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༄༅། །ཞིང་ཞུང་གཡུལ་འིགྱིདེ་དཔེའི་བོ་ོདགྱིསེ་པེའི་ིདགའི་སྟེནོ་ 

ཞིསེ་བྱེ་བོ་བོཞུགས་ས།ོ །
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བོདུད་རགིས་འིདུལ་བྱེདེ་པེའི།ི །གསལ་བྱེདེ་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་འིགྲོ་ོབོའི་ིམགནོ། འིཛོམ་གླིངི་

ག་ེསར་ཝེརེ་མའི་ིཚོགོས་ལ་འིདུད། །

 ད་ེཡོང་གླིིང་རྗོ་ེག་ེསར་རྒྱལ་པེོའི་ིརྟོོག་བོརྗོོད་ལས། ཞིང་ཞུང་གཡུལ་འིཁྲུག་

མུ་ཏིིག་རྫོོང་ཆེེན་ཕེབོ་ཚུལ་ནི། ཤིང་མོ་འིབྲུག་གི་ལོ་རྒྱལ་ཟླ་བོའིི་ཚོེས་ཉེར་ལྔ་

ལ། །ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེོའི་ིཚོོང་ཟོག་གསེར་དངུལ་དར་ཟབོ་གཡུ་དྲུག་དཀར་

དྲུག་དམར། མུ་ཏིགི་རནི་ཆེེན་འིདོ་འིབོར་དར་གསོ་ལངི་ཚོ་ེབོཅི་ོབོརྒྱད་སགོས། ཚོངོ་

ཟགོ་རྒྱ་ཆེནེ་རྣམས་དད། དྲེའེུ་སུམ་བོརྒྱ་ཐམ་པེ་ཙམ་ཡོདོ་པེའི་ིཚོངོ་པེ་ཞིགི་སྟེག་རངོ་
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ཚོོང་པེ་ནག་པེོ་རྒྱ་ལ་འིགྲོོ་མཁན་ཡོིན་ཟེར། རྒྱུ་ནོར་ལ་ལྟ་བོ་མིག་གིས་མི་བོཟོད། 

བོསམ་པེ་སེམས་ཀྱིི་མི་ལོངས་པེར་འིདུག་པེས། ཨ་ཁུའིི་སེམས་ལ་ད་རེས་འིདི་

བོཅིོམ་དགོས་སྙིམ་པེའིི་དཀའི་ཚོེག་མེད་པེའིི་རྒྱུ་ནོར་ལ་རློོམ་སེམས་དྲེག་པེོ་སྐྱེས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།

 2  

ཀྱིང་། ཉ་ོཚོངོ་ཅུང་ཟད་བྱེས། གཏིམ་གླིངེ་སྣོ་ཚོགོས་པེ་མང་དུ་བྱེས་སྟེ་ེཡོར་ལགོ །ཨ་

ཁུའི་ིསྲིས་ལྷ་རྒོདོ་སྤུན་གཉསི་དང་། བློནོ་པེ་ོདང་བོཅིས་པེས་སྒར་པེ་འིད་ིབོཅིམོ་དགསོ་

འིདུག །ཚོོང་ཟོག་རྒྱུ་ནོར་བོསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱབོ་པེ་འིདུག །ད་ེལྟར་མ་བྱེས་ཐབོས་མེད་

རེད་སྨྲས་པེར། ཁོའི་ིགཏིམ་ད་ེབོདེན་པེར་གོ །ད་ེཉིན་ཁོའི་ིདབོང་དུ་སོང་ཏི་ེཕྱིིར་ནང་

ནམ་སྐྱ་རངེ་མཐའི་ནས་གསལ་བོ་དང་ལྷན་ཅིགི་ཏུ། ལྷ་སྲིས་སྤུན་གཉསི། ཞིང་ན་ེཉ་ིམ་

རང་ཤར། ཨ་དཔེལ་གཉིས་བོཅིས་ལ་སྐྱ་རོག་རྟོ་པེ་ཉ་ིཤུ་བོཅིས་སྒར་དུ་མཆེོང་ནས་

རྒྱུ་ནོར་རྟོ་དྲེེལ་ཡོོངས་གནང་དུ་བློངས། རྒྱུ་ནོར་རྣམས་ཕྱིེད་ཙམ་ཨ་ཁུས་བྱེས། ཕྱིེད་

ད་ེགཞིན་མ་རྣམས་ཀྱི་ིཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་བོགོས། ཨ་ཁུ་ན་རེ། ད་རྒོོད་པེ་ོབོསམ་པེ་

འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། གྲོོགས་ནོར་བུ་ཁ་ཡོ་ིནང་དུ་ཕྱིིན། ད་འིཇིགས་པེ་མ་ིདགོས་ཕེ་ཡོ་ི

བུ། ཁ་ོཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོས་ཐག་རིང་། འིོན་ཀྱིང་ཚོིག་ཁ་ལེགས་པེར་བོསྡེོམ། ཟེར་ཏི་ེ

ཁ་ཡོ་ིཨགོ་ཚོམོ་གཡོས་བྱུགས་གཡོནོ་བྱུགས་བྱེས་སྟེ་ེདགའི་ངང་དུ་བོཞུགས།

 དརེ་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློནོ་རྣམས་ནས་རྒྱ་མགྲོནོ་སངོ་ནས་ལ་ོཕྱིདེ་གཉསི་རདེ་

སངོ་བོས། སྔར་གྱི་ིམགྲོནོ་ཡོང་ལ་ོགཅིགི་ལས་མ་ིཐགོ་པེས་ཅི་ིཡོནི་ཟརེ་བོས། གཡོས་

གྲོལ་གྱི་ིམག་ོནས་བློོན་ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ན་རེ། ཚོོང་པེ་ཨར་ཇག་ཀྱི་ིབོཅིོམ་པེ་ཨ་ེ

ཡོིན། ད་མྱུར་བོར་བོོན་གཤིན་ལྷ་འིོད་དཀར་ཁོང་ལ་བོརྟོག་པེ་ཞུས་ན་ལེགས་ཟེར་

བོས། ཐམས་ཅིད་ཀྱིསི་ད་ེའིཐད་ཟརེ་སྟེ་ེགྲོསོ་འིཆེམས་སྟེ།ེ བློ་མའི་ིདྲུང་དུ་དམོ་ནག་བུ་

ཡོ་ིདཔུང་རིང་སོང་སྟེ་ེབོརྟོགས་པེ་ཞུས། བློ་མ་ཡུད་ཙམ་གཅིིག་ལ་མཉམ་པེར་བོཞིག་

ནས་ན་རེ། ཚོོང་པེ་ད་ེཤར་རྨ་ཡུལ་སྟེོད་ནས་ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོཐུང་ཟེར་བོ་དེས་འིཕྲོག་སོང་

བོར་འིདུག །ཁོང་ག་ིསྐུ་ཆེིང་དར་ནག་ལེབོ་རྒོན་ལ་མདུད་པེ་གསུམ་བོརྒྱབོ་སྟེ་ེའིད་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཁྱདེ་ལ་མཁ་ོབོའི་ིདུས་གཅིགི་འིངོ་གསུང་སྟེ་ེགནང་། ད་ེནས་ཁ་ོཕྱིརི་ལགོ་སྟེ་ེརྒྱལ་བློནོ་

རྣམས་ལ་བློ་མའི་ིགསུངས་པེ་ཆེད་ལུས་མེད་པེར་ཞུས་པེས་ཐམས་ཅིད་ད་ེལ་ཡོིད་

ཆེསེ་པེར་རྒྱལ་པེ་ོད་ེཐུགས་རབོ་ཏུ་འིཁྲུག་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་པེ་གདའི།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་ལ་མ་ོཐ་ལ་རདེ། ཐ་ལ་གླུ་ཡོ་ིའིགུག་ལུགས་རདེ། 

དགུང་སྔོན་འིབུམ་པེའི་ིཡོར་སྟེེང་ན། གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐོག་རྒྱལ་མཁྱེན། བོར་སྣོང་

སྤྱི་ིསེར་འིོད་ལམ་ནས། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། སྦྲ་ར་ིནག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་

ནས། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་དགྲོ་ལྷ་མཁྱེན། སྒེར་ལྷ་བོཙན་རྗོ་ེསྲིོག་བོདག་མཁྱེན། ད་ེརིང་

རྒྱལ་པེོའི་ིབྱེེས་ལ་གཟིགས། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ིགན་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་རེད། 

ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། འིདྲེནེ་མདེ་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོརདེ། ད་ེསྟེངེ་གླིངི་ཡུལ་ཁྲི་མ་ོནས། 

མ་ངན་བུ་སྡུག་ཇ་ོརུ་ཁོས། ལུག་ཆུང་ལུས་ཀྱི་ིསྤུ་སར་དེ། གོར་མ་ོརྡ་ོལ་འིགྲོིམས་ལ་ེ

མིན། གཅིེས་ཕྲུག་པེང་ག་ིལད་ཤོར་དེ། ཕེ་ོརྒོོད་པེོའི་ིསྟེེང་ལ་འིགྲོིམས་ལ་ེམིན། ས་

མཐའི་ིབུ་སྡུག་ཇ་ོརུ་ད།ེ ང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ལ་འིགྲོམིས་ལ་ེམནི། ཁ་ོཆེགས་སྒ་ོཅིན་ཞིགི་

མ་རེད་དམ། ཉེས་མེད་རྒྱ་ཡུལ་མགྲོོན་པེ་ོདེ། ཁོས་ཇག་པེས་བོཅིོམ་དོན་ཅི་ིལ་རེད། 

འིདོ་ཆེནེ་དྲེའེུ་མ་ིབོཅུང་ད།ེ ཞིང་ཞུང་ཡུལ་གྱི་ིནརོ་བུ་ཡོནི། ཚོངོ་ཟགོ་རྒྱུ་ནརོ་རནི་ཆེནེ་

ད།ེ རནི་དང་གངོ་ཐང་རྩོ་ིརྒྱུ་མདེ། ཅི་ིམ་ཡོནི་ལ་བོཞིག་རྒྱུ་མནི། བློནོ་ཤུགས་ཆེནེ་དམོ་

ནག་དཔུང་རིང་དང་། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒྱལ་ལྷ་རྒོོད་བོཅིས། དྲེག་ཐུབོ་རྟོ་དམག་སུམ་

བོརྒྱ་རྣམས། མ་འིདུག་རྨར་ཁམས་གླིིང་ལ་སོང་། སྟེག་རོང་དཔེོན་པེ་ོཁྲི་ོཐུང་ཁོས། 

སྐྱེས་པེའི་ིམ་ིདག་སོད་ལ་ཤོག །བོཞིེངས་པེའི་ིལྷ་མཁར་བོཤིག་ལ་ཤོག །བོསོག་པེའི་ི

རྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་ལ་ཤོག །མ་ནུས་སྙིིང་རྗོ་ེལྟ་རྒྱུ་མེད། གོང་སྨྲས་ལས་དོན་འིགྲུབོ་གྱུར་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ན། གསརེ་གརོ་མ་ོབོཅུ་ཡོ་ིདཔེའི་དར་ཡོདོ། གླུ་ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིསི། མ་ག་ོགླུ་ལ་

འིབྲིལེ་བོ་མདེ། འིདིར་འིཚོགོས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་གསུངས་པེས་གཞིན་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ཅི་ིཡོང་ཞུ་མ་སྤེོབོས། 

གཡོནོ་གྱི་ིགྲོལ་མག་ོནས་རྩོལ་ཆེནེ་ནམ་མཁའི་ཐགོ་རྒོདོ་དའེི་ིང་རང་རྒྱལ་པེ་ོཆེནེ་པེའོི་ོ

གསུངས་བོཞིིན་ད་ེརང་བྱེེད་ཟེར་སྟེ་ེད་ེཐོག་དུ་སོང་། ད་ེནས་ཞིག་གསུམ་གྱི་ིནང་མ་ོ

གོང་མངགས་ཀྱི་ིབློོན་པེ་ོགསུམ་དང་རྟོ་དམག་སུམ་བོརྒྱ་བོཅིས་གླིིང་ཕྱིོགས་སུ་ཆེས། 

དེར་འིཁོད་རྣམས་ཀྱིིས་ལྟད་མ་ོདང་སྐྱེལ་མ་བོཅིས་བྱེས། ད་ེནས་ཞིག་ཉེར་ལྔའི་ིགོང་

དུ་སྟེག་རོང་འིབྲིོག་སྒར་ད་ེཉིད་རྨ་སྟེོད་སྤེང་ར་ིདིལ་ཆུང་པེ་རྩོར་ཡོོད་པེར། ཨ་ཁུ་ཁོང་

ན་ིརྫོོང་ནང་དུ་རྟོ་མགྲོིན་བོསྒྲུབོ་ནས་ཡོོད་པེར། སྲིས་ཆུང་སྤུན་གཉིས་ར་ིདྭགས་འིདེད་

ལ་སོང་བོས་སུ་མེད་པེར། ད་ེནས་ཁྲི་ོཐུང་ཚོང་ག་ིའིབྲིོག་སྒར་ད་ེརྣམས་ནམ་སྨོད་ལ་

དམག་གིས་བོསྐོོར་བོས་སྟེག་ཚོ་དཔུང་རིང་དེའིི་འིཁོར་གསུམ་བོསྐོོར་ཏིེ་རྟོ་ཐོག་ལ་

བུད་ནས་མདའི་མཚོནོ་གྱིསི་ལན་དུ་མ་འིཐབོ་པེའི་ིདམག་མ་ིཉ་ིཤུ་ཙམ་གཡོས་བོསྒྲེལི་

གཡོོན་བོསྒྲེིལ་དུ་བོསད་པེའིི་མཐར་བློོན་ཤུགས་ཆེེན་དོམ་ནག་དེས་མདུང་ལན་

གསུམ་བོརྒྱབོ་པེས་སྟེག་ཚོས་གྲོི་ལན་གཉིས་གཡུག་ཀྱིང་གོ་མ་བོཅིད། ཁོ་ཡོིས་

མདུང་བོརྒྱབོ་པེས་ད་ེཉིད་དུ་བོསད། གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒྱལ་ད་ེཡོ་ིགྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེཞིང་ནེའི་ི

སྟེངེ་དུ་མཆེངོ་བོས་ཞིང་ནསེ་ཕྱིརི་བྲིསོ་པེས་ཐར། དརེ་ཁངོ་ཚོའོི་ིསྟེག་རངོ་འིབྲིགོ་སྒར་

དེ་ན་རྒྱུ་ཟས་ཅིི་ཡོོད་ནོར་ལུག་རྟོ་དྲེེལ་མང་ཚོན་བོཅིས་དེད་ཤོར་བོ་དང་། ཞིང་ནེ་

འིཕྲུལ་བློོན་ད་ེརྫོོང་ནང་ཨ་ཁུ་ཡོོད་པེའི་ིདྲུང་དུ་ཕྱིིན་ཏིེ། དགྲོ་བོརྒྱབོ་ཟོག་ཤོར་གྱི་ིལ་ོ

རྒྱུས་ཞུས་པེས། ཨ་ཁུས་ད་ེའིདྲེ་ཐནོ་ཨ་ཁ་ཁ་ཟརེ་སྟེ།ེ ད་ངདེ་རང་གཉསི་པེ་ོརྒྱལ་པེའོི་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མདུན་དུ་སོང་ན་དྲེག་ཟེར་སྟེ།ེ ཕྱིིར་ནང་སྔ་བོར་སྐུ་མཁར་སེང་ཕྲུག་སྟེག་རྫོོང་ལ་སོང་

ནས་སྒ་ོབོར་མ་ནས་ཐོན་ཏིེ། བློོན་ཆུང་སྲི་ོམ་བོཛྲ་གྱིིས་ཆེིབོས་ཁ་བློངས་ཏི་ེཁང་ཐོག་

དུ་རྒྱལ་པེོའི་ིམདུན་དུ་སློེབོ་ནས། ཞིང་ཞུང་གྱི་ིདགྲོ་བོརྒྱབོ་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་

བོཅིོམ་ཤོར་ལུགས་སོགས་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་ཞིིབོ་དུ་ཞུས་པེ་དང་། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེོའི་ི

ཞིལ་ནས་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ ད་ེལེགས་འིདུག །ང་ལ་ཡོང་བྱེང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོ

བོཏུལ་དགོས་ཟེར་བོའི་ིལུང་བོསྟེན་བྱུང་འིདུག །ད་ཚོ་ོདྲུག་ལྷ་སྡེ་ེདཀར་པེ་ོའིཚོོགས་

དགོས་པེའིི་མི་ཆུང་ཁྱོད་རང་སོང་ལ་ཆེ་དང་བོང་ཆེེན་ཡོི་གེ་སོགས་བོཏིང་དགོས་

གསུངས་པེས། མ་ིཆུང་ནས་ཁྲིམིས་རྔ་བོརྡུང་། དར་འིཕྱིར་ཕུ་མདའི་ཐམས་ཅིད་ལ་ཆེ་

དང་བོང་ཆེནེ་བོཏིང། ཉ་ིམ་དའེི་ིཕྱིརི་ནང་ནམ་ལངས་པེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོ་ོདྲུག་གླིངི་རུ་

སྡེེ་པེ་དེ་མཁར་སྒོ་གཅིིག་ནས་ཐོན་པེ་ལྟར་བྱེས་ནས་འིདུ་ར་སྟེག་ཐང་ཁྲི་མོ་ལ་

འིཛོམོས་ནས། གྲོལ་རབོ་དགུ་བོཅུ་ག་ོདགུ་བོསྒྲེགིས་སྟེ།ེ གླིངི་རྗོ་ེག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོཁངོ་

གསེར་ཁྲི་ིརིན་ཆེེན་དབོང་རྒྱལ་ཐོག་ནས་ཚོེས་བོཅི་ོལྔའི་ིདུང་ཟླ་ཤར་བོ་ལྟ་བུ་མཛོད་

ཏི་ེའིགགས་མདེ་རྡ་ོརྗོའེི་ིརང་སྒྲེ་ལ་དྲེང་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་ལ་མ་ོཐ་ལ་རདེ། ཨ་ལ་ལ་མ་ོཨ་ལ་རདེ། ཤར་

ར་ིབོ་ོཏཱ་ལའི་ིཞིིང་ཁམས་ནས། སྐུ་མ་ིའིགྱུར་འིཕེགས་པེ་སྤྱིན་རས་གཟིགས། གླིིང་

སྐྱེས་བུས་གུས་པེས་གསོལ་བོ་འིདེབོས། གནས་ཟངས་མདོག་དཔེལ་གྱི་ིར་ིབོ་ོནས། 

པེདྨེ་འིབྱུང་གནས་ཁྲིོས་པེའི་ིསྐུ། དབོང་དྲེག་རྩོལ་ལ་གསོལ་བོ་འིདེབོས། དཀར་པེོའི་ི

ཆེོས་རྣམས་དར་བོར་ཤོག །ནག་པེོའི་ིབོསྟེན་པེ་ནུབོ་པེར་ཤོག །ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་

ཤསེ་ན། འིདུ་ར་སྟེག་ཐང་ཁྲི་མ་ོརདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། རྫོངོ་བོཙན་པེ་ོསེང་ཕྲུག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སྟེག་རྫོོང་ནས། གླིིང་རྗོ་ེག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོཡོིན། ད་ེནས་ང་ལ་ཚུར་ཉོན་དང་། མདངས་

གསུམ་གཉིས་ཀྱི་ིཐུན་པེ་ོལ། ལྷ་ཆེེན་ལུང་བོསྟེན་འིད་ིའིདྲེ་བྱུང་། ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱི་ི

རྒྱལ་པེ་ོད།ེ ད་ལ་ོའིདུལ་བོའི་ིདུས་ལ་བོབོ། མུ་ཏིིག་རིན་ཆེེན་རྫོོང་ཆེེན་ད།ེ ད་ལ་ོཕེབོ་

པེའི་ིདུས་ལ་བོབོ། ད་རསེ་གླིངི་པེས་མ་ཐུལ་ན། ཕྱི་ིརབོས་མ་ིཐུལ་ཐག་ཆེདོ་གསུངས། 

ད་རུང་ད་ེབོས་མ་ིཚོད་པེའི།ི སྟེག་རངོ་དཔེནོ་གྱི་ིརུ་བོ་ད།ེ མ་ིབོསད་རྒྱུ་ནརོ་གནང་ལ་

བློངས། ད་འིད་ིའིདྲེ་བོཞིག་ཐབོས་ག་ལ་ཡོོད། གནའི་མ་ིབོོད་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ཟས་

