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པོའ་ིམིང་ཅན་ཞིིགི་གིིས། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་དེགིགི་རྒྱགི་གི་ིཡི་ིགི་ེཞིིགི་སྤེེལ་

ཡིོདེ་པོར་གིོ་ཐོོས་བྱུང་ཡིང་། དེགིགི་ཡིིགི་ལགི་སོན་དེང་མིགི་མཐོོང་མ་བྱུང་། དེ་

སྐབས་ཀྱི་དེགིགི་ཡིིགི་དེེ་ཡིང་དེེང་སང་ནང་ཆོས་ལ་ཞིེ་མེར་ལངས་པོའི་གིསར་བུ་

དེགི་གིསི། ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིབརྡ་དེང་མངི་ཚོིགི་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅགིི་བསྡུ་རུབ་ཀྱསི་དེགིོདེ་ཁ་སློངོ་

བའི་དེགིགི་རྒྱགི་དེེ་དེགི་དེང་འདྲ་མཚུངས་ཤིགི་ཡིོདེ་ཤགི་བྱེས་པོ་ལས་དེོ་སྣང་མ་

བྱུང་མོདེ། དེ་ེརྗེེས་དེགིགི་ཡིིགི་དེ་ེཉིདེ་ཀྱ་ིསྤེར་བཤུས་ཤིགི་ལགི་སོན་བྱུང་ཡིང་རང་

ཉིདེ་རྒྱུགིས་སྤྲོོདེ་ཀྱི་དུས་ཚོིགིས་ཁེལ་བས། ཞིིབ་ཀློོགི་དེང་དེཔྱདེ་པོ་བྱེ་རྒྱུའི་གིོ་

སྐབས་མ་རྙེེདེ་པོས་དེ་ལྟོ་བར་དུ་གྱི་ིནར་ལུས། རྒྱུགིས་སྤྲོདེ་ཟིན་རྗེེས་དེགིགི་ཡིིགི་དེ་ེ

ལ་བལྟོ་ཀློོགི་གིང་འཚོམས་བྱེས་པོས་ཁོང་གི་ིདེགིགི་རྩོམ་དེ་ེན་ིསྔར་གྱི་ིདེགིགི་རྩོམ་དེ་ེ

དེགི་དེང་མ་ིའདྲ་བར། རང་གིིས་ནང་ཆོས་ལ་སྦྱོངས་པོ་གིང་འཚོམས་བྱེས་རྗེེས་ནང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིན་ིཁུངས་མ་ིའཁྱེལོ་བ་དེང་། རྫུན་གྱི་ིཕུང་པོ།ོ མགི་ོསྐརོ་དེང་བསླུ་བྲིིདེ་

ཀྱ་ིའཆལ་གིཏེམ། དྲང་བདེེན་མ་ཡིིན་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས། གིནའ་རབས་ཀྱ་ིཀློདེ་རྙེིང་

དེགི་གི་ིབཤདེ་སྒྲོོས་ཤིགི་ཏུ་མཐོོང་མགི་ོབརྩམས་ཏེ་ེདེགིགི་ཡིིགི་འདེ་ིཉིདེ་ཆེདེ་དུ་བྲིིས་

པོ་གིསལ། 

ལགོི་པོའ་ིལམ་ལ་མུ་མདེེ་ཕྱོརི།། ཞིསེ་པོ་ལྟོར་སྐྱེསེ་བུའ་ིརྣམ་པོར་རྟེགོི་པོའ་ིསྒོ་ོལ་

མཐོའ་དེང་མུ་ཞིགིི་མེདེ་ན། དེེས་བསྐྱེེདེ་པོའ་ིངགི་གི་ིསྦྱོརོ་བ་ལའང་མཐོའ་མདེེ་པོས་དེ་ེ

དེགི་ཐོམས་ཅདེ་དེགིགི་དེགིསོ་པོ་དེང་། དེགིགི་པོའ་ིརྔོ་ོམ་ིཐོགོིས་པོས་དེགིགི་རྩམོ་འདེ་ི

ལའང་དེགིགི་ལན་ཞིགིི་ངསེ་པོར་དེགིསོ་པོའ་ིཁྱེབ་པོ་ན་ིམེདེ་མོདེ། འནོ་ཀྱང་ཁངོ་གིསི་

ལ་ོཤས་རིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགིས་ལ་སྦྱོངས་པོའ་ིའབྲིས་བུར་ཚུལ་བཞིིན་དུ་

མ་བཤདེ་པོར། སྐབས་འགིར་ཐོམས་ཅདེ་དེཀར་འབྱེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གིསུང་རབ་ལ་དྲང་ངསེ་དེང་། དེགིངོས་ལྡམེ་དེགིངོས་ཀྱ་ིདེབྱེ་ེབ་ཙམ་ཡིང་མདེེ་པོར་ཐོ་

ན་ར་ིརབ་གྲུ་བཞི་ིདེང་། གློིང་བཞི་ིགློིང་ཕྲན་སོགིས་བཤདེ་པོ་ཐོམས་ཅདེ་ངེས་དེོན་སྒྲོ་

ཇི་ིབཞིིན་པོ་ཁས་བློངས་ནས་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིསུང་རབ་ལ་སྐྱེོན་འཛུགིས་

བྱེས་པོ་དེང་། ཡིང་སྐབས་སྐབས་སུ་ཐོམས་ཅདེ་ནགི་འབྱེམས་སུ་བཏེང་ནས་དེགི་ེབ་

དེང་། མ་ིདེགི་ེབའ་ིརྣམ་གིཞིགི་སོགིས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆ་ེབའ་ིགིསུང་རབ་ཀྱ་ིཟུར་ར་ེར་ེ

ཡིན་ཆདེ་ནས་རང་ཉདིེ་ལ་ཡིདིེ་བརྟེན་མདེེ་བཞིནི་དུ་རྒལོ་ཅ་ིཐུབ་བྱེས་པོ་དེང་། གིཞིན་

ཡིང་ཐོེགི་ཆེན་གྱི་ིསྐོར་དེང་། སྔགིས་ཐོེགི་པོའ་ིསྐོར་སོགིས་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་མ་

ཡིནི་པོའ་ིསྐུར་འདེབེས་བྱེས་པོ་དེང་། དེ་ེལས་གིཞིན་པོ་གྲུབ་མཐོའ་གིངོ་འགོི་གི་ིབཤདེ་

པོ་ཐོམས་ཅདེ་ཡིར་དེཀྲུགི་མར་དེཀྲུགི་བྱེས་པོ། ཐོེགི་པོ་ཆ་ེཆུང་གི་ིའདེོདེ་ཚུལ་ཕོར་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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སྦྱོར་ཚུར་སྦྱོར་བྱེས་པོ། བར་བར་དུ་སྒྲོ་ོའདེོགིས་པོ་དེང་། སྐུར་བ་འདེབེས་པོ་སོགིས་

ཅ་ིཐོོན་དེང་གིང་རྙེེདེ་བྱེས་ཏེ་ེགློེགིས་བམ་ཞིིགི་ཏུ་བསྡེེབས་ནས་འདུགི མ་ཟདེ་ཁོང་

གིིས་བརྩམས་པོའ་ིདེགིགི་ཡིིགི་དེ་ེཡི་ིརྒྱུའམ་ཀུན་སློོང་དེང་། ང་ོབ།ོ བྱེེདེ་ལས་བཅས་

ལ་བློ་ོརྣལ་དུ་ཕོབ་སྟ་ེབལྟོ་དུས། གིཞུང་ལུགིས་ལ་སྦྱོངས་བརྩནོ་ཟབ་ཅངི་སྐྱེསེ་སྦྱོངས་

ཀྱ་ིཡིོན་ཏེན་རང་རྐྱ་འཕོེར་བ་དེགི་བསྒུལ་བསྐྱེོདེ་ཐུབ་པོའ་ིནུས་པོ་མེདེ་པོ་ན་ིམངོན་

གིསལ་ཡིིན་མོདེ། འོན་ཀྱང་རྩོམ་པོ་པོ་ོརང་ཉིདེ་ཀྱིས་ཀྱང་རིགིས་པོ་འདེ་ིདེགི་ལ་བརྒྱ་

ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་རྒོལ་ལན་སློོགི་ཐུབ་པོ་བྱུང་ཚོ་ེརྩམ་པོ་ཟོས་པོ་དེོན་མེདེ་ཡིིན་ཚུལ་

ཕྱོོགིས་ཀུན་ལ་བསྒྲོགི་ངེས་ཡིིན་པོའ་ིཁ་ཕོ་ོཅ་ིབས་ཆ་ེབ་བསྒྲོགིས་པོ་དེང་། དེགིགི་

ཡིགིི་གི་ིནང་དེནོ་དེགི་ལ་ཡིང་ཐོདེ་ཀར་བམ་ཀློགོི་ཙམ་བྱེས་ན་འདྲ་ཆགིས་ཆགིས་དེང་

འུར་ཚོ་བ་ོཡིང་ཁ་ཤས་འདུགི་པོས། སློོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིིང་གི་ིསློོབ་ཕྲུགི་ནས་དེགི་ེརྒན་

གྱི་ིབར་བོདེ་ཡིིགི་ཡིིགི་ང་ོཆོདེ་ཙམ་དེང་། ནང་ཆོས་ཡིིདེ་ལ་གིཟན་པོ་ཡིན་ཆདེ་ཀྱིས་

དེ་ན་ིནང་ཆསོ་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་ཚོ་སྨྱུགི་གི་ིརགིིས་པོས་བཅམོ་པོ་དེང་། སངས་རྒྱས་པོ་དེགི་

མགི་ོབ་ོདེགྱི་ེམ་ིནུས་པོར་བཟོས་སོང་སྙེམ་པོ་སོགིས་འཁྲུལ་སྣང་ཇི་ིསྙེདེེ་ཅིགི་སྐྱེ་ེགིཞི་ི

བཟོས་པོ་རྣམས་ལ་གིསལ་བཤདེ་དེང་། གིཙོ་བོ་ནི་དེེང་རབས་ལ་ཁ་ཆུ་ཤོར་ཞིིང་

གིནའ་རབས་ལ་དུགི་ཏུ་འདུ་ཤསེ་པོའ་ིསངས་རྒྱས་པོའ་ིཆསོ་གིཞུང་ལ་སྦྱོངས་བརྩནོ་

ཅ་ིབས་ཆུང་ལ། གིཞིན་གྱི་ིཟེར་ཟློོས་འབའ་ཞིིགི་གི་ིརྗེེས་སུ་བསྙེེགིས་པོའ་ིསྐྱེ་ེབ་ོདེགི་

ཉམ་ང་བའ་ིགིཡིང་དུ་ཁྲོིདེ་པོ་ལས་བཟློོགི་ཐོབས་སྙེིང་ལ་བཅངས་ཏེེ། ཁོང་གི་ིདེགིགི་

རྩོམ་འདེི་ཡིི་ཟེར་ཉེས་དེང་བཤདེ་ཉེས། གིོ་ལོགི་དེང་འགྲོེལ་ལོགི་དེགི་ལ་གིསལ་

བཤདེ་དེང་སུན་འབྱེནི་བྱེ་རྒྱུ་ཡིནི། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདེ་ིནས་ངསེ་དེགིསོ་རྒྱུ་ཞིགིི་ན།ི མ་ིརགིིས་ཀྱ་ིལར་ཞིནེ་སྙེངི་ཁངོ་ནས་འཕྱུར་བ་

དེང་། རྙེིང་ཞིེན་གྱི་ིབགི་ཆགིས་དུགི་ལྟོར་བོར་བ། མ་ིརིགིས་ཀྱ་ིསྐདེ་ཡིིགི་དེང་རིགི་

གིཞུང་ལ་གིཅེས་པོ། ཕོ་ས་ཕོ་ཡུལ་རྗེེས་ལུས་ནས་ཡིར་རྒྱས་ཀྱ་ིཕྱོོགིས་ལ་ར་ེསྨོོན་

ཅན། ལེགིས་བཅོས་དེང་གིསར་གིཏེོདེ་ལ་དུང་བ། སྙེིགིས་འདེོར་དེང་བཅུདེ་ལེན་ལ་

ཞིེན་པོ། དེེང་རབས་ཀྱ་ིཤེས་རིགི་ནང་འདྲེན་ལ་བརྩོན་པོ། སྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ིདེཔོལ་ཡིོན་

འཛུགིས་སྐྲུན་ལ་མསོ་པོ། མ་ིརིགིས་འདེིའ་ིསྐྱེདིེ་སྡུགི་ཕྲགི་གིསི་ཁུར་ཞིངི་དེཔུང་གིསི་

འདེགེིས་པོའ་ིའདུ་ཤསེ་ཅན་གྱི་ིསྤུན་ཟློ་དེགི་ལ། དུས་ནམ་ཡིང་ཡིིདེ་ནས་མགུ་ལ་ངགི་

གིིས་བསྟོདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་ན་ིསྨོོས་གི་ལ་དེགིོས། དེ་ེལྟོ་ནའང་། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིགིནའ་

གིཏེམ་ལ། ཞི་ེསྡེང་དེགྲོ་ལ་ལངས་ནས། མགི་ོལྕེགི་རྟེ་ལ་བྱེས། ཟེར་བ་ལྟོར་འུ་ཅགི་

གིངས་ཅན་པོ་མ་ིའདེོདེ་སྣ་དེགུའ་ིའབྱུང་རྩ་ང་ོམ་དེ་ེངོས་མ་ཟིན་པོར། རྒུདེ་པོ་ཐོམས་

ཅདེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགིས་ཀྱ་ིམགི་ོལ་གིཡིོགིས་རྐྱང་བྱེེདེ་པོ་འདེ་ིམཐོའ་གིཅིགི་ཏུ་

རྦདེ་དེེ་ལྷུངས་ནས་འདུགི་པོར་མ་ཟདེ། གྲོོང་ཁྱེེར་ན་རྒྱུ་བའི་དེེང་རབས་བོདེ་ཀྱི་ན་

གིཞིོན་སྐོར་ཞིིགི་གིིས་རྒྱུ་མཚོན་ཡིོདེ་མེདེ་ལ་མ་བལྟོོས་པོར། ཕོ་མེས་ཀྱ་ིརིགི་གིཞུང་

ལ་རིགི་གིནས་གིསར་བརྗེ་ེཆེན་མ་ོདེང་ཆ་འདྲ་བའ་ིང་ོརྒོལ་དེང་། ཁ་གིཡིང་འབོདེ་

བཞིིན་འདུགི་པོ་དེཔོེར་ན། ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༡༡ ཟློ་ ༡༠ ཚོེས་༡༤ ཉིན་གིསར་འགྱུར་འདེ་ི

ལྟོར། 

གིསར་འགིོདེ་པོ། གིངས།

ནུབ་བྱེང་མ་ིརིགིས་སློོབ་ཆེན་ཏུ་སློོབ་གློིང་དེ་ེགིའ་ིརྩོམ་རིགི་ཚོོགིས་ཆུང་གིིས་

༼བསམ་བློོའ་ིརྒྱང་འབོདེ་༽ཅེས་པོའ་ིརང་མོས་བགྲོ་ོགློེང་གི་ིཚོོགིས་འདུ་ཆེན་པོ་ོབསྡུས། 
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ཚོོགིས་ཐོོགི་ཏུ་སློོབ་མ་བརྒྱ་ལྷགི་འདུས་ཏེེ། ལྟོ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོོགིས་བཏེོན་བྱུང་། 

ཐོགོི་མར་སྙེན་ངགི་མ་ེལངོ་མས་བདོེ་ཀྱ་ིརགིི་གིནས་སམ་རྩམོ་རགིི་གི་ིའཕོལེ་རྒྱས་ལ་

བཀགི་འགིོགི་བྱེས་ཡིོདེ་པོས། དེེ་ནི་དེགིོས་མཁ་ོམེདེ་པོའི་མེ་ལོང་ཆགི་པོ་ོཞིིགི་སྟེ། 

དེེའི་ནང་དུ་འཇིིགི་རྟེེན་ཁྱེིམ་པོའི་ངོ་གིདེོང་ཤར་ཐོབས་མེདེ་པོར་སེར་མོ་བ་ཁོ་ནས་

ལགི་ཏུ་ཐོགོིས་པོ་ཞིིགི་རེདེ་ཅསེ་སྨྲས།

བར་སྐབས་ཤིགི་ལ་གློེང་ཕྱོོགིས་འདེོདེ་པོ་དེང་རང་དེབང་དེང་ཁྲོིམས་ལུགིས་

སོགིས་ཀྱ་ིསྟེང་དུ་འཁོར། ནེས་ཚོ་ེཡིིས་དེཀོན་མཆོགི་ཤ་ིསོང་(上帝死了)ཟེར་བ་ཇི་ི

བཞིནི། མ་ིཁས་ཀྱསི་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པོ་ཤ་ིསངོ་ཞིསེ་འུར་ཆནེ་པོ་ོབརྒྱབ།

ཚོོགིས་ཞུགིས་པོ་ལ་ལས་རང་དེབང་ན་ིའགྲོམ་ངོགིས་མེདེ་པོའ་ིགིཙང་བ་ོཞིིགི་

ཏུ་འདེདོེ་དེ།ེ བར་སྣང་ས་གིཞི་ིཀུན་ལ་འཕྱོ་ོརུ་འཇུགི་དེགིསོ་པོར་བཤདེ། འདེོདེ་པོ་ན་ི

བསྐལ་བའ་ིཕུགི་པོ་ལས་ཀྱང་གིཏེིང་རིང་བ་ཞིིགི་ཏུ་འདེོདེ་མཁན་དེགི་གིིས། ང་ཚོོས་

ཅ་ིཕྱོིར་རང་རྒྱུདེ་དུ་གིདེོདེ་ནས་བཞུགིས་པོའ་ིའདེོདེ་པོའ་ིཁྱེེའུ་དེ་ེབགི་ཆགིས་ཀྱ་ིཟེབ་

དྲ་ལས་ཐོར་དུ་འཇུགི་མ་ཆོགི་པོ་རེདེ་ཅེས་ན་ཟུགི་གི་ིཁ་ཤ་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འདེར་མཁན་

ཇི་ེམང་ནས་ཇི་ེམང་དུ་གྱུར།

དེ་ལོ་གིསར་དུ་འབྱེོར་བའི་གིཞིོན་ནུ་ཆུང་ཆུང་ཞིིགི་ཚོོགིས་དེབུས་ནས་ཡིར་

ལངས་སྟ་ེཁུ་ཚུར་གིནམ་ལ་བསྒྲོེངས་ནས་ང་རང་དེམྱོལ་ཟངས་ལ་མ་ིསྐྲགི་ཅེས་པོའ་ི

སྐདེ་སྒྲོ་སྦོོམ་པོོ་ཞིིགི་གིིས་ལང་ཚོོའི་བསྒྲོགིས་གིཏེམ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་སྤེེལ་རྗེེས། ཐོེངས་

འདེིའ་ིབགྲོ་ོགློེང་གི་ིརྣམ་པོ་འཐུས་སྒོ་ོཚོང་བའ་ིངང་ནས་མཇུགིས་རྫོགིས་པོར་བྱེས།༽

༼ཡིགིི་ནརོ་སོགིས་རང་སོར་བཞིགི༽ 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིསར་འགྱུར་འདེ་ིའདྲ་བ་མཐོངོ་དུས་དེམ་བཅའ་བརྟེན་དུ་སངོ་ཞིངི་། དེངེ་རབས་

བོདེ་ཀྱི་ན་གིཞིོན་རྣམས་འདེི་མུས་སུ་ཕྱོོགིས་གིཅིགི་མ་གིཏེོགིས་མ་མཐོོང་ནས་

གིཡིམ་རྒྱུགི་ཏུ་འགྲོ་ོབར་ཤིན་ཏུ་ཕོངས་ཤིང་། རང་གི་ིདེགིགི་ལན་འདེ་ིཉིདེ་དུས་སུ་

སྨོིན་པོར་ངོས་འཛེིན་གྱིིས་འཕྲལ་མར་འཕྲ་ོབསྐྱེང་དེགིོས་པོའི་བསྐུལ་མ་བྱུང་། ཚོ་

སྨྱུགི་སོགིས་ཀྱིས་གིནའ་བོའ་ིདུས་ནས་ཉམས་སུ་བློངས་པོའ་ིནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

ལ་ང་ོརྒོལ་གྱིེན་ལངས་བྱེས་པོ་དེང་། མ་ིརབས་གིོང་མ་རྣམས་ལོགི་ལམ་དུ་ཁྲོིདེ་པོའ་ི

གིཏེ་ེབ་ོཞིིགི་ཏུ་ངོས་འཛེིན་གྱིིས། དེགིགི་རྩོམ་བྲིིས་ཏེ་ེའུར་བརྒྱབ་པོའ་ིའབྲིས་བུ་ན་ི

འདེ་ིདེགི་རེདེ་ལ་ངས་ཀྱང་དེེའ་ིལན་དུ་ཅ་ིལྕེོགིས་འབྲི་ིབའ་ིརྒྱུ་རྐྱེན་ཡིང་འདེ་ིདེགི་ཡིིན། 

གིཞིན་ཡིང་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲགི་ལས་བརྒལ་བར་དེཔོལ་ནཱལེཎྜ་ཡིི་ཆོས་བརྒྱུདེ་མདེོ་

སྔགིས་ཟུང་འབྲིེལ་གྱི་ིབསྟན་པོ་འདེ་ིལ་སྦྱོངས་པོ་ཅུང་ཙམ་བྱེས་པོའ་ིའོས་འགིན་ཕྲགི་

པོར་བློངས་པོའ་ིཁུལ་ཡིནི་ལ། རྣམ་དེཔྱོདེ་དེང་ལྷགི་བསམ་གྱི་ིདེབུ་འཕོང་དེགུང་ལས་

མཐོ་ོབའ་ིདྲན་དེབང་དེགི་གིིས་ཀྱང་འདེ་ིདེང་འདེ་ིའདྲའ་ིརིགིས་ལ་དེཔྱདེ་པོ་དེང་རྒོལ་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ། བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ེརེས་ཀྱ་ིལམ་དུ་འགྲུལ་བཞུདེ་ར་ེམཛེདེ་ཐུབ་ཚོ་ེ

རང་གིཞིན་གིཉསི་ཆ་ལ་ཤསེ་རབ་ཀྱ་ིམིགི་འབྲིས་གིསར་པོ་ར་ེཐོབོ་པོར་སམེས་ས།ོ །

སྤྱོིར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོས་ལུགིས་འདེ་ིགི་ོལ་འདེ་ིཡི་ིསྟེང་ལ་མགི་ོའབུས་ནས་

དེ་ལྟོ་བར་དུ་མ་ིལ་ོཉིས་སྟོང་ལྷགི་གི་ིརིང་ལ་རིགིས་པོས་བརྒལ་བ་དེང་། དེཔུང་གིིས་

མནན་པོ་སོགིས་དེཀའ་ངལ་བར་ཆདེ་ཁྲོ་ིམ་འབུམ་བརྒྱུདེ་ནས་འོང་བའ་ིའཛེམ་གློིང་

སྟེང་གི་ིརིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་རྒྱ་ཆ་ེཤོས་དེང་གིཏེིང་ཟབ་ཤོས་ཤིགི་ཡིིན་པོས། ལ་ོ

རབས་ནས་ལོ་རབས་བརྒྱུདེ་རིགིས་པོས་དེཔྱོདེ་པོ་དེང་། བརྩོན་པོས་འཛེིན་པོ་
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སོགིས་དེཀའ་སྡུགི་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་མ་བྱེས་ན་ནང་ཆོས་ཀྱ་ིསྙེིང་པོ་ོལོན་པོ་ཧ་ཅང་ཁགི་པོ་ོ

ཡིིན། ནང་ཆོས་ལ་དེགིགི་པོ་བྱེེདེ་པོ་ལའང་ལ་ོཟློ་ཁ་ཤས་ཤིགི་ལ་སྦྱོངས་པོ་འོལ་སྤྱོ་ི

ཙམ་དེང་། ཤགོི་ལྷ་ེཁ་ཤས་ཤགིི་གི་ིནང་དུ་ལྟོར་སྣང་གི་ིརགིིས་པོ་འགིའ་ཞིགིི་འཕོངས་

པོ་ཙམ་གྱིསི་ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིནང་ཁྲོལོ་ཕྱོ་ིརུ་དེནོ་མ་ིཐུབ་ལ། ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་གིཙབ་

གིཤགིས་ཀྱང་དེ་ེབས་གིཏེོང་མ་ིཐུབ། སངས་རྒྱས་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིརྒྱ་གིར་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སཱི་ིནས་རྩ་བ་ཚུགིས་པོ་ནས་བཟུང་། འཇིགིི་རྟེེན་འདེིའ་ིཐོོགི་ཏུ་མཆེདེ་ཚུལ་ཡིང་ཆོས་

ལུགིས་ཆ་ེཁགི་གིཞིན་པོ་དེང་མ་ིའདྲ་བར་དེམགི་གི་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་དེང་། ཁྲོགི་གི་ིསྔོན་

འགྲོ་ོམ་དེགིོས་པོར་ལྷུང་བཟེདེ་དེང་། འཁར་གིསིལ་ཐོོགིས་པོའ་ིདེགི་ེསློོང་རྐང་རྗེེན་མ་

སྐོར་ཞིིགི་གིིས་ས་ཡི་ིགི་ོལ་འདེིར་མེར་གྱིིས་བརྡལ་འགྲོ་ོབ་འདེིའང་། ཆོས་ཚུལ་འདེ་ི

ཉིདེ་ལ་དེམིགིས་བསལ་གྱིིས་ཤེས་ལྡན་པོའ་ིའགྲོ་ོབ་ཡིོངས་ཀྱ་ིསེམས་ཁམས་བཀུགི་

འགྲོ་ོབའ་ིནུས་པོ་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོ་མ་ཡིནི་ནམ། དེ་ལྟོའ་ིདུས་སུའང་སམེས་ལྡན་གྱི་ིསྐྱེ་ེའགྲོ་ོ

ཇི་ིསྙེདེེ་ཅགིི་ལ་མཁ་ོཞིངི་ཕོན་པོས། གི་ོལའ་ིཁྱེནོ་འདེརི་གིཟུར་གིནས་ཀྱ་ིམ་ིབ་ོཆ་ེདེགི་

གིིས་ར་ེབ་དེང་ཡིིདེ་ཆེས་ཡིར་ཟློ་ལྟོར་འཕོེལ་བཞིིན་པོ་འདེ་ིལྟོར་ལགིས། ལྷགི་པོར་

ཚོན་རྩལ་རིགི་པོའ་ིམཁས་དེབང་རྣམ་དེཔྱོདེ་ལྡན་ཞིིང་གིཟུ་བོར་གིནས་པོ་དེགི་གིིས། 

ནང་པོའ་ིགིཞུང་གི་ིདེཀའ་གིནས་དེགི་ལ་གིདེེང་འཇིོགི་ཇི་ེཆེར་འགྲོ་ོབཞིིན་པོ་འདེིས་

ཀྱང་། གིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིབྱེ་རོགི་ས་ོརྟེོགི་གི་ིབསྟན་བཅོས་ལྟོ་བུ་དེཔྱདེ་རིན་མེདེ་པོ་

ཞིགིི་མ་ཡིནི་པོར་ཤེས་ནུས། 

སྤྱོིར་ཆོས་ལུགིས་དེང་ཁྱེདེ་པོར་ནང་པོའ་ིཆོས་ལུགིས་འདེ་ིཉིདེ་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ཡིར་

རྒྱས་ཀྱི་བཀགི་རྡོ་ཡིིན་པོར་ངོས་བཟུང་བ་དེེ་དེངོས་དེོན་དེང་མཐུན་པོ་ཞིིགི་མིན། 



 10  

ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེཔོརེ་ན་གི་ོལ་འདེ་ིཡི་ིསྟངེ་གི་ིརྒྱལ་ཁབ་དེགི་ལས་ཡིར་རྒྱས་ཆ་ེཤསོ་དེང་། སྟབོས་ཆ་ེ

ཤོས་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་ཡིིན་པོར་རྩོདེ་མེདེ་ཡིོངས་གྲོགིས་ཡིིན་མོདེ་། འོན་ཀྱང་ཆོས་

ལུགིས་ཀྱ་ིབགི་ཆགིས་དེང་དེདེ་མོས་ཅ་ིབས་ཆ་ེབ་ཡིོདེ་པོ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིབྱེེདེ་སྒོ་ོཆ་ེ

ཤསོ་དེང་། གིནདེ་འགིགི་ཚོ་ཤསོ་སྲིདིེ་འཛེནི་ཁྲོ་ིའདེནོ་གྱི་ིདེམ་འཇིགོི་ལ་དེཀནོ་མཆགོི་

དེཔོང་དུ་བཙུགིས་པོས་མཚོོན་ནུས་ལ། ཐོ་ན་ཨ་རིའ་ིདེངུལ་ལོའ་ིངོས་ལ་ཡིང་ཆོས་

ལུགིས་དེང་འདྲསེ་པོའ་ིཚོིགི་བྲིསི་ནས་ཡིདོེ་ཀྱང་། དེ་ཆར་འཛེམ་གློངི་སྣ་ེཁྲོིདེ་ཀྱ་ིནུས་

པོ་ཅན་གིཅིགི་པུ་ན་ིཁ་ོརང་ཡིིན་པོ་ལས་རྗེེས་ལུས་ཐོེབས་ནས་བསྡེདེ་མེདེ་པོ་མིགི་

མཐོོང་ལགི་ཟིན་ཡིིན། དེ་ེབཞིིན་དུ་ནང་ཆོས་ཀྱིས་རྗེེས་ལུས་ནས་ཡིང་ལུས་ལ་ཁྲོིདེ་

བཞིིན་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་ཀྱང་། དེ་ཆར་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤའ་ིཡིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དེགི་ལས་ཆེས་

སྔོན་ཐོོན་དེང་ཡིར་རྒྱས་ཆ་ེབའ་ིའཇིར་པོན་དེང་། ཐོའ་ེཝན། ཀ་ོར་ིཡི་སོགིས་ཤར་

ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེཞིིགི་གི་ིམ་ིརྣམས་ནང་ཆོས་ལ་དེདེ་མོས་ང་ཚོ་ོབོདེ་པོ་

ལས་མ་ཆ་ེན་ཡིང་མ་ིཆུང་བ་མངོན་གིསལ་ཡིིན། འདེ་ིདེང་འདེ་ིའདྲ་བར་མིགི་གིིས་ལྟོ་

གིནི་སམེས་ཀྱསི་དེཔྱདེ་ན། ནང་ཆསོ་རང་ངསོ་ནས་སྤྱོ་ིཚོོགིས་མུན་ནགི་དུ་ཁྲོིདེ་ཅངི་

དེོང་དུ་གིཡུགིས་པོའ་ིབྱེེདེ་ལས་མེདེ་པོར་ཟུར་བལྟོས་ལེབ་མཐོོང་རེདེ་མ་ིའདུགི་གིམ། 

དེེས་ན་རང་ཅགི་ཁ་བ་ཅན་པོ་དེེང་རབས་ཤེས་ལྡན་པོ་སྟོང་གི་ིགྲོལ་མཐོའ་དེང་། ཕྱུགི་

བདེགི་འབུམ་གྱིི་རྗེེས་སུ་ལུས་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་ཆེ་དྲགིས་པོ། ནང་

ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་དྲགིས་པོ། བདེགི་མེདེ་ལ་བློོ་ཁ་ཕྱོོགིས་དྲགིས་པོ། ངེས་

འབྱུང་གིསི་རྒྱུདེ་བརླན་དྲགིས་པོས་མནི་ལ། ལྷགི་པོར་དུ་ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིང་ོབོའ་ིཆ་ནས་

མི་རིགིས་རྗེེས་ལུས་དེང་ལོགི་ལམ་དུ་འཁྲོིདེ་བྱེེདེ་ཉགི་གིཅིགི་ཏུ་ངོས་འཛེིན་བྱེེདེ་
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བཞིིན་འདུགི་པོ་ན་ིའུ་ཅགི་གིིས་མ་འཇིོན་པོ་དེང་། མ་འགྲོིགིས་པོ་ཡིོདེ་རྒུ། ནང་ཆོས་

ཀྱ་ིམགི་ོལ་སྒྲོ་ོའདེོགིས་དེང་སྐུར་འདེེབས་ཀྱ་ིཞྭ་མ་ོགིཡིོགིས་རྐྱང་བྱེས་པོ་ལས་དེངོས་

དེོན་མིན། འོན་ཀྱང་འུ་ཅགི་གི་ིཕོ་མེས་ནས་བཟུང་དེ་ལྟོ་བར་དུ་ནང་ཆོས་བེདེ་སྤྱོོདེ་

ལོགི་པོར་བྱེས་པོའ་ིནགི་ཉེས་ན་ིམ་ིརབས་ནས་མ་ིརབས་རྒྱུདེ་བསགིས་ཡིོདེ་ལ། དེ་ེ

ན་ིནང་པོའ་ིདེར་ཆ་འཕྱོར་ནས་ནང་ཆསོ་གིཏེརོ་བརླགིས་བྱེས་པོའ་ིམངནོ་སྟངས་ཤགིི་

ལས་ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིམགི་ོལ་གིཡིགོིས་རྒྱུ་མེདེ་པོར་ཤསེ་དེགིསོ། 

འདེ་ིལས་ཅུང་ཟདེ་ངེས་དེགིོས་པོ་ན།ི ནང་ཆོས་ཀྱ་ིབྱེེདེ་ལས་དེང་། དེགིོས་མཁ་ོ

གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེངོས་ཟིན་རྒྱུ་གིལ་ཆེན་པོ་ོརེདེ། ཁགི་ཅིགི་གིིས་ནང་ཆོས་ཀྱིས་ཚོ་ེའདེ་ི

དེང་ཕྱོ་ིམའ་ིདེགིོས་མཁ་ོཡིོངས་རྫོགིས་བསྐང་ཐུབ་པོ་དེང་། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

ལས་མ་གིསུངས་པོ་དེང་། མ་བསྟན་པོ་གིང་ཡིང་མེདེ་ཅིང་། དེ་ེབཞིིན་དུ་ནང་པོས་མ་

ཤེས་པོ་དེང་། མ་ིའཇིོན་པོ་ཅ་ིཡིང་མེདེ་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་འཐུགི་པོ་ོཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་འདྲ། 

དེཔོེར་ན། གིསེར་རྟེའི་མཁན་པོོ་ཚུལ་ཁྲོིམས་བློོ་གྲོོས་སོགིས་དེེང་རབས་བོདེ་ཀྱི་

མཁས་པོ་མང་པོ་ོཞིིགི་གིིས་དེངོས་ཁམས་ཚོན་རིགི་དེང་། སེམས་ཁམས་ཚོན་རིགི་

སོགིས་རིགི་གིསར་གྱི་ིབཤདེ་པོ་མང་པོ་ོཞིིགི་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་གིང་ཞིིགི་དེང་

སྔ་ནས་འགྲོིགིས་བསྡེདེ་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ཐོོགི་མ་ཉིདེ་ནས་འབྱེར་བསྡེདེ་ཡིོདེ་ཚུལ་

སོགིས་ཚོན་རིགི་པོས་གིང་བཤདེ་ཐོམས་ཅདེ་ནང་པོའི་གིཞུང་ལུགིས་དེང་། གྲུབ་

མཐོའ་གིང་ཞིིགི་ལ་ཨུ་ཚུགིས་ཀྱིས་སྦྱོར་ཅ་ིཐུབ་བྱེེདེ་པོ་འདེ་ིདེགི་ཀྱང་། ནང་ཆོས་ལ་

ཞིེན་པོ་དེཀར་པོོའ་ིགིསུང་ཚོིགི་དེང་གིཟིགིས་ཚུལ་ལྷདེ་མེདེ་ཅིགི་ཡིིན་སྲིིདེ་ཀྱང་། 

དུས་ནམ་ཡིང་བདེེན་པོ་དེང་དེངོས་ཡིོདེ་ལ་གིཙིགིས་སུ་བྱེེདེ་དེགིོས་རྒྱུ་ནི་ཆོས་ལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེགིའ་མི་དེགིའ་དེང་། ཡིིདེ་ཆེས་མི་ཆེས་ཀྱི་དེབྱེེ་སྒོོ་མེདེ་པོར་མི་ཡིི་རིགིས་ཀྱིས་

འདེོར་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིདེམ་ཚོིགི་ཡིིན་པོས་དེངོས་ཡིོདེ་དེང་བདེེན་པོ་ལ་བསྙེོན་མ་ིརུང་

ཞིིང་། འདེ་ིདེགི་ཀྱང་ནང་པོའ་ིཆོས་ཀྱ་ིང་ོབ་ོདེང་། བྱེེདེ་ལས་གིང་ཡིིན་གྱི་ིསྐོར་ལ་རྣམ་

དེཔྱོདེ་རྣལ་དུ་མ་ཕོབ་པོའ་ིསྐྱེོན་ཞིིགི་ང་ོགིདེོང་ནས་མཐོོང་ཡིོང་གི་ིའདུགི་སྟ།ེ དེཔོེར་ན་

ཁྲོབ་ལ་ཁྲོབ་དེང་། མདུང་ལ་མདུང་གི་ིབྱེེདེ་ལས་ཡིོདེ་པོས་ཁྲོབ་ཀྱིས་མདུང་གི་ིགི་ོམ་ི

ཆོདེ་པོ་དེང་། མདུང་གིིས་ཁྲོབ་ཀྱ་ིགི་ོམ་ིཆོདེ་པོ་ལྟོར་ཡིིན། ཕྱོོགིས་གིཞིན་ཞིིགི་ནས་

བསམ་ན་རང་གི་ིཡིབ་མེས་ཀྱ་ིརིགི་གིཞུང་ལ་རིགིས་པོའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་པོའ་ིཡིིདེ་

ཆེས་བརྟེན་པོོ་ཞིིགི་མ་རྙེེདེ་པོའི་དེབང་གིིས་རིགི་གིསར་གྱིི་ལྟོ་ཚུལ་གིང་ཞིིགི་གིིས་

ཆོས་ཀྱ་ིསྒྲོོམ་གིཞིིའ་ིངོས་གིཅིགི་ལ་གིནོདེ་འོང་སྙེམ་པོའ་ིདེོགིས་པོ་དེང་འཇིིགིས་སྣང་

ཞིགིི་ཞི་ེཕུགིས་སུ་ཡིོདེ་པོ་མནི་ནམ་སྙེམ། 

སྤྱོ་ིཚོགོིས་ཀྱ་ིཕྱོ་ིཡི་ིཁརོ་ཡུགི་འཛུགིས་སྐྲུན་དེང་། དེམགི་གི་ིའཐོབ་ཇུས། དེཔོལ་

འབྱེོར་གྱི་ིཁྲོོམ་ར་ཡིར་རྒྱས་སོགིས་ཀྱ་ིཐོབས་ལམ་དེང་། དེེང་རབས་ཀྱ་ིལགི་རྩལ་

རྣམས་ན་ིནང་པོའ་ིགིསུང་རབ་རྣམས་སུ་གིསལ་ཁ་དེོདེ་པོོར་གིསུངས་མེདེ་ན་ཡིང་

མཚོང་དུ་མ་ིཆ་ེསྟེ། འཁོར་བའ་ིཕུན་ཚོོགིས་སྒྲུབ་པོ་དེང་། སྒོ་ོལྔའ་ིདེབང་ཤེས་ཙམ་

ཚོིམ་བྱེེདེ་ཀྱི་འདེོདེ་ཡིོན་སྒྲུབ་པོ་ལ་ནང་ཆོས་ལ་རྩ་བ་ནས་ལྟོོས་མི་དེགིོས་པོ་རེདེ། 

འནོ་ཀྱང་འགྲོ་ོབ་མའི་ིརགིིས་འདེ་ིསྒོ་ོལྔའ་ིའདེདོེ་ཡིནོ་ཙམ་མནི་པོའ་ིགིཉུགི་མའ་ིསམེས་

ཀྱ་ིཕུགིས་ན་ཡིོདེ་པོའ་ིཞི་ིབདེ་ེདེང་རང་དེབང་སོགིས་ན་ིམ་ིཚོེའ་ིདེོན་དེམ་གྱི་ིབདེ་ེསྐྱེིདེ་

ཡིིན་པོས། དེ་ེདེགི་གི་ིལྡོགི་ཟློར་གྱུར་པོ་ནང་གི་ིཡིདིེ་ཤེས་ལ་བརྟེེན་པོའ་ིདེཀའ་ཁགི་དེ་ེ

དེགི་སེལ་བར་བྱེེདེ་པོའི་ཐོབས་ཤེས་རྣམས་ནང་པོའི་ཆོས་ལ་ངེས་པོར་དུ་བརྟེེན་
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དེགིསོ་པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

དེ་དུང་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཚུལ་བཞིིན་དུ་ཉམས་སུ་བློངས་ན་དེཔོལ་འབྱེོར་

འཕོེལ་རྒྱས་དེང་། སྔོན་ཐོོན་གྱི་ིདེཔོལ་ཡིོན་ལ་ཅ་ིཡིང་མ་ིགིནོདེ་པོ་མ་ཟདེ། སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་འདེོདེ་པོ་བསོདེ་སྙེོམས་ཀྱ་ིམཐོའ་དེང་། ངལ་ཞིིང་དུབ་པོའ་ིམཐོའ་གིཉིས་

སྤེོང་དེགིོས་པོར་གིསུངས་པོ་བཞིིན་དུ་བགི་མེདེ་རྒྱས་སྤྲོོས་དེང་། དེོན་མེདེ་ཆུདེ་ཟོས་

ཀྱ་ིརིགིས་ཀྱ་ིདེཀའ་ངལ་སྣ་ཚོོགིས་ཤིགི་མ་ིའབྱུང་བའ་ིསྔོན་འགིོགི་ཐུབ་པོ་ཡིིན། དེེང་

སང་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ིནང་དུ་དེཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤིགི་ན།ི བགི་མེདེ་རྒྱས་སྤྲོོས་ཚོོདེ་མེདེ་

བྱེེདེ་པོའ་ིདེབང་གིིས་གིཞུང་དེངུལ་ལྐོོགི་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱ་ིརིགིས་དེང་། དེ་ེབཞིིན་དུ་

སྒོེར་པོ་ཕོན་ཚུན་གྱིི་བར་དུ་རྐུ་འཕྲོགི་བཅོམ་གིསུམ་དེང་། གིཡིོ་སྒྱུ་ཁྲོམ་གིསུམ་

སོགིས་ཚོོདེ་མེདེ་བྱེེདེ་བཞིིན་པོའ་ིརིགིས་འདེ་ིདེགི་ཡིིན། ཆོས་ལུགིས་ཁས་ལེན་མིན་

ལ་མ་ལྟོོས་པོར་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ནས་གིསུངས་པོའ་ིདྲང་བདེེན་དེང་། འཚོ་ེབ་སྤེངས་

པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་གིཞིིར་བཞིགི་ཐོོགི་ང་ོཚོ་ཁྲོེལ་ཡིོདེ་ཀྱིས་ང་ོལྐོོགི་མེདེ་པོར་བྱེ་བ་བསྒྲུབ་ན་

དེེང་རབས་ཕྱོོགིས་སུ་བསྐྱེོདེ་པོ་ལ་བསྐུལ་འདེེདེ་ཤུགིས་ཆེན་པོ་ོབྱེེདེ་ཐུབ་ངེས་ཡིིན། 

ལྷགི་དེནོ་དུ་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིཕོར་ཕྱོནི་དྲུགི་གི་ིཉམས་ལནེ་འདེ་ིདེགི་དེ་

ལྟོའ་ིསྤྱོ་ིཚོོགིས་འདེ་ིདེགི་ལ་དེགིོས་མཁ་ོཧ་ཅང་ཆེ། དེཔོེར་ན་སྦྱོིན་པོའ་ིཕོར་ཕྱོིན་གྱི་ི

ཉམས་ལནེ་ལྟོ་བུར་མཚོནོ་ན། དེངེ་དུས་ཨ་སྒོརོ་ཐོརེ་འབུམ་ཅན་གྱི་ིའབྱེརོ་ལྡན་རྣམས་

ཀྱིས་ཨ་ཧྥེེ་རི་ཁ་སོགིས་སུ་ཉིན་གྲོངས་བདུན་ཙམ་གྱིི་ཡུན་དུ་ཟས་ཐུན་གིཅིགི་མ་

གིཏེོགིས་ཟ་རྒྱུ་མེདེ་པོའ་ིཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་རྒན་གིོགི་དེང་། བྱེིས་པོ་རྣམས་མུ་གིེས་

འཆ་ིའགྲོ་ོབ་འདེ་ིདེགི་ལ་ཟས་གིོས་ཀྱ་ིསྦྱོིན་པོ་ཞིིགི་གིཏེོང་ཐུབ་ན། དེེས་དེབུལ་ཕྱུགི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བར་གྱི་ིདེཀའ་རྙེོགི་འཇིོམས་ཤིང་། འཇིིགི་རྟེེན་ཞི་ིབདེ་ེཆེན་པོོའ་ིརྨང་གིཞི་ིཡིང་འདེིང་

ངེས་ཅན་ཡིིན། དེེས་མཚོོན་ནས་ཕོར་ཕྱོིན་དྲུགི་ཀའ་ིཉམས་ལེན་རྣམས་དེ་ལྟོའ་ིནདེ་

མུགི་འཁྲུགི་རྩོདེ་ཀྱ་ིདུས་ངན་འདེ་ིའདྲ་བ་ལ་ཧ་ཅང་མཛེའ་ཞིིང་དུས་སུ་རན་པོ་ཡིིན། 

མདེོར་ན་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིན་ིདེཔོལ་འབྱེོར་རིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཤིགི་

མིན་ནའང་། གིཞུང་འདེ་ིཡིིས་བཤདེ་པོ་རྣམས་ཉམས་ལེན་ཅ་ིནུས་ར་ེབྱེེདེ་ཐུབ་ན་

དེཔོལ་འབྱེརོ་རིགི་པོ་སོགིས་ཀྱ་ིགྲོོགིས་སུ་འགྲོ་ོབ་ལ་ཐོ་ེམ་ིཚོམོ།

འ་ོན་ནང་ཆསོ་འདེ་ིཅའི་ིཕྱོརི་དེང་། དེགིསོ་པོ་གིང་གིསི་ང་ཚོ་ོབདོེ་པོ་ཚོང་ལ་མཁ་ོ

བ་རདེེ་ཅ་ེན། འདེ་ིན་ིགིཙ་ོབ་ོཚོ་ེའདེ་ིལས་ཕྱོ་ིམ་གིཙ་ོབ་ོའཛེནི་མཁན་རྣམས་ཀྱ་ིས་བཅུ་

ལམ་ལྔ་རིམ་གྱིིས་བགྲོོདེ་ནས་གིཏེན་དུ་བདེ་ེབའ་ིགི་ོའཕོང་སྒྲུབ་ཆེདེ་དེང་། ཚོ་ེའདེ་ི

ལའང་མའི་ིབསམ་པོར་ཞི་ིའཇིམ་དུ་ཡིངོ་བ་དེང་། སྤྱོ་ིཚོགོིས་ཀྱ་ིནང་ལ་མགི་ོསྐརོ་བསླུ་

བྲིདིེ། རྐུ་ཇིགི་འཕྲོགི་བཅམོ་སོགིས་ཞི་ིབདེ་ེལྷངི་འཇིགིས་གིཏེརོ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིསྤྱོདོེ་ངན་དེགི་

འགིགོི་ཐོབས་དེང་། ནང་གི་ིབསམ་པོའ་ིདེཔོལ་ཡིནོ་འཛུགིས་སྐྲུན་དེང་། ལུས་ཀྱ་ིསྤྱོོདེ་

པོ། ངགི་གི་ིསྨྲ་བརྗེོདེ་ཡིན་ཆདེ་ནས་ཡི་རབས་བཟང་སྤྱོོདེ་ཀྱིས་ཕྱུགི་པོའ་ིམ་ིསྡེ་ེཞིིགི་

གིས་ོསྐྱེོང་བྱེེདེ་ཐོབས་སྙེིང་ལ་བཅངས་ཏེེ། མེས་པོ་ོདེགི་གིིས་སྡུགི་དེཀའ་ངལ་བརྒྱ་

ཕྲགི་ཁྱེདེ་དུ་བསདེ་ནས་ནང་པོའ་ིཆོས་འདེ་ིནང་འདྲེན་བྱེས་པོ་ཡིིན། ལྷགི་པོར་ཉིན་

རའེ་ིའཚོ་ོབའ་ིནང་དུ་ཕོན་ཚུན་བསམ་ཤསེ་དེང་། དྲང་བདེནེ། བྱེམས་བརྩ།ེ ཡི་རབས་

ཀྱ་ིགིོམས་གིཤིས་འདེ་ིདེགི་ན་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོས་ཚུལ་འདེ་ིཉིདེ་ལས། རྒྱུ་

དེང་། ང་ོབ།ོ བྱུང་རིམ་དེང་བཅས་པོ་གིསལ་བ་ཡིིན་པོས་ཆསོ་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེེདེ་དེགིོས་

པོའ་ིདེགིོས་དེམིགིས་ཀྱང་དེཀའ་ངལ་འདེ་ིདེགི་སེལ་བའ་ིཆེདེ་དུ་ཡིིན། དེེའ་ིདྲིན་གྱིིས་
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དུས་དེ་ལྟོའི་སྐབས་སུའང་ནུབ་སྐྲ་སེར་གྱིི་རྒྱལ་ཁམས་ནས་ཤར་སྣ་ལེབ་ཀྱི་ཡུལ་

གྲུའ་ིབར་དུ་བཟང་སྤྱོོདེ་དེང་དྲང་བདེེན་གྱི་ིཆ་ནས། ང་ཚོ་ོགིདེོང་དེམར་བོདེ་པོའ་ིམིང་

བྱེང་དེ་ེགིཞིན་གྱིསི་མགིི་ལྟོསོ་བྱེ་ས་ལས་མཆལི་ཞིགིས་འཕོནེ་ས་ཆགིས་མདེེ་པོ་འདེ།ི 

མེས་པོོ་གིོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་འདྲེན་བྱེས་པོའི་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོས་ཀྱི་

བགི་ཆགིས་དེང་། གིམོས་གིཤསི་ལས་བྱུང་བ་ཡིནི་པོར་འདེོདེ། 

ང་ཚོོ་ཤེས་ཡིོན་ལ་མོས་པོ་དེང་སྦྱོངས་བརྩོན་ཅན་དེགི་གིིས་རྣམ་པོ་ཀུན་ཏུ་

གིཙིགིས་ཆེར་འཛེིན་དེགིོས་པོའ་ིདེོན་གིནདེ་གིཅིགི་ཡིོདེ་པོ་ནི། གིནའ་དེེང་བར་གྱི་ི

འགིལ་བ་དེང་འདུ་འབྲིེལ་གིཉིས་དུས་ནམ་ཡིང་མཉམ་དུ་སྦྱོར་ནས་རྩོམ་ཡིིགི་འབྲི་ིརྒྱུ་

དེང་དེགིགི་གིཞིགི་བྱེེདེ་རྒྱུ་མེདེ། གིནའ་བོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་སྐྱེོན་གིནདེ་ཡིོདེ་ལ་

ལེགིས་ཆ་ཡིང་ཡིོདེ། དེེང་རབས་ཀྱི་ལྟོ་གྲུབ་ལ་ཡིང་དེེ་དེང་གིཅིགི་མཚུངས་ཡིིན། 

ནུབ་ཕྱོོགིས་པོས་བཤདེ་པོ་མཐོའ་དེགི་ལ་མགི་ོསྒུར་ཆོགི་པོ་དེང་བློ་ོའགིེལ་ཆོགི་པོ་ཤ་

སྟགི་མིན་ལ། ཤར་ཕྱོོགིས་པོས་བསམ་པོ་ཐོམས་ཅདེ་འཁྲུལ་བ་དེང་ལོགི་ཤེས་རྐྱང་

རྐྱང་མིན་པོས། སྔ་མ་ལ་བདེེན་ཁ་སྟེར་རྐྱང་དེང་ཕྱོ་ིམ་ལ་དེགིགི་པོ་བྱེེདེ་རྐྱང་བྱེས་ན་

གིཟུར་གིནས་ཀྱ་ིབྱེེདེ་སྟངས་ཤིགི་དེང་། རྣམ་དེཔྱོདེ་ཅན་གྱི་ིདེཔྱོདེ་སྟངས་ཤིགི་མ་

ཡིནི་ན།ོ། དེསེ་ན་གིནའ་དེངེ་གི་ིལྟོ་གྲུབ་དེང་ཤར་ནུབ་ཀྱ་ིགྲུབ་དེནོ་གིང་ཞིགིི་ཡིནི་ཡིང་། 

སྐྱེནོ་ལ་སྐྱེནོ་དུ་ངསོ་བཟུང་ནས་མཛུབ་མ་ོགིདེངོ་བཙུགིས་ཀྱསི་ཡི་ོབསྲིང་དེང་། ཡིནོ་

ཏེན་ལ་ཡིོན་ཏེན་དུ་ངོས་བཟུང་ནས་གིཟེངས་བསྟོདེ་མཐོོང་ཆེན་དེང་། དེར་སྤེེལ་བྱེེདེ་

དེགིསོ།

དེསེ་ན་གིནའ་ནས་དེ་བར་དུ་མ་འཇིནོ་པོ་དེང་མ་འགྲོགིི་པོ་ཁ་ོནར་བཤདེ་ནས་མ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སྡེོདེ་པོར། ཕྱོི་རབས་ཀྱི་བུ་རབས་ཚོ་རྒྱུདེ་ཚོོས་ང་ཚོོ་ལ་འཁང་ར་དེང་སྡུགི་ཡུས་

འདེོན་མ་ིདེགིོས་པོ་དེང་། ང་ཚོ་ོདེང་ང་ཚོོའ་ིམ་ིརབས་ཀྱིས་ཆེདེ་དུ་ནུས་ཤུགིས་ཡིོདེ་

རྒུ་བཏེོན་ཏེ།ེ དེ་ེརིང་ནས་མགི་ོཡི་ིཀློདེ་པོ་དེཀྲུགིས། རྐང་པོས་གིཟུགིས་པོ་ོབཀྱགིས་

ཏེ་ེལུས་ཀྱ་ིཤེདེ་ཤུགིས་ཅ་ིཆ་ེདེང་། བསམ་བློོའ་ིའཁོར་རྒྱ་ཇི་ིཡིོདེ་ཀྱིས་མ་ིརིགིས་འདེ་ི

ཉདིེ་ཀྱ་ིཆསོ་དེང་རིགི་གིཞུང་རྣམས། འཆ་ིལམ་ནས་སྐྱེབོས་ཐོབས་ལ་འབདེ་འབུངས་

རྣལ་མ་ཞིིགི་བྱེེདེ་པོའ་ིདུས་ལ་བབས་ཡིོདེ། དེ་ེལས་ལྡོགི་སྟ་ེནང་ཆོས་ཀྱིས་ང་ཚོ་ོཧ་

ལགོི་རབས་དེང་། སྲིལོ་རྒྱུན་གྱིསི་ང་ཚོ་ོཆུ་ལ་གིཡུགིས་རབས། ནུབ་ལུགིས་ཀྱིས་ང་

ཚོ་ོསྐྱེབས་འགྲོ་ོརབས། རིགི་གིསར་གྱིིས་ང་ཚོ་ོའདྲེན་འགྲོ་ོརབས་རྐྱང་རྐྱང་བཤདེ་

བཞིིན་འདེ་ིལྟོར་མུ་འཐུདེ་དེ་ེགིནས་ཚོེ། མ་ིརིགིས་འདེ་ིཡིིས་རིགི་གིཞུང་དེང་གིོམས་

གིཤིས་འདེ་ིཡིིན་ཟེར་བ་ཞིིགི་དེང་། མ་ིརིགིས་འདེ་ིཡིིས་བཟང་སྤྱོོདེ་དེང་དྲང་ཚུགིས་

འདེ་ིཡིིན་ཟེར་ས་མེདེ་པོར་སྒྲོེན་མ་ོཐོང་སྟོང་དུ་རྒྱུ་བ་ལྟོ་བུ་མ་ིཆགིས་པོའ་ིངེས་པོ་མེདེ། 

ང་ཚོོའ་ིམ་ིརིགིས་འདེ་ིདེ་བར་དུ་སྔོན་ཐོོན་དེང་ཡིར་རྒྱས་ཀྱིས་ཕོོངས་པོ་ནི། མ་ིས་ོས་ོ

ལ་ཕུགིས་འདུན་དེང་དེམིགིས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིིགི་མེདེ་པོ་དེང་། མ་ིརིགིས་གིཞིན་པོ་

ལྟོར་མདུན་བསྐྱེོདེ་དེང་གིསར་གིཏེོདེ་ཀྱ་ིའགྲོན་རྩོདེ་མེདེ་པོ། མ་ིཡི་ིནུས་པོ་ང་ོསྤྲོོདེ་ཀྱ་ི

སློབོ་གིས་ོཚོདེ་ལྡན་མེདེ་པོ། སྤྱོ་ིཚོགོིས་སྔནོ་ཐོནོ་སྣ་ེཁྲོིདེ་ཀྱ་ིརླབས་ཆནེ་གྱི་ིམ་ིསྣ་རམི་

བརྒྱུདེ་མེདེ་པོ། མཁ་ོདེགུའ་ིཡི་ོབྱེདེ་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་འོང་ན་མ་གིཏེོགིས་དེཀའ་སྤྱོདེ་

དེང་། སྡུགི་ལས་གིང་ཡིང་མྱོོང་མ་ིའདེོདེ་པོའ་ིགིཤིས་ཀ སྐབས་ཐོོགི་ལགི་ཏུ་དེངུལ་

དེངོས་ཅུང་ཟདེ་རགི་ཚོ་ེརྒྱས་སྤྲོོས་དེང་བགི་མེདེ་ལོངས་སྤྱོོདེ། རྫིགི་རྫིགི་དེང་ཡིོདེ་

མདེོགི སྨྱོ་ོགིཡིངེས་དེང་སྤྲོ་ོའཆམ་ཁ་ོནས་ཉ་ིམ་སྐྱེལེ་བའ་ིལམ་སྲིལོ། ཆསོ་ཀྱ་ིགིནས་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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ལུགིས་ཇི་ིཡིིན་མ་ཤེས་པོར་རང་རང་གི་ིདེཀའ་ལས་དེང་སྡུགི་རུས་མ་བརྒྱབ་ཀྱང་། 

བདེ་ེསྐྱེདིེ་ཀྱ་ིདེཔོལ་ཡིནོ་ལྷ་དེང་བློ་མས་གིནང་འོང་བ་དེང་། དེཀའ་སྡུགི་དེང་བར་ཆདེ་

ཅ་ིའདྲ་བྱུང་ཡིང་ཡི་ིདེམ་དེང་ཆོས་སྐྱེོང་གིིས་སེལ་འགྲོ་ོབར་ཞིེན་པོའ་ིའཁྲུལ་སྣང་འདེ་ི

དེགི་གིིས་བསླུས་པོ་ཡིིན་པོར་ཤེས་དེགིོས་པོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགིས་ཀྱ་ིནགི་

ཉསེ་མ་ཡིནི་ན།ོ། 

མ་ཟདེ་འུ་ཅགི་གིི་མི་རིགིས་འདེི་ལ་དེ་ལྟོ་བར་དུ་སྐྱེེས་ཆེན་དེང་གྲུབ་ཆེན། 

མཁས་པོ་དེང་མཛེངས་པོ་ས་ཡི་ིརྩ་ིཐོོགི་དེང་གིནམ་གྱི་ིསྐར་མ་བཞིིན་བྱེོན་མྱོོང་ཞིིང་། 

ཁོང་ཅགི་གིིས་བརྩམས་ཆོས་ཀྱང་ས་ོསྐྱེ་ེནས་སངས་རྒྱས་དེང་། ངན་འགྲོ་ོནས་བདེ་ེ

འགྲོོར་བགྲོོདེ་བྱེེདེ་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་བཀའ་བསྩལ་ཅིང་། ཉམས་མྱོོང་དེམར་རྗེེན་དུ་བཏེོན་

པོ་དེ་ེདེགི་ང་ཚོོས་བཀའ་དྲིན་བརྗེེདེ་མ་ིརུང་ཞིིང་། མ་ིརིགིས་འདེ་ིཡི་ིསྤེོབས་པོ་དེང་

བྱེས་རྗེེས་ཉགི་གིཅིགི་ཡིིན། འོན་ཀྱང་དེ་ེདེགི་གི་ིགིསུང་རབ་རྣམས་སུ་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ི

ཤེས་ཡིོན་སློོབ་གིསོ། དེམངས་ཕོན་གྱི་ིའགིན་འཁྲོ་ིཁུར་ཚུལ་སོགིས་ཀྱ་ིསྐོར་གིསལ་

ཁ་མེདེ་པོ་ན་ིསྟོང་ཆ་ཞིིགི་ཏུ་སེམས་བཞིིན་ཡིོདེ། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་དེགི་ནས་

བཤདེ་པོ་ཐོམས་ཅདེ་སྒྲོ་ཇི་ིབཞིིན་པོ་དེང་སྐྱེོན་མེདེ་ཁ་ོན་ཡིིན་པོ་ལས། ཞིན་ཆ་དེང་

འགིལ་སྐྱེོན་རྩ་བ་ནས་མེདེ་པོར་བཤདེ་འདེོདེ་མེདེ་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོས་ཀྱ་ི

སྙེིང་པོ་ོགིཞི་ིབདེེན་པོ་གིཉིས་དེང་། ལམ་ཐོབས་ཤེས་གིཉིས། འབྲིས་བུ་སྐུ་གིཉིས་ཀྱ་ི

རྣམ་གིཞིགི་ལ་ན་ིཇི་ིཙམ་དེཔྱདེ་པོ་དེང་། ཇི་ིཙམ་འདྲསི་པོ་ན་ཡིདིེ་ཇི་ེཆསེ་དེང་སྤུས་ཇི་ེ

དེགི་ཏུ་མཐོངོ་རྒྱུ་ཞིགིི་ལས་འགིལ་སྐྱེནོ་དེང་གིནདོེ་སྐྱེནོ་ཇི་ིཙམ་བཏེང་ཁུལ་བྱེས་ཀྱང་། 

རང་ཉིདེ་ངལ་བའ་ིརྒྱུ་རུ་ཟདེ་པོས་འོགི་ཏུ་བརྒལ་ལན་གྱི་ིསྐབས་སུ་སྤྲོ་ོབར་འདེོདེ། 



 18  

ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

༡༽ རྒྱུའིམ་ཀུན་སློོང་ལ་བརྟག་པ།

དེགིགི་རྩོམ་འདེ་ིཉིདེ་ཐོོགི་མར་ཀུན་སློོང་ཅ་ིའདྲ་བ་ཞིིགི་གིིས་ཀུན་ནས་བསློངས་

ཏེ་ེབྲིིས་ཡིོདེ་མེདེ་ལ། བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོོགིས་ཤིགི་ཡིོདེ་ཚོོདེ་འདུགི་ལ། འགིའ་ཞིིགི་

གིིས་ཁོང་ན་ིལྟོ་ལོགི་དེམ་ལོགི་ཅིགི་ཡིིན་པོས་བྲིིས་རྩོམ་འདེ་ིཡིིས་ཀུན་སློོང་ངན་པོ་ཐོ་

ཆདེ་ཞིིགི་ལས་མེདེ་ཚུལ་དེང་། ཡིང་ར་ེའགིས་ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིསྙེངི་དེནོ་མ་རྟེོགིས་པོ་དེང་

ལོགི་རྟེོགི་དེགི་བསལ་ཆེདེ་དུ། རྩོམ་པོ་པོོས་ཆེདེ་དུ་གིཉེར་ནས་བྲིིས་པོ་ཡིིན་ཚུལ་

སགོིས་སྣ་ཚོོགིས་ཤགིི་བཤདེ་བཞིནི་འདུགི་མོདེ། ཁ་ོབསོ་ན་ིཁངོ་གི་ིཀུན་སློངོ་ཅ་ིཞིགིི་

ཡིོདེ་པོར་ང་ཚོོས་ཕོར་ལ་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་མི་དེགིོས་པོར། དེགིགི་རྩོམ་རང་ཉིདེ་

ཀྱིས་ཚུར་ལ་ཁ་གྲོགི་ཡིོང་གི་ིའདུགི་སྙེམ། དེ་ེཡིང་ཁ་ོརང་གི་ིདེགིགི་རྩོམ་ནང་གིསལ་

བ་ལྟོར་དེེང་དུས་ཚོན་རྩལ་རིགི་པོས་ཡིིདེ་དེབང་དེབང་མེདེ་དུ་བཀུགི་སྟེ། ཚོན་རིགི་

གིི་ཐོིགི་ཤིང་བརྒྱུདེ་ནང་ཆོས་ཐོེར་འདེོན་གྱིི་ལམ་དུ་བསམ་བཞིིན་དུ་ཞུགིས་འདུགི 

འོན་ཀྱང་ཁོང་གིིས་ཚོན་རིགི་དེང་ནང་ཆོས་གིཉིས་ཀའི་སྦྱོངས་བརྩོན་གྱིི་འབྲིས་བུ་

དེང་། ཤེས་ཚོདེ་ལ་ཕུགིས་འཕོེར་བ་ཞིིགི་ཡིོདེ་བཟ་ོམ་ིའདུགི་ལ་དྲང་པོོར་བཤདེ་ན་

ཐུགི་ཁགི་ཀྱང་གིཏེན་ནས་མེདེ། གིང་ཡིིན་ཟེར་ན་ཁོང་ལ་ཚོན་རིགི་སྦྱོངས་པོའ་ིགི་ོ

སྐབས་དེང་ཁརོ་ཡུགི མ་ིརིགིས་གིཞིན་པོ་དེང་། རྒྱལ་ཁབ་གིཞིན་པོའ་ིཤསེ་ཡིནོ་ཅན་

བཞིིན་སློོབ་སྦྱོོང་གི་ིཁོར་ཡུགི་དེང་ཆ་རྐྱེན་རགི་མེདེ་པོར་ང་ཚོ་ོདེང་གིཅིགི་མཚུངས་

ཡིནི་པོར་ངསོ་ལནེ་བྱེདེེ་ཀྱནི་ཡིདོེ་ལ། ནང་ཆསོ་སློབོ་སྦྱོངོ་ཡིང་བསྡེམོས་ན་མ་ིལ་ོདྲུགི་

བདུན་ཙམ་ལས་བྱེེདེ་མ་མྱོོང་བ་ཁ་ོརང་གིིས་བཤདེ་འདུགི ལྷགི་དེོན་འུ་ཅགི་བོདེ་ཕྱོ་ི
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ནང་གིཉིས་ཆ་ལ་ཚོན་རྩལ་རིགི་པོའ་ིམཁས་དེབང་ཞིིགི་དེ་ལྟོ་བར་དུ་ཡིོདེ་པོའ་ིམཐོོང་

ཐོོས་མ་བྱུང་བས། མགྱིོགིས་ནས་མྱུར་དུ་དེེང་རབས་ཀྱ་ིརྫས་རིགི་འདུས་སྦྱོོར་དེང་། 

རྩིས་རིགི་སྣོན་དེབྲི་ིལ་བྱེང་ཆུབ་པོའ་ིརྩམ་ཟན་པོའ་ིབུ་རྒྱུདེ་ང་ོམ་ཞིིགི་གི་ོལ་འདེ་ིཡི་ི

སྒོང་ལ་ཀྲོོང་ངེར་ལངས་པོའ་ིདུས་ཤིགི་ལ་ར་ེབ་དེང་ཡིིདེ་སྨོོན་ཅ་ིབས་ཆེ། སྤྱོིར་གིང་

ཟགི་དེེའ་ིཀུན་སློོང་ན་ིདེེའ་ིརྗེོདེ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིསྒྲོ་ཡིིས་དེཔོོགིས་ནུས་པོར་གིསུངས་ཤིང་དེ་ེ

ཡིང་རིགིས་པོའ་ིདེབང་ཕྱུགི་གིིས། སྨྲ་བ་པོ་ོཡི་ིབྱེེདེ་པོའ་ིཡུལ།། དེོན་གིང་བློ་ོལ་རབ་

གིསལ་བ།། དེ་ེལ་སྒྲོ་ན་ིཚོདེ་མ་ཉིདེ།། ཅསེ་གིསུངས་པོ་ལས་ཤསེ་ནུས་ཤངི་། བྱེ་ེབྲིགི་

རྩོམ་པོ་པོོའ་ིཀུན་སློོང་དེཔོོགི་བྱེེདེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི། བརྩམས་ཆོས་དེགི་ལ་བལྟོས་

ནས་དེཔོོགིས་པོ་ལས་གིཞིན་པོའ་ིཐོབས་ཤསེ་འུ་ཅགི་ལ་མེདེ། ལྷགི་པོར་དུ་ཡིང་ཁངོ་

གི་ིཀུན་སློངོ་ལ་གིང་ཡིདོེ་པོ་ན་ིམང་པོརོ་བཤདེ་མ་ིདེགིསོ་པོར་ཁ་ོརང་གིསི་༼ལསེ་མ་

དག་པའིི་ཁོོ་བོ་ལ་ནི་དག་སྣང་མ་སེྐྱེསེ་པའིི་གོང་ནསེ་སུན་སྣང་ཞིིག་སེྐྱེསེ་

པར་གྱུར་ཅིིང༌། ཇིི་ལྟར་བྱེསེ་ཀྱང་མི་བདེ་བར་ལུསེ་པའིི་སྐབསེ་སུ་རིགསེ་

གསེར་གིྱི་རྣམ་གཞིག་འིདི་དག་སོྲོག་ཆད་ཀ་མའིི་མི་ལ་སྨན་བཞིིན་དུ་གནད་

ལ་འིཕོྲོད་པར་བྱུང་བསེ་ད་གཟོོད་ཡིིད་ཆེསེ་པའིི་གནསེ་སུ་བཟུང་བ་ལགསེ་

སོེ།།༽ཟརེ་ནས་སྙེངི་དེམར་དེམར་ཕྱོ་ིརུ་བསྟན་ཡིོདེ་པོ་ཡིནི་ལ། དེ་ེདེང་མཉམ་དུ་འདུ་

ཤེས་གིཞིན་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་ནི། འབུར་དུ་དེོདེ་པོ་དེང་། གིཟེངས་སུ་ཐོོན་པོའ་ིཆེདེ་དུ་ཁྱེ་ི

ཡིིས་མ་ིལ་རྨུགིས་པོ་ང་ོམ་ིམཚོར་ནའང་། མ་ིཡིིས་ཁྱེ་ིལ་རྨུགིས་པོ་ན་ིང་ོམཚོར་དུ་

བརྩིས་ནས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིསྟོན་པོ་དེང་བསྟན་པོ་ཡིོངས་རྫོགིས་ལ་སྐྱེོན་འཛུགིས་

འདེ་ིལྟོར་བྱེས་པོ་མཐོངོ་ང་ོ།། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

༢༽ རོྩོམ་གྱིི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་པ།

དེ་ེཡིང་དེམ་པོའ་ིཆོས་ཕྱོོགིས་ནས་བལྟོས་ན་ནང་པོའ་ིཆོས་ལུགིས་ལ་ཞི་ེནས་

ནགི་ཅན་དེང་། སྐྱེོན་ཅན་འབའ་ཞིགིི་དུ་མཐོོང་ཞིིང་། གིནས་ལུགིས་མ་རྟེོགིས་པོའ་ིལྟོ་

ལོགི་པོའ་ིདེཔུང་སྡེ་ེཆུང་ཆུང་ཞིིགི་གི་ིསྟོན་ཆུང་ཞིིགི་རེདེ་འདུགི་ལ། འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ི

ཕྱོོགིས་ནས་བལྟོས་ན་བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་རྒོདེ་ཅིང་གིངས་ཅན་པོ་ཆོས་ཀྱིས་བསླུས་

པོའ་ིའཁང་ར་ཅན། གིནའ་རབས་ཀྱ་ིཤསེ་བྱེ་རྙེངི་པོ་དེགི་གིསི་མགི་ོན་ལ། དེངེ་རབས་

ཀྱ་ིའདུ་འཛེ་ིཡི་ོལང་ཅན་གྱིིས་ཡིིདེ་འཕྲོགི་པོའ་ིགིསར་སྐྱེེས་ཀྱ་ིབུ་རྒོདེ་ཅིགི་རེདེ་འདུགི 

འདེ་ིལ་བརྟེེན་ནས་ནམ་རྒྱུན་ནང་པོའ་ིཆོས་ལ་བརྟེགིས་དེཔྱདེ་ཡི་ེནས་མེདེ་པོར། ནང་

ཆོས་ཀྱ་ིགིཞུང་ནས་ཅ་ིབཤདེ་ལ་དེགི་པོ་སྟེར་བའ་ིབླུན་པོ་ོདེདེ་པོའ་ིརྗེེས་འབྲིངས་མང་

པོ་ོཞིིགི་ལ། མགི་ོལ་ཆུ་འཁྱེགིས་བླུགིས་པོ་བཞིནི་རྨངོས་གིཉིདེ་ལས་སདེ་དེ་ེདེཔྱདེ་པོ་

དེང་ཞིིབ་འཇུགི་གི་ིསྒོ་ོམ་ོཞིིགི་བྱེ་ེབཞིིན་ཡིོདེ་པོ་ནི། དེགིའ་འོས་པོའ་ིགིནདེ་ཅིགི་དེང་

རྒྱབ་སྐྱེོར་དེང་ངོས་ལེན་ཅ་ིབས་ཆ་ེམོདེ་འདེ་ིཡིང་ཁོང་གི་ིཀུན་སློོང་གི་ིདེབང་གིིས་མ་

ཡིནི་པོར། རྗེ་ེས་པོཎ་གྱིསི། མ་དེཔྱདེ་པོ་ལས་དེནོ་འགྲུབ་པོ།། བྱུང་ཡིང་མཛེངས་པོར་

སུ་ཞིིགི་བརྩ།ི། སྲིིན་བུ་དེགི་གིིས་ཟོས་པོའ་ིརྗེེས།། ཡི་ིགི་ེབྱུང་ཡིང་ཡིིགི་མཁན་མིན།། 

ཞིསེ་གིསུངས་པོ་ལྟོར་སྟསེ་དེབང་གིསི་བྱུང་བ་འདྲ། དེགིགི་རྩམོ་གྱི་ིང་ོབའོ་ིཆ་ནས་ན་ི

གྲུབ་མཐོའ་གིོང་འོགི་གི་ིབཞིེདེ་པོ་དེང་། དྲང་དེོན་ངེས་དེོན་གྱི་ིརྣམ་དེབྱེ་ེཙམ་ཡིང་མེདེ་

ཅིང་། ཆོས་བརྒྱུདེ་ཁགི་གི་ིབཞིེདེ་མཚོམས་ཕྲ་མ་ོརྣམས་ལ་ཞིིབ་འཇུགི་ཡི་ེནས་མེདེ་

པོར་ཧར་རྒྱགི་དེང་། ཧོལ་གིཏེམ། བམ་བཤདེ་དེང་། སྤྱོ་ིབསྒྲོགིས་ཁ་ོནས་ཧམ་པོ་ར་ི

ཙམ་བཤདེ་ན་བདེེན་པོ་གིཡིགི་ཙམ་ཐོོབ་ར་ེབྱེས་པོ་དེང་། གིཞིན་ཡིང་ཁྱེེདེ་ཅགི་གི་ི

མཐོོང་བ་དེང་ཐོོས་པོ་ན་ིལོགི་པོ་ཁ་ོན་ཡིིན་ཞིིང་། དེངོས་དེོན་རྟེོགིས་མཁན་དེང་མཐོོང་
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མཁན་ན་ིཁ་ོབོས་ཚོདེ་མར་འདེོདེ་པོའ་ིནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིམ་ིབ་ོཆ་ེདེ་ེདེགི་ཡིིན་པོས་དེ་ེ

དེགི་གི་ིབཤདེ་པོ་དེང་། བཀྲོལ་བ་དེགི་དེང་མ་མཐུན་ན་ཉམ་ང་བ་དེང་ང་ོཚོ་བའ་ིལོགི་

ལམ་དུ་སོང་བར་ཡིིན་པོར་དེམིགིས་སུ་བཀར་ནས་བཤདེ་འདུགི་མོདེ། དེ་ེན་ིརིགིས་

པོའ་ིདེབང་ཕྱུགི་གིིས། གིལ་ཏེ་ེའགྲོ་ོའོང་མ་མཐོོང་ན།། དེབང་པོ་ོམ་ིགིསལ་ཕྱོིར་མ་

མཐོོང་།། དེཔོེར་ན་མགིི་མ་ིགིསལ་བ་ཡིིས།། དུ་བ་ཆུང་ངུ་མ་ིམཐོོང་བཞིིན།། ཞིེས་པོ་

ལྟོར་ལས་མ་འདེས་པོས་འདེ་ིདེགི་གིཟུ་བརོ་གིནས་པོ་དེང་རགིིས་པོ་དེང་མཐུན་པོ་མ་ི

སྣང་མོདེ། དེ་སྐབས་ན་ིསྤྱོ་ིབཤདེ་ཙམ་དེང་མཛུབ་མོས་ར་ིསྟོན་ཙམ་ཡིིན་ལ་འོགི་ཏུ་

རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེེདེ་ཀྱ་ིཚུལ་དུ་མཐོར་ཆགིས་སུ་སྐྱེོན་གིནདེ་ར་ེར་ེབཞིིན་དེམིགིས་འབྱེིན་

ནས་དེགིགི་པོར་འདེོདེ་པོས་ཞིབི་ཕྲ་མ་བཤདེ་དེ།ོ།

༣༽ འིབྲེསེ་བུའིམ་བྱེེད་ལསེ་ལ་བརྟག་པ།

བྱེེདེ་ལས་ཀྱ་ིཆ་ནས་བཤདེ་ན་སྤྱོིར་བརྩམས་ཆོས་དེང་རྩོམ་པོ་པོོའ་ིའོས་འགིན་

ན་ིསྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ིགིནས་བབས་དེང་། གིང་ཟགི་བྱེ་ེབྲིགི་པོའ་ིམ་ིཚོེའ་ིམདུན་ལམ་ལ་

ཡིར་འདེེདེ་ཀྱ་ིཤུགིས་རྐྱེན་དེང་བསམ་བློོའ་ིགི་ོརྟེོགིས་ཡིར་རྒྱས། ནང་ཁུལ་མཐུན་

ལམ་ལ་སྐུལ་མ། མ་ིཡི་ིནུས་པོ་ང་ོསྤྲོོདེ་སོགིས་ནུས་ཤུགིས་ཡིོདེ་རྒུར་འདེོན་ཏེ་ེསྤྱོ་ི

ཚོོགིས་ལ་བགི་ཆགིས་ཡིང་དེགི་ཅིགི་འཇིོགི་ཐུབ་པོ་ལ་འབདེ་བརྩོན་བྱེེདེ་དེགིོས་མོདེ་

ཀྱང་། དེ་ེལས་ལྡོགི་སྟ་ེནང་ཁུལ་བདེ་ེསྐྱེིདེ་ཀྱ་ིགིཞི་ིམ་མཐུན་ལམ་དེང་ཆིགི་སྒྲོིལ་ལ་

སེར་ཁ་བཏེང་བ། གིཉུགི་མར་གིནས་པོའ་ིམ་ིསྡེ་ེསྐྱེ་འུར་བསློངས་པོ། ཀ་ང་ོཡིིགི་ང་ོ

ཆོདེ་ཙམ་ལས་གིནའ་དེེང་གིི་ཤེས་ཡིོན་གྱིི་ཆུ་ཚོདེ་དེམའ་བའི་གིསར་བུ་དེགི་མགིོ་

འཁྲུགིས་གིཞི་ིབཟོས་པོ་སོགིས་ལས། ཡི་ིརངས་ཀྱ་ིའོས་སུ་གྱུར་པོའ་ིའབྲིས་བུ་མ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཐོངོ་བས་བདེ་ེབ་དེང་དེགིའ་བ་ལ་དུངས་པོའ་ིདྲན་དེབང་དེང་། སྔ་དུས་དེང་དེངེ་དུས་

ཀྱ་ིཤེས་བྱེ་ལ་སྤྱོན་དེཀྱུས་རིང་བའ་ིམཁས་དེབང་དེགི་གི་ིསྤྱོན་ལམ་དུ། འཁྲུན་ཐོགི་

ཆོདེ་པོའ་ིལུང་རིགིས་ཀྱ་ིརྣ་ོངར་འགྲོན་པོ་ལ་བདེགི་གློ་ོབ་དེགིའ་ནས་ཡིོདེ། ང་ཚོ་ོཤེས་

ཡིནོ་ལ་དུངས་ཤངི་ཤསེ་ཡིནོ་ལ་སྦྱོངས་བརྩནོ་ཅན་དེགི་གིསི་སྤྱོ་ིཚོགོིས་ལགོི་ལམ་དུ་

ཁྲོདིེ་བྱེདེེ་དེང་། མཐུན་སྒྲོལི་གྱི་ིགིངོ་བུ་གིཏེརོ་བྱེེདེ། ལྷངི་འཇིགིས་ཀྱ་ིཞི་ིབདེ་ེདེཀྲོོགིས་

རྐྱེན་སོགིས་ཀྱ་ིབྱེེདེ་ལས་ལྡན་པོའ་ིབྱེ་གིཞིགི་ལ་ཅ་ིབས་ཀྱང་གིཟབ་ནན་བྱེ་དེགིོས་པོ་

ནི་འུ་ཅགི་གིི་གིནས་བབས་དེང་ལས་དེབང་ལ་ཐོདེ་ཀར་འབྲིེལ་བ་ཡིོདེ། ནང་པོའི་

གིཞུང་ལུགིས་ནས་གིསུངས་པོའི་གིཞིི་ལམ་འབྲིས་གིསུམ་གྱིི་རྣམ་གིཞིགི་ཇིི་སྙེེདེ་

ཅགིི་ལ། ཚོ་སྨྱུགི་གིསི་མ་ིའཐོདེ་པོའ་ིརིགིས་པོ་དུ་མ་ཞིིགི་བཀོདེ་པོ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེདེགི་ན།ི 

གིང་ཟགི་གིཞིན་གྱིིས་བཏེང་ཟིན་པོའ་ིརིགིས་པོ་དེང་། ཕྱོོགིས་སྔ་གིཞིན་གྱིིས་བཤདེ་

ཟིན་པོའི་སྐདེ་ཆ་ལདེ་ཟློོས་བྱེས་པོ་ལས་མི་འདུགི་ཅིང་། གིསར་དུ་ངར་ངར་གྱིིས་

འགིའ་ཞིགིི་བཤདེ་འདུགི་ཀྱང་། མང་པོ་ོཞིགིི་ན་ིམཐུན་ཕྱོགོིས་ལ་མཐོངོ་ཙམ་གྱི་ིགིཏེན་

ཚོིགིས་ལྟོར་སྣང་འབའ་ཞིིགི་ཡིནི་པོ་ལས། ཕྱོོགིས་ཁྱེབ་གྲུབ་ཅངི་བསྒྲུབ་བྱེ་སྒྲུབ་ནུས་

ཀྱི་རིགིས་པོ་ཡིང་དེགི་ཅིགི་མི་འདུགི་པོས་འོགི་ནས་ཐོདེ་ཀ་ཐོདེ་ཀར་བརྒལ་ལན་

བྱེའ།ོ།

 ཡུལ་ལུང་མ་ིའདྲ་ཤར་ནུབ་ས་ཡི་ིཁྱེནོ།།

 མ་ིརགིིས་མ་ིའདྲ་དེཀར་ནགི་སརེ་གིསུམ་ནང་།།

 བསམ་ཚུལ་མ་ིའདྲ་འངོ་བ་ཆསེ་ལགེིས་མོདེ།།

 ཕོ་མསེ་ལེགིས་བྱེང་བསྐྱུར་ན་ཡིིདེ་ནས་ཕོངས།།
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  གཅིིག ཆོསེ་མངོན་པའིི་ལུགསེ་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་གཉིིསེ་ཀྱི་ 

རྣམ་གཞིག་དཔྱད་པ་ལ་དོགསེ་སེེལ།

༼༡༽ སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསེ་གཞུང་ནསེ་བཤད་པའིི་འིཇིིག་རེྟན་སོྣད་བཅུད་

གཉིིསེ་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ལ། མངོན་པ་གོང་འོིག་གི་ལུགསེ། སེ་སེྡེ་ལྔའིི་ལུགསེ། 

འིཇིིག་རེྟན་གདགསེ་པའིི་ལུགསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་རྨད་བཅིད་ཀིྱ་ལུགསེ། མཁོའི་

འིགོྲོ་རྒྱ་མཚོོའིི་ལུགསེ། དུསེ་ཀྱི་འིཁོོར་ལོའིི་ལུགསེ་སེོགསེ་རྣམ་གཞིག་ཕྲོན་

ཚེོགསེ་མི་འིདྲ་བ་མང་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པར་གྲོགསེ་ཀྱང༌། སིྤྱིའིི་ཆ་ནསེ་བཤད་ན་

མངོན་པའིི་ལུགསེ་དེསེ་མ་ཁྱབ་པ་དང་མ་འིཐུསེ་པ་གང་ཡིང་མེད།༽

ཟེར་བ་ལ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་རྣམ་གིཞིགི་འཇིོགི་ཚུལ་གྱིི་རྣམ་གྲོངས་དྲུགི་གིོང་དུ་

བགྲོངས་པོ་དེགི་ལ་མངོན་པོའི་ལུགིས་དེེས་ཁྱེབ་ཅེས་ཁ་ཚོོན་བཅདེ་འདུགི་མོདེ། 

འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་འཇིོགི་ཚུལ་འདྲ་མིན་དེང་། དེོན་གྱི་ིསྙེིང་པོ་ོདེགི་ཕོར་ཞིོགི་

ཁྱེོདེ་ཀྱིས་གིཞུང་ལུགིས་དེེ་དེགི་བམ་ཀློོགི་ཙམ་ཡིང་བྱེས་ཡིོདེ་བཟོ་མི་འདུགི་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་རྨདེ་གིཅདེ་ཀྱ་ིལུགིས་ཞིེས་འབྲི་ིདེགིོས་རྒྱུ་ཡིིན་པོ་ལ་ཁ་བྱེང་ཙམ་ཡིང་

དེགི་ཆ་མེདེ་པོར་སངས་རྒྱས་རྨདེ་བཅདེ་ཅེས་ནརོ་ནས་བྲིིས་འདུགི་པོས་ས།ོ། 

གིཞིན་ཡིང་མདེ་ོདྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ནས་འཛེམ་བུ་གློིང་ར་ིབ་ོབཞི་ིཡིིས་བསྐོར་

བའ་ིདེབུས་སུ་ཡིོདེ་པོར་གིསུངས་པོ་དེ་ེམངོན་པོའ་ིགིཞུང་གིང་ནས་བཤདེ་སྨྲ་དེགིོས། 

འདེ་ིལྟོར་འཛེམ་བུ་གློིང་ར་ིབ་ོབཞི་ིཡི་ིདེབུས་སུ་གིནས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་དེ་ེཆོས་ཅན། 

མངོན་པོ་ནས་བཤདེ་པོར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོས་གིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིཕྱོིར། 

རྟེགིས་མངནོ་སུམ་གྱིསི་གྲུབ་ཅིང་། ཁྱེབ་པོ་ཁྱེོདེ་ཀྱསི་ཁས་བློངས། འདེོདེ་ན་སྟནོ་ཅགིི 

སྤྱོིར་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་དེང་། ཁྱེདེ་པོར་དུ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མངནོ་པོ་ནས་བཤདེ་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ། དེ་ལྟོ་བར་དུ་དེཔྱོདེ་ལྡན་དེགི་

གིིས་བཤདེ་ཚུལ་དེང་འདེོདེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཇིི་སྙེེདེ་ཅིགི་བྱུང་ཡིོདེ་ཀྱང་། བསྡུ་ན་

མངོན་པོའི་གིཞུང་དེེ་སྒྲོ་ཇིི་བཞིིན་པོར་བཟུང་ནས་འགྲོེལ་ཚུལ་ཞིིགི་དེང་། དེེ་སྒྲོ་ཇིི་

བཞིིན་པོ་མ་ཡིིན་པོར་བཤདེ་ཚུལ་གིཉིས་སུ་འདུས་ཡིོདེ་ཅིང་། མངོན་པོ་ནས་བཤདེ་

པོ་མཐོའ་དེགི་སྒྲོ་ཇི་ིབཞིིན་པོར་བཟུང་ནས་དེ་ེནས་གིསུངས་པོའ་ིསྣོདེ་བཅུདེ་ཐོམས་

ཅདེ། དེ་ལྟོ་ཤའ་ིམིགི་གི་ིསྤྱོོདེ་ཡུལ་དུ་སྟོན་དེགིོས་ན་ཅུང་ཟདེ་དེཀའ་མོདེ། ཁོང་གིིས་

བཤདེ་པོ་ལྟོར་མངོན་པོ་ནས་བཤདེ་པོ་ཡིོདེ་དེ་ོཅོགི་ལ་བསམ་བློ་ོབཏེང་ས་དེང་འགྲོེལ་

བཤདེ་བྱེ་ས་ཅི་ཡིང་མེདེ་པོར། དེོན་མེདེ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིིན་པོ་བཤདེ་ནའང་གིཟུ་བོར་

གིནས་པོའ་ིགིཏེམ་དུ་མ་ིསམེས་ས།ོ། 

 འུ་ཚོོས་ངེས་དེགིོས་པོ་ཞིིགི་ལ་སྣོདེ་བཅུདེ་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་གློེང་སྐབས་འཇིིགི་

རྟེནེ་ཞིསེ་པོ་དེང་། འཛེམ་གློངི་ཞིསེ་པོ་གིཉིས་ཀྱ་ིཁྱེདེ་པོར་ཕྱོ་ེདེགིསོ་པོ་ལས་དེ་ེགིཉསི་

མཉམ་བསྲིེས་བྱེས་ནས་འགྲོེལ་བཤདེ་བརྒྱབ་ན། དེོན་གྱི་ིསྙེིང་པོ་ོརྟེོགིས་པོ་ལ་འགིལ་

རྐྱེན་ཡིོང་གི་ིཡིོདེ། དེ་ེཡིང་འཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་པོ་ན་ིསྣོདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་སྤྱོ་ིདེང་། གིསུང་

རབ་ནས་ཞིིང་ཁམས་བྱེ་ེབ་ཕྲགི་བརྒྱ། གིངྒཱའ་ིཀླུང་གི་ིབྱེ་ེམ་སྙེེདེ་ཀྱ་ིརྡུལ་གྱི་ིགྲོངས་

དེང་མཉམ་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་དེང་། ཡིང་ན་ཁམས་གིསུམ་དེང་། སྲིིདེ་པོ་གིསུམ། 

ས་གིསུམ་སོགིས་སེམས་ལྡན་འགྲོ་ོབ་གིནས་པོའ་ིསྣོདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཡིོངས་ལ་ཁྱེབ་

པོ་དེང་། དེེང་དུས་བཤདེ་སྟངས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་ཉ་ིཟློ་སྐར་གིསུམ་གྱིིས་གིཙོས་

པོའ་ིགིཟའ་སྐར་ཐོརེ་འབུམ་དུ་མ་གིནས་པོའ་ིའ་ོམའ་ིལམ་(Milk Way)ཞིསེ་པོའ་ིསྐར་

ཚོོམས་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཚུན་ཆདེ་ནས། ཐོབ་ཁའ་ིཇི་ཟངས་ཕོན་ཆདེ་ལ་སྣོདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་
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རྟེནེ་ཞིསེ་གི་ོདེགིསོ་པོ་དེང་། མ་ིདེང་། དུདེ་འགྲོ་ོསགོིས་འགྲོ་ོབ་རགིིས་དྲུགི་ཐོམས་ཅདེ་

ནང་བཅུདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཡིིན་ཞིིང་གིཞུང་ལུགིས་དེགི་ཏུ་སྣོདེ་བཅུདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ི

རྣམ་གིཞིགི་ཅེས་ཡིང་ཡིང་འབྱུང་བ་ཡིིན་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་པོ་ན་ིཧ་ཅང་ཁྱེབ་ཆ་ེ

བའ་ིམངི་ཚོགིི་ཅགིི་ཡིནི།

འཛེམ་གློིང་ཞིེས་པོ་ནི། དེ་ེལས་ཁྱེབ་ཆུང་ཞིིང་གི་ོཚུལ་མ་ིའདྲ་བ་དུ་མ་ཡིོདེ་པོ་

ཡིནི་ཏེ།ེ དེང་པོ་ོདུས་འཁརོ་ནས་བཤདེ་པོའ་ིའཛེམ་གློངི་ཆ་ེཆུང་གིཉསི་དེང་། མངནོ་པོ་

ནས་བཤདེ་པོའི་འཛེམ་གློིང་། དྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ནས་བཤདེ་པོའི་འཛེམ་གློིང་། 

དེམངས་ཁྲོོདེ་དུ་གྲོགིས་པོའ་ིའཛེམ་གློིང་བཅས་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཛེམ་གློིང་ཞིེས་

པོའ་ིམངི་གི་ིའཇུགི་ཡུལ་དུ་མ་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོར་སྣང་ང་ོ།། 

དེང་པོ་ོདེཔོལ་ལྡན་དུས་ཀྱ་ིའཁོར་ལ་ོནས་བཤདེ་པོའ་ིའཛེམ་གློིང་ཆ་ེཆུང་གིཉིས་

ལས། དེང་པོ་ོའཛེམ་གློིང་ཆེན་པོ་ོནི། དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུདེ་ལས། ལན་ཚྭ་ཆང་དེང་ཆུ་

དེང་འ་ོམ་ཞི་ོདེང་མར་དེང་སྦྲང་རྩིའ་ིརྒྱ་མཚོ་ོབདུན་ཏེ་ེར་ིབ་ོན།ི། འོདེ་སྔོན་མནྡ་ར་ར་ིན་ི

ཥ་ཊ་དེང་ནརོ་བུའ་ིའདོེ་དེང་དྲ་ོཎ་བསལི་རའི་ིརྡ་ོརྗེ་ེདེང་།། གློངི་ན་ིཟློ་བ་འདོེ་དེཀར་དེགི་

དེང་རབ་མཆོགི་ཀུ་ཤ་དེང་ན་ིམ་ིའམ་ཅ་ིདེང་ཁྲུང་ཁྲུང་དེང་།། དྲགི་པོ་ོཡིང་ན་ིལོངས་

སྤྱོོདེ་ས་སྟ་ེའཛེམ་བུའ་ིམ་ིརྣམས་གིནས་པོ་དེགི་ན་ིལས་ཀྱ་ིས།། ཞིེས་གིསུངས་པོའ་ི

འཛེམ་གློངི་ལས་ཀྱ་ིས་དེང་། དེའེ་ིཁྱེབ་ཁངོས་སུ་འགྲོལེ་ཆནེ་དྲ་ིམདེེ་འདོེ་ཀྱ་ིརྒྱན་ལས། 

གིངས་ལྡན་དེང་། ཀ་ེལ་ཤ རྒྱ་ནགི ལི། བོདེ། འཕོགིས་ཡུལ་ཏེ་ེཡུལ་དྲུགི་དེང་ལྡན་

པོའ་ིས་ཡི་ིདུམ་བུ་ཞིགིི་ལ་འཛེམ་གློངི་ཆནེ་པོ་ོལས་ཀྱ་ིས་ཞིསེ་པོའ་ིཐོ་སྙེདེ་བཏེགིས་པོ་

ཡིིན་ཞིིང་། དེ་ེན་ིགློིང་ཆེན་ཨ་ེཤ་ེཡིའ་ིཡུལ་གྲུ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེལ་ཁྱེབ་པོའ་ིརྒྱ་ཁྱེོན་ཅན་གྱི་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཡུལ་ཁམས་ཤགིི་ལ་སྦྱོར་རུང་བ་ལས་གི་ོལ་ཧྲིལི་པོ་ོལ་ཁྱེབ་པོ་ཞིིགི་ན་ིམ་ཡིནི་ན།ོ། 

དུས་འཁརོ་གྱི་ིའཛེམ་གློངི་ཆུང་བ་ན།ི རྩ་རྒྱུདེ་ལས། ཤར་དུ་རླུང་ན་ིཤནི་ཏུ་ཟླུམ་

པོོར་འགྱུར་ཏེ་ེམ་ིཡི་ིབདེགི་པོ་ོལྷ་ོརུ་མ་ེན་ིགྲུ་གིསུམ་མོ།། བྱེང་དུ་ཆུ་ན་ིཕྱོེདེ་ཀྱ་ིཟློ་བ་

དེགི་དེང་ནུབ་ཏུ་གིསེར་མཆོགི་ས་ན་ིཆུ་ཡི་ིགིཏེེར་གྱི་ིཟུར།། ར་ིརབ་ལྷུན་པོ་ོསྟོང་པོའ་ི

རྣམ་པོ་རྡ་ོརྗེ་ེམཆགོི་གི་ིརང་བཞིནི་དེཀྱལི་འཁརོ་རྣམས་ཀྱ་ིདེབུས་སུ་སྟ།ེ། ཞིསེ་ར་ིརབ་

ཀྱ་ིལྷ་ོངོས་སུ་ཡིོདེ་པོར་གིསུངས་པོའ་ིགློིང་བཞིིའ་ིཡི་གྱིལ་ལྷ་ོའཛེམ་བུ་གློིང་ཞིེས་པོ་དེ་ེ

ཉིདེ་ཡིིན་ཞིིང་། འདེི་ཉིདེ་མཐོར་གིཏུགིས་ན་གྲུ་གིསུམ་གྱིི་རྣམ་པོ་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོར་

གིསུངས་པོས་ན་མདེ་ོརྒྱུདེ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེནས་བསྙེདེ་པོའ་ིའཛེམ་བུའ་ིགློངི་སྟ།ེ རྒྱ་གིར་གྱི་ི

ཡུལ་གྲུ་འདེ་ིཉིདེ་ཙམ་ཞིིགི་ཡིིན་པོ་ན་ིདེབྱེིབས་གིཟུགིས་འདེ་ིགིཅིགི་པུས་ཤེས་ཐུབ་

པོ་ཡིིན་ནོ།། འོན་ཀྱང་གིསུང་རབ་འདེ་ིརྣམས་སུ་ཤིང་རྟེའ་ིདེབྱེིབས་ཙམ་ཞིིགི་གིཅིགི་

གྱུར་དུ་གིསུངས་ནའང་སྐོར་ཕོོར་ཞིིགི་གི་ིཚོ་ཚོ་ལྟོ་བུ་ཆ་ེཆུང་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ན་ིམ་ཡིིན་

ཏེེ། རྒྱང་གྲོགིས་དུ་མའི་ཁྱེདེ་པོར་ཡིོདེ་ཀྱང་མི་འཆུགི་པོའི་གིཟེར་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་ནི་

དེབྱེིབས་གིཟུགིས་འདེི་ཉིདེ་ཡིིན་ཏེེ། སོགི་པོ་འདྲ་བ་ཞིེས་དེང་། ཡིང་གིཞིན་དུ་གྲུ་

གིསུམ་གྱིི་རྣམ་པོ་ཞིེས་དེང་། ཡིང་འགིའ་ཞིིགི་ཏུ་ཤིང་རྟེའི་དེབྱེིབས་དེང་། མིའི་ང་ོ

གིདེོང་གི་ིདེབྱེིབས་སོགིས་གིང་གིསུངས་པོ་དེ་ེདེགི་ཐོམས་ཅདེ་མཐོར་གིཏུགིས་ན་རྒྱ་

གིར་རམ། ཡིང་ན་ཧནིྡྷུ་སཐིོན་གྱི་ིལྷ་ོངསོ་རྒྱ་མཚོརོ་ནུབ་པོའ་ིས་དེབྱེབིས་འདེ་ིཁ་ོན་ལ་

འབྱེརོ་བ་ཡིནི་ན།ོ། 

མངནོ་པོ་ནས་བཤདེ་པོའ་ིའཛེམ་གློངི་ན།ི མངནོ་པོ་མཛེདོེ་ལས། འཛེམ་བུའ་ིགློངི་

སྟ་ེངོས་གིསུམ་ལ།། སྟོང་ཕྲགི་གིཉིས་ས་ོཤིང་རྟེའ་ིདེབྱེིབས།། གིཅིགི་ལ་དེཔོགི་ཚོདེ་
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ཕྱོེདེ་དེང་བཞིི།། ཞིེས་གིསུང་པོ་ནི། དེ་ལྟོ་རྒྱ་གིར་དུ་གྲོགིས་པོའི་ཡུལ་གྲུ་འདེི་ཡིི་

ཕྱོོགིས་ཕོལ་མོ་ཆེ་ཙམ་ཞིིགི་ལ་གིོ་དེགིོས་པོ་ལས། དེེང་སང་གིི་ས་བཀྲོའི་ནང་དུ་

གིསལ་བའ་ིབྱེང་ལ་དྭགིས་ནས་ལྷ་ོཨ་རབ་རྒྱ་མཚོོའ་ིབར་ལ་ཁྱེབ་པོའ་ིརྒྱ་གིར་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པོ་ོའདེ་ིལ་ཡིང་ཁྱེབ་པོར་གིསུངས་མེདེ། སྔ་དུས་སུ་ཧིནྡྷུ་སིཐོན་ཟེར་བའ་ི

ཡུལ་དེའེང་ལ་དྭགིས་དེང་། སྦོལ་ཏེ།ི མནོ་པོ། འབྲིས་ལྗོངོས་སོགིས་རྒྱ་གིར་གྱི་ིམངའ་

ཁོངས་སུ་ཡིོདེ་པོའ་ིབོདེ་གིདེོང་དེམར་བའ་ིརིགིས་སུ་གིཏེོགིས་པོ་འདེ་ིདེགི་ཕུདེ་ཅིང་། 

ཤར་བྷང་གི་ལ་དེང་། ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ིཡུལ། པོ་ཁ་ིསིཐོན་སོགིས་ཀྱ་ིཆ་ཤས་འགིའ་ཞིིགི་

འདུས་པོའ་ིཡུལ་ཞིགིི་ལ་འཇིགོི་དེགིསོ་པོ་ཡིནི། མདེ་ོསྡེ་ེཕོལ་མ་ོཆ་ེནས་འགྱུར་བ་མདེེ་

པོར་འཛེམ་གློིང་ཤིང་རྟེའི་དེབྱེིབས་སུ་གིསུངས་པོའི་གིནདེ་ནི། གློིང་འདེི་ཉིདེ་ངོས་

གིསུམ་ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོོ་ཆེན་པོོའ་ིནང་དུ་ནུབ་པོ་ཡིིན་པོས་ནམ་ཡིང་བསྲིིངས་

བསྐུམ་མ་ིཡིོང་བས་གྲུ་གིསུམ་དེབྱེིབས་དེ་ེའཆུགིས་མ་ིའགྲོ་ོབ་ཡིིན། འོན་ཀྱང་བྱེང་

ངོས་ཀྱ་ིཡུལ་འདེ་ིན་ིགིནའ་ནས་དེ་ལྟོའ་ིབར་དུ་ཆ་ེཆུང་དེང་། ཐོོབ་ཤོར་མང་པོ་ོཡིོང་

བཞིནི་པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

དེ་ལྟོ་ང་ཚོོས་བཤདེ་བཞིིན་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་ན་ིས་ཡི་ིགི་ོལ་འདེ་ིལ་

འཛེམ་གློིང་དུ་བསྙེདེ་པོའ་ིའདེ་ིཡི་ིཆགིས་འཇིིགི་གིནས་གིསུམ་དེང་། དེབྱེིབས་དེང་

ཚོདེ་བཅས་ལ་བཤདེ་དེགིོས་པོ་ཡིིན། འོན་ཀྱང་མ་ིལ་ོསྟོང་ཕྲགི་དུ་མའ་ིཡིར་སྔོན་དུ་

འཛེམ་གློིང་ཞིེས་པོའ་ིམིང་འདེ་ིའགྲོ་ོབ་མ་ིརིགིས་འདུས་སྡེོདེ་བྱེ་སའ་ིགི་ོལ་ཧྲིིལ་པོ་ོའདེ་ི

ལ་གི་ོབའ་ིབཟ་ོམ་ིའདུགི་པོས། ཐོོགི་མར་འཛེམ་གློིང་ཞིེས་པོ་ན་ིཡུལ་གྲུ་ཉ་ིཚོ་ེབ་ཞིིགི་

གི་ིམངི་ཡིནི་ཞིངི་། ཕྱོསི་སུ་རམི་གྱིསི་མངི་དེ་ེཉདིེ་ཀྱ་ིཁྱེབ་རྒྱ་ཇི་ེཆརེ་སངོ་སྟ།ེ ས་ཡི་ིགི་ོ
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལ་རིལ་པོ་ོལ་གི་ོསོང་བ་ལྟོ་བུ་འདུགི་སྟེ། དེཔོེར་ན་ང་ཚོ་ོབོདེ་ཅེས་པོའ་ིམིང་དེ་ེཡིང་

ཐོགོི་མར་བདོེ་ཀ་གིཡིགི་དྲུགི་ཅསེ་པོ་དེང་། བདོེ་ཡུལ་སྐྱེ་མ་ོཟརེ་བ་ལྟོ་བུ་ཡུལ་ལུང་བྱེ་ེ

བྲིགི་པོ་ཞིིགི་གི་ིམིང་དེ་ེཉིདེ་རིམ་གྱིིས་དེར་ཁྱེབ་ཇི་ེཆེར་སོང་ནས་མཐོར་རྒྱ་གིར་ཆུ་བ་ོ

གིངྒྰ་ྰནས་ཤར་རྒྱ་ནགི་རྒྱལ་ས་ཁྲོང་ཨན་གྱི་ིབར་དུ་བོདེ་ཅེས་པོའ་ིམིང་འདེ་ིཡི་ིའོགི་ཏུ་

ཚུདེ་མྱོོང་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ཡིང་ཁྱེབ་རྒྱ་ཅུང་ཆུང་ངུར་སོང་ནས་ནུབ་ཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིར་ི

རྒྱུདེ་ནས་ཤར་དེར་རྩེ་མདེོ་ཡིི་བར་གྱིི་གིངས་ཅན་ལྗོོངས་དེེ་ལ་བོདེ་ཅེས་པོའི་མིང་

འདེིས་ཁྱེབ་པོ་ལྟོ་བུ་རེས་འགིའ་རྒྱས་པོ་དེང་། སྐབས་འགིར་འཁུམས་པོ་ཅ་ིརིགིས་

ཞིགིི་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོམྱོོང་བ་བཞིནི་ཡིིན་པོར་སམེས།

དྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ནས་བཤདེ་པོའ་ིའཛེམ་གློིང་ན།ི དེ་ེསྔོན་ར་ིགློིང་དེཔྱདེ་བརྗེོདེ་

ཀྱ་ིབསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་མཐོོང་དེཀོན་ཞིིང་། འཛེམ་གློིང་འདེ་ིཉིདེ་གིང་དུ་ཡིོདེ་པོའ་ི

ངོས་འཛེིན་ཆེས་གིསལ་བ་ཞིིགི་ནི། མདེ་ོདྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ལས། ཛེམྦུའི་གློིང་རི་

བཞིིས་ཡིོངས་སུ་བསྐོར་བ་ཡིིན་ཏེ།ེ གིངས་ཅན་དེང་། འབིགིས་བྱེེདེ་དེང་། མ་ལ་ཡི་

དེང་། ཏེ་ེསེའ།ོ། ཞིསེ་གིསུངས་ཤངི་། རྒྱ་གིར་གྱི་ིཡུལ་དུ་སྙེན་ངགི་ཚུན་ཆདེ་ཀྱ་ིནང་དུ་

གྲོགིས་ཤངི་གྲུབ་པོའ་ིར་ིབ་ོསྐདེ་གྲོགིས་ཅན་སྐརོ་ཞིིགི་གིསི་བསྐརོ་ནས་ཡིོདེ་དེ།ེ ཤར་

ཕྱོོགིས་སུ་གིངས་ཅན་ཏེ་ེཧ་ིམ་ལའ་ིར་ིབརྒྱུདེ་དེང་། ལྷོར་མ་ལ་ཡིའ་ིར་ིབོ། ནུབ་ཏུ་

འབིགིས་བྱེེདེ་ཀྱ་ིར་ིབོ། བྱེང་དུ་ཏེ་ེས་ེསྟ་ེབྱེང་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིཧ་ིམ་ལའ་ིར་ིབརྒྱུདེ་ཕྱོོགིས་

ཀྱིས་བསྐོར་བའ་ིཡུལ་དེ་ེལ་ཛེམྦུའ་ིགློིང་ཞིེས་གིསུངས་པོས་དེ་ེན་ིརྒྱ་གིར་གྱི་ིཡུལ་གྲུ་

འདེི་ཉིདེ་ཡིིན་པོ་ཆེས་གིསལ་བ་ཡིིན་ནོ།། འཛེམ་གློིང་འདེིའི་དེབྱེིབས་གིཟུགིས་ནི་

མངོན་པོ་ནས་བཤདེ་པོ་དེང་གིཅིགི་མཚུངས་སུ་གིསུངས་ཏེེ། དེ་ེཉིདེ་ལས། གིང་གི་ི
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དེབྱེིབས་རྣམས་ཇི་ིལྟོ་ཇི་ིལྟོར་གྱུར་པོ་དེ་ེདེང་དེ་ེལ་གིནས་པོའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱ་ིཁ་གིདེོང་

གིི་དེབྱེིབས་ཀྱང་དེེ་ལྟོ་དེེ་ལྟོར་ཡིིན་ནོ།། དེེ་ལ་ཤིང་རྟེ་ཤ་ཀ་ཌཱ་དེང་མཚུངས་པོ་ནི། 

ཛེམྦུའ་ིགློངི་སྟ།ེ དེ་ེདེང་འདྲ་བར་ཛེམྦུའ་ིགློངི་པོའ་ིམ་ིརྣམས་ཀྱ་ིབཞིནི་ན།ོ། གྲུ་གིསུམ་གྱི་ི

རྣམ་པོ་ཡིིན་ནོ།། ཞིེས་གིསུངས་ཞིིང་གྲུ་གིསུམ་དེ་ེཡིང་སྔགིས་པོའ་ིཧོམ་ཁུང་འདྲ་བ་

ཞིིགི་ནི་མ་ཡིིན་ཏེེ། མདེོ་འདེི་ཉིདེ་ལས་གིསལ་བ་ལྟོར་གློིང་འདེིའི་མིའི་ངོ་གིདེོང་གིི་

དེབྱེིབས་དེང་མཚུངས་པོར་གིསུངས། དེབྱེིབས་གིཟུགིས་དེ་ེཉིདེ་ཀྱང་ཅུང་ཁ་གིསལ་

བ་ཞིིགི་ན།ི འཕོགིས་པོ་རྡ་ོའཕོངས་པོའ་ིམདེ།ོ བམ་པོ་ོགིཉིས་པོ་ལས། གིནས་འཇིོགི་

གི་ིརྒྱུདེ་དེགི ཛེམྦུའ་ིགློིང་འདེ་ིནི། ཆུ་དེང་ཞིེང་དུ་དེཔོགི་ཚོདེ་བདུན་སྟོང་ཡིོདེ་ཅིང་། 

བྱེང་གི་ིཕྱོོགིས་སུ་ན་ིཡིངས་ལ། ལྷ་ོཕྱོོགིས་སུ་ཤིང་རྟེའ་ིདེབྱེིབས་ཡིིན་ནོ།། ཞིེས་ལྷ་ོ

ཕྱོོགིས་སུ་གྲུ་གིསུམ་ཤིང་རྟེའ་ིདེབྱེིབས་དེང་། བྱེང་ཕྱོོགིས་སུ་ན་ིཡིངས་ཤིང་རྒྱ་ཆ་ེབ་

གིསལ་ལ།ོ། འདེ་ིན་ིམདེ་ོསྡེ་ེནས་གིསུངས་པོའ་ིཛེམྦུའ་ིགློངི་སྟ་ེངསེ་པོ་དེནོ་གྱི་ིའཛེམ་བུ་

གློིང་ན་ིའདེ་ིཉིདེ་ཙམ་ཡིིན་ནོ།། དེ་ེཙམ་དུ་མ་ཟདེ་མདེ་ོདྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ལས་ན་ིརྒྱ་

ནགི་དེང་ཀམ་བྷོ་ཌིི་ཡི་སོགིས་ཀྱང་འཛེམ་གློིང་འདེིའི་ནང་དུ་མ་ཚུདེ་པོར་ཟུར་དུ་

གིསུངས་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ མདེ་ོདེ་ེཉདིེ་ལས། རྒྱ་ནགི་ཅསེ་བྱེ་བ་འཁརོ་དེང་བཅས་པོ་རྣམས་

ལ་དེཔོགི་ཚོདེ་སྟོང་ཡིིན་ན།ོ། རྒྱ་ནགི་གིཞིན་ཞིེས་བྱེ་བ་ལ་ནི། དེཔོགི་ཚོདེ་ཉིས་བརྒྱ་

ཡིནི་ན།ོ། ཞིསེ་དེང་། ཀམྤོ་ོཛཱི་ི(Cambodia)ཞིསེ་བྱེ་བའ་ིཡུལ་ན།ི དེཔོགི་ཚོདེ་བརྒྱ་པོ་

ཡིིན་ཏེེ། ཡུལ་ཕྲན་ཚོེགིས་རྣམས་ན་ིམ་གིཏེོགིས་སོ།། ཞིེས་གིསུངས་པོའ་ིརྒྱ་ནགི་

གིཞིན་ཞིསེ་པོ་ཀ་ོར་ིཡི་དེང་། ཉ་ིཧངོ་སགོིས་ཡིནི་སྲིདིེ་ལ། མདེརོ་ན་མདེ་ོའདེསི་འཛེམ་

གློིང་ན་ིགིནའ་དུས་སུ་ཧིནྡྷུ་སིཐོན་ཟེར་བའ་ིཡུལ་ཁ་ོན་ལ་གིསུངས་པོ་ཡིིན་ནོ།། དེགི་ེ
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཆོས་ཀྱིས་གིསེར་ཐོང་དུ། སིངྒཱ་ལའ་ིཡུལ་ནས་རྒྱ་གིར་ལ་འཛེམ་བུ་གློིང་ཞིེས་འབོདེ་

ཀྱིན་ཡིོདེ་ཚུལ་ཞིིགི་བྲིིས་ཡིོདེ་པོར་སྣང་ལ། དེེའང་འཛེམ་གློིང་ཟེར་བ་གིང་དུ་ཡིོདེ་པོ་

གྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་སྐོར་ཞིིགི་གིིས་བཏེགིས་བཞིགི་པོ་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར། རྒྱ་གིར་གྱི་ི

ཡུལ་དུམ་བུ་འདེིའམ་འདེིའ་ིཆ་ཤས་ཤིགི་གི་ིམིང་ཡིིན་པོར་གིནའ་དུས་སུ་སྐྱེ་ེབ་ོཕོལ་

པོའ་ིཁ་ན་རླུང་ལྟོར་གྲོགིས་པོར་སྣང་ང་ོ།། 

འོན་ཀྱང་དེེང་གི་ིའུ་ཚོོའ་ིདེམངས་ཁྲོོདེ་དུ་ན་ི(World)དེང་། སའ་ིགི་ོལ(Earth)

ཞིསེ་སུ་གྲོགིས་པོ་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེདོེ་བྱེ་སའ་ིའཇིགིི་རྟེནེ་འདེ་ིལ་འཛེམ་བུ་གློངི་ཞིསེ་འབདོེ་

ཀྱ་ིཡིོདེ་པོ་རེདེ་ལ་ཚོིགི་མཛེོདེ་ཚུན་ཆདེ་དུ་བཀོདེ་ཟིན་པོ་རེདེ། དེ་ེན་ིམ་བརྟེགི་ཉམས་

དེགིའ་ིངང་ནས་བསྒྱུར་བཞིགི་པོ་ཞིིགི་དེང་། སྦྱོར་བཞིགི་པོ་རེདེ་མ་གིཏེོགིས་གིསུང་

རབ་ནས་གིསུངས་པོ་དེང་། ཡིང་ན་དེངསོ་དེནོ་དེང་འབྱེརོ་བ་ཞིགིི་ཀྱང་མ་རདེེ། མངནོ་

པོ་ནས་གིསུངས་པོའ་ིདེབུས་སུ་རིའ་ིརྒྱལ་པོ་ོར་ིརབ་དེང་། ཤར་ལུས་འཕོགིས་པོ།ོ ལྷ་ོ

འཛེམ་བུ་གློངི་སོགིས་བར་དུ་རྒྱ་མཚོ་ོདེང་། གིསརེ་རསི་ཆོདེ་པོར་བཤདེ་པོའ་ིསྐབས་

སུ་ར་ིརབ་དེ་ེཉིདེ་ས་གིཞི་ིའདེ་ིཉིདེ་ཀྱ་ིཐོོགི་ཏུ་འཇིོགི་མ་ཐུབ་ནས། སའ་ིགི་ོལ་འདེ་ིཉིདེ་

རལི་གྱིསི་ལྷ་ོཛེམྦུའ་ིགློངི་དུ་བྱེས་ནས་ར་ིརབ་དེ་ེཉདིེ་གིནས་སྐབས་ཙམ་མ་ིམཐོངོ་བའ་ི

ཁདེ་རྒྱང་རིང་པོ་ོཞིིགི་ཏུ་སྣ་ལྔའ་ིརིན་པོ་ོཆ་ེལས་གྲུབ་པོ་ཞིིགི་བློོས་བཏེགིས་བཞིགི་པོ་

ཙམ་ཞིིགི་ཡིིན། དེེའི་བྱུང་རིམ་དེང་གློེང་བསློངས་ཚུལ་འདྲ་བོ་ནི། མངོན་པོ་ནས་

གིསུངས་པོ་ཐོམས་ཅདེ་སྒྲོ་ཇི་ིབཞིིན་པོར་ཁས་བློངས་ཤིང་། མདེ་ོསྡེ་ེགིཞིན་དེགི་དེང་

མཚུངས་བསྡུར་གྱིིས་དྲང་ངེས་ཀྱ་ིདེབྱེ་ེབ་མ་ཕྱོེདེ་པོ་དེང་། དེ་ེཡིང་ལ་ོང་ོསྟོང་ཕྲགི་དུ་

མའ་ིསྔོན་ནས་གིང་གིསུངས་པོ་དེ་ེཐོམས་ཅདེ་དེ་ེརིང་གི་ིདུས་སུ་མ་འགྱུར་བརྟེན་པོར་
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ཡིོདེ་དེགིོས་པོའ་ིཨུ་ཚུགིས་ཀྱིས་སའ་ིགི་ོལ་འདེ་ིཉིདེ་རིལ་གྱིིས་ལྷ་ོའཛེམ་བུ་གློིང་དུ་

སོང་བ་ཡིིན་ན།ོ། ཁ་ོབོས་ན་ིནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་གིང་དུའང་། ས་ཡི་ིགི་ོལ་ཧྲིིལ་པོ་ོ

ལ་ལྷ་ོཛེམྦུའ་ིགློིང་ཞིེས་གིསུངས་པོ་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་ཡིོདེ་པོར་མ་ིའདེོདེ་པོས། མངོན་

པོ་སོགིས་སུ་འཛེམ་གློིང་ཤིང་རྟེའ་ིདེབྱེིབས་སུ་གིསུངས་པོ་དེང་། ང་ཚོོས་དེ་ལྟོ་ས་ཡི་ི

གི་ོལ་རལི་རལི་མཐོངོ་གི་ིཡིདོེ་པོ་འདེ་ིགིཉསི་འགིལ་ནས་འདུགི་ཅསེ་སྨྲ་དེགིསོ་དེནོ་མ་

མཐོངོ་ཞིངི་། དེ་ེལྟོར་སྨྲ་མཁན་རྣམས་ཀྱང་རྒྱལ་བའ་ིགིསུང་རབ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཅུང་ཙམ་

ཆུང་བ་མིན་ནམ་སྙེམ་པོར་བདེགི་དེོགིས་སོ།། འདེ་ིདེགི་གི་ིགིནདེ་ཀ་འགིའ་ཞིིགི་ལ་

ཟུར་ཙམ་བལྟོས་ན། སྲིིདེ་པོ་དེང་། འཇིིགི་རྟེེན། སའ་ིགི་ོལ། འཛེམ་བུ་གློིང་སོགིས་

གིཞིན་སྐདེ་དེང་ཕོར་སྒྱུར་ཚུར་སྒྱུར་བྱེེདེ་དུས་རང་རང་གི་ིགིནས་བབ་དེ་ེལ་འབྱེོར་

འདུགི་མནི་ཏེན་ཏེན་ཞིགིི་མ་དེཔྱདེ་ན་ཕྱོསི་སུ་བཤགིི་དེཀའ་བའ་ིམདུདེ་ནགི་རྡ་ོའདྲ་བ་

ར་ེའགྱུར་ཉནེ་དུ་འདུགི་སྟ།ེ དེཔོརེ་ན་དེབྱེནི་ཡིགིི་གི་ི(World)ཞིསེ་པོ་འཛེམ་བུ་གློངི་དུ་

བསྒྱུར་བ་བཞིནི་ན།ོ། 

གིཞིན་ཡིང་གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་འཛེམ་གློིང་གི་ིབཀོདེ་པོ་དུ་མ་ཞིིགི་གིསུངས་

ཡིོདེ་སྲིིདེ་ནའང་། རིལ་གྱིིས་བསྡུས་ན་དུས་འཁོར་ནས་གིསུངས་པོ་ལྟོར་འཛེམ་གློིང་

ཆ་ེཆུང་གིཉསི་སུ་མ་ིའདུས་པོ་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོར་མ་ིསམེས་ས།ོ། དེ་ེལ་འཛེམ་གློངི་ཆནེ་པོ་ོ

ན་ིདུས་འཁོར་ནས་གིསུངས་པོའ་ིརྒྱ་དེཀར་ནགི་གིཉིས་དེང་། བོདེ་དེང་། ལ་ིཡུལ། 

གིངས་ལྡན། ཀ་ེལ་ཤ་སོགིས་ཡི་གློིང་གི་ིརྒྱལ་ཁམས་ཆ་ེཁགི་འགིའ་ཞིིགི་འདུས་པོ་

འདེ་ིདེང་། གིཞིན་མངོན་པོ་མཛེོདེ་དེང་། སངས་རྒྱས་རྨདེ་གིཅདེ། རྡ་ོའཕོངས་པོའ་ི

མདེ་ོསོགིས་ནས་གིསལ་བར་གིསུངས་པོའི་ཧིནྡྷིི་སིཐོན་གྱིི་ཡུལ་ལམ་ཡིང་ན་ཡུལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདེའི་ིཕྱོགོིས་གིཅིགི་ལ་འཛེམ་གློངི་ཆུང་བ་ཞིསེ་འབདོེ་དེགིསོ་ཏེ།ེ སྤྱོརི་ན་དུས་འཁརོ་

གྱི་ིརྒྱུདེ་ལས་འཛེམ་གློངི་ཆུང་བ་ཞིསེ་པོའ་ིམངི་གིསི་གིསལ་བར་བསྙེདེ་ཟནི་པོའ་ིཕྱོརི་

ར།ོ། 

དེ་ེདེགི་དེབྱེ་ེསྒོ་ོགིཞིན་ཞིིགི་གི་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་གིསུང་རབ་ནས་གིསུངས་པོའ་ི

འཛེམ་གློངི་དེང་། དེམངས་ཁྲོོདེ་དུ་གྲོགིས་པོའ་ིའཛེམ་གློངི་གིཉསི་སུ་ངསེ་ཤངི་། ས་ཡི་ི

གི་ོལ་རིལ་པོ་ོལ་འཛེམ་གློིང་ཞིེས་སུ་འབོདེ་པོ་འདེི་ནི་གིསུང་རབ་ནས་ཡིེ་མི་འབྱུང་

བས་དེམངས་ཁྲོོདེ་ཁ་ོན་ལ་གྲོགིས་པོའི་འཛེམ་གློིང་དེང་། གིཞིན་དུས་འཁོར་དེང་། 

སངས་རྒྱས་རྨདེ་གིཅདེ། མངོན་པོ་སོགིས་ལས་བསྟན་པོའི་འཛེམ་གློིང་རྣམས་ནི་

གིསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བའ་ིའཛེམ་གློིང་ཞིེས་སུ་ཕྱོ་ེན་བློ་ོགྲོོས་ཀྱ་ིའཇུགི་པོ་བདེ་ེབའ་ི

ཡིན་ལགི་ཏུ་ངསེ་ས།ོ། 

༼༢༽ འིཇིིག་རེྟན་འིདིའིི་དབྱེིབསེ་ཀྱི་ཕྱོོགསེ་ལ་མངོན་པ་བསེ། སེ་གཞིི་

ལེབ་ཆེན་ཞིིག་གི་དབུསེ་ནསེ་རི་ཆེན་གྲུ་བཞིི་ཞིིག་ཡིར་ལ་འིབུར་ནསེ་ཡོིད་

པར་འིདོད་པ་སེྟེ། མཁོསེ་དབང་དགེ་འིདུན་ཆོསེ་འིཕེེལ་གིྱིསེ། འིཇིིག་རེྟན་

ལེབ་ལེབ་ཅེིསེ་གསུངསེ་པ་དེ་ཡིིན། སིྤྱིར་སེ་གཞིི་ལེབ་ལེབ་ཡིིན་སྙམ་པ་ནི་ང་

ཚོ་ོསེ་སེྟེང་དུ་སྡེདོ་པའིི་མི་ཀུན་གིྱི་བོློ་ངོར་མ་བརྟགསེ་ཉིམསེ་དགའིི་སྣང་ཚུལ་

དེ་རང་ཡིིན་པསེ་གོ་བ་ལེན་མི་ཐུབ་པ་ཞིིག་མིན། འོིན་ཀྱང་དེའིི་དཀྱིལ་དུ་རི་

བོ་མཆོག་རབ་ཅེིསེ་པའིི་རི་ཆེན་ཞིིག་ཡོིད་པར་འིདོད་པ་འིདི་ནི་མཁོསེ་ཁྱད་

ཀྱི་བོློསེ་བཏགསེ་བྱེསེ་པ་མཚོང་དུ་སེོང་བ་ཞིིག་སེྟེ། དོ་དགོང་མུན་རུབ་པ་

ནསེ་བཟུང་སེང་ཉིིན་ནམ་མ་ལངསེ་ཀིྱ་བར་དུ་ཉིི་མའིི་འོིད་སྣང་རྟ་རྔ་ཙམ་

ཡིང་རིག་རྒྱུ་མེད་པ་འིདི་རི་ཆེན་ཞིིག་གིསེ་བསིྒྲིབ་པ་ལོསེ་ཡིིན་སྙམ་པའིི་

རྨོངསེ་ཚོོད་བྱེསེ་པ་ཙམ་ལསེ་གཞིན་ཁུངསེ་དང་རྒྱུ་མཚོན་ཅིི་ཡིང་མེད། 



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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ལུགསེ་འིདིསེ་སེ་གཞིི་ཁོོ་ན་མ་ཟོད་ཉིི་ཟླ་སྐར་མའིི་འིཇིིག་རེྟན་ཡིདོ་ཚོད་ཀྱང་

