ལས་རླབས་ཆྲེན་མངོན་པར་འདུ་མཛད་དྲེ་རིང་

མིན་གངས་ལོངས་སྐྲེ་དགུའི་དཔུང་གཉྲེན་དུ་ཆིབས་ཀི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་

བརོད་པའི་སྐབས་ཏྲེ་བཅུ་པའོ།། །།

༦༣༽ཆུ་གང་ལོ་གསར་དགྲེས་མཆོད་རྲེས་༧གོང་ས་མཆོག་འཕགས་ཡུལ་

དུ་ཕྲེབས་བཞུགས་རིང་ལུགས་གཉིས་ཐད་བས་པ་གཟྲེངས་ཐོན་རིགས་ལ་

གཟིགས་གསོལ་དང་། བསན་འགོ་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་ཐུགས་བསྐྲེད་རླབས་

པོ་ཆྲེས་འཕགས་མཆོག་སིང་རྲེའི་ལྷ་གཅིག་ཕག་ན་པདོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་

པོའི་སྐུ་བརན་ཐོག་ཚད་མ་རིན་ཆྲེན་གཉིས་པས་གསར་བཞྲེངས་ཀིས་གཟུངས་

འབུལ་རབ་གནས་དང་། གསོལ་འདྲེབས་སྨོན་ཚིག་བཀའ་རོམ་ཡང་བཀའ་དིན་

བསྐངས།

(༡༡༩ བ་༥། ༡༩༠ འ་༤) ༈ ས་བཅད་བཅུ་གཅིག་པ། བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་

འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། དད་འདུས་ཀི་སྲེར་

སྐ་ཁི་ཕག་བརྒལ་བར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་བསྡུས་པ་ཤིང་ར་

ཆྲེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཐོགས་མྲེད་གཉིས་ཀི་ལམ་སྲོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

པའི་སར་བགོད་པར་བྲེད་པ་སྐྲེ་བོ་མཆོག་གི་ཆོས་ལུགས། སྐྲེས་བུ་གསུམ་གིས་

ཉམས་སུ་བང་བའི་རིམ་པ་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་བསྡུས་པ། ཆྲེ་བ་བཞི་ལྡན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཤད་ལུང་སྩལ་བ་དང་། སིགས་དུས་སུ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་

གཞན་ལས་ཁྱད་ཆོས་ཆྲེན་པོ་ལྔའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འཇིགས་མཛད་

རྡོ་རྲེའི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་པོ་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་གི་རིམ་པ་འཇམ་མགོན་བ་མ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་ཕག་བཞྲེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྲེ་བཙུན་གསྲེར་ཁང་པ་ཡབ་སྲས་

ཀིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྲེས་པའི་ཚུལ་ནི།

དྲེ་ཡང་དགུང་གངས་སོ་བརྒྱད་དུ་ཕྲེབས་པ་ཆུ་མོ་གང་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་

ངོམས་པའི་ཐོག་མར་སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོའི་གཏོར་སྐོང་མངའ་གསོལ་དང་། ཚོམས་

ཆྲེན་དུ་ལྷ་མིའི་མགོན་ཚོགས་མཐའ་ཀས་པ་འདུས་པ་དང་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཆོས་

དང་སྲིད་ཀི་དགྲེས་སོན་ས་ཕི་ཉམས་བཞྲེས། ཚེས་གསུམ་བརག་རིལ་དིལ་འབུལ། 

དག་ལྷ་འོད་ལྡན་དཀར་པོ་དང་། སྲོག་བདག་དུང་གི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་སོགས་གཞུང་

བསྲེན་དྲེགས་པའི་སྲེ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད། ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་

མོའི་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་འབོར་མཇལ་སོགས་གནའ་སྲོལ་ཉམས་མྲེད་རྒྱས་པར་

བསྐངས་ཤིང་། ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གཟིམས་ཆུང་ས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དུ་སྲེ་དྲུག་ཧོ་

ཐོག་ཐུ་དང་། ཚེ་ཆོག་གིང་སྤྲུལ་སྐུ། གིང་སྤྲུལ་སྐུ། ཕན་ཕུར་ལྕོག་སྤྲུལ་མིང་སོགས་

གདན་ས་གསུམ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་བསྒྲུབ་བ་ཆྲེས་མང་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། 

དགྲེ་སློང་གི་བསླབ་སོམ་རྣམ་པར་དག་པ་འབོགས་པར་མཛད།

(༡༢༠ བ་༡། ༢༩༡ འ་༢) ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་ཀུན་གིང་ར་

ཚག་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སོགས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་ལ་རབ་བྱུང་དང་བསྲེན་

རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་འབོགས་པ་གནང་།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

(༡༢༠ བ་༣། ༡༩༢ ཐ་༣) ས་སྐའི་གདུང་སྲས་འཇམ་དབངས་ཐུབ་བསན་བཟང་

པོ་དང་། མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱ་ཤོག་ཐུབ་ཆི་ཐུབ་ངོ་གཡོག་བཅས་ལ་

འབོར་ཕག་ཀང་སྩལ། དྲེ་རྲེས་ས་རིང་གཉིས་ཁོངས་མཚུར་ཕུ་རྒྱལ་ཚབ་སྤྲུལ་སྐུ་

སོགས་བསྒྲུབ་བ་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་སྐོར་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། དགྲེ་སློང་གི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་བཀོད།

(༡༢༠ བ་༦། ༡༩༢ འ་༡༡) ཡར་མར་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་དང་། ཚེས་བཅུའི་

ཚོགས་སོན་སོགས་ཉམས་མྲེད་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐངས། ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ (༡༢༡ ཉ་༣། 

༡༩༢ འ་༤) ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་ཀི་ཞལ་

ལོ་མངོན་པར་བསྒྱུར་ནས་ཕྲེབས་སོན་རྒྱས་པར་བསར།

(༡༢༡ ཉ་༣། ༡༩༣ ཐ་༡) ཁལ་ཁ་རྒྱལ་ཁག་གི་རྲེན་འབུལ་མི་སྣ་བབས་ཁྲུས་བ་

མ་སོགས་མཆོག་དམན་གངས་ལས་འདས་པར་མཇལ་ཁ་ཇ་གལ། བསྒྲུབ་བ་ལྔ་

བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་འབོགས་ཆོག སྲེར་སྦྲྲེངས་ཆྲེན་མོར་

ཐུགས་ཞིབ་དང་། རྲེ་མཆོད་ཁང་ཁག་ལ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་བཅས་ཡང་

དག་པར་མཛད།

(༡༢༡ བ་༡། ༡༩༣ ཐ་༡༠) མཚུར་ཕུ་ཀར་པར་འབོར་ཐོན་སྦྲགས་མའི་མཇལ་ཁ། 

དམག་སྤི་ཆྲེ་བ་ཚ་རོང་པར་ཛ་སག་གསར་མཇལ། ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་

བར་གསུམ་གི་ཚ་རིང་ཚོགས་མགོན་དུ་སར་ཆགས་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་ཞལ་འདོན་

གསུང་ཆོག ནོར་གིང་དུ་དཔལ་མགོན་སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་

འབྲེལ་བའི་མཛད་ཆྲེན། ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་དུས་འཁོར་མཆོད་གར་ལ་ཐུགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཞིབ་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་མགོན། སྲེར་སྨད་ཚ་བ་ཁི་པ་སྤྲུལ་སྐུར་གཞུང་ཞབས་

ཐོག་མཁན་ཆྲེན་དང་། བ་སྨན་མཁན་ཆུང་དངོས་གཞི་བ་བམས་པ་ཐུབ་དབང་ལ་སྤི་

ཁྱབ་མཁན་པོ་བསྐོ་བཞག་བསྐངས་པའི་གསར་མཇལ། དགའ་ལྡན་ཁི་འཛིན་པ་ཚེ་

སྨོན་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་

འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྲེབས་བཞུགས་རིང་སྲིད་སྐོང་ལས་ཚབ་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་

བཞིན་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གི་སོ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་བསན་སྲིད་ལར་རྒྱའི་

ཞབས་འདྲེགས་ལ་ཐུགས་བསྐྲེད་རད་དུ་བྱུང་ཞིང་། བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གྲུབ་པས་

འཕིན་ལས་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་

པའི་ཕག་རིས་ཆྲེ་བར་མ་ཟད། བསན་དག་ལུའུ་ཅུན་གིས་ཚུར་རྒོལ་དམག་ཟིང་ཡོ་

འཁྱོམས་ཅི་ཆྲེའི་སྐབས་སུའང་གཞན་དིང་མི་འཇོག་པའི་ཐབས་བྱུས་ཟབ་མོས་ཆོས་

སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྲེ་ར་དང་། ལྷ་ལྡན་འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལ། ཕོ་བང་ཡས་མས་བཅས་པར་

མྲེ་དགའི་འཚེ་བས་མ་གོས་པའི་སྲུང་བཀོད་དོ་ཁུར་ཐོག འགལ་ཟླ་མཐར་འབུད་ཐུབ་

པ་སོགས་སྤི་མོས་མཛད་རྲེས་བཟང་བས་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ཀི་རྒྱན་དུ་བཀུར་

འོས་ལ་བརྲེན། ཀུན་གིང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་འད་བའི་གདན་ཐོབ་ཐོག མཚན་བཟོས་སུ་

ཤ་ཅིན་ཏྲེལ་གིག་ཆྲེ་ཞྲེས་པའི་ཆོ་ལོ་དང་། ཐམ་ག་གྲུ་སོར། མཁན་ཆས་ཆ་ཚང་། ར་

ཏོག་ཟྲེ་ལོང་ཁྲེབས། ར་དར། འབོབ་ལྕག གདུགས་སྲེར་པོ་སོགས་ཆྲེན་པོར་འོས་

པའི་ལུང་ལས་ཀིས་གཟྲེངས་བསོད་དང་། གསོལ་ཕོགས་ལག་འཛིན། མཛོད་པ་

བསན་པ་དར་རྒྱས་ལ་མཁན་ཆུང་གི་གོ་གནས་གསོལ་རས་བཅས་སྩལ།

(༡༢༢ ཉ་༥། ༡༩༤ འ་༦) བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་བཞྲེངས་པའི་ཕན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡོན་གི་ཆྲེ་བརོད་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་དྲེ་ས་ཆུ་ཡོས་ལོ་བསིལ་ལོངས་

བསན་འགོ་ཡོངས་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་སྨན་པའི་ཐུགས་བསྐྲེད་དགོངས་པ་རླབས་

པོ་ཆྲེས་ཉྲེ་བར་དངས་ནས་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གི་གཟིམས་ཆུང་

ས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྲེན་གཙོར་རིན་ཆྲེན་གཉིས་པ་ལྷད་མྲེད་རྒྱ་སྲང་ཁི་ཕག་

བརྒལ་བའི་རྒྱུ་ལས་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརན་

ཐོག་ཚད་མ་བོན་གཙང་སྤུས་ལྲེགས་བཞུགས་ཁང་དང་བཅས་པ་གསར་བཞྲེངས་

ཐོག འཕགས་པའི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་ལ་བསགས་པ་དང་། འདོད་བའི་

དོན་ལ་སྨོན་པའི་གསོལ་འདྲེབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐུགས་རྲེའི་འཇུག་པ་འདྲེན་

པའི་སྐབས་གསུམ་བདག་པོའི་ཏམ་བུ་རའི་རྒྱུད་མང་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་

མཛད་དོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྱ་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། དཔག་ཡས་འགོ་བ་རླབས་ཆྲེན་ཐུགས་

བསྐྲེད་སྐ་རྲེངས་ཀིས། །ཉྲེར་དངས་སོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་ལྷུན་རོགས་རླུང་

ཤུགས་ལས། །གཞན་ཕན་རྒྱལ་ས་སྐུ་བཞི་ར་བདུན་བདག་པོ་ཆྲེར། །འགོ་ལ་ཐབས་

མཁས་ཟྲེར་བརྒྱ་འགྲེད་མཛད་སྐྲེ་རྒུའི་གཉྲེན། །མ་སྨད་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་བཟང་

པོའི་གདུགས་དཀར་ཆྲེ། །རྣམ་པར་བསྐོད་པའི་གསྲེར་སྦྱངས་རིབས་ཡུའི་དཔལ་

གིས་བརིད། །བསླབ་གསུམ་རིན་ཆྲེན་ཏོག་མཛེས་ལྲེགས་བཤད་གིབ་བསིལ་

དུ། །འགོ་རྣམས་ངལ་འཚོ་འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་ཡབ་སྲས་དིན། །བོ་ཆྲེན་ཐབས་

མཁས་མ་དོས་དགོས་འདོད་ལྷུན་གྲུབ་གཏྲེར། །བཟང་པོའི་སན་གགས་བརྒྱད་ལྡན་

སྨན་ཆབ་འཁྱིལ་པ་ལས། །འགོ་བོའི་ཞིང་དུ་ལྷག་བསམ་ཡུར་བར་འདྲེན་མཁས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པ། །ས་གསུམ་འགོ་བའི་མིག་བུ་འཇམ་དཔལ་སིང་པོར་འདུད། །རིང་ནས་གོམས་

པའི་ཚོགས་གཉིས་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡངས་པོར། །དམིགས་མྲེད་སིང་རྲེའི་ས་བོན་

གྲུང་པོར་གཞན་ཕན་གིས། །བསྐུལ་བའི་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་རིམ་གཉིས་སྲེ་མས་

དུད། །འགོ་བའི་དཔིད་དུ་ལྲེགས་བཤད་དངོས་བརྒྱུད་རྲེ་རྣམས་འཕགས། །ཡང་དག་

ངྲེས་འབྱུང་བང་སྲེམས་ལམ་མཆོག་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །ཡིད་ཅན་ངན་འགོའི་

ལམ་བཀག་ཐྲེག་མཆོག་འཛུད་མཛད་ཅིང་། །དགྲེ་སྦྱོང་ཆྲེན་པོའི་རྣམ་གསུམ་ཆ་

ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཐུགས་རྲེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གསུམ་ལྡན་པདའི་མཚན་མངར་

འདུད། །གྲུ་འཛིན་ཞིང་མགོན་མི་ཡི་གར་རོལ་ལྷ་གཅིག་རྲེ། །མདོ་སགས་ལམ་གི་

མཛོད་འཛིན་མཁན་ཆྲེན་བོ་དྷིའི་ཞབས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདྲེ་ཆྲེན་བདུད་

འདུལ་དག་པོ་རལ། །རིགས་གསུམ་རྣམ་པར་རོལ་བའི་དགྲེ་མཚན་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །

ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་ཀུན་རྡུལ་སྲེད་འགོ་ལ་རྲེས་ཆགས་ཀི། །རྒྱ་མཚོ་ལས་

འཁྲུངས་འཇིག་རྲེན་གསུམ་མགོན་ཞྲེས་གགས་པ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་རིན་ཆྲེན་

རི་ལྟར་མངོན་འཕགས་མགོན། །སྤི་བོར་བསྲེན་ནོ་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་རྲེས་སུ་

ཟུངས། །ཆུ་ཤྲེལ་ལྟར་དཀར་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །མཐོང་བའི་མོད་ལ་ལྷ་ཡི་

དཔལ་ལྡན་དགའ་མཆོག་སྦྱོར། །ཡིད་འོང་ལྷ་ཡི་སྲེག་མོའི་མཛེས་འཕོག་མཚན་

དཔྲེས་བརྒྱན། །སྣང་མཐས་དབུ་བརྒྱན་སྐོན་བལ་ཡོན་ཏན་བསམ་བཞིན་

བདུད། །ལས་ཉོན་འཆིང་རྒྱ་ལས་གོལ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀི་སོ། །མ་འཆོལ་གསལ་

བར་འདོམས་པའི་དྲུག་ཅུའི་དབངས་སན་པོ། །ཐོས་པའི་མོད་ལ་མ་རོགས་ལོག་རོག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲྭ་བ་གཅོད། །དབུགས་དབྱུང་གསུང་གི་བདུད་རིའི་ཡོན་ཏན་བསམ་བཞིན་

འདུད། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྲེད་ཤྲེས་བའི་གནས་ཀུན་སྒིབ་མྲེད་དུ། །ཉི་མ་བྲེ་བའི་འོད་ལྟར་

ཅིག་ཅར་ས་ལྲེར་གཟིགས། །རྒྱལ་བའི་དགོངས་དོན་འབྲེད་མཁས་ཐུགས་རྲེའི་སྤན་

རས་གཡོ། །ཀུན་རོག་སྤོས་པ་ཉྲེར་ཞིའི་ཡོན་ཏན་བསམ་བཞིན་འདུད། །གངས་རིའི་

ཕྲེང་བས་བསྐོར་བའི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་ཀི། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་

ལས་ཚུལ་བསམས་ཚེ། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་བ་ཚུན་ཆད་འགོ་དོན་འབའ་ཞིག་

ལས། །གཞན་དུ་མི་མངའ་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེ་འདི་ཨྲེ་མ་ཧོ། །ཆོས་ཀི་མིག་བུ་བལ་

བའི་ཉམ་ཐག་འགོ་ཚོགས་རྣམས། །བདྲེ་གཤྲེགས་གཞན་གིས་བཏང་སོམས་ཕལ་

ཆྲེར་ལུས་པ་ན། །འདྲེན་པ་ཁྱོད་ཀིས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་སྤན་ས་རུ། །ཕྱུགས་རི་ལྟ་

བུའི་སྲེམས་བསྐྲེད་ཞལ་བཞྲེས་འདི་ཀོ་རད། །རྒུད་པ་ལྔ་རྡོལ་ཆྲེར་སིགས་མུན་པའི་

སྨག་རུམ་འཐིབས། །ཆགས་སང་ཉོན་མོངས་ཤྲེས་རྒྱུད་གནས་ངན་ལྲེན་གིས་

མནར། །ཐར་པའི་ལམ་བལ་ངན་འགོའི་གཡང་དུ་ལྷུང་ལ་ཉྲེ། །ཐུགས་རྲེའི་ལྕགས་

ཀྱུས་ནམ་ཡང་མི་བསྐྱུད་ཉྲེ་བར་དགོངས། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བའི་མོས་བོའི་སན་

དབུས་ཆུ་ནང་དུ། །གང་སྐུ་མཚན་དཔྲེའི ་མཛེས་སྐུ་རྣམ་བཀྲ་ཟླ་བའི ་

གཟུགས། །ཆགས་པའི་སྐོན་བལ་གངས་མྲེད་ཅིག་ཅར་སྤོ་མཁས་པ། །རྲེ་བཙུན་

ཐུགས་རྲེའི་གཏྲེར་ཆྲེན་བཀའ་དིན་བསམ་མི་ཁྱབ། །

རྒྱལ་ཀུན་མཛད་པའི་ཁུར་འདྲེགས་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཏུ། །རྣམ་རོལ་མཛད་

པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏྲེར་ལ་སྐ་རྲེ་ཡིས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བསགས་པའི་བསོད་

ནམས་ཐོབ་པ་གང་། །རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའི་ལམ་བཟང་མཐར་ཕིན་རྒྱུ་རུ་བསོ། །ལྷར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཅས་འགོ་བའི་མཆོད་འོས་བསོད་ནམས་གཏྲེར། །དགྲེ་མཚན་བཅུ་ལྡན་གངས་

རིའི་འགོ་བའི་མགོན། །འཕགས་མཆོག་ཁྱྲེད་ཀི་རྒྱ་ཆྲེའི་ཡོན་ཏན་ཚུལ། །ཡང་ཡང་

བསམ་བཞིན་དད་བརྒྱས་ལྷག་པར་སྤོ། །སྐལ་ལྡན་བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་གསོལ་

འདྲེབས་ན། །དྲེ་ཡི་ཞིང་དུ་སྐུ་མཆོག་བསམ་འཕྲེལ་དབང་། །མོས་ངོ་དང་འཚམས་

དཔག་མྲེད་བོན་ལགས་ཀང་། །ཚོགས་གཉིས་རོགས་ཕིར་གཟུགས་སྐུའི་རྲེན་སྒྲུབ་

བརོན། །དྲེས་ན་དག་དང་མ་དག་འགོ་ཀུན་གི། །མིག་གི་བདུད་རིར་སྐུ་ཡི་དབིབས་

བད་ཙམ། །མངོན་གྱུར་མོད་ལ་མོས་གུས་ལན་བརྒྱར་བཏུད། །ཕི་མའི་ལམ་སྣ་ཟིན་

འདི་ཆྲེས་རད་བྱུང་། །དྲེའི་ཕིར་འཇིག་རྲེན་གསུམ་མགོན་ལྷ་མཆོག་གི། །མཛེས་སྐུ་

སྤི་གཟུགས་བསོད་ནམས་མཆོད་སོང་དབང་། །རིན་ཆྲེན་གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་མོས་

བོའི་རྲེན། །ཕན་བདྲེའི་ཉྲེར་མཚོར་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་གསུམ་དིན། །གང་འདིར་འབད་

དང་རྒྱུ་སྦྱོར་འབྲེལ་ཐོགས་པའི། །ལྲེགས་འབས་དགྲེ་ཚོགས་ཇི་སྲེད་མཆིས་པ་

ཀུན། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་སྨོན་དོན་འདི་ལྟར་གསོལ། །ཐུགས་རྲེས་ལྷག་པར་

དགོངས་ཤིག་སིང་རྲེའི་གཏྲེར། །ཕན་དང་བདྲེ་བའི་འབྱུང་གནས་རིང་བུའི་

དབུས། །ཀུན་མཁྱྲེན་ཤཱཀའི་སྲས་པོའི་ལུང་རོགས་བསན། །པདའི་དགའ་ཚལ་

ལྲེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་བཞད། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་དི་བསུང་ཕོགས་ཁྱབ་ཤོག 

།

ཡིད་ཅན་རང་དྲུག་ལམ་བཟང་སྦྲང་རིའི་བཅུད། །འཐུང་བས་བདྲེན་གཉིས་

ལུས་སོབས་གཤོག་ཡངས་རྒྱས། །སྐུ་བཞིའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་མྱུར་བགོད་

ཅིང་། །འཕགས་ཡུལ་ཞིང་འདིར་ཆྲེས་ཆྲེར་དར་བར་ཤོག །ཐར་འདོད་གཉྲེན་གཅིག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡི། །དི་མྲེད་ལུགས་བཟང་གསྲེར་མདོག་ཅོད་པན་ཡང་། །བཞྲེད་

སོ་མི་ཉམས་ཕོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན། །བསན་འགོའི་ཉྲེར་འཚོར་དར་རྒྱས་

ཡུན་གནས་ཤོག །དྲེ་འཛིན་སྒྲུབ་དང་སྲེལ་བའི་སྐྲེ་འཕགས་ཚོགས། །སྐུ་ཚེ་མི་

འགྱུར་གཡུང་དྲུང་ལྟར་བརན་ཅིང་། །གཟུགས་སྐུ་མི་ཤིགས་འཆི་མྲེད་རྡོ་རྲེར་

གྲུབ། །མཛད་འཕིན་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྲེར་སྒྲེང་བར་ཤོག །ཟབ་དོན་འཆད་རོད་རོམ་

པའི་སྲེངྒྲེའི་སྒས། །ལོག་སྨའི་ཝ་ཚོགས་སོབས་པ་རབ་ཕོགས་ཏྲེ། །མཁས་བཙུན་

བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྲེས་སུ་སྐོངས། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་ལམ་བཟང་ལྷུན་

འགྲུབ་ཤོག །རྣམ་དག་འདི་ཕིའི་གཉིས་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཀི། །རྲེན་ཐོབ་ཐུབ་བསན་སོར་

ཞུགས་བཤྲེས་དང་མཇལ། །དལ་འབོར་དོན་ལྡན་ཆ་རྐྲེན་ཀུན་ཚང་ངོས། །ཕིན་དྲུག་

སྤོད་པའི་ཉམས་ལྲེན་མཐར་ཕིན་ཤོག །རིག་གོལ་དགྲེ་འདུན་རིས་མྲེད་སྲེ་ཚོགས་

རྣམས། །ཆོས་མཐུན་ཐུགས་བཞྲེད་གཅིག་དཀར་ཞལ་མི་འབལ། །ཕི་ནང་འགལ་

རྐྲེན་ཉྲེས་ཚོགས་མ་ལུས་ཞི། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབོར་ལྲེགས་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་

ཤོག །ཚངས་སྤོད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་བསླབ་གསུམ་སྲེའི། །གཞུང་དོན་ཉམས་

ལྲེན་དགོངས་པ་གནད་དུ་བརོན། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་བཞིའི་ཆོས་སྤོད་

འཕྲེལ། །སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་བཟང་མཐར་ཕིན་ཤོག །

ཞིང་འདིའི་འགོ་ལ་ཐུགས་བསྐྲེད་འཛིན་མའི་ཁྱོན། རྲེས་སྐོང་དམ་བཅའི་ཁུར་

ལྲེན་ས་མོས་ཚལ། །དགྲེ་བཅུའི་ཁིམས་བཟང་སྲེ་མ་གཡུར་དུ་ཟ། །འགོ་བའི་ཉྲེར་

འཚོའི་བཅུད་དུ་ལྲེགས་སྨིན་ཤོག །མྲེས་དབོན་གསུམ་གིས་སྲོལ་བཏོད་རྣམ་དག་

ཁིམས། །དགའ་བརྒྱའི་དཔལ་ལྡན་ལུགས་ཟུང་དབུ་རོག་བཙན། །བར་མཐོ་སྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཞིའི་དཔལ་ཡོན་གོང་དུ་འགན། །མི་མཐུན་རྐྲེན་ངན་ཅི་མཆིས་རྒྱང་བསྲིང་ཤོག 

།ཁིམས་འདིར་སྤོད་པའི་ཡིད་ཅན་མཆོག་དམན་ཀུན། །དཀར་ནག་རྒྱུ་འབས་མཆོག་

གསུམ་དཔང་གསོལ་ཏྲེ། །ཚུལ་བཞིན་བརོན་པའི་གནའ་བོའི ་རྒྱུན་བཟང་

རྣམས། །གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་དུས་ཀུན་ཁྱབ་གདལ་ཤོག །ལུགས་བརྒྱའི་ཆབ་སྲིད་

ཉིན་བྲེད་འབུམ་གི་འོད། །ཕས་རྒོལ་བདུད་སྲེའི་བསམ་སྦྱོར་མྲེ་ཏོག་མདས། །བདྲེ་

སྐིད་འཕོག་བྲེད་ཟུག་རྔུའི་སྒིབ་མུན་ཚོགས། །བསལ་དང་ལྷན་ཅིག་རོགས་ལྡན་

དཔལ་དར་ཤོག །ཡིད་འཕོག་སྐབས་གསུམ་བདག་པོའི་ཚངས་ཐིག་གིས། །རྣམ་

པར་དབྲེ་བའི་རང་བཞིན་འཇུག་ལྡོག་རྣམས། །ཀུན་རོབ་འཁྲུལ་རྒྱུས་ནམ་ཡང་མི་

བརི་བར། །རྣམ་པར་དཀར་བའི་དྲེ་འབས་མཐར་སོན་ཤོག །སོབས་ཀི་འཁོར་སྒྱུར་

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་གར། །ཤར་ཕོགས་ཙི་ནའི་རྲེ་བོ་རིམ་བོན་གི། །སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརན་

མཐའ་བཞི་ཤུགས་གནོན་གི། །ཐུགས་བཞྲེད་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་དྲེ་མཚུངས་

ཤོག །ལར་རྒྱའི་ཆབ་སྲིད་སོབས་འབོར་བཏུང་བའི་རྒྱུན། །ཡང་དག་ལས་ལམ་ཆུ་

བོ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །ས་ཡི་བདག་པོའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །གཟྲེངས་བསོད་

ལྷ་ཡི་ཁྲུས་རིང་རྒྱུན་དར་ཤོག །

མདུན་འཁོར་སྐབས་རོལ་བོན་འབངས་མཐའ་དག་ནི། །གཞན་ལ་འཚེ་སོགས་

ཆོས་མིན་བ་བ་སངས། །གཉྲེར་བསྐོས་ལས་རྣམས་བརོན་ལ་སྐོ་བ་མྲེད། །རྒྱལ་བའི་

འདོད་དགོངས་ཇི་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །མི་མཇྲེད་ཞིང་མགོན་བུ་རམ་ཤིང་པ་

ཡི། །ལུང་རོགས་བརྒྱད་ལྡན་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་དང་། འཇམ་དཔལ་སིང་པོའི་

མདོ་སགས་བསན་པའི་མཛོད། །རད་བྱུང་ཞིང་འདིར་རྒྱུན་བཟང་ཡར་རྒྱས་ཤོག 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

།ཕུན་ཚོགས་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག །སུམ་རྲེན་གོང་ཁྱྲེར་ས་ལ་འཕོས་འད་

བ། །རྒྱལ་བས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། །མི་ཉམས་བསན་འགོའི་

ཉྲེར་འཚོར་ཡུན་གནས་ཤོག །བསིལ་ལྡན་ལོངས་འདིའི་ཡ་གལ་མཐའ་དབུས་

ཀུན། །ཆྲེར་སིགས་ལྔ་བདོའི་རང་མདངས་ནད་མུག་དང་། །དུས་ཀི་འཁྲུག་རོད་

བསན་པའི་ཁུག་སོའི་གྲེགས། །ལོག་པའི་མཚན་མ་ཅི་མཆིས་ཉྲེར་ཞི་ཤོག །ཕི་ནང་

སྣོད་བཅུད་བརན་གཡཱུའི་དངོས་པོ་ཀུན། །འདིར་སྣང་ཆོས་བརྒྱད་འདུ་འཛིའི་སྐབས་

དང་བལ། །མཆོད་སྦྱིན་སྲེལ་སོགས་མཁོ་དགུའི་དགྲེ་བའི་ཚོགས། །ཆོས་འབོར་

བདྲེ་དགྲེ་སྒྲུབ་ལས་ཡོལ་མྲེད་ཤོག །མར་གྱུར་རིགས་དྲུག་འགོ་བར་གཏོགས་སོ་

ཅོག །སོན་བསགས་དགྲེ་མཐུས་ངན་འགོར་མི་འཁྱམས་པར། །འཁོར་བའི་བདྲེ་ལ་

མི་ཆགས་མཐར་ཐུག་སར། །བགོད་པའི་རྒྱས་འགྱུར་རིགས་ཀང་མྱུར་སད་ཤོག 

།ཐྲེག་ཆྲེན་ལམ་དུ་བགོད་པའི་འཇུག་སོ་མཆོག །བདག་པས་གཞན་གཅྲེས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་མཆོག་དང་། །རག་ཆད་མཐའ་བལ་ཡང་དག་ལྟ་བའི་གནད། །ཟུང་འབྲེལ་

ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་སྐལ་ལྡན་ཤོག །

རང་རྒྱུད་སྨིན་བྲེད་ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་དང་། །གཞན་རྒྱུད་སྨིན་བྲེད་བསྡུ་བཞིའི་

ཉམས་ལྲེན་སོགས། །རླབས་ཆྲེན་རྒྱལ་སྲས་སྤོད་ཀུན་མཐར་ཕིན་ཏྲེ། །སྐུ་བཞི་

འབས་ལྔའི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །པད་དཀར་འཆང་བའི་སྐྲེ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་

བདག །སོ་གསུམ་ཕི་ནང་ཉྲེར་འཚེས་མི་བརི་བར། །རྒྱལ་བསན་ཁྱབ་སྲེལ་སྲི་ཞུ་

ལྷུན་འགྲུབ་ཕིར། །ཚེ་སྲོག་མི་ཤིགས་རྡོ་རྲེ་ལྟར་བརན་ཤོག །ཆོས་སྲིད་འཛིན་སྲེལ་

ལྲེགས་བས་བགིད་སོའི་ཚོགས། །མི་ཉམས་བསན་འགོའི་ཉྲེར་འཚོར་ལྲེགས་སོན་



  229  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཏྲེ། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་བཟང་སྲེལ་པ་ལ། །རོགས་ལྡན་ས་སྐོང་དག་གི་

རྲེས་འགོར་ཤོག །སོ་གསུམ་བསླབ་པའི་གཞི་ལས་མི་འདའ་བར། །རྣམ་དག་ཐོས་

བསམ་སོམ་པས་རྒྱུད་ཕྱུག་ཅིང་། །མཁས་པའི་བ་བ་རྣམ་གསུམ་མཐར་ཕིན་

ཏྲེ། །དམ་པའི་མཛད་བཟང་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་ཟག་བཅས་ཕུང་

ལྔའི་གཡར་ཁང་ལུས། །རྣམ་ཤྲེས་ཁྱྲེ་འུ་འདི་སྣང་འགག་པའི་ཚེ། །བར་དོའི་འཁྲུལ་

སྣང་དུཿཁ་མི་མྱོང་ཞིང་། །འཕགས་མཆོག་ཁྱྲེད་ཀི་ཐུགས་རྲེས་ཉྲེར་བཟུང་ཤོག 

།དྲེའི་མཐུས་གྲུ་འཛིན་བདྲེ་ཆྲེན་ཞིང་མཆོག་ཏུ། །བགོད་ནས་འཕགས་མཆོག་འཁོར་

བཅས་ཞལ་མཐོང་ཞིང་། །གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་ཟབ་མོ་ལྲེགས་ཐོབ་

ནས། །སྲས་ཀི་ཐུ་བོའི་མཆོག་ཏུ་བདག་འགྱུར་ཤོག །སྐྲེ་ཞིང་སྐྲེ་བའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་

སུ་ཡང་། །སོན་བསགས་ལས་ངན་མ་རིག་གཞན་དབང་མཐུས། །མི་ཁོམ་ངན་

འགོའི་གནས་སུ་མི་ལྷུང་བར། །དལ་བརྒྱད་འབོར་བཅུའི་རྲེན་བཟང་རིམ་འཐོབ་ཤོག 

།སྐྲེས་མ་ཐག་ནས་ལྲེགས་སྦྱངས་བོ་ལྡན་ཞིང་། །མི་དགྲེའི་བཤྲེས་གཉྲེན་སིག་པའི་

གོགས་དང་བལ། །ལམ་སོན་ཐྲེག་མཆོག་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་གིས། །ནམ་ཡང་

མི་འབལ་མཆོད་པས་མཉྲེས་པར་ཤོག །

དྲེ་ཡིས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ་བའི་གདམས་པའི་ཚོགས། །བཀའ་བཞིན་ལྷུར་

ལྲེན་རྣམ་དག་ཆོས་ལ་འཇུག །ཆོས་མིན་བ་བས་ནམ་ཡང་མི་གཡྲེང་བར། །དལ་

འབོར་དོན་ལྡན་སྒྲུབ་པའི་སྣོད་ལྡན་ཤོག །སྲིད་འདིར་རྒྱབ་ཕོགས་ངྲེས་འབྱུང་ཚངས་

སྤོད་འཚོལ། །མཁན་སློབ་སྤན་སར་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་བཞིན། །བསླབས་པའི་

འཇུག་ལྡོག་ཇི་སྲིད་འཚོ་ཡི་བར། །བཅས་དང་ཉྲེས་པའི་ཕུང་པོས་དབྲེན་པར་ཤོག 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

།ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེའི་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་

པ། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལྲེན་དགྲེ་བའི་མཐུས། །རྒྱལ་བསན་ཕོགས་བརྒྱར་

སྲེལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཤོག །ཚད་ལྡན་བ་མའི་མན་ངག་དབང་བཞིའི་ཆུས། །བདག་

བོའི་དི་མ་རྣམ་བཞི་ཉྲེར་བཀྲུས་ལས། །མཚན་བཅས་མཚན་མྲེད་རིམ་གཉིས་མཐར་

ཕིན་ཏྲེ། །རྲེན་འདིར་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །གང་འདིར་བཞྲེངས་

སྒྲུབ་རྒྱུ་སྦྱོར་འབྲེལ་ཐོགས་ཀུན། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་སྨོན་དོན་ལྷུན་འགྲུབ་

ཅིང་། ངན་འགོའི་ལམ་བཀག་མགོན་ཁྱོད་དགྲེས་ཞིང་དྲེར། །སྐྲེས་ནས་གསུང་གི་

བདུད་རིས་རྒྱུད་ཚིམ་ཤོག །གྲུ་འཛིན་མགོན་དང་མི་གཉིས་སྐུ་མཆོག་འདི། །མཐོང་

ཐོས་དན་རྲེག་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་ཀུན། །བིན་རླབས་བདུད་རིའི་ཟིལ་དངར་སིང་

དབུས་སུ། །སིམ་སྲེ་ཚོགས་གཉིས་བདྲེ་དགྲེའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །བསླུ་མྲེད་རིན་ཆྲེན་

གསུམ་གི་བདྲེན་པ་དང་། །མགོན་ཁྱོད་སྨིན་རོགས་སྦྱངས་པའི་བིན་མཐུ་ཡིས། །ཇི་

ལྟར་སྨོན་པའི་བདྲེ་འབས་ཇི་སྲེད་པ། །ལྷུན་གྲུབ་དགྲེ་མཚན་བཀྲ་ཤིས་འབར་གྱུར་

ཅིག །

ཅྲེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྲེའི་རང་གཟུགས་བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པ་

རྣམས་ཀི་ལྷ་སྐལ་ཞིང་འདི་སྐོང་བར་ཇི་ལྟར་ཞལ་གིས་འཆྲེས་པའི་དོན་ལྟར། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སོ་ནས་འགོ་བ་རྣམས་

ཕན་བདྲེར་བཀོད་པ་དང་། འགོད་པར་མཛད་པའི་རྣམ་རོལ་རད་དུ་བྱུང་བའི་དགྲེ་

མཚན་ལ་བདག་བོའི་དད་བརྒྱ་ལྷག་པར་སྤོས་ཏྲེ། ཡི་དམ་གི་ལྷར་བཟུང་ཞིང་། 

མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདྲེབས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་དངོས་པོ་སྲེལ་བའི་རྲེན་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གངས་ཅན་གི་ལོངས་འདིར་སྐྲེ་ཞིང་སྐྲེ་བར་འགྱུར་བའི་འགོ་བ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་

རྣམས་ཀང་རྲེ་བཙུན་ཐུགས་རྲེའི་གཏྲེར་འདི་ཉིད་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདྲེབས་

པ་འདི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདྲེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་སོ་དམ་པར་

གྱུར་པས་ན། བསན་འགོ་ཀུན་ལ་གཅིག་ཏུ་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་གིས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏྲེ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་ཚན་ལོངས་འདིར་དབང་ཐང་ཁམས་དང་

མཐུན་པའི་མཛེས་བྲེད་ཆུ་མོ་ཡོས་ཀི་ལོར་ས་ཟླའི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཀུན་མཁྱྲེན་ཉི་

མའི་གཉྲེན་གི་བཅུ་གཉིས་མཛད་པའི་རྣམ་རོལ་གི་ནང་ཚན་དུས་ཆྲེན་གསུམ་

འཛོམ་ཉིན་འགོ་འཛུགས་ཀིས་རིན་ཆྲེན་གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་འཕགས་མཆོག་

ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརན་མཐོང་བ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཐོག་ཚད་མ་དབུ་རྒྱན་

སོགས་ནོར་འཛིན་ཟླ་བ་ལས་གྲུབ་པ་ལ་སྲིད་ནོར་རིན་ཆྲེན་དུ་མའི་ཕས་མཛེས་

ཤིང་ཕྱུག་པ་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་གིས་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ནང་བཞུགས་

སུ་རིང་བསྲྲེལ་རྣམ་བཞིས་ཕྱུར་པོར་གང་བ་བིན་རླབས་ཀི་གཟི་འོད་འབར་ཞིང་།

མིག་གི་བདུད་རི་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་འདི་ཉིད་གསར་བཞྲེངས་སྐབས་འཕགས་

མཆོག་ཁྱྲེད་ཀི་ཡོན་ཏན་རྲེས་སུ་དན་པའི་བསོད་པ་དང་། འདོད་བའི་དོན་ལ་སྨོན་

ཞིང་རང་གཞན་གི་དགྲེ་ར་རྣམས་བ་མྲེད་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱུར་བསོ་

པའི་སྨོན་ཚིག་ཐུགས་རྲེའི་འཇུག་པ་འདྲེན་པའི་སྐབས་གསུམ་བདག་པོའི་ཏམ་བུ་

རའི་རྒྱུད་མང་ཞྲེས་བ་བ་འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་འཛིན་པ་པད་དཀར་འཆང་

བའི་སྐྲེ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཤཱཀའི་དགྲེ་སློང་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་

མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྲེས་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལོའི་ས་ཟླའི་དུས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་མཉམ་མྲེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོའི་མཛད་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་གསུམ་བསན་པའི་དུས་ཆྲེན་ཉིན་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གི་ཉྲེ་

འདབས་ནོར་གིང་སྐྲེད་ཚལ་བདྲེ་སྐིད་ཀུན་དགའ་འཁྱིལ་བའི་ཕོ་བང་གི་གཟིམས་

ཆུང་འཆི་མྲེད་དགའ་ཚལ་དུ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་དགྲེ་བའི་སྨོན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་

དང་བཅས་སྦྱར་བ་དགྲེ་ལྲེགས་འཕྲེལ།

ཞྲེས་མཁས་རོངས་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་གི་ཡིད་དབང་ཅིག་ཅར་འཕོག་པར་ནུས་

པའི་བསོད་གསོལ་སྨོན་ལམ་གི་ལྲེགས་བཤད་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་

ཉིད་ཀང་ཐུགས་རོམ་མཛད་དྲེ་འགན་ཟླ་མྲེད་པའི་རྲེན་མཆོག་ལྷར་བཅས་སྐྲེ་རྒུའི་

བསོད་ནམས་ཀི་མཆོད་སོང་དམ་པར་གྲུབ་ཟིན་ཀང་། ག་གྱུའི་བོ་ཅན་འགའ་ཞིག་

གིས་རང་འདོད་དོགས་པའི་དི་མས་བསླད་པའི་གཟུ་ལུམ་གདོལ་གཏམ་གི་སྦུར་མ་

རླུང་བསྐུར་ལ་བརྲེན། གཟུངས་གཞུག་ལ་ཐུགས་དོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཤར་བ་

བསལ་སླད་གཟུངས་རིང་པ་རྣམས་ཕིར་ཞུས་ཏྲེ་དག་ཐྲེར་ཞིབ་ཏུ་མཛད་ཀང་། 

འབུལ་བ་པོའི་བོ་སྐོན་གིས་སགས་པའི་སྐོན་ལྷད་རིགས་ནི་ཕ་མོ་ཙམ་མ་ཐོན་ཅིང་། 

སླར་ཡང་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་དང་། ཆོག་གོགས་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་

བསྲེན་སོང་གངས་བཅད་དང་བཅས་ནས་གཟུངས་སྒྲུབ་ཀི་ཆོ་ག་སྨིན་རྒྱས་ཐོག 

རྒྱུད་དང་གདམས་པའི་ཕག་ལྲེན་དང་མཐུན་པར་གཟུངས་བསྐར་འབུལ་དང་། རབ་

ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་པས་ཡྲེ་

ཤྲེས་པ་དངོས་སུ་ཞུགས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ངོ་མཚར་བ་དུ་

མའང་ཀུན་གི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕག་མཆོད་གསོལ་བ་འདྲེབས་པ་མཐའ་དག་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་འདོད་པའི་

དངོས་གྲུབ་ཟད་མི་ཤྲེས་པར་འཇོ་བའི་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་གཏྲེར་ཆྲེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །

༦༤༽བོད་རྒྱ་དབིན་གསུམ་གི་ཞི་ཆིངས་འཇོག་ཆྲེད་མི་སྣ་ཆྲེད་གཏོང་དང་

འགར་གདན་འཕར་བཟོས་སོ་སྩལ། འཆར་ཅན་གནང་སོ་འཚེམས་མྲེད་ངོས་ལྷ་

ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྲེ་ལག་དང་བཅས་པར་དམིགས་བསལ་རབ་

གནས་བིན་འབྲེབས། བཱ་རིན་བ་མའི་ཞལ་ས་ནས་དབང་བཀའ་ལགས་ལུང་

སོགས་ཆྲེས་མང་བ་གསན། ༧རྲེ་ཉིད་ནས་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོའི་གསུང་ཆོས་

ཟབ་རྒྱས་གནང་བར་ལྲེགས་འབུལ་གི་བརན་གསོལ་རིམ་པ་བསར།

(༡༢༨ ཉ་༢། ༢༠༣ འ་༢) ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྲེ་གིང་དུ་རྒྱ་བོད་ཕི་

གསུམ་སླད་ཀི་འཇོག་བཟོའི་ཞི་ཆིངས་མཛད་པར་ཕྲེབས་མི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་འཛིན་

ནང་བོན་ཆྲེན་པོ་བཤད་སྒ་བ་དང་། ལས་རོགས་ཐའི་ཇི་ཁི་སྨོན་པ། སྣྲེ་མགོན་མཁན་

ཆུང་བསན་པ་དར་རྒྱས། རིམ་བཞིན་རར་མདོ། རིམ་ལྔ་ཁྱུང་རམ་གཞོན་པ། ཤོད་

མགོན་ཐུབ་བསན་ངག་དབང་། རྲེ་དྲུང་དགྲེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས། གཟིམས་འགག་ཤོད་

དྲུང་གཅིག ཕི་གིང་ཡིག་སྒྱུར་བསན་པ། རྒྱའི་ཡིག་སྒྱུར་གཅིག །འབས་འཐུས་སྤི་

སོ། སྲེར་འཐུས་བམས་སྨོན་པ། དགའ་འཐུས་བོ་བཟང་འཇམ་དབངས། འབས་སྨན་

སྦྱིན་པ། སྐུ་སྲུང་བརྒྱ་དཔོན་གཅིག །ལྡིང་དཔོན་བཞི། དམག་དཀྱུས་བཞི་བཅུ་ཐམ་

པ་བཅས་པར་ཐོན་ཕག་མཇལ་ཁའི་ཐོག །ཇ་གལ་བཀའ་འཚམས་དང་། རིམ་བཞི་

ཡན་ལ་བཞྲེས་སྤོ། ལས་ཁུངས་ནས་གོ་བབས་ཀི་ཐོན་རོངས་བཅས་དང་། བོན་ཆྲེན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྐང་པར་གཟིམས་ཆུང་ཐོན་མཇལ་དང་འབྲེལ་གང་ཅིའི་བཀའ་སློབ་ཞིབ་རྒྱས་དང་། 

དངོས་རོངས་སམས་མཐོ་བ་བཅས་སྩལ་ཞིང་། ཕི་ཉིན་ཕྲེབས་ཐོན་དངོས་གཞིར་

སྐིད་ཚལ་ཀླུ་སིངས་སུ་སྐུ་ཚབ་རྲེ་མགོན་གདོང་ཕག་མདུད་དང་། གསོལ་ཇ་དངུལ་

དམ་གང་། བཞྲེས་སྤོ་བདུན་བརྲེགས། རྲེ་སྐོར་ཛ་ཏཱའི་ཁོངས་ནས་གཅིག་དང་། 

མཁན་ཆྲེན་གཉིས། མཁན་ཆུང་གསུམ། ལས་ཚན་ལྔ། དྲུང་བིངས་བདུན་བཅས་

ནས་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་དར་རྲེ་འབུལ་བར་བསྐོད་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ། 

གཟིམས་ཆུང་དབུ་རྲེར་འཆར་ཅན་རྒྱ་ཅན་ལུགས་ཀི་བརྒྱ་ཚོགས་ཀང་དུས་ཐོག་

རང་དུ་སྨིན་འབུལ་བསྐངས།

(༡༢༨ བ་༣། ༢༠༤ འ་༥) དབུས་མདའ་ལས་འཕར་སྲེ་དགྲེ་སྲས། ལས་སྦྲྲེལ་རྲེ་

དྲུང་བོ་བཟང་འཇམ་དབངས་གཉིས་ནས་ཀོང་པོ་ཁུལ་བཀའ་འབྲེལ་དོན་གཅོད་དུ་

ཐོན་ཕག་ཞུས། ཟླ་བ་ལྔ་པར་བཀའ་ཚབ་བདྲེ་སྐིད་གིང་པར་བཀའ་བོན་ངོ་མ་བསྐོ་

བཞག་སྩལ་བའི་གསར་མཇལ་དང་། སྲེ་ར་བ་སྤིར་དམག་དོན་བས་རྲེས་བཟོས་

སོར་འདམ་བརྒྱ་ཤོག་བརྒྱད་ཀི་འགོ་འདོམས་སྤི་ཁྱབ་དང་། གྲེ་རྲེ་ལྷ་པ་སྦྱོར་

འཇགས། དགའ་ལྡན་བ་སྤིར་དམག་དོན་གཟིགས་བཟོས་མཚོ་སྣ་རོང་ཡ་གཅིག་ཁ་

འཛིན་གསོལ་རས་སྩལ།

(༡༢༩ ཉ་༤། ༢༠༥ འ་༩) བཀྲས་ལྷུན་ཡོངས་འཛིན་ལྷོ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་

ངག་དབང་ལ་དམིགས་བསལ་མཁན་སན་འབིང་ཁའི་གདན་ཐོབ་དང་། ཆིན་སྲེ་ཐྲེལ་

ཐུ་ཞྲེས་པའི་ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག ཐོན་གནང་གཟབ་པ་བཅས་དགྲེས་བཞིན་དུ་སྩལ། 

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་རྣམ་གྲྭའི་ཚོགས་དབུས་གསོ་སྦྱོང་དང་། ཕི་ཉིན་ཐོ་རྲེངས་དབར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཞལ་བཞྲེས་བསྐངས། ནོར་གིང་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་དུ་ཉིན་གཉིས་རིང་འཕགས་

མཆོག་ལག་ན་པདོའི་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་གི་གསུང་ཆོག་སྨིན་རྒྱས་བསྐངས།

(༡༢༩ བ་༡། ༢༠༦ ཐ་༢) བསིལ་ལོངས་ཞོ་སོན་གི་རྲེན་འབྱུང་དགའ་སོན་ཡན་

ལག་ཟློས་གར་རྲེད་འཇཱུའི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་ལའང་ཞྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མའི་ཉམས་ཀིས་

དགྲེས་དགུར་རོལ་པ་གནང་། ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་དག་ལྷ་འོད་ལྡན་

དཀར་པོའི་རྲེན་གཞི་གསར་པའི་ར་སོ་ལྲེགས་པར་དབྲེ་གནང་ཐོག སྒོན་དར་དང་

མཐུན་རས། ཚོགས་འཁོར་བཅས་རྒྱས་པར་བསར།

(༡༣༠ ཉ་༢། ༢༠༦ འ་༣) ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་བར་སྦྲགས་ཁང་གསར་འཛུགས་

དང་། ཐང་ར་ཕིར་བསྡུ་བྲེད་པར་རྲེ་དྲུང་བམས་པ་སན་གགས་བསྐོ་རོང་སྩལ། ཟླ་བ་

དགུ་པར་འཕྲུལ་བཟོའི་དགྲེ་རྒན་ཁ་ཆྲེ་ཨི་སི་མཱ་ལ་ལས་ཚན་གསོལ་རས་ཐོག 

བཀའ་བསྒྱུར་དང་། གསར་མཇལ་གནང་། རྲེ་ས་གསུམ་རྲེན་གཙོ་དངུལ་སྐུ་ཐུགས་

རྲེ་ཆྲེན་པོར་སླར་ཡང་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་རབ་གནས་རྒྱས་པ་

བཀའ་དིན་ཆྲེ། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་མགོན་དུའང་སར་

ཆགས་སུ་ཕྲེབས།

(༡༣༠ ཉ་༦། ༢༠༧ ཐ་༡༢) ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་སྐུ་བཅར་གསོལ་དཔོན་ཆྲེ་བ་

བམས་པ་དགྲེ་ལྲེགས་ནས་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེའི་གམ་བཅར་ཞབས་ཞུ་རྒྱུན་རིང་

ཁར། རྒྱ་སོག་དང་། འཕགས་ཡུལ་བཅས་པར་སྐུའི་གིབ་མ་ལྟར་འབལ་མྲེད་ཕི་

བཞིན་འབངས་ཏྲེ་སོ་གསུམ་གི་སྲི་ཞུ་ལྷུར་ལྲེན་བྱུང་བར་བརྲེན། ཐུགས་རྲེའི་

གཟིགས་པ་འཕར་སྩལ་གིས་གཟུགས་གཞིས་ནམ་འཕྲེར་བར་གསོལ་དཔོན་རང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཇགས་ཐོག དར་ཧན་གི་གོ་གནས་གསོལ་རས་སྩལ་ཏྲེ་ཐབ་རྲེན་སོན་ཡོད་ཁར། 

ལོ་རྲེ་དངུལ་ཕོགས་སྲང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རྲེ་དང་། རྲེ་གཟིམས་འགག་བོ་

བཟང་བསམ་གཏན་ནས་ཀང་ཕོགས་ཕྲེབས་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་མི་དམན་པ་བྱུང་

བའི་བཟོས་སྐོར་གཟིམས་འགག་རང་འཇགས་ཐོག །དར་རྒན་གི་གོ་གནས་སྩལ་ཏྲེ་

ཐབ་རྲེན་སོན་ཡོད་ཀི་སྲེང་དུ་ལོ་རྲེ་དངུལ་ཕོགས་སྲང་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་རྲེ་

ཞུས་འཐུས་དང་། གཟིམས་འགག་ཏུ་སོད་སྐབས་གདན་ཐོབ་སྲེང་ནས་སན་གོས་ཁ་

བརྒྱབས་འཐུས་བཅས་ཀི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༡༣༠ བ་༥། ༢༠༨ ཐ་༢) ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་བའི་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱད་

ཅུ་སྐོར་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་བཅས་སྩལ།

(༡༣༠ བ་༦། ༢༠༨ ཐ་༦) ཚེས་བཅུ་གསུམ་གཟའ་ཚེས་ཀི་སྦྱོར་བཟང་དགུང་དུ་

འཛོམ་པར་ཆིབས་རགས་ཀི་ཕྲེང་བ་རྒྱུ་སྐར་ས་ལ་བབས་པ་ལྟར་བསྒིགས་ཏྲེ་གྲུ་

འཛིན་ཕོ་བང་ཆྲེན་པོར་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་འགོད་པར་མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔ་

ཉིན་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་བ་གྲྭ་སྤི་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྲེ་གཟིམས་ཆུང་

ཉི་འོད་དུ་བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། སྤི་ཛ་གཉིས། གསོལ་གཟིམས་མཆོད་

གསུམ་སོགས་སྐུ་འཁོར་ནང་མ་ཁག །དགའ་ཆོས་འདུས་དམངས་བཅས་པར་གྲུབ་

རྒྱལ་ལུགས་ཀི་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་བཀའ་དིན་གི་བགོ་སྐལ་དུ་སྩལ།

(༡༣༡ ཉ་༤། ༢༠༨ འ་༤) ལྔ་མཆོད་ཆྲེན་མོར་སྐུའི་དྲུང་ན་སྤོད་པ་མཆོག་དམན་

བར་གསུམ་ལ་དགུན་མཇལ་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བཅས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། 

དྲེ་ཉིན་འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་དང་། བོས་བསླངས་ལྷ་ཁང་། གསྲེར་སོང་ཁང་སོགས་སུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རིམ་བཞིན་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་ས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ནས་གིང་མྲེར་བིན་

རླབས་ཐུགས་ཞིབ་ཡུན་མི་ཐུང་བ་བསྐངས།

(༡༣༡ བ་༡། ༢༠༩ ཐ་༦) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ (༡༣༡ བ་༣། ༢༠༩ ཐ་༡༡) ཚེས་

ཉྲེར་གསུམ་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་དགུ་བར་སྐུ་བཅད་རྒྱ་དམ་པོར་

བཞུགས་ནས་ཡི་དམ་ལྷའི་ལགས་བཟླས་ལ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད།

(༡༣༢ ཉ་༤། ༢༡༠ ཐ་༨) དགུང་གངས་སོ་དགུར་ཕྲེབས་པ་ཤིང་སག་གནམ་

ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་འཛུམ་པའི་ཐོག་མར་མཚན་གཟིམས་ཁང་དང་། ཕོ་བང་རྲེ་

མོར་མ་གཅིག་འདོད་ཁམས་གཙོ་མོའི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བྲེད་གཏོར་སྐོང་མངའ་

གསོལ་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་སྲེ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པའི་དགྲེས་

སོན་ཆྲེན་མོ་ཉིན་གཉིས། ཚེས་གསུམ་བརག་དིལ། སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་སྲེ་དཔོན་

རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད་སྤན་འདྲེན། སྨོན་ལམ་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་འབོར་ཕག་བཀའ་

བསྒྱུར་སོགས་སར་སྲོལ་ལས་ཀང་གོང་རྒྱས་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐངས། ཆོ་འཕྲུལ་དུས་

ཆྲེན་རིང་གདན་ས་གསུམ་དང་། གཞིས་དགོན་ཁག་སོགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་ལ་རབ་བྱུང་དང་། བཞི་བརྒྱ་དྲུག་ལ་བསླབ་གཞི་ཡོངས་རོགས་ཀི་

སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བགོ་སྐལ་དུ་སྩལ། འབས་སག་བག་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། རྒྱུད་སོད་

མཁན་ཟུར། སྲེར་སྨད་ཕ་བོང་ཁའི་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ནས་གཞུང་སའི་བཀའ་འབྲེལ་

བསན་འགོའི་བདྲེ་ཐབས་སུ་ཆྲེད་དམིགས་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྲེ་ཆ་ཚང་རྲེའི་ལུང་

རྒྱུན་དག་པར་སྲེལ་ཟིན་པའི་དད་མཇལ་ལ་རྲེན་གསོལ་རྲེ་འབུལ་བར་ཕག་དབང་ཇ་

གལ་དང་། བཀའ་མཆིད་ལྲེགས་སྐྲེས་སོགས་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་སྩལ། ཆོལ་ཁ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསུམ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་རི་ཀླུང་སྐམ་གཤྲེར་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་

ཆྲེ་ཕར་མི་བསྲུན་སྐྲེ་བོའི་གནོད་འཚེ་མི་འབྱུང་ཕིར་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱའི་ཁིམས་འདོམས་

དམ་བསྒགས་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་ཆྲེད་སྩལ་བཞིན་སྐུ་བཅར་སྤི་

ཁྱབ་མཁན་པོ་དང་། སྲེ་དྲུང་གསུམ་ནས་རྒྱ་ཁྱབ་རོང་གཞིས་ཁག་ལ་སྲེལ་རྒྱུའི་ར་

ཚིག་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འཕལ་དུ་བིས་འབུལ་སྤན་ཞུ་བསར་བར་ཐུགས་ཞིབ་ཐོག པད་

རག་རང་མདངས་འཛིན་པའི་ཕག་རྒྱའི་རྲེ་ཁཱ་སྨིན་སྩལ་དང་འབྲེལ་གངྒཱའི་རྡུལ་སྲེད་

ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་བྲེ་བ་ཁག་ཁིག་གངས་ལས་འདས་པར་མི་འཇིགས་སྐབས་ཀི་

སྦྱིན་པ་ཡང་དག་པར་སྩལ།

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་ས་གསུམ་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་མཛད་སོ་གྲུབ་རྲེས་བཱ་རིན་བ་

མ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྲེན་མཆོག་སྤིའི་སྤན་སར་ཆོ་

འཕྲུལ་མཆོད་པའི་རྲེན་འབྱུང་སརྒར་ཁི་ཕག་བཅུའི་གངས་དང་ལྡན་པའི་མཆོད་པའི་

སྤིན་ཕུང་ཚར་དུ་དངར་བ་འབུལ་གཤོམ་མཛད་པའི་དགྲེ་བསོའི་མཚམས་སྦྱོར་དུ་

༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཕྲེབས་དགོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་

སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ངོས། རླབས་པོ་ཆྲེའི་ཐུགས་བསྐྲེད་རྣམ་པར་དག་པས་བསན་འགོ་

སྤི་དང་། རྒྱུ་སྦྱོར་བ་མ་གང་ལ་གནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་དགྲེ་ལྲེགས་

ཀི་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་ཆྲེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་འབྱུང་བའི་ཐུགས་སྨོན་ཤུགས་དག་རྲེ་

གཅིག་ཏུ་བསྐངས་ནས་སླར་ཡང་རྲེར་ཕྲེབས།

(༡༣༣ ཉ་༤། ༢༡༡ འ་༢) ཕོགས་འདུས་ཀི་སྐྲེ་བོ་གངས་ལས་བརྒལ་བས་རང་

སོབས་དང་སྦྱར་བའི་མཆོད་རས་ཐོགས་ཏྲེ་ཞལ་དཀིལ་ལྟ་མཇལ་ལ་རིམ་བཞིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྷགས་པ་སོ་སོའི་རྲེ་བའི་ཡོལ་གོ་ཡོངས་སུ་འགྲེངས་པའི་བིན་རླབས་ཀི་བདུད་རི་

ཡང་དང་ཡང་དུ་འགྲེད་པར་མཛད། རོག་ལྕོག་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་ཁ་འབྲུག་ཏུ་བཀའ་

འགྱུར་གི་བཀག་ལུང་སྲེལ་བའི་དད་མཇལ་ཞུས།

(༡༣༣ ཉ་༦། ༢༡༢ ཐ་༥) ཟླ་བ་གཉིས་པར་རྲེ་ཕོ་བང་གི་མཆོད་ཁང་སྲེང་ཤོད་

བར་གསུམ་ལ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་ཞིབ་རྒྱས་དང་། ཚེས་ལྔ་ཉིན་ནོར་གིང་

བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༡༣༣ བ་༡། ༢༡༢ ཐ་༡༠) ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་ཞལ་མངོན་

པར་བསྒྱུར་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་དང་། རྲེ་རུ་རིང་པ་བཅས་པར་གནས་

གཟིགས་ཞིབ་ལྷོད་བསྐངས་རྲེས་འབས་སྤུངས་བ་མ་ལས་སྣྲེར་ཆོས་རའི་མཇལ་ཁ་

གནང་། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་ས་གསུམ་གི་རབ་རིབ་སྲེལ་བའི་སྒོན་མྲེ་གཅིག་པུ་

ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་གཙོས་འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལའི་རྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀི་

གིབ་དང་མི་གཙང་བ་མཐའ་དག་སྲེལ་ཞིང་། བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་ས་སོར་ཆུད་

ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བཀོད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀི་བར་དྲེ་སྲིད་དུ་མཐོང་གོལ་གི་

མཐུ་སོབས་གཟི་བིན་མ་ཉམས་པར་སྐྲེ་འགོའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་བརན་པར་

བཞུགས་པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མའི་ཆྲེད་དུ་དཀིལ་འཁོར་མཐིལ་གི་འཁོར་སར་སྣ་

ལྔའི་མཆོད་པ་དང་། ཁྲུས་ཆས་སོགས་འོས་པའི་ཡོ་བད་མཐའ་དག་བསྒིགས་བཀོད་

ཐོག །འདི་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་༧གོང་ས་ཁྱབ་བདག་ཆྲེན་པོ་ནས་རྡོར་

སློབ་མཛད་ཅིང་། ཆོག་རོགས་དགའ་ལྡན་ཁི་འཛིན་ཚེ་གིང་ཤ་ཅིན་ཏྲེལ་གྲེག་ཆྲེ་

དང་། ཤར་བང་གི་ཆོས་རྲེ་རྣམ་གཉིས། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་ངག་དབང་བསན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཛིན་རྒྱ་མཚོ། རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔོན་ལས་ཟུར། དབུ་མཛད། བིངས་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་

བཅས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཅིག་

སྒྲུབ་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྲེ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་

འབྲེབས་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་གི་སོ་ནས་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་མཐའ་དག་ཡྲེ་ཤྲེས་

ཀི་འཁོར་ལོ་དངོས་དང་གཉིས་སུ་མྲེད་པར་བསྐྲུན་པའི་གསུང་ཆོག་རྣམ་པར་དག་པ་

བཀའ་དིན་གི་ཁུར་དུ་བཞྲེས་སོ། །ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་ལྷག་གནས་ཀི་མཛད་སོ་གྲུབ་

སྲེ་ལྷ་ལྡན་ནས་རྲེ་ཕོ་བང་དང་། དྲེ་ནས་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༡༣༤ ཉ་༤། ༢༡༣ འ་༡༡) རྲེ་ཤོད་སྐུ་ཚབ་དང་། ཚོགས་མཆོད་སྤི་ཁྱབ་བཞི། 

རམ་ལྲེན་སྲེར་སྐ་གཉིས། འབོ་ཁ་བ་གཉྲེར་ནང་བཅས་པར་ཚོགས་བཞུགས་དགྲེ་

འདུན་གི་ཚྭ་གའི་རམ་པ་ངོ་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་སྩལ། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་

ཉིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་དང་བཅས་བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་

ནས་རྒྱུད་སྨད་དང་གསང་སགས་བང་ཆུབ་གིང་པའི་གཏོར་རྒྱག་གླུད་རོང་སོགས་

ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་རྲེར་ཕིར་ཕྲེབས་ཐོག ཕི་ཉིན་ས་གསུམ་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཆྲེན་

མོར་གཟིགས་པ་ལྲེགས་པར་གཡོས་ཤིང་། ཞར་ལ་ས་བཅུད་བུམ་པར་ཕག་ནས་

ཀང་སྩལ་ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཕྲེབས། ཉི་འོད་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་གཞིའི་ཆོ་ག་ཡང་དག་པར་

བསྐངས།

(༡༣༤ བ་༣། ༢༡༤ ཐ་༤) ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དང་། 

བརྒྱད་གཏོར་མཛད་ཆྲེན། དུས་འཁོར་མཆོད་གར་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་

ཚོགས་མགོན་སོགས་སར་ལྟར་བསྐངས།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༡༣༤ བ་༡། ༢༡༣ འ་༣) བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བཞི་

བཅུ་ཞྲེ་བརྒྱད་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ།

(༡༣༤ བ་༥། ༢༡༤ ཐ་༡༡) ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ནས་བཟུང་ཉིན་ཤས་རིང་མཁས་

དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེའི་དྲུང་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་ར་

དང་། བ་རི་བརྒྱ་ར། སྣར་ཐར་བརྒྱ་ར་བཅས་ཀི་རྲེས་ནང་གསན་བཞྲེས་ཐོག གཏང་

རག་སྐུ་ཡོན་ཡང་ག་ནོམ་པ་སོབ་པར་མཛད། འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱ་

ཕིབས་དང་། མདའ་ཡབ་སོགས་ལ་ཆུ་བི་དམག་ཟིང་སྐབས་བསན་དག་རྒྱ་ངན་ནས་

མྲེའི་འཕྲུལ་འཁོར་གངས་མྲེད་འཕངས་པས་བུག་རྡོལ་དང་། རྡིབ་ཞོམ་གི་སྐོན་གྱུར་

ཇི་སྲེད་ཅིག་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་བཟོ་བསྐྲུན་གིས་ལྲེགས་པར་བསོས་ཐོག གསྲེར་རི་

བསྐར་གཏོང་དང་། མདངས་འདོན། བི་དོར་སོགས་ཀིས་ས་སོར་ཡང་དག་པར་ཆུད་

པའི་བཀའ་དིན་མཛད།

(༡༣༥ ཉ་༥། ༢༡༥ ཐ་༧) ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ས་དབང་ལྷན་རྒྱས་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བཀའ་ཤག་ཏུ་

༧གོང་ས་མཆོག་དང་གསུང་ཞབས་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་སློབ་ཟུར། དབུ་མཛད་

ཐྲེ་བའི་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ནས་བ་མཆོད་ཚོགས་འཁོར་ཁི་ཚར་དང་། ཆོས་རྒྱལ་

གི་བསྐང་བཤགས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲུག་ཅུ་མ་སོང་ཚར་བཅས་ཉིན་བཞིའི་རིང་སྨིན་

རྒྱས་སུ་སྒྲུབ་པར་མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་ཚོགས་དབར་དུ་དགྲེ་ཚུལ་སུམ་ཅུ་སོ་

བརྒྱད་དང་། བསྲེན་རོགས་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་གནང་།

(༡༣༥ བ་༥། ༢༡༥ འ་༢) ཁུ་རལ་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་རྲེ་དྲུང་ངག་དབང་སྐལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཟང་དང་། ཤོད་ཕག་ནང་འཇིགས་མྲེད་ཚེ་དབང་། འབི་གསྲེར་རྲེ་ཕག་ནང་བམས་

པ་བསན་འཛིན་གསུམ་ནས་ཐོན་ཕག་ཞུས།

(༡༣༥ བ་༦། ༣༡༦ ཐ་༤) ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་ཚེ་གིང་ཤ་ཅིན་ཏྲེལ་གྲེག་ཆྲེ་

དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་འཕོས་ཚབ་གསར་པ་བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་མཁྱྲེན་རབ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་དང་། བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་གསར་པ་བམས་པ་ཆོས་གགས་གཉིས་སུ་ངྲེས་པ་སོ་སོ་

ནས་བཀའ་བསྒྱུར་མཇལ་དར་དང་། རྲེན་གསུམ་འདྲེགས་འབུལ་ཞུས། ཚེས་བཅུ་

དྲུག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་བར་ཉིན་གསུམ་རིང་གཟིམས་ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་འཕྲེལ་ཁང་

བཟང་དུ་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། གསུང་ཞབས་ཆོག་གྲྭ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ནས་

བསན་འགོའི་བདྲེ་ཐབས་ཆྲེད་མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་གངས་གསོག་གི་གསུང་ཆོག་

གནད་སྨིན་བསྐངས། རྒྱུད་སོད་བ་མ་དབུ་མཛད་ཤར་སྤྲུལ་ནས་བག་ཡྲེར་པར་

བཀའ་འགྱུར་གི་ལུང་སྲེལ་ཟིན་པའི་དད་མཇལ།

(༡༣༦ ཉ་༥། ༢༡༦ འ་༤) དམག་སྤི་ཆྲེ་བ་ཚ་རོང་ལ་ཞབས་པད་དང་། ཟུར་ཁང་

སྲས་གཞོན་པ་པད་དབང་ཆྲེན་ལ་བཀའ་དྲུང་ཐོག་རིམ་བཞིའི་གོ་གནས་གསོལ་

རས།

(༡༣༦ བ་༢། ༢༡༧ ཐ་༦) ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་སྲེར་འབས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ།

བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ས་ནས་བུ་སོན་

གསུང་འབུམ་གི་ལགས་ལུང་གསན་བཞྲེས་མཛད་ཚུལ་ས་བཅད་བཅུ་པར་གསལ་

བ་ལྟར་དང་། སྐབས་འདིར་སག་ཕུ་བོ་བཟང་བསན་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་འབུམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དང་། ཞོགས་དོན་ཡོད་མཁས་གྲུབ་ཀི་གསུང་འབུམ། རྲེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་

དང་། མགུར་འབུམ། བཀའ་གདམས་ཕ་ཆོས། བུ་ཆོས། མདོ་སྡུད་པ། བསྲེན་ཆྲེན་

སྐོར་ཕོགས་བསྒིགས་ཐྲེམ་སྐས་བཅོ་བརྒྱད། སྒ་མི་སན་གི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མྲེད་དཔལ་

སྲེར་དང་། འཆི་མྲེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་། རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་ཕི་

ནང་། ས་སྐའི་གསྲེར་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ལས་མཁའ་སྤོད་སྐོར་གསུམ། དམར་ཆྲེན་

སྐོར་གསུམ། དམར་ཆུང་སྐོར་གསུམ་སོགས་ཀི་བྲེའུ་བུམ་ཆ་ཚང་། ཁོ་ཕུ་བརྒྱ་ར། 

མན་ངག་བྲེའུ་བུམ། སྦྱོར་ཆོས། ལྟ་ཁིད་ལྟ་ངན་མུན་སྲེལ། མཎལ་ཆིག་བརྒྱུད། ཡང་

གསང་གི་བ་མའི་རྣལ་འབོར། དགྲེ་ར་བསོ་ཚུལ། བོ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོའི་ཞལ་

ཤྲེས་བཅས་དཀའ་ཆྲེན་བང་ཆུབ་རིན་ཆྲེན་གིས་མཛད་པ། འཇིགས་བྲེད་བསྲེན་

ཆྲེན་སྐོར་བཅས་ཀི་ལགས་ལུང་དང་། མན་ངག་བྲེའུ་བུམ་ལྷ་བཅུ་དགུའི་རྲེས་གནང་

སོགས་གསན།

བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་གསོལ་འདྲེབས་ནན་ཏན་མཛད་པའི་དོན་བཞིན། 

ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་ཤར་ཕོགས་ན་གཤོངས་སུ་དབུ་གུར་དང་། 

བཞུགས་ཁི། སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་མང་པོའི་སྐུ་ཐང་། མཆོད་སྤིན་ཚར་དུ་དངར་

བ་བཅས་བཤམས་ཏྲེ་ཆུ་སོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིའི་དུས་ཆྲེན་ནས་བཟུང་ཉིན་བཅུ་

ཕག་གཅིག་རིང་གདན་ས་གསུམ་གི་བ་སྤྲུལ་ཆྲེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། སློབ་དཔོན་

གདན་ཟུར། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་བརྒྱ་ཕག་དུ་མ། ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་སོགས་སྲེར་སྐ་

མཆོག་དམན་ཕྲེད་ཉིས་སོང་ཙམ་འདུས་པ་ལ།

(༡༣༧ ཉ་༦། ༢༡༨ འ་༡༠) དུས་གསུམ་གི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་པོ་ཆྲེ། འདྲེན་པ་མཉམ་མྲེད་ཟས་གཙང་གི་སྲས་པོས་

ལྲེགས་པར་བཀའ་སྩལ་བའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སོང་གི་གནད་འགག་མ་

ལུས་པ་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དགོངས་པའི་དོན་རང་དབང་དུ་བཀྲལ་བ་དྲེ་

དག་གི་རྲེས་སུ་འབང་བའི་པཎིཏ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་

དཔལ་ལྷ་གཅིག་དིའ་པཾ་ཀ་རས་མན་ངག་ཉམས་ལྲེན་གི་ཚུལ་དུ་དིལ་ནས་ཐྲེག་པ་

མཆོག་གི་བསན་པའི་སྒོན་མྲེ་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་གསལ་བར་མཛད་

པ་ལས། སླར་ཡང་སིགས་ལྔའི་དུས་ཀི་རྒུད་པས་མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་

པའི་དི་མས་སགས་པ་རྣམས་སྲེལ་བའི་སླད་དུ་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་གཉིས་པ་ལྟར་འཇམ་

དབངས་མིའི་སྲིད་པའི་གར་མཁན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོས་སྐལ་ལྡན་

ཐར་འདོད་ཀུན་གི་སྤི་ནོར་དུ་སོན་མྲེད་ལྲེགས་པར་བསྐྲུན་པའི་བསན་བཅོས་རིན་པོ་

ཆྲེ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྲེན་མོ་ཞྲེས་བ་བ་ལྷ་དང་མིས་ཕག་བ་བའི་གནས། རི་

མོར་བ་བའི་གནས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་དང་། ཁམས་དང་། དབང་

པོའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་། སྲེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་དང་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དགྲེ་བའི་ཤིང་ར། མྱ་ངན་ལས་འདས་

པའི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་འགོ་བ་རྣམས་འདྲེན་པའི་ཁྱུ་མཆོག གཞུང་ལུགས་སོང་གི་སིང་

པོའི་ཉིང་ཁུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དྲེ་ཉིད་ཀི་ཟབ་བཤད་ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་

བརྒྱན་པ་ལྲེགས་པར་གནང་བས་དཔོད་ལྡན་མཁས་པ་མཐའ་དག་ལ་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཀི་དཀའ་བའི་གནས་དཔོད་པའི་སོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་རྲེད་པའི་དགའ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སོན་མྱོང་ཞིང་། ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་

རྣམས་ལའང་རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའི་ལམ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བའི་སྐལ་བཟང་རད་དུ་

བྱུང་བ་ཐོབ་པ་དང་། རྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ལྲེགས་བཤད་ཀུན་གི་ཡང་རྲེ་འདི་

ཉིད་ཀི་སྲོག་མཐུད་པས་རྲེའི་བསན་པ་ལ་བ་བ་རླབས་པོ་ཆྲེའི་ཕག་རིས་ཀང་བསྐྲུན་

པ་ཡིན་ནོ། །

དྲེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བསྐོར་གྲུབ་པའི་རྲེས་ཐོགས་སུ་

བཱ་རིན་བ་མ་གང་ནས་རྒྱུ་སྦྱར་ཏྲེ་བ་མཆོད་ཚོགས་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་བརན་

བཞུགས་དང་། གཏང་རག་ལྲེགས་སོའི་བརྡ་འཇལ་གི་དངོས་པོ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་

སྤན་ལམ་དུ་བསབས་པ་ཆོས་ཀི་ཆྲེ་བ་འབྱུང་ཕིར་ཞྲེན་མྲེད་དུ་བདག་གིར་བཞྲེས་

ཐོག །ཆོས་ཞུར་ཡོད་པ་དང་། གོ་བུར་དུ་ལྷགས་པ་སོགས་ཀི་སྐྲེ་བོ་ཕྲེད་བདུན་སོང་

ཙམ་ལ་མཇལ་ཕག་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བ་ན་མྲེད་པ་སྩལ།

༦༥༽རྲེ་ཕོ་བང་དུ་དབར་ཞལ་བཞྲེས་དང་བག་ཡྲེར་པར་གནས་གཟིགས་མཆོད་

འབུལ་དུ་ཕྲེབས། ཁི་ཟུར་ཞལ་ས་ནས་ལྷ་མོའི་ཆོས་སྐོར་གི་ལུང་རྒྱུན་རྒྱ་ཆྲེར་

གསན། བོད་རྒྱ་ཆིངས་དོན་ལྲེགས་གྲུབ་ལ་གཟིགས་གསོལ་དང་ལས་གནས་

འཕོ་འགྱུར་རྲེ་བཀའ་བསྒྱུར། ངོ་བོ་སིང་རྲེ་ངང་ཟུར་ཙམ་གཡོ་བ་མྲེད་པར་འདི་

ཕི་དགྲེ་བའི་ཁིམས་ཁ་བཙན་བརིད་ཆྲེ་བ་སྩལ། གསང་ཕུ་དང་རྭ་སྒྲེང་དུ་ཆྲེད་

ཕྲེབས་ཀིས་འགོ་རྣམས་བདྲེ་འགོའི་ལམ་ལ་བཀོད་དྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཆར་འཕར་

གི་འཕིན་ལས་ཁག་བསྐངས།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེ་ནས་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་དབར་གནས་ཀི་ཚུལ་ཤིང་འབུལ་བཞྲེས་ཐོག 

།ཞལ་བཞྲེས་དངོས་གཞི་བཅས་རིམ་བཞིན་མཛད།

(༡༣༨ བ་༣། ༢༢༠ འ་༩) ཚེས་བཅུའི་དུས་སོན་དང་ཆབས་ཅིག་སྐུ་འཁོར་

ཧགས་བསྡུས་གནས་ཆྲེན་ཡྲེར་པར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག མཆོད་ཁང་གོང་འོག་ཚང་

མར་མཆོད་སྤིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འབུལ་བཤམས་དང་། ཚོགས་ཡོངས་ལ་

མང་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་ཉིན་འཁྱོངས། ཕག་འགྲེད་རིན་གཉིས་འཁོར་ལོ་བཞི་རྲེ། 

ཟླ་བ་ཕུག་ཏུ་སོང་ཚོགས་ཀི་གསུང་ཆོག་མཛད་ཅིང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆྲེར་རྒྱ་གསྲེར་

རྒྱུ་རིང་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་བྲེར་དང་། སྐུ་པང་འཛར་ལྡན། བམས་ཆྲེན་ལ་རྒྱན་བཞིའི་

ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། བམས་ཁང་དང་། གྲྭ་ཁང་སོ་སོར་མཆོད་རས་ཀ་འཕན་ཆ་

འགིགས། ཚོགས་ཡོངས་ལ་རང་རྒྱུད་བསྐུལ་འདྲེབས་དད་པའི་ལོན་ཤིང་གི་བཤད་

ལུང་བཅས་ཆོས་དང་། ཟང་ཟིང་གི་བཀའ་དིན་ལྷུག་པར་སྩལ། ལྷ་རི་སིང་པོའི་

མགུལ་དུའང་དག་ལྷའི་གསོལ་མཆོད་ལྷ་བསངས་དང་འབྲེལ་བསན་འགོའི་དགྲེ་

ལྲེགས་འཕྲེལ་བའི་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆྲེར་བསྐངས། མར་ལམ་སར་པ་རི་ཁོད་དུ་

ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་དང་། མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་

བཀུར་སྩལ་ཏྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕིར་ཕྲེབས། བདུན་པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་དགག་དབྲེ་དང་། 

འབས་སྲེར་གཉིས་ཀི་དགྲེ་འདུན་ཚོགས་པར་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ། ཆབ་ཞུགས་

སྤོ་ཆྲེན་སོགས་སར་སྲོལ་ལྟར་དང་།

(༡༣༩ ཉ་༢། ༢༢༡ ཐ་༧) ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་ཉི་ཤུ་

ར་གཉིས་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན། ཟླ་བ་དགུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པར་ཁི་ཟུར་རྡོ་རྲེ་འཆང་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་ནས་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་མོའི་ཆོས་སྐོར་གི་ལུང་རྒྱུན་གསན་པ་ནི། ར་ཚག་བསན་པའི་མགོན་པོའི་

གསུང་ལྷ་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་ལོ་རྒྱུས། ལྕང་ལུང་གི་ལྷ་མོའི་རྲེས་ཆོག ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་

དག་སྣང་འཁོར་ལོའི་རྒྱ་ཅན། རྒྱུད་མྲེ་ལྕྲེ་འབར་བ། ལྷ་མོ་ནག་མོའི་གཟུངས། དྲེའི་

བསོད་པ། ལྷ་མོའི་མཚན་བརྒྱ་ར། མ་མོའི་སྤི་རྒྱུད། ལྷོ་བག་གྲུབ་ཆྲེན་གི་གསུང་ལྷ་

མོའི་ལས་བང་དཔག་བསམ་ལོན་ཤིང་། མ་མོའི་བསྐང་འཕིན་བིན་འབྲེབས་སྤན་

འདྲེན། ལྷ་མོའི་དྲེང་མའི་སོས་སྐོང་། མ་མོ་སྤི་བསྐུལ། ལྕང་ལུང་གི་གསུང་ལྷ་མོའི་བ་

མའི་རྣལ་འབོར། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་བྲེའུ་བུམ། པཎ་ཆྲེན་

ཆོས་རྒྱན་གསུང་ལྷ་མོའི་གདབ་ལས། ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་ལས་བཞི་ལྷ་མོའི་ར་

བའི་ཡི་གྲེ། དྲེའི་མངོན་རོགས། དྲེའི་རིག་གཏད། གསང་སྒྲུབ་ཀི་མངོན་རོགས་སྲོག་

དབང་། ལས་བཞིའི་འཁོར་རྣམས་ཀི་གཏོར་མའི་མན་ངག འཁོར་ལོའི་མན་ངག 

ལས་སྦྱོར་གི་ཡི་གྲེ། ཡང་གསང་དག་མོའི་མནན་གཏད་ཟོར་བཅས། ལས་བཞི་གཙོ་

འཁོར་རྣམས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཡིག་ཆུང་། ལས་བཞི་འཁོར་ལོའི་ལས་སྦྱོར་གི་གསལ་

བྲེད། ཡང་གསང་དག་མོའི་མནན་གཏད་ཟོར་གི་གསལ་བྲེད། འཕིན་ལས་རྣམ་

བཞིའི་ལས་སྦྱོར་དམིགས་པའི་གསལ་བྲེད། ལས་བཞི་ལྷ་མོའི་འཁོར་ལོའི་རབ་

གནས། ལས་བཞི་འཁོར་ལོའི་ཡིག་ཆུང་དང་ལས་སྦྱོར། རྒྱ་ཅན་ལྷ་མོའི་སགས་

བང་། འཇམ་དབངས་རལ་གིས་མཛད་པ་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་པའི་བརག་པ། དཔལ་ལྡན་ཡྲེ་

ཤྲེས་ཀི་གསུང་བསྲེན་ཡིག་མྱུར་འགྲུབ། དམ་ཚིག་གསལ་བྲེད། རྲེན་རས་བཅའ་

ཐབས་ཁག་མཚོ་འཁྱིལ་བ། ལས་ཚོགས་ཀུན་བཟང་ནམ་མཁའི་འཕྲུལ་མཛོད། ལས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བྲེད་བཅུ་དྲུག །རྒྱུ་དུས་ཀི་མན་ངག །གསང་བའི་མྱུར་ལམ་ཕོ་ཉའི་ཐུག །གནད་

འབྲེབས་སོག་ཆོག །གཏོར་བཟློག་གི་ཟིན་བིས། དྲེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཆོག་རྒྱས་

པ། ལྷ་མོར་བརྲེན་པའི་ལས་བཞིའི་སྒྲུབ་རིམ། ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་ལྷ་མོའི་མདོས་

འཕིན་ལྷན་ཐབས་དང་། ངག་འདོན། བསྐང་བཟློག་ཐོ་ཡིག གཏོར་ཆོག་ཡོངས་འདུའི་

སྲེ་མ། མ་མོའི་འཁྲུག་སྐོང་། བམ་སྐོང་ཉྲེས་པ་ཀུན་སྲེལ། མྲེ་མཆོད་མི་མཐུན་ཀུན་

འཇོམས། གཡུང་མགོན་རྡོ་རྲེའི་འཁྲུག་སྐོང་བསྡུས་པ། གུང་ཐང་གསུང་ལྷ་མོའི་

བསྲེན་སྒྲུབ་མན་ངག །གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ། ལྕང་ལུང་གསུང་ལྷ་མོའི་གཏོར་ཆོག 

།བསྲེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་རྣམ་གཞག །བསྲེན་ཡིག །ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲྲེག །འཇམ་

པོ་གསུམ་གི་གཏོར་སྒྲུབ། གཏོར་མའི་མན་ངག གོ་བུར་ལས་བཅོལ། འཕིན་བཅོལ། 

རྲེན་འཛུགས་ལག་ལྲེན། བཀའ་བསོ། ཤོ་སྒྲུབ། བུམ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ། མཛད་བང་མི་

གསལ་བའི་སྐྲེ་བ་ངོས་འཛིན། ཚེ་ཚད་དང་། བར་ཆད་ཆྲེ་ཆུང་། འཆི་རྐྲེན་དང་བར་

དོ། སྐྲེ་གནས་བཅས་བཟང་ངན་བརག་ཐབས། བསམ་གྲུབ་བསན་འཛིན་གིས་གསར་

བསྒིགས་གཏོར་ཆོག མཆོད་བཞི་བསོད་བཞི། མཎལ་བཞི་ཆོག ཁྲུས་གསོལ། 

ཚོགས་མཆོད། གཏོར་ཆྲེན་རྣམ་གཞག གོ་བུར་ལས་བཅོལ། དཔལ་འབར་བརག་པ། 

གཏོར་བཟློག སྲི་གནོན། རྲེན་ཐུག་འཛུགས་ཆོག དུད་སོལ་མའི་རྲེས་ཆོག་རྔོག་

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ཀི་གསུང་། དུད་སོལ་ཕི་སྒྲུབ་རྲེས་ཆོག་རྔོག་བསོད་ནམས་

བསན་འཛིན་གི་གསུང་། དུད་སོལ་ནང་སྒྲུབ་རྲེས་ཆོག་པཎ་ཆྲེན་བསན་ཉིའི་གསུང་། 

དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོའི་དབང་བཞི་རིག་གཏད་ཆོ་ག་བསམ་གྲུབ་བསན་འཛིན་གི་

གསུང་། སྐིད་ཤོད་པའི་གསུང་དཔལ་ལྷའི་རྲེས་ཆོག པཎ་ཆྲེན་བསན་ཉིས་མཛད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པའི་ཚེ་རིང་མཆྲེད་ལྔའི་རྲེས་ཆོག་དང་། ནམ་མཁའི་གོས་ཅན། ཨྲེ་ཀ་ཛ་ཊིའི་རྲེས་

ཆོག པཎ་ཆྲེན་ཆོས་རྒྱན་གསུང་དུས་མཚན་འོད་ཆྲེན་འབར་མའི་རྲེས་ཆོག་བཅས་

ཀི་ལགས་ལུང་དང་། དྲེ་ས་ཤིང་འབྲུག་ལོ་རིན་འབྱུང་བརྒྱ་རའི་རྲེས་གནང་ཡང་

གསན་འདུག

(༡༤༠ བ་༢། ༢༢༣ ཐ་༡༢) ཛ་སག་མཁྲེ་སྨད་པར་བཀའ་བོན་བསྐོ་བཞག་ཐོག 

བྲེད་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར་སྐུ་མདུན་ནས་གནང་ཞིང་། རྲེས་སུ་གསར་མཇལ་ཡང་

ལུགས་བཞིན་སྩལ།

(༡༤༠ བ་༤། ༢༢༣ འ་༨) ཏྲྲེ་ཧོར་ཁང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་གྲྭ་སར་ཆོས་ཞུགས་སུ་

འབོར་ཕག མདའ་ཚབ་མཚོ་སོ་བ་དཔུང་དམག་དང་བཅས་པ་མདོ་སྨད་དུ་ཐོན་ཕག 

སྲེ་དགྲེ་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུར་སྲེར་མཇལ། གཏྲེར་སོན་པད་གིང་པའི་སྐྲེ་ཕྲེང་

བདུན་པ་སྦུས་བདྲེ་སོམ་ཆྲེན་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ནས་༧གོང་ས་

མཆོག་རྒྱ་སོག་ཏུ་ཕྲེབས་བཞུགས་སྐབས་སྲི་ཞུ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་

གཟིགས་བཟོས་སུ་ཤ་ཅིན་ཐོ་ས་ལག་ཆ་ཞྲེས་པའི་ཆོ་ལོ་དང་། ཐམ་ག་གྲུ་སོར། ར་

ཏོག་ཟྲེ་ལོང་ཁྲེབས། མཁན་གདན་འབིང་ཁ་ཞྲེས་གདན་ཐོབ་གསུམ་གདན་སྲེ་འབོལ་

དང་བཅས་པ་དང་། ཨ་ལག་ཤ་ཁུལ་དབྲེན་གནས་ཐར་པ་ལྕོག་གི་མཁན་པོ་ཐུབ་

བསན་དགྲེ་འདུན་ལའང་ལུང་ལས་ཀི་བདག་རྐྲེན་སྩལ།

(༡༤༡ ཉ་༡། ༢༢༤ ཐ་༣) ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་སྲིད་བོན་བཤད་སྒ་བ་སྐུ་འཁོར་

ལས་བ་དང་བཅས་པ་ཆིངས་མོལ་ལྲེགས་པར་ཟིན་ནས་བོད་ཕྲེབས་འབོར་ཕག་

ཐོག གོ་བབས་ཀི་མཇལ་རྲེན་དང་། དབིན་གཞུང་གི་རྲེན་ཆས་འབུལ་དངོས་བཅས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པ་སྤན་ལམ་དུ་བསར་བར་ཕག་དབང་ཇ་གལ་དང་། བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག དངུལ་

དངོས་ཀི་ལྲེགས་སྐྲེས་བཅས་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་སྩལ།

ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་དགུ་ལ་རབ་བྱུང་དང་། དྲུག་ཅུ་རྲེ་

བཞིར་དགྲེ་སློང་གི་སོམ་སྐལ་སྩལ་ཏྲེ་ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ཚུགས་པར་མཛད།

(༡༤༡ ཉ་༣། ༢༢༤ ཐ་༡༠) ཁམས་ཕོགས་རྒྱ་དམག་ལ་གཡུལ་གཤོམ་དུ་གཞིས་

རྒྱལ་དིང་གསུམ་གི་བརྒྱ་དཔོན་རྲེ་དང་། ལྡིང་དཔོན་དྲུག དམག་དཀྱུས་བརྒྱ་ཕག་

ཕྲེད་གཉིས་བཅས་ཐོན་ཕག་སྩལ།

(༡༤༡ ཉ་༥། ༢༢༤ འ་༩) བཀའ་བོན་བདྲེ་སྐིད་གིང་པ་འདས་ཚབ་དམག་སྤི་ཆུང་

བ་ཁི་སྨོན་ཐའི་ཇིར་བསྐོ་བཞག་གིས་བཀའ་བསྒྱུར་སོགས་སར་ལམ་ལྟར་སྩལ།

(༡༤༡ ཉ་༦། ༢༢༤ འ་༧) སྣྲེ་མགོན་མཁན་ཆུང་བསན་པ་དར་རྒྱས་ལ་མཁན་

མགོན་ཆྲེ་བའི་གོ་གནས་དང་། ཤོད་མགོན་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕྲེལ་ལ་སྣྲེ་མགོན་

བསྐོ་བཞག་གནང་།

(༡༤༡ བ་༢། ༢༢༥ ཐ་༡) ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་ཆིབས་ཕྲེང་རྒྱས་གཤོམ་དང་

འབྲེལ་ནོར་གིང་ནས་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་ཞལ་མངོན་པར་བསྒྱུར།

(༡༤༡ བ་༣། ༢༢༥ ཐ་༣) ལྔ་མཆོད་མཛད་ཆྲེན་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ལ་

དགུན་མཇལ། བག་གཡབ་ཆུང་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་བཀའ་འགྱུར་ལུང་སྲེལ་ཟིན་པར་

ལྲེགས་མཇལ། ཁྱུང་པོས་མཚོན་བང་བརྒྱུད་ས་སྲུང་དུ་ཐོན་མི་མདའ་དཔོན་ཁྱུང་

རམ་པ་དང་། རུ་དཔོན་གཉིས། བརྒྱ་དཔོན་གསུམ། ལྡིང་དཔོན་བཅུ་གཉིས། དམག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དཀྱུས་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་སོགས་ལ་ཐོན་ཕག་རིམ་བཞིན་སྩལ། ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་

པར་འབི་གུང་ཆྲེ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་དངོས་འབུལ་དང་སྦྲགས་གསར་མཇལ་དང་། 

གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བར། མཚན་བོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མྲེད་ཆོས་

ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅྲེས་པ་གནང་།

(༡༤༡ བ་༦། ༢༢༥ འ་༩) མར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་འབུལ་ཆོག་གྲུབ་

རྲེས་དགུང་ཞག་བདུན་ཕག་གསུམ་རིང་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་ནས་ཡི་

དམ་ལྷའི་ལགས་བཟླས་ལ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད།

(༡༤༢ ཉ་༦། ༢༢༦ ཐ་༨) དགུང་གངས་བཞི་བཅུར་ཕྲེབས་པ་ཤིང་ཡོས་གནམ་

ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ས་དོ་དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་མོར་གཏོར་སྐོང་རྲེན་འབུལ་

མངའ་གསོལ་ཚོགས་འཁོར་སོགས་གཟབ་རྒྱས་དང་། དྲེ་རྲེས་ཉིན་གཉིས་ཀི་རིང་

ཚོམས་ཆྲེན་དུ་དགྲེས་སོན་སོགས་སར་སྲོལ་བཞིན་མཛད། དག་ལྷ་འོད་ལྡན་དཀར་

པོ་སོགས་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐོང་བའི་དྲེགས་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤན་གཟིགས་

མཐུན་རས་སོགས་འཚེམས་མྲེད་བསར།

(༡༤༢ བ་༣། ༢༢༦ འ་༩) ཉིན་བདུན་རིང་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བརྒྱ་སྐོར་དང་། 

བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་རྣམ་གོལ་

གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བསྐྲུན།

(༡༤༣ ཉ་༤། ༢༢༧ འ་༡༠) སོན་དུ་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེ་སོན་འཁོར་ཧགས་

བསྡུས་བཅོ་ལྔ་མཆོད་གཟིགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཛ་སག་ཧོར་ཁང་པའི་

མཆོད་པའི་ཀོ་སྒོམ་ལ་མར་བྱུགས་སྤུས་ཞྲེར་ཐོག སྲབ་སྐོན་དང་། རྲེ་རུ་མཆོད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཞྲེང་བ་ནས་ཀང་རྒྱུ་འགོ་ལྡྲེང་མིན་གོ་གསྲེད་མྲེད་པར་གང་བྱུང་ལག་ལྲེན་བགིས་

པ། སྲེར་སོད་སློབ་དཔོན་ནས་རྒྱུ་གོན་ལ་འཛེམས་ཏྲེ་མཆོད་པ་ཆུང་ངུ་འཛུགས་

བདྲེ་བགིས་པ། ཤར་པ་ཆོས་རྲེ་དང་། འབས་སགས་སློབ་ཟུར། འབས་ཚོགས་ཆྲེན་

དབུ་མཛད་གསུམ་གི་མཆོད་པ་ཡང་གཞན་ལས་ཅུང་ཟད་ཞན་སྐོན་བྱུང་བ་བཅས་

མཆོད་བདག་སོ་སོར་དན་རྲེན་བཀའ་ཉྲེས་དང་འབྲེལ་ཕི་ལོ་ནས་བཟུང་གཙོ་བོར་

དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུ། སོས་སུ་རང་རང་གི་འདི་ཕིའི་ལྲེགས་ཚོགས། མིང་དོན་རྲེས་

འབྲེལ་སོགས་གང་ཅིར་ལྷག་བསམ་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་ཀིས་སྤན་ལམ་དུ་མཛེས་

ཆྲེད་མཆོད་སྒོམ་སྤི་མཚུངས་གསར་བཟོ་དང་། མཆོད་པ་གཡོ་མྲེད་རུ་ང་གཙང་

ལྡན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་ཚ་ནན་མགོན་བརྒྱུད་ཕྲེབས།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག་ཉིན་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་

ཞབས་རྒྱས་པའི་སོ་ནས་ར་མཆོག་དུལ་བའི་ཞལ་ལོ་བསྒྱུར་ཐོག རྒྱལ་པོ་ལ་གཅྲེས་

པ་ཁིམས་ཟྲེར་བ་ལྟར། ལུགས་ཟུང་ཁིམས་ཀི་ཞལ་ལྕྲེ་འདི་ནི། སྐྲེ་བོ་མ་རབས་མི་

བསྲུན་པ་རྣམས་ཀི་གཉའ་གནོན། ཡ་རབས་དུལ་བ་རྣམས་ཀི་དཔལ་བསྐྲེད། བར་མ་

རྣམས་ཀི་མིག་འདྲེན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ཡིན་ངྲེས་སབས་དང་

ཐིག་མཐོང་བ་འཛུམ་ཤོར་ཞྲེས་པ་ལས། མགོ་མཐོ་ཡང་རྲེངས་སུ་མི་འཇུག་

ཅིང་། །སབ་དམའ་ཡང་ཡལ་བར་མི་འདོར་བར། །ལས་ཡིན་མིན་སྤུ་རིས་འབྲེད་པ་

དྲེ། །བོ་གཏད་ས་དཔོན་གི་ཡང་རྲེ་ཡིན། །ཞྲེས་དང་། ༧ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པས། བན་

འཁོར་རྣམས་ལ་བསླབ་བར་ནན་ཏན་བསྐྲེད། །ཅུང་ཟད་ནོངས་ལ་བོ་ཁོག་ཡངས་བ་

ཞིང་། །ཤྲེས་བཞིན་ཁྱད་དུ་གསོད་པའི་རྲེངས་པོ་དག །དན་འཛིན་ལྲེགས་ཉྲེས་སང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བང་འབྲེད་པར་རིགས། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལུགས་མཐུན་བྱུང་མིན་གི་རིགས་

ལ་ཚར་གཅོད་རྲེས་འཛིན་གི་ཤན་འབྲེད་དག་ཐྲེར་ཚུལ་བཞིན་བྲེད་པ་རྒྱལ་པོའི་

ཆབ་སྲིད་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། འབངས་རྣམས་ཁིམས་མཐུན་བག་ཡོད་ཀི་ལམ་དུ་

འཇུག་པའི་སོ་ཆྲེན་པོ་ཡིན་པས་ངོ་བོ་སིང་རྲེའི་ངང་ལས་ཆ་ཙམ་མ་གཡོས་ཀང་། 

རྣམ་པ་ཁོས་པའི་ཚུལ་གིས་ཉྲེས་པ་ཅན་ལ་བཀའ་ཆད་ཙ་ར་སངས་འཛིན་མཛད་པ་

ནི་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འདུལ་སྦྱོང་གི་སྤོད་པར་བསགས་པས་ན་

ཇི་སྐད་དུ། འཇམ་དབངས་ས་པཎ་གིས། རྩུབ་པས་རྩུབ་པ་ཐུལ་འགྱུར་གི། །ཞི་བས་

གདུལ་བར་ག་ལ་ནུས། །ཕོལ་མིག་བསྲྲེགས་དང་བཅད་པས་འདོན། །ཞི་འཆོས་དྲེ་

ཡི་དུག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ངོ་ཚ་དང་སིང་རྲེའི་དབང་དུ་བཞག་ཚེ་བོ་

མི་བསྲུན་གི་རིགས་རྣམས་ཇྲེ་འཕྲེལ་དུ་སོང་ནས་རྒྱལ་ཁིམས་ཉམས་འཆལ་ལ་འགོ་

བར་དགོངས་ནས་གཞུང་ཞབས་མཆོག་དམན་དང་། གདན་སའི་ཆོས་ཁིམས་ཀི་

ལས་བྲེད་སོགས་དག་ཞན་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཚུལ་འགལ་གི་ཉྲེས་པ་བྱུང་བར་ངོ་

འཛིན་ཟོལ་འཇོག་དང་། མཛེས་མཚོན་གི་རིགས་མ་མཛད་པར་སོ་སོའི་བྲེད་འཛོལ་

ལ་གཞིགས་པའི་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་བཀའི་ཆད་པ་འཕལ་འཕལ་དུ་འཁྱོགས་

ལྷད་མྲེད་པར་འགྲེལ་བཀོད་གནང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་མཆིས་ཀང་། ཞིབ་པ་ཡི་

གྲེའི་ལམ་དུ་འགོད་ཀིས་མི་ལང་ཞིང་། སོན་གི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུའང་ཟུར་ཙམ་རྲེ་

ལས་མ་མཐོང་བས་འདིར་ཡང་གལ་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་བཀོད་མོད། འོན་ཀང་

དུས་ཀི་མཐའ་འདིར་ཁིམས་ཀི་གཞུང་ཤིང་ཚངས་ཐིག་ལྟར་དང་པོར་བསྲངས་ནས་

ཆད་ལས་ཀི་ནན་ཏུར་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་མཛད་པ་འདིའི་མཐུས་མཐའ་དབུས་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྐྲེ་འགོ་ཐམས་ཅད་བསྐལ་བཟང་ལུགས་ལྲེགས་རྒན་མོ་གསྲེར་ཁུར་ལམ་བགོད་ཀི་

དུས་བཞིན་སྤོད་པའི་ཕན་བདྲེ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ལྲེགས་པར་བརགས་ན་

འཕགས་ཆྲེན་རྒྱལ་སྲས་སྤོད་པའི་རྣམ་ཐར་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྲེམས་

སོ། །

(༡༤༤ བ་༥། ༢༣༠ ཐ་༣) ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་སྐུ་འཁོར་སབས་བསྡུས་སོ་ནས་བ་

སྲེང་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་གཏོར་གཟིགས་དང་། ཕི་ཉིན་ས་དོ་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཁྱམས་ར་

ནས་མཇུག་འགིལ་མཚམས་གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་ལ་གནས་

གཟིགས་དང་འབྲེལ་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཕྲེབས་ཐོག ས་གསུམ་ནས་མཆོད་ཕྲེང་ལ་ཐུགས་

ཞིབ་དང་། འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རར་ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་སྒོན་འབུལ་གྲུབ་

རྲེས་ནོར་གིང་དུ་ཞབས་སྲེན་བཀོད་དྲེ་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་བཞི་དང་། 

བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ལྔ་ཚངས་སྤོད་ཀི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་བསྐྲུན་པར་

མཛད། 

(༡༤༥ ཉ་༣། ༢༣༠ འ་༡༡) དཔལ་མགོན་སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་

དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་ཆྲེན་དང་ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ། དུས་

འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་མགོན་སོགས་ཀང་སར་ལམ་ལྟར་བསྐངས། སྲེ་དགྲེ་

དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕིར་ལོག་ཐོན་ཕག་ལ་ཕག་དབང་ཇ་གལ། བཞྲེས་སྤོ་

སོགས་དང་། གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁའི་ཐོག་འདོད་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་ལགས་ལུང་

ཡང་གནང་། གཟིམས་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡང་རྲེར་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སྐྲེ་

སྲིད་གཙུག་ཕུད་བཞྲེས་ཏྲེ་མཚན་གསར་གི་མྲེ་ཏོག་སྩལ།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༡༤༥ བ་༡། ༢༣༡ ཐ་༥) ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་སྲིད་འཛིན་ནང་བོན་བཤད་སྒ་བ་

ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་དུ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་

སྣང་བརན་གསར་བཞྲེངས་ལ་གཟུངས་འབུལ་དང་། ལྷག་གནས་ཀི་ཆོ་ག་སྨིན་རྒྱས་

བཀའ་དིན་བསྐངས།

(༡༤༥ བ་༤། ༢༣༡ འ་༡༢) ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་

གསང་ཕུ་ནྲེའུ་ཐོག་གི་ཆོས་གྲྭར་གོ་བུར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་

མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་དུ་མཆོད་སྤིན་

མཐའ་ཡས་པ་སྒིག་འབུལ། ཕོགས་འདུས་ཀི་དགྲེ་འདུན་དབར་ཆོས་པ་ལྔ་སོང་སྐོར་

ལ་མང་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་བཟང་པོ་དང་འབྲེལ་ཕག་འགྲེད་རིན་གཉིས་ཊཾ་དཀར་