ལན་པེ་ོམེད་ན་ཁྲིམ་པེ་ཟེར། གཏིམ་ལན་པེ་ོམེད་ན་ལྐུག་པེ་རེད། དགྲོ་ལན་པེ་ོམེད་ན་

བུ་མ་ོརདེ། མ་ིབོསད་ཤ་ལེན་མ་ལནོ་ན། དཔེའི་མདེ་བུ་མ་ོའིཕེང་བོཟུང་རདེ། རྒྱུ་ཤརོ་

ར་མདའི་མེད་པེ་ན། དཔེའི་ཐུལ་བོཏིཊ་ལ་ེསྟེོང་པེ་རེད། དཔེའི་མེད་སྟེོང་གཏིམ་ཨ་བོ་

རིས། ཟེར་ཀྱིང་ཟེར་ལ་བོདེན་ཡོང་བོདེན། གཏིམ་མང་པེ་ོབོཤད་པེས་ལོང་ཁོམ་མེད། 

རུ་ཤགོ་དཔེནོ་མག་ོབོརྒྱ་ཅུ་ནས། ལས་དམག་ཅི་ིཡོདོ་བོསྒྲེགིས་ལ་ཤགོ །བྱེང་བྱེ་ེརའིི་ི

ཡུལ་དུ་ཆེས་ལ་ལྟར། དམག་ཡོིག་ཁྲི་མོའི་ིནང་འིཁོད་ལྟར། གཡུ་ལྷ་ཤན་པེ་དཔེའི་མ་ོ

གསུམ། དུང་སྐྱོང་ཞིལ་དཀར་སྟེོབོས་ཆེེན་དང་། ཁྲི་ོའིབོར་གུ་རུ་ཆེོས་འིགྲུབོ་བོཅིས། 

འིཇང་ཤོག་དཔུང་དམག་ཁྲི་མ་ོལ། འིགུག་པེའི་ིའིཕྲིན་ཆེ་ལ་ེམ་ོཐོང། གཅིིག་ཏུ་ལྟ་ཡོ་ི

ལུང་བོསྟེན་ཡོིན། གཉིས་སུ་མ་ིཡོ་ིའིགྲོ་ོདོན་ཡོིན། གསུམ་དུ་གླིིང་ག་ིདགྲོ་སྐོལ་ཡོིན། 

རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་ལ་ཡོར་བོཟློག་མེད། ར་ིགཟར་རྦབོ་ལ་ཡོར་བོསྒྲེིལ་མེད། རྒྱལ་པེོའི་ི

སྨྲ་བོ་ཚོགི་གཅིགི་ཡོནི། འིདརི་འིཚོགོས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་གསུངས་པེས་གདན་གྲོལ་གཡོས་ཀྱི་ིགྲོལ་མག་ོནས་གླིིང་

དཀར་མ་ིབོཞིིའི་ིཡོ་བོདག་མ་ིམ་ིའིགྱུར་ཨ་ཁུ་ག་ན་ེགོམ་པེ་དེའི་ིའི་ོལེགས་ས་ོརྒྱལ་པེ་ོ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཉ་ིམ་རང་ཤར། འིཛོམ་གླིངི་སྐྱབོོ་པེའི་ིདཔེནོ་པེ་ོརནི་པེ་ོཆེའེི་ིགསུངས་པེ་ལྟར་ཨ་ཁུའི་ིཔེ་ོ

ཏི་ིདམར་ཆུང་ནང་ལ་གསལ་བོཞིིན་བྱེང་ག་ིའིབྲིོང་བུ་རོག་ཆུང་དེ། སྟེག་དམར་ཡོག་

ག་ིགོང་ལ་ཚུད་ཉིན་མོ། མདའི་གོང་སྦྲེལ་བོའི་ིཞིང་ལ་འིཕེེན། ཟེར་བོ་ཡོོད་པེས་ཁྲིིག་

ཁྲིགི་བྱུང་། གངོ་དུ་རྒྱལ་པེའོི་ིགསུངས་གླིངེ་བོཞིནི་གླིངི་དཀར་རྒྱལ་བློནོ་ཚོང་མ་དང་། 

ཕྱིོགས་བོཞིིའིི་སྡེེ་ཁག་དམག་བོཅིས་ཐམས་ཅིད་འིགྲོོ་ནས་བོཏུལ་དགོས་པེ་ཡོོད། 

འིབྲིོང་བུའི་ིརུ་རྩོ་ེལ་རྩོེས་དགོས་མེད་པེས་གཟབོ་དགོས་པེ་ཟེར་བོ་ཡོོད་པེས། བོརྙེེས་

བོཅིསོ་མ་ིཉན་པེའི་ིསྟེབོས་གཟབོ་ལགེས་པེརོ་དགསོ། སངེ་དཀར་མའོི་ིརྩོལ་སྤྲུག་ནས་

སྡེེར་ཆེགས་གཞིན་རྣམས་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་རན་པེ་ཡོོད་ཟེར་བོ་གདའི། ཅིེས་ལྷ་ཡོ་ི

ལུང་བོསྟེན་རྒྱུད་ནས་རིམ་གྱིིས་གསལ་འིོང་ཟེར་བོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དེར་ཆེགས་

བོཞིག་གྲོོས་འིཆེམས་ཏི་ེམངོན་པེར་བོསྟེོད་ནས་དེའི་ིཕྱིིར་ནང་སྐུ་མཁར་ནང་དུ། སྲིས་

པེ་ོདགྲོ་ལྷ་སྤྱི་ིདཔེོན་བློོན་འིདན་མས་གཙོས་ནང་བློོན་དྲུག་ག་ིཞིག་ལྔའི་ིབོར་དུ་བོཀའི་

གྲོོས་མཛོད། དེ་མཚོམས་ཞིག་གཉིས་ཀྱིི་ཐོག་དུ་ཚོོ་དྲུག་ལྷ་སྡེེ་དཀར་པེོའི་ིདཔེོན་

རིགས་བློོན་ཚོོགས་མ་ིསེར་ཐམས་ཅིད་འིདུ་ར་སྟེག་ཐང་ཁྲི་མ་ོལ་འིདུས་ནས་ལྷ་གུར་

མཐིང་ཤོག་དགུ་བོསྒྲེིག་ནང་གསེར་ཁྲི་ིརིན་ཆེེན་དབོང་རྒྱལ་དང་། གཡོས་གཡོོན་དུ་

དུང་ཁྲིི་གཡུ་ཁྲིི་སོགས་དེ་རྣམས་སྟེག་ལྤགས་གཟིགས་གདན་དོམ་གདན་སོགས་

ཚུལ་བོཞིནི་དུ་དར་བོས་བོརྒྱབོ་ཅིིང་། ད་ེཐམས་ཅིད་འིདུས་ནས་ལྷ་གུར་ལ་ཉ་ིམ་ཤར་

བོ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་མཆེགོ་དམ་པེ་ད་ེཉདི་ཕེབེོས་ཤངི་ཁྲི་ིཐགོ་ཏུ་ཟ་ཧོརོ་རྒྱལ་པེའོི་ིཆེ་

ལུགས་དཔེའི་བོརྗོདི་རྔམ་གསུམ་ན་ིལྟ་བོས་མགི་ག་ིམ་ིལང་བོ་བོསམ་པེ་སམེས་ཀྱི་ིམ་ི

བོཟོད་པེ་ལྟ་བུར་མཛོད་ནས་བོཞུགས། གཞིན་དཔེོན་རྒྱུད་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་རང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བོབོས་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་བོཞུགས། ཇ་ཆེང་འིབྲིས་ཆེང་འི་ོཆེང་རྒུན་ཆེང་སགོས་ཆེང་རགིས་

དང་། ཤ་མར་ཐུད་གསུམ། གྲོ་ོའིབྲིས་ཤིང་ཐོག་སོགས་འིཚོ་ོབོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེ་

ལ་ལོངས་སྤྱིོད་ཅིིང་འིཁོད་སྟེེ། གསུང་གླིེང་དུ་མ་མཛོད་ནས་བྱེང་ལ་དམག་འིགྲོོ་

ལུགས་དང་དགོས་ཚུལ་ལ་ོརྒྱུས་གླུ་འིད་ིའིདྲེ་གྲོལ་མགོའི་ིཡོང་སྟེེང་ནས་ཨ་ཁུ་ག་ན་ེ

གམོ་པེས་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎིི་པེདྨེེ་ཧཱུཾཾ་ཧྲཱིཿི� ཨ་ལ་ལ་་་་་་ ཐ་ལ་ལ་་་་་་སྟེེང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བོ་

འིདབེོས། འིདོ་གསལ་ལྷ་ཡོ་ིབྱེནི་གྱིསི་རློོབོས། ས་འིདའིི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། འིདུ་ར་སྟེག་

ཐང་ཁྲི་མ་ོརདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཁྲི་སྟེདོ་གནམ་རྫོངོ་ཕྱུག་མ་ོནས། ཁྲི་རྒོད་པེ་ོཉ་ི

མ་རང་ཤར་ལ། ཨ་ཁུ་ག་ན་ེགོམ་པེ་རེད། ཕེ་ོལ་ོསྟེོང་ཕྱིེད་ལྔ་བོརྒྱ་ཡོིན། བྱུས་ཡོག་

ཉེས་བློོ་དྲེི་བོཟོ་ས་ཡོིན། བློོ་ཤེས་གསལ་སྤྱིི་དཔེོན་རྒྱལ་པེོ་ཡོིན། འིདིར་བོཞུགས་

དཔེོན་སྡེ་ེཚོང་མ་རྣམས། ཚུར་གསན་དང་ཞུ་རྒྱུ་ཨ་ེའིདྲེ་གདའི། འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་པེ་ོ

ག་ེསར་དཔེོན། རྫོོང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་བོདག་པེ་ོརེད། སྟེེང་མ་ལྷ་ནས་བོསྐོོས་ལ་རེད། 

བོསྐོོས་པེའི་ིམ་ིད་ེབོཙུགས་པེ་འིདྲེ། བོཙུག་པེའི་ིཤིང་ད་ེསྐྱེས་པེ་འིདྲེ། བྱེང་ཞིང་ཞུང་

རྒྱལ་པེོའི་ིཁ་གནོན་ཡོིན། ཡོང་དགོས་ཁར་ཉིན་ཉ་ིམ་ལ། རྒྱལ་མཆེོག་ནོར་བུ་དགྲོ་

འིདུག་ཁོང་། སྟེོང་ཉིད་འིོད་གསལ་ངང་བོཞུགས་སྐོབོས། ནམ་མཁའི་འིཇའི་ཡོ་ིགུར་

ཁྱམི་དུ། ལྷ་ཆེནེ་ཚོངས་པེ་ལྷ་དམག་འིབུམ། མ་ན་ེན་ེསྨོན་ཕྲན་བྱེ་ེབོ་འིབུམ། ཀླུ་དགའི་

བོ་ོརྨ་རྒྱལ་སྤེོམ་ར་བོཅིས། དརེ་མདུན་དུ་ལྷགས་ནས་མགྲོནི་གཅིིག་ཏུ། ལྷ་ལུང་ཚོགི་

ཕྲིན་ཨ་ེའིདྲེ་གདའི། ཤིང་ཕེ་ོའིབྲུག་ག་ིགནམ་ལ་ོལ། བྱེང་མུ་ཏིིག་རྫོོང་ཆེེན་ཕེབོ་རན་

ཡོོད། བྱེང་ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོད།ེ ད་ལ་ོཕེ་ོལ་ོཞི་ེབོརྒྱད་རེད། འིད་ིལ་ོགླིིང་པེས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མ་ཐུལ་ན། སང་ཕེར་ནས་མ་ིཐུལ་ཐག་ཆེདོ་རདེ། ནང་བློགོ་སྟེག་ལྷ་རྒོདོ་འིཕྲུ་ད།ེ ད་ལ་ོ

ཕེོ་ལོ་ཉེར་བོརྒྱད་རེད། འིདི་ལོ་གླིིང་པེས་མ་ཐུན་ན་ཕྱིི་ནས་དངོས་མེད་འིགྲོོ་དོག་

གདའི། བོནོ་བློ་གཤནི་ལྷ་འིདོ་དཀར་ཁ།ོ ལུས་ན་ིདབོལ་སྲིས་འིགྱུར་དགོས་འིགྲོ།ོ བྱེང་

བློནོ་བྲིག་སྟེག་ཐགོ་གསུམ་ད།ེ གླིངི་མ་གཏིགོས་འིཛོམ་གླིངི་རུབོ་ན་ཡོང་། ཐུབོ་པེའི་ིར་ེ

བོ་མདེ་པེར་གསུངས། ད་ལ་ོགླིངི་དམག་མ་ཕེབོས་ན། སྤྱིརི་དུ་སངས་རྒྱལ་བོསྟེན་པེ་

དང་། དགོས་སུ་གླིིང་ག་ིདགྲོ་སྐོལ་རེད། བོོན་རྒྱལ་བོདུད་རྒོན་མ་བོསྒྲེལ་ན། བོཀའི་

བོན་ཆེོས་བོོན་ལ་བོསྒྱུར་ངེས་རེད། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེ་བོསྣུབོ་པེར་ངེས། འིཛོམ་

གླིངི་བོདོ་ཁམས་བོརློག་དཔེ་ེརདེ། ད་ེབོསམ་ཤངི་སྙིངི་རྗོསེ་མ་བོཟདོ་ནས། བོཀའི་གངོ་

མའི་ིགསལ་འིདབེོས་ལུང་བོསྟེན་གནང་། ད་ེནས་རྒྱལ་པེ་ོག་ེསར་ཁངོ། ལྷ་ལུང་ཡོར་

རྫོོགས་དཀའི་ན་ཡོང་། གླིིང་དཀར་ལྷ་སྡེ་ེདམག་འིགྲོ་ོམང་དང་གཅིིག །བྱེང་བྱེ་ེརིའི་ི

བྱུར་རྫོངོ་ཕེབོ་ཚུལ་ལ། ལྷ་སྡེ་ེདགྲོ་མལ་མ་གསསོ་གཉསི། དགུན་འིཁྱག་རླུང་ཚོ་ངར་

ཆེ་ེདང་གསུམ། བྱེང་མེད་ཟད་མེད་འུར་རྒོོད་བོཞིི། བྱེང་མ་ིངར་རྒོ་ོཆེ་ེདང་ལྔ། ད་ེལྔ་

འིཛོོམས་པེའི་ིཁ་སྔོན་ལ། ད་ལ་ོམ་ིའིགྲོ་ོདགོངས་པེ་ཞུ། ཕྱིོགས་བོཞི་ིརྒྱལ་པེ་ོཆེ་ེབོཞི་ི

ལ། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་གླིིང་འིདྲེ་དུ་མ་ཡོོད། ལུང་བོསྟེན་གཞིན་ལ་གནང་རོགས་མཛོོད། 

ད་ེསྐོད་ཞུས་པེའི་ིལན་གསལ་ལ། ད་ེསྔ་ལྷ་ཕྲུག་ག་ེསར་དཔེནོ། དྲེནི་ཨ་མའི་ིངག་ལ་མ་

ཉན་མདོ། ཅི་ིགསུང་བོཀའི་ལ་ཡོར་རྫོགོས་མདེ། ལ་ོགཅིགི་སྨོན་ཟསོ་འིཆེ་ིཁ་དུག །ད་

རེས་འིདི་འིདྲེ་གསུང་བློོ་མེད། འིབུ་དུང་ཕྲུག་འིོ་མས་གསོས་ལེ་དེ། དགྲོ་ཆུ་སྲིིན་

འིཇགིས་པེ་ཨ་ེསྐྱོབོ་བོསམ། བྱེང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེའོི་ིཁ་གནནོ་ལ། བོཀའི་གངོ་མའི་ིལྷ་

ནས་བོསྐོོས་ལ་ེཡོིན། ད་ེམིན་གཞིན་གྱི་ིའིོང་ས་མེད། གླིིང་ལྷ་སྡེ་ེའིགྲོ་ོདོན་དཀའི་ན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཡོང་། མ་ིཡོ་ིདཔེའི་རོག་ལྷ་ཡོ་ིབྱེེད། རྟོ་ཡོ་ིརྒྱུག་རོག་ལྷ་ཡོ་ིབྱེེད། མཚོོན་གྱི་ིརྣ་ོཆེོད་ཁ་

འིཛོིན་བྱེེད། གླིིང་དཀར་པེ་ོམིན་པེས་ཐུབོ་ལ་ེམིན། བོོན་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་

གྲོགས། སྔནོ་སངས་རྒྱས་འིདོ་སྲུང་བོསྟེན་པེ་ལ། ལྟ་བོ་ལགོ་ནས་རཱུ་ཏྲར་སྐྱསེ། བོདུད་

ངན་སམེས་དུག་ག་ིསྡེངོ་པེ་ོཡོནི། བོདུད་རྒྱལ་ད་ེའིདྲེ་མ་བོཏུལ་ན། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་

པེ་བོསྣུབོ་ངེས་ཡོིན། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེ་མ་དབོང་ན། དབུ་ནག་བོད་ེསྐྱིད་ཅི་ིལ་

ཡོདོ། མུ་ཏིགི་རྫོངོ་ཆེནེ་མ་ཕེབོ་ན། སྙིངི་ནརོ་ཟས་ཟགོ་དར་ལ་ེམནི། རྒྱུ་ཡོག་ཉེས་གངོ་

ཐང་སུ་ཡོ་ིའིབྱེེད། ལས་དམག་བྱེང་ལ་མ་སོང་ན། སྟེེང་མ་ལྷ་ཡོ་ིཕྲག་དོག་ཡོོད། འིོག་

མ་ཀླུ་ཡོ་ིགདུག་རྩུབོ་ཡོོད། བོར་མ་གཉན་གྱི་ིབོཀའི་ཆེད་ཡོོད། ཞིེས་པེའི་ིལྡོག་མེད་

ལུང་བོསྟེན་གནང་། བོཀའི་ཡོི་བོཀའི་ལ་ལྡོག་རྒྱུ་མེད། རྒྱལ་པེོའི་ིགསུང་ལ་ཡོར་

རྫོོགས་མེད། ར་ིགཟར་རྦབོ་ལ་སྣོ་ལན་མེད། ཟེར་ལ་ེགནའི་མིའི་ིདཔེ་ེལ་ཡོོད། ལས་

དམག་མ་ིགཤར་ཐབོས་མེད་རེད། ཡོང་དགོས་ཁར་ཉིན་ཉ་ིམ་ལ། སྟེག་རོང་(སྡེ་ེ)བོ་

ཇག་གི་བོཅིད། དགྲོ་ལན་པེོ་མེད་ན་བུ་མོ་རེད། ད་རུང་བུ་མོའི་ིདམོད་མཐུ་བྱེེད། 

གཏིམ་ལན་པེ་ོམེད་ན་ལྐུག་པེ་རེད། ད་རུང་ལྐུག་པེས་ལག་བོརྡའི་བྱེེད། ཟས་ལན་པེ་ོ

མདེ་ན་ཁྲིམ་པེ་རདེ། ད་རུང་ཁྲིམ་པེས་ཁ་ཡོག་བོཤད། ད་ེལས་སྡུག་ཐབོས་ག་ན་ཡོདོ། 

སྟེོད་གླིིང་གསེར་པེ་མཆེེད་བོརྒྱད་ནང་། དམག་འིཕྲུ་སེར་ཅིན་ལ་ཁྲི་ིཚོ་ོདགུ །མག་ོ

འིཛོནི་ཉ་ིའིབུམ་དར་ཡོག་ལ། ཁས་ལནེ་བློོན་པེ་ོམ་ིབོཅུ་བོཅིས། དཔུང་དགྲོ་དར་ཚུབོ་

ས་ེབྱེང་ལ་འིགྲོ།ོ བོར་གླིིང་འིོམ་བུ་ཚོ་ོདྲུག་ནས། དམག་དུང་འིཕྲུ་ཅིན་ལ་ཁྲི་ིཚོ་ོབོདུན། 

མག་ོའིཛོིན་འིཇང་སྲིས་གཡུ་ཁྲི་ིལ། བློ་ོགཏིེར་གཏིད་ཆེོག་པེའི་ིབློོན་པེ་ོབོདུན། མ་ེལྕེ་ེ

མཆེེད་མཆེེད་ཆེས་ལ་ཤོག །སྨོད་གླིིང་མུ་སྤྱིང་སྡེ་ེབོཞི་ིནས། དམག་དུང་འིཕྲུ་ཅིན་ལ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཁྲི་ིཚོ་ོལྔ། མག་ོའིཛོནི་རནི་ཆེནེ་དར་ལུ་ལ། དཔེའི་རགོ་ཐུས་ལྡན་མ་ིབོཞི་ིབོཅིས། སྐོར་

