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ལོས་འིདས་པའི་ིལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིིན་ལོ་སོགས་པ་ཡ་ིརིང་སྟ་ེབསྔགས་པརི་མཛད། སྤྱིིརི་ཟླ་

མེད་ཀྱི་ིསྟོན་པས་འིཆེ་ིབདག་ག་ིབདུད་བཅོམ་ཟོིན་ནའིང་གདུལོ་བྱོ་རྟེག་འིཛིན་ཅན་འིགའི་ཞིིག་ཆེོས་

ལོ་བསྐུལོ་བའི་ིདོན་དུ་ཐ་མལོ་བའི་ིཚུལོ་གྱིིས་རྩྭ་མཆེོག་གྲོོང་དུ་སྐུ་མྱ་ངན་ལོས་འིདས་ཚུལོ་མཛད། 

ད་ེརྣམས་སྐབས་བབ་དང་ཕྱི་ིརིབས་ཀྱི་ིགདུལོ་བྱོ་རྣམས་འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་རྒྱ་མཚ་ོཆེེན་པ་ོ

ལོས་གྲོལོོ་བརི་བྱོས་ཏ།ེ མཐརི་རྣམ་མཁྱེནེ་རྒྱལོ་བའི་ིག་ོའིཕང་ཞིསེ་སྡུག་བསྔལོ་མཐའི་དག་ཟོད་པའི་ི

འིགོག་པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པས་ད་ེབཞིིན་རྗེེས་སུ་གཞིོལོ་བརི་བྱོས་ན་སྙིམ་ནས་ཐབས་མཁོས་ཐུགས་

རྗེསེ་མཛད་པ་བཅུ་གཉིསི་ཞིསེ་ཕྱིོགས་བཅུརི་གྲོགས་ཆེ་ེབ་ད་ེརྣམས་མཛད། 

ད་ེནས་རིིམ་བཞིིན་བུ་རིམ་ཤེིང་པའི་ིབསྟན་པ་དརི་ཁྱེབ་ཏུ་ཕྱིིན་ཏ་ེསྟོན་པ་འིདས་ནས་ལོ་ོ

བརྒྱ་ཕྲག་འིགའི་ིརྗེེས། དཔལོ་ནཱ་ལོནེ་དྲི་ཞིེས་ཆེསོ་གྲྭ་ཆེནེ་མའོི་ིགཞི་ིབཙུགས་ཏ་ེདེརི་རྒྱལོ་བའི་ིལུང་

རྟེོགས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་འིཆེད་རྩེོད་རྩེོམ་གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་དརི་སྤེེལོ་མཛད་མཁོན་གྱི་ིབསྟན་འིཛིན་གྱི་ི

སྐྱེེས་ཆེེན་དམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲིས་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེེད། ཕྱིོགས་གླིང་ཡབ་སྲིས་ལོ་སོགས་

པའི་ིསྐྱེེས་ཆེེན་དམ་པ་ནམ་མཁོའི་ིསྐརི་ཚོགས་ལྟརི་བྱོོན་ཏེ། བཀའི་ཡ་ིདགོངས་པ་རིང་དབང་དུ་

བཀྲལོ་ཏ་ེདབུ་སེམས་ལོ་སོགས་པའི་ིཆེེས་གྲོགས་ཆེ་ེབའི་ིགྲུབ་མཐའི་བཞི་ིབྱུང་སྟ་ེརྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་

པ་ད་ེཉིདི་ཉི་ིམ་ལྟརི་གསལོ་བརི་མཛད། 

ད་ེནས་སྟོན་པས་ལུང་གིས་བསྔགས་པ་ད་ེཡང་། ད་ལྟ་བྱོང་ཕྱིོགས་ཁོ་བ་ཅན་སྲིིན་པོའི་ི

ཡུལོ་དུ་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་འིདུལོ་བའི་ིདུས་ལོ་མ་བབ་པས་ཕྱིིས་སུ་ཡུལོ་ད་ེའིཕགས་པ་སྤྱིན་རིས་

གཟོིགས་ཀྱིིས་མཉིེས་ཤེིང་། རྗེེས་སུ་བཟུང་ནས་ངའི་ིབསྟན་པ་ཆེ་ེཆེེརི་དརི་ཞིིང་རྒྱས་པརི་འིགྱུརི་

ཞིེས་སྨོོན་ལོམ་གྱིིས་མཐུའི་ིནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་ཏེ། ཕྱིིས་སུ་དུས་རིབས་བདུན་པ་ཙམ་ནས་

རྒྱལོ་བའི་ིལུང་གིས་བསྔགས་པའི་ིབྱོང་ཕྱིོགས་གངས་རི་ིརི་བས་བསྐོརི་བའི་ིབོད་ལྗོོངས་སུ་རྒྱལོ་

བའི་ིལུང་རྟེོགས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེད་ེཉིིད་དརི་ཞིིང་རྒྱས། ད་ེཡང་གནའི་བོའི་ིམེས་པ་ོདམ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་དྲིིན་ལོས་རྒྱ་གརི་འིཕགས་ཡུལོ་ནས་བསྟན་འིཛིན་གྱི་ིསྐྱེེས་ཆེེན་དང་། ལོ་ོཙཱ་བ་མང་

དག་གདན་དྲིངས་ཏེ། བོད་ཀྱིི་བསྟན་འིཛིན་གྱིི་སྐྱེེས་ཆེེན་དམ་པ་དང་ལོོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ལྷན་དུ་
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བཞུགས་ཏེ༑ རྒྱལོ་བའི་ིབཀའི་དང་དགོངས་འིགྲོེལོ་གྱི་ིགསུང་རིབ་ཀྱི་ིགླིེགས་བམ་མང་དག་བོད་

ཡིག་ཐོག་བསྒྱུརི་ཏ་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེའིད་ིཉིིད་ཇི་ེཆེེརི་དརི་རྒྱས་སུ་མཛད། ཕྱིིས་

སུ་རྒྱ་གརི་འིཕགས་ཡུལོ་དུ་ཆེོས་ལོ་བརི་ཆེད་ཆེེན་པ་ོབྱུང་སྟ་ེརྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེནུབ་ལོ་

ཉི་ེབའི་ིདུས་སུའིང་། གོང་མ་ད་ེདག་ག་ིསྐུ་དྲིིན་དང་རྒྱལོ་བའི་ིཐུགས་བསྐྱེེད་སྨོོན་ལོམ་གྱི་ིམཐུས་

དཔལོ་ན་ལོནེ་དྲིའི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་དྲི་ིམ་མདེ་པ་ད་ེཉིདི་བདོ་ཆེསོ་ལྡན་གྱི་ིཞིངི་དུ་འིཆེད་རྩེདོ་རྩེམོ་གསུམ་

གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཡརི་ངའོི་ིཟླ་ལྟརི་དརི་ཞིངི་རྒྱས། 

འིོན་ཀྱིང་དུས་རིབས་ཉི་ིཤུའི་ིདཀྱིིལོ་ཙམ་ནས་རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེེརི་ཕྱིིའི་ིདགྲོ་

ཆེེན་པ་ོབྱུང་སྟེ། བོད་ཆེོས་ལྡན་གྱི་ིཞིིང་ཁོམས་སུ་བདུད་མིའི་ིགཟུགས་སུ་བཀོད་པ་རྒྱ་དམརི་ཀླ་

ཀློའི་ིདཔུང་དམག་གིས་བཙན་འིཛུལོ་དང་། དྲིག་གནོན་ལོས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་ཁྲག་ག་ིརྒྱུག་ཆུ་

བརྒྱུགས་ཤེིང་འིཕགས་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོཔཎ་རྣམས་ཀྱི་ིརིང་ག་ིལུས་སྲིོག་ལོོངས་སྤྱིོད་ལོ་སོགས་པ་བཏང་

སྟ༑ེ རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་པ་ཉི་ིམའི་ིའིོད་ལྟརི་ཆེ་ེཆེེརི་གསལོ་བརི་མཛད་པ་ད་ེཉིིད་སྐད་ཅིག་ཉིིད་ལོ་ཐལོ་

བརི་བརླགས་ཤེིང་། དེ་དག་ལོ་འིཆེད་ཉིན་བྱོེད་པའིི་རྣལོ་འིབྱོོརི་པ་མང་པོ་མཉིམ་བཞིག་ལོས་

དཀྲགོས་ཏ།ེ བསྟན་འིཛནི་གྱི་ིསྐྱེསེ་ཆེེན་མང་པའོི་ིཚ་ེསྲིགོ་ཤེརོི་བའིང་བྱུང་ཡདོ། 

ཡིན་ནའིང་འིཛམ་གླིིང་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོསྤྱི་ིདང་ལྷག་པརི་བོད་མ་ིདམངས་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་གྱི་ིབག་ོ

སྐལོ་ཕྲན་བུ་ལོ་བལྟོས་ཏེ། འིཕགས་མཆེོག་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་སྤྲུལོ་༸རྒྱལོ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་

བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆེེན་མ་ོམཆེོག་གིས་བསྟན་པ་དང་། འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་རྒྱ་ཆེེན་པོརི་གཟོིགས་ཏ་ེདཀའི་ངལོ་

ཟོོལོ་མེད་ཀྱིིས་མ་ིའིདོད་བཞིིན་རིང་ཡུལོ་བསྐྱུརི་ནས་རྒྱ་གརི་འིཕགས་ཡུལོ་ཕྱིོགས་སུ་བཙན་བྱོོལོ་

བའི་ིཚུལོ་དུ་ཞིབས་སརོི་འིཁོདོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་སྤྱི་ིདང་བདོ་མའིི་ིཡ་ང་བའི་ིགནས་བབ་ལོ་

བསྟུན་ནས། སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་དག་ེསློོང་ག་ིརྣམ་པརི་བྱོོན་པ་ཁོོང་གིས་ངལོ་བ་ཁྱེད་དུ་བསད་ནས་

བདོ་དུ་དརི་བའི་ིདཔལོ་ན་ལོནེ་དྲིའི་ིཆེསོ་བརྒྱུད་ཀྱིསི་གཙསོ་པའི་ིམསེ་པ་ོདམ་པ་རྣམས་ནས་བརྒྱུད་

པའི་ིརིིག་གཞུང་བཟོང་པ་ོརྣམས་བསྲུང་དགོས་པ་གལོ་ཆེ་ེབརི་གཟོིགས་ཏེ། ཆེོས་སྡེ་ེདང་སློོབ་གྲྭ་

རྣམས་བསྐྱེརི་འིཛུགས་ཀྱིསི་རྒྱལོ་བའི་ིལུང་རྟེགོས་ཀྱི་ིབསྟན་པའི་ིམ་ེརི་ོགས་ོཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 
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ཁོོང་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའིི་གཞིི་ལོམ་འིབྲས་གསུམ་ནས་བསྟན་པའིི་ལྷག་པའིི་

བསློབ་པ་གསུམ་གཞིིརི་བཟུང་སྟ་ེནང་པའི་ིལྟ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་རྣམས་འིཛམ་གླིིང་སྐྱེ་ེའིགྲོོའི་ིརྣ་

བརི་སྒྲོན་ཏེ། ད་ཆེ་འིཛམ་གླིིང་རྒྱལོ་ཁོབ་ཆེ་ེཆུང་ཁོག་ག་ིདབུ་ཁྲིད་དང་། ལྟ་སྤྱིོད་མ་ིགཅིག་པའི་ི

མཁོས་པ་ཆེནེ་པ་ོདང་མ་ིསྣ་གྲོགས་ཅན། ད་ེབཞིནི་ཆེསོ་ལུགས་འིདྲི་མནི་ཁོངོས་ཀྱི་ིཚགོས་སྡེ།ེ སློབོ་

གྲྭ་ཁོག  མང་ཚོགས་འིབུམ་ཕྲག་མང་པོས་ཁོོང་ག་ིབཀའི་སློོབ་ལོམ་སྟོན་ལོ་སྔརི་མེད་གསརི་བྱུང་

ག་ིགཏམ་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་བརྩེིས་ཏ།ེ ཡང་ནས་ཡང་དུ་གདན་དྲིངས་པ་དང་བཀའི་སློོབ་སྩལོ་རྒྱུརི་

འིབོད་བསྐུལོ་ཞུ་བས་མཐརི་འིཛམ་གླིིང་སྐྱེེས་འིགྲོ་ོཡོངས་ལོ་ཕྱི་ིདངོས་པོའི་ིཡརི་རྒྱས་ཙམ་གྱིིས་

དོན་དམ་པའི་ིབད་ེསྐྱེིད་འིབྱོིན་ཐབས་བྲལོ་བས་ནང་སེམས་ཀྱིིས་བཅོས་བསྒྱུརི་གྱི་ིསྒོ་ོནས་དོན་དམ་

པའི་ིབད་ེསྐྱེིད་འིཚོལོ་དགོས་པའི་ིལོམ་སྟོན་རླབས་ཆེེན་སྩལོ་གནང་བརི་མཛད་པ་དང་། ཡོངས་

ཀྱིིས་འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབདའེི་ིདདེ་དཔནོ་ཞིསེ་མ་ེཏགོ་ག་ིཕྲངེ་བས་ཆེ་ེབསྟདོ་མཛད། 

ཁོོང་ག་ིབཀའི་དྲིིན་ཉིག་གཅིག་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཕྱི་ིརྒྱལོ་ཡུལོ་གྲུ་མང་པོརི་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་ལོ་ད་ོསྣང་དང་། ད་ེལོ་ཐསོ་བསམ་སློོབ་གཉིེརི་དང་ཉིམས་ཞིབི་ཀྱི་ིགྲོངས་འིཕེལོ་ཏ་ེརིམི་བཞིནི་

བོད་ཀྱི་ིམཁོན་བླ་དང་། སློོབ་དཔོན་རྣམས་གདན་དྲིངས་ཏ་ེམད་ོསྔགས་ཟུང་འིབྲེལོ་གྱི་ིརྒྱལོ་བའི་ི

བསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེེའིི་གསུང་གི་བདུད་རྩེིརི་ལོོངས་སྤྱིོད་རྒྱུའིི་ག་ོསྐལོ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ནས་རིིམ་

བཞིིན་ནང་པའི་ིཆེོས་ཚོགས་བཙུགས་ཏ་ེལོོང་བ་ལྟ་བུའི་ིམགོན་སྐྱེབས་མེད་པའི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོམང་པོརི་ད་ེ

ལོས་མ་ིཚེའི་ིརི་ེབལྟོས་གསརི་པ་ཞིིག་རྙེེད། སྤྱིིརི་ཕྱི་ིརྒྱལོ་ཡུལོ་གྲུ་ཁོག་ཏུ་རྒྱལོ་བའི་ིལུང་རྟེོགས་ཀྱི་ི

བསྟན་པ་དརི་སྤེེལོ་གནང་མཁོན་གྱི་ིབླ་མ་དང་དག་ེབཤེེས། མཁོན་པ།ོ སློོབ་དཔོན་ལོ་སོགས་མང་

དག་ཡདོ་ཅངི་། དའེི་ིཁོངོས་ནས་༸སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོདོ་པ་རིནི་པ་ོམཆེགོ་གསི་ཆེསོ་ཀྱི་ི

བདུད་རྩེིརི་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་རྒྱུའི་ིསྐལོ་བ་ཞིན་པའིི་སྐོམ་པ་ཆུ་འིདོད་ལྟརི་གྱི་ིརི་ེསྒུག་བྱོེད་པའི་ིཉིམ་

ཐག་པའི་ིགདུལོ་བྱོ་རྣམས། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེེན་པ་ོལོས་ད་ེམ་ཐག་གྲོོལོ་ན་ཅ་ིམ་རུང་སྙིམ་

ཞིིང་ད་ེལོས་གྲོོལོ་བའི་ིཐབས་ན་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ིཆེོས་ནས་གསུངས་པའི་ིལྟ་བ་རྟེེན་འིབྱུང་

དང་སྤྱིདོ་པ་འིཚ་ེབ་མདེ་པ་དང་། ད་ེཡང་རྟེག་ཆེད་ཀྱི་ིམཐའི་གཉིསི་སུ་མ་ལྷུང་བརི་ཉིམས་ལོནེ་གྱི་ིསྣ་ེ
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རི་ེརི་ེནས་མཛུབ་སྟནོ་གྱི་ིསློབོ་ཁྲདི་ལོས་ཐབས་གཞིན་མདེ་པརི་གཟོགིས་ཏ།ེ ནུབ་ཕྱིགོས་རྒྱལོ་ཁོབ་

ཁོག་ཏུ་རྒྱལོ་བའིི་མདོ་སྔགས་ཀྱིི་བསྟན་པ་རིིན་པོ་ཆེེ་སྤྱིི་དང་ལྷག་པརི་༸འིཇིམ་མགོན་བླ་མའིི་

བསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེད་ེཉིིད་མུན་པའི་ིགནས་སུ་སྒྲོན་མེའི་ིདཔ་ེབཞིིན་རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེ

དརི་སྤེེལོ་མཛད། 

ད་ེཡང་སྐྱེབས་རྗེ་ེམཆེོག་གིས་ནུབ་ཕྱིོགས་ཡུལོ་གྲུ་མང་པོརི་ཐུགས་བརྩེ་ེབས་སྐལོ་ལྡན་

གྱི་ིགདུལོ་བྱོ་ལོ་ནང་ཆེསོ་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའི་སློབོ་དང་མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིདབང་དང་། ལུང་། ཁྲདི་ལོ་

སོགས་པའིི་གསུང་ཆེོས་མང་དག་གིས་བཀའི་དྲིིན་སྩལོ་གནང་མཛད་པ་རྣམས་དབྱོིན་ཡིག་ལོ་

སོགས་པའི་ིསྐད་རིིགས་གཞིན་མང་པོའི་ིནང་དུ་བསྒྱུརི་ཏེ། དཔརི་བསྐྲུན་བྱོས་དང་བྱོེད་མུས་ཡིན་

པས་གདུལོ་བྱོ་མང་པོརི་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའིི་སྒོ་ོནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ཡིན་

ནའིང་བོད་ཡིག་ཐོག་ཁོོང་ག་ིགསུང་དེབ་ད་ེཙམ་མ་ིསྣང་ཞིིང་། སྤྱིིརི་རྒྱལོ་བའི་ིབཀའི་འིགྱུརི་དང་

བསྟན་འིགྱུརི་རིནི་པ་ོཆེ་ེདང་ད་ེབཞིནི་འིཕགས་བདོ་ཀྱི་ིཔཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིསི་མཛད་པའི་ིགསུང་རིབ་

ནང་ཉིམས་ལོེན་གྱི་ིགནད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བསྟན་ཡོད་ཅིང་དེས་མ་བསྡུས་པ་མེད་ཀྱིང་། ད་ེདག་

ཆེེས་རྒྱ་ཆེེ་ཞིིང་གཏིང་ཟོབ་པས་སྙིིགས་དུས་ཀྱིི་གདུལོ་བྱོ་བློ་དམན་པ་དང་བརྩེོན་པ་ཞིན་ཞིིང་། 

བྱོིས་པའི་ིངང་ཚུལོ་ཅན་རྣམས་ལོ་ད་ེཉིམས་སུ་ལོེན་པའི་ིསྣོད་དུ་མ་ིརུང་བས། སྐྱེབས་རྗེ་ེམཆེོག་

གསི་གདུལོ་བྱོ་འིགའི་ཞིགི་གསི་ཇི་ིལྟརི་བསྐུལོ་བ་བཞིནི་ཆེསེ་ག་ོབད་ེཞིངི་དནོ་ཚང་བའི་ིགསུང་དབེ་

དབྱོགི་ཡགི་ཐགོ་བཞུགས་པ་རྣམས། བདོ་ཡགི་ཐགོ་ཡགི་བསྒྱུརི་ཐུབ་ན་རྒྱ་བལོ་འིབྲུག་གསུམ་དང་

ད་ེབཞིནི་བདོ་ཁོངོས་ཀྱི་ིགདུལོ་བྱོ་ཉིམས་ལོནེ་གྱི་ིགནད་ལོ་རྨིངོས་ཤེངི་། ཆེསོ་རྣམ་དག་སྒྲུབ་མ་ིཤེསེ་

མཁོན་རྣམས་ལོ་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེེན་ཡོང་རྒྱུའི་ིབཀའི་སློོབ་དང་དགོངས་འིཆེརི་སྩལོ་བ་བཞིིན། 

ད་ལོམ་སྐྱེབས་རྗེ་ེམཆེོག་ག་ིདངོས་སློོབ་དག་ེསློོང་བླ་ོབཟོང་བསྟན་འིགྱུརི་གྱིིས་ཐུགས་འིགན་གཙ་ོ

བརོི་བཞིསེ་ཏ།ེ བྱོ་རིགོ་སྤྲུལོ་མངི་བ་ངག་དབང་རིགི་འིཛནི་རྒྱ་མཚ་ོརིིན་པ་ོཆེ་ེདང་སློབོ་བུ་ཉི་ིམ་དགྲོ་

འིདུལོ་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱོིན་སྐད་དུ་ཡོད་པའི་ིཕྱིག་དེབ་(Practicing the good heart)ཞིེས་པ་

བསྒྱུརི་ཅིང་། གུས་པ་རྣམས་སྐྱེེས་ཐོབ་ཀྱི་ིཤེེས་རིབ་དང་སྦྱིང་སྟོབས་ཀྱི་ིཡོན་ཏན། ལྷག་པརི་དཔརི་
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བསྐྲུན་ཀྱི་ིཉིམས་མྱོང་ཆེེས་ཞིན་པས་སུམ་རྟེགས་དག་གསུམ་ལོ་སོགས་པའི་ིནོརི་འིཁྲུལོ་ཡོད་པ་

གདོན་མ་ིཟོ་ཞིིང་། གཟུརི་གནས་བླ་ོལྡན་རྣམས་ལོ་སྙིིང་ནས་འིཆེགས་ཤེིང་དགོངས་འིཆེརི་འིཛེམ་

མེད་ལྷུག་སྩོལོ་ཡོང་བའི་ིརི་ེབ་དང་། སྐལོ་ལྡན་གྱི་ིགདུལོ་བྱོ་རྣམས་ཀྱིིས་གང་བཀླགས་པའི་ིདོན་

རྣམས་རིང་རྒྱུད་འིདུལོ་བའི་ིགནད་དུ་སྨོནི་པ་ཞིགི་བྱོ་རྒྱུའི་ིརི་ེའིབདོ་དང་། ད་ལོམ་བདག་ཅག་རྣམས་

ཀྱིིས་གང་ཐུབ་ཅ་ིནུས་ཀྱི་ིབླ་ོསྒོ་ོའིབྱོེད་པའི་ིལྡ་ེམིག་ཅེས་པའི་ིཕྱིག་དེབ་ཅིག་དཔརི་བསྐྲུན་ཐུབ་པས་

དག་ེརྩེ་ཕྲན་བུ་བསགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་། 

ཇི་ིསྐད་དུ། 

གངས་རི་ིརི་བས་བསྐོརི་བའི་ིཞིངི་ཁོམས་འིདརིི། །

ཕན་དང་བད་ེབ་མ་ལུས་འིབྱུང་བའི་ིགནས། །

སྤྱིན་རིས་གཟོགིས་དབང་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚ་ོཡ།ི །

ཞིབས་པད་སྲིདི་མཐའི་ིབརི་དུ་བརྟེན་གྱུརི་ཅགི །

ཅེས་སྨོོན་པ་བཞིིན་ལྷརི་བཅས་སྲིིད་ཞིིའིི་གཙུག་རྒྱན་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་༸སྐྱེབས་

མགོན་འིཛམ་གླིིང་ཞི་ིབདེའི་ིདེད་དཔོན་འིཕགས་མཆེོག་ཕྱིག་ན་པད་མ་ོངུརི་སྨྲིིག་གརི་གྱི་ིརྣམ་རིོལོ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་ཅིང་གཟོིགས་པ་ཆེེན་པ་ོ༸རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་དཔལོ་ངག་དབང་བླ་ོབཟོང་ཡ་ེཤེེས་

བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུརི་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ིསྡེ་ེདཔལོ་བཟོང་པ་ོམཆེོག་སྐུ་

ཚ་ེབསྐལོ་པ་ཁྲ་ིཕྲག་ནས་ཁྲ་ིཕྲག་གྱི་ིབརི་དུ་བརྟེན་ཅིང་། མཛད་འིཕྲིན་ཕྱིོགས་མཐའི་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་

དང་། འིཛམ་གླིངི་ཞི་ིབད་ེསྤྱི་ིདང་། ལྷག་པརི་བདོ་ཀྱི་ིབདནེ་མཐས་གཙསོ་པའི་ིཡུན་རིངི་ནས་ཐུགས་

ལོ་བཅངས་པའི་ིབཞིདེ་དགངོས་མཐའི་དག་འིབད་མེད་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་པ་དང་། 

གཞིན་ཡང་། 

༸སྐྱེབས་རྗེ་ེཆེསོ་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆེང་མཆེགོ་གསི་ཞིལོ་སྔ་ནས།  

ཐུབ་ཚུལོ་འིཆེང་ཞིངི་འིཇིམ་དགནོ་རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན། །
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འིཛནི་སྐྱེངོ་སྤེལེོ་བའི་ིཀུན་བཟོདོ་དགོ་པོརི་མཛད། །

མཆེགོ་གསུམ་བསྐུལོ་བའི་ིལོགེས་སྨོནོ་མཐུ་སྒྲུབ་པ། །

བདག་སགོས་གདུལོ་བྱོའི་ིམགོན་དུ་ཞིབས་བརྟེན་ཤེགོ །

ཅེས་ཇིི་སྐད་སྨོོན་པ་བཞིིན་མ་རིིག་སྨོག་ཆེེན་གྱིིས་འིཐིབས་པའིི་ལོོང་བ་ལྟ་བུའིི་བདག་

སོགས་འིགྲོ་ོབ་རྣམས་ལོ། དུས་གསུམ་རྒྱལོ་བ་ཀུན་ལོས་བཀའི་དྲིིན་ལྷག་པརི་དུ་ཆེ་ེབ་ཡོངས་ཀྱི་ི

དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉིེན་ཆེེན་པ་ོ༸སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེམཆེོག་ག་ིརི་ེཞིིག་

མ་ིབད་ེབའི་ིརྐྱེེན་མཐའི་དག་ཞི་ིནས་བསྟན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་སྐུ་ཚ་ེམ་ིཤེིག་རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་བུརི་རྟེག་

བརྟེན་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལོ་བ་བྱོམས་པའིི་སྐུ་བརྙེན་མཐོང་གྲོོལོ་འིཛམ་གླིིང་རྒྱན་གཅིག་གི་ལོས་

གཞིསི་གཙསོ་པའི་ིམཛད་འིཆེརི་མཐའི་དག་ཐུགས་ཀྱི་ིབཞིདེ་དགངོས་ལྟརི་འིགྲུབ་པ་དང་། 

གཞིན་ཡང་། 

སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

འིབྲལོ་མདེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིདཔལོ་ལོ་ལོངོས་སྤྱིདོ་ཅིང་། །

ས་དང་ལོམ་གྱི་ིཡནོ་ཏན་རིབ་རྫོགོས་ནས། །

རྡོ་ོརྗེ་ེའིཆེང་ག་ིག་ོའིཕང་མྱུརི་འིཐབོ་ཤེགོ །

ཅསེ་ཇི་ིསྐད་སྨོནོ་པ་བཞིནི་བདག་སགོས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚ་ེརིབས་ནས་ཚ་ེརིབས་

ཐམས་ཅད་དུ་མ་ནོརི་ལོམ་བཟོང་སྟོན་པའི་ིདག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉིེན་ད་ེདག་གིས་རྗེེས་སུ་བཟུང་ཞིིང་། 

ད་ེདག་ག་ིགསུང་ག་ིབདུད་རྩེིརི་རྒྱུན་མ་ིཆེད་དུ་ལོོངས་སྤྱིོད་རྒྱུ་ཡོང་བ་དང་སྐྱེབས་བཟོང་པ་ོད་ེདག་

ག་ིགྲོོགས་དང་། ཞིིང་ག་ིམཐུ་ལོ་བརྟེེན་ནས་བདག་སོགས་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོརྣམས་ས་བཅུ་ལོམ་ལྔ་རིིམ་གྱི་ི
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སྐབས་གཞུང་ཆེེན་མ་ོཁོག་ལོ་སློོབ་གཉིེརི་གནང་བ་ཙམ་མིན་པརི། མགོན་སྐྱེབས་མེད་པའི་ིའིགྲོ་ོབ་

རྣམས་སྐྱེེས་བུ་གསུམ་གྱི་ིལོམ་གྱི་ིརིིམ་པའི་ིསྒོ་ོནས་གནས་སྐབས་མངོན་མཐ་ོདང་། མཐརི་ཐུག་
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རྫོོགས་བྱོང་དུ་འིགོད་པརི་བྱོེད་པ་ལོ་ཡོངས་ཁྱེབ་ཀྱི་ིསྐད་ཡིག་གཞིན་དབྱོིན་སྐད་ལྟ་བུ་སྦྱིངས་ན་མ་

འིངོས་པརི་བསྟན་པ་དང་། འིགྲོ་ོབ་ལོ་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེ་ེབརི་གཟོགིས་ཏ་ེདབྱོནི་སྐད་མཐརི་ཕྱིནི་པརི་

སྦྱིངས་ཏ་ེད་ེལོ་བྱོང་ཆུབ་པརི་གྱུརི། 

ད་ེནས་ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༦༧ལོོརི་སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཡ་ེཤེེས་དང་ལྷན་དུ་བལོ་ཡུལོ་དུ་

བསྟན་པ་དང་། འིགྲོ་ོབའི་ིདནོ་མཛད་པརི་བྱོནོ་ཏ་ེཐགོ་མརི་བལོ་ཡུལོ་དབུས་ངསོ་སུ་དཔལོ་འིགོ་མནི་

བྱོང་ཆུབ་ཆེོས་གླིིང་དང་། ད་ེནས་བཙུན་དགོན་མཁོའི་སྤྱིོད་དགའི་འིཁྱེིལོ་གླིིང་དང་།  ཐུབ་བསྟན་

བཤེད་སྒྲུབ་གླིིང་།  ནུབ་ངོས་སུ་ཙུམ་རཱ་ཛན་དགོན་པ་ལྟ་བུའི་ིགཞི་ིགསུམ་ཆེ་ོག་ཚང་བའི་ིདག་ེ

འིདུན་གྱི་ིསྡེ་ེམང་པ་ོརིིམ་གྱི་ིབཙུགས་པ་དང་།  ཤེརི་ངོས་སུ་སྔརི་ཡོད་ཉིམས་ཆེགས་སུ་སོང་པའི་ི

ལཱའུ་རྡོ་ོདགནོ་པ་ཞིགི་གས་ོལོགེས་པརི་གནང་སྟ།ེ  བལོ་ཡུལོ་ཕྱིགོས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པའི་ི

མ་ེརི་ོབསྐྱེརི་དུ་གསསོ། 

ཕྱིི་ལོ་ོ༡༩༧༡་ལོོརི་གནས་མཆེོག་རྡོ་ོརྗེེ་གདན་དུ་རྒྱལོ་བའིི་ཡོངས་འིཛིན་སྐྱེབས་རྗེེ་གླིིང་

རིནི་པ་ོཆེ་ེམཆེགོ་ག་ིདྲུང་ནས་བསྙིནེ་རྫོགོས་ཀྱི་ིསྡེམོ་པ་རྣམ་པརི་དག་པ་བཞིསེ།  ལོ་ོདེརི་བལོ་ཡུལོ་

ཀ་ོཔན་དགོན་པརི། སྐལོ་ལྡན་གྱི་ིགདུལོ་བྱོ་མང་པོརི་ལོམ་རིིམ་གྱི་ིའིཆེད་འིཁྲིད་དང་སྦྲགས་ནས་

སྒོོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིབརྒྱུད་རིིམ་ཞིིག་ཐོག་མརི་བཀའི་དྲིིན་སྩལོ་གནང་མཛད་པས། དད་ལྡན་གྱི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོ

མང་པོ་ཡི་རིང་ཞིིང་། དེ་ཕྱིིས་སུ་གྲོགས་ཆེེ་བརི་གྱུརི་ཏེ་འིཛམ་གླིིང་ཡུལོ་གྲུ་མང་དག་ནས་དོན་

གཉིེརི་ཅན་གྱི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོམང་པོས་ལོ་ོརིེའི་ིཟླ་གཅིག་སྟོན་ཆེོས་ཚོགས་ཆེེན་(November-Meditation 

Course)དེརི་མཉིམ་བཞུགས་ཀྱིིས་རྣམ་དཀརི་གྱི་ིལོས་ལོ་འིཇུག་པ་སོགས་རླབས་ཆེེན་གྱི་ིམཛད་

པ་ད༑ེ དུས་ད་ེརིངི་ག་ིབརི་དུའིང་མ་ཉིམས་པརི་གནས་ཡདོ། 

དེ་ནས་རྒྱལོ་བའིི་བསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེེ་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་མ་ཁྱེབ་ཅིང་དམ་པའིི་ཆེོས་ཐོས་པའིི་

སྐལོ་བ་དམན་པ། འིཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིབྱོ་བ་ཕལོ་པརི་ཤེིན་ཏུ་ཆེགས་ཏ་ེཆེགས་སོགས་ཉིོན་མོངས་རྒྱས་

པའི་ིལོས་ལོ་སྤྲོ་ོབ་ཅན་གྱི་ིནུབ་ཕྱིགོས་པའི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོརྣམས་ད་དུང་ཡ་ང་བའི་ིའིཁོརོི་བ་དང་། ངན་སངོ་

ག་ིསྡུག་བསྔལོ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིིན་པ་གཟོིགས་ནས་གདུལོ་བྱོ་ད་ེདག་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱ་མཚ་ོ
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ཆེེན་པ་ོད་ེལོས་མྱུརི་དུ་གྲོོལོ་བརི་འིདོད་པའི་ིལྷག་བསམ་གྱིིས་ཟོིན་པའི་ིསྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོའིཁྲུངས་ཏེ། 

ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༧༤ལོོརི་བསྟན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་ཁོ་ོནརི་དམིགས་ཏ་ེསྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཡ་ེ

ཤེེས་དང་ལྷན་དུ་ནུབ་ཕྱིོགས་རྒྱལོ་ཁོབ་ཁོག་ཏུ་ཞིབས་སོརི་བསྐྱེོད་དེ། ཐོག་མརི་(FPMT)ཐེག་

ཆེེན་འིཛིན་སྐྱེོང་ཚོགས་པ་ཞིེས་ཆེོས་ཀྱིི་གོ་རྒྱ་དང་ཉིམས་ལོེན་གནང་སའིི་ཆེོས་ཚོགས་ཤེིག་

བཙུགས་ཏེ༑ ད་ེནས་རིིམ་བཞིིན་རྒྱལོ་ཁོབ་མང་པོའི་ིནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་ཆེོས་ལོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་

ཆེརེི་ཕྱིནི་ཏ་ེཨེ་ེཤེ་ིཡ་དང་། ཡ་ོརིབོ། བྱོང་ཤེརི་ཨེ་མ་ེརི་ིཀ  ཨེ་ོས་ིཊི་ིལོ་ིཡ་བཅས་གླིངི་ཆེནེ་དའེི་ིནང་

ག་ིརྒྱལོ་ཁོབ་དྲུག་ཅུ་རི་ེལྔ་ཙམ་ནང་ཐེག་ཆེེན་འིཛིན་སྐྱེོང་ཚོགས་པའི་ིཡ་གྱིལོ་དུ་གྱུརི་པའི་ིནང་པའི་ི

ཆེོས་ཚོགས་བརྒྱ་དང་གྱི་བཞི་ིཙམ་བཙུགས་ཤེིང་། གླིིང་འིད་ིརྣམས་ཀྱི་ིནང་གདུལོ་བྱོའིང་འིབུམ་

ཕྲག་འིགས་བསྐོརི་ཡོད། སྐྱེབས་རྗེེ་མཆེོག་གིས་ཆེོས་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ནང་བོད་བརྒྱུད་ནང་

བསྟན་གཞིིརི་བཞིག་གིས་གཞུང་ཆེེན་ཕརི་ཕྱིིན་དང་ཚད་མ། དབུ་མ། ལྷག་པརི་དུ་ལོམ་རིིམ་དང་

འིབྲེལོ་བའི་ིབླ་ོསྦྱིོང་ལོ་སོགས་པའི་ིདཔལོ་ན་ལོེན་དྲི་ནས་དརི་ཁྱེབ་བྱུང་བའི་ིམད་ོསྔགས་ཟུང་འིབྲེལོ་

གྱི་ིགཞུང་ཆེེན་མོརི་སློོབ་གཉིེརི་གནང་རྒྱུའི་ིསྲིོལོ་གཏོད་གནང་སྟེ། བསྟན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་

རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིམཛད་རྗེསེ་བརྗེདེ་དཀའི་བས་བསྐྱེངས། 

ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༨༤ལོོརི་སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུན་བསྟན་ཡ་ེཤེེས་མཆེོག་བསྟན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་

དུ་རི་ེཞིགི་དགངོས་པ་ཆེསོ་དབྱོངིས་སུ་ཐམི་ཚུལོ་བསྟན་པ་དང་། སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོདོ་

པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེམཆེོག་གིས་(FPMT)ཐེག་ཆེེན་འིཛིན་སྐྱེོང་ཚོགས་པའི་ིགཙ་ོའིཛིན་གྱི་ིཐུགས་འིགན་

བཞིསེ་ཏ།ེ མུ་འིཐུད་རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་པ་རིནི་པ་ོཆེ་ེས་གསུམ་དུ་ཆེསེ་ཆེརེི་གསལོ་བརི་མཛད། རྒྱལོ་

ཁོབ་མང་པོའི་ིནང་སློོབ་གྲྭ་དང་། སྨོན་ཁོང་། དྭ་ཕྲུག་ཁོང་ལོ་སོགས་པའི་ིསྐྱེོབ་གསོའི་ིསྡེ་ེམང་པོའི་ི

འིཛནི་སྐྱེངོ་གནང་སྟ།ེ  སྤྱི་ིཚགོས་ཀྱི་ིབྱོམས་བརྩེ་ེདང་མའིི་ིཆེསེ་མཐངོ་། ཤེསེ་ཡནོ་སློབོ་གས།ོ  ད་ེ

བཞིིན་ཟོས་གོས་གནས་མལོ་སོགས་ཀྱིིས་ཕོངས་པའི་ིཉིམ་ཐག་པའི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོམང་པོའི་ིགནས་སྐབས་

ཀྱི་ིའིདདོ་དནོ་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་མནི་པརི། སྡེ་ེཚན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིནང་དམ་པའི་ིཆེསོ་ནས་བསྟན་པའི་ིཡ་

རིབས་བཟོང་སྤྱིོད། ད་ེབཞིིན་བདག་པས་གཞིན་གཅེས་པརི་འིཛིན་པའི་ིབྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་རིིན་པ་ོ
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ཆེ་ེདང་། བྱོམས་སྙིངི་རྗེ་ེལོ་སགོས་པ་མདོརི་ན་ནང་པའི་ིགཞུང་ལུགས་ནས་བསྟན་པའི་ིལོས་འིབྲས་

ཀྱི་ིརྣམ་གཞིག་རྣམས་གསལོ་བརི་འིཆེད་ནས་གདུལོ་བྱོ་ད་ེརྣམས་མངོན་མཐ་ོདང་། ངེས་ལོེགས་

བསྒྲུབ་པརི་ཐབས་མཁོས་ཐུགས་རྗེ་ེཆེེན་པོས་བསྐྱེངས། མ་ཟོད་བཤེན་པའི་ིབཙོན་རིརི་ཚུད་པའི་ི

ཆེེས་གླིེན་ཞིིང་ལྐུགས་པ། སྨྲི་བརྗེོད་ཀྱི་ིརིང་དབང་བྲལོ་ཞིིང་མགོན་སྐྱེབས་མེད་པའི་ིཉིམ་ཆུང་སྲིོག་

ཆེགས་བྱོ་དང་། ཉི། གཡག  མ་ཧེ།ེ རི། ལུག་ལོ་སགོས་པའི་ིདུད་འིགྲོ་ོཐེརི་འིབུམ་མང་པ་ོབཙནོ་རི་

ད་ེལོས་གྲོལོོ་བརི་བྱོས་ཏ་ེཚ་ེསྲིགོ་ག་ིརིང་དབང་ཆེནེ་པ་ོབྱོནི། 

སྐྱེབས་རྗེ་ེམཆེོག་ག་ིམཛད་འིཆེརི་ལྟ་ེབ་ཞིིག་ན་ིའིཕགས་བོད་དང་ཕྱིོགས་མཐའི་ཁོག་ཏུ་

གཞུང་ཆེེན་བཀའི་པོད་ལྔ་ལོ་སོགས་པའི་ིམད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིགཞུང་ཆེེན་མོརི་ཉིིན་ཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཐོས་

བསམ་སྒོོམ་གསུམ་གྱིིས་སློོབ་གཉིེརི་ལོ་གཞིོལོ་ཏེ། རྒྱལོ་བའི་ིལུང་རྟེོགས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེ

འིད་ིཉིིད་ཉི་ིམ་ལྟརི་གསལོ་བརི་མཛད་པའི་ིསྐྱེབས་ཡུལོ་དག་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེ་ེསེརི་བྱོེས་མཁོས་སྙིན་གྲྭ་

ཚང་གསི་གཙསོ་བའི་ིདག་ེའིདུན་གྱི་ིའིདུལོ་སྡེ་ེམང་པོརི་བཞིསེ་ལོག་དང་། གཟོམིས་ཤེག  ད་ེབཞིནི་

སྨོན་ཁོང་། དཔ་ེམཛོད། སློོབ་གྲྭ་ལོ་སོགས་པའི་ིདགོས་མཁོ་ོཅན་གྱི་ིཕྱིིའི་ིདཔལོ་འིབྱོོརི་གྱི་ིམཐུན་

རྐྱེནེ་སྦྱིརི་ཏ་ེདཀའི་ངལོ་དུ་མ་སལེོ་གནང་མཛད་པ་སགོས་རིསི་མདེ་དག་ེའིདུན་གྱི་ིའིདུལོ་སྡེ་ེརིནི་པ་ོ

ཆེེརི་བསྙིེན་བཀུརི་ཞིབས་འིདེགས་རྒྱ་མ་ཆུང་བ་གནང་སྟེ་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེེན་པོ་

བསགས་ཤེིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པའི་ིསྦྱིིན་བདག་ཆེེན་མ་ོཞིེས་མཚན་སྙིན་པའི་ིབ་དན་དཀརི་

པ་ོས་གསུམ་ན་ཆེསེ་ཆེེརི་གཡ་ོབ་བྱུང་ཡདོ། 

སྐྱེབས་རྗེེ་མཆེོག་ལོོ་ཤེས་གོང་ནས་སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་ཡོད་ནའིང་། ཉིམ་ཐག་པའིི་

གདུལོ་བྱོ་མང་པོས་ཇིི་ལྟརི་བསྐུལོ་བ་བཞིིན་ཐུགས་བརྩེེ་བས་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་རྫོོགས་བྱོང་དུ་

དགོད་རྒྱུརི་རི་ིབ་ོལྟ་བུའི་ིམ་ིགཡ་ོབའི་ིཐུགས་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོམངའི་བ་སོགས་མདོརི་ན་རྒྱལོ་སྲིས་བྱོང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ིསྤྱིོད་པ་ཉིམས་ལོེན་ལོ་ཆེེས་ལྷག་པརི་གྱུརི་ཏེ། གདུལོ་བྱོ་རྣམས་གང་དུ་གནས་

པའིི་གཞིི་དེརི་ཞིབས་སོརི་འིཁོོད་དེ། ཉིིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་ལོ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱིི་

གནད་རྣམས་གསལོ་བརི་འིཆེད་པ་སོགས་ཆེོས་ཀྱི་ིསྦྱིིན་པ་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོམཛད་དེ། རྒྱལོ་བའི་ིལུང་
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རྟེོགས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་རིིན་པ་ོཆེ་ེའིད་ིཉིིད་གླིིང་འིདིརི་ཉི་ིམ་ལྟརི་གསལོ་བརི་མཛད་པ་སོགས་བསྟན་པ་

དང་། འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོམཛད་མཁོན་གྱི་ིད་ལྟ་འིཚ་ོཞིིང་བཞུགས་པའི་ིབསྟན་འིཛིན་གྱི་ིསྐྱེེས་

ཆེེན་དམ་པ་དུ་མའི་ིཁྲདོ་ཀྱི་ིགཅགི་ཡནི།། །།



 1  

 སེམེིསེ་བཟོང་པ་ོབསྐྱདེ་པའ་ིཐབསེ། 

༼ གསུང་བཤེད་འིད་ིན་ིསྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོདོ་པ་རིནི་ཆེ་ེམཆེོག་གསི་ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༨༧ཟླ་༡༠ཚསེ་༢ཉིནི་ཨེ་ོས་ི

ཊི་ིལོ་ིཡའི་ིརྒྱལོ་(Sydney)ས་སཱེཎེ་ཌྷེ་ེརུ་སྩལོ་གནང་མཛད་པ་ཞིགི་རིདེ། ༽

ཐོག་མརི། འིད་ིགརི་ཕེབས་པའི་ིམ་ིམང་ཡོངས་ལོ་ཐུགས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། 

ཆེབས་ཅིག་སྔརི་མཇིལོ་མྱོང་མཁོན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་སློརི་ཡང་མཇིལོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། 

མ་ིཚ་ེའིདིའི་ིནང་ད་ེསྔ་མཇིལོ་མྱོང་མེད་པ་རྣམས་ད་ལོན་མཇིལོ་ཐུབ་པ་ཞི་ེདྲིག་དགའི་

པ་ོབྱུང་། ངས་ཚགི་ག་ོལོ་མ་ག་ོལོ་བཤེད་ནའིང་རྣམ་པ་ཚརོི་ཕན་ཐགོས་ཏགོ་ཙམ་ཡངོ་

བའི་ིརི་ེབ་ཡོད། ད་ེརིིང་ངས་ནང་པའི་ིལྟ་བ་དང་སྤྱིོད་པའི་ིསྐོརི་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་ཞུ་འིདོད་

བྱུང་། ནང་པའི་ིསྤྱིདོ་པ་ཞིསེ་པ་ན་ིགཞིན་སམེས་ཅན་ལོ་འིཚ་ེབ་སྤེངོ་རྒྱུ་དང་། ནང་པའི་ི

ལྟ་བ་ཞིསེ་པ་ད་ེརྟེནེ་ཅངི་འིབྲལེོ་བརི་འིབྱུང་བ་ད་ེཡནི། 

 སམེས་བཟོང་ག་ིརིནི་ཐང་། 

ནང་པའིི་གཞུང་ནས་འིཆེད་པའིི་སྤྱིོད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་

དམིགས་པའི་ིསྙིིང་རྗེ་ེདང་འིབྲེལོ་པ་ཆེགས་ཀྱི་ིཡོད། གལོ་སྲིིད་ང་ཚོའི་ིརྒྱུད་ལོ་སྙིིང་རྗེ་ེ

བསྐྱེདེ་པ་དང་། ང་ཚསོ་གང་བྱོདེ་པའི་ིབྱོ་བ་ཐམས་ཅད་སྙིངི་རྗེསེ་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏ་ེ

བསྒྲུབས་ན། སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་གནོད་པ་བྱོེད་མ་ིསྲིིད། དེས་ན་ང་ཚོའི་ིརྒྱུད་ལོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཞིན་ལོ་དམིགས་པའིི་སྙིིང་རྗེེ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་བྱོ་བ་གང་བྱོས་ཀྱིང་གཞིན་ལོ་མི་

གནདོ་པརི་ཕན་ཐགོས་ཆེ་ེབ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

ད་ེཡང་། ཐོག་མརི་རིང་ལོ་གནོད་པ་བྱུང་ན་སྙིམ་པའི་ིསེམས་ཅན་གཅིག་ཀྱིང་

མེད། བསྟན་པའི་ིབདག་པ་ོསྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པས་དོན་འིད་ིཉིིད་ཁོོང་དུ་ཆུབ་སྟ།ེ སྔརི་

སློོབ་པ་ལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་དམིགས་པའི་ིསྙིིང་རྗེ་ེལོ་

བསློབས་པ་དང་། བསློབ་པ་ད་ེཡངོས་སུ་རྫོགོས་པརི་བྱོས། འིད་ིན་ིབདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་

པས་བསྒྲུབས་པའི་ིཉིམས་ལོེན་གྱི་ིགནད་གཙ་ོབ་ོད་ེཆེགས་ཡོད། བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་

པས་རིང་ཉིདི་མགི་དཔརེི་བཟུང་སྟ།ེ ཐུགས་བརྩེ་ེབ་ཆེནེ་པསོ་རིང་ག་ིགདུལོ་བྱོ་རྣམས་

འིཚང་རྒྱ་བའི་ིཐབས་ཀྱི་ིགཙ་ོབ་ོསྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོཡིན་པས་མརི་གྱུརི་སེམས་ཅན་གྱི་ི

དོན་དུ་སྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོབསྐྱེེད་དགོས་པ་དང་། ད་ེརྣམས་ལོ་གནོད་འིཚ་ེབྱོ་མ་ིརུང་བའི་ི

རླབས་ཆེནེ་གྱི་ིགདམས་ངག་ཀྱིང་སྩལོ། 

ང་ཚསོ་གཞིན་ལོ་ཕན་ཐགོས་བྱོདེ་མ་ཐུབ་ནའིང་། མ་མཐརི་གནདོ་འིཚ་ེབྱོ་མ་ི

རུང་། གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེམ་ིབྱོ་སྙིམ་པ་ཙམ་གྱིིས་གཞིན་ལོ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེདེ་ཐུབ་པ་ཡནི། འིད་ིན་ིབདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པ་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་གམོས་པ་

སྔོན་སོང་གིས་བསྟན་པའིི་བསློབ་བྱོའིི་སྙིིང་པ་ོཞིིག་ཡིན་པརི་མ་ཟོད། མད་ོསྔགས་

ལོས་མཆེེད་པའི་ིཆེོས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོབརྒྱད་ཁྲ་ིབཞི་ིསྟོང་དང་འིབྲེལོ་བའི་ིཉིམས་ལོེན་གྱི་ི

གནད་གཙ་ོབ་ོཞིགི་ཀྱིང་ཡནི། གལོ་སྲིདི་ང་ཚསོ་གཞིན་ལོ་གནདོ་པ་བྱོ་རྒྱུའི་ིབསམ་པ་

ད་ེམ་སྤེངས་ན། མ་ིཚ་ེའིདིརི་ཆེོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོེན་རྣལོ་མ་ཞིིག་བྱོེད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་

གསལོ་པ་ོརིདེ། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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མ་ིཞིགི་གསི་ཅ་ིཙམ་ངས་ཟོབ་མ་ོསྔགས་དང་སྒོམོ་སྒྲུབ་ཉིམས་སུ་ལོནེ་གྱི་ིཡདོ་

ཅེས་བཤེད་ནའིང་། གལོ་ཏ་ེསེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་འིཚ་ེབ་བྱོེད་པའི་ིབསམ་པ་ད་ེསྤེོང་

མ་ཐུབ་ན། ནང་ཆེོས་ཀྱིི་གཞིི་རྩེའིི་ལྟ་བ་དང་ཉིམས་ལོེན་སྐྱེོང་མི་ཐུབ་པ་བཤེད་མི་

དགོས། སེམས་བཟོང་པ་ོབྱོ་རྒྱུ་དང་། གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེསྤེང་རྒྱུ་གཉིིས་ན་ིནང་པ་

གཅགི་པུ་ཙམ་མ་ཡནི་པརི་ཆེསོ་ལུགས་ཡངོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོནེ་གཙ་ོབ་ོཞིགི་རིདེ་སྙིམ་

གྱིི་འིདུག །འིདི་ནི་འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་གནས་པའིི་ཆེོས་ལུགས་འིདྲི་མིན་ཚང་མས་

འིཆེད་པའི་ིབསློབ་བྱོ་སྙིིང་པ་ོད་ེརིེད། ཁོ་ཆེ་ེདང་། ཡ་ེཤུ། ཧེིན་དུ། ནང་པ་ལོ་སོགས་

པའི་ིཆེོས་ལུགས་ཀྱི་ིརྗེེས་འིབྲང་བ་སུ་འིདྲི་ཞིིག་ཡིན་རུང་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་གཞིན་

ལོ་གནདོ་པ་བྱོ་མ་ིརུང་བ་དང་། ད་ེདག་ལོ་དམགིས་པའི་ིསྙིངི་རྗེ་ེབསྐྱེདེ་དགསོ་པ་ན་ིཧེ་

ཅང་གལོ་ཆེནེ་པ་ོརིདེ། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚསོ་འིད་ིལྟརི་ཚུལོ་བཞིནི་ཉིམས་སུ་བླངས་ན། གང་བྱོདེ་པའི་ིཆེསོ་

དེས་གཞིན་ལོ་བད་ེསྐྱེིད་སྦྱིིན་ཐུབ་པརི་ཙམ་མ་ཟོད་ད་ེལོས་རིང་ཉིིད་ལོའིང་བད་ེསྐྱེིད་

འིངོ་ག་ིཡདོ། གལོ་ཏ་ེད་ེལོས་གཞིན་ལོ་བད་ེསྐྱེདི་དངསོ་སུ་སྤྲོདོ་མ་ཐུབ་པ་ཡནི་ནའིང་།  

འིདིས་ང་ཚོའི་ིཉིམས་ལོེན་ལོ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གནོད་མ་ིསྲིིད།  འིད་ིན་ི

ང་ཚསོ་དཔྱད་པ་བྱོས་ཏ་ེཤེེས་ཐུབ་པའི་ིདནོ་གནད་གལོ་ཆེ་ེཤེསོ་ཤེགི་རིདེ།  ང་ཚསོ་

ཉིམས་ལོེན་བྱོེད་པ་འིད་ིམ་མཐརི་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེའིད་ིདང་རྒྱ་ཆེ་ེས་ནས་ཚ་ེཕྱི་ིམ་

གཉིསི་ཀརི་བད་ེསྐྱེདི་སྦྱིནི་པའི་ིརྩེ་བ་ལྟ་བུ་ཡནི། 

བྱོམས་སྙིིང་རྗེ་ེདང་གཏོང་ཕོད་ཅན་གྱི་ིབསམ་པ་རིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་གང་ཐུབ་

བྱོེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེེན་པ་ོཆེགས་ཡོད། ལོོངས་སྤྱིོད་ཅི་ཙམ་ལྡན་ནའིང་། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིབསམ་པ་དང་བྱོམས་སྙིིང་རྗེ་ེམེད་ན་མ་ིདེའི་ིཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚ་ེནང་སེམས་

ལོ་ཞི་ིབད་ེཡོང་རྒྱུ་ཁོག་པ་ོརིེད། དེའི་ིརྒྱུད་ལོ་སྔརི་ལོོངས་སྤྱིོད་མེད་པའི་ིདུས་ལོས་