གསུམ་རྲེ་སྩལ་ཅིང་། དྲེ་ནས་ཀུན་དགའ་ར་བ་ཕི་ནང་མདོ་སྦུག་ཚང་མར་ཐུགས་

ཞིབ་ནན་ཏན་མཛད་མཐར། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྲེས་པའི་སྐྲེས་བུ་ནམ་མཁའི་

སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུས་སྐིད་ཤོད་ནོར་འཛིན་གི་ལོངས་འདི་ཁྱབ་པར་གྱུར་པའི་ར་བའི་

འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ཆོས་གྲྭ་ཆྲེན་པོ་འདི་ཉིད་ཞིག་རལ་དུ་འདོར་བ་ནི་

ནམ་ཡང་རིགས་པ་མིན་པས་ཅི་ནས་ཀང་ཉམས་པ་སོར་འཆུད་ཀི་ཐབས་ལ་བརོན་

པར་བའོ་སམ་པའི་དགོངས་བཞྲེད་མངོན་པར་འཁྲུངས་ཏྲེ་དོན་གི་བཀའ་བཟང་

གསྲེར་གི་ཅོད་པན་གཞིས་བྲེས་འཕིན་ལས་པ་ཀུན་གི་སྤི་གཙུག་མཛེས་པའི་རྒྱན་

དུ་ཡང་དག་པར་ཕབ་པ་ན། གཞུང་གནས་ནས་ཀང་མཆོད་སྦྱིན་གཏོང་བའི་སོ་

འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ་ནས་ཉམས་གསོའི་མཐུན་རྐྲེན་མཐའ་དག་ལྲེགས་པར་སྦྱར་ཏྲེ་

བཟོ་གྲྭ་འཛུགས་པར་མཛད་པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་གཙུག་ལག་ཁང་ལྲེ་ལག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དང་བཅས་པ་གཞི་ནས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་མི་གཉིས་པའི་ཨར་ལས་བཟོ་བཀོད་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གྲེགས་མྲེད་བདྲེ་བག་ཏུ་གྲུབ་པ་འདི་བྱུང་ངོ༌། །

ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་རྣམ་རྒྱལ་གསྲེར་ཁང་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་

བཞུགས་ཞག་ཐོག གྲྭ་དམངས་ལ་ཕག་དབང་དང་། འདུ་ཁང་གི་རྲེན་གསུམ་རབ་

འབམས་ལ་མཆོད་སྤིན་རབ་གནས། ཚོགས་པར་མང་འགྲེད། ཕོགས་ནས་ལྷགས་

པའི་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་ཕག་བིན་བཅས་ལྲེགས་པར་སྩལ། དྲེ་ཉིན་

བ་བང་གཟིམས་ཆུང་དུ་གཟིམས་ཁྱི་གཅིག་ལུས་པས་སླར་འོང་རྒྱུའི་རྲེན་འབྲེལ་འད་

ཞྲེས་མཉྲེས་ཚུལ་མཛད་ནས་ནོར་གིང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས་བསྐངས།

(༡༤༦ ཉ་༦། ༢༣༢ འ་༡༡) བསྒྲུབ་བ་ཉི་ཤུ་ར་དགུར་བསླབ་གཞི་ཡོངས་རོགས་

ཀི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་སྩལ།

(༡༤༦ བ་༢། ༢༣༢ འ་༤) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ (༡༤༦ བ་༣། ༢༣༢ འ་༡) ཚེས་དགུ་ཉིན་

སྤི་སོས་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་སྲེལ་ཕིར་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་དང་བཅས་

རྭ་སྒྲེང་རྒྱལ་བའི་དབྲེན་གནས་སུ་རིགས་ལྡན་ཆིབས་ཀི་ཞལ་ལོ་ཤད་མར་བསྒྱུར་

ནས་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་གི་བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། ཆོས་

འབྲེལ། མཆོད་ཁང་གོང་འོག་ལྲེ་ལག་དང་བཅས་པར་མཆོད་སྤིན། མང་འགྲེད་ཀི་

བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ། ལྷག་པར་ཧོ་ཐོག་ཐུ་སྐུ་གོང་མའི་གདུང་རྲེན་དང་། འད་སྐུ་

རྣམ་གཉིས་ལ་རབ་གནས་བཅས་སྨིན་རྒྱས་ཀི་སོ་ནས་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་

ཞིབ་ལྷོད་མཛད། དྲེ་སྐབས་ཤུག་པ་མིང་ཅན་ཞིག་སྐམ་འདུག་པ་སྲོག་ཤིང་དུ་

དགོས་ཞྲེས་གྲུ་བཞིར་བཞོགས་ཏྲེ་རྭ་སྒྲེང་དུ་འཇོག་པ་གནང་བ་ད་ལམ་གསྲེར་སོང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆྲེན་མོའི་ཐིག་བཏབ་ཟིན་པ་དང་། བུམ་གདན་པད་ནས་ཏོག་གི་བར་ལྷག་ཆད་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་མྲེད་པར་རང་འགིག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་མ་འོངས་མངོན་སུམ་དུ་

མཁྱྲེན་པའི་མངོན་རགས་ཡང་དག་པར་ཡིད་ཆྲེས་ངྲེས་པ་རྲེད་ཅིང་།

གཞན་ཡང་དྲེར་ཞག་ཤས་ལྷོད་བཞུགས་རིང་རྭ་སྒྲེང་སབས་སྲེ་སྤྲུལ་སྐུ་མང་

ཐོས་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་ཚེ་དབང་དང་། ལས་སྣྲེ་ཐུན་མོང་གིས་གཙོས་དོན་གཉྲེར་

ཅན་མང་པོས་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་གདམས་ཐིག་ལྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་

དཀིལ་ཆ་ལག་ཀུན་ཚང་ལྲེགས་བཤད་རིན་ཆྲེན་གསལ་སྒོན། ཐིག་ལྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་

ལྷ་ཚོགས་ལ་ཞི་བའི་སྲྲེག་སྦྱིན་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་རབ་དཀར་ཟླ་བ་གསར་པའི་

ཐིགས་ཞུན། རྡུལ་ཚོན་ཀླུ་ལ་གཏོད་པའི་ཆབ་འདྲེན་གི་ཆོ་ག་འཇོག་པོའི་གཙུག་ནོར་

ཞྲེས་བ་བ་བཅས་ལགས་རོམ་མཛད། དྲེ་ནས་ཚུར་ལམ་སག་ལུང་། ཕོད་མདོ། 

འཕན་ཡུལ་བཅས་ཀི་སྐྲེ་བོ་མང་པོར་མཇལ་ཕག་མཐོང་གོལ་གི་འདོད་པ་འཇོ་

བཞིན་དུ་ཕོ་བང་ཆྲེན་པོར་ཕགས་ཕྲེབས།

(༡༤༧ ཉ་༦། ༢༣༤ ཐ་༣) ཞོ་སོན་སྤོ་ཆུང་དང་འབྲེལ་ཀར་ཤར་རུ་འདྲེན་འཆམ་

གཟིགས་དང་། ཟློས་གར་ལྷ་མོ་བ་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྲས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་རྣམ་

ཐར་གླུ་གར་རོལ་རྲེད་ཀི་ཚུལ་དུ་གྲེར་བའི་གཟིགས་མོ་རིང་དུ་སྤོས་པར་ཞྲེན་མྲེད་

སྒྱུ་མའི་ཉམས་ཀིས་ཐུགས་ཞིབ་ཐོག སོ་སོར་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་བཅས་ལྲེགས་

པར་སྩལ།

༦༦༽མགོན་པོ་སྣང་མཐའི་ཟློས་གར་གི་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ལ་ཆབ་ཤོག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཀའ་ལན་ཚིགས་བཅད་དང་། པཎ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་ནང་མིའི་

བཀའ་ཆོས་གནང་འབྲེལ་གི་ལགས་ལན་སྩལ། གཟིམ་ཆུང་ཆབ་ཞུགས་དང་

ཞྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་ལ་སྤན་གཟིགས་རྲེས་རྭ་སྒྲེང་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་

ངོས་འཛིན་མངོན་ཤྲེས་ཐོགས་མྲེད་རྲེ་སྩལ། ལོ་མཇུག་དང་མྲེ་འབྲུག་ལོ་

གསར་གི་འཆར་འཕར་བྲེད་སོ་ཁག་འཚེམས་མྲེད་བསྐངས།

(༡༤༧ བ་༦། ༢༣༤ འ་༢) སྐབས་ཤིག་བཀྲས་ལྷུན་ཡོངས་འཛིན་ལོ་ཆྲེན་སྤྲུལ་སྐུ་

ནས་ཞུ་ཡིག་རྲེན་བཅས་ཕུལ་བའི་བཀའ་ལན་ཆབ་ཤོག་སྩལ་བ་ནི།

རད་བྱུང་ལུགས་ཟུང་དར་བའི་དུས་ཀི་ཆར། །དཔག་མྲེད་སོན་གོམས་ཚོགས་

ཟུང་ཞིང་ས་རུ། །གཟིགས་ལྔའི་མཆོག་སྐུའི་ལང་ཚོའི་མྱུ་གུ་བཀྲམས། །མཁས་

བཙུན་བཟང་གྲུབ་སྲེ་མའི་ཁུར་གིས་དུད། །བསན་པའི་ཞབས་འདྲེགས་གཞན་ཕན་

འགོ་བའི་དོན། །དམ་པའི་ཆོས་ཀིས་བཀྲྲེས་པའི་ཉག་ཐག་རྣམས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེའི་

ཐྲེག་མཆོག་གསང་བའི་མཛོད། །ཐབས་ཤྲེས་བ་མྲེད་ཡང་དག་རད་པོ་ཆྲེས། །ཤྲེས་

རྒྱུད་ཚིམ་པར་བསགས་པའི་སན་པའི་གགས། །ཕོགས་སུ་རྒྱས་ཤིང་སྣང་མཐའི་

ཟློས་གར་གི། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་ཞབས་འབིང་ཁུར་འདྲེགས་ངོས། །ཇི་ལྟར་རི་

མོའི་དོན་རྣམས་ཡིད་དུ་མངགས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་དྭངས་པའི་འོ་མཚོ་

ལས། །སན་བརྒྱུད་ཚིག་གི་པད་དཀར་ཟྲེའུ་འབྲུའི་བཅུད། །རང་དྲུག་བུང་བ་རོ་

མངར་མྱོང་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་དགའ་བའི་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡོ། །སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་

ཙི་ནའི་ཐགས་གོས་དང་། །རིན་ཆྲེན་གཉིས་སྲང་གཅིག་ལྷག་བཅུའི་གངས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྡན། །དངོས་སུ་སྲེལ་དང་ཡིད་ཀི་འབོར་ཚོགས་བཅས། །དད་པའི་རས་སུ་སྲེལ་བ་

ལྷག་པར་སྤོ། །

འདིར་ཡང་འཕྲེན་རོགས་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་འབས། །འཁོར་བའི་ཟག་དང་

བཅས་པའི་ཕུང་ལྔའི་ཚོགས། །ཉོན་མོངས་མ་རིག་རྣམ་ཤྲེས་ཁྱྲེ་འུའི་ལུས། །གཡར་

ཁང་ནམ་འཆི་མྲེད་པའི་གནས་སུ་བཅའ། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐྲེག་མཆོག་མགོན་

དག་གིས། །རྲེས་སུ་བཟུང་མཐུས་མདོ་སགས་ཆོས་ཚུལ་ནོད། །རྣམ་དག་བསླབ་

གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་བངས། །དལ་འབོར་དོན་ལྡན་ལན་ཅིག་ཨྲེ་མ་

ཧོ། །གནམ་བསྐོས་ས་ཡི་ཚངས་པའི་ལུང་ལས་ཆྲེ། །གཙུག་ཏུ་དིན་གིས་ཡང་ཡང་

བསྐངས་པའི་དོན། །ཁི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་བདག་པོའི་ངང་ཚུལ་ལྟར། །སྲིད་ཀི་ཁུར་

འཛིན་རྔོ་ཐོགས་བསམ་པས་གནས། །རང་རྒྱུད་ཤྲེས་ཉོན་མང་པོའི་རྒྱུན་དར་

ཡང་། །ཕི་རུ་ཉན་ཐོས་སྤོད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཆོས་བརྒྱད་འདི་སྣང་བ་བས་

ཉམས་ལྲེན་བལ། །ནང་དུ་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབོར་ཚུལ་གིས་གནས། །གསར་རིང་

བསན་ལ་ཕོགས་རིས་ལྷག་སང་ཡང་། །མདོ་སགས་ལམ་བཟང་འགལ་མྲེད་གོགས་

འཁྱྲེར་ཚུལ། །སྤད་པས་མི་ངོམས་སྲིད་བདྲེའི་བ་བས་བྲེལ། །རྒྱལ་བསན་སྲེལ་བའི་

ཐབས་ཚུལ་སྒྲུབ་ཁུལ་བཅས། །རང་རྒྱུད་གང་ཆྲེན་སྨོན་ལྟར་ཆྲེས་མྱོས་པས། །སོ་

གསུམ་བགི་བ་དཀར་ཆོས་ཅིས་ཀང་དཀོན། །ནག་ཆོས་ཉྲེས་ལམ་མ་འབད་ངང་

གིས་འཇུག །དམ་པའི་རང་རགས་སྤྲུལ་སྐུར་ཁྲེངས་དྲེགས་ཆྲེ། །དྲེ་ཡི་ངང་ཚུལ་

དཔགས་ན་ཕི་མའི་དོན། །སྒྲེན་མོ་ལག་སོང་དམྱལ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ། །སོན་བསགས་

དགྲེ་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་དང་། །སིག་ལ་ཟས་དུག་ཁོང་ནང་སོང་བ་ལྟར། །འགོད་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲེམས་འདུན་ཉིན་མཚན་སྦྲྲེལ་བཞིན་དུ། །ཐྲེག་མཆོག་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་དང་ཕད་ན་

ཡང་། །བཀའ་བཞིན་མི་སྒྲུབ་སྐོན་ཡོན་གོ་ལྡོག་ལྟ། །རང་སྐོན་བ་མར་འགྲེགས་པ་

ཅང་མ་རིག །རང་གི་ཉྲེས་སྤོད་ལོག་ཏུ་བསུབ་བཞིན་དུ། །ད་ལྟ་གངས་རིའི་རྭ་བས་

བསྐོར་བའི་ཁོད། །བསན་པ་འཛིན་པར་ཁས་ལྲེན་ཁུར་དུ་བངས། །མཆིད་ལན་སན་

བརྒྱུད་ཚིག་བལ་རང་བཟོ་སྲེལ། །

དཔག་མྲེད་སོན་ནས་ཚོགས་ཟུང་རོགས། །རོགས་སྨིན་བང་གོལ་གོ་འཕང་

མཆོག །མཆོག་མངའ་བདྲེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན། །མགོན་པོ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་

རྒྱལ། །དུག་ལྔ་རགས་པའི་སྐྲེ་བོའི་ཚོགས། །འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བིང་བ་ན། །ཐུགས་

རྲེས་མི་བཟོད་གཞན་དོན་དུ། །གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨིག་གར་གིས་བསྒྱུར། །རྒྱལ་བའི་

མཛད་པ་མཐར་སོན་ཀང་། །ཐ་མལ་ཚུལ་དུ་བཞྲེས་པ་ན། །རང་ལ་མི་ལྟོས་གཞན་གི་

ཕིར། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོང་། །མཛད་འཕིན་ཕོགས་ལས་རྒྱས་

པའི་མཆོག །གསུང་གི་མཛད་པ་ཡིན་པར་བསགས། །དྲེས་ན་སངས་རོགས་མཐར་

སོན་པ། །ཕི་རུ་མི་ངོམས་མཁས་པའི་ལུགས། །གང་ཕིར་ཕི་རབས་སྐྲེ་བོའི་

ཚོགས། །རྲེས་སུ་འཛིན་ཕིར་འཆད་རོད་རོམ། །ལོག་སྨའི་ད་བ་གཅོད་པའི་

ཕིར། །སོན་བོན་གཞུང་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། །སོན་བོན་བདྲེ་གཤྲེགས་གཤྲེགས་

ཤུལ་ཆྲེར། །མཁས་རྣམས་དགའ་བས་འཇུག་པ་དང་། །ངན་འགོའི་འགོ་ཚོགས་སོ་

དྲེ་ཉིད། །རིམ་བཞིན་འཁིད་པ་དམ་པའི་གསུང་། །ལན་མང་ཐོས་དང་མཐོང་བས་

ན། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་བ་དཔོན་དམ། །གཙུག་ཏུ་ཁུར་ཏྲེ་རང་བོའི་ཚུལ། །ཟོལ་མྲེད་

སིང་གི་དབུས་ནས་སྨས། །སྐྲེ་བོས་དད་པ་སྲེལ་བའི་ཕིར། །རིགས་བདག་བ་མའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཆོག་བསྲེན་ན། །རང་གཞན་སྒོ་སྐུར་སྲེལ་བའི་སླད། །གསལ་འདྲེབས་འགོད་མྲེད་

ཡང་ཡང་ཞུས། །རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་ཤར་བ་ན། །ལོག་སྨ་འབྱུང་བའི་མིག་བུ་

ལོང་། །བརྟུལ་ཞུགས་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་རླུང་། །རྒྱལ་ཐུགས་བཏང་སོམས་ཕོགས་

སུ་གཡབ། །དྲེས་ན་ཁྱོད་ཉིད་ཡོངས་འཛིན་ཁུར། །སར་མུས་ཐུགས་དང་བསྟུན་གྱུར་

ན། །འདི་ཕི་གཏན་བདྲེའི་ལྲེགས་ཚོགས་ཕིར། །ཟོལ་མྲེད་སིང་ནས་གསོལ་འདྲེབས་

ཞུས། །གནམ་བསྐོས་ཚངས་པའི་ལས་ལུང་ལྟར། །མཛོད་པ་ཛ་བས་ཆད་མཐུད་

དང་། །ཡོ་བསྲང་ལྷག་བསམ་ར་མྲེད་ཀི། །གསོལ་བཏབ་རམ་ཟླ་ཁུར་དུ་བབས། །ཕི་

རྒྱར་ཛ་བའི་མིང་འཛིན་ནས། །འདི་གར་སན་དོན་སྐབས་བབས་ཀི། །བྲེད་སོའི་

བཀོད་རྒྱ་ཀུན་གཟིགས་ཆྲེར། །གསོལ་འདྲེབས་ཞུ་འཕིན་སབས་མཚུངས་

འབུལ། །ཟུར་ཆུང་རི་མོ་རྲེན་ལྷ་རྲེག །རིན་གཉིས་སྲང་འཁོར་བཅོ་ལྔ་བཅས། །སྲེལ་

འབོར་ཡིད་སྤོ་འདི་ནས་ཀང་། །རྣམ་ཀུན་དགྲེ་བའི་འཇུག་པ་བྲེད། །སྣང་མཐའི་ངོ་བོ་

ཟློས་གར་ཆྲེར། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་བ་ཚུན་ཆད་དུ། །འགོ་དོན་མི་གཡོ་སྐོན་རོག་

སང་། །ལྷག་བསམ་དགའ་བའི་ཡི་དམ་སྒྲུབས། །

ཞྲེས་པ་དང་། ༧པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་ཞུ་དོན་ཕག་སམ་གི་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་

པའི་ཆབ་ལན་དུ། ༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མཆོག་གི་དྲུང་དུ། 

ད་ལམ་ནང་མའི་གསུང་གྲེགས་ཕག་སམ་ཁག་གཉིས་ལ་རྲེན་འབྱུང་ལྷ་རྲེག་ནང་

མཛོད་དང་། ས་ཟླ་སྲང་འཁོར་གང་གིས་ས་བ། གཞིས་རྲེ་སྤི་རོང་མཁན་ཆུང་ནས་

ཕུལ་སན་ངོ་མ་བཅས་སྩལ་འབོར་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་ཕན་ཚུན་འགན་པའི་བཀའ་

དིན་བ་མྲེད་ཀི་དཔལ་དུ་ཆྲེ། ཇི་ཕྲེབས་བཞིན་རྲེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་གསུང་འབུམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཆ་ཚང་བཀའ་མངགས་ཇི་ཞུས་བཞིན་དང་བསོད་གང་ཆྲེས་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅོ་

ལྔའི་ཉིན་ལྲེགས་པར་གྲུབ་ཀང་། ངོས་ཕོགས་བསྐོད་སབས་ངང་འཐྲེན་གནང་བ། 

ངོས་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་རྭ་སྒྲེང་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་བསྐོད་བྲེད་སོ་ཟིན་ཏྲེ་སོན་

ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉིན་ནོར་གིང་དུ་བདྲེ་འབོར་ཟིན་པས་རྲེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་

གསུང་འབུམ་པར་བཏབ་ཆ་ཚང་རྣམས་འདི་གར་འཕལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། པཎ་

ཆྲེན་མཆོག་བདྲེ་སྡུག་སན་གསོལ་དང་ཆབས་ཅིག་དྲེང་ཕན་ཆོས་བཀའ་སོགས་

ཀང་ཡོངས་ཟུར་ནས་ཞུ་གནང་ལས། གཞན་མ་དུས་དབང་དམ་ཚིག་ཇི་བཞིན་

འཁྱོངས་མིན་གིས་ཞུ་སྲེམས་ཆྲེ་བ་མི་འདུག་པས་མཁན་ཆྲེན་མཆོག་གི་ཞབས་

དྲུང་ནས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཐུགས་བརྲེས་མི་འདོར་བ་དང་། དྲེ་ཡང་འདི་ལོ་སོན་མཚམས་

སུ་གསང་སབས་སྐུ་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀིས་ཞབས་བཅར་ཞུས་ན་འཐུས་མིན་

ཕྲེབས་ཐད། རང་ཉིད་སྐྲེས་སྦྱངས་ཀི་ཡོན་ཏན་གང་ཐད་ནས་འདི་སྣང་ཆོས་བརྒྱད་

གཞན་དབང་དུ་སོང་བས་ཤིན་ཏུ་དམན་རུང་། སོད་སྨད་བ་མ་མང་པོའི་ཞབས་

གཏུགས་སྲེན་རྡུལ་སྤི་བོར་བངས་པས་ཆོས་བཀའི་ཐོབ་རྒྱུན་དཀོན་རིགས་༧ཀུན་

གཟིགས་མཆོག་ལ་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དྲེ་ལྷག་སྣོད་ལྡན་གི་སློབ་མ་གཞན་དུ་

མ་མཆིས་པས་རིང་མིན་༧ཀུན་གཟིགས་མཆོག་གི་གསྲེར་ཞལ་མཇལ་ཏྲེ་དགོངས་

བཞྲེད་གང་འགྲུབ་ཅིག་ཞུས་ཆོག་པ་དང་། དྲེ་ཡང་འདི་ལོ་སོན་མཚམས་མཛད་རིས་

ཁམས་ཕོགས་ཀི་གནས་ལུགས་དྲེང་སྐབས་ལྷིང་འཇགས་མྲེད་ཅིང་། འདི་གར་རྲེན་

བཞྲེངས་སྣྲེ་མང་དང་། བྲེད་སོ་སྣྲེ་སྲེལ་ཆུ་གཉྲེར་ལྟ་བུ་ཡོད་མུས་ཐོག སྐུ་ཉིད་ཀང་

བམས་པའི་རྲེན་བཞྲེངས་མཛད་སོས་ཐུགས་ལྕོགས་པ་ཞིག་ཨྲེ་ཡོང་སམ་པས་འདི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལོ་ངང་འཐྲེན་གནང་སྲེ་ཕི་ལོ་ནས་ཇི་འགབ་དུས་བསྟུན་གསུང་བིས་ཐོག་ནས་བཀའ་

བསྡུར་ཞུས་ན་སམ་པར་མ་ཟད། གཞིས་རྲེ་སྤི་རོང་གི་སན་གསལ། དབྲེན་དགོན་

གཏོང་ར་ནོ་ཡོན་ནས་ཉར་ཏྲེ་གཏོང་སོའི་དམིགས་སོར་བསྐྲེད་འབབ་དུས་སྤོད་བ་

དགོས་གཏན་ཚིགས་ལ་རིས་མྲེད་ཧམ་ཤྲེད་ཀིས་མ་ར་རིས་སྤོད་ལྲེན་གཉིས་མོས་

མ་བྱུང་བའི་ཐད་སྤི་པ་ནོ་ཡོན་རང་ནས་ལུགས་འགལ་བྱུང་བ་དང་ཞུ་ལགས་པ་

བཅས་འདི་སྐོར་དོན་ར་ཆུང་བས་ཕན་ཚུན་མཆོད་རྒྱུན་མི་ཉམས་པའི་ལྲེ་འགིགས་

ཐབས་ཡོད་པ་ཞུ་ཞིང་། ཕག་སམ་ས་རིང་སྩལ་བ་ཁག་གསུམ་ཡོད་བསྒིལ་དམ་

འབར་དང་། སན་ཞུ་ས་ཕིར་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་རྣམས་དབིངས་དམ་པར་མངའ་བ་

མཁྱྱཻན། ཞུ་འདྲེགས་ལྷ་རྲེག་ནང་མཛོད་བཅས་ཤིང་ཡོས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་བཟང་པོར་ཕུལ། ཞྲེས་པ་འདི་ཉིད་སྩལ་ཏོ། །

(༡༥༠ བ་༤། ༢༣༩ འ་༩) ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ནང་གཟིམས་ཆུང་ཆབ་ཞུགས་

སར་ལམ་ཐོག སྦུག་ཏུ་ཉིན་གསུམ་དང་། མདོར་ཉིན་གཅིག་བཅས་གཟབ་འཕར་

གསོལ་རས་དང་འབྲེལ་འཕགས་བོད་ཀི་ལོངས་སུ་དུས་བཟང་རྲེན་འབྲེལ་གི་རྲེད་

སོན་ཅི་རིགས་པ་མཛད་སྲོལ་ཆགས་པ་བཞིན་རྲེ་རུ་བ་ནས་རང་དགོན་དུ་དབར་

གནས་དགག་དབྲེའི་མཇུག་སྤོ་སྲེང་ཞྲེས་པ་རྲེད་སྣ་སྐབས་བབས་རྲེ་རྲེད་རྒྱུན་ཐད། 

འདི་ལོ་ཆབ་ཞུགས་མཛད་སོའི་དགྲེས་སོན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་

ཕོ་བང་གི་དཀར་ཞལ་མཐིལ་དུ་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྲེན་དབང་ཕྱུག་གི་འཁྲུངས་

རབས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ནང་ནས་རྒྱལ་བུ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་གཞུང་

དང་། བར་མཚམས་སུ་ཆོས་ལྡན་གི་རྲེད་སྣའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་བཅས་རྒྱལ་སྲས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྤོད་པ་བཟང་པོར་དད་མོས་ཀི་དགའ་བ་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་

འཇུག་ཕིར་རོགས་བརོད་ཟློས་གར་གི་རོལ་རྲེད་ཉིན་གསུམ་རིང་འབུལ་གཟིགས་

མཐར་གར་མཁན་རྣམས་དངུལ་དངོས་ཀི་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་སམས་མཐོ་བས་

ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་མཛད།

(༡༥༡ ཉ་༤། ༢༤༠ ཐ་༨) ལྷ་ལྡན་ཁ་ཆྲེའི་འགོ་སྤི་འ་མ་འདུ་དང་། ལས་རོགས་ས་

མ་འདུ། ཟ་འདུ་བཅས་ནས་འབུལ་རྲེན་དང་བཅས་གསར་མཇལ་ཞུས།

(༡༥༡ བ་༣། ༢༤༠ ཐ་༢) ཟླ་བ་བཅུ་པར་ (༡༥༡ བ་༣། ༢༤༡ ཐ་༡) རྲེ་ཕོ་བང་ཆྲེན་

པོར་ཆིབས་རགས་བཀོད་པ་རྒྱས་གཤོམ་གིས་ཆིབས་བསྒྱུར།

(༡༥༡ བ་༥། ༢༤༡ ཐ་༩) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པར་བྷྲུཾ་པ་ཛ་སག་དང་། དགའ་བཞི་

ཐའི་ཇི་དམག་དཀྱུས་བཅས་རྒྱལ་རྲེར་དབིན་ཇིའི་དམག་སྦྱོང་བསླབས་ཟིན་ཕིར་

འཁོར་འབོར་ཕག

(༡༥༢ ཉ་༡། ༢༤༡ འ་༡༡) རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་བ་

བང་གི་མཛོད་པ་ལས་བྲེད་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་ཐུན་མོང་ནས་ཐུགས་དམ་ལན་གསུམ་ཙམ་

ཕུལ་བའི་ཐ་མའི་བཀའ་ལན་དུ། དྲེ་ཉིད་ཀི་ཡང་སྤྲུལ་ཐད། རྭ་སྒྲེང་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་

ནས་བརིས་པའི་ལྷོ་དང་། ལྷ་ལྡན་གན་དྷོ་ལའི་ལྷོ་ལྟྲེ་བ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷོ་

བརྒྱུད་དབྲེན་རི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་དུ་མས་བིན་བརླབས་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་

འཁིགས་ཤིང་། སང་ལོངས་མརྒད་རྣམ་བཀྲ་ཆུ་ཀླུང་དལ་བུས་ཁོར་ཡུག་མཛེས་པའི་

འདབས་ཞོལ་དུ། ཕ་གང་དང་། མ་ཡོས་ལོའི་ཁྱྲེའུ་ལྟས་མཚན་ངོ་མཚར་ཅན་ཆུ་བི་

ལོ་པར་རོག་འཇུག་བགིས་ན་འཁྲུལ་མྲེད་ཡིན་ཅིང་། སླར་ཡང་ཐུགས་བསྐྲེད་བཙན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པོ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར་འཁྲུལ་མྲེད་རིམ་པར་བོན་ཏྲེ་བསན་འགོའི་དོན་སྐོང་བར་

ངྲེས་པས་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་བབས་ཞྲེས་ཕྲེབས་པ་བཞིན་རྲེས་སོར་དྭགས་ཕོགས་

ནས་གནས་ཡུལ་གི་བཀོད་པ་དང་། སྐྲེད་བྲེད་ཟུང་གི་ལོ་མིང་། གྲུབ་པའི་རང་རགས་

གསལ་བར་མངའ་བའི་ཆུང་སྲིད་བཅས་གང་ཅི་ནས་ར་འཕོད་འཁྲུལ་བལ་ངྲེས་རྲེད་

ཀི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་། དྲེ་མཚུངས་རི་རྒྱ་སྤྲུལ་སྐུ་གོང་མ་སོག་ཡུལ་དུ་

ཞིང་གཤྲེགས་རྲེས། ཞབས་འབིང་རྣམས་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་ཡང་

སྲིད་གར་ཕྲེབས་བརག་ཞུ་ཕུལ་བར། དབུས་ཕོགས་ས་ཡི་ཐིག་ལྲེར་གསལ་ཆ་ཡོང་

ཞྲེས་ཕྲེབས། དྲེ་ལས་ལོ་རྒྱུན་མང་སོང་མཐར་བོད་དུ་ཐུགས་དམ་ཕུལ་བར། ལྷ་ལྡན་

ཁོམ་གཟིགས་ཁང་དུ་བཙས་པའི་ཁྱྲེའུ་ཤྲེས་རབ་ཆོས་འབོར་རི་རྒྱའི་སྐྲེ་སྲིད་འཁྲུལ་

མྲེད་ཡིན་ཞྲེས་ཕྲེབས་པ་སོགས་མཆོག་དམན་དག་ཞན་སུ་འད་ཞིག་ནས་བརག་པ་

ཞུས་ཀང་། བཀའ་ལན་གང་ཕྲེབས་ཐམས་ཅད་གཞན་དུ་འཕོ་འཕྱུག་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་

ཙམ་ཡང་མི་ཡོང་བར་ཁ་དང་ལག་པ་སྤད་པ་ལྟར་རགས་འཕོད་མངོན་ཤྲེས་ལུང་

བསན་ཤ་སག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ནི་བོད་མི་ཤྲེས་ལྡན་ཀུན་གིས་རོགས་ཆོད་ལྟར་ཡིན་

པར་མ་ཟད། ད་དུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོས་འཛིན་མཛད་ཚུལ་གལ་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞིག་གཤམ་

དུ་འགོད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་ངྲེས་པ་སྐྲེ་བར་འགྱུར་རོ། །

(༡༥༢ བ་༣། ༢༤༢ འ་༨) རྒྱལ་རྲེ་ཚོང་སྤི་མཁན་ཆུང་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་བཟང་འབྱུང་

གནས་ལ་བསྐོ་བཞག་སྩལ། ཤངས་ཟབ་ཕུ་ལུང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རས་འབུལ་

བཞྲེས་དང་། ཉྲེར་ལྔའི་ཚོགས་སོན། དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་འཆད་པ་རྣམས་

ཀང་ལྲེགས་པར་མཛད།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པར་འབས་སྤུངས་སོ་ཁ་ལྷ་མོ་ཁང་གི་རྒྱུན་བསྐང་བ་དང་། 

འབོམ་སོད་གཉན་ཕུག་གི་ཉི་ལྡོག་བསྐང་གསོ་བ། རྲེ་རྒྱལ་པོ་ཁང་གི་བསྲེན་

མཚམས་པ་སོགས་ལ་འབོར་ཕག་དང་། འབས་སགས་སློབ་དཔོན་གསར་པར་

སགས་རམས་པ་སྐལ་བཟང་། སྲེར་བྲེས་འཛིན་ཁོངས་མཐོ་ལྡིང་མཁན་གསར་དགྲེ་

བཤྲེས་བམས་པ་དབང་ཕྱུག རུ་ཐོག་མཁན་པོར་རབ་འབམས་པ་ཐུབ་བསན་ཆོས་

འཕྲེལ་བཅས་བསྐོ་བཞག་སྩལ། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་དོ་དམ་རྲེ་

དྲུང་རྣམས་ནས་གཏོར་རགས་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་མགོན་བརྒྱུད་བཞྲེས་ཏྲེ་གནང་ཆ་

སྩལ། འབས་ཤར་སྤྲུལ་ངག་དབང་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མིང་བཏགས་གཏོང་སོ་ཟིན་

པའི་སྐུ་སྐལ་འབུལ་མཇལ་དང་། སྲེར་བྲེས་ཏྲྲེ་ཧོར་བག་འགོ་སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་གྲྭ་

སར་སྒིག་ཞུགས་ཟིན་མཇལ། སྲེར་སྨད་རྒྱལ་རོང་ཕ་བོང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་

བསན་འཛིན་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ནས་དད་མཇལ། འབྲེད་པ་གནས་ནང་དང་། དགའ་

བང་གཉིས་ནས་སྲེར་མཇལ་བཅས་ཞུས་པ་སོ་སོར་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། 

ཁམས་འདི་བཀའ་མཆིད་སོགས་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་བསྐངས་ཤིང་། གནས་བཅུ་

ལྷ་ཁང་མདོར་མཁན་དྲུང་གསུམ་ནས་རི་ཀླུང་ར་ཚིག་ཁག་སྤན་ཞུར་བསར་བར་

ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་དམ་རྒྱ་ལྲེགས་པར་སྩལ། འཆར་ལོའི་དགྲེས་སོན་ཉིན་གཉིས་

པའི་ཞབས་གསར་བ་རྲེ་སློབ་ཤར་རྲེ་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་། འབས་སོ་མང་

ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། བདྲེ་ཡངས་བསན་འཛིན་རིན་ཆྲེན། རིས་ཕྲུག་བར་འཚོ་

འཇིགས་མྲེད་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་དང་། རོང་རམ་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་

བཅས་ལ་བསྐོ་བཞག་བཀའ་དིན་བསྐངས། སྲེར་བྲེས་ལས་སྣྲེ་ནས་གྲུབ་ཐོབ་མདའ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཕར་བའི་ཐུགས་དམ་ཕུར་པ་གདན་ཞུས་བྱུང་བར་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་

གནང་རྲེས་སྨོན་ལམ་མང་ཇའི་ཐོ་སྒིག་མཛད། ལོ་མཇུག་དགུ་གཏོར་ཆྲེན་མོའི་

འཆམས་གཟིགས་ལའང་དགྲེས་སྤན་ཡང་དག་པར་བཙས་སོ། །

(༡༥༣ བ་༤། ༢༤༤ ཐ་༡༠) དགུང་གངས་ཞྲེ་གཅིག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་མྲེ་འབྲུག་གནམ་

ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་མར་རྲེན་འབྱུང་ཕྲེབས་སོ་དང་འབྲེལ་བར་མ་གཅིག་འདོད་

ཁམས་དབང་ཕྱུག་མའི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བྲེད་ཚེས་གཏོར་གི་རིམ་པ་དང་། ཚོམས་

ཆྲེན་དུ་སྲེ་བཞིའི་སོ་འཕར་དབྲེ་བའི་དགྲེས་སོན་བསྡུས་རྒྱུན་བཞིན་བསྐངས།

(༡༥༤ ཉ་༢། ༢༤༤ འ་༣) དྲེ་ནས་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཆོས་སྲེ་གསུམ་དང་། གཞིས་

དགོན་ཁག་གི་བསྒྲུབ་བ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞི། དྲུག་ཅུ་རྲེ་གསུམ། བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ། 

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་བཅས་ལ་ཚིགས་ས་མ་དང་། དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། དྲུག་ཅུ་རྲེ་གསུམ། 

དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ། ཡང་དྲུག་ཅུ་རྲེ་གསུམ། དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བཅས་ལ་ཚིགས་ཕི་མའི་

སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བསྐྲུན་ཏྲེ་ཐར་པ་དང་རྣམ་མཁྱྲེན་གི་འབས་བུ་ཉྲེ་བར་མཛད།

(༡༥༤ ཉ་༥། ༢༤༥ ཐ་༦) ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སོ་

ནས་ལྷ་ལྡན་བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ས་དོ་བསྐལ་

བཟང་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དབུས་སུ་ཞབས་སོར་བཀོད་

ནས་རང་གཞན་གི་དགྲེ་ཚོགས་མངོན་པར་གསོ་ཞིང་། སིག་ལྟུང་གི་དི་མ་ཡོངས་སུ་

སྦྱོང་བའི་ཆོ་གའི་དགའ་སོན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མྱོང་བ་དང་། ཆོས་བསྒགས་དང་སོ་ཐར་

གི་མདོ་གཉིས་སྒ་དག་གསལ་གསུམ་གསུང་དཔངས་མཐོན་པོས་འཆད་པར་མཛད། 

དྲེ་ནས་སྤན་འདྲེན་གི་སྲི་ཞུ་ཚར་དུ་དངར་བས་མདུན་བདར་ཏྲེ་གསུང་རའི་ཆོས་ཁི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཆྲེན་པོར་ཞབས་ཟུང་གི་འདབ་བརྒྱ་མཛེས་པར་བཀོད་ཐོག ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཁག་དང་། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཆྲེ་ཁ། སྲིད་བོན། གུང་། བཀའ་མདའ་རིས་གསུམ། ཤར་བང་ཆོས་རྲེ། བ་

སྤྲུལ་ཆུང་ཁ། སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ། ཚོགས་ཆྲེན་ཆྲེན་མོ། གྲྭ་ཚང་བཞིའི་དབུ་མཛད། 

གྲྭ་སྐོར་བ་བཅས་ནས་གོ་བབས་ཀི་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ་རྲེས་

བདུད་བཟློག་དང་། བ་བརྒྱུད་གསོལ་འདྲེབས་སོན་དུ་འགོ་བས་མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པ་

ཆྲེན་པོའི་འཁྲུངས་རབས་ལས་བརམས་པའི་གསུང་ཆོས་བརོད་བའི་དོན་ཟབ་ཅིང་། 

རོད་བྲེད་ཀི་ཚིག་སན་བརིད་འབྲེལ་ཆགས་པ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་འགག་དོན་

གཅིག་ཏུ་འདིལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་མཐར་ལུགས་ཟུང་ལས་འབས་ཀི་བང་དོར་ལ་

གཅྲེས་སྤས་སུ་བ་བའི་ཞལ་ཏ་བསླབ་བ་རྒྱས་པར་སྩལ་ཏྲེ་ཀུན་གི་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་

ཐོས་གོལ་གདམས་པའི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྲེབས་པར་མཛད། ཕི་དོ་སྨོན་ལམ་

ཚོགས་མགོན་དུའང་བོན་ནས་སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ་སོགས་ཞལ་འདོན་ཆོས་

སྤོད་ཀི་རིམ་པ་དང་། ལགས་བསོ། བསན་འབར་མ་དང་། བདྲེ་སྨོན་མཐུན་འགྱུར་

དང་འབྲེལ་བ་བཅས་རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་ཕག་བཞྲེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཛད་ནས་

གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་ལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕགས་ཕྲེབས། སྤི་

སོས་རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་། ཆབ་འབངས་བདྲེ་བས་འཚོ་བའི་ཐུགས་སྨོན་རླབས་པོ་

ཆྲེའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་། དཔལ་ལྷ་ལྕོག་ཏུ་གཟབ་གསོལ་གསུང་བསྐང་། གཉྲེར་

གཏད་འཕིན་བཅོལ་སོགས་སྨིན་རྒྱས་བསྐངས་ནས་རྲེད་མོའི་གསང་སོ་བརྒྱུད་

གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས་གནང་། ཕི་ཉིན་ར་ཆྲེ་དང་ཡུན་རིང་ལྷ་ཁང་གི་སྨྱུང་

གནས་པ་རྣམས་ནས་དག་བྲེད་བུམ་པའི་ཁྲུས་ཆབ་ཕུལ་བ་མགོན་བརྒྱུད་བཞྲེས་ཏྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྡོ་རྲེའི་རྒྱ་མདུད་སྩལ། ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་འཆར་

ཅན་ལྷ་སྤིའི་ཞབས་བརན་འབུལ་བཞྲེས། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྒིག་འབུལ་དང་། 

མཆོད་པའི་ཨང་རིམ་ཐོ་བཤྲེར་གིས་བས་བྱུང་རྣམ་དབྲེའི་བ་དགའ་གཟྲེངས་བསོད་

ཚར་ཕིན་པར་མཛད།

(༡༥༥ ཉ་༤། ༢༤༦ འ་༨) ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ཉིན་སླར་ཡང་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་གཏོར་རྒྱག་ཆྲེན་མོ་དང་། བམས་པ་གདན་འདྲེན་སོགས་སྨོན་

མཇུག་གི་རྲེན་འབྲེལ་དགའ་སོན་གི་ཆ་ལག་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། ར་ཆྲེ་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་མཛད་དྲེ་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་

གཞལ་མྲེད་ཁང་དུ་ཆིབས་ཞལ་ལྲེགས་པར་བསྒྱུར།

(༡༥༥ བ་༣། ༢༤༧ ཐ་༨) དགྲེ་སློང་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་ཕག་གཉིས་ཙམ་ཚངས་པར་

སྤོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སོ་ནས་སྨིན་པར་མཛད།

(༡༥༥ བ་༤། ༢༤༧ ཐ་༡༠) ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་གསུམ་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་

བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་མདུན་བདར་ཏྲེ་སཱ་ལའི་ལོན་ཤིང་འཁིགས་པའི་དགའ་ཚལ་ནོར་

གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།

༦༧༽མདོ་སྨད་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་ཐོས་བསམ་གིང་གི་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་

ལ་བསན་པ་སྤི་བྲེའི་གནད་དོན་གསལ་བའི་ཆབ་ཤོག་སྩལ། བརན་གསོལ་རྲེ་

འབུལ་བཞྲེས་དང་གདན་ས་ཁག་གི་འགིག་ལམ་ལ་ལྷོད་ཡངས་མི་འགོ་བར་

ལས་སྣྲེ་རྣམ་པར་རིང་སྐུལ། གཞན་སྲེ་ཕས་རྒོལ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དམག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲེའི་དཔུང་ཚོགས་དང་། གཞན་ཕན་ཐབས་ཀིས་སྤོད་པ་སྨན་རིས་རིག་པ་གལ་

ཆྲེར་དགོངས་ནས་དྲེའི་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་གནང་།

(༡༥༦ ཉ་༡། ༢༤༧ འ་༣) སྐབས་ཤིག་ཨ་མདོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་ཐོས་བསམ་

གིང་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ལ་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཆབ་ཤོག་འདི་ལྟར་གནང་

ངོ༌། །

རད་བྱུང་ཚོགས་གཉིས་ལས་འཁྲུངས་མཚན་དཔྲེ་ཀུན་རོགས་སོབས་བཅུའི་

དཔལ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་མཐར་ཕིན་གསུམ་མངའི་སོན་མཆོག་སིན་དྷུའི་བདག 

།འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་རིམ་བོན་བཀའ་སྲོལ་ཟླ་མྲེད་དཔད་གསུམ་དག་པ་ལུང་

རིགས་དི་མ་མྲེད་པའི་ཆོས་ཚུལ་འཇིག་རྲེན་མིག །ངྲེས་ལྲེགས་ཡོངས་སུ་སྤངས་

པའི་སྲོག་མཆོག་ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིའི་རང་གཞན་སྨིན་བྲེད་གཏིང་མཐའ་བལ་བ་

ཀུན་སྣང་འབར་བའི་འོད། །ལོག་རོག་སུན་འབིན་བརྒལ་བརག་ཁུར་བརིད་བ་ན་

དངར་བ་ཕན་བདྲེའི་སྦྲང་རིའི་རྒྱལ་མཚན་རབ་བཞད་ཐོས་བསམ་གིང་མཆོག་

ནས། །རྒྱ་ཆྲེན་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་སན་ཚིག་འདབ་མ་ཁ་ཕྲེ་ཞིང་། །འོས་དང་མི་

འོས་རིས་སུ་བཅད་པས་ཟབ་དོན་དི་བསུང་འཐུལ། །སྨ་ངན་སྤྲེ་འུ་སྐག་བྲེད་ཟྲེའུ་

འབྲུའི་གྲེ་སར་ཅིར་ཡང་ངོམས། །ལྲེགས་བཤད་གསྲེར་དིལ་འཁོལ་བས་ཐོས་འཛིན་

དབང་པོར་སན་ཞིང་འཇྲེབས། །རབ་དགྲེས་བསགས་བརོད་མྲེ་ཏོག་འཐོར་ལ་ཀུན་

བྲེལ་ཞིང་། །ཡ་མཚན་དོན་ཆྲེན་སྦྲང་རི་འཛིན་པའི་རོ་མངར་མྱོང་། །ར་ཡིག་གཉིས་

པ་རྒྱགས་པས་རབ་མྱོས་གར་གིས་རྲེན། །གཟུར་གནས་ཁ་ཡི་པད་ཚལ་རྒྱས་པའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྤིངས་ཡིག་བསར། །

ཕ་རྒྱས་ཟས་ཀིས་ལུས་སོབས་རྒྱས། །ལྲེགས་ལམ་གོམ་སབས་འཁྱར་འཁྱོར་

འགོད། །ངན་གཡོ་སྤྲེ་འུའི་རལ་བང་ཡང་། །དགོན་གི་ནགས་ཁོད་འགིམས་ལ་

རོངས། །རྲེ་ཞིག་འབྱུང་ལུས་ཟུག་རྔུས་མ་རྲེག་པར། །འདི་སྣང་རྣམ་རོག་ཆོས་

བརྒྱད་མིག་འཕྲུལ་གི། །ཅོལ་ཆུང་རིག་པའི་ཟོ་མདོག་བདྲེ་ན་ཡང་། །ཉམ་ཐག་ལམ་

འདྲེན་གཤིས་ལུགས་བལ་འདིས་སྐོ། །ཆོས་དང་སྲིད་ཀི་ལྲེགས་སོའི་ཆུའི་བཞོན་

པ། །སྐལ་མིན་ལྷག་བསམ་སྤིན་གི་མྲེ་ཏོག་བདྲེན། །དྲེ་སླད་རྒྱལ་བསན་འཛིན་སྲེལ་

བརྒྱ་བིན་གཞུར། །རྲེ་བ་འདི་དག་ཆུ་ཐིགས་གོ་འཕང་འཛིན། །ལྲེགས་བས་པདོ་ཟླ་

ཟྲེར་གིས་ཟུམ་པས། །བསན་འཛིན་རང་དྲུག་ཞི་བདྲེའི་ནགས་སུ་འཕུར། །ཁིམས་

འཆལ་མཁས་རློམ་དཔལ་མགིན་སོང་སྐྲེས་ཚོགས། །ཉྲེས་བཤད་ཐན་སྐད་སྒོག་པའི་

དུས་འདི་དར། །སྐྲེས་མཆོག་གོང་མས་མཆོད་བའི་གནས། །ཞིང་འདིར་བསན་པའི་

གཞིའི་འབྱུང་ཁུངས། །བྷོ་ཊའི་ལོངས་ཞྲེས་གགས་མོད་ཀང་། །དཔད་ན་བསན་པའི་

གཟུགས་བརན་ཙམ། །

གཙུག་ལག་ཀུན་ལ་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་ལྟར་མངོན་འཕགས་དཎི་ཞྲེས་སུ་གགས་

པའི་ལུགས་བཟང་སྨན་ཆབ་རྒྱུན། །རབ་ཟབ་དི་མྲེད་གང་ཐུགས་ལུགས་མཆོག་ལུ་

གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲྲེལ་བར་ཛ་ཧུ་ནུ་ཡིས་བག་མྲེད་དུ། །འཐུངས་ཏྲེ་སླར་ཡང་སྐྱུག་ལྟར་

སན་བརྒྱུད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སོན་པའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་མོས་ཡིད་ཕོགས་ཏྲེ། །བཅུ་

ཕག་རིག་གནས་ངལ་བསྲེན་དོན་གི་སིང་པོ་ལོན་ལ་བྲེམ་པོ་ཞལ་དཀྲིས་འགའ་ཞིག་

ཕག་དོག་ལོ། །
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བོ་ངན་གཞུང་ལུགས་ཉིན་བཞིན་འཕྲེལ། །མགིན་སོན་ཕོ་ཉའི་དཔུང་གི་

ཚོགས། །ལུགས་བཟང་སིལ་བ་ཆྲེར་བརོན་པའི། །བག་མྲེད་སྤོད་པས་ཐ་གྲུར་

ཁྱབ། །

སོན་བསགས་ཚེ་རབས་དུ་མའི་བག་ཆགས་ཡོངས་བརས་བོ་བཟང་བསན་

པའི་སོར་ཞུགས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི ་བསིལ་ལྡན་སོ་ལ་རབ་བསྒིངས་

ནས། །ཡོངས་རོགས་ལམ་གི་ཉིང་ཁུ་གསལ་མཛད་བགང་ཡས་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་

གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་རལ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས། །རང་

བཟོའི་བརླང་སྤོད་སོབས་རྣམས་འཆད་རོད་རོམ་པའི་ལུང་རིགས་གད་རྒྱངས་

མཐོན་པོས་ཁྲེངས་འཕོག་སན་ཚིག་སྲེབ་ལྲེགས་མཚོ་བྱུང་དབངས་ཅན་ལྷ། །ཆོས་

འཁོར་རོལ་པའི་ཆ་ཤས་གཅིག་གིས་མཁས་མང་རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ཅྲེས་འདྲེན་

མཆོག་མཁས་རྣམས་བོ་མོས་གོས་གཏིབས་དགོངས་པ་མཐུན། །

རླན་གཤྲེར་ཕོར་གང་ལས་ཅན་ལྷ་མི་ཡི་དྭགས་ཀི། །བལྟས་ཚེ་བདུད་རི་ཆུ་

དང་རྣག་ཁག་མཐོང་བ་ལྟར། །འདིར་ཡང་ལ་ལས་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་སྣང་མོད་

ཀི། །ཕལ་ཆྲེར་མི་དང་ལས་ངན་འགའ་ཡིས་འདྲེར་ཡང་འཛིན། །

སོན་ཡང་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་སྒུར་ཆུང་སོགས་ལ་གནས་ངན་ལྲེན་གི་

འབས་བུ་བྱུང་སྲིད་ན། །ཚུར་མཐོང་བིས་པས་ཆོམ་རྐུན་ཟུར་འདྲེགས་མི་ངལ་

དམྱལ་བའི་གཡང་སར་མཆོང་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། །དུག་གསུམ་མཁིས་ནད་དབང་གི་

གངས་རི་སྲེར་པོར་ལོག་དང་ལྲེགས་བཤད་ལག་རྡུམ་བག་འཛེགས་འད། །བུ་

བརྒྱུད་ཁོ་བོའང་གང་གི་དིན་ལས་སན་ཚིག་སྨ་ལ་སོབས་པའི་མགིན་པ་ཅུང་ཟད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཏྲེག །དབང་མྲེད་ལས་ཀི་སྐུད་པས་བཙེམས་པ་ཡི། །ངུར་སྨིག་རགས་ཀི་བ་གོས་

མ་རལ་བར། །ཆོས་སྲིད་འདྲེས་པའི་སྲེམས་ཀི་ར་རྒོད་དྲེ། །རྣམ་གཡྲེང་ཆོས་བརྒྱད་

ལམ་དུ་རྒྱུག་པར་མཐོང་། །

འོན་ཀང་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་རིག་པའི་ལམ་ཕྲེ་ལྟར། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་

འབྲེད་པའི་འཕྲུལ་གི་མུ་ཁྱུད་རྲེན། །བརོད་བལ་གཏན་ཚིགས་ཚར་དུ་དངར་བའི་

ཤིང་ར་དྲེར། །རྣམ་དཔོད་བོ ་མིག་དར་བས་ཡོངས་འགངས་མཁས་པའི ་

སྲོལ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མྲེད་ཞབས་ཀི་མ་སྨད་ལུགས། །དངོས་

བསན་སས་དོན་མངོན་རོགས་ས་བོན་གྲུང་པོ་དྲེ། །མཁྱྲེན་གསུམ་སྦྱོར་བཞིའི་ལྷ་ཡི་

སྦྲང་ཆར་ཕབ་པ་ལས། །སྐལ་བཟང་མྱུ་གུ་ཆོས་སྐུའི་སྲེ་མ་དར་བར་བརོན། །དཔལ་

ལྡན་ཟླ་གགས་ཐུགས་གསང་འཁོར་ལོས་ཕག་མཛེས་ཤིང་། །ས་དང་ཕིན་བཅུའི་

ཉམས་ལྲེན་ཆྲེས་ལྷག་གུར་ཀུམ་མདངས། །ལས་ཉོན་འཆིང་རྒྱ་ཀུན་གཅོད་རྣ་བ་

བརྒྱད་པ་གང་། །བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ཚོགས་མཐའ་བལ་དབུ་མས་གཞོམ་པར་

རིགས། །རྣམ་འདྲེན་མཆོག་དྲེའི་ལུང་བཞིའི་བཅའ་ཁིམས་དོ་རས་བསྐོར། །སོ་ཐར་

རིགས་བརྒྱད་ངྲེས་འབྱུང་བསླབ་པའི་ནོར་གིས་འགྲེངས། །འདུལ་འཛིན་མཆོག་

གྱུར་ཡོན་ཏན་འོད་དྲེའི་རྣམ་ཐར་ལྟར། །སོ་དང་འབད་པ་དུ་མས་བསྲེན་པ་མཆོག་ཏུ་

བསགས། །སྨ་མཆོག་དབིག་གི་གཉྲེན་དྲེའི་བཞྲེད་སྲོལ་ཆོས་དུང་དཀར། །བརོད་བ་

གཞི་ལྔ་རོད་བྲེད་གནས་བརྒྱད་གཡས་འཁྱིལ་བས། །ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་སན་

གགས་སྐད་གསང་ཇྲེ་མཐོར་སྒོགས། །ལྟ་གྲུབ་རོངས་ཆོས་ནྲེ་ཙོའི་མུ་ཅོར་སོང་

མཛོད་ཟྲེར། །སོབས་འབོར་གོ་ས་སན་གགས་ཆྲེ་བ་ཙམ། །སིང་པོར་རློམ་པ་འགའ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྲེ་མཆིས་མོད་ཀང་། །བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པའི་ཀ་ཀོའི་སྲེ་དཔོན་བཞིན། །བསན་དང་

འགོ་བའི་དོན་ལ་ཅི་ཞིག་ཕན། །

སོན་ཆད་ཅི་ཙམ་འདས་པའི་བགང་བ་དཔྲལ་བའི་རི་མོར་བིས། །མི་རིང་འཆི་

བདག་མཚན་མ་འཆར་ཡང་ངོམས་པ་མྲེད་པར་ནི། །སླར་ཡང་ལོ་བརྒྱར་སོད་པའི་

ཆོས་བརྒྱད་འདུ་འཛིའི་གཤོམ་ར་བྲེད། །མི་རག་དན་པའི་ཡུལ་ལས་འགོངས་འདི་

རྒྱལ་རྣམས་ཁྲེལ་བའི་རྒྱུ། །དྲེར་ཚོགས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་མཐུན་རིན་ཆྲེན་རྒྱན་

འཆང་བ། །ལུང་རིགས་མཆྲེ་ཟུང་སོབས་པའི་སྣ་ཞགས་རིང་དུ་སྐོངས། །ཡང་དག་

ལམ་གི་གཞན་ཕན་ཁུར་ཆྲེན་འདྲེགས་བཟོད་ཕིར། །རང་ནུས་དབྲེན་ཡང་མཆོག་

གསུམ་སྦྲན་ཏྲེ་གསོལ་འདྲེབས་བགིད། །

ཀྲེ་ཧུད་བོ་བཟང་རིང་ལུགས་འདི། །ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རིང་བུ་དང་། །རླུང་དམར་

ཁོད་ཀི་མར་མྲེ་བཞིན། །གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མར་ལུས། །

དྲེ་ལྟར་འཕིན་ཡིག་བདག་བོ་ལུས་ཕའི་རལ་གིས་ཉྲེར་བསྐྲུན་གཞན་གསོས་གླུ་

དབངས་འདི། །ངག་གི་དབང་པོ་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཞྲེས་བས་

ཚིག་སྦྱོར་ཐགས་བཟང་བ། །མཁས་རློམ་མདུད་དང་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་སཱཙྪས་

མཛེས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་རི་མོས་ས། །མང་ཐོས་དན་དབང་ཚོགས་རྣམས་ངོ་མཚར་

གཟིགས་མོ་བསྒྲུབ་ཕིར་ཆོས་སྲེ་ཆྲེ་ནས་སྤིངས། །ཞྲེས་པ་འདིའོ། །

(༡༥༨ ཉ་༦། ༢༥༡ འ་༦) ཉིན་གཉིས་རིང་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་གི་བསྒྲུབ་བ་

ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བཅུ་གཉིས་ལྷག་པའི་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་བསྲེན་རོགས་

སྒྲུབ་པ་གནང་།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༡༥༨ བ་༢། ༢༥༡ འ་༢) ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་སོ་

ནས་ལྷ་ཕྲེབས་ཐོག རྒྱུད་སྨད་དང་། བང་ཆུབ་གིང་གཏོར་ཟོར་གླུད་རོང་གི་ལས་རིམ་

ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། བསན་འགོར་འཚེ་བའི་གནོད་བྲེད་གདོན་བགྲེགས་ཐམས་ཅད་

མཐའ་བལ་གི་དབིངས་སུ་རྒྱས་འདྲེབས་པའི་སྤན་དམིགས་མཚམས་སྦྱོར་མཛད། 

ཕི་ཉིན་གཟིམས་ཆུང་ཀུན་གསལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཆྲེན་མོར་

ཞིབ་གཟིགས་ངོས། ཁྱམས་ར་ནས་མཇུག་འགིལ་མཚམས་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་

བསྒྱུར་གིས་གོས་སྐུར་ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་

གཟིགས་བསྐངས་ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཕྲེབས། རྣམ་གྲྭའི་ཚོགས་མགོན་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་

མདོ་འཆད་པ་གནང་། ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་

གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་དང་། ཚོགས་མཆོད་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་ཐོན་ཕག དགའ་ལྡན་

ཁི་རིན་པོ་ཆྲེས་གཙོས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་འདུས་

དམངས་དང་བཅས་པར་འཆར་ཅན་ཞབས་བརན་མཇལ་ཁ། དཔལ་མགོན་སོབས་

འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྲིད་མཛད་ཆྲེན་དང་། རྒྱ་ཁྱབ་

ཡོངས་ཀི་ས་བཅུད་ཉམས་པ་གསོ་བྲེད་རས་སགས་རིན་ཆྲེན་གིས་གཏམས་པའི་

གཏྲེར་བུམ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་སྒྲུབ་ཆོག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ། དུས་འཁོར་མཆོད་

གར་ལ་ཐུགས་ཞིབ། སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་མགོན་བཅས་ཀང་སར་བཞིན་བསྐངས།

(༡༥༩ ཉ་༦། ༢༥༣ ཐ་༦། ཟླ་༤) ཚེས་བཅུ་ཉིན། ལྷར་བཅས་སྐྲེ་དགུའི་མགོན་

སྐབས་དང་དཔུང་གཉྲེན་མཚུངས་མྲེད་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་བསིལ་ལོངས་

བསན་འགོ་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདྲེའི་ཉྲེར་འཚོར་ཞབས་པད་རག་བརན་ཆོས་བདུན་རྡོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྲེའི་རང་ཁམས་སུ་འགྱུར་མྲེད་རག་བརན་ཆྲེད་གཞུང་ཞབས་སྲེར་སྐ་སྤི་ནས་བ་

མཆོད་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་མའི་སོ་ནས་སོང་ཚོགས་རྒྱས་པ་དང་། སྐུའི་ཚེ་སྒྲུབ་

དང་འབྲེལ་མཁའ་འགོ་བསུན་བཟློག་གི་བརན་བཞུགས་འབུལ་བཞྲེས་བཀའ་དིན་

ཆྲེ།

(༡༦༠ ཉ་༦། ༢༥༤ འ་༥) ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་དོན་གཉྲེར་བ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིར་དགྲེ་

ཚུལ་དང་། དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞིར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པར་མཛད།

(༡༦༠ བ་༣། ༢༥༥ ཐ་༧) ཟླ་བ་ལྔ་པར་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་ཆྲེན་དང་འབྲེལ་ནང་

མ་མཁན་སྲེ་ཆུང་ཁ་ཡན་ལ་ཕག་སོར་དངོས་རྲེག་གི་བིན་རླབས་དང་། དྲེ་ཐོག་རྒྱ་

གར་འབི་ལར་དུ་ཕི་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དུ་ཐོན་པ་ཤོད་དྲུང་སོག་མཁར་བུ་བསོད་ནམས་

མགོན་སྐབས་ཕིར་འཁོར་འབོར་ཕག

(༡༦༡ ཉ་༦། ༢༥༦ ཐ་༡༡) དྲུག་པ་ཚེས་བཞིའི་དུས་ཆྲེན་དང་འབྲེལ་བར་བསྒྲུབ་

བ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བཞི་བཅུ་ཞྲེ་གཅིག་དགྲེ་སློང་དགྲེ་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་ཡང་དག་པར་བཀོད།

(༡༦༡ བ་༢། ༢༥༦ འ་༦) འབས་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་བཞི་དང་། སྲེ་ར་གྲྭ་ཚང་གསུམ་

སོ་སོའི་སློབ་དཔོན་དགྲེ་སྐོས་དང་། ཚོགས་ཆྲེན་ཆོས་ཁིམས་པ། དགའ་ལྡན་གྲྭ་ཚང་

གཉིས་ཀི་སློབ་དཔོན་བཅས་ཆྲེད་འགུགས་གནང་སྲེ་དབར་གནས་ཀིས་མཚོན་གཞི་

གསུམ་གི་ཆོ་ག་འདི་དག་བར་ལམ་ལས་སྣྲེ་ནས་འཆུན་འདོམས་ཆུང་སྐོན་གིས་

སྒིག་ལད་ཉམས་འཆལ་ཅི་རིགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་འདི་ལོ་དབར་ཞལ་

བཞྲེས་ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཁུངས་སོ་སོས་དམ་པོས་དམ་བཅིངས་ཀི་བཀོད་ནན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཐའ་སོམ་དང་འབྲེལ་བས་ལུང་བཞིའི་སྲེ་སྣོད་དང་། སྤི་སྒིག་བཅའ་ཡིག་འབྲུ་དོན་

དང་མི་འགལ་ཞིང་། སྤི་སོས་བསན་འགོའི་སྨན་ཡོན་དུ་འགྱུར་ངྲེས་ཚུལ་མཐུན་དོན་

ལྡན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་ནན་ཆྲེ་བ་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་

གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་འཆད་པ་དང་། དབར་བདག་བསྐོ་ལས། ཚུལ་ཤིང་བཞྲེས་པ་

བཅས་དང་། ཕི་ཉིན་ཐོ་རྲེངས་དབར་ས་མ་ཞལ་བཞྲེས་ཀི་ཆོ་ག་བཅས་ཐུབ་པ་ཆྲེན་

པོའི་བཀའ་ལུང་དང་མཐུན་ངྲེས་མཛད།

(༡༦༢ བ་༣། ༢༥༨ ཐ་༡༡) ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་རྒྱུན་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་ལ་

ཚིགས་ས་མའི་སོམ་པ་གནང་།

(༡༦༢ བ་༤། ༢༥༨ འ་༡༡) བཀྲས་ལྷུན་ཡོངས་འཛིན་ལོ་ཆྲེན་དང་། བ་ཏི་སྤྲུལ་

སྐུའི་སྐྲེ་སྲིད་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཉི་མ། རྲེ་ཕག་ལྷ་སྨོན་པ་སོགས་ལ་འབོར་ཕག་

བཅས་རིམ་བཞིན་སྩལ།

(༡༦༢ བ་༥། ༢༥༨ འ་༧) ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་ནས་རྣམ་གྲྭ་

གངས་བཅད་གདན་བསྐུལ་ཐོག་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་གཟིམས་ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་

འཕྲེལ་དུ་གདན་དངས་ཏྲེ་བ་མཆོད་ཆོ་གའི་སོ་ནས་མཁའ་འགོ་བསུན་བཟློག་གི་

བརན་བཞུགས་དངོས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་བཅས་ཕུལ་ཏྲེ་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་

ཚོགས་ཀི་སོ་ཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་དང་། གསོ་

སྦྱོང་གི་ཚོགས་མགོན་ཡང་སར་ཆགས་སུ་མཛད།

(༡༦༣ ཉ་༣། ༢༥༩ ཐ་༥) དབར་གནས་ལྲེགས་པར་གོལ་བའི་དགག་དབྲེའི་ཆོ་

ག་དང་། སྲེར་འབས་ཚོགས་ཡོངས། ཚེ་ཆོག་གིང་བ་གྲྭ་སོགས་ལ་འཆར་ཅན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་སར་ལམ་བཞིན་སྩལ།

(༡༦༣ ཉ་༤། ༢༥༩ ཐ་༨) རྣམ་གྲྭ་སློབ་ཟུར་ལས་ཚན་པ་བམས་པ་དངོས་གྲུབ་

ནས་རྒྱ་སོག་འཕགས་ཡུལ་སོགས་ཕོགས་ཕྲེབས་ཀི་ཆིབས་ཞབས་དང་། རྣམ་ཀུན་

གསུང་ཆོག་གི་སྲི་ཞུ་བཅས་དགོངས་ལྡན་བྱུང་བའི་གཟིགས་བཟོས་སུ་མཁན་ཆྲེའི་

གོ་མིང་དང་། སྤི་འགྲེའི་ཐབ་རྲེན་ཐོག ཞོར་སྐོང་དུ་བསན་གིང་གཞུང་ཆོད་ཁོངས་

སག་རྲེ་ནོར་ཁང་གཞིས་ནམ་འཚོའི་རིང་ཁ་འཛིན་དུ་སྩལ། འདི་ལོ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་

ནས་བཟུང་བསན་འགོའི་བདྲེ་ཐབས་སོགས་སྤི་སོས་དགོས་དོན་དུ་མར་ཆྲེད་

དམིགས་ཀིས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དང་འདབ་ཆགས་པར་རིགས་གསུམ་

ལྷ་ཁང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པ་གསར་བསྐྲུན་གནང་བའི་མཇུག་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་མཚམས་གསུང་ཞབས་རྣམ་གྲྭ་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་དགྲེ་

ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ཚིམ་བྲེད་ཀི་

སྲྲེག་བླུགས་དང་འབྲེལ་བ་ལྲེགས་པར་བསྐངས།

(༡༦༣ བ་༢། ༢༥༩ འ་༤) སར་ཕན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདིར་མཐའ་བཞིའི་

རྒོལ་བ་སྲུང་བྲེད་དཔུང་དམག་གངས་ཉུང་ཞིག་ལས་མྲེད་ཁར། གཞན་སྲེ་རྣམས་

ཕར་གནོན་པའི་དམག་སྦྱོང་གི་བ་བར་ཆྲེད་དམིགས་ཀི་བརོན་སྦྱང་ཆྲེར་མྲེད་རྐྲེན་

དུས་ཕིས་རྒྱལ་ཁག་གཞན་འགའ་ཞིག་ནས་གངས་ལོངས་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་བྱུས་

བདག་གིར་བ་སྲེམས་འདོད་བརྣག་ཅི་ཆྲེའི་ཐོག རོད་དུས་ཀི་རྒུད་པ་རིམ་བདོའི་

སྐབས་འདིར་ཞི་དག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བ་བཞག་ཕན་བདྲེའི་སྲོག་ཟུངས་དམ་པར་

མྲེད་དུ་མི་རུང་བར་བརྲེན། དམག་དཔུང་གོ་ཧགས་སོང་ཕག་གི་གངས་ལྡན་གསར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཛུགས་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁག་གཞན་གི་ལུགས་ལྟར་འཕོང་རལ་གི་རྣམ་གངས་མང་

པོར་ཆྲེད་གཉྲེར་གི་སློབ་སྦྱོང་བགིད་དུ་སྩལ་ནས་ད་ལམ་ཐོན་བསྐྲེད་ཆྲེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་པའི་བ་དགའ་གནང་རྒྱུ་དང་། དཔའ་རལ་ལྲེགས་ཉྲེས་དབྲེ་འབྲེད་ཀི་སླད་

དུ་དམག་རྲེད་གཏན་འབྲེབས་མཛད་རྒྱུ་ཆབས་ཅིག་ཉིན་གསུམ་རིང་རུ་སུ་དང་། ཉི་

ཧོང་། དབིན་ཇི་བཅས་ཀི་འཐབ་ལུགས་རྲེད་སྣ་ཁག་ལ་ཐུགས་ཞིབ་བཀའ་དིན་ཆྲེ་

ངོས། ཉིན་ཐ་མར་རྡོ་འགོགས་ཀི་གཟིགས་འབུལ་ཟིན་བསྟུན་བོད་ལོངས་དམག་སར་

ཡོངས་ཀི་སྤི་ཁྱབ་ཆྲེ་བ་ཞབས་པད་ཚ་རོང་གིས་མཚོན་འགོ་དམག་རྣམས་ལ་མི་

ཕྲེད་རྡོ་རྲེའི་རྒྱ་མདུད་དང་། བཀའ་ཤག་འཆར་གསལ་ཨང་རིམ་ལྟར་གི་ས་དར། 

རགས་མ། གནང་ཆ་སོགས་རལ་རྲེས་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་རུ་སྒིག་གི་གུས་འདུད་

ཞུས། སོ་མང་རྲེ་དྲུང་བམས་པ་མཐར་ཕིན་མདོ་སྨད་སྤི་འདོམས་ས་དབང་བ་མའི་

ལས་བར་ཐོན་ཕག་གནང་།

(༡༦༤ ཉ་༢། ༢༦༠ འ་༧) རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། རྒན་དང་བིས་པ་ན་བ་

ཡི། །སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བསལ་སླད་དུ། །ཡུལ་དུ་སྨན་པ་འདྲེག་མཁན་དག 

།ཞིང་གིས་བརྔན་པ་འཇོག་ཏུ་གསོལ། །ཞྲེས་དང་། ཡོངས་འཛིན་པཎིཏ་ཡྲེ་ཤྲེས་

རྒྱལ་མཚན་གིས། སྐྲེ་བོ་ཡོངས་ཀི་ལུས་ཀི་ནད་སྲེལ་བ། །གསོ་དཔད་རིག་གནས་

དག་ལ་རག་ལས་པས། །ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་སྨན་པ་དར་བར་མཛོད། །ལྲེགས་

བཤད་སྒ་དབངས་སྒོག་པའི་མཁས་པ་དང་། །རིག་བྲེད་མཁན་པོ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་

རྣམས། །རྲེད་དང་བཀུར་སིས་གཟྲེངས་བསོད་ཆྲེ་བར་མཛོད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རིག་གནས་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་སྨན་རིས་ཀི་རིག་པ་འདི་བཞིན་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རིགས་ཀིས་སྤི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་གཞན་ཕན་གི་ཐབས་སྤོད་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་ངྲེས་པར་མཁོ་ཞིང་། སྐྲེ་བོ་བོ་འཚལ་བས་ཉམ་ཐག་པ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། རིས་རིག་གི་སོ་ནས་གཟའ་སྐར་དང་། དུས་ཚོད་ཀི་

ཉྲེས་པ་སྲེལ་ཞིང་། རྲེན་འབྲེལ་གི་ཤིས་སོ་སྣ་ཚོགས་པ་ནས་སྒིག་ཅིང་སྲེལ་བས་ན་

ཆབ་སྲིད་དང་། མངའ་འབངས་ཀི་དགྲེ་མཚན་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་སོགས་སྨན་ཡོན་བ་

ལྷག་ཏུ་གཟིགས་ནས་བསན་གིང་ཉྲེ་འདབས་སུ་སྨན་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཐོག མཁྱུད་

སྤད་དང་། སྐར་རིས་ལ་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་པ་འབས་སྤུངས་སྨན་སྤིན་པ་མཁྱྲེན་

རབ་ནོར་བུར་ཞབས་སོད་དང་། ལས་ཚན་ཆྲེ་ཁའི་ལུང་ལས་ཀིས་གཟྲེངས་བསོད་

དང་འབྲེལ་མངའ་ཁུལ་དགོན་ཁག་ནས་ཁུ་བསྡུས་སློབ་གྲྭའི་འགོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་

བཞག་སྩལ་ཏྲེ་མཐའ་དབུས་ཀི་ནད་པ་དག་ཞན་ཚང་མའི་ནད་གསོའི་ཕན་ཐབས་ལ་

ལྷག་བསམ་ཞྲེ་བརོན། སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་ལག་ལྲེན་མན་ངག་སློབ་ཁིད་དང་། སྐུལ་

ལྕག བིས་པ་ཉྲེར་སྤོད་ཀི་སྨན་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་

བསྒྱུར་དང་། གསར་མཇལ། སྨན་ཐྲེབས་བཅས་རིམ་བཞིན་སྩལ་བས་ཕོགས་ནས་

ཕོགས་སུ་སྨན་རིས་ཀི་རིག་པ་འཕྲེལ་ཞིང་། ནད་ཀི་ཟུག་རྔུས་གཙེས་པ་རྣམས་

ལའང་ཕན་བདྲེ་བ་ན་མྲེད་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །

(༡༦༥ ཉ་༡། ༢༦༢ ཐ་༤) ཚེས་ཉྲེར་གཉིས་ཉིན་འབས་བ་ཏི་སྤྲུལ་སྐུས་གཙོས་

ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་གི་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་གསུམ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་

བསླབ་གཞི་ཡོངས་རོགས་ཀི་སྐལ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད།

(༡༦༥ ཉ་༦། ༢༦༢ འ་༦། ཟླ་༡༠) ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཉིན་ཆིབས་རགས་ཀི་ཕྲེང་བ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚར་དུ་དངར་བ་དང་བཅས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་ནས་གྲུ་འཛིན་གཞལ་

མྲེད་ཁང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས།

༦༨༽སྤིར་བསན་འགོའི་རྒུད་ཚོགས་ཞི་ཞིང་འཇིགས་བྲེད་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོ་

ལྲེགས་གྲུབ་ཆྲེད་དགའ་ལྡན་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་རྲེས་ལྷ་

ལྡན་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གོགས་ཁྱད་

པར་བ་དང་བཅས་སོན་འགོའི་སྦྱོར་བ་བསག་སྦྱོང་དང་དངོས་གཞིའི་བསྲེན་

གངས་སོགས་ཡར་ལྡན་དུ་སྐོང་མུས་ལུགས་གཉིས་ཀི་གནང་སོ་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་གདན་ས་ཁག་གི་འགིག་ལམ་ལ་རིང་གནོན། ཚིགས་ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་

མང་དུ་བསྒྲུབས། ལྷ་རམས་དོན་སོང་དུ་མི་འགོ་ཆྲེད་དམ་བསྒགས་དང་ལས་སྣྲེ་

རྲེ་ཡང་གནས་དབྱུང་སོགས་བསན་ལ་དག་ཐྲེར་རྲེས་ཟབ་གནང་།

(༡༦༥ བ་༡། ༢༦༢ འ་༣) ལྔ་མཆོད་དང་བསྟུན་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་

ནས་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཆིབས་ལོ་ཆྲེད་བསྐོད་ཀིས་འཇམ་

མགོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་གདུང་རིལ་པོར་བཞུགས་པའི་མཆོད་སོང་རིན་པོ་

ཆྲེས་དབུས་རྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀི་སྤན་སར་སྣ་ལྔའི་མཆོད་ཚོགས་མཐའ་ཀས་པ་

འབུལ་བཤམས་དང་། དགྲེ་འདུན་ཚོགས་ཡོངས་ལའང་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་

ག་ནོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་རིས་མྲེད་བསན་འགོའི་རྒུད་ཚོགས་ཞི་ཞིང་། ཆོས་འབོར་ལྲེགས་

ཚོགས་རྒྱ་ཆྲེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཕྲེལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་རིང་མིན་ཡི་དམ་ཁྱད་པར་

ཅན་གི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོ་བཞུགས་རྒྱུའི་བཞྲེད་དོན་རླབས་པོ་ཆྲེ་མཐར་ཕིན་བདྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་སྨོན་གསོལ་འདྲེབས་ཤུགས་དག་མཛད་པ་སོགས་

གཞན་གིས་ཇི་བཞིན་དཔག་པར་དཀའ་བའི་འཕིན་ལས་སོ་དུ་མ་ཞིག་བསྐངས་ཏྲེ་

བཞུགས་ཞག་གཅིག་ལས་མ་མཛད་པར་རིངས་སབས་ཀིས་ཕིར་ཕྲེབས།

(༡༦༥ བ་༥། ༢༦༣ ཐ་༡༡) རྣམ་སྣང་མངོན་བང་གི་རྒྱུད་ལས། ཡྲེ་ཤྲེས་རླབས་

པོ་ཆྲེ་འམ་ནི། །ཡང་ན་མངོན་ཤྲེས་ལྔ་པོ་དང་། རིག་སགས་འཆང་གྱུར་དངོས་གྲུབ་

དང་། །ཚེ་རིང་གཞོན་ནུར་འགྱུར་བ་ཡང་། །གལ་ཏྲེ་ཐོབ་པར་འདོད་ན་ནི། །ཇི་སྲིད་

འདི་ནི་མ་བསྲེན་པར། །དྲེ་སྲིད་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་ཡྲེ་ཤྲེས་རླབས་པོ་ཆྲེ་

སྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས། མངོན་ཤྲེས་ལྔའམ། རིག་སགས་འཆང་གི་

དངོས་གྲུབ་དང་། ཚེ་རིང་བ་སོགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་གང་དང་གང་ཐོབ་པར་འདོད་ན་

སོན་དུ་བསྲེན་པ་མ་བས་པར་མི་ཐོབ་ཅྲེས་རྒྱུད་སྲེ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲེན་

པ་སོན་དུ་བ་བར་གལ་ཆྲེ་བར་གསུངས་པར་མ་ཟད། རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དམ་པ་

ཡོངས་འཛིན་བམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ས་ནས་སིགས་ལྔའི་རྒུད་པ་དུས་མཐའི་རླུང་

བཞིན་ལྡང་བའི་སྐབས་འདིར་ལྷག་པའི་ལྷ་གཞན་ལས་མཐུ་སོབས་ཁྱད་པར་

འཕགས་ཤིང་། རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་གསང་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡི་དམ་ཁྱད་

པར་ཅན་དུས་དགའི་དབང་པོ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་བདུད་ལས་རྣམ་

རྒྱལ་གི་བསྲེན་ཆྲེན་ཚད་དུ་ཐྲེངས་པ་ཞིག་མ་མཛད་ན་ཕི་ནང་གི་བར་ཆད་མང་བས་

འཕིན་ལས་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཆྲེས་དཀའ་ལ། མཛད་ན་མཐའ་བཞིའི་རྒོལ་བ་གང་གིས་

ཀང་གགས་བལྟ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། ཆོས་སྲིད་ཀི་མཛད་སོ་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་

འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཞྲེས་བཀའ་མངགས་ཞལ་ཆྲེམས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཕྲེབས་པ་བཞིན་དྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ས་ཆུ་ཡོས་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་གཞི་བསྲེན་དབུ་འཛུགས་གནང་ནས་ལོ་འཁོར་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་རིང་སོན་འགོ་བསག་སྦྱང་རླབས་ཆྲེ་བ་དང་། ར་སགས་ཉྲེ་སིང་

སོགས་ཀི་བཟླས་སགས་ཀང་བྲེ་བ་ཕག་འགའ་ཞིག་སོང་རུང་། ཤིང་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་

དྲུག་པའི་ནང་བསན་འགོ་སྤིའི་གྲེགས་དབང་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པས་གོ་བུར་བཅད་རྒྱ་

ལས་བཞྲེངས་ཏྲེ་རྒྱ་ཕྲེབས་མཛད་དགོས་བྱུང་བས་བཞྲེད་པ་མཐར་མ་འཁྱོལ་བར་

འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་པར་བརྲེན། ད་ལམ་སླར་ཡང་ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་བཀའ་ཆྲེམས་

ཐུགས་ལ་བརྣགས་ཏྲེ་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོར་བཞུགས་རྒྱུའི་དགོངས་བཞྲེད་བ་ན་

མྲེད་པ་འཁྲུངས་ནས་ཚེས་ཉྲེར་དྲུག་ཉིན་འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རས་གཙོས་ཕོ་

བང་གི་རྲེན་མཆོག་རྣམས་ལ་མཆོད་སྤིན་སན་ཤལ་གངས་མང་བ་འབུལ་སྲེལ་དང་

འབྲེལ་བསྲེན་སྒྲུབ་ཀི་བཞྲེད་དོན་མཐར་ཕིན་འགྲུབ་པའི་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་

ཤུགས་དག་བསྐངས།

ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ས་ཆར་ཆིབས་རགས་རྒྱས་གཤོམ་གི་སོ་ནས་ནོར་གིང་

བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག གྲུ་འཛིན་ཕོ་བང་གི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཀུ་ཤུའི་

སོང་པོ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་སྲེ་འདི་སྐྲེས་ནས་མྲེ་ཏོག་ཤར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་

ངྲེད་ཀི་བཞྲེད་དོན་མཐར་ཕིན་ཡོང་བའི་ལྟས་ཡིན་ཞྲེས་བཀའ་ཕྲེབས་པ་ལྟར་བདྲེན་

འབས་བསླུ་བ་མྲེད་པའི་མཐུ་ལས་རྲེས་སོར་སོང་པོ་ཆྲེར་སྐྲེས་ཤིང་མྲེ་ཏོག་དང་

འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ངོ༌། །

དྲེ་ནས་ལགས་བསྲེན་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་རྣམས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་

གཉིས་པའི་བཞྲེད་སྲོལ་རྲེ་གསྲེར་ཁང་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཕག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཞྲེས་བསྲེན་ཡིག་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན། གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སོན་

བོན་དམ་པས་བིན་གིས་བརླབས་པ། མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་འཚེ་བ་མྲེད་པ། ཆོས་

མཐུན་གི་ཡོ་བད་རྲེད་སླ་ཞིང་ཀག་ཅོར་གི་སྒས་དབྲེན་པ་སོགས་ཡིད་དང་མཐུན་པ་

ཞིག་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་༧རྒྱལ་དབང་གོང་རིམ་གི་བིན་རླབས་ཚན་པོ་

ཆྲེའི་ངད་ཆགས་པའི་གདན་ས་ནོར་གིང་གྲུ་འཛིན་ཕོ་བང་དང་། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། 

གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས། སོན་ཟླ་འབིང་པོའི་ཉ་ནས་ནི། །དཔིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉ་ཡི་

བར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་དུས་དང་། དགུན་དུས་མཆོག་ཏུ་བསགས་པ་ལས་

དགུན་ཟླ་ར་བ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉྲེར་དགུ་དང་། གོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་དད་

གུས་དང་གཙང་སྦྲ་ཆྲེ་ཞིང་རྒྱུད་དུལ་བ། ཕར་བརྡ་བསན་པ་ཙམ་གིས་ཤྲེས་ཤིང་དྲེ་

འཕལ་དུ་བྲེད་པ་སོགས་སྤོད་ལམ་མཐུན་པ་ཞིག་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་སློབ་

དཔོན་དང་སློབ་མ་གཉིས་ཀའི་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་པར་མངའ་བ་སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་

བོ་བཟང་ངག་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། གསུང་ཆོག་ཞབས་

ཞུ་བ་རྣམ་གྲྭ་དུས་འཁོར་སློབ་དཔོན་བམས་པ་མཐུ་སོབས་ཞྲེས་པ་སོགས་ལྟ་སྤོད་

མཐུན་པ་འགའ་ཟུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡི་དམ་ལྷའི་བིས་འབུར་གི་སྐུ་བརན་ཁྱད་པར་

ཅན་བཤམས་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་དང་། བཞུགས་གདན་བཅའ་ལུགས་

སོགས་ལྲེགས་པར་གྲུབ་རྲེས། རྡོ་རྲེ་མཁའ་འགོ་ལས། པདའི་ཚལ་ནི་ཉམས་དགའ་

བར། བུང་བའི་ཚོགས་འདུ་ཇི་བཞིན་དུ། །དམ་ཚིག་རས་སོགས་ལྲེགས་གནས་

ན། །རིང་དུ་གནས་ཀང་བིན་གིས་རློབ། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་མཐུན་གི་

བགངས་ཕྲེང་དང་། ཅང་ཏྲེའུ། རྡོ་རྲེ་དིལ་བུ། གར་ཆང་དང་བདུད་རིས་གང་བའི་ཀ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལི་ཁྲེབས་ལྡན་དཔྲལ་བ་མདུན་དུ་བསན་པ་དང་། ལས་བུམ་ཁ་རྒྱུན་གཟུང་རྡོར་

གིས་བརྒྱན་པ་བཅས་སགས་པའི་ཀུན་སྤོད་དག་པའི་ཐབས་སུ་སགས་རིམ་ལས་

བསན་པའི་རས་རྣམས་ཀང་ཚོགས་པར་མཛད་ནས་མཚམས་མཐོ་འཛུགས་ཆོག་

སོགས་སོན་འགོའི་རིམ་པ་རྣམས་གྲུབ་བསྟུན་གོང་ཚེས་ཀི་མཚན་ཕྲེད་ནས་

བརམས་ཏྲེ་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོའི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་གནང་བཀའ་དིན་ཆྲེ་འབྲེལ་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞྲེས་ཀི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་སོང་བ་

རྣམས་ལས་དང་པོ་པ་དག་ལ་ལྲེགས་པར་འདོམས་ཕིར་འཕལ་འཕལ་ཕག་བདར་

མའི་བསྲེལ་བང་ཁམས་དྭངས་མཛད་འདུག་པ་ལས་སོམ་གངས་ཙམ་བཀོད་པར།

ཐོག་མར་མྲེ་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་ནས། མྲེ་སྦྲུལ་ཧོར་ཟླ་བཅུ་

པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་བར་ལགས་བསྲེན་གི་སྦྱོར་བ་བསག་སྦྱང་གི་ཡན་ལག་ལ་

རལ་འདོན་གནང་བས་སྐབས་འགོ་གངས་ཆིག་འབུམ་སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

དང་། དམིགས་བརྲེ་མ་ཆིག་འབུམ་དྲུག་སོང་ཐམ་པ། དམ་ཚིག་རྡོར་བཟླས་ཆིག་

འབུམ་ཉིས་ཁི་བཞི་སོང་། མཎལ་ཆིག་འབུམ་བདུན་བརྒྱ་ཐམ་པ། ཟ་བྲེད་མཁའ་

འགོའི་སྦྱིན་སྲྲེག་ཆིག་འབུམ་ཆིག་ཁི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ། ཡོན་ཆབ་ཆིག་

འབུམ་དྲུག་སོང་ཐམ་པ། ཡིག་བརྒྱ་ཆིག་འབུམ་བདུན་སོང་ཐམ་པ། འཇིགས་བྲེད་

དང་། མ་ཧྲེ་རྡོ་རྲེ་སོགས་ཕག་ཚ་སྐུ་པར་བཞི་ཁི་ཆིག་སོང་བཞི་བརྒྱ་བཅོ་བརྒྱད་

བཅས་སོང་འདུག་ཅིང་། གཞན་ཡང་སྐུ་ཕག་དང་། མཆོད་མྲེ། ལྷ་བཤོས་སོགས་

གངས་ལས་འདས་པ་སོང་ཡོད་འདུག་རུང་། བསྲེལ་ཐོར་འགོད་པ་མ་གནང་བས་ཇི་

བཞིན་འདི་མ་སོབས་སོ། །
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ནས་དངོས་གཞིའི་ལགས་བསྲེན་དབུ་བཙུགས་

ཏྲེ་ཐུན་བཞིའི་རིམ་པར་སྦྱང་གཞི་ཐ་མལ་བའི་སྐྲེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་དངོས་སུ་སྦྱོང་

བར་བྲེད་པའི་རོགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྒྱུད་སྨིན་བྲེད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་འཁྱྲེར་

གི་གནད་ལྲེགས་པར་ཚང་བའི་སོ་ནས་གསལ་སྣང་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་སློབ་པ། དྲེ་

ནས་བགང་ཕྲེང་བིན་གིས་བརླབས་ཏྲེ་དཔུང་བཟང་གི་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་བཟླས་བརོད་ཀི་སྐོན་བརྒྱད་དང་བལ་བས་ཐོག་མར་ཞི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀི་

གངས་བསྲེན་ཨ་ར་པ་ཙ་བྲེ་བ་གཅིག་དང་། ཆིག་ཁི་ལྔ་སོང་ཐམ་པ། དྲེ་ནས་ར་

སགས་ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་བྲེ་བ་གཅིག་དང་བདུན་འབུམ་སུམ་ཁི་ཐམ་པ། ལས་སགས་སམ་

སིང་པོ་བྲེ་བ་གཅིག་དང་། ཆིག་འབུམ་ཉི་ཁི་སུམ་སོང་ཐམ་པ། ཉྲེ་སིང་ཡ་མནྟཀ་བྲེ་

བ་གཅིག་དང་། ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་བརྒྱད་སོང་། ཡྲེ་ཤྲེས་འབྲེབས་སགས་བྲེ་བ་

གཅིག་དང་། བདུན་སོང་བདུན་བརྒྱ། དྲེ་རྲེས་མྲེ་ལྷའི་བསྲེན་པ་བྲེ་བ་གཅིག་དང་། 

ཆིག་འབུམ་བཞི་སོང་། བསྲེན་སྒྲུབ་སྦྲགས་མའི་བསྲེན་གངས་ཁྱོན་བསོམས་བྲེ་བ་

གཅིག་དང་། ཆིག་ཁི་བཞི་སོང་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ། དངོས་གྲུབ་ལྲེན་ཆོག་སགས་སུམ་

ཁི་དགུ་སོང་བཞི་བརྒྱ། འཇིགས་བྲེད་ཀི་བདག་འཇུག་ཚར་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན། 

མཚན་ཐོག་ཐག་གཅིག་ལ་མྲེ་ལྷའི་སྦྱིན་སྲྲེག་ཆིག་ཁི་ལྔ་བརྒྱ། དྲུག་ཅུ་མ་བརྒྱ་དང་

བཅུ་བཅས་རིམ་བཞིན་ཉམས་བཞྲེས་སུ་བསར་ཞིང་།

བཅད་རྒྱའི་རིང་ཕོགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཕན་གི་མི་སྣ་དང་། གཞུང་སའི་སྣྲེ་མོ་

ལས་འཛིན་ཁག་འགོ་འོང་གི་ཐོན་ཕག་འབོར་ཕག་དང་། དགུང་གསར་དགྲེས་སོན་

ས་ཕི། བརྒྱད་གཏོར། འཁྲུངས་སྐར། ལྔ་མཆོད་བཅས་ཀི་མཛད་སོ་དང་། སྲེར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འབས་དགའ་གསུམ་གི་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་སོགས་ཀི་སྐབས་བསྲེན་སྒྲུབ་ཀི་དམ་

ཚིག་བསྲུང་ཕིར་གསྲེར་ཞལ་དངོས་སོན་མ་གནང་བར་ན་བཟའ་གདན་ཞུ་དང་། 

མགོན་གཟིམས་སོགས་བརྒྱུད་དྲེ་མཛད་པ་མ་གཏོགས། དྲེ་མིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་

ཚན་ཆྲེ་ཕ་དང་། ཆོས་སྲེ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་བསྐོ་བཞག མངའ་འབངས་སྐྲེ་

འགོའི་བདྲེ་སྡུག་སན་ཞུ་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་འཆར་གཞི། ཐུགས་དམ་ཞུ་སོན་

སོགས་ཡི་གྲེ་འབོགས་བསྒིལ་རྲེ་ཙམ་ཉིན་ལྟར་ཆག་མྲེད་འབུལ་འབོར་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ཐུགས་ཞིབ་དང་། ཕག་རགས་འབྲེབས་འགོད། བཀའ་མཆན་

བསྐང་རྒྱུ། ཐུགས་དམ་བརག་པ། འབོར་ལན་འདི་གཏོང་སོགས་གཅིག་རྲེས་གཉིས་

མཐུད་ཆུ་གཉྲེར་ལྟ་བུ་ཟམ་མི་འཆད་པ་གང་དང་གང་ལའང་ལས་སླ་ཧོལ་སྤོད་དང་། 

གཡོ་ཐབས་ཀིས་གཞན་ལ་ཁག་དཀྲི་བ་སོགས་གཏན་ནས་མི་མཛད་པར་༧རྒྱལ་

བའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་བགོ་སྐལ་ཁུར་དུ་བཞྲེས་ཏྲེ་ངལ་བ་དང་སུན་པའི་འདུ་

ཤྲེས་ནི་རིང་དུ་བཏང་། ཤིན་ཏུ་བ་དཀའ་བའི་བརོན་འགྲུས་ཀི་གོ་ཆ་ནི་ཡང་དག་

པར་བགོས་ནས་ཕག་བདར་འབའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་ཉིན་མཚན་གི་གསྲེང་བར་ཀུན་

ཏུ་དལ་བ་མྲེད་པར་བསྐངས་པས་མནལ་ཐུན་གཅིག་ཙམ་བདྲེ་བར་ཕྲེབས་པའང་མི་

སྲིད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཚུལ་དྲེ་ལྟ་བུས་ཞག་དང་། ཟླ་བ་དང་། ལོའི་ཕྲེང་བ་ཀུན་ནས་

ཀུན་ཏུ་འཁྱོངས་པར་མཛད་པ་ནི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆྲེ་ལ་དབང་འབོར་

བའི་འཕགས་ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་གི་ཁྱོགས་ལ་འཕང་བའི་ངོ་

མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་ལགས་བསྲེན་ལ་བཞུགས་ནས་ཟླ་བ་བདུན་ལྷག་ཙམ་སོང་བ་ན་ཆོས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཟབ་བདུད་ཟབ་རྐྲེན་ངན་རུ་འཛིངས་ཀི་རྣམ་པ་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པའམ། ༧གོང་ས་ཆྲེན་

པོའི་སྐུ་གྲེགས་རྣམས་བསམ་བཞིན་བདག་གིར་བཞྲེས་པ་གང་རུང་ལྟ་བུས་ཐུགས་

དམ་བསྲེན་རོགས་རྲེ་སྒྲུབ་ཁང་པ་ཆྲེན་པོ་ཉིན་ཤས་སྐུ་བསྙུན་པ་ཙམ་མཛད་དྲེ་མྲེ་

སྦྲུལ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུའི་ནང་གོ་བུར་ཉིད་དུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཉྲེ་བར་

བསྡུས་ནས་དགོངས་པ་ཞི་དབིངས་སུ་མནལ་ཚུལ་བསན་པ་ན་རྲེ་ཞིག་ཐུགས་དན་

འཐོར་བ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ངལ་ཚད་མྲེད་པ་བཞྲེས་ཀང་ཇི་ཞིག་ནས་ཐུགས་སོབས་

ལྷག་པར་བསྐྲེད་ནས་ཐུགས་དམ་གསལ་འདྲེབས་དང་། སྐུ་གདུང་གི་དྲུང་དུ་མཆོད་

ཚོགས་རླབས་པོ་ཆྲེ་བཤམས་ནས་བ་མཆོད་དང་། གསོལ་འདྲེབས་སྨོན་ལམ། 

གདུང་སྒྲུབ་ཀི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་པ། སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་སྦྱངས་ཏྲེ་གདུང་རྲེན་དང་། 

འད་སྐུ་བཞྲེང་བ། དགོངས་རོགས་ཀི་རྣམ་དཀར་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་སོགས་ཕི་རྲེས་ཀི་

རིམ་པ་རྣམས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་གདྲེང་འཁྲེལ་གནད་སྨིན་ཐོག ཡང་

སྲིད་མྱུར་དུ་འབོན་པའི་གསོལ་འདྲེབས་སྨོན་ཚིག་དང་སྲོང་བདྲེན་བརོད་གྲུབ་པའི་

གླུ་དབངས་ཞྲེས་བ་བ་ཞིག་ཀང་ཐུགས་འདུན་ཤུགས་དག་གིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་

ཐོགས་མྲེད་དུ་མཛད་དོ། །

དྲེ་ནས་ཡང་དམ་པའི་མན་ངག་དག་ལས། བསྲེན་སྒྲུབ་འདི་མཐར་མ་ཐོན་གི་

བར་དུ་རང་གཞན་གི་བ་བ་དང་སྐིད་སྡུག་ལྲེགས་ཉྲེས་ཆྲེ་ཆུང་ཅི་བྱུང་ཡང་དྲེའི་

དབང་དུ་མ་སོང་བ་བ་སམ་པའི་སིང་རུས་དང་། སྤིར་བ་མ་དཀོན་མཆོག ཁྱད་པར་

ཡི་དམ་གི་ལྷ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརྲེན་ནས་སོན་གི་ལས་དབང་མ་གཏོགས་གོ་བུར་བར་

ཆད་སོགས་ཀིས་གགས་ཅི་འཁྲེལ་སམ་པའི་སིང་ཁམ་བསྐྲེད་དགོས་པར་གསུངས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པ་བཞིན་ཕི་ནང་གི་རྐྲེན་ངན་ཆྲེ་ཆུང་གང་ལའང་ཡ་ང་བ་དང་། བག་ཚ་བ་དང་། 

ཉམས་མི་བདྲེ་བའི་རྣམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་མཛད་པར་སིང་སོབས་ཀི་བསྲན་

ཚུགས་ཏྲེ། ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཐུགས་དམ་རྣལ་འབོར་སྤོས་བཅས་སྤོས་མྲེད་

མཐའ་དག་ལ་བརན་ཅིང་སྤོ་བའི་གོ་ཆའི་བརོན་འགྲུས་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱུན་བཞིན་

བསྲེན་པར་མཛད་པས་ནང་དུ་ཉམས་མྱོང་གི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཕི་རུ་

ལྷག་པའི་ལྷ་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གཟིགས་སྣང་ཡ་མཚན་པ་

དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་གོར་མ་ཆག་ཀང་། རྲེ་བ་མ་ཉིད་ཐུགས་སམ་པའི་མཐར་

ཐུག་པས་བུམ་ནང་གི་མར་མྲེ་ལྟར་ས་བར་མཛད་པས་མ་མངོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

སྐུ་མཚམས་རིང་ནང་གི་མཛད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ཕི་རྒྱའི་མཛད་སོ་ཕལ་ཆྲེ་

བ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་འགོད་སྲོལ་ཆྲེར་མ་མཐོང་ཡང་། གནད་ཆྲེ་བ་རགས་རིམ་

མ་བཀོད་ཚེ་བསན་བ་མ་ཚང་བའི་སྐོན་དུའང་འགྱུར་དོགས་པས་འགའ་ཞིག་བཀོད་

ན། མྲེ་སྦྲུལ་ལོ་རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་མིང་ཐོ་སོན་ཕུལ་བཅད་འོག་ཏུ་ཚུད་

ཟིན་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་སྐོར་གྲུ་འཛིན་ཕོ་བང་ཉིད་དུ་བསྲེན་རོགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་བཀོད། 

(༡༧༠ ཉ་༣། ༢༧༠ ཐ་༩) བཟོ་ཁང་དོ་དམ་དང་། ཟུར་འཕོང་ལྷ་བིས་དབུ་ཆྲེ་

ཆུང་། གསྲེར་ཁི་དགྲེ་སློང་ཐུགས་རྲེ་ལྷ་ཁང་དང་། རྭ་ཆྲེ་ཇོ་བོའི་དཀོན་གཉྲེར་བཅས་

ནས་སར་ཕན་བསིལ་ལོངས་ཕན་བདྲེའི་ཞིང་མཆོག་ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་

རྲེན་མཆོག་རྣམས་ལ་གསྲེར་ཆབ་སྒོན་འབུལ་སྐབས་གཡའ་འབུད་ཇི་བཞིན་མྲེད་

པས་ནག་ནོག་སྐོན་གྱུར་ཆྲེ་གཤིས། ཕིན་ཆད་མ་བརགས་ག་ཚོམ་གི་འབུལ་བདྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མ་ཡིན་པར་ཞལ་གསྲེར་ལྷད་མྲེད་སྤུས་ལྡན་སྤན་ཞུ་ཐོན་བསྟུན་གཞན་བསྒྱུར་གཡོ་

ཟོལ་མྲེད་པར་འབུལ་མིའི་སར་གསྲེར་སྦྱངས་གསྲེར་ཀོང་ལ་དོ་དམ་པའི་ཐྲེ་འུས་

མནན་ཏྲེ་སྤིན་གཡའ་ལྲེགས་ཐོན་སླད་མཚན་ཞག་གཅིག་ངྲེས་བཞག་ཐོག ངོ་མཚར་

བིས་པ་མཁས་ཤིང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ངྲེས་ནས་ཞལ་གསྲེར་ཞི་འཇམ་བཀྲག་

མདངས་ཆྲེ་བ་སྨིན་གཏོང་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བཅད་སྩལ། དབར་ཞལ་བཞྲེས་དང་། 

དགག་དབྲེའི་གོ་ཆ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་བསྐངས། འབས་སོ་མང་སོ་རད་ཐུ་བཀའ་

འགྱུར་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་ལུང་རོགས་བསན་པའི་ཉི་མ་སློབ་གཉྲེར་དང་། མིང་བཏགས་

ཟིན་ཏྲེ་རང་ཡུལ་ཕིར་ལོག་ལ་ཐོན་ཕག་ཐོག སྤྲུལ་སྐུར་ཤ་ཅིན་མནྟ་ཀོ་ལག་ཆྲེ་དང་། 

མཛོད་པར་མཁན་ཆུང་། གསོལ་དཔོན་ལ་ལས་ཚན་ཆྲེ་ཁ། རང་ཡུལ་དུ་གདུགས་

དང་། བམས། ར་ཏོག ཟྲེ་ལོང་སོགས་བརྒྱབས་འཐུས་ཀི་ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག་དང་། 

ཐམ་ག་གྲུ་སོར། ཐོན་རོངས་གཟབ་པ་བཅས་གསོལ་རས་སྩལ།

(༡༧༠ བ་༤། ༢༧༡ ཐ་༥) ས་ར་ལོ་དུས་ཆྲེན་ཁག་དང་བསྟུན་རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་མིང་ཐོ་སོན་ཕུལ་བཅད་འོག་ཏུ་ཚུད་ཟིན་དགུ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་

མའི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་སྩལ།

(༡༧༡ ཉ་༢། ༢༧༡ འ་༧) འབས་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་གཉིས་དང་། སྲེ་རའི་

ཞལ་གཟིམས་གསུམ་ལ་རྣམ་ཀུན་གྲྭ་ས་སོ་སོའི་ཚོགས་ཆྲེན་མང་ཇར་བ་སྤྲུལ་

འདུས་དམངས་དང་བཅས་པ་འདུས་ཚོགས་འཛོམ་ཆྲེའི་དོ་དམ་ཐོག ཞལ་འདོན་

ཆོས་སྤོད་ཀི་རིམ་པ་སར་སྲོལ་ཉམས་ཆག་མྲེད་ཅིང་། གཞུང་སྲེར་འགྲེད་ཡོད་

སྐབས་འདུ་ཁང་ཆྲེན་མོའི་སྦུག་ཏུ་མཉམ་ཚོགས་དགོས་པ་ལས། རྡོ་གཅལ་སྲེང་སྐལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྲེན་ཡིན་ཟྲེར་གཟན་རྐང་སྲེར་ཚོགས་བྲེད་པ་མཛེས་ལམ་མི་ཆགས་པས་ཕིན་ཆད་

དྲེ་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་

ཚང་གི་ཚོགས་གཞུང་དུ་ས་སོར་ལྷ་མོའི་བསྐང་བ་གསུང་སྲོལ་ཡོད་འདུག་ཀང་། 

བར་སྐབས་ཁི་ཆྲེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན་ལས་སྣྲེའི་སྐབས་ཆོས་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་མི་