ལེབ་ལེབ་སློ་ང་ལྟ་བུ་རེ་འིདོད་ཀྱིན་ཡོིད།༽

མངོན་པོའ་ིགིཞུང་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ་རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་སྡེ་ེསྣོདེ་གིང་དུའང་འཇིིགི་རྟེེན་

ལབེ་ལབེ་ཏུ་གིསུངས་པོའ་ིཚོིགི་ཟུར་ཙམ་ཡིང་མ་མཐོངོ་ཞིངི་། ལྷགི་པོར་དུ་ལབེ་ལབེ་

ཅསེ་པོའ་ིགྲོངོ་སྐདེ་ཕོལ་པོ་འདེ་ིའདྲ་བ་གིསུང་རབ་ཆནེ་མ་ོརྣམས་སུ་བཀལོ་སྤྱོདོེ་བྱེས་

པོ་ཕོལ་ཆརེ་མེདེ་པོའ་ིཚོདོེ་དུ་སྣང་། འདེ་ིལ་ཁྱེདོེ་ཀྱང་ཁགི་མ་ིའདུགི་སྟ་ེཁྱེོདེ་ཀྱ་ིཁུངས་

གིཏུགིས་ས་དེགི་ེཆོས་ཀྱི། འཇིིགི་རྟེེན་རིལ་མོའམ་ཟླུམ་པོ།ོ ཞིེས་པོའ་ིདེཔྱདེ་རྩོམ་དུ། 

སྔོན་ཕྱོི་གློིང་ཡིོ་རུབ་ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་ན་ཡིང་མ་བརྟེགི་པོའི་སེམས་ཀྱི་འཆར་ཚུལ་

བཞིནི་འཇིིགི་རྟེནེ་དེ་ེལབེ་ལབེ་ཡིནི་བྱེ་བ་ལས། རལི་མ་ོཡིནི་ཞིསེ་སྨྲ་མཁན་ཅིགི་ཀྱང་

མེདེ། ཡུལ་ས་ོསོའ་ིཆོས་ལུགིས་རྙེིང་པོ་ཐོམས་ཅདེ་ན་ཡིང་། འཇིིགི་རྟེེན་ལེབ་ལེབ་

ཡིིན་བྱེ་བ་ཤ་སྟགི་ལས། རིལ་རིལ་ཡིིན་བྱེ་བ་ཡི་ེམེདེ། ཅེས་སོགིས་ནང་པོ་སོགིས་

ཆོས་ལུགིས་རྙེིང་པོ་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱིས་འཇིིགི་རྟེེན་ལེབ་ལེབ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོའི་

བཤདེ་ཉེས་ཤིགི་ཤོར་འདུགི་པོས་དེེའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲིངས་པོས་ལན་པོ་ཡིིན། དེགི་ེཆོས་

ཀྱ་ིགིསུང་འདེིའ་ིནང་དུའང་། ས་ཡི་ིགི་ོལ་འདེ་ིལ་འཇིིགི་རྟེེན་དེང་། འཛེམ་གློིང་གིཉིས་

ཀྱ་ིགིསལ་ཁ་མེདེ་པོར་སྦོོམ་བཤདེ་བྱེས་པོ་དེང་། དེ་ེཡི་ིདེབྱེིབས་གིཟུགིས་ལེབ་ལེབ་

ཡིིན་ཟེར་བ་སོགིས་དེཔྱདེ་པོ་ཞིིབ་མོར་མེདེ་པོའི་ཉམས་དེགིའ་བའི་བཤདེ་ཡིམས་

སྐོར་ཞིིགི་ཤོར་འདུགི་གིོ། རྩོམ་ཡིིགི་དེེའི་ཁ་བྱེང་དུ་འཇིིགི་རྟེེན་རིལ་མོའམ་ཟླུམ་པོ་ོ

ཞིེས་སུ་གིསུངས་པོས་དེོགིས་པོ་དེངོས་ན་ིདེ་ེཡིིན་པོར་སྣང་ཞིིང་། ཟླུམ་པོ་ོཟེར་བ་ན་ི

མཐོའ་ཡི་ིཁྱུདེ་འཁརོ་དེའེ་ིམངི་ཡིནི་ཞིིང་། དེ་ེལྟོར་ན་ཟླུམ་པོ་ོཡིནི་ན་རལི་མ་ོམ་ཡིནི་མ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེགིོས་པོ་དེང་། རིལ་མ་ོཡིིན་ན་ཟླུམ་པོ་ོམ་ཡིིན་མ་ིདེགིོས་པོ་སོགིས་ཀྱིས་མུ་བཞིིར་

འཇིགོི་རིགིས་ས།ོ། 

ཚོ་སྨྱུགི་གིིས་འཇིིགི་རྟེེན་འདེིའ་ིདེབྱེིབས་ཟེར་བ་ལ་བལྟོས་ན་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེོདེ་བྱེ་

སའ་ིས་ཡི་ིགི་ོལ་འདེ་ིལ་གི་ོདེགིོས་པོ་འདྲ་ཞིིགི་འདུགི་ཀྱང་། མངོན་པོ་བས་ར་ིཆེན་གྲུ་

བཞིི་དེེ་ཡིར་ལ་འབུདེ་སའི་ས་གིཞིི་ལེབ་མོ་ཞིིགི་འཛེམ་བུ་གློིང་གིི་དེབྱེིབས་སུ་མི་

འདེོདེ་ལ། ར་ིཆེན་གྲུ་བཞི་ིདེ་ེཡིང་འཛེམ་བུ་གློིང་གི་ིདེབྱེིབས་ཡིིན་པོ་དེ་ེབས་ཀྱང་མ་ི

འདེདོེ་དེ།ོ། ང་ཡི་ིརགིིས་པོའ་ིགྲོགོིས་པོ་ོཁངོ་གི་ིདེགིགི་རྩམོ་གྱི་ིམགི་ོམཇུགི་ཀུན་ཏུ་འདེ་ི

དེང་འདེ་ིའདྲ་བའ་ིཁུངས་ལུང་མེདེ་པོ་དེང་། རྒྱུས་མེདེ་རྒྱུས་གིཏེམ་བྱེས་པོ་ཉུང་ཉུང་

རདེེ་མ་ིའདུགི་གི།ོ གིཞིན་འཇིིགི་རྟེནེ་སྤྱོ་ིཡི་ིདེབྱེབིས་ལ་ས་གིཞི་ིལབེ་མ་ོདེང་ར་ིརབ་གྲུ་

བཞི་ིཞིསེ་བཤདེ་པོ་ཞིིགི་འངོ་དེནོ་མེདེ་དེ།ེ འཇིིགི་རྟེནེ་སྤྱོ་ིལ་རྒྱ་ཁྱེནོ་དེང་མཐོའ་དེབུས་

གིཞིལ་དུ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་པོ་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་མ་ཐོགི་པོ་ཡིིན་པོས་སོ།། འདེ་ིལྟོར་སྨྲ་

སྟེ། ལྷུན་པོ་ོཆོས་ཅན། འཛེམ་བུ་གློིང་གི་ིདེཀྱིལ་ནས་ཡིར་ལ་འབུར་ནས་ཡིོདེ་པོར་

ཐོལ། ཁྱེདོེ་ཀྱ་ིའདེདོེ་པོ་དེེའ་ིཕྱོརི། འདེོདེ་མ་ིནུས་ཏེ།ེ འཛེམ་བུ་གློངི་ལྷུན་པོོའ་ིལྷ་ོན་ཡིདོེ་

པོའ་ིཕྱོིར། དེེར་ཐོལ། ལྷུན་པོ་ོལ་གློིང་བཞི་ིགློིང་ཕྲན་བརྒྱདེ་དེང་གིསེར་གྱི་ིར་ིབདུན་

དེང་རོལ་པོའ་ིམཚོ་ོབདུན་གྱིིས་བསྐོར་ནས་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིཕྱོིར། རྟེགིས་གིསལ་

ལ་ལན་ཐོབོས་ཤགིི 

དེ་དུང་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིལུགིས་འདེིས་ས་གིཞི་ིཁ་ོན་མ་ཟདེ་ཉ་ིཟློ་སྐར་

མའ་ིའཇིགིི་རྟེནེ་ཡིདོེ་ཚོདེ་ཀྱང་ལབེ་ལབེ་སློ་ང་ལྟོ་བུ་ར་ེའདེདོེ་ཀྱནི་ཡིདོེ། ཟརེ་བ་ན་ིསྐུར་

འདེེབས་གིཉིས་པོ་སྟེ། འཇིིགི་རྟེེན་ཡིོདེ་ཚོདེ་སློ་ང་ལྟོ་བུར་མ་གིསུངས་ཏེེ། རི་བོའ་ི
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དེབྱེབིས་དེང་། ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན། རྟེ་བབས། རྒྱལ་མཚོན། ཁང་བཟང་སོགིས་ཀྱ་ིདེབྱེབིས་

སུ་གིསུངས་པོའ་ིཕྱོིར་ཏེེ། མདེ་ོསྡེ་ེཕོལ་པོ་ོཆ་ེལས། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་རྒྱ་མཚོ་ོ

ཐོམས་ཅདེ་ཀྱ་ིདེབྱེིབས་གིཞིན་དེང་གིཞིན་དུ་འདུགི་པོ་ཤ་སྟགི་སྟེ། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི ར་ིརབ་ཀྱ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། ཆུ་ཀླུང་གིི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་རྒྱ་མཚོོ་

འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། ཀུན་ཏུ་འཁོར་བའ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི ཀུན་ཏུ་འཁྱེལི་བའ་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

རྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། འཁོར་བའ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། མིགི་མང་རིས་ཀྱ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ི

རྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི ཤངི་གི་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི ཁང་པོ་བརྩེགིས་པོའ་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི རྡའོ་ིརྒྱལ་མཚོན་གྱི་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

རྒྱ་མཚོོ་འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། ཕྱོོགིས་འབྱེམས་ཀློས་པོའི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། 

འཇིགིི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི ཁང་པོའ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་

རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི པོདྨོའོ་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིགིི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། རྟེ་བབས་ཀྱ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་

མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། སེམས་ཅན་གྱི་ིལུས་ཀྱ་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་

རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི སྤྲོིན་གྱི་ིདེབྱེིབས་ལྟོ་བུའ།ོ། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ི

རྒྱ་མཚོོ་འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚོན་གྱིི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འཇིགིི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི འདོེ་ཀྱ་ིདེཀྱལི་འཁརོ་གྱི་ིདེབྱེབིས་ལྟོ་

བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། དྲ་བ་སྣ་ཚོོགིས་བཀྱ་ེབའ་ི

དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། སྒོ་ོཀུན་ནས་

ཡིོགི་པོའི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་རྒྱ་མཚོོ་འབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། 

དེམིགིས་པོ་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུ་སྟེ། ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲིས་དེགི དེེ་དེགི་ལ་

སོགིས་པོ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་འབྱེམས་ཀློས་པོའི་དེབྱེིབས་རྣམ་པོ་ཕྱོེ་བ་ཤིན་ཏུ་

བསྟན་པོ་ན།ི འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྡུལ་ཤནི་ཏུ་ཕྲ་བ་སྙེདེེ་དེ།ོ། ཞིསེ་སོགིས་

རྒྱས་པོར་གིསུངས་ས།ོ། 

འདེི་ནས་གིསལ་བཤདེ་དེགིོས་པོ་ཞིིགི་ལ་ཁོ་བོས་རྒོལ་ཡིིགི་འདེི་ཡིི་ནང་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གིསུང་ཁ་ཤས་ཤིགི་བགྲོང་ཡིོདེ་པོ་དེགི་ཕོ་རོལ་པོོ་ལ་ལུང་གིི་སྒྲུབ་

བྱེེདེ་དུ་བཀོདེ་པོ་མ་ཡིིན། འ་ོན་ཅ་ིཞི་ེན། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིསུང་རབ་ནས་

གིང་གིསུངས་པོ་རྣམས་མ་གིསུངས་ས་ོཟེར་བའ་ིསྐུར་འདེེབས་དེང་། མ་གིསུངས་པོ་

ལ་གིསུངས་ས་ོཟེར་བའ་ིསྒྲོ་ོའདེོགིས་པོ་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་གིནོདེ་པོ་སྟོན་པོའ་ི

ཆེདེ་དེང་། སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོས་གིཞུང་ན་ིཕྱོ་ིརྫིགི་ནང་སྟོང་རྐྱང་ཡིིན་པོ་ལས། དེ་ེ

ནས་བཤདེ་པོའི་ཤེས་བྱེ་ཕྲ་རགིས་གིང་ལ་ཡིང་མནོ་བསམ་བྱེེདེ་ས་དེང་ཁོགི་

འབུབས་ས་མེདེ་པོར་འདེོདེ་པོ་ལ་གིསལ་བཤདེ་ཙམ་ཡིིན་པོར་རྩོམ་ཡིིགི་འདེིའ་ིགིོང་

འགོི་ཀུན་ཏུ་ཤསེ་དེགིསོ། གིཙ་ོབ་ོན་ིཁས་བློངས་ནང་འགིལ་གྱི་ིརགིིས་པོ་དེང་། མཐོངོ་

བ་མངནོ་སུམ་གྱི་ིགིནོདེ་པོ་ཁ་ོནས་འགིགི་ལ་གིཏུགིས་ཤངི་། ཁུང་དུ་བཙུདེ་རྒྱུ་ཡིནི། 

༼༣༽འིཇིིག་རེྟན་སིྤྱི་ཡོིངསེ་ལ་འིཆགསེ་པའིི་དུསེ་ཚོོད་འིདི་ཞེིསེ་

འིཆད་དུ་མེད་ཀྱང༌། ད་ལྟ་མིག་དང་རྒྱང་ཤེལ་སེོགསེ་ཀྱིསེ་མཐོོང་ཐུབ་པའིི་
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སྐར་ཚོགོསེ་ཀིྱ་ཆལོ་ཁོ་འིདི་ན་ིཆགསེ་ནསེ་མི་ལ་ོཐོརེ་འིབུམ་བཅོི་ལྔ་ཙམ་ཞིིག་

སོེང་ཡོིད་པར་འིདོད། དེ་ཡིང་ཐོོག་མར་སོྟེང་ཆེན་གིྱི་ཁོམསེ་འིདིར་ཐོོགསེ་

རེག་གི་དངོསེ་པོ་ཅིི་ཡིང་མེད་པར། གོློག་གི་ནུསེ་ཁྱམསེ། ཁོབ་ལེན་གིྱི་ནུསེ་

ཁྱམསེ། ལིྗིད་ཀྱི་ནུསེ་ཁྱམསེ། ཚོད་རྡུལ་ནུསེ་ཁྱམསེ་བཅིསེ་ཤུགསེ་རིགསེ་མི་

འིདྲ་བ་བཞིི་ཙམ་གིྱི་ངོ་བོར་གནསེ་པ་ལ། གོློ་བུར་དུ་རྒྱུ་མཚོན་གང་ཡིིན་ཆ་མ་

འིཚོལ་བའིི་འིབར་གད་ཆེན་པོ་ཞིིག་ཤོར་ཏེ་ཤུགསེ་རིགསེ་བཞིི་པོ་སོེ་སོེར་

གྱིེསེ་ཤིང༌། དེ་དག་ཕེན་ཚུན་ཁྱབ་འིཕོྲོའིི་འིདུསེ་སོྦྱོར་ལསེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲོ་བའིི་

གཟུགསེ་ཅིན་གྱིི་གསོེབ་རྡུལ་མང་པོ་གསེར་དུ་གྲུབ། སྐབསེ་དེར་དོྲད་ཚོད་ཧ་

ཅིང་མཐོོ་བ་དེ་རིམ་གིྱིསེ་མར་ཆགསེ་པ་དང་བསྟུན་ནསེ་ཕྲོ་རྡུལ་མི་འིདྲ་བ་

དག་ཀྱང་ཕེན་ཚུན་འིདེྲསེ་སྦྱོོར་བྱུང་སེྟེ། རྒྱུ་རྡུལ། བར་རྡུལ། ཉིིང་རྡུལ་སོེགསེ་

རིགསེ་དང་ནུསེ་པ་མི་འིདྲ་བའིི་རིལ་རྡུལ་མང་པོ་ཞིིག་གསེར་དུ་ཐོོན། དེ་

ལྟའིི་ངང་ལ་མི་ལོ་དུང་ཕྱུར་གཉིིསེ་ཙམ་འིདསེ་རེྗེསེ་ད་གཟོོད་གདོད་མའིི་

སྐར་རྒྱུའིི་སིྤྲིན་ཕུང་ཆགསེ་ཤིང༌། མི་རིང་བར་ཆེསེ་ཐོོག་མའིི་བརྟན་སྐར་དག་

ཀྱང་འིཆགསེ་པའིི་འིགོ་བརྩོམ་པ་ཡིིན་ཟེོར།༽

ཅེས་བཤདེ་འདུགི་མོདེ་ཚོན་རིགི་པོས་དེ་ལྟོའི་མིགི་དེང་རྒྱང་ཤེལ་སོགིས་ཀྱི་

སྤྱོོདེ་ཡུལ་ལས་ལོགིས་སུ་འཇིིགི་རྟེེན་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོའ་ིགིཏེམ་ཅ་ིཡིང་མེདེ་པོས་འཇིིགི་

རྟེེན་སྤྱོ་ིཡིོངས་ལ་འཆགིས་པོའ་ིདུས་ཚོོདེ་བཤདེ་མ་ིབཤདེ་ཀྱ་ིསྐདེ་ཆ་ཞིིགི་འོང་ཚུལ་

མེདེ་པོས་འདེ་ིན་ཡིང་རྒྱུས་མེདེ་ཀྱ་ིརྒྱུས་གིཏེམ་ཞིིགི་བྱེས་འདུགི སྤྱོིར་འཇིིགི་རྟེེན་ལ་

མཐོའ་ཡིོདེ་མེདེ་ཅ་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བ་དེང་། གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོའདེོདེ་པོ་ནི། ཁས་བློངས་

ནང་འགིལ་གྱི་ིཁུར་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་ཡིིན་ཏེེ། འཇིིགི་རྟེེན་ཐོོགི་མར་མགི་ོའཛུགིས་ས་ན་ི

གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོཡིིན་པོ་དེང་། དེེའ་ིསྔ་རོལ་དུ་འཇིིགི་རྟེེན་ཟེར་བ་མེདེ་ལ་དུས་ཞིེས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོ་ཞིིགི་ཀྱང་མདེེ་ཅསེ་ཚོན་རགིི་པོས་ཤར་བསྒྲོགིས་ནུབ་བསྒྲོགིས་བྱེས་ཟནི་ཅངི་། དེ་ེ

ལས་ཁུངས་བཙན་པོ་དེང་རིགིས་པོ་ལེགིས་པོ་ཤིགི་དེ་ལྟོ་བར་དུ་རྙེེདེ་མེདེ་པོས་སོ།། 

དེ་ེལ། ཤེས་བྱེ་ཆོས་ཅན། གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོམ་བྱུང་བའ་ིསྔོན་དུ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་

གིཞིགི་ཡིོདེ་པོར་ཐོལ། འཇིིགི་རྟེེན་སྤྱོ་ིཡིོངས་ལ་ཆགིས་པོའ་ིདུས་འདེ་ིཡིིན་ཞིེས་ངོས་

བཟུང་དུ་མེདེ་པོའ་ིཕྱོིར། རྟེགིས་ཁས། འདེོདེ་མ་ིནུས་ཏེེ། འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ིཐོོགི་མར་

ཆགིས་པོའ་ིདུས་དེ་ེགིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོནས་བཟུང་དེགིོས་པོའ་ིཕྱོིར། དེེར་ཐོལ། དེེའ་ི

སྔ་རོལ་དུ་དུས་དེང་འཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་པོའི་རྣམ་གིཞིགི་མེདེ་པོ་ཚོན་རིགི་པོའི་རྩ་བའི་

གྲུབ་མཐོའ་ཡིནི་པོའ་ིཕྱོརི། 

༼༤༽ ད་ལྟ་འོིད་ལོ་ཐེོར་འིབུམ་བཅུ་གཉིིསེ་ཀིྱ་སྐར་འོིད་མཐོོང་ཐུབ་

པའིི་རྒྱང་ཤེལ་བཟོོསེ་ཡོིད་ལ། ད་ལོ་ཉིིསེ་སོྟེང་བདུན་ལོར་ཨ་མེ་རི་ཀའིི་ཁོེ་ལི་

ཁོོ་ཉིི་ཡིའིི་མངའི་སེྡེའིི་རང་བྱུང་ཚོན་རིག་ཞིིབ་འིཇུག་ཁོང་གིསེ་འོིད་ལོ་ཐེོར་

འིབུམ་བཅུ་གསུམ་མཐོོང་ཐུབ་པའིི་རྒྱང་ཤེལ་བཟོོསེ་ཡོིད་ཅེིསེ་གསེལ་

བསྒྲིགསེ་སེྤེལ་འིདུག །གལ་སིྲོད་འོིད་ལོ་ཐེོར་འིབུམ་བཅོི་ལྔ་ཕེན་གྱིི་སྐར་འོིད་

མཐོོང་ཐུབ་པའིི་རྒྱང་ཤེལ་ཞིིག་བཟོོ་ཐུབ་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན། འིཇིིག་

རེྟན་ཁོམསེ་འིདི་ཐོོག་མར་ཇིི་ལྟར་ཆགསེ་པ་དང༌། འིགསེ་གཏོར་ཆེན་མོ་དེ་

ཇིི་ལྟར་བྱུང་བའིི་ཚུལ་བཅིསེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོོང་ཐུབ་པའིི་རེ་བ་ཡོིད་པ་

ཡིིན་འིདུག༽

འདེ་ིན་ིཟེར་ཉེས་གིནམ་ལ་མ་ིཤོང་བ་ཞིིགི་བྱེས་ཡིོདེ་དེ་ེའདེ་ིལྟོར། དེེང་གི་ིའཕྲུལ་

རིགི་ལགི་རྩལ་ཡིར་རྒྱས་ཀྱི་གིནས་སྟངས་ལ་གིཞིིགིས་ན་རྒྱང་ཚོདེ་འོདེ་ལོ་ཐོེར་

འབུམ་བཅུ་གིསུམ་ནས་བརྒྱ་ཐོམ་པོ་ཙམ་མཐོོང་བའ་ིརྒྱང་ཤེལ་བཟ་ོཐུབ་སྲིིདེ་ཀྱང་། 

རྒྱང་ཤེལ་དེ་ེཉིདེ་བརྒྱུདེ་འཇིིགི་རྟེེན་ཁམས་ཐོོགི་མར་ཆགིས་ཚུལ་དེང་། གིས་འཐོོར་
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ཆེན་མོ་(Big Bang)བྱུང་ཚུལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོོང་ཐུབ་པོའི་རེ་བ་ཡིོདེ་པོ་ཡིིན་

འདུགི་ཟེར་བ་ན་ིདེེང་རབས་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་ཆ་ེདྲགིས་པོ་ཡིིན་ཏེེ། གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོ

བྱུང་ནས་མི་ལོ་ཐོེར་འབུམ་མང་པོོ་སོང་རྗེེས་ཀྱི་དེ་ལྟོའི་སྐབས་སུ་ཡིང་གིས་འཐོོར་

འབྱུང་བཞིིན་དུ་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་ན། མངོན་སུམ་དེང་གྲོགིས་པོ་གིཉིས་ཀས་གིནོདེ་ལ། 

དེེ་མེདེ་ན་མིགི་གིིས་རྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུདེ་ནས་གིས་འཐོོར་ཆེན་མོ་ཇིི་ལྟོར་མཐོོང་ཐུབ། 

འདེ་ིལ་ཐོལ་ཕྲེང་ཞིིགི་སྤྲོ་ོན། འོདེ་ལ་ོཐོེར་འབུམ་བཅ་ོལྔ་མཐོོང་བའ་ིརྒྱང་ཤེལ་བརྒྱུདེ་

བལྟོ་བའི་དུས་སུ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཐོོགི་མར་ཆགིས་བཞིིན་དུ་ཡིོདེ་པོར་ཐོལ། 

འཇིགིི་རྟེནེ་ཐོགོི་མར་ཆགིས་ཚུལ་རྒྱང་ཤལེ་བརྒྱུདེ་མཐོངོ་ཐུབ་པོའ་ིཕྱོརི། རྟེགིས་ཁས་

བློངས། འདེདོེ་ན། འཇིིགི་རྟེནེ་ཐོོགི་མར་ཆགིས་པོ་དེང་བར་དུ་གིནས་པོ་ཐོ་མར་འཇིིགི་

པོ་གིསུམ་སྔ་ཕྱོ་ིམ་ཡིནི་པོར་ཐོལ་ལ།ོ། 

ཚོ་སྨྱུགི་རིགིས་པོ་ལ་དུངས་ཞིེན་དེང་། དེཔྱདེ་པོ་ལ་མོས་པོ་ཅན་ཞིིགི་རེདེ་

འདུགི་པོས་གིཤིས་རྒྱུདེ་དྲང་མོ་གིཟུར་གིནས་ཀྱི་བློོ་ཅན་ཞིིགི་ཡིིན་པོའི་ཆ་བཞིགི་

བྱེས་ཀྱང་། ཁོང་གིིས་བཤདེ་སྟངས་ལ་བལྟོ་དུས་འ་ོཅགི་ནང་པོ་དེང་། བོདེ་པོས་ཅ་ི

བཤདེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དེང་གུ་དེོགི་གི་ིམུན་ནགི་ར་ེདེང་། རིགི་གིསར་དེང་ནུབ་ཕྱོོགིས་

པོས་ཅ་ིབཤདེ་ལ་ལེགིས་བཤདེ་དེང་གུ་ཡིངས་ཀྱ་ིའོདེ་སྣང་ར་ེཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་བཞིིན་

པོ་འདེ་ིཡི་མཚོན། འདེིའ་ིསྐོར་ལ་ཚོ་སྨྱུགི་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ་ང་ཚོ་ོབོདེ་པོ་ཚོང་གི་ིམཁས་

པོ་གྲོགིས་ཆ་ེཞིིང་ཁ་རྗེ་ེམཐོ་ོབའ་ིཨ་ལགིས་དེོར་ཞི་ིཚོང་གིིས་ཀྱང་། ནང་དེོན་རིགིས་

པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཚོན་རིགི་དེང་མཐུན་མིན་བཤདེ་པོ་ཟེར་བའ་ིདེཔྱདེ་རྩོམ་དུ། ཨ་

རིའི་ཚོན་རིགི་པོ་ཨེ་ཡིན་ཟི་ཐོན་གྱིིས་བཤདེ་པོ་ཞིིགི་ཁུངས་སུ་བགྲོངས་ནས་འདེི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལྟོར་བཤདེ་འདུགི གིནམ་གྲུ་མཁའ་ལ་འཕུར་ཚོ་ེཇི་ིལྟོར་མགྱིོགིས་ན་བོངས་ཚོདེ་དེ་ེ

མཚུངས་ཇིེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཞིིང་། མགྱིོགིས་ཚོདེ་འོདེ་དེང་མཉམ་ཚོེ་གིནམ་གྲུའི་

གིཟུགིས་ཀྱང་ཅང་མེདེ་ལྟོ་བུར་འགྱུར། གིལ་ཏེ་ེམགྱིགོིས་ཚོདེ་འོདེ་དེང་མཉམ་པོའམ་

ལྷགི་པོའི་གིནམ་གྲུ་ཞིིགི་ཡིོདེ་ན། དུས་ཀྱི་བགྲོོདེ་རྒྱུན་ལུགིས་ལྡོགི་གིི་ཐོབས་ཀྱིས་

འདེས་པོའ་ིབསྐལ་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིགིནས་ཚུལ་དེང་། དུས་ཀྱ་ིབགྲོོདེ་རྒྱུན་ལུགིས་

འབྱུང་གི་ིཐོབས་ཀྱིས་མ་འོངས་བསྐལ་པོར་འཇུགི་ཐུབ་ཚུལ་གིསུངས། ཞིེས་དྲངས་

ནས་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་སྐབས་རིགིས་ལམ་དེེའ་ིསྟེང་ནས་འདེས་མ་འོངས་པོའ་ིདེོན་

མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ་ཡིང་བདེེན་པོའ་ིཡིིདེ་ཆེས་རྙེེདེ་ཐུབ། ཅེས་བཤདེ་ནས་

ཧ་ལས་ལས་བྱེས་འདུགི ཁོ་བོས་བལྟོས་ན་གིནམ་གྲུའི་མགྱིོགིས་ཚོདེ་འོདེ་དེང་

མཉམ་ན་གིནམ་གྲུའ་ིགིཟུགིས་ཅང་མེདེ་པོ་ལྟོ་བུར་སྣང་བ་ནི། མགྱིོགིས་ཆེས་པོས་

ནུས་ཤུགིས་ཆུང་བའ་ིང་ཚོ་ོཤ་ཡི་ིམིགི་གིིས་ཟིན་མ་ིཐུབ་པོ་ཡིིན་སྲིིདེ་པོ་ལས་གིནམ་

གྲུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ོབ་གི་ལ་ཡིནི། གིལ་སྲིདིེ་ཡིིན་ན་དེེའ་ིནང་གི་ིམ་ིརྣམས་ཀྱང་ཆུང་དུ་འགྲོ་ོ

དེགིོས་པོ་དེང་། གིནམ་གྲུ་དེལ་གྱིིས་བགྲོོདེ་དུས་ཆ་ེརུ་འགྲོ་ོདེགིོས་པོར་འགྱུར་ཞིིང་། 

དེང་པོ་ོགིནམ་གྲུ་ལས་བཟ་ོབས་ཚོདེ་མཇིལ་ནས་བཟོས་པོ་ལ་དེགིོས་པོ་མེདེ་པོ་དེང་། 

གིནམ་གྲུ་གིནམ་ལ་འགྲོ་ོདུས་ཆུང་དུ་འགྲོ་ོབ་དེང་། ས་ལ་འབབ་དུས་ཆ་ེརུ་འགྲོ་ོབ་

ཡིིན་ཞིེས་ཁས་ལེན་དེགིོས་པོར་འགྱུར་ཞིིང་དེ་ེལྟོར་འདེོདེ་ན་རིགིས་པོ་ལས་འདེས་

པོར་བདེགི་སམེས་ས།ོ། 

མ་ཟདེ་མགྱིོགིས་ཚོདེ་ཆེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཤིགི་རྙེེདེ་ན་འདེས་པོའི་འཇིིགི་རྟེེན་

མགིི་གིསི་མཐོངོ་ཐུབ་ཚུལ་ལ་ཡིིདེ་ཆསེ་རྐྱང་བྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་པོས་བཤདེ་པོའ་ི
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འདེས་མ་དེ་གིསུམ་གྱིི་ཆོས་འཇིལ་ཚུལ་བདེེན་པོ་ཡིིན་པོའི་སྒྲུབ་བྱེེདེ་དུ་འགིོདེ་ཨེ་

ཐུབ་ལྟོ་བ་འདེ་ིཡིང་ཚོན་རིགི་པོས་བཤདེ་པོ་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་ཆ་ེདྲགིས་པོའ་ིསྐྱེོན་ཞིིགི་

རང་ཤུགིས་ཀྱིས་ཐོོན་ཡིོང་གི་ིའདུགི་གིོ། གིལ་ཏེ་ེདེ་ེལྟོར་ཡིོདེ་ན་མ་ིཤི། ཕུང་པོ་ོམེར་

སྲིགེི ཐོལ་བ་ཆུ་ལ་གིཡུགིས་ཚོར་རྗེསེ་རྒྱང་ཤལེ་བརྒྱུདེ་མགིི་གིསི་མཐོངོ་དེགིསོ་ན་དེ་ེ

འདྲ་ཧ་ཅང་ཁགི་པོ་ོཡིིན་གྱི་ིརེདེ། ཨ་ལགི་ཚོང་གིིས་འདེ་ིལྟོར་གིསུངས་དེགིོས་དེོན་

ཡིང་། སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིདུས་གིསུམ་མཁྱེེན་ཚུལ་དེང་། སྐདེ་

ཅགིི་བསྐལ་པོར་བསྒྱུར་བ་དེང་བསྐལ་པོ་སྐདེ་ཅགིི་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡིདོེ་པོར་གིསུངས་པོ་

དེང་། རྡུལ་རགིས་མ་ིའགྱུར་འཇིིགི་རྟེནེ་ཕྲ་མ་ིའགྱུར།། ཞིསེ་སོགིས་གིསུངས་པོ་དེགི་

གི་ིརྒྱབ་རྟེནེ་དུ་དྲངས་པོ་ཡིནི་བཟ་ོའདུགི་ཀྱང་། བདེནེ་པོའ་ིརྒྱབ་རྟེནེ་དུ་རྫུན་པོ་འཚོལོ་

བའི་ལས་སུ་གྱུར་འདུགི་སྙེམ་ཞིིང་། ངོས་གིཞིན་ཞིིགི་ནས་བསམ་ན་རང་གིི་རིགི་

གིཞུང་འདེ་ིལ་ངེས་པོ་ཏེན་ཏེན་ཞིིགི་མ་རྙེེདེ་པོའ་ིདེབང་གིིས་ཞུམ་པོ་ཞིིགི་རང་བཞིིན་

གྱིསི་འབྱུང་གིནི་ཡིདོེ་པོའ་ིམངནོ་སྟངས་ཙམ་ཡིནི་ན།ོ། 

༼༥༽ ཨི་ཊ་ལི་ནསེ་ཡིིན་པའིི་བོད་རིག་པའིི་མཁོསེ་དབང་ཏུའུ་ཆིསེ། 

བོད་ཀིྱ་མཁོསེ་པ་ཚོོསེ་སེ་གཞིི་བྱེ་སོྒོང་ལྟར་ཁོསེ་མི་ལེན་པར་སེྡེར་མ་ཁོ་

སྦུབསེ་པ་ལྟར་སོྐར་ལོག་ཅིིག་འིཆད་བཞིིན་འིདུག་པ་དེ་བདེན་ཤསེ་ཆེ། ང་

ཚོོསེ་ལྟ་བ་འིདི་མུ་མཐུད་བསྒྱུར་དགོསེ་པར་འིདུག །མཐོར་ཐུག་བོད་བརྒྱུད་

ནང་བསྟེན་ནསེ་བཤད་པ་དེ་ཁོོ་ན་དོན་ལ་གནསེ་པའིི་དུསེ་ཤིག་འོིང༌། ཞེིསེ་

གསུངསེ་ཡིོད་ཅེིསེ་སེ་ལིྡིང་གནམ་ལིྡིང་བེྱེད་ཀྱིན་འིདུག་མོད། མཐོོང་བ་

མངོན་སུམ་གིྱི་དོན་ལ་ཏུའུ་ཆིསེ་མ་འོིངསེ་ལུང་བསྟེན་རྒྱག་ག་ལ་དགོསེ། ད་

ལྟའིི་མིག་ཡོིད་ཚོད་འིཁྲུལ་སོེང་ན་མ་འོིངསེ་པར་མ་འིཁྲུལ་བའིི་མིག་ཞིིག་

གང་ནསེ་རེྙེད། རེྙེད་ཀྱང་དེ་ལ་སེྐྱེ་བོ་སུ་ཞིིག་གིསེ་ཡིིད་ཆེསེ་བེྱེད་ཐུབ། དེསེ་ན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཁོསེ་དབང་ཏུའུ་ཆིའིི་བཀའི་མོལ་དེ་ནི་ང་ཚོ་ོལ་རེ་ཞིིག་གུ་ཡིངསེ་བཏང་བ་

ཙམ་ལསེ་གཞིན་ཅིི་ཡིང་མིན། ཁོོ་ཚོོ་ནུབ་ཕོྱོགསེ་པ་དག་གི་ལུགསེ་ལ་ལག་

ལེན་ནི་གནསེ་སྟེངསེ་གཞིན་ཞིིག་རེད་མ་གཏོགསེ། བསེམ་བོློ་དང་སྨྲ་བརྗེོད་

ཀྱི་སྐབསེ་སུ་བདེན་རྫུན་གང་ཡིིན་ལ་མ་ལྟོསེ་པར་ལྟ་བ་དང༌། གྲུབ་མཐོའི་

གང་འིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་མཉིམ་གནསེ་བེྱེད་ཆོག་ཅིིང༌། ལྟ་ཚུལ་སྣ་ཚོོགསེ་

ཕེན་ཚུན་གཙུབ་ཅིིང་བརྡར་བ་ལསེ་ད་གཟོོད་བསེམ་བོློ་གསེར་པའིི་ཚོ་

རླབསེ་འིཕོྲོ་ཐུབ་པའིི་ཕྱོིར་ན། ལྟ་གྲུབ་གང་འིདྲ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཡོིད་ཆོག་པ་

ཞིིག་ཡིིན་པར་མ་ཟོད་ཡོིད་དགོསེ་པ་ཞིིག་ཀྱང་ཡིིན་པར་འིདོད་པ་ལསེ། ང་

ཚོོའིི་བསེམ་པ་ལྟར་མི་སེེམསེ་ཡིོད་ཚོད་ལ་སྐྱེོན་གིྱིསེ་མ་གོསེ་པའིི་ལྟ་གྲུབ་

གཅིིག་ཁོོ་ནསེ་ཁྱབ་ཐུབ་དགོསེ་པ་དང༌། རང་གི་དགོངསེ་པ་དང་མི་མཐུན་

པའིི་ལྟ་ལོག་ཡོིད་ཚོད་ཚོར་བཅིད་དེ་བསྣུབ་དགོསེ་པའིི་བསེམ་བློོ་དེ་འིདྲ་རྩོ་

བ་ནསེ་མེད། དེའིི་དབང་གིསེ་མཁོསེ་དབང་ཏུའུ་ཆིསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་ལྟ་

གྲུབ་ལ་ཡུལ་དུསེ་ལ་དཔགསེ་པའིི་རིྩོ་འིཇིོག་དང་གུསེ་བཀུར་གནང་བ་ཡིིན་

ཚོོད་རེད། དེ་མ་གཏོགསེ་ཏུའུ་ཆི་ཁོོང་ལོ་རྒྱུསེ་ཁོསེ་མི་ལེན་ཞིིང་མངོན་སུམ་

ལ་བསྙོན་འིདིང་བའིི་དམུན་པོ་མུ་ཐོོ་ལུམ་དེ་འིདྲ་ཡིིན་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ།༽

ཞིེས་རིགི་གིསར་པོ་ཏུའུ་ཆིས་དེངོས་སུ་བོདེ་པོས་བཤདེ་པོ་ལ་བདེེན་ཁ་སྟེར་

ནས་དེེབ་ཏུ་བྲིིས་ཤིང་གིཞིན་ལ་བཀྲོམས་ཀྱང་། དེགིོངས་པོ་དེང་དེགིོས་པོ་གིཞིན་

ཞིིགི་ཡིིན་རྒྱུ་ལས་མངོན་སུམ་ལ་བསྙེོན་མཁན་དེང་ཐོ་ཤལ་དེེ་འདྲ་མ་ཡིིན་པོར་

བཤདེ་རྗེསེ་རང་ཅགི་གི་ིམཁས་པོ་དེགི་ལ་འདེ་ིལྟོར་བཤདེ་ཡིོདེ།

༼༦༽ཉེི་དུསེ་ཀྱི་མཁོསེ་པ་ཆེན་པོ་ཚོེ་ཏན་ཞིབསེ་དྲུང་དམ་པ་དེསེ། 

མདོ་དྲན་པ་ཉེིར་བཞིག་ལསེ། འིཇིིག་རེྟན་འིདིའིི་དབྱེིབསེ་མངོན་པ་ནསེ་

བཤད་པ་ལྟར་མིན་པར་དེང་སེང་གི་བཤད་ལུགསེ་བཞིིན་སེ་གཞིི་རིལ་ལི་མ་
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བྱེ་སོྒོང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཀྱང་བཤད་ཡོིད་དེ། རྒྱ་མཚོོའིི་མཐོའི་ལ་ཉིི་འོིད་མི་ཕོེག་

པར་མུན་པ་མུན་ནག་ཡིིན་པར་བཤད་པ་འིདི་ལ་བསེམ་བོློ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོིད་

ཅེིསེ་གསུངསེ་ཡོིད་སྐད་འིདུག །རྒྱ་མཚོོའིི་མཐོའི་ལ་ཉིི་འོིད་མི་ཕོེག་པར་

བཤད་པསེ་སེ་གཞིི་རིལ་ལི་མར་བཤད་པའིི་གོ་ཆོད་ན། མངོན་པ་ནསེ་ཀྱང་

སེ་གཞིི་རིལ་ལི་མར་བཤད་ཡིོད་དེ། ཁོོར་ཡུག་རི་བོའིི་ཕྱོི་འིགྲོམ་དང༌། གིློང་

བར་གིྱི་རྒྱ་མཚོོ་ཉིི་འོིད་མེད་པའིི་མུན་ནག་ཏུ་བཤད་པསེ་སོེ། །མདོ་དྲན་པ་

ཉེིར་བཞིག་པོད་བཞིི་པོ་དེ་ཁོོ་བོསེ་སོྔོན་ཆད་ཐེོངསེ་འིགར་ཀོློག་མོྱོང་ཡོིད་

མོད། དེར་ཉིི་ཟླ་གཟོའི་སྐར་ཡོིད་ཚོད་ནི་རྒྱལ་ཆེན་རིསེ་བཞིིའིི་ལྷ་ཡིི་ཁོང་

བཟོང་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། ཉིི་ཟླ་གཟོའི་འིཛིོན་ནི་ལྷ་མིན་དགྲོ་གཅིན་གིྱི་ལག་

པསེ་བསིྒྲིབ་པ་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། སེ་འིགུལ་ནི་ཀླུ་བདུད་གདུག་པ་ཅིན་དག་

གིསེ་མི་ལ་ཞིེ་ནག་བྱེསེ་ཏེ་སེ་འིོག་གི་ཆུ་དཀྲུག་པའིི་རེྐྱེན་གིྱིསེ་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། 

ལོ་ཉེིསེ་དང་སེད་སེེར་ཤྭ་འིོད་སོེགསེ་ནི་མི་ལ་ཀླུ་ཡིིསེ་ཆད་པ་བཅིད་པ་ཡིིན་

ཚུལ་དང༌། བྱེང་གི་སྐར་མ་བརྟན་པ་ནི་རླུང་འིཚུབ་ཅིིག་གིསེ་བཀག་བཀྱིལ་

བྱེསེ་ཏེ་གང་དུ་ཡིང་འིགོྲོར་མི་སེྟེར་བ་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། སྐར་མདའི་ནི་ལྷ་ཡུལ་

ནསེ་ཀླུ་ཡུལ་ལ་བཏང་བའིི་ཕེོ་ཉི་ལྷ་ཕྲུག་ཚོོའིི་ལུསེ་ཀྱི་འོིད་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། 

སྐར་མ་མཇུག་རིང་ནི་གནོད་སིྦྱོན་ནག་པོའིི་ཁོ་རླངསེ་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། འིཛོམ་

བུའིི་གིློང་ག་ིསེ་ཆ་ག་ག་ེམོར་ཚོ་ེཉིི་མ་གཅིིག་ར་ེལསེ་མེད་པའིི་མ་ིརིགསེ་དང༌། 

རྣ་བ་གོསེ་སུ་གོྱིན་པའིི་མི་རིགསེ། ལུསེ་པོ་བུད་མེད་དང་གདོང་པ་ཁིྱ་ཡིིན་

པའིི་མི་རིགསེ། བྱེ་རྡོ་རེྗེའིི་མཆུ་ཅིན། ཉི་རྟ་ཡིི་གདོང་པ་ཅིན། སེེང་གེ་གཤོག་

པ་ཅིན། གཅིན་གཟོན་ནམ་མཁོར་འིཕུར་ནསེ་འིགོྲོ་མཁོན་དང༌། སེ་ལ་ཐིོམ་

ནསེ་འིགོྲོ་མཁོན་དེ་འིདྲ་ཡོིད་ཚུལ་སོེགསེ་ཡི་མཚོན་ཅིན་དག་དག་བཤད་

འིདུག་པ་མ་གཏོགསེ། སེ་གཞིི་བྱེ་སོྒོང་ལྟར་རིལ་ལི་མ་ཡིིན་ཞེིསེ་པའིི་ཚིོག་

ཟུར་གཅིིག་ཀྱང་ཡིོད་པ་མི་དྲན་ནོ། །ཨ་ལགསེ་ཞིབསེ་དྲུང་ཚོང་ཁོོང་ང་ཚོོའིི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སོྲོལ་རྒྱུན་རིག་གཞུང་ལ་མཁོསེ་པ་ཆེན་པོ་ཞིིག་ནི་དངོསེ་གནསེ་ཡིིན་མོད། 

ཕོྱོགསེ་ཞིེན་ཆེ་དྲག་པའིི་དབང་གིསེ་སྐབསེ་རེར་ཁོོང་གི་སྤྱིན་གཉིིསེ་ཀ་ནག་

ཐོོམ་མེར་ལོངསེ་འིགོྲོ་ཡིི་ཡོིད། དཔེར་ན་རེྗེ་ཙངོ་ཁོ་པའིི་ལེགསེ་བཤད་གསེེར་

ཕེྲོང་དུ་ཕྱོག་འིཚོལ་བ་ལ་རྣམ་དབེྱེ་བཞིི་པ་འིཇུག་པར་གསུངསེ་པ་དེ་ཁོོ་ནར་

ཞེིན་ཕོྱོགསེ་མཛོད་དེ། སུམ་རྟགསེ་ཀིྱ་མཆོད་བརོྗེད་གང་ལ་ཡོིན་ཏན་མཆོག་

མངའི་བའིི། ཞེིསེ་པའིི་ལ་དོན་དེ་ཉིིད་རྣམ་དབེྱེ་བཞིི་པ་རུ་ནན་གིྱིསེ་བཀྲལ་

ཞིིང༌། དེ་ལ་དགོསེ་ཆེད་ཀྱི་གོ་དོན་འིཆད་རྒྱུ་མ་རེྙེད་པར་འུ་ཐུག་པའིི་ཚོེ། རྒྱུ་

སྐྱེབསེ་དང་འིབྲེསེ་སྐྱེབསེ་ཀིྱ་རྣམ་གཞིག་འིདི་ལ་གོ་བ་ཆེན་པོ་ཞིིག་ཡིོད་པར་

སྣང་ངོ༌། ཞེིསེ་སྒོམ་ཚིོག་དཔེ་མེད་པ་ཞིིག་གསུངསེ་ཏེ་བཞིག་ཡོིད་པ་ལྟ་བུ་

རེད། སིྤྱིར་རྒྱུ་སྐྱེབསེ་དང་འིབྲེསེ་སྐྱེབསེ་ཀིྱ་རྣམ་གཞིག་དེ་ལ་གོ་བ་ཆེན་པོ་

ཞིིག་ཡོིད་ཤསེ་ཆེ་ཡིང༌། སྐབསེ་དེའིི་ཕྱོག་གི་ཡུལ་དེ་རྒྱུའིི་སྐྱེབསེ་གནསེ་མིན་

པར་འིབྲེསེ་བུའིི་སྐྱེབསེ་གནསེ་ཡིིན་ཟེོར་སོྲོལ་ག་ལ་ཡོིད་དེ། སུམ་རྟགསེ་རོྩོམ་

པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིིང་བརྩོམ་པ་མཐོར་ཕིྱོན་པ་སོེགསེ་ཀྱི་ཆེད་དུ་སེངསེ་

རྒྱསེ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་སོེང་བ་ཡིིན་དགོསེ་པའིི་ཕྱོིར། སྐབསེ་དེར་རོྩོམ་པོའིི་ཐུགསེ་

རྒྱུད་དུ་དེ་འིདྲའིི་དགོསེ་དོན་སྒྲུབ་ནུསེ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ཅིིག་མེད་དགོསེ་

པའིི་ཕྱོིར་རོ། །ངོ་མ་སྐབསེ་འིདིར་འིབྲེསེ་སྐྱེབསེ་ལ་སྐྱེབསེ་བཅོིལ་བ་ནི་འུ་

ཐུག་ཐོག་ཆོད་པ་ཡིིན་ཞིིང༌། ཁོོང་གི་གསུང་རོྩོམ་ནང་དུ་འིདི་འིདྲའིི་ཞིེན་ལྟ་

མཁྲེེགསེ་འིཛིོན་གནང་བ་ཁོ་ཅིིག་ཡོིད་མོད་སྐབསེ་དོན་མིན་པསེ་བཞིག༽

མཁས་དེབང་ཚོེ་ཏེན་ཞིབས་དྲུང་གིི་ཟེར་ཉེས་དེེ་ཡིིས་ཁོང་མིགི་ལོང་བར་

ཆགིས་འགྲོ་ོབ་དེང་། ཏུའུ་ཆསི་ཟརེ་ཉསེ་དེ་ེཡིསི་ང་ཚོ་ོལ་གུ་ཡིངས་བྱེས་པོའ་ིལྟོ་ཚུལ་

འདེ་ིལ་བསམ་ན། ཚོ་ངན་སྐྱེསེ་པོ་ཞིང་ལ་སྡེང་།། ལུགི་ཨ་འཁྱེིལ་རྭ་ཅ་ོམྱོགིི་ལ་སྡེང་།། 

ཞིེས་པོ་ལྟོར་ལས་གིཞིན་དུ་ཁོང་གིཉིས་ནགི་ན་ནགི་མཉམ་དེང་དེཀར་ན་དེཀར་
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མཉམ་ལས་མ་འདེས། མ་ཟདེ་ཚོ་ེཏེན་ཞིབས་དྲུང་མ་འགྲོིགིས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ལ་སུམ་

ཅུ་པོའ་ིམཆོདེ་བརྗེོདེ་དུ་གིང་ལ་ཡིོན་ཏེན་མཆོགི་མངའ་བའི།། ཞིེས་པོའ་ིལ་དེོན་རྣམ་

དེབྱེ་ེབཞི་ིཔོར་བཀྲོལ་བ་མ་ིའཐོདེ་ཚུལ་དེང་། འབྲིས་སྐྱེབས་ལ་མཆདོེ་པོ་བརྗེདོེ་པོ་ནརོ་

འཁྲུལ་དུ་བཤདེ་འདུགི་མོདེ། སྐྱེབས་གིསུམ་གྱི་ིནང་ནས་སངས་རྒྱས་དེཀོན་མཆོགི་

དེ་ེལ་རྒྱུ་སྐྱེབས་དེང་འབྲིས་སྐྱེབས་གིཉིས་ལས་སྐྱེབས་ཀྱ་ིགིཙ་ོབ་ོདེང་མཐོར་ཐུགི་གི་ི

སྐྱེབས་ན་ིའབྲིས་སྐྱེབས་ཡིིན་པོ་ནི། སྐྱེབས་ན་ིསངས་རྒྱས་ཉགི་གིཅིགི་ཡིིན།། ཞིེས་

སོགིས་སངས་རྒྱས་པོ་ལ་གྲོགིས་ཤིང་གྲུབ་པོ་ཡིིན་པོས་དེ་ེལ་སྐྱེབས་སུ་སོང་བ་ན་

ནགི་ཐོོམ་མེར་ལོང་འགྲོ་ོབའ་ིགིནདེ་ཅིགི་གིང་དུ་འདུགི ཐོོན་མིས་འབྲིས་སྐྱེབས་གྱུར་

པོའ་ིསངས་རྒྱས་འཕོགིས་པོ་ཆོས་ཅན། སུམ་རྟེགིས་རྩོམ་པོ་ལ་བར་ཆདེ་ཞི་ིབ་དེང་

རྩོམ་པོ་མཐོར་ཕྱོིན་པོ་ཕོན་མ་ིཐོོགིས་པོར་ཐོལ། ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིའདེོདེ་པོ་དེེའ་ིཕྱོིར། འདེོདེ་མ་ི

ནུས་ཏེ།ེ དེ་ེསངས་རྒྱས་འཕོགིས་པོ་ཡིནི་པོའ་ིཕྱོརི། མ་ཁྱེབ་ན། རྒྱུ་སྐྱེབས་ལ་མཆོདེ་

པོ་བརྗེོདེ་པོ་ཡིང་མ་ིའཐོདེ་པོར་ཐོལ་ལ།ོ འདེདོེ་དེ་ོཞི་ེན། མཆོདེ་ཡུལ་གྱི་ིདེཀནོ་མཆོགི་

ངསོ་ཟུངས་ཤགིི

ཡིང་མདེ་ོསྡེ་ེདྲན་པོ་ཉེར་བཞིགི་ཐོེངས་འགིར་བཀློགིས་པོས་འཛེམ་བུའ་ིགློིང་གི་ི

ས་ཆ་གི་གི་ེམོར་ཉ་ིམ་གིཅིགི་ར་ེལས་ཚོ་ེཚོདེ་མེདེ་པོའ་ིམ་ིརིགིས་དེང༌། རྣ་བ་གིོས་སུ་

གྱིོན་པོའ་ིམ་ིརིགིས། ལུས་པོ་ོབུདེ་མེདེ་དེང་གིདེོང་པོ་ཁྱེ་ིཡིིན་པོའ་ིམ་ིརིགིས། བྱེ་རྡ་ོ

རྗེེའ་ིམཆུ་ཅན། ཉ་རྟེ་ཡི་ིགིདེོང་པོ་ཅན། སེང་གི་ེགིཤོགི་པོ་ཅན། གིཅན་གིཟན་ནམ་

མཁར་འཕུར་ནས་འགྲོ་ོམཁན་དེང༌། ས་ལ་ཐོིམ་ནས་འགྲོ་ོམཁན་དེེ་འདྲ་ཡིོདེ་ཚུལ་

སགོིས་ཡི་མཚོན་ཅན་དེགི་དེགི་བཤདེ་པོ་ལས་གི་ོརནི་དེཔྱདེ་རནི་ཡིདོེ་པོ་གིཅགིི་ཀྱང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མེདེ་རབས་བཤདེ་འདུགི་མོདེ། འདེ་ིདེགི་ན་ིང་ཚོོའ་ིདེཀྱུས་མའ་ིཁ་སྐདེ་དེང་གིནས་

སྟངས་ཙམ་ལ་ཡིང་བསམ་བློ་ོམ་བཏེང་བས་ཉེས་ཏེ།ེ རྣ་བ་གིོས་སུ་གྱིོན་པོ་ཞིེས་པོ་རྣ་

བ་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་ཉལ་ཐུལ་ལམ་ཡིང་ན་ཕོ་ོཁེབས་གིོན་པོ་ལྟོ་བུ་ལ་གི་ོདེགིོས་པོའ་ིབཅའ་

ཁྲོམིས་ཤགིི་སུས་བཅས་འདུགི དེཔོརེ་ན། གིནའ་དུས་སུ་བདོེ་བཙན་པོའོ་ིདུས་རབས་

མ་ཚུགིས་པོའ་ིགིངོ་དེརེ་ཞིང་ཞུང་གི་ིཡུལ་དུ་བྱེ་རུ་ཅན་གྱི་ིརྒྱལ་པོ་ོབཅ་ོབརྒྱདེ་ཟརེ་བ་

བྱུང་ཞིིང་། བྱེ་རུ་ཟེར་བ་ཡིང་མགི་ོལ་རྭ་ཅ་ོཡིོདེ་པོའ་ིདེོན་མ་ཡིིན་པོར་བྱེ་ཁྱུང་ཆེན་གྱི་ི

རྭ་ལྟོ་བུའ་ིཞྭ་མ་ོགྱིོན་སྲིོལ་ཡིོདེ་པོས་ན་བྱེ་རུ་ཅན་ཞིེས་བོས་པོ་བཞིིན་དུ་རྣ་བ་གིོས་སུ་

གྱིོན་ཞིེས་པོ་ཡིང་། ས་ོདྷི་ིཨ་རབ་བྷ་ིཡིའ་ིཡུལ་དུ་གྱིོན་སྲིོལ་ཡིོདེ་པོའ་ིརས་ལྷེབ་ཆེན་

ཞིིགི་མགིོ་ལ་གྱིོན་ནས་རྣ་བ་ལེབ་མོ་གིཉིས་གིཡིས་དེང་གིཡིོན་དུ་འཕྱོངས་པོ་ལྟོ་

བུའང་ཡིནི་སྲིདིེ། 

བུདེ་མེདེ་ཁྱེ་ིཡི་ིགིདེོང་པོ་ཅན་སོགིས་ཟེར་བ་ཡིང་ངེས་པོར་ཁྱེ་ིཡི་ིམགི་ོལ་མིའ་ི

ལུས་པོོ་ཅན་སོགིས་ཡིོདེ་པོར་གིོ་དེགིོས་པོའི་བཙན་བཀའ་མེདེ་པོས་གིོ་བ་གིཞིན་

ཞིིགི་ཡིིན་སྣང་སྟ།ེ འུ་ཚོོས་སྣ་ལེབ་ལ་ཕོགི་སྣ་དེང་། སྣ་རིང་ལ་ཟོར་སྣ་དེང་། བྱེ་མགི།ོ 

རྒོདེ་མགི་ོསོགིས་སུ་འབོདེ་པོ་ལ་དེ་ེཐོམས་ཅདེ་བྱེ་ཡི་ིམགི་ོདེང་། ཟོར་བའ་ིསྣ་སོགིས་

ཡིདོེ་མ་ིདེགིསོ་པོར་ལུང་ཁུགི་ཨ་མ་རྒན་མསོ་ཀྱང་ཤསེ་ངསེ། མ་ཟདེ་རྒྱ་བདོེ་ཀྱ་ིཚོདེ་

མའ་ིབསྟན་བཅོས་ཁྲོོདེ་དུ་གྲོགིས་པོའ་ིབྲིམ་ཟ་ེཁ་ཆ་ེསྣ་ཉགི་ལ་སེང་གི་ེཟེར་བ་སོགིས་

དེངསོ་མངི་དེང་། བཏེགིས་མངི་གི་ིཁྱེདེ་པོར་སོགིས་ལ་ཁ་རྩདོེ་སྣ་རྩདོེ་དེང་། ཁྱེདོེ་རང་

གི་ིཁ་ལུགིས་ལྟོར་ན་རིགིས་སྐམ་དེགི་ལ་སྦྱོངས་པོ་གིལ་ཆ།ེ 

གིཞིན་ཡིང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་མདེ་ོདྲན་ཉེར་དེ་ེཐོེངས་འགིར་བཀློགིས་ན། ཛེམྦུའ་ིགློིང་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ

 47  

འདེ་ིར་ིབཞིིས་བསྐོར་ནས་ཡིོདེ་པོར་གིསུངས་པོ་སོགིས་གིནདེ་འགིགི་ཅན་གྱི་ིལུང་

ཚོིགི་དེ་ེདེགི་གིཡིོལ་ཏེ་ེསོང་བ་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་མདེོའ་ིབསྟན་དེོན་ཞིིབ་ཏུ་མ་དེཔྱདེ་

པོར་སྐྱེོན་ཞིིགི་བཙལ་སོང་བས་མ་མཐོོང་བ་ཡིིན་ནམ། ཐོེངས་འགིའ་ཤས་ཇིི་ལྟོར་

བཀློགིས་པོ་ཡིནི། མཁས་དེབང་ཚོ་ེཏེན་ཞིབས་དྲུང་གིསི་གིསུངས་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ི

དེབྱེིབས་ན་ིམདེ་ོདྲན་ཉེར་གྱི་ིཚོིགི་འདེ་ིཡིིན་ཞིེས་དུས་ཚོོདེ་ཀྱིས་གིཏུགིས་ནས་བསྟན་

རྒྱུ་མེདེ་ཀྱང་། མདེ་ོསྡེ་ེཕོལ་ཆནེ་ལས་གིསུངས་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིདེབྱེབིས་གིརོ་གིརོ་

འཁོར་བའི་དེབྱེིབས་སུ་གིསུངས་པོ་འདེི་འདྲ་བ་ལ་དེགིོངས་པོ་ཡིིན་ངེས་ཏེེ། དྲན་

དེབང་ཆེན་མ་ོཁོང་ཉིདེ་ན་ིདེ་ེགི་ཙམ་བསམ་གིཞིིགི་བྱེ་ས་མེདེ་པོར་ཧམ་བཤདེ་བྱེེདེ་

མཁན་ཞིགིི་རྩ་བ་ནས་མནི་ན།ོ། 

འདེ་ིམན་ཆདེ་སྣདོེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིརྒྱུ་དེང་། ང་ོབ།ོ འགྲོོས་སོགིས་ཀྱ་ིསྐརོ་ལ་ཇི་ི

སྐདེ་བཤདེ་པོ་རྣམས་ལ་ཡིང་དེོགིས་འདྲ་ིསྣ་ཚོོགིས་ཤིགི་འདུགི་མོདེ། ཆ་རིས་སྐལ་

བཟང་ཐོགོིས་མེདེ་དེང་། མཁན་པོ་ོཚུལ་ཁྲོམིས་བློ་ོགྲོསོ། ར་ས་ེདེཀོན་མཆོགི་རྒྱ་མཚོ་ོ

སོགིས་རང་ར་ེབོདེ་ཀྱ་ིམཁས་པོ་ཁགི་གིཅིགི་གི་ིམིང་ནས་སྨོོས་ཏེེ། ཁོང་དེགི་གིིས་

ལན་ཡིངོ་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུས་འདུགི་པོས་སྤྲོསོ་པོ་དེརོ་ཏེ་ེཟུར་ཙམ་སྨོསོ་ན། 

༼༧༽མཐོའི་སོྐར་ཟླུམ་པསེ་ཟླུམ་པོའིི་གོ་ཆོད་ན་ནི། མངོན་པའིི་ལུགསེ་

ཀྱི་འིཇིིག་རེྟན་དེའིང་ཟླུམ་པོ་ཡིིན་ཆོག་སེྟེ། དེར་སེ་ཆུའིི་དཀྱིལ་འིཁོོར་གཉིིསེ་

ཀ་ཟླུམ་པོར་བཤད་པའིི་ཕིྱོར་ཏེ། ཁོོར་ཡུག་གི་རིང་ཚོད་ཞེིང་ཚོད་ཀིྱ་སུམ་

འིགྱུར་དུ་བཤད་པའིི་ཕིྱོར། ཟླུམ་པོའིི་མཐོའི་སོྐར་གིྱི་རིང་ཚོད་དེ་ཞེིང་ཚོད་

ཀྱི་སུམ་འིགྱུར་ཡིིན་ནོ་ཞེིསེ་པ་འིདི་དོན་ལ་ཅུང་ཟོད་མི་གནསེ་ཀྱང་སོྔོན་གིྱི་

མཁོསེ་པ་རྣམསེ་ལ་ནི་ཡོིངསེ་སུ་གྲོགསེ་པ་ཡིིན་ནོ། །དེསེ་ན་དེང་གི་རང་རེའིི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དགེ་བཤེསེ་རྣམ་པསེ། གསུང་རབ་ནསེ་བཤད་པའིི་འིཇིིག་རྟེན་དེ་དང༌། 

གནམ་རིག་པསེ་མཐོོང་བའིི་འིཇིིག་རེྟན་གཉིིསེ་རྣམ་པ་འིགལ་བ་ལྟར་སྣང་

ཡིང་དོན་དུ་མི་འིགལ་བའིི་གནད་ཡོིད། ཅེིསེ་སོེགསེ་ཟེོར་ཏེ་འིགལ་སོྤེང་སྨྲསེ་

ཚོད་ཐོམསེ་ཅིད་རྒྱུསེ་མེད་ཀིྱ་སོྔོན་དུ་སོྟེང་གཏམ་བཤད་པ་འིབའི་ཞིིག་ལསེ། 

ད་སྔོ་བོད་དུ་འིགྱུར་བའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་གསུང་རབ་ཐོེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔོགསེ་

དང་བཅིསེ་པ་གང་གི་ནང་དུ་ཡིང༌། ང་ཚོོ་འིཚོོ་སྡེོད་བྱེ་སེའིི་འིཇིིག་རེྟན་

འིདིའིི་དབིྱེབསེ་ད་ལྟ་ང་ཚོོསེ་མཐོོང་དུ་ཡོིད་པ་འིདི་ལྟར་རམ། ཡིང་ན་འིདི་

དང་ཕོྱོགསེ་འིདྲ་ཙམ་ཞིིག་ཏུ་གསུངསེ་པའིི་ཡིི་གེ་ན་གཅིིག་ཀྱང་མེད་པར་

ཤེསེ་དགོསེ་སོེ། །༽

མཐོའ་སྐོར་ནས་ཟླུམ་པོས་ཟླུམ་གི་ོམ་ིཆོདེ་ན། འ་ོན་ཟླུམ་པོ་ོཞིེས་པོའ་ིདེོན་གིང་

ཡིིན། ཟློ་བའ་ིདེབྱེིབས་གིཟུགིས་འདེ་ིཉིདེ་ཟླུམ་པོ་ོཡིིན་ཏེེ། ཞིེས་ཁྱེོདེ་ལ་རྟེགིས་ཤིགི་

བཀོདེ་བཅུགི་ན་དེངོས་གིནས་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་དེགིོདེ་ཁ་བསློང་ངེས་རེདེ། སྤྱོིར་ན་དེབྱེིབས་

དེང་། ཁ་དེགོི་རྣམས་ན་ིཕྱོིའ་ིཁ་དེགོི་དེང་། ཕྱོ་ིཡི་ིདེབྱེབིས་གིཟུགིས་ལ་ལྟོསོ་དེགིསོ་པོ་

ལས་ནང་དེང་བར་གིསེང་ཕྱོོགིས་ལ་དེཔྱདེ་པོ་མ་ིདེགིོས་པོའ་ིཕྱོིར། ས་གིཞི་ིཟླུམ་པོ་ོ

དེང་། འཛེམ་གློངི་གྲུ་གིསུམ། འཇིགིི་རྟེནེ་སྣ་ཚོགོིས་པོའ་ིདེབྱེབིས་སུ་ཡིདོེ་པོ་ཡིནི་ཞིསེ་

སྨྲ་ན་གིནའ་དེེང་གིི་མཁས་པོ་སུ་དེང་འགིལ་འགྲོོ་གིི་འདུགི རིགིས་པོ་གིང་དེང་

འཆུགིས་འགྲོོ་གིིན་འདུགི་སྨྲོས་ཤིགི འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་ཤེས་བྱེ་ཡིོངས་རྫོགིས་ནུབ་

ཕྱོགོིས་པོའ་ིབློ་ོངརོ་འཐོདེ་དེགིསོ་པོ་དེང་། ཚོན་རིགི་པོའ་ིམིགི་ལ་འབབ་དེགིསོ་པོ་འདེ་ི

ཁྱེོདེ་ལ་སུ་ཡིིས་བཙན་བཀའ་ཕོབ་པོ་ཡིིན། སྤྱོིར་ན་ཤིན་ཧྭ་གིསར་འགྱུར་སོགིས་

གིསར་འགྱུར་གྱི་ིརིགིས་དེང་། བརྙེན་འཕྲནི་ཕོལ་མ་ོཆེའ་ིནང་དུ་ཚོན་རགིི་དེང་མཐུན་

པོའ་ིཞིིང་ལས། ཚོན་རིགི་དེང་མཐུན་པོའ་ིའབྲིོགི་ལས། ཚོན་རིགི་དེང་མཐུན་པོའ་ི
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གིཅགིི་གིཅགིི་དེང་། གིཉསི་གིཉསི་ཕོལ་ཆརེ་གིཅནི་པོ་ཞིིགི་གིཏེངོ་བ་ལའང་ཚོན་རིགི་

དེང་མཐུན་པོ་ཞིེས་པོ་ར་ེབསྣན་ནས་བཤདེ་ཡིོང་གིིན་འདུགི་པོས་འདེ་ིདེགི་གི་ིབགི་

ཆགིས་ཤགིི་ཡིནི་ལས་ཆ།ེ སྐདེ་ཆ་འདེ་ིདེགི་གིསི་ཕུགིས་ཞིགིི་བཙལ་ན་གིནའ་རབས་

ནས་བརྒྱུདེ་པོའ་ིབོདེ་ཀྱ་ིརིགི་གིཞུང་འདེ་ིཆུ་ལ་འདེེབས་དེགིོས་པོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞིིགི་

མ་ཡིནི་ན་གིཞིན་ཅ་ིཡིིན། 

ང་ཚོོ་འཚོོ་སྡེོདེ་བྱེེདེ་སའི་ས་ཡིི་གིོ་ལ་འདེིའི་དེབྱེིབས་དེང་མཐུན་པོར་ཐོེགི་པོ་

ཆེན་པོ་ོལས་གིསུངས་ཚུལ་ནི། མདེ་ོཕོལ་པོ་ོཆ་ེལས། ཕྱོོགིས་རྣམས་ཀུན་ན་ཞིིང་

རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ོསྣང་།། ལ་ལ་ཟླུམ་པོ་ོལ་ལ་གྲུ་གིསུམ་སྟ།ེ། དེ་ེདེགི་ལ་ལ་ཕྱོོགིས་ན་གྲུ་

བཞི་ིགིནས།། ཀུན་ཀྱང་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོོས་རྣམ་པོར་བྲིིས།། ཞིེས་དེང་། ཞིིང་

རྣམས་འདེ་ིཀུན་སེམས་ཀྱ་ིརྣམ་པོར་བརྟེགིས།། དེ་ེལྟོར་ལས་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ོབསམ་

མ་ིཁྱེབ།། སྐྲ་རྩ་ེགིཅགིི་ལ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་ཅངི་།། ཐོམས་ཅདེ་རྡུལ་སྙེེདེ་སྣ་ཚོགོིས་

དེབྱེིབས་སུ་སྣང་།། ཞིེས་དེབྱེིབས་གིཟུགིས་སྣ་ཚོོགིས་པོ་གིང་དེང་གིང་དེགིོས་པོ་

ཡིདོེ་ན་ང་ཚོ་ོསྡེོདེ་ས་འདེིའ་ིདེབྱེིབས་གི་ར་ེཡིིན། འདེིའ་ིནང་དུ་མ་ིའདུགི་གིམ། གིསང་

སྔགིས་ཀྱ་ིགིཞུང་ལས་གིསུངས་ཚུལ་ན།ི དྲ་ིམེདེ་འོདེ་ལས། འཛེམ་བུའ་ིགློིང་ཆེན་པོ་ོ

ཟླུམ་པོོའ་ིརྣམ་པོ་ཞིེས་གིསུངས་པོ་འདེ་ིདེགི་ལ་ཡིིགི་འབྲུ་ན་གིཅིགི་གི་ིརྩ་ིའཇིོགི་མེདེ་

པོ་ཡིིན་དེང་། ཡིང་ན་མིགི་གིིས་མ་བལྟོས་ནས་ཀ་ིབརྒྱབ་པོ་དེང་། མིགི་གིིས་མཐོོང་

ཡིང་བསམ་བཞིིན་དུ་རྫུན་སྨྲས་པོ་གིང་རུང་ལས་མ་འདེས་ས།ོ། དེ་ེལ་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེོདེ་

བྱེ་སའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་པོ་ས་ཡི་ིགི་ོལ་རིལ་པོ་ོའདེ་ིལ་ཟེར་བ་ཡིིན་ན། མདེ་ོསྡེ་ེཕོལ་པོ་ོ

ཆ་ེལ་སོགིས་པོ་ནས་འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིདེབྱེིབས་ཟླུམ་པོོར་གིསུངས་པོ་གིོང་དུ་སྨྲས་པོ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལྟོར་དེང་། ཡིང་ན་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེོདེ་བྱེ་སའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཟེར་བ་མངོན་པོ་སོགིས་ནས་

བཤདེ་པོའི་འཛེམ་བུའི་གློིང་འདེི་ལ་ཟེར་བ་ཡིིན་ན། དེབྱེིབས་གྲུ་གིསུམ་ཤིང་རྟེའི་

དེབྱེབིས་སུ་མདེ་ོབསྟན་བཅསོ་ཀུན་ལ་རླུང་ལྟོར་གྲོགིས་ཤངི་། ཆུ་ལྟོར་བརྒྱུགིས་ནས་

ཡིདོེ་པོས་ཁྱེདེ་པོར་ཕྱོསེ་ཤགིི

༼༨༽ཚོད་ལ་དཔྱད་ན། མངནོ་པ་ལསེ། སེ་དཀྱལི་ལ་དཔངསེ་སུ་དཔག་

ཚོད་སུམ་འིབུམ་ཉིིསེ་ཁྲེི་དང༌། ཞེིང་དུ་དཔག་ཚོད་སེ་ཡི་གཅིིག་དང་ཉིིསེ་

འིབུམ་སུམ་སོྟེང་བཞིི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ། ཉིི་མ་དང་ཟླ་བར་རྔམསེ་སུ་དཔག་ཚོད་

ཕྱོེད་བདུན་དང་གཅིིག་བཅོི་བརྒྱད་དུ་བགོསེ་པའིི་ཆ་གཅིིག །ཞེིང་དུ་ཉིི་མར་

དཔག་ཚོད་ང་གཅིིག་དང༌། ཟླ་བར་ལྔ་བཅུ། སྐར་མ་ཆེ་ཤོསེ་ལ་རྒྱང་གྲོགསེ་

བཅོི་བརྒྱད་དང༌། ཆུང་ཤོསེ་ལ་རྒྱང་གྲོགསེ་ཕྱོེད། ཉིི་ཟླ་གཟོའི་སྐར་དང་སེ་

གཞིིའིི་བར་ཐོག་དཔག་ཚོད་བཞིི་ཁྲེི་ཡིིན་ཞེིསེ་འིཁོོད་ཡིོད། དེང་གི་གནམ་

རིག་པ་ལྟར་ན། སེ་ཡིི་གོ་ལའིི་ཚོངསེ་ཐོིག་ལ་སིྤྱི་ལེ་ཆིག་ཁྲེི་ཉིིསེ་སོྟེང་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་ཡིིན་པསེ་དཔག་ཚོད་གཅིིག་ལ་གཞུ་འིདོམ་བཞིི་སོྟེང་དང༌། སིྤྱི་ལེ་

གཅིིག་ལ་གཞུ་འིདོམ་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རེའིི་རིྩོསེ་བྱེསེ་ན། མངོན་པའིི་

ལུགསེ་ཀིྱ་སེ་དཀྱིལ་དེའིི་དྲུག་བརྒྱའིི་ཆ་གཅིིག་ཙམ་དང༌། དཔངསེ་ཚོད་

མངོན་པ་ནསེ་བཤད་པ་དེའིི་བརྒྱ་ཆའིི་གཅིིག་མ་ཟིོན་ཙམ་ཡིིན། ཉིི་མའིི་

ཚོངསེ་ཕྱོེད་ལ་སིྤྱི་ལེ་བདུན་འིབུམ་སེྟེ་སེའིི་གོ་ལའིི་ཚོངསེ་ཕྱོེད་ཀྱི་ལྡིབ་གཅིིག་

བརྒྱ་དགུ་དང༌། ཉིི་མ་སྤྱིི་ཡོིངསེ་ཀྱི་བོངསེ་ཚོད་སེའིི་གོ་ལའིི་ལྡིབ་སེ་ཡི་གཅིིག་

དང་འིབུམ་གསུམ་ཡིིན་པསེ་མངོན་པའིི་ལུགསེ་ཀྱི་ཉིི་མ་དེ་བསེ་ལྡིབ་དུང་

ཕྱུར་ཙམ་གིྱིསེ་ཆེ། ཟླ་བའིི་ཚོངསེ་ཐིོག་ནི་སེ་ལྒང་གི་བཞིི་ཆའིི་གཅིིག་ཙམ་

ཡིིན་པསེ་མངོན་པའིི་ལུགསེ་ཀྱི་ཟླ་བ་ལསེ་ལྡིབ་བཅུ་གཉིིསེ་ཀིྱསེ་ཆེ། སྐར་མ་

ཆེ་ཤོསེ་ནི་ཉིི་མ་ལསེ་ཀྱང་ལྡིབ་མང་པོསེ་ཆེ་བ་དང༌། ཆུང་ཤོསེ་ལ་སིྤྱི་ལེ་
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གཅིིག་ཀྱང་མི་ལོངསེ་པའིི་བྲེག་རྡོའིི་དུམ་བུ་དེ་འིདྲའིང་ཡོིད་ཟེོར། འོིན་ཀྱང་

སེ་སེྟེང་གི་མིསེ་ནམ་རྒྱུན་དངོསེ་སུ་མཐོོང་ཐུབ་པའིི་སྐར་མ་ཆུང་ཤོསེ་ནི་ཟླ་

བ་ཡིིན། ཉིི་མ་དང་སེའིི་གོ་ལའིི་བར་ཐོག་སིྤྱི་ལེ་དུང་ཕྱུར་ཕྱོེད་གཉིིསེ་ཙམ་

ཡིིན་པསེ་མངོན་པའིི་དཔག་ཚོད་བཞིི་ཁྲེི་ལསེ་ལྡིབ་བདུན་བརྒྱསེ་རིང༌། ཟླ་

བ་དང་སེ་ལྒང་གི་བར་ཐོག་སིྤྱི་ལེ་འིབུམ་བཞིི་ཡིིན་པསེ་མངོན་པའིི་དཔག་

ཚོད་བཞིི་ཁིྲེ་ལསེ་ལྡིབ་གཅིིག་ལ་ཉེི་བསེ་རིང༌། སྐར་མའིི་ཁོྲེད་ནསེ་སེ་ལྒང་

དང་ཉེི་ཤསོེ་ན་ིམིག་དམར་དང་པ་སེངསེ་གཉིིསེ་ཡིིན་ཀྱང་ཟླ་བ་དང་སེ་ལྒང་

གི་བར་ཐོག་ལསེ་ཤིན་ཏུ་རིང༌། ཐོག་རིང་ཤོསེ་ནི་འོིད་ལོ་ཐེོར་འིབུམ་མང་

པོའིི་སྐད་ཆ་ཡིིན་པསེ་དཔག་ཚོད་བཞིི་ཁིྲེ་དང་བསིྒྲིག་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟར་རེ་རེ་

བཞིིན་དུ་བརིྩོསེ་བརྒྱབ་ན། མཁོསེ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོོསེ། ནང་ཆོསེ་ནསེ་

ཉིི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གིྱི་བར་ཐོག་གསུངསེ་པ་དེ་དེང་ག་ིཚོན་རིག་པསེ་བཤད་པ་

དང་འིགིྲོག་ཡིོད། ཅེིསེ་གསུངསེ་འིདུག་པ་དེའིང་གཞིི་འིཛིོན་སེ་མེད་པའིི་

བཀའི་མོལ་ཡིིན་པ་ཧ་གོ་བར་འིགྱུར་རོ། །༽

འཇིིགི་རྟེེན་སྤྱོ་ིཡིོངས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་དུས་འཁོར་གྱི་ིཁམས་ལེའུར། དེོན་

དེམ་པོའ་ིབདེནེ་པོས་འཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་ལ་ཚོདེ་མདེེ་དེ།ེ སམེས་ཅན་བསདོེ་ནམས་

དེང་། སྡེིགི་པོའ་ིདེབང་གིིས་སོ།། ཞིེས་སེམས་ཅན་གྱིི་ལས་དེང་བསོདེ་ནམས་ལ་

མཐོའ་དེང་། མུ་ལ་ཚོདེ་ཅ་ིཡིང་བཟུང་དུ་མེདེ་པོས་དེེའ་ིབདེགི་འབྲིས་སུ་གྱུར་པོའ་ི

འཇིིགི་རྟེེན་ལ་མཐོའ་དེང་ཚོདེ་མེདེ་པོར་མདེ་ོརྒྱུདེ་དུ་མ་ནས་ཡིང་ཡིང་གིསུངས་པོ་མ་

ཡིིན་ནམ། བྱེ་ེབྲིགི་འཛེམ་གློིང་དེང་། ཡུལ་དེབུས་སོགིས་ལ་ན་ིཚོདེ་སོགིས་མངོན་

པོར་གིོང་འོགི་ནས་མ་ིམཐུན་པོ་འགིའ་ཞིིགི་བྱུང་བས་དེ་ེདེགི་ཕོན་ཚུན་དེཔྱདེ་བསྡུར་

གྱིིས་གིཏེན་ལ་འབེབས་དེགིོས་པོ་ལས་བཀའ་ལུང་ཕྱོོགིས་གིཅིགི་གིིས་གིསལ་བ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཞིགིི་མ་ཡིནི་ན།ོ། 

ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིཇི་ིསྐདེ་བཤདེ་པོའ་ིཚོདེ་འདེ་ིདེགི་ན་ིའཇིིགི་རྟེེན་སྤྱོ་ིཡི་ིདེབང་དུ་བྱེས་པོ་

ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་བྱེ་ེབྲིགི་ཛེམྦུའ་ིགློིང་གི་ིཚོདེ་དུ་བཤདེ་པོ་གིང་ཡིིན་གིསལ་པོ་ོམེདེ་

པོར་ཉ་དེང་ཉུངས་མ་མ་བསྲི་ེཞིིགི དེ་དུང་ས་སྟེང་གི་ིམིས་ནམ་རྒྱུན་དེངོས་སུ་མཐོོང་

ཐུབ་པོའ་ིསྐར་མ་ཆུང་ཤོས་ན་ིཟློ་བ་ཡིིན་ཟེར་བ་སོགིས་ཉ་ིཟློ་སྐར་གིསུམ་ཕོར་འདྲེས་

ཚུར་འདྲེས་བྱུང་བ་སོགིས་གིཏེན་ལ་དེབབ་བྱེའ་ིདེོན་དེ་ེདེགི་ལ་མགི་ོབ་ོཇི་ེའཁྲུགིས་

དེང་། རྙེོགི་གློེང་ཇི་ེམང་རེདེ། སྤྱོིར་བཏེང་བྱེས་ན་ལུང་དེང་རིགིས་པོ་གིང་ཡིིན་ཡིང་

གིཞིལ་བྱེའ་ིདེོན་དེ་ེཉིདེ་བདེ་ེབློགི་ཏུ་རྟེོགིས་པོའ་ིཆེདེ་དུ་ཡིིན་པོ་དེང་། དེ་དུང་བཤདེ་

མཁས་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་ན་ཚོིགི་ཉུང་ངུས་དེོན་གྱི་ིགིནས་ལུགིས་གིསལ་ལྷང་ངེར་གིཏེན་

ལ་འབེབས་ཐུབ་དེགིོས་པོ་རེདེ། སྔོན་བྱེོན་མཁས་པོའ་ིགིསུངས་སྒྲོོས་སུ། སྟགི་མ་ོ

མཆོངས་ཐོབས་སོགིས་གིདུལ་བྱེ་རྗེེས་སུ་འཛེིན་པོའ་ིམན་ངགི་དུ་མ་ཞིིགི་ཡིོདེ་ནའང་

སྤྱོང་ཀིའ་ིརྣ་བར་ཆསོ་བཤདེ་ན་ཅ།ི 

༼༩༽གྲོངསེ་ལ་དཔྱད་ན། མངོན་པའིི་ལུགསེ་ལ་ཆགསེ་འིཇིིག་དུསེ་

མཉིམ་པའིི་འིཇིིག་རེྟན་གཅིིག་ལ་གིློང་བཞིི་རི་རབ་ཉིི་ཟླ་དང་བཅིསེ་པ་བེྱེ་བ་

ཕྲོག་བརྒྱ་སེྟེ་ཐེོར་འིབུམ་གཅིིག་ཡོིད་པར་བཤད་པ་དང༌། སེངསེ་རྒྱསེ་ཕེལ་པོ་

ཆེ་ལསེ། དེ་བསེ་ཀྱང་ཆེསེ་རྒྱ་ཆེ་བའིི་གཞིི་དང་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གིསེ་བརྒྱན་

པའིི་ཞིིང་ཁོམསེ་སོེགསེ་མང་པོ་ཞིིག་གསུངསེ་ཀྱང༌། སེ་གཞིི་ཆེན་པོ་འིདི་ཉིིད་

ཀྱི་སེྟེང་གི་ནམ་མཁོའི་ལ་ནི། ཉིི་མ་གཅིིག་དང༌། ཟླ་བ་གཅིིག །སྐར་མ་དུང་

ཕྱུར་གཉིིསེ་དང་བྱེེ་བ་བརྒྱད། སེ་ཡི་ལྔ་ཙམ་ཡོིད་ཅེིསེ་གསུངསེ་ལ། གཞུང་ཁོ་

ཅིིག་ཏུ་སྐར་མ་བེྱེ་བ་དྲུག་ཡོིད་ཅེིསེ་ཀྱང་གསུངསེ་ཨེ་ཡོིད་སྙམ། གནམ་རིག་

པསེ། ང་ཚོོའིི་ཉིེ་འིཁོོར་འིདིར་བརྟན་སྐར་ཉིི་མ་དང༌། རྒྱུ་སྐར་ལྷག་པ། པ་
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སེངསེ། སེ་ལྒང༌། མིག་དམར། ཕུར་བུ། སེྤེན་པ། གནམ་སྐར། མཚོ་ོསྐར། གཤིན་

སྐར་བཅིསེ་དགུ། གཤིན་སྐར་འིདིར་རྒྱུ་སྐར་གིྱི་མཚོན་ཉིིད་ཡིག་པོ་མི་ཚོང་

བར་འིདུག་ཀྱང་ཟེོར། ༽

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ལ་མཐོའ་དེང་མུ་

མེདེ་པོར་གིསུངས་པོས་གྲོངས་འདེི་ཞིེས་སུས་ཀྱང་ཁ་ཚོོན་མི་ཆོདེ་པོར་གིསུངས། 

ཚོན་རིགི་པོས་ཀྱང་། སྣང་སྲིིདེ་རིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་རྣམས་སུ་དེགུ་ཚོིགིས་སྐྱེ་

མོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་དེེར་རྒྱུ་སྐར་གྲོངས་ཀྱིས་མི་ཆོདེ་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་གྲོངས་ཚོདེ་

འདེའི་ོཞིསེ་གིནའ་དེངེ་གི་ིརགིིས་པོ་སྨྲ་བ་སུས་ཀྱང་ཁ་ཚོནོ་མ་ིཆོདེ་ཅངི་མ་བཅདེ་དེ།ོ། 

གིནམ་རིགི་པོས་ཉ་ིམ་དེང་། ཟློ་བ། མིགི་དེམར། ལྷགི་པོ། ཕུར་བུ། པོ་སངས། 

སྤེེན་པོ། གིནམ་རྒྱལ། མཚོ་ོརྒྱལ། གིཤིན་རྒྱལ་སོགིས་གིཟའ་ཆེན་འགིའ་ཞིིགི་བརྩ་ི

བར་བྱེེདེ། དེེའ་ིནང་གི་ིཉ་ིམ་ན་ིབརྟེན་སྐར་ཏེ་ེདེབུས་སུ་བརྟེན་པོར་གིནས་ཤིང་། དེེའ་ི

མཐོའ་སྐརོ་དུ་རམི་པོ་བཞིནི་ལྷགི་པོ་དེང་། པོ་སངས། སའ་ིགི་ོལ། མགིི་དེམར་བཅས་

བཞི་ིལ་ནང་གི་ིའཁོར་སྐར་དེང་། དེ་ེནས་ཕུར་བུ་དེང་། སྤེེན་པོ། གིནམ་རྒྱལ། མཚོ་ོ

རྒྱལ་བཞི་ིལ་ཕྱོིའ་ིའཁོར་སྐར་བཞི་ིཞིེས་བཏེགིས་ཡིོདེ་ཅིང་འདེ་ིདེགི་ལ་འོདེ་སྣ་ཚོགོིས་

ཀྱ་ིདྲ་བས་བསྐརོ་བ་ཤ་སྟགི་ཡིནི་པོར་བཤདེ། དེ་ེབཞིནི་དུ་མདེ་ོལས་ཀྱང་། འཇིགིི་རྟེནེ་

གྱིི་རྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ནི། འོདེ་ཀྱི་དེཀྱིལ་འཁོར་གྱིི་དེབྱེིབས་ལྟོ་བུའོ།། 

འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྒྱ་མཚོ་ོའབྱེམས་ཀློས་པོ་ལ་ལ་ན།ི དྲ་བ་སྣ་ཚོོགིས་བཀྱ་ེབའ་ིདེབྱེིབས་

ལྟོ་བུའོ།། ཞིེས་སོགིས་གིསུངས་པོའང་འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ིདེགི་ལ་དེམིགིས་ཀྱིས་བཀར་

ནས་གིསུངས་པོ་དེེང་དུས་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཞིེདེ་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

རྨདེ་དུ་བྱུང་བའ་ིམཁྱེནེ་རབ་ཀྱ་ིརྩལ་ལ་ཨ་ལ་ལ་ཧ་ོཞིསེ་བསྔགིས་པོར་བྱེེདེ་དེ།ོ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེ་ེཡིང་འོས་ཏེ་ེགིནའ་དུས་སུ་སྣང་སྲིིདེ་རིགི་པོ་བཤདེ་མཁན་གྱི་ིམཁན་པོ་ོམང་

པོ་ོབྱུང་མྱོོང་ནའང་། འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་སྤྱོིའི་གྲོངས་དེང་ཚོདེ་གིཞིལ་དུ་མེདེ་པོ་

གིསུངས་པོ་རྣམས་དུས་རབས་འདེིར་བདེེན་དེོན་རགིས་པོ་འགིའ་ཞིིགི་རྟེོགིས་པོའ་ི

མགི་ོཚུགིས་པོ་དེང་། ལྷགི་པོར་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེོདེ་བྱེ་སའི་ས་ཡིི་གི་ོལ་འདེི་ཉིདེ་ཀྱི་ལ་ོ

རྒྱུས་འཆདེ་མཁན་ཡིངོས་ཀྱ་ིཁྲོོདེ་དུ་ནང་པོ་ལས་ལྷགི་པོ་ཞིགིི་བྱུང་འདུགི་གིམ། ལ་ོང་ོ

ཉིས་སྟོང་གི་ིསྔོན་ནས་ར་ིརབ་གློིང་ཕྲན་དེང་བཅས་པོ་ཐོམས་ཅདེ་འཁོར་ནས་ཡིོདེ་པོ་

དེང་། ཆགིས་འཇིིགི་གིནས་གིསུམ་བྱེེདེ་པོའི་མི་རྟེགི་པོ་ཡིིན་པོ་དེང་། རྡུལ་རྫས་

བརྒྱདེ་འདུས་ཀྱི་གིོང་བུ་ཡིིན་པོ་སོགིས་ཞིིབ་ཏུ་བཤདེ་ཐུབ་མཁན་སངས་རྒྱས་པོ་

ལས་མ་བྱུང་བ་རེདེ། ཚོན་རིགི་པོས་དུས་རབ་ཉ་ིཤུ་པོའ་ིནང་དུ་གིཞི་ིནས་གིཉིདེ་སདེ་

པོ་ལྟོ་བུའ་ིགིཅགིི་གིཅགིི་རདེེ། གིཉསི་གིཉསི་རདེེ་ཟརེ་བ་མ་ོམ་ངན་པོའ་ིམ་ོདེང་། ཤ་ོཔོ་

ངན་པོའི་ཤོ་བཞིིན་དུ་ཡིིན་ལ་མིན་ལ་ཁ་སང་བྲིིས་པོ་དེེ་རིང་བསུབ་ཅིང་། དེེ་རིང་

བཤདེ་པོ་སང་ཉནི་དེོགིས་པོ་ཟ་ནས་བསྡེདེ་མ་ིའདུགི་གིམ། 

དེ་ེཡིང་མཚོོན་པོ་ཙམ་ཞུས་ན། གིཟའ་སྐར་གིཤིན་རྒྱལ་(Pluto)ཞིེས་པོའ་ིསྐོར་

དེ་ེརེདེ། གིཟའ་སྐར་འདེ་ིཉདིེ་ཐོོགི་མར་ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༣༠ ནང་གིསར་དུ་རྙེེདེ་ཅིང་ཉ་ིམའ་ི

ཁྱེིམ་རྒྱུདེ་ཀྱ་ིགིཟའ་དེགུ་པོ་རུ་བརྩིས་ནས་གིཟའ་ཡི་ིགྲོངས་སུ་བགྲོངས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། 

དེ་ེནས་རིམ་གྱིིས་གིནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཐོོན་ཏེེ། ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༠༦ ལ་ོཟློ་བརྒྱདེ་པོའ་ིཚོེས་

༢༤ ཉིན། རྒྱལ་སྤྱོ་ིསྣང་སྲིིདེ་རིགི་པོའ་ིཚོོགིས་ཆེན་གྱི་ིཐོོགི་ཏུ་གིཟའ་སྐར་གྱི་ིགྲོལ་

ནས་རྒྱང་ཕུདེ་བཏེང་འདུགི དེ་ེཡིང་ཁོང་ཚོོས། གིཤིན་རྒྱལ་གིསར་རྙེེདེ་བྱུང་བའ་ི

སྐབས་དེརེ་རྒྱང་ཤལེ་སགོིས་ཀྱ་ིམཐུན་རྐྱནེ་ཡིགི་པོ་ོམདེེ་པོས་གིནས་ཚུལ་གིསལ་པོ་ོ
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ཤསེ་མདེེ་ནའང་། ཕྱོ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ལ་ོཙམ་ནས་དེངེ་དུས་ཀྱ་ིརྒྱང་ཤལེ་ཚོདེ་ལྡན་མང་པོ་ོ

གིསར་བསྐྲུན་བྱེས་ཤིང་། གིཤིན་རྒྱལ་གྱི་ིགིནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཤེས་རྟེོགིས་བྱུང་བས། 

དེ་རསེ་གིཟའ་སྐར་གྱི་ིགྲོས་ནས་རང་བཞིནི་གྱིསི་བུདེ་པོ་རེདེ། ཅསེ་བསྒྲོགིས། 

༼༡༠༽རྒྱུ་ལ་དཔྱད་ན། མངོན་པ་ལསེ། ཉིི་མ་མེ་ཤེལ་ཚོ་བའིི་རང་

བཞིིན་ཅིན། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྲོང་བའིི་རང་བཞིིན་ཅིན། སྐར་མ་རིན་ཆེན་སྣ་

ཚོོགསེ་པའིི་རང་བཞིིན་ཅིན། སེ་གཞིི་རིན་པོ་ཆེ་རབ་འིབིྲེང་ཐོ་མ་ཅིི་རིགསེ་

པའིི་རང་བཞིིན་ཅིན། དབུསེ་རི་རབ་རིན་ཆེན་སྣ་བཞིིའིི་རང་བཞིིན་ཅིན་

དང༌། རི་རབ་ཀིྱ་ལོྷ་ངོསེ་རིན་ཆེན་དབང་སོྔོན་ལསེ་གྲུབ་པསེ་དེའིི་འོིད་

མདངསེ་ཀྱསིེ་ལྷ་ོགིློང་ག་ིརྒྱ་མཚོ་ོདང་ནམ་མཁོའི་སོྔོན་པརོ་སྣང་ལ། ཤར་ནུབ་

བྱེང་གསུམ་གིྱི་ཆུ་མདོག་དང་མཁོའི་མདོག་ཀྱང་ཕོྱོགསེ་དེ་གའིི་རི་ངོསེ་ཀིྱ་

རིན་པོ་ཆེ་དེ་དང་དེའིི་ཁོ་དོག་ཏུ་ཡོིད། རི་རབ་ཀིྱ་བྱེང་ཕོྱོགསེ་གསེེར་ལསེ་

གྲུབ་པསེ་མི་གང་དག་རི་རབ་ཀྱི་བྱེང་ངོསེ་དང་ཉེི་བར་སློེབ་པ་ན། མི་དེའིི་ཁོ་

དོག་ཀྱང་གསེེར་གཙོ་མའིི་རང་མདངསེ་ལྟར་ལྟ་བསེ་ཆོག་མི་ཤེསེ་པ་ཞིིག་ཏུ་

འིགྱུར་འིགོྲོ་ཞེིསེ་སོེགསེ་འིཁོོད་ཡོིད། གནམ་རིག་པ་དག་གིསེ་བཤད་ན། ཉིི་

མ་སོེགསེ་བརྟན་སྐར་ཕེལ་ཆེར་གིྱི་གྲུབ་ཆའིི་གཙོ་བོ་ཆིང་དང་ཧེལ་ཡིིན་པ་

དང༌། སྐར་མ་ཕེལ་པ་རྣམསེ་ལ་ཚོགསེ་དམ་ཚོད་དང༌། དངོསེ་པོའིི་གྲོངསེ་

འིབོར། ལྕིི་ཡིང་སོེགསེ་སྣ་ཚོགོསེ་ཡོིད་ཀྱང༌། རྩོ་བའིི་གྲུབ་ཆ་བྲེག་རྡོ་དང་ཐོལ་

རྡུལ་སོེགསེ་ཡིིན་པ་ལསེ། གསེེར་དངུལ་རྐྱེང་པསེ་བཟོོསེ་པའིི་སྐར་འིབྲུ་

གཅིིག་ཀྱང་རེྙེད་མེད། ཟླ་བའིི་འོིད་ཟེོར་ཡིང་ཉིི་འོིད་ལྡིོག་འིཕོྲོ་བྱེསེ་པ་ཙམ་

ལསེ་རང་ངོསེ་ནསེ་འོིད་མེད་ཅིིང༌། ཟླ་འོིད་ཀྱང་བསིེལ་བའིི་རང་བཞིིན་ཅིན་

མིན་པར་དོྲ་བའིི་རང་བཞིིན་ཅིན་ཡིིན། ཉིི་འོིད་ལ་ཁོ་དོག་མི་འིདྲ་བ་བདུན་

ཙམ་ཡོིད་པའིི་ནང་ནསེ་ཁོ་དོག་སོྔོན་པོ་དེ་རླུང་ཁོམསེ་ཆེན་པོའིི་གསེེང་ནསེ་

ཐོད་ཀར་མཐོོང་ཐུབ་པསེ་རྒྱ་མཚོོ་དང་ནམ་མཁོའི་སོྔོན་པོར་སྣང་བ་མ་ཟོད། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཐོག་རིང་ཟླ་བའིི་སེྟེང་ནསེ་ལྟ་སྐབསེ་སེ་ལྒང་ཉིིད་ཀྱང་སོྔོན་པོར་སྣང་བཞིིན་

ཡོིད། ཟླ་བ་རང་ལ་མཁོའི་དབུགསེ་ཀྱི་ཕྱོི་ཐུམ་མེད་སྟེབསེ་ཟླ་བའིི་སེྟེང་གི་

ནམ་མཁོའི་ཡིང་སོྔོན་པོ་མིན་པར་ཉིིན་མཚོན་ཀུན་ཏུ་ནག་ངམ་མེ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་ཞེིསེ་སོེགསེ་ཟེོར་རོ། །༽

མདེ་ོརྒྱུདེ་གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཁམས་ཐོ་མ་ལ་ལྕེགིས་ར་ིསོགིས་མཐོའ་སྐོར་

གྱིི་ཁོར་ཡུགི་དེང་། ཁམས་བར་པོ་ལ་གློིང་དེང་གློིང་ཕྲན། ཁམས་རབ་ལ་རི་རབ་

སོགིས་གྲུབ་པོར་བཤདེ་པོ་མ་གིཏེོགིས་གིསེར་དེངུལ་རྐྱང་པོ་ལས་གྲུབ་པོའ་ིགིཟའ་

སྐར་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོར་མ་གིསུངས་ཤིང་། གིསུང་རབ་རྒྱ་ཆ་ེབས་གིལ་ཏེ་ེཚོིགི་རིས་དེ་ེ

ལྟོར་འབྱུང་ནའང་། མ་ཕོམ་གིཡུ་ཡི་ིམཚོ་ོམ་ོལ་གིཡུ་ཡིིན་མ་ིདེགིོས་པོ་དེང་། བྲིགི་

གིསེར་གྱི་ིབྱེ་སྐྱེིབས་ཞིེས་པོའང་གིསེར་ཡིིན་མ་ིདེགིོས་པོ་ལྟོར། ར་ིརབ་ཀྱ་ིརྒྱུ་དེང་། 

ངོས་སོགིས་སུ་གིསེར་དེང་། དེབང་སྔོན་སོགིས་ཀྱ་ིམིང་གིིས་བསྟན་པོ་འགིའ་ཞིིགི་

འབྱུང་ནའང་གིསརེ་དེངུལ་སོགིས་རནི་པོ་ོཆ་ེརང་མཚོན་པོ་ཡིིན་མ་ིདེགིོས་ས།ོ། 

༼༡༡༽འིགོྲོསེ་ལ་དཔྱད་ན། མངོན་པའིི་གཞུང་ལསེ། འིཇིིག་རེྟན་ཀུན་

གིྱི་ལེྟ་བ་ནི་སེ་གཞིི་ཆེན་པོ་འིདི་རང་ཡིིན་པ་དང༌། ཉིི་ཟླ་གཟོའི་སྐར་ཡོིད་

ཚོད་ཀྱིསེ་སེ་དཀྱིལ་ནསེ་ཡིར་ལ་འིབུར་བའིི་རི་བོ་ཆེན་པོ་ཞིིག་ལ་གཡིསེ་

སོྐར་དང་གཡིོན་སོྐར་སྣ་ཚོོགསེ་རྒྱག་བཞིིན་ཡིོད་པར་བཤད། འིདི་ནི་སེངསེ་

རྒྱསེ་པ་ཁོོ་ནའིི་བཤད་སྟེངསེ་ཤིག་མིན་པར་གནའི་རབསེ་རྒྱ་གར་གིྱི་བྲེམ་ཟེོ་

རྣམ་པསེ་གཙོསེ་པའིི་ཤར་ཕོྱོགསེ་ཀྱི་འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་ཡོིངསེ་ཁྱབ་ཅིིག་

ཡིིན་པར་སྣང༌། ནུབ་ཕོྱོགསེ་སུ་ལོ་གྲོངསེ་ཉིིསེ་སོྟེང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གིྱི་ཡིར་སོྔོན་

ནསེ་རེྒེ་རེད་སིེའིི་མཁོསེ་པ་ཁོ་ཅིིག་གིསེ། ཉིི་མ་འིཇིིག་རེྟན་གིྱི་ལེྟ་བ་དང༌། སེ་

གཞིིསེ་ཉིི་མར་བསོྐར་བཞིིན་ཡོིད་པའིི་ལྟ་ཚུལ་ཞིིག་གཏོན་མོྱོང་བར་གྲོགསེ། 
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དེ་རེྗེསེ་དུསེ་ཡུན་རིང་པོར་སེ་ལེྟ་སྨྲ་བའིི་ལུགསེ་དར་ཡིང༌། རི་བོ་མཆོག་རབ་

མི་འིདོད་ཅིིང༌། ཉིི་ཟླ་སྐར་གསུམ་གིྱིསེ་སེ་གཞིི་གཡིསེ་བསོྐར་གཡོིན་བསོྐར་

ཙམ་མིན་པར་སེྟེང་འོིག་བསྒྱུར་ཏེ་བསོྐར་བཞིིན་ཡོིད་པར་འིདོད་པསེ་ཕིྱོསེ་

ཀྱི་ཚོན་རིག་པསེ་བཤད་པ་དག་ཀྱང་ཅུང་ཟོད་བོློ་ངོར་འིཆར་བདེ་བ་ཞིིག་

རེད། ང་ཚོ་ོལ་མཚོནོ་ན་ནུབ་ཕྱོོགསེ་ཀྱི་སེ་ལེྟ་སྨྲ་བ་དེའིང་བློོ་ཡུལ་ལསེ་འིདསེ་

པ་ཞིིག་སེྟེ། ཉིི་མ་དབང་ཆེན་གསེེར་གིྱི་སེ་གཞིིའིི་འོིག་ཏུ་མར་ནུབ་ཅིིང༌། 

དབང་ཆེན་གསེེར་གིྱི་སེ་གཞིིའིི་འིོག་ནསེ་ཡིར་འིཆར་བར་འིདོད་དགོསེ་

པསེ་སེོ། །དེའིི་དབང་གིསེ་དུསེ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། ནུབ་ཕོྱོགསེ་ཀིྱ་མཚོོ་

འིགྲུལ་པ་ཚོོ་མགོ་འིཁོོར་བ་རེད་ཅེིསེ་དང༌། གནམ་རིག་པ་ཚོོ་མིག་འིཁྲུལ་པ་

རེད་ཅེིསེ་དང༌།༽

མདེོ་ལས། གློིང་བཞིི་གློིང་ཕྲན་རི་རབ་དེང་བཅས་པོ་རྫ་མཁན་གྱིི་འཁོར་ལོ་

བཞིིན་དུ་འཁོར་བཞིིན་ཡིོདེ་པོར་གིསུངས་པོ་མ་གིཏེོགིས་ས་གིཞི་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཀུན་གྱི་ི

ལྟོ་ེབ་ཡིནི། དེ་ེལ་གིཡི་ོའགུལ་མེདེ་པོར་གིསུངས་པོའ་ིནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིསུང་

རབ་ཅིགི་གིང་ན་འདུགི་སྟོན་ཅིགི ནང་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིཁམས་གིངྒཱའ་ིཀླུང་གི་ིབྱེ་ེ

མའ་ིགྲོངས་དེང་མཉམ་པོར་འདེོདེ་བཞིིན་དུ་ས་གིཞི་ིའདེ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ཀུན་གྱི་ིལྟོ་ེབ་ཡིིན་

ཞིསེ་ཇི་ིལྟོར་བརྗེདོེ། ཁྱེདོེ་ཀྱསི་འདེ་ིལྟོར་སྒྲོ་ོའདེགོིས་མ་བྱེདེེ་ཅགིི འཇིགིི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་

ལ་མཐོའ་དེབུས་དེང་། གྲོངས་ཚོདེ་སོགིས་གིཞིལ་དུ་མེདེ་པོར་གིསུངས་ནས་ཡིོདེ་པོ་

མངོན་པོ་གིོང་འོགི་རྣམས་སུ་ཐོོས་བསམ་ཅུང་ཙམ་བྱེས་པོ་ཚུན་ཆདེ་ཀྱིས་ངེས་ཐུབ་

པོའ་ིབརྡ་ཆདེ་རགིས་པོ་ཞིགིི་ཡིནི། འདེ་ིནས་ཚོན་རགིི་ལ་དེདེ་པོ་དེང་། ཡིདིེ་ཆསེ་ཆནེ་

པོོའ་ིསྒོ་ོནས་ཚོན་རིགི་པོ་ཟེར་ན་ནོར་བ་མེདེ་པོ་དེང་། འཁྲུལ་བ་མ་ིམངའ་བ་ཞིིགི་ཏུ་

ངོས་འཛེིན་འདུགི་པོ་ལ། དེགིོདེ་ཁ་སློོང་བའ་ིཚོོདེ་ཙམ་དུ་མཚོ་ོའགྲུལ་བ་མགི་ོའཁོར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཚུལ་ཞིགིི་ན།ི ཕྱོ་ིལ་ོ༡༤༩༢ ལརོ་ས་ིཔོན་རྒྱལ་པོའོ་ིརགོིས་རམ་འགོི་ཁརིསི་ཏྲོཧོྥེརེ་ཀ་ོ

ལུམ་བྷས་ི(Christopher Columbus)ཟེར་བའ་ིམ་ིཞིིགི་མཚོ་ོཐོོགི་བརྒྱུདེ་དེ་ེསོང་

བས་རིམ་གྱིིས་ཨ་རིའ་ིགིདེོདེ་མའ་ིམ་ིརིགིས་ཀྱིས་བཟུང་པོའ་ིགློིང་ཕྲན་དེེར་འབྱེོར། 

ཁོས་ལུང་པོ་དེ་ེཉིདེ་རྒྱ་གིར་གྱི་ིགློིང་ཕྲན་ཡིིན་པོར་འཁྲུལ་ཏེ།ེ རྒྱ་གིར་དེམར་པོ་ོ(Red 

Indian)ཞིེས་སུ་བཏེགིས་པོས་དེ་བར་དུ་མིང་དེ་ེཉིདེ་རྒྱུན་འཇིགིས་སུ་གྱུར། དེ་ེལྟོར་

ཁསོ་ན་ིརྒྱལ་ཁབ་དེང་མངའ་སྡེ་ེགིང་ཡིནི་རྟེགོིས་པོ་ལྟོ་ཞིོགི ཤར་གློངི་དེང་། ནུབ་གློངི་

གིང་ཡིིན་ཙམ་ཡིང་ངོས་མ་ཟིན་པོའི་བྱུང་རབས་འདེི་ནི་མཚོ་ོའགྲུལ་བ་མགི་ོའཁོར་

བའ་ིགིཏེམ་རྒྱུདེ་དེགིོདེ་བྲི་ོབ་ོཞིགིི་རེདེ། 

ཡིང་གིནམ་རིགི་པོ་མིགི་འཁྲུལ་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ནི། གིཟའ་སྐར་གིཤིན་རྒྱལ་ཞིེས་

བྱེ་བ་ཞིིགི ཕྱོ་ིལ་ོ༡༩༣༠ ནང་དུ་གིསར་དུ་རྙེེདེ་ཅིང་ཉ་ིམའ་ིཁྱེིམ་རྒྱུདེ་ཀྱ་ིགིཟའ་སྐར་

གྱི་ིཁངོས་སུ་བཞིགི་ནས་ཕྱོིས་སུ་ ༢༠༠༦ ལརོ་སྔར་གྱི་ིལྟོ་སྟངས་དེ་ེདེགི་མིགི་འཁྲུལ་

བ་ཁས་བློངས་ནས་གིཟའ་སྐར་གྱི་ིཁོངས་ནས་གིནས་དེབྱུངས་བཏེང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ང་ོ

མཚོར་བ་ཞིིགི་གིོང་དུ་ཕྲན་ཙམ་ཞུས་ཡིོདེ་པོ་བཞིིན་ཡིིན་པོས་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་ཚོན་རིགི་ལ་

རྨངོས་དེདེ་མ་བྱེེདེ་ཅསེ་ཀྱང་བསྐུལ་དེགིསོ་བྱུང་། འདེ་ིདེགི་ཚོན་རགིི་ལ་སྦྱོངས་པོ་མ་

བྱེས་པོའ་ིསྤྱོ་ིཚོགོིས་ནང་དུ་ཡིངོས་གྲོགིས་སུ་བྱུང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་དེགིདོེ་བྲི་ོབ་ོདེགི་ཡིནི། 

ང་ཚོ་ོདེང་བར་ཐོགི་ཆེས་རིང་བའི་འཇིིགི་རྟེེན་ཁམས་ཀྱི་གིཟའ་སྐར་རྣམས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ

དེང་། དེབྱེབིས་གིཟུགིས། བྱེེདེ་ལས་སོགིས་མཐོལི་ཕྱོནི་པོ་རྟེོགིས་རྒྱུ་ལྟོ་ཞིོགི གྲོངས་

ཀ་རགིས་པོ་ཙམ་ཡིང་ཤེས་མེདེ་པོ་རེདེ། ཁོང་ཚོོས་དེ་ེརིང་ནས་རྒྱུ་སྐར་གིསར་པོ་

ཞིིགི་སློེབས་འདུགི་ཟེར་བ་དེང་། དེེ་རིང་ཡིང་སྐར་ཚོོགིས་བྱེེ་བ་ཕྲགི་བརྒྱ་ཅན་གྱིི་
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འཇིིགི་རྟེེན་ཞིིགི་གིསར་དུ་རྙེེདེ་སོང་ཟེར་བ་སོགིས་གིཟའ་སྐར་ར་ེརེའ་ིགྲོངས་ཀ་ཕོར་

ཞིོགི སྐར་ཚོོམས་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིཁ་གྲོངས་ཙམ་ཡིང་ངེས་ཐུབ་མེདེ། རྒྱལ་བའ་ི

གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་བསྐལ་པོ་གིངྒཱའ་ིཀླུང་གི་ིབྱེ་ེམ་སྙེེདེ་ཀྱ་ིགྲོངས་དེང་མཉམ་པོའ་ི

འཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་མཐོའ་དེང་གྲོངས་མེདེ་པོ་གིསུངས་པོ་རྣམས་ཁས་མ་བློངས་ནའང་

དེོན་གྱིིས་བདེེན་དེོན་ལ་ར་འཕྲོདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། མདེོར་ན་ཚོན་རིགི་པོས་བཏེོན་

པོའ་ིགིཟའ་སྐར་སྐརོ་གྱི་ིགྲུབ་དེནོ་གྱི་ིབསྒྲོགིས་གིཏེམ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེན་ིངསེ་གིཏེན་ཅ་ིཡིང་

མེདེ་ཅིང་། སློོབ་ལ་ོལོན་ཙམ་གྱི་ིབྱེིས་པོས་ནང་སྦྱོོང་འབྲི་ིབ་བཞིིན་དུ་གིཉིས་བྲིིས་ན་

གིཅགིི་བསུབ་དེགིསོ་པོ་ལྟོ་བུའ་ིངང་ནས་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོེ་པོར་ཤསེ་དེགིསོ། ང་ཚོ་ོདེང་

བར་ཐོགི་ཉ་ེབའ་ིཟློ་བའ་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གྱི་ིནང་དུ་སྐརོ་གིཡིངེས་ར་ེཙམ་དེང་། མགིི་དེམར་

གྱི་ིནང་དུ་ཟུར་བལྟོས་ར་ེཙམ་བྱེས་ཟནི་པོས་གིཟའ་སྐར་དེ་ེདེགི་གི་ིགིནས་སྟངས་རབ་

རབི་དེང་། མགོི་མགོི་ཙམ་ཞིགིི་བཤདེ་དུ་ནུས་སྲིདིེ་ཀྱ་ིཞིབི་ཅངི་ཕྲ་བ་ན་ིསུ་ཡིསི་ཤསེ། 

གིཞིན་དེགི་ཕོར་ཞིོགི་ང་ཚོ་ོའཚོ་ོསྡེོདེ་བྱེེདེ་སའ་ིསའ་ིགི་ོལ་འདེིའ་ིདེབྱེིབས་གིཟུགིས་

ཀྱང་ཚོན་རིགི་པོས་འདྲ་མ་ིའདྲ་བཤདེ་ནས་སྡེོདེ་བཞིིན་ཡིོདེ། དེ་ེཡིང་སྔོན་དུས་སའ་ི

གི་ོལ་འདེ་ིཉིདེ་གྲུ་གུ་ལྟོ་བུའ་ིཀུན་ནས་ཟླུམ་པོོར་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་བྱེས་ཤིང་། དེགི་ེཆོས་

ཀྱིས་ས་གིཞི་ིརིལ་མ་ོཞིེས་པོའ་ིབློ་ོརྩ་ེགིཏེདེ་ས་སོགིས་ཀྱང་རིལ་རིལ་གྲུ་གུ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་

ཡིིན་པོར་ཁོང་གིིས་བྲིིས་པོའ་ིས་བཀྲོ་ལས་ཤེས། དེེང་དུས་ན་ིསྔར་གྱི་ིབཤདེ་ཚོོདེ་དེ་ེ

དེགི་མ་འདྲ་བར་སའི་གི་ོལའི་དེབུས་ཀྱི་ཚོངས་ཐོིགི་ལས་ལྷ་ོབྱེང་གིི་སྣེ་གིཉིས་ཐུང་

བའ་ིའཇིོང་གིཟུགིས་ཤིགི་ཡིིན་རབས་བཤདེ་པོ་སོགིས་དེ་དུང་ཏེན་ཏེན་ཞིིགི་མེདེ་ན་

གི་ོལ་གིཞིན་རྣམས་ལྟོ་ཅ་ིསྨོསོ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འཇིིགི་རྟེེན་འདེི་ན་ཆེས་མངོན་མཚོན་ཅན་གྱིི་གིཟའ་སྐར་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་ནི་ཉི་མ་

ཞིསེ་པོ་འདེ་ིརེདེ། འདེིའ་ིསྐརོ་ལ་ཞིབི་འཇུགི་བྱེས་ཚུལ་ཞིགིི་ལ་བསམ་ན། ཉ་ིམ་ན་ིམ་ེ

ལྕེ་ེདེཔོགི་ཚོདེ་དུ་མར་མཆེདེ་པོའ་ིམའེ་ིཕུང་པོ་ོཆནེ་པོ་ོཞིགིི་ཡིནི་པོས་ན། ཆསེ་རངི་ས་

ཞིིགི་ནས་རྒྱང་བལྟོ་བྱེེདེ་རྒྱུ་ཙམ་ལས་འཁྲོིས་སུ་བཅར་ས་མེདེ་ཅིང་། རྒྱང་ཤེལ་གྱི་ི

བརྒྱུདེ་ནས་བལྟོ་བའ་ིཚོ་ེཉ་ིམའ་ིའཇིིངས་འགིའ་ཞིིགི་ནས་དེོང་འདྲ་བའ་ིནགི་གིོར་ར་ེབ་

འགིའ་ཞིིགི་མཐོོང་གིི་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། དེེ་ལ་སྔ་མ་ཁ་ཅིགི་གིིས་ཟེར་ན་ཉི་མའི་ནང་གིི་

འབར་རྫས་དེ་ེདེགི་ཟདེ་དེ་ེམ་ེཤ་ིསོང་བའ་ིརྗེེས་ཤུལ་ཡིིན་པོའ་ིཚོོདེ་དེཔོགི་བྱེས། དེ་ེ

ལྟོར་ན་ཉ་ིམ་གྲུབ་ནས་ལ་ོང་ོགིང་ཞིིགི་སོང་བའ་ིདེ་ེརིང་ཉ་ིམའ་ིཕྱོོགིས་ཀྱ་ིབརྒྱ་ཆ་འདེ་ི

ཙམ་ཞིིགི་ནས་མ་ེཤ་ིཟིན་པོས། དེ་ེལ་བསྐོར་ཏེ་ེརྩིས་ཤིགི་བྱེས་ན་ཉ་ིམ་ན་ིལ་ོགྲོངས་

འདེ་ིཙམ་ནས་ནང་གི་ིའབར་རྫས་ཀྱ་ིཕུང་པོ་ོརྣམས་ཡིོངས་སུ་རྫོགིས་ཏེ་ེའཇིིགི་རྟེེན་

འདེ་ིནགི་ཐོོམ་མེར་ཆགིས་འགྲོ་ོརྒྱུ་རེདེ་ཅེས་ཚོོདེ་དེཔོགི་བྱེེདེ། དེ་ེལྟོར་ན་ཉ་ིམ་ན་ིཧ་

ཅང་རྒས་འཁོགིས་གི་ིརྣམ་པོ་ཅན་དུ་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེས། ཡིང་དེེང་སང་རྒྱང་ཤེལ་

གིསར་དུ་བཟསོ་པོ་འགིའ་ཞིགིི་བརྒྱུདེ་ཉ་ིམ་ལ་ཞིབི་བལྟོ་བྱེདེེ་དུས་ཉ་ིམའ་ིངསོ་ཀྱ་ིནགི་

དེོང་ང་ེབ་དེ་ེདེགི་ན་ིནང་གི་ིའབར་རྫས་ཟདེ་དེ་ེམ་ེཤ་ིསོང་བའ་ིརྗེེས་ཤུལ་མ་ཡིིན་པོར། 

ནང་གི་ིའབར་རྫས་ཕོོན་ཆ་ེབའ་ིདེབང་གིིས་མ་ེམུར་འོབས་ལྟོ་བུ་སྡེོདེ་དུ་མ་ཐུབ་པོར་

མ་ེལྕེ་ེཤུགིས་ཆརེ་གྱིནེ་དུ་འཕྱུར་བས་ཕྱོའི་ིཤུན་པོ་ཡིངོས་སུ་དེབྲིལ་ཏེ།ེ མ་ེལྕེ་ེརྒྱུ་ལམ་

གྱི་ིརྨ་ཁ་རྣམས་ཡིིན་པོར་བཤདེ། དེ་ེལྟོར་ན་ཉ་ིམ་འདེ་ིན་ིཆེས་གིཞིོན་ནུའ་ིརྣམ་པོ་ཅན་

དུ་ཡིོདེ་ཅིང་ཉ་ིམའ་ིཚོ་ེཚོདེ་ཀྱང་ཧ་ཅང་རིང་བར་བཤདེ་པོ་སོགིས་འདེ་ིདེགི་གི་ིཁ་ལ་

ངེས་གིཏེན་ཅ་ིཡིང་མེདེ་ཅིང་། གིཅིགི་གྱུར་གྱི་ིགྲུབ་དེོན་ཞིིགི་གིཏེན་དུ་ཕོབ་པོ་ལ་དུས་
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ཚོོདེ་རངི་མ་ོཞིིགི་དེགིསོ་པོར་སམེས་ས།ོ། 

༼༡༢༽ཡིང་ཁོོང་ཅིག་གིསེ། དུསེ་འིཁོོར་ལུགསེ་ཀིྱ་སྐར་རིྩོསེ་དེསེ་ཉིི་ཟླ་

གཟོའི་འིཛིོན་དུསེ་ཚོོད་སྐར་མ་ཙམ་ཡིང་འིཁྲུལ་མེད་དུ་སོྟེན་ཐུབ། ཅེིསེ་

གསུངསེ་པ་དེའིང་བདེན་པ་ཡེི་ནསེ་མིན། སྔོོན་གྱིི་དུསེ་འིཁོོར་མཁོན་པོ་ཚོོསེ་

ཆུ་ཚོོད་སྐར་མ་ཕེར་བཞིག །ཞིག་དང་ཉིི་མ་ཡིང་མོ་མ་ངན་པའིི་མོ་བཞིིན་

ཐིོག་ལ་མི་ཐིོག་ལ་ཙམ་ཡིིན་ཚུལ་ཁོ་ཆེ་པཎ་ཆེན་དང༌། རྡོ་རིང་བཀའི་བོློན་

སོེགསེ་མང་པོའིི་ལོ་རྒྱུསེ་ཡིོད་པའིི་ཕྱོིར། ད་ལྟ་སྨན་རྩོིསེ་ཁོང་གིསེ་དུསེ་ཚོོད་

གསེལ་ཁོ་ཅིན་ཞིིག་ཤོད་ཐུབ་པ་འིདི་ནི་རྒྱ་ནག་ནསེ་བློངསེ་པའིི་མན་ངག་

བཀའི་རྒྱ་མ་ཞིིག་གིསེ་ཁོ་སྣོན་བེྱེད་ཀིྱན་ཡོིད་སྐད་ལ། དེ་ཉིིད་དཔེ་འིཁྱུད་

བྱེསེ་ཏེ་གཞིན་ལ་མི་སོློབ་པསེ་སེ་རིསེ་པ་ཕེལ་པ་ཚོོ་ལ་ཉིིན་གྲོངསེ་འིགོྲོ་ཙམ་

ལསེ་ཆུ་ཚོོད་དང་སྐར་མ་བརིྩོ་རྒྱུ་མི་འིདུག །རྒྱ་ནག་གི་མན་ངག་དེ་ནི་མིང་

རྒྱལ་རབསེ་སྐབསེ་ཀྱི་རྒྱ་ཡིི་རིྩོསེ་པ་ཞུསེ་ཀོང་ཆི་ཟེོར་བ་དེསེ། ཨི་ཊ་ལི་ནསེ་

ཡིིན་པའིི་ཡིེ་ཤུའིི་ཆོསེ་སེྤེལ་མཁོན་ཞིིག་གི་དྲུང་ནསེ་ནུབ་ཕོྱོགསེ་རྩོིསེ་རིག་གི་

གནད་གསེང་མང་པོ་བསློབསེ་པ་དེ་དག་ཡིིན་བཟོོ་འིདུག་པསེ་དོན་དུ་ནུབ་

ཕྱོོགསེ་པའིི་བཀའི་དིྲན་ཡིིན་པར་ཤེསེ་དགོསེ།༽

འདེ་ིན་ིམཁས་པོ་གིཞིན་ཞིིགི་གི་ིའདེོདེ་ཚུལ་ལ་དེགིགི་པོའ་ིསྐོར་ཞིིགི་རེདེ་འདུགི་

མོདེ། སྐལ་མེདེ་སར་སྐ་ེཞིིགི་བསྲིིང་ན། ང་ཚོ་ོབོདེ་ཀྱ་ིསྨོན་རྩིས་རིགིས་པོ་འདེ་ིདེགི་

རང་ཚུགིས་མ་ིཐུབ་ཅངི་། ཁུངས་སྐྱེལེ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིབཤདེ་ཡིམས་འདེ་ིན།ི ང་

ཚོོ་གིཞིན་ལ་འགྲོམ་ཆུ་ལྡང་དྲགིས་ནས་རང་གིི་ནོར་བུར་ནོར་ངོ་མི་ཆོདེ་པོ་མ་

གིཏེོགིས་གིཞིན་ཅི་ཡིང་མིན། སྤྱོིར་ན་རིགི་གིཞུང་གིང་ཡིིན་ནའང་གིཞིན་དེང་མ་

འབྲིེལ་བར་རང་སྐྱེ་ཐུབ་པོ་ཞིིགི་གི་ལ་ཡིོདེ། གིཞིན་གྱིི་རིགི་གིནས་ཀྱི་ལེགིས་ཆ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བསྣན་ན་རང་ཚུགིས་མ་ིཐུབ་པོ་དེང་། མདེོགི་ཤོར་དེགིོས་པོ་གིང་ཡིང་མ་ཡིིན་ཞིིང་། 

དེ་ེན་ིམ་ིརགིིས་སྤྱོང་པོ་ོཞིགིི་གི་ིབྱེདེེ་ལུགིས་ཡིནི་མ་གིཏེགོིས་ཕོ་མསེ་ནས་བརྒྱུདེ་པོའ་ི

རིགི་གིཞུང་ཐོམས་ཅདེ་རིལ་གྱིིས་གིསར་བརྗེེ་དེགིོས་ཟེར་བའི་གློེན་རྟེགིས་དེེ་དེགི་

དེང་གིཏེན་ནས་འདྲ་བ་མ་ཡིིན། ནུབ་ཕྱོོགིས་སུ་སྐདེ་གྲོགིས་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་པོའི་

