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པརི་ཟོེརི་སྒྲོོས་ཙམ་གྱ་ིརྗོེས་སུ་སྙེགས་པརི་འདོད་ཡོད། ཡིན་རུང་སྙན་ངག་ལའང་
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པརི་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིསྙན་ངག་ག་ིབོརྡ་སྤྲོོད་ལུགས་ཤོིག་ཡིན་པས་འད་ིདག་ཀྱིང་

བོརྡ་སྤྲོོད་དང་མ་ིམཐུན་པརི་བོཤོད་སྤོོབོས་སམ། ད་ེལས་གཞེན་ལེའུ་གསུམ་པའ་ི

དཀརི་དཀརི་དང་མཛིེས་མཛིེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་པའ་ིབྱ་དཀའ་ིསྙན་ངག་དང་སྒྲོ་

རྒྱན་གྱ་ིསྙན་ངག་སོགས་ལ་ཡང་ད་ེབོཞེིན་ཐུན་མོང་མིན་པའ་ིབོརྡ་སྤྲོོད་ལུགས་ཤོིག་

ཡདོ་པ་མནི་ནམ། 
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འབྲ་ིབོ་བོ་ོདེའ་ིཕྲད་རྣམ་དབྱ་ེསྦྱོོརི་མ་ཤོེས་པ་ལས། རིང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིསྐྱོན་དུ་ག་

ལ་འགྱུརི། ད་ེལྟརི་འགྱུརི་བོའ་ིདབོང་དུ་བོཏོང་ན་དངེ་ག་ིགམོས་པ་སྔནོ་དུ་མ་སངོ་བོའ་ི

ཚིགས་བོཅིད་གྱོང་བོ་ོདག་ག་ིཡ་ིག་ེསྡེེབོ་སྦྱོོརི་གྱ་ིདྲག་ཞེན་ནས་མིང་ག་ིགཙ་ོཕལ་གྱ་ི
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དབྱ་ེབོསྡུ་མ་ཤོེས་པརི་དོན་ལོག་པརི་སྟོན་པ་དག་ལ་བོལྟས་ཏོེ། སྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་

ཀྱིང་བོརྡ་སྤྲོདོ་དང་མ་ིམཐུན་པརི་ལབོ་ན་རུང་ངམ། ད་ེཡང་མནི། སྔནོ་མརི་ཟླ་བོ་ཡནི་

ན་དཀརི་པ་ོདང་བོསིལ་བོའ་ིརིང་བོཞེིན་དུ་ལྟ་དགོས་པ་གང་ཞེིག་ལ། དེང་དུས་ཟླ་བོ་

ནག་པོརི་བོཤོད་པ་དང་རིང་བོཞེིན་ཚ་བོརི་བོཤོད་པ་ད་ེལ་བོལྟས་ཏོ་ེབོརྡ་སྤྲོོད་དང་མ་ི

མཐུན་པརི་ལབོ་པ་ཡནི་ཟོརེི་ན། ད་ེཡང་མ་ངསེ་ཏོ།ེ སྤྱིིརི་སྔནོ་མརི་སྙན་ངག་ལ་ཚགི་

དང་ཚོརི་བོ་གཉིས་ཀའ་ིཚོརི་བོ་གཙ་ོབོོརི་མ་ིབྱེད་པརི་ཚིག་གཙ་ོབོོརི་བྱེད་པ་མང་པ་

དང་། དེང་ག་ིསྙན་ངག་ལ་ཚིག་དང་ཚོརི་བོ་གཉིས་ལས་ཚོརི་བོ་གཙ་ོབོོརི་བྱེད་ཀྱིིན་

ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་གྱ་ིངོས་ནས་ཆགས་ལྡན་གྱ་ིསྐྱ་ེབོོའ་ིརྒྱུད་གཅིིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་

གང་ཟོག་ལ་ལརི་ཟླ་བོས་བོརྩོ་ེབོ་དང་དྲན་གདུང་བོསྐྱལ་འོང་ཡང་། གང་ཟོག་ལ་ལརི་

སྡུག་བོསྔལ་དང་སྐྱ་ོབོ་བོསྐྱལ་འོང་བོ་བོཞེིན། གང་ཟོག་རྗོེས་མརི་མཚོན་ན་ཟླ་བོ་ན་ི

ཡིད་ཀྱིི་སྨོོན་ཡུལ་དུ་ཤོརི་བོ་ཞེིག་མིན་པརི། སྡུག་བོསྔལ་གྱི་གཞེི་རུ་ཤོརི་བོ་ཞེིག་

ལགས་ན། ཟླ་བོ་ན་ིཚོརི་ངོས་སུ་དཀརི་པོརི་མ་གྲུབོ་ལ་བོསིལ་བོརི་ཡང་ག་ལ་གྲུབོ། 

དེའི་ཕྱིིརི་ཟླ་བོ་ལ་ལྟ་སྟངས་གཞེན་པ་ཞེིག་གིས་བོལྟས་པའི་ཚོརི་བོ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱིི་

རིོལ་ཏུ་ཡང་མཚོན་ཚུལ་གཞེན་ཞེིག་གིས་མཚོན་པརི་ངེས་ན། ཁྱེད་ཅིག་གིས་མཐོའ་

གཅིིག་ཏུ་ཟླ་བོ་དཀརི་བོ་ོདང་བོསིལ་མོརི་བོལྟ་བོ་ད་ེན་ིདོག་སརི་ཞུགས་པ་ཞེིག་མ་

རིེད་དམ། མ་ེལོང་མ་ལས། པདྨ་རྣམས་ན་ིམ་ིའཛུམ་ཞེིང་། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མ་ི

འགྲེ་ོབོས། །ཁྱདོ་གདངོ་ཟླ་བོས་བོདག་ག་ིན།ི །སྲོགོ་རྣམས་འཕྲགོ་པ་ཉདི་ལ་ལྟ། །ཞེསེ་

པརི་བོསམ་བློོ་ཐོོངས་དང་། སྙན་ངག་ལ་རིང་རྐང་གི་གོ་བོ་མེད་མཁན་ཞེིག་གིས་

བོལྟས་ན་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ། ནམ་མཁའ་ལ་མ་ིའགྲེ་ོབོའ་ིཟླ་བོ། པདྨའ་ིཁ་ཟུམ་པརི་མ་ི
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

བྱེད་པའ་ིཟླ་བོ། འདོད་ལྡན་གྱ་ིསྲོོག་འཕྲོག་པའ་ིཟླ་བོ་ཞེིག་ཡོད་དམ། འད་ིདག་ན་ིཟླ་

བོའ་ིགནས་དང་ཁྱད་ཆོས་བྱེད་ལས་སོགས་གང་ཐོད་ནས་ཀྱིང་མ་ིའགལ་ལམ། ཡིན་

རུང་སྙན་ངག་པ་ཞེིག་ཡིན་ན་ཚིག་ངོས་ཀྱིི་ཤུགས་ནས་གོ་བོ་གཞེན་ཞེིག་བོསྐྱོན་

དགསོ་པ་མ་ལགས་གྲེང་། 

ད་ེལས་གཞེན་ད་དུང་། མ་ེལོང་མ་ལས། སྐོད་ཅིིག་ལྟ་ལ་གེགས་བྱེད་པའ།ི །རྫི་ི

མ་བོསྐྱོད་པ་ལ་ཁྲོ་ོབོ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་མཛིའ་ལ་འགྲེ་ོབོ་སྨོོས། །བོདག་ན་ིད་ེཡ་ིའདོད་པ་

འདོད། །ཅིེས་པའ་ིཚིག་ངོས་ཀྱི་ིག་ོབོ་གཞེ་ིལ་བོཞེག་ན་གྲེོགས་མ་ོམཐོོང་བོ་ལ་གེགས་

བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྫི་ིམའ་ིསྟེང་དུ་ཁོང་ཁྲོ་ོཟོ་བོརི་བྱེད་པ་སྟོན་ཡང་། དོན་དུ་ད་ེ

འདྲ་སྲོིད་དམ། རྣལ་མརི་དཔྱོོད་ཅིིགགོང་ག་ིམ་ེལོང་མའ་ིཚིགས་བོཅིད་འད་ིདག་འུ་

ཚོརི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོརི་ེའགས་ཁྲོིད་པ་དང་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོརི་ེའགས་འད་ིདག་ལ་

འགྲེལེ་བོ་འགྲེལེ་བྱདེ་གནང་ནས་ལ་ོགང་མཚམས་ཤོགི་སངོ་ཡདོ་རྐྱེནེ་སྐྱནོ་དུ་མ་ིབོལྟ་

བོ་དང་། གསརི་དུ་དརི་མ་ཐོག་པའ་ིརིང་མོས་སྙན་ངག་ག་ིཐུན་མོང་ག་ིཁྱད་ཆོས་དང་

ལྡེམ་དགོངས་ཀྱི་ིབོརི་ས་ོད་ེམ་རྙེེད་པརི་བོསྟུན་མང་པ་ོཞེིག་གིས་འཁངས་རི་འདོན་པ་

ན་ིརིང་ལ་གམོས་འདྲསི་ཡདོ་མདེ་ཙམ་མ་རིདེ་དམ། གལ་ཏོ་ེག་ོབོ་འགྲེ་ོདཀའ་བོས་མ་ི

འདོད་ཟོེརི་ན། ད་ེལས་ཀྱིང་ག་ོདཀའ་ཞེིང་འགྲེེལ་མ་ིའགྲེ་ོབོའ་ིརྩོོམ་སྟངས་མཁྲོེགས་པ་ོ

ནི། མ་ེལོང་མའ་ིལེའུ་གསུམ་པའ་ིཀུན་འཁོརི་དང་ཕྱིེད་འཁོརི། བོ་གླང་གཅིན། ཟུང་

ལྡན་གྱ་ིརྒྱན་གྱ་ིརྐང་བོ་བོཟླས་པ་དང་ཤོ་ོལ་ོཀ་བོཟླས་པ་སོགས་ཇི་ིའདྲ་མང་ཞེིག་མ་ི

འདུག་གམ། ཚིག་ངོས་ནས་ཀྱིང་སྙན་ཆ་མ་ཐོོན་ལ། དོན་ངོས་ནས་ཀྱིང་སྙན་པའ་ིརི་ོ

འམ་ཚོརི་བོའ་ིརི་ོམྱོང་མ་ིཐུབོ་པ་མང་པ་ོཞེགི་མ་ིའདུག་གམ། 
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ངས་སྙན་ངག་འད་ིལྟར་ཀློགོ་གནི་ཡིདོ། 

རྒྱ་གར་བའིི་སྙན་ངག་མཁན་ཚོསོེ་སྙན་ངག་ཀོློག་པོའིི་སྐབསེ་སུ་སེེམསེ་ལ་ཚོརོ་

བ་ཧ་ཅང་ཆེེན་པོོ་ཡོིང་གི་ཡོིད་སྟབསེ། མགོ་དང་། རྐང་པོ། ལག་པོ་སེོགསེ་གཡུག་

ནསེ་འིཕག་འིཚོག་རྒྱག་གི་ཡོིད་ནའིང་། ང་ཚོོསེ་གང་ཀོློག་ཀྱང་། བོང་བུའིི་རྣ་བར་

གསེེར་དང་བེྱེ་མ་གང་བླུགསེ་ཀྱང་ཁྱད་པོར་མེད་པོར་དཀྲུག་ཙམ་དཀྲུག་ཙམ་བེྱེད་

པོ་ལྟར་མ་གཏོོགསེ་ཉམསེ་དང་འིགྱུར་བ་གང་ཡིང་ཐོོན་གྱིི་མེད། 

སློོབ་དཔོོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོོ་ཆེེསེ། 

ཀློོག་པ་པ་ོགང་མང་ཞེིག་གིས་སྙན་ངག་ཀློོག་སྐོབོས་མིང་ཚིག་གི་བོརྡ་འགྲེེལ་

ཙམ་དང་། ཡནི་མནི་གྱ་ིསྡེམོ་ཚགི་ཙམ་དང་། ཁ་ནང་ལ་བོད་ེམནི་གྱ་ིདབྱངས་འགྲེསོ་

ཙམ་དང་། བོསྟན་བྱ་བྱ་ེབྲག་པ་ཞེགི་ལ་དམིགས་པ་གཏོད་རྒྱུ་ཙམ་དང་། ཡང་ན་འད་ི

ལ་ཕན་འབྲས་འད་ིདང་དག་ེསྐྱོན་འད་ིཞེེས་ཁ་དམརི་དུ་སྨྲ་རྒྱུ་ཙམ་ལ་ཡུན་ནས་འབོད་

ཅིངི་། དཔྱོདོ་པ་ལས། ཀློགོ་གནི་ཀློགོ་གནི་བོ་སྤུ་གཡ་ོབོའ་ིཚརོི་བོ་དང་། མག་ོདང་རྐང་

ལག་རིང་དགརི་གཡུག་འགྲེ་ོབོའ་ིཚོརི་ཤུགས་ཀྱི་ིཕྱིོགས་ལ་མཉམ་མ་ིའཇིོག་པ་དང་

འཇིོག་མ་ིཤོེས་པ་ནི། སྙན་ངག་ཀློོག་མ་ིཤོེས་པའ་ིཚད་གཞེ་ིརིེད་ཅིེས་ཟོེརི་རུང་ངམ་

སྙམ། ད་དུང་ད་ེལས་གཞེན་ཞེིག་ན་ིསྙན་ངག་ན་ིརིོལ་རྩོེད་ཅིིག་རིེད་ཅིེས་ན་ང་ན་ིཤོིན་

ཏུ་འཐོད་ད།ེ སྙན་ངག་དབུགས་གཏོངོ་ལནེ་བྱདེ་དཀའ་བོའ་ིའཚ་ོགནས་ཀྱི་ིགཅུན་སྡེམོ་

ཁྲོདོ་དུ། དབུགས་དབྱུང་ག་ིསྟགེས་བུ་གལ་ཆནེ་ཞེགི་དང་། སུ་དང་གང་གིས་ཚབོ་བྱ་

ཐོབོས་བྲལ་བོའ་ིམ་ིསྒེརེི་གྱ་ིསམེས་ཀྱི་ིརྐྱེངོ་སྐུམ་ཞེགི་ཡནི་པས། མ་ིཚ་ེཡ་ིསྡུག་བོསྔལ་

བོག་ཙམ་གཡེང་བོརི་བྱེད་པའ་ིརིོལ་རྩོེད་བློ་ན་མེད་པ་ཞེིག་རིེད། ཁྲོེས་པ་ོལྕི་ིམ་ོཞེིག་

གིས་རིབོ་ཏུ་ནོན་ཅིིང་ཤུགས་ཀྱིིས་ངལ་བོའི་དུས་སུ་ངལ་གས་ོསའི་ཐོེམ་པ་ཤོིན་ཏུ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

སྐྱིད་པ་ོཞེིག་རིེད། རི་ེཞེིག་ངལ་གསོས་པ་ཙམ་གྱིས་གཉིད་དུ་ཡུརི་བོ་ན་ིམཐོརི་ཐུག་

ན་ཁྱདེ་ལ་རིང་དབོང་ག་ིབོད་ེསྐྱདི་ཐོངེས་གཅིགི་ལ་བོསྩལ་བོ་མ་རིདེ་དམ། ད་ེདང་དའེ་ི

བྱེད་ནུས་སྙན་ངག་ལ་ཚང་བོརི་ཤོེས་པ་དང་སྙན་ངག་ག་ིཁ་གཏོོད་ཡུལ་ད་ེལྟའ་ིཡུལ་

དུ་བོཟུང་ན་ཇི་ིའདྲའ་ིབོད་ེཨང་། 

སྙན་ངག་མོ་ེལངོ་མོ་བཟང་ངམོ། 

དཱཎྜཱིའི་ིམ་ེལངོ་མ་ད་ེལགེས་སྦྱོརི་གྱ་ིསྐོད་གྱ་ིནང་ལ་སྙན་ངག་ག་ིརྒྱན་རྩོམོ་སྟངས་

ཀྱིི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆེརི་ལྔ་བོཅུ་དྲུག་ཅུ་ཞེིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

གཞུང་གཅིགི་ཡནི་ཞེངི་། དའེ་ིནང་ནས་ཡག་ཤོསོ་ཤོགི་ཀྱིང་མ་ཡནི། སྟབོས་གང་འདྲ་

ཞེིག་འཁེལ་བོ་ཡིན་ནམ་བོོད་ལ་དེ་མ་གཏོོགས་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་

གཞུང་གཞེན་པ་མ་འགྱུརི་བོ་ཡིན་སྟབོས། འཇིིག་རྟོེན་ལ་སྙན་ངག་ཡོད་ཚད་མ་ེལོང་

མའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འདུ་དགོས་སོ་སྙམ་པའི་དགོངས་

ཚུལ་ཞེིག་བོརི་ལམ་བོོད་ཀྱི་ིམཁས་པ་ཚོརི་བྱུང་ཡོད་འདུགསྙན་རྩོོམ་རིིག་ལ་དགག་

པ་སྐྱོན་པའ་ིསྐོབོས་སུ་ཁྱེད་རིང་གིས་སྙན་ངག་མ་ེལོང་མརི་གསལ་བོའ་ིསྙན་ངག་ག་ི

མཚན་ཉིད་གང་ག་ིཁོངས་སུའང་མ་ིའགྲེིག་ཅིེས་དེརི་མ་འགྲེིག་ཚ་ེནག་ཉེས་པ་ཆེན་པ་ོ

གང་འཚམས་ཤོགི་བྱས་ཡདོ་པ་ལྟ་བུའ་ིདགངོས་ཚུལ་ཡདོ་པ་ཡནི། ད་ེའདྲ་མ་ཡནི་པ་

ནི་དཱཎིིཌཱ་ཁོང་གི་གསུང་སྟངས་ཀྱིི་དབོང་དུ་བྱས་ན་འང་། དེ་ནི་ད་ལྟ་འང་རྣམ་རྟོོག་

སྟེ། །། ཞེེས་ངག་མཛིེས་པརི་བྱེད་པའ་ིརྒྱན་ད་ེརྣམ་རྟོོག་ག་ིམཐོའ་ཇི་ིཙམ་ཡོད་པ་ད་ེ

ཙམ་གྱ་ིཁྱད་པརི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསུངས་ཡོད། ཅིེས་ལེགས་པརི་སྦྱོརི་བོའ་ིསྐོད་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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དང་དབྱིན་བོོད་ཀྱིི་སྐོད་གང་ལ་ཡང་གཞེན་དྲིང་མི་འཇིོག་པའི་མཁས་དབོང་སློོབོ་

དཔནོ་ཆནེ་མ་ོཟོམ་གདངོ་རིནི་ཆེའ་ིགསུང་དུ་གསལ། 

རིིགས་པ་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེིག་ཡིན་ན་ད་ེན་ིལ་ོཚོད་ཀྱི་ིདབོང་དང་དུངས་ཞེེན་

གྱ་ིདབོང་དུ་འགྲེ་ོཐོལ་མ་ིཆ་ེབོརི་གནས་ལུགས་ལ་རྒྱབོ་བོསྙེས་དགོས་པ་རིེད་མོད། 

འནོ་ཀྱིང་འ་ོམ་ལས་མངརི་ཆ་གང་ཡང་ཁ་ལ་མ་རིགེ་པའ་ིམ་ིཞེགི་ལ་མཚནོ་ན། མངརི་

ཆ་ཞེིག་ཡིན་ཚ་ེའ་ོམ་ཡིན་འདོད་པ་དང། གལ་ཏོ་ེམངརི་ཆ་གཞེན་ཞེིག་ཁ་ལ་རིེག་ཚ་ེ

ད་ེཡང་འ་ོམའ་ིམངརི་ཆ་བོཞེིན་ཞེིམ་མ་ིཞེིམ་ལ་དཔྱོད་པརི་ངེས་པ་ཡིན། དོན་དངོས་

པའོ་ིགནས་ཚདོ་ལ་ཐུན་མངོ་ག་ིརིགི་གནས་འད་ིཡང་ས་ོན་མ་ིགནས་པརི་འགྱུརི་བོའ་ི

གཤོསི་སུ་གྲུབོ་ཅིངི་། ད་ེཡསི་བོསྐྲུན་པའ་ིམིའ་ིསམེས་ཀྱི་ིམཛིསེ་རྟོགོ་ཀྱིང་འགྱུརི་བོའ་ི

རིང་བོཞེིན་ཅིན་དུ་འཁུམས་པའི་ངང་ཚུལ་ལེགས་པརི་མ་ཤོེས་ན། རིི་བོོང་གནམ་

བོརྡིབོ་ཀྱི་ིལས་ད་ེམ་ིསུ་ཡང་རུང་བོའ་ིཕྲག་ཏུ་དབོབོ་ངེས་མོད། ད་ེན་ིདོན་མེད་པའ་ི

ངལ་བོའོ། །ལྷག་པརི་དུ་སྙན་ངག་རིིག་པ་ན་ིམིའ་ིམཛིེས་རྟོོག་ག་ིཡུལ་དུ་གྱུརི་བོས། 

གཏོན་ཚིགས་ཧྲེེང་ང་ེབོ་ཞེིག་གིས་ག་དང་འད་ིཞེེས་ཁ་ལ་ོབོསྒྱུརི་དུ་མ་ིབོཏུབོ་པས་ན། 

སྙན་ངག་ཀློོག་པ་པ་ོདག་གིས་ཤོརི་དང་ནུབོ་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གང་ཡིན་རུང་བོཀློག་རྒྱུའ་ི

སྙན་ངག་སྙན་ངག་བོཞེནི་ག་ོབོརི་སྨོནོ་ལམ་གདབོ་རྒྱུ་ཡནི། 

དྲི་ིབ་ར་ེའགར་དྲིསི་ལན། 

དིྲ་བ། བོཅིད་རྩོམོ་གསརི་མ་ཞེསེ་པ་ཇི་ིའདྲ་ཞེགི་ལ་ཟོེརི། 

ལན། བོཅིད་རྩོོམ་གསརི་མ་ཞེེས་པ་འད་ིདྲ་ཐོོག་ནས་གསརི་དུ་བོསློེབོས་པའ་ིཐོ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

སྙད་ཅིིག་རིེད་ལ། འདི་ལ་ད་དུང་ཞེིབོ་འཇུག་བྱས་ཏོེ་སྒེོས་ཀྱིི་ཁྱད་ཆོས་ལ་དཔྱོོད་

དགསོ་སྟབོས། ད་དུང་འད་ིདང་གན་ཞེསེ་ཁ་ོབོོརི་བོཤོད་རྒྱུ་ཅིང་མདེ། 

དིྲ་བ། དགེན་ལགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་ལ་སེང་རྡོརི་གྱི་བོཅིད་རྩོོམ་དག་སྙན་ངག་

གསརི་བོ་ཡནི་ནམ། 

ལན། ལ་ོརི་ེའགའ་ིསྔོན་དུ་དྲ་ཐོོག་ནས་སེང་རྡོརི་གྱ་ིབོཅིད་རྩོམ་དག་མཐོོང་བོརི་

མ་ཟོད། ཉ་ེལམ་དབེོ་ཀྱིང་གསུམ་ཙམ་མཐོངོ་ཡདོ། སངེ་རྡརོི་གྱ་ིཚགི་ག་ིསྡེབེོ་སྦྱོརོི་དང་

དབྱངས་འགྲེོས་སོགས་ཕྱིོགས་གང་ནས་ཀྱིང་སྐོབོས་སུ་ན་གཞེོན་དག་གི་རྩོེ་ཏོོག་

ཅིིག་ཏུ་བོལྟས་ཀྱིང་ཆོག་གམ་སྙམ་མོད། སྙན་ངག་གསརི་བོ་རིེད་དམ་ཅིེས་ན་ད་ེལ་

ངོས་འཛིིན་གསལ་བོ་ོང་ལ་མེད། སྙན་ངག་གསརི་རྙེིང་ད་ེས་ོམཚམས་ཅི་ིལྟ་བུ་ཞེིག་

ཡིན་ནམ། ཐོོག་མརི་ད་ེལ་ངེས་པ་འདྲོངས་དགོས་པའ་ིཁརི། སྒེོས་སུ་བོོད་པའ་ིསྙན་

ངག་ག་ིའགྱུརི་འགྲེསོ་ལ་བོལྟས་ཏོ་ེདཔྱོད་དགསོ་སྙམ། 

དིྲ་བ། སྙན་ངག་གསརི་བོ་དང་འབོལོ་རྩོམོ་འགལ་ལམ། 

དིྲསེ་ལན། ད་ེན་ིཤོནི་ཏུ་ཐོ་དད་དུ་བོལྟ་དགསོ་རྒྱུ་རིདེ་སྙམ། སྙན་ངག་གསརི་བོ་

འམ་ཡང་ན་སྙན་ངག་ན་ིཚོརི་ཤོེས་སམ་ཚོརི་བོའ་ིཟུངས་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་དང་། མིའ་ི

སྒེེརི་གྱ་ིས་ོསོའ་ིརིང་དབོང་བོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགསང་བོ་ཞེིག་ཕྱི་ིརུ་མངོན་པ་སྟེ། གཏོན་

ཚིགས་དང་ཁོརི་ཡུག་སོགས་གང་གིས་ཀྱིང་གཅུན་བོསྡེོམ་བྱ་མ་ིནུས་པའ་ིཚོརི་བོ་

ཚུགས་ཐུབོ་ཏུ་གནས་མ་ཐུབོ་པ་ཞེགི་ག་ིནང་ག་ིབོརྡ་འཕྲནི་ཡནི་ཞེངི་། འབོལོ་རྩོམོ་ན་ི

གཏོན་ཚགིས་དང་དཔྱོདོ་ཤོསེ་ཀྱི་ིསྒེ་ོདང་བོསྟུན་པརི་མ་ཟོད། རྗོསེ་དཔག་ག་ིརིགི་པའ་ི

ས་ོཁརི་ཡང་ཡང་བོརྡརི་བོའ་ིཕྱིིའ་ིབོརྡ་འཕྲནི་སྟནོ་པའ་ིརྩོམོ་ལུས་ཤོགི་ག།ོ །



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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དིྲ་བ། ལང་ཚོའ་ིརྦབོ་ཆུ་མ་འཁྲུངས་པའ་ིཡརི་སྔོན་དུ་བོོད་ལ་དེང་རིབོས་སྙན་

ངག་རི་ེཟུང་ཡདོ་དམ། 

ལན། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ཟོེརི་ན་ད་ལྟའ་ིའབོོད་སྟངས་གཞེན་ཞེིག་ལ་རིང་མོས་

སྙན་ངག་འད་ིལ་དམིགས་ཏོ་ེདྲིས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེརི་བོོད་ཡིག་ག་ིལམ་ནས་བྲིས་

ཡོད་པ་དཀོན་པ་ོཡིན་རྒྱུ་རིེད་བོསམས། བོོད་རིང་ལ་མཚོན་ན་ལང་ཚོའ་ིརྦབོ་ཆུ་འད་ི

ཆབོ་སྲོདི་གཡནོ་ཐོལ་ཅིན་གྱ་ིརླུང་འཚུབོ་འཇིགས་མ་ཐོག་ཏུ་བོདོ་ཀྱི་ིརྩོམོ་རིགི་གསརི་

བོའ་ིཞེིང་སརི་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་དུས་དེབོ་རི་ེཟུང་ཕུད་པའ་ིནང་ནས་

ཅུང་རྩོ་ེགྲེས། སྦྲང་ཆརི་སྟེང་དུ་སྤོེལ་བོ་ནས་བོཟུང་ད་གཟོོད་ན་གཞེོན་དག་གིས་རིང་

མསོ་སྙན་ངག་གམ་སྙན་ངག་གསརི་བོ་འད་ིབྲསི་ཤོངི་། མཁས་པ་རྒན་པ་རྒན་བོཤོད་

སྒྲུབོ་དང་དོརི་ཞེི་རིིན་པོ་ཆེ་གཙོས་མང་པོ་ཞེིག་གིས་དགག་པ་ཡང་གཏོོང་མགོ་

ཚུགས་པ་རིདེ། 

དེའི་ཡརི་སྔོན་ལ་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་རིང་མོས་སུ་འབོོད་པ་འདིརི་དགག་པ་

ཡང་མདེ་ལ་བོསྟདོ་པ་ཡང་མདེ་པརི་གཞེགིས་ན། དངེ་རིབོས་སྙན་ངག་རིང་མསོ་ཅིན་

འདི་ལང་ཚོའི་རྦབོ་ཆུ་ནས་བོོད་ལ་གསརི་དུ་བྱུང་བོརི་བོཤོད་ན་མི་སྐྱོན་པརི་སྙམ་

ཡང་། བྱསེ་སུ་ཡདོ་པའ་ིཆསོ་རྒྱམ་དྲུང་བོ་རིནི་པ་ོཆ་ེཟོརེི་བོ་གང་ཞེགི་གསི་ལྔ་བོཅུ་ང་

གྲེངས་ཡས་མས་ཤོིག་ནས། ཕྱིི་ལོག་ནས་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་བྲིས་པརི་བོསྟུན། 

ལང་ཚོའ་ིརྦབོ་ཆུའ་ིཡརི་སྔོན་ནས་བོོད་ལ་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་འབྲ་ིམཁན་ཡོད་པརི་

འདོད་མཁན་མཆིས་མོད། ད་ེན་ིབོོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་གང་ག་ིལམ་ནས་བྲིས་པ་

ཡིན་མིན་གྱ་ིགསལ་ཆ་ང་ལ་མེད། ངས་མཐོོང་བོའ་ིཆོས་རྒྱམ་པ་ལགས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ག་ིགཤོམ་དུ་མ་ིགཞེན་ཞེིག་གསི་བོསྒྱུརི་ཟོེརི་བོ་ཏོག་ཏོག་རིདེ་འདུག

དིྲ་བ། གཏོན་ཚིགས་སོགས་གང་གིས་ཀྱིང་མ་གཅུན་པརི་ཚོརི་བོ་ཐོད་ཀརི་

བོརྗོདོ་པ་ཡནི་ན་སྙན་ངག་གསརི་བོརི་ངསེ་སམ། 

ལན། ད་ེག་ལ་ངེས། བྱིས་པའ་ིངག་དང་རྒན་པ་ཤོེས་པ་འཆོལ་བོའ་ིངགསྨྱོོན་པ་

ཤོེས་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་ངག་སོགས་ཀྱིང་སྙན་ངག་ཏུ་ཐོལ་བོརི་འགྱུརི་སྲོིད། 

ཡིན་རུང་སྙན་ངག་ན་ིཚད་མཐོ་ོབོའ་ིསྒྱུ་རྩོལ་ཞེིག་ཡིན་སྟབོས། སྙན་ངག་འབྲ་ིན་ཚོརི་

བོ་རྣ་ོཞེིང་སྐྱེན་པ་དང་། ཕྱི་ིརིོལ་གྱ་ིབྱ་དངོས་གང་ལས་ཀྱིང་རིང་ག་ིཚུགས་ཐུབོ་ཏུ་མ་ི

གནས་པའ་ིཚོརི་བོ་གྱ་ནོམ་པ་གང་ཞེིག་སྟོན་ཐུབོ་པའ་ིགདེངས་བོཅིོས་མིན་དུ་མངའ་

བོ་ཞེགི་ལྡན་དགསོ་རྒྱུ་རིདེ། 

དིྲ་བ། མ་ེལོང་མ་བོོད་དུ་བོསྒྱུརི་བོའ་ིབོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་རིིག་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ིནུས་པ་

གང་ཐོནོ་ཡདོ། 

ལན། བོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་རིིག་ལ་སྔརི་ན་མེད་པའ་ིསྒྱུ་རྩོལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞེིག་

བོསྟབོས་ཡདོ་པ་སྨོསོ་མ་དགསོ་པ་རིེད། ད་ེལས་གཞེན་སྐྱནོ་ཟོརེི་ན་མ་ིཤོསེ་མདོ། མ་ེ

ལངོ་མའ་ིའཕྲནི་ལས་དརི་བོ་དང་བོསྟུན། རིང་མ་ིརིགིས་ཀྱི་ིཐུན་མནི་གྱ་ིངག་རྩོོམ་དང་

བོཙན་པོའ་ིདུས་ཀྱི་ིམགུརི་གླུའ་ིཕྱིོགས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲེ་ོབོརི་འཐུས་ཤོོརི་བྱུང་ཨ་ེ

ཡདོ་དམ་སྙམ། 

དིྲ་བ། དེང་རིབོས་རིང་ལུགས་དང་དེང་རིབོས་ཕྱིི་མའི་རིང་ལུགས་གཉིས་ཀྱིི་

ཁྱད་པརི་སློརི་ཡང་གསུང་རིགོས། 

ལན། ད་ེན་ིང་ཚའོ་ིཁ་དཔེརི། བོངོ་བུ་དརི་ཐོགོ་ཏུ་དདེ་པ་ཞེསེ་པ་ནང་བོཞེནི་རིེད། 



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ངས་ཀྱིང་གཞེན་གྱ་ིངག་གམ་དཔ་ེཀློགོ་ག་ིཁྲོདོ་ནས་འཚལོ་བོཞེནི་པའ་ིབོསྒེང་ཡནི། 

དིྲ་བ། ལྗང་བུ་སགོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ལུགས་ད་ེགཉསི་ལས་གང་ཡནི། 

ལན། ད་ེངས་གསལ་བོ་ོངསོ་འཛིནི་མ་ིཐུབོ། ངག་སྒྲོསོ་ལས་ག་ོབོ་གཞེརིི་བྱས་ན་

དངེ་རིབོས་ཕྱི་ིམའ་ིལུགས་རིདེ་ཟོརེི་གྱནི་འདུག་མདོ། སྨྲ་མཁན་ཁ་ོཚོརི་ཡང་ད་ེའདྲའ་ི

ངསོ་འཛིིན་གསལ་བོ་ོཞེགི་མ་ིའདུག

དིྲ་བ། ཚོརི་བོ་ལ་སྡེམོ་གཅུན་མ་ཆགོ་ན་གྲྭ་བོས་སྙན་ངག་འབྲ་ིཆགོ་གམ། 

ལན། ད་ེངས་ཤོེས་རྒྱུ་མ་རིེད། སུ་ཞེིག་གིས་འད་ིཆོག་དང་མ་ིཆོག་ཅིེས་བོཙན་

པ་ོདབོང་ཡོད་བྱ་སྲོིད་དམ། གཙ་ོབོ་ོརིང་རིང་ག་ིམོས་པརི་ཐུག་ཡོད་པ་རིེད། ད་ེལས་

གཞེན་ཚརོི་བོརི་གཅུན་སྡེམོ་མ་བྱས་པ་ཡནི་ན། ངསེ་པརི་དུ་ཆགས་ཚགི་འབྲ་ིདགསོ་

པའ་ིངསེ་པ་ཡང་ཡདོ་རྒྱུ་མ་རིདེ། མརི་བོ་དང་མ་ིལ། ཡབོ་རྗོ་ེབློ་མ་སྐོལ་ལྡན་རྒྱ་མཚ་ོ

དང་བྱ་བོཏོང་ཚོགས་དྲུག་རིང་གྲེོལ་སོགས་ཀྱིིས་མགུརི་དང་སྙན་ངག་དག་ལ་

གཟོགིས་དང་ངསེ་པ་འདྲངོས་རྒྱུ་ཞེགི་ཡདོ་སྲོདི། 

དིྲ་བ། དངེ་རིབོས་སྙན་ངག་ལ་མ་མཐོའ་ིཆ་རྐྱེནེ་གང་དག་ཚང་དགསོ། 

ལན། དངེ་རིབོས་སྙན་ངག་ལ་ག་ོབོ་ཆགས་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ོརིདེ། ད་ེལས་གཞེན་དུས་

རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་དད་མསོ་ཡདོ་དགསོ། འགྲེ་ོཞེོརི་འདུག་ཞེརོི་ཙམ་དང་། རིགི་གཞུང་

གཞེན་ལ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ལ་ལོང་བོ་གླང་མཇུག་ལྟ་

བུའ་ིངང་ཚུལ་མ་བྱས་ན་ལགེས་ས།ོ །

དིྲ་བ། བོརྗོོད་བྱ་གབོ་སྦས་ཅིན་གྱ་ིསྙན་ངག་ག་ིབོརྗོོད་དོན་ཀློོག་པ་པོས་ཐོད་ཀརི་

རྟོགོས་ཚུལ་ཅི་ིལྟརི་ཡནི། 
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ལན། ད་ེངས་ཤོསེ་རྒྱུ་མ་རིདེ། སྙན་ངག་ག་ིབོརྡ་དནོ་སྟནོ་པའ་ིདཔ་ེདང་མངི་ཚགི་

ས་ོསོརི་རིིག་གཞུང་གཞེན་དང་མ་འདྲ་བོའ་ིག་ོབོ་ལེན་ལུགས་དང་། སློོབོ་སྦྱོོང་བྱེད་

ལུགས་ཤོགི་ཡདོ་རྐྱེནེ། ད་ེཡང་བོརྩོནོ་པ་དང་ཤོསེ་རིབོ་ཀྱི་ིདབོལ་སྟུག་པ་ོཞེགི་ཤོནི་ཏུ་

དགསོ་རྒྱུ་རིདེ། ད་ེམིན་ལྡ་ེམགི་གིས་ཟྭ་འབྱདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞེགི་ང་ལ་བོཤོད་རྒྱུ་མ་ིའདུག

དིྲ་བ། དངེ་རིབོས་སྙན་ངག་རིང་ཤུགས་ཀྱིསི་ག་ོདཀའ་བོའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཅི།ི 

ལན། སྤྱིིརི་རིིག་གནས་གང་ཞེིག་ཡིན་རུང་ད་ེལ་སྔོན་འགྲེ་ོངེས་ཅིན་ཞེིག་འགྲེ་ོ

དགོས་པ་རིེད། བྱ་ེབྲག་ག་ིརིིག་གཞུང་རིང་རིང་ལ་ཁ་གཏོད་ཡུལ་མ་ིའདྲ་བོ་ད་ེབོཞེིན་

དུ། ང་ཚོས་རིིག་གཞུང་ས་ོསོརི་ག་ོབོ་ལེན་ཚུལ་དང་། ཉམས་སུ་ལེན་སྟངས་ཀྱིང་ས་ོ

ས་ོཡིན་པས། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིཁ་གཏོད་ཡུལ་དང་ག་ོབོ་བོསྐྱོན་ལུགས་རྩྭ་ཀུ་

ཤོའ་ིརྩོ་ེམ་ོལྟརི་མ་འདྲེས་པ་ཞེིག་ངོས་མ་ཟོིན་ན། རིང་ཤུགས་ཀྱིིས་དེང་རིབོས་སྙན་

ངག་ལ་ཡང་ག་ོབོ་ལནོ་རྒྱུ་མ་རིདེ་སྙམ་མ།ོ །

མོདུད་པ་མོདུད་ཚུལ། 

མདུད་པ་ཞེསེ་པའ་ིམངི་ཚགི་འདསི་བོསྟན་དནོ་དཀྱུས་མརི་བོཤོད་ན། ཐོ་གུ་དང་

ཡང་ན་ཐོག་པ། ཤོིང་གི་སྣ་ལོ་དང་ཡལ་ག་སོགས་ལ་མི་ཤོིགས་པའི་རྒྱ་འདེབོས་

སྟངས་ཤོགི་ཡནི་པརི་མ་ཟོད། གྲུབོ་ཆནེ་པའ་ིརིགིས་ཀྱིསི་ལྕིགས་དང་ཕུརི་བུ་སགོས་

ལ་ཡང་མདུད་པ་བོཏོབོ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོོང་བོ་དང་ཐོོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུརི་ཡོད་

