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རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།

  3  

འིདྲ་བ་ར་ེར་ེནས་ཡིང་ཡིང་འིབྲི་ིསྦྱོངོ་བྱདེ་དགསོ། 

སྤྱིིར་རང་རེའི་ིབོད་ལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ིརྩོོམ་ལུས་དང།  ད་ེསྦྱོོར་ཚུལ་གྱི་ི

སྙན་གཞུང་མ་ེལངོ་མའི་ིའིགྲེལེ་བ་རྒྱས་བསྡུས་མང་པ་ོཞིགི་ཡིདོ་མདོ།  དའེི་ིནང་དུ་མ་

འིདུས་པའིམ་མ་ཚང་བའིི་རྩོོམ་གྱིི་རྣམ་པ་གསར་པ་དང།  རྩོོམ་ཚུལ་གསར་པ།  

ཉིམས་འིདོན་ཚུལ་གསར་པ་སོགས་ཡིོད་པས།  ང་ཚོས་མ་ིརིགས་གཞིན་དག་ག་ི

རྩོམོ་འིབྲིའིི་ིཤེསེ་བྱ་དང་ཉིམས་མྱོངོ་ལས་ཀྱིང་ལགེས་ཆེ་གང་མང་ཞིགི་ལནེ་དགསོ་པ་

ན་ིདུས་རབས་དང་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིདགསོ་མཁ་ོཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི། 

གཉིསི་པོ།  རྩོམོ་པོ་ལེ་འིཇུག་པོའི་ིསློབོ་ཚན་གྱི་ིདནོ་སྙིངི༌། 

ད་ེཡིང་སྙན་གཞུང་ལས། འིད་ིན་ཀུན་ཏུ་མཆེོག་རྣམས་ཀྱིིས། །རྗོེས་སུ་བསྟན་

དང་ལྷག་མའི་ིཡིང་།  ཚགི་རྣམས་ཉིདི་ཀྱི་ིདྲནི་ལས་ན།ི །འིཇོགི་རྟོནེ་ལུགས་ལ་འིཇུག་

པར་བྱདེ། །གལ་ཏ་ེསྒྲིར་བདོ་སྣང་བ་ཡིསི། །འིཁརོ་བ་གསལ་བར་མ་བྱས་ན། །འིཇོགི་

རྟོེན་གསུམ་པ་ོམཐའི་དག་འིད།ི །སྨག་རུམ་མུན་པ་ཉིིད་དུ་འིགྱུར། །ཅེས་བརྡ་སྤྲོོད་ཡི་ི

གེ་འིདི་ཉིིད་འིཇོིག་རྟོེན་འིཚོ་བའིི་ལམ་ངོགས་གསལ་བར་བྱེད་པའིི་སྣང་གསལ་གྱིི་

སྒྲིོན་མ་ེམེད་དུ་མ་ིརུང་བ་ཞིིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་བ་བཞིིན།  ལྷག་པར་དུ་ཡིང་ཚན་རིག་

དར་རྒྱས་ཀྱི་ིམྱུར་ཚད་མཐོན་པོས་མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚོགས་མདུན་སྐྱོོད་བྱེད་ཀྱིིན་

པའི་ིདུས་རབས་འིདིར།  མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་སྐད་ཡིིག་ག་ིརིན་ཐང་ལ་སྔར་ལས་མཐོང་

ཆེེན་གྱིིས་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་ཐོན་སྐྱོེད་དང་འིཚ་ོབ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་པ་དང་། ཆེབ་སྲིིད་

དང།  དཔལ་འིབྱརོ།  རགི་གནས་ལ་སགོས་པའི་ིབྱ་འིགུལ་སྤལེ་བ།  ཚན་རགི་ག་ི



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།

  4  

ཤེེས་བྱ་བརྒྱུད་སྒྲིོག སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལ་བརྗོ་ེརེས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ིལག་ཆེ་

གལ་ཆེེན་ཞིིག་ཏུ་བརྩོ་ིགིན་ཡིོད།  རྩོོམ་འིབྲི་ིབའི་ིཐབས་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་བསམ་

བློའོི་ིམྱོངོ་ཚརོ་ལྷུག་པརོ་བརྗོདོ་པ་དང།  ཚན་རགི་ག་ིགྲུབ་འིབྲིས་སྙངི་བསྡུས་བྱདེ་པ།  

བསམ་བློོའི་ིརྒྱུ་ནོར་མཛིོད་དུ་སྣོན་པ།  དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པའིི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་བྱ་

འིགུལ་སྤེལ་བ་ན་ིང་ཚོའི་ིའིཚ་ོབའི་ིནང་ཉིིན་ར་ེབཞིིན་གལ་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ེབའི་ིག་ོགནས་

བཟུང་ཡིོད།  ད་ེབས།  རྩོོམ་རིག་ག་ིཤེེས་བྱ་སློོབ་སྦྱོོང་དང་རྩོོམ་འིབྲིིའི་ིཆུ་ཚད་ཇོ་ེ

མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ན་ིསློོབ་གས་ོགོང་འིཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ིགཞི་ིརྩོར་གྱུར་པའི་ིཐབས་ལམ་

ཞིགི་ཡིནི་པ་མ་ཟད།  དངེ་རབས་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་གསར་སྐྲུན་བྱདེ་པའི་ིནང་ག་ིདགསོ་མཁ་ོ

འིགངས་ཆེནེ་ཞིིག་ཀྱིང་རདེ།  ད་དུང་བསམ་བློ་ོཡིང་དག་པ་དང།  ལྟ་བ་མངནོ་པར་

གསལ་བ།  བརྩོ་ེདུང་ལ་གཡི་ོལྷད་མ་འིདྲེས་པ།  བརྗོོད་བྱའི་ིདོན་སྙིང་གསལ་བོར་

སྟནོ་པ།  གཏན་ཚགིས་ཡིདོ་ལ་མག་ོརྔ་ཚང་བ།  སྡེེབ་སྦྱོརོ་ལེགས་ཤེངི་སྙན་ཆེ་ཡིདོ་

པ་བཅས་ཀྱིི་ཁྱད་ཆེོས་དང་ལྡན་པའིི་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིབྲིི་ཐུབ་པར་བྱེད་པའིི་རྨང་

གཞིརི་གྱུར་པའི་ིནུས་པ་འིདོན་ཐབས་ཤེགི་རདེ། 

མདོར་ན།  རྩོོམ་འིབྲི་ིབ་ན་ིལག་ཆེའིམ་མཚོན་ཆེ་ཞིིག་དང་འིདྲ་བས།  ང་ཚོས་

ལག་ཆེ་བཀོལ་ཤེེས་ཤེིང་མཚོན་ཆེ་ད་ེའིཛིིན་ཤེེས་དགོས།  རྩོོམ་འིབྲི་ིབ་ན་ིརྨང་གཞི་ི

ཞིིག་ཡིིན་ལ་མཐུ་རྩོལ་ཞིིག་ཀྱིང་རེད།  ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྨང་གཞི་ིབཟང་པ་ོཞིིག་

འིདིང་དགསོ་ལ་མཐུ་རྩོལ་ད་ེཁངོ་དུ་ཆུད་པ་བྱདེ་དགསོ།  རྩོམོ་འིབྲི་ིབ་ན་ིགསར་སྐྲུན་

རང་བཞིིན་ལྡན་པའི་ིབསམ་བློོའི་ིཐོན་སྐྱོེད་ཅིག་ཡིིན་པས།  མཐའི་གཅིག་ཏུ་འིད་ིའིད་ི

དང་ད་ེད་ེཡིནི་གྱི་ིགདམས་ངག་ཅགི་ཡིདོ་པ་མནི་ལ།  གསང་བའི་ིམན་ངག་ཅགི་རྡགོ་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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རྡགོ་བྱས་ནས་སྟརེ་རྒྱུ་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་མདེ།  ཡིནི་ན་ཡིང༌།  རྩོམོ་འིབྲི་ིབའི་ིཆེསོ་ཉིདི་

དང་ཐབས་ཤེསེ་ན་ིབཙལ་ན་རྙེེད་ཐུབ་པ་ཞིགི་ཡིིན།  དཔརེ་ན།  སྙན་ངག་མ་ེལངོ་མ་

ན་ིསྙན་ངག་རྩོོམ་འིབྲིིའི་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་ནས་བཙལ་ནས་རྙེེད་པའི་ིསྙན་ངག་ག་ིཆེོས་

ཉིིད་ཅིག་ཡིིན་ལ།  ང་ཚོས་སྙན་ངག་རྩོོམ་པའི་ིཐབས་ཤེེས་གལ་ཆེེན་ཞིིག་ཀྱིང་རེད།  

དེས་ན་ང་ཚོས་ཀྱིང་རྩོོམ་རིགས་མ་ིའིདྲ་བ་ས་ོསོའི་ིརྩོོམ་ཚུལ་དང་རྩོོམ་ཉིམས་སོགས་

ལ་འིབད་པས་སློོབ་སྦྱོོང་དང་ཞིིབ་འིཇུག་བྱས་ན།  ད་ེདག་ག་ིཆེོས་ཉིིད་དང་ཐབས་

ཤེསེ་ན་ིངསེ་པར་དུ་རྙེདེ་ཐུབ་པ་ཞིགི་ག།ོ 

གསུམ།  རྩོམོ་འིབྲིའིི་ིཆུ་ཚད་མཐོ་ོརུ་གཏོངོ་ཐོབས། 

རྩོོམ་རིགས་འིདྲ་མིན་འིབྲིི་འིདོད་ན།  རྩོོམ་ལུས་ས་ོསོའི་ིཁྱད་ཆེོས་དང་རྩོོམ་

འིབྲིའིི་ིཐབས་རྩོལ་ཁངོ་དུ་ཆུད་དགསོ་པས།  ང་ཚསོ་རྩོམོ་རགི་གཞུང་ལུགས་ལ་ངསེ་

པར་སློོབ་སྦྱོོང་བྱེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་རྩོོམ་མང་དུ་འིབྲིི་དགོས་ལ།  དེ་དག་ཡིང་ལྟ་

བསྐྱོར་བསམ་གྱིིས་བཟ་ོབཅོས་ཡིང་ཡིང་བྱེད་པ་དང།  རང་ག་ིམཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཇོ་ེ

ཆེརེ་གཏངོ་བ་སགོས་ན་ིརྩོམོ་འིབྲིའིི་ིཆུ་ཚད་ཇོ་ེམཐརོ་གཏངོ་བའི་ིམྱུར་ལམ་ཞིགི་ཡིིན། 

རྩོོམ་འིབྲི་ིབའི་ིནུས་པ་ན་ིརང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྱིོགས་གང་ཅིའི་ིཐད་ཀྱི་ིཤེེས་ཡིོན་རྣམས་

རྩོོམ་ཡིིག་ནང་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིིས་བཀོད་པའི་ིམཚོན་རྟོགས་ཤེིག་ཡིིན་པས།  རྩོོམ་

འིབྲི་ིབའི་ིཆུ་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏོང་དགོས་ན།  ཕྱིོགས་གང་ཅིའི་ིཐད་ནས་རང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཤེེས་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིིག་བྱེད་དགོས།  རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་ག་ིནང་དུ་ཕྱི་ིརོལ་

ཡུལ་གྱི་ིདངསོ་པ་ོདང་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་མཚནོ་ཡིདོ་ལ།  དནོ་དམ་དུ་རྩོམོ་མཁན་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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གྱི་ིབསམ་བློ་ོདང་གཤེསི་ཀ་མཚནོ་ཡིདོ། 

བྱ་ེབྲིག་ཏུ་རྩོམོ་པའི་ིཆུ་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་བའི་ིམྱུར་ལམ་འིགའི་མཆེསི་ཏ།ེ 

༡།  སྤྱི་ིཚགོས་འིཚ་ོབར་ཞིབི་ལྟ་བྱདེ་པོ། 

རྩོོམ་འིབྲི་ིབའི་ིཚ།ེ  ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ིཚོགས་འིཚ་ོབ་ལ་ཡིང་དག་ཅིང་གཏིང་ཟབ་