ལུང་བསྟན་ནམ་ལ་ོཐོ་ོལྟོ་བུ་ཞིིགི་ཡིདོེ་པོ་དེ་ེན་ིམ་ཡིའ་ིལ་ོཐོ་ོ(Mayan Calender)ཟརེ་

བ་དེ་ེརེདེ། དེེའ་ིནང་གི་ིབསྟན་དེོན་མང་པོ་ོཞིིགི་མངོན་སུམ་དེང་ཐོོདེ་ཐུགི་བཞིིན་ཡིོདེ་

རབས་བཤདེ་ཅིང་། དེ་ེལས་ཕྱོ་ིལ ོ༢༠༡༢ ལ་ོན་ིགི་ོལ་འདེའི་ིཆསེ་མཐོའ་མཇུགི་གི་ིཚོ་ེ

ཚོདེ་དེ་ེཡིིན་པོར་བཤདེ། དེ་ེལྟོར་བརྗེོདེ་བྱེའ་ིསྙེིང་པོ་ོབྱེས་པོའ་ི(2012)ཞིེས་པོའ་ིགློོགི་

བརྙེན་ཞིིགི་ཕྱོི་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་གིསར་དུ་བཟོས་ནས་འཛེམ་གློིང་ཁྱེོན་ཡིོངས་ལ་

བཀྲོམས་པོས། ཚོན་རིགི་ལ་རྨོངས་དེདེ་ཅན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ོཞིིགི་གིིས་དེ་ེཉིདེ་བདེེན་

པོར་བཟུང་ཞིངི་། ཡི་ང་བའ་ིགིདོེ་ཆགི་དེ་ེཉདིེ་མཐོངོ་དུ་མ་འདེདོེ་ནས་གིཡིང་ལ་ལྕེབེས་

པོ་སོགིས་བྱུང་ཞིིང་། རང་རིགིས་འགིའ་ཡིང་ཅ་ིཞིིགི་གིསར་རྟེོགིས་བྱུང་ཚུལ་གྱིིས་

འུདེ་སྒྲོགོིས་བྱེས་ནས་དེགིདོེ་ཁ་གིང་མང་བསློངས་ཡིདོེ་པོ་རདེེ། དེངསོ་གིནས་གིནས་

ཚུལ་ཅི་འབྱུང་ནི་མ་འོངས་པོ་ཡིིན་ལ་དུས་བཀགི་ཐུགི་པོ་ལ་ཟློ་ཤས་ལས་མེདེ་པོ་

རེདེ། ཐོིགི་དེང་མ་ིཐོིགི་ཡིང་དེ་ེནས་ཤེས་ཡིོང་། ཤར་ཕྱོོགིས་པོའ་ིལ་ོཐོ་ོདེང་། ནུབ་

ཕྱོོགིས་པོའ་ིལ་ོཐོ་ོགིཉིས་སུ་ངར་དེ་ེདུས་ཤེས་ལ་མན་ངགི་བཀའ་རྒྱ་མ་ཞིིགི་ཕོར་ལ་

སྟེར་རྒྱུ་ཡིོདེ་དེང་། ཚུར་ལ་ལེན་རྒྱུ་ཡིོདེ་དེ་ེནས་ཤེས། གིལ་ཏེ་ེབོདེ་ཀྱ་ིལ་ོཐོོའ་ིསྐོར་

ནས་ཉ་ིཟློ་གིཟའ་འཛེིན་སོགིས་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ིརྩིས་དེ་ེདེགི་གིཞིན་ལས་བློངས་འོངས་ན། 

འོ་ན་མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་རིགིས་ལུང་བསྟན་པོའི་རྩིས་རིགིས་འདེི་དེགི་གིང་
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ནས་བློངས་འངོས་པོ་རེདེ། དེཔོརེ་ན་ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༡༠ ལའོ་ིསྨོན་རྩིས་ཁང་གི་ིལ་ོཐོ་ོབསྡུས་

པོར། བོདེ་ཟློ་གིསུམ་པོའ་ིཚོེས་ཤར་ནས་བོདེ་ཟློ་བཞི་ིཔོའ་ིཉེར་གིཉིས་ཀྱ་ིབར་དེང་། 

སློར་ཡིང་བོདེ་ཟློ་བཅུ་གིཉིས་པོའ་ིནང་བཅས་པོར་ས་འགུལ་ཡིོང་བའ་ིཉེན། ཞིེས་ས་

འགུལ་ཡིདོེ་པོར་བཤདེ་པོ་བཞིནི་ཟློ་༤ པོའ་ིཚོསེ་༡༤ ཉནི། བདོེ་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིཐོོགི་

ཏུ་མ་གྲོགིས་པོའ་ིསྒོ་སྐྱེ་ེརྒུ་མདེ་ོརུ་ས་འགུལ་གྱིིས་གིནོདེ་འཚོ་ེཚོབས་ཆེན་ཕོོགི་ཡིོདེ་

པོ་དེང་། དེ་ེབཞིནི་དུ་ཕྱོ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ལའོ་ིསྨོན་རྩསི་ཁང་གི་ིལ་ོཐོརོ། བདོེ་ཟློ་གིསུམ་པོའ་ི

ཟློ་སྟདོེ་ནས་བདོེ་ཟློ་བཅུ་གིཅགིི་ཟློ་སྟདོེ་བར་གིངས་ལྗོངོས་སུ་དུས་མནི་མ་ེཆུའ་ིགིནདོེ་

འཚོ་ེཡིོང་བའ་ིང་ོ།། ཞིེས་མེའ་ིའཇིིགིས་པོ་ཡིོདེ་པོ་བཤདེ་པོ་བཞིིན་དུ་དེེའང་གིངས་

ཅན་ལྗོོངས་འདེིར་སྔར་མ་གྲོགིས་པོའ་ིན་གིཞིོན་མང་པོ་ོཞིིགི་མེར་ལྕེེབས་པོ་དེང་། སྐྱེ་ེ

རྒུ་མདེ་ོཡིི་འཕྲལ་སེལ་ཚོོང་ཁྲོོམ་ལ་མེ་ཤོར་བ་སོགིས་གིནས་ཚུལ་མང་པོ་ོཞིིགི་ལ་

མདེའ་རྒྱགི་རྒྱགི་བྱེེདེ་ཀྱིན་ཡིོདེ་པོ་འདེ་ིདེགི་གིཟུར་གིནས་རྣམས་ཀྱིས་མཐོོང་ངེས་པོ་

ཡིིན་ལ་ཕྱོོགིས་འཛེིན་གྱི་ིར་ེལྡེས་མགི་ོབ་ོཡིོངས་སུ་བཏུམས་པོ་རྣམས་ལ་ར་མ་འཕྲོདེ་

ཀྱང་བློའ།ོ། 

༼ ༡༣༽ནང་བཅུད་སེེམསེ་ཅིན་གིྱི་རྣམ་གཞིག་ལ་དཔྱད་ན། དེང་གི་

ཚོན་རིག་པའིི་མཐོོང་བ་དང་ཆེསེ་མི་མཐུན་སེ་གཅིིག་ནི། འིགོྲོ་བ་རིགསེ་

དྲུག་ཅེིསེ་མི་དང་དུད་འིགོྲོ་གཉིིསེ་ཀྱི་ཐོོག་ཏུ་གོ་རྒྱུ་རིག་རྒྱུ་མེད་པའིི་སེེམསེ་

ཅིན་མི་འིདྲ་བ་བཞིི་བརིྩོ་རྒྱུ་རེྙེད་ཡོིད་པ་འིདི་རེད། འིདི་ཡིང་ནང་པ་སེངསེ་

རྒྱསེ་པ་ཁོོ་ནསེ་རེྙེད་པ་མིན་པར་གནའི་རབསེ་ཀྱི་ཆོསེ་ལུགསེ་ཡོིད་ཚོད་ཕེལ་

ཆེར་ཁོ་གཅིིག་མཐུན་ལྟ་བུར་གྱུར་འིདུག །རྒྱ་གར་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་

མ་དར་གོང་ནསེ་ལྷ་ཡུལ་དང་དམྱོལ་ཡུལ་གཉིིསེ་པོ་ན་ིརླུང་ལྟར་གྲོགསེ་ཤངི༌། 

རིག་བེྱེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཕེལ་མོ་ཆེ་ཡིང་ལྷ་དང་དམྱོལ་བ་པའིི་རྟོགསེ་བརོྗེད་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོིད།༽

ཞིསེ་བཤདེ་འདུགི་མདོེ་འདེ་ིན་ིསྤྲོསོ་པོ་སྐྱུངས་ཏེ་ེབཤདེ་ན། ཁྱེདོེ་ཀྱསི་འདེདོེ་པོའ་ི

དེཔྱདེ་ཞིིབ་པོ་དེང་། མཁས་དེབང་སྐྲ་སེར་ལྗོང་མིགི་ཅན་དེེ་དེགི་གིི་མིགི་གིིས་མ་

མཐོོང་བ་དེང་། ཁས་མ་བློངས་ན་མེདེ་དེགིོས་པོ་དེང་། ཁྱེོདེ་ཉིདེ་ཀྱིས་མ་འདེོདེ་ན་

གིཞིན་ཤསེ་བྱེ་གིང་དེང་གིང་། གིང་ཟགི་སུ་དེང་སུ་ཡིསི་མཐོངོ་བ་དེང་། ཐོསོ་པོ། ཤསེ་

པོ་དེང་། རྙེདེེ་པོ་བཤདེ་དུས་རྟེོགིས་དེཔྱོདེ་ཙམ་ཡིང་མེདེ་པོར་མ་ིབདེེན་པོའ་ིཕུང་པོོར་

བསྒྱུར་རྐྱང་བྱེདེེ་པོ་དེང་། ཁ་མདེའ་ཚོགིི་མདེའ་འཕོནེ་རྐྱང་བྱེདེེ་པོ་ན།ི ང་ཚོ་ོབདོེ་ཀྱ་ིསྤྱོ་ི

ཚོོགིས་འདེིར་ལྟོ་གྲུབ་གིཅིགི་ལས་འོང་མ་ིཆོགི་པོ་གིསུངས་པོར་དེ་ེདེགི་དེངོས་གིནས་

བདེེན་པོ་འདྲ། འདེ་ིན་ིམཐོར་གིཏུགིས་ན་ཚོདེ་མ་མངོན་སུམ་གིཅིགི་པུར་འདེོདེ་པོའ་ི

སྔ་རབས་མུ་སྟགེིས་རྒྱང་འཕོནེ་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་རྙེངི་པོའ་ིསྐདེ་ཅ་ཆགི་ར་ོསློར་ཡིངོ་བ་ཞིགིི་

ལས་གིཞིན་དུ་མི་སེམས། མི་དེང་དུདེ་འགྲོོ་གིཉིས་ལས་གིོ་རྒྱུ་རིགི་རྒྱུ་མེདེ་པོའི་

སེམས་ཅན་མ་ིའདྲ་བ་བཞི་ིབཞིགི་ཡིོདེ་ཅེས་པོ་ལ་གིཞུང་ལུགིས་རིགིས་པོའ་ིབཤདེ་

སྲིོལ་དེང་མཚོན་ཉིདེ་རིགི་པོའི་དེཔྱདེ་སྲིོལ་གིཉིས་ཀྱིས་དེངོས་ལན་བྱེ་སྟེ། དེང་པོོ། 

ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ནས་འགྲོ་ོབ་རགིིས་དྲུགི་གིསུངས་པོ་འདེ་ིཆསོ་ལུགིས་གིཞིན་

གྱི་ིཟེར་རྗེེས་འབྲིངས་པོ་ཞིིགི་ཏུ་མ་ིསེམས་ཏེ།ེ ཤེས་བྱེ་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱ་ིགིནས་ལུགིས་

དེང་ང་ོབ་ོསོགིས་སྒྲོིབ་གིཡིོགིས་མེདེ་པོར་ཇི་ིབཞིིན་དུ་གིཟིགིས་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཉིདེ་

ཀྱིས་ཇི་ིལྟོར་མཁྱེེན་པོ་ལྟོར། དེམུས་ལོང་གི་ིསྐྱེ་ེབ་ོརྣམས་བློང་དེོར་ལ་འཇུགི་ལྡོགི་མ་ི

ནརོ་བའ་ིཆེདེ་དུ་ཐུགིས་བརྩ་ེབས་འདེམོས་པོར་མཛེདེ་པོ་ཡིནི་ཞིངི་། དེ་ེལྟོར་འདེམོས་

པོ་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་དེང་གིདེེང་འཇིོགི་བྱེེདེ་པོ་ལ་ཁ་ེལས་གྱིོང་མེདེ་དེེ། སངས་རྒྱས་ཉིདེ་
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ཀྱ་ིགིསུངས་ལ་རྫུན་གྱི་ིདྲ་ིམ་ཙམ་ཡིང་ཡིོདེ་མ་ིསྲིིདེ་པོའ་ིཕྱོིར། འདེ་ིན་ིསངས་རྒྱས་

ཁས་ལེན་ཞིིང་ཁོང་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་པོ་དེགི་གི་ིམིགི་ལམ་དུ་བསྟར་ཙམ་ལས་ནང་གིཞུང་

གིསི་ཡི་ིགི་ལགོི་པོ་དེགི་ལ་ན་ིམ་ཡིནི་ན།ོ། 

མཚོན་ཉིདེ་རིགིས་པོའ་ིདེཔྱདེ་སྲིོལ་ལྟོར་བྱེས་ན་མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོལས་གིཞིན་

པོའ་ིསེམས་ཅན་གི་ོརྒྱུ་རིགི་རྒྱུ་མེདེ་ཅེས་པོ་དེ་ེརིགིས་པོ་དེང་མ་ིམཐུན་ཏེ།ེ གི་ོརྒྱུ་དེང་

རགིི་རྒྱུ་ཡིདོེ་ན། མགིི་སྔནོ་སྐྲ་སརེ་ཅན་དེ་ེདེགི་གིསི་རྣ་བས་གི་ོབ་དེང་མིགི་གིསི་རིགི་

དེགིོས་པོ་དེང་། ཁྱེདེ་པོར་ཚོ་སྨྱུགི་མིགི་གིིས་མཐོོང་བ་དེང་རྣ་བས་གིོ་དེགིོས་པོར་

འདེོདེ་པོར་འདུགི་ན། འ་ོན་མ་ིལ་ོཐོེར་འབུམ་ཡིར་སྔོན་གྱི་ིགིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོདེ་ེཡིང་

མེདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་ཏེེ། ཁྱེོདེ་ཅགི་གིིས་རྣ་བས་གི་ོབ་དེང་མིགི་གིིས་མཐོོང་བ་གིང་

ཡིང་མ་བྱུང་བའ་ིཕྱོིར། གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོབྱུང་བ་ཚོན་རིགི་པོས་བཤདེ་པོ་དེགི་གི་ོ

བས་ཡིོདེ་དེ་ོཞི་ེན། དེམྱོལ་བ་སོགིས་སེམས་ཅན་གིཞིན་བཞི་ིཡིང་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་

དེགིོས་ཏེེ། དེ་ེཡིོདེ་པོར་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོ་དེགི་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་གི་ོབའ་ིཕྱོིར། 

ཚོན་རིགི་པོས་བཤདེ་པོ་གི་ོན་གི་ོགི་ོཆོདེ་ཅངི་། ནང་པོས་བཤདེ་པོ་གི་ོན་གི་ོགི་ོམ་ིཆོདེ་

ཅསེ་བློ་ོའཁྱེོགི་པོོར་བྲིསོ་པོར་འདེོདེ་ན་ཁ་ོབསོ་ཅང་མ་ིསྨྲའ།ོ། 

ཚོན་རིགི་པོས་བཤདེ་པོའི་གིས་འཐོོར་ཆེན་མ་ོཡིོདེ་པོར་ཚོན་རིགི་པོས་གི་ོབ་

ཡིིན་ནམ། མིགི་གིིས་མཐོོང་བ་ཡིིན། དེ་ེགིཉིས་གིང་རུང་ཡིིན་ན། མ་ིལ་ོཐོེར་འབུམ་

ཡིར་སྔོན་གྱིི་ཚོན་རིགི་པོ་ཞིིགི་གིིས་གིོ་རིགི་བྱུང་བ་ཡིིན་ནམ། དེེང་རབས་ནུབ་

ཕྱོོགིས་པོའ་ིཚོན་རིགི་པོ་ནོར་མེདེ་འཕྱུགིས་མེདེ་ཅིགི་གིིས་གི་ོརིགི་བྱུང་བ་ཡིིན། དེང་

པོ་ོམ་ིའཐོདེ་པོ་ན།ི དེ་ེསྐབས་འགྲོ་ོབ་མ་ིཡི་ིརིགིས་གིཞི་ིནས་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོས་གིནོདེ་ལ། ཕྱོ་ིམ་ཡིང་མ་ིའཐོདེ་དེེ། མ་ིལ་ོཐོེར་འབུམ་དུ་མའ་ིཚོ་ེསྲིོགི་ཅན་གྱི་ིམ་ི

ཞིིགི་དེ་ལྟོ་བར་དུ་མཐུན་སྣང་དུ་མེདེ་པོས་དེེ་ཡིིས་གིོ་རིགི་བྱུང་བའི་དེངོས་པོོ་ཞིིགི་

གིང་ན་ཡིོདེ། དེ་ེགིཉིས་གིང་ཡིང་མ་ཡིིན་པོར་ཚོན་རིགི་པོས་ཚོོདེ་དེཔོགི་བྱེས་ནས་

ཡིོདེ་པོར་རྙེེདེ་པོ་ཡིིན་པོས་ཡིོདེ་པོར་ངེས་ས་ོཞི་ེན། དེམྱོལ་བ་སོགིས་ཀྱང་འུ་ཅགི་གི་ི

རྣ་བས་གི་ོབ་དེང་མིགི་གིིས་མ་མཐོོང་ཡིང་། སངས་རྒྱས་པོས་རྗེེས་དེཔོགི་ཚོདེ་མས་

ཡིོདེ་པོར་རྙེེདེ་པོས་ངེས་པོར་ཡིོདེ་དེོ་ཞིེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཡིོདེ། ཁྱེེདེ་ཅགི་གིི་ཚོོདེ་

དེཔོགི་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་དེང་ངེདེ་ཅགི་གིི་ཚོོདེ་དེཔོགི་ནི་ཡིང་དེགི་པོ་ཡིིན་ཞིེས་ཡི་ོ

ཕྱོགོིས་ཅན་གྱི་ིཨུ་ཚུགིས་ཤགིི་བྱེས་ན་ལེགིས། 

༼ ༡༤༽སེ་ཡིི་འིགོ་ཏུ་དམྱོལ་བ་དང་ཡིི་དྭགསེ་ཞེིསེ་པའིི་ཁྲེམིསེ་ར་ཞིིག་

དང༌། ནམ་མཁོའིི་ནང་དུ་ལྷ་དང་ཞིིང་ཁོམསེ་ཞེིསེ་པའིི་གིློང་ཁོ་ཞིིག་ཡོིད་

པར་འིདོད་པ་འིདི་མཐོར་གཏུགསེ་ན་འིཇིིག་རེྟན་བེྱེད་པོ་འིདོད་པའིི་ལུགསེ་

ཡིིན། དེ་ལྟ་མིན་ཚེོ་རང་བྱུང་གི་ཁིྲེམསེ་ར་དང༌། མ་བཅོིསེ་པའིི་གིློང་ཁོ་ཞིིག་

ཡོིད་དོན་ཅིི་ཡོིད། ལྷ་ཡུལ་གིྱི་གོྲོང་དང་གོྲོང་ཁྱེར་ཕོེ་བྲེང་དེ་ཚོོ་དང༌། དམྱོལ་

བའིི་ཡུལ་གིྱི་ལྕིགསེ་མཁོར་སོྒོ་མེད་དང་ཟོངསེ་མོ་ཆེ་དེ་དག་ལྷ་དབང་གིསེ་

བཀོད་སིྒྲིག་བྱེསེ་པ་མིན་ན་གང་ཞིིག་ནསེ་བྱུང་བ་རེད། བེྱེད་པོ་མེད་ཀྱང་

ལསེ་ཀྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནསེ་རང་ཤུགསེ་སུ་གྲུབ་པར་འིདོད་ན་དེ་ནི་གནམ་

བསོྐསེ་ལསེ་དབང་སྨྲ་བའིི་ལུགསེ་ཡིིན།༽ 

དེམྱོལ་བ་དེང་། ཡི་ིདྭགིས། ལྷ་དེང་། ཞིངི་ཁམས་འདེདོེ་པོ་མཐོར་འཇིགིི་རྟེནེ་བྱེདེེ་

པོ་པོ་ོལ་གིཏུགིས་དེགིོས་པོར་འདེོདེ་པོ་ན།ི སངས་རྒྱས་པོ་ལ་ཡིང་བསྐྱེར་སྙེོན་འབྱེིན་

ཐོེངས་གིཅིགི་དེང་སྒྲོ་ོའདེོགིས་ལན་གིཅིགི་བྱེས་པོ་མ་ཡིིན་ནམ། སངས་རྒྱས་པོའ་ི

གིཞུང་ལུགིས་དེགི་ནས་འཇིིགི་རྟེེན་བྱེེདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་པོ་ལ་དེམིགིས་ཀྱིས་བཀར་ནས་
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དེགིགི་པོ་ཇིི་ཙམ་བྱེས་ཡིོདེ་པོ་འོལ་སྤྱོི་ཙམ་ཡིང་གིོ་ཐོོས་བྱུང་མེདེ་པོ་ཡིིན་ནམ། 

དེགིསོ་པོ་གིཞིན་ཞིིགི་ཡིོདེ། གིནས་ལུས་ལངོས་སྤྱོོདེ་ཕུན་སུམ་ཚོོགིས་པོའ་ིབདེ་ེསྐྱེིདེ་

ཅན་ཞིིགི་དེང་། ཉིན་མཚོན་མ་ིཆོདེ་པོའ་ིསྡུགི་བསྔལ་ཅན་གྱི་ིགིང་ཟགི་གིཉིས་ཡིོདེ་ན། 

འཇིིགི་རྟེེན་བྱེེདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་དེགིོས་པོ་ཡིིན་ན་ནི། མ་ིཡུལ་འདེིར་མཁ་ོརྒུ་ལོངས་སྤྱོོདེ་

ཚོདེ་ལས་བརྒལ་བའ་ིམཐོ་ོརིམ་སྡེ་ེཚོོགིས་ཤིགི་དེང་། ཉིན་རེའ་ིའཚོ་ོབ་ཙམ་ཡིང་ཆོདེ་

དེཀའ་བའ་ིདེམའ་རིམ་སྡེ་ེཚོོགིས་གིཉིས་ཡིོདེ་པོ་འདེ་ིཡིང་མཐོར་འཇིིགི་རྟེེན་བྱེེདེ་པོ་པོ་ོ

ལ་གིཏུགིས་དེགིསོ་པོར་འགྱུར་ར།ོ། 

གིཞིན་དུ་བདེ་ེསྐྱེིདེ་ལྡན་པོའ་ིལྷ་དེང་། སྡུགི་བསྔལ་མྱོོང་བའ་ིདེམྱོལ་བ་པོ་གིཉིས་

འདེོདེ་པོ་ལ་འཇིིགི་རྟེེན་བྱེེདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་དེགིོས་པོར་ཇི་ིལྟོར་འགྱུར། གིཞིན་ཡིང་ནམ་

མཁའ་ིནང་དུ་ལྷ་དེང་ཞིངི་ཁམས་ཡིདོེ་མདེེ་ཀྱ་ིསྐརོ་བཤདེ་པོ་ན་ིསངས་རྒྱས་པོས་ནམ་

མཁའ་རྟེགི་པོར་ཁས་ལེན་པོ་སེམས་ལ་འཁོར་མེདེ་པོ་འདྲ། དེམྱོལ་ཡུལ་རང་བྱུང་གི་ི

ཁྲོམིས་ར་དེང་ལྷ་ཡུལ་མ་བཅསོ་པོའ་ིགློངི་ཁ་རུ་འདེོདེ་ཅསེ་པོ་ཡིང་དེཔྱདེ་མ་ིབཟོདེ་དེ།ེ 

རང་བཞིིན་བཅོས་མིན་དེང་། རྟེེན་འབྲིེལ་བཅོས་མ་ཡིིན་པོར་བཞིེདེ་པོས་མ་བཅོས་

པོའ་ིགློིང་ཁ་དེང་། རང་བྱུང་གི་ིཁྲོིམས་ར་ཞིིགི་ཤེས་བྱེ་ལ་མ་ིསྲིིདེ་དེ།ོ། དེ་ེདེགི་བྱེེདེ་པོ་

པོ་ོམེདེ་ཀྱང་ལས་ལ་བརྟེེན་ནས་འབྱུང་བར་སངས་རྒྱས་པོས་འདེོདེ་པོས་ལས་དེབང་

སྨྲ་བ་ཡིནི་པོར་འདེོདེ་ཀྱང་། དེ་ེལ་གིནམ་བསྐསོ་ལས་དེབང་སྨྲ་བ་ཞིསེ་པོ་ཞིིགི་འཇིགིི་

རྟེེན་འདེིར་བྱུང་མ་མྱོོང་ལ་དེེ་འདྲའི་ཐོ་སྙེདེ་ཀྱང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་རྨོངས་པོ་རྣམས་མགིོ་བོ་

འཁོར་བྱེེདེ་དུ་བེདེ་སྤྱོོདེ་བྱེས་པོ་ཙམ་མ།ོ། འོན་ཀྱང་དེམྱོལ་བ་དེང་། ལྷ་ཡི་ིཡུལ་ལུང་

དེགི་ང་ཚོོ་ལྟོར་ས་ཞིིང་ཁང་གིསུམ་ལ་གིཞིི་བཅོལ་བའི་གིདེོས་བཅས་ཀྱི་གློིང་ཕྲན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཞིགིི་ན་ིཡིདོེ་པོར་མ་ིའདེོདེ་དེ།ོ། 

༼༡༥༽འོི་ན་མི་ཡུལ་གིྱི་ཁོང་པ་དང་ཁོང་པའིི་ནང་གི་འིཛིོན་ཆསེ་འིདི་

ཚོོ་འིབད་མེད་ལྷུན་འིགྲུབ་ཏུ་མི་འིབྱུང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། མི་

རྣམསེ་ལ་ཡིང་མི་ཡུལ་གིྱི་འིཚོོ་བ་རོལ་རྒྱུའིི་ལསེ་ཡོིད་པ་མིན་ནམ། སེེམསེ་

ཅིན་དམྱོལ་བའིི་སྲུང་མ་རྣམསེ་འིགོྲོ་བ་རང་རྒྱུད་པ་ཡིིན་མིན་དང༌། ལྕིགསེ་

སེྲོག་སེ་གཞིི་སུ་ཡིིསེ་བྱེསེ། །མོ་ཚོོགསེ་དེ་དག་ཅིི་ལསེ་བྱུང༌། ཞེིསེ་པའིི་དིྲ་བ་

སྔོར་ནསེ་བཀོད་མོྱོང་ཡིོད། དེའིི་དིྲསེ་ལན་ནི། དེ་འིདྲ་དེ་དག་ཐོམསེ་ཅིད་

ཀྱང༌། །སྡེིག་སེེམསེ་ཡིིན་པར་ཐུབ་པསེ་གསུངསེ། ཞེིསེ་པ་འིདི་ཡིིན་ལ་དེར་

འིགེྲོལ་བཤད་བསོྐྱེན་སྟེངསེ་མི་འིདྲ་བ་གཉིིསེ་བྱུང་ཡོིད། དང་པོ་ནི། དེ་དག་

བེྱེད་པོ་གང་ཟོག་གཞིན་ཞིིག་གིསེ་ཆེད་དུ་བཀོད་སིྒྲིག་བྱེསེ་པ་མིན་པར་ཚེོ་

སོྔོན་མར་ལསེ་ངན་བསེགསེ་པའིི་རྣམ་སྨིན་ཙམ་ཡིིན་ཞེིསེ་དང༌། གཉིིསེ་པ་

ནི། ཞིིང་ཁོམསེ་ཞེིསེ་པའིི་ཡུལ་གྲུ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་དང༌། དམྱོལ་ཡུལ་ཞིེསེ་

པའིི་གོྲོང་ཁེྱར་འིཇིིགསེ་སུ་རུང་བ་དེ་འིདྲ་ལོགསེ་སུ་མེད། ལསེ་དག་ན་སོྡེད་

སེ་འིདི་ཉིིད་འོིག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའིི་ཞིིང་ཁོམསེ་དང༌། ལསེ་མ་དག་ན་

དམྱོལ་བ་རྡོ་རེྗེ་གདན་དེ་ཡིང་འིདི་རང་ཡིིན། ཞེིསེ་པ་སེྟེ་སྔོ་མ་འིདི་གཞུང་

ལུགསེ་པ་དང༌། ཕྱོི་མ་འིདི་གདམསེ་ངག་པ་ཚོསོེ་བཏབ་པའིི་ལན་རེད། ལན་

སྔོ་མ་ད་ེལ་ལསེ་ངན་བསེགསེ་པ་ཙམ་གིྱིསེ་ལསེ་འིབྲེསེ་ལྕིགསེ་སྲོགེ་ག་ིསེ་གཞིི་

དང༌། ཤལ་མ་ལིའིི་བུད་མེད་དེ་ཚོ་ོའིབད་མེད་དུ་འིབྱུང་ཆོག་ན། ལསེ་དཀར་

ནག་འིདེྲསེ་མ་བསེགསེ་པའིི་མི་ཡུལ་འིདིར་ཡིང༌། སེ་ཁོང་ཤངི་ཁོང་དང་ལསེ་

གཟུགསེ་ཀྱི་མི་མོ་གདོང་དམར་མ་ཚོོ་རང་ཤུགསེ་སུ་འིབྱུང་མི་ཆོག་པའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ཞེིསེ་མཚུངསེ་པ་བགེྲོ་བའིི་ཐོལ་འིགྱུར་འིཕེངསེ་པ་དེ་ལ་

ལན་ཐེོབསེ་པའིི་རེ་བ་མེད། ཕྱོི་མ་དེ་ནི་དངོསེ་ལན་མ་ཐེོབསེ་པར་ཚིོག་ཤིན་

ཏུ་འིདེྲད་པ་ཞིིག་སྨྲསེ་ནསེ་གཡོིལ་ཐོབསེ་བྱེསེ་པ་ཙམ་དུ་སྣང་སེྟེ། འོིག་མིན་
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གིྱི་ཁོང་བཟོང་ལ་བཞེིངསེ་མཁོན་དགོསེ་མིན་དང༌། དམྱོལ་བའིི་སྲུང་མ་

སེེམསེ་ཅིན་ཡིིན་མིན་ལ་ལན་ཅུང་ཟོད་ཀྱང་བཏབ་མི་འིདུག་པསེ་སོེ། །འིདི་

འིདྲའིི་ཉེིསེ་སོྐྱེན་སྔོ་མ་འིདི་རི་བོ་དགེ་ལྡིན་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་འིཛིོན་པའིི་དགེ་

བཤེསེ་མགོ་མཁེྲེགསེ་དེ་ཚོོསེ་ཁུར་དགོསེ་ཤིང༌། ཕྱོི་མ་འིདི་སེ་དྭགསེ་རིྙེང་

གསུམ་གིྱི་ཁོྲེད་དུ་ཡོིད་པའིི་གྲུབ་ཆེན་ཧམ་པ་ཅིན་ཁོོ་ཚོོསེ་ཁུར་དགོསེ་པ་

ཡིིན།༽ 

ཞིེས་ཟེར་བ་ལ་མ་ིཡུལ་གྱི་ིས་ཁང་སོགིས་འབདེ་མེདེ་དུ་འབྱུང་མ་ིཆོགི་པོ་དེང་། 

ལྷ་ཡི་ིགིཞིལ་ཡིས་ཁང་འབདེ་མེདེ་འབྱུང་ཆོགི་པོ་ཇི་ིལྟོར་འཐོདེ་ཅེས་དེོགིས་ན། སྟེང་

ཕྱོགོིས་ལྷ་ཡི་ིགིཞིལ་ཡིས་ཁང་དེང་། འགོི་ཕྱོོགིས་དེམྱོལ་བའ་ིལྕེགིས་སྲིེགི་གི་ིས་གིཞི་ི

དེང་བཅས་པོ་འབདེ་མེདེ་ལྟོོས་མེདེ་དུ་འབྱུང་བ་ངེདེ་ཅགི་མ་ིའདེོདེ་པོར་གིོང་དུ་དེ་ེདེགི་

ལས་ཀྱ་ིདེབང་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་བཤདེ་ཟིན་ཏེོ།། རྒྱལ་སྲིས་ཆེན་པོ་ོཞི་ིབ་ལྷས། 

ལྕེགིས་སྲིགེི་ས་གིཞི་ིསུ་ཡིསི་བྱེས།། མ་ོཚོོགིས་དེ་ེདེགི་ཅ་ིལས་བྱུང་།། ཞིསེ་པོའ་ིལན་

དུ། དེ་ེའདྲ་དེ་ེདེགི་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱང་།། སྡེིགི་སེམས་ཡིིན་པོར་ཐུབ་པོས་གིསུངས།། 

ཞིསེ་པོ་ལ་འགྲོལེ་བཤདེ་གིཉསི་སུ་ཕྱོེས་ནས་སྔ་མས། ཚོ་ེསྔ་མར་ལས་ངན་བསགིས་

པོའ་ིརྣམ་སྨོིན་ཙམ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོ་དེང་། ཕྱོ་ིམས་དེ་ལྟོའ་ིགིནས་དེ་ེགི་ལས་དེགི་ན་

ཞིིང་ཁམས་དེང་། མ་དེགི་ན་དེམྱོལ་བ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་ཅེས་བཤདེ་པོའ་ིསྔ་མ་དེགི་ེ

ལུགིས་པོའ་ིབཞིེདེ་པོ་བཀོདེ་པོ་དེ་ེན།ི ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ིགིཞུང་ལ་གིོམས་འདྲིས་

མེདེ་པོའ་ིཧོལ་གིཏེམ་ཡི་མེདེ་ཅིགི་དེང་། ཡིང་ན་མིགི་བཙུམས་ནས་སྐྱེོན་འཛུགིས་པོ་

གིང་རུང་ལས་མ་འདེས་ས།ོ། 

དེ་ེཡིང་འདེིའ་ིསྐབས་སུ་དེགི་ེལུགིས་པོ་ཞིེས་པོའ་ིསྒྲོ་འཇུགི་ཡུལ་གིཙ་ོབ་ོརྒྱལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཚོབ་དེར་མ་རནི་ཆནེ་ཡིནི་ངསེ་པོས། དེེའ་ིསྤྱོདོེ་འཇུགི་དེར་ཊཱིཀི་ཆནེ་མརོ། དེམྱོལ་བ་

སོགིས་ཚོ་ེསྔོན་མར་ལས་ངན་བསགིས་པོའ་ིརྣམ་སྨོིན་གྱི་ིདེབང་གིིས་སྣང་བ་ཙམ་དུ་

འདེོདེ་ཅེས་འབྱུང་བ་ལས་ཚོ་ེསྔ་མའ་ིརྣམ་སྨོིན་ཙམ་ཡིིན་ཞིེས་གིསུངས་པོ་ཞིིགི་མེདེ་

ཅངི་། རྗེསེ་འབྲིངས་ཀྱ་ིམཁས་པོའ་ིདེབང་པོ་ོདེགི་གིསི་ཀྱང་དེ་ེལས་གིཞིན་པོའ་ིབཤདེ་

སྲིོལ་བྱེས་པོ་དེ་ེའདྲ་གིཏེན་ནས་མེདེ་དེ།ོ། འདེ་ིནས་གིཞིེན་བསྐུལ་ཞིིགི་ཞུ་འདེོདེ་པོ་ན།ི 

རིགིས་པོ་དེང་། སུན་འབྱེིན་ཇི་ིཙམ་མང་ན་དེ་ེཙམ་གྱིིས་གིནས་ལུགིས་གིསལ་དུ་

འགྲོ་ོངེས་པོས་དེགིའ་བསུ་ཞུ་ངེས་ཡིིན། འོན་ཀྱང་ཧ་མ་ཧོལ་དེང་། འ་ར་ེའུར་རེས་

གིཞི་ིམེདེ་པོའ་ིསྐྱེནོ་འཛུགིས་མ་བྱེེདེ་རོགིས་ཞིསེ་གིསལོ་བ་འདེབེས་པོ་ལགིས། གིལ་

ཏེ་ེདེམྱོལ་བའ་ིཟངས་ཆེན་དེང་། ཁྲོ་ོཆུ་ཁོལ་མ་སོགིས་ཀྱང་རྣམ་སྨོིན་དུ་ཁས་ལེན་ན་

རྣམ་སྨོིན་གྱི་ིང་ོབ་ོདེང་། ཁྱེདེ་ཆོས་འཇིོགི་ཚུལ་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་དེང་འགིལ་བས་མ་ིའཐོདེ་

པོར་རྟེོགིས་སློ་སྟེ། དེམྱོལ་བའ་ིཟངས་མ་ོཆ་ེཆོས་ཅན། སྐྱེེས་བུའ་ིརྒྱུདེ་ཀྱིས་བསྡུས་

པོར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་ཡིིན་པོའ་ིཕྱོིར། རྟེགིས་ཁས། ཁྱེབ་པོ་ནི། རྣམ་སྨོིན་ལུང་དུ་མ་

བསྟན་ཆོས།། སེམས་ཅན་བརྗེོདེ། ཅེས་པོས་གྲུབ། འགྲོེལ་བཤདེ་ཕྱོ་ིམ་འདེ་ིཡིིས་ས་

དྭགིས་རྙེིང་གིསུམ་གྱིི་མཁས་ཆེན་དེང་། གྲུབ་ཆེན་དེེ་དེགི་གིིས་དེམྱོལ་བའི་སྡུགི་

བསྔལ་སོགིས་ཚོ་ེསྔོན་མའ་ིལས་ངན་གྱི་ིའབྲིས་བུ་ཡིིན་པོར་མ་ིབཞིེདེ་པོའ་ིབཟ་ོཞིིགི་

བསྟན་འདུགི་པོ་འདེིའང་། དེགི་ེལུགིས་པོའ་ིམགི་ོལ་གིཡིོགིས་པོའ་ིཞྭ་མ་ོདེ་ེདེང་ལྗོིདེ་

ཁོགི་གིཅིགི་མཚུངས་ཅན་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་དེོགིས་ས།ོ། དེེས་ན་ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ི

དེགི་ེབཤེས་དེང་། ས་བཀའ་རྙེིང་གིསུམ་གྱི་ིགྲུབ་ཆེན་དེགི་མགི་ོའཁྲོེགིས་བྱེས་ནས་

དེངོས་ཡིོདེ་ལ་བསྙེོན་འདེིང་བ་དེང་། ཧམ་པོ་ཕོ་ོཚོོདེ་བྱེས་པོ་མ་ིམཐོོང་ཞིིང་། དེ་ེལས་
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ལྡོགི་སྟ་ེཧམ་པོ་སུས་བྱེས་འདུགི་འདེ་ིལྟོར་གིསལ་བས་ན་ཉེས་སྐྱེོན་ཅ་ིཡིོདེ་ཧམ་པོ་

ཅན་གྱིསི་ཁུར་རོགིས་ཞུ། 

༼༡༦༽མདོར་ན་བསེམ་གཞིིག་དང་སྐད་ཆའིི་ནུསེ་པ་མ་སྨནི་པའིི་སོྲོག་

ཆགསེ་དུད་འིགོྲོ་དང༌། དེ་སྨིན་པའིི་མཐོོ་རིམ་གིྱི་འིགོྲོ་བ་མིའིི་རིགསེ་གཉིིསེ་

ལསེ་གཞིན་པའིི་ཚོེ་སོྲོག་ཅིིག་དུསེ་ད་ལྟའིི་བར་དུ་གཏན་ནསེ་རེྙེད་མེད་ལ། 

མི་དང་དུད་འིགོྲོ་ཞེིསེ་པའིི་སོྲོག་ཆགསེ་འིདི་གཉིིསེ་ཀྱང་ཚེོ་སོྲོག་འིཕེེལ་

འིགྱུར་གིྱི་གོ་རིམ་ཙམ་ཞིིག་ལསེ། ངོ་བོའིི་ཐོོག་ནསེ་འིགོྲོ་བ་རིགསེ་མི་འིདྲ་བ་

གཉིིསེ་ཀྱང་ཡིིན་པར་མི་འིདོད།༽

ཅསེ་བཤདེ་པོ་ལ་དེཔྱདེ་པོར་བྱེ་བ་འདེ་ིཡིོདེ་དེ།ེ དུས་དེ་ལྟོའ་ིབར་དུ་མཐོ་ོརམི་མ་ི

ཡི་ིའགྲོ་ོབ་དེང་། དེམའ་རིམ་དུདེ་འགྲོོའ་ིའགྲོ་ོབ་གིཉིས་ལས་གིཞིན་པོའ་ིཚོ་ེསྲིོགི་ཅིགི་

རྙེེདེ་མེདེ་ཅེས་པོ་ནི། དེ་ེགིཉིས་ལས་གིཞིན་པོའ་ིསྲིོགི་ཆགིས་ཤིགི་རྙེེདེ་མེདེ་ཟེར་བ་

ཡིིན་ཚོོདེ། དེ་ལྟོ་བར་དུ་མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིཉིས་ལས་གིཞིན་པོའ་ིསྲིོགི་ཆགིས་ཤིགི་

ཁྱེོདེ་ཀྱིས་འདེོདེ་པོའ་ིམཁས་ཆེན་འཁྲུལ་བ་མ་ིམངའ་བ་དེ་ེདེགི་གིིས་རྙེེདེ་དེགིོས་ལ་དེ་ེ

དེགི་གིིས་སྲིོགི་ཆགིས་གིཞིན་ཡིོདེ་པོར་གིསུང་པོའ་ིལུང་མེདེ་པོས་དེ་ལྟོ་བར་དུ་རྙེེདེ་

མེདེ་ཟེར་བ་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་གིནའ་དེེང་གི་ིསེམས་ལྡན་སུས་ཀྱང་རྙེེདེ་མེདེ་ཟེར་བ་

ཡིིན། དེང་པོ་ོལྟོར་ན། ཁྱེོདེ་དེང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་འདེོདེ་པོའ་ིརིགི་གིསར་པོ་སྣ་བ་ོཆ་ེདེ་ེདེགི་

གིིས་མ་རྙེེདེ་པོས་གིཏེན་མེདེ་དེ་ོཞིེས་པོ་ན་ིདེགིོདེ་བྲི་ོབའ་ིགིཏེམ་སྟ།ེ དེ་ེལྟོར་ན་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ི

ཨ་མྱོ་ེཡིང་མེདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་ཏེ།ེ མཁས་དེབང་སྣ་བ་ོཆ་ེདེ་ེདེགི་གིིས་མ་རྙེེདེ་པོའ་ི

ཕྱོིར། ཕྱོ་ིམ་ལྟོར་ན་དེམྱོལ་བ་མིགི་གིིས་མཐོོང་བ་དེང་བསྟན་པོ་སོགིས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་

གིསལ་གིསལ་རྗེེན་རྗེེན་དེགི་ལ་སྙེོན་འདེིང་བ་ཡིིན་ནམ། དེ་ེདེགི་ན་ིཁྱེོདེ་དེང་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སྟནོ་པོས་མ་མཐོངོ་བས་རྫུན་ཡིིན་ཞིསེ་བཤདེ་འདེོདེ་པོ་ཡིནི། སྔ་མ་ལྟོར་ན། དེ་ཐོངེས་

ཁྱེདོེ་ལ་དེམགིིས་བསལ་བཏེང་རྒྱུ་ལས་གིསལ་སྟནོ་བྱེདེེ་པོའ་ིརྩལོ་བ་གློདོེ་པོ་ཡིནི། ཕྱོ་ི

མ་ལྟོར་ན། ཡིོདེ་ན་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་མིགི་གིིས་མཐོོང་དེགིོས་ན། ཁྱེོདེ་ལ་དེགིགི་ཡིིགི་འབྲི་ི

མཁན་ཁ་ོབ་ོཡིང་དེ་ཆར་མེདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་ཏེ།ེ ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིམིགི་གིིས་མཐོོང་ཡུལ་དུ་

དེ་ལྟོ་མེདེ་པོའ་ིཕྱོིར། དེམྱོལ་བ་དེང་ཡི་ིདྭགིས་ལྷ་དེང་ལྷ་མིན་རྣམས་ཡིོདེ་པོར་དེེང་གི་ི

ཚོན་རྩལ་རིགི་པོ་བ་དེགི་གིིས་རྒྱང་ཤེལ་དེང་གློོགི་འཕྲུལ་གྱི་ིཁ་ནས་མ་མཐོོང་བ་ན་ི

དེངོས་བདེེན་ཡིིན་མོདེ་ཀྱང་། དེ་ེདེགི་གིིས་དེམྱོལ་བ་མེདེ་པོར་མཐོོང་བ་དེ་ལྟོ་བར་དུ་

བྱུང་མེདེ་པོར་ཡིང་དེངོས་བདེེན་ཡིིན་ན་ཚོན་རིགི་པོ་མཁས་ཆེན་གིཟུར་གིནས་དེགི་

གིསི་ན།ི ཁངོ་ཅགི་གིསི་མ་མཐོངོ་བ་མེདེ་པོའ་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་དུ་མ་ིསྨྲ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ། དེ་

དུང་ཡིོདེ་མེདེ་དེཔྱདེ་གིཞིིར་བྱེེདེ་ནས་འཐོདེ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརིགི་པོ་བཙལ་བ་དེང་། ཉམས་

མྱོོང་གིི་མྱོོང་ཚོོར་འཚོོལ་བ་སོགིས་ལ་ཁ་ཕྱོོགིས་བཞིིན་པོ་ལས་འདེི་ནི་ནང་པོས་

བཤདེ་པོ་ཡིནི་པོས་དེཔྱདེ་པོ་ཞུགིས་པོའ་ིགིནས་མནི་ཞིསེ་མགི་ོབ་ོའཕྲདེ་དུ་གིཡུགིས་

རྐྱང་མ་ིབྱེདེེ་དེ།ོ། 

བློ་ོགིཡིོན་ཐོལ་ཅན་གྱི་ིཆོས་མེདེ་རིང་ལུགིས་པོ་དེགི་གིིས་ན་ིདེ་ལྟོ་བར་དུ་སྐྱེིདེ་

པོའ་ིདེགི་ཞིངི་དེང་། སྡུགི་པོའ་ིངན་སངོ་ཁས་མ་ིལནེ་ལ་དེ་ེདེགི་མདེེ་ན། ཁངོ་ཅགི་ལས་

རྒྱུ་འབྲིས་ལ་འཇིིགིས་དེགིོས་དེོན་མེདེ་པོས་ཚོ་ེའདེ་ིཡི་ིཆེདེ་དུ་རྐུ་ཇིགི་ཁྲོམ་གིསུམ་

དེང་། ཡི་མེདེ་ཧམ་སྤྱོོདེ་ཇི་ིའདྲ་ཞིིགི་བྱེེདེ་ཐུབ་ན་ཡུལ་ཁྲོིམས་ལྕེགིས་ནགི་ཐོ་ོཆེན་གྱི་ི

འགོི་ཏུ་མ་ཚུདེ་ན་ཁ་ེསྤེབོས་ཡིདོེ་རྒུ་རྙེདེེ་པོའ་ིཕོ་ོརྒདོེ་པོརོ་འཛེནི་ནས། རྒྱལ་ཁམས་ལ་

དེཀྲུགིས་ལུང་དེཀྲུགིས་ཕུ་བཤིགི་མདེའ་བཤིགི་ཇིི་ཙམ་བྱེེདེ་ཀྱི་ཡིོདེ་པོ་དེེ་དེགི་ལ་
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བལྟོས་ན་དེམྱོལ་བ་མིགི་གིིས་མཐོོང་བ་དེང་། སྡུགི་བསྔལ་ལུས་ཀྱ་ིམ་མྱོོང་བར་དུ་

ལས་ངན་བསགིས་ངེས་པོས་སྙེིང་རྗེེའ་ིགིནས་སུ་འཇིོགི་རྒྱུ་ལས་ཐོབས་གིཞིན་མེདེ། 

མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིཉིས་ཀྱང་ཚོ་ེསྲིོགི་འཕོེལ་འགྱུར་གྱི་ིགི་ོརིམ་ཙམ་ལས་ང་ོབོའ་ིཐོོགི་

ནས་འགྲོ་ོབ་རིགིས་མ་ིའདྲ་བར་གིཉིས་མ་ིའདེོདེ་ཅེས་པོ་ནི། སྐྱེ་ེདེངོས་རིགི་པོའ་ིཤིང་

རྟེའ་ིསྲིོལ་འབྱེེདེ་ཆེན་མ།ོ ཅལ་ས་ིཌིར་ཝིན་(Charles Darwin 1809 – 1882)གྱི་ི

རྗེེས་སུ་འབྲིངས་པོར་ཡིིན་བཟ་ོའདུགི་ཀྱང་། མཁས་དེབང་ཁོང་གིིས་སྒོལ་རུས་ཅན་

གྱི་ིསྲིོགི་ཆགིས་རྣམས་ཐོོགི་མའ་ིམེས་པོ་ོགིཅིགི་ཡིིན་ནའང་། འཕོེལ་འགྱུར་གྱི་ིདེབང་

གིིས་སོ་སོར་སོང་ཚུལ་བཤདེ་པོ་ལས་མི་དེང་དུདེ་འགྲོོ་གིཉིས་ངོ་བོའ་ིཐོོགི་ནས་

གིཅགིི་པོར་ཡིིན་ཚུལ་ཇི་ིལྟོར་བཤདེ། ཟློ་བ་ལྔ་པོ་དེང་རྒྱལ་བ་ལྔ་པོ་མ་ནརོ་ན་ལེགིས། 

གིལ་སྲིདིེ་ཁྱེདོེ་ཀྱསི་འདེདོེ་པོ་ལྟོར། མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིཉསི་ང་ོབའོ་ིཐོགོི་ནས་རགིིས་མ་ི

འདྲ་བ་མདེེ་ཟརེ་བ་འདེ།ི མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིཉསི་སམེས་ཅན་ཡིནི་པོ་ཙམ་ཞིིགི་མ་ིའདྲ་

བ་མེདེ་ཟེར་ན་ན་ིནང་པོ་དེང་འགིལ་འགྲོ་ོདེོན་མེདེ་ལ། ཡིང་ན་མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིཉིས་

མ་ིཡིིན་པོ་འདྲ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། དུདེ་འགྲོ་ོཡིིན་པོ་འདྲ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིིན། དེ་ེགིཉིས་གིང་

རུང་ལས་མ་འདེས་ཤིང་། དེ་ེལྟོར་ན་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིམགི་ོབ་ོཤིགི་གིིས་ཟ་བའ་ིཚོ།ེ ཤིགི་གིིས་

ཤིགི་ཟ་བ་རེདེ་དེམ། མ་ིཡིིས་མ་ིཟ་བ་གིང་རུང་དུ་ཁས་ལེན་དེགིོས་ཏེེ། མ་ིདེང་ཤིགི་

གིཉིས་ང་ོབ་ོམ་ིའདྲ་བ་མེདེ་པོའ་ིཕྱོིར། རྟེགིས་ཁས། དེ་ེལྟོར་ཌིར་ཝིན་གྱིིས་གིསུངས་

པོའ་ིཕྱོིར། འཁོར་གིསུམ། འདེ་ིན་ིསྔོན་འབྲིོགི་པོ་ཞིིགི་བྱེ་ིལ་འདྲ་ེཤིགི་ཏུ་འཁྲུལ་བའ་ི

མཚོར་གིཏེམ་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོ་དེ་ེལྟོ་བུ་ལས་དེཔྱདེ་རནི་ཡིདོེ་པོར་སུ་ཞིགིི་གིསི་འཛེནི། མ་

ཟདེ་ཌིར་ཝནི་གྱིསི་མཐོ་ོརམི་གྱི་ིསྲིགོི་ཆགིས་སྐརོ་ཞིགིི་ཆསེ་ཐོགོི་མའ་ིསྐབས་སུ་མསེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོ་ོགིཅིགི་ཡིིན་ནའང་། འཕོེལ་འགྱུར་གྱི་ིདེབང་གིིས་ཐོ་དེདེ་དུ་སོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ནི། 

སྲིགོི་ཆགིས་དེ་ེདེགི་མ་ཡི་ིམངལ་དུ་གིནས་པོའ་ིསྐབས་སུ། སྒོལ་རུས་ཅན་གྱི་ིསམེས་

ཅན་རྣམས་ཆགིས་དེབྱེིབས་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ལ་བརྟེེན་པོ་ཙམ་ཡིིན། 

དེེས་ན་ཐོོགི་མའ་ིསྐབས་སུ་མེས་པོ་ོགིཅིགི་ལས་ཆདེ་པོ་ཙམ་ལས། མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོ

གིཉིས་གིཅིགི་པོ་ཡིིན་ཟེར་བའ་ིགིཏེམ་སྦྲང་བུའ་ིསྐདེ་ཙམ་ཡིང་མེདེ་པོར་ཤེས་དེགིོས། 

དེེར་མ་ཟདེ་སྒོལ་རུས་མེདེ་པོའ་ིསྲིོགི་ཆགིས་ས་འབུ་ལྕེ་ིའབུ་སོགིས་རིགིས་གྲོངས་

ཀྱིས་མི་ལང་བ་རྣམས་འདེིའི་ཁོངས་སུ་མི་གིཏེོགིས་པོའི་སྡེེ་ཚོན་ཆེན་པོོ་གིཅིགི་ཏུ་

ཡིདོེ་པོས་འདེ་ིདེགི་འགྲོ་ོབ་གིང་གི་ིཁངོས་སུ་གིཏེགོིས། ཡིང་ན་ཌིར་ཝནི་ལ་དྲསི། ཡིང་

ན་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་ལན་ཞིིགི་རྒྱོབས་དེང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་ཚོན་རིགི་ལ་རྨོངས་དེདེ་ཇི་ིཙམ་བྱེས་

ཡིདོེ་པོ་ཤསེ་ཡིངོ་། སྤྱོརི་ན་དེངེ་དུས་མཁས་པོ་མང་པོ་ོཞིིགི་གིསི་ཌིར་ཝནི་གྱི་ིསམེས་

ཅན་ཐོམས་ཅདེ་མེས་པོ་ོགིཅིགི་ལས་བྱུང་བར་འདེོདེ་པོ་འདེ་ིན་ིནང་པོས་སེམས་ཅན་

ཐོམས་ཅདེ་མཉམ་པོར་གིཟིགིས་པོའི་ལྟོ་གྲུབ་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡིོདེ་

ཅིང་། དེ་ེཡིང་དུས་རབས་དེེར་ཌིར་ཝིན་རང་གི་ིགྲོོགིས་པོོའ་ིབརྒྱུདེ་ནས་བོདེ་བརྒྱུདེ་

ནང་བསྟན་གྱིི་གི་ོརྟེོགིས་ཅུང་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་དེེ་དེགི་རྨང་གིཞིི་བྱེས་ཏེེ་ནང་པོའི་བཞིེདེ་

སྲིོལ་འགིའ་ཞིིགི་རྐུ་བཤུ་བྱེས་ཡིོདེ་པོར་དེེང་དུས་ཞིིབ་འཇུགི་པོ་དེགི་གིིས་གློེང་། ཁ་ོ

བོའ་ིབསམ་ཚུལ་བྱེས་ན། གིལ་སྲིིདེ་ཌིར་ཝིན་གྱིིས་ནང་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་ནས་ལེགིས་ཆ་

བློངས་པོ་དེང་། ཡིང་ན་བརྐུ་བཤུ་ཞིིགི་བྱེས་ཡིོདེ་ན་རང་བྱུང་འདེེམས་སྒྲུགི་ཟེར་བ་

འདེ་ིཡིནི་རྒྱུ་རདེེ། འདེ་ིན་ིནང་པོ་རྣམས་ཀྱསི། འཇིིགི་རྟེནེ་སྣ་ཚོོགིས་ལས་ལས་སྐྱེསེ།། 

ཟརེ་བའ་ིགི་ོདེནོ་དེང་ཕོལ་ཆརེ་ཕྱོོགིས་འདྲ་བ་ཡིདོེ་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ མའི་ིརྣམ་རིགི་དེང་། རྟེ་
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ཡི་ིབང་རྩལ། ཁྱེ་ིཡི་ིརྫ་ིགིསང་། དྲེལ་གྱི་ིསྒོལ་ཤེདེ་སོགིས་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་ི

ཐུན་མིན་གྱི་ིཁྱེདེ་ཆོས་རྣམས་འཕོེལ་འགྱུར་གྱི་ིབྱུང་རབས་ཁྲོོདེ་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་

ཆནེ་པོའོ་ིའདེམེས་སྒྲུགི་བྱེས་པོའ་ིནུས་པོ་ཙམ་ཞིིགི་ཡིནི་པོར་བཤདེ། དེ་ེལྟོར་ན་སྨོ་ར་

ཅན་འདེིས་ང་ཚོོའི་རིགི་གིཞུང་ལ་ཁོས་ལྷན་པོ་ཅུང་ཞིིགི་བཏེབ་ཅིང་། མིང་བསྒྱུར་

བྱེས་ནས་དེངེ་རབས་ལ་དེབང་བསྒྱུར་འགྲོ་ོགིནི་འདུགི་གི།ོ

༼ ༡༧ ༽གཟུགསེ་པོ་དྭངསེ་ཆེསེ་པསེ་སེམ། ཡིང་ན་སིྒྲིབ་ཤིང་འིཁོོར་

ལོསེ་བསིྒྲིབསེ་ནསེ་མདུན་དུ་ཡོིད་ཀྱང་མཐོོང་མི་ཐུབ་པའིི་སོྲོག་ཆགསེ་དེ་

འིདྲ་ཡོིད་པའིི་དཔང་རྟགསེ་ཕྲོ་མོ་ཙམ་ཡིང་མེད་པར་མ་ཟོད། ཚེོ་སོྲོག་གི་

གཞིི་རྒྱུ་དང་གྲུབ་ཆ་ལ་བརྟགསེ་ན་དེ་འིདྲ་ནི་མི་སྲོིད་པའིི་ཚོོད་ཙམ་ཡིིན། 

འོིན་ཀྱང་གཞིི་རྒྱུ་དང་མ་གཟུགསེ་འིད་ིདག་དང་རྦད་དེ་མི་འིདྲ་བའིི་ཚེོ་སོྲོག་

དཔེ་གསེར་ཅིན་དེ་འིདྲ་ཡོིད་ན་ཅིི་ཤེསེ་ཏེ། ད་ལྟ་ནི་ཤ་ཟོ་རྣམསེ་ལ་ཤ་ཟོ་ཁོོ་

རང་ཚོོསེ་བཟོོསེ་པའིི་ཤ་ཟོའིི་བུམ་པ་དེ་འིདྲ་ཁུར་རྒྱུ་ཡོིད་མེད་ང་ཚོོསེ་ཧ་མི་

གོ་བ་བཞིིན་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པའིི་དོན་དག་ཡིིན། བུམ་པ་ཡིིན་ན་སྣང་རུང་གི་

བུམ་པ་ཡིིན་དགོསེ་པ་དང༌། དུ་བ་ཡིིན་ན་མེ་ལསེ་སེྐྱེསེ་པའིི་དུ་བ་ཡིིན་

དགོསེ་པའིི་ཁྱབ་པ་འིདི་ཡོིད་ན་ནི། སོྲོག་ཆགསེ་ལའིང་ཡུལ་དང་དུསེ་ཀིྱསེ་

བསྐལ་པ་ཙམ་ལསེ་རང་བཞིིན་གིྱིསེ་བསྐལ་པའིི་སོྲོག་ཆགསེ་དེ་འིདྲ་མེད་

ཅེིསེ་སྨྲསེ་ཀྱང་ཆོག་པར་སེེམསེ། འིདོད་ལྷ་རིསེ་དྲུག །གཟུགསེ་ཁོམསེ་བཅུ་

བདུན། གཟུགསེ་མེད་མུ་བཞིི། ལྷ་མིན་སེྡེ་བཞིི། ཡིི་དྭགསེ་སེོ་དྲུག །དམྱོལ་

ཁོམསེ་བཅོི་བརྒྱད་བཅིསེ་ཀྱི་གྲོངསེ་འིདྲེན་ཡིོད་ཚོད་ལུང་ཚོིག་ཁོོ་ནསེ་

བསྒྲུབ་ཡོིད་སྟེབསེ། ལུང་རིྩོསེ་མེད་དུ་སེོང་བ་ཙམ་གིྱིསེ་ཐོག་ཆོད་ཚོར་བསེ་

རེ་རེ་བཞིིན་དུ་མི་བདེན་པའིི་རིགསེ་པ་ལོགསེ་ཤིག་ནསེ་འིཚོལོ་མི་དགོསེ།༽ 

ཞིེས་བཤདེ་པོ་ལ་འདེ་ིལྟོར་དེོགིས་ཏེ་ེགིཟུགིས་དྭངས་ཆ་ེབའམ་སྒྲོིབ་ཤིང་གིིས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སྒྲོབི་མ་སྒྲོབི་གིང་ཡིནི་ཡིང་ང་ཚོོའ་ིམདུན་དུ་ཡིདོེ་ཀྱང་མཐོངོ་མ་ིཐུབ་པོའ་ིསྲིགོི་ཆགིས་

ཤིགི་ཅིའ་ིཕྱོིར་ཡིོདེ་མ་ིསྲིིདེ་པོ་ཡིིན། མ་ིཤ་ིརྗེེས་བློ་འཁོར་ཟེར་བ་མ་ིའགིའ་ཞིིགི་གིིས་

མཐོངོ་ལ་ཕོལ་མ་ོཆསེ་མ་ིམཐོངོ་བ་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོ་དེ་ེགི་ོཨ་ེམྱོངོ་། གིལ་སྲིདིེ་དེ་ེགི་ོམྱོངོ་ན་

ཡིིདེ་མ་ིཆེས་ཟེར་ནས་མཁྲོེགིས་བཟུང་ཞིིགི་བྱེེདེ་འདེོདེ་དེམ། མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིང་

རུང་ཞིགིི་ཡིནི་པོར་འདེདོེ། དེགིནོ་སྡེ་ེདེགི་གི་ིརུང་ཁང་གི་ིནང་དུ་མཚོན་མ་ོརང་འགུལ་

གྱིིས་སྒོ་ོཕྱོ་ེབ་དེང་། ཆུ་བཤ་ོབའ་ིསྒྲོ་བསྒྲོགིས་པོ། ཐོབ་ལས་བྱེེདེ་པོ་སོགིས་མྱོོང་བ་

མངནོ་སུམ་ཡིནི་ན་འདེ་ིལ་འགྲོལེ་བཤདེ་ཇི་ིལྟོར་བྱེེདེ། འདེ་ིནས་དེངསོ་སྒྲུང་ཞིིགི་ཞུས་

ན། ང་ཡིི་ཕོ་ཡུལ་དུ་གྲྭ་པོ་གིཉིས་རི་ངོས་ཞིིགི་ལ་མཚོམས་ཁང་ཤིགི་ཡིོདེ་པོ་དེེར་

མཚོམས་ལ་བསྡེདེ་སྐབས། དེགིོང་མ་ོམུན་པོ་རུབ་ཙམ་ལ་ཕྱོ་ིལོགིས་ནས་མ་ིཞིིགི་

ཡིོང་བའ་ིརྡོགི་སྒྲོ་ལྟོ་བུ་ཐོོས། གྱིང་གི་ིཕྱོ་ིལོགིས་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ིཐོདེ་ཙམ་དུ་སློེབས་དུས་

ལྕེགིས་གིཉསི་མཉམ་དུ་བརྡུང་བའ་ིསྒྲོ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་གི་ོརྒྱུ་ཡིདོེ། དེེའ་ིཕྱོ་ིཉནི་ཡིང་སྔ་མའ་ི

ཚོོདེ་དེེར་ཡིོང་ནས་དེ་ེགི་རང་དུ་རྡུང་། དེ་ེལྟོ་བུ་ཤ་སྟགི་བྱུང་སྟེ། རྗེེས་སུ་དེ་ན་ིཕོལ་

ཆེར་ཁ་ོསློེབས་རན་ཚོོདེ་ཡིིན་ཟེར་བའ་ིཚོོདེ་དེཔོགི་ཐུབ་པོ་བྱུང་། དེ་ེལྟོར་རྒྱུན་མར་

བྱུང་བས་ཁངོ་གིཉསི་ཀྱསི་གིང་ཡིནི་སྙེམ་ནས་ཕྱོ་ིརུ་ཐོནོ་ཏེ་ེབལྟོ་དུས་གིང་ཡིང་མཐོངོ་

རྒྱུ་མདེེ་ཅངི་སྒྲོ་ཡིང་གི་ལརེ་ཡིལ་འགྲོ།ོ ཁངོ་དེང་ཁངོ་གི་ིམཚོམས་རགོིས་གིཉསི་ཀས་

ཉིན་ཞིགི་མང་པོོར་དེ་ོསྣང་གིིས་ཇི་ིཙམ་རྟེོགི་དེཔྱོདེ་བྱེས་ཀྱང་མིགི་གིིས་མཐོོང་ལམ་དུ་

མ་སནོ་པོས་འདེ་ིཡིནི་གྱི་ིངསོ་འཛེནི་མ་ཐུབ། དེ་ེརྗེསེ་ལ་ོའགིའ་སངོ་རྗེསེ་ང་དེགུ་ལོའ་ི

ཟིང་འཁྲུགིས་སྐབས་མ་ིཞིིགི་གིིས་དེ་ེཕྱོོགིས་ལ་དེངུལ་དེཀར་མང་པོ་ོཞིིགི་སྦོས་སྐུང་

བྱེས་ནས་ཁ་ོརང་འཆི་ཁར་རང་གིི་བུ་ལ་བཤདེ། བུ་ཆུང་དེེ་སྐབས་དེེར་ལ་ོན་ཆུང་
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བས་ཕྱོིས་སུ་བཙལ་འཚོོལ་འགིའ་ཞིིགི་བྱེས་ཀྱང་ས་ཆ་གིང་ཡིིན་ངོས་འཛེིན་མ་ཐུབ། 

རྗེེས་སུ་དེེང་རབས་གློོགི་འཕྲུལ་གྱི་ིའཚོོལ་ཆས་ཡི་ོབྱེདེ་དེགི་ཁུར་ནས་བཙལ་སྐབས། 

མཚོམས་ཁང་གི་ིསྒོེའུ་ཁུང་གི་ིཕྱོ་ིལོགིས་ཉ་ེའཁྲོིས་ནས་བཙལ་དུས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

སྒྲོ་འབྱེིན་པོ་དེང་། སྔར་གྱི་ིལྕེགིས་བརྡུང་བ་ལྟོ་བུའ་ིསྒྲོ་འབྱེིན་སའ་ིཐོདེ་དེ་ེརེདེ་ཟེར། 

གྱིང་གི་ིཕྱོ་ིཤུན་ཅུང་ཙམ་བཀོགི་རྗེེས་སིལ་སིལ་གྱི་ིསྒྲོ་དེང་བཅས་དེངུལ་དེཀར་དཱ་

ཡིན་བརྒྱ་ཕྲགི་ཁ་ཤས་ཤིགི་རྙེེདེ་པོ་རེདེ། འདེ་ིན་ིདེངོས་བྱུང་གི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤིགི་སྟེ། ང་

ཚོོའ་ིམ་ིཐོོགི་འདེ་ིརང་ལ་བྱུང་བ་ཞིིགི་རེདེ། དེེས་ན་ལ་ོའགིའ་ཡི་ིསྔོན་གྱི་ིལྕེགིས་ལྟོ་བུ་

བརྡུང་མཁན་གྱི་ིགིང་ཟགི་དེ།ེ མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོགིང་རུང་ཡིནི་པོར་ཐོལ། འགྲོ་ོབ་ལ་དེ་ེ

གིཉསི་སུ་གྲོངས་ངསེ་པོའ་ིཕྱོརི། རྟེགིས་ཁས། འཁརོ་གིསུམ། འདེོདེ་ན། མ་ིདེང་དུདེ་

འགྲོ་ོགིང་རུང་ཡིིན་ན་སྣང་རུང་ཡིིན་པོས་མ་ཁྱེབ་པོར་ཐོལ། འདེོདེ་པོའ་ིཕྱོིར། ཤ་ཟ་

གིཅིགི་པུ་སྣང་རུང་ཡིིན་དེགིོས་པོ་འབུདེ། ང་ཚོོའ་ིམིགི་གི་ིམཐོོང་ཡུལ་དུ་མེདེ་པོའ་ི

དེངོས་གིཟུགིས་དེང་སྲིོགི་ཆགིས། ང་ཚོོའ་ིརིགིས་པོས་དེཔྱདེ་མ་ིཐུབ་པོའ་ིརྫས་ཀྱ་ི

ནུས་པོ་དེང་། ལས་ཀྱ་ིནུས་པོ། ཏེངི་འཛེནི་གྱི་ིནུས་པོ། ང་ཚོའོ་ིབློ་ོཡུལ་ལས་འགིངོས་

པོའ་ིཡི་མཚོན་དེང་། ལྐོོགི་གྱུར་གྱི་ིརིགིས་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་ཡིོདེ་པོ་རྣམས་ཁ་ནས་ཁས་མ་ི

ལེན་ཟེར་ཆོགི་ཀྱང་ཡིིདེ་ནས་མི་འཐོདེ་པོའི་རྒྱུ་མཚོན་ཅི་ཡིང་འགིོདེ་རྒྱུ་མེདེ་པོས། 

ངས་ཁས་མ་ིལནེ་ཟརེ་ནས་མགི་ོབཏུམས་ནས་སྡེདོེ་རྒྱུ་ལས་གིཞིན་ཅ་ིཞིགིི་ཡིདོེ། ཡིང་

དེ་ལྟོ་ན་ིཤ་ཟ་རྣམས་ལ་ཤ་ཟ་ཁ་ོརང་ཚོོས་བཟོས་པོའ་ིཤ་ཟའ་ིབུམ་པོ་དེ་ེའདྲ་ཁུར་རྒྱུ་

ཡིདོེ་མདེེ་ང་ཚོསོ་ཧ་མ་ིགི་ོབ་བཞིནི་ཤནི་ཏུ་བསྐལ་པོའ་ིདེནོ་དེགི་ཡིནི་ཞིསེ་མ་ིདེང་དུདེ་

འགྲོ་ོགིཉིས་ལས་གིཞིན་པོའ་ིསྲིོགི་ཆགིས་ན་ིཤིན་ཏུ་བསྐལ་པོའ་ིདེོན་ཡིིན་པོར་ཁས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བློངས་པོ་དེང་། མ་ིདེང་དུདེ་འགྲོ་ོལས་གིཞིན་པོའ་ིསྲིགོི་ཆགིས་མདེེ་པོར་འདེདོེ་པོ་ཁས་

བློངས་ནང་འགིལ་བ་ཡིིན་ཏེེ། ཤིན་ཏུ་བསྐལ་དེོན་ཡིིན་ན་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་པོ་

ལས་དེཔོེར་ན་མ་ོགིཤམ་གྱི་ིབུ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་དེོན་ཡིིན་པོར་སུས་ཀྱང་མ་ིའདེོདེ་པོས་

ས།ོ། གིཞིན་ཡིང་ཤ་ཟ་དེང་ཤ་ཟའ་ིབུམ་པོ་ཤནི་ཏུ་བསྐལ་དེནོ་དུ་ཁས་བློངས་པོ་ན།ི ཤ་

ཟ་ཤ་ཡི་ིམིགི་གིིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོོང་བའ་ིས་ོསྐྱེ་ེམེདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་པོས། དེེང་

གི་ིཆར་ཡིང་གིདེོན་འདྲ་ེམཐོོང་བའ་ིགིང་ཟགི་ཤར་ནུབ་ཀྱ་ིརྒྱལ་ཁམས་གིང་སར་ཡིོདེ་

པོ་དེང་། ང་ཚོོ་བོདེ་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་ཕོལ་མོར་ཆེར་ཡིང་འདྲེ་མིགི་ཅན་ནི་རྣ་ལམ་དུ་

གྲོགིས་ཤངི་གྲུབ་པོས་གིསལ་བཤདེ་མང་པོརོ་མ་ིདེགིསོ་པོར་དེ་ེགིས་འཐུས། 

ཡིང་འདེ་ིལྟོར་དུ་བ་ཡིིན་ན་མ་ེལས་སྐྱེེས་པོའ་ིདུ་བ་ཡིིན་དེགིོས་པོའ་ིཁྱེབ་པོ་འདེ་ི

ཡིོདེ་ན་ནི། སྲིོགི་ཆགིས་ལའང་ཡུལ་དེང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་པོ་ཙམ་ལས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་བསྐལ་པོའི་སྲིོགི་ཆགིས་དེེ་འདྲ་མེདེ་ཅེས་སྨྲས་ཀྱང་ཆོགི་པོར་སེམས། ཞིེས་

སྨྲས་འདུགི་མོདེ་འདེི་དེགི་མིགི་ལམ་དུ་མངོན་ཐོེངས་རེར་ཚོ་སྨྱུགི་ཁོང་རྩོདེ་གྲྭའི་

རིགིས་པོ་ལ་ཤིན་ཏུ་གིོམས་འདྲིས་ཆུང་བའ་ིནང་རྟེགིས་ཕྱོ་ིརུ་སྟོན་འདུགི་སྙེམ་པོ་ར་ེ

དེབང་མེདེ་དུ་སྐྱེེ་གིི་འདུགི དུ་བ་ཡིིན་ན་མེ་ལས་སྐྱེེས་པོའི་ཁྱེབ་པོ་ཡིོདེ་པོར་ཐོལ། 

ཁྱེོདེ་འདེོདེ་པོའ་ིཕྱོིར། འདེོདེ་ན། མ་ེཡི་ིརྒྱུར་གྱུར་པོའ་ིདུ་བ་ཆོས་ཅན། མ་ེལས་སྐྱེེས་

པོར་ཐོལ། དུ་བ་ཡིནི་པོའ་ིཕྱོརི། ཁྱེབ་པོ་ཁས། རྟེགིས་གིསལ་ལ་ལན་མེདེ་དེ།ོ། དེསེ་ན་

དུ་བ་ཡིིན་ན་མ་ེལས་སྐྱེེས་པོའ་ིཁྱེབ་པོ་མེདེ་པོར་ན་ིམངོན་སུམ་ཡིིན་པོས། དེ་ན་ིའུ་

ཅགི་རང་བཞིིན་གྱིིས་བསྐལ་པོའ་ིགིང་ཟགི་ཡིོདེ་པོར་ཁས་ལེན་པོ་ལ་ཡིིདེ་ཕྱོོགིས་ན་

མ་ིའཐོདེ་པོའ་ིཐོལ་བ་གིནདེ་ལ་ཕོགོི་པོ་དེ་ེའདྲ་ཡིངོ་བར་དེགོིས་པོའ་ིགིནས་མེདེ་དེ།ོ། 
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༼༡༨༽ཁོོ་བོསེ་ནི་ང་ཚོོ་རྒུད་པའིི་རྩོ་བ་དང༌། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་

ཀྱིསེ་བཞིག་པའིི་བག་ཆགསེ་སྡུག་ཤོསེ་ཤིག་ནི། སོྐྱེ་སྣང་རིང་ལུགསེ་ཀིྱ་དིྲལ་

བསྒྲིགསེ་འིདི་རེད་སྙམ་གྱིིན་ཡོིད། མཐོོ་སིྲོད་པའིི་རེྩོ་མོ་ནསེ་བཟུང་སེྟེ་དམའི་

ན་རག་དམྱོལ་བའིི་བར་གིྱི་འིཇིིག་རེྟན་འིཁོོར་བ་འིདི་ཡོིངསེ་རོྫོགསེ་སྡུག་

བསྔོལ་གིྱི་རྒྱ་མཚོོ་དང༌། མེ་མ་མུར་གིྱི་འོིབསེ། སིྲོན་མོ་བུ་གཟོན་མའིི་གིློང༌། 

དུག་སྦྲུལ་གདུག་པའིི་ཚོང༌། སྤུ་གིྲོ་རྣོན་པོའིི་སོེ། ཆུ་སིྲོན་ཁྲེོསེ་པའིི་ཁོ་ཡིིན་

པསེ་ཉིིན་མོའིི་ཟོསེ་དང་མཚོན་མོའིི་གཉིིད་ཀྱང་མི་དྲན་པར་དགེ་བཤེསེ་

གློང་རི་ཐོང་པ་ལྟར་ཚོེ་གང་པོར་ངོ་ནག་སྡུག་གེར་དང༌། སེེམསེ་སོྟེང་ལྷང་

ངེར་འིདུག་དགོསེ་པ་དང༌། འིཁོོར་བའིི་ཕུན་ཚོགོསེ་མཐོའི་དག་ལ་ཡིིད་སྨོན་

ཅུང་ཟོད་ཙམ་ཡིང་མི་སེྐྱེ་བར་མགའོིམ་གོསེ་ལ་མེ་ཤརོ་བ་ལྟ་བུའིི་བེྲེལ་འིཚོབ་

ཀྱི་སོྒོ་ནསེ་ཐོར་པའིི་ཕོྱོགསེ་སུ་རྒྱུག་དགོསེ་པ་དང༌། ཚོོང་དང་སོེ་ནམ་སོེགསེ་

དོན་ཆུང་ཚེོ་འིདིའིི་ལསེ་ལ་མགོ་འིཁོོར་བ་ནི་ཕྱུགསེ་ལསེ་ཀྱང་ལོད་པའིི་

ཕྱུགསེ་རང་ཡིིན་པ་དང༌། འིཕྲོལ་གིྱི་ལོྟ་གོསེ་ཙམ་ནི་དུད་འིགོྲོསེ་ཀྱང་རེྙེད་

བཞིིན་ཡིོད་པསེ་འིཇིིག་རེྟན་འིཚོོ་ཐོབསེ་ཀྱི་ཕོྱོགསེ་ལ་ཕོེ་རོྒེད་པསེ་ནི་རོྒེད་

པའིི་གོ་ཅུང་ཟོད་ཀྱང་མི་ཆོད་པ་དང༌། ད་རེསེ་ཀྱི་མི་ལུསེ་འིདི་ནི་བསྐལ་པ་

བརྒྱ་ཡིི་ནང་ནསེ་གོ་སྐབསེ་ལན་གཅིིག་ཁོོ་ན་ཡིིན་པསེ་འིཇིིག་རེྟན་འིཁོོར་

བའིི་འིདུན་མ་ཡོིད་ཚོད་ཆེ་བཞིག་ཆུང་བསྐྱུར་བྱེསེ་ཏེ་ཟོསེ་སོྲོག་འིཚོོ་དང༌། 

གོསེ་ལྷགསེ་སོྐྱེབ་ཙམ་ཞིིག་བསེྟེན་ནསེ་དཀའི་ཐུབ་དང་སོྒོམ་བཟླསེ་ཁོོ་ནར་

བརོྩོན་དགོསེ་པ་དང༌། འིཆི་རེྐྱེན་མང་ཞིིང་འིཚོོ་རེྐྱེན་ཉུང་བའིི་མི་ཚེོ་འིདི་ནི་

དྲག་རླུང་ཁོྲེད་ཀྱི་མར་མེ་ལྟར་ད་ཡིོད་ད་མེད་ཡིིན་པསེ་སེང་ཉིིན་ཕེན་ཆད་

གསོེན་པོར་སྡེོད་པའིི་རིྩོསེ་གཏན་ནསེ་བརྒྱབ་མི་རུང་བ་དང༌། དེང་སེང་ནི་

ལྟ་བའིི་སིྙགསེ་མ་དང༌། ཚེོ་ཡིི་སིྙགསེ་མ་དང༌། སེེམསེ་ཅིན་གིྱི་སིྙགསེ་མ་

སོེགསེ་སིྙགསེ་མ་ལྔ་མཚོ་ོརྡལོ་རྡལོ་དང་རི་ལུག་ལུག་བེྱེད་པའིི་དུསེ་ཡིིན་པསེ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དུསེ་ངན་འིད་ིའིདྲ་ཞིིག་ལ་རང་ར་ེམི་ཡུལ་འིདིར་སློབེ་པ་ནི་སྟེབསེ་མ་ལགེསེ་

པ་ཞིིག་དང༌། ལམ་འིགོྲོ་མ་རྒྱུགསེ་པ་ཞིིག །ལན་ཆགསེ་ཤིག །ནོར་འིཁྲུལ་ཞིིག 

།ཆགསེ་སོྒོ་ཞིིག །ཕེམ་ཁོ་ཞིིག །གྱིོང་གུད་ཞིིག་ལསེ་རིན་ཐོང་དང་དོན་སྙིང་སྤུ་

ཙམ་ཡིང་མེད་པ་དང༌། ད་ནསེ་མི་རིང་བར་ནད་ཀིྱ་བར་གིྱི་བསྐལ་པ་དང༌། 

མུ་གེའིི་བར་གིྱི་བསྐལ་པ་དང༌། མཚོོན་གིྱི་བར་གིྱི་བསྐལ་པ་བཅིསེ་དུསེ་ངན་

བསྐལ་པའིི་ཁུགསེ་སོེ་དེ་ཚེོསེ་རྒྱུ་ཡིིན་པསེ་མིའིི་རིགསེ་ཀྱི་མ་འོིངསེ་པའིི་ལསེ་

དབང་ནི་ཡི་ང་ཞིིང་ཡིི་མུག་དགོསེ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང༌།༽ 

ཞིསེ་ང་ཚོ་ོརྒུདེ་པོའ་ིརྩ་བ་དེང་སངས་རྒྱས་ཆསོ་ཀྱ་ིནགི་ཉསེ་ཆ་ེཤསོ་དེ།ེ སྐྱེ་ོསྣང་

རངི་ལུགིས་ཀྱ་ིདྲལི་བསྒྲོགིས་དེ་ེཡིནི་ཞིེས་པོའ་ིསྐྱེ་ོསྣང་རངི་ལུགིས་ན།ི ངསེ་འབྱུང་གི་ི

བསམ་པོ་ལ་མངི་འདེོགིས་གིསར་པོ་ཞིིགི་ཡིནི་བཟ་ོའདུགི གིང་ལྟོར་ང་ཚོ་ོགིངས་ཅན་

པོ་རྣམས་ངེས་འབྱུང་གི་ིབསམ་པོའམ་འཁོར་བའ་ིཕུན་ཚོོགིས་ལ་སྐྱེ་ོསྣང་། ཐོར་པོ་

དེང་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོ་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་ཟབ་དྲགིས་ནས་ང་ཚོ་ོརྗེེས་ལུས་ཐོེབས་པོར་

ངོས་འཛེིན་བྱེས་ན་ནི། མ་དེཔྱདེ་ཉམས་དེགིའ་བའ་ིགིཏེམ་ཙམ་ལས་དེངོས་དེོན་དེང་

མཐུན་པོ་ཞིིགི་ཏུ་མ་ིསྣང་། ང་ཚོ་ོབདོེ་མའི་ིནང་དུ་རང་རྒྱུདེ་ལ་ངསེ་འབྱུང་གི་ིབསམ་བློ་ོ

རྣལ་མ་དེང་ཐོར་པོ་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་ང་ོམ་ཞིིགི་དེང་། དེོན་གིཉེར་ཚོདེ་ལོངས་པོ། ཉམས་

ལེན་མཐོིལ་ཕྱོིན་པོ་བྱེེདེ་མཁན་གྱི་ིརྐང་གྲོངས་ཇི་ིཙམ་ཡིོདེ། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

དེགི་ནས་གིནའ་ནས་དེ་བར་དུ་དུས་ཇི་ེཞིན་དེང་། བསྐལ་པོ་ཇི་ེསྡུགི་ཏུ་འགྲོ་ོབཞིིན་

ཡིདོེ་པོར་བཤདེ་པོ་ན།ི ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུ་ཇི་ེཉུང་དེང་། རྒྱབ་ལ་གིནོ་རྒྱུ་ཇི་ེསྲིབ། ས་ཞིངི་ཁང་

གིསུམ་ཇི་ེངན་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིསེམས་ཁྲོལ་གྱིིས་དུས་ངན་སྙེིགིས་མའ་ིཁུགིས་ས་ོཞིེས་

གིསུངས་པོ་མ་ཡིནི། འ་ོན་ཅ་ིཞི་ེན། ཕྱོ་ིཡི་ིསྤྱོ་ིཚོགོིས་ཀྱ་ིའཁྲུགིས་ཆ་དེང་། ནང་གི་ིརྣམ་
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རྟེོགི་གིི་ངན་ཆ་དེོདེ་དུ་འགྲོོ་བཞིིན་པོ་ལས་ནང་གིི་བསམ་པོའི་འཁྱེེར་སོ་དེང་། ཡི་

རབས་བཟང་སྤྱོོདེ་བརླགིས་པོ། ཡུལ་ཁམས་སྤྱོ་ིཡི་ིཁརོ་ཡུགི་དེང་། ཀུན་སྤྱོོདེ་ཉམས་

ཉེས་གྱུར་ནས་རྨེགི་མེདེ་དུ་འགྲོོ་བའི་གིནས་སྟངས་མ་བཟོདེ་ནས་དུས་སྙེིགིས་མ་

སོགིས་སྙེིགིས་མ་ལྔ་ལས་བསྐྱེབ་ཆེདེ་དུ་རང་རྒྱལ་གིཞིན་ཕོམ་གྱི་ིབསམ་བློ་ོབསྒྱུར་

ནས་བདེགི་གིཞིན་མཉམ་བརྗེ་ེདེང་། གིཡི་ོསྒྱུ་ཁྲོམ་གིསུམ་གྱི་ིཀུན་སྤྱོོདེ་བསྒྱུར་ནས་

འདེོདེ་ཆུང་ཆོགི་ཤེས་བྱེེདེ་དེགིོས་པོར་གིསུངས་པོར་གིོ་ན་གིདེོང་དེམར་བོདེ་པོ་

རྣམས་ལྷགི་བསམ་དེང་། ངེས་འབྱུང་གི་ིའདུ་ཤེས་ཆ་ེབའ་ིསྐྱེོན་མེདེ་པོར་རྟེོགིས་ཐུབ། 

ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་དེགི་ནས་ཚོ་ེའདེ་ིལས་ཕྱོ་ིམ་གིལ་ཆ་ེབ་དེང་། ཚོ་ེའདེ་ིཙམ་གྱི་ི

ལྟོ་ོགིོས་གིཏེམ་གིསུམ་ལ་ཆགིས་ན་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོས་པོ་རྣལ་མའི་གྲོས་སུ་མི་

འགྲོ་ོབ་གིསུངས་ཡིོདེ་པོ་ན་ིདེངོས་ཡིོདེ་ཡིིན་མོདེ། ཆོས་ཀྱ་ིཉམས་ལེན་བརྟེགིས་ཐུབ་

གིནང་བ་རྣམས་ང་ོནགི་པོ་ོདེང་། སམེས་འཁྱེགིས་པོ་བྱེདེེ་ནས་བསྡེདེ་དེགིསོ་གིསུངས་

མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། དེངོས་སུ་སྒོོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་གྱི་ིསྦྱོངས་པོ་རྒྱུན་བསྲིིང་མཁན་

རྣམས་ལ་ཡིང་། ཡུལ་ལ་མ་ིགིཡི་ོབའ་ིགིནས་ཆ་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་ཞི་ིགིནས་དེང་། དེཔྱདེ་

ཆ་གིཙ་ོབ་ོཅན་གྱི་ིལྷགི་མཐོོང་སོགིས་ལམ་གིོང་མ་རྣམས་ཐོོབ་ནས་ལུས་སེམས་ཤིན་

སྦྱོངས་ཀྱ་ིབདེ་ེབ་ཞིེས་པོ་འཇིིགི་རྟེེན་ཕོལ་པོའ་ིབདེ་ེབས་འགྲོན་མ་ིབཟོདེ་པོ་དེ་ེའདྲ་སྐྱེ་ེ

བ་ཡིདོེ་པོར་བཤདེ་ཡིདོེ། རྣལ་འབྱེརོ་གྱི་ིདེབང་ཕྱུགི་མ་ིལ་རས་པོ་དེང་། འཇིམ་མགིནོ་

བློ་མ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆེན་པོོ་སོགིས་གིངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་དེེ་དེགི་གིིས་རྫ་རི་དེང་། 

གིངས་ཁྲོོདེ། དེབེན་གིནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པོ་ལ་རྩེ་གིཅིགི་ཏུ་གིཞིོལ་བའི་ཚོེ་ལུས་

སེམས་ལ་དེགིའ་བདེེ་ཆེན་པོོའ་ིངང་ནས་སྒྲུབ་པོ་ལ་གིཞིོལ་ཡིོདེ་པོ་ཡིིན་པོ་མ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཏེོགིས། བཙོན་པོ་ལས་ཀ་ལ་དེེདེ་སོང་བ་ལྟོ་བུ་ལུས་སེམས་ནགི་ལྷང་ངེར་མ་ཡིིན་

པོར་ཤསེ་དེགིསོ། 

གིནས་དུས་འདེ་ིའདྲ་ཞིིགི་ལ་ང་ཚོ་ོའཇིིགི་རྟེེན་མ་ིཡུལ་དུ་སྐྱེ་ེབ་བློངས་པོ་དེ་ེན་ི

ཕྱོོགིས་གིཅིགི་ནས་སྟོན་པོ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིམིགི་ལྟོ་བུ་ན་ིམྱོ་ངན་ལས་འདེས་པོའ་ིཚུལ་

བསྟན་ཟནི། འགྲོན་མེདེ་རིགིས་པོའ་ིདེཔོའ་བ་ོརྣམས་འཇིིགི་རྟེནེ་གིཞིན་དུ་ཞིལ་ཕྱོོགིས་

ཞིིང་། དུས་ངན་བསྐལ་ངན་ནདེ་མཚོོན་མུ་གི་ེཁ་ལུདེ་པོའ་ིསྐབས་འདེ་ིའདྲ་ཞིིགི་ཁེལ་

བ་ལ་གིཞིིགིས་ན་སྟབས་མ་ལེགིས་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོ་བདེེན་མོདེ། དེམགི་

འཁྲུགིས་དུས་སུ་དེཔོའ་བ་ོའབྱུང་།། ཟེར་བ་ལྟོར་ངན་དེགུའ་ིརྦ་རླབས་འཁྲུགིས་པོའ་ི

དུས་ངན་འདེིར་འཇིིགི་རྟེེན་འདེིར་ལེགིས་སྐྱེེས་ཕུལ་བའ་ིགི་ོསྐབས་བཟང་པོ་ོཞིིགི་བྱུང་

བ་མ་ཡིིན་ནམ། དུས་ངན་འདེ་ིལྟོ་བུ་ལ་ཉམས་ལེན་ང་ོམ་ཞིིགི་བྱེས་ཚོ་ེསྔར་བསྐལ་

བཟང་དུས་བཟང་གི་ིསྐབས་སུ་བསྐལ་པོ་ལ་འབདེ་ནས་བསྒྲུབ་དེགིོས་པོའ་ིདེོན་ཆེན་

དེགི་དེ་ལྟོའ་ིསྐབས་སུ་ཉནི་ཞིགི་གིཅགིི་ཙམ་ལ་ཡིང་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་དེང་། སྔར་གྱི་ིསྐབས་

སུ་སྟངོ་གིསུམ་རནི་པོ་ོཆསེ་བཀང་ཏེ།ེ ཡིར་དེཀནོ་མཆགོི་ལ་མཆདོེ་པོ། མར་ངན་སློངོ་

ལ་སྦྱོིན་པོ་བྱེས་པོ་བས་དེེང་གི་ིདུས་སུ་བྱེིན་ཆངས་བུ་གིཅིགི་ཙམ་སྦྱོིན་པོར་བསོདེ་

ནམས་ཆ་ེབ་སགོིས་སངས་རྒྱས་རང་ཉདིེ་ཀྱསི་དེངསོ་སུ་གིསུངས་ཡིདོེ་པོ་དེང་། རྩདོེ་

ལྡན་ཚོེ་ལོ་བརྒྱ་པོའི་དུས་ངན་འདེི་ལྟོ་བུ་ལ་ནི་ལམ་མ་ནོར་བ་ལ་འཇུགི་ལྡོགི་ཚུལ་

བཞིིན་བྱེས་ཏེ།ེ ཉིན་ཟས་བཅགི་དེང་། མཚོན་གིཉིདེ་བཅགི་གིིས་གུས་རྟེགི་སྦྱོོར་བའ་ི

བརྩོན་པོ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ལྟོར་བརྟེེན་ནས་གིསང་སྔགིས་རྡོ་རྗེེ་ཐོེགི་པོའི་མྱུར་ལམ་ལ་

བརྟེནེ་ནས། རང་གི་ིསྙེངི་རུས་དེང་དེཀའ་སྤྱོདེ་ནུས་ན། བསྐལ་པོ་གྲོངས་མེདེ་དུ་མར་
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འབདེ་པོ་བརྒྱ་ཕྲགི་གིིས་སྒོ་ོནས་སྒྲུབ་དེགིོས་པོའ་ིཟུང་འཇུགི་རྡ་ོརྗེ་ེའཆང་གི་ིགི་ོའཕོང་

ཞིེས་པོ་དེ་ེཡིང་ལ་ོཡི་ིའཁོར་མ་ོའགིའ་ཤས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པོར་འདེོདེ་པོས། ཆོས་པོ་

རྣལ་མ་དེགི་གིིས་ན་ིདེེང་མ་ིཡུལ་འདེིར་སྐྱེ་ེབ་བློངས་པོ་ཞི་བ་ོརྐྱང་ཞིོན་གྱི་ིདེཔོ་ེལྟོར་

སྟབས་ལེགིས་པོ་དེང་། ལམ་འགྲོ་ོརྒྱུགི་པོ་འདེ་ིལས་ལྷགི་པོ་ཞིིགི་མ་ིསྲིིདེ་པོར་འདེོདེ་

བཞིིན་ཡིོདེ་ན་དེོན་སྙེིང་སྤུ་ཙམ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་ཅེས་པོ་ཡིང་གིནས་ལུགིས་དེང་

མཐུན་པོའ་ིགིཏེམ་དུ་མ་ིསམེས་ས།ོ། 

དེ་ནས་ཡུན་རངི་མ་ིའགིོར་བར་ནདེ་ཀྱ་ིབསྐལ་པོ་དེང་། མཚོནོ་གྱི་ིབསྐལ་པོ། མུ་

གིེའ་ིབསྐལ་པོ་རྣམས་རིམ་བརྒྱུདེ་དུ་འབྱུང་བར་གིསུངས་པོ་ལ་ཡིིདེ་མ་རངས་པོ་དེང་

དེེང་གིི་སྐབས་སུ་སྤྱོི་ཚོོགིས་ཡིར་རྒྱས་དེང་། གིོང་འཕོེལ་རྐྱང་རྐྱང་འགྲོོ་བཞིིན་པོ་

ལས་ཉམས་ཉསེ་དེང་། རྒུདེ་པོའ་ིགིནས་ཚུལ་མ་ིཡིངོ་བར་འདེདོེ་ན། དེ་ེཡིང་དེ་ལྟོའ་ིསྤྱོ་ི

ཚོོགིས་ཀྱ་ིགིནས་བབས་ལ་བསམ་གིཞིིགིས་ནན་ཙམ་བྱེས་ན་གིནས་སྟངས་གིསལ་

པོརོ་རྟེགོིས་ངསེ་ཡིནི། དེ་སྐབས་མ་ིརགིིས་དེང་མ་ིརགིིས་དེབར། རྒྱལ་ཁབ་དེང་རྒྱལ་

ཁབ་དེབར། གློངི་ཆནེ་དེང་གློངི་ཆནེ་དེབར་ལ་ཕྲགི་དེགོི་དེང་འགྲོན་སམེས། རང་རྒྱལ་

དེང་གིཞིན་ཕོམ་ཁ་ོནས་ཉ་ིམ་གིང་འཁྱེོལ་བྱེེདེ་བཞིིན་པོ་ན་ིདེངོས་སུ་མཐོོང་བཞིིན་པོ་

འདེ་ིལྟོར་ལགིས་ཤིང་། གིལ་སྲིིདེ་སྟབས་མ་ལེགིས་པོར་གིཏེིང་ཐོགི་ཆོདེ་པོའ་ིདེམགི་

འཁྲུགིས་འདྲ་བསློངས་ཚོེ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེགི་གིིས་གིཏེོར་ཤུགིས་ཆེ་བའི་

འབར་མདེེལ་གིཅིགི་གིིས་སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་གི་ོལ་ཧྲིིལ་པོ་ོརྩ་མེདེ་དུ་བཏེང་ཐུབ་པོའ་ི

མདེེའུ་སུམ་ཅུ་ཡིས་མས་ཤིགི་དེ་ལྟོ་དེངོས་སུ་བཟོས་ཟིན་ནས་གིཡུགིས་ཆོགི་ཆོགི་

དེང་། འཕོནེ་ཆོགི་ཆགོི་བྱེས་ནས་བསྒྲོིགིས་ཏེ་ེབཞིགི་ཡིོདེ་སྐདེ། མ་ཟདེ་དེངེ་སང་སྔར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ན་གྲོགིས་མ་མྱོོང་བའ་ིནདེ་རིགིས་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་ཁ་དེར་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ལྷགི་པོར་

དུ་འཛེམ་གློིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་དེར་ཁྱེབ་ཆ་ེཞིིང་། ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབའ་ིགིཉན་ནདེ་

རེགི་དུགི་(AIDS)ཞིེས་པོའི་འགིོས་ནདེ་མི་རིགིས་རྩ་མེདེ་དུ་གིཏེོང་བའི་ནདེ་གིཞིི་

བཅོས་ཐོབས་མེདེ་པོ་འདེ་ིཉིདེ་ལྟོ་བུ་འགིོས་ཁྱེབ་ཀྱ་ིགིནས་ཚོདེ་མུ་མཐུདེ་འདེ་ིལྟོར་

གིནས་ཚོེ། མགྱིོགིས་ནས་མྱུར་དུ་འཛེམ་བུ་གློིང་གི་ིསྐྱེ་ེའགྲོ་ོརྣམས་འདེ་ིཡིིས་ཁྱུར་

མིདེ་བཏེང་བའ་ིབློ་ོའཚོབ་སྐྱེ་ེགིཞི་ིཆགིས་ཡིོདེ་པོ་ཡིིན་པོས། ནདེ་ཀྱ་ིབསྐལ་པོ་ཟེར་བ་

ཡིང་སྒྲོ་ོབཏེགིས་རྐྱང་ཡིིན་པོར་བཤདེ་ན་མ་འོངས་སྔོན་གིཟིགིས་ཀྱ་ིནུས་པོ་འདྲ་ཡིོདེ་

ན་མ་རྟེགོིས་ཆ་འཇིགོི་དེང་། ཚོདོེ་དེཔོགི་བྱེས་ན་ཡིངོ་མ་ིསྲིདིེ་པོ་མནི། དེ་སྐབས་འཛེམ་

གློིང་ཡིར་རྒྱས་དེང་འཕུར་མཆོང་རྐྱང་བཤདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་ལས་ཉམས་ཉེས་དེང་

འཐུས་ཤོར་གྱི་ིསྐོར་སྦོས་བསྐུངས་བྱེས་ནས་ཡིོདེ་པོ་མ་གིཏེོགིས་དེངོས་ཡིོདེ་གིནས་

སྟངས་ལ་གློིང་ཆེན་ཨ་ཧྥེ་ིར་ིཁའ་ིཡུལ་དུ་ཉ་ིམ་ར་ེལ་མ་ིབརྒྱ་ཕྲགི་མང་པོ་ོལྟོོགིས་ཤ་ི

ཐོེབས་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་དེང་། གིཞིན་འཛེམ་གློིང་གི་ིཡུལ་ལུང་ཕོལ་མ་ོཆེར་ལྟོོགིས་སྐོམ་

གྱི་ིདེཀའ་ངལ་ཡིོདེ་པོ་ཉུང་ཉུང་མིན། མ་ཟདེ་གིོང་དུ་བཤདེ་པོའ་ིནདེ་མཚོོན་གྱི་ིདུས་

ངན་དེངོས་སུ་མགི་ོའབུས་ན་བཤདེ་མ་ིདེགིོས་པོར་བཀྲོེས་སྐོམ་གྱི་ིདུས་ལས་གིཡིོལ་

ཐོབས་དེཀའ། འདེ་ིདེགི་ལ་བསམ་ན་ནདེ་མཚོོན་མུ་གིེའ་ིབསྐལ་པོ་ཞིེས་པོ་ཡིང་ལ་ོ

ཚོིགིས་དེང་གིནས་དུས་སོགིས་ཅུང་ཟདེ་ཀྱང་ནོར་མེདེ་འཕྱུགི་མེདེ་ཡིོང་ཞིེས་ཁ་ཚོོན་

མ་ིཆོདེ་ཀྱང་། བསམ་བློ་ོགིཏེོང་ས་དེང་ལྷུ་བསྒྲོིགི་ས་ཅ་ིཡིང་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ན་ིམིན་པོར་

སམེས། 

༼༡༩༽ཁོོང་རྣམ་པསེ་མ་དགོངསེ་པ་ཞིིག་ང་ཚོོསེ་མི་ཤེསེ་པ་དང༌། ང་

ཚོོ་སྡུག་ཚོོད་སྣ་རེྩོ་ནསེ་བཟུང་སེྟེ་འིགོྲོ་ཤེསེ་འིདུག་མཁོསེ་བྱེ་དགོསེ་པ་ལསེ། 
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མི་མཁོསེ་མཁོསེ་མདོག་དང༌། མི་འིཇིོན་འིཇིོན་མདོག་གི་གསེར་བཤད་དང་

གསེར་གཏོད་སོེགསེ་བྱེ་མི་རུང་བ་དང༌། རིྙེང་པ་དོར་ནསེ་གསེར་པ་འིཚོོལ་

དགོསེ་ཟེོར་མཁོན་གིྱི་མི་དེ་ཚོོ་ལྟ་ལོག་དང༌། གཏམ་དེ་གྲོསེ་ལྟསེ་ངན་ཡིིན་

པསེ་དེ་དག་ལ་དགྲོ་ལྟར་ལྟ་ཞིིང་དུག་ལྟར་འིཛེོམསེ་དགོསེ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་

ཐོབསེ་ཤེསེ་ཡོིད་དགུ་རྩོལ་སྤྲུག་གིསེ་བརྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་སེྟེ་བསྡེད་ན་ད་

གཟོོད་རྒྱ་མཐོོངསེ་ནང་གི་ཉིི་ཐིོག་ཙམ་གིྱི་གནསེ་སྐབསེ་འིཕེེལ་བདེ་ཞིིག་

ཡོིང་རེ་ཡོིད་པ་དང༌། དེ་མིན་གོམ་གང་མདུན་ལ་སེོང་ན་ཐུག་རྒྱུ་མུན་ནག་

དང་གཡིང་སེ་འིབའི་ཞིིག་ཡིིན་པ་སེོགསེ་རང་གིསེ་ཡིིད་ལ་བསོྒོམ་ཞིིང་

གཞིན་ལ་བསློབ་བྱེ་བརྒྱབ་བཞིིན་ཡོིད་པ་རེད།༽ 

འདེ་ིན་ིཕོལ་མ་ོཆ་ེདེེང་གི་ིསྐབས་སུ་ཀློདེ་རྙེིང་མཁྲོེགིས་བཟུང་ཅན་གྱི་ིམ་ིརྣམས་

དེང་། ཆསོ་ཀྱ་ིགིནས་ལུགིས་མ་ིཤསེ་པོའ་ིརྨངོས་པོས་དེམ་དུ་བཟུང་བའ་ིམ་ིབུ་འགིའ་

ཡིིས་མཐོོང་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིལྟོ་ཚུལ་དེང་། བཤདེ་ཚུལ་དེགི་དེངོས་རྗེེན་དུ་སྟོན་པོ་དེང་། དེ་ེ

ལ་རྩོམ་པོ་པོོས་ཡིིདེ་འཁྲོེང་བའ་ིསེམས་ཁོང་གི་ིཚོིགི་བརྗེོདེ་པོ་འདེ་ིལ་ཁ་ོབ་ོཡིང་མོས་

པོ་ཟབ། ཆསོ་ཕྱོགོིས་ཀྱ་ིགིཞུང་ལུགིས་སྤྱོ་ིདེང་། ལྷགི་པོར་ཐོགེི་ཆནེ་གྱི་ིགིཞུང་ལུགིས་

རྣམས་སུ་བསྟན་པོ་དེང་། སེམས་ཅན་གྱི་ིདེོན་དུ་ལུས་སྲིོགི་ལོངས་སྤྱོོདེ་གིང་ལའང་

ལྟོསོ་པོ་མེདེ་པོར་ཐོབས་ཤསེ་དེང་། ནུས་པོ་ཅ་ིཡིོདེ་ཀྱསི་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱེོདེ་

དེེ། གིཏེན་གྱི་ིབདེ་ེབའ་ིགི་ོའཕོང་ཐོོབ་ཕྱོིར་དུ་འབདེ་པོ་བརྒྱ་ཕྲགི་བསྟེན་དེགིོས་པོར་

བཤདེ་པོ་ལས་རྒྱབ་བཤིགི་དེང་། ཕྱོ་ིནུར་བྱེེདེ་དེགིོས་གིསུངས་པོ་དེ་ེའདྲ་ནང་པོའ་ི

གིཞུང་ལུགིས་ལ་མེདེ་པོར་ཤེས་དེགིོས། འོན་ཀྱང་འཁོར་བའ་ིགིནས་ལུས་ལོངས་

སྤྱོོདེ་ལ་ཞིེན་ཆགིས་དེང་། མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེེདེ་རྒྱུ་ལ་མགི་ོའཁོར་ནས་བསྡེདེ་ན་མ་ིའགྲོིགི་

པོར་གིསུངས་ཡིོདེ་པོ་ན་ིདེངསོ་ཡིོདེ་གིནས་ཚུལ་ཡིནི། དེེའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིསི་ནང་ཆོས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདེ་ིསྤྱོ་ིཚོགོིས་མུན་ནགི་ཏུ་ཁྲོདིེ་བྱེདེེ་ཅགིི་ཏུ་ངསོ་བཟུང་ནས་དེགིགི་པོ་བྱེདེེ་པོ་ན་ིགིངོ་

དུ་རགིས་ཙམ་གིསལ་བཤདེ་བྱེས་པོ་ལྟོར་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོས་འདེ་ིརང་རྒྱུདེ་ཀྱ་ི

ཆགིས་སྡེང་རྨོངས་གིསུམ་ཞིི་ཐོབས་དེང་། གིཏེན་དུ་བདེེ་བའི་མྱོང་འདེས་འཚོོལ་

ཐོབས་འབའ་ཞིགིི་རྩལ་དུ་སྟནོ་ཏེ་ེགིསུངས་པོ་ཤ་སྟགི་ཡིནི་ན། དེེའ་ིབརྗེདོེ་བྱེ་ལ་འཁརོ་

བའ་ིདེགིོས་མཁ་ོསྒྲུབ་ནུས་ཀྱ་ིཡི་ོབྱེདེ་མ་ིའདུགི་ཅེས་བཤདེ་པོ་ན་ིགིནས་ལུགིས་དེང་

མ་ིམཐུན་པོའ་ིགིཏེམ་སྟ།ེ དེཔོརེ་ན། སངས་རྒྱས་པོའ་ིརྗེསེ་འཇུགི་ཅགིི་གིསི་ཚོན་རྩལ་

རིགི་པོའི་དེེབ་འདེི་དེགི་ནི་དེགིོས་མཁོ་མེདེ་པོའི་ཤོགི་ལུདེ་རྐྱང་རེདེ་འདུགི་པོ་དེང་། 

དེེང་གི་ིཚོན་རིགི་ན་ིམ་ིལ་མཁ་ོབ་དེང་ཕོན་པོ་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་མ་ཡིིན། རྒྱུ་མཚོན་ན་ི

དེབེ་འདེ་ིདེགི་གི་ིནང་དུ་ང་ཚོ་ོལ་དེགིསོ་པོའ་ིཐོར་པོ་དེང་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེནེ་པོར་བགྲོདོེ་

བྱེེདེ་ཀྱ་ིལམ་གིང་ཡིང་བསྟན་མ་ིའདུགི་པོས་དེོར་བྱེ་ཁ་ོནའ་ོཞིེས་བཤདེ་པོ་དེང་འདྲ་

བས། གིཞུང་ལུགིས་གིང་ཞིགིི་ཡིནི་ན་དེ་ེདེང་དེའེ་ིབཤདེ་པོའ་ིབརྗེདོེ་བྱེ་ལ་བརྗེདོེ་པོ་དེ་ེ

དེང་མཐུན་པོའི་འབྲིས་བུ་ཡིོདེ་མེདེ་ཀྱིས་དེཔྱདེ་པོ་བྱེས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགིས། དེཔོེ་

རགིས་བསྡུས་ཤགིི་ན།ི ལགི་པོ་འདེ་ིདེགིསོ་མཁ་ོམདེེ་དེ།ེ གིམོ་འགྲོསོ་བྱེདེེ་པོའ་ིསྐབས་

སུ་ཕོན་ཐོོགིས་མ་ིའདུགི་ཟེར་བ་དེང་། ཡིང་ན་རྐང་པོ་འདེ་ིང་ཚོོར་དེགིོས་མཁ་ོམེདེ་དེ།ེ 

ཟས་རིགིས་གིཡིོས་སྦྱོོར་བྱེེདེ་མི་ནུས་པོའི་ཕྱོིར། ཟེར་བ་དེང་རྣམ་པོ་ཀུན་ནས་

མཚུངས་ས།ོ། 

སློར་ཡིང་ནན་གྱིིས་ཅུང་ཙམ་བརྣན་ན། སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོ་

ལྟོར་བྱེམས་པོ་དེང་། སྙེིང་རྗེེ། བྱེང་ཆུབ་ཀྱ་ིསེམས་སོགིས་སྤྱོོདེ་ཕྱོོགིས་རྒྱ་ཆ་ེབའ་ི

ལམ་དེང་། སྟོང་པོ་ཉིདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིལམ་སོགིས་ཟབ་མོའ་ིལམ་ལ་སྦྱོངས་པོ་མཐོིལ་
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ཕྱོིན་པོར་བྱེས་ཚོེ། དེེའ་ིའབྲིས་བུ་ལ་ཆགིས་སྡེང་སོགིས་སྤེངས་པོའ་ིཐོར་པོ་སོགིས་

ཐོོབ་རྒྱུ་མེདེ་པོ་གྲུབ་ན། གིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིདེང་ལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིལ་གིཞི་ིནས་དེགིགི་པོ་

དེང་། བཤིགི་པོ། གིཏེོར་བ་སོགིས་ཐོགི་ཆོདེ་པོ་ཞིིགི་གྱིིས་དེང་གིནས་ལུགིས་དེང་

མཐུན་པོའ་ིགིནོདེ་སྐྱེོན་གིཏེོང་བ་ཞིེས་བྱེ་ལ། དེ་ེདུས་གིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིདེང་། གྲུབ་

མཐོའ་འདེ་ིམགི་ོབཀྱགིས་མ་ིནུས་པོ་དེང་། དེགིསོ་པོ་སྒྲུབ་མ་ིནུས་པོའ་ིརྫུན་གྱི་ིཕུང་པོ་ོ

ཞིིགི་ཏུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པོ་ཡིིན་གྱི།ི གིཞིན་ཨང་རྩིས་ཀྱ་ིགིཞུང་ནས་རྫས་སྦྱོོར་མ་བཤདེ་པོ་

ལ་སྡེིགི་སྨོོདེ་དེང་། སྐྱེ་ེདེངོས་རིགི་པོའ་ིགིཞུང་ནས་དེཔོལ་འབྱེོར་རིགི་པོ་མ་བཤདེ་པོ་

ལ་སྐྱེོན་བརྗེོདེ་པོ་ལྟོ་བུ། སྐབས་དེང་དུས་ལ་མ་འབྲིེལ་བའ་ིདེམོདེ་མོའ་ིཕུང་པོ་ོཞིིགི་

ལས་དེཔྱོདེ་ལྡན་ལ་བསམ་གིཞིིགི་དེགིོས་པོའ་ིགྲོོས་གིཞི་ིཞིིགི་ཏུ་ནམ་ཡིང་མཐོོང་བར་

མ་ིའགྱུར་ར།ོ། 

༼༢༠༽འིདི་ལྟར་འིཇིིག་རེྟན་དང༌། མི་ཚེོ། འིབྱུང་འིགྱུར་བཅིསེ་ལ་ཡིིད་

ཆེསེ་རྩོ་བ་ནསེ་བརླག་པའིི་རིག་གཞུང་གང་དེའིི་བྲེན་འིབངསེ་སུ་གྱུར་པའིི་

མི་རིགསེ་ཤིག་ལ་སོེ་སོེའིི་མི་ཚེོ་དང༌། མིའིི་རིགསེ་ཀྱི་མ་འོིངསེ་པའིི་ཆེད་དུ་

ནུསེ་ཤུགསེ་འིདོན་པའིི་སོྤྲི་སྣང་ཡོིད་སིྲོད་དམ། སིྤྱིར་ཤར་ཕོྱོགསེ་ལོྐོག་རྒྱུར་

རིང་ལུགསེ་པསེ་བསེམ་གཞིིག་གི་མདའི་ཁོ་འིཁྲུལ་སྣང་དང་མི་མངོན་པའིི་

དབྱེིངསེ་སུ་གཏད་དེ་མིག་མདུན་གིྱི་དོན་དག་ལ་ཁོ་ཡི་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱེ་མོྱོང་

མེད་ལ། སོྒོསེ་གངསེ་ཅིན་བོད་པའིི་མི་རིགསེ་འིདིསེ་མིག་གིསེ་རྒྱབ་ཏུ་བལྟསེ་

ཤིང་རེ་བ་གཤིན་པོ་ལ་བཅོིལ་ནསེ་བསྡེད་པསེ། ད་གཟོོད་དེང་སེང་ཁོ་ནུབ་

གིློང༌། སྣ་ནུབ་གིློང་ཟེོར་ནསེ་འིགྲོམ་ཆུ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་བཞུར་དགསོེ་པའིི་གནསེ་

བབ་འིདི་འིདྲ་ཞིིག་ཏུ་ལྷུང་བ་ཡིིན་པར་འིདོད་དོ། །༽ 

ཞིེས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིཆོས་གིཞུང་འདེ་ིའཇིིགི་རྟེེན་དེང་། མ་ིཚོེའ་ིའབྱུང་གྱུར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བཅས་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་རྩ་བ་ནས་བརླགིས་པོའ་ིརིགི་གིཞུང་ཞིིགི་ཏུ་ངོས་བཟུང་ནས་ང་

ཚོོའ་ིམ་ིརིགིས་འདེ་ིརིགི་གིཞུང་དེེའ་ིབྲིན་དུ་གྱུར་པོས་མ་ིསྒོེར་གྱི་ིརང་དེོན་དེང་། མ་ི

རིགིས་སྤྱོ་ིཡི་ིསྤྱོ་ིདེོན་སྒྲུབ་པོའ་ིབཀགི་རྡ་ོརུ་ངོས་བཟུང་བ་བཅས་ན་ིབློ་ོཁ་ཁེངས་པོའ་ི

འགྲོེལ་བཤདེ་ཅིགི་ཏུ་མ་ིའདེོདེ། འདེ་ིན་ིའཚོ་ོབ་དེངོས་དེང་རྒྱབ་འགིལ་ཅན་གྱི་ིབཤདེ་

ཡིམས་ཤིགི་རེདེ། དེེང་རབས་ཅན་དེང་། བཟོ་ལས་ཅན་དེང་། འཕོེལ་རྒྱས་ཅན་

སོགིས་སུ་བསྙེདེ་པོའི་དེེ་རིང་ནི་མི་རྣམས་དེངུལ་དེངོས་ཁོ་ན་དེཀོན་མཆོགི་དེང་

སྐྱེབས་སུ་བཟུང་བའ་ིདེབང་གིིས་ཕོ་བུའ་ིབར་དུ་ཡིིདེ་ཆེས་མེདེ་པོ་དེང་། གྲོོགིས་པོོའ་ི

བར་དུ་ཡིིདེ་ཆེས་མེདེ་པོ། གྲོོང་སྡེ་ེདེང་བཟ་ོགྲྭའ་ིབར་དུ་ཡིིདེ་ཆེས་མེདེ་པོ། ཕོན་ཚུན་

གིཅིགི་གིིས་གིཅིགི་གིཉའ་ནས་གིནོན་ཐོབས་དེང་། གྱིེན་དུ་ལམ་འགྲོ་ོཏེོགི་ཙམ་རྒྱུགི་

མཁན་དེ་ེདེགི་རྐང་པོ་ནས་འཐོེན་པོ། མདེོར་ན་ཕྲགི་དེོགི་དེང་། འགྲོན་སེམས་ཀྱ་ིརྦ་

རླབས་ཆེས་ཆེར་འཕྱོ་ོབའ་ིསྤྱོ་ིཚོོགིས་འདེིའ་ིནང་དུ་མ་ིདེང་མིའ་ིབར་དུ་གིཡི་ོསྒྱུ་དེང་

འགྲོན་སེམས་རྩེར་སོན་པོའ་ིདེབང་གིིས་ཡིིདེ་ཆེས་རྦདེ་དེ་ེབརླགིས་ནས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། 

མཐོའ་མ་རང་ཉིདེ་གིཅིགི་པུ་གྲོོགིས་མེདེ་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལྷགི་ནས་ཉལ་ཐོ་འཐོེན་པོ་དེང་། 

གིཟ་ིསྨོན་ཟ་བ། ཆང་རགི་ཚོོདེ་མེདེ་དུ་འཐུང་བ། སྦྲིདེ་ཁབ་རྒྱགི་པོ་སོགིས་མདེོར་ན་

ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པོའམ་ཚོོར་བ་སྡུགི་བསྔལ་རགིས་པོ་དེ་ེདེགི་ར་ེཞིིགི་ཞི་ིབའ་ི

ཐོབས་ལ་གིཞིོལ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོའ་ིསྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ིགྲུ་ཟུར་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་བཟུང་ནས་ཡིོདེ་

པོ་རེདེ། དེ་དུང་ཡིང་དེ་ེཙམ་གྱིསི་ཞི་ིབ་དེང་བདེ་ེབ་ཞིིགི་གིང་ནས་རྙེདེེ་ཐུབ། ཐོ་ན་རང་

ཉིདེ་འཇིིགི་རྟེེན་འདེིར་འཚོ་ོསྡེོདེ་བྱེེདེ་མ་ིཐུབ་པོར་རང་ཤ་ིབྱེེདེ་པོའ་ིགྲོངས་ཚོདེ་ཆེས་

མཐོ་ོབ་ོཟིན་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། འདེ་ིདེགི་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱ་ིའབྱུང་རྐྱེན་ན་ིརང་ཉིདེ་གིཙ་ོབ་ོབྱེས་
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ཤིང་གིཞིན་ཕོལ་པོར་འཛེིན་པོའ་ིདེབང་གིིས་བྱུང་བ་དེང་། དེ་ེཡིང་མཐོར་གིཏུགིས་ན་

རང་གིི་འདེོདེ་པོའི་དེོན་གིང་རུང་ཞིིགི་མ་འགྲུབ་པོའི་སྡུགི་བསྔལ་ཞིིགི་གིི་འོགི་ནས་

ལྕེེབས་འཇིོགི་གིི་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། ཐོབས་སྡུགི་གིི་དེཀའ་ངལ་འདེི་དེགི་སེལ་ཐུབ་པོའི་

ཆོས་ལུགིས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་སྤྱོ་ིདེང་། ལྷགི་པོར་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

ནས་བྱུང་བའ་ིརིགི་གིཞུང་འདེ་ིཉིདེ་ཀྱིས་སེལ་ཐུབ་པོའ་ིཉམས་མྱོོང་དེང་བྱུང་རབས་

ཧ་ཅང་མང་བ་ཡིིན། དེ་ེཡིང་ལྟོ་གྲུབ་འདེིས་རང་ཉིདེ་ཀྱ་ིའདེོདེ་དེོན་གྱི་ིཆེདེ་དུ་རང་ཤ་ི

བྱེེདེ་པོའི་སེམས་ཚོོར་འདེི་བཅིལ་ཐུབ་པོའི་གིནདེ་ཀ་དེེ་ནི་རང་ལས་གིཞིན་གིཅེས་

པོར་འཛེནི་དེགིསོ་པོའ་ིབསློབ་བྱེ་འདེ་ིཉདིེ་ཡིནི། དེསེ་ན་མ་ིཚོ་ེདེང་། འཇིགིི་རྟེནེ། འབྱུང་

འགྱུར་བཅས་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་རྩ་བརླགི་ཏུ་སོང་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། དེ་ེདེགི་རྩ་བརླགི་ཏུ་

འགྲོ་ོབ་རྣམས་ལ་རེ་བ་གིསོན་པོ་ོཞིིགི་དེང་། མདུན་ལམ་ཡིངས་པོ་ོཞིིགི་སྦྱོིན་ངེས་

པོས་ན་རྩ་བ་ནས་ཡིིདེ་ཆེས་བརླགིས་པོའི་རིགི་གིཞུང་ཟེར་བ་སོགིས་ནི་དེམོདེ་མ་ོ

བགྲོངས་པོ་ཙམ་ལས་བསམ་བློ་ོགིཏེངོ་ས་ཡིདོེ་པོའ་ིསྐདེ་ཆ་ཞིགིི་ཏུ་མ་ིསམེས་ས།ོ། 

ཞིིབ་ཏུ་བརྟེགིས་ན་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་དེགི་ནས་མ་ིཡི་ིམ་ིཚོ་ེདེང་། 

འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡིདིེ་ཆསེ་དེང་གིདེངེ་འཇིགོི་བྱེས་པོ་ནང་བཞིནི་ཕོལ་ཆརེ་གིཞུང་གིང་

ནས་ཀྱང་མ་བཤདེ་པོའི་ཚོོདེ་དུ་འདུགི སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདེས་འཇིིགི་རྟེེན་

འདེིར་བྱེོན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ངེས་པོ་ལྔ་གིཟིགིས་པོའ་ིནང་ནས་ཡུལ་ངེས་པོ་འཛེམ་བུ་

གློིང་འདེི་གིཟིགིས་དེགིོས་པོའི་རྒྱུ་མཚོན་ལ། འཛེམ་བུ་གློིང་གིི་ཕྱོོགིས་དེང་ཕྱོོགི་

མཚོམས་རྣམས་ན་ཟུང་འཇུགི་གྲུབ་པོའ་ིདེཔོའ་བ་ོདེང་དེཔོའ་མ་ོབཞུགིས་པོའ་ིགིནས་

མང་དུ་ཡིདོེ་པོས། འཛེམ་བུ་གློངི་འདེརི་མདེ་ོདེང་སྔགིས་ཀྱ་ིབསྟན་པོ་རྒྱས་པོར་འགྱུར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བར་དེགིོངས་ནས་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དེཔོའ་དེམ་པོ་ཏེོགི་དེཀར་པོ་ོའཛེམ་བུ་གློིང་འདེིར་

སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིམཛེདེ་པོ་སྟནོ་ཕྱོརི་དུ་བྱེནོ་པོར་གིསུངས་པོ་ལ་ལྟོསོ་དེང་། འཇིིགི་རྟེནེ་

འདེ་ིལ་སངས་རྒྱས་པོས་གིདེེང་འཇིོགི་དེང་ཡིིདེ་ཆེས་ཇི་ིཙམ་བྱེས་ཡིོདེ་མེདེ་རྟེོགིས་

ནུས། སངས་རྒྱས་པོས་མ་ིཡི་ིམ་ིཚོ་ེལ་ཡིིདེ་ཆེས་དེང་གིདེེང་འཇིོགི་རིན་ཐོང་ཇི་ིཙམ་

བརྩ་ིགི་ིཡིོདེ་མེདེ་ན་ིམ་ིཡི་ིལུས་རྟེེན་འདེ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ན་རིན་ཐོང་བྲིལ་བའ་ིནོར་བུ་རིན་

པོ་ོཆ་ེལས་ལྷགི་ཚུལ་དེང་། རང་གིསི་འཇིནོ་ན་སངས་རྒྱས་པོས་ཆསེ་དེཀནོ་ཞིངི་རནི་

ཐོང་ཆེ་བར་བརྩི་བའི་རྒྱལ་བ་རྫོགིས་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གི་ོའཕོང་ཡིང་མི་ཚོེ་འདེི་

ཉིདེ་ལ་ཐོོབ་ཐུབ་པོར་གིསུངས་པོ་དེང་། བདེ་ེའགྲོ་ོམ་ིཡི་ིལུས་རྟེེན་འདེ་ིཐོོབ་པོ་ལ་རྒྱུ་

སྦྱོིན་སོགིས་ལ་བརྩོན་པོ་སོགིས་དེཀར་ཆོས་ཀྱ་ིལས་བཟང་པོ་ོཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་བསགིས་

དེགིོས་པོར་གིསུངས་པོ་དེང་། མ་ིལུས་འདེ་ིཐོོབ་པོ་ཡིང་ཉིན་མོའ་ིསྐར་མ་ལྟོར་ཤིན་ཏུ་

དེཀོན་ཚུལ་གྱི་ིདེཔོ་ེལ་རྒྱ་མཚོ་ོཆེན་པོོའ་ིཁ་ནས་གིཡིེང་བའ་ིབུ་གི་གིཅིགི་པོའ་ིགིསེར་

གྱི་ིགིཉའ་ཤིང་གི་ིབུགི་པོར། མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་གི་ིམཚོམས་སུ་ལན་ར་ེཁར་བུདེ་པོའ་ི

རུས་སྦོལ་ལོང་བའ་ིམགྲོིན་པོ་ཆུདེ་པོ་དེཀོན་པོ་དེང་སྦྱོར་ནས་གིསུངས་པོ་དེང་། མ་

ཟདེ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིགིཞི་ིལམ་སྐོར་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་དེགི་ཀྱང་