ཚོགོས་བོཀྲ་འིདྲེ་འིཛོམོ་ལ་ཤགོ །སྟེག་རངོ་དྲུག་མཚོ་ོཁལོ་མ་ནས། འིཕྲུ་དམར་ཅིན་ལ་

ཁྲི་ིཚོ་ོགསུམ། མག་ོའིཛོིན་ལྷ་རྒོོད་འིབུམ་ལུ་ལ། དཔུང་རོག་བློོན་པེ་ོམ་ིབོཞི་ིབོཅིས། 

གླིགོ་དམར་འིཁྱུག་འིཁྱུག་ཆེས་ལ་ཤགོ །འིམོ་ནག་ཟ་ིརངོ་ཤགོ་དྲུག་ནས། དམག་འིཕྲུ་

ལྗང་ཅིན་ལ་ཁྲི་ིཚོ་ོབོཞི།ི མག་ོའིཛོིན་འིདན་མ་བོསམ་འིགྲུབོ་ལ། དཔེའི་མ་ིའིགྱུར་བློོན་

པེ་ོམ་ིལྔ་བོཅིས། སྐོར་མདའི་ཆེས་ཆེས་གྱིསི་ལ་ཤགོ །སྒ་རུ་འིབྲུ་པེ་གདངོ་དང་གསུམ། 

འིཕྲུ་སརེ་ཅིན་ལ་ཁྲི་ིཚོ་ོགསུམ། མག་ོའིཛོནི་སྒ་བོད་ེབོེར་ནག་ལ། ཁས་ལནེ་བློནོ་པེ་ོམ་ི

གསུམ་བོཅིས། གསེར་ཕྱི་ེབོསྒྲེིལ་བོསྒྲེིལ་ཆེས་ལ་ཤོག །འིད་ིཟླའི་ིཚོེས་པེ་ཉེར་བོརྒྱད་

ལ། ཕུ་ནུ་སྟེག་འིདུས་བོར་མ་ལ། མ་ིའིཛོམོ་ག་ོརྩོིས་ལནེ་རྒྱུ་ཡོནི། དགུ་ཟུར་དཔུང་པེ་

གྲོ་ིབོས་རྣ།ོ ཉ་ིཤུ་དགུ་ལ་ལས་དམག་དྲེངས། ཤན་པེའི་ིལས་དམག་འིབུམ་ཚོ་ོགསུམ། 

འིཛོད་དམག་གཅིགི་འིབུམ་ཁྲི་ིཚོ་ོགསུམ། ལྷ་ོདམག་ཁྲི་ིཚོ་ོལྔ་ཡོ་ིཁྱནོ། བྱེ་ེར་ིབོདུན་ཁྲི་ི

བོདུད་དམག་སྟེོང་། སོག་པེ་ོདགུ་ཁྲི་ིཨ་དྲེག་སྟེོང་། སྟེག་གཟིག་དགུ་ཁྲི་ིདར་སྡེ་ེསྟེོང་། 

ཚོེས་པེ་ཉེར་བོདུན་དུས་ཚོོད་ལ། དཔུང་དམག་རྩོིས་འིབུལ་ཆེད་མེད་དགོས། མ་ིཕེ་ོ

དར་མ་ཁྲིབོ་བོརྩོན་དང་། རྟོ་ཕེོ་བོང་ཡོོད་ཤུགས་ལྡན་དང་། དགྲོ་དཔུང་ཐུལ་བོའིི་

མཚོོན་ཆེ་བོཅིས། གུ་གཅིིག་སྣོ་ལ་འིཛོོམ་ལ་ེདགོས། འིདིར་འིཚོོགས་ཐུཊ་ལ་ད་ེལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མངོན་པེར་བོསྟེོད། དེར་གཞིན་གྱིི་

ཡུལ་སྡེ་ེཐག་རིང་བོ་ལ་མ་ིཐང་གཉིས་རེ། ཐུང་བོ་ལ་བོང་མ་ིར་ེར་ེབོཅིས་བོཏིང་ནས་

འིདུ་ར་གྲོོལ། ད་ེནས་ཚོེས་ཉེར་བོདུན་ཉིན་ཕྱིེད་ཡོོལ་དུས། ཧོོར་དཔེའི་བོཟང་ཤན་པེ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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རྒྱལ་པེ་ོལ། བོ་དུར་ཁྲིག་འིཐུང་སུམ་ཅུའི་ིབོསྐོརོ། དའེི་ིཤམ་དུ་དཔུང་དམག་འིབུམ་ཚོ་ོ

གསུམ་པེ་ོརྔ་འིཕྲུ་དམར་པེ་ོགྲོ་མཚུང་རྟོ་དམར་པེ་ོགྲོ་མཚུངས། རྩོ་ིཤངི་ལ་མ་ེལྕེ་ེམཆེདེ་

འིདྲེ་བྱེས་ནས་ལྷ་ཐང་རིང་མོར་སྒར་བོབོས། ཡོང་ཕྱིེད་ཡོོལ་ལུག་ག་ིདུས་སུ་འིཇང་

དམག་ཆེིག་འིབུམ་ཉིས་ཁྲི་ིད།ེ གནམ་ཨ་སྔོན་ཐང་ལ་ལྷུང་འིདྲེ་ཞིིག་བྱེས་ནས་གཤར་

བོས་དཔུང་ཕྱིེད་རྫོོཊ་པེ་དང་འིཇང་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འིགྱུར་ད་ེདཔེའི་བོརྗོིད་ཟིལ་གྱིིས་མ་ི

བོཟོད་པེ་དང་ལྡན་ཞིིང་མདུང་ཕྲུག་བློོན་པེ་ོཉེར་ལྔས་བོསྐོོར་ནས་བོཀྲ་བོ་ཐང་དུ་སྒར་

བོབོ་ནས་རུ་སྟེེང་དགོང་ཆེེན་སྤྲེེལ་གྱིིས་དུས་སུ་རྫོོཊ་པེར་བྱུང་། ཡོང་ཕྱིེད་ཉ་ིམ་ཞུད་

པེ་དང་དུག་ཅིན་ལྷ་ོཡོ་ིལས་དམག་ད་ེརུ་སྣོས་དཔུང་ཕྱིེད་རྫོོཊ་པེ་དང་མཉམ་དུ་དུང་

སྐྱོང་སྟེག་ལྷ་ཁྲི་ིདཀར་ད་ེསྟེག་ཕྲུག་ཚོང་ནས་ལངས་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ནང་བློོན་སུམ་ཅུའི་ི

བོསྐོོར་ནས་སྟེག་ཐང་གོང་མར་སྒར་བོབོས། ཕྱིིར་ནང་ཉ་ིཤར་འིབྲུག་ག་ིདུས་སུ་སྟེག་

གཟིག་ག་ིདཔུང་དམག་ད་ེདང་ཉིན་ཕྱིེད་རྟོ་ཡོ་ིདུས་སུ་སོག་པེ་ོསྟེག་གཟིཊ་གཉིས་ཀྱི་ི

དཔུང་དམག་ད་ེཆེར་མུན་འིཁྲིིག་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཐོན་བྱུང་བོ་དང་། དིལ་ཡོག་ཐང་སྟེོང་

དུ་སྒར་ཚོ་ོགཉིས་བོགོས་ནས་བོབོ་པེར་གདའི། ད་ེནས་ཕུ་ནུ་སྟེག་འིདུས་གོང་མ་ལ་

གླིངི་དཀར་དར་སྡེ་ེཁྲི་བོའོི་ིལས་དམག་ཐམས་ཅིད་འིདུས་ནས། ལྷ་གུར་མཐངོ་བོ་ཀུན་

སྨོོན་ཕུབོ་ཅིིང་རྒྱལ་མཆེོག་མིའི་ིཉ་ིམ་ད་ེཉིད་འིཇིགས་པེའི་ིཆེས་བོཅི་ོབོརྒྱད་དང་ལྡན་

ཞིངི་བློནོ་སུམ་བོརྒྱས་བོསྐོརོ་ནས་ཕེེབོ་ཅིངི་ཁྲི་ིཐགོ་ལ་བོཞུགས།

 དེར་ཤེན་པེ་གཡུ་ལྷ་གཙོས་དཔེའི་བོདུད་དྲུག་ག་ིམཇལ་དར་ར་ེཕུལ་ཞིིང་

རང་མཐུན་གྱིིས་གདན་ཐོག་ལ་འིཁོད། ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའི་ིའིཚོ་ོབོ་དྲེངས་ནས། 

གཞིན་གླིིང་གི་ཕུ་ནུ་དཔེོན་རྒྱུད་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་རང་གི་གདན་ལ་འིཁོད་ཅིིང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཁམས་དྲེ་ིདང་གདན་སྟེངེ་ནས་གསུང་གླིངེ་ཞིབིོ་རྒྱས་དུ་མར་མཛོད་ཅིངི་གླིངི་ཆེ་ེའིབྲིངི་

ཆུང་གསུམ་གྱིསི་སྟེནོ་མ་ོགྱི་ནམོ་པེ་ལ་ལངོས་སྤྱིདོ་དརེ་གླིངི་ག་ིགདངོ་གསུམ་སྡེ་ེདྲུག་

དང་ཧོོར་འིཇང་མོན་སོཊ་སྟེག་གཟིག་བོདུད་ལས་སོགས་ཀྱིིས་དམག་རྩོིས་སྤྲེད་པེས་

ས་ོསོར་གོང་འིཁོད་ལྟར་གྲོབོ་མཚུང་བྱུང་བོར་གདའི། ད་ེཉིན་ཉ་ིམ་ཕྱིེད་ཡོོད་འིདུ་ར་

རྣམས་ས་ོསོར་རང་སྒར་ལ་གཤར་འིོང་། དེར་དགོང་ཀ་ཙམ་ལ་ཤན་པེ་གཡུ་ལྷ་དུང་

སྐྱོང་ཞིལ་དཀར་དཔེའི་མོ་སྟེོབོས་ཆེེན་ཐོག་བོཟུང་བོཅིས་ནས་སྐུ་མཁར་སེང་ཕྲུག་

སྟེག་རྩོེར་རྒྱལ་མཆེོག་རིན་པེ་ོཆེེའིི་མདུན་མཇལ་ཁ་རེ་ཞུས་ཤིང་གསེར་དངུལ་ཇ་

དར་རྣམས་ཕུལ་ནས་འིབུལ་བོ་དཔེག་མདེ་ཕུལ་ནས་རང་རང་སྒར་དུ་ཆེཊ་ཕེབེོས་ས།ོ 

དེའིི་ཕྱིིར་ནང་ཉི་མ་ཤར་བོ་དང་མཉམ་དུ་དམག་དཔུང་གཡོས་གཡོོན་དུ་རུ་བོཀོད་

ལྟར་དུ་བྱེ་ེརིའི་ིསྐོོར་བོཞིིན་དམག་གཤར་ནས་གླིིང་སྟེོད་སྨོད་བོར་གསུ་ནས། ཕེ་ཁུ་

རྒོས་གཞིོན་ཐམས་ཅིད་དང་བློ་མ་མ་ོསྨོན་མ་བོསྲུ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སྐྱེལ་མ་དང་ལྟད་

མོ་བོ་ཡོང་དཔེག་ཏུ་མེད་པེར་བྱེས་ནས་རྒྱལ་མཆེོག་ནོར་བུ་དགྲོ་འིདུལ་ལ་ཕྱིག་

དབོང་དང་ཐུགས་སྨོོན་སྐྱབོས་འིཇུག་ཞུས། ཞིལ་ད་ག་ོབོསྒོས་སོགས་མཛོད་ད།ོ ད་ེ

ནས་དམག་ཕྱིེད་རྫོོཊ་པེ་དང་གླིིང་རྗོ་ེམ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་ཁོང་དཔེའི་ཆེས་སྐུ་ལ་བོཞིེས་ཤིང་ལྷ་

རྟོ་རྐྱང་རྒོོད་འིཕུར་ཤེས་གོང་དུ་བུད་ཅིིང་དཔེའི་བོརྗོིད་རྔམ་ཟིལ་སོགས་ནས་ལྟ་བོ་

མགི་ག་ིམ་ིབོཟདོ་པེ་བོསམ་པེ་སམེས་ཀྱི་ིམ་ིབོཟདོ་པེར་ཕེེབོས་སངོ་བོ་དང་། དརེ་མད་ོ

ཁམས་རྒྱལ་མ་ོའིབྲུག་མ་ོལ་ཞིལ་ད་མ་བོཅུ་གསུམ་གྱིིས་བོསྐོོར་ནས། གཡོས་སུ་ཚོ་ེ

མདའི་གཡུ་ཡོ་ིརྒྱན་ལྡན་དང་གཡོོན་བོཀྲིས་པེའི་ིདཀར་ཡོོལ་ཁྱུང་གཤོག་ནོར་བུ་ད་ེ

འིབྲིས་ཆེང་ག་ིབོལྟམ་པེ་བོསྣོམས་ཞིིང་སྐྱེམས་ཞུས་བོཅིས་རྟོེན་འིབྲིེལ་གྱིིས་གླི་ིཞུས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིད་ིལྟར་ཞིགི་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་་ཤར་པེ་ོཊ་ལ་ཡོ་ིཞིིང་ཁམས་

ནས། མ་རྗོ་ེབོཙུན་སྒྲེོལ་མ་ཚོ་ེཡོ་ིབོདག །བོདག་གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོཐུགས་རྗོེས་

གཟིགས། འིཆེ་ིམེད་ཚོ་ེཡོ་ིདངོས་གྲུབོ་སྩོོལ། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྨ་ཐང་པེདྨེ་

གཡོང་འིཁྱིལ་ནས། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྒ་སྐྱ་ལའོི་ིསངེ་ལྕེམ་འིབྲུག་མ་ོཡོནི། བོདོ་

འིཛོམ་གླིིང་བུ་མོའི་ིགཙུག་རྒྱན་རེད། ད་ེརིང་བོཀྲིས་ཉ་ིམ་ལ། འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་པེ་ོམ་ི

ཡོ་ིནརོ། ཐུགས་མ་ིའིགྱུར་ང་ལ་ཚུར་གསནོ་དང་། གཡོས་མདའི་དར་གཡུ་ཡོ་ིརྒྱན་ལ་ེ

འིད།ི མདའི་འིད་ིལ་ཅི་ིམངི་མ་ཤསེ་ན། ཚོ་ེམདའི་ལྕེགས་ནག་འིཕུར་ཤསེ་རདེ། མཁའི་

འིགྲོ་ོའིབུམ་གྱིིས་ཚོ་ེམདའི་ཡོིན། རིག་འིཛོིན་དྲེང་སྲིོང་སྲུང་མ་རེད། ཕྱིོགས་བོཞི་ིསྒྲེ་ོ

བོཞི་ིབོསྒྲེོན་ལ་ེའིདི། ཕྲིན་ལས་རྣམ་བོཞི་ིསྒྲུབོ་པེའི་ིརྟོགས། མདའི་སྟེོང་མཚོལ་དམར་

བྱུག་པེ་འིད།ི དགྲོ་ཁྲིག་ཧུབོ་ཀྱིསི་འིཐུང་བོའི་ིརྟོགས། གནམ་ལྕེག་མའེུ་བོཙུག་པེ་འིད།ི 

གར་འིཕེང་ཐགོ་འིདྲེ་བོབོ་འིདྲེའི་ིརྟོཊ། དར་ཚོནོ་སྣོ་ལྔའི་ིབོརྒྱན་པེ་འིད།ི ཡོ་ེཤསེ་ལྔའི་ིཚོ་ེ

བོརྙེེས་རྟོགས། ད་ེལ་གཡུ་གཅིིག་བོརྒྱན་ལ་ེའིདི། དགོས་འིདོད་མུ་ཏིིག་རྫོོང་འིབོེབོ་

རྟོགས། རྟོཊ་དགུ་ཚོང་བོབོའི་ིལྷ་མདའི་འིད།ི ག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོཁྱདེ་ལ་འིབུལ། ཅི་ིབོསམ་

ལྷུན་གྱིིས་གྲུབོ་པེར་ཤོག །རྡོ་རྗོེའིི་རྟོ་མཆེོག་ཡོང་སྟེེང་ནས། མི་ཕེོ་མཆེོང་གི་རང་

མདངས་ཅིན། རནི་ཆེནེ་གཡུ་ཡོ་ིསྨོནི་མ་ཅིན། སྐུ་དངསོ་རྡ་ོརྗོ་ེའིཆེང་ཆེནེ་ཡོནི། མ་ིའིད་ི

ལ་རྟོག་པེར་བོཞུགས་སུ་གསོལ། དམར་སྨུག་བྱེ་ེརུའི་ིམིག་རྩོ་ཅིན། དབོང་ཆེེན་ཁྲི་ོབོ་ོ

རྟོ་མགྲོིན་ཡོིན། མ་བོདུད་དྲེེགས་པེ་རྡུལ་དུ་བོཟློག །ཚོེམ་ཕྲེང་དུང་འིཕྲེད་བོསྒྲེིག་པེ་

འིདྲེ། གསུང་མཆེགོ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་དབོང་ཡོནི། འིགགས་མདེ་ཆེསོ་སྒྲེ་སྒྲེཊོ་པེར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཤགོ །ཐུགས་མཆེགོ་ཕྱིག་ན་རྡ་ོརྗོ་ེཡོནི། དྲེགེས་པེའི་ིསྡེ་ེདཔུང་ཆེམ་ལ་ཕེབོ། དགྲོ་ལྷའི་ི

ག་ོམཚོོན་བོཅུ་གསུམ་ལ། ཟིལ་ངར་ལྟད་མ་ོར་ེར་ེཡོོད། དགྲོ་ལྷ་གླིོག་དམར་འིཁྱུག་

འིཁྱུག་རདེ། ཆེསོ་སྐྱངོ་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིཚུབོ་རདེ། དགྲོ་དཔུང་ཆེམ་ལ་ཕེབོ་རན་ཡོདོ། 

བོགགེས་དཔུང་ཕྱི་ེམར་འིཐག་པེར་ཤགོ །སངས་རྒྱས་སྟེངོ་ག་ིཐུགས་སྲིས་ཡོནི། ཨ་ོ

རྒྱན་པེདྨེའི་ིཕེ་ོཉ་རེད། གཞིན་དོན་འིཕྲིན་ལས་འིགྲུབོ་པེར་ཤོག །བོསླུ་མེད་དྲེང་སྲིོང་

བོདེན་མཐུ་ཡོོད། གཞི་ིབྱེེས་གང་བོསམ་འིགྲུར་པེར་ཤོག །བོོན་ནག་རྩོད་རྫོོང་ཐུབོ་

པེར་ཤགོ །རྫོངོ་སྡེ་ེམངའི་འིགོ་ཚུད་པེར་ཤགོ །མུ་ཏིགི་རྫོངོ་ཆེནེ་འིབོབེོ་པེར་ཤགོ །བྱེང་

ལ་ཇག་ལམ་ཡོག་པེར་ཤགོ །དགྲོ་འིབྲིངོ་གཡོག་ཤ་ཟ་བོར་ཤགོ །མད་ོགླིངི་བོསྟེན་པེའི་ི

སྲུང་མ་རྣམས། གླིིང་དཀར་རྒྱལ་བློོན་ཆེས་ལམ་དུ། སྤྲེིན་གླིོག་བོཞིིན་དུ་གཏིིབོ་ལ་

ཤགོ །ཁ་འིཛོནི་མགནོ་སྐྱབོས་མ་གཡོལེ་ཅིགི །རྒྱལ་བློནོ་ཕེེབོས་པེའི་ིསྐྱལེ་མ་མཛོདོ། 

གླིངི་ག་ིདཔེའི་ཐུལ་དམག་དཔེནོ་རྣམས། ཅི་ིབོསམ་དནོ་ཀུན་མྱུར་འིགྲུབོ་ཤགོ །ༀ་མ་

ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 བོཅིས་གླུ་དེ་ལྟར་ཕུལ་ནས་ལྷ་མདའི་ཕྱིག་དུ་བོསྒྲེོན། རྒྱལ་པེོ་ཆེེན་པེོའི་ི