རྒྱུད་གྲྭ་མང་དག་ཅིག་ཀོ་ལོག་གིས་ཆུར་ཤོར་ལ་བརྲེན། ཚོགས་གཞུང་དུ་ལྷ་མོའི་

བསྐང་ཆོག་གསུང་འདོན་མི་ཆོག་པའི་ནང་ཁིམས་བཅས་པ་ཡིན་རུང་། དཔལ་ལྡན་

ལྷ་མོ་འདི་བཞིན་གཞུང་བསྲེན་སྲུང་མའི་གཙོ་བོ་ཡིན་གཤིས། ད་ནས་བཟུང་ཚེས་

ཆ་དང་བསྟུན་ལྷ་མོའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཞུང་རང་ལ་གསར་བཙུགས་ཐོག་རྣམ་ཀུན་

ཉམས་ཆག་མི་འབྱུང་བའི་དོ་དམ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་ཡང་འཐུས་འདོམས་ཆྲེ་

བ་གནང་།

(༡༧༡ བ་༢། ༢༧༢ ཐ་༡༢) རི་བོ་རྲེ་ལྔའི་དགོན་གསར་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་

གིང་གི་མཁན་འཛིན་དུ་སྲེར་བྲེས་ཧར་གདོང་དགྲེ་བཤྲེས་བོ་བཟང་སན་གགས་ཆོ་

ལོའི་བཀའ་ཤོག་དང་འབྲེལ་བར་བསྐོ་རོང་མཛད།

(༡༧༡ བ་༤། ༢༧༢ འ་༥) ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གི་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་བསྐོས་ངོ་

མ་ངོ་ཚབ་སླར་ཡང་བཀའ་འགུགས་དང་འབྲེལ་གདན་ས་སོ་སོར་གཞི་གསུམ་སྤི་

དང་། ལྷག་པར་དབར་གནས་རིང་ཚོགས་པ་གང་ཆྲེ་དགོས་སབས། འཁོར་ཞག་

བཀག་བསམས་དང་འབྲེལ་བས་སློབ་དཔོན་ལས་ཟུར། སྤྲུལ་སྐུ་ཆྲེ་ཆུང་། གྲྭ་

དམངས་བཅས་ཚང་མ་དབར་ཁས་ལྲེན་དུ་འདུ་ཐབས་དོ་དམ་ཐོག རྲེས་སོར་ཐོ་

བཤྲེར་འཕྲེར་བའི་ཞལ་གངས་ཤོག་ལྷྲེ་འགོད་འབུལ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་དང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་བསྐོས་བདྲེ་ཡངས་སྐལ་བཟང་འཇམ་དཔལ་དང་། རྒྱས་པ་བོ་

བཟང་ངག་དབང་གཉིས་ནས་འདི་ལོ་སྨོན་ཚོགས་རིང་སྒིག་ཁིམས་གནོན་སོམ་གིས་

མཚོན་ཞུ་སོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ག་འགིགས་འཐུས་ཚང་བྱུང་བའི་བཟོས་སོར་

སླར་ཡང་ལོ་གཅིག་རིང་དགྲེ་སྐོས་རང་འཇགས་གསོལ་རས་སྩལ།

(༡༧༢ བ་༢། ༢༧༤ ཐ་༢) རྒྱུད་སོད་བ་མ་དབུ་མཛད་དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་ངག་

དབང་ཚུལ་ཁིམས་མདོ་སགས་གཉིས་ཀའི་སློབ་གཉྲེར་ཞན་གཤིས་གོ་གནས་ཕིར་

འཐྲེན་ཚབ། སྲེར་བྲེས་ལ་བ་དགྲེ་བཤྲེས་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྐོ་བཞག་དང་། 

རྒྱུད་སོད་མཁན་པོ་འཇམ་དབངས་ཡོན་ཏན་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དུ་ཆྲེད་འགུགས་

ཀིས་རོད་རྒྱུགས་བཞྲེས་པར་དགོངས་ལྡན་རྒྱུགས་འཕྲེར་མ་བྱུང་བར་བརྲེན། 

མཁན་གནས་ནས་ཕྱུང་སྲེ་ཕིན་ཆད་ཤར་ཆོས་སུ་འགོ་བདྲེ་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་

བཅད་སྩལ། སྲེར་དགའ་གཉིས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གཟིམས་ཆུང་ཁག་ལ་

བསྐོར་ཐོ་འགོད་མི་སྐུ་ཚབ་སྩལ་རྲེས་ཉམས་གསོ་ཞུ་ལུགས་སྐོར་སློབ་དཔོན་ལས་

སྣྲེར་བཀའ་ཁྱབ་དང་། རྣམ་ཀུན་དགོན་ནང་དུ་གད་དར་གཙང་སྦྲ་གང་ཆྲེའི་ཐོག 

ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་གིས་མཚོན་དགྲེ་འདུན་བསི་གནས་ཀུན་ར་ཚང་མར་བདག་

དོན་བདག་གཅྲེས་ཀི་འཛིན་སྤས་གང་ཆྲེ་དང་། དགའ་ལྡན་རྒྱུན་ཇའི་ལས་དྲེབ་

གསར་སྩལ་བཞིན་འཁི་ཁུངས་སོ་སོས་དམ་དོན་དགོས་རྒྱུའི་ར་ཚིག་རྲེ་ཡང་ཆྲེད་

དུ་གནང་།

(༡༧༣ ཉ་༡། ༢༧༤ འ་༦) གདན་ས་གསུམ་གི་དགྲེ་བཤྲེས་མིང་བཏགས་ཆྲེ་ཆུང་

རྣམས་སློབ་གཉྲེར་ལྲེགས་ཞྲེར་ལ་གཞིགས་པའི་སྤོད་ལུགས་སྐོར་འདི་ལོ་དམིགས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བསལ་སྦུག་དམ་ར་ཚིག་ཞིབ་གསལ་སྩལ་ཉྲེ་ཡིན་རུང་། ས་ལུག་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་

ཆྲེན་མོའི་གྲྭ་སྐོར་མིང་བཏགས་སྤད་རིགས་རྣམས་སློབ་གཉྲེར་ལྲེགས་ཞྲེར་ཐུགས་

ཞིབ་སྐབས་འཆད་རོད་བྲེད་སོ་ཇྲེ་ཞན་འགའ་ཞིག་ལ་ལྷ་རམས་པའི་མིང་བཏག་སྤོད་

རྐང་བྲེད་པོ་སློབ་དཔོན་ལས་ཟུར་དང་། ལྷ་རམས་པ་སོ་སོར་བཀའ་ཉྲེས་དང་འབྲེལ་

སླད་དྲེ་རིགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་ནན་བརིད་ཆྲེ་བ་གནང་།

(༡༧༣ བ་༣། ༢༧༥ འ་༧) ཐོར་རྒོད་ཐོ་ཡོན་བ་མ་སོགས་བསྒྲུབ་བ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་

ལྔར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་བསྐྲུན། གཞི་གསུམ་གི་

ཉམས་བཞྲེས་དང་། ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཡར་མར་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཆྲེན་ཐོག་

དམ་རས་དཔའ་བོའི་སོན་མོ་ཡང་རྒྱུད་སྲེ་དང་མཐུན་པར་མཛད། དྲེ་ནས་གོང་སྨོས་

ལྟར་ཁམས་གསུམ་ཟ་བྲེད་དུས་དགའི་དབང་པོའི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོའི་ལགས་

བཟླས་ཚད་དུ་ཐྲེངས་ངྲེས་ལྲེགས་པར་སོང་བ་ན། ས་ལུག་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་

ཉྲེར་དྲུག་ནས་བཟུང་ཁ་སྐོང་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲྲེག་གངས་གསོག་དབུ་འཛུགས་

བསྐངས་པས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉྲེར་བཞི་བར་སྦྱིན་སྲྲེག་ཚར་བྲེ་བ་གཅིག་

དང་། ཆིག་ཁི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། དྲེའི་ཕི་དོར་ཁ་སྐོང་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་

སྲྲེག་དང་། བདག་འཇུག་བཞྲེས་ལྲེན། ཡར་མར་སྲིད་ཞིའི་མགོན་ལ་དམ་རས་

ཚོགས་ཀི་སོན་མོ། སྲུང་མ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་བཀའ་སོད་ལས་གཤིན་ལ་གཏང་

རག་གི་གསུང་བསྐང་དབྱུག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བ་གཟབ་རྒྱས་སོགས་ཐུགས་དམ་

བཅད་རྒྱའི་རིམ་པ་མཐའ་དག་དམ་པའི་ཕག་ལྲེན་འཁྲུལ་བལ་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་

གཙང་ལྲེགས་པར་གྲུབ་བསྟུན་མཚམས་མཐོའི ་ལྷ་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ཏྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཤྲེགས་གསོལ་དང་བཅས་ནང་མཚམས་ཕི་མཚམས་རིམ་གིས་གོལ་ཞིང་གསུང་

བསྐང་ཐ་མའི་མངའ་གསོལ་སྐབས་བོན་ཆྲེན་ནས་གཞུང་གནས་ཀི་ལྲེགས་འབུལ་

མཇལ་དར་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན། རིན་པོ་ཆྲེའི་ཚོམ་བུ་སོགས་དང་། གསུང་

ཆོག་ཞབས་ཞུ་བར་ཡང་གོ་བབ་ཀི་ཡོན་འགྲེད་བཅས་བསབས། སྐུ་མཚམས་རིང་

ཆག་མྲེད་འདྲེབས་པར་མཛད་པའི་ཕག་ཚ་རྣམས་གཞུང་ཞབས་སྲེར་སྐ་དང་། རྣམ་

གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ། ཕོགས་ཀི་གཞི་དགོན་ཁག་བཅས་པར་

དད་རྲེན་ཕག་འགྲེད་དུ་སྩལ།

༦༩༽རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྤི་ནོར་སློབ་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ནས་༧རྲེ་འདིའི་མཛད་

འཕིན་ལུང་བསན་གསལ་བར་གསུངས། འཇིགས་བྲེད་ལགས་བསྲེན་བསྐངས་

པས་བོད་ལོངས་ཡོངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པས་སྤི་སྲེར་ནས་ལྲེགས་འབུལ་བརན་

གསོལ་བསར། དགའ་ལྡན་དུ་ཆྲེད་ཕྲེབས་ཀིས་འགིག་ལམ་ཀུན་སྤོད་ཡར་

ལྡན་དགོས་པའི་ལམ་སོན་དང་ཚལ་གུང་ཐང་བརྒྱུད་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕྲེབས་པར་

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་མཆོག་དང་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་བསན་འགོའི་བདྲེ་སྐིད་

འཕྲེལ་བའི་རང་བཏིང་།

དྲེ་ལྟར་ལོ་གསུམ་གི་ལགས་བསྲེན་འདི་ནི་སྐུ་ཕྲེང་གོང་རིམ་གི་མཛད་སོ་ལས་

ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་། ༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་རང་ཉིད་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུ་སྐར་གི་

ཕྲེང་ཚོགས་ལ་འགན་པའི་ནང་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་རོགས་པའི་ཀུ་མུད་གཉྲེན་ལྟར་

རབ་དང་། ཕུལ་དང་། རྲེ་མོར་གྱུར་པར་དགོངས་ཏྲེ་ཨོ་ཌིའ་ཡ་ནའི་སློབ་དཔོན་གིས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཀང་འབྱུང་འགྱུར་གསལ་བའི་ལུང་འདི་ལྟར་བསན་ཏྲེ། ཐུབ་མཚན་ཅན་དང་དྲེ་ཡི་

བཀའ་འབྲེལ་བ༔ གོང་དགུང་སོ་བདུན་སོ་དགུའི་བར་དུ་གསོས༔ གོ་བའི་བོན་དང་

འགོགས་པའི་བོན་བཅས་ལ༔ དང་པོ་ཡིན་མིན་གགས་པ་སྲུང་མས་དབྲེ༔ དང་པོར་

བྱུང་མཚམས་ཐབས་ཀིས་རིམ་པར་འདུལ༔ དྲེ་ག་བས་ན་བོད་འདིའི་བགྲེགས་

རིགས་བཟློག༔ གགས་མིང་དགུང་གངས་སོ་དགུ་རོགས་པའི་དུས༔ བར་དུ་གཅོད་

རྣམས་དྲེ་མཚམས་རིམ་པར་རོགས༔ གཤིན་རྲེའི་ལས་འབྲེལ་ལས་ཀི་རྒྱལ་པོ་

བརྔན༔ རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་དག་པ་ཤྲེལ་གི་རི༔ མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་གནས་

གཡོན་མདུན༔ མཚོ་དཀར་བག་མདུན་ལྕགས་མཁར་དོན་དུ་ལས༔ སོམ་ལྡན་བཞི་

སྲེ་ལོ་ངོ་དགུ་ཙམ་བར༔ དགྲེ་སིག་དབྲེ་འབྲེད་རྒྱལ་པོའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ༔ མུ་

ལྲེ་མཚོ་ལ་དམིགས་གཏད་ཡོད་ན་ས༔ གོང་འཁོད་བསྒྲུབས་དང་དམིགས་གཏད་

རྣམ་པ་གཉིས༔ པད་བཀོད་རཀྟའི་མཚོ་ངོས་ཡིན་ན་ལྲེགས༔ དྲེ་དག་གྲུབ་མཐར་

བོད་སྲེའི་བགྲེགས་ཀུན་སྲེལ༔ ཞྲེས་འཛམ་གིང་ལུང་བསན་མུན་སྲེལ་སྒོན་མྲེ་ལས་

གསུངས་སོ། །

དྲེའི་དོན་ཡང་གོ་ཚོད་རགས་རིམ་བརོད་ན། མཆོག་དམན་དག་ཞན་ཚང་མར་

ངོ་སྲུང་མཛེས་མཚོན་མི་མཛད་པར་རང་རང་གི་བྲེད་སྤོད་བཟང་ངན་དང་རྲེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཚར་གཅོད་རྲེས་འཛིན་གི་སོ་ནས་ཕན་བདྲེའི་གཞི་ར་ལུགས་གཉིས་

ཁིམས་ཀི་སངས་སྲོལ་མྲེས་དབོན་གསུམ་གི་རྣམ་ཐར་ལྟར་དང་པོར་སྲོང་བར་

མཛད་པ་དང་། ཁོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་བསྲེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་དང་

འབྲེལ་བར་བཀའ་སོད་ལས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་དབྱུག་གཏོར་གི་མཆོད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པ་འབུམ་ཕག་མང་པོས་བརྔན་ནས་ལས་བཞིའི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བ་དང་། 

མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་གནས་མཆོག་ཙཱ་རི་ཏྲའི་ཉྲེ་འདབས་སས་ཡུལ་པད་

བཀོད་དང་། མ་གཅིག་རྲེ་མ་ཏཱིི་བ་མཚོ་མུ་ལྲེ་དིང་ཞྲེས་གགས་པར་ཐུགས་སྨོན་ཅན་

གི་བུམ་གཏྲེར་ས་ཆོག་སོགས་ཐབས་མཁས་ཀི་སྦྱར་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཛད་པས་

མཐའ་བཞིའི་རྒོལ་བ་རིམ་གིས་ཞི་ནས་བསན་འགོ་བདྲེ་འཇགས་སུ་གནས་པར་

འགྱུར་ཞྲེས་ཕི་རབས་ལ་གདམས་པར་ངྲེས་སོ། །

ལགས་བསྲེན་གི་སྦྱོར་དངོས་གང་གི་སྐབས་སུའང་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་དང་། 

སྐྲེ་འགོའི་བདྲེ་སྐིད་ལ་ལོག་པར་འཁུ་བའི་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་སོགས་གནོད་བྲེད་

ཐམས་ཅད་ལྡང་བའི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡང་མྲེད་ཅིང་། སྐྲེ་དགུ་མཐའ་དག་བདྲེ་སྐིད་

རོགས་ལྡན་གི་དགའ་སོན་ལ་རག་ཏུ་རྲེག་པའི་ཐུགས་སྨོན་བདྲེན་ཚིག་གི་རྒྱས་

འདྲེབས་ཤུགས་དག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཛད། དྲེའི་མཐུ་ལས་ཕོགས་མཐའི་རྒྱལ་

ཁམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འཁྲུག་རོད་སོགས་མི་ཤིས་པས་དུས་འདའ་ཡང་། ད་ལྟ་

རང་ཅག་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་འདིར་འཐབ་རོད་འཁྲུག་ལོང་གི་ཉམས་མི་བདྲེ་བ་གང་

ཡང་མྲེད་པར་རང་རང་གི་ཆོས་འབོར་མངའ་རིས་ལ་ཅི་དགར་སྤད་དུ་ཡོད་པ་ནི་

༧སྐབས་མགོན་དམ་པ་འདིའི་བིན་མཐུ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་མཐོང་

ཆོས་སུ་གསལ་བ་ལ་གངས་ཅན་པ་ཀུན་གིས་ཡིད་ཆྲེས་ངྲེས་པ་ལྲེགས་པར་དངས་

ནས་བཀའ་དིན་རྲེས་སུ་དན་པའི་གསོལ་འདྲེབས་དང་། རག་ཏུ་ཐུགས་དགོངས་

འགྲུབ་ཐབས་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་བརོན་པར་རིགས་སོ། །

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉྲེར་བདུན་གཟའ་ཚེས་ཀི་འཕོད་སྦྱོར་མཆོག་ཏུ་ཤིས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པར་ཉི་འོད་དུ་གཞུང་གནས་ནས་དཀར་སྤོ་སོམ་བསྒིགས་དང་འབྲེལ་༧གོང་ས་ལྷ་

དང་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོ་མཆོད་རོལ་གི་སྲི་ཞུ་ཆྲེན་པོས་ལྲེགས་བས་ཀི་མགོན་

དུ་གདན་དངས་ཏྲེ་སྲེ་བཞིའི་སོ་འཕར་ཡོངས་སུ་ཕྲེ་བའི་དགྲེས་སོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་མཆོད་དྲེ་སྤི་སྲེར་ཚང་མས་བསྲེན་གོལ་གི་ལྲེགས་འབུལ་ཚར་དུ་

དངར་བ་རིམ་བཞིན་བསར་བར་གསྲེར་ཞལ་མངོན་གྱུར་གི་སྐལ་བཟང་དང་། ཕག་

སྲུང་བིན་རླབས་ཀི་དགའ་སོན་བ་ན་མྲེད་པ་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ནས་བཟུང་གདུགས་

རིམ་དྲུག་གི་རིང་ཟློས་གར་ལྷ་མོ་བ་རྣམས་ནོར་གིང་དགའ་བའི་ཚལ་གི་རྲེད་མོའི་དོ་

རར་བཀུགས་ནས་ཞོ་སོན་གི་མཉྲེས་མཆོད་མཚོན་བྲེད་དུ་རང་རང་གང་ལ་བང་

བའི་གླུ་གར་རོལ་རྲེད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཅི་དགའ་བགིད་དུ་སྩལ་བར་ཞྲེན་མྲེད་སྒྱུ་མའི་

ཉམས་ཀིས་སྣང་བྲེད་ཞིབ་ཏུ་གཡོས་མཐར་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་བཟང་པོས་ངོམས་

ཤིང་ཚིམ་པར་མཛད།

(༡༧༥ བ་༦། ༢༧༩ ཐ་༥) ༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་ཀང་མི་སྣ་

ཆྲེད་སྩལ་གདོང་ལགས་བསྲེན་གྲུབ་པའི་ལྲེགས་སོའི་རྲེན་འབྱུང་འབུལ་ནོད་སམས་

ཤིན་ཏུ་མཐོ་བ་དང་། ཞུ་འཕིན་གི་དོན་རྡོར་ཡང་འདི་ལྟར་སྩལ་ཏྲེ། ད་ལམ་མཁན་

ཆྲེན་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་བསན་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་མཉམ་

མྲེད་དགྲེ་ལྡན་པའི་རིང་ལུགས་ཕོགས་བརྒྱར་སྲེལ་བའི་སླད་དང་། རང་ཉིད་སངས་

རོགས་མཐར་ཕིན་སོབས་བཅུ་མངའ་བའི་སར་གཤྲེགས་ཚར་བས་ཡི་དམ་ལྷའི་

བསྲེན་སྒྲུབ་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མ་མཆིས་ཀང་། བདག་སོགས་རྲེས་འཇུག་ཡོངས་

ལ་ཀུན་མཁྱྲེན་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པ་ལ་འདི་ལྟར་འབད་དགོས་ཞྲེས་འདོམས་པར་བ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བའི་ཕིར་དུ་ཡབ་རྲེ་འཇམ་དཔལ་སིང་པོའི་ཐུགས་བཅུད་ཉིང་ཁུ། སན་བརྒྱུད་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞྲེད་སྲོལ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་མོ་

རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆྲེན་དུ་མའི་བཞྲེད་དགོངས་སིང་པོ་ཅན་གཞིར་བཟུང་། སོན་བོན་

མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་ཕག་བཞྲེས་རྣམ་པར་དག་པས་ཟུར་བརྒྱན། བ་མའི་མན་ངག་

གིས་ཁ་བསྐངས་ཏྲེ་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་ཐུགས་བཞྲེད་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་བཀའ་དིན་ལ་རབ་དད་ཡི་རངས་དགའ་གུས་སྤོ་གསུམ་དང་བཅས་

པས་གུས་ཕག་ལན་བརྒྱར་འཚལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་རྲེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་

འབུལ་མཚོན་ཙམ་དུ་རབ་དཀར་ལྷ་རས་སོགས་ཐོ་ཁ་ཟུར་གསལ་ལྟར་གི་དངོས་

འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་ཅུང་ཟད་སྤོ་བར་མི་སྣ་འདི་པ་ཆྲེད་ཀིས་ཞབས་རོང་ཞུས་

ལགས་ཞྲེས་སོགས་མཚན་བསོད་དང་། ཆྲེ་བརོད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཕྲེབས་ཤིང་། བཀའ་

ལན་ཡང་འཕལ་དུ་སྩལ།

(༡༧༦ བ་༡། ༢༨༠ ཐ་༤) ཉིན་དྲུག་རིང་སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་

སོད་སྨད། གཞིས་དགོན་ཁག ཕོགས་འགྲུལ་སོགས་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་གི་

བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་

དགུར་དགྲེ་སློང་གི་སོམ་པ་སྩལ་ནས་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ།

(༡༧༧ ཉ་༢། ༢༨༡ ཐ་༢) ཚེས་ཉྲེར་བརྒྱད་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་ཀི་

སོ་ནས་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཆིབས་ལོ་བསྐོད་དྲེ་རྲེན་གསུམ་སྤི་

དང་། གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྤན་སར་བཅད་གོལ་གི་གཏང་རག་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་

ཆྲེར་བཤམས་ནས་བ་མཆོད་སོགས་ཀི་ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤོད་སྨིན་རྒྱས་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་རྒྱས་པའི་ཐུགས་སྨོན་རླབས་པོ་ཆྲེ་མཛད། ཚོགས་ཆྲེན་

དུའང་མང་བསྐོལ་ཕག་འགྲེད་ག་ནོམ་པའི་ཐོག སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་རྣམས་ལ་སྒིག་

ལམ་ཀུན་སྤོད་དང་། ཚོགས་ཆོས་འཆད་ཉན། ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྲེར་སོགས་མི་

ཉམས་ཡར་ལྡན་དགོས་པའི་ཞལ་ཏ་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་

མར་ལམ་ཚལ་གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་། མགོན་ཁང་དུ་

འཕིན་བཅོལ་གཉྲེར་གཏད་སོགས་བསྐངས་ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས། ཚེས་

གཉིས་ཉིན་སྐུ་སྲུང་དམག་སར་ཆྲེན་མོ་ལྲེ་ལག་སྣོད་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

གསར་བཞྲེངས་ལྲེགས་གྲུབ་ཀི་ཞལ་དོ་དང་འབྲེལ་མདོ་ལུགས་ཀི་ཞབས་བརན་

འབུལ་བཞྲེས་བཀའ་དིན་ཆྲེ་རྒྱུར་ཕྲེབས་བམས་ལ་བཞུགས་འཇགས་ཟིན་འཕལ་

དམག་སྤི་ཆྲེ་བ་ཚ་རོང་ས་དབང་སོགས་ཀིས་སོས་སྣྲེ་དང་། དམག་སར་སྲེང་ནས་

རོལ་ཆ། རྒྱ་སོའི་ཕི་རོལ་ནས་སྲིད་བོན་དང་། བཀའ་མདའ་རིས་གསུམ་གིས་

གཙོས་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་ཡོངས་རོགས་ནས་གོ་རིམ་གི་བང་བན། དམག་མི་

རྣམས་ནས་རུ་སྒིག་སོགས་ལུགས་བཟང་གི་སྲི་ཞུས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་

ཤར་དུ་ཕྲེབས། དྲུང་བཞྲེས་ལ་རོལ། དྲེ་ནས་རྣམ་གྲྭ་གསུང་བཟང་བ་རྣམས་ཀིས་

མཆོད་རོལ་འབུད་དཀྲོལ་དང་བཅས་ཉི་འོད་དུ་བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་མོར་ཞབས་སོར་

བཀོད། ཞི་དག་གི་བཀའ་འཁོར་གངས་ལས་བརྒལ་བར་ཕག་དབང་མཇུག་བརན་

བཞུགས་གསུང་ཆོག་དང་། བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་ནས་མཎལ་བཤད་འབུལ་གིས་སྣ་དངས་

ཏྲེ་དངོས་འབོར་གི་མཆོད་སྤིན་བཏྲེག་པར་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པོ་གནང་། དྲེ་རྲེས་

དགྲེས་སོན་གི་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་ཟློས་གར་ལྷ་མོ་བ་རྣམས་ནས་གླུ་གར་གི་རྣམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀི་གཟིགས་ཕུད་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བར་དགྲེས་ཚུལ་དང་། བ་

དགའ་གནང་སྦྱིན་སྩལ་ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས།

རྲེ་ལྟག་སོ་རྒྱབ་ཀི་པར་ཁང་གཅོང་ཟོམ་ཆྲེ་ཞིང་། གུ་ཡུལ་དོག་པར་བརྲེན། 

ཐོག་བརྲེགས་རྒྱ་བསྐྲེད་གསར་བསྐྲུན་དགོས་པའི་བཀའ་སྩལ་ལྲེགས་གྲུབ་

མཚམས་དྲེ་སོན་པར་ཤིང་རྣམས་ཁ་འཐོར་འཁྲུགས་ཚབས་ཆྲེ་བས་པར་འདྲེབས་

ཤིན་ཏུ་དཀའ་གཤིས། འདི་ལོ་འཁྲུགས་སྲེལ་དབྲེ་འབྲེད་ཀི་དོ་དམ་ཟུར་བསྐོས་དང་

འབྲེལ་གསུང་པར་དང་། གཟུངས་པར་སྲེ་ཚན་འདྲེས་མྲེད། པར་ཁང་སྲེང་ཤོད་སོ་

སོར་འཇོག་རིམ་དང་མཐུན་པར་པར་ཐོ་ཁམས་དྭངས་འགོད་བཞྲེས་མཛད།

(༡༧༨ ཉ་༤། ༢༨༢ འ་༤) བསྒྲུབ་བ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་ལ་ཚིགས་ས་མའི་བསླབ་གཞི་

ཕོག་སྲེ་ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ཚུགས་པར་མཛད།

(༡༧༨ ཉ་༥། ༢༨༣ ཐ་༢) ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ས་ཐོག་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་གནས་གཟིགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་གྲུབ་རྲེས་རྲེ་

ཤོད་དྲུང་སྤི་དང་། བོད་ལོངས་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་མགིན་གཅིག་ནས་སྐུའི་བཅད་རྒྱ་གྲེགས་

མྲེད་ཕ་མཐར་སོན་པའི་བཀའ་དིན་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་གཞལ་ཕིར་ནོར་གིང་གཟིམས་

ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་འཕྲེལ་ཁང་བཟང་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག སྤི་སྲེར་ཚང་མས་རྲེན་

འབྱུང་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་སྤིན་རིམ་བཞིན་སྤོས་པ་དགྲེས་བཞིན་བདག་གིར་

བཞྲེས་ནས་ཕག་དབང་བིན་རླབས་སྩལ།

(༡༧༨ བ་༣། ༢༨༣ འ་༡༡) ལྔ་མཆོད་ཉིན་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་

འཆར་ཅན་རྒྱུད་སོད་བ་གྲྭ་དང་། དྲུང་ན་སྤོད་པ་ཆྲེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ལ་དགྲེས་སོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དང་འབྲེལ་བར་ཕག་དབང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་རིང་མིན་དབུས་

ཕྲེབས་གནང་རྒྱུའི་སྣྲེ་སྤིར་དབུས་མདའ་མཚོ་སོ་བ་བསྐོ་བཞག་དང་། ཐོན་མཇལ། 

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆྲེས་དབུས་རྲེན་གསུམ་རབ་འབམས་ལ་མཆོད་སྤིན་སན་ཤལ་

འགྲེམས་སྲེལ་གི་སོ་ནས་གནས་གཟིགས། གིང་མྲེར་བིན་རླབས་དང་མཆོད་

གཟིགས་བཅས་རིམ་བཞིན་བསྐངས།

(༡༧༨ བ་༦། ༢༨༣ འ་༡) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་

ཆྲེ་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་གསྲེར་ཞལ་མངོན་གྱུར་གི་དགའ་སོན་མྱོང་འདོད་ཆྲེ་

བས་མཇལ་ཕག་ཏུ་དབུས་ཕྲེབས་གནང་འཐུས་གསོལ་འདྲེབས་རིམ་མཛད་མཐར་

ཞལ་བཞྲེས་དོན་ཐོབ་བཞིན་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཕོགས་ཆས་ཀི་སོ་ནས་

ཕྲེབས།

(༡༧༩ ཉ་༤། ༢༨༤ འ་༡༢) གཟིམས་ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་འཕྲེལ་ཁང་བཟང་དུ་

ཡབ་སྲས་ཕན་ཚུན་དགྲེས་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་འཕལ་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་

སྐུ་ཕག་དང་འབྲེལ་མཇལ་དར་མཎལ་རྲེན་གསུམ་འབུལ་གནང་གིས་བཞུགས་

ཞབས་འཁོད་རྲེས། གསོལ་གོ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཕྲེབས་ཤིང་། མཆོད་ཡོན་བདྲེ་

འཚམས་དང་། ཆོས་ལྡན་གི་བཀའ་མཆིད་ཞིབ་ལྷུག་མཛད། ངང་ཙམ་ནས་བཀྲས་

ལྷུན་ཞབས་གས་རིམ་བཞི་ཡན་གིས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་རྲེན་གསུམ་རྲེ་དང་། 

བིངས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། འགག་ནས་མགོན་སོན་ཡང་

གནང་། དྲེ་ནས་ཆིབས་ཞབས་གོང་གསལ་དང་བཅས་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་ལྷ་

ལྡན་བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

(༡༧༩ བ་༤། ༢༨༥ ཐ་༥) དྲེ་ནས་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་དུ་ཕྲེབས་

སྐབས་སོ་སོར་ཆིབས་ཞབས་མ་དགོས་པ་མཛད་ནས་ཡབ་སྲས་ཞལ་འཛོམ་ཡང་

ཡང་དང་། ཆོས་དང་སྲིད་ཀི་སོ་ཀུན་ནས་བརམས་པའི་གསུང་མཆིད་ཞིབ་ལྷིང་། 

གསོལ་ཚིགས་ཀི་ཕྲེབས་སོར་སབས་ཅིག་ཏུ་རོལ་བ་སོགས་མཛད་དོ། །འོན་རྒྱལ་

སྲས་བ་བང་ནས་ཕི་ལོ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་གདན་ཞུའི་སན་གསན་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་རིམ་བཞིན་ཕུལ།

(༡༨༠ ཉ་༡། ༢༨༥ འ་༩) ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ལན་གྲུ་ཙོང་ཐུས་མངགས་

པའི་རྲེན་འབུལ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་བསྐང་རྒྱུར། ས་ཞོགས་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་

ཐོག་གཞུང་བསྐོས་སྣྲེ་ཤན་སྲེར་སྐ་དང་། རྒྱ་མི་ལོ་ཙཱ་མཁན་ཆུང་བཅས་ནས་བཀའ་

འབྲེལ་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་འཕལ་བདྲེ་གིང་ཁར་ཁིད་དྲེ་མཚོན་ཆའི་རིགས་གབ་ཁྱྲེར་

ཡོད་མྲེད་ལུས་བཤྲེར་ཟིན་པ་དང་མཉམ་ཁིད་ཀིས་སྐུ་སྲུང་དམག་སར་ནུབ་བརྒྱུད་

དུ་འོངས་པ་ན་འཕལ་བདྲེ་ནས་ཇ་ཐང་དང་། ཤིང་འབས་བིམས། རྲེན་དངོས་རྣམས་

རྲེ་རྲེ་བཞིན་དམག་སར་གཟིམས་ཆུང་དུ་བསྒིགས། ཆུ་ཚོད་བཅུ་པའི་ཐོག་༧གོང་ས་

ཆྲེན་པོ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཞུགས་ཞབས་འཁོད་འཕལ་མི་སྣ་སྐུ་ནང་ཚང་དང་། རྒྱ་

དཔོན་གཉིས་ནས་མཇལ་དར་རྲེ་སྤོད་ཀིས་ཕུལ་མཇུག་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་གི་

ལུགས་སྲོལ་ཞུས་ཏྲེ་གལ་དུ་འཁོད་པར་ཇ་དང་། ཤིང་འབས། ལོ་ཙཱ་བརྒྱུད་བཀའ་

འཚམས་ཞིབ་རྒྱས་བཅས་སྩལ།

(༡༨༠ བ་༡། ༢༨༦ ཐ་༩) ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་

བདག་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོའི་ཞབས་སྲེན་བིན་རླབས་ལྷུན་པོ་བསྐལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བརྒྱར་བརན་ཕིར་བདྲེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཀུན་གཟིགས་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སོན་

འཁོར་ནས་གཟིམས་ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་འཕྲེལ་ཁང་བཟང་གི་མི་འཇིགས་སྲེངྒྲེའི་

ཁི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྲེ། བ་མཆོད་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་མའི་གསུང་ཆོག་གི་སོ་

ནས་མཁའ་འགོ་བརན་བཞུགས་གསོལ་འདྲེབས་མཎལ་ལགས་བཤད་དང་འབྲེལ་བ་

སྨིན་རྒྱས་དང་། གསྲེར་དངུལ་གོས་དར་སོགས་དངོས་འབུལ་གི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་

དངར་བ་བཅས་འབུལ་བཞྲེས་ངོས། དྲེ་རྲེས་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཡབ་སྲས་ལྷན་

བཞུགས་གསོལ་ཚིགས་དང་། ལུགས་གཉིས་ཀི་བཀའ་མཆིད་ལ་ནང་ལུགས་ཡུན་

དུ་རོལ། ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་ལན་གྲུའི་མི་སྣ་དང་སླར་ཡང་མཇལ་ཕད་ཐོག འདོད་

བའི་དོན་དང་མཐུན་པའི་བཀའ་འཕོས་ཀི་རིམ་པ་གཏིང་དཔག་དཀའ་ཞིང་ཟབ་

བརླིང་ཆྲེ་བ་སྩལ། ཚེས་དགུ་ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་དབུས་ཕོགས་

མཛད་སོ་གྲུབ་སྲེ་གཙང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས་ཀི་ཐོན་མཇལ་དུ་ (༡༨༠ བ་༦། ༢༨༦ འ་༡) 

མཆོད་ཡོན་གསྲེར་ཞལ་མངོན་གྱུར་མཚམས་པཎ་ཆྲེན་མཆོག་ནས་སྐུ་ཕག་དང་

འབྲེལ་མཇལ་དར་དང་། མཎལ་རྲེན་གསུམ་འབུལ་གནང་གིས་བཞུགས་ཞབས་

འཁོད། གསོལ་འབས་བཞྲེས་སྤོ་བཅས་ཕྲེབས། ངང་ཙམ་ནས་བཀྲས་ལྷུན་ཞབས་

གས་སྲེར་སྐ་ནས་༧གོང་ས་རིན་པོ་ཆྲེར་མཇལ་དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་རྐང་

རྒྱུགས་དང་། ལས་ཁུངས་ནས་གོ་བབས་ཀི་གནང་ཆ་བསབས། ཡབ་སྲས་གསུང་

མོལ་ཡུན་མི་ཐུང་ཙམ་མཛད་མཐར་༧གོང་ས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྲིད་དུ་རིང་

བའི་མཇལ་དར་ཕག་ཏུ་ཐོགས་ཏྲེ་གང་ཅིའི་བཀའ་སློབ་ཞལ་ཏ་རུས་པ་ཅན་དང་། མི་

ཕྲེད་རྡོ་རྲེའི་མདུད་རྒྱ། གསྲེར་དངུལ་གོས་དར་སོགས་ཀི་གནང་སྐྲེས་གཟབ་པ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅས་སྩལ་བ་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་གུས་བཞིན་བཞྲེས་ཏྲེ་ཕིར་ཕྲེབས།

(༡༨༡ བ་༡། ༢༨༧ འ་༣) ཚེས་ཉྲེར་བདུན་གི་ས་དོ་སྲེར་བྲེས་ལས་སྣྲེ་ནས་ར་

མགིན་བ་ཕུར་གདན་ཞུ་བྱུང་བར་ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་སྩལ་རྲེས་སར་ལམ་ཆིབས་

ཧགས་ཀི་བཀོད་པ་རྒྱས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པའི་དབུས་སུ་ཕྲེབས་བམས་ལ་

བཞུགས་ནས་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཕོ་བང་དུ་ཕག་ཕྲེབས།

(༡༨༢ ཉ་༥། ༢༨༩ ཐ་༤) ཞྲེས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

གཟིགས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་རོགས་བསན་པའི་མངའ་

བདག་རྲེ་བཙུན་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་

བ་ལས། བཱ་རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་ནས་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན། དད་འདུས་ཀི་སྲེར་སྐ་ཁི་ཕག་བརྒལ་བར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་བསྡུས་པ་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྲེད་གཉིས་ཀི་

ལམ་སྲོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་སར་བགོད་པར་བྲེད་པ་སྐྲེ་བོ་མཆོག་གི་

ཆོས་ལུགས། སྐྲེས་བུ་གསུམ་གིས་ཉམས་སུ་བང་བའི་རིམ་པ་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་

མྲེད་པར་བསྡུས་པ། ཆྲེ་བ་བཞི་ལྡན་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཤད་ལུང་སྩལ་བ་

དང་། སིགས་དུས་སུ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཆོས་ཆྲེན་པོ་ལྔའི་སོ་ནས་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་གཞི་བསྲེན་ཆྲེན་པོ་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་

གསུམ་གི་རིམ་པ་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་ཕག་བཞྲེས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་རྲེ་བཙུན་གསྲེར་ཁང་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཐུགས་ཉམས་སུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཞྲེས་པའི་ཚུལ་བརོད་པའི་སྐབས་ཏྲེ་བཅུ་གཅིག་པའོ།། །།

༧༠༽ལྕགས་སྤྲེལ་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་ཡར་ལྡན་བསྐངས། འབས་སྤུངས་

པར་ཁང་དུ་པར་ཤིང་གང་བཞུགས་ཀི་དཀར་ཆག་གསར་སྦྱར། ལྷ་ཁང་

ཁག་ཉམས་གསོ་བྲེད་མི་ཆྲེད་གཏོང་། གུ་རུ་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེས་དུས་གསུམ་

གསལ་གཟིགས་ཀིས་༧རྒྱལ་དབང་འདིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཆྲེ་བའི་ཡོན་

ཏན་གསལ་བར་གསུངས། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བདུད་འདུལ་

མཆོད་རྲེན་བཞྲེངས་པ་ཉམས་གོག་ཆྲེ་བས་ཨར་ཆོག་དང་འབྲེལ་བཤིགས་ཏྲེ་

གསར་བཞྲེངས་ཇི་ལྟར་བྲེད་དགོས་ཆོས་སྐོང་ལ་ལུང་འདི་དང་བཅས་ལྷ་ཁང་

གི་ཕི་ནང་རྣམས་ལྲེགས་སྒྲུབ་བགིས་ཏྲེ་རབ་གནས་བིན་འབྲེབས་བསྐངས།

(༡༨༣ ཉ་༣། ༢༩༠ འ་༢) ༈ ས་བཅད་བཅུ་གཉིས་པ། བསན་དང་འགོ་བའི་བདྲེ་

སྐིད་ཀི་གཞི་དང་ར་བར་གྱུར་པ་ནི། རྲེན་དང་བརྲེན་པ། དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་ལ་རག་

ལས་པར་དགོངས་ནས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་

གཞལ་མྲེད་ཁང་སོགས་ཀི་ཉམས་གསོས། དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་རྣམས་སུ་བཤད་སྒྲུབ་

འཆད་ཉན་གི་དག་ཐྲེར། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྲེའི་པར་གཞི་གསར་

བསྐྲུན་མཛད་པ་སོགས་ལུགས་གཉིས་འཕིན་ལས་ཀི་ཉིན་བྲེད་སོང་དུ་འབར་བས་

ལོངས་འདིའི་བདྲེ་སྐིད་རོགས་ལྡན་གསར་པའི་སྣང་བ་ཡངས་པོར་བརྡལ་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ནི།

དགུང་གངས་ཞྲེ་ལྔར་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་སྤྲེ་གནམ་ལོའི་རང་མདངས་གསར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ངོམས་ཀི་ཐོག་མའི་དུས་ཚེས་ས་དོ་སྲིད་གསུམ་རྒྱལ་མོའི་གཏོར་སྐོང་མངའ་

གསོལ་ཚོགས་འཁོར་སོགས་གཟབ་རྒྱས་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་དགྲེས་སོན་གི་རིམ་

པ་ས་ཕི། ཚེས་གསུམ་བརག་དིལ། གཞུང་བསྲེན་དག་ལྷ་ཁག་ལ་གསོལ་མཆོད་

འགྲེམས་སྲེལ་སོགས་དགུང་གསར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྲིད་མཛད་སོ་གང་ཅི་

ཆབ་སྲིད་ཀི་དགྲེ་མཚན་དུ་སྨན་ངྲེས་ལྲེགས་པར་བསྐངས། དྲེ་ནས་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་

གསུམ་གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་དང་། གཞུང་ལྲེན་པ། གྲྭ་སྐོར་རབ་འབམས་པ། སྨོན་

ལམ་ཆྲེན་མོའི་ཆོས་ཁིམས་ལས་བྲེད་ཁག་བཅས་འབོར་ཕག་ཏུ་བཅར་བར་སོ་སོའི་

བྲེད་སོ་ཕ་རགས་ག་འགིགས་འཐུས་ཚང་དགོས་པའི་བཀའ་བསྒྱུར་ནན་ཏན་སྩལ། 

ཚེས་བདུན་ཉིན་དད་གཏོང་ལྷག་བསམ་ཡངས་པ་འོན་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སང་

མདའ་ཚོང་དཔོན་ཉི་རྒྱལ་ཟུང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་སྨོན་ལམ་ཚོགས་

དབུས་སུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་ཡོན་གི་བདག་པོས་གཙོས་སྐྲེ་འགོ་ཡོངས་ལ་

ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་སྨན་ཡོན་བ་ན་མྲེད་པ་སྩོལ་ཕིར་རྲེ་ཕོ་བང་ནས་ཆིབས་རགས་ཀི་

བཀོད་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སར་སྲོལ་ལྟར་བསྒིགས་ཏྲེ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག 

ཨྲེ་ཝཾ་དུ་གསོལ་སོན་དང་། རྲེན་འབྱུང་འབུལ་བཞྲེས། སྲེར་སྐ་མཆོག་དམན་མང་

པོར་ཕག་དབང་བཅས་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ།

ཉིན་གཉིས་རིང་བསྒྲུབ་བ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་ལྔར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་སྲེ་

མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་བསྐྲུན། ཚེས་བཅུའི་ས་དོ་རྲེ་རིང་རྒྱལ་པོ་ལྕོག་ཏུ་ཚོགས་

འཁོར་གཟབ་གསོལ། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་ཐུགས་སྨོན། དཔལ་ལྕོག་

ཏུའང་མཆོད་འཕིན་བཅས་གྲུབ་རྲེས་བསྐལ་བཟང་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་མཁས་མང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བྲེ་བ་འདུས་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་ཀི་པདོ་མངོན་པར་བཀོད་ནས་འོན་རྒྱལ་

སྲས་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞབས་བརན་གསོལ་འདྲེབས་དང་། དངུལ་དངོས་ཀི་མཆོད་སྤིན་

བདག་གིར་བཞྲེས་ནས་དགྲེ་ཚོགས་བང་ཆྲེན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལགས་བསོའི་

མཚམས་སྦྱོར་རྣམ་པར་དག་པ་བསྐངས། ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་སང་མདའ་ཚོང་

དཔོན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གི་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་མགོན་དུ་བོན་ནས་རྲེ་བའི་འབས་བུ་རོ་

བརྒྱའི་བཅུད་དང་ལྡན་པར་མཛད། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་དང་། གསུང་ཆོས། 

སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས། མཆོད་གཟིགས། བཅས་པར་ཞབས་ཟུང་རིམ་བཞིན་

བསྐོད་ནས་སྐབས་གང་ཡིན་གི་མཛད་སོ་ཚང་མར་ཐུགས་འདུན་སྤན་དམིགས་

རླབས་པོ་ཆྲེའི་རིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་སྲེལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་

འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ནུབ་པ་མྲེད་པའི་བཀའ་དིན་

རྲེས་སུ་སྐོང་བར་མཛད། གསུང་ཆོས་ར་བར་འབོམ་སོན་གི་འཁྲུངས་རབས་དབུ་

ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་མ་གྲུབ་བར་དབུ་ཐོད་དང་ཐད་མཉམ་པའི་དགུང་སོན་དྭངས་

པའི་ངོས་སུ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་གྲེན་འགྲེང་ཁ་དོག་ཤིན་ཏུ་མཚར་བ་ཞིག་ཟུག་པ་ཕལ་

ཆྲེར་གིས་མཐོང་ངོ༌། །

(༡༨༤ བ་༡། ༢༩༢ འ་༡) ཕོགས་ནས་ལྷགས་པའི་སྲེར་སྐ་མང་པོ་དང་། སྨོན་

འགྲེད་འབུལ་མི་ཁག་བཅས་པར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། འགའ་ཞིག་ལ་དམ་

རས་བིན་རྲེན། དངོས་པོའི་གནང་སྦྱིན་སོགས་རང་རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་པར་

སྩལ། སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་གྲེགས་མྲེད་ལྲེགས་པར་གོལ་བའི་རྲེན་འབྱུང་དགའ་སོན་གི་

ཡན་ལག་ཁག་ལའང་ཐུགས་ཞིབ་དག་པར་གནང་། དྲེ་ནས་ར་མོ་ཆྲེར་གནས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཟིགས་སུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཇོ་བོ་མི་བསྐོད་རྡོ་རྲེར་བཟང་གོས་ཀི་ན་བཟའ་གསར་སྒོན་

དང་། མཆོད་འབུལ་ཐུགས་སྨོན་སོགས་སྲི་ཞུ་རིམ་གོ་རྒྱས་པར་བསྐངས་ཏྲེ་རྲེ་ཕོ་

བང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་སྨན་ཆབ་འཕོད་

བཞྲེས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་མར་ངོའི་གསོ་སྦྱོང་གི་མདོ་གསུངས།

(༡༨༤ བ་༤། ༢༩༣ ཐ་༩) ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ཉིན་བཅུ་གཅིག་རིང་ཆོས་སྲེ་

གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད། གཞིས་དགོན་ཁག་སོགས་ཀི་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་

སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཚིགས་

ས་ཕིའི་སོམ་པ་ཡིད་སྨོན་བཞིན་སྩལ་ཏྲེ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་ཚུགས་པར་མཛད།

(༡༨༥ ཉ་༡། ༢༩༣ འ་༥) སྐུ་འཁོར་རགས་བསྡུས་སུ་ལྷ་ས་དང་། རྲེར་འཁྱུག་

ཙམ་རྲེ་ཕྲེབས་ནས་གཏོར་རྒྱག་དང་། སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀི་མཆོད་སྐོར་ཆྲེན་མོར་

གཟིགས་པ་གཡོས། ཟླ་བ་གསུམ་པར་ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་ཐ་བར་གསུམ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་མགོན་དུའང་སར་ཆགས་

སུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཐུགས་འདུན་རྲེ་གཅིག་གི་སོ་ནས་གསུང་ཆོག་རྣམས་གནད་དུ་སྨིན་

ཞིང་བསན་འགོའི་གསོས་སྨན་དུ་འགྱུར་ངྲེས་བསྐངས། དཔལ་མགོན་སོབས་འཕོག་

དབང་པོར་ལོ་དུས་ཀི་གཟབ་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་དགྲེས་སོན་མཇལ་ཕག་གི་

མཛད་ཆྲེན་ཡང་ལུགས་གཉིས་དང་མཐུན་པར་མཛད། སྨིན་གིང་ཁི་ཆྲེན་དང་། རྡོར་

བག་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ། འོན་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ། ཀྭན་སུ་ཙུང་ཐུའི་མི་སྣ་རྒྱ་དཔོན་

ངོ་འཁོར་བཅས་པར་ཐོན་ཕག་ཐོག ཇ་གལ་བཀའ་འཚམས་ཐོན་གནང་སོགས་ག་

ནོམ་པ་སྩལ། འབས་སྤུངས་པར་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་གསུང་རྲེན་ཁག་ལ་༧གོང་ས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་དུས་པར་ཐོ་གསལ་འཁོད་ཀི་དཀར་ཆག་ཅིག་ལགས་བསྒིགས་

གནང་འདུག་ཀང་། དྲེར་མ་འཁོད་པའི་ཕིས་འབོར་གསུང་པར་རྣམ་གངས་མང་ཞིང་

ལོ་མང་སོང་རྐྲེན་འཁྲུགས་འཛིངས་འཐོར་གར་སྐོན་གྱུར་ཆྲེ་བས་སར་ཡོད་པར་

ཐོར་ར་འཛིན་བྲེད་བདྲེར་མ་གནས་སབས། སྐབས་འདིར་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་

གསུང་རབ་རྣམས་ཐོས་བསམ་བསན་རྒྱུན་ལ་ཕན་པའི་དགོངས་བཞྲེད་ཟབ་མོས་དོ་

དམ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་སྩལ་དང་འབྲེལ་པར་ཤིང་བགྲེས་ཟད་ཀིས་པར་འདྲེབས་མི་འཕྲེར་

བ་རྣམས་དམ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཐོག དྲེ་བིངས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་

པའི་གསུང་པར་ཇི་ཡོད་ཀི་ལྡྲེབ་གངས་འཁྲུགས་སྲེལ་གོ་བསྒིགས་དང་། ཡིག་འབྲུ་

ཆད་བསབ་ཀི་དག་ཐྲེར་མཐིལ་ཕིན་གི་སོ་ནས་སླད་ཕིན་གཞུང་སྲེར་གི་པར་

འདྲེབས་དོན་གཉྲེར་སུ་འད་བྱུང་ཡང་འཕལ་འཕལ་འཚོལ་འཇུག་བདྲེ་ཆྲེད་བཞུགས་

ཡུལ་པར་ཁང་སོ་སོའི་སོ་སྲེང་ཀ་བརྡ་མཚན་འཁོད་ཀི་བཞུགས་བང་དཀར་ཆག་

ཁམས་དྭངས་རྲེ་འགོད་སྦྱར་མཛད།

ལྷོ་བག་སྲས་མཁར་དགོན་གི་མཁན་པོར་རྒྱུད་སྨད་སགས་རམས་པ་བོ་བཟང་

མཁས་གྲུབ་བསྐོ་བཞག་གནང་། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་གདན་ས་ཆྲེན་པོ་

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གོག་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་བརྲེན། ཕུགས་

འཕྲེར་སྲ་ཐང་གི་ཉམས་གསོ་བྲེད་པར་རྲེ་ཕག་བོ་བཟང་མཁས་མཆོག་དང་། ཨར་

ཆོག་མཁན་པོར་སྲེར་བྲེས་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། རྡོ་ཤིང་དབུ་བིངས་

བཅས་པ་མངགས་རོངས་བསྐངས། བྲེས་སློབ་དཔོན་ལ་ནང་དོན་བཀའ་བསོས་

བཞིན་མ་གཅིག་རྲེ་མ་ཏཱིི་བསྐངས་བཤགས་ཚོགས་འཁོར་གངས་མང་བསྒྲུབས་ཏྲེ་



  310  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཚོ་མཇལ་ཞུས་པར་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ལ་བདྲེ་དོག་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་འགྱུར་གི་

མཚོ་མཇལ་ལུང་བསན་རྲེ་མང་ཞིག་བྱུང་བར་གགས།

ཟླ་བ་བཞི་པར་སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་མང་ཇ་གཟབ་འཕར་དང་། སོང་

ཐག་གི་བསྲེན་འགྲེད་ག་ནོམ་པ་སྩལ། རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཡང་སྲིད་མཆོག་སྤྲུལ་

རིན་པོ་ཆྲེ་དྭགས་པོ་འཁྲུངས་ཁང་ནས་ལྷ་ཕྲེབས་ཀི་ཐབ་བསུའི་སར་རྲེ་མགོན་

གདོང་ལགས་མདུད་དང་། གསོལ་ཇ་བཞྲེས་སྤོ། གསར་མཇལ་དུ་ཕྲེབས་སྐབས་

གསོལ་འབས་དཀར་སྤོ་སོགས་དགྲེས་བཞིན་སྩལ།

ཇི་སྐད་དུ། དུས་གསུམ་མཁྱྲེན་པ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེས་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་

བར་གདམས་པའི་གསང་བའི་ལུང་བང་མུན་སྲེལ་སྒོན་མྲེ་ལས།

གིང་པ་ཆྲེན་པོ་བཞི་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ནི༔ ཕོགས་གཅིག་འཁོད་པ་མི་འད་གཅིག་

འདི་ནང་༔ ཕོགས་ཕོགས་རྒྱས་ན་ཕི་མའི་དོན་དུ་སྲེམས༔ འགོ་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་གགས་

ལྡན་གིང་འདི་འབྱུང་༔ གིང་པ་བརོད་དུས་དུས་གཅིག་མ་གཏོགས་མྲེད༔ ཅྲེས་དང་། 

མི་ནོར་མི་འཚེབས་ཐུབ་པའི་བསན་འཛིན་དྲེ༔ ཐུབ་བསན་གསོ་ཞིང་པོ་ཏ་ལར་

གདན་བཞུགས༔ གཞོན་ནུ་ཆུང་ཡང་མི་ཡི་སྣང་ངོ་ལས༔ ཁྱུང་གི་རྒྱུད་ལྟར་ཡོན་ཏན་

རལ་རབ་རོགས༔ ལུས་ཅན་སྲེམས་དམན་བདུད་ནག་བད་ཀྲེག་དྲེས༔ སྐུ་བསོད་

འཇོམས་ཤིང་དགུང་གངས་ཉི་ཤུའི་སང་༔ མི་ཤིས་མཚན་མ་ཅི་ལྟར་མང་བྱུང་

མཚམས༔ ཁྱོད་ཀི་སྨོན་པའི་གཏྲེར་ཆྲེན་གསུམ་དྲེ་བཞྲེས༔ བདག་རྒྱུད་གོགས་པོ་

མིང་མཚན་གང་རུང་ནས༔ མངོན་སུམ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོའི་ཞབས་དྲུང་ནས༔ ཚེ་

བཅུད་བདུད་རི་ལོངས་ཏྲེ་ཁྱོད་ལོངས་སྤོད༔ མི་ཡི་སྣང་ངོར་ཡ་མ་ལུང་དུ་གསར༔ 



  311  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རོང་བཙན་འདུལ་བྲེད་རིན་སྣའི་ཕུར་པ་བཞྲེས༔ བསན་འཛིན་ཐུབ་བསན་སྐུ་ཡི་

གྲེགས་རིགས་སྲེལ༔ རི་མོ་འདི་ནས་གསལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ༔ གསང་བའི་སན་

མཚན་པད་འབྱུང་གགས་ལྡན་གིང༔ ཞྲེས་པ་གསོལ་ཞིང་པད་གིང་པ་ཁྱོད༔ གྲེགས་

ཀིས་མི་འཚེ་ཐབས་མཆོག་དྲེ་རོམ་དུས༔ བསན་པའི་མཚན་དཔྲེའི་ཚེ་ཡི་སྐྲེད་དུ་

གགས༔ བོད་ཁམས་ལ་སོགས་ཐར་གྲུར་ཆོས་སྦྱིན་བྲེད༔ མཁན་སློབ་ལྟ་བུ་པད་

གགས་ཞལ་འཛོམས་འབྱུང་༔ ཞྲེས་དང་། ཕི་རྒྱུད་སྐྲེས་བུ་གང་གི་འགོ་དོན་ཡང་༔ 

ཡང་ཡང་དགྲེས་པས་མནོ་བསམ་དང་པོ་བྲེད༔ དྲེ་ལྟར་བས་ན་ཁྱྲེད་སྐུ་དྲེ་ཡི་རིམ༔ 

མཛད་འཕིན་རྒྱས་ཤིང་གཞན་སྲེ་ཀུན་ལས་རྒྱལ༔

ཞྲེས་སོགས་ལུང་བང་དྲེའི་ལྲེའུ་སོད་སྨད་བར་གསུམ་ཀུན་ནས་༧གོང་ས་ཕག་

ན་པདོ་སྐུ་ཕྲེང་འདི་ཉིད་ཀི་གསང་མཚན་དང་། གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གི་ཆྲེ་བ། 

ཁྱད་པར་སོན་དུས་ཟན་ཡངས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་ཞལ་འཛོམ་ནས་བསན་པའི་བ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་

ཇི་ལྟར་མཛད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་དུས་ཀི་མཐའ་འདིར་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་

ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདི་དང་། གཏྲེར་སོན་པད་གིང་

པ་ཧོ་ཐོག་ཐུ། གཏྲེར་སོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ་གསུམ་སོགས་གསར་རིང་གི་སྐྲེས་

ཆྲེན་དམ་པ་རྣམས་གདན་འཛོམ་ནས་བསན་འགོར་སྨན་པའི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་

ཀི་སོ་འཕར་རྒྱ་ཆྲེར་དབྲེ་བའི་གནས་དུས་སྐབས་བབས་ཀི་ལུང་བསན་ཇི་སྲེད་ཅིག་

འབྱུང་བ་ལྟར་སོན་གི་ཐུགས་བསྐྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ནུས་མཐུ་དུས་སུ་བདོ་བས་

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཐུགས་ཁུར་བཞྲེས་པ་ནས་བཟུང་སྐད་ཅིག་ཀང་སོས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དལ་དང་། སོམས་ལས་སུ་བཞུགས་པ་སངས་ཏྲེ་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་དང་། མངའ་

འབངས་སྐྲེ་འགོ་ཡོངས་ལ་གནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག་ཏུ་དགྲེ་བའི་ལྲེགས་ལམ་

ཕ་རགས་ཀུན་ལ་གཞན་གིས་བསྐུལ་བའི་འབད་རོལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནང་གི་ཉྲེར་

ལྲེན་དག་པོའི་ལྕག་གིས་ཡང་ཡང་བབས་པས་ཅི་འདའི་དཀའ་བ་ཞིག་དང་ཕད་ན་

ཡང་ཞུམ་པ་དང་། བག་ཚ་བ་མྲེད་པར་ཐོགས་བརིས་སུ་བཏང་སྲེ་ངང་ངམ་ཤུགས་

ཀིས་འཇུག་པར་མཛད་པའི་འཕིན་ལས་ཀི་རིམ་པ་མཐའ་དག་ནི་རོ་འཛིན་སོང་དང་

ལྡན་པས་བསྐལ་བ་བརྒྱ་ཕག་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བརོད་ཀང་རོགས་པའི་

མཐའ་མི་རྲེད་མོད།

འོན་ཀང་ཐུན་མོང་གིས་རོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་རྣམ་དཀར་གི་མཛད་

འཕིན་རླབས་ཆྲེ་བ་འགའ་ཞིག་ནི་སར་ཡང་བརོད་ལ། ད་དུང་སྐྲེ་དགུའི་ཕན་བདྲེའི་

ར་ལག་གནས་རྲེན་ཆྲེ་ཕ་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་གསོ་དང་། གསར་བསྐྲུན་མཛད་ཚུལ་

སོགས་ཡིག་ལམ་གང་རྲེད་ཅིག་རིམ་བཞིན་བརོད་ན། དྲེ་ཡང་༧ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་

ཆྲེན་པོས། འོན་ཏྲེ་རྡོ་རྲེ་གདན་གི་ཆོས་གྲྭ་བར། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ལྲེགས་བསན་

གར་རོལ་ལས། །བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་མཆོད་རྲེན་རྣམ་བརྒྱད་ཅྲེས། །བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོས་བསྐྲུན་པའི་ཞིང་གི་དཔིད། །ཅྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདྲེ་བར་

གཤྲེགས་པའི་མཆོད་རྲེན་རྣམ་བརྒྱད་ཀིས་མཚོན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་དང་། གན་

དྷོ་ལ་སོགས་བཞྲེངས་སྒྲུབ་བགིད་པ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་ལྲེགས་བས་ཀི་ས་བོན་

གྲུང་པོར་འགྱུར་བར་མདོ་རྒྱུད་དུ་མ་ལས་གསུངས་པར་མ་ཟད། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བའི་

དབང་པོའི་ཞབས་བརན་དང་། མཐའ་བཞིའི་རྒོལ་བའི་ཁ་གནོན། དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པའི་ཆབ་སྲིད་ཡར་རྒྱས་སོགས་གང་ཅིའི་དགྲེ་མཚན་གོང་དུ་འཕྲེལ་ཕིར་སྲིད་ཀི་

མཛད་པོ་དང་། བཀའི་གུང་བོན་བཅས་ལྲེགས་པར་བཀའ་བགོས་ཐོག མ་གཅིག་

ལབ་ཀི་སྒོལ་མའི་ལུང་དང་། ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱ་ཅན་དུ། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཉྲེ་འདབས་དབང་ལྡན་ཕོགས་སུ་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྲེན་རིང་བསྲྲེལ་

གིས་གཏམས་པ་བཞྲེངས་ན་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེར་འབྱུང་ཚུལ་གསལ་བ་ལྟར་དྲེ་ས་ལྕགས་

བི་ལོ་བདུད་འདུལ་མཆོད་རྲེན་སྲིད་དུ་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅུ་པ། ནང་རྲེ་འབུམ་གི་སྣང་བརན་

སོགས་རིང་བསྲྲེལ་བཞིས་བཀང་བ་ཆ་ཚད་བཟོ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་

དང་། དྲེ་རྲེས་མི་མངོན་སས་པའི་ཚུལ་དུ་བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའི་མཆོད་རྲེན་ཞིག་ཀང་

གསར་བསྐྲུན་མཛད་ཟིན་པ་ལུང་བསན་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར་ནའང་། 

སྐུ་ཚད་ལྷག་པར་ཆྲེ་ཞིང་། པོ་ཏ་ལའི་ཤར་ཕོགས་སུ་བཞུགས་པ་བཅས་དུས་འཁོར་

རྒྱུད་དོན་གཅྲེས་གཞུང་སོགས་སུ་ཤར་གི་མཆོད་རྲེན་གིས་ནུབ་ཀི་གོང་ཁྱྲེར་སོང་

བ་སོགས་ས་དགར་གསུངས་པ་ཡང་རང་རང་གདུལ་བའི་སྣང་ངོ་དང་། སྐབས་

གཞན་དུ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་བཞྲེངས་པ་དང་། གང་དུ་

བཞུགས་པའི་གནས་དྲེར་ཕན་ཡོན་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་སོགས་

ཀང་དོན་དང་ལྡན་ཏྲེ། དང་ངྲེས་ཀི་དགོངས་པ་འགྲེལ་ཚུལ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་འགལ་

བ་མ་མཆིས་ཤིང་། ངྲེས་པའི་དོན་དུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་ཞྲེས་རང་རང་

ལྟོས་འཇོག་གིས་བཞག་པ་ལས། གདོད་མ་ནས་རང་གྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་

སྐབས་དོན་དབུ་མའི་ལམ་སྲོལ་འཛིན་པ་དག་ལ་རྣམ་རོག་གི་གནོད་པ་མ་མཆིས་

རུང་། བསན་པ་སྤི་སྲེར་གི་སྐུ་གྲེགས་དང་། འབྱུང་པོ་ཁ་རྒྱལ་དབང་གིས་དྲེ་སྐབས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲེར་སྐ་ཕལ་མོ་ཆྲེས་ས་དག་ངན་ཚུལ་ལོག་བརོད་གྲེང་ལབ་མང་བ་དང་། མཆོད་

རྲེན་དྲེ་ཡང་དུས་བབས་ཇི་ཡིན་ཆ་རོགས་མྲེད་པར་གོ་བུར་ཕོགས་བཞི་ག་ནས་

གས་སྐོན་དང་། ཤིང་ཆ་རུལ་སུངས་སོགས་གོག་གཅོང་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་གྱུར་ཏྲེ་

ཉམས་གསོ་ཙམ་གིས་ཕུགས་འཕྲེར་དཀའ་བར་བརྲེན། ཨར་ཆོག་དང་འབྲེལ་ར་

བཤིགས་ཀིས་ནང་རྲེན་རྲེ་འབུམ་བཞུགས་ཡུལ་གསར་རྒྱག་གནང་རྒྱུ་མཆོད་ཡོན་

དགོངས་མཐུན་ཐོག ཨར་ལས་དོ་དམ་དུ་སྐུ་བཅར་མཁན་ཆྲེ་འཇམ་དབངས་སྦྱིན་

པ་དང་། མཁན་དྲུང་ཆང་ཁྱིམ་པ་མཁྱྲེན་རབ་བང་ཆུབ། བ་ཕག་མཁན་ཆུང་གཡུ་

ཐོག་པ་འཇམ་དབངས་བསན་འཛིན། ལས་བ་རྲེ་དྲུང་བམས་པ་ཐུབ་དབང་། བོ་

བཟང་སྐལ་ལྡན། བམས་པ་ཆོས་རྒྱན། རྒྱལ་མཚན་ཕུན་ཚོགས། བོ་བཟང་མཁས་

མཆོག བམས་པ་བསན་འཛིན། དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་བཅས་པ་བསྐོ་བཞག་

དང་། བཤིགས་རལ་ཟིན་མཚམས་གཏོ་སྲེལ་རིམ་གོ་ཇི་དགོས་དང་། ལྷ་ཁང་གི་སོ་

ཕོགས་བཟོ་དབིབས་སོགས་གང་ལྲེགས་གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐོང་ལ་ལུང་

འདི་གནང་བའི་ཕིར་ཕྲེབས་སུ།

ཧྲིཿ དམ་ལྡན་པ་ནས་དི་བ་འདིའི། །སྤིར་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བསན་སྐྲེ་འགོ་

ཡི། །ལམ་སྨོན་འདུན་སྲེལ་བའི་རིམ་གོ་ལ། །སོན་སྨས་ཀིས་འཕལ་སྲེལ་སོན་འགོའི་

ཚོགས། །བོ་ཡིད་གཉིས་ནྲེམ་ནུར་དྲྭ་བ་ཡི། །ལམ་གཅོད་པས་དྲེ་དག་མྱུར་བསྒྲུབས་

ནས། །གང་ཞིག་གི་ཡུལ་སྣང་དྲེ་དག་ལ། །དོན་རྲེ་དང་དོགས་པའི་མཚན་མ་

ནི། །དབིངས་ཆོས་དབིངས་ལམ་དུ་ལྷོང་སྲིད་ན། །དྲེ་ཡི་བ་བ་ཀུན་གི་དོན་འབས་

ནི། །ད་བརོད་དོན་འདི་དག་སྒྲུབ་དགོས་ན། །ཕོགས་བཞི་དང་དབུས་མཚམས་རང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྣམས་ལ། །དག་དམ་སྲི་འཕུང་དང་གཏད་རུལ་གི། །མནན་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་གཉྲེན་

པོ་ནི། །ལྷ་སགས་དང་ཏིང་འཛིན་སགས་ནུས་ཀི། །གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ལྲེགས་

བསྒྲུབས་ན། །ཕོགས་ཤར་དང་ལྷོ་ལ་གྲུ་སོམས་ཏྲེ། །རང་མཐོ་དམའ་སར་ཡོད་དྲེ་ཡི་

སྲེང་། །རྲེན་གཞལ་ཡས་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པ། །འོག་ཁང་གི་ལྷ་ཁང་དྲེ་ལྟར་ཡང་། །བར་

དང་སྲེང་ཁང་གོ་འབུར་ནི་མ་དགོས་པས། །ཡང་སྲེང་གི་དབུས་དང་ཕོགས་བཞི་

ལ། །ར་གསུམ་དང་རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་ཆྲེན་བཞི། །མཚམས་བཞི་ལ་སོན་བསྲེན་སྲུང་

མ་ཡི། །རྲེན་རབ་གནས་འདོད་གསོལ་ལྲེགས་བསྒྲུབས་ནས། །ནང་རྲེན་དང་བརྲེན་

པའི་རྲེན་མཆོག་རྣམས། །རྲེ་ཞིག་ནས་སྨས་ན་ཇི་ལྟར་སམ། །

ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཆོད་ཁང་རང་བཞྲེང་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་འཁྲེལ་དོན། 

རིགས་སགས་འཆང་བའི་གཙུག་རྒྱན་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྲེབ་ཀོང་ཨ་ལགས་དམག་

སར་དང་། ཞབས་དཀར་སྤྲུལ་སྐུ། ཤར་ཆོས་རྡོ་རྲེ་འཆང་བསན་པ་སྐལ་བཟང་། 

བཤྲེས་གཉྲེན་ཆྲེན་པོ་ཨ་སྐ་བོ་བཟང་མགོན་པོ་བཅས་ནས་རང་རང་གང་ལ་བསྲེན་

སྒྲུབ་སོང་བའི་ཡི་དམ་ལྷའི་ཁྱད་པར་དང་སོ་བསྟུན་པའི་སོན་འགོའི་གདུགས་དཀར་

གི་སྐུ་བཞྲེངས་གཟུངས་འབུལ་རབ་གནས། ས་བདག་སིང་གཏྲེར་གི་བུམ་སྒྲུབ་དང་། 

འཁྲུགས་བཅོས། ལས་བཞིའི་སོགས་ཆོག དག་འཕུང་མནན་པ་དང་། རྒྱལ་འགོང་

ཨར་གཏད། གཏད་རུལ། ཡར་ཀླུང་ཚ་སིང་མཚམས་པ་ཀུན་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཆོག་གྲྭ་

དང་བཅས་ནས་ལོ་འཁོར་རིང་། ས་བདག་འཁྲུགས་བཅོས་ཆྲེན་མོ་སོགས་ཞི་དག་

གི་རིམ་གོ་རྣམས་རགས་ཐོན་སྨིན་བསྒྲུབས་དང་འབྲེལ་བར་སོན་ཡོད་བང་མཛོད་ཀི་

རས་ནོར་རང་གནས་སོ་སོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་། དབུས་དང་ཕོགས་སུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཏྲེར་སོགས་དགོས་འདོད་རང་བཞིན་གིས་འདུ་བའི་གཏྲེར་རས་ཕོན་ཆྲེ་བས་

ཡོངས་སུ་གཏམས། དྲེ་ནས་༧གོང་ས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་། ཆོས་སྐོང་ཆྲེན་པོའི་

བཀའ་ལུང་གུང་བསྒིགས་ཀི་ཤོག་ཁ་བཀོད་དྲེ་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་

ཐམས་ཅད་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་སྤི་དང་བྲེ་བག་གི་ཞབས་འདྲེགས་སུ་འགྱུར་ངྲེས་

ཤིག་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་དང་། ནང་གཞུག་ཆ་ཚད་སོགས་ཀི་དབུ་འདོམས་སུ་

འཇོག་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་མཛད་དགོས་བཀའ་ཁྱབ་སྩལ་ཏྲེ་ནང་རྲེན་དང་། 

ལྡྲེབས་བིས་སོགས་ཇི་ལྟ་བཞྲེངས་དགོས་སྐོར་དག་ལྷ་འོད་ལྡན་དཀར་པོར་སླར་

ཡང་ལུང་འདི་གནང་བའི་བཀའ་ལུང་དུ།

ཧྲིཿ ཁྱོད་དམ་ལྡན་ཟུང་ནས་བསན་འགོ་ཡི། །ཕན་བདྲེ་ཡི་དགའ་སོན་འཆར་

བའི་ཆྲེད། །དོན་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་འཇུག་པ་ལ། །ནང་དབུས་དང་གཡས་གཡོན་

དམ་སྲི་དང་། །འཕུང་སྲི་དང་དག་སྲིའི་མནན་པ་འབུངས། །སྲེང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

དབུས་སུ་ནི། །མགོན་བམས་མགོན་གཡས་གཡོན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི། །འདས་ད་ལྟའི་

སངས་རྒྱས་དུས་གསུམ་སྐུ། །རྒྱབ་ཕོགས་དང་གཡས་གཡོན་སོ་ཟུང་ལ། །དཔལ་

འབས་བུའི་ཆྲེ་མཆོག་ཧྲེ་རུ་ཀཿ །རྣམ་འཇོམས་དང་བདུད་རི་འཁྱིལ་པའི་སྐུ། །ར་

མགིན་དང་སྨྲེ་བརྲེགས་ཁོ་བོའི་སྐུ། །བར་བཀག་ལ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྲེའི། །སྣང་

བརན་གི་གྲུམ་བུ་འཕྱུར་བུར་གཏམས། །ལོགས་ལྡྲེབས་བིས་བདུད་འདུལ་མཆོད་

རྲེན་ན། །བུམ་ནང་དུ་ཕག་ན་རྡོ་རྲེའི་སྐུ། །སོང་ར་བརྒྱད་ངྲེས་པར་གངས་ཚང་

བི། །སྲེང་མཛོད་ལྡན་གཉི་ར་ཡི་ནང་། །མགོན་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྣང་བརན་

ལ། །རིང་བསྲྲེལ་ལྔའི་གཏྲེར་མཛོད་འདོད་གསོལ་བཅས། །རྲེན་བརྲེན་པའི་རབ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནས་མྲེ་ཏོག་ནི། །བརྒྱ་ཚར་ཙམ་འབད་ན་སློབ་དཔོན་དང་། །སྲིད་དགའ་བ་བརྒྱ་

ལྡན་བསན་འགོ་སྤིར། །

ཞྲེས་ཕྲེབས་པ་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆྲེན་པོ་ཨ་སྐ་བོ་བཟང་མགོན་པོ་ནས་དམ་སྲི་

གཙོ་གྱུར་གི་མནན་པ་དང་། འཇོག་པོ་བ་མ་རྣམ་གོལ་ཅན་ནས་བཟོ་བོ་ལྷ་བསྐྲེད་ཀི་

སོན་འགོ་བདག་བསྐྲེད་འཕིན་བསྐུལ། འབི་གུང་ཀ་ཚལ་བ་མ་ནས་ལྟོ་འཕྲེའི་ཐིག་

འདྲེབས། སམ་འཆིང་སོགས་རང་རང་གཞུང་དོན་རུ་ང་མཛད་བསྡུས་དྲེ་རྲེན་བརྲེན་

པ་ཡོངས་རོགས་འགོ་བའི་(༡༩༢ བ་༡། ༣༠༥ ཐ་༥)བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དམ་པར་

གྱུར་པ་གཙང་བསྐྲུན་ཐོག འཇོག་པོ་བ་མ་ནས་རྡོར་སློབ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་

གྲྭ་ཚང་གི་རིག་པ་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕག་ནས་ཆོག་རོགས་བགིས་ཏྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་

མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་

ཚང་བ་ཉིན་གསུམ་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྲེད་ཀི་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་

རང་རང་གི་གཞུང་མཐུན་གི་ལྷག་གནས་སྨིན་རྒྱས་རྲེ་བཅས་མཛད། སྤྲུལ་པའི་

ཆོས་སྐོང་ཆྲེན་པོ་ཡང་གཟུགས་ཅན་གི་རྲེན་ཁོག་ཏུ་བོན་ནས་རབ་གནས་ཀི་བདྲེན་

བརོད་དང་། རྒྱལ་ཆྲེན་བཞིའི་གཏོར་བསོ། སྲེ་བརྒྱད་ཆ་སོམས་ཀི་འཕིན་སྐྲེམས། 

དོ་དམ་ལས་བྲེད་ཀུན་ལ་རྒྱ་དར་གི་ལྲེགས་སྐྲེས་སྩལ་བ་སོགས་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་

མཚན་མ་རྒྱ་ཆྲེར་ངོམས་པ་དང་བཅས།

ཧྲིཿ རྣམ་དག་མི་ཤིགས་དག་པའི་ཀོང་། །རབ་འབམས་ཞིང་ཁམས་དཔག་མྲེད་

དབུས། །མི་མཇྲེད་འཛམ་བུ་ལྟྲེ་བའི་འབས། །ཆོས་ཀི་ཞིང་སར་གྱུར་པ་འདི། །རྡོ་རྲེ་

གདན་དང་མཚུངས་པའི་གནས། །མཉམ་མྲེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྣང་བརན་མཐོང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གོལ་མཐོང་བ་རྲེ། །བཞུགས་པའི་པདའི་འདབ་མ་ལ། །ལྲེགས་བས་འབུམ་ཕག་དུ་

མ་ནི། །རྣམ་དཔོད་འབད་པའི་གན་དྷོ་ལ། །རྣམ་འདྲེན་ལྔ་པ་མི་ཕམ་རྲེས། །གཙོས་

པའི་རྲེན་གསུམ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཤར་ཕོགས་དག་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལ། །རྣམ་པར་

དམིགས་པའི་དམ་ཚིག་སྲེལ། །ཡྲེ་ཤྲེས་འཕགས་པའི་མཆོག་གསུམ་རྲེན། །གྲེགས་

རིགས་ཆྲེ་བ་དྲེ་ཡིས་བཟློག །ངྲེད་ཀི་སློབ་དཔོན་མཐོང་བ་ཆྲེ། །འཕིན་ལས་འཛིན་

པའི་དམ་ལྡན་ཅན། །སྲི་ཞུའི་བྲེད་པོ་སློབ་དཔོན་རྣམས། །དྲེ་ཡི་རྲེས་འབང་དམ་ལྡན་

བཅས། །ཐུན་མོང་ལྲེགས་ཚོགས་སྲེར་བ་ཡི། །རྣམ་པར་དབར་གི་རྔ་གསང་

ཆྲེ། །གཉིས་སྐྲེས་གཙུག་ཕུད་ཅན་ལ་སོགས། །ལྲེགས་ཚོགས་དཔག་མྲེད་སོ་བརྒྱ་

ནི། །འབྲེལ་བའི་ཆོས་དུང་ངོ་མཚར་ལྲེགས། །དོན་ལ་རྣམ་པར་མི་མཁས་པའི། །སྲི་

ཞུའི་རིམ་པ་ནམ་ཡང་ནི། །འདོར་བར་མི་བ་སྤོ་བར་གིས། །མཆོག་གསུམ་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཡྲེ་ཤྲེས་འཇིག་རྲེན་གཟུགས་མྲེད་ནས། །ལས་བཞིས་རྒྱལ་བསན་

སྐྲེ་འགོ་ལ། །དམ་བཅའ་མི་དོར་བ་ར་བྲེད། །

ཅྲེས་པའི་བཀའ་ལུང་དགྲེས་པའི་ཉམས་ཀིས་ཆྲེད་དུ་སྩལ་ཅིང་། ༧གོང་ས་

སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་ནས་ཀང་ཞབས་སོར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀོད་དྲེ་ཕག་ནས་

འཐོར་བ་དང་། དགྲེ་འབས་ཆུད་མི་འཛའ་བའི་ལགས་བསོ་རྣམ་པར་དག་པ་བཅས་

བཀའ་དིན་གི་ཁུར་དུ་བཞྲེས་སོ། །

༧༡༽སྲིད་ན་སན་གགས་ཆྲེ་བ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྲེན་རྣམ་གསུམ་ལ་ཞིག་གསོ་

དང་མཆོད་བསྲེན་རྒྱས་འབུལ། བལ་ཡུལ་དུ་རྲེན་བཞྲེངས་གཞན་རྲེ་ཡང་བཀའ་

སྩལ། བོད་དུ་ལྷ་ཁང་རྲེ་གསར་བཞྲེངས། ལྷ་ལྡན་ཉྲེ་སྐོར་རྲེར་ཆྲེད་ཕྲེབས་ཀིས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྲེས་འཛིན་དང་བུ་སོན་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་འབུམ་བསན་རྒྱུན་ལ་སྨན་རྲེས་

གསན་ཞུས། པར་གསར་བརོའི་བཀོད་འདོམས་དང་མཇུག་བང་བཅས་བཀའ་

རོམ། འཆར་འཕར་གི་སྐྲེ་འགོ་མང་པོ་སོགས་རྲེས་འཛིན་ཟབ།

ཡང་མྲེ་སྦྲུལ་ལོ། བལ་ཡུལ་མཆོད་རྲེན་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་ས་སྲེང་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་

གགས་ཤིང་། ངོ་བོ་དུས་གསུམ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་རིང་བསྲྲེལ་གི་སིང་པོ་ཅན་

གི་སྒིབ་བལ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆོས་སྐུ་དང་དོན་གཟུགས་སྣང་གི་རོལ་པར་

ཤར་པ་ཡིན་གཤིས། ངྲེས་པ་དོན་དུ་གཞོམ་གཞིག་དང་བལ་བ་ཆོས་བདུན་རྡོ་རྲེའི་

རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཀང་། དུས་མཐའི་སྐྲེ་འགོའི་མ་དག་ཐུན་སྣང་དུ་

འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གི་མཆོད་རྲེན་དྲེ་བཞིན་ལྷ་མིའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གྲུབ་

ནས་ལོ་མང་སོང་རྐྲེན་ཤིང་ཆ་རྣམས་རུལ་སུངས་དང་། མགུལ་བྲེ་དབུ་གདུགས་

རྣམས་ཡོ་འཁྱོགས་སོགས་ཉམས་ཞིག་གོག་སྐོན་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་བརྲེན། དད་མོས་

ལས་ལྡན་འབྲུག་ལུགས་རོགས་ལྡན་ཤཱཀ་ཤྲིའི་རིགས་སྲས་དང་། ཆུ་སྲིན་ཤར་གི་

བལ་པོ་དྷར་སའུ་གཉིས་ནས་ཉམས་གསོའི་སན་བསྐུལ་ཞུས་པར་ལྟར། སྤི་སོས་

ཡོངས་ཀི་ལྲེགས་ཚོགས་གཞི་རྲེན་རླབས་པོ་ཆྲེར་དགོངས་ཏྲེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་

བརྒྱའི་མདུན་ས་གནམ་བསྐོས་གཞུང་ས་རང་ནས་ལྲེགས་བཟོའི་ཐུགས་འགན་

གཙང་བཞྲེས་དང་འབྲེལ་ཆོག་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་དུ་སྨིན་བྲེད་བསྐྲེད་པའི་རིམ་པ་དང་། 

གོལ་བྲེད་རོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་། ཕི་ནང་གི་དྲེ་ཉིད་བཅུ་ལ་

མཁས་པ་སོགས་རྡོ་རྲེ་སློབ་དཔོན་དུ་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་ཉྲེ་བར་མཛེས་པ་བང་

རྲེ་ཆོས་རྲེ་བམས་པ་ཆོས་གགས་དང་། ཆོག་གྲྭར་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་ཀི་རིག་པ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཛིན་པ་འདོན་བཟང་བཅུ་བདུན། དོ་དམ་པར་ཡང་དག་ཐ་སད་ཀི་ལས་ལ་སྐོ་མྲེད་

བོ་གོས་དགྲེ་བ་རྲེ་ཕག་མཁན་ཆུང་བོ་བཟང་མཁས་མཆོག ལས་བར་རྲེ་ཕག་ནང་

ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་བཅས་བསྐོ་བཞག་ཐོག དགོང་དངུལ་ཕི་སོར་ཁི་ཕག་བརྒལ་

བ་དང་། ཇ་མར་འབྲུ་རམ་སྣམ་རས་སོགས་གང་ཅིའི་ཆ་རྐྲེན་ག་ནོམ་པ། མཆོད་རྲེན་

རྣམ་གསུམ་སོ་སོར་ན་བཟའ་དང་། སོང་མཆོད། རབ་གནས་དགྲེ་ལྲེགས་ཆར་

འབྲེབས། སྨན་བའི་མདོ་ཆོག་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ། ཚེ་སྦྱིན་རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཆོ་ག 

བདྲེ་གསང་གཉིས་ཀི་བདག་མདུན་བུམ་དབང་དང་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་

མཆོད། གནས་བརན་ཕག་མཆོད་བཅས་མཆོད་རྲེན་རྲེ་རྲེའི་སྤན་སར་ཉིན་བརྒྱད་

རྲེ། ༧གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་སྲེར་ནས་མར་མྲེའི་མཆོད་སྤིན་འབུལ་ཐྲེབས་

རིན་གཉིས་ཊཾ་དཀར་རྡོ་ཚད་བཅོ་ལྔ། ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་ནང་མཛོད་གསུམ་སྦྲྲེལ་

སྨོན་ཚིག་གིས་བརྒྱན་པ་ཁག་བཅས་གནང་སྲེ་ཉམས་གསོ་བྲེད་ལུགས་ཀི་བཀའ་

སློབ་ཞིབ་རྒྱས་སྩལ་བ་ན། བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་ནས། བདག་ལྟ་བུས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་

པའི་ཆོས་སྐུའི་རྲེན་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་པ་གནས་གཞན་དུ་སོ་བའི་

ཨར་ཆོག་དང་། སླར་བསིམ་གཞུག་རབ་གནས་བྲེད་པའི་གདྲེང་མཐུ་གང་ཡང་མྲེད་

གཤིས། གཙོ་བོར་ལྷར་བཅས་སྐྲེ་དགུའི་འདྲེན་མཆོག་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་

པོ་རང་ནས་ཐུགས་སྨོན་བདྲེན་ཚིག་སྐབས་འཇུག་ཐུགས་རྲེ་བརྲེ་བས་གཟིགས་པ་

དང་། རབ་གནས་དུས་ཚེས་ཇི་འཁྲེལ་གསྲེར་སན་བསྒོན་ཆོག་པ་ཞྲེས་གསོལ་

འདྲེབས་ནན་ཞུ་གནང་བར། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་དྲེ་

དོན་ལྟར་བས་འཐུས་ཡོང་འགོ་ཞྲེས་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པོ་སྩལ་ཏྲེ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚེས་ཉྲེར་དགུ་ཉིན་ལྷ་ལྡན་ནས་རོང་བདའ་གནང་བ་བལ་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་

པའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་བདྲེ་འབོར་ཐོག ཉིན་བཞིའི་རིང་རྣམ་དཀར་གི་དགྲེ་ཚོགས་

ལམ་དུ་འཇུག་ཕིར་ཆོས་སྲུང་སྤིར་བསྐང་གསོ་དང་། ལས་གཤིན་ལ་དྲུག་ཅུ་མ་

བསོ་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཨར་ཆོག་ཞུ་ཉིན་ཐོག་མར་སྦྲང་ཆར་ཟིམ་བུའི་རྒྱུན་བབས་

ཏྲེ། ས་གཞིར་ཆག་ཆག་ལྲེགས་པར་བཏབ་རྲེས་ནམ་མཁའ་སྤིན་བལ་དབང་སོན་གི་

རང་མདངས་གསལ་བར་ངོམས་པ་སོགས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་གི་ཕག་དོག་ཉྲེར་འཚེ་

མི་འབྱུང་བའི་རགས་མཚན་ངོ་མཚར་བ་བྱུང་།

ས་ར་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ནས། བཅུ་གསུམ་བར་བ་རུང་ཁ་ཤོར་

རིན་པོ་ཆྲེའི་མདུན་དུ་བརྒྱ་མཆོད་སྒིག་འབུལ་དང་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་

མའི་ཆོ་ག གནས་བརན་ཕག་མཆོད་སོགས་དང་། དྲེ་ནས་ཉིན་བཞིའི་རིང་སོང་

མཆོད་ཚར་གཉིས་འབུལ་བཤམས་ཐོག རབ་གནས་དགྲེ་ལྲེགས་ཆར་འབྲེབས་

དང་། བདྲེ་གསང་གི་བདག་འཇུག་བཅས་སྨིན་རྒྱས་བཏང་། རབ་གནས་དངོས་

གཞིའི་ཉིན་ཁ་ཆྲེ་དི་བཟང་དང་། བཟང་དྲུག་སྨན་སྣ་བསྲྲེས་པའི་ན་བཟའ་སྐུ་དཀར་

བསྒོན། མཆོད་རྲེན་གི་ཕོགས་བཞིར་སྐུ་ཀླུང་དར་ཕྲེང་དང་། སྨྱུག་མའི་དར་ཆྲེན། 

ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ། བལ་ལུགས་ཀི་ཚོགས་འཁོར་བཅས་གང་རྒྱས་ཕུལ། ས་

གོན་ཉིན་ནམ་མཁའི་ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འོད་སྣ་ལྔའི་ཁ་དོག་བཀྲ་བའི་འཇའ་

སྤིན་གིས་ཡོངས་སུ་ཁྲེངས་ཤིང་། ལྷོ་ནུབ་ནས་བང་ཤར་མཚམས་སུ་འཇའ་དཀར་

པོ་སྣམ་བུ་བརྐངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཁྱུར་གིས་འཁིགས་པ་དང་། དྲེའི་ནུབ་མོ་མཆོད་

རྲེན་གི་ཆོས་འཁོར་མཚམས་འོད་དཀར་པོ་བཀྲག་མདངས་འཚེར་བ་ཞིག་ཡུན་རིང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པོའི་བར་དུ་ཟུག་པ་ཀུན་གི་ཐུན་སྣང་དུ་གསལ། རབ་གནས་དངོས་གཞིའི་ཉིན་ལྷ་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མདུན་སར་ཡང་དུས་སྐབས་དང་མ་འབྲེལ་བར་སྦྲང་ཆར་ཟིམ་

བུའི་རྒྱུན་བབས་པ་སོགས་རབ་གནས་ཀི་དགོས་དོན་ཡྲེ་ཤྲེས་དངོས་ཞུགས་ཀི་

རགས་མཚན་ཉྲེ་རིང་མི་མངའ་བ་བྱུང་།

༧རྒྱལ་དབང་ཆྲེན་པོ་སྐུ་སྲེར་ནས་སྩལ་བའི་དགོས་དངུལ་སྲེང་ནས་མཆོད་མྲེ་

ཉིན་བསྟུད་ཀིས་གངས་བརྒྱད་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅུ་སྐོར་ཕུལ། སག་མོ་ལུས་སྦྱིན་

གི་སྤན་སར་ཡང་བརྒྱ་མཆོད་དང་། སོང་མཆོད། ན་བཟའ་སྐུ་དཀར། དར་པན། སན་

ཤལ། ཚོགས་འཁོར་སོགས་དང་། སྐུ་མདུན་གི་དགོས་དངུལ་སྲེང་ནས་མཆོད་མྲེ་

བདུན་བརྒྱ་སྐོར་བཅས་དངོས་གཙང་ཕུལ་ཏྲེ་གསོ་སྦྱོང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་མའི་ཆོ་ག 

གནས་བརན་ཕག་མཆོད། སྨན་ཆོག རབ་གནས་རྒྱས་པ། བདྲེ་གསང་གི་བདག་

འཇུག་བཅས་གནད་སྨིན་བསྒྲུབས། དྲེ་སྐབས་ཉིན་གཅིག་གོ་བུར་དུ་རླུང་ཆྲེན་

ལྡངས་ཏྲེ་དྲེ་མཇུག་སྦྲང་ཆར་ཆྲེ་བ་བབས།

ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་གཟའ་སྐར་འཕོད་བཟང་དང་བསྟུན་འཕགས་པ་

ཤིང་ཀུན་གི་ཆོས་འཁོར་རྲེན་གཞིའི་བྲེ་སྲེང་དུ་ཟངས་དམར་བིབས་གཏུམས་ཀི་ཀ་

བ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་བཙུགས་ཏྲེ་རྲེན་འབྲེལ་འཕྱུག་མྲེད་བསྒིགས། དྲེ་ནས་གསྲེར་

ཟངས་ཀི་ཆོས་འཁོར་དང་ཅོད་པན་གསར་བསྐྲུན། ཀ་བ་དང་། ཆོས་འཁོར་སོ་སོའི་

ཐོད་ཟངས་དམར་བིབས་གཏུམས། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། སྒོལ་མའི་བཞུགས་

ཁང་སོགས་གང་ས་ནས་སར་བས་བཅུ་འགྱུར་གིས་ལྷག་པ་ལྟ་བས་ངོམས་མྲེད་རྒྱུ་

དབིབས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་བཟོ་དོད་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཅིང་། སྲོག་ཤིང་ཐོད་ནང་དང་། དབུ་ཏོག་གི་གཉི་རའི་ནང་གཞུག་རྒྱུའི་སར་ཡོད་

གཟུངས་རིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན། འཕྲེལ་གདུང་། བྱཻཌཱུརྱའི་ལྷུང་བཟྲེད་སོགས་

ནོར་རིགས་གང་ཡོད་རང་འཇགས་ཐོག དད་ལྡན་ཁག་ནས་གསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར་

ཕུལ་བའི་གསྲེར་གར་བླུགས་དང་། གསྲེར་ཟངས་ཀི་སྐུ་བརན་རིགས། གསུང་རྲེན། 

ཐུགས་རྲེན། གསྲེར་ཐིག་པོ་དང་། རིན་ཆྲེན་སྣ་ལྔ། བཟང་དྲུག་སྨན་ཕྲེ། འབྲུ་སྣ་

སོགས་དང་། རྲེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་པར། དམིགས་བརྲེ་མའི་གཟུངས་པར་སོ་སོ་ནས་

འབུམ་ཕག་བརྒལ་བ། དབུ་གཟུངས་གསར་དིལ་བཅས་པར་གཟུངས་སྒྲུབ་ཆོ་ག་

གཞུང་དང་མཐུན་པ་མཛད། དྲེ་ཉིན་ཡུལ་དྲེའི་རྒྱ་ཁྱབ་ཚང་མར་སྦྲང་ཆར་མོད་

སོམས་བབས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་དགའ་བདྲེས་ཚིམས་པ་བྱུང་།

ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ལྔ་ནས་བཟུང་ཉིན་ལྔའི་རིང་ཤིང་ཀུན་མཆོད་རྲེན་རིན་

པོ་ཆྲེའི་སྤན་སར་བརྒྱ་མཆོད་ཚར་རྲེ་འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་གོང་གསལ་ཆོག་

གྲྭ་བ་རྣམས་ནས་ས་དོ་གསོ་སྦྱོང་དང་། དྲེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་མའི་མཆོད་ཆོག གནས་

བརན་ཕག་མཆོད། སྨན་བའི་མདོ་ཆོག་རྒྱས་པ། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་སྲེར་གི་སྣང་

གསལ་གངས་ཆིག་ཁི་ལྔ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་བདུན་སྐོར་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤིན་

གི་ངོ་བོར་རྒྱས་བཏབ་སྲེ་ཕུལ། ཉིན་གཅིག་མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོའི་དབུ་ཐོད་ལས་ཁིའི་

སྲེང་རྡོར་སློབ་བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་དང་། རོགས་ལྡན་གདུང་སྲས། དོ་དམ་པ་སོགས་

གཟུངས་གསར་རིང་འབུལ་ལུགས་ཀི་ནང་མོལ་ཞུས། ད་ལམ་སྣང་བརན་གསར་

འབུལ་ཁོངས་ལྷ་ལྡན་ནས་དད་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་འབུལ་བསྐུར་གསྲེར་གར་

བླུགས་ཀི་སློབ་དཔོན་པད་སམ་བྷ་ཝའི་སྐུ་ཆུང་ངུ་གཅིག་ཡོད་པ་རོགས་ལྡན་གདུང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲས་ཀི་ཕག་ཏུ་ཕུལ་ཏྲེ་རྒྱུ་བཟང་བོན་ལྲེགས་ཀི་རྲེན་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་ཤིག་

འདུག་པས་ནང་རྲེན་དུ་ཕུལ་ན་ལྲེགས་ཚུལ་གིས་མོལ་བསྡུར་གནང་བཞིན་པའི་མུ་

དྲེར། བལ་པོ་ཚོང་པ་གཉིས་མཆོད་རྲེན་གི་ལས་ཁིའི་སྲེང་གོ་བུར་དུ་འོངས་ཏྲེ་

གཟུངས་རྲེན་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞྲེས་རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྣང་བརན་གསྲེར་གར་

བླུགས་སྐུ་དཔངས་སོར་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་བཟོ་ཁྱད་ཕུལ་བྱུང་ཞིག་འབུལ་བར་

སླྲེབས་པས་རྲེན་གཉིས་མ་བསྒིགས་དུས་སུ་འཛོམས་པ་ནི་གསར་རིང་རིས་སུ་མ་

ཆད་པའི་མདོ་སགས་ཟུང་འབྲེལ་གི་རྒྱལ་བསན་འཕྲེལ་བའི་རྲེན་འབྲེལ་གི་དགྲེ་

མཚན་ཤིན་ཏུ་བཟང་སམ་དྲེར་འཁོད་ཚང་མ་ཡ་མཚན་ཆྲེ་བར་གྱུར་ཅིང་། བང་ཚེ་

ཆོས་རྲེ་ནས་ཕག་ཏུ་བཞྲེས་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་མཛད་སྐབས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་གསར་

ལང་ལོང་འཁིགས་ཤིང་། མཇུག་དྲེ་མ་ཐག་སྤིན་བལ་གཡའ་དྭངས་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱུང་བས་རྒྱལ་བསན་ཉིན་མོའི་སྣང་བས་མཐའ་དབུས་སྐྲེ་དགུ་

མཐའ་དག་བདྲེ་བར་ངལ་འཚོ་བའི་རྲེན་འབྲེལ་དུ་མངོན། སར་གི་གཟུངས་རིང་

རྣམས་རང་འཇགས་འབུལ་འཕྲེར་ཡོད་མྲེད་དབྲེ་འབྲེད་སྐབས་གོ་བུར་རླུང་ནག་

ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ལྡངས་ཏྲེ་རང་སར་ཡལ་རྲེས་སྦྲང་ཆར་ཅུང་ཟད་བབས།

ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་མཆོད་རྲེན་དབུ་ཏོག་གཉི་རའི་

ནང་གཟུངས་གསར་རིང་རྣམས་བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་རང་ཉིད་ནས་ཕག་བསར་གིས་ཕུལ་

ཅིང་། ཚེས་ཉྲེར་ལྔ་རབ་གནས་ས་གོན་ཉིན་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོས་རྲེན་

སྐལ་དུ་སྩལ་བའི་རྒྱ་གར་ཤར་ལི་ལས་གྲུབ་པའི་བསན་པའི་བདག་པོའི་སྣང་བརན་

དང་། སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ། རྲེ་ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་བརན་བཅས་ངོ་མཚར་བིན་རླབས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཀི་ཚན་ཁ་འབར་བ་རྣམས་སོས་སྣྲེ་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀི་སྲི་ཞུ་དང་བཅས་གདན་དངས་ཏྲེ་

མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོའི་དབུ་ཐོད་སྲོག་ཤིང་སྲེང་བཞུགས་སུ་གསོལ་སྐབས་འཇའ་ཚོན་

རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཞིག་ནམ་མཁའི་དབིངས་ནས་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟར་ཐལ་བྱུང་དུ་

ཟུག་པས་ཀུན་ཀང་སྨ་མི་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་དད་སྤོ་གསུམ་ཕན་ཚུན་འགན་པ་

བཞིན་དུ་ཐོབ།

དྲེ་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་མཆོད་པ་སྣ་ལྔ་སོང་ཚར་གཉིས་ཆ་སོམས་ཀིས་

བཤམས་ཏྲེ་རབ་གནས་དགྲེ་ལྲེགས་ཆར་འབྲེབས་ཀི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་

གསུམ་ཚང་བ་མཁས་གྲུབ་སོན་བོན་དམ་པའི་ཕག་བཞྲེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྣམ་པར་

དག་པ་མཛད། དྲེ་ལྟར་ས་ཕིའི་ཞུ་སོ་གང་ཅིར་ལྲེ་འཁོན་ག་མ་འགིགས་འབྱུང་དོགས་

ཀི་བོ་གཡྲེང་ཙམ་ལས། དུས་མཐར་བིན་རླབས་དངོས་ཞུགས་ཀི་རགས་མཚན་

བཟང་པོ་དྲེ་འད་ཡོང་རྲེ་སུ་ལའང་མ་མཆིས་མོད། སོན་དུ་བཀའ་བཞྲེས་བཟང་པོ་ཇི་

ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར་ཀུན་མཁྱྲེན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་ནས་ཐུགས་དགོངས་གཡྲེལ་

མྲེད་གཏད་པའི་ཐུགས་དམ་བདྲེན་ཚིག་གི་བིན་མཐུ་ཉག་ཅིག་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་

མཆོད་རྲེན་ཆྲེན་པོའི་གཟུངས་གཞུག་རྣམས་ཀང་རྲེན་རས་ཁྱད་འཕགས་ཞྲེ་གཅིག་

ལྲེགས་འཛོམས་ཐོག གཟུངས་གསར་དིལ་ཁག་ཀང་རུ་ང་སྤུས་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་

གཟུངས་སྒྲུབ་དང་། རབ་གནས་སོགས་ཀི་སྐབས་སོ་སོར་ཡང་ཕན་བདྲེའི་གཞི་ར་

ཚུགས་པའི་དགྲེ་ལྲེགས་ངོ་མཚར་དད་པའི་གསོས་སུ་ཆྲེ་བ་བྱུང་ཞིང་། མངའ་

འབངས་ལ་ཁལ་གཙེར་དང་། དགྲེ་བསྐུལ་འབུལ་སྡུད་སོགས་ཀི་བརྡབས་གསིགས་

དཀའ་ངལ་མ་དགོས་པར་དགོས་མཁོ་ཆྲེ་ཕ་མཐའ་དག་འབད་མྲེད་རང་ཤུགས་ཀིས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འགྲུབ་པ་དང་། ཕི་རོལ་ལྟ་སྤོད་མི་མཐུན་པ་གོརྵ་རྒྱལ་ཁང་ནས་ཀང་ལས་ཁིའི་ཤིང་

ཆ་རང་གཤོམ་རྒྱག་འཛུགས་ངོས། ལས་རྒྱབ་དམག་མི་ཆྲེད་འཛུགས་སོགས་

རོགས་ཕན་མཐུན་འགྱུར་གང་གཟབ་བས། རྡོར་སློབ་དང་། དོ་དམ་ངོ་ལས། ཆོག་གྲྭ། 

སྣྲེ་སླྲེབས། བཟོ་རིགས། འུལ་མི་དང་བཅས་པར་ཡང་འཚུབ་ལྷོང་ཉྲེར་འཚེ་ཕ་མོ་

ཙམ་མྲེད་ཁར། ལས་གྲྭ་ཡང་མྱུར་དུ་ཟིན་པ་སོགས་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོའི་

གསང་གསུམ་བིན་རླབས་ཀི་ཆོ་འཕྲུལ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་བལ་བོད་སྐྲེ་བོ་

ཡོངས་ལ་མཐོང་ཆོས་མྱོང་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་༧གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་དད་པའི་སོ་འབྲེད་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ཡིད་

ཆྲེས་པའི་གནས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

ཡང་སྐབས་ཤིག་བ་བཏང་རྣལ་འབོར་པ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་ཞྲེས་པར་ཌཱ་ཀིའི་

ལུང་བསན་བྱུང་བ་ལྟར་བལ་ཡུལ་འབས་ལོངས་བག་དཀར་བཀྲ་ཤིས་སིངས་སུ་ལྷ་

ཁང་སར་ཡོད་ཞིག་རལ་གི་ཤུལ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པ་

གསར་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་བཟོ་རིགས་དག་གས་བཅུ་ཕག་དང་། གསྲེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་

པའི་གུར་དག་གི་སྐུ་བརན་མི་ཚད་མ་ཆྲེ་ལྲེགས་རབ་གནས་ཅན། སློབ་དཔོན་

ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་དང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་སྣང་བརན་མཁྱིད་གང་པ་རྲེ། 

ལྷ་ཁང་གི་ཕོགས་བཞིའི་རིགས་གསུམ་མཆོད་རྲེན་གི་གཟུངས་གཞུག རྲེན་གཙོ་ཇོ་

བོ་འཁོར་བཅས་ལ་ན་བཟའ། གཉི་ར་གཅིག བཟང་གོས་ཀི་གདུགས་དང་། བ་དན། 

བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་སོགས་ཡོད་པའི་སྤན་གཟིགས། ས་བཅུད་བུམ་པ་གང་མང་

བཅས་དགོས་ཚུལ་སན་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་གསོལ་རས་གནང་།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དྲེ་རྲེས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་གི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་ལྷ་ལྡན་གི་ཕོགས་

བཞིར་དམག་བཟློག་གི་ལྷ་ཁང་བཞི་ཡང་བ་བཏང་འདི་པར་བཀའ་བསོས་ཀིས་

གསར་བསྐྲུན་མཛད།

ལྕགས་སྤྲེ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་གཞུང་གནས་ནས་གཟིམས་ཆུང་རག་བརན་དགྲེ་

འཕྲེལ་ཁང་བཟང་དུ་ཚོགས་མཆོད་བརྒྱ་མཆོད་སོགས་ཚར་དུ་དངར་བ་བཤམས་

ཏྲེ་བ་མཆོད་ཀི་སོ་ནས་མཁའ་འགོ་བརན་བཞུགས་རྒྱས་པར་ཕུལ་ཅིང་། དར་ལམ་

གཅོད་པ་དང་། མཎལ་འདྲེགས་འབུལ་སོགས་བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་བམས་པ་ཆོས་