རྙེེདེ་དེཀའ་ཞིིང་རྙེེདེ་ན་དེོན་ཆ་ེབའ་ིམ་ིཚོ་ེའདེ་ིཆུདེ་ཟོས་སུ་མ་ིའགྲོ་ོབའ་ིཆེདེ་དུ་ལགི་

ལེན་བསྟར་ཚུལ་གིསུངས་པོ་དེགི་ལས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་པོས་མ་ིཚོ་ེལ་རིན་ཐོང་

དེང་ཡིིདེ་ཆེས་ཇི་ིཙམ་ཡིོདེ་པོར་ཁོང་དུ་ཆུདེ་ནུས། སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

ནས་འབྱུང་བ་དེགི་ལ་བལྟོས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡིིདེ་ཆསེ་ཆ་ེདྲགིས་མེདེ་ན་ཆུང་བའ་ི

སྐྱེོན་ཞིིགི་ཡིོདེ་མ་ིསྲིིདེ། མ་འོངས་པོར་ཐོར་པོ་དེང་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོའ་ིགི་ོའཕོང་
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འཐོོབ་ཆེདེ་དུ་ཚོ་ེའདེ་ིཡི་ིབདེ་ེསྐྱེིདེ་དེང་ཕྱོ་ིམའ་ིབདེ་ེའགྲོ་ོལྷ་མིའ་ིཕུན་ཚོོགིས་ཀུན་བློོས་

བཏེང་སྟ་ེརང་ནུས་ཡིོདེ་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགིས་ཀྱིས་བསྐལ་པོ་ཆེན་པོ་ོགྲོངས་མེདེ་པོ་གིསུམ་

ལ་འབདེ་བརྩོན་བྱེེདེ་དེགིོས་པོར་གིསུངས་པོ་མ་ཡིིན་ནམ། རང་ཅགི་གིིས་མ་འོངས་

མ་ིལ་ོཁ་ཤས་ཀྱ་ིམ་ིཚོེའ་ིབདེ་ེསྡུགི་གི་ིཆེདེ་དུ་ཉིན་མོའ་ིམ་ིདེང་མཚོན་མོའ་ིཁྱེ་ིཞིེས་པོ་

ལྟོར། དེཀའ་སྤྱོདེ་སྡུགི་རུས་བྱེེདེ་པོ་ལ་མ་འོངས་ཕུགིས་མདུན་ཅན་དེང་། ཡིིདེ་ཆེས་

ཅན་དུ་བརྗེདོེ་ན། མ་འོངས་མ་ིལ་ོཁྲོ་ིཕྲགི་དུ་མའ་ིརྗེེས་ཀྱ་ིབྱེ་གིཞིགི་ལ་དེམིགིས་འབེན་

བཟུང་སྟ་ེའབདེ་པོ་དེང་། སྦྱོོར་བ་རྩོམ་པོ་རྣམས་ན་ིཆེས་མཐོ་ོབའ་ིམ་འོངས་ཡིིདེ་ཆེས་

ཅན་དེང་མ་འོངས་ར་ེམིགི་ཅན་དུ་ཅིའ་ིཕྱོིར་མ་ིབཞིགི ང་ཚོ་ོགིདེོང་དེམར་པོའ་ིརིགི་

གིཞུང་དེང་གིོམས་གིཤིས་མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་དུ་མར་རྩ་བརླགིས་མ་སོང་བར་མ་ིཉམས་

རྒྱུན་འཛེིན་དེང་། ཉམས་པོ་སློར་གིསོའ་ིསྒྲོ་སྐདེ་ཙམ་རྣ་བར་ཐོོས་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོ་འདེ་ིཡིང་

མཐོར་གིཏུགིས་ན་ང་ཚོོའ་ིརིགི་གིཞུང་འདེ་ིལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགིས་ཀྱ་ིཤན་ཅུང་

ཟདེ་ཅགིི་ཞུགིས་ཐུབ་པོའ་ིབཀའ་དྲནི་ཉགི་གིཅིགི་ཡིནི་པོ་ལས། གིཞིན་དུ་ན་དེངེ་སང་

གིདེོང་དེམར་པོའ་ིལས་དེབང་དེང་རིགི་གིཞུང་དེ་ལྟོ་ལས་ཡི་ང་ལ་ཡི་ིམུགི་པོ་ཞིིགི་གི་ི

ཚོདེ་དུ་སློེབས་པོ་ལས་ཡིར་རྒྱས་དེང་སྔོན་ཐོོན་འཛེམ་གློིང་མི་མང་འགྲོམ་ཆུ་ལྡང་

དེགིསོ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་སློབེས་ཡིདོེ་པོའ་ིབཟ་ོམ་ིསྣང་། 

དེ་ེཡིང་ཁ་ནུབ་གློངི་དེང་སྣ་ནུབ་གློངི་ཟརེ་མཁན་དེགི་ན།ི གིཙ་ོབརོ་དེཔོལ་འབྱེརོ་

དེང་དེེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཕོོངས་པོའི་ཁུགི་དེཀྱོགིས་ཀྱི་མི་ཡིི་བསམ་ཚུལ་

ཙམ་ཞིགིི་དེང་། ཞིབི་ཕྲ་བྱེས་ན་དེབང་པོ་ོསྒོ་ོལྔའ་ིའདེདོེ་ཡིནོ་ལ་ཧབེ་ལངས་པོའ་ིའབྱེརོ་

མེདེ་ཀྱ་ིམ་ིསྡེ་ེཟུར་ཞིིགི་གི་ིའདེོདེ་ཚུལ་རེདེ། དེ་ེཡིང་ཨ་ར་ིགིཙོས་པོའ་ིནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ཁྲོིམས་ཀྱིས་བཀགི་བསྡེམས་ཆུང་བས་རང་གིི་བསམ་ཚུལ་དེང་

མཐུན་པོའ་ིལས་ཀ་འཚོོལ་བདེ་ེབ་དེང་། རང་དེབང་དེང་། ཐོོབ་ཐོང་ལ་བརྩ་ིའཇིོགི་ཆ་ེ

བས་དེབུལ་ཕྱུགི་དེང་། དེཔོནོ་འབངས་ཀྱ་ིཧ་ེབགི་ཆུང་བས་ཁ་སྣ་ནུབ་གློངི་དུ་ཕྱོོགིས་

པོ་ཡིིན་སྲིིདེ། གིཞིན་ལྟོ་ོགིོས་གིནས་གིསུམ་ལ་ཕོོངས་པོ་མེདེ་ཅིང་སློོབ་སྦྱོོང་གི་ིཚོདེ་

ཟིན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། ནང་ནས་འགྲོན་སྡུར་དེང་མཐོ་ོགིནོན་གྱིིས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགིས་

ཤིང་། ཕྱོ་ིནས་ས་གིཞི་ིཡིངོས་རྫོགིས་ལྕེགིས་དེང་འགྱིིགི་གིསི་གིཡིོགིས་པོའ་ིཡུལ་གྲུ་

དེ་ེདེགི་ལ་ཡིིདེ་ཡིོངས་སུ་སུན་ནས་ཁ་ཤར་ཕྱོོགིས་སུ་བསྟན་ནས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། དེ་ེ

དེགི་གི་ིབསམ་ཚུལ་གིཙ་ོབ་ོནི། འདེ་ིསྣང་སྲིིདེ་པོའ་ིའབྱེོར་བ་འདེ་ིཙམ་གྱིིས་མིའ་ིབདེ་ེ

སྐྱེིདེ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་ཅིང་གིཉུགི་མའ་ིསེམས་ཀྱ་ིཞི་ིབདེ་ེལ་ཞིལ་ཕྱོོགིས་ནས་ནང་པོའ་ི

གིསུང་རབ་རྣམས་ནས་བསྟན་པོའ་ིབྱེམས་པོ་དེང་། སྙེིང་རྗེ།ེ ལྷགི་བསམ་སོགིས་ལ་

ཧ་ཅང་གི་ིརླབས་ཆནེ་པོའོ་ིལྟོ་གྲུབ་ཅགིི་ལ་ངསོ་འཛེནི་བྱེདེེ་ཀྱནི་ཡིདོེ་པོ་རདེེ། འནོ་ཀྱང་

ནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིཡུལ་གྲུ་ཕོལ་མ་ོཆེར་འགྲོམ་ཆུ་ལྡང་དེགིོས་པོ་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་དེ་ེན་ིརང་

དེབང་ཞིེས་པོ་འདེ་ིཉིདེ་ཡིིན་ལ། རང་དེབང་ན་ིའགྲོ་ོབ་ཡིོངས་ཀྱ་ིཆེས་མཐོར་ཐུགི་གི་ི

བདེ་ེསྐྱེིདེ་ཀྱ་ིརྩ་བ་དེང་། རྨང་གིཞི་ིཡིིན་པོས་ན་འདེ་ིཉིདེ་གིང་དུ་དེར་ཞིིང་རྒྱས་ན་དེེར་

ཁ་ཕྱོོགིས་རྒྱུ་ན་ིམ་ིདེང་། སྲིོགི་ཆགིས་ཡིོངས་ཀྱ་ིརང་གིཤིས་ཡིིན། དེ་ེལྟོར་ལྟོ་གྲུབ་

དེང་རགིི་གིཞུང་གི་ིཆ་ནས་བྱེས་ན་ནུབ་གློངི་ལས་ཤར་ཕྱོགོིས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་ཕྱུགི་ཅངི་ལ་ོ

རྒྱུས་རངི་བ་དེང་། ཁྲོམིས་ལུགིས་ཀྱ་ིཆ་ནས་ནུབ་ཕྱོགོིས་སུ་མང་གིཙ་ོདེང་རང་དེབང་

ཆ་ེབ་ཡིིན་ན།ོ། དེེས་ན་ཁ་ཆུ་ཤོར་ན་མཉམ་ཤོར་དེང་། མཆིལ་མ་འཛེར་ནའང་མཉམ་

འཛེར་རེདེ། མ་གིཞི་ིནས་གྲོོང་ཁྱེེར་པོ་རྩྭ་ཐོང་ལ་མོས་པོ་དེང་། འབྲིོགི་པོ་རྣམས་གྲོོང་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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ཁྱེེར་ལ་དུངས་པོ་འདེ་ིན་ིའཁོར་བའ་ིསྡུགི་བསྔལ་གྱི་ིཟུར་ཞིིགི་སྟེ། ཁམས་གིསུམ་གྱི་ི

འཁརོ་བ་གིང་དུ་གིནས་ཀྱང་སྡུགི་བསྔལ་གྱི་ིརང་བཞིནི་ལས་མ་འདེས་ཞིསེ་པོའ་ིབསླུ་

མདེེ་བཀའ་ཡི་ིཕྱོགི་རྒྱ་དེ་ེལས་མ་ིའདེའ་བར་ཤསེ་དེགིསོ་ས།ོ། 

 གིནའ་དུས་མཁས་པོས་འཛེམ་གློངི་གྲུ་གིསུམ་དེང་།།

 དེངེ་དུས་སྐྱེ་ེབསོ་ཟླུམ་པོརོ་སྣང་བ་སོགིས།།

 འགིལ་བ་ལྟོགི་སྤྲོདོེ་མཐོངོ་བའ་ིའགིགི་མདེ་ོནས།།

 ཅ་ིདེགིར་རྒྱུ་བའ་ིལམ་ཞིིགི་ཁ་ོབོས་རྙེདེེ།།

 

གཉིིསེ་པ། དབུ་མའིི་ལུགསེ་ཀྱི་བདེན་པ་གཉིིསེ་ཀྱི་རྣམ་

གཞིག་དཔྱད་པ་ལ་དོགསེ་སེེལ།

༼༢༡༽རྒྱ་གར་འིཕེགསེ་པའིི་ཡུལ་དུ་སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་མི་

འིདྲ་བ་བཞིི་བྱུང་ཞིིང༌། དེ་འིཛིོན་གྱིི་མཁོསེ་པ་དེ་ཚོོསེ་རང་རང་གི་ལུགསེ་དེ་

ཁོོ་ན་དབུ་མའིི་གྲུབ་མཐོའི་དང༌། གཞིན་དག་རྟག་ཆད་ཅིན་དུ་འིདོད། བོད་

ཡུལ་གིྱི་མཁོསེ་གྲུབ་རྣམ་པསེ་དེ་བཞིི་ཡིི་ཁོྲེད་ནསེ་ངོ་བོ་ཉིིད་མེད་པར་སྨྲ་

བའིི་ལུགསེ་དེ་ཁོོ་ན་དབུ་མའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཡིིན་རྒྱུར་བྱེསེ་ཏེ། ལུགསེ་དེ་དང་

མི་མཐུན་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་གཞིན་གསུམ་གིྱི་རྣམ་གཞིག་ཡོིད་ཚོད་ཕིྱོན་ཅིི་

ལོག་འིབའི་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། གྲུབ་མཐོའི་འིདི་ལ་ནི་དུསེ་དང་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་འིཁྲུལ་པའིི་དིྲ་མ་ཕྲོ་མོ་ཙམ་ཡིང་མི་སིྲོད་པ་དང༌། གྲུབ་མཐོའི་འིདིའིི་

དགོངསེ་པ་དིྲ་མ་མེད་པ་དེ་ལོན་མཁོན་ནི་རང་དང་རང་གི་ཆོསེ་བརྒྱུད་འིདི་

གཅིིག་པུ་ཡིིན་པ་སོེགསེ་སྨྲ་སོྲོལ་ཡོིད་པ་རེད། དེ་བསེ་ཁོོ་བོསེ་ཆེད་དུ་བོད་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དར་དབུ་མའིི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནད་གསེང་འིགའི་ཞིིག་ལ་དཔྱད་པའིི་སྤྲིོ་བ་

བརྟསེ་ཤིང༌། ལུགསེ་དེའིི་གཞུང་གང་ཡིིན་བདེན་པ་གཉིིསེ་ཀྱི་སོྒོ་ནསེ་ཁོོག་

ཕུབ་ཡོིད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གིྱིསེ། འིདིར་ཡིང་ཀུན་རོྫོབ་དང་དོན་དམ་གིྱི་རྣམ་

གཞིག་གཉིིསེ་སུ་ཕྱོེསེ་ན་ལེགསེ་པར་འིདོད། དང་པོ་ཀུན་རོྫོབ་སྣང་བའིི་རྣམ་

གཞིག་ལ་ཕྲོ་རགསེ་གཉིིསེ་ལསེ། རགསེ་པ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ནི་

མངོན་པའིི་ལུགསེ་ལསེ་ལོགསེ་སུ་མེད་པསེ་དེར་དཔྱད་པ་གོང་དུ་སེོང་ཟོིན། 

ཕྲོ་བ་དོན་ཤསེེ་སྐད་ཅིིག་མའིི་རྣམ་གཞིག་ལ་དཔྱད་པ་ལའིང་གཉིིསེ། ང་ོབོའིི་

ཆ་ནསེ་དངོསེ་གཙོ་དང་སེེམསེ་གཙོ་གང་ཡིིན་གེློང་བ། ཁྱད་པར་གིྱི་ཆ་ནསེ་

དངོསེ་ཁོམསེ་ཚོན་རིག་དང་མཐུན་མིན་གེློང་བའོི། །དང་པོ་ནི། སིྤྱིར་དངོསེ་

གཙོ་དང་སེེམསེ་གཙོ་ཞེིསེ་པའིི་ཐོ་སྙད་འིདི་གཉིིསེ་ནུབ་དར་མཚོན་ཉིིད་

རིག་པའིི་འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་མི་འིདྲ་བ་གཉིིསེ་ཀིྱ་མིང་ཡིིན་པར་གྲོགསེ། དེ་

ཡིང་ལོ་གྲོངསེ་ཉིིསེ་སྟེོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གིྱི་ཡིར་སོྔོན་དུ། སེ་དབུསེ་རྒྱ་མཚོོའིི་

བྱེང་འིགྲོམ་ཡོི་རོབ་ལོྷ་མའིི་ཡུལ་གྲུ་རེྒེ་རེད་སིེ་རུ་ཁེྲེ་ལེ་སེི་ཞེིསེ་པའིི་མི་ཞིིག་

གིསེ་དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བའིི་སོྲོལ་གཏོད། དེ་ནསེ་ལོ་བརྒྱ་ཕྲོག་ཙམ་གིྱི་རེྗེསེ་སུ་

གནའི་རབསེ་རེྒེ་རེད་སེིའིི་མི་བོ་ཆེ་གསུམ་གིྱི་ཡི་གྱིལ་ཕོེ་ལ་ཐོོ་ཞེིསེ་པསེ་

སེེམསེ་གཙོ་སྨྲ་བའིི་སོྲོལ་གཏོད། འིཛོམ་གིློང་ཤར་ཕོྱོགསེ་སུ་གནའི་བོའིི་ཤེསེ་

རིག་གི་ཕེ་སེ་རྒྱ་གར་འིཕེགསེ་པའིི་ཡུལ་ལ་མཚོོན་ན། སྐབསེ་དེར་སེངསེ་

རྒྱསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་ནི་སོྟེན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པསེ་སོྲོལ་གཏོད་མ་ཐོག་པ་ཙམ་ཡིིན་

པསེ་མ་ལག་ཚོང་བའིི་རིག་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་ཆགསེ་ཐུབ་མེད། བྲེམ་ཟེོའིི་

ཆོསེ་ལུགསེ་དར་ཞིིང་རྒྱསེ་པའིི་སྒོང་ཡིིན་ཡིང༌། འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་ཐོད་དུ་

དྲང་སོྲོང་དག་གིསེ་མངོན་ཤེསེ་དང་རྫུ་འིཕྲུལ་གིྱི་ལམ་ནསེ་ལྷ་སྒྲུང་གི་རྣམ་

པསེ་འིགེྲོལ་བཤད་ཡི་མཚོན་པ་དག་བརྒྱབ་པ་ཙམ་ལསེ། དོན་དངོསེ་ལ་

བརྟག་དཔྱད་དང་བསེམ་གཞིིག་གི་སོྲོལ་ད་དུང་ཚུགསེ་མེད་པ་འིདྲ། དེསེ་ན་
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རེྒེ་རེད་སིེ་ནི་ནུབ་ལུགསེ་ཙམ་མ་ཟོད་འིཛོམ་གིློང་གི་མཚོན་ཉིིད་རིག་པ་

སྤྱིིའིི་འིབྱུང་ཁུངསེ་སུ་བཤད་ཆོག་པར་སྙམ།༽ 

ཞིེས་བཤདེ་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་པོའི་གྲུབ་མཐོའ་བཞིི་ཡིི་ནང་ནས་དེབུ་མ་པོའི་

ལུགིས་འདེ་ིམཆོགི་ཏུ་གྱུར་པོ་ཡིིན་པོ་ན་ིཡིོངས་སུ་གྲོགིས་ཤིང་རིགིས་པོས་ཀྱང་གྲུབ་

ལ། མི་ལོ་སྟོང་ཕྲགི་དུ་མའི་ཡིར་སྔོན་ནས་ལྟོ་གྲུབ་འདེི་གིོ་ལ་འདེི་ཡིི་སྟེང་དུ་མགིོ་

ཚུགིས་པོ་ནས་དེ་ེརིང་གི་ིབར་དུ་དེཔྱདེ་པོ་བརྒྱ་ཕྲགི་དེང་། རྒོལ་བ་ཁྲོ་ིཕྲགི་གི་ིའགིགི་

འཕྲང་རིང་མ་ོཞིིགི་བརྒྱུདེ་པོའ་ིརིང་ལ་གྲུབ་མཐོའ་འདེ་ིཡི་ིརྩ་བའ་ིལྟོ་གྲུབ་ལ་གིས་ཆགི་

ཤོར་བའ་ིརིགིས་རྩལ་གྱི་ིམདེེའུ་རྩ་ེཟུགི་མ་མྱོོང་ཞིེས་བརྗེོདེ་ཀྱང་ཧམ་པོ་དེང་། རང་

སྣང་དེགི་པོའ་ིབརྗེདོེ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་མ་ིའགྱུར། འནོ་ཀྱང་དུས་རབས་ཀྱ་ིའགྱུར་འགྲོསོ་དེང་། 

མ་ིཡི་ིཀློདེ་རྩལ་གྱི་ིནུས་པོ་ལ་མཐོའ་མེདེ་པོས་གིནའ་རབས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་ལ་དེེང་རབས་

ཀྱ་ིསྣང་ཚོོདེ་དེཔོ་ེའགིེབས་དེང་། དེཔྱདེ་བསྡུར་ཡིོང་བ་ན་ིགིནདེ་ལ་ཕོོགི་མ་ཕོོགི་གིང་

ལྟོར་འསོ་འཚོམས་ཡིནི་པོར་མ་ཟདེ་མ་ིརབས་གིསར་པོའ་ིགིཟ་ིབརྗེདིེ་ཀྱང་ཡིནི། དེབུ་

མའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིི་རིགིས་པོའི་ཁ་ཕྱོོགིས་ས་དེང་དེམིགིས་ཕུགི་ས་ཡིང་བདེེན་

གིཉིས་ཀྱ་ིསྐོར་ཡིིན་ཞིིང་། དེ་ེཡིང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ་ཕྲ་རགིས་གིཉིས་ལས་

ཀུན་རྫོབ་རགིས་པོའ་ིསྐོར་ནི། གིོང་དུ་མངོན་པོའ་ིསྣོདེ་བཅུདེ་ཀྱ་ིསྐོར་དེ་ེཡིིས་འཐུས་

པོར་བཤདེ་ཅིང་། ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མོའ་ིསྐོར་ན་ིདེོན་ཤེས་སྐདེ་ཅིགི་མའ་ིསྐོར་ཡིིན་ཞིེས་པོ་

འདེ་ིདེཔྱདེ་མ་ིགིཟོདེ་པོའ་ིགིཏེམ་སྟེ། སྣོདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ར་ིརབ་ཁང་ཁྱེིམ། བཅུདེ་ཀྱ་ི

སེམས་ཅན་ལྷ་མ་ིཡི་ིདྭགིས་སོགིས་ཀུན་རྫོབ་རགིས་པོ་ཡིིན་པོ་དེང་། གིཟུགིས་སྒྲོ་དྲ་ི

ར་ོརེགི་བྱེ་ཕྱོ་ིདེོན་རྣམ་ལྔ་དེང་། ནང་གི་ིཚོོར་འདུ་ཡིིདེ་ཤེས་དེབང་ཤེས་སྐདེ་ཅིགི་མ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

རྣམས་ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མ་ོཡིིན་པོར་བཤདེ་པོ་འདེི། དེབུ་མ་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་གིང་དུ་

ཡིང་བཤདེ་མདེེ་པོས་འདེ་ིཡིང་ཁངོ་གི་ིའཆར་ཅན་གྱི་ིཞིབི་དེཔྱདེ་མདེེ་པོའ་ིཧར་གིཏེམ་

དེའེ་ིགྲོས་ཤགིི་ཡིིན། དེབུ་མ་པོའ་ིལུགིས་འདེིས་ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མ་ོཞིེས་པོ་ན།ི གིཞི་ིགིང་

ཞིིགི་བདེེན་པོར་སྣང་ཞིིང་སྣང་བ་ལྟོར་གྱིིས་སྟོང་པོའ་ིསྣང་སྟོང་གིཉིས་ཚོོགིས་ཀྱ་ིསྒྱུ་མ་

ལྟོ་བུའ་ིཆོས་ཤིགི་ལ་འཇིོགི་པོ་དེང་། དེ་ེརྟེོགིས་པོ་ཡིང་སྟོང་ཉིདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིའོགི་ཏུ་

གིཞི་ིནས་རྟེོགིས་པོ་མ་གིཏེོགིས་སྟབས་བདེ་ེབོའ་ིརྟེོགིས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིིགི་མིན་པོར་འདེོདེ། 

གིལ་ཏེ་ེགིཟུགིས་སོགིས་དེོན་ལྔ་དེང་ཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་མ་ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མོར་འདེོདེ་ན། 

དེོན་དེམ་བདེེན་པོ་རྟེོགིས་པོའི་འོགི་ཏུ་མ་གིཏེོགིས་རྟེོགིས་མི་ཐུབ་པོར་ཁས་ལེན་

དེགིོས་ལ། དེེ་འདེོདེ་ན་གྲུབ་མཐོའ་འོགི་མས་འདེོདེ་པོའི་མི་རྟེགི་སོགིས་བཅུ་དྲུགི་

རྟེོགིས་པོ་ལ་དེབུ་མ་པོས་བཤདེ་པོའི་སྟོང་ཉིདེ་རྟེོགིས་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོོ་དེགིོས་པོར་

འགྱུར་ཞིངི་། དེ་ེལྟོར་ན་ཐོབས་འདེ་ིརྫགོིས་པོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱསི།། སྐས་ཀྱ་ིརམི་པོ་ལྟོ་

བུར་གིསུངས།། ཞིེས་གྲུབ་མཐོའ་འོགི་མ་འོགི་མས་བཤདེ་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་དེགི་གྲུབ་

མཐོའ་གིོང་མར་འགྲོ་ོབའ་ིའབབ་སྟེགིས་སུ་གིཞུང་ལུགིས་རྣམས་ནས་གིསུངས་པོ་གི་ོ

ལྡོགི་ནས་བཤདེ་དེགིོས་པོར་འགྱུར་ཞིིང་། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཀྱ་ིསྤྱོ་ིའགྲོོས་དེང་

འགིལ་བས་གིཞུང་ལུགིས་ལ་ཡི་ེམ་སྦྱོངས་པོ་དེགི་གི་ིསྐདེ་ཆའ།ོ། 

དེོན་ཤེས་སྐདེ་ཅིགི་མ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མ་ོཡིིན་པོར་ཐོལ། རྩ་བའ་ིདེམ་

བཅའ་དེའེ་ིཕྱོརི། འདེོདེ་ན། སྟངོ་ཉདིེ་མ་རྟེོགིས་པོའ་ིགིང་ཟགི་གིསི་ཁྱེོདེ་རྟེོགིས་པོ་མེདེ་

པོར་ཐོལ་ལོ།། འདེོདེ་ན་ཧ་ཅང་ཐོལ་ཏེེ། དེོན་ཤེས་མ་ིརྟེགི་པོར་རྟེོགིས་པོའ་ིནང་པོའ་ི

གྲུབ་མཐོའ་འགོི་མ་ཀུན་གྱིསི་གིཤགིས། ཕྲ་བའ་ིདེོན་ཤསེ་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་དེཔྱདེ་པོ་ལ་
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གིཉིས་སུ་ཕྱོེས་ནས། ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་དེངོས་གིཙ་ོདེང་སེམས་གིཙ་ོགིང་ཡིིན་གློེང་བ་

དེང་། ཁྱེདེ་པོར་གྱི་ིཆ་ནས་དེངོས་ཁམས་ཚོན་རིགི་དེང་མཐུན་མིན་གློེང་བ་ཞིེས་ས་

བཅདེ་གིཉིས་སུ་བཤདེ་པོ་ཡིང་། ཐོོགི་མར་ཀུན་རྫོབ་ཕྲ་མ་ོངོས་བཟུང་བ་ནས་ནོར་

ཟིན་པོ་བཤདེ་མ་ཐོགི་པོ་ལྟོར་ཡིིན་པོས་མགི་ོཚོེས་གིཅིགི་ནས་ནོར་ན་མཇུགི་གིནམ་

གིང་ངོས་མ་ིཟིན་པོ་ལྟོར། དེ་ེཡི་ིང་ོབ་ོདེང་ཁྱེདེ་པོར་ཟེར་བ་ཡིང་ཁྱེདེ་གིཞི་ིམེདེ་པོའ་ི

ཁྱེདེ་ཆསོ་སུ་གྱུར་ཏེ།ོ། 

འོན་ཀྱང་ནང་པོའི་ཆོས་གིཞུང་འདེི་དེངོས་གིཙོ་དེང་སེམས་གིཙོ་གིང་ཡིིན་

བརྟེགིས་པོ་ནི། དེ་བར་ཕྱོི་ནང་གིི་མཁས་པོ་མང་པོོས་དེཔྱདེ་ཞིིབ་བྱེས་ཡིོདེ་ཀྱང་

མཐོའ་གིཅིགི་ཏུ་ཁ་གིཅིགི་མཐུན་གྱི་ིའབབ་ས་ཞིིགི་མ་མཐོོང་ལ་ནུབ་དེར་མཚོན་ཉིདེ་

རགིི་པོའམ་དེངསོ་གིཙ་ོདེང་། སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིབྱུང་རབས་ཀྱ་ིཚུལ་ན།ི 

མ་ིལ་ོཉིས་སྟོང་ལྷགི་གི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་ཅིགི་ཡིིན་ཞིིང་དེ་ེཉིདེ་ཐོོགི་མར་དེར་

བའ་ིཡུལ་ན་ིནུབ་ཡུ་རོབ་ཀྱ་ིཕྱོོགིས་ནས་ཡིིན་པོར་གྲོགིས་ཀྱང་། སྤྱོིར་མཚོན་ཉིདེ་

རྩོདེ་སྒྲུབ་རིགི་པོ་འདེ་ིཐོོགི་མར་ཡུལ་གིང་ནས་དེར་བའ་ིམགི་ོཚུགིས་པོ་དེང་། བར་དུ་

འཕོེལ་རྒྱས་ཇི་ིལྟོར་བྱུང་ཚུལ་བཅས་ལ་འདེོདེ་ཚུལ་མ་ིམཐུན། སྤྱོིར་མཚོན་ཉིདེ་རྩོདེ་

སྒྲུབ་རིགི་པོའི་ལྟོ་གྲུབ་འདེི་ནུབ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཕྱོོགིས་ནས་མགིོ་ཚུགིས་པོར་འདེོདེ་པོ་

དེང་། གློིང་ཆེན་ཨ་ེཤ་ཡིའ་ིཕྱོོགིས་ནས་དེར་བར་འདེོདེ་པོ་གིཉིས་ཡིོདེ་ཅིང་དེང་པོ་ོན་ི

གིོང་ལྟོར་དེང་། ཕྱོ་ིམའ་ིའདེོདེ་པོ་ལྟོར་ན་ཐོོགི་མར་འཛེམ་གློིང་གི་ིརིགིས་པོའ་ིའབྱུང་

ཁུངས་སུ་གྲོགིས་པོའ་ིཧིནྡྷུ་ས་ིཐོན་ནམ་རྒྱ་གིར་གྱི་ིཡུལ་དུ་ཕྱོ་ིརོལ་པོའ་ིདྲང་སྲིོང་གི་ོ

ཏེམ་གྱིིས་རིགི་པོའི་མདེོ་ཞིེས་པོའི་གིཞུང་ལུགིས་གིསར་དུ་བརྩམས་པོ་ལས་དེབུ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བརྙེེས་པོ་དེང་། དེ་ེརྗེེས་བྲིམ་ཟ་ེརྐང་མིགི་གིིས་རྟེོགི་གིེའ་ིཚོིགི་དེོན་བརྒྱདེ་སྟོན་པོའ་ི

བསྟན་བཅོས་སོགིས་ཀྱིས་འཕོེལ་རྒྱས་ཕྱོིན་པོར་འདེོདེ་པོས་མི་ལོ་སུམ་སྟོང་ཡིས་

མས་ཀྱ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་ཅིང་མཚོན་ཉིདེ་རྩོདེ་སྒྲུབ་རིགིས་པོའ་ིཆུ་བོའ་ིམགི་ོ

ཁུངས་དེང་འབྱུང་གིནས་སུ་ཁས་ལནེ་པོ་སོགིས་ཡིདོེ་པོ་ཡིནི།

༼༢༢༽དངོསེ་གཙོ་ལ་དབེྱེ་ན། གནའི་རབསེ་བབ་ཆགསེ་དངོསེ་གཙོ་

སྨྲ་བ། ཉེི་རབསེ་འིགྱུར་མེད་དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བ། དེང་རབསེ་རོྩོད་སྒྲུབ་དངོསེ་

གཙོ་སྨྲ་བ་གསུམ། སེེམསེ་གཙོ་ལ་ཕིྱོ་ཡུལ་སེེམསེ་གཙོ་སྨྲ་བ་དང༌། རང་སྣང་

སེེམསེ་གཙོ་སྨྲ་བ། འིཇིིག་རེྟན་གསེར་གཏོད་སྨྲ་བ་གསུམ་ཡིོད། ད་དུང་

དངོསེ་གཙོ་དང་སེེམསེ་གཙོ་གང་ལ་ཡིང་མི་གཏོགསེ་པའིི་རྒྱུ་གཉིིསེ་སྨྲ་བ་

ཞེིསེ་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཞིིག་ཀྱང་སྔོར་ནསེ་དར་ཡིོད་པར་འིདུག་མོད་དེའིི་

སོྲོལ་འིབེྱེད་པ་འིདི་ཡིིན་ཞེིསེ་བཤད་པ་མ་མཐོོང༌། ཕྱོིསེ་ཀྱི་མར་ཁོེ་སེིའིི་རིང་

ལུགསེ་པ་ཚོོསེ། མཚོན་ཉིིད་པ་ལ་དངོསེ་གཙོ་དང་སེེམསེ་གཙོ་གཉིིསེ་ལསེ་

ཕུང་གསུམ་མི་སིྲོད་ཅིིང༌། རྒྱུ་གཉིིསེ་སྨྲ་བ་ཡིང་སེེམསེ་གཙོ་པའིི་ཁུངསེ་སུ་

གཏོགསེ་པ་ཡིིན་ཟེོར་ཡིང༌། རྒྱུ་མཚོན་བཤད་རྒྱུ་མི་འིདུག་པསེ་ཡིིད་ཆེསེ་བྱེ་

དཀའི་བ་ཞིིག་རེད། ཡིང་མར་ཁོེ་སིེའིི་རིང་ལུགསེ་པ་ཚོོསེ། ཡེི་ཤུའིི་ཆོསེ་

ལུགསེ་སོེགསེ་འིཇིིག་རེྟན་གསེར་གཏོད་སྨྲ་བ་འིདི་དངོསེ་གཙོ་མིན་པའིི་ཆ་

ནསེ་སེེམསེ་གཙོ་པར་བཞིག་པ་ཙམ་ལསེ། དོན་དུ་ལྷ་སྒྲུང་གི་རྣམ་པ་ཤསེ་ཆེ་

བསེ་སེེམསེ་གཙོ་ལསེ་ཀྱང་ལྟ་བ་དམན་པ་ཡིིན་ཟོེར། སེེམསེ་གཙོ་ལསེ་ཀྱང་

དམན་པ་ཡིིན་ན་སེེམསེ་གཙོ་པར་འིཇིོག་དགོསེ་དོན་མེད་མོད། བརྟགསེ་

ཤིང་དཔྱད་ན་སེེམསེ་གཙ་ོསྨྲ་བའིི་ཁྱད་ཆོསེ་ཚོང་འིདུག་སེྟེ། དཀོན་མཆོག་ནི་

འིཇིིག་རེྟན་བཀོད་པ་པོ་དང༌། ཁོོང་གི་མངོན་འིདོད་ནི་དངོསེ་པོ་ཀུན་གིྱི་

འིབྱུང་ཁུངསེ་སུ་སྨྲ་བའིི་ཕྱོིར་རོ། །དངོསེ་གཙོ་དང༌། སེེམསེ་གཙོ། རྒྱུ་གཉིིསེ་
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སྨྲ་བ་གསུམ་གིྱི་གོ་དོན་ནི། སེེམསེ་སེམ་འིདུ་ཤེསེ་འིདི་མ་གཞིི་ནསེ་ཡོིད་པ་

ཞིིག་མིན་པར་ཐོོག་མར་དངོསེ་པོའིི་འིཇིིག་རེྟན་ཏེ་རང་བྱུང་ཁོམསེ་ཆེན་

པོའིི་ཉེིར་ལེན་ལ་བརེྟན་ནསེ་ད་གཟོོད་གསེར་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། བར་དུ་རང་

རྐྱེ་ཐུབ་ངེསེ་མིན་པར་དངོསེ་པོའིི་འིཇིིག་རེྟན་ལ་བརེྟན་ནསེ་གནསེ་དགོསེ་

པ་དང༌། མཐོར་རྒྱུན་ཆགསེ་སུ་བསིྲོང་མི་ཐུབ་པར་རེྟན་དངོསེ་པོའིི་ནུསེ་

ཚོད་རོྫོགསེ་ཚོ་ེཡིལ་འིགོྲོ་བ་བཅིསེ་ཁྱད་ཆསོེ་ད་ེགསུམ་ཚོང་བ་ན་ིདངསོེ་གཙ་ོ

སྨྲ་བ་དང༌། དེ་གསུམ་ལྡིགོ་སེྟེ་སྨྲ་བ་ནི་སེེམསེ་གཙ་ོསྨྲ་བ། དངསོེ་སེེམསེ་གཉིིསེ་

ལ་ངོ་བོའིི་སེྟེང་ནསེ་ཐོོག་མཐོའི་བར་གསུམ་དུ་འིབེྲེལ་མེད་སྲོད་བུ་དཀར་

ནག་ལྟར་ཡོིད་པར་འིདོད་པ་ནི་རྒྱུ་གཉིིསེ་སྨྲ་བའིི་ལུགསེ་ཡིིན། དེ་ལྟར་བྱེསེ་

ན་གྲུབ་མཐོའི་དེ་གསུམ་པོ་གཞིི་རྩོའིི་ཐོོག་ནསེ་འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་མི་འིདྲ་བ་

གསུམ་ཡིིན་པ་དང༌། འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་གིྱི་རིགསེ་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་ལ་དེ་

གསུམ་དུ་མ་འིདུསེ་པ་ཞིིག་ཡོིད་མི་སིྲོད་པ་དང༌། དེ་གསུམ་ཕེན་ཚུན་དགག་

སྒྲུབ་བྱེསེ་ཚེོ་གཞུང་ལུགསེ་ཀྱ་ིཐོོག་ནསེ་རྒྱལ་ཕེམ་ཐོག་ཆོད་ཀྱ་ིནུསེ་པ་ཆེན་པོ་

ལྡིན་པ་དང༌། མི་ཚེོའིི་ལྟ་ཚུལ་དང༌། འིཚོོ་གནསེ་ཀྱི་དམིགསེ་འིདུན་སོེགསེ་

ལག་ལེན་དངོསེ་ཀྱི་ཁྲེོད་དུ་མཛུབ་སོྟེན་གིྱི་དོན་སིྙང་ཡིག་པོ་ཡོིད་པ་བཅིསེ་

གནད་དོན་གནད་འིགག་ཅིན་མང་པོ་ཞིིག་རོྟགསེ་ཐུབ།༽ 

ཅེས་དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་དེང་། སེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བ། རྒྱུ་གིཉིས་སྨྲ་བ་གིསུམ་གྱི་ིགི་ོ

དེོན་བཞིགི་པོ་ན་ིའཐོདེ་དེཀའ་སྟ།ེ དེ་ེལྟོར་ན་གིནའ་རབས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་རྟེོགི་གི་ེ

སྡེ་ེལྔའ་ིཡི་གྱིལ་རྒྱང་འཕོེན་པོ་དེང་། ཉ་ེརབས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་མཱ་ཁེར་ས་ིསོགིས་

ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་སྨྲ་བ་འགིའ་ཞིིགི་ལས་གིཞིན་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་སུ་ཡིང་འཇིིགི་རྟེེན་ན་

མེདེ་པོར་ཁས་ལེན་དེགིོས་ཏེེ། ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཞིགི་པོའི་དེོན་དེེ་ཚོང་བ་དེེ་དེགི་ལས་

གིཞིན་རྙེེདེ་དེཀའ་བའ་ིཕྱོིར། འདེོདེ་ཚུལ་འདེ་ིན་ིསྔ་རབས་འཇིིགི་རྟེེན་རྒྱང་འཕོེན་པོའ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདེོདེ་པོ་དེང་ཤིན་ཏུ་ཁ་ཐོགི་ཉ་ེཚུལ་ནི། ཚོ་ེའདེིའ་ིཤེས་པོ་ཚོ་ེའདེ་ིཡི་ིལུས་ལ་བརྟེེན་

ནས་གྲུབ་པོ་ལས་རིགིས་རྒྱུན་སྔ་མའ་ིགིསལ་རིགི་སོགིས་གིང་ཡིང་སྔོན་དུ་འགྲོ་ོམ་ི

དེགིོས་པོ་དེང་། ཚོེ་འདེི་ཡིི་ལུས་ཞིིགི་པོ་ན་ཤེས་པོ་ཡིང་རྒྱུན་ཆདེ་ནས་མེདེ་པོར་

འགྱུར་བ་འདེོདེ་པོ་སོགིས་རྒྱང་འཕོེན་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་དེང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞིགི་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཡིནི་ན།ོ། 

མ་ཟདེ་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིའདེོདེ་པོ་ལྟོར་ན་ནུབ་ལུགིས་དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་དེགི་གིིས་བཤདེ་

པོའ་ིདེང་པོོར་དེངོས་པོོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིཉེར་ལེན་ལ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་དེང་། བར་དུ་

དེ་ེལ་བརྟེེན་ཏེ་ེགིནས་པོ་དེང་། མཐོའ་མ་དེངོས་པོོའ་ིནུས་པོ་རྫོགིས་པོ་ན་བརླགིས་

འགྲོོ་བའི་སེམས་དེང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་དེེ་རིགི་གིསར་བ་དེགི་གིིས་ཁས་ལེན་པོར་

འདེདོེ་དེགིསོ་ལ། དེ་ེན་ིཚོན་རིགི་པོའ་ིཞི་ེཕུགིས་ཀྱ་ིམཐོལི་ལ་གིཟུགིས་འདེས་ཀྱ་ིཤསེ་

པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ་བལྟོ་ཚུལ་ཇི་ིལྟོར་ཡིོདེ་པོ་རྒྱུས་མངའ་མེདེ་པོའ་ིསྐྱེོན་དེང་ཁོང་ཅགི་

གི་ིལྟོ་གྲུབ་དེང་ཐོདེ་ཀར་རྒྱབ་འགིལ་དུ་སོང་ཡིོདེ། དེེང་གི་ིསྐབས་སུ་ཤར་ནུབ་ཀྱ་ིལྟོ་

གྲུབ་སྐྱེ་འཐོབ་པོའི་བར་གིསེང་ནས་ཚོན་རིགི་པོ་འགིའ་ཞིིགི་གིིས་དེབང་པོོའ་ིབྱེེདེ་

ནུས་ལ་བརྟེེན་པོའ་ིདེབང་ཤེས་ཙམ་ཞིིགི་ཁས་ལེན་བྱེེདེ་པོའ་ིབཟ་ོཅུང་ཟདེ་ཡིོདེ་ཀྱང་། 

དེ་ེཡིང་ཁོང་ཅགི་གིིས་ན་ིདེགིའ་སྡུགི་གི་ིཚོོར་བ་དེང་ཁྲོ་ོཆགིས་ཀྱ་ིཤེས་པོའ་ིང་ོབ་ོདེང་། 

བྱེེདེ་ལས་སོགིས་ལ་ཉམས་ཞིིབ་བྱེེདེ་དུས་རྫས་ཀྱ་ིའདུ་འབྲིེལ་དེང་། དེབང་རྩའ་ིམ་

ལགི་གི་ིགིཡི་ོའགུལ། ཕྲ་ཕུང་གིིས་འཕུར་བསྐྱེོདེ་སོགིས་ཀྱ་ིསྟེང་ནས་འགྲོེལ་བཤདེ་

ཡིམ་མ་ེབ་ཞིིགི་ལས་རྒྱགི་ཐུབ་ཀྱ་ིམེདེ་པོ་དེང་། ལྷགི་པོར་ཡིིདེ་ཀྱ་ིཤེས་པོ་ཟེར་བ་ན་ི

རྙེོགི་འཛེིངས་ཆ་ེབའ་ིདེཔྱདེ་གིཞི་ིཞིིགི་ཏུ་བཟུང་ནས། གིཙ་ོབོའ་ིསེམས་དེང་། འཁོར་
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སེམས་བྱུང་འདུ་ཤེས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་གིཏེན་ནས་ཁས་མ་ིལེན། དེེས་ན་སེམས་དེང་

འདུ་ཤེས་མ་གིཞི་ིནས་ཡིོདེ་པོ་མིན་པོར་དེངོས་པོོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་ལ་བརྟེེན་ནས་གིསར་

དུ་གྲུབ་པོར་འདེདོེ་པོའ་ིགིཏེམ་འདེ་ིཉིདེ་འངོ་ས་མེདེ་པོས་གིངོ་དུ་དེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིགི་ོ

དེནོ་བཞིགི་པོ་དེ་ེདེང་ཚོན་རགིི་པོ་དེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བར་འདེདོེ་པོ་དེ་ེགིཉསི་ན་ིནང་འགིལ་

གྱི་ིཕུང་པོ་ོཞིིགི་ཏུ་གྱུར་ཡིོདེ། དེ་ཆར་གིཟུ་བོར་གིནས་པོའ་ིཚོན་རྩལ་རིགི་པོ་བ་ཁགི་

ཅིགི་མ་ིལ་ོཉིས་སྟོང་ཡིར་སྔོན་གྱི་ིརིགི་པོའ་ིདེཔོའ་བ་ོསངས་རྒྱས་པོའ་ིདྲང་སྲིོང་ཚོོས་

ཀློདེ་རྩའ་ིབཞུར་རྒྱུན་གྱིིས་སེམས་བཀུགི་ཅིང་། དེ་ེདེགི་གི་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་སྦྱོངས་

བརྩནོ་བྱེ་ཕྱོརི་དྲ་ིལྡན་མ་ེཏེོགི་ལ་བུང་བ་འཁརོ་བ་ལྟོར། ཟློ་བ་ནས་ཟློ་བ་དེང་། ལ་ོནས་

ལ་ོལ་ངང་གིིས་འདུ་བཞིིན་འདུགི་པོས་དེ་ེདེགི་གིིས་ན་ིནང་ཤེས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་དེང་། 

ཤེས་པོ་ཕྱོི་མ་མཚོམས་སྦྱོོར་ཚུལ་སོགིས་ལ་རྟེོགི་ཞིིབ་ཀྱི་གྲུབ་དེོན་ལ་གིཟུགིས་

འདེས་ཡིིདེ་ཀྱ་ིགིསལ་རིགི་དེང་། སློར་ཡིང་སྲིིདེ་པོ་ལ་སྐྱེ་ེབ་ལེན་པོའ་ིལྟོ་ཚུལ་སོགིས་

ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ོབའ་ིགིནས་ཚུལ་རབས་དེང་རིམ་པོ་ན་ིཡིོང་གིིན་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། ཚོན་

རིགི་མཁས་དེབང་ཧ་ཝཌི་གྷར་ཌི་ནར(Howard E.Gardner,ph.D)མཆོགི་གིིས། 

ང་ཚོསོ་ཚོན་རགིི་གི་ིགིཞུང་ནས་རྣམ་པོར་ཤསེ་པོའ་ིསྐརོ་འགྲོལེ་བརྗེདོེ་བྱེདེེ་ཐུབ་ཚུལ་

གྱི་ིབསམ་ཚུལ་དེ་ེཉིདེ་རེདེ། ཡིིན་ནའང་ཚོན་རིགི་གི་ིགིཞུང་ལུགིས་ནས་རྣམ་ཤེས་

སྐོར་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་པོ་ལ་སྔར་མ་གྲོགིས་པོའ་ིཚོན་རིགི་གི་ིགིཞུང་ལུགིས་གིསར་

པོ་ཞིིགི་དེགིོས་ངེས་ཡིིན་ཞིིང་། ཕྲན་གྱི་ིགི་ོརྟེོགིས་ལྟོར་ན་ཚོན་རིགི་གི་ིལམ་ནས་རྣམ་

པོར་ཤེས་པོའི་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་ཚུལ་དེེ་མཁས་དེབང་རོ་ཇིར་པོེན་རོས་(Roger 

Penrose.) ལགིས་ཀྱསི་བརྩམས་པོའ་ིགིོང་མའ་ིརྣམ་ཤསེ་གིསར་མ་(The Emper-
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

or’s New Mind) ཞིསེ་པོའ་ིདེཔོ་ེདེེབ་གིསར་པོ་དེེའ་ིནང་ཇི་ིལྟོར་འགྲོལེ་བཤདེ་བྱེས་

པོ་ལྟོར་རེདེ་འདུགི་སྙེམ། ཞིེས་མ་འོངས་པོར་ཚོན་རིགི་པོས་རྣམ་ཤེས་ཀྱ་ིསྐོར་འགྲོེལ་

བཤདེ་ཐུབ་པོའི་ཚོན་རིགི་གིི་གིཞུང་ལུགིས་གིསར་པོ་ཞིིགི་གིསར་གིཏེོདེ་ཀྱི་སྟེང་

ནས་ཐོབས་ལམ་འཚོོལ་དེགིོས་པོར་བཤདེ་ཡིོདེ། གིཞིན་སྔར་གྱིི་དེཔྱདེ་པོ་ལ་ཨུ་

ཚུགིས་ཅན་གྱིི་རིགི་གིསར་པོ་ཁགི་ཅིགི་གིིས་ནི་གིལ་ཏེེ་ཤེས་པོ་ཟེར་བ་ཞིིགི་ཡིོདེ་

ཀྱང་། གིཟུགིས་འདེས་ཀྱ་ིརང་བཞིིན་ཅན་གྱི་ིགིསལ་རིགི་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོར་

མ་ཟདེ་མིགི་གིིས་རིགི་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོ་དེང་། པོར་ཆས་ཀྱ་ིཁ་ནས་པོར་ལེན་ཐུབ་དེགིོས་

པོར་བསྙེདེ་བཞིནི་ཡིདོེ་ཅངི་། སྔར་ཙམ་ལ་ཚོན་རགིི་པོ་ཁ་ཤས་ཤགིི་གིསི་དེགིའ་སྡུགི་

ཁྲོ་ོཆགིས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་ཀློདེ་རྫས་སམ་ཀློདེ་རྩའ་ིཕྲ་ཕུང་འགུལ་སྐྱེོདེ་བྱེེདེ་པོའ་ིསྐབས་

སུ་རྡུལ་ཕྲན་འགིའ་ཞིིགི་པོར་བློངས་ནས་ཁོང་ཅགི་གིིས་ཤེས་པོ་པོར་བློངས་ཡིོདེ་

ཅེས་ནང་ཆོས་དེང་ཚོན་རིགི་དེཔྱདེ་བསྡུར་ཞིིགི་གི་ིསྐབས་སུ་པོར་དེ་ེདེགི་མིགི་ལམ་

དུ་བསྟན་ནས་ཧ་ལས་ལས་བྱེས་རབས། 

༼༢༣༽སྐབསེ་བབ་ཀིྱ་བརོྗེད་བྱེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་ཁྲེདོ་ཀྱ་ིམཚོན་

ཉིིད་རིག་པའིི་མ་ལག་དང༌། འིཇིིག་རེྟན་ལྟ་ཚུལ་འིདི་ཡིང་གྲུབ་མཐོའི་དེ་

གསུམ་གང་རུང་ལསེ་མ་འིདསེ་པསེ་གང་ཡིིན་དཔྱད་ན། དེང་དུསེ་ཀྱི་རང་

རེའིི་མཁོསེ་པའིི་ཁོྲེད་ནསེ་མཁོན་ཆེན་དམ་པ་འིཇིིགསེ་མེད་ཕུན་ཚོོགསེ་

འིབྱུང་གནསེ་མཆོག་དང༌། འིབྲེི་གུང་གི་མཁོསེ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོོ་

སོེགསེ་ཀྱིསེ་ནི། ནང་བསྟེན་ཤེསེ་རིག་འིདི་ཡིང་དག་པའིི་དངོསེ་གཙོ་རོྩོད་

སྒྲུབ་སྨྲ་བ་ཡིིན་ཏེ། འིདི་ནསེ་གང་གསུངསེ་དངོསེ་ཡོིད་ཀིྱ་གནསེ་ཚུལ་ལ་

ཐོོད་ཐུག་འིདུག་པའིི་ཕྱོིར་ཞེིསེ་གསུངསེ་འིདུག་སེྟེ། དངོསེ་གཙོ་རོྩོད་སྒྲུབ་སྨྲ་

བའིི་དོན་གཞིི་ནསེ་མ་དགོངསེ་པར་ཟོད་ལ། གང་གསུངསེ་དངོསེ་ཡིོད་དང་
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ཐོོད་ཐུག་མིན་ནི་དཔྱད་ཅིིང་རིམ་བཞིིན་དཔྱད་པར་འིགྱུར་རོ། །དགེ་རྒེན་

ཆེན་མོ་དོར་ཞིི་གདོང་དྲུག་སྙེམ་བོློསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་བཞིིའིི་

ནང་ནསེ་སེེམསེ་ཙམ་པ་དེ་སེེམསེ་གཙོ་སྨྲ་བ་དང༌། གཞིན་གསུམ་པོ་དངོསེ་

གཙོ་སྨྲ་བ་ཡིིན་ཞིེསེ་བཤད་ཡིོད། ཀླུ་ཚོང་ཤེསེ་རབ་བསྟེན་དར་སེོགསེ་སྨྲ་བ་

ལ་རབ་ཏུ་དགའི་ཡིང་སྨྲ་རྒྱུསེ་ཤནི་ཏུ་ཕོེངསེ་པའིི་བྱེསིེ་པ་ལསེ་ངན་སོྐར་ཞིིག་

ཀྱང་དོར་ཞིི་ཚོང་གི་རྐུབ་ཏུ་འུར་འིདོྲག་བྱེེད་ཀྱིན་འིདུག །གྲུབ་མཐོའི་གཞིན་

གསུམ་དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བ་ཡིིན་ཟེོར་བ་འིདི་ལ་བོློ་རྩོེ་གཏད་སེ་སོྒོ་ལྔའིི་དབང་

ཤེསེ་ཕྱོི་རོལ་ཡུལ་གིྱི་དམིགསེ་རེྐྱེན་ལ་བརེྟན་ནསེ་སེྐྱེ་བ་འིདི་གཅིིག་པུ་ལསེ་

གཞིན་ཅིི་ཡིང་མི་འིདུག་སེྟེ། ཁྱེད་དཔོན་སོློབ་ལྷན་རྒྱསེ་ཁོོ་ན་མ་གཏོགསེ་

དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བའིི་དོན་དེ་ཙམ་ལ་འིདོད་པའིི་མཚོན་ཉིིད་རིག་པའིི་སོློབ་

དཔོན་ཞིིག་འིཛོམ་གིློང་ཤར་ནུབ་གང་དུའིང་མཇིལ་རྒྱུ་མེད། དངོསེ་གཙོ་

དང་སེེམསེ་གཙོ་ཞེིསེ་པའིི་སེེམསེ་དེ་འིདུ་ཤེསེ་སེམ་གཙོ་བོའིི་ཡིིད་རྣམ་ལ་

ངོསེ་འིཛིོན་དགོསེ་པ་ལསེ་དབང་ཤེསེ་ཙམ་མིན་ལ། ཨང་དང་པོ་དང་གཉིིསེ་

པའིི་གོ་དོན་ཡིང་གང་ཞིིག་གང་གི་ཉེིར་ལེན་བེྱེད་མིན་གིྱི་ངོ་བོའིི་ཐོོག་ནསེ་

འིཇོིག་དགོསེ་པ་ལསེ། དམིགསེ་རེྐྱེན་དང་གཟུང་དོན་ལྟ་བུ་ཉིི་ཚེོ་བའིི་རྒྱུ་

འིབྲེསེ་ཙམ་གིྱི་ཐོོག་ཏུ་ག་ལ་ཡོིད། དུསེ་ད་ལྟའིི་བར་དུ་སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕིྱོ་ཁོསེ་ལེན་

པའིི་དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཞིིག་གང་དུའིང་ཡོིད་པར་མ་ཐོོསེ་མོད། 

ཁྱེད་རྣམ་པསེ་རང་རྐྱེ་ཐུབ་པའིི་སེེམསེ་ཉིིད་ཐོོག་མཐོའི་མེད་པར་ཁོསེ་

འིཆེསེ་པའིི་དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བའིི་གྲུབ་མཐོའི་མང་པོ་དེ་འིདྲ་ཞིིག་རེྙེད་པ་ངོ་

མཚོར་ཆེའོི། །༽ 

སྤྱོརི་ན་དེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིསེ་པོའ་ིབོདེ་ཀྱ་ིཐོ་སྙེདེ་འདེའི་ིའབྱུང་ཁུངས་ན།ི དེབྱེནི་

ཡིིགི་གི་ི(Realism)ཞིེས་པོའ་ིམིང་ཚོིགི་འདེ་ིཉིདེ་ཡིིན། མིང་ཚོིགི་འདེ་ིཉིདེ་ཀྱ་ིགི་ོདེོན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ནི་དེངོས་ཡིོདེ་རིང་ལུགིས་སམ་ཡིང་ན་བདེེན་པོར་སྨྲ་བ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་ཏུ་སྦྱོར་དེགིོས་

ངེས་ནའང་། དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིེས་པོའ་ིམིང་ཚོིགི་འདེ་ིཉིདེ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིིན་པོ་འདྲ། 

དེ་ེལྟོར་ན་དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིེས་པོའ་ིཐོ་སྙེདེ་འདེ་ིབོདེ་སྐདེ་དུ་གི་ོདེོན་མ་ིའདྲ་བ་གིསུམ་

ཙམ་ལ་གི་ོའགྲོ་ོགི་ིའདུགི དེང་པོ་ོལྟོར་ན། དེབྱེིན་ཡིིགི་གི་ི(Realism)ལྟོར་ལ་ོང་ོསྟོང་

ཕྲགི་དུ་མའ་ིསྔོན་ནས་དེར་བའ་ིནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་རྙེིང་པོ་འདེ་ིལ་གི་ོའགྲོ་ོབ་ཡིིན། 

དེེ་ནི་གིཟུགིས་དེང་སེམས་གིཉིས་ལས་གིཟུགིས་དེང་པོ་ོགྲུབ་ཅིང་སེམས་ཕྱོིས་སུ་

གྲུབ་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིརིང་ལུགིས་ཤིགི་དེང་། བཤདེ་སྟངས་གིཞིན་ཞིིགི་གི་ིདེབང་དུ་

བྱེས་ན་སྣོདེ་བཅུདེ་གིཉིས་ལས་སྣོདེ་སྔོན་དུ་གྲུབ་ཅིང་བཅུདེ་ཕྱོིས་སུ་གྲུབ་པོར་འདེོདེ་

པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་རྙེིང་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་པོ་རེདེ། ལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིཉིདེ་དེང་། དེེང་དུས་ཚོན་རིགི་པོ་

དེང་མཐུན་པོའ་ིཆ་ཤས་འགིའ་ཞིགིི་ཡིདོེ་ཀྱང་། རྩ་བའ་ིཆ་ནས་འཇིགིི་རྟེནེ་ལྟོ་ཚུལ་དེང་

བྱུང་རིམ་གིཉིས་ཀྱ་ིཆ་ནས་སྡེ་ེཚོན་ཆེན་པོ་ོགིཉིས་སུ་གྱིེས་ནས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། བྱུང་

རིམ་གྱི་ིཆ་ནས་ལ་ོང་ོསྟོང་ཕྲགི་དུ་མའ་ིབར་ཁྱེདེ་ཡིོདེ་པོ་དེང་། འཇིིགི་རྟེེན་ལྟོ་ཚུལ་གྱི་ི

ཆ་ནས་ཚོན་རིགི་པོའམ་རིགི་གིསར་བས་སེམས་སམ་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་གྱིིན་མེདེ་

པོར་གིོང་འོགི་ཀུན་ཏུ་ཞིིབ་ཅིང་ཕྲ་བར་བཤདེ་ཡིོདེ་པོ་ལྟོར་ཡིིན། མ་ཟདེ་ཚོན་རིགི་པོ་

ལ་དེམིགིས་བསལ་ལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིཡིནི་ཟརེ་བ་ཡིདོེ་ཚོོདེ་མ་ིའདུགི་ཅངི་། ཚོན་རིགི་པོས་

འཇིིགི་རྟེེན་ལྟོ་ཚུལ་ན་ིཡིང་ཡིང་ཚོོདེ་ལྟོ་བྱེེདེ་པོ་དེང་། ཐོབས་འཕྲུལ་དེམིགིས་བསལ་

བ་བཀོལ་ནས་གིནས་ལུགིས་ལ་ལྟོ་བ། ཆ་ེཤེལ་ཕྲ་མཐོོང་ནུས་ལྡན་བཀོལ་ནས་ལྐོོགི་

གྱུར་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་པོ་སོགིས་ཀུན་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་དེཔོ་ེཡི་ིསྒོ་ོནས་སྟོན་ཐོབས་

བྱེེདེ་ཚུལ་ལ་འབདེ་པོས་ནུབ་ལུགིས་དེངོས་གིཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟོ་གྲུབ་ལ་ཁུངས་སུ་
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གིཏུགིས་དེགིསོ་དེནོ་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོ་ཡིནི། 

དེེ་བཞིིན་དུ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ནུབ་ལུགིས་དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་

དེང་བྱུང་སྟངས། ལྟོ་གྲུབ། སྤྱོོདེ་པོ་སོགིས་ཆ་དུ་མའ་ིསྒོ་ོནས་ཆེས་མ་ིའདྲ་ཞིིང་ཕོན་

ཚུན་རྒྱབ་འགིལ་དུ་གིནས་ཡིདོེ་པོ་ཡིནི། བྱུང་སྟངས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་སྟནོ་པོ་ཤཱཀྱ་

སེང་གིེས་སྲིོགི་ཆགིས་གྲོོགི་སྦུར་ཚུན་ཆདེ་ལ་འཚོ་ེབ་མེདེ་པོས་རྨང་བཏེིང་། ཆོས་

ཐོམས་ཅདེ་རྟེེན་ཅིང་འབྲིེལ་འབྱུང་གི་ིརྒྱས་བཏེབ། སྣོདེ་བཅུདེ་མཐོའ་དེགི་བདེགི་མེདེ་

པོར་གིཏེན་ལ་ཕོབ་ནས་འཇིིགི་རྟེེན་ལྟོ་ཚུལ་ང་ོམཚོར་བ་ཞིིགི་དེང་། ལྟོ་གྲུབ་རང་རྐང་

ཚུགིས་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་པོས་རིང་ལུགིས་འདེ་ིདེར་བ་ལ་ནུབ་ཕྱོོགིས་དེངོས་གིཙ་ོབ་དེང་

ཅུང་ཙམ་ཡིང་བལྟོོས་མེདེ། མ་ཟདེ་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་པོ་ལྟོར་དེངོས་གིཙོ་བས་

གིཟུགིས་སེམས་གིཉིས་གིང་ཞིིགི་གིང་གིིས་ཉེར་ལེན་བྱེེདེ་པོར་འདེོདེ་པོ་ལྟོར་བྱེས་ན་

ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་བཞི་ིཔོ་ོགིང་གི་ིཡིང་གིཟུགིས་སེམས་གིཉིས་གིཅིགི་གིིས་གིཅིགི་

ལ་ཉེར་ལེན་བྱེེདེ་པོ་ཞིིགི་མ་ིའདེོདེ་པོ་ན་ིརྒྱུ་འབྲིས་ཆ་ེཆུང་རྩོདེ་མྱོོང་བའ་ིབསྡུས་གྲྭ་བ་

ཡིན་ཆདེ་ཀྱ་ིཡིདིེ་ལ་གིསལ་ཐོངི་ངརེ་ཡིདོེ། 

 གིཉིས་པོ་ལྟོར་ན། དེངོས་པོོའ་ིགིནས་ཚོོདེ་དེང་མཐུན་པོའ་ིའགྲོེལ་བཤདེ་རྒྱགི་

སྟངས་དེང་། འདུ་ཤསེ་འཛེནི་སྟངས། དེངསོ་ཡིདོེ་གིནས་ཚུལ་དེང་མཐུན་པོའ་ིའཇིིགི་

རྟེནེ་ལྟོ་ཚུལ་ཞིིགི་ལ་དེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིསེ་གི་ོའགྲོ་ོབ་ཡིིན། དེ་ེལྟོར་ན་གིནའ་བོའ་ིརིགི་

གིཞུང་རྙེིང་པོ་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་བཞི་ིལས་མདེ་ོསེམས་བྱེ་ེསྨྲ་

གིསུམ་གྱི་ིགིཞུང་ལུགིས་དེགི་ནས་བཤདེ་པོ་ལ་དེངོས་པོོའ་ིགིནས་ཚོོདེ་དེང་མཐུན་

མ་ིམཐུན་ཅ་ིརགིིས་ཡིདོེ་ཅངི་། གྲུབ་མཐོའ་ིམཐོར་ཐུགི་དེབུ་མ་ཐོལ་འགྱུར་བ་ན་ིམཐོར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཐུགི་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བའམ། ལྷདེ་མེདེ་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིེས་འཇིོགི་ཆོགི་སྟེ། 

འདེ་ིཔོའ་ིགིཞུང་ནས་བཤདེ་པོའ་ིསངས་རྒྱས་པོའ་ིལྟོ་བ་རྟེེན་འབྱུང་གི་ིསྐོར་སོགིས་ཀྱ་ི

གིཏེིང་ཟབ་པོའ་ིརིགིས་པོ་དེགི་ན།ི གིཞི་ིདེངོས་པོོའ་ིགིནས་ལུགིས་གིཏེན་ལ་འབེབས་

པོ་ལ་གིནས་ལུགིས་དེང་མ་ིམཐུན་པོའ་ིཟུར་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡིང་མེདེ་པོར་ཤེས་བྱེ་ཡུལ་

གྱི་ིགིནས་ལུགིས་ཕྲ་རགིས་གིཉསི་ཀ་དེང་ཐོོདེ་ཐུགི་ནས་ཡིདོེ། དེ་ེབཞིནི་ལུགིས་དེམ་

པོ་འདེི་ཡིིས་རྣམ་གིཞིགི་གིང་བཞིགི་ཐོམས་ཅདེ་ལ་གིནོདེ་བྱེེདེ་དེང་སྐྱེོན་བརྗེོདེ་ཅི་

ཞིགིི་བྱེས་ཀྱང་བརྒལ་ལན་དེང་གུ་བཤངས་ཐུབ་པོའ་ིགིདེངེ་སྤེབོས་ལྡན་ཡིདོེ། འདེ་ིཡི་ི

སྐབས་སུ་གིནས་ལུགིས་ཞིེས་བརྗེོདེ་དུས་གིཞུང་ལུགིས་ཆེན་མ་ོདེགི་ནས་དེགིགི་བྱེ་

བཀགི་པོའ་ིགིནས་ལུགིས་མཐོར་ཐུགི་ལ་གིནས་ལུགིས་སུ་གིསུངས་པོ་ཁ་ོན་ལ་གི་ོ

རྒྱུ་མ་ཡིནི་པོར། མ་ེལྕེ་ེགྱིནེ་དུ་འབར་བ་དེང་། ཆུ་བ་ོཐུར་དུ་བཞུར་བ་ཡིན་ཆདེ་གིནས་

ལུགིས་དེང་མཐུན་པོ་དེང་། ཆོས་ཉིདེ་དེང་མཐུན་པོ་ཡིིན་ཟེར་བ་ལྟོ་བུ་ལ་གི་ོདེགིོས། 

མ་ཟདེ་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་ལནེ་པོ་ན་རང་སྐྱེ་ཐུབ་པོའ་ིསམེས་ཐོགོི་མཐོའ་མདེེ་པོར་འདེདོེ་

དེགིོས་པོའ་ིགིནས་ལུགིས་མེདེ་པོས་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་ལེན་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཡིོདེ་

ན། རང་སྐྱེ་ཐུབ་པོའ་ིསེམས་ཐོོགི་མཐོའ་མེདེ་པོ་ཁས་ལེན་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཡིོདེ་

དེགིོས་པོ་དེང་། དེེ་ལྟོར་ཁས་ལེན་པོ་ལ་ངོ་མཚོར་སྐྱེེ་བའི་གིནས་ཤིགི་ཅི་ལ་ཡིོདེ། 

དེངོས་པོོའ་ིགིནས་ལུགིས་དེང་མཐུན་པོའ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཡིིན་ན་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་

མ་ིལེན་པོ་དེགིོས་པོར་འདེོདེ་པོ་ན་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་ཏེིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མེདེ་དེོ།། མ་ཟདེ་ཉ་ེ

དུས་ཀྱི་དེབང་དུ་བྱེས་ནའང་ཚོན་རིགི་པོའི་གྲུབ་དེོན་དེང་རྣམ་གིཞིགི་མང་པོོ་ཞིིགི་

དེངསོ་པོའོ་ིགིནས་ལུགིས་དེང་ཐོོདེ་ཐུགི་ནས་ཡིདོེ་པོས་དེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིལུགིས་སུ་
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སྦྱོར་ཆོགི་པོ་ཡིནི།

གིསུམ་པོ་ལྟོར་ན། ནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱ་ིཡི་གྱིལ་དེངོས་པོ་ོབདེེན་

པོར་སྨྲ་བའ་ིལྟོ་གྲུབ་ཅན་སེམས་ཙམ་པོ་མན་ཆདེ་ཀྱ་ིནང་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ལ་དེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིེས་སྦྱོར་བཞིིན་འདུགི་ཀྱང་། དེ་ེན་ིདེངོས་སྨྲ་བ་ཞིེས་མིང་ཙམ་

གིཞི་ིམཐུན་དུ་ཡིོདེ་པོ་ཙམ་ལ་དེམིགིས་འདུགི་པོ་ལས་དེོན་གྱི་ིའབབ་ས་ན་ིཕོན་ཚུན་

ཆེས་རྒྱང་རིང་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་ངེས། དེེས་ན་ནུབ་ལུགིས་ཀྱ་ིདེངོས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་དེང་། 

དེངསོ་ཡིདོེ་གིནས་ཚུལ་དེང་མཐུན་པོར་སྨྲ་བའ་ིདེངསོ་གིཙ་ོསྨྲ་བ། ནང་པོའ་ིདེངསོ་པོ་ོ

བདེེན་པོར་སྨྲ་བའ་ིདེངོས་སྨྲ་བ་དེང་གིསུམ་ཡིདོེ་ཅིང་། འདེ་ིདེགི་ཕོན་ཚུན་མཉམ་བསྲི་ེ

བྱེས་ན་དུས་ནམ་ཡིང་གིནས་ལུགིས་རྟེོགིས་རྒྱུ་མེདེ་ཅིང་། ཉ་ེདུས་བོདེ་ཀྱ་ིམཁས་པོ་

དུང་དེཀར་དེང་། ཨ་ལགིས་དེོར་ཞིི། མཁན་པོོ་ཚུལ་ཁྲོིམས་བློོ་གྲོོས། སྐབས་ཀྱི་

གྲོོགིས་པོ་ོཚོ་སྨྱུགི་གིཙོས་པོའ་ིརིགིས་པོ་སྨྲ་བ་ཕོལ་མ་ོཆེར་རྣམ་གིཞིགི་འདེ་ིདེགི་ཕོན་

ཚུན་འཛེངིས་ནས་སྤུ་རསི་མ་ཕྱོདེེ་པོར་ཉབོ་བཤདེ་མང་པོ་ོབྱེདེེ་བཞིནི་ཡིདོེ་པོར་མཐོངོ་

ང་ོ།།

སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིརངི་ལུགིས་ཞིསེ་པོའང་ནུབ་ཀྱ་ིམངི་ཚོགིི་(Idealism) འདེ་ི

ཉདིེ་ལས་མཆེདེ་པོ་ཡིནི་ཞིངི་། (Idealism) སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིསེ་པོ་འདེ་ིལའང་གི་ོ

དེོན་མ་ིའདྲ་བ་འགིའ་ཞིིགི་ཡིོདེ་སྲིིདེ་ནའང་། གིཙ་ོབ་ོན་ིསེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་ཞིེས་པོའ་ི

ནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིན་ིགིཟུགིས་སེམས་གིཉིས་ལས་སེམས་སྔོན་དུ་གྲུབ་པོར་

འདེོདེ་པོའི་ལྟོ་གྲུབ་ཅིགི་གིམ། ཡིང་ན་ཕྱོི་ནང་གིི་སྣོདེ་བཅུདེ་མཐོའ་དེགི་འཇིིགི་རྟེེན་

བཀོདེ་པོ་པོོའ་ིབློ་ོཡི་ིགིཡི་ོབ་སྔོན་དུ་སོང་བའ་ིསྒོ་ོནས་བསྐྲུན་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཅིགི་ལ་གི་ོབ་ཡིིན། དེ་ེལྟོར་ན་ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་གིང་ཡིང་འདེིའ་ི

ཁོངས་སུ་གིཏེོགིས་པོའམ་འདེ་ིདེང་ཕྱོོགིས་མཐུན་ཙམ་ཡིང་མེདེ་ཅིང་། སེམས་ཙམ་

པོས་སྣདོེ་བཅུདེ་མཐོའ་དེགི་ཤསེ་པོའ་ིབདེགི་ཉདིེ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པོར་འདེདོེ་ཀྱང་། འཇིགིི་

རྟེནེ་བཀདོེ་པོ་པོ་ོཁས་མ་ིལནེ་ཞིངི་། སྣདོེ་བཅུདེ་མཐོའ་དེགི་ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིདེབང་གིསི་

བྱུང་བར་འདེོདེ་པོས་རྩ་བའ་ིཆ་ནས་ལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིགིཉིས་འགིལ་བ་ལྟོགི་སྤྲོོདེ་དུ་ཡིོདེ་པོ་

ཡིནི། དེ་ེབཞིནི་དུ་དེབུ་མ་ཐོལ་འགྱུར་པོས་འཁརོ་འདེས་སྣོདེ་བཅུདེ་ཀྱིས་བསྡུས་པོའ་ི

ཆོས་ཐོམས་ཅདེ་རྟེོགི་པོས་བཏེགིས་ཙམ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོའི་དེབང་གིིས་སེམས་

གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིཁོངས་སུ་གིཏེོགིས་པོར་འདེོདེ་པོ་འགིའ་ཞིིགི་ཡིོདེ་འདུགི་ཀྱང་། གིོང་དུ་

བཤདེ་པོ་བཞིིན་འཇིིགི་རྟེེན་བཀོདེ་པོ་པོ་ོཁས་ལེན་མ་ིལེན་གྱི་ིདེབང་གིིས་འདེ་ིགིཉིས་

ཀྱ་ིཁྱེདེ་པོར་རྦདེ་དེ་ེཤོར་བ་ཡིིན་ཞིིང་། དེེས་ན་སེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིདེང་། 

ནང་པོའི་གྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་རྣམས་དེང་ནམ་ཡིང་གིཞིི་མཐུན་མེདེ་པོ་ཤེས་པོར་བྱེོས་

ཤགིི 

རྒྱུ་གིཉིས་སྨྲ་བ་ཞིེས་པོ་ཡིང་མིང་ཚོིགི་(Dualism)འདེ་ིལས་བྱུང་བ་ཡིིན་ཞིིང་། 

རྒྱུ་གིཉིས་ཞིེས་པོའི་དེོན་གིཟུགིས་སེམས་གིཉིས་ལྷན་ཅིགི་ཏུ་གིནས་པོ་ལས་ནམ་

ཡིང་འབྲིལ་དུ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིརིང་ལུགིས་ཤིགི་ལ་འདེོདེ་པོ་ཡིིན་ཞིིང་། འདེ་ིན་ི

དེངོས་གིཙོ་སྨྲ་བ་དེང་སེམས་གིཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟོ་གྲུབ་འདྲེས་མ་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་བཤདེ། 

འདེིའང་བྱུང་རིམ་དེང་། ལྟོ་གྲུབ་གིང་གི་ིཆ་ནས་ཀྱང་རིགི་གིསར་པོ་དེང་། ནང་པོའ་ི

གྲུབ་མཐོའ་གིང་ཡིང་འདེའི་ིཁངོས་སུ་གིཏེགོིས་པོ་མ་ཡིནི་ཏེ།ེ རགིི་གིསར་པོས་ན་ིདེང་

པོ་ོགིས་འཐོོར་ཆེན་པོ་ོདེང་དེ་ེརྗེེས་སྲིོགི་ཆགིས་རྣམས་བྱུང་བར་འདེོདེ་པོས་གིཟུགིས་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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སམེས་གིཉསི་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པོ་ཡིནི་པོར་མ་ིབཤདེ་ཅངི་། སངས་རྒྱས་པོས་ཀྱང་

གིཟུགིས་མེདེ་ན་སེམས་ཡིོདེ་པོར་སྨྲ་ཡིང་གིཟུགིས་ཡིོདེ་པོར་མི་འདེོདེ་པོས་

གིཟུགིས་སམེས་གིཉསི་འབྲིལ་མདེེ་ཡིིན་པོར་མ་ིའདེོདེ་དེ།ོ །

དེེས་ན་ནུབ་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིལྟོ་གྲུབ་རྙེིང་པོ་འདེ་ིགིསུམ་གྱི་ིནང་དུ་འཇིིགི་རྟེེན་ལྟོ་ཚུལ་

ཡིངོས་རྫགོིས་འདུས་དེགིསོ་ཟརེ་ཞིངི་། ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོའ་ིརངི་ལུགིས་འདེ་ིཉིདེ་

ཀྱང་འདེི་གིསུམ་གིང་རུང་ཞིིགི་གིི་ཁོངས་སུ་ཅིས་ཀྱང་ཚུདེ་དེགིོས་ཟེར་བ་ཡིང་ཨུ་

ཚུགིས་ཀྱ་ིསྐདེ་ཆ་མ་གིཏེོགིས་དེོན་ང་ོམའ་ིཐོོགི་ནས་བསམ་ན་ཁ་ནང་ཁུ་ཚུར་ལྟོ་བུ་

ཡིནི་པོར་ར་འཕྲོདེ་པོ་ཡིནི་ན།ོ །

༼༢༤༽སེེམསེ་ཙམ་ཞེིསེ་པའིི་ཙམ་སྒྲི་དེའིི་རྩོ་བའིི་གོ་དོན་རང་ལ་

བསེམ་ན་ཡིང་བོད་འིདིར་འིགེྲོལ་བཤད་རྒྱག་སྟེངསེ་རྦད་དེ་མི་འིདྲ་བ་

གསུམ་ཡོིད། གཙང་ཆོསེ་འིཁོོར་སྒོང་པ་ཤེར་རིན་པསེ། སོྔོ་སེེར་སོེགསེ་ཕྱོི་

ཡུལ་གིྱི་སྣང་བ་ཐོམསེ་ཅིད་ནང་གི་སེེམསེ་ཉིིད་དངོསེ་ཡིིན་པར་འིདོད་ལ། 

དྭགསེ་རིྙེང་གི་མཁོསེ་པ་ཕེལ་མོ་ཆེསེ་འིདོད་ཚུལ་དེ་ཉིིད་འིཐོད་པར་རིྩོ། རྟ་

ནག་གི་མཁོསེ་པ་གོ་རམསེ་པསེ། སེེམསེ་ཉིིད་གཅིིག་པུ་མ་གཏོགསེ་སོྔོ་སེེར་

སོེགསེ་དོན་སྣང་མ་ལུསེ་པ་དཔྱད་ན་གཏན་མེད་དུ་འིདོད་ལ། སེ་ལུགསེ་

འིཛིོན་པ་ཕེལ་མོ་ཆེ་དེའིི་རེྗེསེ་སུ་འིབྲེང་བར་བེྱེད། རེྗེ་ཡིབ་སྲོསེ་ཀིྱསེ་གཙོསེ་

པའིི་དགེ་ཕོྱོགསེ་ཀུན་ཞིལ་གཅིིག་གྲོག་གིསེ། གཟུགསེ་སེེམསེ་གཉིིསེ་པོ་ངོ་བོ་

གཅིིག་ལ་རང་ལྡིོག་ཐོ་དད་པའིི་དོན་དུ་སྨྲ། དེ་ལྟར་གསུམ་ལསེ་ཁེྱད་ཅིག་

དགེ་ལྡིན་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་སོྐྱེང་དགོསེ་པསེ། གཟུགསེ་སེེམསེ་གཉིིསེ་ཀྱི་བར་

ན་གཙོ་ཕེལ་དང་ཨང་རིམ་ཅིི་ཞིིག་བརིྩོ་རྒྱུ་འིདུག་བསེམ་བོློ་ཐོོངསེ་ཤིག 

།སེེམསེ་ཙམ་ཞེིསེ་པའིི་ཚིོག་ཙམ་ལ་རེ་ནསེ་སྡེོད་དགོསེ་པ་ཁྱེད་ཅིག་མཁོསེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པའིི་གྲོལ་དུ་འིཚོང་ཀ་རྒྱག་པ་འིདི་ནི་མ་ལེགསེ་པ་ཞིིག་ག༽ོ 

ཞིེས་བཤདེ་པོ་ལས་ས་བཀའ་རྙེིང་གི་ིབཞིེདེ་ཚུལ་ལ་བཤདེ་པོ་ལྟོར་ཡིིན་མིན་ཁ་

ཚོོན་བཅདེ་ནས་བཤདེ་པོར་མ་ིསྤེོབས་པོས་ཆོས་བརྒྱུདེ་ས་ོསོའ་ིམཁས་དེབང་དེགི་

གིིས་མཉམ་འཇིོགི་མཛེདེ་རྒྱུ་ལས་གིཞིན་མེདེ་ཀྱང་། ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོས་སེམས་

ཙམ་ཞིེས་པོའི་ཙམ་སྒྲོ་དེེའི་གིོ་དེོན་ལ་གིཟུགིས་སེམས་གིཉིས་ངོ་བོ་གིཅིགི་ལ་རང་

ལྡགོི་ཐོ་དེདེ་པོའ་ིདེནོ་དུ་སྨྲ་ཟརེ་བ་ན།ི དེགི་ེལུགིས་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་ཆ་རྒྱུས་མདེེ་

པོའ་ིགིཏེམ་ཞིིགི་ལས། འཇིམ་མགིནོ་རྒྱལ་བ་གིཉསི་པོ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིགིསུང་རབ་གིང་

དུ་ཡིང་དེ་ེལྟོར་གིསུངས་མེདེ་པོ་ཙམ་མ་ཟདེ། རྗེེས་འཇུགི་གི་ིབུ་སློོབ་ནམ་མཁའ་ིསྐར་

ཚོོགིས་ལྟོར་བཀྲོ་བ་དེགི་གི་ིགིསུང་ནའང་ཡིོདེ་ར་ེསྐན། མདེ་ོལས། ཁམས་གིསུམ་པོ་ོ

འདེི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ།། ཞིེས་གིསུངས་པོ་ལ་སེམས་ཙམ་པོས་ཙམ་གྱིི་སྒྲོས་རྣམ་

གིཅོདེ་ལ་གིཟུགིས་སྒྲོ་སོགིས་རང་ཉིདེ་གྲུབ་པོ་ལ་ནང་ཤེས་པོ་ལ་མ་བལྟོོས་པོར་ཕྱོ་ི

རོལ་ཡུལ་གྱི་ིངོས་ནས་གྲུབ་པོར་གིཅོདེ་པོ་དེང་། ཡིོངས་གིཅོདེ་ལ་གིཟུགིས་སོགིས་

ཀྱ་ིཆོས་རྣམས་ནང་ཤེས་པོའ་ིབདེགི་ཉིདེ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པོའམ་ཤེས་པོའ་ིསྣང་ཆ་ཙམ་དུ་

གྲུབ་པོ་ན་ིཙམ་གྱི་ིསྒྲོས་གྲུབ་པོར་འདེོདེ། འདེ་ིན་ིར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོས་སེམས་ཙམ་

པོའ་ིལུགིས་ཀྱ་ིཙམ་གྱི་ིསྒྲོས་གིཅོདེ་ཚུལ་དེང་། གི་ོདེོན་དེཔྱིས་ཕྱོིན་པོའ་ིབཤདེ་ཚུལ་

ཡིིན་པོས་དེ་ེལྟོར་ཁས་བློངས་པོ་གིཞུང་ལུགིས་དེང་མ་ིའགིལ་ཞིིང་སེམས་ཙམ་པོའ་ི

ལྟོ་གྲུབ་དེང་ཐོདེ་ཀར་ཐོདོེ་ཐུགི་ནས་ཡིདོེ། ཆསོ་བརྒྱུདེ་གིཞིན་གྱི་ིམཁས་དེབང་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་གིོང་གི་ིམདེ་ོདེ་ེརྩ་བའ་ིབཤདེ་བྱེ་ཡིིན་པོར་བཞིེདེ་པོས་དེ་ེལས་ཧ་ེབགི་ཆ་ེ

བའ་ིའགྲོེལ་ཚུལ་གིཞིན་པོ་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོར་མ་ིམངོན་པོས་དེ་རེས་ཀྱང་། ཏེན་ཏེན་དེགི་ེ
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ལུགིས་པོ་ལ་གིཡིོགིས་པོའི་ཞྭ་མ་ོདེེ་དེང་ལྗོིདེ་ཚོདེ་མཉམ་པོ་རེ་ཆོས་བརྒྱུདེ་གིཞིན་

རྣམས་ལའང་བསྐནོ་ཡིདོེ་པོར་ངསེ། 

༼༢༥༽གྲུབ་མཐོའི་གཞིན་གསུམ་དང་དགེ་ལྡིན་པའིི་འིདོད་ལུགསེ་ཀྱི་

སེེམསེ་ཙམ་པ་དང་བཅིསེ་པ་ནི། བཤད་ཚོོད་ཙམ་གིྱི་དབང་དུ་བྱེསེ་ན་རྒྱུ་

གཉིིསེ་སྨྲ་བའིི་ལུགསེ་ཡིིན་ཏེ། བེམ་པོ་ཤེསེ་པའིི་ཉེིར་འིབྲེསེ་དང༌། ཤེསེ་པ་

བེམ་པོའིི་ཉེིར་འིབྲེསེ་གང་ཡིང་མི་འིདོད་པར་བེམ་ཤེསེ་གཉིིསེ་ཀ་ཐོོག་མེད་

ནསེ་ད་ལྟའིི་བར་དུ་གཤིབ་ནསེ་འོིང་བར་བཤད་པསེ་སེོ། །སོེང་ཚོོད་ལ་ནི་

སིྤྱིར་སེེམསེ་གཙོ་སྨྲ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འིཇིིག་རེྟན་གསེར་གཏོད་སྨྲ་བའིི་

ཕོྱོགསེ་སུ་སོེང་ཡོིད་དེ། བེམ་ཤེསེ་གཉིིསེ་ཀིྱ་བར་ལ་ཁོ་འིབྲེལ་ཐོབསེ་མེད་པའིི་

འིབེྲེལ་པ་ཞིིག་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོིད་ཀྱང༌། རྒྱུ་གཉིིསེ་སྨྲ་བསེ་ནི་དེའིི་སོྐར་ལ་འིགེྲོལ་

བཤད་ཅུང་ཟོད་ཀྱང་བྱེེད་མ་ཐུབ་པསེ། ད་གཟོོད་ལསེ་འིབྲེསེ་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་

ཁོ་གསེབ་བརྒྱབ་སེྟེ་དེ་གཉིིསེ་ཀྱི་འིབེྲེལ་བ་ལ་གསེལ་བཤད་བྱེསེ་ཡོིད། ལསེ་

འིབྲེསེ་ཀིྱ་རྩོ་བ་སེེམསེ་ལ་ཐུག་པའིི་དབང་གིསེ་སེེམསེ་གཙོ་པར་སོེང་ཞིིང༌། 

ལསེ་འིབྲེསེ་ཀིྱ་འིཐོད་པ་རོྟག་བཏགསེ་དང༌། ལྷ་སྒྲུང་ཙམ་ལསེ་རིགསེ་པའིི་

ལམ་ནསེ་བརྗེོད་མ་ཐུབ་པའིི་དབང་གིསེ་འིཇིིག་རྟེན་གསེར་གཏོད་སྨྲ་བར་

སོེང་བ་རེད། འིཇིིག་རེྟན་བཀོད་པ་པོ་ཚིོག་ཟིོན་ལ་ཁོསེ་མ་བློངསེ་ཀྱང༌། ལསེ་

འིབྲེསེ་ཀྱི་ཤུགསེ་ནསེ་འིཇིིག་རེྟན་བཀོད་པ་པོའིི་ལམ་དང་ལུགསེ་སོྲོལ་མང་

པོ་རང་ཤུགསེ་སུ་ཐོོན་འོིང་བ་ཡིིན་ཏེ། སྔོར་བཤད་ཟིོན་པ་ལྟར་སིྡེག་པ་

གསོེག་མཁོན་ཚོོ་ཤི་ཚོར་རེྗེསེ་སུ་ཞིིག་གིསེ་སེ་འོིག་ཏུ་ཁྲེིད་ནསེ་ཉེིསེ་ཆད་

གཅིོད་འོིང་བ་དང༌། དགེ་བ་སྒྲུབ་མཁོན་ཚོོ་ནམ་མཁོའིི་དབིྱེངསེ་སུ་འིབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀིྱ་འིཚོོ་བ་རོལ་ཆོག་པ་སོེགསེ་མིང་ལསེ་འིབྲེསེ་སུ་བཏགསེ་

ཀྱང་དོན་བེྱེད་པོའིི་བཀོད་སིྒྲིག་ལསེ་འིགོྲོ་སེ་མེད་པ་དེ་འིདྲ་མང་པོ་ཡིོད་པ་

རེད། དཔེར་ན་སོྣད་ཀྱ་ིའིཇིིག་རེྟན་འིཇིིག་པའིི་སྐབསེ་སུ། འིཇིིག་རྒྱུ་རང་སེྟེང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ནསེ་ཚོང་མི་དགོསེ་པར་འིཇིིག་པའིི་དུསེ་ལ་སློེབ་དུསེ་འིཇིིག་བེྱེད་ཀྱི་ཉིི་མ་

དྲུག་རང་གར་གཞིན་ཞིིག་ནསེ་ཐོོན་འོིང་བ་ལྟ་བུ་རེད།༽ 

ཅསེ་གྲུབ་མཐོའ་གིཞིན་གིསུམ་དེང་སམེས་ཙམ་པོ་བཤདེ་ཚོདོེ་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་

ན་རྒྱུ་གིཉསི་སྨྲ་བ་དེང་། སངོ་ཚོདོེ་ལ་སྤྱོརི་སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་དེང་ཁྱེདེ་པོར་འཇིིགི་རྟེནེ་

གིསར་གིཏེོདེ་སྨྲ་བ་ཡིིན་ཟེར་ནས་གྲུབ་མཐོའ་བཞི་ིཆར་བཤདེ་ཚོོདེ་ལ་རྒྱུ་གིཉིས་སྨྲ་

བ་ཡིིན་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུ་གིཉིས་སྨྲ་བ་དེངོས་སེམས་འདྲེས་པོའི་རིང་ལུགིས་སྨྲ་བ་ཞིིགི་

ཡིིན་པོ་འདེ་ིབློ་ོལ་མ་ངེས་པོས་ལན་པོར་ཟདེ་དེ།ོ ། སོང་ཚོོདེ་ལ་སེམས་གིཙ་ོབ་སོང་

ཟེར་བ་ཡིང་སེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་འཇིིགི་རྟེེན་བཀོདེ་པོ་པོ་ོདེང་ལྷ་སྒྲུང་ལ་གིཞི་ིབཅོལ་བའ་ི

སྟེང་ནས་ལྟོ་གྲུབ་གིཏེན་ལ་འབེབས་མཁན་ཞིིགི་ཡིིན་པོ་འདེ་ིམ་ངེས་པོའ་ིསྐྱེོན་ཞིིགི་

འདུགི་གི།ོ སོང་ཚོོདེ་ལ་ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིརྩ་བ་སེམས་ལ་ཐུགི་པོས་སེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་

དེང་། ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིའཐོདེ་པོ་རྟེོགི་བཏེགིས་དེང་ལྷ་སྒྲུང་ལ་གིཏུགིས་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་

གིསར་གིཏེོདེ་སྨྲ་བ་ཡིིན་ཞིེས་པོ་ཡིང་དེཔྱདེ་མ་ིབཟོདེ་པོའ་ིགིཏེམ་སྟ།ེ ལས་འབྲིས་ཀྱ་ི

རྩ་བ་སེམས་ལ་ཐུགི་ནའང་། སེམས་གིཙོ་སྨྲ་བ་འགྱུར་དེགིོས་པོའི་དེོན་མེདེ་དེེ། 

སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བའ་ིརྒྱབ་ལྗོངོས་ན་འཇིགིི་རྟེནེ་བཀདོེ་པོ་པོ་ོཁས་ལནེ་དེགིསོ་པོ་གིངོ་དུ་

བཤདེ་པོ་དེེའ་ིཕྱོིར། མཁས་དེབང་ཡིིགི་ཏྲོ་ིཔོོས། སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཆོས་ཐོམས་ཅདེ་

ཡིིདེ་ལས་བྱུང་བར་བཤདེ་པོ་དེང་། དེེང་སྐབས་སེམས་གིཙ་ོཞིེས་པོ་གིཉིས་གིཏེན་

ནས་མ་ིའདྲ། ཞིེས་བཤདེ་པོ་ཡིང་དེེང་གི་ིསེམས་གིཙ་ོབའ་ིའདེོདེ་པོ་རྣལ་མ་གི་ོབའ་ི

གིཏེམ་དུ་སྣང་ང་ོ།། 

གིལ་ཏེེ་ལས་འབྲིས་རང་གིི་རྒྱུར་གྱུར་པོའི་སེམས་སམ་ཤེས་པོ་ལ་རགི་ལས་
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པོས་སེམས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་བརྗེོདེ་པོ་དེང་། ལས་འབྲིས་རང་ཉིདེ་འཇིོགི་བྱེེདེ་ཤེས་པོ་ལ་

རགི་ལས་པོས་སེམས་གིཙོ་སྨྲ་བ་བརྗེོདེ་པོ་གིང་ཡིིན་ཡིང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་འདེོདེ་པོའི་

སམེས་གིཙ་ོསྨྲ་བ་དེགི་གི་ིའདེདོེ་པོ་དེང་མ་ིམཐུན་ཞིངི་། དེ་ེལས་གིཞིན་ལས་འབྲིས་ཀྱ་ི

རྩ་བ་སེམས་ལ་ཐུགི་ཚུལ་ཞིིགི་སེམས་ཙམ་པོའ་ིལུགིས་ལ་འཇིོགི་དེཀའ་བས་སོ།། 

སེམས་ཙམ་པོས་ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་རྟེོགི་བཏེགིས་ལ་གིཏུགིས་ཟེར་བ་ཡིང་

བརྟེགི་དེགིོས་ཏེེ། སེམས་ཙམ་པོས་ལས་དེང་འབྲིས་བུ་འདེ་ིདེགི་མཚོན་ཉིདེ་གིསུམ་

གྱི་ིནང་ནས་རང་གི་ིརྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེེས་པོའ་ིགིཞིན་དེབང་དུ་འདེོདེ་པོ་ལས་རྟེོགི་པོས་

བཏེགིས་ཙམ་གྱི་ིཀུན་བརྟེགིས་སུ་མ་ིའདེོདེ་པོས། ལུགིས་འདེིས་ལས་འབྲིས་རྟེོགི་

པོས་བཏེགིས་ཙམ་དུ་འདེོདེ་ཅེས་པོ་ན་ིསེམས་ཙམ་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་གིསུམ་གྱི་ིའཇིོགི་

ཚུལ་ལ་བློ་ོཡི་ིའཇུགི་པོ་ཤནི་ཏུ་ཆུང་བའ་ིསྐྱེནོ་དུ་སྣང་ང་ོ།། 

ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་ཁས་བློངས་པོ་ལས་འཇིིགི་རྟེེན་བཀོདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་

པོའི་ལམ་དེང་ལུགིས་སྲིོལ་མང་པོོ་ཞིིགི་ཐོོན་འདུགི་ཅེས་ཟེར་བའང་རིགིས་པོས་

བརྟེགིས་ན་ཁུངས་མ་ིའཁྱེལོ་བའ་ིགིཏེམ་དུ་སྣང་སྟ།ེ འཇིིགི་རྟེནེ་བཀོདེ་པོ་པོ་ོའདེདོེ་པོའ་ི

ལུགིས་ཀྱིས་རྟེགི་པོ་རང་བྱུང་གི་ིསྐྱེེས་བུ་གིཅིགི་གི་ིབྱེདེེ་ནུས་ཀྱིས་འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིསྣདོེ་

བཅུདེ་དེར་རྒུདེ་ཆ་ཚོང་བསྐྲུན་པོར་འདེོདེ་པོ་ཡིིན། ལས་འབྲིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་

ལས་སྣ་ཚོོགིས་ལ་བརྟེེན་ནས་འབྲིས་བུ་སྣ་ཚོོགིས་འབྱུང་བ་ལས་ལས་གིཅིགི་གིིས་

འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་གིནས་ལུས་ལོངས་སྤྱོོདེ་ཐོམས་ཅདེ་གྲུབ་པོར་ཁས་མི་ལེན་པོ་དེང་། 

འཇིིགི་རྟེེན་བཀོདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་པོ་དེགི་གིིས་ཕྱོ་ིཡི་ིབཀོདེ་པོ་པོ་ོགིཞིན་ཞིིགི་གིིས་བྱེེདེ་

ལས་དེང་། བློོའ་ིགིཡིོ་འགུལ་གྱིི་དེབང་གིིས་གིང་ཟགི་གིཞིན་གྱིི་བདེེ་སྡུགི་སོགིས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བཟོས་པོར་འདེོདེ་ལ། ལས་འབྲིས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ན་ིགིང་ཟགི་རང་ཉིདེ་ཀྱིས་བྱེ་

ལས་བཟང་ངན་གྱི་ིདེབང་གིིས་དེེའ་ིའབྲིས་བུར་གིང་ཟགི་རང་ལ་སྐྱེིདེ་སྡུགི་གི་ིཚོོར་

འདུ་འབྱུང་བར་འདེོདེ། འཇིིགི་རྟེེན་བཀོདེ་པོ་པོ་ོའདེོདེ་པོ་དེགི་གིིས་གིང་ཟགི་གིཞིན་

དེཀོན་མཆོགི་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིདུས་མེདེ་པོར་འདེོདེ་པོ་དེང་། ལས་འབྲིས་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་དེཀའ་ཚོེགིས་ལ་གིདེོང་ལེན་ཐུབ་ན་རང་ཉིདེ་དེཀོན་མཆོགི་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིོདེ་

པོར་འདེོདེ་པོ་སོགིས་མི་མཐུན་པོའི་ཆ་བགྲོང་གིིས་མི་ལང་བར་ཡིོདེ་པོ་ལས་དེེ་

གིཉིས་ཆ་མཚུངས་ཀྱ་ིགིནས་མེདེ་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་བྱེེདེ་པོ་ོཁས་མ་བློངས་ཀྱང་དེ་ེཡི་ི

གྲོལ་དུ་ཚུདེ་འགྲོ་ོབའ་ིགིནདེ་གིཅིགི་གིང་ནས་རྙེེདེ། མ་ཟདེ་སྡེིགི་པོ་གིསོགི་མཁན་ཚོ་ོ

ཤ་ིཚོར་རྗེེས་སུ་ཞིིགི་གིིས་ས་འོགི་ཏུ་ཁྲོིདེ་ནས་ཉེས་ཆདེ་གིཅོདེ་འོང་བ་དེང༌། དེགི་ེབ་

སྒྲུབ་མཁན་ཚོ་ོནམ་མཁའ་ིདེབྱེིངས་སུ་འབདེ་མེདེ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱ་ིའཚོ་ོབ་རོལ་ཆོགི་པོར་

འདེོདེ་ཅེས་པོ་ཡིང་། དེམྱོལ་གློིང་སོགིས་གློིང་སྒྲུང་མང་དུ་བཀློགིས་པོའ་ིབགི་ཆགིས་

ཤིགི་ལས། དེམྱོལ་བར་སྐྱེ་ེབའ་ིལས་ངན་བསགིས་པོ་རྣམས་ཀྱང་། སུ་ཞིིགི་གིིས་སྐ་ེ

ལ་ཐོགི་པོ་བསྐོན་ནས་ས་འོགི་ཏུ་ཁྲོིདེ་ནས་ཁྲོིམས་ཆདེ་གིཅོདེ་འོང་བ་མ་ཡིིན་ཞིིང་། དེ་ེ

འདྲ་དེེ་དེགི་ཐོམས་ཅདེ་ནི།། སྡེིགི་སེམས་ཡིིན་པོར་ཐུབ་པོས་གིསུངས།། ཞིེས་

གིསུངས་པོ་ལྟོར་ལས་ངན་པོའ་ིརྣམ་སྨོིན་གྱི་ིདེབང་གིིས་སྣང་བ་ཙམ་ཡིིན་པོར་མདེ་ོ

རྒྱུདེ་ཚོདེ་ལྡན་དུ་མ་ནས་འབྱུང་ང་ོ།། ལས་བཟང་བསགིས་པོ་དེགི་ལྷ་ཡུལ་དུ་འབདེ་

མེདེ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱ་ིའཚོ་ོབ་རོལ་ཆོགི་པོར་འདེོདེ་ཅེས་པོ་ཡིང་གིོང་དུ་མངོན་པོའ་ིསྐབས་

སུ་རོབ་ཙམ་བཤདེ་པོ་དེེ་ཉིདེ་འདེི་དེང་འདེི་ལྟོ་བུའི་འབྲིེལ་ཡིོདེ་ཀུན་ལ་མཐུདེ་ཤེས་

པོར་བྱེེདེ་དེགིོས། སྣོདེ་ཀྱ་ིའཇིིགི་རྟེེན་འཇིིགི་བྱེེདེ་ལ་གློ་ོབུར་དུ་ཉ་ིམ་བདུན་ཤར་ཡིོང་
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བར་བཤདེ་པོ་ལ་འཇིགིི་རྟེནེ་བྱེདེེ་པོ་པོ་ོའདེདོེ་པོ་དེང་། འབྲིལེ་བ་ཡིདོེ་པོ་ལྟོ་བུར་བཤདེ་

འདུགི་པོ་ཡིང་ཕྱོོགིས་གིཅིགི་ནས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིསུང་རབ་ལ་སྐྱེོན་འདེོགིས་ཀྱ་ི

བློ་ོཤུགིས་ཆ་ེདྲགིས་པོ་དེང་། ཕྱོོགིས་གིཅིགི་ནས་སངས་རྒྱས་པོའ་ིགིསུང་ཁས་ལེན་

སྐབས་ཐོམས་ཅདེ་སྒྲོ་ཇིི་བཞིིན་པོར་བཟུང་བའི་བློ་ོཡིི་འཛེིན་སྟངས་དེེས་བཀགི་རྒྱ་

ལས་མ་གྲོོལ་བས་བྱེས་པོ་ཡིིན་པོ་ལས་འདེ་ིལ་འགྲོེལ་བཤདེ་དེང་རྟེོགི་ཞིིབ་བྱེ་བའ་ི

གིཞིི་མེདེ་པོ་གི་ལ་ཡིིན། ཅི་སྟེ་ཉི་མ་བདུན་ཤར་བར་བཤདེ་པོ་འདེི་བློོ་ངོར་མི་ཤོང་

ནའང་། དེངེ་གི་ིཉ་ིམ་བདུན་གྱི་ིཚོ་ཚོདེ་ཅན་གྱི་ིདུས་ཤགིི་ཡིངོ་ཆགོི་སྟ།ེ དེངེ་གི་ིདུས་སུ་

གིོ་ལའི་སྲུང་རླུང་རལ་བ་དེང་ཁོར་ཡུགི་ཉམས་ཆགི་གིི་དེབང་གིིས་གིོ་ལའི་ཚོ་དྲོདེ་

རྒྱས་པོ་དེང་། བསྐལ་པོའ་ིའཁྱེགིས་རམོ་བཞུར་ཚོདེ་སོགིས་ཀྱསི་འཛེམ་གློངི་ཧྲིལི་པོ་ོ

འདེར་སིགི་རྒྱགི་བཞིིན་པོ་འདེིས་ཀྱང་རྟེོགིས་ནུས་ལ། འདེ་ིལྟོར་མ་ིལ་ོསྟོང་ཚོ་ོདེང་ཁྲོ་ི

ཚོོ་ཁ་ཤས་མུ་འཐུདེ་ཚོེ་གིོ་ལ་འདེིར་སྲིོགི་ཆགིས་འཚོོ་བའི་སྐལ་བ་མེདེ་པོ་ལྟོ་བུ་

འགྱུར་ཉེན་ཡིོདེ་པོར་ཁོར་ཡུགི་ཉམས་ཞིིབ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོོདེ་དེཔོགི་བྱེེདེ་བཞིིན་

ཡིོདེ། འདེ་ིནས་གིསེར་རྟེའ་ིམཁན་པོ་ོཚུལ་ཁྲོིམས་བློ་ོགྲོོས་ཀྱིས་དེངོས་ཁམས་ཚོན་

རིགི་དེང་། མདེོ་སེམས་བྱེེ་སྨྲའི་འདེོདེ་པོ་བཅས་ལ་དེཔྱདེ་བསྡུར་བྱེས་པོ་ཞིིགི་ལ་

དེམིགིས་ཕུགི་སྟ།ེ དེགིགི་འདུགི་པོས་དེགིགི་ལན་ཁོང་གི་ིལས་སྐལ་དུ་སོང་འདེ་ིམན་

ཆདེ་ཁངོ་ལ་ཆདེེ་དུ་བྲིསི་པོ་རྣམས་ཅམ་གྱིསི་བཞིགི །

༼༢༦༽ཆོསེ་གཞུང་གི་སེེམསེ་དང་སེེམསེ་བྱུང་གི་རྣམ་གཞིག་དག་ལ་

ནི། ལྷ་སྒྲུང་དང་རོྟག་བཟོོ་ཆེར་མ་འིདེྲསེ་ཤིང་ཚོོད་དཔག་དང་རིགསེ་སྐམ་

ཙམ་ཡིང་མིན་པར་དུསེ་རབསེ་རིམ་བྱེོན་གིྱི་རྣལ་འིབྱེོར་པ་ཚོོསེ། ཁོ་ནང་དུ་

ཕོྱོགསེ་ནསེ་ཚོོད་ལྟ་གནང་བའིི་ཉིམསེ་མོྱོང་དངོསེ་མ་ཤསེ་ཆེ་བསེ། ཕྱོིསེ་ཀིྱ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སེེམསེ་ཁོམསེ་རིག་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་དག་ལ་ཡིང་ངོ་གནོངསེ་མི་དགོསེ་པ་

ཞིིག་ཡོིད། འོིན་ཀྱང་དེ་ལ་མངོན་གསེལ་དོད་པའིི་ཞིན་ཆ་གཅིིག་རང་མཐོོང་

རྒྱུ་ཡོིད་པ་ནི། རྣམ་གཞིག་མང་པོ་ཞིིག་ངོ་བོའིི་ཆ་ནསེ་མིན་པར་དགེ་སྡེིག་གི་

ཆ་ནསེ་བྱེསེ་འིདུག་པ་འིདི་རེད། འིཛིོན་སྟེངསེ་དང་རིགསེ་རྒྱུན་གཅིིག་ཉིིད་

ལ། ཤེསེ་རབ་དང་འིཆལ་བའིི་ཤེསེ་རབ། བརོྩོན་འིགྲུསེ་དང་ལེ་ལོ། དད་པ་

དང་ལོག་ལྟ། བྱེམསེ་བརེྩོ་དང་ཞེིན་ཆགསེ། ངེསེ་འིབྱུང་དང་ཞེི་སྡེང་སེོགསེ་

ཀྱི་དབེྱེ་བ་ཕེྱོསེ་ཡོིད་པ་ལྟ་བུ་རེད། རྣམ་གཞིག་དེ་དག་དགེ་སྒྲུབ་སིྡེག་སྤེང་གི་

ཉིམསེ་ལེན་གནང་མཁོན་ཚོོ་ལ་རིན་ཐོང་ཆེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགསེ། སེེམསེ་

ཁོམསེ་ཆོསེ་ཉིིད་ལ་ཞིིབ་འིཇུག་བེྱེད་མཁོན་རྣམསེ་ལ་ནི་དེ་ཙམ་ཕེན་མི་

ཐོོགསེ།༽ 

ཞིེས་སེམས་དེང་སེམས་བྱུང་གི་ིརྣམ་གིཞིགི་ནང་དུ་དེགི་ེསྡེིགི་གི་ིསྐོར་བསྲིེས་པོ་

འདེ་ིཞིན་ཆ་ཞིགིི་དེང་། སམེས་ཁམས་རིགི་པོ་བ་དེགི་ལ་ཕོན་ཐོོགིས་དེ་ེཙམ་མེདེ་པོར་

བཤདེ་པོ་འདེ།ི གིཅགིི་ནས་ཁངོ་དེགི་ེསྡེགིི་དེང་ཆསོ་ཁྲོམིས་ལ་དེ་ེཙམ་མསོ་པོ་མེདེ་པོ་

དེང་། གིཉིས་ནས་ཚོན་རིགི་པོའ་ིའདེོདེ་ཕྱོོགིས་དེང་དེཔྱོདེ་ཕྱོོགིས་ལ་གི་ོརྟེོགིས་ཅུང་

ཞིན་པོའ་ིངོས་གིཅིགི་གིསལ་སྟོན་བྱེས་པོ་ཙམ་ཡིིན་པོ་ལས། དེེང་གི་ིསེམས་ཁམས་

རིགི་པོ་བ་མང་མང་ཞིིགི་གིིས་ནི། སེམས་སམ་ཤེས་པོ་ལ་ཉམས་ཞིིབ་བྱེེདེ་དུས་

གིཟུགིས་འདེས་ཀྱ་ིརང་བཞིནི་ཅན་གྱི་ིཤསེ་པོ་ཞིགིི་གིཏེན་ནས་ངསོ་ལནེ་བྱེདེེ་ཀྱ་ིམདེེ། 

ཁོང་ཅགི་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གིང་གིིས་ཤེས་པོ་ཁས་ལེན་མ་ིཐུབ་པོ་ཡིིན་ཞིེས་འདྲ་ིསྐབས། 

དེ་ལྟོ་ཚོན་རགིི་པོས་ཤུགིས་ཚོདེ་ཆ་ེབའ་ིའཕྲུལ་ཆས་བདེེ་སྤྱོདེ་ནས་བལྟོ་སྐབས། ཀློདེ་

པོའ་ིདེབང་རྩའ་ིསྦུབས་ཕྲན་ཕྲ་མ་ོདུང་ཕྱུར་བརྒྱ་ཕྲགི་ཙམ་མཐོངོ་གི་ིཡིདོེ་ཅངི་། སྦུགིས་

ཕྲན་དེེ་རྣམས་གིང་དུ་མཛུབ་མོ་བཙུགིས་ནའང་ཤེས་པོ་ཡིིན་པོ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པོ་
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ཞིིགི་མི་འདུགི་ཅེས་ཟེར་གྱིི་ཡིོདེ། འདེི་དེགི་ཡིིདེ་མི་ཆེས་པོའི་གིཏེམ་ཏུ་བསམ་མི་

དེགིོས་ཏེེ། རང་ཅགི་གི་ིམིགི་གིིས་མ་ིབཟོདེ་པོའ་ིརྡུལ་ཕྲ་མ་ོར་ེཕྲ་མཐོོང་ཆ་ེཤེལ་གྱིིས་

ཁང་པོའ་ིབངོས་གིཟུགིས་ཙམ་ཆ་ེརུ་བཏེང་ནས་བརྟེགི་དེཔྱདེ་བྱེདེེ་ཐུབ་ཀྱ་ིཡིདོེ། སྤྱོརི་

ཚོན་རིགི་པོས་ཡུལ་གིང་ལ་བརྟེགི་དེཔྱདེ་བྱེས་ན་ཡིང་། མིགི་གིིས་མཐོོང་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོ་

དེང་ལགི་པོས་རེགི་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོ་ཞིིགི་ལས་རྙེོགི་འཛེིངས་ཆ་ེབའ་ིདེངོས་པོ་ོལ་རྟེོགི་ཞིིབ་

བྱེདེེ་པོ་ལ་དེ་ེཙམ་དེགིའ་མསོ་མེདེ་ཅསེ་བཤདེ་ཀྱ་ིཡིོདེ། ཡིང་འགིའ་ཞིགིི་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ལུགིས་ལ་དེོ་སྣང་དེང་འབྲིེལ་ནས་ཚོན་རིགི་པོས་ཤེས་པོ་ཁས་མ་བློངས་ན། 

དེབང་རྩ་དེང་རྫས་ཀྱ་ིའདུ་འབྲིེལ་འབའ་ཞིིགི་གིིས་འགྲོེལ་བཤདེ་ཆ་ཚོང་བ་རྒྱགི་མ་ི

ཐུབ་པོས་ཤེས་པོ་ཁས་ལེན་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཡིོདེ་ཅེས་བརྗེོདེ་ཀྱ་ིཡིོདེ། འོན་ཀྱང་དེབང་ཤེས་

ལས་ཡིིདེ་ཀྱ་ིཤེས་པོ་ཟེར་བ་ཞིིགི་ཁ་ོཚོོའ་ིབློ་ོཡུལ་དུ་ཤོང་གི་ིམེདེ། ཕྱོ་ིལུགིས་སེམས་

ཁམས་རིགི་པོ་བ་དེགི་གིིས་ལ་ོང་ོབཅུ་ཙམ་གྱི་ིསྔོན་དུ་གྲུབ་དེོན་གིསར་པོ་ཞིིགི་རྙེེདེ་

ཡིོདེ་པོ་ན།ི ཞི་ེསྡེང་དེང་། ཕྲགི་དེོགི ང་རྒྱལ་སོགིས་མ་རབས་ཀྱ་ིབློ་ོདེང་། བྱེམས་པོ་

དེང་། སྙེིང་རྗེེ། ཕོན་སེམས་སོགིས་ཡི་རབས་ཀྱ་ིབློ་ོམངོན་དུ་གྱུར་སྐབས་གིཉིས་ལ་

གིང་ཟགི་དེ་ེཡིིས་ཀློདེ་རྩའ་ིའགྱུར་ལྡོགི་ལ་བར་ཁྱེདེ་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ཀློདེ་པོའ་ིགིཡིས་

ཕྱོོགིས་དེང་། གིཡིོན་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིགིཡི་ོའགུལ་ཡིང་ངེས་བརྟེན་ཡིོདེ་པོར་མཐོོང་ཡིོདེ། 

བྱེམས་སེམས་སོགིས་ཇིི་ཙམ་ཤུགིས་ཆེ་བ་མངོན་དུ་གྱུར་པོ་དེེ་ཙམ་གྱིིས་གིཡིོན་

ཕྱོོགིས་ཀྱི་ཀློདེ་རྩ་རྒྱས་པོ་དེང་ཀློདེ་པོ་འཕོེལ་རྒྱས་ཡིོང་གིི་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ཞིེ་སྡེང་

སགོིས་ཇི་ིཙམ་ཤུགིས་ཆ་ེབ་མངནོ་དུ་གྱུར་པོ་དེ་ེཙམ་གྱིསི་གིཡིས་ཀྱ་ིཀློདེ་རྩ་རྒྱས་པོ་

དེང་། ཀློདེ་པོ་འཕོལེ་རྒྱས་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོེ་པོ་སགོིས་ལ་བརྟེནེ། འགྲོལེ་བཤདེ་མ་ལགི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཚོང་བ་ཞིིགི་རྒྱགི་ཐུབ་པོ་ལ་ནང་པོའི་གིཞུང་ནས་གིསུངས་པོའི་ཆགིས་སྡེང་དེང་། 

བྱེམས་བརྩ་ེསོགིས་སེམས་ཁམས་ཚོན་རིགི་གི་ིཞིིབ་འཇུགི་སྐབས་མེདེ་དུ་མ་ིརུང་

བའ་ིགིཞི་ིགིལ་ཆནེ་ཞིགིི་ཏུ་ངསོ་འཛེནི་བྱེདེེ་བཞིནི་ཡིོདེ་པོས། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་

ནས་གིསུངས་པོའ་ིདེགི་ེམ་ིདེགི་ེདེང་འབྲིེལ་བའ་ིསེམས་སེམས་བྱུང་དེ་ེདེགི་སེམས་

ཁམས་དེཔྱདེ་ཞིིབ་ལ་དེགིོས་མཁོ་མེདེ་པོར་བཤདེ་པོ་ནི་དེོན་ལ་གིནས་པོར་མི་

སེམས་སོ།། སེམས་དེང་སེམས་བྱུང་གིི་རྣམ་གིཞིགི་གིི་ནང་དུ་འཛེིན་སྟངས་དེང་

རིགིས་རྒྱུན་གིཅིགི་ཉིདེ་ལ། ཤེས་རབ་དེང་འཆལ་བའ་ིཤེས་རབ། བརྩོན་འགྲུས་དེང་

ལ་ེལ།ོ དེདེ་པོ་དེང་ལོགི་ལྟོ་ལ་སོགིས་པོ་དུ་མར་ཕྱོསེ་ཡིོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་ཡིང་། འཐོདེ་

དེཀའ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱ་ིའཛེིན་སྟངས་འཆལ་བའ་ིཤེས་རབ་ཀྱ་ིའཛེིན་སྟངས་མ་ཡིིན་

པོའ་ིཕྱོིར་ཏེེ། ཤེས་རབ་འཆལ་བའ་ིཤེས་རབ་མ་ཡིིན་པོའ་ིཕྱོིར། དེ་ེབཞིིན་དུ་བརྩོན་

འགྲུས་དེང་ལ་ེལོ། དེདེ་པོ་དེང་ལོགི་ལྟོ་སོགིས་འཛེིན་སྟངས་དེང་རིགིས་རྒྱུན་གིཅིགི་

ཚུལ་ཞིགིི་མེདེ་དེ།ེ བརྩནོ་འགྲུས་ཀྱ་ིང་ོབ་ོདེགི་ེབ་ལ་ཡིིདེ་མངནོ་པོར་སྤྲོ་ོབའ་ིབྱེེདེ་ལས་

ཅན་དེང་། ལ་ེལོའ་ིང་ོབ་ོའཕྲལ་བདེེའ་ིམཚོན་མ་དེམ་དུ་བཟུང་ནས་དེགི་ེབའ་ིབྱེ་བ་མ་ི

འདེོདེ་པོའམ་དེགི་ེབའ་ིབྱེ་བ་ལ་ཡིིདེ་ཞུམ་པོའ་ིབྱེེདེ་ལས་ཅན། དེདེ་པོ་ན་ིཡུལ་ཁྱེདེ་

པོར་ཅན་ལ་དེམིགིས་ནས་སེམས་དེང་བའ་ིབྱེེདེ་ལས་ཅན་དེང་། ལོགི་ལྟོ་ན་ིཡུལ་ལ་

ཕྱོནི་ཅ་ིལགོི་ཏུ་ཞུགིས་པོའ་ིབྱེདེེ་ལས་ཅན་ལ་སགོིས་པོ་གིསུང་རབ་ལས་གིསལ་བས་

ས་ོསོའ་ིང་ོབ་ོལ་གིཞིིགིས་ནས་དེཔྱདེ་ན། དེེའ་ིའཛེིན་སྟངས་ཡིིན་ན་དེ་ེཡིིན་དེགིོས་

པོས་ལེ་ལོའ་ིའཛེིན་སྟངས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་འཛེིན་སྟངས་སོགིས་ཡིིན་ན། བརྩོན་

འགྲུས་ལ་ེལ་ོརུ་ཐོལ་བ་དེང་། དེདེ་པོ་ལོགི་ལྟོ་རུ་ཐོལ་བ་སོགིས་མ་ིའདེོདེ་བཞིིན་དུ་
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ཁས་ལེན་དེགིོས་པོར་འགྱུར་ར།ོ། གིཞིན་ཡིང་མངོན་པོ་ཀུན་བཏུས་ནས་བཤདེ་པོའ་ི

སེམས་བྱུང་ང་གིཅིགི གིཞི་ིཕྲན་ཚོེགིས་ནས་ཉེར་བཞི།ི མཛེོདེ་ནས་ཞི་ེདྲུགི་ཏུ་འདེོདེ་

པོ་སོགིས་ཞིིབ་ཅིང་ཕྲ་ལ་གིནའ་དེེང་གིཉིས་ཀ་དེང་། ཆོས་དེང་འཇིིགི་རྟེེན་གིཉིས་ཀ་

ལ་མཁ་ོགིནདེ་དེང་དེགིོས་དེོན་ཆ་ེབ་འགིའ་ཞིིགི་ཡིོདེ་ཀྱང་སྐབས་སུ་ཆེར་མ་བབས་

པོས་དེ་ེཙམ་གྱིསི་འཐུས་པོར་བྱེས། 

༼༢༧༽དབུ་མ་ཕིྱོ་རབསེ་པ་སེྟེ་རི་བོ་དགེ་ལྡིན་པའིི་བསྟེན་འིཛིོན་རྣམ་

པསེ། བོད་སྔོ་རབསེ་པའིི་རྣམ་གཞིག་ཡོིད་ཚོད་ཕྱོརི་མི་ལྡིགོ་པར་ཚོར་བཅིད་

རེྗེསེ་རང་ལུགསེ་འིདི་ལྟར་བཞིག་ཡོིད་དེ། སིྤྱིར་ངའིོ་སྙམ་པའིི་བོློ་ཙམ་ནི་

སེངསེ་རྒྱསེ་འིཕེགསེ་པ་ལ་ཡིང་ཡིདོ་པསེ་ད་ེན་ིངར་འིཛོནི་དང་སྤེང་བྱེ་མནི། 

འོིན་ཀྱང་ངའོི་སྙམ་པའིི་བསེམ་བོློ་ཤུགསེ་དྲག་པོ་དེ་འིདྲ་སེྐྱེསེ་པ་ཡིིན་ན་ད་

གཟོོད་ངར་འིཛིོན་དང་སྤེང་བྱེར་འིགྱུར་འིགོྲོ་བ་ཡིིན། དཔེར་ན་རྐུན་པོ་ཞིིག་

ལ་ཁྱོད་རྐུན་མ་རེད། ཅེིསེ་བརོྗེད་ན་ང་རྐུན་མ་ཡིིན་སྙམ་པའིི་བསེམ་བོློ་ཞིིག་

སེྐྱེ་ངེསེ་ཤིང༌། དེའིི་སྐབསེ་ཀྱི་ངའོི་སྙམ་པའིི་བོློ་དེ་ཚོད་མ་དང་ཡུལ་དེ་ཚོད་

གྲུབ་ཡིིན། རྐུན་མ་མིན་པའིི་མི་ཞིིག་ལ་ཁྱོད་རྐུན་མ་རེད། ཅེིསེ་བརོྗེད་ན་ང་

རྐུན་མ་མིན་སྙམ་པའིི་བསེམ་བོློ་ཞིིག་སེྐྱེ་ངེསེ་ཤིང༌། དེའིི་སྐབསེ་ཀྱི་ངའོི་སྙམ་

པའིི་བོློ་དེ་འིཁྲུལ་པ་དང་ཡུལ་དེ་གཏན་མེད་ཡིིན། འོི་ན་དེ་འིདྲའིི་ངའོི་སྙམ་

པའིི་བོློ་སྔོ་ཕྱོི་གཉིིསེ་པོར་འིཛིོན་སྟེངསེ་མི་འིདྲ་བ་ཅིི་ཞིིག་ཡིོད་ཅེི་ན། ངའོི་

སྙམ་པའིི་བོློ་སྔོ་མ་དེ་དང་མི་འིདྲ་བར་ཕིྱོ་མ་དེ་དམ་ཧིྲིག་ཧིྲིག་ཅིིག་དང༌། 

དེའིི་ཡུལ་གིྱི་ང་དེའིང་འིཁྲེང་ཐོེང་ཐེོང་ཞིིག་ཡོིད། དེ་འིདྲའིི་ཁྱད་པར་དེ་མི་

ཕེལ་པ་ཚོོསེ་ངོསེ་ཟིོན་དཀའི་ཡིང་ཁོ་ནང་ལ་བསོྐར་ན་ཉིམསེ་མོྱོང་གི་ཐོོག་

ནསེ་གོ་རྒྱུ་ཞིིག་ཡིོད། མདོར་ན་ངར་འིཛིོན་ལྷན་སེྐྱེསེ་ཀིྱ་དམིགསེ་ཡུལ་གིྱི་ང་

ཙམ་ནི་འིཆིང་འིགོྲོལ་གིྱི་གཞིི་ཡིིན་པསེ་མཐོའི་གཅིིག་ཏུ་འིཇོིག་དགོསེ་ཤིང༌། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འིཛིོན་སྟེངསེ་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ནི་ང་བདེན་གྲུབ་ཡིིན་པསེ་མཐོའི་གཅིིག་ཏུ་དགག་

དགོསེ་ཞེིསེ་དང། དེ་འིདྲའིི་རྣམ་གཞིག་ཞིིབ་ཆ་ཅིན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲོསེ་

སོེགསེ་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་ཁོག་ཏུ་གསེལ་པོར་མེད་ཀྱང༌། བློ་མ་དབུ་མ་པསེ་ཁིྲེད་

འོིང་བའིི་མདོ་ཁོམསེ་ཀིྱ་འིཇིམ་དབྱེངསེ་དེ་ལ་བརེྟན་ནསེ་རེྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁོ་

པསེ་གསེར་དུ་རེྙེད་པ་ཡིིན་ཞེིསེ་སོེགསེ་ཀྱང་སྨྲསེ་སྐད་འིདུག་གོ །སྒྲི་མི་རྟག་

གོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞིི་དང་ཁྱད་ཆོསེ་སྦྱོར་ཏེ་འིཛིོན་པའིི་བོློ་ལ་དམིགསེ་

ཡུལ་དང་འིཛིོན་སྟེངསེ་ཀྱི་ཡུལ་གཉིིསེ་སུ་དབེྱེར་རུང་གི །ངའོི་སྙམ་པའིི་བོློ་

ཞིིག་ལ་ཡུལ་མི་འིདྲ་བ་གཉིིསེ་བཙན་ཤེད་བྱེསེ་ཀྱང་ཕྱོེར་མི་བཏུབ། ལྟ་གྲུབ་

ཀྱི་ཁུངསེ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའིི་གཞུང་ལུགསེ་ལ་མ་ཐུག་པར་ཡིི་དམ་འིཁྱམ་པོའིི་