ཀྱིང་། ད་ལྟ་དཀའི་ངལོ་དང་སེམས་འིཁྲལོ་མང་བ་ཡོང་བརི་མ་ཟོད། སེམས་འིཁྲལོ་

དང་འིཇིིགས་སྐྲག་ངང་རིང་ཉིིད་ཡིད་མ་རིང་བརི་གནས་དགོས་པ་ཆེགས་ཀྱིི་ཡོད། 

དེའི་ིརྐྱེེན་པས་དགྲོ་མང་བ་དང་གཞིན་ལོ་གནོད་པའི་ིབསམ་པའིང་ད་ེབས་རིིམ་བཞིིན་

འིཕལེོ་བ་ཡནི། 

གལོ་ཏ་ེསྙིངི་རྗེསེ་སྟངོས་ན། སློབོ་སྦྱིངོ་ཅ་ིཙམ་བྱོས་ཡདོ་ཀྱིང་རུང་། མཐ་ོརིམི་

སློོབ་གྲྭ་ཁོག་གི་ནང་སློོབ་ཁྲིད་བྱོས་པའིི་ཤེེས་བྱོའིི་གནས་མཐའི་དག་ཁོོང་དུ་ཆུབ་

པའིམ། ཤེེས་ཡནོ་གྱི་ིལོག་འིཁྱེེརི་ཇི་ིའིདྲི་ཞིགི་ལྡན་ནའིང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་བྱོ་བ་ངན་

པརི་འིཇུག་པ་དང་། སེམས་ནང་ཞི་ིབད་ེཡང་འིཐོབ་དཀའི་བ་ཡིན། སྔརི་སློོབ་སྦྱིོང་

མདེ་པའི་ིགནས་སྐབས་ལོས་ཀྱིང་ད་ལྟ་ང་རྒྱལོ་ཆེ་ེབརི་མ་ཟོད། བྱོ་བ་ངན་པརི་ཞུགས་

པས་མ་ིཚ་ེསྐྱེེལོ་བའི་ིསྐབས་སུའིང་དཀའི་ངལོ་མང་དག་ཅིག་ཕྲད་ཅིང་། ཚ་ེམཇུག་

ཏུའིང་སེམས་སྐྱེིད་པ་ོམེད་པ་དང་། སེམས་འིཁྲལོ་དང་། སྔངས་སྐྲག་སོགས་དཀའི་

ངལོ་དུ་མའི་ིངང་མ་ིཚ་ེརྫོགོས་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡནི་པ་མངནོ་སུམ་གྱི་ིམྱངོ་བས་ཤེསེ་ནུས། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ིམད་ོསྔགས་ཀྱི་ིགཞུང་ལུགས་མཐའི་

དག་དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ིལོ་ོཔཎ་རྣམས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ིབཀའི་ིདགོངས་འིགྲོེལོ་མཐའི་

དག་ཁོོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། ད་ེདག་ལོེགས་པརི་འིགྲོེལོ་ཤེེས་ནའིང་གང་ཞིིག་བྱོམས་སྙིིང་

རྗེེས་ཕོངས་པ་དང་། ཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚ་ེནང་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདོན་དུ་གཏོང་སེམས་

ཀྱི་ིབསམ་པརི་མ་སྦྱིངས་ན་སེམས་ལོ་ཞི་ིབད་ེཡོང་རྒྱུ་མེད། ནང་ཆེོས་ནང་གསུངས་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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པའིི་ཟོབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེེ་བའིི་རྣམ་གཞིག་ཤེེས་པ་ཙམ་གྱིིས་སེམས་ལོ་ཞིི་བདེ་ཐོབ་པའིི་

ངསེ་པ་གང་ཡང་མེད། འིད་ིན་ིཆེསོ་ལུགས་ཡངོས་ལོ་གཅགི་མཚུངས་རིེད། 

གལོ་ཏེ་ང་ཚོརི་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་རྡུལོ་དང་མཉིམ་པའིི་རྒྱུ་ནོརི་ལོོངས་སྤྱིོད་

དང་། ནོརི་བུ་རིིན་པོ་ཆེེ་ལོ་སོགས་པའིི་རྒྱུ་ནོརི་ཇིི་འིདྲི་ཞིིག་ཡོད་ནའིང་གཞིན་ལོ་

དམིགས་པའི་ིསྙིིང་རྗེ་ེམེད་ན། ང་ཚོའི་ིམ་ིཚ་ེའིད་ིསྟོང་པ་ལྟ་བུརི་འིགྱུརི་ཞིིང་མ་ིཚ་ེནང་

བད་ེསྐྱེདི་ཀྱིང་མ་ིའིངོ་། ད་ེལོས་ལྡགོ་སྟ་ེགལོ་ཏ་ེང་ཚརོི་དངུལོ་སྒོརོི་མ་ོགཅགི་ལོས་མདེ་

ནའིང་། གཞིན་ལོ་ཕན་སེམས་དང་སྙིིང་རྗེེའི་ིབསམ་པ་ལྡན་ན། ང་ཚོའི་ིཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚ་ེ

ནང་ཞི་ིབད་ེའིཐབོ་པརི་ངསེ། 

དཔལོ་འིབྱོརོི་དང་། ཤེསེ་ཡནོ། ཆེསོ་ཀྱི་ིག་ོརྟེགོས་གཅགི་པུའི་ིསྒོ་ོནས་སམེས་

ལོ་ཞི་ིབད་ེསྤྲོདོ་མ་ིཐུབ་པ་གསལོ་པ་ོརིདེ། སམེས་ལོ་ཞི་ིབད་ེདང་མ་ིཚའེི་ིནང་བད་ེསྐྱེདི་

ང་ོམ་ད་ེསམེས་བཟོང་པ་ོརྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་ཅངི་། གཏངོ་སམེས་སྤེེལོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་བྱུང་བ་

ཡིན། མ་ིཚེའི་ིནང་སེམས་བཟོང་པ་ོབྱོ་རྒྱུ་ལོས་དོན་གལོ་ཆེ་ེབ་གཞིན་ཞིིག་གང་ཡང་

མེད་ལོ། གསེརི་དང་ནོརི་བུ་རིིའི་ིརྒྱལོ་པ་ོརི་ིརིབ་ལྟ་བུའི་ིརིིན་ཐང་ཆེ་ེབའི་ིརྒྱུ་ནོརི་ལྡན་

ནའིང་། སམེས་བཟོང་པའོི་ིརིནི་ཐང་དང་འིགྲོན་ཟླ་བྲལོ་བ་ཡནི། བྱོམས་སྙིངི་རྗེ་ེམདེ་ན་

ང་ཚོའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་བད་ེསྐྱེིད་མ་ིཐོབ་པརི་མ་ཟོད། ཕྱིིའི་ིརྒྱུ་ནོརི་ལོོངས་སྤྱིོད་སོགས་

ཀྱིང་བདེ་སྤྱིདོ་མདེ་པ་ལྟ་བུརི་འིགྱུརི། ལོངོས་སྤྱིདོ་འིད་ིརྣམས་གཏངོ་སམེས་སྐད་ཅགི་

གཅགི་དང་བསྡུརི་ན་གང་ཡང་མནི། བྱོམས་སྙིངི་རྗེ་ེན་ིཤེནི་ཏུ་རྩེ་ཆེནེ་པ་ོདང་གལོ་ཆེནེ་

པ་ོཡིན་ལོ། གཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིདོན་དུ་ཆུ་ཚོད་དང་། སྐརི་

མ། སྐརི་ཆེ། སྐད་ཅགི་རི་ེརིེརི་ཡང་བྱོམས་སྙིངི་རྗེ་ེབསྒོམོ་རྒྱུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ།ེ 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སམེས་བཟོང་པ་ོའིད་ིན་ིང་ཚསོ་མ་ིཚའེི་ིནང་ག་ིཆེ་རྐྱེནེ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡནི། ང་ཚའོི་ི

མ་ིཚེའི་ིནང་ག་ིཉིིན་རིེའི་ིབྱོ་གཞིག་དང་ཟོས་གོས་གནས་མལོ་སོགས་ལོས། སེམས་

བཟོང་པ་ོབྱོ་རྒྱུ་ད་ེཉིིན་རིེའི་ིབྱོ་གཞིག་གལོ་ཆེ་ེཤེོས་སུ་བརྩེ་ིདགོས་པརི་མ་ཟོད། རིང་

རྒྱུད་ལོ་སམེས་བཟོང་པ་ོབསྐྱེདེ་ཐབས་གང་ཐུབ་ཀྱིང་བྱོདེ་དགསོ། ང་ཚའོི་ིཉིནི་རིའེི་ིབྱོ་

གཞིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིནང་ནས། ཉིནི་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ཉིམས་སུ་ལོནེ་དགསོ་པའི་ིབྱོ་

གཞིག་གཙ་ོབ་ོན།ི སམེས་བཟོང་པ་ོབྱོ་རྒྱུ་ད་ེཡནི། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚ་ོསེམས་བཟོང་ཅན་ཞིིག་ཡིན་ན། ལུས་སེམས་བད་ེཞིིང་ལྷོད་པ་ོ

ཡོང་ག་ིརིེད། ད་ེའིདྲི་བྱུང་ན་ང་ཚོའི་ིརྒྱུད་ལོ་ཁོོང་ཁྲ་ོདང་ང་རྒྱལོ་སྐྱེེས་དགོས་པའི་ིརྒྱུ་

མཚན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། སེམས་ནང་བད་ེསྐྱེིད་འིབའི་ཞིིག་ཡིན། གཞིན་ལོ་བཀའི་

མོལོ་གནང་སྐབས་ཀྱིང་ཚིག་བཟོང་པ་ོདང་རྣམ་འིགྱུརི་ཡང་ཡག་པ་ོམངོན་པ་དང་། 

མཚན་མ་ོགཉིིད་ཉིལོ་དུས་ཀྱིང་ལུས་སེམས་ལྷོད་པ་ོདང་། སེམས་འིཁྲལོ་མེད་པའི་ི

ཐགོ་ཉིལོ་ཆེགོ་ག་ིརིདེ། ད་ེམནི་ང་ཚའོི་ིམ་ིཚ་ེའིད་ིའིདདོ་པ་ཆེ་ེཞིངི་། གཏངོ་སམེས་ཀྱིསི་

ཕངོས་པརི་གྱུརི་ཚ།ེ ང་ང་ང་ཞིསེ་པ་མ་གཏགོས་དྲིན་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞིགི་ཏུ་གྱུརི་ཏ།ེ ང་ག་

དུས་སྐྱེདི་པ་ོཡངོ་ངམ། དཀའི་ངལོ་འིད་ིདག་ལོས་ནམ་ཞིགི་གྲོལོོ་བརི་འིགྱུརི་རིམ་ཞིསེ་

ཡང་ཡང་དྲི་ིབ་བཏང་སྟ།ེ མ་ིཚ་ེདནོ་མདེ་དུ་འིགྱུརི་བ་ལོས་གཞིན་གང་ཡང་མདེ། གལོ་

ཏ་ེང་ཚོས་བསམ་པའི་ིའིཁྱེེརི་ས་ོའིད་ིལྟ་བུ་བཅངས་ན་ཞི་ེསྡེང་དང་ཁོོང་ཁྲ་ོལོས་སློ་པ་ོ

དང་ཤུགས་དྲིག་པ་ོསྐྱེེས་ཤེིང་། ང་ཚོའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་སྡུག་བསྔལོ་དུ་མ་མྱོང་དགོས་པ་

ཡིན། ཉིིན་མོའི་ིདུས་སུ་བྱོམས་བརྩེེས་ཕོངས་པས་མཚན་མ་ོགཉིིད་ཉིལོ་བའི་ིསྐབས་

སུའིང་སམེས་སྐྱེདི་པ་ོམདེ་པརི་འིགྱུརི་བ་ཡནི། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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རིང་གཅེས་པརི་འིཛིན་པའིི་གང་ཟོག་ཞིིག་གིས་འིབད་བརྩེོན་ཅི་ཙམ་བྱོས་

ཀྱིང་། བླ་ོམཐུན་པའི་ིགྲོགོས་བཟོང་པ་ོཞིགི་རྙེདེ་རྒྱུ་ཤེནི་ཏུ་ཁོག་པ་ོརིདེ། གལོ་ཏ་ེགཞིན་

དང་གྲོགོས་པརོི་གྱུརི་ཀྱིང་ད་ེཉིིད་རྒྱུན་རིངི་པོརི་མ་ིགནས་ཤེངི་། ནམ་ཞིགི་ག་ིཚ་ེའིམ། 

ཉིིན། ཡང་ན་ཆུ་ཚོད་འིགའི་ཤེས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་གྲོོགས་རྣམས་དགྲོ་བོརི་འིགྱུརི་བརི་ངེས། 

རིང་གཅསེ་འིཛནི་ཤུགས་དྲིག་པ་ོདང་ལྡན་པའི་ིགང་ཟོག་དརེི། གྲོགོས་ཉུང་ཞིངི་དགྲོ་བ་ོ

མང་བརི་འིགྱུརི་ལོ། གནས་གང་དུ་ཕྱིིན་ཀྱིང་དཀའི་ངལོ་མང་པོ་དང་ཕྲད་པ་དང་། 

གཞིན་གྱིིས་སྐྱེ་ེབ་ོདེའི་ིསྐྱེོན་སྔོག་པརི་བྱོེད་ཅིང་།  མ་ིགཞིན་ལོའིང་མ་ིདེའི་ིནང་དུ་འིགྲོ་ོ

མ་ིརུང་ཞིེས་ཉིེན་བརྡོ་ཡང་གཏོང་སྲིིད། གང་ཟོག་དསེ་སྙིན་གྲོགས་འིདོད་ཅིང་མ་ིསྡུག་

པའི་ིཆེ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མ་ིའིདོད་ནའིང་། དེའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིརིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིནུས་པ་

རྒྱས་པའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་རིང་བཞིིན་གྱིིས་མ་ིསྙིན་པ་ཐོས་པརི་འིགྱུརི་ཞིིང་། གཞིན་དང་

ཐུག་ཕྲད་བྱུང་ཡང་གཞིན་གྱིསི་ཐུག་འིདདོ་མདེ་པ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

འིོན་ཀྱིང་། གང་ཞིིག་སེམས་བཟོང་པ་ོདང་ལྡན་ཞིིང་རིང་ལོས་གཞིན་གཅེས་

པརི་འིཛནི་མཁོན་ཞིགི་ཡནི་ན། རྒྱུན་དུ་མ་ིདསེ་སྙིན་པ་ཐསོ་ཤེངི་། ས་ཆེ་གང་དུ་ཕྱིནི་

ཀྱིང་གྲོོགས་པོ་མང་ཞིིང་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རིོགས་རིམ་བྱོ་རྒྱུརི་དགའི་བ་ཡོང་གི་

ཡོད། སེམས་བཟོང་ཅན་གྱི་ིམ་ིད་ེགཞིན་དང་ཐུག་ཕྲད་བྱོེད་པའི་ིཚེ། སྐྱེ་ེབ་ོགཞིན་

རྣམས་ཀྱིསི་ཀྱིང་ཐུག་འིདདོ་ཡདོ་པ་དང་། དགའི་བཞིནི་སྤྲོ་ོབཞིནི་ཁྱེམི་དུ་གདན་འིདྲིནེ་

ཞུ་ཡ་ིརིེད། སྤྱི་ིདང་སྒོེརི་སུ་ཡིན་རུང་གང་ཟོག་འིད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ཐུག་ཕྲད་བྱོེད་རྒྱུརི་

དགའི་མསོ་དང་། དཀའི་ངལོ་འིཕྲད་སྐབས་རིགོས་པ་བྱོ་རྒྱུརི་ཡང་འིདདོ་པ་ཡདོ་པ་ད་ེ

འིདྲི་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ང་རྒྱལོ་ཅན་དང་ཁོོང་ཁྲོ་ཅན་གྱིི་མི་ཞིིག་དཀའི་ངལོ་ཕྲད་པའིི་སྐབས་སུ། 

རིོགས་རིམ་བྱོེད་མཁོན་དཀོན་ཞིིང་སུས་ཀྱིང་རིོགས་བྱོེད་རྒྱུརི་འིདོད་པ་མེད་པརི་མ་

ཟོད། མ་ིད་ེནད་ཀྱིསི་མནརི་བ་ག་ོཐསོ་བྱུང་ན་དགའི་ཚོརི་སྐྱེ་ེབ་དང་། མ་ིད་ེཤེ་ིན་ཡག་

ཤེསོ་རིདེ་སྙིམ་པའི་ིབསམ་བླ་ོཡང་སྐྱེ་ེསྲིདི། 

འིདི་ནི་མི་སེམས་བཟོང་པོ་ཡོད་མཁོན་ཞིིག་གི་གནས་ཚུལོ་དང་དངོས་སུ་

འིགལོ་ཞིིང་། སེམས་བཟོང་པ་ོདང་ལྡན་པའི་ིམ་ིདེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་ཞི་ིབད་ེཡོད་པ་དང་། 

འིཐུང་རྒྱུརི་ཆུ་ལོས་མེད་ནའིང་སེམས་སྐྱེིད་པོའི་ིངང་གནས་ཐུབ། གལོ་ཏེ་ང་ཚོའིི་

བསམ་པའི་ིའིཁྱེརེི་ས་ོད་ེའིདདོ་རྔམ་ཅན་དང་། བཟོདོ་སྒོམོ་མ་ིཐུབ་པ་གདུག་རྩུབ་ཆེ་ེབ་

ཞིིག་ཡོད་ན་ཨེ་སྒོོརི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་ིརིིན་གོང་ཅན་གྱི་ིཟོས་ཟོ་བ་དང་། རིིང་གོང་ཆེ་ེ

བའི་ིབཏུང་བ་འིཐུང་བ་ཡནི་ནའིང་ད་ེལོས་བད་ེསྐྱེདི་ཐབོ་མ་ིནུས་ལོ། སམེས་ལོ་དཀའི་

ངལོ་དང་སེམས་འིཁྲལོ་བྱོདེ་ཀྱིནི་བསྡེད་པས་ཟོས་དེའི་ིབྲ་ོབའིང་ཚརོི་མ་ིཐུབ། 

ང་ཚོའི་ིགཟུགས་པ་ོཟླ་བ་དང་གླིིང་ཕྲན་གཞིན་ལོ་འིགྲོ་ོསྐྱེོད་བྱོེད་ནའིང་། སྐྱེེས་

པ་ནས་མ་འིཆེ་ིབརི་ང་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་འིཚ་ོབའི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོགཞིན་ལོ་ཕན་པའི་ིབསམ་པ་

བཟོང་པ་ོཞིིག་བསྐྱེེད་མྱོང་མེད་པས། བད་ེསྐྱེིད་གང་ཡང་མ་ིའིཐོབ་ཅིང་མ་ིཚ་ེསྟོང་ཟོད་

དུ་འིགྱུརི། དའེི་ིཕྱིརིི་སམེས་བཟོང་པ་ོའིད་ིན་ིརིངི་ཐང་དང་བྲལོ་ཞིངི་། འིཛམ་གླིངི་འིདརིི་

ཡདོ་པའི་ིདངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱི་ིནང་ནས་རྩེ་ཆེ་ེཤེསོ་ད་ེཡནི། 

 གཞིན་གྱི་ིབད་ེབ།

ང་ཚོའིི་ནང་མིས་གཙོས་པའིི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་བདེ་བ་ནི་ང་ཚ་ོལོ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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བརྟེནེ་ཡདོ། སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོགཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་སལེོ་ཐབས་དང་ད་ེདག་ལོ་བད་ེསྐྱེདི་བསྒྲུབ་

ཐབས་བྱོ་རྒྱུ་ན་ིང་ཚའོི་ིལོས་འིགན་ཞིགི་རིདེ། འིད་ིཤེསེ་པརི་བྱོ་རྒྱུ་ན་ིཧེ་ཅང་གལོ་ཆེནེ་

པ་ོཡནི་པརི་མ་ཟོད། ཉིནི་རི་ེབཞིནི་འིད་ིལྟརི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ངས་རྒྱུན་དུ་ཆུང་

མ་སེམས་བཟོང་པ་ོཡོད་པ་ཞིིག་དང་ཁྱེ་ོག་རིང་འིདོད་ཆེ་ེབའི་ིབཟོའི་ཚང་ག་ིདཔ་ེཞིིག་

ཡང་ཡང་བཤེད་ཀྱི་ིཡདོ། ཆུང་མ་དསེ་རིང་ཉིདི་ལོས་ཀྱིང་རིང་ག་ིབཟོའི་ཟླ་དརེི་གཅསེ་

པརི་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ་པས། ཁྱེ་ོགས་དཀའི་ངལོ་དང་རྙེགོ་གྲོ་ཇི་ིཙམ་བཤེད་ཀྱིང་། ཆུང་མ་

དེས་ཡ་ལོན་གཏན་ནས་བྱོེད་ཀྱི་ིམེད། མོས་ཡ་ལོན་མ་སྤྲོད་པ་དེས་མོའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་

བད་ེསྐྱེིད་མང་བ་དང་། རིང་ག་ིབཟོའི་ཟླ་ད་ེལོ་ཡང་དཀའི་ངལོ་ཇི་ེཉུང་དུ་བཏང་སྟ།ེ ཞི་ི

བདེའི་ིཁྱེིམ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཐབས་བྱོེད་ཀྱི་ིཡོད། གལོ་ཏ་ེཁྱེ་ོག་དེས་རྙེོག་གྲོ་བཤེད་སྐབས་

ཆུང་མ་དེས་བཟོོད་པ་མ་བསྒོོམས་པརི་ཡ་ལོན་བྱོས་པ་ཡིན་ན། བཟོའི་ཟླ་ཕན་ཚུན་

བརི་དཀའི་རྙེོག་ཇི་ེཆེེརི་འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཉིག་ཅིག་རིེད། ཆུང་མ་དེས་ཡ་ལོན་མ་བྱོས་པའི་ིརྒྱུ་

མཚན་གྱིིས་ཁོ་ོརིང་ལོ་སེམས་འིཁྲལོ་འིཕརི་མ་མ་ིའིབྱུང་ཞིིང་། བད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིཚོརི་བ་

རྣལོ་མ་ཞིགི་སྦྱིིན་གྱི་ིཡདོ། 

དཔརེི་ན། ས་ོལོ་ན་ཟུག་ཤུགས་དྲིག་པ་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་ཞིགི་ལོ་མཚནོ་ན། ད་ེ

རིིང་ག་ིན་ཟུག་ད་ེཁོ་སང་ལོས་ཅུང་ཇི་ེཆུང་དུ་སོང་ཚ།ེ ང་ཚོས་ང་ད་ེརིིང་བད་ེརུ་ཕྱིིན་

སངོ་ཞིསེ་བཤེད་སྲིལོོ་ཡདོ། ད་ེན་ིན་ཟུག་གཅགི་ཀྱིང་མདེ་པའི་ིདནོ་མནི་པརི། སྔནོ་མ་

ལོས་ཅུང་ཙམ་བད་ེརུ་ཕྱིིན་ཡོད་པརི་ག་ོབ་ཡིན། ད་ེརིིང་ཁོ་སང་ལོས་ན་ཟུག་ཆུང་བ་

ཡདོ་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི་ང་ཚསོ་སྔརི་ལོས་བད་ེརུ་དང་དྲིག་པའི་ིཐ་སྙིད་འིདགོས། 

འིད་ིན་ིགོང་ག་ིབཟོའི་ཚང་ག་ིདཔ་ེདང་མཚུངས་པ་ཡིན། ཆུང་མ་དེས་སེམས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བཟོང་པ་ོདང་བཟོོད་པའི་ིཉིམས་ལོེན་བྱོེད་ཀྱི་ིཡོད་པས་རིང་ག་ིཁྱེ་ོགརི་དཀའི་ངལོ་ཉུང་

བའི་ིརྐྱེེན་བྱོས་པ་དང་། དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་རིང་གཞིན་གཉིིས་ཀརི་བད་ེསྐྱེིད་མྱོང་ཐུབ་པ་

ཡོང་ག་ིཡོད། ཁྱེ་ོག་དེས་མྱོང་བའི་ིབད་ེསྐྱེིད་ན་ིརིང་ག་ིཆུང་མ་ལོ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་

ཞིགི་ཡནི། ད་ེདང་ཕྱིགོས་མཚུངས་མ་ོརིང་ག་ིབད་ེསྐྱེདི་ཀྱིང་རིང་ག་ིཁྱེ་ོགརི་བརྟེནེ་ཞིངི་

ཁོངོ་ལོས་འིབྱུང་དགོས་པ་ཞིགི་རིདེ། 

ད་ེབཞིནི་དུ་ཁྱེམི་ཚང་ཞིགི་ག་ིནང་དུ། མ་ིཉི་ིཤུ་ཡདོ་པ་དང་། དའེི་ིཁོངོས་ནས་

མ་ིགཅིག་སེམས་བཟོང་པ་ོཡོད་ན། ལྷག་མའི་ིམ་ིབཅུ་དགུ་ལོ་དཀའི་ངལོ་གཅིག་ཉུང་

དུ་འིགྲོ་ོབ་དང་། གལོ་ཏ་ེམ་ིད་ེགཞིན་གྱིསི་གནདོ་པ་བྱོདེ་པ་ལོ་སློརི་མ་ིཁྲ་ོཞིངི་གཞིན་ལོ་

གནོད་པའི་ིལོས་མ་ིབྱོེད་པ་ཞིིག་ཡིན་ན། ནང་མ་ིཚང་མརི་བད་ེསྐྱེིད་མང་པ་ོའིོངས་པ་

དང་། ཁོོང་ཚོའི་ིབད་ེསྐྱེིད་ཀྱིང་མ་ིད་ེལོས་འིབྱུང་བ་ཡིན། དེའི་ིཕྱིིརི་མ་ིད་ེཡིས་མ་ིབཅུ་

དགུ་ལོ་བད་ེསྐྱེིད་འིཐོབ་པའི་ིརྐྱེེན་བྱོེད་པ་དང་། དེ་དག་གི་བདེ་སྐྱེིད་ཐམས་ཅད་མི་

གཅགི་པ་ོདེརི་རིག་ལོས་པ་ཤེསེ་ཐུབ། 

དཔ་ེད་ེན་ིབད་ེབ་འིདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིདོད་པའི་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ིགཙ་ོབྱོས་

པའི་ིའིཇིིག་རྟེེན་འིདིརི་གནས་པའི་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཁྱེབ་པ་ཡིན། གལོ་ཏ་ེ

སེམས་ཅན་གཅིག་གིས་རྒྱུད་ལོ་སེམས་བཟོང་པ་ོབསྐྱེེད་པ་དང་གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེ

སྤེངོ་བའི་ིབསམ་པ་དང་ལྡན་ན། དའེི་ིརྐྱེནེ་བྱོས་ཏ་ེསམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕྲད་པའི་ིསྡུག་

བསྔལོ་ཡང་ཇི་ེཉུང་དུ་འིགྲོ་ོབ་དང་། བད་ེསྐྱེདི་འིཕལེོ་བརི་བྱོདེ་ནུས། དསེ་ན་མ་ིགཅགི་

པ་ོད་ེསམེས་ཅན་གཞིན་གང་མང་ཞིགི་ག་ིབད་ེསྐྱེདི་ཀྱི་ིརྐྱེནེ་ཡནི་པ་ཤེསེ་ཐུབ། 

འིདི་ནི་ང་ཚོ་མི་རིེ་ངོ་རིེ་ལོའིང་མཚུངས་པ་ཡིན། འིཚ་ོབ་དང་། ཟོས་དང་། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག

 11  

ལོོངས་སྤྱིོད་ལོ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱིོད་པའིི་རིང་གི་ནང་མིས་གཙོ་བྱོས་པའིི་

སམེས་ཅན་གཞིན་གང་མང་ཞིིག་ག་ིབད་ེབ་ཡང་རིང་ཉིདི་ལོ་རིག་ལོས་པ་ཡནི། གལོ་

ཏ་ེརིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེབྱོམས་པ་དང་། སྙིིང་རྗེེའི་ིང་ོབོརི་བསྒྱུརི་ཐུབ་པ་

ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ིནང་མིས་གཙ་ོབྱོས་པའི་ིསེམས་ཅན་གཞིན་གང་མང་ཞིིག་ལོའིང་། 

སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིབྱུང་བརི་མ་ཟོད་བད་ེབ་འིཐབོ་པའི་ིརྐྱེནེ་བྱོདེ་པ་ཡནི། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་རིང་གཙེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེམ་སྤེངས་པ་ཡིན་ན། ང་

ཚོས་ལོས་ཀ་གང་འིདྲི་ཞིིག་བྱོས་ཀྱིང་། ང་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་འིཚ་ོབ་དང་། ཟོས་དང་། 

ལོོངས་སྤྱིོད་སོགས་ཐུན་མོང་དུ་སྤྱིོད་པའི་ིརིང་དང་འིདྲི་བའི་ིབད་ེབ་འིདོད་ཅིང་། སྡུག་

བསྔལོ་མི་འིདོད་པའིི་རིང་གི་ཉིེ་འིཁོོརི་གྱིི་གཉིེན་ཏེ་སེམས་ཅན་ཉུང་ཤེས་ཀྱིིས་གཙ་ོ

བྱོས་པའིི་སེམས་ཅན་གཞིན་གང་མང་ཞིིག་ལོ་གནོད་འིཚེ་བྱོེད་པའིི་རྐྱེེན་ཁོོ་ནརི་

འིགྱུརི་བ་ཡནི། 

རིང་གཅེས་པརི་འིཛིན་པའིི་བསམ་པ་དོརི་ནས་བྱོམས་སྙིིང་རྗེེས་ཀུན་ནས་

བསློངས་པའི་ིགཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པ་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་ན། ང་ཚོས་རིང་གཅེས་འིཛིན་

དང་གཞིན་གཅེས་འིཛིན་གཉིིས་ཀྱི་ིབརི་ཁྱེད་པརི་ཆེེན་པ་ོཞིིག་ཡོད་པ་ཤེེས་ཐུབ་ཅིང་། 

རིང་ག་ིཁྱེམི་ཚང་ཆུང་ཆུང་འིདསི་གཙ་ོབྱོས་པའི་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ། བད་ེསྐྱེདི་

དང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ིརྐྱེནེ་བྱོདེ་པརི་ཙམ་མ་ཟོད། ཁོངོ་ཚའོི་ིདཀའི་ངལོ་ཇི་ེཉུང་དུ་གཏངོ་

བའི་ིརྐྱེེན་ཀྱིང་བྱོེད། གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེམ་སྤེངས་ན། སེམས་

ཅན་གཞིན་ལོ་གནོད་པ་བྱོེད་པའི་ིལོས་ལོ་འིཇུག་པརི་ངེས་ཤེིང་། སེམས་ཅན་གཞིན་

ལོ་བད་ེསྐྱེིད་སྦྱིིན་མ་ིསྦྱིིན་དང་། གནོད་འིཚ་ེབྱོེད་དང་མ་ིབྱོེད་ན་ིང་ཚ་ོས་ོསོའི་ིལོག་ཏུ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཡདོ་ལོ། ང་ཚ་ོས་ོསོརི་རིག་ལོས་ཤེངི་། ང་ཚ་ོས་ོསསོ་ཐག་གཅདོ་བྱོདེ་དགསོ་པ་ཞིགི་

ཡནི། 

ང་ཚོ་མི་རིེ་ངོ་རིེརི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་བདེ་སྐྱེིད་བསྒྲུབ་པའིི་

འིགན་འིཁྲ་ིཡོད། ང་ཚོས་ཉིིན་རི་ེབཞིིན་སྔ་དྲི་ོལོངས་པ་ནས་དགོང་མ་ོམ་ཉིལོ་གྱི་ིབརི་

གཞིན་ལོ་བྱོམས་པ་དང་། བརྩེ་ེབ། གུས་པ་སོགས་ཀྱིིས་བསྐྱེངས་ན། སེམས་ཅན་

རྣམས་ལོ་བད་ེསྐྱེདི་འིཐབོ་པ་དང་། ད་ེརྣམས་ལོ་ལུས་ངག་ག་ིསྒོ་ོནས་གུས་པ་བྱོདེ་པའི་ི

ཚ༑ེ དསེ་ད་ེརྣམས་ལོ་བད་ེསྐྱེདི་ཀྱི་ིཚརོི་སྣང་ཞིགི་སྦྱིནི་ནུས། གཞིན་གྱི་ིབད་ེབ་ད་ེཏན་

ཏན་ང་ཚོས་བསམ་བློའི་ིའིཁྱེེརི་ས་ོཇི་ིལྟརི་བཅངས་ཚུལོ་ལོ་རིག་ལོས་པ་གསལོ་པ་ོ

ཡིན། ས་ོསོའི་ིཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚ་ེནང་ག་ིཉིམས་མྱོང་ལོ་གཞིིགས་ན། སེམས་ཅན་གཞིན་

ལོ་བད་ེསྐྱེིད་སྟེརི་བའི་ིནུས་པ་ད་ེང་ཚ་ོརིང་ཉིིད་ལོ་ཡོད་པ་གསལོ་པོརི་ཤེེས་ཐུབ་པ་

ཡནི། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་ད་ེལོས་ལྡོག་སྟ་ེརིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་དང་། ཁྲ་ོབ། 

ཕྲག་དོག་ག་ིསྤྱིོད་ཚུལོ་སོགས་ལོ་བརྟེེན་ན། ང་ཚ་ོདང་འིཕྲད་པའི་ིསེམས་ཅན་རྣམས་

སྡུག་བསྔལོ་བ་དང་། ཡ་ང་བརི་བྱོེད། རིང་གཞིན་གྱི་ིབད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལོ་ཐམས་

ཅད་ང་ཚོརི་རིག་ལོས་པ་ཡིན། རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེམ་ལྡོག་པ་དང་། 

སེམས་བཟོང་པ་ོདང་། གཞིན་ཕན་གྱི་ིབསམ་པ་རྒྱུད་ལོ་མ་སྦྱིངས་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་

གྱིིས། ལོ་ོའིད་ིཙམ་གྱི་ིརིིང་འིགྲོ་ོབ་མ་ིཅ་ིཙམ་ལོ་གནོད་ཡོད་དམ། གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་

བསམ་བླའོི་ིའིཁྱེེརི་ས་ོད་ེལོ་བསྒྱུརི་བཅསོ་གཏངོ་ཐབས་མ་བྱོས་ན། ང་ཚ་ོཤེ་ིབའི་ིརྗེསེ་

སུ་ཡང་། གཞིན་ལོ་མུ་འིཐུད་ད་ེགནདོ་འིཚ་ེབྱོདེ་པརི་འིགྱུརི་བ་གདོན་མ་ིཟོ། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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 རྣམ་ཤེསེ་ཀྱི་ིརྒྱུན།

དབྱོིབས་དང་ཁོ་དོག་གང་ཡང་མ་ིལྡན་པའི་ིཚ་ེའིདིའི་ིརྣམ་ཤེེས་ཀྱི་ིཉིེརི་ལོེན་ན་ི

ཕ་མའི་ིཁུ་ཁྲག་མ་ཡནི་པརི། ད་ེལོས་ལྡགོ་ཏ་ེཕ་མའི་ིཁུ་ཁྲག་དང་། མཚམས་སྦྱིརོི་བྱོདེ་

པའི་ིརིིགས་མཐུན་གྱི་ིཤེེས་པ་ད་ེཡིན། ཚ་ེའིདིའི་ིཤེེས་པ་ན་ིཚ་ེསྔ་མའི་ིཤེེས་པའི་ིརྒྱུན་

ཞིིག་ཡིན་ཞིིང་། ད་ེཡང་དེའི་ིསྐྱེ་ེབ་སྔ་མའི་ིཤེེས་པའི་ིརྒྱུན་ཡིན། འིཛམ་གླིིང་ཤེརི་ནུབ་

གང་སརི་སྐྱེ་ེབ་སྔ་མ་དྲིན་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་ོརྒན་གཞིནོ་མང་ཙམ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ། འིད་ིན་ི

ལོས་ཀྱི་ིསྟོབས་སམ་ཏིང་ང་ེའིཛིན་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་སྔརི་ལོམ་རིང་རྒྱུད་ལོ་སྐྱེེས་ཏེ། 

སེམས་སྤེེལོ་བའི་ིསྟོབས་ཀྱིིས་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིན། ང་ཚོས་སེམས་གོང་ནས་གོང་དུ་

འིཕལེོ་བའི་ིསྟབོས་ཀྱིསི། སྔནོ་གྱི་ིསྣདོ་བཅུད་རྣམས་བླ་ོངརོི་གསལོ་པརོི་མཐངོ་ཐུབ་པ་

དང་དྲིན་ནུས་པ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 

མ་ིའིགའི་རིེས་མའི་ིམངལོ་ནས་ཕྱིིརི་ཐོན་པའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིགནས་ཚུལོ་རྣམས་

དང་། ཡང་འིགའི་རིེས་མའིི་མངལོ་དུ་གནས་པའིི་སྐབས་ཀྱིི་གནས་ཚུལོ་ཇིི་བྱུང་

གསལོ་པོརི་དྲིན་ཐུབ་ཀྱི་ིཡདོ། སྐྱེ་ེབ་སྔནོ་མ་དྲིན་མ་ིཐུབ་མཁོན་རྣམས་ན།ི ཁོ་སང་ག་ི

གནས་ཚུལོ་ཇི་ིབྱུང་དང་། རིང་ཉིིད་ནས་ད་ེརིིང་སྔ་དྲིོརི་སྐད་ཆེ་གང་བཤེད་པ་དྲིན་མ་ི

ཐུབ་མཁོན་ཚ་ོདང་། གནས་སྟངས་གཅིག་པརི་གྱུརི་ཡོད། ཆུང་བྱོིས་པའི་ིགནས་

སྐབས་སུ་རྩེདེ་མ་ོགང་རྩེསེ་པ་དྲིན་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ་ལོ། མའི་ིམངལོ་ནས་ཕྱིརིི་ཐནོ་པ་དང་། 

མངལོ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལོ་གང་བྱུང་བ་དྲིན་མ་ིཐུབ། གནས་ཚུལོ་ད་ེདག་

དྲིན་མ་ིཐུབ་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས། རིང་ཉིིད་སྔརི་མའི་ིམངལོ་དུ་གནས་མེད་པའིམ། 

ཆུང་བྱོིས་པའི་ིདུས་སུ་རྩེེད་མ་ོརྩེེས་མ་མྱོང་བའི་ིསྒྲུབ་བྱོེད་ཡང་དག་ཏུ་དྲིངས་མ་ིནུས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ལོ། ད་ེབཞིནི་དུ། སྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིདྲིན་མ་ིནུས་པ་ད་ེན་ིསྐྱེ་ེབ་སྔ་ཕྱི་ིམདེ་པའི་ིསྒྲུབ་བྱོདེ་དུ་ད་ེ

བས་ཀྱིང་དྲིངས་མ་ིནུས། 

ང་ཚོའི་ིསེམས་དང་འིབྲེལོ་བའི་ིག་ོརྟེོགས་རྒྱས་པ་ན། ནམ་ཞིིག་ག་ིཚ་ེང་ཚོས་

ད་ལྟའི་ིརིང་དོན་དོན་གཉིེརི་གྱི་ིབསམ་པ་དེ། ད་ེལྟ་བུའི་ིསེམས་ཀྱི་ིརིིགས་རྒྱུན་སྔ་མ་

ལོས་འིབྱུང་བ་དང་། སམེས་ད་ེཡང་དའེི་ིརྒྱུན་སྔ་མ་ཞིིག་ལོས་འིབྱུང་བ་ཤེསེ་ཐུབ། ང་

ཚོའིི་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུན་དེ་ལོ་ཐོག་མའིི་མཐའི་མེད་པ་བཞིིན་དུ། ང་ཚོས་རིང་གཅེས་

འིཛནི་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེལོ་ཡང་ཐགོ་མའི་ིམཐའི་མདེ་པརི་ཤེསེ་ཐུབ། དསེ་ན་ང་ཚསོ་སྐྱེ་ེ

བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་ིབརི་སེམས་ཅན་གྲོངས་མེད་ལོ་གནོད་འིཚ་ེབྱོས་ཤེིང་། 

དལོ་འིབྱོརོི་གྱི་ིམ་ིལུས་རིནི་པ་ོཆེ་ེའིད་ིའིདྲིའི་ིརྩེ་ཆེནེ་པ་ོཞིགི་ཐབོ་པའི་ིསྐབས་འིདརིི། ང་

ཚོས་བསམ་བློའི་ིའིཁྱེེརི་ས་ོལོ་བསྒྱུརི་བཅོས་ཤེིག་མ་བཏང་ན། སྐྱེེ་བ་ཕྱིི་མརི་ཡང་

སམེས་ཅན་ལོ་མུ་མཐུད་ད་ེགནདོ་འིཚ་ེབྱོདེ་པརི་འིགྱུརི་ངསེ་ཡནི། རིང་གཅསེ་འིཛནི་

གྱི་ིབླ་ོད་ེན་ིབསམ་ཡུལོ་ལོས་འིདས་པའི་ིགནདོ་ཚབས་ཆེ་ེབའི་ིཉིནོ་མངོས་པའི་ིསམེས་

ཤེགི་རིདེ། 

འིདས་པའི་ིལོ་ོརྒྱུས་ལོ་ཕྱིིརི་བལྟས་བྱོས་ཚ།ེ མ་ིགཅགི་གསི་སམེས་བཟོང་པ་ོ

རྒྱུད་ལོ་མ་བསྐྱེེད་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས། མ་ིས་ཡ་མང་པོའི་ིཚ་ེསྲིོག་ཤེོརི་བའི་ིགནས་ཚུལོ་

བྱུང་ཡདོ་ལོ། ད་ལྟའིང་དའེི་ིམཇུག་འིབྲས་མཐངོ་བ་དང་ཐསོ་ཐུབ། ད་ེབཞིནི་ཏུ་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོ

གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ལོ་གནདོ་འིཚ་ེབྱུང་ཡདོ་པ་ཡང་ཤེསེ་ཐུབ། གལོ་ཏ་ེམ་ིགཅགི་པ་ོ

དསེ་སམེས་བཟོང་པ་ོརྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་པའིམ་བཟོདོ་པའི་ིཉིམས་ལོནེ་དང་དུ་བླངས་ཡདོ་

ན༑ མ་ིས་ཡ་མང་པའོི་ིསྲིགོ་ཤེརོི་བ་དང་། སམེས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ལོ་གནདོ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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འིཚ་ེབྱུང་བའི་ིགནས་ཚུལོ་རྣམས་འིོངས་དོན་མེད། འིདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ི

བདེ་སྐྱེིད་གང་ཟོག་གཅིག་པོ་དེརི་རིག་ལོས་པ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྡུག་

བསྔལོ་ཡང་གང་ཟོག་དེས་སེམས་བཟོང་པ་ོརྒྱུད་ལོ་མ་བསྐྱེེད་པ་དང་། གཞིན་ཡལོ་

བརི་དོརི་བའི་ིརྐྱེེན་གྱིསི་བྱུང་བ་ཡནི་པརི་རི་སྤྲོདོ་ཐུབ། 

 གཞིན་གཅསེ་པརི་འིཛནི་པ།

ང་ཚོས་ཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་སེམས་བཟོང་པ་ོབྱོེད་རྒྱུ་ན་ིཧེ་ཅང་གལོ་ཆེེན་པ་ོ

རིདེ། འིད་ིན་ིང་ཚོརི་འིཁྲ་ིབའི་ིའིགན་ཞིགི་ཀྱིང་ཡནི་པ་ཤེསེ་དགསོ་ཤེངི་། སམེས་ཅན་

གཞིན་ལོ་བད་ེསྐྱེདི་འིཐབོ་པརི་བྱོདེ་པའི་ིའིགན་ད་ེརིང་ཉིདི་ལོ་ཡདོ་པ་ཡང་ཡང་ཡདི་ལོ་

དྲིན་དགོས། ཉིིན་རི་ེབཞིིན་སྔ་དྲི་ོཡརི་ལོངས་ཏ་ེམིག་གདང་བའི་ིསྐབས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་པརི་བདག་གསི་བྱོ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལོ་

དང་བྲལོ་བརི་བདག་གསི་བྱོ། དལོ་འིབྱོརོི་ཚང་བའི་ིམ་ིལུས་རིནི་པ་ོཆེ་ེཐབོ་པའི་ིདགསོ་

པའིང་འིད་ིཉིིད་ཡིན། ཞིེས་བསམ་དགོས། གལོ་ཏ་ེཁྱེིམ་ཚང་ནང་ཁྱེ་ིདང་། ཞི་ིམ༑ི བྱོ་

སོགས་ཡོད་ན་ད་ེརྣམས་ལོ་ད་ེབཞིིན་བསམ་བླ་ོཐོངས། མ་ིལུས་རིིན་པ་ོཆེ་ེཐོབ་པའི་ི

དགོས་དོན་གཙ་ོབ་ོན་ིསེམས་ཅན་གཞིན་རྣམས་བད་ེབ་དང་ལྡན་པརི་བྱོ་ཞིིང་། སྡུག་

བསྔལོ་དང་འིབྲལོ་བརི་བྱོ་རྒྱུའི་ིཆེདེ་ཡནི་ཞིསེ་བསམ་དགསོ། རིང་གཞིན་གཉིསི་གའི་ི

དོན་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་འིཐོབ་པརི་བྱོ་བ་ལོ་བརི་དུ་གཅོད་

བྱོདེ་ཀྱི་ིགགེས་གཙ་ོབ་ོན་ིརིང་གཅསེ་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོད་ེཡནི། རིང་གཅསེ་འིཛནི་ད་ེན་ིརིང་

ག་ིདགྲོ་བ་ོང་ོམ་ད་ེཡནི། རིང་གཅསེ་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ི
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

འིདོད་དནོ་བསྒྲུབ་པ་དང་། བད་ེསྐྱེདི་འིཐབོ་པ་ལོ་བརི་དུ་གཅདོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིགགེས་ང་ོམ་ད་ེ

ཡནི་པ་ལོ་རྩེདོ་པ་མདེ། འིད་ིལོས་ཉིནེ་ཚབས་ཆེ་ེབའི་ིགགེས་ཀྱིང་གང་དུའིང་མདེ། 

མ་ིཚ་ེདནོ་དང་ལྡན་པ་ཇི་ིལྟརི་བྱོ་དགསོ་སམ། གཞིན་ལོ་ཕན་པ་ཇི་ིལྟརི་བསྒྲུབ་

དགོས་སམ། ཞིེས་རིང་ཉིིད་ལོ་དྲིི་བ་ཡང་ཡང་ཐོངས། གཞིན་ལོ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའིི་

ཐབས་བཟོང་ཤེོས་ད་ེན་ིརིང་གཅེས་འིཛིན་ནམ། རིང་དོན་དོན་གཉིེརི་གྱི་ིའིདུན་པ་ད་ེ

སྤེོང་བརི་བརྩེོན་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིིང་། ང་ཚོས་རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱིི་བསམ་པ་དེ་ནམ་

སྤེངས་པ་ན། སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེཉུང་དུ་འིགྲོ་ོབརི་མ་ཟོད། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ི

གནས་སྐབས་དང་། མཐརི་ཐུག་ག་ིའིདདོ་དནོ་མ་ལུས་པ་འིབད་མདེ་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་

པའི་ིརྐྱེནེ་ཡང་ད་ེཡནི། 

ལྷག་པརི་དུ་ནང་ཆེོས་ཉིམས་ལོེན་བྱོེད་མཁོན་རྣམས་ཀྱིིས། བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིག་ོ

འིཕང་མ་འིཐོབ་ཀྱི་ིབརི་རིམ། ཡང་ན་ལོ་ོའིད་ིའིམ། ཟླ་བ་འིད་ིའིམ། བདུན་ཕྲག་འིད་ི

འིམ། ཉིནི་འིད་ིའིམ་མདོརི་ན་མ་འིཆེ་ིབརི། རིང་གཅསེ་འིཛིན་གྱི་ིདབང་དུ་མ་ིའིགྲོ་ོབརི་

བྱོ། གཞིན་དོན་བསྒྲུབ་པ་དང་གཞིན་བད་ེབ་ལོ་འིགོད་པའི་ིཐབས་དམ་པ་ནི། གཞིན་

གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེལོས་གཞིན་གང་ཡང་མེད། རིང་ཉིིད་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་མ་

འིཐབོ་ཀྱི་ིབརི་རིམ། ཡང་ན་ལོ་ོའིད་ིའིམ། ཟླ་བ་འིད་ིའིམ། བདུན་ནམ་ཞིག །མདོརི་ན་

མ་འིཆེི་བརི་གཞིན་གཅེས་པརི་འིཛིན་པའིི་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་སྡེོམ་པ་དང་མི་

འིབྲལོ་བརི་གྱུརི་ཅགི །ཅསེ་སྔ་དྲི་ོཡརི་ལོངས་པའི་ིསྐབས་ཀུན་སློངོ་བཅ་ོདགསོ། 

ད་ེབཞིནི་དུ། ལོས་ཀརི་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐབས། ངས་དངུལོ་དང་། བད་ེསྐྱེདི། ལོངོས་

སྤྱིདོ་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་འིགྲོ་ོབཞིནི་ཡདོ། དངུལོ་མེད་ན་མ་ིཚརེི་བད་ེསྐྱེདི་འིཐབོ་མ་ིཐུབ། ཅསེ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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བསམས་ན་མ་ིའིོས་པ་ཡིན། ད་ེལོས་ལྡོག་སྟ་ེསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདྲིིན་དྲིན་མ་

ཐུབ་ནའིང་། མ་མཐརི་རིང་ལོ་ལོས་ཀ་སྤྲོོད་མཁོན་གྱི་ིསྦྱིིན་བདག་ད་ེཚོའི་ིབཀའི་དྲིིན་

དྲིན་དགོས། སྦྱིིན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་ལོ་ལོས་ཀ་སྤྲོད་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས། རིང་ཉིིད་

ཀྱིིས་མ་ིཚ་ེསྐྱེིད་པ་ོསྐྱེེལོ་རྒྱུ་དང་སེམས་བཟོང་པ་ོབསྐྱེེད་པའི་ིག་ོསྐབས་ཐོབ་པ་དང་། 

རིང་གཞིན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པས། སམེས་ཅན་འིད་ིདག་ན་ི

རིང་ལོ་ཤེནི་ཏུ་ནས་བཀའི་དྲིནི་ཆེ་ེབ་ཡནི། ཞིསེ་བསམ་དགསོ། འིད་ིདག་ག་ིདྲིནི་དྲིན་

པའི་ིསྒོ་ོནས་ཉིིན་རིེའི་ིལོས་དོན་ལོ་འིཇུག་དགོས། ལོས་དོད་དུ་གླི་ཕོགས་སོགས་ཐོབ་

ཀྱི་ིཡོད་ནའིང་། བསམ་བློརི་རིང་ལོ་ལོས་ཀ་སྤྲོོད་མཁོན་གྱི་ིསྦྱིིན་བདག་ལོ་ཕན་པའི་ི

བསམ་པ་བཅངས་དགོས་པ་ཡིན། ལོས་ཀའིི་ཐོག་མཐའི་བརི་གསུམ་དུ་འིདི་ལྟརི་

བསམ་དགསོ། 

ང་ཚོས་ཉིིན་རིེའི་ིཟོས་དང་བཏུང་བ་ལོ་སོགས་པའི་ིལོོངས་སྤྱིོད་ལོ་བསམ་བླ་ོ

ཐོངས་དང་། ང་ཚོས་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་ིཟོས་དང་། བཏུང་བ། ཁོང་ཁྱེིམ་སོགས་

སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པའི་ིདཀའི་ཚེགས་དང་། སྡུག་བསྔལོ་མྱངས་པ་ལོས་

བྱུང་བ་ཤེ་སྟག་ཡིན། ང་ཚོའི་ིབད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིཆེེད་དུ་སྐྱེ་ེབ་ོགཞིན་གྱིིས། སེམས་ཅན་

གཞིན་གྱིི་སྲིོག་འིཕྲོག་པ་ལོ་སོགས་པའིི་སྡེིག་པ་མི་དགེ་བའིི་ལོས་མང་དག་ཅིག་

བརྩེམས་ཡོད། ང་ཚོའི་ིབད་ེསྐྱེིད་དང་སྲིིད་པའི་ིཕུན་ཚོགས་འིད་ིདག །སེམས་ཅན་

གཞིན་གྱིསི་སྡུག་བསྔལོ་མྱངས་པ་ལོས་བྱུང་བ་ཡནི་པས། སམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕན་

པའི་ིབསམ་པས་ཀུན་ནས་བསློངས་ཏ།ེ ཟོས་གསོ་གནས་མལོ་རྣམས་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་

དགོས། གལོ་ཏ་ེརིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པས་ཟོིན་ཏེ། རིང་ག་ིབད་ེསྐྱེིད་ཁོ་ོནའི་ི
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དོན་དུ་ལོོངས་སུ་སྤྱིད་ན། འིད་ིན་ིཚོརི་བ་མེད་པ་དང་ཆེེས་མ་རིངས་པའི་ིསྤྱིོད་ཚུལོ་

ཞིགི་དང་། ཤེནི་ཏུ་ཐབས་སྐྱེ་ོབ་ོཞིགི་ཀྱིང་ཡནི། 

ང་ཚསོ་རྒྱུན་དུ་ཟོས་དང་བཏུང་བ་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་པའི་ིསྐབས། རིང་ག་ིམ་ིཚའེི་ི

འིདོད་དོན་ཡིད་ལོ་བཅངས་དགོས། ད་ེཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་

ཞིིང་། སྡུག་བསྔལོ་དང་བྲལོ་བའིི་འིགན་དེ་རིང་ཉིིད་ལོ་བབ་ཡོད་པ་སོགས་ཤེེས་

དགསོ། མ་ིཚའེི་ིའིདདོ་དནོ་སྙིངི་པ་ོན་ིསམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཞིབས་འིདགེས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

ད་ེཡིན། དེའི་ིདོན་དུ་རིང་ཉིིད་ལུས་ཁོམས་བད་ེཐང་དང་། ཚ་ེརིིང་པོརི་འིཚ་ོདགོས་

པས་ཟོས་ཀྱིང་སྨོན་གྱི་ིཚུལོ་དུ་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་དགོས། 

ཉིིན་རིེརི་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕན་པའི་ིབསམ་པ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཚརི་

གཅིག་བསྐྱེེད་པ་ཡིན་ན། ཉིིན་དེའི་ིབྱོ་བ་དཔེརི་ན། ཟོས་ཟོ་བ་དང་། གོས་གྱིོན་པ། 

མཛེས་བཟོ།ོ ད་ེབཞིིན་རྒྱན་སྤྲོས་བྱོེད་པ་སོགས་ཀྱིང་ཆེོས་རྣམ་དག་ཏུ་འིགྱུརི། གང་

ཡནི་ཞི་ེན། སྐབས་དའེི་ིབྱོ་བ་དག་བདག་གཅསེ་འིཛནི་གྱིསི་མ་བསློད་པས། བྱོ་བ་གང་

བྱོས་པ་རྣམས་ཆེོས་རྣམ་དག་ཏུ་གྱུརི་པ་རིེད། ད་ེལོ་བརྟེེན་ནས་བསགས་པའི་ིལོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིང་དག་ེབ་དང་བད་ེབའི་ིརྒྱུརི་འིགྱུརི་བ་དང་། མ་འིངོས་པརི་ཁོ་ེཕན་ཆེནེ་