སྟབོས། ད་ེན་ིསུ་ཞེིག་གིས་ཀྱིང་ཡ་མཚན་དུ་བོརྩོ་ིམ་ིསྲོིད་མོད། འོན་ཀྱིང་སྔོན་ཆད་

ཅིིག་ལ་ཡུལ་རིེབོ་གོང་ནས་མདུད་པ་ཡ་མཚན་ཞེིག་གི་གཏོམ་རྒྱུད་བྱུང་མྱོོང་ལ། 



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཁྱེད་ཅིག་གིས་མདུད་པ་མདུད་སྟངས་ད་ེག་རི་ེཡིན་སྙམ་ན། ཡོངས་འཛིིན་བློ་ོབོཟོང་

དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱི་ིའཕྲནི་ཡགི་ཅིགི་ལས། 

མདུད་ཚུལ་མཁས་པའ་ིཡུལ་ལས་བྱུང་བོའ་ིའདབོ་དྲུག་ཁུགས་བོཞེ་ིཅིན་གྱ་ིམདུད། །

མདུད་ཚུལ་ཀུན་གྱ་ིཕུལ་དང་སྙངི་པ་ོཨ་ེམ་ཡ་མཚན་སྐྱ་ེབོའ་ིམདུད། །

མདུད་ལ་མཁས་པ་སུ་ཡསི་དཔྱོད་ཀྱིང་ཆ་ཤོས་ཙམ་ཡང་མ་དགངོས་མདུད། །

མདུད་ལ་མཁས་རློམོ་སུ་ལ་དྲསི་ཀྱིང་ང་ོཚའ་ིགནས་ལ་འགདོ་པའ་ིམདུད། །

མདུད་ཚུལ་རྟོགོས་འདདོ་བློ་ོཡསི་དཔྱོད་ཚ་ེཕྱི་ིཕྱིིརི་ཐོ་ེཚམོ་སྐྱ་ེབོའ་ིམདུད། །

ཅིསེ་ཚགི་འདསི་བོསྟན་པ་ད་ེཀ་ོལགས་ཀྱིང་། ང་ལ་མཚནོ་ན་ཚགིས་བོཅིད་འད་ི

ལྟ་བུ་ཞེིག་གསི་ད་དུང་མདུད་པ་དེའ་ིགསང་བོ་ཧ་ག་ོམ་བྱུང་། 

གོང་དུ་གླེང་བོ་ན་ིཡུལ་འདིརི་སྔོན་བྱུང་བོའ་ིམདུད་པ་ཞེིག་ག་ིགཏོམ་རྒྱུད་ཟུརི་

ཙམ་ཡིན་ལ། གཏོམ་རྒྱུད་འདི་ལས་མདུད་པ་ནི་མཚོན་དོན་ཞེིག་དང་ལྐོོག་གྱུརི་

ཞེིགཡང་ན་གསང་བོ་ཞེིག་ཡིན་པའང་ང་ཚོས་ཞེརི་ནས་ག་ོའོང་། ད་ེལྟ་མོད་ངས་འད་ི

རུ་ཆེད་དུ་གླེང་འདུན་ཡོད་པའི་མདུད་པ་དེ་ནི་ཐོ་གུརི་བོཏོབོ་པའི་མདུད་པ་ཕལ་བོ་

ཞེིག་དང་། ལྕིགས་དང་ཕུརི་བོརི་བོཏོབོ་པའ་ིམདུད་པ་བྱིན་རློབོས་ཅིན་ཞེིག་མ་ཡིན་

པརི། བོརྩོ་ེབོའ་ིང་ོབོ་ོལ་སྦརི་མོས་རྒྱ་བོཏོབོ་ཅིིང་། ཚོརི་བོའ་ིགཤོིས་ལུགས་ལ་འོད་

ཟོེརི་གྱི་སྙིང་ཕྱུངས་པའི་མདུད་པ་ཞེིག་སྟེ། གྲེོགས་དམ་པ་རིོང་བོོ་གངས་དཀརི་

ལགས་ཀྱིི་ཕྱིི་ནང་གསང་གསུམ་ནས་གཞེིབོས་པའི་གསང་བོ་སེམས་ཀྱིི་མདུད་པ་

བོཀའ་རྒྱ་མ་ཞེགི་རིདེ་མདོ། མདུད་པ་འད་ིརུ་སམི་པའ་ིརུས་པ་དང་ཁུ་ཞེག་ན།ི རི་ེབོ་

དང་ཉམས་རྒུད། མཛིའ་བོ་དང་སྐྱ་ོབོ་སྲོགོ་ཏུ་སྦས་པའ་ིཁརི། འཚ་ོབོའ་ིརིགིས་ཤོགི་སྟ།ེ 
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

དགོན་སྡེེ་དང་སློོབོ་གྲྭ། གྲེོང་ཁྱེརི་དང་གྲེོང་གསེབོ་བོཅིས་ཀྱིི་རློངས་པ་ཁོལ་ཅིིང་། 

སྟགེས་མཐོ་ོས་ནས་དམའ་སརི་བོལྟས་པའ་ིགཟོ་ིབོརྗོདི་ཅིན་གྱ་ིཉམས་དང་། དམའ་ས་

ནས་མཐོ་ོསརི་བོལྟས་པའ་ིསྙིང་རྗོ་ེཅིན་གྱ་ིཉམས་གཙོས། ལུས་ངག་ག་ིརྣམ་པརི་རིིག་

བྱེད་ཀྱི་ིརི་ིམ་ོའབུརི་གཟུགས་སུ་མཆིས་པའ་ིསྙན་ངག་ག་ིམདུད་པ་ཞེིག་ཡིན་པས། 

ཀློོག་མཁན་དག་ག་ིམིག་ག་ིསྒེ་ོཁརི་ཅི་ིཞེིག་བོསྐྱལ་ནས་འོང་ཚ།ེ ད་ེན་ིམདུད་པ་འདིའ་ི

ལུས་ཟུངས་བོདུན་གྱ་ིཆ་ཞེིག་ཏུ་ངེས་པས་ན། ཁྱེད་ཅིག་གིས་རིང་དགརི་འདོརི་བོརི་

མ་ིབྱ། 

ཁ་ོབོ་ོལ་མཚོན་ན་གྲེོགས་དམ་པ་རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་ན་ིསྙན་ངག་ག་ིམདུད་པ་

མདུད་ཚུལ་གྱ་ིཐོད་ནས་ཤོིན་ཏུ་གྲུང་བོ་ོཡིན་ཙང་། དགོན་སྡེ་ེཡ་ིཁྲོོད་ན་འད་ིལྟའ་ིསྙན་

ངག་ག་ིམདུད་པ་མདུད་ཤོསེ་པ་དང་མདུད་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཤོནི་ཏུ་ཉུང་ཚདོ་དུ་སྣང་

ཞེིང་། ཚིག་རྒྱན་གྱ་ིབྲང་འོག་ཁ་ོན་རུ་འཕག་འཚག་རྒྱག་མཁན་དག་ན་ིཁ་ོདང་བོརི་

ཐོག་ཆེན་པོ་ཞེིག་ཏུ་གྱུརི་ཡོད་འདུགའཇིིག་རྟོེན་ཟོེརི་བོ་འདི་རྣམ་རྟོོག་གིས་ཅིི་ཙམ་

སྤྲོསོ་ན་ད་ེལྟརི་ཐོལ་ཆ་ེརུ་འགྲེ་ོལ། རྣམ་རྟོགོ་ག་ིཤུན་པ་རི་ེརི་ེབོཤུས་ན་ད་ེཙམ་གྱ་ིཁྱནོ་

ཆུང་ངུརི་འགྲེ་ོབོའ་ིཚུལ་ལ་གཞེིགས་ན། འད་ིཡིན་དང་ད་ེམིན་གྱ་ིམདུད་ཚུལ་ཞེིག་

མེད་པརི་སྣང་ཡང་། ལག་པ་མ་ེལ་འཕྲད་ན་ཚ་བོ་དང་རྡ་ོལ་འཕྲད་ན་གྲེང་བོའ་ིཚོརི་བོ་

འད་ིཡང་མ་ིའདོད་བོཞེིན་དུ་ཡིད་དབོང་སེམས་སོགས་ཀྱི་ིསྒེ་ོཁརི་བོཅིརི་ནས་ཐོོན་ཚ།ེ 

སུ་ཞེིག་གིས་ཚིག་རྒྱན་ཁ་ོནས་ཞེ་ོགཉརེི་ལ་ང་རྒྱལ་བྱས་ཏོ་ེའདུག་སྲོིད་དམ། ད་ེལྟརི་

བོཟོོད་ནུས་པ་ཞེིག་མ་ཡིན་པརི་བོརྟོེན། རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་གྱིས་སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིལྡེམ་

ཤུགས་ལས། ཡང་ན་རྟོོག་བོརྙེན་གྱ་ིའཕརི་འབོབོ་ལས་རིང་ག་ིཁྲོག་རྩོ་གཏོརི་ནས་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཡདོ་ཅིངི་། མཚམས་རིེརི་དངསོ་འབྲ་ིལྟ་བུའ་ིབོསམ་ཡན་གྱ་ིརྩུབོ་བོརྡརི་ལས་ཕྱི་ིརིལོ་

གྱི་སྣང་བོ་དག་འོབོས་སུ་ཆུད་པརི་བྱས་ཡོད་པ་དག་ལོ་མ་གཅིིག་གི་སྟེང་ལ་ལྷ་

ཚགོས་སྟངོ་ག་ིརྣམ་ཤོསེ་བོཀུག་ནས་ཡདོ་པ་དང་ཇི་ིའདྲའ་ིམཚུངས་ཨང་། 

བོདག་གིས་རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་གྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚ་ོབོའི་རྒྱབོ་ལྗོངས་ལས་

ཟུརི་ཙམ་ཞེིག་མཐོོང་བོ་ནི། དགོན་པའ་ིཚོགས་གྲེལ་ནས་ཁུ་སིམ་མེརི་རྡ་ོརྗོ་ེདཀྱིིལ་

ཀྲུང་གིས་བོཞུགས་པ་དེ་མ་ཡིན་པརི། མགོ་བོོ་ཌ་མ་རུ་བོཞེིན་ཕརི་གཡུག་ཚུརི་

གཡུག་བྱེད་ཀྱིིན་འདུ་ཁང་ག་ིལྡེབོས་རིིས་ངོས་ཀྱི་ིགསང་སྔགས་ཀྱི་ིལྷ་ཚོགས་དང་ཁྲོ་ོ

བོ་ོདང་ཁྲོ་ོམོའ་ིགཟུགས་རིིས་དག་ལ་ལྟ་བོཞེིན་འད་ིན་ིཅི་ིཞེིགགན་ན་ིཅི་ིཞེིག་སྙམ་པའ་ི

གྲྭ་བོཙུན་རྣམ་རྟོགོ་ཚ་བོ་ཞེགི་ཡནི་ཙང་། རིང་ཤོག་ཏུ་ལགོ་འཕྲལ་དཔ་ེསྒྲོམོ་གྱ་ིངསོ་སུ་

དང་ཡང་ན་མདུན་ཅིོག་ག་ིསྟེང་གང་སརི་བོཀྲམ་པའ་ིབོོད་རྒྱ་ཡིག་རིིགས་ཀྱི་ིདཔ་ེདེབོ་

དག་ཕརི་སློོག་ཚུརི་སློོག་བྱས་ཏོ་ེམག་ོབོ་ོན་རུང་། ཚོརི་བོས་མ་ཟོིན་པརི་གཏོིང་དུ་

འཛུད་འགྲེ་ོལ། ཐུན་མཚམས་སུ་ལུས་རྩོལ་སྦྱོོང་བོ་དང་ཆུ་རྩོེད་བྱེད་པ་སོགས་བྱིས་

པ་པྲ་ཚགས་ཤོིག་ག་ིལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིཨ་མཚརི་དག་ཀྱིང་ལ་ོཚོད་དང་ཆ་ཡརི་གྱུརི་རུང་

སྤོངས་ཐུབོ་མ་ིའདུག་པའ་ིཚུལ་སོགས་ན།ི སྙན་ངག་པརི་མ་བོཅིོས་རིང་བྱུང་དུ་གྲུབོ་

པའ་ིབོརྡ་རྟོགས་རྨ་མེད་པ་ཞེིག་རིེད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་ཞེིང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་རིོང་བོ་ོ

གངས་དཀརི་ལགས་ཀྱི་ིམདུད་པ་དང་འབྲེལ་བོའ་ིསྙན་ངག་དག་ལ་འད་ིའདྲའ་ིཐོོལ་

བོརྒལ་ཞེིག་དང་བོསྟན་བོཤོིག་ཤུགས་དྲགས་པ་ན།ི ཁོང་ག་ིལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིབོརྡ་རྟོགས་

འདི་དག་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་བོ་གྲུབོ་འདུག་པས་ལན་པརི་བོཤོད་ཀྱིིན་

ཡོད། རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་ལགས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་མང་ཆ་ེབོ་ན་ིརིང་བོཞེིན་བོརྗོོད་པའ་ི
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

པརི་རིིས་ལྟ་བུ་ཞེགི་མ་ཡནི་པརི། ག་ོཚདོ་དང་སོང་ཚདོ་ཀྱི་ིལྡམེ་ཤུགས་ཤོནི་ཏུ་ཆ་ེབོ་

ཞེགི་ལགས་ན། རིང་བོཞེནི་གྱ་ིསྙན་ངག་པའ་ིགཤོསི་ཀ་འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཁངོ་ལ་མདེ་ན་

ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་སྙན་ངག་འབྲ་ིབོ་ན་ིགཅིིན་པ་གཏོོང་ཚུལ་ཁ་ོན་ཞེིག་ལས་ཅི་ིཡང་ཡིན་

མ་ིསྲོདི། མཚམས་འདིརི་ངས་ཕ་གིའ་ིམ་ེལངོ་ག་ིདབུས་སུ་དབྱངས་ཀྱི་ིབོདག་མ་ོསྒྲོནེ་

མརོི་བོསློབེོས་སངོ་སྙམ་པའ་ིཁངོ་ག་ིསྙན་ངག་ཅིིག་དྲངས་ན། 

ངས་རྒྱ་མཚ་ོཞེགི་མཐོངོ་ཞེངི་། ངས་གྲུ་ཆནེ་ཞེགི་མཐོངོ་། 

ངས་གྲུ་ཁ་ཡདོ་པའ་ིམཉན་པ་ཞེགི་ག་ིསྒྲོ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་དང་། 

ད་ེལས་འངོས་བོའ་ིསྐོད་རིགིས་མཁྲོེགས་པོའ་ིམཐོའ་འཁརོི་གྱ་ིམ་ེསྟག་མཐོངོ་། 

ངས་འགལ་མ་ེཞེགི་ག་ིགསང་རུམ་ནས་བོཅུས་པའ་ིཆུ་སྐྱགོས་གང་གསི། 

ཚ་བོ་འཐོིབོས་པའ་ིརྒྱ་ནང་ག་ིགྲེངོ་ཁྱརེི་ཞེགི་ག་ིདངསོ་འགལ་མཐོངོ་ཞེིང་། 

ལྷན་ཅིིག་སྤོང་འགལ་གྱ་ིམ་ིགནས་འགལ་བོའ་ིསྲོ་མཁྲོེགས་ལ་དབུགས་འཚུབོ་

ཏོགོ་ཙམ་བྱས། 

《  སྙན་ངག་ཅིགི་ག་ིཞེབོས་ཀྱུ 》  ཞེསེ་པ་ལས་དྲངས། 

རྒྱ་མཚོ་དང་གྲུ་ཁ་སྒྲོ་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་དང་སྐོད་རིིགས་མཁྲོེགས་པོ་སོགས་

ཀྱིིས་ཅིི་ཞེིག་གབོ་ཅིིང་། སུ་ཞེིག་ལ་གསང་བོའི་རྩོ་མདུད་ཅིིག་གྲེོལ་བོ་ཡིན་ནམ། 

འདིས་མཚོན་པའ་ིཁོང་ག་ིསྙན་ངག་ཁྲོོད་ཀྱི་ིཡིད་བོརྙེན་མང་པ་ོཞེིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་ིརྣ་

བོའ་ིརྩོརི་དོན་དམ་དུ་ཅི་ིཞེིག་བོཤོད་ཀྱིིན་ཡོད་པ་ནི། ཤོེས་རིབོ་དང་ཚོརི་བོའ་ིཨམ་

འབྱགོ་རྣལ་མརི་མདེ་པ་ཞེགི་ལ་ཁ་ཐོག་རིངི་བོ་ནས་རིངི་བོརི་འགྱུརི་སྲོདི་མདོ། དངསོ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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སུ་ན་ིགཉུག་གཤོིས་ཀྱི་ིའོད་ཟོེརི་ལྡོག་འཕྲོས་སུ་ཤོརི་བོ་ཞེིག་ལགས་ན། རྩྭ་ཐོང་ག་ིམ་ེ

ཏོོག་སེརི་ཆེན་རླུང་གིས་སྐྱོད་སྟངས་ཀུན་པོའ་ིམིག་ལམ་དུ་འཆརི་སློ་བོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ག་

ལ་ཡིན། རྒྱ་ཆེན་བོསོད་ནམས་སྨོིན་པའ་ིམཐུ་ལྡན་པའ་ིསྐོལ་ལྡན་ལས་འཕྲ་ོཅིན་ཞེིག་

ག་ིང་ོསྐོལ་ལ།ོ །

གྲེོགས་དམ་པ་རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་ལགས་ཀྱིིས་སྙན་ངག་ག་ིམདུད་པ་མདུད་

སྟངས་ན་ིཟུརི་ནས་གྱེན་དང་ཡས་ནས་མས་སུ་མདུད་ཡོད་པརི་མ་ཟོད། དབྱིབོས་

རིིས་ཤོིག་ཏུ་བོཀོད་པ་ཡིན་ན། གྲུ་བོཞེ་ིནས་ཟུརི་གསུམ་དང་ཟུརི་གསུམ་ནས་ཟླུམ་

པོའ་ིསྣང་ཚུལ་ཞེིག་ཀྱིང་འདུག་ལ། ཚ་བོའ་ིརི་ོལ་སྣོན་པ་བོརྒྱབོས་པའ་ིལུས་ཀྱི་ིརྡུལ་

ཕྲན་དྭངས་མའི་གྱེན་རྒྱུ་དང་ཐུརི་འབོབོ་ཀྱིི་ཐོིག་ལེ་ཡི་གསང་བོ་ཞེིག་ཀྱིང་ཤོོརི་

འདུགདཔརེི་ན་སྙན་ངག《 ཁྱདོ་དང་ང 》 ཞེསེ་པ་ལས། 

ང་ན་ིརིས་ཆད་ཁུད་ཀྱི་ིགཅིསེ་མ་ིརུང་བོའ་ིག་ོརི་ེརྡགོ་བོཙསོ་མ་ད་ེཡནི་ཙང་། 

ཁྱདོ་ཀྱིསི་རྒྱ་སྲོང་ག་ིལྗནོ་པའ་ིཕག་ནས་ང་ལ་མིག་ཟུརི་ཙམ་ཡང་མ་བོལྟས་ལ། 

ངའ་ིགྲེགོས་པསོ་བོདག་ལ་རྒྱུན་དུ། ད་ན་ིརི་ེཐོག་ཆདོ་ཅིགི་ཅིསེ་ཁ་ཏོ་སློབོོ་གས་ོབྱདེ། 

ཡནི་ཡང་། བོདག་གིས། བོདག་གསི། 

ད་དུང་སྐྱནོ་མདེ། ང་ཡ་ིརི་ེཐོག་རྟོ་རྔ་ཙམ་པ་ོམ་ཆད་བོརི་དུ་ངས་སྒུག་ཐུབོ་ཅིསེ། 

སམེས་གཏོངི་ལ་དབུགས་ཞེགི་བོཏོང་ཡང་། 

དནོ་ང་ོམརི། དབུགས་ད་ེདབུགས་ལྒང་ག་ིདབུགས་ཞུ་བོ་བོཞེནི། 

ནང་དགངོ་ག་ིཇི་ཐུན་རིེའ་ིབོརི་གླགས་ནས་ཤོོརི་འགྲེ།ོ 

ཀློགོ་པ་པ་ོསུ་ཡནི་རུང་སྙན་ངག་ཅིགི་ལ་འགྲེལེ་བོསྐྱནོ་རྒྱུ་དང་སྙན་ངག་ལས་ལྟ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

བོ་གང་ཞེིག་འཚོལ་བོ་ན་ིན་མ་སྨོིན་པའ་ིལས་བྱ་ཞེིག་ཏུ་སྣང་བོས་ན། སྙན་ངག་ན་ིསྒྲོ་

མེད་པའ་ིསྐོད་ཆ་ཞེིག་དང་། གཟུགས་མེད་པའ་ིརིེག་བྱ་ཞེིག་ལགས་ན། གོང་ག་ིསྙན་

ངག་དུམ་བུ་འདིས་ཀྱིང་ཁྱེད་ལ་བུ་རིམ་སྒེོརི་མོའ་ིརི་ོམངརི་ཞེིག་སྨྲ་བོསམ་ཡུལ་ལས་

འགངོས་པའ་ིཚུལ་གྱསི་མཁ་ོསྤྲོདོ་གནང་ངསེ། རིངོ་བོ་ོགངས་དཀརི་ལགས་ཀྱི་ིམདུད་

པའ་ིམདུད་སྟངས་རིིགས་མ་ིའདྲ་བོ་སྟེ། གངས་རི་ིདཀརི་པོའ་ིགདན་ས་དང་། དགའ་

དགའ་ིདགའ་ཚལ། འཆརི་ཡན་གྱ་ིསྟོབོས་དང་། གན་རྐྱེལ་ལོག་ས། རླུང་སྔོན་པོ། 

སེམས་ཀྱིི་གཤོོང་ཁུགས་སོགས་ནི་ཁ་མདོག་ཅིིག་གི་དཔེརི་བོཀོད་ནས་བོཤོད་ན། 

དཀརི་པ་ོདང་སེརི་བོ་ོདམརི་པ་ོདང་ནག་པ་ོབོཞེིས་གྲུབོ་ཡོད་ལ། གཟོོད་ནས་ཡིད་ཀྱི་ི

ཚོརི་ཤོེས་དག་དབོང་པ་ོགཟུགས་ཅིན་པའི་ཚུལ་དུ་དྲངས་ཤོིང་། སྣང་བོའི་ཁྲོེམས་

གཉརེི་གྱ་ིམདུད་པ་ད་ེཕྱི་ིནས་ནང་ལ་འཐོབོ་པའ་ིསྙངི་ཤོ་པགས་པས་མ་བོཟུང་བོ་ཞེིག་

ཏུ་འདདོ། དཔེརི་ན་ཁངོ་ག་ིསྙན་ངག《  མདུད་པ 》  ཞེསེ་པ་ལས། 

བུ་ཆུང་ངས་རྒྱང་རིངི་བོ་ོཞེགི་ལ་རྟོགོ་བོཟོ་ོབྱདེ་མ་ཐུབོ་ལ། 

ཐོག་ཉ་ེཐོག་ཉ་ེཞེིག་གམ་སྟབོས་བོད་ེསྟབོས་བོད་ེཡ་ིསྤྱིལི་བུ་ཞེགི་བོཟོསོ་ཏོ།ེ 

དགུ་ཚགིས་ཀྱི་ིངགོས་ན་འཐོོརི་བོའ་ིསྐོརི་མདའ་ཞེིག་ལ་རི་ེབོས་བོསྒུགས་ཡདོ། 

འཇིགི་རྟོནེ་འད་ིཉདི་ཆ་ེརྒྱུ་ཆུང་རྒྱུ་མདེ་ལ། 

ཆ་ེརྒྱུ་ཆུང་རྒྱུ་མདེ་པའ་ིསྟབོས་ཀྱིསི་ང་ཡ་ིབོག་ོསྐོལ་དུ་ཐོམེ་པའ་ིདྲནི་ཆནེ་ཁྱདོ་ཀྱིསི། 

ང་ལ་ཚད་མདེ་པའ་ིརླུང་དང་ཆརི་བོས་གྲེགོས་དན་བྱས་བྱུང་། 

གོང་ག་ིསྙན་ངག་འདིའ་ིཁ་བྱང་ལ་འགྲེེལ་ཆུང་ག་ིཚུལ་དུ་མ་དྲིན་མ་ོཆེརི་ཕུལ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཞེེས་བྲིས་འདུག་ཅིིང་། སེམས་དང་ལྡན་པ་གང་ཞེིག་ཡིན་རུང་ནམ་རྒྱུན་མ་དང་ལྷན་

དུ་འཚ་ོསྡེདོ་ཀྱི་ིསྐོབོས་སུ་མག་ོབོ་ོཀྲགོ་ཀྲགོ་གསི་ཁེརི་རྐྱེང་ག་ིསྣང་བོ་ནུབོ་ཅིངི་། རྒྱབོ་

རིའི་ིདབུ་རྨགོ་ཤོནི་ཏུ་བོཙན་པའ་ིཟོལོ་དུ་མཆསི་ཀྱིང་། གལ་ཏོ་ེམ་དང་སྐོབོས་སུ་གྱསེ་

པ་འམ་གཏོན་དུ་གྱེས་པ་གང་ཡིན་རུང་རིང་ལ་ཁེརི་ཧྲེེང་དང་རྒྱབོ་བོསྙེས་བྲལ་བོའ་ི

ངང་དུ། དགོང་ཁའི་ཚེས་རིིས་དང་དགུ་ཚིགས་ངོས་ཀྱིི་སྐོརི་མ་དག་ལ་བོལྟས་ཏོེ། 

ཡོད་ཡོད་འདྲ་ལ་འཛིོམ་འཛིོམ་འདྲ་བོའ་ི་ཞེེན་ཐོག་མ་ཆོད་པའ་ིངོགས་ནས་སྡེོད་དུས་

སུ། ཁྱདོ་ཀྱི་ིཚརོི་བོ་ན་ིག་འདྲ། ཡང་ན་ཁའོ་ིཚརོི་བོ་ན་ིག་འདྲ། རིང་གཞེན་སུ་ཡནི་རུང་

འད་ིདུས་ཀྱི་ིཚོརི་བོའ་ིསྦུབོས་སུ་སྐྱ་ོབོའ་ིམདུད་པ་དང་། བྲལ་བོའ་ིམདུད་པ། གདུང་

བོའ་ིམདུད་པ་སོགས་དགྲེོལ་དཀའ་བོའ་ིམདུད་པའ་ིཚོགས་ན་ིསྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་ིའཁོརི་

ལ་ོན་སྐྱོམས་པ་དང་འགུལ་བོའ་ིརྣམ་པརི་གནས་རྐྱེེན། སྙན་ངག་འདིའ་ིབོརྡ་དོན་དང་

དབྱངས་འགྲེསོ། ཚོརི་བོ་བོཅིས་ཀྱིསི་ལུས་ཀྱི་ིཤོ་དང་པགས་པ། བོ་སྤུའ་ིརྩོ་ེམ་ོསགོས་

ཀྱིང་རིང་བོཞེིན་གྱིས་གཡ་ོབོརི་བྱེད་པ་སོགས་ལ་དཔྱོད་ད་ེའོང་ན། གྲེོགས་པ་ོརིོང་བོ་ོ

གངས་དཀརི་ལགས་ཀྱི་ིསྙན་དེབོ་མདུད་པའ་ིཁ་བྱང་ག་ིསྲོོག་ག་ིདབོང་བོ་ོཡང་འད་ིརུ་

གནས་ཤོངི་། ཁངོ་གསི་མདུད་པ་འད་ིམདུད་དགསོ་པའ་ིགསང་མགི་ཅིགི་ཀྱིང་འད་ིན་

གདའ་སྙམ་པ་ཞེིག་ང་ལ་འབྱུང་ང་ོ། །

ད་ེལྟ་མོད། ཁོང་ག་ིསྙན་ངག་གཞེན་དག་ལ་ཡང་འད་ིལྟའ་ིཁྱད་ཆོས་མེད་པ་ག་

ནས་ཡནི་མདོ། ཁ་བྱང་དང་འབྲལེ་ནས་སྙན་ངག་འད་ིཟུརི་དུ་མྱོངས་པའ་ིཚརོི་ཤོསེ་ད་ེ

ལྟའོ། །སྤྱིིརི་རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་གྱ་ིཚིགས་བོཅིད་སྙན་ངག་ནས་བོཟུང་རིང་མོས་

སྙན་ངག་གང་ཡནི་རུང་གསརི་གཏོདོ་ཀྱི་ིཆ་ད་ེསྡེེབོ་སྦྱོརོི་དང་སྣང་བོརྙེན། ད་ེམནི་སྙན་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ངག་རི་ེརིའེ་ིང་ོཐོད་ནས་སྲོ་ིཚགས་ཀྱི་ིརིནི་ཐོང་སགོས་མང་མདོ། ཁ་ོབོ་ོལྟ་བུས་བོཤོད་

པའ་ིརྔ་ོམ་ིཐོོགས་ཤོིང་། རྗོོད་པརི་རྩོལ་གྱིས་མ་ལོངས་པརི་ཀློོག་པ་པ་ོདག་ག་ིསྐོལ་དུ་

བོསྐྱུརི་བོ་ཡནི། 

མཇུག་ཏུ་ཁ་ོབོོས་གདེང་དང་བོཅིས་ཏོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞེིག་ཡོད་པ་ན་ིགྲྭ་བོཙུན་གྱ་ིསྡེ་ེརུ་

རིོང་བོོ་གངས་དཀརི་ལྟ་བུའི་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་འབྲི་མཁན་དཀོན་པའི་ཚུལ་དུ་

བོཤོད་ཀྱིང་མི་སྐྱོན་པ་ཡིན་ན་ོཞེེས་དང་། ཡང་འདི་རུ་མག་ོརྔ་མི་ཚང་བོ་དང་ཚོརི་

ཡན་རིགས་པ་རིེརི་ཚད་གཞེ་ིབྱས་ཏོ་ེའབྲ་ིཁུལ་བོགྱིས་པའ་ིསྐོད་ཆ་ཐོརི་ཐོོརི་ཙམ་པ་ོ

ལ། ནོངས་ཉེས་གང་ཡོད་རིོང་བོ་ོགངས་དཀརི་གཙོས་སྙན་ངག་པ་དང་ཀློོག་པ་པ་ོ

མང་པརོི་དགངོས་དག་ཞུ་ཞུ། 

ཞེསེ་རིངོ་བོ་ོདག་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཏུ་འབོདོ་པས་ཡུལ་རིེབོ་གངོ་ནས་སྦྱོརི་བོའ།ོ །

༢༠༡༡  ༨  ༧

དངེ་ག་ིབཅད་རྩོོམོ་གསར་མོ་ཟརེ་བ་དརེ་ཁྱད་ཆསོ་ཅ་ིཞིགི་ཡིདོ་དམོ། 

ངས་ཐོད་ཀརི་དུ་སྐོད་ཆ་འད་ིགླངེ་ན་གསགེ་འདྲུ་བོའ་ིཉམས་དང་། མ་རིངས་པའ་ི

ཉམས་ཡོད་པརི་འདོད་དུ་མཆིའང་། འོན་ཀྱིང་རིང་ངོས་ནས་དྲང་བོ་ོཟོེརི་བོའ་ིལམ་དུ་

ཞུགས་ཡོད། མང་མང་ཞེིག་གིས་བོཅིད་རྩོོམ་གསརི་མ་ཟོེརི་ནས་འུརི་རྒྱག་གིན་

འདུག་མོད། ཕྲན་ལ་དེའ་ིཕྱིོགས་ནས་གླ་ོབོ་ཉ་ེབོའ་ིགསལ་ཁ་ཞེིག་མ་བྱུང་བོའ་ིཁརི། 

སངེ་རྡརོི་གྱ་ིཚགིས་བོཅིད་གང་མང་ཞེགི་གངོ་དུ་ཕུད། ད་ེམནི་འད་ིབོཅིད་རྩོམོ་གསརི་

མ་རིེད་དང་གན་བོཅིད་རྩོོམ་གསརི་མ་རིེད་ཟོེརི་བོ་དག་ག་ིཁྲོོད་ན། ཨ་ཙི་སྙམ་པའ་ི



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཚགིས་བོཅིད་ཕལ་ཆེརི་གཅིགི་ཀྱིང་མ་མཐོོང་ང་ོ། །ངས་མ་མཐོངོ་བོས་ན་མདེ་པ་མནི་

མོད། དྲ་ངོས་འད་ིནས་ལ་ོང་ོརི་ེགཉིས་ལ་མིག་མ་བྲལ་བོརི་བོསྟུན། དྲ་ངོས་སུ་བོཅིད་

རྩོམོ་ཟོརེི་བོ་འདིའ་ོཞེསེ་པ་ཞེགི་ལག་ཏུ་ལནོ་མ་བྱུང་བོའ་ིཁརི། ཚགི་མཁྲོགེས་པ་ོལྕི་ེརྩོ་ེ

གྱངོ་རིགེ་གརེི་སྟརེི་བོ་རི་ེདང་། ཚགི་ག་ིསྡེབེོ་སྦྱོརོི་ལ་རྐང་མདེ་པ་འགྱགི་ག་ིརི་ིམ་ོལྟ་བུ་

རིེ་ལག་ཏུ་འཕྱིརི་ནས་ཁོ་བོོའ་ིཚིགས་བོཅིད་འདི་ནི་བོཅིད་རྩོོམ་གསརི་མའོ་ཟོེརི་

མཁན་དག་གིས་ནི། བོོད་པའ་ིརྡ་ོགྲུབོ་བློ་མ་དང་དཔལ་སྤྲུལ་བློ་མ། མ་ིལའ་ིམགུརི་

འབུམ་རིངི་ཐུང་ག་ིཞེལ་ཙམ་མ་ཕྱིསེ་པའ་ིཟོལོ་དང་། བོདོ་པའ་ིགྲུབོ་མཐོའ་གསརི་རྙེིང་

གི་མགུརི་འབུམ་དང་བོཅིད་མ་དག་གི་གླེགས་བོམ་ཙམ་ཡང་མཐོོང་ཨེ་མྱོོང་ངམ་

འདོད་པའ་ིདགོས་བློ་ོཞེགི་སྐྱསེ་སུ་བོཅུག་ག།ོ 

དྲང་མོརི་བོཤོད་ན་སེང་རྡོརི་ལགས་ཀྱིི་ཚིགས་བོཅིད་ནི་དེང་གི་བོཅིད་རྩོོམ་

གསརི་མ་ངག་ཏུ་ཐོོགས་མཁན་འད་ིདག་ལ་བོལྟས་ཏོ་ེཁུརི་དུ་དུད་ཅིིང་། སྡེེབོ་སྦྱོོརི་

གྱིས་འཇིོན་ཡོད་ལ། འདེགས་འཇིོག་ག་ིཚད་མཐོོའ།ོ །ཡིན་རུང་རྩོོམ་གྱ་ིབོརྗོོད་བྱ་ན་ི

རྩོོམ་པ་པ་ོརིང་ལ་གཏོོགས་པའ་ིཚིགས་བོཅིད་བོཟོང་ངན་ལ་གཞེིགས་ནས་དཔགས་

ཐུབོ་པ་ཞེིག་ག་ལ་ཡནི། སྣ་ཚགོས་སུ་མཆིའ།ོ །

དེང་གི་དྲ་ངོས་དང་སྒེེརི་དེབོ་རྩོ་འཛིིན་མེད་པ་དག་གི་སྟེང་ན་བོཅིད་རྩོོམ་འབྲི་

བོཞེནི་ཡདོ་པ་མང་ཆ་ེབོ་ཞེགི་ན་ིསྔོན་མའ་ིསྲོལོ་རྒྱུན་གྱ་ིརྐང་མདེ་པ། དངེ་རིབོས་སྙན་

ངག་ག་ིསྲོགོ་མདེ་པ་རྐྱེང་དུ་འདུག་པས་ན། ཁྱདེ་ཅིག་གིས་རིང་རིང་གསི་གང་བྲསི་པ་

དག་མ་འབྲ་ིཟོེརི་བོ་ཞེིག་དང་། མ་སྦྱོངས་ཟོེརི་བོ་ཞེིག་ན་ིལརི་ནས་མིན་མོད། ད་དུང་

ཚིགས་བོཅིད་རི་ེགཉིས་བྲིས་པ་ཙམ་གྱིས་མཐོ་ོསརི་ཕྱིིན་སོང་བོ་དང་། ཆ་ེག་ེམོའ་ི



 22  

རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

རྩོོམ་ཡིག་ལས་འཕགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ིམཁྲོེགས་འཛིིན་ད་ེན་ིནམ་ཡང་བོསྟེན་པརི་མ་ི

བྱ། ད་ེན་ིངས་ཁྱེད་ཅིག་ག་ིཐོོབོ་ཐོང་ལ་རྡོག་རིོལ་བོཏོང་བོ་དང་། ངས་སྒེམ་པ་ོབོཅིོས་

པ། ཡང་ན་ངས་ཁྱདེ་ཅིག་ལ་ཕྲག་དགོ་བྱས་པ་ཞེགི་ན་ིག་ན་ཡནི་མོད། 

ང་ན་ིཁྱེད་ཅིག་ལ་ཤོནི་ཏུ་སྙངི་ཉ་ེབོས་མ་བོཟོདོ་ད།ེ ད་ེལྟའ་ིང་རྒྱལ་ཞེགི་རྟོག་པརི་

འཆང་བོ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པརི་རིང་ལ་འཐོོབོ་བྱརི་འགྱུརི་བོའ་ིབོཅིད་རྩོོམ་ལེགས་པ་ོ

ཞེགི་འཁྱངོས་རྒྱུརི་ག་ོའགགོ་གམ་སྙམ་པ་དེའ།ོ །

ད་ེལས་གཞེན་མ་མཐོའ་ཡང་། ཁྱེད་ཅིག་ལ་ངས་དཔ་ེཆ་འགའ་ཞེིབོ་ཏུ་བོཀློག་

རྒྱུརི་དྲན་སྐུལ་བྱདེ། ༼གཅིན་རིང་སད། ལྡངོ་ཆུ་ཤོལེ། ཁྱུང་ཐོརི་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ིབོརྩོ་ེ

བོ་ཀོ་ཤོན་མ། ཧོརི་གཙང་འཇིིགས་མེད་ཀྱིི་སྙན་ངགསྤྲོེལ་ནག་པའི་ཚིགས་བོཅིད་

དགའཇུ་སྐོལ་གྱ་ིཚིགས་བོཅིད་དགསྐྱབོས་ཆེན་གྱི་ཚིགས་བོཅིད་གང་མང་ཞེིགལྷ་

ཆབོ་སྦྱོིན་པའ་ིཚིགས་བོཅིད་དགརྩོ་ེསྨོིན་གྲེོལ་གྱ་ིཚིགས་བོཅིད་དགསེང་རྡོརི་གྱ་ིརྟུལ་

ཕོད༽སོགས་གསརི་རྩོོམ་གྱ་ིསྐོོརི་འད་ིདག་ལ་མཉམ་རི་ེཞེོགཞེིབོ་ཏུ་ལྟོས། ད་གཟོོད་

ག་རི་ེཁ་ོབོ་ོརིང་གིས་བྲིས་པ་འདིའ་ིཁྱད་ཆོས་དག་གང་དུ་འདུགགཞེན་ལས་འཕགས་

ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན་སློོབོ་སྦྱོོང་བྱ་ས་གང་དུ་ཡོད་སྙམ་པ་ཞེིག་སྐྱ་ེའོང་བོ་ཡིན་པས། 

ངས་འད་ིནས་རིང་ག་ིབློོས་ཐུབོ་གྲེགོས་པ་ོདག་ལ་གསལ་འདེབོས་ཙམ་བྱས་པ་ཡནི། 

ད་སྐོབོས་ཚིགས་བོཅིད་བོཟོང་ཙམ་དུ་མཆིས་པའ་ིན་གཞེོན་གཉིས་ན།ི སྒེ་ོཡོན་

དང་བོཞེག་སྲོས་གཉིས་དྲ་སྟེང་དུ་ཡོད། ལྷག་པརི་དུ་སྒེ་ོཡོན་གྱ་ིབོཅིད་རྩོོམ་ལ་རིང་

གཤོསི་ཤོགི་འགྲུབོ་ཏུ་རིེའ།ོ །



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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རང་ག་ིསྙན་ངག་ཅགི་དང་ཞིརོ་གྱི་ིསྐད་ཆ། 