མན་ངག་ལ་གཏུགསེ་པ་འིདིསེ་རྟགསེ་དང་རེྟན་འིབེྲེལ་ཡིོད་ཚོད་འིཁྱུག་

ནསེ་སོེང་བ་རེད། སྒྲུབ་བེྱེད་དངོསེ་སོྟེབསེ་ཀིྱ་རིགསེ་པ་མ་རེྙེད་པར་སེེམསེ་

འིཛིོན་གིྱི་ཉིམསེ་མོྱོང་ལ་ཞིལ་འིཕེེན་གནང་དགོསེ་བྱུང་བ་ཡིང་སྡུག་རྟགསེ་

མ་གཏོགསེ་ཡིག་རྟགསེ་ཤིག་ག་ལ་ཡིིན།༽ 

ཞིེས་དེགིེ་ལྡན་པོས་ངའོ་སྙེམ་པོའི་བློོ་ཤུགིས་ཆུང་བ་དེེ་དེོན་མཐུན་དེང་། དེེ་

འདྲའ་ིབློ་ོཤུགིས་ཆ་ེབ་དེ་ེངར་འཛེིན་ལོགི་ཤེས་སུ་འདེོདེ་ཟེར་བ་ནི། ར་ིབ་ོདེགི་ེལྡན་

པོའ་ིགིསུང་རབ་དེང་། གིསུང་རྒྱུན་ལ་ཆ་རྒྱུས་མེདེ་པོའ་ིགིཏེམ་སྟ།ེ གིལ་ཏེ་ེཁྱེོདེ་ཀྱསི་

བཤདེ་པོའ་ིབདེགི་འཛེིན་ངོས་བཟུང་ཚུལ་དེ་ེའདྲ་དེགི་ེལུགིས་པོས་འདེོདེ་པོ་བདེེན་ན། 

ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ིབསྟན་པོའ་ིབདེགི་པོ་ོགིངས་ཅན་མཁས་པོའ་ིགིཙུགི་རྒྱན་རྗེ་ེ

རྒྱལ་བ་ཡིབ་སྲིས་གིསུམ་གྱི་ིགིསུང་འབུམ་པོོདེ་ཞི་ེགིསུམ་གྱི་ིནང་ནས་གློེགིས་བམ་

དེ་ེདེང་། ཤགོི་ངསོ་དེརེ། ཐོགིི་ཕྲངེ་དེརེ་ཞིསེ་སྟནོ་ཅགིི གིལ་ཏེ་ེབསྟན་རྒྱུ་མདེེ་ན་བསམ་

བཞིིན་དུ་ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ིསྟོན་པོ་དེང་། བསྟན་པོ་ལ་གིཞི་ིམེདེ་ཀྱ་ིསྒྲོ་ོའདེོགིས་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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བྱེས་པོ་ཞིིགི་ཏུ་ངསོ་འཛེནི་བྱེ་རྒྱུ་ལས་མ་འདེས། 

སྤྱོིར་ན་འཇིམ་མགིོན་བློ་མ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པོ་ོནི། དེང་པོོར་རྒྱ་ཆེན་ཐོོས་པོ་མང་དུ་

བཙལ།། བར་དུ་གིཞུང་ལུགིས་ཐོམས་ཅདེ་གིདེམས་པོར་ཤར།། ཐོ་མར་ཉིན་མཚོན་

ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བློངས།། ཀུན་ཀྱང་བསྟན་པོ་རྒྱས་པོའ་ིཆེདེ་དུ་བསྔསོ།། གིསུངས་པོ་

ལྟོར་ལགིས་ན་གིངས་ཅན་གྱི་ིབཀའ་བསྟན་འགྱུར་ར་ོཅོགི་ལ་ཐོོས་བསམ་སྒོོམ་པོས་

ལེགིས་པོར་གིཏེན་ལ་ཕོབ་ནས་རང་ལུགིས་དེ་ེཉིདེ་གྲུ་བཞི་ིལྷམ་མེར་བཞིགི་པོ་ཡིིན་

ཞིངི་། བཀའ་སྡེ་ེསྣོདེ་གིསུམ་གྱིསི་བསྡུས་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཡིངོས་རྫོགིས་གིདེམས་

པོར་ཤར་ནས་དེབུ་སེམས་ཀྱི་ལྟོ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོདེ་ལ་སྔ་ན་མེདེ་པོའི་ལེགིས་སྐྱེེས་ཕུལ་

ཡིདོེ་པོ་རེདེ། དེེའ་ིཕྱོརི་རྗེསེ་འཇུགི་རྒྱལ་ཚོབ་དེང་། མཁས་གྲུབ་སོགིས་བུ་སློབོ་རམི་

བྱེོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྗེེའ་ིདེགིོངས་པོའ་ིབཅུདེ་དེ་ེཉིདེ་མཐོིལ་དུ་བྱེས་ནས་བཤདེ་པོ་

དེང་། སྒྲུབ་པོ་མཛེདེ་རྒྱུ་མ་གིཏེོགིས་ཟེར་སྒྲོོས་དེང་བཤདེ་ཡིམས་མང་པོ་ོགིནང་སྲིོལ་

མེདེ་ཅིང་། དེཔོེར་ན་སྐབས་དེེར་རྗེེའ་ིདེངོས་སློོབ་མཁས་གྲུབ་གུང་རུ་བ་རྒྱལ་མཚོན་

བཟང་པོོས། རྗེ་ེབློ་མའ་ིགིསུང་གི་ིཚོིགི་ཟུར་དེང་མ་ིམཐུན་པོའ་ིབཤདེ་སྒྲོོས་ཅུང་ཟདེ་

ཙམ་ར་ེཤོར་བ་མཁས་གྲུབ་རྗེེས་གིསན་ཏེ་ེབཀའ་གིཉན་ཕོབ་པོས་གུང་རུ་བས། བློ་ོ

བཟང་གྲོགིས་པོ་དེགིའ་ལྡན་གིནས་སུ་གིཤེགིས།། བྱེམས་ཆེན་ཆོས་རྗེེ་མི་དེབང་

གིཙུགི་ན་མཛེེས།། རྒྱལ་མཚོན་བཟང་པོ་ོགིངས་རིའ་ིཁྲོོདེ་དུ་ལུས།། ཞིེས་གིསུངས་

ནས་སྤྱོན་ཆབ་ཤོར་བ་སོགིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིོདེ་པོ་ལྟོར་རོ།། མདེོར་ན་རྗེེ་བློ་མས་

བདེགི་དེང་བདེགི་འཛེིན་ངོས་འཛེིན་ཚུལ་འདེ་ིདེགི་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་རབ་དེང་

དེགིོངས་འགྲོེལ་གྱིི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཁུངས་གིཏུགིས། རིགིས་པོས་དེཔྱདེ་བསྡུར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བྱེས། བསགིས་སྦྱོངས་ལ་གིཙིགིས་སུ་བཟུང་སྟ་ེགིཏེན་ལ་ཕོབ་པོ་ཞིིགི་ལས་འོལ་

ཚོོདེ་ཀྱ་ིབཤདེ་ཡིམས་དེང་། གི་ོབ་ཕོན་ཕུན། ཚོིགི་འགྲོལེ་ཧྲིགི་བསྡུས་ཙམ་གྱིསི་ཡིིདེ་

ཚོམིས་ནས་བཞིགི་མེདེ། 

དེེ་ཡིང་ཐོོགི་མར་བསྟན་པོའི་བདེགི་པོོ་སྟོན་པོ་རྫོགིས་པོའི་སངས་རྒྱས་ནས་

བཟུང་། འཕོགིས་ཡུལ་གྱི་ིདེབུ་མ་པོ་ཆེན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས། གིངས་ཅན་མཁས་

པོའ་ིགིཙུགི་རྒྱན་རྗེ་ེཡིབ་སྲིས་བར་གྱི་ིགིསུང་ཇི་ིསྙེདེེ་ཅགིི་མགིི་ལམ་དུ་སྟནོ་པོར་བྱེ་སྟ།ེ 

རྟེེན་འབྱུང་གི་ིསྟོན་པོ་ཆེན་པོ་ོམཉམ་མེདེ་ཤཱཀྱའ་ིརྒྱལ་པོོས་ཏེིང་འཛེིན་རྒྱལ་པོ་ོལས། 

ཕུང་པོ་ོརང་བཞིིན་དེབེན་ཞིིང་སྟོང་པོ་ཉིདེ།། བྱེང་ཆུབ་རང་བཞིིན་དེབེན་ཞིིང་སྟོང་པོ་

ཉིདེ།། གིང་སྤྱོོདེ་དེ་ེཡིང་རང་བཞིིན་སྟོང་པོ་སྟ།ེ། ཡི་ེཤེས་ལྡན་གྱིིས་ཤེས་ཀྱ་ིབྱེིས་པོས་

མིན།། ཞིེས་གིསུངས་པོ་དེང་། ༼མདེ་ོའདེ་ིཀུན་བརྩེགིས་ནའང་ཡིོདེ།༽ དེེའ་ིདེོན་ལ་ཤིང་

རྟེའ་ིསྲིོལ་འབྱེེདེ་ཆེན་པོ་ོའཕོགིས་མཆོགི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། དེ་ེལྟོར་

བདེགི་དེང་བདེགི་མེདེ་པོ།། ཡིང་དེགི་ཇི་ིབཞིིན་དེམིགིས་སུ་མེདེ།། ཅེས་གིསུངས་

ཤངི་། སློབོ་དེཔོནོ་ཟློ་བ་གྲོགིས་པོས་འཇུགི་པོ་རང་འགྲོལེ་ལས། དེ་ེལ་བདེགི་ཅསེ་བྱེ་

བ་ན་ིགིང་ཞིིགི་དེངོས་པོ་ོརྣམས་ཀྱ་ིགིཞིན་ལ་རགི་མ་ལས་པོའ་ིང་ོབ་ོརང་བཞིིན་ཏེ།ེ དེ་ེ

མེདེ་པོ་ན་ིབདེགི་མེདེ་པོའོ།། ཞིེས་གིསུངས་པོ་དེང་། འཇིམ་མགིོན་རྒྱལ་བ་གིཉིས་

པོས་དེབུ་མ་དེགིོངས་པོ་རབ་གིསལ་ལས། སྔར་བཤདེ་པོའ་ིམིང་གི་ིཐོ་སྙེདེ་ཀྱ་ིདེབང་

ཙམ་གྱིིས་བཞིགི་པོ་མིན་པོའ་ིཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོ་ནི། བདེེན་པོ་དེང་། དེོན་དེམ་པོར་

དེང་། ཡིང་དེགི་ཏུ་གྲུབ་པོ་དེང་། རང་གི་ིང་ོབོས་དེང་། རང་གི་ིམཚོན་ཉིདེ་ཀྱིས་དེང་། 

རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོ་ལྷན་སྐྱེེས་ཡིིན་ལ། དེེས་བཟུང་བའ་ིཞིེན་ཡུལ་ན་ི
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བརྟེགིས་པོ་མཐོའ་བཟུང་གི་ིབདེེན་ཚོདེ་དེ།ོ། ཞིེས་གིསུངས་པོ་དེང་། རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་

ཚོབ་དེར་མ་རིན་ཆེན་གྱིིས་རྒྱལ་སྲིས་འཇུགི་ངོགིས་ལས། གྲུབ་མཐོས་བློ་ོསྒྱུར་བ་

དེང་མ་སྒྱུར་བ་ཀུན་ལ་ཡིདོེ་པོའ་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོ་དེང་རང་གི་ིམཚོན་ཉདིེ་ཀྱིས་

གྲུབ་པོར་འཛེིན་པོའི་བློོ་རིགིས་པོའི་དེཔྱདེ་པོ་ཞུགིས་པོ་ལ་མ་ལྟོོས་པོར་ངམ་ངམ་

ཤུགིས་ཀྱིས་སྐྱེ་ེབ་དེ་ེན།ི བདེེན་འཛེིན་ལྷན་སྐྱེེས་ཞིེས་བྱེ་ལ། ཞིེས་གིསུངས་པོ་དེང་། 

མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དེགིེ་ལེགིས་དེཔོལ་བཟང་པོོས་སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིགི་

འབྱེེདེ་ལས། དེ་ེལྟོར་ཇི་ིསྐདེ་བཤདེ་པོའ་ིཆོས་ཐོམས་ཅདེ་མིང་དེང་རྟེོགི་པོ་ཙམ་གྱིིས་

བཞིགི་པོ་དེ་ེལྟོ་བུ་མ་ཡིིན་པོའ་ིཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོ་ན་ིབདེེན་འཛེིན་ལྷན་སྐྱེེས་ཏེེ། དེེས་

ཇི་ིལྟོར་བཟུང་བ་ལྟོར་གྲུབ་ན་བདེེན་པོར་གྲུབ་པོ་དེང་། དེོན་དེམ་པོར་གྲུབ་པོ་དེང་། 

ཡིང་དེགི་པོར་གྲུབ་པོ་དེང་། རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོ་དེང་། རང་གིིས་ང་ོབོས་གྲུབ་པོ་

དེང་། རང་གི་ིམཚོན་ཉདིེ་ཀྱསི་གྲུབ་པོ་དེང་། རང་དེབང་དུ་གྲུབ་པོ་དེང་། རྫས་སུ་གྲུབ་

པོ་ཞིེས་བྱེ་ལ། དེ་ེདེགི་སྐབས་འདེིར་བརྟེགིས་པོ་མཐོའ་བཟུང་གི་ིསྒོ་ོནས་རྟེགིས་ཀྱ་ི

དེགིགི་བྱེའ་ིཚོདེ་ཡིིན་ནོ།། ཞིེས་གིསུངས་པོ་འདེ་ིདེགི་གིིས་དེམིགིས་ཡུལ་གིང་ཟགི་

དེང་ཆོས་གིང་རུང་ལ་དེམིགིས་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོ་ནི་བདེགི་

འཛེིན་དེང་། རང་བཞིིན་གྱིིས་ཡིོདེ་པོ་ནི་འཛེིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་དེང་། དེགིགི་བྱེའི་

བདེགི་ཏུ་ངོས་བཟུང་བ་དེང་། དེམིགིས་ཡུལ་གིང་ཟགི་ལ་དེམིགིས་ནས་རང་བཞིིན་

གྱིིས་ཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོ་ན་གིང་ཟགི་ན་ིདེམིགིས་ཡུལ། གིང་ཟགི་རང་བཞིིན་གྱིིས་

གྲུབ་པོ་ན་ིགིང་ཟགི་གི་ིབདེགི་འཛེིན་གྱི་ིའཛེིན་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་དེང་དེགིགི་བྱེའ་ིབདེགི 

གིང་ཟགི་རང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོར་འཛེིན་པོའ་ིའཛེིན་པོ་ན་ིགིང་ཟགི་གི་ིབདེགི་འཛེིན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེང་། དེམིགིས་ཡུལ་གིང་ཟགི་ལས་གིཞིན་ཕུང་པོོ་སོགིས་ལ་དེམིགིས་ནས་རང་

བཞིིན་གྱིིས་ཡིོདེ་པོར་འཛེིན་པོའི་འཛེིན་པོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བདེགི་འཛེིན་ཏུ་བཞིེདེ་པོས་

དེམིགིས་ཡུལ་གིང་ཟགི་ན་ིཐོ་སྙེདེ་དུ་ཡིོདེ་ལ་དེགིགི་བྱེའ་ིབདེགི་ན་ིཐོ་སྙེདེ་དུ་ཡིང་མེདེ་

པོར་བཞིེདེ་པོ་དེང་། དེ་ེབཞིིན་གིང་ཟགི་གི་ིསྟེང་གི་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོས་སྟོང་པོ་

ནི། གིང་ཟགི་གི་ིབདེགི་མེདེ་ཕྲ་མ་ོདེང་། ཕུང་སོགིས་ཀྱ་ིཆོས་ཀྱ་ིསྟེང་གི་ིརང་བཞིིན་

གྱིིས་གྲུབ་པོས་སྟོང་པོ་ན་ིཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་མེདེ་ཕྲ་མོར་འཇིོགི་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་མཛེདེ་

དེེ། དེཔོལ་ལྡན་ཟློ་བས་འཇུགི་པོ་ལས། བདེགི་མེདེ་འདེ་ིན་ིའགྲོ་ོབ་རྣམ་གྲོོལ་ཕྱོིར།། 

ཆསོ་དེང་གིང་ཟགི་དེབྱེ་ེབས་རྣམ་གིཉསི་གིསུངས།། ཞིསེ་གིསུངས་པོ་དེང་། དེ་ེལ་རྗེ་ེ

བློ་མས་དེགིངོས་པོ་རབ་གིསལ་ལས། དེ་ེགིཉསི་སུ་འབྱེེདེ་ཚུལ་དེ་ེཡིང་གིཞི་ིགིང་ཟགི་

དེང་ཆོས་ཀྱ་ིསྟེང་དུ་མེདེ་རྒྱུའ་ིབདེགི་མ་ིའདྲ་བ་གིཉིས་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཕྱོ་ེབ་མིན་ཏེེ། མེདེ་

རྒྱུའ་ིབདེགི་ན་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་གྲུབ་པོ་ཡིིན་པོས་སོ།། དེེའ་ིཕྱོིར་གིཞི་ིཆོས་ཅན་ཕུང་

སོགིས་ཀྱ་ིཆོས་དེང་གིང་ཟགི་གི་ིདེབྱེ་ེབས་ཕྱོ་ེབའ།ོ། ཞིེས་གིསུངས་པོ་འདེ་ིདེགི་ལས་

ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབློ་ོཤུགིས་ཆ་ེཆུང་གིཉིས་ལ་བློ་ོདེོན་མཐུན་དེང་ལོགི་ཤེས་གིཉིས་སུ་ཕྱོ་ེ

དེགིསོ་པོར་གིསུངས་པོ་ཞིིགི་འདུགི་གིམ། ཁྱེདོེ་ཀྱ་ིམིགི་བཙུམས་ནས་ཀ་ིཤར་མ་ིབྱེེདེ་

པོར་མིགི་གིདེངས་ནས་ཡིང་དེང་ཡིང་དུ་ལྟོསོ་ཤགིི 

གིཞིན་ཡིང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་སྤྱོིར་ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབློ་ོཙམ་ན་ིསངས་རྒྱས་འཕོགིས་པོ་ལ་

ཡིང་ཡིོདེ་པོས་དེ་ེན་ིངར་འཛེིན་དེང་སྤེང་བྱེ་མིན། འོན་ཀྱང་ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབསམ་བློ་ོ

ཤུགིས་དྲགི་པོ་ོདེ་ེའདྲ་སྐྱེེས་པོ་ཡིིན་ན་དེ་གིཟོདེ་ངར་འཛེིན་དེང་སྤེང་བྱེར་འགྱུར་འགྲོ་ོ

བ་ཡིིན་ཞིེས་འདེོདེ་པོ་བརྗེོདེ་པོ་དེང་། དེེའ་ིརྗེེས་དེ་ེགི་རང་ལ་མདེོར་ན་ངར་འཛེིན་ལྷན་
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སྐྱེེས་ཀྱ་ིདེམིགིས་ཡུལ་གྱི་ིང་ཙམ་ན་ིའཆིང་འགྲོོལ་གྱི་ིགིཞི་ིཡིིན་པོས་མཐོའ་གིཅིགི་ཏུ་

འཇིགོི་དེགིསོ་ཤངི༌། འཛེནི་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་དེ་ེན་ིང་བདེནེ་གྲུབ་ཡིནི་པོས་མཐོའ་གིཅིགི་

ཏུ་དེགིགི་དེགིོས་ཞིེས་དེང་། ཞིེས་དེགི་ེལུགིས་པོའ་ིའདེོདེ་པོ་སྔ་ཕྱོ་ིགིཉིས་བཤདེ་པོའ་ི

སྔ་མའ་ིསྐབས་སུ་ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབློ་ོཤུགིས་ཆུང་བ་དེ་ེདེོན་མཐུན་དེང་། ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ི

བློ་ོཤུགིས་ཆ་ེབ་དེ་ེབདེགི་འཛེིན་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་དེང་། ཕྱོ་ིམའ་ིསྐབས་

སུ་དེམིགིས་ཡུལ་ང་ཙམ་ལ་དེམིགིས་ནས་འཛེིན་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་བདེེན་པོར་གྲུབ་པོ་

འདེོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་གིཉིས་ནང་འགིལ་ཏེེ། དེང་པོ་ོདེམིགིས་ཡུལ་དེང་འཛེིན་སྟངས་

ལགོིས་སུ་ཕྱོེས་མདེེ་པོར་ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབློ་ོགིཅགིི་ལ་འཐོདེ་ལྡན་དེང་ལགོི་ཤེས་གིཉིས་

སུ་བཞིགི་པོར་བཤདེ་པོ་དེང་། ཕྱོ་ིམའ་ིསྐབས་སུ་དེམིགིས་ཡུལ་དེང་། འཛེིན་སྟངས་

ཀྱ་ིཡུལ་གིཉསི་ས་ོསརོ་ཕྱོསེ་ནས་དེམགིིས་ཡུལ་ལ་ང་ཙམ་དེང་འཛེནི་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་

ལ་བདེེན་གྲུབ་བཞིགི་པོ་ཁས་བློངས་པོའི་ནང་འགིལ་འདེི་འདྲ་བ་ཞིིགི་རིགིས་པོ་ལ་

མོས་པོ་ཞིིགི་གིིས་སྨྲ་གི་ལ་རུང་། དེེའ་ིའོགི་ནས་སྒྲོ་མ་ིརྟེགི་གི་ོསྙེམ་པོ་ལྟོ་བུ་ཁྱེདེ་གིཞི་ི

དེང་ཁྱེདེ་ཆོས་སྦྱོར་ཏེེ་འཛེིན་པོའི་བློོ་ལ་དེམིགིས་ཡུལ་དེང་འཛེིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་

གིཉིས་སུ་དེབྱེེར་རུང་གིི ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིབློ་ོཞིིགི་ལ་ཡུལ་མ་ིའདྲ་བ་གིཉིས་བཙན་ཤེདེ་

བྱེས་ཀྱང་ཕྱོེར་མ་ིབཏུབ། ཅེས་ངའ་ོསྙེམ་པོའ་ིངར་འཛེིན་གྱི་ིབློ་ོགིཅིགི་ལ་དེམིགིས་

ཡུལ་དེང་འཛེིན་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་གིཉིས་བཙན་ཤེདེ་ཀྱིས་བཞིགི་པོར་བཤདེ་པོ་གིསུམ་

པོ་ོའདེ་ིལ་བལྟོོས་དེང་སྔ་ཕྱོ་ིའགིལ་བའ་ིཕུང་པོ་ོཇི་ིཙམ་ཞིིགི་བསགིས་འདུགི་དེཔྱོདེ་

ལྡན་དེགི་གིིས་དེཔྱོདེ་བཞིིན་མིགི་ལྡན་དེགི་གིིས་བལྟོོས་དེང་བཞིདེ་གིདེ་ཀྱ་ིརྒྱུར་ངེས། 

ཡིང་དེ་ེཡི་ིའོགི་ཏུ་དེ་ེའདྲའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ཞིིབ་ཆ་ཅན་དེ་ེཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་སོགིས་ཀྱ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཞུང་ཆེན་ཁགི་ཏུ་གིསལ་པོོར་མེདེ་ཀྱང༌། བློ་མ་དེབུ་མ་པོས་ཁྲོིདེ་འོང་བའི་མདེོ་

ཁམས་ཀྱི་འཇིམ་དེབྱེངས་དེེ་ལ་བརྟེེན་ནས་རྗེེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པོས་གིསར་དུ་རྙེེདེ་པོ་

ཡིནི་ཞིསེ་སོགིས་ཀྱང་སྨྲས་སྐདེ་འདུགི་གི་ོཟརེ་བ་དེང་། ལྟོ་གྲུབ་ཀྱ་ིཁུངས་ཤངི་རྟེ་ཆནེ་

པོོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་མ་ཐུགི་པོར་ཡིི་དེམ་འཁྱེམ་པོོའ་ིམན་ངགི་ལ་གིཏུགིས་པོ་

འདེིས་རྟེགིས་དེང་རྟེེན་འབྲིེལ་ཡིོདེ་ཚོདེ་འཁྱུགི་ནས་སོང་བ་རེདེ། སྒྲུབ་བྱེེདེ་དེངོས་

སྟོབས་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་མ་རྙེེདེ་པོར་སེམས་འཛེིན་གྱི་ིཉམས་མྱོོང་ལ་ཞིལ་འཕོེན་གིནང་

དེགིོས་བྱུང་བ་ཡིང་སྡུགི་རྟེགིས་མ་གིཏེོགིས་ཡིགི་རྟེགིས་ཤིགི་གི་ལ་ཡིིན། ཟེར་ནས་

ངར་ཤུགིས་ཆ་ེབའ་ིཚོིགི་རྩུབ་ཁ་ཤས་ཤིགི་བཤདེ་འདུགི་པོ་དེ་ེན་ིཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་པོ་

ལྟོར་གྱི་ིདེགིགི་བྱེ་འཛེིན་ཚོདེ་དེང་། དེམིགིས་ཡུལ་དེང་འཛེིན་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་ཙམ་

ཡིང་ས་ོསོར་འབྱེེདེ་མ་ིཤེས་པོའ་ིཁས་བློངས་དེངོས་ཤུགིས་འགིལ་བ་དེང་རང་ཚོིགི་

སྔ་ཕྱོ་ིའགིལ་བ་ཅན་གྱི་ིཞིབི་ཆ་དེ་ེའདྲ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིགིསུང་ལ་མདེེ་པོ་བདེནེ་པོ་

ཡིིན་མོདེ། རྗེ་ེབློ་མས་བཞིེདེ་པོའ་ིདེགིགི་བྱེའ་ིཚོདེ་འཛེིན་དེང་། དེམིགིས་ཡུལ་དེང་

འཛེིན་སྟངས། འཛེིན་སྟངས་ཀྱ་ིཡུལ་བཅས་ན་ིགིོང་དུ་དྲངས་པོ་ལྟོར་སྟོན་པོ་སངས་

རྒྱས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་བཅས་ཀྱ་ིགིསུང་རབ་དུ་མ་གིསུངས་པོ་དེང་གིསལ་ཁ་

མདེེ་པོ་གི་ལ་ཡིནི། རྗེ་ེབཙུན་འཇིམ་དེབྱེངས་ལ་ཡི་ིདེམ་འཁྱེམས་པོ་ོདེང་། ཉམས་མྱོངོ་

གི་ིནུས་པོ་ལ་ཡིགི་རྟེགིས་མིན་པོའ་ིསྡུགི་རྟེགིས་ཡིིན་རབས་བཤདེ་པོ་སོགིས་ན་ིགི་ོ

སྐབས་དེམ་འཛེིན་གྱིིས་ཚོིགི་ངན་དེང་། དེམོདེ་མ་ོབགྲོངས་པོ་ཙམ་ལས་བསམ་རིན་

དེང་། དེཔྱདེ་རིན་ཡིོདེ་པོ་ཞིིགི་མི་འདུགི་གིོ། ཁྱེོདེ་ཀྱིས་ཞིིབ་དེཔྱདེ་མེདེ་པོ་དེང་སྒྲོ་ོ

འདེོགིས་པོའ་ིསྐདེ་ཆ་འདེ་ིའདྲ་བ་རབ་དེང་རིམ་པོ་བཤདེ་འོང་དུས་ཁ་ོབོས་ཁྱེོདེ་ལ་ཡི་
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ལན་ཚོོདེ་དུ་གིསེར་ལས་བྲིིན་པོའ་ིདུས་ཚོོདེ་མང་པོ་ོཞིིགི་ཆུདེ་ཟོས་བཏེང་སོང་སྙེམ་

པོའ་ིའཁང་ར་ཞིིགི་དེང་། གིནའ་དེེང་གི་ིརིགིས་པོ་འདེ་ིདེགི་དེོན་མེདེ་དུ་ཤིགི་ལ་སྟ་ར་ེ

གིཡུགིས་པོའི་དེཔོེར་གྱུར་སོང་སྙེམ་ནས་སེར་སྣ་ཡིང་ཤོར་ཡིོང་གིི་འདུགི དེེ་ལྟོར་

གིངོ་དུ་བསྟན་པོའ་ིབདེགི་པོ་ོསྟནོ་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པོ་དེང་། མགིནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ། དེཔོལ་ལྡན་

ཟློ་བ་གྲོགིས་པོ། རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གིཉསི་པོ་ཡིབ་སྲིས་གིསུམ་བཅས་ཀྱ་ིགིསུང་དྲངས་པོ་དེ་ེ

དེགི་ཚོ་སྨྱུགི་ལ་ལུང་གི་ིགིནོདེ་བྱེེདེ་བསྟན་ནས་བསྒྲུབ་བྱེ་སྒྲུབ་པོ་མ་ཡིིན་པོར། ཁོང་

གིིས་ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ིབཞིེདེ་གིཞུང་ལ་སྒྲོ་ོའདེོགིས་བྱེས་པོ་དེགི་ལ་མངོན་སུམ་

གྱི་ིགིནོདེ་པོ་བསྟན་པོ་དེང་། རིགིས་པོ་དེང་། དྲང་བདེེན་ལ་དེགིའ་བའ་ིཕྱོིས་འབྱུང་གི་ི

སྐྱེ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱ་ིམིགི་ལམ་དུ་བདེནེ་དེཔོང་ཙམ་དུ་བཀོདེ་པོ་ཡིནི། 

༼༢༨༽གཞིན་བདག་དང་བདག་འིཛིོན་འིཚོལོ་སྟེངསེ་དང་རེྙེད་སྟེངསེ་

ཁྱད་མཚོར་ཅིན་དེ་ཚོོ་ལ། ཡིར་ལངསེ་མེད་པའིི་དགག་པ་ཞིིག་དབུ་མ་ཀླུ་

སྒྲུབ་དགོངསེ་རྒྱན་དུ་བྲེིསེ་འིདུག་པ་དེསེ་ཆོག་པར་འིདུག་པསེ་དེ་ཉིིད་

འིདིར་བཀོད་ན། གལ་ཏེ་ནམ་རྒྱུན་གིྱི་ངའོི་སྙམ་པའིི་བོློ་འིདི་ཚོད་མ་ཡིིན་ན། 

ཁྱོད་རྐུན་མ་ཡིིན་ནོ་ཞེིསེ་བརོྗེད་ཚེོ་ངའོི་སྙམ་པའིི་བོློ་སེྐྱེསེ་པ་དེའིང་ཚོད་མ་

ཤུགསེ་ཆེ་རུ་སོེང་བ་ཙམ་ཡིིན་གིྱི་བདེན་འིཛིོན་དུ་འིགོྲོ་དོན་ག་ལ་ཡོིད། གལ་

ཏེ་དེ་བདེན་འིཛིོན་ཡིིན་ན། མི་ཞིིག་གིསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ནི་སྐྱེབསེ་གནསེ་མ་

ཡིིན་ཞེིསེ་བརོྗེད་ཚེོ། སྐྱེབསེ་གནསེ་ག་ལ་མིན་སྙམ་པའིི་བོློ་སེྐྱེསེ་པ་དེའིང་

བདེན་འིཛིོན་ཅིིའིི་ཕྱོིར་མིན། དེ་བཞིིན་འིདི་བུམ་པ་མིན་ཞེིསེ་བརོྗེད་ཚེོ། 

བུམ་པ་མིན་ན་གཞིན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན། བུམ་པ་ཡིིན་པར་ཐོག་ཆོད་སྙམ་པའིི་བོློ་

དེ་ཡིང་བུམ་པའིི་བདེན་འིཛིོན་ཡིིན་གིྱི་ཚོད་མ་ག་ལ་ཡིིན། དེསེ་ན་ཁོོང་ཅིག་

གི་ལུགསེ་ལྟར་ན་བློོ་ཤུགསེ་ཆུང་བ་རྣམསེ་ཚོད་མ་དང༌། བོློ་དེ་ག་རང་ཤུགསེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཆེ་རུ་སེོང་ཚེོ་རླུང་ལོག་པ་བཞིིན་བདེན་འིཛིོན་དུ་འིགོྲོ་བར་འིདུག་པསེ་ཡི་

མཚོན། ཞེིསེ་སོེ། །འིདི་ཡིར་ལངསེ་མེད་པའིི་དགག་པ་ཡིིན་མིན་ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངསེ་རྒྱན་གྱིི་དགག་ཡིིག་མི་འིཇིིགསེ་སེེང་གེའིི་ང་རོ་ནསེ་བཟུང་སེྟེ། དེང་

སེང་གི་ལོག་སྨྲའིི་ཚོང་ཚིོང་སེྲོག་པའིི་ལུང་རིགསེ་རོྡ་རེྗེའིི་མེ་ཆར་གིྱི་བར་དུ་

ཞིིབ་ཏུ་ཀོློག་དང་ཧ་གོ་བར་འིགྱུར་རོ།།༽ 

ཞིེས་བདེགི་དེང་བདེགི་འཛེིན་འཚོོལ་སྟངས་དེང་། རྙེེདེ་སྟངས་ཁྱེདེ་མཚོར་ཅན་

དེ་ེཚོ་ོལ་ཡིར་ལངས་མེདེ་པོའ་ིདེགིགི་པོ་ཞིིགི་དེབུ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་དེགིོངས་རྒྱན་དུ་བྲིིས་

འདུགི་ཟེར་བ་ནི། ཕྱོོགིས་སྔ་རང་ཉིདེ་ལངས་ནས་དེགིགི་པོ་རང་ཉིདེ་ཀྱིས་བརྒྱབ་པོ་

ཞིིགི་ལས་ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོའ་ིབཞིེདེ་དེགིོངས་ཀྱ་ིགིནདེ་ལ་ཕོིགིས་མེདེ་པོ་ན་ིགིོང་

དུ་བཤདེ་པོ་ལྟོར་ཡིིན་ཏེེ། ཡི་མཚོན་ཅན་གྱི་ིདེམ་བཅའ་དེ་ེའདྲ་བ་རྗེ་ེཡིབ་སྲིས་གིང་

གིའིང་གིསུང་དུ་མདེེ་པོའ་ིཕྱོརི། གིནདེ་འདེ་ིན་ིཀླུ་སྒྲུབ་དེགིངོས་རྒྱན་རྗེསེ་འབྲིངས་དེང་

བཅས་པོས་ངསེ་དེགིསོ་པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

སྤྱོིར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་དེགིོངས་རྒྱན་འདེ་ིཡི་ིནང་དུ་དེགི་ེཆོས་ཀྱ་ིསློོབ་མ་ཉགི་རོང་ཟློ་

བཟང་གིིས་བསློདེ་མང་པོ་ོབསྲིེས་ཡིོདེ་པོར་བཤདེ་སྲིོལ་ཡིོདེ་པོ་དེ་ེཡིང་དེོན་ལ་གིནས་

པོའ་ིགིཏེམ་ཡིནི་པོ་ཡིང་འདེ་ིདེང་འདེ་ིའདྲ་བ་དེགི་ལས་ཤསེ་ནུས་ཏེ།ེ གིཞིན་དུ་ན་དེགི་ེ

ཆོས་འབྲིས་སྤུངས་སུ་ལ་ོང་ོབདུན་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལ་རྗེ་ེཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིགིཞུང་ལ་སྦྱོངས་

པོ་གིང་འཚོམས་བྱེས་ཡིོདེ་པོ་དེང་། ཁོང་གི་ིསྐྱེེས་སྟོབས་ཀྱ་ིཤེས་རབ་དེང་། དེཔྱོདེ་

སྟོབས་ཀྱ་ིནུས་པོ་ཧ་ལས་དེགིོས་པོ་ཡིོདེ་པོས་འདེ་ིཙམ་ལ་མགི་ོབ་ོའཁོར་མ་ིསྲིིདེ་པོ་

དེང་། ཁོང་གི་ིརྩ་བའ་ིམ་ིགིཤིས་ལ་ཡིང་སྐུར་འདེེབས་དེང་། སྒྲོ་ོའདེོགིས་བྱེེདེ་རྒྱུ་ལ་

ཧམ་པོ་འདེི་འདྲ་ཡིོདེ་བཟོ་མེདེ་པོས་མུན་ནགི་མདེའ་འཕོེན་མི་བྱེེདེ་པོའི་ཡིིདེ་ཆེས་
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ཡིདོེ། འདེ་ིན་ིའཇིིགི་རྟེནེ་གིནའ་གིཏེམ་དུ། གྲོོགིས་པོ་ོཤགིི་ལ་བྱེས་ན།། སྲི་ོམའ་ིམགུལ་

ཐོགི་བསྐོན།། ཞིེས་པོ་ལྟོར་ཉགི་རོང་ཟློ་བཟང་གིིས་དེགིེ་ཆོས་ཆུ་ལ་གིཡུགིས་པོའི་

ལའེུ་སྐྱུར་མ་ོཞིིགི་རེདེ། དེ་ེརངི་གི་ིགིསེདེ་བཀྲོལོ་འདེསི་ཀླུ་དེགིངོས་སུ་གིཞིན་གྱི་ིགྲུབ་

མཐོའ་ལ་སྒྲོ་ོབཏེགིས་པོའ་ིརྩ་བའ་ིརྫུན་ཁུངས་དེ་ེདེགི་གིཏེོར་ཏེ།ེ ནང་ཁྲོོལ་ང་ོམ་དེ་ེཉིདེ་

ཁྲོོམ་ལ་བསྟན་པོ་ཡིིན། དེེས་ན་ཀླུ་དེགིོངས་ནང་གི་ིདེགིགི་པོ་དེ་ེདེགི་ེལུགིས་པོ་ཡིར་

ལངས་མེདེ་པོའ་ིདེགིགི་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་དེང་། ཡིང་ན་རང་མགི་ོརང་གིིས་གིཏེོར་བའ་ིར་

སྤུའ་ིའུར་རྡ་ོཞིིགི་ཡིིན་གིནའ་དེེང་གིཉིས་ལ་མིགི་ཟུང་ཡིངས་ཤིང་གིཟུ་བོར་གིནས་

པོའ་ིདེངེ་རབས་བོདེ་ཀྱ་ིན་གིཞིནོ་རྣམས་ཀྱསི་དེཔྱོདེ་དེང་ཤསེ་པོར་འགྱུར་ར།ོ། 

༼༢༩༽མདོར་ན་བདག་དང་གང་ཟོག་སེོགསེ་ཡོིད་པ་མོྱོང་བ་མངོན་

སུམ་ཡིིན་པསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་པ་ཚོོསེ་བདག་དང་གང་ཟོག་ཡིོད་མེད་དམ། 

ཡིང་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོིད་མེད་དཔོྱད་ཁུལ་བེྱེད་པ་ནི་དོན་མེད་པའིི་བྱེ་སོྤྱིད་

ཡིིན་ལ། ཡོིད་ཚུལ་ཇིི་ལྟར་ཡིིན་པའིི་སོྐར་ལ་གནའི་ནསེ་བཟུང་སེྟེ་མཚོན་

ཉིིད་རིག་པ་པ་ཚོོསེ་དཔྱད་པ་བྱེསེ་ཡོིད་ཅིིང༌། རིག་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་ཀྱི་

ངོསེ་ནསེ་བཤད་ན་དེ་ཉིིད་གལ་འིགངསེ་ཆེ་བའིི་བྱེ་གཞིག་ཅིིག་ཡིིན་ཤསེ་ཆེ་

ཡིང༌། ཡོིད་ཚུལ་འིདི་འིདྲ་ཡིིན་ཞེིསེ་ད་བར་སུསེ་ཀྱང་གསེལ་པོར་མ་ཤོད་

པར་སྣང་ངོ༌།།༽ 

ཞིེས་ཟེར་བ་ན་ིབདེགི་དེང་དེགིགི་བྱེའ་ིབདེགི་ཁྱེདེ་པོར་མ་ཕྱོེས་པོའ་ིགིཏེམ་ཙམ་

དུ་ཟདེ་དེ།ེ བདེགི་དེང་གིང་ཟགི་ང་དེང་ང་ཡི་ིལགི་པོ་སོགིས་སྤྱོིར་ཡིོདེ་མེདེ་ལ་དེཔྱོདེ་

པོ་མ་ཡིིན་གྱིི། དེ་ེདེགི་ཡིོདེ་ཀྱང་ཡིོདེ་ཚུལ་དེ་ེགིཞིན་ལ་བརྟེེན་ནས་ཡིོདེ་དེམ་ཡིང་ན་

གིཞིན་ལ་མ་བརྟེེན་པོར་ཡིོདེ་དེཔྱོདེ་པོ་ཡིིན་ཞིིང་། དེཔྱདེ་རྗེེས་སུ་གྲུབ་དེོན་ལ་ལས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འབྲིས་ཀྱ་ིརྟེནེ་གིཞིརི་གྱུར་པོའ་ིང་དེང་། བདེགི་དེང་། གིང་ཟགི་ཡིདོེ་ཀྱང་དེ་ེདེགི་གིཞིན་

ལ་རགི་མ་ལས་པོར་མེདེ་པོ་དེང་། གིཞིན་ལ་རགི་མ་ལས་པོའ་ིཚུགིས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་

པོའ་ིང་དེང་། བདེགི་དེང་། གིང་ཟགི་ན་ིདེགིགི་བྱེའ་ིབདེགི་ཡིིན་ཞིེས་ཡིོདེ་ཚུལ་ཐོགི་

ཆོདེ་ནས་ཡིོདེ་པོས། དེ་དུང་ཡིོདེ་ཚུལ་འདེི་འདྲ་ཡིིན་ཞིེས་སུས་ཀྱང་གིསལ་པོོར་

བཤདེ་ཐུབ་མེདེ་ཅེས་ཇི་ིལྟོར་བརྗེོདེ་རུང་། ཁྱེོདེ་རང་ངོས་ནས་ཐོགི་མ་ཆོདེ་ན་རིགིས་

པོ་ལ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་སྦྱོངོ་རྒྱུའ་ིཐོབས་ལམ་དེ་ེལེགིས་ཤསོ་སུ་འཁུམས། 

༼༣༠༽གནའི་བོའིི་རྒྱ་གར་གིྱི་བྲེམ་ཟེོའིི་ཆོསེ་ལུགསེ་སོེགསེ་མུ་སེྟེགསེ་

པའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཚོང་མསེ་གང་ཟོག་གི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན། སོྟེན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་

པསེ་དེ་དག་གི་ཁོ་གཏད་དུ་ལངསེ་ཏེ་གང་ཟོག་གི་བདག་མེད་སྨྲ་བའིི་ཆོསེ་

ལུགསེ་གསེར་པ་འིདི་སོྲོལ་གཏོད་པ་ཡིིན་པསེ། ལྟ་བའིི་ཐོད་ནསེ་གང་ཟོག་

གི་བདག་མེད་འིདི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་ཀིྱ་སིྙང་ལྟ་བུ་ཡིིན། སྐབསེ་དེ་

དག་ཏུ་ཆོསེ་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་སོྐར་ལ་སྐད་ཆ་ཅིི་ཡིང་མེད་མོད། ཕྱོིསེ་སུ་

མཁོསེ་པ་མང་པོསེ་གང་ཟོག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་བེྱེད་ཀིྱ་རིགསེ་པ་དེ་དག་

དངོསེ་པོ་གཞིན་དག་ལ་ཡིང་ཁོ་སྤེོ་རྒྱུ་ཡོིད་པར་ཧ་གོ་ནསེ། རྣམ་རིག་པ་དང་

ངོ་བོ་ཉིིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེིསེ་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་གསེར་པ་གཉིིསེ་བཙུགསེ་ཏེ་

ཆོསེ་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་རྒྱསེ་པར་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་རེད།༽ 

དེ་ནི་བགིདེ་མོ་སློོང་བྱེེདེ་དེང་། ནང་གིི་དེེ་ཉིདེ་སྟོན་བྱེེདེ་ཙམ་ལས་མེདེ་པོའི་

གིཏེམ་ཇི་ེམོདེ་རྐྱང་ལས་མེདེ་པོར་སྟོན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་

མེདེ་ཀྱ་ིསྐོར་ལ་སྐདེ་ཆ་ཅ་ིཡིང་མེདེ་ཟེར་བ་འདེི། ཐོོགི་མར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདེས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱ་ིསྡེོམ་བཞི་ིབཀའ་སྩལ་བའ་ིདུས་འདུས་བྱེས་ཐོམས་ཅདེ་མ་ིརྟེགི་

པོ། ཟགི་བཅས་ཐོམས་ཅདེ་སྡུགི་བསྔལ་བ། ཆསོ་ཐོམས་ཅདེ་སྟངོ་ཞིངི་བདེགི་མེདེ་པོ། 



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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མྱོ་ངན་ལས་འདེས་པོ་ན་ིཞི་ིཞིངི་དེགི་ེབའ།ོ། ཞིསེ་མ་གིསུངས་སམ། ཆསོ་ཐོམས་ཅདེ་

སྟོང་ཞིིང་བདེགི་མེདེ་གིསུངས་པོ་འདེི་ཆོས་ཀྱི་བདེགི་མེདེ་གིསུངས་པོ་མ་ཡིིན་ན། 

གྲུབ་མཐོའ་གིོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མདེ་ོཚོིགི་འདེིའ་ིདེོན་ཇི་ིལྟོར་འགྲོེལ། གིཞིན་ཡིང་གིོང་

དུ་དྲངས་པོའ་ིཏེིང་འཛེིན་རྒྱལ་པོ་ོལས། ཕུང་པོ་ོརང་བཞིིན་དེབེན་ཞིིང་སྟོང་པོ་ཉིདེ།། 

བྱེང་ཆུབ་རང་བཞིིན་དེབེན་ཞིིང་སྟོང་པོ་ཉིདེ།། ཅེས་ཕུང་པོོ་དེང་རྫོགིས་བྱེང་རང་

བཞིིན་གྱིིས་སྟོང་པོ་གིསུངས་པོ་དེ།ེ ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་གི་ིསྟོང་པོ་ལ་བཞིགི་རྒྱུ་མ་ཡིིན་ན་

ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་མེདེ་ཟེར་བ་ཞིིགི་གིང་འདྲ་ཞིིགི་ལ་ངོས་འཛེིན་དེགིོས་པོ་ཡིིན། ཡིང་ན་

ཀ་བ་བདེགི་མེདེ་ཡིིན། བུམ་པོ་བདེགི་མེདེ་ཡིིན་ཟེར་ནས་ཆོས་ར་ེར་ེནས་བདེགི་མེདེ་

ཡིིན་གིསུངས་དེགིོས་པོ་ཡིིན་ནམ། འདེ་ིའདྲ་ཞིིགི་བསྟན་དུས་དེ་དུང་ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་

མེདེ་བསྟན་པོའ་ིགི་ོམ་ཆོདེ་ན་དེ་ེལས་གིཞིན་ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་མེདེ་བསྟན་ཚུལ་ཇི་ིལྟོར་

ཡིནི། གིསལ་པོ་ོདེང་དྲང་པོརོ་གིསུང་རགོིས། 

༼༣༡༽དེ་དག་གི་ཁྲེོད་ནསེ་སྔོ་རབསེ་པ་ལ་འིཕེངསེ་པ་ཕེལ་མོ་ཆེ་

གནད་དུ་བསྣུན་ཡོིད་ཀྱང༌། རང་ལུགསེ་ཀིྱ་རྩོ་བའིི་གྲུབ་མཐོའི་དེ་ཚོོ་ནི་ཡིིད་

དུ་འོིང་བ་ཞིིག་གཏན་ནསེ་མ་རེད། ཡོིད་པ་དང་བདེན་གྲུབ་གཉིིསེ་ལ་ཁྱད་

པར་ཆེན་པོ་ཞིིག་འིཇོིག་ཁུལ་བྱེསེ་པ་འིདི་ནོར་བ་ཐོམསེ་ཅིད་ཀིྱ་རྩོ་བ་ཡིིན། 

ཡོིད་ཀྱང་མི་བདེན་པའིི་དངོསེ་པོ་ཞིིག་བཙལ་ཀྱང་རེྙེད་རྒྱུ་མེད། ཡོིད་འིཛིོན་

ལསེ་ལྷག་པའིི་བདེན་འིཛིོན་ཞིིག་འིཇིིག་རྟེན་སུ་ལ་ཡིང་མེད། སུ་ལ་ཡིང་ཆ་

རྒྱུསེ་མེད་པའིི་བདེན་ཚོད་དེ་རང་བཟོོ་ཡིིན། དེ་འིདྲའིི་བདེན་གྲུབ་དེ་མེད་

པར་རོྟགསེ་ཀྱང་དགོསེ་ནུསེ་སྤུ་ཙམ་མེད་དེ། དེསེ་ཉོིན་མོངསེ་སེྐྱེ་བའིི་སོྒོ་

ཅུང་ཙམ་ཡིང་མི་ཁོེགསེ་པའིི་ཕྱོིར། མཁོསེ་དབང་དགེ་འིདུན་ཆོསེ་འིཕེེལ་

གིྱིསེ། གོྲོགསེ་པོར་མཚོན་མར་ཞེིན་པའིི་བདེན་འིཛིོན་དང༌། །གོྲོགསེ་ཀིྱསེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཕེན་པར་རོྟགསེ་པའིི་ཚོད་མ་གཉིིསེ། །སེྲོད་པ་བསེྐྱེད་ལ་ཁྱད་པར་ཅིི་ཡིང་

མེད། །དགྲོ་བོ་བདེན་པར་ཞེིན་པའིི་དངོསེ་འིཛིོན་དང༌། །དགྲོ་ཡིིསེ་གནོད་

པར་ངེསེ་པའིི་ཚོད་མ་གཉིིསེ། །ཞེི་སྡེང་བསེྐྱེད་ལ་ཁྱད་པར་ཅིི་ཡིང་མདེ། ཅེིསེ་

གསུངསེ་པ་འིདིསེ་ཁེྱད་ཅིག་གི་གྲུབ་མཐོའི་དེའིི་སིྙང་དམར་དམར་པོ་དེ་

ཁྲེོམ་བསྒྲིགསེ་བྱེསེ་ནསེ་བསྟེན་མི་འིདུག་གམ། ད་དུང་ཧ་མ་གོ་ན་ཞེི་སྡེང་

ཅིན་གིྱི་མི་ཞིིག་ལ། ཁྱོད་རང་དགྲོ་བོའིི་ཐོོག་ཏུ་ཞིེ་སྡེང་ལངསེ་པ་ཡིིན་ནམ། 

ཡིང་ན་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཐོོག་ཏུ་ཞིེ་སྡེང་ལངསེ་པ་ཡིིན། ཞེིསེ་བཀའི་འིདིྲ་ཞིིག་

གནོངསེ་དང་བློོ་སེྐྱེད་ཡོིད་པའིི་ལན་ཞིིག་འིབུལ་རྒྱུ་རེད།༽

ཅེས་ཡིོདེ་པོ་དེང་བདེེན་གྲུབ་ཀྱི་ཡིོདེ་པོ་ལ་ཁྱེདེ་པོར་བཞིགི་པོ་དེེ་རྩ་བའི་ནོར་

འཁྲུལ་ཆ་ེཤོས་ཤིགི་དེང་། ཡིོདེ་ཀྱང་མ་ིབདེེན་པོའ་ིདེངོས་པོ་ོཞིིགི་བཙལ་ཡིང་རྙེེདེ་རྒྱུ་

མེདེ་ཅེས་སྐྱེོན་བརྗེོདེ་བྱེས་པོ་ཡིང་གིནདེ་ལ་སོང་མེདེ་དེེ། རྩོམ་བྲི་ིམཁན་དེང་དེགིགི་

པོ་རྒྱགི་མཁན་གྱིི་ཚོ་སྨྱུགི་ཡིོདེ་པོ་མངོན་སུམ་ཡིིན་ཡིང་ཚོ་སྨྱུགི་ཟེར་བ་གིང་ཡིིན་

ནམ། མགི་ོདེའེམ་རྐང་པོ། ཡིང་ན་ལགི་པོ་དེང་། སྙེངི་དེང་ཀློདེ་པོ་སོགིས་ཤ་རུས་ཁྲོགི་

གིསུམ་ཕྱོ་ེནས་བཙལ་བ་ན། ཚོ་སྨྱུགི་རང་ངོས་ནས་ཚུགིས་ཐུབ་པོ་ཞིིགི་རྙེེདེ་རྒྱུ་མེདེ་

པོ་འདེ་ིཚོ་སྨྱུགི་བདེནེ་པོར་མེདེ་པོའ་ིརྟེགིས་ཡིནི། ཡིདོེ་ན་བདེནེ་པོར་ཡིོདེ་དེགིསོ་ཤངི་

བདེནེ་པོར་མདེེ་ན་ཡིདོེ་པོར་འགིལ་བས་དེ་ེལྟོར་ན་མདེེ་དེགིསོ་ས་ོཞིསེ་འདེདོེ་ན། འ་ོན་

ཚོ་སྨྱུགི་ཁྱེདོེ་ཀྱང་མདེེ་བཞིནི་དུ་དེགིགི་རྩམོ་བྲིསི་པོ་དེང་། ལ་ོདྲུགི་བདུན་ཞིགིི་ལ་སློབོ་

སྦྱོོང་བྱེས་པོ་ཡིིན་ཞིེས་སྨྲོས་དེང་ལ་ོགིསུམ་ཅན་གྱི་ིབྱེིས་པོ་ཡིན་ཆདེ་ཧབ་དེགིོདེ་ཤོར་

ངསེ། སུ་ལ་ཡིང་ཆ་རྒྱུས་མེདེ་པོའ་ིབདེནེ་ཚོདེ་དེ་ེརང་བཟ་ོཡིནི་ཟརེ་བ་ན།ི རྗེ་ེབློ་མ་ལ་

བདེེན་ཚོདེ་རང་བཟ་ོབྱེས་པོའ་ིཞྭ་མ་ོགིཡིོགིས་པོ་ཡིིན་གྱི་ིམདེ་ོལས། ནང་གི་ིབདེགི་
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ཉིདེ་སྟོང་པོར་ལྟོོས།། ཕྱོ་ིརོལ་དེགི་ཀྱང་སྟོང་པོར་ལྟོོས།། གིང་ཞིིགི་སྟོང་ཉིདེ་སྒོོམ་བྱེེདེ་

པོ།། དེ་ེཡིང་འགིའ་ཞིགིི་ཀྱང་ཡིདོེ་མནི།། ཞིསེ་པོ་འདེསི་ཕྱོ་ིནང་གི་ིདེངསོ་པོ་ོདེང་། སྒོམོ་

པོ་པོོའ་ིགིང་ཟགི་བདེེན་དེངོས་ཀྱི་ངོ་བོ་མེདེ་པོར་གིསུངས་པོ་ལས་སྤྱོིར་མེདེ་པོར་

གིསུངས་པོ་ཡིིན་ན་སྟོན་པོ་ཁོང་མངོན་སུམ་ལ་སྙེོན་གིདེིང་བ་པོོར་མ་ིའགྱུར་རམ། མ་

ཟདེ་གིོང་དུ་བསྟན་པོའི་བདེགི་པོོ་སྟོན་པོའི་བཀའ་དེང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱི་གིསུང་

དྲངས་པོ་དེགི་གིིས་དེགིགི་བྱེའ་ིབདེེན་ཚོདེ་གིསལ་པོ་ོབསྟན་མ་ིའདུགི་གིམ། གིཞིན་

ཡིང་མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སྐྱེེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིིན།། མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་

མཁའ་མནི།། རྣམ་ཤསེ་མ་ཡིིན་ཀུན་མནི་ན།། དེ་ེལས་གིཞིན་ན་སྐྱེསེ་བུ་གིང་།། ཞིསེ་

སྐྱེསེ་བུ་ཁམས་དྲུགི་གི་ིནང་ནས་བཙལ་ཡིང་མ་ིརྙེདེེ་པོར། སྐྱེསེ་བུ་ཁམས་དྲུགི་འདུས་

པོའ་ིཕྱོརི།། ཞིསེ་སགོིས་ཀྱསི་ཁམས་དྲུགི་འདུས་པོ་ཙམ་ལ་བརྟེནེ་ནས་བཞིགི་དེགིསོ་

པོ་ལས་མ་བརྟེནེ་པོར་རང་ངསོ་ནས་མདེེ་པོར་གིསུངས་པོ་དེང་། རྒྱལ་སྲིས་ཆནེ་པོ་ོཞི་ི

བ་ལྷས་ཀྱང་། ས་ོདེང་སྐྲ་སནེ་བདེགི་མ་ཡིནི།། བདེགི་ན་ིརུས་པོ་ཁྲོགི་མ་ཡིནི།། ཞིསེ་

སོགིས་ཀྱིས་བདེགི་བཙལ་ནས་རྙེེདེ་རྒྱུ་མེདེ་པོར་གིསུངས་པོའི་གིཞུང་དེེ་དེགི་ལ་

མིགི་གིིས་བལྟོ་ཞིིང་སེམས་ནས་དེཔྱོདེ་དེང་། བདེགི་ཡིོདེ་ཀྱང་ས་ོདེང་སེན་མ།ོ མིགི་

དེང་ཤ་ཁྲོགི་སོགིས་གིང་ཡིིན་དེཔྱདེ་ན་མ་ིརྙེེདེ་པོར་གིསུངས་པོས་བདེགི་རང་སྐྱེ་བར་

གིཞིན་ལ་ལྟོོས་མེདེ་དུ་གྲུབ་པོ་དེེ་བརྟེགིས་པོ་མཐོའ་བཟུང་གིི་བདེེན་ཚོདེ་ཡིིན་པོར་

བཤདེ་པོ་ལ་ལུང་དེང་རིགིས་པོས་ཅ་ིཞིིགི་གིནོདེ། ཀླུ་སྒྲུབ་དེགིོངས་རྒྱན་དུ། དེགྲོ་བ་ོ

བདེེན་པོར་འཛེིན་པོ་དེང་དེགྲོ་ཡིིས་གིནོདེ་པོར་ངེས་པོ་གིཉིས་དེང་། གྲོོགིས་པོ་ོབདེེན་

པོར་ཞིེན་པོ་དེང་། གྲོོགིས་ཀྱིས་ཕོན་པོར་ངེས་པོ་བཅས་ཀྱིས་ཁྲོ་ོཆགིས་སྐྱེ་ེབ་ལ་ཁྱེདེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོར་མེདེ་པོར་བཤདེ་པོ་འདེིར་དྲངས་པོ་ནི་ཞིིབ་ཏུ་བརྟེགིས་ན་གིཞུང་ལུགིས་ཀྱི་

བཞིེདེ་པོ་རྣལ་མ་ལ་སྐྱེོན་བརྗེོདེ་མ་ཐུབ་པོར་ཟུར་འཐོེན་ཙམ་བྱེས་པོ་ཞིིགི་ལས་མེདེ་

དེེ། ནང་པོའ་ིགིསུང་རབ་ལ་གིོམས་འདྲིས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གིཉེན་གྱིིས་ཕོན་པོ་དེང་། 

དེགྲོ་ཡིིས་གིནོདེ་པོ་ངེས་པོའ་ིཚོདེ་མ་ན་ིཉོན་མོངས་སྤེངས་པོའ་ིགིང་ཟགི་གི་ིརྒྱུདེ་ལ་

ཡིོདེ་ཀྱང་ཁྲོ་ོཆགིས་སྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུ་མ་ིབྱེེདེ་ཅིང་། བདེེན་འཛེིན་མ་རིགི་པོ་ན་ིདེ་ེདེང་མ་ིའདྲ་

བར་གིང་ཟགི་གིང་གི་ིརྒྱུདེ་ལ་ཡིདོེ་པོ་དེ་ེཡིསི་རྒྱུདེ་ལ་ཉནོ་མངོས་སྐྱེ་ེབའ་ིརྒྱུ་བྱེདེེ་པོས་

ཁྱེདེ་པོར་ཤནི་ཏུ་ཆནེ་པོ་ོཡིོདེ་པོར་འདེོདེ། གིཞིན་དུ་ན། ཉནོ་མངོས་སྤེངས་པོའ་ིསངས་

འཕོགིས་ཆསོ་ཅན། ཁྱེདོེ་ཀྱ་ིརྒྱུདེ་ལ་ཆགིས་སྡེང་སྐྱེ་ེབ་ཡིདོེ་པོར་ཐོལ། ཁྱེདོེ་ཀྱ་ིརྒྱུདེ་ལ་

དེགྲོ་གིཉེན་གྱིིས་ཕོན་གིནོདེ་རྟེོགིས་པོའི་ཚོདེ་མ་ཡིོདེ་པོའི་ཕྱོིར། འདེོདེ་མི་ནུས་ཏེེ། 

ཁྱེདོེ་དེགྲོ་བཅམོ་པོ་ཡིནི་པོའ་ིཕྱོརི། རྟེགིས་དེརེ་ཐོལ། དེགྲོ་གིཉནེ་གྱིསི་ཕོན་གིནོདེ་ཡིདོེ་

པོའ་ིཕྱོརི། མ་ཁྱེབ་ན། བདེནེ་འཛེནི་དེང་ཚོདེ་མ་མཚུངས་བསྡུར་གྱི་ིརྩ་བའ་ིདེམ་བཅའ་

བུདེ། ཀླུ་དེགིངོས་རྗེསེ་འབྲིངས་དེང་བཅས་པོས་ཐོལ་ངགི་འདེ་ིལ་ལན་ཇི་ིལྟོར་བརྒྱགི་

རྒྱུ་ཡིནི། 

༼༣༢༽དེ་ཡིང་བོད་ཀྱི་མཁོསེ་པ་རིམ་བྱེོན་གྱིི་ཁྲེོད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲོསེ་

ཀྱི་དགོངསེ་པ་འིཚོལོ་མཁོན་ཁོོ་ན་མ་གཏོགསེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲོསེ་ཀྱི་དགོངསེ་

པ་དེ་འིགིྲོག་མིན་གིྱི་ཕོྱོགསེ་སུ་བསེམ་བོློ་གཏོང་ཕོེད་མཁོན་མི་གཅིིག་ཀྱང་

མེད་པསེ་ལན་སོེང་བ་རེད། ཁོོང་རྣམ་པ་ལ་ཡིང་ཐུགསེ་ཁོག་ཁོྱན་ནསེ་མེད་

དེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲོསེ་ཀྱི་མཁྱེན་དཔོྱད་ལ་ཧ་མི་ལསེ་མཁོན་ཞིིག་དང༌། དབུ་

མའིི་རིགསེ་པ་ལ་ངོ་མི་མཚོར་མཁོན་གིྱི་མཁོསེ་པ་ཞིིག་འིཇིིག་རེྟན་འིདིར་

བྱུང་མ་མོྱོང་ལ། ཁོོང་ཡིབ་སྲོསེ་ཀྱི་དགོངསེ་པ་བཞེིསེ་སྟེངསེ་དེར་རྩོ་བ་རང་

ནསེ་མ་འིགིྲོག་པའིི་ནོར་འིཁྲུལ་ཞིིག་ཤོར་ཡོིད་སྙམ་པའིི་བསེམ་བོློ་སུ་ལ་ཡིང་
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འིཁོོར་མྱོོང་མེད། འོིན་ཀྱང་མིའིི་རིགསེ་ཀྱི་ཤེསེ་རབ་རིམ་གྱིིསེ་གོང་དུ་འིཕེེལ་

ནསེ་དུསེ་རབསེ་ཉིི་ཤུ་པར་སློེབ་པ་ན། ད་གཟོོད་སྔོོན་གྱིི་མི་རྣམསེ་ཀྱི་བློོ་ཡུལ་

ལསེ་འིདསེ་པའིི་བོློ་སེྐྱེད་ཁོ་ཅིིག་རག་ཡིོད་པ་རེད། སོྔོན་ཆད་དུསེ་ཚོོད་ནི་

ཕེྲོང་ཐོགསེ་ལྟ་བུ་དང༌། སེྐྱེ་འིཇིིག་ཅིན་གིྱི་དངོསེ་པོ་སྣ་ཚོོགསེ་ནི་དུསེ་ཚོོད་

དེར་བརྒྱུསེ་པའིི་ཕེྲོང་རྡོག་ལྟ་བུའིི་ངོསེ་འིཛིོན་ཡོིངསེ་ཁྱབ་ཀྱིསེ་བེྱེད་ཀིྱན་

ཡོིད། གནའི་བོའིི་རྒྱ་གར་གིྱི་སོློབ་དཔོན་རྣམ་པསེ་ཀྱང་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཉིིད་གཞིིར་

བཞིག་ག་ིཐོོག་ནསེ་དུསེ་ཀྱ་ིཐུང་མཐོའི་མའིི་ཤསེེ་པ་གཅིིག་ལ་སྔོ་ཕིྱོའིི་ཆ་ཤསེ་

ཡོིད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་རེད། ཆ་ཤསེ་ཡོིད་ན་ཐུང་མཐོའིི་དོན་

མེད་ཅིིང་ཆ་མེད་ཡིིན་ན་རྒྱུན་རོྩོམ་མི་ཐུབ་པར་གཟིོགསེ་ནསེ་ཤསེེ་པ་སེྐྱེ་མེད་

དུ་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་རེད། གལ་སིྲོད་ལོྟསེ་བཅིསེ་ཚོན་རིག་འིདི་བྱུང་མེད་ན་

དབུ་མའིི་རིགསེ་པ་འིདི་ལ་ལན་འིདེབསེ་སུསེ་ཀྱང་ནུསེ་རེ་བྲེལ།༽ 

མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིཀློདེ་རྩ་ནས་ཐོོན་པོའ་ིགིཞིོམ་མེདེ་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་ལ་དེ་བར་དུ་

རྒྱུ་མཚོན་ལྡན་པོའ་ིསུན་འབྱེིན་ཞིིགི་བྱུང་མ་མྱོོང་ལ་ཕྱོིས་འབྱུང་ལ་ཡིང་མ་ིསྲིིདེ་པོའ་ི

ཚོོདེ་རེདེ། གིང་ཞི་ེན་གིཏེིང་ཕྱོིན་པོའ་ིདེཔྱདེ་བསྡུར་དེང་། གིནས་ལུགིས་དེང་མཐུན་

པོའི་གིསུང་ཚོིགི་རྐྱང་པོ་ལས་སེམས་ལ་གིང་ཤར་དེང་ཁ་ནས་གིང་ཐོོན་བཤདེ་པོ་

གིཏེན་ནས་མེདེ་པོས་རེདེ། དུས་ཀྱ་ིཐུང་མཐོའ་ིཤེས་པོ་ལ་ཆ་ཡིོདེ་མེདེ་ཀྱ་ིདེཔྱདེ་པོ་

དེང་ཆ་ཡིོདེ་ན་ཐུང་མཐོའ་མ་ིའཐོདེ་པོ་དེང་། ཆ་མེདེ་ན་རྒྱུན་རྩོམ་མ་ིཐུབ་པོར་མཐོོང་

ནས་ཤསེ་པོ་སྐྱེ་ེམདེེ་དུ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོར་བཤདེ་པོ་ཡིང་ཞིབི་ཏུ་མ་དེཔྱདེ་པོའ་ིགིཏེམ་

སྟེ། གྲུབ་མཐོའ་གིོང་མ་དེགི་གིིས་དུས་སྔ་ཕྱོིའ་ིཆ་ཤས་མེདེ་པོའ་ིཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་མ་

དེང་། དེ་ེའཐུདེ་པོའ་ིརྒྱུན་གྱི་ིཤེས་པོ་ཡིདོེ་པོར་འཛེིན་པོ་ན་ིགྲུབ་མཐོས་བློ་ོབསྒྱུར་བས་

བཞིགི་པོའ་ིསྒྲོ་ོབརྟེགིས་ཙམ་ཡིིན་པོར་གིསུངས་པོ་ལས་རང་ལུགིས་འཐོདེ་ཕྱོོགིས་སུ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཁས་ལེན་དེེ་འདྲ་བྱེས་པོ་ཞིིགི་མེདེ། དེབུ་མ་པོས་ཐུང་མཐོའི་ཤེས་པོ་དེང་། རྒྱུན་

བཅས་ཀྱ་ིཤེས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་འཇིོགི་མ་ཐུབ་པོར་ཤེས་པོ་སྐྱེ་ེམེདེ་དུ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་

ཅེས་པོ་ཡིང་འདུས་བྱེས་སྐྱེ་ེམེདེ་ཀྱ་ིདེོན་དེང་། སྐྱེ་ེམེདེ་དུ་སྒྲུབ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན། སྒྲུབ་

དེགིོས་པོའ་ིདེགིོས་པོ་གིང་ཡིིན་ཙམ་ཡིང་ངོས་ཟིན་མ་ིའདུགི་པོས་དེབུ་ཕོར་ལ་སྦྱོངས་

པོ་ཅུང་ཙམ་བྱེེདེ་མྱོོང་མཁན་ཞིིགི་ཡིིན་ན་མགིོ་བོ་འཕྲདེ་དུ་གིཡུགིས་རྐྱང་བྱེེདེ་རྒྱུ་

ལས་གིཞིན་ཅ་ིཡིང་མ་ིའདུགི ཤེས་པོ་སོགིས་འདུས་བྱེས་ཀྱ་ིཆོས་རྣམས་སྐྱེ་ེམེདེ་དུ་

གིསུངས་པོ་ནི་དེེ་དེགི་གིཏེན་ནས་མེདེ་ཟེར་བ་དེང་། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེེ་བ་མེདེ་པོར་

གིསུངས་པོའ་ིདེོན་མ་ཡིིན་པོར་འདུས་བྱེས་ཀྱ་ིཆོས་རྣམས་སྤྱོིར་རང་རང་གི་ིརྒྱུ་རྐྱེན་

ལས་སྐྱེ་ེཡིང་བདེེན་པོར་གྲུབ་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་སྐྱེ་ེབ་མེདེ་པོ་ལ་བཤདེ་པོའ་ིཕྱོརི། 

༼༣༣༽ དགེ་ལྡིན་པའིི་མཁོསེ་པ་ཚོསོེ་ཤེསེ་པ་མེད་ཟེོར་བཞིག་ན་སྐུར་

འིདེབསེ་སུ་འིགོྲོ་བར་དགོངསེ་ཏེ། ཤེསེ་པ་སྐད་ཅིིག་མ་གཉིིསེ་མཐུད་ནསེ་

རྒྱུན་རོྩོམ་སྐབསེ་བར་སྟེོང་མེད་ཅིིང་ཐུག་འིཕྲོད་ཀྱང་མེད་པ་འིདི་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡིབ་སྲོསེ་ཀྱི་དགོངསེ་པ་ཡིིན་གསུངསེ་ཀྱང༌། བར་སོྟེང་དང་ཐུག་རེག་གཉིིསེ་

ཀ་མེད་པ་ཞིིག་ཡིོང་ཐོབསེ་རྩོ་བ་ནསེ་མེད། ལོྟསེ་བཅིསེ་སྨྲ་བསེ་དངོསེ་པོ་སོེ་

སོེའིི་འིགུལ་སོྐྱེད་ལསེ་ལོགསེ་སུ་དུསེ་ཚོོད་རང་རྐྱེ་བར་མེད། ཅེིསེ་བཤད་པ་

འིདིསེ་གཞིི་ནསེ་ཤསེེ་པ་གཅིིག་ལ་སྔོ་ཕྱོའིིི་ཆ་ཤསེ་ཡིདོ་མེད་བརྟག་པ་ནི་དོན་

མེད་སོྐར་ལོག་གི་བསེམ་བློོ་ཡིིན་པར་ར་འིཕོྲོད་པ་རེད།༽ 

ཅེས་ར་ིབ་ོདེགི་ེལུགིས་པོ་ལ་འགིལ་ཁུར་ཞིིགི་བཏེང་ཁུལ་བྱེས་འདུགི་པོ་འདེ་ིན་ི

དེགིེ་ལྡན་པོའི་བཞིེདེ་པོ་ལ་དེཔྱདེ་པོ་བྱེས་པོ་ལྟོ་ཞིོགི་གློེགིས་བམ་ལ་ཞིིབ་ཕྲའི་བལྟོ་

ཀློོགི་ཙམ་ཡིང་བྱེས་ཡིོདེ་དེམ་སྙེམ་ནས་དེོགིས་པོ་དེབང་མེདེ་དུ་ཟ་གིི་འདུགི དེགིེ་
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ལུགིས་པོའ་ིའདེོདེ་པོ་ལྟོར་ན་ཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་མ་གིཉིས་འཐུདེ་ནས་རྒྱུན་རྩོམ་དུས་

ཐུགི་འཕྲདེ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་ཅེས་པོ་ན་ིཧོལ་ཚོོདེ་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གིང་ཕྱོིར་བརྟེེན་

འབྱུང་མ་ཡིནི་པོའ།ི། ཆསོ་འགིའ་ཡིདོེ་པོ་མ་ཡིནི་ན།ོ། ཞིསེ་རྟེནེ་འབྲིལེ་ལམ་ལྟོསོ་གྲུབ་

མ་ཡིནི་པོའ་ིཆསོ་འགིའ་ཡིང་མདེེ་པོར་གིསུངས་པོ་དེང་། རྟེནེ་འབྲིལེ་གྱི་ིསྐདེ་དེདོེ་པྲ་ཏེ་ི

ཏེ་ཞིེས་པོ་བརྟེེན་ལྟོོས་ཕྲདེ་གིསུམ་ལ་འཇུགི་ཅིང་། བརྟེེན་ལྟོོས་འཕྲདེ་གིསུམ་གིནདེ་

དེོན་གིཅིགི་ཏུ་བཞིེདེ་པོས་ཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་མ་གིཉིས་ཐུགི་འཕྲདེ་མེདེ་པོར་གི་ལ་

བཞིེདེ། བར་སྟོང་ཡིོདེ་མེདེ་ཀྱ་ིསྐདེ་ཆ་འདེ་ིགིཟུགིས་ཅན་མ་ཡིིན་པོའ་ིགིསལ་རིགི་ལ་

ཡིོང་དེོན་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོས་དེགི་ེལྡན་པོས་དེ་ེལ་ཁྱེདེ་པོར་མེདེ་པོའ་ིཁྱེདེ་པོར་ཞིིགི་

གིང་དུ་ཕྱོེས་འདུགི་སྟོན་ཅིགི མ་ཟདེ་དུས་གིསུམ་གིཏེན་ལ་འབེབས་སྐབས་དེ་ལྟོ་བ་

དེང་། མ་འོངས་པོ་གིཉིས་ཆ་འདེས་པོ་ལ་ལྟོོས་ནས་གྲུབ་པོར་བཞིེདེ་པོས་དེ་ལྟོ་བ་

འདེས་པོ་ལ་ལྟོོས་ཤིང་འཕྲདེ་ན་ཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་གིཉིས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་དེང་པོ་ོདེང་མ་ི

འཕྲདེ་པོའི་སྒྲུབ་བྱེེདེ་ཅི་ཞིིགི་ཡིོདེ། འདེི་ལྟོར་རྗེེ་བློ་མས་རྩ་ཤེའི་རྣམ་བཤདེ་ཆེན་མ་ོ

ལས། གིལ་ཏེ་ེགིཞིན་སྔ་དུས་རྟེགི་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱ་ིལྟོར་ན་དུས་གིཉསི་པོ་ོའདེས་པོ་

ལ་ལྟོསོ་མ་ིདེགིསོ་ས་ོསྙེམ་ན། འདེས་པོ་ལ་ན་ིམ་ལྟོསོ་པོར་དུས་དེ་ེགིཉསི་གྲུབ་པོ་ཡིོདེ་

པོ་མ་ཡིནི་ཏེ།ེ མྱུ་གུ་ལ་སོགིས་པོའ་ིརང་གི་ིང་ོབ་ོཐོབོ་ནས་དེ་ེལས་མ་བརྒལ་བའམ་མ་

འདེས་པོ་ལ་དེ་ལྟོར་བར་གིཞིགི་དེགིསོ་པོས་དེ་ལྟོ་བ་འདེས་པོ་ལ་མ་ིལྟོསོ་པོ་འགིལ་ལ། 

དེེའ་ིཕྱོིར་མ་འོངས་པོ་ཡིང་བརྒྱུདེ་ནས་འདེས་པོ་ལ་ལྟོོས་དེགིོས་ཏེ་ེདེ་ལྟོར་མ་འོངས་

པོས་མ་འོངས་བར་བཞིགི་པོའ་ིཕྱོིར་ར།ོ། ཞིེས་གིསུངས་པོ་འདེ་ིལ་གིཞིིགིས་དེང་སྐདེ་

ཅགིི་སྔ་ཕྱོ་ིསོགིས་དུས་གིསུམ་འཇིོགི་ཚུལ་ཕྲ་ཞིབི་ལ་བློ་ོརྒྱས་པོར་འགྱུར་ར།ོ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལྟོསོ་བཅས་སྨྲ་བས། དེངསོ་པོ་ོས་ོསསོ་འགུལ་སྐྱེདོེ་ལས་ལགོིས་སུ་རང་སྐྱེ་བའ་ི

དུས་ཚོདོེ་མདེེ་པོར་བཤདེ་པོས་ཤསེ་པོ་སྐདེ་ཅགིི་སྔ་ཕྱོ་ིཕྱོ་ེབའ་ིདེཔྱདེ་པོ་འདེ་ིདེནོ་མདེེ་

ཡིིན་པོའི་ར་སྤྲོོདེ་ཐུབ་ཚུལ་བཤདེ་པོ་འདེི་ནི། སངས་རྒྱས་པོས་ལྟོོས་བཅས་སམ་

ལྟོོས་གྲུབ་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་བརླིང་པོ་ོདེ་ེལས་ལྷགི་ཙམ་གྱི་ིདེེང་རབས་ཀྱ་ིབཤདེ་ཚུལ་

ཞིིགི་ཡིོདེ་པོའ་ིརྨོངས་ཚོོདེ་བྱེས་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡིིན། ཁོང་ཅགི་གིིས་གིཟུགིས་ཅན་

གྱིི་དེངོས་པོོ་རགིས་པོའི་ཐོོགི་ཏུ་སྐོར་ནས་དུས་གིསུམ་གྱིི་འགྲོེལ་བཤདེ་ཅིགི་བྱེེདེ་

ཀྱིན་ཡིོདེ་ནའང་། གིཟུགིས་འདེས་སེམས་ཀྱ་ིང་ོབོའ་ིཐོོགི་ཏུ་དེབབ་ནས་དུས་གིསུམ་

གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་གིཏེན་འབེབ་མ་ིནུས་པོའ་ིཕྱོིར། གིཟུགིས་ཅན་མིན་པོ་ཤེས་པོའ་ིཐོོགི་

ཏུ་དུས་གིསུམ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་ཅིགི་གིཏེན་འབེབས་ཐུབ་ཚོ་ེདེངོས་པོོའ་ིའགུལ་བསྐྱེོདེ་

ཙམ་དེང་འབྲིེལ་བའ་ིདུས་དེ་ེདེོན་མེདེ་སྐོར་ལོགི་གིཅིགི་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེའོ།། དེེས་ན་

ནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་སྤྱོ་ིདེང་། ལྷགི་པོར་དེབུ་མ་པོས་ཤེས་པོ་སྔ་ཕྱོ་ིལ་སྐདེ་ཅིགི་གི་ི

ཆ་ཤས་ཡིདོེ་མེདེ་དེཔྱདོེ་པོ་འདེ་ིདེནོ་མེདེ་སྐརོ་ལགོི་ཡིནི་ཚུལ་གིཞིར་ཡིང་མདེེ་དེ།ོ། 

རྣམ་པོ་གིཅིགི་ཏུ་ན་དེངོས་པོོའ་ིའགུལ་སྐྱེོདེ་ལས་ལོགིས་སུ་རང་སྐྱེ་བའི་དུས་

ཚོདོེ་མ་འདེདོེ་ཕྱོནི། ཤསེ་པོ་ལ་སྐདེ་ཅགིི་སྔ་ཕྱོ་ིཕྱོ་ེབ་དེནོ་མདེེ་ཡིནི་པོར་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱ་ི

ཡིོདེ་ན། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ནས་ཀྱང་རང་སྐྱེ་བའ་ིདུས་ཚོོདེ་ཅིགི་གིཏེན་ནས་མ་ིའདེོདེ་

པོས་ཤེས་པོ་ལ་སྐདེ་ཅིགི་སྔ་ཕྱོི་ཕྱོེ་བ་དེེ་དེོན་མེདེ་ཡིིན་པོར་སྔ་ས་ནས་ཧ་གིོ་དེོན་

གིསལ་ཆགིས་དེགིོས་ཀྱང་བྱུང་མི་འདུགི་པོས། དེེ་ལས་གིཞིན་པོའི་དེཔྱོདེ་ཚུལ་

དེམིགིས་བསལ་བ་དེ་ེའདྲ་ཡིོདེ་ན་ཤེས་པོ་ལ་སྐདེ་ཅིགི་གི་ིཆ་ཕྱོ་ེབའ་ིལུགིས་གིཏེོར་

ནུས་པོས་འབདེ་བརྩོན་ལྷོདེ་མེདེ་གྱིིས་ཤིགི གིཞིན་དེེང་གི་ིསྐབས་སུ་དུས་གིཟུགིས་
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ཅན་དུ་འདེོདེ་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་འདེ་ིན་ིདེ་དུང་དེཔྱདེ་གིཞིིའ་ིགིནས་ལས་ཡིིདེ་ཆེས་རྐྱང་

གིིས་སྣ་ཤ་སྦྱོིན་མ་ིརུང་སྟ།ེ གིཟུགིས་ཅན་མ་ཡིིན་པོའ་ིདེངོས་པོ་ོདེགི་ལ་དུས་ཀྱ་ིརྣམ་

གིཞིགི་བྱེེདེ་པོ་ལ་རིང་དུ་འགྱུར་རོ།། ཁོང་ཅགི་གིིས་བཤདེ་པོའ་ིལྟོོས་བཅས་ཀྱ་ིརྣམ་

གིཞིགི་དེ་ེཁུངས་འཁྱེོལ་བ་ལ་ཐོོགི་མར་གིཟུགིས་འདེས་ཀྱ་ིགིསལ་རིགི་ཤེས་པོ་ཟེར་

བ་ཞིིགི་མེདེ་པོར་གྲུབ་དེགིོས་ཤིང་། དེ་ེགྲུབ་ན་གིཞི་ིནས་ཤེས་པོ་སྐདེ་ཅིགི་སྔ་ཕྱོ་ིཕྱོ་ེ

བའ་ིལྟོ་ཚུལ་དེ་ེཐོ་ོབས་བརྡུང་བ་ཡིིན། དེ་ེལས་གིཟུགིས་ཅན་གྱི་ིསྟེང་གི་ིཁྱེདེ་ཆོས་ཀྱ་ི

རང་བཞིནི་དེ་ེགིཟུགིས་ཅན་ཡིནི་མནི་ཆ་ཚོང་ལ་ཁ་བགིསོ་བྱེདེེ་མ་ིཐུབ་ལ། ཚོན་རགིི་

པོས་གིཟུགིས་ཅན་ལ་དེཔྱདེ་པོའ་ིརགིིས་པོ་དེ་ེཁྱེདོེ་ཀྱསི་གིཟུགིས་ཅན་མནི་པོའ་ིཆསོ་

ཤིགི་ལ་བཙན་སྦྱོར་བྱེས་པོ་ན་ིར་མགི་ོལུགི་སྦྱོར་ལས་མ་འདེས་ལ་གིལ་ཏེ་ེརིགིས་

མཚུངས་ཤིགི་བཏེང་ཡིང་རིགིས་ལོགི་ལས་འགྲོ་ོས་མེདེ། དེེང་སང་གིཟུར་གིནས་ཀྱ་ི

ཚོན་རིགི་པོ་དེང་བགྲོ་ོགློེང་བྱེེདེ་དུས་ནང་པོའ་ིགིསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བའ་ིརྟེེན་འབྱུང་

གི་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིལ་ཡིིདེ་སྨོོན་དེང་། ངོས་ལེན་མ་ིབྱེེདེ་མཁན་ཞིིགི་མེདེ་པོའ་ིཚོོདེ་རེདེ། 

ནང་པོས་བཤདེ་པོའི་ལྟོོས་གྲུབ་ལས་ཚོདེ་མཐོོ་བའི་ལྟོོས་གྲུབ་ཀྱི་རིགི་པོ་ཞིིགི་ཁོང་

ཅགི་གིསི་བཤདེ་པོའ་ིལྟོསོ་བཅས་ཀྱ་ིརགིི་པོ་འདེ་ིལ་ཁ་ཚོང་བ་དེང་གིཏེངི་ཟབ་པོ་ོཞིགིི་

མདེེ་པོར་ཁས་ལནེ་བྱེེདེ་བཞིནི་ཡིོདེ། 

༼༣༤༽དེ་བཞིིན་ཡིབ་སྲོསེ་ཀྱིསེ་བེམ་པོ་ལ་དཔོྱད་པའིི་སྐབསེ་སུ། 

རགསེ་པ་བཤིག་ན་རྡུལ་དུ་འིཇིིག་འིགོྲོ་ལ། རོྩོམ་གཞིིའིི་ཕྲོ་རྡུལ་དེའིང་ཕྱོོགསེ་

ཀྱ་ིཆ་དང་བཅིསེ་པ་ཡིིན་ན་ཆུང་མཐོའིི་དོན་མེད་ཅིིང་ཆ་མེད་ཡིིན་ན་རགསེ་

པ་རོྩོམ་མི་ནུསེ་པར་དགོངསེ་ཏེ་རྡུལ་ཕྲོན་སེྐྱེ་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕེབ་པ་རེད། 

གལ་སྲོིད་ཚོད་རྡུལ་ནུསེ་རིག་འིདི་བྱུང་མེད་ན་དབུ་མའིི་རིགསེ་པ་འིདི་ལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ལན་འིདེབསེ་ནུསེ་རེ་བྲེལ། དག་ེལྡིན་པསེ་བེམ་པོ་གཞིི་མེད་དུ་ཁོསེ་བློངསེ་ན་

སྐུར་འིདེབསེ་སུ་འིགོྲོ་བར་དགོངསེ་ཏེ། རོྩོམ་གཞིིའིི་རྡུལ་དེ་ཆ་བཅིསེ་སུ་ཡོིད་

པ་ཀླུ་ཡིི་དགོངསེ་པ་ཡིིན་རྒྱུར་བྱེསེ་ཀྱང༌། སེྟེང་འོིག་གི་ངོསེ་སོེ་སོེར་དགར་རྒྱུ་

ཡོིད་པའིི་ཆུང་མཐོའི་ཞིིག་ག་ལ་སིྲོད། ཚོད་རྡུལ་སྨྲ་བསེ་གཟུགསེ་མེད་ནུསེ་

ཁྱམསེ་ཀྱི་ཀོློང་ནསེ་གཟུགསེ་ཅིན་གིྱི་གསེོབ་རྡུལ་ཐོོན་པར་བཤད་པ་འིདིསེ་

ད་གཟོོད་བོངསེ་ཚོད་ཁོོ་ནའིི་ཆ་ནསེ་དཔྱད་པ་གཏོང་བ་དེ་ནོར་འིཁྲུལ་གིྱི་

བསེམ་བློོ་ཡིིན་པར་ར་འིཕོྲོད་པ་རེད།༽ 

འདེ་ིནས་ཡིང་རྡུལ་གྱི་ིཆུང་མཐོའ་དེང་། དེ་ེབསགིས་པོའ་ིརགིས་པོ་འཇིོགི་མ་

ཐུབ་པོར་རྡུལ་ཕྲན་སྐྱེེ་མེདེ་དུ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོར་བཤདེ་པོ་ཡིང་གིོང་དུ་བཤདེ་པོ་

ལྟོར། གྲུབ་མཐོའ་ས་ོསོའ་ིབཞིེདེ་དེགིོངས་རྣམས་ཁྱེདེ་པོར་མ་ཕྱོེདེ་པོར་སྟོན་ཐོོགི་སེར་

བས་བཅོམ་པོ་ལྟོར་སྡེེབ་ཅིགི་ཏུ་བསྲིེས་ནས་བཤདེ་པོ་དེང་། སྐྱེ་ེམེདེ་ཀྱ་ིདེོན་སོགིས་

ཀྱ་ིཐོདེ་ལ་རྨོངས་མུན་དེ་དུང་སདེ་མེདེ་པོའ་ིགིཏེམ་བསྐྱེར་དུ་སྐོར་ལོགི་བྱེས་འོང་བ་

ཞིིགི་ཡིིན། ཚོདེ་རྡུལ་སྨྲ་བས་གིཟུགིས་མེདེ་ནུས་ཁྱེམས་ཀྱ་ིཀློོང་ནས་གིཟུགིས་ཅན་

ཐོོན་པོར་བཤདེ་ཅེས་པོའི་གིཟུགིས་མེདེ་ཀྱི་ནུས་ཁྱེམས་དེེ་གིང་ནས་བྱུང་བ་དེང་། 

གིང་ཞིིགི་ཡིནི་པོ། ཅའི་ིཕྱོརི་བྱུང་བ་བཅས་ལ་འགྲོལེ་བཤདེ་ཇི་ིལྟོར་རྒྱགི་གི་ིཡིདོེ་ཁྱེདོེ་

ཀྱ་ིཤེས་ཀྱ་ིཡིོདེ་དེམ། ཡིོདེ་ན་དེེའ་ིསྐོར་ལ་གིསལ་བཤདེ་ཅུང་ཙམ་མ་བྱེས་པོ་ཨ་བྲིའ་ི

རྔོ་མ་ནང་བཞིནི་ཐུང་ཐུང་ཞིིགི་ཆགིས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ཅ་ིཡིནི། གིལ་ཏེ་ེཤསེ་ཀྱ་ིམདེེ་ན་

གིཟུགིས་མེདེ་ནུས་ཁྱེམས་ཀྱ་ིབཤདེ་པོ་དེེས་བོངས་ཚོདེ་ཀྱ་ིདེཔྱདེ་བསྡུར་རྩིས་མེདེ་

དུ་བཏེང་ཚུལ་ཇི་ིལྟོར་བྱེས་ནས་ཤེས་པོ་ཡིིན། གིལ་ཏེ་ེགིཟུགིས་མེདེ་ཀྱ་ིནུས་པོའ་ི

གིསབེ་ནས་གིཟུགིས་ཅན་གྱི་ིདེངསོ་པོ་ོཐོནོ་པོར་འཇིགོི་ཐུབ་པོ་ཙམ་གྱིསི་བངོས་ཚོདེ་
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ཀྱ་ིདེཔྱདེ་བསྡུར་ནརོ་བར་བསྒྲུབས་ཐུབ་ན། གིནའ་སྔ་མ་ོནས་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་

རབ་རྣམས་སུ་གིཟུགིས་མེདེ་ཀྱི་ནུས་པོས་གིཟུགིས་ཅན་དེབང་པོོའ་ིརྒྱུ་བྱེེདེ་ཚུལ་

གིསུངས་པོར་མ་ཤསེ་སམ། གིཞིན་ཡིང་ནུས་ཁྱེམས་ཞིསེ་པོའ་ིཐོ་སྙེདེ་གི་ོརྒྱུ་ཡིོདེ་ལ་

མེདེ་ལ་དེ་ེའདྲ་བཏེགིས་མེདེ་ཀྱང་། དེོན་ལ་གིཟུགིས་ཅན་མ་ཡིིན་པོའ་ིནུས་པོ་ཞིིགི་

ལས་གིཟུགིས་ཅན་འབྱུང་བ་དེ་ེཕྱོིས་སུ་རིགི་གིསར་པོས་གིསར་གིཏེོདེ་བྱེས་པོ་ཞིིགི་

མ་ཡིནི་པོར་ནང་པོའ་ིདེགི་ེསློངོ་རྣམས་ཀྱསི་གིནའ་ནས་རྙེདེེ་པོའ་ིརགིིས་འགྲོསོ་རྙེངི་པོ་

ཞིིགི་ཡིིན། ཁྱེོདེ་ལ་གིསར་པོ་ཡིིན་ན་གིསར་པོའི་གིོ་མི་ཆོདེ་པོས་གིནས་སྐབས་

གིསར་རྙེེདེ་ཀྱ་ིསྐདེ་གིསང་མ་བསྒྲོགི་ན་ལེགིས་ས།ོ། 

 གིནའ་དེངེ་རགིིས་པོ་འཐོབ་པོའ་ིགིཡུལ་ས་ན།།

 རགིི་གིསར་རལ་གྲོིའ་ིས་ོལ་མ་བཟདོེ་ཅངི་།།

 ཕྱོ་ིཕྱོརི་བཀྱེདེ་པོའ་ིདེགི་ེསྦྱོངོ་གིསར་བུ་ལ།།

 མ་ིའཇིགིི་རྡ་ོརྗེེའ་ིཁྲོབ་འདེ་ིགྲོོགིས་ལ་བྱེནོ།།

 

གསུམ་པ། ཚོད་མའིི་ལུགསེ་ཀྱི་མཐོོ་རིསེ་དང་ཐོར་པའིི་རྣམ་

གཞིག་དཔྱད་པ་ལ་དོགསེ་སེེལ།

༼༣༥༽མཁོསེ་གྲུབ་དགེ་ལེགསེ་དཔལ་བཟོང་སེོགསེ་མཁོསེ་པ་ཁོ་ཅིིག་

གིསེ། མདོ་ལུང་ཟོ་ཟུར་རེ་དྲངསེ་ནསེ་ཚོད་མ་རིག་པའིི་ཁུངསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་

ཀྱི་གསུང་ལ་གཏུག་ཅིི་ཐུབ་མཛོད་ཡོིད་ཀྱང༌། གསུང་རབ་གང་དུ་ཡིང་ཚོད་

མ་དང་ཚོད་མིན་གིྱི་རྣམ་གཞིག་དང༌། རྟགསེ་ཡིང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

རྣམ་དབེྱེ་གསེལ་པོར་མ་གསུངསེ་ཤིང༌། མཚོན་གཞིི་ཙམ་ནི་འིཇིིག་རེྟན་འིཚོ་ོ

བའིི་ཁྲེོད་དུའིང་ཡོིད་པསེ་ཁུངསེ་སུ་མི་འིགོྲོ།༽ 

མངོན་སུམ་གྱི་ིཚོདེ་མ་དེང་། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མ་ེཡིོདེ་པོར་དེཔོོགི་པོའ་ིརྗེེས་དེཔོགི་

སགོིས་ན་ིགྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་ཞིིགི་གིསི་གིཏེན་ལ་ཕོབ་དེགིསོ་པོ་མ་ཡིནི་པོར། དེམངས་

ཁྲོོདེ་ཀྱི་སྐྱེེ་བོས་བདེེ་བློགི་ཏུ་རྟེོགིས་ཐུབ་པོའི་ཚོདེ་མའི་རྣམ་གིཞིགི་མང་པོོ་ཞིིགི་ནི་

གིཞི་ིརིམ་གྱི་ིམང་ཚོོགིས་ཁྲོོདེ་ན་གིདེོདེ་ནས་དེར་བ་ཡིིན། དེ་ེདེགི་རྨང་གིཞི་ིབྱེས་ཏེ་ེ

རགིི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ཤགིི་ཏུ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ཐོར་ཐོརོ་ར་ེན།ི སྟནོ་པོ་

སངས་རྒྱས་འཇིིགི་རྟེེན་འདེིར་མ་བྱེོན་པོའ་ིགིོང་ནས་འཕོགིས་ཡུལ་དུ་མུ་སྟེགིས་པོའ་ི

དྲང་སྲིོང་གློིང་སྐྱེེས་སོགིས་ཀྱིས་སྲིོལ་གིཏེོདེ་ནས་ཡིོདེ་པོར་གློེང་། སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཚོདེ་མ་དེང་ཚོདེ་མནི། རྟེགིས་ཡིང་དེགི་དེང་ལྟོར་སྣང་བཅས་ཀྱ་ི

རྣམ་གིཞིགི་གིསལ་པོ་ོགིསུངས་མེདེ་ཟེར་བ་ན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་རབ་ལ་ཞིིབ་

འཇུགི་མ་བྱེས་པོའ་ིརང་རྟེགིས་ཙམ་ལས་དེངོས་དེོན་དེང་མཐུན་པོ་གི་ལ་ཡིིན། མདེ་ོ

སྡེ་ེདེགིངོས་པོ་ངསེ་འགྲོལེ་ལས། ཡིང་དེ་ེལྟོར་ན། འཐོདེ་པོར་སྒྲུབ་པོའ་ིརིགིས་པོ་དེ་ེན་ི

མངནོ་སུམ་གྱི་ིཚོདེ་མ་དེང་། རྗེསེ་སུ་དེཔོགི་པོའ་ིཚོདེ་མ་དེང་། ཡིིདེ་ཆསེ་པོའ་ིལུང་གི་ི

ཚོདེ་མའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ལྔ་པོ་ོདེགི་གིིས་ཡིོངས་སུ་དེགི་པོ་ཡིིན་ན།ོ། ཞིེས་ཚོདེ་མའ་ིརྣམ་

གིཞིགི་གིསུངས་པོ་དེང་། དེཀནོ་བརྩེགིས་མའིམ་ཅ་ིལུང་བསྟན་པོའ་ིལའེུ་ལས། ཡིང་

དེགི་མཐོའ་ན་ིངས་བཤདེ་པོ།། ཕྱོནི་ཅ་ིལགོི་དེའེང་ཡིང་དེགི་མཐོའ།། ལགོི་པོའ་ིབློ་ོཅན་

བྱེིས་པོ་རྣམས།། ཡིང་དེགི་མཐོའ་ནི་མ་ཤེས་སོ།། ཞིེས་ཚོདེ་མིན་གྱིི་རྣམ་གིཞིགི་

གིསུངས་པོ་དེང་། དེཀནོ་བརྩགེིས་འཇིམ་དེཔོལ་གྱིསི་ཞུས་པོའ་ིལའེུ་ལས། མ་འངོས་
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པོའ་ིདུས་ན་དེདེ་པོའ་ིརིགིས་ཀྱ་ིབུའམ། རིགིས་ཀྱ་ིབུ་མ་ོའབྱུང་བ་དེ་ེདེགི་གི་ིརྣམ་པོ་

དེང་། རྟེགིས་དེང་། མཚོན་མ་ན་ིགིང་དེགི་ངས་དེ་ལྟོར་བསྟན་པོ་འདེ་ིདེགི་ཡིིན་ནོ།། 

ཞིེས་སོགིས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚོན་ནམ་རྟེགིས་ལ་བརྟེེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱེ་དེཔོོགི་པོའ་ིརྟེགིས་

སྤྱོ་ིཡི་ིརྣམ་གིཞིགི་བསྟན་པོ་དེང་། ཆོས་བཅུ་པོའ་ིམདེ་ོལ་སོགིས་པོ་ནས་འབྲིས་རང་

མ་དེམིགིས་པོའ་ིརྟེགིས་གིསུམ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་བསྟན་པོའ་ིསྐོར་ན་ིགིསར་བུ་བསྡུས་

རྟེགིས་བློོ་གིསུམ་ལ་སྦྱོངས་མྱོོང་མཁན་ཚུན་གྱིིས་བློོ་ལ་གིསལ་ཝ་ལེར་ཡིོདེ། 

དེགིོངས་པོ་ངེས་འགྲོེལ་ལས། རིགིས་པོ་རྣམ་པོ་བཞིི་རིགི་པོར་བྱེ་སྟེ། ལྟོོས་པོའི་

རིགིས་པོ་དེང་། བྱེ་བ་བྱེེདེ་པོའ་ིརིགིས་པོ་དེང་། འཐོདེ་པོས་སྒྲུབ་པོའ་ིརིགིས་པོ་དེང་། 

ཆོས་ཉིདེ་ཀྱ་ིརིགིས་པོའོ།། དེ་ེལ་ལྟོོས་པོའ་ིརིགིས་པོ་ནི། འདུ་བྱེེདེ་རྣམས་འབྱུང་བ་

དེང་། རྗེེས་སུ་ཐོ་སྙེདེ་གིདེགིས་པོའ་ིརྒྱུ་གིང་དེགི་ཡིིན་པོ་དེང་། རྐྱེན་གིང་དེགི་ཡིིན་པོ་

སྟ།ེ དེ་ེན་ིལྟོསོ་པོའ་ིརིགིས་པོ་ཡིནི་ན།ོ། ཆསོ་རྣམས་འཐོབོ་པོའམ། འགྲུབ་པོའམ། སྐྱེསེ་

པོ་རྣམས་ལས་བྱེེདེ་པོར་འགྱུར་བའ་ིརྒྱུ་གིང་དེགི་ཡིནི་པོ་དེང་། རྐྱནེ་གིང་དེགི་ཡིནི་པོ་

དེ་ེདེགི་ན་ིབྱེ་བ་བྱེེདེ་པོའ་ིརིགིས་པོ་ཡིིན་ནོ།། ས་ོསོའ་ིཤེས་པོ་དེང་། བཤདེ་པོ་དེང་། 

སྨྲས་པོའ་ིདེནོ་སྒྲུབ་པོ་དེང་། ལགེིས་པོར་ཁངོ་དུ་ཆུདེ་པོར་བྱེ་བའ་ིརྒྱུ་གིང་དེགི་ཡིནི་པོ་

དེང་། རྐྱེན་གིང་དེགི་ཡིིན་པོ་དེེ་ནི་འཐོདེ་པོས་སྒྲུབ་པོའི་རིགིས་པོ་ཡིིན་ནོ།། དེེའང་

མདེོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པོ་གིཉིས་ཏེེ། ཡིོངས་སུ་དེགི་པོ་དེང་། ཡིོངས་སུ་མ་དེགི་པོའོ།། 

དེ་ེལ་ཡིོངས་སུ་དེགི་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ན་ིལྔའོ།། ཡིོངས་སུ་མ་དེགི་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ན་ི

བདུན་ན།ོ། དེ་ེལ་ཡིོངས་སུ་དེགི་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ལྔ་པོ་ོདེགི་གིང་ཞི་ེན། དེ་ེམངོན་སུམ་

དུ་དེམགིིས་པོའ་ིམཚོན་ཉདིེ་དེང་། དེ་ེལ་གིནས་པོ་མངནོ་སུམ་དུ་དེམགིིས་པོའ་ིམཚོན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཉིདེ་དེང་། རང་གི་ིརིགིས་ཀྱ་ིདེཔོ་ེཉ་ེབར་སྦྱོར་བའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། ཡིོངས་སུ་གྲུབ་

པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། ལུང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པོར་དེགི་པོ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོར་བསྟན་པོའ་ི

མཚོན་ཉིདེ་དེ།ོ། དེ་ེལ་འདུ་བྱེེདེ་ཐོམས་ཅདེ་མ་ིརྟེགི་པོ་ཉིདེ་དེང་། འདུ་བྱེེདེ་ཐོམས་ཅདེ་

སྡུགི་བསྔལ་བ་ཉིདེ་དེང་། ཆོས་ཐོམས་ཅདེ་བདེགི་མེདེ་པོ་ཉིདེ་འཇིིགི་རྟེེན་ན་མངོན་

སུམ་དུ་དེམིགིས་པོ་དེང་། དེ་ེལྟོ་བུ་དེང་། མཐུན་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིམངོན་སུམ་དུ་

དེམགིིས་པོའ་ིམཚོན་ཉདིེ་ཡིནི་ན།ོ། འདུ་བྱེདེེ་ཐོམས་ཅདེ་སྐདེ་ཅགིི་པོ་ཉདིེ་དེང་། འཇིགིི་

རྟེནེ་ཕོ་རལོ་ཡིོདེ་པོ་ཉདིེ་དེང་། ལས་དེགི་ེབ་དེང་། མ་ིདེགི་ེབ་ཆུདེ་མ་ིཟ་བ་དེ་ེལ་གིནས་

པོའ་ིམ་ིརྟེགི་པོར་རིགིས་པོ་ཉིདེ་མངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེང་། སེམས་

ཅན་སྣ་ཚོོགིས་ལས་སྣ་ཚོོགིས་ལ་གིནས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་

དེང་། སམེས་ཅན་བདེ་ེབ་དེང་སྡུགི་བསྔལ་བ་ལས་དེགི་ེབ་དེང་མ་ིདེགི་ེབ་ལ་གིནས་པོ་

མངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེང་། གིང་གིིས་མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པོ་ལ་

རྗེེས་སུ་དེཔོགི་པོར་བྱེ་བ་དེང་། དེ་ེལྟོ་བུ་དེང་མཐུན་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིདེ་ེལ་གིནས་

པོ་མངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཡིིན་ནོ།། ནང་དེང་ཕྱོ་ིརོལ་གྱི་ིའདུ་བྱེེདེ་

རྣམས་ལ་གྲོགིས་པོའི་འཇིིགི་རྟེེན་ཐོམས་ཅདེ་ལ་གྲོགིས་པོའི་འཆི་འཕོ་ོདེང་། སྐྱེེ་བ་

དེམིགིས་པོ་ཉ་ེབར་སྦྱོར་བ་དེང་། སྐྱེ་ེབ་ལ་སོགིས་པོའ་ིསྡུགི་བསྔལ་དེམིགིས་པོ་ཉ་ེ

བར་སྦྱོར་བ་དེང་། རང་དེབང་མེདེ་པོའ་ིདེམིགིས་པོ་ཉ་ེབར་སྦྱོར་བ་དེང་། ཕོ་རལོ་དེགི་

ནའང་འཇིིགི་རྟེེན་ཐོམས་ཅདེ་ལ་གྲོགིས་པོའ་ིའབྱེོར་པོ་དེང་། རྒུདེ་པོ་དེམིགིས་པོ་ཉ་ེ

བར་སྦྱོར་བ་དེང་། དེ་ེལྟོ་བུ་མཐུན་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིརང་གི་ིརིགིས་ཀྱ་ིདེཔོ་ེཉ་ེབར་

སྦྱོར་བའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཡིིན་པོར་རིགི་པོར་བྱེའོ།། དེ་ེལྟོར་དེ་ེམངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་
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པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། དེ་ེལ་གིནས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། 

རང་གི་ིརིགིས་ཀྱ་ིདེཔོ་ེཉ་ེབར་སྦྱོར་བའ་ིམཚོན་ཉིདེ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིགྲུབ་པོ་བྱེ་བ་ལ་

གིཅིགི་ཏུ་ངེས་པོའི་ཕྱོིར་ཡིོངས་སུ་གྲུབ་པོའི་མཚོན་ཉིདེ་ཡིིན་པོར་རིགི་པོར་བྱེའོ།། 

འཇིམ་དེཔོལ། གིཏེན་ལ་དེབབ་པོར་བསྟན་པོ་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོས་གིསུངས་པོ་

འདེ་ིལྟོ་སྟ།ེ མྱོ་ངན་ལས་འདེས་པོ་ན་ིཞི་ིབའ།ོ། ཞིསེ་བྱེ་བ་དེང་། དེ་ེལྟོ་བུ་དེང་མཐུན་པོ་

གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིལུང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པོར་དེགི་པོ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོར་བསྟན་པོའ་ིམཚོན་

ཉིདེ་ཡིིན་པོར་རིགི་པོར་བྱེའོ།། དེེ་ལྟོ་བས་ན་མཚོན་ཉིདེ་རྣམ་པོ་ལྔ་པོ་ོདེེ་དེགི་གིིས་

རིགིས་པོ་བརྟེགི་པོ་ཡིོངས་སུ་དེགི་པོ་སྟེ། ཡིོངས་སུ་དེགི་པོའ་ིཕྱོིར་བསྟེན་པོར་བྱེའོ།། 

བཅོམ་ལྡན་འདེས། ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་རྣམ་པོ་དུས་རྟེོགིས་པོ་བགྱི་ི

ལགིས། འཇིམ་དེཔོལ། ལྔས་ཏེེ། གིང་སུ་ཡིང་རུང་བ་ཞིིགི་བྱུང་ན། འཇིིགི་རྟེེན་དུ་

ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེནེ་པོ་ཉིདེ་དུ་སྒྲོ་རྣམ་པོར་གྲོགིས་པོ་དེང་། སྐྱེསེ་བུ་ཆནེ་པོ་ོམཚོན་སུམ་

ཅུ་རྩ་གིཉིས་དེང་ལྡན་པོ་དེང་། སྟོབས་བཅུས་སེམས་ཅན་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱི་ཐོེ་ཚོོམ་

ཐོམས་ཅདེ་གིཅོདེ་པོ་དེང་། མ་ིའཇིིགིས་པོ་བཞིིས་ཆོས་སྟོན་པོའ་ིདེེའ་ིཚོིགི་ལ་ཕོས་ཀྱ་ི

རྒོལ་བ་ཐོམས་ཅདེ་ཀྱིས་བརྒལ་དུ་མེདེ་ཅིང་བརྩདེ་དུ་མེདེ་པོ་གིང་ཡིིན་པོ་དེང་། སུའ་ི

ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཕོགིས་པོའ་ིལམ་ཡིན་ལགི་བརྒྱདེ་པོ་སྣང་ཞིིང་དེགི་ེསྦྱོོང་བཞི་ིསྣང་

བ་ཡིནི་ཏེ།ེ དེ་ེལྟོར་ན་འབྱུང་བ་དེང་། མཚོན་དེང་། ཐོ་ེཚོམོ་གིཅདོེ་པོ་དེང་། བརྒལ་དུ་

མེདེ་ཅིང་བརྩདེ་དུ་མེདེ་པོ་དེང་། དེགིེ་སྦྱོོང་དེམིགིས་པོས་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོའི་

མཚོན་ཉདིེ་ལྔ་རགིི་པོར་བྱེའ།ོ། དེ་ེལྟོར་འཐོདེ་པོའ་ིསྒྲུབ་པོའ་ིརགིིས་པོ་དེ་ེན་ིམངནོ་སུམ་

གྱི་ིཚོདེ་མ་དེང་། རྗེེས་སུ་དེཔོགི་པོའ་ིཚོདེ་མ་དེང་། ཡིིདེ་ཆེས་པོའ་ིལུང་གི་ིཚོདེ་མས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཚོན་ཉིདེ་ལྔ་པོ་ོདེགི་གིིས་ཡིོངས་སུ་དེགི་པོ་ཡིིན་ན།ོ། ཡིོངས་སུ་མ་དེགི་པོའ་ིམཚོན་

ཉིདེ་རྣམ་པོ་བདུན་གིང་ཞི་ེན། དེ་ེལ་གིཞིན་དེང་མཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་

དེང་། དེ་ེལས་གིཞིན་དེང་མ་ིམཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། ཐོམས་ཅདེ་

མཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། ཐོམས་ཅདེ་མ་ིམཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ི

མཚོན་ཉིདེ་དེང་། གིཞིན་གྱི་ིརིགིས་ཀྱ་ིདེཔོ་ེཉ་ེབར་སྦྱོར་བའ་ིམཚོན་ཉདིེ་དེང་། ཡིངོས་

སུ་མ་གྲུབ་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། ལུང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པོར་མ་དེགི་པོ་བསྟན་པོའ་ིམཚོན་

ཉིདེ་དེ།ོ། དེ་ེལ་ཆོས་ཐོམས་ཅདེ་ཡིིདེ་ཀྱ་ིརྣམ་པོ་ཤེས་པོས་རྣམ་པོར་ཤེས་པོར་ཉིདེ་བྱེ་

བ་གིང་ཡིནི་པོ་དེ་ེན་ིཐོམས་ཅདེ་མཐུན་པོར་དེམགིིས་པོའ་ིམཚོན་ཉདིེ་ཡིནི་ན།ོ། རྟེགིས་

དེང་ང་ོབ་ོཉིདེ་དེང་། ལས་དེང་ཆོས་དེང་རྒྱུ་དེང་འབྲིས་བུ་མཚོན་ཉིདེ་མི་མཐུན་པོ་

རྣམས་ཀྱ་ིམཚོན་ཉིདེ་མ་ིམཐུན་པོ་གིང་ཡིང་རུང་བས་ཕོན་ཚུན་མཚོན་ཉིདེ་མ་ིམཐུན་

པོ་ངེས་པོར་ཉིདེ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིཐོམས་ཅདེ་མ་ིམཐུན་པོ་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་

ཡིིན་ནོ།། འཇིམ་དེཔོལ། དེ་ེལ་དེ་ེལས་གིཞིན་དེང་མཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་

ཉིདེ་དེཔོ་ེདེང་བཅས་པོ་ལ་ཐོམས་ཅདེ་མ་ིམཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཡིོདེ་

པོས་དེ་ེན་དེེས་གྲུབ་པོར་བྱེ་བ་ལ་གིཅིགི་ཏུ་མ་ངེས་པོའ་ིཕྱོིར་དེ་ེན་ིཡིོངས་སུ་མ་གྲུབ་

པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཅེས་བྱེའོ།། དེ་ེལས་གིཞིན་དེང་མ་ིམཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་

ཉིདེ་དེཔོ་ེདེང་བཅས་པོ་ལའང་ཐོམས་ཅདེ་མཐུན་པོར་དེམིགིས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཡིོདེ་

པོས་དེེས་ན་དེེས་གྲུབ་པོར་བྱེ་བ་ལ་གིཅིགི་ཏུ་མ་ངེས་པོའ་ིཕྱོིར་དེེའང་ཡིོངས་སུ་མ་

གྲུབ་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ཅེས་བྱེའོ།། ཡིོངས་སུ་མ་གྲུབ་པོའ་ིཕྱོིར་རིགིས་པོས་བརྟེགི་པོ་

ཡིངོས་སུ་མ་དེགི་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ ཡིངོས་སུ་མ་དེགི་པོའ་ིཕྱོརི་བསྟནེ་པོར་མ་ིབྱེའ།ོ། དེ་ེལུང་
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ཤིན་ཏུ་རྣམ་པོར་མ་དེགི་པོ་བསྟན་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་ན་ིརང་བཞིིན་ཉིདེ་གྱིིས་ཡིོངས་སུ་

མ་དེགི་པོ་ཡིིན་པོར་རིགི་པོར་བྱེའོ།། དེེ་ལ་དེེ་བཞིིན་གིཤེགིས་པོ་རྣམས་བྱུང་ཡིང་

རུང་། མ་བྱུང་ན་རུང་སྟ་ེཆོས་གིནས་པོར་བྱེ་བའ་ིཕྱོིར་ཆོས་ཉིདེ་དེབྱེིངས་གིནས་པོ་

ཉིདེ་གིང་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིཆོས་ཉིདེ་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་ཡིིན་ནོ།། ཞིེས་སོགིས་ཚོདེ་མའ་ིརྣམ་

གིཞིགི་གིསལ་ཞིིང་རྒྱས་པོ་གིཏེན་ལ་ཕོབ་འདུགི་པོས་ན། དེཀའ་ཚོེགིས་ལ་མ་ལྟོོས་

པོར་བློ་ོམུན་ཅུང་ཞིིགི་བསལ་བའ་ིར་ེབས་བཤུ་འགིོདེ་བྱེས་ཡིདོེ་པོས། ཚོདེ་མའ་ིརྣམ་

གིཞིགི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གིསུང་རབ་ལས་མ་གིསུངས་སོ།། ཞིེས་བསྒྲོགིས་པོ་ནི་

སྤྲོའེུས་ཡིསོ་རྐུ་བ་ལྟོར་རང་མྱོགིི་རང་གིསི་བཀབ་པོ་ཡིནི་པོར་ཆསེ་གིསལ། 

 འོན་ཀྱང་ཞིིབ་ཆ་དེགིོས་པོ་ཞིིགི་ན་ིསངས་རྒྱས་འཇིིགི་རྟེེན་དུ་བྱེོན་པོའ་ིསྐབས་

དེེར་ཚོདེ་མ་དེང་། ཚོདེ་མིན། རྟེགིས་ཡིང་དེགི་གི་ིདེབྱེ་ེབ་དེང་། གྲོངས་ཀ་སོགིས་

གིསལ་པོོར་གིསུངས་ནའང་། ཚོདེ་མའ་ིམཐོའ་གིཅོདེ་དེང་། དེོགིས་སེལ། ཀློན་ཀ་

སགོིས་ལ་ཞིབི་འཇུགི་བཅས་ན་ིརམི་གྱིསི་བྱུང་བ་དེང་། དེ་ེབཞིནི་དུ་རྟེགིས་ཡིང་དེགི་

གིི་དེབྱེེ་བ་དེང་། ཚུལ་གིསུམ་གྱིི་མཚོན་ཉིདེ་སོགིས་ལ་ཕྱོི་ནང་གིཉིས་ཀས་ཞིིབ་

འཇུགི་དེང་། གིསར་བཅོས་མང་དུ་བྱེས་ཤིང་། ལྷགི་པོར་སློོབ་དེཔོོན་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིགློང་

པོསོ་ཚོདེ་མ་ཀུན་བཏུས་དེང་། དེེའ་ིརང་འགྲོལེ་སགོིས་ཀྱསི་སྔར་ལས་ལྷགི་པོའ་ིཚོདེ་

མ་རིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིཉིདེ་གིཏེན་ལ་ཕོབ། དེེའ་ིརྗེེས་སུའང་སློོབ་དེཔོོན་གྱི་ི

སློབོ་མ་དེབང་ཕྱུགི་སྡེ་ེལ་སགོིས་པོའ་ིརང་སྡེ་ེཁགི་ཅགིི་དེང་། གིཞིན་སྡེ་ེཇི་ིསྙེདེེ་ཅགིི་གི་ི

ཆེདེ་དུ་སློོབ་དེཔོོན་ཆོས་ཀྱ་ིགྲོགིས་པོས་ཚོདེ་མ་སྡེ་ེབདུན་བྱེ་བ་མཛེདེ་ཅིང་། འཇིིགི་

རྟེནེ་འདེརི་ཚོདེ་མའ་ིགིཞུང་ལུགིས་འདེ་ིཉིདེ་ཉ་ིའདོེ་བཞིནི་དུ་གིསལ་བར་མཛེདེ་དེ།ོ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེེས་ན་སློོབ་དེཔོོན་ཕྱོོགིས་གློང་ཡིབ་སྲིས་ན་ིདེེང་དུས་སུའང་མུ་སྟེགིས་ཀྱ་ིསློོབ་

དེཔོོན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚོདེ་མ་རིགི་པོ་ལ་མཛེདེ་རྗེེས་ཆ་ེབར་བསྔགིས་ཤིང་། སློོབ་

དེཔོོན་ཕྱོོགིས་གློང་ཡིབ་སྲིས་ཀྱ་ིརིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་རྒོལ་བའ་ིགློགིས་མ་རྙེེདེ་

པོས་ཁངོ་ཅགི་གི་ིཚོདེ་མའ་ིགིསང་གིནདེ་འགིའ་ཞིགིི་ཀྱང་། སློབོ་དེཔོནོ་གྱི་ིརགིིས་པོའ་ི

འགྲོོས་དེང་བསྟུན་ནས་སྔར་གྱིི་ཟིན་མཚོམས་རྣམས་སྤེོ་དེཀྱོགི་སྣོན་འཕྲི་བྱེས་ཟིན་

སྐདེ། ཚོདེ་མ་སྡེ་ེབདུན་མདེ་ོདེང་བཅས་པོ་འདེ་ིདེགི་གིིས་ན་ིནང་པོ་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་

ཕྱོ་ིརོལ་པོའ་ིཚོདེ་མ་རིགི་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ལ་ཡིང་ཤུགིས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་བྱུང་

ཡིོདེ་པོར་གིསལ། སྤྱོིར་བྱུང་རིམ་གྱི་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་སྔར་གྱི་ིཆོས་འབྱུང་ཁུངས་མ་

རྣམས་སུ་མདེ་ོསྡེ་ེདེཀནོ་མཆགོི་བརྩགེིས་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་དེགྲོ་བཅམོ་པོ་ཆསོ་སྐྱེབོས་

ཀྱིས་མངོན་རྗེེས་ཀྱ་ིཚོདེ་མའ་ིརྣམ་གིཞིགི་རྣམས་གིཏེན་ལ་ཕོབ་ཚུལ་གིསུངས་ཤིང་། 

འདེ་ིན་ིམདེ་ོལ་བརྟེེན་ནས་ཚོདེ་མའ་ིརྣམ་གིཞིགི་གི་ིབསྟན་བཅོས་ཆེས་ཐོོགི་མ་དེ་ེཡིིན་

པོར་ངེས། འོན་ཀྱང་བསྟན་བཅོས་དེ་ེབོདེ་དུ་འགྱུར་ཡིོདེ་ཚོོདེ་མ་ིའདུགི་ཅིང་། བཤདེ་

བྱེའི་མདེ་ོནི་མདེ་ོསྡེེ་དེཀོན་མཆོགི་བརྩེགིས་པོའི་སྐོར་དེེ་ཡིིན་འདུགི་པོས་གིཟུ་བོར་

གིནས་ཤངི་དེནོ་གིཉརེ་དེང་ལྡན་པོ་ར་ེམཆསི་ཚོ་ེམདེ་ོའདེ་ིདེགི་ལ་སྤྱོན་རས་གིཡི་ོཙམ་

མཛེདེ་ན་རང་བློརོ་འཚོམས་པོའ་ིའབྲིས་བུ་ར་ེཡིངོ་ངསེ་ལགིས། 

༼༣༦༽ སྐབསེ་འིདིའིི་དཔྱད་བྱེ་ཡིང་ཚོད་མ་རིག་པ་དངོསེ་དེ་མིན་

པར་ཚོད་མ་གྲུབ་པའིི་ལེའུ་དེའིི་ནང་དོན་ཏེ་ཆོསེ་ལུགསེ་དང་ཐོད་ཀར་

འིབེྲེལ་བའིི་གནད་དོན་ཁོ་ཅིིག་ཡིིན། དེ་ལ་ཐོོག་མར་དཔྱད་འོིསེ་པ་ནི་སེྐྱེ་

སིྲོད་ཀྱ་ིསོྐར་འིདི་ཡིིན་ཏེ། སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕྱོ་ིཡོིད་པ་ཙམ་གིྱིསེ་ཆོསེ་ལུགསེ་པ་ལ་རྒྱལ་

ཁོ་ཐོོབ་པ་མ་ཡིིན་ཀྱང༌། གལ་སྲོིད་མེད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན་ནི་འིཇིིག་
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རེྟན་སེྟེང་གི་ཆོསེ་ལུགསེ་ཕེལ་མོ་ཆེ་གཞིི་རྩོའིི་ཆ་ནསེ་ཚོར་སོེང་བ་རེད། 

གནའི་བོའིི་རྒྱ་གར་དུ་སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་ཁོསེ་མི་ལེན་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཞིིག་བྱུང་

མོྱོང་ཡོིད་པ་དེའིི་མིང་འིདོགསེ་ལ་རྒྱང་འིཕེེན་པ་ཟེོར། གྲུབ་མཐོའི་དེ་ཐོོག་

མར་དྲང་སོྲོང་ཕུར་བུསེ་དམག་འིཁྲུག་གི་ཆདེ་དུ་ལྷ་ཡུལ་དུ་སོྲོལ་གཏོད་ཅིིང༌། 

དེ་རེྗེསེ་དྲང་སོྲོང་འིཇིིག་མིག་གིསེ་འིདོད་སེྲོད་ཀིྱ་ཆེད་དུ་མི་ཡུལ་དུ་དར་སེྤེལ་

བཏང་བ་རེད་ཅེིསེ་ཤོད་སོྲོལ་འིདུག །ལྷ་རྣམསེ་ཀྱིསེ་རང་ཉིིད་གང་ནསེ་ཤི་

འིཕོེསེ་ཏེ་འིདིར་སེྐྱེསེ་པ་དང༌། འིདི་ནསེ་ཤི་འིཕོེསེ་ཏེ་གང་དུ་སེྐྱེ་བར་འིགྱུར་

བ་དང༌། དེ་དག་གི་རྒྱུ་དང་རེྐྱེན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་པ་བཅིསེ་གསེལ་གསེལ་ཐོིང་

ཐིོང་མཐོོང་བར་བཤད་ཡིོད་པསེ་དེར་དྲང་སོྲོང་ཕུར་བུའིི་ཆད་ལྟའིི་གྲུབ་

མཐོསེ་ཁོ་ལོ་ཇིི་ལྟར་བསྒྱུར་ཐུབ་བམ། དྲང་སོྲོང་འིཇིིག་མིག་དང་ཁོོའིི་བུ་མོའིི་

བར་གིྱི་འིབེྲེལ་བ་དེ་ཡི་རབསེ་བཟོང་སོྤྱིད་ཀིྱ་ཐོད་ནསེ་སྟེངསེ་འིཛིོན་བྱེསེ་

ཡོིད་པ་ལསེ། སེྐྱེ་སྲོིད་དང་རྣམ་སྨིན་ཁོསེ་ལེན་མིན་ལ་རག་ལསེ་མེད། འིདི་

ཙམ་ལ་ཡིང་རྟོག་དཔོྱད་མེད་པར་རང་སྣང་གང་ཤར་གིྱིསེ་ཐོོག་མ་ཉིིད་ནསེ་

དམའི་འིབེབསེ་དང་ཁྱད་དུ་གསོེད་རྐྱེང་བེྱེད་པ་ནི་རང་ཉིིད་དྲང་པོ་མིན་

ཞེིསེ་གསེལ་སོྟེན་བྱེསེ་པ་ཁོོ་ནའོི།།༽ 

ཚོདེ་མའ་ིསྐབས་སུ་དེཔྱདེ་གིཞི་ིདེ་ེསྐྱེ་ེསྲིིདེ་ཀྱ་ིསྐོར་ཡིིན་པོ་དེང་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡིོདེ་

པོ་ཙམ་གྱིིས་ཆོས་ལུགིས་པོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་པོ་མ་ཡིིན་ཟེར། ཕྱོོགིས་གིཅིགི་གིིས་སྐྱེ་ེ

བ་སྔ་ཕྱོ་ིཡིདོེ་པོར་སྒྲུབ་པོ་དེང་། ཁགི་ཅིགི་གིསི་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམེདེ་པོར་དེམ་བཅས་ནས་

རྩོདེ་པོ་ན། སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམེདེ་པོ་གྲུབ་ན་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཁས་མ་ིལེན་མཁན་དེ་ེལ་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབོ་པོ་དེང་། སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡིདོེ་པོར་གྲུབ་ན་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡིདོེ་པོར་ཁས་ལནེ་མཁན་དེ་ེལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་པོ་མ་ཡིིན་ན། ཆོས་ལུགིས་པོས་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིཡིོདེ་པོར་ཁས་བློངས་ནས་

སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམེདེ་སོང་ན། འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ིཡི་ིཆོས་ལུགིས་རྣམས་ཕོམ་ཁ་ཡིོདེ་ཚུལ་ཅ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཞིིགི་ཡིིན། མ་ིཞིིགི་རྐུན་མ་རེདེ་ཟེར་ནས་ཁགི་དེཀྲོ་ིབྱེས་ནས་རྐུན་མ་མིན་པོར་ཐོགི་