པ་ོསྤྲོོད་པའི་ིམ་རྩེ་བརྟེན་ཤེསོ་ཤེགི་ཡནི། 

དེ་བཞིིན་ཏུ་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱེོང་དང་། ཕ་མརི་བསྙིེན་བཀུརི་སོགས་བྱོེད་པའིི་

སྐབས་སུའིང་འིད་ིལྟརི་ཡིད་ལོ་དྲིན་དགོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་

ཞིིང་། སྡུག་བསྔལོ་དང་བྲལོ་བརི་བྱོ་རྒྱུ་ན་ིབདག་ག་ིའིདོད་དོན་སྙིིང་པ་ོད་ེཡིན། སྤྱིིརི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདོན་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱིང་། ད་ལྟའི་ིགནས་སྐབས་སུ་སེམས་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཅན་ཉུང་ཤེས་ཤེགི་ལོ་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་སྐལོ་བ་བཟོང་པ་ོརིདེ། མ་མཐརི་ཡང་

ངའི་ིལུས་འིདིས་རིང་ག་ིཕྲུ་གུའིམ་ཕ་མ་སོགས་སེམས་ཅན་གཅིག་ལོ་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་ི

ཡདོ། འིད་ིན་ིསྐལོ་བ་བཟོང་པ་ོཞིགི་རིདེ། ཅསེ་དྲིན་པརི་བྱོས་ཏ་ེདགའི་བ་སྒོམོ་དགསོ། 

གལོ་ཏ་ེང་ཚསོ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བླ་ོའིད་ིའིདྲི་ཞིགི་བཏང་བ་ཡནི་ན། དུས་རྟེག་ཏུ་

བད་ེསྐྱེིད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འིཐོབ་ཅིང་། ཡ་ིམ་ིརིང་བའི་ིགནས་སྐབས་གཅིག་ཀྱིང་མ་ི

འིོང་། སེམས་ཅན་གྱི་ིཆེེད་དུ་ལོས་ཀ་གང་འིདྲི་ཞིིག་བྱོེད་ཀྱིང་རུང་། ལོས་ཀ་དེརི་

དཀའི་ཚགེས་ཇི་ིའིདྲི་ཞིགི་ཡདོ་ཀྱིང་། རིང་ཉིདི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབྲན་གཡགོ་

ལྟ་བུ་ཡནི་བསམ་པའི་ིསྒོ་ོནས་བྱོ་བ་ལོ་འིཇུག་དགསོ། གཞིན་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རིང་ག་ིབད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིདོན་དུ་ལོོངས་སྤྱིད་བྱོརི་གནས་ཡོད་ཅེས་མ་ིབསམས་པརི། ད་ེ

ལོས་ལྡགོ་སྟ་ེརིང་ཉིདི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབྲན་གཡགོ་ལྟ་བུ་དང་། སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབད་ེདོན་སྒྲུབ་པའི་ིདོན་དུ་འིཚ་ོབཞིིན་ཡོད་ཅེས་བསམ་དགོས། བདག་

གིས་སེམས་ཅན་འིད་ིདག་ག་ིལུས་ཀྱི་ིཡན་ལོག་བཞིིན་དུ། བད་ེབ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་

བསྔལོ་སེལོ་བརི་བྱོ་ཞིེས་སེམས་རྒྱ་བསྐྱེེད་དགོས། གལོ་ཏ་ེང་ཚོས་རིང་ཉིིད་སེམས་

ཅན་གཞིན་གྱིི་བྲན་གཡོག་ལྟ་བུརི་བཟུང་ན། རིང་ཐོག་ཏུ་བབས་པའིི་སྡུག་བསྔལོ་

ཐམས་ཅད་རིང་འིགགས་སུ་འིགྲོ་ོཞིིང་། གལོ་ཏ་ེསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིང་ག་ིབྲན་

གཡོག་ལྟ་བུ་ཡིན་པརི་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། སྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པརི་མྱང་རྒྱུ་

ཡནི་པ་བཤེད་མ་ིདགསོ། 

 རིང་ཉིདི་འིཇིམོས་པ།
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གལོ་ཏ་ེརིང་ལོ་ཆེང་རིག་དང་སྨྱོ་ོརྫོས་སགོས་ལོ་ངན་ལོང་ཤེརོི་བའི་ིདཀའི་ངལོ་

ཡོད་ཚེ། འིད་ིལྟརི་ཡིད་ལོ་བསམ་དགོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་དང་ལྡན་

པརི་བྱོེད་པའི་ིའིགན་ད་ེརིང་ལོ་བབས་ཡོད། གལོ་ཏ་ེཆེང་རིག་འིཐུང་འིདོད་བྱུང་བ་

དང་། དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་བད་ེབ་ཇི་ིཙམ་ཐོབ་ཀྱིང་། ད་ེལོ་ཡ་མཚན་དང་དགའི་བ་སྐྱེ་ེརྒྱུ་

གང་ཡང་མ་ིའིདུག །ང་ཟོེརི་དུས་སེམས་ཅན་གཅིག་ཡིན། གལོ་ཏ་ེའིཇིིག་རྟེེན་འིདིའི་ི

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་གཤེ་ེཞིིང་། སྐྱེོན་མཚང་འིབྲུ་བ་དང་བསྡེིགས་ནའིང་། 

ཡིད་སྐྱེ་ོདགོས་དོན་གང་ཡང་མེད། ཅིའི་ིཕྱིིརི་ཞི་ེན།  ང་ཟོེརི་དུས་སེམས་ཅན་གཅིག་

ཡིན། གལོ་ཏ་ེསེམས་བཟོང་པ་ོརིང་རྒྱུད་ལོ་མ་བསྐྱེེད་ན། རིང་ཉིིད་གཅིག་པུས་ཀྱིང་

སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ལོ། གནོད་འིཚ་ེཆེེན་པ་ོགཏོང་ཐུབ། དཔེརི་ན། མ་ི

གཅིག་གིས་གྲོོང་ཁྱེེརི་ཞིིག་གི་ཆུ་མཛོད་ནང་དུ་དུག་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་རིེད། དེས་ན་

སེམས་ཅན་གཅིག་ལོའིང་གནོད་འིཚ་ེབྱོ་མ་ིརུང་ཞིེས་པའི་ིབསམ་པ་བཅང་རྒྱུ་ན་ིཤེིན་

ཏུ་གལོ་ཆེ།ེ 

གལོ་ཏ་ེཁྱེདོ་རིང་ཆེང་རིག་དང་སྨྱོ་ོརྫོས་སགོས་ལོ་ངན་ལོང་ཤེརོི་ཚ།ེ འིད་ིལྟརི་

ཡིད་ལོ་བསམ་དགོས། སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པའི་ིཞིབས་འིདེགས་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེཞིངི་། མ་ིཚའེི་ིནང་དུ་འིད་ིལོས་གལོ་ཆེ་ེབའི་ིདནོ་གཞིན་གང་ཡང་

མེད། ཕན་པ་དང་བད་ེབརི་བསྙིེགས་ཤེིང་སྙིིང་རྗེེས་སྐྱེོང་དགོས་པའི་ིསེམས་ཅན་འིད་ི

དག་ཡལོ་བརི་དོརི་ན་ག་ལོ་རུང་། གཞིན་གྱིསི་རིང་ཉིདི་ལོ་ཕན་པ་དང་། སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱེསེ་

པ་དང་། གནདོ་པ་མ་ིབྱོདེ་པརི་རི་ེབ་བཞིནི་དུ། སམེས་ཅན་གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་། བད་ེ

བ་འིདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིདོད་པ་རིང་ཉིིད་དང་གཅིག་མཚུངས་དང་། ཁོོང་ཚོརི་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཡང་ད་ེལོས་གཞིན་པའི་ིའིདདོ་དནོ་གང་ཡང་མདེ་པས་རིང་དང་མཚུངས་པ་ཡནི། རིང་

ཉིིད་ཀྱིིས་བད་ེབ་འིདོད་པ་བཞིིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་འིདོད་ཀྱིིན་

ཡདོ། རིང་དནོ་ཁོ་ོནརི་བསྒྲུབ་པརི་བརྩེནོ་དགསོ་སམ། ཡང་ན་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ིདོན་བསྒྲུབ་པརི་བརྩེོན་དགོས། ཞིེས་རིང་ག་ིམ་ིཚ་ེའིདིརི་ལོས་དོན་གང་འིདྲི་ཞིིག་

བསྒྲུབ་དགོས་མིན་ཡདི་ལོ་དྲིན་པརི་བྱོསོ། 

སྤྱིིརི་བཏང་འིད་ིན་ིབདག་ག་ིམངོན་འིདོད་ཙམ་ཡིན་ནའིང་། དོན་དངོས་ཐོག་

རིང་གསི་རིང་ཉིདི་མདེ་པརི་བཟོ་ོབཞིནི་ཡདོ། ད་ེཡང་སམེས་མ་བཏུལོ་བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་

ཆེང་རིག་ཚོད་མེད་འིཐུང་བ་དང་། ད་ེབཞིིན་དུ་སྨྱོ་ོརྫོས་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་ིགོམས་

གཤེིས་ངན་པ་དེའི་ིརྗེེས་སུ་འིབྲངས་པས། གཟུགས་ཁོམས་མ་ིབད་ེབ་དང་། དལོ་

འིབྱོོརི་གྱི་ིམ་ིལུས་རིིན་པ་ོཆེེའི་ིཚ་ེཐག་ཀྱིང་ཐུང་བརི་བྱོེད། ད་ེབས་ན་དོན་དངོས་སུ་

རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་རིང་ཉིདི་མདེ་པརི་བཟོ་ོབཞིིན་ཡདོ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་། ཡང་

ན་སམེས་ཅན་གཞིན་གཅགི་ཙམ་ལོ་ཕན་པ་རླབས་ཆེནེ་སྒྲུབ་པའི་ིནུས་པ་ལྡན་པའི་ིམ་ི

ལུས་རིིན་པ་ོཆེེ། དོན་མེད་ཆུད་ཟོོས་སུ་གཏོང་ག་ིཡོད། རིང་ཉིིད་གཅིག་པུས་ཀྱིང་

སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པརི་གནས་སྐབས་དང་། མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་སྦྱིིན་

པརི་ནུས་པའི་ིམ་ིལུས་རིནི་པ་ོཆེ་ེདནོ་མདེ་ཆུད་ཟོསོ་སུ་བཏང་བས་སམེས་ཅན་གཞིན་

ལོའིང་ཤུགས་ཀྱིིས་གནོད་ཅིང་། ཆེང་རིག་དང་སྨྱོ་ོརྫོས་ལོ་ལོོངས་སྤྱིོད་པའི་ིགོམས་

གཤེིས་ངན་པ་དེས། རིང་ཉིིད་ལོ་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདོན་ལོེགས་པརི་བསྒྲུབ་ཏུ་མ་ི

འིཇུག་པ་དང་། ཡིད་ཀྱི་ིརི་ེབའི་ིདོན་ཀྱིང་བསྒྲུབ་ཏུ་མ་ིའིཇུག་པ་ཡིན། གལོ་ཏ་ེད་དུང་

གམོས་གཤེསི་ངན་པ་དའེི་ིརྗེསེ་སུ་སངོ་ན། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཕྲན་བུ་ཞིགི་ག་ིཆེདེ་དུ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གྲོངས་ལོས་འིདས་པའི་ིསམེས་ཅན་ད་ེདག་ག་ིདནོ་དོརི་བ་ལྟ་བུ་ཡནི།  

ཇི་ིཙམ་གྱིིས་འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་སོང་ན་ཡང་། དེའི་ིའིབྲས་བུརི་བླ་ོཚིམ་

པ་ཞིིག་གཏན་ནས་མེད་པའི་ིསྐོརི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ིཆེོས་ལོས་གསལོ་བརི་

གསུངས་ཡོད། ད་ེན་ིསྡུག་བསྔལོ་ཆེ་ེཤེོས་ཤེིག་རིེད། ལུས་ཀྱི་ིསྟོབས་ཞིན་པརི་གྱུརི་

པའི་ིབརི་དང་། མ་ིཚ་ེསྟོང་ཟོད་དུ་མ་གྱུརི་གྱི་ིབརི། རིང་ཉིིད་འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་

ཇི་ིཙམ་རྒྱུགས་ནའིང་། ད་དུང་འིདདོ་བླ་ོཁོངེས་པ་ཞིགི་ཡངོ་ག་ིམདེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་

ད་ེལོ་འིཇུག་ནའིང་འིདོད་བླ་ོཚིམ་པ་ཞིིག་གཏན་ནས་ཡོང་ག་ིམེད། གཡ་ོའིགུལོ་མ་ི

ཐུབ་ཀྱི་ིབརི་དུ་ཆེང་རིག་འིཐུངས་པས། དའེི་ིའིབྲས་བུརི་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ཉིིན་རིའེི་ིལོས་

ཀ་ཆེ་ཚང་བྱོེད་མ་ིཐུབ་པརི་འིགྱུརི་བ་དང་། མཐརི་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེསྟོང་ཟོད་དང་། 

དངངས་སྐྲག །འིཆེ་ིཁོརི་ཞིེད་སྣང་དང་། འིཇིིགས་སྐྲག་གིས་མནརི་ནས་འིཆེ་ིདགོས་

པ་འིོང་ག་ིཡོད། ཆེང་རིག་དང་། བཟོ་ིརྫོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱིོད་པའི་ིམ་ིརྣམས་འིཆེ་ིསྐབས། 

འིཇིིགས་སྐྲག་ཆེེན་པོའི་ིངང་ནས་འིཆེ་ིབཞིིན་ཡོད་པའི་ིསྐོརི་ངས་སྨོན་ཞིབས་པ་འིགའི་

ཤེས་ཀྱི་ིས་ནས་ག་ོཐོས་བྱུང་། ཁོ་ོཚ་ོམ་ཤེིའི་ིགོང་དུ་མྱངས་པའི་ིདངངས་སྐྲག་ད།ེ ཤེ་ི

བའི་ིརྗེེས་སུ་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེབས་ལྕི་ིབ་ཡོད་པའི་ིརྟེགས་མཚན་རིེད། ད་ེན་ིཉིལོ་ཐ་དང་

ཐ་མ་འིཐེན་མཁོན་ལོའིང་གཅིག་མཚུངས་རིེད། ཐ་མ་འིཐེན་ན་སྐྲན་ནད་དང་། ནད་

རིགིས་གཞིན་གྱི་ིརྐྱེནེ་བྱོདེ་ཀྱི་ིཡདོ་པ་ཤེསེ་བཞིནི་དུ། ཐ་མ་མང་པ་ོརྒྱུན་ཆེད་མདེ་པརི་

འིཐེན་མཁོན་ད་ེའིདྲི་ཡང་ཡོད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། ལྷག་པརི་དུ་གུ་རུ་པདྨ་

འིབྱུང་གནས་ཀྱི་ིལུང་བསྟན་ཞིིག་ཏུ། རྡོ་ོཐ་བཟོ་ོབའི་ིརྫོས་ན་ིཟོས་ནག་ག་ིཁོོངས་སུ་

བརྩེ་ིཞིིང་། ད་ེཡང་གདོན་འིདྲིེས་མ་འིོངས་པརི་རྡོ་ོཐ་བཟོ་ོབའི་ིརྫོས་འིདིས་མ་ིཚ་ེབཟོང་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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པ་ོསྐྱེེལོ་འིདོད་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོརྣམས་ལོ་བརི་ཆེད་དང་གནོད་པརི་འིགྱུརི་བ་དང་། སེམས་

བཟོང་པརོི་མངནོ་དུ་ཕྱིགོས་པ་རྣམས་ལོ་གགེས་སུ་འིགྱུརི་ཞིངི་། དག་ེབའི་ིལོས་སམ། 

བསམ་གཏན་གྱི་ིཉིམས་ལོེན་ལོ་བརྩེོན་མཁོན་རྣམས་ལོ་གེགས་སུ་གྱུརི་ཅིག །ཅེས་

སྨོནོ་ལོམ་ལོགོ་པ་བཏབ་པ་ལོས་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡནི་པརི་བསྟན་བཅསོ་ད་ེདག་ཏུ་གསལོ་

བརི་གསུངས་ཡོད་པརི་མ་ཟོད། ཐ་མ་འིཐེན་པའིི་ཉིེས་པའིང་དམ་ཆེོས་དེ་དག་ཏུ་

གསལོ་བརི་བཀདོ་ཡདོ། 

ཐ་མ་དང་། དུ་ནག་ལོ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་ག་ིཉི་ེའིཁོོརི་དྲི་ིངན་གྱིིས་

སྦགས་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་ིབཞིོན་པརི་གྱུརི་པའི་ིརླུང་ད་ེརྫོས་ངན་གྱིིས་བསློད་ཅིང་། 

དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཁོོང་ཁྲ་ོདང་། འིདོད་ཆེགས་ལོ་སོགས་པའི་ིཉིོན་མོངས་པའི་ིབླ་ོརྣམས་

མྱུརི་དུ་སྐྱེ་ེབ་དང་། དསེ་རིང་ག་ིལུས་འིཇིམོས་ཤེངི་། སམེས་མ་ིསྐྱེདི་པ་དང་། ཁོངོ་ཁྲ་ོ

ལོངས་སློ་བའི་ིརྐྱེནེ་ཡང་བྱོདེ། ཐ་མ་ཁོ་ན་ིཏངི་ང་ེའིཛནི་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ིཉིམས་

ལོེན། ལྷག་པརི་དུ་གསང་སྔགས་ཉིམས་སུ་ལོེན་པརི་བརི་དུ་གཅོད་བྱོེད་ཀྱི་ིགེགས་

གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡིན། ཐ་མ་ཁོའི་ིདུ་བ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཉི་ེའིཁོོརི་དུ་གནས་པའི་ིཐ་མ་མ་ིའིཐེན་

མཁོན་རྣམས་ཀྱི་ིཁོ་དང་། སྣ་རུ་སངོ་བ་དང་། དསེ་གཞིན་གྱི་ིལུས་སམེས་གཉིསི་ཀརི་

གནོད་པ་བྱོེད། ང་རིང་ག་ིཉིམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ནས་བཤེད་ན། མ་ིཞིིག་གིས་རིང་

དང་རྒྱང་ཐག་རིིང་པའི་ིསྡེོད་ཁོང་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་ནས་ཐ་མ་འིཐེན་ནའིང་། ཕལོ་

ཆེེརི་དུ་བ་ད་ེསྒོེའུ་ཁུང་ནས་འིོང་ཞིིང་། ད་ེགླི་ོབརི་ཕྱིིན་ཏ་ེསྙིིང་ལོ་ན་ཟུག་གཏོང་བའི་ི

ཚོརི་སྣང་ཞིིག་ཡོང་ག་ིའིདུག །གནས་ཤེིག་ཏུ་དུ་བ་མང་པ་ོཡོད་ན་བླ་ོམ་ིགསལོ་བ་

དང་། བྱོངི་བ་ཤུགས་ཆེརེི་ཡངོ་ག་ིཡདོ། དསེ་རི་སྤྲོདོ་གང་བྱོདེ་ཐུབ་ཅ་ེན། ཐ་མ་ཁོའི་ིདུ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བས་ལུས་ཙམ་མིན་པརི་སེམས་ཀྱིང་རྫོས་ངན་དེས་སྦགས་ཏེ། གནོད་འིཚ་ེབྱོེད་ཀྱི་ི

ཡོད་པ་ཤེེས་ཐུབ། ད་ེན་ིསྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམ་མིན་པརི་མ་ིཚ་ེའིདིའི་ིནང་མྱོང་བའི་ིདཀའི་སྡུག་

ཙམ་ཞིགི་ཡནི། མད་ོལོས་ཚ་ེའིདརིི་མྱངོ་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ལོས་སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམརི་མྱངོ་བའི་ི

སྡུག་བསྔལོ་ཆེསེ་ལྕི་ིབརི་གསུངས། 

ཁྱེདེ་ཀྱིསི་ཉིནི་ལྟརི་ཐ་མ་དང་། ཆེང་རིག །བཟོ་ིརྫོས་རྣམས་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་པའི་ི

དོན་དུ། སྒོོརི་མ་ོམང་པོས་འིགྲོ་ོསོང་གཏོང་ག་ིཡོད་པ་གསལོ་པ་ོརིེད། གལོ་སྲིིད་ཁྱེེད་

རིང་ནང་པ་ཞིིག་ཡིན་ན། སྒོོརི་མ་ོད་ེདག་ད་ེའིདྲིའི་ིཐོག་བག་མེད་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པ་

ལོས། སྐྱེབས་གནས་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལོ་མཆེོད་པ་འིབུལོ་བའི་ིདོན་དུ་གཏང་ན། 

ལོས་བཟོང་པ་ོགསོག་པ་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ིཚོགས་ཀྱིང་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོགསོག་ག་ི

ཡོད། གང་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་ིསྒོོརི་མ་ོན་ིཕ་མའིམ་ཡང་ན་གཞིན་གྱིིས་སྤྲོད་པ་ཁོ་ོན་

ཡནི་པས། ད་ེཆེང་རིག་སྟངེ་བཏང་ན་སྐརི་མ་འིགའི་ཤེས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཙམ་ཡནི། ད་ེལོས་

ལྡོག་སྟ་ེསྒོོརི་མ་ོད་ེརྣམས་སྐྱེོབ་གས་ོཚོགས་པ་ཁོག་ལོ་ཕུལོ་ན་ཕན་ནུས་ཆེེ། འིཛམ་

གླིིང་འིདིརི་མི་མང་པ་ོལྟོགས་ཤེི་ཐེབས་ཀྱིི་ཡོད། ཨཱཕ་རིི་ཀཱས་(Africa)གཙོས་པའིི་

རྒྱལོ་ཁོབ་མང་པོའི་ིནང་དུ་ལོོངས་སྤྱིོད་ཀྱིིས་ཕོངས་བས་ཉིིན་རིེརི་མ་ིསྟོང་ཕྲག་མང་

པོའི་ིཚ་ེསྲིོག་ཤེོརི་གྱི་ིཡོད། མ་ིསྐྱེ་ོབ་ོམང་པ་ོདང་། རྒན་གས་ོཁོང་དུ་འིཚ་ོབཞུགས་ཀྱི་ི

སྤེ་ོརྨི་ོམང་པ་ོདང་། སྐྱེོབ་གསོའི་ིརིོགས་རིམ་དགོས་པའི་ིཚོགས་སྡེ་ེམང་པ་ོཡོད། རྒྱ་

གརི་དང་ས་ཕྱིགོས་གཞིན་མང་པརོི། བདོ་མའིི་ིསྐྱེབས་བཅལོོ་བའི་ིགྲོངོ་སྡེ་ེམང་པ་ོཡདོ། 

སྒོོརི་མ་ོད་ེརྣམས་ཀྱིིས་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་མང་པོརི་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་པ་

དང་། བྱོ་བ་བཟོང་པ་ོམང་དག་ཅགི་སྒྲུབ་པའི་ིནུས་པ་ཡདོ། སྒོརོི་མ་ོད་ེརྣམས་ད་ེདག་ག་ི



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཆེདེ་དུ་མ་ིགཏངོ་བརི། རིང་ཉིདི་ཁོ་ོནའི་ིབད་ེསྐྱེདི་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྤྱིད་ན། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེ

རིང་གིས་བཅོམ་པ་དང་ཁྱེད་པརི་གང་ཡང་མེད། རིང་ཉིིད་བཅོམ་པ་ཙམ་མིན་པརི། 

རིང་གསི་སམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ིསྒོའོིང་འིགགོ་ག་ིཡདོ། གཞིན་ལོ་ཕན་

པ་བསྒྲུབ་པརི་འིདོད་དམ། ཡང་ན་རིང་གིས་རིང་ཉིིད་འིཇིོམས་པརི་འིདོད། ད་ེགཉིིས་

ལོས་གང་བྱོེད་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལོག་ཏུ་ཡདོ་པ་རིེད། 

 འིདདོ་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་སྙིགེ་པ།

ཁྱེེད་ཚ་ོཚང་མ་ནུབ་ཕྱིོགས་པའི་ིསྙིན་གྲོགས་ཆེ་ེབའི་ིཨེེལོ་ཝ་ིསཱེའི་ིཔ་ིརི་ིས་ལོ་ེ

(ElvseyPeresile)ཞིེས་པརི་རྒྱུས་མངའི་ཡོད་ཀྱི་ིརིེད། ཨེེལོ་ཝ་ིསཱེའི་ིའིཁྲབ་སྟོན་མཐའི་

མརི་ཁོོང་གིས་འིབད་པ་ཇི་ིཙམ་བྱོས་ནའིང་། འིདོད་བླ་ོཚིམ་པ་ཞིིག་མ་བྱུང་ཞིེས་པའི་ི

གཞིས་ཤེིག་བཏང་ཡོད། ངས་འིབད་པ་ཇི་ིཙམ་བྱོས་ནའིང་འིདོད་བླ་ོཚིམ་པ་ཞིིག་མ་

བྱུང་ཞིསེ་པ་དརེི་བསམ་བླ་ོཐངོས། ཨེལེོ་ཝ་ིསཱེའི་ིཔ་ིརི་ིས་ལོ་ེརིང་ཉིདི་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེསྟངོ་ཟོད་

དུ་གྱུརི་པ་ཤེེས་ཏེ། ང་ོགདོང་རྔུལོ་ཆུས་ཡོངས་སུ་བཏུམས་ཤེིང་མིག་ནས་མཆེ་ིམ་

བྱུང་བ་ད་ེཡིད་ལོ་འིཆེརི་བ་གྱིིས་དང་། ཁོོས་མ་ིཚེའི་ིནང་དུ་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིིག་གཏན་

ནས་རྙེེད་མེད། ད་ེན་ིང་ཚོརི་རླབས་ཆེེན་གྱི་ིབསློབ་བྱོ་ཞིིག་དང་། ཉིོན་མོངས་པའི་ི

སམེས་དང་། འིདདོ་ཆེགས་ལོ་བྱོ་རི་བྱོདེ་པརི་དགསོ་མཁོ་ོཅན་གྱི་ིརླབས་ཆེནེ་གྱི་ིསྒོམོ་

ཞིགི་ཀྱིང་མནི་ནམ་སྙིམ། 

དོན་ངོ་མརི་གལོ་ཏེ་ང་ཚོས་འིདོད་ཆེགས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་བསྙིེག་རྒྱུ་བཀག་མ་

ཐག །དནོ་དམ་པའི་ིཡདི་ཚམི་པ་ད།ེ ད་ེདུས་རྙེེད་ཐུབ། སྒོམོ་རྒྱག་སའི་ིགདན་ད་ེགའི་ི
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སྟངེ་ངམ། གནས་ཁོང་ད་གའི་ིནང་ཡདོ་ཀྱིང་རུང་། མདོརི་ན་ང་ཚ་ོགནས་གང་དུ་ཡདོ་

ནའིང་འིདྲི། འིདོད་ཆེགས་ད་ེནམ་འིགགས་མ་ཐག །འིདོད་བླ་ོཁོེངས་པའི་ིབླ་ོད་ེམངོན་

དུ་འིགྱུརི་གྱི་ིརིདེ། ད་ེསྔ་འིདདོ་བླ་ོམ་ིཁོངེས་པའི་ིབླ་ོམ་རིགི་པ་དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི། ང་ཚསོ་

ཚེ་རིབས་སྔ་མ་ནས་ད་བརི་སྡུག་བསྔལོ་དཔག་མེད་མྱོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། 

འིདདོ་པའི་ིབྱོ་བརི་ཇི་ིཙམ་ལོངོས་སུ་སྤྱིད་ནའིང་། ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ང་ཚརོི་དནོ་དམ་པའི་ི

བད་ེསྐྱེིད་ཅིག་གཏན་ནས་བྱོིན་མེད། ང་ཚོས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིའིདོད་པའི་ིདངོས་པ་ོབསྒྲུབ་

པའི་ིདནོ་དུ་འིཆེརི་གཞི་ིམང་པ་ོཞིགི་བཏངིས་ཏ།ེ ད་ེདནོ་དུ་གཉིརེི་བརི་བྲལེོ་འིཚུབ་ཆེནེ་

པོའི་ིངང་མ་ིཚ་ེསྐྱེེལོ་ཡོད། ཡིན་ནའིང་གང་འིཚོལོ་བའི་ིདོན་ད་ེདཀའི་ཚེགས་དུ་མས་

མཐརི་བསྒྲུབས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ནའིང་། འིདདོ་བླ་ོཁོངེས་པ་ཞིགི་ཡངོ་ག་ིམདེ། ད་དུང་ད་ེ

ལོས་ལོེགས་པ་ཞིིག་དང་བཟོང་བ། མཛེས་པ་ཞིིག་བྱུང་ན་སྙིམ་པའིི་འིདོད་བློ་རྒྱ་

བསྐྱེེད་པ་མ་གཏོགས། ད་དེས་འིགྲོིགས་སོང་། ཡང་ན་ད་ེཙམ་གྱིིས་འིདང་ངེས་རིེད་

ཅསེ་པའི་ིབསམ་པ་ཞིགི་གཏན་ནས་མ་ིའིངོ་། 

འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་བསྙིེགས་པས་སྐྱེ་ེབ་འིད་ིདང་། ཕྱི་ིམ་ཐམས་ཅད་དུ་

བཟོདོ་ཐབས་བྲལོ་བ་དང་། ཟོད་མཐའི་མདེ་པའི་ིདཀའི་སྡུག་མྱངོ་དགོས་ཤེངི་། ད་ེཡང་

དུས་ཡུན་རིངི་པརོི་མྱངོ་དགསོ། རྣམ་སྨོནི་དའེི་ིའིབྲས་བུརི་གྱུརི་པའི་ིཡ་ང་བའི་ིཚརོི་བ་

སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་ན།ི དུས་ནམ་ཞིགི་ང་ཚསོ་འིདདོ་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་བསྙིགེ་རྒྱུརི་

མཚམས་བཞིག་ན་ད་ེམུརི་འིགག་པ་ཡིན། ང་ཚོས་འིདོད་ཆེགས་དང་དེའི་ིརྗེེས་སུ་

བསྙིེགས་པའི་ིཉིེས་སྐྱེོན་རྣམས་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ན་འིདོད་པ་ཁོེངས་པ་དང་། བད་ེབ། 

སེམས་ཀྱི་ིབད་ེབ་རྣམས་འིཕྲལོ་དུ་མྱོང་ཐུབ། ཇི་ིསྲིིད་ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེདང་ལྷན་དུ་
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འིགྲོགོས་ཀྱི་ིབརི། ང་ཚསོ་དཀའི་སྡུག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོརྒྱུན་ཆེད་མདེ་པརི་མྱངོ་ཞིངི་། 

སུ་འིདྲི་ཞིགི་ཡནི་ནའིང་རིང་ག་ིདགྲོ་ལྟ་བུརི་མཐངོ་བ་དང་། ལྷག་པརི་དུ་ཕན་ཚུན་བརི་

གྱི་ིའིབྲེལོ་ལོམ་དཀའི་ཚེགས་ཅན་དུ་འིགྱུརི། ཇི་ིསྲིིད་ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེདང་ལྷན་དུ་

གནས་ཀྱི་ིབརི། རིང་ག་ིབཟོའི་ཟླ་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་བྲསོ་ནས་མ་སངོ་ནའིང་། ལུས་

མཉིམ་དུ་གནས་པ་ཙམ་ལོས་དེརི་ད་དུང་དཀའི་སྡུག་མང་བ་ཡདོ། 

 ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོའིཇིོམས་པ།

ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེནམ་ལྡོག་པའི་ིདུས་ད་ེམ་ཐག །ང་ཚོའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཤེིན་ཏུ་ལྕི་ི

བའི་ིདཀའི་སྡུག་རྣམས་རིང་དབང་དུ་འིགག་ཅིང་། སྨུག་པས་ཡོངས་སུ་འིཐིབས་པའི་ི

མུན་ནག་ག་ིགྲོོང་དང་འིདྲི་བའི་ིསེམས་ངལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ད་ེམ་ཐག་ད་ེལོས་

འིདག་ནུས། ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོད་ེནམ་དོརི་ན། ད་ེའིདྲིའི་ིསམེས་ངལོ་རྣམས་ཀྱིང་དཀའི་

ངལོ་མིན་པ་ལྟ་བུརི་འིགྱུརི། མ་ེཕུང་ནང་དུ་གནས་པ་དང་འིདྲི་བརི་མྱོང་བཞིིན་པའི་ི

དཀའི་སྡུག་རྣམས་ཀྱིང་ད་ེམ་ཐག་འིགགོ་ནུས། 

གལོ་ཏེ་རིང་གི་ཁྱེོ་ག་དང་། ཆུང་མའིམ་གྲོོགས་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་ཉིིད་

གཡུགས་ནས། གཞིན་ཞིགི་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ན་སམེས་ཁྲལོ་དང་། ཁོངོ་ཁྲསོ་ཟོ་མ་ཟོ་

བརི་མ་ིའིདདོ་པ་དང་། གཉིདི་ཉིལོ་བརི་མ་ིནུས་ཤེངི་། གཉིདི་སྨོན་མང་པ་ོཟོ་དགསོ་པ་

ད་ེའིདྲིའིང་ཡོང་ག་ིཡོད། ཇི་ིསྲིིད་ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོདང་བྲལོ་ན་དཀའི་སྡུག་ད་ེདག་ད་ེ

ཙམ་གྱི་ིདཀའི་ཚེགས་ཅན་མིན། ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོདེརི་གཉིེན་པ་ོམ་བསྟེན་པརི་རིང་

རྒྱུད་ལོ་མུ་མཐུད་ད་ེགནས་ན། དཀའི་སྡུག་ཤེ་སྟག་མྱངོ་དགསོ་ལོ། ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོ
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ད་ེནམ་སྤེངས་པ་ན་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་མདེ་པརི་འིགྱུརི། 

སྡུག་བསྔལོ་དེ་རྣམས་ངརི་འིཛིན་གྱིི་བློ་ལོས་སྐྱེེས་ཀྱིི་ཡོད་པ་ཤེེས་པ་ཙམ་

གྱིིས་མ་ིཕན་པརི་ད་ེལོས་ཐརི་ཐབས་འིཚོལོ་དགོས། ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོན་ིདཀའི་སྡུག་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརྩེ་བ་ང་ོམ་ད་ེཡིན་ཅིང་། དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་དཀའི་ངལོ་རྣམས་མྱོང་དགོས་

ཀྱི་ིཡོད་པ་ལོན་ཅིག་ཤེེས་ན། དཀའི་ངལོ་གྱི་ིརྩེ་བ་ད་ེསྤེོང་བའི་ིཐབས་ལོ་འིབད་དགོས་

པརི་ཡང་ཤེེས། ད་ེན་ིད་ེལྟ་བུའི་ིཤེིན་ཏུ་ལྕི་ིབའི་ིདཀའི་སྡུག་འིགོག་ཐབས་ལོེགས་ཤེོས་

ཤེིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ེའིདྲིའི་ིཐབས་ལོ་བརྟེེན་ནས་སེམས་ཀྱི་ིཞི་ིབད་ེདང་བླ་ོཡིད་ཚིམ་

པ་ད་ེའིཚལོོ་ཐུབ། ད་ེལྟརི་འིཚོལོ་ཐུབ་ན་རིང་ཉིདི་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིཚན་རིགི་པའིམ་སྨོན་པ་

ལྟ་བུརི་གྱུརི་པ་དང་ཁྱེད་པརི་མདེ། ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོད་ེདང་བྲལོ་ན། སམེས་ཀྱི་ིབཞིནོ་

པ་ཡིན་པའི་ིརླུང་དེས་སུན་སྣང་སྐྱེ་ེབའི་ིརྐྱེེན་བྱོེད་མ་ིནུས་ཤེིང་། གང་ཟོག་ད་ེའིཚ་ེབ་

ཅན་གྱི་ིལོས་ལོ་མ་ིའིཇུག་པ་དང་། དེརི་བརྟེེན་རིང་ལུས་ཀྱི་ིནང་ག་ིཁོམས་ལྔས་ཀྱིང་

སུན་པརི་མ་ིབྱོེད་ཅིང་། རིང་ཉིིད་ད་ེབས་ཁོམས་བད་ེབརི་འིགྱུརི། ད་ེམིན་ངརི་འིཛིན་

གྱི་ིབླ་ོདེའི་ིརྗེེས་སུ་བསྙིེག་ན། རིང་ཉིིད་མ་ིསྐྱེིད་པ་དང་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ཀྱིང་སུན་

པོརི་གནས་ཤེིང་། བཟོོད་བསྲིན་མ་ིཐུབ་པ་དང་། ཕྲག་དོག་གིས་རིང་ག་ིལུས་ཁོམས་

ནང་ག་ིའིབྱུང་བའི་ིརླུང་ད་ེསུན་པརི་བྱོདེ། དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་རིང་ག་ིནང་ག་ིཁོམས་ལྔ་ཡང་

ཆེ་མ་ིསྙིོམ་པརི་འིགྱུརི་བ་དང་། ལུས་ལོ་ཉིེན་ཁོ་དང་། ནད་ཀྱིསི་ཟོནི་སློ་བ། སྙིིང་ཁྲག་

འིགག་པ་ལོ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་རྐྱེེན་དུ་ཡང་འིགྱུརི་སྲིིད། བ་ཤུ་(Ulcer)དང་ནད་

གཞིན་མང་པ་ོཞིིག་སེམས་ཁྲལོ་དང་དངངས་སྐྲག་ལོས་འིབྱུང་བ་ཞིིག་ཡིན་པ་ཤེེས་

གསལོ་རིདེ། 
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སྡུག་བསྔལོ་ངོ་འིཕྲོད་པ་ཙམ་གྱིིས་མི་ཕན་པརི། དེ་ཡོངས་སུ་འིགོག་པའིི་

ཐབས་གཅིག་པུ་ད་ེན་ིངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོབཅོམ་རྒྱུ་ད་ེཡིན། རིང་ག་ིབླ་ོལོ་སྦྱིང་བ་མ་

བྱོས་ན། ཕྱིིའི་ིསུན་སྣང་སྐྱེེད་བྱོེད་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་རྣམས་ལྡོག་ནའིང་། རིང་ག་ིཟླ་བ་ོ

བསྐྱེརི་དུ་རིང་དང་མཉིམ་དུ་ཡངོ་ཐབས་སུ་ནན་སྐུལོ་བྱོས་ནའིང་། ཉིནི་ཤེས་དང་ཟླ་བ། 

ཡང་ན་ལོ་ོཁོ་ཤེས་ནང་དཀའི་སྡུག་ད་ེའིདྲི་བསྐྱེརི་དུ་མྱང་རྒྱུ་ཡནི་པ་བརྗེདོ་མ་ིདགསོ། 

ཕྱིིའིི་རྐྱེེན་ལོ་བློ་ཡོངས་སུ་གཏད་ན་རིང་ཉིིད་ལོ་རིང་དབང་གཏན་ནས་མི་

འིཐབོ་ཅངི་། ཕྱིའིི་ིརྐྱེནེ་ན་ིཡང་ནས་ཡང་དུ་འིགྱུརི་བཞིནི་ཡདོ། ད་ེལོ་བླ་ོའིགེལོ་མ་ིརུང་

ཞིངི་ངསེ་བརྟེན་ཡང་མདེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་སམེས་ངལོ་ངང་གནས་ནས། སྐབས་རིརེི་

རིང་ཤེ་ིརྒྱག་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞིེས་ཀྱིང་དྲིན་སྲིིད། རིང་ག་ིཟླ་བ་ོརིང་དང་མཉིམ་དུ། 

བསྐྱེརི་དུ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཕྱིིའི་ིརྐྱེེན་བཙལོ་བརི་གཞིོལོ་ཅིང་། ཐབས་གང་ཡང་མ་དྲིན་

ཚ་ེད་རིང་ཤེ་ིབརྒྱག་རྒྱུ་དེ། རིང་ག་ིསེམས་ཀྱི་ིམཐའི་མའི་ིཐག་གཅོད་ལྟ་བུརི་འིགྱུརི་

སྲིིད། དེའིདྲིའི་ིབསམ་པ་ད་ེལོན་གཅིག་སྐྱེེས་ཚརི་བའི་ིརྗེེས་སུ། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་སྲིོག་

དབང་གཅདོ་རྒྱུརི་སྐརི་མ་གཅགི་ཙམ་ལོས་མ་ིའིགོརི་བརི་མ་ཟོད། མ་ིལུས་རིིན་པ་ོཆེ་ེ

དེའི་ིསྲིོག་དབང་འིགག་པརི་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་ལོས་མ་ིའིགོརི། ད་ེན་ིངརི་འིཛིན་གྱི་ི

བླསོ་ཇི་ིལྟརི་སྤྱིདོ་ཚུལོ་ད་ེཡནི། 

གལོ་ཏ་ེགནས་སྟངས་ད་ེའིདྲི་ཞིགི་དང་སྟབས་མ་ལོགེས་པ་ཞིགི་ག་ིདབང་གསི་

གནས་ཚུལོ་ད་ེརིིགས་དང་འིཕྲད་ཚེ། རྒྱལོ་སྲིས་ཆེེན་པ་ོཞི་ིབ་ལྷའི་ིབྱོང་ཆུབ་སེམས་

པའི་ིསྤྱིདོ་པ་ལོ་འིཇུག་པ་ལོས་གསུངས་པ་བཞིནི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། 

ད་ེཡང་།
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གལོ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡདོ་ན་ན།ི །ད་ེལོ་མ་ིདགརི་ཅ་ིཞིགི་ཡདོ། །

གལོ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་མདེ་ན་ན།ི །ད་ེལོ་མ་ིདགའི་བྱོས་ཅ་ིཕན། །

ཞིསེ་གསུངས། 

དཔེརི་ན། ནམ་མཁོའི་འིཛམ་བུ་གླིིང་དུ་འིགྱུརི་མ་ིཐུབ་པས། ད་ེལོ་སེམས་

ཁྲལོ་བྱོདེ་དགསོ་དནོ་མེད་པ་བཞིནི། བྱོ་ཐབས་ཟོད་པའི་ིགནས་དེརི་སམེས་ཁྲལོ་བྱོདེ་

དགསོ་དནོ་གང་ཡང་མདེ། གང་ཡང་བྱོདེ་མ་ིཐུབ་པའི་ིགནས་སྟངས་ཤེགི་ཏུ་ལྷུང་བའི་ི

སྐབས། གཞིན་གྱིསི་གང་བྱོས་པ་ལོ་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིང་བྱོ་རྒྱུ་ད་ེཐབས་ལོགེས་ཤེསོ་ཡནི། 

གྲོགོས་བཟོང་པ་ོད་ེའིདྲི་མང་པ་ོཞིགི་དང་ལྷན་དུ། དུས་ཡུན་ད་ེའིདྲི་མང་པརོི་མ་ིཚ་ེསྐྱེལེོ་

རྒྱུ་བྱུང་བ་དེརི་དགའི་བ་སྒོོམ་དགོས། ཆུང་མ་དང་མཉིམ་དུ་གནས་ནས་རིང་ལོ་བད་ེ

བ་འིདོད་ན་ཆུང་མ་ལོའིང་ད་ེམཚུངས་ཀྱི་ིབད་ེབ་འིདོད་ཀྱི་ིཡོད། ད་ེའིགྲོ་ོབ་མ་ིགཞིན་

ལོའིང་གཅགི་མཚུངས་རིདེ། རིང་ཉིདི་གལོ་ཆེནེ་པ་ོཡནི་པ་བཞིནི་མ་ོཡང་གལོ་ཆེནེ་པ་ོ

རིེད་ལོ། མོའི་ིབད་ེབའིང་གལོ་ཆེེན་པ་ོརིེད། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་བད་ེབ་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པ་

བཞིིན། མོ་ལོའིང་དེ་མཚུངས་ཀྱིིས་བདེ་བ་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་རྒྱུརི་ཐོབ་ཐང་གཅིག་

མཚུངས་མེད་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པ་ད་ེལོ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས། མོའི་ི

མངོན་འིདོད་བཞིིན་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དེརི་དགའི་བ་བསྒོོམས་ཏེ་རྗེེས་སུ་ཡི་རིང་བྱོེད་

དགསོ། ད་ེཡསི་ལོས་བཟོང་པ་ོབསགས་པ་ཡནི། 

ཉིིན་རིེརི་གཞིན་གྱི་ིདོན་ཆེ་ེཆུང་ཇི་ིའིདྲི་ཞིིག་བསྒྲུབས་ནའིང་། དེརི་རྗེེས་སུ་ཡ་ི

རིང་བྱོས་ན་ད་ེན་ིས་ོསོའི་ིདོན་སྒྲུབ་པའི་ིརྒྱུརི་འིགྱུརི་ཞིིང་། གཞིན་གྱི་ིརྙེེད་པ་དེརི་ཕྲག་

དོག་སྐྱེེས་ན། རིང་ཉིིད་ལོ་ལོམ་ལྷོང་མ་ིའིོང་། རིང་དོན་བསྒྲུབ་པརི་བརྩེོན་པ་ལོས། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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གཞིན་གྱིསི་བསགས་པའི་ིདག་ེརྩེརི་རྗེསེ་སུ་ཡ་ིརིང་བྱོ་རྒྱུ་ད་ེད་ེབས་ལྷག་པ་ཡནི། 

རིང་ག་ིགྲོགོས་པསོ་རིང་ཉིདི་ཁོརེི་རྐྱེང་དུ་བསྐྱུརི་ན། ད་ེན་ིངའི་ིངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོ

ལོ་དགོས་མཁོ་ོཡོད་པ་ད་ག་རིང་རིེད་ཅེས་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས། དཀའི་སྡུག་ད་ེན་ི

རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོཁོ་ོནའི་ིརྐྱེནེ་ལོས་བྱུང་བ་རིདེ། ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླའོི་ིརྗེསེ་སུ་

སོང་ནས་བྱོ་བ་མ་ིའིོས་པ་ད་ེའིདྲི་བྱོས་པས། རིང་ག་ིཆུང་མས་རིང་ལོ་མ་ིདགའི་བརི་

གྱུརི། སྐྱེ་ེབ་སྔོན་མ་ཡིན་ནའིང་འིདྲི། འིདས་པའི་ིདུས་སུའིང་ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེམ་

སྤེངས་པའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི། ཕན་ཚུན་བླ་ོམ་ིམཐུན་པ་དང་ཁོ་བྲལོ་ནས་སྡེདོ་དགསོ་པའི་ིརྒྱུ་

བསགས། ད་ེའིདྲིའི་ིའིབྲལེོ་ལོམ་གྱི་ིདཀའི་རྙེགོ་ད་ེན་ིངརི་འིཛནི་ཤུགས་ཆེསེ་དྲིགས་པ་

དེའི་ིདབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན། ད་ེརིིང་ནས་བཟུང་དཀའི་སྡུག་ད་ེདག་རིང་སྟེང་དུ་ལོེན་

རྒྱུ་ལོས་ལྡོག་སྟེ། དཀའི་སྡུག་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་རིང་ག་ིདགྲོ་བ་ོངརི་འིཛིན་གྱི་ིབློརི་

བྱོནི་ཏ།ེ ད་ེགཞིམོ་པརི་བྱོ་ཞིསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། 

སེམས་གཏིང་ནས་དཀའི་སྡུག་ད་ེཐམས་ཅད་རིང་ག་ིངརི་འིཛིན་གྱི་ིབློརི་བྱོིན་

ཏ༑ེ ད་ེགཞིོམ་པའི་ིཉིམས་ལོེན་ལོ་འིད་ིལྟརི་བརྩེོན་དགོས། ད་ེན་ིངའི་ིདཀའི་སྡུག་ཡིན། 

ད་ེན་ིངརི་འིཛིན་གྱི་ིབློརི་སྦྱིིན་པརི་བྱོ་ཞིེས་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟ།ེ རིང་ག་ིདཀའི་སྡུག་ད་ེ

རིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོའིཇིོམས་པའི་ིམཚོན་ཆེ་ལྟ་བུརི་བསྒྱུརི་ན། ཁོོང་ཁྲ་ོདང་

ཕྲག་དོག་སོགས་ཉིོན་མོངས་དག་རིིམ་གྱིིས་ལྡོག་སྟ་ེལོས་ངན་གསོག་པའི་ིསྒོ་ོའིགག་

འིགྲོ་ོབ་ཡནི། 

ད་ེནས་འིད་ིལྟརི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་རྒྱུན་དུ་ངརི་འིཛནི་གྱི་ི

བླ་ོད་ེགྲོགོས་པ་ོབཟོང་ཤེསོ་ཤེགི་ཏུ་འིཁྲུལོ་ནས་དའེི་ིརྗེསེ་སུ་བསྙིགེས་ཀྱིང་། ད་ེརིངི་སྐྱེ་ེ
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བོ་དེའིི་རྐྱེེན་བྱོས་ཏེ་དགྲོ་བོ་དངོས་དེ་ངོ་ཤེེས་པ་དང་། དགྲོ་བོ་དེ་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་

འིཇིོམས་པརི་གྲོོགས་བྱོས་པས། སྐྱེ་ེབ་ོད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་དྲིིན་ཆེ་ེཞིིང་། རིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིངརི་

འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོད་ེརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་གཞིམོ་མ་ནུས་པ་ལོ། མསོ་ད་ེའིཇིམོས་པའི་ིརིགོས་བྱོདེ་

ཀྱིིན་ཡོད། མ་ོལོ་ཁོོང་ཁྲ་ོདང་ཕྲག་དོག་སྐྱེེས་པ་ལོས་ལྡོག་སྟ་ེད་ེལྟརི་བསམ་བླ་ོགཏོང་

དགོས། སྐྱེ་ེབ་ོདེའི་ིབཀའི་དྲིིན་སྙིིང་ཁུང་རུས་པའི་ིགཏིང་ནས་དྲིན་དགོས་ཤེིང་། ད་ེ

འིདྲིའི་ིདྲིནི་ན་ིཨེ་སྒོརོི་འིབུམ་ཕྲག་མང་པ་ོརྙེདེ་པ་ལོས་ཀྱིང་ལྷག་པ་ཡནི། 

སྐྱེ་ེབ་ོདསེ་རིང་ལོ་སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདནོ་དུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེབ་དང་། 

མཐརི་ཐུག་བླ་ན་མེད་པའིི་རྫོོགས་བྱོང་གི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འིཐོབ་པ་ལོ་བརི་དུ་

གཅོད་བྱོེད་ཀྱི་ིགེགས། ངརི་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོད་ེའིཇིོམས་པའི་ིལོེགས་སྐྱེེས་ད་ེསྤྲོད་སོང་

སྙིམ་དགསོ། ངརི་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོའིཇིམོས་པའི་ིལོག་རྟེགས་ན་ིརིནི་ཐང་བྲལོ་བ་ཞིགི་ཡནི། 

དེ་འིདྲིའིི་བསམ་བློ་བཏང་བས་རིང་གི་སེམས་ནང་བདེ་བ་ཆེེན་པོ་ཞིིག་འིདྲིེན་ནུས་

ཤེངི་། ད་ེལྟརི་ཉིམས་སུ་བླངས་པ་ལོ་བརྟེནེ་ནས་བདག་ཉིདི་བདག་ག་ིདགྲོརི་འིགྱུརི་བ་

ལོས་ལྡགོ་སྟ་ེབདག་ཉིདི་བདག་ག་ིམགོན་དུ་འིགྱུརི་བ་ཡནི། 

རིང་ཉིིད་དང་བཟོའི་ཟླའི་ིའིབྲེལོ་ལོམ་གྱི་ིདཀའི་རྙེོག་གམ། སྐྲན་ནད་དང་ཨེེཊྶ་

ནད་གཞི་ིསོགས་མདོརི་ན། ནད་གཞི་ིགང་འིདྲི་ཞིིག་གིས་མནརི་ཏ་ེདཀའི་སྡུག་ཇི་ིའིདྲི་

ཞིིག་མྱངས་པ་དང་། དཀའི་ངལོ་ད་ེཇི་ིའིདྲི་བཟོོད་ཐབས་བྲལོ་ནའིང་། དཀའི་ངལོ་ད་ེ

དང་ད་ེའིདྲི་བ་མྱོང་མཁོན་ང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པརི་སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་

ཡདོ་ཅངི་། འིགའི་ཞིགི་ན་ིང་ལོས་ལྷག་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི་མཁོན་ཡང་ཡདོ། 

སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་དཀའི་ངལོ་དང་སྡུག་བསྔལོ།  ད་ེདག་ག་ིརྒྱུ་ལོས་བྲལོ་ན་ཅ་ིམ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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རུང་། སམེས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་མཐའི་དག་བདག་གསི་བླང་བརི་བྱོ་ཞིསེ་

དུས་དང་དུས་སུ་དེ་ལྟརི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིི་སྡུག་

བསྔལོ་དང་དེའི་ིརྒྱུ་བདག་ལོ་སྨོིན་པ་དང་། བདག་ག་ིབད་ེབ་ཐམས་ཅད་གཞིན་ལོ་

འིཐབོ་པརི་ཤེགོ་ཅསེ་གཏངོ་ལོནེ་གྱི་ིསྒོམོ་དང་སྦྱིརི་ཏ་ེསྨོནོ་ལོམ་འིདབེས་དགསོ། 

སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་བདག་ལོ་སྨོིན་པརི་སྨོོན་ལོམ་བཏབ་པ་

བཞིིན། སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་བདག་ལོ་དུས་ད་ལྟ་འིཐོབ་ན་སྙིམ་སྟེ། 

ལོས་ཀ་བྱོེད་པ་དང་སྐད་ཆེ་བཤེད་པའི་ིསྐབས་སམ། མདོརི་ན་ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ད་ེ

ལྟརི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ཨེཊེྶ་དང་སྐྲན་ནད་ལོ་སགོས་པའི་ིནད་ཀྱིསི་མནརི་ཡང་

རུང་། ཡང་ན་ཁྱེིམ་ཚང་ག་ིདཀའི་རྙེོག་དང་། ཚོང་ལོམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའིམ། ལོས་ཀ་

ཤེོརི་བ་སོགས་ཀྱི་ིསྐབས་ཡིན་ནའིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིདཀའི་སྡུག་བདག་ལོ་

སྨོིན་པརི་ཤེོག་ཅེས་སྨོོན་ལོམ་བཏབ་པ་བཞིིན། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་མྱོང་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་

གྱི་ིཚབ་ད་ེད་ལྟ་བདག་གསི་མྱངོ་གནི་ཡདོ་ཅསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། 

བདག་ལོ་སྡུག་བསྔལོ་འིད་ིདང་ད་ེཡོད་ཅེས་སྡུག་སྐད་ཁོ་ོན་རྒྱག་པ་དང་། ད་ེ

ལོས་གྲོལོོ་ཐབས་གང་ཡདོ་དམ་ཞིསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བ་ལོས། བདག་གསི་གང་མྱངོ་

བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ད་ེསམེས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདནོ་དུ་མྱངོ་གནི་ཡདོ་ཅསེ་ཡང་ནས་ཡང་

དུ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས། ད་ེའིདྲི་བྱུང་ན་མ་ིཚེའི་ིནང་དུ་བད་ེསྐྱེིད་འིབའི་ཞིིག་ལོས་