གགས་ཀིས་མཛད། རྭ་སྒྲེང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆྲེར་འབོར་ཕག་དང་། ཧོ་ཐོག་ཐུའི་

གསར་མཇལ་སབས་ཅིག་ཏུ་སྩལ།

(༡༩༧ བ་༦། ༣༡༣ འ་༩) ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་ཉྲེར་གཅིག་ལ་རབ་བྱུང་

དང་། ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་བསྲེན་རོགས་ཀི་བསླབ་གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་སྩལ།

(༡༩༨ ཉ་༣། ༣༡༤ ཐ་༡) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་ར་ཆྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲི་ཞུ་འཛིན་

སྤས་འཐུས་སོ་ཚང་མིན་ལ་བརྲེན་རྒྱུད་སོད་བ་དབུ་དང་། མཁན་ཐོག་རིམ་ཅན། ལྲེ་

ཁི་ཁག བཤྲེར་དཔང་གསར་རིང་བཅས་པར་བཀའ་རད་ཞུ་བཞྲེས་དང་འབྲེལ་

ཁུངས་སོ་སོར་བཀའ་ཉྲེས་ཟུར་སྩལ་གིས་བདག་དོན་བདག་གཅྲེས་ཐྲེག་པ་ཁུར་

ལྲེན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༡༩༩ ཉ་༦། ༣༡༥ འ་༢) རོང་རྒྱབ་ཀླུའི་ཕོ་བང་འདི་བཞིན་༧རྒྱལ་མཆོག་དྲུག་

པ་ཆྲེན་པོས་གངས་ལོངས་སྐྲེ་དགུའི་བདྲེ་རར་དགོངས་བཞྲེད་རླབས་པོ་ཆྲེས་ཕག་

འདྲེབས་མཛད་པ་ནས་བཟུང་གདྲེང་ཅན་དབང་པོ་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀིས་འདུས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཏྲེ་རི་བཅུད་ལོ་ཏོག་གི་གསོས་སུ་གྲུ་ཆར་དུས་སུ་འབྲེབས་པའི་རྲེན་གཞི་ཁྱད་

འཕགས་བར་ལམ་ཉམས་གོག་སྐོན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་བརྲེན། ཨར་པོའི་དོ་དམ་

ངོ་ལས་ཟུར་བསྐོས་ཐོག འདབས་འབྲེལ་ལས་ཤག་འཛིན་མི་ཕོགས་དཔོན་མཁན་

ཆུང་ཚུལ་ཁིམས་ཉི་མའང་ལས་སྦྲྲེལ་དུ་སྩལ་ཏྲེ་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པ་སྲ་ཐང་

ཕུགས་འཕྲེར་གི་ཉམས་གསོ་བཀའ་དིན་བསྐངས། ཚེས་བཅུ་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་

ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་ནས་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གིང་དུ་ཆིབས་བསྐོད་ཀིས་སྤྲེལ་ཟླ་

ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་ཀི་གསུང་ཆོག་གཟབ་སྨིན་དང་། གར་འཆམ་ལ་ཐུགས་

ཞིབ་གནང་སྲེ་ཕིར་ཕྲེབས་ངོས། འཆར་ཅན་ཚོགས་འཁོར་གཤོམ་འབུལ་གནང་།

(༡༩༩ བ་༤། ༣༡༦ ཐ་༡༡) ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན་ས་སྐ་བདག་ཆྲེན་སོན་འཁོར་

ནས་རྒྱུ་ཡོན་སྦྱར་ཏྲེ་རང་ལུགས་ཀི་ཆོ་གའི་སྲེང་ནས་ས་གསུམ་རྣམ་འདྲེན་མཆོག་

གི་ཞབས་ཟུང་བསྐལ་བརྒྱར་བསྲིང་བའི་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་ཚོགས་ཡང་དག་པར་

བསྒིགས།

(༢༠༠ ཉ་༡། ༣༡༦ འ་༤) ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་

དགུའི་རྲེ་བའི་སྣོད་བཟང་གསོལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་འགྲེངས་པར་མཛད།

(༢༠༠ བ་༡། ༣༡༧ འ་༩། ཟླ་༦) ཚེས་ཉྲེར་བཞིའི་ས་དོ་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཐམ་

པ་ལ་རབ་བྱུང་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་སྐལ་སྩལ་རྲེས་སྐུ་འཁོར་སབས་བསྡུས་སུ་

དབྲེན་གནས་སྲེར་རྲེ་གཞན་ཕན་གིང་དུ་ཕྲེབས་བསྐོད་དང་འབྲེལ་རྲེ་སྒྲུབ་ཁང་པ་

ཆྲེན་པོའི་དངུལ་གདུང་དང་། འད་སྐུ། གསྲེར་ཟངས་ཀི་བདྲེ་གཤྲེགས་སོང་སྐུ་བཅས་

བཀའ་འབྲེལ་གསར་བཞྲེངས་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་འབུལ་རབ་གནས་དང་། ཡང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྲིད་འཁྲུལ་བལ་མྱུར་དུ་འབོན་པའི་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཤུགས་དག་

གནད་སྨིན་བསྐངས་ཏྲེ་ཕིར་ཕྲེབས། རི་ཀླུང་སྐམ་གཤྲེར་ལ་གནས་འཆའ་བའི་སྲོག་

ཆགས་ཆྲེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་ལ་གནོད་འཚེ་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒགས་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད་

དྲེ་མི་འཇིགས་སྐབས་ཀི་སྦྱིན་པས་བདྲེ་བར་དབུགས་ཕྱུང་། གཙང་ཞིབ་རིས་དཔོན་

ལུང་ཤར་ནས་འབོར་ཕག་ཞུས།

ཟླ་བ་བདུན་པའི་ (༢༠༡ ཉ་༡། ༣༡༨ ཐ་༡༠) ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་འཕྲུལ་སྣང་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་འདི་ག་ཕུར་ལྕོག་རི་ཁོད་དུ་ཞབས་

སོར་བཀོད་དྲེ་མཆོད་ཁང་ལྲེ་ལག་ཚང་མར་མཆོད་སྤིན་ཚར་དུ་དངར་བ་སྒིག་

འབུལ་དང་། སོང་བ་པའི་སྲེར་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཡང་སྩལ་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་

མཚམས་སྦྱོར་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང། གིང་སྐོར་དུ་ཞབས་འཆག་སོགས་བསྐངས་ཏྲེ་

བཞུགས་ཞག་གཉིས་ཀི་མཐར་ནོར་གིང་དུ་ཕག་ཕྲེབས།

(༢༠༡ ཉ་༥། ༣༡༨ འ་༣) ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བུ་སོན་རིན་ཆྲེན་གྲུབ་ཀི་བཀའ་

འབུམ་པུསི་ཀ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་སྐོར་བཞུགས་པ་རྣམས་བསན་པ་སྤིའི་བབས་དང་

མཐུན་ཞིང་། ལུང་རིགས་ཀིས་དཔད་བཟོད་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ཞིག་མཆིས་

ནའང་། ཕོགས་འདིར་དཔྲེ་རྒྱུན་དང་། བཀག་ལུང་གི་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་ཤིན་ཏུ་

ཉག་ཕ་བར་བརྲེན། བསན་རྒྱུན་ལ་སྨན་པའི་དགོངས་བཞྲེད་ཟབ་མོས་སོག་པོ་བཱ་

རིན་བ་མ་རིན་པོ་ཆྲེའི་དྲུང་ནས་ལགས་ལུང་ཆ་ཚང་གསན་བཞྲེས་ཐོག ཆོས་སྦྱིན་

རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་ཕིར་སོན་མྲེད་པར་གཞི་ཡང་ལོ་རྒྱུན་རིམ་བསྟུད་འབད་རོལ་ཐུགས་

ཁུར་ཆྲེན་པོས་མཇུག་འཁྱོངས་གསར་བསྐྲུན་གནང་སྲེ་དགྲེ་བསོའི་སྨོན་ཚིག་ཁྱད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པར་ཅན་ཞིག་དང་། དྲེའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་གི་འབྲེལ་གཏམ་ཡང་འདི་ལྟར་

གསུངས་ཏྲེ། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བུ་

སོན་རིན་ཆྲེན་གྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཀའ་འབུམ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སོན་ཆད་པར་དུ་མ་

འཁོད་ཀང་། མཁས་གྲུབ་བྲེ་བའི་རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་ཉིད་ནི་གངས་རིའི་

ཁོད་འདིར་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་དགོངས་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་འབྲེབས་

པའི་ཕིར་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་བསམ་བཞིན་སྲིད་པའི་གར་གིས་རོལ་པ་ཞིག་སྲེ། གང་

གི་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེའི་ལྲེགས་གསུང་མཐའ་དག་ཀང་བསྲྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་

གསྲེར་བཞིན་དུ་དཔད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུང་རིགས་ཟབ་མོའི་རྒྱབ་རྲེན་

དང་བཅས་ཕས་ཀི་རྒོལ་པ་གཞན་གིས་ཀན་ཀའི་གནས་མྲེད་ཅིང་། སྐལ་ལྡན་གི་

འགོ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་གོལ་ཐར་པ་ཆྲེན་པོའི་ཞི་སོ་མ་ནོར་བར་མཚོན་པའི་འཇུག་

ངོགས་ཆྲེན་པོ་ཡིན་གཤིས། ཆ་ཚང་པར་ལམ་དུ་སྲེལ་རྒྱུའི་བདུན་པ་རིང་མོ་ཞིག་

ནས་ཡོད་ཁར། ངོས་ན་ཚོད་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་མཁས་གྲུབ་འདི་ཉིད་ཀི་མཚན་

བཟང་རྣ་བར་ཐོས་འཕལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་ཀི་གསང་བ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཟབ་མོས་ཡིད་དབང་ལྷག་པར་འཕོག་ཅིང་། དྲེ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དུའང་། 

རིན་ཆྲེན་དུ་མས་སྤས་པའི་ཁི་སྲེང་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བུ་སོན་རིན་ཆྲེན་

གྲུབ། །འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་གྲེགས་བམ་ནི། །གནང་ནས་འདི་ཡི་བདག་པོ་གིས་

ཞྲེས་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རང་ཅག་རག་འཛིན་ཅན་མཐུན་སྣང་གི་ངོར་གཟུགས་

སྐུའི་བཀོད་པ་རགས་པའི་དངོས་ཀི་གདུལ་བའི་ཕི་མཐའ་ཟད་པ་ན། བྲེམ་ཆོས་ཀི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྐུ་དབིངས་སུ་བསྡུ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསན་ཟིན་ལགས་ཀང་། བསན་འགོའི་དོན་རད་

པོ་ཆྲེ་འདི་ཉིད་ནམ་ཡང་བསྲེལ་བའི་སྐབས་ཡྲེ་ནས་བལ་བའི་བརྡ་རགས་སུ། སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྐུའི་བཀོད་པ་

དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་གདུལ་བའི་དོན་བསྐུལ་བའི་མཛད་པ་

ལྷུར་བཞྲེས་གོར་མ་ཆག་ཅིང་། དྲེ་ལྟ་བུའི་རང་ཅག་བསན་པ་འཛིན་པའི་རྲེས་འཇུག་

སྐལ་དམན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྲེ་དང་། བཀའ་དིན་གི་ཁུར་མངོན་པར་ལྕི་བ་གང་གི་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་གནས་འཚོལ་བ་པོ་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་སོ་འབྲེད་དམ་པར་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་བགོད་བདྲེ་ཅི་དགར་འཇུག་པའི་མུན་སྲེལ་གི་སྒོན་མྲེ་འདི་དག་

དཔྲེ་རྒྱུན་ཡང་རྲེ་གཉིས་བིས་མ་ཙམ་ལས་མ་བཞུགས་པས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་

ཕལ་ཆྲེ་བས་མཐོང་ཐོས་ཀི་ཡུལ་དུ་བསྐལ་བས་བསན་རྒྱུན་ནུབ་ཏུ་ཉྲེ་བའི་གནས་

སྐབས་ལ་དབུས་ལོངས་འདིར་ས་སོར་མདོ་སགས་གཉིས་ཕོགས་ཀི་ལུང་རྒྱུན་དར་

རྒྱས་སུ་ཡོད་འདུག་ཀང་། རིམ་བཞིན་ཉམས་ལད་ཇྲེ་ནུབ་ཏུ་གྱུར་ཏྲེ་སགས་ཆོག་གི་

རིགས་ལུང་རྒྱུན་ཉུང་ཟད་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་ཆད་ལ་ཁད་པའི་སྣང་ཚུལ་ལ་

བདག་ཡིད་ལྷག་པར་སྐོ་བས། འབད་བརོན་སིང་སོབས་ཀི་གོ་ཆ་ལྷུར་བངས་ནས་

གཞུང་འདི་ཉིད་ཀིས་མན་ངག་བདུད་རིའི་ཉིང་ཁུ་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་གིས་བདག་

རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད་པའི་ངྲེས་པ་དོན་གི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཆྲེན་པོ་བཱ་རིན་བ་མ་

འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་འཁོད་པའང་སོན་བསགས་

བསོད་ནམས་ཀི་རྒྱབ་མི་ཞན་པས་སབས་ལྲེགས་ཀིས་དངོས་སུ་མཇལ་ཏྲེ་ས་ཕིའི་

རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་གསོལ་བར། དགྲེས་པའི་རྲེས་འཛིན་གིས་བུ་སོན་ཡབ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲས་གཉིས་ཀི་གསུང་འབུམ་ལུང་རྒྱུན་ཇི་བཞུགས་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ལོ་གསུམ་གི་

རིང་ནོད་བརོན་ལྲེགས་པར་བས་མཇུག ངོས་ནས་ཀང་ལུང་རྒྱུན་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་

དང་། པར་དུ་ངྲེས་པར་ཁོད་ཅྲེས་བཀས་བསྐུལ་བའི་ཅོད་པན་སྤི་བོར་བཅིངས་ཏྲེ་

བསན་རྒྱུན་མ་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་བཀའི་སྲིད་བོན་རྣམ་པར་མོལ་

བསྡུར་ཐོག་གཞུང་ས་ནས་རྒྱུ་འགོ་གང་དགོས་སྩལ་ཏྲེ་གཟིམས་འགག་བོ་བཟང་

བསམ་གཏན་དང་། ལ་ཤར་ཕག་ཟུར་བམས་པ་ཆོས་བཟང་གཉིས་དོ་དམ་དུ་བཞག་

ཅིང་། དར་རྒན་གཟིམས་འགག་ར་ལོར་ན་སྨིན་གིས་འདས་ཤིང་། ལྕགས་སྤྲེ་ལོ་ལ་

ཤར་ཕག་ཟུར་བམས་པ་ཆོས་བཟང་ཡང་བགང་བ་བརྒྱད་ཅུར་ཉྲེ་བ་ཕི་མའི་ལམ་པོ་

ཆྲེར་གྱུར་ཚབ་སྲེ་དྲུག་ཛ་སག་བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་དང་། རྲེ་གཟིམས་འགག་བོ་

བཟང་བརོན་འགྲུས་གཉིས་ས་ཕིར་དོ་དམ་དུ་གསར་བསྐོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞུས་

དག་པ་མཚན་ཞབས་བདྲེ་ཡངས་བསན་འཛིན་འཕིན་ལས་འོད་ཟྲེར་དང་། སོ་མང་ཀླུ་

འབུམ་ལྷ་རམས་པ་ཤྲེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཀོག་གོགས་ཨྲེ་བིངས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་

རྒྱལ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་བཅས་ནས་གཞུང་སའི་གཟིགས་དཔྲེ་བིས་མ་དང་། ཞྭ་

ལུའི་བིས་རིང་གཉིས་ཞིབ་བསྡུར་བརྡ་དག་གི་ཞུས་བྲེད་ནན་ཏན་དང་བཅས་ཡིག་

འདི་སྲེ་ཡོན་དྲུང་གཏོགས་དཔལ་ལྡན་ཚེ་རིང་བཅས་ཀིས་གཙོས་དབུ་བིངས་དགུ་

སྐོར་དང་། དབུ་ལྷ་འདི་མི་དབུ་དྲུང་ཚེ་བརན་ཕུན་ཚོགས། པར་པ་དབུ་ཆུང་ནོར་

རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་གཙོས་དབུ་བིངས་མི་གངས་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ལྔ་ནས་ལས་རྒྱུན་ལོ་

གཅིག་དང་། ཟླ་གངས་བཅུ། ཞག་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། པར་ཤིང་བཟོ་མི་ཤིང་བཟོ་བིངས་

འབོར་རྒྱས་ཚེ་རིང་དང་། རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ནས་ལས་རྒྱུན་གོང་མཚུངས་ཟླ་བ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གཅིག་ལྷག་བཅས་ལས་གྲྭ་ཚུགས་ཏྲེ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་མྲེ་འབྲུག་ལོ་ནང་ནས་

པར་ཡིག་འདི་ལས་ཀི་འགོ་བརམས། པར་དངོས་གཞི་ས་ར་ནས་ལོ་གསུམ་ཁོངས་

སུ་མཇུག་རོགས་པར་གསར་བཞྲེངས་ཟིན་ཅིང་། འདི་ནས་ཀང་རྒྱལ་བསན་དི་

བཅས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་བསན་རྒྱུན་དག་ཐྲེར་སླད་རྣམ་ཀུན་དཔད་ཞིབ་ཕུགས་

འཕྲེར་ལྲེགས་ཐོན་གི་བཀོད་ཁྱབ་ནན་འཁྱོངས་སུ་བགིས་པ་བཅས་མདོར་ན་འདིར་

འབད་རྣམ་དཀར་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་ཇི་སྲེད་ཅིག་བསགས་པ་རྣམས་བ་མྲེད་

བང་ཆུབ་ཆྲེན་པོའི་རྒྱུར་བསོ་བའི་སྨོན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕན་བདྲེའི་ལང་ཚོ་

གསར་དུ་འཆར་བ་ཐར་འདོད་ཅི་དགར་འཇུག་པའི་ལྷ་ཡི་ཁྲུས་རིང་ཞྲེས་བ་བ་འདུ་

བགིས་པ་འདིས་ཀང་མཐའ་དག་བསན་དང་འགོ་བའི་ཉྲེར་འཚོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཅི་

དགར་སྨིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ཅྲེས་༧རྒྱལ་དབང་ཐུགས་རྲེ་ཅན་རང་ཉིད་ཀི་གསུང་

ངག་དི་མ་མྲེད་པས་ཇི་ལྟར་མཚོན་པར་མཛད་པ་ལྟར་ཡིན་པས་བཀའ་དིན་རྲེས་སུ་

དན་པར་བའོ། །

(༢༠༤ བ་༢། ༣༢༣ འ་༢) ཐུབ་དབང་ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆྲེན་ཉིན་རབ་

བསྲེན་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་འབོགས་པ་

གནང་།

(༢༠༤ བ་༤། ༣༢༤ ཐ་༧) ས་སྐ་བདག་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་ནས་མནན་སྲྲེག་འཕང་

གསུམ་སོགས་བཀའ་འབྲེལ་བསན་རིམ་རྒྱ་ཆྲེར་སྒྲུབ་གནང་ཟིན་ཏྲེ་ཕིར་ཕྲེབས་ཐོན་

ཕག་ཏུ་བོན།

(༢༠༥ ཉ་༡། ༣༢༤ འ་༨) ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་བསླབ་གཞི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡོངས་རོགས་ཀི་སྐལ་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས།

(༢༠༥ བ་༢། ༣༢༥ འ་༩) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཉིན་གོརྵ་

རྒྱལ་ཁང་ནས་སྤན་གཟིགས་གང་པོ་གཟུགས་བཟང་གཉིས་དད་འབུལ་ཞུས་པར་

གཉིས་འཐུང་ཟུང་ལ་བཞྲེས་སྤོ། བཞྲེས་བག ཤིང་འབས་སོགས་བཟའ་བཅའི་

རིགས་དང་། ཨ་ཤྲེ་སྣ་ལྔའི་ཕག་བདུད་རྲེ། གོར་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་ལྷ་སོད་ཀབ་ན་དང་། 

ཌིཥྚ་ངོ་འཁོར། གང་ཆྲེན་གདོང་བསུ་རྲེ་དྲུང་བོ་བཟང་སན་གགས། བོད་གོར་གང་རི་

སོགས་ལ་ཇ་གལ་ཕག་དབང་དང་། གོ་བབས་ཀི་གནང་ཆ་གསོལ་རས་སྩལ།

(༢༠༦ ཉ་༦། ༣༢༦ འ་༢) ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་

ཐུ་གྲྭ་སར་ཆོས་ཞུགས་གྲུབ་པའི་སྐུ་སྐལ་འབུལ་མཇལ་ལ་རྲེན་གསོལ།

(༢༠༦ བ་༡། ༣༢༧ ཐ་༣) དགའ་ལྡན་ཁི་འཛིན་བམས་པ་ཆོས་གགས་དང་། བང་

རྲེ་ཆོས་རྲེ་བོ་བཟང་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལ་གསར་མཇལ།

(༢༠༦ བ་༤། ༣༢༧ ཐ་༡༠) ཚེས་ཉྲེར་བདུན་ཉིན་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་

ནས་ཆིབས་རགས་རིང་དུ་བསར་ཏྲེ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་སོར་

བཀོད།

༧༢༽ལྕགས་བ་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་སོགས་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་སོ་

སར་ལྷག་བསྐངས། ཞལ་གདམས་ཚིགས་བཅད་ཅིག་གནང་། དགའ་ལྡན་གི་

དགྲེ་འདུན་པ་རྣམས་གོང་དུ་དཔྲེ་མཚམས་ལ་ཕྲེབས་པ་རིམ་གིས་དགག་བ་

ཆྲེ་ལ་དགོས་པ་ཆུང་བས་ཐབས་ཀིས་བཀག བསན་སྲིད་སྲུང་དམག་འཕར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཛུགས་དང་ལས་ཀི་བྲེད་པོ་རྲེ་ཟུང་བསྐོ་བཞག ཚིགས་ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་

མང་དུ་བསྒྲུབས། ཆུ་ཕག་ལོ་སྨོན་དང་བརྒྱད་གཏོར། དུས་འཁོར་མཆོད་གར་

བཅས་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེའི་དཔིད་དུ་རྲེས་འཛིན་སྨར།

(༢༠༧ ཉ་༣། ༣༢༨ ཐ་༤) དགུང་གངས་ཞྲེ་དྲུག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་བ་གནམ་

ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་འཛུམ་པའི་ཐོག་མར་ཚེས་གཏོར་གི་རིམ་པ་རྔམས་མཐོ་

ཞིང་རྒྱ་ཆྲེ་བ་མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་སྲེལ་ཏྲེ་མཆོད་པ་དང་། 

ལུགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་ཡོན་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པའི་དགྲེས་སོན་ས་ཕི། བདྲེ་དོག་

རྣམ་པར་འབྲེད་པའི་བརག་དིལ། དག་ལྷ་ཁག་གི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མཐུན་རས་

སྤན་གཟིགས་འགྲེམས་སྲེལ་སོགས་དགུང་གསར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སོ་མཐའ་

དག་སར་སྲོལ་ལས་གོང་དུ་འཕྱུར་བའི་ཚུལ་དུ་བསྐངས།

(༢༠༧ བ་༤། ༣༢༩ ཐ་༣) ཉིན་ལྔའི་རིང་གདན་ས་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་

གཉིས། གཞིས་དགོན་ཁག་སོགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སྐོར་ཚངས་པར་

སྤོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད།

(༢༠༧ བ་༥། ༣༢༩ ཐ་༥) དྲེ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་

ནས་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་མཁས་མང་བྲེ་བའི་དབུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་དང་། གསུང་

ཆོས། སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས། གཟབ་གསོལ། མཆོད་སྐོར་བཅས་སུ་རིམ་

ཕྲེབས་ཐོག མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པ་ཆྲེན་པོའི་རིང་ལུགས་ཡུན་དུ་བསྲིང་ཞིང་། ལུས་ཅན་

མཐའ་དག་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་བདྲེ་དགའ་དམ་པས་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་བ་ན་མྲེད་པ་བསྐངས།

(༢༠༨ ཉ་༢། ༣༢༩ འ་༡༢) སྨོན་མཇུག་གཏོར་རྒྱག བམས་པ་གདན་འདྲེན། མི་

རའི་བང་རལ་འགན་པ་སོགས་ལ་ཐུགས་ཞིབ། ར་མོ་ཆྲེ་དང་། ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་། 

རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཁང་བཅས་པར་གནས་གཟིགས། རྒྱུད་ཁང་སྲེང་རྲེ་ཤྲེས་རབ་སྲེངྒྲེས་

འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་

སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེའི་རྲེན་འབྱུང་ལྲེགས་འབུལ་དགྲེས་བཞྲེས་ངོས། མཇལ་ཕག་གི་

སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་སྩལ་ནས་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༠༨ བ་༡། ༣༣༠ ཐ་༥) སྐོར་ལུང་མངའ་རིས་སྤྲུལ་སྐུ་སོག་ཡུལ་དུ་ཐོན་ཕག་

སྩལ། ཚོགས་མཆོད་མང་ཇའི་ཐོ་སྒིག་དང་། ལས་བྲེད་པར་འབོར་མཇལ་བཀའ་

བསྒྱུར། སྲེར་སྦྲྲེངས་མཆོད་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཞིབ་བཅས་སར་བཞིན་དང་། ཕོགས་

འགྲུལ་དད་ཅན་མང་པོའི་རྲེ་བ་ཡིད་དུ་འཇོ་བར་མཛད། ཟླ་བ་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་

བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཞབས་བརན་མཇལ་ཁ་དང་། ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ། བརྒྱད་

གཏོར་མཛད་ཆྲེན། དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་མཆོད། ཕྲེབས་

སོན་ཆབ་ཞུགས་འབུལ་བཞྲེས་བཅས་ས་ལོ་དང་མཚུངས་པ་བསྐངས།

(༢༠༨ བ་༤། ༣༣༠ འ་༡༠) ཟླ་བ་བཞི་པར་བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལ་རབ་

བྱུང་དང་། བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་བསླབ་སོམ་འབོགས་པ་

གནང་།

(༢༠༩ ཉ་༡། ༣༣༠ འ་༤) སྐབས་ཤིག་མདོ་སྨད་ཕོགས་ཀི་བ་ཆྲེན་ཞིག་ནས་

ཞལ་གདམས་སྲེམས་ལ་ཕན་པ་ཞིག་དགོས་ཞྲེས་བསྐུལ་མ་ཞུས་ངོར་བསླབ་བ་སིང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལ་བཅངས་ཆོག་མ་འདི་སྩལ་ཏོ། །

ན་མོ་གུ་རུ། སྐབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་བ་མ་ལྷ་མཆོག་དང་། །དབྲེར་མྲེད་གྲུ་

འཛིན་ཞིང་མགོན་སྤན་རས་གཟིགས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ལྷ་ཚོགས་

ལ། །རྲེ་གཅིག་གུས་པས་འདུད་དོ་ཐུགས་རྲེས་སྐོངས། །བོ་ཆུང་བདག་ལ་ནད་

གནོད་ཆགས་ཆྲེ་སོགས། །མི་འདོད་སྡུག་བསལ་རྐྲེན་ངན་གནོད་པ་མང་། །བརན་པ་

ཐོབ་ཚེ་རྐྲེན་ངན་གོགས་སུ་འཆར། །དམ་པའི་གདམས་ངག་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ནུས་

ཤོག །སྐྲེས་པའི་འོག་ཏུ་འཆི་ལས་གཞན་མ་མཆིས། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་མི་སོད་

ཚུར་ཚུར་འོང་། །དྲེ་ལས་བཟློག་ཐབས་འབོས་ས་གང་ཡང་མྲེད། །སིང་ནས་དགྲེ་ལ་

རག་ཏུ་འབུངས་ནུས་ཤོག །ད་ལྟ་གཉིད་དང་ལྲེ་ལོའི་དབང་དུ་སོང་། །མི་བཟད་ངན་

འགོའི་སྡུག་བསལ་ཡིད་ལ་བསམ། །ཅི་འདའི་དུས་ཤིག་བདག་ལ་ནམ་ཡོང་

སམ། །འཁོར་བའི་སྣང་ཤས་ཆགས་སང་འགོག་ནུས་ཤོག །ཚེ་འདིར་ཆོས་བརྒྱད་

ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབས་ཀང་འཕིད། །ཕི་མ་བང་ཆུབ་སིང་པོ་སྒྲུབ་ལས་བཤོལ། །གནས་

སྐབས་བདྲེ་འདོད་བ་བ་ལྲེགས་སངས་ནས། །གཏན་བདྲེའི་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་སྒྲུབ་

ནུས་ཤོག །ཚེ་ལ་ལོང་མྲེད་ཐ་སད་ཐུག་པ་མྲེད། །དྲེ་བས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་

ཉམས་སུ་ལོངས། །འདུ་འཛི་སངས་པའི་དབྲེན་གནས་གཅིག་པུ་བསྲེན། །སིག་པའི་

གོགས་བལ་བསྲེ་རུ་ལྟར་གནས་ཤོག །རང་རྒྱུད་ཡི་དམ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གསུམ་

མཆོག །མགོ་ཡི་ཐོད་བཞིན་རབ་ཏུ་བསྲུངས་བས་ནས། །བང་དོར་རྒྱུ་འབས་འཆར་

ཚུལ་མཁས་ཤྲེས་ཏྲེ། །ངན་འགོའི་སོ་འཕང་གཅོད་པ་ལྷུར་ལྲེན་ཤོག །

བསན་པའི་སོར་ཞུགས་བསན་པའི་བ་བ་ལ། །དད་པས་ལོག་ཞུགས་སོམ་བལ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཁྱི་ཕག་གི། །སྤོད་པ་ཕིར་བསན་གོང་ཉུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །སིག་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་སྐད་

ཅིག་ཙམ་འབལ་ཤོག །འཇིག་རྲེན་སིག་པའི་དཀོར་ཆས་མ་བསགས་ཀང་། །སོམ་

ཆྲེན་འཁྱགས་སམ་ལྟོགས་ནས་འཆི་མི་སྲིད། །སིག་བསོས་ནོར་རས་ཡོ་བད་མི་

གསོག་པར། །བོ་ཕུགས་སྤང་ལ་གཏོད་པར་བྲེད་ནུས་ཤོག །འཇིག་རྲེན་ཟང་ཟིང་

དངོས་པོ་ཅི་འབོར་ཡང་། །རང་རྒྱུད་གོང་བས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་དཀའ། །འཆི་

ཚེ་གོགས་དངོས་གཉིས་སངས་གཅིག་པུར་འགོ །འཁོར་བའི་གོས་ཐག་ད་ལྟ་ཆོད་

པར་ཤོག །སིང་རིང་དཀའ་བོ་མི་བདྲེ་རང་འདོད་ཅན། །ཟག་པ་འཕྲེལ་བའི་འཁོར་

གཡོག་མྲེད་ཀང་རུང་། །ཉྲེ་གནས་ཤྲེས་རབ་བརོན་འགྲུས་ལྲེགས་བསྲེན་ཏྲེ། །དགོས་

དོན་སྒྲུབ་ལ་སྐོ་ངལ་མྲེད་པར་ཤོག །འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་དམུས་ལོང་འགོ་བ་

རྣམས། །ཆོས་མིན་ཆོས་རྫུའི་རྫུན་གིས་མགོ་འཁོར་ཀང་། །བ་མ་དཀོན་མཆོག་སྤན་

གིས་སྒིབ་མྲེད་གཟིགས། །ངན་གཤགས་ལོག་ཆོས་མིས་སྒྲུབ་ཚུལ་སྤོད་ཤོག །འདི་

ལྟར་བ་བ་ཅི་བགིས་བསན་འགོར་སྨན། །རང་གི་འདི་ཕིའི་གཉིས་དོན་ལྲེགས་

བསྒྲུབས་ཏྲེ། །བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པའི་གཞུང་ལུགས་དགོངས་དོན་ལྟར། །རག་ཏུ་

ཉམས་ལྲེན་རྒྱུད་ཁྲེལ་བྲེད་པར་ཤོག །དྲེ་ལྟར་བསླབ་བ་མདོར་བསྡུས་ཤྲེས་ཚོད་

དང་། །བ་མའི་ཞལ་གདམས་རྒྱུད་ལ་ཅི་ངྲེས་བཅས། །མདོ་ཙམ་བིས་པའི་རྣམ་

དཀར་དགྲེ་བའི་ཚོགས། །ཅི་མཆིས་རང་དང་སྐལ་མཉམ་ཕན་ཕིར་ལགས། །འདི་

ལྟར་སྨས་པའི་སྲེམས་དང་སྲེམས་མཐུན་ན། །འཁོར་འདས་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་

གནས་པའི། །བ་མྲེད་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་ཐྲེ་མི་ཚོམ། །ཤྲེས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་

ཉམས་སུ་ལོང་མཛོད་ཨང་། །ཞྲེས་པའོ། །ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་ཆྲེན་



  339  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དང་། སྤོ་ཆུང་དགྲེས་སོན་སོགས་སར་བཞིན་བསྐངས།

(༢༡༠ ཉ་༤། ༣༣༢ འ་༥) ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་དང་། དུས་འབྲེལ་

གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་དབུ་ཡང་སར་ཆགས་མཛད།

(༢༡༠ ཉ་༦། ༣༣༣ ཐ་༢) ཚེས་བཞིའི་དུས་ཆྲེན་ཐོག་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་བཞི་ལ་དགྲེ་

ཚུལ་དང་། སུམ་ཅུ་སྐོར་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པ་གནང་།

(༢༡༠ བ་༡། ༣༣༣ ཐ་༦) པི་ཅིང་ཡིག་སློབ་དགྲེ་རྒན་ཆྲེ་བ་མཁན་ཆུང་ཡུལ་ལྷ་

དོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་དང་། ཆུང་བ་རྲེ་མགོན་བམས་པ་ཆོས་དབང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་

ཁིམས་བསན་འཛིན་བཅས་པར་ཐོན་ཕག དགའ་གདོང་སྐུ་རྲེན་ཐུབ་བསན་དཔལ་

འབོར་ལ་གསར་མཇལ། རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་རྒྱལ་བསན་མི་

ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕིར་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་གི་པར་གཞི་གསར་བསྐྲུན་གནང་

རྒྱུར་ཆྲེད་བསྐོངས་མི་གངས་དགུ་བཅུ་སྐོར་སྤི་ནས་རྲེན་གསོལ་ཕུལ་དྲེ་དད་མཇལ་

ཞུས་པར་ལྡྲེབས་འབར་དང་བཅས་པའི་མཇལ་བིངས་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་ཇ་གལ་

ཕག་དབང་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བཅས་རིམ་བཞིན་བཀའ་དིན་བསྐངས།

(༢༡༡ བ་༢། ༣༣༤ འ་༤) ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

གིང་དྲེ་བཞིན་བོད་ཀི་གསར་རིང་མཁས་གྲུབ་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་བསགས་བརོད་

ལུང་བསན་གི་མྲེ་ཏོག་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་འཐོར་བ་བཞིན། ཤར་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་

པོའི་འགམ་ངོགས་ནས་ནུབ་ཛཱ་ཏཱིི་དི་བསུང་མངོན་པར་འཐུལ་བའི་ས་ལ་ཐུག་གི་

བར་དུ་ལྟ་སྤོད་རྣམ་དག་ཟུང་འབྲེལ་གི་བསན་པ་དང་། གུར་གུམ་གི་རང་མདངས་

འཛིན་པའི་མཁས་མཆོག་བྲེ་བ་འབུམ་སྲེས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བའི་ར་བའི་འབྱུང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ངོགས་གཅིག་པུར་གྱུར་ཅིང་། རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་གཟུགས་སྐུ་སངས་རོགས་

ནོར་བུའི་ཟ་མ་ཏོག་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་བཅས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པའི་གཟི་བརིད་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཐུ་ལས། བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་འབོར་

དགྲེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། རྲེད་བཀུར་འདོད་ཡོན་མཐུན་རྐྲེན་ངང་གིས་

འདུ་བས་ལྡོམ་བུའི་འཚོ་བ་འཚོལ་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་རག་མ་ལས་ཀང་། སོན་བོན་

རྒྱལ་བ་ཉན་ཐོས་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ཁྱིམ་པའི་སྐྲེ་བོ་རས་བྱུང་བསོད་

ནམས་ཀི་ཕུང་པོར་འགོད་སླད། སོན་གི་དུས་སུ་གོང་དང་གོང་རྡལ་རྣམས་སུ་དཔྲེ་

མཚམས་ལ་ཕྲེབས་ཏྲེ་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དགྲེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་

སྲེལ་བའི་སྲོལ་བཟང་མཆིས་པ་དྲེ་ཉིད་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་ཚོང་ཁྲེ་ཞིང་ལས་སྒྲུབ་

པའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་སོང་སྲེ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྲེར་གི་བར་ཆད་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་འབོར་

སོད་ལའང་ཤིན་ཏུ་གནོད་པ་བཅས་ལྷ་བདུད་དུ་བབས་པ་བཞིན་དུ་རང་གཞན་

གཉིས་འཕུང་གི་མིག་ལྟོས་ངན་ཤས་ཚབས་ཆྲེར་གྱུར་པར་བརྲེན། ཡབ་རྲེ་རྒྱལ་བ་

གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁི་ཐོག་དགུ་བཅུ་པ་ཏྲྲེ་ཧོར་བམས་པ་ཆོས་གགས་མཆོག་

ནས་བསན་རྒྱུན་ལ་སྨན་པའི་ཐུགས་བསྐྲེད་དགོངས་བཞྲེད་བཟང་པོས་ཀུན་ནས་

བསླངས་ཏྲེ་ཁི་པའི་འཛིན་ཁོངས་ཁག་གི་ཡོང་འབབ་ཐོག་ནས་གཏོང་སོ་སར་བཞིན་

བཏང་བའི་ཁ་ལྷག་ཇི་བསད་སོན་ཆོས་གསར་འཛུགས་ཀི་ཐྲེབས་སུ། གཞུང་སར་

འབུལ་སྦྱོར་གནང་དོན། བང་གོལ་དོན་དུ་གཉྲེར་བའི་སྐྲེ་འགོ་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་

མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་འཛམ་གིང་མཛེས་

པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་རིགས་ལམ་འཁྲུལ་མྲེད་རོད་གྲྭ་ཚུགས་རྒྱུ་བསན་པའི་གསོས་སྨན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གཞན་འགན་མྲེད་པར་ངྲེས་གཤིས། ལོ་འདིར་སོན་ཆོས་གསར་འཛུགས་གནང་

བར་བརིས་གཞི་དགྲེ་འདུན་ཞལ་གངས་སུམ་སོང་སུམ་བརྒྱ་ལ་ཕོགས་ཇ་ཚུལ་

རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་ཏུ་ཆ་བསྐོར་ཀང་ཁི་པའི་འབབ་ཡོང་ལྷག་བསད་ཀིས་

ཁ་མ་འདུམས་པར་འབྲུ་རུའི་ཁལ་དྲུག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་གོ་བདུན་དང་། དངུལ་ཊཾ་

སྲང་ལྔ་སོང་བཞི་བརྒྱ་བདུན་དང་། ཞོ་བཞི་བཅས་དགོས་འདུག་པ་འདི་ལོའི་དགོས་

ཐོབ་གཞུང་གནས་ནས་དམིགས་བསལ་གཟིགས་བསྐངས་ཀིས་གསོལ་རས་སྩལ།

སླད་ཆར་མ་ར་འཛུགས་རྒྱུའི་དགོས་འབོར་ལམ་བསོམས་ལ་འབྲུ་རུའི་ཁལ་ལྔ་

ཁི་ལྔ་སོང་སྐོར་དང་། དངུལ་སྲང་བཞི་ཁི་ལྔ་སོང་སྐོར་དགོས་པ་གཏོང་ཡུལ་སྲི་ཞུའི་

ཞིང་ས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་སབས། འདི་ལྟ་བུའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་གུས་པས་

འབྲེལ་ཐོགས་པ་རྣམས་ནི་མ་གཅིག་ལབ་ཀི་སྒོལ་མའི་ལུང་བསན། རྲེ་བ་མའི་མཚན་

ལམ་དུ་ཤར་བ་ལྟར་ཚེ་འདི་དང་། མ་འོངས་ངོ་མཚར་རད་བྱུང་བཀོད་པའི་ཞིང་

ཁམས་སུ་རག་བརན་ཞི་བ་ཆྲེན་པོར་གོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

བཀྲི་བར་བཞྲེད་དྲེ་སོད་སྨད་བར་གསུམ་གི་སྐྲེ་འགོ་མཆོག་དམན་ཡོངས་ནས་ཆྲེ་

འབོར་ཆུང་འབོར་གི་ཞལ་འདྲེབས་འབུལ་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུའི་སློང་ཡིག་བཀའ་ཤོག་

དང་སྦྲགས་དགྲེ་བསྐུལ་འབུལ་སྡུད་སྦྲྲེལ་པོ་ཕོགས་ནས་ཕོགས་སུ་མངགས་རོང་

དང་། དགའ་ལྡན་དུ་སོན་ཆོས་གསར་པའི་མང་འགྲེད་ཇ་ཚུལ་གི་དོ་དམ་དུ་རྲེ་མགོན་

བསན་པ་འཇམ་དབངས་ངོ་ལས་ཆྲེད་རོང་སོགས་ཆོས་ར་གསར་འཛུགས་འདིའི་

སྐོར་ལ་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་ཉིད་ནས་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་ཐུགས་

ཁུར་བ་ན་མྲེད་པ་བསྐྲེད་པར་མཛད་དོ། །
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཉིན་ཤར་བང་ཆོས་རྲེ་རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་འབྲེལ་དགའ་ལྡན་

དུ་སོན་ཆོས་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་སྲེལ་གི་ཞུ་སོ་ལྲེགས་པར་ཟིན་ཏྲེ་ཕིར་འཁོར་ལ་

འབོར་ཕག་དང་། དམག་སར་གཟིམས་ཆུང་དུ་དབིན་གཞུང་དོན་གཅོད་འབྲེལ་བོན་

ངོ་འཁོར་དང་མཇལ་ཕད་ཀིས་ཐོན་རོངས་གཟབ་པ་དང་། སྐྲེལ་སྒོལ་མི་སྣར་རྲེ་ཤོད་

དྲུང་འཁོར་གཉིས་རོང་བདའ་གནང་།

(༢༡༣ ཉ་༣། ༣༣༧ ཐ་༧) བསན་སྲིད་སྲུང་དམག་འཕར་འཛུགས་གནང་བའི་

ཕོགས་དམིགས་གོ་སྒིག་ཁོངས་ཚེ་གིང་གཞུང་གཞིས་དང་། རོང་གཞིས་ཁ་འཛིན་

ཡོད་རིགས་ལོ་ཁམས་ས་ཕི་ཇི་སྩལ་ས་འཕོས་རད་ཞིབ་ཕོགས་བསྒིགས་དཀར་

ཆག་འགོད་འབུལ་བྲེད་པོ་མཁན་དྲུང་བོ་བཟང་བསན་སྐོང་དང་། རིས་དཔོན་ལུང་

ཤར་གཉིས་ལ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་དོན། ཁུངས་སོ་སོའི་གཏན་ཚིགས་ཡིག་རིགས་

ཁག་འཕལ་དུ་བསྡུ་ལྲེན་ཐོག་ནས་ལོ་ཁམས་དབྲེ་འབྲེད་དང་། ལོ་དུས། ས་རིགས་

སྦུག་འདྲེན་ཡོད་མྲེད་སོགས་ཟྲེར་དབང་རྒྱུ་རྲེས་སུ་མ་སོང་བར་གཞུང་སའི་བཀའ་

དིན་སིང་བཅང་གིས་དགོངས་བདྲེའི་དཀར་ཆག་འགོད་འབུལ་ཟིན་མཚམས་གཞི་

རའི་འབབ་བཟོ་བྲེད་པོ་དྲུང་རིས་གཉིས་རང་འཇགས་ཐོག འཕར་སྣོན་དགོས་

རིགས་ཟུར་དུ་བསྐོ་བཞག་འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་སོགས་བྲེད་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར་

སྩལ།

(༢༡༣ བ་༦། ༣༣༨ ཐ་༡༠) ལྷ་ལས་བབས་པའི་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་རབ་བྱུང་

བསྒྲུབ་བ་བཅུ་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བདུན་ཅུ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་

པ་ཡང་དག་པར་ཕོག་སྲེ་འཁོར་བ་མཐའ་དང་ལྡན་པར་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༢༡༤ བ་༡། ༣༣༩ ཐ་༧) ཤོད་དྲུང་བདྲེ་སྨོན་པ་རྒྱལ་རྲེར་དབིན་ཇིའི་དམག་

རྲེད་དང་། ཤོད་དྲུང་སྐིད་ཟུར་གཞོན་པ་རྡོར་གིང་དུ་ལྕགས་སྐུད་འཛུགས་ལུགས་

སློབ་སྦྱོང་། རྲེ་དྲུང་རྲེ་རུ་མཁྱྲེན་རབ་དངོས་གྲུབ་དང་། རྲེ་སློབ་སྲེར་སགས་ཆོས་

ལྡན་བསན་དར། རི་བདྲེ་དགྲེ་འདུན་རབ་རྒྱས་གསུམ་རྒྱ་གར་དུ་ཕི་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་

བཅས་སུ་རོང་བདའ་དང་།

(༢༡༤ བ་༣། ༣༣༩ འ་༩) རྲེ་ཕོ་བང་དང་། འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་། རྒྱས་

བཏབ་ར་མོ་ཆྲེ་བཅས་པར་ཡང་ཡང་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏྲེ་བསན་འགོར་སྨན་པའི་

མཛད་སོ་ཅི་རིགས་པ་བསྐངས།

(༢༡༥ ཉ་༥། ༣༤༠ འ་༩) མཚམས་འདིར་ཆུ་ཁྱི་ལོའི་མཇལ་དྲེབ་རྲེད་ན་འཆར་

འཕར་མཛད་སོ་གང་བསྐངས་བསླན་པར་བའོ། །

དགུང་གངས་ཞྲེ་བརྒྱད་དུ་ཕྲེབས་པ་ཆུ་ཕག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་

མར་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མར་གཏོར་སྐོང་མངའ་གསོལ་སོགས་གཟབ་རྒྱས་

དང་། དར་སྣ་ལྔའི་སན་ཤལ་སྒོན་འབུལ། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་

སོན། ཚེས་གསུམ་བརག་དིལ། དག་ལྷ་ཁག་ལ་གསོལ་མཆོད། སྨོན་ལམ་ལས་བྲེད་

ཁག་ལ་འབོར་ཕག་དང་། ཆོས་ལྡན་བྲེད་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར། ཨ་མདོ་ཆྲེ་ཤོས་མཛོད་

པ་དང་། ཆོས་མཛད་བོ་བཟང་འཕིན་ལས། ཨ་མདོ་དཀོན་མཆོག་སོགས་ལ་སྲེར་

མཇལ་བཅས་སྩལ་ཏྲེ། སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་ནས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་

ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། ལོ་འདིར་སྨོན་ལམ་སྲེར་ཚོགས་སུ་བསྲེན་བཀུར་

ཞུ་མི་( ༢༡༥ བ་༤། ༣༤༡ ཐ་༨ )རང་རང་གི་འབོར་འཁོས་དང་བསྟུན་པའི་སྐུ་སྐལ་གི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དངོས་པོས་རིམ་བཞིན་མཆོད།

(༢༡༦ ཉ་༢། ༣༤༡ འ་༤) ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་ཀི་

སོ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་། གསུང་ཆོས། 

སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས། གཟབ་གསོལ། ཕི་དོ་མཆོད་སྐོར་བཅས་པར་རིམ་

བཞིན་ཞབས་བཅགས་དང་འབྲེལ་གསང་བ་གསུམ་གི་ངོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའི་

མཛད་པ་བཟང་པོས་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སིང་པོའི་རྣམ་ཐར་གི་ཕི་རྲེས་རིང་དུ་

བསྐངས་ཤིང་། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་འགོ་བ་མཐའ་ལས་འདས་པ་བང་ཆུབ་གསུམ་

གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མྱུར་དུ་སྨིན་པའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བ་ན་མྲེད་པ་སྩལ་

ཏོ། །ཁ་ཆྲེའི་སྤི་པ་འྲེ་མོར་འཇུ་དགོངས་འཁོལ་ཚབ་ཀ་རི་མུར་བསྐོ་བཞག་གནང་།

(༢༡༦ ཉ་༦། ༣༤༢ ཐ་༦) སྨོན་མཇུག་གཏོར་ཟོར་གི་ལས་རིམ་རྔམ་པོ་ཆྲེ་དང་། 

རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་མཆོད་སྐོར་དུ་གདན་འདྲེན། སྲེར་ཀ་རྡོ་འགོགས་དང་། 

བང་རལ་དཀྱུས་སུ་འགན་པ་སོགས་རྲེན་འབྱུང་གི་ཆྲེ་བ་མི་དམན་པའི་རྲེད་རོལ་གི་

གཟིགས་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་སྤན་ལམ་དུ་ཆུབ་པར་མཛད་མཐར་རྒྱས་བཏབ་ར་

མོ་ཆྲེ་དང་། ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་། རྲེ་འབུམ་ཁང་། རྒྱུད་སྨད་འདུ་ཁང་བཅས་པར་གནས་

གཟིགས་ཐུགས་སྨོན་ཞིབ་ལྷོད་དང་འབྲེལ་བས་རྲེ་ཕོ་བང་དང་། དྲེ་ནས་ནོར་གིང་

བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༡༦ བ་༤། ༣༤༢ འ་༦) ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ནས་བཟུང་ཉིན་ལྔའི་རིང་

བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་བསྲེན་

རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་མྱང་འདས་ཀི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་བཀྲི་བར་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༢༡༦ བ་༥། ༣༤༢ འ་༡) སླར་ཡང་ཉིན་གཉིས་རིང་བསྲེན་རོགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་

བཅུ་སྐོར་སྒྲུབ་པ་གནང་། ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་གི་གསུང་ཆོག་དང་། སློབ་དཔོན་

མཐོང་གོལ་ཆྲེན་པོར་སན་དར་སྒོན་སྲེལ། དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་སོགས་ཀང་བསན་

འགོའི་སྨན་ཡོན་དུ་ཆྲེ་བ་བསྐངས།

(༢༡༧ ཉ་༢། ༣༤༣ ཐ་༧) ཉིན་བཞི་རིང་དགྲེ་སློང་བསྒྲུབ་བ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་

ཚིགས་ཕི་མའི་སོམ་པ་འབོགས་པ་གནང་། ཟླ་བ་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་བ་གྲྭ་

ཚོགས་ཡོངས་ལ་འཆར་ཅན་མཇལ་ཁ་དང་། ཚོགས་མཆོད་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་ཐོན་

ཕག་གནང་། གཟིམས་ཆུང་བདྲེ་ལྡན་འཁྱིལ་པར་བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

གི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་མཐའ་དབུས་ཀི་ཡུལ་བཅུད་ཉམས་པ་

ལྲེགས་པར་གསོ་བའི་བུམ་གཏྲེར་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་སྒྲུབ་ཆོག་གནད་དུ་སྨིན་པ་

དང་། དཔལ་མགོན་སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་ལུགས་

གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་མཛད་ཆྲེན། དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མཉྲེས་པར་བྲེད་པའི་མཆོད་གར་འཆམས་

གཟིགས་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་གསུང་ཆོག་བཅས་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་ན་རིམ་གི་དུས་

ལས་ཇྲེ་རྒྱས་ཡར་ལྡན་དུ་སྐོང་བར་མཛད། བང་། གཙང་། སོད། ལྷོ་ཁ། ཡར་འབོག 

མལ་གོ་ཁུལ་བཅས་སུ་ས་བཅུད་བུམ་གཏྲེར་ས་བར་རྣམ་གྲྭ་ལྔ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་ལྔ། ཨ་

དྲུང་བརྒྱད་བཅས་རོང་བདའ་དང་། རོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་། འཇའ་ཚོན་ཆུ་མིག དཔལ་

ལྷའི་མཚོ་འཁོར་རྣམས་སུའང་ཀླུའི་བུམ་གཏྲེར་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རྲེ་ས་འཇུག་

དང་། ཉྲེ་སྐོར་རི་ཁོད་ཁག་ནས་ཚོ་བསྡུས་དགྲེ་སློང་བཞི་སྲེར་བཙུགས་ཏྲེ་ལན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཏོར་ཀླུ་གཏོར་འབུམ་ཐྲེར་རྲེ་གངས་གསོག་དང་། སྤིན་ཆྲེན་པོའི་མདོ་ཐང་སྒོག་

འཇུག་པ་སོགས་དབར་གི་རིང་མཐའ་དབུས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རི་ཤིང་ལོ་ཏོག་གི་

གསོས་སྨན་སྤིན་བཅུད་དུས་སུ་འབབ་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆྲེན་

པོ་ལྷོད་པ་མྲེད་པ་མཛད། ཞོགས་གུར་སྨོན་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་པོར་དགྲེ་སློང་བོ་བཟང་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། རྒྱུད་སོད་འཛིན་ཁོངས་རོང་པོ་རབ་བརན་དགོན་གི་མཁན་པོར་

དགའ་ཤར་རྡོ་ཁང་དགྲེ་བཤྲེས་བོ་བཟང་མཐའ་ཡས་བསྐོ་བཞག་གནང་། སྲེར་བྲེས་

ཧར་གདོང་ཁང་སྲེར་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་ཀུན་དགའ་ཨ་མདོ་ཐང་སར་

དགོན་པར་གདིང་རྒྱག་ཏུ་ལོ་གཅིག་རིང་དགོངས་འཁོལ་ཐོན་ཕག་སྩལ།

༧༣༽གངས་ལོངས་ཕན་བདྲེའི་ར་ལག་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་

རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆྲེ་གཉིས་ཀི་ལྡྲེབས་རིས་ཁག་གིས་གཙོས་ཕི་ནང་རྣམས་

ཟད་སྐོན་ཆྲེ་ནའང་ལས་སྣྲེ་རྣམས་འདི་སྣང་གི་འཁི་བའི་རང་ཟོན་གི་དབང་དུ་

སོང་བ་ལགས་བཀོད་ཀིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དྲེ་ཉམས་གསོ་གྲུབ་རྲེས་དམ་ཡྲེ་

དབྲེར་མྲེད་དུ་འདྲེས་པའི་རབ་གནས་བིན་འབྲེབས་གང་རྒྱས་གནང་།

གངས་ཅན་སྐྲེ་དགུ་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདྲེའི་ར་ལག་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ལྷ་ལྡན་

སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི། ངྲེས་པའི་དོན་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། 

འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

སོང་གཤིས། ཕལ་པའི་རྲེན་གཞི་ལྟར་ཉམས་ཞིག་གི་གོ་སྐབས་བལ་ཡང་། མ་དག་

པའི་ལས་ཅན་དག་གི་སྣང་ངོར་སར་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལྟ་བུར་མངོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པ་ནི། འབྲེལ་ཐོགས་ཀི་སྐྲེ་འགོ་རྣམས་བསོད་ནམས་རླབས་པོ་ཆྲེའི་རྒྱུར་འགོད་

ཅིང་། སིག་ལྟུང་གི་དི་མ་འཁྲུད་པར་བྲེད་པ་དང་། སྣོད་བཅུད་ཀི་དགྲེ་མཚན་ཡོངས་

སུ་རྒྱས་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་པ་སོགས་དགོས་པ་དང་། ཉིང་དགོས་ཁྱད་པར་ཅན་

བདྲེ་བག་ཏུ་འདྲེན་པར་མ་ཟད། སྤིར་ལས་རྣམ་པར་འབྲེད་པ་དང་། ཡབ་སྲས་མཇལ་

བའི་མདོ། འདུལ་བ་གནས་མལ་གི་གཞི་སོགས་ལས་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་

བཞྲེངས་ཤིང་། རིང་པ་བསོས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་དགོས་ཆྲེད་དུ་མ་གསུངས་པ་དང་།

ཡང་སོས་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་ཉིད་ཀི་གསུང་ལས། ནང་གི་ལྷ་རྣམས་བསོས་ན་ཕི་ཡི་རགས་ལ་

ཕན། །ཕི་ཡི་རགས་རྣམས་བསོས་ན་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་རྒྱལ། །མཆོད་པ་བཤམས་

ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་བས་ན། །བོད་འབངས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། རྡོ་བ་གསྲེག་མ་འཇིམ་པ་བིས་སོང་ཙམ། །གང་ཞིག་དྲེ་ཡི་

ཕོགས་སུ་སྤུངས་བྲེད་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྨན་པར་བས་པས་ན། །དྲེ་ཡང་

བདྲེ་བའི་ལམ་ལ་ཚུད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་དང་། སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་སྲེལ་བར་འདོད་པ་

དང་། །ཡོན་ཏན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། །ང་ཡི་ལྷ་སར་ཞབས་ཏོག་མོས་

བས་པ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དང་། ཡང་འདི་

ལན་ཅིག་མཐོང་ན་ངན་སོང་གི་སོ་ཆོད། གཉིས་མཐོང་ན་ལྷ་མིའི་ལུས་རྲེད་ནས་ཐར་

པ་ཐོབ། གསུམ་མཐོང་ན་དུག་གསུམ་རང་སར་ཞི་ནས་སྐུ་གསུམ་ལ་སྦྱོར་ནུས། དུད་

འགོའི་རྣ་ལམ་དུ་ཐོས་ཀང་དུད་འགོའི་ལུས་ལས་གོལ་ནས་ཐར་ལམ་གི་སྣྲེ་ཟིན་

ནོ། །ལྷ་མིས་ཐོས་ན་ཐར་པ་ཐོབ། ཡི་དམ་དྲེ་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྲེས་སུ་དན་ན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསྐལ་པ་ལྔ་སོང་གི་སྒིབ་པ་འདག་ཅིང་། མི་སྐྲེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་

བོ། །གཞན་ཡང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྐོར་བ་བས་པའི་གངས་དང་མཉམ་

པའི་ས་བཅུ་དང་ཀུན་མཁྱྲེན་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཐོབ་པའི་ས་བོན་འཇོག་པ་དང་། འཕགས་

ཡུལ་རྡོ་རྲེ་གདན། ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགོའི་གསང་མཛོད་སོགས་ཀང་འདི་ཉིད་ལས་

ལྷག་པ་མྲེད་པས་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ལ་མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་བས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་གནས་དྲེ་དག་མཇལ་ཞིང་མཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་སོགས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པ་

བཞིན། ཤྲེས་ལྡན་གི་མིར་མ་ཟད། ཐ་ན་དུད་འགོར་གྱུར་པས་ཀང་མཐོང་ཐོས་ཀི་

ཕན་ཡོན་དྲེ་ལྟར་ཐོབ་པར་ངྲེས་ན། དད་མོས་ཀིས་ཕག་མཆོད་སྐོར་བ་དང་། ཉམས་

གསོའི་ཞབས་ཏོག་སོགས་ལ་བརོན་པ་རྣམས་ནི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་མཆོག་གི་

བདྲེ་བ་བ་ན་མྲེད་པ་ལ་རྲེག་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། གཞན་ཡང་མཁས་མཆོག་དབིག་གཉྲེན་

གིས། ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་། །མལ་སན་འཚོ་བ་ནར་མ་དང་། །གོ་བུར་

ནད་པ་ནད་གཡོག་དང་། །ཡུལ་ངན་ཚེ་ན་སྦྱིན་པ་ནི། །ཞྲེས་དང་། དཔའ་བོས། 

གཙུག་ལག་ཁང་གི་དོན་དུ་ནི། །ཚིག་གིས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་དང་། །ཚོགས་གསོག་

པ་ཡི་གོགས་བྲེད་ཅིང་། །ངྲེས་པར་དུས་སུ་འགོ་བྲེད་པ། །གཉིད་ལོག་པ་འམ་ལངས་

པ་ན། །བསོད་ནམས་རྒྱུན་ནི་ཚད་མྲེད་འཕྲེལ། །ཞྲེས་དང་།

༧ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོས། ཨྲེ་མ་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་བསོད་ནམས་

ཀིས། །འཆི་མྲེད་དབང་པོའི་གོ་འཕང་ཉྲེར་འཐོབ་ན། །འཛམ་གིང་འགན་ཟླ་བལ་བའི་

ཞིང་མཆོག་ལ། །མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ཕ་མཐའ་སུས་གཞལ་ནུས། །གང་འདི་

ཅུང་ཟད་མཐོང་ཐོས་དན་པས་ཀང་། །གངས་མྲེད་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་འབྱུང་ངོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཞྲེས། །སྲོང་བཙན་རང་གིས་ཞལ་གིས་འཆྲེས་པ་ལ། །ཡིད་བརན་མི་བྲེད་བདུད་

ཀིས་བརླམས་སམ་ཅི། །བོད་འབངས་འགོ་ལ་ཕག་ན་པདོའི་ཞབས། །སྲོང་བཙན་

སམ་པོར་སྤྲུལ་པ་ངྲེས་རྲེད་ནས། །ཕག་སྐོར་མཆོད་སོགས་བསོད་ནམས་ཚོགས་

བསགས་པར། །ཡང་དག་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། །ཅྲེས་མགུར་པ་གཟྲེངས་

བསོད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདྲེ་རྒྱ་མཚོའི་

འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པར་བརྲེན། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་ན་རིམ་ནས་ཀང་གང་ལ་

གང་འོས་ཀི་ཉམས་གསོ་ཅི་རིགས་མཛད་ཀང་། བར་སྐབས་སུ་དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་ལོག་སྨོན་ཅན་དག་གིས་ཉྲེ་སྐོར་དུ་ཕྲུ་མ་བཏབ་པ་དང་། 

མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཕངས་པ་སོགས་ཀིས་ཕིའི་གནས་དང་། ནང་རྲེན་གི་རབ་

གནས་ཉམས་པ་སོགས་ཉྲེས་སྐོན་ཅི་ཆྲེ་བྱུང་བ་རྣམ་འདྲེན་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་འདི་

ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྲེའི་ཀོང་གིས་ཡྲེ་ནས་མ་བཟོད་སབས། གོང་དུ་ཇི་སྐད་སྨོས་ཟིན་

ལྟར་ཆུ་གང་ལོ་རྲེ་མོའི་རྒྱ་ཕིབས་རྣམས་དང་། མདའ་ཡབ་ཁོར་ཡུག་གཉི་ར་དང་། 

རྒྱལ་མཚན་ཁག ཕི་ནང་གཟུངས་རས་སྲོག་ཤིང་དང་བཅས་པར་ཉམས་གསོ་

ལྲེགས་པར་མཛད་ཅིང་། སླར་ཡང་ཆབ་འབངས་རྣམས་ཀི་དཔ་ཁལ་གི་སིང་པོ་དོན་

ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འབྲེལ་ཐོགས་སྐྲེ་འགོ་ཀུན་གི་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་རོགས་

ཤིང་། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་འབང་བ། དུས་ཀི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་རང་སར་ཞི་ནས་སྣོད་

བཅུད་ཀི་དགྲེ་མཚན་ངང་གིས་རྒྱས་པ། བསན་སྲིད་ཀི་ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ཡུན་དུ་

གནས་པ། རྲེ་བ་མ་ཉིད་ཀི་གསང་གསུམ་མཛད་སོ་ཆྲེ་ཕ་གོང་མ་རིམ་བོན་གི་རྣམ་

ཐར་གཙང་མའི་རྲེས་སུ་སྲེག་པ་སོགས་འཕལ་ཕུགས་དགོས་དོན་གི་ཁྱད་པར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆྲེད་དུ་ཐུགས་བསྐྲེད་དགོངས་པ་ཟབ་མོས་ཉྲེ་བར་དངས་

ཏྲེ་གཞུང་སའི་འཕིན་ལས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཏ་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་རབ་བྱུང་བཅོ་

ལྔ་པའི་ལྕགས་སྤྲེ་ནས། ཆུ་ཁྱི་བར་ལོ་གསུམ་རིང་བར་སྐོར་ཁོར་ཡུག་གི་ལྡྲེབས་

བིས་ཚང་མར་ཨར་ཆོག་ཚད་ལྡན་དང་བཅས་བསྐར་འགོད་གསར་བིས་མཛད། 

(བཏུས་)དྲེ་འབྲེལ་མདའ་ཡབ་ཀི་རིག་ངོས། རྲེ་མོར་དཔལ་ལྷ་ལྕོག་གི་ཕོགས་

བཞིའི་ཁྱམས་ཁོར་ཡུག (༢༢༣ ཉ་༡། ༣༥༢ ཐ་༩) བར་སྐོར་གི་ནང་མཎ་གདང་། མ་

ཎི་ལག་སྐོར། ཁྱམས་ར་ཁོར་ཡུག་སོ་འཕོར་འོག ལྟག་སོ། ལྷོ་སོ། ཤིང་རའི་སོ་

འཕོར་དང་བཅས་པ། བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དགའ་ལྡན་ཡང་རྲེ། ཀུན་གསལ། ཉི་འོད། 

གཟིམས་འགག་ཕན་ཚུན། ཨྲེ་ཝཾ་མདོ་སྦུག རྲེ་མོའི་བརྒྱུད་དང་། མདའ་ཡབ། རྒྱ་

ཕིབས་འགོ་དང་བཅས་པའི་ལྡྲེབས་ཞལ། ལྡྲེབས་བིས། ཤིང་ཚོན་རྣམས་གསར་

བསྐྲུན་ཐོག ཇོ་བོ་ཆྲེན་པོ་དང་། ཐུགས་རྲེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དབུས་སྐུ་རྲེན་ཆྲེ་ཆུང་

ཚང་མར་བིབས་ཁྱབ་ཀི་ཞལ་གསྲེར། སྤན་འབྲེད། དབུ་མཐིང་། འཇིམ་བཟོའི་དབུ་

རྒྱན་ཁག་ལ་གསྲེར་ཤོག་སྒོན་འབུལ་བཅས་ལྷ་དང་མིའི་སྐྲེ་དགུ་ཡོངས་ལ་མིག་ལ་

ངོ་མཚར་བདུད་རིའི་དཔལ་ཡོན་ཅི་ཡང་སྲེར་བའི་ཉམས་གསོ་སྲ་བརན་ཕུགས་

འཕྲེར་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ཅིང་།

དྲེ་ཡང་ཐོག་མར་ལས་གྲྭ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་མཇུག་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་ཀི་

བར་སྐུ་ངལ་རྒྱང་དུ་བསྲིངས་ནས་ཡང་ཡང་ཞབས་བཅགས་ཀིས་དག་ཐྲེར་མཐར་

ཕིན་པ་དང་། གནས་གང་དུ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདི་བའི་བཀའ་བཀོད་ཞིབ་ཏུ་བསྐངས་

པས་འདིའི་ཐད་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དང་། འདིས་རྲེན་འབྲེལ་ལ་ཉྲེར་གནོད་ཅྲེས་བ་བའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཕས་གདགས་ཡུལ་ནི་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་སུས་བལྟས་ཀང་ཆ་ཙམ་དམིགས་སུ་

མྲེད་དོ། །

(༢༢༣ བ་༣། ༣༥༣ ཐ་༡༢) དྲེ་ལྟར་ལྲེགས་བཟོའི་འགོ་གོན་གཞུང་སྩལ་དང་། 

འབོར་ལྡན་ཁག་ནས་ཞལ་འདྲེབས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་སོགས་ཡུལ་ཐང་དངུལ་ཐོག་

ཏུ་ཕབ་ན་དངུལ་སྲང་བཞི་ཁི་ཆིག་སོང་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་དང་སྐར་དོ་སུམ་

ཆ་གཅིག་ལོངས་པ་དང་། འབྲུ་གཙང་རུའི་ཁལ་བཞི་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་

དྲུག་དང་བྲེ་ལྔ་བཅས་སོང་འདུག

དྲེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་སོད་འཛིན་ཁོངས་རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆྲེའི་གཙུག་ལག་ཁང་

ཡང་བར་ལམ་ལས་འཛིན་སྤི་འཐུས་རིམ་པས་གཅྲེས་སྤས་དོ་ཁུར་ཆུང་སྐོན་གིས་

ཉམས་གོག་གཅོང་ཟོམ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་གྱུར་སབས། ལྲེ་ཐོགས་མཁན་བ་ཡར་འདྲེད་

ཀི་རད་གཅོད་མཐིལ་ཕིན་དང་འབྲེལ་དྲེ་སྐབས་སྤོད་དཔང་རིམ་འབོར་རྣམས་དང་

བཅས་པར་དན་རྲེན་བཀའ་ཆད་བབས་མཚུངས་རྲེ་སྩལ་བའི་ཉྲེས་དངུལ་འབབ་

ཁྱོན་བསྒིལ་གིས་དངུལ་ཊཾ་སྲང་བདུན་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་ཟིན་པ་ཉམས་

གསོའི་མཐུན་རྐྲེན་དུ་གསོལ་རས་སྩལ་ཞིང་། དོ་དམ། ལས་མི་སོགས་གཞུང་

གནས་ནས་ཐུགས་འགན་བསྐྲེད་དྲེ་རྒྱུད་སོད་རང་ཁུངས་ཉམས་གསོ་བགིད་དུ་

སྩལ་བར་ (༢༢༧ ཉ་༢། ༣༥༨ འ་༡༡) རྒྱུ་འགོའི་རིན་གོང་དངུལ་ཐོག་ཏུ་ཕབ་པ་གོང་

གསལ་ཁྱོན་གཅིག་ཏུ་བསོམས་དངུལ་ཊཾ་སྲང་བཞི་ཁི་དགུ་སོང་བདུན་ཅུ་དོན་

གསུམ་དང་ཞོ་དོ་སྐར་དོ་བརྒྱད་ཆ་གཅིག འབྲུ་དཀར་ནག་བསོམས་རུའི་ཁལ་

བརྒྱད་སོང་སུམ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག་བཅས་སོང་འདུག
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེ་ལྟར་གངས་ལོངས་འཛིན་མའི་མཛེས་རྒྱན་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆྲེན་ཟུང་འབྲེལ་ལ་ལྷག་བསམ་དགོངས་པ་རླབས་པོ་ཆྲེས་ཉམས་གསོས་སྲི་

ཞུའི་ཞབས་ཏོག་རད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་པར་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སྐྲེ་བོ་ཕལ་མོ་

ཆྲེ་དག་ནི་དད་གུས་སྤོ་གསུམ་ལྲེགས་ཚོགས་བ་ན་མྲེད་པ་འཕྲེལ་བར་གྱུར་ཅིང་། 

ཕག་དོག་གི་དུག་ཆུས་སིང་མྱོས་པའི་ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་གི་སྲེ་རིས་སུ་གཏོགས་

པ་འགའ་ཞིག་ནི་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་འཕིན་ལས་ལ་མ་དད་པ་དང་། ལོག་པར་རོག་

པའི་བོ་ངན་མི་བཟད་པ་སྐྲེས་ཏྲེ་སྒོ་སྐུར་གི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་བབ་ཅོལ་དུ་སྨ་བ་ལ་

དོགས་སྲེལ་གི་ཚིག་འདི་སྐད་ཅྲེས་བཀའ་སྩལ་བར་སྣང་སྲེ།

སོན་ཆད་ཀར་དུས་ཀི་གནའ་གཏམ་གོག་པོ་རྒྱུན་འཇགས་ཀིས་ཀླུའི་གཉན་

ཆར་བག་འཛེམས་བྲེད་པ་ནི་འདི་སྣང་གི་འཁི་བ་མ་ཆོད་པའི་རང་ཟོན་གི་དབང་དུ་

སོང་བར་དམིགས་བསལ་དྭོགས་སྲེལ་བ་འོས་མ་མཆིས་མོད། ལར་ནས་གཙུག་

ལག་ཁང་དང་། རྲེན་རིང་རིགས་ལ་ཞིག་གསོས་བྲེད་པ་རབ་གནས་ཉམས་སྐོན་

སོགས་ཀིས་མི་རུང་བར་གྲེང་བ་དང་། གནས་འདིར་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རིགས་མང་

ཞིང་། ཁྱད་པར་མགོན་པོ་སྲེ་སོང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཀླུ་བདུད་གདུག་པ་ཅན་གནས་

པར་བརྲེན་ཨར་ལས་སོགས་ཀིས་ལྷ་ཀླུར་ཕོག་ཐུག་མི་ཤིས་པའི་མཚན་མ་འབྱུང་

བར་དྭོགས་པ་ནི། སྤིར་རབ་གནས་ཆགས་འཇིག་གི་དུས་མཚམས་འབྱུང་བཞིའི་

གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དྲེ་སྲིད་ཅྲེས་ཚིག་ཟིན་ལ་ཐོན་པར་བརག་དཔད་མ་བས་

པས་ལན་པར་སྣང་ལ། སོས་སུ་གནས་རྲེན་རིང་པ་རྣམས་ཉམས་ཆག་ཡོད་པ་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བཞིན་དྲེ་མུར་བཞག་ན་འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པས་ཇྲེ་ཉམས་སུ་འགྱུར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བའི་དགྲེ་སྐོན་མ་རོགས་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་དྲེ། གཞན་དུ་ན། དབུས་འགྱུར་ལྟྲེ་བའི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མ་ཟད། ས་གནད་ཀི་མྲེ་བཙའ་མཐའ་འདུལ། ཡང་འདུལ། རུ་

གནོན་རྣམས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པར་ཡང་ཡང་ཞིག་

གསོས་དང་། རབ་གནས་བསྐར་བ་བསན་འགོ་བདྲེ་ཐབས་ཀི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཚད་མའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པས་དགག་བ་ལས་དགོས་པ་ལྷག་པར་ཆྲེ་བ་དང་། ལྷ་ཀླུ་

གཉན་གསུམ་གི་གནས་སོ། གཏའ་སོམ། སྒིབ་འཆོས། ཉྲེས་སྲེལ་གཏོ་ཆོག་སོགས་

རས་སགས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པས་གདུག་རྩུབ་ཉྲེས་སྐོན་

མཐའ་དག་སྲེལ་ནུས་པ་སྨོས་ཅི་དགོས། སིང་རྲེ་ཕན་སྲེམས་ཤུགས་དག་གི་སོ་ནས་

ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པས་ཤྲེས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གོལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གནས་ངན་ལྲེན་

རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་ཐར་ནས་ཐར་པ་བ་ན་མྲེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ས་བོན་རྒྱ་ཆྲེར་

ཐྲེབས་པ་དང་། དྲེའི་དབང་གིས་སྣོད་བཅུད་ཀི་རྒུད་པ་རང་སར་ཞི་ནས་བདྲེ་སྐིད་ཀི་

དཔལ་ཡོན་ཅི་ཡང་བཞད་པའི་ཕན་ཡོན་མཐོང་ཆོས་སུ་སྨིན་པ་གདོན་མི་ཟ་བས་དྲེ་

ལས་དགོས་དོན་ཆྲེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད།

དྲེའི་སླད་དུ་ཨར་ལས་ཀི་ཐོག་མར་ས་བཅུད་གསོ་བའི་ལྷ་ཀླུའི་བུམ་པ་ས་ཆོག་

དང་། ཀླུ་སྨན་མཐུན་རས་ཀི་རིགས་ངོས་ནས་ལག་བསར་ཆྲེད་བླུགས་ཀི་ཐུམ་བུ་

དམ་འབར་མ་དང་བཅས་ཀོ་ལོང་གདུག་སྲེམས་མི་འབྱུང་བའི་དམ་བསྒགས་གཉྲེར་

གཏད་དང་། ཨར་ལས་དངོས་གཞི་མ་ཟིན་བར་མགོན་ཁང་དུ་བསྐང་བར་རྒྱུན་

བཙུགས་ཐོག ཚོགས་མཆོད་ཡང་ཡང་། ཀླུ་ཐྲེབས་ནམ་བྱུང་སྐབས་ས་ཀླུའི་གདོན་

འགོལ། ཆབ་གཏོར། ཀླུ་གཏོར་སྤིན་ཆྲེན་དང་། ཀླུ་འབུམ་ཀོག་འདོན་སོགས་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅོས་རིམ་ཡུན་བསྲིངས་སྒྲུབ་བཅུག འཕྲུལ་སྣང་ཉམས་གསོར་སྐོར་ཞིབ་བྲེད་ཞོར་

ཡང་ཡང་ངོ་བསྐོད་བཀོད་ཁྱབ་ཀིས་བཅུན་ཏྲེ་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེར་སྨན་པའི་

སྲེམས་མཆོག་རྒྱ་ཆྲེ་བསྐྲེད་ཁུལ་བཅས། རྒྱུ་འབས་རྲེན་འབྱུང་བསླུ་བ་མྲེད་པའི་

བདྲེན་པའི་མཐུ་ལས་གྲེགས་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་པ་ཟིལ་གནོན་བཞད་པ་རལ་གི་དག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་གཟིགས་སྣང་འབམས་

སུ་ཀས་པའི་ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་མའི་རྡོ་རྲེའི་ཚིག་དོན་དཔིས་ཕིན་པ་མ་ཁོལ་བར་

ཡུལ་དུས་སོགས་མི་མཚུངས་བཞིན་དུ་རྒྱས་འགྲེབས་ཀུན་རོག་གི་མཚན་མས་

བསླད་ཅིང་། དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་བརོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཚོད་སྣང་ཡང་། 

༧གོང་ས་ལྔ་པ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུ་དུས་གནས་འདིར་ཉམས་གསོས་རྒྱ་ཆྲེ་ཆྲེད་མར་སྩལ་

བ་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་པ་བཞིན་ཡིན་པས་ཡིད་གཉིས་ཀི་དྲྭ་བ་རང་སར་ཆོད་ངྲེས་

བཅས་མདོར་ན་སོན་པ་མཆོག་དང་དབྲེར་མྲེད་པའི་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བརན་ཕན་

བདྲེའི་ཞིང་ས་བ་ན་མྲེད་པ་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏྲེར་ཆྲེན་འདི་ཉིད་ལ་ཕག་སྐོར་

མཆོད་འབུལ་བགིས་པའི་ཕན་ཡོན་གི་རིམ་པ་༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་ར་ཆྲེའི་

སྐོར་ཚད་དང་། ངོས་ནས་ཀང་འཕྲུལ་སྣང་ཉམས་བསོས་དཀར་ཆག་ཏུ་ཇི་ལྟར་

བཀོད་པ་སོགས་ལ་དཔད་དྲེ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་བརོན་པ་ཆྲེན་པོས་ལག་ལྲེན་

ལ་འཕལ་དུ་ཐྲེབས་པ་ཞིག་ཅི་ནས་ཀང་བྲེད་པར་རིགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བདུན་ནས་དགུ་བར་ཉིན་གསུམ་རིང་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ནས་རྡོ་རྲེ་སློབ་དཔོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གི་བགི་བའི་ཁུར་བདག་གིར་བཞྲེས་ཤིང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་ལྕང་རྒྱབ་པ་མཁྱྲེན་

རབ་ཡོན་ཏན་དང་། ཁི་ལས་ཐོག་པ་བོ་གིང་ཏྲྲེ་ཧོར་བམས་པ་ཆོས་གགས། ཤར་པ་

ཆོས་རྲེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་བོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། བདྲེ་ཡངས་

མཚན་ཞབས། རྣམ་གྲྭའི་རྡོ་རྲེ་སློབ་དཔོན་དང་། ཚོགས་གཞུང་དབུ་མཛད། གསུང་

བཟང་བ། འདོན་ཆོག་ཡོད་ངྲེས་ཁ་སྐོང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་བཅས་ནས་གསུང་ཆོག་གི་

གོགས་དན་ཞུས་ཏྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་

པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བ། ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་ཚིམ་བྲེད་ཀི་སྲྲེག་

བླུག་དང་བཅས་པ། གཞུང་གནས་ནས་ཀང་རྲེན་མཆོག་སྤིའི་སྤན་སར་སྣ་ལྔའི་སོང་

མཆོད་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་སྒིག་འབུལ་དང་། རྲེན་གཙོ་ཁག་ལ་རིན་ཆྲེན་སུ་

ཝརྞ་ཆབ་ལ་སྦྱངས་པའི་དྭངས་མ་སྐུ་ལུས་ཁྱབ་པར་བིབས་བྱུག ལྷ་རས་ཀི་སན་

ཤལ་བཟང་པོ་འགྲེམས་སྲེལ། གསུང་ཆོག་པ་རྣམས་ལའང་གསོལ་སོན་དང་། རབ་

ཡོན་གི་བསྲེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦྱོར་བ་སོགས་སྲི་ཞུ་དང་རིམ་གོ་རྣམ་

པར་དག་པ་བསྐྲུན་པའི་རྒྱུ་རྐྲེན་རྲེན་འབྲེལ་གི་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཐུ་ལས་དམ་ཚིག་

པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་པའི་དཀིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་དངོས་སུ་

ཐིམ་པའི་རགས་མཚན་ངོ་མཚར་བ་དུ་མ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིང་། བརན་

བཞུགས་མྲེ་ཏོག་འཐོར་འབུལ་སྐབས་འཕྲུལ་སྣང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་དང་། རྲེ་

མོའི་གསང་སོ་ནས་མདའ་ཡབ་འོག་བརྒྱུད་རིས་ཁང་། ཁམས་གསུམ། བ་ཕག་རྣམ་

སྲས་ཁང་། སྲེང་གཟིམས་ཆུང་ནས་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་བརྒྱུད་སྒོལ་མ་ལྷ་ཁང་། བར་

སྐོར་ཁོར་ཡུག ཁྱམས་རའི་སོ་འཕོར་འོག་བཅས་པར་དངོས་སུ་ཞབས་ཀིས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཅགས་ཤིང་། ར་ཆྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་། 

རྲེ་འབུམ་ལྷ་ཁང་། ཚེ་སྨོན་གིང་། རྲེ་རུ་རིང་པ་རྣམས་སུ་ཆོག་གྲྭ་ཁག་བགོས་ཀིས་

ཤིས་པའི་དགྲེ་མཚན་བ་ན་མྲེད་པ་སྲེལ་བར་མཛད་དོ། །

(༢༢༩ བ་༣། ༣༦༢ ཐ་༡༢) ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་ས་དབང་རྣམ་པས་དབུས་ཤོད་

སྐོར་རིས་ཕྲུག་ཡན་ནས་ས་ཟླའི་དུས་ཆྲེན་གི་མཇལ་དར་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་སྩལ་

རྲེས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་ལྲེགས་པར་ཕོག་ནས་

མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་བརན་པར་མཛད།

(༢༢༩ བ་༥། ༣༦༢ འ་༤) ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ནས་ཉྲེར་དྲུག་བར་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་

ནས་གསོལ་ཞབས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་དང་། མཆོད་སྤིན་གི་རྒྱུ་ཡོན་སྦྱར་ཏྲེ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་བཞིན། རྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཉིད་ཀིས་དབུས་འཕྲུལ་སྣང་གི་ལྷག་གནས་

སུ་ཡོད་པའི་གསུང་ཆོག་པ་རྣམས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་བཅུ་

གསུམ་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྲེ་སྲེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦྱིན་སྲྲེག་

དང་བཅས་པ་སྨིན་རྒྱས་དང་། བརན་བཞུགས་སྐབས་གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་

དང་། ཚེ་དཔག་ལྷ་ཁང་། ཆོས་ར། ཚེ་སྨོན་གིང་བ་བང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ། སྤོ་

ཁང་བཅས་པར་དངོས་ཞབས་བཅགས་ཤིང་། སྲེ་དྲུང་གིས་རྲེན་གཙོ་ཁག་ལ་སན་

ཤལ་འཚེམས་མྲེད་ཕུལ། འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལ་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་དང་། རིས་

ཁང་། བཀའ་ཤག བ་ཕག་རྣམ་སྲས་ཁང་། རྲེ་རུ་རིང་པ། རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་། རྲེ་

རུ། བཞི་སྲེ། རྲེ་འབུམ་ལྷ་ཁང་བཅས་པར་ཆོག་གྲྭ་ཁག་བགོས་ཀིས་ཤིས་པ་བརོད་

པའི་མྲེ་ཏོག་གི་ཆར་ཀུན་ཏུ་དབབ་པར་མཛད་པས་གནམ་དཔད་སོགས་གང་ས་



  357  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ནས་དམ་ཡྲེ་དབྲེར་མྲེད་དུ་འདྲེས་པའི་རྲེན་འབྲེལ་གི་ལ་ཉྲེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་། 

གཏང་རག་ཚོགས་འཁོར་སྐབས་ཡོན་བདག་ལྷར་བསྐྲེད་ནས་མཆོད་བསོད་དང་། 

རས་བརྒྱད་འབིམ་པ་སོགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མཛད་ཅིང་། རྒྱུད་གྲྭ་ནས་ཀང་སོན་

འཁོར་ཚང་མར་རབ་ཡོན་ལྲེགས་འབུལ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་མཆོད།

༧༤༽བརན་གསོལ་རྲེ་འབུལ་བཞྲེས་དང་། གདན་སའི་མཚན་ཤས་དང་འཆད་

ཉན་གོང་འཕྲེལ་དུ་དགོངས་རབ་འབམས་པའི་མིང་བཏགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྲེད་

༧རྲེ་ཉིད་རོད་དཔང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཕུགས་འཕྲེར་གནང་། གསང་ཕུ་ནྲེའུ་ཐོག་ཏུ་

ཕྲེབས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་སྲེར་ཁྱིམ་གི་བསླད་སྐོན་ཆྲེ་བ་

དག་གཙང་། ཤིང་བའི་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་ཁག་རྲེས་འཛིན་བསྐངས། 

བསན་པའི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞལ་སྐིན་བཀའ་

འགྱུར་རོ་ཅོག་འཕྲུལ་པར་གསར་བརོའི་ཐུགས་བཞྲེད་འཁྲུངས་པ་བཞིན་ཉྲེར་

བསོགས་གནང་།

(༢༣༠ བ་༡། ༣༦༣ འ་༣) ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན་འོན་མངའ་རིས་གྲྭ་

ཚང་གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་ལྷ་འབོར་རྣམས་ནས་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཞྲེ་དགུའི་དགུང་

ཀྲེག་ས་བསུར་ཕྲེབས་པའི་ཚུལ་བསན་འགལ་རྐྲེན་ཞི་ཕིར་བརན་བཞུགས་མཎལ་

བཤད་པ་དངོས་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་ལྲེགས་པར་བསར། ཚེས་བཞི་ལ་རབ་བྱུང་

བསྲེན་རོགས་དོན་གཉྲེར་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བའི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད།

(༢༣༠ བ་༤། ༣༦༤ ཐ་༧) བཀའི་ནང་བོན་ཆྲེན་པོ་ཞོལ་ཁང་པ་ནས་ལྲེགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཤད་གིང་པ་ཚོགས་ཡོངས་མདོ་ལུགས་ཀི་བདྲེན་བརོད་གསུང་ཆོག་ཏུ་སྦྲན་ཏྲེ་

བརན་བཞུགས་མཎལ་གསོལ་འདྲེབས་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་སྤིན་སམས་མཐོ་བ་

དང་བཅས་པ་ཕུལ

(༢༣༠ བ་༦། ༣༦༤ འ་༡༢) ཆུ་ཁྱི་ལོ་གོ་སོད་དུང་དཀར་དགོན་གི་འཚོ་འཛིན་

དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་ཞྲེས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་གནས་ཤིང་། བོད་ཕིའི་སྐྲེ་བོ་ཀུན་གིས་བ་མར་བཀུར་བ། ཕོགས་ནས་

ཕོགས་སུ་གགས་པའི་དིལ་ཆྲེན་སན་པར་འཁོལ་བ་དྲེ་ཉིད་ཀི་གམ་དུ་འཇམ་མགོན་

བསན་པ་སྲུང་བ་ལ་གཡར་དམ་ཤིན་ཏུ་བཙན་པ་རྒྱལ་ཆྲེན་རྡོ་རྲེ་ཤུགས་ལྡན་

གཟུགས་ཅན་མིའི་ཁོག་ཏུ་བརླམས་ནས། དྲེང་སྐབས་སྨད་ཧོར་ལྡང་བའི་དུས་ཡིན་

པས་བཟློག་ཐབས་སུ་དབུས་ལོངས་བོད་ཡུལ་ལྟྲེ་བའི་ཤར་དང་ནུབ་ཀི་མཆོད་རྲེན་

ལ་ཉམས་གསོ་འཕལ་དུ་བྲེད་པ་གལ་ཆྲེ་ཞྲེས་རྡོ་རྲེའི་ལུང་གསལ་བར་བསན་པའི་

ཚུལ་དྲེ་དགྲེ་བཤྲེས་ནས་གོ་མོས་སྤི་ཁྱབ་བརྒྱུད་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་སན་སྒོན་ཞུས་

པ་དང་། དྲེའི་ཚེ་རི་ཕིན་ནས་ཕི་རོལ་རྒྱལ་ཁག་གཞན་ཞིག་ལ་གཡུལ་གཤོམ་པའི་

གཏམ་ཡང་ཡོད་པར་བརྲེན། འཕལ་དང་ཕུགས་ཀི་བདྲེ་དོག་ལ་དགོངས་བཞྲེད་རྒྱ་

ཆྲེ་ཉྲེར་བར་འཁྲུངས་ཏྲེ་གངས་ལོངས་ཆབ་འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་མི་ཕྱུགས་རྲེ་

རྲེའི་ས་ནས་འབྲེལ་མཚོན་གི་ཁལ་དངུལ་སྣྲེ་སྲེལ་རྲེ་བསྡུ་བཞྲེས་བསྐངས་པའི་

དངུལ་ཕུད་ལ་ཆ་རྐྲེན་མཛད་ནས་ནུབ་ཀི་མཆོད་རྲེན་ཞྲེས་པ་ནི་གྲུ་འཛིན་གཉིས་

པའི་ཕོ་བང་འདི་ཉིད་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་སྲེ་ཐུན་སྣང་དུ་ཉམས་གོག་གི་རྣམ་པར་

ཤར་བ་རྣམས་མྱུར་དུ་འཆོས་བཟོའི་ཐུགས་འདུན་གིས་རྡོ་ཤིང་དང་། རི་མོའི་བཟོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བོ་མཁས་དག་མང་པོ་ཁུ་བསྡུས་ཐོག ལས་གྲྭ་འཕལ་དུ་བཙུགས་ཏྲེ་ཕོ་བང་དམར་

པོའི་དབུ་རྲེའི་རྒྱ་ཕིབས་དང་། འདྲེགས་བྲེད་ཀི་བྲེ་སྤུངས། ཐུག རྒྱལ་མཚན། གཉི་

ར། སྲེན་རྒྱན་ཁག བ་འདབ། ས་གསུམ་དང་། མངོན་དགའི་འགག འཕགས་པ་ལྷ་

ཁང་བརྒྱུད། ཚོམས་ཆྲེན་གསར་རིང་གི་ནང་ཁོར་ཡུག་བཅས་པའི་ལྡྲེབས་ཞལ་དང་། 

ཤིང་ཆ་རུལ་སུངས་ཅན་མཐའ་དག་གསར་བརྲེས་ངོས། ༧རྒྱལ་དབང་རིམ་བོན་གི་

འཁྲུངས་རབས་དང་། དག་ཞིང་དུ་མའི་བཀོད་པ་སོགས་ལོགས་བིས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་

སར་བས་ལྷག་པ་ཚོན་རིས་ཚར་དུ་དངར་བ་དང་། ཕོ་བང་དཀར་པོའི་ཤར་བརྒྱུད་

སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་ར་བཤིགས་ཀིས་གཟིམས་ཆུང་ལྲེ་ལག་དང་། གསོལ་ཐབ་

ཁྱམས་དང་བཅས་པ་སྲ་བརན་མཐོ་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པ་གསར་བསྐྲུན། ལྟག་

རྒྱབ་པར་ཁང་ཆྲེན་མོ་རྒྱ་བསྐྲེད་བཅས་ལགས་བཀོད་ཀི་ལམ་ནས་དངས་ཏྲེ་ཡུན་དུ་

མ་ཐོགས་པར་ཚར་ཕིན་པ་འདུ་མཛད་དྲེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་དང་། གཞུང་སྲེར་

སོ་སོ་ནས་ཞལ་བསྲོའི་དགྲེས་སོན་དང་འབྲེལ་བའི་བརན་བཞུགས་ཀི་རྲེན་འབྲེལ་

བོའི་ར་བ་ལས་འགོངས་པ་བསྒིགས་པ་གནང་། ཤར་གི་མཆོད་རྲེན་ཞྲེས་པ་ནི་འོག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དགའ་ལྡན་གསྲེར་སོང་ཆྲེན་མོར་ཉམས་གསོ་མཛད་པ་དྲེ་ཡིན་

པར་གགས་སོ། །

ལྷ་ལྡན་སྨོན་ཚོགས་གཉིས་སུ་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་འཇོག་མི་སོགས་རབ་

འབམས་པའི་མིང་བཏགས་ཆྲེ་ཆུང་གང་སྤོད་རང་རང་གི་སློབ་གཉྲེར་ལྲེགས་ཉྲེས་ལ་

དཔགས་པའི་སྤོད་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་དགོས་ཚུལ་གདན་ས་སོ་སོའི་བཅའ་ཡིག་ཏུ་

གསལ་ཡང་། བར་ལམ་རིགས་ལུང་བཟང་ཞན་གི་སངས་འཛིན་མྲེད་པར། དགའ་མི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དགའ་ཐོག་གི་སྤོད་བདྲེ་བྲེད་པ་སོགས་སྒིག་ལད་ཆུ་ངན་ལམ་ཤོར་ཅི་རིགས་ཤིག་

ཤར་བར་བརྲེན། ཕིན་ཆད་དྲེ་རིགས་མི་ཆོག་པའི་རྒྱས་བཅད་མཐའ་སོམ་འཐུས་

ནན་བསྐངས་ཐོག ཤིང་བི་སྨོན་ལམ་ལྷ་རམས་པ་རྣམས་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་

ཆྲེན་པོ་གང་ཉིད་བཞུགས་ཡུལ་དུ་ཉྲེ་བའི་མདུན་སར་བཀའ་འགུགས་དང་འབྲེལ་

བཀའ་པོད་ལྔར་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་པའི་རོད་དཔང་ཉྲེ་བར་བཞག་སྲེ། རོད་

རྒྱུགས་རིམ་བཞིན་བཞྲེས་པར་གོམས་པ་ཆུང་བ་རྲེ་ཟུང་ནས་བརྒལ་ལན་ཇི་བཞིན་

མ་ཐྲེབས་སབས་གཙོ་བོར་གདན་སའི་མཚན་ཤས་དང་། འཆད་ཉན་ལའང་རིམ་ལད་

ཡོང་བར་དགོངས་ལྷ་རམས་ཁོངས་ནས་ཕིར་འཐྲེན་དང་། མིང་བཏགས་སྤོད་མི་

ཆོས་སྲེའི་སློབ་དཔོན་པར་བབས་མཚུངས་ཀི་བཀའ་ཉྲེས་སྩལ་ཏྲེ་སླན་ཆད་སྤོད་

ལུགས་ཀི་རིམ་པ་བཅའ་སྒིག་དང་འགལ་མྲེད་དང་འབྲེལ་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་

གནང་།

ལོ་འདིར་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་ཉྲེ་འདབས་སྤན་བསལ་གིང་ཁར་

ཐུགས་བཞྲེད་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕོ་བང་བཀོད་པ་རད་དུ་བྱུང་ཞིང་། མཐོ་ཁྱད་

དང་རྒྱ་ཁྱོན་ཀུན་ཏུ་འཚམས་པ། ནང་དུ་ཚོན་རི་ལྡྲེབས་བིས་དང་། ཕི་རུ་ནྲེའུ་གསིང་

མྲེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པ། ཉམས་སུ་དགའ་བ། ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་གནང་

ནས་ལྷག་གནས་ཀི་བིན་འབྲེབས་དང་། དགྲེས་སོན་གི་སོ་འཕར་ཡང་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་

དབྲེ་བར་མཛད།

(༢༣༤ ཉ་༡། ༣༦༩ ཐ་༨) ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་

སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ལྔར་ཚིགས་ས་ཕིའི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སོམ་པ་འབོགས་ཆོག་མཛད། པུ་ལི་སིའི་(བདྲེ་འཇགས་ཉྲེན་རོག་པ་)ལས་ལུགས་

གསར་འཛུགས་བསྐང་རྒྱུའི་འགོ་འདོམས་མདའ་དཔོན་བསོད་དབང་ལྲེགས་ལྡན་ལ་

ཛ་སག་དང་། ལས་རོགས་རམ་ལྲེན་རྲེ་དྲུང་མཁྱྲེན་རབ་ཀུན་བཟང་ལ་མཁན་ཆུང་གོ་

མིང་ཐོག ལས་བ་མཆོད་རས་དོ་དམ་རྲེ་དྲུང་མཁྱྲེན་རབ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཀའ་

ཤོད་མདོ་མཁར་སྲས། མི་དཔོན་རྒྱལ་གོང་པ། ཤོད་དྲུང་བིངས་ཟུར་པ། ལྷ་ཞོལ་

གཉྲེར་མི་དཔོན་བཅས་པར་ཁིམས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་སྐོར་དང་པུ་ལི་སིའི་དམག་

གོས་ཡོ་བད་གསར་བཟོ་བྲེད་པོ་འཕྲུལ་བཟོའི་དོ་དམ་མཁན་ཆུང་ཏཱ་བ་མ་བཅས་

པར་ཞུ་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༢༣༤ ཉ་༥། ༣༦༩ འ་༤) བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་དགུ་དགྲེ་སློང་གི་དངོས་པོར་

སྒྲུབ་པ་གནང་། སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉྲེ་སྐོར་སོགས་ལམ་སྲང་ཁག་གི་ས་

ཡུལ་གཙང་ལྡན་འབྱུང་ཆྲེད་ཆུ་འགོ་ཡུར་བསང་གསར་བཟོའི་འགོ་འདོམས་སུ་དྲུང་

གཏོགས་རྣམ་རྒྱལ་བསྐོ་བཞག་གནང་།

(༢༣༥ ཉ་༥། ༣༧༡ ཐ་༧) སྐབས་ཤིག་སྐུ་འཁོར་ཆིབས་རགས་ཧགས་བསྡུས་

ཀི་སོ་ནས་གསང་ཕུ་ནྲེའུ་ཐོག་དགོན་པར་གོ་བུར་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་

བཞུགས་ཞག་ཐོག ༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྲེའི་མཐུ་

ལས་གཙུག་ལག་ཁང་དངོས་གཞི་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པར་གསར་བསྐྲུན་དང་

མི་གཉིས་པའི་ཉམས་གསོ་ལྲེགས་པར་གྲུབ་པ་ལ་རབ་གནས་དང་། འདུས་ཚོགས་

སུ་བསྲེན་བཀུར། སླར་ཡང་སྲེ་འདིར་སྲེར་ཁྱིམ་གི་དི་བསླད་ཆྲེ་བ་བསལ་ཕིར་

དབོན་གྲྭ་དང་། ཁལ་མི་སོད་ཡུལ་ཟུར་བཏབ་ལ་འཕལ་དུ་སོ་བཤུག་དགོས་པའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བཀའ་འདོམས་དང་། གིང་སོད་སྨད་ཀི་ས་དགྲེའི་བ་ཁག་བཅུ་ཕག་ཁོངས་ནས་

གཉུག་མའི་གནས་འཛིན་གཞི་གསུམ་གི་ཕག་ལྲེན་འབྲེལ་བ་གསར་འཛུགས་

བསྐངས། ཞར་ལ་འུ་ཤང་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་དང་། ཉི་ཐང་

དགོན་དུའང་ཕག་བཏྲེག་ནས་སྲེར་སྐ་དུ་མར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་གཞན་ཞིང་། 

བཞུགས་ཞག་གཅིག་མཛད། ཕི་ཉིན་གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་དང་། ཆོས་ར། 

ཁམས་ཚན་ཁག མགོན་ཁང་བཅས་པར་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་། རབ་

གནས། ཚོགས་པར་མང་སྐོལ་དང་། ཕག་འགྲེད་སོགས་སྩལ་ཏྲེ་ཆིབས་རྡོག་འཁྱོལ་

བ་གནང་། འདུ་ཁང་འགག་ཏུ་ཕག་འཁར་ལུས་པར་རྲེས་སུ་འོང་རྒྱུའི་རྲེན་འབྲེལ་

འགིགས་ཞྲེས་མཉྲེས་ཚུལ་མཛད། དྲེ་ནས་སྲེ་སྲེར་དགོན་དུ་ཕྲེབས། བ་གྲྭ་རྣམས་ལ་

མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་དང་། ལྷ་ཁང་ཚང་མར་ཞབས་བཅགས་གནས་གཟིགས་ཐོག 

ཕག་ནས་དང་སན་དར་རྒྱ་ཆྲེར་སྩལ་ཞིང་། མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་ཡང་གནང་། 

དྲེ་ནས་གསང་མདའ་སྐུ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་འཁྱུག་ཙམ་བཀོད་དྲེ་རྒྱལ་

ཁབ་ཏུ་ཕིར་ཕྲེབས། རྲེ་ཕོ་བང་དང་། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་སུ་

ཡང་ཡང་ཞབས་བཀོད་ཀི་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་དང་། ཕི་ནང་འཛིན་སྤས་ལ་

ལྲེ་ཤོར་ཡོད་མྲེད་སྤན་བཤྲེར་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་མཛད།

ལྔ་མཆོད་ཆྲེན་མོའི་དགྲེས་སོན་མཛད་ཆྲེན་ཐོག་རྲེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་ཡོངས་

རོགས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་གནས་གཟིགས་སོགས་སར་རྒྱུན་བཞིན་གནང་། ཟླ་བ་

བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ཏྲྲེ་ཧོར་ཁང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཡོངས་འཛིན་གིང་སྤྲུལ། སྲེར་

སྨད་ཀོང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གི་མཚན་བཏགས་གཏོང་སོའི་སར་སྐུ་ཚབ་དང་གནང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆ་གོ་བབས་ལྟར་སྩལ། རྡོ་རིང་ཐའི་ཇི་རྒྱ་གར་ལས་ལུགས་སློབ་སྦྱོང་དང་། ལྕང་

ཅན་གུང་སང་ཐོག་ཏུ་འཕྲུལ་མདའ་རིས་ལྲེན་དུ་ཐོན་ཕག་གནང་།

(༢༣༦ བ་༡། ༣༧༣ ཐ་༤) ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ཉིན་ནོར་གིང་

བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་ནས་ཆིབས་རགས་རྒྱས་པར་བསྒིགས་ཏྲེ་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་

ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག་ལོ་མཇུག་དགུ་གཏོར་ཆྲེན་མོའི་གར་འཆམས་ཧོམ་

སྲྲེག་སོགས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་ཏིང་འཛིན་གི་རྒྱས་འདྲེབས་ཀང་མཛད་དོ། །

(༢༣༧ ཉ་༣། ༣༧༤ ཐ་༤) དགུང་གངས་ཞྲེ་དགུར་ཕྲེབས་པ་ཤིང་བི་གནམ་ལོ་

གསར་དུ་ཚེས་པའི་ཐོག་མར་སྲིད་གསུམ་བདག་མོའི་གཏོར་སྐོང་མངའ་གསོལ་

ཚོགས་འཁོར་གཟབ་རྒྱས་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་བོད་ཀི་སྲེར་སྐ་ཆྲེ་དགུ་བརྒྱ་ཕག་

བརྒལ་བ་སྐར་ཚོགས་ལྟར་དཀྲིགས་པའི་དབུས་སུ་ཞབས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་

བཀོད་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་འབུལ་བཞྲེས། ཚེས་གསུམ་བརག་དིལ། 

གཞུང་རྲེན་དག་ལྷ་ཁག་ལ་གསོལ་མཆོད། སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་

འབོར་ཕག་བཀའ་བསྒྱུར་བཅས་སར་འཁྱུད་བཞིན་མཛད། ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གདན་

ས་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་སོགས་ཀི་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་བ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པར་

རབ་བྱུང་དང་། སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པའི་བདུད་རི་སྩལ། དྲེའི་ཕི་

ཉིན་གཟའ་ཚེས་འཕོད་སྦྱོར་དགྲེ་བའི་ས་དོ་སྲིད་པ་ཧོའི་ཕག་རྒྱ་དང་། གདུགས་དང་

ར་དར་སོགས་ཆྲེ་བའི་རིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་དང་། ཆིབས་ཞབས་བརྒྱ་སོང་དུ་

མས་མདུན་བདར་བཞིན་པར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ཨྲེ་ཝཾ་

དུ་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་གི་མི་སྣ་མཆོག་དམན་གངས་ལས་བརྒལ་བའི་རྲེན་འབྱུང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བདག་གིར་བཞྲེས་ཏྲེ་ཕག་དབང་དང་། ལུགས་གཉིས་ཀི་གསོལ་སོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

འབུལ་བཞྲེས་གནང་།

ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྲེ་རིང་དཔྲེ་ཧར་ལྕོག་དང་། དཔལ་ལྕོག་རྡོ་རྲེའི་རྭ་བར་ཞབས་

སོར་རིམ་བཞིན་བཅགས་ནས་ཚོགས་འཁོར། སྤན་གཟིགས། མཐུན་རས་བཅས་

རྒྱས་པར་བསར་ཏྲེ་གཟབ་གསོལ་གནད་སྨིན་བསྐངས། དྲེ་རྲེས་བསྒྲུབ་བ་མང་པོ་

ཞིག་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་གནང་།

(༢༧༠ བ་༥། ༣༧༥ ཐ་༣) ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན། དད་གཏོང་ཡངས་པ་ཏྲྲེ་ཧོར་ཁང་

གསར་བ་བང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ངུར་སྨིག་འཛིན་པ་ཁི་ཕག་གི་ཚོགས་