དྭངས་པེའི་ིཁ་སྲུང་མཛོད། དེར་ཆེིབོས་ཁ་ལ་ོབོསྒྱུར་བོར་མཛོད་ནས་སྐྱེལ་མ་རྣམས་

ཀྱིང་རང་རང་སུ་ལོག་གོ །ད་ེནུབོ་བྱེང་རྟོག་རོང་གཉིས་ཀྱིིས་ས་མཚོམས་དར་ཐང་

རངི་མརོ་བོབོ་ནས་དརེ་བོཞུགས། ལྷ་གུར་དུ་དཔེའི་ཐུལ་དཔེནོ་བློནོ་རྣམས་འིཚོགོས་

ནས་ཤིང་ཐོག་རིཊ་དང་ཤ་མར་ཐུད་ཇ་ཆེང་སོགས་ལོངས་སྤྱིོད་དཔེག་ཏུ་མེད་པེར་

མཛོད་མཐར། གཡོས་གྲོལ་སྟེག་གདན་ཡོང་སྟེེང་ན། བློོན་ཆེེན་འིདན་མ་བྱེང་ཁྲི་དེས་

ན་རེ། གོང་ས་རྒྱལ་མཆེོག་ནས་བོཀའི་ཡོ་ིཕེེབོས་དོན་ལྟར། བོཀའི་ཡོ་ིབོཀོད་པེ་འིད་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིདྲེ་ཡོོད་པེས་ཀུན་གྱིིས་ཐུགས་ལ་འིཇོག་པེར་འིཚོལ་ཞུས་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་

ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི ཨ་ལ་་་་་ ཐ་ལ་་་་་ ཆེསོ་སངས་རྒྱས་གདན་ས་གངོ་མ་

ནས། ས་ར་ཧོ་ལ་གསོལ་བོ་འིདེབོས། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། དར་ཐང་རིང་མོའི་ི

བོཞི་ིདཀྱིིལ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། དཔེའི་ཚོ་ཞིང་འིདན་མ་བོསམ་འིགྲུབོ་ཡོིན། 

ཕེར་འིགྲོའོི་ིསྔོན་མ་འིདན་མ་ཡོནི། ཚུར་འིངོ་རྒྱབོ་མ་འིདན་མ་ཡོནི། ཁས་ལནེ་སྟེག་མ་ོ

ངར་མ་ིཡོནི། འིདརི་འིཚོགོས་རྒྱལ་བློནོ་སྙིན་སྒྲེནོ་ཏུ། འིགྲོ་ོན་སྒར་བོཀདོ་འིད་ིའིདྲེ་བྱེདེ། 

ལྷ་གུར་དཀར་མོའི་ིགཡོས་ཟུར་དུ། གསེར་པེའི་ིཤོག་དང་འིདན་མའི་ིཤོག །གཡུ་ལྷ་

འིཇང་ག་ིཤོག་ཁ་བོཅིས། རྒོོད་པེོའི་ིཚུལ་དུ་བོསྒྲེིགས་ལ་ཤོག །འིོམ་བུའི་ིཤོག་དང་

དགའི་བོདའེི་ིཤགོ །སྟེག་གཟགི་ཤགོ་ག་ིལས་དམག་ད།ེ དཔེའི་བོའོི་ིཚུལ་དུ་གཡོནོ་ལ་

བོསྒྲེིགས། ཤན་པེའི་ིཤོག་དང་སྟེག་རོང་ཤོག །མདུན་དུ་སྒར་པེ་ཐོབོ་ལ་ཤོག །བྱེ་ེར་ི

དར་སྡེ་ེཨ་དྲེག་གསུམ། གཡོས་གཡོོན་མདུན་གྱི་ིཤམ་དུ་མཐུད། མ་ིལིའི་ིཤོག་དང་

བོདུད་རུའི་ིཤོག །དུག་ཅིན་ལྷ་ོདམག་གཙོས་བོཅིས་ཤོག །རྒྱབོ་རུའི་ིསྒར་པེ་ཐོབོ་ལ་

ཤོག །རྒྱ་གླིིང་དྲུག་འིགྱུར་བྱུང་བོའི་ིདུས། འིབུམ་དཔེོན་བོཅུ་པེ་ོརེས་བོབོ་གྱིིས། རྟོ་

དམག་སྟེངོ་ཕྲག་གཉསི་ར་ེབོཅིས། སྐྱ་རིང་ཟུང་ནས་རུ་སྣོ་དྲེངས། དགྲོ་སྒར་བོཀག་མ་

བྱུང་བོའི་ིདུས། བོཙན་བྲིག་དམར་ཐོག་ག་ིགཏིོར་འིདྲེ་དགོས། མིག་ཕྱི་ིལྟས་བྱུང་ན་

དམར་གསད་གཏིོང་། བོཀག་མས་ལ་ལུང་བོཀོད་བོའི་ིདུས། རྫོོང་ཆེེན་སྒ་ོམ་ོགཏིོར་

འིདྲེ་དགོས། གླིེན་པེས་ག་ོབོཙན་བོཟུང་བོའི་ིདུས། ཉག་ཕྲན་ཐོག་དམར་བོབོས་འིདྲེ་

གྱིིས། མདའི་ཤར་ཚུབོ་ལོང་འིདྲེེས་པེའི་ིདུས། གྲོ་ིབོཟུང་གླིོག་དམར་འིཁྱུག་འིཁྱུག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གྱིསི། དགྲོ་སྟེར་མདུང་མ་ོཞིགས་འིཛོནི་རྣམས། བོར་སྣོང་སརེ་སྤྲེནི་འིཁྲུགས་འིཁྲུགས་

གྱིསི། དགྲོ་བོའོི་ིགླི་ོསྙིངི་འིདར་ལ་ེདགསོ། ཞིང་ཞུང་སྟེག་ཐུལ་བོཞི་ིབོཅུ་ཡོ།ི རྒོདོ་པེོའི་ི

དཔུང་ཡོ་འིོངས་ངེས་གྱིིས། སྟེངས་མ་མ་ཞིན་བློོན་ཚོོགས་དཔུང་། ཉ་ིམ་ད་ེརིང་ཕེན་

ཆེད་ལ། བྱེང་བོསམ་གཏིན་གང་ལ་མ་བོརྒོལ་བོར། ཁྲི་ིདཔེནོ་སྟེངོ་དཔེནོ་བོརྒྱ་ཡོ་ིབོར། 

བོཅུ་ཤགོ་རུ་དཔེནོ་ས་ོས་ོནས། རང་རང་དཔུང་ག་ིལས་དམག་འིཚོསོ། དར་སྡེ་ེབྱེ་ེར་ི

གླིངི་ག་ིསྡེ།ེ རྩོདོ་དང་འིཕྲགོ་བོཅིམོ་ཕེར་ལ་ཞིགོ །ཆེ་ེསྟེ་ེམ་ིརྟོ་མན་ཆེདོ་དང་། ཆུང་སྟེ་ེར་

ལུག་ཡོན་ཆེད་ལ། ཁ་ངན་པེའི་ིཚོིག་རྩུབོ་ཆེོག་ལ་ེམིན། ལག་གཟ་ེམོའི་ིརྩོ་ེབྲི་ོཆེོག་ལ་ེ

མིན། འིགལ་ཚོབོ་བྱུང་ན་རྒྱལ་ཁྲིིམས་བོཅིད། གོ་ཤེས་དཔེའི་བོཏུལ་ཐུགས་ལ་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མངོན་པེར་བོསྟེོད། དེར་ཚོེས་ལྔ་ཡོ་ི

ཐོག་དར་ཡུལ་སྟེོད་དུ་སྒར་བོབོས། དར་རྗོ་ེསེང་སྟེག་ཆེིབོས་བོསུ་ལ་ཕེབེོ་ནས་འིཁོར་

བོཅིས་མཁར་དུ་གདན་དྲེངས་ཅིིང་འིབུལ་བོ་དཔེག་མེད་ཕུལ། ཞིག་གཅིིག་ལས་

བོཞུགས་མ་ཁམོ་ཤངི་གཤར་སངོ་། ཡོང་ཚོསེ་བོཅི་ོལྔ་ལ་བྱེང་བྱེ་ེརའིི་ིསྤེནོ་ཐང་གངོ་དུ་

ཆེགས་ཕེེབོས་ཤིང་། བྱེ་ེརིའི་ིབློོན་ཆེེན་ཆེོས་འིགྲུབོ་གཙོས། བྱེང་དམག་ཁྲི་ིབོདུན་པེ་ོ

རྩོསི་འིབུལ་ཞུས་ཤངི་། འིབུལ་བོ་དཔེག་མདེ་དང། གཞིན་དམག་མ་ིཐམས་ཅིད་ལ་ཇ་

ཆེང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའི་ིའིཚོ་ོབོ་དྲེངས། དེའི་ིཤམ་ལ་ཨ་དྲེག་ག་ིདམག་སྟེོང་གཅིིག་

པེ་ོད་ེདམག་རྩོསི་ཕུལ་ནས་ས་ོསརོ་གཤར་ར།ོ །

 དེར་ཞིང་ཞུང་གི་དམག་དཔེོན་ཆེེ་གསུམ་རེ་རེ་ཞིག་བོཅིོ་ལྔའིི་གོང་སྦྲ་རི་

སྨུག་ཆུང་སྟེོང་ཤོང་ལ་ཕྱིིན་ཅིིང་རྒྱལ་པེ་ོམཇལ་ཁ་ཞུས་ཤིང་ས་ོསོར་གྲོལ་ལ་འིཁོད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ནས་ཇ་ཆེང་སགོས་ལངོས་སྤྱིདོ་སྣོ་ཚོགོས་མཛོད་སྐོབོས། ནང་བློནོ་སྟེག་ཞུས་རྣམས་

དང་རྩོ་ེབློོན་རྩོལ་དྲུག་ནམ་མཁའི་སྒ་ོའིབྱེེད། ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ད་ེཀོང་ཡུལ་

བོོན་ར་ིལ་མ་ཏྲ་ིདུང་བོརྒྱན་ཁར་བོསྐོོར་བོ་ལ་སོང་བོ་ལས་འིཁོར་ནས་རྒྱལ་པེ་ོམཇལ་

བོར་འིོང་བོ་དང་དུས་མཉམས་སྟེེ། བློོན་ཤེས་ཆེེན་གྱིིས་ཀྱིང་མཇལ་དར་ཕུལ་བོ་སྣོ་

ཚོོགས་པེ་བྱེས་ནས་གྲོལ་ལ་འིཁོད། གཞིན་བློོན་པེོ་ཐམས་ཅིད་ཀྱིང་བོསྡུས་ནས་

བོཞུགས་པེར་གདའི། ད་ེནས་བློོན་པེ་ོགསུམ་གྱི་ིནང་ནས་ནང་བློནོ་ལྷ་རྒྱལ་གྱིསི་ཇག་

སངོ་ཚུལ་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ཞུས་པེའི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོས་སྲིས་ཝེརེ་མ་

ལ། གསལོ་བོ་འིདེབོས་ས་ོཁ་འིཛོནི་མཛོདོ། ས་འིདའིི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོ

སྟེོང་ཤོང་རེད། ང་དང་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ནང་བློོན་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒོོད་ཡོིན། ད་དགོས་

བྱུང་བོའིི་དུས་ལ་བོབོ། གོང་ས་རྒྱལ་མཆེོག་དབུ་བོཞུགས་པེའིི། བློོན་པེོ་སྟེག་

གཟིགས་གྲྭ་རྒྱས་རྣམས། ཚུར་གསན་དང་ཞུ་རྒྱུ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོོད། ད་ེརིང་གླུ་ལ་ཚུར་

གསོན་དང་། ང་རང་བློོན་པེ་ོམ་ིགསུམ་འིད།ི རྗོ་ེརྒྱལ་མཆེོག་ག་ིབོཀའི་ལུང་ཇ་ིབོཞིིན་

དུ། མ་བོསྡེད་རྨར་ཁམས་གླིངི་ལ་སངོ་། ས་ོདང་ཉུལ་མ་བྱེདེ་ཤངི་སངོ་། ཁར་ས་ཚོེས་

པེ་བོཅི་ོལྔ་ལ། ནམ་སྐྱ་མདའི་མཁའི་ལ་གསལ་བོའི་ིདུས། སྟེག་རོང་སྟེག་ཐང་ཁྲི་མོའི་ི

ཁུག །སྤེང་ལྗངོ་པེདྨེ་ཡོལ་ཐང་དུ། ཕེ་སྟེག་རངོ་དཔེནོ་པེའོི་ིསྦྲ་སྒརོ་བོབོས། སྟེག་རངོ་མ་ི

མཚོ་ོདམར་མ་ོད།ེ བྱེ་ེཕུང་ཆུ་ཡོ་ིབོཤལ་འིདྲེ་བྱེས། ཁས་ལནེ་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཅིན། 

ངར་རྒོོད་རལ་ཁ་འིདྲེེན་ནས་བྱུང་། དམག་ཉོབོ་ལྔ་ཙམ་མཚོོན་ལ་དྲེངས། དེ་ནས་

ཤུགས་ཆེེན་དོམ་ནག་ཀྱིིས། མདུང་མོའི་ིལུམ་བུ་བོསྒྲེིལ་འིདྲེ་བྱེས། སྐྱེས་པེའི་ིམ་ིད་ེ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མཚོོན་གྱིིས་བོསད། བོསོགས་པེའི་ིརྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་ནས་ཡོོང་། རྗོ་ེརྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་ད་ེ

སྒྲུབོས་ནས་ཡོོད། དབུ་འིཕེང་དགུང་ནས་བོསྟེོད་ལ་ཡོོད། དུང་དཀར་འི་ོམས་གསོས་

ལ་ེད།ེ དགྲོ་ཆུ་སྲིནི་སྟེངེ་ལ་མངག་རྒྱུ་རདེ། རྟོ་ཕེ་ོཆེགས་ཀྱིསི་གསསོ་ལ་ེད།ེ ཁྲིམོ་ཆེནེ་

གོང་བོ་ཨ་ེལོན་བོསམ། གཏུམ་པེ་ོཨ་ོཕྲུག་ལག་ལྡག་གསོས། སྨོག་རྐུན་པེ་ོབྱུང་ན་

མཁ་ོརྒྱུ་རདེ། ང་འིདྲེ་བློནོ་པེ་ོམ་ིགསུམ་འིད།ི ཚོ་ེགཅིགི་དཔེོན་གྱིསི་སྐུ་དྲེནི་ད།ེ དགྲོ་ཤ་

པེ་བྱུང་ན་མཁ་ོརྒྱུ་ཡོནི། ད་ེམདེ་ན་སྐུ་དྲེནི་འིཛོད་པེས་ན། སྐྱསེ་ཕེ་ོལུས་ལནོ་ལ་སྟེངོ་པེ་

རེད། རང་ལུས་སྲིོག་ལྟོས་མེད་བྱེས་ནས་སུ། དགྲོ་གླིིང་སྡུག་ཐལ་བོར་བོརློག་ནས་

ཡོདོ། ད་རུང་འིབྱུང་བོ་མ་ཞིིག་བོར། དཔེོན་ཁྱདེ་ཀྱིསི་སྐུ་ཆུས་ཅི་ིའིགྲུབོ་བྱེདེ། ད་རུང་

ཕྱི་ིརྗོེས་མུ་མཐའི་ཡོིས། བྱུས་ཡོག་ཉེས་བྱུང་ན་ཇ་ིདྲེག་གིས། རྒྱལ་བློོན་བོཀའི་གྲོོས་

མཛོད་པེར་ཞུ། འིདརི་འིཚོགོས་ཐུགས་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོས། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེ་ོད་ེཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱིེས་ཤིང་གླུ་

འིད་ིབློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ིགླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་

བོཅིས། འིདི་རུ་རྒྱལ་པེོའི་ིགྲོོགས་ལ་བྱེོན། གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱིི་བོསྟེན་པེ་སྐྱོང་།ས་

འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེོའི་ིནང་རོལ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་

ཞིང་ཞུང་མཐལི་གྱིསི་ནརོ་བུ་ལ། ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཟརེ། བོད་ེའིཛོམ་གླིངི་

ཕྱིདེ་ཀྱིསི་བོདག་པེ་ོརདེ། སྟེབོོས་ང་ལས་བོཙན་ས་སྒྲེ་གཅིན་གདའི། མཐ་ོཉ་ིཟླ་ཁངོ་དུ་

མིད་ནས་གདའི། དཔུང་རང་ལས་བོཙན་པེ་བྲིག་དམར་གདའི། བྲིག་རྡ་ོརྗོ་ེཞིིག་མེད་

ལྷུན་གྲུབོ་རེད། མ་ིང་ཡོ་ིཡོན་ལ་ཉ་ིཟླ་འིདུག །ད་ེམིན་པེ་གོང་ན་སུ་ཞིིག་ཡོོད། དཀར་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཡོག་གངས་ཀྱི་ིསེང་ག་ེདེས། སྡེེར་ཆེགས་ཟིལ་གྱིིས་གནན་ལུགས་ལ། མོན་བྱེ་ཁུ་

བྱུག་སྔོན་མ་ོཡོིས། གསུང་སྐོད་སྙིན་པེས་ཡུལ་གྱི་ིཁེངས། འིདབོ་ཆེགས་སྐོད་ངན་

ཟིལ་གྱིིས་མནན། བོསམ་པེ་སྣོང་བོ་སྤྲེ་ོལུགས་ལ། བྱེང་ག་ིཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོངེས། 

སྟེངས་མ་ར་མདའི་ཆེོད་ལུགས་ལ། བློོན་པེ་ོཇག་འིགྲོ་ོཡོག་ལུགས་ལ། རྒྱུ་ནོར་ར་

མདའི་ཆེེད་ལུགས་ལ། ཞུང་ཡུལ་གྲོགས་པེ་ཐོབོ་ལུགས་ལ། ཁྱེད་རང་གོང་མངག་

བློོན་པེ་ོགསུམ། མངག་པེའི་ིམ་ིཡོ་ིག་ོར་ེཆེོད། འིཕེང་བོའི་ིམདའི་མོས་ཕེོག་ལུགས་ལ། 

ཁྱེད་རང་བློོན་པེ་ོམ་ིགསུམ་ལ། གསེར་མགུར་མ་ོབོརྒྱ་རེའི་ིདཔེའི་དར་ཡོོད། དར་

དཀར་པེ་ོབོཀྲ་ཤསི་ར་ིམ་ོཅིན། རྟོག་རྟོནེ་འིབྲིལེ་ལགེས་འིགྲོགིས་མགུལ་དུ་བོསྐོནོ། མ་

ངན་བུ་སྡུག་ཇ་ོརུ་ཁ།ོ དགྲོ་དཔེའི་རྩོལ་ཁ་ོལས་མདེ་བོསམ་ཀྱིང་། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོག་

ན་འིདྲེནེ། སྟེག་རངོ་དཔེནོ་པེ་ོཌ་རུ་མག ོ།བྱེསི་ཆེནེ་བྱུར་ཁ་བྱེདེ་རྒྱུ་མང་། འིབྱུང་བོཞི་ི

འིཁྲུག་ཁ་ཟ་འིདོད་ཆེེ། ཟེར་ཀྱིང་ཟེར་ལ་བོདེན་ལུགས་ཡོོད། ཚོ་ེབོསོགས་རྒྱུ་ད་ེབོོན་

གྱིསི་འིཕྲགོ །རང་རྒྱུ་སརེ་སྣོས་བོསགོས་པེ་ཁ།ོ མ་ིརྒྱུ་ཧོམ་པེས་ཟསོ་པེ་ད།ེ དུག་ནག་

ཁོང་དུ་སོང་བོ་འིདྲེ། ཐ་མ་རང་སྲིོག་ཕུང་ལ་ཉེས། ཞིང་ཞུང་དགྲོ་རུ་བོཟུང་བོ་ན། ད་

རུང་ད་ེའིདྲེ་བོཟསོ་པེས་ཆེགོ །ཁྱདེ་རྣམས་ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་དཔེའི་ཚུད་ཅིིང་ངས་ཁེས་ལེན་ཁོས་ཁེས་

ལེན་བོརྒྱ་གསོད་སྟེོང་གསོད་ཟེར་ནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དཔེའི་ངར་མདོག་བྱེས་ནས་

ཁ་ཤགས་ལབོ། གཡོོན་གྲོལ་གྱིི་གྲོལ་མགོ་ནས་དོམ་ཐུགས་ཀར་ཁ་ཆུ་ཅིན་གྱིིས་

གདན་སྟེེང་ནས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉི་མ་འིོད་ལྡན་དེའིི་བོསམ་པེ་ལ། ཡོ་ད་བྱེེད་རྒྱུ་

གསུམ་ད་ེཚོར་ནས་འིདུག །འིགྲུབོ་རྒྱུ་གསུམ་ད་ེའིགྲུབོ་ཚོར་སོང། སྔོན་ཧོོར་གུར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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དཀར་ལ་ནད་འིད་ིའིདྲེ་ཞིིག་ཕེོག་པེ་ལ། ལྷ་རྗོེས་ཤན་པེ་དཔེའི་བོ་ོཡོོད་ཀྱིང་བོཅིོས་མ་