པའི་ིསྒོ་ོནས་ངསོ་འིཛིནི་ཐུབ་དགསོ།  ད་ེབས་རྟོག་ཏུ་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་ལ་ཞིབི་ལྟ་

བྱེད་པ་ན་ིའིཚ་ོབ་ངོས་འིཛིིན་ཡིག་པ་ོཞིིག་ཐུབ་པའི་ིགོམ་པ་དང་པ་ོཡིིན།  རང་ཉིིད་

འིཚ་ོབའི་ིལས་རིགས་མ་ིའིདྲ་བ་མང་པོར་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས་ཡུན་རིང་ག་ིཞིིབ་ལྟ་

མང་པ་ོབརྒྱུད་ན་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིིག་ཚུར་ལེན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  ད་ེལས་མྱོོང་

ཚརོ་དང་བློ་ོསྐྱོདེ་གསར་བའིང་འིབྱུངཐུབ།  གལ་སྲིདི་མ་ིཞིགི་གསི་རང་ག་ིཁོར་ཡུག་

ག་ིདངོས་པ་ོརྣམས་སྣང་མེད་དུ་བསྐྱུར་ན།  ད་ེཡིིས་དོན་སྙིང་དང་རིན་ཐང་ཡིོད་པའི་ི

དངསོ་པ་ོརྣམས་མཐངོ་མ་ིཐུབ་ཅངི་ཐ་ན་ད་ེདག་ན་ིརང་དང་འིབྲིལེ་བ་ཅ་ིཡིང་མདེ་པར་

བསམས་ཏ་ེཞིབི་ལྟ་བྱདེ་འིདདོ་མདེ་པར་འིགྱུར།  ད་ེབས་ང་ཚསོ་འིཚ་ོབར་དགའི་སྣང་

གིས་ལྟ་བྱེད་ཀྱིི་ཚོར་བ་རྣོན་པ་ོསྦྱོོང་བརྡར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་རྩོོམ་པར་འིཇུག་པའིི་རྩོ་བར་

གྱུར་པའི་ིམཐུ་རྩོལ་ཞིགི་ཡིནི། 

༢།  གནད་དནོ་ལེ་བསམ་གཞིིགས་བྱདེ་པོ། 

ང་ཚོས་འིཚ་ོབའི་ིསྣང་ཚུལ་གང་མང་མཐོང་བ་དང་ཞིིབ་ལྟ་བྱེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་

ད་དུང་བསམ་གཞིིགས་ཀྱིང་གང་མང་བྱེད་དགོས།  ལྟ་ཞིིང་རྟོོག་པ་ན་ིཚོར་སྣང་འིདུ་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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ཤེསེ་ཀྱི་ིགནས་སྐབས་ཙམ་ཡིནི་པས།  བསམ་གཞིགིས་བྱས་ན་ད་གཟདོ་སྤྱི་ིཚགོས་

འིཚ་ོབ་དང་ཕྱི་ིརལོ་ཡུལ་གྱི་ིདངསོ་པ་ོདག་ལ་ག་ོབ་ཟབ་མ་ོལནེ་ཐུབ།  མ་ིཞིགི་བསམ་

གཞིིགས་བྱེད་པར་དགའི་ཞིིང་བསམ་གཞིིགས་ཀྱིང་བྱེད་མཁས་ན།  རྩོོམ་འིབྲི་ིབའི་ི

སྐབས་སུ་དཔྱོད་གཞི་ིརྣམས་ལ་བརྡར་ཤེ་ཆེདོ་པ་དང།  ལགེས་ཉིསེ་སྤང་བློང་ག་ིདབྱ་ེ

བ་མ་ིནརོ་ལ།  རང་ག་ིབསམ་བློའོི་ིཆུ་ཚད་ཀྱིང་སྨནི་པར་འིགྱུར། 

མདོར་ན།  གུང་ཐང་བསྟན་པའི་ིསྒྲིོན་མེས། །སྐྱོོན་ཡིོན་བློང་དོར་རང་གིས་མ་ི

འིབྱེད་པར། །གྲེགས་སྐམ་འུད་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་འིབྲིངས་ན་ཡིང། །ཉིེས་སྐྱོོན་སུ་ཡི་ིལག་

པས་མ་ིསལེ་ལ། །ཡིནོ་ཏན་སུས་ཀྱིང་ཁ་རུ་མ་ིལྡུག་པས། །བླུན་པ་ོཆུ་སྣ་གར་ཁྲིདི་མ་

བྱེད་ཨང། །ཞིེས་གསུངས་པ་ན་ིགཞུང་ཆེེན་སྦྱོོང་མཁན་ཚོར་དམིགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་

ན་ཡིང།  སྤྱི་ིཚོགས་འིཚ་ོབར་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཡིང་ད་ེབཞིིན་ཡིིན་ལ།  

གཞིན་ལ་བློང་དོར་སྟོན་པའི་ིརྩོོམ་པ་པ་ོཞིིག་བྱེད་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆེོས་སྲིིད་གང་ཐད་

ནས་ལགེས་ཉིསེ་རྣམ་འིབྱདེ་ཐུབ་པར་འིབད་པ་གལ་ཆེེའི།ོ །

༣།  རྒྱུ་ཆ་འིཚོལེ་སྡུད་བྱདེ་པོ། 

མ་ིགཅགི་ག་ིའིཚ་ོབའི་ིརྒྱ་ཁྱནོ་ན་ིཚད་ཡིདོ་པ་ཞིགི་ཡིནི་ལ།  སྐབས་འིགར་རྩོམོ་

ཡིགི་ཅགི་འིབྲི་ིབའི་ིདུས་སུ་མ་ིརང་ཉིདི་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཕྱིགོས་གང་ཅའིི་ིཐད་

ནས་རྩོད་གཅོད་དང་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་དགོས། ད་ེབས་ནམ་རྒྱུན་འིཚ་ོབའི་ིནང་ཧུར་

ཐག་གིས་འིཛུལ་ནས་ཞིིབ་ལྟ་དང་བསམ་གཞིིགས་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེདག་གལ་ཆེ་ེབ་ལས་

གཞིན།  ཆེེད་དུ་གནད་དོན་ཞིིག་ལ་དམིགས་ནས་རྩོད་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིོད།  



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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འིོན་ཀྱིང་ང་ཚ་ོའིཚ་ོབ་མཐའི་དག་ག་ིནང་དུ་ཞུགས་མ་ིཐུབ་པས་གནད་དོན་མང་པ་ོ

ཞིིག་ག་ིཐད་ལ་དཔ་ེདེབ་རིགས་ལྟ་ཀློག་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཡིང་རྩོོམ་པའི་ིརྒྱུ་ཆེ་འིཚོལ་བའི་ི

ཐབས་ལམ་གལ་ཆེེན་ཞིིག་ཡིིན།  ད་ེལྟར་སྤྱི་ིཚོགས་འིཚ་ོབ་དང་ཕྱི་ིརོལ་བྱ་དངོས་

མཐའི་དག་ལ་ཞིབི་ལྟ་དང་བསམ་གཞིགིས་བརྒྱུད་པའི་ིཁྲིདོ་ཀྱི་ིདནོ་གནས་རྣམས་དང་

འིཚ་ོབའི་ིརྒྱུན་ཤེེས་དང་རིག་གནས་ཡིོན་ཏན་རྣམས་ཡིིད་ལ་ཅ་ིངེས་བྱེད་དགོས་པ་

ལས་གཞིན།  གནད་ཀྱི་ིདནོ་པ་ོརྣམས་ཡི་ིགརེ་འིགདོ་པ་དང།  ཟནི་བྲིསི་རྒྱས་བསྡུས་

ཅ་ིརགིས་འིདབེས་པ།  ཡིང་ན་སྒྲི་འིབབེས་འིཁརོ་ཐག་ནང་དུ་འིཇུག་པ་སགོས་ཐབས་

ཚུལ་དུ་མས་དཔྱོད་གཞིིའི་ིརྒྱུ་ཆེ་སྣ་མང་འིབོར་ཆེེན་ཞིིག་གསོག་འིཇོོག་བྱེད་དགོས།  

གལ་ཏ་ེཁྱདོ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ཞིགི་མདེ་ན་ཀླད་པ་སྟངོ་པས་ཅ་ིཡིང་འིབྲི་ི

རྒྱུ་མ་ིརྙེདེ་ལ།  བྲིསི་ཀྱིང་ནང་དོན་བཟང་པའོི་ིརྩོམོ་ཡིགི་རབ་ཅགི་ཡིངོ་མ་ིསྲིདི་ད།ོ །
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 ལེའེུ་གཉིསི་པོ།  བརྗོདོ་བྱ་གཙོ་ོབ་ོདང་རྗོདོ་གཞི།ི 

 གཅིགི ཅི་ིཞིགི་ལེ་བརྗོོད་བྱ་གཙོ་ོབ་ོདང་རྗོདོ་གཞི་ིཟེརེ། 

 རྩོོམ་པའི་ིགནས་ལ་འིཇུག་པའི་ིརིགས་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིནང་དུ།  བརྗོོད་

བྱ་གཙ་ོབ་ོཞིསེ་པའི་ིཐ་སྙད་འིད་ིན་ིགསནོ་ཉིམས་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ིསྤྱི་ིམཚན་ཞིགི་

ཡིནི་ཏ།ེ  རྩོམོ་རགི་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིཁྱབ་ཁངོས་ནས་བཤེད་ན།  གནད་དནོ་དང།  བསམ་

བློ་ོལ་སགོས་པའི་ིདནོ་དུ་མ་ལ་འིཇུག་པ་དང།  སྤྱིརི་བཏང་ག་ིརྩོམོ་ཡིགི་འིབྲི་ིབའི་ིཆེ་

ནས་བཤེད་ན།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོཞིེས་པ་ན་ིརྩོོམ་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་བྱ་ེབྲིག་པ་མཚོན་

བྱེད་ཀྱི་ིརྩོ་བར་གྱུར་པའི་ིབསམ་བློ་ོལ་ག་ོདགོས།  རང་རེའི་ིབོད་ཀྱི་ིསྒྲི་བཤེད་ལྟར་ན།  

གང་བརྗོདོ་པར་འིདདོ་པའི་ིདངསོ་པ་ོདའེི་ིནང་དནོ་གཙ་ོབ་ོལ་བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོཞིསེ་ག་ོ

བ་བློངས་ཀྱིང་མ་ིརུང་བ་ཆེརེ་མདེ་པར་སྙམ། 

དགོངས་པ།  བསམ་བློོའི་ིལྟ་ེབ།  བརྗོོད་བྱའི་ིལྟ་ེགནད།  བསྟན་དོན་གཙ་ོབ།ོ  

གཙ་ོདནོ།  བརྗོདོ་སྙངི།  རྩོམོ་རགི་ག་ིསྲིགོ་ཅསེ་པ་རྣམས་མངི་ག་ིརྣམ་གྲེངས། 

འིདིར་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བརྗོོད་བྱའི་ིནང་དོན་གཙ་ོབ་ོཞིེས་པའི་ིཐ་སྙད་འིད་ིལ་

ག་ོབ་ལནེ་ཚུལ་ནརོ་མ་ིརུང།  ཁྱབ་ཆེ་ེས་ནས་བཤེད་ན།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོཞིེས་པ་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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ནི་རྩོོམ་པ་པོས་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིབྲིི་བའིི་བློོ་དེ་འིཆེར་སྐབས།  རྩོོམ་དེ་འིབྲིི་བའིི་

དམགིས་ཡུལ་ཞིགི་དང་དགསོ་པ་ཞིགི་གཞིརི་བཞིག་ཡིདོ་པར་མ་ཟད།  འིབྲི་ིབར་བྱ་

རྒྱུའིི་རྩོོམ་ཡིིག་ནང་གི་གནད་དོན་གཙ་ོབ་ོདེ་ལ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་བ་ཞིིག་ཡིོད་ངེས་པ་