མགོན་དུ་ཞབས་མཐིལ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རྲེ་ཁཱས་མཚན་པ་འགྱུར་མྲེད་རྡོ་རྲེའི་ཁི་ལ་

མཛེས་པར་བཀོད་ཐོག མཚན་དཔྲེའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་གསལ་བས་ཕག་

དབང་བིན་རླབས་དང་། སྐབས་འགོའི་དབུ་བསྐུལ་མཛད་ཅིང་། ཡོན་གི་བདག་པོ་

ཁང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པ་ཕག་ཏུ་ཐོགས་ཏྲེ་གསང་བ་

གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་བརོད་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། སྐབས་དོན་

ཞབས་བརན་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་སན་བསྐུལ་ཤུགས་དག་དང་བཅས་དངོས་འབོར་

གི་ལྲེགས་འབུལ་སམས་མཐོ་བ་སྤན་ལམ་དུ་རིམ་བཞིན་བསར་ཞིང་། འདུས་

ཚོགས་སུའང་མང་འགྲེད་ཀི་སྲི་ཞུ་རྒྱ་ཆྲེ་བསྒྲུབས་པ་བཅས་ཀི་དགྲེ་ར་རྣམས་བང་

ཆུབ་མཆོག་གི་རྒྱུར་སྒྱུར་བར་བྲེད་པའི་ཐབས་མཁས་དམ་པ་ལགས་བསོའི་

མཚམས་སྦྱོར་མཐུན་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བར་མཛད།

ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་གསོ་སྦྱོང་དང་། གསུང་ཆོས། ཕི་དོ་སྨོན་ལམ་དང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནས་གཟིགས། རྲེ་མོར་གཟབ་གསོལ། དགོང་མོ་མཆོད་སྐོར་བཅས་པར་རིམ་

བཞིན་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀི་མཛད་སོ་མཐའ་དག་ཡབ་རྲེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཕག་

བཞྲེས་རྣམ་དཀར་གི་རྒྱུན་དང་། བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེ་རྒྱས་པའི་ཉྲེར་ལྲེན་གྲུང་

པོར་འགྱུར་ངྲེས་མཛད་པས་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའང་འཁྲུག་རོད་ཟིང་བཤིག་མྲེད་པའི་

བདྲེ་འཇམ་དང་། ཕོགས་འདུས་ཀི་དད་ཅན་མང་པོའང་ཕག་སྐོར་མཆོད་སྦྱིན་

སོགས་ཀི་དགྲེ་ར་ཅི་འདོད་དུ་སྒྲུབ་ཆོག་པ་བྱུང་། སྲིད་བོན་ཞོལ་ཁང་པ་ (༢༣༨ ཉ་༦། 

༣༧༦ ཐ་༢) སོགས་སྨོན་འགྲེད་འབུལ་མི་ཁག་ནས་སྐུ་སྐལ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བར་ཇ་

གལ་ཕག་དབང་དང་། གོ་བབས་ཀི་ལྲེགས་དར་སྩལ། བསམ་སིངས་རྡོ་རྲེ་ཕག་མོ་

སོན་འཁོར་ནས་དངོས་འབུལ་དང་འབྲེལ་བའི་འབོར་མཇལ་ཞུས།

(༢༣༨ བ་༢། ༣༧༦ ཐ་༦) བསྒྲུབ་བ་མང་པོ་ཞིག་རབ་བྱུང་བསྲེན་རོགས་སུ་

བསྒྲུབས། གཏོར་ཟོར་ཆྲེན་མོའི་ལས་རིམ་དང་། བམས་པ་གདན་འདྲེན། མི་རའི་བང་

རལ་སོགས་སྨོན་མཇུག་དགའ་སོན་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གྲུབ་རྲེས་

སླར་ཡང་ཆིབས་རགས་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆྲེའི་ལམ་ནས་རྭ་ཆྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་བསྐངས་ཏྲེ་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས།

(༢༣༩ ཉ་༣། ༣༧༧ ཐ་༥) ཚེས་ཉྲེར་བརྒྱད་ཉིན་བདུད་རི་སྨན་ཆབ་ཀི་འཕོད་

བཞྲེས་ཆྲེད་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༣༩ ཉ་༦། ༣༧༧ འ་༡༡) ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་ཉིན་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

འཁྱུག་ཙམ་ཕགས་ཕྲེབས། ཉིན་གཉིས་རིང་ནོར་གིང་ཆོས་རར་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་ང་

བརྒྱད་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། ཉི་འོད་དུ་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་ལ་བསྲེན་རོགས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཀི་སོམ་པ་གནང་།

(༢༣༩ བ་༤། ༣༧༨ ཐ་༣) བསོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉྲེས་པ་

ཀུན། །གཏན་ནས་ཡོང་ཡྲེ་མི་མངའ་ཞིང་། །གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཤིག་ཡོད་ན་ནི། །དྲེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་

འགོ་ཞིང་། །དྲེ་བསོད་དྲེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །དྲེ་ཡི་བསན་ལ་གནས་པའི་རིགས། །ཞྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཅག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཁས་འཆྲེ་བ་རྣམས་ཀིས་མྲེད་དུ་

མི་རུང་གི་ཉམས་ལྲེན་སོ་དང་པོ་ནི་བསླུ་བ་མྲེད་པའི་ཚད་མའི་མགོན་ཞིག་སྐབས་

སུ་བཟུང་ནས་དྲེའི་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་རྲེས་སུ་དན་ནས་དད་པ་སྦྱང་བ་དང་། དྲེ་

ཉིད་ཀི་རྲེས་སུ་ཡང་དག་པར་སློབ་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་སྐོན་ཐམས་ཅད་སངས། ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ནི་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཅིང་། དྲེའི་

ནང་ནས་ཀང་རབ་དང་། མཆོག་དང་། ཕུལ་དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནི་དམ་པའི་

ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ལམ་གི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་རྣམས་ལ་དགྲེ་འདུན་དང་། 

མཐར་ཐུགས་འབས་བུའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཞྲེས་བཞག་པ་

ཡིན་གི། དམ་པའི་ཆོས་ལ་མ་བརྲེན་པར་དྲེ་དག་འབྱུང་བའི་གོ་སྐབས་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་

རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་ཡུམ་དུ་འཆད་

པའང་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདྲེའི་

ར་བ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དྲེ་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་

ལུང་རོགས་ཀི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་རྣམས་འཇིག་རྲེན་དུ་བཞུགས་དགོས་པར་ངྲེས་

ནས། སོན་བོན་གི་དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་དང་། ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་སྲེམས་དཔའ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་གྲེགས་བམ་གསྲེར་ཞུན་མ་

དང་། དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། མཚལ་སྣག་གི་རི་མོའི་ལམ་དུ་དངས་པ་མཐའ་

ཀས་པ་མཆིས་ཀང་།

ཆོས་སྦྱིན་འཛད་པ་མྲེད་པའི་པར་གི་འཕྲུལ་ཆྲེན་ནི། ༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་

བདུན་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་རིང་ལ། སོབས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མིའི་དབང་པོ་བསོད་

ནམས་སོབས་རྒྱས་དྲེ་ཉིད་ཀིས་བསན་ལ་གུས་པའི་ལྷག་བསམ་འབད་རོལ་ཆྲེན་

པོས་མཐུན་རྐྲེན་གི་དངོས་པོ་མི་ཟད་པ་ཕྱུང་སྲེ། ཤྲེལ་དཀར་མི་འགྱུར་རྡོ་རྲེའི་རོང་

གི་འདབས་རོལ་ཏུ་བ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་དགྲེ་བའི་རྒྱུན་བཟང་བ་མྲེད་དུ་བསྒྱུར་

ནས་པུས་ཀ་ཡོངས་རོགས་མཐར་ཕིན་པ་གྲུབ་པ་རྣམས་པཎ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་པ་བོ་བཟང་ཡྲེ་ཤྲེས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་ཐུགས་དགྲེས་པའི་མཆོད་སྤིན་དུ་

ཕུལ་བ་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྲེན་པོར་བཞུགས་པ་དྲེ་དང་། སྲེ་དགྲེ་

ཆོས་རྒྱལ་བསན་པ་ཚེ་རིང་ནས་བཀའ་འགྱུར་དཔྲེ་རྒྱུན་ཁུངས་དག་མང་པོ་གོ་

བསྡུར་གིས་གསར་བཞྲེངས་བགིས་པ་སྲེ་དགྲེ་མཚལ་པར་དུ་གགས་པ་གཉིས་ཙམ་

ཞིག་ལས། དབུས་འགྱུར་ཆོས་ཀི་ལོངས་འདིར་སོན་ཆད་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ལ། 

སྣར་ཐང་གསུང་པར་དྲེ་ཡང་ཕིས་བགྲེས་ཟད་ཆྲེ་བས་པར་གདབ་བཟོད་དཀའ་ཞིང་། 

སྲེ་དགྲེའི་བཀའ་འགྱུར་འདི་ཕོགས་དཔྲེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་སབས། ༧གོང་ས་

སྐབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་ཐུགས་དགོངས་ལ། འཇིག་རྲེན་གི་སྒོན་མྲེ་

གཅིག་པུ། ཕན་བདྲེའི་ར་ལག་དམ་པ། སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་བསིལ་

ལྡན་གི་ལོངས་འདིར་དངོས་སུ་བོན་པ་དང་མཚུངས་པ། རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཙོ་བོ་ཡང་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ལ་ལྟོས་པ། མདོར་ན་སྲིད་ཞིའི་དགྲེ་ལྲེགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་ནི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྲེ་

འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སུ་ནུབ་པ་མྲེད་པར་གནས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས་འདི་

ཉིད་བོད་ཡུལ་གི་ལྟྲེ་བ་ཁོ་ནར་གསུང་པར་དུ་བསྒྲུབས་ནས་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་

ཀུན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སྣང་བ་དམ་པས་ཁྱབ་པར་བའོ་སམ་པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་འཁྲུངས་བཞིན་པའི་ཐོག དད་པ་དང་གཏོང་བའི་གོམས་པ་ཡངས་ཤིང་། 

རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་རིམ་གོ་བསྐྲེད་པར་འདོད་པ་འབི་གུང་སོ་ལྕོག་སྤྲུལ་སྐུ་ངྲེས་དོན་

བསན་འཛིན་ཆོས་ཀི་དབང་པོ་ནས་པར་གཞིའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་དངུལ་ཊཾ་རྡོ་ཆིག་སོང་

བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ཕུལ་ཏྲེ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པས་ཀང་བསྐུལ་བའི་རྐྲེན་

དང་། རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའི་གོགས་ཆྲེན་པོར་གྱུར་ནས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དམ་བཅའ་

བརན་པོ་ཉྲེ་བར་བཀོད།

༧༥༽དཔལ་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་པར་འདི་བརོ་འགོ་འཛུགས་

ཀིས་བཞུགས་གསོལ་ལྷ་ཁང་ནང་རྲེན་བཅས་གསར་བཞྲེངས། གསུང་རབ་

པར་གསར་སྒྲུབ་པ་དགྲེ་ར་བ་མྲེད་དུ་ཆྲེ་བ་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་

གསུངས། ལྷ་ས་ཁུལ་བདྲེ་འཇགས་ཉྲེན་རོག་པ་གསར་འཛུགས་བསྐངས་

པ་ཁག་གིས་འཕོང་སྐྲེན་རལ་སོན་ཞུས། གདན་ས་ཁག་ཏུ་སྒིག་ལད་ཇི་སྲེད་

བྱུང་བ་རྣམས་གཙང་སྲེལ་དག་ཐྲེར་གནང་ངོས་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་

གངས་མང་བསྒྲུབས།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཀའི་མདུན་ན་འདོན་རྣམ་པས་གཙོས་གཞུང་སའི་འཕིན་ལས་ཀི་ཁ་ལོ་པ་

རྣམས་ལའང་བཀའི་གནང་བ་གསལ་པོ་རྒྱ་ཆྲེར་བསོས་ནས་ཉྲེར་མཁོ་ཇི་དགོས་

གཞུང་ས་མཆོག་ནས་འདོན་གཤོམ་དང་། གཞན་ཡང་དད་ལྡན་སྲེར་སྐ་མཆོག་

དམན་མང་པོ་ནས་པར་གི་ཞལ་འདྲེབས་དངུལ་དངོས་ཇི་སྲེད་ཅིག་བྱུང་བའང་བར་

མ་དོར་ཆུད་མ་ཟོས་པར་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐིམས་སུ་བསབས་ཏྲེ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་

ལྕགས་སྤྲེ་ལོ་ས་ཟླའི་གཟའ་ཚེས་འཕོད་སྦྱོར་དགྲེ་བར་པར་གི་ཡིག་འདི་དང་། རོས་

ཀི་རིག་བྲེད་པ་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ཉྲེ་བར་ལོངས་པ། དོ་དམ་པ། ཞུས་དག་པ་བཅས་བབས་

འོས་དང་ལྡན་པ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་འབྲེལ་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་འདབས་

རོལ་ཉིད་དུ་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་བའི་པར་ཡིག་འདི་རྒྱུས་

མཚོན་པར་གཞི་ཡོངས་རོགས་གསར་བསྐྲུན་གི་བ་བ་རླབས་པོ་ཆྲེ་འདིའི་དབུ་རོམ་

པར་མཛད་ཐོག འཕྲུལ་པར་གི་ཤིང་བང་རྣམས་བཞུགས་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་སོན་ཆད་

ཟུར་དུ་བཏབ་པ་མྲེད་པས་ད་ཆ་གང་ལ་གདབ་སམ་དུ་དགོངས་དཔད་ལ་ཞུགས་པ་

ན། དང་པོར་རྲེ་ལྟག་སོ་རྒྱབ་ཏུ་འོས་པར་དགོངས་ནས་ཞབས་འཆག་ས་སྐོར་ལན་

འགའ་ཞིག་མཛད་རྲེས་དྲེར་ཉི་རྒྱག་ཆུང་བ་དང་། ས་ཁད་མཐོ་བས་ཅུང་མི་འགབ་

པར་གཟིགས་ནས་སླར་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་ཆྲེན་པོའི་ལྷོ་བརྒྱུད་

ཀི་འདབས་ཞོལ་འབས་བུ་སྲེང་དུ་གཞི་འདིང་བར་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་ས་ཕོགས་

སོམས་པར་བརྡལ་སྐབས་གཞི་དྲེ་ནས་རྡོ་གཏྲེར་ཡང་ཟད་པ་མྲེད་པ་ཐོན་པས་ལས་

བྲེད་པའི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བར་གྱུར་ཅིང་།

དྲེ་ནས་ལས་གྲྭ་རྒྱུན་མཐུད་དྲེ་བརམས་པས་སོ་འཕོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཁང་ཀ་བ་བརྒྱད་ཅུ་བརྒལ་བའི་ས་ཁྱོན་ལ་ཁང་མིག་མང་པོ་དང་། དྲེའི་སྲེང་དུ་པར་

ཁང་དངོས་གཞི་ཀ་རིང་བརྒྱད་དང་། ཀ་ཐུང་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ཀི་ས། བམས་

ཁང་ཀ་རིང་བཞིའི་ཁྱོན་ཅན། དྲེའི་སྲེང་དུ་ཞལ་རས་ལྷ་ཁང་རབ་གསལ་ཁ་གིང་བཅོ་

ལྔ་ཡོད་པ། དཀོན་གཉྲེར་གི་སོད་ཁང་ལྲེ་ལག ནང་མ་ཁང་སོགས་སྐུ་འཁོར་ཁག་གི་

བཞུགས་ཡུལ་དང་། གསོལ་ཐབ། ༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་གཟིམས་ཆུང་ཀ་བཞི་

གདུང་བརྒྱད་ཞལ་ཁ་ཅན་སོགས་མཐོ་བརྲེགས་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་། 

(༢༤༢ ཉ་༢། ༣༨༡ འ་༡༡) གསྲེར་ཟངས་ཀི་གཉི་ར་དང་། རྒྱལ་མཚན། ཐུག་སོགས་

ཁང་བཟང་རྒྱན་བྲེད་ཀི་བཀོད་པ་དུ་མ་ཕོགས་ཕོགས་སུ་བཙུགས་པ་བཅས་ལྲེགས་

པར་མཐར་ཕིན་པ་གྲུབ་སྲེ་པར་ཁང་གངས་ཅན་ཕན་བདྲེའི་གཏྲེར་མཛོད་གིང་ཞྲེས་

པའི་མཚན་བང་ཡང་འགོད་པར་མཛད་དོ། །

དྲེ་ལྟར་པར་ཁང་དང་། བམས་ཁང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་སོན་མྲེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་ཡོངས་སུ་འབོངས་པ་ན། སྲིད་པ་མཐའ་དག་མྲེ་འབར་བའི་རླབས་ལྟར་གཟིགས་

པའི་ངྲེས་འབྱུང་ཐབས་ཤྲེས་ཀི་ཟིན་པའི་བསླབ་གསུམ་དང་། གསང་ཆྲེན་བ་ན་མྲེད་

པའི་སྨིན་གོལ་བདུད་རིའི་འབས་བུས་ཕྱུག་ཅིང་། བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཁུར་

འདྲེགས་པ་ལ་གཞན་དིང་མི་འཇོག་པའི་ལྷག་བསམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཁི་རིན་པོ་

ཆྲེ་ཏྲྲེ་ཧོར་བམས་པ་ཆོས་གགས་ཞལ་ས་ནས་ཀིས་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་རྒྱལ་

བའི་དབང་པོར་སྲིད་དུ་རིང་བའི་ལྷ་རས་དང་། མཎལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་གིས་སྣ་

དངས་ཏྲེ་རྲེན་བཞྲེངས་ཀི་ཆ་རྐྲེན་དུ་རིན་ཆྲེན་གཉིས་པ་སྲང་ཆྲེན་ཁི་ཕག་གཅིག་

ལྷག་ཙམ་སྤན་ལམ་དུ་བསར་ནས་གཞི་འདི་ལས་པར་ཁང་གི་རྲེན་གཙོར་རྒྱལ་བ་མི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕམ་མགོན་པོ་གསྲེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་སྣང་བརན་ཆྲེ་ཚད་གཅིག་དང་། གཡས་

སུ་དཔལ་མཉམ་མྲེད་ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་དང་། གཡོན་དུ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་

གཉིས་ཀི་སྐུ་བརན་རྲེ་བཅས་གསར་བཞྲེངས་ཀི་ཐུགས་ཁུར་འགན་བཞྲེས་ཅི་ནས་

ཡོང་བ་ཞྲེས་གསོལ་འདྲེབས་སན་སྐུལ་གནང་བར་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་

ཐུགས་དགྲེས་པའི་རབ་རྲེར་སོན་ཏྲེ་དྲེ་དོན་བསྒྲུབ་པར་ཞལ་གིས་ལྲེགས་པར་

འཆྲེས་ནས། དོ་དམ་སྲེར་སྐ་ཟུར་བསྐོས་ལ་ཞལ་ཏ་དཔིས་ཕིན་པར་སྩལ་བ་དང་

ཆབས་ཅིག་ནོར་གིང་དུ་བཟོ་གྲྭ་འཕར་མ་འཕལ་དུ་བཙུགས་ནས་བམས་པའི་སྣང་

བརན་བཟང་པོའི་བཞུགས་སངས་ཅན་བཟོ་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གསྲེར་

ཟངས་ལས་བསྒྲུབས་པ་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕ་ཚོམ་དུ་མས་ཕྱུག་པ་པད་སྦྲགས་ཀི་དཔངས་

སུ་རྒྱལ་ཐོག་དོ་ཙམ་ཡོད་པ་ཁི་རྒྱབ་ངོ་མཚར་བ་དང་བཅས་པ་དང་། གཡས་གཡོན་

དུ་རྒྱུ་དྲེ་མཚུངས་ཀི་དིའ་པཾ་ཀཿར་དང་། རྲེ་ཙོང་ཁ་པ་གཉིས་ཀི་འད་བརན་ཁི་སྦྲགས་

ཀི་སྲིད་དུ་འདོམ་ཕྲེད་དོ་རྲེ་ཡོད་པ་བཅས་རིང་མིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་དྲེ་རྲེན་

སོ་སོར་རིང་བསྲྲེལ་རྣམ་བཞི་དང་། དམ་པ་མང་པོའི་གདུང་རུས། དབུ་ལོ། ཕག་ཚྭ། 

ན་བཟའ་སོགས་སྲིད་ན་རྲེད་པར་བཀའ་བའི་གཟུངས་གཞུག་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་

རྒྱུད་སྲེ་དང་མཐུན་པར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་དང་། ཡོན་གི་བདག་པོ་ཁི་

རིན་པོ་ཆྲེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཕག་བསར་ནས་འབུལ་བ་གནང་སྲེ་ལུས་ཅན་བསོད་

ནམས་ཀི་ཞིང་མཆོག་བ་ན་མྲེད་པར་བསྐྲུན་པར་མཛད་དོ། །

གཞན་ཡང་དི་གཙང་ཁང་དྲེའི་རྲེན་དུ་སར་ནས་བཞྲེངས་པ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་

ན་བཟའི་རས་བསྲེ་ལས་གྲུབ་པའི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བརན་མི་ཚད་ཆྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཕོགས་ཙམ་གསུམ་དང་། ལྷ་ཁང་གཞན་ཅི་རིགས་ནས་ཕྲེབས་པ། སྨན་འདམ་ལས་

གྲུབ་པའི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ། མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ། ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་

གསུམ་བཅས་ཀི་སྐུ་བརན་ཁྲུ་གང་རྲེ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གོས་དར་བཟང་པོ་འབའ་

ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ན་བཟའ་སོ་མ་ཆ་ཚང་རྲེ་དང་། མདུན་བསྒིགས་མཆོད་པའི་

སྲེགས་བུ་བང་རིམ་ཅན་སོགས་གཞུང་དང་། སྲེར་སྐ་དུ་མས་སྦྱར་བའི་མཆོད་པའི་

ཡོལ་གོ་ཆྲེ་ཆུང་མང་པོ། ཀ་འཕན་ཕྲེ་ཕུར་སོགས་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས། གྲུ་འཛིན་

ཞིང་བཀོད་ལ་སོགས་པ་བིས་ལྲེགས་ཀི་སྐུ་ཐང་དུ་མ་བཅས་ལྷ་ཁང་གི་རྒྱན་དམ་

པར་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་ལ་མཆོད་ཡོན་གཉིས་གདན་གཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བ་སྨིན་རྒྱས་སུ་སྩལ། 

བམས་མགོན་གི་སྐུ་བཞྲེངས་པའི་ཐོག་མར་བཟོ་རིགས་པ་དག་གིས་ཞལ་དབིབས་

ཀི་རྣམ་པ་ལན་འགའ་ཞིག་བཅོས་ཏྲེ་ཡང་ཡང་སྤན་ཞུར་བསར་བའི་མཐར་ཁི་ཆྲེན་

བམས་པ་ཆོས་གགས་ཀི་ཞལ་དབིབས་དང་འད་བ་རང་ཤུགས་ཀིས་བྱུང་བ་ན། དྲེ་

ནི་འདི་ཁོ་ནས་ཆོག་གོ་ཞྲེས་ཐུགས་མགུ་བའི་ཚུལ་གིས་དྲེ་གར་ཆ་འཇོག་གནང་བ་

དང་། སྐུའི་དུམ་བུའི་ཆ་རྣམས་ནོར་གིང་ནས་པར་ཁང་དུ་གདན་འདྲེན་པའི་ཚེ་ལས་

བྲེད་པའི་མི་རིགས་ལ་ཕག་ཐོགས་པ་མི་སྲིད་ཀང་། ད་ལམ་རྲེན་འབྲེལ་གི་གནད་

ཅིག་ཡོད་པས་སྲེ་ར་ལྷོ་པ་ཁམས་ཚན་གི་གསར་ཁལ་གོ་ཐང་རྣམས་ཡོང་དགོས་

ཞྲེས་བཀའི་སྣང་བ་ཆྲེད་དུ་ཕྲེབས་པ་བཞིན། སྲེར་ལྷོའི་དགྲེ་འདུན་གི་ཁོངས་ནས་

ནད་པ་དང་། རྒན་བིས་འགའ་ཞིག་ལུས་ཀིས་མ་ཕྲེར་བས་ཕིར་བཞག་པ་མ་

གཏོགས། ཕལ་མོ་ཆྲེ་རྣམས་ངུར་སྨིག་གི་ཆས་གོས་བཟང་པོ་བགོས་ནས་ནོར་གིང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཕིན་ཏྲེ་སྐུའི་ཆ་ཤས་རྣམས་འབས་བུ་སྲེང་དུ་འདྲེན་པའི་ཁུར་

དང་དུ་བངས་པས་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོ་དགྲེས་ཚུལ་རད་དུ་བྱུང་བ་

བཞྲེས་ཏྲེ་མཇུག་ཏུ་གྲྭ་རིགས་ཚང་མར་ཇ་ཐུག་གི་སོན་མོ་དང་། མཇལ་ཁ་ཕག་

དབང་། དངུལ་དང་། ས་དར་གི་ལྲེགས་སྐྲེས་བཟང་པོ་བཅས་སྩལ་བར་གགས་པ་

དང་།

དུས་ཕིས་ཤིག་གི་སྐབས་སུ་ཁི་ཆྲེན་དྲེ་ཉིད་ནས་ཕན་ཕུར་ལྕོག་སྤྲུལ་མིང་པ་

ཆྲེད་དུ་འབོད་པར་མཛད་དྲེ་གཟིམས་ཤག་ཏུ་བཅར་བ་ན། དོན་གལ་ཆྲེན་པོ་གཞན་

ཞིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་འགོ་སམ་ཡང་། དྲེ་འད་དམིགས་སུ་མྲེད་པར་ངོས་རང་སྐྲེ་སྲིད་

ཕི་མར་སྲེར་བྲེས་མཁས་སན་གྲྭ་ཚང་གི་སྒིག་སོར་ཞུགས་ནས་འཕགས་བོད་ཀི་

རིགས་གཞུང་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཐོས་བསམ་གི་བག་

ཆགས་ཅི་ནུས་ཤིག་འཇོག་རྒྱུ་བྱུང་ན་སམ་པའི་རྲེ་འདུན་རག་ཏུ་ཡོད་པས། དྲེ་ལྟར་

ཡོང་བའི་ཐུགས་སྨོན་སྐབས་འཇུག་གནང་དགོས་ཞྲེས་གསུངས་བྱུང་བས། ཕན་གི་

བསམ་པར། དྲེ་ལྟ་བུའི་སྨོན་གནས་འདི་ནི་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་གང་གི་བཞྲེད་པ་ཙམ་

ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་གི། ངོས་ཀི་མཚམས་སྦྱོར་གི་མཐུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། འོན་ཀང་ད་རྲེས་ཐུགས་དང་བསྟུན་པ་གལ་ཆྲེའོ་སམ་ནས་དྲེ་ལྟར་ཅི་ནས་ཞུ་

ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་ཞུས་པ་བཅས་འདི་སྐོར་གི་མཛད་པ་རྣམས་ལ་འཕལ་ཡུན་གི་

དགོས་པ་དང་དགོངས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པར་སྲེམས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་གྲེགས་བམ་བོད་གངས་ཅན་གི་སྐད་དུ་འགྱུར་

རོ་འཚལ་གི་འཕྲུལ་པར་གསར་བརྐའིུ་བ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཇི་སྐད་དུ། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མདོ་སྡུད་པ་ལས། རིན་ཆྲེན་ཆོས་ཀང་དཀོན་ལ་རག་ཏུ་འཚེ་བ་མང་། །ཞྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དཀར་ཕོགས་ཀི་དགྲེ་མཚན་འཕྲེལ་བ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་

ནག་ཕོགས་ཡིད་སྲུབས་ཀི་འཚུབ་ལྷོང་བདོ་བ་རང་གཤིས་ལ་བརྲེན། ལས་བྲེད་ཆྲེ་

ཕ་ཇི་སྲེད་ཅིག་ལ་འགལ་རྐྲེན་གི་འཚེ་བ་ཅི་རིགས་བྱུང་རུང་། མ་བརམས་པ་ནི་

མཆོག་ཡིན་གི། །བརམས་ནས་ལྡོག་པར་མི་བའོ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སྒིད་ལུག་དང་། སོ་

ཤི་བས་བར་མ་དོར་འཕོ་བཅད་ནས་མ་བཞག་པར་ལོང་བ་ཤིག་འགོས་ཀི་ཚུལ་དུ་

རྒྱུན་བསྲིངས་ནས་བསྐངས་པས། ཡོངས་སུ་སྐོ་མྲེད་བརོན་འགྲུས་ཆྲེ་ལྡན་ན། །མི་

ཐོབ་མི་འགྲུབ་རྣམ་པ་གང་ཡང་མྲེད། །ཅྲེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀི་བིན་གི་རླབས་ཆྲེན་པོའི་མཐུ་དང་། རྣམ་འདྲེན་ཕག་ན་པདོ་ངུར་སྨིག་

གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་པ་གང་གི་ཐུགས་བསྐྲེད་འཇུག་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ཞིང་། གཏོང་བ་ལ་

མཆོག་ཏུ་མ་ཞུམ་པའི་མཐུ་དང་། ལས་བྲེད་ས་བར་ཕི་གསུམ་གི་ཐབས་ལ་མཁས་

པའི་སྤོད་པ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོས་ལས་ལ་གཞྲེན་བསྐུལ་གི་མངོན་

སྦྱོར་དང་བཅས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་

ལོ་བཅུ་ཕག་ཕྲེད་གཉིས་ཙམ་གི་ཁོངས་སུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདྲེའི་ར་ལག་དམ་པ་བསོད་ནམས་ཀི་བགོ་སྐལ་མཚུངས་

པ་མྲེད་པར་བདྲེ་བག་ཉིད་དུ་གྲུབ་བོ། །

དྲེ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆྲེ་གྲེགས་མྲེད་དུ་འགྲུབ་པའི་གྲེགས་

སྲེལ་གི་རིམ་པ་ཆྲེས་མང་བར་བསྒྲུབས་པ་དང་། གསུང་པར་རིན་པོ་ཆྲེ་པར་ཡིག་

དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་སོང་དང་། བཟོ་བོ་རྣམས་ལ་བསྲེན་བཀུར་དང་། ཡོན་གིས་ཇི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྟར་མགུ་བར་བས་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་དག་ནི་འདིར་ཡི་གྲེའི་ལམ་དུ་

འདྲེན་པར་ངལ་བས་བཏང་སོམས་སུ་བས་ཤིང་། ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་ཙམ་ཤྲེས་

པར་འདོད་ན་༧གོང་ས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ནས་བཟུང་དམ་པ་མང་པོའི་གསུང་ངག་

གཅིག་ཏུ་བསྲེབས་པའི་དཀར་ཆག་ལྲེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྡྲེ་མིག་ཅྲེས་བ་བ་ཟུར་

དུ་མཆིས་པ་ལས་ཤྲེས་པར་བའོ། །

༧རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་གསུང་པར་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་

འདིས་མཚོན་ཏྲེ་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགྲེ་ཚོགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཅི་མཆིས་

པའང་འདི་སྣང་རང་དོན་ཉྲེ་ཚེའི་བསམ་སྦྱོར་མཐུ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པར། 

ཕན་བདྲེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་རིན་པོ་ཆྲེ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་འདི་ཉིད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པ། དྲེ་འཛིན་གི་སྐྲེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་མཛད་པའི་ཐ་མ་མི་སོན་པར་ཞབས་པད་རྡོ་

རྲེའི་རང་བཞིན་དུ་བརན་པ། ཡོན་གི་བདག་པོས་གཙོས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་

བདྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་སྣང་བ་ལ་རག་ཏུ་སྤོད་པ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མར་གྱུར་པའི་

སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གསུམ་གིས་གདུངས་པ། འཁོར་བར་ཟོ་ཆུན་གི་ཁྱུད་མོ་

ལྟར་འཁོར་ཞིང་། རང་བཞིན་གི་བདྲེ་བས་ཕོངས་པ་འདི་རྣམས་བ་ན་མྲེད་པ་རོགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་གོ་འཕང་ལ་དཀྲི་ཞིང་། སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐྲེམ་པར་

གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་རྲེན་གསུམ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུའང་དྲེ་སྐད་བསོ་སྨོན་གི་མཚམས་སྦྱོར་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཛད་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །

གསུང་པར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པ་འདི་ལ་ཕན་ཡོན་ཅི་ལྟ་བུ་མཆིས་སམ་ན། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྡུད་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་ལས། ལ་ལས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྲེ་སྲེད་ཞིང་རྣམས་ན། སྲེམས་ཅན་

ཇི་སྲེད་འཁོད་ཀུན་དག་བཅོམ་ཉིད་བཏུལ་བས། །གང་གིས་ཤྲེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་

འདི་ཡིག་བིས་ཏྲེ། །སྲེམས་ཅན་མཆོག་ལ་གྲེགས་བིན་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་

འཕགས། །ཞྲེས་དང་། གཞན་ཡང་། གང་རྣམས་མདོ་འདི་ཕི་དུས་ན། །ཡི་གྲེ་འདི་

འཆད་ཉན་པ་ནི། །མི་ཡི་སྲིད་པ་ངྲེས་བཏང་སྲེ། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་བ་བ་

བྲེད། །ཅྲེས་དང་། མ་སྐྲེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀི་བུའམ་

རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་གིས་སོང་ཆྲེན་པོའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་རིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་བདུན་

གིས་བཀང་སྲེ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ཀི་དགྲེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་ཅིང་

ལས་གཞན་མི་བྲེད་པར་ཉིན་ལམ་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་འབུལ་བ་བས། གང་

གིས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྲེས་དགའི་ལྲེའུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྲེད་པ། འགོད་པ་

ཐམས་ཅད་སྲེལ་བར་བྲེད་པ། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་བྲེད་

པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་སོན་པའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་འཛིན་ཏམ། 

ལྲེན་ནམ། ཀོག་གམ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྲེད་དམ། འཆད་དམ། ཉན་ཏམ། མོས་པར་

བྲེད་དམ། ཆུང་ངུ་ན་དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་གྲེགས་

བམ་ལ་བིས་ཏྲེ་འཆང་ན་འདི་ནི་དྲེ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་བསོད་ནམས་མང་དུ་འཕྲེལ་

བའོ། །ཞྲེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲེགས་བམ་བིས་པ་ཙམ་ལའང་ཕན་ཡོན་དྲེ་ལྟ་བུ་

དང་ལྡན་པར་གསུངས་ན། ཆོས་སྦྱིན་འཛད་པ་མྲེད་པར་སྤོ་བའི་པར་དུ་བསྒྲུབས་པ་

ནི་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་པས། མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རོག་པར་གིས་ཤིག་དང་། རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཡོན་ལ་དང་བའི་

བསམ་པ་བ་ན་མྲེད་པ་འཆར་བས་རང་ཉིད་ཀང་གྲེགས་བམ་སྒྲུབ་པའི་བོ་གོས་

བཟང་པོ་སྐྲེ་བ་དང་། གཞན་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་བར་འགྱུར་བའི་དགོས་

པ་བ་ལྷག་དང་ལྡན་པའོ། །

བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་གི་དི་གཙང་ཁང་དུ་ཕིས་གཞུང་གནས་ནས་གསར་

བཞྲེངས་རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་

གཉིས་ཀི་འད་སྐུ་གསྲེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པ་ཆྲེ་ལྲེགས་བོན་གཙང་གཉིས་དང་། ཁི་

ཟུར་བམས་པ་ཆོས་གགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཉིད་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཀིས་ལྷག་པའི་

བཅུ་ཕག་བརྒྱད་ཀི་མཐར་སོན་པ་ན་བུད་ཤིང་ཟད་པའི་མར་མྲེ་བཞིན་ཞི་དབིངས་

སུ་མནལ་བའི་དགོངས་རོགས་སུ་གསར་བསྐྲུན་དངུལ་སོང་རིན་པོ་ཆྲེ་རྒྱན་བཀོད་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་། མཚན་དཔྲེའི་སྣང་བརན་དངོས་དང་མི་གཉིས་

པའི་འད་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་བིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཀང་སྐྲེ་རྒུའི་ལྲེགས་

བས་ཀི་ཞིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡོད་དོ། །འདི་སྐབས་དད་ལྡན་བུ་ཚེ་རིང་

ནས་༧གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆྲེན་པོ་གངས་ཅན་བསོད་ནམས་ཀི་མགོན་དུ་

འབོན་པའི་རྲེན་འབྱུང་དུ་རས་སྲེར་སྲེང་སངས་རྒྱས་སོང་སྐུ་སྣག་པར་བོན་གཙང་

ཞིག་གིས་མཐོང་སྐོར་རང་འགིགས་སུ་བརྒྱན་ཏོ། །

བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་འདི་ལ་སོགས་པ་གནས་རྲེན་གསར་རིང་འགའ་ཞིག་

འཇིག་རྲེན་ན་གསར་དུ་འགྲུབ་ཚུལ་བཀའ་གཏྲེར་ཁུངས་དག་ཏུ་ལུང་ཟིན་གི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་པ་སྣང་སྲེ། བ་མ་དགོངས་འདུས་ཀི་ལུང་བསན་ལས། ལྷ་ས་དམར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པོ་རིའི་ཞོལ་དུ་མཆོད་རྲེན་ཅན་གི་ལྷ་ཁང་ཆགས་པ་དང་། ལྕགས་པོ་རིའི་རྒྱབ་ཏུ་

རོང་རིག་པ་དང་། འབི་ཁུང་ཞྭ་ལྷ་ཁང་དུ་དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་ཆགས་པ་དང་། ཞྲེས་

སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་དང་ཀུན་ནས་རྲེ་མཐུན་ཏོ། །

ལྷ་ཞོལ་གི་ས་འགག་རྣམས་སུ་རྣམ་ཀུན་མྲེལ་ཚེ་སྲུང་སོམ་བྲེད་མི་པུ་ལི་སི་

བདྲེ་འཇགས་ཉྲེན་རོག་པ།གསར་འཛུགས་བསྐངས་པ་རྣམས་ལ་ཕི་རྒྱའི་ལས་

ལུགས་སློབ་སྐུལ་བྲེད་པོ་ཟུར་བསྐོས་དང་འབྲེལ་དབིན་ཇིའི་དམག་རྲེད་ཀི་རིམ་པ་

བསླབ་སྦྱང་བགིད་དུ་སྩལ་ནས་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་མཚམས་སྤན་གིང་ཕོ་བང་གི་

ལྷོ་ཕོགས་སིངས་ཆའི་སྲེང་སོན་འཁོར་རྣམས་དང་། གཞུང་སའི་འཕིན་ལས་ཀི་ཁ་ལོ་

པ་རྣམས་ཀ་ཤིའི་གུར་ཁང་རྣམ་པར་བཀྲ་བར་བཞུགས་ཏྲེ་ས་སྲུང་དཔུང་དམག་

རྣམས་ལ་དག་ཐབས་འཕོང་སྐྲེན་གི་རལ་སྣ་རིམ་པ་ཅི་མཆིས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་རྲེད་

རྒྱུགས་དག་པར་བཞྲེས་ནས་འགོ་དམངས་སོ་སོར་གོ་བབས་དང་འཚམས་པའི་བ་

དགའ་གནང་སྦྱིན་ཚིམ་པར་སྩལ།

(༢༤༦ ཉ་༦། ༣༨༨ འ་༡༠) བར་ལམ་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གི་ནང་དུ་སྤི་སྲེར་

བྲེ་བག་མྲེད་པར་རི་ཤིང་མྲེ་ཏོག་འདྲེབས་སྲེལ་དང་། ར་དྲེལ་འབི་མཛོ་ཉར་བ། ཁྱི་

དང་བི་ལ་བསྲེན་བསྐིལ། གཙང་སྦྲ་འཛིན་སྤས་ཆུང་བ་སོགས་སྒིག་ལད་ངན་ཤས་

ཇྲེ་འཕྲེལ་གིས་ལྷ་སྲུང་ལ་ཕོག་ཐུག་ཆྲེ་ཞིང་། མིག་ལྟོས་མཛེས་ལམ་མི་ཆགས་པར་

བརྲེན། སོ་སོའི་ཆོས་ཁིམས་ཀི་བྲེད་པོ་ནང་ཆབ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཀའ་

འགུགས་དང་འབྲེལ་ཕིན་ཆད་དྲེ་རིགས་ལག་ལྲེན་ཐོན་གྲེང་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་

བའི་མིག་ལྟ་སྲུང་སོམ་ཚུལ་བཞིན་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སྒྱུར་ཚ་ནན་ཆྲེ་བ་སྩལ་ཐོག 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དྲེ་རྲེས་སྐུ་བཅར་མཁན་མགོན་ཆྲེ་བ་བསན་པ་དར་རྒྱས་སྐོར་གཡྲེང་དུ་ཡང་ཡང་

མངགས་གཏོང་མཛད་པ་སོགས་དམ་བསྒག་དོ་དམ་ཅི་ཆྲེ་བསྐངས་པས་གདན་ས་

རང་གི་གིང་སོད་སྨད་ཀུན་ཏུ་ཁྱི་བྲུན་སང་ལྕི་སོགས་ཀིས་འབགས་བཙོག་མྲེད་པས་

དངོས་གཙང་ཞིང་། ཕྱུགས་སྐོང་ཟང་ཟིང་གི་གཡྲེང་བ་མྲེད་པས་ཐོས་བསམ་དང་། 

ཐུགས་དམ་དགྲེ་སྦྱོར་འཕྲེལ་བ་སོགས་སྤི་སོས་ཡོངས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྨན་པ་བྱུང་ཞིང་། 

འགའ་ཞིག་ནི་རང་འདོད་ལྟར་བར་མ་བཏུབ་པས་གདུང་བའི་གནས་སྐབས་ཐོབ་

པའང་བྱུང་ཚོད་སྣང་།

(༢༤༦ བ་༦། ༣༨༩ ཐ་༡༠) ཟླ་བ་གསུམ་པ་ཉིས་བརྲེགས་ཀི་ཕི་མའི་ནང་བཀྲས་

ལྷུན་ཛ་སག་བ་མ་དཔལ་ལྡན་སྲེངྒྲེ་ནད་འདས་ཚབ། ཀུན་གཟིགས་མཆོག་དང་། 

དཔོན་སློབ་དགྲེ་འདུན། ཞབས་འབིང་སྲེར་སྐ་བཅས་སྤི་མགིན་ནས་ཛ་སག་བ་མ་ས་

ཕི་ཚང་མ་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་ནས་བསྐོ་རོང་ཡོད་པ་ཞུས་དོན་སྐུ་བཅར་མཁན་ཆྲེ་

བོ་བཟང་བསན་འཛིན་ལ་བསྐོ་བཞག་དང་འབྲེལ་ལྷ་མིའི་མཆོད་ཕོགས་བསྡུ་གཏོང་

དང་། གཙང་རོང་ཁག་དང་བཀྲས་བའི་དབར་ར་ཁལ་རྒྱུགས་གཏོང་སྐོར། གཞུང་

སྩལ་ཁ་མ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པའི་དགོངས་དོན་འགལ་མྲེད་མཇུག་གནོན་སོགས་

བྲེད་སོ་མཐའ་དག་རུ་ང་དོ་ནན་དང་། ལྷག་པར་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་འབབ་ལོ་ལོ་

འབུལ་དུས་སོ་སོར་ཆད་མྲེད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀི་བཀའ་བསྒྱུར་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༢༤༧ ཉ་༤། ༣༨༩ འ་༤) ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་གདན་ས་གསུམ་གིས་གཙོས་

དགོན་ཁག་མང་པོར་སྤན་བསལ་མང་སྐོལ་གི་བསྲེན་བཀུར་དང་། དངོས་སྣ་དུ་མའི་

སོང་ཐག་བསབས་ཤིང་། ལྷ་ཁང་ཆྲེ་ཆུང་ཚང་མར་དཀར་མྲེ་སན་ཤལ་འགྲེམས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འབུལ་སོགས་རྣམ་དཀར་དགྲེ་བའི་རྒྱུན་བཟང་མཐའ་ལས་འདས་པ་སྲེལ་བར་

མཛད། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་འཁོར་དང་། བང་གཏྲེར་དག་ལྷའི་གསོལ་

མཆོད། དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་དབུ་སོགས་ཀང་ཆག་མྲེད་ཁིགས་ཆགས་

སུ་བསྐངས། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་བཅུ་དགུ་ལ་རབ་བྱུང་དང་། བཞི་བཅུ་ཞྲེ་ལྔ་

ལ་བསྲེན་རོགས། ཚེས་ཉྲེར་གཅིག་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་ཉྲེར་གཅིག་ལ་དགྲེ་སློང་གི་བསླབ་

གཞི་སྩལ་ཏྲེ་ཚངས་སྤོད་ཀི་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་བསྐྲུན།

(༢༤༧ བ་༢། ༣༩༠ ཐ་༩) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་ཆྲེན་དང་། སྤོ་

ཆུང་གི་དགྲེས་སོན་སོགས་གནའ་སྲོལ་བཞིན་དང་། འབས་ལོངས་སྤི་ཁྱབ་བི་ལི་ས་

ཧྲེབ་ (༢༤༧ བ་༣། ༣༩༠ འ་༡༡) སྐུ་སྲུང་དམག་སར་དུ་འབོར་མཇལ་བཅས་སྩལ།

(༢༤༠ བ་༦། ༣༩༠ འ་༢) ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་

དགུ་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཐམ་པར་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསླབ་

སོམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཕོག་སྲེ་མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་ཐྲེབས་པར་མཛད།

(༢༤༨ ཉ་༣། ༣༩༡ ཐ་༧) བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་འཚོ་འཛིན་སྲིད་

བོན་ཞོལ་ཁང་པ་དགུང་ན་མཐོ་གཤིས། གཞུང་དོན་གོམས་འདིས་ཆྲེ་ཁྱད་དང་། ཕི་

ནང་གང་ཅིར་ཐུགས་བོ་འཁྲེལ་རྲེས་ཡབ་གཞིས་གུང་ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་ལ་

ལས་རོགས་བསྐོ་བཞག་གནང་ཐོག ལྷན་རྒྱས་སུ་འཕལ་དུ་བཅར་ཏྲེ་གནམ་བསྐོས་

གཞུང་སའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་བ་ནས་བར་འཕྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལྷུར་ལྲེན་རྒྱུན་

འཁྱོངས་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཀི་བཀའ་བསྒྱུར་འཐུས་ནན་སྩལ།

(༢༤༨ བ་༢། ༣༩༡ འ་༣) མདོ་སྨད་ཨ་ལཀའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་སྲེ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁོང་པ་ངོ་འཁོར་དང་། རྣམ་གྲྭ་སོགས་སྣོད་ལྡན་གི་སློབ་མ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒལ་བར་ཚེ་

དབང་གི་བིན་རླབས་ཟབ་མོ་སྩལ་ཏྲེ་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛད། 

དོ་ལོ་ནོར་ཤོག་སོག་པོ་བ་མ་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕྲེལ་ཅན་དང་། སོད་ཁུལ་མཐའ་

འདུལ་ཡང་འདུལ་གི་གནས་ཁག་ལ་ཞབས་སྒྲུབ་ཏུ་ཐོན་མི་རྒྱུད་སོད་དགྲེ་བཤྲེས་

ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་གྲྭ་བཅུ་བཞི་ལ་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་། སྲེར་བྲེས་ཏྲྲེ་

ཧོར་བག་འགོ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ལ་བ་ཆུ་འགོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་རང་དགོན་དུ་ཐོན་ཕག་

གནང་། ལ་བ་མགར་ཐར་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་བཏགས་གཏོང་སོའི་སར་སྐུ་ཚབ་རྲེ་མགོན་

ཐུབ་བསན་ཤཱཀའི་གདོང་ལྲེགས་ཇ་དངུལ་དམ་དང་། བཞྲེས་སྤོ་ལགས་མདུད་ཀང་

སྩལ། དགུ་པ་ལྷ་བབས་དང་བསྟུན་བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ལ་རབ་བྱུང་དང་། 

བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་ཚངས་སྤོད་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་བཀོད། གཟིམས་ཆུང་ཁག་གི་འཛུགས་གཏོར་གསར་བརྲེས་དང་འབྲེལ་བའི་

གཟབ་གསོལ་དང་། དབང་ཁང་ཤོད་ཀི་གཡང་སོམ་གི་གསུང་ཆོག་ཀང་གནད་སྨིན་

མཛད། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ (༢༤༩ ཉ་༤། ༣༩༢ འ་༤) གཞུང་པ་ལྷ་བཙུན་སྤྲུལ་སྐུ་

སོག་ཡུལ་ནས་ཕིར་འཁོར་ལ་འབོར་ཕག རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་དང་། རྲེ་བཞིའི་བ་གྲྭ་

ཚོགས་ཡོངས་ལ་དགུན་མཇལ་དང་། ལྔ་མཆོད་ཆྲེན་མོའི་མཛད་ཆྲེན་ཡང་ཉམས་

མྲེད་དུ་བསྐངས།

(༢༤༩ བ་༢། ༣༩༣ ཐ་༨) ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲེན་བད་རྣམས་རུལ་སུངས་སྐོན་ཚབས་ཆྲེ་གཤིས་གཞུང་

གནས་སུ་བཀའ་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་ཉམས་གསོའི་ལས་གྲྭ་གསར་དུ་བཙུགས་ཏྲེ་ཡང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡང་ཞབས་བཅགས་ཐུགས་ཞིབ་དང་། ཞལ་ཏ་བཀའ་བཀོད་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་།

༧༦༽ཤིང་གང་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་བསྐངས། འབས་བོ་གིང་གཙུག་ལག་

ཁང་ཉམས་གསོ་གྲུབ་པར་ལྷག་གནས་གནང་བར་གདན་གསོལ་བཞིན་ཕྲེབས། 

སྲི་ཞུའི་ལས་བྲེད་ཀི་ཀུན་སྤོད་བཟང་ཞན་ལ་གཞིགས་གནས་རིམ་སར་གཅོག 

པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་རྒྱ་ཕོགས་སུ་ཕྲེབས་པས་དགོན་གཞིས་འཛིན་སྐོང་བྲེད་

མི་ཆྲེད་གཏོང་། མདོ་སྨད་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་བཀའ་ལན་

ཚིགས་བཅད་ཅིག་སྩལ། སྲེར་བྲེས་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་ཉམས་གསོ་གྲུབ་པས་

གདན་གསོལ་བཞིན་ཕགས་ཕྲེབས་ཀིས་བིན་འབྲེབས་སོགས་རྲེས་འཛིན་ཟབ། 

(༢༥༠ ཉ་༢། ༣༩༤ ཐ་༥) དགུང་གངས་ལྔ་བཅུར་ཕྲེབས་པ་ཤིང་གང་གནམ་ལོ་

གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་རིམ་པར་མ་གཅིག་འདོད་ཁམས་དབང་མོའི་ཐུགས་དམ་

ཡོངས་སུ་སྐོང་བྲེད་གཏོར་སྐོང་ཚོགས་འཁོར་མངའ་གསོལ་བཅས་གཟབ་རྒྱས་

དང་། དགྲེས་སོན་ས་ཕི་སོགས་དགུང་གསར་གི་མཛད་སོ་རྣམས་སར་ལས་མི་ཞན་

པ་བསྐངས་ཤིང་། ཕན་སྤྲུལ་མིང་པ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོར་གྲྭ་སྐོར་དམ་བཅའ་འཇོག་

རྒྱུའི་དགའ་སོན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཆོས་སྲེ་གསུམ་གི་དགྲེ་འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས་

ལ་མང་འགྲེད་ཀི་སྲི་ཞུ་སོང་མིན་ཙམ་སྤོ་རྒྱུའི་ལྲེགས་བས་ཀི་མགོན་དུ་གསོལ་བ་

ལན་གསུམ་བཏབ་པ་ལྟར་ཚེས་དགུ་ཉིན་ཆིབས་རགས་རྒྱས་པའི་སོ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ཨྲེ་ཝཾ་དུ་གསོལ་སོན་དང་། སྐྲེ་བོ་མཆོག་དམན་གཞལ་དུ་མྲེད་

པར་མཇལ་ཕག་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བ་ན་མྲེད་པ་སྩལ། ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཉིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དགུང་ཚིགས་ཀི་ཚོགས་དུང་བཏང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རག་པ་གསུམ་གིས་

མངོན་པར་མཛེས་པའི་ཚོགས་དབུས་བཞུགས་ཁི་ཆྲེན་མོར་ཞབས་སོར་བཀོད་

ནས་སྐབས་འགོའི་དབུ་བསྐུལ་སོགས་གྲུབ་རྲེས། ཁོ་བོ་ཅག་ནས་གསང་གསུམ་གི་

མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རགས་རིམ་ལས་བརམས་ཏྲེ་གང་ཤྲེས་ཀི་མཎལ་

བཤད་པའི་གསོལ་འདྲེབས་སོན་དུ་འགོ་བས་སྐྲེ་ཕྲེང་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་གང་གིས་

སྤན་གི་འབས་བུ་ལྟར་བསྐངས་པའི་བཀའ་དིན་གི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཙམ་བསབ་ཕིར་

དངོས་འབོར་གི་འབུལ་སྤིན་ཅུང་ཟད་ཅིག་སྤན་ལམ་དུ་བསར་བར་དཀོན་མཆོག་

རིན་པོ་ཆྲེར་གསོལ་བ་བཏབ་སྲེ་ཡུན་དུ་འཚོ་བའི་འདུན་པ་བྲེད་ཅྲེས་ཞལ་བཞྲེས་

དབུགས་དབྱུང་བཟང་པོ་དང་། ཐུགས་རྲེའི་ཆུ་འཛིན་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ཀོང་ནས་

དང་སྲོང་བདྲེན་ཚིག་གི་དབར་རྔ་དལ་གིས་རྒོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བསན་འགོ་ཕན་

བདྲེའི་དགྲེ་མཚན་སྲིད་མཐར་སྲེལ་བའི་ངོ་མཚར་ཅི་དགར་སྩལ། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་

གསོ་སྦྱོང་། གསུང་ཆོས། སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས། དཔལ་གསོལ། མཆོད་

གཟིགས་བཅས་༧རྒྱལ་དབང་གོང་རིམ་གི་ཕག་བཞྲེས་རྣམ་ཐར་ལྟར་བསྐངས་ནས་

ཡབ་རྲེ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རིང་ལུགས་སྲིད་མཐར་བསྲིང་བའི་སྨན་ཡོན་མཆོག་ཏུ་

ལྕི་བར་མཛད།

(༢༥༠ བ་༤། ༣༩༥ ཐ་༦) ཉིན་བཅུའི་རིང་ལྷ་ས་དང་། ནོར་གིང་ཅི་རིགས་སུ་

གདན་ས་གསུམ་དང་། ཕོགས་ཀི་གཞིས་དགོན་རིས་མྲེད་དུ་མའི་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་བཅུ་

ང་ལྔ་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། ལྔ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་བཞི་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་

ཏྲེ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་དགའ་སོན་ལ་ཡང་དག་པར་བཀྲི་བར་མཛད། སྨོན་མཇུག་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཏོར་ཟོར་གི་ལས་རིམ་སོགས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གྲུབ་རྲེས་ར་ཆྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་ཉྲེ་

སྐོར་དང་བཅས་པར་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས་ཀིས་གྲུ་འཛིན་གཞལ་མྲེད་ཁང་

དང་། དྲེ་ནས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༥༡ ཉ་༥། ༣༩༦ ཐ་༡) འབས་སྤུངས་བོ་གསལ་གིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་

ཤོད་ལྡྲེབས་རིས་དང་བཅས་པ་ཉམས་གསོ་ལྲེགས་པར་ཟིན་རྲེས། སློབ་དཔོན་ལས་

སྣྲེ་ཐུན་མོང་ནས་རབ་གནས་སུ་སྤན་འདྲེན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ཞལ་གིས་

བཞྲེས་ཏྲེ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་འབས་སྤུངས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་

དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་སོར་མངོན་པར་བཀོད་ཅིང་། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་ཕོ་

བང་ནས་བོ་གིང་ཆོས་རའི་ནང་སློབ་དཔོན་དང་། བ་སྤྲུལ་ཁག ལས་སྣྲེ། ཁམས་ཚན་

ཉྲེར་གསུམ་གི་དགྲེ་རྒན་བཅས་ནས་སོས་སྣྲེ་དང་འབྲེལ་བར་འཚམས་ཞུ་དང་། དྲེ་

ནས་གྲྭ་ཁང་སྲེང་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་སྤན་དངས་ཏྲེ་གསོལ་ཇ། བཞྲེས་འབས། (༢༥༡ བ་

༢། ༣༩༦ འ་༡༢)དྲེ་ནས་འདུ་ཁང་དཀར་སྤོའི་སོན་ཆྲེན། (༢༥༡ བ་༥། ༣༩༦ འ་༤) དྲེ་

རྲེས་གྲྭ་ཁང་སྲེང་ཚོམས་ཆྲེན་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་རྣམ་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་

གངས་ལྡན་གི་གསུང་ཞབས་དང་བཅས་དཔལ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་དཀིལ་

འཁོར་གི་གཙོ་བོར་བཞྲེངས་ཏྲེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་

ཚང་བ་ཕག་ལྲེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སོ་ནས་གནད་སྨིན་བཀའ་དིན་བསྐངས།

(༢༥༢ ཉ་༢། ༣༩༧ ཐ་༦) འདི་སྐབས་གཞུང་སའི་འཕིན་ལས་པ་འགའ་ཞིག་གི་

ཀུན་སྤོད་བཟང་ངན་ལ་གཞིགས་པའི་གོ་གནས་སར་གཅོག་སོགས་ཚར་གཅོད་

རྲེས་འཛིན་གི་ཁིམས་ལུང་དང་པོར་བསྒགས་ཏྲེ་བརླང་སྤོད་ལས་བཟློག་ཅིང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁིམས་མཐུན་བག་ཡོད་ལ་འགོད་པར་མཛད།

(༢༥༢ ཉ་༥། ༣༩༧ འ་༡༡) ཉིན་གཉིས་རིང་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་བ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་གཉིས་

དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་གསུམ་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་རྒྱུན་ཡང་

དག་པ་ཕོག་སྲེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་མཛད།

(༢༥༢ བ་༡། ༣༩༧ འ་༥) ཟླ་བ་གསུམ་པར་རི་བོ་དགྲེ་ལྡན་གི་བ་གྲྭ་ཚོགས་

ཡོངས་ལ་ཞབས་བརན་མཇལ་ཁ་དང་། སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་

འབྲེལ་བའི་མཛད་ཆྲེན། དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་གར་ལ་

ཐུགས་ཞིབ། དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་ཚོགས་མགོན་དང་། ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་གསུང་ཆོག་བཅས་སར་སྲོལ་ལྟར་བཀའ་དིན་གི་ཁུར་དུ་

བཞྲེས།

(༢༥༢ བ་༤། ༣༩༨ ཐ་༥) ས་ཕི་གཉིས་ཁོངས་བསྒྲུབ་བ་ཉྲེར་གསུམ་ལ་དགྲེ་

ཚུལ་དང་། ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོག་པ་གནང་།

(༢༥༢ བ་༥། ༣༩༨ ཐ་༨) ༧གོང་ས་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོད་ཡོན་ཡབ་སྲས་

རྣམ་གཉིས་ངྲེས་པའི་དོན་དུ་རིགས་དང་རིགས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་འབལ་བ་མྲེད་

ཅིང་། ཐུགས་སྣང་རོ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་སོ་ནས་བསིལ་ལོངས་ཀི་གདུལ་བའི་དོན་

མཛད་པ་ལས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཞིག་སྲེ། ཇི་སྐད་དུ། བསྐལ་པ་བྲེ་བ་

བསམ་ཡས་སུ། །ཡབ་སྲས་ཙན་དན་དི་བཞིན་དུ། །འབལ་མྲེད་འགོ་ལ་ཕན་བདྲེ་

འབྱུང་། །ཞྲེས་པ་ལྟར་མ་ཟད། ཀུན་མཁྱྲེན་ནང་ཕན་ཚུན་འཁོན་མྲེད་དག་པའི་སྣང་བ་

འབའ་ཞིག་ལས། འཁོན་རོད་མ་དག་པའི་ཉྲེས་པ་གཏན་ནས་མངའ་མི་སྲིད་ཀང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཙོ་བོར་༧ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་སྐུ་ཕྲེང་འདི་ཉིད་སྐུ་དངོས་ཀི་བོད་འདིའི་གདུལ་

བ་རོགས་པ་དང་། རྒྱ་སོག་ཁམས་གསུམ་གི་འགོ་དོན་སྐོང་བའི་རྲེས་སུ་བབས་

པའི་ཉྲེར་ལྲེན་གིས་བསྐུལ་ཅིང་། དྲེའི་ལྷན་ཅིག་བྲེད་རྐྲེན་ནི། བཀྲས་ལྷུན་བ་བང་

ནས་དམག་ཕོགས་བཞི་ཟུར་གི་གཞུང་འབབ་འབུལ་དགོས་ཆད་འཛོགས་ཆྲེ་བ་

དང་། ཕིན་ཆད་ར་འབབ་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་གནང་སྐོར་ཕན་ཚུན་དགོངས་

ཕོགས་ཐ་དད་ཁར། རག་ཏུ་འགྲེད་ལ་བརོན་པའི་མིས། །ཤིན་ཏུ་མཛའ་བའང་ཕྲེད་

པར་འགྱུར། །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པས་གཙེས་པ་ན། བག་ལ་སྲེར་ཁ་མི་འབྱུང་ངམ། །ཞྲེས་

པ་ལྟར་དམ་སྲི་མི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་འགའ་ཞིག་ནས་ཀང་ཅི་ནུས་

ཀིས་དབྲེན་སྤོས་པར་བརྲེན། ༧ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆྲེ་རྲེ་བཞྲེད་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

གིས་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་གཙང་ནས་གོ་བུར་བོལ་ཐབས་ལྟ་བུར་རྒྱ་ཕོགས་

ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་སབས། བཀྲས་བ་དགོན་གནས་གཞིས་འབངས་དང་བཅས་

པའི་འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་གཞུང་གནས་ནས་ཐུགས་འགན་བསྐྲེད་དགོས་རང་

ཤུགས་ཀིས་དོད་གཤིས། སྤི་ཁྱབ་ཛ་སག་བ་མ་མཁན་ཆྲེ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

དང་། ལས་བ་རྲེ་མགོན་བོ་བཟང་རིན་ཆྲེན། གཉྲེར་ཆྲེའི་སྦྲྲེལ་ཟླ་གསོལ་དཔོན་དང་། 

ལྡྲེ་འཆང་གཅིག་ལྕོགས་ཤོད་མགོན་འཇམ་དཔལ་སྐལ་བཟང་། གང་འོས་ལས་བ་རྲེ་

དྲུང་བང་རྲེ་བོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་བཅས་དང་། དྲེ་རྲེས་སླར་ཡང་ཛ་བའི་ལས་རོགས་

རྒྱལ་རྲེ་དཔལ་ཆོས་ལས་འཛིན་རྲེ་དྲུང་མཁྱྲེན་རབ་དབང་ཕྱུག་སོགས་རིམ་བཞིན་

གཅིག་རྒྱབ་གཉིས་སྣོན་གི་ཚུལ་དུ་བསྐོ་རོང་གནང་སྲེ་བ་བང་གི་བསན་སྲིད་དང་། 

གདན་སའི་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན། མཆོད་གཏོང་འཛིན་སྤས་བཅས་ཉམས་པ་སོར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་དར་རྒྱས་སུ་སྐོང་བར་མཛད།

སྐབས་ཤིག་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་གསོ་རིག་གཞན་ཕན་གིང་

གི་ལས་སྣྲེ་འདུས་སྤི་ནས་ཞུ་ཡིག་རྲེན་སྦྲགས་ཕུལ་བའི་བཀའ་ལན་སན་དངགས་ཀི་

ལམ་ནས་དངས་ཏྲེ་སྩལ་བ་ནི།

ཐུགས་རྲེ་ལུས་ཅན་ཀུན་ཏུ་ཆྲེས་སོམས་ནོར་བུའི་དྲྭ་བ་ལ། །མཚན་ཙམ་གིས་

ཀང་སྡུག་བསལ་གཅོད་སྲེལ་གསྲེར་གི་དིལ་བུ་སོང་། །དུག་གསུམ་ནད་བཅོམ་

གདུལ་བའི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་འཁོལ་བ་ཡི། །བྱཻཌཱུར་འོད་ཀིས་གཞན་ཕན་གིང་

མཆོག་རིན་ཆྲེན་ཁང་བཟང་དྲེར། །སགས་ཚིག་ཆུ་གཏྲེར་བཞི་ཡི་འོག་པག་

ཅན། །བདག་སྐྲེས་གསྲེར་ལྡན་དགའ་མའི་ལྟོ་བ་ལ། །དོན་བཟང་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་

སྦྲུམ་པ་ཡི། །བདག་ཡིད་དགའ་བ་གཡོ་བའི་ངོ་མཚར་བཞད། །འདི་ན་འབྱུང་བཞིའི་

རིག་པ་མ་འགྲེལ་ཡང་། མི་རག་རྐྲེན་ངན་ཆར་གིས་ཉིན་བཞིན་དུ། །གོག་པར་བས་

པའི་ལུས་ཀི་གཡར་ཁང་འདི། །སྲོག་གི་འགོན་པོ་ལོ་འགའི་བསི་གནས་ཙམ། །ཕན་

བདྲེའི་ཆོས་སྲིད་ལོ་འདབ་ཕྱུག་ན་ཡང་། །ལྷག་བསམ་ལྲེགས་བས་འབས་བུ་ཆྲེས་

དབུལ་བས། །སོ་གསུམ་ཆིག་དིལ་དབར་སྐྲེས་ཨྲེ་རཎའི། །སྤུན་ཟླར་ཆོས་བརྒྱད་

གཡྲེང་བའི་ནགས་ཚལ་འཁིགས། །བསན་འཛིན་ཆྲེན་པོར་རློམ་འགིང་རྣམས། །མྲེ་

ཏོག་མདའ་ཅན་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི། །འཆིང་བ་སྒྲུབ་པའི་མཛད་འཕིན་འདི། །ཕན་བདྲེ་

སྲེལ་བ་ཉིན་སྐར་ཙམ། །

སླད་ཀང་གསོ་རིག་ཚངས་སྤོད་ཐུགས་བཞྲེད་གཅིག་མཐུན་བསླབ་གསུམ་

གཙང་མའི་མང་ཐོས་རྒན་པོའི་གཉིས་སྐྲེས་ཤིག །གཞན་ཕན་བོ་དང་ལྡན་སོགས་རྒྱུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡི་ཁྱད་པར་ཡུལ་ལ་མོས་པའི་སྲེམས་ཀི་རིལ་པ་སྤི་བླུགས་ནས། །གསོ་དཔད་མདོ་

རྒྱུད་མ་ལུས་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་བོ་ལྡན་ཁྲེངས་འཕོག་རིན་ཆྲེན་ཡོལ་གོར་བསྐིལ་

འོས་པའི། །མཐོང་གོམས་ལག་ལྲེན་སོམ་སྦྱང་ཨརྒྷཾ་རྒྱུན་འདི་སྦྲྲེང་ཕིར་སྐབས་

གནས་ཀུན་ལ་གདུང་གསོལ་བགིད། །བརྒྱད་ཁིའི་མ་རིག་ལས་ཉོན་གིས་འཕངས་

ཟུག་རྔུ་གསོ་བྲེད་རོགས་ལྡན་དགའ་སྐྲེད་བ་ཀུ་ལ། །མཐའ་དག་སྨན་གི་གསོ་བ་རིག་

འཛིན་ཆ་བད་གཅམ་བུའི་ཚིག་གི་འགམ་ཆང་འཐོར་མིན་པར། །ནོར་དང་བདུད་རི་

མཆོད་རས་བ་བྲེད་སྨན་པའི་བདྲེན་གཏམ་གསོང་པོའི་ཉི་འོད་སྤོ་འདི་ལ། །ཚུལ་

འཆོས་སངས་པས་བཤད་དང་སྒྲུབ་ལ་རག་བརོན་དན་དབང་དགྲེས་པའི་པད་འཛུམ་

པར་རིགས། །

འཕིན་ཡིག་སན་ཚིག་དར་གི་སྲོག་ཆིངས་ཅན། །སགས་མདུད་རིག་བྲེད་

སཱཙྪའི་ཤྲེལ་བུམ་ལས། །བླུགས་པའི་ལྲེགས་བཤད་བདུད་རིའི་རོ་མངར་འདི། །མྱང་

བས་ཚིམ་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ལོངས། །ཞྲེས་པའོ། །

(༢༥༤ བ་༢། ༤༠༡ ཐ་༡) སྦྲགས་སྤི་རྲེ་དྲུང་གགས་པ་ཆོས་རྒྱལ་དང་། ལས་

ཚན་ཤོད་དྲུང་སྲེལ་བཞི་པ། ཏར་གཏོང་རྲེ་དྲུང་ཆོས་ལྡན་བསན་དར། ཤོད་དྲུང་སྐིད་

སྦུག་པ། སྦྲགས་དྲུང་གཉིས་བཅས་ལ་ཏར་ཡིག་ཀྲི་སིའི་(རིན་འབབ་ཤོག་སྦྱོར་)

རིན་ཐང་གཡོ་ཟོལ་སྦུག་འདྲེན་མྲེད་པར་དངུལ་འབབ་གང་བྱུང་ལག་བསར་ཐོ་

གཞུང་བཀོད་དྲེ་ཟླ་བ་དྲུག་རྲེའི་མཚམས་རིས་ཁ་ཁམས་དྭངས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་

ཕུལ་བར་ཞིབ་མཆན་སྩལ་ཐོན་མཚམས་དངུལ་འབབ་དངུལ་ཁང་དོ་དམ་པའི་ལག་

འཛིན་དུ་བརོད་བཀོད་ཐོག རིས་ཁར་དག་མཆན་དང་། དོ་དམ་པར་གཙང་འཛིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཅས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀི་རྒྱས་བཅད་བཀའ་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༥༤ བ་༦། ༤༠༡ འ་༡༡) ཞོལ་འབས་སྲེང་པར་ཁང་གསར་པར་ཡང་ཡང་

ཞབས་བཅགས་ཀིས་པར་ཤིང་འཇོག་ལུགས་སོགས་གང་ཅིའི་ཞལ་བཀོད་མཐིལ་

ཕིན་པ་གནང་། ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་དགྲེ་ཚུལ་དང་། 

བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་བསླབ་སོམ་ཕོག་སྲེ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་

རླབས་པོ་ཆྲེ་བསྐྲུན།

(༢༥༥ ཉ་༤། ༤༠༢ ཐ་༡) སྲེར་བྲེས་གྲྭ་ཚང་གི་འདུ་ཁང་ཚོན་རི་ལོགས་རིས་

ཉམས་གསོ་ལྲེགས་ཟིན་མཚམས་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་འགའ་ཞིག་ནོར་གིང་

གཟིམས་ཆུང་དུ་ཆྲེད་བཅར་གིས་ཐུགས་རྲེ་ལྲེགས་འབུལ་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་

ཐོག

(༢༥༥ ཉ་༥། ༤༠༢ ཐ་༦) རབ་གནས་གསུང་ཆོག་ཏུ་སྤན་འདྲེན་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལྟར་དགྲེས་བཞིན་ཞལ་གིས་བཞྲེས་ནས་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་སྐུ་འཁོར་

རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་རིགས་ལྡན་རླུང་གཤོག་ཅན་གི་ཞལ་ལོ་ལྲེགས་པར་

བསྒྱུར་ཏྲེ་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོའི་གཞུང་སོའི་ནང་ཚུད་མ་ཐག་ནས་ཆར་ཟིམ་བུའི་རྒྱུན་

རན་པར་བབས་པ་སོགས་རྲེན་འབྲེལ་ལྲེགས་ཚོགས་རད་དུ་བྱུང་བ་འགིགས་བཞིན་

དུ་ཚོགས་ཆྲེན་ཡང་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕྲེབས་ཤིང་། གཟིམས་ཁང་སྲེ་པ་ནས་

ཕྲེབས་སོན་ཞུས། དྲེ་ནས་བྲེས་སློབ་དཔོན་བ་སྤྲུལ་ལས་སྣྲེ་བཅས་ནས་སྲི་ཞུ་ཚར་

དུ་དངར་བས་གྲྭ་ཚང་དུ་སྤན་དངས་པར་ཐོག་མར་འདུ་ཁང་ནང་རྲེན་གསུམ་ལྡྲེབས་

བིས་དང་བཅས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གནས་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་བསྐངས་ཏྲེ། གནམ་སོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ནས་བ་བང་གཟིམས་ཆུང་རབ་གསལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་གསོལ་ཇ་

བཞྲེས་གོ་དང་། མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ། བོད་དངུལ་ཊཾ་དཀར་སྲང་ལྔ་བཅུའི་ཐུམ་ལྔ་

བཅས་འབུལ་བཞྲེས་མཛད། དྲེ་རྲེས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོའི་གིང་གི་ཕི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་

ཞབས་སྐོར་ལྲེགས་པར་བསྐངས། ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་ཉི་ཤར་མཚམས་བ་བང་

རབ་གསལ་གཟིམས་ཆུང་དུ་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་ནས་རྡོར་སློབ་ཀི་ཁུར་

བཞྲེས་ཤིང་། ཕན་སྤྲུལ་མིང་པ་དང་། བྲེས་སློབ་དཔོན་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། རྣམ་

གྲྭ་གསུང་བཟང་བཅོ་ལྔ་བཅས་ནས་གསུང་ཞབས་ཞུས་ཏྲེ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་

གཤྲེད་ཀི་བདག་བསྐྲེད་སོན་དུ་བཏང་། མང་ཇ་གོལ་བསྟུན་གྲྭ་ཚང་གསུམ་གའི་སློབ་

དཔོན་ལས་སྣྲེ་ནས་ཚོགས་ཆྲེན་འདུ་ཁང་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་དབུར་སྲི་ཞུ་ཆྲེན་

པོས་གདན་དངས་ཏྲེ་སྣམ་སྦྱར་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལྟུང་

བ་ཕིར་བཅོས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། སོ་སོར་ཐར་པའི་མདོ་འཆད་པ། མིང་ཐོ་སོན་ནས་

བཞྲེས་པ་བཞིན་དབར་གི་གནས་མལ་སོབ་པ་པོ་བསྐོ་ལས་བཅས་ལྲེགས་པར་

མཛད་དྲེ་སླར་ཡང་བྲེས་བ་བང་གི་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས། དྲེ་རྲེས་གྲྭ་ཚང་

ནས་འདུ་ཁང་དུ་དཀར་སྤོ་སོམ་བསྒིགས་སར་སྤན་དངས་ཏྲེ་ལུགས་གཉིས་ཀི་

དགྲེས་སོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤམས།

(༢༥༦ ཉ་༣། ༤༠༣ འ་༡༡) དྲེ་ནས་གཟིམས་ཆུང་དུ་ར་ཐོག་མའི་གསུང་ཆོག་

སྨིན་རྒྱས་དང་འབྲེལ་འདུ་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་དང་། ཆོས་ར། རུང་ཁང་ཆྲེན་

མོ་བཅས་པར་མྲེ་ཏོག་འཐོར་བར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་པས་དམ་ཚིག་སྲེམས་

དཔར་ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོ་རྲེའི་བིན་རླབས་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་རགས་མཚན་གསལ་བར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མངོན།

(༢༥༦ ཉ་༦། ༤༠༣ འ་༤) དྲེ་ནས་༧རྒྱལ་དབང་སོན་འཁོར་རྣམས་སྨད་སགས་

གཉིས་སུ་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་བཅས་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀའ་

དིན་ཆྲེ། ཕི་ཉིན་ཐོ་རྲེངས་དབར་བཞྲེས་ཀི་ཆོ་ག་མཛད།

(༢༥༦ བ་༥། ༤༠༤ འ་༨) དགག་དབྲེ་ཐོན་ནས་འབས་སྲེར་གཉིས་ཚོགས་

ཡོངས་དང་། ཚེ་ཆོག་གིང་པར་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་གནང་། ཟླ་བ་བརྒྱད་པར་

གཟིམས་ཆུང་དགྲེས་སོན་ཞག་བདུན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་ཞིང་འབས་སྤུངས་

ཧར་གདོང་ཁང་གསར་སྤྲུལ་སྐུ་འོན་རྒྱལ་སྲས་བ་བང་དུ་དབང་ལུང་མན་ངག་གི་

ཆོས་རྒྱུན་སྲེལ་བར་ཐོན་ཕག་དང་། མཚོ་ཁི་ཤོག་རྒྱལ་མོའི་ཕོགས་ཀི་འགྲུལ་

རིགས་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་ཙམ་ལ་གསྲེར་ཞལ་དངོས་སོན་གི་སྐལ་བཟང་ཡང་སྩལ།

(༢༥༧ ཉ་༣། ༤༠༥ ཐ་༡ ཟླ་༨) ཚེས་ཉྲེར་གཉིས་དང་ཉྲེར་གསུམ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལྔ་

བཅུ་ཐམ་པར་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་

སྩལ་ཏྲེ་ཕན་བདྲེའི་གཞི་ར་བསྐྲུན།

(༢༥༧ ཉ་༥། ༤༠༥ ཐ་༧) ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པར་རྒྱལ་རོང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་སིངས་

དགོན་གི་མཁན་པོར་དགའ་ལྡན་བང་རྲེ་དགྲེ་བཤྲེས་བོ་བཟང་རབ་རྒྱས་དང་། སྲེར་

སྨད་འཛིན་ཁོངས་རྒྱལ་སོན་དགོན་གི་མཁན་པོར་རྒྱལ་རོང་དགྲེ་བཤྲེས་ངག་དབང་

མཐར་ཕིན། རྣམ་རྒྱལ་གསྲེར་ཁང་དགོན་གི་མཁན་པོར་དགྲེ་སློང་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་བཅས་བསྐོ་བཞག་སྩལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

(༢༥༧ བ་༡། ༤༠༥ འ་༡༠) བིས་པ་དབུ་དྲུང་རྡོ་རྲེ་ཚེ་དབང་ནས་ཕོ་བང་ཡས་

མས་དང་། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས། བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་བཅས་ཀི་

ལྡྲེབས་བིས་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་ཟལ་ཐོན་བྱུང་བར་ལས་ཚན་པའི་གདན་ཐོབ་ཐོག 

ཐབ་རྲེན་བབ་མཚུངས་བཅས་གསོལ་རས་སྩལ། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ནོར་

གིང་ནས་ཆིབས་རགས་ཚར་དུ་དངར་ཏྲེ་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་

འཆར་འཕར་ཆོས་སྲིད་ཀི་འཕིན་ལས་སོ་དུ་མ་དང་། དགུ་གཏོར་འཆམས་གཟིགས་

སོགས་ལ་དགྲེས་བཞིན་རོལ་བར་མཛད།

༧༧༽མྲེ་སག་དང་མྲེ་ཡོས་ལོ་སྨོན་ས་ཕི་འཆར་འཕར་རྒྱས་བསྐངས་དང་བསྲེན་

རོགས་མཐའ་ཀས་པ་བསྒྲུབས། མདོ་སྨད་སོགས་ཀི་དགོན་སྲེ་དུ་མར་བཅའ་

ཡིག་གནང་། དགའ་ལྡན་དུ་ཆྲེད་ཕྲེབས་ཀིས་གསྲེར་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེར་ཕི་

ཐུམ་གསར་འབུལ་དང་རབ་གནས་བསྐངས། ས་ཕིར་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསླབ་

སོམ་གངས་མང་བསྒྲུབས། འབས་སྤུངས་དང་གནས་ཆུང་། སྐོར་ལུང་གཞོང་

པ་ལྷ་ཆུ། སག་ལུང་བག་རི་ཁོད། ཚ་སྒུར་གིང་། དགའ་གདོང་། ར་ཙ་རི་ཁོད་

སོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་རྲེ་འདོད་བསྐངས། ར་ཚག་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་

དང་གུ་རུའི་ལུང་དོན་བཞིན་ཐ་མི་ཁ་དར་དགས་པ་དམ་བསྒགས་བཅས་འདི་ཕི་

དགྲེ་བའི་ལུགས་གཉིས་ཀི་བསླབ་འདོམས་སྨར།

(༢༥༨ ཉ་༣། ༤༠༦ འ་༡༠) དགུང་གངས་ང་གཅིག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་མྲེ་སག་ལོ་ཞལ་

གསར་ཚེས་ཐོག་ཚེས་གཏོར་དང་། དགྲེས་སོན་མཛད་ཆྲེན། ཚེས་གསུམ་བརག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དིལ། དག་ལྷ་ཁག་ལ་གསོལ་མཆོད། སྨོན་ལམ་ལས་བྲེད་ཁག་ལ་འབོར་མཇལ་

སོགས་སར་སྲོལ་ལྟར་བསྐངས།

(༢༥༨ བ་༢། ༤༠༧ ཐ་༦) བོན་ཆྲེན་ཕག་རོགས་ཡབ་གཞིས་གུང་ཀུན་དགའ་

དབང་ཕྱུག་ལ་སྲིད་བོན་ངོ་མ་བསྐོ་བཞག་དང་འབྲེལ་བཀའ་བསྒྱུར་བཀའ་རྒྱ་

གཟིམས་ཤག་ཏུ་འབུལ་བར་རྲེ་མགོན་སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་ཆྲེད་དུ་གནང་ཞིང་། དྲེ་

རྲེས་གཟིམས་ཆུང་དགའ་ཡང་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་སྲིད་གསར་

གུང་ངོ་ཕྲེབས་ཀིས་བཀའ་བསྒྱུར་མཇལ་རྲེན་བཏྲེག་པར་གསོལ་ཇ་མཐུད་ཀ་དང་། 

བཞྲེས་སྤོ་ལྔ་བརྲེགས། འཕལ་ཡུན་དགྲེ་བའི་ཞལ་ཏ་བཀའ་སློབ་བཅས་དགྲེས་

བཞིན་སྩལ།

ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆྲེན་རིང་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་ལྔ་དང་། 

བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསླབ་གཞི་

རྣམ་པར་དག་པ་སྩལ་ཏྲེ་རྣམ་གོལ་གི་སོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྲེ།

(༢༥༩ ཉ་༡། ༤༠༧ འ་༥) ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྐུ་

འཁོར་ཧགས་བསྡུས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གསོ་སྦྱོང་དང་། 

གསུང་ཆོས། སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས། དཔལ་གསོལ་བཅས་པར་ཕྲེབས་བསྐོད་

དང་འབྲེལ་སོ་སོའི་མཛད་སོ་ཆྲེ་ཕ་ཉམས་མྲེད་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐངས་ཏྲེ་བསན་འགོའི་

ཕན་བདྲེ་དང་། ཁྱད་པར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཐུགས་བཞྲེད་རྣམ་ཐར་

གཙང་མའི་ཕི་རྲེས་རིང་དུ་བསྲིང་བར་མཛད་དྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་། 

སླར་ཡང་ལྷ་སར་བོན་ཏྲེ་འཆར་འཕར་མཇལ་ཞུ་བ་མང་པོའི་རྲེ་བ་བསྐངས་ཤིང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྨོན་འཇུག་གཏོར་ཟོར་དང་། བམས་པ་གདན་འདྲེན་སོགས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་རྲེ་

ཕོ་བང་དང་། དྲེ་ནས་ཆིབས་གལ་ཚར་དུ་དངར་ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས།

(༢༥༩ ཉ་༥། ༤༠༨ ཐ་༨) བསྒྲུབ་བ་བཅུ་གཅིག་དགྲེ་ཚུལ་དང་། སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་

དགྲེ་སློང་གི་དངོས་པོར་བསྒྲུབས།

(༢༥༩ བ་༤། ༤༠༩ ཐ་༢) ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་བརྒྱ་ཕག་

བརྒལ་བའི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས།

(༢༦༠ ཉ་༡། ༤༠༩ ཐ་༩) ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་སྲེར་བྲེས་སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། 

ཤིང་བཟོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་མགོ་ལོག་གསྲེར་ཐར་ཕོགས་གཏྲེར་ནས་

འཁྲུངས་པའི་ར་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གི་བ་རྡོ་ངོ་མཚར་ཅན་གདན་ཞུར་རོང་བདའ་གནང་།

(༢༦༠ ཉ་༣། ༤༠༩ འ་༨) མདོ་སྨད་དགོན་གསར་བཀྲ་ཤིས་དགའ་ལྡན་ཆོས་

འཕྲེལ་གིང་དང་། རྣམ་རྒྱལ་དགྲེ་ལྡན་ལྷ་ཁང་གི་ཉྲེ་སྐོར་དུ་གཏོགས་པའི་དགོན་གྲྭ། 

དགོན་གསར་བཤད་སྒྲུབ་དགྲེ་ཚོགས་གིང་། དུར་བྲེད་ར་དབང་ཤོག་གི་དགོན་བཀྲ་

ཤིས་རོགས་ལྡན་དགྲེ་རྒྱས་ལྷ་ཁང་། ཡུལ་སྲེང་། དགའ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གིང་། ལུང་

དཀར་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གིང་། ར་ཧོར་བཀྲ་ཤིས་ལུང་རིགས་གིང་བཅས་

དགོན་ཁག་བདུན་སོ་སོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་གཞི་གསུམ་སོགས་ཆོས་

སྤོད་ཉམས་ལྲེན་དང་། འདུལ་ཁིམས་གནོན་ཁུར་གི་སང་བང་རིམ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་བཅའ་ཡིག་རྲེ་གསར་བསྒིགས་ཀིས་གསོལ་རས་གནང་། ལྷ་བ་མ་ཡྲེ་ཤྲེས་འོད་

ཅྲེས་བསམ་བཞིན་བོན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཤའི་སྒོམ་བུ་

འཁྲུལ་མྲེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་རྲེན་དུ་བཞུགས་པར་དངུལ་གི་མཆོད་རྲེན་རིན་པོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཆྲེའི་ཕ་ཚོམ་གིས་བརྒྱན་པ་གསར་བཞྲེངས་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྲེན་ཆྲེ་

ཆུང་དུ་མ་སྐྲེ་དགུའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་བར་མ་ཆད་ལྟ་བུར་བསྐྲུན་པ་གནང་

ཞིང་།

ལྷག་པར་གོ་མོ་དགྲེ་བཤྲེས་ལ་རྒྱལ་ཆྲེན་ཤུགས་ལྡན་གིས་ལུང་བསན་པའི་

ཚུལ་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ཤར་གི་མཆོད་རྲེན་ཞྲེས་པ་ནི་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་གིང་གི་རྲེན་གཙོ་གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེ་ཡིན་པར་ཐུགས་ངྲེས་འདོངས་ནས་

འབོག་རི་བོ་ཆྲེར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་

དངོས་ལ་ཐོ་རྲེག་སྐོན་ཆག་ཕ་མོ་ཙམ་མ་ཤོར་བའི་ངོས་ནས་ཕི་འཐུམ་རྒྱུ་ཚོགས་

མོད་སོམས་གསར་བརྡུངས་དང་། རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མྲེད་པའི་ཕ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གང་མཛེས་སུ་བཏབ་སྲེ་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་དང་ནམ་ཡང་མི་གཉིས་ཤིང་། 

གང་མཐོང་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ཀི་མིག་གི་བདུད་རིར་གྱུར་པ་ཉམས་གསོ་ལྲེགས་པར་

མཛད། དྲེ་རྲེས་ཀུན་བཟང་སྒྱུ་མའི་ཁྲེངས་པ་འཕོག་པའི་མཆོད་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་

བུ་གསར་དུ་བཤམས་ཏྲེ་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་གཙོ་མཛད་ཆོག་གྲྭ་བསྲེན་སོང་

བཅུ་ཕག་ཕྲེད་གཉིས་ཙམ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཞལ་

ཕྲེ་སྲེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་དམ་ཡྲེ་དབྲེར་མྲེད་དུ་བསྲྲེ་བར་

མཛད་པ་ནི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྡོ་རྲེའི་བིན་རླབས་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་ཉམས་ལྟས་ངོ་མཚར་

བ་དུ་མའང་ཀུན་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མཐུན་པར་བྱུང་སྣང་ངོ༌། །

ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། 

དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞིར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཕོག་སྲེ་འཁོར་བའི་ཕི་མཐར་ཁྲེགས་པར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཛད།

(༢༦༡ ཉ་༤། ༤༡༡ ཐ་༦) པད་བཀོད་ཚོང་སྤི་མཁན་ཆུང་མགོན་པོ་བསོད་ནམས་

ནས་སོན་དུ་མདོ་སྨད་སྤི་འདོམས་ས་དབང་ཁི་སྨོན་པ་བརྒྱུད་སན་ཞུས་ལྟར་བཀའ་

ཤག་ནས་འཆར་ཕུལ་ཕག་རགས་དགོངས་དོན་སོ་བོ་ཆུ་མདོ་དགོན་བར་ལམ་སྒིག་

ལད་ཆྲེ་བར་བརྲེན། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་འཚོ་འཛིན་མཁན་ས་སར་ལམ་སྲེར་

བྲེས་གྲྭ་ཚང་ཁོངས་ནས་བསྐོ་རོང་བསྐང་རྒྱུའི་མཁན་གསར་བ་བལ་དགྲེ་བཤྲེས་

ཐུབ་བསན་གགས་པར་ཕག་རྒྱའི་རྲེ་ཁཱ་སྩལ།

(༢༦༡ བ་༤། ༤༡༢ ཐ་༢) ཤིང་བཟོ་དབུ་ཆྲེན་ཀར་བསོད་ནམས་རྣམ་ཀུན་གཞུང་

བསམ་རྣམ་དག་ཐོག ནོར་གིང་གཟིམས་ཆུང་ལྲེ་ལག་དང་། ཞོལ་པར་ཁང་རྲེན་དང་

བརྲེན་པར་བཅས་པ་བཟོ་བསྐྲུན་གི་སྲི་ཞུ་ཟལ་ཐོན་བྱུང་བར་དམིགས་བསལ་དྲུང་

གཏོགས་ཀི་གོ་གནས་དང་། ལོ་རྲེའི་ཐབ་ཕོགས་དངུལ་སྲང་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྲེ། 

གོན་དོད་སྲང་བཅུ་བདུན་རྲེ་བཅས་ཡིག་ཚང་ནས་སྤོད་དགོས་བཀའ་བསྒྱུར་སྩལ།

(༢༦༢ ཉ་༢། ༤༡༢ འ་༡༠) ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་

ལྔར་དགྲེ་ཚུལ་དང་། བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ལ་དགྲེ་སློང་གི་བསླབ་སོམ་སྩལ་ཏྲེ་དགྲེ་

ལྲེགས་ཀི་ས་བོན་བསྐྲུན།

(༢༦༢ བ་༡། ༤༡༣ ཐ་༥) ལྔ་མཆོད་ཉིན་དགྲེས་སོན་གནས་གཟིགས་སོགས་ཀི་

མཛད་སོ་འཆར་ཅན་ཉམས་མྲེད་ཐོག དྲེ་ཉིན་སྲེར་བྲེས་སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཤིང་

བཟོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ནས་ར་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གི་བ་རྡོ་ངོ་མཚར་ཅན་

གདན་དངས་ཏྲེ་རྲེན་འབྲེལ་གི་དགྲེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་ཕག་ཏུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཕུལ་བར་དགྲེས་ཉམས་ཆྲེན་པོས་བཞྲེས་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་རླབས་པོ་

ཆྲེའི་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཟིམས་ཆུང་རྲེན་གས་སུ་སྒིག་པར་མཛད་ཅིང་། སྐྲེད་ཚང་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ཤིང་བཟོ་གཉིས་ཀང་ལྲེགས་སྐྲེས་ཀིས་ཡང་དག་པར་གཟྲེངས་བསོད་

པ་གནང་།

(༢༦༢ བ་༦། ༤༡༣ འ་༡) ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ཕི་མའི་ནང་རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔོན་

ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་ལྲེགས་བཤད་གིང་པ་ཚོགས་

ཡོངས་ལ་སོན་འགོ་གསུང་བཤད་རྒྱུད་འཁུལ་ངྲེས་དང་བཅས་མགོན་ཆོས་ལྷ་མོ་

རྣམ་སྲས་བཞིའི་རྲེས་གནང་ལྲེགས་པར་སྩལ།

(༢༣༦ ཉ་༤། ༤༡༤ ཐ་༨) མཇལ་དྲེབ་ཏུ་མི་གསལ་ཡང་ལོ་འདིའི་ཟླ་བ་བདུན་

པའི་ཚེས་ཉྲེར་དགུའི་ཕི་དོ་ནོར་གིང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་གནས་ཆུང་སྤོ་ཁང་དུ་

བཞུགས་ཞག་ཐོག ཕི་ཉིན་ས་ཆར་འབས་སྤུངས་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་ཟུང་བཀོད་དྲེ་བ་

སྤི་དང་། གྲྭ་ཚང་བཞིའི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་སྩལ། སོ་ཁ་ལྷ་

མོ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་འཕིན་སྐྲེམས་མཛད་དྲེ་སྲེར་དངོས་གཞི་བའི་འཛིན་

ཁོངས་གོག་པོ་ཕ་རིའི་ཡང་སྲེང་དབུ་གུར་དུ་ཕྲེབས་འཕལ་རྲེ་མགོན་ཆང་ཁྱིམ་པ་

དང་། དངོས་གཞི་སྲེ་སྲས་ནས་མཇལ་རྲེན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་དང་། གཟིམས་

འགག་མདུན་གོས་སྐུར་སན་ཤལ་སྩལ། ལྷ་མོ་བ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་གཏོང་

དགོས་བཀའ་ཕྲེབས་ཀིས་གོས་སྐུའི་མདུན་གཟིགས་ཕུད་འཁྱུག་ཙམ་རྲེ་བཞྲེས། 

ཞལ་ངོ་གསར་རིང་བརྲེས་ཏྲེ་གོས་སྐུར་ཐུགས་ཞིབ་གྲུབ་འཕལ་ཀུན་དགའ་ར་བར་

གནས་གཟིགས་དང་བཅས་ཕོ་བང་དུ་ཕག་ཕྲེབས་ནས་དྲེ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཁང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསར་གཉིས་སུ་ཟློས་གར་གི་གཟིགས་ཕུད་རིམ་བཞིན་བཞྲེས་ཏྲེ་གནས་ཆུང་སྤོ་

ཁང་དུ་ཕྲེབས། ལྕོག་དང་། ལྷ་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་དུ་གནས་གཟིགས་དང་། 

ཡར་ལམ་སྐིད་ཚལ་ཀླུ་སིངས་སུ་འཕིན་སྐྲེམས་མཛད་དྲེ་ནོར་གིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

གནང་། ཡང་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ནས་གསོལ་བཏབ་བཞིན་ཚ་

སྒུར་གིང་ཁར་ཆབ་ཞུགས་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་བ་གྲྭ་ཚང་མར་

མཇལ་ཕག་གནང་རྲེས་ཆབ་རིང་དབུ་གུར་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན་

གནས་ཆུང་གྲྭ་དཀྱུས་སྤི་ནས་རྒྱལ་མཁར་ཆོས་རོང་བ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཞོལ་པ་བ་

གཉིས་ལ་བ་དགའ་བིན་ཏྲེ་ལྷ་མོའི་གཟིགས་ཕུད་རྲེ་ཕུལ། ཕི་ཉིན་སྐོར་ལུང་གཞོང་

པ་ལྷ་ཆུར་ཞབས་བཅགས་ཀིས་ལྷ་ཁང་ལ་གནས་གཟིགས་དང་། ཆབ་ཉ་རྣམས་ལ་

བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོས་བཞྲེས་འབས་ཀི་ཕམ་ཕབ་གསོལ་རས་སྩལ་ཏྲེ། དུད་འགོའི་སྐྲེ་

གནས་ལས་གོལ་ནས་བདྲེ་འགོ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྲེ་བར་བིན་གིས་བརླབས་པས་

བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ད་མ་ཆུ་འབྲེབས་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་ཡང་དག་པར་མཐུན་པར་

གྱུར། དྲེ་ནས་ཆོས་གྲྭ་ཆྲེན་པོ་སྐོར་ལུང་དགོན་དུ་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་སྲེར་

སྐ་དུ་མར་མཇལ་ཁ་དང་། ཁྱད་པར་མངའ་རིས་སྤྲུལ་སྐུའི་གཟིམས་ཤག་ཏུ་གདན་

ཞུས་ལྟར་ཕྲེབས་ཏྲེ་མཇལ་རྲེན་དང་། གསོལ་ཞབས་ཀི་བསྲེན་བཀུར་བདག་གིར་

བཞྲེས་ (༢༦༤ ཉ་༡། ༤༡༥ འ་༩) ནས་སག་ལུང་བག་རི་ཁོད་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ཏྲེ་རྲེན་

གསུམ་དངོས་འབུལ་སོགས་དགྲེས་བཞིན་བཞྲེས་ཏྲེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུང་གྲེང་སྨར་

ཞིང་། གཟིམས་ཆུང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་མཛད། དྲེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་རྭ་

ཆྲེ་ཞྲེས་པར་མཇལ་མཆོད་ཐུགས་སྨོན་གནང་། ཚུར་ལམ་ཚ་སྒུར་གིང་ཁར་འཁྱུག་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཙམ་ཕྲེབས་བཞུགས་རྲེས་དགའ་གདོང་དུ་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་བར་རྡོ་གཅལ་ནང་ཆོས་

སྐོང་ཐོག་བབས་ཀིས་སོན་བསུ་བཞིན་པར་ལྕོག་ཏུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ངང་བཞུགས་ཐོག་

ཆོས་སྐོང་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ་ཏྲེ་སྐུ་སངས། ལྕོག་ཏུ་འཕིན་སྐྲེམས་དང་

བཀའ་བསོ་གཉྲེར་གཏད་མཛད། དྲེ་ནས་གཟིམས་ཆུང་དུ་བཞུགས་ཞབས་འཁོད་

མཚམས་དགའ་གདོང་སྐུ་རྲེན་ནས་མཎལ་རྲེན་གསུམ་དང་། ལས་སྣྲེ་ནས་མཇལ་

དར་རྲེ་ཕུལ་བར་ཕག་སྲུང་སྩལ། དྲེ་རྲེས་འཇམ་དབངས་ལྷ་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་

དང་འབྲེལ་ར་ཙ་རི་ཁོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་འདུ་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ནས་

ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་། རྲེ་བཙུན་རྡོ་རྲེ་རྣལ་འབོར་མའི་སྐུ་བརན་གསུང་

བོན་བིན་ཅན་དྲེ་བཞིན་ཕག་ཏུ་བཞྲེས་ཏྲེ་དབུ་གཏུགས་དང་ཆིབས་ཞབས་ཚང་མའི་

མགོ་བོར་བིན་རླབས་སྩལ། ཤོད་མགོན་ཁང་དུ་འཕིན་སྐྲེམས་གྲུབ་བསྟུན་ཆིབས་

ཐོན་གིས་ལགས་སྨིན་ཆུ་འཁོར་དུ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་གསར་བཙུགས་ལ་གནས་གཟིགས་

རབ་གནས་བསྐངས་ཏྲེ་ཚ་སྒུར་གིང་ཁར་ཕྲེབས། སང་ཉིན་རྒྱུན་གི་ཐུགས་དམ་

ཉམས་བཞྲེས་གྲུབ་འཕལ་སྲེར་དངོས་སིངས་པའི་འཛིན་ཁོངས་དངོས་གྲུབ་རྲེ་རི་

ཁོད་དུ་ཆིབས་བསྐོད་མཇལ་མཆོད་གནང་། དྲེ་ནས་སྲེར་དངོས་གཞི་བའི་སྤོ་ཁང་དུ་

ཞབས་སོར་བཀོད་རྲེས་རྲེ་མགོན་ཆང་ཁྱིམ་པ་དང་། དངོས་གཞི་སྲེ་སྲས་ངོ་འཁོར་

ནས་མཇལ་དར་མཎལ་རྲེན་གསུམ་དང་། འབུལ་དངོས་བསར་བར་ཕག་སྲུང་སྩལ་ཏྲེ་

ཚ་གིང་དུ་ཕགས་བཏྲེག དྲེའི་སང་ཉིན་ཚོགས་ཁང་དུ་གནས་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། 

ལས་སྣྲེ་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ་བར་བ་གྲྭ་ལས་བྲེད་བཅས་པར་ཕག་

དབང་སྩལ་ཏྲེ་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཕིར་ཕྲེབས་བཀའ་དིན་བསྐངས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སོ། །

(༢༦༥ ཉ་༡། ༤༡༧ ཐ་༤) དགུང་གངས་ང་གཉིས་སུ་ཕྲེབས་པ་ (༢༦༥ ཉ་༡། ༤༡༧ 

ཐ་༦) མྲེ་ཡོས་ཞྲེས་འབོད་པའི་གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་ཐོག་མར་

ཚེས་གཏོར་གི་རིམ་པ་སྨིན་རྒྱས་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ཆོས་སྲིད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་

དགྲེས་སོན་ས་ཕི། ཚེས་གསུམ་བརག་དིལ་སོགས་དགུང་གསར་གི་མཛད་ཆྲེན་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སར་སྲོལ་ལས་གོང་དུ་འཕྱུར་བ་བསྐངས་ཤིང་།

(༢༦༥ ཉ་༣། ༤༡༧ ཐ་༡༡) དྲེ་ནས་ནོར་གིང་དུ་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྨོན་ལམ་ལས་བྲེད་

ཁག་ལ་འབོར་མཇལ་ཐོག ཆོས་སྤོད་འཆད་ཉན་དང་། སྒིག་ཁིམས་གནོན་སོམ། ཇ་

ཐུག་གཏོང་ལུགས་སོགས་རང་རང་གི་ཁུར་འཁིའི་བྲེད་སོ་གང་ཅི་ལྲེ་ཐོགས་གྲེང་

རོད་མྲེད་པར་རང་གཞན་ཕན་བདྲེའི་གཞི་རར་འགྱུར་ངྲེས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་བརིད་ནོན་ཆྲེ་བ་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༢༦༥ ཉ་༦། ༤༡༧ འ་༤) སྨོན་ལམ་སྲེར་ཚོགས་ཆྲེན་མོར་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་

བཀུར་ཞུ་མི་བཅུ་ཕག་ཕྲེད་གསུམ་སྐོར་ནས་ (༢༦༥ བ་༡། ༤༡༧ འ་༣) གཟིམས་ཆུང་

དུ་སྐུ་སྐལ་རིམ་བཞིན་ཕུལ་བར་ཕག་དབང་ཇ་གལ་དང་། ལྲེགས་སྤད་ལ་གཟྲེངས་

བསོད་ཀི་བཀའ་མཆིད། གོ་བབས་ཀི་ལྲེགས་དར་བཅས་སྩལ།

(༢༦༥ བ་༤། ༤༡༨ ཐ་༦) ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆྲེན་རིང་ས་རིང་དྲུག་ཁོངས་དགྲེ་ཚུལ་

བསྒྲུབ་བ་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་ངུར་སྨིག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཏིལ་གི་

གང་བུ་བཞིན་འཕྲེལ་བར་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དབུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་དང་། སྐྲེས་

རབས་ལས་བརམས་པའི་གསུང་ཆོས་བསླབ་བ། ལགས་བསོ་མཐུན་འགྱུར་དང་

འབྲེལ་བ། ཐུགས་སྨོན། གནས་གཟིགས། དཔལ་ལྷའི་གཟབ་གསོལ། དགུང་ཐུན་

དང་པོའི་ཆར་མཆོད་སྐོར་ལ་ཞབས་བཅགས་ཐུགས་ཞིབ་བཅས་བསན་འགོའི་

གསོས་སྨན་དུ་འགྱུར་ངྲེས་བཀའ་དིན་གི་ཁུར་དུ་བཞྲེས། བར་གསྲེང་ཀུན་ཏུ་འཆར་

འཕར་མཇལ་ཞུ་བ་བརྒྱ་སོང་དུ་མའི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་ཞིང་། མདོ་སགས་

ལམ་གི་རིམ་པའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞྲེས་ཆུ་བོའི་

རྒྱུན་བཞིན་བརོན་པ་སོགས་སྤོས་བཅས་སྤོས་མྲེད་ཀི་རྣམ་དཀར་ལྲེགས་ཚོགས་

རླབས་པོ་ཆྲེར་ལག་ལྡན་དབང་པོ་པད་མཚོར་འཇུག་པ་བཞིན་གཞོལ་བར་གྱུར། 

སྨོན་མཇུག་གཏོར་ཟོར་དང་། བམས་པ་གདན་འདྲེན། མི་རའི་བང་རལ་འགན་པ་

སོགས་ལའང་སྤན་གིས་ལྲེགས་པར་བཙས་ནས་གྲུ་འཛིན་གཞལ་མྲེད་ཁང་དང་། དྲེ་

ནས་དུས་ཚེས་དགྲེ་བར་ཆིབས་ཕྲེང་རིང་དུ་བསར་ཏྲེ་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་

དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་།

(༢༦༦ ཉ་༥། ༤༡༩ ཐ་༧) ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་སྤན་གིང་

གཟིམས་ཆུང་དུ་བསྒྲུབ་བ་དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞིར་རབ་བྱུང་དང་། བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་

དགུར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ། གཡི་ལི་ཤོག་ཆ་དཀར་ཨཾ་བན་ངོ་འཁོར་དང་། ཨ་

ལག་ཤ་བདག་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་ལྲེགས་བཟང་ལ་འབོར་མཇལ། ཚེས་ཉྲེར་དགུ་