གྱ་ནམོ་དུ་ཡདོ་སྟངས། 

རིལོ་དབྱངས་ཀྱི་ིཟོམོ་དུ་ཞུགས་ཤོངི

ཅི་ིཡང་ཡདི་ལ་མ་ིའཛིནི་དུས

ཤོལེ་སྒེའོ་ིངསོ་སུ་རླུང་རྡུལ་འཚུབོ་འཚུབོ་ཏུ་འགྲེ་ོབོའང་བོརྗོདེ་འགྲེ་ོདུས

ནམ་མཁའ་ན་ཅི་ིཡང་མེད་ལཅི་ིཡང་ཡདོ་པས

སྐོརི་མའ་ིཚགོས་ཀྱིང་མགི་ལྕིེབོས་ཀྱི་ིཟོལོ་དུ་འདརི་སྐོབོས

ང་ན་ིསྟངོ་བོའ་ིདབྱངིས་ཀྱི་ིརླུང་བུ་སྔོན་མ་ོཞེིག་ཡནི་ལ

ལ་ོཟླ་ན་ིརླུང་བུ་སྔནོ་པའོ་ིདཀྱིལི་འཁརོི་ན་ལུས་པའ་ིལྷམ་ཆུང་དམརི་པ་ོཞེགི་ཡནི

རིལོ་དབྱངས་ཀྱི་ིཟོམོ་དུ་ཞུགས་ཤོངི

རྩོ་ིལྗནོ་དག་ག་ིཡལ་གའ་ིངསོ་སུ་འཚེརི་དུས

འཇིགི་རྟོནེ་འད་ིཅི་ིཡང་མནི་ལཅི་ིཡང་ཡནི་དུས

ཤོ་དང་རུས་པ་ས་ོསོརི་བོཏོགོས་ཟོནི་པའ་ིཤུལ་གྱ་ིབུང་བོ་དེ

རྩོགི་ལྡེབོས་གང་ལས་མཆདེ་པའ་ིའདོ་ཟོརེི་ཞེགི་ཡནི

ཕྱི་ིརིལོ་གྱ་ིམཚན་མ་ོཁ་ོནརི་རིལོ་བོའ་ིམཛིསེ་ཚོརི་གྱ་ིདྲ་ིམ་ད་ེཡང

གཙང་ངགོས་ཀྱི་ིགྲུ་ཆུང་ཞེགིགྲུ་ཆུང་ད་ེལ་འཁྲོེན་པའ་ིསྨུག་པ་ཞེགི
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ད་ོནུབོ་རྩྭ་ཡ་ིསྤྱིལི་བུ་ཞེགི་ག་ིཚུལ་དུ་གྲུབོ་པས

གང་ནས་བོལྟས་ཀྱིང་སྔ་ོཡམོ་ཡམོ་གྱསི་འགུལ

རིལོ་དབྱངས་ཀྱི་ིཟོམོ་དུ་ཞུགས་ཤོངི

ཅི་ིཡང་ཡདི་ལ་མ་ིའཛིིན་དུས

ནགས་ཚལ་གྱ་ིདབུས་སུ་ཤོངི་ག་ིལ་ོམ་གྱནོ་པའ་ིབྱའིུ

བྱའིུ་ད་ེལ་འཁརོི་བོའ་ིསྨུག་པ

རིང་བྱུང་ག་ིམཛིསེ་པརི་ལྷན་པའ་ིམདུད་པ་མང་པ་ོཞེགི་ནི

རུས་པ་དང་བོ་སྤུའ་ིརྩོ་ེམོརི་གསལ་ལྷང་ལྷང་གསི་འཚངས་ཤོངི

གསལ་ལྷང་ལྷང་གསི་སྐྱམོས་འངོ་ཚེ

འཚུབོ་བུ་ཡངོས་སུ་རྫིགོས་པ་ཞེ་ིབོའ་ིསྣང་བོ་འད་ིལ

མཚན་མ་ོན་ིམཛིསེ་སྡུག་ཁ་ོནས་ལངོས་སྤྱིདོ་ཅིགི་ཏུ་གྱུརི་ཡདོ་ཨང

སྙན་ངག་འབྲ་ིདུས་སུ་རིང་བྱུང་ལ་སམེས་བོསྲོསེ་ཐུབོ་པ་ཞེགི་བྱུང་ན། རིང་བྱུང་

ག་ིམཛིེས་སྡུག་ན་ིདྲ་ིམས་མ་སྦགས་པ་ཞེིག་གོ། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བོའ་ིསེམས་གཤོིས་

ཤོིག་གོ། རྩོོད་ལྡན་གྱ་ིདུས་འདིརི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རིགས་པརི་ཆགས་ཤོིང་། 

མ་ིཤོ་ིརྟོ་འགྱདེ་ལྟ་བུའ་ིའདུ་བྱདེ་ཀྱིསི་སྒུལ་བོའ་ིདུས་འད་ིལ། བོཟོ་ོལས་དུས་རིབོས་སུ་

འབོདོ་ཅིངི་། མའི་ིརིང་བྱུང་ག་ིམཛིསེ་པ་དག་བོོརི་ཟོནི་པས། ཞེ་ིབོད་ེཞེགི་ག་ལ་བོརྙེདེ་

སྲོདི། རིང་བྱུང་ལྷད་མདེ་ཀྱི་ིཁརོི་ཡུག་ཅིགི་ག་ལ་མཐོངོ་སྲོདི། དའེ་ིཕྱིརིི་སམེས་ཀྱི་ིསྟངོ་

འདང་གི་ཁྲོོད་ནས་ངེད་ཅིག་གིས་རིང་བྱུང་གི་མཛིེས་པ་ཞེིག་ཨིན་ཙམ་ལ་རིོལ་རྒྱུ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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བྱུང་ན་ད་ེཡང་ཇི་ིའདྲའ་ིབོརྙེདེ་དཀའ་བོ་ཞེིགབོརྙེདེ་སངོ་བོ་མ་རིེད་དམ། འཇིགི་རྟོནེ་གྱ་ི

དརི་རྒུད་ལ་ལ་ོཡ་ིཁོརི་མ་ོཡུག་ཏུ་འགྲེན་བོསྡུརི་བྱས་པ་བོརྒྱུད། དབུགས་ཀྱི་ིའགྱུ་བོ་

ཙམ་ཡང་ཕྱི་ིརུ་གཏོངོ་དཀའ་བོའ་ིདུས་འདརིི། ངདེ་ཅིག་གསི་དུས་ཚདོ་སྐོརི་ཆ་གཅིགི་

ཙམ་གྱ་ིཡུན་ལ་དབུགས་འགྱུ་ནརི་མ་ོཞེིག་ཕྱི་ིརུ་བོཏོང་བོ་ད་ེན་ིཇི་ིའདྲའ་ིང་ོམཚརི་ཆ་ེ

བོ་ལ། ཁྱེད་ཚོས་རིང་ག་ིགདོང་ཐོད་དུ་འགྱིང་བོའ་ིརི་ིབོ་ོལ་བོལྟ་བོ་ལས། མཐོའ་དང་

དབུས་མ་དམིགས་པའི་གནམ་སའི་མཐོའ་རུ་མིག་བོཤོེརི་གྱིས་དང་ཚོད་ཚོད་ལ་

བོཅིིངས་ཤོིང་བོཀྱིིགས་པའ་ིཡན་ལག་དག་ལྷོད་པའ་ིསྣང་བོ་མ་ིསྐྱེས་སམ། སྙན་ངག་

ཡང་འད་ིདང་འདྲ་སྟེ། སྨྲ་བོསམ་བོརྗོོད་ལས་འདས་པའ་ིསེམས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱིོད་ཅིིག་

གདོཔནོ་གནས་དང་དཔལ་འབྱརོི་གྱསི་ལུས་པ་ོདུབོ་པའ་ིཚ་ེན། ཡང་ན་ཕྲག་དགོ་དང་

འགྲེན་སེམས་ཀྱིིས་ལུས་པ་ོཧད་པའ་ིཚ་ེན། ཁྱེད་ཀྱིིས་མིག་དང་ཚོརི་བོ་གསོན་པའ་ི

ངང་དུ་རིོལ་བོརི་གྱིས་དང་། མ་ིཚ་ེཡ་ིབོད་ེསྐྱིད་དང་སྐྱ་ེའགྲེ་ོདག་ག་ིརིང་བྱུང་ག་ིརིིན་

ཐོང་ཟུརི་ཙམ་རི་ེབོརྙེདེ་ཆགོ་ག།ོ 

དེ་ལྟ་མོད། ཐོོག་མརི་ཁྱེད་ལ་སྙན་ངག་ཀློོག་པའི་ཀུན་སློོང་ཡགས་པོ་ཞེིག་

མཁའོ།ོ །གལ་ཏོ་ེསྙན་ངག་ན་ིདྲག་ཆས་ཤོགི་གམ། ཆབོ་སྲོདི་དང་ཆསོ་ལུགས། ཡང་

ན་རིིག་གཞུང་ག་ག་ེམ་ོདང་། མ་ིཆ་ེག་ེམོའ་ིཞེབོས་སྟེགས་ལྟ་བུརི་འདོད་ཀྱིིན་ཡོད་ན། 

ད་ེན་ིཁྱདེ་ཀྱི་ིནོརི་འཁྲུལ་ཞེགི་སྟ།ེ ད་ེལྟའ་ིསྒེ་ོནས་སྙན་ངག་བོཀློགས་ན་ན་ིད་ེལ་ཆདོ་ཅི་ི

ཡང་མེད། སྙན་ངག་ན་ིམ་ིཚ་ེསྡུག་བོསྔལ་ལས་གྲེོལ་བྱེད་ཀྱི་ིརིོལ་རྩོེད་ཞེིག་ག།ོ ཁྱེད་

ཀྱིསི་མིའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིང་བྱུང་ག་ིའདྲ་མཉམ་ད་ེཅི་ིལྟ་བུ་ཞེགི་ཡནི་པརི་བོལྟ་འདདོ་ཚ།ེ ཕྱི་ི

རིོལ་གྱ་ིརྣམ་པ་འདྲ་ཆག་པ་ོདག་ག་ིབོསླུ་བྲིད་ལ་བོཟོོད་པརི་བྱོས་ལ། གདོད་མའ་ིམ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

བོཅིོས་པའི་རིང་བྱུང་གི་བོརྩོེ་བོའི་ངོ་བོོ་ལ་ལྷན་གྱིས་ཞེོག་དང་། སེམས་ཉིད་ངེས་

བོཟུང་ན་རིིག་པའི་ཀློོང་དུ་སིམ་འགྲེོ་ཟོེརི་བོའི་ས་མཚམས་ཤོིག་ཨེ་མི་བོརྙེེད་དམ། 

ཡིན་རུང་། འད་ིའདྲའ་ིརིིག་པ་འཕེརི་བོའ་ིངང་དུ་འབྱམས་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་དཀའ་བོརི་སྣང་

ཡང་། རི་ིབོ་ོདང་ལྗོན་པ། གཙང་བོ་ོདང་སྤྲོིན་དཀརི། བྱིའུ་དང་རླུང་སོགས་ཀྱིིས་

མཚོན་རིང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ིལོངས་སྤྱིོད་གྱ་ནོམ་པ་དག་ཁྱེད་ཀྱི་ིགམ་ན་ཡོད་བོཞེིན་དུ། 

ཅིིའ་ིཕྱིིརི་རིང་སེམས་དང་སྦྲེལ་ཐོག་གཅིིག་ཏུ་བྱས་ཏོ་ེརིོལ་རྒྱུརི་མ་ིབོརྩོོན་ནམ། དུས་

ཚོད་ལ་ངེས་པ་མ་ིའབྱུང་བོའ་ིའཆ་ིབོདག་གིས་ནམ་ཞེིག་ཁྱེད་ཀྱི་ིསྒེ་ོམ་ོརྡུང་བོའ་ིཉིན། 

ཁྱེད་རིང་བྲེལ་བྲེལ་འཚུབོ་འཚུབོ་ཀྱིིས་འགྲེོ་དགོས་པའི་ཚེ་ན། ཐོོག་མརི་རིང་དང་

འགྲེོགས་ནས་འོང་བོའ་ིརིང་བྱུང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིམཛིེས་པ་དང་། རིང་བྱུང་ཁོརི་ཡུག་ག་ི

མཛིེས་པ་དག་ཅི་ིམ་ིསྙོམས་པའ་ིངང་དུ་ལུས་པའམ། ཡང་ན་ལུང་མ་བོསྟན་གྱ་ིདབོང་

དུ་ཤོརོི་ནས་ལངོས་སུ་སྤྱིདོ་མ་ཐུབོ་པ་ན་ིཡདི་ཕངས་པའ་ིརྨང་དུ་མ་ིའགྱུརི་རིམ། 

ཁྱདེ་ཀྱིསི་ཚ་ེའདརིི་ག་ཙམ་འབོད་ཀྱིང་དངུལ་སྒེརོི་དུང་ཕྱུརི་ཅིན་གྱ་ིཕྱུག་བོདག་

ཅིིག་གམ། འབོངས་མ་ིཁྲོ་ིཕྲག་དུ་མའ་ིམ་ིདཔོན་ཞེིག་ལས་གང་དུ་ཡང་མ་ིབོསློེབོས་

ཤོིང་། ད་ེཙམ་ལ་བོསློེབོས་དུས་ཁྱེད་ཀྱིིས་རིང་ག་ིཁྲོེལ་དང་ཕྱི་ིཐོག་སྙིང་རྗོ་ེདང་རིང་

དབོང་སོགས་འཇིིག་རྟོེན་འདིརི་ཆེས་བོརྙེེད་པརི་དཀའ་བོ་དག་དོརི་ཟོིན་པའ་ིསྐོབོས་

ཤོིག་ཡིན་ངེས། ད་ེན་ིརིིག་སྔགས་ཀྱིིས་བོརློམས་པའ་ིསྒྱུ་མའ་ིརྫིས་འཕྲུལ་ཙམ་ཞེིག་

དང་། མ་ིལ་སྒེེརི་གཅིོད་བྱེད་པའ་ིརིང་དབོང་ག་ིཐོ་ོབོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རིང་ལག་ཏུ་ཐོོབོ་པ་

ལས་ཅི་ིགང་དུ་ཡང་བོསློེབོས་ཐུབོ་མེད་པས། ཁྱེད་ཀྱིིས་རིང་སེམས་རྣལ་མའ་ིའོད་

ཟོེརི་དེ་མ་སྣོག་པརི་ཤོོག་ཅིིགདེ་ལྟའི་མི་ཚེ་ལ་རིོལ་ཅིིགདེ་ལྟའི་བོདེ་སྐྱིད་ལ་ཞུགས་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཤོགི

སྙན་ངག་འད་ིལ་ཡང་མངོན་འདོད་ཀྱི་ིདད་པ་ཞེིག་ངེས་པརི་དུ་དགོས་ཏོེ། དད་

མོས་ཀྱིིས་སྟོངས་པའ་ིསྐྱ་ཟོད་སྔ་ོརྡུགས་ཀྱི་ིསེམས་ད་ེདང་མ་ིཚ་ེད་ེན།ི རིང་ཉིད་ཀྱི་ིམ་ི

ཚ་ེརིལ་གྲེ་ིས་ོགཉིས་མ་ཞེིག་ག་ིངོརི་བོསྐྱལ་བོའ་ིསྣང་ཚུལ་དང་ཕལ་ཆེརི་གཅིིག་ཏུ་

ཐོག་བོཅིད་ཆགོ་པས་ན། སྙན་ངག་ལ་དད་མསོ་ཡདོ་ན་སྙན་ངག་གསི་ན་ིཁྱདེ་ལ་ལྗང་

ནམེ་ནམེ་གྱ་ིསམེས་གཤོསི་ཤོགི་དང་མ་ིཚ་ེཞེིག་བོསྐྲུན་ངསེ་པའ།ོ །ཁྱདེ་ཀྱིསི་རྩོམ་སྐྱ་

གོས་ཧྲུལ་ཙམ་གྱ་ིའཚ་ོཚིས་ལས་གང་ལ་ཡང་རིོལ་མྱོོང་མེད་མོད། སྙན་ངག་གིས་

ཁྱདེ་ཀྱི་ིསམེས་གཤོསི་བོརྩོ་ེབོས་ཕྱུག་པ་ོབོཟོ་ོཐུབོ་པརི་ང་ལ་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ། 

བདོ་ཀྱི་ིརྩོོམོ་རགི་དང་མོ་ིརབས་གསུམོ་པ། 

མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་ཞེེས་པའ་ིསྙན་ངག་ག་ིཚོགས་པ་འད་ིམ་ིཁ་དང་འཕྱི་དམོད་

ཀྱི་ིའདམ་རྫིོབོ་ཁྲོོད་ནས་འཕག་ཅིིང་། ད་ཆརི་རིིམ་གྱིས་དཀརི་ཕྱིོགས་སུ་འགྲེ་ོབོཞེིན་

འདུག་པའ་ིརྣམ་པ་འདུགད་ེཡ་ིདན་རྟོགས་ན་ིཁ་ོབོོས་བོལྟས་ན་བོོད་ཁུལ་གྱ་ིརྩོོམ་རིིག་

དུས་དེབོ་མིང་གྲེགས་ཅིན་སྦྲང་ཆརི་དང་གངས་རྒྱན་མེ་ཏོོགདབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་

དུས་དེབོ་ཚད་ལྡན་དག་ན་ིཁ་ོཚོའ་ིསྙན་ངག་དང་ཁ་འབྲལ་ཐོབོས་མེད་པ་ཞེིག་ཏུ་གྱུརི་

བོའ་ིསྣང་ཚུལ་བྱུང་འདུག་པ་དང་། བོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་སྟེགས་གླེང་ན་སྐྱབོས་ཆེན་བོད་ེགྲེོལ་

དང་རི་ེརྐང་གླངི་མདའ་བོཙན་པ།ོ ཁུ་བྱུག་སྔནོ་མ་ོདང་མརི་ཁུ་རྒྱལ་མཚན་སགོས་མ་ི

གླངེ་ཐོབོས་མདེ་དུ་གྱུརི་བོའ་ིརྣམ་པ་ཤོརི་ཡདོ། 

ལྷག་པརི་དུ་སྐྱབོས་ཆེན་བོད་ེགྲེོལ་ལགས་ཀྱི་ིསྒྲུང་གཏོམ་དང་སྙན་ངག་ན་ིདུས་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

རིབོས་དང་ལ་ོརིབོས་གང་འཚམ་ཞེགི་ག་ིསྒེལ་ཚགིས་ལྟ་བུརི་ངསོ་འཛིནི་མཁན་ཡདོ་

པརི་མ་ཟོད། ངསོ་བོཟུང་བོ་ཙམ་མ་ཡནི་པརི་ཁྱད་ཆསོ་ཀྱིང་ངམོ་རི་ིབོ་ཞེགི་ཡདོ་པརི་

འདོད་ཡོད། འོན་ཀྱིང་མི་རིབོས་གསུམ་པའི་སྙན་ངག་དང་སྒྲུང་གཏོམ་ལ་ཆེད་དུ་

དཔྱོད་གཏོམ་གཏོོང་མཁན་ཞེིག་བྱུང་མེད་པ་ན་ིགྲུ་གཟོིངས་སྒུལ་བོ་ལ་གྲུ་ཁེམ་མེད་

པའ་ིདཔ་ེརུ་སོང་ཡོད་ཅིིང་། ད་ལྟའ་ིསྐོབོས་སུ་བོོད་ཕྱི་ིནང་གང་ན་ཡང་དེང་རིབོས་

རྩོོམ་རིིག་གི་དཔྱོད་བོརྗོོད་པ་མིང་གྲེགས་ཆེ་བོ་ཞེིག་ཡོད་པ་ནི་སྐུ་ཞེབོས་བོདུད་ལྷ་

རྒྱལ་ལགས་མོད། ཁོང་གིས་ཀྱིང་ད་སྔའ་ིབོརི་དུ་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་

སྐྱབོས་ཆེན་གྱི་སྒྲུང་གཏོམ་ཐོད་ནས་ཆེ་མཐོོང་གི་གཏོམ་བོཤོད་གནངས་ཡོད་པརི་

ཐོོས་ཀྱིང་། ད་ེལས་གཞེན་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་ལ་བོཟོང་ངན་གྱ་ིདག་ེསྐྱོན་

ཅི་ིགང་ཡང་གནངས་མ་ིའདུགསྣང་ཚུལ་ད་ེན་ིསྐུ་ཞེབོས་བོདུད་ལྷ་རྒྱལ་ཁོང་ལ་མཚོན་

ན་ད་ལྟའི་བོོད་ཀྱིི་རྩོོམ་རིིག་གི་གརི་སྟེགས་ཆེན་པོ་འདིའི་འགན་འཁྲོི་ཕྲག་སྟེང་དུ་

བློངས་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་ཁོང་ག་ིཞེན་ཆ་རིང་རིེད། རྒྱུ་མཚན་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ི

སྙན་ངག་གིས་དྲ་དེབོ་ཡོངས་སུ་རྫིོགས་པ་ཟོིན་གྲེབོས་བྱས་ཚརི་ཞེིང་། ན་གཞེོན་ལ་ོ

ཆུང་དག་ག་ིམིག་དབོང་ཡང་རྐུ་བོཞེིན་འདུག་པས། སྐུ་ཞེབོས་ཁོང་གིས་བོཟོང་ངན་

གང་རུང་ག་ིང་ོབོ་ོགསལ་འདོན་ཞེིག་མ་ིབྱེད་རིང་བྱེད་དུ་གྱུརི་ཡོད་པའ་ིཁརི། བོོད་ཀྱི་ི

རྩོོམ་རིིག་གི་དཔྱོད་བོརྗོོད་པ་སུ་ཡིན་རུང་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་དུས་སུ་བོབོ་

འདུགགལ་ཏོ་ེམ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིརྩོོམ་རིིག་ཞེིང་ནང་ག་ིལྡུམ་བུརི་ལྟ་མཁན་ཞེིག་

ཡིན་རུང་ཞེིང་ནང་ལ་བོདག་པ་ོརྒྱག་ཚད་ཅིིག་ལ་བོསློེབོས་ཡོད། དེའ་ིཕྱིིརི་སྐུ་ཞེབོས་

བོདུད་ལྷ་རྒྱལ་གཙོས་རྩོོམ་རིིག་དཔྱོད་བོརྗོོད་པ་དག་གིས་སྐུ་ཞེབོས་འཇུ་བོསྐོལ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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བོཟོང་དང་ལྗང་བུ་གཅིན་མ་ེསྟག་རྣམ་པ་དང་འབོོལ་བོའ་ིཁྲོ་ིལ་བོད་ེབོརི་བོཟོིམ་པའ་ིཆ་ེ

ག་ེམ་ོདག་ག་ིསྙན་ངག་ཁ་ོན་གླེང་བོ་ལས་འདས་ཏོེ། མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིརྩོོམ་རིིག་

ག་ིརྩྭ་ཐོང་དུ་བོསློབེོ་ན་ཨང་། 

ཁ་ོབོསོ་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིརྩོམོ་རིགི་ག་ིཁྱད་ཆསོ་དང་ལྟ་གྲུབོ་གླངེ་བོརི་ཤོསེ་

རིབོ་ཀྱི་ིརྩོལ་གྱིས་མ་ིལོངས་ཤོིང་། སྒྱུ་རྩོལ་བློ་ོསྦྱོོང་གིས་ཤོེད་ཀྱིིས་མ་ིསྤོོབོས་པས་ན་

སྙན་ངག་གིས་མཚོན་པའི་བོརྩོམས་ཆོས་དག་ལ་དཔྱོོད་པ་དཔྱོད་ག་ལ་ནུས་མོད། 

རིང་ག་ིདགའ་ཕྱིགོས་དང་མཐུན་པའ་ིསམེས་ཚོརི་ཞེགི་ན་ིགླངེ་བོརི་འདདོ་ཡདོ། སྤྱིིརི་

རྩོོམ་རིིག་བྱུང་འཕེལ་དང་རྩོོམ་རིིག་ག་ིདག་ེསྐྱོན། ལྟ་གྲུབོ་སོགས་གཅིིག་ག་ིསྟེང་དུ་

གཅིིག་བོརྩོེགས་ཏོ་ེདཔྱོད་ཤོེས་པ་ཞེིག་གིས་དཔྱོད་ན་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་མོད། 

ཁ་ོབོ་ོལ་ན་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིརྒྱབོ་རྩོ་གང་ཡང་མེད་ལ། ད་ེཀ་ོའད་ིརུ་གླེང་འདུན་ཡང་

མདེ། 

ང་ཚོའ་ིབོོད་པའ་ིརྩོོམ་སྟེགས་སུ་ཡང་ད་ལྟའ་ིསྐོབོས་ནུབོ་ལུགས་ཀྱི་ིགྲུབོ་མཐོའ་ི

བྱུང་འཕེལ་ལྟརི། དེངས་རིབོས་རིང་ལུགས་དང་། དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། འཆརི་

ཡུན་རིང་ལུགས། དེང་རིབོས་ཕྱི་ིམའ་ིརིང་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ིཐོ་སྙད་མིང་དུ་བྱུང་ཞེིང་

ཀུན་གྱསི་འབྲ་ིབོཞེིན་འདུག་མོད། ཁ་ོབོསོ་ན་ིད་ེདག་ག་ིརྩོ་བོའ་ིཁྱད་ཆསོ་མ་ིའདྲ་ཚུལ་

དང་ད་ེདག་ནུབོ་ཕྱིོགས་སུ་ཅི་ིལྟརི་དརི་སྤོེལ་བྱས་ཚུལ་ད་ེཤོེས་ཀྱིང་མ་ིཤོེས་ལ་གླེང་

ཡང་གླེང་རྒྱུ་མིན་པས་བོཏོང་སྙོམས་སུ་འཇིོག་པརི་བྱ། ངེད་ཅིག་བོོད་པའི་རྩོོམ་

སྟགེས་ཁ་ོནརི་བོལྟས་པ་ཡནི་ན། སྔནོ་བོདོ་བོཙན་པའོ་ིསྐོབོས་ནས་སལི་བུའ་ིབོརི་དང་

བོོད་སིལ་བུའ་ིདུས་ནས་ལ་ོརིབོས་བོརྒྱད་བོཅུ་བོའ་ིབོརི་དུ་བོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་སྟེགས་སྟེང་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

དུ་ཐོ་སྙད་མ་ིའདྲ་བོ་ཆནེ་པ་ོགསུམ་བྱུང་ཡདོ་པ་འདྲ། 

སྔོན་བོོད་བོཙན་པོའ་ིདུས་སུ་མགུརི་ཞེེས་པ་དང་། བོོད་སིལ་བུའ་ིདུས་སུ་སྙན་

ངག་ཅིེས་པ། ལ་ོརིབོས་བོརྒྱད་ཅུ་བོའ་ིམག་ོནས་བོཟུང་རྩོོམ་རིིག་ཅིེས་པའ་ིཐོ་སྙད་མ་ི

འདྲ་བོ་བྱུང་ཡདོ་པ་ད་ེབོཞེནི། ཐོ་སྙད་ས་ོསོའ་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིརྩོམོ་རིགི་ག་ིང་ོབོ་ོདང་རྣམ་པ་

རྒྱབོ་ལྗོངས་ཀྱིང་མི་འདྲ་བོརི་འདུགབོོད་བོཙན་པོའ་ིསྐོབོས་ཀྱིི་མགུརི་གྱིས་མཚོན་

པའ་ིརྩོོམ་རིིག་ན་ིབོོད་རིང་ག་ིགཉུག་མའ་ིསྐོད་དང་བྲ་ོབོས་ཕྱུག་ཅིིང་། ཡིག་ཐོོག་ནས་

སྦྱོངས་པ་མ་ཡིན་པརི་དམངས་དང་རིང་བྱུང་ཁམས་བོརི་གྱ་ིའདུལ་སྦྱོོང་དང་ལག་

ལནེ་ལས་བྱུང་བོ་ཞེགི་ཡནི་པས་མ་ིསྒེརེི་ས་ོསའོ་ིཆགས་པ་དང་སྡེང་བོ་མཚརི་སྣང་ལ་

དང་དོད་བྱས་པ་ཤོརི་སྟག་ཏུ་འདུག་མོད། བོོད་སིལ་བུའ་ིདུས་སུ་སྙན་ངག་ཅིེས་པའ་ི

ཐོ་སྙད་བོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་སྟེགས་སུ་བོསློེབོས་པ་ནས་རིིམ་གྱིས་མགུརི་གྱ་ིརྒྱབོ་ལྗོངས་སུ་

བྲསི་པའ་ིཚསོ་མདངས་ད་ེཡང་སེརི་པོརི་བྲསི་ཤོངི་། ད་དུང་རྩོམོ་རིགི་ག་ིསྐོད་ཆ་དང་

ལྟ་བོ་སོགས་དཔ་ེཆ་ལས་སྦྱོངས་ཤོིང་། མ་ིས་ོསོའ་ིསྒེེརི་གྱ་ིཆགས་སྡེང་དང་མཚརི་

སྣང་ལ་ཚོད་འཛིིན་ཐོེབོས་པའ་ིཁརི། དཔ་ེདང་གཏོན་ཚིགས་ཀྱིང་རིང་དང་ལྐོོག་ཏུ་

གྱུརི་བོ་གང་མང་ཞེགི་ཏུ་སངོ་བོའ་ིཁརི། ཟོབོ་ཅིངི་རྒྱ་ཆ་ེབོའ་ིཆསོ་ལུགས་ཁ་ོནས་བྲན་

ལྟ་བུརི་བོསྒྱུརི་ཏོ།ེ མ་ིས་ོསོའ་ིསྒེེརི་གྱ་ིརིང་དབོང་བོའ་ིསེམས་ཚོརི་དང་མ་འབྲེལ་བོརི་

བོཅིོས་མའ་ིསྙན་ངག་མང་དུ་བྲིས་པརི་བོསྟུན། ང་ཚོའ་ིསྙན་ངག་གང་མང་ཞེིག་བོསྟོད་

རྩོོམ་དུ་སོང་ཡོད་པའ་ིརྒྱུ་ད་ེལ་ཐུག་ཡོད་པརི་འདོད་ད།ོ །འོན་ཀྱིང་འད་ིདུས་སུ་གཏོན་

ནས་རྩོོམ་པ་པ་ོརིང་རིང་ག་ིསེམས་ཚོརི་ལ་རྩོིས་ཆེན་བྱེད་པའ་ིསྙན་ངག་གཅིིག་ཀྱིང་

མདེ་པརི་ལབོ་པ་མནི་མདོ། མང་ཆ་ེབོའ་ིཕྱིགོས་ནས་ད་ེལྟ་བུ་ཞེགི་རིདེ་ཅི་ེན་མ་ིབོསྐྱནོ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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པརི་འདདོ་ཡདོ། 

ལ་ོརིབོས་བོརྒྱད་ཅུ་བོའ་ིལ་ོམགོརི་རྩོོམ་རིིག་ཅིེས་པའ་ིཐོ་སྙད་འད་ིབོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་

སྟེགས་སུ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབྱས་ཏོ་ེབྱུང་བོ་དང་ལྷན་དུ། བོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་སྟེགས་ཀྱི་ིརྒྱབོ་ལྗོངས་

ཀྱིང་འགྱུརི་ཡོད་ལ། སྐོབོས་དེརི་སྤྱིིརི་བོོད་རིང་ག་ིཆབོ་སྲོིད་དང་དཔལ་འབྱོརི་གང་

ཐོད་ནས་འབོབོ་ཚིགས་ཆེན་པ་ོཞེིག་ཡིན་པརི་བོསྟུན། སྐུ་ཞེབོས་དོན་འགྲུབོ་རྒྱལ་གྱ་ི

ལང་ཚའོ་ིའབོབོ་ཆུས་མ་ིརིང་ག་བོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཉ་ེརིངི་ཆགས་སྡེང་ལ་དཀྲུགས་བོརྒྱབོས་

ཏོ་ེན་གཞེནོ་དག་ལ་སྐུལ་འདདེ་བོཏོང་བོ་དང་། བོདོ་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གསི་མཚནོ་པའ་ིརྩོམོ་

སྟེགས་ད་ེལྷ་ཡ་ིབོཞུགས་ཁྲོ་ིནས་མ་ིཡ་ིའདུག་སྟེགས་སུ་བོསྒྱུརི་ཅིིང་། མཚོན་ཐོབོས་

ཀྱི་ིཆ་ནས་མ་ེལངོ་མའ་ིལྷན་པ་འབྱརི་ཡདོ་རུང་། བོརྗོདོ་བྱའ་ིཐོད་ནས་འཕ་ོའགྱུརི་ཤོནི་

ཏུ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བོརི་མ་ཟོད། རྣམ་པའ་ིཆ་ནས་ཀྱིང་འགྱུརི་བོ་ཆེན་པ་ོཐོེབོས་ཏོ་ེམཚང་

མིང་ལ་རྐང་ཆག་མ་དང་དངོས་མིང་ལ་རིང་མོས་སྙན་ངག་ཟོེརི་བོ་འད་ིདབུ་བོརྙེེས་ཏོ་ེ

ལྟའ་ིབོརི་དུ་ལ་ོང་ོསུམ་བོཅུ་ལྷག་ཕྱིིན་ཡོད་ཅིིང་། དེའ་ིརིིང་ལ་སྙན་ངག་པ་འཇུ་བོསྐོལ་

བོཟོང་དང་། ལྗང་བུ། གཅིན་མ་ེསྟག་སགོས་སྔརི་ལས་མདུན་སྐྱདོ་ཀྱི་ིལམ་དུ་ཆས་ཏོ་ེ

འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོན་ཡོད་པ་མིག་མཐོོང་ལག་ཟོིན་ཡིན་རུང་། ད་ེདག་

ག་ིརྗོེས་ནས་ང་ཚོའ་ིརྩོོམ་སྟེགས་སུ་རྩོོམ་རིིག་ག་ིརྐང་འཛིིན་པ་ཞེིག་བྱུང་མེད་པ་འམ་

ཡང་ན། ད་ེདག་ག་ིརྐང་རྗོེས་ཁ་ོནརི་ལག་རྗོེས་གཏུགས་པ་ཙམ་ལས། གླེང་རིིན་མེད་

པ་དང་དཔྱོད་རིིན་མེད་པརི་འདོད་པ་ན་ིའདོད་མཁན་ཁྱེད་ཅིག་ཕལ་ཆེརི་ཕྱིོགས་སུ་

ལྷུང་བོ་འམ་འཁྲུལ་བོརི་ཁ་ོབོསོ་འདདོ། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་བོོས་འདི་ནས་ཟུརི་ཙམ་གླེང་འདོད་པའི་མི་རིབོས་གསུམ་པ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཞེེས་པའ་ིདཔུང་སྡེ་ེའད་ིཡིན་ཞེིང་། དེང་སྐོབོས་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་གིས་

མཚོན་པའ་ིཁོང་ཅིག་ག་ིརྩོོམ་རིིག་ལ་གདེང་འཇིོག་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲེ་ོབོའ་ིརྣམ་

པ་ཐོོན་མོད། སྔོན་མརི་མི་མང་པ་ོཞེིག་གིས་མི་རིབོས་གསུམ་པ་གླེང་བོ་ནི་མཚརི་

འདོད་ཅིིག་གམ། ཡང་ན་འཕྱི་འདོད་ཁ་ོནརི་ཕྱིོགས་ཡོད། ད་ེལྟརི་བྱེད་མཁན་ཁོང་ཚ་ོ

ལ་ཡང་ཁག་མེད་དེ། མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིཚོགས་མ་ིའགའ་རི་ེཡིས་མིང་བོཟོང་དུ་

བོཏོགས་ན་གསརི་རྟོགས་སམ་མིང་བོཙོག་ཏུ་བོཏོགས་ན་སྨྱོ་ོརྟོགས་བོསྟན་པ་མང་

བོས་ཡིན་སྲོིད་མོད། དེས་ཁོང་ཅིག་ག་ིསྙན་ངག་གིས་མཚོན་པའ་ིརྩོོམ་ཡིག་ལ་ཚད་

ལེན་པ་ན་ིསྐོབོས་ས་ོསོརི་ཕྱིེས་མ་ཤོེས་པའ་ིནོངས་པ་ཁ་ོན་རིེད། ཡང་འགའ་རིེས་མ་ི

རིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་ལ་ག་ོརྒྱུ་མ་ིའདུགབོརྡ་ལགོ་དང་ཐོ་སྙད་བོཙགོ་པ་མང་པ་ོ

ཞེིག་གིས་ལྷད་ཡོད་པརི་བོཤོད་ཀྱིིན་འདུགདེ་ཡང་སྐོབོས་རིེརི་བོདེན་པའི་ཆ་སྣང་

མོད། ད་ེལ་སྐྱོན་དུ་བོལྟ་བུརི་མ་ིབྱ་སྟ་ེགང་བུ་གསརི་དུ་འབུས་མ་ཐོག་པ་ཞེིག་གཉོམ་

ཆུང་བོ་ལས་ཁ་ོལག་ཡོངས་སུ་རྒྱས་མེད་པའ་ིཕྱིིརི་དང་། བྱ་ེབྲག་གིས་སྤྱི་ིལ་ཚོད་

འཛིིན་པ་ན་ིརིང་ཉིད་ཀྱི་ིརིིག་པརི་མཐུ་རྡུགས་པས་ལན་ཡོད་མེད་ལའང་བོལྟ་དགོས། 

མདའ་བོཙན་པོའ་ིཁ་བོཙོག་སྙན་ངག་རི་ེའགའ་ཀློོག་པ་པོས་མཐོོང་ཐུབོ་ན་ཁོའ་ིསྙན་

ངག་གཞེན་དག་མཐོོང་ཅི་ིལ་མ་ཐུབོ་པ་ཡིན་ནམ། ད་ེདང་དེས་མཚོན་པའ་ིམ་ིརིབོས་

གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་ག་ིཚད་གཞེ་ིསྔནོ་མའ་ིལམ་དང་ལུགས་སྲོལོ་དང་ཅུང་མ་ིམཐུན་

སརི་བོསྙེགས་ཤོིང་། ཁྱད་ཆོས་དོད་པ་ོཞེིག་ག་ིལམ་དུ་སོང་བོ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ིབོལྟ་

བོརི་མི་རིབོས་གསུམ་པ་གླེང་བོ་ནི་མདའ་ཤོརི་དང་འབོེན་ནུབོ་ཏུའོ། །མི་རིབོས་

གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་དག་ག་ིསྙན་ངག་ན་ིཕྱིོགས་གཅིིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤོིང་། རིགས་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཙམ་གྱིས་བོལྟས་ན་ག་ོདཀའ་བོའ་ིརིིགས་ཤོིག་དང་། ག་ོསློ་བོའ་ིརིིགས་ཤོིགབོརི་མ་

དོའ་ིརིིགས་ཤོིག་གསུམ་དུ་འདུ། སྐྱབོས་ཆེན་བོད་ེགྲེོལ་དང་རི་ེརྐང་གླིང་། མཚ་ོབུ་

དགའ་བོདེ། བོསྒྲོལ་རྡོ། རྨོག་རུ་ཤོེས་རིབོ་རྡ་ོརྗོ་ེཐོ་ེབོའ་ིསྙན་ངག་ག་ོདཀའ་བོ་དང་། 

མརི་ཁུ་རྒྱལ་མཚན་དང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ། མདའ་བོཙན་པོ། གུ་རུ་དོན་འགྲུབོ། ས་

དཀྱིིལ་ཚ་ེབོཀྲབྱང་སྒྲོ་སྙན། འབྲོང་ཕྲུག་སོགས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ག་ོསློ་བོ་དང་། ཐོ་ོརིངས་