རེད།  རང་ག་ིདམིགས་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་ད་ེདག་རྩོོམ་ཡིིག་ག་ིལམ་ནས་མཚོན་པར་

བྱས་པ་ད་ེལ་རྩོམོ་ཡིགི་ག་ིབརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོཞིསེ་བྱ། 

ད་ེཡིང་སྙན་གཞུང་ལས།  སྙན་ངག་མཁན་བསམ་དགོངས་པ་སྟེ། །སྙན་ངག་

གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། །རབ་སྦྱོོར་ཡུལ་གྱི་ིཡིོན་ཏན་ཅན། །ད་ེན་ིདགོངས་པ་ཅན་

ཞིསེ་བརྗོདོ། །ཅསེ་པ་བཞིནི།  སྙན་ངག་པས་རང་ག་ིསྒྱུ་རྩོམོ་བྱ་ེབྲིག་པ་ཞིགི་རྩོམོ་པའི་ི

སྐབས་ཀྱི་ིབསམ་དནོ་སྙངི་པ་ོསྟ།ེ  བརྩོམས་ཆེོས་རངི་ཐུང་གང་ཞིིག་ཡིནི་ན་ཡིང་འིདྲ་

དེའི་ིནང་ག་ིའིདོད་ཚུལ་ཉི་ིཚ་ེབ་དག་མ་ཡིིན་པར་བརྩོམས་ཆེོས་ཀྱི་ིཐོག་མཐའི་བར་

གསུམ་གྱིསི་བསྟན་པའི་ིདགངོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོལ་ག་ོདགོས། 

ཡིིན་ན་ཡིང།  རང་ཉིིད་ལ་དམིགས་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་ངེས་ཅན་ཞིིག་ཡིོད་པར་མ་

ཟད།  ད་ེཉིིད་རྩོོམ་ཡིིག་དེའི་ིནང་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ིཀུན་སློོང་བཅོས་མིན་དུ་

ལྡན་ན་ཡིང།  ད་ེཇོ་ིལྟར་སྟོན་ཚུལ་མ་ཤེེས་ན་སྐབས་རེར་ལྡོག་ཕྱིོགས་སུ་འིགྱུར་བ་

ཡིང་ཡིདོ་པས་གནད་ད་ེལ་ངསེ་པར་དུ་གཟབ་ཅ་ིཐུབ་བྱ་དགསོ། 

རྗོདོ་གཞི་ིརྩོམོ་གཞི།ི  རྩོམོ་གདན་ན།ི  རྩོམོ་འིབྲི་ིབའི་ིསྐབས་སུ་བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོ

དེར་གསལ་བཤེད་དང་ད་ེམཚོན་པར་བྱེད་པའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིིན།  རྗོོད་གཞི་ིལ་

རིགས་གཉིིས་མཆེིས་ཏ།ེ  གཅིག་ན་ིརིགས་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆེ་དང་། ཅིག་

ཤེོས་ན་ིདོན་དངོས་ཀྱི་ིརྒྱུ་ཆེ་རེད།  རྒྱུ་ཆེ་ཞིེས་པའི་ིནང་དུ་མ་བཅོས་པའི་ིརྒྱུ་ཆེ་དང་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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རྗོདོ་གཞི་ིགཉིིས་ཀ་འིདུས་པས་ཁྱབ་ཆེ་ེཆུང་དབྱ་ེབ་ཡིདོ།  མ་བཅསོ་རྒྱུ་ཆེ་ཞིསེ་པ་ན་ི

དངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིའིཚ་ོབའི་ིནང་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ིགདོད་མའི་ིདཔྱོད་གཞི་ིདག་

ལ་ཟེར་བ་དང་།  རྗོོད་གཞི་ིཞིེས་པ་ན་ིརྩོོམ་པ་པོས་གདམས་གསེས་དང་ལས་སྣོན་

བྱས་ཟནི་པའི་ིརྩོམོ་ཡིགི་ནང་ལ་དངསོ་སུ་འིགདོ་རྒྱུའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ད་ེལ་ག་ོདགོས། 

ད་ེཡིང་སྙན་གཞུང་ལས།  ལུས་ན་ིར་ེཞིིག་འིདོད་པ་ཡིི། །དོན་གྱི་ིརྣམ་དཔྱོད་

ཚིག་ག་ིཕྲེེང། །ཞིེས་སྙན་ངག་པས་རང་ག་ིགནས་སྐབས་བཤེད་དགོས་པའི་ིའིདོད་

དོན་ནམ་བརྗོོད་བྱའི་ིདོན་གང་དང་གང་ཡིིན་པ་ད་ེདག་ལེགས་པར་དཔྱོད་པའིམ་ས་ོ

སོར་མ་འིདྲེས་པར་མཚོན་པའི་ིཚིག་དོན་བཟང་པོའི་ིངག་ག་ིརྒྱུན་ནམ་ལུས་ཞིེས་པའི་ི

ནང་ག་ིའིདདོ་པའི་ིདནོ་ད་ེན་ིརྗོདོ་གཞི་ིཡིནི་ལ།  ད་ེའིདྲའི་ིའིདོད་དོན་བརྗོདོ་པའི་ིནང་དུ་

དགངོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོཡིང་འིདྲསེ་ནས་ཡིདོ་དགསོ་ཏ།ེ  སྙན་ངག་པའི་ིདགངོས་དནོ་ད་ེ

ཉིིད་སྙན་ངག་གང་ཞིིག་གྲུབ་པར་གནས་པའིི་སྲིོག་ཡིིན་པར་གསུངས་ཡིོད་པས་

ས།ོ །འི་ོན་སྙན་ངག་མ་ེལངོ་མར་བསྟན་པའི་ིལུས་ཞིེས་པ་འིད་ིབརྗོདོ་དནོ་གྱི་ིསྲིགོ་དང་

ལྡན་པའི་ིགསོན་ཉིམས་ཅན་གྱི་ིལུས་ཤེགི་ཡིནི་པ་ལས།  སྲིགོ་མདེ་བམེ་ར་ོལྟ་བུ་མནི་

པ་ཅ་ིནས་ཀྱིང་ཤེསེ་དགསོ་ས།ོ །

བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོདང་རྗོོད་གཞི་ིགཉིིས་ཀྱིིས་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་ག་ིརྩོ་བར་གྱུར་པའི་ི

གནད་ཀ་གཉིིས་གྲུབ་པ་དང།  རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་དེ་གཉིིས་ཀ་གཅིག་ལ་

གཅིག་བརྟོེན་ནས་གནས་པ་དང།  གཅིག་ཚབ་གཅིག་གིས་ཀྱིང་བྱེད་མ་ིཐུབ་ལ།  

གཉིིས་ཀའི་ིགང་རུང་ཞིིག་མེད་ཀྱིང་མ་ིརུང་བ་ཞིིག་རེད།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོན་ིརྗོོད་

གཞི་ིལ་བརྟོེན་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་དགོས་ཤེིང་།  རྗོོད་གཞི་ིན་ིབརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབོའི་ི



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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དབང་དུ་གྱུར་པ་ཞིགི་རདེ།  གལ་སྲིདི་བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེརྗོདོ་གཞི་ིདང་ཁ་བྲིལ་ན་སྤྱི་ི

མཚན་ཙམ་ལས་མེད་པས་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིགྲུབ་མ་ིཐུབ་ལ།  གལ་ཏ་ེརྗོོད་གཞི་ིད་ེ

བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབསོ་མ་གཅུན་ན།  རྒྱུ་ཆེ་སལི་མ་འིགའི་ལས་མདེ་པས་དསེ་ཀྱིང་རྩོམོ་

ཡིགི་མ་ིའིགྲུབ།  ད་ེཡིང་དཔརེ་ན།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོན་ིབློ་སྲིགོ་སྟ་ེརྣམ་པར་ཤེསེ་པ་

དང་འིདྲ་ལ།  རྗོདོ་གཞི་ིན་ིཤེ་ཁྲིག་གདསོ་བཅས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོདང་མཚུངས་ཏ།ེ  ཕུང་པ་ོ

ད་ེམེད་ན་རྣམ་ཤེེས་རྟོེན་འིཆེའི་ས་མེད་ལ།  བློ་སྲིོག་ད་ེམེད་ན་ཕུང་པ་ོད་ེབེམ་ར་ོཞིིག་

ཏུ་འིགྱུར་བས།  སྲིོག་ག་ིདབང་བོས་མ་བཟུང་བའི་ིབེམ་ར་ོན་ིསུ་ལ་ཡིང་ཕན་པ་མེད་

པ་ཉིདི་དང་མཚུངས་ས།ོ །

གཉིིས།  བརྗོདོ་བྱ་གཙོ་ོབ་ོད་ེགང་ནས་བྱུང་ངམ། 

ཀའོིར་ཅསི།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོན་ིརྩོམོ་པ་པའོི་ིཉིམས་མྱོངོ་ལས་བྱུང་ཞིངི།  འིཚ་ོ

བས་ཁ་ོལ་གསང་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ིབསམ་བློ་ོཞིགི་རདེ།  ཅསེ་པ་བཞིནི།  རྩོམོ་ཡིགི་ཅུང་

ལགེས་པ་ོཞིགི་ཡིནི་ན།  ད་ེདག་ག་ིབརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོན་ིརྩོམོ་པ་པསོ་སྣང་ཡིན་གྱི་ིདྲན་

ཚུལ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པར་དངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིའིཚ་ོབའི་ིནང་ནས་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད།  དངོས་

ཡིོད་འིཚོ་བའིི་ནང་དུ་རྩོོམ་པ་པོས་གནད་དོན་ག་གེ་མོ་ཞིིག་ལ་ལྟ་རྟོོག་དང་བསམ་

གཞིིགས་བྱས་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའིི་ལྟ་བ་ཞིིག་གམ་བསམ་བློོ་

གསར་བ་ཞིིག་སྐྱོེས་པའི་ིསྐབས་སུ།  ད་གཟོད་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིབྲི་ིབའི་ིཀུན་སློོང་སྐྱོ་ེ

བ་རདེ།  རྗོདོ་གཞི་ིགསགོ་པ་དང་རང་ཉིདི་ལ་ལྟ་བ་ངསེ་ཅན་ཞིགི་སྐྱོསེ་པའི་ིག་ོརམི་ད་ེ

ན་ིཡིང་ནས་ཡིང་དུ་འིཚ་ོབ་ལ་མྱོོང་འིཇུག་དང།  ཞིིབ་རྟོོག བསམ་གཞིིགས་བཅས་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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བྱེད་པའི་ིག་ོརིམ་ཞིིག་ཡིིན་ལ།  ག་ོརིམ་དེའི་ིནང་དུ།  རྩོོམ་པ་པོའི་ིབསམ་བློ་ོམ་ི

གསལ་བ་ནས་གསལ་བར་འིགྱུར་བའི་ིག་ོརིམ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ད་ེན་ིརྩོོམ་པ་པོས་རང་ག་ི

བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོསྲིེག་བཅད་བརྡར་གསུམ་བྱེད་པའི་ིག་ོརིམ་ཞིིག་རེད།  བརྗོོད་བྱ་

གཙོ་བོ་དེ་ཡིིད་ལ་རགས་ཙམ་ངེས་ན་ད་གཟོད་རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིབྲིི་བའིི་མགོ་རྩོོམ་

ཆེགོ

ང་ཚོས་ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིདངོས་པ་ོཞིིག་དང།  དངོས་པ་ོདེའི་ིརང་བཞིིན་ནམ་

ཡིང་ན་དངོས་པ་ོདེའི་ིནང་ཁུལ་གྱི་ིཆེོས་ཉིིད་སོགས་མཚོན་པར་བྱེད་འིདོད་ན།  ངེས་

པར་དུ་བསམ་བློ་ོཞིབི་མ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་དང།  ཚརོ་སྣང་ག་ིརྒྱུ་ཆེ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་