ཉིན་རྲེར་འཁྱུག་ཙམ་ཕྲེབས་ཏྲེ་ས་བཅུད་བུམ་པ་ཁག་ལ་ཕག་ནས་མཐོར་འགྲེམས་

དང་། དྲེ་ནས་ལྷ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་ར་ཆྲེ་དང་། འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཉིས་ལ་མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས། གཟིམས་ཆུང་ཀུན་གསལ་ནས་རྒྱུད་གྲྭ་

དང་གསང་སགས་བང་གིང་པའི་གཏོར་ཟོར་ལས་རིམ་ལ་ཐུགས་ཞིབ། ཕི་ཉིན་ནོར་

གིང་ནས་རྲེར་ཕྲེབས་ཏྲེ་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཀི་མཆོད་སྐོར་ལ་གཟིགས་རོག ཟླ་བ་གསུམ་

པར་དགའ་ལྡན་བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་འཆར་ཅན་མཇལ་ཁ། ཚེ་ཆོག་གིང་སྤྲུལ་སྐུ་

སྐིད་གོང་ནས་དང་། དགའ་ལྡན་བསམ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་པའི་སྒོན་མྲེ་རང་ཡུལ་ནས་

ཕིར་འཁོར་ལ་འབོར་ཕག བརྒྱད་གཏོར་མཛད་ཆྲེན་དང་། དུས་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་

ཚོགས་མགོན་སོགས་སར་ལམ་བཞིན་དང་། ཁལ་ཁའི་མི་སྣ་ཟས་བདྲེ་ཅན་ངོ་

གཡོག་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་ལ་སྲེར་མཇལ་ཕག་དབང་ཐོག ལོ་ཙཱ་མཁན་ཆུང་བརྒྱུད་

ཁམས་འདི་དང་། མོང་གོལ་གི་བདྲེ་དོག་བཀའ་འཚམས་སོགས་རིམ་བཞིན་

བསྐངས།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་ཆོས་སྲེ་ཁག་ལ་མང་སྐོལ་གི་བསྲེན་བཀུར་དང་། ལྷ་ས་

གུང་ཐང་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ལྷ་ཁང་དུ་མར་དཀར་མྲེ་སན་ཤལ་འབུལ་འགྲེམས་

སོགས་རྣམ་དཀར་དགྲེ་རྒྱུན་ཡར་རྒྱས་དང་། ཉིན་གཉིས་རིང་རབ་བྱུང་བསྲེན་

རོགས་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་སྒྲུབ་པ་གནང་། ཀུན་གིང་བ་བང་ནས་ར་ཚག་ཧོ་

ཐོག་ཐུའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་ཐུགས་དམ་ཚར་ལྔ་ཙམ་ཕུལ་འདུག་

པའི་ཚར་བཞི་པའི་བཀའ་ལན་དུ། ལོ་འདིར་ངོས་འཛིན་སྐབས་སུ་བབས་ཀང་། ཟླ་

ཤས་ནས་གསལ་ཆ་བས་འཐུས་ཤར་ཞྲེས་ཕྲེབས་ཤིང་། ལན་ཐ་མའི་ཕིར་ཕྲེབས་

སུ་རྲེ་དྲུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ཐད། མིང་ཐོ་ཟུར་གསལ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཡོད་ཁོངས་

ནས། ཕ་རུ་བའི་བུ་ཤིང་བི་ལོ་བདུན་པ་ཞྲེས་པ་འདི་ལོ་བགང་བ་བརྒྱད་དུ་སླྲེབས་པ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དྲེ་བཞིན་དམ་པའི་སྐྲེ་སྲིད་འཁྲུལ་མྲེད་ངྲེས་རྲེད་ཐོག སླར་ཡང་སྐྲེ་སྤྲུལ་འཁྲུལ་བལ་

རིམ་བོན་གིས་རྣམ་ཐར་གཙང་མ་བགོ་སྐལ་དུ་བཞྲེས་ནས་བསན་འགོའི་དོན་ལྷུན་

གྲུབ་ཏུ་སྐོང་བར་ངྲེས་པས་བཟང་ཞྲེས་ཟངས་རིར་འཁྲུངས་པའི་ད་ལྟའི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་

པོ་ཆྲེ་འདི་ཉིད་དྲེད་དཔོན་མཁས་པས་དོན་མཐུན་གི་ལག་ཏུ་ནོར་བུ་གཏད་པ་དང་

ཚུལ་མཚུངས་པའི་ངོས་འཛིན་གཙང་མར་མཛད།

( ༢༦༧ ཉ་༤། ༤༢༠ འ་༨) སློབ་དཔོན་མཧཱ་གུ་རུའི་ཞལ་ནས། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཡི་

ཕོགས་དག་ནས། །སོན་མ་སྐྲེས་པའི་སོ་ཞིག་སྐྲེས། །བམ་སྲེ་བཛྲ་ཀ་ལ་

ཡིས། །བཅད་ནས་ཁོམ་དུ་བཏོན་པ་དང་། །སྨད་ཚོང་བཛྲ་ཤྲི་ཡིས། །ཉོས་ནས་ཁུར་

ཏྲེ་དི་རུ་བསྣམས། །ཐ་མར་ཡིད་ལ་རབ་འདོད་པས། །མྲེར་བསྲྲེགས་དུ་བའི་བཅུད་ཁུ་

འཐུངས། །དྲེ་ནས་ཇྲེ་མང་འཕྲེལ་བར་འགྱུར། །ལ་ལས་ཕྲེ་བཏགས་སྣ་ལ་

འགམས། །ལ་ལས་ཟ་ཞིང་ལ་ལ་ཡིས། །དུ་བ་འཐུང་བ་ལ་སོགས་ཀིས། །རྒྱ་གར་

ཡུལ་ཕོགས་ཡོངས་སུ་གང་། །རྒྱ་གར་མུ་སྲེགས་འཇོམས་པའི་རྐྲེན། །སོ་དྲེ་ཡིན་

པར་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། །ཅྲེས་དང་། དུས་མཐར་བོད་ཡུལ་འདི་ཉིད་དུའང་། །དམག་འཁྲུག་

ནད་ཡམས་མུ་གྲེ་དང་། །སད་སྲེར་བཙའ་དང་བསན་འཛིན་གི། །སྐྲེས་ཆྲེན་སྐུ་ཚེ་

ཐུང་བར་འགྱུར། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་ནུས་པ་ཡིན། །ད་དུང་ཉོན་དང་འཚོ་རྒྱལ་མ། །སོ་དྲེ་

བསྣུབས་པར་མ་གྱུར་ན། །ཡུལ་དྲེའི་བདྲེ་སྐིད་ཡུད་ཙམ་རྲེ། །བྱུང་ཡང་མི་རིང་སྡུག་

བསལ་གྱུར། །ཐ་མར་སྡུག་བསལ་ཚན་པོ་ཆྲེ། །འབྱུང་བར་ངྲེས་སོ་སྲེམས་ལ་ཞོག 

།སོ་དྲེ་ཁོང་དུ་སོང་བ་ཡི། །ཉྲེས་པ་འདི་རྣམས་ཡོད་ཀི་ཉོན། །བདུད་རྒྱལ་དྲུག་གི་

ནུས་པ་ནི། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདུད་སོ་དྲེ། །རྒྱལ་བསན་འཇོམས་པའི་གཙོ་བོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཡིན། །ཞྲེས་རྒྱལ་བསན་ཉམས་ཤིང་། བསན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་ཐུང་བ་དང་། དམག་འཁྲུག་

མུ་གྲེ་ནད་རིམས་སོགས་མི་ཤིས་ལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་བའི་ར་རྐྲེན་ནི་སྣ་ཐ། ཐ་

མི་ཁ། བཤིག་རས་སོགས་བདུད་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སོ་ཟས་ངན་པ་དྲེ་

དག་བག་མྲེད་ལོངས་སུ་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་སབས། ཉྲེས་བརྒྱའི་འབྱུང་

ཁུངས་རས་ནག་གི་ནུས་པ་འགོག་ཕིར་རྒྱ་ཁྱབ་ཡོངས་ལ་བཀའ་རྒྱ་ར་ཚིག་གི་སོ་

ནས་དིལ་བསྒགས་ཤིང་། སྦྲགས་སྤི་ངོ་ལས་ཐུན་མོང་ལ་སླད་ཕིན་རྡོ་ཐའི་རིགས་

སྦྲགས་ཐོག་བསྐུར་གཏོང་མི་ཆོག་པ་དང་། ཞོལ་གཉྲེར་མི་དཔོན་དང་བཅས་པར་ལྷ་

ཞོལ་ཁུལ་དུའང་བཤིག་རས་དང་། རྡོ་ཐ་ཉོ་ཚོང་འཐྲེན་འཐུང་རིགས་ངོ་ལོག་གང་

སར་མི་འབྱུང་བའི་དོ་དམ་མཐིལ་ཕིན་དགོས་ལུགས་བཀའ་བསྒྱུར་ནན་འདོམས་

སྩལ་ཐོག གོར་ཞིབ་ཐུན་མོང་ནས་འཆར་ཕུལ་ཕག་རགས་དགོངས་དོན་ལྷ་ཁུལ་དུ་

ཡོད་པའི་རྡོ་ཐ་རྣམས་མི་མང་གི་མངོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྲེ་ཤོད་བཀའ་ཤག་སྐུ་

ཚབ་དང་བཅས་ནས་ས་དོང་དུ་བཅུག་སྲེ་ཆུ་ལུད་མཉམ་སྦྱར་གིས་རུལ་སྦྱོར་དུ་

གཏོང་གནང་སོགས་དམ་བསྒག་ལྲེགས་པར་མཛད།

(༢༦༨ ཉ་༣། ༤༢༢ ཐ་༡) དགའ་ལྡན་ཁི་འཛིན་བམས་པ་ཆོས་གགས་ལོ་དུས་

འཕོས་ཚབ། ཤར་པ་ཆོས་རྲེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། དྲེ་ཚབ་རྒྱུད་སོད་མཁན་ཟུར་

ཡྲེ་ཤྲེས་དབང་ལྡན། རྲེ་རིག་གནས་སློབ་གྲྭའི་དགྲེ་རྒན་ཐུབ་བསན་རབ་རྒྱས་

དགོངས་འཁོལ་ཚབ། སར་ཁུངས་སྨིན་གིང་གྲྭ་བདྲེ་ཆྲེན་ཆོས་འཛིན་བཅས་ལ་བསྐོ་

བཞག་བཀའ་བསྒྱུར་རིམ་བཞིན་སྩལ། ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་དང་ལྔ་ལ་རབ་བྱུང་

སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་། བསྲེན་རོགས་བརྒྱ་དང་ཉྲེར་གཅིག་སྒྲུབ་པ་གནང་།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༢༦༨ ཉ་༦། ༤༢༢ ཐ་༡༡) ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་ཤར་དང་བསྟུན་ཞོ་སོན་གི་

དགྲེས་སྤོའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཟློས་གར་གི་རིག་བྲེད་པ་རྣམས་ནས་གཟིགས་མོའི་རྣམ་

འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྤོས་ཤིང་། ཟུར་མགོན་དུ་ཁལ་ཁའི་མི་སྣ་རྣམས་དང་། ལྕགས་

སྐུད་ས་ཧྲེབ་རོ་སོ་མིས་སོགས་འབོད་པ་གནང་། རྲེ་ཕོ་བང་དང་། ལྷ་ལྡན་གཙུག་

ལག་ཁང་གཉིས་སུའང་ཡང་ཡང་ཞབས་བཅགས་ཀིས་བསན་འགོར་དགྲེ་བའི་

ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཤུག་དག་བསྐངས།

(༢༦༨ བ་༥། ༤༢༣ ཐ་༣) ཀར་པ་ཞྭ་ནག་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་སྐོར་སྲེ་

དགྲེ་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཚུར་སར་བ་བང་གི་མཛོད་པ་གཉིས་ནས། 

སྲེ་དགྲེ་ཨ་ཐུབ་ཁོངས་ཀུ་སྲེ་རྒྱ་མཁར་ཚང་གི་བུ་མོ་བསོད་ནམས་ལྷ་མཚོའི་ཁྱྲེའུ་

ཤིང་བི་ལོ་པ་འདི་ཉིད་གོང་མའི་ཞལ་ཆྲེམས་ཨང་ཡིག་དང་། ཡུལ་ཕོགས་བཟོ་

དབིབས་བཅས་ངྲེས་རྲེད་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྲེས་ཡང་ནན་ཞུས་པར། 

ཁྱྲེའུ་ཤིང་བི་ལོ་པ་དྲེ་བཞིན་ངྲེས་རྲེད་འཁྲུལ་བལ་ཀར་བརྒྱུད་དི་མྲེད་ལུགས་བཟང་

འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་བདག་གིར་བྲེད་ནུས་སུ་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་ཡོད་ཚེ་རང་རང་

གི་གཏམ་དང་། འདོད་པའི་ཕོགས་རིས་སུ་མ་ལྷུངས་པའི་ཡིད་ཆྲེས་དམ་ཚིག་

གཅིག་དིལ་ལ་བརོན་ན་འཐུས་ཞྲེས་ངོས་འཛིན་ཕག་རགས་དང་། དྲེ་རྲེས་བོད་

ཕྲེབས་མཚམས་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞྲེས་ཀིས་མཚན་གསོལ་གཟྲེངས་བསོད། བ་

གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་ཞུས་ངོར་འཆལ་བའི་ཀུན་སྤོད་སངས་ཏྲེ་བསླབ་གསུམ་ཉམས་

བཞྲེས་གཙོ་བོར་དགོས་ཚུལ་སོགས་གོ་དོན་ཟབ་པའི་ཞབས་བརན་སྨོན་ཚིག་

བཅས་སྩལ།



  406  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

(༢༦༩ ཉ་༤། ༤༢༣ འ་༨) ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་དང་བསྟུན་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་བ་

བརྒྱ་དང་གཉིས། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་བཅས་ལ་

ཚིགས་ས་ཕིའི་སོམ་རྒྱུན་ལྲེགས་པར་སྩལ།

(༢༦༩ ཉ་༦། ༤༢༣ འ་༢) ཁལ་ཁ་ཛ་སག་ཐུ་ཝང་ཤོག་དགའ་ལྡན་ཆོས་གིང་

དགྲེ་འདུན་འཕྲེལ་དགོན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

ཞྲེས་པ་གཞུང་བསན་ལ་ལྷག་བསམ་དགྲེ་བའི་བདག་རྐྲེན་དུ་ནི་རི་ཐུ་ཞྲེས་པའི་ཆོ་

ལོའི་བཀའ་ཤོག་དང་། ཐམ་ག་གྲུ་སྐོར་སོགས་ཆྲེན་པོར་འོས་པའི་བཟོས་སོ་མི་

དམན་པ་གནང་།

༧༨༽ས་འབྲུག་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐངས། མདོ་སྨད་ས་

མཚམས་སུ་བོད་རྒྱའི་གཡུལ་འཁྲུག་བཟློག་ཐབས་གནས་རྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་

མང་པོ་ཉམས་གསོ། རི་རྒྱ་ཀླུང་སོམ་གི་མི་འཇིགས་སྲོག་གི་སྐབས་སྦྱིན། ཡང་

སྲིད་ཅིག་ལ་འཕལ་ཕུགས་དགྲེ་བའི་བསླབ་འདོམས་ཤ་ཚར་སྦྱར་བས་རྲེས་

འཛིན། ལོ་ཤས་རིང་འཆར་འཕར་ལུགས་གཉིས་ཀི་གནང་སོའི་བར་ཚིགས་

ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་སོང་ཕག་ཁ་ཤས་སྩལ་ཏྲེ་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་ར་བ་ཚུགས་

པར་མཛད། འབས་སྤུངས་སུ་ཆོས་ཁིམས་སོགས་འཛིན་སྐོང་སྤི་གནོན་སོམ་

ཇི་ལྟར་བྲེད་དགོས་བཀའ་ཡིག་ཆྲེད་སྩལ།

(༢༧༠ ཉ་༢། ༤༢༤ འ་༡) དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་དུ་ཕྲེབས་པ་ས་འབྲུག་

གནམ་ལོའི་རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་ཐོག་མར་ཚེས་གཏོར་དང་། དགྲེས་སོན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ས་ཕི་སོགས་དགུང་གསར་དང་། སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་མཛད་སོ་བཅས་སར་སྲོལ་

ཉམས་མྲེད་ཐོག ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་གཞིས་

དགོན་ཁག་བཅས་ཀི་དོན་གཉྲེར་བ་བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་སྐོར་ལ་དགྲེ་ཚུལ་དང་། དྲུག་

བརྒྱ་བཅུ་དགུ་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་ཏྲེ་འཕལ་ཡུན་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་ལམ་

ཡངས་པར་མཛད། དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་བམས་པ་ཆོས་གགས་ཞལ་ས་ནས་སོགས་

སྨོན་ལམ་སྲེར་ཚོགས་ཆྲེན་མོར་མང་འགྲེད་ཀི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མི་བཅུ་ཕག་གསུམ་ཙམ་

དང་། གཞན་ཡང་ཕོགས་འདུས་ཀི་དད་ཅན་མང་པོའི་རྲེ་བ་དོན་ལྡན་མཛད།

ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ཚོགས་མཆོད་མང་ཇའི་ཐོ་སྒིག་སོགས་མཛད་སོ་བིངས་

སར་ལྟར་དང་། བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་བཅུར་རབ་བྱུང་དང་། བརྒྱ་དང་གཉིས་ལ་དགྲེ་

སློང་གི་བསླབ་གཞི་འབོགས་པ་གནང་།

ཟླ་བ་གསུམ་པར་དགའ་ལྡན་བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ཞབས་བརན་མཇལ་ཁ་དང་། 

ས་བཅུད་བུམ་སྒྲུབ། བརྒྱད་གཏོར་མཛད་ཆྲེན། དུས་འཁོར་གར་གཟིགས། སྒྲུབ་

མཆོད་ཚོགས་མགོན་བཅས་སར་བཞིན་བསྐངས།

(༢༧༠ བ་༡། ༤༢༥ འ་༧། ཟླ་ ༤) དུས་ཆྲེན་གསུམ་འཛོམ་ཐོག་བསྒྲུབ་བ་ཉི་ཤུ་

ར་བཞི་རབ་བྱུང་དང་། དགུ་བཅུ་གོ་བཞི་དགྲེ་སློང་གི་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པ་གནང་།

(༢༧༠ བ་༦། ༤༢༦ ཐ་༩) སྲེར་རྲེ་སྒྲུབ་ཁང་རྡོ་རྲེ་འཆང་གི་ཡང་སྲིད་སྐོར་བ་བང་

མཛོད་པ་དང་། ནག་ཆུ་ཞབས་དགོན་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་ཐུགས་དམ་ལན་འགའ་

ཞིག་ཕུལ་མཐར་དྭགས་པོ་སོམ་མདའི་བུ་བཤད་སྒྲུབ་གིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཟིན་པ་ཆུ་

ཁྱི་དགུང་ལྡན་འདི་ཉིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཐོག ཐུབ་བསན་མཁས་གྲུབ་བསྐལ་བཟང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བསན་འཛིན་ཞྲེས་པའི་མཚན་ཡང་སྩལ། འདི་དག་གི་སྐབས་ས་ཕིར་མདོ་སྨད་ས་

མཚམས་སུ་རྒྱ་བོད་གཡུལ་འཁྲུག་ཟམ་མ་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་དམག་བཟློག་ལ་

དགོངས་ཏྲེ་མཁར་ལས་མང་དུ་མཛད་པ་ལས་གཟིམས་ཆུང་སོགས་མཁར་རིང་རྲེ་

རྲེ་བཤིག་རལ་གནང་བ་ན། གཏོར་ཟོར་བརྒྱ་ཕག་འཕངས་པ་ལས་ལྷག་པར་ཕ་རོལ་

གི་གཡུལ་ངོ་ཚེགས་མྲེད་དུ་འཇོམས་པའི་མངོན་རགས་འཕལ་འཕལ་ཐོན་པ་ནི་དྲེ་

སྐབས་ཀི་ཤྲེས་ལྡན་ཀུན་གིས་རོགས་ཤིང་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་གནས་སུ་གགས་ལ། 

ལྲེགས་བཤད་ལས། འཚོ་བྲེད་ཟས་སུ་སྒོ་བཏགས་ནས། །སྨན་གིས་ནད་ཆྲེན་གསོ་

བ་ལྟར། །ཞྲེས་པ་བཞིན་མངོན་སྤོད་ཀི་ཐབས་འཕྲུལ་ཆྲེན་པོ་ཞིག་གོ་སམ་མོ། །

(༢༧༡ ཉ་༤། ༤༢༦ འ་༣) དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་དང་དྲེའི་ཕི་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་

ཞྲེ་གཅིག་ལ་རབ་བྱུང་དང་། བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་སྲེ་

ཐར་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པར་མཛད།

(༢༧༡ བ་༡། ༤༢༧ ཐ་༦) སྤན་གིང་གཟིམས་ཆུང་སྐལ་བཟང་བདྲེ་འཁྱིལ་དང་། 

བདྲེ་སྐིད་ངོ་མཚར་དཔལ་འཁྱིལ། ཆིབས་རའི་གཟིམས་ཆུང་གཞན་ཕན་དགའ་

འཁྱིལ། ཁོར་ཡུག་ལྕགས་རི་ཆྲེན་མོ་རྒྱ་བསྐྲེད་བཅས་གསར་བཞྲེངས་ལྲེགས་གྲུབ་

ཀི་ཞལ་སྤོའི་ཐོག གཞུང་གནས་ནས་དཀར་སྤོའི་སོན་ཆྲེན་དང་། སྤི་སྲེར་དུ་མ་ནས་

རྲེན་འབྱུང་དངོས་འབུལ་གི་མཆོད་སྤིན་རིང་དུ་སྤོས་ཤིང་། ལྲེགས་བཤད་གིང་པ་

ཚོགས་ཡོངས་ནས་མདོ་ལུགས་ཀི་ཞབས་བརན་ཀང་ཕུལ་ཏྲེ་སྐུ་ཚེའི་རྒྱལ་མཚན་

སྲིད་མཐར་བསྲིང་བའི་རྲེན་འབྲེལ་བསྒིགས།

(༢༧༡ བ་༤། ༤༢༧ འ་༡༠) ས་ཕི་ཅི་རིགས་པར་དབུ་རུའི་འབི་གུང་ཞ་ལྷ་ཁང་། 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གཡོ་རུ་ཁ་འབྲུག་བཀྲ་ཤིས་བམས་སོམས་གཙུག་ལག་ཁང་། སྤུ་ཧྲེང་ཇོ་ཁང་། བང་

སྐ་བདུན། རུ་ལག་གོམ་པ་གང་། ལྷོ་བག་བན་པ་ཕག་རྡོར། སོལ་ནག་ཐང་པོ་ཆྲེ། ལྷོ་

བག་སྲས་མཁར་དགུ་ཐོག དྭགས་ལ་སམ་པོ། ཙཱ་རི་ཅིག་ཅར་ལྷ་ཁང་། འོལ་དགའ་

རིང་ཕི་སོགས་སོན་བོན་དམ་པ་མང་པོས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལྟར་མཐོང་ཐོས་དན་རྲེག་གི་འགོ་བ་ཀུན་ལ་འཕལ་

ཡུན་ཕན་བདྲེའི་འདོད་དགུ་ཅི་ཡང་སྩོལ་བའི་གནས་རྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་

ཞིག་གསོས་དང་། གསར་བསྐྲུན་གང་འོས་ལྲེགས་པར་བསྐངས་ནས་ས་གནད་ཀི་

མྲེ་བཙའ་ཉམས་པ་ཡོངས་སུ་བསོས་ཤིང་། བསན་འགོའི་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་ར་བ་ཡུན་

དུ་བརན་པར་མཛད།

(༢༧༢ ཉ་༣། ༤༢༨ ཐ་༧) སྲེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་མང་པོའི་སྲོག་གི་འཚེ་བ་འགོག་

པ་ལས་ལྷག་པའི་དགྲེ་ར་རླབས་པོ་ཆྲེ་གཞན་གང་ཡང་མྲེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་

རྣམ་ཀུན་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱའི་དམ་བསྒག་གི་སོ་ནས་སྲེམས་ཅན་གཞལ་དུ་མྲེད་པར་

སྲོག་གི་སྐབས་སྤིན་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་དགོན་སྲེ་ཁག་ནས་

ཚོགས་སུ་ཤ་འགྲེམས་ཀི་རྒྱུར་གནག་ཕྱུགས་གངས་མྲེད་པ་སྲོག་གཅོད་བག་མྲེད་

དུ་བྲེད་པ་མཁྱྲེན་ནས་ཕིན་ཆད་ཤ་ཚབ་བྲེད་པ་ལས། ཕྱུགས་ལུག་བྲེད་སྤོད་མི་

བྲེད་པའི་བཀའ་ཡིག་འཐུས་འདོམས་ཆྲེ་བ་སྩལ་ཏྲེ་སྲོག་གཅོད་ཀི་རྒྱུན་ལས་བཟློག་

ཅིང་། ངན་འགོའི་སོ་འཕར་སོམ་པར་མཛད་དོ། །

(༢༧༢ བ་༢། ༤༢༨ འ་༣) ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་ཉིན་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་

བརྒལ་བར་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསླབ་སོམ་ཕོག་སྲེ་ཤཱཀའི་སྲས་སུ་བསྐྲུན། ཟླ་བ་བཅུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པའི་ནང་རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཚོགས་ཡོངས་དང་། སྐུའི་དྲུང་ན་སྤོད་པ་སྲེར་སྐ་མཆོག་

དམན་བར་གསུམ་ལ་མཇལ་ཕག་གནས་གཟིགས་སོགས་ལྔ་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་

མཛད་ཆྲེན། དགའ་ལྡན་ཁི་བང་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྨད་ཆ་ཕྲེང་ནས་འབོར་ཕག ཨ་མདོ་

འགིང་རོ་བ་བང་གི་མཛོད་པ་བསན་འཛིན་འཕིན་ལས་ལ་ཐོན་ཕག་སོགས་འཆར་

འཕར་མཛད་སོ་དུ་མ་རིམ་སྲེལ་དུ་བསྐངས།

(༢༧༣ ཉ་༡། ༤༢༩ འ་༡༡) སྲེར་ལྷོ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཤངས་སག་སྣ། ཏྲྲེ་ཧོར་

བརྒྱད་པ། ཁི་ངག་དབང་ནོར་བུ། བ་བལ་སག་རིང་། སོད་མངའ་རིས་མདུན་ཆུ་བ་མ་

བཅས་སོ་སོའི་སྐྲེ་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་གཙུག་ཕུད་འབུལ་བཞྲེས་

དང་། མཚན་གི་གཟྲེངས་བསོད་བཅས་རིམ་བཞིན་བཀའ་དིན་བསྐངས། དམ་པའི་

སྐུ་སྐྲེ་ཞིག་ནས་མཚན་བཏགས་གྲུབ་འཕལ་ཕོགས་ཕྲེབས་སྐོར་ཐུགས་དམ་ཞུས་

པའི་ཕིར་ཕྲེབས་སུ། སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་ལ་ས་ལོ་གཟིམས་མཇལ་སྐབས་རྒྱལ་བའི་ཆོས་

ཚུལ་འཛིན་པའི་སྐྲེ་གལ་དུ་བསྲེགས་པའི་དགྲེ་སྦྱོང་གི་ཤ་ཚུགས་གོག་པོ་ནས་

བསམ་ཚོད་ཇི་སྨོས་ལྟར། དབུས་ལོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་དལ་རྲེན་

རྣམ་དག་ཐོབ་པ་ད་རྲེས་ཙམ་དོན་ལྡན་དུ་མདོ་སགས་ཟུང་འབྲེལ་གི་རྒྱལ་བསན་

དང་ལྲེགས་པར་མཇལ་ཞིང་། བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པ་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀི་ལྲེགས་

པར་བསྲེན་ཚུལ་མ་འཕྱུག་པར་སོམ་གསུམ་རིམ་ནོད་ཀི་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་

པས་ན། རང་ཅག་རི་བོ་དགྲེ་ལྡན་པའི་སྲོལ་འཛིན་པ་རྣམས་དུས་གསུམ་གི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྲེན་ཁོ་ནར་སངས་རྒྱས་པ་ལས། ཁྱིམ་པའི་རྲེན་ལ་

སངས་རྒྱས་པ་ནི་སུ་ཡང་མ་མཆིས། ལྷག་པར་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ་རིས་མྲེད་མདོ་སགས་ཀི་བདག་

པོར་བསྐྲེད་རོགས་རླུང་སྲེམས་རིམ་གཉིས་ལ་ནང་བན་ཆུད་ཀང་སོམ་བརོན་གི་

ཀུན་སྤོད་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་ཤིང་། དྲེའི་ཐུགས་སྲས་རྲེ་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་པའི་

གསུང་མགུར་དུ། དིན་ཇི་བཞིན་འཁུར་བར་མ་ནུས་ཀང་། །སྲེམས་ཆགས་སང་

དབང་དུ་མ་སོང་བར། །མགོན་ཁྱོད་ཀི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །དུས་ནམ་ཡང་བརོན་

པ་བགིད་པར་སྨོན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་སར་བསྐལ་པ་ཡར་འཕྲེལ་གི་དུས་ལ་

རྒྱ་གར་ན་གྲུབ་སོམ་གི་དཔལ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ་མང་དུ་མཆིས་ཀང་། ཕིས་

སིགས་མ་ལྔ་ལྷག་པར་བདོ་བ་རོད་ལྡན་གི་དུས་འདིར་གྲུབ་སོམ་གི་རགས་སྤུ་ཙམ་

མྲེད་པར་གྲུབ་སྤོད་ཡིན་ཚུལ་གསང་སགས་རྡོ་རྲེ་ཐྲེག་པར་མཐོ་སྲེག་བྲེད་པ་ནི་རྡོ་

རྲེ་ཐྲེག་པའི་གོ་འཕང་ཟབ་པ་ཆྲེས་རིང་། རྡོ་རྲེ་དམྱལ་བ་མི་བཟད་པ་ངང་ངམ་ཤུགས་

ཀིས་ཉྲེ་བས་ཁྱིམ་གི་བ་བས་གཡྲེང་བའི་འཇིག་རྲེན་པ་དང་སོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་

ཤིང་། ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་བས་མཁས་པའི་མདུན་སར་ཤིན་ཏུ་སྨད་

པས། དྲེས་ན་སོང་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་འདི་ཉིད་ལ་བཅས་རང་གི་

ཉྲེས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཕ་མོས་ཀང་མ་གོས་པར་འདུལ་བ་ལུང་སྲེ་བཞི་དང་། རྲེའི་

བསླབ་བ་གནམ་རྲེ་ལྡྲེང་མ་ནས་ཇི་སྐད་སོན་པ་ལྟར་གི་དགོངས་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་སྲུང་སོམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འབད་པས་ཚེ་མཐར་ཕིན་པ་གལ་ཆྲེ་སྲེ་འདུལ་བ་ལུང་

རྣམ་འབྲེད་ལས། ཇི་ལྟར་འདི་ན་ཤིང་ར་གཙོ་བོ་སྲེ། །རྣམ་པར་འཕྲེལ་དང་ཀུན་

འཛིན་གཉིས་ཀི་གཞི། །དྲེ་བཞིན་དམ་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡང་། །རྒྱུ་དང་ར་

བ་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞྲེས་དང་། ཇི་ལྟར་ས་ནི་སྐྲེ་དགུ་རྣམས་ཀི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཞི། །དྲེ་ལས་འབྲུ་རྣམས་སྐྲེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ། །དྲེ་བཞིན་འདུལ་བའང་སོམ་བརོན་

རྣམས་ཀི་གཞི། །དྲེ་བཞིན་དྲེ་ལས་བསོད་ནམས་རྣམས་ཀང་སྐྲེ། །ཞྲེས་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་དགོངས། །དྲེ་ཡི་གནས་ནི་འདུལ་བ་ཡིན་པར་

གསུངས། །འདི་ལ་གནས་པར་གྱུར་ན་མཐར་ཕིན་འགྱུར། །འདི་ལ་མི་གནས་མཐར་

ཕིན་ག་ལ་འགྱུར། །

ཞྲེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ཀི་ཁུངས་ཇི་སྲེད་མཆིས་པ་རྣམས་ཉྲེས་དམིགས་དང་། 

ཕན་ཡོན་གོ་མ་ལྡོག་པར་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ལ་རྫུན་དང་། བསླུ་བ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་ཚད་མའི་སྐབས་སུ་འཛིན་ཅིང་། 

ཡིད་ཆྲེས་པའི་སོ་ནས་འཇམ་མགོན་བ་མའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པོས་ཡིད་རབ་ཕོགས་

ཏྲེ་དྲེའི་རྲེས་མཐུན་དུ་གཞུག་པར་སྤོ་བ་ཆྲེར་སྐྲེད་འདི་ཕི་གཉིས་ཀའི་གཏན་གི་

མདུན་མ་དོན་ལྡན་ལག་རྲེར་སོན་ཐབས་སོ་གསུམ་བག་མྲེད་རྒྱ་ཡན་གི་དབང་དུ་མ་

སོང་བས་ཀུན་སྤོད་གང་གཟབ་ཀི་ཉམས་ལྲེན་ལ་སོ་ཀུན་ནས་འབད་པར་རིགས་

སོ། །འདི་ནས་ཀང་ལམ་བཟང་དོན་མཐུན་གི་གོགས་སུ་འགྱུར་བའི་བརོན་པ་མཐར་

ཕིན་གི་སྐབས་འཇུག་བྲེད་ཅྲེས་འཕལ་ཕུགས་ཀི་དགོས་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

དགོངས་པའི་བཀའ་བསླབ་ནུས་པ་ཅན་འདི་བཞིན་སྩལ་འདུག

(༢༧༤ བ་༢། ༤༣༢ ཐ་༣) དགུང་གངས་ང་བཞིར་ཕྲེབས་པ་ས་སྦྲུལ་ལོ་དགུང་

གསར་ཚེས་གཏོར་དང་། སོན་ཆྲེན། སྨོན་ལམ་སྐབས་གསོ་སྦྱོང་དང་། སྐྲེས་རབས་

ཀི་གསུང་ཆོས། བརྒྱད་གཏོར། འཁྲུངས་སྐར། ལྔ་མཆོད་མཛད་ཆྲེན། དབར་དགུན་

ཆིབས་བསྒྱུར་ཆྲེན་མོ་སོགས་ལོ་ནང་འཆར་ཅན་མཛད་སོ་མཐའ་དག་སར་ལམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཉམས་མྲེད་ཐོག དུས་ཆྲེན་བཞི་དང་འབྲེལ་བར་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་གི་བསྒྲུབ་བ་

ཆིག་སོང་ཉིས་བརྒྱ་སྐོར་ལ་རབ་བསྲེན་གི་བསླབ་གཞི་སྩལ་ཏྲེ་རྣམ་གོལ་དང་ཉྲེ་བར་

མཛད། རྲེ་དུས་འཁོར་ལྷ་ཁང་ཉམས་གོག་ཆྲེ་བར་གསར་བསྐྲུན་དང་འད་བའི་ཉམས་

གསོ་ལྲེགས་པར་བསྐངས་ཏྲེ་ཞལ་བསྲོའི་བསྲེན་བཀུར་ཐོག ཚོགས་དབུས་སུ་

ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ཀི་དགྲེ་མཚན་གོང་མཐོར་བཞད་པའི་

ཐུགས་སྨོན་དང་། ནོར་གིང་གཟིམས་ཆུང་ཁག་ལ་རབ་གནས་ཀི་གསུང་ཆོག་སྦྱོར་

དངོས་རྲེས་གསུམ་ཚང་བ་སྨིན་རྒྱས་མཛད་པས་དམ་ཡྲེ་དབྲེར་མྲེད་དུ་འདྲེས་པའི་

རགས་མཚན་གསལ་བར་བྱུང་།

དགུང་གངས་ང་ལྔར་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་ར་ལོ་དགུང་གསར་ཚེས་གཏོར་དང་། 

དགྲེས་སོན་ས་ཕི། དག་ལྷ་ཁག་གི་གསོལ་མཆོད་སོགས་ཡར་ལྡན་དང་། མོང་གོལ་

དར་ཧན་ཆིང་ཝང་གི་མི་སྣ་ཏཱ་བ་མ་བསན་པའི་སིང་པོ་ཅན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

བཞིན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་

སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་ལྲེགས་བས་བང་ཆྲེན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ལགས་བསོ་མཚམས་

སྦྱོར་དང་། གསོ་སྦྱོང་། གསུང་ཆོས། སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར། འཁྲུངས་

སྐར། ལྔ་མཆོད་མཛད་ཆྲེན། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གིས་མཚོན་རིས་མྲེད་དགྲེ་

འདུན་གི་སྲེ་ལ་མཇལ་ཕག་གི་དགའ་སོན། དབར་དགུན་ཆིབས་བསྒྱུར་ཆྲེན་མོ་

སོགས་སར་ལམ་ལྟར་དང་། དུས་ཆྲེན་བཞིའི་ཐོག་བསྒྲུབ་བ་ཆིག་སོང་བདུན་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཚིགས་ས་ཕི་བསླབ་སོམ་སྩལ་ཏྲེ་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་ར་བ་འཛུགས་པར་

མཛད། དར་ཧན་ཆིང་ཝང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་དང་། མི་སྣ་ཏཱ་བ་མ་བསན་པའི་སིང་པོ། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མི་རིང་ཅོ་ཀ་རྡལ་སོ་སོར་ཆོ་ལོའི་བཀའ་ཤོག་རྲེ་ཡང་སྩལ། འབི་གུང་འོད་སྣ་དགོན་

གི་འཚོ་འཛིན་མཁར་ཁ་བོ་མཆོག་རྡོ་རྲེ། ཏྲྲེ་ཧོར་དཀར་མཛེས་བག་དཀར་དང་། 

ནག་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། བཀྲས་ལྷུན་ཡོངས་ཟུར་ལྷོ་པ། ལྡན་མ་དགོན་གསར་སྤྲུལ་སྐུ། 

སྲེར་བྲེས་རྲེ་ཉ་སྤྲུལ་སྐུ། དགའ་ལྡན་ཅོ་ནྲེ་གཡུ་ལོ་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་པོ་ཆོས་རྲེ། གོང་

དཀར་རྡོ་རྲེ་གདན་པ། ལྡན་མ་ཇོ་གདན། པ་ཏམ་ཁྱུང་སྤྲུལ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་

མྲེད་ཀི་བ་སྤྲུལ་མང་པོའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཀང་འཕྱུགས་མྲེད་མཛད།

དགུང་གངས་ང་དྲུག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་ལྕགས་ལུག་དགུང་གསར་ཚེས་གཏོར་དང་། 

ལུགས་གཉིས་ཀི་དགྲེས་སོན་སོགས་གཟབ་རྒྱས་དང་། རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ནས་

གསོལ་འདྲེབས་མཛད་པ་བཞིན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་ཚོགས་དབུར་ཞབས་

སོར་བཀོད་དྲེ་ལགས་བསོ་མཚམས་སྦྱོར། དཔལ་ལྷ་དང་། གནས་ཆུང་སོ་སོར་

གཟབ་གསོལ། ངུར་སྨིག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཁི་ཕག་དང་ལྷན་དུ་གསོ་སྦྱོང་གི་

ཆོ་ག གསུང་རར་ཐུབ་པའི་འཁྲུངས་རབས་ལས་བརམས་པའི་གསུང་ཆོས། ཁྱམས་

རར་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་རླབས་ཆྲེན་ཐུགས་སྨོན་བདྲེན་

བརོད་མཐུན་འགྱུར་དང་བཅས་པ། གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་ལ་

མཆོད་འབུལ་གནས་གཟིགས། དཔལ་མགོན་ཞལ་གི་དུས་གཏོར་དང་། ལྔ་མཆོད་

མཛད་ཆྲེན། ཆིབས་བསྒྱུར་ཆྲེན་མོ་སོགས་སར་བཞིན་ཐོག ཆོས་སྲེ་གསུམ་དང་། 

རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་གཞིས་དགོན་ཁག་གི་བསྒྲུབ་བ་ཆིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་

སྐོར་ལ་རབ་བྱུང་དང་། བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་སྲེ་མྱང་འདས་ཀི་ས་བོན་

བསྐྲུན།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐོང་གིས་ལུང་བསྐུལ་བཞིན་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་

སྤི་དང་། གདན་ས་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས་ནས་དངོས་འབུལ་དང་འབྲེལ་

བའི་ཞབས་བརན་ཕུལ། ཚེ་སྨོན་གིང་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་ཡང་སྲིད་ཀི་གཙུག་ཕུད་བཞྲེས་ཏྲེ་

མཚན་གསོལ་གནང་། སག་ལུང་ཆུང་ཚང་མ་སྤྲུལ་ཐུབ་བསན་འཇིགས་མྲེད་ཆོས་

མཆོག་དང་། ཞབས་དྲུང་ཐུབ་བསན་བང་ཆུབ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་གཉིས་ལ་ཁི་མཇལ་

དང་། སྒྲུབ་ཁང་སྤྲུལ་སྐུ་གྲྭ་སར་ཆོས་ཞུགས་སར་སྐུ་ཚབ་གདོང་ལྲེགས་ཇ་ལགས་

མདུད་ཀང་དགྲེས་བརྲེ་ཆྲེན་པོས་སྩལ། ལོ་འདིར་ཡང་བསམ་བཞིན་བོན་པའི་

བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་མང་པོའི་སྐྲེ་སྲིད་འཁྲུལ་བལ་གསལ་རྲེན་ངོས་འཛིན་བསྐངས།

གོང་དུ་ཡང་ཡང་སྨོས་པ་བཞིན་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་གཞི་འཛིན་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་

པོ་རྣམས་ཀི་འདུལ་ཁིམས་གནོན་འཁུར་དང་། མདོ་སགས་ཀི་ཐོས་བསམ་འཆད་

ཉན་སོགས་ནི་བསན་འགོ་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པར་ཐུགས་

སུ་ཆུད་ནས་ལོ་རྲེ་བཞིན་སོ་སོའི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེར་བཀའ་བསྒྱུར་དང་། བཀའ་

རྒྱ་ར་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དིལ་བསྒག སྐུ་ཚབ་སྐོར་གཡྲེང་ཆྲེད་མངགས་ཀིས་འཆུན་

འདོམས་སོགས་དམ་བསྒག་དོ་དམ་ཇི་སྲེད་ཅིག་མཛད་པ་བརོད་ཀིས་མི་ལང་ཡང་། 

ཕོགས་ཙམ་མཚོན་ན་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་པའི་བ་སྤིར་སྩལ་བའི་ར་

ཚིག་ཁག་གཅིག་གི་བརོད་བར།

བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་

སྤུངས་པའི་སློབ་དཔོན། ལས་སྣྲེ། འདུས་ཚོགས་དམངས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་

ལ་བཟློ་བ། ལུས་ཅན་མ་ལུས་པའི་ཕན་བདྲེའི་སིང་པོ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དར་རྒྱས་སུ་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་། འགོ་བའི་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་གཞི་རྲེན་བ་

ན་མ་མཆིས་པ་དྲེ་ག་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོའི་དགྲེ་འདུན་མཆོག་དམན་བར་པར་བཅས་

པའི་འདུལ་ཁིམས་ཀུན་སྤོད་སྐོར་སང་བང་ཕ་ཞིབ་འཁོད་པའི་བཅའ་ཡིག་རིམ་སྩལ་

ཡོད་རུང་། དགོངས་དོན་ལ་འགལ་མྲེད་ཉམས་ལྲེན་ར་འཛིན་ཇི་བཞིན་མྲེད་པར་

བར་སྐབས་སློབ་དཔོན་ལས་བྲེད་རིམ་འབོར་ནས་ཚུལ་མིན་སྒིག་འཆལ་རང་བཟོ་

སྣ་ཚོགས་ཐོག གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲི་ཞུ་འཛིན་སྤས་ལ་མཐུད་ཤོར་སོགས་མཚན་

དོན་ཉམས་དམས་སུ་འགོ་གཞི་ཇི་སྲེད་བྱུང་རིགས་ལམ་ངན་མུ་འབམས་སུ་མི་འགོ་

བའི་རད་གཅོད་བབས་བཀོད་ཟུར་དུ་སོང་ཟིན་པ་བཅས། དྲེས་ན་ཁམས་གསུམ་

ཕན་བདྲེའི་སྲོག་ར་ཀུན་མཁྱྲེན་ཉི་མའི་གཉྲེན་གི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་སྤི་དང་། བྲེ་

བག་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསྲེར་མདོག་ཅོད་པན་

འཆང་བའི་རིང་ལུགས་དི་མ་མྲེད་པ་འདི་ཉིད་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཀི་ར་བ་ཚངས་

སྤོད་དགྲེ་འདུན་ཁོ་ནར་རག་ལས་ཤིང་། དྲེ་ཡང་འདུས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བགི་བར་

འོས་པ་ཐོས་བསམ་འཁོར་ལོའི་བ་བར་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་བརོན་གིས་འཛིན་སྐོང་

དགོས་པ་རོགས་གསལ་ལྟར་འགོ་འཛིན་སློབ་དཔོན་སོ་སོས་བཀའ་སྲེ་སྣོད་

དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་འཆད་སྲེལ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་འཛིན་སྐོང་

དང་། བརི་བཞག དཔྲེ་འཛིན་སྐོར་སྦྱང་། རོད་པ། རྒྱུགས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་མཐའ་

དག་དམ་པ་གོང་མ་རིམ་བོན་རྣམས་ཀི་ཐུགས་བསྐྲེད་བཞྲེད་སྲོལ་རད་པོ་ཆྲེའི་ཕག་

རིས་ལྟར་མ་འཕྱུག་པ་དུས་རག་ཏུ་ལྷོད་ཡངས་སྐད་ཅིག་ཙམ་མ་སོང་བའི་ར་འཛིན་

སློབ་དཔོན་རིམ་འབོར་ནས་དབང་པོ་རབ་འབིང་རྟུལ་གསུམ་གི་བོ་དང་འཚམས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པའི་བརོན་སྦྱང་ལ་སྐུལ་བརྡ་ཉྲེ་དགའ་ཕོགས་ལྷུང་སངས་པའི་ལྷག་བསམ་ར་མྲེད་

དགོས་རྒྱུར་མ་ཟད། གྲྭ་སའི་བ་སྤྲུལ་དང་། སློབ་དཔོན་ཟུར་སོད་སོགས་ནས་ཀང་ཕ་

ཡུལ་གིས་མཚོན་ཐག་རིང་དུ་རང་མཚམས་འགོ་བསྐོད་མི་ཆོག་ཅིང་། འབས་

རམས་མིང་བཏགས་གཏོང་ལུགས་སྐོར་སོགས་སྲེར་སྦྱིན་རྲེས་འབང་དུ་མ་སོང་

བར་ས་ལོ་སྦུག་དམ་ར་ཚིག་ཟུར་སོང་དོན་བཞིན་འགལ་མྲེད་ཉམས་ལྲེན་རྒྱུན་

འཁྱོངས་ངོས། ཆོས་ཁིམས་ཀི་བྲེད་པོ་རྣམས་ནས་གཙོ་བོ་འདུལ་ཁིམས་གནོན་

སོམ་བྲེད་སོ་ལྲེ་ཤོར་རང་འདོད་ཕོགས་ལྷུང་དབང་གི་ཁིམས་འཆལ་དགྲེ་སྦྱོང་ཤ་

ཚུགས་འཛིན་པའི་དམ་ཉམས་སིག་ཅན་ལས་འབས་དང་ལུགས་གཉིས་བཀའ་

ཁིམས་བཙན་པོ་ཁྱད་དུ་གསོད་མི་འགའ་ཞིག་ནས་ནག་ཆང་དང་། ཤོ། ར་སད། 

མཆོང་། རྡོ་སྐོར་སོགས་དགྲེ་སྦྱོང་ཆོས་ལས་ཉམས་བྲེད་བག་མྲེད་རྒྱན་པོ་འགྲེད་

པའི་རྲེད་མོའི་རྣམ་གངས་ལ་བརྲེན་པས་ཞྲེ་སང་ང་རྒྱལ་གི་ཕོགས་ལངས་རང་

གཞན་གཉིས་འཕུང་མིག་ལྟོས་ཤས་རྐྲེན་དྲེ་རིགས་ལྟ་ཅི། ཨར་འུལ་ལས་རྒྱུགས། 

སོན་དཔིད་སོ་ནམ་ཞིང་གཡོག་གིས་མཚོན་བསམ་པ་ངྲེས་འབྱུང་གིས་ཀུན་ནས་

བསླངས་པའི་རབ་བྱུང་བསླབ་སོམ་ལྡན་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བ་ཁྱིམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

འཆང་བའི་བསན་པར་ར་འབིན་གི་སྤོད་ངན་དྲེ་རིགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག་ཅིང་། 

རྣམ་ཀུན་མང་ཇར་འགྲེད་ཡོད་མྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སློབ་དཔོན་ལས་ཟུར་གིས་

མཚོན་གྲྭ་དམངས་དང་བཅས་འདུས་ཚོགས་གང་ཆྲེའི་ཐོག དབུ་མཛད་ནས་ཚོགས་

འདོན་ར་འདུར་དབངས་ཀི་རིམ་པ་བསན་དོན་ལ་སྨན་ངྲེས་སར་སྲོལ་ཉམས་མྲེད་

དགོས་རྒྱུ་ལས། སླ་བཅོས་རང་བཟོ་སབས་བདྲེས་གོ་འགྲེགས་བྲེད་པ། རྣམ་ཀུན་



  418  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མང་ཇ། ཆོས་ར། གསོ་སྦྱོང་སོགས་ཀི་སྐབས་ཚོགས་པ་ཇྲེ་ཉུང་གིས་རང་བཞིན་

དལ་སོད་ཁར། དབར་ཚུལ་གི་མཇུག་དགག་དབྲེ་ཟིན་ནས་རང་ཁྱིམ་སོགས་ལ་

བག་མྲེད་འགོ་བསྐོད་ཡུན་སོད་བྲེད་པ། གཞུང་སྲེར་འགྲེད་ཡོད་སྐབས་སྐལ་བ་འགོ་

ཁུངས་སྐལ་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་ལྷག་ལས་བྲེད་ཁག་ནས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་

ཟྲེར་བ་སོགས་མིང་འདོགས་སྣ་ཚོགས་གྲེང་རོད་དང་། དྲེ་མཚུངས་ཚོགས་ཁང་དུ་

ལྷན་ཕྲེབས་མྲེད་པར་རྲེད་པ་ཙམ་ཞིག་དོན་དུ་གཉྲེར་ནས་རྡོ་གཅལ་སྲེང་འགྲེད་ཀི་

སྐལ་ལྲེན་དུ་འགོ་སྲོལ་ད་བར་ལམ་ངན་མུ་འབམས་གྱུར་རིགས་ད་ནས་བཟུང་

གཅིག་ཀང་བསྐོད་འཇོག་བྲེད་པ་སོགས་གཏན་ནས་མི་ཆོག དགོན་གི་གིང་གསྲེབ་

ཕི་ནང་ས་གནས་ཁག་ལ་རྣམ་ཀུན་ས་བཙོག་ཉམས་མི་དགའ་བ་དྲེ་རིགས་མྲེད་པའི་

གད་དར་གཙང་སྦྲ་གང་ཆྲེའི་ཐོག དགོན་ནང་རྒྱུ་འགྲུལ་ཚང་མས་སྤོད་ལམ་རང་སྣང་

གང་དན་གི་ཁྱད་གསོད་བྲེད་མིར་མགོ་བར་མིག་བསྐོས་རིམ་པས་ཀང་ཟོལ་འཇོག་

མ་ཡིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་བཀོད་ཁྱབ་བྲེད་ཅིང་། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་ཁ་ཁྱྲེར་གིས་ཁིམས་

འགལ་བྲེད་མང་དབང་ཤྲེད་རིགས་མི་ཆོག་པ་སོགས་བང་དོར་གི་རིམ་པ་གང་ཅིའི་

གནས་ལ་བཅའ་ཡིག་ཆྲེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་ཉམས་ལྲེན་

སར་ཆགས་སུ་བགིས་ན་དྲེ་ལྷག་རྣམ་གོལ་དོན་གཉྲེར་གི་བ་བ་གཞན་དུ་མ་མཆིས་

གཤིས། ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་གསར་ལངས་སྐབས་བཅའ་ཡིག་མཇུག་ཏུ་ར་ཚིག་

འདིའི་ངོ་བཤུས་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་ཐྲེངས་རྲེ་འདུས་ཚོགས་སུ་སྒ་དག་གསལ་གསུམ་

གི་སན་སྒོན་དང་འབྲེལ་བས་མཇུག་གནོན་ཟབ་འདོམས་དགོས་རྒྱུ་དང་། བསྲེན་

བཀུར་མང་ཇའི་སྦྱོར་ཚད་ལག་དྲེབ་ནང་བཞིན་ཧྲེ་བག་མྲེད་པ་ཞུ་སྤོད་ཐོག དོ་དམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སོན་ཡོད་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་གཉིས་རང་འཇགས་ཀིས་སྤི་འདོམས་འཕར་དུ་

རྣམ་གྲྭ་བཀྲས་ཁང་པར་བསྐོ་བཞག་སོང་བས་ཕར་བ་གྲུ་འདྲེགས་ཀིས་རྒྱུ་རས་བར་

མ་དོར་མི་འགོ་ཞིང་། ཚོགས་ཁོར་གཡའ་སིགས་ཁྲུས་བར་དངོས་གཙང་ཐོག ཚ་

ཁོལ་ཐོན་གསུམ་གི་ལག་འབས་དཔྲེར་འོས་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གཙང་གི་དགྲེ་འདུན་

པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་སྨིན་པ་དགོས་རྒྱུ་ལས། བར་ལག་ནས་འདི་ཕི་ཁྱད་བསད་རང་

བཞིན་འདོད་རྔམ་གིས་ཧམ་འཁྱྲེར་དང་། ཇ་རོ་ཐྲེངས་གཉིས་ལྷག་བསྐར་བསྐོལ་

དགྲེ་འདུན་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་གནོད་གཞི་རིང་སུང་དུ་འགོ་རིགས་གཏན་ནས་མི་

ཆོག་པར་མ་ཟད། ཚོགས་ཆྲེན་ཇ་མ་གཉིས་དང་། ཐབ་གཡོག་ཨ་ཕ་བཞི་བཅས་སྤི་

སོའི་འཛུགས་ཁུངས་ལ་བརྲེན། བུད་ཤིང་ལ་ཕ་བཟུང་ལྟོ་མཐུན་གིས་གསོལ་ཇ་ཚ་

ཁོལ་ཐོན་གསུམ་མྲེད་པའི་ལས་ངན་ཅི་རིགས་བྲེད་ཀི་ཡོད་ངྲེས་ལ་རད་གཅོད་

མཐའ་འདྲེད་ཀིས་འཛུགས་ཁུངས་བརྲེ་ལྲེན་ཐོག ཉྲེས་བཀོད་བབས་ལྕི་དགོས་

གནས་འདུག་ཀང་། སླད་ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྲེས་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་སམ་ད་ལམ་ཐྲེངས་

གཅིག་རིང་ངང་འཐྲེན་བགིས་པར་ཚང་མས་ཆོག་ཤྲེས་ཀིས་ད་ནས་བཟུང་གསོལ་

ཇ་ཚ་ཁོལ་ཐོན་གསུམ་ཡོང་ཐབས་འཛུགས་ཁུངས་སོགས་ནས་བཀོད་འདོམས་

དགོས་རྒྱུ་ལས། སར་ལུགས་ཚོད་མྲེད་རིགས་སུ་ཐད་ནས་ཤར་ཚེ་དོ་དམ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བསྟུན་ཇ་མ་དང་། ཨ་ཕ་འཛུགས་ཁུངས་བརྲེ་ལྲེན་དང་འབྲེལ་ཉྲེས་པ་

མིག་ལར་འདོམས་པ་གཅོད་ངྲེས་ཡིན་ཅིང་། དགྲེ་འདུན་གི་གསོལ་ཇའི་ཐོག་ནས་

སར་སྲོལ་ཡིན་དབང་རང་མཚམས་ཟུར་འཐྲེན་དགྲེ་འདུན་དམངས་ཀི་འཚོ་བ་

བསྲེན་བཀུར་ནས་ཟ་སྲེམས་གནོད་རྐྲེན་དག་ཞན་སུ་ཐད་ནས་མི་འབྱུང་བ་དགོས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྒྱུ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལྲེ་ལག་ཉམས་གོག་མི་འབྱུང་ཆྲེད་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་གཉིས་

པའི་ནང་བ་སྤིས་སྐོར་ཞིབ་ཀིས་སྐོན་ཤོར་གྱུར་རིགས་ཐོ་འགོད་དང་འབྲེལ་འཁི་

ཁུངས་སོ་སོས་ཉམས་བཟོ་འཕལ་འཕལ་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་དང་། གནམ་ཁ། 

རབ་གསལ། སོ་འཕོར་སོགས་ཀི་ཆུ་ལྲེན་རས་ཡོལ། སྦྲ་ཡོལ་ར་འཐོར་ཁག་སླད་

ནས་རྲེ་ཤོད་ཕག་མཛོད་གཏོང་ཁུངས་ནས་རྒྱུ་ཆ་ཟུར་དུ་ཞུ་སྤོད་ངལ་བ་མ་དགོས་

པར་འཁི་ཁུངས་སོ་སོར་མ་ར་གསར་འཛུགས་ཟིན་དོན། རང་ཁོངས་ནས་ཆིབས་

བསྒྱུར་སྐབས་དང་། རྣམ་ཀུན་བཅས་པར་བདག་གཅྲེས་ལྲེ་ཐོགས་མྲེད་པ་དགོས་

རྒྱུའི་བཀོད་ཁྱབ་རྒྱས་བཅད་ལྲེགས་པར་ཟིན་པ་བཅས་སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་རིམ་

འབོར་དང་། འདུས་གྲྭ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་བཅའ་ཡིག་ཆྲེན་མོ་དང་། ར་

ཚིག་ས་ཕིའི་འབྲུ་དོན་འགལ་མྲེད་དགོས་རྒྱུ་ལས། སྲེར་དོན་སྤི་སྲེར་བཅོས་ལྷད་སྣ་

ཚོགས་ཀིས་འདུལ་ཁིམས་ཉམས་འཆལ་དང་། ཐོས་བསམ་འཁོར་ལོའི་བ་བཞག་ལ་

འགྲུས་བརོན་མྲེད་པའི་རང་འདོད་སྒིག་ལད། བསྲེན་བཀུར། སྲི་ཞུ་འཛིན་སྤས་ཞུ་

སོར་མཐུད་ཤོར་སོགས་འགལ་ཆར་གྲེང་ངན་ཕ་མོ་ཙམ་ཤར་ཚེ་ལྲེ་སུ་ཐོགས་ལ་

ཉྲེས་པ་སླད་འདོམས་གཅོད་ངྲེས་ལས། ཡན་པོར་འཇོག་ཐབས་མྲེད་གཤིས་དྲེ་དོན་

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་ཤིང་། རང་རང་འདི་ཕིའི་བདྲེ་

འབས་ཁྲེ་ཉྲེན་ལ་གཅྲེས་པའི་སང་བང་འཛོལ་མྲེད་དགོས་རྒྱུའི་ར་ཚིག་འདི་བཞིན་

བ་སྤིའི་སྤོད་ཁོངས་ཡིག་རིགས་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་དྲེ་ར་འཛིན་རྒྱུན་འཁྱོངས་སུ་

ཡོང་བ་གིས། ས་ལུག་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོར་བིས།

ཞྲེས་འཁོད་པ་ལྟར་སྒིག་ལད་ངན་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གི་སོ་ནས་སུན་ཕྱུང་སྲེ་༧རྒྱལ་དབང་གོང་རིམ་གིས་སྩལ་བའི་སྒིག་ཡིག་གི་

དགོངས་དོན་ལྟར་བསན་པའི་ར་བ་སོ་སོ་ཐར་པ་གཞིར་བས་པའི་མདོ་སགས་ཀི་

ཀུན་སྤོད་ཉམས་ལྲེན་མཐའ་དག་ལ་བསྲྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གི་དག་ཐྲེར་རྣམ་

པར་དག་པས་རབ་བྱུང་དགྲེ་སྦྱོང་རིག་འཛིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་

ཚུལ་གནས་བག་ཡོད་ཀི་རྣམ་ཐར་གཙང་མར་ཐབས་མཁས་ཀིས་འགོད་པར་མཛད་

པས་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་ཟུངས་ཟད་ཀི་ནད་པ་ལྟར་གྱུར་པའི་སྲོག་ར་ནས་ཉྲེ་བར་

བཟུང་ཞིང་། ད་ལྟ་འདུལ་ཁིམས་འཆད་ཉན་རྣམ་དག་གི་མིག་ལྟོས་བཟང་པོ་གང་ལ་

སྣང་བ་རྣམས་༧སྐབས་མགོན་དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྲེའི་ནུས་

མཐུ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཆོད་པར་

རིགས་སོ། །

(༢༧༩ བ་༦། ༤༤༠ འ་༡༡) ཞྲེས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་

རོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་རྲེ་

བཙུན་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྲེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆྲེའི་

ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་བ་ལས། བསན་དང་འགོ་བའི་བདྲེ་སྐིད་གཞི་དང་ར་བར་གྱུར་པ་ནི། 

རྲེན་དང་བརྲེན་པ། དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་རྣམས་ལ་རག་ལས་པར་དགོངས་ནས་འཕྲུལ་

སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་སོགས་ཉམས་

གསོས། དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་རྣམས་སུ་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་གི་དག་ཐྲེར། བཀའ་

འགྱུར་རིན་པོ་ཆྲེའི་པར་གཞི་གསར་བསྐྲུན་མཛད་པ་སོགས་ལུགས་གཉིས་འཕིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ལས་ཀི་ཉིན་བྲེད་སོང་དུ་འབར་བས་ལོངས་འདིར་བདྲེ་སྐིད་རོགས་ལྡན་གསར་བའི་

སྣང་བ་ཡངས་པོར་བརྡལ་བའི་ཚུལ་བརོད་པའི་སྐབས་ཏྲེ་བཅུ་གཉིས་པའོ།། །།

༧༩༽༧རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀིས་མདོ་སགས་རིག་གནས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཞན་ལ་འཆད་སྲེལ་

རྒྱུན་སྐོང་ངོས་དྲེ་འབྲེལ་གི་ཕན་ངྲེས་བསླབས་འདོམས་ཤ་ཚར་སྦྱར་བ་

དང་། ཚིགས་ས་ཕིའི་བསླབ་སོམ་ཁི་སོང་འགའ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་

སླར་བོན་པ་ལྟར་རྣམ་དཀར་གི་ལྲེགས་བས་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་རྣམ་ཐར་གི་སྤི་

སོམ་ཡིན།

(༢༨༠ བ་༣། ༤༤༡ འ་༤) ༈ ས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པ། རྲེ་ཞིག་ཞིང་འདིར་སྐུ་ཚེ་

འདིའི་དངོས་ཀི་གདུལ་བ་རོགས་པ་ན། རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕིར་

ཐ་མའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དང་། ཕི་རྲེས་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཐབས་སུ་

རྣམ་པར་དཀར་བའི་རིམ་པ་རླབས་ཆྲེན་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་རགས་བསྡུས་སུ་བརོད་

པ་ནི།

དྲེ་ཡང་རྲེ་བ་མ་རྡོ་རྲེ་འཆང་དྲེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཚེ་དྲེར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་བ་བ་

ལྷག་པར་མཛད་པ་ལས་ཐུན་མོང་དུ་བསད་པར་བགི་བའི་ཚོགས་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ཞིག་

ནི་གོང་དུ་བརོད་ཅིང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཆྲེས་གསང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དཔག་

ཏུ་མྲེད་པ་ཞིག་ནི་རྲེ་དྲེ་ཉིད་དང་རོགས་པར་མཚུངས་པའི་རྒྱལ་སྲས་དམ་པ་རྣམས་

ནང་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་འབའ་ཞིག་ལས་བིས་པའི་བོ་ཅན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བདག་ལྟ་བུས་བརོད་པར་ག་ལ་སོབས། འོན་ཀང་གཟིགས་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་

བ་སོགས་ཟུར་ཙམ་ཞིག་ནི་སོན་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ཡིན། ས་བཅད་ཀི་རིམ་པ་འདིར་

དངོས་སུ་མ་ཐོན་ཀང་། རྣམ་ཐར་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རང་དང་གཞན་གིས་བདྲེ་

བག་ཏུ་རོགས་སླ་བའི་ཕིར་མཛད་པའི་གནད་བསྡུས་ཏྲེ་རགས་སོམ་མདོ་ཙམ་ཞིག་

བརོད་ན།

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤི་གཟུགས་རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་

བདག་༧སྐབས་མགོན་བཀའ་དིན་ཟླ་མྲེད་ཆྲེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི་སོན་གི་བསྐལ་པ་དུ་

མར་གོམས་པའི་ཡང་དག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་མ་བཏང་བས་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་

ནས་བག་མྲེད་པའི་སྤོད་ཚུལ་ལས་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཤིང་། ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཉྲེ་བར་བཟུང་ནས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་བ་མ་དམ་པ་བསམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀིས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲེན་ཏྲེ་མཁས་བ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ཡིན་ནོ། །

དྲེའི་ཚུལ་ཡང་དུས་འཁོར་དང་བདྲེ་མཆོག་སོམ་འབྱུང་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་

ལྟར་དཀིལ་འཁོར་བི་ཐིག་དང་། ཚོན་སྲེལ་བ་དང་། ཆོས་གོས་དས་ཤིང་དྲུབས་པ་

དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་སོགས་མདོར་ན་འཇིག་རྲེན་ན་ཤྲེས་པར་འོས་པའི་བཟོའི་གནས་

མཐའ་དག་དང་། ལཉ། ཝརྟུ། ཧོར་ཡིག བོད་ཡིག་གཟབ་ཤར། རྒྱ་ཡིག སོག་ཡིག 

ཕི་ཡིག ཨང་ཡིག མཁའ་འགོའི་བརྡ་ཡིག་སོགས་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པའི་གཙུག་

ལག་ཡི་གྲེའི་རིགས་དུ་མ་འདི་ཀོག་ལའང་མཁྱྲེན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མངའ། རང་ཉིད་

ཀིས་མཁྱྲེན་པ་ལྟར་གཞན་ལ་འདི་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅྲེས་ལྷའི་ཆ་ཚད་དང་། བཟོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཚེམ་སོགས་བཀས་མངགས་ན། སོན་ཆད་དྲེ་རིགས་ཀི་ལག་ལྲེན་མ་མྱོང་བ་དག་

གིས་ཀང་དྲེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབས་ན་སྲེམས་མྲེད་པའི་ལོན་ཤིང་གིས་ཀང་སྐྲེས་བུའི་བ་བ་བྲེད་པ་དང་ཚུལ་

མཐུན་པས་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྲེམས་སོ། །

གཞན་ཡང་འདུལ་བ་དང་། གསྲེར་འོད་སོགས་ནས་འབྱུང་བའི་གསོ་བ་རིག་

པའི་གནས་རྣམས་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི། དཔའ་བོས་མཛད་པའི་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པའི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་

དྲེ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་སོགས་ལ་འཕྲེལ་ཟད་འཁྲུག་གསུམ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་

མཚན་ཉིད་རྣམས་ལྟ་རྲེག་དི་བ་གསུམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྲེ། ཟས་སྤོད་སྨན་དཔད་

བཞིའི་གཉྲེན་པོ་བསྐྲེད་ཚུལ་རྣམས་ལག་ལྲེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་ནད་སོ་སོའི་

དཔུང་འཇོམས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་པ་དང་། སྨན་རིས་ཀི་རིག་པ་འདི་གཉིས་

གཞན་རྲེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་མཁྱྲེན་ནས་སོན་མྲེད་པའི་སློབ་གྲྭ་

གསར་དུ་བཙུགས་ཏྲེ་ཕོགས་ནས་ཕོགས་སུ་ལག་ལྲེན་ཇྲེ་རྒྱས་སུ་འཕྲེལ་བའི་

ཐབས་ཚུལ་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད། སྒ་རིག་པའི་གནས་དབངས་ཅན་སྒ་མདོ་ར་འགྲེལ་

སོགས་ཀི་བརོད་བ་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྲེ་བིངས་དང་། རྣམ་འགྱུར་དང་། 

རྐྲེན་དང་། རང་བཞིན་སོགས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མྲེད་ཅིང་། བིཏྟ་དང་། ཛཱ་ཏཱིི་ཕྲེང་

བས་རྣམ་པར་བཅིངས་པའི་སྲེབ་སྦྱོར་གི་རྣམ་པར་གཞག་པའང་མཁྱྲེན། ཡོངས་སུ་

བཅད་པ་གསུམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚིག་རྒྱན་གི་བསན་བཅོས་མྲེ་ལོང་མ་ར་

འགྲེལ་ལ་ཐུགས་སྦྱོང་དཔིས་ཕིན་པ་གནང་བས་སན་དངགས་ལའང་འཇིགས་པ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མྲེད་པའི་སོབས་པ་འཁྲུངས། དྲེ་བཞིན་དུ་མངོན་བརོད་དང་། ཟློས་གར་གི་རིག་བྲེད་

མང་པོའང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་སྐྲེ་འཕགས་ཀི་མིང་དང་། སྐད་རིགས་བཞི་ལ་

སོགས་པ་སོ་སོའི་བྲེ་བག་མ་འདྲེས་པར་ཚུལ་བཞིན་དུ་འབྲེད་མཁྱྲེན། ཚད་མ་རིག་

པའི་གནས་སྲེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་དང་། དྲེ་དག་གི་འགྲེལ་བཤད་སྤི་དང་། 

ལྷག་པར་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བྲེད་ཀི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐུགས་

ལ་བཟུང་སྲེ་དཀའ་བ་དུ་མའི་སོ་ནས་སྦྱང་བར་མཛད་པས་ཐུགས་རབ་ཀི་སྣང་བ་

ཆྲེས་ཆྲེར་འཕྲེལ་ཏྲེ་རོག་གྲེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀི་སོ་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་

གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་གགས་པ་ཉིད་སླར་བོན་པ་དང་སོ་མཚུངས་སོ། །

ནང་རིག་པའི་གནས་ལ་སྲེ་སྣོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སྲེ་བཞིས་བསྡུས་པའི་

གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལས་རྲེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་

པའི་དོན་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཡང་རབ་བྱུང་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་

འབོགས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་སྲེ་བཞི་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་འཆད་སྲེལ་

མཛད་པས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཁན་པོ་དང་། ཐྲེག་པ་ཆྲེན་

པོའི་སྲེམས་བསྐྲེད་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སྣོད་

མང་པོའི་འཆད་སྲེལ་མཛད་པས་མདོ་སྲེ་འཛིན་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཤྲེས་

གཉྲེན་དང་། རྒྱུད་སྲེ་ཆྲེན་པོ་བཞིའི་སྨིན་བྲེད་ཀི་དབང་དང་། གོལ་བྲེད་ཀི་ཁིད། 

རྒྱབ་རྲེན་གི་བཤད་པ་ཚད་མྲེད་པ་གསན་ཅིང་། དམ་སོམ་གི་བཅས་མཚམས་སྤན་

འབས་ལྟར་སྲུང་བའི་སོ་ནས་མཚན་བཅས་མཚན་མྲེད་དང་། བསྐྲེད་རོགས་ཀི་

གནད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ལ་ཤར་སོམ་གི་ཉམས་བཞྲེས་རྒྱུན་དུ་མཛད་པས་རྡོ་རྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཛིན་པ་ཆྲེན་པོའ།ོ །

དྲེ་ཡང་རབ་བྱུང་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་སྐབས་སླ་བཅོས་མ་ཡིན་

པར་སོན་པའི་སྐུ་དང་། ལས་ཆོག་གི་གྲེགས་བམ། དྲེ་དག་གི་མདུན་དུ་མཆོད་པ་

རྣམས་ས་གོན་མཛད་དྲེ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚིག་གཅིག་ཀང་

ཆད་ལྷག་མྲེད་པ་གཙོ་བོར་མཛད་ཅིང་། བསྲེན་རོགས་ཀི་སྐབས་ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་

ཏུ་ལྔའི་ཚོགས་དང་། ཡུལ་དབུས་སུ་བཅུའི་ཚོགས་ཀིས་བསྲེན་པར་རོགས་དགོས་

པར་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་འདི་ཆོས་ཚིགས་ཀི་ཡུལ་དབུས་ཡིན་པས་འདུལ་བ་

འཛིན་པ་དང་བཅུའི་ཚོགས་ཀིས་བསྲེན་པར་རོགས་དགོས་པར་ནན་ཏན་ཆྲེ་བར་

མཛད། དྲེ་ཡང་ལས་ལ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟུང་བ་བཤགས་པར་འོས་པ་རྣམས་

བཤགས། བསམ་པར་འོས་པ་རྣམས་བསམས། བིན་གིས་བརླབ་པར་འོས་པ་

རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་ཏྲེ་ལས་ཀི་རང་དུས་སུ་ཉྲེས་ལྟུང་གིས་མ་གོས་པའི་རྒྱུད་

དག་པ་ཞིག་དང་། གཉིད་དང་། རྒོད་བག་དང་། འགྲེང་བ་དང་། རྲེད་འཇོ་སོགས་སྐོན་

མཐའ་དག་གིས་མ་གོས་པར་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ལ་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་སྐྲེས་

ན་སམ་པ་དང་། ལས་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་ལ་ཆད་ལྷག་བྱུང་མིན་རོག་པ་དང་། ཚུལ་

འདི་ལྟ་བུས་ཀང་སོན་པའི་བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ན་སམ་པའི་འདུ་ཤྲེས་འཇོག་

དགོས་པར་གསུངས་པ་སོགས་ལ་ལས་གལ་པ་ཚང་མས་གཙོ་བོར་མཛད་དྲེ་

བསྒྲུབ་བ་རྣམས་ལ་ལས་ཀི་ཆོ་ག་ཡང་བརྡ་འཕོད་ངྲེས་སུ་མཛད་ཐོག དགྲེ་སློང་གང་

ཡིན་ལ་གསྲེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་རྲེ་ཡང་འབལ་སང་དུ་རྲེ་ཉིད་

ཀི་ཕག་བསར་ནས་གནང་། མདོ་སྨད་སོགས་སུ་བང་སོམ་འབོགས་པའི་ཆོ་ག་ནམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མཛད་ཀི་ཚེ་གནས་བརྒྱན་པ་དང་། བི་དོར་སོགས་བས་ཏྲེ་མདོ་སྲེ་བསྐལ་བཟང་

དང་། བརྒྱད་སོང་པ། ཕལ་པོ་ཆྲེ་ལ་སོགས་པ་སྲེམས་བསྐྲེད་པའི་མདོ་མང་པོ་སྒོག་

ཅིང་། གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་དང་། མཎལ་འབུལ་བ་སོགས་ཚོགས་རླབས་ཆྲེན་པོ་

གསོག་ཏུ་བཅུག ཕི་ཉིན་དངོས་གཞིའི་སྐབས་རྲེན་གི་དྲུང་ན་མཆོད་པ་ཚད་མྲེད་པ་

དང་། ས་གཞི་བིན་རླབས། སྤན་འདྲེན་ཁྲུས་གསོལ། ཡན་ལག་བདུན་པ། མཎལ་ཅི་

འགྲུབ་རྲེ་སོན་དུ་འགོ་བས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་

ཀི་བསམ་པས་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པོར་སྲེམས་བསྐྲེད་དགོས་ཚུལ་གི་ཆོས་བཤད་རྲེ་

མཛད་དྲེ་སྨོན་འཇུག་གི་སོམ་པ་འབོགས་པ་དང་། དྲེའི་བསླབ་བ་ཕ་རགས་ངོ་འཕོད་

ངྲེས་ཀི་བརྡ་སྤོད་ཞིབ་པ་དང་། སྲེམས་བསྐྲེད་ཀི་དགྲེ་ར་མཆོད་རས་སུ་བསྒྱུར་ཏྲེ་

རྒྱལ་ཚབ་བམས་པ་མགོན་པོ་ལ་བཅོལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ནམ་ཞིག་རྡོར་གདན་

མའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དབུ་བསྐུལ་ལན་གསུམ་མཐར་དར་དཀར་པོ་དི་མ་མྲེད་པ་

ཞིག་ནམ་མཁར་འཕང་བ་དང་། མཇུག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤོད་འཇུག་ལྲེའུ་

བཅུ་པ་སོགས་སྨོན་ལམ་རླབས་པོ་ཆྲེའི་རྒྱས་འདྲེབས་གནད་དུ་སྨིན་པ་རྲེ་མཛད།

རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཐུགས་རབ་ཆྲེ་ཞིང་། ཐུགས་གཉྲེར་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་

སོབས་ཀིས་འཆད་སྲེལ་གང་མཛད་ཀང་ཐོགས་གཏུགས་མྲེད་པའི་གཟུངས་དང་

སོབས་པ་རད་དུ་བྱུང་བ་མངའ་མོད། དྲེང་སང་ནི་ཆོས་སོན་པ་པོ་དང་། ཆོས་ལ་

བརག་དཔད་མྲེད་པར་གཞན་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུས་ཉན་པ་དོན་དུ་གཉྲེར་

བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། བཤྲེས་གཉྲེན་བསྲེན་ཚུལ་དང་། དམ་སོམ་ལ་གཅྲེས་སྤས་སུ་

འཛིན་པ་ནི་ཆྲེས་ཉུང་བས་འཆད་པ་ལ་དྲེ་ཙམ་ཐུགས་མི་དགྲེས་ཤིང་། སྐུ་གཞོན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ནུའི་དུས་སུ་རྣམ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་བཤད་ལུང་དང་། 

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེར་བདྲེ་ལམ་གི་བཤད་ལུང་། མདོ་སྨད་སོག་

རིགས་དང་། ཨ་མདོ་ཕོགས་ཀི་དགོན་ཁག་ལ་བཤད་ལུང་འདོད་ཆོས་སྣ་ཚོགས། 

བཱ་རིན་བ་མ་འཇིགས་མྲེད་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་ངོར་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོའི་བཤད་

ལུང་བཅས་སྩལ་བ་ལས། མདོ་ཕོགས་ཀི་བཤད་པ་ཆྲེར་མ་མཛད་ལ། འབས་སྤུངས་

ཞལ་ཟུར་བོ་གིང་གོ་བོ་དགྲེ་འདུན་ཆོས་འཕྲེལ་སོགས་སྲེར་སྐ་མང་པོས་ལམ་རིམ་

གི་བཤད་ཁིད་གནང་དགོས་བསྐུལ་མ་ཞུས་ཀང་། འདོད་ཆོས་འདི་དག་ཉོ་ཚོང་ལྟ་

བུར་འཆད་བདྲེ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཞལ་གིས་མ་བཞྲེས།

ལྷག་པར་གསང་སགས་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྐོར་འདི་ནི། ཇོ་བོ་རྲེས། ཆོས་ཟབ་

མོའི ་གགས་པས་སགས་ལ་འཁྲུལ། །ལར་འཁོར་བའི ་གཏིང་རྡོ ་བས་ཀི ་

དོགས། །ཞྲེས་དང་། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པས། ཆྲེས་ཟབ་གསང་བ་སགས་ཞྲེས་རབ་

གགས་ཀང་། །ཐུན་མོང་ལམ་གིས་རྒྱུད་སྦྱངས་མ་སོང་བར། །མ་དུལ་གང་པོ་ཞོན་

ན་རང་ཉིད་འཕུང་། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉྲེན་ཆྲེ་ཞིང་། སྐྲེ་བོ་རྣམས་དམ་ཚིག་ལ་

གནས་དཀའ་བས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་འཕུང་བར་དགོངས་ཏྲེ་བཀའ་ཤིན་ཏུ་དོག་

པར་མཛད། སྐབས་ཤིག་བཀའ་བོན་ཁི་སྨོན་པ་ནས་ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་དགྲེ་

འདུན་རྣམས་ཀིས་དབུས་སྣོད་ལྡན་གི་བཀའ་འབངས་ཡོངས་ལ་ཡི་དམ་གསང་བདྲེ་

འཇིགས་གསུམ་དང་། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆྲེན་ཞིག་གནང་དགོས་

གསོལ་བར། བཀའ་ལན་དུ་གསང་བདྲེ་འཇིགས་གསུམ་དང་། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་

ལོའི་དབང་རྒྱུན་དྲེ་དོན་སྨོན་ཡུལ་དུ་མཆིས་ཀང་། གསང་བདྲེ་གཉིས་ད་ལྟ་ལས་



  429  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རུང་སོན་དུ་མ་སོང་བས། བསྲེན་སོགས་དག་པར་མ་བས་ན། དཀིལ་འཁོར་གི་

ལས་ལ་མི་འཇུག་པ་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་དང་། བ་མའི་བཞྲེད་སྲོལ་ལགས་ཤིང་། 

འཇིགས་བྲེད་དང་། དུས་འཁོར་གཉིས་ལས་བསྲེན་སོང་ཡང་། མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་

འཛིན་ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆྲེ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་བོད་འདིའི་ལྷ་སྐལ་ལ་བརྲེན་འགལ་བ་

མྲེད་ཀང་། རྒྱུད་སྲེ་གཞན་གི་དབང་བསྐུར་བ་སློབ་སྣོད་གཙང་མིན་གི་དམ་ཚིག་ལ་

བརྲེན་ནས་ཚེའི་བར་ཆད་དུ་མངོན་པས་འཐྲེན་ཆ་དགོས་ཚུལ་བཀའི་གནང་བ་མ་

ཐོབ་པས་རྲེ་ཞིག་སྐབས་སུ་མ་བབས་ཞྲེས་གནང་དུ་མ་བཞྲེད། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་སློབ་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ན་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་དབང་ཆྲེན་དང་། རྲེས་

གནང་། ཚེ་དབང་སོགས་བརྒྱུད་ལྡན་བ་མ་དམ་པའི་ཕག་བཞྲེས་སུ་ཇི་ལྟར་ཕྲེབས་

པ་ལྟར་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་གི་ཆོ་ག་རྣམས་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏྲེ་བོད་འདིར་

ས་ཕིར་འགའ་རྲེ་ཙམ་དང་། མདོ་སྨད་ཀི་ཕོགས་སུ་ནི་འགྱུར་ལྡོག་མྲེད་པའི་དད་

ལྡན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་ཞུས་ཚད་ཀི་རྲེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

གཞན་ཡང་གྲྭ་སར་སློབ་གཉྲེར་བྲེད་མི་མཇལ་ཞུར་བྱུང་ན་ཚུལ་ཁིམས་ལ་

གཅྲེས་སྤས་གཙོ་འདོན་ངོས། གཞུང་ལུགས་འདི་དང་འདི་ལ་སློབ་གཉྲེར་གིས་ཞྲེས་

ཞལ་ཏ་མཛད། རི་ཁོད་པ་སྐུ་མདུན་དུ་བྱུང་ན་དབྲེན་པའི་རི་སུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་བ་རྒྱུའི་

གཙོ་བོ་སོམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་མཚམས་ཡིན། དྲེའི་ཐོག་ཏུ་ལམ་རིམ་ལ་སོགས་

པ་དགྲེ་སྦྱོར་འདི་དང་འདི་གིས་ཞྲེས་ཞལ་ཏ་གནང་། བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་ཞུར་བྱུང་

ན་བསམ་བཞིན་དུ་བོན་པའི་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་ཁྱྲེད་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་དང་

སྲེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཐུགས་བསྐྲེད་རྒྱ་གང་ཆྲེའི་ཐོག་ནས་རང་དང་རང་ལ་



  430  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བོ་གཏད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་མ་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ་ཉིད་གཙོ་

བོར་མཛད་ངོས། གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་ཐོས་བསམ་འདི་ལྟར་མཛོད་ཅིག་

ཅྲེས་གསུངས་ནས་དམ་པ་གོང་མ་ཚད་ལྡན་གི་རྣམ་ཐར་སོགས་ཉམས་ལྲེན་གི་ཆ་

རྐྲེན་དུ་མཁོ་བའི་གྲེགས་བམ་རིགས་ཀང་གསོལ་རས་གནང་། གཞུང་ཞབས་སྣྲེ་མོ་

བའི་རིགས་སྲེར་མཇལ་དུ་བྱུང་ན་གནམ་བསྐོས་དགའ་བརྒྱའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་སྲི་ཞུ་

རང་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་མཐའ་དག་རང་ཟོན་སངས་ཏྲེ། དང་པོས་གཞུང་བསྲངས་ལས་

འབས་དཔང་ཕྲེར་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྲེད་དུ་བགིས་ན་འདི་སྣང་གགས་པ་དོན་དང་

ལྡན་ཞིང་། གཏན་གི་མདུན་མའི་ར་བ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཚུགས་པ་དང་། དྲེ་ལས་

ལྡོག་ན་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་བརྣག་དཀའི་འབས་བུ་མི་བཟད་པ་མྱོང་ཚུལ་གི་བཀའ་བསླབ་

སིང་ལ་གཅགས་པ་རྲེ་གནང་། མདོར་ན་སྲེར་སྐ་དག་ཞན་སུ་བྱུང་ཡང་དཀོན་

མཆོག་མཆོད་པ་སོགས་རྣམ་དཀར་གི་ལས་ལ་ཇྲེ་བརོན་དང་། མི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་

འཛེམ་བག་གིས་ཤིག་ཅྲེས་ཞལ་ཏ་མཛད་དྲེ་སྐྲེ་དགུ་མཐའ་དག་ཡང་དག་པའི་

ཁིམས་ལ་བཀོད།

ཁྱད་པར་ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་བདུད་རི་མྱངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བསན་འགོ་

ཡོངས་ཀི་ར་ལག་ཆྲེན་པོར་གྱུར་པའི་ཞལ་སློབ་ཀི་རིམ་པའང་བགང་བ་ལས་འདས་

ཤིང་། གཙོ་བོ་ནི་སྣང་མཐའི་ཟློས་གར་༧ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

པ་རྲེ་བཙུན་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་དགྲེ་ལྲེགས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་

པོ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་སོག་ཁམས་བོད་ཀི་འགོ་བའི་འདྲེན་པར་གྱུར་པའི་བ་

མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་རིན་པོ་ཆྲེ་ས་ཕི་དུས་མས་མཚོན་ཞྭ་སྲེར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཅོད་པན་འཛིན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྲེ་མཐའ་དག་གི་མཁན་པོ། སློབ་དཔོན། དགྲེ་

བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཁི་ཕག་དུ་མ་དང་། ས་ཀར་རིང་གསུམ། འབི་སག་འབྲུག་གསུམ་

སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་འཛིན་པའི་གདན་ས་ཆྲེན་པོར་འཁོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་སོམ་པ་གསུམ་དང་། མདོ་སགས་ཀི་འབྲེལ་བ་ཅི་རིགས་པའི་

བཀའ་དིན་མ་མནོས་པ་མྲེད་ཅིང་། ས་ཆྲེན་པོ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྐོང་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། 

རྒྱལ་ཕན་དང་། བོན་པོའི་ཚོགས་རྒྱ་ཧོར་བོད་གསུམ་རྒྱ་གར་སོགས་ན་གནས་པ་

སོང་ཕག་དུ་མས་ཀང་རང་རང་བོ་མོས་དང་འཚམས་པའི་དམ་ཆོས་ཀི་བགོ་སྐལ་

ལྷུག་པར་བངས་ལ། བསན་པའི་ར་བ་དགྲེ་ཚུལ་སློང་གི་སོམ་པ་གནང་བའང་ས་ཕི་

བསོམས་ན་དགྲེ་ཚུལ་ཆིག་ཁི་ཆིག་སོང་སྐོར་དང་། བསྲེན་རོགས་ཉིས་ཁི་བརྒལ་བ་

ཙམ། དགྲེ་ཚུལ་མ་དང་། དགྲེ་བསྲེན་ཕ་མ། བསྲེན་གནས་བཅས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ་བ་

སོགས་ཟིན་བིས་སུ་མ་འཁོད་པའང་གངས་ལས་འདས་པས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་

པོ་ཆྲེ་ལ་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་དངོས་སུ་བོན་པ་དང་མཚུངས་པའི་བ་བ་ལྷག་པར་མཛད་

པ་ནུབ་ཕོགས་ཛཱ་ཏཱིི་རང་འཐུང་འཁིགས་པ་ནས། ཤར་ཕོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའི་

མཐའ་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་དུ་རྲེ་བ་མ་དྲེ་ཉིད་

ཀི་འཕིན་ལས་ཀིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཅིང་།

༨༠༽མཁས་པའི་བགི་བ་རྣམ་གསུམ་འཆད་རོད་རོམ་པ་དང་། བསླབ་གསུམ་

རྣམ་དག་གཞིར་བཟུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཅས་ལ་མངའ་

བརྲེས་ཤིང་མངོན་ཤྲེས་དང་ནུས་མཐུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་ནའང་

སས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་ལྲེན་པ་འདི་ཡང་རྣམ་ཐར་གི་སྤི་སོམ་ཡིན།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཁས་པའི་བགི་བ་གསུམ་གི་དང་པོ་འཆད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དབང་དུ་བས་

ནའང་ཤིང་ར་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བ་དག་རིགས་པའི་

ལམ་ནས་དངས་ཏྲེ་འཆད་པར་མཛད་པའི་ཚེ་རང་རང་སྐབས་བབས་ཀི་མདོ་རྒྱུད་

ཟབ་མོའི་ཁུངས་ཀིས་ངྲེས་པ་བསྐྲེད་པ་དང་། དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་དུ་མས་ཚིག་

དོན་མཐའ་དག་གསལ་བར་སོན་ཅིང་། ལོག་པར་རོག་པའི་གོལ་ས་མཐའ་དག་

དྲུངས་ནས་འབིན་པ་དང་། གཞུང་དོན་འབྲེལ་ཆགས་སུ་སོན་པས་ཁོལ་འདོན་རྲེ་

ཙམ་མིན་པར་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་གཏིང་ཚུགས་པའི་གོ་

བ་སྲེར་འཕུལ་ཆྲེ་ཞིང་། སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་གོ་བ་དང་ཉམས་མྱོང་བདྲེ་

བག་ཏུ་བསྐྲེད་པར་ནུས་པ་དང་། ལམ་རིམ། ལྟ་བ། བསྐྲེད་རོགས་ལ་སོགས་པའི་

ཟབ་ཁིད་གནང་བའི་ཚེ་ཡང་གཞན་གི་ཟྲེར་སྒོས་དང་། གཡམ་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྲེས་པའི་མྱོང་ཐོག་ནས་འཆད་པར་མཛད་

ཅིང་། ཟབ་མོའི་གནད་མཐའ་དག་ལྷུག་པར་སོན་པས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ལམ་

ཉམས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་རྡོ་རུས་ཐུག་པར་ངོ་འཕོད་ཅིང་འཆར་སླ་ལ་འདུམས་བདྲེ་

བས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་དོན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་མཁས་པ་དང་། 

གྲུབ་པའི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་གནས་ཁོ་ནར་གྱུར་པ་ཡོད།

རོད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དབང་དུ་བས་ན། མི་ཚེ་ཧིལ་པོར་གཞུང་ལུགས་བརྒྱ་

ཕག་དུ་མ་ལ་ཐོས་བསམ་གི་ངལ་བ་མང་དུ་བསྲེན་པས་མཁས་པའི་སྲེམས་པ་ཅན་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མདོ་སགས་ཀི་གཞུང་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀི་དཀའ་བའི་གནད་ལ་

དི་རྲེད་དང་། འབྲེལ་གཏམ་གི་སོ་ནས་བརྒལ་ལན་གི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་འབྲེབས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པར་མཛད་པའི་ཚེ་ཐལ་འགྱུར་དང་། གཏན་ཚིགས་ལན་རྲེ་ལན་གཉིས་ཙམ་གིས་

ཀང་དྲེ་དག་དཔའ་ཞུམ་ཞིང་ཕ་རོལ་པོས་ལོག་པར་བཟུང་བའི་དམ་བཅའ་རྣམས་བྲེ་

མའི་ཆང་བུ་ལྟར་ཞིག་པར་གྱུར་པ་ན། དྲེ་དག་རང་རང་གི་མཁས་པའི་སྲེམས་པ་

བསྐྱུངས་ནས་སྐག་པ་དང་འདར་བ་དང་ཞུམ་པའི་ངང་ཚུལ་མངོན་དུ་བས་ཏྲེ་རྲེ་བ་མ་

དྲེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོས་འདུད་པར་བྲེད་ཅིང་། དུས་ཀི་མཐར་ཡང་ཕོགས་ཀི་

གང་པོ་དང་ཆོས་ཀི་གགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བོན་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་པའི་རྒྱལ་རྔ་

ཆྲེན་པོ་རྡུང་བར་མཛད་པ་འདི་ལྟ་བུའི་མགོན་དང་བཅས་པ་ནི་ཨྲེ་མ་བདག་ཅག་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་མཆོག་ཏུ་བཟང་པོའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་

པ་ཉིད་དོ་ཞྲེས་དད་པ་དང་གུས་པ་ཆྲེན་པོས་བསགས་པ་བརོད་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་

ལྲེན་པར་བྲེད་དོ། །

རོམ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དབང་དུ་བས་ན། བསན་བཅོས་རོམ་པའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་གསུང་གིས་གནང་བ་

ཐོབ་པ་དང་། རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ནས་

བཟུང་སྲེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་སྲེ། དྲེ་རྲེ་རྲེས་ཀང་བསན་

བཅོས་རོམ་ནུས་ན། རྲེ་འདི་ནི་རྒྱུ་དྲེ་གསུམ་ག་ལ་མངའ་བརྲེས་པས་གཞུང་གི་

འགྲེལ་བཤད་དང་། ལྷའི་མངོན་རོགས་དང་། བསོད་པ་སོགས་བསན་བཅོས་མཛད་

པ་རྣམས་ཚིག་སན་ཞིང་དོན་བཟང་བ། འབྲེལ་ཆགས་ཤིང་གོ་བདྲེ་བ། རང་ཚིག་ས་

ཕི་འགལ་བའི་སྐོན་མྲེད་པ། སྲེབ་དང་། བརྡ་ཆད་ཙམ་གིས་ཀང་མཁས་པ་མགུ་བ་

སྐྲེད་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དྲེ་ཡང་ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་དྭང་བ་སྲེལ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་གིས་

དབི་བསྣན་སང་བའི་ཆྲེད་དུ་རྲེ་འདིའི་གསུང་གི་རང་གངས་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན་འདི་

ལྟ་སྲེ།

པོད་དང་པོར་ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྲེ་འཆང་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་བམས་པ་རྒྱ་

མཚོའི་རྣམ་ཐར་དང་། དྲེའི་སྐུ་གདུང་གི་དཀར་ཆག ཞྭ་དམར་རྡོ་རྲེ་འཆང་དགྲེ་འདུན་

བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར།

པོད་གཉིས་པར་མདོ་སྨད་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་དང་། ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་

ཆྲེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕྲེབས་སྐབས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་ལགས་བསྒིགས་

ལྲེ་ཚན་དུ་མ། བཀའ་གདམས་ཐིག་ལྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་སྒྲུབ་དཀིལ་དང་རྡུལ་ཚོན་ཀླུ་ལ་

གཏོད་པའི་ཆོ་ག ཐིག་ལྲེ་བཅུ་དྲུག་གི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲྲེག འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པ་

ཆྲེན་པོར་སོང་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་གི་ཆོ་ག རྲེ་བཙུན་ཀུ་རུ་ཀུ་ལྲེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། 

ཚོགས་མཆོད། སྦྱིན་སྲྲེག་གི་ཆོ་ག ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཞལ་བཅུ་གཅིག་པ་མཁའ་

འགོ་ལྔ་བསྐོར་གི་རྲེས་གནང་བ་ཚུལ། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་མཁའ་འགོ་མ་སྲེངྒྲེའི་གདོང་ཅན་

གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བསྐང་བཤགས། བསོད་བཟློག རྲེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་བརྲེན་པའི་

ཚེ་སྒྲུབ་དང་། ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལྷ་མཚན་

འགོད་ཚུལ། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆྲེའི་དྲུང་ནས་དཔལ་རྡོ་རྲེ་འཇིགས་བྲེད་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་གི་ཟབ་ཁིད་གསན་སྐབས་བསྐྲེད་རིམ་གི་མན་ངག་ཟིན་བིས་སུ་གནང་བ། 

འཇིགས་བྲེད་ཀི་ཕྲེང་སགས་དང་། བསོད་པའི་དོན་འགྲེལ། དག་སྣང་གསང་བ་རྒྱ་

ཅན་ལས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀི་དབང་དང་། ར་མགིན་པད་ཡང་གསང་གི་སྨན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་དབང་བསྐུར་ཚུལ། དཔལ་ཆྲེན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་

གི་བསྲེན་སྒྲུབ་ཁ་སྐོང་ཞི་རྒྱས་ཀི་སྦྱིན་སྲྲེག་བ་ཚུལ། ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གིའི་

སྒྲུབ་ཆྲེན་གི་ཆོ་ག དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་དང་། རྒྱལ་ཆྲེན་སྐུ་ལྔ། རྡོ་རྲེ་

གགས་ལྡན་བཅས་ཀི་བསྐང་གསོ་མདོར་བསྡུས། སྲིད་པ་ཕོ་བང་གིང་དགུའི་མདོས་

ལ་བརྲེན་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་ཝ་རུ་ཎའི་མཆོད་ཆོག་བ་ཚུལ་འཁྱྲེར་བདྲེ། ཀླུ་རྒྱལ་མལ་གོ་

གཟི་ཅན་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་བཅས།

པོད་གསུམ་པར་དབངས་ཅན་ཞལ་ལུང་ལས་སན་དངགས་ལྲེའུ་གསུམ་གི་

དཔྲེར་བརོད། རྲེ་དཔའ་རི་བའི་དྲུང་ནས་སན་དངགས་ཀི་ཁིད་གསན་སྐབས་ལྲེའུ་

བར་པའི་དཀའ་གནད་བསྲེལ་བང་གནང་བ། ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་རིམ་པ་ཕོགས་

བསྒིགས། བ་མ་དང་ཇོ་འབོམ་རྔོག་གསུམ་དབྲེར་མྲེད་དུ་བསོམ་ཚུལ་གི་བ་མའི་

རྣལ་འབོར། སྐྲེས་རབས་སོ་བཞིའི་གསུང་བཤད་སྐབས་ཀི་བརྒྱུད་འདྲེབས། བསོ་

བ། མཛད་སོའི་རིམ་པ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མོའི་གསོལ་འདྲེབས་སོགས་

གསོལ་འདྲེབས་སྨོན་ལམ་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བསྒིགས། བརན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་

ལྲེ་ཚན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཕོགས་བཀོད། མྱུར་འབོན་གསོལ་འདྲེབས་ཀི་རིམ་པ་

ཕོགས་བསྒིགས། འཇམ་དབངས་རིགས་ལྔ་ལ་བསོད་པ། རི་བོ་རྲེ་ལྔའི་གནས་

བསོད། དབང་ཕོགས་ས་དབང་གོང་མ་ལ་བསོད་པ། མ་ཎི་ལྷ་ཁང་གི་གནས་བསོད། 

ཕུར་ལྕོག་ཡོངས་འཛིན་རྡོ་རྲེ་འཆང་གི་ཞལ་ས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྲེའི་ཕྲེང་བ་དང་། 

མི་ཏྲ་བརྒྱ་ར་བཅས་དབང་ཆྲེན་གསན་སྐབས་ཀི་ཟིན་བིས་ཐོར་བུ་ཕོགས་བཀོད། 

ཡི་དམ་རྒྱུད་སྲེ་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་གི་ལྷན་ཐབས་དོན་གསལ་བཞིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དམ་པའི་ཕག་བཞྲེས་རྲེས་གནང་གི་བཅའ་བསྒིགས། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་

ཀི་ཞལ་ས་ནས་གསུང་ཆོས་གསན་སྐབས་ཀི་མན་ངག་བསྲེལ་བང་ཐོར་བུ་ཕོགས་

བཀོད། སྐུ་འབུམ་དཀའ་བཅུ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་བཟང་དང་། རྒྱ་གར་ནས་ནང་

ཆོས་ཀི་དི་བ་བྱུང་བའི་ལན། བང་དོར་བསླབ་བའི་རིམ་པ་ཕོགས་བཀོད། རྒྱལ་པོ་སྐུ་

ལྔ་ལ་བརྲེན་པའི་གཡང་འགུགས་དང་། མདོ་སྨད་ཐོར་རྒོད་ཀི་གནས་བདག་སོགས་

གཞི་བདག་རྣམས་ཀི་གསོལ་མཆོད་ཁག་མང་པོ་བཅས།

བོད་བཞི་པར་ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་བཅའ་ཡིག་སོགས་

བོད་དང་བོད་ཆྲེན་པོའི་ཆོས་སྲེ་ཁག་ལ་སྩལ་བའི་བཅའ་ཡིག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་

བཀོད། ལུགས་གཉིས་ཀི་བང་དོར་བསླབ་བའི་ར་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བཀོད། 

པར་བང་དང་། ཐང་སྐུའི་རྒྱབ་ཡིག མཆོད་རས་ཕུལ་བའི་བསོ་སྨོན་སོགས་འདོད་

གསོལ་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བསྒིགས། མཚན་གཟིམས་ལྷ་མོ་གསུང་བོན་མར་ལོ་

གསར་རྲེན་འབྱུང་སན་ཤལ་དང་། རྲེན་གཙོ་ཁག་ལ་ཐམ་ཕུད་སན་དར་ཕུལ་བའི་

སྨོན་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བསྒིགས། རྲེན་གསུམ་མཆོད་རས་སོགས་ཀི་དཀར་

ཆག་དང་། མཆོད་ར་ཐྲེབས་སྦྱར་སོགས་དྲེབ་ཐྲེར་འགོ་རྒྱན་གི་རིམ་པ་ཕོགས་

བཀོད། ཕོ་བང་ཡས་མས་ཀི་ལྡྲེབས་བིས་དང་། གཟིམས་སོའི་མཚན་བང་། སྤྲུལ་

སྐུའི་མཚན་གསོལ་ཕོགས་བསྒིགས་བཅས།

པོད་ལྔ་པར་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་དུ་མའི་ཞལ་ས་ནས་དབང་ཁིད་ལུང་སོགས་

ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་བདུད་རིའི་བགོ་སྐལ་ཇི་སྲེད་བཞྲེས་པའི་གསན་ཡིག ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། གཞན་ཡང་མཆོག་དམན་བར་པ་རྣམས་ལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནང་བའི་ཆབ་ཤོག་གི་རིམ་པ་ཕོགས་བཀོད། རྲེན་གསུམ་རབ་གནས་དང་། 

མཎལ་བཤད་པ། འདུས་སྲེ་ཁག་ལ་བསྲེན་བཀུར་གནང་བའི་འགྲེད་ཁལ་ཁག ལྷ་

ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གན་དྷོ་ལ་དང་། རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆྲེ་སོ་སོར་ཉམས་གསོ་མཛད་པའི་

དཀར་ཆག་གཉིས། ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བུ་སོན་རིན་ཆྲེན་གྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཀའ་

འབུམ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་སྨོན་ཚིག བལ་ཡུལ་མཆོད་རྲེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་

ཉམས་གསོ་མཛད་པའི་དཀར་ཆག ར་མོ་ཆྲེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྡྲེབས་བིས་

སྐྲེས་རབས་སོ་བཞིའི་ཞལ་བང་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ། འདུལ་བ་ལུང་སྲེ་བཞི་དང་། མདོ་

ར་མཆན་འགྲེལ། མཚོ་ཊིཀ་སོགས་ལས་འབྱུང་བའི་ཉྲེར་མཁོའི་དབིབས་ཚད་ཕག་

ལྲེན་མཐོང་རྒྱུན་ལྟར་དཔྲེ་རིས་སུ་བཀོད་པ་བཅས་རྲེག་ཟིན་གང་རྲེད་ཁུ་བསྡུས་

ཀིས་པར་དུ་འཁོད་པའང་ཡིག་ཕྲེང་བདུན་རྲེ་ཡོད་པའི་ཤོག་བུ་མདའ་ཚད་མའི་

གྲེགས་བམ་ཆྲེ་ཚད་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ཤིང་། མ་འཁོད་པའང་ཇི་སྲེད་ཅིག་ཡོད་པར་

སྲེམས་སོ། །

དྲེ་ལྟར་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་མདོ་ཙམ་བརོད་ཟིན་ནས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་

ཡང་། སྤིར་ངྲེས་འབྱུང་། བང་སྲེམས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སོགས་དང་། ལྷག་པའི་

བསླབ་པ་གསུམ། བསྐྲེད་རོགས་ཟབ་མོའི་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་རོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏྲེ། གྲུབ་པ་

ཞྲེས་པ་དྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་རྣམས་རང་

རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའམ། གྲུབ་པ་ལ་བྲེད་ཅིང་། དྲེ་རྣམས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དྲེ་དག་

གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན། གྲུབ་པ་དྲེ་དག་ཐོབ་པ་ལས། གཞན་ངོར་མངོན་པར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤྲེས་པ་འཆད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སོན་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་ལ་འདོད་དགུར་

དབང་སྒྱུར་བ་སོགས་ཀི་རགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་གྲུབ་རགས་ཞྲེས་བརོད། 

དྲེས་ན་གཙོ་ཆྲེ་བ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་པ་དྲེ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

མཆོག་ཡིན་པ་ལས། མངོན་ཤྲེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་ཐུན་མོང་པའི་གྲུབ་པ་འགའ་

ཞིག་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་ཏྲེ། དྲེ་ཙམ་ཐོབ་པའི་ཕི་རོལ་