ཐུབོ་པེ་དང་། ད་རེང་ངེད་རང་ཚོང་ག་ིརྒྱལ་པེ་ོལ་ཡོང་ནད་ད་ེའིདྲེ་ཕེོག་འིདུག་བོསམ་

སྟེ།ེ བློ་ོམ་བོད་ེཔེའི་ིངང་ནས་བོསམ་བློ་ོབོཞི་ིགསུམ་བོཅུ་གཉིས་བོཏིང། བློ་ོརྩོ་ེཉ་ིཤུ་རྩོ་

ལྔ་བོཀྲམ་སྐོོར་རྫོོགས་ཉི་ཤུ་རྩོ་གཅིིག་བྱེས་ནས་ཞུ་བོ་ལས་འིོས་མེད་བོསམ་ནས། 

དང་པེོ་གནས་མཇལ་ལ་སོང་བོའིི་ལག་རྟོག་མཚོལ་ཚོོས་དོ་པེོ་བོཅུ་ཀོང་ཕྲུག་དྲེེད་

འིཕྲེང་ད་ོཔེ་ོགསུམ། ཀོང་གྲོ་ིངར་མ་ཆེ་འིགྲོིག་བོཅུ འིདོད་ཟོག་དུ་མ་ཕུལ་ཞིིང་གའུ་

ནང་ནས་དར་ཅིིག་བློངས་ནས། མདུན་དུ་བོཞིག་ནས་ཕྱིག་གསུམ་འིཚོལ་ནས་དབུ་

བོཏུག་ཞིགི་ཞུས་ནས་རང་ག་ིགྲོལ་དུ་འིཁདོ་ནས་ཞུ་དནོ་གླུ་རུ་ཕུལ་བོ་འིད་ིལྟར་ར།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི�གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་གཉེན་པེ་ོ

མཁྱནེ། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱནེ། ཝེརེ་མ་མ་ིཐང་གྭ་པེ་མཁྱནེ། རྒྱལ་པེའོི་ི

སྐུ་བྱུས་མཐ་ོབོར་ཤོག །ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ིམ་ིའིགྱུར་ར་ིབོ་ོམཆེོག་རབོ་

འིདྲེ། དམག་བོརྒྱ་ཚོ་ོབོཅུ་ཡོ་ིཁྲིབོ་ཤགོ་ཡོནི། སྦྲ་ར་ིསྟེངོ་ཤངོ་ད་ེནས་ཐགོས། ལྷ་དབོང་

ཕྱུག་ཆེནེ་པེའོི་ིལས་ཟགོ་རདེ། ང་དང་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ས་མཐངི་ཤདོ་པེདྨེ་ཡོར་འིཁྱལི་

ནས། རྫོངོ་མ་ིའིགྱུར་ར་ིབོ་ོམཆེགོ་རབོ་དང་། མ་ིབོཙན་པེ་ོཁྲིབོ་འིབོར་གདུང་བོརྒྱུད་ལ། 

བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་འིདོ་ལྡན་ཡོནི། རྒྱལ་རབོ་ར་ེལ་བློནོ་རབོ་ར།ེ དཔེནོ་བློནོ་དམ་ཚོགི་

འིགྱུར་མེད་ཡོིན། ཕེ་ོལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེདྲུག་ཡོིན། བྱུས་ཡོག་ཉེས་འིཚུབོ་སློོང་བྱུང་བོའི་ི

དུས། བློོ་ཡོག་ཉེས་དྲེི་རྟོོག་བྱེེད་ས་རེད། དེ་ནས་རྒྱལ་པེོ་མི་ཡོི་ནོར། ཐུགས་མ་

འིཁྲུགས་གླུ་ལ་གསན་པེར་ཞུ། མ་ིང་ཡོ་ིལ་ོརྒྱུས་འིད་ིའིདྲེ་ཡོིན། ཚོ་ེསྟེོད་མ་ིཚོ་ེདམག་

ལ་སྦྱངས། སྟེངས་མ་བློང་བློང་བོསྒྲེང་ཚོོད་མེད། རྒྱལ་པེོའི་ིཁས་ལེན་དམག་དཔེོན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བྱེས། ཚོེ་སྐོེད་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་བློོན་བྱེས། ཆེོས་བོསྟེན་པེའིི་སྲིང་མདའི་དྲེང་པེོར་

བོཟུང་། དུས་ད་ན་ིརྒོས་པེའི་ིདུས་ལ་བོབོ། ཚོ་ེའིད་ིལ་ཆེོས་གཅིིག་མ་ཐོབོ་ན། ཤ་ི

དམྱལ་བོའི་ིསྡུག་བོསྔལ་ཆེནེ་པེོར་བོསམ། ད་ེབོསམ་ཤངི་ན་ཉིན་དབྱེར་ར་བོའི།ི ས་ག་

ཟླ་བོའིི་ཚོེས་བོཅུ་ལ། ང་རང་དཔེོན་གཡོོག་མི་མགོ་བོཅུ། ཡུལ་ཀོང་ཡུལ་བོོན་རི་

བོསྐོརོ་བོར་སངོ་། ར་ིདའེི་ིལ་ོརྒྱུས་འིད་ིའིདྲེ་གདའི། ར་ིདབྱེིབོ་རྒྱལ་སྲིདི་སྣོ་བོདུན་འིདྲེ། 

ར་ིརྩོ་ེདུང་ག་ིཁུ་འིཕེང་འིཐོར། འིཇའི་འིོད་ཟེར་ཐག་ལང་མ་ལིང་། ད་ེའིདྲེའི་ིའིཇའི་འིོད་

ནང་ཤོད་ན། བོོན་སྲིས་བློ་མ་སྤྲེིན་ལྟར་འིཁྲུགས། རི་སྐོེད་གཡུ་ཡོི་ཁུ་འིཕེང་འིཐོར། 

བྱེམས་མ་ཤུགས་འིགྲོ་ོབོཞུགས་པེར་གདའི། འིཇའི་འིདོ་སྣོ་ཚོགོས་གུར་ཁང་ཕུབོ། ར་ི

མཐའི་རྦ་སྨུག་ནགས་ཚོལ་རྒྱས། བོནོ་བོསྟེན་བོསྲུང་མ་འིཁརོ་ས་གདའི། བོནོ་བློ་སྟེནོ་

པེ་གཤེན་རབོ་ཀྱིིས། སྒྲུབོ་ཕུག་ཕྱིག་རྗོེས་ཞིབོས་རྗོེས་དང་། སྐུ་རྗོེས་མཐོང་བོ་རང་

གྲོོལ་གསལ། ད་ེའིདྲེ་ཡོ་མཚོན་ང་ོམཚོར་གདའི། རིན་ཆེེན་ཤེལ་གྱི་ིདམ་འིབུས་ནང་། 

སྟེོན་པེའི་ིགཏིེར་ཆུ་ཚོ་ེཆུ་འིདི། ཁ་དོག་དྲེ་ིར་ོལྟད་མ་ོཆེེ། འིདྲེེན་མེད་རྒྱལ་པེ་ོཁྱེད་ལ་

འིབུལ། སྐུ་ཚོ་ེབོར་ཆེད་མེད་པེར་ཤོག །རྟོག་དང་རྟོེན་འིབྲིེལ་ཡོག་པེར་ཤོག །བུ་ཀོང་

ཡུལ་སོང་བོའི་ིལག་རྟོགས་ལ། ཚོོས་ཆེེན་བྱེ་ེརུས་ཁ་ེཚོ་ིདང་། ཚོོས་ཆུང་གསེར་གྱི་ི

ཤུག་པེ་ཅིན། ཡོ་མཚོན་ཚོསོ་ལ་ད་ོཔེ་ོབོཅུ། ཀངོ་ཕྲུག་བོསྲིསེ་ཕྲདོ་ད་ོཔེ་ོགསུམ། ཀངོ་

གྲོ་ིརྦ་དཀར་ལངི་ཆེདོ་བོཅུ། མང་ཙམ་ས་གཞི་ིམ་ིཁབེོ་ཀྱིང་། ར་ེབོའི་ིའིདུན་སར་བོདག་

གསི་འིབུལ། ད་ེསྟེ་ེད་ེརངི་འིདྲེ་མ་ལ། ཕེར་སངོ་ཇག་ཁ་ཡོག་འིདུག་སྟེ།ེ ཆུ་ཆུང་འིཕྲདེ་

ལ་གཅིདོ་བོད་ེཀྱིང་། འིབོབོ་ས་རྒྱ་མཚོ་ོཕྱུག་མ་ོརདེ། སྦལ་ཆུང་འིདམ་ལས་བོཏིནོ་ཀྱིང་

རུངས། འིདྲེེས་ས་ཀླུ་བོདུད་ཕེ་ོཉ་རེད། རྟོ་ནོར་གནང་ལ་ཆེོད་གྱུར་ཀྱིང་། ཡོ་བོདག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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རྒྱལ་པེ་ོག་ེསར་རེད། མཐའི་བོཞུགས་དགོངས་པེ་ཐུགས་ལ་བོསྐོོར། ཐུག་ཡོ་སྟེག་

རོང་མ་ལེགས་གདའི། འིདྲེེས་ས་ག་ེསར་མ་བོཟང་འིདུག །འིཐབོ་ཡོ་དཔེའི་ཐུལ་མ་

ལེགས་འིདྲེ། ཡོིན་དོན་ལོ་རྒྱུས་བོཤད་པེས་ན། འིཛོམ་གླིིང་གེ་སར་རྒྱལ་པེོ་ཁོ། 

རིགས་གསུམ་མགོན་པེོའི་ིསྐྱ་ེབོ་རེད། ཨ་ོརྒྱན་པེདྨེའི་ིཕེ་ོཉ་རེད། ཕྱིོགས་བོཞིིའི་ིརྒྱལ་

པེ་ོཆེ་ེབོཞི་ིདེ། ཁ་གནོན་ལྷ་ནས་བོསྐོོས་ལ་ེརེད། ས་མདོའི་ིརྫོོང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་དེ། 

བོདག་ཇ་ོརུ་མིན་པེས་དབོང་ལ་ེམེད། སྔ་དྲེ་ོབློ་མ་བྱེེད་མ་ིཡོིན། སྟེོང་གསུམ་ཆེོས་ལ་

བོཀོད་མ་ིརེད། ཨ་ོརྒྱན་པེདྨེའི་ིཕེ་ོཉ་རེད། ཉིན་ཕྱིེད་དཔེོན་པེ་ོབྱེེད་མ་ིརེད། ཁམས་

གསུམ་དབོང་དུ་སྡུད་མ་ིཡོིན། ཕྱི་ིདྲེ་ོགཅིོད་པེ་བྱེ་ེམ་ིརེད། ལྷ་འིདྲེེའི་ིསྲིོག་སྙིིང་ལེན་མ་ི

རེད། ནུབོ་མ་ོདངོས་མེད་སྤྲུལ་པེ་འིགྱིེད། འིདྲེ་ེཚོོགས་སྲིོག་རྩོ་གཅིོད་མ་ིརེད། ངེས་

སྡེར་མ་ཝེ་སྐོད་མ་ཡོནི་ཀྱིང་། གླིངི་ག་ེསར་ཡོ་བོ་ོབོཟུང་མ་ིལ། དཔུང་འིཛོམ་གླིངི་ཡོནི་

ཀྱིང་བོརྟོནེ་ས་མདེ། སྟེབོོས་ཏུ་ཏྲ་ཡོནི་ཀྱིང་ད་ོས་མདེ། རྩོལ་ལྷས་སྦྱནི་ཡོནི་ཀྱིང་འིདྲེནེ་

ས་མེད། ད་ལ་ོཇག་ལམ་གཏིད་ས་འིད།ི གནའི་མ་ིབོོད་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ལྷ་བློ་མས་

ཆེོས་ར་ཤོར་ཁ་རུ། ཆེོས་གྲུབོ་མཐའི་ཆེགས་སྡེང་མང་བོས་ཕུང་། གོང་དཔེོན་པེོའི་ི

རྒྱལ་སྲིདི་ཤརོ་ཁ་རུ། དགྲོ་ཕེར་འིགྲོ་ོབྱེ་བྱེདེ་མང་བོས་ཕུང་། སྨོན་བུ་མ་ོགནས་ར་ཤརོ་

ཁ་རུ། མག་ོཡོང་བྱེ་བྱེེད་མང་བོས་ཕུང་། ད་ེལས་བོདེན་གཅིིག་ག་ན་ཡོོད། རྒྱུ་ཟབོ་

དགུའིི་ཚོོང་ས་འིཕྲོག་ན་ཡོང་། རྗོེས་སྟེོང་གསུམ་དབོང་བོསྒྱུར་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། 

འིཚོསོ་ལངོ་གྲོང་ལངོ་གཉསི་གཉསི་ཀ་ཡོདོ། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། སྐྱསེ་ཕེ་ོ

རབོ་འིཁྱགོས་པེ་རྦ་འིཁྱགོས་འིདྲེ། རྦ་ཉ་ིམས་དྲེསོ་ན་གར་བོསྲིང་ཡོནི། སྐྱསེ་ཕེ་ོའིབྲིངི་

འིཁྱོགས་པེ་རྭ་འིཁྱོགས་ཡོིན། རྭ་ཚོ་དྲེང་འིཐབོས་ན་གར་བོསྲིང་ཡོིན། སྐྱེས་ཕེ་ོངན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཁྱགོས་པེ་རྡ་ོའིཁྱགོས་འིདྲེ། རྡ་ོགརོ་མའོི་ིའིཁྱགོས་ལ་བོསྲིང་རྒྱུ་མདེ། འིཐབེོ་སནེ་མ་ོ

བྲིག་ཙམ་མཛོད་རྒྱུ་མེད། ཧོོར་འིཇང་བོདུད་མོན་བྱེི་རུ་སོགས། མིང་མེད་ཁོ་ཡོི་

འིབོངས་སུ་བོསྒྱུར། ལས་ད་ེའིདྲེ་འིད་ིལ་མ་འིོངས་ན། སྡུག་ཚོོང་ཆུང་འིཕྲོག་པེ་ཨ་

དགོས་ཆུང། ད་ེབོས་རང་ཚོདོ་བོཟུང་ན་བོསམ། རང་ཚོོད་ཟིན་ན་བོཙན་པེ་ོཡོིན། བུ་

ལནོ་མ་དགསོ་ཕྱུག་པེ་ོཡོནི། གཞིན་མ་གྲུ་གུ་རྒྱལ་པེ་ོདང་། རྒྱ་ནག་གཙང་ཁ་རྒྱལ་པེ་ོ

དང་། སྐུ་རྒྱལ་བོོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པེོ་སོགས། ལག་བོརྙེེས་ཆེོས་འིདྲེེས་ཡོ་བྱེས་བྱུང་ན། 

དམག་སྣོ་ཤེས་ཆེེན་ང་ཡོ་ིཁྲིིད། ཁས་ལེན་ང་རང་ཐོན་པེས་ཆེོག །རེད་བོསམ་པེ་མ་ི

དགསོ་ཐག་ག་ིཆེདོ། ད་ེརསེ་ད་ེལ་འིདྲེ་ལ་ེམནི། དགུང་བྱེ་ལམ་བོཟུང་བོའི་ིཐང་དཀར་

རྒོོད། ལུས་གཤོག་དྲུག་མདའི་མོའི་ིརྒྱན་དུ་བློངས། མཐེབོ་སྐྱེན་པེོ་ཟེར་ན་དེ་ཡོི་

ཆེགོ །ཕྱིགོས་བོཞིརི་གྲོགས་པེ་ག་ེསར་དཔེནོ། ཁ་ོབོའོི་ིརྒྱུ་ད་ེགནང་ལ་བོཅིད། གཅིསོ་

པེའི་ིམ་ིཕེ་ོམཚོནོ་ལ་དྲེངས། སྟེང་མ་གྲོགས་པེ་ད་ེཡོ་ིཆེགོ །ཡོནི་མནི་རྒྱལ་བློནོ་ཐུགས་

ལ་སྐོརོ། ད་ནས་འིད་ིམུས་བོཞུགས་ཐབོས་མདེ། གླིངི་ག་ིག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོད།ེ འིདྲེསེ་ན་

འིདྲེེས་ཡོ་སྡུག་ངེས་ཡོིན། འིདྲེེས་ན་བོཅིར་གྲོོགས་ཡོོད་ངེས་ཡོིན། ད་ལྟ་ག་བྱེེད་རང་

ལག་ཡོནི། ཐ་མ་འིགྱིདོ་ཀྱིང་བྱེདེ་བློ་ོབྲིལ། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། སྟེབོོས་

འིབྱེརོ་ཅིན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོཡོནི། རྒྱལ་པེའོི་ིསྐུ་བྱུས་བོརྟོནེ་པེ་དང་། བློོན་འིབོངས་སྡེདོ་སྐྱིད་

མ་ེབོ་ན། མདའི་འིབོངས་སྐོར་ཚོོགས་བོཀྲ་འིདྲེ་ཡོོད། ལོངས་སྤྱིོད་འིབྱེོར་པེ་སྟེོབོས་

དང་ལྡན། ཞིང་ཡུལ་འིད་ིན་སྡེོད་སྐྱིད་ཆེེ། མཐ་ོཚོོད་རང་ག་ིམ་བོཟུང་ན། ཐང་དཀར་

ཡོིན་ཀྱིང་ཀླད་སྤུ་འིཁོར། དམའི་དུས་དམའི་ཚོོད་མ་ཟིན་ན། ཉ་མ་ོཡོིན་ཀྱིང་གྲོམ་ལ་

ལྷུང་། སྦྲུལ་ནག་མག་ོཡོ་ིནོར་བུ་དེ། ཐབོས་ལ་མཁས་ན་རྙེེད་པེར་ངེས། ང་རང་བློོན་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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པེོའི་ིབོསམ་ཚོོད་ལ། རང་བྱེས་ལས་ལ་བོཤགས་པེ་འིབུལ། གནང་ཆེོད་རྟོ་དྲེེལ་ཟོག་

ནོར་རིགས། ག་ེསར་དཔེོན་ལ་ཕེ་ར་ཕུལ། ཕྱིིན་ཆེད་སྡེོམ་སེམས་ཁྲིིག་ཆེ་བྱེེད། ཞིང་

ཞུང་དར་ལ་དར་མཐུད་བོཟ།ོ སྡེ་ེགཉསི་རང་ཆུས་གཅིགི་པེ་བོཟ།ོ འིདུན་མ་ང་རང་ཐནོ་

པེས་ཆེོག །ག་ེསར་སྔར་འིདྲེིས་མ་ིཆེ་ེསྟེེ། མ་ཐུབོ་དགྲོ་བོ་ོགཙུག་དུ་ཁུར། ཞི་ེནག་ཁ་

དཀར་འིཛུམ་གྱིསི་བོསུ། ཟརེ་བོའི་ིགཏིམ་དཔེ་ེབོདོ་ལ་ཡོདོ། རང་སྐྱདི་རང་བོད་ེགཉསི་

ཀ་འིངོ་། ཞིག་བོདུན་ཚུན་ལ་མ་ཆེས་ན། གླིངི་དཀར་ཅི་ིབྱེདེ་མ་ིཤསེ་འིདུག །ཨར་ཅིའོི་ི

རྐང་མར་མ་སསོ་ཀྱིང་། རྒྱལ་པེའོི་ིཆུས་དནོ་མ་སྒྲུབོ་ན། བློནོ་པེ་ོབོཏིག་ལ་ེསྟེངོ་པེ་རདེ། 

སྟེང་མ་རྒྱུ་ཟོག་ཐམས་ཅིད་ཀུན། མ་འིཐོར་ཆེད་མེད་ཁྲིིག་ཆེགས་ཀྱིིས། ཞིག་བོདུན་

སྟེངེ་ན་ང་རང་འིགྲོ།ོ འིདརི་བོཞུགས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་ཕུལ་བོས་གཞིན་བློོན་པེོ་རྣམས་ཅིི་མ་ཟེར། རྒྱལ་པེོའི་ི

ཐུགས་ལ་ཤནི་ཏུ་མ་བོབོས་ཅིངི་གླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེརེ་མ་

ལ། གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོམགོན་སྐྱབོས་མཛོོད། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ི

སྨུག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་རེད། ང་འིདྲེ་ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། ད་ེསྔ་ཉ་ིམ་ཕེན་ཆེད་ལ། 

དགྲོ་ཐོགས་འིགེལ་བྱེེད་མ་ིཡོོད་མ་མྱོང་། ད་ལ་ོདགྲོ་འིདྲེ་ེགླིིང་རུ་འིད།ི ཕེར་བྱེས་མེད་

པེའི་ིཚུར་དགྲོ་འིད།ི དགསོ་དནོ་རྩོ་བོ་ཅི་ིལ་རདེ། སྔནོ་དུས་ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་ཟརེ། མག་ོ