སེམས་ངལོ་གཏན་ནས་མེད། རིང་གིས་གང་མྱོང་བའི་ིདཀའི་སྡུག་རྣམས་ཀྱིང་དོན་

སྙིིང་ལྡན་པ་དང་དག་ེབརི་འིགྱུརི་ཞིིང་། དཀའི་སྡུག་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པརི་མྱོང་དགོས་

བྱུང་ནའིང་ད་ེན་ིརིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིསམེས་གངོ་འིཕལེོ་དུ་གཏངོ་བ་དང་། སམེས་ཇི་ེབཟོང་དུ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཏོང་བ། བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་རིིན་པོ་ཆེེ་རྒྱ་བསྐྱེེད་གཏོང་རྒྱུརི་ཁོེ་ཕན་ཆེེན་པོརི་

འིགྱུརི། ད་ེན་ིཕན་རླབས་ཆེ་ེཤེསོ་ཀྱི་ིབྱོ་བ་ཞིགི་ཡནི། སམེས་བཅའི་བརི་བྱོདེ་པ་དང་། 

སེམས་བཟོང་པ་ོརྒྱུད་ལོ་སྐྱེེད་པའི་ིསྒོ་ོནས་སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ། བད་ེབ་

དམ་པ་མངོན་དུ་བྱོས་ཏ་ེསེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་བསྒྲུབ་ནུས། དཀའི་སྡུག་མེད་པ་

ལོས་ད་ེཡདོ་ན་ཉིམས་ལོནེ་གྱི་ིགནད་ལོ་ཕན་ཐགོས་ཆེ་ེབ་ཡདོ། ད་ེན་ིཐགེ་ཆེནེ་གྱི་ིགང་

ཟོག་གསི་བླ་ོསྦྱིངོ་བའི་ིཐབས་ཤེགི་ཀྱིང་ཡནི། །

 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ིལྟ་བ།

ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའིི་སྤྱིོད་པ་ནི་སེམས་ཅན་

གཞིན་ལོ་འིཚ་ེབ་སྤེང་རྒྱུ་དང་། ནང་བ་སངས་རྒྱས་པའི་ིལྟ་བ་ན་ིརྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་

འིབྱུང་བ་ད་ེཡནི། བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེནེ་ལོ་བརྟེནེ་ནས་བྱུང་

བ་ཤེ་སྟག་ཡིན། བད་ེབ་ན་ིཡིད་ཚིམ་པའི་ིསྣང་ཚུལོ་སེམས་ཞི་ིཞིིང་སིམ་པའི་ིཚོརི་བ་

ལྟ་བུ་ཞིིག་ལོ་འིདོགས་པ་དང་། ཡིད་མ་ིཚིམ་པའི་ིཚོརི་བ་རྩུབ་པ་ོད་ེལོ་སྡུག་བསྔལོ་

ཞིསེ་འིདགོས། བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལོ་ན་ིའིདགོས་བྱོདེ་ཀྱི་ིབླ་ོདང་། གདགས་གཞི་ིལོ་

བརྟེནེ་ཅངི་། ཚོརི་བ་ད་ེདག་ག་ིཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པའི་ིཁྱེད་ཆེསོ་ན་ིཐ་དད་དུ་ཡདོ། བད་ེ

བ་ནི་འིདོགས་བྱོེད་ཀྱིི་བློ་དང་གདགས་གཞིི་ལོ་བརྟེེན་པས་ཐ་སྙིད་ཙམ་དུ་གནས། 

སྡུག་བསྔལོ་ཡང་ད་ེམཚུངས་ཡིན། ཁྱེད་པརི་དུ་གདགས་གཞི་ིཡིད་ཚིམ་པའི་ིའིགལོ་

ཟླརི་གྱུརི་པའི་ིཚརོི་བ་རྩུབ་པ་ོད་ེལོ་བརྟེེན་ནས་བླསོ་སྡུག་བསྔལོ་ཞིསེ་བཏགས། དསེ་

སྡུག་བསྔལོ་བརྡོ་ཙམ་གྱི་ིངསོ་ནས་གྲུབ་པརི་བསྟན། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་འིབྱུང་བ་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་རྐྱེེན་ལོ་རིག་

ལོས་ཤེངི་། ད་ེན་ིརྒྱུ་དང་རྐྱེེན་གཞིན་ལོ་བརྟེནེ་ནས་འིགགོ་ནུས་པ་ཡནི། སྡུག་བསྔལོ་

ད་ེརྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་འིབྱུང་བ་ཞིིག་མིན་ན་ད་ེའིགོག་པའི་ིཐབས་མ་ིརྙེེད་ཅིང་། སྡུག་

བསྔལོ་ནི་རྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་འིབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཉིོན་མོངས་པའིི་སེམས་འིདོད་

ཆེགས་དང་། ཞི་ེསྡེང་། གཏ་ིམུག་བཅས་ལོས་སྐྱེེས། སྔོན་གྱི་ིལོས་ཐམས་ཅད་འིདོད་

ཆེགས་དང་། ཞི་ེསྡེང་གཏ་ིམུག་གསུམ་གྱིིས་ཀུན་སློོང་བྱོས་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་ང་ཚོའི་ི

སེམས་སྟེང་དུ་བག་ཆེགས་བཞིག །བག་ཆེགས་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཡིད་དུ་འིོང་བ་དང་། 

མ་ིའིོང་བའི་ིབཏང་སྙིོམས་ཅན་གྱི་ིཡུལོ་མ་ིའིདྲི་བ་རི་ེརི་ེདང་འིཕྲད་དུས་འིདོད་ཆེགས་

དང་། ཞི་ེསྡེང་། གཏ་ིམུག་སྐྱེ་ེབའི་ིརྐྱེནེ་བྱོདེ། 

བག་ཆེགས་དེ་རྣམས་མ་སྤེངས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ཉིོན་མོངས་པའིི་བློ་དེ་

རྣམས་མངནོ་གྱུརི་དུ་གནས་ཤེངི་། རིང་ག་ིསམེས་ནང་དའེི་ིགཉིནེ་པའོི་ིལོམ་ཡང་སྐྱེསེ་

མདེ། འིནོ་ཀྱིང་། བག་ཆེགས་ད་ེརྣམས་རིང་རྒྱུད་ལོ་ལྡན་ནའིང་། སྒོམོ་ལོ་འིཇུག་པའི་ི

སྐབས་སུ་འིདདོ་ཆེགས་དང་། ཞི་ེསྡེང་། གཏ་ིམུག་གསུམ་གྱིསི་ཡུལོ་དང་ཕྲད་པའི་ིསྒོ་ོ

ནས་དྲིན་པ་མངོན་དུ་འིགྱུརི་ཞིིང་། གང་ཐོས་པའི་ིདམ་པའི་ིཆེོས་ད་ེས་ོསོས་ཉིམས་

ལོནེ་དང་སྦྱིརོི་ཐུབ་ན། ཡུལོ་གང་དང་གང་ལོ་དམགིས་ནས་སྐྱེ་ེབའི་ིཉིནོ་མངོས་པའི་ིབླ་ོ

རྣམས་འིགོག་ནུས། སྒོོམ་རྒྱག་རྒྱུ་དྲིན་པ་ཙམ་གྱིིས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་མ་རིིག་པ་ད་ེ

རྣམས་འིདུལོ་བའི་ིསྤེོབས་པ་སྐྱེེས་ཤེིང་། ད་ེབས་ན་སྡུག་བསྔལོ་དང་རྣམ་རྟེོག་གིས་

ཀྱིང་བད་ེབླག་ཏུ་ཚུགས་མ་ིནུས། ཉིོན་མོངས་པའི་ིཡུལོ་ད་ེརྣམས་དང་ཕྲད་དུས་ཉིོན་

མོངས་པའི་ིབླ་ོསྐྱེེས་ཤེིང་། ད་ེའིདྲིའི་ིསེམས་གདུལོ་བ་ལོ་དེའི་ིསྐབས་དོན་དང་འིབྲེལོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བའི་ིསྒོོམ་ལོ་བླ་ོམ་སྦྱིངས་ན། དུས་ད་ེནས་སྡུག་བསྔལོ་འིབའི་ཞིིག་མྱོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

བརྗེདོ་མ་ིདགསོ། 

རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཉིོན་མོངས་དེ་དག་གི་གཉིེན་པོའི་ིལོམ་མངོན་དུ་བྱོས་ཡོད་ན་

བག་ཆེགས་ད་ེརྣམས་སེལོ་ནུས། ཉིིན་རི་ེདང་། ཆུ་ཚོད་རི་ེརིེ། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ཡང་

རུང་། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ལོ་བྱོ་རི་དང་། ཉིོན་མོངས་པའི་ིབླ་ོད་ེསྤེོང་བའི་ིཐབས་སྣ་

ཚོགས་དྲིན་པརི་བྱོས་ན། ད་ེལོས་སྐྱེ་ེབའི་ིསྡུག་བསྔལོ་དང་ཉིོན་མོངས་པ་རྣམས་རིིམ་

གྱིིས་འིགོག་ནུས། སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་ན་ིརྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་འིབྱུང་བ་ཡིན་པས། 

སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་སེལོ་ན་དའེི་ིའིབྲས་བུརི་གྱུརི་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་དེའིང་སལེོ་ནུས། 

མ་ིདག་ེབའི་ིབསམ་པ་ད་ེརྒྱུ་དང་རྐྱེེན་ལོ་བརྟེེན་པ་བཞིིན། བད་ེབའིང་རིང་ག་ི

རྒྱུ་དག་ེབ་ལོ་བརྟེནེ་པ་གཅགི་མཚུངས་ཡནི། ཉིནོ་མངོས་པ་དང་དངསོ་འིགལོ་དུ་གྱུརི་

པའི་ིགཉིནེ་པ་ོད།ེ རིང་རྒྱུད་ལོ་སྐྱེདེ་པའི་ིསྒོ་ོནས་བླ་ོདག་ེབརི་སྦྱིོརི་ནུས། 

མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་ལོ་ཞུགས་པའི་ིའིབྲས་བུརི་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་དང་། 

འིགྱུརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ། ཁྱེབ་པ་འིདུ་བྱོདེ་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་བཅས་སྡུག་བསྔལོ་གསུམ་

མྱངོ་ཞིངི་། ད་ེཡང་སྡུག་བསྔལོ་དང་པ་ོགཉིསི་ན་ིནང་ཆེསོ་ལོ་རྒྱུས་མངའི་མདེ་པའི་ིསྐྱེ་ེ

བ་ོགཞིན་གྱིསི་ཀྱིང་ངསོ་འིཛནི་བྱོདེ་ཐུབ། མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་ཀྱིསི་སྡུག་བསྔལོ་གསུམ་

གྱི་ིརྐྱེེན་བྱོེད་པ་བཞིིན། རྒྱུ་དག་ེབའི་ིལོས་ཀྱིིས་འིབྲས་བུ་བད་ེབ་འིཕེན་པ་དང་། དག་ེ

བ་དང་མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་ཀྱིིས་འིཕངས་པའི་ིའིབྲས་བུ་ལོ་བལྟསོ་ཏ།ེ ལོས་ད་ེལོ་དག་ེབ་

དང་མ་ིདག་ེབ་ཞིེས་འིདོགས། ད་ེཡིས་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབ་རྣམས་ཇི་ིལྟརི་རྟེེན་ཅིང་

འིབྲལེོ་བརི་འིབྱུང་བ་དང་། རིང་ངསོ་ནས་གྲུབ་པས་སྟངོ་པ་ཡནི་པ་གསལོ་བརི་བསྟན་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག

 37  

པ་ཡནི། 

སེམས་ཀྱི་ིརྩེ་བའི་ིརིང་བཞིིན་ན་ིགཟུགས་མིན་ཅིང་། ད་ེལོ་དབྱོིབས་དང་ཁོ་

དོག་ཀྱིང་མེད། གསལོ་ཞིིང་རིིག་པ་ཡིན་པས་ཡུལོ་སྣང་བའི་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ི

བྱོདེ་ལོས་ཁྱེད་པརི་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ལོ་སམེས་ཞིསེ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡནི། གང་

ཟོག་གཅིག་ག་ིརྣམ་ཤེེས་ད་ེསྐྱེ་ེབ་གཅིག་ནས་གཞིན་དུ་འིཐུད་པས་སེམས་ཀྱི་ིརྒྱུན་

ཞིསེ་འིདགོས། དངསོ་པ་ོརི་ེརི་ེལོ་ཐུན་མངོ་མ་ཡནི་པའི་ིབྱོདེ་ལོས་རི་ེརི་ེཡདོ་པས་ད་ེལོ་

བརྡོ་མ་ིའིདྲི་བ་རི་ེརི་ེབཏགས་པ་ཡིན། སེམས་ན་ིའིདོགས་བྱོེད་ཀྱི་ིབླ་ོདང་གདགས་

གཞི་ིལོ་བརྟེནེ་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡནི་པས། སམེས་ད་ེཇི་ིལྟརི་ཐ་སྙིད་ཙམ་གྱི་ིངསོ་

ནས་གྲུབ་པ་ཤེསེ་ཐུབ། 

ང་ཚོའི་ིབླ་ོངོརི་གང་སྣང་བའི་ིསེམས་ན་ིརིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ིདོན་དམ་

པའི་ིསེམས་སུ་སྣང་ཞིངི་། ད་ེན་ིསྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་འིཁྲུལོ་སྣང་འིབའི་ཞིགི་ཡནི། ང་ཚོས་

རིིམ་འིགྲོོས་ཀྱི་ིའིགྱུརི་ལྡོག་ལོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། སེམས་ཀྱི་ིབྱོེད་ལོས་རི་ེརི་ེལོ་ཐ་

སྙིད་མ་ིའིདྲི་བ་རི་ེརི་ེབཏགས་པ་གསལོ་པ་ོཡནི། འིད་ིན་ིབཟོདོ་པའི་ོཞིསེ་དང་། འིད་ིན་ི

ཞི་ེསྡེང་ང་ོ། །འིད་ིན་ིབྱོམས་པའིོ། །འིད་ིན་ིསྙིིང་རྗེེའིོ། །འིད་ིན་ིཚོརི་བའིོ། །འིད་ིན་ིའིདུ་

ཤེེས་ས་ོཞིེས་བློས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན། གདགས་གཞི་ིལོ་བློས་བཏགས་ཙམ་གྱི་ི

ངོས་ནས་སེམས་ད་ེགྲུབ། གང་སྣང་བའི་ིརིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ིསེམས་ད་ེན་ིཡོངས་

སུ་སྟོང་ཞིིང་འིཁྲུལོ་སྣང་འིབའི་ཞིིག་ཡིན་པ་དང་། རིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་ིསེམས་ད་ེ

རིང་བཞིནི་གྱིསི་གྲུབ་པས་སྟངོ་པ་ཡནི་པ་ནམ་ཞིིག་རྟེགོས་ཐུབ་ན། སམེས་ཀྱི་ིགསང་

བ་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་པ་ད་ེརྟེོགས་པ་དང་ཁྱེད་པརི་གང་ཡང་མེད། སྟོང་ཉིིད་ད་ེན་ི
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སེམས་ཀྱིི་འིོད་གསལོ་གྱིི་རིང་བཞིིན་དེ་ཡིན་ཞིིང་། སེམས་ཀྱིི་དོན་དམ་པའིི་རིང་

བཞིནི་ཡང་ཡནི། 

བདག་ལོའིང་ད་ེམཚུངས་ཡིན། སྐྱེ་ེབ་ོགང་ཞིིག་ག་ིཕུང་པ་ོའིབོལོ་གདན་གྱི་ི

སྟེང་དུ་བསྡེད་པའི་ིཆེ་ནས། ལུས་དང་སེམས་ཚོགས་པའི་ིཚོགས་དོན་ལོ་དམིགས་

ནས་ང་འིདིརི་སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོད། ཅེས་ཟོེརི་བ་ད་ེལོ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད། ད་ེལྟརི་

བཏགས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བདག་དེ་ཕུང་པོའི་ིསྟེང་དུ་རྟེོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་

པས། ཕུང་པོས་སྡེོད་པའི་ིབྱོ་བ་ཞིིག་བྱོེད་པའི་ིསྐབས་སུ་ང་སྡེོད་ཀྱིིན་ཡོད་ཅེས་བརྗེོད། 

ཕུང་པ་ོདེས་ཉིན་པའི་ིབྱོ་བ་ལོ་འིཇུག་པའི་ིསྐབས་སུ་ད་ེལོ་ངས་ཉིན་གྱིིན་ཡོད་ཅེས་ཐ་

སྙིད་འིདོགས་པ་དང་། ཅུང་ཙམ་གྱི་ིརྗེེས་སུ་ཡརི་ལོངས་ཏ།ེ ཕུང་པ་ོདེས་སྡེོད་པའི་ིབྱོ་

བ་ད་ེལོས་ཡརི་ལོངས་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིབྱོ་བརི་འིཇུག་པའི་ིསྐབས། ང་ཡརི་ལོངས་

བཞིིན་ཡོད་ཅེས་དང་། ཡང་ན་ང་འིགྲོ་ོབཞིིན་ཡོད་ཅེས་ཐ་སྙིད་འིདོགས་པ་ཡིན། ཡང་

ག་ོམེད་ཚོརི་མེད་དུ་བཤེད་པའི་ིཆེོས་ད་ེམཉིན་ཏ་ེཐང་ཆེད་སོང་བས་ད་ང་གཉིིད་ཉིལོ་

གྱི་ིཡིན་ཞིེས་ཐ་སྙིད་བཏགས་ནའིང་ཆེོག །བདག་ན་ིགདགས་གཞི་ིཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་

བློས་བཏགས་ཙམ་དང་། ད་ེལོས་དོན་གཞིན་པའི་ིབདག་གྲུབ་ལུགས་ཤེིག ། ད་ེལྟརི་

དུ་གྲུབ་པ་ལོས་གཞིན་པའི་ིབདག་གྲུབ་ལུགས་ཤེིག་རྡུལོ་ཕྲན་ཙམ་ཡང་མེད། ཡིད་

ཆེེས་བྱོས་ཀྱིང་རུང་མ་བྱོས་ཀྱིང་རུང་དོན་ང་ོམརི་ད་ེའིདྲི་ཞིིག་ཡིན། གང་ཞིིག་བྱོ་བ་

ཐམས་ཅད་ལོ་འིཇུག་པ་དང་། གཞིན་ལོ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ིནུས་པ་དང་ལྡན་པ། རྫོགོས་

བྱོང་མངནོ་དུ་བྱོ་ནུས་པ། ད་ེབཞིནི་དུ་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལོ་ཐམས་ཅད་མྱངོ་མཁོན་

གྱི་ིབདག་ད་ེན་ིབླསོ་བཏགས་ཙམ་ཡནི་ཞིངི་། བདག་ད་ེན་ིགདགས་གཞི་ིཕུང་པའོི་ིསྟངེ་
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དུ་ཐ་སྙིད་ཙམ་གྱི་ིངསོ་ནས་གྲུབ་པ་འིབའི་ཞིགི་ཡནི།  

འིནོ་ཀྱིང་། ང་ཚརོི་བདག་ད་ེན་ིཚུལོ་ད་ེལྟརི་མ་ིསྣང་བརི་བླསོ་བཏགས་པ་མནི་

པ་ལྟ་བུ་དང་། རིང་ངསོ་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་། བླསོ་མ་བཏགས་པ་དང་བདནེ་པརི་

གྲུབ་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་བའི་ིབདག་ན་ིདགག་བྱོ་དང་། ཐ་སྙིད་བཏགས་པའི་ིབདག་གིས་

སྟངོ་པ་ནམ་རྟེགོས་ན། བདག་ག་ིདནོ་དམ་པའི་ིརིང་བཞིནི་རྟེགོས་པ་ཡནི། ད་ེན་ིམཐའི་

གཉིསི་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ིདབུ་མའིང་ཡནི། ད་ེལྟརི་རྟེོགས་པའི་ིསྒོ་ོནས་རྟེགོ་པས་བཏགས་

ཙམ་གྱི་ིབདག་དེ། བློས་བཏགས་ཙམ་མིན་པརི་རིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པརི་འིཛིན་པརི་

བྱོེད་པའི་ིམ་རིིག་པ་དེའིང་འིགོག་ནུས། བདག་ད་ེདོན་དམ་པའི་ིརིང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོང་

པ་རྟེོགས་པའི་ིཤེེས་རིབ་རིང་རྒྱུད་ལོ་ནམ་སྐྱེ་ེབ་ན། སྡུག་བསྔལོ་ཀུན་གྱི་ིརྩེ་བརི་གྱུརི་

པའི་ིམ་རིིག་པ་ད་ེསྤེོང་ནུས། ད་ེལྟརི་ཉིམས་སུ་བླངས་ན་འིཁོོརི་བའི་ིགཞི་ིརྩེ་མཐརི་

ཐུག་སྤེངོ་ནུས་པ་ཙམ་མནི་པརི། ཐརི་པའིང་མངནོ་དུ་བྱོདེ་ནུས་པརི་མ་ཟོད། ད་ེའིདྲིའི་ི

ཤེེས་རིབ་ད།ེ ལྷག་པརི་དུ་ཐབས་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་རིིན་པ་ོཆེ་ེདང་ཡ་མ་བྲལོ་བརི། 

རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་པའི་ིསྒོ་ོནས་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་རྣམ་མཁྱེནེ་རྒྱལོ་བའི་ིག་ོ

འིཕང་མངོན་དུ་བྱོེད་དགོས། ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པའི་ིལོམ་གྱི་ིསྟེང་དུ། རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་

རྒྱུད་ཀྱིིས་གཙ་ོབྱོས་པའིི་གསང་སྔགས་ཀྱིི་རླབས་ཆེེ་བའིི་ཐབས་རྣམས་ཀྱིང་ཤེེས་

པརི་བྱོས་ཏ།ེ རིང་རྒྱུད་ལོ་ད་ེབསྐྱེདེ་གང་ཐུབ་བྱོདེ་དགསོ། རྣལོ་འིབྱོརོི་བླ་མདེ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

རྣལོ་འིབྱོོརི་གྱི་ིལྷའི་ིབསྐྱེེད་རིིམ་དང་། རྫོོགས་རིིམ་ཉིམས་སུ་བླངས་པ་ལོས། བད་ེབ་

ཆེེན་པོའི་ིཡ་ེཤེེས་དང་སྒྱུ་ལུས་མངོན་དུ་བྱོེད་ནུས། རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཚུལོ་

བཞིནི་ཉིམས་སུ་བླངས་པ་ལོ་བརྟེནེ་ནས། རྣམ་མཁྱེནེ་རྒྱལོ་བའི་ིག་ོའིཕང་ག་ིད་ོཟླ་མདེ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

པའི་ིབད་ེབ་ཆེནེ་པ་ོད་ེམྱུརི་དུ་འིཐབོ་ཅངི་། ད་ེནས་སམེས་ཅན་རིང་རིང་ག་ིཁོམས་དང་

མོས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། བླ་ོདང་འིཚམ་པའི་ིཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟན་པས། སེམས་

ཅན་རི་ེརི་ེརྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིད་ོཟླ་མེད་པའི་ིབད་ེབ་ཆེེན་པོརི་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་

འིགདོ་པརི་ནུས། 

 བསློབ་བྱོ་སྙིངི་པ།ོ

བསྒྲུབ་འིབྲས་ལོེགས་ཉིེས་ད་ེཐམས་ཅད་སེམས་བཟོང་པ་ོཇི་ིཙམ་ཉིམས་སུ་

བླངས་མིན་ལོ་རིག་ལོས། ད་ེཡང་རྒྱལོ་སྲིས་ཆེེན་པ་ོཞི་ིབ་ལྷས་མཛད་པའི་ིབྱོང་ཆུབ་

སམེས་པའི་ིསྤྱིདོ་པ་ལོ་འིཇུག་པ་ལོས། 

ད་ེཡང་། 

ཇི་ིལྟརི་མ་ེན་ིམ་བཏང་ན། །

སྲིགེ་པ་སྤེོང་བ་མ་ིནུས་བཞིིན། །

ད་ེལྟས་བདག་གནོད་ཞི་ིབ་དང་། །

གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་ཞི་ིབྱོའི་ིཕྱིིརི། །

བདག་ཉིདི་གཞིན་ལོ་གཏང་བྱོ་དང་། །

གཞིན་རྣམས་བདག་བཞིནི་གཟུང་བརི་བྱོ། །

ཞིསེ་གསུངས། 

ད་ེན་ིརྒྱལོ་སྲིས་ཆེེན་པ་ོཞི་ིབ་ལྷས་གནང་བའི་ིགདམས་ངག་ཤེིན་ཏུ་གསལོ་

ཞིངི་དནོ་སྙིངི་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡནི། ད་ེན་ིབདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པས་གཙ་ོབྱོས་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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པའིི་དུས་གསུམ་དུ་བྱོོན་པའིི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིི་མད་ོརྒྱུད་གསུང་རིབ་ཀུན་གྱིི་

མན་ངག་ག་ིསྙིངི་པ་ོདེའིང་ཡནི། 

གལོ་ཏ་ེམན་ངག་ད་ེརིང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཚུལོ་བཞིིན་དུ་ཉིམས་སུ་བླངས་ན། བདག་

དང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་གནས་སྐབས་དང་མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་མངནོ་

དུ་བྱོ་ནུས། ནང་པའིི་བློ་རིིག་གི་གཞུང་ལོས་འིཆེད་པའིི་བློ་སྦྱིོང་གི་རྣམ་གཞིག་དེ་

ཉིམས་སུ་བླངས་ན། ཁོ་ཡོད་ལོག་ཡོད་ཀྱིིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པརི་ང་ལོ་ཡིད་ཆེེས་

བརྟེན་པ་ོཡོད། ད་ེན་ིརིང་ལོ་དཀའི་ངལོ་ཕྲད་པའི་ིསྐབས་སུ། ད་ེཉིམས་སུ་བླངས་མ་

བླངས་ཀྱི་ིདྲི་ིབ་ཙམ་ལོས་གཞིན་གང་ཡང་མནི། 

ཞྭ་སེརི་བསྟན་པའིི་མངའི་བདག་༸མཉིམ་མེད་ཤེརི་རྒྱལོ་བ་ཙོང་ཁོ་པ་ཆེེན་

པོའི་ིབྱོང་ཆུབ་ལོམ་རིིམ་ཆེེན་མ་ོལོས། སྐྱེ་ེབ་ོགང་ཞིིག་གིས་ཇི་ིཙམ་འིདོད་པའི་ིདངོས་

པ་ོསྒྲུབ་པརི་འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་བསྙིེགས་ནའིང་། དེའི་ིའིབྲས་བུ་ན་ིའིདོད་བླ་ོམ་ི

ཚིམ་པ་ཤེ་སྟག་ཡིན་ཞིེས་གསུངས། གཞིན་ཡང་རྒྱལོ་སྲིས་ཆེེན་པ་ོཞི་ིབ་ལྷས་མཛད་

པའི་ིསྤྱིདོ་འིཇུག་ཆེནེ་མ་ོལོས། 

ད་ེཡང་། 

སྡུག་བསྔལོ་འིདོརི་འིདདོ་སམེས་ཡདོ་ཀྱིང་། །

སྡུག་བསྔལོ་ཉིདི་ལོ་མངནོ་པརི་རྒྱུག །

བད་ེབ་འིདདོ་ཀྱིང་གཏ་ིམུག་པས། །

རིང་ག་ིབད་ེབ་དགྲོ་ལྟརི་འིཇིམོས། །

ཞིསེ་གསུངས། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེསེ་སུ་བསྙིགེས་པའི་ིའིབྲས་བུརི་དཀའི་སྡུག་དང་། མ་ིཚམི་

པའི་ིབླ་ོའིཕེལོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞིན་གང་ཡང་མེད། སྡུག་བསྔལོ་ད་ེན་ིཚ་ེའིད་ིདང་

ལྷག་པརི་དུ་ཚ་ེཕྱི་ིམ་ནས་ཕྱི་ིམརི་ཡུན་རིངི་དུ་མྱངོ་དགསོ། 

སྡུག་བསྔལོ་ད་ེན་ིབགྲོང་ལོས་འིདས་པའི་ིདུས་ཡུན་ད་ེའིདྲི་ཞིགི་ལོ་མྱངོ་དགསོ་

པ་ཙམ་མནི་པརི་ད་ེན་ིཆེསེ་ཤེནི་ཏུ་བཟོདོ་པརི་དཀའི། མྱངོ་འིགྱུརི་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་མང་

ཆེ་ེབ་འིདོད་ཆེགས་ཀྱིིས་རྐྱེེན་བྱོས་པ་ལོས་སྐྱེ་ེབ་ཤེ་སྟག་ཡིན་པ་དང་། འིདོད་ཆེགས་

ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཇིི་ཙམ་བསྙིེགས་ཀྱིང་སོ་སོས་གང་འིདོད་པའིི་དངོས་པོ་དེ་མ་རྙེེད་ན། 

གཞིན་གྱི་ིརྙེདེ་པ་ལོ་ཁོངོ་ཁྲ་ོདང་ཕྲག་དགོ་སྐྱེསེ་ཤེངི་། སྡུག་བསྔལོ་མང་པ་ོཞིགི་ད་ེལོས་

སྐྱེསེ་པ་དང་། ད་ེན་ིས་བནོ་ཆུང་ངུ་ཞིགི་ལོས་ཡལོ་ག་སྟངོ་ཕྲག་དང་ལྡན་པའི་ིལྗོནོ་ཤེངི་

ཆེེན་པ་ོཞིིག་སྐྱེ་ེབ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། བླ་མ་༸རྒྱལོ་བ་ཙོང་ཁོ་པ་ཆེེན་པོས་གང་

གསུངས་པའིི་དོན་ནི་ཤེིན་ཏུ་གསལོ་ཞིིང་། ང་ཚོའིི་ཉིམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ནས་

གསུངས་པ་ཞིགི་ཡིན་པས་དནོ་དེའི་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོགཟོབ་ནན་ཐངོས། 
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 དག་ེབའ་ིབཤེསེ་གཉེེན་མིཇལ་བ།

༼ གསུང་བཤེད་འིད་ིན་ིསྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོདོ་པ་རིནི་པ་ོཆེ་ེམཆེོག་གསི་ཕྱི་ིལོ་ོ༡༩༨༦ཟླ་བ་༧ཚསེ་༢ཉིནི་

རྒྱ་གརི་བྱོང་ཕྱིགོས་དྷ་རིམ་ས་ལོ་ཀྲུ་ཤེ་ིདྷ་ཆེསོ་ཚགོས་སུ་དག་ེབཤེསེ་ལོམ་རིིམ་པའི་ིསྒོམོ་གྱི་ིགསུང་ཆེསོ་ལོ་བཅརི་

སྐབས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིསི་ཇི་ིལྟརི་གསོལོ་བ་བཏབ་པ་བཞིནི་སྩལོ་བ་ཞིགི་རིདེ། ༽ 

ཁྱེདེ་རིང་ཚ་ོདངསོ་གནས་བསདོ་ནམས་ཅན་རིདེ། སྤྱིིརི་བཏང་བཤེད་ན། ཐརི་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པའི་ིག་ོའིཕང་ག་ིབད་ེབ་ཕརི་ཟོད། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་བད་ེབ་འིདོད་ན་

གལོ་ཆེ་ེཤེོས་ན་ིཐོག་མརི་བད་ེབ་འིཐོབ་པརི་བྱོེད་པའི་ིཐབས་སྟོན་ནུས་པའི་ིསྐྱེེས་བུ་

ཞིགི་འིཚལོོ་དགསོ། བཤེསེ་གཉིནེ་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེཞིངི་། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་གང་འིཚལོོ་བའི་ི

དནོ་ད་ེབསྒྲུབ་ཐུབ་མནི་ན་ིཕྱིགོས་གཅགི་བཤེསེ་གཉིེན་ལོ་རིག་ལོས་ཤེངི་། གདུལོ་བྱོ་

དེས་གང་འིཚོལོ་བའི་ིདོན་དེའི་ིགྲུབ་འིབྲས་ཇི་ིའིདྲི་ཞིིག་འིབྱུང་མིན་ནི། བཤེེས་གཉིེན་

རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་གདུལོ་བྱོ་ད་ེདང་ད་ེལོ་གང་བསྟན་པའི་ིདོན་དེ། བཤེེས་གཉིེན་རིང་ཉིིད་

ཀྱིིས་ངོས་ནས་ཇི་ིཙམ་མཁྱེེན་ཡོད་མེད་དང་། བསྟན་བྱོའི་ིདོན་ད་ེགདུལོ་བྱོའི་ིབླ་ོདང་

མཚམ་པའི་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་པརི་སྟོན་པའི་ིཐབས་མཁོས་ཐུགས་རྗེ་ེཅན་ཞིིག་ཡིན་མིན་

ལོ་རིག་ལོས། སྤྱིིརི་སྒོོམ་གྱིི་སྐོརི་དང་གསུང་རིབ་ནང་གི་ཆེོས་གསུང་མཁོན་གྱིི་

བཤེེས་གཉིེན་མཇིལོ་རྒྱུ་ད་ེཙམ་དཀའི་མ་ོམིན། ཡིན་ནའིང་མ་ནོརི་ལོམ་བཟོང་སྟོན་

པའི་ིདག་ེབའི་ིབཤེསེ་གཉིནེ་མཇིལོ་རྒྱུ་ད་ེཙམ་ལོས་སློ་པ་ོམདེ། 

གལོ་སྲིདི་དུག་ཤེངི་ཞིགི་བཏབ་པས་ད་ེལོས་དུག་ཤེངི་སྐྱེ་ེརྒྱུ་ལོས་སྨོན་ཤེངི་སྐྱེ་ེ

མ་ིསྲིདི། ཁྱེདེ་ཀྱིསི་ལྡུམ་རིའི་ིནང་དུ་ཀུ་ཤུ་འིབྱུང་བརི་འིདདོ་ད་ེསྒོ་ོང་བཏབ་ཚ།ེ བསྐལོ་

པ་ཇི་ིཙམ་སྒོ་ོངའི་ིས་བོན་དེརི་འིབད་པ་བྱོས་ནའིང་ལྡུམ་རི་ལོས་ཀུ་ཤུ་ན་ིརྡུལོ་ཙམ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཡང་འིབྱུང་མ་ིསྲིིད། དཔ་ེད་ེབཞིིན་དུ་བད་ེབ་ན་ིདག་ེབ་ལོས་འིབྱུང་ཞིིང་མ་ིདག་ེབ་

ལོས་གཏན་ནས་མ་ིའིབྱུང་བ་དང་། ཉིོན་མོངས་པའི་ིསེམས་འིདོད་ཆེགས་དང་། ཁོོང་

ཁྲ༑ོ མ་རིགི་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ལོས་བྱོས་པས་སྡུག་བསྔལོ་ཁོ་ོན་འིབྱུང་། 

བཤེསེ་གཉིནེ་གྱིསི་ས་ོསའོི་ིདག་ེཕྲུག་རྣམས་བད་ེབའི་ིསརི་འིགདོ་ཐུབ་མནི་ན༑ི 

བཤེེས་གཉིེན་གྱིིས་བསྟན་པའི་ིཐབས་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེབ་གང་ཡིན་མིན་ལོ་རིག་

ལོས་ཤེིང་། ཚ་ེའིད་ིདང་ཕྱི་ིམའི་ིབད་ེབའིང་བཤེེས་གཉིེན་གྱིིས་གང་བསྟན་པའི་ིདོན་ད་ེ

རྒྱུ་དག་ེབ་དང་མ་ིདག་ེགང་ཡིན་མིན་ལོ་རིག་ལོས། དག་ེཕྲུག་ཐརི་པའི་ིསརི་འིགོད་

ཐུབ་མིན་ནི། བཤེེས་གཉིེན་རིང་ཉིིད་ཆེོས་ཡང་དག་པ་སྟོན་པ་ལོ་མཚན་ཉིིད་ཚང་བ་

ཞིིག་ཡིན་མིན་ལོ་རིག་ལོས་ཤེིང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པའིི་གོ་འིཕང་དུ་འིགོད་པ་

ལོའིང་། བཤེསེ་གཉིནེ་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ལོམ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ིཆེསོ་ད་ེཡང་དག་པ་

ཇི་ིཙམ་སྟོན་ཐུབ་མནི་ལོ་རིག་ལོས། 

དགེ་བའིི་བཤེེས་གཉིེན་ཞིེས་པའིི་ཐ་སྙིད་དེ་ཆེོས་སྟོན་པའིི་སློོབ་དཔོན་ལོ་

འིཇུག་པ་དང་། ཐ་སྙིད་དེས་བཤེེས་གཉིེན་གྱི་ིལོས་འིགན་གང་ཡིན་མིན་གྱི་ིག་ོབའིང་

སྟནོ། གདུལོ་བྱོ་རྣམས་བད་ེབ་འིདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིདདོ་པ་བཞིནི་དུ་བཤེསེ་

གཉིེན་གྱིིས་ཀྱིང་གདུལོ་བྱོའི་ིདགོས་མཁོ་ོདང་བསྟུན་ནས། ཆེོས་འིཆེད་དགོས་ངེས་

ཤེིག་ཡིན་པ་འིགོ་བརྗེོད་དེས་བསྟན་པ་ལོས་ཤེེས་གསལོ་རིེད། ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས་

མཚན་ཉིིད་ཚང་བའི་ིབཤེེས་གཉིེན་ཚད་ལྡན་ཞིིག་དང་ཕྲད་ཡོད། དག་ེབཤེེས་ལོམ་

རིམི་པ་ན་ིརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་གང་བསྟན་པའི་ིདནོ་རྣམས། རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ཚུལོ་བཞིནི་ཉིམས་

སུ་ལོནེ་མཁོན་ཞིགི་ཡནི་པས། ཁོངོ་ན་ིབཤེསེ་གཉིནེ་དུ་བསྟནེ་འིསོ་པ་ཞིགི་དང་། ཁྱེདེ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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རྣམས་ཀྱིསི་ཁོངོ་ལོ་བླ་ོཡངོས་སུ་གཏད་ཆེགོ་པ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡནི། རིང་ཉིདི་བད་ེབ་འིདདོ་

ན༑ འིད་ིན་ིམ་ིཚེའི་ིདོན་གནད་གལོ་ཆེ་ེཤེོས་ཤེིག་ཡིན། ཐོག་མའི་ིདོན་གནད་དེརི་ཁྱེེད་

རྣམས་ཀྱིིས་ནོརི་འིཁྲུལོ་ཤེོརི་མེད་པས་ཁྱེེད་རྣམས་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིིག་ཡིན་པ་

ཤེསེ་དགསོ། 

དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉིེན་ན་ིས་ོས་ོརིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེནང་ག་ིམིག་ལྟོས་བྱོ་སའི་ི

ཡུལོ་དམ་པ་ཞིགི་ཏུ་ལྟ་དགསོ། ས་ོས་ོརིང་ཉིདི་དང་། སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདནོ་དུ་ས་ོ

སོའི་ིམ་ིཚ་ེདོན་སྙིིང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡོང་བ་ལོ། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིནང་ག་ིཡོན་ཏན་གྱི་ིའིཕེལོ་

རྒྱས་ན་ིཕྱིོགས་གཅིག་བཤེེས་གཉིེན་ལོ་རིག་ལོས་ཤེིང་། ཕྱིོགས་གཅིག་རིང་ཉིིད་ལོ་

རིག་ལོས། ཆེསོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིགནས་ལུགས་མཁྱེནེ་པ་དང་། བྱོམས་པ་དང་ལྡན་པ། 

གདུལོ་བྱོའི་ིབླ་ོདང་འིཚམས་པརི་ལོམ་དུ་འིགདོ་ནུས་པ། གཞིན་ལོ་ཕན་ཐགོས་ཆེ་ེབའི་ི

ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་མངའི་བའིི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བླ་མ་ཞིིག་ཏུ་འིགྱུརི་ཐུབ་མིན་ནི་ཕྱིོགས་

གཅགི་བཤེསེ་གཉིནེ་ལོ་རིག་ལོས་ཤེངི་། ཕྱིགོས་གཅགི་དག་ེབའི་ིབཤེསེ་གཉིནེ་གྱིསི་

ཇི་ིལྟརི་བསྟན་པ་ལྟརི། དག་ེཕྲུག་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་ད་ེལྟརི་ཇི་ིམ་ཇི་ིབཞིིན་ཉིམས་སུ་ལོེན་

མནི་ལོ་རིག་ལོས། 

བླ་མ་རྒྱལོ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པས་གནས་གཅིག་ཀྱིང་མ་ལུས་པརི་ལོམ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་ིགསུང་རིབ་གསལོ་བརི་བསྟན་ཡདོ། བདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པ་བཞིནི་སམེས་ཅན་

རྣམས་ལོམ་དུ་ཡང་དག་པརི་འིགོད་ནུས་པའི་ིསྟོན་པ་བླ་མེད་ཅིག་ཏུ་འིགྱུརི་ཐུབ་མིན་

ན་ིས་ོསརོི་རིག་ལོས། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིངསོ་ནས་ཉིམས་ལོནེ་མ་བྱོས་ན་བླ་མ་རྒྱལོ་བ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པས་ལོམ་དུ་འིགོད་མ་ིནུས་ཤེིང་། རིང་ཉིིད་ཀྱིང་སེམས་ཅན་གཞིན་རྣམས་ལོམ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དུ་འིགདོ་པའི་ིསྟནོ་པ་བླ་མདེ་ཅགི་ཏུ་འིགྱུརི་མ་ིཐུབ། 

ད་ེཡང་མད་ོལོས། ཐུབ་རྣམས་སྡེགི་པ་ཆུ་ཡསི་མ་ིབཀྲུ་ཞིངི་། །འིགྲོ་ོབའི་ིསྡུག་

བསྔལོ་ཕྱིག་གིས་མ་ིསེལོ་ལོ། །ཉིིད་ཀྱི་ིརྟེོགས་པ་གཞིན་ལོ་འིཕ་ོམིན་ཏེ། །ཆེོས་ཉིིད་

བདནེ་པ་བསྟན་པས་གྲོོལོ་བརི་འིགྱུརི། །ཞིེས་གསུངས།  

དགེ་བཤེེས་ལོམ་རིིམ་པས་བོད་ནང་ཙམ་མིན་པརི་འིདི་ག་དྷ་རིམ་ས་ལོརི་

འིབྱོོརི་བ་ནས་བཟུང་ཡང་། དུས་ཡུན་མང་པོའི་ིརིིང་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེསྒོོམ་བརྒྱབ་

ནས་བསྐྱེལོ་ཡོད། ད་ལྟ་ཐོག་ཁོ་བརྡོིབས་པའི་ིཁོང་པ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ། ཁོོང་གིས་སྒོོམ་

དང་སྒྲུབ་པ་ཉིམས་ལོེན་གནང་སྟ་ེདུས་ཡུན་རིིང་མ་ོཧེ་ལོམ་ལོ་ོཉི་ིཤུ་ཙམ་མཚམས་ལོ་

བཞུགས་པ་དང་། ད་ེནས་དྷ་ས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱེམི་སྡེའེི་ིསྟདོ་ངསོ་སུ་ད་ལྟརི་བཞུགས་སའི་ི

ཁོང་པ་དེརི་གནས་སྤེོས་པ་རིེད། དག་ེབཤེེས་ལོགས་ཀྱིིས་གང་གསུངས་པའི་ིདོན་ད་ེ

ཁོོང་གིས་གོམས་པ་དང་ཉིམས་མྱོང་སྔོན་སོང་ཤེ་སྟག་རིེད། ཁོོང་གིས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཉིམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ནས་ཆེོས་གསུངས་ཀྱི་ིཡོད། དག་ེབཤེེས་ལོགས་ཁོོང་ན་ིསྒོ་ོ

གསུམ་མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་ལོས་སྡེམོ་ཞིངི་ཚུལོ་ཁྲམིས་རྣམ་དག་ངང་གནས་པརི་མ་ཟོད་

བསམ་གཏན་དང་ཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིམྱོང་བ་ཆེེས་ལྷག་པརི་གྱུརི་པ་དང་། ལྷག་པའི་ིབསློབ་

པ་གསུམ་ཉིིན་མཚན་དུས་ཀུན་ཏུ་ཉིམས་སུ་ལོེན་མཁོན་གྱི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་པ་ཞིིག་ཡིན། 

སྤྱིརིི་བཏང་ཁྱེདེ་རྣམས་ཀྱིསི་གསུང་རིབ་ཀྱི་ིདནོ་འིཆེད་ནུས་པའི་ིསྐྱེསེ་བུ་མང་པ་ོཞིགི་

མཇིལོ་ནུས་ནའིང་། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་དོན་དེརི་ཉིམས་སུ་ལོེན་མཁོན་དང་། དེརི་མྱོང་བ་

དངསོ་དང་སྦྲགས་ནས་ཆེསོ་གསུང་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེསེ་བུ་དམ་པ་ད་ེའིདྲི་ཞིགི་དང་མཇིལོ་

རྒྱུ་ན་ིཤེིན་ཏུ་དཀོན། རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་སེམས་འིདུལོ་བའི་ིབཤེེས་གཉིེན་ད་ེལྟ་བུ་མཇིལོ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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རྒྱུ་དང་ད་ེལོས་ཆེོས་མཉིན་རྒྱུ་བྱུང་བ་ན་ིད་ེབས་དཀོན། ད་ེའིདྲི་སོང་ཙང་ཁྱེེད་རིང་

ཚོས། ཉིམས་ལོེན་ཅན་དང་བསྟེན་འིོས་པའི་ིབླ་མ་ད་ེའིདྲི་མཇིལོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ན་ིཧེ་ཅང་

སྐལོ་བ་བཟོང་པ་ོཡནི་པ་ཤེསེ་དགསོ། 

 སྙིངི་རྗེའེི་ིབསམ་པ་ལོ་བླ་ོསྦྱིངོ་བ།

རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྒྱུན་དུ་སྙིིང་རྗེེའིི་བསམ་པ་ལོ་བློ་སྦྱིོང་རྒྱུ་ནི་ཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེེ་

ཞིིང་། མ་ིཚེའི་ིནང་དུ་ཇི་ིཙམ་གྱིིས་སྙིིང་རྗེ་ེཆེ་ེན་ད་ེཙམ་གྱིིས་བད་ེསྐྱེིད་མང་བ་ཡོང་ག་ི

ཡདོ། སྙིིང་རྗེ་ེརྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའི་ིསྐྱེསེ་བུས་གཞིན་ལོ་སྡུག་བསྔལོ་ཉུང་བའི་ིརྐྱེནེ་བྱོདེ་པ་

ཡིན། གང་ཡིན་ཞི་ེན་སྙིིང་རྗེེས་གཞིན་ལོ་ཕྲག་དོག་དང་། ཁོོང་ཁྲ་ོལོ་སོགས་པའི་ིཉིོན་

མོངས་པའིི་བློ་སྐྱེེས་སུ་མི་འིཇུག་ཅིང་། གལོ་ཏེ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་སེམས་སྙིིང་རྗེེའིི་རིང་

བཞིནི་དང་ལྡན་ན་སམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་གནདོ་འིཚ་ེབྱོདེ་རྒྱུའི་ིཚབ་ཏུ་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་

ག་ིཡདོ། 

སྙིིང་རྗེེའི་ིང་ོབ་ོན་ིསེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལོ་ལོས་འིབྲལོ་འིདོད་ཅན་ལོ་

བྱོེད། སྙིིང་རྗེེའི་ིབསམ་པ་ཅན་གྱིིས་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ི

ཐབས་དང་། སྡུག་བསྔལོ་ལོས་འིབྲལོ་ཐབས་ཁོ་ོན་ལོ་འིབད་བརྩེནོ་གང་ཐུབ་བྱོདེ་ཅངི་། 

གལོ་སྲིིད་སྙིིང་རྗེ་ེཅན་གྱི་ིསྐྱེེས་བུ་ཞིིག་གཞིན་དང་ལྷན་དུ་གནས་ཚེ། ཁོ་ོམ་ོསུ་ཡིན་

རུང་གཞིན་ལོ་བདེ་སྐྱེིད་དང་མཐུན་སྒྲིལོ་གྱིི་ཁྱེིམ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཐུབ། སྐྱེེས་བུ་དེ་དེ་

འིདྲིའི་ིསེམས་ཀྱི་ིཡོན་ཏན་གྱི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་སུ་ཞིིག་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིིས་བད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ི

ཚོརི་སྣང་སྦྱིིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའིི་སྐྱེེས་བུ་དེས་གཏམ་སྙིན་གྲོགས་མ་བཙལོ་ཀྱིང་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཞིན་གྱིིས་བསྔགས་བརྗེོད་དང་གུས་བཀུརི་ཞུ་བ་དང་། འིབད་རྩེོལོ་མེད་པརི་རིང་

ཤུགས་ཀྱིིས་སྙིན་གྲོགས་ཅན་དུ་འིགྱུརི་བརི་མ་ཟོད། སྐྱེེས་བུ་གཞིན་གྱིིས་ཁོོང་ལོ་

མཐོང་ཕྱིོགས་ཇི་ེབཟོང་དུ་འིགྲོ་ོབ་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱེོད་རྒྱུ། དཀའི་ངལོ་ཕྲད་དུས་རིོགས་

པ་བྱོདེ་རྒྱུ་སགོས་ལོའིང་དགའི་པ་ོབྱོདེ། 

གཞིན་གྱིི་སྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་དུ་ཤེེས་པརི་བྱོས་ནས་དེ་ཐོག་སྒོོམ་རྒྱག་རྒྱུ་ནི་

ཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེཞིིང་། རིང་ཉིིད་ལོ་དཀའི་སྡུག་ཇི་ིཙམ་ཕྲད་ནའིང་། སེམས་ཅན་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིིག་ལོ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་ལོས་ཀྱིང་ཆེེས་ལྷག་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་

ཡོད་པས་སེམས་ཅན་གཞིན་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལོ་ལོ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། གལོ་ཏེ་

སེམས་ཅན་གཅིག་ལོ་དཀའི་སྡུག་ཆེེས་ལྷག་པ་ཡོད་པརི་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་རིང་ཉིིད་

ཀྱི་ིདཀའི་སྡུག་ཆུང་ངུརི་གྱུརི་ཏ་ེམ་ིསྣང་བརི་འིགྱུརི། 

དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་གཞིན་གྱིི་དཀའི་སྡུག་ལོ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་བརི་རིང་

ཉིདི་གཅགི་པུའི་ིདཀའི་སྡུག་ལོ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ། ང་ཚསོ་ « ང་ལོ་དཀའི་ངལོ་

འིད་ིཡོད། ང་ལོ་དཀའི་ངལོ་ད་ེཡོད།» ཅེས་ཞིལོ་འིདོན་དང་སྔགས་བགྲོངས་པ་ལྟརི་

བྱོས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསྐྱེརི་ཟླསོ་བྱོེད་ཀྱི་ིཡདོ། ང་ཚསོ་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིདཀའི་སྡུག་

དེརི་སེམས་ནང་སྒྲ་ོབཏགས་པ་དང་། ང་ཚོས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཀའི་སྡུག་ཁོ་ོནརི་བསམ་

བློ་བཏང་བའིི་རྒྱུ་མཚན་གྱིིས་འིཛམ་གླིིང་འིདིའིི་ནང་དུ་དེ་འིདྲིའིི་སྡུག་བསྔལོ་མྱོང་

མཁོན་རིང་ཉིིད་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུརི་ཚོརི་གྱི་ིཡོད། འིདིས་ང་ཚོའི་ིསེམས་ཞུམ་

པརི་བྱོས་ནས་ང་ཚསོ་ཉིནི་རིའེི་ིབྱོ་གཞིག་རྣམས་ཀྱིང་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་པ་ཡངོ་ག་ིཡདོ། ང་

ཚོས་མཐུན་རྐྱེེན་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ིཁོང་མིག་སྤྲོ་ོསྐྱེིད་ལྡན་པ་དང་། གོང་ཚད་མཐོན་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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པ་ོསྤྲོད་ད་ེམགྲོནོ་ཁོང་ནང་དུ་བསྡེད་ནའིང་དསེ་བད་ེསྐྱེདི་ལོངོས་སྤྱིདོ་མ་ིནུས། ཨེ་སྒོརོི་

བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོསྤྲོད་ནས་ཟོ་མ་ཟོས་ཀྱིང་ང་ཚོས་བད་ེསྐྱེིད་ལོོངས་སྤྱིོད་མ་ིནུས། ཨེ་

སྒོོརི་ལྔ་དང་ཡང་ན་ཨེ་སྒོོརི་བརྒྱའི་ིཟོ་མ་ཟོས་ནའིང་དེས་ང་ཚོརི་ཁྱེད་པརི་གང་ཡང་

སྦྱིནི་མ་ིཐུབ། 

འིོན་ཀྱིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབད་ེསྐྱེིད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདྲིིན་ལོས་

བྱུང་བ་ཡིན་པས། སེམས་ཅན་གཞིན་གྱིི་སྡུག་བསྔལོ་དང་དྲིིན་ཤེེས་པརི་བྱོས་ཏེ་

ཉིམས་ལོེན་གནང་ན། ང་ཚོའི་ིདཀའི་སྡུག་རྣམས་དོན་སྙིིང་ཅན་ཡིན་པརི་འིགྱུརི་བ་

དང་། སྐྱེེས་བུ་གཞིན་གང་ཟོག་གཅིག་ཙམ་གྱི་ིདཀའི་སྡུག་ལོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནའིང་

ཁྱེད་པརི་ཆེེན་པ་ོཡོད། ད་ེའིདྲིའི་ིབསམ་བླ་ོབཏང་ན་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིདཀའི་སྡུག་ད་ེད་ེཙམ་

གྱི་ིགལོ་ཆེནེ་པ་ོམནི་པརི་འིགྱུརི། ད་ེནས་ང་ཚསོ་སྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི་བའི་ིསམེས་

ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་གམ་ས་ཡའིམ་གྲོངས་མེད་ཐོག་དགོངས་པ་བཞིེས་ན་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྡུག་

བསྔལོ་ད་ེགང་ཡང་མིན་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་བ་དང་། དེས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ལོ་མདུན་

བསྐྱེོད་ཀྱི་ིབླ་ོསྟོབས་དང་གཞིན་ཕན་གྱི་ིལྷག་བསམ་བསྐྱེེད་རྒྱུའི་ིགཞི་ིརྩེ་བསྐྲུན་ཐུབ། 

སྤྱིརིི་བསམ་བླ་ོནན་ཏན་བྱོས་ཏ་ེབཏང་ན་རིང་ཉིདི་ཁོ་ོནའི་ིཆེདེ་དུ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱུའི་ི

དུས་ཚདོ་ཅགི་གཏན་ནས་མདེ། རིང་ཟོརེི་དུས་སྐྱེསེ་བུ་གཅགི་ཙམ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་

མྱངས་ནའིང་ད་ེན་ིསྐྱེསེ་བུ་གཅགི་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ཙམ་ཡནི་ཞིངི་། སམེས་ཅན་གཞིན་

སྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི་བ་ལོ་བསམ་བླ་ོབཏང་བས་རིང་གསི་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིཆེདེ་དུ་དང་

དུ་ལོེན་པའི་ིསེམས་འིཁུརི་ད་ེཟོིལོ་གྱིིས་ནོན་པ་དང་། གཞིན་གྱི་ིདོན་དུ་དགོངས་པ་

བཞིེས་རྒྱུ་དང་གཞིན་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཁོ་ོན་ལོས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིདོན་དུ་བསམ་བླ་ོགཏོང་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