པ་ད་ེརྣམས་ལས་སྙགིས་མ་དརོ་ནས་སྙངི་བཅུད་གཞིབི་པ་དང་།  རྫུན་མ་སྤངས་ནས་

བདནེ་པ་ལནེ་པ།  དངསོ་པ་ོགཅགི་ལས་ཅགི་ཤེསོ་རྟོགོས་ཐུབ་པ།  ཕྱིིའི་ིརྣམ་པ་ནས་

ནང་ག་ིདོན་ལ་སྙེགས་པ་བཅས་བྱེད་དགོས་ལ།  སྤྱི་ིམཚན་དང་རིགས་པའི་ིགཞུང་

ལུགས་ཀྱི་ིམ་ལག་ཅིག་བསྐྲུན་འིདོད་ན་ཞིར་སྣང་ག་ིཤེེས་རྟོོགས་ཙམ་གྱིིས་མ་ིཆེོག་

པར་ངསེ་པར་དུ་རྗོསེ་དཔག་ག་ིཤེསེ་རྟོགོས་ཤེགི་ཡིདོ་དགསོ། 

མདརོ་ན།  རྩོམོ་ཡིགི་ཅགི་ག་ིནང་དུ་གཏངི་ཟབ་ཅིང་ཡིང་དག་ལ་ཆེ་ཚང་བའི་ིསྒོ་ོ

ནས་ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིདངོས་པ་ོམཚོན་པར་བྱེད་པའི་ིབསམ་བློ་ོཞིིག་མེད་པ་ཡིིན་ན།  

ཁྱོད་ཀྱི་ིརྩོོམ་ཡིིག་ད་ེཡིང་ན་ེཙོའི་ིམ་ཎི་ིབཟློ་ོབ་དང་འིདྲ་བར་དོན་གྱི་ིསྙིང་བ་ོའིབྱུང་མ་ི

སྲིིད་ལ།  ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིསྣང་ཚུལ་ཐར་ཐོར་རྣམས་ཀྱི་ིཡིིག་ཚོགས་སྤེལ་བ་ལས་

ཀློག་པ་པ་ོརྣམས་ལ་གསལ་འིདེབས་དང་སྐུལ་མ་ཅ་ིཡིང་གཏོང་མ་ིཐུབ་པས།  རྩོོམ་

ད་ེདག་ལ་རནི་ཐང་ཡིདོ་པ་མ་ཡིནི་ན།ོ །



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོམངོན་པར་གསལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས།  ད་ེན་ིགཙ་ོབ་ོརྩོོམ་

ཡིིག་ག་ིརྨང་གཞིིའི་ིབསམ་བློ་ོདང་རྩོོམ་པ་པོའི་ིལྟ་བ་མངོན་པར་གསལ་བ་སྟེ།  ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཅ་ིཞིིག་ལ་ང་ོརྒོལ་བྱེད་པ་དང་།  ཅ་ིཞིིག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་པ།  གང་ལ་

དགའི་ཞིེན་བྱེད་པ་དང་།  གང་ལ་ཞི་ེསྡེང་ལངས་པ་སོགས་རབ་རིབ་དང་ཐ་ེཚོམ་མ་

ཡིནི་པ་གསལ་བ་ོགསལ་རྐྱང་ཞིིག་ཡིནི་དགསོ། 

བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོགསལ་བ་ོཞིགི་ངསེ་དགསོ་པ་མ་ཟད།  ད་ེབས་ཀྱིང་ཡིང་དག་

པ་ཞིགི་ཡིནི་དགསོ།  ཡིང་དག་པ་ཞིགི་ཡིངོ་བར་བྱདེ་པ་ལ།  ཐགོ་མ་ནས་རྩོམོ་པ་པ་ོ

ལ་ལངས་ཕྱིོགས་དང།  ལྟ་བ།  བསམ་བློ་ོབཅས་ཡིང་དག་པ་ཞིིག་ཡིོད་དགོས།  

བསམ་བློ་ོཡིང་དག་པ་ད་ེསྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིལག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིིག་རེད།  རྩོོམ་ཡིིག་

ཅིག་གི་བསམ་བློོ་དེ་ལག་ལེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིིན་ན་ཡིང་དེ་ཙམ་གྱིིས་ད་དུང་ཡིིད་

ཚམི་མ་ིརུང་སྟ།ེ  ད་དུང་ངསེ་པར་དུ་སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིལག་ལནེ་དངསོ་ལས་ཚདོ་བགམ་

བརྒྱུད་དགོས་པ་དང་།  ལག་ལེན་གྱི་ིཐོག་ནས་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པ་ར་འིཕྲེོད་ན་

ད་གཟདོ་བསམ་བློ་ོད་ེཡིང་དག་པ་ཡིནི་པར་བརྩོསི་ཆེགོ་ལ།  ད་ེལས་ལྡགོ་ན་ན་ིཡིང་

མ་ིདག་པའིམ།  ཡིང་ན་ད་ེཙམ་ཡིང་མ་ིདག་པ་ཡིནི་པས་བཟ་ོབཅསོ་བྱདེ་དགོས། 

ཡིིན་ན་ཡིང ཡིང་དག་པ་ཟེར་བ་ན་ིབལྟོས་ས་བལྟོས་འིཇོོག་ཡིོད་པའི་ིསྒོ་ོནས་

བཤེད་པ་ཞིིག་རེད།  གནས་ཚུལ་འིགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས་སྔར་བཟོས་

པའི་ིསྡེོམ་ཚིག་ད་ེལ་ཡིང་བཟ་ོབཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་ིསྐབས་ཀྱིང་འིབྱུང་སྲིིད་ཀྱི་ིརེད།  

གནད་དནོ་ལ་ལ་དང།  ལྷག་པར་དུ་རིག་གཞུང་སྐརོ་གྱི་ིགནད་དནོ་ན་ིར་ེཞིགི་བདནེ་

རྫུན་གྱི་ིཕུ་ཐག་གཅོད་དཀའི་བས།  དུས་ཡུན་རིང་པ་ོཞིིག་ལ་རྩོོད་པ་བྱེད་དགོས་པ་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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དང་དུས་ཡུནརིང་པ་ོཞིིག་ག་ིཚོད་བགམ་བརྒྱུད་དགོས།  ད་ེལྟ་ན་ཡིང་། ང་ཚོས་

གནད་དནོ་ཁ་གཡིར་ས་བྱས་ནས་ཡིང་དག་པའི་ིའིཇོགི་རྟོནེ་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ིཁྲིདི་སྟནོ་ནུས་

པ་ཁས་མ་བློངས་ན་མ་ིའིགྲེིགས་པས།  སྔོན་དང་ད་ལྟའི་ིམཁས་པ་ཆེེན་པ་ོརྣམས་

ཀྱིིས་ལེགས་པར་བརྟོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡིོད་པའི་ིརིགས་པའི་ིགཞུང་ལུགས་

ཚང་མར་སློོབ་སྦྱོོང་དང་བརྟོག་དཔྱོད་ནན་ཏན་གྱིིས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའིི་

དགངོས་དནོ་རྣམས་ཀྱི་ིརྗོསེ་སུ་ཕྱིགོས་དགསོ། 

གསུམ།  བརྗོདོ་བྱ་གཙོ་ོབ་ོམཚནོ་ཚུལེ་སྐོརོ། 

རྩོམོ་ཡིགི་འིབྲི་ིབའི་ིཚ་ེན་བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེངསེ་པར་དུ་ཡིདི་ལ་གསལ་བ་ོཞིགི་

ངེས་དགོས།  ད་ེངེས་ན་ད་གཟོད་བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེལ་དམིགས་ནས་གང་ལ་གང་

མཐུན་དང་གང་ལ་གང་མཁའོི་ིརྒྱུ་ཆེ་རྣམས་གདམས་སསེ་བྱས་ཆེགོ་པ་དང།  ད་ེལ་

དམིགས་ནས་གཏམ་གྱི་ིལྷུ་སྒྲིིག་པ་དང་ཚིག་ག་ིསྦྱོོར་བ་སྤེལ་ཆེོག གལ་སྲིིད་བརྗོོད་

བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡིིད་ལ་མ་ངེས་ན།  རང་ག་ིསེམས་ལ་ཅ་ིདྲན་དང་སྣང་བར་གང་ཤེར་

བྱུང་རྒྱལ་འིདོད་རྒྱལ་དུ་འིབྲི་ིབ་ལས།  མག་ོགང་ནས་རྩོོམ་པ་དང།  མཇུག་གང་

ནས་བསྡུ་བ།  གང་ཞིགི་རྒྱས་པར་འིབྲི་ིབ་དང།  གང་ཞིིག་རྒྱས་བསྡུས་འིཚམ་པར་

བྱེད་པ་ལ་སོགས་པར་གདེང་ཚོད་དང་གཞི་ིའིཛིིན་ས་མེད་པས་ལོང་བས་གླང་ཆེེན་

ལ་རགེ་པའི་ིཟློ་རུ་འིགྱུར་ངསེ་རདེ། 

བརྗོོད་བྱ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིང་དག་ཅིང་མངོན་པར་གསལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས་པ་

ལས་གཞིན།  ད་དུང་ངསེ་པར་དུ་གཅགི་བསྡུས་ཀྱིང་ཡིནི་དགསོ།  ད་ེན་ིཁྱབ་ཆེ་ེས་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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དང་གནད་ཆེ་ེས་ནས་བཤེད་ན།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབསོ་ལན་འིདབེས་པའི་ིགནད་དནོ་ད་ེ

ཁརེ་རྐྱང་ག་ིརང་བཞིནི་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་ལ།  སྤྱིརི་བཏང་རྩོམོ་ཡིིག་གཅགི་ག་ིནང་དུ་

གནད་དོན་གཅིག་ཐག་གཅོད་བྱས་ན་ལེགས་མོད་ཀྱིི།  གལ་ཏ་ེགནད་དོན་མང་པ་ོ

གསལ་བཤེད་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ན་ཡིང་ཐར་ཐོར་ཉི་ཉིོག་ཏུ་མ་གྱུར་པར་ཞིིབ་

ཚགས་དང་གཅགི་བསྡུས་ཡིནི་ན་མ་ིའིཚམས་པ་མདེ་ད།ོ །

རྩོོམ་ཡིིག་མ་ིའིདྲ་བའི་ིབརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོམཚོན་པར་བྱེད་པའི་ིཐབས་ལམ་ཡིང་

མ་ིའིདྲ་བ་ཡིདོ་ད།ེ  དཔརེ་ན་བགྲེ་ོགླངེ་རྩོམོ་ཡིགི་དང་གསལ་བཤེད་རྩོམོ་ཡིིག་གཉིསི་

ནི་ཐོག་མར་རྩོ་བའིི་ལྟ་ཚུལ་དེ་སྦ་གསང་མེད་པར་བཏོན་རྗོེས།  དོན་དངོས་དང་

རིགས་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ལ་བརྟོེན་ནས་རྩོ་བའི་ིལྟ་བ་དེར་བདེན་དཔང་བྱེད་པ་མང་

ལ།  དནོ་བརྗོདོ་སྒྱུ་རྩོམོ་ནང་གཙ་ོབ་ོམ་ིསྣ་དང་དནོ་དག་ལ་བརྟོནེ་ནས་དནོ་སྙངི་མཚནོ་

པར་བྱེད་པ་དང།  རྩོོམ་པ་པོའི་ིདགའི་སྡེང་དང་ལྟ་བ་རྣམས་མ་ིསྣ་དང་དོན་དག་འིབྲི་ི

བའི་ིག་ོརམི་ཧྲིལི་པོའི་ིནང་ཁྱབ་ཡིདོ་ཅངི་།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོམངནོ་གསལ་གྱིིས་སྟནོ་