ཡོོད་བོརྒྱ་ཡོ་ིསྔས་ས་ཡོིན། སྐོད་ཡོོད་བོརྒྱ་ཡོ་ིཞུ་ས་རེད། བྱུས་ཡོག་ཉེས་དྲེ་ིརྟོོགས་

བྱེདེ་ས་ཡོནི། བློ་ོཤ་ེཆེནེ་ནམ་མཁའི་སྒ་ོའིབྱེདེ་ཡོདོ། ད་རསེ་ཝེ་སྐོད་ང་ོར་ེཚོ། མ་ིཆེནེ་

པེོས་ཆུང་གླུ་ད་ེའིདྲེ་མཚོར། བྱེ་ཁྱུང་ཆེེན་ཤིང་ཆུང་སྟེེང་ན་བོབོས། སྐུ་ཆེ་ེལ་ེར་ིརྒྱལ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལྷུན་པེ་ོལ། གསུང་ཕྲ་ལ་ོཨ་བྲི་ིརིལ་མ་རེད། ད་ེའིདྲེའི་ིགླུ་ཚོིག་དགོས་པེ་མེད། སྤྲེང་

ཟས་མེད་སྡེ་ེསྒ་ོའིགྲོིམ་འིགྲོིམས་ནས། གླི་ཕེས་ང་ོའིཛོོམ་སྲུང་སྲུངས་ནས། སྤྲེང་ས་

མཐའི་ིཁྱ་ིཁ་ཉུལ་ལམ་ནས། བྱུས་བོསྟེན་པེའི་ིགླིིང་རུས་བོརྗོེད་ལ་ེརེད། ཨ་ཅི་ོསེམས་

ཤེད་ཉམས་ལ་ེརེད། སྡུག་མ་ངན་ཐན་ཕྲུག་ཇ་ོརུ་ཁོ། གླིིང་སྡེ་ེསྤྲེང་ཉོབོ་སྤེར་གང་ལ། 

བྱེིས་ཕྲུག་ཆེང་བོའི་ིདམ་གླིོད་ཡོིན། ཤེས་མེད་མུན་པེ་མ་རུག་དང་། བློ་ོགསལ་ཉ་ིམ་

འིཆེར་བོས་ཆེོག །དཔེའི་མེད་ཝེ་སྐོད་མ་སྨྲ་དང་། དཔུང་དམག་ཆུ་ཁའི་ིབྱེེད་མ་ཡོོད། 

ཨ་སྡུག་གླིིང་ལ་ཞིད་རྒྱུ་མེད། ཉ་ིམ་ད་ེརིང་ཕེན་ཆེད་ནས། ཨ་སྔོན་གནམ་ལ་བྱེ་རྒྱ་

ཡོོད། དོག་མོའི་ིས་ལ་འིབུ་རྒྱ་ཡོོད། བོར་སྣོང་ཁམས་ལ་རླུང་རྒྱ་ཡོོད། ཕྱི་ིམ་ིནང་ལ་

བོཏིང་དནོ་མེད། ནང་མ་ིཕྱི་ིལ་བོཏིང་རྒྱུ་མདེ། ནང་བློནོ་བྲིག་ར་རྒོདོ་འིཕྲུལ་ལ། དཔེའི་

རགོ་སྟེག་ཐུལ་མ་ིལྔ་བོཅིས། ལས་དམག་སྟེག་ཐུལ་ལྔ་བོརྒྱ་བོཅིས། བྱེང་ལ་མཚོ་ོཁ་

ཡོ་ིམ་ཐ་རུ། ས་སྲུང་ཉུལ་མ་གདོང་ལེན་སྡེོད། གླིིང་སྡུག་སྤྲེང་ཉོབོ་བྱུང་བོས་ན། མ་ི

གཅིིག་མ་ིབོཏིང་ཁས་ལེན་དགོས། ཕྱིོགས་བོཞིིས་དམག་དཔེོན་ཆེ་ེབོཞི་ིདང་། རང་

ཤགོ་ལས་དམག་ཅི་ིཡོདོ་ཀྱིསི། མཆེགོ་དཀར་གཞུ་ལ་གྲོ་ོག་སྒྲེནོ། ཉག་ཕྲན་མདའི་ལ་

སྒྲེ་ོམ་ོསྒྲེནོ། མན་ོཆེདོ་མཚོནོ་གྱི་ིས་ོཁ་ཕྱུང་། ཁྲི་རངི་མདུང་ལ་ངར་ཆུ་ལུད། ཀ་ིགཅིགི་

གདངོ་ལ་འིཛོམོ་ལ་ེདགསོ། ཁྱདེ་རྣམས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་གསུང་པེས། ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་དང་། བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་

གཉིས་ནས་ད་ེམཚུངས་ཁེས་བློངས་ཅིིང་གླུ་ར་ེཡོོད་ཀྱིང་མ་བོཀོད། ཤེས་ཆེེན་དང་

བློོན་པེ་ོཀུན་ནས་བྱེེད་ཚོིག་ཚོར་འིདུག་བོསམ་ནས་ཅི་ིབྱེེད་མེད། བློོན་པེ་ོརྣམས་ནས་

རྒྱལ་པེའོི་ིབོཀའི་དནོ་ལྟར་འིགྲོ་ོའིགྲོ་ོཟརེ། རང་གནས་སུ་ལགོ་ག ོ།



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ད་ེནས་གླིིང་དཀར་ལྷ་སྡེེའི་ིདཔུང་དམག་ད་ེརིམ་པེར་གཤར་ནས་བྱེེད་ར་ིཞིང་

ཞུང་གཉིས་ཀྱིིས་ས་འིཚོམས། འིཇང་ལ་ཐང་ཁྲི་མོའི་ིའིགྱིིང་ཁུག་དུ་བོཞུགས་པེ་བོོན་

གྱི་ིས་སྲུང་རྣམས་ཀྱིིས་ནང་ནས་ཕེ་ོབོདུད་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ད་ེན་རེ། མདངས་སུམ་

རབོ་རིབོ་འིཁྲུལ་པེའི་ིརྨ་ིལམ་དུ་དགྲོ་གླིིང་དཀར་གྱི་ིདམག་ངེས་པེར་འིོང་བོའི་ིརྟོགས་

མཚོན་ཞིིག་བྱུང་བོས། ངེད་རང་རྣམས་རང་གནས་བོསྡེད་པེས་རྨུ་གབོ་ཡོོད་པེས། 

དགྲོ་གླིིང་དཀར་གྱིིས་དམག་ངེས་པེར་འིོང་བོའིི་རྟོགས་མཚོན་ཞིིག་ཕྱིི་ཐུན་ལ་ངེས་

པེར་བྱུང་བོས། ང་རང་ལ་མ་ོས་ོཔེ་ལ་འིགྲོ་ོབོས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིིས་ར་ིགཡོས་གཡོོན་

ལྕེགས་ཀྱུ་ལྟར་བོསྒྲེགི་ནས་གང་དགསོ་འིོབོ་སྒྲེགི་གྱིསི། རམེ་རམེ་དགསོ་མ་གཏིགོས་

ངེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ིབྱེེས་ག་ོམ་ིཆེོད་པེ་ཡོོང་དོག་ཡོོད་ཟེར་ཐམས་ཅིད་ནས་འི་ོལེགས་

ས་ོཞིེས་ཟེར་མངོན་པེར་བོསྟེོད། བློོན་བྲིག་ར་ད་ེཐང་དཀར་གཡུ་ཡོ་ིཐུ་ལུ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་

སྤྲུལ་ནས་ནམ་མཁའི་ིབྱེ་ལམ་བོཟུང་ནས་འིཕུར་སངོ་བོས། ཨ་བོ་ོའིཇའི་ལ་ཁྲི་མ་ོནས་

མར་བོལྟས་པེས་གླིིང་དཀར་གྱི་ིལས་དམག་ད་ེལྟ་བོ་མིག་ག་ིམ་ིབོཟོད་ལ།ེ བོསམ་པེ་

སེམས་ཀྱིིས་མ་ིལོང་པེར་བྱེེད་ནས་ལ་ཐང་ཁྲི་མོར་སྒར་བོབོ་ནས་འིདུག་པེར་མཐོང་། 

ཁ་ོཡོ་ིནམ་མཁའི་ནས་གཡོས་བོསྐོོར་གསུམ་གཡོོན་བོསྐོོར་གསུམ་བྱེས་ནས་ལ་ཁ་

དེར་བོབོ་ནས་བོསྡེད་སྐོབོས། གླིིང་སྒར་གྱིིས་འིགྲོོ་ལུགས་ཀྱིིས་བོཀའི་གྲོོས་དུ་མ་

མཛོད་པེའི་ིཚོེ། ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོཐུང་གིས་ན་རེ། ད་ེརིང་སྒར་འིདིར་བོཞུགས་ན་འིཇང་ལ་ཁྲི་

མོའི་ིལ་གོང་མཐོན་པེ་ོལ་ས་ོཔེ་སོང་ནས་མ་བོསྡེད་ན་དགྲོ་གྲོོགས་གང་ཡོོད་མ་ིཤེས་

པེའི་ིད་ལྟར་ང་རང་ས་ོལ་སོང་ན་ཨ་ེདྲེག་ཟེར། ཕེ་སྤྱི་ིདཔེོན་ནས་མདངས་གསུམ་རྨ་ི

ལམ་ལ་བོལྟས་ན་རྟོ་ཇག་ཞིིག་འིོང་ང་ོའིདུག་པེས་མྱུར་དུ་ལ་ས་ོལ་དཔེའི་བོདུད་རྒོོད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཧྲག་བོཅུ་ཙམ་བྱེོན། སང་ཉིན་སྐྱ་རེང་ཤར་བོ་དང་སྒར་བོསྒྲེིག་སྔོན་ལྟར་གཤར་ཤིང་

ལ་ཕེར་ནང་དུ་ཆེས་དགསོ་འིདུག་གསུངས། ཁྲི་ོཐུང་ནས་ཞིང་ཞུང་ག་ིས་མཚོམས་ལ་

སློེབོ་དུས་འིད་ིཙམ་ཞིིག་སྐྲག་ན་དམག་དང་ཐུག་ན་གར་བྲིོས་ཝེ་སྐོད་མ་སྨྲ་ཁ་རོག་

བོསྡེོད། ལ་ས་ོལ་ང་རང་འིགྲོ་ོཆེོག་ཟེར་ནས་ཁོང་དཔེོན་བློོན་དྲུག་ལ་ས་ོལ་སོང་ནས། 

ལ་ཁར་སློབེོ་ནས་བྱེང་ཡུལ་ལ་ལྟད་མ་ོབོལྟས་ནས་ཡུད་ཙམ་བོསྡེད། ད་ེནས་ཞིང་ནསེ་

ཟེར་བོ་ད་རེས་ལུང་པེ་ལ་ལྟད་མ་ོལེགས་པེ་ོའིདུག །ཡོེངས་ཆེ་ེན་རྨུ་གབོ་དཔེ་ེབོཞིིན། 

ར་ིཕེར་ཀའི་ིམག་ོལ་ཡོར་འིགྲོ་ོཟར་བོས། ཁྲི་ོཐུང་གིས་ཡོང་ད་ེབྱེེད་ཁྱེད་རང་གསུམ་

སོང་དང་ངེད་གསུམ་ནས་རྟོ་བོཟུང་ཞིིང་འིདིར་བོསྡེད་ན་དགའི་ཟེར། དེར་ཞིང་ནེས། 

བྱེ་ཆེེན་ཀརྨ་ཁང་ན་ེགཡུ་ཐོག་པེདྨེ་གསུམ་པེ་ོལ་ཁར་སོང་། ཁྲི་ོརྒྱལ་བོེར་དམར། ཁྲི་

གདོང་སྲིིན་ཚོ་དྲེག་པེ། ཁྲི་ོཐུང་གསུམ་རྟོ་རྩོར་བོསྡེད་ནས་ཇ་བོསྐོོལ་བོས། ར་ེཞིིག་ཕེ་

ཀའི་ིཕེ་ཝེང་ཞིིག་ག་ིརྩོར་ནས་བུད་མེད་རིན་པེ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་གྱིིས་སྤྲེས་ཤིང་། ཆུ་ཟ་ིསྔོན་

མོའི་ིགོས་གྱིོན་པེ་མཐོང་ན་མ་ིམཐུན་པེ་མེད་པེ་མཛོེས་ཤིང་ཡོིད་འིཕྲོག་པེ་བོལྟས་ན་

སྡུག་པེ། བོསམ་པེས་ཡོིད་ཤོར་བོ་གཉིས་ཀྱིིས་ཕེ་གུ་ན་རྡེའུའི་ིཆེབོ་འིཕེེན་ཤིང་འིདུག་

པེ་མཐངོ་བོས། ཁྲི་ོཐུང་གསི་བོསམ་པེ་ལ་བུ་མ་ོའིད་ིའིདྲེ་ལྷ་རགིས་འིདྲེ་བོ་ཞིགི་གྲོགོས་

སུ་ཁུག་ན་ཅི་ིམ་ིརུང་བོསམ་ཞིིང་ཆེགས་པེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ེབོ་ཞིིག་སྐྱེས་ནས། གཡོའི་ད་ེ

རིང་གཏིང་མ་ཁ་སྔོན་དུ། མཚོར་སྡུག་བུ་མ་ོཡོིད་འིཕྲོག་མ་འིད་ིའིདྲེ་འིགི །ང་ཨ་ཁུ་

སྨོན་ལ་མ་ིསྐྱ་ོསྟེ།ེ ཕེ་ོགསར་པེའི་ིརྡངོ་གཅིགི་ངམོ་སྙིངི་འིདདོ་ཟརེ་བོ་དང་། ཁྲི་ོརྒྱལ་ནས་

དགྲོ་གཉནེ་གཉསི་ཀྱི་ིལ་ཁ་རུ། བུད་མདེ་འིད་ིའིདྲེ་འིངོ་དནོ་ཅི་ིལ་ཡོདོ། སྨོན་བུ་མོའི་ིང་ོ

ལ་བོལྟས་ཚོ་ེབོར་ཆེད་འིདྲེ་ཨ་ེའིོང་ལགས་ཞུས་པེས། ཁྲི་ོཐུང་ག་ིལྷའི་ིབུ་མ་ོཡོིན་པེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིདྲེ། ཁྱེད་གཉིས་ལ་མ་མཁ་ོན་ངས་སུ་རེད་ལྟ་ཟེར་ནས་ཡོར་ལང་སྟེེ། བུ་མོའི་ིརྩོར་

སོང་ནས། སྔར་འིདྲེིས་པེའི་ིཨ་ོཕྲུག་ག་ིབོདག་པེ་ོལ་འིགྲོིས་ཡོོག་འིདྲེ་ཞིིག་བྱེས་ནས། 

གཡོའི་ང་སྟེག་རངོ་ས་ོལམ་སྔ་ས་ོརུ། སྨོན་ལྷ་རྒྱུད་འིདྲེ་བོའི་ིམཚོར་སྡུག་གཉསི། ཡུལ་

གང་ནས་འིོང་བོའི་ིབུ་མ་ོཡོིན། ས་འིད་ིགར་འིོང་དོན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོིན། མ་ིཡུལ་སྣོང་བོ་སྤྲེ་ོ

ལགས་སམ། ལྷ་ཡུལ་དམ་ཚོགི་མཐུན་ལ་ེམ། མ་གསང་སྐོད་ཆེ་དྲེང་པེརོ་ཤདོ་ཟརེ་བོ་

དང་། བུ་མ་ོགཉིས་ཀྱིིས་ན་རེ། ཀཻྱི་སྟེག་རོང་དཔེོན་པེ་ོཁྲི་ོརྒྱལ་ལགས། དགུང་ལ་

གྲོགས་པེའི་ིགཡུ་འིབྲུག་ཁྱདོ། ས་འིད་ིན་ཕེེབོས་པེ་ལགེས་ནས་འིདུག །ངདེ་རང་བུ་མ་ོ

སྤུན་གཉིས་འིདི། འིོང་བོ་བྱེ་ེརིའི་ིཡུལ་ནས་འིོང། འིོང་དོན་ག་ེསར་ཨ་ེམཇལ་བོསམ། 

ནུབོ་པེདྨེ་མཁའི་འིགྲོའོི་ིསྐྱ་ེབོ་ཡོནི། དཔེནོ་ཁྱདེ་ཀྱིསི་མག་ོའིདྲེནེ་ཨ་ེམཛོད་ལགས་ཟརེ་

ཞུས་པེ་དང་། ཁྲི་ོཐུང་ནས་ཁྱེད་གཉིས་འིདིར་ཤོག་ལ་ཇ་འིཐུང་དང་རིམ་པེར་གང་

དགོས་མག་ོའིདྲེེན་བྱེེད་ཆེོག་ཟེར་ནས་ཁ་དགའི་ང་ོདགའི་བྱེེད་དོ། ཁོང་གཉིས་ས་ིལ་ེ

ཁྱུག་ག་ེལྡེམ་མ་ེབྱེེད་ཤིང་འིོང་བོས་དེར་ཇ་འིཐུང་ནས་བོསྡེད། ཁྲི་ོཐུང་ག་ིང་ཕེ་ོརྒོས་

ཀྱིང་ན་ཆུང་སྨོན་ལ་སྐྱོ། ས་ོམེད་ཀྱིང་ཁྲི་བོ་ོཡོོས་ལ་དགའི་ཟེར་ཞིིང་ཁྱེད་རང་གཉིས་

ནས་ང་ཡོི་ཇ་མ་བྱེེད་དགོས། ངེད་རང་གཉིས་ལོ་དང་སྤེར་ཁ་མཐུན་ཤིང་གདའི། 

སམེས་དང་བོསམ་པེ་མཐུན་ཤངི་གདའི། སྐོ་ེརག་ལྷམ་སྒྲེགོ་ཨ་ེབོརྗོསེ། གདུག་གུ་དང་

འིགུ་ཡོ་ཨ་ེབོརྗོེས་ཟེར་ནས་གསེར་འིགུ་རིན་ཆེེན་ཁྲི་ལྡན་འིཛུབོ་མ་ོནས་བློང་སྟེ་ེམ་ོལ་

བྱེིན། བུ་མ་ོན་རེ། ང་ོམ་ཤེས་གོང་ནས་སྙིིང་གཏིམ་བྱེེད། རྒྱུས་མ་ལོན་གོང་ནས་

བོསམ་པེ་བྱེདེ་ཟརེ་བོ་ད།ེ མ་ིཆེནེ་པེའོི་ིགསུངས་པེ་མ་ིའིདྲེ་ཟརེ། སྟེག་རངོ་དཔེནོ་བུ་མ་ོ

གཉིས་ཀྱི་ིརྩོར་ཡོང་བོཅིར་བྱེས་ནས་སྙིིང་གཏིམ་དང་ཁ་མཚོར་མང་པེ་ོགླིེང་བོས། ཁྲི་ོ



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཐུང་ནས་བུ་མ་ོགཉིས་ལ་ལུས་འིདོད་པེའི་ིདབོང་ག་ིགླིིང་དམག་ཞིང་ཞུང་ཡུལ་ཆེས་

རྒྱུས་གཏིམ་ཡོང་ཤོར། ཁྲི་གདངོ་ཁྲི་ོརྒྱལ་གཉསི་ཀྱིང་སྟེག་རངོ་དང་བུ་མ་ོགཉསི་གྱིསི་

གཏིམ་མཚོར་ལ་ཡོེངས་ནས་ཉ་ིམ་ཞུད་ཁ་ཉ་ེབོ་ནས་རྟོ་རྣམས་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པེར། 

ཁྲིོ་རྒྱལ་བོེར་དམར་ནས་ཨ་ཨ་རྨུ་གབོ་ཆེེ་ཞིིང་རྟོ་རྣམས་གར་ཡོོད་ཅིི་ཡོིན་བོསམ་

པེས། བུ་མ་ོགཉིས་ནས་སྟེག་རོང་དཔེོན་ལ་འིད་ིསྐོད་ཞུས། ད་ན་ིམ་ིའིགྱིང་བོར་ཁྱོད་

ལ་མཇལ་ངད་དང་ཁམས་དྲེ་ིསོག་བུ་མ་ོགཉིས་ཀྱིིས་བྱེེད་ཟེར་ནས་བུ་མ་ོགཉིས་རླུང་

འིཚུབོ་ཞིགི་དུ་གྱུར་ནས་གར་སངོ་མདེ་པེར་ཐལ་ལ།ོ །

 ཁོང་རྣམས་ལ་མ་ོསོང་ནས་རྟོ་ལ་བོལྟས་པེས་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་པེར། ཕེར་