དང་དུང་སོགས་བོརི་མ་ད་ོརུ་གནས་ཡོད། སྐྱབོས་ཆེན་དང་རི་ེརྐང་གླིང་གཉིས་ཀྱི་ི

སྙན་ངག་ལ་མཚོན་ན་ག་ོདཀའ་བོ་འདྲ་ཡང་། སྙན་ངག་ག་ིམཚོན་ཐོབོས་དང་ཚིག་ག་ི

ཞུན་བོརྡརི་མ་ིའདྲ་ཞེིང་། སྐྱབོས་ཆེན་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གིས་ནམ་རྒྱུན་སྟོང་བོ་སྟོང་བོའ་ིང་ོ

བོ་ོལྟ་བུ་ཞེིག་ལ་བོལྟས་ཏོ་ེའཇིིག་རྟོེན་གྱ་ིརི་ིརི་བོ་ཁང་ཁྱིམ་དག་ལས་འཇིིག་རྟོེན་ལས་

འདས་པའི་སྐོབོས་རིེརི་ཡོད་ཡོད་འདྲ་བོ། སྐོབོས་རིེརི་མེད་མེད་འདྲ་བོའི་དབྱིངས་

ཤོིག་སྟོན་པ་དང་འདྲ་ཞེིང་། སྣང་བོརྙེན་དང་གབོ་ཤུགས་ཀྱིིས་ཀློོག་པ་པོརི་ཧད་དུ་

འཇུག་ཅིངི་། མཚནོ་བྱ་གང་ཡནི་པ་ད་ེལྐོགོ་ཏུ་སྟནོ་པ་འམ། གཤོབིོ་བོསྡུརི་དང་བོསམ་

ཡན་རིང་བོཞེིན་གྱིས་མངོན་འདུག་པས། ཤོེས་རིབོ་རློབོས་ཆ་ེབོའ་ིཟོིལ་ཞེིག་མངོན་

སྟངས་ལ་གཞེིགས་ན་ཀློོག་པ་པ་ོཚད་ངེས་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་མ་བོསློེབོས་ཀྱི་ིབོརི་དུ་ཁེརི་

རྐྱེང་དུ་ལྷུང་ཡདོ་ངསེ་རིདེ། 

སྤྱིིརི་རི་ེརྐང་གླིང་ག་ིསྙན་ངག་ཀྱིང་གབོ་དོན་དང་སྣང་བོརྙེན་གྱ་ིཆ་ནས་སྐྱབོས་

ཆེན་དང་ཐོག་ཉ་ེཡང་། སྙན་ངག་རིང་སྟེང་ག་ིརྗོོད་བྱེད་ཀྱི་ིཚིག་བོེད་སྤྱིོད་སྟངས་ལ་

གྱོང་གཤོིས་ལྡན་ཞེིང་། ཀློོག་པ་པོརི་ཐོོག་མརི་འཇིིགས་སྣང་བོསྐུརི་བོ་ནི་ཐོ་སྙད་

མཁྲོེགས་པ་ོདང་སྣང་བོརྙེན་འཚུབོ་པ་ོད་ེཡིན་ཞེིང་། ད་ེནས་ཕརི་སྙན་ངག་ག་ིཁམས་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

སུ་བོསྙབོ་ཐུབོ་པ་ཡིན་ན་ཆེས་དྭངས་གཙང་གི་ཆ་ཞེིག་དང་བོརྩོེ་བོའི་ཆ་ཞེིག་ངེས་

པརི་དུ་ཁྱེད་ལ་བོསྟེརི་སྲོིད། ཁོང་གཉིས་སུའ་ིསྙན་ངག་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་ག་ིཆ་ཞེིག་

ཡོད་པ་ན་ིསྙན་ངག་ག་ིམཛིེས་ཚོརི་རིམ། སྙན་རི་ོད་ེཚིག་བྱ་ེབྲག་པ་རི་ེརི་ེསྟེང་དུ་མ་ི

གནས་པརི་སྙན་ངག་གི་སྤྱིི་ཁྱབོ་ཀྱིི་སྟེང་དུ་གནས་འདུག་ཅིིང་། སྙན་ངག་པ་འདི་

གཉསི་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གང་ཡནི་རུང་ཚགི་རྒྱན་གྱ་ིརྒྱལ་སྲོདི་ཡངོས་སུ་ཉམས་པརི་བྱས་

ཤོིང་། བོཀློགས་པའ་ིམཐོརི་སློརི་ཡང་བློ་འདརི་བོའ་ིཚོརི་བོ་ཞེིག་གིས་རྗོེས་སུ་འཐོེན་

པ་དང་འདྲ། ད་དུང་ཁོང་གཉིས་སུས་བྲིས་པའ་ིསྙན་ངག་ཞེིག་ཡིན་ན་ད་ེལས་སྲོོལ་

རྒྱུན་གྱ་ིདཔ་ེདང་དཔ་ེཅིན་དང་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ཁྲོོད་ཀྱི་ིསྣང་བོརྙེན་ཟོེརི་བོའ་ིཧ་ེ

བོག་ཡོངས་སུ་ཤོེས་ཐུབོ་པ་འདྲ། ད་ེམིན་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ཡིན་ཟོེརི་མཁན་གང་

མང་ཞེིག་ལ་སྣང་བོརྙེན་ཟོེརི་བོ་དང་དཔེ་རྒྱན་ཟོེརི་བོ་གཉིས་འདྲ་སེརི་འདུག་པས་

ཡོངས་སུ་དེང་རིབོས་སུ་ཕྱིོགས་ཨ་ེཡོད་དམ་སྙམ་མ།ོ །གཞེན་ཡང་ཁུ་བྱུག་དང་མརི་

ཁུ་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་པའི་སྙན་ངག་ནི་གོ་སློ་ཞེིང་ཐོད་སོརི་གབོ་ཤོེད་དང་བོསྡུས་

གཟུགས་ཀྱིིས་བོཅིིངས་པ་མྱོོང་ཞེིང་། འཇུག་བོད་ེབོས་ཀློོག་པ་པ་ོམེད་པའ་ིཁེརི་རྐྱེང་

ག་ིསྡུག་བོསྔལ་ད་ེམདེ་པརི་མ་ཟོད། སྙན་ངག་རིེད་དང་མ་རིདེ་ཅིེས་ཁ་རུབོ་རྒྱག་པའ་ི

ལས་དེ་མི་དགོས་པའི་ཁརི། རྩོོམ་སྒྲོིག་པ་དག་གིས་དུས་དེབོ་ཏུ་འགོད་རྒྱུརི་ཡང་

འཚེརི་སྣང་སྐྱེས་མ་ིདགོས་པའ་ིཕྱིོགས་སུ་ཡོད་འདུགཡིན་རུང་ཁོང་ཅིག་ག་ིསྙན་ངག་

ག་ིརུས་དང་རྐང་ལ་ན་ཟུག་གློརི་བོརྡོལ་བོ་རི་ེཡོད་ཡོད་དུ་སྣང་། མ་ིརིབོས་གསུམ་

པའི་སྙན་ངག་ནི་འཇུ་བོསྐོལ་བོཟོང་སོགས་ཀྱིི་སྙན་ངག་དང་བོསྡུརི་ན། བོསྟན་

བོཤོིགས་ཚ་ཞེིང་ཚོརི་བོ་སྐྱེན་པའ་ིཁརི། ཐོ་སྙད་བོཀོལ་སྟངས་ཕྱིོགས་ནས་ཀྱིང་། རི་ོ



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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སྒེམ་དང་སྨོད་ཚོང་མ། མ་ེལོང་ནག་པ་ོདང་། འབུ་སྦྲང་། ཁུ་ཁྲོགརྣག་ཁྲོགད་ེམིན་ཐོ་

སྙད་འཛིེརི་བོ་ོགང་ཞེིག་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོའཚེརི་བོ་ནས་ཞེ་ིབོ། ཞེ་ིབོ་ནས་བོཀློག་འདོད་

པའ་ིཁྱད་ཆོས་གང་མང་ལྡན་ཡོད་པ་ན་ིགཟུ་བོརི་གནས་ཤོིང་། དཔྱོོད་པ་དང་ལྡན་པ་

ཞེགི་ཡནི་ན་ན་ིརྩོདོ་མདེ་དུ་ཤོསེ་འངོ་བོའ་ིསམེས་ཚོརི་ཞེགི་ཁ་ོབོོརི་སྐྱསེ། །

འོན་ཀྱིང་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་ན་ིཕྱིོགས་ཡོངས་ནས་འབྲས་བུ་ཚད་

དུ་ལོངས་ཡོད་པ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་ན་ན་ིངེད་ཅིག་ག་ིཕྱིོགས་ལྷུང་ཁ་ོན་སྟ།ེ སྤྱིིརི་བོོད་པའ་ི

དེང་རིབོས་རྩོོམ་རིིག་ན་ིབྱིས་པ་ནུརི་འགྲེོས་ཅིན་ཞེིག་ག་ིཚད་ལས་འཕགས་མེད་ན། 

མ་ིརིབོས་གསུམ་པའང་ད་ེལས་འདའ་འགོངས་བྱས་ཡོད་པརི་སུ་ཞེིག་གིས་སྨྲ་ཐུབོ། 

ཚིག་ག་ིཞུན་བོརྡརི་དང་ཐོ་སྙད་ཀྱི་ིབོཀོལ་ལུགས་གང་ཐོད་ནས་མཚམས་རིེརི་བོསྒྱུརི་

རྩོམོ་གྱངོ་བོ་ོལྟ་བུའ་ིཞེན་ཆ་དང་། ཡང་ལན་རིེརི་བོདོ་རིང་ག་ིརིགི་གནས་དང་ཁ་གྱེས་

ཏོ་ེགཞེན་རྗོསེ་ཁ་ོནརི་བོརྩོནོ་པའ་ིསྣང་ལུགས་སགོས་ཡདོ་པ་མངནོ་སུམ་ཡནི་པས་ད་ེ

དག་ལ་ཐུགས་གཟོབོ་གནང་དགོས་པ་འདྲ། སྤྱིིརི་ཁོ་བོོ་མི་རིབོས་གསུམ་པ་དང་

འགྲེགོས་འདྲསི་ཡདོ་ཅིངི་། སྙན་ངག་ལ་ཡང་དགའ་མཁན་ཞེགི་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་ཁོང་

ཅིག་ག་ིསྙན་ངག་ས་ོསོའ་ིཁྱད་ཆོས་བྱ་ེབྲག་ཏུ་བྱས་ཏོ་ེདཔྱོད་དུ་རུང་ཡང་། ཕྱིོགས་

གཅིིག་ནས་ཁོ་བོོའ་ིརྩོོམ་ཧྲུལ་འདི་ཉོབོ་ཡོད་པའི་ཁརི་ཅིེ་ཉོབོ་ཏུ་འགྲེོ་བོརི་དོགས་པ་

དང་། གཉསི་སུ་རྩོམོ་རིགི་སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིལས་དང་པ་ོབོ་ཞེགི་གསི་རིལ་གྲེིའ་ིཁ་དང་ལྟག་

རྒྱབོ་ཀྱི་ིཁྱད་མ་ཤོེས་པརི་གཡུག་རྐྱེང་བྱེད་པ་ན་ིམ་ིའོས་པརི་རིང་ལ་གསལ་བོཏོབོ་ཏོ་ེ

མཚམས་བོཞེག་པའོ། །མི་རིབོས་གསུམ་པའི་སྙན་ངག་པ་སུ་ཡིན་རུང་ཁོ་བོོས་

བོཤོད་ཉསེ་དང་ནོརི་ཉསེ་ཀྱི་ིརིགིས་ལ་དགངོས་དག་གནང་རིགོས་ཞུ་ཞུ། 
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཟུརི་ཞུ། མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་ཨ་རྡོརི་དང་ངལ་རྫི་ིལྡོང་བུ་ཚ་ེརིིང་

སྐྱིད་སོགས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ལ་ཁ་ོབོ་ོའདྲིས་ཆ་མེད་ཅིིང་། འོལ་ཚོད་ཀྱིིས་དཔྱོད་པརི་མ་

སྤོབོོས་པའ་ིངང་དུ་བོསྐྱུརི་བོ་ཡནི། 

མོཚོ་ོའགྲམོ་གྱི་ིརྐང་རྗེསེ་དང་འབྲེལེ་བ་མོདེ་པའ་ིསྐད་ཆ། 

མཚ་ོའགྲེམ་གྱ་ིརྐང་རྗོསེ། 

རྩོམོ་པ་པ།ོ རི་ེརྐང་གླིང་། 

མཚ་ོའགྲེམ་དུ་བོསྐྱུརི་བོའ་ིརྐང་རྗོ་ེད་ེཁྱོད་ཀྱིསི་མནི་ནའང

ང་ཧ་ཅིང་དགའ་ཡི

རྒྱུ་མཚན་ན་ིརྐང་རྗོ་ེཞེགི་ཡདོ་པས་མནི་ལ

ཐོ་ན་ཁྱདོ་ཡདོ་པས་ཀྱིང་མནི

ནམ་ཞེགི་རྒྱ་མཚའོ་ིརྐང་བོ་རིང་ག་ིབྲང་ངསོ་སུ་འཇིགོ་དུས

མཚ་ོམ་ོད་ེཡང་ང་ནང་བོཞེནི་དགའ་སྲོདི་སྙམ་པས་ཡནི

6/04/2011

རྩོོམ་པ་པ་ོདང་ཀློོག་པ་སུ་ཞེིག་ཡིན་རུང་རྐུབོ་སྟེགས་སྟེང་དུ་བོསྡེད་ནས། ལག་

ཏུ་དཔ་ེདེབོ་བོམ་སྨྱུ་གུ་ཅི་ིཞེིག་འཆང་རུང་། ད་ེན་ིབྱ་དངོས་གང་རུང་ཞེིག་བོསྐྱརི་འབྲ་ི



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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བྱ་ཆེད་མ་ཡིན་ཏོེ། ད་ེན་ིཁོའ་ིཕུགས་སེམས་དང་རྒྱབོ་འགལ་ཏུ་གྱུརི་ཡོད་ད།ོ །འ་ོན་

ཁ་ོརིང་ན་ིཅི་ིཞེིག་འཚོལ་མཁན་རིེད་ཅིེས་ན། རྨ་ིལམ་ལྟ་བུའ་ིརྐུབོ་སྟེགས་ཤོིག་དང་། 

འཇིའ་གཟུགས་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤོིགཡང་ན་སྨུག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་འཇིིག་རྟོེན་ཞེིག་

འཚོལ་སློད་རིེད། ད་ེཅིིའ་ིཕྱིིརི་རིེད་ཟོེརི་ན། ང་ཚོའ་ིམ་ིསུ་ཞེིག་ག་ིབློ་ོཁ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ི

འཚ་ོབོ་འདསི་ཚམིས་སུ་འཇུག་ཐུབོ་བོམ། ཁྱདེ་ཀྱིསི་ད་ེལྟརི་བོསམ་བློ་ོབོཏོང་ཡདོ་ཚ་ེ

ངེས་པརི་དུ་ང་ཚོས་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིའདོད་བློ་ོལ་བོརྩོ་ིབོཀུརི་བྱེད་དགོས་ན། དངོས་ཡོད་

ཁྲོོད་ན་རྙེེད་ཐོབོས་མེད་པའ་ིརྣམ་ཤོེས་ད་ེསྟོང་བོསམ་གྱ་ིཁྲོོད་དུ་སིམ་ཡོད། ད་ེབོས་ང་

ཚ་ོལ་ནམ་རྒྱུན་རི་ེབོ་དང་སྨོནོ་ལམ་ཡདོ་ལ། ཆསོ་ལུགས་དང་སྙན་ངག་ཡདོ། ད་ེདག་

གིས་དངོས་ཡོད་ལས་འདས་པའི་ང་ཚོའི་ཕུགས་སེམས་དང་རྣམ་ཤོེས་ལ་སྐྱོརི་མ་

བྱེད་ཐུབོ། སྙན་ངག་དང་ཆོས་ལུགས་ཁྲོོད་ཀྱི་ིཡུལ་ལྗོངས་དང་མ་ིསྣ། རི་ེའབྲས་དང་

སྨོོན་ལམ་དག་ན་ིཁ་ཕརི་བོསྐོོརི་ནས་འཇིིག་རྟོེན་ལ་བོལྟས་པ་ཞེིག་མ་ཡིན་པརི། ཁ་

ཚུརི་ཁོརི་ནས་རིང་ཉིད་ལ་བོལྟས་པ་ཞེིག་ཡིན་སྟབོས། ད་ེདག་ག་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིརི་ིབོ་ོདང་

མཚ་ོམོ། འཇིིག་རྟོེན་དང་མི་སོགས་ནི་རིང་ཉིད་ཀྱིི་ཚབོ་བོམ། རིང་ཉིད་ཀྱིི་ཕུགས་

སེམས་དང་རྣམ་ཤོེས་རིེད་ཅིེས་ན་མ་ིཆོག་པ་མེད་པས། གོང་ག་ིསྙན་ངག་འད་ིལས་

ཀྱིང་དངོས་ཡོད་ལས་འདས་པའི་མཚ་ོམ་ོདང་རྐང་རྗོེས་ཀྱིི་བོརི་ཐོག་རྙེེད་དགོས་པ་

རིེད། ཀློོག་པ་པ་ོསུ་ཞེིག་ཡིན་ན་དེའ་ིམིག་ཟུང་ག་ིའཚོལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་དངོས་པ་ོཞེིག་ག་ི

ཕྱི་ིགཟུགས་མ་ཡནི་པརི་ནང་གཟུགས་ཡནི་པས། མཚ་ོམ་ོདང་རྐང་རྗོསེ་འཚལོ་དུས་

ཡང་ན་ད་ེགཉིས་ཀྱི་ིབོརི་དུ་གནས་པའ་ིབོག་ཉལ་གྱ་ིའདུ་ཤོེས་འོད་ཟོེརི་ཅིན་ད་ེའཚོལ་

དུས། རྟོ་རྫི་ིཞེིག་གིས་རྟོ་ཕ་ོའཚོལ་བོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་གམ། ངལ་རྩོོལ་བོ་ཞེིག་གིས་ལྕི་ིབོ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

འཐུ་ཚུལ་ད་ེམ་ཡནི་པརི། འཚལོ་སྟངས་ཅུང་མཐོ་ོབོ་ོཞེགི་དགསོ་པ་འདྲ། ཡནི་ན་ཡང་

ཀློོག་པ་པ་ོདག་ལ་བོསམ་འཆརི་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་ཤོིག་ཡོད་མོད། གལ་ཏོ་ེཁྱེད་ཅིག་

ལ་བོསྟུན་དྲགས་ན་སྔོན་དུ་ཅི་ིལྟརི་བོསྐྱོད་དགོས་སམ། ད་ེལ་ཡང་ང་ཚོས་བོསམ་བློ་ོ

ཡགས་པ་ོགཏོངོ་དགསོ་ས་ཞེགི་མ་རིདེ་དམ། རི་ེརྐང་གླངི་ག་ིསྙན་ངག་མཚ་ོའགྲེམ་གྱ་ི

རྐང་རྗོེས་ན་ིསྔོན་དུ་སྐྱོད་ཀྱིིན་པའ་ིལམ་བོརི་ནས་རྙེེད་པ་ཞེིག་ལགས་ན། ཀློོག་པ་པ་ོ

ཕལ་བོ་དང་ཅུང་ཁ་ཐོག་རིངི་བོརོི་སངོ་ཡདོ་ངསེ། 

ཀློགོ་པར་དཀའ་བའ་ིཚོོར་བ་བཀློགས་པ། 

ཚོརི་བོ། ༡

རྩོམོ་པ་པ།ོ སྐྱབོས་ཆནེ་བོད་ེགྲེལོ། 

བོམ་རིོའ་ིའདམ་རྫིབོ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ིམཆ་ེབོ་དེརྣནོ་པ་ོཞེ་ེདྲགས་འདུག

མཆུ་ཏོ་ོད་ེདགབོཙགོ་པ་ཞེ་ེདྲགས་འདུག

ཁྱདོ་རིངཕག་ཤོ་དང་འདྲསེ་ནས་རུལ་བོརི་ཉ་ེདུས

སྨྲ་ལྕིའེ་ིསྟངེ་ན་སྐྱག་འབུ་རྣམས་སོབོ་སོབོ་འགུལ

ཟོས་ཅིགོ་ཅིགི་ག་ིམཐོའ་ན་གད་མ་ོཐོག་ཐོག་ཏུ་འབྱནི་པའ་ིའུ་ཅིག་ནི



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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བོཟོ་ིབོ་ོཞེགི་ལ་མཁྲོསི་ནད་འཕརི་རྗོསེ་ཀྱི་ིསྐྱུག་པ་དང

བོཤོང་ལྕིིསྐོད་ཆ་ལྡབོ་ལྡབིོ་བོཅིས་སོ

2011/4/6

རྩོོམ་པ་པ་ོགང་ཞེིག་ཡིན་རུང་ད་ེན་ིབློང་དོརི་ལ་འཐོོམས་པའ་ིགླེན་པ་ཞེིག་དང་། 

གཞེན་ལ་འཚེ་ཞེིང་གནོད་པའི་རིིགས་ལ་རྩོོད་ལེན་ཁོ་ན་བྱེད་པའི་ཀློ་ཀློོ་བོརི་སྤྲོོ་བོ་

ཞེིག་མིན་མོད། ཁ་ོཚོརི་ཡང་དུས་ཚོད་དང་ཁོརི་ཡུགསྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིགདོང་གཏུགས་

ཁྲོདོ་དུ་ཕམ་ཉསེ་མང་དག་འབྱུང་སྲོདི། ད་ེན་ིཆསོ་ཉདི་ཀྱིང་རིདེ། ཕམ་ཉསེ་ཀྱི་ིསྐོབོས་

འད་ིལྟ་བུརི། འགྲེ་ོབོ་མའི་ིགཤོསི་རྒྱུད་ཀྱི་ིབྱམས་དང་བོརྩོ་ེབོ་ད་དུང་ཆགོ་ཤོསེ་སགོས་

ཀྱི་ིརིནི་ཐོང་ཉམས་དམས་སུ་འགྲེ་ོབོ་དང་སངོ་བོ་ཡང་གང་མང་འབྱུང་གནི་ཡདོ། དརེི་

བོསྟུན་མ་ིདང་མིའ་ིཁོརི་ཡུག་ལ་ཤོིན་ཏུ་རྫིོབོ་དྲ་ིསྟུག་པའ་ིརྫིས་འགྱུརི་གྱ་ིདྲ་ིདང་། ནད་

དང་མུ་ག་ེསོགས་མཐོོང་ཆོས་མྱོོང་འགྱུརི་གྱ་ིལས་མང་དག་ཅིིག་རིང་ག་ིལག་པས་

སྒྲུབོ་ཀྱིིན་ཡོད། དེ་ནི་མཐོ་ོརིིམ་གྱི་རིིགས་སུ་གཏོོགས་པའི་མི་དག་གི་ནང་གི་རྣམ་

ཤོེས་ལྷད་ཅིན་དུ་སོང་བོའ་ིའབྲས་བུ་འབོའ་ཞེིག་ཏུ་འཁུམས་པས། སྐྱེས་བུ་ཤོེས་རིབོ་

ཅིན་དག་ངང་ཚུལ་འད་ིལ་ཞེ་ེལོག་སྟེ། དབོེན་གནས་སྙེགས་པ་དང་། ཡང་ན་ནགས་

ཚལ་སོགས་སུ་སངོ་སྟ་ེཏོངི་འཛིནི་སྒེམོ་པ་དང་། བོསམ་གཏོན་གྱ་ིཟོས་སུ་རིལོ་བོ། ད་

དུང་རིང་བྱུང་ག་ིགད་སྐྱིབོས་དང་བྲག་སྐྱིབོས་སུ་གཏོན་སྡེོད་བྱས་ཏོ་ེབྱམས་དང་སྙིང་

རྗོེ། འཁྲུལ་བོའ་ིཆོས་ཀུན་མག་ོརྟོིང་སློོག་པརི་བྱེད་པའ་ིཤོེས་རིབོ་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་

པ་རིེད། གོང་ག་ིསྙན་ངག་འདིའ་ིརྒྱབོ་བོསྙེས་ས་ན་ིཁ་ོབོོས་ད་ེལྟརི་མཐོོང་ཞེིང་། སྙན་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ངག་པའི་ཤོེས་རིབོ་ཀྱིིས་འོད་ཟོེརི་དེ་ཀོ་ཡང་རིི་འདབོས་ཀྱིི་ཟོིང་འཁྲུག་ཁྲོོད་དུ་མ་

ཞུགས་པརི། རི་ིམཐོ་ོསའ་ིརྩོ་ེམོརི་འཛིེགས་ནས། ཕ་གིའ་ིགནམ་སའ་ིམཚམས་སུ་

གདོང་ཕྱིོགས་ཏོེ། འཇིིག་རྟོེན་ན་ིརུལ་བོརི་གྱུརི་ཞེིང་། རུལ་དྲ་ིརྔུབོ་པརི་བྱེད་པའ་ིམ་ི

དག་ན་ིགླ་ོརྡེག་ལ་གཟུགས་ཅིན་གཞེན་ཞེིག་ཏུ་འགྱུརི་བོའ་ིད་ེཉིད་རྟོོགས་འདུགད་དུང་

བོཅིོས་མའ་ིསྐོད་ཆ་དག་ཡ་མ་གཟུགས་ཀྱི་ིརིོལ་རྩོེད་ཁྲོོད་ནས་བོརྙེེད་ཡོད། དེའ་ིཕྱིིརི་

རྩོོམ་པ་པོའ་ིམིག་དང་རྣ་བོའ་ིསྒེ་ོཁརི་འདམ་རྫིོབོ་དང་། མཆ་ེབོ། མཆུ་ཏོ་ོསོགས་རི་ིམ་ོ

ལྟརི་འབུརི་འངོ་ཞེངི་། ཁ་སྒེ་ོདང་ལྕི་ེསྟངེ་སགོས་སུ་རུལ་དྲ་ིདང་བོཤོང་ལྕི་ིཀུན་གྱ་ིཕུང་

བོ་ོགཏོོས་སུ་ཇི་ིའདྲ་ཞེིག་ཆ་ེཨང་། དེང་སྐོབོས་ངས་བོལྟས་ན་སྙན་ངག་ག་ིཁམས་ཀྱི་ི

གདོང་ཕྱིོགས་སྟངས་ལ་ཞེིབོ་ཕྲ་བྱས་ན་མང་དུ་སྣང་ཡང་ཡོད་སྲོིད་མོད། རིགས་པའ་ི

སྒེ་ོནས་མཐོོང་བོ་ལྟརི་ན། མ་ིརིིགས་བྱ་ེབྲག་པའ་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིན་ཟུག་ཁ་རུ་འབྱིན་པའ་ི

སྙན་ངག་སྐོོརི་ཞེིག་དང་། ཡང་སྤྱིིརི་བོཏོང་ག་ིའགྲེ་ོབོ་མིའ་ིགཤོིས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིརིིན་ཐོང་

ཟུངས་སུ་བྱས་པའ་ིསྙན་ངག་སྐོོརི་ཞེིག་ཡོད་པའ་ིཁྲོོད་ནས། སྐུ་ཞེབོས་སྐྱབོས་ཆེན་

སགོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ན་ིཕྱི་ིམ་འདིའ་ིགྲེས་སུ་ཐོའེ།ོ །

སྙན་ངག་པ་ཁྱུང་ཐོརི་རྒྱལ་དང་ཁངོ་ག་ིསྙན་དབེོ། 

སྙན་ངག་པ་ཁྱུང་ཐོརི་རྒྱལ་ན་ིལ་ོརིབོས་བོརྒྱད་ཅུ་བོའ་ིནང་དུ་འཚརི་ལངོས་བྱུང་

བོའི་རྩོོམ་པ་པོ་ཞེིག་སྟེ། ཁོང་གིས་ད་ལྟ་གསརི་དུ་ཕུད་ཡོད་པའི་སྙན་ངག་གི་དེབོ་

(བོརྩོ་ེབོ་ཀ་ོཤུན་མ་)ན་ིཁོང་ག་ིསྙན་ངག་ག་ིདེབོ་གསུམ་པ་དང་། སྤྱིིརི་ཁོང་ག་ིརྩོོམ་

དཔ་ེདེབོ་བོཞེ་ིབོ་ཡིན་འདུགནམ་རྒྱུན་ཁོང་ན་ིསྙན་ངག་ལ་དང་དོད་ཆེན་པ་ོབྱེད་པའ་ི

སྙན་ངག་པ་ཞེིག་ཡིན་པ་ལས། སྨྲ་བོ་ཤོིན་ཏུ་མང་བོའ་ིསྙན་ངག་པ་ཞེིག་མ་ཡིན་པས། 



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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མ་ིཚོགས་ཁྲོོད་ནས་སྐོད་མག་ོདམའ་མོརི་བྱས་ཏོ་ེའདུག་མཁན་ཞེིག་ཡིན་སྟབོས། མ་ི

འགའ་ཤོས་ཀྱིིས་ཁོང་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཐུབོ་མེད་མོད། བོོད་ཡིག་གི་

བོརྩོམས་ཆོས་ཀློོག་མཁན་ཞེིག་ཡིན་དུས་ཁོང་ལ་གསལ་ཆ་ཤོིན་ཏུ་ཡོད་ངེས་ཡིན། 

ངས་མཚམས་འདི་ནས་ཁོང་གི་སྙན་དེབོ་གསརི་བོ་དེ་ལས་སྙན་ངག་ཅིིག་ཁོལ་དུ་

ཕྱུངས་ཏོ་ེཁྱདེ་ཅིག་ལ་ཁངོ་ག་ིཚབོ་ཏུ་ཕུལ་ན། 

དནོ་མོདེ་སྐརོ་འཕེནེ་བྱས་པའ་ིདྲི་ིབ། 

དང་པ།ོ 

ཡརི་ཀླུང་རིགི་གནས་ཀྱི་ིཁྲོག་རྒྱུན་འཐུང་བོའ།ི །

སྤྲོལེ་ཚ་གདངོ་དམརི་ད་ེང་རིང་ཡནི་ན། །

ལྷ་སའ་ིབོརི་སྐོོརི་ནས་ཆང་སེརི་འཐུང་བོཞེནི། །

ཉ་ིམ་འཁྱལོ་ཐོབོས་ད་ེག་ནས་འགྲེིག་ཨང་། །

གཉསི་པ། 

མསེ་པ་ོསྡེརི་མ་ཚསོ་ཡུལ་སྲུང་མ་ནུས། །

རྣམ་སྲོས་དཀོརི་མཛིདོ་ད་ེཤོརི་དུ་དྲུད་སངོ་། །

དྲག་པའོ་ིམསེ་སྒྱོགོས་ཀྱིསི་བོརྒྱབོ་པའ་ིརྨ་ཤུལ། །

རི་ིབོ་ོཔ་ོཏོ་ལས་གླངེ་གནི་མ་ིའདུག  
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

གསུམ་པ། 

ཨ་ཕའ་ིམལ་ས་ཡ་ིབོད་ེའཇིམ་གླངེ་རྒྱུ། །

ཨ་མའ་ིཕྱིག་ཟུང་ལ་སེརི་ཁ་ཤོགི་ཤོགི  

གཅིནེ་གཅིངོ་མངི་སྲོངི་ཚའོ་ིསློབོོ་གས་ོགླངེ་རྒྱུ། །

ཚ་བོ་ོཚ་མ་ོཚསོབོདོ་སྐོད་བོརྗོདེ་འདུག  

བོཞེ།ི 

སྐྱསེ་ཆནེ་དམ་པ་ཚོརི་ཁྲོལེ་གཞུང་ཡདོ་མདེ། །

གསེརི་ཁྲོ་ིསྟངོ་བོ་ཚོརི་དྲསི་ན་གསལ་ཡང་། །

མརི་མ་ེཚ་ེའབོརི་དག་གཟོམི་ཚུལ་བོཤོད་ན། །

ལྷ་སྐུ་གྲེངས་མེད་ཀྱིིས་སྤྱིནི་ཆབོ་བོསལི་ཡངོ་། །

ལྔ། 

གྲེངོ་ཁྱརེི་ལྷ་ས་ད་ེལྷ་ཡ་ིཞེངི་ཁམས། །

དག་ེབོའ་ིམ་ེཏོགོ་ག་ིམཚརི་སྡུག་བོཞེད་སྐོད། །

ལྟས་ངན་ཆ་ོའཕྲུལ་ད་ེབོདག་ལ་མིན་ན། །

གདནོ་འདྲ་ེཉནི་མ་ོའང་གརི་ལ་འགྲེའོ།ོ །



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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དྲུག

དབུ་ནག་བོདོ་པ་ཚོརི་དད་པ་མདེ་ན། །

གཙུག་ལག་ཁང་ཆནེ་གྱ་ིརྡ་ོགཅིལ་ཟོད་དམ། །

ལྷ་ཡ་ིསམེས་ནའང་སྡུག་ཅིགི་མདེ་ན། །

ཇི་ོབོོའ་ིགསེརི་ཞེལ་ན་འཛུམ་ཙམ་མ་ིའདུག  

སྙན་ངག་འདི་བོཀློགས་མ་ཐོག་ང་ཚོའི་ན་གཞེོན་དག་གི་སེམས་སུ་ཅིི་ཞེིག་

འཁརོི་ཡངོ་ངམ། བོརྗོདོ་བྱ་དནོ་གྱ་ིཡུལ་དུ་ཤོརི་བོའ་ིའགྱུརི་བོ་འད་ིདང་། རྩོོམ་པ་པོའ་ི

དབོང་རྩོརི་འཁྱིལ་ཅིིང་ཚོརི་ཤོེས་ཀྱིིས་བོསྲོེགས་ཅིིང་བོརྡརི་བོའ་ིངང་ཚུལ་འདི། ངེད་

ཅིག་ག་ིརྣ་ལ་ལྷུང་ནས་འོང་བོ་དང་། མིག་ལ་མངོན་ཏོ་ེའོང་བོ་ན་ིརྒྱུ་ཅི་ིཞེིག་ཡིན་ནམ། 

རྐྱེེན་གང་ཞེིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། ཁ་ཉིན་གྲེོགས་ཞེོགས་ལྗང་གིས་གླེང་བོའ་ིཐོ་སྙད་

བོཙ་ོསྦྱོངས་ཟོེརི་བོ་ཡང་འད་ིནས་ཟུརི་ཙམ་རྟོོགས་སུ་འཇུག་ངེས་རིེད། སྤྱིིརི་བོཤོད་

ན་ཐོ་སྙད་ན་ིམིང་བོརྡའ་ིཐོ་སྙད་ལ་ག་ོདགོས་པ་འདྲ་མོད། རིིག་གཞུང་གང་ཡིན་རུང་

རིང་ལ་གཏོོགས་པའ་ིཐོ་སྙད་རི་ེཡོད་པས། སྙན་ངག་ག་ིཐོ་སྙད་བོཙ་ོསྦྱོངས་ན་ིདུས་

རྒྱུན་གྱ་ིསྐོད་ཆའ་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིཐོ་སྙད་ལས་འཕགས་ཤོིང་། བོསྟན་བོཅིོས་གཞེན་དག་ག་ིཐོ་

སྙད་ལས་ཀྱིང་མཉེན་པ་དང་ཡངས་པའ་ིརིགིས་སུ་རྟོགོས་པ་ད་ེཀ་ོལགས་ན། ང་ཚསོ་

ཐོ་སྙད་དག་སྡེེབོ་གཅིིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ག་ོན་མ་ིའགྲེིག་པརི་འདོད་ཅིིང་། རིིག་གཞུང་ལ་

ཆརི་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཞེིག་ཡིན་དུས་ད་ེན་ིཤོིན་ཏུ་རྟོོགས་སློ་བོ་རིེད་མོད། བོོད་པའ་ིསྲོོལ་

རྒྱུན་སྙན་ངག་ག་ིལམ་གྱ་ིཚིག་ག་ིབོཙ་ོསྦྱོངས་དང་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ཁྲོོད་ཀྱི་ིཚིག་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ག་ིབོཙ་ོསྦྱོངས་གཉིས་ན་ིགཅིིག་ཏུ་འབོབོ་མ་ིའབོབོ་ཀྱི་ིཐོད་ནས་མག་ོའཁྲུལ་བོ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་རྒན་མེ་སྟག་ལགས་ཀྱིིས་གསུངས་པ་དེ་རུ་གསལ་བོས་ཁོ་བོོ་ལ་དཔྱོོད་

པའ་ིཤོསེ་རིབོ་ཤོནི་ཏུ་རྟུལ། 

འོན་ཀྱིང་སྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་གཞུང་དག་ཏུ། སྙན་ངག་ག་ིམཚན་ཉིད་དུ་ཚིག་སྙན་

ཞེིང་ཡིད་དུ་འོང་བོའི་ངག་གོ་ཟོེརི་བོ་ལས་ཀྱིང་། ཚིག་དེ་སྙན་མོ་ཞེིག་དགོས་པརི་

བོསྟན་པརི་མ་ཟོད་ཚིག་དེ་ལ་ཚོརི་བོ་བོདེ་བོ་བོསྟེརི་བོའི་ནུས་པ་ཡང་ཡོད་དགོས་

པརི་བོཤོད་འདུགད་དུང་བོརྗོོད་བྱའི་དོན་དེ་ཆུ་ནང་གི་རྡེའུ་བོཞེིན་གསལ་ལྷིང་ངེརི་

མངནོ་ཐུབོ་པའ་ིཐོབོས་དང་། ད་ེལས་གཞེན་གང་ཟོག་སུའ་ིརྣ་བོརི་ཡང་ཚགི་ཉག་ཉགོ་

གསི་མ་བོསློད་ཅིངི་དནོ་དུ་མ་ིའབོབོ་པའ་ིཚགི་ལྷག་མ་སགོས་ལ་བོསམས་ཏོ་ེརྗོདོ་པའ་ི

སྒྲོོས་དག་པ་ཞེེས་གསུངས་འདུག་པརི་བོསམས་ན། ཐོ་སྙད་བོཙ་ོསྦྱོངས་ན་ིབོརྗོོད་བྱ་

དོན་གྱ་ིསྟེང་དུ་མ་ིའབོབོ་པའ་ིཚིག་ཚོགས་དོརི་བོ། ཚིག་ག་ིསྡེེབོ་སྦྱོོརི་དང་ཡ་ིག་ེདག་

ག་ིསྒྲོའ་ིལྕི་ིཡང་མ་ིམཉམ་པའ་ིཚུལ་སྤོངས་དགོས་པརི་འདོད་པ་ད་ེཨ་ེཡིན་ནམ་སྙམ་

ཞེིང་། རྡ་ོདང་ཟོེགས་མ་དོརི་བོའ་ིཤུལ་གྱ་ིགསེརི་མངོན་པ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་ན་ན་ི

ཆོག་གམ་སྙམ། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་གི་ཁྲོོད་ཀྱིི་ཐོ་སྙད་བོཙོ་སྦྱོངས་དེ་ཡང་སྤྱིིརི་

བོཤོད་ན། རྩོོམ་པ་པོའ་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིདགའ་སྐྱ་ོཆགས་སྡེང་ག་ིཚོརི་བོ་མཚོན་པའ་ིསྣང་

བོརྙེན་དང་འབྲེལ་བོ་མེད་པའ་ིདཔ་ེདང་དཔ་ེཅིན་ལྟ་བུ་དང་། ཚོརི་བོས་བློ་ནས་སྟོང་

བོའི་ཚིག་གི་ཤུན་པ་དག་དོརི་བོ། ད་དུང་དོན་གྱི་རྒྱབོ་ལྗོངས་འདྲེན་ལུགས་དང་། 

སྐོབོས་ཀྱི་ིགབོ་པ་དང་སྦས་པ་དག་རྩོོམ་པ་པ་ོརིང་ག་ིསྐོབོས་ཀྱི་ིདགའ་སྐྱ་ོཆགས་སྡེང་

དང་འབྲལེ་བོ་མདེ་པརི་ཚགི་ཚགོས་ཙམ་དུ་སྤུངས་པ་སགོས་འདརོི་ཅི་ིཐུབོ་ལ་བོརྩོནོ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ན་ནི་ཐོ་སྙད་བོཙོ་སྦྱོངས་ཞེེས་པའི་གོ་དོན་དང་ཕྱིོགས་སུ་ཉེ་འམ་སྙམ། གང་ལྟརི་