རྒྱུའི་ིདུས་ཚོད་ཀྱིང་མེད་ལོ། རིང་ཉིིད་ཁོ་ོནའི་ིདོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ིདུས་ཚོད་ད་ེབས་ཀྱིང་

མདེ། སམེས་ནང་གཞིན་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེནེ་པོརི་བརྩེ་ིའིཇིགོ་བྱོདེ་དགསོ། གང་ཡནི་

ཟོརེི་ན་གཞིན་ན་ིཆེསེ་མང་ཞིངི་གྲོངས་ཀྱིསི་ཀྱིང་མ་ིལོངོས། ད་ེདག་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ན་ི

ཆེསེ་བཟོདོ་དཀའི་བས་ས་ོསའོི་ིམ་ིཚའེི་ིནང་ཉིནི་མཚན་ཀུན་ཏུ་འིགན་འིཁུརི་དང་པ་ོན།ི  

གཞིན་དོན་འིབའི་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེཡིན། འིད་ིལོས་ཆེེས་གལོ་ཆེ་ེབ་ཞིིག་གང་ཡང་

མདེ། 

 སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིཕུང་པ།ོ

དུག་སྦྲང་གཅིག་པུ་ལོ་གཟོིགས་དང་། ད་ེན་ིཤེིན་ཏུ་འིཆེ་ིསློ་བ་དང་ཉིམ་ཐག་

ཅིང་། ནུས་སྟོབས་གང་ཡང་མེད། དེས་གཞིན་གྱི་ིཁྲག་ལོེན་པས་དེའི་ིསྒྲ་ཐོས་པའིམ། 

ད་ེམཐོང་བ་ཙམ་གྱིིས་གཞིན་ལོ་ཁོོང་ཁྲ་ོལོངས་སུ་འིཇུག་པ་དང་། ད་ེགསོད་འིདོད་ཀྱི་ི

བླ་ོསྐྱེེས་ཀྱི་ིཡོད་པ་དང་། དུག་སྦྲང་ག་ིལུས་ན་ིལྟ་ན་མ་ིསྡུག་ཅིང་། སུག་ལོག་ཕྲ་ཞིིང་

རིངི་བ་ད་ེདང་། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུས་གཉིསི་བསྡུརི་ན་རིང་དབང་མདེ་པརི་སྙིིང་རྗེ་ེསྐྱེ་ེབརི་

ངསེ། ད་ེབཞིནི་དུ་སྐྱེགོས་འིབུ་རྩེ་འིཇིམོས་དེརི་གཟོགིས་དང་། རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ད་ེའིདྲིའི་ི

གཟུགས་ཕུང་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མ་ིའིདོད་ཅིང་མྱོང་བའི་ིཚུལོ་དུའིང་མ་ིའིདོད། 

དའེི་ིལུས་ན་ིམཐངོ་ཙམ་ནས་བཟོདོ་ཐབས་བྲལོ་ཞིངི་། ད་ེན་ིཆེསེ་ཞིན་པ་དང་ནུས་མདེ། 

ཤེིན་ཏུ་ཉིམ་ཐག་ཅིང་། ཆེརི་དུས་འིགགས་མཚམས་སྐྱེོགས་འིབུ་རྩེ་འིཇིོམས་ཚང་མ་

འིཆེ་ིཡ་ིཡདོ། ད་ེབཞིནི་མ་ཧེ་ེདང་བ་ཕྱུགས། ལུག  རི། ཁྱེ།ི སྤྲོའེུ་རྣམས་ལོ་གཟོགིས་

དང་། ཁོངོ་ཚའོི་ིགཟུགས་ཕུང་མཐངོ་བ་ཙམ་གྱིསི་ཉིམ་ཐག་ཅན་ཡནི་པ་ཤེསེ་ནུས། ང་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཚསོ་སྤྲོའེུ་ཡ་ིཆེསེ་ཉིམ་ཐག་ཅངི་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརིང་བཞིནི་ད་ེབད་ེབླག་ཏུ་ཤེསེ་ནུས། 

དཔེརི་ན་གལོ་ཏ་ེཁོོང་ཚོརི་བཟོའི་བཅའི་ཞིིག་རྙེེད་ནའིང་དབང་ཤུགས་ཆེ་ེབའི་ིསྤྲོེའུས་

གནོད་འིཚ་ེབྱོེད་པའི་ིའིཇིིགས་སྣང་དང་། གལོ་ཏ་ེབཟོའི་བཅའི་ད་ེཟོས་ཚ་ེགཞིན་གྱིིས་

གནོད་འིཚ་ེབྱོེད་སྲིིད་དམ་ཞིེས་ཕྱིོགས་བཅུ་ལོ་བལྟ་དགོས། ད་ེའིདྲིའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱི་ི

རིང་བཞིིན་ཅན་གྱི་ིགཟུགས་ཕུང་མཐོང་ཙམ་གྱིིས་ཉིམ་ཐག་པའི་ིདུད་འིགྲོ་ོད་ེཚ་ོསྙིིང་

རྗེའེི་ིཡུལོ་ཞིགི་ཡནི་པ་རྟེོགས་ཐུབ། 

ང་སྦྲུལོ་གྱི་ིཚུལོ་དུ་སྐྱེ་ེབརི་འིདདོ་ཅེས་དང་། ང་སྡེགི་པ་རྭ་ཙའི་ིཚུལོ་དུ་སྐྱེ་ེབརི་

འིདོད། ཅེས་འིབུ་སྲིིན་དོམ་དང་སྦྲུལོ། སྡེིག་པ་རྭ་ཙ་ལོ་སོགས་པའི་ིསེམས་ཅན་ཀྱིིས་

ཤེསེ་བཞིནི་དང་། གཟོབ་ནན་གྱིསི་འིཆེརི་གཞི་ིབཏང་སྟ་ེས་ོསའོི་ིལུས་བླངས་པ་གཏན་

ནས་མནི། གཙ་ོབ་ོཤེསེ་དགསོ་པ་ཞིགི་ལོ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་ད་ེའིདྲིའི་ིགཟུགས་ཕུང་ཤེསེ་

བཞིིན་དུ་བླངས་པ་མིན་པརི་མ་རིིག་པས་ལོས་བསགས། ད་ེནས་འིདམ་ག་གང་ཡང་

མེད་པརི་མ་ིའིདོད་བཞིིན་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་ལུས་ད་ེབླངས་པ་ཡིན། ཁོ་ོཚོས་ཐོག་མརི་མ་

རིིག་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་ལོས་བསགས། ད་ེནས་གདམ་ཀ་གང་ཡང་མེད་བཞིིན་དུ་ཁོ་ོ

ཚའོི་ིརྣམ་ཤེསེ་གཟུགས་ཕུང་དེརི་འིཕསོ་པ་རིདེ། 

འིགྲོ་ོབ་མ་ིལྟ་བུ་ལོ་མཚནོ་ན། སྐྱེ་ེབ་ོགང་ཞིགི་གསི་རིང་ཉིདི་ལོ་གཤེ་ེསྐུརི་རིམ་

ལྟ་ཚུལོ་ལོོག་པ་བྱུང་ན། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིལུས་ལོ་གཟོིགས་དང་། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསེམས་

སྡུག་བསྔལོ་ཇི་ིའིདྲི་ཞིིག་གིས་མནརི་མིན་ལོ་བསམ་བླ་ོམ་བཏང་ནའིང་། གལོ་ཏ་ེད་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིལུས་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརིང་བཞིིན་ཙམ་ལོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ན། རིང་དབང་

མདེ་པརི་སྙིངི་རྗེ་ེསྐྱེ་ེབརི་ངསེ། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སྐྱེེ་བ་ོཞིིག་ཇིི་ཙམ་ཁོོང་ཁྲ་ོཅན་ཞིིག་ཡིན་ནའིང་འིདྲི། ཡང་ན་ས་ོས་ོཇིི་ཙམ་

རླབས་ཆེནེ་ཞིགི་ཏུ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ་ནའིང་རུང་། དའེི་ིལུས་ཀྱི་ིནང་ག་ིཆེ་ཤེས་

ན་ིཀེང་རུས་ལོས་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡིན་ཞིིང་། ད་ེཉིིད་པགས་པས་གཡོགས་ཡོད་པས་ཕྱི་ི

ལོ་མངནོ་གསལོ་དུ་མ་མཐངོ་ཙམ་ཡནི་པ་དརེི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ལུས་ད་ེན་ིཤེ་

དུམ་རི་ེརིེརི་རྩེས་བསྐོརི་ཞིིང་། ཁྲག་དང་། རྣག །ད་ེབཞིིན་དྲི་ིམ་ངན་ཞིིང་། དེའི་ིསྟོད་

ངསོ་སུ་སྐྲ་སྐྱེསེ་པ་སགོས་འིཇིགིས་སུ་རུང་བའི་ིཆེ་ཤེས་ལོས་གྲུབ་པ་ཞིགི་རིདེ། ད་ེལྟ་

བུའི་ིལུས་ལོ་བལྟས་ཙམ་ཉིིད་ནས་ད་ེན་ིསྡུག་བསྔལོ་བ་དང་ཉིམ་ཐག་པ་ཞིིག་ཡིན་པ་

ཤེསེ་ནུས། ནམ་ཞིགི་ད་ེལྟ་བུའི་ིལུས་ད་ེབླ་ོལོ་གསལོ་བརི་འིཆེརི་ཚ།ེ སྐྱེ་ེབ་ོདརེི་གནདོ་

སྐྱེལེོ་རྒྱུའི་ིབླ་ོཕྲན་ཙམ་ཡང་སྐྱེ་ེམ་ིནུས། 

 སམེས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ།

སེམས་ཀྱི་ིལོའིང་ད་ེམཚུངས་ཡིན། ང་ཚ་ོམང་ཆེ་ེབ་ན་ིཁོོང་ཁྲོའི་ིགཞིན་དབང་

དུ་གྱུརི་པས་ཁོོང་ཁྲོའི་ིབྲན་གཡོག་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིིན་ང་ཚོའིི་ལུས་དང་། 

ངག །ཡིད་གསུམ་ཡང་ཁོོང་ཁྲོའི་ིབྲན་གཡོག་ཏུ་གྱུརི་ཡོད། ལུས་དང་སེམས་ཚོགས་

ནས་གང་ཟོག་ཅསེ་འིདགོས་པ་ད་ེལོ་རིང་དབང་གཏན་ནས་མདེ། ད་ེན་ིཁོངོ་ཁྲའོི་ིདབང་

འིགོ་ཏུ་ཚུད་ཡདོ། སྐྱེ་ེབ་ོགང་དང་གང་ཁོངོ་ཁྲ་ོལོ་བརྟེནེ་ནས་རིང་ཉིདི་ལོ་བད་ེབ་ཐབོ་པ་

ཞིིག་གཏན་ནས་མེད། གང་ཟོག་ད་ེདང་དེའི་ིཁོོང་ཁྲ་ོགཉིིས་དབྱོ་ེའིབྱོེད་མེད་པ་ལྟ་བུརི་

འིཛིན་པའི་ིབླ་ོལྡོག་སྟ།ེ སྐྱེ་ེབ་ོད་ེཁོོང་ཁྲོས་དབང་འིོག་ཏུ་བསྡུས་ཡོད་པ་དེརི་བསམ་བླ་ོ

གཏངོ་དགསོ། གལོ་སྲིདི་གང་ཟོག་ད་ེལོ་རིང་དབང་གཏན་ནས་མདེ་པ་ཤེསེ་ཚ།ེ སྙིངི་
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རྗེ་ེརིང་དབང་མདེ་པརི་སྐྱེ་ེངསེ་ཡནི། 

མད་ོལོས། གལོ་ཏ་ེམ་ིཞིགི་གསི་དབྱུག་པ་སྤྱིད་ཏ་ེརིང་ཉིདི་ལོ་ཉིསེ་རྡུང་བཏང་

དེ་ཚེ་དབྱུག་པ་ལོ་ཁྲོ་དགོས་དོན་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། གཞིན་ཡང་།  

སྤྱིོད་འིཇུག་ལོས།  དབྱུག་པ་ལོ་སོགས་དངོས་བཀོལོ་ཏེ། །གལོ་ཏ་ེའིཕེན་པ་ལོ་ཁྲ་ོ

ན༑ །ད་ེཡང་ཞི་ེསྡེང་གསི་རྦད་པས། ཉིསེ་ན་ཞི་ེསྡེང་ལོ་ཁྲ་ོརིགིས། །ཞིསེ་ས།ོ །དབྱུག་པ་

དེརི་རིང་དབང་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ད་ེན་ིརིང་ཉིིད་ལོ་ཉིེས་རྡུང་དང་གནོད་འིཚ་ེབྱོེད་

མཁོན་གྱི་ིགང་ཟོག་དསེ་སྤྱིད་པ་ཙམ་དང་། སྐྱེ་ེབ་ོད་ེཡང་ཞི་ེསྡེང་ག་ིདབང་འིགོ་ཏུ་ཚུད་

པས་གལོ་ཏ་ེཁྲ་ོན་ཞི་ེསྡེང་དེརི་ཁྲ་ོདགོས་པ་ཡིན། ཉིེས་རྡུང་གཏོང་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབོའི་ི

ལུས་དང་སེམས་ལོ་རིང་དབང་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། ད་ེན་ིཁོོང་ཁྲོས་སྤྱིད་པ་ཙམ་

ཡིན། ད་ེབས་ན་མད་ོལོས། ཉིེས་རྡུང་གཏོང་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབོརི་ཁྲ་ོདགོས་དོན་གཏན་

ནས་མདེ། སྐྱེ་ེབ་ོད་ེན་ིརིང་ཉིདི་ཀྱིསི་སྙིངི་རྗེ་ེབསྒོམོ་པའི་ིཡུལོ་ཞིགི་ཡནི། ཞིསེ་གསུངས། 

ད་ེམཚུངས་ཀྱི་ིའིདོད་ཆེགས་དང་། ཞི་ེསྡེང་། ང་རྒྱལོ་བཅས་དང་སྦྲགས་ནས་

སྙིངི་རྗེའེི་ིཐད་སྒོམོ་རྒྱག་དགསོ། ལྷག་པརི་དུ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚའེི་ིནང་དཀའི་སྡུག་ཕྲད་

ཚ༑ེ ད་ེའིདྲི་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་ཤེནི་ཏུ་ཕན་ཐགོས་ཆེ།ེ 

 བླསོ་བཏགས་ཙམ། 

ཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་། སྐྱེ་ེབ་ོཞིིག་ག་ིལུས་ད་ེཉིལོ་ཁྲ་ིནས་ཡརི་ལོངས་ཚ།ེ ད་ེ

ལོ་ང་ལོངས་ཀྱིིན་ཡོད་ཅེས་འིདོགས། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕུང་པོས་ཞིོགས་ཟོས་ལོ་ལོོངས་

སྤྱིདོ་ཚ།ེ ངས་ཞིགོས་ཟོས་ཟོ་གནི་ཡདོ་ཅསེ་འིདགོས། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུས་ཀྱིསི་གསོ་ལོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སོགས་པ་བཀྲུ་བའིི་ལོས་བྱོེད་ཚེ། དེ་ལོ་ངས་གོས་སོགས་འིཁྲུད་ཀྱིི་ཡོད་ཅེས་

འིདོགས། རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཁོས་སྐད་ཆེ་ཤེོད་པའིི་ལོས་ལོ་སྤྱིོད་ཚེ། དེ་ལོ་ངས་སྐད་ཆེ་

བཤེད་ཀྱིིན་ཡོད་ཅེས་འིདོགས། ད་ེབཞིིན་སྐྱེ་ེབ་ོགང་ཞིིག་ག་ིབློས་བསམ་བླ་ོབཏང་

བས། སྐྱེེ་བོ་དེས་ངས་བསམ་བློ་གཏོང་གིན་ཡོད་ཅེས་འིདོགས། སྐྱེེ་བོ་ཞིིག་གིས་

འིཁོོརི་བ་ལོ་ངེས་འིབྱུང་དང་། བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་སམ་སྟོང་ཉིིད་རྟེོགས་པའི་ིལྟ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིཐད་སྒོམོ་རྒྱག་པ་དང་། ད་ེབཞིནི་དབུགས་འིབྱུང་རྔུབ་ལོ་དཔྱད་པའིམ་ད་ེལྟ་

བུའི་ིལོམ་ལོ་བླ་ོསྦྱིོང་བའི་ིཆེ་ནས། སྐྱེ་ེབ་ོདེས་ངས་སྒོོམ་རྒྱག་གིན་ཡོད་ཅེས་འིདོགས། 

ད་ེབཞིནི་དུ་སྔ་དྲི་ོནས་ཕྱི་ིདྲིའོི་ིདུས་ཀྱི་ིབརི་རྒྱུན་དུ་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུས་དང་། ངག  ཡདི་

ཀྱིསི་ལོས་ཅ་ིའིདྲི་ཞིགི་བྱོདེ་ཚ།ེ ད་ེལོ་ང་ཚསོ་ངས་བྱོ་བ་འིད་ིདང་ད་ེབྱོདེ་ཀྱིནི་ཡདོ་ཅསེ་

འིདོགས།  

བློས་བཏགས་ཙམ་གྱི་ིདོན་ད་ེདཔེའི་ིསྒོ་ོནས་བཤེད་ན། དཔེརི་ན་ཉིེན་རྟེོག་པ་

འིཛིན་པའི་ིབླ་ོཙམ་ལོ་མཚོན་ན། སྐྱེ་ེབ་ོགྱིོན་ཆེས་ཁྱེད་པརི་ཅན་ད་ེལྟ་བུ་གྱིོན་མཁོན་

དང་། ལོས་ངེས་ཅན་ད་ེའིདྲི་ཞིིག་སྤྱིོད་མཁོན་ད་ེལོ་ང་ཚོས་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞིེས་བརྗེོད་

ཅསེ་འིགྲོལེོ་བརྗེདོ་མ་བྱོས་གོང་། ཉིནེ་རྟེགོ་པ་འིཛནི་པའི་ིབླ་ོགཏན་ནས་མདེ། ཉིནེ་རྟེགོ་

པ་གང་འིདྲི་ཞིགི་ཡདོ་མདེ་འིགྲོལེོ་བརྗེདོ་བྱོས་པ་དང་། བརྗེོད་པ་ད་ེབཞིནི་དུ་ཡདོ་པརི་

ཡདི་ཆེསེ་བྱོས་རྗེསེ། ད་ེནས་གྱིནོ་ཆེས་ཁྱེད་པརི་བ་ད་ེའིདྲི་གྱིནོ་པའི་ིགང་ཟོག་ཅགི་ལོ་

ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞིེས་བློས་འིདོགས་པ་དང་། དེའི་ིརྗེེས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཉིེན་རྟེོག་པ་འིཛིན་པའི་ི

བླ་ོརིང་རྒྱུད་ལོ་ལྡན་པ་ཡིན། ཉིེན་རྟེོག་པ་སྣང་བའི་ིསྣང་བ་ད་ེན་ིསྐྱེ་ེབོའི་ིབློས་བཏགས་

ཙམ་གྱིིས་བཞིག་པ་ཞིིག་ཡིན། ཕལོ་ཆེེརི་སྐད་ཅིག་ད་ག་རིང་མིན་ནའིང་སྐད་ཅིག་
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གཉིསི་པ་ཙམ་ནས་ད་ེལོ་ཞིབི་ཏུ་དཔྱད་ན། ཉིནེ་རྟེགོ་པ་སྣང་བའི་ིསྣང་བ་ད་ེབླསོ་བཞིག་

ཙམ་མིན་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་བ་དང་། བློས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པརི་རིང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པའི་ིསྣང་བ་ད་ེན་ིད་ེཁོ་ོན་ཉིིད་མཐོང་བ་ལོས་ཡོངས་སུ་འིགལོ་བ་ཞིིག་ཡིན། ད་ེའིདྲིའི་ི

རིང་དབང་བ་དང་། བློས་མ་བཞིག་པརི་རིང་ངོས་ནས་ཡོད་པའི་ིཉིེན་རྟེོག་པའི་ིསྣང་བ་

ན་ིའིཁྲུལོ་སྣང་འིབའི་ཞིིག་ཡིན། ད་ེའིདྲིའི་ིབླ་ོསྐྱེེས་དོན་ན་ིདྲི་ིབ་འིདྲི་ིབ་དང་། ཡིག་ཆེརི་

རྩེད་ཞིིབ་བྱོེད་པ་ལོ་སོགས་པའི་ིལོས་ཁྱེད་པརི་བ་བྱོེད་པའི་ིཕུང་པ་ོད་ེལོ་ཉིེན་རྟེོག་པ་

ཞིསེ་བཏགས་པས་ཡནི། རིང་གང་དུ་ཡདོ་པའི་ིགཞི་ིདེརི་ཉིནེ་རྟེགོ་པ་མདེ་ནའིང་། ཉིནེ་

རྟེོག་པའིི་ལུས་དང་སྒྲིག་ཆེས་མཐོང་ཙམ་ནས་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བློས་ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞིེས་

འིདོགས་པ་དང་། ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞིེས་འིདོགས་པའི་ིབླ་ོད་ེམེད་ན་ཉིེན་རྟེོག་པ་དུས་དེརི་

འིགྲུབ་མ་ིཐུབ་པ་ཡིན། ཉིེན་རྟེོག་པ་ཞིེས་འིདོགས་པའི་ིབླ་ོཡོད་ནའིང་། དེའི་ིརྟེེན་གཞི་ི

སྒྲགི་ཆེས་ཁྱེད་པརི་བ་གྱིནོ་པའི་ིཕུང་པ་ོད་ེམདེ་ན་ཡང་ཉིནེ་རྟེགོ་པ་འིགྲུབ་མ་ིཐུབ། རྟེནེ་

གཞི་ིལུས་སུ་གོས་ཁྱེད་པརི་བ་གྱིོན་ཞིིང་། ཉིེན་རྟེོག་པའི་ིབྱོ་བརི་སྤྱིོད་པ་ད་ེཡོད་པས། 

རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིབླསོ་རྟེནེ་གཞི་ིད་ེལོ་ཉིནེ་རྟེགོ་པ་ཞིསེ་བཏགས་པ་ཡནི། 

ཕུང་པ་ོདེའིི་སྟེང་དུ་ཉིེན་རྟེོག་པ་གྲུབ་ལུགས་ནི་མིང་ཙམ་དང་བློས་བཏགས་

ཙམ་གྱི་ིངསོ་ནས་གྲུབ་པ་ཡནི་པརི་ཤེསེ་ནུས་པ་ཡནི། ཉིནེ་རྟེགོ་པ་ན་ིའིདགོས་པ་པའོི་ི

གང་ཟོག་ག་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིབློས་བཞིག་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་ལོས། རིང་ངོས་ནས་ཆེ་ཕྲན་བུ་

ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་ཅིང་། ཕུང་པོ་འིཛིན་པའིི་བློས་བཏགས་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན། 

བཏགས་ཙམ་གྱི་ིཉིེན་རྟེོག་པ་ན་ིགང་ཡོད་པའི་ིཉིེན་རྟེོག་པ་དང་དེའི་ིབྱོ་སྤྱིོད་ལོ་འིཇུག་

མཁོན་ད་ེཡནི། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གང་ལྟརི་ཡང་། ཉིནེ་རྟེགོ་པ་འིཛནི་པའི་ིབླ་ོརྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའི་ིགང་ཟོག་་དརེི་ཉིནེ་

རྟེོག་པ་བློས་མ་བཞིག་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་ཞིིང་། གང་ཟོག་དེརི་བློས་བཏགས་ཙམ་ལྟ་བུ་

མིན་པརི་རིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་བ་ཡིན། ད་ེའིདྲིའི་ིསྣང་བ་ན་ིད་ེཁོ་ོན་ཉིིད་

མཐོང་བ་ལོས་ལྡོག་ཅིང་། དོན་དམ་པརི་ཉིེན་རྟེོག་པ་ན་ིབློས་བཏགས་ཙམ་དང་། ཐ་

སྙིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའིི་ཉིེན་རྟེོག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལོས་སྣང་བ་གཞིན་ནི་འིཁྲུལོ་བ་དང་

འིཁྲུལོ་སྣང་འིབའི་ཞིིག་ཡིན། རིང་ངོས་ནས་ཡོད་པའི་ིཉིེན་རྟེོག་པའི་ིསྣང་བ་ན་ིགཏན་

ནས་རྙེེད་རྒྱུ་མདེ་པའི་ིརྨི་ིལོམ་ནང་ག་ིཉིེན་རྟེགོ་པ་དང་འིདྲི། 

བདག་ལོའིང་ད་ེམཚུངས་གྱི་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། ཕུང་པའོི་ིསྟངེ་དུ་བདག་

ཅེས་མ་བཏགས་པརི་ཆེ་ཤེས་གང་ལོའིང་ལྟོས་མེད་ཀྱི་ིརིང་སྐྱེ་བའི་ིབདག་ཅིག་གཏན་

ནས་མེད། བློས་བཏགས་པ་ལོས་རྣམ་ཤེེས་ཚོགས་དྲུག་ལོ་ཡུལོ་གྱི་ིསྣང་བ་སྐྱེེས་པ་

གསལོ་པ་ོཡནི། 

བློས་བདག་ཅེས་ཕུང་པོའི་ིསྟེང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནའིང་། དེ་ནི་རིང་

དབང་བ་དང་རིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་ཤེིང་། ད་ེབཞིིན་ང་ཚོས་བདེན་པརི་

འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། དནོ་དངསོ་སྟངེ་ཡརི་ལོངས་པ་དང་། བཟོའི་བ་དང་བཅའི་བ། སྐད་ཆེ་

ཤེདོ་པ། སྒོམོ་རྒྱག་པ། ཁྲུས་རྒྱག་པ། ཚངོ་རྒྱག་པ། ད་ེབཞིནི་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལོ་

མྱོང་བའི་ིབདག་ན་ིབློས་བཏགས་ཙམ་གྱི་ིབདག་ད་ེཡིན། བློས་བཞིག་ཙམ་གྱི་ིབདག་

དེ་ལོམ་ལྔ་གསུམ་བཅ་ོལྔ་རིིམ་བཞིིན་སྒོོམ་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་འིཚང་རྒྱ་མཁོན་དང་། 

སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་བསགས་པས་ལོས་དང་ཉིནོ་མངོས་ཀྱི་ིདབང་གསི་འིཁོརོི་བའི་ིསྡུག་

བསྔལོ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྱངོ་མཁོན་ད་ེཡནི། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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གང་ལྟརི་ང་ཚོརི་སྣང་བའི་ིབདག་ན་ིཆེོས་གང་ལོའིང་མ་ལྟོས་པརི་རིང་དབང་

བ་དང་། རིང་ངསོ་ནས་གྲུབ་པའི་ིབདག་ད་ེཡནི། ང་ཚརོི་གང་བཟོའི་བ་དང་། བྱོ་བ་བྱོདེ་

པ། སྒོོམ་རྒྱག་པ། ད་ེབཞིིན་བད་ེསྡུག་མྱོང་མཁོན་གྱི་ིབདག་ག་ིསྣང་ཚུལོ་ན་ིད་ེལྟརི་

ཡིན། ང་ཚོས་འིདོད་པའི་ིབདེན་པརི་གྲུབ་པའི་ིབདག་ད་ེསྤྱིིརི་མེད་ཅིང་། ད་ེན་ིསྟོང་ཆེ་

ཙམ་ཡིན། རིང་བཞིིན་དུ་གྲུབ་པའི་ིབདག་དང་རིང་སྐྱེ་བའི་ིབདག་ག་ིསྣང་བ་ནི། དོན་

དམ་པ་ལོས་ལྡགོ་པ་སྟ་ེའིཁྲུལོ་སྣང་འིབའི་ཞིགི་ཡནི། གལོ་ཏ་ེད་ེའིདྲིའི་ིསྣང་བ་ད་ེའིཁྲུལོ་

སྣང་ཡིན་པརི་རྟེོགས་ན། བདག་ག་ིསྟེང་ག་ིསྟོང་ཉིིད་རྟེོགས་པརི་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་

ལོས་མ་ིའིགོརི་ཞིིང་། འིཁོོརི་བའི་ིརྩེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་ཀུན་འིབྱུང་བདེན་པ་

གཉིིས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩེ་མཐརི་ཐུག་བད་ེབླག་ཏུ་འིགོག་ནུས། འིད་ིརྣམས་བཀག་པས་སྡུག་

བསྔལོ་གྱི་ིབདནེ་པ་ལོས་ཐརི་པའི་ིཐརི་པ་འིཐབོ་ནུས། 

ང་ཚ་ོམ་རིགི་པའི་ིདབང་དུ་སངོ་བས་སྟངོ་ཉིདི་མ་རྟེགོས་པ་དང་ད་ེཁོ་ོན་ཉིདི་ལོ་

འིཁྲུལོ་ཞིངི་། གང་སྣང་བའི་ིཆེསོ་རྣམས་བླསོ་བཏགས་ཙམ་དུ་མ་ིསྣང་བ་དང་། བླསོ་མ་

བཞིག་པའི་ིབདག་ག་ིསྣང་བ་ད་ེརིང་ངོས་ནས་གྲུབ་པརི་འིདོད་པ་དང་། ད་ེབཞིིན་དུ་

ཡུལོ་ད་ེའིཛནི་པའི་ིབླ་ོལོ་འིཁྲུལོ་གྱི་ིཡདོ། བླསོ་བཞིག་ཙམ་གྱི་ིདབང་པའོི་ིཡུལོ་རྣམས་

བློས་བཞིག་ཙམ་དུ་མ་ིསྣང་བས། ཡིད་དུ་མ་ིའིོང་བའི་ིཡུལོ་དང་ཕྲད་ན་ཁོོང་ཁྲ་ོསྐྱེ་ེབ་

དང་། ཡིད་དུ་འིོང་བའི་ིཡུལོ་དང་ཕྲད་ཚ་ེའིདོད་ཆེགས་སྐྱེ།ེ ད་ེན་ིཕྲག་དོག་ལོ་སོགས་

པའི་ིཉིོན་མོངས་པའི་ིབླ་ོགཞིན་ལོའིང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ད་ེནས་འིཁོོརི་བའི་ིརྒྱུ་

འིཕནེ་བྱོདེ་ཀྱི་ིལོས་གསགོ་ཅངི་། ལོས་དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིསི་འིགྲོ་ོབ་རིགིས་དྲུག་ག་ིགནས་ལོ་

མ་ིའིདོད་བཞིིན་འིཁྱེམས་པ་དང་། དེརི་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལོེན་པ་ཡིན། ད་ེརིང་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཉིིད་དང་རིང་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ལོ་སྦྱིརི་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་ན་རིང་རྒྱུད་ལོ་ངེས་འིབྱུང་

སྐྱེ་ེབའི་ིགྲོགོས་བྱོདེ་པ་ཡནི། 

ད་ེབཞིིན་དུ་གྲོངས་ལོས་འིདས་པའི་ིསེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ིལྟརི་གང་ཟོག་དང་། 

ཆེོས་ཀྱི་ིད་ེཁོ་ོན་ཉིིད་ཀྱི་ིགནས་ལུགས་ཚུལོ་བཞིིན་མ་ཤེེས་པས་ད་ེརྣམས་ཀྱིང་འིཁོོརི་

བརི་འིཁྱེམ་ཚུལོ་དང་། རིགིས་དྲུག་ག་ིགནས་རི་ེརིའེི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི་ཚུལོ་ལོ་

སྒོོམ་རྒྱག་དགོས། འིཁོོརི་བ་དང་ངན་སོང་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་ན་ིརིང་གིས་གང་

གནས་ཚོད་ལོ་ཡོད་པའི་ིདོན་ད་ེཁོས་མ་ིལོེན་ཞིིང་། གང་གནས་ཚོད་དུ་མེད་པའི་ིདོན་

དེརི་ཁོས་བླངས་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་མྱོང་བ་ཤེ་སྟག་ཡིན། ཚུལོ་དེ་བཞིིན་བསམ་བློ་

བཏང་ན་སྙིངི་རྗེ་ེརིང་དབང་མདེ་པརི་སྐྱེ་ེངསེ་ཡནི། 

 གཞིན་དནོ་འིཁུརི་དུ་འིཁྱེེརི་བ། 

བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པ་ཤཱཀྱི་མུ་ན་ེགཉིིས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་བླ་མ་༸རྒྱལོ་བ་ཙོང་

ཁོ་པས། རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་དུ་བགྲོོད་པའི་ིལོམ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

མངོན་དུ་བྱོས་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་བྱོ་བ་རླབས་ཆེེན་མཛད་ཡོད། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཇིི་ལྟརི་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་ཚུལོ་ཁོོང་གིས་ལོམ་གཙ་ོརྣམ་

གསུམ་དུ་གསལོ་བརི་གསུངས། 

ད་ེཡང་། ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བ་ོབཞི་ིཡ་ིརྒྱུན་གྱིསི་འིཁྱེེརི། །བཟླགོ་དཀའི་ལོས་ཀྱི་ི

འིཆེིང་བ་དམ་པོས་བསྡེམས། །བདག་འིཛིག་ལྕིགས་ཀྱི་ིདྲི་བའི་ིསྦུབས་སུ་ཚུད། །མ་

རིགི་མུན་པའི་ིསྨོག་ཆེནེ་ཀུན་ནས་འིཐབིས། །མུ་མདེ་སྲིདི་པརི་སྐྱེ་ེཞིངི་སྐྱེ་ེབ་རུ། །སྡུག་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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བསྔལོ་གསུམ་གྱིསི་རྒྱུན་ཆེད་མདེ་པརི་མནརི། །ཞིསེ་གསུངས། རིང་ལོ་དྲིནི་ཤེནི་ཏུ་

ཆེ་ེབའི་ིམ་རྣམས་ལོས་ཀྱི་ིའིཆེིང་བས་བསྡེམས་ཤེངི་མ་རིགི་པ་དང་། སྲིདེ་པ། ལོནེ་པ། 

ལྟ་བ་བཅས་ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བ་ོཆེེན་པ་ོབཞིིའི་ིརྒྱུན་གྱིིས་ཡོངས་སུ་འིཁྱེེརི་ཞིིང་། ད་ེ

ཙམ་མནི་པརི་མུན་ནག་ལྕིགས་ཀྱི་ིདྲི་བའི་ིནང་ཚུད་ད་ེའིདོ་མ་ིསྣང་། རིང་ལོ་ཤེནི་ཏུ་དྲིནི་

ཆེ་ེབའི་ིམ་ད་ེཉིིད་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེའིདྲིས་མནརི་ན་བཟོོད་པརི་དཀའི། ད་ེབཞིིན་མ་རིིག་

པ་དང་། སྲིེད་པ། ལོེན་པ། ལྟ་བ་བཅས་ཉིོན་མོངས་པ་བཞིིས་རྐྱེེན་གྱིིས་སེམས་ཅན་

རྣམས། བདག་འིཛནི་མ་རིགི་པའི་ིསྦུབས་སུ་ཚུད་པ་དང་། འིགྲོ་ོབ་རིགིས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་ེབ་

ལོེན་ཞིིང་ད་ེབཞིིན་དེའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བ་རྣམས་ད་ེབས་ཆེེས་བཟོོད་པརི་

དཀའི། 

རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེཇི་ིལྟརི་སྐྱེེལོ་དགོས་མིན་རིང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཤེིང་། 

རིང་ཉིིད་ཇི་ིཙམ་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་ནའིང་རིང་ཟོེརི་དུས་གང་ཟོག་གཅིག་ཡིན་

པས། ཐརི་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པའི་ིག་ོའིཕང་ཐོབ་ནའིང་ད་ེལོ་ཡ་མཚན་སྐྱེེས་

དགསོ་དནོ་མེད། རིང་ཟོརེི་དུས་སྐྱེ་ེབ་ོགཅགི་ཡནི་པས་དཀའི་སྡུག་ཇི་ིཙམ་མྱངོ་ནའིང་

ཡདི་ཞུམ་དགསོ་དནོ་མདེ། ད་ེལོས་ལྡགོ་སྟ་ེལོས་དང་ཉིནོ་མངོས་ཀྱི་ིདབང་འིགོ་ཏུ་ཚུད་

པའིི་གང་ཟོག་གཉིིས་སྡུག་བསྔལོ་དེ་འིདྲིས་མནརི་བ་དེརི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། 

གང་ཡནི་ཞི་ེན་གཞི་ིདརེི་གང་ཟོག་གཉིསི་ཡདོ་པས་ད་ེདག་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ཆེསེ་བཟོདོ་

པརི་དཀའི་ཞིིང་། ད་ེདག་འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ལོས་གྲོོལོ་བ་དང་། མཐརི་ཐུག་ག་ི

བད་ེབརི་འིགདོ་པའི་ིདནོ་བསྒྲུབ་པའི་ིཕྱིིརི་དུ། རིང་ག་ིམ་ིཚ་ེབླསོ་བཏང་ནས་ད་ེདག་ག་ི

དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ན་ིཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེབ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཙམ་ལོ་ཆེ་གཞིག་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ནའིང་གང་ཟོག་ད་ེགཉིིས་ན་ིགྲོངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་མང་བས་ད་ེདག་ན་ིཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེབ་

ཡནི། 

ད་དུང་ང་གལོ་ཆེེན་པ་ོཡིན། ངའི་ིདཀའི་སྡུག་སེལོ་ནས་བད་ེབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ན་ི

ཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེཞིེས་ད་ེལྟརི་བསམ་བླ་ོགཏོང་ན། ང་ཟོེརི་དུས་གང་ཟོག་གཅིག་དང་། 

སྐྱེ་ེབ་ོད་ེགཉིསི་པ་ོད་ེགྲོངས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་ཆེསེ་ལྷག་པས་ད་ེདག་ག་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་ཐབས་

དང་། སྡུག་བསྔལོ་སེལོ་ཐབས་བྱོ་རྒྱུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེབ་ཡནི་ཞིསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་

དགསོ། གཞིན་ཟོེརི་དུས་གང་ཟོག་གཉིསི་ཙམ་དང་། བྱོ་ེབ་བརྒྱ་ཕྲག་འིགའི་ཙམ་ཡང་

མིན། ད་ེན་ིགྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ཞིིག་ཡིན་ལོ། ད་ེརྣམས་ཀྱིང་རིང་ཉིིད་ལྟརི་བད་ེབ་

འིདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིདདོ་པ་ཡང་གཅགི་མཚུངས་ཡནི། སམེས་ཅན་གྲོངས་

ལོས་འིདས་པ་སྡུག་བསྔལོ་འིབའི་ཞིིག་གིས་མནརི་ཞིིང་གནས་སྐབས་དང་མཐརི་

ཐུག་ག་ིབད་ེབས་ཕངོས་པ་ཡནི། གལོ་ཏ་ེསམེས་ཅན་གྲོངས་མདེ་ད་ེརྣམས་ལོ་བསམ་

བླ་ོབཏང་ན་རིང་དོན་ཁོ་ོན་སྒྲུབ་པ་ད་ེསྙིིང་པ་ོམེད་པ་ལྟ་བུརི་འིགྱུརི་བ་དང་། སེམས་

ཅན་གྲོངས་མེད་ད་ེརྣམས་དུས་ཡུན་སྐརི་མ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་

ལོ་བརྗེདེ་ནས་རིང་དནོ་ཁོ་ོན་དནོ་དུ་གཉིརེི་ནའིང་དངསོ་གནས་སྨྱོནོ་པ་ལྟ་བུ་ཞིགི་ཡནི་

པ་སྨོོས་ཅ་ིདགོས། ད་ེན་ིདྲིན་ཤེེས་བརླགས་པའི་ིགང་ཟོག་ཅིག་དང་ཁྱེད་པརི་གཏན་

ནས་མདེ། 

སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བའིི་སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་དེ་རྣམས། 

སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིབདེན་པ་དང་། དའེི་ིརྒྱུ་ཀུན་འིབྱུང་བདེན་པ་ལོས་གྲོལོོ་བརི་བྱོས་ནས་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེབ་དང་། ལྷག་པརི་དུ་མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་རྫོོགས་པའི་ིསངས་
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རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་དུ་དགདོ་པརི་བྱོ་བའི་ིཕྱིརིི་དུ་རིང་ཉིདི་བླསོ་བཏང་ན། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིམ་ི

ཚའེི་ིཆུ་ཚདོ་རི་ེརིའེི་ིནང་ད་ེལོས་ཆེསེ་གལོ་ཆེ་ེབ་གང་ཡང་མདེ་ལོ། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིམ་ིཚའེི་ི

ནང་ད་ེལོས་དནོ་ཆེ་ེབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། 

གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་ཤེེས་ན་ལྷོད་ལྷོད་བྱོས་ནས་སྡེོད་ཐབས་བྲལོ་ཏ་ེསྙིིང་རྗེ་ེ

སྐྱེ་ེངསེ་ཡནི། ནུས་པ་གང་ཡདོ་ཀྱིསི་གཞིན་དནོ་བསྒྲུབ་པརི་བརྩེནོ་དགསོ། གལོ་ཏ་ེརྡོ་ོ

ཕུང་ངམ་ཤེིང་སྡེོང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིན་ན་ད་ེལོ་སེམས་མེད། ཡིན་ནའིང་ད་ེའིདྲི་མིན་པརི་

གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་ཤེེས་ནུས་པའི་ིགསལོ་ཞིིང་རིིག་པའི་ིབླ་ོཞིིག་ཡོད་པའི་ིཆེ་ནས། 

དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་བསྒྲུབ་པའིི་ནུས་པ་རིང་ལོ་མེད་ནའིང་ལྷོད་ལྷོད་བྱོས་ནས་གནས་

ཐབས་མེད། དཔེརི་ན་རིང་ག་ིཨེ་མ་གཙང་པ་ོཞིིག་ག་ིནང་དུ་བྱོིང་ན། རིང་ཉིིད་ལོག་

རྡུམ་མམ་ད་ེལོས་སྐྱེོབ་པའི་ིནུས་པ་མེད་ནའིང་། འིབྱུང་རྐྱེེན་དེརི་སྣང་མེད་ཀྱིིས་ལྷོད་

ལྷདོ་བྱོས་ཏ་ེགནས་ཐབས་བྲལོ་བ་དང་། སམེས་ནང་ད་ེལོས་ཇི་ིལྟརི་སྐྱེབོ་དགསོ་ཞིསེ་

སམེས་ཁུརི་བྱོདེ་ངསེ་ཡནི། 

དཔ་ེད་ེབཞིིན་དུ་ཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་དུ་ནུས་པ་གང་ཡོད་ཀྱིིས་སེམས་ཅན་

གཞིན་གྱི་ིལུས་སེམས་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་སེལོ་ཐབས་ལོ་བརྩེོན་དགོས་ཤེིང་། ལྷག་པརི་

དུ་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱིི་སྡུག་བསྔལོ་སེལོ་ཐབས་དང་། བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱིི་ག་ོ

སྐབས་ཡོད་པའི་ིགནས་སྐབས་སུ་གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་སེལོ་ཐབས་དང་། བད་ེབ་

སྒྲུབ་ཐབས། ད་ེབཞིིན་དུ་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདགོས་མཁོ་ོདང་བསྟུན་ཏེ། གནས་

སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཚུན་ཆེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས། གཞིན་ལོ་ཕན་ཐགོས་སྒྲུབ་དགསོ་

དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞིེས་པའིི་དྲིི་བ་དེརི་རྩེོད་མེད་ཀྱིི་ལོན་གསལོ་བརི་རིང་ཉིིད་ལོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཞིགིས་ནའིང་བསམ་བློརི་འིཁོརོི་ངསེ་ཡནི། 

དལོ་བ་བརྒྱད་དང་འིབྱོོརི་བ་བཅུ་ཚང་བའི་ིརྙེེད་པརི་དཀའི་བའི་ིམིའི་ིལུས་རྟེེན་

ཁྱེད་པརི་ཅན་རྙེདེ། མཇིལོ་དཀའི་བའི་ིདམ་པའི་ིཆེསོ་དང་ཕྲད་པརི་མ་ཟོད། ཡང་དག་

པརི་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ག་ོའིཕང་དུ་བགྲོོད་པའིི་ལོམ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མ་

ནོརི་ལོམ་བཟོང་སྟོན་ནུས་པའི་ིམཚན་ཉིིད་ཚང་བའི་ིདག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉིེན་དང་ཕྲད། 

གལོ་ཏ་ེབླ་མས་གང་བསྟན་པའི་ིལོམ་ཡོངས་རྫོོགས་རིང་གིས་ཚུལོ་བཞིིན་ཉིམས་སུ་

བླངས་ན༑ གང་བསྟན་པའི་ིདནོ་རྣམས་རིང་གསི་རྟེགོས་པ་དང་། སམེས་ཅན་རྣམས་ད་ེ

ལྟ་བུའི་ིལོམ་དུ་འིགོད་ནུས་པའི་ིསྟོབས་དང་སྙིིང་རྗེ་ེལྡན་ཞིིང་། སེམས་ཅན་གྱི་ིདོན་རྒྱ་

ཆེེན་པ་ོསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ིཡོན་ཏན་ཚང་བའི་ིསྟོན་པ་བླ་མེད་ཅིག་ཏུ་འིགྱུརི་ནུས་པ་ན་ི

གདནོ་མ་ིཟོ། 

ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པའི་ིཐེག་པ་ཆེེན་པོའི་ིལོམ་ལོ་བླ་ོབསྐྱེེད་པ་དང་། བླ་ོསྦྱིངས་

པས་སྐྱེེ་འིགྲོོ་གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་ཉིིན་རིེའིི་དཀའི་སྡུག་ལོས་གྲོོལོ་བརི་བྱོ་ནུས་ཤེིང་། 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཙམ་མིན་པརི་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་ལོས་དང་། 

ཉིནོ་མངོས་གཉིསི་ལོས་ཀྱིང་ཡངོས་སུ་གྲོལོོ་བརི་བྱོས་ཏ་ེམཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེནེ་པའི་ིག་ོའིཕང་ལོའིང་འིགདོ་ནུས། 

སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིགནས་སྐབས་དང་། མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་འིཚལོོ་ནུས་

པའི་ིམ་ིལུས་རིིན་པ་ོཆེ་ེཐོབ་པའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཞིིག་གིས་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིགནས་སྐབས་

དང་། མཐརི་ཐུག་ག་ིདོན་སྒྲུབ་པའི་ིགྲོོགས་མ་བྱོས་ན། གཞིན་སུས་བྱོེད་ནུས་སམ་

ཞིསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ། རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལོ་ཡནོ་ཏན་མཐའི་དག་རྙེདེ་པརི་བྱོས་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པའིི་ལོམ་དུ་འིགོད་ནུས་པརི་མ་བྱོས་ན་གཞིན་

སུས་བྱོེད་དམ། དཔ་ེམཚོན་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ཞུས་ན་རྐང་པ་མེད་པའི་ིམ་ིཞིིག་ནད་ཀྱིིས་

མནརི་ནས་སྨོན་ཁོང་དུ་འིགྲོ་ོབརི་འིདདོ་ཀྱིང་། རིང་གསི་མཐངོ་བཞིནི་དུ་ད་ེསྨོན་ཁོང་དུ་

སྐྱེལེོ་རིགོས་མ་བྱོས་ན་གཞིན་སུས་བྱོདེ་དམ། རིང་ལོ་ད་ེའིདྲིའི་ིནུས་པ་ཞིགི་ཡདོ་པའི་ི

ཆེ་ནས་ད་ེལོ་རིགོས་བྱོ་རྒྱུའི་ིལོས་འིགན་ཡང་ཡདོ་པ་ཡནི། 

 ལྷག་པ་ཚུལོ་ཁྲམིས་ཀྱི་ིབསློབ་པ་ལོ་སྦྱིངོ་བ།

སེམས་ཅན་གཞིན་ཐརི་པ་དང་རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་ལོ་ཡང་

དག་པརི་འིགོད་པའི་ིདོན་དུ། ཐོག་མརི་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོ

འིཕང་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པའི་ིག་ོའིཕང་འིཐོབ་པརི་བྱོེད་རྒྱུ་ལོས་ཐབས་གཞིན་

གང་ཡང་མདེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པའི་ིག་ོའིཕང་འིཐབོ་པ་ལོ་ལོམ་ལྔ་གསུམ་བཅ་ོལྔ་ག་ོ

རིིམ་བཞིིན་ཉིམས་སུ་བླངས་ཏེ། རིང་རྒྱུད་ལོ་ལོམ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་སྐྱེེད་པ་ལོ་རིག་

ལོས་ཤེངི་། ད་ེའིདྲིའི་ིལོམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིགཞི་ིརྟེནེ་ན་ིཚུལོ་ཁྲམིས་ཀྱི་ིབསློབ་པ་ད་ེཡནི། 

མིའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིབད་ེདོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལོས་གལོ་ཆེ་ེབ་དང་དོན་

སྙིིང་ཅན་གང་ཡང་མེད། དོན་དངོས་ཀྱི་ིཆེ་ནས་བཤེད་ན་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིབད་ེ

དོན་བསྒྲུབ་པརི་རིང་གིས་གང་བྱོ་ནུས་སམ། ཞིེས་པའི་ིདྲི་ིབ་ད་ེརིང་ག་ིསེམས་ནང་

ཡང་ཡང་དྲིན་པརི་བྱོདེ་དགསོ། 

ཐོག་མརི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚེ་བྱོ་རྒྱུ་

མཚམས་འིཇིགོ་བྱོ་དགསོ་ཤེངི་། ལོམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརྩེ་བ་དང་ནང་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོན།ི 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

གཞིན་ལོ་ཕན་ཐོགས་བྱོེད་མ་ིནུས་ནའིང་གནོད་འིཚ་ེསྤེོང་རྒྱུ་ད་ེཡིན། ཚུལོ་ཁྲིམས་ཀྱི་ི

བསློབ་པའི་ིནང་བྱོ་བ་ངན་པའི་ིསྒོ་ོལྡོག་དགོས་པའི་ིགནས་རྣམས་འིདུས་པས། ད་ེན་ི

ལོམ་ཉིམས་ལོེན་གྱི་ིགཞི་ིམ་ལྟ་བུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞི་ེན། དེས་གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེ

སྤེངོ་རྒྱུའི་ིཐབས་ལོ་འིབད་དགསོ་པ་རི་སྤྲོདོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིཡདོ། ད་ེཡང་སྲིགོ་གཅདོ་སྤེངོ་བའི་ི

སྡེོམ་པ་ལོེན་དགོས། རིང་ཟོེརི་དུས་སྐྱེ་ེབ་ོགཅིག་ཡིན་ནའིང་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོགྲོངས་མེད་ལོ་

གནདོ་འིཚ་ེབྱོ་རྒྱུའི་ིནུས་པ་ཡདོ་པ་དང་། གཞིན་ལོ་སྐབས་རིེརི་ཟོས་དང་། གསོ་སམ་

གནས་མལོ་སྦྱིིན་ཏ་ེཕན་པ་སྒྲུབ་མ་ིནུས་ནའིང་། སྲིོག་གཅོད་སྤེོང་བའི་ིསྡེོམ་པ་བླངས་

པ་ཙམ་གྱིིས་སེམས་ཅན་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ལོ་གནོད་འིཚེ་བྱོེད་རྒྱུའིི་སྒོོ་འིགོག་

ནུས་པ་དང་། སམེས་ཅན་རི་ེརི་ེལོ་གནདོ་འིཚ་ེམ་ིབྱོ་བའི་ིབསམ་པ་བཅངས་ཏ།ེ སྡེམོ་

པ་བླངས་པས་སམེས་ཅན་གྲོངས་མདེ་ལོ་གནདོ་འིཚ་ེབྱོ་རྒྱུརི་འིཛམེས་ནུས་པ་ཡནི། 

གལོ་ཏ་ེམ་ིགཅིག་གིས་སྲིོག་གཅོད་སྤེོང་བའི་ིསྡེོམ་པ་བླངས་ཚེ། སེམས་ཅན་

གྲོངས་མདེ་ལོ་གནདོ་འིཚ་ེཉུང་བརི་འིགྱུརི་ན། སྐྱེ་ེབ་ོད་ེལོས་མང་བས་སྲིགོ་གཅདོ་སྤེངོ་

བའི་ིསྡེོམ་པ་བླངས་ན། བད་ེབ་འིདོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་མ་ིའིདོད་པའི་ིསེམས་ཅན་

ལྷག་མ་གྲོངས་ལོས་འིདས་པ་ལོ་གནོད་འིཚེ་ཇིེ་ཉུང་དུ་འིགྱུརི་བ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས། 

གཞིན་གྱིིས་གསོད་པའི་ིཉིེན་ཁོ་དང་འིཇིིགས་སྐྲག་ལོས་འིདས་པ་ད་ེག་རིང་ཕན་ཡོན་

ཡནི། ས་ཆུ་སགོས་འིབྱུང་བ་བཞིའིི་ིགདོ་ཆེག་གསི་རྐྱེནེ་ལོམ་དུ་གྱུརི་པ་རྣམས་ལོ། རི་ི

བ་ོལྟ་བུའི་ིཟོས་དང་གོས་སྦྱིིན་ནས་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་ནའིང་སྲིོག་གཅོད་

སྤེོང་བའི་ིསྡེོམ་པ་ལོ་གནས་པ་ཙམ་གྱིིས་ཕན་པ་ཇི་ེཆེེརི་འིགྱུརི་བ་ཡིན། སྡེོམ་པ་ད་ེ

བླངས་པའི་ིདུས་ད་ེནས་བཟུང་སམེས་ཅན་གྲོངས་མདེ་ལོ་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ག་ིཡདོ། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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དེ་ནས་མ་བྱོིན་ལོེན་སྤེོང་བའིི་སྡེོམ་པ་བླངས་ན་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་ཕན་

ཐོགས་དང་། ད་ེདག་ག་ིཚ་ེསྲིོག་ལོ་ཉིེན་ཚབས་ཉུང་བརི་འིགྱུརི་བ་བཞིིན། བསློབ་པ་

བཞིི་དང་བརྒྱད་ལོ་སོགས་པའིི་སྡེོམ་པ་དང་དེ་ལོས་མང་པའིི་སྡེོམ་པ་བླངས་ན། 

སེམས་ཅན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེཧེ་ཅང་ཉུང་ཞིིང་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་བད་ེབ་མང་པ་ོམྱོང་ནུས། 

ཚུལོ་ཁྲིམས་ཀྱིི་བསློབ་པ་ལོ་གནས་པ་དང་། བྱོ་བ་ངན་པ་ལོས་སྲུང་བ་བཅས་ནི་

ཉིམས་ལོནེ་གནད་དུ་སྨོནི་པ་ཞིགི་ཡནི་པ་ཤེསེ་ནུས། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཁྱེབ་

པའི་ིཟོས་སམ་སྒོོརི་མ་ོསྦྱིིན་མ་ཐུབ་ནའིང་། སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིངོས་ནས་དམ་

པའི་ིཆེོས་དང་མ་མཇིལོ་གྱི་ིབརི་དང་། ལོས་འིབྲས་ཀྱི་ིརྣམ་བཞིག་མ་ཤེེས་ཀྱི་ིབརི་དུ། 

ད་ལྟ་རི་ེཞིིག་ཟོས་སམ་སྨོན་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་རྒྱུའི་ིག་ོསྐབས་ཐོབ་ནས། རི་ེཞིིག་བཀྲེས་