ཆདོེ་ཚོ།ེ ཁ་ོལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབོ་པོ་མ་ཡིནི་ན་ཕོམ་ཁ་དེང་རྒྱལ་ཁའ་ིམཚོམས་ཚོགིིས་གིང་

ནས་བཟུང་། འདེི་ནི་ཆོས་ལུགིས་ལ་དེགིགི་པོ་རྒྱགི་འདེོདེ་ཀྱི་བསམ་བློ་ོརང་གིིས་

དྲངས་ནས་བཙལ་ཀྱང་། སྣ་ནགི་ས་དེང་གིས་ོའཁྱེོགི་ས་ཞིིགི་མ་རྙེེདེ་པོར་ཅ་ིདྲན་ཁ་

ནས་ཕུདེ་པོ་ཙམ་ལས་མ་ིའདུགི དྲང་སྲིོང་འཇིིགི་མིགི་གིིས་རང་གིིས་བྱེས་པོའ་ིནགི་

ཉེས་རྣམས་དེཀར་འདེོན་བྱེེདེ་པོའ་ིཆེདེ་དུ་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམེདེ་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་མང་པོ་ོ

གིསར་བརྩམས་བྱེས་ནས་གྲུབ་མཐོའ་ིརྨང་གིཞི་ིགིཏེིང་སྐདེ། དེ་ེསྐདེ་དུའང་། རྒྱང་

འཕོནེ་པོའ་ིརང་གིཞུང་ལས། རང་གི་ིབུ་མ་ོདེང་ན་ིཆུང་མ་ལ།། མཛེསེ་མ་ལེགིས་པོར་

སྤྱོོདེ་ཅིང་ཟ་བར་གྱིིས།། ལུས་མཆོགི་འདེས་གིང་དེ་ེཁྱེོདེ་ལ་མ་ིའབྱུང་།། ཞིེས་ཚོ་ེའདེ་ི

ལ་གིང་འདེདོེ་གིང་དྲན་བྱེས་ཏེ་ེའདེདོེ་ཡིནོ་གྱི་ིབདེ་ེསྐྱེདིེ་ལ་ལངོས་སུ་སྤྱོདོེ་དེགིསོ་ཤངི་། 

ལུས་འདེ་ིཞིིགི་ནས་ཤ་ིབའ་ིཚོ་ེཁྱེོདེ་ལ་ཚོ་ེའདེ་ིཡིིས་བསགིས་པོའ་ིདེགི་ེསྡེིགི་གི་ིའབྲིས་

བུ་ཞིེས་པོ་ཞིིགི་མ་ིའབྱུང་བར་བཤདེ་པོ་འདེིས་སྐྱེ་ེསྲིིདེ་དེང་རྣམ་སྨོིན་ལ་བསྙེོན་འབྱེིན་

བྱེས་མེདེ་ན་དེ་ེལས་ཐུ་བའ་ིསྐྱེ་ེསྲིིདེ་དེང་རྣམ་སྨོིན་སྐོར་གྱི་ིའབྲིེལ་བ་ཅན་ཞིིགི་ཇི་ིལྟོར་

ཡིདོེ། རྒྱུ་མཚོན་དེསེ་ན་དྲང་སྲིངོ་འཇིིགི་མིགི་དེཀར་འདེནོ་བྱེེདེ་པོའ་ིཁུར་ལནེ་པོ་ན་ིཧ་

ཅང་དེཀའ་ཚོགེིས་ཆ་ེངསེ། 

༼༣༧༽ཚོད་མ་རྣམ་འིགེྲོལ་ལསེ། རྒྱུ་འིབྲེསེ་དང་རེྗེསེ་དཔག་ཁོསེ་མི་

ལེན་ཞིིང༌།ལུསེ་ཆ་མེད་དང་དབུགསེ་རྟག་པར་འིདོད་པ་སོེགསེ་མེད་སྨྲའིི་ལྟ་

གྲུབ་ཆག་རོ་འིགའི་ཞིིག་ཆེད་དུ་བསེལ་ཏ།ེ དེར་དགག་སྒྲུབ་རྒྱསེ་ཤངི་རྒྱསེ་པ་

ཞིིག་གནང་འིདུག་པ་སྐབསེ་དེའིི་ཕོྱོགསེ་སྔོ་དེ་ཚོོར་ཕྲོན་བུ་རེ་སེོང་ཡིོད་ཤསེ་

ཆེ། སིྤྱིར་ནི་རིགསེ་པ་ཕེལ་མོ་ཆེ་རིྩོང་ཧྲུལ་གནད་མ་ཟོིན་པ་འིབའི་ཞིིག་ལསེ་
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བསྒྲུབ་བྱེ་ལ་ངེསེ་ཤེསེ་འིདེྲན་པ་དག་ལྟ་ཅིི་སེྟེ། ད་རེསེ་ཏོག་ཙམ་འིདྲ་ཆགསེ་

པོ་ཞིིག་གསུངསེ་སེོང་སྙམ་པའིི་དོན་འིགྱུར་གིྱི་ཐེོ་ཚོོམ་སེྐྱེད་ནུསེ་ཤིག་ཀྱང་

ཕེལ་ཆེར་མེད་པའིི་ཚོོད་རེད། དཔེར་ན། ལུསེ་ལསེ་སེེམསེ་སེྐྱེ་ན་ལུསེ་ཡོིངསེ་

རོྫོགསེ་ལསེ་སེྐྱེའིམ། ཆ་ཤསེ་རེ་རེ་ལསེ་སེྐྱེ། ཡོིངསེ་རོྫོགསེ་ལསེ་སེྐྱེ་ན་མཛུབ་མོ་

ཆད་པའིི་མི་ལ་སེེམསེ་མི་སེྐྱེ་བར་ཐོལ། ཆ་ཤསེ་རེ་རེ་ལསེ་སེྐྱེ་ན་རྡུལ་གིྱི་གྲོངསེ་

བཞིིན་དུ་སེེམསེ་ཀྱང་མང་དུ་སེྐྱེ་བར་ཐོལ། ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་བསེམ་གཞིིག་གནད་

ལ་ཡིེ་ནསེ་མ་འིབྱེོར་བ་དང༌། ལུསེ་སེེམསེ་གཉིིསེ་ལ་རྒྱུ་འིབྲེསེ་ཀྱི་འིབེྲེལ་པ་

གྲུབ་ན་ལུསེ་ཅིི་ཙམ་རྒྱགསེ་པ་ན་སེེམསེ་ཀྱང་དེ་ཙམ་དུ་གསེལ་ཞིིང་རྒྱསེ་

པར་ཐོལ། ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་རིགསེ་ལམ་སྟེབསེ་བདེ་ཐོག་ཆོད་པ་དང༌། ལུསེ་

སེེམསེ་ཀིྱ་ཉིེར་ལེན་ནམ། ཡིང་ན་ལུསེ་སེེམསེ་བདག་ཉིིད་གཅིིག་ཡིིན་ན་ཤི་

བའིི་རོ་ལ་ཡིང་སེེམསེ་གནསེ་དགོསེ་པར་ཐོལ། ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་དོན་མེད་ཁོ་

ཁྲེལ་འིཇིལ་བ་ཙམ་དང༌། ལུསེ་སེེམསེ་གཉིིསེ་པོ་ཡོིན་ཏན་དང་ཡོིན་ཏན་

ཅིན་ཡིིན་ན་སེེམསེ་ཀིྱ་ཡོིན་ཏན་ལུསེ་ཐོོག་ནསེ་མཐོོང་ཐུབ་པར་ཐོལ། ཞེིསེ་

པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་འིབེྲེལ་ངེསེ་པ་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་ཚོོགསེ་གྲོངསེ་ཚོང་གི་ཚུལ་དུ་

འིབེྲེལ་ན་དུག་གིསེ་ཤི་བའིི་རོ་ལ་དུག་སེེལ་བྱེསེ་ཚོེ་གསེལ་རིག་སློར་ཡིང་སེྐྱེ་

འོིང་བར་ཐོལ། ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་མཐོའི་དཔྱད་ཡིག་པོ་མ་བྱེསེ་པ་སེྟེ་རིགསེ་ལམ་

མང་ཤོསེ་འིདི་དང་འིདི་འིདྲ་ཤ་སྟེག་རེད་བཞིག༽ 

ལུས་ལས་སེམས་སྐྱེེ་ན་ལུས་ཡིོངས་རྫོགིས་ལས་སྐྱེེ་བ་དེང་། ཆ་ཤས་རེ་རེ་

ལས་སྐྱེ་ེཞིེས་བརྟེགིས་པོ་སོགིས་ནི། ཐོོགི་མར་ཕོ་རོལ་པོོའ་ིཞི་ེཕུགིས་ཀྱ་ིདེམ་བཅའ་

ཅི་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོ་དེེ་ལ་གིནོདེ་བྱེེདེ་བཏེང་བ་ཞིིགི་ལས་ཡིིདེ་ལ་གིང་ཤར་ཡིིགི་ཐོོགི་ཏུ་

བཀོདེ་པོ་དེ་ེའདྲ་གིཏེན་ནས་མིན། སྤྱོིར་གིཞུང་ལུགིས་ཆེན་མ་ོརྣམས་སུ་ཐོལ་ངགི་

འཕོེན་ཚུལ་ལ་རྟེགིས་ཆོས་ཀྱ་ིཁྱེབ་པོ་ཡིོདེ་དེགིོས་པོའ་ིརང་ལུགིས་སྒྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཐོལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འགྱུར་དེང་། རིགིས་པོ་དེང་ཆེར་འགིལ་བའི་དེམ་བཅའ་ལ་ཧ་ཅང་ཐོལ་བའི་ཐོལ་

འགྱུར་དེང་། ཐོདེ་ཀར་ཁྱེབ་པོ་མདེེ་ན་ཡིང་གིཞིན་གྱིསི་ཁས་ལནེ་ལ་ལྟོསོ་ནས་ཁྱེབ་པོ་

ཡིོདེ་པོའ་ིམ་ིའདེོདེ་པོའ་ིཐོལ་འགྱུར་འཕོེན་པོ་བཅས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་དེགི་ཁྱེདེ་པོར་ཕྱོ་ེ

མ་ཤསེ་ན་རགིིས་པོ་འདེ་ིཡིང་དེགི་མ་ཡིནི་ཏེ།ེ ཁྱེབ་པོ་མདེེ་པོའ་ིཕྱོརི་ཞིསེ་ཟརེ་ནས་ལ་

འབོདེ་ལུང་འབོདེ་བྱེེདེ་དེགིོས་ཐུགི་པོ་ཡིིན། ཚོདེ་མ་རྣམ་འགྲོེལ་གྱིིས་ལུས་སེམས་

གིཉིས་ཀྱ་ིའདུ་འབྲིེལ་སྐོར་ལ་འཕོངས་པོའ་ིཐོལ་འགྱུར་ཕོལ་མ་ོཆ་ེགིཞིན་ལ་མ་ིའདེོདེ་

པོའ་ིཐོལ་འགྱུར་གྲོས་སུ་འགྲོོ། འདེིའ་ིསྐབས་སུ་ཕོ་རོལ་པོོའ་ིཤེས་པོ་ལ་ཐུགི་མཐོའ་

ཡིདོེ་པོ་དེང་། དེ་ེཡིང་ཚོ་ེའདེ་ིཡི་ིལུས་ཀྱསི་རྟེནེ་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་བྱེདེེ་པོ་ལ་བརྟེནེ་ནས་ཚོ་ེ

འདེི་ཡིི་ཤེས་པོ་གིསར་དུ་གྲུབ་པོ་ལས་གིསལ་རིགི་གིི་ཤེས་པོའི་རྒྱུན་ཟེར་བ་ཞིིགི་

སྔོན་དུ་འགྲོ་ོམ་ིདེགིོས་པོར་བཤདེ་པོ་ལ། ཚོ་ེའདེ་ིཡི་ིལུས་ཀྱིས་རྟེེན་བྱེེདེ་ཚུལ་ལ་ཉེར་

ལནེ་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་དེང་། བདེགི་རྐྱནེ་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་བྱེེདེ་ཚུལ་གིཉིས་ལས་གིཞིན་མེདེ་

པོས། དེསེ་ན་ལུས་སམེས་གིཉསི་རྒྱུ་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིལེ་བ་གྲུབ་ཕྱོིན་ཆདེ་རྟེནེ་ཁྱེདེ་པོར་

ཅན་ལུས་ལ་ཕོན་གིནོདེ་ཇི་ིལྟོར་སོང་བ་བཞིིན་འབྲིས་བུ་སེམས་ལ་ཡིང་འཕོེལ་འགྲོིབ་

དེ་ེལྟོར་འགྲོ་ོདེགིསོ་པོའ་ིརགིིས་པོའ་ིརྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བའ་ིསྒོ་ོནས་སྒྲུབ་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ རྩ་

བར། རྟེགི་ཏུ་དེ་ེཡིསི་རྗེསེ་འཇུགི་ཕྱོརི།། གིང་ཞིགིི་ཡིདོེ་པོས་ཕོན་འདེགོིས་བྱེདེེ།། ཅསེ་

སོགིས་ཀྱིས་གྲུབ་བོ།། ཅུང་ཟདེ་ཞིིབ་ཏུ་བཤདེ་ན་ཚོ་ེའདེིའ་ིལུས་ཀྱིས་ཡིིདེ་བློོའ་ིརྐྱེན་

ཁྱེདེ་པོར་ཅན་བྱེེདེ་ན། ལུས་ཀྱ་ིཆ་འདེ་ིཡིིས་བྱེེདེ་ལ་འདེ་ིཡིིས་མ་ིབྱེེདེ་ཅེས་པོའ་ིཁྱེདེ་

པོར་ཕྱོ་ེཐུབ་པོའ་ིརིགིས་པོ་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོས། ཡིང་ན་ལུས་ཡིོངས་རྫོགིས་ཀྱིས་

རྐྱེན་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་བྱེེདེ་དེགིོས་ཤིང་། ཡིང་ན་ལུས་ཀྱ་ིཆ་ར་ེརེས་རྐྱེན་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་
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བྱེེདེ་དེགིོས། དེང་པོ་ོལྟོར་ན་ལུས་ཀྱ་ིཆ་ཤས་གིཅིགི་ཙམ་མ་ཚོང་བ་ལ་ཡིིདེ་བློ་ོམངོན་

གྱུར་དུ་མེདེ་པོར་འདེོདེ་དེགིོས་ཏེེ། ཡིིདེ་བློོའ་ིརྟེེན་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་རྐྱེན་ཚོང་བར་མི་

གིནས་པོའ་ིཕྱོིར། གིཉསི་པོ་ལྟོར་ན། ལུས་ཀྱ་ིཆ་ཤས་ལ་གྲོངས་མེདེ་པོ་བཞིིན་ཡིདིེ་བློ་ོ

ཡིང་གྲོངས་མེདེ་པོར་སྐྱེེ་དེགིོས་པོ་ཐོལ་བས་དེགིགི་པོ་འདེི་ལ་ལན་གྱིིས་བཟློོགི་མི་

ནུས་སོ།། དེ་ེབཞིིན་ལུས་དེང་ཡིིདེ་བློ་ོགིཉིས་རྒྱུ་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་

གྲུབ་ན་ལུས་རྒྱས་པོ་ན་ཡིདིེ་བློ་ོཡིང་ཇི་ེགིསལ་དེང་ཇི་ེརྒྱས་སུ་འགྲོ་ོདེགིསོ་ཏེ།ེ ཡིདིེ་བློ་ོ

འཕོེལ་འགྲོིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ལུས་ལ་བལྟོོས་པོ་ལས་གིཞིན་གིང་ལ་ཡིང་བལྟོོས་པོ་མི་

འཐོདེ། དེེས་ན་རང་གི་ིང་ོབ་ོགྲུབ་པོ་དེང་འཕོེལ་རྒྱས་སོགིས་ལུས་ཀྱ་ིརྗེེས་སུ་འགྲོ་ོབ་

ལས་འོས་མེདེ་པོས་ལུས་རྒྱས་ན་སེམས་ཀྱང་གིསལ་ཞིིང་རྒྱས་པོར་འགྱུར་དེགིོས་

ཀྱང་དེ་ེམ་ིའཐོདེ་པོ་ན་ིརྩ་བར། ལུས་ཀྱ་ིཕུལ་བྱུང་འགྲོབི་མེདེ་པོར།། བློ་ོཡིསི་བྱེེདེ་པོའ་ི

ཁྱེདེ་པོར་གྱིིས།། ཤེས་རབ་ལ་སོགིས་ཕུལ་བྱུང་དེང་།། འགྲོིབ་པོ་དེགི་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཡིནི།། ཞིསེ་དེགིགི་པོར་མཛེདེ། ལུས་སམེས་ཀྱ་ིཉེར་ལནེ་ནམ། ཡིང་ན་ལུས་སམེས་

བདེགི་ཉིདེ་གིཅིགི་ཡིིན་ན་ཤ་ིབའ་ིར་ོལ་ཡིང་སེམས་གིནས་དེགིོས་པོར་ཐོལ། ཞིེས་པོ་

ལྟོ་བུ་དེོན་མེདེ་ཁ་ཁྲོལ་འཇིལ་བ་ཙམ་དེང༌། ཟེར་བ་ན་ིལུས་སེམས་ཀྱ་ིཉེར་ལེན་ཁྱེདེ་

པོར་ཡིིན་ན་ཤ་ིབའ་ིལུས་ལ་སེམས་ལྡོགི་པོ་མེདེ་དེགིོས་ཏེ།ེ ཡིིདེ་བློ་ོའབྱུང་བ་ལ་སྔོན་

གྱིི་རིགིས་རྒྱུན་སོགིས་གིང་ལ་ཡིང་མི་བལྟོོས་པོར་ལུས་ཙམ་གྱིིས་སྐྱེེདེ་ནུས་པོར་

ཁས་བློངས་ལ་སོང་ཞིིང་དེེ་ལྟོར་ན་ཤི་བའི་ལུས་ལས་སེམས་མི་སྐྱེེ་བའི་སྒྲུབ་བྱེེདེ་

གིཞིན་མེདེ་པོའ་ིཕྱོིར་ཞིེས་པོའོ།། དེ་ེཡིང་རྩ་བར། ལུས་ན་ིགིནས་པོ་ཉིདེ་ན་སེམས།། 

ལྡོགི་པོ་མེདེ་པོ་ཐོལ་བར་འགྱུར།། ཞིེས་པོས་སུན་ཕྱུང་ང་ོ།། ལུས་སེམས་བདེགི་ཉིདེ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཅགིི་ཡིནི་ན་ཤ་ིབའ་ིར་ོལ་སམེས་གིནས་དེགིསོ་ཏེ་ེ། ལུས་སམེས་བདེགི་ཉདིེ་གིཅགིི་

ཡིིན་ན་གིཅིགི་ཡིིན་དེགིོས་པོའ་ིཕྱོིར། དེེར་ཐོལ། ཕོ་རོལ་པོ་ོང་ོབ་ོགིཅིགི་ལ་ལྡོགི་པོ་ཐོ་

དེདེ་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ་རྨོངས་པོའ་ིཕྱོིར།། ལུས་སེམས་བདེགི་ཉིདེ་གིཅིགི་ཡིིན་ན་

སེམས་ལ་བརྟེེན་པོའི་ཡིོན་ཏེན་ལུས་སྟེང་ནས་སྣང་བར་འགྱུར་དེགིོས་ཏེེ། ལུས་

སེམས་གིཉིས་བདེགི་ཉིདེ་གིཅིགི་ཡིིན་ན་ལུས་སེམས་གིཉིས་གིཅིགི་ཏུ་འགྱུར་ཞིིང་། 

དེ་ེལྟོར་ན་སམེས་ཀྱ་ིཡིནོ་ཏེན་ལུས་སྟངེ་ནས་མ་ིམཐོངོ་བའ་ིསྒྲུབ་བྱེདེེ་མ་ིརྙེདེེ་པོའ་ིཕྱོརི། 

དེ་ེཡིང་རྩ་བར། ཇི་ིལྟོར་སམེས་ལ་བརྟེནེ་བྱེས་ནས།། ཐོསོ་སགོིས་འདུ་བྱེདེེ་སམེས་ལ་

ན།ི། དུས་གིསལ་ཐོ་དེདེ་མེདེ་པོའ་ིཕྱོརི།། དེ་ེལྟོར་ལུས་ལ་ཡིནོ་ཏེན་འགྱུར།། ཞིསེ་པོས་

བཀགི ལུས་སེམས་གིཉིས་ཡིོན་ཏེན་དེང་ཡིོན་ཏེན་ཅན་ཡིིན་ན་སེམས་ཀྱ་ིཡིོན་ཏེན་

ལུས་སྟངེ་ནས་མཐོངོ་བར་འགྱུར་ཏེ།ེ ལུས་སམེས་གིཉིས་ཡིནོ་ཏེན་དེང་ཡིནོ་ཏེན་ཅན་

ཡིིན་ན་བདེགི་ཉིདེ་གིཅིགི་པོའ་ིཡིོན་ཏེན་དེང་ཡིོན་ཏེན་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་པོ་ལས་འོས་

མེདེ་ཅིང་། བདེགི་ཉིདེ་གིཅིགི་པོ་ལ་གིཅིགི་གི་ིཁྱེབ་པོ་ཕོ་རོལ་པོོའ་ིཞི་ེདེམ་ཡིིན་པོས་

སེམས་ཀྱི་ཡིོན་ཏེན་ལུས་སྟེང་ནས་མཐོོང་དེགིོས་པོ་མི་འདེོདེ་བཞིིན་དུ་ཁས་ལེན་

དེགིོས་ས།ོ། ལུས་སེམས་ཀྱ་ིརྒྱུ་ཚོོགིས་གྲོང་ཚོང་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་ཡིིན་ན་ཤ་ིབའ་ིལུས་

ལ་སེམས་གིནས་དེགིོས་པོ་གིོང་གིི་རིགིས་པོ་དེང་མཚུངས་པོས་བསྐྱེར་བཟློོས་མ་

བྱེས་ས།ོ། དེསེ་ན་རགིིས་པོའ་ིའགྲོསོ་འདེ་ིདེགི་ལགེིས་པོར་ཤསེ་ན་ཁྱེབ་འབྲིལེ་གིང་དུ་

དེགིསོ་མནི་སོགིས་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུདེ་པོར་འགྱུར།

༼༣༨༽ དབྱེིན་ཇིིའིི་སེྐྱེ་དངོསེ་རིག་པ་བ་རྡར་ཝུན་གིྱི་སེྐྱེ་དངོསེ་འིཕེེལ་

འིགྱུར་གིྱི་ལྟ་བ་འིདིསེ། འིཇིིག་རེྟན་གསེར་གཏོད་སྨྲ་བ་དང༌། འིགྱུར་མེད་

དངསོེ་གཙ་ོསྨྲ་བའིི་གྲུབ་མཐོའི་ཤུལ་མེད་དུ་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟོད། མཐོར་
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གཏུགསེ་ནསེ་བཤད་ན་ང་ཚོོའིི་ཡིང་སིྲོད་རིང་ལུགསེ་འིདི་ལ་ཡིང་རྩོ་འིཛིོན་

བྱེ་སེ་ཡིག་པོ་ཞིིག་མེད་པའིི་བརྡ་ལན་གསེལ་པོར་སྤྲིད་ཡོིད། དེ་ཡིང་འིཕེེལ་

འིགྱུར་སྨྲ་བ་འིདི་ལ་སེྐྱེ་དངོསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟེབསེ་བདེ་ཅིན་ནསེ་རོྙེག་

འིཛིོང་ཅིན་དུ་འིཕེེལ་བ་དང༌། རིགསེ་རྒྱུད་ཆིག་རྐྱེང་ཅིན་ནསེ་སྣ་མང་ཅིན་

དུ་འིགྱུར་བའིི་རྩོ་དོན་གཉིིསེ་ཡིོད་ཅིིང་འིཕེེལ་དང་འིགྱུར་ཞིེསེ་པའིི་མིང་

ཚིོག་དེ་གཉིིསེ་ཀྱི་གོ་དོན་ཡིང་དེ་ཡིིན།༽ 

སྐྱེ་ེདེངོས་རིགི་པོའ་ིཚོན་རིགི་པོའ་ིམཁན་པོོར་གྲོགིས་པོ་ཌིར་ཝིན་གྱིིས་འཕོེལ་

འགྱུར་གྱི་ིལྟོ་གྲུབ་དེ་ེཡིིས་འུ་ཚོོས་འདེོདེ་པོའ་ིཡིང་སྲིིདེ་རིང་ལུགིས་ལ་རྩ་འཛེིན་བྱེ་ས་

མདེེ་པོར་བཟསོ་ཡིདོེ་ཟརེ་བ་ན།ི ཡིདོེ་ཚོདེ་ནུབ་ཕྱོོགིས་པོས་ཤསེ་ཤངི་ཡིདོེ་ཚོདེ་ནུབ་

ཕྱོོགིས་པོས་འཇིོན་པོ་དེང་། ནུབ་ཕྱོོགིས་པོ་ལྷ་རུ་བཟུང་ལ་ནུབ་ཕྱོོགིས་པོ་ཚོདེ་ཤིང་

འཛེིན་པོའ་ིནུབ་ཕྱོོགིས་པོ་ལ་རྨོངས་དེདེ་ཀྱ་ིའཆིང་རྒྱ་ལས་མ་གྲོོལ་བའ་ིདེབང་གིིས་

བྱུང་བ་ལས། སྐྱེ་ེདེངོས་རིགི་པོའ་ིལྟོ་གྲུབ་འདེ་ིཡི་ིསྒྲོོམ་གིཞི་ིལའང་གིཏེིང་ཇི་ིཙམ་ཡིོདེ་

མེདེ་དེང་། ཁུངས་ཅ་ིཙམ་ཆོདེ་མིན་དེ་ེདེ་ལྟོ་བཤདེ་སྔ་སོང་བ་རེདེ་བསམ། ངས་ཚོན་

རིགི་པོས་བྱེས་ཚོདེ་དེང་བཤདེ་ཚོདེ་ལ་ཀློན་ཀ་ར་ེའཚོོལ་དེགིོས་པོའ་ིའཁོན་འཛེིན་རྩྭ་

རྩེའ་ིརྡུལ་ཙམ་མེདེ་ཀྱང་། ཡིོདེ་ཚོདེ་ཀྱ་ིདེཔོང་པོ་ོཚོན་རིགི་ལ་གིཏུགིས་དེགིོས་པོའ་ི

བསམ་ཚུལ་འདེ་ིདེངོས་གིནས་ཡིིདེ་མུགི་པོའ་ིགིནས་ཤིགི་རེདེ། ཚོན་རིགི་པོས་སྔར་

མདེེ་པོའ་ིགྲུབ་འབྲིས་གིལ་ཆེན་འགིའ་ཞིིགི་བློངས་ཡིདོེ་ནའང་། འཇིགིི་རྟེེན་འདེའི་ིཐོོགི་

ཏུ་གིནས་པོའ་ིསྐྱེ་ེའགྲོོའ་ིའཚོ་ོགིནས་ལ་ཕོན་པོ་ལས་གིནོདེ་པོ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིིས་ཆ་ེབ་

ན་ིམཐོའ་མའ་ིསྡེམོ་ཚོགིི་ཅགིི་རདེེ། རྡུལ་ཕྲན་བསྲི་ེསྦྱོརོ་དེང་། གློགོི་རླབས་འཐུདེ་སྦྱོརོ་

སོགིས་གིཟུགིས་ཅན་གྱིི་དེངོས་པོོའ་ིསྐོར་ཞིིགི་ལ་ཡུན་རིང་ཚོོདེ་ལྟོ་བྱེས་པོའི་གྲུབ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འབྲིས་ངམོ་འསོ་པོ་གིང་མང་ཞིིགི་ཐོབོ་ཡིདོེ་པོ་ན་ིམངནོ་གིསལ་རདེེ། འནོ་ཀྱང་ཤསེ་པོ་

གིསལ་རིགི་གིི་རང་བཞིིན་དེང་། གིསལ་རིགི་གིི་རྒྱུན་སྔ་ཕྱོི། གིཟུགིས་འདེས་ཀྱི་

དེངོས་པོོའ་ིགིནས་སྟངས། ཤ་ཡིི་མིགི་གིིས་མཐོོང་མི་ཐུབ་པོའི་སེམས་ལྡན་གྱིི་སྐྱེེ་

འགྲོོའ་ིང་ོབ་ོདེང་། དེབྱེ་ེབ། དེབང་མངོན་གྱི་ིཡུལ་དུ་འདྲེན་མ་ིནུས་པོའ་ིརྟེེན་འབྱུང་ཕྲ་

མོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་སོགིས་ལ་ན་ིདེ་དུང་ཚོན་རིགི་པོ་རྣམས་གིོམ་ཁ་འཁྱེོར་བཞིིན་པོའ་ི

བྱེསི་པོ་ཞིགིི་གི་ིགིནས་སྟངས་ལྟོ་བུ་ལས་ཚོདེ་འཛེནི་འསོ་པོའ་ིཤསེ་ཚོདེ་དེང་། སྐྱེབས་

སུ་འགྲོོ་ཆོགི་པོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་མངའ་བདེགི་ཞིིགི་མ་ཡིིན་པོ་ཁོང་ཅགི་གིིས་ངོས་

ལེན་བྱེེདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོས་ང་ཚོོས་རི་བོང་ཅལ་འདྲོགིས་གིཏེན་ནས་བྱེེདེ་མི་རུང་། 

ཌིར་ཝིན་གྱིིས་སྐྱེེ་དེངོས་རིགི་པོའི་འཕོེལ་འགྱུར་གྱིི་ལྟོ་གྲུབ་འདེི་གིཏེན་ལ་འབེབས་

སྐབས། སེམས་ཁམས་རིགི་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ང་ོམ་ཞིིགི་བཤདེ་མ་ཐུབ་པོར་འཇིིགི་

རྟེེན་འདེ་ིཡི་ིསྟེང་དུ་ཡིོདེ་པོའ་ིཆོས་ཤིགི་ཡིིན་ཕྱོིན་ཆདེ་དེངོས་ཁམས་རིགི་པོའ་ིཁྱེབ་

ཁོངས་ལས་བརྒལ་མ་ིཐུབ་པོར་འཛེིན་པོའ་ིའཐོདེ་འཛེིན་ཞིིགི་གིིས་དྲངས་ནས་གིཏེན་

ལ་ཕོབ་པོ་ཞིིགི་ཡིིན། དེེས་ན་སེམས་ཁམས་རིགི་པོ་སྐྱེེ་དེངོས་རིགི་པོ་ལ་སྐྱེབས་

བཅོལ་བ་དེང་། སྐྱེེ་དེངོས་རིགི་པོ་རྫས་འགྱུར་རིགི་པོ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བ། རྫས་

འགྱུར་རིགི་པོ་དེངོས་ཁམས་རིགི་པོ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བའི་བྱེེདེ་ཐོབས་འདེི་ལས་

གིཞིན་གིསལ་རིགི་གི་ིཤེས་པོ་འཇིོགི་མ་ཐུབ་པོས་ཐོབས་ཤེས་གིཞིན་ཚོན་རིགི་པོས་

རྙེེདེ་མེདེ། འདེིའ་ིསྐོར་འཕོགིས་མཆོགི་ཐུགིས་རྗེ་ེཆེན་པོོའ་ིརྡུལ་ཕྲན་གིཅིགི་ཁ་ོནའ་ི

སྟེང་གིི་འཇིིགི་རྟེེན་ཞིེས་པོར་ཆོས་དེང་ཚོན་རིགི་བར་གྱིི་བཀའ་གིསུང་དེེར་ཞིིབ་

མཇིལ་ཐུབ་ན་སྔོན་མེདེ་པོའ་ིརྣམ་དེཔྱོདེ་ཀྱ་ིགིཟ་ིབྱེིན་ར་ེརྙེེདེ་པོའ་ིར་ེབ་ཆ།ེ གིལ་སྲིིདེ་
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ཁྱེེདེ་ཅགི་གི་ིའདེོདེ་པོ་ལྟོར་ཡིང་སྲིིདེ་རིང་ལུགིས་སམ་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོིའ་ིརྣམ་གིཞིགི་འདེ་ི

རྩ་འཛེིན་མེདེ་པོར་བཟ་ོདེགིོས་ན། ཐོོགི་མར་གིཟུགིས་འདེས་ཀྱ་ིརང་བཞིིན་ཅན་གྱི་ི

གིསལ་རིགི་གིི་ཤེས་པོ་ཟེར་བ་འདེི་བློོས་བཏེགིས་པོ་ཙམ་ལས་དེངོས་པོོའ་ིགིནས་

ཚོོདེ་ལ་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོར་བསྒྲུབས་ཐུབ་དེགིོས། དེ་ེནས་གིསལ་རིགི་གི་ིཤེས་པོ་

ལ་ཐོགོི་མ་ཡིདོེ་མདེེ་སྐརོ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་འཇིགིི་འགྲོ་ོབ་དེང་། ཡིང་སྲིདིེ་རངི་ལུགིས་སྐྱེ་ེ

བ་སྔ་ཕྱོ་ིསོགིས་ཀྱང་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིིན། དེ་ལྟོ་བར་དུ་ན་ིའཇིིགི་རྟེེན་འདེིའ་ི

ཐོོགི་གི་ིཚོན་རིགི་པོ་སུ་གིང་གིིས་ཀྱང་ཤེས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་འདེ་ིཉིདེ་མེདེ་པོར་རྟེོགིས་

མེདེ་ལ། འདེོདེ་མོས་ཡིོདེ་མེདེ་ལ་མ་ལྟོོས་པོར་རིམ་བཞིིན་ཤེས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་གི་ི

སྐརོ་ཡིདོེ་པོའ་ིཕྱོགོིས་སུ་ཁས་ལནེ་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་ོབཞིནི་ཡིདོེ་པོ་རེདེ། 

སྐྱེེ་ཁམས་ཚོན་རིགི་པོ་སྤྱོི་དེང་། སྟོང་ཚོོ་གིསར་པོའི་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་

འགྲོོས་དེང་ཚོན་རྩལ་ཡིར་རྒྱས་ཀྱ་ིམཐོ་ོརླབས་ཁྲོོདེ་ནས། ན་ནིང་གི་ིཚོན་རིགི་པོའ་ི

གྲུབ་དེོན་ལ་དེ་ལོའ་ིཚོན་རིགི་པོས་ཤེས་བྱེ་གིསར་རྙེེདེ་ཀྱིས་མཐོིལ་བརྡོལ་བ་བྱེེདེ་

བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་ལྟོར། མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་སྔོན་གྱི་ིཌིར་ཝིན་གྱི་ིལྟོ་ཚུལ་རྙེིང་པོ་དེ་ེཡིང་དེེང་

སང་གིཞི་ིའཛེནི་ས་བརྟེན་པོ་ོམདེེ་པོའ་ིཉསེ་བརྡ་གིཏེངོ་བཞིནི་ཡིདོེ་ཅངི་། འཕོལེ་འགྱུར་

གྱིི་རྣམ་གིཞིགི་རྣམས་ཀྱང་དེོགིས་པོ་དེགིོས་པོའི་དེཔྱདེ་གིཞིི་ཞིིགི་ལས་ཡིིདེ་ཆེས་

ཆོགི་པོའ་ིགྲུབ་དེོན་ཞིིགི་ཡིིན་མིན་བསྐྱེར་ཞིིབ་བྱེེདེ་དེགིོས་རབས་བཤདེ། དེཔོེར་ན་

མིའ་ིབྱུང་རབས་ཀྱ་ིསྐོར་གྱི་ིགིནས་ཚུལ་ཞིིགི་ལ་ཌིར་ཝིན་གྱི་ིའཕོེལ་འགྱུར་གྱི་ིརྣམ་

གིཞིགི་ལ་རྙེོགི་འཛེིང་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་བཟོས་ཡིོདེ་པོར་ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༠༩ ལོའ་ིཟློ་༡༠་ཚོེས་༡ 

ཉནི། ཚོན་རིགི་གི་ིདུས་བབ། ཅེས་པོའ་ིདུས་དེེབ་ཏུ་གིསལ། དེ་ེཡིང་ལ་ོང་ོས་ཡི་བཞི་ི



 158  

ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེང་འབུམ་བཞི་ིཙམ་སོང་བའ་ིཚོོདེ་དེཔོགི་བྱེས་པོའ་ིམིའ་ིརུས་སྒྲོོམ་ཆེས་རྙེིང་པོ་ཞིིགི་

ཨ་ཧྥེ་ེར་ིཀའ་ིཡུལ་ནས་རྙེེདེ་ཅིང་། ཚོན་རིགི་པོ་མང་པོོས་མ་ིལ་ོབཅུ་བདུན་ཙམ་གྱི་ི

ཡུན་དུ་ཞིིབ་འཇུགི་བྱེས་པོའ་ིགྲུབ་འབྲིས་ཕྱོིར་བསྒྲོགིས་བྱེས་པོ་ཞིིགི་རེདེ། (Ardi)

ཨར་ཌི་ིཞིསེ་པོའ་ིགིདེོདེ་མའ་ིམིའ་ིརུས་སྒྲོམོ་དེ་ེལས་ཤསེ་རྟེོགིས་ཐུབ་པོ་ན།ི རང་རེའ་ི

བོདེ་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་བཤདེ་པོའི་ནགིས་ཁྲོོདེ་དུ་གིནས་པོའི་སྤྲོ་སྤྲོེལ་རྣམས་

ཁོར་ཡུགི་འགྱུར་ལྡོགི་ཅིགི་དེང་ལྷན་དུ་མ་ིརུ་སོང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་དེང་འདྲ་བར་ཨར་ཌི་ི

ཞིེས་པོའ་ིགིདེོདེ་མའ་ིམ་ིརིགིས་འདེིའང་ཤིང་སྡེོང་ཡིལ་གི་རྣམས་སུ་རྐང་པོས་བཟུང་

ནས་ཅི་བདེེར་སྤྱོོདེ་ཐུབ་པོའི་ཆེས་གིདེོདེ་མའི་མི་རིགིས་ཤིགི་ཏུ་ངོས་འཛེིན་བྱེས་

ཤིང་། རུས་སྒྲོོམ་རྙེིང་པོ་འདེི་ནི་མིའི་འགྱུར་རྡོ་ཆེས་རྙེིང་ཤོས་དེེ་ཡིིན་པོར་བཤདེ། 

གིསར་རྙེེདེ་ཀྱ་ིའགྱུར་ལྡོགི་འདེིས་ན་ིཌིར་ཝིན་གྱི་ིའཕོེལ་འགྱུར་རིང་ལུགིས་ལ་རྙེོགི་དྲ་

ཆེན་པོ་ོཞིིགི་བསློངས་ཡིོདེ་པོའི་གིཏེམ་གྱིིས་བྷི་བྷི་སི་སོགིས་འཛེམ་གློིང་གིི་གིསར་

ལམ་ཆ་ེཁགི་ཐོམས་ཅདེ་འུར་ཟིང་ངེར་བཟོས། དེ་ེཡིང་ཌིར་ཝིན་གྱིིས་སྲིོགི་ཆགིས་

ཡིོངས་ཀྱ་ིམེས་པོ་ོགིཅིགི་ཡིིན་ཡིང་། འཕོེལ་འགྱུར་རིམ་པོའ་ིཁྲོོདེ་ནས་ལྗོོན་ཤིང་གི་ི

ཡིལ་གི་བཞིིན་དུ་ཕྱོོགིས་སུ་གྱིེས་སོང་བ་དེང་། མ་ིདེང་མ་ིརྒོདེ་སོགིས་མཐོ་ོརིམ་གྱི་ི

སྲིོགི་ཆགིས་རྣམས་ཀྱང་ཐོོགི་མའི་མེས་པོོ་གིཅིགི་ལས་ཆདེ་ཅིང་རིམ་གྱིིས་འཕོེལ་

འགྱུར་སོང་བའི་བརྒྱུདེ་རིམ་གྱིི་ཁྲོོདེ་ནས་དེ་ལྟོ་ཕོན་ཚུན་བར་ཐོགི་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་སྤུན་

མཆེདེ་ལྟོ་བུ་ངོས་འཛེིན་དེགིོས་སྐདེ། ཁོང་ཚོོས། བསམ་ཚུལ་དེ་ེདེ་ལྟོ་ཁུངས་མེདེ་པོ་

དེང་། དེོན་དེངོས་དེང་འགིལ་བ་ཆགིས་ཡིོདེ། ཅེས་བསྒྲོགིས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། ཌིར་ཝིན་

གྱིི་རྗེེས་འབྲིངས་པོར་འདེོདེ་པོའི་བོདེ་ཀྱི་གིསར་བུ་འགིའ་ཞིིགི་གིིས་རང་རེའི་རིགི་
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གིཞུང་དུ་སྤྲོ་དེང་སྤྲོེའུ་མི་རུ་འགྱུར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་ཁུངས་མེདེ་པོ་དེང་། 

གིནས་ཚུལ་གིསལ་པོ་ོམ་ཤེས་པོ། འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་སྟངས་མ་འགྲོིགིས་པོ་སོགིས་

བཤདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་མཐོོང་ཞིིང་། དེེ་དེགི་ནི་རིགིས་པོ་ལ་ཁུངས་སུ་མི་བྱེེདེ་ཅིང་། 

མིའི་ཟེར་སྒྲོོས་བཏུས་ཏེེ་འགྲོོ་བའི་བླུན་པོོ་སྣ་ཆུ་འདྲ་བ་སྐོར་ཞིིགི་གིི་བལྟོ་ཚུལ་དེང་

དེཔྱདོེ་ཚུལ་ཡིནི། 

དེེས་ན་དེ་བར་དུ་ཚོན་རིགི་པོ་སུས་ཀྱང་རྣམ་ཤེས་དེང་། ལས་དེབང་ཁས་

བློངས་པོ་ལ་གིནོདེ་བྱེེདེ་ཡིང་དེགི་ཅིགི་འཛེམ་གློིང་འདེ་ིཡི་ིསྟེང་དུ་རགི་མྱོོང་མེདེ་པོར་

མ་ཟདེ། རྣམ་ཤསེ་ཁས་མ་བློངས་ན་ཆགིས་སྡེང་དེང་། ལ་ེལ།ོ རྣམ་གིཡིངེས། འཁནོ་

འཛེིན་སོགིས་རང་རྒྱུདེ་ཀྱ་ིམྱོོང་བ་མངོན་སུམ་དེགི་ཀློདེ་རྩ་དེང་། རྫས་རྡུལ་ཁ་ོནའ་ི

སྒོང་ནས་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་མ་ཐུབ་པོར་ཤར་ཕྱོོགིས་ཀྱ་ིསེམས་སེམས་བྱུང་གི་ིལྟོ་

གྲུབ་ལ་ཁ་ཆུ་འཛེར་བཞིིན་ཡིོདེ་ཅིང་། འཕོགིས་མཆོགི་ཐུགིས་རྗེ་ེཆེན་པོོའ་ིརླབས་

ཆནེ་མཛེདེ་རམི་གྱི་ིཡི་གྱིལ་སམེས་དེང་སྲིགོི་ཅསེ་པོའ་ིཆསོ་ཚོན་བར་གྱི་ིབགྲོ་ོགློངེ་དུ་

འཚོང་ཁ་ཆ་ེརུ་འགྲོ་ོགིིན་ཡིོདེ་པོ་མ་ཟདེ། ཨུ་ཚུགིས་ཅན་སྐོར་ཞིིགི་དེ་ེདེགི་གིིས་མ་

ཚོིམ་པོར་གིདེན་ས་གིསུམ་གྱིིས་གིཙོས་པོའ་ིརྩོདེ་གྲྭ་དེང་བཤདེ་གྲྭ་ཁགི་གི་ིའདེབས་

སུ་ཕོ་ོརོགི་འབབ་འབབ་དེང་། གི་ོབ་ོལྡིང་ལྡངི་བྱེེདེ་ནས་འདུགི་གི།ོ 

༼༣༩༽སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་ཡོིད་པའིི་སྒྲུབ་བེྱེད་ལ། དཔལ་ལྡིན་ཆོསེ་གྲོགསེ་

ཀྱིསེ། སེྐྱེསེ་མ་ཐོག་པའིི་བིྱེསེ་པའིི་རིགསེ་པ་དེ་རིགསེ་འིདྲའིི་རིག་པ་སྔོ་མ་

སོྔོན་སེོང་ཡིིན་ཏེ། རིག་པ་ཡིིན་པའིི་ཕིྱོར། ཞེིསེ་རིགསེ་འིདྲ་སོྔོན་སེོང་གིསེ་

བསྒྲུབསེ། མཁོན་ཆེན་ཞིི་འིཚོསོེ། ཚེོ་འིདིའིི་དབང་དུ་བྱེསེ་པའིི་རྣམ་ཤསེེ་སྐད་

ཅིིག་དང་པོ་དེ་རྣམ་ཤེསེ་སྔོ་མའིི་ཉེིར་འིབྲེསེ་ཡིིན་ཏེ། རྣམ་ཤེསེ་ཡིིན་པའིི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཕྱོིར། ཞེིསེ་ཉེིར་ལེན་སོྔོན་སོེང་གིསེ་བསྒྲུབསེ། སོློབ་དཔོན་དཔའི་བོསེ། སེྐྱེསེ་

མ་ཐོག་པའིི་སྟེག་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་གོམསེ་པ་སོྔོན་སེོང་གི་རྣམ་ཤེསེ་རྒྱུད་ལྡིན་ཡིིན་

ཏེ། ཁྱོད་ལ་བསློབ་མི་དགོསེ་པར་ནུ་ཞོི་འིཐུང་ཤེསེ་པའིི་ཤེསེ་པ་ལྷན་སེྐྱེསེ་སུ་

ཡོིད་པའིི་ཕྱོིར། ཞེིསེ་གོམསེ་པ་སོྔོན་སོེང་གིསེ་བསྒྲུབསེ། ལེགསེ་ལྡིན་འིབེྱེད་

ཀྱིསེ། ད་ལྟའིི་སེྐྱེ་སིྲོད་འིདི་སོྔོན་མའིི་ཡིང་སྲོིད་ཡིིན་ཏེ། སོྔོན་གིྱི་སིྲོད་པ་དྲན་

པའིི་གང་ཟོག་ཡོིད་པའིི་ཕིྱོར། ཞེིསེ་མོྱོང་བ་སོྔོན་སེོང་གིསེ་བསྒྲུབསེ་པ་བཞིི་

ཡོིད་པ་ལསེ། རིགསེ་པ་དང་པོ་གསུམ་ནི་ཁྱབ་འིབེྲེལ་ངེསེ་པ་མེད་པསེ་ནུསེ་

པ་ཅིི་ཡིང་མི་འིདུག།བཞིི་པ་ཚེོ་རབསེ་རེྗེསེ་དྲན་གིྱི་རིགསེ་པ་འིདི་ནི་རོྟག་པ་

འོིག་འིགྱུ་ཙམ་མིན་པར་མིག་མཐོོང་ལག་ཟིོན་གིྱི་གནསེ་ཚུལ་གཞིི་ལ་བཞིག་

ནསེ་བཀོད་པ་ཡིིན་འིདུག་པསེ་དཔྱད་དགོསེ་ཤིང༌། དུསེ་ད་ལྟའིི་བར་དུ་

དངོསེ་གཙོ་སྨྲ་བ་དང༌། འིཕེེལ་འིགྱུར་སྨྲ་བ་སུསེ་ཀྱང་འིགེྲོལ་བཤད་བོློ་ཡིིད་

ཚིོམསེ་པ་ཞིིག་བརྒྱབ་ཐུབ་མེད་མོད། ཚོན་རིག་གི་ཤེསེ་ཚོད་གོང་འིཕེེལ་དུ་

ཕྱོིན་ཚེོ་ནམ་ཞིིག་བོློ་ཡུལ་ལསེ་འིདསེ་པའིི་གསེང་བ་ཞིིག་རེྙེད་སིྲོད་པ་ཡིིན། 

མི་ཁོ་ཅིིག་གིསེ། རྨི་ལམ་གིྱི་ནང་ནསེ་རེྗེསེ་ཕོྱོགསེ་ཀྱི་དོན་དག་སོྔོན་དཔག་

བེྱེད་ཐུབ་ཀྱང་རྨི་ལམ་གིྱི་ཤེསེ་པ་དེ་མ་འོིངསེ་པ་ནསེ་ཡིར་ལ་བསློེབསེ་པ་

ཞིིག་ཡིིན་མི་སིྲོད་པ་བཞིིན། ཚེོ་རབསེ་དྲན་པའིི་བསེམ་བོློ་དེའིང་གཅིིག་བྱེསེ་

ན་འིདི་འིདྲའིི་དོན་དག་ཅིིག་ཡིིན་ཤསེ་ཆེ། སེྐྱེ་བ་སྔོ་མའིི་ལུསེ་ཀྱི་ཤ་མཚོན་ཕྱོི་

མའིི་ལུསེ་སེྟེང་དུ་འིཕོེསེ་པ་ཡོིད་པ་ལྟར་ན། སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕིྱོ་གཉིིསེ་ཀྱ་ིབར་དུ་བརྡ་

འིཕིྲོན་དང་གོློག་རླབསེ་ལྟ་བུ་གཞིི་རྒྱུ་ཕྲོ་མོའིི་འིབེྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིདོ་པ་ཡིིན་ཡིང་

སིྲོད། སིྤྱིར་བཏང་བྱེསེ་ན་བསེམ་གཞིིག་གི་ལེྟ་གནསེ་ཀློད་ཆེན་ནི་མེད་དུ་མི་

རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང༌དམིགསེ་བསེལ་ཅིན་གིྱི་མི་རེ་གཉིིསེ་ལ་ཀློད་ཆེན་

མེད་ཀྱང་ཆོག་པ་ལྟར་སེྐྱེ་བ་སྔོ་ཕྱོི་འིདིའིང་དམིགསེ་བསེལ་གིྱི་མི་སྣའིི་

དམིགསེ་བསེལ་གིྱི་ཁྱད་ཆོསེ་འིདྲ་ཨེ་ཡིིན། དེ་ལྟ་མིན་ན་འིདུ་ཤེསེ་ཀིྱ་འིཕེེལ་
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རིམ་ཚོད་ངེསེ་ཅིན་ཞིིག་ལ་ཐོོན་དུསེ། ད་གཟོོད་རྣམ་ཤེསེ་བེམ་པོ་ལསེ་

ལོགསེ་སུ་མུ་མཐུད་དུ་འིཚོོ་གནསེ་ཐུབ་པ་ཡིིན་རྒྱུ་རེད།ཚོན་རིག་པའིི་ཁྲེོད་

ནསེ་རྣམ་ཤེསེ་ཡོིད་ཤསེ་ཆེ་ཟེོར་མཁོན་དེ་ཚོསོེ་ཀྱང་དོན་འིདི་འིདྲ་ཞིིག་ལ་ཐེོ་

ཚོོམ་སེྐྱེསེ་པ་ཙམ་མ་གཏོགསེ། ང་ཚོོ་ལྟར་རྣམ་ཤེསེ་ཀྱི་ཐོོག་མ་གཏན་མེད་དུ་

ཁོསེ་ལེན་རིྩོསེ་རང་དག་མ་རེད་སྙམ།༽ 

སྐྱེེ་བ་སྔ་ཕྱོི་ཡིོདེ་པོར་སྒྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱི་རིགིས་པོ་དེེ་དེགི་ལས་རིགིས་པོ་དེང་པོོ་

གིསུམ་ལ་ཁྱེབ་འབྲིེལ་ངེས་པོ་མེདེ་ཅེས་བཤདེ་པོ་ཙམ་གྱིིས་གི་ལ་ཕོན། གིལ་ཏེ་ེམ་

ཁྱེབ་ན་མ་ཁྱེབ་པོའ་ིམུ་འདེ་ིཡིིན་ཟེར་བ་ཙམ་དེང་། འབྲིེལ་བ་མེདེ་ན་འབྲིེལ་བ་མེདེ་

ཚུལ་ཙམ་ཡིང་གིསལ་བཤདེ་བྱེེདེ་སྤེོབས་མེདེ་པོར་ཁྱེབ་འབྲིེལ་མེདེ་ཅེས་ཟེར་བ་ན་ི

ཧམ་བཤདེ་ཙམ་ལས་མཐོར་གིཏུགིས་ན་ངས་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམེདེ་ན་འདེོདེ་པོས་རིགིས་

པོ་དེེ་དེགི་ལ་ངོས་ལེན་མེདེ་ཅེས་བརྗེོདེ་མ་ནུས་པོར་དེེ་ཡིི་ཚོབ་ཏུ་ཁྱེབ་འབྲིེལ་མེདེ་

ཅེས་བརྗེོདེ་པོ་ཙམ་ཡིིན། རིགིས་པོ་བཞི་ིཔོ་སྐྱེ་ེབ་སྔ་མ་དྲན་པོའ་ིགིང་ཟགི་ཡིོདེ་པོར་

བཀོདེ་པོ་ལ་འདེ་ིཡིང་དེམིགིས་བསལ་གྱི་ིམ་ིསྣའ་ིཁྱེདེ་ཆོས་ཙམ་ཡིིན་རྒྱུ་སོགིས་ཀྱ་ི

འགྲོེལ་བཤདེ་ཡི་མ་ཟུང་ར་ེབྱེེདེ་ནས་གིཡིོལ་གིང་ཐུབ་བྱེེདེ་དེགིོས་དེོན་ཅ་ིཞིིགི་འདུགི 

ཚོན་རིགི་པོས་ཞིིབ་འཇུགི་བརྒྱུདེ་ཡིོངས་གྲོགིས་སུ་སྐྱེེ་བ་སྔ་མ་ཁ་གིསལ་གིཏེིང་

གིསལ་དྲན་མཁན་དེ་བར་དུ་སུམ་བརྒྱ་ལྷགི་ཙམ་ཞིིགི་རྩོདེ་མེདེ་ཀྱིས་རྙེེདེ་ཡིོདེ་ལ། 

བདོེ་ཡུལ་རང་དུའང་གིསརེ་རྟེའ་ིམཁན་པོ་ོཚུལ་ཁྲོམིས་བློ་ོགྲོསོ་ཀྱསི་དེ་ཡིདོེ་ཀྱ་ིབདོེ་པོ་

གིདེོང་དེམར་བའི་ཁྲོོདེ་ནས་སྐྱེེ་བ་སྔ་མ་དྲན་མཁན་གྱིི་མི་ཇིི་སྙེེདེ་ཅིགི་ལ་དེངོས་སུ་

བཅར་འདྲ་ིདེང་བརྟེགིས་ཞིབི་ནན་མ་ོབྱེས་འདུགི་པོ་དེ་ེཐོམས་ཅདེ་ཡིར་གིཡུགིས་མར་

གིཡུགིས་བྱེེདེ་རྐྱང་བྱེས་ན་དེགིོས་པོ་དེང་རྒྱུ་མཚོན་གིཞིན་ཞིིགི་ཡིོདེ་ན་མ་གིཏེོགིས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཐོའ་གིཞིན་ཁེགིས་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱིིས་བདེེན་དེཔོང་འདེ་ིལས་ལྷགི་ཅིགི་སྟོན་རྒྱུ་

མེདེ། དེ་དུང་བསྙེོན་ན་ཁྱེོདེ་ལ་ཕོ་མ་དེང་སྤུན་མཆེདེ་ཡིོདེ་པོའ་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་ཅ་ིཞིིགི་ཡིོདེ་

ཅེས་དྲ་ིབར་འདེོདེ། ཁྱེོདེ་རང་གི་ིམིགི་གིིས་མཐོོང་སེམས་ཀྱ་ིདྲན་པོ་ལས་ལྷགི་ཅིགི་

ཁྱེདོེ་ལ་བདེནེ་དེཔོང་གི་ིལགི་ཆ་ཅ་ིཞིགིི་ཡིདོེ། དེ་ེལ་ངདེེ་ཅགི་གིསི་ཡིདིེ་མ་ིཆསེ་ཟརེ་ན་

ཁྱེོདེ་ཀྱིས་ལན་ཅ་ིཞིིགི་རྒྱགི རིགིས་པོ་དེང་གིནས་ལུགིས་ལ་བསྙེོན་འདེིང་དེང་། སྤྱོ་ི

ཚོོགིས་སུ་འུར་བརྒྱབ་ནས་གིསར་བུའ་ིསེམས་ཁམས་གིཏེོར་བཤིགི་བྱེས་ན་རྣམ་

དེཔྱདོེ་དེང་ལྡན་པོའ་ིདེན་རྟེགིས་ཤགིི་ཏུ་སུ་ཡིསི་ངསོ་འཛེནི་བྱེེདེ། 

༼༤༠༽མཐོོ་རིསེ་དང་ངན་སེོང་གི་སེྡེ་ལོགསེ་སུ་ཡིོད་མེད་གེློང་ཟིོན་

ཅིིང༌། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ལསེ་འིབྲེསེ་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ལ། སོྲོག་གཅོིད་པ་ནསེ་བཟུང་

སེྟེ་ལོག་པར་ལྟ་བའིི་བར་གིྱི་མི་དགེ་བའིི་ལསེ་ལམ་བཅུ་པོ་དེ་ཆེན་པོསེ་

དམྱོལ་བ་དང༌། འིབིྲེང་གིསེ་ཡིི་དྭགསེ། ཆུང་ངུསེ་དུད་འིགོྲོའིི་སེྐྱེ་གནསེ་སུ་

ལྟུང་བ་དང༌། དེ་ལསེ་ལྡིོག་སེྟེ་གཞིན་གིྱི་སོྲོག་བསྐྱེབསེ་པ་སེོགསེ་དགེ་བ་བཅུ་

ལ་བརེྟན་ནསེ་བདེ་འིགོྲོ་ལྷ་མིའིི་ལུསེ་སུ་སེྐྱེ་ངེསེ་ཞེིསེ་མངོན་པའིི་གཞུང་ནསེ་

བཤད་ཡོིད། དེ་འིདྲའིི་འིཐོོབ་བྱེ་དང་ཐོོབ་བྱེེད་ཀྱི་འིབྲེེལ་བ་དེ་དངོསེ་སོྟེབསེ་

ཀྱི་རིགསེ་པསེ་མི་འིགྲུབ་པའིི་ཕྱོིར་ན་ཡིིད་ཆེསེ་པའིི་ལུང་ལ་བརྟེན་དགོསེ་

ཤིང༌། ལུང་གང་ཞིིག་ཡིིད་ཆེསེ་པའིི་གནསེ་སུ་འིཛིོན་འོིསེ་མིན་ནི་དཔྱད་

གསུམ་གིྱིསེ་དག་དང་མ་དག་ལ་འིཇོིག་དགོསེ་ཞེིསེ་ཚོད་གཞུང་དུ་བཤད་

འིདུག །དཔྱད་གསུམ་གིྱིསེ་དག་པའིི་ཚུལ་ལ་མཁོསེ་པ་སེོ་སོེའིི་འིདོད་ཚུལ་

ཤིན་ཏུ་མང་ཞིིང༌། མཁོསེ་གྲུབ་དགེ་ལེགསེ་དཔལ་བཟོང་སོེགསེ་མཁོསེ་པ་ཁོ་

ཅིིག་གིསེ། དཔེ་ཆ་རེ་རེའིི་ནང་དུ་འིགེྲོལ་བཤད་མི་འིདྲ་བ་རེ་རེ་བསོྐྱེན་

བཞིིན་འིདུག་པ་ལ་བལྟསེ་ན་ཁོོང་རྣམ་ཚོོ་ལ་ཡིང་ཏིག་ཏིག་ཅིིག་མེད་པ་

འིདྲ། མངོན་གྱུར་བསྟེན་པ་མངོན་སུམ་དང་མི་འིགལ། ལོྐོག་གྱུར་བསྟེན་པ་



ཤེསེ་རབ་ཀྱིི་མེ་ེལྕེ།ེ
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རེྗེསེ་དཔག་དང་མི་འིགལ། ཤནི་ལོྐོག་བསྟེན་པ་རང་ཚིོག་སྔོ་ཕྱོ་ིདང་བརོྗེད་བྱེ་

དངོསེ་ཤུགསེ་མི་འིགལ། ཞེིསེ་སོེགསེ་བཤད་ཡིམསེ་ཅིི་འིདྲ་བྱེསེ་ཀྱང་དོན་དུ་

ནི་ནམ་རྒྱུན་རྫུན་བཤད་པ་མཐོོང་ཐོོསེ་མེད་ཅིིང༌། ད་རེསེ་ཀིྱ་སྐད་ཆ་གོང་

འོིག་ལྷུ་ཐུག་པ་ཞིིག་བྱུང་སེོང་ན་ཆ་འིཇིོག་བྱེ་དགོསེ་ཞེིསེ་པ་དེ་ཙམ་ཞིིག་

ཡིིན་པར་སྣང་སེྟེ། དེ་ལྟར་ན་འིཇིིག་རེྟན་གྱིི་རྒེན་པོ་ཡི་རབསེ་ཤིག་གི་སྐད་ཆ་

ལསེ་ལྷག་པའིི་ཁྱད་ཆོསེ་ཅིི་ཡིང་མི་འིདུག་པསེ་ལུང་ཚོད་མ་ཟེོར་ཡིང་དེ་ག་

ཙམ་རེད། རོྟགསེ་དཀའི་བ་ངེསེ་ལེགསེ་ལ་མི་བསླུ་བར་རིགསེ་པསེ་གྲུབ་ན་

སློ་བ་མངོན་མཐོོ་ལ་མི་བསླུ་བར་ཡིིད་ཆེསེ་བེྱེད་ཆོག་ཟེོར་ཡིང༌། དཀའི་སློའིི་

ངེསེ་པ་དེ་ག་རང་ཡིང་བསྒྲུབ་བྱེ་ལསེ་སྒྲུབ་བེྱེད་མིན་པསེ་ཕེན་ག་ལ་

ཐོོགསེ།༽

མཐོ་ོརིས་ལྷ་དེང་མ་ིའོགི་མ་ངན་སོང་གི་ིབདེ་ེསྡུགི་འགྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིདེགི་ེམ་ིདེགིེའ་ི

རྒྱུ་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་དེངོས་སྟོབས་རིགིས་པོས་མ་ིའགྲུབ་པོར་ཡིིདེ་ཆེས་པོའ་ིལུང་

གིིས་གྲུབ་དེགིོས་པོར་འདེོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་ནི། དེབུ་ཚོདེ་ཀྱ་ིགིཞུང་གི་ིརིགིས་པོའ་ི

རྣམ་གིཞིགི་མ་ཆགིས་པོའི་གིཏེམ་འབའ་ཞིིགི་ལས་གིཞུང་ཆེན་གིང་གིི་ནང་དུ་དེེ་

འདྲའི་འབྲིེལ་བ་དེེ་ཤིན་ལྐོོགི་ཡིིན་པོའི་ཚུལ་ཇིི་ལྟོར་གིསུངས་འདུགི སྦྱོིན་སོགིས་

དེཀར་ཆོས་བྱེས་པོ་ལས་འབྲིས་བུ་བདེེ་འགྲོོར་སྐྱེེ་བར་སྒྲུབ་པོའི་ཕྱོི་རྒོལ་ཡིང་དེགི་

གིིས་རྟེགིས་ཆོས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་མ་རྟེོགིས་ན། རྗེེས་ཁྱེབ་གྲུབ་པོ་མ་ིའཐོདེ་ཅིང་། རྗེེས་

ཁྱེབ་མ་གྲུབ་པོའ་ིརྟེགིས་ཡིང་དེགི་ཅགིི་ཡིདོེ་མེདེ་ན།ི གིཏེན་ཚོགིིས་ཀྱ་ིན་ིཚུལ་གིསུམ་

ལའང་།། ཞིསེ་སོགིས་ཀྱ་ིཚོདེ་མ་རྣམ་འགྲོལེ་གྱི་ིགིཞུང་ལ་སྦྱོངས་མྱོོང་པོའ་ིགིསར་བུ་

བ་ཡིན་ཆདེ་ཀྱིས་ཤེས་གིསལ་ཡིིན་པོས་རི་བོང་རྡོ་རྫུས་མ་བྱེེདེ་ཅེས་ཀྱང་བསྐུལ་

དེགིོས་བྱུང་། ཡིང་ན་ཕྱོ་ིརྒོལ་གྱི་ིངོར་རྟེགིས་ཆོས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་དེ་ེདེང་པོ་ོལུང་གིིས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སྒྲུབ་དེགིོས་ཞིེས་བརྗེོདེ་དེང་རིགིས་པོའི་རྣམ་གིཞིགི་ཇིི་ཙམ་ཆགིས་འདུགི་གིསལ་

སྟོན་བྱེེདེ་ངེས་རེདེ། དེཔྱདེ་པོ་གིསུམ་གྱིིས་དེགི་ཚུལ་ལ་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་རྒན་པོོ་ཡི་

རབས་ཤིགི་གིི་སྐདེ་ཆ་ཙམ་ལས་མི་འདུགི་ཅེས་འཇིིགི་རྟེེན་གྱིི་རྒན་པོོའ་ིགིཏེམ་ལ་

མཐོངོ་ཆུང་བྱེས་པོ་ན།ི མ་ིགིཞི་ིལ་བརྩ་ིམཐོངོ་དེང་འགིན་ཁུར་མེདེ་པོའ་ིདེགོིས་པོ་སློངོ་

གིཞིི་མ་གིཏེོགིས་བདེེན་པོ་ནི་བདེེན་པོ་རང་ཡིིན་པོས་འཇིིགི་རྟེེན་མི་རྒན་ཞིིགི་གིིས་

བཤདེ་ན་ཆུང་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཞིིགི་དེང་། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདེས་ཀྱིས་གིསུངས་ན་ཆ་ེ

འགྲོ་ོརྒྱུ་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་མེདེ་པོས། ནམ་རྒྱུན་རྫུན་མ་ིབཤདེ་ཅིང་དེ་སྐབས་ཀྱ་ིགིཏེམ་

སྔ་ཕྱོ་ིལ་ནང་འགིལ་མེདེ་པོ་དེང་། ཁས་བློངས་ལ་དེངོས་ཤུགིས་ཀྱ་ིའགིལ་བ་མེདེ་ན་

དེེ་ཡིིདེ་ཆེས་རྐྱང་བྱེེདེ་ཆོགི་པོ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གིསུང་ཟེར་དུས་བློ་ོཡུལ་ལས་

འདེས་པོའ་ིགིཟ་ིཤུགིས་ཤིགི་དེང་། སྐྱེ་ེབ་ོརང་འགིའ་བའ་ིགིཏེམ་ཟེར་དུས་བྱེ་སྤུ་ལྟོར་

སྙེངི་པོ་ོམདེེ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་བལྟོ་བ་ན་ིཆསོ་ལ་མ་ིརྟེནོ་གིང་ཟགི་ལ་རྟེནོ་པོ་ཡིནི་པོས། རྟེནོ་པོ་

བཞི་ིཡི་ིའཇུགི་ལྡོགི་གི་ིགི་ོརིམ་འཆོལ་བར་ཐོལ་བའ་ིབཟློོགི་མེདེ་ཀྱ་ིརྒྱ་ལས་མ་ིཐོར་

ར།ོ། 

དེཔྱདེ་པོ་གིསུམ་གྱིིས་དེགི་ཚུལ་དེངོས་ནི། ཚོདེ་མས་གྲུབ་པོའི་ཡུལ་དེེ་ལ་

མངོན་གྱུར་དེང་། ཅུང་ཟདེ་ལྐོོགི་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྐོོགི་གྱུར་བཅས་གིསུམ་ཡིོདེ་པོ་ལས་

ཤིན་ལྐོོགི་གི་ིགིནས་ལུགིས་འདེ་ིལུང་ལ་མ་བརྟེེན་པོར་རྟེོགིས་མ་ིནུས་ཤིང་། ལུང་དེ་ེ

ཡིང་མཐོོང་བ་མངོན་གྱུར་བསྟན་པོ་ལ་མངོན་སུམ་ཚོདེ་མས་མ་ིགིནོདེ་ཅིང་ཚོདེ་མ་

དེེས་གྲུབ་པོ་དེང་། ཅུང་ཟདེ་ལྐོོགི་གྱུར་བསྟན་པོ་ལ་དེངོས་སྟོབས་རྗེེས་དེཔོགི་གིིས་མ་ི

གིནོདེ་ཅིང་ཚོདེ་མ་དེེས་གྲུབ་པོ་དེང་། མ་མཐོོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྐོོགི་གྱུར་བསྟན་པོ་ལ་ཡིིདེ་
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ཆེས་རྗེེས་དེཔོགི་གི་ིམ་ིགིནོདེ་ཅིང་ཚོདེ་མ་དེེས་གྲུབ་པོ་དེང་། ཁས་བློངས་སྔ་ཕྱོ་ིདེང་། 

རང་ཚོིགི་དེངོས་ཤུགིས་འགིལ་བ་མེདེ་པོ་ཞིིགི་བྱུང་ན་གིཞིི་ནས་དེཔྱདེ་པོ་གིསུམ་

གྱིིས་དེགི་པོ་ཟེར་དེགིོས་ཤིང་། དེ་ེའདྲའ་ིལུང་རྟེགིས་སུ་བཀོདེ་ནས་བསྒྲུབ་བྱེ་སྒྲུབ་

བྱེེདེ་ཀྱ་ིརྟེགིས་དེ་ེལ་ཡིིདེ་ཆེས་ཀྱ་ིརྟེགིས་ཞིེས་བརྗེོདེ་པོ་ཡིིན། ཡིང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་རྟེོགིས་

དེཀའ་བ་ངེས་ལེགིས་ལ་མ་ིབསླུ་བ་ངེས་ན་སློ་བ་མངོན་མཐོ་ོལ་ཡིིདེ་ཆེས་བྱེེདེ་ཆོགི་

པོར་བཤདེ་ཡིདོེ་ཟརེ་བ་ན།ི དེགིདོེ་ཁ་བསློངས་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ མངནོ་མཐོ་ོདེང་ངསེ་ལགེིས་

རྟེོགིས་དེཀའ་སློ་ཙམ་ཡིང་མ་ཤེས་པོར་མ་ཟདེ། རྟེོགིས་དེཀའ་བ་ངེས་ཟིན་ན་སློ་བ་ལ་

ཡིིདེ་ཆེས་བྱེེདེ་དེགིོས་དེོན་ཅི་ཡིོདེ། སློ་བ་མངོན་སུམ་གྱིིས་རྟེོགིས་པོའམ་དེངོས་

སྟོབས་ཀྱ་ིརིགིས་པོས་སྒྲུབ་མ་ིཆོགི་པོར་ཡིིདེ་ཆེས་བྱེེདེ་དེགིོས་པོ་ཅ་ིཞིིགི་ལ་ཐུགི་པོ་

རདེེ། དེ་དུང་དེ་ེཙམ་གི་ལ་ཡིནི་ཏེ་ེགིཞུང་དུ་མངནོ་མཐོའོ་ིཁྱེདེ་པོར་འགིའ་ཞིིགི་ཤནི་ཏུ་

ལྐོགོི་གྱུར་དུ་གིསུངས་ཡིདོེ་ཀྱ་ིངསེ་ལགེིས་ཤནི་ལྐོགོི་ཏུ་གིསུངས་པོ་ཞིགིི་ཚོདེ་ལྡན་གྱི་ི

གིཞུང་གིང་དུའང་མདེེ་པོས་ཁྱེདོེ་ཀྱསི་རྟེགོིས་དེཀའ་སློའ་ིཁྱེདེ་པོར་བཤདེ་པོ་དེ་ེན་ིཏེགི་

ཏེགི་མགི་ོགིཞུགི་སློོགི་ནས་བཤདེ་ཡིདོེ་པོ་འདེ་ིཤསེ་དེགིསོ། 

༼༤༡༽ མཐོོང་རྒྱུ་རིག་རྒྱུ་མེད་པའིི་འིབེྲེལ་བ་རོྙེག་འིཛིོང་ཅིན་དེ་འིདྲ་

ཞིིག་ང་ཚོོའིི་མགོ་ཐོོག་ཏུ་ཡིོད་པའིི་ཤེསེ་བེྱེད་ནི་ཅུང་ཙམ་ཡིང་འིགོད་ནུསེ་

མེད། མེད་པའིི་དབང་གིསེ་ལསེ་འིབྲེསེ་སྨྲ་བ་ཚོོསེ་ཀྱང་ལུང་ལ་སྐྱེབསེ་བཅོིལ་

ཞུ་དགསོེ་ཐུག་པ་རེད། ལུང་ལ་སྐྱེབསེ་བཅོིལ་ཞུ་མིན་ནི་རྨངོསེ་དད་བེྱེད་མིན་

ལ་ཐུག་ཡོིད། ལསེ་འིབྲེསེ་མེད་ཟེོར་མཁོན་ཚོསོེ་མ་མཐོོང་བའིི་ཕྱོིར་མེད་ཟེོར་

བ་ཡིིན་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཡོིད་ཟེོར་མཁོན་ཚོོསེ་ཡོིད་པར་གསུངསེ་

པའིི་ཕིྱོར་ཡོིད་ཅེིསེ་ཟེོར་བ་ཡིིན། མ་མཐོོང་བའིི་ཕིྱོར་མེད་ཟེོར་ན་གཅིིག་ཏུ་

ཁེྲེལ་བའིི་རྒྱུ་རུ་མ་ངེསེ་ཏེ། རི་བོང་གི་མགོ་ལ་ཐུག་རྒྱུ་རིག་རྒྱུ་ཅིན་ཞིིག་མ་



 166  

ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཐོོང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གིྱིསེ་དེར་རྭ་མེད་ཟེོར་བ་མ་གཏོགསེ་དེ་ལྷག་གི་གནསེ་

ལུགསེ་ཤིག་སུ་ལ་ཡིང་འིཆད་རྒྱུ་མེད་པའིི་ཕྱོིར། ཡོིད་གསུངསེ་པ་ཙམ་གིྱིསེ་

ཡོིད་པར་ཁོསེ་ལེན་དགསོེ་པ་འིདི་ཅུང་ཟོད་ངོ་མཚོར་ཆེ་སེྟེ། གསུང་མཁོན་དེ་

ཉིག་སེྐད་བུ་ལོང་མ་ལྟར་བཙན་དྲག་ཆེ་བ་ལ་ཚོདོ་ཅིིག་མི་འིདུག་པསེ་སོེ།།༽ 

མཐོོང་རྒྱུ་རིགི་རྒྱུ་མེདེ་པོའི་འབྲིེལ་བ་རྙེོགི་འཛེིངས་ཅན་དེེ་འདྲ་ཡིོདེ་པོའི་ཤེས་

བྱེེདེ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་འགིོདེ་རྒྱུ་མེདེ་ཟེར་བ་ནི། ལས་འབྲིས་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་མེདེ་པོའི་

དེབང་གིིས་འདེ་ིལྟོར་བཤདེ་པོ་མ་གིཏེོགིས། ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་དེ་ེམཐོོང་རྒྱུ་

རིགི་རྒྱུ་མེདེ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ཅ་ིཡིིན། ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིཤའ་ིམིགི་གིིས་མ་མཐོོང་བ་ཙམ་གྱིིས་

མཐོངོ་རྒྱུ་མདེེ་པོར་འདེོདེ་པོ་ཡིནི་ན། བླུན་པོསོ་མ་མཐོངོ་ཤསེ་བྱེ་མང་།། བངོ་བུས་མ་

བགྲོོདེ་ས་ཕྱོོགིས་མང་།། ཟེར་བ་ལྟོར་དེ་ེཙམ་གྱིིས་མཐོོང་རྒྱུ་མེདེ་པོ་ཡིིན་པོའ་ིགི་ོམ་ི

ཆོདེ་ལ་ཁུངས་མ་ིའཁྱེོལ། ཚོདེ་མ་གིང་གིིས་ཡིང་མ་ིམཐོོང་བར་འདེོདེ་པོ་ཡིིན་ན་ན་ི

ཆོས་ལུགིས་དེང་སྦྱོར་ཚོེ་རྣམ་མཁྱེེན་སོགིས་ལ་ཅོ་འདྲི་བ་ཡིིན་ལ་འཇིིགི་རྟེེན་དེང་

སྦྱོར་ན་རྗེེས་དེཔོགི་ལ་བསྙེོན་འདེིང་བ་ཡིིན། ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་ཡིོདེ་པོའ་ིཤེས་

བྱེེདེ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེདེ་ན། ཚོ་ེསྟོདེ་ལ་ལས་ངན་བསགིས་ནས་ཚོ་ེསྨོདེ་ལ་སྨོིན་པོ་ང་

ཚོོའི་མཐོོང་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཡིོདེ་པོ་འདེི་དེགི་ལ་ཁ་ཡི་དེང་། ངོས་ལེན་གིང་འདྲ་བྱེེདེ། 

ལས་འབྲིས་སྨྲ་བ་ཚོོས་ལས་འབྲིས་ཡིོདེ་པོའ་ིཤེས་བྱེེདེ་དུ་ལུང་ལ་ཁུངས་གིཏུགིས་

ཡིོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་འདེ་ིཡིང་སྒྲོ་ོའདེོགིས་ཀྱ་ིཞྭ་མ་ོལྗོིདེ་ཡིོར་ར་ེབ་ཞིིགི་གིཞུང་ལུགིས་

པོའ་ིམགི་ོལ་གིཡིགོིས་པོ་རདེེ་མ་གིཏེགོིས་ལས་འབྲིས་དེང་། ལས་འབྲིས་ཀྱ་ིའབྲིལེ་བ་

ཤིན་ཏུ་ལྐོོགི་གྱུར་དུ་མི་འདེོདེ་ཅིང་། སྦྱོིན་པོ་བཏེང་བ་ལས་ལོངས་སྤྱོོདེ་འབྱུང་བ་

འགྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཚོདེ་མ་ལ་མཚོན་གིཞི་ིགིང་ཞིིགི་འཇིོགི་བཞིིན་འདུགི་དེཔྱོདེ་དེང་ཉ་ིམ་
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ཤར་བ་ལྟོར་ཡིོང་ངེས་ཡིིན། ལུང་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བ་ནི། རྨོངས་དེདེ་བྱེེདེ་མིན་ལ་

ཐུགི་ཡིོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་ལ་གིོང་དུ་བཤདེ་པོ་ལྟོར་ལས་འབྲིས་ཀྱི་ཁུངས་ལུང་ལ་

གིཏུགིས་མེདེ་ལ་ལས་འབྲིས་ཡིོདེ་དེེ། ལུང་ལས་ཡིོདེ་པོར་གིསུང་པོའ་ིཕྱོིར་ཞིེས་དེ་ེ

བས་ཀྱང་མ་ིའགིོདེ། འོན་ཀྱང་ཤིན་ལྐོོགི་གི་ིགིནས་གིཏེན་ལ་འབེབ་སྐབས་ན་ིལུང་ལ་

ཁུངས་གིཏུགིས་ནས་བཤདེ་ཡིོདེ་ཀྱང་། དེ་ེཡིང་མཐོའ་གིཅིགི་ཏུ་རྨོངས་དེདེ་ཀྱ་ིགྲོལ་

དུ་བཞིགི་ཆགོི་ཆགོི་ཅགིི་ཆགིས་མེདེ། གིང་ཡིནི་ཞི་ེན་མཐོངོ་བ་མངནོ་གྱུར་དེང་། ཅུང་

ཟདེ་ལྐོོགི་གྱུར་གྱི་ིགིནས་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོ་དེགི་མཐུན་དེཔོརེ་བྱེས་ནས། དེ་ེདེགི་ལ་མ་ི

བསླུ་བར་གྲུབ་རྗེེས་གིཞིི་ནས་ཡིིདེ་ཆེས་བྱེེདེ་ཀྱི་ཡིོདེ་པོས་ཕྱོེདེ་རིགིས་པོ་དེང་ཕྱོེདེ་

ཡིདིེ་ཆསེ་ཀྱ་ིགིནས་སུ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཡིདོེ་པོས་ས།ོ། དེནོ་དེངསོ་ལ་རྨངོས་དེདེ་མཁན་པོ་ོསུ་

ཡིིན་དེང་རྨོངས་དེདེ་ལ་བྱེང་ཞིིང་ཆུབ་པོ་ན་ིཁ་ནང་དུ་ཕྱོོགིས་ནས་བསམ་གིཞིིགིས་

ཅུང་ཙམ་གྱིིས་དེང་ཤེས་གིསལ་དུ་འདུགི་སྟ།ེ ལས་འབྲིས་སོགིས་མེདེ་དེ།ེ མ་མཐོོང་

བའ་ིཕྱོིར། ཟེར་ནས་མ་མཐོོང་བ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བས་མ་རིགི་པོ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་

བར་སོང་ཞིིང་། མ་རིགི་པོ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བས་རྨོངས་པོ་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་བར་

སངོ་འདུགི་པོས། རྨངོས་དེདེ་ཟརེ་བའ་ིརྫབ་ཆནེ་དེ་ེཡིང་འདེ་ིའདྲ་བའ་ིརགིིས་ལ་གི་ོརྒྱུ་

ཡིིན་པོ་ལས་ལོགིས་སུ་ཁ་ལ་མཆ་ེབ་ཅན་དེང་ལགི་ལ་སྡེེར་མ་ོཅན་དེ་ེའདྲ་གི་ལ་ཡིོདེ། 

ལས་འབྲིས་ཀྱི་བྱེ་བྱེེདེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཙན་པོོ་དེབང་ཡིོདེ་ཆེ་དྲགིས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལས་འབྲིས་ཡིོདེ་གིསུངས་པོ་ཙམ་གྱིིས་ཡིོདེ་འགྲོ་ོབ་དེང་། མེདེ་

གིསུངས་པོ་ཙམ་གྱིིས་མེདེ་འགྲོ་ོབ་ཞིིགི་མ་ཡིིན་པོར་མ་ེཚོ་བའ་ིརང་བཞིིན་དེང་། ཆུ་

གིཤེར་བའི་རང་བཞིིན་ལྟོར་ལས་འབྲིས་ཀྱི་བྱེ་བྱེེདེ་ཀྱང་ཆོས་ཉིདེ་ཡིིན་པོ་ལས། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བཙན་པོ་ོདེབང་ཡིོདེ་ཅིགི་གིིས་གིཏེན་ལ་ཕོབ་བཞིགི་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིབཅའ་ཁྲོིམས་

ལྟོ་བུ་ཞིིགི་མནི་ན།ོ། 

༼༤༢༽འིཁོོར་བ་ཐོོག་མེད་དུ་འིདོད་པ་དང༌། དགེ་སིྡེག་སྤེང་བློང་སྨྲ་

བ་འིདི་ལ་ནང་འིགལ་ཞིིག་ཀྱང་འིདུག་སེྟེ། ཐོོག་མེད་ནསེ་བསེགསེ་པའིི་ལསེ་

ལ་འིཛོད་པའིི་མཐོའི་མི་དམིགསེ་ན་ད་གསེར་དུ་དག་ེབ་མ་བྱེསེ་ཀྱང་ཉུང་དུ་

འིགོྲོ་རྒྱུ་དང༌། སྡེིག་པ་བསེགསེ་ཀྱང་མང་དུ་འིགོྲོ་རྒྱུ་མེད་པའིི་ཕྱོིར་དགེ་སྡེིག་

འིདོར་ལེན་བེྱེད་པ་ལ་དགོསེ་ནུསེ་ལྷག་པོ་ཅིི་ཞིིག་ཡོིད། ལསེ་འིབྲེསེ་སིྤྱི་ཡིི་

རྣམ་གཞིག་ལ་བགོྲོ་གེློང་དེ་ཙམ་གྱིིསེ་ཆོག་པར་བྱེ་ཡིང༌། ལོག་ལྟ་ཟེོར་བའིི་མ་

འིདྲ་འིདྲ་ཞིིག་འིདུག་པ་འིདི་ལ་ནི་དམིགསེ་བསེལ་གིྱིསེ་ཅུང་ཟོད་ཅིིག་མ་

ཞུསེ་ན་མི་བཟོོད་པ་ཞིིག་རེད། རང་རེའིི་ཁིྲེད་གཞུང་རྣམསེ་སུ། མི་དགེ་བཅུ་

ལསེ་ལོག་ལྟ་ལིྕི། ཞེིསེ་གསུངསེ་ཡིོད་ལ་དེའིི་དོན་ཚེོ་སྔོ་ཕིྱོ་དང་ལསེ་རྒྱུ་འིབྲེསེ་

ཟེོར་བ་འིདི་ཚོོ་ཟེོར་ཚོོད་ཙམ་ལསེ་བདེན་རྒྱུ་རང་དག་མ་རེད་སྙམ་པའིི་

བསེམ་བོློ་སྐད་ཅིིག་མ་ཅིིག་སེྐྱེསེ་ན། དེ་མ་ཐོག་ཏུ་ཚེོ་ཚེོ་རབསེ་རབསེ་སུ་

བསེགསེ་ཚོད་བསྒྲུབསེ་ཚོད་ཐོམསེ་ཅིད་འིོ་ཟོོ་ཁོ་སྦུབསེ་པ་ལྟར་ནག་གོར་

རེར་འིགྱུར་འིགོྲོ་བ་ཡིིན་ཟེོར། དེ་ལྟར་ན་མི་དགེ་བཅུ་དག་ཕེར་བཞིག་སེྟེ་

མཚོམསེ་མེད་ལྔ་ལསེ་ཀྱང་རབ་ཅིིག་ལྕིི་ཚོདོ་རེད། ལསེ་བྱེསེ་པ་ཆུད་མི་ཟོ། མ་

བྱེསེ་པ་དང་མི་འིཕྲོད། དཀར་ནག་འིཆོལ་ནསེ་མི་སྨིན་སོེགསེ་དྲང་བདེན་

ཚུལ་མཐུན་གིྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོོ་ཡོིད་ཚོད་ལོག་ལྟ་འིདིསེ་གྱུར་མིད་བཏང་ཚོར་

བཞིག །ཤུགསེ་མ་ཐུབ་ཀྱི་བསེམ་བོློ་གཏོང་སྟེངསེ་ཏོག་ཙམ་འིགྲོིག་མིན་བྱུང་

ཚེོ་ལམ་སེེང་ཁོ་རེྗེ་དབང་ཐོང་ཡིོད་ཚོད་གཞུང་བཞེིསེ་བཟོོ་འིགོྲོ་མཁོན་ཞིིག་

གིསེ་ད་དུང་གནསེ་ལུགསེ་དང་རྒྱུ་འིབྲེསེ་གེློང་འོིང་ན་ཚིོག་པ་མི་ཟོའིམ། 

ལསེ་འིབྲེསེ་མེད་སྙམ་པ་ཙམ་གིྱིསེ་དགེ་རྩོ་ཆད་འིགོྲོ་ན་ལསེ་འིབྲེསེ་ཡོིད་སྙམ་

པ་ཙམ་གིྱིསེ་སྡེིག་རྩོ་ཆད་མི་འིགོྲོ་བ་ཅིི་ཡིིན་ནམ། སྡེིག་པ་ཁོོ་ན་ལ་འིདི་ཙམ་
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གིྱི་ཁོ་ངོ་སེྟེར་གནང་བའིི་སོྟེན་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཁོོང་གལ་སིྲོད་ཞིལ་བཞུགསེ་

ཡོིད་པའིི་དབང་དུ་བཏང་ན། ད་རེསེ་དྲང་ཚུགསེ་ཟིོན་མ་བྱུང་ཞེིསེ་ངོ་རོྒེལ་

རྔམ་སོྟེན་བྱེ་དགོསེ་ངེསེ་རེད་འིདུག་གོ།༽ 

འཁོར་བ་ཐོོགི་མེདེ་དུ་འདེོདེ་པོ་དེང་། དེགི་ེསྡེིགི་གི་ིསྤེང་བློངས་ཁས་ལེན་པོ་ནང་

འགིལ་ཡིིན་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ལ་ཐོོགི་མ་མེདེ་པོ་ནས་བསགིས་པོའ་ིལས་ལ་ཟདེ་མཐོའ་

དེང་། དེགིེ་སྡེིགི་མང་ཉུང་འགྲོོ་རྒྱུ་མེདེ་དེགིོས་རབས་བཤདེ་འདུགི་པོ་ནི། གྲོངས་

གིནས་དྲུགི་ཅུའ་ིཚུན་ཆདེ་མ་གིཏེོགིས་དེ་ེཕོན་ཆདེ་ལ་མང་ཉུང་གི་ིརྣམ་གིཞིགི་བརྩ་ི

རྒྱུ་མེདེ་པོར་གྲོངས་མེདེ་ཀྱ་ིཁུགིས་ས་ོལ་སློེབས་འགྲོ་ོགི་ིཡིོདེ་པོར་མ་ཤེས་པོས་ལན། 

འཁརོ་བ་ལ་ཐོགོི་མ་མདེེ་ཅངི་ཐོགོི་མདེེ་ནས་བསགིས་པོའ་ིམ་ིདེགི་ེབའ་ིལས་ལ་གྲོངས་

འདེ་ིཡིནི་ཟརེ་བ་ཞིིགི་མེདེ་ཀྱང་ཅིའ་ིཕྱོརི་ཟདེ་མཐོའ་མདེེ་དེགིསོ་པོ་ཡིནི། ནུས་ཤུགིས་

ཆ་ེབའ་ིརྡུལ་ཕྲན་མཚོོན་ཆ་གིཅིགི་གིིས་སྐྱེ་ེབ་ོཁྲོ་ིཕྲགི་དུ་མའ་ིཚོ་ེསྲིོགི་གིཅིགི་ཅར་དུ་

འཕྲོགི་ནུས་པོ་བཞིིན་ངན་ལས་གྲོངས་ཀྱིས་མ་ིཆོདེ་པོ་དེ་ེདེགི་ནུས་ཤུགིས་ཆ་ེབའ་ི

དེངོས་གིཉེན་གིཅིགི་གིིས་རྒྱུན་གིཅོདེ་ནུས་པོའ་ིཕྱོིར། ལས་གིང་དེང་གིང་ཡིིན་ནའང་

འབྲིས་བུ་འབྱེནི་ཟནི་པོ་ན་ལས་དེ་ེཟདེ་པོ་ཡིནི་གྱི་ིདེ་དུང་གྲོ་མ་ཉམས་པོར་གིནས་ཡིདོེ་

པོར་མ་ིའདེོདེ། ལྷགི་པོར་དུ་ནགི་པོོའ་ིལས་གིཉེན་པོོའ་ིསྟོབས་ཀྱིས་རིགིས་རྒྱུན་དེང་

བཅས་པོ་རྩ་མེདེ་དུ་ཆགིས་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་ཀྱ་ིཡིོདེ། དེཀར་པོོའ་ིལས་ལ་ཞི་ེསྡེང་

དེང་ལོགི་ལྟོ་སོགིས་ཀྱིས་འཇིོམས་རྒྱུ་ཡིོདེ་པོར་འདེོདེ་ཀྱི་ཡིོདེ་པོས་ཐོོགི་མེདེ་ནས་

བསགིས་པོའ་ིལས་ཟདེ་མཐོའ་མེདེ་པོའ་ིདེཔོ་ེཞིིགི་གིང་ན་འདུགི གིསུང་རབ་གིང་དུ་

ཇི་ིལྟོར་གིསུང་འདུགི ཡིང་ལོགི་ལྟོ་ཟེར་བའ་ིམ་འདྲ་འདྲ་ཞིིགི་གིིས་ཁྱེོདེ་ལ་སྡུགི་སུན་

བཙིར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདེས་པོ་ཞིིགི་བཟོས་པོ་ལ། ཐོ་ན་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིང་རྔོམ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སྟོན་ཁྲོོམ་སྐོར་གྱིི་ངོ་རྒོལ་ཞིིགི་བྱེེདེ་འདེོདེ་ཡིོདེ་རབས་བཤདེ་འདུགི་མོདེ། སངས་

རྒྱས་དེང་ལས་འབྲིས་ལ་འཁོན་འབྲིས་འདྲ་ཡིོདེ་ན་མ་གིཏེོགིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

ལགོི་ལྟོ་དེང་། ཞི་ེསྡེང་སོགིས་ཀྱསི་རང་རང་གི་ིགིཞིམོ་བྱེར་གྱུར་པོའ་ིདེགི་ེརྩ་འཇིམོས་

པོར་གིསུངས་པོ་ལས། ལོགི་ལྟོ་རྒྱུདེ་ལ་སྐྱེེས་ཙམ་གྱིིས་ཚོ་ེརབས་ནས་ཚོ་ེརབས་ལ་

བསགིས་པོའི་དེགིེ་རྩ་ཆ་ཚོང་ནགི་འཇིོམས་བྱེེདེ་འགྲོོ་བར་གིསུངས་པོའི་ཡིི་གིེ་ན་

གིཅིགི་ཀྱང་མེདེ། ཁྱེོདེ་ལོགི་ལྟོ་ལ་འཇིིགིས་སྣང་དེ་ེཙམ་བྱེེདེ་པོ་ན་ིསེམས་གིཏེིང་ནས་

ལས་འབྲིས་ལ་ཡིདིེ་ཆསེ་ཅུང་ཟདེ་ཡིདོེ་པོའ་ིརྟེགིས་སུ་འདུགི་པོས། ལས་དེགི་ེསྡེིགི་ཅ་ི

བསགིས་འདེོདེ་ཡིོདེ་ན་བསགིས་རྐྱང་གྱིིས་དེང་ལས་མ་བྱེས་པོ་དེང་མི་འཕྲདེ་པོ་

བྱེས་པོ་ཆུདེ་མ་ིཟ་བའ་ིསྒྲོོམ་གིཞི་ིདེེ། ལོགི་ལྟོས་བཤིགི་འགྲོ་ོབ་ལ་བྱེ་རོགི་གི་ིམགི་ོལ་

སྤྲོིན་ལྷུང་འོང་བའ་ིསེམས་ཁྲོལ་དེ་ེའདྲར་བྱེེདེ་མ་ིདེགིོས། བསམ་བློ་ོགིཏེོང་སྟངས་ཏེོགི་

ཙམ་འགྲོིགི་མིན་བྱུང་ཚོ་ེལམ་སེང་ཁ་རྗེ་ེདེབང་ཐོང་ཡིོདེ་ཚོདེ་གིཞུང་བཞིེས་བཟ་ོའགྲོ་ོ

མཁན་ཞིིགི་གིིས་དེ་དུང་གིནས་ལུགིས་དེང་རྒྱུ་འབྲིས་གློེང་འོང་ན་ཚོིགི་པོ་མ་ིཟའམ་

ཞིེས་པོའ་ིཁྱེོདེ་ཀྱ་ིཚོིགི་འདེ་ིཡི་ིང་ོགིདེོང་ལ་བལྟོ་དུས། ཁ་རྗེ་ེདེབང་ཐོང་གིཞུང་བཞིེས་

བྱེེདེ་མཁན་དེ་ེདེང་གིནས་ལུགིས་དེང་རྒྱུ་འབྲིས་གློེང་མཁན་གིཉིས་གིཅིགི་ཏུ་བཟུང་

ནས་ཁོང་ཁྲོ་ོལངས་འདུགི་མོདེ། ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིརྩ་བའ་ིའདེོདེ་པོ་ལྟོར་ན་ཁ་རྗེ་ེདེབང་ཐོང་ཡིོདེ་

ཚོདེ་འཕྲོགི་མཁན་ན་ིལོགི་ལྟོ་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོས་ལོགི་ལྟོས་གིནས་ལུགིས་དེང་རྒྱུ་

འབྲིས་ཀྱ་ིསྐོར་གློེང་ནས་ཁྱེོདེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ོཇི་ིལྟོར་བསློང་ཡིོདེ་ཅ་ིཤེས། ཡིང་ན་གིནས་

ལུགིས་དེང་རྒྱུ་འབྲིས་བཤདེ་མཁན་རྔོམ་སྟོན་བྱེེདེ་སའ་ིསངས་རྒྱས་དེ་ེཡིིན་དེགིོས་

པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཁ་རྗེེ་དེབང་ཐོང་ཡིོདེ་ཚོདེ་ཇིི་ལྟོར་བྱེས་ནས་འཕྲོགི་ཡིོདེ་ང་
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ཚོོས་ན་ིམ་ིཤེས་ཁ་ོཐོགི་རེདེ་འདུགི ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་པོ་ལྟོར་དེགི་ེརྩ་ནགི་འཇིོམས་

བྱེདེེ་མཁན་གྱི་ིལགོི་ལྟོ་ཟརེ་བ་ཞིགིི་ཡིདོེ་ན། དེགི་ེརྩ་རྩ་ཆདེ་དུ་འགྲོ་ོབ་ཞིིགི་ཡིདོེ་དེགིསོ་

ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཉིདེ་ཀྱིས། གིང་ཕྱོིར་ངས་ན་ིཐོར་པོ་ཡི།ི། ས་བོན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དེགི  

ཚོནོ་ནམ་རྡ་ོཡི་ིགིསབེ་ན་གིསརེ།། བགི་ལ་ཞི་བའ་ིཚུལ་དུ་གིཟིགིས།། ཞིསེ་ཐོར་པོ་ཆ་

མཐུན་གྱི་ིདེགི་ེརྩ་མེདེ་པོའ་ིགིང་ཟགི་མ་ིསྲིིདེ་པོར་གིསུངས་ཤིང་། རྒྱུདེ་བློར། རིགིས་

ཡིོདེ་ཕྱོིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན།། རྟེགི་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྙེིང་པོ་ོཅན།། ཞིེས་ཚོདེ་ལྡན་གྱི་ི

གིསུང་རབ་རྣམས་སུ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགིས་ཀྱིས་ཁྱེབ་པོས། 

སངས་རྒྱས་ཐོོབ་མི་སྲིིདེ་པོའི་སེམས་ཅན་མེདེ་པོར་གིསུངས་པོ་སོགིས་དེང་རྒྱབ་

འགིལ་དུ་སངོ་ཡིདོེ། ནང་པོའ་ིགིཞུང་ཆནེ་ལ་དེགིགི་པོ་ར་ེརྒྱགི་ཁུལ་བྱེེདེ་དུས་ཁྱེདོེ་ཀྱ་ི

རང་མཚོང་ར་ེསྟནོ་ཡིངོ་གི་ིའདུགི་ལ། ཚོན་རགིི་གི་ིརྒྱབ་སྐྱེརོ་ར་ེའཚོལོ་ཁུལ་བྱེེདེ་དུས་

བརྟེགིས་ཞིིབ་མེདེ་པོར་གིཡིམ་རྒྱུགིས་ཧར་པོ་ོར་ེབྱེེདེ་ཡིོང་གི་ིའདུགི ལོགི་ལྟོས་རང་

གི་ིགིཞིམོ་བྱེའ་ིདེགི་ེརྩ་འཇིམོས་པོར་གིསུངས་པོ་ན།ི སངས་རྒྱས་ཉདིེ་ཀྱསི་སྡེགིི་པོ་ལ་

ཁ་ང་ོསྟརེ་བ་དེང་། དེགི་ེབ་ལ་བརྙེས་སྨོོདེ་བྱེས་པོ་ཞིིགི་མ་ཡིནི་པོར་དེགི་ེསྡེིགི་གི་ིཆསོ་

ཉིདེ་འུ་ཅགི་ལ་གིསལ་སྟོན་མཛེདེ་པོ་ཞིིགི་ཡིིན། སངས་རྒྱས་ཁོང་གིིས་ང་ཚོོ་ལ་

བདེནེ་པོ་གིསུངས་པོ་ལ་ང་ཚོསོ་རྔོམ་སྟནོ་བྱེདེེ་དེགིསོ་ཟརེ་ན་བདེནེ་པོ་ལ་རྒྱབ་འགིལ་

དེང་། བདེནེ་པོ་ལ་ང་ོརྒལོ་བྱེེདེ་པོ་ཡིནི་པོས་རྔོམ་སྟནོ་བྱེེདེ་ས་ནརོ་བ་ཡིནི་ལ། ང་ོརྒལོ་

བྱེེདེ་ས་འཆུགིས་པོ་ཡིིན། སྙེིགིས་མ་ལྔའི་དུས་སུ་ལྟོ་བ་སྙེིགིས་མ་སོགིས་རི་ལུགི་

ལུགི་དེང་། ས་ཉལི་ཉལི་བྱེདེེ་འངོ་གིསུངས་པོའང་འདེ་ིདེང་འདེ་ིའདྲ་ལ་བལྟོ་དུས་བདེནེ་

པོ་ཡིནི་ངསེ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

༼༤༣༽བསེྲོགསེ་བཅིད་བརྡར་བའིི་གསེེར་བཞིིན་དུ། །ལེགསེ་པར་

བརྟགསེ་ལ་ང་ཡིི་བཀའི། །བློང་བར་བྱེ་ཡིི་གཞིན་དུ་མིན། ཞེིསེ་པའིི་ལུང་འིདི་

ཁོ་ཤ་ལ་བཏགསེ་ནསེ་འིགོྲོ་འིདུག་མཁོན་དེ་ཚོོསེ་ཐུགསེ་བསེམ་དྲང་མོ་རེ་

བཞེིསེ་དང༌། གཟིོ་བརིྗེད་ཁོོག་སོྟེང་ཞིིག་མ་གཏོགསེ་དོན་དངོསེ་སུ་ཁོོང་གིསེ་

ང་ཚོརོ་བསེམ་བློོའིི་རང་དབང་སྤྲིད་འིདུག་གམ། ཁོོར་ཡུག་གི་གནསེ་བབ་ཉི་

རྫོའིི་ནང་གི་ཉི་ལསེ་ཀྱང་སོྐྱེ་བཞིིན་དུ་ད་དུང་ང་ཚོོར་ཞེིད་པོ་ཞིིག་ཡོིད་ཅེིསེ་

དགའི་ཀོྲག་ཀོྲག་ཏུ་འིདུག་དགོསེ་སེམ། བརྟག་དཔྱད་དང་ཉིམསེ་ཞིིབ་

ཡོིངསེ་རོྫོགསེ་ཡིག་སེ་བཟོང་སེ་ཁོོ་ན་ནསེ་བེྱེད་དགོསེ་པ་ལསེ། སོྐྱེན་དང་དིྲ་

མའིི་སོྐར་དྲན་ཙམ་ཡིང་མི་ཆོག་པའིི་ལུགསེ་ཤིག་ལ་བསེམ་བོློའིི་རང་དབང་

ཟེོར་རུང་ངམ། ང་ཚོོ་ལ་ཚེོ་སྔོ་ཕྱོི་དང་ལསེ་རྒྱུ་འིབྲེསེ་མེད་ན་དགའི་རྒྱུ་དང༌། 

ཡོིད་ན་སྡུག་རྒྱུ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་མོད། ཉེིསེ་པ་ཁོབ་ཙམ་མ་བསེགསེ་ཀྱང་

ཆད་པ་རི་ཙམ་རེ་གཅོིད་འོིང་ན་ང་ཚོསོེ་མགོ་བོ་སྒུར་མི་ཐུབ། དེ་བསེ་བདག་

ལེགསེ་སུ་འིདོད་པའིི་མི་ཚོོསེ་ཉིི་མ་དེ་རིང་ནསེ་འོིསེ་ལངསེ་བྱེསེ་ཏེ། དགེ་རྩོ་

ཁྱུ་གསོེད་བེྱེད་མཁོན་གིྱི་ལོག་ལྟ་འིདི་ལསེ་གྲོལ་ནསེ་ཕིྱོར་འིབུད་གཏང་རེྗེསེ། 

འིདྲ་མཉིམ་གཉིིསེ་ཕེན་གིྱི་ཁིྲེམསེ་ལུགསེ་གསེར་པ་ཞིིག་གཏན་ལ་མི་

འིབེབསེ་ཀ་མེད་རེད་འིདུག་གོ ༽ 

ལོགི་ལྟོས་རང་གིི་གིཞིོམ་བྱེའི་དེགིེ་རྩ་འཇིོམས་པོར་བཤདེ་པོ་ལ། དེགིེ་རྩ་ཁྱུ་

གིསོདེ་བྱེེདེ་འགྲོ་ོབར་བཤདེ་པོར་འཁྲུལ་ནས་གིཟ་ིབརྗེིདེ་ཁོགི་སྟོང་ཞིིགི་ལས་ང་ཚོ་ོལ་

བསམ་བློོའ་ིརང་དེབང་སྤྲོདེ་མ་ིའདུགི་པོས། སངས་རྒྱས་ལ་ང་ོརྒོལ་དེང་མ་ིམང་ཡིར་

ལང་གིསི་ལས་འགུལ་འཛེམ་གློངི་ཧྲིལི་པོ་ོའདེར་སགིི་རྒྱགི་འངོ་བ་ཞིགིི་སྤེལེ་ཡིངོ་བའ་ི

བཟ་ོའདྲ་ཞིིགི་བཤདེ་པོ་ནི། བུ་དེིགི་པོའ་ིཁ་ལྕེ་ེམ་ལ་རྣོ།། ཟེར་བ་ལྟོར་རང་གིིས་མ་

འཇིོན་རང་གིིས་མ་ནུས་པོའ་ིངན་ཁགི་ཆ་ཚོང་ལས་འབྲིས་དེང་། དེཀོན་མཆོགི ཕོ་
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མེས་ཀྱ་ིརིགི་གིཞུང་། དེདེ་པོ་དེམ་ཚོིགི་སོགིས་ལ་འགིེལ་ཨ་ེཐུབ་བལྟོ་བ་འདེ།ི ང་ཚོ་ོ

ཁ་བ་གིངས་ཅན་པོའི་མདུན་ལམ་སོགིས་ལ་ཕོན་ལས་གིནོདེ་ཆེ་བའི་བསམ་ཚུལ་

དེང་བཤདེ་སྟངས་འདེ་ིརིགིས་ཡིགི་རྟེགིས་ཤིགི་མིན། གིོང་ནས་བཤདེ་པོ་ལྟོར་དེེང་

དུས་བོདེ་ཡུལ་གྱི་ིསྲིང་ལམ་འགིའ་ཞིིགི་ནས་གིསར་བུ་སྐོར་ཞིིགི་གིིས་སངས་རྒྱས་

མཐོར་སྐྲོདེ་གིཏེོང་བའ་ིལས་འགུལ་ཞིིགི་སྤེེལ་བཞིིན་འདུགི་པོ་འདེ་ིདེགི་གི་ིརང་རེའ་ི

ལས་དེབང་དེང་། བསོདེ་ནམས་སོགིས་ཆུ་བ་ོབཞིིན་དུ་ཐུར་ནས་ཐུར་དུ་བཞུར་བའ་ི

དེན་རྟེགིས་ཤགིི་ལསོ་ཡིནི། ནང་ཆསོ་ཀྱ་ིནང་བརྟེགི་དེཔྱདེ་ཉམས་ཞིབི་བྱེས་པོ་རྣམས་

ཡིགི་ས་མ་གིཏེོགིས་སྡུགི་ས་ནས་དྲན་ཙམ་ཡིང་མི་ཆོགི་པོར་བཤདེ་ཡིོདེ་ཚུལ་

སོགིས་ན་ིགིོང་དུ་བཤདེ་པོ་ལྟོར། ལས་འབྲིས་དེང་། སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིལོགི་ལྟོ་སོགིས་མེདེ་

ན་ཁོང་གིི་རླབས་ཆེན་གྱིི་ལས་འགུལ་ཞིིགི་སྤེེལ་རྩིས་ཡིོདེ་བཟ་ོའདུགི་མ་གིཏེོགིས་

གིང་དྲན་ཁ་ནས་ཕུདེ་དེགིོས་དེོན་ཅ་ིཞིིགི་ཡིོདེ། ལོགི་ལྟོ་སོགིས་གིནས་དེབྱུང་བཏེང་

ཚོར་རྗེེས་འདྲ་མཉམ་གིཉིས་ཕོན་གྱི་ིཁྲོིམས་ལུགིས་ཤིགི་གིཏེན་ལ་འབེབས་དེགིོས་

ཚུལ་བཤདེ་པོ་ནི། འདྲ་མཉམ་གིཉིས་ཕོན་ཞིེས་པོ་ཞིིགི་རྣ་ལམ་དུ་གི་ོམྱོོང་བ་དེ་ེབེདེ་

སྤྱོོདེ་བཏེང་གིང་ཐུབ་བྱེས་པོ་ཞིིགི་ལས། སྐབས་འདེིར་མིང་ཚོིགི་འདེ་ིའབྲིེལ་ཆགིས་

པོ་ོཞིིགི་མི་འདུགི་ཀྱང་དེོན་སྐྱེོན་ལས་ཚོིགི་སྐྱེོན་ལ་གིཙིགིས་སུ་བྱེེདེ་མི་འདེོདེ་པོས་

མཐོའ་གིཅིགི་ཏུ་མི་འཐོདེ་ཅེས་ཁོ་བོས་མི་སྨྲ། དེགིེ་སྡེིགི་འདྲ་མཉམ་དེང་དེགིེ་སྡེིགི་

གིཉིས་ཕོན། ཡིང་ན་ལས་འབྲིས་དེང་ལོགི་ལྟོ། སྐྱེེ་བ་སྔ་ཕྱོི་སོགིས་ཡིོདེ་མེདེ་འདྲ་

མཉམ་གྱི་ིཁྲོིམས་ལུགིས་གིསར་པོ་ཞིིགི་གིཏེན་ལ་ཕོབ་ནས་ལས་འབྲིས་དེང་སྐྱེ་ེབ་སྔ་

ཕྱོ་ིཁས་མ་བློངས་ཚོེ། ལས་འབྲིས་དེང་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིའདེ་ིདེགི་རང་འགིར་རྩིས་མེདེ་དུ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འགྲོ་ོནས་རང་སྣང་གིང་ཤར། གིང་དེགིའ་ཅ་ིའདེོདེ་ཀྱ་ིརང་དེབང་གི་ིཉ་ིམ་ཞིིགི་ཤར་

ཡིངོ་ན་ལགེིས་མོདེ། དེ་ེལྟོར་འགྱུར་བའ་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་ན་ིཏེལི་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་རྙེདེེ་དེཀའ།

༼༤༤༽ བདེན་བཞིིའིི་རྣམ་གཞིག་གི་ཐོད་དུ། བདག་མེད་རོྟགསེ་པའིི་

ཤེསེ་རབ་ཟེོར་བ་འིདི་ལ་བོློ་རེྩོ་གཏད་སེ་ཅིི་ཡིང་མེད་པའིི་ཚུལ་དབུ་མའིི་

སྐབསེ་སུ་བཤད་ཟིོན། འིཁོོར་བ་བདེན་མེད་དུ་རོྟགསེ་ན་འིཁོོར་བ་དོན་

གཉེིར་གིྱི་བོློ་སོྤེང་འིགོྲོ་ཟེོར་བ་འིདིའིང་ཡོིངསེ་སུ་འིཁྲུལ་པ་ཡིིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་མྱོང་འིདསེ་བདེན་མེད་དུ་རོྟགསེ་ཚེོ་མྱོང་འིདསེ་དོན་གཉེིར་གིྱི་བོློའིང་

ཅིིའིི་ཕིྱོར་སོྤེང་མི་འིགོྲོ་སེྟེ་རྒྱུ་མཚོན་མཚུངསེ་པ་ལ་ཟོླག་ཏུ་མེད་པའིི་ཕིྱོར་རོ། 

།ད་དུང་སེེམསེ་ཀིྱ་རང་བཞིིན་ནི་འོིད་གསེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་དང༌། དིྲ་མ་

རྣམསེ་ནི་གོློ་བུར་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་སོེགསེ་འིཐོད་པ་མེད་པའིི་རྣམ་གཞིག་

མང་དུ་འིདུག་མོད༌། སྙིང་གི་དཀིྱལ་དུ་སྔོར་ནསེ་བསྣུན་ཟིོན་པ་ཡིིན་པསེ་ད་

ཡིན་ལག་རེ་རེ་བཞིིན་དུ་གསོེད་པའིི་ངལ་བ་བསེྟེན་མ་འིདོད་དོ། །༽ 

བདེགི་མེདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིཤེས་རབ་མ་ིའཐོདེ་པོའ་ིསྐོར་ལ་ཡིར་ལང་མེདེ་པོའ་ིཡི་

ལན་དེབུ་མའ་ིསྐབས་སུ་སློོགི་ཟིན་ཅིང་། འཁོར་བ་བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་ན་འཁོར་བ་

དེོན་གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོསྤེོང་དེགིོས་ན་མྱོང་འདེས་བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་ན་མྱོང་འདེས་དེོན་

གིཉེར་གྱིི་བློོ་སྤེོང་དེགིོས་པོའི་མཚུངས་པོ་བསྒྲོིགིས་ཁུལ་བྱེས་པོ་ནི་དེགིོདེ་བྲིོ་བའི་

གིཏེམ་སྟེ། འཁོར་བ་བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་པོ་ན་འཁོར་བ་དེོན་གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོསྤེོང་འགྲོ་ོ

བར་གིཞུང་ལུགིས་གིང་དུ་བཤདེ་འདུགི བློོ་དེེ་ཉིདེ་གིོམས་པོ་རྒྱུན་བསྲིིངས་ནས་

འཁོར་བ་དེོན་གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོསྤེོང་འགྲོ་ོབ་ལ་འགིལ་བ་ཅ་ིཞིིགི་ཡིོདེ། མྱོང་འདེས་བདེེན་

མེདེ་དུ་རྟེོགིས་ན་མྱོང་འདེས་དེོན་གིཉེར་གྱིི་བློོ་སྤེོང་མི་དེགིོས་ཏེེ། སངས་རྒྱས་
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འཕོགིས་པོའ་ིཐུགིས་རྒྱུདེ་ལ་གིཞིན་རྒྱུདེ་ཀྱ་ིམྱོང་འདེས་དེོན་གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོཡིོདེ་པོ་ནི། 

སེམས་བསྐྱེེདེ་པོ་ནི་གིཞིན་དེོན་ཕྱོིར་ཞིེས་པོའི་སྐབས་ཀྱི་འདུན་པོ་གིཉིས་ལྡན་གྱིི་

སེམས་བསྐྱེེདེ་ཐུགིས་རྒྱུདེ་ལ་མངའ་བ་ངེདེ་ཅགི་འདེོདེ་པོས་སོ།། ཅ་ིསྟ་ེརང་རྒྱུདེ་ཀྱ་ི

མྱོང་འདེས་ལ་བྱེས་ཀྱང་སྐྱེོན་མ་ིའཇུགི་སྟེ། འཁོར་འདེས་བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་དུས་

འཁོར་འདེས་མེདེ་པོར་རྟེོགིས་དེགིོས་ན་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་པོ་དེ་ེལ་བསམ་གིཞིིགིས་

ཅུང་ཙམ་བྱེེདེ་རྒྱུ་ཡིདོེ་མདོེ། དེ་ེམ་ིདེགིསོ་པོས་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིཐོལ་བ་དེ་ེའཁྱེགིས་པོའ་ིསྟངེ་གི་ི

རིལ་མ་བཞིིན་འབྱེར་ས་དེང་འཐོམས་ས་ཅ་ིཡིང་མེདེ་པོར་གྱུར་པོ་ཡིིན། མྱོང་འདེས་

བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་ན། མྱོང་འདེས་དེོན་གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོསྤེོང་མ་ིདེགིོས་ཏེེ། མྱོང་འདེས་

བདེེན་མེདེ་དུ་རྟེོགིས་དུས་མྱོང་འདེས་དེ་ེཉིདེ་གིཞིན་ལ་ལྟོོས་མེདེ་དུ་མེདེ་ཀྱང་གིཞིན་

ལ་བརྟེེན་པོ་དེང་ལྟོོས་པོའི་སྒོོ་ནས་ཡིོདེ་པོར་འགྲུབ་ཅིང་། དེེ་ལྟོར་ན་འཁོར་འདེས་

བདེེན་འཛེིན་སྤེངས་པོའ་ིམྱོང་འདེས་ཡིོདེ་པོ་ལ་ཡིིདེ་ཆེས་དེང་། དེ་ེཐོོབ་འདེོདེ་ཀྱ་ིདེོན་

གིཉེར་གྱི་ིབློ་ོསྐྱེ་ེབ་ལ་ཕོན་པོ་མ་ཟདེ་འདེོར་འདེོདེ་ཀྱ་ིབློ་ོའདྲེན་ཚུལ་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་

མེདེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིིན་འོདེ་གིསལ་བ།། དྲི་མ་རྣམས་ནི་གློོ་བུར་བ།། ཞིེས་

གིསུངས་པོ་འདེ་ིམ་ིའཐོདེ་པོའ་ིཚུལ་ཅུང་ཟདེ་མ་བཤདེ་པོ་དེ་ེལ་འགྱིོདེ་པོ་ཆེ། འདེིའ་ི

སྐོར་ཅུང་ཟདེ་བཤདེ་ཚོེ་སློར་ཡིང་དེགིོདེ་ཁ་བསློང་བ་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་མི་དེགིོས་པོ་རེདེ། 

ཚོིགི་འདེིའི་དེོན་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིིན་ནམ་གིཤིས་ལ་བདེགི་ཏུ་འཛེིན་པོའི་དྲི་མ་

སོགིས་ཀྱིས་བསློདེ་མེདེ་པོའ་ིའོདེ་གིསལ་བ་དེང་། བདེགི་འཛེིན་སོགིས་དྲ་ིམ་རྣམས་

ན་ིགློ་ོབུར་བ་ཡིིན་པོ་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏེང་རྒྱུ་མེདེ་པོའ་ིརྟེགི་བརྟེན་ཐོེར་ཟུགི་གི་ི

རང་བཞིིན་མ་ཡིིན་ཞིེས་བཤདེ་པོ་ཡིིན། མཐོར་གིཏུགིས་ན་དྲི་མ་སྤེོང་རུང་དེང་། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཉེན་པོ་ོསྐྱེ་ེརུང་དུ་སྒྲུབ་པོའ་ིགིསུངས་ཤིགི་ཡིིན་པོས་རིགིས་པོ་དེང་འགིལ་བའ་ིཐོལ་

བ་འཕོེན་ནུས་པོ་ཞིིགི་མིན་མོདེ། ནང་པོའ་ིཆོས་སྤྱོ་ིདེང་བྱེ་ེབྲིགི་ཐོམས་ཅདེ་ལ་དེཔྱདེ་

པོ་དེང་། བརྟེགིས་ཞིབི་མཐོལི་ཕྱོནི་མ་ནུས་པོར་སྒྲོ་ོའདེོགིས་དེང་། སྐུར་འདེབེས་ཀྱསི་

ཁུངས་མེདེ་ལུང་མེདེ་དེཔྱདེ་རིན་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་ངོས་འཛེིན་བྱེེདེ་རྐྱང་བྱེས་པོའ་ིབློ་ོཡི་ི

ཟུར་ཞིིགི་གིིས་བལྟོས་ན་སྐྱེོན་གྱི་ིགིོང་བུ་ཞིིགི་ཡིིན་ངེས། འདེ་ིལ་དེགིགི་པོ་ནན་མ་ོ

ཞིིགི་རྒྱགི་ཐུབ་ན་ཡིན་ལགི་དེང་ཉིང་ལགི་བཅགི་པོ་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་སངས་རྒྱས་

པོའ་ིགིཞུང་གི་ིའཁརོ་འདེས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་འཇིགོི་ས་མདེེ་པོར་བཟ་ོཐུབ་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ དྲ་ི

མ་སེམས་ཀྱ་ིགིཤིས་ལ་ཞུགིས་ན་སེམས་ཀྱ་ིསྟེང་གི་ིདྲ་ིམ་ཟདེ་པོའ་ིཐོར་པོ་འཇིོགི་མ་ི

ཐུབ་ལ། དེ་ེམ་ཐུབ་ན་ཐོར་པོ་ཐོབོ་པོའ་ིགིང་ཟགི་མ་ིའཐོདེ་ཅངི་། དེསེ་ན་སྐྱེནོ་ཀུན་ཟདེ་

ཀྱ་ིསངས་རྒྱས་ཞིསེ་པོ་དེ་ེཡིང་མིང་ཙམ་དུ་གྱུར་པོ་ཡིནི་པོས། རྗེསེ་ཕྱོོགིས་ནང་ཆསོ་

ལ་དེགིགི་པོ་རྒྱགི་འདེོདེ་ཀྱ་ིབསམ་བློ་ོའདྲ་སྐྱེེས་ཚོ་ེསེམས་ཀྱ་ིརང་བཞིིན་འོདེ་གིསལ་

བའ་ིསྐོར་དེ་ེསྣང་ཆུང་བྱེེདེ་མ་ིརུང་། གིནདེ་འགིགི་འདེ་ིན་ཡིོདེ། ཕོ་བཟང་བུ། ཞིེས་ཁ་ོ

བསོ་ཁྱེོདེ་ལ་རོགིས་བྱེེདེ་པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

 ཚོདེ་མའ་ིསྐྱེསེ་བུ་ཤཱཀྱ་སངེ་གི་ེཡི།ི།

 ཚོདེ་དེང་གིཞིལ་དུ་མེདེ་པོའ་ིརྣམ་དེཔྱདོེ་རྩལ།།

 ཚོདེ་མས་མཐུན་སྣང་གྲུབ་པོར་ཡིོདེ་མཆ་ིན།།

 ཚོདེ་མ་བཀའ་ཡིསི་གིནང་བར་ཅ་ིཞིིགི་གིནོདེ།།
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 བཞིི་པ། འིདུལ་སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀྱི་སྡེོམ་པ་དང་དམ་ཚིོག་གི་

རྣམ་གཞིག་དཔྱད་པ་ལ་དོགསེ་སེེལ།

༼༤༥༽ཐོོག་མའིི་ཆར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་ཚོད་དེ་སྐྲ་བེྲེགསེ་ཤིང་གོསེ་

བརེྗེསེ་ཏེ་ཁྱིམ་ཚོང་དང་ཁོ་བྲེལ་ནསེ་སོྡེད་པ་དེ་ཙམ་ཞིིག་མ་གཏོགསེ། དེང་

སེང་ནང་བཞིིན་སྡེོམ་པ་ལེན་པའིི་ཆོ་ག་དང༌། གཏོང་བའིི་སེ་མཚོམསེ་

སོེགསེ་རྙེོག་འིཛིོང་ཆེན་པོ་འིདི་འིདྲ་མེད། རིམ་བཞིིན་དགེ་སོློང་བཟོང་སྦྱོིན་

གྱིིསེ་དགེ་སྦྱོོང་གི་ཆ་ལུགསེ་མ་དོར་བཞིིན་དུ་མི་ཚོངསེ་པར་སྤྱིད་པ་དང༌། རྫོ་

མཁོན་ནོར་ཅིན་གིྱིསེ་རྐུ་མ་བརྐུསེ་པ། ཉི་པའིི་ཁྱེའུ་ལྔ་བརྒྱསེ་མ་ཡིིན་ཡིིན་

མདོག་གི་རྫུན་གཏམ་པ། དགེ་སོློང་མི་སྡུག་པ་སོྒོམ་མཁོན་ཁོ་ཤསེ་ཀྱིསེ་རང་

སོྲོག་རང་གིསེ་བཅིད་པ་སོེགསེ་གནད་དོན་ཛོ་དྲག་ཅིན་མང་པོ་འིཕོྲོ་རིམ་

འིཕོྲོར་ཐོོན་པ་ན། ད་གཟོོད་ཕོྱོགསེ་གཅིིག་ནསེ་སོྔོན་འིགོྲོའིི་ཆ་རེྐྱེན་དང་ཆོ་

གའིི་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིིག་བཟོོསེ་ཏེ་མི་ཅིི་མིན་འིདི་མིན་དེ་འིདྲ་རབ་བྱུང་

པའིི་གྲོལ་དུ་འིཚོང་རྒྱུ་སྔོོན་འིགོག་བྱེསེ་པ་དང་།༽ 

ཐོོགི་མའི་ཆར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚོདེ་དེེ་ལས་དེེང་གིི་དུས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཚོདེ་ལ་འགྱུར་ལྡགོི་ཆནེ་པོ་ོཞིགིི་ཐོབེས་ཡིདོེ་བཟ་ོབཤདེ་པོ་འདེ་ིན།ི དེ་དུང་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའ་ིས་མཚོམས་དེང་། རབ་བྱུང་གི་ིང་ོབ་ོངསོ་མ་ཟནི་པོའ་ིགིཏེམ་ཡིནི་ཏེ།ེ སྔར་སངས་

རྒྱས་ཞིལ་བཞུགིས་དུས་སུ་སྐྲ་དེང་ཁ་སྤུ་བྲིེགིས། གིོས་ངུར་སྨྲིགི་གྱིོན། མཁན་པོོར་

གིསལོ་བ་བཏེབ་པོ་ཙམ་གྱི་ིརབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིསེ་བྱེ་ཞིངི་། ཕྱོསི་སུ་ཡིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཙམ་ལ་དེ་ེལས་ལྷགི་ཅིགི་རབ་བྱུང་གི་ིསྡེོམ་པོ་ལེན་པོའ་ིཆ་ོགི་དེང་། སྡེོམ་པོ་གིཏེོང་

བའ་ིས་མཚོམས་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོ་ཞིིགི་འདུལ་གིཞུང་གིང་དུ་ཡིང་མདེེ། ང་ཚོ་ོབདོེ་ཀྱ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཡུལ་གྲུ་འགིའ་ཞིིགི་ནས་དེགི་ེབསྙེེན་སྒྲུབ་པོ་ཙམ་གྱིིས་རབ་བྱུང་དུ་འདེོདེ་པོ་སོགིས་

ཡིོདེ་ཀྱང་། དེེ་ནི་འདུལ་བ་ཡུལ་ལུགིས་དེང་བསྟུན་ཞིེས་པོ་ལྟོར་འཇིིགི་རྟེེན་དེབང་

བཙན་པོར་བྱེས་ནས་བཏེགིས་པོ་ཙམ་ཡིིན། འདེ་ིལྟོར་ན་འཇིིགི་རྟེེན་པོས་འདེོདེ་པོའ་ི

རབ་བྱུང་དེང་། གིཞུང་ལུགིས་ནས་བཤདེ་པོའ་ིརབ་བྱུང་གིཉིས་སུ་བྱེས་ན་གིནས་

སྐབས་ཁྱེམི་པོ་སུན་འབྱེནི་གྱི་ིསྒོ་ོའགིགོི་པོ་ལ་ཅུང་ཟདེ་ཕོན་རླབས་ཡིདོེ་སྲིདིེ་ཀྱང་རབ་

བྱུང་དེངོས་བཏེགིས་གིཉིས་མ་ནོར་བ་གིལ་ཆེ། ཁྱེོདེ་ཀྱིས་སྡེོམ་པོ་ལེན་པོའི་ཆོ་གི་

དེང་། རྩ་བ་བཞི་ིཡི་ིབྱུང་རིམ་དེང་བཅས་པོའ་ིསྒོ་ོནས་སྔར་གྱི་ིརབ་བྱུང་དེང་། དེེང་གི་ི