མནའ་དེང་ག་ིརྩོོམ་རིིག་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་བོལྟ་ཀློོག་ག་ིའཇུག་པ་ཤོིན་ཏུ་ཡངས་

པའི་རྒན་མེ་སྟག་དང་རྒན་འབྲོང་སོགས་ཀྱིིས་ལན་བོསྐྱོན་པ་དང་བོསྐྱོན་ལ་ཉེ་བོའི་

ལེགས་བོཤོད་དག་ལ་གཟོིགས་པརི་འཚལ། ཁ་ོབོོས་ན་ིསྙན་ངག་པ་སྐུ་ཞེབོས་ཁྱུང་

ཐོརི་རྒྱལ་གྱ་ིསྙན་ངག་འད་ིལྟ་བུ་ཐོ་སྙད་བོཙ་ོསྦྱོངས་བྱས་ཡདོ་ཚད་ཀྱི་ིག་ོརིམི་ཞེགི་ཏུ་

མཐོངོ་བོའ་ིཞེརོི་འཕྲོས་སུ་སྨྲ་བོ་ཙམ་ཡནི་ན།ོ །

གྲགོས་པ་ོཞིགི་ལ་ལན་དུ་ཕུལ་བ། 

ངས་ནམ་ནམ་ཞེརི་ཞེརི་ལ་སྙན་ངག་ཅིིག་འབྲ་ིདོན་ན་ིགང་ག་ིཆེད་དུ་ཡང་མིན། 

གཙ་ོབོ་ོརིང་སེམས་གསལ་རིིག་ག་ིང་ོབོོརི་བྱབོས་འཁྲུས་ཤོིག་བྱེད་པརི་སེམས་ན་ད་ེ

ཅུང་འོས་པརི་སྣང་། ངས་ན་ིནམ་རྒྱུན་རིང་ཉིད་ན་ིཅིིག་ཅིིག་མུག་མུག་ཟོེརི་བོའ་ིཁ་བོ་ོ

ཆ་ེད་ེའཐོེན་གྱིན་མེད་ལ། རིང་ཉིད་ཀྱིིས་བྲིས་པའ་ིསྙན་ངག་གིས་མ་ིརིིགས་སྒུལ་བོརི་

བྱེད་པ་དང་། རིིག་གནས་དཀྲུགས་པརི་བྱེད་པའ་ིནུས་ལྡན་གྱ་ིའདོད་བློ་ོཆེན་པ་ོད་ེ

ཡང་བོཟུང་མེད། སྤྱིིརི་ཡང་སྙན་ངག་མ་ིརིིགས་ཀྱི་ིཆེད་དུ་འབྲ་ིབོ་དང་། མ་ིརིིགས་

སྙན་ངག་ག་ིཆེད་དུ་གསོན་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་ཚུལ་ཞེིག་ལབོ་ན་ད་ེན་ིཤོརི་དང་ནུབོ་ཀྱི་ི

ཕྱིོགས་ནོརི་བོའི་མགྲེོན་པོ་ཞེིག་གི་གོམ་པ་སྤོོ་སྟངས་སུ་སེམས་ཡོད་པས་ང་དེ་ལ་

འཐོད་པ་མནི། 

ང་རིང་གྲྭ་བོ་ཞེགི་ཡནི་པས་ངསོ་ནས་སྙན་ངག་འབྲ་ིགནི་མདེ་ལ། མཁས་པ་དང་

འཇིོན་པ་ོཞེིག་ཡིན་པའ་ིངོས་ནས་ཀྱིང་ངས་སྙན་ངག་འབྲ་ིགིན་མེད། རིང་ཉིད་ན་ིམ་ི
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཞེིག་ཡིན་པའ་ིཧམ་སེམས་ཀྱི་ིངོས་ནས་བོལྟས་ན། ངས་རིང་ཉིད་ཀྱི་ིསྒེེརི་ལ་དབོང་

བོའ་ིཚརོི་བོ་ཞེགི་ཡདོ་པ་ད་ེལ་གཅིསེ་སྤྲོས་བྱས་ཤོངི་། བོདག་ཏུ་བོཟུང་ནས་ད་གཟོོད་

སྙན་ངག་འབྲ་ིགིན་ཡོད། སྐོབོས་འདིརི་ཁྱེད་ཅིག་གིས་དག་ེབོ་གནས་ལུགས། འདོད་

ཆུང་ཆོག་ཤོེས་ཟོརེི་བོ་ལྟ་བུ་འམ། གྲྭ་བོའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་དང་བོོད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོགས་ཟོེརི་བོ་ལྟ་

བུ་ཁྱེརི་ནས་མ་འངོ་། ང་ན་ིགཞེན་གྱསི་བོཤོད་སྒྲོསོ་ལྟརི་ན་ཚགི་འཕྲུལ་ཉག་ཉགོ་ཅིགི་

གིས་བོཟོ་ིབོའ་ིམ་ིཧྲེེང་ཕལ་བོ་ཞེིག་ཡིན་ཞེིང་། དེརི་མ་ཟོད་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་ད་ེལ་སྙན་

ངག་ཏུ་འབོདོ་ཀྱིནི་ཡདོ། ད་ེལྟ་མདོ་ནམ་ཡང་རི་ེབོས་ཚམིས་པ་མདེ་པརི་མདུན་བོསྐྱདོ་

བྱ་རྒྱུརི་འབོད་ནས་ཡོད། དེའ་ིཕྱིིརི་ངས་རིང་ག་ིགྲེོགས་པ་ོརི་ེའགརི་ང་རིང་ལ་ོདྲུག་

ཅུརི་བུད་དུས་ད་དུང་སྙན་ངག་ཟོེརི་བོ་འད་ིའབྲ་ིགིན་ཡོད་ཚེ། ང་ཆེས་བློ་ན་མཐོ་ོབོའ་ི

མ་ིཞེགི་ལ་བོརྩོ་ིརྒྱུ་ཡནི་པརི་བོཤོད་པ་ཡནི། 

མཇུག་ཏུ། གྲེོགས་པ་ོཁྱེད་དང་ཁྱེད་འདྲ་བོ་དག་གིས་སྤྱིིརི་རིིག་གཞུང་གཞེན་

དང་ཁེ་ཕན་གཞེན་གྱི་བོསྡུརི་བོ་ཁ་རུ་ཐོོགས་ནས་མ་འོང་རིོགས། ངས་ཀྱིང་རིིག་

གནས་གཞེན་ལ་ཟོབོ་ཚད་མེད་པ་དང་དོན་སྙིང་མེད་པ། ཁ་ེཕན་མེད་པ་ཞེིག་ཏུ་ལབོ་

མྱོོང་མེད་ལ། ང་ན་ིད་ེལྟའ་ིལྟ་རྒྱ་ཤོིན་ཏུ་ཆུང་བོའ་ིགཡམ་རྒྱུག་པ་ཞེིག་མིན། འོན་ཀྱིང་

ངས་རིང་ག་ིདགའ་ཕྱིོགས་ལ་གོང་བོཀུརི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟོད། རིང་ག་ིཚོརི་བོའ་ིཁ་ེ

དབོང་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། གྲྭ་བོའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ནས་བོསྡེད་ད་ེ

ལམ་ཁ་འད་ིལྟ་བུ་ཞེིག་དེད་ན། ཁོརི་ཡུག་དང་རིིག་གནས་ཀྱི་ིགནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་

ངས་ཉམས་སུ་ཡང་མྱོངས་ཡོད་ལ། ད་དུང་མྱོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འང་ཤོེས་ཡོད། དཔེརི་ན་

ཤོེས་ཡོན་པའ་ིསྡེ་ེནས་འཕྱི་བོ་དང་། དཀྱུས་མའ་ིསྡེ་ེནས་སྐྱ་མིན་སེརི་མིན་དུ་བོོས་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ནས་གང་ག་ིགྲེས་སུ་ཡང་མ་ིའཇིོག་པ། ད་དུང་རིིག་གནས་ཀྱི་ིགཏོན་ཚིགས་ཤོིག་ག་ི

ངོས་ནས་འདོད་བོརྩོ་ེའབྲ་ིབོརི་མ་ིམཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིསྒྲུབོ་བྱེད་གཏོོང་བོ། འདོད་ཆགས་

ཞེ་ེསྡེང་གིས་རྒྱུད་དཀྲུགས་པའ་ིཀྱིལ་བོའ་ིའབྲས་བུ་འབོའ་ཞེིག་ཡིན་པརི་བོཤོད་པ་

མང་དག་ཅིིག་འོང་ངེས་མོད། ངས་མི་ཞེིག་ཡིན་པའི་ཐོོབོ་ཐོང་ལོངས་སུ་སྤྱིད་ནས་

ལམ་ཁ་འད་ིབོཤོལོ་རྒྱུ་ལརི་ནས་མནི། 

གྲེོགས་པ་ོཁྱེད་ཀྱིིས་སོམས་དང་། དེང་ག་ིཁ་ེལས་པ་ཚོས་དད་པ་དང་དཀོན་

མཆོག་ཁ་རུ་ཁྱེརི་ནས། ལས་འབྲས་དང་མ་ིརིིགས་ལྐོོག་འཚོང་བྱེད་པ་དག་ལས་ང་

མི་དགའ་འམ། ད་དུང་གཞུང་ཆེན་བོཀའ་པོད་ལྔ་དང་སྔགས་ཕྱིོགས་རྒྱུད་སྡེེ་བོཞེི་

མདུང་དང་ཕུབོ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་གྱོན་ནས་མིའ་ིཐོོབོ་ཐོང་དམརི་གསོད་བྱེད་པ་དག་ལས་ང་

ལ་ཉེས་པ་མ་ིཆུང་ངམ། ཁྱོད་རིང་ངས་བོཤོད་པ་འད་ིལ་མ་ིརློོམ་ན། དེང་ག་ིདུས་སུ་

བོདོ་ཕྱི་ིནང་ག་ིམ་ིརི་ེའགའ་ིསྒྲུབོ་སྟངས་དང་། རྭ་སྟག་སགོས་ཀྱི་ིདནོ་རྐྱེནེ་སྐོབོས་ཀྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་དག་ལ་གཟོགིས་དང་བོདནེ་པ་ཡནི་པའ་ིཆ་རི་ེརྙེདེ་སྲོདི། ཨ་ལ་ཀུ་རི་ེཡནི། རིང་

ག་ིའདོད་ཕྱིོགས་ལ་བོརི་དུ་གཅིོད་པ་གཞེན་མ་བྱུང་ན་སྐོབོས་སུ་བོཤོད་པ་དག་བོདེན་

པ་རྐྱེང་རྐྱེང་ཡནི། 

སྙན་ངག་ལ་བཟུང་བའ་ིརྣམོ་འགྱུར་དྲིང་དགསོ། 

ད་ེཡང་། རིང་བོཞེིན་གྱིས་གྲུབོ་པའ་ིསྤོོབོས་པ་དང་། མང་དུ་ཐོོས་པ་དང་སྨྲ་སྒེ་ོ

ཡངས་དགོས་པ་སོགས་སྙན་ངག་པ་ཞེིག་ལ་ཚང་དགོས་པརི་སྔོན་གྱ་ིམཁས་པ་དག་

གིས་གསུངས་ཟོིན་པ་དེ་ཀོའ་ིསྟེང་། ད་ལྟའི་བོཤོད་ཚུལ་གྱི་དབོང་དུ་བྱས་ན་ཚོརི་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

རྟོགོས་ཟོབོ་དགསོ་པ་དང་། ཚོརི་བོ་སྐྱནེ་དགསོ་པརི་འདདོ་པ་ད་ེརིདེ། 

ད་ེཡང་ད་དུང་འཐུས་ཚང་ཞེིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ེན་མ་ཡིན་པརི་འདོད་ད།ེ སྙན་ངག་

ལ་བོཟུང་བོའ་ིལྟ་ཚུལ་ད་ེམཛིེས་པ་ཞེིག་ཡིན་དགོས་པརི་འདོད། སྐོབོས་འདིརི་སྙན་

ངག་ལ་བོཟུང་བོའ་ིལྟ་ཚུལ་ག་འདྲ་ཞེིག་མ་ིམཛིེས་པརི་འདོད་པ་དང་། ག་འདྲ་ཞེིག་

མཛིེས་པརི་བོརྩོ་ིའམ་ཟོེརི་ན། ཁ་ོབོོས་ན་ིམ་ིརི་ེའགས་སྙན་ངག་ན་ིཇི་ཐུན་གཅིིག་ག་ི

ཆང་དང་དུ་བོའ་ིཚུལ་དུ་བོཞེག་ནས། འགྲེ་ོཞེོརི་འདུག་ཞེོརི་ལ་ཤོ་ོལ་ོཀ་རི་ེའགའ་བྲིས་

པ་དང་། ཡང་ན་རིང་མོས་སུ་བོཏོགས་པའ་ིཚིག་རྐང་རི་ེའགའ་བོསྒྲོིགས་པ་དེས་ཆོག་

པརི་འདོད་པའ་ིསྟེང་། བོཤོད་ཚུལ་གཞེན་ཞེིག་ལ་དེང་ག་ིཚོརི་བོའ་ིརྣ་ོཁ་ཚ་བོའ་ིསྙན་

ངག་པ་རི་ེའགས་སྙན་ངག་ག་ིབློ་ད་ེབོཙལ་ཚུལ་དང་ད་ེརྩོིས་ཆ་ེཚུལ་གྱ་ིགཏོམ་གླེང་རི་ེ

བོགྱིས་པ་ན། ཇི་ེམང་ཇི་ེརྐྱེང་ལ་བོཏོང་ནས་སྙན་ངག་སློ་མ་ོནས་དཀའ་མོརི་བོསྒྱུརི་

བོའ་ིསྐྱནོ་བོཤོད་པ་ལྟ་བུ་ད་ེཡང་། སྙན་ངག་ལ་དམན་དུ་བོལྟས་དྲགས་པའམ་རིང་ཉདི་

ལ་སྙན་ངག་ཅིེས་པ་ནི་ཚིགས་བོསྒྲོིགས་ཙམ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་པའི་བློོ་མིག་ལས་མེད་

སངོ་བོ་ཡནི་པ་ལས། ཁྱདོ་ཀྱིསི་སྙན་ངག་ཅིསེ་པ་ཡངོས་སུ་ཤོསེ་སངོ་བོའ་ིཚུལ་ད་ེམ་

རིེད། འད་ིལྟ་བུའ་ིཀུན་སློོང་ཡོད་མཁན་དག་ན་ིསྙན་ངག་ག་ིརྩོ་རྒྱུས་མ་ཚང་བོ་དག་

ཡནི་པས། དྲ་བོ་དང་དུས་དབེོ་ཚགས་ཤོགོ་གང་དུ་ཚགིས་བོསྒྲོགིས་བྱདེ་པའོ་ིགྲེས་སུ་

འཚང་ན་ཡང་། ད་ེན་ིསྙན་ངག་པ་མ་ཡིན་ལ་སྙན་ངག་ལ་དགའ་མཁན་ཞེིག་ཀྱིང་མ་

རིདེ། ད་ེན་ིརིང་ཉདི་སྒྲོགོ་སྦྱོངོ་ལ་དགའ་མཁན་ཞེགི་ཡནི་པ་ཙམ་རིེད། ད་ེལྟ་བུ་ན་ིསྙན་

ངག་ལ་ལྟ་ཚུལ་མ་ིམཛིསེ་པའ་ིགྲེས་སུ་འཇིགོ་ག་ིཡནི། 

སྤྱིིརི་སྙན་ངག་ན་ིཡུལ་འཚ་ོབོ་ལས་ཚུརི་སྣང་བོ་ཞེིག་ཡིན་པ་དང་ཡང་ན་ཡིད་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།

 49  

ཅིན་ཚོརི་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ལས་ཕརི་སྣང་བོ་གང་ཡིན་གྱ་ིཐོད་ན་རྩོོད་པ་དང་དོགས་གཞེ་ི

ཆ་ེམདོ། ཁ་ོབོསོ་ན་ིཡདི་ཅིན་ཚརོི་བོའ་ིཤོསེ་རིབོ་ལས་ཕརི་སྣང་བོ་ཞེགི་ཏུ་འདདོ་ཅིངི་། 

སྙན་ངག་པའ་ིཚོརི་བོའ་ིཀློོང་ག་ིདགའ་བོ་དང་ཆགས་པའ་ིརི་ོན་ིསྲོ་ཞེིང་མཁྲོེགས་པ་

ཞེགི་མ་ཡནི་པརི་ནམེ་ཞེངི་ཡང་བོ་ལྷདོ་ཅིངི་འཕརི་བོ་ཞེགི་རིདེ། ད་ེན་ིགཙ་ོབོ་ོཡདི་ཅིན་

གྱ་ིཚོརི་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཀྱི་ིདབོང་དུ་གྱུརི་བོས་ལན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ཡིན་ཡང་སྤྱིིརི་

འཚ་ོབོའ་ིལྷན་ཅིིག་བྱེད་རྐྱེེན་ལ་མ་བོརྟོེན་པ་ཞེིག་ག་ལ་ཡིན། གལ་ཏོ་ེཡིད་ཅིན་ཚོརི་

བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཡོད་རུང་ཡུལ་གྱ་ིའཚ་ོབོ་མེད་ན་མིག་ལྡན་རྐང་བོཅིད་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིན་

པ་དང་། ཡུལ་གྱ་ིའཚ་ོབོ་ཡོད་རུང་ཡིད་ཅིན་ཚོརི་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་མེད་ན་ལོང་བོ་རྐང་

ཅིན་ལྟ་བུ་ཞེགི་ཡནི་པས་ན། གཉིས་ཀ་གཅིགི་ལ་གཅིགི་བོརྟོནེ་དུ་གནས་དགསོ་ཤོངི་། 

གཅིིག་གྲེོགས་སུ་གཅིིག་འགྲེ་ོདགོས་པ་རིེད། ད་ེལྟ་མོད། སྐོབོས་རིེརི་སྙན་ངག་པས་

བྱ་དངོས་གང་ལ་བོལྟས་ཀྱིང་སྙིང་བོ་ོམེད་མེད་འདྲ་བོ། བོརྗོོད་པའ་ིམཐོའ་ལ་གཏུགས་

ཀྱིང་བོརྗོོད་རྒྱུ་མེད་མེད་འདྲ་བོ་རི་ེཚོརི་བོ་དེ། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ིཁྲོོད་ན་བོཏོགས་དོན་

བོཙལ་ན་མ་ིརྙེེད་པ་ཞེེས་བོཤོད་རྒྱུ་ཞེིག་ཡོད་པ་ད་ེདང་འདྲ་བོ་ོཡིན་པ་ན་ིསྙན་ངག་ག་ི

བློ་གནས་ཤོིག་ཏུ་མཐོོང་ཞེིང་། མཚམས་དེརི་བོསློེབོས་དུས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅིན་

གཉསི་ལས་ཡདི་ཅིན་གྱ་ིདཔུང་བོ་ད་ེལ་འཕརི་ཤུགས་ཤོནི་ཏུ་རྒདོ་པས། ཁ་ོབོསོ་སྙན་

ངག་ན་ིགཙ་ོབོ་ོཡིད་ཅིན་ཚོརི་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཀྱི་ིདབོང་དུ་གྱུརི་ཡོད་པརི་འདོད་པའ་ིརྩོ་

བོ་དརེི་ཐུག་པ་ཡནི་ན།ོ །

ཀློོག་པ་པ་ོལ་ལས་ཁ་ོབོོས་འད་ིནས་ཚོརི་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཟོེརི་བོ་དང་སྤྱིིརི་ཤོེས་

རིབོ་གཉསི་ཀྱི་ིབོརི་དུ་དགོས་པ་ཟོ་ཆགོ་མདོ། ཁ་ོབོསོ་སྙན་ངག་པའ་ིཤོསེ་རིབོ་ལ་ཚརོི་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཅིེས་བོརྗོོད་པ་ན་ིསྙན་ངག་པའ་ིཤོེས་རིབོ་ན་ིརྨ་ིལམ་ལྟ་བུའ་ིཆོས་ཉིད་

ཀྱི་ིགསེབོ་ཏུ་འབུས་ཤོིང་། ཚོརི་བོ་རྒྱ་ཡན་པའ་ིཀློོང་ན་གྲེོལ་བོའ་ིཤོེས་རིབོ་ཅིིག་ཡིན་

པའ་ིཁརི། གཙ་ོབོ་ོསྙན་ངག་པ་རིང་ག་ིསྒེེརི་ལ་གཏོགོས་པའ་ིཁ་ནང་ལྟོས་ཀྱི་ིཤོསེ་རིབོ་

རིང་དབོང་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་འདོད་པས་ཡིན། ད་ེལས་གཞེན་གྱ་ིཤོེས་རིབོ་ད་ེཁ་ཕྱིིརི་ལྟོས་

ཀྱི་ིཤོེས་རིབོ་ཅིིག་ཡིན་ཏོེ། རྟོགས་དང་གཏོན་ཚིགས་ཡུལ་དང་དུས། ཁོརི་ཡུག་དང་

བོཅིས་པའ་ིདབོང་དུ་བྲནི་པ་ཞེགི་ཡནི་པས་ངས་ད་ེགཉསི་ལ་མངི་ས་ོསརོི་བོཏོགས་པ་

ཙམ་ཡནི། སྤྱིརིི་སྙན་ངག་དང་རིགི་པའ་ིནས་གང་ལ་ཡང་གཞེན་དྲང་མ་ིའཇིགོ་པ་ཞེགི་

གི་ངོརི་དེ་ལྟརི་འཇིོག་མི་དགོས་པརི་མ་ཟོད། བོཞེག་ན་སྐྱོན་དུ་འགྱུརི་མཆི་ཡང་། 

གསརི་སློོབོ་པ་ཞེིག་གིས་དེ་ལྟའི་ཐོ་སྙད་མ་འདྲ་བོ་ཞེིག་ལ་རྒྱུ་བྱས་ཏོེ་ཐོེ་ཚོམ་ཟོ་བོ་

དང་། དོགས་པ་སྐྱ་ེབོའ་ིརྐྱེེན་བྱེད་ཅིིང་། ད་ེལ་བོརྟོེན་ནས་ད་ེགཉིས་ཀྱི་ིབོརི་གྱ་ིཧ་ེབོག་

ལ་ཅུང་དཔྱོདོ་པའ་ིདག་ེབོ་ཡདོ་དམ་སྙམ་པས་ཡནི། 

མོ་ིརབས་གསུམོ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་ར་ེརྐང་གླིངི་ལ་གླིངེ་མོལོ་བྱས་པ། 

ཡུན་དུ་འདྲསི་ཤོངི་། གཤོསི་ལུགས་ཆ་རུ་སངོ་བོའ་ིདབོང་གསི་ད་སྔའ་ིབོརི་ཕན་

ཚུན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཤོིན་ཏུ་ཟོབོ་པའ་ིགྲེོགས་པོ། བོདག་གིས་ད་ོནུབོ་མཆོད་མ་ེཟོིན་

བྲིས་ལས་གཞེོན་སྐྱེས་སྙན་ངག་པ་ན་རིོས་མ་ིརིབོས་གསུམ་པརི་ཕུལ་བོའ་ིསྙན་ངག་

ཅིིག་ཡོད་པ་མཐོོང་བོའ་ིརྐྱེེན་བྱས་ཏོ་ེགྲེོགས་པ་ོགང་ལ་རིང་ག་ིསེམས་ཚོརི་འད་ིའབྲ་ི

དགསོ་བྱུང་སངོ་། ཁྱདེ་ཅིག་མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་བོ་དག་ན་ིརླུང་གསི་བོསེད་ཅིིང་། ཆུ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཡིས་གཤོེརི་བོའ་ིཡང་མོའ་ིརིིགས་སུ་གཏོོགས་པའ་ིགྲེས་སུ་མ་ལྷུང་བོརི། ཟུརི་ཟོ་ན་ི

ངརི་ཤུགས་དང་གནོན་ཤུགས་ནི་སྐུལ་ལྕིག་གི་ཚུལ་དུ་སོང་བོའི་མི་རིབོས་ཤོིག་ཏུ་

མཐོངོ་བོས་ཁ་ོབོོས་རྟོནེ་འབྲལེ་ཞུ། 

སྐུ་ཞེབོས་ན་རིོས་བོཤོད་ན་ཁྱེད་ཅིག་ནི་མཚུངས་པ་གསལ་བོཤོད་ལས་

དམིགས་བོསལ་གྱ་ིམཚུངས་གསལ་ཞེིག་ཏུ་གླེང་བོ་ནི། ཁ་ོབོོས་བོལྟས་ན་ཡང་ཤོིན་

ཏུ་འོས་པརི་མཐོོང་བོརི་མ་ཟོད། ཁྱེད་ཅིག་མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་བོ་དག་ན་ིབོརི་སྣང་ན་

རིིན་པ་ོཆེའ་ིཕ་ོབྲང་གཞེེངས་མཁན་གྱ་ིགྲེས་སུ་སོང་ཡོད་པརི་བོཤོད་པ་ད་ེཡང་དོན་

དངོས་སུ་སོང་འདུགཁྱེད་ཅིག་ན་ིདོན་དམ་པའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་གྱ་ིརིོལ་བོ་དེའ་ིཀློོང་དུ་སིམ་

པའ་ིམ་ིརིབོས་ཤོིག་ཡིན་པས་ན། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ིའཚ་ོབོ་སྐྱ་ཐོང་ཐོང་བོ་ོའད་ིལས་རིིང་

དུ་སོང་ཞེིང་། མིའ་ིལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིགཉུག་གཤོིས་རྐྱེོང་བོ་དང་སྐུམ་པའ་ིབོདག་ཉིད་ཅིན་

དེརི་འཇུ་གིན་འདུག་པས། ཁ་ོབོོས་མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་ན་ིགཏོན་ཚིགས་ལས་གྲེོལ་

བོ་དང་། དགག་སྒྲུབོ་དང་བྲལ་བོ་ཞེིག་ཏུ་ངསོ་འཛིནི་གྱནི་ཡདོ། འནོ་ཀྱིང་མ་ིརི་ེའགས་

མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་དང་མ་ིརིབོས་གཉིས་པ། མ་ིརིབོས་དང་པ་ོཞེེས་འདྲ་ཆག་པའ་ི

གྲེངས་འདྲེན་ཞེིག་གི་སྣེ་ལ་མི་རིབོས་གསུམ་པ་སྦྱོོརི་གྱིན་འདུག་པ་ནི་མི་རིབོས་

གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་བོཀློགས་ཏོ་ེའངོ་ན་འསོ་སུ་མ་མཐོངོ་། མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་ཞེསེ་

པའ་ིཐོ་སྙད་འད་ིརྒྱུ་དང་རྐྱེེན་ཅི་ིལ་ཡང་མ་བོལྟས་པརི་བོཏོགས་པ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་ན་ན་ི

ཤོིན་ཏུ་མཛིེས་པརི་འདོད། ཁྱེད་ཅིག་ག་ིཚོགས་པ་དང་ཁྱེད་ཅིག་ག་ིསྙན་ངག་ག་ིབོརི་

དུ་རྒྱུ་མེད་རྐྱེེན་མེད་ཀྱིི་མཚུངས་སྲོིད་ཅིིག་གྲུབོ་འདུག་པས་རིེད། ཁྱེད་ཅིག་གིས་

བོཤོད་ན་ཁ་ོཚ་ོན་ིམཛིེས་མརི་སྐོེད་པ་ཡོད་མེད་བོཤོད་མཁན་གྱ་ིགྲེས་ད་ེམ་ཡིན་པརི་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

གླངེ་ཞེངི་། སྨོད་འཚངོ་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོལོ་མ་དང་ཁང་བོ་འདའི་ིནང་ག་ིརྟོགོ་པ་དམརི་

རྗོེན་རྗོེན་པ་ད་ེདག་གླེང་མཁན་ཡིན་པརི་དོན་གྱིས་ཁས་བློངས་ཡོད། ད་ེཡང་ཡིན་ཏོ་ེ

ཕྱི་ིགཟུགས་ལས་ནང་གཟུགས་སུ་བོསློེབོས་ཤོིང་། རིགས་པ་ལས་ཞེིབོ་མོརི་བོསྣུན་

པའ་ིསྟ་གནོ་ཞེགི་རིདེ་འདུག

ཁྱེད་ཅིག་གིས་བོཤོད་ན་དཔ་ེམཚམས་གཅིོད་བྱེད་དུ་བོཞེག་པའ་ིཕྱི་ེམ་ལེབོ་ཤོ་ི

བོ་ོདེའང་ཁྱོད་ཚ་ོམིན་པརི་གླེང་། ཚིག་འད་ིལ་ང་ན་ིཤོིན་ཏུ་མ་ིའཐོད་དེ། ཁྱེད་ཅིག་ག་ི

སྙན་ངག་དང་ཁྱེད་ཅིག་ག་ིབོརི་ན་འད་ིལྟའ་ིཡིན་དང་མིན་གྱ་ིལ་དང་ལུང་བོ་ཞེིག་ཡོད་

ན་ན་ིཁྱེད་ཅིག་མ་ིརིབོས་གསུམ་པ་མ་ཡིན་པརི་འགྱུརི་བོའ་ིཉེན་ཁ་འདུགམ་ིརིབོས་

གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་སྐྱབོས་ཆེན་བོད་ེགྲེོལ་གྱིས་རི་ིདང་གཙང་བོ་ོལྷ་སྐུ་དག་ག་ིང་ོ

བོོ་ཕྲ་བོ་ནས་ཕྲ་བོརི་བོཏོང་དེ་མཐོརི་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ངོ་བོོརི་བོསྒྱུརི་བོའི་ཚུལ་དེ་དང་། 

ཁྱེད་ཀྱིིས་སྨོད་འཚོང་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲོོལ་མ་ཕྱི་ིནས་བོལྟས་ན་ནང་གསལ་བོ་དང་

ནང་ནས་བོལྟས་ན་ཕྱི་ིགསལ་བོའ་ིཤོེལ་གྱ་ིལྡེབོས་རིིས་ཤོིག་ཏུ་བོསྒྱུརི་བོའ་ིག་ོརིིམ་

འདིས་ཅི་ིཞེིག་སྟོན་བོཞེིན་པ་ལོས་ཀྱིང་ཤོེས། ཚུལ་འད་ིལ་བོལྟས་ན་ཁྱེད་ཅིག་གིས་

ཡིན་དང་མིན་གྱ་ིཚད་གཞེ་ིད་ེའདོརི་དགོས་པའ་ིདུས་སུ་བོསློེབོས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་

ད་དུང་མི་རིབོས་གསུམ་པའི་སྙན་ངག་པ་ཡིན་ཚད་ཀྱིི་སྙན་ངག་ནི་དེ་ལྟའི་ཚུལ་དུ་

སྦྱོོརི་མ་ིརིིགས་སོ། །གུ་རུ་དོན་འགྲུབོ་ལགས་ཀྱི་ི[སྨྲ་རི་སྐྱེས་ཚུལ]་དང་། ཁུ་བྱུག་

སྔོན་མོའ་ི[འུག་པ་གླེང་བོ]་སོགས་ནི་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་རིིག་པ་དང་ལག་རྡང་

གཅིིག་ཏུ་སྦྲེལ་འདུག་པས་བོརི་སྣང་ག་ིརིིན་པ་ོཆ་ེཡ་ིཕ་ོབྲང་དེའ་ིགདོང་ག་ིནག་ཐོིག་

ཅིིག་ཏུ་སོང་ཡོད་པ་འདྲ། སྙན་ངག་ད་ེགཉིས་ཀྱི་ིཟུརི་ན་ཆིག་རྐྱེང་བོའ་ིམཚོན་ཐོབོས་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ན་ིསྒྱོ་ེནང་ག་ིསྙུང་བུ་ལྟརི་གཟོེངས་སུ་འདུག་པས་རྒྱུགས་ཤོིག་དང་མཆོངས་ཤོིག་ག་ི

གྱེས་ཙམ་གྱི་རྣམ་པརི་བོཞེག་ཆོགདེ་ལས་གཞེན་མདའ་བོཙན་པོའ་ིསྙན་ངག་གང་

མང་མང་ཞེིག་ན་ིཐོ་སྙད་ཀྱི་ིརྩོེད་མ་ོདང་སྡེེབོ་སྦྱོོརི་གྱ་ིབོསྣོལ་སྟངས་ཤོིག་གིས་བོཞུརི་

འངོ་བོས། མཚུངས་གསལ་ལས་གཟུགས་ཅིན་འཕརི་མའ་ིམཚུངས་གསལ་ཞེགི་དང་

འདྲ་བོ་ོཆགས་ཡོད་པས། མེ་ལོང་མ་དང་གྱེས་ཚུལ་དེ་ཐོ་སྙད་སྡེེབོ་བོསྒྲོིགས་ཤོིག་

ལས་སྐྱེས་པརི་མངོན་ཞེིང་། ནང་ག་ིརྟོོག་ལྡང་ཁྱད་པརི་བོས་ཟོིན་ཚུལ་ཞེིག་ཏུ་ལབོ་ན་

རྫུན་དུ་འགྲེ་ོསྙམ་ཆའེ།ོ །

གྲེོགས་པ་ོལགས། ཁྱེད་ཅིག་མི་རིབོས་གསུམ་པའི་སྙན་ངག་དག་ཀུན་གྱིས་

བོཤོད་ན་ཀློོག་དཀའ་བོ་རྟོོགས་དཀའ་བོ། ཡང་ན་ཅི་ིཡང་ག་ོརྒྱུ་མེད་པ་ཞེིག་རིེད་ཟོེརི་

བོ་དེ་ནི། ངས་བོལྟས་ན་ཁྱེད་ཅིག་གིས་རིང་གི་ང་རྒྱལ་དུ་བོཟུང་ཆོགསྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་

སྙན་ངག་ན་ིམ་ེལངོ་ནང་ག་ིགཟུགས་བོརྙེན་ལྟ་བུ་ཞེགི་མ་ཡནི་པརི། སྨོག་རུམ་ཁྲོདོ་ཀྱི་ི

སྤྱིང་ཀ་ིལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིན་པས་སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིབློ་ོཁ་གསལ་བོ་ོཞེིག་དང་མིག་དབོང་གསལ་

བོ་ོཞེགི་མདེ་ན་ལངོ་བོས་གླང་ཆནེ་ལ་རིགེ་པས་དཔ་ེལས་མ་འདས་ས།ོ །རྒྱུ་མཚན་ན་ི

སྒྱུ་འཕྲུལ་སྙན་ངག་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱ་ིརྩོལ་དགོས་ཤོིང་། ད་ེཡང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞེེས་པའ་ི

ཚིག་གིས་བོསྟན་དོན་ན་ིཆིག་རྐྱེང་བོ་དང་གཏོན་ཚིགས་ཀྱི་ིའགྲེོས་ལྟརི་གདོང་འདེད་

བྱ་ཆགོ་པ་ད་ེམ་ཡནི་པརི། མག་ོའཁོརི་ཕ་ོབྲང་བོཞེནི་ཕུ་དང་མདའ་རྙེདེ་དཀའ་བོ་ཞེགི་

ཡནི་ན།ོ །

དག་ཡིག་ལྟརི་འགྲེེལ་ན་སྒྱུ་ན་ིགཞེན་བོསླུ་བོརི་བྱེད་པའ་ིགཡ་ོལྟ་བུ་དང་འཕྲུལ་

ནི་སེམས་དང་དབོང་པོརི་དོན་རྫུན་མ་དེ་དོན་ང་ོམ་ཡིན་པའི་སྣང་བོ་ཤོརི་དུ་འཇུག་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

པའ་ིཐོབོས་ཤོིག་ལ་ག་ོབོས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ན་ིཀློོག་པ་པོའ་ིཡིད་བོསླུ་བོརི་བྱེད་ཅིིང་གཏོན་

ཚིགས་ཀྱིིས་ཡོངས་སུ་གཅུན་པརི་མ་ིནུས་པའ་ིཟོབོ་ཚད་ཅིིག་ཏུ་མཐོོང་བོས་ན། སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྱ་ིསྙན་ངག་ན་ིཀློོག་པ་པ་ོདང་ངང་གིས་ཁད་རིིང་དུ་སོང་ཡོད་པས་ད་ེན་ིསྐྱོན་

ཞེིག་ཏུ་ཁ་ོབོོས་མ་ིའདོད་། ད་ེལས་གཞེན་བོོད་པའ་ིསྙན་ངག་མང་པ་ོཞེིག་ལ་ང་རིང་

ཉིད་ཀྱིིས་ཚོད་དཔག་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བུ་རིམ་ཤོིང་ཤུན་སྙིང་བོོ་ཅིི་ཡང་

མེད། །དགའ་བོརི་བྱ་བོའ་ིརི་ོན་ིནང་ན་འདུག  ཅིེས་པའ་ིག་ོརིིམ་ལས་བུརི་ཤུན་གྱ་ི

སྟེང་དུ་ལུས་འདུག་པས་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་པ་སྐྱབོས་ཆེན་དང་གྲེོགས་

པ་ོཉིད་གཙོས་གྱུརི་བོའ་ིསྙན་ངག་ལ་བློ་ོདཀརི་ཞེིང་། སྙན་ངག་ཅིེས་པའ་ིགསང་བོའ་ི

རིིག་པ་ཕྲ་མོརི་ཤོེས་རིབོ་ཀྱི་ིདབོལ་ཚ་བོ་དག་གིས་བུརི་རིམ་གྱ་ིརི་ོལ་ཅི་ིའདོད་སྙོབོ་

ཐུབོ་པའ་ིརི་ེབོ་ཡདོ། 

གྲེོགས་པ་ོལགས་ཁ་ོབོོས་ཁྱེད་ཅིག་མ་ིརིབོས་གསུམ་པའ་ིསྙན་ངག་བོཀློགས་

པའ་ིཚརོི་བོ་ཞེགི་གཞེན་དུ་འབྲ་ིའདདོ་ཡདོ་པས་ད་ེརིངི་འད་ིཡསི་འཐུས་པརི་བྱའ།ོ །

རང་ཉིདི་ཀྱི་ིསེམོས་ཚོརོ་ཕྲན་བུ། 

རིང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ིམཛིེས་ལ་ལྷུན་ཆགས་པའ་ིཁོརི་ཡུག་དང་། ཡིད་གཞུངས་

ལ་སེམས་གཤོིས་འཇིམ་པའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིཀུན་སྤྱིོད་དག་གིས་རྩོོམ་པ་པོའ་ིསེམས་

ཀྱིི་ཚོརི་བོ་ལ་དགའ་སྐྱ་ོཆགས་སྡེང་གི་བོསྣོན་མ་འདེབོས་པ་ནི། སྒྱུ་རྩོལ་བོརྩོམས་

ཆོས་ཤོིག་ག་ིཐོོག་མའ་ིས་བོོན་ཡིན་ཞེིང་། ཡུལ་གྱ་ིསྤུ་རིིས་ས་ོསོརི་འབྱེད་པའ་ིལྷན་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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སྐྱེས་ཀྱི་ིཤོེས་རིབོ་དང་། ལྟ་ོསྐྱ་གོས་ཧྲུལ་ཁྲོོད་ཀྱི་ིདཔ་ེཀློོགདབོེན་སིམ་སིམ་གྱ་ིཁེརི་