པའིི་སྡུག་བསྔལོ་སེལོ་བ་དང་། སྨོན་བཅོས་བྱོ་རྒྱུ་བྱུང་ནའིང་སྐྱེེ་བ་ོདེ་རྣམས་ཀྱིིས་

དཀའི་སྡུག་ག་ིརྒྱུ་བསྐྱེརི་དུ་གསོག་ངེས་ཡིན། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་མ་

སྤེངས་ཀྱི་ིབརི་དང་། བད་ེབའི་ིརྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་ཀྱི་ིབརི་དུ་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེམྱངོ་བརི་ངསེ་

ཤེིང་། ཇི་ིསྲིིད་དམ་པའི་ིཆེོས་རྟེོགས་པའི་ིཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིམིག་ལོོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ད་ེ

སྲིིད་དུ། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོག་པས་སྡུག་བསྔལོ་ཟོད་ཐབས་

བྲལོ། 

དེའིི་ཕྱིིརི་ཚུལོ་ཁྲིམས་ཀྱིི་བསློབ་པ་གཞིིརི་བཞིག་ནས་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་

གསུམ་ལོ་བརྩེནོ་དགསོ། རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་དུ་བགྲོདོ་པའི་ིལོམ་ཆེ་

ཚང་བ་སྟོན་པའིི་རྒྱ་ཆེེ་ཞིིང་གཏིང་ཟོབ་པའིི་དམ་པའིི་ཆེོས་ཐོས་པ་དང་། དེའིི་དོན་

བསམ་ཞིིང་། ལོམ་དེ་སྒོོམ་ནས་རིང་རྒྱུད་ལོ་བཅོས་མིན་གྱིི་མྱོང་བ་མ་ཐོན་ནའིང་། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

མཐརི་རིང་གིས་གཞིན་ལོ་དམ་པའིི་ཆེོས་མ་ནོརི་བ་གསལོ་བརི་སྟོན་ནུས་ཤེིང་། 

ལོེགས་ཉིེས་རྣམ་འིབྱོེད་ཀྱི་ིཤེེས་རིབ་ཀྱི་ིམིག་འིབྱོེད་ནུས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་

གསོག་པའིང་འིགོག་ནུས། ད་ེལོས་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་འིགོག་ནུས་

ཤེངི་། ད་ེན་ིཚུལོ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཀྱིང་ཡནི། 

འིདིརི་སྡེོམ་པ་བླངས་པ་དང་མ་བླངས་པའི་ིབརི་གྱི་ིཁྱེད་པརི་ཞིིག་བཤེད་ན། 

སྡེམོ་པ་མ་བླངས་ན་སམེས་ཅན་གཞིན་ལོའིང་ད་ེཙམ་གྱིསི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ིསྟབོས་མ་ི

ལྡན་ཞིིང་། སྡེོམ་པ་ལྡན་པ་དང་མ་ིལྡན་པའི་ིགང་ཟོག་གཉིིས་ཀྱིིས་མ་ིཞིིག་ལོ་ཕན་པ་

གཅགི་མཚུངས་བསྒྲུབས་ནའིང་། སྡེམོ་པ་བླངས་པའི་ིགང་ཟོག་དསེ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་

ཆེ་ེབ་གསགོ་ཅངི་དག་ེབའིང་འིཕལེོ་ཆེ་ེབ་ཡདོ། འིད་ིན་ིད་ེགཉིསི་བརི་གྱི་ིཁྱེད་པརི་ཞིགི་

ཡིན། དེ་ཕྱིིརི་རིང་གི་འིཇིོན་ཚོད་ལོ་དཔགས་ནས་སྡེོམ་པ་སྣ་གཅིག་གམ་གཉིིས་

གསུམ་བཞི་ིལྔ་སགོས་བླང་ཡང་རུང་བ་ཡནི། 

དམ་པའི་ིཆེོས་ལོ་སྐྱེབས་སུ་འིགྲོ་ོབའི་ིདགོས་པ་ན་ིགཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེསྤེོང་

རྒྱུ་ད་ེཡནི། འིད་ིན་ིཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེཞིིང་རིང་ག་ིསེམས་གཅོད་ཐབས་དང་། ཚ་ེའིད་ིལོ་

ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་པའི་ིརྐྱེེན་གཙ་ོབ་ོཡིན་པརི་མ་ཟོད་ས་ོསོའི་ིཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་ག་ི

རྨིངོས་པའི་ིཆེ་ཇི་ེཉུང་དུ་གཏངོ་བརི་ཕན་ཐགོས་ཀྱིང་ཡདོ། གཞིན་ལོ་གནདོ་འིཚ་ེབྱོས་

པས་རྣམ་རྟེགོ་འིཕལེོ་བ་དང་། རིང་གཞིན་གཉིསི་ཀའི་ིམ་ིཚ་ེནང་དུ་སྡུག་བསྔལོ་མང་པ་ོ

བསྐྲུན་ཅིང་། ཆེོས་ལོ་སྐྱེབས་སུ་སོང་བའི་ིའིབྲས་བུརི་རིང་གཞིན་གཉིིས་ཀའི་ིམ་ིཚེརི་

བད་ེསྐྱེདི་འིངོ་ག་ིཡདོ། 

སྡེམོ་པ་ཇི་ིཙམ་མང་པ་ོབླངས་ནས་མ་ིཚ་ེསྐྱེལེོ་ན་ད་ེཙམ་གྱིསི་གཞིན་ལོ་གནདོ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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འིཚ་ེབྱོ་རྒྱུརི་འིཛེམས་ནུས། དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཚ་ེའིད་ིདང་ཕྱི་ིམ་ཐ་ན་དུས་ད་ེརིིང་ནས་

སངས་མ་རྒྱས་པའི་ིབརི་དུ། རིང་ག་ིསེམས་གཅོད་ཐབས་དང་བད་ེབ་བསྒྲུབ་ཐབས་

རྣམས་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩེའི་ིརྒྱུ་བྱོེད། ད་ེན་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདོན་དུ་དུས་ད་ལྟ་ཡིན་

ནའིང་རིང་གིས་བྱོེད་ནུས་པའི་ིདོན་དངོས་ཀྱི་ིབྱོ་བ་ཞིིག་ཡིན། འིཛམ་གླིིང་འིདིརི་ཞི་ི

བད་ེབསྐྲུན་ཐབས་ལོ་འིབད་བརྩེོན་བྱོེད་འིདོད་ཡོད་ན། ཚུལོ་ཁྲིམས་ཀྱི་ིབསློབ་པ་ལོ་

གནས་རྒྱུ་ན་ིདའེི་ིཐབས་ང་ོམ་ཞིགི་ཡནི། གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་གཞིན་ལོ་ཕན་ཐགོས་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་བྱུང་ནའིང་གཞིན་ལོ་གནོད་འིཚ་ེསྤེོང་རྒྱུ་ནི། ནང་པའི་ིཆེོས་ཀྱི་ི

སྙིིང་པ་ོད་ེཡིན་པ་དང་། དམ་པའི་ིཆེོས་ཉིམས་སུ་ལོེན་པའི་ིདགོས་པ་གཙ་ོབ་ོཡང་ད་ེ

ཡནི། 

དམ་པའི་ིཆེོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོེན་གནད་དུ་སོང་བ་ཞིིག་དང་། ཚུལོ་ཁྲིམས་རྣམ་

པརི་དག་པརི་གནས་ཐབས་གཙ་ོབ་ོནི། རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ཇི་ེཉུང་དུ་

བཏང་ནས། གཞིན་དོན་ཡིད་བྱོེད་ཀྱི་ིབསམ་པ་གོང་འིཕེལོ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེལོ་རིག་

ལོས་པ་ཡིན། རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་ད་ེཇི་ིཙམ་ནུས་ཆུང་དུ་གཏོང་ནུས་ན་

སྒོོམ་གྱི་ིཉིམས་རྟེོགས་རྒྱུད་ལོ་མྱུརི་དུ་སྐྱེ་ེབ་དང་། ཚུལོ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གཞི་ིརྩེརི་

ལྡན་པས་རིང་གཞིན་གྱི་ིདོན་མཐའི་དག་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ིདག་ེམཚན་ཡོད། ཇི་ིཙམ་

རིང་གཅསེ་འིཛནི་གྱི་ིབསམ་པ་ཤུགས་ཆེ་ེབ་ཡདོ་ན་དའེི་ིཚདོ་ཀྱིསི་རྐྱེནེ་ངན་བརི་ཆེད་

མང་པ་ོམྱོང་དགོས་པ་འིོང་ག་ིཡོད། སྤྱིིརི་ལོས་དོན་གང་ཞིིག་བསྒྲུབ་ནའིང་བརི་ཆེད་

མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། ལྷག་པརི་དུ་ཆེེས་གལོ་ཆེ་ེབའི་ིདམ་པའི་ིཆེོས་བསྒྲུབ་པ་ལོ་བརི་

ཆེད་ད་ེབས་མང་པ་ོཡདོ། ཉིནི་རིའེི་ིམ་ིཚའེི་ིནང་དུ་རྐྱེནེ་ངན་བརི་ཆེད་འིགགོ་པརི་བྱོེད་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

པ་ལོ། རིང་དོན་ཡིད་བྱོེད་ཀྱི་ིབསམ་པའི་ིདབང་འིོག་དུ་མ་ཚུད་པརི་ད་ེལོས་ལྡོག་སྟ་ེ

གཞིན་དནོ་ཡདི་བྱོདེ་ཀྱི་ིབསམ་པ་ལོ་བརྟེནེ་དགསོ། བད་ེབ་ཐམས་ཅད་གཞིན་གཅསེ་

འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་དང་། བྱོམས་པ་དང་སྙིིང་རྗེ་ེལོས་བྱུང་ཞིིང་། སྡུག་བསྔལོ་ཐམས་

ཅད་རིང་གཅསེ་འིཛནི་གྱི་ིབསམ་པ་ལོས་བྱུང་བ་ཡནི། 

དཀའི་སྡུག་དང་བཀྲ་མ་ིཤེིས་པ་ཐམས་ཅད་རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་

ལོས་བྱུང་ཞིངི་། བད་ེསྐྱེདི་དང་བཀྲ་ཤེསི་པ་ཐམས་ཅད་གཞིན་གཅསེ་འིཛནི་ལོས་བྱུང་

བ་ཡིན། དེའི་ིཕྱིིརི་དམ་པའི་ིཆེོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོེན་གྱི་ིསྙིིང་པ་ོན་ིགཞིན་དོན་ཡིད་བྱོེད་ཀྱི་ི

བསམ་པ་ད་ེཡིན། ད་ེན་ིཆེོས་ཁོས་མ་ིལོེན་མཁོན་དང་། ད་ེབཞིིན་ཐརི་པ་དང་རྫོོགས་

པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་མ་ིའིཚལོོ་ཞིིང་། ཚ་ེའིདིའི་ིཉིིན་རིེའི་ིབད་ེབ་ཙམ་ལོས་སྐྱེ་ེ

བ་ཕྱི་ིམའི་ིབད་ེབ་ཡང་མ་ིའིཚལོོ་མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཀུན་ལོ་གཅགི་མཚུངས་ཀྱིསི་ཁྱེབ་པ་

ཡནི། 

རིང་ཉིིད་བད་ེབ་འིདོད་ན་དེའི་ིཐབས་གཙ་ོབ་ོནི། རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབློའི་ི

གཞིན་དབང་དུ་མ་སངོ་བརི་གཞིན་གཅསེ་པརི་འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེཡནི། ད་ེན་ིཉིམས་སུ་བླང་

བྱོའི་ིཐབས་ཀྱི་ིགནད་གཙ་ོབ་ོད་ེཡིན། བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པ་མཉིམ་མེད་ཤེཀྱཱ་ཐུབ་

པས། ཉིནོ་མངོས་བརྒྱད་ཁྲ་ིབཞི་ིསྟངོ་ག་ིགཉིནེ་པརོི་ཆེསོ་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོབརྒྱད་ཁྲ་ིབཞི་ིསྟངོ་

བཅས། མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིགསུང་རིབ་རྣམས་སུ་ཇི་ིཙམ་ཡངས་ཤེངི་རྒྱ་ཆེ་ེབ་དང་། གསང་

བའི་ིཚུལོ་གྱིིས་བསྟན་ཡོད་ནའིང་དེའི་ིགཞི་ིརྩེའི་ིགནད་དོན་ན་ིརིང་གཅེས་འིཛིན་ལོ་

ཞིནེ་པ་ལྡགོ་རྒྱུ་ད་ེཡནི། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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 མ་ིཚ་ེདནོ་སྙིངི་ཅན་ཇི་ིལྟརི་བྱོ་ཚུལོ།

ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིརི་བསྐྱེོད་རྗེེས་མ་ིཚ་ེཇི་ིལྟརི་སྐྱེེལོ་དགོས་སམ་ཞིེས་པའི་ིདྲི་ི

ལོན་ནི་ལོས་སློ་པོ་རིེད། སེམས་བཟོང་པོ་བྱོེད་རྒྱུ་དེ་དོན་དངོས་ཀྱིི་བྱོ་དགོས་པའིི་

གནད་དནོ་ཞིགི་ཡནི། འིདིས་རིང་གཞིན་ཀུན་ལོ་ད་ལྟ་དང་ཕྱི་ིམ་ཕན་ཆེད་ཀྱིང་གནས་

སྐབས་དང་མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་སྐྲུན་པརི་གྲོོགས་བྱོེད། གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིིས་རིང་

གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིརྗེེས་སུ་མ་སོང་བརི་སེམས་བཟོང་པ་ོབྱོ་རྒྱུ་ན་ིདོན་གང་ཞིིག་བསྒྲུབ་

པརི་བརི་དུ་གཅདོ་བྱོདེ་ཀྱི་ིགེགས་འིགགོ་པའི་ིཐབས་གཙ་ོབ་ོཞིིག་ཡནི། 

དེའི་ིཁོ་སྐོང་ག་ིཚུལོ་དུ་དུས་ཚོད་བྱུང་ན་ལོམ་རིིམ་དང་སྦྲགས་ནས་ཤེརི་སྒོོམ་

བྱོདེ་དགསོ། སྒོམོ་གྱིསི་སམེས་བཟོང་པརོི་སློབོ་རྒྱུརི་གྲོགོས་བྱོདེ་ཅངི་། སམེས་བཟོང་

པ་ོབྱོ་རྒྱུ་དེས་སྒོོམ་རྣམ་དག་ཅིག་འིོང་བརི་གྲོོགས་བྱོེད་པ་དང་། ལོས་བཟོང་པ་ོདང་

གཞིན་ལོ་ཕན་ཐོགས་བྱོས་པས་རིང་ལོ་བད་ེསྐྱེིད་འིོང་བརི་ངེས། ད་ེའིདྲི་བྱུང་ན་རིང་

ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚ་ེརྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང་དོན་སྙིིང་ལྡན་པརི་འིགྱུརི་བ་དང་། ཉིམས་ལོེན་ད་ེ

འིདྲི་བྱོས་པས་རིང་གཞིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདོན་དུ་དག་ེབའི་ིའིབྲས་བུ་བད་ེབ་ངེས་པརི་

བསྒྲུབ་ནུས་པ་མཐངོ་ཞིིང་། ད་ེའིདྲི་ཞིགི་བྱུང་ན་མ་ིཚ་ེག་ོཆེདོ་པ་ཡནི། ཅའིི་ིཕྱིརིི་ཞི་ེན། 

རིང་གཞིན་ཀུན་ལོ་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་ཡོད་པས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་དུ་ཡིད་ཞུམ་

ནས་གནས་པ་ལོས་ལྡོག་སྟེ་མི་ཚེ་སྐྱེིད་པོའི་ིངང་འིདའི་བ་ཡིན། སེམས་ནང་དུ་

དམིགས་བསལོ་གྱི་ིསྐྱེིད་པའི་ིཚོརི་སྣང་ཞིིག་ཚོརི་ནུས་པ་དང་། ལོ་ོགཅིག་དང་ཟླ་བ་

གཅིག་ཙམ་གྱི་ིགོང་དུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིིས་མ་ིཚེའི་ིསྙིིང་པ་ོགང་ཡང་མཐོང་ག་ིམེད་ལོ། ཚ་ེ

འིདརིི་ལོས་བཟོང་པ་ོབསགས་པས་སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམརི་དའེི་ིའིབྲས་བུ་བད་ེབ་ཐབོ་ཀྱི་ིཡདོ་པ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དང་། སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམ་རྣམས་སུའིང་བད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིརྒྱུན་ཡོད་པ། མདོརི་ན་ལོས་འིབྲས་ཀྱི་ི

རྣམ་གཞིག་དང་། བླ་ོམ་རིགི་པ་རྣམས་སྦྱིངོ་ནུས་ཤེངི་ཚ་ེརིབས་ནས་ཚ་ེརིབས་ཐམས་

ཅད་དུ་གཞིན་གྱི་ིདནོ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་སགོས་ཀྱི་ིསྐོརི་གང་ཡང་མ་ིཤེསེ། ཐགོ་མརི་རྙེདེ་

པརི་དཀའི་བའི་ིམ་ིལུས་རིིན་པ་ོའིད་ིལོས་ཆུ་ཚོད་རི་ེརིེའི་ིནང་དུའིང་སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམའི་ིབད་ེ

བ་དང་། འིཁོོརི་བ་ལོས་གྲོོལོ་བའི་ིཐརི་པ། ད་ེབཞིིན་བླ་མེད་རྫོོགས་བྱོང་ག་ིབད་ེབ་

བཅས་དནོ་ཆེནེ་པ་ོགསུམ་བསྒྲུབ་ནུས་པའིང་མ་ིཤེསེ། མ་ིལུས་འིད་ིལོས་ད་ེགསུམ་རི་ེ

རིེ་ནས་བསྒྲུབ་ནུས། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱིི་ནང་དུའིང་དེ་གསུམ་གང་རུང་གི་རྒྱུ་

གསོག་པའི་ིནུས་པ་ཡོད། སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམརི་གང་འིདོད་ཀྱི་ིབད་ེབ་བསྒྲུབ་པའི་ིག་ོསྐབས་

དང་། ད་ེལོས་ལྷག་པ་འིཁོོརི་བ་ལོས་གྲོོལོ་བའི་ིཐརི་པ་འིཐོབ་པའི་ིག་ོསྐབས། ད་ེབས་

ཀྱིང་ཆེེས་ལྷག་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འིཕང་དུ་

ཡང་དག་པརི་འིགོད་པའི་ིནུས་པ་ལྡན་པའི་ིཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་

གཟོདོ་ཤེསེ་རྟེགོས་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་ཡདོ། 

དམ་པའི་ིཆེསོ་དང་མཇིལོ་ནས་དག་ེབ་བཅུ་དང་། ལྷག་པའི་ིབསློབ་པ་གསུམ། 

བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས། ད་ེབཞིིན་ཕརི་ཕྱིིན་དྲུག །ལྷག་པརི་དུ་གསང་སྔགས་བཅས་

ཉིམས་སུ་བླངས་པའི་ིསྒོ་ོནས་འིཐབོ་བྱོ་ད་ེརྣམས་ལོས་གང་རུང་ངམ་ཐམས་ཅད་འིཐབོ་

ནུས་པ་ད་གཟོདོ་ཤེསེ། ད་ེའིདྲིའི་ིག་ོསྐབས་ཡདོ་པ་ཤེསེ་པའི་ིསྒོ་ོནས་དལོ་འིབྱོརོི་གྱི་ིམ་ི

ལུས་རིནི་པ་ོཆེ་ེའིཐབོ་པ་དང་། མཇིལོ་དཀའི་བའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབསྟན་པ་རིནི་པ་ོཆེ་ེ

དང་མཇིལོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེརི་ཤེིན་ཏུ་བསོད་ནམས་ཅན་ཞིིག་ཡིན་པ་ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

དྲིན་དགསོ། །   ། །
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 འཕགསེ་མིཆེགོ་སྤྱན་རསེ་གཟོགིསེ།

༼གསུང་བཤེད་འིདི་ནི་སྐྱེབས་རྗེེ་བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེེ་མཆེོག་གིས་ཕྱིི་ལོོ་༡༩༨༧་ཟླ་༥་ཚེས་

༡༢/༡༣བཅས་ཉིནི་གཉིསི་རིངི་བལོ་ཡུལོ་ཀ་ོཔན་དགནོ་པརི་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚའོི་ིདབང་ག་ིབཀའི་དྲིནི་སྩལོ་གནང་མཛད་

པའི་ིསྐབས་གསུངས་པ་ཞིགི་རིདེ། ༽

ལྷག་པའིི་ལྷ་འིཕགས་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིི་སྙིིང་རྗེེའིི་རིང་

གཟུགས་ཤེིག་ཡིན། སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ལོ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཡོད་ཅིང་། མཉིམ་མེད་བླ་

མ་ཙོང་ཁོ་པས་མཛད་པའི་ིབླ་མའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་གྱི་ིགསུང་རིབ་དགའི་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མའི་ི

ནང་ཡོངས་གྲོགས་ཀྱིིས་ཉིམས་བཞིེས་གནང་པའིི་ཕྱིིའིི་རྣམ་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་

ཕྱིག་བཞི་ིཔ་དང་། ནང་ག་ིརྣམ་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཆེོས། ཆེེས་གསང་བའི་ི

རྣམ་པ་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚ་ོཞིེས་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་གསུམ་འིཆེད་ཡོད། རིིན་

འིབྱུང་བརྒྱ་རྩེའི་ིདབང་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིིས་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མང་

པ་ོཡོད་པ་ཤེེས་ཀྱི་ིཡོད་ནའིང་། རིིན་འིབྱུང་བརྒྱ་རྩེའི་ིནང་མ་འིདུས་པའི་ིསྤྱིན་རིས་

གཟོགིས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་གཞིན་མང་པ་ོཡདོ། 

སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ད་ེའིདྲི་མང་པ་ོཡོད་དོན་གང་ཡིན་ཞི་ེན། སྤྱིན་

རིས་གཟོིགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གཅིག་ཙམ་ཀྱིིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོོགས་བྱོང་དུ་

འིགོད་མ་ིནུས་ཤེིང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཁོམས་དང་མོས་པ་མ་ིའིདྲི་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་

བཞིནི་སྤྱིན་རིས་གཟོགིས་ཀྱི་ིརྣམ་པའིང་ད་ེའིདྲི་མང་པ་ོདགསོ་མཁོ་ོཆེ་ེབ་ཡནི། སམེས་

ཅན་འིགའི་ཞིིག་གིས་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིནང་ག་ིརྣམ་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཕྱིག་

བཞི་ིཔ་དང་། འིགའི་ཞིིག་གིས་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིགསང་བའི་ིརྣམ་པ་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

མཚ་ོཉིམས་སུ་བླངས་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས། སེམས་འིདུལོ་ནུས་པ་དང་མྱུརི་དུ་རྫོོགས་

བྱོང་ག་ིལོམ་གྱི་ིརིམི་པའི་ིརྟེགོས་པ་རྣམས་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་ནུས། 

རིང་ཉིིད་ལྷག་པའི་ིལྷ་གང་གིས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ིལོས་ཀྱི་ིའིབྲེལོ་བ་ཟོབ་མ་ོ

ལྡན་པའི་ིལྷག་པའི་ིལྷ་དའེི་ིདབང་ཞུས་པ་དང་། ད་ེདང་ཉི་ེབརི་གནས་པ་བཅས་བྱུང་ན་

ད་ེལོས་དངོས་གྲུབ་མྱུརི་དུ་འིཐོབ་པ་དང་། ལྷ་དེའི་ིརྣམ་པ་དམིགས་པརི་བཟུང་ནས་

ལོམ་ཉིམས་སུ་བླང་ན་ད་ེའིདྲིའི་ིཁྱེད་པརི་ཅན་གྱི་ིརྣམ་པ་དེ། རིང་ལོ་ཤེིན་ཏུ་འིཚམས་

པས་ཉིམས་རྟེོགས་རྒྱུད་ལོ་མྱུརི་དུ་སྐྱེེས་པ་དང་། སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ལོ་

མང་པ་ོཡདོ་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་ཡང་ད་ེའིདྲི་རིདེ། 

སྤྱིིརི་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་རྣམས་སྒོོམ་གྱིི་ལོམ་ནས་ཉིམས་སུ་

བླངས་པས། རིང་ག་ིབློའི་ིང་ོབ་ོགོང་འིཕེལོ་དུ་གཏོང་ནུས་པ་དང་དེས་གེགས་མཐའི་

དག་སེལོ་ནུས་ཤེིང་། རྣམ་པ་མི་འིདྲི་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ལོམ་སྟོན་ལོས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱིི་

ཐབས་རྣམས་དང་། བྱོམས་པ་དང་། སྙིངི་རྗེ།ེ བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས། ད་ེབཞིནི་ཤེསེ་རིབ་

རྣམས་ཀྱིང་རིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་ནུས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབད་ེབའི་ིའིབྱུང་གནས་བྱོམས་སྙིིང་རྗེ་ེན་ིཤེིན་ཏུ་

རིནི་ཐང་བྲལོ་བ་ཞིགི་ཡནི། ང་ཚརོི་རིང་ག་ིབླ་ོདང་འིཚམ་པའི་ིལྷག་པའི་ིལྷ་དང་མཇིལོ་

བའི་ིསྐལོ་བ་ཡོད་པ་དང་ད་ེམཇིལོ་ཞིིང་། ད་ེལོས་གདམས་ངག་དངོས་སུ་མཉིན་ཏ་ེ

རྫོགོས་བྱོང་མྱུརི་བརི་མངནོ་དུ་བྱོདེ་པའི་ིནུས་པའིང་ཡདོ། བདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པས་སྙིིང་རྗེེའི་ིསེམས་བསྐྱེེད་ནས་རིང་གིས་བྱོང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱོས། ད་ེའིདྲིའི་ི

སྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོན་ིབདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པས་སྔརི་སློོབ་པ་ལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་བྱོང་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་ལོ་བླ་ོསྦྱིོང་བའི་ིསྐབས་སུ་བསྐྱེེད་པ་ཞིིག་ཡིན། ད་ེཡང་བདག་ཅག་ག་ི

སྟནོ་པ་སྐྱེ་ེབ་སྔ་མ་ཞིགི་ལོ། ཚ་དམྱལོ་གྱི་ིམ་ེའིབརི་བའི་ིས་གཞིའིི་ིསྟངེ་དུ་ཤེངི་རྟེ་འིདྲིནེ་

མཁོན་གྱི་ིསྐྱེ་ེབ་བླངས་པའི་ིསྐབས། ཁོངོ་གསི་རིང་དང་འིདྲི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ད་ེབཞིནི་

མྱོང་མཁོན་གྱིི་དམྱལོ་བ་པ་གཞིན་རྣམས་གཟོིགས་ནས་སྙིིང་རྗེེ་ཆེེན་པོ་འིཁྲུངས། 

སེམས་ཅན་ད་ེརྣམས་ལོ་དམིགས་པའི་ིབཅོས་མིན་གྱི་ིསྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོའིཁྲུངས་པ་ལོ་

བརྟེནེ་ནས། སྐབས་དརེི་བདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པས་ཐགོ་མརི་ཐགེ་ཆེནེ་ལོམ་རིང་རྒྱུད་ལོ་

བསྐྱེདེ་པརི་བྱོས་ཤེངི་། ད་ེནས་གཞིན་གྱི་ིདནོ་དུ་སྙིངི་རྗེའེི་ིརྩེསི་ཟོནི་པའི་ིསྒོ་ོནས་གསང་

སྔགས་ཉིམས་སུ་བླངས། མཐརི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྙིིང་རྗེསེ་ཟོནི་པའི་ི

སྒོ་ོནས་བླ་མདེ་རྫོགོས་བྱོང་མངནོ་དུ་བྱོས། 

བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པས་སྔརི་སློོབ་པ་ལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་

གྱི་ིདོན་དུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལོ་ཏེ། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདོན་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ིསྟོབས་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོོགས་བྱོང་དུ་འིགོད་ནུས་པརི་ཤེོག་ཅེས་སྨོོན་ལོམ་དུ་མ་

མཛད་པ་དང་བསྐལོ་པ་མང་པོའི་ིརིིང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོབསགས། ཁོོང་གིས་བསྐལོ་

ཆེེན་གྲོངས་མེད་གསུམ་གྱི་ིརིིང་ཕརི་ཕྱིིན་དྲུག་ཉིམས་སུ་བླངས་ཤེིང་། སེམས་ཅན་

གཞིན་གྱི་ིདོན་དུ་ལུས་དང་། ལོོངས་སྤྱིོད། གཉིེན་བཅས་བློས་བཏང་ནས་བསྐལོ་པ་

མང་པོའི་ིརིིང་སྦྱིིན་པའིི་ཕརི་ཕྱིིན་ཁོོ་ན་ཉིམས་སུ་བླངས། བསྐལོ་པ་མང་པོའི་ིརིིང་

བདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པས་འིགྲོ་ོབའི་ིདནོ་དུ་ད་ེབཞིནི་ཕརི་ཕྱིནི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིང་ཉིམས་

སུ་བླངས་ཡདོ། སམེས་ཅན་རྣམས་ལོམ་དུ་འིགདོ་པའི་ིདནོ་དུ་བདག་ཅག་ག་ིསྟནོ་པས་

ལོམ་ཐམས་ཅད་ཉིམས་སུ་བླངས་ཤེིང་ཚོགས་གཉིིས་ཡོངས་སུ་རྫོོགས་པརི་བྱོས་པ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དང་། སྒྲིབ་གཉིིས་ཡོངས་སུ་དག་པརི་བྱོས། དེ་བཞིིན་ཉིམ་ཐག་པའིི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལོས་དང་ཉིོན་མོངས་པའི་ིདབང་དུ་སོང་ཞིིང་། འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་

ཆེད་མེད་པརི་མནརི་བ་ལོ་མ་བཟོོད་པརི་སེམས་ཅན་རི་ེརིེའི་ིདོན་དུ་སྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོ

བསྐྱེེད་པརི་བྱོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལོ་བརྟེེན་ནས་ཁོོང་གིས་བསྐལོ་པ་མང་པོའི་ི

རིངི་ཚགོས་བསགས་པ་དང་། སྒྲབི་པ་གཉིསི་ཀྱི་ིདངསོ་གཉིནེ་ལོམ་ལྔ་གསུམ་བཅ་ོལྔ་

རིམི་བཞིིན་ཉིམས་སུ་བླངས་ཡདོ། 

ལྷག་པའི་ིལྷ་ད་ེརྣམས་ཀྱིསི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། ཐབས་སྣ་ཚགོས་པ་བསྟན་པའི་ི

སྒོ་ོནས་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་རྫོགོས་བྱོང་དུ་འིགདོ་པརི་བྱོདེ་ཅངི་། དཔརེི་ན་རྗེ་ེབཙུན་སྒྲལོོ་

མས་ཀྱིང་རྣམ་པ་མ་ིའིདྲི་བ་མང་པ་ོསྤྲུལོ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ིདོན་སྒྲུབ་པ་དང་། རྡོ་ོརྗེ་ེ

འིཆེང་གིས་ཀྱིང་རྣམ་པ་མི་འིདྲི་བ་མང་པོ་སྤྲུལོ་ནས་ང་ཚོའིི་མཐུ་སྟོབས་རྒྱས་པའིི་

གྲོགོས་བྱོདེ་ཅངི་། རྗེ་ེབཙུན་འིཇིམ་པའི་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རྣམ་པ་མ་ིའིདྲི་བ་མང་པསོ་

ཤེེས་རིབ་འིཕེལོ་བའིི་གྲོོགས་བྱོེད་པའིི་སྒོོ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྫོོགས་བྱོང་དུ་

འིགོད་པརི་བྱོེད། སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱིིས་རྣམ་པ་མ་ིའིདྲི་བ་མང་པ་ོསྤྲུལོ་པའི་ིསྒོ་ོནས་

ང་ཚོརི་བྱོམས་པ་དང་། སྙིིང་རྗེེ། བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་བཅས་རྒྱུད་ལོ་མྱུརི་དུ་བསྐྱེེད་

པརི་གྲོོགས་མཛད་ཀྱི་ིཡོད། མ་ིགཡ་ོབ་ལྟ་བུ་ལྷག་པའི་ིལྷ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ང་ཚོརི་བརི་

ཆེད་སེལོ་བའི་ིགྲོོགས་བྱོེད་པ་དང་། རིང་གཅེས་འིཛིན་གྱི་ིབསམ་པ་དང་། བདག་

བདེན་པརི་གྲུབ་པརི་འིཛིན་པའིི་མ་རིིག་པ་ལོ་སོགས་པའིི་རིང་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་མ་

འིདུལོ་ཞིིང་། མ་དག་པའི་ིཆེ་རྣམས་ཞི་ིབའི་ིདོན་དུ་ལྷ་འིགའི་ཞིིག་གིས་སྲུང་མ་ལྟ་བུརི་

དྲིག་པའོི་ིརྣམ་པརི་སྤྲུལོ་བ་དང་། སམེས་ཅན་རྣམས་རྫོོགས་བྱོང་དུ་འིགདོ་པའི་ིདནོ་དུ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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སྙིངི་རྗེསེ་ཟོནི་པའི་ིསྒོ་ོནས་བྱོ་རྒྱུད་དང་། སྤྱིདོ་རྒྱུད། རྣལོ་འིབྱོོརི་རྒྱུད། རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་

མེད་རྒྱུད་བཅས་ཀྱི་ིནང་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་རྣམ་པ་མ་ིའིདྲི་བ་མང་པ་ོབསྟན་

ཡདོ། 

ལྷ་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་གཟུགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ད་ེལྟ་བུརི་སྤྲུལོ་པརི་མ་ཟོད། ད་ེརྣམས་

ཀྱི་ིམཚན་སྔགས་བགྲོངས་ནས་ཚོགས་གསོག་དུའིང་འིཇུག །དཔེརི་ན། སྤྱིན་རིས་

གཟོིགས་ཀྱིི་མཚན་སྔགས་ལོན་གཅིག་བགྲོངས་པ་ཙམ་གྱིིས་ཀྱིང་ས་ོཐརི་གྱིི་སྡེོམ་

པའི་ིརྩེ་བ་བཞི་ིལོས་བརྒལོ་བའི་ིལོས་ངན་རྣམས་འིདག་པརི་བྱོདེ་ཅངི་། དག་ེསློངོ་ཞིགི་

གིས་མ་ིབསད་པ་དང་། རྟེོགས་པ་ཡོད་ཁུལོ་གྱིིས་རྫུན་སྨྲི་བ། མ་བྱོིན་ལོེན་པ། ལོོག་

པརི་གཡེམ་པ་བཅས་སྡེོམ་པའི་ིརྩེ་བ་བཞི་ིདང་འིགལོ་ནའིང་། སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ི

མཚན་སྔགས་ལོན་གཅིག་བགྲོངས་པ་ཙམ་གྱིིས་དེའི་ིཉིེས་ལྟུང་དག་པརི་བྱོེད་ནུས། 

མཚན་སྔགས་འིད་ིལོན་གཅིག་བགྲོངས་ནའིང་ཚ་ེརིབས་མང་པོའི་ིརིིང་ག་ིསྡེིག་སྒྲིབ་

རྣམས་དག་པརི་བྱོེད་ནུས་ཤེིང་། འིད་ིརྣམས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཐུགས་བརྩེ་ེ

བ་ཁོ་ོན་ལོས་བྱུང་བ་ཞིགི་ཡནི། 

སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིམཚན་སྔགས་ལོ་ནུས་སྟོབས་ཡོད་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་ནི། 

སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིགསུང་དམ་པ་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་ིསྒྲ་དང་ཡ་ིགེའི་ིགཟུགས་ཀྱི་ི

རིང་ཆེས་སུ་ཡོད། མཚན་སྔགས་འིབྲ་ིབ་དང་ཀློག་པ་ཡང་ན་བཏོན་པས་མཐརི་ཐུག་

ག་ིབད་ེབ་འིཐོབ་པ་ལོ་བརི་དུ་གཅོད་བྱོེད་ཀྱི་ིསྒྲིབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདོན་

ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལོ་བརི་དུ་གཅོད་བྱོེད་ཀྱི་ིསྒྲིབ་པ། མདོརི་ན་རིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིསེམས་ཀྱི་ི

སྒྲབི་པ་རྣམས་རིབ་ཏུ་ཞི་ིབརི་བྱོདེ་ནུས། ལོས་ངན་པ་ཇི་ིའིདྲི་ཞིགི་བསགས་ཡདོ་ནའིང་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ད་ེརྣམས་གཏན་དུ་འིདག་པརི་བྱོེད་པའི་ིཐབས་ཤེེས་མེད་པ་མིན། ད་ེདག་དག་པརི་

བྱོེད་པའིི་ཐབས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཐུགས་རྗེེ་དང་སྙིིང་རྗེེ་ལོས་བྱུང་བ་ཤེ་སྟག་

ཡནི། 

སྙིིང་རྗེེའི་ིརིང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ིའིཕགས་མཆེོག་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ནི། ཐེག་

ཆེནེ་གྱི་ིབསྟན་པ་དརི་སའི་ིགནས་ཤེརི་ཕྱིགོས་ཙམ་དུ་མ་ཟོད། རྒྱལོ་ཁོབ་གཞིན་དུའིང་

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལོས་ཆེེས་ཆེེརི་གྲོགས་ཆེ་ེབ་ཞིིག་ཡིན། སྤྱིིརི་བཏང་བསྐལོ་པ་མང་

པོའི་ིརིིང་བསགས་པའི་ིལོས་ངན་རྣམས་འིདག་པརི་བྱོ་བའི་ིཆེེད་དུ། སྐྱེ་ེབ་ོམང་པོས་

སྤྱིན་རིས་གཟོགིས་ལོ་སྙིངི་ཁོངོ་རུས་པའི་ིགཏངི་ནས་སྐྱེབས་སུ་འིགྲོ་ོབའི་ིསྒོ་ོནས་སྤྱིན་

རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིམཚན་སྔགས་འིདོན་པ་དང་། སྨྱུང་གནས་ལྟ་བུའི་ིཉིམས་ལོེན་ཡང་

གནང་ག་ིཡོད། ཡོངས་གྲོགས་ལོ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིམཚན་སྔགས་ཨེ་ཾམ་ཎ་ིཔདྨ་ེ

ཧཱུཾ་ཾཞིསེ་འིདནོ་ཞིངི་། སྐྱེ་ེབ་ོཕལོ་ཆེ་ེབ་དང་ལྷག་པརི་དུ་གཞིནོ་སྐྱེསེ་རྣམས་ཀྱིསི་ཁོ་ཏནོ་

བད་ེབླག་ཏུ་བྱོེད་ཀྱི་ིཡོད། ཁྱེད་པརི་དུ་ནང་ཆེོས་ལོ་ད་ོསྣང་མེད་པ་དང་། ད་ེལོ་སློོབ་

སྦྱིངོ་བྱོདེ་མྱངོ་མདེ་པའིམ་སྒོམོ་རྒྱག་མྱངོ་མདེ་པའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོཞིགི་གསི་ཀྱིང་། གམོ་བགྲོདོ་

བྱོེད་པའི་ིདུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ལོ་ཨེ་ཾམ་ཎ་ིཔདྨ་ེཧཱུཾཾ། ཞིེས་པའི་ིམཚན་སྔགས་འིདོན་

ཤེསེ་ཀྱི་ིཡདོ། 

འིཕགས་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ནི་རྒྱལོ་བ་ཀུན་གྱིི་སྙིིང་རྗེེའིི་རིང་གཟུགས་

ཡནི་པས་ཁོངོ་ན་ིགྲོགས་ཆེ་ེབ་དང་། སྐྱེ་ེབ་ོཕལོ་ཆེ་ེབས་ཁོངོ་ལོ་ལྷག་པའི་ིལྷའི་ིཚུལོ་དུ་

དམིགས་ནས་ཉིམས་ལོེན་གནང་རྒྱུརི་ཡོངས་ཁྱེབ་རྒྱ་ཆེ་ེབརི་གྱུརི་པ་ཡིན། འིགྲོ་ོབ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འིདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལོ་མི་འིདོད་པ་རིང་དང་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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མཚུངས་པ་དང་། སྙིངི་རྗེའེི་ིབསམ་པ་ན།ི སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་དམིགས་ནས་ད་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིམྱོང་བཞིིན་པའི་ིམ་ིའིདོད་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་དང་། དེའི་ིརྒྱུ་ཀུན་འིབྱུང་ལོས་

གྲོོལོ་ན་ཅ་ིམ་རུང་སྙིམ་པའི་ིའིདུན་པ་དྲིག་པ་ོལོ་བྱོེད། འིཕགས་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་

ན་ིད་ེའིདྲིའི་ིསྙིིང་རྗེེའི་ིརིང་གཟུགས་ཅན་དུ་མངའི་བས་སྤྱིིརི་སངས་རྒྱས་གྲོངས་མེད་

ཡོད་ནའིང་། འིཕགས་པ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་དམིགས་སུ་བཀརི་ནས་ཉིམས་སུ་ལོེན་

གྱི་ིཡདོ། འིད་ིན་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ིསྙིིང་རྗེསེ་སམེས་ཅན་ལོ་ཕན་པ་བསྒྲུབས་པའི་ི

སྟབོས་ཤེགི་ཀྱིང་ཡནི། 

སྙིངི་རྗེ་ེན་ིསམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ཤེགི་ཡནི་

པརི་མ་ཟོད། ཐོག་མརི་བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པས་འིགྲོ་ོབ་ལོ་ལྷག་པརི་ཆེགས་པའི་ིསྙིིང་

རྗེ་ེལོ་བརྟེེན་ནས་ཐེག་པ་ཆེེན་པོའི་ིལོམ་ལོ་ཞུགས་ཤེིང་། མཐརི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལོ་ལྷག་པརི་ཆེགས་པའིི་སྙིིང་རྗེེ་ལོ་བརྟེེན་ནས་རྗེོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་

འིཕང་ཡང་མངནོ་དུ་བྱོས་པ་ཡནི། 

ང་ཚོས་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མ་ིའིདྲི་བ་ལོ་སོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་

ཀྱི་ིདག་པའི་ིསྣང་བ་མཇིལོ་རྒྱུའི་ིལོས་བསགས་མེད་ཅིང་། འིོན་ཀྱིང་སངས་རྒྱས་ན་ི

ཐུགས་བརྩེ་ེབའི་ིབདག་ཉིིད་ཅན་ཡིན་པས། ང་ཚོའི་ིལོས་དང་འིཚམ་པརི་མིའི་ིལུས་

རྟེནེ་དུ་བྱོནོ་ནས་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་ལོམ་དུ་འིགོད་པརི་བྱོེད་པ་ཡནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་

དགསོ་པ་ཇི་ིཡདོ་ལོ་གཟོགིས་ནས་གདུལོ་བྱོའི་ིསམེས་འིདུལོ་བ་དང་། རྫོགོས་བྱོང་ལོ་

འིགོད་པའི་ིདོན་དུ་གདུལོ་བྱོ་རིང་རིང་ག་ིབླ་ོདང་འིཚམ་པརི་ཐ་མལོ་བ་མིའི་ིརྣམ་པརི་

ཕབེས་ནས་དམ་པའི་ིཆེསོ་སྟནོ་པ་དང་། སྐབས་རིརེི་སློངོ་མ་ོབའི་ིཚུལོ་གྱིསི་གདུལོ་བྱོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

རྣམས་བསོད་རྣམས་གསོག་པའི་ིག་ོསྐབས་སྦྱིིན་པ་སོགས་གཟུགས་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མ་ི

འིདྲི་བ་མང་པོརི་འིབྱོོན་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཕྱིིའི་ིདངོས་པོའི་ིརྣམ་པརི་སྤྲུལོ་པ་

དཔརེི་ན། སམེས་ཅན་རྣམས་ལོམ་དུ་འིགདོ་པའི་ིདནོ་དུ། ཟོམ་པའི་ིདགསོ་མཁོ་ོཡདོ་པ་

རྣམས་ལོ་ཟོམ་པརི་སྤྲུལོ་པ་སགོས། མདརོི་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིསི་ཐ་མལོ་བའི་ིརྣམ་པརི་

སྤྲུལོ་ནས་སམེས་ཅན་ཀྱི་ིདནོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིཡདོ་པ་ན།ི ས་ོསྐྱེ་ེབྱོསི་པའི་ིངང་ཚུལོ་ཅན་རྣམས་

ཀྱིི་བསམ་ཚོད་ལོས་འིདས་པ་ཞིིག་ཡིན། མདོརི་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་བསྟན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྗེོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་དུ་འིགོད་

པརི་མཛད་ཀྱི་ིཡདོ། 

 འིཁོརོི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ།

སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྙིངི་རྗེ་ེཆེནེ་པ་ོདང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ིཉིམས་

ལོེན་གཉིིས་ཡ་མ་བྲལོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་ཉིམས་སུ་ལོེན་དགོས། ༸རྗེ་ེབདག་ཉིིད་ཆེེན་པོས་

མཛད་པའིི་ལོམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་ལོས།  ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བོ་བཞིི་ཡི་རྒྱུན་གྱིིས་

འིཁྱེརེི། ། ཞིསེ་འིགྲོ་ོརྣམས་བད་ེབའི་ིརྒྱུ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུའི་ིགནས་ལུགས་མ་ི

ཤེེས་ཤེིང་རྨིོངས་པརི་བྱོེད་པའི་ིཆེ་ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བ་ོམ་རིིག་པ་ད་ེལོ་བྱོེད་ཅིང་། ད་ེ

འིདྲིའི་ིམ་རིིག་པ་ད་ེཡང་ལྟ་བའི་ིམ་རིིག་པ་ཞིེས་གང་ཟོག་དང་། ཆེོས་བདེན་པརི་གྲུབ་

པརི་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལོོག་ཤེེས་ཤེིག་ལོ་བྱོེད་ཅིང་། གཞིན་གྱིིས་ཆེོས་ལོོག་པ་

བསྟན་པ་དང་ཕྲད་ནས་ལྟ་བ་ལོགོ་པརི་འིཛནི་པའིང་ཡདོ། 

ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བ་ོབཞིིའི་ིརྒྱུན་གྱིིས་འིཁྱེེརི་བ་ཙམ་མིན་པརི། འིགྲོ་ོབ་རྣམས་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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བདག་འིཛིན་མ་རིིག་པའི་ིལྕིགས་ཀྱི་ིདྲི་བའི་ིསྦུབས་སུ་ཚུད་ཅིང་། བཟློག་པརི་དཀའི་

བའི་ིལོས་ཀྱི་ིའིཆེིང་བ་དམ་པོས་བསྡེམས་ཡོད། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིསེམས་ན་ིམ་རིིག་མུན་

པའི་ིསྨོག་ཆེེན་གྱིིས་ཡོངས་སུ་འིཐིབས་ཤེིང་། སྡུག་བསྔལོ་གསུམ་གྱིིས་རྒྱུན་ཆེད་

མདེ་པརི་མནརི། 

འིགྲོོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལོ་གྱིི་སྡུག་བསྔལོ་དང་། འིགྱུརི་བའིི་སྡུག་བསྔལོ་

གྱིིས་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པརི་མནརི་ཞིིང་། གལོ་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀྱིིས་ཚོརི་བ་བདེ་བ་མྱོང་

ནའིང་། ད་ེན་ིསྡུག་བསྔལོ་འིབའི་ཞིིག་ཡིན་ཞིིང་། ད་ེལོ་བློས་བད་ེབ་ཞིེས་འིཁྲུལོ་ཏ་ེ

བཏགས་པ་ཙམ་ཞིགི་ཡནི། ད་ེའིདྲིའི་ིཚརོི་བ་ལོ་བད་ེབ་ཞིསེ་བརྗེདོ་ཀྱིང་། དནོ་དངསོ་

སུ་སྡུག་བསྔལོ་འིབའི་ཞིགི་ཡནི། ད་ེབས་སམེས་ཅན་གྱིསི་མྱངོ་བའི་ིཚརོི་བ་བད་ེབ་ན་ི

སྡུག་བསྔལོ་ཁོ་ོནའི།ོ །

སྐབས་རིེརི་སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱིསི་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་མྱངོ་བ་མདེ་

ནའིང་། ལོས་དང་ཉིནོ་མངོས་པའི་ིགཞིན་དབང་དུ་སངོ་བས་ཁྱེབ་པ་འིདུ་བྱོདེ་ཀྱི་ིསྡུག་

བསྔལོ་གྱིསི་གཏན་དུ་མནརི་ཞིངི་། ལོས་དང་ཉིནོ་མངོས་ལོས་མ་གྲོོལོ་བའི་ིཆེ་ན་ིགཞི་ི

རྩེའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ཡནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལོ་གྱིི་ངང་ཚུལོ་དེ་འིདྲི་མྱོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ལོ་

བསམ་བླ་ོབཏང་ན་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་བསྐྱེེད་ངེས་ཡིན། རིང་ལོ་དྲིིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེ་ེབའི་ི

ཨེ་མ་ཡང་ན་གྲོོགས་པོ། གང་ལྟརི་ཡང་རིང་དང་སེམས་ཐག་ཉི་ེཤེོས་ཀྱི་ིསྐྱེ་ེའིགྲོ་ོསུ་

ཡིན་རུང་ལྕིགས་ཀྱི་ིདྲི་བའི་ིནང་ཚུད་ཅིང་། ཤུགས་དྲིག་ཆུ་བོས་རྒྱུན་གྱིིས་འིཁྱེེརི་བ་

དང་དེརི་ཉི་ིམ་དང་ཟླ་བ། སྐརི་མ་སོགས་ཀྱི་ིའིོད་གང་ཡང་མ་ིསྣང་བའི་ིཤེིན་ཏུ་མུན་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ནག་ཅན་གྱིི་གནས་སུ་ཚུད་པ་དང་། ཡན་ལོག་ཐམས་ཅད་འིཆེིང་བ་དམ་པོས་

བཅིངས་ཤེིང་། ཡན་ལོག་འིགུལོ་བརི་ནུས་ན་དཀའི་སྡུག་ཅུང་ཙམ་ཉུང་ཞིིང་། ཡིན་

ནའིང་འིགུལོ་བའི་ིཐབས་ཙམ་ཡང་མདེ་པ་དང་། འིཆེངི་བ་དམ་པསོ་བསྡེམས་པ་དང་། 

ལྕིགས་ཀྱི་ིདྲི་བའི་ིསྦུབས་སུ་ཚུད་པས་བྲསོ་པའི་ིཐབས་ཀྱིང་མདེ་པ་ད་ེའིདྲིརི་བསམ་བླ་ོ

གཏོང་དགོས། རིང་ལོ་དྲིིན་ཤེིན་ཏུ་ཆེེ་བའིི་ཨེ་མརི་སྡུག་བསྔལོ་དེ་འིདྲིས་མནརི་བ་

བཟོོད་པརི་དཀའི་ཞིིང་། རིང་ཡང་ཐོག་མརི་བཙས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱུ་ལོས་དང་། ཉིོན་

མངོས་ལོ་བརྟེནེ་ནས་དའེི་ིའིཕངས་འིབྲས་སྡུག་བསྔལོ་རྣམས་ད་ེམཚུངས་མྱངོ་དགསོ། 

རིང་ག་ིཚ་ེའིད་ིདང་ཕྱི་ིམ། སྔ་མ་བཅས་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཐམས་ཅད་ཚ་ེརིབས་མང་པའོི་ིརིངི་། 

རིང་ག་ིམ་བྱོས་མྱོང་བའི་ིསེམས་ཅན་གཞིན་ལོས་བྱུང་བ་ཤེ་སྟག་ཡིན། རིང་ལོ་དྲིིན་

ཤེནི་ཏུ་ཆེ་ེབས་བསྐྱེངས་པའི་ིའིགྲོ་ོབ་རྣམས་ཀྱིསི་མྱངོ་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་ན་ིགངོ་ག་ིདཔ་ེ

ད་ེལོས་ཆེེས་ལྕི་ིབ་ཡོད། དེརི་བརྟེེན་འིགྲོ་ོའིདུག་ཉིལོ་གསུམ་དུས་གང་ག་ིཚེའིང་། མ་

སེམས་ཅན་གྱིི་དྲིིན་རྣམས་ཡིད་ལོ་ཡང་ཡང་དྲིན་པརི་བྱོས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ན་ིཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ།ེ 

ཉིོན་མོངས་པའིི་ཆུ་བ་ོཆེེན་པ་ོབཞིིས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འིཁོོརི་བའིི་

གནས་གཅིག་ནས་གཞིན་དག་ཏུ་དབང་མེད་དུ་འིཁྱེེརི་ཞིིང་། སྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་ཆེད་

མེད་པས་མནརི་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལོས་དང་ཉིོན་མོངས་པས་གཞིན་དབང་

དུ་བསྡུས་པརི་མ་ཟོད། ཡན་ལོག་རྣམས་ལྕིགས་ཀྱི་ིཟོ་ེམ་རི་མགསོ་བཅངིས་པ་བཞིིན་

ལོས་ཀྱི་ིའིཆེངི་བ་དམ་པསོ་བསྡེམས།  

དཔེརི་ན། མཛ་ེནད་ལྟ་བུའི་ིནད་གཞི་ིཤེིན་ཏུ་ཛ་དྲིག་པས་མནརི་བའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོ
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ཞིིག །ཧེ་ལོམ་ཚ་ེརིིང་པ་ོལོ་ོབརྒྱརི་འིཚ་ོནའིང་། མ་ིའིདོད་བཞིིན་དུ་ནད་གཞི་ིད་ེདང་

ལྷན་དུ་འིཚ་ོདགོས། ད་ེལོ་དག་པའི་ིལུས་ཡོངས་སུ་རྗེོགས་རྒྱུའི་ིཐབས་ཀྱིང་མེད་ལོ། 

གནས་སྟངས་དེརི་ཇིི་ཙམ་སྡུག་བསྔལོ་ཆེེ་བ་དང་། བཟོོད་པརི་དཀའི་བརི་འིདུག་

ནའིང་མ་ིཚ་ེད་ེལྟརི་སྐྱེལེོ་རྒྱུ་ལོས་བྱོདེ་ཐབས་བྲལོ། 

དཔ་ེགཞིན་ཞིགི་ན།ི བཟོའི་ཟླ་འིགའི་ཤེས་ཀྱིསི་མ་ིཚ་ེཧྲིིལོ་པ་ོམཉིམ་དུ་བསྐྱེེལོ་

ནའིང་རྒྱུན་དུ་འིཁྲུགས་འིཛིངས་རྒྱག་ཅིང་། ཉིིན་ལྟརི་འིཛིངས་ནས་གཅིག་གིས་

གཅིག་ལོ་རྡུང་། གང་ལྟརི་ཡང་གཏན་དུ་ཁོ་རྩེོད་དང་ལྡོག་ཐབས་མེད་པརི། སྡུག་

བསྔལོ་ད་ེའིདྲིའི་ིངང་མ་ིའིདདོ་བཞིནི་མ་ིཚ་ེསྐྱེལེོ་དགསོ་ཀྱི་ིཡདོ། མའིི་ིསྤྱི་ིཚགོས་ནང་ད་ེ