རྒྱུག་ཚུར་འིཆེང་བྱེེས་པེས་རྟོ་རྣམས་བྲིག་རྒོོད་ནས་དེད་སོང་བོའིི་རྗོེས་ཀྱིང་མཐོང་

ནས་ཁ་ོཡོ་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་ཡོིན་པེར་ཤེས་ནས་ཅི་ིབྱེ་འིད་ིབྱེེད་མེད་པེར་ཁྲི་ོཐུང་སྐྲག་ནས་

ཞིང་བློནོ་བྲིག་རྒོདོ་ཀྱིསི་སྤྲུལ་པེའི་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་རདེ། ད་མགྱིགོས་པེར་མ་བྲིསོ་ན་ལས་ད་

རུང་ཅི་ིཡོོང་མ་ིཤེས། ཁ་ོའིདིར་སློེབོ་ཡོོད་པེར་འིདུག་ཟེར། ད་ེནས་བོཅིའི་ལག་ཐབོ་

ཆེས་རྣམས་བོསྐྱུར་ཏིེ་མཐུར་ལ་གྲུ་གུ་བོསྒྲེིལ་བོ་བོཞིིན་དུ་བྲིོས་སོང་། ཁོང་གཉིས་

ཀྱིིས་བོཅིའི་ལག་ཐབོ་ཆེས་བོསྡུས་ནས་ས་ོཔེ་གསུམ་ལ་བོརྡ་སྤྲེད་ནས་མར་འིོང་བོས་

ས་ོཔེ་གསུམ་ཀྱིང་དེར་སློེབོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་བོཤད་ནས་ཁོང་རྣམས་སྡེབེོ་ཏི་ེསྒར་དུ་སློེབོ། 

དརེ་ཡོདོ་རྣམས་ཀྱིསི་ཁྲི་ོཐུང་རྐང་ཐང་དུ་བྱེནོ་ནས་རྒྱུག་པེ་ཅི་ིཡོནི། རྟོ་རྣམས་ཅི་ིབྱེས་

ཟེར་བོར། ངེད་གླིིང་ག་ིསྒར་པེ་འིད་ིཆེ་ེདྲེགས་པེས། དང་པེ་ོཡུལ་ལྷ་ལ་གདོང་ཐུགས་

ནས་མ་ིལེགས་སྙིམ་ནས་གླིིང་སྡེ་ེསྤྱི་ིཆེོས་སུ་རྟོ་དྲུག་པེ་ོགཞི་ིབོདག་དམ་རྒྱལ་འིཕེེན་

པེ་ོལ་ར་ིའིབུལ་བྱེས་ཡོོད་ཟེར། བློ་ོཆུང་བོ་རྣམས་ཀྱིིས་བོདེན་པེར་འིཛོིན་ནོ། ཤེས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཆེེན་རྣམས་ཀྱིིས་ཇག་ལ་ཤོར་བོ་ཨེ་ཡོིན་སྙིམ། དེར་འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་མཆེོག་དམ་

པེས་སྟེོང་ཉིད་འིོད་གསལ་གྱིིས་ངང་ནས་ཐམས་ཅིད་ལག་མཐིལ་དུ་བོཀོད་པེ་ལྟར་

གྱིསི་གཟགིས་ནས། འིདུ་ར་འིདུས་སྟེ་ེབོཀའི་ཡོ་ིབློནོ་པེ་ོརྣམས་ལ་ཉནོ་ཅིགི །ཞིང་བློནོ་

བྲིག་རྒོོད་ཀྱི་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་དེས་ལ་དཔྱད་ནས་དམག་འིོང་བོར་ཁྲི་ོཐུང་ཁ་ནས་ཕུག་ཐག་

ཆེོད་སྟེེ། སྟེག་རོང་དཔེོན་བློོན་རྣམས་ཀྱིིས་རྟོ་ཇག་ལ་ཤོར་ལུགས་བྱེང་དམག་ཡོོང་

ངེས་པེའི་ིད་ེལུགས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིིས་ནང་སྔ་མོར་ལ་ས་ོདགག་པེར་མ་ཆེས་ན། ཁོང་

ཚོསོ་ཡོང་ལ་ས་ོབོཀག་པེར་ཆེསེ་ཡོངོ་བོ་ངསེ་པེ་འིདུག་པེས། སང་ཐ་ོརང་ནས་དམག་

རྣམས་མ་གཤར་ན། ལ་ཁ་མ་ིཟནི་པེས་ལ་ཁ་ཟནི་ངསེ་མ་བྱེས་ཚོ།ེ དམག་མང་དཔེའི་

ཐུལ་བོཅིས་ལ་དབུ་ཉེས་འིོང་དོག་ཆེ་ེབོ་ཐུགས་ལ་དགོངས་པེའི་ིམངོན་མཁྱེན་བྱུང་

ཚུལ་གསུངས་ཕེེབོས་པེ་ཐོས་ནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མངོན་པེར་བོསྟེོད་ནས་དེར་

ཆེགས་བོཞིག །ཞིང་ག་ིས་སྲུང་རྣམས་ཀྱིིས་སྒར་དུ་བྲིག་རྒོོད་ཕེར་བྱེོན་གླིིང་དམག་

འིོང་བོའི་ིལ་ོརྒྱུས་བོཤད་ནས་སང་སྔ་མ་ོནས་ལ་ཁར་དགག་དགོས་ལུཊ་ད་ེཡོོད་ཚོང་

མ་གྲོོས་འིཆེམས་ཏི་ེནམ་མ་གསལ་གོང་ནས་ལ་ཟིན་རྩོིས་ཀྱིིས་མཚོན་དེར་གཤར་

བོས་ས་ཐག་འིགྱིང་བོར་ཉི་མ་རི་རྩོེར་ཤར་བོ་དང་ལ་ཁ་དེར་གླིིང་དམག་དང་ཞིང་

དམག་མདའི་སྟེོང་སྤྲེད་པེ་ལྟར་གྱིིས་དུས་མཉམ་བྱུང་བོར། བློོན་བྲིག་རྒོོད་ད་ེདཔེའི་

རོག་སྟེག་ཐུལ་མི་ལྔས་བོསྐོོར་ནས་གདོང་དུ་བུད་ནས་མདའི་རེ་སྤྲེིང་བྱུང་བོར་དེ་

གྲོངས་ག་ིམ་ིལྔ་བོསད་བྱུང་བོའིི། ད་ེཉིན་རུ་ཤོག་སྔོན་མ་གླིིང་སྟེོད་གསེར་པེའི་ིཤོག་

དང་། སྒ་རུའི་ིཤོག་ཡོིན་པེར་ཉ་ིའིབུམ་སྒ་བོད་ེགཙོས་དཔེའི་བོདུད་ཁ་ཤས་ཀྱི་ིགདོང་

བོཀག་སྟེ་ེཆེ་ེརྒྱུད་གསེར་པེའི་ིཉ་ིའིབུམ་དེའི་ིརྫོ་ལམ་ཡོར་ཟིར་བོཟུང་བོའི་ིཆེིབོས་ངང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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པེ་གསེར་སྒོང་ལ་ལྕེགས་ཚོན་གཅིིག་མཐུད་གཉིས་མཐུད་གནང་ནས་ལ་ས་ོཟིན་པེ་

དང་སྟེངོ་འིཇུག་མདེ་པེའི་ིངང་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི�གླུ་ཨ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ རྨར་ཁམས་དགྲོ་ལྷའི་ིཟ་ོདོར་

རྣམས། སྐྱེས་བུའི་ིདར་མ་བོཅུ་གསུམ་བོཅིས། མ་གཡོེལ་དཔུང་པེའི་ིསྐྱོར་ཡོ་མཛོོད། 

ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཨ་བོ་ོའིཇའི་ལའི་ིགོང་ཐོག་རེད། ང་འིདྲེ་རྨར་ཁམས་གླིིང་

སྟེོད་ནས། ཆེ་ེརྒྱུད་གསེར་པེའི་ིགུང་ཤིང་ལ། ཉ་ིའིབུམ་དགྲོ་ཡོ་ིགཉའི་ནོན་ཡོིན། ག་ེ

སེར་རྒྱལ་པེའི་ིསྤུན་ཟླ་རེད། ཤེད་ལ་ར་ིབོ་ོམཛུབོ་མོས་འིདེག །སྟེོབོས་ལ་དོམ་ནག་

སྨྱོནོ་པེ་འིདྲེ། ཡོནི་ལུགས་འིདྲེ་མ་བོཤད་ཚོདོ་མདེ། ཁ་ོར་ེམ་ིཕེ་ོརག་དཀར་སྐྱ། དཔུང་

རྒོོད་རྟོ་དམག་དཔུང་དང་བོཅིས། ས་འིད་ིན་འིོང་དོན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོིན། དོན་ཆེེན་གནད་

འིགགས་ག་འིདྲེ་ཡོདོ། ངདེ་ཚུར་འིངོ་རྨར་ཁམས་གླིངི་དམག་འིད།ི བྱེང་གྲུ་གུ་ག་ེསར་

རྒྱལ་པེ་ོདེས། ཆེསོ་སྡེ་ེམངའི་རསི་སྐོརོ་གསུམ་དུ། ཆེསོ་ཟབོ་དགུ་དག་ོབོསྐུལ་བྱེདེ་མ་ི

ཡོིན། དབུས་མགྲོོན་དཔེོན་གཡོོག་སུམ་ཅུ་བློངས། ད་ེཙམ་ཞི་ིདྲེག་གང་དགོས་ཀྱིིས། 

རྩོད་གཅིོད་རང་རྒྱུ་རང་བོདག་འིོང། ཁྱོད་དོན་མེད་རྒྱ་ལམ་ཅི་ིལ་བོཀག །ང་ོམ་ཤེས་

གོང་ནས་མ་ིཤ་གཏིོང་། ཕེ་ོགསར་བོསམ་པེ་ཆུང་ལུགས་ལ། རང་ཚོོད་ཟུང་ན་ཨ་ེ

དགའི་བོསམ། ཉསེ་མདེ་མ་ིཤ་ཅི་ིལ་བོག ོརྒྱ་ནག་པེོའི་ིཇ་སྒ་ོཡོན་ཆེདོ་དང་། དབུས་ལྷ་

སའི་ིཇ་ོབོ་ོཞིལ་དཀར་བོར། བོོད་བོར་ལམ་བོཞི་ིགསུམ་བོཅུ་གཉིས་བོར། ལམ་མ་ི

དབོང་ཟེར་བོ་ཨ་ེདར་གོ །ཁྱོད་ཧོམ་པེ་ཅིན་ཞིིག་མ་རེད་རེ། གནའི་མ་ིབོོད་ཀྱི་ིགཏིམ་

དཔེ་ེལ། ཕེ་ོཤ་རྫོ་རྡ་ོགཉསི་པེ་ོད།ེ དགུན་གསུམ་ལྷག་པེས་རྦབོ་རྒྱུ་མདེ། མ་ོཤ་ཤུགས་

དམར་གཉིས་པེ་ོད།ེ དབྱེར་གསུམ་ཆེར་པེས་རུལ་རྒྱུ་མེད། བྲིག་ཐོག་གླི་བོ་སྐྱ་སྐོ་ེམ། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིདུག་མ་ཐུབོ་གཟན་རྙེིའི་ིསྟེེང་དུ་རྒྱུག །རྔོན་རྒོན་བོེར་རྒོས་ཀླད་ཁྲིག་གཏིོར། འིདུག་

ཐུབོ་ན་དགོང་རྩོ་གར་ཟོས་རེད། ར་ིབོཀྲའི་ིསྟེག་མ་ོགྲྭ་རྒྱས་དེ། འིདུག་མ་ཐུབོ་ལུང་

གསུམ་མདའི་རུ་ཉུལ། སག་མདའི་སྲིོག་ག་ིའིཛོ་ེརུ་ཕེོག །ནགས་སྟེོད་འིགྲོིམ་ན་གྲོ་

ཡོག་རེད། ཁྱོད་ཚུར་འིོང་སུ་ཡོིན་དཔུང་རྒོོད་འིད།ི ཚོོད་མ་ཟིན་ད་རུང་འིཐབོ་དགོས་

ན། ང་ཉ་ིའིབུམ་དཔེའི་བོོའི་ིལག་ཏུ་འིགྲོོ། ཚོོད་བོཟུང་ན་ང་བོད་ེཁྱོད་སྐྱིད་ཡོིན། གླིིང་

དཀར་དཔེའི་བོདུད་བོརྒྱད་ཅུ་འིདི། སྡེང་དགྲོ་བོོའི་ིསྟེེང་ལ་གནམ་ལྕེགས་ཐོག །ཐོག་

ལག་པེས་ཁེབོ་པེ་ཨ་ེརྡའི་ལྟོས། ཐོག་མ་ལྷུང་གོང་ནས་བོསམ་བློ་ོསྐོོར། བློ་ོཤེས་ན་ཞུ་

འིབུལ་བོཤགས་པེ་གྱིིས། ད་ེམིན་ན་སྲིོག་མག་ོཅི་ིལ་ཐར། ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིིས། 

མ་ག་ོགླུ་ལ་འིབྲིལེ་པེ་མདེ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་པེས་ན་སྟེག་ཐུལ་ཤེས་ཆེེན་རྦད་གཤེད་དེས་གྲོ་ིམག་ོ

འིཕུར་ཞིིང་ཚུར་གདོང་དུ་བུད་ནས་ཡོོབོ་སྔ་སོར་བོརྒྱངས་ཤིང་། གཡོའི་ཉོན་དང་

དཔེའི་བོ་ོསྙིིང་ཁམས་ཅིན། ཚོོད་བོཟུང་བོའིི་དུས་ལ་མ་བོབོས་ཐེས། ང་སྟེག་ཐུལ་

དཔེའི་བོའོི་ིཚོགི་ལ་ཉནོ་ཟརེ་ཞིངི་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཞིང་ཞུང་བོསྟེན་པེའི་ིསྲུང་མ་

རྣམས། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཨ་བོ་ོའིཇའི་ལ་

གངོ་ཐགོ་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྟེག་ཐུལ་ཤསེ་ཆེནེ་རྦད་ཤངི་ཟརེ། སྟེབོོས་ལ་

གླིང་ཆེནེ་སྨྱོནོ་པེ་འིདྲེ། རྩོལ་འིདྲེནེ་ཡོདོ་བོསམ་ཡོདི་ལ་མདེ། ཕྱི་ིསྲུང་ཁས་ལནེ་བྱེདེ་མ་ི

ཡོིན། ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོདེ། ཁྲིིམས་དང་ལས་ཀའི་ིབོདག་པེ་ོརེད། ཨ་སྔོན་

གནམ་ལ་བྱེ་རྒྱ་ཡོོད། དོག་མོའི་ིས་ལ་ར་ིརྒྱ་ཡོོད། བོར་སྣོང་ཁམས་ལ་རླུང་རྒྱ་ཡོོད། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཕྱི་ིམ་ིནང་ལ་བོཏིང་ལ་ེམནི། ནང་མ་ིཕྱི་ིལ་འིཁྱར་ས་མདེ། དམག་ཕྱི་ིསྲུང་ལྔ་བོརྒྱ་དྲུག་

བོཅུ་ཡོོད། ནང་དམག་དགུ་ཁྲི་ིདགུ་འིབུམ་ཡོོད། མ་ིགཅིིག་མ་ིབོཏིང་ཐག་ཆེོད་ཡོིན། 

ས་འིད་ིན་འིོང་ལ་ེམཚོར་ཀྱི་ིལ། སྤྱིང་ཚོང་སྒ་ོཁར་གཡོང་དཀར་ལུག །བོགུགས་མ་

དགསོ་བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། ར་ཚོ་ེཟད་འིཕེར་ཁྱུའི་ིསྔནོ་ལ་ལུས། བོསྒུགས་མ་

དགོས་ཅི་ིབོསམ་འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། སྔར་ཁས་ལེན་སྟེག་ཐུལ་ལྔ་པེ་ོརུ། བོསྒུགས་མ་

དགོས་གླིིང་དཀར་ཁུག་ལུགས་ལ། དགྲོ་ཤ་ཕེས་སྒོར་སྐོོར་བྱེེད་དུས་སུ། སྨོན་བུ་མ་ོ

ཡོནི་ཀྱིང་ག་ོམཚོནོ་ཐགོས། ད་ེརངི་སྟེང་མ་སུས་ཆེདོ་ཡོནི། ང་དནོ་མདེ་འིཛོངི་རྩོདེ་མ་ི

དགའི་སྟེེ། ཞིང་ཞུང་ཡུལ་གྱི་ིམད་ོམགྲོོན་དེ། ཉེས་མེད་གླིིང་རུའི་ིབོཙན་འིཁྲིོག་བྱེས། 

དནོ་མདེ་མ་ིབོསད་རྒྱུ་ནརོ་བོཅིམོ། རྒྱུ་ད་ེལ་རྩོ་བོདག་མ་ིགདའི་ན། ཁྱདོ་ཁྲི་མ་ོགླིངི་ག་ི

བོསདོ་ནམས་གྱིསི། ད་ེརངི་ཉ་ིམ་ཕྱིདེ་ཡོལོ་ན། ཁྱདོ་ཚུར་ཆེས་ཝེ་མའོི་ིཁྱུ་ཚོགོས་འིད།ི 

བྱེང་ཡོ་ཐང་ར་ོཡོ་ིབོཀང་ལ་ེཞིིག །ཁྲིག་དམར་ཡུལ་ཆུ་འིཐེན་དང་གཉིས། བྱེ་ཕེ་ོརོག་

གཤགོ་སྒྲེ་མ་ིཆེད་གསུམ། མ་བྱེས་དཔེའི་བོ་ོམནི་རྟོག་གྱིིས། རྗོ་ེབོཙན་པེ་ོཞིང་ཞུང་རྒྱ་

པེོའི་ིཡུལ། ཕེ་ོང་རྒོོད་བོསམ་ཚོད་སྙིིང་རྩོ་འིདར། ས་ན་ཐང་ལ་མཚོོའི་ིན་མང་སུན། 

དཔུང་ཁྲི་མ་ོཞིིག་རལ་འིགྲོ་ོས་མེད། མག་ོའིབུལ་བྱེ་བོ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། ཁྱོད་ཉ་ིའིབུམ་

ཟརེ་བོ་མ་ིདགསོ་པེའི།ི ཁ་ོག་ེསར་ཡོནི་ཀྱིང་ཆེ་ེརྒྱུ་མདེ། དཔེའི་བོདུད་མང་ཀྱིང་འིཇགི་

རྒྱུ་མེད། དཔེའི་ཡོོད་ཡོིན་ན་དགའི་རྒྱུ་ཡོིན། མ་ིགཅིིག་བོཏིང་ན་ར་ོདང་འིདྲེ། ག་ོན་རྣ་

བོའི་ིབུ་རམ་ཡོནི། མ་ག་ོཚོིག་ལ་འིབྲིལེ་པེ་མདེ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ཙམ་བོསྐུལ་ནས་གྲོི་བོཏིོན་ནས་མཆེོང་བྱུང་བོས་ཉི་འིབུམ་ལ་

ལན་གསུམ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་མ་ཆེོད། ཉ་ིའིབུམ་གྱིིས་གྲོ་ིགཅིིག་ག་ིཐོག་སོག་ཕྲག་ཕྱིེས་སྟེ་ེ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བོསད། བྲིག་རྒོོད་ད་ེང་རྒྱལ་དྲེག་པེ་ོསྐྱེས་རལ་གྲོ་ིཕྱིར་ནས་མཆེོང་བོར། བྱེ་དྲེག་དུང་

སིང་། སིང་ཚོ་འིགྲོན་མེད་གཉིས་ཀྱིིས་མདུང་འིདྲེེན་པེར་ཁ་ོཡོ་ིལན་གཅིིག་ཐོག་བྱེ་

དྲེག་ཀྱིིས་མདུང་སྐོེ་བོཅིད། སེང་ཚོའིི་རྟོ་ལ་གྲོི་ཐེབོ་སྟེེ་འིགྱིེལ་བྱུང་བོར་ཁོང་གཉིས་

ཕྱིིར་བྲིོས་པེས། ཁོའི་ིགསེར་པེའིི་ཤོག་ནས་དམག་བོཅུ་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་སྐོབོས། 