རྐྱེང་ག་ིའཚ་ོབོ་ན་ིསྙན་ངག་ག་ིབློ་དང་རུས་གནས་སའ་ིརྟོེན་དུ་ངོས་བོཟུང་ཆོག་པརི་

སྙམ། 

དགོན་པའི་འདུ་ཁང་ནས་རིང་གི་གྲྭ་ཤོག་བོརི་གྱི་ཁུ་སིམ་པའི་སྲོང་ལམ་དང་། 

གསེརི་ཏོོག་ག་ིརྩོ་ེལ་ཟླ་འོད་འཕོག་པའ་ིམཛིེས་སྡུག་ག་ིལོངས་སྤྱིོད། གྲྭ་ཤོག་ག་ིརི་

སྐོརོི་ན་རླུང་བུས་སྐྱདོ་བོཞེནི་པའ་ིསལི་སྡེངོ་ག་ིཉ་ེའགྲེམ་དུ། བོདག་གསི་ན་ིའཁརོི་བོའ་ི

ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ིམངརི་བོ་དང་། བོསྐྱུརི་བོ། བོསྐོ་བོ་དང་ཁ་བོའ་ིརི་ོལ་སྲོེད་པ་འམ། ད་ེ

ལས་གཞེན་སྐྱ་ེབོ་དང་རྒ་བོ། ན་བོ་དང་འཆ་ིབོ། ཤོ་ིབོ་སོགས་ཀྱི་ིརིང་མཚང་ལ་ཞེ་ེ

མེརི་བོའ་ིངང་ཚུལ་ནས། དུས་རྟོག་པརི་འདུ་བོ་དང་འབྲལ་བོའ་ིདངོས་པོའ་ིགཤོིས་

ལུགས་རྗོེན་ནེ་བོ་ཞེིག་རྟོོགས་པའི་ཚོརི་བོ་སྦོམ་ལ་དྲགས་པ་ཞེིག་གིས་བོསྐུལ་ཏོེ། 

ལུས་ཀྱི་ིཤོ་ལྤགས་རུས་གསུམ་དཀྱུས་གཅིགི་ཏུ་ཡམོ་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་ཚུལ་མཐོའ་དག་

ན།ི ལྡབེོས་ངསོ་སུ་བྲསི་པའ་ིརི་ིམ་ོབོཞེནི་ལྷམ་མ་ེལྷན་ན་ེལྷང་ངེརི་སྟནོ་ཐུབོ་པ་ད་ེཆསེ་

སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིདྭངས་མ་ཞེིག་རིེད་འདོད་ཅིིང་། ཕྱི་ིརིོལ་གྱ་ིབྱ་དངོས་ད་ེདག་ཤོེས་རིབོ་ཀྱི་ི

འོད་ཟོེརི་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའ་ིལམ་དུ་ཡརི་འདྲེན་ཐུབོ་ཀྱིང་། མརི་ཀློོག་པ་པོའ་ིསྤྱིན་ལམ་ཏུ་

འགྲེམེས་པརི་བྱདེ་པ་ལ། རྒྱུ་དང་རྐྱེནེ་དུ་མ་ཞེིག་འཚགོས་དགསོ་པརི་འདདོ། 

ཆ་རྐྱེེན་དང་པ་ོད་ེན་ིརིང་ག་ིབོརྡ་སྤྲོོད་པའ་ིགཞུང་ལུགས་དང་སྐོད་ཆརི་གསེརི་

བོཙ་ོམ་བོཞེིན་དུ་ལྷད་མ་འདྲེས་པརི་ནང་རྒྱུས་ལོན་དགོས་ཤོིང་། དེས་བོསྟན་པའི་

ཚིག་དང་ཚིག་ག་ིབོརི་གྱ་ིསྡེེབོ་སྦྱོོརི་གྱ་ིལྕི་ིཡང་ན་ིཤོིན་ཏུ་གལ་ཆ་ེཞེིང་། གལ་ཏོ་ེཁྱེད་

ཀྱིིས་ད་ེལ་སྣང་མེད་བྱས་པ་ཡིན་ན། པ་ིཝང་ག་ིརྒྱུད་མ་ཚང་བོ་འམ་རྒྱུད་ཆད་པ་ལྟ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

བུའ་ིགོལ་ཆག་ཐོེབོས་ངེས་ཡིན། གཉིས་པ་ན་ིརིང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིཚོརི་འདུ་ཕྲ་མ་ོད་ེ

གབོ་པ་དང་སྦས་པ་ཅུང་ཟོད་སྦས་པ། ཟུརི་མངོན་པ་སོགས་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིཉིང་ཏོིག་

ནི། ཕྱིི་རིོལ་གྱི་རླུང་བུ་འགྱུ་ཚུལ་དང་། སྤྲོིན་པ་གཡ་ོསྟངས། ཞེོགས་པའི་ཟོིལ་བོ་

ཆགས་ལུགས་ཀྱི་ིང་ོབོ་ོདང་ཆུ་ལ་ཆུ་བོཞེག་ཏུ་སོང་བོ་ཡིན་ན། ད་གཟོོད་ཁྱེད་ཀྱིིས་

ཀློོག་པ་པོའ་ིཡིད་ཀྱི་ིབོརྟོན་པ་དབོང་མེད་དུ་འགུགས་ནུས་པརི་མ་ཟོད། ཁྱེད་ཀྱི་ིསྙན་

ངག་ད་ེཡང་ནད་མེད་འཁུན་སྒྲོ་ཡ་ིཚུལ་ལས་རིང་དུ་སོང་བོའ་ིདན་རྟོགས་བློ་ན་མེད་པ་

ཞེགི་ཡནི་པརི་ངསེ་ཤོསེ་འདྲངོས་ཐུབོ། འད་ིན་ིམཚནོ་ཚུལ་ཙམ་སྟ་ེརྣལ་འབྱརོི་བོ་དང་

བོསམ་གཏོན་པའ་ིད་ོཧ་དང་མགུརི་མའ་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིརི་ིརི་བོ་ཁང་ཁྱིམ་དག་ན་ིའགུལ་བོ་

དང་སྐྱོམས་པ། བོཤོིགས་པ་དང་ཐོོརི་བོ། ཡང་ན་སྤྲོིན་པ་དང་སྨུག་པའ་ིབོརི་གསེང་

ནས་མཁའ་འགྲེ་ོམ་དང་རྣལ་འབྱོརི་མའ་ིཚོགས་ཀྱི་ིསྒེེག་པའ་ིཉམས་དང་མཛིེས་པའ་ི

ཚུལ་སྟོན་པའ་ིདཔ་ེདང་དཔ་ེཅིན་གྱ་ིརིིགས་པའ་ིགསང་བོ་ཕྲ་མ་ོའད་ིཀ་ོཅི་ིའདྲའ་ིཡ་

མཚན་པའ་ིགནས་སུ་སོང་བོ་ནི། རྗོོད་བྱེད་ཀྱི་ིཚིག་དང་བོརྗོོད་བྱའ་ིདོན་གང་ག་ིཐོད་

ནས་ཀྱིང་གསེརི་གཞེོང་མརི་ཁུས་བོརྒྱན་པ་ལྟ་བུའ་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིཐོབོས་ལ་མཁས་པའ་ི

འབྲས་རྟོགས་སུ་ཤོརི་བོ་ལགས་ན། ང་ཚསོ་ཀྱིང་རྩོངི་རིགས་རྣམ་ཅིན་གྱ་ིངང་དུ་སྒྱོདི་

ལུག་པའ་ིགཤོིས་སུ་མ་ིའགྲེ་ོབོརི། ངེས་པརི་དུ་གང་སྣང་དཔ་ེརུ་འགོད་པའ་ིཐོབོས་བློ་

ན་མེད་པ་འད་ིབོསློབོ་རྒྱུའ་ིགནས་གལ་བོ་ོཆ་ེཞེིག་ཏུ་ཤོསེ་དགསོ། 

མདོརི་ན་ཁྱེད་ཀྱིི་སྙན་ངག་ཁྲོོད་ཀྱིི་མཛིེས་སྡུག་མཐོའ་དག་ཁྱོད་རིང་ཉིད་ལ་

གཏོགོས་དགསོ་ཤོངི་། ཐུན་མངོ་ག་ིལངོས་སུ་སྤྱིད་བྱརི་གྱུརི་བོའ་ིམཛིསེ་སྡུག་རྟོག་པ་

བོརྟོན་པ། ཧྲེེང་ང་ེབོ་ཞེིག་ན་ིཡོད་པའ་ིདུས་མ་ིསྲོིད་དོ། །དེའ་ིཕྱིིརི་སྙན་ངག་ཁྲོོད་ཀྱི་ི
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གཏོན་ཚིགས་ནི་གཏོན་ཚིགས་བོཏོགས་པ་བོ་ཞེིག་ཡིན་ཞེིང་། གཙོ་བོོ་ཡིད་ཅིན་

སེམས་ཀྱིི་འདི་ཡིན་འཕྲོ་ལ་འདི་མིན་གཞེན་ཞེིག་འོང་བོའི་ངོ་གདོང་དཀརི་ནག་གི་

རྗོེས་སུ་འབྲང་བོ་ཁ་ོན་ཡིན་པརི་རྟོོགས་ཚེ། ད་གཟོོད་ཁྱོད་ཀྱི་ིསྙན་ངག་སྙན་ངག་ཏུ་

གྲུབོ་ཡདོ་པརི་བོཤོད་ན་ཅིསི་མ་ིཆགོའནོ་ཀྱིང་། ད་ེན་ིད་ལྟ་འང་རྣམ་རྟོགོ་སྟ།ེ ད་ེདག་མ་

ལུས་སུས་འཆད་ནུས། །གསུངས་པས་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་གཉིས་ལས་ཕུང་

གསུམ་པ་ཞེིག་མ་ིསྲོིད་པརི་འདོད་ན་ན་ིའོས་སུ་མ་མཆིས་ཀྱིང་། ལྟོས་འཇིོག་ག་ིཆ་

ཞེགི་དགརི་བོརི་སྐྱནོ་དུ་བོལྟ་བོརི་ཡང་མ་ིབྱ། 

མཇུག་ཏུ་ཁ་ོབོོས་ན་ིལྟ་ལུགས་གཅིིག་ལ་མཐོོང་ལུགས་བོརྒྱ་རུ་སྣང་བོའ་ིསྙན་

ངག་ན་ིརྟོོག་པའ་ིཁྱོན་ཡངས་ཤོིང་། མཛིེས་པའ་ིདཀྱིེལ་ཡོད་པ་ཞེིག་ཏུ་ལྟ་གིན་ཡོད་

ཅིིང་། ད་ེཡང་ཅིརི་གྱིས་སོང་ན་ཀློོག་པ་པ་ོརྒན་དརི་གཞེོན་གསུམ་གང་ག་ིསྤྱིན་སྔརི་

ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ལ་ཕྱིོགས་རིིས་མེད་པ་ཡིན་ཚེ། ད་ེན་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ི

སྙན་ངག་གི་ང་ོབོ་ོའཇིོག་བྱེད་ཀྱིི་རྩོ་བོ་དང་། གང་ཟོག་གང་གིས་ཀྱིང་རྒོལ་བོརི་མི་

ནུས་པའ་ིཁྱད་ཆསོ་ཤོགི་རིདེ་སྙམ་སྐྱསེ་ས།ོ །

གྲགོས་པ་ོཞིགི་ལ་སྙན་ངག་ཐད་ཀྱི་ིགཏམོ་གླིངེ་བགྱིསི་པ། 

གྲེོགས་པ་ོལགས་བོདག་གིས་ད་སྔའ་ིབོརི་སྙན་ངག་ཅིིག་འབྲ་ིཁུལ་བོགྱིས་ཏོ་ེལ་ོ

ང་ོམང་དུ་འགོརི་ཡང་། སྙན་ངག་ཅིེས་པའ་ིཟོབོ་མོའ་ིརིིག་པ་འད་ིད་དུང་ཁྱོན་ནས་ག་ོ

ཡ་ིམ་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་སྔའ་ིབོརི་གྱ་ིདྲན་སྣང་ཞེིག་ཁྱེད་ལ་འབུལ་འདོད་སྐྱེས་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལ་ལྟརི་བོདག་གིས་དགེན་རིིན་པ་ོཆ་ེཨ་ཁུ་སྙན་གྲེགས་

ཚང་ག་ིམདུན་ནས་ཡོངས་འཛིིན་ཆབོ་ཤོོག་དང་རིིག་ལྡན་རྟོོགས་བོརྗོོད་སོགས་ཀྱིིས་

མཚོན་པའ་ིསྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ག་ིཡང་རྩོ་ེདག་ལ་སྦྱོངས་པ་བྱས་པརི་མ་ཟོད། རི་ེ

རིེརི་དཔེརི་བོརྗོོད་དང་ཟོིན་ཐོོ་ཉི་ཚེ་བོ་རིེ་ཡང་བྲིས་པའི་བོཀའ་དྲིན་གྱིས་ད་ལྟརི་

ཚིགས་བོཅིད་འབྲ་ིབོརི་ད་ེའདྲའ་ིདཀའ་ཁག་ཡོང་གིན་མེད་མོད། དུས་ཀྱི་ིའགྱུརི་བོ་

དང་བོསྟུན་མིའ་ིརིིགས་ཀྱི་ིམཛིེས་དཔྱོོད་ཀྱི་ིལྟ་བོ་དང་ཐོ་སྙད་ཀྱི་ིབོཀོལ་སྟངས་སོགས་

ཀྱིང་འགྱུརི་འོས་པའ་ིངང་དུ་འགྱུརི་ཞེིང་། ད་ཆ་བོོད་རིང་ག་ིསྙན་ངག་ག་ིམཛིེས་ཚོརི་

དང་ང་ོབོ་ོདག་ཀྱིང་གཞེ་ིནས་འགྱུརི་གྱིན་ཡོད་པས་རྐྱེེན་བྱས་ཏོེ། ང་རིང་གིས་སྙན་

ངག་ལ་བོཅིངས་པའ་ིབོལྟ་ཚུལ་ད་ེལ་ཡང་འགྱུརི་ལྡོག་འབྱུང་མག་ོཚུགས་མོད། འོན་

ཀྱིང་འབྲ་ིསྟངས་ཀྱི་ིཐོད་ནས་ཆེན་པ་ོའགྱུརི་ཐུབོ་གིན་མ་ིའདུག་པ་ད་ེན་ིང་རིང་གིས་

འབྲ་ིཐོབོས་བོསྒྱུརི་མ་འདདོ་པ་མ་ཡནི་ཞེངི་བོསྒྱུརི་མ་ཤོསེ་པས་ལན་པ་རིང་རིདེ། 

ད་ལྟའ་ིཆརི་ངས་ཡོངས་འཛིིན་མཆོག་ག་ིཕ་ོཉ་བོ་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་པའ་ིསྲོོལ་

རྒྱུན་སྙན་ངག་རི་ེའགརི་ཞེབིོ་མཇིལ་བོགྱསི་ན། ཚགི་ག་ིསྦྱོརོི་བོའ་ིཉམས་ན་ིཕུན་སུམ་

ཚགོས་ཤོངི་ཡདི་དབོང་འགུགས་ནུས་པའ་ིཚུལ་དུ་གྱུརི་འདུག་མདོ། སྲོགོ་ག་ིམཛིེས་

པའ་ིཐོད་ནས་ཡིད་ཚིམས་མ་ིཐུབོ་པའ་ིཉམས་ཕྲན་བུ་རི་ེསྟེརི་གྱིན་འདུགའད་ིལ་དབྱ་ེ

ཞེིབོ་ཅུང་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྔོན་ཆད་བོོད་རིང་གིས་སྙན་ངག་ནི་ཚིག་ཙམ་གྱི་སྟེང་དུ་

གཞེལོ་དགསོ་པརི་འདདོ་པ་དརེི་ཐུག་པའ་ིརྐྱེནེ་ཡནི་ནམ་སྙམ། སྙན་ངག་ག་ིསྲོགོ་ཟོརེི་

བོའི་བོཤོད་སྟངས་ཤོིག་ཀྱིང་ཡོད་མོད། དེ་ནི་སྤྱིིརི་བོཏོང་གི་བོརྗོོད་བྱ་ཕལ་བོ་ཞེིག་

ལས་རྟོོག་ག་ེགཏོན་ཚིགས་དང་རི་ིརི་བོ་ཁང་ཁྱིམ་དག་གིས་བོཟུང་དུ་མ་བོཏུབོ་ཅིིང་། 



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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རྩྭ་དང་རྩོ་ིཤོིང་ཉག་ཕྲ་བོ་རི་ེཡ་ིརྩོ་ེམོརི་གླང་བོ་ོཆ་ེབོརྒྱ་ཤོོང་བོ་ལྟ་བུའ་ིམཛིེས་པ་དང་། 

མ་ིཡ་ིགཉུག་གཤོིས་དང་ཐོག་ཆེརི་ཉ་ེབོའ་ིམ་ེམེརི་གྱ་ིའོབོ་ལྟ་བུའ་ིཚོརི་ཤོེས་དེས་ཟོིན་

མ་ིའདུག་པརི་སྙམ་ཡོད། སྔོན་གྱ་ིསྙན་ངག་ད་ེན་ིཚིག་ཙམ་གྱ་ིསྟེང་ན་ཡོད་པའ་ིབོདེན་

པ་གཞེན་ཞེིག་ནི་མངོན་བོརྗོོད་དང་བོརྡ་རྙེིང་དག་གིས་མི་ཡི་ལུས་པོ་ཚོརི་བོས་མ་

བོཟུང་བོའ་ིགསེརི་དངུལ་ཟོངས་ལྕིགས་ཀྱིིས་བོརྒྱན་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་སུ་སོང་འདུག་

པ་ད་ེཡསི་ཤོསེ་ཐུབོ་བོ།ོ །

སྔོན་གྱི་སྙན་ངག་མཆིས་སོ་ཅིོག་དེ་ལྟ་བུ་ཞེིག་རིེད་དམ་ཟོེརི་ན་ཡང་མཐོའ་

གཅིགི་ཏུ་མ་ངསེ་ཤོངི་། ངས་མ་ིལ་རིས་པའ་ིམགུརི་འབུམ་མཛིདོ་ནག་མརི་གྲེགས་པ་

དེརི་ཞེིབོ་མཇིལ་ཞེིག་བྱས་མཐོརི་བློ་ཚ་ེསྲོོག་གསུམ་དུས་གཅིིག་ཏུ་བོཀུག་སོང་བོའ་ི

ཉམས་ཤོགི་ཤོརི་ཐོལ། མགུརི་འབུམ་ད་ེརུ་བོཀདོ་འདུག་པའ་ིམགུརི་གླུ་དག་ན་ིམགྲེནི་

པའ་ིརྩོ་མདུད་རིང་ཤུགས་ཀྱིསི་གྲེལོ་བོའ་ིཚུལ་ཞེགི་ཡདོ་པརི་ཐོསོ་པ་ད་ེཡང་འད་ིམནི་

ནམ་སྙམ་པ་འབྱུང་གིདཔེརི་ན། མ་ིལ་རིས་པའ་ིསྤྱིན་ལམ་ན་གཡ་ོབོའ་ིསྤྲོིན་དཀརི་ད་ེ

ན་ིཚ་ེསྲོོག་གསི་ཁངེས་པའ་ིམ་ིལ་རིས་པ་ཞེིག་ཡནི་ཞེངི་། ཚགི་དང་བོརྡ་ཡསི་ལམ་ན་

བོརྗོོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལརི་ནས་བོརྗོེད་འགྲེོ་གི་འདུགངང་ཚུལ་འདི་ལ་བོསམ་བློོ་རིེ་

བོཏོང་ན་སྙན་ངག་ཅིེས་པ་ནི་རྨས་མ་འཕོག་པའི་གྲེོ་དང་ནས་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིན་ཞེིང་། 

ཀློོག་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་ལྡོག་གཟུགས་སུ་ཤོརི་དུས་བོཤོང་གཅིིའི་ང་ོབོོརི་མ་སོང་བོརི་

སློརི་ཡང་གྲེ་ོདང་ནས་ཀྱི་ིཟོོལ་དུ་སྨོིན་དགོས་པརི་བོཤོད་པ་ད་ེཡང་ད་ེའདྲ་ཞེིག་ལོས་

ཡིན་འདོད་ཡོད། གྲེོགས་པ་ོལགས་སྔོན་ཆད་བོདག་གིས་སྙན་ངག་ཅིིག་འབྲ་ིབོ་འམ་

སྙན་ངག་ཅིིག་ཀློོག་དུས་མ་ེཏོོག་ན་ིམ་ེཏོོག་ཅིིག་ག་ིཚུལ་དུ་བོསྐྱུརི་ཅིིང་། ད་ེལ་མ་ེཏོོག་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

དང་མཐུན་པའ་ིགཏོན་ཚིགས་ཤོིག་གིས་འགྲེེལ་བོརྗོོད་བྱས་མྱོོངས་པ་ལས་མ་ེཏོོག་ད་ེ

ལས་འཕྲོས་ཏོ་ེདགའ་ན་དགའ་ཐོག་ཆོད་པའ་ིརྣམ་པ་སྐྱ་སིང་ང་ེབོ་ཞེིག་དང་། སྡུག་ན་

སྡུག་ཐོག་ཆོད་པའ་ིསྐྱ་ོབོ་ནག་ཐོིབོས་ས་ེབོ་ཞེིག་ག་ིདྲ་བོ་དྲ་ཕྱིེད་ད་ེསྦྲེལ་ཐུབོ་མ་ིའདུག་

པས་ད་ལྟའི་བོཤོད་སྟངས་དང་བོསྡུརི་ན་ནད་མེད་འཁུན་སྒྲོ་ཟོེརི་བོའི་ཚུལ་དུ་ལུས་

འདུགད་ེདུས་ང་ན་ིབོོད་ཀྱིིས་མཁས་པ་དག་ག་ིབོཤོད་རྒྱུན་ལ་སྙན་ངག་ན་ིཕྱི་ེམ་ལེབོ་

འབྲུག་རིེད། འབུ་རྒན་རིོག་ཅི་ོའབྲོང་རིེད་ཅིེས་ཟོེརི་ཤོེས་ན་སྙན་ངག་རིེད་ཅིེས་པའ་ི

སྙན་ངག་ག་ིརིིན་ཐོང་ལ་དམའ་ཕབོ་པའ་ིལྟ་བོ་ད་ེདང་མཐུན་པའ་ིསྙན་ངག་འབྲ་ིམཁན་

ཞེགི་ཡནི། དཔེརི་ན་རི་ིདང་ཆུ་བོ་ོརླུང་དང་བོསེརི་བུ་དག་ཆ་ེཚུལ་དང་མྱུརི་ཚུལ་ཙམ་

གླངེ་ནས་ཕྱི་ིཡ་ིརྣམ་པ་ཙམ་བོསྐྱརི་འབྲ་ིབྱ་ཐུབོ་ན་སྙན་ངག་ཡནི་པརི་འདོད་ཡདོ། 

ད་ལྟའ་ིཆརི་འདང་རི་ེབོརྒྱབོས་ན་འབྲ་ིསྟངས་ད་ེན་ིམརི་མ་ེཡ་ིརི་ིམ་ོདང་འགྱིག་

ག་ིབུ་མ་ོལྟ་བུ་ཞེགི་ལས་གང་ཡང་མ་ཡནི་པ་ཤོསེ་མདོ། འནོ་ཀྱིང་སྙན་ངག་ག་ིཟོབོ་ས་

དེ་ནི་བུ་རིམ་སྒེོརི་མོའ་ིརིོ་བོཞེིན་སྨྲ་བོསམ་བོརྗོོད་འདས་ཀྱིི་ངང་དུ་འབྱམས་འདུག་

པས། ང་ཡ་ིངག་སྒེ་ོདང་སྨྱུག་རྩོ་ེནས་ཆུ་ཕྲན་གྱ་ིཐོིགས་པ་ཙམ་ཡང་འོང་མ་ིཐུབོ་པ། 

དཔེརི་ན་བོཙས་མ་ཐོག་པའ་ིབྱིས་པ་དམརི་འབྱརི་ཞེིག་ག་ིགནས་སུ་ལྷུང་འདུག་པས་

ཁྱེད་ལ་མང་པ་ོཞེིག་བོཤོད་ན་འདོད་རུང་སྨྲ་སྒེ་ོལས་འབུད་དཀའ་བོ་རིེད། མདོརི་ན་

སྙན་ངག་པའ་ིམིག་ན་ིའོད་ཀྱི་ིསྦུ་གུ་ཞེིག་དང་། སྙན་ངག་པའ་ིཚོརི་བོ་ན་ིལུག་ཆུང་ག་ི

སྙིང་ལྟ་བུ་ཞེིགསྙན་ངག་པ་ན་ིཕྱི་ིནང་མེད་པའ་ིཤོེལ་གྱ་ིཕོརི་བོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཡིན་སྙམ་

སྐྱེས་ཡོད། ད་ེབོས་གཞུང་ལུགས་འཁྱོག་བོརྗོོད་བྱེད་པའ་ིམཁས་པ་ཞེིག་ལས་སྙན་

ངག་པ་ཞེིག་ལ་དགའ་ཞེིང་། ལྷན་པ་དགུ་བོརྩོེགས་བོརྒྱབོས་པའ་ིབོསྟན་བོཅིོས་ཤོིག་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ལས་སྙན་ངག་ཅིིག་ལ་དགའ་གིན་ཡོད། འོན་ཀྱིང་གྲེོགས་པ་ོཁྱེད་ལ་གསལ་འདེབོས་

ཤོིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིིས་སྙན་ངག་པ་གྲེགས་ཅིན་གཅིན་མེ་སྟག་གིས་སྦྲང་ཆརི་གྱི་

བོཅིརི་འདྲི་རུ་ལན་བོཏོབོ་ཡོད་པ་དེ་རུ་གཟོིགས་ན་ཕན་ཐོོག་ཤོིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་

འདུགད་དུང་མང་པ་ོཞེིག་གླེང་འདོད་ཡོད་རུང་བྱ་བོའ་ིབྲེལ་འཚུབོ་ཀྱིིས་སྐོབོས་སུ་ད་ེ

ལྟརི་གྱསི། མཇུག་ནས་མུ་མཐུད་དུ་གླངེ་འདདོ་ཡདོ། །

སྙན་ངག་ཐད་ཀྱི་ིསེམོས་ཚོརོ་བཤད་པ། 

ངས་ན་ིསྙན་ངག་ཅིིག་ག་ིབོརི་གསེང་ནས་ངལ་གས་ོཞེིག་འཚོལ་གྱིན་ཡོད། མ་ི

རིེ་འགས་སྙན་ངག་ལ་ཐུབོ་ཚོད་ཅིིག་མ་གཏོོང་ཟོེརི་བོ་ལས་གཞེན་དུ་སྨྲ་མི་བོཏུབོ། 

ཡང་ན་འཕྲལ་གྱ་ིང་ོས་ོཙམ་ལ་ཁ་ཕྱིོགས་པ་དག་གིས་སྙན་ངག་ན་ིཁྲོ་ེཙ་ེཞེིག་ག་ིཚད་

དུ་བོཞེག་ནས་སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིང་ོགདོང་ཡརི་ཚད་མརི་ཚད་བྱ་སྤྱིད་ཅིིག་ཡིན་དགོས་

ཟོེརི་ནས་སྙན་ངག་ལ་ཐུབོ་ཚོད་གཏོོང་གིན་འདུགཁོ་བོོས་སྙན་ངག་ནི་ཡུལ་ལ་

བོཏོགས་ནས་ཡརི་འཁྲོ་ིམརི་འཁྲོ་ིབྱེད་པ་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་མ་མཐོོང་ཞེིང་། ཡིད་ཅིན་གྱ་ིཉ་

མ་ོམཚ་ོནང་ན་གང་དགུརི་འཁྱུག་པ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་ཅིིང་། ཚིག་སྣ་ེལ་ཚིག་མཐུད་ད་ེ

སྤོམ་བོཟོ་ོབོ་ཞེིག་ཏུ་མ་ིའདོད་པས་སྣང་བོརྙེན་གྱ་ིལམ་དུ་ཡིད་ལ་ཤོང་ཤོང་དུ་འབོབོ་

པའ་ིཚརོི་བོ་ཞེགི་ཏུ་བོལྟ། 

ད་ེབོས་སྙན་ངག་ན་ིཆསོ་གླུ་ཞེགི་ཡནི་ཆགོ་ལ། གྲུབོ་ཆནེ་པའ་ིངག་ག་ིད་ོཧ་ཞེགི་

ཀྱིང་ཡིན་ཆོགཆོས་ཚིག་ག་ིཁྲོོད་ཀྱི་ིཏོིང་ང་ེའཛིིན་ཟོེརི་བོའ་ིཐོ་སྙད་འད་ིདང་། ཟོངས་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཐོལ་དང་གཉུག་མ། སྟོང་ཉིད་འད་ིདག་ན་ིསྙན་ངག་པ་རིང་ག་ིརིིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་

ཡོད་པ་ཞེིག་ལ་མཚོན་ན་རིང་གི་ཚོརི་བོའི་ཉེ་སརི་བོཅིརི་བོའི་མིང་ཚིག་གསོན་པོ་

ཏོག་ཏོག་རིེད། རྒྱུ་མཚན་ན་ིསེམས་ཀྱི་ིདྭངས་མ་ཞེིག་དང་ཚོརི་བོའ་ིའདེགས་འཇིོག་

ཅིིག་ནི་མིང་ཚིག་འདིས་འཕརི་བོསྣོན་བྱ་ཐུབོ། གལ་ཏོེ་ཀློོག་པ་པོས་ཆོས་ཀྱིི་ཚིག་

མཛིདོ་རྐྱེང་བོའ་ིངསོ་ནས་མངི་ཚགི་འད་ིདག་ག་ིའགྲེལེ་ལ་རི་ེཞེངི་སྙགེ་ན་ད་ེན་ིརིང་ག་ི

རྟོོག་པ་འཆིང་བྱེད་ཅིིག་རིེད་འདུགསྙན་ངག་མཁན་པོའ་ིདགོངས་པ་ན་ིད་ེལས་གཞེན་

དུ་འཚོལ་དགོས། སྙན་ངག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞེིག་ན་ིཚོརི་བོ་དང་རིང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ི

གསང་བོའ་ིབོརི་ཐོག་སྡེོམ་བྱེད་ཅིིག་ཏུ་འཁུམས་ཤོིང་། རྡ་ོདང་དབྱུག་པ་བོཞེིན་འཕྱིརི་

བོ་དང་རྡེག་པའ་ིདངོས་པ་ོད་ེམིན་པརི་སྙམ། དེང་ག་ིདུས་ན་འབོོལ་རྩོོམ་གྱ་ིཤུགས་

རྐྱེེན་དང་ཁོརི་ཡུག་ག་ིལྟ་སྟངས་དབོང་བོཙན་པོརི་སོང་བོས་ཚིག་ག་ིང་ོགདོང་དམརི་

དམརི་བོོས་གཞེན་ལ་བོརྙེས་པ་དང་གཞེོགས་པ་གཏུབོ་པ། ཡང་ན་ང་ོབོསྟོད་དམརི་

རྗོནེ་ན་ེརིེརི་བྱདེ་པ་ན་ིསྙན་ངག་ག་ིཁྱད་ཆསོ་ཤོགི་ཏུ་འདདོ་ཀྱིནི་ཡདོ་མདོ། ང་རིང་ཉདི་

ཀྱིིས་བོལྟས་ན་ད་ེན་ིདུས་ཀྱི་ིདབོང་ག་ིབྲིན་ཆ་ེབོ་དང་གོང་ཐོང་ཡོད་ངེས་ཀྱིང་སྙན་ངག་

ཅིིག་མ་ཡིན་པརི་འབོོལ་རྩོོམ་ཞེིག་རིེད་ཅིེས་ཤོོད་འདོད་སྐྱེས་ཡོད། སྤྱིིརི་མ་ིརིིགས་

ཤོིག་ག་ིགནད་འགག་ག་ིསྐོབོས་སུ་སྙན་ངག་ཁ་ོན་དོན་དུ་གཉེརི་བོརི་མ་ིའདོད་པའ་ིལྟ་

བོ་ད་ེཡང་། སྙན་ངག་ན་ིརྟོོག་པ་རིང་ཡན་པ་ཞེགི་ཏུ་སངོ་ཡདོ་པས་ལསོ་ཡནི། དངེ་ག་ི

ཚིགས་བོཅིད་ཁ་དམརི་བོ་འད་ིདག་ལྟ་བུ་ཞེིག་སྙན་ངག་ཡིན་པརི་འདོད་ན་འད་ིཡིས་

ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤོིག་ལ་སྣུན་གྱིན་འདུག་པས་དགག་བྱ་ཅིི་ཡང་མེད། སྤྱིིརི་

སྙན་ངག་པ་ཞེགི་ཡནི་ན་སམེས་གཙ་ོསྨྲ་བོ་ཞེགི་ཏུ་འདདོ་ཅིིང་། དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ིའཚ་ོབོ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ད་ེཨང་གཉིས་པརི་ལྷུང་འདུག་པས་དབོང་གིས་ཡུལ་དང་ཡིད་ཅིན་གཉིས་ལས་ཡིད་

ཅིན་གཙ་ོབོརོི་ཁས་ལནེ་དགསོ། 

ད་ེབོས་ངས་མཚམས་འདིརི་འབོོལ་རྩོོམ་པ་ན་ིཡུལ་གཙ་ོབོོརི་བྱེད་མཁན་ཞེིག་

དང་། སྙན་ངག་པ་ན་ིཡིད་ཅིན་གཙ་ོབོོརི་བྱེད་མཁན་ཞེིག་རིེད་འདོད་ཅིིང་མཐོརི་སྡེོམ་

ཡང་དེ་ལྟརི་རྒྱག་གིན་ཡོད། འབོོལ་རྩོོམ་པས་བོལྟས་ན་སྙན་ངག་པ་ནི་སྐོབོས་ཀྱིི་

གནད་ལ་གདོང་གཟུརི་ནས་འགྲེ་ོམཁན་ཞེིག་ཏུ་འདོད་པརི་ཁེག་མ་ིའདུག་མོད། སྙན་

ངག་པས་བོལྟས་ན་འབོོལ་རྩོོམ་པས་ན་ིམ་ིཞེིག་ག་ིརིང་བྱུང་ཚོརི་བོ་དང་རིིན་ཐོང་དག་

དངུལ་སྒེོརི་ལ་བོརྗོེས་འགྲེ་ོབོའ་ིསྣང་བོ་ཡང་འགོག་མེད་ཏུ་བོསྟེརི་ངེས་རིེད། ད་ེལས་

གཞེན་ད་དུང་སྙན་ངག་པས་ནི་མི་ཡི་བོརྩོེ་བོ་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་རིིན་ཐོང་ནི་གསེརི་

དངུལ་གྱིས་ཤོན་འདུག་པ་ཞེིག་ཏུ་མ་ིམཐོོང་ཞེིང་། ལག་པས་སྙབོོ་ཏུ་མེད་པ་དང་སྐོད་

ཆས་ཤོོད་དུ་མེད་པ་ཞེིག་ཏུ་འདོད་པས་མིང་ཚིག་རི་ེགཉིས་ཀྱི་ིཆ་ཤོས་དང་ཡང་ཆ་

ཙམ་ཡང་མཚོན་དུ་མ་ིབོཏུབོ་པས། སྣང་བོརྙེན་ཞེིག་ག་ིབོརྡ་འཕྲིན་ལ་བོསྟུན་ནས་ཕྱི་ི

རུ་འཇི་ོབོརི་བོརྩོོན་པའ་ིདུས་སུ། ཀློོག་པ་པ་ོམང་བོ་ོཞེིག་ལ་ཀ་ནས་ཁ་ཞེེས་ཚེགས་

བོརྡརི་གྱ་ིལམ་ཁ་སྤྲོོད་དགོས་པ་རིང་བོཞེིན་གྱིས་ཁེག་འདུག་པས། སྙན་ངག་ག་ིབློ་ོ

མགི་ད་ེབོག་ལ་ཉལ་སངོ་བོརི་སྙམ། ད་ེལས་གཞེན་རྟོགོ་པའ་ིསྣང་བོརྙེན་དང་ཚོརི་བོའ་ི

ལྡེམ་ཤུགས་ལ་ཟོབོ་པ་དང་ཡངས་པའི་དཀྱིེལ་དང་སྒེམ་ཡོད་པ་ཡང་མི་ཤོེས་པརི་

འཁངས་རི་བྱ་རྒྱུ་ཅི་ིཡང་མེད་དོ། །སྙན་ངག་པས་ན་ིནམ་མཁའ་ིཟླ་བོ་ད་ེདཀརི་སེརི་

ནག་གསུམ་གང་དུ་བོལྟས་ཆོག་པ་ནི་ཉིན་དེའི་ཚོརི་བོས་བོསྐྱེད་པ་ཞེིག་ཡིན་ཞེིང་། 

འབོོལ་རྩོོམ་པས་ནི་ཟླ་བོ་དེ་དཀརི་བོོརི་ཁོ་ནརི་བོལྟ་དགོས་པ་ནི་ཕྱིི་རིོལ་གྱི་གཏོན་



 64  

རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཚགིས་སམ་སྣང་ཚུལ་ཁ་ོནས་སྦྲལེ་འདུག་པས་རིདེ། སྙན་ངག་པས་བོརྗོདོ་ལུགས་ལ་

ཆུ་ཟླའ་ིརིལོ་གརི་བོཞེནི་ཐུན་མནི་གྱ་ིལྟ་ཚུལ་བོརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་འདུག་ཅིངི་། འབོལོ་རྩོམོ་

པས་བོརྗོོད་ལུགས་ལ་མཛུབོ་མ་ོགདོང་ཀེརི་ཁ་ོན་ལས་མེད་པས་ཁྱད་པརི་ཤོིན་ཏུ་

ཆེན་པ་ོརིེད། འོན་ཀྱིང་འད་ིདག་ེདང་འད་ིཉེས་ཞེེས་སུ་ཡིས་སྨྲ་མ་ིཐུབོ་མོད། འབོོལ་

རྩོོམ་གྱི་དུངས་ཞེེན་དང་མིག་ཤོེས་ཀྱིིས་སྙན་ངག་ལ་ཐུབོ་ཚོད་མ་གཏོོང་ཟོེརི་བོ་དེ་

ཡིན། འད་ིདག་ག་ིགནད་ཀ་རྟོོགས་འོང་ན་སྙན་ངག་པ་དང་འབོོལ་རྩོོམ་པའ་ིབོརི་ལ་

ཀློན་ག་མདེ་འགྲེ་ོབོ་ཞེགི་རིདེ་སྙམ་སྐྱསེ་འངོ་། 

སྙན་ངག་ཐད་ཀྱི་ིསེམོས་ཚོརོ་གཉིསི་པ། 

ཚོརི་བོ་ལ་ཉ་ེབོརི་བོཅིརི་བོའ་ིསྙན་ངག་ན་ིགཏོན་ཚིགས་དང་ཐོག་རིིང་དུ་སོང་

ཞེིང་། གཏོན་ཚིགས་ཀྱིིས་གཅུན་སྡེོམ་ག་འདྲ་བྱས་ན་སྙན་ངག་ན་ིད་ེའདྲའ་ིརྫུན་མ་

ཞེིག་ཏུ་འགྲེོ་བོརི་སྣང་། སྙན་ངག་གི་ཡོངས་ཁྱབོ་རིིན་ཐོང་ནི་འགྲེོ་བོ་མིའི་གཤོིས་

ལུགས་ཀྱི་ིརྐྱེོང་སྐུམ་ཅི་ིའདོད་དུ་བོསྟེརི་བོའ་ིསེམས་ངོས་ཤོིག་ཏུ་ཡོད་པརི་འདོད་པ་ད་ེ

དང་བོསྟུན་ན། སྙན་ངག་པས་ན་ིརིང་ག་ིསམེས་ཀྱི་ིཁ་ེགཙང་ག་ིརིང་དབོང་དེའ་ིསློད་དུ་

ཁ་ེདང་གྲེགས་པ་སོགས་གཅུན་སྡེོམ་གྱ་ིགཟོེབོ་དྲ་དག་ཡོངས་སུ་གཏོོརི་དགོས་པརི་

འདོད་དེ། གྲྭ་བོ་དང་བློ་མ། ཁྱིམ་པ་དང་དག་ེབོཤོེས་སོགས་ཀྱི་ིརི་བོསྐོོརི་ཙག་ཙིག་

ཅིིག་ནས་སྡེོད་འདོད་ཀྱི་ིབློ་ོད་ེསྤོང་དགོས་པརི་འདོད་ཅིིང་། ད་ེལྟརི་དུ་གྱུརི་བོ་ཡིན་ན་

སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིབོརྡབོ་གསིག་ན་ིམག་ོལ་གཅིིག་ཐོོག་གཅིིག་བོརྩོེགས་ཀྱིིས་ཚུལ་དུ་ལྷུང་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཡང་དེ་ལ་ཁ་ཡ་བྱེད་འདོད་མེད་པས་སེམས་ཤུགས་རིི་བོོ་བོཞེིན་བོརྟོན་པོ་ཡིན་

དགོས་ཤོིང་། མཚམས་འད་ིའམ་ཡང་ན་དུས་འད་ིནས་བོཟུང་སྟ་ེཁེརི་རྐྱེང་ཞེེས་པའ་ི

འཇིིག་རྟོེན་ཞེིག་ཀྱིང་ཁྱེད་དང་ལྷན་དུ་འགྲེོགས་ནས་ཡོད་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བོ་

དང་། སྒེེརི་གཅིོད་པའ་ིཁྲོིམས་ཟོིལ་ལ་མཉམ་འཇིོག་བྱ་དགོས། སྙན་ངག་པས་ན་ིཕྱི་ི

རིོལ་གྱ་ིབོསྒྲོིགས་གཞེ་ིམང་པ་ོཞེིག་ལ་ཆ་འཇིོག་མ་བྱས་པརི། མ་བོཅིོས་པའ་ིསེམས་

ཀྱིི་གཤོིས་ཤོིག་ལ་རིེ་ཞེིང་སྙེག་གིན་ཡོད་རུང་། དབོལ་འབོརི་བོའི་ཚོརི་ཤོེས་དེས་

རྡུལ་གཅིིག་ག་ིཁྱོན་ནས་སྟོང་གསུམ་གྱ་ིའཇིིག་རྟོེན་ལ་ས་ཉུལ་རྡ་ོཉུལ་བྱེད་ཐུབོ་པས། 

འགྲེ་ོཞེོརི་འདུག་ཞེོརི་ལ་བོཙན་འཛུལ་བོའ་ིརྟོ་ལྕིགས་ཀྱི་ིསྣ་ེམ་ོརིེག་པརི་ཡང་ཐོག་མ་ི

རིིང་བོརི་སེམས། སྙན་ངག་པས་ནམ་ཡང་རིང་ག་ིསེམས་གཤོིས་དང་ཐོག་ཉ་ེསརི་

བོཅིརི་འདྲ་ིཐོེངས་མང་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་པས། སྙན་ངག་པ་ན་ིསྐྱ་ོབོའ་ིངང་དུ་འཚ་ོཞེིང་། 

མ་ིགཞེན་གྱ་ིཤོ་ིབྲལ་སོགས་རྣ་བོས་མ་ཐོོས་གོང་ལ་སེམས་ཀྱིིས་ཚོརི་ནས་མིག་ཆུ་

གཏོོང་སློ་བོ་དང་། ཐོ་ན་ངུ་ངག་ཀྱིང་འདོན་སློ་བོ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ན་ིནམ་རྒྱུན་སྙན་

ངག་པའ་ིསེམས་ན་ིཚོརི་བོས་ཁྱབོ་ཅིིང་། རིང་སེམས་ཀྱི་ིསྐྱ་ོབོ་དེས་གཞེན་རྒྱུད་ཀྱི་ི

བོད་ེསྡུག་ལ་ཡང་གསང་བོའ་ིབོརྡ་འཕྲིན་སྟེརི་གྱིན་ཡོད། ཀློོག་པ་པ་ོདག་གིས་སེམས་

ཞེིབོ་མོས་མཉམ་ཞེོག་དང་། སྙན་ངག་པ་ང་ོམ་ཞེིག་ཡིན་དུས་ཕྱི་ིམདོག་ཅི་ིའདྲ་རྫིིག་

ཀྱིང་། དནོ་དམ་དུ་ངུ་སློ་བོ་དང་དགདོ་སློ་བོའ་ིསམེས་ཁ་སྙ་ིམ་ོཅིན་ད་ེཡནི་པས། ཕ་ོཁྱ་ོ

གའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགཤོིས་ཀ་ལས་སྨོན་བུ་མ་ོཞེིག་ག་ིསེམས་ཁམས་ལྟ་བུརི་གྲུབོ་ཡོད། 

སྙན་ངག་པ་མང་པ་ོཞེགི་གསི་འདདོ་པ་མཚནོ་པའ་ིབོརྩོ་ེདུང་ག་ིསྙན་ངག་འབྲ་ིཞེངི་། ད་ེ

ན་ིའཁྲོིགས་སྤྱིོད་ལ་དགའ་ནས་བྲིས་པ་ཞེིག་མ་ཡིན་པརི། རྒྱུན་ལྡན་གྱ་ིམ་ིཞེིག་ག་ི
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ལུས་ཀྱིི་གསང་བོ་དང་སེམས་ཀྱིི་གསང་བོའི་ཚོརི་བོ་ཞེིག་ལ་བོརྟོེན་ནས་བྲིས་པརི་

འདོད་པ་དང་། ད་ེན་ིའདོད་པའ་ིཁམས་ཀྱི་ིའདོད་པ་བོ་ཞེིག་ག་ིནརི་མའ་ིའཚ་ོབོ་རྣལ་

མའི་སྲོོག་ཏུ་གྲུབོ་པའི་རྒྱུ་ལ་ངོས་འཛིིན་དགོས། འཁོརི་བོ་ལ་སྐྱ་ོཤོས་ཤུགས་དྲག་

སྐྱེས་པའ་ིམ་ིལ་རིས་པའ་ིམགུརི་གླུ་ད་ེཅི་ིའདྲའ་ིསྙན་ན། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེའཁོརི་བོ་ལ་

རིང་སེམས་འ་ོཆུ་བོཞེིན་དུ་འདྲེས་པའ་ིསྙན་ངག་པ་ཞེིག་ག་ིབོཅིོས་སློད་མེད་པའ་ིསྙན་

ངག་ད་ེཡང་ད་ེལྟརི་སྙན་པ་ཡིན། ཡང་སྐོབོས་ལ་ལརི་དཔྱོོད་པ་བོ་རི་ེའགས་སྙན་ངག་

ག་ིཚོརི་བོ་ན་ིཡུལ་ལ་ལག་པ་རིེག་པ་དང་མཆུ་སྦྱོརི་ནས་འབྲ་ིདགོས་པརི་སེམས་པ་

ད་ེན་ིཕྱིོགས་གཅིིག་ཏུ་སོང་འདུགརྣལ་འབྱོརི་བོས་རིང་ལུས་སྟག་ཏུ་མོས་སྒེོམ་བྱས་

པརི་བོསྟུན་ནས་སེམས་ཅིན་གྱ་ིསྣང་ངོརི་སྟག་ཏུ་གྲུབོ་པ་དང་། ས་གཞེ་ིཀེང་རུས་སུ་

སྒེོམ་པའི་སྟོབོས་ལས་ཀེང་རུས་སུ་སྣང་བོ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱིི་མོས་ཤུགས་ལ་ཐུག་

འདུག་པ་ཅིིག་ལས། ཕྱི་ིརིོལ་གྱ་ིཡུལ་དང་འཕྲད་མ་འཕྲད་ཀྱི་ིསྒེ་ོནས་དབྱ་ེའབྱེད་བྱེད་

པ་ན་ིགུ་དགོ་པས་ལམ་དུ་སངོ་འདུག་ན། གྲྭ་བོ་རིབོ་བྱུང་བོས་ཀྱིང་སྙན་ངག་འབྲ་ིཤོསེ་

དང་མ་ིཤོེས་ཟོེརི་བོ་ན་ིརིང་ག་ིབློ་ོཡ་ིབུ་ག་ཕྲ་མོའ་ིནང་དུ་མ་ཤོོང་བོ་ཙམ་རིེད། སྙན་

ངག་པའ་ིམེས་པ་ོཞེིག་གིས་ཀྱིང་། ད་ེན་ིད་ལྟ་འང་རྣམ་རྟོོག་སྟེ། ད་ེདག་མ་ལུས་སུས་

འཆད་ནུས། ཞེེས་གསུངས་པ་འདིས་སྙན་ངག་པའ་ིཤོེས་རིབོ་དང་སྙན་ངག་ག་ིཚད་

གཞེི་ནི་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་གྱི་མཐོའ་རུ་མི་གནས་པརི་བོསྟན་འདུག་པ་མ་ཡིན་

ནམ། གཙ་ོབོ་ོཚོརི་བོ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གནས་པ་ཞེིག་ག་ིངོས་ནས་བོལྟ་དགོས་པ་ལས། 

གྱོན་པ་དང་རིིག་གཞུང་། ཡརི་ལོག་མརི་ལོག་དང་ཕུང་གསུམ་ཡིན་མིན་གྱ་ིསྒེ་ོནས་

བོཞེག་ཏུ་རུང་བོ་ཞེིག་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་སྐོབོས་ལན་རིེརི་གྲྭ་བོས་སྙན་ངག་བྲིས་ན་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཆགོ་དང་མ་ིཆགོ་ལྟ་བུས་སྒེེརི་གཅིདོ་ཀྱི་ིའདདོ་པ་ལངི་ལངི་ང་ེབོ་ཞེགི་སྲོངི་གནི་འངོ་བོ་

ན་ིསྙན་ངག་ག་ིསྐོབོས་འདིརི་གླེང་འདོད་མེད་ཅིིང་། སྤྱིིརི་ཡང་སྐྱེས་མ་ཐོག་ནས་འདྲ་

མཉམ་གྱི་ལྟ་སྟངས་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་བོརྩོི་བོཀུརི་ཡོད་པ་ཞེིག་ལ་མཚོན་ན་དེ་ནི་

སེམས་ཁྲོལ་ལྷག་མ་ཞེིག་རིེད། འདོད་སྡེོམ་པ་ཚ་ོཞེེས་སྡེིགས་དགོས་པའ་ིདོན་ཡང་

མེད་ལ། ཕུང་གསུམ་པ་ཚ་ོཞེེས་སྨོད་དགོས་པའ་ིདོན་ཡང་མེད། ངས་བོལྟས་ན་ད་ེན་ི

སྙན་ངག་ག་ིསྐོབོས་དང་འབྲལེ་ནས་གླངེ་དགསོ་པ་ཞེགི་མ་རིདེ་འདདོ་ད།ོ །

སྤྱིིརི་ཡང་ཆོག་དང་མ་ིཆོག་ཟོེརི་བོ་འད་ིསུ་ཞེིག་གིས་ཐོག་གིས་ཆོད་དམ། སྲོིད་

གཞུང་ཞེིག་གམ། ཁྲོིམས་དཔོན་ཞེིག་གམ། འབྱོརི་ལྡན་སྐུ་དྲག་ཅིིག་གམ། ངས་

བོལྟས་ན་གང་ལ་ཡང་ད་ེའདྲའ་ིདབོང་ཚ་བོ་ོཞེིག་མེད་པརི་འདོད། ཡང་ན་ལ་ལས་མ་ི

ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་གང་རུང་གིས་ཐོག་གིས་ཆོད་ཟོེརི་བོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་བོརྗོོད་ཀྱིང་། 

དེས་ཀྱིང་ཐོག་གིས་ཆོད་པ་མིན་ཏོ་ེམིའ་ིཤོེས་རིབོ་དང་རིང་བྱུང་ག་ིགསང་བོ་ལ་མཐོའ་

མེད་པས་ཕྱིིརི་རིོ། །དོན་འད་ིལ་དགོངས་ནས་དག་ེཆོས་རིིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གིས་ཀྱིང་

ཐོ་སྙད་ཚད་མརི་འགྲེམ་ལྕིག་ཅིིག་གཞུ་བོརི་འདདོ་པ་མ་ཡནི་ནམ། 

བསདེ་བཀྲོལོ། 

སྙན་ངག་ག་ིཀློགོ་འགྲེལེ། 

འཇུ་མ་ིཕམ་པས། འདིརི་མཁས་པའ་ིསྐྱ་ེབོོའ་ིཚོགས་ཀྱིིས་འབོད་པས་བོསློབོ་

པརི་བྱ་བོའ་ིགནས། སྨྲ་བོའ་ིཚགི་རྣམས་ལ་ཡདི་དུ་འངོ་བོའ་ིཉམས་ཀྱི་ིཁྱད་པརི་བོཏོནོ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

པའི་ཐོབོས་གང་གིས་དེ་ཐོོས་པ་རྣམས་ཡིད་འཕྲོག་པརི་ནུས་པའི་སྙན་ངག་ཅིེས་

གསུངས་པས། བོོད་པའ་ིདུས་རིབོས་གང་འཚམ་གྱ་ིསྙན་ངག་ག་ིརྩོ་བོ་དང་འགྲེེལ་བོ་

ནས་བོཟུང་། སྙན་ངག་རྐང་གཅིགི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ིང་ོབོ་ོད་ེཡརི་ལྡན་དུ་མཚནོ་ཡདོ་ཅིངི་། 

ང་ཚོས་བོོད་པའ་ིསྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལ་དབྱ་ེཞེིབོ་བྱ་དགོས་དུས་གོང་དུ་བོཀོད་པའ་ི

མཚན་ཉདི་ད་ེག་གཞེ་ིལ་བོཞེག་ནས་དཔྱོདོ་དགསོ་ཤོངི་། མ་ེལངོ་མ་མ་དརི་བོའ་ིཡརི་

སྔོན་གྱ་ིམགུརི་དང་ལེགས་བོཤོད་སོགས་ཀྱིང་ཕལ་ཆ་ེབོརི་དེརི་མཐུན་གྱ་ིཆ་ཡོད་

པརི་ངེས་ཤོིང་། དེརི་བོསྟུན་གྱ་ིསྒེ་ོདང་མཐུན་པའ་ིཐོབོས་སུ་ཞུགས་ཏོ་ེདཔྱོོད་པ་ན་ི

ཤོིན་ཏུ་འོས་པརི་མཐོོང་། འོན་ཀྱིང་བོོད་མ་ིརིིགས་འད་ིལ་སྔོན་ནས་ད་ལྟའ་ིབོརི་དུ་

གོམས་སྲོོལ་བོཟོང་པ་ོཞེིག་ཡོད་པ་ན་ིགཞེན་གྱ་ིལེགས་བོཤོད་ཀྱི་ིཆ་ལེན་པ་དང་རིང་

ག་ིཉེས་ཆ་འདོརི་བོ་ད་ེཡིན་ཞེིང་། གོམས་སྲོོལ་ད་ེན་ིབོོད་བོཙན་པོའ་ིདུས་ནས་བོཟུང་

ཡོད། དཔེརི་ན་ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙེིང་ཁྲོོད་ཀྱི་ིཕུ་ནུའ་ིམད་ོཞེེས་པ་ལས། མ་བོསྟན་པརི་

ཤོེས་པ་དང་། མ་བོསློབོས་པརི་ལོབོས་པ་མྱོེདེ། འཛིངས་པ་འཆ་ིཡང་ཤོེས་པ་ཡང་། 

བོསློབོ་པ་ལ་ན་ིའགྲུས། བོསྟན་པ་ལ་ན་ིཉན། ལེགས་པ་ལ་ན།ི དགྲེ་ལ་ཡོད་གྱང་ལེན། 

ཉེས་པ་ལ་ནི། བོདག་ལ་ཡོད་གྱང་འདོརི། དྲང་བོོརི་སྟོན་པ་ལ་ན་ིགཤོ་ེཡང་དགའོ། 

ལགོ་པརི་སྟནོ་པ་ལ་ན་ིབྱམས་གྱང་སྤོང་ང་ོ། གསུངས་པ་འད་ིལས་ལྷག་པའ་ིདསེ་ཤོངི་

མཛིངས་པའ་ིདཀྱིེལ་ཡངས་ཀྱི་ིལྟ་བོ་ཞེིག་ཡོད་པ་གཞེན་དུ་ངོམ་རི་ིབོ་ཞེིག་རིེད། ད་ེ

ལྟའི་རྒྱུན་བོཟོང་པ་ོཞེིག་གིས་གཞེན་གྱི་ལག་ཆ་བློངས་ཤོིང་འོང་བོའི་འཕ་ོའགྱུརི་ནི་

རིང་ག་ིརིགི་གནས་འཐུས་སྒེ་ོཇི་ེཚང་དུ་གཏོངོ་བོའ་ིཐོབོས་བློ་ན་མདེ་པ་ཞེགི་ག།ོ 

དེ་ལྟ་མོད་རིང་རིེའི་ལྗོངས་འདིརི་ནང་བོའི་བོསྟན་པ་ས་ཁྱབོ་རྡོ་ཁྱབོ་ཏུ་དརི་བོ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ནས་བོཟུང་། རིགི་གནས་གཞེན་ནམ་རིགི་ཚན་གཞེན་སྣང་ཆུང་ག་ིཡུལ་དུ་ལུས་ཤོངི་

ད་ེའདྲའ་ིཆུ་ཚད་མཐོ་ོབོའ་ིསྒེང་ནས་འཕེལ་ཐུབོ་མེད། བོོད་པའ་ིསྙན་ངག་ཀྱིང་ད་ེལ་ད་ེ

མཚུངས་ཀྱི་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཡོད། སྐོབོས་ཤོིག་ཏུ་བོོད་པའ་ིསྙན་ངག་ན་ིརིང་རྐྱེ་བོའ་ི

ཚུལ་དུ་འཕེལ་བོ་མ་ཡིན་པརི་རིིག་གནས་གཞེན་གྱི་བྲན་གཡོག་གི་ཚུལ་དུ་ལུས་

ཤོིང་། སྙན་ངག་རིང་ག་ིལྟ་གྲུབོ་ལ་གཏོད་ས་ོཅི་ིཡང་མེད་པརི། ནང་བོ་སངས་རྒྱས་

པའ་ིཆོས་གཞུང་ག་ིལྟ་བོ་ཅིན་དུ་བྱས་ཡོད། དཔེརི་ན་སྙན་ངག་ག་ིབོརྗོོད་བྱ་སངས་

རྒྱས་བྱང་སམེས་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱ་ིཡནོ་ཏོན་ལ་བོསྟདོ་པརི་བོསྔགས་པ་

དང་། བུད་མེད་སོགས་བོསྟོད་བྱརི་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཚ་ེརིབོས་ཕྱི་ིམ་རྣམས་ལ་མངལ་

གྱ་ིསྲོིན་བུ་སོགས་སུ་སྐྱ་ེདགོས་པརི་གསུངས་པ་ད་ེལ་གཞེིགས་ཚ་ེཤོེས་ནུས། ལྷག་

པརི་དུ་རྗོོད་བྱེད་ཀྱི་ིཐོད་ནས་ཀྱིང་ཚིག་ག་ིརིོལ་རྩོེད་ལ་འབྱམས་ཆ་ེབོ་ལས་རྩོོམ་པ་

པོའ་ིཚོརི་བོའ་ིགསང་བོ་དག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིལྡེམ་ཤུགས་ཀྱི་ིངོས་ནས་བོསྟན་ཡོད་པ་ཉུང་

ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་པས། ང་ཚོའ་ིདེང་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིཀློོག་པ་པ་ོཞེིག་ལ་མཚོན་ན་

ཅུང་ཡིད་ཚིམ་མ་ིཐུབོ་པའ་ིསྣང་བོ་སྟེརི་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ིདུས་ཀྱི་ིའཕ་ོའགྱུརི་ལ་

བོསྟུན་པའ་ིབྱུང་འཕེལ་ཞེིག་ལགས་ན་དག་ེདང་མ་ིདག་ེབོའ་ིསྐོད་ཆ་བོདག་གིས་སྨྲ་

བོརི་མ་ིབྱའ།ོ །

བོདག་གིས་འད་ིརུ་ཅི་ིཞེིག་བོཤོད་འདོད་པ་ནི། གནའ་དེང་ག་ིསྙན་ངག་གང་ལ་

ཡང་རིང་རིང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རིེ་ཡོད་རྐྱེེན། ཀློོག་པ་པོ་དག་གིས་

གཅིིག་གི་འགྲེོས་གཅིིག་ལ་བོཀབོ་ནས་བོཀློག་པརི་བྱ་མི་རུང་བོརི་ཤོེས་རྒྱུའི་ཆེད་

འབོའ་ཞེགི་ལ་བོསམས་ཡདོ། 



 70  

རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

དེང་ག་ིསྙན་ངག་ག་ིལྟ་ཚུལ་ན།ི ཕྱི་ིགླིང་བོ་ཞེིག་གིས། ཁྱོད་རིང་རིོལ་མ་ོལ་ཤོིན་

ཏུ་མོས་པ་སྐྱེས་པའ་ིཚ་ེན་ཁྱོད་ཀྱིིས་གླུ་ཚིག་ལ་མཉམ་འཇིོག་ཆེརི་མ་ིབྱེད་པརི། རྨ་ི

ལམ་གྱི་འཇིིག་རྟོེན་ཞེིག་དང་མཚུངས་པའི་རིོལ་མོའ་ིའགྱུརི་ཁུགས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་

སེམས་པ་ཀུན་ནས་གཡ་ོབོརི་བྱེད། སྒྱུ་རྩོལ་གྱ་ིཉམས་འགྱུརི་རྫིོགས་པའ་ིསྙན་ངག་

ཀྱིང་ད་ེདང་འདྲ་སྟེ། ཚད་འགའ་ཞེིག་ནས་བོཤོད་ན་སྙན་ངག་གང་རུང་བོ་དེའ་ིབོརྗོོད་

བྱའ་ིསྙིང་པོརི་གྱུརི་བོའ་ིམཚན་ཉིད་དགོངས་དོན་ལ་བོསམ་གཞེིག་བྱེད་པ་ན་ིསྒྱུ་རྩོལ་

གྱ་ིམཛིསེ་ཚརོི་མྱོངོ་བོའ་ིགགེས་སུ་འགྲེའོ།ོ །ཟོརེི་བོའ་ིབོསྟན་དནོ་ལ་ག་ོབོ་རྣལ་མ་ཞེགི་

མ་སྐྱེས་ཀྱིི་བོརི་དུ་དེང་རིབོས་སྙན་ངག་གི་ཚད་གཞེི་ལ་དཔྱོོད་པ་དེ་ཅུང་ཁེག་པརི་

སྣང་། ལྷག་པརི་དུ་དེང་ག་ིསྙན་ངག་གིས་རྩོོམ་པ་པོའ་ིནང་ག་ིཚོརི་བོ་ད་ེདབོང་བོཙན་

པརི་བྱས་ཤོངི་། རྗོདོ་བྱདེ་ཚགི་གསི་བོརྗོདོ་བྱ་བོསྟན་ཚུལ་གྱ་ིདབོང་དུ་བོཏོང་ན་ཡང་། 

སྙན་ངག་དེ་བོཀློགས་མ་ཐོག་ཐོད་ཀརི་བོརྗོོད་པ་དེ་རྟོོགས་པ། དཔེརི་ན་ཤོརི་ནས་

འཛུལ་ཏོ་ེནུབོ་ནས་ཐོོལ་གྱིས་བོརྟོོལ་བོ་ལྟ་བུ་ཞེིག་མ་ཡིན་པརི་སྒྱུ་རྩོལ་རྗོེས་དཔགས་

ཀྱི་ིརི་ོནུས་ཤུགས་ཆ་ེབོརི་ཡོད་པ་ཞེིག་ལ་ག་ོབོ་འགྲེ་ོདགོས་ཤོིང་། མིང་ཚིག་ཅིིག་ག་ི

སྟེང་ནས་བོལྟས་ན་ཡང་། ཁྱེད་རིང་ཤོིན་ཏུ་མཛིེས་དང་། ཁྱེད་རིང་མཛིེས་ཞེེས་པ་

གཉིས་ལས་རྗོེས་མ་དེས་ཀློོག་པ་པོརི་མཛིེས་པ་སྟེརི་བོའ་ིལྟ་ཚུལ་ད་ེདེང་རིབོས་ཀྱི་ི

འདོད་པ་ཡིན། དེའ་ིཕྱིིརི་དེངས་རིབོས་པ་མང་པ་ོཞེིག་གིས་སྙན་ངག་ག་ིབོརི་གླགས་

སམ་སྙན་ངག་ག་ིབོསམ་གཞེིག་ག་ིབོརི་སྟོང་ཟོེརི་བོ་གླེང་གིན་ཡོད། སྙན་ངག་ག་ིབོརི་

གླགས་བོཏོགས་ཀྱིང་ཆོགབོརི་སྟོང་དུ་འབོོད་ཀྱིང་རུང་གང་ལྟརི་སྙན་ངག་ཅིིག་ལ་ད་ེ

ལྟའ་ིཁྱད་ཆོས་ཅི་ིཙམ་འཛིོམས་པ་ད་ེལྟརི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བོརི་བོསྔགས། སྐོབོས་འདིརི་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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དེང་རིབོས་ཀྱི་ིམཁས་པ་འགའ་རིེས་བོོད་ཀྱི་ིསྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ན་ིགྱང་བོརྡུངས་པ་

ལྟ་བུ་ཞེིག་རིེད་ཟོེརི་བོ་ཡང་བོསམ་གཞེིག་གི་བོརི་གླགས་སམ་བོརི་སྟོང་མེད་པརི་

བོལྟས་ཏོ་ེབོཤོད་པ་ཞེིག་ཡིན་འདུགད་དུང་སྙན་ངག་འགྲེེལ་དུ་མེད་པརི་བོཤོད་པ་ད་ེ

ཡང་དངེ་རིབོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ག་ིལྟ་ཚུལ་ཞེགི་ཡནི་ཞེངི་། སྲོལོ་རྒྱུན་གྱ་ིལྟ་བོ་མཁྲོགེས་

གཟུགས་སུ་བོཅིངས་པའི་ངང་ནས་བོལྟས་ན་འདོད་པ་དེརི་དགོད་བྲོ་བོ་ཞེིག་ཡིན་

རུང་། ཕྱི་ིགླིང་བོ་ཐོ་ེཀོརི་ཟོེརི་བོ་ཞེིག་གིས། ང་སྐོད་ཆ་ད་ེལྟ་བུ་བོཤོད་པའ་ིམ་ིདག་ལ་

ཡིད་འཐོད་གཏོན་ནས་འབྱུང་བོ་མིན། སྙན་ངག་པའ་ིཞེ་ེའདོད་ཀུན་སློོང་སོགས་རླུང་

ལ་བོསྐུརི་ཞེོགསྙན་རྩོོམ་དེས་ཀློོག་པ་པོའ་ིསེམས་སུ་སྣང་བོརྙེན་གསརི་པ་རི་ེབོསྐྲུན་

པརི་འགྱུརི། དབྱ་ེཞེབིོ་ཆསེ་ཞེབིོ་ཚགས་ཅིན་གྱ་ིམ་ིདག་གསི། སྙན་ངག་ལ་ག་ོབོ་ང་ོམ་

ཞེིག་ལེན་མ་ིཐུབོ། སྙན་ངག་ལ་ག་ོབོ་ཡང་དག་པ་ཞེིག་ལེན་འདོད་ན། མ་ིརྣམས་ལ་

ཡོངས་ཁྱབོ་སྒེ་ོནས་ད་ེལ་ག་ོབོ་ལེན་ཐུབོ་པའ་ིནུས་པ་ཡོད་དགོས་ལ། གཞེན་གྱ་ིདྲ་ི

མས་མ་སྦགས་ཤོངི་། གླནེ་པས་རི་ོམྱོངོ་བོ་ལྟ་བུའ་ིརི་ོམྱོངོ་ག་ིནུས་པ་ཡང་ཡདོ་དགསོ། 

སྙན་ངག་གཏོརོི་བོརློག་བྱདེ་མཁན་གཙ་ོབོ་ོན་ིསློབོོ་དཔནོ་ཆནེ་མ་ོད་ེདག་ཡནི་ཏོ།ེ 

ཁ་ོཚོས་སྙན་ངག་ལ་གསལ་བོཤོད་དང་། སློོབོ་ཁྲོིད་ཁྲོོད་དུ་འགྲེེལ་བོཤོད་མང་པ་ོབྱེད་

བོཞེིན་ཡོད་པས་སོ། །ཀྱི་ེམ། སྙན་ངག་པས་བོརྗོོད་པའ་ིསྐོད་ཆ་སྙན་ངག་རིང་སྟེང་

ནས་རྙེེད་ཐུབོ་པས། ཁྱོད་རིང་ཉིད་ཀྱིི་བློོ་ཁུག་ལས་གཡོརི་དགོས་དོན་ག་ལ་ཡོད། 

ཅིེས་གསུངས་ཤོིང་། དེང་རིབོས་པས་སྙན་ངག་ལ་འགྲེེལ་དུ་མེད་པརི་བོཤོད་པ་འད་ི

ཡང་ཆ་རྐྱེེན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་དམིགས་ས་ཏོིལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའ་ིབོསྒེང་ག་ིསྐོད་

ཆ་ཞེིག་མ་ཡིན་པརི། སྙན་ངག་མཁན་པ་ོའདིའ་ིདགོངས་པ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

མ་ཟོད། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་གི་ལྟ་བོའི་ཚད་གཞེི་ཡང་འདིའི་སྟེང་དུ་གནས་ཡོད་

འདུགམཚམས་འདིརི་བོོད་མཁས་པས། བོསྟན་བོཅིོས་དང་མཁས་པའི་ཞེལ་ལ་

གནས་པའ་ིསྙན་ངག་དང་། སྙངི་ལ་གནས་པའ་ིསྙན་ངག་ཡདོ་པརི་གསུངས་པ་ད་ེགང་

ཞེིག་ལ་ག་ོདགོས་པའ་ིགསལ་ཁ་མེད་རུང་། གལ་ཏོ་ེམཁས་པའ་ིསྙིང་ལ་གནས་པའ་ི

སྙན་ངག་ཅིིག་ཡོད་ཕྱིིན་ད་ེན་ིབོརྗོོད་དུ་མེད་པ་འམ་འགྲེེལ་དུ་མེད་པའ་ིསྙན་ངག་ཅིིག་

ཡིན་པ་གོརི་མ་ཆགགནའ་རིབོས་བོོད་ཀྱི་ིསྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་དང་དེང་རིབོས་བོོད་ཀྱི་ི

སྙན་ངག་གཉསི་ཀྱི་ིང་ོབོ་ོལ་དཔྱོདོ་པ་དང་རིིན་ཐོང་ལ་དཔྱོོད་པ་སགོས་ཀྱི་ིཧ་ེབོག་འད་ི

ཅིསི་ཀྱིང་རྟོགོ་པརི་བྱ་དགསོ། 

ཡང་གལ་འགངས་ཆ་ེབོ་ཞེིག་ལ་གནའ་དེང་ག་ིསྙན་ངག་གང་ཡིན་རུང་དབྱངས་

ཀྱི་ིངེས་པ་ཅིན་ཞེིག་ཏུ་ཁ་ོབོོས་འདོད། ཡིན་རུང་འདིའ་ིཐོད་ན་དེང་རིབོས་ཀྱི་ིདཔྱོོད་པ་

བོ་ཀུན་པ་ོད་ེའདྲའ་ིབློ་ོཡདི་མཐུན་པ་ོཞེགི་བྱུང་མདེ་མདོ། ཁ་ོབོ་ོདབྱངས་ཀྱི་ིརིང་བོཞེནི་

མཁ་ོབོརི་འདདོ་པའ་ིཕྱིགོས་སུ་ཡདོ། དབྱངས་ཀྱི་ིའདགེས་འཇིགོ་དང་སམེས་ཀྱི་ིཚོརི་

འདུའ་ིའགྱུ་སྟངས་གཉིས་གཞེ་ིགཅིིག་ཏུ་འ་ོཆུ་བོཞེིན་འདྲེས་ནས། སྐྱ་ོབོ་དང་དགའ་བོ་

སོགས་ཚིག་ག་ིལམ་དང་བོརྡ་ཡ་ིལམ་ནས་མཚོན་དུ་མེད་པ་གང་མང་ཞེིག་དབྱངས་

ཀྱི་ིགསང་བོའ་ིསྐུད་ལམ་ན་སབོ་སིབོ་ཀྱིསི་འཁྱལི་ཅིངི་། ཤོང་ཤོང་གསི་འབོབོ་ཀྱིནི་པ་

ནི་སྙན་ངག་གི་ཉིང་ཏོིག་ཅིིག་ཏུ་འདོད་དོ། །འུ་ཅིག་གིས་དགོན་པའི་འདོན་རྟོའི་

དབྱངས་ནས་རིི་མགོའ་ིལ་གཞེས་ཀྱིི་དབྱངས། ཚིགས་སུ་བོཅིད་པའི་དབྱངས་ཀྱིི་

འདེགས་འཇིགོ་ནས། དངེ་རིབོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ག་ིརྐང་བོའ་ིརིངི་ཐུང་ག་ིའགྱུ་སྟངས་ཀྱི་ི

བོརི་དུ་དབྱངས་ཀྱི་ིམངརི་ཁ་ལ་བོརྗོདོ་མདེ་ཤུགས་འབྱུང་ག་ིའ་ོསྤྲོ་ིཆགས་འདུག་པས། 



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཁ་ོབོོས་སྙན་ངག་ན་ིནང་ཚོརི་བོའ་ིཕུང་པ་ོདབྱངས་ཀྱི་ིརྒྱུད་སྐུད་ལ་བོཀལ་བོའ་ིརྣ་ོསྦྲེང་

དྭངས་མ་ོཞེགི་ཏུ་འདདོ་པས་ན། དབྱངས་ཀྱི་ིཉམས་ལ་དང་དདོ་ཤོནི་ཏུ་ཆ་ེདགསོ་པའ་ི

ཚུལ་ལ་གནའ་རིབོས་དང་དེང་རིབོས་ལ་ད་ེའདྲའ་ིབོརི་ཁྱད་མེད་པརི་འདོད་ད།ོ །ཡང་

འད་ིནས་གསལ་བོཤོད་ཅིིག་བོསྐྱརི་དུ་ཞུས་ན། མ་ེལོང་མའ་ིལུགས་ཀྱི་ིདབྱངས་ཀྱི་ི

འདེགས་འཇིོག་དེ་རྗོོད་བྱེད་ཚིག་གི་སྟེང་དུ་གནས་པས་རྩོོམ་པ་པོའ་ིསེམས་ཚོརི་

ཞུགས་པའ་ིཐོད་ནས་བོལྟས་ན་ཅུང་སྐྱ་ཐོང་ཐོང་ག་ིརྣམ་པརི་གནས་ཤོངི་། དངེ་རིབོས་

ཀྱིི་སྙན་ངག་དང་མགུརི་མའི་སྙན་ངག་གང་མང་ཞེིག་གི་དབྱངས་ནི་ཚོརི་བོའི་ལྕིིད་

ཀྱིིས་ཁེངས་པ་ཞེིག་ཏུ་སོང་དཔྱོིས་དབྱངས་དང་ཚོརི་བོ་ངོ་བོོ་གཅིིག་ཏུ་ཆུ་ལ་ཆུ་

བོཞེག་གསི་གྲུབོ་ཡོད། 

མཚམས་འད་ིནས་དཀྱུས་ལ་བོབོ་ཏོ་ེབོཤོད་ན། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིཁམས་

དང་ང་ོབོ་ོསོགས་སྔརི་ན་མེད་པའ་ིརིང་རྐྱེ་འཕེརི་བོའ་ིཚུལ་དུ་འགྲེ་ོགིན་ཡོད། ད་ེན་ི

འཛིམ་གླིང་ག་ིརྩོོམ་རིིག་སྤྱིིའ་ིའཕེལ་ཕྱིོགས་ཤོིག་ཡིན་པརི་བོཤོད་ཅིིང་། གང་ལྟརི་

རིང་རིེའི་བོོད་ལ་མཚོན་ན་ཡང་སྙན་ངག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ནི་བོརྗོོད་བྱ་དང་རྗོོད་བྱེད་

གཉིས་ཀའ་ིཐོད་དུ་ཡོད་པརི་མ་ཟོད། ཕྱིི་རིོལ་གྱི་ཡུལ་ལས་ནང་གི་སེམས་ཀྱིི་རིང་

དབོང་ལ་ཉ་ེབོརི་བོཅིརི་ཞེིང་། ཆོས་ལུགས་དང་ཆབོ་སྲོིད་གཉིས་ཀྱིིས་སྔོན་པ་ོདང་

སེརི་བོོརི་མ་བྱས་པརི་མིའི་གཉུག་གཤོིས་ལ་ཐོག་ཉེ་རུ་བོཏོང་ནས། མི་ཞེིག་གི་

སེམས་ཀྱི་ིརིང་དབོང་ག་ིརྐྱེོང་སྐུམ་ཁ་ོན་ལྷུརི་ལེན་གྱིན་ཡོད་པས། སྙན་ངག་ག་ིརིང་

བྱུང་ཚོརི་བོའ་ིཁྱབོ་རྒྱ་ན་ིམ་ེལོང་ནང་ག་ིགཟུགས་བོརྙེན་བོཞེིན་འབུརི་ཚུགས་སུ་མ་

བོསློེབོས་པརི། མེ་ལོང་དབུས་ཀྱིི་གཟུགས་བོརྙེན་དེའི་ཕག་ཏུ་ཡིབོ་པའི་འོད་ཟོེརི་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

གཞེན་ཞེིག་ག་ིཚུལ་དུ་སྨོིན་ཡོད་ཅིིང་། ཀློོག་པ་པོས་སྔོགས་ཀྱིིན་སྔོགས་ཀྱིིན་ཟོད་དུ་

མེད་པའ་ིདབྱིངས་སུ་བོསྐྱལ་འགྲེ་ོལ། བོལྟས་ཀྱིིན་བོལྟས་ཀྱིིན་དྭངས་གཙང་ག་ིབྱིས་

པའ་ིཁམས་སུ་བོོས་འགྲེ་ོབོ་ཞེིག་རིེད། དེང་རིབོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གིས་མིའ་ིཚོརི་བོ་ལྟ་ེ

བོརི་བྱས་ཤོིང་རིང་དབོང་ག་ིའདུ་ཤོེས་དང་པོརི་འཇིོག་གིན་ཡོད་པས། མ་ིགང་ཞེིག་

གསི་དབོང་ཆ་དང་དཔལ་འབྱརོི་ལྟ་ེབོརི་བོཟུང་ནས་མ་ིཚ་ེལ་ལྟ་གནི་ཡདོ་ན་དསེ་སྙན་

ངག་ངོ་མ་ཞེིག་འབྲི་བོརི་ཐོག་རིིང་ཞེིང་། སྙན་ངག་ཅིེས་ཟོབོ་མོའ་ིརིིག་པ་འདི་ལ་

གདངེས་འཇིགོ་ཀྱིང་བྱདེ་དཀའ་བོ་རིདེ་མདོ། སྙན་ངག་པ་ཞེགི་ག་ིངསོ་ནས་གསརེི་གྱ་ི

གདུ་བུ་སྦོམ་པོརི་དཔྱོངས་པའི་འབྱོརི་ལྡན་པ་དང་། འབོོལ་བོའི་གདན་གྱི་སྟེང་ན་

གདོང་ལ་ཁྲོ་ོམདུད་བོརྒྱབོས་པའ་ིདཔོན་པ་ོདག་གིས་མ་ིགཤོིས་ཀྱི་ིདྭངས་མའ་ིཁྲོེལ་

དང་ཕྱི་ིཐོགརིང་དབོང་། མ་ིཚ།ེ བོརྩོ་ེདུང་སགོས་མ་ིཞེགི་ག་ིཆསེ་རྩོ་བོརི་གྱུརི་བོ་དག་