འིདྲིའི་ིལུས་སམེས་སྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི་མཁོན་མང་པ་ོཡདོ། 

གླིང་དང་རྟེ་ལྟ་བུའིི་དུད་འིགྲོ་ོརྣམས་ཇིི་ཙམ་ཉིི་མ་ཚ་བ་དང་དཀའི་ངལོ་ཡོད་

ནའིང་། ན་ཟུག་དང་བཀྲེས་སྐོམ་ལོ་སོགས་པའིི་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་ཇིི་ཙམ་མནརི་

ནའིང་། ད་ེརྣམས་ཇི་ིསྲིིད་འིཚ་ོབའི་ིབརི་དུ་ཤེིང་རྟེ་འིཁོོརི་ལོ་ོའིདྲིེན་པ་དང་ཞིིང་རྨི་ོབ། 

ཁོལོ་བཀལོ་བརི་བདེ་སྤྱིདོ་བྱོས་ནས་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་ལོས་ཐརི་ཐབས་བྲལོ། ད་ེ

རྣམས་ལོ་རིང་དབང་ཅུང་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང་། སྡུག་བསྔལོ་ད་ེརྣམས་ན་ིཆེེས་ཤེིན་ཏུ་

བཟོོད་ཐབས་བྲལོ་བ་དང་། ད་ེརྣམས་ལོས་ཀྱི་ིའིཆེིང་བ་དམ་པོས་བསྡེམས་པས་ད་ེ

ལོས་ཐརི་ཐབས་མ་ིསྣང་། 

དུག་སྦྲང་དང་། སྡེགི་པ་རི་ཙ། སྡེགི་སྲིནི། ཆུ་སྲིནི། སྦྲུལོ་ལོ་སགོས་པའི་ིསྲིགོ་

ཆེགས་རྣམས་ཀྱིི་ཕྱིིའིི་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཇིི་ཙམ་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པ་དང་། ཇིི་ཙམ་སྡུག་

བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་ནའིང་། ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་མ་ིལོ་འིཇིིགས་སྐྲག་བསྐྱེེད་པས་ད་ེརྣམས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ན་ིགསད་བྱོ་ཙམ་ཞིགི་ཏུ་འིཛནི་གྱི་ིཡདོ། ལོས་ཀྱི་ིའིཆེངི་བས་ལོན་གཅགི་བསྡེམས་ན། 

ལོས་དའེི་ིརྣམ་སྨོནི་གྱི་ིའིབྲས་བུ་མྱངོ་དགསོ་ཤེངི་ལོས་ད་ེལོས་ཐརི་ཐབས་བྲལོ། ལོས་

ད་ེལོ་བརྟེེན་ནས་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་ཇི་ིསྲིིད་འིཚ་ོབའི་ིབརི་དུ་སྡུག་བསྔལོ་ཤེིན་ཏུ་ལྕི་ིབ་མ་ི

འིདོད་བཞིནི་དུ་མྱངོ་དགསོ་པ་ཡནི། 

འིགྲོོ་བ་མི་ལྟ་བུ་ལོ་མཚོན་ན་དུད་འིགྲོོའི་ིསྐྱེེ་བ་བླངས་པ་ལོས་རིེ་ཞིིག་ཐརི་

ནའིང་། དམ་པའི་ིཆེོས་མཇིལོ་རྒྱུ་དང་ད་ེཉིམས་སུ་ལོེན་རྒྱུའི་ིསྐལོ་བ་དང་མ་ིལྡན་པ་

མང་པ་ོཡདོ། དཔེརི་ན། ཀ་ོཔན་དགནོ་པའི་ིཉི་ེའིཁོོརི་གྱི་ིགྲོངོ་གསབེ་ཀྱི་ིཡུལོ་མ་ིརྣམས་

དུད་འིགྲོོ་ལོས་ལྡོག་སྟེ། མི་ལུས་རིིན་པོ་ཆེེ་ཞིིག་ཐོབ་ཡོད་ནའིང་། དམ་པའིི་ཆེོས་

མཇིལོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཉིམས་སུ་ལོེན་རྒྱུའི་ིསྐལོ་བ་མེད་པས། ཁོ་ོཚོས་ཚ་ེའིདིའི་ིབད་ེབ་

འིབའི་ཞིིག་གི་དོན་དུ། མི་ཚེ་ཧྲིིལོ་པོ་འིཇིིག་རྟེེན་པའིི་བྱོ་བ་ཕལོ་པ་ལོ་གཞིོལོ་ནས་

འིདས། ཡནི་ནའིང་། ཁོ་ོཚརོི་འིདདོ་བླ་ོཁོངེས་པ་ཞིགི་འིངོ་ག་ིམདེ། བྱོ་བ་གང་ཞིགི་བྱོདེ་

ནའིང་། འིཇིགི་རྟེནེ་ཆེསོ་བརྒྱད་དང་སྦྲགས་ནས་བྱོས་པས། མ་ིདག་ེབ་དང་ལོས་ངན་

གསོག་པའི་ིརྒྱུརི་འིགྱུརི་བ་ལོས་གཞིན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གྱི་ིབྱོ་བ་གང་བྱོས་ཀྱིང་ཚ་ེའིདའིི་ིའིདདོ་ཆེགས་དང་འིབྲལེོ་བས་

ཐམས་ཅད་ལོས་ངན་དུ་འིགྱུརི་བ་ཡནི། 

ངལོ་བ་ཆེསེ་ལྷག་པས་ལོས་དནོ་གང་འིདྲི་ཞིགི་བསྒྲུབས་ཀྱིང་རུང་། བྱོ་བ་གང་

འིདྲི་ཞིགི་བྱོས་ནའིང་། ཚ་ེའིད་ིདང་ཕྱི་ིམརི་མྱངོ་འིགྱུརི་གྱི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་གསགོ་པ་

ལོས་གཞིན་གང་ཡང་མེད། ཁོོང་ཚོས་ཚ་ེའིདིརི་བྱོ་བ་གང་འིདྲི་ཞིིག་ལོ་བརྩེོན་ནའིང་

དའེི་ིའིབྲས་བུརི་བད་ེབ་མདེ་པརི་སྡུག་བསྔལོ་མྱངོ་རྒྱུ་ཁོ་ོན་ཡནི། དའེི་ིའིབྲས་བུ་ན་ིཚ་ེ
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རིབས་མང་པོརི་སྡུག་བསྔལོ་ཚད་མདེ་མྱངོ་དགསོ། 

དེ་ནི་ནུབ་ཕྱིོགས་སུ་བཞུགས་པའིི་སྒོོརི་མོ་ས་ཡ་འིགའིི་བདག་པོ་རྣམས་

ལོའིང་ད་ེམཚུངས་ཡནི། ཁོ་ོཚསོ་གང་འིདདོ་པའི་ིཅ་དངསོ་ཉི་ོབརི། ཕྱིའིི་ིམཐུན་རྐྱེནེ་གྱི་ི

ཆེ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ནའིང་། ཚ་ེའིདའིི་ིབད་ེབ་འིཚལོོ་བརི་འིཇིགི་རྟེནེ་ཆེསོ་བརྒྱད་

ཀྱི་ིབྱོ་སྤྱིོད་གཅིག་པུརི་བརྟེེན་པས། ཁོ་ོཚོའི་ིལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ིལོས་རི་ེརི་ེམ་ི

དག་ེབ་ཡིན་ཞིིང་། མཐརི་འིཇིིག་རྟེེན་འིད་ིནས་ཕྱི་ིམའི་ིལོམ་དུ་གྱུརི་པའི་ིཚ་ེརྒྱུ་དེའི་ི

འིབྲས་བུ་མྱངོ་དགསོ། སྤྱིརིི་འིཇིགི་རྟེནེ་པའི་ིབྱོ་བ་ལོ་མུ་མཐའི་མདེ་ཅངི་ལོས་གང་འིདྲི་

ཞིིག་བྱོས་ཀྱིང་། ཐ་ན་བྱོ་བ་ཕལོ་པ་ཞིིག་བགྱི་ིསྟ་ེབྱོ་བ་ད་ེམཇུག་མ་རྫོོགས་བརི་དང་། 

ད་ེལོ་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིིག་ཀྱིང་མེད་པརི་མ་ིཚ་ེམཇུག་རྫོོགས་ཤེིང་། ཁོ་ོཚོས་ལོས་གང་

འིདྲི་ཞིིག་བྱོས་ཀྱིང་ཐམས་ཅད་འིཇིིག་རྟེེན་ཆེོས་བརྒྱད་ཁོ་ོན་དང་སྦྲགས་ནས་འིབད་

པས། སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམརི་འིགྲོ་ོབ་བཟོང་པ་ོཞིགི་ག་ིལུས་ཐབོ་པ་ཡང་ཧེ་ཅང་དཀའི། 

ད་ེབཞིིན་དུ་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོརྣམས་ལོས་ཀྱི་ིའིཆེིང་བ་དམ་པོས་བསྡེམས་པ་དང་། མ་

རིིག་པའི་ིམུན་པའི་ིསྨོག་ཆེེན་ཀུན་ནས་འིཐིབས་ཡོད། ད་ེཡང་ཆེོས་ཀྱི་ིག་ོརྟེོགས་མེད་

པས་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིབད་ེབའི་ིརྒྱུ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུའི་ིརྣམ་གཞིག་མ་ིཤེེས་པས་

སེམས་མུན་ནག་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང་། བད་ེབ་འིདོད་ཀྱིང་དེའི་ིརྒྱུ་སྒྲུབ་མ་ིཤེེས་པས་

ལོས་ངན་འིབའི་ཞིགི་གསགོ་པའི་ིལོས་ལོ་བརྩེནོ་པས། དའེི་ིའིབྲས་བུརི་སྐྱེ་ེབ་འིད་ིདང་

ཕྱི་ིམ་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་ཆེད་མདེ་པརི་མྱངོ་དགསོ། 

འིགྲོ་ོབ་རྣམས་མ་རིིག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲིབས་པས་བདག་དང་ཆེོས་རྣམས་

རྟེེན་ཅིང་འིབྲེལོ་བརི་འིབྱུང་བ་དང་། རྟེོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ེལོས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བཟློག་སྟ་ེབདག་དང་ཆེོས་རྣམས་རིང་དབང་བ་དང་། བདེན་པརི་གྲུབ་པརི་འིཛིན་གྱི་ི

ཡདོ། འིགྲོ་ོབ་རྣམས་ད་ེལྟ་བུའི་ིམ་རིགི་པའི་ིསྦུབས་སུ་ཚུད་ཡདོ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལོས་དང་ཉིོན་མོངས་ཀྱིིས་དབང་དུ་བསྡུས་པས། དེའིི་

འིཕངས་འིབྲས་སྡུག་བསྔལོ་ནི། ཆེེས་བསམ་ཡུལོ་ལོས་འིདས་པ་ཞིིག་ཡིན་པ་ད་ེལོ་

བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས། མ་སེམས་ཅན་འིགའི་ཞིིག་དམྱལོ་བརི་སྐྱེ་ེབ་བླངས་ནས་

བཟོདོ་པརི་དཀའི་བའི་ིཚ་གྲོང་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིསི་མནརི། མ་སམེས་ཅན་འིགའི་ཞིགི་

ཡ་ིདྭགས་སུ་སྐྱེ་ེབ་བླངས་ནས། ལོ་ོང་ོབརྒྱ་ཕྲག་མང་པརོི་ཆེསེ་ལྕི་ིབའི་ིབཀྲསེ་སྐམོ་གྱི་ི

སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི། མ་སེམས་ཅན་འིགའི་ཞིིག་དུད་འིགྲོོརི་སྐྱེ་ེབ་བླངས་ནས་

གླིེན་ཞིིང་ལྐུགས་པ་དང་། གཅིག་ལོ་གཅིག་ཟོ་བའིི་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི། མ་

སེམས་ཅན་འིགའི་ཞིིག་མིརི་སྐྱེ་ེབ་བླངས་ནའིང་། སྐྱེ་ེརྒ་ན་འིཆེ་ིཡ་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་

མནརི་ཞིིང་མ་ིའིདོད་བཞིིན་དུ་འིཆེ་ིདགོས་པ་དང་། འིགྲོ་ོབ་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་འིདོད་པའི་ི

དནོ་ཇི་ིཙམ་བཙལོ་ན་ཡང་། མ་ིརྙེདེ་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་དང་། གལོ་ཏ་ེའིདདོ་པའི་ིདནོ་ད་ེ

རྙེེད་ནའིང་། ད་ེནམ་ལྡོག་ག་ིའིཇིིག་སྐྲག་གིས་སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་ཞིིང་། མིའི་ི

ལུས་ན་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརིང་བཞིནི་ཅན་ཞིགི་ཡནི། མའིི་ིལུས་པ་ོའིད་ིན་ིཕྱི་ིརིལོོ་ནས་ལྟ་

དུས་གཙང་ཞིིང་ཡིད་དུ་འིོང་བ་ལྟ་བུརི་སྣང་ནའིང་། དེའི་ིནང་ག་ིཅ་དངོས་རྣམས་ལོ་

བརྟེགས་ན་བཤེས་ཁོང་ག་ིཤེ་ལྟ་བུ་ཡནི། དནོ་དངསོ་སུ་ནང་ག་ིཆེ་ད་ེན་ིཕྱིིརི་གང་སྣང་

བ་ད་ེལོས་གཞིན་དུ་ཡོད། འིགྲོ་ོབ་མིའི་ིལུས་ཕུང་ན་ིཤེས་གཡོགས་ཤེིང་། ཁྲག་དང་

རྣག །ད་ེབཞིནི་མ་ིགཙང་བས་གང་བ། རྩེས་དཀྲསི་པའི་ིལུས་ཅན་ཞིགི་ཏུ་སྐྱེསེ་ཡདོ། 

བདག་དང་ཆེོས་ཐམས་ཅད་རིང་བཞིིན་གྱིིས་མ་གྲུབ་པརི་གསལོ་བརི་མ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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རྟེགོས་པ་ད་ེསྲིདི་དུ། སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་འིཁོརོི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་མྱངོ་དགསོ་

ཤེིང་། ལྷག་པརི་དུ་ང་ཚོས་ཧེ་ཅང་བརྟེན་པརི་ཡིད་ཆེེས་བྱོེད་པའི་ིནོརི་དང་ལོོངས་

སྤྱིོད། གཉིེན་ཉི་ེདུ་ལོ་སོགས་པའི་ིའིཇིིག་རྟེེན་གྱི་ིསྣོད་དང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་ལོ་ངེས་

གཏན་གང་ཡང་མདེ་པརི། དབྱོརི་དུས་ཀྱི་ིའིཇིའི་ཚནོ་བཞིནི་དུ་དུས་ད་ལྟ་ཡདོ་ཀྱིང་ད་

ལྟ་མདེ། ངང་ཚུལོ་ད་ེན་ིམཛའི་བརྩེའེི་ིའིབྲལེོ་ལོམ་གྱི་ིམྱངོ་བའི་ིསྟངེ་ནས་གསལོ་བརི་རི་

སྤྲོོད་བྱོེད་ཐུབ། ང་ཚོས་འིདོད་པའི་ིདངོས་པོའི་ིརྗེེས་སུ་ཇི་ིཙམ་སོང་བ་དང་། འིཁོོརི་

བའི་ིབད་ེབ་ལོ་ཇི་ིཙམ་ལོོངས་སུ་སྤྱིད་ནའིང་ད་ེལོ་འིདོད་པ་ཁོེངས་པ་ཞིིག་གཏན་ནས་

མེད། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིིས་གང་ཐོབ་པའི་ིལུས་པ་ོདེ།  ཡང་ཡང་དོརི་ནས་ལུས་

གཞིན་ཡང་ཡང་ལོེན་དགོས། ཇི་ིཙམ་མཐ་ོནའིང་དམའི་བརི་འིགྱུརིུ་བ་ཆེོས་ཉིིད་ཡིན་

ཅངི་། སྐྱེ་ེདུས་ཁོརེི་རྐྱེང་དུ་སྐྱེསེ་ཤེངི་འིཆེ་ིདུས་ཀྱིང་གྲོགོས་མདེ་ཁོརེི་རྐྱེང་དུ་ཤེ་ིདགསོ། 

འིཚ་ོབའི་ིསྐབས་སུ་ཇི་ིཙམ་གྲོགོས་པ་ོདང་གཉིནེ་མང་ནའིང་། འིཆེ་ིབའི་ིདུས་སུ་གཅགི་

པུརི་འིགྲོ་ོདགོས་པ་རིེད། རིང་གིས་གཅེས་པརི་བསྐྱེངས་པའིི་ལུས་དེ་ཡང་བཞིག་

ཅིང་། བསགས་པའི་ིལོས་བཟོང་ངན་ད་ེམཉིམ་དུ་འིཁྱེེརི་ནས་འིགྲོ་ོབ་དང་། ང་ཚོས་

མྱང་རྒྱུ་ན་ིབསགས་པའི་ིལོས་བཟོང་ངན་གྱི་ིའིབྲས་བུ་ད་ེགཅགི་པུ་ཡནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིགཟུགས་ཕུང་གིས་གཙོས་པའི་ིམ་ིརྟེག་

པའི་ིཆེོས་ཐམས་ཅད། རྟེག་པརི་འིཁྲུལོ་ནས་དེརི་རྟེག་པརི་འིཛིན་པ་དང་། མ་ིགཙང་

བའིི་ལུས་ཀྱིང་ཡོངས་སུ་གཙང་ཞིིང་རྟེག་པརི་བཟུང་སྟེ་འིཁོོརི་བརི་འིཁོོརི་བའིི་རྒྱུ་

ཡང་ཡང་གསོག་ཅིང་། དེ་འིདྲིའིི་འིདོད་ཆེགས་ལོ་བརྟེེན་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་

འིཁོརོི་བརི་བཅངིས་པ་དང་། སམེས་ཅན་རྣམས་ལོས་དང་ཉིནོ་མངོས་ཀྱིསི་ཡངོས་སུ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

བསྒྲབིས་ཏ།ེ སྡུག་བསྔལོ་ལོ་བད་ེབརི་འིཁྲུལོ་ཞིངི་ཆེསོ་ཐམས་ཅད་བླསོ་བཏགས་ཙམ་

དང་། རིང་ངསོ་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ཡནི་ནའིང་དརེི་བདནེ་གྲུབ་དང་རིང་དབང་བརི་

འིཛནི་པ་ཡནི། 

སྙིིང་རྗེ་ེཆེེན་པ་ོརྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའི་ིཐེག་ཆེེན་གྱི་ིགང་ཟོག་ལོ། དུས་གསུམ་གྱི་ི

བད་ེབའི་ིའིབྱུང་གནས་མ་སམེས་ཅན་རྣམས་ན་ིཤེནི་ཏུ་ཉིམ་ཐག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་

གསུམ་གྱིསི་རྒྱུན་ཆེད་མདེ་པརི་མནརི་བ་ཡདི་ལོ་དྲིན་པ་ཙམ་གྱིསི་མགི་ནས་མཆེ་ིམ་

འིབྱུང་ཞིངི་། ལུས་ཀྱི་ིབ་སྤུ་གཡ་ོབའི་ིགནས་སུ་འིགྱུརི་བ་ཡནི། ད་ེན་ིཨེ་མ་ཞིགི་ལོ་རིང་

གི་ཤེིན་ཏུ་གཅེས་པའིི་བུ་གཅིག་པུ་དེ་མེ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ན། རིང་གི་སྙིིང་ལོ་མདའི་

འིཕངས་པ་ལྟ་བུའི་ིཚརོི་བ་སྐྱེསེ་ཏ།ེ ད་ེམ་ཐག་རིང་གསི་གང་ནུས་ཅ་ིཐུབ་ཀྱིསི་རིང་ག་ི

བུ་ཕྲུག་དེ་མེ་ལོས་སྐྱེོབ་ཐབས་བྱོེད་པའིི་དཔེ་དེ་བཞིིན་དུ། སྙིིང་རྗེེ་ཆེེན་པ་ོརྒྱུད་ལོ་

མངའི་བའི་ིགང་ཟོག་གིས། འིགྲོ་ོབ་རྣམས་འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བ་ད་ེ

བཟོདོ་པརི་དཀའི་བ་ཡནི། 

ང་ཚརོི་དམ་པའི་ིཆེསོ་ཉིམས་སུ་ལོནེ་པ་དང་། སམེས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལོ་

ད་ེདག་ལོས་གྲོལོོ་བརི་བྱོས་ཏ།ེ རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་ལོ་བཀདོ་ནས་ད་ེ

རྣམས་ཀྱི་ིདོན་བསྒྲུབ་པའི་ིག་ོསྐབས་ཡོད་ཅིང་། ང་ཚོརི་ད་ེའིདྲིའི་ིག་ོསྐབས་ཡོད་པ་

དང་། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདནོ་སྒྲུབ་པརི་ང་ཚརོི་འིགན་འིཁྲ་ིཡང་ཡདོ། གལོ་ཏ་ེཨེ་མ་ཞིགི་སྡུག་

བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བའི་ིཚ།ེ རིང་ག་ིབུ་ཕྲུག་གིས་རིོགས་བྱོེད་རྒྱུ་ན་ིལོས་འིགན་ཡིན་

པ་ལྟརི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལོ་ལོས་གྲོོལོ་ཏ་ེརྫོོགས་བྱོང་དུ་འིགོད་རྒྱུ་

ཡང་ང་ཚའོི་ིལོས་འིགན་ཡནི། 



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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འི་ོན་ད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིང་རིང་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ལོས་གྲོོལོ་ཏ་ེརྫོོགས་

པའི་ིབྱོང་ཆུབ་ལོ་འིགོད་པ་དང་། རིང་ཉིིད་རྫོོགས་པའི་ིབྱོང་ཆུབ་འིཐོབ་པའི་ིདོན་དུ། 

ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པའི་ིལོམ་གྱིིས་རྗེེས་སུ་བཟུང་བ་ལོ་བསྐལོ་ཆེེན་གྲོངས་མེད་གསུམ་གྱི་ི

ཚོགས་གསག་དགོས་ཤེིང་། ད་ེན་ིཡུན་ཤེིན་ཏུ་རིིང་བས་རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

ག་ོའིཕང་འིཐབོ་པ་ལོ། དུས་ཡུན་ད་ེའིདྲི་སྒུག་དགསོ་ན། སམེས་ཅན་རྣམས་འིཁོརོི་བའི་ི

སྡུག་བསྔལོ་སྐརི་མ་གཅིག་ཙམ་མནརི་ནའིང་དེ་ནི་བསྐལོ་པ་གཅིག་དང་འིདྲི་བས་

ཆེེས་བཟོོད་པརི་དཀའི་བས་ན་སྙིིང་རྗེེ་ཆེེན་པོ་རྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའིི་རྣལོ་འིབྱོོརི་པས། 

སེམས་ཅན་རྣམས་འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བ་བསམས་ནས་མ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལོ། སྡུག་བསྔལོ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཙམ་ལོ་ཡང་མ་ིའིདོད་ཅིང་། ད་ེརྣམས་

ཀྱི་ིདོན་དུ་རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་འིཐོབ་པརི་འིདོད་པ་

དང་། ད་ེལྟ་བུའི་ིརྣལོ་འིབྱོརོི་པའི་ིདནོ་དུ་སྔགས་བླ་མདེ་ཀྱི་ིཐགེ་པ་ད་ེགསལོ་བརི་འིཆེད་

པ་ཡནི། 

 རྒྱུད་སྡེ་ེབཞི།ི

སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ིརྣལོ་འིབྱོརོི་ལོ་འིཇུག་པའི་ིསྐབས་ལུས་གཙང་མརི་གནས་པརི་

བྱོེད་པ་བཞིིན། ཁྲུས་ལོ་སོགས་པའི་ིཕྱིིའི་ིབྱོ་བ་མང་པ་ོལོ་བལྟོས་དགོས་པ་ལོ་བྱོ་རྒྱུད་

དང་། ཕྱིིའིི་བྱོ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འིཛིན་ལོ་ཆེ་མཉིམ་དུ་སྤྱིོད་པ་ཙམ་ལོ་བལྟོས་

དགོས་པ་སྤྱིོད་རྒྱུད། ཕྱིིའི་ིབྱོ་བ་ལོ་ཅུང་ཟོད་བལྟོས་ཤེིང་ནང་ག་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་ལོ་ཤེིན་ཏུ་

གཙ་ོབོརི་གྱུརི་པ་རྣལོ་འིབྱོོརི་རྒྱུད། ད་ེབཞིིན་རྣལོ་འིབྱོོརི་ད་ེལོས་གོང་ན་གཞིན་མེད་



 88  

བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

པས་རྣལོ་འིབྱོརོི་བླ་མདེ་རྒྱུད་བཅས་རྒྱུད་སྡེ་ེབཞི་ིཡདོ། 

ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པ་ལོས་ཀྱིང་ཆེེས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འིཕང་མྱུརི་བརི་འིཐོབ་

པའི་ིཕྱིིརི་དུ། རྒྱུད་སྡེ་ེརིིམ་པ་བཞིིའི་ིནང་དུ་ལྷའི་ིང་རྒྱལོ་དང་དག་པའི་ིསྣང་བའི་ིགཞིིའི་ི

གནད་རྣམས་ལོ་སྤྱིོད་དགོས་པརི་བསྟན་ཅིང་། རིང་ཉིིད་ལྷའི་ིགཙ་ོབ་ོདང་སེམས་ཅན་

གཞིན་རྣམས་དཀྱིིལོ་འིཁོོརི་གྱི་ིདག་པའི་ིལྷའི་ིང་ོབོརི་འིཛོམས་ཏ།ེ རིང་གཞིན་གྱི་ིང་ོབ་ོ

དག་པརི་ཡིད་ལོ་འིཆེརི་དགོས། དག་པའི་ིལྷའི་ིང་རྒྱལོ་དང་དག་པའི་ིསྣང་བ་རྣམས་

ལྷའི་ིངང་ཚུལོ་དུ་ཉིམས་སུ་བླང་ན། འིཚང་རྒྱ་བའི་ིཚ་ེརིང་ཉིིད་སངས་རྒྱས་དང་གང་

སྣང་བའི་ིཆེོས་རྣམས་དག་པའི་ིསྣང་བ། ད་ེབཞིིན་གནས་དཀྱིིལོ་འིཁོོརི་གྱི་ིཚུལོ་དང་། 

སེམས་ཅན་གཞིན་རྣམས་དག་པའི་ིལྷའི་ིང་ོབོརི་སྣང་བ་དང་། དུས་དེརི་མ་དག་པའི་ི

སྣང་བ་དང་འིཛནི་པ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མ་ིསྣང་བ་ཡནི། 

སྔགས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོནེ་སྐབས་ལུས་དག་པ་དང་། གནས་དག་པ། ལོངོས་སྤྱིདོ་

དག་པ། བྱོ་བ་དག་པ་ཞིསེ་ཕྱིའིི་ིའིཐབོ་བྱོ་དང་མྱངོ་བ་རྣམས་ལོ་བླ་ོསྦྱིངོ་བ་དང་ཡདི་ལོ་

འིཆེརི་བརི་བྱོེད་དགོས། ཆེོས་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ིང་ོབོརི་ལྟ་བའི་ིཉིམས་ལོེན་གྱིིས། 

རྫོོགས་བྱོང་མྱུརི་བརི་འིཐོབ་པ་ལོ་བརི་དུ་གཅོད་བྱོེད་ཀྱིི་རིང་རྒྱུད་ཀྱིི་མ་དག་པའིི་

སམེས་ཀྱི་ིརྣམ་རྟེགོ་ལོས་སྲུང་ཞིངི་། མ་དག་པའི་ིབླ་ོའིད་ིལོ་བརྟེནེ་ནས་འིཁོརོི་བརི་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལོེན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་ལོས་དང་ཉིོན་མོངས་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་གསོག་པ་ཡིན། རིང་ཉིིད་འིཚང་རྒྱ་བའི་ིཚ་ེགང་སྣང་རྒྱུའི་ིདག་པའི་ིསྣང་བ་

ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་སློོབ་པ་ལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་ཡིད་ལོ་ཡིད་དཔྱོད་ཚུལོ་དུ་འིཆེརི་

ཐུབ་པ་དགསོ་ས།ོ །



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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 འིདདོ་ཆེགས་ཀྱི་ིགནས་བཞི།ི

རྒྱུད་ཀྱི་ིགཞུང་དུ་ཤེིང་ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིབུས་ཤེིང་ཟོ་བ་བཞིིན། འིདོད་ཆེགས་

ཀྱིིས་ཀྱིང་འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྩེ་བ་ལྡོག་པརི་བྱོེད་པའི་ིལོམ་འིཁྱེེརི་ལོ་སྤྱིོད་དགོས་པརི་

འིཆེད་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུད་ཀྱི་ིཐབས་ལོས་ཉིོན་མོངས་པའི་ིརྩེ་བ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཞི་ིབརི་

བྱོེད་པ་ལོ་སྤྱིོད་དགོས། སེམས་ཅན་རྣམས་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་ཡང་། འིཁོོརི་བའི་ི

སྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་མནརི་བ་ལོ་མི་བཟོོད་པའིི་སྙིིང་རྗེེ་རྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའིི་ཐེག་ཆེེན་གྱིི་

གདུལོ་བྱོ་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ། སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ིཐེག་པའི་ིཐབས་རྣམས་གསལོ་བརི་

བསྟན་པ་ཡིན། སྒྲ་ལྷོད་པའི་ིདབང་དུ་བྱོས་ན་བྱོ་རྒྱུད་དང་། སྤྱིོད་རྒྱུད། རྣལོ་འིབྱོོརི་

རྒྱུད། རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ཅེས་རྒྱུད་སྡེ་ེརིིམ་པ་བཞི་ིརྣམས། འིདོད་ཆེགས་

ཀྱིསི་འིདདོ་ཆེགས་ཡངོས་སུ་ལྡོག་པརི་བྱོདེ་པའི་ིདནོ་དུ་བསྟན་པ་ཞིགི་ཡནི། 

འིདདོ་ཆེགས་ལོའིང་འིདདོ་པའི་ིཆེསོ་མཐངོ་བ་དང་། རིགས་པ་ད་ེབཞིནི་འིཁྲགི་

སྤྱིོད་ལོས་སྐྱེེས་པའིི་འིདོད་ཆེགས་ལོ་སོགས་པའིི་འིདོད་ཆེགས་ཀྱིི་གནས་མང་པོ་

ཡདོ། རྒྱུད་སྡེ་ེབཞིསི་འིདདོ་ཆེགས་ཞི་ིབའི་ིཐབས་སུ། འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིགནས་མ་ིའིདྲི་

བ་མང་པ་ོབསྟན་ཡདོ། རྫོགོས་བྱོང་འིཐབོ་པ་ལོ་ལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་འིཁྲགི་སྤྱིདོ་

ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིདོད་ཆེགས་ཤུགས་དྲིག་ལོམ་དུ་འིཁྱེེརི་མ་ིནུས་པ་དང་། རིགས་པ་

ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིདོད་ཆེགས་དང་། འིདོད་པའི་ིཆེོས་མཐོང་བ་ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིདོད་

ཆེགས་ལོམ་དུ་འིཁྱེེརི་མ་ིནུས་པའི་ིཐེག་ཆེེན་གྱི་ིགང་ཟོག་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་བྱོ་རྒྱུད་

བསྟན་པ་ཡིན། རྒྱུད་སྡེ་ེའིད་ིན་ིརྫོོགས་བྱོང་འིཐོབ་པའི་ིལོམ་གྱི་ིཆེོས་ལོ་དམིགས་ནས་

སྐྱེསེ་པའི་ིའིདདོ་ཆེགས་ལོམ་དུ་འིཁྱེརེི་བའི་ིནུས་པ་ཁོ་ོན་ལྡན་པའི་ིརྣལོ་འིབྱོརོི་པའི་ིདནོ་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དུ་བསྟན་པ་ཞིིག་ཡིན། འིདོད་པའིི་ཆེོས་ལོ་དམིགས་ནས་སྐྱེེས་པའིི་འིདོད་ཆེགས་

རྣམས་ལོམ་དུ་འིཁྱེེརི་བའི་ིནུས་པ་ཅུང་ཙམ་ལྡན་ཞིིང་། འིཁྲིག་སྤྱིོད་དང་རིགས་པ་

ལོས་སྐྱེསེ་པའི་ིའིདདོ་ཆེགས་ལོམ་དུ་འིཁྱེརེི་མ་ིནུས་པའི་ིཐགེ་ཆེནེ་གྱི་ིགང་ཟོག་རྣམས་

ཀྱི་ིདནོ་དུ་སྤྱིདོ་རྒྱུད་བསྟན་པ་དང་། 

འིཁྲིག་སྤྱིོད་ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིདོད་ཆེགས་མིན་པརི་རིགས་པ་ལོས་སྐྱེེས་པའི་ི

འིདོད་ཆེགས་ལོམ་དུ་འིཁྱེེརི་བའི་ིནུས་པ་ལྡན་པའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་རྣལོ་

འིབྱོོརི་རྒྱུད་བསྟན་ཅིང་། འིཁྲིག་སྤྱིོད་ལོས་སྐྱེེས་པའི་ིའིདོད་ཆེགས་ལོ་བརྟེེན་ནས་ད་ེ

རྫོོགས་བྱོང་འིཐོབ་པའི་ིལོམ་དུ་སྒྱུརི་བའི་ིནུས་པ་ལྡན་པའི་ིགདུལོ་བྱོ་དབང་པ་ོརྣོན་པ་ོ

རྣམས་ལོ་དམིགས་ནས་རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ད་ེབསྟན་པ་ཡིན། རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་

མདེ་རྒྱུད་ཀྱི་ིཐབས་ལོ་བརྟེནེ་ནས་ཨེནིྡྲ་བདྷོསི་ལོ་ོགསུམ་གྱི་ིནང་དུ་རྫོགོས་བྱོང་མངནོ་

དུ་བྱོས་པ་དང་། རྒྱལོ་བ་དབེན་ས་པས་དཀའི་ཐུབ་དང་ཚངས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིལོམ་ལོ་མ་

བརྟེེན་པརི་རྫོོགས་བྱོང་མངོན་དུ་བྱོས་པ་དང་། མི་ལོ་རིས་པ་ལོ་སོགས་པའིི་རྣལོ་

འིབྱོོརི་པ་མང་པོས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་དང་ལོོ་ཁོ་ཤེས་ནང་དུའིང་རྗེོགས་བྱོང་

མངོན་དུ་བྱོས་ཡོད། སྐྱེབས་རྗེ་ེཟོོང་རིིན་པ་ོཆེེས་གསུངས་དོན་ལོ་རྒྱལོ་བ་དབེན་ས་

པས་མ་ིལོ་རིས་པ་བཞིིན་དཀའི་ཐུབ་ལོ་མ་བརྟེེན་པརི་མ་ིཚ་ེཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་

རྫོགོས་བྱོང་བད་ེབླག་ཏུ་འིཐབོ་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས། 

 སྔགས་ཀྱི་ིག་ོདོན།

རྒྱུད་ལོ་སཾསྲྀྐྲཏའི་ིསྐད་དོད་དུ་མནྡྲ་ཞིེས་བརྗེོད། མན་གྱི་ིདོན་ན་ིབླ་ོགྲོོས་དང་དྲི་
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ལོ་འིགྲོ་ོབ་རྣམས་སྐྱེབོ་པའི་ིསྙིངི་རྗེ་ེཡ་ིདནོ་ཞིགི་ཡདོ། སྔགས་ན་ིབླ་ོགྲོསོ་དང་སྙིངི་རྗེ་ེཡ་ི

གཉིིས་ཚོགས་ཤེིག་ཡིན་ཞིིང་། ཚིག་དོན་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་སྔགས་ཟོེརི་དུས་ཡིད་སྲུང་

ཞིསེ་པའི་ིསྤྱིིརི་བཏང་ག་ིག་ོབ་ཞིགི་ཀྱིང་ཡདོ། 

རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་དང་བསྟུན་ན་སྔགས་ཀྱི་ིག་ོདོན་ངེས་ཅན་ན།ི འིོད་

གསལོ་གྱི་ིམྱོང་བ་དང་ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའི་ིབད་ེབའི་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིགཉུག་སེམས་ཕྲ་མ་ོ

བསྐྱེདེ་པ་དང་། ད་ེམངནོ་དུ་བྱོས་པའི་ིསྒོ་ོནས་ཐ་མལོ་བའི་ིབླའོི་ིརྒྱུན་ད་ེའིགགོ་པརི་བྱོདེ་

པ་ད་ེཡིན། འིཆེ་ིདུས་ཀྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་སྐྱེེས་པའི་ིཐ་མལོ་བའི་ིསེམས་རྣམས་ལོ་

སྣང་བའིི་དཀརི་དམརི་ནག་གསུམ་གྱིི་སྣང་བ་སྔརི་གྱིི་སེམས་རིགས་པ་ལོས་ཀྱིང་

ཆེསེ་ཕྲ་བ་ཡདོ། ཡིན་ནའིང་འིདོ་གསལོ་གྱི་ིགཉུག་སམེས་ཕྲ་མ་ོདང་བསྡུརི་ན་སྣང་བ་

གསུམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་སྐྱེེས་པའིི་སེམས་དེ་རྣམས་རིགས་པ་ཡིན། སྣང་བ་

གསུམ་དང་ལྷན་དུ་གནས་པའི་ིཐ་མལོ་བའི་ིསེམས་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ད་ེའིོད་

གསལོ་དང་ལྷན་གཅགི་སྐྱེསེ་པའི་ིབད་ེབའི་ིཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་བཀག་པ་ཡནི། 

རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལོ་བརྟེེན་ནས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའི་ིབད་ེབའི་ིཡ་ེ

ཤེེས། རྒྱུད་ཀྱི་ིད་ེབཞིནི་ཉིདི་ཀྱི་ིདོན་ང་ོམ་ད་ེརིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེདེ་ད་ེགཉིིས་སྣང་ག་ིཞིནེ་

པ་ད་ེལྡོག་དགོས་པརི་མ་ཟོད། འིདིས་སྣང་བ་གསུམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུའིང་སྐྱེེས་

པའི་ིཐ་མལོ་བའི་ིསེམས་ཀྱི་ིརྒྱུན་གཅོད་པརི་བྱོེད། གཉིིས་སྣང་ག་ིཞིེན་པ་ད་ེསྤེངས་པ་

ལོ་བརྟེེན་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པའིི་ལུས་དང་སེམས་དམ་པའིི་ངོ་བོ་དབྱོེརི་མེད་ཀྱིི་

རྫོགོས་བྱོང་ད་ེམངནོ་དུ་བྱོ་ནུས། དའེི་ིཕྱིརིི་རྣལོ་འིབྱོརོི་བླ་མདེ་རྒྱུད་དང་བསྟུན་ན་མན་

ཞིསེ་པ་ལྷན་གཅགི་སྐྱེསེ་པའི་ིའིདོ་གསལོ་གྱི་ིལྷག་པའི་ིཤེསེ་རིབ་ཀྱི་ིདནོ་དང་། དྲི་ཞིསེ་



 92  

བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིཐ་མལོ་བའི་ིསེམས་སམ་གཉིིས་སྣང་ག་ིཞིེན་པ་ལོས་སྲུང་

བའི་ིདོན་ལོ་འིཇུག །ཇི་ིལྟརི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིསེམས་སྲུང་ནུས་སམ་ཞི་ེན། ང་

ཚོས་དབང་ཞུས། དེས་སེམས་རྒྱུད་སྨོིན་པརི་བྱོས་ཏེ་རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱིི་རྒྱུད་

ཉིམས་སུ་ལོེན་པརི་བསྐུལོ་གྱི་ིཡོད། ད་ེནས་ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའི་ིབད་ེབ་བསྐྱེེད་པ་

དང་འིདོ་གསལོ་ད་ེབས་གངོ་འིཕལེོ་དུ་གཏངོ་བ་ལོ་བརྟེནེ་ནས་གཉིསི་སྣང་ག་ིཞིནེ་པ་ད་ེ

འིགོག་ནུས། ད་ེའིདྲིའི་ིམྱོང་བ་ནམ་སྐྱེེས་པ་ན་དོན་དམ་པའི་ིསྔགས་མངོན་དུ་བྱོས་པ་

ཡནི། 

སྔགས་ཞིེས་པ་ན་ིགསང་བའི་ིཡིག་འིབྲུ་རྣམས་བཟླས་པ་ཙམ་ལོ་མ་ིག་ོབརི་

ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའི་ིབད་ེབའི་ིཉིམས་རྟེོགས་ལོ་ཟོེརི་བ་ཡིན། ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའི་ི

བད་ེབའི་ིའིོད་གསལོ་བསྐྱེེད་པས་ཐ་མལོ་བའི་ིསེམས་ཀྱི་ིརྒྱུན་དང་གཉིིས་སྣང་ག་ིཞིེན་

པ་ལོས་སྲུང་ནུས་པ་དང་། 

དྲིིན་ཆེེན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་སེམས་དམ་པ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེེས་པའིི་ལྷག་པའིི་

ཤེསེ་རིབ་ཀྱི་ིབད་ེབ་ཆེནེ་པརོི་གནས་པའི་ིསྟངེ་དུ་ལྷག་པའི་ིཤེསེ་རིབ་དང་སྦྲགས་ནས་

རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་ིཐེག་པའི་ིཆེོས་རྣམས་གསལོ་བརི་བསྟན་ཡོད། ཚུལོ་ད་ེ

ལྟརི་དུ་ང་ཚོས་ཀྱིང་ལོམ་ཉིམས་སུ་ལོེན་ནུས་པ་དང་ད་ེམངོན་དུ་བྱོེད་ནུས་པ་དང་། 

སྔགས་ཀྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་བླ་མ་ལྷའི་ིརིང་རྒྱུད་ཀྱི་ིདམ་པའི་ིསེམས་ཀྱིིས་འིཁོོརི་བའི་ི

སྡུག་བསྔལོ་ལོས་སྐྱེོབ་པརི་མ་ཟོད་ཐ་མལོ་བའིི་སེམས་དང་གཉིིས་སྣང་གི་ཞིེན་པ་

ལོས་ཀྱིང་སྲུང་བརི་བྱོདེ་ཅངི་། ལྷན་གཅགི་སྐྱེསེ་པའི་ིབད་ེབའི་ིཉིམས་རྟེགོས་རིང་རྒྱུད་

ལོ་ལྡན་ན་རིང་ཉིིད་ཙམ་དུ་མ་ཟོད། ནམ་མཁོའི་ིམཐའི་དང་མཉིམ་པའི་ིསེམས་ཅན་
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གཞིན་རྣམས་ཀྱིང་གཉིསི་སྣང་ག་ིཞིནེ་པ་ལོས་སྐྱེབོ་ནུས། ད་ེན་ིསྔགས་ཀྱི་ིག་ོདནོ་ཡནི། 

 རྒྱུད་ཀྱི་ིཐབས།

༸གོང་ས་མཆེོག་གིས་གསུངས་དོན་ལོ། ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པའི་ིལུགས་ཀྱི་ིསྟོང་

ཉིིད་རྟེོགས་པའི་ིཤེེས་རིབ་ན་ིཤེེས་རིབ་རིགས་པ་ཁོ་ོན་ཡིན་ཞིིང་། ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པས་

སྟོང་ཉིིད་རྟེོགས་པའི་ིཤེེས་རིབ་ཕྲ་མ་ོམ་བསྟན་ཅེས་གསུངས། ཡ་ེཤེེས་ཕྲ་མོས་སྟོང་

ཉིདི་རྟེགོས་པ་ལོ་དཀརི་དམརི་ནག་གསུམ་གྱི་ིསྣང་བའི་ིགནས་སྐབས་སུ་སྐྱེསེ་པའི་ིཐ་

མལོ་བའི་ིརིགས་སམེས་དང་ཕྲ་སམེས་ཀྱིང་ཡངོས་སུ་འིཐམི་དགསོ། ཕྲ་སམེས་ནམ་

འིགགས་པ་ན་ཡ་ེཤེེས་ཕྲ་མ་ོད་ེགསལོ་བརི་སྣང་ནུས། སྤྱིིརི་སེམས་ཀྱི་ིང་ོབ་ོལོ་ཕྲ་

རིགས་མེད་ཀྱིང་བྱོེད་ལོས་མ་ིའིདྲི་བ་དང་། ཡུལོ་འིཛིན་ཚུལོ་མ་ིའིདྲི་བའི་ིཆེ་ནས་ད་ེ

ལྟརི་སམེས་སྣ་ཚགོས་ལོ་མངི་མ་ིའིདྲི་བ་བཏགས་པ་ཡནི། ཡ་ེཤེསེ་ཕྲ་མ་ོགསལོ་བརི་

སྣང་བ་ལོ་རིགས་པའིི་སེམས་དེ་དགག་དགོས་པ་དང་། རིགས་པའིི་སེམས་དང་

རིགས་པའི་ིརླུང་ག་ིའིབྱུང་བ་འིགོག་དགོས་ཤེིང་། ད་ེའིགོག་པ་ལོ་ན་རི་ོཆེོས་དྲུག་ལྟ་

བུའི་ིནང་ག་ིམེའི་ིསྒོོམ་གཏུམ་མོའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་ལོ་སོགས་པའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཐབས་ལོ་བརྩེོན་

དགསོ་པ་ཡནི། 

དང་པ་ོལོམ་རིིམ་ལོ་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་འིཇུག་དགོས་ཤེིང་། 

དེ་འིདྲིའིི་མྱོང་བ་རྨིང་གཞིིརི་ལྡན་པའིི་སྟེང་དུ་རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབང་

ཡོངས་རྫོོགས་ཞུ་བ་དང་། རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུའི་ིལྷའི་ིདཀྱིིལོ་འིཁོོརི་ནང་དུ་ཞུགས་

པའི་ིསྒོ་ོནས་སམེས་རྒྱུད་སྨོནི་པརི་བྱོདེ་དགསོ། ད་ེའིདྲིའི་ིདབང་ལོ་བརྟེེན་ནས་སམེས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ནང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིསྐུ་བཞིིའིི་བག་ཆེགས་འིཇིོག་ཅིང་། རྒྱུད་ཀྱིི་རིིམ་པ་དང་པ་ོལོ་

བསློབ་པའི་ིརྗེེས་ད་ེནས་རྩེ་གཡས་གཡོན་གཉིིས་ནས་རླུང་རྩེ་དབུ་མརི་འིཁྱེེརི་ཏ་ེད་ེ

རྣམས་དེརི་གནས་ཤེིང་འིཐིམ་པརི་བྱོེད་པའི་ིདོན་དུ་ནང་ག་ིམ་ེལོ་སྒོོམ་རྒྱག་དགོས། 

རླུང་ཐམས་ཅད་རྩེ་དབུ་མརི་འིཐིམ་སྟ་ེརིགས་པའི་ིརླུང་རྣམས་འིགོག་ཅིང་། རིགས་

པའི་ིསེམས་དང་རིགས་པའི་ིརླུང་ག་ིའིབྱུང་བ་འིགགས་པའི་ིཤུགས་རྐྱེེན་ལོས་རིགས་

པའི་ིསེམས་ད་ེནམ་འིགགས་པ་དང་ཡ་ེཤེེས་མངོན་དུ་བྱོེད། རླུང་རྣམས་རྩེ་དབུ་མརི་

འིཇུག་གནས་ཐམི་གསུམ་བྱོདེ་པའི་ིཐབས་རྣམས་ཕརི་ཕྱིནི་ཐགེ་པའི་ིནང་དུ་གསུངས་

མདེ། 

རྒྱུད་ཉིམས་སུ་ལོེན་པའིི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲིབ་པ་

མཐའི་དག་ལོས་གྲོོལོ་བརི་བྱོས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེེན་རྒྱལོ་བའི་ིག་ོའིཕང་ལོ་བད་ེབླག་ཏུ་

འིགོད་པ་དང་ད་ེཡང་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་འིགོད་པའི་ིདོན་དུ་ཡིན། ཉིམ་ཐག་པའི་ིམ་རྒན་

སམེས་ཅན་གྱི་ིདནོ་བསྒྲུབ་པ་ལོ་སྤྲུལོ་སྐུའིམ་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་ལོ་བརྟེནེ་ནས་བསྒྲུབ་

དགསོ་ཤེངི་། ལོངོས་སྐུ་དང་སྤྲུལོ་སྐུ་གཉིསི་ན་ིགདུལོ་བྱོ་གཞིན་ལོ་དངསོ་སུ་སྣང་བའི་ི

སྒོ་ོནས་དོན་སྒྲུབ་པས་སྐུ་ད་ེགཉིིས་ལོ་གཞིན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཞིེས་བཏགས་པ་ཡིན། 

འིོན་ཀྱིང་ཆེོས་སྐུ་མ་འིཐོབ་པརི་གཟུགས་སྐུ་མངོན་པརི་གསལོ་བའི་ིཐབས་མེད་ཅིང་། 

ཆེོས་སྐུ་ད་ེན་ིགཟུགས་ཀྱི་ིང་ོབོརི་མངོན་པརི་གསལོ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་ིདོན་སྒྲུབ་པ་

དང་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་ཀྱིིས་མཇིལོ་ནུས་ཤེིང་། ཆེོས་སྐུས་སེམས་ཅན་རིང་རིང་ག་ིབླ་ོ

དང་འིཚམས་པརི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལོ་ཞིིང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ཏེ་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལོམ་དུ་འིགོད་པརི་བྱོེད་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའི་ི



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ལུགས་ལོ་ད་ེའིདྲིའི་ིཆེོས་སྐུ་ན་ིསེམས་རིགས་པ་མིན་པརི་ལྷག་པའི་ིཤེེས་རིབ་དང་ཡ་ེ

ཤེསེ། ལྷན་ཅགི་སྐྱེསེ་པའི་ིབད་ེབ་ཆེནེ་པའོི་ིཡ་ེཤེསེ་ཡནི། 

ཆེོས་སྐུ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པའིི་སྐུ་ཡིན་ཞིིང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེེས་པའིི་བདེ་བའིི་

ཡེཤེེས་ལོ་གཉིིས་སྣང་ག་ིཀུན་རྫོོབ་གཏན་ནས་མེད་པས་བདེན་པརི་གྲུབ་པའི་ིསྣང་

བའིང་མེད། ད་ེལོ་མ་རིིག་པ་ལྟ་བུ་ཉིོན་མོངས་ཅན་གྱི་ིབློས་བཞིག་པའི་ིབག་ཆེགས་

དང་སྒྲིབ་པ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མེད། བདེན་པརི་གྲུབ་པའི་ིསྣང་བ་ན་ིབློའི་ིསྒྲིབ་པ་ཕྲ་མ་ོ

ལོས་སྐྱེེས་ཤེིང་། ཡིན་ནའིང་ད་ེདག་ག་ིབག་ཆེགས་ན་ིདེའི་ིདངོས་གཉིེན་དོན་གྱི་ིའིོད་

གསལོ་གྱི་ིང་ོབ་ོགོང་འིཕེལོ་ཏུ་བཏང་སྟ་ེཡོངས་སུ་སེལོ་ནུས། ད་ེའིདྲིའི་ིདོན་གྱི་ིའིོད་

གསལོ་གྱིསི་སྒྲབི་པ་ཕྲ་མའོི་ིཆེ་ཐམས་ཅད་སེལོ་ནུས་པ་ཡནི། 

ཆེོས་སྐུ་ལོ་གཉིིས་སྣང་ག་ིཀུན་རྫོོབ་གཏན་ནས་མེད་པས་ད་ེའིདྲི་ཕྲ་བའི་ིཤེེས་

རིབ་ལོ་བརྟེེན་ནས་བདེན་པརི་གྲུབ་པའི་ིསྣང་བ་གནས་སྐབས་ཙམ་མིན་པརི་གནས་

དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པརི་བྱོེད་པ་དང་། གཉིིས་སྣང་ག་ིཀུན་རྫོོབ་

པའིི་ཆེ་ཐམས་ཅད་བཀག་ན་ཆེོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྟེང་གི་སྟོང་ཉིིད་ལོ་མཉིམ་པརི་

བཞིག་པའི་ིམཉིམ་བཞིག་ཏུ་རྒྱུན་དུ་གནས་ནུས་ཤེངི་། ད་ེའིདྲིའི་ིརྩེ་ེགཅགི་པའི་ིམཉིམ་

གཞིག་ག་ིབླ་ོད་ེསྟོང་ཉིིད་དང་ཆུ་ལོ་ཆུ་གཞིག་ག་ིཚུལོ་དུ་དབྱོེརི་མེད་དུ་གནས་པ་ལོས་

སྐྱེསེ་པ་ཡནི། ད་ེན་ིཆེསོ་སྐུ་ཡནི། 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ིརིགས་སམེས་ད་ེཉིདི་ཆེསོ་སྐུ་འིཐབོ་པའི་ིདངསོ་རྒྱུརི་འིགྱུརི་

ཐབས་བྲལོ་བས་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རིགས་སེམས་དེ་ཉིིད་རྫོོགས་བྱོང་དུ་བགྲོོད་མི་

ནུས། ཆེོས་སྐུ་འིཐོབ་པ་ལོ་རིགས་སེམས་ད་ེཉིིད་དགག་དགོས་པས་ད་ེའིདྲིའི་ིསེམས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ལོ་གནས་སྐབས་ཞིེས་བརྗེོད། དེའི་ིཕྱིིརི་ཉིོན་སྒྲིབ་རྣམས་ན་ིགནས་སྐབས་ཀྱི་ིསྒྲིབ་པ་

ཡིན། སྟོང་ཉིིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟེོགས་པའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་ཀྱི་ིབདེན་པ་མཐོང་བའི་ི

ལོམ། དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་ན་ིསྣང་བ་དཀརི་དམརི་ནག་གསུམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་

སྐྱེེས་པའི་ིསེམས་ཀྱི་ིསྒྲིབ་པ་ཕྲ་མོའི་ིདངོས་གཉིེན་ད་ེཡིན། ད་ེའིདྲིའི་ིསྒྲིབ་པ་ཕྲ་མ་ོདེས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པརི་འིགྱུརི་བ་ལོ་ད་ལྟའི་ིཡ་ེཤེེས་ཀྱི་ིརྒྱུན་ད་ེའིགོག་པརི་བྱོེད་པས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་འིཐོབ་པ་ལོ་བརི་དུ་གཅོད་བྱོེད་ཀྱི་ིསྒྲིབ་པ་ཡིན་ཅིང་། ད་ེདོན་གྱི་ི

འིདོ་གསལོ་ནམ་བསྐྱེདེ་པ་ན་ཡངོས་སུ་སྤེངོ་ནུས་པ་དང་། 

དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་ལོ་བརྟེེན་ནས་སྣང་ང་ོགསུམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་སྐྱེེས་

པའི་ིསམེས་རིགས་པའིང་ཡངོས་སུ་སྤེངོ་བརི་བྱོདེ་པ་ཡནི། གངོ་ག་ིདཔའེི་ིའིདོ་གསལོ་

ལོས་རིགས་སེམས་རྣམས་གནས་སྐབས་ཐིམ་ནའིང་བསྐྱེརི་དུ་གསལོ་བརི་མངོན་

འིོང་ཞིིང་། དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་རིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་པརི་བྱོས་ཏ་ེང་ོབ་ོགོང་འིཕེལོ་དུ་