མནི་ད་ེརྩོམོ་པ་པ་ོརང་ཉིིད་ཀྱིསི་གང་ལ་གང་མཐུན་གྱིསི་ཚདོ་འིཛིནི་བྱས་ཆེགོ

 རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་གི་བརྗོོད་བྱ་གཙོ་བོ་མངོན་པར་གསལ་བ་ཞིིག་འིབྲིི་བ་ལ།  

གནད་འིགག་ན་ིརྩོོམ་པ་པོས་འིབྲི་ིའིདོད་པའི་ིགནད་དོན་དེར་ངོས་འིཛིིན་ཡིང་དག་པ་

དང་གཏངི་ཟབ་མ་ོཞིགི་ཡིདོ་དགསོ།  དརེ་མ་ཟད།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོཇོ་ིལྟར་མཚནོ་

བྱདེ་ཀྱི་ིནུས་པ་ལའིང་རག་ལས་པ་ཡིནི་ཏ།ེ  དཔརེ་ན།  རྒྱུ་ཆེ་འིདམེས་པ།  རྩོོམ་གྱི་ི

སྒྲིགི་གཞི།ི  ཚགི་ག་ིསྡེབེ་སྦྱོརོ་སགོས་ལ་འིབྲིལེ་བ་ཆེནེ་པ་ོཡིདོ། 

ད་ེཡིང་སྙན་གཞུང་ལས།  དངསོ་པ་ོཡི་ིན་ིཚགི་རྣམས་ཀུན། །ཕན་ཚུན་ཕན་པར་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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བྱེད་པ་ཉིིད། །དོན་དང་བྲིལ་བའི་ིཁྱད་པར་རྣམས། །མ་བྱས་གནས་སུ་བསྔགས་པ་

དང། །བརྗོདོ་རམི་སྟབོས་ལས་དངསོ་པ་ོན།ི །ཟབ་མ་ོདག་ཀྱིང་གསལ་བ་སྟ།ེ །ད་ེཀུན་

དགོངས་པའིི་དབང་གྱུར་ཕྱིིར། །དེ་དག་དགོངས་པ་ཅན་ཞིེས་རིག ། ཅེས་པ་སྟེ།  

གཅིག་ནས་བརྩོམས་ཆེོས་གང་ག་ིབརྗོོད་བྱའི་ིདུམ་མཚམས་མ་ིའིདྲ་བ་རྣམས་ཕན་

ཚུན་འིབྲིལེ་ཆེགས་པ་ལྕགས་ཀྱི་ིཨ་ལངོ་བརྒྱུས་པའི་ིལྕགས་ཐག་ལྟ་བུ་ཡིནི་དགསོ་པ་

ལས་རང་དབང་ཅན་ཕན་ཚུན་མི་ལྟོས་པ་ལྕགས་ཀྱིི་ཐུར་མ་ལྟ་བུས་རྩོོམ་རྒྱུན་གྱིི་

གཞུང་བསྲིངིས་མ་ིནུས་པར་འིབྲིལེ་མདེ་དནོ་གཞིན་དུ་འིགྱུར་བའི་ིསྐྱོནོ་ཆེ།ེ 

གཉིིས་ནས་བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོདང་མ་འིབྲིེལ་བའིམ་སྐབས་དོན་དང་མ་ིའིཚམས་

པའི་ིརགིས་རྣམས་འིདརོ་བ།  གལ་ཏ་ེད་ེལྟ་མནི་ན་ཉི་ཉིགོ་མཉིམ་བསྲིསེ་དང་ཚགི་ག་ི

ར་ོམ་མང་པསོ་སློད་པར་འིགྱུར་བའི་ིསྐྱོནོ་ཡིངོ་། 

གསུམ་ནས་དགོངས་དོན་གཙོ་བོར་རོགས་འིདེགས་དང་ནུས་པ་ཐོན་པའིི་

བསྔགས་འིོས་བརྗོོད་འིོས་ཀྱི་ིརྗོོད་གཞི་ིརྣམས་གདམ་གསེས་ཡིང་དག་གིས་ངེས་པར་

མ་ཚང་བ་མེད་པར་དངོས་ཤུགས་ཅ་ིརིགས་ལས་མཚོན་དགོས།  ད་ེའིདྲ་མ་བྱུང་ན་

དོན་སྙིང་གཙ་ོབ་ོགསལ་མ་ིནུས་པའིམ་སྟོན་པའི་ིནུས་པ་ཉིམས་ཞིན་དུ་འིགྱུར་བའི་ི

སྐྱོནོ་ཡིངོ་། 

བཞི་ིནས་རྩོོམ་ཁོག་ག་ིསྒྲིིག་གཞིིས་གཙོས་མཚོན་བྱེད་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་པ་

དག་ལས་དངསོ་པའོི་ིཆེསོ་ཉིདི་ཟབ་མ་ོདང་།  ཡིང་ན་རྩོམོ་པ་པའོི་ིདགངོས་པ་ཟབ་མ་ོ

གང་ཡིནི་པ་དག་ཀྱིང་གསལ་རྟོགོས་ཐུབ་པ་ཞིིག་དགསོ།  ད་ེའིདྲ་མནི་པར་མཁས་པ་

སུས་དཔྱོད་ཅིང་མག་ོརྨོངས་པར་བྱེད་པའི་ིདོན་སྙིང་མ་ིགསལ་བར་འིགྱུར་བའི་ིརྩོོམ་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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གྱིིས་སྤྱི་ིཚོགས་ལ་ཕན་ནུས་སྟོན་མ་ིཐུབ།  ད་ེདག་ཞིིབ་ཏུ་སྐབས་གཞིན་དུ་འིཆེད་

པར་བྱའི།ོ །

བཞི།ི  བརྗོདོ་བྱ་གཙོ་ོབ་ོད་ེཚུལེ་ཇི་ིལྟར་བསྐྲུན་ཚུལེ། 

༡ དངོས་པོའི་ིའིགལ་བ་དབྱ་ེཞིིབ་བྱེད་པ་ནས་མག་ོབརྩོམས་ཏ།ེ  རྩོ་བར་གྱུར་

པའིི་གནད་དོན་མི་འིཆེོར་བར་བཟུང་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པའིི་ཐབས་ལམ་

འིཚལོ་དགསོ། 

སྤྱིིར་བཏང་དུ་བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོབསྐྲུན་པའི་ིཐབས་ཤེེས་རྟོག་བརྟོན་མ་ིའིགྱུར་བ་

ཞིིག་མེད་ལ།  གཙ་ོབ་ོན་ིརྩོོམ་པ་པོས་རྒྱུ་ཆེ་སྒྲིིག་པའི་ིམང་ཉུང་དང་།  རིགས་པའི་ི

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིཆུ་ཚད་མཐ་ོདམའི།  རྩོམོ་འིབྲི་ིབའི་ིཉིམས་མྱོངོ་ཡིདོ་མདེ།  ཚགི་ག་ི

སྦྱོོར་བ་སྤེལ་ཚུལ་ལེགས་མིན་ལ་སོགས་པ་མ་ིའིདྲ་བས།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོབསྐྲུན་

པའི་ིག་ོརིམ་ཡིང་མ་ིའིདྲ་ན་ཡིང།  གཞི་ིརྩོའི་ིཐུན་མོང་ག་ིསྤྱི་ིའིགྲེོས་ཤེིག་མེད་པ་ཡིང་

མནི། 

བརྗོོད་བྱ་གཙོ་བོ་བསྐྲུན་ན་རྗོོད་གཞིི་ལ་དབྱེ་ཞིིབ་བྱེད་པ་ནས་མགོ་བརྩོམ་

དགོས།  ང་ཚ་ོགནད་དོན་གཅིག་གམ་གནད་དོན་འིགའི་ཞིིག་ལ་འིཕྲེད་པའི་ིཚ་ེཐོག་

མར་དངོས་པོའི་ིའིགལ་བ་དབྱ་ེཞིིབ་བྱེད་པ་ནས་མག་ོརྩོོམ་དགོས།  བྱ་དངོས་འིགའི་

ཞིིག་ག་ིནང་དུ་འིགལ་བ་རྙེོག་འིཛིིང་ཅན་འིདུས་ཡིོད་པ་དང་ཡིང་ན་འིགལ་བ་ད་ེགབ་

པའི་ིཚུལ་དུ་གནས་ཡིོད་སྟབས་ཞིིབ་ཚགས་པོའི་ིསྒོ་ོནས་དབྱ་ེཞིིབ་བྱས་ན་ད་གཟོད་

འིགལ་བ་ད་ེབཙལ་ནས་རྙེེད་ཐུབ།  གནད་དོན་འིཚལོ་ཤེསེ་པ་ལས།  ངསོ་འིཛིནི་དང་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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ཐག་གཅོད་ཡིང་དག་ཅིག་བྱེད་མ་ཤེེས་ན།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོསྐྲུན་མ་ིཐུབ།  ད་ེཡིང་

གསལ་བོར་བཤེད་ན་བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོསྐྲུན་པའིི་ག་ོརིམ་ནི་ཆེབ་སྲིིད་བསམ་བློ་ོལ་

ཞིབི་བཤེརེ་བྱེད་པའི་ིག་ོརམི་ཞིགི་ཀྱིང་ཡིནི་པར་འིདདོ། 

༢ རྗོོད་གཞིིའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ལེགས་པར་གདམ་གསེས་ཐུབ་མིན་ན་ིསྙིང་དོན་གསལ་

བརོ་མཚནོ་ཐུབ་མནི་ལ་རག་ལས་ཡིདོ། 

རྩོོམ་ཡིིག་བྱེ་བྲིག་པ་ཅིག་གི་རྒྱུ་ཆེ་འིཚོལ་བསྡུ་བྱས་ནས་ཚགས་སུ་ཆུད་པ་

དང།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབོའིང་གཏན་ལ་འིཁེལ་བའི་ིརྗོེས་སུ།  གནད་དོན་ཆེ་ེབ་ན་ིས་ོ

སའིི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་རྗོོད་གཞིིའིི་རྒྱུ་ཆེ་གདམ་གསེས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  

རྒྱུ་ཆེ་མང་པ་ོའིཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ད་ེན་ིཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིདངོས་པ་ོལ་ངོས་འིཛིིན་ཚད་

སྔར་ལས་ཆེ་ཚང་བ་དང་།  ཡིང་དག་པ།  གཏངི་ཟབ་པ་བཅས་ཡིངོ་བའི་ིདམགིས་སྒོ་ོ

ཡིིན་ལ།  སེམས་རྣལ་མས་རྒྱུ་ཆེ་གདམ་གསེས་བྱེད་པ་ན།ི  རྩོོམ་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་

བརྟོན་ཞིིང་སྒུལ་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌།  ཚིག་ཉུང་ཞིིང་ཡིིག་ཟོར་ཡིང་བའིི་སྒོ་ོནས་དོན་

བསྡུས་ཤེིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིིག་བསྟན་ཏ།ེ  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེསྔར་ལས་ཀྱིང་

མངནོ་པར་གསལ་བ་དང་འིབུར་དུ་ཐནོ་པ་ཞིགི་སྟནོ་པའི་ིཆེདེ་དུའི།ོ །

རྗོོད་གཞིིའིི་རྒྱུ་ཆེ་དེས་ངེས་པར་དུ་བརྗོོད་བྱ་གཙོ་བོ་ལ་རོགས་འིདེགས་ཞུ་

དགསོ་པས།  རྗོདོ་གཞིའིི་ིརྒྱུ་ཆེ་གདམ་གསསེ་བྱདེ་པའི་ིཚད་གཞི་ིན་ིབརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོ

མཚོན་ཐུབ་མནི་ལ་རག་ལས་ཡིདོ་པ་ཞིགི་རདེ།  གལ་ཏ་ེཁྱདོ་ལ་རྙེདེ་པའི་ིརྗོདོ་གཞིིའི་ི

རྒྱུ་ཆེ་ད་ེབརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོདང་འིབྲིེལ་བ་མེད་ན།  ད་ེཅ་ིའིདྲའི་ིརྙེེད་དཀའི་ཞིིང་རྩོ་ཆེ་ེབ་

ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་རྩོོམ་ཡིིག་དེའི་ིནང་དུ་བཀོལ་མ་ིརུང་།  གཞིན་ཡིང།  རྩོོམ་ཡིིག་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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གང་ག་ིབརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོདང་འིབྲིེལ་བ་ཡིོད་པའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་ཚང་མ་བྲིིས་

ན་མཚར་མཚར་ལྟར་སྣང་ཡིང་མག་ོཉིགོ་པ་དང་རྫོབོ་ཆེ་ེབའི་ིསྐྱོནོ་དུ་འིགྱུར། 

རྩོོམ་ཡིིག་ཅིག་འིབྲིི་ཚེ་ངེས་པར་དུ་དམིགས་པ་དང་གཏད་སོ་ཞིིག་ཡིོད་ལ།  

རྩོོམ་གྱི་ིགནད་ཀ་ད་ེདམིགས་པ་དང་གཏད་ས་ོདེའི་ིཐོག་ཏུ་བཞིག་ནས་འིབུར་བརྐོོས་

ཀྱི་ིར་ིམ་ོདང་འིདྲ་བར་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞིིག་ཡིོང་བ་བྱེད་དགོས།  ད་ེའིདྲ་ཡིོང་

བའི་ིརྗོོད་གཞིིའི་ིརྒྱུ་ཆེ་ད་ེབཅོས་མའི་ིསྐྱོོན་གྱིིས་མ་གོས་པར་བདེན་པ་ཡིིན་དགོས་པ་

དང།  སྤྱིརི་བཏང་བ་ཞིགི་མ་ཡིནི་པར་དཔ་ེམཚནོ་གྱི་ིནུས་པ་ལྡན་དགསོ་པ།  རྙེངི་པ་

ཕན་མེད་ཅིག་མ་ཡིིན་པར་གསར་བ་ཡིིན་དགོས་པ་བཅས་ཡིོན་ཏན་གསུམ་འིཛིོམས་

དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།ེ 

བདེན་པ་ཡིིན་དགོས་ཟེར་བ་ན།ི  དོན་དག་ད་ེདངོས་ཡིོད་འིཚ་ོབའི་ིནང་དུ་བྱུང་

ཟིན་པའིམ་འིབྱུང་བཞིིན་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོས་ཤེིང།  དོན་དངོས་ཀྱིི་དཔང་པ་ོབྱེད་

དགསོ་ན་ཉིམས་སད་ཐགེ་ཐུབ་པ་ཞིགི་ཡིནི་དགསོ།  དཔརེ་ན།  སྙན་ཞུའི་ིརྩོོམ་ཡིགི་

དང་བགྲེོ་གླེང་རྩོོམ་ཡིིག་སོགས་ཀྱིི་ནང་དུ་རྒྱུ་ཆེ་བཅོས་མའིམ་རྫུན་མ་བཀོལ་ན་

དངོས་ཡིོད་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་དང་ཕྱིིན་ཅ་ིལོག་པའི་ིསྡེོམ་ཚིག་མ་གཏོགས་བཟ་ོམ་ིཐུབ་ལ།  

དེའིི་འིབྲིས་བུར་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་འིབྱུང་བས་ཅི་ནས་ཀྱིང་གཟབ་དགོས།  སྤྱིི་

ཚོགས་ཁྲིོད་དྲང་བདེན་མ་ཡིིན་པའི་ིརྩོོམ་ཡིིག་ཀྱིང་མང་པ་ོཡིོང་གིན་ཡིོད་ན།  ད་ེན་ི

རིགས་གཅིག་རང་ཉིིད་འིཚ་ོབ་དངོས་ལ་ཆེ་རྒྱུས་མེད་པ་དང་རྩོད་གཅོད་ཞིིབ་མ་ོམ་

བྱས་པའི་ིགནད་དོན་ཞིིག་དང།  ཅིག་ཤེོས་ན་ིཆེབ་སྲིིད་སོགས་ཀྱི་ིདགོས་མཁོའི་ི

དབང་གསི་བསམ་བཞིནི་རྫུན་མ་བྲིསི་པའི་ིབསམབློའོི་ིགནད་དནོ་ཞིགི་ཡིནི། 



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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༣ རྗོོད་གཞི་ིརང་ཉིིད་ལ་ཡིོད་པའི་ིཁྱད་ཆེོས་དང་ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིདགོས་མཁ་ོ

ཟུང་དུ་སྦྲེལེ་ནས་བསམ་མན་ོགཏངོ་དགསོ། 

ཐོག་མར་རྗོོད་གཞི་ིརང་ཉིིད་ལ་གནད་དོན་གང་ཞིིག་གསལ་བཤེད་དང་བདེན་

དཔང་ཐུབ་པའི་ིནུས་པའིམ་ཁྱད་ཆེོས་ཅ་ིཡིོད་ཤེེས་དགོས། རྗོོད་གཞི་ིགང་ཞིིག་ལ་

ཁྱད་ཆེོས་འིགའི་ཞིིག་འིདུས་ཚེ་ལྷག་པར་ཡིང་དེའིི་ཁྱད་ཆེོས་དང་ཕྱིི་རོལ་ཡུལ་གྱིི་

དགོས་མཁ་ོགཉིིས་ཟུང་དུ་སྦྲེེལ་ནས་བསམ་གཞིིགས་ནན་མ་ོགཏོང་དགོས།  གལ་

སྲིདི་དའེི་ིཁྱད་ཆེསོ་ཤེགི་གསི་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིགནད་དནོ་ཞིགི་

ཐག་གཅོད་དམ།  རྒྱ་ཆེེའི་ིམ་ིམང་ག་ིསེམས་ཁྲིལ་བྱེད་པའི་ིགནད་དོན་གང་ཞིིག་ལ་

ལན་འིདབེས་ཐུབ་པ་ཡིནི་ན་ཁྱད་ཆེསོ་དརེ་དམགིས་ཏ་ེབརྗོདོ་བྱ་སྐྲུན་ཚ།ེ  རྩོམོ་ཡིགི་

ག་ིསྤྱི་ིཚོགས་ཕན་ནུས་གང་འིཚམ་ཐོན་ངེས།  ད་ེལྟར་ཟུང་སྦྲེེལ་གྱིིས་བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོ

བོའི་ིཁ་གཏད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་དང་འིཐབ་འིཛིིང་ག་ིརང་བཞིིན་ཤུགས་ཇོ་ེཆེེར་གཏོང་རྒྱུ་

ན་ིགལ་ཆེའེི།ོ 

དསེ་ན།  རྗོདོ་གཞི་ིརང་ཉིདི་ཀྱི་ིཁྱད་ཆེསོ་ལ་མ་ིབལྟ་བར།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེ

གནད་དནོ་གལ་ཆེནེ་དང་བྱ་བ་ལྟ་ེབའི་ིཐགོ་ཏུ་འིཇོགོ་པའི་ིརྩོམོ་སྲིལོ་ད་ེའིདརོ་དགོས། 

ཡིིན་ཡིང༌།  ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་གྱི་ིགནད་དོན་སྣ་མང་རྙེོག་འིཛིིང་ཆེ་ེབས།  དེར་

སྟབས་བད་ེདང་གུ་དོག་ག་ིག་ོབ་ཞིིག་ལེན་མ་ིརུང༌།  གལ་སྲིིད་སྤྱི་ིཚོགས་མདུན་དུ་

སྤེལ་བར་དག་ེམཚན་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ངེས་པར་རྩོོམ་ཡིིག་ད་ེཁས་ལེན་དགོས་ཏེ།  

སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིདགོས་མཁ་ོཟེར་བ་ན་ིཕྱིོགས་མང་པོར་ཁྱབ་ཡིོད་པ་དང༌།  གནད་དོན་

ཆེ་ེཆུང་ཚང་མ་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགསོ་པས་ས།ོ །



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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རྗོོད་གཞི་ིརང་ཉིིད་ལ་ཡིོད་པའི་ིཁྱད་ཆེོས་ལ་མ་ིལྟ་བར།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོད་ེ

གནད་དོན་གལ་ཆེེན་དང་བྱ་བ་ལྟ་བའི་ིཐོག་ཏུ་འིཇོོག་པའི་ིརྩོོམ་སྲིོལ་ད་ེངེས་པར་དུ་

འིདོར་དགསོ།  ཕྱིགོས་གཞིན་ཞིགི་ནས་བཤེད་ན།  བརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོབསྐྲུན་སྐབས།  

སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིདགོས་མཁ་ོདང་གནད་དོན་གལ་ཆེེན་རྣམས་ལ་ལན་འིདེབས་པའིམ་

ཐག་གཅདོ་པའི་ིཆེ་ད་ེལའིང་ངསེ་པར་དུ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ། 

མདརོ་ན།  གང་ལ་གང་མཐུན་དང་སྐབས་ལ་སྐབས་བསྟུན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་བརྗོདོ་བྱ་

གཙ་ོབ་ོབསྐྲུན་དགསོ་པ་ལས་ཧདོ་རྒྱུགས་དང་སྣང་ཆུང་གཏན་ནས་བྱདེ་མ་ིརུང། 

༤ རིགས་འིདྲ་བའི་ིརྩོོམ་ཡིིག་དང་ཞིིབ་བསྡུར་བྱས་ནས་དོན་གསར་བ་སྟོན་པ་

ལ་འིབད་དགསོ། 

དོན་སྙིང་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ེབའི་ིབརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོདེས།  དངོས་ཡིོད་འིཚ་ོབའི་ིནང་ཐག་

མ་བཅད་པ་དང་བཅད་ཀྱིང་ད་ེཙམ་མ་ིལེགས་པའི་ིགནད་དོན་རྣམས་སློར་ཡིང་ཐག་

གཅདོ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།  གལ་ཏ་ེརགིས་འིདྲ་བའི་ིརྩོམོ་ཡིགི་གཞིན་དག་ལས་གཏངི་ཇོ་ེཟབ་

དང་བག་ཇོ་ེཞིིབ།  གནད་ཇོ་ེཆེེར་གཏོང་ཐུབ་པར་འིབད་དགོས།  ད་ེའིདྲ་མིན་ན་མ་

བྲིིས་ན་བཟང།  ལྷག་པར་ཞིིབ་འིཇུག་སྐོར་གྱི་ིརྩོོམ་ཡིིག་ཡིིན་ན།  གཞིན་གྱི་ིསྡེོམ་

ཚགི་བསྐྱོར་བཟློསོ་བྱེད་པར་རནི་ཐང་གང་ཡིང་མདེ་ལ།  གཞིན་དུ་ན་གཞིན་གྱི་ིངལ་

རྩོོལ་འིབྲིས་བུ་བདག་གིར་འིཛིིན་པའིི་ངན་གཤེིས་ཀྱིང་གོམས་འིགྲེོ་བས་རིག་པའིི་

ཆེོམ་པ་ོནམ་ཡིང་བྱེད་མ་ིརུང།  ཡིིན་ན་ཡིང།  དོན་གྱི་ིབྱུང་རིམ་བརྗོོད་པའི་ིརྩོོམ་

ཡིགི་དང་།  བགྲེ་ོགླངེ་ག་ིརྩོམོ་ཡིགི་སྤྱིརི་བཏང་བ་རྣམས་དང་།  ཁྱབ་ཁངོས་ཆེ་ཤེས་

པའི་ིནང་དུ་ཤུགས་རྐྱནེ་འིབྱུང་བའི་ིརྩོམོ་ཡིགི་རྣམས་ལ་ར་ེར་ེནས་དནོ་གསར་བ་ཞིགི་



རོྩོམ་རིིག་སོློབ་ཁིྲིད་དང་སྦྱོོང་བརྡརི་གིྱི་རྨང་གཞིི།
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སྟོན་རྒྱུ་ན་ིཧ་ཅང་དཀའི་བའི་ིགནས་ཡིིན་ལ།  ད་ེལྟ་བུའི་ིབློང་བྱ་འིདོན་པའི་ིདགོས་