པའང་ཡོད་པས་སོ། །

དྲེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་དྲེང་སང་བསན་པའི་གནད་མ་གོ་བ་ཕལ་མོ་ཆྲེའི་བསམ་བོ་ལ། 

མངོན་ཤྲེས་འཆད་པ་དང་། གནམ་ལ་འཕུར་བ་དང་། ཆུ་ལ་མི་བིང་བ་སོགས་བྱུང་ན་

གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཨ་ཅང་ཆྲེ་སྲེ། ཐ་ན་བཟང་ངན་གི་མོ་དང་བརག་པ་སོགས་

བདྲེན་པ་ཙམ་དང་། ཆར་འབྲེབས་གཅོད་ཐུབ་པ་དང་། འཕལ་རྐྲེན་གདོན་བགྲེགས་

ཕ་མོ་སྲུང་ནུས་པ་སོགས་བྱུང་ན་འཆལ་སྤོད་ཇི་འད་བྲེད་ཀང་གྲུབ་ཐོབ་ཡིན་འདུག་

ཅྲེས་དད་དད་མོས་མོས་སུ་བྲེད་པ་མང་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་འདུལ་ཁིམས་གཙང་

བ་དང་། ངྲེས་འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་དང་། བསྐྲེད་

རོགས་ཀི་རྣལ་འབོར་ལྷུར་བཞྲེས་པ་སོགས་ལ་རང་བཞིན་གི་བ་མ་བཟང་བ་ཙམ་དུ་

འཛིན་པ་ལས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་མི་འཇོག་པ་མང་ཡང་། ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཕག་

བཞྲེས་ནི་གོང་དུ་ལན་དུ་མར་སྨོས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ཀི་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་སོགས་ཀང་གསང་ཞིང་སྲེད་པར་མཛད་པ་ལས། གཞན་ངོམས་སུ་མི་མཛད་ལ། 

མངོན་ཤྲེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་སྣོད་ལྡན་རྲེ་གཉིས་ཙམ་གི་ངོར་མཛད་པ་ལས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཡོངས་གགས་སུ་མི་མཛད་པ་ཡིན། དྲེ་ལྟར་མི་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རང་ཉིད་

གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་བརྲེས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གྲུབ་རགས་སོགས་ཀང་བྱུང་

རྒྱལ་དུ་བསན་ན་གནས་སྐབས་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ཡིད་འདུན་པ་ཙམ་འབྱུང་སྲིད་

ཀང་། རྲེས་འཇུག་རློམ་པ་དག་གིས་ཡ་རུར་མ་སླྲེབས་གོང་ནས་མཛོ་འགོས་རྒྱག་

པ་ལྟར། ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཐོབ་ནའང་བ་མའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ཞྲེས་ཐོ་ཅོ་དང་

རིང་སྤོད་ལྷུར་ལྲེན་ཅིང་། གྲུབ་རགས་ཡིན་ཁུལ་གི་ཟོག་གིས་གཞན་མགོ་བསྐོར་

བས་བསན་པའི་མིག་རྐྲེན་ལ་གནོད་ཅིང་། རང་དང་རང་ལ་རྲེ་ལྟོས་འཆའ་བ་མཐའ་

དག་ལག་སྦྲྲེལ་གིས་གཡང་སར་མཆོང་བ་མང་བ་ལ་གཟིགས་ནས་གྲུབ་རགས་

སོགས་ལ་ཆྲེད་གཉྲེར་དུ་མི་མཛད་པ་ཡིན་ལ།

ལྷག་པར་རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་གཟིགས་ཆྲེན་པོའི་ཐུགས་འདུན་གི་གཙོ་

བོ་ནི་འགོ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་སར་བགོད་པ་ལ་མྲེད་དུ་མི་

རུང་བ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ར་མྲེད་པའི་མདོ་སགས་ཀི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་ཚང་

ལ་མ་ནོར་བ་འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་སུ་དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པ་ཞིག་ནི་མྲེད་དུ་མི་

རུང་ལ། དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བའི་གཞིའམ་ར་བ་འདུལ་བའི་བསན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མྲེད་

ན་བསན་པའི་རང་ཡུན་དུ་མི་ཚུགས་པར་གཟིགས་ནས་རང་ཉིད་གཟུངས་དང་

མངོན་པར་ཤྲེས་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་

ལ་མངའ་འབོར་ཟིན་ན་ཡང་། གཞན་ངོར་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཁོ་ནས་

བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་འདི་ཉིད་ཡུན་དུ་གནས་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ལས། 

མངོན་ཤྲེས་རྫུ་འཕྲུལ་སོགས་མངོན་མཚན་ཅན་ཆྲེད་གཉྲེར་གིས་གཏན་ནས་མི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཛད་མོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་ལྲེགས་བཤད་ལས། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་སས་གྱུར་

ཀང་། །འཇིག་རྲེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གསལ། །སྣ་མའི་མྲེ་ཏོག་བཀབ་ན་ཡང་། །དི་

ཞིམ་ཀུན་ནས་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཤུགས་འགོག་པར་མི་

ནུས་པའི་ཚུལ་གིས་ཅི་རིགས་སུ་མངོན་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་སར་གོང་གི་དཀྱུས་སུ་བཀོད་

ཟིན་པ་ལྟར་དང་།

ད་དུང་ཅུང་ཟད་མཚོན་ན། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་ཇོ་འབོམ་གཉིས་རི་སྐར་ཞལ་

གཟིགས་པ་ནས་བཟུང་རྣམ་ཀུན་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་སྲེམས་མང་པོའི་

གསང་གསུམ་གི་བཀོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཡང་ནང་གི་གྲུབ་པའི་ཡོན་

ཏན་མཐོན་པོར་ཕྲེབས་པའི་རགས་ཡང་དག་པ་གོར་མ་ཆག་ལ། རང་གཞན་ལ་དུས་

གསུམ་དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་དུ་མའང་མངོན་སུམ་དུ་

མཁྱྲེན་པའི་སོབས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ནི་སྐྲེས་བུ་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ཇི་སྲེད་ཅིག་

འཁྲུལ་མྲེད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ཁོ་ནས་ཡིད་ཆྲེས་ངྲེས་པ་རྲེད་ཆོས་སུ་གྲུབ་པར་

མ་ཟད། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཟུར་ཙམ་གོ་ཐོས་ལའང་། ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་གྲྭ་ཁང་

ནང་བཞུགས་མིའི་དབང་པོ་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱས་ཀིས་བཞྲེངས་པའི་འཇིགས་

བྲེད་དཔའ་གཅིག་གི་སྐུ་བརན་དྲེའི་གཟུངས་གཞུག་ལ་སྐོན་ཡོད་ཚུལ་ཞུ་མི་མྲེད་

པར་ནང་གཞུག་བརྲེ་དགོས་གསུང་བར། ཆག་གྲུམ་འགོ་ལུགས་ཀི་ཤད་སྦྱང་ནན་

ཏན་ཞུས་ཀང་མ་གསན་པར་གཟུངས་རིང་ཕིར་འདོན་སྐབས་མི་དབང་རང་གི་

བསོད་ནམས་དབང་ཐང་རིགས་བརྒྱུད་སོགས་འཕྲེལ་བ་དང་། འགལ་ཟླ་གཞན་

ཕོགས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་བསོད་སོབས་འབོར་རིགས་བརྒྱུད་སོགས་ཉམས་འགྱུར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གི་འདོད་གསོལ་དང་། ཞབས་གནོན་འཕར་མ་སོགས་རང་འདོད་ཆགས་སང་མི་

བཟད་པས་སྦྱར་བའི་གཟུངས་ངན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཐོན་པ་ཐུགས་ཀིས་དགོངས་

ངྲེས་དང་།

བསམ་ཡས་སུ་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་རྲེན་མདོས་རིང་པ་ཞིག་ལའང་མི་དབང་གིས་

བཅུག་པའི་འདོད་གསོལ་གོང་མཚུངས་ཡོད་པ་མངོན་པར་མཁྱྲེན་ཏྲེ་ཤིང་སག་ལོར་

བརྲེ་བསྒྱུར་གནང་། དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་གི་འདུ་ཁང་སྦུག་གསྲེར་ཟངས་ཀི་

ཐུབ་པའི་སྐུ་མི་ཚད་མ་ཞིག་ལའང་གཞན་གིས་སན་སྒོན་མ་ཞུས་པར་འདིར་

གཟུངས་གཞུག་འབུལ་དགོས་གསུངས་པ་བཞིན་དགའ་ལྡན་ལས་སྣྲེ་དང་བཅས་

པའི་སར་ཐུགས་ཞིབ་སྐབས་སྐུ་འད་དྲེ་བཞིན་གཟུངས་མྲེད་ཁོང་སོང་དུ་འདུག་པས་

དྲེར་འཁོད་ཚང་མ་ཡིད་ཆྲེས་ཡ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་དང་། སྲེ་ར་ཚོགས་ཆྲེན་མགོན་

ཁང་དུ་ཏྲྲེ་ཧོར་གཟིག་རྒྱབ་སྐུ་གོང་མ་ནས་བི་སྒྲུབ་མཛད་པའི་འཇིགས་བྲེད་ཀི་ལས་

བཞིའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག་ཡོད་པར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ནས་གཤྲེགས་གསོལ་བ་

དགོས་བཀའ་ནན་ཆྲེ་ཕྲེབས་མཐར་གཤྲེགས་གསོལ་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་འཇམ་པོ་

གསུམ་ལ་སྲེང་འོག་འཁོར་ལོ་ཁ་མ་འཕོད་པ་ཙམ་ལས་སྐོན་ཆྲེར་མ་མཆིས་ཀང་། 

དག་པོ་ལ་དག་བོའི་མིང་ཡིག་གི་མལ་དུ་སྲེ་རའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ས་ལ་ཐིག་ལྲེས་

མཚན་པའི་སམ་ཞྲེས་པ་ཡོད་པར་མཐོང་བས་ཚང་མ་ཡིད་ཆྲེས་ངོ་མཚར་ཐོབ་པ་

དང་། པཎ་ཆྲེན་རིན་པོ་ཆྲེ་རྒྱ་ཕྲེབས་ཀི་ཚེས་ཆ་སུས་ཀང་ཤྲེས་ཚོར་མྲེད་པ་ལ་

ཕྲེབས་ཚེས་ཀི་ཉིན་དྲེར་ནོར་གིང་དུ་གོ་བུར་གཟབ་གསོལ་འཕར་མ་ཞིག་ཆྲེད་དུ་

མཛད་པ་དང་། དྲེ་ནས་ལོ་ཤས་སོང་མཚམས་ནང་འཁོར་རྣམས་ནས་པཎ་ཆྲེན་རིན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པོ་ཆྲེ་བོད་ཕྲེབས་ཐུབ་མིན་བཀའ་འདི་ཞུས་པར་ད་ཆ་བོད་ཕོགས་སུ་ཕྲེབས་ཐུབ་པ་

ཤིན་ཏུ་ཁག་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་།

གཞུང་ཞབས་གགས་ཅན་ཞིག་ནས་ཐུགས་དམ་ཕུལ་བའི་བརག་ལན་དུ། ལས་

འབས་ཕན་བུ་བརོགས་པས་རྣམ་སྨིན་མི་བཟད་པ་རང་ཐོག་འདི་ཕི་གཉིས་ཀར་མྱོང་

དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་སོན་བསྲེན་སྲུང་མ་འཁྲེན་ཅིང་། གཞུང་བསྲེན་སྲུང་མའི་

དབང་པོ་དམར་ནག་གཉིས་ཀང་བཀའ་བསོས་དམ་བཞག་རྲེས་འབྲེལ་གི་འཁུ་ལྡོག་

པས་ལི་སྦྱིན་ཧར་བསྲེན་གསོལ་གཟབ་འབུངས་ངོ་འཕོད། དམར་ནག་གཉིས་ལའང་

བསྐང་བཤགས་འབུམ་ཐྲེར་འཕལ་སྒྲུབ་ཀིས་མཚོན་འདི་ལས་ཕི་མ་བཤུལ་ཐག་

རིང་བར་འགོགས་པའི་ཐ་མ་འབལ་བ་བཞིན་ལོངས་སྤོད། ཉྲེ་དུ། འཁོར་གཡོག་དང་

བཅས་སྐད་ཅིག་ཙམ་དང་། ཆ་ཤས་ཙམ་འཁྱྲེར་དབང་མྲེད་པར་འཁོར་བའི་ཕུན་

ཚོགས་ཀུན་དང་བལ་ཏྲེ་གཅིག་པུ་བང་ལག་བསམས་ཤིང་འགོ་བར་ཏིལ་ཤུན་ཙམ་

ཡང་ཕན་མི་སྲིད་པས་སོན་ཚུད་ནས་རྣམ་དཀར་རིམ་གོ་སོབས་ཆྲེ་སྒྲུབ་པ་གལ་ཆྲེ། 

ཞྲེས་ཕྲེབས་འདུག་པའང་རྲེས་སོར་དྲེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བྱུང་བ་ཀུན་གི་མཐོང་ཆོས་

ལྟར་ཡིན་པས་མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མངའ་བའི་དན་རགས་དང་རྒྱུ་

མཚན་མང་།

ས་སོར་ཙཱ་རིར་ཞབས་སྐོར་དུ་བོན་སྐབས། ལ་ཐུར་འཕང་སོགས་ས་རྩུབ་ཇི་

འདར་ཕྲེབས་ཀང་ཞབས་ཕགས་ཀི་མཐིལ་ལ་བད་ཟད་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བ་དང་། 

ལོ་འགའི་ཁོངས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མར་ཉམས་གསོ་ཚོན་གསོས་དང་། སོན་

མྲེད་ཀི་ཕོ་བང་ཁག་མང་པོ་གསར་བསྐྲུན་དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གི་རོལ་གར་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པར་སྲེམས།

ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་མདོ་སྨད་དུ་བཞུགས་སྐབས་བདྲེ་ཡངས་རིན་པོ་ཆྲེ་

དང་ལྷན་ཅིག་འཕྲུལ་འཁོར་གི་ལས་མཐའ་ཅི་རིགས་མཛད་པས་བསན་འགོར་སང་

བའི་དག་ངན་དཔུང་ཚོགས་འབུམ་ཕག་མང་པོ་ཅིག་ཅར་དུ་བསྒལ་བ་དང་། ལྷག་

པར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་གཞི་བསྲེན་གྲུབ་ནས་ནི་ཕོགས་ཕོགས་སུ་

འཁྲུག་རོད་ཅུང་ཟད་རྲེ་བྱུང་བ་ལས། དབུས་ལོངས་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་འདིར་ནི་

མཐའ་བཞིའི་རྒོལ་བ་གང་གིས་ཀང་གགས་མ་ཚུགས་པར་རང་ས་རང་དབང་བདྲེ་

ལྲེགས་མཁོས་སུ་ཕྲེབས་པ་འདི་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁག་གཞན་གི་དཔོན་རིགས་

སོབས་འབོར་དག་ཤུལ་ཆྲེ་བ་ཇི་འད་ཞིག་ལྷགས་ཀང་། དགུན་དུས་ཀི་འབྲུག་ལྟར་

ཅི་ཡང་བསྒག་ཏུ་མྲེད་པར་ས་བཀོང་དྲེགས་པ་ཞི་ནས་རང་གནས་སུ་འཕལ་འཕལ་

ཕིར་འགོ་བ་དང་། མཁར་ལས་ཕན་བུ་རྲེས་ཀང་རྒོལ་བ་མང་པོ་བཟློག་པ་སོགས་

མངོན་སྤོད་ཀི་ནུས་པ་དང་། རྒྱ་སོག་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སྐབས་རིགས་བརྒྱུད་ཀིས་

ཕོངས་པའི་དཔོན་ཁག་མང་པོར་བུའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུར་སྩལ་བ་སོགས་ཞི་

རྒྱས་ཀི་ནུས་པའང་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་མངའོ། །

༨༡༽༧རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀིས་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆྲེད་གསུམ་དང་། ༧རྒྱལ་

དབང་གོང་མ་རིམ་བོན་གི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞྲེས་ཏྲེ་གཙུག་ལག་ཁང་

རྣམས་ཉམས་གསོ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་གསར་བཞྲེངས། བོད་རྒྱ་སོག་

གསུམ་གི་དགྲེ་འདུན་པའི་སྲེར་བསྲེན་བཀུར། སོམ་གསུམ་མིག་འབས་བཞིན་

བསྲུངས་པ་སོགས་རྒྱལ་བསན་གི་སྨན་ཡོན་བ་ན་མྲེད། གཏྲེར་བང་ཁག་དུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མར་ལུང་གིས་ཀང་ཟིན། ཆུ་སྤྲེལ་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་རྒྱས་བསྐངས་

རྲེས་གདན་གསོལ་བཞིན་གནས་ཆུང་དང་བང་རྭ་སྒྲེང་སོགས་ཡུལ་གྲུ་མང་

པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་སོགས་བསན་འགོའི་

ཕན་བདྲེ་རྒྱ་ཆྲེ་སྲེལ།

གཞན་ཡང་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་པོ་ཏོ་བའི་ཞལ་ནས། ལ་ལས་དད་རས་

མཁར་དུ་རིག །ལ་ལས་དད་རས་མྲེ་ལ་སྲྲེག །ཁོ་བོ་ནི་དཀོན་མཆོག་སོ་ཅན་འདི་ཁོ་

ན། །དགྲེ་འདུན་སོ་ཅན་འདི་ཁོ་ན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆྲེད་

གསུམ་དད་རས་ཆོས་ཕོགས་སུ་གཏོང་བ་ལ་རྣམ་ཐར་མི་མཐུན་ཏྲེ། དགྲེ་བཤྲེས་

སྤན་ས་བས་ནི་བསན་པ་གནས་པའི་གཞི་གནས་གཞི་བརིག་པ་འདི་ཡིན་གསུངས་

ཏྲེ། དད་རས་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རྲེན་བཞྲེང་བ་གཙོ་བོར་མཛད། ཕུ་ཆུང་

བས་ནི་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་མཛད། པོ་ཏོ་བས་ནི་དགྲེ་འདུན་

ལ་བསྲེན་བཀུར་ཁོ་ན་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ཡིན།

བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་འདིས་ནི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཕྲེལ་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཆྲེད་དུ་

བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆྲེད་གསུམ་དང་། ༧རྒྱལ་མཆོག་གོང་མ་ན་རིམ་གི་རྣམ་ཐར་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བདག་གིར་བཞྲེས་ཏྲེ། ཆོས་འཁོར་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གིས་གཙོས་

མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་རུ་གནོན་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕལ་མོ་ཆྲེ་དང་། 

བལ་ཡུལ་མཆོད་རྲེན་རྣམ་གསུམ་སོགས་གནས་རྲེན་རིང་པ་མང་པོར་ཞིག་གསོ་

དང་། དབུས་ཀི་རྲེ་འབུམ་ལྷ་ཁང་དང་། ཕོགས་བཞིའི་རིགས་གསུམ་ལྷ་ཁང་། ཞོལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འབས་བུ་སྲེང་གི་བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ཁང་། གཙང་གི་སིལ་ཐང་ལྷ་ཁང་སོགས་ལྷ་ཁང་

རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པ་གཞི་ནས་གསར་བཞྲེངས་མཛད་པ་དང་། སྐུ་ན་སོན་

ནས་ནི་གཟིམས་ཆུང་ཁག་དང་། རྲེ་ཞོལ་གི་མཆོད་ཁང་ཆྲེ་ཕ་ཚང་མའི་མཆོད་རྒྱུན་

ཇྲེ་རྒྱས་སུ་འགོ་བའི་ཐུགས་ཁུར་ཅི་ཆྲེ་དང་། ལྷག་པར་ལགས་བསྲེན་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ་ནི་ཉིན་རྲེ་བཞིན་ཡང་བརྒྱ་མཆོད་དང་སོང་མཆོད་ཆག་མྲེད་དང་། ཡར་

མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བཅས་ཁིགས་ཆགས་སུ་འབུལ་བར་མཛད་

པས་དགྲེ་བཤྲེས་ཕུ་ཆུང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་མཐུན་ནོ། །

དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་དང་། རྒྱ་སོག་གི་དགོན་སྲེ་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་

མཐའ་དག་ལ་མང་འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར་མ་མཛད་པ་མྲེད་ཅིང་། དྲེ་དག་གི་རྒྱུན་ཇ་

ཕོགས་གཏོང་སོགས་མི་ཉམས་ཡུན་གནས་ཀི་ཆྲེད་དུ་ཐྲེབས་ར་གསར་འཛུགས་

བསྐངས་པའང་རིས་ལས་འདས། ཁྱད་པར་ལྷ་ལྡན་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོ་དང་། 

ཚོགས་མཆོད་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་ནི་གཏོང་ཡུལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་གཏོང་སོ་

ཉམས་འགིབ་མྲེད་པ་གཏོང་དགོས་བཀའ་བསྒྱུར་ཡང་ཡང་དང་། དྲེ་དོན་བཏང་ཡོད་

མྲེད་དོ་དམ་སྐོར་གཡྲེང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་མཛད་པའི་དིན་གིས་ཇ་ཐུག་གང་ཅི་ས་

དུས་ལས་ལྲེགས་ཤིང་། མཐའ་དཀིལ་བར་གསུམ་མོད་སོམས་པས་དགྲེ་འདུན་

བགྲེས་གཞོན་བར་གསུམ་བསྲེན་བཀུར་ལ་མི་མོས་པ་གཅིག་ཀང་མྲེད། ལྷག་པར་

སྤན་བསལ་མང་ཇ་གནང་སྐབས་ནི་གསོལ་ཇ་རུས་བཟང་བ་དང་། གསོལ་མར་ཁ་

འཇམ་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྲེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རང་རང་གི་ཤག་ཏུ་ཇ་སྲུབ་ཀིས་

ལན་བརྒྱར་བསྲུབས་པ་ལས་མདོག་ལྲེགས་ཤིང་། རོ་བདའ་བ་དང་། ཚ་ཁོལ་ཐོན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསུམ་དང་ལྡན་པས་སྐུ་གཟུགས་ལ་འཕོད་ཆྲེ་བ། རིན་ཆྲེན་ཚ་སྦྱོར་དང་། གང་

སྦྱོར། བཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤྲེལ། རྲེན་བསྡུས་ཆྲེན་མོ། མ་ཎི་རིལ་བུ་སོགས་མྱངས་པ་ཙམ་

གིས་ངན་འགོའི་འཇིགས་པ་དང་། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་འཕོག་པར་ནུས་པའི་དམ་

རས་བིན་རྲེན་ཁྱད་འཕགས་སྣ་ཚོགས་ཆབ་ལ་སྦྱངས་པའི་ཁུ་བ་ཤྲེལ་དམ་དོ་

གསུམ་རྲེ་ཚོགས་ཁོ་རྣམས་སུ་འདྲེབས་པར་མཛད་པས་ཇ་ཐུག་ལའང་སྨན་དི་བོ་བ་

དང་། དྲེའི་མཐུས་ཡམས་ལ་སོགས་པ་བགས་མཆྲེད་དུ་ཡོད་ཀང་། དགྲེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐོན་བགྲེགས་ཚབས་ཆྲེ་བ་མི་ཡོང་བ་དང་། ཚྭ་ག་ཡང་བར་སྐབས་རམ་

དོད་ཙམ་ལས་ངོ་ཐོག་སྤོད་ལྲེན་མྲེད་ན་ཡང་། དྲེང་སང་དངོས་སུ་གཤོར་ལྲེན་གི་

སྲོལ་ཆགས་པ་ནི་༧སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཉིད་ཀི་བཀའ་དིན་ཡིན་པ་བཅས་དགྲེ་

བཤྲེས་པོ་ཏོ་བ་ཆྲེན་པོའི་རྣམ་ཐར་རྲེས་སུ་བསྐངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་སའི་ཕོགས་གང་དང་གང་དུ་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་པ་དྲེ་དང་དྲེར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། ཁྱིམ་པའི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་ཆོས་དང་

ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པོས་ཚིམ་པར་མཛད་ཅིང་། དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་དུལ་བ་

དང་། ཞི་བ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པ་དང་། དགྲེ་བ་

བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བར་མཛད་པས་མཚོན་མངོན་མཐོ་ངྲེས་

ལྲེགས་ཀི་ལམ་བཟང་པོ་ལ་བདྲེ་བག་ཏུ་འགོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་བསྡུ་བའི་དངོས་

པོ་བཞི་སོགས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་མཐའ་དག་ལྷུར་བཞྲེས་པའི་རྲེ་རང་ཉིད་ནས་

ཀང་ཟབ་མོའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་གཡོ་བ་མྲེད་པའི་ངང་ནས་རྲེས་ཐོབ་

མཚན་བཅས་ཀི་དགྲེ་སྦྱོར་རྣམས་ལའང་བརས་ཐབས་དང་། ཁྱད་གསོད་མི་མཛད་



  447  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

པར་སར་ཆགས་སུ་བརོན་པར་མཛད།

མདོར་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཛད་སྤོད་ཀི་གནས་སྐབས་གང་ལའང་དམ་པའི་

ཆོས་འདུལ་བའི་བསླབ་ཁིམས་ལ་གཅྲེས་སྤས་ཁོ་ན་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་ལ་

ཉམས་བཞྲེས་ཀི་སིང་པོར་གནང་ཞིང་། འདི་སྣང་ཆོས་བརྒྱད་ཀི་རོལ་པ་ལ་སྦུན་པ་

འཕར་བ་ལྟ་བུའི་སིང་པོ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་གཟིགས་པའི་ཐུགས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་

འབའ་ཞིག་མཛད་པ་སོགས་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལྷུར་བཞྲེས་

པ་ལས། གཞན་དུ་ན་སྤོས་མྲེད་ཀི་རོགས་པ་ཉམས་སུ་རྡོལ་བ་སྐད་པས་མཚན་

བཅས་ཀི་དགྲེ་བ་ཡལ་བར་འདོར་ཞིང་། མཁས་གྲུབ་ཀི་དྲེགས་པས་བག་ཡངས་ཀི་

སྤོད་པ་སྐོང་བ་སོགས་སིགས་དུས་ཀི་བསན་འཛིན་དུ་རློམ་པ་རྣམས་ཀི་བརླང་སྤོད་

ཀི་དི་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་

ལ་སྨན་ཡོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོར་གྱུར་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་རྲེ་བ་མ་འདི་ཉིད་མདོ་རྒྱུད་དུ་

མར་ལུང་གིས་བསགས་ཤིང་རྲེས་སུ་བསན་པར་གོར་མ་ཆག་ཀང་། དྲེང་སང་གི་

དུས་སུ་བ་མའི་རྣམ་ཐར་དོན་དུ་གཉྲེར་བ་ཉུང་ཞིང་། འགའ་ཞིག་གིས་རད་གཅོད་ལ་

ཞུགས་རུང་། བོ་གོས་ཞན་པས་གཞུང་ཚིག་བརླིང་པོའི་བརྡ་དོན་འཕོད་དཀའ་བས་

ཇི་བཞིན་མ་རོགས་པར་ཟད་མོད། གངས་ཅན་གི་ལོངས་འདིར་བཀའ་དིན་ཆྲེ་བ་

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེའི་ལུང་གིས་གསལ་བར་ཟིན་པའི་

ཚུལ་འགའ་ཞིག་ནི་གོང་དུ་བརོད་ལ།

ད་དུང་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་ཚེའི་སོད་ལ་གཏྲེར་ཆྲེན་གསང་སགས་གིང་པ་

ཞྲེས་པས་རྒྱལ་མོ་རོང་དུ་གཏྲེར་ནས་བཞྲེས་པའི་གཏྲེར་བང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྤོད་ལས་ཀང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྲེན་གསལ་དུ་བསན་ཏྲེ། འདི་ལྟར། ར་བའི་ཆོས་བདག་སྐྲེས་མཆོག་གཉིས༔ ཁམས་

དང་བོད་ཀི་ཡུལ་དུ་འོང་༔ དང་པོ་འཇམ་དབངས་མཁྱྲེན་བརྲེ་ནི༔ ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་

གི་ལོ་པ་ཡིན༔ གཉིས་པ་རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་མིང་༔ མྲེ་ཕོ་བི་བའི་ལོ་པ་ཡིན༔ དྲེ་

གཉིས་གང་ཕད་ཁྱད་པར་མྲེད༔ ཅྲེས་དང་། མཚན་མ་རས་ཀི་ཕུར་པ་དྲེ༔ ཇོ་ཤཱཀ་

མདུན་དུ་བཞག་དགོས་སོ༔ རྐྲེན་དྲེས་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཀང་༔ ཇོ་ཤཱཀ་མདུན་དུ་ངྲེས་

པར་འོང་༔ ཞྭ་སྲེར་བསན་པ་ཉམས་མྲེད་བརན༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་དབང་རིམ་བོན་ཡང་

༔ འདི་ནས་བཟུང་སྲེ་སྐུ་ཚེ་བརན༔ རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་མཚན་ཅན་འདི༔ དྲུག་

ཅུའི་བར་དུ་ངྲེས་པར་བཞུགས༔ སྲེར་འབས་ནང་འཁྲུག་སྣ་འདྲེན་དང་༔ མཐའ་

དམག་བོད་དུ་སྣ་འདྲེན་གི༔ འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འཐུལ༔ རྲེ་ལ་འབངས་ཀི་

རྒོལ་མི་འབྱུང་༔ བོད་ཁམས་བདྲེ་ཞིང་མངའ་ཐང་རྒྱསཿ འདི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་

མྲེད༔ ཅྲེས་དང་། གཏྲེར་ཆྲེན་རང་གི་ལུང་བསན་ལས། ལྷ་སའི་རྒྱལ་དབང་དྲེ་མྲེད་

ན༔ སྲེར་འབས་ལ་སོགས་དགྲེ་འདུན་སྲེ༔ ཉམས་ཤིང་བསན་པའི་མྲེ་རོ་རྒུད༔ ཅྲེས་

སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་སིགས་དུས་ཀི་རྒུད་པ་ལྷག་པར་བདོ་ཡང་བསིལ་ལྡན་

ལོངས་འདིར་ནད་ཡམས་མུ་གྲེ་འཁྲུག་རོད་སོགས་ཀི་ཉམས་ཉྲེས་ཉྲེར་འཚེ་ཆྲེ་

རིགས་མྲེད་པར་མངའ་འབངས་རྣམས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་དགའ་སོན་ལ་ཅི་བདྲེར་

སྤོད་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མིའི་གཟུགས་ཅན་འདི་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྲེ་ནུས་

མཐུ་ཁོ་ན་ཡིན་པས། མགོན་པོ་མཆོག་འདིའི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་རྲེའི་

བཀའ་དིན་ཡང་གངས་རིའི་ལོངས་ཀི་སྐྲེ་བོ་མཐའ་དག་གིས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་སོ་

གསུམ་ཆིག་དིལ་གི་སོ་ནས་གུས་པ་དང་མཆོད་པ་ལྷུར་བངས་ཀང་གཞལ་བར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་སྲེ། འདི་དག་ནི་ཁོ་བོས་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བའི་ཡིད་ཀིས་

བརོད་པ་དང་། རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་གིས་བརོད་པ་དང་། གཅམ་བུའི་ཚིག་གིས་

བརོད་པ་མ་ཡིན་གི་ངྲེས་པར་རང་བཞིན་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་གཏམ་དུ་བས་པ་

ལགས་པས་ཁོ་བོ་ཅག་གཅིག་པུར་མ་ཟད། གཟུ་བོར་གནས་པའི་བོ་གོས་དང་ལྡན་

པ་མཐའ་དག་ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལགས་སོ། །

(༢༩༤ བ་༥། ༤༦༣ འ་༣) དགུང་གངས་ང་བདུན་དུ་ཕྲེབས་པ་ཆུ་སྤྲེ་གནམ་ལོའི་

རང་ཞལ་གསར་དུ་བཞད་པའི་ཐོག་མར་ཚེས་གཏོར་དང་། དགྲེས་སོན་ས་ཕི། དག་

ལྷའི་གསོལ་མཆོད་སོགས་དགུང་གསར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་སོ་ཆྲེ་ཕ་སར་སྲོལ་

ལྟར་དང་། ལྷ་ལྡན་དུའང་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་དཔལ་ལྕོག་རྲེ་རིང་གཉིས་སུ་གཟབ་

གསོལ་དང་། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གི་ཚོགས་དབུས་སུ་གསོ་སྦྱོང་། གསུང་ཆོས། 

སྨོན་ལམ། གནས་གཟིགས་བཅས་བསན་འགོའི་སྨན་ཡོན་དུ་ཆྲེ་བ་བསྐངས་ཤིང་། 

རབ་བྱུང་བསྲེན་རོགས་ཀང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སྐོར་སྒྲུབ་པ་གནང་།

(༢༩༥ ཉ་༣། ༤༦༤ ཐ་༩) དྲེ་ནས་ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་སོན་འཁོར་

ཆིབས་རགས་རྒྱས་གཤོམ་གི་སོ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་

སོ་མཐའ་ལས་འདས་པ་བཀའ་དིན་གི་ཁུར་དུ་བཟོད་པར་མཛད།

(༢༩༥ ཉ་༦། ༦༦༤ འ་༧) ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་བརྒྱད་གཏོར་མཛད་ཆྲེན་དང་། 

བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ། དུས་འཁོར་གར་གཟིགས། སྒྲུབ་མཆོད་ཚོགས་

མགོན་སོགས་ཉམས་མྲེད་མཛད།

(༢༩༥ བ་༡། ༤༦༤ འ་༤) བཅོ་ལྔའི་དུས་ཆྲེན་ཐོག་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བརྒལ་བར་རབ་བྱུང་དང་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་སྩལ།

(༢༩༥ ཐ་༢། ༤༦༤ འ་༡) སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གིང་དུ་

ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བར་གྲྭ་ཚང་ལས་སྣྲེ་དང་། ཆོས་སྐོང་སྐུ་ཕྲེབས་ཀིས་སྔུན་བསུས་

ཏྲེ་གཙང་ཁང་བཞུགས་ཁིར་ཞབས་སོར་འཁོད་དྲེ་རྲེན་འབྱུང་འབུལ་བཞྲེས་རྲེས་

སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྲེས་རྡོ་རྲེའི་སྣང་བརན་མཐོང་གོལ་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། དག་ལྷ་འོད་

ལྡན་དཀར་པོ་གཙོ་འཁོར་སོགས་གཞུང་བསྲེན་སྲུང་མའི་དབང་པོ་མཐུ་བོ་ཆྲེ་རྣམས་

ལ་དམ་རས་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། མཐུན་རས་སྤན་གཟིགས་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པས་མཆོད་དྲེ་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་གཉྲེར་དུ་གཏད་པའི་བཀའ་

བསོ་འཕིན་བཅོལ་ཤུགས་དག་བསྐངས།

(༢༩༦ ཉ་༡། ༤༦༥ འ་༩) ཆོས་སྐོང་ལྷ་བན་དང་བཅས་པས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་

ཆྲེའི་སྐུ་བརན་གིང་སྐོར་དུ་གདན་ཞུས་ཟིན་མཚམས་སྤན་གིང་ཕོ་བང་དུ་ཕིར་

ཕྲེབས་བསྐངས་སོ། །ཚེས་བཅུ་བདུན་ཉིན་སྐོར་ལུང་གཞོང་པ་ལྷ་ཆུའི་ཚེས་བཅུ་བ་

རྣམས་ནས་སྤྲེལ་ལོ་ནམ་ཤར་གི་འཆམས་གཟིགས་ཞིབ་རྒྱས་སུ་ཕུལ་བར་ཐུགས་

ཞིབ་དང་འབྲེལ་བ་དགའ་གནང་སྦྱིན་བཟང་པོས་ཚིམ་པར་མཛད། བསན་པའི་

གསལ་བྲེད་རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཆྲེན་པོ་དང་། མཛོད་པ་ཛ་སག་བ་མས་ལོ་ས་ཕིར་རྭ་

སྒྲེང་དབྲེན་གནས་སུ་སྤན་འདྲེན་གསོལ་འདྲེབས་མཛད་པ་བཞིན། ཟླ་བ་ལྔ་པའི་

ཚེས་ཉྲེར་གསུམ་གི་ཕི་དོ་ཆུ་ཚོད་ལྔའི་ཐོག་ནོར་གིང་ནས་སོན་འཁོར་ཧགས་

བསྡུས་སུ་ཆིབས་ལོ་བསྒྱུར་ཏྲེ་གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ངོ་མཚར་གཏྲེར་མཛོད་དུ་གཞུང་

གནས་ཀི་ཕྲེབས་བསྒིགས་སར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་ངང་ཙམ་ནས་འཕྲུལ་ཁང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཁག་ལ་ཞབས་བཅགས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཞིང་ཞག་བཞུགས་བསྐངས།

དྲེའི་ཕི་ཉིན་ས་དོའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་ཐོག་དྲེ་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་གིང་བུ་རོང་

གསར་གི་ནྲེའུ་གསིང་ཁོད་དུ་འདི་ག་ཕུར་ལྕོག་བ་བང་ནས་གསོལ་ཚའི་ཕྲེབས་

སྒིག་ཞུས་པར་བཞུགས་ཞབས་འཁོད་དྲེ་སོང་མིན་གསོལ་ཞབས་མཇལ་རྲེན་འབུལ་

བཞྲེས་དང་། ངོ་འཁོར་ཚང་མར་ཕག་དབང་དགྲེས་བཞིན་སྩལ། སོ་ལའི་ཕར་རྒྱབ་

ཏུ་ནཱ་ལྲེནྡྲ་དང་། གང་ཐང་གི་བ་མ་ལས་སྣྲེ་ནས་འཚམས་ཞུ་བསར་ཞིང་། དགོན་དུ་

གནས་གཟིགས་གནང་། དྲེ་ནས་ས་གནས་སོ་སོའི་སྣྲེ་སོད་དང་། དགོན་ཁག་ནས་

འཚམས་ཞུ་ཕྲེབས་བསུ། རྭ་བ་ནས་བཞུགས་ཞག་གསོལ་ཚྭ་ཅི་རིགས་ཀི་སྲི་ཞུ་

དང་བཅས་བཅོམ་ལྷ་ཁང་གདོང་བར་རིམ་གིས་ཕྲེབས་ཏྲེ་དྲེར་ཐུགས་སྨོན་གནས་

གཟིགས་དང་། རབ་གནས་མདོར་བསྡུས་མཛད། ར་རང་རྒོད་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སར་

སར་གསོལ་ཚྭ་གྲུབ་རྲེས་མཇལ་གུར་དུ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། ཛ་བ། དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་གི་

སློབ་དཔོན་ལས་སྣྲེ་བཅས་ནས་མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་དང་། གསོལ་གོ་སོགས་

ཕུལ་བར་ཕག་དབང་གནང་། དྲེ་སྐབས་ཆིབས་ཞབས་སྲེར་སྐ་སུམ་ཅུ་སྐོར་གི་

མཐོང་ཆོས་སུ་ཧོ་ཐོག་ཐུའི་གསོལ་ཅོག་འོག་ནས་སྦྲུལ་སྲེར་ཁ་གཅིག་ཐོན་ཏྲེ་༧གོང་

ས་ཆྲེན་པོའི་བཞུགས་ཁིའི་ས་སྲེགས་ནང་དུ་ཐད་རྒྱུགས་ཀིས་འཛུལ་བ་དང་། དྲེ་

མཇུག་སལ་པ་གཅིག་གོ་བུར་དུ་འོངས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁིའི་འོག་ཏུ་འཛུལ་འདུག་པ་ནི་

འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆུ་ཀླུང་དང་། རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གི་བདག་པོ་ཀླུ་རྒྱལ་དུང་སྐོང་

དང་། འཛིན་པ་ལག་མང་གཉིས་སོན་གི་བག་ཆགས་སད་དྲེ་སྲོག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་

གི་རྣམ་པར་བརྫུས་ནས་ཕྲེབས་བསུར་འོངས་པ་གདོན་མི་ཟའོ། །འབུམ་ཆུང་དཀར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རིལ་ནས་བཟུང་གྲྭ་གངས་དྲུག་ཅུ་སྐོར་གིས་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་ཐོགས་ཏྲེ་སྲེར་

སྦྲྲེངས་དང་། ལས་སྣྲེ་ནས་སོས་སྣྲེ། བ་བང་དང་། གྲྭ་ཁང་སོ་སོའི་ཡང་སྲེང་ནས་རྔ་

རྡུང་དར་འཕར་སོགས་སྲི་ཞུ་ཆྲེན་པོས་གདན་དངས་ཏྲེ་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་དང་པོའི་

ཐོག་གཟིམས་ཆུང་བང་ཆུབ་འོད་སྣང་དུ་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་འཁོད་མཚམས་

གསོལ་ཇ་དང་། གསོལ་གོ་ཕྲེབས། དྲེ་ནས་ཉི་འོད་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པར་

བ་བང་ནས་ཕྲེབས་སོན་གི་དཀར་སྤོ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ངང་ཙམ་ནས་བ་བང་

གཟིམས་ཆུང་ཁག་དང་། དབུ་རྲེ་ཀ་གཉིས་མ། མཆོད་ཁང་ཆྲེན་མོ་མདོ་སྦུག འབོམ་

སོན་གཟིམས་ཕུག་བཅས་པར་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་འབྲེལ་ཕག་ནས་

ཐོར་འགྲེམས་གནང་། ཕི་ཉིན་དགོན་པ་གོང་དང་། ཡང་དགོན་རི་ཁོད། བཙུན་དགོན་

བསམ་གཏན་གིང་སོགས་སུ་རིམ་བཞིན་ཞབས་བཅགས་གནས་གཟིགས་དང་། སོ་

སོའི་གནས་འཛིན་པར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་ཡང་སྩལ། དྲེ་རྲེས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཀོ་

ཁའི་སྤོ་ཁང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་ཅིང་། གྲྭ་པ་བཞི་ནས་རྡོ་འགོགས་ཀི་ཤྲེད་རལ་

འགན་པའི་གཟིགས་མོ་བསར། ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་གི་དུས་འབྲེལ་

གསོ་སྦྱོང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་བ་གྲྭ་སོ་སོའི་མཇལ་རྲེན་འབུལ་

བཞྲེས་དང་། སོ་ཐར་གི་མདོ་འཆད་པ་གནང་། འདུ་ཁང་འོག་ཏུ་བསམ་གིང་བཙུན་

མ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ཉིན་དྲུག་རིང་སྒོལ་བསོད་འབུམ་ཐྲེར་གངས་གསོག་བསྲེན་

བཀུར་དབུ་མཛུགས་ཀི་ཚོགས་མཇལ་གནས་གཟིགས་སྐབས་བཙུན་མ་གཅིག་ལ་

ལྷ་བབས་ཏྲེ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་རྒྱས་པའི་བདྲེན་ཚིག་མང་པོ་

བརོད་འདུག
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཟླ་བ་ལྔ་པ་ཉིས་བརྲེགས་ཀི་ཕི་མའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རྲེ་གཉའ་རི་ཁོད་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་གནས་གཟིགས་གིས་ཕི་དོ་ཀོ་ཁའི་སྤོ་ཁང་དུ་དགྲེས་རོལ་ངོས། ཀོ་

པ་རྒན་གཞོན་གཉིས་ལ་དངུལ་དར་གི་གནང་ཆ་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ས་ཐོག་རྒྱལ་

སོན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། ར་སྤྲུལ། འཕན་པོ་དགའ་ཆོས་ལས་སྣྲེ་གཉིས་བཅས་པར་སྲེར་

མཇལ་གནང་རྲེས་མཆོད་ཁང་ཆྲེན་མོའི་རབ་གསལ་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་གར་

འཆམ་ལ་ཐུགས་ཞིབ་དང་། གོས་སྐུར་ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ་སྩལ། ཕི་དོ་གཟིམས་

ཆུང་དུ་སྲེ་རའི་འདམ་སྤི་གསུམ་དང་། ཤོག་བརྒྱད་འགོ་པ་བཞི། འཕན་པོ་མཁར་རྲེ་

རོང་ཚབ་བཅས་པར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་གནང་། ཚེས་གསུམ་ཉིན་འཆམ་

གཟིགས་གྲུབ་རྲེས་འཆམ་རོལ་བ་མཐའ་དག་གནང་ཆ་ལྲེགས་དར་གིས་མགུ་བར་

མཛད་ནས་གནའ་སྲོལ་ཁོར་ཡུག་མཆོད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་སབས་མཚུངས་རྲེན་

མཆོག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྲེའི་སྤན་སར་སྤན་བསལ་སོང་མཆོད་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་

འབུལ་བཤམས་དང་འབྲེལ་འདུས་ཚོགས་སུ་མང་ཇ་གཉིས་དང་། བཞྲེས་ཐུག་

འབས་ཚྭ་གཅིག གྲྭ་གངས་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཕག་འགྲེད་དངུལ་སྲང་གང་རྲེ་

བཅས་འབུལ་གནང་གི་ཚོགས་ཐྲེངས་དང་གཉིས་སུ་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་། ཛ་སག དགོན་

གི་སློབ་དཔོན་དང་། དབུ་མཛད། དགྲེ་སྐོས་གཉིས། གིང་སྲུང་བཞི་བཅས་ནས་སོས་

སྣྲེ་སྤན་རྒྱ་སོགས་ཀིས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་ཚོགས་དབུས་ཞལ་བང་གཟིགས་བཞུགས་

ཁིར་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་བ་གྲྭ་སོ་སོའི་རྲེན་གསུམ་འབུལ་བཞྲེས་དང་། སྤན་འདྲེན་

ཁྲུས་གསོལ། ཡན་ལག་བདུན་པ། བམས་སྨོན། ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར། ཇོ་འབོམ་གི་

བསོད་པ། རང་རྒྱུད་སྐུལ་འདྲེབས་མ་བུ་དྲུག་སོགས་ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤོད་ཀི་རིམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

པ་རྣམས་ཚོགས་དམངས་དང་ལྷན་ཅིག་སྨིན་རྒྱས་དང་། མཇུག་ཏུ་ལགས་བསོ་

མཐུན་གྱུར་དང་འབྲེལ་བ་དང་བསན་འབར་མའི་ཤིས་བརོད་བཅས་རྭ་སྒྲེང་རང་གི་

ཕག་སྲོལ་དང་མཐུན་པར་མཛད་ཅིང་། དགོང་དོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་འདུ་ཁང་དུ་

མཆོད་གཟིགས་དང་། རྲེན་གཙོ་ཁག་ལ་ཐུགས་སྨོན་སན་ཤལ། བརན་བཞུགས་མྲེ་

ཏོག་བཅས་སྩལ་ཏྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་སྲེལ་བར་མཛད།

དྲེའི་ཕི་ཉིན་དགྲེ་འཕྲེལ་གིང་ཚོགས་ཡོངས་ནས་དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་

གོ་བུར་ལས་སྦྱོར་གི་སོ་ནས་ཟོར་འཕྲེན་ཞུས་པའི་གཏོར་གཟིགས་སུ་ཕྲེབས་བསྐོད་

ཀིས་ཐུགས་སྨོན་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་རྒྱས་འདྲེབས་གནང་། རྭ་སྒྲེང་དུ་བཞུགས་

རིང་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་དགྲེས་ཉམས་ཆྲེན་པོས་སྤོ་སྲེང་དང་ཆབས་ཅིག་གིང་

སྐོར་དུའང་ཡང་ཡང་ཕྲེབས། ཚེས་བདུན་ཉིན་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞིན་ཧོ་ཐོག་ཐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། དགོན་པའི་ལས་སྣྲེ། གྲྭ་དམངས་སོགས་སྲེར་

སྐ་གངས་ལས་བརྒལ་བར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མྲེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་སོ་

ནས་ཚེ་དབང་སྨིན་རྒྱས་དང་། མཇུག་ཏུ་སྤི་སྲེར་སོ་སོའི་གཏང་རག་མཆོད་སྤིན་

འབུལ་བཞྲེས་ཀང་མཛད། འབི་གུང་ཆྲེ་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཛོད་པ། འདམ་སིང་

དྲུང་སས་ཚང་འགོ་པ་གསུམ་ལ་གཟིམས་ཆུང་མཇལ་ཁ་གནང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ཧོ་ཐོག་

ཐུ་དང་། ཛ་སག དགོན་པའི་འདུས་སྤི། སྲེ་ཚོ་བཅས་པར་གོ་བབས་ཀི་གནང་ཆ་ག་

ནོམ་པ་སྩལ།

ཚེས་དགུ་ཉིན་བ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ནས་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་

འཁྱིལ་པར་གདན་དངས་ཏྲེ་ཕྲེབས་འབུལ་གཟབ་རྒྱས་བསར་བར་མཇལ་སློག་མི་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དམན་པ་གནང་། དྲེ་ཉིན་སླར་ཡང་མཆོད་ཁང་ཁག་ཚང་མར་མཆོད་འབུལ་གནས་

གཟིགས་དང་། ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཤུགས་དག་བསྐངས། རྭ་སྒྲེང་པའི་གྲྭ་

བགྲེས་དང་། སྐབས་དྲེའི་འདུ་ཁང་དཀོན་གཉྲེར་གི་ཟྲེར་སྒོས་སུ། ༧གོང་ས་མཆོག་

གནས་གཟིགས་ཐ་མར་ཕྲེབས་སྐབས་རྲེན་གཙོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ནན་ཆྲེ་

བ་དང་། མཆོད་ཁང་གི་སོ་འགམ་ནས་སླར་ཡང་དབུ་རྲེ་ཀ་གཉིས་མའི་ཕོགས་ཞལ་

ཕིར་གཟིགས་ཀིས་ཕག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་རྲེ་གཅིག་ཏུ་གནང་བ་སོགས་

སར་དང་མི་འད་བར་ཐུགས་འཕྲེང་བའི་རྣམ་པ་ཤས་ཆྲེར་མངོན་པ་དང་། དྲེ་སོན་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཧོ་ཐོག་ཐུའི་བཞུགས་ཁི་རང་འཇགས་ཞོག་ལ། ངའི་བཞུགས་ཁི་

སྡུས་ཤིག་ཅྲེས་དགོངས་པ་ཅན་གི་གསུང་མང་ཕྲེབས་བྱུང་ཟྲེར་རོ། །

ཚེས་བཅུའི་ས་ཆར་རྭ་སྒྲེང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་ཕོད་མདོར་གསོལ་ཚྭ་དང་། 

སག་ལུང་དགོན་དུ་བཞུགས་ཞག་ཐོག ལྷ་ཁང་ཆྲེ་ཕ་ཚང་མར་ཐུགས་སྨོན་གནས་

གཟིགས་ཞིབ་ལྷོད་དང་། ཞབས་དྲུང་མ་སྤྲུལ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་བ་གྲྭ་སྲེ་ཚོ་དང་

བཅས་པར་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏྲེ་རིམ་བཞིན་ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་འཕན་པོ་རིན་ཆྲེན་

བག་ཏུ་ཞབས་བཅགས་གནས་གཟིགས་དང་། སྲེར་སྐ་དུ་མར་མཇལ་ཁ་ཕག་དབང་། 

དགོན་གནས་ཉམས་གསོའི་མཐུན་རྐྲེན་བཅས་སྩལ། གནམ་དམར་འཁིས་ནས་

བཟུང་ཕྲེབས་བསུ་བ་དུ་མས་སྤན་དངས་ཏྲེ་ནཱ་ལྲེནྡྲའི་དགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་

ནས་སྤི་སྲེར་སོ་སོའི་ཕྲེབས་སོན་དང་། མཇལ་རྲེན་འབུལ་བཞྲེས་ཀིས་བ་གྲྭ་ཚང་

མར་མཇལ་ཕག་གི་དགའ་སོན་དང་། དྲེ་རྲེས་ཀུན་གིང་ཛ་བ་དང་། བཅོ་བརྒྱད་སྤྲུལ་

སྐུ། གཟིམས་འོག་མཁན་པོ་བཅས་ནས་སོས་སྣྲེས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་བཅོ་བརྒྱད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གསང་ཆྲེན་ཕོ་བང་། ལྷ་མོའི་མགོན་ཁང་མདོ་སྦུག ཚོགས་ཆྲེན། ཚ་བ་ཁམས་ཚན། 

ཨ་མདོ་ཁམས་ཚན། ཆོས་ར། འདུལ་བ་གྲྭ་ཚང་བཅས་པར་གནས་གཟིགས་དང་། 

ཕག་ནས་སྩལ་ཏྲེ་བཞུགས་ཞག་གནང་། དྲེའི་ཕི་ཉིན་ནམ་ཟིར་མཚམས་ཕྲེབས་ཐོན་

བསྐངས་པར་སྒྲེ་མོ་གདོང་དུ་རྭ་བ་དང་། གིང་རོང་དུ་ཕུར་ལྕོག་བ་བང་གི་གསོལ་

ཚའི་བསྲེན་བཀུར་དགྲེས་བཞིན་གསོལ་ནས་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་ཐོག་ནོར་

གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་དུ་ཞབས་སོར་བདྲེ་ལྲེགས་སུ་བཀོད།

༨༢༽ས་མཚམས་ཁག་གི་དམག་བཟློག་སྐུ་རིམ་གཏོས་ཆྲེ་རིམ་སྒྲུབ་དང་བརན་

གསོལ་རྲེ་འབུལ་བཞྲེས་གྲུབ་པར་ཡྲེ་ཤྲེས་དབིངས་ནས་དུས་གསུམ་གསལ་

གཟིགས་ཆུ་སྤྲེལ་ཞལ་གདམས་སྩལ། སླར་ཡང་ཞི་དག་གི་མདུན་ན་འདོན་དང་

གདན་ས་ཁག རྒྱུད་སོད་སྨད་སོགས་ནས་བརན་གསོལ་ཕུར་ཚུགས་ཞུས་པར། 

ཕི་རིམ་སྒྲུབ་པ་འདི་ལྷག་ནང་གི་བང་དོར་གལ་ཆྲེ་བའི་ཞལ་གདམས་ལྷུག་སྩལ་

དང་འཆར་འཕར་གི་གནང་སོ་ཁག་འཚེམས་མྲེད་བསྐངས།

(༢༩༩ ཉ་༣། ༤༧༠ འ་༡༠) དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་དང་བསྟུན་གདན་ས་གསུམ་དང་། 

རྒྱུད་གྲྭ་སོགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སྐོར་ལ་རབ་བསྲེན་གི་བསླབ་གཞི་

ལྲེགས་པར་སྩལ།

(༢༩༩ ཉ་༥། ༤༧༠ འ་༥) འདི་སྐབས་མདོ་སྨད་ས་མཚམས་སུ་སི་ཁོན་ལི་འུ་

ཙིའ་བ་བ་སོགས་རྒྱ་ངན་དང་། བཀྲས་ལྷུན་མི་རིགས་ཡུལ་འཁྱར་དོན་མ་གོ་བ་

རྣམས་ལྟོ་མཐུན་ཁ་འགིལ་གིས་གཞུང་སའི་བསན་སྲིད་ལ་དཔུང་རྒོལ་གི་སྦྱོར་བ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མང་དུ་བཤམས་པར་བརྲེན། དྲེ་དག་གི་ངན་གཡཱུ་ཅི་མཆིས་བྲེ་མའི་ཆང་བུ་ལྟར་རང་

སར་གཞིག་ཆྲེད་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་རང་ཉིད་ནས་རྡོ་རྲེ་སློབ་དཔོན་གི་

ཐུགས་ཁུར་བཞྲེས་ཏྲེ་གནོད་སྦྱིན་དབང་པོ་ཀྲེ་ཏྲ་པ་ལའི་གཏོར་བཟློག་གི་ལས་རིམ་

གནད་དུ་སྨིན་པ་དང་། ལྷ་ལྡན་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་ཉིན་གསུམ་རིང་དགའ་ལྡན་ཁི་

ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེས་དབུས་ཆོས་སྲེ་གསུམ་གི་སློབ་དཔོན་ལས་ཟུར་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་ཆྲེ་

འབིང་ཆུང་གསུམ། གྲྭ་དམངས་དགྲེ་འདུན་སོང་ཕག་རྲེ་བཅས་ཚོ་བསྡུས་ཀི་སྲེར་

ཚོགས་ཆྲེན་མོ་འཕར་ཚུགས་ཐོག ཞལ་འདོན་གདུགས་ཤྲེར་སྲེང་གསུམ་བཟློག་

བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བ་གངས་གསོག་དང་། གནོད་བཟློག་གསོ་སྦྱོང་སོགས་དམག་

བཟློག་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་དག་གི་ཆོས་སྤོད་རིམ་གོ་སྨིན་རྒྱས་མཐར་དགྲེ་འདུན་

སྤིའི་ཚོགས་ཀི་ཡོལ་གོ་དག་ཕོགས་སུ་ཁ་སྦུབས་མཛད་པས་རིང་པོར་མ་ཐོགས་

པར་བསན་དག་རྣམས་ཀི་བསམ་སྦྱོར་རྲེག་མྲེད་དུ་ཞི་ནས་རང་ཕོགས་གཡུལ་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགྲེ་མཚན་མངོན་པར་བཞད་པར་གྱུར་ཏོ། །

ལོ་འདིའི་ནང་དུ་སྐྲེས་བུ་དམ་པའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་། གཙུག་ཕུད་

བཞྲེས་ཤིང་མཚན་གསོལ་མཛད་པའང་ཤིན་ཏུ་མང་། དུས་འདི་ཙམ་ནས་བཟུང་

ལོངས་འདིར་རིང་དུ་མི་བཞུགས་པར་ཞིང་ཁམས་གཞན་འབོན་གི་དགོངས་པ་

གཏད་ཟིན་པ་ལྟ་བུས་ཞི་དག་བསན་སྲིད་ཀི་བ་བ་གང་ཅི་དགོངས་པར་ཡྲེ་མི་འབབ་

པའི་ཐུགས་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་དང་། བསླབ་བ་ར་ཚིག་སོགས་ཀི་

འབྲུ་དོན་ལའང་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལུང་བསན་ཞལ་ཆྲེམས་ཀུན་གི་སིང་ལ་ཚ་ཧང་ཧང་

བྲེད་པ་རྲེ་འགོད་པ་གནང་བ་སོགས་ཐུགས་གཤིས་ཀི་བབས་སར་ལས་གཞན་དུ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འགྱུར་བ་དང་། སྨོན་ལམ་འཕར་ཚུགས་ཀི་གཏོར་རྒྱག་ཉིན་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་

ཆྲེན་པོའི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་དུའང་། སྲེར་སྐ་སྤི་ཞུས་ཀིས་སྐུ་ཚེ་བརན་པའི་

ཞབས་བརན་གནད་སྨིན་འབད་དགོས་ཞྲེས་ཕྲེབས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་བཀའ་ཤག་

དང་། སྐུ་བཅར་སྤི་མཁན་ནས་དོགས་གཅོད་ཀི་ལུང་ཞུ་ཕུལ་བར་ཡང་སྐབས་

བབས་ཀི་ཞབས་རིམ་དང་། སྐུ་ཚེ་བརན་པའི་གསོལ་འདྲེབས་ཞབས་བརན་འབུལ་

དགོས་ཕྲེབས་པ་བཞིན། ཞབས་རིམ་ཇི་དགོས་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་འཐུས་ཐོག་༧གོང་ས་

སྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཆྲེད་མདོ་ལུགས་ཀི་བརན་

ཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་འབྲེལ་རྣམ་ཀུན་གུས་འབངས་རྣམས་ནས་བགོ་སྐལ་སྲི་

ཞུའི་ཞབས་འདྲེགས་བཀའ་དོན་སིང་བཅང་ཧུར་བསྐྲེད་ཞུས་ཆོག་པར་ལྷ་དགོངས་

གསལ་དྭངས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་བ་ཞུ་ཞྲེས་བོད་ལོངས་སྲེར་སྐ་མགིན་གཅིག་གིས་ཞུས་

པའི་བཀའ་ལན་དུ། ནང་གི་རིམ་གོ་བང་དོར་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་བསླབ་བའི་

རིམ་པ་འདི་ལྟར་སྩལ་ཏྲེ།

ངོས་ཐོག་མར་སར་སྲོལ་གསྲེར་བུམ་དཀྲུག་འདོན་མ་དགོས་པར་ལུང་བརག་

དོན་གསལ་སྲིད་ཞིའི་འདྲེན་མཆོག་༧རྒྱལ་དབང་གི་སྐྲེ་གལ་དུ་བརག་དཔད་ངོས་

འཛིན་གིས་གདན་ཁིར་འཁོད་ནས་བཟུང་བར་སྐབས་སོན་གི་མཛད་ལམ་གཞིར་

བཟུང་རྒྱལ་ཚབ་ཡོངས་འཛིན་ར་ཚག་ཧོ་ཐོག་ཐུ་དང་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་འཛིན་རྡོ་

རྲེ་འཆང་ཕུར་ལྕོག་རིན་པོ་ཆྲེས་དབུས་བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པ་གཙུག་བསྲེན་ཆོས་

སྤོད་ཀིས་མཚོན་འདོན་ཁ་ཁལ་བོ་འཛིན་སྐོར་སྦྱང་། རབ་བྱུང་དང་། དགྲེ་ཚུལ་སོམ་

ནོད། གཞུང་ཆྲེན་བཀའ་པོད་ལྔར་བརྒལ་བརག་རོད་གྲྭ། མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་རྲེས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནང་། དབང་བཀའ་ཁིད་སོགས་རང་གི་བོ་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཉིན་ལྟར་ཆག་མྲེད་

དུ་བརོན་སྦྱང་གང་འཚམས་བསྐྲེད་ཁུལ་ཡང་། རང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་བབས་མཚམས་

སར་སྲོལ་ལ་བསད་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་ཀི་འགན་ཁུར་ཐོག་ཏུ་བབ་པ་ན། རང་

ལ་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་མྱོང་གོམས་ཤྲེས་ཡོན་དམན་ཡང་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་སྤི་ཞུས་

དང་། གནམ་བསྐོས་གོང་མ་ཆྲེན་པོའི་བཀའ་ལུང་སྤི་བོར་ནོད་པས་ཁུར་དུ་བངས་ཏྲེ་

རང་ཉིད་དལ་སོད་སྐིད་སོད་ཀི་དབང་མྲེད་བསན་སྲིད་ཀི་བདྲེ་དོན་ལ་ཉིན་མཚན་

སྲེམས་ཁུར་ལྕི་བས་ནོན་བཞིན་དུ་བསན་པ་རྒྱས་ཐབས། ཆབ་སྲིད་ཕ་ཚུགས་

ཐབས། ཆབ་འབངས་བདྲེ་བར་ངལ་འཚོ་ཐབས་ལྷག་བསམ་དང་པོས་གཞུང་

བསྲངས་སོ་གསུམ་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བགིས་རུང་། ཤིང་འབྲུག་ལོར་དབིན་

ཇིའི་དཔུང་དམག་ལྷགས་འབོར་སྐབས་ཀང་རང་ཉིད་སྐིད་ཐབས་ངོ་སྲུང་མཐུན་

ལམ་བས་ཚེ་ཆབ་སྲིད་ལ་ཕུགས་སྐོན་ཆགས་ཏྲེ་རང་རྲེས་ལག་བསུབ་གང་མིན་

ཡོང་རྒྱུར་བསམ། སར་དུས་༧གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་ན་མཉྫུ་རྒྱལ་པོ་དང་མཆོད་ཡོན་

བཀུར་རྲེས་སུ་འབྲེལ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཕན་ཚུན་སྐོང་འོས་ལ་བརྲེན། འཕལ་

ཕུགས་བདྲེ་སྡུག་ལྷོང་ངྲེས་ཞུ་བར་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀིས་བང་འགིམས་རྒྱ་སོག་

ཡུལ་གྲུ་བརྒྱུད་པྲེ་ཅིང་གསྲེར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པོར་གོང་མ་ཡུམ་སྲས་མཇལ་ཕད་

བཀུར་བཟོས་བདག་རྐྲེན་ཚད་མྲེད་པ་གནང་ཡང་། རིང་པོ་མ་ལོན་པར་གོང་མ་ཡུམ་

སྲས་རིམ་གཤྲེགས་རྲེས་གོང་མ་ཤོན་ཐོང་ཁིར་འཁོད་ཡབ་སྲས་ལ་རྒྱུ་རྐྲེན་ལྷོང་

གསོལ་ཐོག བོད་ལོངས་སིང་ལ་གཅགས་ཏྲེ་ཕིར་ལོག་མཚམས་བོད་སད་ཨཾ་བན་

ནས་གཡོ་ཞུས་རྲེས་འབངས་ལུའུ་ཅུན་དཔོན་དམག་ལྷ་འབོར་བོད་ལོངས་ཆབ་སྲིད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དབང་བྱུས་འཕོག་ཉྲེར། རྒྱལ་བོན་ཆབ་སྲིད་ཀི་དབང་ལུང་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་

འཕགས་ཡུལ་དུ་ངལ་བ་རིང་སངས་བདྲེ་བགོད་ཀིས་དབིན་གཞུང་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་

ལ་གང་ཅིའི་རྒྱུ་རྐྲེན་མཐའ་འབུད་དང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་བསན་སྲིད་བདྲེ་ཐབས་

ཞབས་རིམ་ལྷོད་མྲེད་བསྒྲུབས་པའི་ལས་འབས་མི་བསླུའི་བདྲེན་མཐུ་ཟབ་མོས་རྒྱ་

ནག་ནང་འཁྲུག་དུས་འགྱུར་དབང་གིས་བོད་ཕོགས་རྒྱ་དཔོན་དམག་ལྟག་ཆུ་ཆད་

པའི་རིང་བུ་ལྟར་རིམ་གིས་མཐར་བསྐད་ཐོག རང་གི་སྐོང་ཡུལ་བོད་ལོངས་ཆོས་ཀི་

ཞིང་སར་སླར་འཁོད་དྲེ་ཆུ་གང་ནས་བཟུང་ཆུ་སྤྲེ་བར་བོད་ལོངས་འདི་ཉིད་དུ་བདྲེ་

སྐིད་རོགས་ལྡན་གི་དཔལ་གསར་དུ་བཞད་པས་མཆོག་དམན་ཚང་མ་དགའ་བདྲེ་

ཅི་དགར་ལོངས་སྤོད་བག་ཕྲེབས་སུ་ཚིམས་པ་འདིས་མཚོན་ཕ་ཞིབ་ཡིག་ལམ་

དང་། ལྷ་སྲེ། མི་སྲེ་མཆོག་དམན་ཀུན་གི་བོར་རོགས་གསལ་ལྟར་ཞིབ་ཆ་འགོད་རྒྱུ་

ཡིག་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་བསམས་རགས་ཙམ་བཀོད་པ་འདི་དག་བཀའ་དིན་བསམ་

ཤྲེས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤྲེས་བསྲེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག རང་ཉིད་ནས་ཆབ་

སྲིད་ལ་ཁུར་བསྐྲེད་ཀི་ཕན་ཆ་བྱུང་སྲིད་ཡོད་ན་ཡིད་མཐུན་འདོད་པ་ཁྲེངས་ངྲེས་

ལས། བས་ཡུས་དང་། ངོ་སོ་འབྱུང་རྲེའི་བསམ་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མྲེད་ཅིང་། སྐབས་

སུའང་ན་ཚོད་བབས་དང་བཅས་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁུར་སངས་ཏྲེ་ཚེ་མཇུག་འདིར་དགྲེ་

སྦྱོར་ཁོ་ནར་གཅིག་འགྲུས་ཚེ་ཕི་མ་བཤུལ་ཐག་རིང་བའི་རྣམ་དཀར་རྒྱབ་སྐོར་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཡང་། གཙོ་བོར་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་

འགོགས་པའི་ལྷ་སྲུང་དང་། སྐབས་ཡུལ་བ་མ། ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབྲེལ་བ་

ཐོགས་པའི་མཆོག་དམན་ཆབ་འབངས་ཀུན་ནས་ངོས་ལ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སིང་ནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྲེ་བཅོལ་བགིས་པའི་སྤི་དོན་བོས་གཏོང་མ་ཕོད་པར་ད་ལྟའང་རང་གི་ཤྲེས་ནུས་

ལྕོགས་ཚོད་ཁུར་སྐྲེད་སྐབས་སུ་མཆིས་པ་ད་ཆ་བགང་བ་ང་བརྒྱད་དུ་ཉྲེ་བས་ལོ་

ཤས་ལས་ཆོས་སྲིད་ཀི་ཁུར་རིང་པོར་རྔཱུ་མི་ཐོགས་པ་ཚང་མས་ཤྲེས་ངྲེས་གོ་བས་

ཆོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཁད་ཉྲེའི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། རྒྱ་གཞུང་གཉིས་

ཕོགས་སུ་དཔུང་སོབས་བཙན་པས་མཐུན་ལམ་གང་གཟབ། ཞྲེ་འཁོན་འཛིན་པའི་

ས་མཚམས་ཆུང་ཁག་ལ་ཕ་རོལ་པོའི་མགོ་གནོན་ཆྲེད་དཔུང་དམག་གོ་ཧགས། 

དྲེའང་དམག་རྲེད་ཕུགས་འཕྲེར་གཞན་སྲེ་ནོན་ངྲེས། ལྷག་པར་དྲེང་སྐབས་སིགས་

ལྔའི་རང་མདངས་ཀུན་ནས་དར་ཞིང་། ཡང་སོས་དམར་པོའི་ལས་ལུགས་ཆྲེས་ཆྲེར་

བདོ་བས་རྲེ་བཙུན་དམ་པའི་སྐྲེ་སྲིད་རད་གཅོད་མི་ཆོག་པ་དང་། ཆོས་བྲེད་དགོན་

སྲེ་ཁག་གི་མཆོད་རྒྱུན་ར་ཕོགས་ཀིས་དགྲེ་འདུན་པ་དམག་མིར་བཅུག་པས་མཚོན་

རྒྱལ་བསན་མིང་མྲེད་དུ་བཅོམ་པ་རྡཱ་ཁུ་རལ་གི་ལས་ལུགས་ཇི་བྱུང་གོ་ཐོས་བྱུང་

དང་འབྱུང་མུས་ཀི་སྲོལ་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ལོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གི་

ཞིང་འདིར་ཡང་ཕི་ནང་གང་ས་ནས་ལྷགས་པར་ངྲེས་པས་དྲེ་སྐབས་རང་ས་སྲུང་མ་

ནུས་ན་༧རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀིས་མཚོན་བསན་འཛིན་སྐྲེ་འཕགས་མིང་མྲེད་དུ་

འཇོམས་ཤིང་། བ་བང་ཁག་དང་། བསན་འཛིན་ཆོས་བྲེད་དགྲེ་འདུན་གི་སྲེའི་འཛིན་

དབང་མཆོད་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་ར་བརླག ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་

བཞྲེད་རྒྱུན་ཆབ་སྲིད་ཀང་མིང་ཙམ་དུ་ཉམ་དམས་ཐོག འདི་གའི་ཞབས་འབིང་ཀུན་

ཀང་ཕ་གཞིས་རྒྱུ་ནོར་ར་ཕོགས་དག་ཡའི་བན་དུ་དབང་མྲེད་འཁྱམས་ཤིང་། ཡིད་

ཅན་ཀུན་ཀང་མནར་གཅོད་འཇིགས་སྐག་གི་དུཿཁ་ཉིན་མཚན་མི་འཁྱོལ་བའི་དུས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཤིག་འབྱུང་ངྲེས་པས་བསན་སྲིད་ཀི་སྤི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ད་ལྟ་བདྲེ་སྐིད་ཆྲེས་

དར་མི་སྨོན་རང་སྐིད་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་སླད་ཞི་དག་གང་ལའང་

ཐབས་ཤྲེས་ལུ་གུ་བརྒྱུད་གང་ཐད་ནས་མ་ལན་མ་འགོད་པར་ལག་ཏུ་བསར་ཐུབ་

པའི་ཆབ་སྲིད་ཀི་བདྲེ་ཐབས་ཞབས་འབིང་སྲེར་སྐ་རྣམས་ཀི་སྲི་ཞུར་རག་ལས་

ཤིང་། བོད་ལོངས་སྤིའི་བདྲེ་ཐབས་སྲེར་སྐ་མཆོག་དམན་དང་། ཆབ་འབངས་ཀུན་

ནས་བསམ་གཞིགས་མ་འཛོལ་བ་གཅིག་འགྲུས་འཕར་བ་གྲུ་འདྲེགས་དགོས་པ་

ངྲེས་པར་ཁུར་དུ་བབས་པ་བཞིན་སང་བང་འཛོལ་མྲེད་བྱུང་ན་གཞུང་བསྲེན་དག་

ལྷའི་གཙོ་བོ་ནས་སློབ་དཔོན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཀི་ཐུགས་བཞྲེད་དང་མཐུན་པའི་སྲི་

ཞུ་བསྒྲུབས་ན་གང་ལའང་ཡ་ང་བག་ཚ་མྲེད་ཅྲེས་པ་མཐུན་ཕོགས་ཀི་དོན་ལ་སོར་

གནས་སུ་ངྲེས་པས། ངོས་ནས་བསན་སྲིད་སྤི་དོན་ཡིད་བསམ་དང་མཐུན་འཇུག་གི་

ལས་ལ་ངོ་ལོག་མྲེད་པར་སྲི་ཞུར་བརོན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་འཇུག་རྲེས་འཛིན་དང་། 

ལམ་འགོའི་འཕིན་ལས་ངོས་སུ་བསན་ཅིང་། ཚུལ་མིན་རྣམས་ལ་བ་བ་ལམ་འགོ་

ཞན་པས་བཀའ་ཆད་ཕོག་ངྲེས་པར་མ་ཟད། གནས་སྐབས་རང་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་

ཕོགས་ལྷུང་ངོ་སྲུང་ལས། ཆབ་སྲིད་ཀི་བདྲེ་དོན་ད་མུས་བཞིན་ཡལ་ཡོལ་འབའ་

ཞིག་གིས་ཁུར་དུ་མ་བངས་ན་ཕུགས་དོན་མི་འགྲུབ་པ་མཐོང་གསལ་ལྟར་སླར་ཅི་

དག་གི་འགོད་ཀང་ཕན་ཆ་མི་སྲིད་པས་ངོས་ནམ་འཚོའི་རིང་ལ་བོད་ལོངས་བདྲེ་

ཐབས་ད་མུས་ཀི་འཁྱོལ་བར་མཐོང་།

ཕུགས་རང་རང་མྱོང་ཆོས་རྣམས་སོ་སོའི་ཐོག་ཏུ་སྨིན་པ་ནི་ངོས་རང་གིས་

ཉམས་མྱོང་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོའི་སྲེང་ནས་གཞན་ལ་འདོམས་པ་འདི་ལྷག་བསླབ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བ་ལྷུག་པོར་སོན་རྒྱུ་མྲེད་པས་ཕིའི་རིམ་གོ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཡིན་ཅིང་། 

གཙོ་ཆྲེ་བ་ནང་གི་ཞབས་བརན་རིམ་གོ་འདི་ཉིད་སིང་ལ་ལྕག་བསྐུལ་ཚང་མས་སར་

འགོད་ཕིས་སོམ་གི་སྲི་ཞུ་ཚགས་ཚུད་སྒྲུབ་ནུས་ན་རང་ངོས་ནས་ཀང་གང་འཁྱོལ་

གི་བར་བསན་པ་ཆབ་སྲིད་འཕལ་ཡུན་རྒྱས་ཐབས། ཞབས་འབིང་ཀུན་ཀང་མིང་

དོན་གཉིས་མཚུངས་ཀི་རྲེས་འཛིན། ཆབ་འབངས་ཀུན་ཀང་སར་མུས་བདྲེ་སྐིད་

བཟང་པོས་ངལ་འཚོ་བའི་དུས་སོན་བཟང་པོ་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བར་གནས་ཐབས་ཀི་ཞྲེ་

བརོན་སར་བཞིན་བགིད་རྒྱུར་སྤི་དོན་ནང་གི་རིམ་གོ་འདི་ལྷག་མ་མཆིས་པ་སྤི་

ཞུས་ཀི་བསླབ་སོན་དྲེ་རང་ལགས་པས་གོང་དོན་རྣམས་ལ་ཉིན་དང་། མཚན་མོའི་

སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞི་གང་གི་སྐབས་སུའང་བརག་དཔད་ནན་ཏན་གིས་སང་བང་མ་

འཛོལ་བ་གལ་ཆྲེ་བ་ལགས་སོ། །

ཞྲེས་པ་འདི་ཉིད་པར་དུ་བརོས་ཏྲེ་བོད་ལོངས་སྲེར་སྐ་སྤི་ཞུས་ཞབས་བརན་

བསྒྲུབ་བའི་ཞུ་ལན་སྦྲགས་མ་དོན་སིང་ཚིག་རུལ་གསོ་བའི་སྨན་མཆོག་སྒིབ་མྲེད་

གཅྲེར་མཐོང་ལྷ་ཡི་བདུད་རི་གསར་པ་ཞྲེས་པའི་ཞལ་བང་མཚན་གསོལ་དང་

བཅས་སྲེར་སྐ་ཀུན་གི་ཉམས་ལྲེན་བརྡ་ཆོས་སུ་སྲེལ་བར་མཛད་དོ། །

(༣༠༣ ཉ་༣། ༤༧༦ འ་༢) དབར་གི་དགག་དབྲེ་གོལ་རྲེས་འབས་སྲེར་གཉིས་ལ་

ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ་ཡང་རིམ་བཞིན་སྩལ་ཏྲེ་ཆབ་ཞུགས་སྤོ་ཆྲེན་སར་བཞིན་

ཚུགས། སྐྲེ་མདོ་ཕོགས་བང་བརྒྱུད་ས་སྲུང་འགོ་དམག་སོགས་ཀི་སྤི་འདོམས་སུ་

མཁན་དྲུང་དངོས་གཞི་བ་ཐུབ་བསན་ཀུན་མཁྱྲེན་ལ་སྦུག་དམ་ལག་འཁྱྲེར་དང་

འབྲེལ་བར་བསྐོ་བཞག་ཐོག བཟང་ལ་བ་དགའ་དང་། ངན་ལ་ཚར་གཅོད་སོགས་ཞི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དག་རྒྱལ་ཐབས་ཀི་ཞུ་སོ་གང་ཅིར་རང་ཟོན་ཕོགས་ལྷུང་སངས་ཏྲེ་སྤི་སོམས་རྣམ་

འབྲེད་སངས་འཛིན་ཚུལ་བཞིན་དགོས་ཚུལ་དང་། ལས་བ་གཞུང་ཞབས་སྲེར་སྐ་ཉི་

ཤུ་སྐོར་ལའང་སྤི་འདོམས་ཀི་ངག་བཀོད་དང་ལྲེན་དང་འབྲེལ་ཚང་མས་བོད་ལོངས་

རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ཕན་བདྲེའི་སིང་པོ་འདི་ཉིད་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་བདྲེ་ཐབས་

སིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏྲེ་ལྷག་བསམ་ཞྲེ་བསྐྲེད་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་བསྒྱུར་བརིད་

ནོན་ཆྲེ་བ་མགོན་བརྒྱུད་སྩལ།

(༣༠༣ བ་༣། ༤༧༧ འ་༡༡) མཁན་དྲུང་དགྲེ་འདུན་ཆོས་དར་ལ་བཀའ་བོན་བ་མ་

དང་། གཙང་མདའ་བཀྲས་མཐོང་བར་ཞབས་པད་ལས་འཕར་བསྐོ་བཞག་དང་འབྲེལ་

ཆབ་སྲིད་འཕིན་ལས་ཀི་ཞུ་སོའི་བཀའ་བསྒྱུར་གཟིམས་ཆུང་དུ་སྩལ། སོན་དུ་གནས་

ཆུང་ཆོས་སྐོང་ཆྲེན་པོའི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་བོད་ལོངས་

སྲེར་སྐ་སྤི་ཞུས་ཀི་ཞབས་བརན་གནད་སྨིན་འབུལ་དགོས་ཕྲེབས་པ་བཞིན། ཕུལ་

ཆོག་པའི་སན་བསྐུལ་ཞུས་རུང་། བཀའ་བཞྲེས་མ་ཐོབ་པར་ནང་གི་རིམ་གོ་སང་བང་

འཇུག་ལྡོག་བ་ཚུལ་གི་བཀའ་སོླབ་རིན་པོ་ཆྲེ་བཀའ་འབངས་ཡོངས་ཀི་སྤི་བོར་

ཕྲེབས་རྲེས་འདི་སྐོར་ལ་དག་ལྷ་འོད་ལྡན་དཀར་པོའི་བཀའ་ལུང་ནན་ཏན་ཆྲེ་བས་

བོས་འགན་མ་བཟོད་པར་སླར་ཡང་རྒྱལ་བསན་སྐྲེ་འགོ་ཡོངས་ཀི་ཕན་བདྲེའི་སྲོག་

ཟུངས་དམ་པར་ཞབས་པད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་བརན་ཆྲེད་སྲིད་བོན་དང་། མདུན་

ན་འདོན་རྣམ་པས་མཚོན་རྲེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་ཁག ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་འབས་

སྲེར་དགའ་གསུམ། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་གཉིས་ཀིས་མཚོན་བོད་ལོངས་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་སྤི་

མཐུན་ནས་བ་མཆོད་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་མའི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བའི་མཁའ་འགོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བསུ་བཟློག་གི་བརན་བཞུགས་ལྲེགས་འབུལ་ཞུས་འཐུས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་

བཏབ་མཐར་རྲེ་འབས་དོན་སྨིན་གི་བཀའ་བཟང་སྩལ་ཕྲེབས་ལྟར་འབུལ་བཞྲེས་

བཀའ་དིན་ཆྲེ་རྒྱུར།

ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ཉིན། རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གི་རྲེན་གཙོ་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རའི་སྤན་སར་

མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་འབུལ་བཤམས་ཐོག བཀའི་ནང་བོན་ཆྲེན་པོས་

གཙོས་གཞུང་ཞབས་སྲེར་སྐ་དག་འབིང་དཀྱུས་གསུམ་ཚང་མས་རང་རང་གི་གོ་

བབས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཁ་གསར་དང་བསོད་དང་ལྡན་པས་བཀླུབས་

ཏྲེ་ནོར་གིང་དུ་ས་བཅར་ཞུས། རྣམ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་བ་མཆོད་

དང་། གནས་བརན་ཕག་མཆོད། ཞབས་བརན་སྨོན་ཚིག་སོགས་མཆོད་འབུལ་གི་

ཆོ་ག་གང་འོས་གནད་སྨིན་ཚུགས་ཤིང་། སྤན་གིང་ཕོ་བང་བདྲེ་སྐིད་ངོ་མཚར་

དཔལ་འཁྱིལ་གི་ཉི་འོད་ཆྲེན་མོར་ཚོགས་གཏོར་བརྒྱ་མཆོད་སོགས་བཟང་ཞིང་ག་

ནོམ་པ་བསྒིགས་བཤམས་དང་འབྲེལ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དགའ་

ལྡན་ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེ་དང་། རྣམ་གྲྭ་སློབ་དཔོན། དབུ་མཛད། གསུང་བཟང་བ་གང་

ཡོད་དང་བཅས་ཆོག་གྲྭ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ནས་ས་ཐོག་ཚོགས་ཐུན་དང་པོར་བ་མཆོད་

ཆོ་གའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་ཡན་ལག་བར་སོན་དུ་བཏང་ནས་ཚོགས་ཐུན་

གཉིས་པ་ཚུགས་མཚམས་སྲིད་བོན་དང་། བཀའ་ཚབ། ཆོས་སྲེ་ཆྲེན་པོ་རྣམ་གསུམ་

གི་སློབ་དཔོན་བགྲེས་པ་རྲེ། རྒྱུད་གྲྭ་སོད་སྨད་ཀི་མཁན་པོ་བཅས་ནས་སོས་སྣྲེ་དང་། 

གཞན་ཡང་མཆོད་རོལ་ཞབས་རས་ཕག་འདྲེན་སོགས་ཆྲེན་པོར་འོས་པའི་སྲི་ཞུའི་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རིམ་པ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བས་སྔུན་བསུས་ཏྲེ་རྡོ་རྲེའི་ཁི་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་སོར་

བདྲེ་ལྲེགས་སུ་འཁོད་རྲེས་བརན་བཞུགས་ཀི་ཞལ་འདོན་རིམ་བཞིན་ཚུགས་ཤིང་། 

ཚིག་མཚམས་དང་བསྟུན་ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེ་བམས་པ་ཆོས་གགས་ཞལ་ས་ནས་

མཎལ་ལགས་བཤད་ཀི་གསོལ་འདྲེབས་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་༧སན་སྒོན་གྲུབ་

མཚམས། གནས་ཆུང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐོང་གཟུགས་ཅན་གི་རྲེན་ཁོག་ཏུ་ཞུགས་

ནས་དགུ་འཆམས་པད་འབུལ་དང་། མཇལ་དར་རྲེན་གསུམ་ཕུལ་ཏྲེ་འབྱུང་འགྱུར་

གསལ་བའི་ལུང་བསན་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞིག་བསྒགས། དྲེ་རྲེས་འབུལ་འགོའི་

མཇལ་དར་སྲིད་དུ་རིང་བས་སྣ་དངས། རིན་ཆྲེན་དང་གཉིས་ཀི་ཚོམ་བུ་དང་། གོས་

དར་ཡུག་ཚན། ཇ་མར་ཤིང་འབས་ཀི་ལྟང་སོགས་དངོས་འབོར་གི་འབུལ་བ་སམས་

མཐོ་བ་སྤན་ལམ་དུ་བསར། བོན་ཆྲེན་དང་། བཀའ་གུང་། ཛ་ཏཱ། ཕོགས་མདའ་རིས་

གསུམ་གིས་མཚོན་རྲེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སྲེར་སྐ་དང་། ཆོས་སྲེ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་

ལས་སྣྲེ་སོགས་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་མཐའ་དག་ནས་རྲེན་འབྱུང་མཇལ་རྲེན་གི་ཕྲེང་བ་བར་མ་

ཆད་དུ་བཏྲེག་རྲེས་ཞལ་འདོན་མཇུག་ཆོག་སྨོན་ཤིས་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་པ་དང་

བཅས་ཕུལ་བྱུང་ཞིང་གི་མཆོག་ལ་རྣམ་དཀར་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་ས་བོན་ཕ་མཐའ་

ཡས་པ་བསྐྲུན་ཏྲེ་སླར་ཡང་སྲི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་གཟིམས་ཆུང་དཔག་

བསམ་འདོད་འཁྱིལ་དུ་གདན་དངས་པར་གྱུར་ཏོ། །

(༢༠༥ ཉ་༦། ༤༨༠ ཐ་༧) ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་

ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་གི་བསྒྲུབ་བ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ལ་དགྲེ་ཚུལ། བརྒྱ་དང་

དྲུག་ཅུ་རྲེ་བཞིར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་འབོགས་པར་མཛད།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

(༢༠༥ བ་༣། ༤༨༠ འ་༨) ལྔ་མཆོད་མཛད་ཆྲེན་དང་བསྟུན་གཞུང་ཞབས་སྲེར་

སྐ་བཅས་པར་མཇལ་ཕག་གི་དགའ་སོན་རིམ་བཞིན་སྩལ། གཟིམས་དཔོན་མཁན་

པོ་སྨད་ཚ་ཁི་སྤྲུལ་དགོངས་ཁོལ་ཚབ། འབས་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་ཟུར་བོ་གིང་ཡྲེ་

ཤྲེས་ཆོས་གགས་ལ་དམིགས་བསལ་གནས་སར་བསྐོ་བཞག

(༣༠༥ ༦། ༤༨༡ ཐ་༡)ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་དུས་འབྲེལ་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་

དབུ་དང་། ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་ཚོགས་སོན་ཡང་ཆག་མྲེད་བསྐངས། དགའ་ལྡན་

ཁི་རིན་པོ་ཆྲེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ཞིང་གཤྲེགས་ཚབ་བང་རྲེ་ཆོས་རྲེ་ཐུབ་བསན་

ཉིན་བྲེད་ལ་བསྐོ་བཞག་མཛད།

༨༣༽ཆུ་བ་ལོ་སྨོན་གི་དགྲེས་མཆོད་སོགས་ལུགས་བཟང་རྣམས་ཡར་ལྡན་

དུ་གནང་། དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་གིང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས་ཀིས་རབ་གནས་བིན་

འབྲེབས་དང་གནས་གཟིགས་མཆོད་བསྲེན་རྒྱས་འབུལ། ལྷ་ལྡན་དུ་འཆར་

འཕར་གི་གནང་སོ་ཁག་རྲེ་སྐོང་མུས་ཚིགས་ས་ཕིའི་བསྲེན་རོགས་ཐ་མ་གངས་

མང་བསྒྲུབས།

(༣༠༦ ཉ་༦། ༤༨༡ འ་༥) དགུང་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་དུ་ཕྲེབས་པ་ཆུ་བ་

གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀི་ཐོག་མའི་དུས་དགྲེ་བར་གཟིམས་ཆུང་དང་། ཕོ་བང་ཡང་

སྲེང་དུ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མྲེད་ཀི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་བརན་པོའི་སོ་ནས་

མ་གཅིག་སྲིད་གསུམ་དབང་ཕྱུག་མའི་བསྐང་བ་གཏོར་སྐོང་ཚོགས་འཁོར་མངའ་

གསོལ་དང་བཅས་པ་གཟབ་རྒྱས་དང་། ཚོམས་ཆྲེན་དུ་ཆོས་སྲིད་ཀི་དཔལ་ཡོན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགྲེས་སོན་ས་ཕི་སར་ལས་ག་རྒྱས་ལྟ་བུ་འབུལ་བཞྲེས་ཐུགས་

ཉམས་སུ་བསར། ཚེས་གསུམ་ཉིན་ལྷ་མོའི་སྣང་བརན་གསུང་བོན་མའི་སྤན་སར་

སླར་ཡང་གསུང་བསྐང་གནད་སྨིན་དང་འབྲེལ་སར་སྲོལ་བརག་རིལ་དིལ་འབུལ་

གནང་བར་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད་ལ་བགྲེགས་དོག་

ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཡོད་ཚུལ་བབས་པ་ནི་ཕིས་འབྱུང་གསལ་བའི་ལུང་བསན་ཡང་དག་པ་

ཁོ་ནར་ངྲེས་སོ། །

(༣༠༦ བ་༥། ༤༨༢ ཐ་༡༡) ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཟུང་བཟུང་ནོར་གིང་དང་། ལྷ་

ལྡན་ངྲེས་མྲེད་དུ་ཆོས་སྲེ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་གྲྭ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་གཞིས་དགོན་

རིས་མྲེད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་བཞི་ལ་རབ་བྱུང་དང་། བཞི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་

དོན་བདུན་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་རིམ་བཞིན་སྩལ་ཏྲེ་ཚངས་སྤོད་ཀི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་ཚུལ་བཞིན་བཀྲི་བར་མཛད།

(༣༠༧ ཉ་༡། ༤༨༢ འ་༦) དྲེ་ནས་ལྷ་ལྡན་དུའང་ཞབས་ཟུང་མངོན་པར་བཀོད་

ནས་འཆར་འཕར་འཇལ་ཞུ་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་ཆོས་ལྡན་རྲེ་བའི་ཡོལ་གོ་ཡིད་

བཞིན་དུ་སྐོང་བ་གནང་། དཔལ་ལྕོག་དང་། རྲེ་རིང་གཉིས་སུ་ཚོགས་གཏོར་མཐུན་

རས་སྤན་གཟིགས་སོགས་རྒྱས་པར་བཤམས་ཏྲེ་གཟབ་གསོལ་གི་གསུང་ཆོག་

གནད་དུ་སྨིན་པས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་ཤིང་། བཀའ་སོ་གཉྲེར་

གཏད་ཀི་རིམ་པ་ཐུགས་འདུན་རྲེ་གཅིག་གི་སོ་ནས་ལྲེགས་པར་བསྐངས། ཚེས་

བཅོ་ལྔའི་ས་དོ་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་ཆོས་སྲེ་གསུམ་གི་ངུར་སྨིག་འཛིན་པའི་གསོ་

སྦྱོང་གི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅོས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། སོ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཐར་གི་མདོ་འཆད་པའི་བ་བའི་ཁུར་བཞྲེས་ཤིང་། དྲེ་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བའི་ཆོས་

ཁི་མཐོན་པོར་ཞབས་སྲེན་བིན་རླབས་ཀི་འོད་ཆགས་འབར་བ་བཀོད་དྲེ་ལྷ་མིའི་

འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་མཇལ་ཕག་གི་གྲུ་ཆར་གཡོས་རྲེས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གི་བ་

མར་ཕག་འཚལ་གསོལ་འདྲེབས་དང་། སྤི་བཤད་སོན་དུ་འགོ་བས་སྦྱོར་ཆོས་ཀི་

ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐབས། མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ཡོངས་མི་འདའ། །ཆོས་

ཀང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །གདུལ་བ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་ཕིར། །ཡོངས་སུ་མྱ་

ངན་འདས་པའང་སོན། །ཞྲེས་སར་ཕན་ཆད་ཆོས་བཤད་ཀི་སྐབས་གང་དུའང་འདྲེན་

པར་མ་མཛད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའི་ལུང་འདྲེན་གནང་བས་གནམ་ལོ་འདི་

ཉིད་ཀི་ནང་ཁོ་ནར་མཛད་པའི་ཐ་མ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་པར་བའོ་

ཞྲེས་འདོམས་པ་དང་། སོན་པའི་འཁྲུངས་རབས་སྐབས། སག་མོ་ལ་ལུས་བིན་ནས་

རུས་པ་ལ་མཆོད་རྲེན་བས་ཚུལ་གསུངས་པས་གསྲེར་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་བཞྲེང་

འགྱུར་མཚོན་པ་དང་། འབོམ་གི་སྐྲེས་རབས་སྐབས་ལྷ་གཅིག་ཀུན་བཟང་ལ་སྤན་

རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་ཁྱྲེའུ་འཁྲུངས་ཚུལ་གསུངས་པས་སླར་ཡང་། ཡང་སྲིད་

འཁྲུལ་བལ་འབོན་ངྲེས་མཚོན་པ་བཅས་འབྱུང་འགྱུར་དགོངས་པ་ཅན་གི་བརྡ་ཚིག་

དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་ཆོས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་ཤིང་བོ་འཁུལ་ཆྲེ་བ་དང་། 

མཇུག་ཏུ་སྲེར་སྐ་མཆོག་དམན་དག་གཞན་མཐའ་དག་ནས་ཕན་བདྲེའི་ར་བ་ལུགས་

ཟུང་གི་ཁིམས་འབས་སིང་ལ་གཅྲེས་པར་བཟུང་སྲེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སང་བང་འཇུག་

ལྡོག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དགོས་ལུགས་ཀི་བསླབ་བ་དུ་མའང་ཕས་བུ་ལ་བསོ་བ་ལྟར་

ཐུགས་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོས་ནན་ཏན་དུ་འདོམས་པར་མཛད་པས་ཀུན་གི་ཡིད་ལ་ཡ་



  470  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཚན་དང་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་ཐོབ་སྲེ་གདམས་པ་དང་། རྲེས་སུ་བསན་པ་ལ་དཀོན་པའི་

འདུ་ཤྲེས་ཀིས་ཆྲེས་ཆྲེར་གཅྲེས་སྤས་སུ་འཛིན་པའང་རབ་ཏུ་མང་བ་བྱུང་ངོ༌། །ཕི་དོ་

སྨོན་ལམ་དུ་ཕྲེབས་ནས་ཞལ་འདོན་ཆོས་སྤོད་ཀི་རིམ་པ་ཞིབ་རྒྱས་མཐར་བསན་

འབར་མ་དང་། བདྲེ་སྨོན་གི་སོ་ནས་བསན་པ་རྒྱས་ཤིང་། འགོ་བ་བདྲེ་བའི་ལགས་

བསོ་སྨོན་ཤིས་མཐུན་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བ་ནན་ཏན་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་སྲེང་

ཤོད་བར་གསུམ་ལ་གནས་གཟིགས། རྲེ་མོ་རྡོ་རྲེའི་ར་བར་དཔལ་ལྷ་ཞི་དག་ལ་

གཟབ་གསོལ། མཚན་མོའི་ཐུན་དང་པོར་བར་སྐོར་བང་ཆུབ་རྒྱུན་ལམ་དུ་མཆོད་

གཟིགས་བཅས་སར་སྲོལ་བཞིན་བསྐངས་ཏྲེ་མཉམ་མྲེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པོའི་མཛད་

ཆྲེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཆོ་འཕྲུལ་མཆོད་པའི་དུས་སོན་གི་ལུགས་བཟང་མི་ཉམས་ཡར་

ལྡན་དུ་མཛད།

ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་ནས་རྲེ་དང་ནོར་གིང་དུའང་ཡང་ཡང་

ཆིབས་བསྒྱུར་གིས་ཆོས་དང་སྲིད་ཀི་འཕིན་ལས་སྣྲེ་མང་ཞིག་ཐུགས་ཉམས་སུ་

བསར། སྨོན་མཇུག་གཏོར་ཟོར་ཆྲེན་མོའི་ལས་རིམ་དང་། མི་ཕམ་མགོན་པོའི་སྣང་

བརན་ཆོས་སྐོར་དུ་གདན་འདྲེན། སྲེར་ཀ་རྡོ་འགོགས་དང་། མི་རའི་བང་རལ་འགན་

པ་སོགས་རྲེན་འབྲེལ་དང་། དགའ་སོན་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལའང་གཟིགས་རོག་

ཞིབ་པར་བསྐངས། རོང་རྒྱབ་ར་རྒྱུགས་དང་། གནམ་མདའ་སོགས་ལ་སོན་ཆད་

ཐུགས་ཞིབ་ཏུ་བོན་མྱོང་མྲེད་པ་ལ། འདི་ལོ་དྲེ་དག་ལའང་ཆིབས་བསྐོད་ཀིས་

གཟིགས་མོའི་ཚུལ་བཞྲེས་པས་སྐྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ཡ་མཚན་པར་བྲེད་མོད། དོན་དུ་

དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་ར་རྒྱུད་ལས། མཐོང་བ་དང་ནི་རྲེག་པ་དང་། །ཐོས་པ་དང་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ནི་དན་པ་ཡིས། །སིག་པ་ཀུན་ལས་གོལ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད། །ཅྲེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་དངོས་ཀི་གདུལ་བར་བ་བའི་ཐ་མའི་འགོ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལ་

མཐོང་གོལ་གི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་པའི་ཕིར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་པ་གོར་

མ་ཆག་གོ། །ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་རྲེ་ཕོ་བང་གི་མཆོད་ཁང་སྲེང་ཤོད་བར་གསུམ་ལ་

ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་ཞིབ་ལྷོད་གནང་སྲེ་དབོ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཆིབས་

རགས་ཚར་དུ་དངར་ཏྲེ་ནོར་གིང་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་ཆིབས་ཞལ་མངོན་པར་བསྒྱུར།

དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་གི་ཡང་ཐོག་ལྕམ་ཤིང་རྣམས་འབུ་ཟོས་དང་། རུལ་

སུང་གི་སྐོན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བར་བརྲེན། བ་སྤི་ནས་བོས་འགན་མ་བཟོད་པར་

སན་སྒོན་ཞུས་པ་བཞིན་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་ཕག་བཏབ་གན་དྷོ་ལ་ཁྱད་

འཕགས་ཉམས་འཇིག་ཏུ་གྱུར་ན་མི་རུང་བར་དགོངས་ཏྲེ་འབྲུ་དངུལ་ཤིང་སོགས་

ཀི་ཆ་རྐྲེན་ལྡྲེང་ངྲེས་དང་། དོ་དམ་བཟོ་རིགས་དང་བཅས་པ་ཆྲེད་སྩལ་གིས་ཉམས་

བཟོ་སྲ་བརན་ཕུགས་འཕྲེར་གྲུབ་རྲེས་ཚེས་བདུན་ལ་སོན་འཁོར་ཧགས་བསྡུས་ནོར་

གིང་ནས་ཆིབས་ཐོན་གིས་གུང་ཐང་དུ་བཞུགས་ཞག་དང་། ཕི་ཉིན་དགའ་ལྡན་དུ་

ཕགས་ཕྲེབས་ཏྲེ་གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྤན་སར་མཆོད་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆྲེ་

སྒིག་འབུལ་དང་འབྲེལ་ཉིན་གསུམ་རིང་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ཉིད་དང་ཁི་གདན་

ཟུར་རྣམ་གཉིས། ཤར་བང་ཆོས་རྲེ། རྣམ་གྲྭ་གསུང་བཟང་བ་བཅས་ཀིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྲེ་གཤྲེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྲེ་སྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་རྒྱ་

མཚོའི་ཆར་འབྲེབས་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྦྱོར་དངོས་རྲེས་གསུམ་

ཚང་བ་སྨིན་རྒྱས་སུ་མཛད་པས་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོར་ཡྲེ་ཤྲེས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྡོ་རྲེའི་བིན་རླབས་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་མཚན་མའང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་བྱུང་ཞིང་། 

དྲེ་ནས་ཚོགས་ཆྲེན་དང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་གཉིས་ཀི་འདུ་ཁང་སྲེང་ཤོད་སོགས་མཆོད་

ཁང་ཆྲེ་ཕ་ཚང་མར་ཐུགས་སྨོན་གནས་གཟིགས་དང་། འདུས་ཚོགས་སུ་མང་ཇ་སྐུ་

འགྲེད་ཀི་བསྲེན་བཀུར། དབང་བསྐུར་རི་རྲེར་བོན་ཏྲེ་ལྷ་བསངས་དག་ལྷ་དཔངས་

བསོད་ཀི་གསུང་ཆོག ས་དགོང་གདན་སའི་ཁོར་ཡུག་གིང་སྐོར་ལ་ཞབས་བཅགས། 

ལྷག་པར་བཞུགས་ཡུན་རིང་རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེའི་དྲུང་དུ་

ཡང་ཡང་ཕྲེབས་ཏྲེ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་ཤུགས་དག་མཛད་པ་དང་། འབོན་

ཁར་ཡང་ཐུགས་འཕྲེང་བའི་རྣམ་པས་ཕི་ཕག་ལན་གསུམ་གནང་བ་དང་བཅས་

དགའ་ལྡན་ནས་ཆིབས་ལོ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ལམ་བར་གི་སྐྲེ་བོ་དུ་མར་མཚན་དཔྲེའི་ཞལ་

དཀིལ་དངོས་མཇལ་གི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་སྩོལ་བཞིན་པར་ནོར་གིང་དུ་ཞབས་

སོར་བཀོད་དོ། །

(༣༠༩ ཉ་༥། ༤༨༦ ཐ་༨) ཉིན་གསུམ་རིང་བསྒྲུབ་བ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་རབ་

བྱུང་དང་། བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་བསྲེན་རོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་མཛད།

(༣༠༩ ཉ་༦། ༤༨༦ འ་༡༡) ཚེས་སུམ་ཅུ་ཉིན་ཆིབས་ཞབས་ཧགས་བསྡུས་ཀི་སོ་

ནས་ལྷ་ལྡན་བ་སྲེང་གཟིམས་ཆུང་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་ཀུན་གསལ་ཟུར་འཕོང་

ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་ཆྲེན་མོར་ཐུགས་ཞིབ་བསྐངས། དྲེ་ནས་རྲེ་ཕོ་བང་དུ་ཕྲེབས་

བསྐོད་ཀིས་མཆོད་ཁང་ཁག་ལ་གནས་གཟིགས་དང་། གཟིམས་ཆུང་ས་གསུམ་

ནས་ཞོལ་འབས་བུ་སྲེང་གར་རོལ་མཆོད་ཕྲེང་སོགས་ལ་ཡུད་ཙམ་གཟིགས། བདྲེ་

འཁྱིལ་དུ་བུམ་སྒྲུབ་ཀླུ་ཁང་ལ་ལྷག་གནས་ཀི་མྲེ་ཏོག་འཐོར་སྩལ་རྲེས་སྤན་གིང་ཕོ་



  473  

འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བང་དུ་ཕགས་ཕྲེབས།

(༣༠༩ བ་༣། ༤༨༦ འ་༢) ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་རི་བོ་དགའ་ལྡན་

གི་བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་འཆར་ཅན་མཇལ་ཁ་དང་། ཚོགས་མཆོད་ལས་བྲེད་པ་

རྣམས་ལ་ཐོན་ཕག་གནང་། བུམ་སྒྲུབ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་ཚ་རིང་ཚོགས་

མགོན་དུ་ཞབས་སོར་བཀོད་དྲེ་བུམ་པ་རྣམས་ས་བཅུད་གསོ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་

པར་སྒྲུབ་པར་མཛད། སོབས་འཕོག་དབང་པོའི་དུས་གཏོར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་

ཆྲེན་ཡང་ས་མཁོ་ལྟར་བསྐངས། དུས་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་ཀི་ཚོགས་མགོན་དུའང་

དགྲེས་བཞིན་ཕྲེབས་བསྐོད་ཀིས་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་གི་གསུང་ཆོག་རྣམས་

ཚོགས་ཡོངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཐུགས་འདུན་རྲེ་གཅིག་གི་སོ་ནས་ཕག་ལྲེན་ཕ་ཞིབ་

སྨིན་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ཤྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲའི་རིང་ལུགས་ཡུན་དུ་གནས་པའི་སྨན་ཡོན་དུ་

གྱུར།

ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་དུས་ཆྲེན་ལ་བརྲེན་པའི་རྣམ་དཀར་མཆོད་སྤིན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

དང་། ཉྲེ་སྐོར་མཚོ་གཉན་ཁག་ལ་བུམ་གཏྲེར་ས་འཇུག མཚོ་རས་འདྲེབས་པ་

སོགས་ནན་ཏན་ཆྲེ་བ་མཛད། འཇའ་ཚོན་ཆུ་མིག་གི་ཀླུ་ཁང་ཉམས་ཞིག་ཏུ་སོང་བ་

གསར་བསྐྲུན་ཐོག ཀླུའི་བུམ་གཏྲེར་མང་པོས་ནང་ཡོངས་སུ་གཏམས་ཏྲེ་ཕིར་དམ་

རྒྱས་གནོན་པར་མཛད། ཚེས་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་གཉིས་ལ་དགྲེ་ཚུལ་བསྒྲུབ་བ་