བཏང་ན་གེགས་རིགས་སེམས་རྣམས་བསྐྱེརི་དུ་སྐྱེེས་པའི་ིསྒོ་ོརྣམས་འིགོག་པརི་བྱོེད་

ནུས་པ་དང་། སྟོང་ཉིིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟེོགས་པའི་ིལྷན་ཅིག་སྐྱེེས་པའི་ིབད་ེབ་ཆེེན་པ་ོ

ཡ་ེཤེསེ་ཀྱི་ིང་ོབརོི་གྱུརི་པའི་ིདནོ་གྱི་ིའིདོ་གསལོ་འིད་ིན་ིཆེསོ་སྐུའི་ིཉིརེི་ལོནེ་གྱི་ིརྒྱུ་ཡནི། 

ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པའི་ིལོམ་གྱི་ིབསྒྲུབ་བྱོ་གཙ་ོབ་ོན་ིརྣམ་མཁྱེེན་ཡིན་ཞིིང་ལོམ་ད་ེ

ལོ་བརྟེེན་ནས་སྒྲིབ་གཉིིས་སྤེོང་ནུས་པརི་འིདོད། འིོན་ཀྱིང་ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པའི་ིལོམ་ཁོ་ོ

ནའི་ིཐབས་ལོ་བརྟེནེ་ནས་གཉིསི་སྣང་ག་ིསྒྲབི་པ་མཐའི་དག་ཡངོས་སུ་སྤེངོ་བརི་དཀའི་

ཞིིང་། རྒྱུད་ཀྱི་ིཐབས་ལོ་བརྟེེན་ནས་རིགས་པའི་ིརླུང་རྩེ་དབུ་མརི་འིཇུག་གནས་ཐིམ་

གསུམ་གྱི་ིཉིམས་ལོེན་བྱོེད་ཚུལོ་ད་ེརྣམ་ཤེེས་རིགས་པ་ལོའིང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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པ་ཤེསེ་དགསོ། རླུང་ལྔའི་ིནང་གསསེ་ཁྱེབ་རླུང་ཞིསེ་པ་ད་ེའིཆེ་ིདུས་ཁོ་ོནརི་ཡངོས་སུ་

ཐིམ་པ་དང་། ཁྱེབ་རླུང་རི་ེརི་ེཡོངས་སུ་ཐིམ་པ་ན་དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་གྱི་ིཡ་ེཤེེས་ད་ེ

མངོན་དུ་བྱོེད་ཅིང་། དེ་སྐྱེེས་པ་ལོས་ཉིོན་མོངས་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲིབས་པ་དང་

འིཁོོརི་བརི་བསྐྱེརི་དུ་སྐྱེ་ེབའི་ིལོས་ཀྱི་ིནུས་པ་ཡོད་པའི་ིམ་དག་སྒྱུ་མའི་ིལུས་འིཐོབ། 

ཉིནོ་མངོས་པའི་ིབླ་ོལོ་བརྟེནེ་ནས་འིཁོརོི་བརི་སྐྱེ་ེབ་ལོནེ་པའི་ིནུས་པ་ལྡན་པས་ད་ེལོ་མ་

དག་པ་ཞིསེ་བརྗེདོ། དང་པ་ོདཔའེི་ིའིདོ་གསལོ་གྱིསི་སྟངོ་ཉིིད་མངནོ་སུམ་དུ་མ་རྟེགོས་

ཀྱིང་། ཕལོ་ཆེེརི་སྟོང་ཉིིད་དོན་སྤྱི་ིཚུལོ་གྱིིས་རྟེོགས་ཆེོག །གང་ཡིན་ཞི་ེན། དེརི་ཡུལོ་

ཅན་སྟངོ་ཉིདི་རྟེགོས་པའི་ིཤེསེ་རིབ་དང་། ཡུལོ་སྟངོ་ཉིདི་ཀྱི་ིགཉིསི་སྣང་ག་ིཞིནེ་པ་སློརི་

མ་ིསྐྱེེས་པའི་ིཆེོས་ཅན་དུ་བྱོས་ནས་སྤེོང་མ་ིཐུབ། ཇི་ིསྲིིད་གཉིིས་སྣང་ག་ིབླ་ོམ་སྤེང་ག་ི

བརི་ད་ེསྲིདི་སྟངོ་ཉིདི་མངནོ་སུམ་དུ་མ་ིརྟེགོས། 

དཔེའིི་འིོད་གསལོ་ལོ་ནང་གི་དཔེ་ཞིེས་པའིི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་འིཆེི་དུས་ཀྱིི་

གནས་སྐབས་ཀྱི་ིའིོད་གསལོ་དང་འིདྲི་བས་ཡིན། ཡུལོ་དང་ཡུལོ་ཅན་བརི། གཉིིས་

སྣང་མདེ་པརི་སྟངོ་ཉིདི་མངནོ་སུམ་དུའིམ་མ་འིཁྲུལོ་བརི་མ་རྟེགོས་གྱི་ིབརི། དཔའེི་ིའིདོ་

གསལོ་སྐྱེདེ་པརི་བྱོདེ་པའི་ིསྒོ་ོནས་དནོ་གྱི་ིའིདོ་གསལོ་བསྒྲུབས་པརི་མ་ཟོད་སྐབས་ད་ེ

ནས་དག་པའི་ིསྒྱུ་ལུས་ཀྱིང་བསྒྲུབ། 

དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་བསྒྲུབས་པའི་ིརྗེེས་སུའིང་སྟོང་ཉིིད་ལོ་མཉིམ་པརི་བཞིག་

པའི་ིམཉིམ་བཞིག་ད་ེལོ་མུ་འིཐུད་གནས་མ་ིནུས་ཤེངི་མཉིམ་བཞིག་ད་ེལོས་བསྐྱེརི་དུ་

ལྡང་མ་ིརུང་། བདེན་པརི་གྲུབ་པའི་ིསྣང་བ་ན་ིསྒྲིབ་པ་ཕྲ་མ་ོཡིན་ཞིིང་། དེས་སྟོང་ཉིིད་

རྟེོགས་པའིི་བློ་དང་མ་བྲལོ་བརི་ཆུ་ལོ་ཆུ་བཞིག་གི་ཚུལོ་དུ་གནས་པ་འིགོག་ཅིང་། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཡུལོ་སྟོང་ཉིིད་ལོ་མཉིམ་པརི་བཞིག་པའིི་རྩེེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའིི་འིོད་གསལོ་གྱིི་

གདདོ་མའི་ིསམེས་བསྒྲུབ་པའིང་འིགགོ་པརི་བྱོདེ། 

དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་རིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་གཉིིས་སྣང་ག་ིསྤྲོོས་

པ་སློརི་མ་ིསྐྱེེས་པའི་ིཆེོས་ཅན་དུ་བྱོས་ནས་ཡོངས་སུ་སྤེོང་ནུས། གལོ་ཏ་ེད་ེའིདྲི་ཞིིག་

བྱུང་ན་འིབྲས་བུ་ཆེོས་སྐུ་བསྒྲུབ་སློ། དོན་གྱི་ིའིོད་གསལོ་གྱི་ིཉིམས་རྟེོགས་རྒྱུད་ལོ་

མངའི་བའི་ིསྒོོམ་ཆེེན་པ་དེས་ཚ་ེད་ེཉིིད་ལོ་མཚན་ཉིིད་བདུན་ལྡན་པའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའིཆེང་དང་

ང་ོབ་ོདབྱོརེི་མདེ་ཀྱི་ིསྐུ་དམ་པའི་ིརྫོགོས་བྱོང་མངནོ་དུ་བྱོདེ་ནུས་ཤེངི་། ད་ེལྟ་བུའི་ིསྐྱེསེ་

བུ་ལོ་མ་ིཚ་ེཐུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་འིཚང་རྒྱ་བའི་ིཐབས་ད་ེསྟོན་ནུས། ཉིམས་ལོེན་པ་

ཁོངོ་བཙནོ་ཁོང་ངམ་རྒྱལོ་ས། ད་ེབཞིནི་རི་ིབ་ོལོ་སགོས་པའི་ིགནས་གང་དུ་བཞུགས་

ཀྱིང་ཁོོང་ན་ིདག་པའི་ིཞིིང་ཁོམས་སུ་བཞུགས་པ་དང་ཁྱེད་པརི་མེད། ད་ེའིདྲིའི་ིགང་

ཟོག་དསེ་དག་པའི་ིཞིངི་ཁོམས་མངནོ་དུ་བྱོས་པ་དང་ཁྱེད་པརི་གང་ཡང་མདེ། 

 ཕ་བངོ་ཁོ་བད་ེཆེནེ་སྙིངི་པའོི་ིགདམས་ངག

༸སྐྱེབས་རྗེ་ེཕ་བོང་ཁོ་བད་ེཆེེན་སྙིིང་པ་ོམཆེོག་གིས་ཆེོས་ཀྱི་ིཉིམས་ལོེན་གྱི་ི

སྙིིང་པ་ོརྣམས་དང་གདམས་ངག་ཟོབ་མ་ོརྣམས་ཁོ་གསལོ་ཞིིང་ག་ོབད་ེབའི་ིསྒོ་ོནས་

གསུངས་ཡོད། སེམས་ཁོོང་ཁྲོ་དང་འིདོད་ཆེགས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་མི་བསྙིེགས་པརི་

གདམས་པ་ན་ིརྒྱལོ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་སྩལོ་བའི་ིགསུང་དམ་པ་གཅེས་ནོརི་རིིན་ཆེེན་ལྟ་

བུ་ཞིགི་ཡནི། ཆེསོ་ཉིམས་སུ་བླངས་རུང་མ་བླངས་ཡང་རུང་སྐྱེསེ་བུ་ཞིགི་ག་ིསེམས་

ཁོོང་ཁྲ་ོདང་འིདོད་ཆེགས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་སོང་བས་ཉིིན་རིེའི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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དང་རྣམ་རྟེོག །དེ་བཞིིན་དུ་སྒྲིབ་པ་མཐའི་དག་དེ་དག་ལོ་བརྟེེན་ནས་སྐྱེེས་པ་ཡིན། 

གལོ་ཏ་ེསེམས་ད་ེཉིོན་མོངས་པའི་ིབླ་ོད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་མ་སོང་ན་སྒྲིབ་པ་རྣམས་མ་ི

སྐྱེེས་ཤེིང་། མ་ིཚེའི་ིནང་དུ་བདག་དང་དོན་ཆེ་ེབའི་ིསེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདོན་ཐམས་

ཅད་བད་ེབླག་ཏུ་བསྒྲུབ་ནུས། 

གལོ་ཏ་ེསྟོང་ཉིདི་དང་སྙིངི་རྗེ་ེགཉིསི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུརི་ཡདི་ལོ་དྲིན་པརི་བྱོས་

ཏ་ེསྒོོམ་བརྒྱབ་ནའིང་ཚ་ེའིདིརི་སྟོང་ཉིིད་རྟེོགས་པའི་ིབླ་ོདང་སྙིིང་རྗེ་ེརིང་རྒྱུད་ལོ་དངོས་

སུ་མ་སྐྱེེས་ནའིང་མ་ིཚེརི་གཏན་དུ་བད་ེསྐྱེིད་ཐོབ་པའི་ིགྲོོགས་བྱོེད་པརི་ཐ་ེཚོམ་མེད། 

གོང་དུ་ཆེོས་སྐུ་ལོམ་འིཁྱེེརི་བསྒྲུབ་ཚུལོ་སྐོརི་ཞུས་པ་ལོས་གཏན་གྱི་ིབད་ེབ་ཞིེས་པ་

ཞིགི་ཡདོ་པརི་ཤེསེ་ཐུབ། 

ཉིམས་སུ་ལོནེ་རྒྱུའི་ིགནད་ན་ིཤེནི་ཏུ་མང་ཞིངི་དའེི་ིལྡ་ེམགི་ལྟ་བུའི་ིགསུང་རིབ་

ཀྱིང་རྒྱ་ཆེ་ེཞིིང་གཏངི་ཟོབ་པ་དང་། མ་ིཚ་ེན་ིཐུང་ངུ་ཞིགི་ལོས་མདེ་པས་ད་ཅ་ིབྱོས་ན་

ལོེགས་སམ་ཞིེས་པའི་ིདྲི་ིབ་དེརི་༸སྐྱེབས་རྗེ་ེཕ་བོང་ཁོ་བད་ེཆེེན་སྙིིང་པ་ོམཆེོག་གིས། 

ང་ཚ་ོདམ་པའི་ིཆེོས་ཐམས་ཅད་ལོ་གསན་བསམ་རྫོོགས་མེད་ཅིང་། རྨིོངས་པའི་ིཆེ་

མཐའི་དག་གཅདོ་པའི་ིག་ོབ་གཏངི་ཟོབ་པ་དང་གསལོ་པ་ོཞིགི་ཀྱིང་མ་ིཤེསེ། འིནོ་ཀྱིང་

བདག་ཅག་ག་ིསྟོན་པས་འིཁོོརི་བརི་འིཁོོརི་བྱོེད་དང་། མྱང་འིདས་མངོན་དུ་བྱོེད་པའི་ི

ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སམེས་ལོ་ལྡན་ཡདོ་པརི་གསུངས་པས་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིསམེས་ད་ེརིང་

ཉིིད་ཀྱི་ིའིཁོོརི་བ་འིཁོོརི་བྱོེད་དང་། མྱང་འིདས་འིཐོབ་བྱོེད་ཀྱི་ིརྩེ་བ་ཡིན་པས་རིང་ཉིིད་

ཀྱིི་སེམས་འིདུལོ་བ་དང་ཞིི་བརི་བྱོེད་དགོས་པ་ནི་ཤེིན་ཏུ་གལོ་ཆེེ་བ་ཡིན་པརི་

གསུངས། 
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

སམེས་མ་དུལོ་བ་ལོས་མ་ིའིདདོ་པའི་ིསྡུག་བསྔལོ་འིངོ་ཞིངི་། སམེས་འིདུལོ་བ་

དང་ཞི་ིབརི་བྱོེད་པ་ད་ེཉིིད་ཆེོས་ཡིན་པས་དམན་པའི་ིཐེག་པའིམ། ཕརི་ཕྱིིན་ཐེག་པ། 

ཡང་ན་གསང་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པ་སྟ་ེགང་ཞིིག་ཉིམས་ལོེན་གནང་ཡང་ད་ེདགོངས་

པརི་བཅངས་ཏ་ེཉིམས་ལོནེ་གནང་དགསོ། ད་ེལོས་གཞིན་པའི་ིདམིགས་བསལོ་གྱིསི་

ཉིམས་སུ་ལོནེ་རྒྱུའི་ིཆེསོ་གང་ཡང་མདེ། སམེས་འིདུལོ་བའི་ིཉིམས་ལོནེ་ལོས་ལོགོས་

སུ་སྔགས་ཀྱིི་ཉིམས་ལོེན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། སེམས་འིདུལོ་བ་ལོས་ལོོགས་སུ་

ཉིམས་ལོནེ་གང་ཡང་མ་ིརྙེདེ། སམེས་ལོ་རྒྱུན་དུ་བྱོ་རི་བྱོེད་ཅངི་། ད་ེའིདུལོ་བརི་བྱོས་

ན་ཆེོས་ང་ོམ་ད་ེཡིན། སེམས་དང་མ་འིབྲེལོ་བའི་ིཆེོས་ན་ིཁོ་ནས་ཆེོས་ཞིེས་བཤེད་པ་

ཙམ་ལོས་དནོ་ང་ོམརི་ཚུལོ་འིཆེསོ་འིབའི་ཞིགི་ཡནི། 

རྗེེས་སུ་སྐྱེབས་རྗེ་ེཕ་བོང་ཁོ་བད་ེཆེེན་སྙིིང་པ་ོམཆེོག་གིས་སྔགས་ཀྱི་ིཉིམས་

ལོནེ་དང་སྦྲགས་ནས་གསུངས་དནོ། སྒོ་ོགསུམ་དམ་པ་སྒོམོ་ཚུལོ་ན་ིརིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུས་

ད་ེགཏན་དུ་སྣང་བ་དང་། སྟངོ་ཉིདི་ཀྱི་ིང་ོབ་ོདབྱོརེི་མདེ་ཡནི་པའི་ིལྷའི་ིསྐུ་དམ་པའི་ིཚུལོ་

དུ་སྒོོམ་པ་དང་། ངག་གཏན་དུ་སྔགས་བགྲོང་སྟ་ེགནས་པ། སེམས་གཏན་དུ་བད་ེབ་

དང་སྟོང་པའིི་ཁྱེབ་ཚད་ལོ་གནས་དགོས། སེམས་བདེ་སྟོང་གི་མཚམས་ལོས་མ་

འིདས་པརི་ཕ་བླ་མའི་ིརྣམ་ཐརི་གྱི་ིརྗེེས་སུ་བཟུང་དགོས་པ་བཅས་རྒྱ་ཆེ་ེཞིིང་གཏིང་

ཟོབ་པའི་ིགདམས་ངག་རྣམས་སྐྱེབས་རྗེ་ེམཆེོག་གིས་སྩལོ་བའི་ིགདམས་ངག་སྙིིང་པ་ོ

ཞིིག་ཡིན། དེའི་ིནང་དོན་རྣམས་ན་ི༸སྐྱེབས་རྗེ་ེཕ་བོང་ཁོ་བད་ེཆེེན་སྙིིང་པ་ོརིང་ཉིིད་

དང་། ༸གོང་ས་མཆེོག་༸སྐྱེབས་རྗེ་ེབླ་མ་ཡ་ེཤེེས་ལོ་སོགས་པའི་ིསྔོན་བྱོོན་བསྟན་

འིཛིན་གྱི་ིསྐྱེེས་ཆེེན་དམ་པ་དུ་མས་སྐུ་གཉིིས་ཐོབ་པ་ལོ་ལོམ་ད་ེལྟརི་ཉིམས་སུ་བླངས་
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ཡདོ་ཅངི་། བླ་མ་གངོ་མ་རྣམས་ཀྱིསི་དའེི་ིགནད་རྣམས་རིང་རྒྱུད་ལོ་སྨོནི་པརི་བྱོས་ཏ་ེ

ཕྱིི་འིབྱུང་གི་གདུལོ་བྱོ་རྣམས་ལོའིང་དེ་ལྟརི་ཉིམས་བཞིེས་གནང་རྒྱུརི་གདམས་པ་

སྩལོ་ཡདོ། 

 རྨི་ིལོམ་ལོ་བརྟེགས་པ།

གལོ་ཏ་ེརྨི་ིལོམ་མ་རྨིསི་ན་ད་ེན་ིལོགེས། གང་ཡནི་ཞི་ེན་རྨི་ིལོམ་ན་ིའིཁྲུལོ་སྣང་

ག་ིསམེས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ཙམ་ཡནི། འིནོ་ཀྱིང་སྤྱིརིི་བཏང་རྨི་ིལོམ་བཟོང་ངན་གང་ཡནི་མནི་

གྱི་ིབརྟེགས་སྲིོལོ་ཞིིག་ཡོད། རྨི་ིལོམ་གྱི་ིགནས་སྐབས་སུ་ལྷ་མཐོང་བ་དང་། དབང་

ལུང་མན་ངག་གནང་བའི་ིབླ་མ་མཇིལོ་བ། དག་ེའིདུན་གྱི་ིསྡེེ། གས་ཆེག་མེད་པརི་

ཡངོས་སུ་རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་དང་བླ་མའི་ིསྐུ་འིདྲི་རྨིསི་ན་རྨི་ིལོམ་བཟོང་པརོི་བརྩེ་ི

སྲིལོོ་ཡདོ། སྤྱིརིི་བཏང་རྨི་ིལོམ་བཟོང་པ་ོགཞིན་ན་ིཆེསོ་ཀླགོ་པ་དང་། གཙང་ཆུརི་ལུས་

ཁྲུས་པ། འི་ོམ་འིཐུང་བ། ད་ེབཞིནི་ཞི་ོདང་བཅུད་ལྡན་གྱི་ིཟོས་ཟོ་བ་སགོས་ཡནི། བླ་མ་

སྐུ་ཤེ་རིིད་པ་ོདང་། ནད་པའི་ིཚུལོ། ཡང་ན་སྐྱེ་བ་ོམིན་ནའིང་གྲྭ་ཆེས་ལོས་ལྡོག་སྟ་ེསྐྱེ་

བའོི་ིཆེས་ཀྱིསི་སྤྲོས་པ་རྨིསི་ན་རྟེགས་མཚན་ངན་པ་ཡནི། བླ་མ་རྨི་ིལོམ་ནང་དུ་མཇིལོ་

ནའིང་ཁོོང་ལོས་ཇི་ིཙམ་བྱོིན་རླབས་ཞུ་བརི་འིབད་ནའིང་ད་ེམ་ིཐོབ་པ་རྣམས་ན་ིདམ་

ཚིག་ཉིམས་པའི་ིརྟེགས་མཚན་ཡིན། བླ་མ་དང་། དག་ེའིདུན། ད་ེབཞིིན་དུ་སྐུ་འིདྲི་

རྣམས་ཐལོ་ལོ་འིཚུབས་འིཚུབས་དང་། མ་ིསྡུག་པ། མཇིལོ་ན་ད་ེའིདྲིའི་ིསྣང་བ་ད་ེགུ་

གུལོ་ཞིེས་པའི་ིགདོན་འིདྲིེས་རྐྱེེན་བྱོས་པ་ཞིིག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབྲིས་སྐུ་དང་རྩེ་

ཆེེན་གྱི་ིདངོས་པ་ོགཞིན་གྱི་ིསྟེང་དུ་གོམ་པ་སྤེ་ོབ་དང་། རྡོོརི་དྲིིལོ་དང་དཀྱིིལོ་འིཁོོརི་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

རྣམས་ཀྱིིས་ལོམ་དང་ཉིམས་རྟེོགས་རྙེེད་པའི་ིཐབས་ལོ་འིཇུག་པ་རྣམས་མཚོན་ཞིིང་། 

གལོ་ཏ་ེད་ེབོརི་བརླག་བྱུང་བའི་ིརྨི་ིལོམ་ན་ིམཚན་མ་ངན་པརི་ངོས་འིཛིན་གྱི་ིཡོད། རྨི་ི

ལོམ་ད་ེརྣམས་ན་ིདམ་ཚིག་ཉིམས་སྐབས་རྨིིས་པ་དང་། ཡང་ན་ཕྱི་ིཉིིན་གང་འིབྱུང་ལོ་

ངེས་པ་སྟོན་གྱི་ིཡོད། སྐབས་རིེརི་སྐྱེོན་འིགའི་ཞིིག་གིས་དམ་ཚིག་སྡེོམ་པ་ལྟུང་ལོ་ཉི་ེ

བའི་ིལོས་ལོ་འིཇུག་པའི་ིརྨི་ིལོམ་རྣམས་སྔོན་ནས་རྨིིས་ཀྱིིན་ཡོད། རི་ིབ་ོཉིིལོ་བ་དང་། 

གནས་ཁོང་ངམ་བྲག་ཕུག་མི་གཙང་བ་དང་ཆེེས་ཆུང་ཞིིང་འིགྲོོ་སྐྱེོད་དཀའི་བ། 

འིཛགེས་པརི་དཀའི་བའི་ིགཞིརིི་སངོ་སྟ་ེདརེི་འིགགས་པ་རྨིསི་ཚ་ེབཀྲ་མ་ིཤེསི་པ་ཡནི། 

ལུས་ཀྱི་ིསྟདོ་ངསོ་ཐུརི་དུ་གནས་པ་རྨིསི་ཚ་ེངན་སངོ་ག་ིགནས་སུ་འིགྲོ་ོརྒྱུའི་ིམཚན་མ་

ཡིན། རི་ིདང་བྲག་ག་ིརྩེེརི་འིཛེགས་པ་རྨིིས་ན་རྨི་ིལོམ་བཟོང་པོརི་རྩེ་ིསྲིོལོ་ཡོད། རི་ིབ་ོ

རྣམས་ཉིལིོ་བ་དང་གཞི་ིབརྟེན་མདེ་པའི་ིཁོང་སྟངོ་རྨིསི་ན་གང་ཟོག་ས་ོསའོི་ིཉིམས་ལོནེ་

དང་འིབྲེལོ་བའི་ིརྩེ་བའི་ིསྡེོམ་པ་རྣམས་བོརི་བ་སོགས་རྟེགས་མཚན་ངན་པ་ཡིན་ཞིིང་། 

རྔ་མོང་དང་བུང་བུརི་ཞིོན་ཏ་ེབྱོང་ཕྱིོགས་སུ་བསྐྱེོད་པ་རྨིིས་ནའིང་མཚན་མ་ངན་པ་

ཡནི། 

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བློ་འིཁྲུལོ་བའིི་སྣང་བ་ཡིན་པས་རྨིི་ལོམ་བཟོང་པོ་རྨིིས་

ནའིང་དརེི་སྤེབོས་པ་དང་ཡ་མཚན་ཅན་དུ་རྩེ་ིདགསོ་དནོ་མདེ་ལོ། རྨི་ིལོམ་ངན་པ་རྨིསི་

ནའིང་དེརི་ཡིད་སྡུག་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། མཚན་མ་ངན་པ་བྱུང་ན་གདོན་དང་

འིབྱུང་པ་ོརྣམས་ལོ་གཏརོི་མ་གཏངོ་བ་ལོས། སྟངོ་ཉིདི་བསྒོམོས་པས་དརོི་ནུས་པ་དརེི་

བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས། གང་རྨིིས་པའི་ིརྨི་ིལོམ་གྱི་ིདོན་རྣམས་ཡུལོ་རིང་ངོས་ནས་

མདེ་ཅངི་། ད་ེརྣམས་རིང་བཞིནི་གྱིསི་གྲུབ་པ་དང་། རིང་དབང་དུ་ཡདོ་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་
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ཡང་ད་ེརྣམས་འིདགོས་བྱོདེ་ཀྱི་ིརྟེགོ་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལོས་ཡུལོ་ངསོ་ནས་གཏན་

ནས་མེད། གང་སྣང་བའི་ིདངོས་པ་ོརྣམས་བདེན་གྲུབ་དང་རིང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་དང་། 

རྟེོག་པས་བཏགས་ཙམ་མིན་པ་ལྟ་བུརི་སྣང་ཡང་དོན་དངོས་སུ་དེ་རྣམས་དོན་དམ་

པརི་མ་གྲུབ་ཅིང་རིང་དབང་དུའིང་མེད། སྟོང་ཉིིད་སྒོོམ་པའི་ིསྒོ་ོནས་མཚན་མ་ངན་པ་

དང་བརི་ཆེད་རྣམས་ལྡགོ་ནུས།  

 བྱོང་སྡེམོ་དང་སྔགས་སྡེོམ་སྐབས་ཀྱི་ིཀུན་སློངོ་འིཁྱེརེི་ས།ོ

གླིིང་འིདིརི་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ིསྡེོམ་པ་དང་སྔགས་ཀྱི་ིསྡེོམ་པ་དང་། ལྷག་

པརི་དུ་གསང་སྔགས་རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའི་ིསྡེོམ་པ་ལོེན་པ་ལོས་དོན་ཆེ་ེབ་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། ནམ་མཁོའི་ིམཐའི་དང་མཉིམ་པའི་ིསེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིདོན་དུ་མྱུརི་

བ་མྱུརི་དུ་རྫོོགས་པའི་ིབྱོང་ཆུབ་འིཐོབ་པའི་ིདོན་དུ་སྡེོམ་པ་ད་ེརྣམས་དང་མ་བྲལོ་བརི་

བྱོེད་རྒྱུ་ལོས་དོན་ཆེ་ེབ་གཞིན་ཞིིག་གཏན་ནས་མེད། ང་ཚོའི་ིངོས་ནས་ད་ེལོས་དོན་

སྙིངི་ལྡན་པ་ཞིགི་བྱོེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་ཅངི་། སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིངསོ་ནས་ཀྱིང་ད་ེ

ལོས་ལྷག་ཙམ་བྱོདེ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། སྡེམོ་པ་ད་ེརྣམས་རིང་རྒྱུད་ལོ་ལྡན་པའི་ིསྒོ་ོནས་

ད་ེདང་མ་བྲལོ་བརི་བྱོས་ཚ་ེསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡེོམ་པ་ད་ེརྣམས་ལོ་གནས་པརི་

བསྐུལོ་བ་དང་དེ་ལོས་སེམས་རྒྱ་བསྐྱེེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་འིདྲི་བྱུང་ན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་འིཁྲུལོ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་མཚན་ཉིིད་ཚང་བའིི་སློོབ་དཔོན་དུ་

འིགྱུརི་ནུས་པས། བདག་དང་གཞིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་མི་ཚེ་དོན་སྙིིང་དང་ལྡན་པརི་

འིགྱུརི་བརི་བདག་གསི་དུས་ད་ལྟ་ནས་བྱོ། ཟླ་བ་ད་ེཙམ་ལོ་མའི་ིམངལོ་དུ་འིཚ་ོསྐབས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཨེ་མརི་ན་ཟུག་ཤེིན་ཏུ་ལྕི་ིབས་མནརི་ཞིིང་། སྐྱེེས་པའི་ིཉིིན་ད་ེནས་ཕ་ལོ་སེམས་ཁྲལོ་

ཧེ་ཅང་མང་པོས་མནརི། སེམས་ཁྲལོ་དང་དངངས་སྐྲག་ཁོ་ོནས་ཁོ་ོཚོའི་ིལུས་སེམས་

གཉིིས་ཀརི་ངལོ་བ་དུ་མས་མནརི་ཞིིང་། ཞིིམ་པའིི་ཟོས་དང་འིཇིམ་པའིི་གོས་ལོ་

སགོས་པའི་ིཡག་ཚད་རིང་ལོ་བྱོནི་ཏ་ེཤེནི་ཏུ་བྱོམས་པས་བསྐྱེངས། ཁོ་ོཚསོ་ངའི་ིདནོ་

དུ་འིཁུརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་དང་དཀའི་ངལོ་རྣམས་ད་ལྟ་དོན་སྙིིང་ཅན་དང་དག་ེམཚན་

ཅན་དུ་འིགྱུརི་བ་བདག་གིས་བྱོ་ཞིེས་གནས་སྟངས་ད་ེརྣམས་ལོ་བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེེན་པ་ོ

གཏངོ་དགསོ། 

གཞིན་ཡང་རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་པའི་ིབད་ེསྐྱེདི་བག་ཕབ་དང་། ལོངོས་

སྤྱིོད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་དབང་བ་དང་ད་ེརྣམས་ལོ་བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་

ཤེ་སྟག་ཡིན། གྱིོན་པའི་ིགོས་དང་ལོོངས་སུ་སྤྱིོད་པའི་ིདངོས་པ་ོརྣམས་ཀྱིང་སེམས་

ཅན་གཞིན་གྱིི་ལུས་ལོས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ན་དེ་རྣམས་ཀྱིི་ངལོ་བ་འིབའི་ཞིིག་ལོ་

བརྟེེན་ནས་བྱུང་བ་ཁོ་ོན་ཡིན། གཞིན་ཡང་བད་ེསྐྱེིད་ཕྲན་བུ་དང་ཞིིམ་པའི་ིཟོས་ཙམ་

དང་། ཡང་ན་རིང་ཉིདི་ཀྱི་ིལུས་འིཚ་ོབའི་ིདནོ་དུ་སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིཚ་ེསྲིགོ་ལོ་བརྩེ་ི

མེད་དུ་བཏང་ནས་དེ་རྣམས་རྗེེན་པརི་ཟོ་བ་དང་། རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱེིད་ཀྱིི་དོན་དུ་

སེམས་ཅན་གཞིན་རྣམས་བྲན་གཡོག་ལྟ་བུརི་ལོོངས་སུ་སྤྱིད་ཅིང་། གང་མྱོང་བའི་ི

བདེ་བ་ནི་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱིི་ལུས་དང་སེམས་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལོ་འིབའི་ཞིིག་ལོས་

འིངོ་བ་ཞིགི་ཡནི། རིང་ཉིདི་ཀྱིསི་མྱངོ་བའི་ིབད་ེསྐྱེདི་རྣམས་ཀྱིང་སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ི

ཚ་ེསྲིགོ་གམ། །ཡང་ན་ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཚ་ེསྔནོ་ལོས་ངན་བསགས་པ་དའེི་ིའིབྲས་བུ་སྡུག་

བསྔལོ་ལོས་འིངོ་བ་ཤེ་སྟག་ཡནི་པས། ཉིནི་གཅགི་གམ་ཡང་ན་ཆུ་ཚདོ་འིགའི། སྐརི་མ་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག

 105  

འིགའི་ཙམ་འིཚ་ོབའི་ིབརི་ལོ་མ་ིལུས་ཁྱེད་པརི་ཅན་ད་ེདག་ེམཚན་ཅན་དུ་འིགྱུརི་བརི་

བྱོ་ཞིསེ་དང་། གང་བཟོའི་བའི་ིཟོས། གྱིནོ་པའི་ིགསོ། འིཚ་ོསའི་ིགནས་ཁོང་ལོ་སགོས་

ལོངོས་སུ་སྤྱིདོ་པའི་ིཅ་དངསོ་རྣམས་གཞིན་ལོས་བྱུང་བས་ད་ེརྣམས་དནོ་སྙིངི་ཅན་དང་

དག་ེམཚན་ཅན་དུ་འིགྱུརི་བརི་བདག་གིས་བྱོ། ཇི་ིལྟརི་བྱོ་ཞི་ེན་ད་ེཡང་བྱོང་སྡེོམ་དང་

སྔགས་སྡེོམ་ལོ་མི་གཡོ་བའིི་བསམ་པའིི་རྩེིས་ཟོིན་པའིི་སྒོོ་ནས་བདག་གི་མི་ཚེ་ནི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེེརི་སྒྲུབ་པའིི་དོན་དུ་འིཚོ་བརི་བྱོ་ཞིེས་དམ་

བཅའི་བྱོདེ་དགསོ། 

 རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚའོི་ིདབང་ཞུ་སྐབས་ཀུན་སློངོ་འིཁྱེརེི་ས།ོ

སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་ཀྱི་ིགསང་བའི་ིརྣམ་པ་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚ་ོལོ་བརྟེེན་ནས་མ་ི

ཚ་ེཐུང་ངུ་འིདིའི་ིནང་དུའིང་། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདོན་དུ་མྱུརི་བ་

མྱུརི་དུ་བླ་མདེ་རྫོགོས་བྱོང་མངནོ་དུ་བྱོདེ་ནུས། རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་

འིཐོབ་པརི་ཐེག་ཆེེན་ལོམ་དུ་ངེས་པརི་དུ་འིཇུག་དགོས་ཤེིང་། ད་ེཡང་ཐེག་ཆེེན་ལོམ་

གྱི་ིའིཇུག་སྒོ་ོསེམས་བསྐྱེེད་ཡིན་པས་ད་ེཚུལོ་བཞིིན་ཉིམས་སུ་ལོེན་དགོས། རྫོོགས་

བྱོང་མྱུརི་དུ་འིཐོབ་པ་ལོ་བྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་མྱུརི་དུ་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་པ་ལོ་རིག་ལོས་

པས། དེའི་ིཕྱིིརི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྙིིང་རྗེ་ེརིང་གཟུགས་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་

བུ་ལྷག་པའི་ིལྷའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་ིལོམ་ལོ་བརྟེེན་དགོས། ད་ེལོས་བྱོང་ཆུབ་

ཀྱི་ིསམེས་རིནི་པ་ོཆེ་ེམྱུརི་དུ་བསྐྱེདེ་པ་དང་མ་ིཚ་ེཐུང་ངུ་ཞིགི་ཏུ་རྫོགོས་བྱོང་མངནོ་དུ་

བྱོདེ་ནུས། 



 106  

བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

རྣལོ་འིབྱོརོི་པ་ཆེནེ་མ་ོམཏིྲ་ཛཀོ་ིལོ་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚ་ོདངསོ་སུ་ཞིལོ་གཟོགིས་ཏ་ེ

ཆེསོ་དང་དབང་མང་པ་ོསྩལོ་ཅངི་། རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚའོི་ིབླ་བརྒྱུད་བཞིནི་ང་ཚོརི་ཡང་ད་ེ

འིདྲིའི་ིནུས་པ་ཡོད། ཁྱེེད་ཀྱིིས་གང་ཐོས་པའི་ིརྣལོ་འིབྱོོརི་པ་ཆེེན་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིམ་ིཚེའི་ི

ལོ་ོརྒྱུས་དང་། གང་དུ་ཁོོང་རྣམས་ཀྱིིས་ཉིམས་ལོེན་གནང་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའི་ི

བྲག་ཕུག་རྣམས་དུས་དེང་ག་ིཆེརི་ཡང་མཇིལོ་རྒྱུ་ཡོད། དབང་བཞི་ིཔ་ོཞུས་པ་ལོས་

རྣལོ་འིབྱོོརི་བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་ིརིིམ་པ་གཉིིས་པའི་ིའིོད་གསལོ་ད་ེམངོན་དུ་བྱོེད་ནུས་པ་

དང་། རྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་འིཐབོ་པ་ལོའིང་འིདོ་གསལོ་ད་ེངསེ་པརི་དུ་

རིང་རྒྱུད་ལོ་བསྐྱེེད་པརི་བྱོེད་དགོས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལོམ་མ་ནོརི་བ་ཡང་དག་

པའི་ིསརི་འིགོད་པའི་ིདོན་དུ་ཤེེས་རིབ་འིོད་གསལོ་དང་། ཐབས་སྒྱུ་ལུས་གཉིིས་ལོས་

ལུས་སམེས་དབྱོེརི་མདེ་མྱུརི་བརི་མངནོ་དུ་བྱོདེ་ནུས། 

སེམས་ཅན་རྣམས་མ་རིིག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲིབས་ཤེིང་། འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་

བསྔལོ་གྱིིས་ཡོངས་སུ་མནརི་བས་ད་ེལོ་མ་ིབཟོོད་པའི་ིབསམ་པ་བསྐྱེེད་དེ། བདག་

གསི་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་ལུས་སམེས་དབྱོརེི་མདེ་ཀྱི་ིརྫོགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་

འིཐོབ་པརི་བྱོ། དེའི་ིདོན་དུ་སྤྱིན་རིས་གཟོིགས་རྒྱལོ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ིདབང་ཞུ་བརི་བྱོ་

ཞིསེ་དང་། བསྐལོ་པ་དུ་མརི་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེདག་གསི་མནརི་བའི་ིསམེས་ཅན་རྣམས། 

བླ་མེད་རྫོོགས་བྱོང་དུ་འིགོད་པའི་ིདོན་དུ་བདག་བསྐལོ་པ་མང་པོརི་དམྱལོ་བའི་ིསྡུག་

བསྔལོ་མྱངོ་དགསོ་ཀྱིང་རུང་། དའེི་ིདོན་དུ་ལོམ་ལོ་བསྐལོ་པ་ཇི་ིཙམ་སློབོ་དགསོ་ཀྱིང་

རུང་དཀའི་ངལོ་ད་ེདང་དུ་བླང་བརི་བྱོ་ཞིེས་དམ་བཅའི་བྱོདེ་དགསོ། 

སྐྱེ་ེབ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དུས་ད་ལྟའི་ིབརི་དུ་འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་སྤྱི་ིདང་



བོློ་སྒོོ་འབྱེདེ་པའི་ལྡེ་ེམིིག
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ཁྱེད་པརི་དུ་དམྱལོ་བ་དང་། ཡི་དྭགས། དུད་འིགྲོོའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྲོངས་མེད་མྱོང་

དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། འིགྲོ་ོབ་མ་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ལོ་བསྐྱེརི་དུ་སྐྱེ་ེབ་ལོེན་རྒྱུ་དང་། མའི་ི

མངལོ་ནས་བསྐྱེརི་དུ་སྐྱེ་ེརྒྱུའི་ིབསམ་པ་དརེི་འིགྱུརི་བ་མདེ་པརི་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་

བམ། ཕལོ་ཆེརེི་ཡ་ང་བའི་ིའིཁོརོི་བ་དང་། ངན་སངོ་ག་ིསྡུག་བསྔལོ་ད་ེདག་ཡདི་ལོ་དྲིན་

ཚ་ེསྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམརི་སྡུག་བསྔལོ་ད་ེདག་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡང་མྱོང་རྒྱུའི་ིབསམ་པརི་གནས་

ཐབས་བྲལོ། འིགྲོ་ོབ་མ་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ལོ་སྐྱེ་ེབ་བླངས་ནའིང་དམ་པའི་ིཆེོས་དང་མ་ནོརི་

ལོམ་བཟོང་སྟོན་པའིི་བླ་མ་དང་མཇིལོ་རྒྱུརི་མཐུན་རྐྱེེན་མཐའི་དག་ཚང་བའིི་ངེས་

པའིང་མདེ། 

སྤྱིིརི་སྡུག་བསྔལོ་འིཐའི་དག་ཟོད་པའི་ིཟོད་པ་ད་ེརྟེོགས་རྒྱུ་ཁོག་པ་ོཡོད། ཡིན་

ནའིང་དུས་ད་ལྟ་མ་ིལུས་རིིན་པ་ོཆེ་ེཞིིག་ཐོབ་པ་དང་། མ་ནོརི་ལོམ་བཟོང་སྟོན་པའི་ི

དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉིེན་དང་མཇིལོ། མཇིལོ་དཀའི་བ་ཡོངས་སུ་ཚང་ཞིིང་སླུ་བ་མེད་

པའི་ིདམ་པའི་ིཆེསོ་དང་ཕྲད། ད་ེའིདྲིའི་ིདལོ་འིབྱོརོི་ཚང་བའི་ིརྟེནེ་བཟོང་མ་ིལུས་རིིན་པ་ོ

ཆེ་ེདེརི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་མངོན་དུ་མ་བྱོས་ན། འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་རྒྱུན་

ཆེད་མེད་པརི་མྱོང་བརི་ངེས། དེའིི་ཕྱིིརི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་དོན་དུ་བླ་མེད་

རྫོོགས་བྱོང་འིཐོབ་པའི་ིལོམ་ད་ེམངོན་དུ་མ་ིབྱོེད་ཅིང་། དམ་པའི་ིཆེོས་ཀྱིང་ཉིམས་སུ་

མ་བླངས་ན། འིད་ིནས་སྐྱེ་ེབ་གཞིན་དུ་འིད་ིའིདྲིའི་ིག་ོསྐབས་སྲིདི་མཐའི་ཙམ་ཡནི་པས། 

ད་ལྟ་དམ་པའི་ིཆེསོ་ཉིམས་སུ་མ་བླངས་ན་ནམ་ཉིམས་སུ་ལོནེ། ཕྱི་ིནང་ག་ིམཐུན་རྐྱེནེ་

མཐའི་དག་ཚང་བའིི་མི་ལུས་རིིན་པོ་ཆེེ་ཐོབ་པའིི་གནས་སྐབས་སུ་ཉིམས་སུ་ལོེན་

དགསོ། འིཆེ་ིབརི་ན་ིངསེ་ཤེངི་། འིཆེ་ིབ་ནམ་འིངོ་ག་ིདུས་ད་ེམ་ངསེ་པ་ཙམ་ཡནི། ད་ེན་ི
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

དུས་ད་ལྟའིམ་སང་ཉིནི། ཡང་ན་དུས་ནམ་ཡང་འིངོ་སྲིདི་ཅངི་འིཆེ་ིབའི་ིདུས་ལོ་ངསེ་པ་

གང་ཡང་མེད། མི་འིདོད་བཞིིན་གླིོ་བུརི་དུ་རིང་གི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཆེོས་

གྲོོགས་མང་པ་ོཞིིག་ཚ་ེལོས་འིདས་ཟོིན་ཅིང་། དུས་ནམ་ཞིིག་ག་ིཚ་ེརིང་ག་ིའིཆེ་ིདུས་

ཀྱིང་ངེས་པ་ཡིན། དུས་ནམ་ཞིིག་ག་ིཚ་ེསྐྱེ་ེབ་ོགཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་རིང་ཉིིད་འིཆེ་ིབའི་ི

གནས་ཚུལོ་ཐོས་པརི་ངེས། ནང་ག་ིནད་གཞི་ིའིམ་ཡང་ན་ཕྱིིའི་ིརྐྱེེན་གཞིན་ཞིིག་གིས་

རིང་ག་ིའིཆེ་ིབ་ད་ེམ་ཐག་འིངོ་སྲིདི། རླུང་ག་ིནང་དུ་ཡདོ་པའི་ིམརི་མ་ེབཞིནི་དུ་འིཆེ་ིབའི་ི

རྒྱུརི་འིགྱུརི་བའི་ིརྐྱེེན་མང་པོས་བསྐོརི་ཡོད། ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་རིང་ག་ིམ་ིཚེརི་འིཆེ་ི

བའི་ིརྐྱེནེ་གང་མང་ཡདོ། 

རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསེམས་ལོ་བརྟེགས་ནའིང་ཉིོན་མོངས་པའི་ིབསམ་པ་ན་ིཡང་ནས་

ཡང་དུ་སྐྱེསེ་ཤེངི་། དག་ེབའི་ིབསམ་པ་སྐྱེ་ེབརི་ཤེནི་ཏུ་དཀནོ་པ་ཤེསེ་ནུས། དག་ེབའི་ི

ལོས་གང་བྱོས་ཀྱིང་དེ་རྣམས་ནི་མ་དག་པ་དང་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་བ། དེ་བཞིིན་དུ་

བརྟེན་པ་ོམདེ་པ་དང་། ཁོངོ་ཁྲ་ོདང་ཆེསོ་ལོགོ་པའི་ིདབང་གསི་དག་ེབའི་ིལོས་ཀྱི་ིའིབྲས་

བུ་རྣམས་བཅོམ་ཞིིང་། ཕྱིོགས་གཞིན་ནས་མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་རྣམས་ན་ིདག་པ་དང་། 

ཡངོས་སུ་ཚང་བ། ཤེནི་ཏུ་སྟབོས་ཆེ་ེབ། 

མྱོང་འིགྱུརི་གྱི་ིལོས་ངན་མང་པ་ོབསགས་ཤེིང་། ལོས་ད་ེའིདྲི་ལོ་བརྟེེན་ནས་

རིང་ཉིིད་ལོ་འིཆེི་བ་ད་ལྟ་བྱུང་ན་སྐྱེེ་བ་ཕྱིི་མརི་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་སྐྱེེ་བརི་ངེས། 

དབུགས་མ་འིགགས་གོང་། མིའི་ིགནས་སུ་ཡོད། དབུགས་འིགགས་ཚ་ེདམྱལོ་བའི་ི

གནས་སུ་ཡོད་ངེས་ཡིན། ད་ེན་ིའིགག་པརི་སློ་བའི་ིདབུགས་ད་ེའིགགས་མ་འིགགས་

ཙམ་གྱི་ིདྲི་ིབ་ཞིིག་ཡིན། མ་ིདག་ེབའི་ིལོས་སྤེོང་བའི་ིདོན་དུ་ཚུལོ་ཁྲིམས་ཀྱི་ིབསློབ་པ་
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ཉིམས་སུ་ལོེན་པ་དང་། ད་ེལོེགས་པརི་བསྲུང་ན་དམྱལོ་བརི་སྐྱེ་ེབའི་ིསྒོ་ོལྡོག་སྟེ། སྐྱེ་ེ

འིགྲོ་ོབཟོང་པོའི་ིགནས་སུ་སྐྱེ་ེབ་ལོེན་སྲིིད། ཡིན་ནའིང་འིགྲོ་ོབ་རིིགས་དྲུག་ག་ིགནས་

གང་དུ་སྐྱེ་ེབ་བླང་ན་ཡང་གནས་ད་ེཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརིང་བཞིིན་ཅན་ཡིན། 

སྡུག་བསྔལོ་གྱི་ིརྒྱུ་ཀུན་འིབྱུང་དང་། ལོས་དང་། ཉིོན་མོངས་ཀྱིིས་དབང་དུ་བསྡུས། 

སྡུག་བསྔལོ་མཐའི་དག་རིང་གཅསེ་འིཛནི་གྱི་ིབླ་ོལོས་སྐྱེསེ་པས་རིང་ཞིསེ་པའི་ིགཅསེ་

འིཛནི་གྱི་ིཡུལོ་ད་ེན་ིགཏན་དུ་དོརི་བྱོ་ཞིགི་ཡནི། 

གནས་སྐབས་དང་མཐརི་ཐུག་གི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་བྱོང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་

ལོས་སྐྱེསེ་པའི་ིགཞིན་གཅསེ་འིཛིན་གྱི་ིབླ་ོལོས་སྐྱེསེ་པ་ཤེ་སྟག་ཡནི་ཞིངི་། སྐྱེ་ེབ་ཐགོ་

མ་མེད་པ་ནས་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་ིབརི་དུ་སེམས་ཅན་རི་ེརི་ེན་ིརིང་ཉིིད་ཀྱི་ིའིདས་མ་

འིོངས་ད་ལྟརི་བཅས་དུས་གསུམ་གྱི་ིབད་ེསྐྱེིད་ཀྱི་ིའིབྱུང་རྐྱེེན་ཡིན་པས། སེམས་ཅན་

གཞིན་ལོ་གཅསེ་པརི་འིཛནི་པ་ན་ིའིསོ་འིགན་ཞིགི་ཡནི། ཉིནི་རིའེི་ིམ་ིཚེའི་ིནང་ག་ིབད་ེ

སྐྱེདི་རི་ེརི་ེསམེས་ཅན་གཞིན་ལོ་བརྟེནེ་ནས་འིངོ་ག་ིཡདོ། ད་ེཡང་བཀའི་གདམས་པའི་ི

དགེ་བའིི་བཤེེས་གཉིེན་གླིང་རིི་ཐང་པས་མཛད་པའིི་བློ་སྦྱིོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའིི་

ཚགིས་བཅད་དང་པའོི་ིནང་། 

བདག་ན་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ། །

ཡདི་བཞིིན་ནརོི་བུ་ལོས་ལྷག་པའི།ི །

དནོ་མཆེགོ་བསྒྲུབ་པའི་ིབསམ་པ་ཡསི། །

རྟེག་ཏུ་གཅསེ་པརི་འིཛནི་པརི་ཤེགོ །

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིིན་རིང་གི་བདེ་སྐྱེིད་ལོ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་
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བླ་མ་ཐུབ་བསྟན་བཟོོད་པ་རིིན་པོ་ཆེ།ེ

ཅན་གཞིན་གྱིི་བཀའི་དྲིིན་ལོ་བརྟེེན་ནས་འིོང་གི་ཡོད་པས། སེམས་ཅན་རིེ་རིེ་ཡིད་

བཞིནི་ནོརི་བུ་ལོས་ཀྱིག་ཆེསེ་ལྷག་པའི་ིརྩེ་ཆེརེི་བརྩེ་ིདགསོ་ཤེངི་། སམེས་ཅན་རྣམས་

མེད་ན་ད་ེརིིང་ག་ིབད་ེསྐྱེིད་ཕྲན་བུ་འིད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་ིའིོངས་པ་ཡིན། ད་ེབཞིིན་དུ་

སྐྱེ་ེབ་ཕྱི་ིམ་དང་། གནས་སྐབས་ཀྱི་ིབད་ེའིགྲོ་ོདང་ཐརི་པའི་ིབད་ེབ། མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེ

བ་རྫོོགས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་ིག་ོའིཕང་ཐམས་ཅད་ཀྱིང་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདྲིིན་

ལོ་བརྟེེན་ནས་འིོང་བ་ཤེ་སྟག་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་རྟེག་ཏུ་གཅེས་པརི་

འིཛནི་རྒྱུ་ད་ེཤེནི་ཏུ་གལོ་ཆེ་ེབ་ཡནི། 

མཚན་སྔགས་བཟླས་པ་དང་ཕྱིག་འིཚལོ་བ། མཆེོད་པ་ཕུལོ་ན་སྡེིག་སྒྲིབ་

འིདག་པརི་ནུས་པའིི་སྐྱེབས་ཡུལོ་གྱིི་སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་

རྣམས་ཀྱིང་སེམས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིདྲིིན་ལོས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། སེམས་ཅན་གཞིན་ན་ི

སངས་རྒྱས་དང་བྱོང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ལོས་ཀྱིང་དྲིིན་ཆེ་ེབ་ཡིན། རིང་ག་ི

གནས་སྐབས་དང་མཐརི་ཐུག་ག་ིབད་ེབ་རྣམས་སེམས་ཅན་གཞིན་ལོ་རིག་ལོས་པ་

བཞིནི་དུ་སམེས་ཅན་གཞིན་གྱི་ིབད་ེབའིང་ང་ཚོརི་རིག་ལོས། 

གཞིན་གྱིསི་རིང་ཉིདི་ལོ་འིཚ་ེབ་སྤེངས་པ་དང་ཕན་ཐགོས་བསྒྲུབ་ན་སྙིམ་པ་ད་ེ

སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོ་ཡདོ་ཅངི་། འིདིརི་ཕན་ཐགོས་ཟོརེི་དུས་གནས་སྐབས་དང་

མཐརི་ཐུག་གི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལོ་གོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕྲག་པརི་

གནས་པའི་ིའིགན་འིཁྲ་ིཞིགི་ཡནི། དའེི་ིཕྱིརིི་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདནོ་བསྒྲུབ་པའི་ི

དནོ་དུ་རྣམ་མཁྱེནེ་རྒྱལོ་བའི་ིག་ོའིཕང་ཅ་ིནས་ཀྱིང་འིཐབོ་པརི་བྱོ། སམེས་ཅན་རྣམས་

འིཁོོརི་བའི་ིསྡུག་བསྔལོ་གྱིིས་སྐརི་ཆེ་གཅིག་ཙམ་མནརི་བ་ཡང་ཡིད་ལོ་དྲིན་པ་ཙམ་
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གྱིི་ཆེེས་བཟོོད་པརི་དཀའི་བས་མྱུརི་བ་མྱུརི་དུ་བླ་མེད་རྫོོགས་བྱོང་གི་གོ་འིཕང་ཅི་

ནས་ཀྱིང་འིཐོབ་པརི་བྱོ། ད་ེའིཐོབ་པ་ལོ་ཐེག་ཆེེན་གྱི་ིའིཇུག་སྒོ་ོབྱོང་ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་

རིིན་པ་ོཆེ་ེཅ་ིནས་ཀྱིང་བསྐྱེེད་པརི་བྱོ། དེའི་ིཕྱིིརི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྙིིང་རྗེེའི་ི
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བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ། 
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རྣམ་གྲོལོོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚརོི་རི་ོགཅགི་ཏུ། །
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ཡང་དག་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལོགེས་ནོརི་བུའི་ིམཛདོ་ལོ་དབང་འིབྱོོརི་ཤེགོ །

ཅེས་འིཛམ་གླིིང་ཡངས་པའིི་ཁྱེོན་ལོ་འིཚེ་མེད་ཞིི་བའིི་ལོམ་སྟོན་རྣམ་འིདྲིེན་

ཤཱཀྱི་སེངྒེེའི་ིརིིང་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འིཕྲལོ་ཡུན་ལོེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ིཆེེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་རིིས་མེད་ཀྱི་ིགསུང་རིབ་དག་དཔརི་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུརི་གང་ལོའིང་སྦྱིརི་ཆེོག་པའི་ིདག་ེབསྔོའི་ིསྨོོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ི
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