རབ་བྱུང་གི་ིཚོདེ་མ་ིམཐུན་པོར་བཤདེ་སྟངས་ལ་གིཞིིགིས་ན་སྔར་གྱི་ིསྐབས་སུ་རབ་

བྱུང་ནི། སྐྲ་བྲིེགིས་པོ་དེང་གིོས་བརྗེ་ེབསྒྱུར་བྱེས་པོ་ཙམ་དེང་། ཕྱོིས་ཀྱ་ིརབ་བྱུང་ན་ི

སྡེོམ་པོ་འབོགིས་ཆོགི་ལ་བརྟེེན་པོའ་ིབསྙེེན་རྫོགིས་ཀྱ་ིསྡེོམ་ལྡན་ཞིིགི་ལ་ཟེར་བ་ཡིིན་

སྙེམ་འདུགི་པོ་འདེ་ིན།ི འཁྲུལ་གིཞི་ིང་ོམ་དེ་ེརདེེ་འདུགི་པོས་ཁ་ོབསོ་ཁྱེོདེ་ལ་གྲོགོིས་ཀྱ་ི

འདུ་ཤསེ་ཀྱསི་བློ་ོསྒོ་ོའབྱེེདེ་པོའ་ིགིསལ་བཤདེ་ཉུང་ངུ་ཞིགིི་བྱེེདེ་རྒྱུ་ཡིནི། རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ཙམ་ལ་བསྙེེན་རྫོགིས་ཀྱ་ིསྡེོམ་པོ་སོགིས་ཐོོབ་མ་ིདེགིོས་ལ་ཞུ་ཡིང་མ་ིདེགིོས་པོར་

མ་ཟདེ། འཕོགིས་ཡུལ་གྱི་ིའདུལ་འཛེིན་ཆེན་པོ་ོཆོས་ཀྱ་ིབཤེས་གིཉེན་གྱིིས་ཊཱི་ིཀ་རྒྱ་

ཆརེ་འགྲོལེ་ལས། དེགི་ེཚུལ་ཉདིེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁ་ོན་ལ་བྱེདེེ། ཅསེ་དེགི་ེཚུལ་གྱི་ིསྡེམོ་

པོ་ལེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་ོདེགིོས་པོར་གིསུངས་པོ་དེང་། བོདེ་རང་གི་ི

འདུལ་གིཞུང་དེགི་ཏུ་ཡིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཟིན་པོ་ཙམ་གྱི་ིརྒྱུདེ་ལ་ས་ོཐོར་རིགིས་བརྒྱདེ་

གིང་གི་ིཡིང་སྡེམོ་པོ་ཡིདོེ་མ་ིདེགིསོ་པོར་གིསུངས་པོ་དེགི་ལ་མགིི་ཟུང་གིཡི་ོཙམ་བྱེས་

ན་རབ་བྱུང་གི་ིཚོདེ་དེང་། རབ་བྱུང་ལ་སྡེོམ་པོ་འབོགིས་ཆོགི་དེང་། གིཏེོང་བའ་ིས་
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མཚོམས་ཡིོདེ་མེདེ་སོགིས་འདུལ་བའ་ིབཅས་མཚོམས་རྣམས་མ་འདྲེས་པོར་འབྱེེདེ་

ཤེས་པོའ་ིཟློ་གྲོོགིས་ཤིགི་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིར་ེསྨོོན་ཆེ། ཡིང་དེགི་ེསློོང་མ་ིསྡུགི་པོ་སྒོོམ་

མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རང་སྲིོགི་རང་གིིས་བཅདེ་པོ་སོགིས་གིནདེ་དེོན་ཛེ་དྲགི་ཅན་མང་

པོ་ོའཕྲ་ོརིམ་འཕྲོར་ཐོོན་པོ་ན། དེ་གིཟོདེ་ཕྱོོགིས་གིཅིགི་ནས་སྔོན་འགྲོོའ་ིཆ་རྐྱེན་དེང་ཆ་ོ

གིའ་ིབརྒྱུདེ་རམི་མང་པོ་ོཞིིགི་བཟསོ་ཏེ།ེ མ་ིཅ་ིམནི་འདེ་ིམནི་དེ་ེའདྲ་རབ་བྱུང་པོའ་ིགྲོལ་

དུ་འཚོང་རྒྱུ་སྔོན་འགིོགི་བྱེས་པོར་བཤདེ་པོ་འདེ་ིལ་གིཞིིགི་དུས་ཕོམ་པོ་བཞི་ིཡི་ིགློེང་

གིཞི་ིབྱུང་བའ་ིརྗེེས་སུ་གིཞི་ིནས་སྔོན་ཆོགི་དེང་། དེ་ཆོགི་གི་ིཁྱེདེ་པོར་བྱུང་བ་ལྟོ་བུར་

བཤདེ་འདུགི་མོདེ། དེ་ེན་ིམ་ིརིགིས་ཏེེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདེས་སངས་རྒྱས་

ནས་བསློབ་སྡེོམ་སྐྱེོན་མེདེ་ལ་ོབཅུ་གིཉིས་ཀྱ་ིབར་དུ་གིནས་པོར་སློོབ་དེཔོོན་དྲ་ིམེདེ་

བཤེས་གིཉེན་གྱིིས་བམ་པོ་ོལྔ་བཅུ་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདེས་སངས་རྒྱས་ཏེ།ེ ཉན་

ཐོོས་ཀྱ་ིའཁོར་བརྙེེས་ནས་ལ་ོབཅུ་གིཉིས་ཀྱ་ིབར་དུ་ན་ིཉན་ཐོོས་ཀྱ་ིདེགི་ེའདུན་ལ་སྐྱེོན་

མེདེ་ཅིང་བསློབ་པོའ་ིགིཞི་ིབཅས་པོ་མེདེ་དེ།ོ། ཅེས་གིསུངས་པོ་དེང་། དེ་ལྟོའ་ིཆ་ོགི་ན་ི

བཅོམ་ལྡན་འདེས་སངས་རྒྱས་པོའི་ལོ་དྲུགི་ནས་བྱུང་བ་ཡིིན་པོས་དེ་ཆོགི་གིཏེན་

འབེབས་མཛེདེ་པོའ་ིགིནདེ་འགིགིས་དེ་ེརྩ་བ་བཞི་ིཡི་ིབྱུང་རིམ་དེང་འབྲིེལ་བ་ཅུང་ཟདེ་

ཀྱང་མེདེ་པོར་ཤེས་དེགིོས། འོ་ན་དེ་ཆོགི་གིཏེན་འབེབས་མཛེདེ་དེགིོས་པོའི་གིལ་

གིནདེ་ཅ་ིཞིིགི་ལ་ཐུགི་པོ་ཡིིན་སྙེམ་ན། ལུང་གིཞི་ིལས། སྔོན་གྱི་ིཆ་ོགིས་བྱུང་ཞིིང་

བསྙེེན་པོར་རྫོགིས་པོ་རྣམས་ལ་མཁན་པོ་ོམེདེ་པོ་དེང་། སློོབ་དེཔོོན་མེདེ་པོས་ཆོས་

གིོས་ལེགིས་པོར་མ་བགིོས་ཤིང་། སྒྲོ་ཆེན་པོོ་དེང་། རྒོདེ་བགི་གིི་སྤྱོོདེ་ལམ་གྱིིས་

བསོདེ་སྙེོམས་སློོང་བར་བྱེེདེ་པོ་ན། མུ་སྟེགིས་ཅན་འཕྱོ་བར་གྱུར་པོ་དེང་། དེགི་ེསློོང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཞིིགི་ན་བ་ལ་ནདེ་གིཡིོགིས་བྱེེདེ་པོ་མེདེ་པོས་ཤི་བ་ལ་བརྟེེན་ནས། ངའི་ཉན་ཐོོས་

རྣམས་གིཅིགི་གིིས་གིཅིགི་བསྡུ་བའ་ིཕྱོིར་དེང་། ནདེ་པོ་རྣམས་ལ་ནདེ་གིཡིོགིས་བྱེ་

བའ་ིཕྱོིར་མཁན་པོ་ོདེང་སློོབ་དེཔོོན་དེགི་གིིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དེང་བསྙེེན་པོར་རྫོགིས་

པོ་བྱེ་བར་གིནང་ང་ོ།། ཞིེས་མཁན་སློོབ་དེགི་ེའདུན་དེང་བཅས་པོའ་ིསྒོ་ོནས་བསྙེེན་

པོར་རྫོགིས་པོའ་ིདེ་ལྟོར་གྱི་ིཆ་ོགི་འདེ་ིགིསུངས་པོ་ཡིིན། རབ་བྱུང་དེང་བསྙེེན་རྫོགིས་

ནརོ། ཕོམ་བཞིིའ་ིབྱུང་རམི་དེང་། དེ་ཆགོི་གི་ིགློངེ་གིཞི་ིལ་ནརོ་བ་སོགིས་ནརོ་བའ་ིསྟངེ་

ལ་ནོར་བ་བརྩེགིས་ནས་འདུགི་ན་མ་ིཤེས་པོའ་ིའགིགི་འཕྲང་ལས་རིགི་པོའ་ིལྕེགིས་

ཀྱུས་དྲངས་ཡིདོེ་པོས་ངསོ་ཟནི་པོར་གྱིསི་ཤགིི

༼༤༦༽འིདིར་ཁོོ་བོསེ་བརྗེོད་འིདོད་པའིི་སྐད་ཆ་ནི། འིདུལ་བའིི་

བཅིའི་ཁིྲེམསེ་དེ་སོྟེན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པསེ་དབིྱེངསེ་ཆོད་ཀིྱསེ་མར་བཀའི་ཕེབ་

བཞིག་པ་ཞིིག་མིན་པར། རྒྱལ་ཁོབ་ཀྱི་ཁྲེིམསེ་ལུགསེ་ལྟར་ཐོོག་མར་དུསེ་དང་

ཁོོར་ཡུག་ངསེེ་ཅིན་ཞིིག་ག་ིཤུགསེ་རེྐྱེན་འོིག་གཏན་འིབེབསེ་གནང་བཞིག་པ་

ཞིིག་ཡིིན་པསེ། ད་དུང་ཡིང་དུསེ་དང་ཁོོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་ནསེ་བསོྣན་འིཕིྲོ་

སོྤེར་བཅོིག་བེྱེད་ཆོག་པ་ཞིིག་མ་གཏོགསེ། དགེ་མཚོན་དང་དོན་སྙིང་ཡིོད་

མེད་ལ་ལོྟསེ་པ་མེད་པར་མཐོའི་གཅིིག་ཏུ་མཛེོ་ཕོེ་མདུང་བཟུང་བེྱེད་མི་

དགོསེ་ཞེིསེ་པ་འིདི་ཡིིན། དེ་བཞིིན་དགེ་ཚུལ་སོློང་གི་སྡེོམ་པ་ལེན་པའིི་ཆོ་ག་

དེ་ཡིང་བསྟེན་པའིི་སོྒོ་རུ་འིཇུག་པའིི་དམ་བཅིའིི་མཛོད་སོྒོ་ཙམ་ཞིིག་ཡིིན་གིྱི། 

འིབོགསེ་ཆོག་ལ་བརེྟན་ནསེ་སྡེོམ་པ་ཞེིསེ་པའིི་དངོསེ་པོ་རྡོག་རོྡག་ཅིིག་རྒྱུད་

ལ་སེྐྱེ་འིོང་རྒྱུ་དང་འིཐོོབ་འིོང་རྒྱུ་ཅིི་ཡིང་མེད་ལ། དེ་དང་འིགལ་བའིི་གནསེ་

ཚུལ་ལྷག་ན་དམ་བཅིའི་ཤོར་བ་ཡིིན་པསེ་སྨད་པར་འོིསེ་པའིི་གནསེ་ཙམ་ནི་

ལོསེ་ཡིིན་མ་གཏོགསེ། དངོསེ་སུ་རྫོ་བུམ་བཞིིན་དུ་ཆག་འིགོྲོ་རྒྱུ་དང༌། ཤིང་ལོ་

བཞིིན་དུ་གྲུག་འིགོྲོ་རྒྱུ་དེ་འིདྲ་གང་ཡིང་ཡོིད་པ་མ་རེད། སྡེོམ་པ་ཤོར་སོེང་ན་
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དམྱོལ་བར་ལྷུང་འིགོྲོ་ཟེོར་བ་འིདི་ནི་དེ་བསེ་ཀྱང་དཔྱད་མི་བཟོོད་པའིི་རྫུན་

གཏམ་ཡིིན་ཏེ། སྡེོམ་པ་གཏན་ནསེ་བསྲུང་མ་མོྱོང་བའིི་ཁིྱམ་པ་ཚོོ་དམྱོལ་

བར་ལྷུང་མ་སོེང་ན། གྲྭ་ལོག་ཚོོསེ་ཁྱིམ་པ་ལསེ་སྡུག་པའིི་ལསེ་ཀ་ཅིི་ཡིང་མ་

བྱེསེ་པསེ་དམྱོལ་བར་ཅིི་ལ་ལྷུང་འིགོྲོ། སྡེོམ་པ་བསྲུང་ཨེ་ཐུབ་བལྟསེ་པ་དེར་

དགེ་བ་མེད་ཀྱང་སྡེིག་པ་ཡོིད་མི་དཔེ། འིདུལ་བའིི་ཆོསེ་ནི་སེངསེ་རྒྱསེ་ཉིག་

གཅིིག་ལསེ། །བྱེམསེ་དང་འིཇིམ་དབྱེངསེ་སོེགསེ་ལའིང་དབང་བ་མིན། ཞེིསེ་

སོེགསེ་ཟོེར་བ་ནི་གེློན་རྟགསེ་མཁེྲེགསེ་འིཛིོན་གིྱི་སྐད་ཆ་ལསེ་མ་འིདསེ། 

སེངསེ་རྒྱསེ་འིཇིིག་རེྟན་བཀོད་པ་པོ་ཡིིན་ན་མ་གཏོགསེ་ཁོོང་གཅིིག་པུ་ལ་

དམིགསེ་བསེལ་གྱིི་དབང་ཆ་དེ་འིདྲ་ཡོིད་དོན་ཅིི་ཡིང་མེད།༽ 

དེམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བཅའ་ཁྲོིམས་ཕོལ་མ་ོཆེ་ཡིི་བྱུང་རིམ་ལ་བལྟོས་ན་རྗེེས་

འཇུགི་གི་ིགིདུལ་བྱེ་དེགི་གི་ིབྱེས་ཉསེ་དེང་སྐབས་དེ་ེཡི་ིཡུལ་གྱི་ིབགི་ཆགིས་ཀྱ་ིདེབང་

ཤུགིས་འོགི་ནས་སྟོན་པོས་བཀགི་འགིོགི་དེང་། བཅས་པོ་མཛེདེ་པོ་དེངོས་ཡིོདེ་ཀྱ་ི

གིནས་ལུགིས་ཡིིན་ཡིང་བཅས་པོ་བརྒྱ་ཕྲགི་གི་ིཁྲོོདེ་ནས་ང་ཚོོའ་ིམིགི་ལ་མ་ིམཛེའ་

ཞིངི་ཞི་ེལ་གིནགི་ཡིངོ་བའ་ིཁྲོམིས་ཤགིི་མེདེ་ཅསེ་བརྗེོདེ་ན་ཆགོི འནོ་ཀྱང་སྐྱེ་ེབའོ་ིརྣམ་

རྟེོགི་ལ་མུ་མཐོའ་མེདེ་པོས། ཁགི་ཅིགི་གིིས་དུས་དེང་ཁོར་ཡུགི་ལ་བསྟུན་ནས་སྣོན་

འཕྲ་ིསྤེ་ོདེཀྱོགི་བྱེེདེ་དེགིོས་པོ་ཞིིགི་ཏུ་འདེོདེ་ཀྱང་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ཀྱ་ིཤེས་བྱེ་ཙམ་ལ་ཡིང་གི་ོ

རྟེོགིས་མེདེ་པོའི་གིཏེམ་དུ་སྣང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིགི་གིི་ཁྲོིམས་ལུགིས་ལ་འགྱུར་བ་

གིཏེོང་དེགིོས་ན་རང་སྣང་གིང་ཤར་གྱིིས་འགྱུར་བ་གིཏེོང་རྒྱུ་མེདེ་པོ་བཞིིན། འདུལ་

བའ་ིབཅའ་ཁྲོིམས་ཀྱ་ིམངའ་བདེགི་སྟོན་པོ་ཉིདེ་ཞིལ་བཞུགིས་མེདེ་དུས་འདུལ་བའ་ི

བཅས་པོ་བརྩ་ིསྲུང་མ་ིནུས་པོའ་ིམགི་ོརིལ་ཧམ་པོ་ཅན་འགིས། རྒྱུ་མཚོན་ཚོདེ་ལྡན་

མདེེ་པོར་འདུལ་བའ་ིབཅའ་ཁྲོམིས་ལ་དེགིསོ་པོ་མདེེ་པོར་བཤདེ་ནས་འགྱུར་བ་གིཏེངོ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཆོགི་ཆོགི་དེང་གིཏེོང་བའ་ིདེབང་ཚོདེ་ཅིགི་གི་ལ་ཡིོདེ། ངོས་གིཞིན་ཞིིགི་ནས་བསམ་

གིཞིིགི་བྱེས་ན་སངས་རྒྱས་པོའི་ཆོས་ལུགིས་འདེི་ནི་འཛེམ་གློིང་རྒྱལ་སྤྱོིའི་ཆོས་

ལུགིས་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་ཡིིན་པོས་བོདེ་པོའ་ིནང་དུ་གིསར་བརྗེ་ེབ་སྐོར་ཞིིགི་གིིས་འགྱུར་

བ་འདྲ་གིཏེངོ་ཁུལ་བྱེས་ཀྱང་། བསྟན་པོ་ལྷ་ོནས་བརྒྱུདེ་པོའ་ིནང་པོའ་ིདེགི་ེསློངོ་ཁྲོ་ིཕྲགི་

མང་པོོས་མིགི་གིིས་བལྟོ་ཙམ་དེང་། རྣ་བས་ཉན་ཙམ་ཡིང་བྱེེདེ་རྒྱུ་མ་རེདེ། འདེ་ིལ་

དུས་དེང་ཁརོ་ཡུགི་མ་ིའཛེམོས་པོའ་ིགིནདེ་འགིགི་ཀྱང་འདེ་ིདེགི་ལ་ཐུགི་གི།ོ 

དེ་ེནས་དེགི་ེཚུལ་སློོང་གི་ིསྡེོམ་པོ་ལེན་པོའ་ིཆ་ོགི་དེ་ེབསྟན་པོའ་ིསྒོ་ོརུ་འཇུགི་པོའ་ི

དེམ་བཅའ་ིམཛེདེ་སྒོ་ོཙམ་དེང་། འབོགིས་ཆོགི་ལ་བརྟེནེ་ནས་སྡེམོ་པོ་ཞིསེ་པོའ་ིདེངསོ་

པོ་ོརྡགོི་རྡགོི་ཅགིི་རྒྱུདེ་ལ་སྐྱེ་ེའངོ་རྒྱུ་དེང་འཐོབོ་འངོ་རྒྱུ་མེདེ་ཅསེ་པོ་ན།ི ས་ོཐོར་རིགིས་

བརྒྱདེ་ཀྱ་ིསྡེམོ་པོ་ལནེ་ཚུལ་དེང་། ས་ོསོའ་ིང་ོབ།ོ དེབྱེ་ེབ་བཅས་ལ་བསྐལ་དེནོ་དུ་སངོ་

བའ་ིརྟེགིས་བསྟན་པོ་འདེ་ིརབ་བྱུང་ཞིིགི་ལ་མཚོོན་ན་ང་ོཚོ་བའ་ིགིནས་མ་ཡིིན་ནམ། 

གིང་ཞིེ་ན་དེགིེ་བསྙེེན་གྱིི་སྡེོམ་པོ་ལེན་དུས་ནས་བསྟན་པོའི་སྒོོ་རུ་འཇུགི་པོའི་དེམ་

བཅའ་བཞིགི་ཟནི་པོ་ཡིནི་ལ་མཛེདེ་སྒོ་ོབྱེས་ཟནི་པོ་ཡིནི་པོས། དེགི་ེཚུལ་སློངོ་གི་ིསྡེམོ་

པོ་ལེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་གིཞི་ིནས་བསྟན་པོའ་ིསྒོོར་འཇུགི་པོའ་ིམཛེདེ་སྒོ་ོགྲོ་རྒྱས་པོ་དེ་ེ

འདྲ་ཞིིགི་དེགིོས་དེོན་གིཏེན་ནས་མེདེ། དེགི་ེཚུལ་སློོང་གི་ིསྡེོམ་པོ་འབོགིས་ཆོགི་ལ་

བརྟེེན་ནས་རིགིས་བྱེེདེ་མ་ཡིིན་པོའི་གིཟུགིས་ཅན་གྱིི་སྡེོམ་པོ་ཞིིགི་ཐོོབ་ཡིོང་བར་

བཤདེ་ཀྱི། སྡེོམ་པོ་རྡོགི་རྡོགི་ཅིགི་རྒྱུདེ་ལ་སྐྱེ་ེའོང་བར་གིཞུང་གིང་དུའང་བཤདེ་མེདེ། 

ཡིང་དེེ་དེང་འགིལ་བའི་གིནས་ཚུལ་ལྷགི་ན་དེམ་བཅའ་ཤོར་བ་ཡིིན་པོས་སྨོདེ་པོར་

འསོ་པོའ་ིགིནས་ཙམ་ན་ིལསོ་ཡིནི་མ་གིཏེོགིས། དེངསོ་སུ་རྫ་བུམ་བཞིནི་དུ་ཆགི་འགྲོ་ོ
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རྒྱུ་དེང༌། ཤིང་ལ་ོབཞིིན་དུ་གྲུགི་འགྲོ་ོརྒྱུ་དེ་ེའདྲ་གིང་ཡིང་ཡིོདེ་པོ་མ་རེདེ་ཅེས་བཤདེ་

པོ་འདེིས་ན་ིདེགི་ེཚུལ་སློོང་གི་ིསྡེོམ་པོ་ལེན་དུས་རྒྱུདེ་ལ་སྐྱེ་ེབའ་ིསྡེོམ་པོ་དེ་ེགིཟུགིས་

ཅན་ཡིིན་པོར་ཁས་ལེན་པོ་ཙམ་ན་ིཤེས། གིཟུགིས་ཅན་ལ་མིགི་གིིས་མཐོོང་རྒྱུ་དེང་

ལགི་པོས་ཐུགི་རྒྱུ་ཡིདོེ་པོ་དེང་མདེེ་པོ་གིཉསི་ཡིདོེ་པོ་ན་ིཧ་མ་གི་ོནས་ཆསོ་འདུལ་བའ་ི

རྣམ་གིཞིགི་ལ་རང་འགིར་སྐྱེོན་བཏེང་བ་ལས་དེངོས་དེོན་ལ་གིཟུགིས་ཅན་ཡིིན་ན་

ཤངི་ལ་ོབཞིནི་གྲུགི་འགྲོ་ོབ་དེང་། རྫ་བུམ་དེང་དེཀར་ཡིལོ་བཞིནི་དུ་ཆགི་འགྲོ་ོརྒྱུ་ཞིིགི་

ཡིདོེ་ཅ་ིལ་དེགིསོ། གིལ་ཏེ་ེདེགིསོ་ན། མཛེོདེ་ལས། གིཟུགིས་རྣམ་གིཉསི་དེང་རྣམ་ཉ་ི

ཤུ། ཞིེས་པོའ་ིསྐབས་སུ་གིཟུགིས་ལ་ཅ་ིཞིིགི་བཤདེ་ཡིོདེ་མན་ོབསམ་གིཏེོང་དེགིོས་

པོར་མ་ཟདེ། ས་ོཐོར་གྱི་ིསྡེོམ་པོ་གིཟུགིས་ཅན་དུ་འདེོདེ་པོའ་ིསྐབས་ཀྱ་ིགིཟུགིས་ཅན་

ངསོ་འཛེནི་ཚུལ་ཞིབི་ཕྲ་མ་ཤསེ་ན། དེ་ེདེགི་རྣམ་རགིི་རྣམ་རིགི་མནི།། ཞིསེ་སོགིས་ཀྱ་ི

གིཞུང་དེནོ་ལ་སྦྱོངས་པོ་བྱེེདེ་དེགིསོ། 

ཡིང་སྡེོམ་པོ་ཤོར་སོང་ན་དེམྱོལ་བར་ལྷུང་འགྲོ་ོཟེར་བ་འདེ་ིན་ིདེ་ེབས་ཀྱང་དེཔྱདེ་

མ་ིབཟདོེ་པོའ་ིརྫུན་གིཏེམ་ཡིནི་ཟརེ་བ་ན།ི གིཞུང་གིང་དུའང་སྡེམོ་པོ་ཤརོ་བ་ཙམ་གྱིསི་

དེམྱོལ་བ་ལ་ལྷུང་འགྲོ་ོབའི་ཁྱེབ་པོ་བསྒྲུབས་མེདེ་པོས་ཁྱེོདེ་སེམས་ཁྲོལ་མེདེ་ས་ལ་

སམེས་ཁྲོལ་ར་ིབངོ་གིནམ་རྡབི་ཀྱ་ིསམེས་ཁྲོལ་དེ་ེའདྲ་བྱེེདེ་མ་ིདེགིསོ་ཤངི་། ལྷགི་དེནོ་

སྡེམོ་པོ་གིཏེན་ནས་བསྲུང་མ་མྱོངོ་བའ་ིཁྱེམི་པོ་ཚོ་ོདེམྱོལ་བར་ལྷུང་མ་སངོ་ན། གྲྭ་ལགོི་

ཚོོས་ཁྱེིམ་པོ་ལས་སྡུགི་པོའ་ིལས་ཀ་ཅ་ིཡིང་མ་བྱེས་པོས་དེམྱོལ་བར་ཅ་ིལ་ལྷུང་འགྲོ་ོ

ཟརེ་བར་གྲྭ་བ་ལགོི་ན་དེམྱོལ་བ་ལ་ལྷུང་འགྲོ་ོབ་དེང་། ཁྱེམི་པོ་རྣམས་དེམྱོལ་བ་ལ་ལྷུང་

མ་ིའགྲོ་ོཞིེས་གིསལ་ཁ་ཡིོདེ་པོའ་ིགིཞུང་ཞིིགི་གིང་དུ་འདུགི ཁ་ོབོའ་ིམིགི་ལམ་དུ་ན་ིདེ་ེ
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདྲའ་ིགིསལ་ཁ་དེོདེ་པོའ་ིགིཞུང་ཚོདེ་ལྡན་ཞིིགི་དེ་བར་དུ་མ་བྱུང་ལ་གིལ་སྲིདིེ་དེ་ེའདྲ་

བདེོགི་ན་རིགིས་པོའི་གྲོོགིས་པོ་ོལགིས་ཀྱིས་མ་འོངས་བདེགི་ལ་སྐྱེེས་སུ་བཏེེགིས་

པོའ་ིབསྐུལ་མ་བྱེེདེ་པོ་ཡིིན། གིལ་ཏེ་ེསྡེོམ་པོ་བསྲུང་མ་ིཐུབ་པོའ་ིདེཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ོདེ་ེ

འདྲ་འཕྲདེ་བཞིིན་ཡིོདེ་ན་བསློབ་སྡེོམ་ཡིར་ལ་ཕུལ་ཆོགི་པོར་སངས་རྒྱས་ཉིདེ་ཀྱིས་

གིསུངས་ཡིདོེ་པོ་ཡིནི་ཏེ།ེ བསྡུས་པོ་ལས། ཇི་ིལྟོར་བྱེས་ཀྱང་བསློབ་པོ་སྲུང་མ་ིནུས་པོ་

མཐོོང་ན་བསློབ་པོ་འབུལ་བར་བྱེའོ།། ཞིེས་གིསུངས་ཤིང་འདེ་ིན་ིདེགིགི་སྒྲུབ་གིནང་

གིསུམ་གྱི་ིནང་ནས་སྒྲུབ་པོའ་ིབཅས་པོ་ཟེར་བ་དེ་ེཡིིན་པོས་སྡེོམ་པོ་སྲུང་མ་ཐུབ་ན་

སྡེོམ་པོ་ངེས་པོར་དུ་ཕུལ་དེགིོས་པོ་མ་གིཏེོགིས་སྡེིགི་ལྟུང་གིི་རྒྱུན་མི་ཆདེ་པོ་ཡིིན་

པོས། བསློབ་སྡེམོ་ཕུལ་ནས་གིཟན་ཤམ་ཕུདེ་རྐྱང་གྱིསི་དེང་། ཐོདེ་ཀར་དེམྱོལ་བ་རྡ་ོརྗེ་ེ

གིདེན་ལ་འབྱེར་འགྲོ་ོབའ་ིསེམས་ཁྲོལ་དེ་ེའདྲ་མ་ིདེགིོས་པོར་མ་ཟདེ། སྔོན་བསྲུངས་

བའི་ཕོན་ཡིོན་སོགིས་དེགིོས་པོ་དུ་མ་ཞིིགི་ཡིོདེ་པོར་ཡིང་ཡིང་གིསུངས་ཡིོདེ་ན། 

གིཞིན་དེོན་མེདེ་ཁ་སྡེིགི་སྣ་སྡེིགི་མ་ིགིསོགི་པོའ་ིཡིིདེ་གིཟབ་བྱེས་ན་འཕྲལ་ཡུན་དེགི་ེ

བའི་ཐོབས་སུ་སྣང་། ཆོས་འདུལ་བའི་བཅའ་ཁྲོིམས་འདེིའི་འོགི་ཏུ་འཛུལ་དེང་མི་

འཛུལ་རང་དེབང་ཡིིན་ལ། ནང་པོ་ཡིིན་ཚོདེ་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲོིམས་འདེ་ིཁུར་མ་ིདེགིོས། 

བཅའ་ཁྲོིམས་འདེིའི་འོགི་ཏུ་རང་དེབང་ངམ་གིཞིན་དེབང་གིིས་འཛུལ་ཟིན་ནའང་། 

གིལ་ཏེ་ེབསྲུང་མ་ིནུས་ན་དེ་དུང་སྡེིགི་པོ་མིགི་བཙུམ་དེང་། མཛེ་ེཕོ་ོམདུང་བཟུང་བྱེེདེ་

ནས་འདུགི་མ་ིདེགིོས་པོར་སྡེོམ་པོ་ཡིར་ལ་ཕུལ་ཆོགི་པོ་འདེ་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབསྟན་

པོ་འདེ་ིན་ིརང་དེབང་དེང་། བཙན་གིནོན་མིན་པོའ་ིདེཔོང་རྟེགིས་ཡིང་དེགི་ཅིགི་ཡིིན་

ནའང་རང་རྒྱུདེ་ལ་གིཟུ་བོའ་ིབློ་ོཞིིགི་མེདེ་ན་མ་ིམཐོོང་སྟ།ེ ཕོལ་མ་ོཆ་ེཡི་ིམ་ིརྣམས་ན།ི། 
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དེམ་པོ་མ་ཡིནི་ཕྱོོགིས་ཡིངོས་འཛེནི།། ཞིསེ་གིསུངས་པོ་དེང་ཆསོ་མཚུངས་པོའ་ིཕྱོརི། 

༼༤༧༽འོིན་ཀྱང་དགེ་སྡེིག་གི་བེྱེད་པོ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཡིིན་པར་ཐོལ་བའིི་

རྩོ་བའིི་རིགསེ་པ་དེ་ལ་སོྐྱེན་སོྤེང་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་ཐུབ་པ་ནི་སེ་ཞིིང་སྦྱོིན་

པའིི་དཔེ་དེ་རང་ལསེ་ཀྱང་ཤེསེ་ཐུབ། ཕྱོིསེ་ཀྱི་སེ་སྐྱེའིི་མཁོསེ་པ་ངག་དབང་

ཆོསེ་གྲོགསེ་ཟེོར་བ་དེསེ་ཀྱང་། འིདིའིི་ཐོད་དུ་འིབིྲེ་གུང་པ་ལ་རིགསེ་པ་ཏོག་

ཙམ་ཡོིད། ཅེིསེ་ལན་མ་ཐེོབསེ་པའིི་ངོསེ་ལེན་ཞུ་དགོསེ་བྱུང་འིདུག་པ་ལྟར་

རེད། འིབྲེི་གུང་པའིི་ཡེི་བཀག་ཡེི་གནང་དང་། བཅིསེ་རང་གནད་གཅིིག་གི་

གྲུབ་མཐོའི་དེསེ་ཀྱང་པཎ་ཆེན་བློ་མའིི་རིགསེ་པ་དེ་ཚོོར་ཚུལ་མཐུན་གིྱི་ལན་

ཐེོབསེ་པའིི་རེ་བ་མེད། གལ་སྲོིད་སྡེོམ་པ་ཞེིསེ་པ་དེ་རང་བྱུང་གི་དགེ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་ན་ནི། འིབྲེི་གུང་ཆོསེ་རེྗེའིི་དགོངསེ་པ་ལྟར་དེའིི་གནང་བཀག་གི་དབང་

ཆ་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ་ཡོིད་དོན་མེད་ཅིིང༌། སེ་སྐྱེ་པའིི་བཞེིད་པ་ལྟར་སེངསེ་རྒྱསེ་

ཀྱིསེ་གསེར་དུ་བཟོོསེ་བཞིག་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ནི། འིཇིིག་རེྟན་པའིི་ཁྲེིམསེ་ལྟར་

ངོ་བོ་དགེ་སྡེིག་གང་ཡིང་ཡིིན་མི་སིྲོད་དོ། །ཐུགསེ་རིག་རྣོ་ཐོག་ཆོད་པསེ་སྡེོམ་

པའིི་རྣམ་གཞིག་ལ་ནང་འིགལ་ནི་གསེལ་པོར་མཐོོང༌། ཐུགསེ་དད་ཆེ་ཐོག་

ཆོད་པསེ་རྣམ་གཞིག་འིདི་མི་བདེན་ནམ་སྙམ་པའིི་ཐུགསེ་བསེམ་ནི་བཞེིསེ་

མ་ཕོེད། དེའིི་དབང་གསིེ་སེ་འིབིྲེའིི་ཆོསེ་རེྗེ་རྣམ་པ་གཉིིསེ་ཀ་ཐུགསེ་འོི་བརྒྱལ་

པོ་བྱུང་འིདུག་སེྟེ། ཆོསེ་ལུགསེ་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ཕེལ་མོ་ཆེ་ཞིིག་དང༌། ཆོསེ་པ་

ཚོོའིི་རིགསེ་ལམ་མང་པོ་ཞིིག་ལ་ཞིིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་འིདི་འིདྲ་ཤ་སྟེག་ཏུ་སྣང་

ངོ༌།༽ 

འདེིའ་ིསྐབས་སུ་འབྲི་ིགུང་པོའ་ིཡི་ེབཀགི་ཡི་ེགིནང་གི་ིའཇིོགི་ཚུལ་དེ་ེལ་ས་སྐྱེ་

པོས་ལན་བཏེབ་ལུགིས་སོགིས་ཕུ་བཤདེ་མདེའ་བཤདེ་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་བྱེས་འདུགི་ཀྱང་

སྙེིང་དེོན་ན།ི བཅས་རང་གི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབའ་ིགིནདེ་གིསང་དེ་ེཁོང་དུ་མ་ཆུདེ་པོས་ལན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འདུགི་པོས། བཅས་པོའ་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་དེང་རང་བཞིིན་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་གིཉིས་ལས་

རང་བཞིིན་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་ན་ིང་ོབོའ་ིཆ་ནས་སྡེིགི་པོ་མ་ིདེགི་ེབ་ཡིིན་ཞིིང་། བཅས་

པོའ་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་ན་ིརང་གི་ིང་ོབའོ་ིཆ་ནས་སྡེགིི་པོའ་ིང་ོབརོ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་འདྲསེ་མདེེ་

པོ་འདེ་ིཐོགོི་མར་ཡིིདེ་ལ་བཟུང་དེགིསོ། རང་བཞིནི་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་སྲིོགི་གིཅདོེ་པོ་ལྟོ་

བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོགི་མ་ིཆོགི་གིསུངས་པོ་ལ་མ་ིལྟོོས་པོར་ང་ོབོས་ཆ་ནས་སྡེིགི་

པོ་ཡིིན་པོ་དེང་། ཆང་འཐུང་བ་ལྟོ་བུ་ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་སྡེིགི་པོ་མ་ཡིིན་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀྱསི་བཅས་པོ་མཛེདེ་རྗེསེ་སུ་ཡིང་སྡེིགི་པོ་འགྱུར་ཚུལ་ཞིིགི་གིཏེན་ནས་མེདེ། སངས་

རྒྱས་ཀྱིས། ང་ཡིིས་རྗེེས་འཇུགི་རྣམས་ཀྱིས་ཆང་འཐུང་ན་ང་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིསྟོན་པོ་མ་ཡིིན་

ལ་ཁྱེོདེ་ང་ཡི་ིརྗེེས་འཇུགི་མ་ཡིིན། ཞིེས་བཀའ་བསྩལ་པོའ་ིདུས་དེ་ེནས་བཟུང་དེགི་ེ

ཚུལ་སློོང་གིིས་ཆང་འཐུང་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབཅས་པོ་དེང་འགིལ་བའ་ིཉེས་པོ་ཡིིན་

ལ་བཅས་པོའ་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་ཞིེས་པོ་དེ་ེགྱུར་པོ་ཡིིན། དེཔོེར་ན་གྲྭ་བ་ཞིིགི་གིིས་རྐང་

སྤེལོ་ལ་རྡགོི་ཐོ་ོབརྒྱབ་ན་ང་ོབའོ་ིཆ་ནས་ཉསེ་པོ་ཅ་ིཡིང་མདེེ་མདོེ། དེགིནོ་པོ་ཞིགིི་གིསི་

བཅའ་ཁྲོིམས་ཀྱ་ིནང་དུ་མ་ིཆོགི་པོའ་ིབཅས་པོ་བྱེས་ཡིོདེ་ན། དེ་ེཉིན་ནས་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་

རྐང་སྤེོལ་ལ་རྡོགི་རྒྱགི་བརྒྱབ་པོ་དེེ་ཁྲོིམས་འགིལ་ཡིིན་ལ་ཉེས་པོ་ཡིང་ཡིོདེ། ཉེས་

ཆདེ་ཀྱང་ཁུར་དེགིོས་ངེས་ཡིིན་པོ་ལྟོ་བུ་རེདེ། འོན་ཀྱང་དེ་ེདེགིོན་སྡེ་ེདེ་ེཡི་ིཁྲོིམས་དེང་

འགིལ་བའ་ིཉསེ་པོ་ཡིནི་པོ་ལས་སྡེགིི་པོ་མ་ཡིནི་ལ་ཆང་འཐུང་བའ་ིཉསེ་པོ་ཡིང་དེ་ེདེང་

འདྲའ།ོ། གིཞིན་ཡིང་ཆང་འཐུང་བ་སོགིས་བཅས་རྐྱང་གི་ིཉེས་པོ་དེ་ེདེགི་སྡེིགི་པོ་ཡིིན་

པོར་བཤདེ་པོ་ཞིིགི་གིཞུང་ཚོདེ་ལྡན་གིང་དུ་བཙལ་ཡིང་རྙེེདེ་པོའ་ིར་ེབ་ཕྲ། འདེིའ་ིགིོང་

དུ་གྲྭ་པོས་གྲྭ་ཆས་མ་གྱིོན་ན་སྡེིགི་པོ་ཡིོདེ་ཚུལ་དེང་དེེ་ཡིིན་ན་ཁྱེིམ་པོ་ལ་ཡིང་
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མཚུངས་ཚུལ་སོགིས་མགིོ་བོ་འཐོོམས་པོའི་དེཀའ་གིནདེ་ཅིགི་ཡིོདེ་རབས་བཤདེ་

འདུགི་མོདེ་གིོང་དུ་འཕོངས་པོའ་ིརིགིས་ཚུལ་འདེིས་ཀུན་ལ་གི་ོཤེས་པོར་བྱེེདེ་དེགིོས། 

དེགི་ེཚུལ་སློོང་གིིས་ཆང་འཐུང་བ་དེང་རབ་བྱུང་གི་ིརྟེགིས་མ་འཆང་ན་ཉེས་པོ་ཙམ་

ལས་སྡེགིི་པོ་མདེེ་པོ་འདེ་ིའདུལ་གིཞུང་གི་ིཟབ་གིནདེ་ཅགིི་ཡིནི་པོར་ཤསེ་དུས་དེ་ཡིནི་

ན་གིནམ་ཀ་བ་མདེེ་པོའ་ིའགོི་ནས། སྡེགིི་པོ་མགིི་བཙུམ་ཅ་ིཐུབ་ན་ཁ་ེམ་གིཏེགོིས་གྱིངོ་

མ་ིའདུགི་དྲན་མ་ིརུང་སྟ།ེ སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབཅས་པོ་དེང་འགིལ་བའ་ིཉསེ་པོ་ཡིོདེ་ལ་ཅ་ི

སྟ་ེཁྱེདེ་གིསོདེ་ཀྱ་ིསྒོ་ོནས་ཞུགིས་ན་ན་ིསྡེིགི་པོ་ཡིང་ཚོབས་ཆེན་ཡིོདེ་ངེས་པོས། རང་

ཉིདེ་ལེགིས་སུ་འདེོདེ་པོ་དེང་རྣམ་སྨོིན་ཡིིདེ་དུ་མ་ིའོང་བ་ལ་མ་དེདེ་ན་རང་སྡུགི་རང་

གིིས་ཉོ་མི་རུང་ལ་རང་ཁེ་རང་གིིས་སྒྲུབ་དེགིོས་པོ་ནི་རང་དེོན་རང་གིཅེས་ཡིིན། 

གིནང་བཀགི་ཡི་ེབཀགི་ཡི་ེགིནང་མ་ཡིིན་ལ་བཅས་རང་གི་ིཉེས་པོ་མཐོའ་དེགི་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་གིསར་དུ་བཟོས་པོ་དེ་ེའདྲ་ཡིང་མིན། སྡེོམ་པོའ་ིང་ོབ་ོརང་བྱུང་གི་ིདེགི་ེབ་

ཡིིན་མིན་ལ་དེོགིས་ན་སོ་ཐོར་གྱིི་སྡེོམ་པོའི་ངོ་བོ་རྣམ་པོར་རིགི་བྱེེདེ་མ་ཡིིན་པོའི་

གིཟུགིས་ཡིིན་པོར་འདེོདེ་ཅིང་། རིགི་བྱེེདེ་མ་ཡིིན་པོའ་ིགིཟུགིས་ལ་དེགི་ེམ་ིདེགི་ེགིང་

རུང་ལས་མདེེ་པོ་གིཞུང་ལུགིས་སྤྱོ་ིའགྲོསོ་ཡིནི་ཞིངི་སྡེམོ་པོ་མ་ིདེགི་ེབ་ཡིནི་པོར་ན་ིཇི་ི

སྲིིདེ་གིོའུ་ཏེ་མའ་ིརྗེེས་སུ་ཞུགིས་པོ་ཁས་འཆེ་བ་དེེ་སྲིིདེ་དུ་ཁས་ལེན་མི་རུང་ཞིིང་། 

རྣམ་རིགི་མིན་ལུང་བསྟན་མིན་མེདེ།། ཅེས་རྣམ་པོར་རིགི་བྱེེདེ་མ་ཡིིན་པོའ་ིགིཟུགིས་

ལ་ལུང་མ་བསྟན་མདེེ་པོར་གིསུངས་པོས་ང་ོབ་ོདེགི་ེབ་ཡིིན་པོར་མཐོའ་གིཞིན་ཁགེིས་

པོས་གྲུབ་ལ། དེ་ེལྟོར་ནའང་རྗེེས་འཇུགི་གི་ིགིདུལ་བྱེ་དེགི་ལ་གིནང་བཀགི་གི་ིབཅས་

པོ་མཛེདེ་པོའི་དེབང་ཆ་སངས་རྒྱས་ལ་ཡིོདེ་མི་ཆོགི་པོའི་སྒྲུབ་བྱེེདེ་ཅི་ཞིིགི་ཡིོདེ། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེཔོརེ་ན་རྐུ་མ་ིབྱེེདེ་པོ་དེང་སྲིོགི་མ་ིགིཅོདེ་པོ་ཡིནོ་ཏེན་ཡིནི་ཡིང་། ཡུལ་ལུང་དེ་ེདེང་དེ་ེ

ཡིིས་རྐུ་དེང་སྲིོགི་གིཅོདེ་ཀྱི་རིགིས་བཀགི་འགིོགི་བྱེེདེ་ཆོགི་པོ་དེང་རིགིས་པོ་

མཚུངས་པོས་འདེ་ིལ་བསྙེོན་ཅ་ིཞིིགི་འདེིང་། རིགི་པོའ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་དེགི་ེབ་དེང་། 

མ་ིདེགི་ེབ་ཞིེས་པོ་ན་ིགིསར་དུ་བཟོས་མ་བཟོས་ཀྱ་ིརྙེོགི་གློེང་ལ་མ་ལྟོོས་པོར་རང་གི་ི

འབྲིས་བུར་བདེ་ེབ་ཡིོདེ་ན་དེགི་ེབ་དེང་། འབྲིས་བུར་སྡུགི་བསྔལ་ཡིོདེ་ན་མ་ིདེགི་ེབ་

འཇིགོི་དེགིསོ་པོའ་ིགིནདེ་འདེ་ིངསེ་རྒྱུ་གིལ་ཆནེ་ནང་གི་ིདེནོ་ཆནེ་ཡིནི། 

མདེོར་བསྡུས་ན་རང་བཞིིན་གྱི་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་ལ་སྡེིགི་པོ་ཡིིན་པོས་ཁྱེབ་པོ་དེང་། 

བཅས་པོའ་ིཁ་ན་མ་ཐོ་ོབ་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཡིིན་པོས་ཁྱེབ་ན་སྔར་སྡེིགི་པོ་མ་ཡིིན་པོ་

ཞིིགི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གིསར་དུ་བཟོས་པོའ་ིཉེས་པོ་དེ་ེཁེགིས་ལ། སྡེོམ་པོའ་ིང་ོབ་ོ

དེགི་ེབ་དེང་། ལྟུང་བའ་ིང་ོབ་ོལུང་མ་བསྟན་དེང་མ་ིདེགི་ེབ་ཅ་ིརིགིས་སུ་འདེོདེ་པོས་

སྡེོམ་པོ་དེང་ལྟུང་བ་མཉམ་བསྲིེས་བྱེས་པོའ་ིཇིགི་པོ་མགི་ོའཁོར་གྱི་ིལམ་དེ་ེནས་ཐོར་

བར་བྱེས་སོ། ། ཆོས་ལུགིས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་ཕོལ་མ་ོཆ་ེདེང༌། ཆོས་པོ་ཚོོའ་ིརིགིས་

ལམ་མང་པོོ་ཞིིགི་ལ་ཞིིབ་ཏུ་དེཔྱདེ་ན་དེཔྱདེ་རིན་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་འགྱུར་འགྲོོ་བར་

བཤདེ་པོ་འདེི། རང་གིིས་ཡིོངས་སུ་མ་ིཤེས་གིང་།། དེ་ེན་ིཐུབ་པོའ་ིལྟོ་བུར་མངོན།། 

ཞིེས་གིསུངས་པོ་ལྟོར་སྟོན་པོ་དེང་བསྟན་པོའ་ིསྐྱེོན་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་རང་བློོས་མ་

ལྕེགོིས་པོའ་ིསྐྱེནོ་ཡིནི་གི་ལརེ་བརྟེགིས་ཞིིབ་བྱེས་ན་ལྷང་ལ་འབུདེ་ངསེ། 

༼༤༨༽གསེང་སྔོགསེ་རྡོ་རེྗེ་ཐེོག་པ་ལ་ཐེོག་པ་གཞིན་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིིན་པའིི་ཁྱད་ཆོསེ་མང་པོ་ཡོིད་པ་སོྨསེ་མ་དགོསེ་མོད། ཆེསེ་མངོན་གསེལ་

དོད་ཤོསེ་ཤིག་ནི་དགེ་སྡེིག་དང་རྒྱུ་འིབྲེསེ་ཀིྱ་འིགོྲོ་ལུགསེ་གང་ཡིང་བརྒྱུད་མི་

དགོསེ་པར་གནད་དོན་ཡོིད་ཚོད་བློ་མའིི་བྱེིན་རླབསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་ཐོག་
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གཅོིད་བྱེེད་ཆོག་པ་འིདི་རེད།༽ 

གིསང་ཆེན་རྡ་ོརྗེ་ེཐོེགི་པོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པོའ་ིཟབ་ཁྱེདེ་རྣམས་ང་ཚོ་ོལས་མ་

དེགི་པོ་རྣམས་ལ་དེདེ་ལོགི་སྐྱེ་ེབའ་ིཉེན་ཧ་ཅང་ཆ་ེབས། སྐྱེ་ེབ་ོགིང་མིན་འདེ་ིམིན་ལ་

སྟནོ་ན་སྣདོེ་མནི་ལ་གིསང་བ་བསྟན་པོའ་ིཉསེ་པོ་ཡིདོེ་པོར་གིསུངས་པོ་ན།ི དེངསོ་ཡིདོེ་

ཀྱ་ིགིནས་སྟངས་ཡིིན་པོར་ཚོ་སྨྱུགི་གིིས་དེ་ེརིང་ར་སྤྲོོདེ་གིསལ་ཐོིང་ཐོིང་ཤིགི་བྱེས་པོ་

དེེ་ཡིིས། གིསང་སྔགིས་ས་དེར་རྡོ་དེར་དུ་སོང་བའི་ཁ་བ་ཅན་པོའི་སྔགིས་འཆང་

རྣམས་ཀྱསི་རྟེགོིས་པོ་ལྷ་དེང་མཉམ་ན། ཀུན་སྤྱོདོེ་མ་ིདེང་མཐུན་དེགིསོ་པོའ་ིབསློབ་བྱེ་

དེ་ེལེན་དེགིོས་པོའ་ིབརྡ་བསྟན་པོ་ཙམ་ཡིིན། འོན་ཀྱང་གིསང་སྔགིས་ལ་ལོགི་པོར་

བལྟོས་ནས་དེམྱོལ་བ་རྡ་ོརྗེེའ་ིགིདེན་ལ་ལྷུང་ན་ལྷུང་གི་ོཆདོེ་པོ་ཡིནི་པོར་གིསུངས་རྒྱུན་

ལ་འདུགི་པོས། སྟབས་ལེགིས་པོ་ཞིིགི་ལས་གིནོང་འགྱིོདེ་བྱེེདེ་དེགིོས་པོ་དེ་ེའདྲ་ཡིིན་

བཟ་ོམ་ིའདུགི་པོས་གིསང་སྔགིས་ཀློདེ་པོའ་ིནང་དུ་མ་ིཤོང་བ་རྣམས་ཀྱང་བསོདེ་ཟདེ་

མ་ཡིནི་པོར་ལམ་འགྲོ་ོགིང་འཚོམས་ཡིདོེ་པོ་ཤ་སྟགི་ཡིནི། དེགི་ེསྡེགིི་དེང་རྒྱུ་འབྲིས་ཀྱ་ི

འགྲོ་ོལུགིས་གིང་ཡིང་བརྒྱུདེ་མ་ིདེགིོས་པོར་གིནདེ་དེོན་ཡིོདེ་ཚོདེ་བློ་མའ་ིབྱེིན་རླབས་

ལ་བརྟེེན་ནས་ཐོགི་གིཅོདེ་བྱེེདེ་ཆོགི་ཅེས་ཁ་ཚོོན་བཅདེ་ནས། གིསང་སྔགིས་ཀྱི་

གིཞུང་གིིས་དེགི་ེསྡེིགི་རྒྱུ་འབྲིས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་ཐོམས་ཅདེ་རྡོགི་རོལ་གིཏེོང་ཡིོདེ་པོར་

བཤདེ་པོ་འདེ་ིཅུང་ཟདེ་ཐོལ་ཆ་ཆ་ེབའ་ིགིཏེམ་དུ་སྣང་སྟ།ེ གིསང་སྔགིས་རང་ངསོ་ནས་

བཤདེ་ན་ཡི་མེདེ་ཧམ་སྤྱོོདེ་དེང་། རྐུ་ཇིགི་ཁྲོམ་གིསུམ་གྱི་ིལམ་ནས། ཟུང་འཇུགི་རྡ་ོརྗེ་ེ

འཆང་གི་ིགི་ོའཕོང་མངནོ་དུ་བྱེདེེ་ཚུལ་ཞིིགི་གིསུངས་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། ལྟོ་བ་རྟེནེ་ཅངི་

འབྲིལེ་འབྱུང་དེང་། སྤྱོདོེ་པོ་ཐོེགི་ཆནེ་སམེས་བསྐྱེེདེ་ཀྱསི་རྩསི་མ་ཟནི་པོ་དེང་། བསྐྱེེདེ་



 190  

ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

རྫགོིས་ཀྱ་ིལམ་རམི་པོ་གིཉསི་མ་བརྒྱུདེ་པོར་ཅ་ིདྲན་གིང་འདེོདེ་དུ་བྱེདེེ་ནས། རྒྱལ་བ་

རྡ་ོརྗེ་ེའཆང་གི་ིགི་ོའཕོང་མངོན་དུ་བྱེེདེ་པོའ་ིགིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིམྱུར་ལམ་ཞིིགི་ནང་པོའ་ི

རྒྱུདེ་སྡེ་ེགིང་དུ་ཡིང་གིསུངས་མེདེ། སྤྱོིར་ནང་པོའ་ིགིཞུང་ལུགིས་ནས་བློ་མ་དེང་དེགི་ེ

རྒན་ལ་ཐོོབ་དེང་གིོ་ས་བརྩི་བཀུར་དེང་ཆེ་མཐོོང་ཚོདེ་མཐོོར་ཡིོདེ་པོ་ནི། གིསང་

སྔགིས་ཙམ་མ་ཡིིན་པོར་མདེ་ོཡི་ིསྐབས་སུ་ཡིང་ལམ་གྱི་ིརྩ་བ་བཤེས་གིཉེན་བསྟེན་

ཚུལ་ཞིེས་ཧ་ཅང་གིལ་འགིངས་ཆ་ེབའ་ིགིནས་ཤིགི་ཏུ་བཟུང་ཡིོདེ། འཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིབྱེ་

བཞིགི་རྐྱང་པོའ་ིཐོདེ་ནས་བལྟོས་ན་ཡིང་། སློོབ་ཆུང་གི་ིདེགི་ེརྒན་ནས་བཟུང་ས་ོསོའ་ི

དེགིེ་རྒན་ལ་སློོབ་ཕྲུགི་དེགི་གིིས་གུས་བརྩི་ཇིི་ཙམ་བྱེེདེ་དེགིོས་ཀྱི་ཡིོདེ་པོ་ནི་ཤེས་

གིསལ་རེདེ་ལ། གིལ་ཏེ་ེདེགི་ེརྒན་ལ་གིདེེང་འཇིོགི་དེང་བརྩ་ིབཀུར་མེདེ་པོའ་ིསློོབ་མ་

ཞིིགི་ཡིིན་ན་སློོབ་གྲྭའ་ིཁོར་ཡུགི་དེ་ེནས་རགི་དེགིོས་པོའ་ིཤེས་བྱེ་ཡིོན་ཏེན་དེང་། རྙེེདེ་

དེགིོས་པོའ་ིཡི་རབས་བཟང་སྤྱོོདེ་ཅིགི་རྙེེདེ་ཀྱ་ིམེདེ་པོ་མིགི་མཐོོང་ལགི་ཟིན་ཡིིན་པོ་ལྟོ་

བུ་རེདེ། དེམིགིས་བསལ་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་བྱེིན་བརླབས་བློ་མ་ནས་ཐོོབ། 

དེངོས་གྲུབ་ཡི་ིདེམ་ནས་ལེན། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱེོང་གིིས་སྒྲུབ་དེགིོས་པོའ་ིའགིགི་

མདེ་ོའདེ་ིནས་བློ་མ་ལ་མཐོོང་དེང་གི་ོས་གུས་བརྩ་ིཚོདེ་མཐོོན་པོོར་ཡིོདེ་པོ་ན།ི དེངོས་

དེོན་དེང་མཐུན་པོའ་ིགིཏེམ་ཡིིན་པོས་དེ་ེལ་ཧང་སངས་དེགིོས་པོ་དེང་། མ་ིའདེོདེ་པོའ་ི

ཐོལ་སྐྱེ་སྤུར་དེགིོས་དེོན་མ་ིའདུགི་སྙེམ་ཡིང་། ང་ལ་ཁྱེོདེ་ཀྱ་ིབསམ་བློོའ་ིརང་དེབང་ལ་

ཐོ་ེགིཏེགོིས་བྱེེདེ་དེབང་མེདེ་པོས་ཅ་ིདེགིར་གྱིསི། 

༼༤༩༽ གསེང་སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀྱི་བློ་མ་ལ་མཚོན་ཉིིད་གང་ཡིང་ཚོང་མི་

དགསོེ་ཏེ། སོློབ་མསེ་འིཇོིན་ན་ཁྱ་ིསོེ་ལའིང་རིང་བསེྲོལ་འིཁྲུངསེ་འིངོ་བ་ཡིིན། 

གསེང་སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀྱི་སོློབ་མ་ལ་ཡོིན་ཏན་གང་ཡིང་འིཛོོམསེ་མི་དགོསེ་ཏེ། 
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གེློན་དད་དཔེ་མེད་ཅིིག་ཡོིད་ན་དེ་ག་རང་གིསེ་འིགིྲོག་པ་ཡིིན། གསེང་

སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀྱི་བློ་མ་ཚོོསེ་འིགན་ཁུར་གང་ཡིང་ལེན་མི་དགོསེ་ཏེ། རང་

སྣང་གང་ཤར་དང༌། ཅིི་དྲན་གང་འིདོད་གནང་ནསེ་བཞུགསེ་ཆོག །གསེང་

སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀིྱ་སོློབ་མ་ཚོོར་རང་དབང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་དེ། བློ་མསེ་

རྒྱོབསེ་གསུང་ན་བརྒྱབ་རྐྱེང་དང༌། ལྕིོབསེ་གསུང་ན་ལྕིེབ་རྐྱེང་བེྱེད་དགོསེ། 

གསེང་སྔོགསེ་ལུགསེ་ཀྱི་དམ་ཚིོག་དེའིང་བློ་མསེ་མར་གནང་ནསེ་སོློབ་མསེ་

ཡིར་བསྲུང་དགོསེ་པ་ཞིིག་ཡིིན། བློ་མའིི་ཐུགསེ་ལ་མ་བབསེ་ན་དམ་ཚིོག་

གཞུང་བཞེིསེ་གནང་ཆོག་ལ། སོློབ་མའིི་བོློ་ལ་མ་བབསེ་རུང་དམ་ཚིོག་ཡིར་

སོློག་ཞུ་སེ་མེད། སོློབ་མའིི་བེྱེད་སྟེངསེ་མ་འིགིྲོག་ན་སོློབ་མ་དམ་ཉིམསེ་ཡིིན་

ལ། བློ་མའིི་གནང་སྟེངསེ་མ་འིགྲོིག་རུང་བློ་མ་དམ་ཉིམསེ་མིན། རྒྱ་གར་

འིཕེགསེ་པའིི་ཡུལ་གིྱི་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོའིི་རྣམ་ཐོར་དང༌། བོད་གངསེ་ཅིན་ལོྗིངསེ་

ཀྱི་མར་པ་མི་ལའིི་རྣམ་ཐོར་ལསེ་གོང་གི་རྣམ་གཞིག་དེ་ཚོོ་ཡོིད་ཚོད་ར་སོྤྲིད་

བྱེསེ་བཞིག་ཡོིད།༽

གིསང་སྔགིས་ཀྱི་ལུགིས་ལ་ཚོིགི་ལྕེགི་ཡིར་གིཡུགིས་མར་གིཡུགིས་ཇིི་སྙེེདེ་

ཅིགི་བྱེས་འདུགི་ཀྱང་། གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིསྤྱོ་ིགིཞུང་ལ་མ་ིའཐོདེ་པོའ་ིསྐོར་ལ་ན་ིརྒྱུདེ་

སྡེ་ེཆེན་པོ་ོརྣམས་དེང་འགིལ་བའ་ིགིནོདེ་སྐྱེོན་ཅ་ིཡིང་གིཏེོང་མ་ིའདུགི་མོདེ། ཐོོང་རྩ་

བཟུང་ས་ན་ིགིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱ་ིབློ་མ་དེང་སློོབ་མ་ལ་མཚོན་ཉིདེ་དེང་ཡིོན་ཏེན་

གིང་ཡིང་འཛེོམས་མ་ིདེགིོས་པོར་བཤདེ་པོ་འདེ་ིཡིིན་ལ། དེ་ེཡིང་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ི

གིཞུང་ཚོདེ་ལྡན་རྣམས་དེང་བསྡུར་ན་ན་ིབདེེན་གིཏེམ་དུ་མ་ིསྣང་སྟ།ེ དེང་པོོར་བློ་སློོབ་

ཀྱི་བར་དུ་བརྟེགིས་དེཔྱདེ་ལོ་བཅུ་གིཉིས་ཙམ་གྱིི་རིང་བྱེས་མཐོར་བློ་མ་ལ་ཚོང་

དེགིོས་པོའ་ིམཚོན་ཉིདེ་དེང་། སློོབ་མ་ལ་འཛེོམས་དེགིོས་པོའ་ིཁྱེདེ་ཆོས་མ་ཚོང་ན་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེབང་བསྐུར་ཆོས་བཤདེ་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་བྱེེདེ་མ་ིཆོགི་པོར་གིསུངས་ཏེ།ེ བཤདེ་རྒྱུདེ་རྡ་ོ

རྗེ་ེཕྲངེ་བ་ལས། ཇི་ིལྟོར་སངེ་གིའེ་ིའ་ོམ་ན།ི། ས་ཡི་ིསྣདོེ་དུ་གིཞིགི་མ་ིབྱེ།། དེ་ེབཞིནི་རྣལ་

འབྱེོར་ཆེན་པོོའ་ིརྒྱུདེ།། སྣོདེ་མིན་རྣམས་ལ་སྦྱོིན་མ་ིབྱེ།། ཞིེས་སེང་གིེའ་ིའ་ོམ་རྫ་སྣོདེ་

ཀྱ་ིནང་དུ་བླུགིས་མ་ིཉན་པོ་ལྟོར། སློོབ་མ་མཚོན་ཉིདེ་མ་ཚོང་བ་ལ་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ི

ཆོས་སྟོན་མ་ིརུང་བ་གིསུངས་པོ་ཡིིན། གིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱ་ིབློ་མ་ལ་མཚོན་ཉིདེ་

ཅ་ིའདྲ་ཞིིགི་ལྡན་པོ་དེགིོས་པོ་ན་ིསློོབ་དེཔོོན་བྷ་བ་ིལྷས། བརྟེན་ཞིིང་དུལ་ལ་བློ་ོགྲོོས་

ལྡན།། བཟདོེ་ལྡན་དྲང་ལ་གིཡི་ོརྒྱུ་མདེེ།། སྔགིས་དེང་རྒྱུདེ་ཀྱ་ིསྦྱོརོ་བ་ཤསེ།། སྙེངི་བརྩ་ེ

ལྡན་ཞིིང་བསྟན་བཅོས་མཁས།། དེ་ེཉིདེ་བཅུ་ན་ིཡིོངས་སུ་ཤེས།། དེཀྱིལ་འཁོར་འདྲ་ི

བའ་ིལས་ལ་མཁས།། སྔགིས་བཤདེ་པོ་ཡི་ིསྦྱོོར་བ་ཤེས།། རབ་ཏུ་དེང་ཞིིང་དེབང་པོ་ོ

དུལ།། ཞིེས་ལུས་ངགི་ཡིིདེ་གིསུམ་བསྡེམས་པོ། ཤེས་རབ་ཆ་ེབ། དེཀའ་སྤྱོདེ་དེང་

ཆོས་ཟབ་མ་ོལ་བཟདོེ་པོ་དེང་ལྡན་པོ། སེམས་ཅན་ལ་ལྷགི་པོའ་ིབསམ་པོ་དེང་ལྡན་པོ། 

རང་གིི་ཉེས་པོ་མི་མངོན་པོར་བྱེེདེ་པོ་དེང་ཡིོན་ཏེན་མེདེ་བཞིིན་དུ་ཡིོདེ་པོ་ལྟོར་སྟོན་

པོའ་ིགིཡི་ོསྒྱུ་མདེེ་པོ། སྔགིས་དེང་སྨོན་གྱི་ིསྦྱོརོ་བས་བགིགེིས་བཟློགོི་ནུས་པོ། སམེས་

ཅན་སྡུགི་བསྔལ་དེང་བྲིལ་བར་འདེོདེ་པོའི་བརྩེ་བ་ཆེ་བ། རིགིས་པོའི་གིནས་ལ་

མཁས་པོ། ཕྱོིར་བཟློོགི་པོ་གིཉིས་ལ་སོགིས་པོའ་ིདེ་ེཉིདེ་བཅུ་ལ་མཁས་པོ། དེཀྱིལ་

འཁོར་ཐོིགི་གིིས་བྲིི་བ་དེང་ཚོོན་གྱིིས་བྲིི་བ་ལ་སོགིས་པོ་ལ་མཁས་པོ། གིཞིན་ལ་

སྔགིས་ཀྱི་ལམ་འཆདེ་པོ་ལ་མཁས་པོ། ཐོེགི་པོ་ཆེན་པོོ་སྤྱོི་དེང་ཁྱེདེ་པོར་གིསང་

སྔགིས་ཀྱ་ིཐོེགི་པོ་ལ་རབ་ཏུ་གུས་པོའ་ིདེང་བ་བརྟེན་པོ་ོདེང་ལྡན་པོ། དྲན་ཤེས་ཀྱིས་

དེབང་པོོའ་ིསྒོོ་བསྡེམས་པོས་ལོགི་པོའི་ཡུལ་ལ་གིཡིེང་བ་ཚོར་གིཅོདེ་པོ་བཅས་ཀྱི་
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ཡིོན་ཏེན་དེང་ལྡན་དེགིོས་པོར་གིསུངས་འདུགི་ན། གིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱ་ིབློ་མ་ལ་

མཚོན་ཉིདེ་གིང་ཡིང་ཚོང་མ་ིདེགིོས་པོར་བཤདེ་པོ་དེ་ེདེོན་ལ་གིནས་པོའ་ིགིཏེམ་ཞིིགི་

རེདེ་འདུགི་གིམ། དེེ་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ་གིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱི་བློ་མ་ལ་ཡིང་བསྙེེན་

རྫོགིས་ཀྱ་ིསྡེོམ་པོ་དེང་ལྡན་ན་མཆོགི དེགི་ེཚུལ་འབྲིིང་། ཁྱེིམ་པོ་རྡ་ོརྗེ་ེའཛེིན་པོ་ཐོ་མ་

ཡིིན་པོར་གིསུངས་ཀྱི་སྔགིས་ཉམས་ལེན་བྱེེདེ་དུས་ཐོདེ་ཀར་རིགི་མ་དེང་ཁ་སྦྱོོར་

དེགིོས་པོའ་ིམྱུར་ལམ་དེ་ེའདྲ་སྔགིས་གིཞུང་ཚོདེ་ལྡན་གྱི་ིདེགིོངས་པོ་ལས་ན་ིཕྱོ་ིརོལ་

ཏུ་གྱུར་ཡིོདེ་པོ་ཡིིན་ཏེེ། དུས་ཀྱ་ིའཁོར་ལོའ་ིདེབང་གིི་ལེའུའ་ིའགྲོེལ་བར་དྲངས་པོ་

ལས། དེ་ེཉིདེ་བཅུ་ན་ིཡིོངས་ཤེས་པོ།། གིསུམ་ལས་དེགི་ེསློོང་མཆོགི་ཡིིན་འབྲིིང་།། 

དེགི་ེཚུལ་ཞིེས་བྱེ་དེ་ེདེགི་ལས།། ཁྱེིམ་ན་གིནས་པོ་ཐོ་མའོ།། ཞིེས་གིསུངས་པོ་ལས་

རྟེོགིས་ནུས་ས།ོ། དེ་ེབཞིིན་དུ་གིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱ་ིསློོབ་མ་ལ་ཡིང་། མཚོན་ཉིདེ་

འདེ་ིའདྲ་ཞིགིི་ཚོང་དེགིསོ་ཏེ།ེ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའ་ིརམི་པོར་ཕྱོ་ེབ་དེང་པོ་ོལས། དེགི་ེདེང་

སྒོོམ་ལ་དེགིའ་བ་དེང་།། རྟེགི་ཏུ་བློ་མ་ལ་གུས་དེང་།། རྒྱུན་དུ་ལྷ་རྣམས་མཆོདེ་བྱེེདེ་

པོའ།ི། ཡིནོ་ཏེན་ལྡན་ན་སློབོ་མ་ཡིནི།། ཞིསེ་སློབོ་མ་ལ་ཚོང་དེགིོས་པོའ་ིཡིནོ་ཏེན་འདེ་ི

ལྟོར་གིསུངས་བཞིིན་དུ་དེ་དུང་གིསང་སྔགིས་ལུགིས་ཀྱ་ིསློོབ་མ་ལ་མཚོན་ཉིདེ་གིང་

ཡིང་ཚོང་མ་ིདེགིོས་པོར་བཤདེ་པོ་ན་ིདེངོས་ཡིོདེ་ཡིིན་མིན་རྟེོགིས་སློའ།ོ། ཡིང་གིསང་

སྔགིས་ལུགིས་ཀྱི་སློོབ་མ་ཚོོར་རང་དེབང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེདེ་དེེ། བློ་མས་རྒྱོབས་

གིསུང་ན་བརྒྱབ་རྐྱང་དེང༌། ལྕེབེས་གིསུང་ན་ལྕེབེ་རྐྱང་བྱེདེེ་དེགིསོ་པོར་བཤདེ་པོ་འདེ་ི

ཡིང་བློ་མ་ལ་གུས་བརྩ་ིདེང་། ཆོས་མཐུན་གྱི་ིབཀའ་གིསུངས་ལ་ཉན་དེགིོས་པོར་

ཡིིན་མོདེ་ཀྱང་། ཅ་ིགིསུང་བཀའ་བཞིིན་སྒྲུབ་དེགིོས་ན།། མ་ིགིསུང་དེགུ་གིསུང་མ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིསུངས་ཞུ།། ཟེར་བ་ལྟོར་གིནས་ལུགིས་དེང་མ་ིམཐུན་པོའ་ིབློ་མའ་ིགིསུངས་ལ་ཡི་

ལན་སློོགི་ཆོགི་ལ་རང་སྣང་གིང་ཤར་གྱི་ིཅ་ིགིསུང་ཐོམས་ཅདེ་ལ་ཉན་འཇིོགི་བྱེེདེ་མ་ི

དེགིསོ་པོ་ན།ི རགིིས་པོ་ཡིསི་ན་ིམ་ིནུས་ན།། མ་ིནུས་དེ་ེལ་ཚོིགི་གིསི་སྦྱོངས།། ཞིསེ་

གིནས་ལུགིས་ལ་རྒྱབ་འགིལ་དེང་དེགིེ་སྡེིགི་གིོ་འཛེོལ་གྱིི་བཀའ་མོལ་གིནང་ན། 

གིཡིང་ས་ནས་གིཡུགིས་རྒྱུ་ཉགི་ཅིགི་ཡིིན་པོས་ཉན་འཇིོགི་མ་ིནུས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་

གིསལ་བཤདེ་བྱེེདེ་ཆོགི་པོར་གིསུངས་ཡིོདེ་པོས་ཕོ་མགི་ོལ་རྒྱོབས་གིསུང་ན་རྒྱགི་

རྐྱང་དེང་། དེམྱོལ་བ་ལ་མཆངོས་གིསུང་ན་མཆངོ་རྐྱང་བྱེེདེ་མ་ིདེགིསོ། 

ཡིང་སློོབ་མའི་བྱེེདེ་སྟངས་མ་འགྲོིགི་ན་སློོབ་མ་དེམ་ཉམས་ཡིིན་ལ། བློ་མའི་

གིནང་སྟངས་མ་འགྲོིགི་རུང་བློ་མ་དེམ་ཉམས་མིན། ཟེར་བ་འདེ་ིཡིང་གིསང་སྔགིས་

ལ་སྒྲོ་ོའདེོགིས་བྱེས་པོ་ལས་བློ་སློོབ་བར་གྱིི་འབྲིེལ་བ་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་དུ་བརྟེགིས་

དེཔྱདེ་ལེགིས་པོོ་མ་བྱེས་ན་སློོབ་དེཔོོན་བྷ་བི་ལྷས། བློ་མ་དེང་ནི་སློོབ་མ་དེགི  

མཚུངས་པོར་དེམ་ཚོིགི་ཉམས་འགྱུར་བས།། དེཔོའ་བོས་དེང་པོོར་སློོབ་དེཔོོན་དེང་།། 

སློོབ་མའ་ིའབྲིེལ་བ་བརྟེགི་པོར་བྱེ།། ཞིེས་ཕྱོིས་སུ་བློ་སློོབ་བར་ལ་རྙེོགི་དྲ་འདྲ་བྱུང་ཚོ་ེ

བློ་མ་དེང་སློོབ་མ་གིཉིས་ཆ་མཛེ་ོསྦྲེལ་གིཡིང་ལ་ལྷུང་བ་བཞིིན། དེམ་ཚོིགི་ཉམས་ན་

མཉམ་ཉམས་ཡིནི་པོར་གིསུངས་པོ་འདེ་ིཡིསི་གིསལ་བཤདེ་བྱེས་མ་ིའདུགི་གིམ། རྒྱ་

གིར་གྱིི་གྲུབ་ཆེན་ཏེེ་ལོ་དེང་ནཱ་རོའ་ིརྣམ་ཐོར་ནས་བོདེ་ཡུལ་དུ་མར་པོ་མི་ལའི་རྣམ་

ཐོར་བར་གྱིི་གིོང་གིི་རྣམ་གིཞིགི་དེེ་དེགི་ལས་ར་སྤྲོོདེ་བྱེས་ཡིོདེ་པོར་བཤདེ་པོ་ཡིང་

དེོན་ལ་གིནས་དེཀའ་སྟེ། ཏེ་ེལ་ོནཱ་ར་ོདེང་མར་པོ་མ་ིལ་བཅས་བློ་སློོབ་བར་གྱི་ིདེམ་

ཚོིགི་ལ་སདེ་ས་ེརུ་ཙམ། གིས་རྟེ་རྔོ་ཙམ་ཤོར་མ་མྱོོང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིོདེ་ཀྱ་ིསློོབ་མ་
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དེམ་ཉམས་དེང་། བློ་མ་དེམ་ལྡན་དུ་གིནས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། ཏེ་ེལ་ོཔོ་

དེང་ནཱ་རོ་པོ་ཆོས་ཀྱི་འབྲིེལ་བ་ཅི་ཡིང་མེདེ་པོར་འོགི་ནས་བཤདེ་འདུགི་མོདེ་ཀྱང་། 

རྣམ་ཐོར་ལ་བལྟོས་ན་དེཀའ་ཆེན་བཅུ་གིཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་དེཀའ་ཆེན་རེ་རེའི་

མཚོམས་སུ་གིདེམ་ངགི་རེ་རེ་གིནང་བ་དེང་། མཐོར་དེཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཅུགི་ནས་

དེབང་བསྐུར་ཚུལ་སོགིས་གིསལ་འདུགི་པོས་འུ་གིཉིས་ཀྱིས་མཇིལ་རྒྱུའ་ིརྣམ་ཐོར་

གིཉིས་པོ་ོལ་ཧ་ེབགི་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་ཤོར་འདུགི་ནའང་། སུ་བདེེན་སུ་རྫུན་གྱིིས་ཕུགིས་

ཐོགི་གིཅོདེ་པོའ་ིངལ་བ་བྱེེདེ་འདེོདེ་མེདེ། རྗེ་ེམར་མ་ིགིཉིས་ཀྱ་ིབློ་སློོབ་ཀྱ་ིའབྲིེལ་བ་དེ་ེ

ཡིང་ཁྱེོདེ་ཀྱིས་བཤདེ་པོ་ནང་བཞིིན་མ་ིཚོ་ེསྡུགི་ལ་སྦྱོར་བའ་ིབྱེ་སྤྱོོདེ་རྐྱང་རྐྱང་གིནང་

མེདེ་དེ།ེ དེང་པོ་ོམ་ིལའ་ིསྡེིགི་སྒྲོིབ་སྦྱོོང་ཆེདེ་དུ་བལྟོས་ཚོདོེ་ལ་སྡུགི་གྱིོང་མནར་གིཅོདེ་

བློ་ོཡུལ་དུ་ཤོང་དེཀའ་བ་ཙམ་གིཏེོང་ཡིོདེ་ཀྱང་། ཕྱོིས་སུ་མ་ིལའ་ིརྒྱུདེ་སྨོིན་རྗེེས་རྗེ་ེ

མར་པོས་མ་ིལ་ལ། མ་ིརྒན་རང་གི་ིསྙེིང་དེང་འདྲ་བའ་ིགིདེམ་ངགི་རྣམས་བྱེིན་ཏེ་ེསྒྲུབ་

རྒྱགིས་ཡིང་ང་རང་གིིས་སྦྱོངས་ནས་སྒོོམ་དུ་འཇུགི་པོ་ཡིིན། ཞིེས་གིསུངས་ནས་

སྒོམོ་སྒྲུབ་ཉམས་ལནེ་ལ་གིཞིལོ་བའ་ིཕྱོརི་དུ། ཟས་གིསོ་གིནས་མལ་ཚུན་ཆདེ་མར་པོ་

རང་གིིས་གིནང་ནས་གིཟིགིས་སྐྱེོང་དེང་། ཐུགིས་བརྩ་ེཇི་ིཙམ་གིནང་ཚུལ་དེ་ེདེགི་

མཇིལ་དུས་རང་དེབང་མེདེ་པོར་ཡི་ཁོགི་ནས་མོས་གུས་འདྲེན་ཡིོང་བ་ཞིིགི་གིནང་

འདུགི་པོས། མ་ིལ་བཞིདེ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེེས་དེཀའ་ངལ་དེང་ཁྱེདེ་གིསོདེ་མར་པོ་ལས་མྱོོང་

ཡིོདེ་ལ། བདེ་ེསྐྱེིདེ་དེང་ར་ེའབྲིས་ཀྱང་མར་པོ་ལས་ཐོོབ་ཡིོདེ་པོའ་ིཕྱོོགིས་གིཉིས་ཆར་

གིསལ་བཤདེ་བྱེས་ན་གིཟུར་གིནས་ཞིེས་པོའ་ིགྲོལ་དུ་འགྲོ།ོ འདེིའ་ིའོགི་ནས་རང་ར་ེ

བོདེ་ཀྱ་ིགིསང་སྔགིས་འཆལ་སྤྱོོདེ་ཀྱ་ིངན་སྐྱུགིས་གིང་འཚོམས་ཤིགི་སློོགི་འདུགི་པོ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེང་། ལྷགི་པོར་ཉམས་རྟེོགིས་དེམའ་བའི་དེམའ་རིམ་སྤྱོི་ཚོོགིས་ཀྱིས་རྨོངས་དེདེ་

བཙན་དྲགིས་པོའ་ིབྱེ་སྤྱོདོེ། བློ་མའ་ིཁ་ཁྲུདེ་ལགི་ཁྲུདེ་དེང་། དྲ་ིཆནེ་དྲ་ིཆུ་ཡིན་ཆདེ་བྱེནི་

ཆེན་དུ་བརྩིས་ནས་ཁ་ལ་ཟ་ཞིིང་སྣ་ལ་སྣོམ་པོའ་ིསྲིོལ་སོགིས་ལ་དེམོདེ་མ་ོབོར་བ་ནི། 

གིནདེ་ལ་ཐོིགི་པོ་དེང་མི་ཆོས་རིང་ལུགིས་ལ་གིཅེས་སྤྲོས་བྱེེདེ་པོའི་གིཏེམ་འདེི་ཁོ་

བསོ་ངགི་གིསི་བསྟོདེ་ཅངི་ཞི་ེནས་མགུ། 

༼༥༠༽མདོར་ན་ནང་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་ཐེོག་པའིི་རྩོ་ེམོ་གསེང་སྔོགསེ་

རྡོ་རེྗེ་ཐེོག་པ་ལ་བརེྟན་ནསེ་གྲུབ་པའིི་སེ་མཐོོར་གཤེགསེ་པའིི་རྣལ་འིབྱེོར་པ་

སོྨྱོ་སྤྱིོད་ཅིན་དེ་ཚོོ་དང༌། དེང་སེང་འིཛོམ་གིློང་ཐོོག་ཏུ་མི་གསོེད་མེ་རྒྱག་གི་

ལསེ་འིགུལ་སེྤེལ་མཁོན་གིྱི་འིཇིིགསེ་སྐུལ་དྲག་སྤྱིོད་རིང་ལུགསེ་པ་གཉིིསེ་པོ་

ཀུན་སོློང་དང་ཀུན་སྤྱིོད་གང་ལ་ཡིང་ངོ་བོའིི་ཐོོག་ནསེ་དབེྱེ་བ་འིབེྱེད་དཀའི་

བ་ཞིིག་རེད་འིདུག༽ 

གིསང་ཆེན་རྡོ་རྗེེ་ཐོེགི་པོའི་སྔགིས་འཆང་པོ་དེགི་དེང་། འཛེམ་གློིང་གིི་ལྷིང་

འཇིགིས་གིཏེརོ་བའ་ིདྲགི་སྤྱོདོེ་པོ་གིཉསི་ཀུན་སློངོ་དེང་ཀུན་སྤྱོདོེ་གིང་གི་ིཐོདེ་ནས་ཁྱེདེ་

ཕྱོ་ེདེཀའ་བའ་ིགིནས་སུ་བཤདེ་པོ་འདེ།ི གིསང་སྔགིས་འཆལ་སྤྱོོདེ་ཅན་གྱི་ིགྲུབ་སྨྱོོན་

དུ་གྲོགིས་པོའ་ིཡི་མ་བརླ་ཡི་ིསྤྱོོདེ་པོ་ཅན་དེ་ེདེགི་ན་ིང་ཚོ་ོནང་པོ་སངས་རྒྱས་པོ་སྤྱོ་ི

དེང་། ཡིང་སྒོོས་བོདེ་ཁ་བ་ཅན་པོའ་ིལྷདེ་ར་ོདེང་སངས་རྒྱས་པོའ་ིརྐང་འདྲེན་ཡིིན་ལ། 

གིསང་སྔགིས་ཁ་རུ་ཁྱེེར་ཏེ་ེགིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིའདྲ་འབགི་གྱིོན་པོའ་ིསྔགིས་འཆང་གི་ི

འདྲ་གིཟུགིས་དེེ་དེགི་གིི་བྱེ་སྤྱོོདེ་དེང་། འཇིིགིས་སྐུལ་དྲགི་སྤྱོོདེ་པོ་གིཉིས་དེཔོེ་

འགིེབས་འདྲ་བྱེེདེ་རྒྱུ་འདུགི་ན། ཁྱེོདེ་ཀྱིས་དེཀའ་བ་བརྒྱ་དེང་འབདེ་པོ་སྟོང་གིིས་

སྒྲུབས་དེང་ཆསོ་ལྡན་ཁ་བ་ཅན་པོ་ལ་ཞིབས་འདེེགིས་འདྲ་ཡིནི་སྲིདིེ་ཅངི་། བུ་སྐྱེསེ་པོ་
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ཡིིན་ལ། ཤིང་སྡེོང་པོ་ོཡིིན། གིཞིན་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིརྣལ་འབྱེོར་པོ་ཆེན་པོ་ོརྣམས་

ཀྱསི་ན་ིསྙེངི་རྗེ་ེདེང་བྱེང་ཆུབ་སམེས་ཀྱ་ིགིཞི་ིབཙུགིས། བདེགི་མེདེ་པོའ་ིལྟོ་བས་རྒྱས་

བཏེབ། འདེོདེ་ཡིོན་ལམ་དུ་ཁྱེེར་བའ་ིམན་ངགི་གིིས་ཉམས་རྟེོགིས་བོགིས་འབྱེིན་བྱེེདེ་

པོའི་ཀུན་སློོང་དེང་། མཛེདེ་སྤྱོོདེ་རྣམས་འཇིིགིས་སྐུལ་དྲགི་སྤྱོོདེ་པོ་དེང་མཚུངས་

བསྡུར་བྱེེདེ་འདེདོེ་ན་ན་ིཧ་ཅང་ཐོལ་ལ།ོ། 

དེ་ེཡིང་དུས་དེང་རྣམ་པོ་ཀུན་དུ་ཡིང་དེགི་དེང་ལྟོར་སྣང་གིཉིས་ཕྱོེདེ་པོར་ཤིན་ཏུ་

ནས་གིལ་ཆ་ེབ་ལྟོར། རྣལ་འབྱེོར་པོ་དེང་། རྣལ་འབྱེོར་པོ་ལྟོར་སྣང་གིཉིས་ཀྱ་ིདེབྱེ་ེབ་

མ་ཕྱོེདེ་ནས་འདེ་ིལྟོར་དུ་འོང་བ་ཡིིན། དེཔོེར་ན་བོདེ་གིངས་ཅན་ན་གྲོགིས་པོ་ཅན་གྱི་ི

རྣལ་འབྱེོར་པོ་མ་ིལ་བཞིདེ་པོའ་ིརྡ་ོརྗེ་ེདེང་། དེ་ེབཞིིན་དུ་ཀུན་མཁྱེེན་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་

གྲུབ། འཇིམ་མགིོན་བློ་མ་ཙོང་ཁ་པོ་ཆེན་པོོ། ཀུན་མཁྱེེན་མ་ིཕོམ་རིན་པོ་ོཆ་ེསོགིས་

གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིརྣལ་འབྱེོར་པོ་ཚོདེ་ལྡན་འདེ་ིདེགི་དེང་། འཇིིགིས་སྐུལ་རིང་ལུགིས་

པོ་དེང་དེཔོ་ེཆསོ་མཚུངས་བསྡུར་བྱེེདེ་ཐུབ་ན་བྱེསོ་དེང་། རགིིས་པོ་དེང་རྒྱུ་མཚོན་ཇི་ི

ཙམ་འདུགི་ལྟོདེ་མ་ོམིགི་གིིས་བལྟོ་ཆོགི གིཞིན་རལ་པོ་ཅན་ཞིིགི་གིིས་མ་ིབསདེ་པོ་

དེང་། རྡ་ོརྗེ་ེཅན་ཞིིགི་གིིས་ཇིགི་བརྒྱབ་རབས། རས་དེཀར་ཅན་ཞིིགི་གིིས་རྐུ་བྱེས་

རབས་སོགིས་ལ་ོརྒྱུས་གིཅིགི་ནས་གིཉིས་སུ་བགྲོང་དུ་ཡིོདེ་སྲིིདེ་ཀྱང་། དེ་ེདེགི་ན་ི

གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིགྲུབ་པོའ་ིས་མཐོརོ་གིཤགེིས་པོའ་ིརྣལ་འབྱེརོ་པོ་བཏེགིས་པོ་བ་དེང་། 

སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབསྟན་པོ་སྤྱོ་ིདེང་། ལྷགི་པོར་བོདེ་བརྒྱུདེ་ནང་བསྟན་མདེ་ོསྔགིས་ཟུང་

འབྲིལེ་གྱི་ིབསྟན་པོ་རནི་པོ་ོཆ་ེའདེ་ིཉིདེ་བཤིགི་པོའ་ིབདུདེ་ང་ོམ་དེ་ེཡིནི་པོ་རདེེ། དེ་ེདེགི་

གིིས་མི་སྡེེ་དེཀྲུགིས་པོའི་ནགི་ཉེས་རྣམས་ཀྱང་གིསང་སྔགིས་ཀྱི་གྲུབ་ཆེན་རྣལ་མ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཚོོའ་ིམགི་ོརུ་མ་གིཡུགིས་རོགིས།

 ཧ་ཅང་ལྷདོེ་པོས་གིསང་སྔགིས་ཁྲོམོ་ལ་ཁྱེབ།།

 ཤནི་ཏུ་དེམ་པོས་འདུལ་བ་ཟབ་ཆསོ་གྱུར།།

 འདེ་ིདེགི་ཁ་བ་ཅན་པོའ་ིབསྟན་པོ་ལ།།

 མ་ིབསྲུན་མཆ་ེབ་ཟུགི་པོའ་ིགྲོོགིས་སུ་འཁུམས།།

 

ལྔ་པ། ཕེར་ཕྱོིན་ལུགསེ་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིིང་ཁོམསེ་ཀྱི་རྣམ་གཞིག་ 

དཔྱད་པ་ལ་དོགསེ་སེེལ།

༼༥༡༽ཕེར་ཕྱོིན་གཞུང་གི་གཞིི་ལམ་འིབྲེསེ་གསུམ་གིྱི་རྣམ་གཞིག་རྒྱསེ་

སོྤྲིསེ་ཅིན་དེ་དག་ཐེོག་ཆེན་གིྱི་མདོ་སེྡེ་རྣམསེ་ལ་བརེྟན་ནསེ་མཛོད་པ་ཡིིན་

ཡིང༌། ཐེོག་ཆེན་གིྱི་སེྡེ་སྣོད་ཚོད་མར་འོིསེ་མིན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐེོ་ཚོོམ་གིྱི་གནསེ་

སུ་ལྷུང་ཡོིད་དེ། དེ་ཡིང་སེངསེ་རྒྱསེ་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་གོང་འོིག་ཀུན་ལ་རོྩོད་

པ་མེད་པའིི་རྒྱལ་བའིི་བཀའི་ནི་ཉིན་ཐོོསེ་ལུགསེ་ཀིྱ་སེྡེ་སོྣད་གསུམ་པོ་སེྟེ་དེང་

སེང་ཡིོངསེ་གྲོགསེ་སུ་ཐེོག་དམན་གིྱི་མདོ་སེྡེར་འིབོད་པ་འིདི་དག་ཙམ་

ཡིིན།༽ 

འདེ་ིཡི་ིསྐབས་སུ་བརྗེོདེ་དེོན་སྙེིང་པོ་ོན་ིཐོེགི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིབཀའ་མ་ཡིིན་

པོའ་ིདེགོིས་སློངོ་ཆནེ་པོ་ོཞིགིི་བྱེས་འདུགི་མདོེ། འདེ་ིན་ིལྷ་ཁང་རྙེངི་པོ་ལ་གིནས་བཤདེ་

གིསར་པོ་བྱེདེེ་མ་ིདེགིསོ་པོ་ལྟོར། གིནའ་ནས་དེ་བར་དུ་ཐོགེི་ཆནེ་གྱི་ིཆསོ་སྐརོ་ལ་རྩདོེ་

པོ་ཇིི་སྙེེདེ་ཅིགི་བྱུང་མྱོོང་ལ་ཐོེགི་ཆེན་བཀའ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་རབ་དེང་
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རིམ་པོ་བྱུང་ཡིོདེ་པོས་རྒྱས་སྤྲོོས་ཀྱ་ིདེགིོས་དེོན་ཆེར་མེདེ། འོན་ཀྱང་རིགིས་པོ་དེང་

མཐུན་པོ་དེང་། རྒྱུ་མཚོན་དེང་ལྡན་པོའ་ིསྒོ་ོནས་དེ་བར་དུ་ཐོེགི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

གིསུང་ཡིིན་པོ་ལ་གིནོདེ་བྱེེདེ་ཡིང་དེགི་པོ་ཞིིགི་བསྟན་ཐུབ་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ་བརྗེོདེ་

བྱེའ་ིང་ོབ་ོདེང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་ཚོདེ་ལོངས་པོའ་ིདྲན་དེབང་དེགི་གིིས་ངོས་

འཛེནི་སྟངས་སགོིས་ལ་གིཞིགིིས་ན། ཐོགེི་ཆནེ་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་ཡིནི་པོར་ཁས་

མ་བློངས་རང་བློངས་ཆགིས་ཀྱ་ིཡིོདེ། དེ་ེཡིང་ཡིིན་ཏེེ། དུས་ཀྱ་ིཆ་ནས་སངས་རྒྱས་

འཇིིགི་རྟེེན་དུ་ཕོེབས་ནས། མ་ིལ་ོསྟོང་ཚོ་ོའགིའ་ཡིིས་བར་དུ་ཆོདེ་པོའ་ིདུས་རབས་

ཉེར་གིཅིགི་པོའི་གིསར་བུ་བ་དེགི་དེང་། སངས་རྒྱས་དེང་མི་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་བཞིི་ལྔ་

ཙམ་མ་གིཏེོགིས་སྔ་ཕྱོ་ིམ་ཆོདེ་པོའ་ིམགིནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་གིཉིས་དེང་། ས་ཁྱེནོ་གྱི་ིཆ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པོའ་ིཕོ་གིཞིིས་ནས་ལ་ེདེབར་སྟོང་ཕྲགི་འགིའ་ཡིིས་ཆོདེ་པོའ་ི

མཐོ་ོསྒོང་བདོེ་ཀྱ་ིཡུལ་དེང་། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདེས་འཁྲུངས་བཞུགིས་འདེས་

གིསུམ་གྱི་ིམཛེདེ་པོ་དེངོས་སུ་སྟོན་སའ་ིརྒྱ་གིར་ཚོ་བའ་ིཡུལ་གྱི་ིབར་དུ་ས་ཐོགི་རིང་

ཐུང་ཡིང་ཁྱེདེ་པོར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སོགིས་ཡུལ་དུས་གིང་གིི་ཆ་ནས་བསམས་ཀྱང་། 

བོདེ་ཡུལ་གྱི་ིདེཔྱདེ་བརྗེོདེ་པོ་རྣམས་དེང་། རྒྱ་གིར་ཡུལ་གྱི་ིས་སྐྱེེས་རྡ་ོསྐྱེེས་ཀྱ་ིཀླུ་

ཐོོགིས་གིཉིས་སོགིས་ཐོེགི་ཆེན་པོའ་ིསློོབ་དེཔོོན་དེ་ེདེགི་སངས་རྒྱས་ལ་རྒྱུས་མངའ་

སུ་ཆ།ེ རྣམ་དེཔྱོདེ་ཀྱ་ིརིགི་རྩལ་སུ་རྣ།ོ དྲང་ཚུགིས་ཀྱ་ིམ་ིགིཤིས་སུ་བརྟེན་བཅས་ལ་

བརྟེགིས་དེཔྱདེ་བྱེདེེ་ནས་ཉམས་ཞིིབ་བྱེ་རྒྱུ་ལས་མ་འདེས། མ་ཟདེ་མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱ་ིགིསུང་མདེ་ོཕྱོོགིས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་སོགིས་རིགིས་ཚོོགིས་ཀྱ་ིགིསུང་རབ་རྣམས་

གིང་ལ་ཁུངས་གིཏུགིས་པོ་ལ་བརྟེགིས་ནའང་ཤེར་ཕྱོིན་གྱི་ིམདེ་ོསྡེ་ེལ་བློ་ོའགིེལ་རྐྱང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བྱེས་འདུགི་པོ་ལས་རྟེོགིས་ནུས་ཏེེ། རྩ་ཤ་ེལས། བཅོམ་ལྡན་འདེས་ཀྱིས་ཆོས་གིང་

ཞིགིི  བསླུ་བ་དེ་ེན་ིབརྫུན་ཞིསེ་གིསུངས།། འདུ་བྱེདེེ་ཐོམས་ཅདེ་བསླུ་བའ་ིཆསོ།། དེསེ་

ན་དེ་ེདེགི་བརྫུན་པོ་ཡིིན།། གིལ་ཏེ་ེབསླུ་ཆོས་གིང་ཡིིན་པོ།། དེ་ེབརྫུན་དེ་ེལ་ཅ་ིཞིིགི་

བསླུ།། བཅོམ་ལྡན་འདེས་ཀྱིས་དེ་ེགིསུངས་པོ།། སྟོང་ཉིདེ་ཡིོངས་སུ་བསྟན་པོ་ཡིིན།། 

ཞིེས་ཆོས་གིང་ཞིིགི་བསླུ་བ་ཡིིན་པོ་དེ་ེན་ིརྫུན་པོའ་ིགིདེོདེ་ལུགིས་ལས་མ་གྲུབ་པོས་

རྫུན་པོ་ཡིིན་ཞིེས་བདེེན་རྫུན་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདེས་ཀྱ་ིགིསུང་

ལ་བརྟེེན་ནས་དེོན་དེམ་སྟོང་ཉིདེ་ཀྱ་ིསྐོར་གིཏེན་ལ་ཕོབ་པོ་དེང་། སྟོང་ཉིདེ་བདུན་ཅུ་པོ་

ལས། དེངོས་ཀུན་རང་བཞིིན་སྟོང་པོས་ན།། དེེ་བཞིིན་གིཤེགིས་པོ་མཚུངས་མེདེ་

པོས།། རྟེེན་ཅིང་འབྲིེལ་བར་འབྱུང་བ་དེེ།། དེངོས་པོ་ོརྣམས་སུ་ཉ་ེབར་བསྟན།། ཞིེས་

རིགིས་ཚོོགིས་ཀྱི་ནང་སྙེིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོང་པོ་རྟེེན་འབྲིེལ་གྱིི་དེོན་དུ་གིསུངས་

པོའི་སྟེང་ནས། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སྟོང་རྟེེན་འབྱུང་གིི་རྣམ་གིཞིགི་གིི་སྐྱེབས་བཅོལ་ས་

སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་ཤེར་ཕྱོིན་གྱི་ིམདེ་ོསྡེ་ེལ་བརྟེེན་ནས་མཛེདེ་འདུགི་པོས། རྣམ་

དེཔྱོདེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིིང་ཟློ་མེདེ་པོའ་ིགིཟུར་གིནས་ཀྱ་ིསྐྱེེས་བུ་ཁོང་ལྟོ་བུ་འཁྲུལ་གིཞི་ི

ཆེན་པོ་ོཞིིགི་གི་ིའོགི་ཏུ་ཚུདེ་ཡིོདེ་ན། ང་ཚོོས་འཁྲུལ་སེལ་ཡིང་དེགི་པོ་ཞིིགི་བྱེེདེ་ཐུབ་

པོའ་ིར་ེབ་ཡིོདེ་པོར་མ་ིསམེས་ས།ོ། 

༼༥༢༽འིདསེ་རེྗེསེ་ཀིྱ་ལོ་ཆིག་སོྟེང་ལ་ཉེི་བའིི་སྐབསེ་སུ་ད་གཟོོད་ཀླུ་

ཐོོགསེ་གཉིིསེ་སོེགསེ་བརྒྱུད་ནསེ་ཤིན་ཏུ་མི་འིདྲ་བའིི་ཆོསེ་སྐད་རླབསེ་པོ་ཆེ་

དག་སེ་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་པ་རེད། དེ་དག་གི་ཁུངསེ་དང་རྒྱུད་པ་གང་ཡིིན་

དིྲསེ་པ་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིསེ་ཁོོ་རང་སེ་འོིག་ཏུ་འིཛུལ་ནསེ་ཡིར་ལ་དྲངསེ་པ་ཡིིན་

ཚུལ་དང༌། ཐོོགསེ་མེད་ཀྱསིེ་ཁོོ་རང་ནམ་མཁོའི་ལ་འིཛེོགསེ་ནསེ་མར་ལ་ཕེབ་
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པ་ཡིིན་ཚུལ་སོེགསེ་གསུངསེ་པ་མ་གཏོགསེ་འིཇིིག་རེྟན་མི་ཡུལ་འིདིར་

མཛུབ་མོ་འིཛུགསེ་སེ་གཅིིག་ཀྱང་རག་མེད་པ་རེད། ཁོོང་རྣམ་གཉིིསེ་ལ་

བསྟེན་པའིི་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོར་བགྲོང་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡིང་དྲང་མོར་ཞུསེ་ན་

ཁུངསེ་ལུང་མེད་པའིི་གྲུབ་མཐོའི་མི་འིདྲ་བ་གཉིིསེ་གསེར་དུ་སེྤེལ་མཁོན་

ཡིིན་པ་འིདི་ལ་ཐུག་ཡིོད། གཅུང་དབིྱེག་གཉེིན་སྐུ་ན་གཞོིན་དུསེ་ཐོེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གི་བར་ན་རོྩོད་པ་ཛོ་དྲག་ཆེ་བའིི་སྒོང་ཡིིན་པ་འིདིསེ་སྐབསེ་དེར་ཐེོག་

ཆེན་སེ་ཐོོག་ཏུ་བུད་ནསེ་དུསེ་ཡུན་མི་རིང་བར་ཤེསེ་ཐུབ། དེསེ་ན་སོློབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁོོང་འིདསེ་རེྗེསེ་ཀྱི་བཞིི་བརྒྱ་ལོན་དུསེ་སྐུ་འིཁྲུངསེ་ཤིང་

དགུང་གྲོངསེ་དྲུག་བརྒྱའིི་བར་དུ་བཞུགསེ་པ་སོེགསེ་ནི་གཏམ་རྒྱུད་ཙམ་

དང༌། དགུ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་འིཁྲུངསེ་ཤིང་སོྟེང་ཕྲོག་ཡིསེ་མསེ་སུ་གོྲོངསེ་པ་ནི་

དངོསེ་དོན་དུ་བཟུང་ན་འིགིྲོག །མཁོསེ་དབང་དགེ་ཆོསེ་ལགསེ་ཀྱིསེ། ལེགསེ་

ལྡིན་དང་ཆོསེ་གྲོགསེ་སོེགསེ་གསེང་སྔོགསེ་ལ་ཆ་རྒྱུསེ་མེད་པར་གསུངསེ་པ་

ལྟར་དུསེ་རབསེ་བདུན་པའིི་གཡིསེ་གཡོིན་ཙམ་ལ་ཡིང་ཡོིངསེ་གྲོགསེ་སུ་

གསེང་སྔོགསེ་ནང་བསྒྱུར་གནང་བའིི་མགོ་ཕེལ་ཆེར་ཚུགསེ་མེད་པ་འིདྲ། 

ཕྱོིསེ་སུ་ནི་སོློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚོན་འིཁོོད་པའིི་གསེང་འིདུསེ་རིམ་ལྔ་

དང༌། ཟླ་བའིི་མཚོན་འིཁོོད་པའིི་སོྒྲིན་མ་གསེལ་བ་སོེགསེ་མང་དུ་དར་ཡིང་

སློོབ་དཔོན་དེ་དག་གི་གསུང་ག་ལ་ཡིིན་ཏེ། དེ་ཚོ་ོནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲོསེ་འིདསེ་

ནསེ་མི་ལོ་བརྒྱ་སོྐར་མང་པོ་སོེང་རེྗེསེ་གཞིི་ནསེ་དོན་པ་ཡིིན་འིདུག་པའིི་

ཕྱོིར།༽ 

ཤིང་རྟེ་ཆེན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་དེང་ཐོོགིས་མེདེ་གིཉིས་ཀྱིས་སྲིོལ་ཕྱོེས་པོའ་ིདེབུ་མ་པོ་

དེང་། སམེས་ཙམ་པོའ་ིགྲུབ་མཐོའ་གིཉསི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱསི་ས་འོགི་ནས་ཡིར་ལ་དྲངས་པོ་

དེང་། ཐོགོིས་མེདེ་ཀྱསི་གིནམ་ནས་མར་ཕོབ་པོར་བཤདེ་པོ་ཙམ་ལས་མ་ིཡུལ་འདེརི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

མཛུབ་མ་ོའཛུགིས་ས་རྙེེདེ་མེདེ་ཅེས་པོ་འདེ་ིཡིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱོིན་གྱི་ིམདེ་ོསྡེ་ེ

ཀླུ་ཡུལ་ནས་གིདེན་དྲངས་པོར་བཤདེ་པོ་ལ་དེ་ེལྟོར་ན། ས་འོགི་དེང་ཆུ་འོགི་ཅིགི་ལ་

འཛུལ་ནས་གིདེན་འདྲེན་ཞུ་དེགིོས་སྙེམ་པོ་དེང་། ཐོོགིས་མེདེ་ཀྱིས་བྱེམས་ཆོས་ལྷ་

ཡུལ་ནས་གིདེན་དྲངས་པོར་བཤདེ་པོས་དེ་ེལྟོར་ན་བར་སྣང་ལ་འཕུར་ནས་མར་ལ་

ཁུར་འོང་དེགིོས་སྙེམ་པོའི་བློོའ་ིའཛེིན་སྟངས་འདེིས་ལན་སོང་བ་རེདེ། འདེི་ནས་

གིསལ་བཤདེ་བྱེེདེ་རྒྱུ་ཞིིགི་ལ་ཀླུ་ཐོོགིས་གིཉིས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱོིན་གྱི་ིམདེ་ོདེང་བྱེམས་

ཆོས་གིདེན་འདྲེན་ཚུལ་ལ། འཇིིགི་རྟེེན་དེང་མཐུན་སྣང་གིཙོར་བཟུང་གིིས་འགྲོེལ་

བཤདེ་བྱེ་ཚུལ་ཞིགིི་དེང་། མོས་པོ་དེང་དེགི་སྣང་གིཙོར་བཟུང་གིིས་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེ་

ཚུལ་གིཉིས་ཡིོདེ་པོ་ལས། སྐབས་འདེིར་འཇིིགི་རྟེེན་དེང་མཐུན་སྣང་གིཙོར་བཟུང་

གིིས་འགྲོེལ་བཤདེ་བྱེེདེ་འོས་ཏེེ། ཕོ་རོལ་པོ་ོལ་མོས་པོ་དེང་དེགི་སྣང་གི་ིསྐདེ་ཆ་འགྲོ་ོ

ས་མེདེ་པོས་ས།ོ།

དེེས་ན་སྒྲོོམ་གིཞི་ིགིང་ཞིིགི་འཐོོར་འགྲོ་ོདེོགིས་དེང་། དེམ་བཅའ་གིང་ཞིིགི་ཤོར་

འགྲོོ་དེོགིས་ཀྱི་སེམས་ཚོེགིས་མེདེ་པོར་འཇིིགི་རྟེེན་དེང་མཐུན་སྣང་གིཞིིར་བཟུང་

གིིས་དེཔྱདེ་ན། སྤྱོིར་ན་རྒྱ་གིར་ན་ཀླུ་ཡུལ་ཟེར་བའ་ིཡུལ་གྲུ་འགིའ་ཞིིགི་ཡིོདེ་འདུགི་

ཀྱང་། མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་ཀྱིས་མཛེདེ་འཕྲིན་བསྐྱེངས་ས་དེང་། ཤེར་ཕྱོིན་

འབུམ་པོ་གིདེན་དྲངས་སའ་ིཀླུ་ཡུལ་དེ་ེནི། རྒྱ་གིར་ལྷ་ོཕྱོོགིས་ཨན་དྷིར་མངའ་སྡེེའ་ི

(Andhra Pradesh)ཁྱེབ་ཁོངས། དུས་དེ་ལྟོ་ཡིང་ཡུལ་མིའ་ིསྐདེ་དུ་ནཱ་གི་ཇུ་ན་ཀོན་

ཌི་(Nagarjunakond)གྲོགིས་པོའི་འཇིིགི་རྟེེན་མི་ཡུལ་འདེི་རང་ཡིིན་པོ་ལས། ཀླུ་

ཡུལ་དུ་འགྲོ་ོཟེར་དུས་རྒྱ་མཚོོའ་ིནང་དུ་མགི་ོབ་ོཐུར་དུ་བསྟན་ནས་འཛུལ་དེགིོས་པོ་
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མ་ཡིིན་ན།ོ། དེགི་ེཆོས་ཀྱིས་ནཱ་གི་ཀོན་ཌི་ཞིེས་བརྗེོདེ་ཡིོདེ། གིནས་དེ་ེཡི་ིསྐོར་རགིས་

ཙམ་བཤདེ་ན་ཐོོགི་མར་དེཔོལ་ལྡན་འབྲིས་སྤུངས་མཆོདེ་རྟེེན་(Amaravti)ནས་ནོར་

རྒྱུན་མའ་ིཆུ་བ་ོ(Krishna River)བརྒྱུདེ་ནས་སངོ་ཚོ་ེནཱ་གི་ཀནོ་ཌི་ལ་འབྱེརོ་བ་ཡིནི། 

འདེ་ིན་སྔནོ་གྱི་ིདུས་སུ་དེགིནོ་པོ་དེང་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ོཡིདོེ་འདུགི་ཀྱང་། དེ་ལྟོ་ན་ིརྒྱ་གིར་

གྱི་ིགིནས་ཆནེ་ཕོལ་མ་ོཆ་ེདེང་མཚུངས་པོར་རྩིགི་རྨང་དེང་མཁར་ཤུལ་ཙམ་ཡིནི། རྡ་ོ

ཀ་མ་རུ་པོ་ལས་གྲུབ་པོའ་ིསྟོན་པོའ་ིསྐུ་བརྙེན་བཞིེངས་སྟབས་སུ་ཡིོདེ་པོ་ཤིན་ཏུ་སྒྲོོས་

གིཙང་ཞིངི་། བྱེནོ་ལགེིས་པོ་ཕྱོགི་གིཉསི་ཀ་གིཏེརོ་སྐྱེནོ་ཕོགོི་པོ་ཞིགིི་གྱིང་རལ་ཞིགིི་གི་ི

ཁུགི་ཏུ་མཇིལ་རྒྱུ་ཡིོདེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརྒྱ་མཚོ།ོ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིའགྲོེམ་སྟནོ་ཁང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ི

གིཙུགི་ལགི་སློོབ་གིཉེར་ཁང་ཟེར་བ་སོགིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིམིང་གིིས་ཁྱེབ་ནས་ཡིོདེ་ཅིང་། 

འགྲོེམ་སྟོན་ཁང་དུ་གིནའ་རྫས་ང་ོམཚོར་ཅན་དུ་མ་ཡིོདེ། ཕྱོ་ིལ་ོ༡༩༦༠ནང་དུ་གློོགི་

ཁང་གིི་ཆེདེ་དུ་ཆུ་རགིས་ཆེན་པོ་ོཞིིགི་བརྩིགིས་པོས། དེཔོལ་གྱིི་རི་བ་ོའདེི་ཕྱོོགིས་

ཀུན་ཆུ་ཡིསི་བསྐརོ་བས་དེ་ལན་གིནས་འདེརི་གྲུ་གིཟངིས་སུ་འགྲོ་ོདེགིསོ་པོ་ཡིནི། གི་ོ

ཁ་ན་འདུགི་སྟ་ེརྒྱང་རིང་ནས་འོང་བའ་ིམགྲོོན་པོོའ་ིཟེར་སྒྲོོས་རྐྱང་གིསོགི་ནས་མ་ིསྡེོདེ་

པོར། རང་རེའི་ཆོས་དེང་རིགི་གིཞུང་གིི་མ་ཡུམ་དུ་གྱུར་པོའི་ཡུལ་འདེི་ཕྱོོགིས་སུ་

དེངོས་སུ་བགྲོོདེ་ནས་ཡུལ་དེེའ་ིབྱུང་བ་ལ་རྟེོགི་ཞིིབ་བྱེེདེ་ཐུབ་ན། རིགི་པོ་རྒོདེ་ཅིང་། 

རྣམ་རྟེོགི་ཆ་ེབ་རྣམས་ལ་ཕོན་རླབས་ཅ་ིབས་ཆ་ེབར་སམེས་ཤངི་། དེངེ་སང་འཕོགིས་

བོདེ་བར་དུ་གིནའ་སྔ་མ་ོབཞིིན་འགྲོིམས་འགྲུལ་གྱི་ིདེཀའ་ངལ་མེདེ་ལ། མཐུན་རྐྱེན་

ཡིང་དེ་ེཙམ་ཁགི་པོ་ོམེདེ་པོས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་ོའཆམ་དེང་ལྷན་དུ། ཡུལ་འདེིར་ཐོེངས་

གིཅིགི་བསྐོར་ན་སྒྲོོ་འདེོགིས་ཀྱི་མཐོའ་མང་པོོ་ཞིིགི་སེལ་ངེས་པོས། རིགིས་པོའི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གྲོགོིས་པོ་ོརྣམས་ཀྱ་ིཡིིདེ་ཀྱ་ིཟུར་དུ་ཉར་བར་རིགིས། 

དེ་ེབཞིིན་འཕོགིས་པོ་ཐོོགིས་མེདེ་ཀྱ་ིའཁྲུངས་ཡུལ་ཡིང་མཁས་དེབང་དེགི་ེཆོས་

སགོིས་མང་མང་ཞིིགི་གིསི། རྒྱ་གིར་ནུབ་བྱེང་གི་ིཕྱོོགིས་དེ་ཆར་པོ་ཀ་ིས་ིཐོན་(Paki-

stan)རྒྱལ་ཁབ་ཀྱ་ིམངའ་ཁོངས་པོིས་ཤྭ་ཝར་(Peshawer)ཞིེས་པོའ་ིས་གིནས་སུ་

ཡིིན་པོར་འདེོདེ་པོ་དེང་། ང་ཚོོས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ིཡུལ་དུ་འབོདེ་པོ་དེེང་སང་ཨ་ཧྥེ་ིགྷ་ཎ་ིས་ི

ཐོན་(Afghanistan)གྱི་ིཡུལ་དེང་། བོདེ་པོས་ཁ་ཆེའ་ིཡུལ་ལམ་ཡིང་ན་ཀསྨོིར་དེང་། 

རྒྱ་གིར་བས་ཀ་ཤ་ིམིར་(Kashmir)དུ་འབོདེ་པོ་སོགིས་སུ་ཁོང་སྐུ་ཚོ་ེསྨོདེ་ལ་ཡུན་

རིང་བཞུགིས་ཡིོདེ་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡིོདེ་པོས་དེ་ེདེགི་དེང་བསམ་གིཞིིགིས་བྱེེདེ་ཞིོར་དུ་

དེཔྱདེ་ན། འཕོགིས་པོ་ཐོོགིས་མེདེ་ཀྱིས་བྱེམས་ཆོས་གིདེན་འདྲེན་ཞུ་ས་ཡིང་། མཐོ་ོ

རསི་སམ་ལྷ་ཡུལ་དུ་བསྙེདེ་པོའ་ིཧ་ིམ་ལ་ཡིའ་ིར་ིཞིོལ་གིང་ཞིིགི་ཏུ་གི་ོདེགིསོ་ཤངི་། དེ་ེ

ཡིང་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ོབའ་ིཧ་ིམ་ལ་ཡི་གིནམ་ལ་ཀ་བ་བཙུགིས་པོ་ལྟོ་བུའ་ིར་ིངོགིས་ནས། 

མར་ཡུལ་དེབུས་སུ་བྱེོན་པོ་ལ་ལྷ་ཡུལ་ནས་མ་ིཡུལ་དུ་བྱེོན་ཞིེས་སྦྱོར་ན་འགིལ་བ་

མདེེ་ཅངི་། གིནམ་གྱི་ིམཐོངོས་ནས་འཕོགིས་པོ་ཐོོགིས་མེདེ་བྱེནོ་མནི་འཚོལོ་བའ་ིངལ་

བ་མ་ིདེགིསོ་ས།ོ། 

སྤྱོིར་ན་ལྷ་ཡུལ་ཟེར་དུས་གིནམ་ལ་གི་ོའགྲོ་ོབ་དེང་། ཀླུ་ཡུལ་ཟེར་དུས་ས་འོགི་

དེང་ཆུ་གིཏེིང་དུ་གི་ོའགྲོ་ོབ་འདེ་ིབོདེ་ཡུལ་དུ་དེར་ཁྱེབ་ཆ་ེབའ་ིསྤྲོེའུའ་ིགློོགི་བརྙེན་ལ་

བལྟོ་མང་སངོ་བས་ལསོ་ཡིནི་སྙེམ། ཤངི་རྟེ་ཆནེ་པོ་ོཀླུ་ཐོགོིས་གིཉསི་དུས་ནམ་ཞིགིི་མ་ི

ཡུལ་དུ་བྱེོན་པོའ་ིཐོདེ་ལ་ཕྱོ་ིནང་གི་ིམཁས་པོ་རྣམས་ཀྱ་ིབསམ་ཚུལ་མ་ིམཐུན་པོ་མང་

དུ་ཡིོདེ་ནའང་། མཁས་པོ་ཀུ་མ་ར་ཇི་ིཝས་(Kumrajva)བསྒྱུར་བའ་ིཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱ་ིརྣམ་
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ཐོར་དུ་དུས་རབས་དེང་པོོའ་ིནང་དུ་བྱེོན་པོར་གིསུངས། སློོབ་དེཔོོན་ཀུ་མ་ར་ཇི་ིཝ་

དུས་རབས་བཞི་ིཔོའ་ི(344–413)ནང་དུ་བྱེནོ་ཅངི་མགིནོ་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་དེང་ལ་ོཉསི་བརྒྱ་

ཙམ་ལས་ཁྱེདེ་མེདེ་པོས་ཁོང་གིིས་བསྒྱུར་བའ་ིརྣམ་ཐོར་འདེ་ིན་ིཧ་ཅང་ཆ་འཇིོགི་བྱེེདེ་

འོས་པོ་དེང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱ་ིགིནདེ་དེང་མཐུན་པོ་ཞིིགི་རེདེ། བདེགི་ཅགི་གི་ིསྟོན་པོ་ཕྱོ་ི

ལའོ་ིསྔནོ་གྱི་ིལ་ོབཞི་ིབརྒྱ་བརྒྱདེ་ཅུའ་ིནང་དུ་འདེས་ཚུལ་དེངེ་སང་ཞིབི་འཇུགི་པོ་ཕོལ་

མ་ོཆེས་གིཏེན་ཚོིགིས་ནུས་ལྡན་དེང་བཅས་པོས་གིཏེན་ལ་འབེབས་བཞིིན་ཡིོདེ་པོར་

ཆ་འཇིོགི་བྱེས་ན། མགིོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱང་སྟོན་པོ་འདེས་རྗེེས་ཀྱ་ིལ་ོང་ོབཞི་ིབརྒྱ་ལྷགི་

གི་ིརྗེེས་དེང་། དུས་རབས་དེང་པོོའ་ིནང་དུ་བྱེོན་པོར་སྨྲ་བར་རིགིས་ཤིང་། དེ་ེལྟོར་ན། 

དེ་ེབཞིིན་གིཤེགིས་པོ་ང་འདེས་ནས།། ལ་ོན་ིབཞི་ིབརྒྱ་ལོན་པོ་ན།། དེགི་ེསློོང་ཀླུ་ཞིེས་

དེ་ེའབདོེ་འབྱུང་།། བསྟན་པོ་ལ་ན་ིཤནི་ཏུ་ཕོན།། ཞིསེ་སགོིས་ཀྱ་ིརྒྱུདེ་ཀྱ་ིཚོགིིས་བཅདེ་

དེ་ེདེགི་ཀྱང་དེནོ་ལ་འབྱེརོ་ནས་ཡིོདེ་པོ་རེདེ། 

ཡིང་མགིོན་པོོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རིམ་ལྔ་དེང་། དེཔོལ་ལྡན་ཟློ་བའི་འགྲོེལ་བ་སྒྲོོན་

གིསལ་གིཉསི་རྩམོ་པོ་པོ་ོསུ་ཡིནི་མནི་ཐོདེ། དེངེ་དུས་འདེདོེ་པོ་འདྲ་མནི་ཡིངོ་གིནི་ཡིདོེ་

ནའང་། བསྟན་བཅོས་འདེ་ིགིཉིས་ཀའ་ིམ་ཕྱོ་ིལེགིས་སྦྱོར་སྐདེ་ཐོོགི་ཏུ་བཞུགིས་ཡིོདེ་

པོས། དེངེ་དུས་ཞིབི་འཇུགི་པོ་རྣམས་ཀྱསི་ཚོིགི་འགྲོསོ་དེང་། གིཅདོེ་མཚོམས། རྩམོ་

གིཤསི་གིང་ལ་བལྟོས་ཀྱང་། རྩ་ཤ་ེདེང་། འཇུགི་པོ་གིཉསི་དེང་ཤནི་ཏུ་མཚུངས་པོས་

ཀླུ་སྒྲུབ་དེང་། ཟློ་བ་གྲོགིས་པོ་གིཉསི་ཀྱ་ིགིསུང་ཡིནི་པོའ་ིཡིིདེ་ཆསེ་བྱེེདེ། གིཞིན་ཡིང་

དེབྱེིགི་གིཉེན་དེང་ཐོོགིས་མེདེ་བར་གྱི་ིརྩོདེ་པོ་དེ་ེདེགི་ཀྱང་ཐོང་ཟན་ལམ་ཡིིགི་ནང་དུ་

སྡེ་ེཔོ་ཐོ་དེདེ་པོའ་ིརྩོདེ་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་པོར་གིསལ་བ་ལས་ཐོེགི་པོ་ཆ་ེཆུང་བར་གྱི་ིརྩོདེ་པོ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཛེ་དྲགི་པོ་ོཞིིགི་ཡིོདེ་ཚུལ་བཤདེ་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། དེབྱེིགི་གིཉེན་གྱིིས་སྔར་ཐོེགི་ཆེན་

ལ་མ་མོས་པོ་ལ་ཕྱོིས་སུ་བཤགིས་བསྡེམས་བྱེས་ནས་ཐོེགི་པོ་ཆེན་པོོའ་ིའགྲོེལ་བའ་ི

རིགིས་དེང་། བསྟོདེ་པོའ་ིརིགིས་ཀྱ་ིགློེགིས་བམ་བརྒྱ་ཕྲགི་ཙམ་ཞིིགི་གིཅེན་པོོའ་ིཞིལ་

གིསུང་ལྟོར་ལྕེ་ེལ་བརྟེེན་ནས་བསགིས་པོའ་ིསྡེིགི་པོ་ལྕེ་ེལ་བརྟེེན་ནས་དེགི་པོར་མཛེདེ་

པོ་གིསུངས་མ་ིའདུགི་གིམ། དེ་ེདུས་ཙ་ན་ཐོེགི་ཆེན་མགི་ོའབུས་མ་ཐོགི་པོ་གི་ལ་ཡིིན་

ཏེ།ེ ཤེར་ཕྱོིན་གྱི་ིམདེ་ོསྡེ་ེརིན་པོ་ོཆ་ེརྣམས་ཕུདེ། དེ་དུང་ཐོེགི་ཆེན་གྱི་ིསློོབ་དེཔོོན་ཆེན་

པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཡིབ་སྲིས་འཇིིགི་རྟེེན་དུ་བྱེོན་ཟིན་ནས། དེ་ེདེགི་གིིས་མཛེདེ་པོའ་ིརྩ་ཤེར་

གིཙོས་པོའ་ིཐོེགི་ཆེན་གྱི་ིབསྟན་བཅོས་དེ་ེདེགི་འཇིིགི་རྟེེན་དུ་དེར་ནས་མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་

འགིའ་ཞིིགི་སོང་བས་ན། འཇིིགི་རྟེེན་གིཏེམ་དེཔོེར། ཤ་ལྡདེ་ནས་མྱོིདེ། ཚོིགི་བསམ་

ནས་བཤདེ་དེགིསོ་ཟརེ་ལྟོར་མ་ཡིནི་ནམ། 

ལེགིས་ལྡན་དེང་ཆོས་གྲོགིས་ལ་གིསང་སྔགིས་ཆ་རྒྱུས་ཡིོདེ་མེདེ་ཀྱི་སྐོར་ནི། 

ཐོང་གི་ིབཙུན་པོ་ཡཱི་ིཅེན་གྱི་ིལམ་ཡིིགི་ཏུ། མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛེིན་གིནང་

བའ་ིགིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིགིདེམས་པོ་འདེ་ིསློོབ་དེཔོོན་ཕྱོོགིས་གློང་གིིས་བློ་ོསྦྱོངས་དེང་

ཉམས་ལེན་གིནང་བར་གིསུངས་པོ་དེང་། སློོབ་དེཔོོན་ཕྱོོགི་གློང་དེང་དུས་མཉམ་པོའ་ི

རྒྱའི་སློོབ་དེཔོོན་འདེི་ཉིདེ་ཀྱིས་ཀྱང་གིསང་སྔགིས་ཉམས་ལེན་གིནང་ཚུལ་གིསལ་

བས། དུས་རབས་བདུན་པོའ་ིནང་དུ་གིསང་སྔགིས་དེར་ཁྱེབ་མེདེ་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ལ་

དེགིེ་ཆོས་ཀྱིས་ཆོས་གྲོགིས་ལ་གིསང་སྔགིས་ཀྱི་ཆ་རྒྱུས་མེདེ་པོར་གིསུངས་པོ་

སྐབས་འདེིར་བཀོདེ་པོ་ཡིང་འཐོདེ་ལྡན་དུ་མ་ིསེམས་ཏེེ། སློོབ་དེཔོོན་ཆོས་གྲོགིས་ཀྱ་ི

དེགི་ེརྒན་གྱི་ིདུས་སུ་དེར་ཟིན་ནས་ཉམས་ལེན་གིནང་བ་ཞིིགི་དེགི་ེཕྲུགི་གི་ིདུས་སུ་དེ་
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དུང་དེར་མདེེ་ཅསེ་ཤསེ་ལྡན་སུ་ཞིིགི་གིསི་སྨྲ་བར་སྤེབོས། དེསེ་ན་བསྒྲུབ་བྱེ་སྒྲུབ་བྱེདེེ་

གིཉསི་ཀར་གྱི་ིནར་ཁ་ོནའ།ོ །

༼༥༣༽རྨོརྱའིི་རྒྱལ་པོ་མྱོ་ངན་མེད་ཀྱིསེ་འིཛོམ་བུའིི་གིློང་དུ་ཆོསེ་ཀིྱ་ཕོེ་

ཉི་བཀྱེ་སྐབསེ་རྒྱལ་བསྟེན་དར་བའིི་ཤར་ལོྷ་ཨེ་ཤེ་ཡིའིི་ཡུལ་གྲུ་ཁོག་ཏུ་སེྡེ་པ་

མ་གཏོགསེ་ཐོེག་ཆེན་མེད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། རྒྱ་ནག་གི་སོློབ་དཔོན་ཐོང་