པའིང་ཆེེན་པོ་མེད།  དེ་ནི་རྩོོམ་པ་པོ་ཚོར་འིབད་བརྩོོན་བྱེད་པའིི་ཁ་ཕྱིོགས་དང་།  

ཚད་གཞི་ིམཐ་ོབའི་ིར་ེབ་ཞིིག་བཏནོ་པ་ཡིནི་ན།ོ །

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤེད་ན།  བརྗོོད་བྱ་གཙ་ོབ་ོསྐྲུན་རྒྱུ་ན་ིཐེངས་གཅིག་གམ་

ལས་སློ་མརོ་འིགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིགི་མནི་པར་རྩོམོ་ཡིགི་ག་ིརྒྱུ་ཆེ་འིཚལོ་སྡུད་བྱདེ་པའི་ིག་ོ

རིམ་ནང་མག་ོརྩོོམ་པ་ཞིིག་དང༌།  རྩོད་གཅོད་དང་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་ིཞིོར་ལ་དབྱ་ེ

ཞིིབ་དང་བརྟོག་དཔྱོད་བྱས་ནས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིིག་ལ་ཐོན་ན།  རྒྱུ་ཆེ་འིདང་ངེས་པ་

ཞིིག་དང་བསམ་བློ་ོགཏིང་ཟབ་པ་ཞིིག་ཕོག་ཚ་ེད་གཟོད་ཤེོག་བུ་དཀར་པོའི་ིཐོག་ལ་

ནག་ཆུང་ཡི་ིག་ེའིབྲི་ིབའི་ིམག་ོབརྩོམ་པར་བྱའི།ོ །

གོང་གི་དོན་ཚན་དེ་དག་རྩོོམ་གྱིི་རྒྱུ་ཆེ་གཞིི་རྩོའིི་ཐོག་ཆེ་ཚང་བ་ཞིིག་ཡིོད་ལ།  

རྩོོམ་ཡིིག་འིབྲིི་ཆེོག་ཆེོག་ཡིིན་པའིི་རྩོོམ་འིབྲིི་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་བཤེད་པ་

ཡིནི།  ད་ེདག་ན་ིརྩོམོ་པའི་ིརྩོ་དནོ་ཞིགི་དང་ཐབས་ཤེེས་ཤེགི་ཀྱིང་ཡིནི་པས་ངསེ་པར་

བརྩོ་ིསྲུང་བྱདེ་དགོས་པ་ཞིགི་ཡིནི། 

རྩོོམ་པར་འིཇུག་པའི་ིལས་དང་པ་ོབ་རྣམས་ལ་ཆེ་མཚོན་ན།  ཐོག་མར་བརྗོོད་

བྱ་རྐྱང་བ་སྟོན་བད་ེབའི་ིརྩོོམ་ཐུང་ཐུང་འིབྲི་ིབ་ནས་མག་ོབརྩོམས་ན་ལེགས།  གལ་

སྲིདི་བགྲེ་ོགླེང་རྩོམོ་ཡིགི་འིབྲི་ིཚུལ་སྦྱོངོ་འིདདོ་ན།  ཉིནི་རྒྱུན་འིཚ་ོབའི་ིནང་འིཕྲེད་པའི་ི

གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འིབྲི་ིབའིམ།  ཡིང་ན་གནད་དོན་ཆེ་ེབའི་ིནང་ག་ིགནད་དོན་

བྱ་ེབྲིག་པ་ཞིགི་བྲིསི་ན་ཡིང་ཆེགོ

དནོ་བརྗོདོ་རྩོམོ་ཡིགི་འིབྲི་ིཚུལ་སྦྱོངོ་ན།  དནོ་དག་གཅགི་གམ།  མ་ིགཅགི ཡིང་



ཆབ་བྲག་ལྷ་མོོ་སྐྱབས་ཀིྱིས་བརྩམོས།
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ན་ཆེ་ཤེས་གཅིག་བཅས་འིབྲི་ིརྒྱུ་དང་།  རྩོོམ་མག་ོཆུང་ས་ནས་བཙུགས་ན་བཟང་།  

ལ་ལས་ཞུགས་མ་ཐག་ནས་རྩོོམ་ལེགས་ཤེིང་དོན་མང་བའི་ིརྩོོམ་འིབྲི་ིབ་ལ་རྔམ་ཧམ་

བྱེད་ཀྱིང་ད་ེན་ིལག་པ་རིང་འིདོད་ཀྱི་ིཕུ་རུང་ཐུང་བ་དང་ཟ་མ་ཟ་འིདོད་ཀྱི་ིཕ་ོབ་ཆུང་

བའི་ིདཔ་ེལྟར་རང་ག་ིར་ེབའི་ིལྡོག་ཕྱིོགས་སུ་འིགྱུར་ངེས།  ད་ེལྟར་བགྱིིད་པ་ལས་གླ་

བ་ོབརྒྱ་རྨས་པ་ལས་ར་ིབོང་གཅིག་བསད་ན་དགའི་བའི་ིདཔ་ེལྟར་རྩོོམ་ཡིིག་གཅིག་

གསི་གནད་དནོ་གཅགི་ཐག་གཅདོ་བྱས་ན་བཟང་ང་ོ། །
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ལེའེུ་གསུམ་པོ།  རྩོམོ་རགི་ག་ིསྣང་བརྙན་མདརོ་བསྟན་པོ། 

སྤྱིརི་སྣང་བརྙེན་ཞིསེ་པའི་ིཐ་སྙད་འིད་ིམགི་གསི་མཐངོ་བ་ཙམ་དང་།  གཟུགས་

བརྙེན།  ཕྱི་ིཚུལ་མཛིེས་པ།  སྐུ་འིདྲ་སོགས་དོན་མང་པ་ོལ་འིཇུག་པའི་ིསྐབས་ཡིོད་

ཀྱིང་།  འིདིར་ན་ིརྩོོམ་རིག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིཐ་སྙད་ཅིག་ཡིིན་ཏེ།  ག་ོདོན་ན་ིརྩོོམ་རིག་སྒྱུ་

རྩོལ་གྱིི་བརྩོམ་བྱའིི་ནང་དུ་འིབྱུང་བའིི་བསམ་བློོའི་ིནང་དོན་ངེས་ཅན་ཞིིག་དང༌།  

གཞིན་གྱི་ིཡིདི་འིགུག་ཐུབ་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིཉིམས་འིགྱུར་ངསེ་ཅན་ཡིདོ་པའི་ིདཔ་ེརསི་

གསནོ་ཉིམས་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི།  དའེི་ིནང་དུ་འིགྲེ་ོབ་མ་ིཡི་ིསྣང་བརྙེན་དང༌།  འིཚ་ོ

བའིི་གནས་ཚུལ།  རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱིི་དངོས་པོ་གང་ཡིང་རུང་བའིི་སྣང་བརྙེན་

སགོས་འིདུས་སྟབས།  ད་ེལ་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིསྣང་བརྙེན་ཞིསེ་ཀྱིང་བྱ། 

སྐབས་འིདིར་སྣང་བརྙེན་ཟེར་བ་ན་ིགཙ་ོབ་ོའིགྲེ་ོབ་མ་ིཡི་ིསྣང་བརྙེན་ལ་བསྟན་པ་

ཡིནི་ཏ།ེ  རང་རའེི་ིའིགྲེ་ོབ་མ་ིཡི་ིརགིས་ན་ིའིཚ་ོབའི་ིབདག་པ་ོཡིནི་པ་དང༌།  རྩོམོ་རགི་

སྒྱུ་རྩོལ་ན་ིའིཚ་ོབ་དངོས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ིརིག་རྩོལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པས།  

མ་ིན་ིརྩོམོ་རགི་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིབརྗོདོ་བྱ་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པ་དང༌།  བརྗོདོ་བྱ་ད་ེལགེས་པར་

སྟོན་དགོས་ན་རྩོོམ་རིག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱིི་བརྩོམ་བྱའིི་ནང་དུ་ཅིས་ཀྱིང་མིའིི་སྣང་བརྙེན་

གསནོ་ཉིམས་དང་ལྡན་པ་མང་པ་ོགསར་དུ་སྐྲུན་དགསོ། 
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རྩོོམ་རིག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱིི་བརྩོམ་བྱའིི་ནང་གི་སྣང་བརྙེན་གང་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང༌།  

རྩོོམ་པ་པོའི་ིལྟ་བ་དང་དགའི་སྡེང་སོགས་རྣམ་འིགྱུར་ངེས་ཅན་དང་འིབྲིེལ་ཡིོད་ལ།  

རྩོམོ་པ་པའོི་ིལངས་ཕྱིགོས་དང༌།  འིཇོགི་རྟོནེ་ལྟ་ཚུལ།  འིཚ་ོབའི་ིཉིམས་མྱོངོ༌།  རགི་

གནས་ཀྱི་ིཆུ་ཚད་ལ་སོགས་པར་འིབྲིེལ་བ་དམ་པ་ོཡིོད་པས་རྩོོམ་པ་པོའི་ིབསམ་པའི་ི

ཕྱིོགས་ལྷུང་གིས་དྲ་ིམས་མ་གོས་པའི་ིསྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིསྣང་བརྙེན་ཟེར་བ་ཞིིག་གཏན་ནས་

མདེ།  དའེི་ིཕྱིརི།  ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་རགི་རྩོལ་གྱིསི་མ་ིདམངས་ལ་ཞིབས་འིདགེས་

ཞུ་བ་དང་སྤྱི་ིཚགོས་ལ་ཞིབས་འིདེགས་ཞུ་བའི་ིཁ་ཕྱིོགས་རྒྱུན་འིཁྱོངས་བྱ་དགསོ། 

ཨུ་རུ་སུའི་ིརླབས་ཆེེན་གྱི་ིརྩོོམ་པ་པ་ོཀ་ོཨེར་ཅ་ིཡིིས་རྩོོམ་རིག་ན་ིརྒྱུ་རྐྱེན་གལ་

ཆེེན་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིིན་གསུངས་པ་དང༌།  “རྩོོམ་རིག་ག་ིརྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེེན་

དང་པ་ོན་ིསྐད་ཆེ་ཡིནི་པ་དང༌།  སྐད་ཆེ་ན་ིརྩོམོ་རགི་ག་ིཡི་ོབྱད་གཙ་ོབ་ོཡིནི་ལ།  སྐད་

ཆེ་དང་དོན་དངོས་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌།  འིཚ་ོབའི་ིསྣང་ཚུལ་རབ་དང་རིམ་པ་རྣམས་

ལྷན་དུ་འིདུས་ཏ་ེརྩོོམ་རིག་ག་ིརྒྱུ་ཆེ་གྲུབ་པ་ཡིིན་”གསུངས།  རྗོོད་བྱེད་ཀྱི་ིཚིག་གལ་

ཆེ་ེཚུལ་དང་ད་ེལ་དང་དོད་བྱེད་དགོས་པའི་ིསྐོར་ལ་རང་རེའི་ིབོད་ཀྱི་ིམཁས་པ་རིམ་

བྱནོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་གསུང་དྲ་ིམ་མདེ་པའི་ིབསློབ་བྱ་མང་པ་ོགནང་ཡིདོ་ལ།  ད་ེཡིང་

ཐགོ་མར་མངི་ལ་སྦྱོངོ་བ་དང༌།  མངི་ག་ིཚགོས་པ་ལ་བརྟོནེ་ནས་ཚགི ཚགི་ག་ིཚགོས་

པ་ལ་བརྟོནེ་ནས་བརྗོདོ་པ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར།  ཡི་ིགའེི་ིསྦྱོརོ་བ་བྱང་ཆུབ་པར་