བཞི་བཅུ་ཞྲེ་བརྒྱད་དང་། བསྲེན་རོགས་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ལ་ཚིགས་ས་ཕིའི་

སོམ་པ་འབོགས་པ་གནང་།

(༣༡༠ ཉ་༦། ༤༨༨ ཐ་༣) དྲུག་པ་ཚེས་བཞི་དང་བསྟུན་བསྒྲུབ་བ་བཞི་བཅུ་ཞྲེ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བརྒྱད་རབ་བྱུང་དང་། དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བསྲེན་རོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་མཛད།

(༣༡༠ བ་༡། ༤༨༨ ཐ་༦) ལྲེགས་བཤད་གིང་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཕྲེབས་ཏྲེ་དབར་བདག་བསྐོ་ལས་དང་། ཚུལ་ཤང་འབུལ་བཞྲེས། ཕི་ཉིན་ཐོ་རྲེངས་

དབར་གནས་ཞལ་བཞྲེས་བཅས་འདུལ་བ་བཞིན་མཛད།

(༣༡༠ བ་༦། ༤༨༨ འ་༥) རྲེ་རུ། བཞི་སྲེ། ཚེ་ཆོག་གིང་། གོང་དཀར་ཆོས་སྲེ། 

དགྲེ་འཕྲེལ་རི་ཁོད་པ་བཅས་ལ་འཆར་ཅན་དབར་མཇལ་དང་། འབས་སྲེར་གཉིས་

ཀི་བ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ལོངས་རྒྱུའི་མཇལ་ཁ། ཉིན་བཅུའི་རིང་ཆབ་ཞུགས་སྤོ་

ཆྲེན་ལ་དགྲེས་རོལ་བཅས་སར་བཞིན་ཐོག འདི་ལོ་བཀྲས་ལྷུན་མི་སྣ་རྣམས་ཟུར་

མགོན་དུ་འབོད་པ་གནང་།

(༣༡༡ ཉ་༢། ༤༨༩ ཐ་༣) ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་ནོར་གིང་གཟིམས་

ཆུང་དུ་མགོན་པོ་གཙོ་གྱུར་གི་གཟབ་གསོལ་གསུང་ཆོག་ཉིན་འཁྱོངས་སྨིན་རྒྱས་

མཛད། ལྷ་བབས་དུས་ཆྲེན་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང་ཆོས་སྲེ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་

གྲྭ་སོད་སྨད། གཞིས་དགོན་ཁག་སོགས་ཀི་ཚངས་སྤོད་དོན་གཉྲེར་བ་དགུ་བཅུ་གོ་

བཞིར་རབ་བྱུང་དང་། བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ལ་བསྲེན་རོགས་ཀི་བསླབ་གཞིའི་

བགོ་སྐལ་རྣམ་པར་དག་པ་སྩལ་ནས་རྒྱུན་པར་བསླབ་སོམ་གནང་ཡུལ་གཟིམས་

ཆུང་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབར་གི་བཞུགས་ཁིའི་དབུ་ཐོད་བ་བྲེ་གཏན་འཇགས་སུ་

བསྒོན་པ་དྲེ་བཞིན་ད་ནས་ངྲེས་པར་བསྡུ་དགོས་ཀི་ཞལ་ཏ་ཕྲེབས་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་

བཀའ་འབངས་ཀི་ཐ་ཤལ་ཁོ་བོ་ཅག་ལའང་བཀའ་སམ་དང་སྦྲགས་འདུལ་བའི་ལས་

ཆོག་གི་ཕག་དཔྲེ་༧གོང་ས་ཆྲེན་པོ་ཉིད་ནས་གསར་བསྒིགས་གནང་བ་པར་གསར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ལྲེ་ཚན་གཅིག་གསོལ་རས་སྩལ་ཏྲེ་དྲེང་ཕིན་ཆད་རབ་བསྲེན་གི་སོམ་པ་འབོགས་

དགོས་བྱུང་ན་ལས་ཆོག་འདིའི་སྲེང་ནས་སྲེལ་འཐུས་ཞྲེས་བཀའ་ཕྲེབས་པ་ནི་

༧རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཚེའི་མཐར་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་ཞིག་

སྩལ་ནས་ལས་གལ་དུ་ཡོད་པའི་ནང་མ་སྐུ་བཅར་ཚོར་བཀའ་ཕྲེབས་ལ། ལོ་ཕི་མ་ཟླ་

དུས་ད་ཚོད་ཙམ་ལ་ཁོང་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀིས་སར་འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕོ་

བང་གི་ཚོམས་ཆྲེན་དུ་བསྲེན་རོགས་ཀི་སོམ་པ་གནང་བ་རྲེད་ཟྲེར་བའི་གཏམ་ཞིག་

འོང་ཐང་། ངྲེས་པར་འོང་བ་ཡིན་ནོ་གསུང་བ་དང་། དར་ཅིག་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་

པའི་མཐར་སྤན་ཆབ་གནང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལྟར་རག་འཛིན་རོངས་བསྒིབས་ཀི་

མཐུས་ཇི་བཞིན་མ་གོ་བ་མ་གཏོགས་སྐབས་དྲེར་དགོངས་པ་གཞན་དུ་གཏད་ཟིན་

པའི་བརྡ་དང་། སྐུ་ཚེ་དྲེའི་ལས་ཆོག་མཛད་པའི་ཐ་མ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་འདོམས་པར་

མཛད་པ་གོར་མ་ཆག མི་རིང་བར་གཟིམས་ཆུང་དབང་ཁང་ཤོད་ཀི་གཡང་སྒྲུབ། 

སྨིན་ཟླའི་ཚེས་ཤར་ནང་དགའ་ལྡན་དང་། སྲེ་ར་གཉིས་ཀི་ཚོགས་ཆྲེན་དགྲེ་སྐོས་

བསྐོ་བཞག སྲེར་སྨད་ཕར་ཕིན་པར་མཇལ་ཁ་སོགས་འཆར་འཕར་ཆོས་སྲིད་ཀི་

མཛད་སོ་སྣྲེ་མང་སར་རྒྱུན་གི་ཚུལ་དུ་སྐོང་བར་མཛད།

༨༤༽འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྲེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སངས་ཀང་

གདུལ་བ་རྣམས་དགྲེ་བའི་ལམ་ལ་འཛུད་ཕིར་དྲེའི་ངང་ཚུལ་སོན་དགོས་པ་

དང་༧རྒྱལ་མཆོག་འདི་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀང་ལུང་གིས་ཟིན། ལར་སྲེར་སྐ་སྤི་

དང་སོས་གཞུང་ཞབས་སྣྲེ་འཁོད་ཡོངས་ནས་ལོ་བསྟུད་མངོན་ལོག་སངས་ཏྲེ་

འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྲེད་མ་ཐུབ་པ་དང་སྤི་མཐུན་བསོད་ནམས་ཟད་མཐར་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཏུགས་ཏྲེ་མི་ཤིས་པའི་ལྟས་རིམ་ཤར་ངང་སྐུ་སྙུན་བཞྲེས་མཐར་གཟུགས་

སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་ཏྲེ་སྤོས་བལ་བདྲེ་སོང་གི་ཏིང་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག

སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆྲེའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་

འཇིག་རྲེན་མི་རག་པར་སོན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

བརོད་པ་དང་། ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་གདུང་གིས་

སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་པ་དང་། འཇིག་རྲེན་རྣམས་འཁྲུགས་

པ་དང་། དྲེགས་ཤིང་མྱོས་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སོམ་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་

ཅིང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་སོན་པ་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་

ལས་དགུ་པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་རག་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤྲེས་བསྐྲེད་ནས་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། སྲིད་པའི་ཕུན་

ཚོགས་ལ་སིང་པོ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྲེད་པས་འཁོར་བ་འདི་ལ་དུག་སྦྲུལ་གི་ཚང་དང་། 

མྲེ་འབར་བའི་ཀོང་དང་། བཙོན་ར་འད་བའི་འདུ་ཤྲེས་བསྐྲེད་དྲེ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་

བྲེད་པ་སོགས་ཀི་དགོས་པ་དུ་མ་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་། ལྷག་པར་སྐུའི་ན་ཚོད་ཡོངས་

སུ་མ་སྨིན་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་པ་འདི་ལ་རང་ཅག་ཕལ་མོ་ཆྲེ་མཐའ་

དག་གིས་སྐུ་ཚེ་ལྲེགས་པར་མཐར་མ་ཕིན་ཏོ་སམ་པ་དང་། གོ་བུར་བདུད་ལ་སོགས་

པའི་བར་ཆད་ཀི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའོ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་སྲེམས་ཤིང་། ངག་ནས་

ཀང་མགིན་གཅིག་པའི་ཚུལ་དུ་གྲེང་བར་བྲེད་མོད། དྲེ་ནི་རང་རྲེའི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ན་

དྲེ་འད་ཞིག་ཏུ་མཆིས་མོད་ཀང་། ལུང་དང་རིགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཞིབ་ཏུ་བསམས་

ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། འཕགས་པས་ན་དང་རྒ་བ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

དང་། །འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་རད་ནས་སངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་

རྣམས་ནི་སྐྲེ་བ་དང་། འཆི་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཅིང་། གདུལ་བའི་དོན་འབའ་ཞིག་

ལས་གཞན་དུ་མི་དགོངས་པ་གཤིས་ལུགས་ཡིན་པས། དུས་རིང་མོར་བཞུགས་

ནས་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་མཆིས་ན་ནི། སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྲེད་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པའི་བར་དུའང་བཞུགས་པར་

མཛད་ལ། ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་ནས་གདུལ་བའི་དོན་ཆྲེ་བའམ། 

ཞིང་གཞན་དུ་དྲེ་བས་ལྷག་པའི་མཛད་པ་རླབས་པོ་ཆྲེ་སོན་པ་སོགས་ཀི་དུས་ལ་

བབས་པར་གཟིགས་ན་དགོས་པ་དྲེ་དག་གི་ཆྲེད་དུ་དུས་ཐུང་ངུར་ཡང་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་ཚུལ་སོན་པ་ཡིན་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྲེན་དུ་བོན་

པ་རྣམས་ལ་ཡང་སངས་རོགས་ལ་མཐོ་དམན་དང་། ཐུགས་རྲེ་ལ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་

ཡོད་པ་མིན་ན་ཡང་། གདུལ་བའི་དབང་གིས་འགའ་ཞིག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་པར་བཞུགས་

པ་དང་། ལ་ལ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ཕག་མང་པོར་བཞུགས་པ་དང་། ལ་ལ་བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ཉྲེ་བ་ཙམ་

བཞུགས་པ་དང་། ལ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཚང་བར་སོན་པ་

སོགས་ཡོད་པ་དང་། ༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གོང་རིམ་རྣམས་ལའང་སྐུ་ཚེ་རིང་ཐུང་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་བ་དང་མཚུངས་པས་ན། ངྲེས་པར་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕིན་པའོ་

སམ་པའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རོག་བ་མི་རིགས་པར་མ་ཟད། ལུང་བང་ཉི་ཟླ་

ཁ་སྦྱོར་ནས་དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་ཐུབ་པར་གསུངས་པའང་མངལ་ཤོལ་བརིས་ན་

ཕལ་ཆྲེར་ཚད་དུ་ལོངས་ངྲེས་དང་། མཁར་རྡོ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་པད་དགའ་རྡོར་གི་དག་

སྣང་ལུང་བསན་ལས་ཀང་། དྲེ་ནས་པོ་ཏ་ལ་འད་བར༔ གསྲེར་གཡབས་ཤིག་གི་ཁད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྲེང་ལ༔ རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཉིད་ཧོར་སྲེགས་ཀིས༔ བཞུགས་ནས་སྐུ་རྒྱབ་ཧོར་མོ་

འདའི༔ བུད་མྲེད་དུང་གི་རྒྱན་ཅན་ཞིག༔ ར་བའི་སྒོ་གདུགས་སྐོར་ཞིང་འདུག༔ སྐུ་

འཁོར་ནང་མ་ཕལ་ཆྲེར་འདུག༔ ལ་ལ་རྒོད་ལ་ལ་ལ་ཁོ༔ ལ་ལ་ལྟད་མོར་གཡྲེང་བ་

མཐོང་༔ རྒྱལ་བའི་ཕག་ཏུ་ཤྲེལ་ཕྲེང་ཞིག༔ འདྲེན་པའི་ཚུལ་ཡང་མཛད་པ་ལ༔ རྒྱང་

ནས་སྐ་སྲེར་བུད་མྲེད་ཀི༔ ཞལ་མཇལ་མི་མང་ཚོགས་པའི་ཁོད༔ ཁོམ་པའི་ཁོད་ཀི་

བུད་མྲེད་གཅིག༔ ང་ཡི་སར་བྱུང་འདི་སྐད་ཟྲེར༔ རྒྱལ་དབང་དམ་པའི་སྐུ་རྒྱབ་ཀི༔ 

བུད་མྲེད་ཕ་གི་ཨྲེ་ཤྲེས་ཟྲེར༔ མི་ཤྲེས་བས་པས་ཡ་མཚན་ལ༔ འདི་ཉིད་སྐུ་ཕྲེང་ན་

རིམ་གི༔ མ་མ་མཛད་མཁན་དྲེ་ཡིན་ཟྲེར༔ ཕག་གི་ཤྲེལ་ཕྲེང་ཕ་གི་ལཿ ས་མ་བདུན་

ཅུ་དོན་བདུན་ཡོད༔ དྲེ་ནས་དྲུག་ཅུ་རྲེ་དྲུག་འདུག༔ དྲེ་ནི་གཅིག་འཐོར་གཉིས་འཐོར་

གིས༔ ང་དགུ་ཙམ་ལས་མྲེད་པ་འད༔ ཕག་ཕྲེང་གསར་པ་གཞན་དག་ལས༔ རིང་པ་

འདི་དག་བིན་རླབས་ཆྲེ༔ ཟྲེར་ཞིང་འཛུམ་སོན་བྲེད་པ་རིས༔

མཆན་དུ། འདི་ཡང་ཚད་དུ་མི་ལོང་བོད་འབངས་ལས། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་དང་སོ་

ཀུན་ནས་མཐུན་ཞིང་། བསམ་བཞིན་མཁྱྲེན་བཞིན་དུ་ཞིང་བརྲེ་བའི་དགོངས་པ་

སོན་དུ་བཏང་བ་ནི། ཆུ་སྤྲེ་ལོའི་ཞལ་ཆྲེམས་བསླབ་བར། ད་ནི་བགང་བ་ང་བརྒྱད་དུ་

ཉྲེ་བས་ཞྲེས་དང་། ཐུགས་དམ་བཀའ་ལན་ཁག་ལ། ངོས་ཀི་ཚེ་མཇུག་འདིར་ཞྲེས་

པ་འགའ་ཞིག་འགོད་གནང་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པར་སྐུ་ལྟྲེམ་ཚུལ་མ་བཞྲེས་གོང་དུ་

མཚན་ཞབས་རྒྱལ་དབང་སྤྲུལ་སྐུར། ༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་

དགུང་གངས་ཇི་ཙམ་རྲེ་བཞུགས་འདུག་ཤོག་ལྷྲེ་འབུལ་དགོས་ཕྲེབས་འདུག་པ་

སོགས་ཀིས་གསལ་བར་ཤྲེས་ངྲེས་དང་། དྲེར་མ་ཟད་འཕིན་ལས་དབར་མཚོ་ལྟར་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྒྱས་བཞིན་པའི་སྐབས་གོ་བུར་དུ་གཤྲེགས་ཚུལ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་

ཡོད་དྲེ། རང་ཅག་སིགས་དུས་ཀི་འགོ་བ་གཞན་དག་ལྟ་ཅི། ཆོས་པའི་གཟུགས་

བརན་འཆང་བ་བདག་དང་བདག་འད་བ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་ནི་རག་འཛིན་དང་། ཕི་བཤོལ་

གི་ལྲེ་ལོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཚེ་འདིའི་རྲེད་བཀུར་སན་གགས། ནོར་

ལོངས་སྤོད་སོགས་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་སྲེམས་ནས་དྲེ་དག་གི་ཕིར་དུ་སིག་སྡུག་

གཏམ་ངན་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ལོ་ཟླར་འབད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་ན་འཆི་བདག་གི་

ཞགས་པས་ཟིན་པ་ན་འགོད་བཞིན་དུ་ཚེའི་དུས་བྲེད་པ་དང་། ན་ཚོད་གཞོན་པར་

རློམ་པ་དག་ནི་རྲེ་ཞིག་འཆི་བ་མི་ཡོང་སམ་པའི་རག་འཛིན་ཁོ་ནས་བོ་མིག་

བསྒིབས་ཏྲེ་བག་མྲེད་ཀི་བ་བ་ཁོ་ནས་ཉིན་མཚན་འདའ་བའི་ངང་ནས་ཇི་ཞིག་ན་

མར་མྲེ་རླུང་གིས་བསད་པ་ལྟར་གོ་བུར་དུ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་ལྟ་

བ་ལ་འགོ་བ་དང་། འགོ་བར་འགྱུར་པ་ཇི་སྲེད་ཅིག་མཆིས་པ་རྣམས་སྐོ་བའི་འདུ་

ཤྲེས་བསྐྲེད་དྲེ་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་སོགས་ཀི་སླད་དང་། གཙོ་བོར་ཞིང་འདིར་སྐུ་དངོས་

ཀིས་གདུལ་བར་བ་བ་རོགས་པས་སྐུ་ཕྲེང་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་སོན་པའི་དུས་

ལ་བབས་པ་དང་། ཞིང་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་དག་གི་གདུལ་བ་དང་འཕིན་ལས་

ཀི་སྐབས་སུའང་བབས་པ་དང་། སྐུ་གདུང་དང་། རིང་བསྲྲེལ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་

གདུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་སོགས་དགོས་པ་

རད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་ཞིག་གཟིགས་པ་ལས། མ་བརགས་པ་དང་། ག་ཚོམ་དང་། རང་

དབང་མ་འདུས་པར་བར་ཆད་ཀི་རྐྲེན་དུ་ཤོར་བ་སོགས་ནི་ནམ་དུའང་མིན་ལ། 

གནས་སྐབས་ཐུན་མོང་པའི་ངང་ཚུལ་ཙམ་དུ་ཐུགས་ཡིད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཐམས་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

ཅད་མཁྱྲེན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས།

ཀྲེ་མ་དམ་ཆོས་ཉི་མའི་འོད་ཟྲེར་རི་བོའི་ཕག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉྲེ། །སོབས་དང་ལྡན་

རྣམས་རང་འདོད་ལྷུར་ལྲེན་ཕན་ཚུན་རོད་ཅིང་དམའ་ལ་འཚེ། །དམན་པ་རྣམས་ནི་

རག་ཏུ་འཁོལ་ཞིང་གི་ནའི་ཟས་ཀང་རྲེད་པར་དཀའ། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་

བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། འགོ་བ་རྣམས་བདྲེ་བ་དང་སྐིད་པའི་

དཔལ་ལ་སྤོད་པ་ཞིག་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་ཆོས་སྲིད་ཀི་ལྲེགས་ཚོགས་

རྣམས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དགོངས་པའི་ཐུགས་བསྐྲེད་དང་མཛད་པ་ལ་

རལ་དུ་འདོན་པར་མཛད་ན་ཡང་། སིགས་མའི་རང་མདངས་འགོག་པར་མི་ནུས་

པས། སྲེར་སྐ་ཕལ་མོ་ཆྲེ་མཐའ་དག་མི་དགྲེ་བའི་ལས་ལ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀིས་

འཇུག་ཅིང་དང་དུ་ལྲེན་པ་དང་། དགྲེ་བའི་བ་བ་རྣམས་རྩྭ་ལྟར་འདོར་བ་སོགས་བང་

དོར་གོ་ལོག་ཏུ་སྤད་ཅིང་། རྒྱུ་དྲེ་ལྟར་བསགས་པ་ལས། འབས་བུ་མི་འདོད་པའི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་རྲེས་གཉིས་མཐུད་ཀི་ཚུལ་དུ་སྤུངས་པ་ལྟར་བྱུང་སྲེ་བདྲེ་

སྐིད་ནམ་ལངས་ཀི་སྐར་མ་བཞིན་ཇྲེ་ཉུང་ཇྲེ་ཡལ་དུ་འགོ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་བསན་

སྲིད་ཀི་དཔལ་ཡོན་ཡང་ལྟག་ཆུ་ཆད་པའི་རིང་ལྟར་ཉམས་ཇྲེ་དམའ་ཇྲེ་དམར་གྱུར་

པ་སོགས་ཀི་ཐུགས་ཡིད་ངྲེས་པར་བྱུང་བ་ནི། སར་དངས་པའི་ཞལ་གདམས་བསླབ་

བ་རིན་པོ་ཆྲེར་མ་འོངས་ལུང་བསན་དང་བཅས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཏུ་འཁོད་པ་ལས་

རོགས་ངྲེས་སུ་མཆིས་ལ།

གཞན་ཡང་ཆུ་བ་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་སྲིད་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གསུང་ཞུ་

འབུལ་གནང་གི་ཕིར་ཕྲེབས་སུའང་། རྒྱལ་བསན་འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་བསན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

འཛིན་སྐྲེ་འཕགས་དང་། འབས་སྲེར་དགའ་གསུམ་ཐོག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་གྲྭ་སྨད་སོད་

ཀིས་མཚོན་པའི་དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་རྣམས་ནས་དགྲེ་བསྐུལ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པའི་དོན་

རྣམས་འབད་བརོན་ཆྲེ་བསྐྲེད་གནང་མུས་རྲེས་སུ་ཡི་རང་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། 

གནམ་བསྐོས་གཞུང་སའི་ཆབ་སྲིད་འདི་ཉིད་ཀང་ལྲེགས་བས་སྲི་ཞུ་ལམ་དུ་ལྷོང་

ཆྲེད་ཙམ་ལས་རིམ་གོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆབ་སྲིད་ཀི་ཁུར་རང་ཐོག་ཏུ་འཁི་བའི་ལས་

ཁུངས་སྲེར་སྐ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་ལས་འབས་དཔང་པོར་བཞག་སྲེ་ཆབ་

སྲིད་ཀི་བདྲེ་དོན་ལ་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་སང་བང་གི་འཇུག་ལྡོག་མ་འཆོལ་བའི་རྒྱབ་

མདུན་ཁ་གཏིང་མཚུངས་ངྲེས་རང་དོན་དང་ཁྱད་མྲེད་གཏམ་དོན་སོན་པ་ཞིག་འབད་

ན་ཞི་དག་གང་ཅིའི་ལས་ཐབས་འདུ་འགོད་ལམ་དུ་འགོ་བ་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་། སར་

སོང་ད་འགོའི་ར་གན་གསྲེར་བརྫུས་ཉི་མ་དང་། མི་ཚེ་གང་འཁྱོལ་འདི་མུར་ལུས་ན་

ནམ་ཞིག་དུས་འགྱུར་གྲེགས་འཚུབ་ཆྲེ་བ་འབྱུང་ངྲེས་ཡིན་པས་དྲེ་སྐབས་སར་

འགོད་བསྲན་མི་ཚུགས་པ་བསྐྲེད་པས་ད་ལྟ་སོམ་རན་གི་སྐབས་འདིར་རང་དབང་

རང་ལག་ཏུ་ཡོད་དུས་མཛུབ་མོ་ནང་དུ་བཀུགས་ནས་མནོ་བསམ་ཞིབ་ཏུ་གཏོང་

ནུས་ན་ཆབ་སྲིད་སར་སོར་འཆུད་ཐབས་འདི་ལས་ལྷག་པ་མྲེད་པས་ཆབ་སྲིད་ཕ་

ཚུགས་དང་ཚུགས་མིན་གཞུང་ཞབས་སྲི་ཞུ་བ་མཐའ་དག་ནས་ཞུ་བ་འཐུས་སོ་ཚང་

མིན་ལ་རག་ལས་ཤིང་། ཞྲེས་དང་། ལྷ་ཆོས་དགྲེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་

བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་སྲོལ་ཁྱད་དུ་མ་བསད་པར་དང་དུ་བངས་ན་འཐུས་འགོ། ཚེ་

མཇུག་འདིར་ཡང་ལྲེགས་ཚོགས་ཀི་སྨོན་འདུན་གང་ཟབ་བསར་ཡོད་ཅྲེས་གསུངས་

པ་ལས་ཤྲེས་སོ། །



  482  

༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་རིང་མིན་སྐུ་ཚེ་ཐ་མའི་མཛད་པ་སོན་

པར་བཞྲེད་ནས། ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ནས་མགུལ་ཆམ་ལྟ་བུའི་སྐུ་

ཁམས་ཉོག་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཞྲེས་ཤིང་། དྲེ་ཡང་མངོན་མཚན་དུ་དོད་པའི་སྙུན་ཟུག་

གི་རྣམ་པ་མི་མངའ་ཡང་། གསོལ་ཆས་ཅུང་ཞིག་གསོལ་མི་འདོད་ཙམ་དང་། ཞབས་

འཆག་གནང་བའི་ཚེ་ཞལ་དབུགས་བག་ཙམ་འཚང་སམ་བྲེད་པ་ཞིག་བྱུང་། སྐབས་

འགར་རང་བཞིན་གིས་གདངས་པའི་ཚུལ་ཡང་བཞྲེས་ཏྲེ་ཕར་གཤྲེགས་ཚུར་

གཤྲེགས་གང་ལའང་བདྲེ་ཐོགས་མྲེད་པར་རྒྱུན་ལྡན་དང་འད་བར་བསན། སྐབས་རྲེ་

སྐུ་གསང་སོགས་ཀི་ཚེ་ཡང་ཕྲེབས་བཞུད་དཀའ་ཚུལ་གིས་ཕག་གཞན་ལ་བརྲེན་པ་

གནང་བ་སོགས་མཉྲེལ་ཚུལ་ཆྲེར་བཞྲེས། རྲེས་འགའ་ནི་ཐུགས་སྣང་ཡྲེ་མྲེད་པ་ལྟ་

བུར་བཞུགས་པ་སོགས་སྐུ་ཁམས་གསལ་འགིབ་ཀི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་སོན་པ་དང་། 

ཐུགས་སམ་པས་སྙུན་བབས་འདི་ལྟར་འདུག་ཅྲེས་ཀང་མི་གསུང་བས་ནང་འཁོར་

རྣམས་ཀིས་སྙུན་གཞིའི་བབས་ལྕི་ཡང་གི་གཏིང་མི་དཔོག་པས་ཅི་བའི་གཏོལ་མྲེད་

པར་ལུས།

ཚེས་ཉྲེར་བཞི་ཉིན་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་དགུན་མཇལ་ལ་གསྲེར་

ཞལ་སར་བཞིན་བསན་ཏྲེ་ཞབས་བརན་འབུལ་བཞྲེས་དང་། ཕག་དབང་བིན་རླབས་

ཀང་འཚེམས་པ་མྲེད་པར་སྩལ། དྲེའི་ཕི་ཉིན་སོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གི་དགུན་མཇལ་

དུའང་ཕྲེབས་བཞྲེད་ཆྲེ་རུང་། ཉིན་སོན་མ་མཇལ་ཕག་ངལ་མྲེད་དུ་སྩལ་བས་སྐུ་

འཁྲུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཆྲེར་མངོན་པར་བརྲེན། སྐུ་མདུན་པ་རྣམས་ཀིས་སྤན་འདྲེན་ཞུ་

བོས་མ་འཁྱུད་པར་དགོངས་སྲེལ་ཤད་སྦྱང་གི་སོ་ནས་ན་བཟའ་གདན་ཞུས་ཐོག 
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བརན་བཞུགས་ཞལ་འདོན་གི་རིམ་པ་སར་ལུགས་དང་འབྲེལ་བར་ཁི་མཇལ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་གཏོང་བ་གནང་། དྲེ་ནས་སྐུའི་རྐྲེན་སྲེལ་ལ་དམིགས་པའི་ཞབས་བརན་

སར་ནས་སྒྲུབ་མུས་ཁར། གསར་འཕར་དུ་མའང་ཅི་ནུས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་སྲེ་

ཆྲེན་པོ་གསུམ་གིས་མཚོན་ཉྲེ་སྐོར་དགྲེ་འདུན་གི་སྲེ་རྣམས་སུའང་མང་འགྲེད་ཀི་

བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ་སོབ་པ་སོགས་གོ་བུར་རྐྲེན་བཟློག་གི་ཐབས་ཚུལ་གང་

གཟབ་ལ་འབད་ཅིང་།

སྐུ་དངོས་ཀི་མདུན་དུའང་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ཐྲེབས་

སུ་རྲེ་བས་བཀའ་ཤག་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེ་བམས་པ་ཆོས་གགས་

ཀིས་སྐུ་གམ་དུ་ཡུད་ཙམ་ངོ་བཅར་ཆོག་པའི་སན་སྒོན་ཞུས་པ་ན། གཞི་ནས་འཚོ་

གཞྲེས་ཀི་ཐུགས་འདུན་མྲེད་པའི་གནད་ཀིས་བཀའ་ལྷན་ལ་མཇལ་ཕད་ལྟ་ཅི། 

མཇལ་དར་ཡང་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕིར་སློག་གནང་། ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེའི་མཇལ་དར་

དང་། རྲེན་དོད་བཞྲེས་ཏྲེ་འཆར་ཟླའི་ཚེས་ཤར་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་འཐུས་ཞྲེས་པ་

ཙམ་བཀའ་ཕྲེབས།

ལར་ཡང་ད་ལམ་ཞལ་མི་བཞུགས་པའི་རགས་སུ་ས་ཕི་ཀུན་ཏུ་ལྟས་མཚན་མི་

ཤིས་པ་མང་དག་ཅིག་བྱུང་སྣང་སྲེ། བསན་པའི་མྲེ་བཙའ་ཙཱ་རིའི་གནས་སོ་ཅིག་ཅར་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་། འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་སྲི་ཞུ་དང་བཀུར་སི་ཆྲེས་

ཆྲེར་མཛད་པའི་གནས་འོལ་དགའ་རིང་ཕི་གཉིས་མྲེའི་ཉྲེར་འཚེས་ཞིག་པ་དང་། 

ཀོང་པོ་ཆབ་ནག་དགོན་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་བཅས་པ་ལ་ས་གཡོས་ཀི་གནོད་

ཚབས་ཅི་ཆྲེ་བྱུང་བ་དང་། ༧རྒྱལ་མཆོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་གཤྲེགས་སྐབས་ཕོ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

བང་དམར་པོའི་གཟིམས་ཆུང་ཉི་འོད་ཀི་མཐོངས་ནས་བུད་མྲེད་ཀི་ངར་སྐད་འད་བ་

ཞིག་གིས་ངྲེད་རྣམས་ཅི་ཙུག་བྲེད་ཟྲེར་བའི་ཚིག་ཁ་ཤས་དང་བཅས་ང་རོ་དག་པོར་

སྒོག་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་འད་བར་བདྲེ་ཡངས་ཤར་ནུབ་བརྒྱུད་ནས་མཚན་མོ་བུད་

མྲེད་ཅིག་གིས་ངུ་སྐད་ལྷང་ལྷང་འཚེར་བ་དང་། སྐབས་རྲེ་སྐད་ཀི་ང་རོ་དག་པོར་

འབོད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།

ཆུ་སྤྲེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ལྷ་ལྡན་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་ནུབ་སྨད་མཚམས་ཀི་གསྲེར་གཡབས་ཟུར་རྒྱན་ཆུ་སྲིན་ལོག་མ་ནས་ཆུ་

ཐིགས་མང་དུ་འཛག་པ་དང་། ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་། གྲྭ་བཞི་གོག་འཕྲུལ་ཁང་གི་

ལས་ཁུངས་ཤར་བརྒྱུད་ཤག་སྲེང་དང་། དམག་སར་ནུབ་སོའི་སྲེང་ནས་སྲིན་བའི་

སྐད་མི་འད་བ་གསུམ་གསུམ་བརྒྱབས་པ་དང་། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་

ནས་འུག་པས་དགོང་མོ་གཉིས་སུ། སྐད་ཧ་ཧ་ཞྲེས་བསྒག་པ་བཟང་ངན་ཇི་ཡིན་

༧གོང་ས་ཆྲེན་པོར་གསང་ལུང་ཕུལ་བར། འུག་པས་ཧ་ཧའི་སྐད་ངན་འཚེར་བ་ནི་

དུས་སུ་བབས་པའི་རགས་སུ་གོ་ན་ལྲེགས་ཞྲེས་བཀའ་ཕྲེབས།

ཟླ་བ་བཅུ་པ་འདིའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་སླར་ཡང་འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལའི་བང་ཤར་

མཚམས་ཀི་གསྲེར་ཐོག་ཟུར་རྒྱན་ན་ཀྲའི་ཁ་ནས་ཆུ་ཐིགས་ཅུང་ཟད་བབས། ཡང་

ཚེས་བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག བཅུ་བདུན་གསུམ་ལའང་རིམ་བཞིན། ཤར་ལྷོ། ནུབ་བང་

གསུམ་གི་ཆུ་སྲིན་ལོག་ཤལ་ནས་ཆུ་ཐིགས་ཡུན་མི་ཐུང་ཙམ་རྲེ་འཛག་ཅིང་།

ལོ་ས་ཕིར་སྤན་གིང་རྡོ་གཅལ་མཐིལ་དུ་བ་རྒོད་བབས་པ་དང་། ནོར་གིང་དང་། 

སྤན་གིང་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྐ་ཁའི་ཁྱུ་ཆྲེན་པོ་སྐད་མི་སན་པ་མང་པོ་སྒོག་བཞིན་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཡར་མར་འགོ་བ། ཁྱད་པར་ལོ་འདིའི་དབར་སོད་ཐན་པ་མི་བཟད་པས་གདུངས་

ཤིང་། དབར་སྨད་ཞོད་ཆར་སར་མ་གགས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་མཐུད་དྲེ་བབས་པས་གོང་

ཁྱིམ་དང་། རགས་ཀིས་ཀང་བརྲེན་པར་མི་བཟོད་པའི་ཆུ་ཉྲེན་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་བྱུང་བ་

དང་། གཞན་ཡང་ས་གཡོ་བ་དང་། ཐལ་ཆར་འབབ་པ་དང་། སྐར་མདའ་ལྟུང་བ། ཕོ་

བང་ཡས་མས་ཀི་གཟིམས་ཁྱི་རྣམས་ཀིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ངུ་སྒ་ཉམ་ང་ང་ལྟར་སྒོག་

པ་དང་། སྐྲེད་ཚལ་དང་། ནྲེའུ་གསིང་ལ་བརྲེན་པའི་བ་རྣམས་ཀང་སྐད་ཡིད་དུ་མི་

འོང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སིང་རྲེ་རྲེ་ལྟར་འདོན་པ་སོགས་གང་ལ་དཔགས་ཀང་རྲེ་གོང་མ་

༧ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་དང་། བདུན་པ་ཆྲེན་པོ་གཉིས་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་

དགོངས་པ་གཏད་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལྟས་རྣམས་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་

ཁོ་ན་བྱུང་བས་༧སྐབས་མགོན་མཆོག་ལ་ཁ་ཞྲེ་མྲེད་པར་སིང་ནས་དད་པ་རྣམས་ད་

ནི་འཇིགས་པ་ཆྲེ་སར་སྐྲེལ་མས་བོར་བ་འད་ཞིག་འོང་ཐང་སམ་དུ་སྲེམས་ཁལ་མི་

བཟད་པས་ནོན་པར་གྱུར་ཅིང་།

སོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཉི་མའི་གཉྲེན་གིས་རང་གི་སྐུ་དངོས་ཀིས་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་པའི་འཕིན་ལས་ཡོངས་སུ་རོགས་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་

བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་ཚེ། ས་ལ་གནས་པའི་སྲེམས་དཔའ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་དང་། དག་

བཅོམ་པ་གསྲེར་གི་རི་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཐབས་གང་གིས་ཀང་བཤོལ་དུ་མ་བཏུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་སྐུ་ཁམས་རིམ་

གིས་ཇྲེ་ཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བསན་ཏྲེ་(རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་བ། ཕི་ལོ་ 

༡༩༣༣)ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་གནམ་གང་གི་ཉི་ཕྲེད་ཙམ་ནས་སྤན་གིང་གཟིམས་ཆུང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཆི་མྲེད་མཆོག་འཁྱིལ་གི་གཟིམས་ཁིའི་སྲེང་དུ་མཉམ་མྲེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རྩྭ་

མཆོག་གོང་གི་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་དྲུང་དུ་ཇི་ལྟར་མནལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྲེངྒྲེའི་

གཟིམས་སབས་སུ་བཞུགས་ནས་སྤན་བཙུམས་ཤིང་གསུང་གི་ཕྲེབས་སོའང་གང་

ཡང་མ་སྩལ་བར་བརྲེན། ཞབས་འབིང་ནང་མ་རྣམས་ཀིས་བོས་འགན་མ་བཟོད་པར་

འཕལ་དུ་འོང་དགོས་ཀི་བརྡ་བྱུང་བ་ལྟར། ཁི་ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེ་བམས་པ་ཆོས་གགས་

དཔལ་བཟང་པོ་དང་། ཕན་ཕུར་ལྕོག་སྤྲུལ་སྐུ། མཚན་ཞབས་སག་བག་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱལ་

དབང་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། གནས་ཆུང་ཆོས་སྐོང་སྐུ་ཁོག་ཏུ་རློམ་བཞིན་པ་

བཅས་སྐུའི་གན་དུ་བཅར་ཏྲེ་རབ་རབ་པོར་ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས་༧གོང་ས་

སྐབས་མགོན་ཐུགས་རྲེའི་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པོ་ཁྱྲེད་ལྷ་རབ་སྙུན་ཚུལ་འདི་ལས་

གདངས་ཏྲེ་བསན་འགོའི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་བརན་པའི་དགོངས་པ་ལྷོད་མྲེད་དང་། 

མཐར་དགོངས་པ་གཞན་དུ་གཏད་གྲུབ་པས་བཟློག་ཐབས་མྲེད་པ་ཞིག་ལགས་ཚེ་

སླར་ཡང་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་མྲེད་གསལ་དྭངས་མྱུར་དུ་ཕྲེབས་པ་

ཞིག་མཁྱྲེན་མཁྱྲེན། ཞྲེས་ངུ་ངག་གིས་གསོལ་བ་གང་ཤྲེས་བཏབ་པར་སྤན་

གདངས་པ་ཙམ་ཞིག་མཛད་པ་ལས། གསུང་ལན་གང་ཡང་མ་ཕྲེབས་མུར་སླར་སྤན་

ཟུམ་སྲེ་སར་མུས་སུ་བཞུགས་མཐར་ཕི་དོའི་ཆུ་ཚོད་ཕྲེད་བདུན་ཐོག་སྡུད་རིམ་རྡོ་

རྲེའི་རྣལ་འབོར་གིས་སྣང་བ་གསུམ་རིམ་གིས་བསྡུས་པའི་རྲེས་སུ། ཐམས་ཅད་

སོང་པ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་དྲེ་སྤོས་བལ་བདྲེ་སོང་གི་

ཐུགས་དམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་བཞུགས་སོ། །

དྲེའི་ཚེ་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་གི་ར་བ་ཀུན་རོག་གི་བཞོན་པ་ཐམས་ཅད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཅོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བ་བའི་ཆྲེད་དུ་ནམ་མཁའ་རྡུལ་

དང་རླུང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གཡའ་དག་ཅིང་། སྐུ་བགྲེས་པའི་ཚུལ་

ཆྲེར་བཞྲེས་རུང་། དྲེའི་ཚེ་སྐུ་ལུས་ཁམ་ཁུམ་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཀི་ཉྲེས་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མྲེད་པར་ཞལ་དཀིལ་དཀར་ཞིང་རྒྱས་ལ་གཟི་མདངས་དང་ལྡན་པར་བཞུགས་

པ་ཀུན་གི་མངོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏོ། །

༨༥༽སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེར་སྲི་ཞུ་དང་མཆོད་སྤིན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྲེས་

འཛིན་གི་གསོལ་འདྲེབས་ཟམ་མི་ཆད་པ་བསར་མུས་སྐུ་གདུང་གི་ཞལ་ཤར་

ཕོགས་སུ་རང་ཤུགས་ཀིས་འཁོར་བ་དང་རྭ་སྒྲེང་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་

གསོལ། སྲིད་ན་རྲེད་པར་དཀའ་བའི་གསྲེར་སོང་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་

གསར་བཞྲེངས་ནང་སྐུ་གཟུགས་ཟ་མ་ཏོག་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང་ཡང་སྤྲུལ་

གིས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའི་ལྟས་ཁྱད་པར་བ་རྲེ་བྱུང་།

(༣༡༨ བ་༡། ༥༠༠ འ་༧) དྲེ་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་བཞུགས་ཁིའི་སྲེང་དུ་ཐད་

འདོངས་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྲེ་སོད་གཡོགས་སྨད་གཡོགས་དང་། 

དར་ཟབ་ཀི་བ་གོས་དང་། མཐང་གོས། ཞལ་དར་དམར་པོ། དབུ་པཎ་སྣྲེ་རིང་བཅས་

ལྲེགས་པར་བསྒོན། མཆོད་སྤིན་སྣ་ལྔ་གཙང་བཤམས་དང་འབྲེལ་དགའ་ལྡན་ཁི་

ཟུར་རིན་པོ་ཆྲེ་བམས་པ་ཆོས་གགས་དང་། ཕན་ཕུར་ལྕོག་སྤྲུལ་སྐུ། མཚན་ཞབས་

སག་བག་དང་། རྒྱལ་དབང་རྣམ་པ་གཉིས། ཧར་གདོང་སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་

སློབ་དཔོན་བམས་པ་མཐུ་སོབས། དབུ་མཛད་བསན་པ་དར་རྒྱས་བཅས་ནས་བ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཆོད་བདྲེ་སོང་དབྲེར་མྲེད་མའི་སོ་ནས་མཆོད་འབུལ་གསོལ་འདྲེབས་དང་། བདྲེ་

གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་སྨོན་ལམ་སོགས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་སྨིན་རྒྱས་སུ་

ཞུས། དྲེ་འཕལ་འཕགས་མཆོག་ལོ་ཀྲེ་ཤྭ་རས་གཙོས་རྲེ་ཕོ་བང་གི་རྲེན་མཆོག་

རྣམས་དང་། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ལའང་མཆོད་སྤིན་སན་ཤལ་རྒྱ་ཆྲེན་

པོ་ཕུལ། ཆོས་སྲེ་གསུམ་དང་། གིང་ཁག ལྷ་ས་རུ་བཞི་སོགས་ལྷ་སྲེ་མི་སྲེ་རྣམས་

ལའང་བརྡ་སྦྱོར་གནང་བས་ཆབ་འབངས་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་གི་ཚོར་བ་མི་བཟད་

པས་ནོན་བཞིན་དུ་སོ་སོ་ནས་མར་མྲེའི་ཕྲེང་བ་མཚན་མོ་མུན་པའི་གོ་སྐབས་འཕོག་

པར་བྲེད་པ་དག་གནས་ཁྱིམ་གི་ཡང་ཐོག་རྣམས་སུ་སྲེལ་ཞིང་། ལུས་དང་ཁང་

བཟང་གི་རྒྱན་འབྲེབས་པ་སོགས་མྱ་ངན་དང་། གདུང་བའི་རྣམ་པ་ཅི་ཡང་བས། སྐུ་

གདུང་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྤན་སར་མཆོད་སྤིན་དང་། གསུང་ཆོག་བར་མ་ཆད་དུ་ཚུགས་

ཤིང་། སྲིད་བཀའ་ལྷན་རྒྱས་དང་། སྐུ་བཅར་སྤི་མཁན། ནང་མ་མཁན་སྲེ་ཆྲེ་ཆུང་

ཡན་བཅས་ནས་དགོངས་རོགས་རྣམ་དཀར་སྒྲུབ་ལུགས་སྐོར་གི་བཀའ་མོལ་དང་། 

མྱུར་འབོན་གསོལ་འདྲེབས་གསར་རོམ་གི་བསྐུལ་མ་ཕྲེབས་པ་ལྟར་མཚན་ཞབས་

རྣམ་པ་གོ་བསྡུར་གིས་འཕལ་དུ་བརམས་ཏྲེ་མང་འགྲེད་བསྲེན་བཀུར་ག་ནོམ་པ་

དང་ཆབས་ཅིག་རིས་མྲེད་དགོན་སྲེ་ཁག་གི་ཚོགས་འདོན་དུ་འགྲེམས་སྲེལ་མཛད་

དོ། །

ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག་ཆད་པའི་ཚེས་གསུམ་གི་ས་དོ་ཆོག་གྲྭ་བ་

སློབ་གོང་གསལ་རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་གི་ཆོ་གས་ཐུགས་དམ་ལས་

བཞྲེངས་སུ་གསོལ་བ་ན། ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་དབིངས་ལས་སྒྱུ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

མ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་སྐུར་བཞྲེངས་ཏྲེ་ཞིང་ཁམས་བྲེ་བ་ཕག་བརྒྱར་སྤྲུལ་པའི་

བཀོད་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྤོ་བར་མཛད་པའི་རགས་སུ་ཤངས་སྦུག་ནས་བང་སྲེམས་

དཀར་དམར་གི་རྒྱུན་གསལ་བར་ཕྲེབས་ཤིང་། དྲེ་ཡང་སྣོད་བཟྲེད་ན་ཇི་ཙམ་འདོད་

པ་འབབ་ལ། མ་བཟྲེད་ན་དྲེ་མ་ཐག་ཆད་འགོ་བས་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ལྟ་

བུ་དང་། སྐུའི་གཟི་མདངས་ཀང་ཅུང་ཞིག་ཡལ་ལ། དབུ་ཡང་ཅུང་ཟད་དུད་པ་དང་། 

སྐུ་ཤ་ཁམ་ཁུམ་དུ་གྱུར་པ་སོགས་བྱུང་། ཕི་རགས་སུ་ཀུན་གསལ་གི་ངོས་སུ་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་རྲེའི་དབིབས་ཅན་གི་ཆུ་འཛིན་གཞོན་ནུའི་ཕྲེང་

ཚོགས་གསར་དུ་འཁིགས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་འཇའ་སྤིན་

དུ་མ་བང་ཤར་གི་ཕོགས་སུ་ཟ་འོག་གི་ཐགས་བརྐངས་པ་ལྟར་འགོ་བ། ཉི་ཟླ་སྐར་

གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཆར་བ། གང་གི་ཡོན་ཏན་གི་ཕུང་པོ་དང་། མྱ་ངན་གི་ཁུར་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་མ་བཟོད་པས་ནོར་གི་བོ་གོས་མ་ལན་གསུམ་དུ་འགུལ་ཞིང་ལྡྲེག་པ་

སོགས་ཐུགས་དམ་གོལ་རགས་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན།

རྒྱུད་ལས། རྡོ་རྲེ་དིལ་བུ་ལག་པར་སྦྱིན། །མགོ་བོར་དབུ་རྒྱན་བསྐོན་པར་

བ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཙུག་ཏོར་རིགས་ལྔ་སོགས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའི་

ལྷའི་ཆས་འཇུག་རྣམས་ཕུལ དྲེ་ནས་བདག་འཇུག་དང་། གདུང་མཇལ་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ་འཇུག་པ་བདྲེ་ཕིར་ཚེས་བཞིའི་ས་ཆར་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་ཟ་མ་ཏོག་གི་

ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྲེ་རྣམ་གྲྭ་དང་། རྲེ་བཞི་དང་ལྕགས་རི། ཀུན་གིང་བཅས་

ཀི་གྲྭ་གངས་སུམ་བརྒྱ་སྐོར་ནས་སྲེར་སྦྲྲེངས་དང་བཅས་གཟིམས་ཆུང་བདྲེ་སྐིད་ངོ་

མཚར་དཔལ་འཁྱིལ་གི་ཉི་འོད་བཞུགས་ཁིར་གདན་དངས་ནས། རྣམ་འཇོམས་དང་། 
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཇིགས་བྲེད་ཀི་སོ་ནས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་དག་བྲེད་ཀིས་གདུང་ཁྲུས་

ལྲེགས་པར་ཕུལ། དྲེའི་སང་ཉིན་ནས་མངའ་རིས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། གུས་ཅག མཚན་

ཞབས་རྣམ་པ། ཤར་བང་གི་ཆོས་རྲེ། སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། རྣམ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་ནས་

རས་བིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་བཤམས་ཤིང་། མཆོད་ཚོགས་ཀི་བཀོད་པ་རྒྱ་ཆྲེ་ཚར་

དུ་དངར་བ་བསྒིགས་ཏྲེ་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྲེའི་དཀིལ་འཁོར་གི་

གཙོ་བོ་དང་ཐ་མི་དད་དུ་བསྐྲེད་ནས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། བདག་

ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བཞི་ལྲེན་པའི་སོ་ནས་ཟག་མྲེད་ཐུགས་ཀི་དགོངས་ཟབ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་ཉིན་ཞག་བདུན་ཕག་གཉིས་ཀི་ཡུན་དུ་འབད་

ཅིང་།

དྲེ་སྐབས་ནས་བཟུང་གདན་ས་གསུམ་དང་། གིང་ཁག ཡབ་གཞིས། བཀའ་

གུང་། སྐུ་བཅར། གུས་ཅག མཚན་ཞབས་རྣམ་པ། ནང་མ་མཁན་སྲེ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་

ཀིས་མཚོན་མཆོག་དམན་བར་མའི་སྐྲེ་དགུ་ཀུན་གིས་གདུང་མཇལ་དུང་འབུལ་

དང་། སོང་མཆོད། བརྒྱ་མཆོད་སོགས་རང་རང་གི་འབོར་པ་དང་འཚམས་པའི་

མཆོད་སྤིན་སན་ཤལ་སྤོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་པར་མིག་ཟུང་མཆི་མས་བརླན། ཡིད་

གདུང་བ་དག་པོས་གཟིར། ངག་ཕ་ཕོའི་སྨྲེ་སགས་འདོན་བཞིན་པར་མགོན་པོ་

བཀའ་དིན་ཅན་གང་གི་ཟག་བལ་ཐུགས་དགོངས་རླབས་པོ་ཆྲེ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཏྲེ་

སླར་ཡང་བདག་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་གདུལ་བ་མགོན་མྲེད་མྱ་ངན་གི་ལམ་གོལ་དུ་

འཁྱམས་པ་རྣམས་བམས་བརྲེའི་དཔང་ཐག་གིས་མི་འདོར་བར། བསིལ་ལོངས་

བསན་འགོའི་སྤི་དཔལ་ཆྲེན་པོར་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་འཁྲུལ་བལ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གསལ་དྭངས་མྱུར་དུ་འབོན་པའི་གདུང་འབོད་གསོལ་འདྲེབས་རང་རང་གི་རྲེ་འདོད་

དང་མཐུན་པར་ཞུ་འཇུག་པ་གནང་།

ནོར་གིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བང་གི་ཉི་འོད་དུ་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་ཚོགས་

ཡོངས་ཐོག དབུ་བཞུགས་མཁན་པོ་དང་བ་མ་བཅས་ནས་སོང་མཆོད་དང་འབྲེལ་

བའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པ་དང་། ནོར་གིང་ཞབས་བརན་

ལྷ་ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སོད་རྒྱུད་ཚོགས་ཡོངས་ནས་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་སྒྲུབ་

མཆོད་རྒྱས་པ་ཉིན་བདུན་རྲེ། དྲེ་རྲེས་སྤན་གིང་ཉི་འོད་དུ་སོང་མཆོད་དང་འབྲེལ་ཁི་

རིན་པོ་ཆྲེ་དབུ་བཞུགས་ཀི་རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གཉིས་ནས་བདྲེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་རྲེ་

མོས་ཀི་སྒྲུབ་མཆོད་ཉིན་བདུན་ཚུགས། ཚེས་དགུ་ནས་བཟུང་ཉིན་བཅུའི་རིང་ལྷ་

ལྡན་ཁྱམས་ར་ཆྲེན་མོར་འབས་སྲེར་དགའ་གསུམ་གི་དགྲེ་འདུན་ཚོ་བསྡུས་སྨོན་

ལམ་འཕར་ཚུགས་ཀི་སྲེར་ཚོགས་ཆྲེན་མོར་ཡང་ཇ་ཐུག་གི་བསྲེན་བཀུར་གཟབ་

རྒྱས་ཐོག ཚྭ་འཁུར་གི་དོད་སོགས་དངུལ་འགྲེད་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་བསབས། གཞན་ཡང་

གདན་ས་ཆྲེན་པོ་གསུམ་གིས་མཚོན་མཐའ་དབུས་ཀི་དགོན་སྲེ་ཆྲེ་ཆུང་། མདོར་ན་

དགོན་མིང་ཐོགས་པའི་སྲེར་གཟུགས་དབོན་བཙུན་གི་སྲེ་སོགས་སུའང་མཆོད་སྤིན་

མང་འགྲེད། རྲེ་སྐོར། ལྷ་ས། བསམ་ཡས། ཁ་འབྲུག་སོགས་གནས་རྲེན་ཆྲེ་ཕ་ཁག་

རྣམས་སུ་སོང་མཆོད། བརྒྱ་མཆོད། སན་ཤལ། མཆོད་རས་ཀི་བྲེ་བག་སོགས་རྣམ་

དཀར་བསྒྲུབ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་བཀའ་

དིན་ཅན་འདི་ཉིད་ཀི་ཟག་མྲེད་ཐུགས་དགོངས་དམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཆྲེད་རྣམ་

དཀར་དགྲེ་ཚོགས་ཀི་རིམ་པ་འབམས་སུ་ཀས་པ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་ཚུལ་མཐའ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

དག་ཡི་གྲེའི་ལམ་དུ་འགོད་ཀིས་མ་ལངས་ཤིང་།

དྲེ་ནས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེ་དྲེ་མུས་སུ་བཞུགས་ཡུན་རིང་ན་མར་མྲེའི་དོད་

སོགས་ཀིས་རུལ་སུངས་དི་ངའི་གནོད་པ་འཇུག་དོགས་ལ་བརྲེན། ན་བཟའ་རྣམས་

བསལ་ནས་དི་བཟང་དང་། སོས་ཆུས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཞིང་། སི་ལ་སོགས་བཟང་

སྨན་དང་བིན་རྲེན་བསྲྲེས་པའི་ལྡྲེ་གུས་ཁྱབ་པར་བྱུགས་པ་ལ། ཀ་ཅིའི་རས་དཀར་

གཙང་མས་ལྲེགས་པར་དཀྲིས་ཏྲེ་བཞུགས་ཁང་ཟ་མ་ཏོག་གི་ནང་དུ་སྨན་སོས་ཀི་བྲེ་

བག་དུ་མ་དང་བཅས་པའི་ལན་ཚྭའི་དབུས་སུ་ཞལ་ལྷོ་གཟིགས་དང་ཐད་དུ་བཞུགས་

སུ་གསོལ། ཟ་མ་ཏོག་གི་རྲེར་དབུ་རྒྱན་རིགས་ལྔ་སོགས་དང་། ཕི་ལོགས་སུ་དབང་

རས་སོད་གཡོག་སྨད་གཡོགས། སན་ཤལ་སྣ་ལྔ་ལ་སོགས་པས་ལྲེགས་པར་

བཀླུབས་ཏྲེ་གཟིམས་ཆུང་གི་ཞལ་དཀར་ངོས་སུ་བཞུགས་པ་ལ། བདག་འཇུག་པ་

རྣམས་ཀང་གལ་ཕོགས་བསྒྱུར་བ་དང་བཅས་གསུང་ཆོག་རྒྱུན་མཐུད་ཀིས་ཚུགས། 

དད་གདུང་གིས་ལྷགས་པའི་སྲེར་སྐ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ལའང་གདུང་མཇལ་

སར་བཞིན་དུ་བཏང་། དྲེ་ནས་ཉིན་གཅིག་གདུང་ཁང་ཞལ་ཕྲེ་ནས་པུར་ཚྭ་རིང་པ་

རྣམས་ཚུར་ཞུས་ཏྲེ་མཇལ་སྐབས། ཞལ་བང་ཤར་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་བཞུགས་

འདུག་པ་གུས་ཅག་སྲི་ཞུར་ཡོད་པ་ཀུན་གི་མངོན་སུམ་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་

ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་དང་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་། འདི་དང་ཐུགས་དམ་གོལ་

མཚམས་འཇའ་སྤིན་མང་པོ་བང་ཤར་དུ་སོང་བའི་རྲེན་འབྲེལ་ལ་བརགས་ན་ཡང་

སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་དགྲེས་ཞལ་དབང་ཕོགས་ནས་གཟིགས་པའི་མཚན་མ་

ཡང་དག་པར་ངྲེས་སོ་སམ།
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉྲེར་གཉིས་གཟའ་སྐར་འབྱུང་འཕོད་བཟང་བའི་ས་

དོ་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཕྲེབས་བམས་ནང་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏྲེ་

སྲིད་བོན་དང་། ཞབས་པད་གཅིག ཕན་ཕུར་ལྕོག་སྤྲུལ་སྐུ། མཚན་ཞབས་རྣམ་པ། 

སྐྲེད་ཚང་སྤྲུལ་སྐུ། གསོལ་གཟིམས་མཆོད་གསུམ། མཁན་དྲུང་གཅིག རྲེ་མགོན་

གཟིམས། རྣམ་གྲྭ་དབུ་སློབ་སོགས་ནས་སོས་སྣྲེ་དང་འབྲེལ་སྤན་བསལ་ཕོ་བང་ནས་

རིམ་བཞིན་གདན་དངས་ཏྲེ་པོ་ཏ་ལའི་ཤར་བརྒྱུད་གཟིམས་ཆུང་དུ་བཞུགས་སུ་

གསོལ་ཏྲེ་གདུང་མཇལ་ཡང་རིམ་བཞིན་གནང་། དྲེར་ཡང་རྣམ་གྲྭ་ཚོགས་ཡོངས་

དང་། དུས་འཁོར་ཆོག་གྲྭ་བ་སོགས་རྲེ་མོས་ཀིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆྲེའི་དྲུང་དུ་

དབང་ཆོག་ལྲེན་པ་དང་དུས་ཚེས་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་གུས་པ་དང་། མཚན་ཞབས་རྣམ་

པ་སོགས་ནས་མཆོད་སྤིན་རྒྱས་གཤོམ་དང་འབྲེལ་བ་མཆོད་ཆོ་གའི་སོ་ནས་

མཆོད་འབུལ་དང་། ཁྲུས་གསོལ། འཕགས་བསོད། སྨོན་ལམ་གི་རིམ་པ་སོགས་

ཡང་ཡང་དང་། འཇིགས་བྲེད་ཀི་རྣལ་འབོར་གི་སོ་ནས་གདུང་སྒྲུབ་ཀི་ཆོ་ག སྐབས་

འགར་བཟང་སྨན་གི་སྐུ་བྱུག་འབུལ་རྒྱུ། གདུང་རས་དང་། གདུང་ཚྭ་བརྲེ་ལྲེན་

སོགས་ཀི་སྲི་ཞུའི་རིམ་པ་ལྷོད་མྲེད་དུ་ཞུས།

ཤིང་ཁྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ནང་བསན་པའི་གསལ་བྲེད་རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་

ཆྲེན་པོ་༧སྐབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར་མངའ་གསོལ་གཟྲེངས་

བསོད་ཐོག གཞུང་ཞབས་དག་འབིང་དཀྱུས་གསུམ་དང་། སྲེར་འབས་དགའ་གསུམ་

གི་བ་མ་ལས་སྣྲེ་བཅས་མོལ་བསྡུར་དགོངས་སྐོར་དང་འབྲེལ་༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་འདི་ཉིད་ནི་༧ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་དང་། བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

གཉིས་དང་མཛད་འཕིན་ཕག་རྲེས་མཉམ་ཞིང་། གངས་ཅན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་

ལྷག་པར་ཆྲེ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པ་ཆྲེན་པོའི་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་དར་རྒྱས་

སུ་སྲེལ་བར་མཛད་པར་མ་ཟད། སྐུ་སྲེར་གཟིམས་ཆུང་དུའང་གསྲེར་དངུལ་གོས་

དར་རིན་པོ་ཆྲེ་སོགས་ཀི་ཕག་རས་ཀང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལྟར་འཛད་མྲེད་གཏྲེར་

དུ་གཏམས་པ་ཡོད་ཁར། མཆོག་དམན་བར་མའི་འགོ་བ་མཐའ་དག་ནས་གདུང་

འབུལ་གི་ཞལ་འདྲེབས་བྱུང་བ་ཁྱོན་འབོར་མི་ཞན་པ་ཚོགས་པ་བཅས་རྒྱུ་རྐྲེན་ཉྲེ་

བར་ཚང་བར་བརྲེན། ༧རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་མཆོད་སོང་དང་དབྲེར་མ་

མཆིས་པའི་གསྲེར་གདུང་ཞིག་གསར་བཞྲེང་གནང་རྒྱུར་སྤི་མོས་ཞལ་འཆམས་

མཐུན་གྲུབ་ཐུགས་གཏན་ཁྲེལ་བ་ལྟར་དོ་དམ་ལས་བ་བཟོ་རིགས་བསྐོ་བཞག་དང་

འབྲེལ་རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ལས་གྲྭ་བཙུགས་ཏྲེ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐྲུན་པས་

འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་ལས་ཁྲུ་གང་ཙམ་གིས་མཐོ་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤིང་། བཟོ་

བཀོད་དང་། ཕ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རིང་བསྲྲེལ་རྣམ་བཞི་སོགས་སྲིད་ན་

དཀོན་པའི་གཟུངས་གཞུག་ཁྱད་འཕགས་དུ་མས་འཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་གསྲེར་

སོང་རིན་པོ་ཆྲེ་དགྲེ་ལྲེགས་འདོད་འཇོ་དང་། རྲེ་ཕོ་བང་། འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལ། 

ཞོལ་པར་ཁང་། ནོར་གིང་སོགས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་རྒྱུའི་འད་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་

ཁག་མང་བཅས་བར་ཆད་དང་། དཀའ་ཚེགས་ཆྲེར་མྲེད་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་

པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པ་དཀར་ཆག་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་ལས་ཤྲེས་པར་བ་

ཤིང་། ཤིང་ཁྱི་སྨོན་ལམ་ཆྲེན་མོའི་འདུས་ཚོགས་ལའང་དགོངས་རོགས་ལ་

དམིགས་པའི་མང་འགྲེད་བསྲེན་བཀུར་གཟབ་འདོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་དང་། ལོ་འདི་ནས་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

བཟུང་ཚོགས་མཆོད་ཉིན་གཉིས་སར་བ་སོགས་སླར་ཡང་རྣམ་དཀར་མཆོད་

ཚོགས་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་གངྒཱའི་རྒྱུན་ལྟར་སྲེལ་བར་མཛད།

དྲེ་ལྟར་གསྲེར་སོང་རིན་པོ་ཆྲེ་ངོ་མཚར་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་འཇིག་རྲེན་ཡོངས་

ཀི་ལྟ་བྲེད་ཀི་བདུད་རིར་སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ལྲེགས་པར་འབོངས་རྲེས་བོད་

ལོངས་ཀི་འགོ་བ་རྣམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རོལ་གར་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་རྲེས་སུ་

འཛིན་པའི་བརྡར། ༧རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའི་མཆོད་སོང་ལ་ཇི་ལྟར་འཁྲུངས་པ་ལྟར་

གསྲེར་སོང་གསར་པ་འདི་ཉིད་ཀི་གཡོན་ཕོགས་ཀ་རིང་བང་མའི་འོག་དང་། ས་ཁིའི་

རྡོ་སྲེགས་ཀི་མཚམས་ནས་ངོ་བོ་ཀ་ཤ་ཡིན་པ་ལ། དབིབས་གང་ཆྲེན་གཞོན་ནུའི་

མཆྲེ་བ་དང་འད་བ་རྲེ་མོ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དུད་པ་བདུན་གཤིབས་ཤིག་དང་། གསྲེར་

གདུང་རིན་པོ་ཆྲེའི་སྐུ་རྒྱབ་ཕོ་བང་གི་བང་ངོས་རིག་ཆྲེན་ལས་མྲེ་ཏོག་སྲེར་པོ་ཞིག་

རིང་དུ་འཕང་སྲེ་སྐྲེས་པ་དང་། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ལྷ་ལྡན་གསུང་ཆོས་ར་བའི་

ས་ཁིའི་ངོས་ནས་འབྲུག་མྲེ་ཏོག་ཅིག་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་ཉིན་མོར་

བྲེད་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཉྲེ་བར་འཆར་བའི་ཐོག་མར་འོད་ཟྲེར་གི་ད་བ་སྣུམ་པོ་མངོན་

པར་འགྲེད་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་རགས་རྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མས་སྔུན་བསུས་

ཏྲེ་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆྲེ་དགྲེ་མཚན་གི་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་མགོན་དང་། སྐབས་དང་། དཔུང་གཉྲེན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་

ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་དགའ་སོན་བ་ན་མྲེད་པ་ལ་དགའ་མགུར་ལོངས་སྤོད་པ་འདི་ལྟ་

བུ་བྱུང་ངོ༌། །

(༣༢༣ བ་༢། ༥༠༨ འ་༡༡) ཞྲེས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་རྲེ་བ་མ་ཐམས་ཅད་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

མཁྱྲེན་གཟིགས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོ་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་རོགས་བསན་

པའི་མངའ་བདག་རྲེ་བཙུན་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་

དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་རིན་

པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་བ་ལས། རྲེ་ཞིག་ཞིང་འདིར་སྐུ་ཚེ་འདིའི་དངོས་ཀི་གདུལ་བ་

རོགས་པ་ན། རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་ཕིར་ཐ་མའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་དང་། ཕི་རྲེས་སུ་ཐུགས་དགོངས་རོགས་ཐབས་སུ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་

རིམ་པ་རླབས་ཆྲེན་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་རགས་བསྡུས་སུ་བརོད་པའི་སྐབས་ཏྲེ་བཅུ་

གསུམ་པའོ།། །།

༨༦༽རྣམ་ཐར་འདི་ཇི་ལྟར་བརམ་པའི་ཚིག་བཅད་ལྷུག་གིས་མཚམས་སྦྱོར་

བཅས་དགྲེ་བའི་ལས་རྣམས་རོགས་བང་གི་རྒྱུར་བསོས། གསུང་རབ་ཡོངས་

ཀི་པར་བང་སྨོན་ཚིག་བིན་ཅན་གིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བས།

༈ ད་ནི་མཇུག་བསྡུ་ཞིང་སྨོན་པས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕིར་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའི་སོ་ནས་སླར་སྨས་པ། ངག་༵ལ་དབ༵ང་བསྒྱུར་བོ༵་བཟ༵ང་མཁྱྲེན་བརྲེའི་གཏིང་མཐའ་

མི་མངོན་ལྲེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་འཕོ་དང་འདུ་བའི་གཞི། །ཐུབ༵་བས
༵
ན་རྒྱ་༵མཚོ༵་སྲེལ་

བའི ་འཕིན་ལས་དུས་རླབས་ཡོལ་མྲེད་རད་བྱུང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ ་ཆྲེ ་ཡི ་

གཏྲེར། །འཇི༵གས་བ༵ལ་དབ༵ང་ཕྱུག༵་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཞིང་བདུད་བཞིའི་མི་མཐུན་

ཕོ༵གས་ལ༵ས་རྣ
༵
མ་པར་རྒྱལ༵་བའི་སྲེ་ཆྲེན་པོ། །རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་གྲུ་འཛིན་བདག་

པོ་ངུར་སྨིག་གར་གི་རྣམ་རོལ་བརྲེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀིས་འབལ་མྲེད་སྐོངས། །
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

ཟག་མྲེད་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབིངས་ལས། །འགོ་ལ་བམས་བརྲེའི་ཟྲེར་སྤོས་

ཏྲེ། །ཕན་བདྲེའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་མཛད་པ། །ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ཆྲེན་པོ་ཡི། །མི་ཟད་

གསང་བ་རྒྱན་གི་ལོངས་སྤོད་ཀུན། །འབོར་པའི་ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་མྲེད་པའི་

ཀླུང་། །མཐའ་དག་རྣམ་དཔོད་ཧུབ་ཀིས་འདྲེན་དཀའ་ཡང་། །ཆ་ཙམ་མྱངས་པས་

གདུང་བ་ཅིས་མི་སྲེལ། །

འོན་ཀང་བསམ་བརོད་ཡུལ་འདས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་

ལྡན་བ་མའི་གསང་གསུམ་ནི། །སོབས་བཅུ་མངའ་བའི་སྤོད་ཡུལ་ཉིད་ལས་སར་

གནས་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཡིས་ཀང་རོགས་མིན་ན། །བདག་བོ་ཉམ་ཆུང་བོ་མ་ར་ཡི་

གཤོག་རླབས་བསྐོད་པས་ཁྱོད་ཡོན་འཇལ་འདོད་རློམ་སྲེམས་ནི། །བིས་པ་འགའ་

ཞིག་རྡོ་སྲེགས་ལ་འཛེགས་ཉི་མ་འཛིན་བཞིན་བོ་ལྡན་བཞད་གད་གནས་སུ་གྱུར། །

དྲེའི་ཕིར་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་རི་མོར་སྲེལ་འདི་

ལ། །ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་རྲེ་བཙུན་བ་མ་དང་། །གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སྤན་

སར་བཤགས། །

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རང་བཞིན་ལས་བརམས་ཁ་ན་མ་ཐོ་མྲེད་པའི་

གཏམ། །ཚིག་སྦྱོར་དོན་ཟབ་རྲེ་བ་བལ་ཡང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོས་བགིས་པ་

འདི། །གང་གིས་མཐོང་དང་ཐོས་དང་དན་དང་རྲེག་པའི་སྐྲེ་རྒུ་མ་ལུས་པ། །དམ་པའི་

རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡང་ཞུམ་པ་མྲེད་པར་སྨོན། །

(༣༢༥ བ་༣། ༥༡༡ འ་༧) མདོར་ན་མདོ་སགས་ཆོས་ཀི་སྒོན་མྲེས་ས་གསུམ་

མུན་པའི་གོ་སྐབས་འཕོག །བསན་འཛིན་སྐྲེས་མཆོག་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརན་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

འཕིན་ལས་ཕོགས་ཀི་ཐ་གྲུར་ཁྱབ། །གངས་ལོངས་ནོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཐིག་ལྲེར་

རོགས་ལྡན་དབར་གི་དགའ་སོན་འཕྲེལ། །རྣམ་འདྲེན་མཆོག་གི་བཞྲེད་དགོངས་

མཐའ་དག་འབད་མྲེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

དྲེ་ལྟར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁྱྲེན་བརྲེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པའི་ངོ་བོ་ཁམས་གསུམ་འགོ་བའི་བ་མ་རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་

ཁྱབ་བདག་བཀའ་དིན་གསུམ་ལྡན་མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བ་མཁན་ཆྲེན་ཡོངས་

རོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་གཟིགས་ཆྲེན་པོ་རྲེ་བཙུན་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་

བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྲེ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་ནས་

ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་ཆྲེའི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བ་བ་འདི་

ནི། གང་གི་སྐུ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སིང་པོར་བཞུགས་པའི་ཟ་མ་ཏོག་གསྲེར་

སོང་དགྲེ་ལྲེགས་འདོད་འཇོ་གསར་བཞྲེངས་ཀི་སྲི་ཞུ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་

ན། གངས་ལོངས་བསན་འགོའི་ཕན་བདྲེའི་སྲོག་ཤིང་སྲིད་སྐོང་རྭ་སྒྲེང་ཧོ་ཐོག་ཐུ་

ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡྲེ་ཤྲེས་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་ས་

ནས་དང་། སྲིད་འཛིན་ནང་བོན་ཆྲེན་པོ་ཡབ་གཞིས་གང་མདུན་པ་ཀུན་དགའ་དབང་

ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ནས། སྲིད་ཞི་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་རྲེ་བ་མ་བཀའ་དིན་ཟླ་མྲེད་དྲེ་

ཉིད་ཀིས་ཐུན་མོང་གདུལ་བའི་སྣང་ངོ་དང་འཚམས་པར་བསན་པའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་

རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་སུ་གསར་བསྒིག་དགོས་པ་གདུང་སྒྲུབ་ཞབས་ཞུ་བ་

རྣམས་ནས་མོལ་བསྡུར་གིས་ཕོགས་སྒིག་གིས་ཞྲེས་རྣམ་ཐར་གི་ཐོག་མར་དགོད་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

རྒྱུའི་མཆོད་བརོད་བཀའ་རོམ་ཚིག་སྦྱོར་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་གསོལ་རས་དང་

འབྲེལ་བཀའ་ལུང་གསྲེར་གི་ཅོད་པན་སྤི་བོར་ཕྲེབས་པ་ན། མཁས་གྲུབ་གཉིས་

འཛོམ་གི་བདག་ཉིད་སྐྲེས་ཆྲེན་གཞན་རྣམས་ནས་ཚུལ་འདི་སྲེལ་བའི་འཕིན་ལས་

ཀི་ཐུགས་ཁུར་མི་བཟོད་པ་ཅི་ལ་སྲིད་ཀང་། མཁྱྲེན་རོགས་དམན་པའི་རྫུ་བག་ལ་ཉྲེ་

བར་བརྲེན་པས་ཁྲེངས་བསྐྱུང་གི་ཟོལ་བཅས་དགོངས་སན་གནང་བས་ན། ཁོ་བོ་ལྟ་

བུ་སྐྲེས་སྦྱངས་ཡོན་ཏན་གིས་དབུལ་ཞིང་། ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་སྲོལ་མི་རོགས་

པ། སོམ་ལས་ཀིས་དུས་འདའ་བ་ཞིག་ནས་རོམ་པའི་ཁུར་འཁྱྲེར་བར་རློམ་པ་ནི།

(༣༢༦ བ་༢། ༥༡༣ ཐ་༥) མཁས་པ་རྣམས་གཤུང་ཞིང་། བླུན་པོ་ཕག་དོག་ཅན་

རྣམས་ཡ་ག་སྒོག་པའི་གཞི་དང་། རང་ཉིད་ངལ་བ་ལྷུར་ལྲེན་གི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་མ་

འདས་སབས། དྲེ་འདའི་སོབས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་ཚུལ་དང་། ཚུལ་འདིའི་ཞབས་

འདྲེགས་ཞུ་རྔཱུ་མི་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སན་ལྷོང་ཞུས་ཀང་། རི་གཟར་རྦབ་འདའི་

བཀའ་དོན་གྲེན་བཟློག་མ་ནུས་པར་བརྲེན། ཁུར་ལྲེན་མི་ཞུ་ཐབས་མྲེད་བྱུང་སྲེ་ཤིང་

ཕག་ལོ་མཇུག་ནས་གཟིམས་འགག་མགོན་དྲེབ་སོགས་འདི་སྐོར་ལ་ཉྲེ་བར་མཁོ་

བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དོ་དམ་པའི་ཕག་ནས་ཞུ་ལྲེན་དང་འབྲེལ་ཉྲེར་བསོགས་ལ་

ཞུགས་པ་ན། རྣམ་ཐར་གི་ས་བོན་ཟིན་ཐོ་ཤོག་དིལ་སྣྲེ་གཅིག་ཙམ་མྲེད་པར་ཡིག་སྣ་

ཐར་ཐོར་སྣ་ཚོགས་ཁུ་བསྡུས་ཀིས་བསྒིག་རྒྱུ་མགོ་རོག་ལས་གོན་ཆྲེ་བས་རྲེ་ཞིག་

ཅི་བའི་གཏོལ་མྲེད་པར་ཡིད་བོང་བོང་པོར་གྱུར་པའི་ཚེ། རྲེ་བཙུན་ངག་དབང་

བམས་པའི་གསུང་ལས། དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཕལ་པའི་ཡུལ་མིན་ཞིང་། །མཁས་པ་

དགྲེས་པའི་ཚིག་སྦྱོར་མི་ཤྲེས་ཀང་། །དྲེང་དུས་ཕལ་ཆྲེར་བ་མའི་སྐོན་གྲེང་
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

སྐབས། །ཡོན་ཏན་གང་ཤྲེས་བརོད་པའང་སྐལ་བ་བཟང་། །ཞྲེས་འབྱུང་བ་མཐོང་

བས་ཅུང་ཟད་ངལ་སོས་ཤིང་སྤོ་བསྲིང་བའང་ཐོབ་ནས་སོ་མྲེད་ཀང་རིལ་གིས་འབད་

ཟྲེར་བའི་ཚུལ་དུ་ཕོགས་སྒིག་གི་བགི་བའི་ཁུར་ལ་ངལ་མྲེད་ཞུགས་པས་མྲེ་བི་ཟླ་བ་

གསུམ་པ་ཕན་ལ་ས་བཅད་བཞི་པ་ཡན་ཆད་རགས་རིམ་གྲུབ་ཀང་། བར་སྐབས་

དྲེར་བ་དཔོན་བཀའ་འབྲེལ་ལྷོ་དྭགས་ཁུལ་དང་། བང་རིགས་ཕོགས་སུ་༧གོང་ས་

རིན་པོ་ཆྲེའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅོད་ཞུ་བར་བསྐོད་དགོས་བྱུང་བས་ལོ་ཕྲེད་གཉིས་

ལྷག་ཙམ་འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་ཤིང་། མྲེ་གང་ལོ་མཇུག་ནས་སླར་ཡང་ས་མའི་འཕོ་སྐོང་

གིས་སྦྱོར་བ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་ཕིའི་མཛད་སོ་རྣམས་སོན་གི་རྣམ་ཐར་གི་ཚིག་འགོས་

དང་བསྟུན་ནས་མཇལ་དྲེབ་གཞིར་བཞག་ངོས། གཟིགས་སྣང་དང་ལུང་བསན་ཁྱད་

པར་ཅན་སོགས་ནང་གི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བ་རྣམས་བསྲེལ་བང་ཤོག་དིལ་ཁུངས་

ཐུབ་རྣམས་སུ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་བཞིན་རང་བཟོའི་བསྲྲེ་ལྷད་མྲེད་པར་བཀོད། 

གསན་བསམ་ལགས་བསྲེན་དང་། འཆད་ཉན་དག་ཐྲེར། གནས་རྲེན་བིན་ཅན་ཉམས་

གསོ། སོན་མྲེད་གསུང་པར་གསར་བསྐྲུན་བསྐངས་པ་རྣམས་མཛད་པའི་ནང་ནས་

གཙོ་བོར་སྣང་བས་ཡིག་ཚོགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཞིབ་པར་སྤོས། དྲེ་བིངས་མཛད་

དཀྱུས་རྣམས་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་གང་ཉུང་དུ་བསྡུས་ཏྲེ་ཀུན་གིས་གོ་བདྲེ་བར་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་སྒིག་པ་པོ་ནི་ཕུར་ལྕོག་ཡོངས་འཛིན་སྐྲེ་མིང་འཛིན་པ་ཐུབ་བསན་བམས་

པ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་འཛིན་དུ་འབོད་པ་སྲེ། ལོའི་འཁོར་ལོ་རྲེ་མོའི་གངས་ལ་འཇལ་

བྲེད་འདོད་ཡོན་གིས་ལྷག་པའི་ཡུན་ཙམ་དུ་ཚིག་གི་རྒྱུན་ཉུང་ཟད་རྲེ་གོག་མཁར་

དང་། སྦྲང་རི་བཞིན་དུ་བསགས་ཏྲེ་མཐར་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་ཚན་རྣམ་
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འཁྲུངས་རབས་དེར་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕེང་བ། པོད་བརྒྱད་པ།

གནོན་ཞྲེས་པ་ལྕགས་འབྲུག་ལོའི་དཔིད་ར་དཀའ་ཐུབ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕོགས་ཀི་

གལ་ཚེས་སོང་པ་གསུམ་པ་རྲེས་གཟའ་ལྷའི་བ་མ་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་དང་འགོགས་པའི་

འཆི་མྲེད་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་སོགས་གཟའ་ཚེས་ཀི་རྲེན་འབྱུང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་ཤིང་། གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་ཕག་ན་པདོའི་འཁྲུངས་རབས་ཀི་ཟློས་གར་བཅུ་

བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་རང་བྱུང་འཕགས་པའི་གཞལ་མྲེད་ཁང་གི་གསྲེར་གི་ཁི་འཕང་མཐོན་

པོར་ཞབས་སྲེན་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྲེ་ཁཱ་ཐོག་མར་བཀོད་པའི་སྐལ་བཟང་གི་དུས་སོན་

མཆོག་ཏུ་དགྲེ་བའི་ཉིན། ལྷ་ལྡན་འཕྲུལ་སྣང་གན་དྷོ་ལའི་ཉྲེ་འདབས་རང་ཤག་གནམ་

བདྲེ་ལྲེགས་སུ་མཇུག་རོགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གྲེ་པ་ནི་རང་གི་ཉྲེ་འཁོར་གསོལ་

དཔོན་བམས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྲེར་བྲེས་དྲུང་ཟུར་བོ་བཟང་ཐུབ་དབང་གཉིས་

རྲེ་མོས་ཀིས་ངལ་བ་དང་དུ་བངས་ཤིང་། ས་ཕིའི་ཞུས་དག་ཀང་ཞྲེ་རུས་གང་ཐོན་

བས། སཾ་ཊ་ནས་ཤོག་ཐོག་འབྲེབས་པ་པོ་ཨྲེ་ཡོན་བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། པར་ཡིག་

འདི་མི་སྲེ་མོ་ཡིག་མཁན་བུ་ཚེ་རིང་། དབུ་ལྷ་འདི་མི་འདོད་དཔལ་ཚག་བིས་དབུ་

ཆུང་སྐལ་བཟང་ནོར་བུ། པར་རོས་དབུ་ཆུང་བསན་འཛིན་གིས་གཙོས་ཡིག་

གཟུགས་དག་གས་མི་བཅུ་སྐོར། ཞོལ་པར་ཁང་དུ་ཞུས་དག་བྲེད་པོ་སྲེར་བྲེས་ལྷོ་པ་

ཆབ་གྲྭ་དགྲེ་སློང་ཐུབ་བསན་གསུང་རབ། དོ་དམ་པ་སྐུ་བཅར་དར་ཧན་མཁན་པོ་

ཕུན་རབ་པ་ཐུབ་བསན་ཚངས་དབངས། རྲེ་གཟིམས་འགག་བང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་

བཅས་ནས་བགིས་པའི་རྣམ་དཀར་གིས་དགྲེ་ཚོགས་གྲུང་པོས་འགོ་ཀུན་བརྲེ་ཆྲེན་

པད་དཀར་འཛིན་པས་མཉྲེས་བཞིན་རྲེས་སུ་བཟུང་སྲེ་མངོན་མཐོ་ངྲེས་ལྲེགས་ཀི་

དགའ་སོན་ཟད་མི་ཤྲེས་པ་ལ་རྲེག་པར་གྱུར་ཅིག བཀྲ་ཤིས་དགྲེ་ལྲེགས་འཕྲེལ།
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༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྨད་ཆ། ཕུར་ལྕོག་ཐུབ་བསྟན་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྟན་འཛིན།

རྣམ་ཐར་འདི་ཞིབ་བསྡུར་གང་ལ་བས་པའི་ཡིག་ཆ།

༡༽སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་ལ་བོད་ཤིང་པར་དཔྲེ་རིང་ལ་ཤོག་གངས་ ༣༢༨ 

བཞུགས། རྡ་ས་གངས་སྐིད་བོད་ཀི་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་གི་དྲེབ་འཁོད་ཨང་ ༡༤༥༧༦

༢༽ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་པར་འགྲེམས་བས་པ་

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོན་གི་མཛད་རྣམ་ཞྲེས་པ་ལས་དྲེབ་ཕྲེང་ ༡༥ པ།
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ཐུགས་རྲེ་ལྲེགས་གསོལ།

༄༅། །མདོ་སྨད་དབུས་སྤི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་ཆྲེད་འཛུགས་གནང་བའི་༧སྐུའི་ག་

སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་ནས།༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཅུ་གསུམ་བར་གི་འཁྲུངས་

རབས་མཛད་རྣམ་ཁག་ཞུ་སྒིག་པར་ཀིརིའི་བྲེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་སྤི་སོ་རུ་དར་རྒྱས་བསྐོ་བཞག་

བས་པ་དང་།༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བར་གི་

མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས་ཆྲེད་རོམ་པར་རོམ་པ་པོ་ཤྲེས་རབ་དར་རྒྱས་མཆོག་བསྐོ་བཞག་བས་

དོན་ལྟར་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཞུ་དག་དང་རོམ་སྒིག་གི་ལས་དོན་ལ་ཞིབ་ཚགས་ལྡན་པའི་བརོན་

པ་ཧུར་བསྐྲེད་དང་། ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ནས་རྒྱབ་ཤ་ཁག་ཇུས་འགོད་ཀིས་དུས་ཐོག་ལྲེགས་

གྲུབ་གནང་བ་དང་། བོད་གཞིས་བྲེས་མདོ་སྨད་པ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་

མཁན་ཟུར་འབས་སྤུངས་སོ་མང་ཀླུ་འབུམ་དགྲེ་བཤྲེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ལགས་ཡོངས་འཛིན་རིན་

པོ་ཆྲེ་མཆོག་དང་། སུད་སིར་གནས་བཞུགས་འབའ་གསྲེར་རང་ལྷ་མོ་ནང་མི། ལྡི་ལིར་གནས་

བཞུགས་མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་སློབ་སོན་ཟུར་པ་བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ནང་མི། མདོ་སྨད་བག་

དཀར་སྤྲེལ་རོང་གི་ལྷ་སྲེ་ཤ་སྦྲང་ཚོ་དྲུག་ནང་ཚན་ཕི་རྒྱལ་ཚོ་བ་བཅས་ཀིས་དམིགས་བསལ་

མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་དཔྲེ་མཛོད་ཁང་། སྤི་སྲེར་ཁག་ཅིག་

གིས་སོ་ཀུན་ནས་དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་སོགས་མཁོ་སྒྲུབ་གང་ལྲེགས་གནང་བ་བཅས་ལ་སིང་

ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཞུ།

བོད་ལོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་༧སྐུའི་ག་སོན་གོ་སྒིག་ཚོགས་ཆུང་ནས། ཕི་ལོ་༢༠༡༥ ཟླ་༤ 

ཚེས་༡ གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན།



ྋསྤི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐབས་མགོན་ཆྲེན་པོ་མཆོག་ནས།

སྐྲེ་བ་ས་ཕིའི་གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་གཞི་ཞིག་ངྲེས་པར་ཡོང་རྒྱུར། དྲེས་ན། 

ད་ཡོད་མཛད་རྣམ་ཁག་ནང་གསལ་བའི་སོན་རྲེས་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་དང་། བར་

སྐབས་ཚིགས་བཅད་ཁག །འཆར་ཅན་མཇལ་ཁ་མཛད་སོའི་རིགས་བཅས་དོན་

གལ་ཆུང་ཞིང་། ཡིག་ཚོགས་ཆྲེ་བའི་གཞི་རྣམས་མ་བཀོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་

སངས་དང་། སློབ་གཉྲེར་ཇི་གནང་སོགས་སིང་དོན་ཉུང་བསྡུས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

དཔར་བསྐྲུན་བས་ན་འཐུས།


	རྩོམ་སྒྲིག་པའི་སྔོན་གླེང་།
	༄༅། །ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་༧གོང་ས་༧རྒྱལ་བའི་
དབང་པོ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་
མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རིན་པོ་
ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གླེགས་
བམ་སྨད་ཆ་བཞུགས་སོ། །
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	༥༥༽སྐུ་འབུམ་ནས་གངས་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་ཞལ་འཁོར་ཏེ་ལམ་བར་ཡུལ་གྲུ་གང་འཁེལ་གྱི་ཞི་དྲག་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚོགས་མཐའ་ཀླས་འདུས་པར་བྱང་གྲོལ་གྱི་ས་བོན་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྲུན་བཞིན་ཤོག་བུའི་རྩ་མཚམས་གད་སྟེང་བར་ཕྱགས་ཕེབས་པར་བསུ་སྐྱེལ་དང་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས་ས་གཞི་
	༥༦༽ལུང་ཆུང་སྐྱིད་པོ་རུ་གཞུང་སས་གཙོས་པའི་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེའི་དཔོན་ཁག་ནས་འཚམ་ཞུ་བར་མེད་དུ་འབྱོར་མུས་དང་། ནག་ཆུ་ཆུ་མགོ་རིང་མོར་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་མཆོག་སོགས་ནས་ཕེབས་བསུས་ཀྱིས་ཡབ་སྲས་ལྷན་འཛོམས་བསྐྱངས། ནག་ཆུ་རུ་རྒྱུན་རིང་ཙམ་བཞུགས་ཞག་གིས་ཕྱོགས་དེའི་སེར་སྐྱ་ཁྲི་སྟོང་མང
	༥༧༽ནག་ཆུ་ཞབས་དགོན་ནས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་སྐོང་བཞིན་བྱང་རྭ་སྒྲེང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་རྗེས་ལྷ་ལྡན་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པར་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའི་སེར་སྐྱའི་སྡེ་གྲངས་མེད་པས་བསུ་སྐྱེལ་ངང་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མོ་ཆེ། རྩེ་ཕོ་བྲང་བཅས་སུ་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་ད
	༥༨༽སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་འཕྲལ་རྐྱེན་རྒྱ་ཕྱོགས་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པས་ར་མ་སྒང་གི་གྲུ་ཁ་དང་། དཔལ་དི། སྣ་རྩེ། ཡར་འབྲོག་བསམ་སྡིངས་དགོན། ར་ལུང་། ཕག་རི་སོགས་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཀ་ལན་སྦུག་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་། ཀ་ལི་ཀ་ཏར་སོགས་སུ་ཕེབས་བཞུགས་ཀྱིས་བོད་བསྟ
	༥༩༽མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་གསང་གསུམ་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཕེབས་བཞུགས་ཀྱིས་མཆོད་བསྙེན་དང་ཡུལ་སོ་སོར་འཁོད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱང་འཕྲལ་ཡུན་བདེ་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་སྙན་གྲགས་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་དབྱངས་བར་མེད་དུ་ཁྱབ
	༦༠༽ལྕགས་ཕག་གནམ་ལོའི་དགྱེས་སྟོན་བསྐྱངས། འབྲས་ལྗོངས་ས་སྤྱོད་དང་དེའི་དབྱིན་གཞུང་སྐུ་ཚབ། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཚབ་སོགས་ཞི་དྲག་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་མཇལ་བཅར་ཞབས་འདེགས་ཀྱིས་དགྲ་ཡང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཏེ་གུས་མཆོད་ལྷུར་ལེན་ཞུས། རྡོར་གླིང་གཞིས་ཆགས་བོད་པ་བཟའ་འཚོ་གཉིས་ནས་མཆོད་བསྙེན་དང་འ
	༦༡༽ཆུ་བྱི་གནམ་ལོའི་དགྱེས་མཆོད་རྗེས་གསོ་རིག་གསན། རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གྲོངས་པར་རྗེས་འཛིན། སོ་བདུན་དགུང་ཀེག་བཟློག་ཕྱིར་བརྟན་གསོལ་འབུལ་བཞེས། འབྲས་འབྲུག་གི་སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོར་འདོད་ཆོས་ཀྱིས་བསྐྱངས། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་ཟིང་གིས་བོད་སྡོད་རྒྱ་དམག་རྣམས་རང་ཡ
	༦༢༽བོད་དབུས་ནས་ཕེབས་བསུ་རིམ་འབྱོར། ལྷ་སྡོད་དམག་དཔོན་ནས་བོད་རྒྱ་ཆིངས་འདུམ་བྱེད་པའི་རེ་ཞུས་ལྟར་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་སོགས་ཀྱིས་གངས་ལྗོངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རོལ་པས་འབྱོར་ཐོན་མཇལ་ཕྱག་རིམ་སེལ་དུ་སྐྱོང་མུས་ངང་། དད་འདུས་ཀྱིས་ལྷགས་པའི་འགྲོ་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན་བཞིན་སྐྱིད་
	༦༣༽ཆུ་གླང་ལོ་གསར་དགྱེས་མཆོད་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོག་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་བཞུགས་རིང་ལུགས་གཉིས་ཐད་བྱས་པ་གཟེངས་ཐོན་རིགས་ལ་གཟིགས་གསོལ་དང་། བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་ཆེས་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ་གཅིག་ཕྱག་ན་པདྨོ་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་ཚད་མ་རིན་ཆེ
	༦༤༽བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཞི་ཆིངས་འཇོག་ཆེད་མི་སྣ་ཆེད་གཏོང་དང་འགར་གདན་འཕར་བཟོས་སྒོ་སྩལ། འཆར་ཅན་གནང་སྒོ་འཚེམས་མེད་ངོས་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེ་ལག་དང་བཅས་པར་དམིགས་བསལ་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས། བཱ་རིན་བླ་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་དབང་བཀའ་ལྗགས་ལུང་སོགས་ཆེས་མང་བ་གསན། ༧རྗེ་ཉི
	༦༥༽རྩེ་ཕོ་བྲང་དུ་དབྱར་ཞལ་བཞེས་དང་བྲག་ཡེར་པར་གནས་གཟིགས་མཆོད་འབུལ་དུ་ཕེབས། ཁྲི་ཟུར་ཞལ་སྔ་ནས་ལྷ་མོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་ལུང་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་གསན། བོད་རྒྱ་ཆིངས་དོན་ལེགས་གྲུབ་ལ་གཟིགས་གསོལ་དང་ལས་གནས་འཕོ་འགྱུར་རེ་བཀའ་བསྒྱུར། ངོ་བོ་སྙིང་རྗེ་ངང་ཟུར་ཙམ་གཡོ་བ་མེད་པར་འདི་ཕྱི་
	༦༦༽མགོན་པོ་སྣང་མཐའི་ཟློས་གར་གྱི་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་ལ་ཆབ་ཤོག་བཀའ་ལན་ཚིགས་བཅད་དང་། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ནང་མིའི་བཀའ་ཆོས་གནང་འབྲེལ་གྱི་ལྗགས་ལན་སྩལ། གཟིམ་ཆུང་ཆབ་ཞུགས་དང་ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་ལ་སྤྱན་གཟིགས་རྗེས་རྭ་སྒྲེང་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་ངོས་འཛིན་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མ
	༦༧༽མདོ་སྨད་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་ཐོས་བསམ་གླིང་གི་བླ་གྲྭ་ཐུན་མོང་ལ་བསྟན་པ་སྤྱི་བྱེའི་གནད་དོན་གསལ་བའི་ཆབ་ཤོག་སྩལ། བརྟན་གསོལ་རེ་འབུལ་བཞེས་དང་གདན་ས་ཁག་གི་འགྲིག་ལམ་ལ་ལྷོད་ཡངས་མི་འགྲོ་བར་ལས་སྣེ་རྣམ་པར་རྟིང་སྐུལ། གཞན་སྡེ་ཕས་རྒོལ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་དམག་སྡེའི་དཔུ
	༦༨༽སྤྱིར་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་ཚོགས་ཞི་ཞིང་འཇིགས་བྱེད་གཞི་བསྙེན་ཆེན་མོ་ལེགས་གྲུབ་ཆེད་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཐུགས་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་རྗེས་ལྷ་ལྡན་ནོར་གླིང་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་དུ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་གྲོགས་ཁྱད་པར་བ་དང་བཅས་སྔོན་འགྲོའི་སྦྱོར་བ་བསག་སྦྱོང་དང་དངོས་གཞིའི་བསྙེན་གྲ
	༦༩༽རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་ནོར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ནས་༧རྗེ་འདིའི་མཛད་འཕྲིན་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་གསུངས། འཇིགས་བྱེད་ལྗགས་བསྙེན་བསྐྱངས་པས་བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ལ་བཀྲ་ཤིས་པས་སྤྱི་སྒེར་ནས་ལེགས་འབུལ་བརྟན་གསོལ་བསྟར། དགའ་ལྡན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འགྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་ཡར་ལྡན་དགོས་པའི་ལམ
	༧༠༽ལྕགས་སྤྲེལ་ལོ་སྨོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་ཡར་ལྡན་བསྐྱངས། འབྲས་སྤུངས་པར་ཁང་དུ་པར་ཤིང་གང་བཞུགས་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསར་སྦྱར། ལྷ་ཁང་ཁག་ཉམས་གསོ་བྱེད་མི་ཆེད་གཏོང་། གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀྱིས་༧རྒྱལ་དབང་འདིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་གསུངས།
	༧༡༽སྲིད་ན་སྙན་གྲགས་ཆེ་བ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་ལ་ཞིག་གསོ་དང་མཆོད་བསྙེན་རྒྱས་འབུལ། བལ་ཡུལ་དུ་རྟེན་བཞེངས་གཞན་རེ་ཡང་བཀའ་སྩལ། བོད་དུ་ལྷ་ཁང་རེ་གསར་བཞེངས། ལྷ་ལྡན་ཉེ་སྐོར་རེར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་རྗེས་འཛིན་དང་བུ་སྟོན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་བསྟན་རྒྱུན་ལ་སྨན་རེས་གསན་ཞུས
	༧༢༽ལྕགས་བྱ་ལོ་སྨོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་སོགས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་སྔར་ལྷག་བསྐྱངས། ཞལ་གདམས་ཚིགས་བཅད་ཅིག་གནང་། དགའ་ལྡན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གྲོང་དུ་དཔེ་མཚམས་ལ་ཕེབས་པ་རིམ་གྱིས་དགག་བྱ་ཆེ་ལ་དགོས་པ་ཆུང་བས་ཐབས་ཀྱིས་བཀག བསྟན་སྲིད་སྲུང་དམག་འཕར་འཛུགས་དང་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་རེ
	༧༣༽གངས་ལྗོངས་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་རྒྱས་བཏབ་ར་མོ་ཆེ་གཉིས་ཀྱི་ལྡེབས་རིས་ཁག་གིས་གཙོས་ཕྱི་ནང་རྣམས་ཟད་སྐྱོན་ཆེ་ནའང་ལས་སྣེ་རྣམས་འདི་སྣང་གི་འཁྲི་བའི་རང་ཟོན་གྱི་དབང་དུ་སོང་བ་ལྗགས་བཀོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ་ཉམས་གསོ་གྲུབ་རྗེས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ད
	༧༤༽བརྟན་གསོལ་རེ་འབུལ་བཞེས་དང་། གདན་སའི་མཚན་ཤས་དང་འཆད་ཉན་གོང་འཕེལ་དུ་དགོངས་རབ་འབྱམས་པའི་མིང་བཏགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་༧རྗེ་ཉིད་རྩོད་དཔང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕུགས་འཕེར་གནང་། གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་དང་སེར་ཁྱིམ་གྱི་བསླད་སྐྱོན་ཆེ་བ་དག་གཙང་། ཤིང་བྱའི་ལོ་
	༧༥༽དཔལ་སྣར་ཐང་གི་བཀའ་འགྱུར་གཞིར་བཟུང་པར་འདྲི་བརྐོ་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་བཞུགས་གསོལ་ལྷ་ཁང་ནང་རྟེན་བཅས་གསར་བཞེངས། གསུང་རབ་པར་གསར་སྒྲུབ་པ་དགེ་རྩ་བླ་མེད་དུ་ཆེ་བ་མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས། ལྷ་ས་ཁུལ་བདེ་འཇགས་ཉེན་རྟོག་པ་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་ཁག་གིས་འཕོང་སྐྱེན་རྩལ་སྟ
	༧༦༽ཤིང་གླང་ལོ་སྨོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་བསྐྱངས། འབྲས་བློ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ཉམས་གསོ་གྲུབ་པར་ལྷག་གནས་གནང་བར་གདན་གསོལ་བཞིན་ཕེབས། སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་ཞན་ལ་གཞིགས་གནས་རིམ་སྤར་གཅོག པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་པས་དགོན་གཞིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཆེད་གཏོ
	༧༧༽མེ་སྟག་དང་མེ་ཡོས་ལོ་སྨོན་སྔ་ཕྱི་འཆར་འཕར་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་བསྙེན་རྫོགས་མཐའ་ཀླས་པ་བསྒྲུབས། མདོ་སྨད་སོགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དུ་མར་བཅའ་ཡིག་གནང་། དགའ་ལྡན་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གསེར་གདུང་རིན་པོ་ཆེར་ཕྱི་ཐུམ་གསར་འབུལ་དང་རབ་གནས་བསྐྱངས། སྔ་ཕྱིར་ཚིགས་སྔ་ཕྱིའི་བསླབ་སྡོམ་གྲངས་མང
	༧༨༽ས་འབྲུག་ལོ་སྨོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་ཡར་ལྡན་དུ་བསྐྱངས། མདོ་སྨད་ས་མཚམས་སུ་བོད་རྒྱའི་གཡུལ་འཁྲུག་བཟློག་ཐབས་གནས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་ཉམས་གསོ། རི་རྒྱ་ཀླུང་སྡོམ་གྱི་མི་འཇིགས་སྲོག་གི་སྐྱབས་སྦྱིན། ཡང་སྲིད་ཅིག་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་དགེ་བའི་བསླབ་འདོམས་ཤ་ཚར་སྦྱར་བས་རྗེས་འཛིན། ལོ
	༧༩༽༧རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཞན་ལ་འཆད་སྤེལ་རྒྱུན་སྐྱོང་ངོས་དེ་འབྲེལ་གྱི་ཕན་ངེས་བསླབས་འདོམས་ཤ་ཚར་སྦྱར་བ་དང་། ཚིགས་སྔ་ཕྱིའི་བསླབ་སྡོམ་ཁྲི་སྟོང་འགའ་བསྒྲུབས་ཏེ་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་སླར་བྱོན་པ་ལྟར་རྣ
	༨༠༽མཁས་པའི་བགྱི་བ་རྣམ་གསུམ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་དང་། བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་གཞིར་བཟུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་བཅས་ལ་མངའ་བརྙེས་ཤིང་མངོན་ཤེས་དང་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་ནའང་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་ལེན་པ་འདི་ཡང་རྣམ་ཐར་གྱི་སྤྱི་སྡོམ་ཡིན།
	༨༡༽༧རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་དང་། ༧རྒྱལ་དབང་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཉམས་གསོ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གསར་བཞེངས། བོད་རྒྱ་སོག་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེར་བསྙེན་བཀུར། སྡོམ་གསུམ་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུངས་པ་སོགས་རྒྱ
	༨༢༽ས་མཚམས་ཁག་གི་དམག་བཟློག་སྐུ་རིམ་གཏོས་ཆེ་རིམ་སྒྲུབ་དང་བརྟན་གསོལ་རེ་འབུལ་བཞེས་གྲུབ་པར་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཆུ་སྤྲེལ་ཞལ་གདམས་སྩལ། སླར་ཡང་ཞི་དྲག་གི་མདུན་ན་འདོན་དང་གདན་ས་ཁག རྒྱུད་སྟོད་སྨད་སོགས་ནས་བརྟན་གསོལ་ཕུར་ཚུགས་ཞུས་པར། ཕྱི་རིམ་སྒྲུབ་པ་འདི་
	༨༣༽ཆུ་བྱ་ལོ་སྨོན་གྱི་དགྱེས་མཆོད་སོགས་ལུགས་བཟང་རྣམས་ཡར་ལྡན་དུ་གནང་། དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་གླིང་དུ་ཕྱགས་ཕེབས་ཀྱིས་རབ་གནས་བྱིན་འབེབས་དང་གནས་གཟིགས་མཆོད་བསྙེན་རྒྱས་འབུལ། ལྷ་ལྡན་དུ་འཆར་འཕར་གྱི་གནང་སྒོ་ཁག་རེ་སྐྱོང་མུས་ཚིགས་སྔ་ཕྱིའི་བསྙེན་རྫོགས་ཐ་མ་གྲངས་མང་བསྒྲུབས།
	༨༤༽འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་སྤངས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་རྣམས་དགེ་བའི་ལམ་ལ་འཛུད་ཕྱིར་དེའི་ངང་ཚུལ་སྟོན་དགོས་པ་དང་༧རྒྱལ་མཆོག་འདི་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་ཀྱང་ལུང་གིས་ཟིན། ལར་སེར་སྐྱ་སྤྱི་དང་སྒོས་གཞུང་ཞབས་སྣེ་འཁོད་ཡོངས་ནས་ལོ་བསྟུད་མངོན་ལྐོག་སྤངས་ཏེ་འཇུག་
	༨༥༽སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེར་སྲི་ཞུ་དང་མཆོད་སྤྲིན། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྗེས་འཛིན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ཟམ་མི་ཆད་པ་བསྟར་མུས་སྐུ་གདུང་གི་ཞལ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཁོར་བ་དང་རྭ་སྒྲེང་མཆོག་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། སྲིད་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་གསེར་སྡོང་ངོ་མཚར་ཁྱད་འཕགས་གསར་བཞེངས་ན
	༨༦༽རྣམ་ཐར་འདི་ཇི་ལྟར་བརྩམ་པའི་ཚིག་བཅད་ལྷུག་གིས་མཚམས་སྦྱོར་བཅས་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་རྫོགས་བྱང་གི་རྒྱུར་བསྔོས། གསུང་རབ་ཡོངས་ཀྱི་པར་བྱང་སྨོན་ཚིག་བྱིན་ཅན་གྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱས།
	རྣམ་ཐར་འདི་ཞིབ་བསྡུར་གང་ལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ།
	ཐུགས་རྗེ་ལེགས་གསོལ།