སེྡེ་སྣོད་གསུམ་པ་སོེགསེ་ཀྱིསེ་མདོ་སོྐར་མ་གཏོགསེ་གསེང་སྔོགསེ་ཁུར་མ་

འོིངསེ་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། བོད་དར་རོྫོགསེ་ཆེན་གིྱི་ཆོསེ་སོྐར་དུསེ་ཕྱོིསེ་སུ་

ཡིང་རྒྱ་གར་ན་མཇིལ་རྒྱུ་མེད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་བཅིསེ་ལ་ཐུགསེ་བསེམ་དྲང་

མོར་བཞེིསེ་ན་གོ་བ་ནམ་ལངསེ་པ་ལྟ་བུ་རེ་འིཆར་རྒྱུ་ཡོིད་མོད་ཕོྱོགསེ་ལྷུང་

ག་ིརེ་ལེྡི་ནག་པོསེ་མག་ོགཏུམསེ་མཇུག་གཏུམསེ་བྱེསེ་པའིི་མི་དག་ལ་ཅིི་ཆ།༽ 

དེང་པོ།ོ ཆསོ་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མདེེ་ཀྱ་ིསྐབས་སུ་ཐོགེི་པོ་ཆ་ེཆུང་གིཉསི་ཀ་ཡིདོེ་པོ་ན།ི 

རྒྱའ་ིབཙུན་པོ་ཧྥེ་ཤན་(ཕྱོ་ིལ།ོ 374-462)ལམ་ཡིགིི་ལས་འདེ་ིལྟོར། དེགི་ེའདུན་ཚོགོིས་

ན་ིརྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངན་མེདེ་ཀྱ་ིམདུན་སར་དེབུ་འཕོང་མཐོ་ོབར་གྱུར་ཅིང་། ཤས་ཆརེ་ཐོེགི་

པོ་ཆེན་པོོའ་ིདེགིོན་སྡེ་ེསྤེེལ་ལ། ཐོེགི་པོ་ཆུང་ངུའ་ིདེགིོན་སྡེ་ེརྣམས་ཀྱང་འདུགི་གིོ། དེ་ེ

དེགི་ཏུ་སྡེོདེ་པོའ་ིདེགི་ེའདུན་ན་ིབརྒྱ་ཕྲགི་དྲུགི་ལས་ལྷགི་ཅིང་། བདུན་བརྒྱདེ་ཉ་ེབར་

འདུགི ཡིང་དེ་ེན་གིཟ་ིབརྗེིདེ་དེང་ལྡན་ལ་བཀུར་བཟོས་ཆ་ེབ་ལྟོ་བུར་བཞིེངས་པོའ་ི

གིཙུགི་ལགི་ཁང་དེགི་ཡིོདེ་ལ། ཕྱོོགིས་བཞིིའ་ིས་ཆ་དེགི་ནས་བློ་མ་སྐུ་ཡིོན་ཤིན་ཏུ་

བཟང་བ་རྣམས་དེང་། རགིི་པོའ་ིགིནས་ལྔ་ལ་བསློབ་པོར་འདེོདེ་པོའ་ིསློབོ་གིཉརེ་གྱི་ིསྐྱེ་ེ

བ་ོརྣམས་ན་ིགིཙུགི་ལགི་ཁང་འདེ་ིདེགི་ཏུ་འདུས། བྲིམ་ཟེའ་ིཁྱེེའུ་དེགི་གིིས་རང་གི་ིབློ་

མ་ལ་མཉྫུ་ཤྲི་ིཞིསེ་འབོདེ་དེ།ོ ཡུལ་འདེ་ིན་ཆསེ་ཤནི་ཏུ་བཙུན་པོའ་ིབློ་མ་རྣམས་ན་ིཐོགེི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

པོ་ཆནེ་པོ་ོབ་ཤ་སྟགི་ཡིནི་ཞིངི་། དེགི་ེསྦྱོངོ་མཐོའ་དེགི་གིསི་དེ་ེདེགི་གི་ིརྗེསེ་སུ་འབྲིངས་

ནས་བཀའ་བཞིིན་དུ་སྤྱོོདེ་པོ་ཡིིན་ནོ།། ཞིེས་དེང་། དེབྱེིན་ཡིིགི་ལས་བསྒྱུར་བའི་

འགྱུར་གིསར་མ་ལས། ཨ་ཤ་ོཀ་མྱོ་ངན་མདེེ་ཀྱ་ིམཆདོེ་རྟེནེ་དེ་ེདེང་ཉ་ེབར་ཐོགེི་ཆནེ་གྱི་ི

དེགིོན་པོ་ཡིིདེ་འཕྲོགི་པོར་བྱེས་པོ་གིཅིགི་དེང་། དེེ་དེང་འདྲ་བའི་ཉན་ཐོོས་ཀྱི་དེགིེ་

འདུན་གྱི་ིདེགིོན་པོ་དེང་། གིཉིས་ཀའ་ིདེགི་ེའདུན་བསྡེོམ་ན་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་དེང་། དེ་ེ

རྣམས་ཤནི་ཏུ་དུལ་ཞིངི་། གིཟ་ིབྱེནི་དེང་ལྡན་པོ་མཐུན་པོར་བཞུགིས་པོ་ལས། བགྱི་ིབ་

གིཞིན་མ་ིམཛེདེ་པོ་ལྟོ་བུར་བཞུགིས། དེ་ེདུས་སུ་བྲིམ་ཟེའ་ིརིགིས་དེགི་ེསྦྱོོང་ཆེན་པོ་ོ

མཉྫུ་ཤྲིརི་གྲོགིས་པོ་ཞིིགི་ཕོབེས། དེ་ེལ་ཐོགེི་པོ་ཆནེ་པོོའ་ིདེགི་ེའདུན་རྣམས་དེང་། དེགི་ེ

སློོང་སྤེོང་བ་པོ་ཐོམས་ཅདེ་ཤིན་ཏུ་གུས། ཞིེས་འབྱུང་བས་ཚོིགི་རིས་མཐུན་མིན་ཙམ་

ལས་དེནོ་གྱི་ིགིནདེ་ཀ་གིཅགིི་ཏུ་གིཞིལོ་ཞིངི་། འདེ་ིལས་ངསེ་ཐུབ་པོ་ན་ིམྱོ་ངན་མདེེ་ཀྱ་ི

སྐབས་སུ་ཐོེགི་ཆེན་པོ་ཡིོདེ་པོ་ཙམ་མ་ཟདེ་ཤས་ཆེར་ཐོེགི་པོ་ཆེན་པོོའ་ིདེགིོན་སྡེ་ེསྤེེལ་

བར་བྱེདེེ་པོ་གིསུངས། དེ་ེལྟོར་ཆསོ་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མདེེ་ཀྱསི་ཨ་ེཤ་ཡིའ་ིཡུལ་གྲུ་ཁགི་ཏུ་

ཆོས་ཀྱ་ིཕོ་ོཉ་བཀྱ་ེབའ་ིསྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐོེགི་ཆེན་གིསུངས་ཟིན་ན་ཡིང་། 

ཐོེགི་པོ་ཆ་ེཆུང་གི་ིབར་དུ་ལྟོ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྩོདེ་པོ་རྣ་ོངར་ཅན་དེ་ེའདྲ་ཤོར་མེདེ་པོས་ཐོེགི་པོ་

ཆ་ེཆུང་གིཉིས་ཀ་ཕོན་ཚུན་གུས་ཤིང་བཀུར་བའ་ིསྒོ་ོནས་མཉམ་གིནས་མཛེདེ་ནས་

བཞུགིས་ཡིོདེ་པོར་སེམས། དེེའ་ིརྗེེས་སུ་མགིོན་པོ་ོཀླུ་སྒྲུབ་འཇིིགི་རྟེེན་དུ་བྱེོན་པོས་

ཐོེགི་ཆེན་གྱི་ིབཀའ་རྣམས་རྩལ་དུ་བཏེོན་ནས་འཆདེ་སྤེེལ་མཛེདེ་པོ་ཡིིན་མ་གིཏེོགིས། 

དེ་ེསྔོན་ཐོེགི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གིསུངས་པོ་གི་ལ་ཡིིན། དེཔོེར་ན་མགིོན་པོ་ོཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་དེབུ་མ་ཐོལ་འགྱུར་བའི་ལྟོ་གྲུབ་མཚོན་ཉིདེ་ཚོང་བར་གིསུངས་
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ཤིང་། འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ིཡི་ིསྒོང་ལ་དེབུ་ཚུགིས་ཟིན་པོ་ཡིིན་ཡིང་མངོན་ཚོན་ཆེན་པོ་ོ

མེདེ་པོར་ཕྱོིས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱེངས་ཀྱི་འགྲོེལ་ངགི་ལ་སློོབ་དེཔོོན་ལེགིས་ལྡན་

གྱིསི་སྐྱེནོ་བརྗེདོེ་པོ་དེང་། དེ་ེལ་དེཔོལ་ལྡན་ཟློ་བས་དེགོིས་སལེ་མཛེདེ་པོ་བཅས་ཀྱསི་

ཐོལ་རང་བར་དུ་རྩོདེ་པོ་བྱུང་བས་ཐོལ་འགྱུར་བའ་ིལྟོ་གྲུབ་དེེ། མངོན་མཚོན་ཅན་དུ་

གིཞི་ིནས་སངོ་བ་མ་གིཏེོགིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མ་གིསུངས་པོ་མནི་པོ་བཞིིན་ན།ོ། 

གིཉིས་པོ། ཐོང་གིི་བཙུན་པོ་འདེི་དེགི་རྒྱ་གིར་དུ་བསྐྱེོདེ་དེོན་གིཙོ་བོ་ཞིིགི་ནི། 

འདུལ་བའ་ིཕྱོགི་ལནེ་རྣམས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ལགེིས་པོར་མ་དེར་བ་དེང་། ཅུང་ཙམ་དེར་བ་

རྣམས་ཀྱང་དྲ་ིམ་ཅན་དུ་གྱུར་པོར་གིཟིགིས་ཤིང་། འདུལ་བསྟན་དྲ་ིམ་མེདེ་པོ་ཞིགིི་རྒྱ་

གིར་ནས་ནང་འདྲེན་བྱེེདེ་དེེ། རྒྱ་ཡུལ་དུ་འདུལ་བསྟན་སློར་གིས་ོབྱེེདེ་རྒྱུའ་ིའདུན་པོ་

ཆེན་པོོས་བསྐྱེོདེ་པོ་ཡིིན་འདུགི་སྟ།ེ ཧྥེ་ཤཱན་(374-462) གྱི་ིལམ་ཡིིགི་དེབྱེིན་འགྱུར་

ལས། རྒྱའ་ིབཙུན་པོ་ཧྥེ་ཤཱན། ཁྲོང་ཨན་ན་བཞུགིས་སྐབས་འདུལ་བའ་ིསྡེ་ེསྣོདེ་ལ་

ཉམས་རྒུདེ་འབྱུང་བར་དེགོིས་ནས་སམེས་ངལ་ཆནེ་པོ་ོབྱུང་སྟ།ེ ཕྱོ་ིལ་ོ༣༩༩ རྒྱ་ནགི་

གི་ིགིོང་མ་ཧྭོང་ཧྲི་ིཁྲོ་ིལ་ོགིཉིས་པོའ་ིསྐབས་སུ་ལམ་གྲོོགིས་བཙུན་པོ་ཧྭོས་ཅིན་དེང་། 

ཏེོའ་ོཧྲིིན། ཧྭོས་ཡིིན། ཧྭོས་ཝིས་བཅས་འཕོགིས་ཡུལ་དུ་འདུལ་བསྟན་གྱིི་ཁུངས་

འཚོོལ་བར་བསྐྱེོདེ། ཅེས་དེང་། ཧོར་འགྱུར་དུ། རྒྱ་གིར་ཡུལ་གྱིི་ཆོས་དེང་ཆོས་

ཁྲོིམས་བཙལ་བའ་ིཕྱོིར་ལམ་དུ་ཆས་ས།ོ ཞིེས་དེང་། ཐོང་གི་ིབཙུན་པོ་ཡྰི་ིཅིན་(635-

713)རྒྱ་གིར་དུ་ཕོེབས་དེོན་ཡིང་། ཁོང་གིིས། ཕྲན་ང་ནུབ་ཕྱོོགིས་འཕོགིས་ཡུལ་དུ་

འགྲོ་ོདེནོ་ན།ི རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ིསྙེངི་པོ་ོའདུལ་བའ་ིསྡེ་ེསྣདོེ་ཐོང་ཆནེ་མའོ་ིཡུལ་དུ་དྲངས་ཏེ།ེ 

རང་རེའ་ིཡུལ་དུ་མ་དེགི་རྒྱུན་འབྱེམས་སུ་འགྲོ་ོབཞིིན་པོའ་ིའདུལ་བའ་ིགིཞུང་འགྲོེལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

དེང་། ཆ་ོགི་ཕྱོགི་ལེན་སྣ་ཚོོགིས་ལ་དེགི་ཐོེར་བྱེེདེ་ཆེདེ་དུ་ཡིིན་པོ་དེང་། ནུབ་ཕྱོོགིས་

འཕོགིས་ཡུལ་ནས་ཕྱོིར་ལོགི་པོ་དེང་དེ་ལྟོའི་བར་ལྷོ་རྒྱ་མཚོོར་གིནས་བཅས་ཏེེ་

བསྡེདེ། ཅེས་གིསལ་བས་ན་བཙུན་པོ་འདེ་ིདེགི་འདུལ་བའ་ིསྡེ་ེསྣོདེ་ཀྱ་ིཁུངས་བཙལ་

བའ་ིཆེདེ་དུ་མ་གིཏེོགིས་གིསང་སྔགིས་ནང་འདྲེན་བྱེེདེ་དུ་མ་ཕོེབས་པོར་ཤེས་དེགིོས། 

བཙུན་པོ་ཡཱི་ིཅནི་གྱིསི་གིསང་སྔགིས་ཁུར་མ་ཡིངོ་བའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གིཞིན་ཞིིགི་ན།ི ཁངོ་

གིསི་གིསང་སྔགིས་ཉམས་ལནེ་གིནང་ཡིང་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱུང་བས་ཡིནི་ཏེ།ེ ཁངོ་གིསི། 

ཕྲན་ཡཱི་ིཅེན་དེཔོལ་ནལནེྜར་ཐོསོ་བསམ་བྱེེདེ་སྐབས། ཐོངེས་དུ་མར་གིཟུངས་སྔགིས་

ཀྱ་ིདེཀྱལི་འཁརོ་དུ་ཞུགིས་ཏེ་ེའབདེ་བརྩནོ་ཅ་ིནུས་བསྟནེ་མདོེ། མཐོར་ལགེིས་གྲུབ་མ་

བྱུང་བར་ཅ་ིནས་ཕོངས། ཐོོགི་མའ་ིའདུན་པོ་ན་ིགིཟུངས་སྔགིས་ཉམས་ལནེ་བྱེདེེ་ཚུལ་

འདེ་ིདེགི་རང་ཡུལ་གྱི་ིགྲུབ་མཐོའ་མ་ིའདྲ་བ་འཛེིན་པོའ་ིའབངས་མ་ིདེཀྱུས་མའ་ིཁྲོོདེ་

ཁྱེབ་སྤེལེ་གིཏེངོ་འཆར་ཡིིན་ལ། འདེརི་ལའེུ་མདེ་ོཙམ་ལས་ཞིབི་ཕྲ་འཁོདེ་མེདེ། ཅསེ་

དེང་། སྡེ་ེསྣོདེ་འཛེནི་པོ་ཏེའོ་ོལཱེནེ་གྱི་ིརྣམ་ཐོར་བཤདེ་པོའ་ིསྐབས་སུ། གིཟུངས་སྔགིས་

ཀྱ་ིགིདེམས་པོ་ང་ོམཚོར་ཅན་འདེ་ིདེགི་རྒྱ་ནགི་ཏུ་དེར་མེདེ་པོས། དེམ་པོ་ཁོང་གིིས་

འགྲོོ་ཀུན་སྨོན་པོའི་གིདེམས་ངགི་འདེི་རྣམས་རྒྱ་ནགི་ཏུ་དེར་ཕྱོིར་ཉིན་མཚོན་དུས་

དྲུགི་ཏུ་སྒྲུབ་པོ་ཉམས་ལེན་ལ་གིཞིོལ། ཞིེས་གིསལ་ཞིིང་བཙུན་པོ་ཏེོའ་ོལཱེེན་གྱིིས་

གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིཆསོ་སྐརོ་མང་པོ་ོཞིགིི་ཁུར་ནས་ཕྱོརི་ལགོི་སྐབས་ལམ་བར་དུ་ཇིགི་

པོ་ཐུགི་ནས་སློར་ལོགི་དེགིོས་བྱུང་སྟ།ེ དེ་ེནས་ཕྱོིར་རང་ཡུལ་དུ་ལོགི་ཐུབ་ཡིོདེ་ཚོོདེ་

མ་ིའདུགི དེ་ེལྟོར་ཐོང་གི་ིབཙུན་པོ་དུ་མས་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིཆོས་སྐོར་འདེ་ིཐོང་གི་ི

ཡུལ་དུ་འདྲནེ་པོའ་ིའབདེ་བརྩནོ་གིནང་འདུགི་ནའང་། ཐོགོི་མའ་ིཀུན་སློངོ་གིསི་མ་ལྡང་
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པོའམ། ཡིང་ན་གིསང་སྔགིས་འདེ་ིཐོང་ཆེན་མོའ་ིཡུལ་གྲུ་རུ་དེར་བའ་ིརྟེགིས་དེང་རྟེེན་

འབྲིལེ། ལས་དེང་སྨོནོ་ལམ་དེ་ེཙམ་མདེེ་པོར་གིསལ་ལ།ོ།

ཞཱན་ཙང་(602-667)ངམ་ཐོང་ཟན་བློ་མས་གིསང་སྔགིས་ཁུར་མ་ཡིོང་བའ་ིརྒྱུ་

མཚོན་ནི། ཁོང་ཉིདེ་གིསང་སྔགིས་ལ་མོས་པོ་མེདེ་པོ་མ་གིཏེོགིས་རྒྱ་གིར་དུ་གིསང་

སྔགིས་མ་དེར་བའི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་མ་ཡིིན་ཏེེ། གིསེར་ཐོང་དུ། དེགིེ་སློོང་ཆིགི་ཁྲོི་

བརྒྱདེ་སྟོང་ལྷགི་ཙམ་བཞུགིས་ཤིང་། ཐོམས་ཅདེ་ཀྱང་ཐོེགི་ཆེན་བྱེེདེ། འོདེ་སྲུང་པོ་

དེང་། ཆོས་སྦོས་པོ། ཕོལ་ཆེན་པོ། ཐོམས་ཅདེ་ཡིོདེ་སྨྲ། ས་སྟོན་པོ་སྟ་ེསྡེ་ེཔོ་ལྔ་ཙམ་

གིནས། དེགི་ེསློོང་རྣམས་ཏེིང་ང་ེའཛེིན་ལ་གིཙ་ོབོར་བྱེེདེ་ཅིང་། སྡེ་ེསྣོདེ་ཀྱ་ིཚོིགི་ལ་

མཁས་ཀྱང་དེོན་གྱི་ིགིཏེིང་རིགི་པོ་ཉུང་། འཕྲུལ་དེང་སྒྱུ་མའ་ིཆ་ོགི་ལ་མོས་ཤིང་བརྩོན་

པོར་བྱེེདེ། ཕོལ་ཆེར་གྱིིས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་སྟོན་པོ་ཤེས་སོགིས་གིསུངས་ཏེེ། ཁོང་

སྔགིས་ལ་མ་མོས་པོས་དེོན་ལ་གིསང་སྔགིས་མངོན་མཚོན་ཆེ་བ་དེར་བའི་སྐབས་

ཤིགི་ཏུ་མངོན། ཞིེས་གིསུངས་པོ་བཞིིན་ན།ོ། འོན་ཀྱང་འདེིར་གིསེར་ཐོང་དུ། སྡེ་ེསྣོདེ་

གིསུམ་པོ་ཝེན་ཚོེགིས་ལ་སྦྱོར་ཡིོདེ་ནའང་དེོན་ལ་ཐོང་ཟན་བློ་མ་ཡིིན་ཏེེ། ཚོིགི་རིས་

འདེ་ིདེགི་ཐོང་ཟན་ལམ་ཡིིགི་བམ་པོ་ོགིསུམ་པོ་ལས་འབྱུང་བར་མ་ཟདེ། ཝེན་ཚོེགིས་

ན་ིཐོང་ཟན་གྱི་ིསློབོ་མ་ཀ་ོར་ིཡིའ་ིམ་ིརགིིས་ཏེ་ེཁངོ་ཉདིེ་རྒྱ་གིར་ལ་ཕོབེས་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་

མདེེ་པོས་ས།ོ། རྒྱའ་ིསློབོ་དེཔོོན་འདེིས་བསྒྱུར་གིནང་བའ་ིནང་པོའ་ིསྡེ་ེསྣོདེ་པོ་ོཏེ་ིབདུན་

ཅུ་ལས་བརྒལ་བ་ཡིོདེ་པོ་ཡིིན་ནའང་། གིསང་སྔགིས་ནང་འདྲེན་མ་བྱེས་པོའི་རྒྱུ་

མཚོན་ནི། དེགི་ེཆོས་ཀྱ་ིབཤདེ་པོ་བཞིིན་ཁོང་ཉིདེ་སྔགིས་ལ་མ་མོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་

ལས་གིཞིན་མ་འདེས་ས།ོ། དེཔོརེ་ན། མ་ིཞིགིི་ཁྲོམོ་དུ་ཅ་ལགི་ཉ་ོཕྱོརི་སངོ་ན། རང་ལ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིང་དེགིསོ་པོ་དེང་། གིང་མསོ་པོ་དེ་ེཉ་ོརྒྱུ་མ་གིཏེོགིས་གིངོ་གིང་ཆ་ེདེང་། སྐདེ་གྲོགིས་

གིང་ཆ་ེདེ་ེམ་ིཉ་ོབ་བཞིིན་ནོ།། གིཞིན་དུ་ན། མར་པོ་ལ་ོཙཱ་བས་གིནས་བརྟེན་སྡེ་ེཔོའ་ི

འདུལ་བ་ཁུར་མ་འངོ་བ་དེའེང་། གིནས་བརྟེན་སྡེ་ེཔོའ་ིའདུལ་བ་སྐབས་དེ་ེདུས་རྒྱ་གིར་

དུ་དེར་མེདེ་པོའ་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་དུ་བྱེསོ་ཤགིི 

གིསུམ་པོ། བོདེ་དེར་རྫོགིས་ཆེན་རྒྱ་གིར་ལ་ཕྱོིས་སུའང་མཇིལ་དུ་མེདེ་པོའ་ིརྒྱུ་

མཚོན་ཅ་ིཡིནི་ཟརེ་ལུགིས་ཀྱ་ིའང་སྒྲོས་སྔར་ཡིང་མ་དེར་བ་བསྟན་ན། སྔ་ཕྱོ་ིནམ་ཡིང་

རྫོགིས་ཆེན་གྱི་ིཆོས་སྐོར་རྒྱ་གིར་ལ་དེར་མེདེ་པོར་བཤདེ་འདེོདེ་པོ་འདྲ། བཙན་པོ་ོཁྲོ་ི

སྲིོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ིདུས་སུ་ལ་ོཆེན་བཻ་ར་ོཙ་ན་དེང་། རྒྱ་གིར་གྱི་ིམཁན་པོ་ོདེཔོལ་གྱི་ི

སེངྒྰེས། ཆོས་ཐོམས་ཅདེ་རྫོགིས་པོ་ཆེན་པོ་ོབྱེང་ཆུབ་ཀྱ་ིསེམས་ཀུན་བྱེེདེ་རྒྱལ་པོོ། 

ཞིསེ་བྱེ་བ་ལ་སོགིས་གིསང་སྔགིས་རྙེངི་མ་རྫགོིས་པོ་ཆནེ་པོོའ་ིཆསོ་སྐརོ་མང་པོ་ོབདོེ་

དུ་བསྒྱུར་ནས་དེ་ལྟོ་བཀའ་འགྱུར་རནི་པོ་ོཆེའ་ིནང་དུ་མཇིལ་རྒྱུ་ཡིདོེ་ཅངི་། རྫགོིས་པོ་

ཆེན་པོོའ་ིཁུངས་རྒྱ་གིར་ལ་གིཏུགིས་བཞིིན་དུ་རྒྱ་གིར་ལ་རྫོགིས་པོ་ཆེན་པོ་ོདེར་མེདེ་

པོར་སྨྲ་ན་སློོབ་དེཔོོན་གིོང་མ་རྣམས་དེང་། ལ་ོཔོཎ་གིོང་མ་རྣམས་ལ་ཅ་ོའདྲ་ིབ་དེང་། 

བསྙེནོ་འདེངི་བ་ལྟོ་བུ་ཞིགིི་ལས་བསམ་ན་རྙེེདེ་རྒྱུ་ཡིདོེ་པོ་ཞིགིི་ཏུ་མ་ིསམེས་ས།ོ།

༼༥༤༽རྡོ་རེྗེ་ཐེོག་པའིི་ཆོསེ་སོྐར་རྣམསེ་ལ་ནི་དེ་བསེ་ཀྱང་དགུ་འིགྱུར་

གིྱིསེ་ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་ཤ་སྟེག་སེྟེ། གསེང་སྔོགསེ་ཀྱི་སོྟེན་པ་རོྡ་རེྗེ་འིཆང་

ཞེིསེ་པ་དེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སྐྱེ་སེར་བབསེ་པའིི་མིང་ཡིིན་ཟེོར་བ་ལྟ་

བུ་གསུང་མཁོན་ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་དང༌། སེ་གནསེ་རི་རབ་ཀིྱ་རེྩོའིམ་རོྡ་རེྗེ་

བཙུན་མོའིི་བྷ་གའིི་ནང་དུ་ཡིིན་ཞིེསེ་པ་ལྟ་བུ་གསུང་སེ་ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་

དང༌། རྒྱུད་འིཆད་པ་པོ་ང་དང་ཞུ་བ་པོའིང་ང་ཡིིན་ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་གསུང་ཡུལ་
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ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་དང༌། འིཁོོར་བ་ཐོོག་མེད་ནསེ་བསྟེན་པའིི་ཆོསེ་ཡིིན་

ཞེིསེ་པ་ལྟ་བུ་གསུང་དུསེ་ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་དང༌། ཉོིན་མོངསེ་མ་སྤེངསེ་

ལམ་དུ་ཁྱེར་ཞིིང་མ་བསོྒོམསེ་ཐོོསེ་པསེ་ཆོག་ཅེིསེ་པ་ལྟ་བུ་གསུང་རྒྱུ་ཁུངསེ་

ལུང་མེད་པ་དང༌། ནུབ་ཕོྱོགསེ་ཨོ་རྒྱན་གིྱི་ཡུལ་དེར་མཚོོ་ཞིིག་ཡོིད་པ་སྐམ་

པའིི་ཤུལ་ནསེ་རང་བྱུང་གི་རྒྱུད་སེྡེའིི་དཔེ་མཛོདོ་ཁོང་ཞིིག་ཐོོན། དེའིི་ནང་ག་ི

དཔེ་ཆ་རྣམསེ་གྲུབ་ཆེན་སེ་ར་ཧསེ་རྒྱ་གར་དུ་སེྐྱེལ་འིདྲེན་བྱེསེ་པ་རེད་ཅིེསེ་

པ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་པའིི་ལོ་རྒྱུསེ་ཁུངསེ་ལུང་མེད་པ་བཅིསེ་ཕེ་སུ་ཡིིན་བཤད་རྒྱུ་

མེད་པའིི་ནལ་གིྱི་བུ་ཞིིག་དང་འིདྲ་ཡིང༌། བསེམ་བོློ་གུ་ཡིངསེ་བཏང་དྲགསེ་

པསེ་གང་ལ་ཡིང་འིགལ་འིབེྲེལ་གིྱི་རྣམ་གཞིག་བརིྩོ་མི་དགོསེ་པར། སོློབ་

དཔོན་སོེ་སོེའིི་བསེམ་ཚོོད་དྲན་ཚོོད་རེ་དང༌། ཅིི་དགའི་གང་སིྐྱེད་རེ་

གདམསེ་ནསེ་བཤད་ཆོག་གི་ཡོིད་པ་རེད། དེ་བསེ་རྒྱུད་སེྡེ་རེ་རེ་ལ་ལུགསེ་

སོྲོལ་མི་འིདྲ་བ་ཉིི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ར་ེཙམ་ཐོོན་ཡིངོ་ག་ིཡིདོ་ལ། དེ་དག་གཅིིག་ལསེ་

གཅིིག་རླབསེ་ཆེ་ཞིིང་ཡི་མཚོན་པ་དག་དག་ཡིིན། མདོར་ན་སྔོགསེ་ཀིྱ་ཆོསེ་

འིབྱུང་ནི་གནའི་བོའིི་རིག་བེྱེད་གཏམ་རྒྱུད་ལསེ་ཀྱང་དགོད་བྲེོ་བའིི་ལྷ་སྒྲུང་

འིབའི་ཞིིག་སེྟེ། རེྗེ་རེད་མདའི་བསེ། གང་ནསེ་བློངསེ་པའིི་ཁུངསེ་ཀྱང་མི་

སྣང་ན། །འིཕོྱོན་མའིི་བུ་བཞིིན་འིདི་ལ་སུསེ་ཡིིད་རོྟན། ཞེིསེ་གསུངསེ་པ་དེ་

ཉིིད་འིཕེངསེ་པ་ནི་དུསེ་ཀྱི་འིཁོོར་ལོ་སེྒོར་གིྱི་ཐོོག་ཏུ་འིཕེངསེ་པ་ཡིིན་ཀྱང་

ཕོེག་པ་ནི་རྒྱུད་སྡེེ་སྤྱིི་ཡིི་སྣ་ལ་ཕོེག་འིདུག་གོ།༽ 

གིསང་སྔགིས་རྡ་ོརྗེ་ེཐོེགི་པོའ་ིཆོས་སྐོར་རྣམས་གིསུང་བ་པོ་ོདེང་། གིསུང་ཡུལ། 

གིསུང་རྒྱུ་སོགིས་གིང་ལའང་བསམ་བློོ་གིཏེོང་ས་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ཏུ་ངོས་འཛེིན་པོ་ནི། 

རྒྱལ་བའ་ིགིསུང་རབ་ལ་དྲང་དེོན་གྱི་ིམདེ་ོགིཅིགི་དེང་། ངེས་དེོན་གྱི་ིམདེ་ོགིཅིགི་སྟ་ེརྩ་

བའ་ིཆ་ནས་སྡེ་ེཚོན་ཆེན་པོ་ོགིཉིས་སུ་ཕྱོ་ེདེགིོས་པོ་མ་ཤེས་པོ་འདྲ། དེཔོེར་ན་བདེགི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཅགི་གི་ིསྟནོ་པོ་ཐོབས་མཁས་ལ་ཐུགིས་རྗེ་ེཆནེ་པོ་ོདེསེ། ཕོ་དེང་མ་ན་ིབསདེ་བྱེ་ཞིངི་།། 

རྒྱལ་པོ་ོགིཙང་སྦྲ་ཅན་གིཉིས་དེང་།། ཡུལ་འཁོར་འཁོར་དེང་བཅས་བཅོམ་ན།། མ་ིདེ་ེ

དེགི་པོ་ཉིདེ་དུ་འགྱུར།། ཞིེས་རྟེེན་འབྲིེལ་ཡིན་ལགི་བཅུ་གིཉིས་ཀྱ་ིནང་ཚོན་འདུ་བྱེེདེ་

དེང་། སྲིདེེ་པོ་གིཉིས་ལ་ཕོ་དེང་མ་ཡི་ིམིང་གིིས་བསྟན་པོ་ལྟོར་མདེ་ོའདེིའ་ིརིགིས་སྒྲོ་ཇི་ི

བཞིིན་པོ་ཁས་ལེན་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིམདེ་ོཡིིན། དེ་ེབཞིིན་དུ་བྷ་གིའ་ིདེཀྱིལ་འཁོར་དུ་

གིསང་སྔགིས་རྡ་ོརྗེ་ེཐོེགི་པོའ་ིཆོས་སྐོར་འགིའ་ཞིིགི་གིསུངས་ཟེར་བ་ཡིང་། བདེ་ེསྟོང་

གིཉིས་སུ་མེདེ་པོའི་ངང་ནས་གིསུངས་པོ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་ལ་སྦྱོར་དེགིོས་རྒྱུ་ལོས་ཡིིན། 

གིཞིན་ཡིང་སྔགིས་ཀྱ་ིཆོས་སྐོར་འདེ་ིརྒྱ་གིར་བའ་ིརིགི་བྱེེདེ་གིཏེམ་རྒྱུདེ་ལྟོ་བུ་ལས་

ཁུངས་མེདེ་ཚུལ་བཤདེ་འདུགི་པོ་ལ་ནི། གིནའ་ནས་དེ་བར་དུ་རྒྱ་བོདེ་ཀྱ་ིམཁས་པོ་

དེང་མཛེངས་པོ་རྣམས་ཀྱསི་དེཔྱདེ་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ོཞིིགི་མཛེདེ་ཡིདོེ་པོས། འདེ་ིནས་

ཚོིགི་ཁ་ཤས་ཤིགི་གིིས་ཤགིས་འབྱེེདེ་པོ་ཙམ་གྱིིས་ཐོགི་ཆོདེ་པོའ་ིགིནདེ་དེོན་ཞིིགི་མ་

ཡིིན་པོས་མང་པོ་ོསྨྲ་བར་མ་ིའདེོདེ། གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིཆོས་ཚུལ་འདེ་ིནང་པོ་སངས་

རྒྱས་པོའ་ིཆོས་ཀྱ་ིསྙེིང་པོ་ོཐོབས་སྙེིང་རྗེ་ེཆེན་པོ་ོདེང་བྱེང་ཆུབ་ཀྱ་ིསེམས། ཤེས་རབ་

བདེགི་མེདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིལྟོ་བ་གིཉིས་ཀྱ་ིསྲིོགི་དེང་རྨང་གིཞི་ིཅན་གྱི་ིརིང་ལུགིས་ཤིགི་

གིམ། ཡིང་ན་ཐོབས་ཤསེ་ཡི་མ་བྲིལ་བའ་ིནང་པོའ་ིཐོགེི་པོའ་ིརྩ་ེམ་ོགིསང་སྔགིས་རྡ་ོརྗེ་ེ

ཐོགེི་པོ་ཞིསེ་སུ་གྲོགིས་པོ་ཡིནི། ལམ་འདེ་ིལ་ཞུགིས་མཁན་གྱི་ིགིང་ཟགི་དེ་ེཡིང་དེབང་

པོ་ོརབ་དེང་། རྒྱུདེ་སྨོིན་པོ་ཞིིགི་དེགིོས་པོར་མདེ་ོརྒྱུདེ་ཁུངས་མ་རྣམས་སུ་ཡིང་ཡིང་

གིསུངས་པོ་སྔར་བཤདེ་པོ་ལྟོར་ར།ོ། 

དེ་ེལྟོ་བུའ་ིལམ་མ་ནོར་བའམ་ཐོབས་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་འདེ་ིགིསང་སྔགིས་རྡ་ོརྗེ་ེཐོེགི་
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པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པོའ་ིསྐྱེེས་བུ་མང་པོ་ོཞིིགི་གྲུབ་པོའ་ིགི་ོའཕོང་མཐོོན་པོོར་གིཤེགིས་

སོང་བའ་ིལ་ོརྒྱུས་གིནའ་དེེང་གིཉིས་སུ་བྱུང་དེང་འབྱུང་བཞིིན་པོ་ཡིིན། དེཔོེར་མཚོོན་

ཙམ་ཞིིགི་ཁ་ོབ་ོསྒོེར་ངོས་ནས་མཐོོང་ཐོོས་བྱུང་བའ་ིདེངོས་བྱུང་དེང་སྦྲགིས་ཏེ་ེབཤདེ་

ན། ཞྭ་སེར་བསྟན་པོའ་ིམངའ་བདེགི་རྗེ་ེརྒྱལ་བ་གིཉིས་པོའ་ིགིདུང་འཚོོབ་༸དེགིའ་

ལྡན་ཁྲོ་ིཐོོགི་བརྒྱ་པོ་ཆོས་རྗེ་ེབློ་ོབཟང་ཉ་ིམ་དེཔོལ་བཟང་པོ་ོམཆོགི(1929-2008) ལ་ོ

ཤས་སྔོན་ཁྲོགི་ཤེདེ་ཀྱ་ིབསྙུན་གིཞི་ིབཞིེས་མཐོར། ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༠༨ ཟློ་༩ པོའ་ིཚོེས་༡༤ 

ཉནི། དེཔོལ་ལྡན་འབྲིས་སྤུངས་དེགིནོ་པོ་ནས་ལ་ེབར་བརྒྱ་ཕྲགི་གིཉསི་མ་ཟནི་ཙམ་གྱི་ི

སར། རྒྱ་གིར་བྷལེ་གྷམ་གྲོངོ་ཁྱེརེ་གྱི་ིསྨོན་ཁང་(KLE Hospetal)དུ་ཆདེེ་མཁས་སྨོན་

པོའ་ིབརྟེགི་དེཔྱདེ་བརྒྱུདེ་སྐུ་གིཤེགིས་པོའ་ིགིནས་ཚུལ་ཁྱེབ་བསྒྲོགིས་དེང་འབྲིེལ་སྐུ་

གིདུང་དེགིོན་པོར་གིདེན་འདྲེན་ཞུས། སང་ཞིོགིས་ཆུ་ཚོོདེ་དྲུགི་པོར་དེགིོན་པོས་

ཚོགོིས་བརྡ་གིཏེང་བ་དེང་ལྷན་དུ་དེགིནོ་གིནས་སུ་འབྱེརོ། ནམ་རྒྱུན་སྐུ་གིདུང་དེ་ེགྲོས་

ཞུགིས་འབུལ་ལ་མཁས་པོའ་ིདེགི་ེརྒན་ཞིིགི་ཡིདོེ་པོས། ཁངོ་གིསི་མཇིལ་ཚོོདེ་དེང་ཆ་

འཇིོགི་བྱེས་ན་མགྱིོགིས་ནས་ཐུགིས་དེམ་གྲོོལ་ས་རེདེ། གིང་ཡིིན་ཟེར་ན་སྨོན་ཁང་

ནས་དེགིོན་པོ་བར་དུ་ལམ་ཐོགི་རིང་བ་དེང་། མ་ཟདེ་རིན་པོ་ོཆ་ེསྐུ་གིཤེགིས་ཁར་སྐུ་

གིཟུགིས་ཀྱ་ིགིནས་སྟངས་ཀྱང་སྐྱེ་ོབ་ོཡིོདེ་པོས་ཡུན་རིང་ཞིིགི་བཞུགིས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་

རདེེ་ཅསེ་འགྲོལེ་བརྗེདོེ་བྱེས། འནོ་ཀྱང་གིནས་ཚུལ་ན་ིཏེགི་ཏེགི་ལྡོགི་ཕྱོོགིས་རེདེ། དེ་ེ

རིང་ནས་སང་ཉིན་སང་ཉིན་ནས་གིནངས་ཉིན་སྐུ་ཡིི་གིཟི་མདེངས་ཇིེ་རྒྱས་དེང་། 

ཐུགིས་དེམ་ལ་བཞུགིས་ཡིདོེ་པོའ་ིརྟེགིས་ཇི་ེགིསལ་དུ་སངོ་བ་རདེེ། རནི་པོ་ོཆ་ེཐུགིས་

དེམ་ལ་བཞུགིས་པོའི་སྐོར་དེེ་སྔར་གྱིི་སྐུ་གིཤེགིས་སའི་སྨོན་ཁང་དུ་ཁ་པོར་བཏེང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བས། ཉིན་བཅུ་གིསུམ་ཙམ་གྱི་ིརྗེེས་སུ་ཆེདེ་མཁས་མ་ིསྣ་བརྟེགི་དེཔྱདེ་ཀྱ་ིཡི་ོབྱེདེ་དུ་

མ་དེང་བཅས་ཏེ་ེའབྱེོར། སྔར་གྱི་ིསྨོན་པོ་མ་ཧ་ེཤལ་(Dr Mahishal)དེངོས་སུ་སྐུ་

གིདུང་མདུན་དུ་ཆེདེ་བཅར་ཞུས་ནས་ནན་ཏེན་ཆེན་པོོས་བརྟེགི་དེཔྱདེ་བྱེས་མཐོར། 

ཁསོ་བཤདེ་དེནོ། སྨོན་དེཔྱདེ་ཀྱ་ིལུགིས་སུ་བྱེས་ན་ཁ་སང་སྔ་ནས་གྲོངོས་ཟནི་པོ་རདེེ། 

འོན་ཀྱང་ཉིན་གྲོངས་འདེ་ིདེགི་གི་ིརིང་དུ་སྐུ་ཡི་ིགིཟ་ིམདེངས་མ་ཉམས་ཤིང་། རུལ་

བམ་སགོིས་ཀྱ་ིརྙེགོི་དྲ་མདེེ་པོའ་ིགིནས་ཚུལ་ཡི་མཚོན་འདེ་ིའགྲོལེ་བཤདེ་ཅ་ིཡིང་བྱེདེེ་

ཐུབ་ཀྱིན་མ་ིའདུགི ཅེས་པོ་ཙམ་ལས་དེོན་མཐུན་གྱི་ིལན་གིང་ཡིང་འདེེབས་མ་ཐུབ། 

ཐུགིས་དེམ་ཡུན་རིང་བཞུགིས་པོས་ཧ་ཅང་སྙེན་གྲོགིས་ཀྱིས་ཁྱེབ་སྟེ། ཡིིདེ་བཞིིན་

ནོར་བུའ་ིབཞུགིས་གིནས་ནས་ཆེདེ་མཁས་མ་ིསྣ་ཆེདེ་མངགིས་ཀྱིས་དེེང་རབས་ཀྱ་ི

བརྟེགི་ཆས། E.E.G.དེང་། E.C.G. དེང་། Thermal Camera) སོགིས་ནུས་

ཤུགིས་ཆེ་བའི་གློོགི་ཆས་བེདེ་སྤྱོདེ་ནས་ཉིན་ཞིགི་ཆ་མང་པོོར་བརྟེགི་དེཔྱདེ་བྱེས་

མཐོར། ཉིན་མང་པོོ་དེེའི་རིང་སྐུ་གིཟུགིས་ཀྱི་སྟེང་དྲོདེ་ཚོདེ་ཨང་གྲོངས་༢༤ནས་

༢༥བར་དུ་གིནས། དེ་དུང་ཀློདེ་རྩ་འགུལ་སྐྱེདོེ་བྱེདེེ་ཀྱནི་ཡིདོེ་པོས་ཀློདེ་པོའ་ིབྱེདེེ་ལས་

ལ་ནུས་པོ་ཡིོདེ་པོར་བཤདེ། ཉནི་མཚོན་མང་པོོའ་ིརངི་དུ་ཀློདེ་པོའ་ིའགུལ་བསྐྱེདོེ་པོར་

བཤུས་བྱེས་ནས་འཛེམ་གློིང་ན་སྐདེ་གྲོགིས་ཡིོདེ་པོའ་ིཚོན་རིགི་པོའ་ིསྔོན་དུ་བཞིགི་

ཀྱང་ཅ་ིཡིང་འགྲོེལ་བཤདེ་མ་ནུས། ཕྱོིས་སུ་སེམས་དེང་སྲིོགི་ཅེས་པོའ་ིཚོོགིས་ཐོོགི་

ཏུའང་འདེ་ིཉིདེ་དེཀའ་གིནདེ་ཅིགི་ཏུ་གྱུར་ནས་སྦྱོངས་བཤདེ་མང་པོ་ོབྱེས་ནའང་ཚོན་

རགིི་པོ་སུས་ཀྱང་མ་ཆོདེ་པོའ་ིལྕེགིས་ཀྱ་ིཕོ་བངོ་ཞིིགི་ཏུ་གྱུར་སྐདེ། (D.H.) ཞིསེ་པོའ་ི

ས་གིནས་གིསར་ཤོགི་དེང་། (Buddhist Channal)རྒྱལ་སྤྱོ་ིནང་པོའ་ིགིསར་ཤོགི་
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དེང་། (Daiji World) ཞིེས་པོའ་ིགིསར་ཤོགི་སོགིས་སུ་ང་ོམཚོར་འདེ་ིཤར་ནུབ་ཀྱ་ི

གིསར་འགྱུར་དེགི་གི་ིནང་དུ་ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་ཐོོན་པོས་ན། འགིའ་ཞིིགི་དེདེ་འདུན་

གྱིསི་མཇིལ་ཁ་དེང་། ཁ་ཤས་ང་ོམཚོར་གྱི་ིལྟོདེ་མརོ་འཛེནི་པོ་དེང་། སྨོན་ཁང་ཆ་ེཁགི་

འགིའ་ཞིིགི་གིིས་ང་ོམཚོར་གྱི་ིགིསང་གིནས་དེ་ེདེགི་ཤེས་འདེོདེ་ཅ་ིཞིིགི་གིིས་འདེོདེ་

རྔོམ་ལངས་པོ་ལྟོ་བུ་ཧར་ར་ེཐོོན་པོ་སོགིས་ཉིན་འདེ་ིགིའ་ིརིང་འབྲིས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱ་ི

གྲོངོ་ཁྱེརེ་དེ་ེཡུལ་སྐརོ་བའ་ིབསྟ་ིགིནས་ཤགིི་ཏུ་གྱུར་སངོ་། ངདེེ་ཅགི་སློབོ་བུ་དེགི་གིསི་

ཀྱང་ཚོོགིས་བསགིས་སྒྲོིབ་སྦྱོོང་གི་ིདུས་ཚོོདེ་དེང་། ཞིིང་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་དེ་ེའདྲ་བསྐལ་

པོའ་ིབར་དུ་རྙེེདེ་ཐོབས་མེདེ་པོ་ཞིིགི་རྙེེདེ་པོས་ཉིན་མཚོན་རིམ་བསྟུདེ་ཀྱིས་སྐུ་གིདུང་

རིན་པོ་ོཆེའི་མདུན་དུ་དྲང་ངེས་ལེགིས་བཤདེ་སྙེིང་པོ་ོདེང་། གིསང་འདུས་རྩ་རྒྱུདེ་

སོགིས་ནམ་རྒྱུན་ཐུགིས་དེམ་གྱིི་མཐོིལ་དུ་མཛེདེ་པོའི་གིསུང་རབ་རྣམས་ཚོོགིས་

འདེོན་བྱེས། དེེའ་ིརིང་སྐུ་གིདུང་ལ་མ་ིཞིིམ་པོའ་ིདྲ་ིཕྲ་མ་ོཙམ་ཡིང་མེདེ་པོར་མ་ཟདེ། 

སྔར་ཚོརོ་མ་མྱོངོ་ལ་བརྗེདོེ་མ་ིཤསེ་པོའ་ིདྲ་ིབཟང་ཞིགིི་གིསི་གིཟམིས་ཁང་གི་ིགིངོ་འགོི་

ཀུན་ཁྱེབ་ནས་ཡིོདེ་པོར་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པོ་རེདེ། འདེ་ིན་ིརང་གི་ིརྩ་བའ་ིབློ་མ་ཡིིན་

པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་ཡིར་བཀྱགིས་པོ་མ་ཡིིན་ལ། སངས་རྒྱས་པོའ་ིརྗེེས་འཇུགི་ཡིིན་

པོས་ཞིེན་ཁོགི་བྱེས་པོ་དེ་ེབས་ཀྱང་མིན། སྤྱོིར་བྱེས་ན་རྒྱ་གིར་ལྷ་ོཕྱོོགིས་ཚོ་དྲོདེ་ཆ་ེ

བའ་ིཡུལ་དེ་ེལྟོ་བུ་ལ་སྐྱེ་ེབ་ོརང་འགིའ་བའ་ིབེམ་ར་ོཞིགི་གིཅིགི་ཙམ་ལུས་ཚོ་ེརུལ་དྲ་ི

དེང་སྐྱུར་དྲིས་ཡིན་གིར་འདུགི་བཅུགི་གི་ིམེདེ་པོ་ན་ིབཤདེ་ཅ་ིལ་དེགིོས། དེ་ེནས་སྐུ་

གིདུང་ལས་རིང་བསྲིེལ་འོདེ་འཚུབས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པོ་ཆུང་ངུ་དུ་མ་བབས་པོ་

དེང་། འགིའ་ཞིིགི་མིགི་གིིས་མཐོོང་བཞིིན་དུ་ཡིལ་འགྲོ་ོབ་སོགིས་བཤདེ་ན་བདེེན་པོ་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

འཛེིན་དེཀའ་བའ་ིགིནས་ཚུལ་ཡིང་ཡིང་བྱུང་བ་རེདེ། དེ་ེལྟོར་མུ་འཐུདེ་དེ་ེཉིན་ཞིགི་

བཅ་ོབརྒྱདེ་ཀྱ་ིརིང་ལ་མཉམ་པོར་བཞིགི་ནས་གིསང་སྔགིས་ཀྱ་ིལམ་རིམ་པོ་གིཉིས་

ཀྱ་ིཟབ་ལམ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ། སྐུ་ཚོ་ེགིཅིགི་ལ་ཟུང་འཇུགི་རྡ་ོརྗེ་ེའཆང་གི་ིགི་ོའཕོང་མངོན་

དུ་མཛེདེ་པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

༼༥༥༽བརོྗེད་བྱེ་ཐེོག་ཆེན་གིྱི་རྣམ་གཞིག་ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམསེ་ལ་

ཡིང༌། བལྟསེ་ན་མཚོར་མཚོར་ཙམ་ལསེ་དཔྱད་ན་སྙིང་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པའིི་

ཚོོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་སེྟེ། ཐེོག་པ་ཆེན་པོའིི་ཆོསེ་ཀྱི་རྩོ་བ་བྱེང་ཆུབ་ཀྱི་སེེམསེ་ལ་

མཚོོན་ན། ཕོྱོགསེ་དང་རིསེ་སུ་མ་ཆད་པར་མཁོའི་མཉིམ་འིགོྲོ་བ་ཡོིངསེ་ཀིྱ་

བདེ་སྡུག་ལ་སེེམསེ་ཁུར་གནང་བ་ནི་དངོསེ་གནསེ་རླབསེ་པོ་ཆེ་ཡིི་ཐུགསེ་

བསེྐྱེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་སྨསོེ་མ་དགསོེ་མོད། འིགོྲོ་བའིི་བདེ་སྡུག་རང་རང་གི་ལསེ་

ལ་རག་ལསེ་པའིི་རིག་པའིི་གཞུང་ལུགསེ་དེ་ཉིིད་དབང་བཙན་དུ་བྱེསེ་ནསེ་

བཤད་ན། རླབསེ་ཆེན་གིྱི་ཐུགསེ་བསེྐྱེད་དེའིང་སོྟེང་བསེམ་ཙམ་ལསེ་ལག་

ལེན་གིྱི་རིན་ཐོང་ཆེར་མེད་ཅིིང༌། བདག་གཞིན་བརེྗེ་བ་དང་བདག་བསེ་

གཞིན་གཅེིསེ་བསོྒོམ་པའིི་ཐོབསེ་ལམ་དེ་དག་ལའིང་སྤེགསེ་རང་གིསེ་ཟོོསེ་

རེྗེསེ་ཐོང་ཁུག་མིའིི་མགོར་གཡིོགསེ་པ་ལྟ་བུའིི་གཡོི་སྒྱུའིི་ཆ་ཞིིག་འིདེྲསེ་ཡིོད་

བཟོོ་འིདུག་སེྟེ། རྒྱལ་ཁོ་གཞིན་ལ་སོྤྲིད་ཁུལ་བྱེསེ་ན་ཁེོ་སོྤེགསེ་རང་གིསེ་ལེན་

ཐུབ་པའིི་གནད་གསེང་ཞིིག་རིག་ནསེ་དེ་ལྟར་བསོྒོམ་པ་ཡིིན་འིདུག་པསེ་

སོེ།།༽

སྤྱོརི་ན་བརྗེདོེ་བྱེ་ཐོགེི་ཆནེ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ་བརྟེགིས་ཤངི་དེཔྱདེ་ན་སྙེངི་པོ་ོམདེེ་

པོའ་ིཚོརོ་སྣང་ཞིིགི་བྱུང་བར་བཤདེ་པོ་ན་ིརང་བློ་ོརང་ལ་ལྐོོགི་ཏུ་མ་གྱུར་པོའ་ིཚོརོ་འདུ་

དེ་ེམ་གིསང་དྲང་པོོར་བཤདེ་པོ་ལ་མ་ིའཐོདེ་པོ་མ་ིའདུགི་སྟ།ེ ཐོེགི་པོ་ཆེན་པོོའ་ིསེམས་
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བསྐྱེེདེ་ཀྱ་ིཉམས་ལེན་དེ་ེལགི་ལེན་གྱི་ིརིན་ཐོང་མེདེ་པོའ་ིསྟོང་བསམ་ཙམ་ཡིིན་རབས་

འདེ་ིལ་དེོགིས་སེལ་ཞིིགི་བྱེེདེ་འདེོདེ་པོ་དེ་ེརེདེ། ལས་དེཀར་ནགི་ལས་འབྲིས་བུ་བདེ་ེ

སྡུགི་འབྱུང་བའ་ིགིནས་ལུགིས་འདེ་ིཡི་ོསྲིོང་བྱེེདེ་ཐོབས་མེདེ་པོ་ན་ིཆོས་ཉིདེ་ཀྱ་ིབཀའ་

ལུང་ཡིིན་ཡིང་། རྒྱལ་སྲིས་བྱེང་ཆུབ་སེམས་དེཔོའ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་མཚོན་གྱི་ིདེབྱེ་ེ

བས་མ་བཅདེ་པོར་བསྐལ་པོ་ནས་བསྐལ་པོའ་ིབར་དུ་རྒྱུདེ་སྨོིན་པོ་ལ་ཆོས་ཀྱ་ིཉ་ིམས་

མ་ིཤེས་པོའ་ིམུན་པོ་བསལ་ནས་ཡིང་དེགི་པོའ་ིལམ་ལ་འཛུདེ་ཐོབས་དེང་། རྒྱུདེ་མ་

སྨོིན་པོ་ལ་དེང་པོ་ོཟང་ཟིང་གིིས་འཁོར་དུ་བསྡུས་ནས་མ་འོངས་པོར་ཆོས་ཀྱ་ིརྗེེས་སུ་

བཟུང་ནས་ཐོར་པོའི་ལམ་ལ་ཞུགིས་ཐོབས་འབའ་ཞིིགི་མཛེདེ་ཀྱི་ཡིོདེ་པོ་དེེ་ཡིང་

སམེས་ཁྱེདེ་པོར་ཅན་འདེ་ིཡི་ིབྱེེདེ་ལས་ཡིནི། ལས་དེང་སྨོནོ་ལམ་གྱི་ིའབྲིལེ་བ་ཐོབེས་

པོ་རྣམས་ན་ིཐོར་པོ་དེང་ཐོམས་ཅདེ་མཁྱེེན་པོའ་ིསྒོོར་འཇུགི་པོའ་ིལམ་སྣ་ེཟིན་ཏེ།ེ རང་

གི་ིའབདེ་བརྩོན་ལྷོདེ་མེདེ་བྱེས་པོར་བརྟེེན་ནས་ཐོར་པོ་ལགི་ཏུ་རགི་འགྲོ་ོགི་ིཡིོདེ་ལ། 

སྡུགི་བསྔལ་རྩདེ་ནས་དེབྱུང་འགྲོ་ོགི་ིཡིོདེ་པོ་དེ་ེཡིང་འདེ་ིཡི་ིབྱེདེེ་ལས་ཡིནི། དེསེ་ཀྱང་

གི་ལ་ཚོདེ་དེ་ེམ་ིཆོས་རིང་ལུགིས་ལ་རྨས་སྐྱེོན་དེང་གིས་ཁ་ཤོར་བའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ི

དེང་། ལྷགི་པོར་དུ་ཆསོ་ལྡན་གིངས་ཅན་པོ་ལ་ན་ིཐོེགི་ཆནེ་སམེས་བསྐྱེེདེ་དེངསོ་སམ་

དེ་ེདེང་ཕྱོོགིས་མཐུན་པོ་ཞིིགི་ཡིིན་ཡིང་ཤིན་ཏུ་མཁ་ོཞིིང་བརྩ་ིམཐོོང་གིཞིལ་དུ་མེདེ་

པོའ་ིདེངསོ་པོ་ོཞིིགི་ཡིནི་ཏེ།ེ འགྲོ་ོབ་མ་ིཡི་ིབསམ་བློོའ་ིཀུན་སྤྱོོདེ་ཀྱ་ིམིགི་དེཔོ་ེའདེ་ིཡིསི་

སྟནོ་ལ། སྤྱོ་ིཚོགོིས་མཐུན་བསྒྲོལི་གྱི་ིརྨང་རྡ་ོའདེ་ིཡིསི་བྱེདེེ། འཐོབ་འཛེངིས་འཁྲུགིས་

རྩདོེ་ཀྱ་ིགིཉནེ་པོ་ོའདེ་ིཉིདེ་ཡིིན་ལ། ཕོ་ཤ་བུ་འཁནོ་གྱི་ིདེཔོང་པོ་ོའདེ་ིཡིསི་བྱེེདེ། གིཉམོ་

ཆུང་ཐུབ་ཚོོདེ་ལ་མིགི་ལོགི་འདེ་ིཡིིས་བགྲོདེ་ལ། མགིོན་མེདེ་སྐྱེབས་མེདེ་ཀྱ་ིདེཔུང་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཉེན་འདེ་ིཡིིས་བྱེེདེ་པོ་སོགིས་བགྲོང་གིིས་མ་ིལང་པོའ་ིཕོན་བདེེའ་ིཡིོན་ཏེན་ཡིོདེ་པོ་

དེངསོ་ཡིདོེ་ཡིནི་ན་ལགི་ལནེ་གྱིསི་སྟངོ་པོའ་ིསྟོང་བསམ་ཅིའ་ིཕྱོརི་ཡིནི། བདེགི་གིཞིན་

མཉམ་བརྗེེའི་བསམ་པོ་དེེ་ཡིང་ཞིེ་ཐོགི་པོ་ནས་ཁེ་དེང་རྒྱལ་ཁ་གིཞིན་ལ་སྤྲོདེ་ནས་

གྱིོང་དེང་ཕོམ་ཁ་རང་གིིས་ཁུར་ཏེེ། སྐྱེེ་འགྲོོའ་ིབདེེ་སྐྱེིདེ་རྣལ་མ་ཞིིགི་སྒྲུབ་འདེོདེ་ཀྱི་

ཀུན་སློོང་ལྷདེ་མེདེ་ཅིགི་ཡིིན་གྱིི། ལགི་ལེན་ཆུ་ཐོིགིས་ཙམ་ཡིང་མེདེ་པོར་ཁ་བུ་རམ་

འདྲ་བ་ཞིིགི་བཤདེ་བཞིགི་པོ་ཙམ་གྱིིས་བདེགི་གིཞིན་མཉམ་པོར་བརྗེ་ེབའ་ིལགི་ལེན་

གི་ལ་ཡིནི། འནོ་ཀྱང་བསམ་པོ་བཟང་པོ་ོགིཞིན་ལ་བྱེས་ན་བདེ་ེསྐྱེིདེ་ང་ོམ་རང་ལ་ཐོབོ་

པོའི་གིནས་ལུགིས་འདེི་ཡིང་འཇིིགི་རྟེེན་འདེི་ཡིི་གྲུབ་ཆ་ཞིིགི་ཡིིན་ཏེེ། སྤྱོི་སེམས་

མཆོགི་ཏུ་འབར་བའ་ིམ་ིཞིིགི་གིིས་མ་ིཚོ་ེགིཞིན་དེོན་དུ་བསྐྱེལ་ཡིང་། རང་དེོན་ཞིར་

དེང་ཞིོར་ལ་ཚོེགིས་མེདེ་དུ་འགྲུབ་འགྲོ་ོབཞིིན་ཡིོདེ་པོར་མིགི་མཐོོང་ལགི་ཟིན་དུ་ཡིོདེ་

པོ་འདེ་ིལ་དེཔོགི་ན། བདེགི་གིཞིན་མཉམ་པོར་བརྗེ་ེབའ་ིརླབས་ཆནེ་གྱི་ིབྱེ་སྤྱོདོེ་འདེ་ིན་ི

རང་གིཞིན་དེོན་གིཉིས་འགྲུབ་པོའ་ིརྒྱལ་ཐོབས་ཁྱེདེ་པོར་བ་ཞིིགི་མ་རེདེ་དེམ། འདེ་ིལ་

བཀའ་གིདེམས་གིོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གིཞིན་དེོན་ནས་སྐྱེེས་ན། རང་དེོན་སོགི་མ་ཞིོར་

དུ་འབྱུང་བའ་ིདེཔོ་ེསྦྱོར་ཡིདོེ་ཀྱང་ཁ་སྦུབས་པོའ་ིསྣདོེ་ལ་བཅུདེ་ཀྱིས་ཅ་ིབྱེ། 

༼༥༦༽བདེན་བཞིིའིི་འིཇུག་ལྡིོག་དངོསེ་སྟེོབསེ་ཀྱི་རིགསེ་པསེ་འིགྲུབ་

པ་བདེན་ན། གསུམ་ལ་སྐྱེབསེ་སུ་མ་སོེང་བའིི་མུ་སེྟེགསེ་པ་ལ་ཐོར་ལམ་མེད་

པའིི་རྒྱུ་མཚོན་མི་འིདུག་སེྟེ། ཁོོ་ཚོོསེ་ཀྱང་རིགསེ་པའིི་ལམ་ནསེ་སིྲོད་རེྩོའིི་

དངོསེ་གཉིེན་རྒྱུད་ལ་བསེྐྱེད་ཆོག་པའིི་ཕྱོིར། དངོསེ་པོ་སོྟེབསེ་ཞུགསེ་ལ་སྟེོན་

པ་དང་བསྟེན་པའིི་ཆ་རེྐྱེན་རིྩོར་མི་བཏུབ་པའིི་ཕིྱོར། དེསེ་ན་ཆོསེ་འིདི་པ་

ལསེ་ཕིྱོ་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའིི་མི་ལ་ཐོར་པའིི་སྐལ་པ་མེད་ཅེིསེ་ཟེོར་བ་ནི་སེྒོར་
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གཅོིད་ཀིྱ་རང་གཤིསེ་ཕྱོི་རུ་མངོན་པ་ཙམ་དུ་ཟོད། འིཁྲུལ་པའིི་རྩོ་བ་བདག་

འིཛིོན་ཡིིན་པ་བདེན་ན། དེའིི་གཉེིན་པོ་བདག་མེད་རོྟགསེ་པའིི་ཤེསེ་རབ་

གཅིིག་པུསེ་ཆགོ་ག ི།ལགོསེ་སུ་ཚོགོསེ་བསེགསེ་སིྒྲིབ་སོྦྱོང་ཞིསེེ་པ་ད་ེཚོ་ོདགསོེ་

དོན་ཅིི་ཡོིད།༽ 

བདེེན་བཞིིའ་ིའཇུགི་ལྡོགི་གི་ིརིམ་པོ་དེངོས་སྟོབས་ཀྱ་ིརིགིས་པོས་གྲུབ་ཅེས་པོ་

ན་ིསྡུགི་ཀུན་གིཉསི་སྤེངོ་ནུས་དེང་། སྡུགི་ཀུན་སྤེངས་པོའ་ིའགིོགི་པོ་མངནོ་དུ་བྱེ་ནུས་

དེང་། སྡུགི་ཀུན་སྤེངོ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིལམ་རྒྱུདེ་ལ་བསྐྱེེདེ་བྱེར་དེངསོ་སྟབོས་རིགིས་པོས་གྲུབ་

པོར་བཤདེ་པོ་ཡིིན་པོས། བདེེན་བཞིིའ་ིའཇུགི་ལྡོགི་ལ་ཉམས་ལེན་བསྟར་ཚུལ་དེང་། 

བདེེན་བཞི་ིརིགིས་པོས་གིཏེན་ལ་འབེབས་ཚུལ་གིཉིས་ཉ་དེང་ཉུང་མ་མཉམ་བསྲིེས་

བྱེས་པོ་ལས་དེོགིས་གིཞི་ིའདེ་ིབྱུང་བ་ཡིིན། ཐོར་པོ་ཐོོབ་པོ་ལ་སྡུགི་ཀུན་སྤྱོ་ིདེང་བྱེ་ེ

བྲིགི་གིི་ཉེས་དེམིགིས་ངོས་ཟིན་དེགིོས་པོས་ཕྱོི་རོལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཟགི་བཅས་

འགིའ་ཞིིགི་ལ་ཐོར་པོ་འཛེིན་པོ་དེང་། བསམ་གིཟུགིས་ཀྱ་ིསྙེོམས་འཇུགི་ལྟོ་བུ་ཟགི་

བཅས་ཀྱི་ཁྱེདེ་པོར་ཁགི་ཅིགི་ལ་ཐོར་ལམ་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་ལས། མི་འདེོདེ་པོ་སྣ་

དེགུའ་ིའབྱུང་རྩ་བདེགི་འཛེིན་ལ་སྐྱེོན་དེང་དེ་ེཡིིས་གིཉེན་པོ་ོརྒྱུདེ་ལ་སྐྱེ་ེབ་ལ་མ་ིའབདེ་

པོ་ན་ིཕྱོ་ིརོལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐོའ་ིའགིངས་ཡིིན་པོའ་ིཕྱོིར། དེ་དུང་གིསལ་ཙམ་

བཤདེ་ན་ལྟོ་བའ་ིཆ་ནས་ཕྱོ་ིནང་གི་ིཁྱེདེ་པོར་ལྟོ་བ་བཀར་བཏེགིས་ཀྱ་ིཕྱོགི་རྒྱ་བཞི་ི

ཁས་ལེན་མིན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་འཇིོགི་པོ་དེང་། སྔར་འཇིིགི་རྟེེན་འདེ་ིཡི་ིསྟེང་དུ་བྱུང་མྱོོང་

བའ་ིཕྱོ་ིརོལ་པོ་རྣམས་ཀྱ་ིནང་ལ་ན་ིབདེགི་འཛེིན་འཐོདེ་ལྡན་དུ་འདེོདེ་པོའ་ིལྟོ་བ་ལས། 

ལོགི་རྟེོགི་ཏུ་བཟུང་བའ་ིལྟོ་ཚུལ་ཞིིགི་གྲུབ་མཐོའ་ིདེབང་གིིས་གིཅིགི་ཀྱང་བྱུང་མ་མྱོོང་

བས། བདེགི་འཛེིན་སྤེངས་པོའ་ིཐོར་པོ་དེོན་གིཉེར་མ་ིབྱེེདེ་ཅིང་། དེོན་གིཉེར་མེདེ་ན་

འབདེ་བརྩོན་མི་བྱེེདེ་པོས་འབྲིས་བུར་ཐོར་པོ་ཐོོབ་པོ་འོང་དེོན་མེདེ། དུས་རབས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིསར་པོའི་ཕྱོི་རོལ་པོ་དེཔོེ་གིསར་ཅན་དེེ་འདྲ་སློེབས་ཡིོང་ན་ནི་བདེེན་བཞིིའི་ཆོས་

སྐོར་ལ་བཟ་ོབཅོས་དེང་ཉམས་ཞིིབ་རྗེེས་སུ་བྱེེདེ་རྒྱུ་ལས་མ་འདེས། བདེགི་འཛེིན་

སྤེངས་པོ་ལ་བདེགི་མེདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིཤེས་རབ་ལས་ལོགིས་སུ་ཚོོགིས་བསགིས་སྒྲོིབ་

སྦྱོོང་གི་ིགྲོོགིས་ཡིོདེ་དེགིོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚོན་ཅ་ིཡིོདེ་ཟེར་བ་ནི། ཤིང་གི་ིགིཉེན་པོ་ོསྟ་ར་ེ

ཡིིན་ན་དེཔུང་པོས་རོགིས་བྱེེདེ་དེགིོས་དེོན་ཅ་ིཟེར་བ་དེང་མཚུངས་ཤིང་། ཡིང་ན་བྱེ་

ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བྱེེདེ་གིཤོགི་པོ་ཡིིན་པོས་གིཤོགི་པོ་ཡི་གིཅིགི་གིིས་ཆོགི་གིི་

གིཤོགི་པོ་གིཉིས་དེགིོས་དེོན་ཅ་ིཡིོདེ་ཟེར་བ་དེང་འདྲ། དེམགི་འཁྲུགི་ཅིགི་བྱེེདེ་དེགིོས་

ན་གིོ་ལགི་ཤུགིས་ཆེན་པོོ་ཡིོདེ་པོ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཕོན་པོར་དེམགི་གིི་དེཔུང་ཤུགིས་

དེང་། སྦྱོརོ་བརྡར། འཐོབ་ཇུས་བཅས་འཛེམོས་དེགིསོ་པོ་ལྟོར་དེངསོ་སུ་བདེགི་འཛེནི་

འཇིོམས་བྱེེདེ་ལ་བདེགི་མེདེ་རྟེོགིས་པོའ་ིཤེས་རབ་དེང་། ཤེས་རབ་དེ་ེནུས་ལྡན་དུ་

གིཏེོང་བྱེེདེ་ལ་ཚོོགིས་བསགིས་ཀྱ་ིརྒྱབ་དེཔུང་མེདེ་ཐོབས་མེདེ་པོ་ཡིིན། མ་ཟདེ་སྐུ་

གིཉིས་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་སྦྱོར་ན་ཆོས་སྐུའ་ིལགི་རྗེེས་འཇིོགི་བྱེེདེ་ལ་བདེགི་མེདེ་རྟེོགིས་

པོའ་ིཡི་ེཤེས་ཀྱ་ིཚོོགིས་དེང་། གིཟུགིས་སྐུའ་ིལགི་རྗེེས་འཇིོགི་བྱེེདེ་ལ་སྤྱོོདེ་ཕྱོོགིས་

བསོདེ་ནམས་ཀྱི་ཚོོགིས་གིཉིས་ཟུང་འབྲིེལ་གྱིི་སྒོ་ོནས་རྒྱུ་ཚོོགིས་གྲོངས་ཚོང་བའི་

སྟེང་ནས་སྒྲོིབ་པོ་གིཏེན་ཟདེ་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིའཇུགི་སྒོ་ོཆདེ་ལྷགི་མེདེ་པོ་ཞིིགི་ཡིོདེ་དེགིོས་

པོ་ཡིནི་ན།ོ། 

 ཕྱོནི་དྲུགི་ལགི་ལནེ་རྣལ་མས་རྨང་བཏེངི་ནས།།

 ལམ་ལྔ་ས་བཅུའ་ིབགྲོདོེ་པོ་མཐོར་ཕྱོནི་ཚོ།ེ།

 བདེནེ་བཞི་ིའཇུགི་ལྡགོི་བསླུ་མེདེ་ཕྱོགི་གི་ིརྒྱ།།

 སྐུ་གིསུམ་མངནོ་དུ་འགྱུར་བ་དེངསོ་པོོའ་ིགིཤསི།།
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 མཇུག་བསྡུ་བའ་ིགཏམ།

འདེ་ིཡིན་ལ་གིཞུང་ཆེན་བཀའ་པོོདེ་ལྔ་སྔགིས་དེང་བཅས་པོར་དེོགིས་གིཞི་ིཇི་ི

སྙེེདེ་ཅིགི་ལ། གིོང་ནས་མཛུབ་མོས་ར་ིསྟོན་དེང་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེདེེ་གིཉིས་ཀྱིས་དེོན་དེགི་

ཆ་ེཁགི་འགིའ་ཞིིགི་ལ་རང་གིཞིན་གྱི་ིརྒྱུདེ་ཀྱ་ིགིཏེ་ིམུགི་གི་ིམུན་པོ་བསལ་སློདེ་ལྷགི་

བསམ་དེགི་པོས་དེོགིས་སེལ་ཅ་ིཡིོང་བྱེས་ཤིང་། གིཞིན་ཡིིགི་ནོར་དེང་། བཏེགིས་

ནོར། ཚོིགི་སྐྱེོན་སོགིས་ལ་རྡ་ོབརྐོས་གིསུང་རབ་ལ་ཞུ་དེགི་བྱེས་པོ་ལྟོ་བུའ་ིཧ་ཅང་ཕྲ་

བ་དེང་། ཞིིབ་པོའི་རྣམ་ཐོར་དེེ་འཆང་ནས་བསྡེདེ་ན་དེོན་གྱིི་གིནས་ལུགིས་རྣམས་

བསྒྲོིབ་ཏུ་དེོགིས་ནས་ཚོིགི་དེོན་གིཉིས་ཆར་བསྐྱུངས་ཐོབས་བྱེས་ཡིོདེ། དེ་ེཡིང་ཚོ་

སྨྱུགི་ལགིས་ཀྱིས་བོདེ་བརྒྱུདེ་ནང་བསྟན་གྱི་ིམདེ་ོསྔགིས་གིཉིས་ཀ་ལ་ཆེདེ་དེམིགིས་

ཀྱིས་དེོགིས་བསློང་དེང་། དེགིགི་རྒྱགི་བྱེས་ཤིང་། རང་ལུགིས་ཀྱ་ིརྣམ་གིཞིགི་འདེ་ི

ཡིིན་ཟེར་བ་མེདེ་པོས་དེགིགི་པོ་དེ་ེཡིང་ཁ་ོརང་གི་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་དེགི་ལ་དེཔྱདེ་ནས་ལན་

འདེབེས་བྱེ་རྒྱུ་ལས་ཅང་མེདེ་པོ་རེདེ། དེསེ་ན་དེ་རསེ་གིཞུང་ཆནེ་བཀའ་པོོདེ་ལྔ་ལས་

ཐོོགི་མར་མངོན་པོའ་ིསྐོར་ན་ཉོགི་བཤདེ་མང་དུ་ཡིོདེ་ནའང་གིཙ་ོབ་ོནི། མངོན་པོའ་ིསྡེ་ེ

སྣོདེ་གིཙོས་པོའི་གིསུང་རབ་ནས་གིསུངས་པོའི་རི་གློིང་སོགིས་ངོས་མ་ཟིན་ཞིིང་། 

འཇིོགི་སྟངས་མ་ཤེས་པོའ་ིདེབང་གིིས་རྙེོགི་དྲ་འདེ་ིདེགི་ལྷགི་པོ་རེདེ། དེེའ་ིཐོདེ་དུ་མདེ་ོ

རྒྱུདེ་གིསུང་རབ་ནས་གིསུངས་པོའ་ིའཇིིགི་རྟེེན་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་སྤྱོ་ིདེང་། ལྷགི་པོར་

འཛེམ་བུ་གློིང་ངོས་འཛེིན་གྱི་ིསྐོར་ལ་སྔར་སུས་ཀྱང་གིསལ་བར་མ་ཕྱོེས་པོའ་ིགིནདེ་

དེནོ་མང་པོ་ོཞིགིི་གིསལ་བཤདེ་དེང་། གིཏེན་ལ་ཕོབ་ནས། དེ་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

ཀྱི་གིསུང་རབ་དེང་། དེེང་རབས་ཀྱི་རིགིས་པོ་གིང་དེང་ཡིང་མི་འགིལ་བའི་འགིགི་

འཕྲང་རིང་མ་ོཞིིགི་བདེ་ེབློགི་ཏུ་བརྒྱུདེ་ཐུབ་པོའ་ིལམ་ཁ་གིཏེོདེ་ཡིོདེ་སྙེམ་ཞིིང་། རྩ་

བའ་ིཆ་ནས་མངནོ་པོའ་ིསྐརོ་གྱི་ིདེགོིས་བསློངས་དེ་ེརྨང་ནས་བསྒྱེལེ་ཡིདོེ།

གིཉིས་པོ། དེབུ་མའ་ིསྐོར་ནི། ཆོས་ཀྱ་ིབདེགི་མེདེ་མདེ་ོནས་མ་གིསུངས་ཟེར་

ནས་སྐུར་འདེེབས་དེང་། བོདེ་ཕྱོི་རབས་པོའི་ལུགིས་ལ་ངའོ་སྙེམ་པོའི་ངར་འཛེིན་

ཤུགིས་ཆ་ེཆུང་གིཉིས་ལ་འཐོདེ་འཛེིན་དེང་ལོགི་ཤེས་གིཉིས་ཀྱ་ིཁྱེདེ་པོར་ཕྱོེས་ཡིོདེ་

པོའ་ིསྒྲོ་ོའདེོགིས་བྱེས་འདུགི སྔ་མ་ན་ིཐོེགི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་མ་ིའདེོདེ་པོ་ལ་

ཐུགི་འདུགི་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་དེང་ཁོང་གིཉིས་གིཤིབས་བསྡུར་བྱེས་པོའ་ིརིགིས་འགྲོོས་དེ་ེ

ཡིིས་རྨང་གིཞི་ིབྱེས། སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིགིསུང་ཇི་ིསྙེེདེ་ཅིགི་མིགི་ལམ་དུ་བསྟར་ནས་

སྐུར་འདེེབས་ཀྱ་ིགིནས་སུ་དེབང་མེདེ་དུ་ཆས་སུ་བཅུགི་ཡིོདེ། ཕྱོ་ིམའ་ིའཁྲུལ་གིཞི་ི

འདྲ་བ་ོན་ིཀླུ་སྒྲུབ་དེགིོངས་རྒྱན་གྱི་ིཚོིགི་དུམ་ཞིིགི་ལ་སྐྱེབས་བཅོལ་ནས་དེོགིས་པོ་དེ་ེ

ཉིདེ་བསློངས་འདུགི་ན། གིཏེན་ཚོིགིས་དེང་མངོན་སུམ་གྱིིས་གིནོདེ་པོས་དེཔྱོདེ་ལྡན་

དེགི་གི་ིསྤྱོན་སྔར་སྐྱེབས་བཅོལ་སའ་ིཀླུ་དེགིོངས་མཁན་པོ་ོསྒྲོ་ོའདེོགིས་མཁན་པོོར་

ཡིིན་པོའ་ིར་སྤྲོོདེ་གིསལ་ཐོིང་ང་ེབཟོས་ཡིོདེ། ཆོས་ཕྱོོགིས་ནས་བཤདེ་ན། བསྟན་པོ་

འདེི་ལ་མ་རྟེོགིས་པོ་དེང་། ལོགི་པོར་རྟེོགི་པོའི་དེབང་གིིས་སྐུར་འདེེབས་དེང་སྒྲོོ་

བཏེགིས་པོ་ལ་ལུང་རགིིས་དྲ་ིམ་མདེེ་པོས་སུན་ཕྱུང་ནས་བསྟན་པོ་ལ་དེགི་ཐོརེ་ཐོངེས་

གིཅགིི་བྱེས་ཡིདོེ་ཅངི་། འཇིགིི་རྟེནེ་པོའ་ིབསམ་བློ་ོགིཏེངོ་སྟངས་ཀྱ་ིདེབང་དུ་བྱེས་ན་ཀླུ་

སྒྲུབ་དེགིོངས་རྒྱན་རྗེེས་འབྲིངས་དེང་བཅས་པོ་གིཞིན་ལ་མ་ཉེས་ཁགི་གིཡིོགིས་བྱེས་

པོའ་ིནགི་ཉསེ་ཕོོགི་སྟ་ེགིདེངོ་རྟེགིས་བརྒྱབ་ཡིདོེ།
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གིསུམ་པོ། ཚོདེ་མའ་ིསྐོར་ནི། སྤྱོིར་ན་ཚོདེ་མ་རིགི་པོ་འདེ་ིཉིདེ་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

གིསུང་རབ་ལས་མི་འབྱུང་ཟེར་བ་དེང་། བྱེེ་བྲིགི་ཚོདེ་མ་རིགི་པོའི་གིཞུང་ལུགིས་

དེཔོང་བཙུགིས་ནས་སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིབསྒྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་འདེ་ིདེགི་ཁྱེབ་འབྲིེལ་མེདེ་

པོའ་ིསྐྱེནོ་འཛུགིས་བྱེས་འདུགི་པོ་ལ། དེང་པོ་ོདེ་ལྟོ་གིངས་ཅན་དུ་བཀའ་འགྱུར་ར་ོཅགོི་

འདེིའི་ནང་དུ་ཚོདེ་མ་རིགི་པོའི་སྐོར་མི་གིསལ་ཟེར་བ་ཡིིན་ན་ནི་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟོར་

བྱེས་ཟིན་པོས་ནམ་ལངས་སྦོར་མོས་མ་ིཁེབས་པོ་བཟོས་ཡིོདེ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི

གིསུང་གིཞིན་པོ་ཟུར་དུ་གིཞིགི་ནས་འདུལ་བའི་ནང་ནས་གིསུང་ཐོོར་བུ་ཞིིགི་ཁུར་

ཡིངོ་སྟ།ེ དེེའ་ིནང་དུ་ཚོདེ་མ་རགིི་པོ་མ་ིགིསལ་ལ་ོཟརེ་ན་ན་ིརང་ཉིདེ་ཀྱསི་དེཔྱོདེ་ཚུལ་

ནོར་བ་ཡིིན་གྱིི། རྒྱལ་བའ་ིགིསུང་རབ་ལས་ཚོདེ་མ་རིགི་པོ་མ་བསྟན་པོའ་ིཁུངས་སུ་

མ་ིའགྲོ་ོབའ་ིགིསང་གིནདེ་དེ་ེབློ་ོལ་ངེས་དེགིོས་པོའ་ིདྲན་བསྐུལ་ནན་མ་ོབྱེེདེ་རྒྱུ་ཡིིན། 

སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིསྒྲུབ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིརིགིས་པོ་ལ་སྐྱེོན་བརྗེོདེ་པོ་ན་ིགིསུང་རབ་ཆེན་པོ་ོརྣམས་ཀྱ་ི

ཐོལ་བ་འཕོནེ་ཚུལ་དེང་རགིིས་པོའ་ིའགིགིས་གིནདེ་མ་རྟེགོིས་པོའ་ིརང་ཉདིེ་ཀྱ་ིབློ་ོསྐྱེནོ་

གིསུང་རབ་ལ་བགིོས་པོ་ལས་རིགིས་པོ་དེེ་དེགི་ཡིང་དེགི་ཡིིན་པོའི་གིསལ་སྟོན་

གིནདེ་ལ་ཕོིགིས་པོ་བྱེས་ཡིོདེ། ཁོང་སྒོེར་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱོ་ིམ་ིའདེོདེ་པོའ་ིལང་ཕྱོོགིས་དེ་ེ

ལ་ན་ིདེ་བར་དུ་མྱོངས་སྟོབས་ཀྱིས་སྐྱེ་ེབ་སྔ་མ་དྲན་པོ་གྲོངས་མང་པོ་ོཞིིགི་གིིས་སྐྱེ་ེབ་

སྔ་ཕྱོ་ིཡིོདེ་པོར་མངོན་སུམ་གྱིིས་གིནོདེ་པོ་སྟོན་བཞིིན་ཡིོདེ་པོ་འདེ་ིདེགི་ལ་རིགིས་པོ་

དེང་མཐུན་པོ་དེང་། རྒྱུ་མཚོན་དེང་ལྡན་པོའ་ིའགྲོེལ་བཤདེ་རྒྱགི་ཐུབ་མ་ིའདུགི་པོས་

ཤ་ིབའ་ིར་ོལ་མདུང་བསྣུན་པོའ་ིངལ་བ་མ་བྱེས་ས།ོ།

བཞི་ིཔོ། འདུལ་སྔགིས་ཀྱ་ིསྐོར་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཟེར་བ་སུ་ཡིིན་ཙམ་དེང་། 
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

གིཟུགིས་ཅན་གྱི་ིསྡེོམ་པོ་ཞིེས་པོ་ཇི་ིལྟོར་ཡིིན་ངོས་ཟིན་མ་ིའདུགི་པོས་འདུལ་གིཞུང་

དེང་སྦྱོར་ནས་བློ་ོགྲོསོ་ཀྱ་ིཔོདྨོ་ོརྒྱས་པོ་དེང་། དེགོིས་གིཞི་ིརྩ་བ་ནས་དེབྱུང་བའ་ིགིནདེ་

དུ་ཐོིངས་ངེས་ཀྱ་ིགིསལ་བཤདེ་དེང་། སྔགིས་ཀྱ་ིསྐོར་ནས་གིསང་སྔགིས་ལ་ཁུངས་

ལུང་མདེེ་པོ་དེང་། རྡ་ོརྗེ་ེཐོགེི་པོའ་ིབློ་སློབོ་ལ་མཚོན་ཉིདེ་ཚོང་མ་ིདེགིསོ་ཟརེ་བ་སོགིས་

ལ་གིསརེ་གྱིསི་བརྔོན་ཀྱང་མ་ིཁུགི་པོའ་ིལུང་རིགིས་ཀྱ་ིསྐྱེསེ་བཏེེགིས་ཡིདོེ། 

ལྔ་པོ། ཕོར་ཕྱོིན་ན།ི ཤིང་རྟེ་ཆེན་པོ་ོགིཉིས་རྫུན་རྐུབ་ཕུདེ་ཚུལ་དེང་། ཐོེགི་ཆེན་

སེམས་བསྐྱེེདེ་ལགི་ལེན་གྱིིས་སྟོང་ཚུལ་སོགིས་ཡི་ང་བའ་ིབཤདེ་པོ་མང་པོ་ོའདུགི་པོ་

ལ་འཇིིགི་རྟེེན་དེང་ཐུན་མོང་སྣང་ཚོོདེ་དེབང་བཙན་པོའི་རྒྱུདེ་ལམ་དེེ་བཟུང་སྟེ་ལོ་

རྒྱུས་དེང་མཐུན་ལ་སྐྱེ་ེབ་ོཕོལ་པོའ་ིབློ་ོལ་འཁོར་བདེ་ེབའ་ིའགྲོེལ་བཤདེ་གི་ོབ་བོགིས་

འདེོན་ཡིོདེ་པོའ་ིགིསལ་བཤདེ་ར་ེབྱེས། ཐོེགི་ཆེན་སེམས་བསྐྱེེདེ་དེང་བདེགི་གིཞིན་

མཉམ་བརྗེེའི་བསམ་པོ་འདེི་དེགི་མི་ཡིི་ཀུན་སྤྱོོདེ་དེང་སྤྱོི་ཚོོགིས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོོགིས་ཡི་

རབས་བཟང་སྤྱོོདེ་ཀྱ་ིཕྱོོགིས་ལ་འཁྲོིདེ་བྱེེདེ་དུ་བེདེ་སྤྱོོདེ་ཡིོདེ་ན་ང་ཚོ་ོལ་དེགིོས་མཁ་ོ

ཡིོདེ་ཅིང་དེ་ེམེདེ་ན་ང་ཚོ་ོལ་འབྲིེལ་བ་མེདེ་པོ་ཡིིན། མདེོར་ན་དེ་རེས་ཚོ་སྨྱུགི་གིིས་

རྒྱུདེ་གིཏེིང་ནས་བསྐུལ་ཏེ་ེགིནའ་དེེང་གིཉིས་ཀའ་ིརིགིས་པོའ་ིརྣམ་གིཞིགི་ལ་བསམ་

ཞིིབ་མང་དུ་བྱེེདེ་དེགིོས་བྱུང་ཞིིང་། ཤེས་རབ་ཀྱ་ིམ་ེལྕེ་ེགྱིེན་དུ་འདེེགིས་པོའ་ིགྲོོགིས་

དེན་བློ་ན་མེདེ་པོར་བྱུང་བས་ཚོ་སྒོང་གི་ིརིགིས་པོའ་ིམདེའ་སྨྱུགི་ལ་བཀའ་དྲིན་དྲན་

ཞིངི་སམེས་གིཏེངི་ནས་གུས་བཀུར་བྱེེདེ་བཞིནི་ཡིདོེ། འདེ་ིན་ཁ་ོབ་ོགིནའ་དེངེ་གིང་གི་ི

ཆ་ནས་ཀྱང་རང་ཉིདེ་ལ་གིདེེངས་ཚོོདེ་ཡིོདེ་པོ་ཞིིགི་དེང་། སྤེོབས་པོས་ཁེངས་ནས་

ཡིོདེ་པོ་མ་ཡིིན་ཞིིང་། ལྷགི་པོར་རྩོམ་རིགི་གི་ིཐོདེ་ནས་གིོམ་པོ་གིསར་དུ་སྤེ་ོབཞིིན་
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ཡིོདེ་པོས་ཨ་རིས་དེམགི་རྒྱགི་པོ་བཞིིན་དུ་དེམགི་སྦྱོོང་དེང་དེམགི་འཐོབ་མཉམ་དུ་

བྱེས་པོ་ལགིས་ན་ཚོགིི་དེནོ་གིཉསི་ཀ་ནས་ནརོ་བ་ཡིངོ་ངསེ་པོས་བཟདོེ་གིསལོ་ཞུ་རྒྱུ་

དེང་། ཚོ་སྒོང་གི་ིརགིིས་པོའ་ིགྲོོགིས་པོ་ོགིཙསོ་པོའ་ིརྒྱ་ཆེའ་ིཀློགོི་པོ་པོ་ོཡིངོས་ཀྱིས་རྒྱུ་

མཚོན་ལྡན་པོའ་ིདེགིགི་གིཞིགི་དེང་། དེོགིས་སློོང་བྱེས་ན་དེགིའ་བསུ་ཞུ་ངེས་ཡིིན་ཏེ།ེ 

གིཏེན་ལ་དེབབ་བྱེའ་ིདེནོ་དེ་ེཉིདེ་ལ་སྒྲོ་ོའདེོགིས་ཆོདེ་འགྲོ་ོབའ་ིར་ེབས་ས།ོ། 

 དེངེ་རབས་ལུགིས་ལ་སྐྱེབས་སུ་བཟུང་བྱེས་ཤངི་།།

 གིནའ་རབས་སྲིལོ་ལ་དེམིགིས་འབནེ་གིཏེོདེ་པོ་ཡི།ི། 

 ལྟོར་སྣང་རགིིས་པོའ་ིམདེའ་དེང་མདུང་གི་ིཚོོགིས།། 

 ཤསེ་རབ་མ་ེལྕེ་ེམཆེདེ་པོའ་ིབུདེ་ཤངི་ཉདིེ།།

 ཅེས་འབྲིས་བློ་ོགློིང་ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛེིན་བློ་ོལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས། 

རབ་གིནས་ལྕེགིས་ཡིསོ་ལ་ོསྨོནི་དྲུགི་ཟློ་བའ་ིཡིར་ཚོསེ་༨ དེང་། ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༡༡ ལའོ་ིཟློ་

༡༢ པོའ་ིཚོསེ་༢ ཉནི་གྲུབ་པོར་བྱེས་ས།ོ། །།
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

རྩོམོ་དབེ་འད་ིདང་འབྲེལེ་བའ་ིདྲི་ིབ་དྲིསི་ལན།

༈ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་འིཚོམསེ་འིདིྲ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགསེ་ངོ་སོྤྲིད་མདོར་

བསྡུསེ་ཤིག་གནང་རོགསེ། 

ཐོོགི་མར་མཐོ་ོསྒོང་ཉ་ིཟེར་རྩོམ་སྒྲོིགི་ཁང་གིིས་བཅར་འདྲ་ིགིནང་བར་འཚོམས་

འདྲི་དེང་། བཀྲོ་ཤིས་བདེེ་ལེགིས་ཞུ་གིི་ཡིིན། ང་ལ་ང་རང་གིི་ང་ོསྤྲོོདེ་ནི་ང་ཚོོའི་མི་

དེཀྱུས་མ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་ལས་དེམིགིས་བསལ་གིང་ཡིང་ཞུ་རྒྱུ་མེདེ། ཡིིན་ནའང་ང་རང་

སྐྱེེས་ཡུལ་ན་ིཉིས་སྟོང་བཅུ་ལ་ོས་འགུལ་གྱི་ིགིོདེ་ཆགི་ཕོོགིས་སའ་ིསྐྱེ་ེདེགུ་མདེ་ོདེང་

ཁ་ཐོགི་ཉེ་བའི་རགི་ཤུལ་སུ་རུགི་སྡེེ་བར་སྐྱེེས། ལོ་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་དུས་ནས་བ་ར་

སྐྱེབས་མགིནོ་སྐུ་གིོང་མའ་ིཡིང་སྲིིདེ་དུ་ངསོ་འཛེནི་གྱིསི་རགི་ཤུལ་ཀླུང་ཤདོེ་དེགིནོ་དུ་

ཆོས་ཞུགིས་བྱེས་ཤིང་མིང་ལ་རྒྱལ་དེབང་མཆོགི་གིིས་བསྟན་འཛེིན་བློོ་ལྡན་ཤེས་

རབ་ཅེས་གིནང་། དེགིོན་པོའ་ིའདེོན་ཆོས་སྤྱོོདེ་སོགིས་བློ་ོའཛེིན་གིང་འཚོམས་བྱེས། 

གི་ོདེགུ་ལ་ོའཕོགིས་ཡུལ་དུ་སློོབ་གིཉེར་ཆེདེ་འབྱེོར་ནས་དེ་བར་བོདེ་པོའ་ིཆོས་དེང་

རགིི་གིཞུང་ལ་མསོ་པོ་མ་དེརོ་ཙམ་དུ་གིནས། སྤྱོརི་སྟངས་རང་གིསི་མ་འཇིནོ་པོ་རེདེ་

མ་གིཏེོགིས་སྐྱེེས་ཆེན་གིསེར་ནགི་གི་ིར་ིལྟོ་བུ་དེགིའ་ལྡན་ཁྲོ་ིཐོོགི་བརྒྱ་པོ་ཆོས་རྗེ་ེབློ་ོ

བཟང་ཉ་ིམ་མཆོགི་དེང་། སྐྱེབས་རྗེ་ེཤར་པོ་ཆོས་རྗེ་ེརྗེ་ེབཙུན་བློ་ོབཟང་བསྟན་འཛེིན་

སོགིས་ཀྱིས་ཐུགིས་བརྩ་ེདེང་གིཟིགིས་སྐྱེོང་དེམིགིས་བསལ་འོགི་འཚོར་ལོང་བྱུང་བ་

ཞིགིི་ཡིནི། 

དིྲ་བ་དང་པོ། རནི་པོ་ོཆ་ེམཆགོི་གིསི་ཐོོགི་མར་ལགོི་རྟེགོི་སྙེངི་སྟབོས་ཞིསེ་པོའ་ི
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དེེབ་དེ་ེལ་དེགིགི་ལན་འབྲི་ིའདེོདེ་ཀྱ་ིཀུན་སློོང་ཇི་ིལྟོར་བྱུང་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་པོའ་ིང་ོ

སྤྲོདོེ་མདེརོ་བསྡུས་ཤགིི་གིནང་རོགིས། 

དིྲ་བ་དང་པོའིི་ལན། ངས་ཐོགོི་མར་ལོགི་རྟེོགིས་སྙེིང་སྟོབས་མཐོོང་དུས་ལམ་

སངེ་ཚོར་གིཅགིི་བཀློགིས་པོ་ཡིིན། ཚོིགི་འགྲོསོ་དེང་རྩམོ་གིཤསི་ཧ་ཅང་ལགེིས་པོས་

ཀློོགི་སྤྲོ་ོབ་ོདེང་། ནང་དེོན་གྱི་ིཆ་ནས་ཀྱང་ཡི་མཚོར་བ་དེང་། ཡིིདེ་ཤོར་བ་ཡིང་གིང་

མང་བྱུང་། དེཔོེར་ན་མ་ིཡི་ིལྷན་སྐྱེེས་ཀྱ་ིནུས་པོ་ལ་གིདེེང་འཇིོགི་དེང་ཡིིདེ་ཆེས་ཚོདེ་

མཐོོར་འཛེིན་པོ་ལས་རྨོངས་དེདེ་དེང་། དེགི་སྣང་། ལྷ་མཆོདེ་འདྲ་ེའདུལ་ལྟོ་བུ་ཁུངས་

འཁྱེོལ་དེཀའ་ལ་རྨོངས་པོ་གིཡིང་དུ་ཁྲོིདེ་བྱེེདེ་ཀྱ་ིགིནདེ་དེོན་མང་མང་ཞིིགི་ལ་མཛུབ་

མ་ོགིདེངོ་བཙུགིས་བྱེས་འདུགི་པོས་ཡིིདེ་རངས་ཅ་ིབས་ཆ་ེབ་བྱུང་། ཡིནི་ན་ཡིང་ཁངོ་

གིིས་བཤདེ་ཚོདེ་དེང་། བྲིིས་ཚོདེ་ལ་དེགི་པོ་སྟེར་བའ་ིབློ་ོདེ་ེང་ལ་སྐྱེེས་མ་སོང་། གིང་

ཡིིན་ཟེར་ན་ཞིིབ་ཚོགིས་པོོས་དེཔྱདེ་འོང་དུས་ཁོང་གིིས་ནང་ཆོས་ལ་གིནོདེ་བྱེེདེ་

བཏེང་བའ་ིརིགིས་པོ་མང་པོ་ོཞིིགི་ན་ིམཐུན་ཕྱོོགིས་ལ་མཐོོང་ཙམ་དེང་། ཕྱོོགིས་ཁྱེབ་

མ་ངེས་པོའི་འུདེ་སྒྲོོགིས་ཙམ་དེང་སྙེིང་པོ་ོམེདེ་པོའི་རིགིས་ཀྱང་ཇིི་སྙེེདེ་ཅིགི་མཐོོང་

སངོ་། མ་ཟདེ་དེ་ལྟོའ་ིདུས་འདེརི་རགིི་གིནས་གིསར་རྙེངི་གི་ིས་ོམཚོམས་དེང་། བསམ་

བློ་ོགིསར་རྙེིང་གི་ིའགིགི་མདེ་ོཞིིགི་ལ་སློེབས་སྡེདེ་ཡིོདེ་དུས་ཕོ་མེས་ཀྱ་ིརིགི་གིཞུང་ལ་

སྐྱེོན་འདེོགིས་འདྲ་བྱེེདེ་འོང་དུས་གིསར་བུ་མང་པོ་ོཞིིགི་དེང་། ཤེས་ཡིོན་དེ་ེཙམ་ཚོདེ་

ལོང་མེདེ་པོའི་མི་བུ་མང་པོོ་ཞིིགི་ཅལ་འདྲོགིས་བྱེེདེ་ནས་རང་གིི་རིགི་གིཞུང་དེང་། 

ཡིབ་མེས་ལ་སྙེདེ་འདེགོིས་མང་པོ་ོཞིིགི་བྱེེདེ་འངོ་གི་ིའདུགི བྱེས་ཙང་། ང་རང་གི་ིངསོ་

ནས་ཀྱང་སྤྱོི་ཚོོགིས་ལ་ཁ་ཕྱོོགིས་ནས་ཁོང་ཅགི་གིི་ལྡོགི་ཕྱོོགིས་ཀྱི་སྐདེ་ཆ་འདེི་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ེརེས་ཀྱ་ིཚུལ་དུ་བྲིིས་པོ་ཡིིན། ང་ཚོོས་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ནང་ནས་ཚོ་བ་

མདེའ་སྨྱུགི་གི་ིདེཔྱདེ་བརྗེོདེ་འདེ་ིལ་བལྟོ་ཚུལ་ངོས་ནས་ཟེར་ན་འདྲ། བཤདེ་སྟངས་

ཤིགི་ལ་ངས་ཁ་ེམཚོར་འདྲ་ཞིིགི་མཐོོང་སོང་། དེ་ེགི་ར་ེརེདེ་ཟེར་ན། འགིའ་ཞིིགི་གིིས་

ལོགི་བཤདེ་འདེ་ིལ་དེཔྱདེ་རིན་དེང་དེགིགི་རིན་གིང་ཡིང་ཡིོདེ་མ་རེདེ་ཁོས་ནང་ཆོས་

ལ་དེགིགི་པོ་གི་བ་རྒྱགི་ཐུབ་ཀྱི་རེདེ་ཟེར་ནས་རང་སྣང་དེགི་ནས་མགི་ོབ་ོདེཀྲོོགིས་

དེཀྲོོགིས་འདྲ་བྱེེདེ་ཀྱིན་འདུགི་སྟེ། དེ་བར་དུ་ནང་ཆོས་ལ་རྒོལ་བའ་ིཡིིགི་རིགིས་ཇི་ི

སྙེེདེ་ཅིགི་བྱུང་བའ་ིནང་ནས་ཚོིགི་དེོན་གིཉིས་ཆར་ནས་དེགིགི་ཡིིགི་གི་ིཐོོགི་མདེའ་རྣ་ོ

ཤོས་དེེ་ལོགི་སྙེིང་འདེི་རེདེ་དྲན་གྱིི་ཡིོདེ། ཡིང་ཁ་བྱེང་ཙམ་ཡིང་མཐོོང་མ་མྱོོང་བ་

འགིའ་ཞིིགི་གིིས། དེཔྱདེ་བརྗེོདེ་འདེི་ལ་ལན་ཕོོགིས་མི་སྲིིདེ་ཟེར་བ་སོགིས་བཤདེ་

བཞིིན་འདུགི་ཀྱང་། གིལ་ཏེ་ེལོགི་སྙེིང་ལ་གིཏེན་ནས་དེགིགི་ལན་ཕོོགིས་མ་ིསྲིིདེ་ཟེར་

ན་ཏེགི་ཏེགི་བསྡེདེ་ཡིདོེ་མ་རདེེ་དྲན་གྱི་ིའདུགི གིང་ཡིནི་ཟརེ་ན། དེནོ་དེངསོ་ཀྱ་ིགིཤསི་

ལུགིས་ཀྱ་ིསྟེང་ནས་ལོགི་སྙེིང་ལ་ལན་ཕོོགིས་མ་ིསྲིིདེ་ན་ལོགི་སྙེིང་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོོབ་པོ་

རེདེ་ལ། རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་སྡེ་ེསྣོདེ་གིསུམ་གིཡུལ་སར་ཤ་ིབ་རེདེ། གིཞུང་བཀའ་པོོདེ་

ལྔ་ཡིིས་བསྡུས་པོའི་རྒྱལ་བའི་གིསུང་རབ་རྣམས་རིགིས་པོས་དེཔྱདེ་མི་བཟོདེ་པོ་

དེང་། རྒོལ་བ་ལ་ལན་འདེེབས་མ་ིཐུབ་པོ་ཡིིན་ན། དེ་སྐབས་འཛེམ་གློིང་སྟེང་གི་ིཆོས་

ལུགིས་མང་པོ་ོཞིིགི་གི་ིཁུངས་འཁྱེོལ་གི་ིམེདེ་པོའ་ིགྲོས་སུ་ང་ཚོ་ོཡིང་འགྲོ་ོརྒྱུ་ལས་ཨུ་

ཚུགིས་བྱེེདེ་དེགིོས་དེོན་མེདེ་ལ་བྱེས་ཀྱང་ཕོན་ཐོོགི་གིང་ཡིང་ཡིོདེ་མ་རེདེ། དེེས་ན་དེ་

ཆར་གྱི་ིདེཔྱདེ་ལན་འདེ་ིཡིང་གིཅིགི་ནས་རང་གི་ིཧམ་པོའ་ིདེ་ེཉིདེ་ཕྱོ་ིརུ་བཏེོན་པོ་དེང་། 

ཕྱོོགིས་གིཞིན་ཞིིགི་ནས་གིནའ་དེེང་ལ་ཤེས་རྒྱ་ཡིངས་པོའི་མཁས་དེབང་རྣམས་
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ཐུགིས་རྒྱུདེ་བསྐུལ་བྱེེདེ་ཙམ་དུ་བྲིསི་པོ་ཡིནི། 

དིྲ་བ་གཉིིསེ་པ། དེགིགི་ལན་གྱི་ིགིསུང་རྩོམ་དེ་ེལེགིས་གྲུབ་བྱུང་བའ་ིརྗེེས་སུ་

འདེི་ཕྱོོགིས་སུ་དེཔོར་སྐྲུན་དེང་འགྲོེམས་སྤེེལ་མ་བྱེས་སྔོན་ཐོོགི་མར་བོདེ་ནང་དུ་

དེཔོར་སྐྲུན་དེང་འགྲོེམས་སྤེེལ་གིནང་དེནོ་གིང་ཡིནི་ནམ། 

དིྲ་བ་གཉིིསེ་པའིི་ལན། འདེ་ིལ་རྒྱུ་མཚོན་ཟེར་ན་འདྲ། གིནདེ་དེོན་ཆ་ེབ་གིང་

ཡིང་མེདེ། འོན་ཀྱང་དེང་པོ་ོབོདེ་ནང་ལོགི་ནས་དེཔོར་དེགིོས་ཡིགི་དེ་ེང་རང་གི་ིབལྟོ་

ཚུལ་ཞིགིི་ཡིནི་ལ། འགྲོ་ོསྟངས་ཤགིི་གིསི་ཀྱང་དེ་ེའདྲ་ཆགིས་སངོ་བ་རེདེ། བལྟོ་ཚུལ་

གི་འདྲ་རེདེ་ཟེར་ན་སྤྱོ་ིཡིོངས་ནས་བོདེ་གིཞིིས་བྱེེས་གིཉིས་ལས་གིཞིིས་སྡེོདེ་བོདེ་མ་ི

རྣམས་རིགི་གིཞུང་གི་ིསྐོར་ལ་ཚོོར་བ་རྐྱེན་པོ་ོདེང་། དེ་ོསྣང་ཆ་ེབ་འདྲ་མཐོོང་གི་ིཡིོདེ་

ལ། དེངོས་སུ་རྒོལ་བ་བྱུང་སའ་ིས་ཡིང་བོདེ་ནང་ལོགི་ནས་རེདེ་མ་གིཏེོགིས་ཕྱོ་ིལོགི་

ནས་མ་རེདེ། ཁ་དེཔོ་ེལ་དེགྲོ་མཁར་དེགྲོ་ཡི་ིཕྱོོགིས་སུ་བརྩིགིས་དེགིོས་ཟེར་བ་ལྟོར་

རྩོདེ་པོ་དེངོས་སུ་ཡིོདེ་ས། དེཀའ་ངལ་ཆེ་ས། དེོ་སྣང་ཡིོདེ་ས་དེེ་བོདེ་ནང་ལ་རེདེ་

སྙེམས་པོ་ཡིནི། འགྲོ་ོསྟངས་ཤགིི་གིསི་གི་འདྲ་བྱེས་ནས་བོདེ་ནས་དེཔོར་བ་ཡིིན་ཞུས་

པོ་ཡིིན་ན་དེང་པོ་ོངས་དེཔྱདེ་ལན་དེ་ེའབྲི་ིབཞིིན་པོའ་ིསྐབས་སུ་བོདེ་ནས་གིནའ་དེེང་

གི་ིཤེས་བྱེ་ལ་མིགི་དེཀྱུས་རིང་བའ་ིགྲོོགིས་པོ་ོསྐོར་ཞིིགི་ལ་ངས་འདེ་ིའདྲ་ཞིིགི་འབྲི་ིགི་ི

ཡིོདེ་ལབ་པོ་ཡིིན། ཁོང་ཅགི་གིིས་མཐོོང་འདེོདེ་ཡིོདེ་ཟེར་བ་ལྟོར་ཞུས་དེགི་ཙམ་ཡིང་

མ་གྲུབ་གིངོ་ནས་མར་བསྐུར་བ་ཡིནི། ཁངོ་ཚོསོ་ལྟོ་ཀློོགི་བྱེས་རྗེསེ་དེཔོར་བསྐྲུན་བྱེས་

ན་ལེགིས་ཚུལ་དེང་། ཆོགི་མཆན་སོགིས་ལ་དེཀའ་ལས་རྒྱགི་གིི་ཡིིན་ལབ་སོང་། 

ངས་ཀྱང་མསོ་མཐུན་ཐོོགི་ཞུ་དེགི་བྱེས་རྗེསེ་པོར་རྩ་མར་བསྐུར་ནས་བདོེ་ནས་དེཔོར་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བ་རེདེ། དེ་མ་ིརངི་བར་འདེ་ིནས་ཀྱང་དེཔོར་ཡིགི་གི་ིའཆར་གིཞི་ིཡིོདེ། 

དིྲ་བ་གསུམ་པ། བོདེ་ནང་དུ་གིསུང་རྩོམ་དེཔོར་སྐྲུན་སྐབས་དེམིགིས་བསལ་

ཆགོི་མཆན་དེང་ཆབ་སྲིིདེ་ཀྱསི་གིནོདེ་ཤུགིས་དེ་ེའདྲ་ཐོབེས་སངོ་ངམ།

དིྲ་བ་གསུམ་པའིི་ལན། དེེབ་དེ་ེདེཔོར་སྐྲུན་སྐབས་བརྒྱུདེ་རིམ་མང་པོ་ོཞིིགི་

དེགིོས་དུས་དུས་ཚོོདེ་གིང་འཚོམས་འགིོར་སོང་མ་གིཏེོགིས། ཆབ་སྲིིདེ་ཀྱི་དེཀའ་

ངལ་སོགིས་གིང་ཡིང་འཕྲདེ་མ་སོང་ལ་འཕྲདེ་དེགིོས་དེོན་ཡིོདེ་མ་རེདེ། དེེབ་དེེའ་ིནང་

དུ་ཆསོ་དེང་རིགི་གིཞུང་གི་ིསྐརོ་མ་གིཏེོགིས་གིང་ཡིང་ཡིདོེ་མ་རེདེ། 

དིྲ་བ་བཞིི་པ། ལགོི་རྟེོགིས་སྙེངི་སྟབོས་རྩམོ་འབྲི་ིབ་ཚོ་བ་མདེའ་སྨྱུགི་གིསི་རང་

རེའ་ིཕོ་མེས་ནས་གིཅེས་བསྐྱེངས་བྱེས་པོའ་ིནང་བསྟན་ལ་དེགིགི་རྩོམ་སྤེེལ་བ་འདེིས་

བསྟན་པོ་ལ་དེངོས་གིནས་སྙེིང་པོོ་མེདེ་པོར་མཐོོང་བའི་དེགིགི་རྩོམ་ཞིིགི་ཡིིན་ནམ། 

ཡིང་ན་བསྟན་པོར་དེགི་ཐོེར་ཡིིན་མིན་ཐོདེ་ལ་རིན་པོ་ོཆ་ེམཆོགི་ལ་དེགིོངས་ཚུལ་གིང་

ཡིདོེ། 

དིྲ་བ་བཞིི་པའིི་ལན། ངས་བལྟོ་ཚུལ་ལ་ཚོ་སྨྱུགི་གིིས་ནང་བསྟན་ལ་དེོན་སྙེིང་

དེ་ེཙམ་མེདེ་པོར་མཐོོང་ནས་བྲིིས་པོ་ཡིིན་ས་རེདེ། གིང་ཡིིན་ཟེར་ན། ཁོང་གིིས་འདེ་ི

འདྲ་ཞིིགི་ལབ་ཡིོདེ་རེདེ། རང་དེབང་གི་ིབློ་ོཁ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གིཞུང་ལ་བསྐོར་བ་

ཙམ་གྱིིས་མ་འདེང་ས་དེང་མ་འགྲོིགིས་ས་བརྩ་ིམ་ིཐོོན་པོ་མཐོོང་འོང་གི་ིའདུགི་ཟེར་བ་

དེང་། ཡིང་། ལས་མ་དེགི་པོའ་ིཁ་ོབ་ོན་ིདེགི་སྣང་མ་སྐྱེསེ་པོའ་ིགིངོ་ནས་སུན་སྣང་ཞིིགི་

སྐྱེེས་པོར་གྱུར་ཟེར་བ་སོགིས་ན་ིཁོང་གིིས་ཁ་ཞི་ེགིཉིས་མེདེ་ཀྱ་ིསྐདེ་ཆ་རེདེ་དྲན་གྱི་ི

ཡིདོེ། འནོ་ཀྱང་ཁངོ་གི་ིདེགིགི་རྩམོ་དེ་ེཡིིས་བསྟན་པོ་ལ་མ་རྟེོགིས་པོ་དེང་ལགོི་རྟེོགི་གི་ི
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འཆིང་བ་གིཅོདེ་པོའ་ིརྐྱེན་ཡིང་བྱེེདེ་བཞིིན་འདུགི་པོས་ནང་ཆོས་ལ་དེགི་ཐོེར་བྱེེདེ་པོའ་ི

སྒོ་ོམ་ོཞིིགི་ཀྱང་ཕྱོསེ་སངོ་ལབ་ན་མ་ིཆགོི་རྒྱུ་མ་ིའདུགི དེ་ེཡིང་ཐོགོི་མའ་ིཀུན་སློངོ་གིང་

ཡིནི་ལ་ལྟོསོ་དེགིསོ་དེནོ་ཆརེ་མ་ིའདུགི་བསམ། 

དིྲ་བ་ལྔ་པ། ལགོི་རྟེོགི་སྙེངི་སྟབོས་ཀྱ་ིནང་དུ་ཚོ་བ་མདེའ་སྨྱུགི་གིསི་ཉནི་ཞིགིས་

ཕྲུགིས་གིཅིགི་ལ་ཁ་འདེོན་ཆགིས་མེདེ་ཡིིན་ཞིེས་བཤདེ་པོ་དེང་གིཅིགི གིཉིས་ནས་

བསྟན་པོ་ལ་རྨ་འབྱེིན་བྱེས་པོའ་ིདེགིགི་རྩོམ་རྣ་ོངར་ལྡན་པོ་འདེ་ིལྟོ་བུ་ཞིིགི་སྤེེལ་པོར་

བསམ་ན། རིན་པོ་ོཆ་ེམཆོགི་གིིས་ཚོ་བ་མདེའ་སྨྱུགི་གི་ིརྩོམ་ལུས་འདེིའ་ིརྒྱབ་ལྗོོངས་

དེང་ཐོདེ་ཀར་གིསུང་ཚུལ་གིཉསི་ལ་དེབྱེ་ེཞིབི་གིང་འདྲ་ཞིིགི་གིནང་གི་ིཡིོདེ། 

དིྲ་བ་ལྔ་པའིི་ལན། སྐདེ་ཆ་འདེ་ིདེེང་སང་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་

མིན་ཡིོདེ་ས་རེདེ། ངས་བལྟོས་ན་ཁོང་ནང་ཆོས་ལ་དེདེ་ན་ཡིར་འཕོར་འགྲོ་ོཡིགི མ་

དེདེ་ན་མར་ལྷུང་འགྲོ་ོཡིགི་གིང་ཡིང་མ་ིའདུགི ཁོང་གི་ིདེཔྱདེ་སྟོབས་དེང་ལང་ཕྱོོགིས་

ཧ་ཅང་གིསལ་པོ་ོརེདེ་འདུགི་ལ་ང་ཚོསོ་ངསེ་པོར་དུ་ཁངོ་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་དེགིསོ་ཀྱ་ི

འདུགི་མ་གིཏེོགིས་ལྟོ་ལོགི་དེང་དེམ་ལོགི་སོགིས་ཀྱ་ིཐོ་སྙེདེ་དེ་ེདེགི་ཁོང་ལ་ལན་པོ་ོམ་ི

འདུགི འཇིིགི་རྟེེན་ཕོལ་པོའ་ིའཁྲུགིས་འཛེིང་དེང་། ལྟོ་གྲུབ་ཀྱ་ིརྩོདེ་ལན་གིཉིས་མཉམ་

བསྲི་ེབྱེེདེ་པོའ་ིརིགིས་མང་པོ་ོའདུགི་པོས་དེ་ེདེགི་ལ་ར་འཕྲོདེ་ཐུབ་དེགིོས་པོ་དེ་ེཡིང་

གིནདེ་འགིགི་ཅིགི་མིན་འགྲོ་ོབསམ་གྱི་ིའདུགི ཉིན་ཞིགིས་ཕྲུགིས་གིཅིགི་ལ་ཁ་འདེོན་

མ་ཆགིས་པོ་དེ་ེཡིང་དེདེ་པོ་དེང་ཡིདིེ་ཆསེ་ཆ་ེདྲགི་ནས་ཡིནི་ཚུལ་ཞིིགི་ཁ་ོརང་གི་ིལབ་

ཡིོདེ་མ་རེདེ། གི་ར་ེལབ་ཡིོདེ་རེདེ་ཟེར་ན། ངས་དེགིོས་པོའ་ིདེབང་གིིས་བཅོས་མའ་ི

དེདེ་པོ་ཞིིགི་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཡིོདེ་ལབ་ཡིོདེ་རེདེ། དེ་ེཡིིན་དུས་ཁོར་ཡུགི་དེང་གིནས་བབས་
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

སོགིས་ཅ་ིཞིིགི་མ་འགྲོིགིས་ནས་ཡིིན་གིསལ་པོ་ོམ་ིཤེས་མོདེ། དེདེ་པོ་མེདེ་ན་ཡིང་

ཡིོདེ་པོར་བཅོས་ནས་བཅོས་མའ་ིདེདེ་པོ་བྱེས་ནས་བསྡེདེ་ཡིོདེ་པོ་ལྟོ་བུ་ཞིིགི་འདུགི 

དེེས་ན་ཁོང་གི་ིལང་ཕྱོོགིས་ལ་ཕྱོ་ིནང་གིསང་གིསུམ་གྱི་ིདེབྱེ་ེབ་གིང་ཡིང་ཡིོདེ་ས་མ་

རེདེ། གིང་དྲན་པོ་དེ་ེཐོདེ་ཀར་ལབ་ཐུབ་པོའ་ིམངོན་ལྐོོགི་མེདེ་པོའ་ིམ་ིཁ་རུ་ཁ་ཐུགི་

ཞིིགི་རེདེ་འདུགི་དྲན། རྩ་བའ་ིཆ་ནས་བྱེས་ནའང་། ཚོ་བ་མདེའ་སྨྱུགི་གི་ིརྒྱུདེ་ལ་དེདེ་

པོ་ཡིོདེ་མེདེ་དེང་། ཕྱོ་ིནང་གིང་ཡིིན། སྐྱེ་སེར་སུ་ཡིིན། གྲུབ་མཐོའ་གིང་ཡིིན་སོགིས་

ལ་ལྟོོས་དེགིོས་མ་རེདེ་དྲན་གྱི་ིཡིོདེ། སྔར་རྒྱ་གིར་ལ་ཕྱོ་ིནང་བར་གྱི་ིལྟོ་གྲུབ་ལ་རྩོདེ་

ལན་མང་པོ་ོཞིགིི་བྱུང་ཡིདོེ་ཀྱང་མ་ིདེ་ེཡུལ་གིང་ནས་ཡིནི། དེདེ་པོ་ཡིདོེ་མདེེ། དེགི་སྣང་

བྱེེདེ་མིན་སོགིས་ཀྱ་ིསྐོར་ཟུར་ཙམ་ཡིང་མཐོོང་རྒྱུ་མ་ིའདུགི་བ། དེ་ེའདྲ་ཡིིན་དུས་ཁོང་

གིིས་རང་རེའ་ིསྤྱོ་ིནོར་བསྟན་པོ་རིན་པོ་ོཆ་ེལ་སྐྱེོན་འདེོགིས་གིནང་བའ་ིརིགིས་པོ་དེ་ེ

དེགི་ལ་བསམ་ཞིིབ་བྱེེདེ་དེགིོས་པོ་ལས་མི་གིཞིི་ལ་བརྟེགི་པོ་བྱེེདེ་དེགིོས་དེོན་གིང་

ཡིང་ཡིདོེ་མ་རེདེ། 

དིྲ་བ་དྲུག་པ། མི་འགིའ་ཞིིགི་གིིས་ལོགི་རྟེོགི་སྙེིང་སྟོབས་ཞིེས་པོའི་དེེབ་འདེི་

གུང་ཁྲོན་ཏེང་གི་ིགིས་ོསྐྱེོང་འོགི་ཏུ་ལུས་པོའ་ིབོདེ་ནང་གི་ིརྩོམ་པོ་པོ་ོའགིའ་ཞིིགི་གིིས་

བརྩམས་པོ་ལས་ཚོ་བ་མདེའ་སྨྱུགི་ཟེར་བའ་ིམ་ིབྱེ་ེབྲིགི་པོ་ཞིིགི་གིིས་བརྩམས་མེདེ་

པོའང་གིསུངས་མཁན་འདུགི་ན་རིན་པོ་ོཆ་ེམཆོགི་ལ་དེའེ་ིཐོདེ་དེགིོངས་ཚུལ་གིང་འདྲ་

ཡིདོེ།

དིྲ་བ་དྲུག་པའིི་ལན། དྲ་ིབ་དེེའ་ིསྐོར་ང་ཚོོས་སྤྱོ་ིཚོོགིས་ནས་ངས་ཐོེངས་ཁ་

ཤས་གི་ོབྱུང་བས་ང་གིདེ་མ་ོཤརོ་ཡིངོ་གི་ིའདུགི འདེ་ིཁ་ཤས་ཤགིི་གིསི་ཆེདེ་དུ་གིཉེར་
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ནས་བཟ་ོགི་ིཡིོདེ་ས་རེདེ། དེགིོས་པོ་དེང་རྒྱུ་མཚོན་ཅ་ིཡིོདེ་མ་ིཤེས། གིཅིགི་བྱེས་ན་

ཕོལ་ཆརེ་མ་ིགིཅགིི་ཁ་ོནས་འདེ་ིའདྲ་ཞིགིི་འབྲི་ིཐུབ་ས་མ་རདེེ་དྲན་ནས་ཧ་ལས། དེ་ེལ་

ལན་ཐོེབས་ས་མ་རེདེ་དྲན་ནས་ཧོན་འཐོོར་ནས་ལབ་པོ་མིན་འགྲོོ། ཧ་ཧ་ཧ། སྐུ་རྩེདེ་

ཞུས་ཡིིན། ངས་བལྟོས་ན་མ་ིམང་པོ་ོཞིིགི་དེཔུང་བསྒྲོིགིས་ནས་བྲིིས་པོ་རེདེ་དྲན་གྱི་ི

མདེེ། རྩམོ་ཁ་ོརང་གི་ིབབས་ལ་བལྟོས་ན་འདྲ། མ་ིབུ་བྱེ་ེབྲིགི་པོ་ཞིིགི་ཡིདོེ་པོའ་ིགི་ོཐོསོ་

ལ་གིཞིགིིས་ནའང་འདྲ། མ་ིགིཅགིི་ཡིནི་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟདེ་གྲྭ་བཙུན་སློབོ་གིཉརེ་བ་ཞིགིི་

ཡིནི་པོའ་ིངསོ་འཛེནི་བྱེེདེ་ཀྱ་ིཡིདོེ། 

མཐོར་དེོན་དུ་རིན་པོ་ོཆ་ེམཆོགི་གིིས་མཐོ་ོསྒོང་ཉ་ིཟེར་རྩོམ་སྒྲོིགི་ཁང་གི་ིབཅར་

འདྲི་དེང་ལེན་གིནང་བར་ཐུགིས་རྗེེ་ཆེ་ཞུ་བ་དེང་། རང་རེའི་བཙན་བྱེོལ་བའི་སྤྱོི་

ཚོོགིས་ཁྲོོདེ་དུ་དེམིགིས་བསལ་གྱིིས་གིསུང་འདེོདེ་པོ་གིང་ཡིོདེ་ཐོདེ་ཀར་གིསུངས་

རགོིས་ཞུ། 

ང་ལ་བོདེ་བྱེེས་འབྱེོར་གྱིི་སྤུན་ཟློ་ཚོ་ོལ་དེམིགིས་བསལ་གྱིི་ཞུ་ཡིགི་གིང་ཡིང་

མེདེ། འོན་ཀྱང་གིཞིིས་བྱེེས་གིང་གི་ིཡིིན་ན་འདྲ། སྐྱེ་སེར་གིང་ཡིིན་ན་འདྲ་དེོན་དེགི་

ཡིགི་ཉེས་དེང་། ཆ་ེཆུང་ཅ་ིའདྲ་ཞིིགི་ཡིིན་ན་དེེའ་ིཐོོགི་ལ་མིགི་གིིས་མཐོོང་བའ་ིཐོོགི་

ནས། ཧ་གི་ོབའ་ིཐོོགི་ནས་བཤདེ་སྦྱོངས་བྱེེདེ་རྒྱུ་གིལ་ཆེན་པོ་ོརེདེ། བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ་

ཞིིགི་ལ་དེ་ལྟོའ་ིདེགིགི་ཡིིགི་དེང་དེགིགི་ལན་གིཟིགིས་མཁན་མང་ཆ་ེཤོས་ཆོས་བྱེེདེ་

མ་ིམང་ཆགི་བསྡེདེ་ཡིོདེ་རེདེ་དྲན། དེ་ེཡིིན་དུས་བློ་ོགིཟུ་བོར་གིནས་པོའ་ིཐོོགི་ནས་

གིཟིགིས་ཞིིབ་གིནང་དེང་། ཤེས་རབ་ཀྱ་ིའོདེ་སྣང་གིསར་པོ་ར་ེསྦྱོིན་ངེས་རེདེ་འདུགི 

ང་རང་སྒོེར་ལ་མཚོོན་ནའང་ཁོང་གི་ིདེགིགི་ཡིིགི་ལ་དེ་ོསྣང་དེང་དེཔྱདེ་ལན་བྲིིས་པོའ་ི
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ལྡན་མ་བ་ར་སྤྲུལ་སྐུས་བརྩམས།

བརྒྱུདེ་རིམ་ནང་ཧ་ལས་དེགིོས་པོའ་ིབློ་ོབསྐྱེེདེ་རགི་སོང་ལ། རང་ངོས་ནས་ཀྱང་ཁོང་

ན་ིརིགིས་པོའ་ིཟློ་གྲོོགིས་ཡིགི་ཤོས་ཤིགི་ཏུ་བརྩ་ིབཞིིན་ཡིོདེ་ལ་དེ་ལྟོའ་ིདུས་འདེིར་ང་

ཚོ་ོགིངས་ཅན་པོ་ལ་མ་ིའདེ་ིའདྲ་བའ་ིསྒོལ་ཚོིགིས་ཅན་ར་ེར་ེཡིིན་ནའང་ཡིོདེ་དེགིོས་པོ་

དེང་ཡིོདེ་ན་དེགིའ་དེགིོས་པོའ་ིགིནས་རེདེ། དེེང་སང་གི་ོཚུལ་ཞིིགི་ལ་ཁོང་དེ་སྐབས་

མཐོངོ་ཡུལ་དུ་མདེེ་སྐདེ་འདུགི་པོས་གིལ་སྲིདིེ་བདེནེ་ན་གྲོགོིས་པོ་ོརྣམས་ཀྱསི་ཁངོ་གི་ི
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