བྱདེ་པ་ན་ིགནད་ཀྱི་ིདམ་པ་ཡིནི།  ཡིནི་ན་ཡིང༌།  ཧ་ཅང་མངནོ་བརྗོོད་བརྡ་ཚགི་དམ་

པ་ོཡིསི། །ཀུན་ནས་བཅངིས་པའི་ིགླགེས་བམ་གྲེངས་མང་ཡིང༌། །ཡི་ིདྭགས་ཕྱུག་པའོི་ི

ནརོ་གྱི་ིཕུང་བ་ོལྟར། །སུ་ལའིང་ཕན་པ་མེད་པ་ཉིདི་དང་མཚུངས། །ཞིསེ་གསུངས་པ་
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ལྟར།  རྩོོམ་འིབྲི་ིབའི་ིདུས་སུ་ཧ་ཅང་ག་ོདཀའི་བའི་ིམངོན་བརྗོོད་དང༌།  ཡིང་ན་རང་

གིས་ག་ོབ་མ་ལོན་པའིམ་ག་ོབ་བཟང་པ་ོལེན་མ་ིཐུབ་པའི་ིགཞིན་གྱི་ིཚིག་ཟུར་ཙམ་

འིཆེོས་པ་དང༌།  མ་བཅོས་པར་གཞིན་ནས་བློངས་ཏ་ེའིགོད་པ་སོགས་མ་ིབྱེད་པར།  

ག་ོསློ་ཞིངི་བད་ེབ་ཞིགི་བྱས་ན་ཕན་པ་ཆེ།ེ  དཔ་ེད་ེབཞིནི་དུ།  སྐརོ་ཚགོས་མང་པའོི་ི

ཚིག་གི་རྒྱ་ཆེེ་བ་དང༌།  གོ་ཡིང་སློ་ལ་འིགྲེེལ་ཡིང་ཆེགས་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང༌།  

བརྗོོད་བྱའི་ིདོན་གྱིིས་སྟོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ན།  ད་ེན་ིམ་ནིང་གཟུགས་མཛིེས་རྒྱན་གྱིིས་

སྤྲོས་པ་ལྟར། །མཐངོ་ན་མཚར་ཀྱིང་འིདདོ་པའི་ིདནོ་མ་ིའིགྲུབ། །ཅེས་པའི་ིཟློ་ལ་འིགྱུར་

ངསེ་རདེ། 

དེར་བརྟོེན།  ཀ་ོཨེར་ཅ་ིཡིིས།  “རྩོོམ་རིག་ག་ིགལ་ཆེེན་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིིས་པ་ན་ི

བརྗོོད་བྱའི་ིདོན་གྱི་ིསྙིང་བ་ོཡིིན་ཏ།ེ  བརྗོོད་བྱའི་ིདོན་གྱི་ིསྙིང་བ་ོན་ིརྩོོམ་པ་པོའི་ིཉིམས་

མྱོོང་ལས་བྱུང་བ་དང༌།  འིཚ་ོབས་རྩོོམ་པ་པ་ོལ་བརྡ་ལྐོོག་གྱུར་པ་ཞིིག་བསྟན་པའི་ི

བསམ་བློ་ོཡིནི་མདོ།  འིནོ་ཀྱིང་བསམ་བློ་ོད་ེརྩོམོ་པ་པའོི་ིཡིདི་ལ་འིཁརོ་ཀྱིང་ད་དུང་མ་

གྲུབ་པར་སྣང་བརྙེན་ལ་བརྟོེན་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་དགོས་ཙ་ན།  དེས་རྩོོམ་པ་པོའི་ི

སེམས་ཀྱི་ིའིདུན་པ་ཞིིག་བསྐུལ་ཏེ-ད་ེལ་གཟུགས་དབྱིབས་ཤེིག་ཡིོད་པར་གྱུར་པ་

རདེ།  ”ཅསེ་གསུངས། 

འི་ོན་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚིག་དང་བརྗོོད་བྱའིི་དོན་ཡིོད་པ་ཙམ་གྱིིས་ཆེོག་གམ་ཞིེ་ན།  

མ་ིཆེོག་སྟེ།  རྩོོམ་རིག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིབརྗོོད་བྱའི་ིདོན་ན་ིརྗོོད་བྱེད་ཀྱི་ིཚིག་ལ་རག་ལས་

ཀྱིང༌།  བྱུང་བ་ད་ེདག་ལ་ག་ོརམི་ཞིགི་ཅ་ིནས་ཀྱིང་མཆེསི་སྲིདི་པས།  དའེིང་ཤེནི་ཏུ་

གལ་ཆེནེ་པ་ོཞིགི་རདེ།  ཀ་ོཨརེ་ཅ་ིན་ར།ེ  “རྩོམོ་རགི་ག་ིརྒྱུ་རྐྱནེ་གལ་ཆེནེ་གསུམ་པ་
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ན་ིག་ོརིམ་ཡིིན་ཏེ།  གསལ་པོར་བཤེད་ན།  མ་ིཕན་ཚུན་བར་གྱི་ིའིབྲིེལ་བ་དང༌།  

འིགལ་བ།  གདུང་སེམས་སྐྱོེས་པ།  ཞི་ེལོག་པ།  ཕན་ཚུན་བར་གྱི་ིསྤྱིིར་བཏང་ག་ི

འིབྲིེལ་བ་སྟེ་-གཤེིས་རྒྱུད་དང་དཔེ་མཚོན་རིགས་ཤེིག་འིཚར་ལོངས་དང་ཆེགས་

ནས་གྲུབ་པའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཤེགི་རདེ། ”

གོང་གསལ་གྱིི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསུམ་པོ་དེ་ནི་མིའིི་སྣང་བརྙེན་གསར་དུ་སྐྲུན་པ་ལ་

འིབྲིལེ་བ་ཆེནེ་པ་ོཡིདོ་པས་འིདརི་ལུང་དྲངས་པ་ཡིནི། 

རྩོོམ་རིག་ནི་སྤྱིི་ཚོགས་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་འིཛིིན་སྟངས་དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིིག་

ཡིིན་པ་དང༌།  སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིའིཚ་ོབ་ངེས་ཅན་ཞིིག་རྩོོམ་པ་པོའི་ིཡིིད་ལ་སྣང་བའི་ིཐོན་

དངསོ་ཤེགི་རདེ།  ད་ེན་ིར་ིམ་ོའིབྲི་ིབ་དང༌།  འིབུར་རསི་བརྐོ་ོབ།  རལོ་མ།ོ  ཞིབས་བྲི་ོ

སོགས་དང་མི་འིདྲ་བར་སྐད་ཆེ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྣང་བརྙེན་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཞིིག་

ཡིནི།  དརེ་བརྟོནེ་རྩོམོ་རགི་ག་ིསྣང་བརྙེན་གསར་སྐྲུན་བྱདེ་པ་ལ་དུས་ཚདོ་དང༌།  ཕྱི་ི

རོལ་ཡུལ་དང་རང་སྣང་ལ་སོགས་པའིི་ཆེ་རྐྱེན་གྱིིས་ཚོད་འིཛིིན་བྱེད་མི་དགོས་

སྟབས།  སྒྱུ་རྩོལ་གཞིན་དག་དང་བསྡུར་ན་རང་དབང་ཆེནེ་པ་ོཡིདོ་པ་ཞིགི་རདེ།  རྩོམོ་

རིག་གིས་སྤྱི་ིཚོགས་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལ་མཐའི་དག་མཚོན་པར་བྱེད་ནུས་པ་དང༌།  དངོས་

པ་ོདང་བསམ་བློོ།  ཕྱི་ིལུས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཐད་ཀར་མཚོན་ཐུབ།  ཡིིན་ན་ཡིང༌།  རྩོོ མ་རིག་ག་ིསྣང་བརྙེན་ད་ེམ་ིརྣམས་

ཀྱིསི་ངསོ་འིཛིནི་བྱདེ་སྐབས།  ར་ིམ་ོདང་འིདྲ་བར་མགི་ག་ིཚརོ་བ་ལ་བརྟོནེ་པ་མ་ཡིནི་

པར་ཡིིད་ཀྱི་ིའིདུ་ཤེསེ་ལ་བརྟོནེ་དགསོ། 

འི་ོན།  རྩོོམ་རིག་སྒྱུ་རྩོལ་གྱི་ིསྣང་བརྙེན་ཟེར་བ་ད་ེའིཚ་ོབ་དངོས་ཀྱི་ིའིདྲ་བཤུས་
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ཙམ་དང༌།  ར་ིམ་ོམཁན་གྱིིས་མ་ིཞིིག་ག་ིགཟུགས་ཀྱི་ིཆེ་བྱད་ཇོ་ིམ་ཇོ་ིབཞིིན་དུ་བྲིིས་

པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཨ་ེཡིནི་ཞི་ེན།  དའེིང་མ་ཡིནི།  ཧཕ་རན་རྩོམོ་པ་པ་ོསྐད་གྲེགས་ཅན་པཱ་

ཨརེ་ཀྲ་ཁ་ིན་ར།ེ “མཛིསེ་ཤེངི་ཡིདི་དུ་འིངོ་བའི་ིསྣང་བརྙེན་ཞིགི་གསར་དུ་སྐྲུན་ན།  ཕྱི་ི

མ་ོའིདའིི་ིལག་པ་དང༌།  དའེི་ིརྐོང་བ།  འིདིའི་ིབྲིང་ཀ་དང་དའེི་ིཕྲེག་པ་སགོས་ནས་དཔ་ེ

ལནེ་དགསོ།  སྒྱུ་རྩོལ་མཁན་གྱི་ིལས་འིགན་ན་ིགསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིམའིི་ིབམེ་པ་ོདའེི་ི

ནང་སྲིགོ་ཞུགས་སུ་བཅུག་སྟ།ེ  བྲིསི་པའི་ིར་ིམ་ོད་ེདངསོ་ཡིདོ་ཅགི་ཏུ་འིགྱུར་བར་བྱདེ་

རྒྱུ་དེ་ཡིིན།  གལ་སྲིིད་ཁོས་དངོས་ཡིོད་ཀྱིི་བུ་མ་ོཞིིག་གི་དབྱིབས་འིདྲ་བཤུ་བྱེད་

འིདདོ་པ་ཡིནི་ན།  ཁའོི་ིརྩོམོ་ཡིགི་ད་ེལ་མ་ིརྣམས་དགའི་བ་བསྐྱོདེ་མ་ིསྲིདི”པར།  ཀླགོ་

པ་པོ་རྣམས་ཀྱིི“ཆེེད་དུ་རྒྱན་བཏགས་པའིི་དངོས་ཡིོད”དེ་ཡིང“ལོགས་ཤེིག་ལ་

འིདོར”རྐྱང་རེད།  ཀྲུང་གོའི་ིརླབས་ཆེེན་གྱིི་རྩོོམ་པ་པོ་ལུའུ་ཞུན་གྱིིས་རང་གིས་

བརྩོམས་པའིི་སྒྲུང་ཐུང་ནང་གི་མིའིི་སྣང་བརྙེན་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའིི་སྐོར་གླེང་

སྐབས།  “མིའི་ིཕྱི་ིམ་ོཡིང་ད་ེདང་འིདྲ་བར་བསམ་བཞིིན་དུ་མ་ིགཅིག་བཀོལ་བ་ན་ི

མེད་པར།  ནམ་ཡིིན་ཡིང་ཁ་ན་ིཀྲ་ེཅང་དང༌།  གདོང་ན་ིཔ་ེཅིན།  གོས་ན་ིཧྲིན་ཞིིས་

ནས་བློངས་ཏ་ེད་ེརྣམས་བསྡུ་བསྒྲིགི་བྱས་པ་ཞིགི་ཡིནི”ཞིསེ་གསུངས། 

དསེ་ན།  མའིི་ིསྣང་བརྙེན་ན་ིཕྱིགོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྙངི་པ་ོདང་ལགེས་ཆེ་རྣམས་

བསྡུས་ནས་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡིནི་ལ།  རྩོམོ་པ་པསོ་རྩོམོ་ཡིགི་ག་ིབརྗོདོ་བྱ་དང་དགསོ་པ་

ངསེ་ཅན་ཞིགི་ལ་གཞིིགས་ནས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིགི་ཡིནི་ན།ོ །
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