ཕལ་བོརི་བོཞེག་ཅིིང་། ཟོས་གོས་ཁང་བོ་སོགས་ཕྱི་ིརིོལ་གྱ་ིཙག་ཙིག་ག་ིདངོས་པ་ོ

ཕལ་བོ་དག་གཙ་ོབོོརི་བོཟུང་བོས་འདུ་ཤོེས་རྙེེད་ཐུབོ། ཀློོག་པ་པོའ་ིངོས་ནས་བོལྟས་

ན་ཡང་སྙན་ངག་ཀློོག་པ་པ་ོན་ིབོརྒྱ་ཡ་ིནང་ན་གཅིིག་དང་སྟོང་ག་ིནང་ནས་བོརྒྱ་ཙམ་

ལས་རྙེེད་ཐུབོ་ག་ིམ་རིེད། སྙན་ངག་ག་ིརིིག་པ་ཡོད་ཚད་ཀློོག་པ་པ་ོཕལ་བོའ་ིཁམས་

དང་བོསྟུན་ན་སྙན་ངག་ལ་ཤོིན་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་ཟོེརི་བོ་ཞེིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ིཐོད་དུ་དོགས་

པ་རྔམས་པ་ོཆ་ེའདུག

ཡང་འད་ིནས་ཕྱི་ིགླིང་བོ་ཞེིག་ག་ིལྟ་སྟངས་ཤོིག་དྲངས་ན། གནའ་བོོའ་ིལ་ོམའ་ི

ཟློས་གརི་ད་ེབོརི་སྐོབོས་ཤོིག་ནས་ནོརི་འཁྲུལ་གྱ་ིལམ་དུ་བོཞུད་པའང་གཙ་ོབོ་ོརྩོོམ་

པ་པོ་དག་གིས་རིང་གི་སྒྱུ་རྩོལ་གསརི་གཏོོད་ལ་མཐོོང་ཆེན་མ་བྱས་པརི་མཐོའ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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གཅིིག་ཏུ་ལྟ་མཁན་ཕལ་བོ་དག་ག་ིཡོན་ཚད་དང་སེམས་ཁམས་ལ་བོསྟུན་ཆེས་པས་

ལན་པརི་བོཤོད་ད།ོ །འད་ིལྟའ་ིསྙན་ངག་ལ་དཔྱོདོ་སྟངས། སྙན་ངག་ག་ིང་ོབོ།ོ སྙན་ངག་

གི་ཀློོག་པ་པ་ོགང་ཐོད་ནས་གནའ་དེང་གི་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལ་ཁྱད་པརི་སྣ་སྒེོརི་མ་ོནས་

ཡདོ་པ་ཤོསེ་པརི་བྱས་ཏོ།ེ སྙན་ངག་ལ་དཔྱོདོ་པ་དང་སྙན་ངག་ག་ིཚད་གཞེ་ིཞེགི་ལྟསོ་

འཇིགོ་གསི་གླངེ་ན་འསོ་འཚམ་དུ་མཐོངོ་ཞེིང་། ད་ེམནི་དངེ་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིརྩོ་བོའ་ི

ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པ་ོཞེིག་སྟེ། གབོ་སྦེད་དང་འཁྱོག་གཟུགས། བོསྡུས་བོརྗོོད། ལྡེམ་

ཤུགས། སོགས་གང་ལ་ཡང་བློ་ོསྦྱོོང་བོརི་མ་བྱས་ཤོིང་། རིིག་པ་གཞེན་གྱ་ིང་རྒྱལ་

འཁྱེརི་འོང་ནས་འདི་དགེ་དང་མི་དགེ་ཡི་རྣམ་གཞེག་འཇིོག་པ་ནི་སྙན་ངག་པ་ཞེིག་

གིས་ཁས་ལེན་བོསྐོལ་བོའི་བོརི་དུ་མ་གྲུབོ་པའི་འགྲེོ་ལུགས་ཤོིག་ཏུ་ངོས་འཛིིན་པ་

ཡིན། ཁ་ོབོོརི་མཚོན་ན་སྙན་ངག་ག་ིབློ་ོསྦྱོོང་ན་ིརྟོ་རྒྱུགས་ཞེོརི་མ་ེཏོོག་འཐུ་ཞེོརི་གྱིས་

འཐོོབོ་འགྲེ་ོབོ་ཞེིག་མིན་པརི་འདོད་ཅིིང་། མ་ིརིང་ག་བོ་ཞེིག་གིས་ཤོིན་ཏུ་ཚེགས་མེད་

པའ་ིསྒེ་ོནས་རྟོགོས་འགྲེ་ོབོ་ཞེིག་མ་ཡནི་པརི། འད་ིལ་ཆདེ་དུ་བློ་ོསྦྱོངོ་དང་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ི

འགྲེ་ོསྒེ་ོདང་། དབོལ་ཚ་བོའ་ིཤོསེ་རིབོ་དང་རྒྱུན་རིངི་བོའ་ིབོརྩོནོ་འགྲུས་ཤོགི་ངསེ་པརི་

དུ་མཁ་ོབོ་མ་ཟོད། མང་དུ་ཐོོས་པ་དང་དཔ་ེཀློོག་ག་ིརྒྱ་ཤོིན་ཏུ་ནས་མ་ིཆུང་བོ་ཞེིག་

ངེས་པརི་དུ་ཡོད་དགོས་སོ། །ཟོབོ་མོའ་ིརིིག་པ་འད་ིད་ེའདྲའ་ིགལ་ཆེན་ཞེིག་མིན་ན། 

ཕྱི་ིགླངི་བོ་ཏོརི་ཝནི་ཟོེརི་བོ་ཞེགི་གིས། གལ་ཏོ་ེང་རིང་མ་ིཚ་ེགཅིགི་འཚ་ོཐུབོ་ན། ངསེ་

པརི་རིང་ལ་སྙན་ངག་ཀློགོ་པའ་ིདུས་ཚདོ་ཅིགི་ཆདེ་དུ་བོཀདོ་སྒྲོགི་བྱདེ་ངསེ། ཟོརེི་བོའ་ི

ཕངས་སམེས་དང་བོཅིས་པའ་ིསྐོད་ཆ་འད་ིཤོོརི་དོན་ག་ལ་ཡདོ་ད།ོ །
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

རྩོམོོ་པ་པ་ོལྷམོ་ཀགོ་ལ་བཅར་འདྲི་ིབྱས་པ། 

བོཅིརི་འདྲ་ིམཁན། རྫི་སྐྱསེ་ཕུརི་བོ། 

ལྗང་རླུང་འདནོ་ཐོངེས་ཉརེི་གཉསི་པརི་བོཀདོ། 

དུས་ཚདོ༢༠༡༡ལོའ་ིཟླ༡ཚསེ་༩ཡས་མས་ཤོགི

དིྲ་བ། སྔརི་རྩོོམ་འབྲོང་གཡག་གི་ཧུརི་སྒྲོའི་ནང་ཚན་རྐང་གླིང་སྐྱ་བོ་ོདང་བོརི་

ལམ་བོཏོོན་པའ་ིལྷ་ཆེན་པོའ་ིསྙན་ངག་གཉིས་ལས་ད་ཐོེངས་ཀྱི་ིཕྲེང་བོ་ནག་པ་ོན་ིཀློོག་

མཁན་མང་པོས་ཁྱེད་ཀྱིི་སྙན་ངག་གསརི་རྩོོམ་གྱི་དཀྱིོགས་མཚམས་ཤོིག་ཏུ་

བོསློེབོས་ཡོད་པ་དང་སྔ་མ་གཉིས་དང་མ་ིའདྲ་བོའ་ིགདེང་འཇིོག་གནང་བོརི་མ་ཟོད། 

ཁྱེད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་ངོས་འཛིིན་གནང་ག་ིཡོད་ཚོད་འདུགདེས་ན་བོརྩོམས་ཆོས་ད་ེ

གསུམ་གྱ་ིཐོད་ནས་ཁྱདེ་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ག་ིབྱུང་འཕལེ་བོསྐོོརི་གསུང་རིགོས། 

ལན། ཐོོག་མརི་མཁྱེན་དགོས་པ་ཞེིག་ལ། རྐང་གླིང་སྐྱ་བོ་ོདང་ལྷ་ཆེན་པོའ་ིསྙན་

ངག་གཉིས་ཀྱིི་བོརི་དུ་ཁོ་བོོས་སྙན་ངག་ལ་བོཟུང་བོའི་རྣམ་འགྱུརི་གྱི་ཧེ་བོག་ཙམ་

ལས་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་བྱུང་མ་ིའདུགདོན་དུ་སྙན་ངག་ག་ིཁྱད་ཆོས་ད་ེཚིག་ག་ིརིོལ་

རྩོེད་ཀྱི་ིཕྱིོགས་སུ་སོང་ཡོད་ཅིིང་། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིཁྱད་ཆོས་གང་ཡིན་པ་ད་ེ

ཡང་ངོས་འཛིིན་ཐུབོ་ཡོད་པ་མ་རིེད། དེའ་ིཕྱིིརི་ངའ་ིདེབོ་གཉིས་པ་ལྷ་ཆེན་པོའ་ིསྙན་

ངག་ན་ིསྦྱོང་དབེོ་ཅིགི་ཏུ་བོལྟ་དགསོ་པརི་སམེས་པ་ལས། སྙན་ངག་ག་ིཚད་གཞེ་ིཞེགི་

ཏུ་ནམ་ཡང་བོཟུང་བོརི་མ་ིབྱ། སྙན་དེབོ་གཉིས་པ་ལ་བོལྟས་ཏོ་ེསྙན་དེབོ་དང་པ་ོརྐང་

གླིང་སྐྱ་བོོརི་སྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གི་རྩོོམ་རྩོལ་དེ་དེང་གི་ཚིགས་བོཅིད་གསརི་བོའི་

ཕྱིོགས་སུ་གཞེོལ་བོའ་ིཆ་འདུག་པས། ང་ད་ེལ་ཡིད་མོས་ཅུང་ཟོད་ཆགས་འདུགཉ་ེ
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ལམ་བོདག་གིས་པརི་དུ་བོསྐྲུན་པའི་སྙན་དེབོ་ཕྲེང་བོ་ནག་པོ་ནི་ཁོ་བོོས་ལོ་ངོ་བོཅུ་

ཕྲག་གཅིིག་ག་ིརིིང་དུ་སྙན་ངག་གསརི་བོརི་འབོད་པ་བྱས་ཏོ་ེགྲུབོ་པའ་ིདེབོ་ཅིིག་ཏུ་ལྟ་

གིན་ཡོད་པས། ང་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་ཀྱིང་བོོད་ཡིག་རྐྱེང་བོ་ལས་ཡིག་རིིགས་གཞེན་ལ་

རྨོངས་ཤོིང་སྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་གི་གཞུང་ལས་དེང་རིབོས་རྩོོམ་རིིག་གི་གཞུང་

ལུགས་ལ་མ་སྦྱོངས་པའ་ིགྲྭ་བོཙུན་ཞེིག་ལ་མཚོན་ན་ཅུང་ལག་སྐྱེས་འོས་ཚིམ་ཞེིག་

ཏུ་བོལྟས་ན་མ་ིཆགོ་པ་མདེ་པརི་སྙམ་མ།ོ །

དིྲ་བ། ཁྱདེ་ལྟ་བོའ་ིསྙན་ངག་གསརི་རྩོམོ་ལ་འཇུག་པའ་ིགྲྭ་བོཙུན་ཞེིག་ལ་མཚནོ་

ན། རིང་ག་ིའཚལོ་སྙགེ་ག་ིའདུན་པ་དང་། དགནོ་སྡེའེ་ིསྲོལོ་རྒྱུན་གཉསི་ཚ་གྲེང་ལྟ་བོའ་ི

འགལ་འདུའ་ིརིང་བོཞེིན་ཅིན་ཞེིག་ཡིན་རྒྱུ་རིེད་འདོད་གིཁྱེད་ཀྱིིས་དེའ་ིའགལ་འབྲེལ་

བོསྐོརོི་ལ་གསུང་ན་འགྲེགི་གམ། 

ལན། ང་རིང་ག་ིའཚོལ་སྙེག་ག་ིའདུན་པ་ཟོེརི་ན་ཁྱེད་ལ་འཆད་དཀའ་མོད། ང་

རིང་གི་དགའ་ཕྱིོགས་ནི་གཙོ་བོོ་སྙན་ངག་ཡིན་པས་མུ་མཐུད་དུ་སྙན་ངག་འབྲི་རྒྱུ་

ཡནི། ད་ེལས་གཞེན་ངས་སྤྱིིརི་རིགི་གནས་ཀྱི་ིངསོ་ནས་གསརི་རྙེངི་ཞེསེ་པ་ཞེགི་ཡདོ་

པརི་མ་ིའདདོ་ཅིངི་། འད་ིདག་ེདང་འད་ིཉསེ་ཞེེས་བོཤོད་ཁགེ་པ་ོརིདེ། ཡནི་རུང་དགནོ་

པའ་ིསྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིགནས་བོབོ་ཐོད་ནས་ཅུང་མཁྲོེགས་གཟུགས་ལྟ་བུརི་གནས་ཡོད་

རྐྱེེན། མ་ིསྒེེརི་ངོས་ཀྱི་ིཚོརི་བོ་ལ་མ་ིསྐྱིད་པའ་ིཆ་བོསྟེརི་སྲོིད་མོད། ད་ེལ་འཕོག་ཐུག་

འགྲེ་ོམནི་ན་ིམ་ིརིང་ཉདི་ཀྱི་ིབོཟོདོ་བོསྲོན་དང་དཀྱིལེ་ཡངས་ལའང་ཐུག་འདུག་པས་ཚ་

གྲེང་ལྟ་བུའ་ིའགལ་ཟླ་ཞེིག་ཏུ་ནམ་ཡང་སེམས་མེད། སྤྱིིརི་རིང་ཅིག་ག་ིདགོན་སྡེ་ེདག་

ག་ིབོསློབོ་བྱ་ན་ིནང་བོའ་ིཆོས་གཞུང་ཡིན་པས། མ་ིཤོེས་རིབོ་ཅིན་གྱ་ིསྤྱིོད་ཡུལ་དུ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

སོང་ཡོད་སྟབོས། མི་གང་ཡིན་ཡིན་ཞེིག་གིས་གཏོིང་དཔག་དཀའ་ཚོད་ཡིན་པརི་

བོསྟུན། ང་ལྟ་བུའ་ིགྲྭ་བོ་རི་ེའགའ་དགོན་སྡེ་ེརུ་ཞུགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིིག་གནས་གང་ག་ིནུ་ཞེ་ོཆ་ཚང་ཞེིག་རིག་ག་ིཡོད་མེད་ད་ེདཔྱོད་

དགསོ་པའ་ིགནས་སུ་སངོ་འདུགསློབོོ་གས་ོན་ིབྱ་སྤྱིདོ་དང་ལག་ལནེ་གྱ་ིསྟངེ་ནས་ངམོ་

དགོས་པ་ཞེིག་ཡིན་པ་ལས་དཔ་ེདེབོ་ཁྲོོད་དུ་གནས་པའ་ིམིང་ཚིག་རི་ེའགའ་མིན་པའ་ི

ངེས་ཤོེས་འདྲོངས་ཐུབོ་ན་ད་བོཟོོད་ཁྱེད་ཀྱིིས་དྲིས་པའ་ིའགལ་འབྲེལ་ད་ེཡང་ཅི་ིལྟརི་

འངོ་བོ་དང་ཅི་ིལྟརི་སལེ་དགསོ་པའ་ིཧ་ག་ོའགྲེ་ོབོའ་ིསམེས་ཚརོི་ཞེགི་ང་ལ་འདུག

དིྲ་བ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིབོཅིད་མའ་ིསྙན་ངག་ལ་ཀློགོ་མཁན་དག་གསི་དམགིས་བོསལ་གྱ་ི

གདེང་འཇིོག་ཐོོབོ་པ་མ་ཟོད། གཞུང་དེབོ་སྦྲང་ཆརི་དང་། གངས་རྒྱན་མ་ེཏོོག་སོགས་

ནའང་ག་ོས་ངསེ་ཅིན་ཞེགི་བོཟུང་ཡདོ་པའ་ིཚདོ་དུ་འདུགཁྱདེ་ཀྱིསི་རིང་ག་ིབོཅིད་མའ་ི

སྙན་ངག་ག་ིལགེས་ཆ་གང་དུ་འདུག་སྙམ་ཡདོ། 

ལན། ངའ་ིབོཅིད་རྩོམོ་སྙན་ངག་ལ་དགའ་བོསུ་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཡདོ་མདེ་ངས་

ཤོེས་ཀྱིིན་མེད། གཞུང་སྒེེརི་གྱ་ིདེབོ་ཆ་ེཕྲ་དག་ག་ིསྟེང་དུ་ད་སྔའ་ིབོརི་དུ་རྩོོམ་ཡིག་

བོརྒྱ་ཕྲག་གཉསི་ལ་ཉ་ེབོ་ཞེགི་བོཀདོ་ཡདོ། ང་རིང་ཉདི་ལ་ཚགིས་བོཅིད་སྙན་ངག་འབྲ་ི

བོའ་ིསྔནོ་འགྲེ་ོགང་འཚམ་ཞེགི་སངོ་ཡདོ། གལ་ཏོ་ེངའ་ིཚགིས་བོཅིད་སྙན་ངག་ལ་ཁྱད་

ཆོས་ཤོིག་ཡོད་ན་ད་ེཡ་ིབོཀའ་དྲིན་ཡིན་དུ་མཆི། ད་དུང་སྔོན་མརི་ང་དང་ན་མཉམ་

པའི་གྲྭ་གྲེོང་སུ་ཞེིག་ཡིན་རུང་སྙན་ངག་ཅིིག་འབྲི་དགོས་པ་ལ། སུམ་རྟོགས་དག་

གསུམ་གྱ་ིསྔོན་འགྲེ་ོངེས་པརི་དུ་ལེགས་པ་ོཞེིག་འགྲེ་ོདགོས་པརི་མ་ཟོད། གྲུབོ་མཐོའ་

གསརི་རྙེིང་གི་ཆབོ་ཤོོག་དང་མགུརི་གླུ་སོགས་སྣ་སྒེོརི་མོརི་མང་དུ་བོལྟས་མཐོརི། 
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ཡུན་རིིང་བོོརི་སྙན་ངག་འབྲ་ིབོརི་སྦྱོང་བོ་བྱེད་པའ་ིལུགས་སྲོོལ་ཞེིག་འདུགངས་ཀྱིང་

ལམ་སྲོོལ་ད་ེབོསློབོས་ཤོིང་ད་ེལྟརི་སྦྱོངས་པ་བྱས་ནས་འོང་བོ་ཡིན། སྤྱིིརི་ཡང་དཀའ་

ལས་ཏོགོ་ཙམ་བོརྒྱབོས་ན་འབྲས་བུ་ཡང་ཏོགོ་ཙམ་ཡདོ་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ིག་ོརིམི་ཞེགི་

ཡནི་ངསེ། 

དིྲ་བ། སྙན་ངག་ཅིིའ་ིཕྱིིརི་འབྲ་ིདགོས་པ་ཡིན། ཇི་ིལྟརི་འབྲ་ིདགོས་པ་ཡིན། ཅི་ི

ཡསི་འབྲ་ིདགོས་པ་ཡནི། 

དིྲསེ་ལན། དགོངས་དགསྙན་ངག་ཅིིའ་ིཕྱིིརི་འབྲ་ིདགོས་ཟོེརི་བོ་འདིརི་ངས་ལན་

ཅི་ིཡང་འདེབོས་ཤོེས་རྒྱུ་མ་རིེད། འོལ་སྤྱི་ིཙམ་གྱིས་སྨོོས་ན་སེམས་ཀྱི་ིའཚ་ོབོ་རིོལ་

སྟངས་ཤོིག་ཡིན། ཇི་ིལྟརི་འབྲ་ིདགོས་པ་རིེད་ཅིེས་ཟོེརི་ན། ང་ལ་ཁ་ཚོན་གཅིིག་ཆོད་

ཀྱི་ིལན་ཞེིག་གདབོ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་ཁེག་མོད། བོརྩོ་ེབོའ་ིང་ོབོ་ོལ་བོསྲོེས་ལྷད་མ་ཞུགས་

པའ་ིསྒེ་ོནས་འབྲ་ིདགསོ་པརི་འདདོ། ཅི་ིཡསི་འབྲ་ིདགསོ་ཟོརེི་བོའ་ིདྲ་ིབོ་དེའ་ིདནོ་ག་ོཡ་ི

མ་ིའདུག

དིྲ་བ། ང་ཚསོ་སྙན་ངག་ལ་ག་ོབོ་ཇི་ིལྟརི་བློངས་ན་ལགེས་སམ། 

ལན། སྙན་ངག་ལ་གོ་བོ་ལེན་ལུགས་ནི་རྟོ་མོག་མོག་གི་སྤུ་ལྟ་བུ་ཞེིག་ཏུ་སོང་

ཡོད་པས། འད་ིཡིན་དང་ད་ེཡིན་གྱ་ིསྐོད་ཆ་ཞེིག་ང་ལ་ཤོོད་རྒྱུ་མེད་རུང་། སྙན་ངག་

ཅིསེ་པ་ན་ིམ་ིཞེགི་ག་ིརྣམ་ཤོསེ་ལ་བོཙ་ོསྦྱོངས་བྱས་པའ་ིཉངི་ཏོགི་ད་ེབོརྡ་སྤྲོདོ་དང་སྣང་

བོརྙེན་ལ་ཞུན་བོརྡརི་ཆོད་པའ་ིངོས་ནས་འོང་བོའ་ིརིིག་བྱེད་ཅིིག་ཏུ་སོང་སྟབོས། རིང་

བོཞེིན་གྱ་ིཀློོག་པ་པ་ོཕལ་བོ་དག་ལ་བོསྟུན་ཐོབོས་བྲལ་བོའ་ིཆོས་ཉིད་ཅིིག་ལྡན་ཞེིང་། 

ཚོརི་བོ་དང་ཚོརི་ཤོེས་ཀྱི་ིསྲོོག་རྩོ་ཤོིན་ཏུ་སྦོམ་དགོས་པས་སྤྱིིརི་བོཏོང་ག་ིབོརྗོོད་བྱ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཕལ་བོ་ཞེིག་ལས་འགུལ་ལྡན་གྱ་ིསྐྱ་ེདངོས་ཤོིག་དང་འདྲ་ལ། ཕྱི་ིརིོལ་གྱ་ིརྟོགས་དང་

གཏོན་ཚིགས་ལ་མ་བོསྟུན་པརི་རྩོོམ་པ་པ་ོརིང་ག་ིནང་སེམས་ཀྱི་ིཚོརི་ཤོེས་རྒྱ་ཡན་

པ་གང་དགརི་སྐྱོམས་པས་ཀློོག་པ་པོས་མཐོའ་གཅིིག་ཏུ་ངེས་འཛིིན་དཀའ་བོའ་ིཁྱད་

ཆོས་ཡོད་ད།ོ །སྔོན་མའ་ིབོོད་པའ་ིསྲོོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ག་ིམཛིེས་པ་ན་ིཚིག་ག་ིསྟེང་དུ་

ཡོད་པ་དང་། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་ག་ིམཛིེས་པ་ན་ིསྲོོག་ག་ིསྟེང་དུ་གནས་པརི་འདོད་

པས། ཀློགོ་པ་པ་ོདག་གིས་གདངེས་འཇིགོ་བྱདེ་སྟངས་དང་ག་ོབོ་ལནེ་ཚུལ་མ་ནོརི་བོ་

བྱ་དགསོ་སྙམ། ཡང་འད་ིརུ་གསལ་བྱདེ་བྱ་རྒྱུ་ཞེགི་ལ། བོདོ་སྔནོ་རིབོས་པའ་ིཁྲོདོ་དུ་

ཡང་སྲོོག་འདོད་པ་རིེ་འགའ་འདུག་མོད། དེ་དག་གིས་འདོད་པའི་སྲོོག་དེ་ནི་དེང་

རིབོས་པ་དག་གསི་འདདོ་པའ་ིསྲོགོ་ལ་བོལྟས་ཏོ་ེསྤྱིརིི་བོཏོང་ག་ིབོརྗོདོ་བྱ་ཞེགི་ཏུ་ལུས་

ཡདོ་པའང་ཤོསེ་དགསོ། 

དིྲ་བ། གྲྭ་བོཙུན་དག་གིས་བྲིས་བོའི་སྙན་རྩོོམ་གྱི་གྲེངས་འབོོརི་ནི་སྐྱ་བོོའ་ིསྡེེ་

ལས་ལྡབོ་འགྱུརི་གྱ་ིམང་མོད། སྙན་ངག་ག་ིརིིན་ཐོང་དངོས་ཀྱི་ིཚད་ལོང་མཁན་རི་ེ

གཉསི་མ་གཏོགོས་མདེ་པ་གང་ལ་ཐུགས་འདུག

དིྲསེ་ལན། སྤྱིིརི་སྙན་རྩོོམ་གྱ་ིཐོད་ནས་གླེང་བོ་ཡིན་ན་གྲྭ་བོཙུན་རྩོོམ་པ་པ་ོདག་

ག་ིསྙན་རྩོོམ་གྱ་ིསྤུས་ཀ་གྲེོང་བོ་ལས་ཞེན་པརི་འདོད་པའ་ིའདོད་པ་ད་ེང་ལ་མེད་མོད། 

དེང་རིབོས་སྙན་ངག་གི་ཐོད་ནས་དེ་འདྲ་རིང་རིེད། དེ་ནི་གྲྭ་བོཙུན་མང་ཆེ་བོ་དེང་

རིབོས་རྩོོམ་རིིག་དརི་རྒྱས་ཆ་ེབོའ་ིརྒྱལ་ཁབོ་ཕྱི་ིནང་ག་ིརྩོོམ་རིིག་ལ་བློ་ོསྦྱོོང་མེད་པ་

དང་། རྩོམོ་རིགི་གམ་སྙན་ངག་ག་ིའབྲ་ིཐོབོས་ཤོགི་ལ་གསརི་དུ་ཞུགས་ཚ་ེབོདོ་རིང་ག་ི

སྲོལོ་རྒྱུན་སྙན་ངག་ལས་གཞེན་དུས་དབེོ་རི་ེའགའ་དང་ཚགས་ཤོགོ་རི་ེའགའ་ིངསོ་ཀྱི་ི



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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སྙན་ངག་དང་རྩོམོ་རིགི་ག་ིབོགྲེ་ོགླངེ་ཐོརི་ཐོརོི་ཙམ་ལས་ལག་པ་འཆངི་ས་མདེ་པའ་ིརྒྱུ་

མཚན་ཡིན་ནམ་འདོད། ད་ེལས་གཞེན་ཞེིག་ན་ིགྲྭ་བོཙུན་རྩོོམ་པ་པ་ོམང་ཆ་ེབོས་དེང་

རིབོས་སྙན་ངག་ན་ིའཕྲལ་གྱ་ིསློ་ཆསོ་སུ་འདདོ་དྲགས་ནས། དགའ་བོ་ཉ་ེཚ་ེབོ་རི་ེབྱུང་

ཚ་ེའབྲ་ིབོ་ཙམ་ལས། ནམ་རྒྱུན་ད་ེལ་དོརི་སྣང་མ་བྱས་སྟབོས། དེང་རིབོས་སྙན་ངག་

འབྲ་ིབོརི་ཞེན་ཆ་ཐོནོ་ཡདོ་པརི་འདདོ། 

དིྲ་བ། མཇུག་ཏུ་ཁྱདེ་ཀྱི་ིསྙན་ངག་གསརི་རྩོམོ་གྱ་ིརླུང་རྟོ་ཡང་འགྲེ་ོཡངོ་བོའ་ིསྨོནོ་

ལམ་འདབེོས། 

དིྲསེ་ལན། བོཀའ་དྲིན་ཆེ། ངས་ཀྱིང་ཁྱེད་ཅིག་ག་ིབྱ་བོ་ལམ་འགྲེ་ོའོང་བོ་དང་། 

རིགི་གནས་འདྲ་མཉམ་འོང་བོའ་ིསྨོནོ་ལམ་འདེབོས། 

གྲགོས་འབར་ཞུན་ལགས་སུ། 

ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ཐོད་ལ་ལྟ་ཚུལ་གདོན་རྒྱུ་ཅི་ིཡང་མ་ིའདུགངས་འད་ིནས་

རིང་ཉིད་ཆ་ེམདོག་དང་སྒེམ་མདོག་ག་ིསྦྱོོརི་བོ་ལྷུརི་བློངས་པ་མ་ཡིན་མོད། ང་ོམ་ངས་

རིང་ཉིད་མཐོོང་གིན་འདུགརིང་ཉིད་ཀྱིིས་ད་རིག་བོརི་དུ་བྲིས་པའི་སྙན་ངག་གི་དེབོ་

བོཞེི་དང་སྙན་ངག་དེབོ་ཏུ་མ་འཁོད་པ་དག་མཐོོང་གིན་འདུགད་རུང་མི་ཤོེས་ཤོེས་

མདོག་གིས་སྙན་ངག་སྐོོརི་གྱ་ིབོཅིརི་འདྲ་ིདང་མྱོོང་ཚོརི་དག་ཀྱིང་མཐོོང་གིན་འདུགད་

ལྟའ་ིསྐོབོས་སུ་ང་རིང་ཉིད་ཀྱིིས་བྲིས་པ་ད་ེདག་གིས་ང་ོནོངས། སྙན་ངག་ག་ིརིིན་ཐོང་

ལ་དད་པའ་ིཤུགས་བོརྟོས་པ་ན། ད་དུང་ང་ན་ིསྙན་ངག་བོསློབོ་པའ་ིརིིམ་པ་ན་ཡོད་པ་
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ལས་འཆད་པའ་ིརིིམ་པ་ན་མེད་པརི་ངོས་ཟོིན་ཐོོབོ་ཡོད། ཡིན་རུང་ཚིགས་བོཅིད་ག་ོ

བོད་ེརི་ེདང་སྟནོ་བོཤོད་དང་འདགོས་རི། དམངས་གཞེས་ལྟ་བུ་རི་ེལསོ་ཀྱིང་ཕྲསི་མདོ། 

དུས་རིབོས་འད་ིག་ཙམ་ལ་ཐོོན་འདུགའཛིམ་གླིང་ག་ིརྩོོམ་རིིག་ག་ིཆུ་ཚད་ག་བོརི་ཐོོན་

ཡོད་དམ། འད་ིདག་ག་ིཚུལ་ལ་བོསམས་ཏོ་ེའོང་ན་རིང་ཉིད་གང་ལ་ཡང་ལོང་བོརི་

གྱུརི་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པརི་དུ་སྙན་ངག་ལ་མིང་ཚིག་ག་ིགསརི་གཏོོད་དང་། ཚིག་

སྦྱོོརི་གྱ་ིགསརི་གཏོོད། སྙན་ངག་ག་ིཁམས་ཀྱི་ིཟོབོ་དོན་སོགས་འཛིོམ་དགོས་པ་ན། 

ཁ་ོབོོརི་ད་ེདག་ལྐོོག་ན་མོརི་གྱུརི་ཅིིང་། སྙན་ངག་ན་ིས་དམརི་གྱ་ིརྟོ་དང་བོོང་བུ་ལྟ་བུ་

ཞེགི་ཏུ་བོཟུང་བོ་ན་ིནོརི་འཁྲུལ་དུ་ཤོསེ་ཡདོ། སྙན་ངག་ང་ོམ་ཞེགི་ག་དུས་འབྲ་ིཤོསེ་ན་

མ་ིདེའ་ིམ་ིགཤོིས་ལ་ཡང་སྙན་ངག་གིས་འགྱུརི་བོ་ཐོེབོས་ངེས་པརི་མ་ཟོད། སྙན་ངག་

པའ་ིམིག་སྔརི་ཆབོ་སྲོིད་དང་དཔལ་འབྱོརི་སོགས་ང་ཅིག་ལ་མཁ་ོརྒུའ་ིཡ་ོབྱད་དག་

ག་ིརིིན་ཐོང་ཡང་ཆུང་ངུརི་འགྱུརི་ངེས་པ་གདོན་མ་ིཟོའང་། ང་ན་ིད་ེཙམ་གྱ་ིསྐོས་རིིམ་

ཞེགི་ཏུ་ཚ་ེའདརིི་བོསློེབོ་མནི་ཡང་ཤོསེ་ཀྱིནི་མ་ིའདུག

ད་ལྟའ་ིསྐོབོས་སུ་སྙན་ངག་པ་རིདེ་དང་སྙན་ངག་རིདེ་ཟོརེི་བོ་ད་ེདག་མང་ཆ་ེབོ་ན་ི

ཚིག་མཛིོད་ཁྲོོད་ཀྱི་ིམིང་ཚིག་སྲོམ་གྱ་ིམཐོའ་རྒྱན་ཅིན་རི་ེསྒྲོིག་མཁན་དང་སྙན་ངག་

ཀྱིང་ད་ེའདྲ་བོ་ལ་དགའ་བོཞེིན་འདུགའབྲ་ིལུགས་ད་ེན་ིདཔེརི་ན་ང་ད་ེལ་སྐྱོ། ང་ད་ེལ་

སྐྲག་ཅིེས་པའ་ིརྐང་ལ་མ་འདྲེས་པའ་ིཁ་གཡང་སྐྱ་ོབོ་ོདག་ལས་ཅི་ིཡང་ཡིན་པརི་མ་ི

སྣང་བོས། མ་མཐོངོ་རྒྱང་རིངི་ག་ིགྲེགོས་འབོརི་ཞུན་ལགས། ངས་ཁྱདེ་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ལ་

བོཟོང་ངན་གྱི་ཤོན་གཏོན་ནས་དབྱེ་མི་ཐུབོ་པས། བོསམ་འཆརི་ཞེིག་འདོན་ག་ལ་

ཐུབོ། དེའ་ིཕྱིིརི་གྲེོགས་པ་ོལགས་ངེད་ཅིག་གིས་བོཅིོས་མའ་ིརྨ་ཤུན་ད་ེཕརི་བོསལ་



སྙན་ངག་ལ་བལྟས་པའིི་ཚོོར་བ་ཀུན་བཏུས།
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ཐོབོས་ལ་འབོད་ནས། རྨ་ཤུན་ང་ོམ་ཞེགི་ལ་སནེ་འབྲད་བྱ་ཨ་ེཐོབོས་ལ་བོལྟ། 

ངའ་ིསྙན་ངག་འད་ིལྟར་བཀློག་འཚོལ། 

ཁོ་བོོའ་ིམི་ཚེའི་དབྱངས་རྟོ་ཟོེརི་བོའི་ཚིགས་བོཅིད་གཙོརི་བོཟུང་གི་དེབོ་དེ་

དགྲེམ་རྒྱུརི་ཉ་ེསྐོབོས། ཀློོག་པ་པ་ོདག་ལ་བྱ་ཞེིག་གཏོོང་འདོད་པ་ནི། ཕྲན་གྱ་ིཐོེངས་

འདིའ་ིསྙན་དེབོ་ཁྲོོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་ཡིག་བོརྒྱ་ཆ་བོདུན་ཅུའ་ིརྩོོམ་ལུས་ཚིགས་བོཅིད་དུ་ངེས་

ཤོིང་། རྩོོམ་ཡིག་ག་ིཁྲོོད་ན་ཏོིང་ང་ེའཛིིན་དང་ཟོང་ཐོལ། གཉུག་མའ་ིའོད་ཟོེརི། གདོད་

མའ་ིརིང་ཞེལ་སོགས་ཆོས་གཞུང་ན་རྒྱུགས་ཆ་ེབོའ་ིམིང་ཚིག་འབོེལ་བོོརི་སྦྱོརི་ཡོད་

ཙང་། ཁྱེད་ཅིག་གིས་ཐོ་སྙད་དེ་དག་ཆོས་ཚིག་ཁོ་ནརི་བོཅིད་དེ་གོ་བོ་ལན་རྒྱུརི་

དོགས་པརི་བོསྟུན། གསལ་བྱེད་འད་ིབྱ་དགོས་བྱུང་། ཁ་ོབོོའ་ིརི་ེབོ་ཏོོག་ཙམ་ན་ིསྙན་

ངག་ག་ིཁྲོོད་དུ་བོཀོལ་བོའ་ིམིང་ཚིག་དག་དཀྱིེལ་ཡངས་པ་དང་ལྷོད་པའ་ིརིང་བོཞེིན་

ཅིན་ཤོ་སྟག་ལགས་པས། མཁྲོེགས་པོའ་ིང་ོབོོརི་མ་ལྷན་པརི་བོཀློག་གལ་ཆེ། མིང་

ཚགི་རི་ེགཉསི་ལ་སྦྱོརི་ནས་གུས་པསོ་ཕྱིགོས་འགྲེོས་གླངེ་ན། ཏོངི་ང་ེའཛིནི་ལྟ་བུའ་ིཐོ་

སྙད་ལ་ག་ོབོ་བོསྐྱོན་ཚ་ེལུས་སེམས་ཤོིན་སྦྱོངས་ཀྱི་ིམཚན་ཉིད་རྫིོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ི

སྒེ་ོདང་བོསྟུན་མ་ིདགོས་པརི། སེམས་གཅིིག་ཏུ་འཁོརི་བོ་ཙམ་དུ་ག་ོརུང་བོརི་མ་ཟོད། 

ཟོང་ཐོལ་ཞེེས་པའ་ིཐོ་སྙད་འད་ིཀ་ོཡང་རྒྱ་ཡན་དུ་འགྱུ་བོ་ཙམ་དང་། གཙང་བོ་དང་དྲ་ི

མས་མ་གས་པའ་ིབོརྡརི་གཉུག་མའ་ིའདོ་ཟོརེི་སགོས་སྦྱོརི་ཡདོ་ཙང་། གྲུབོ་མཐོའ་དང་

ཆསོ་གཞུང་ག་ིརིང་རྐང་ངསོ་ནས་ག་ོབོ་བོསྐྱནོ་པརི་མ་ིབྱའ།ོ །
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རོོང་བོོ་དགེ་ེའདུན་ལྷུན་གྲུབོ་ཀིྱིས་བོརྩམས།

ཁོ་བོོས་ག་དུས་ཡིན་རུང་རིང་ཅིག་གི་ཚོརི་བོའི་གསང་གནས་སྟོན་པའི་མིང་

དང་ཚིག་ན་ིནང་ཆོས་ཁྲོོད་དུ་གནས་པརི་འདོད་པ་དང་། ད་དུང་འཆརི་ཡན་གྱ་ིམིང་

བོརྡ་ཇི་ིསྙེད་ཅིགི་ཀྱིང་ཆོས་གཞུང་དུ་མངའ་བོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱསི། ནམ་རྒྱུན་རིང་ནུས་

ཀྱིིས་མིང་ཚིག་ད་ེདག་ས་འོག་ནས་གཏོེརི་བོསྔོགས་པ་བོཞེིན་ས་ོསོའ་ིསྐྱ་ེབོོའ་ིཆགས་

སྡེང་ག་ིདྲ་ོབོས་བོརློན་པརི་བྱས་ཏོ་ེསྙན་ངག་ག་ིཁྲོོད་དུ་བྲིས་པ་ནི། དོག་ས་ནས་གུ་

བོཤོངས་ཀྱི་ིགནས་སུ་དྲངས་པའ་ིཚུལ་ལགས་ན། མང་པ་ོཞེིག་གིས་ཐོ་སྙད་ད་ེདག་

ཆསོ་ཚགི་རྐྱེང་བོའ་ིངརོི་བོསྐྱུརི་བོརི་མ་ིབྱ། བོརྒྱ་ལ་ད་ེལྟརི་བོསྐྱུརི་བོའ་ིཚད་དུ་ལྷུང་ན། 

སྐོབོས་ཀྱི་ིསྙན་ངག་ག་ིརི་ོསྐྱ་ཧྲུལ་ལེརི་གཏོོང་བོརི་ཡིད་གཉིས་མ་ིཟོ་འང་། ཀློོག་པ་པ་ོ
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