དགའི་བོད་ེཆེོས་སྐྱོང་བོེར་ནག་ད་ེའིཇིགས་སུ་རུང་བོའི་ིཟིལ་གྱིིས་མ་ིབོཟོད་པེ་གཅིིག་

བྱེས་ནས་བྲིག་རྒོོད་ཀྱིིས་གདོང་བོཀག་ནས་བྱུང་བོའིི། ཁོའི་ིགྲོ་ིལན་གསུམ་གཡུག་

ཀྱིང་ཆེེར་མ་གནོད། དགའི་བོདེའི་ིམ་ིའིད་ིལ་མཚོོན་འིགྲོ་ོམ་ིའིོང་དགོངས་ནས་དཔུང་

འིཛོིང་བྱེས་རྟོ་དང་ཕྲལ་ལ་ཁད་ལ་ཁོ་རླུང་འིཚུབོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གར་སོང་མེད། 

སྟེག་ཐུལ་རྡ་ོརྗོ་ེབོཙན་པེ་ོདེའི་ིའིབུམ་དམག་གསུམ་ལ་མདུང་ག་ིའིཛོིང་ནས་ལྔ་ཙམ་

འིཛོེར། དགའི་བོདེས་ཁུ་ཚུར་བོཏིབོ་པེས་རྟོ་ལས་ལྷུང་། སྟེག་ཐུལ་རང་དགྲོ་འིབུམ་

ཐུབོ་སྟེོང་བོདུད་རྒོོད་པེ་ོགཉིས་ཤ་ིལྕེེབོ་ཀྱི་ིགླིིང་ཁྲིོད་དུ་མཆེོང་ནས་བོརྒྱ་དཔེོན་གྲོགས་

པེ་ལ་མདུང་བོརྒྱབོ་ཏི་ེསྒྲེངོ་བོར་གདའི། གསརེ་པེའི་ིཉ་ིའིབུམ་ད་ེཐུགས་གདངིས་ནས་

འིཁྲུག་སྟེེ་ཕྱིག་གཉིས་ཀྱིི་ཁོང་གཉིས་གཉའི་བོ་ནས་བོསྡུས་ཏིེ་ཆེ་ལ་རྡེབོ་རྡེབོ་བྱེས་

པེས་ཁ་ནས་ཁྲིག་བོབོ་སྟེ་ེབོསད། མ་ཟད་དམག་ཁྲིོད་དུ་མཆེོང་ནས། ཉ་ིབོརྒྱ་ཙམ་

མཚོོན་འིོག་བོཏིང་བོས་མ་ིཁྲིག་ག་ིམ་ིརྟོ་དམར་པེོར་གྱུར། ད་ེནས་དམག་འིཕྲོས་ལུས་

རྣམས་དཔེའི་ཆེགས་སྟེ་ེལམ་གར་ཐོབོ་ཀྱིིས་བྲིོས་སོང་། ད་ེནས་བློོན་བྲིག་རྒོོད་ད་ེཡོ་ི

དམག་མང་ལ་ཁྱད་རང་རྣམས་ཅི་ིམགྱིོགས་ཀྱིིས་རང་ཡུལ་དུ་སོང་ལ་མཐའི་དམག་

འིོང་བོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཞུས། ང་རང་ག་ིད་ོནུབོ་ད་ེབྱེས་ཀྱི་ིསྟེང་མ་ཞིིག་བློངས་ནས་རྗོེས་སུ་

འིོང་བོས། ད་བོཀག་ཐུབོ་པེའི་ིར་ེབོ་ན་ིམ་ིའིདུག་ཟེར་ནས་ད་ེལྟར་བྱེས་ནས་དམག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཕྲོས་ལུས་རྣམས་གཤར། བྲིག་རྒོོད་སྟེག་ཐུལ་གསུམ་ཨ་ཆེེན་བྱེ་ེམ་མཚོ་ོའིགྲོམ་དུ་

བོསྡེད་པེར། ཉ་ིམ་དེའི་ིདགོང་མོར་གླིིང་ག་ིདཔུང་དམག་ད་ེརྣམས་དགྲོ་དར་ཚུབོས་ས་ེ

མ་ེལྕེ་ེམཆེདེ་མཆེདེ་རྒྱ་མཚོ་ོཕྱུག་མ་ོལ་ཁ་བོ་བོབོས་བོབོས་ཀྱིསི་གཤར་ནས། གསརེ་

པེ་དགའི་འིབྲུ་གདོང་གསུམ་བྱེ་ེར་ིབོཅིས་ཀྱིིས་དམག་ཕྱིེད་ཙམ་སྒར་བོབོ་ཚོར་ནས། 

མ་ེའིབུད་པེ་སོགས་བྱེས་ཤིང་ཡོོད་པེའི་ིསྐོབོས་གར་བྱུང་མེད་པེར་བློོན་བྲིག་རྒོོད་དེ། 

རྦབོ་རྒོོད་འིགྲོིལ་བོ་བོཞིིན་དུ་བྱུང་ནས་མ་ིཉ་ིཤུ་ཙམ་གཡོས་བོསྒྲེིལ་གཡོོན་བོསྒྲེིལ་དུ་

མདུང་ག་ིའིཛོེར། ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་བྱུང་བོར། སྟེག་རོང་ཁྲི་ོརྒྱལ་བོེར་དམར་ཡོ་ཐའི་ི

དཔེནོ་པེ་ོཉ་ིརྒྱལ། མ་ིཆེནེ་བུ་ཡོ་ིཐགོ་ལྷ་གསུམ་གྱིསི་གདངོ་བོཀག་ནས་རལ་ཁ་འིདྲེནེ་

པེར། བྱེ་ེརིའི་ིབློོན་པེ་ོཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིང་དེར་སློེབོ་ནས་ཁོང་གསུམ་གྱིིས་དཔེའི་རོག་

བྱེས་ནས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེནེ་པེར། ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱིསི་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིཁ་མ་ལནོ་ནས་ཕྱིརི་བྲིསོ་པེས། 

མ་ིཆེེན་ཐོག་ལྷ་དང་། ཉ་ིརྒྱལ་གཉིས་ཀྱིིས་རྟོ་ལ་མདུང་ཐེབོ་སྟེ་ེའིགྱིེལ་བྱུང་བོར། ཁྲི་ོ

རྒྱལ་བོེར་དམར་གྱི་ིགྲོ་ིགཅིིག་གཡུག་ནས་ཁ་ོཡོ་ིམདུང་སྐོ་ེཆེེད་པེར། བྲིག་རྒོོད་ཀྱི་ིགྲོ་ི

བོཏིོན་ནས་ལན་གསུམ་གཡུག་ནས་ཁྲི་ོརྒྱལ་གྱིི་དཔུང་པེའིི་ཤ་འིགྱིིངས་ལ་གྲོི་རྨས་

ཅུང་ཟད་བྱུང་བོས་ཕྱིརི་འིཐནེ་བྱེས། བྲིག་རྒོདོ་ཀྱི་ིབྱེ་ེརའིི་ིདམག་བོཅུ་བོཅིམོ་བྱུང་བོར། 

བྱེ་ེརའིི་ིབློནོ་པེ་ོཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིརྟོ་ཁ་ཕྱིརི་བོསྐོརོ་ཏི།ེ ཁྱདོ་དཔེའི་བོའོི་ིརང་ཚོདོ་མ་ཟནི་ན། 

ང་སྡེར་མ་བྲིསོ་ཚོདོ་ཡོདོ་ལ་ེམདེ་ཟརེ་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿི། གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་ སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དག་ེ

འིདུན་ལ། འིབྲིལ་མེད་གསོལ་འིདེབོས་བྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། གླུ་ལེན་པེའི་ིམག་ོབོ་ོཡོག་

པེར་ཤགོ །ཚོགི་བོཅིད་བོའི་ིའིབྲིས་བུ་ཚོང་བོར་ཤགོ །ས་འིདའིི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། བྱེང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལ་ཐང་མཚོ་ོཆེེན་འིགྱིིང་ཁུག་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེ་ེརིའི་ིརྒྱལ་ཁག་བོཅི་ོ

བོརྒྱད་ཀྱིིས། འིད་ོའིཛོིན་དགྲོ་ཡོི་གཉའི་ནོན་ལ། བོཀའི་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་དཔེའི་བོ་ོ

འིབོདོ། སྐྱནེ་པེའོི་ིརྒྱང་ཐག་བོཞིག་མ་ིཡོནི། མགྱིགོས་པེའི་ིཁ་རུ་འིཚོ་ོམ་ིཡོནི། ཤར་གྱི་ི

རྒྱ་སྟེག་ཁྲི་མ་ོད།ེ དཔེའི་རྔམས་ཆེ་ེབོའི་ིའིཛོམ་གླིངི་གྲོགས། ལྷ་ོཡོ་ིགཡུ་འིབྲུག་སྔནོ་མ་ོ

ད།ེ གྲོགས་འིགྱུར་ཆེ་ེན་ནོར་བུ་འིཆེོར། ནུབོ་ཀྱི་ིརྨ་བྱེ་མཚོར་ལུ་ད།ེ སྣོང་འིདོད་ཆེ་ེན་

སྒྲེ་ོམདངས་འིཆེོར། བྱེང་བློོན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ཁྱོད། ཡོང་བོསྐྱར་གཤེགས་ན་སྙིིང་

ཁྲིག་འིཕེོ། གླིིང་དམག་སྔོན་མའི་ིསྒར་ནང་དུ། ཁྱེད་མ་ིགཅིིག་ཧོམ་པེ་ཆེ་ེཞིན་ལ། ང་

དཔེའི་བོོའི་ིཞི་ེརྒོོད་གདིང་ནས་འིཁྲུགས། ངར་ཆེེན་མཚོོན་ལ་རྣ་ོཆེེད་འིབོར། མྱུར་

མགྱིོགས་རྟོ་ལ་བོང་ཁ་འིགྱིེད། ད་ནང་སྟེང་མའི་ིཤ་ལེན་དེ། སུ་ཡོིན་ཟེར་ན་ཁྱེད་ལ་

བོབོས། ད་རསེ་མཚོནོ་སྔནོ་གཡུག་ལམ་ནས། རྣནོ་པེ་ོཨ་ེགདའི་གསལ་ནས་འིངོ་། ག་ེ

སར་དགྲོ་ལྷའི་ིཟ་ོདོར་རྣམས། ད་ེརིང་དཔེའི་མགོན་མ་གཡོེལ་ཅིིག །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་

ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གླུ་ད་ེལྟར་བློང་ཞིངི་གདངོ་བོཀག་པེས། ཁའོི་ིརལ་གྲོ་ིད་ེརྟོ་ཡོ་ིརྔགོ་མ་ལ་

ཕྱིི་ཕྱིི་ལེན་གསུམ་ཕྱིིས་ནས་ལག་གཡོོན་པེས་འིགྲོམ་པེ་བོསྐྱོར་ནས་གླུ་འིདི་འིདྲེ་

གཅིགི་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿི། གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཐ་ལ་ལ་་་་་ དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་ཡུལ་

བོདག་རྗོ།ེ མ་ཐགོས་རླུང་ལྟར་ཆེསེ་ལ་ཤགོ །ས་འིད་ིལ་མཚོ་ོཐང་སྨོད་ཤམ་རདེ། ཞིང་

སྟེོད་སྟེག་མོའི་ིའིདུས་མད་ོནས། སྟེག་ར་ིམཁར་གྱི་ིསྙིིང་བོཅུད་ལ། བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་

དགྲོ་ཡོ་ིགཤེ། དམག་བོརྒྱ་བོརྒྱའི་ིནང་ནས་གྲོགས་པེ་ཐོབོ། སྟེོང་སྟེོང་ནང་ནས་རྒོོད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཅིིང་རྒྱལ། བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ད་ེནས་ཐོགས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེོའི་ིནང་བློོན་ཡོིན། དགྲོ་

ལ་ཁས་ལེན་བུད་མ་ིརེད། ཁྱོད་དཔེའི་རོག་གླིིང་ཕྲུག་མ་ིགསུམ་ད།ེ ཤ་ིགསོན་གཉིས་

ཀྱི་ིས་མཚོམས་བོཞིག །ཕྱི་ིདྲེ་ོཡོང་བྱུང་དམར་པེ་ོསྐྱ། ཡོིན་ངེས་བྱེ་ེརིའི་ིཆེོས་འིགྲུབོ་

རདེ། སྤེང་དཀར་ད་ེཡོ་ིགཡོས་ཟུར་ན། མདངས་གསུམ་སྐྱསེ་པེའི་ིམ་ེཏིགོ་འིདྲེ། འིདུག་

ཤེས་ན་སྤེང་དཀར་རྒྱན་གཅིིག་རེད། འིདུག་མ་ཤེས་ཨ་སྔོན་སད་ཀྱིིས་བོཅིོམ། མག་ོ

དུང་རྭ་ཅིན་གྱི་ིཤ་ཕེ་ོདེ། འིདུག་ཤེས་ན་ར་ིརྒྱལ་རྒྱན་གཅིིག་རེད། འིདུག་མ་ཤེས་ཁྱ་ི

དང་བོང་རྩོལ་བོཀྱིེས། ར་ིརྫོ་རྒོོད་བྲིག་ཟུར་བོཅིར་བོའི་ིདུས། སྨུག་ཧྲུག་གེས་བྱུང་ན་

འིགྲོ་ོས་མདེ། དཔུང་ཁྲི་མའོི་ིརུ་སྣོའེི་ིསྣོས་ལནེ་དུས། ཁྱདེ་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཞིནེ་ལས་

ཅིན། འིདུག་ཤེས་ན་ཁྲིོམ་གྱིིས་རྒྱན་དུ་གདའི། འིདུག་མ་ཤེས་ངད་དང་འིདྲེེན་བོསམ་

ན། ངར་ཆེེན་རལ་གྲོིའི་ིས་ོལ་དྲེངས། ཚོ་ེདུས་ལ་བོབོ་ན་འིགྲོ་ོས་མེད། གླིིང་ག་ེསར་

ཟེར་བོའི་ིགཡོེར་པེ་ོཆེ།ེ ད་ེརིང་དོང་དུ་སྦས་ལ་ེཨ།ཾ དཔེའི་བོདུད་དུག་ཚོེར་ལ་ོམ་ཟེར། 

ད་ེརིང་མ་ེཡོ་ིཚོིག་ལ་འིདྲེ། ད་ེརིང་མེད་ལ་ེཅི་ིཀ་ོརེད། ཁྱེད་མ་ིབོཞིིའི་ིསྲིོག་ལ་ཁེབོ་ས་

མེད། ཁས་ལེན་ཤ་ིསྨོས་འིད་ིཙམ་བྱེེད། གླིིང་དམག་ཚུར་ཆེས་མག་ོམ་རེད། དྲེ་ིཟའི་ི

ཡུལ་ལྟར་ལྟད་མ་ོཆེ།ེ སྙིངི་ཚོིམ་པེ་ོཨ་ེབྱུང་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ལ།ོ ང་ཞིང་བློནོ་དར་མའི་ིལག་

རྗོེས་རེད། ག་ེསར་བྱེོན་པེའི་ིམཇལ་དར་ཡོིན། དཔེའི་བོདུད་སྟེང་མའི་ིདགའི་སྤྲེ་ོགྱིིས། 

ད་ེརུང་ད་ེརྗོསེ་རིམ་གྱིསི་ཡོདོ། ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིསི། མ་ག་ོཚོགི་ལ་ཡོང་བོསྐྱར་

མདེ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་ནས་ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེིལ་བོར་ཁ་ོལ་ལེན་གསུམ་

ཕེོག་བྱུང་ཀྱིང་ཁ་ོབོདུད་བུ་དངོས་ཡོིན་སྟེབོས་ཀྱིིས་མཚོོན་གྱི་ིཆེོད་སྐོལ་མེད་པེས་ཅི་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཡོང་མ་གནདོ། ཚུར་གྲོ་ིལནེ་གསུམ་ཐབེོ་ཀྱིང་ཅི་ིམ་གནདོ་པེར་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིགྲོ་ིད་ེཁ་ོ

ཡོ་ིརྟོ་དེའི་ིསོག་ཕྲག་དུ་ཐེབོ་པེས་ཁྲིག་དམར་དབྱུང་བོའི་ིའིགྱིེལ་ལ་ཉ་ེབོས་ཝེེར་མས་

དབུག་བྱེིན་ནས་རླུང་ལྟར་སོང་། དེར་དཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ནས་རང་རང་ཡུལ་དུ་སོང། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་ཕེར་དེད་པེ་ཙམ་བྱེས་ནས་ཚུར་སྒར་དུ་ལོག །གླིིང་དཀར་རྗོ་ེབློོན་

རྣམས་ཀྱིང་ཚོང་མ་སྒར་ཟིན་ཚོར་ཅིིང་ཇ་ཆེང་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་ནས་བོཞུགས་པེར་

གདའི་འི།ོ དཔེའི་བོདུད་རྣམས་ཀྱིིས་འིཁྲུགས་པེའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཞུས་པེས། རྒྱལ་མཆེོག་

དམ་པེས་ད་ེརངི་སྟེང་མ་ད་ེལས་མ་ིའིངོ་། ཕེ་ོཚོདོ་མ་ཤརོ་ལགེས་འིདུག་གསུངས་ཞིངི་

སོ་སོར་བོབོས་འིོས་དང་བོསྟུན་པེའིི་དཔེའི་དར་གཟེང་བོསྟེོད་གནང། གླིིང་དམག་

རྣམས་ཀྱིསི་བྲིག་རྒོདོ་མ་ིགཅིགི་ལ་ད་ེརྩོམ་རྒོདོ་པེ་ོཡོདོ་དུས། ཞིང་བློནོ་བྲིག་སྟེག་ཐགོ་

གསུམ་དཔུང་བོསྒྲེིགས་བྱུང་དུས་ཅི་ིའིདྲེ་འིོང་ཟེར་ནས་སེམས་ཁུལ་ཙམ་གྱིིས་ངང་དུ་

གནས། ཞིང་བློོན་བྲིག་རྒོོད་དཔེོན་གཡོོག་གསུམ་སྡེེབོས་སྟེེ་རྒྱལ་པེོའི་ིདྲུང་དུ་བྱེོན་

ནས། ཇ་ཆེང་ཟས་སྣོ་ཚོགོས་ལ་ལངོས་སྤྱིདོ་མཐར། བློནོ་བྲིག་རྒོདོ་ཀྱིསི་ཞུ་དནོ་གླུ་རུ་

ཕུལ་བོ་འིད་ིལྟར་ར།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་

བོཅིས། དེ་རིང་རྒྱལ་པེོའི་ིབྱུས་ལ་གཟིགས། ས་འིདི་སྦྲ་རི་སྟེོང་ཤོང་རེད། ང་འིདྲེ་

མཁྱནེ་པེ་ལས་ཀྱིང་ཡོདོ། ནང་བློནོ་བྲིག་ར་རྒོདོ་འིཕྲུ་རདེ། དུས་ད་ེསྔནོ་དགྲོ་ལ་མ་སངོ་

མེད། ད་ེསོང་ནས་ག་ོར་ེཆེོད་རབོ་ཡོོད། ད་ེསྟེ་ེཁ་སོང་དུས་ཚོོད་ལ། རྗོ་ེམཆེོག་ག་ི

བོཀའི་ལུང་ཇ་ིབོཞིིན་དུ། ངེད་ས་སྲུང་སྟེག་ཐུལ་དཔུང་དམག་བོཅིས། བྱེང་ལ་ཚྭ་ཁ་

ཡོ་ིམ་ཐ་རུ། ས་ོདང་ཉུལ་མ་བོསྡེད་པེ་ལ། ཁར་ཉནི་ཚོསེ་པེ་བོཅི་ོལྔའི་ིགངོ་། ཉནི་ལྟས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མཚོན་མ་མ་ལེགས་བྱུང། མཚོན་ལྟས་རྨ་ིལམ་མ་བོཟང་བྱུང་། ང་མ་བོསྡེད་ཨ་བོ་ོལ་

ཁར་སོང་། མཐའི་དམག་གླིིང་ག་ིདཔུང་ཆེེན་ད།ེ རྒྱོབོ་རྒྱོབོ་རྡོལ་རྡོལ་བྱེས་ནས་བྱུང། 

ལ་ས་ོསྟེག་རངོ་དཔེནོ་བློནོ་དྲུག །སྟེང་མ་སྔནོ་ཆེས་བྱེས་ནས་བྱུང་། ངས་སྒྱུ་མའི་ིདྲེན་

འིཕྲུལ་སྣོ་ཚོོགས་ཀྱིིས། ཁ་ོགླིིང་དམག་གར་འིགྲོོའི་ིལ་ོརྒྱུས་གོ །བྱེང་ཞུང་ཞུང་དམག་

ག་ིསྟེག་རོང་དེ། ད་ེབྱེས་ད་ེལེན་སྤྲེད་པེ་ལ། བོོན་ཡུལ་ཆེོས་ལ་བོཀོད་པེ་རུ། གླིིང་

དཀར་ཕེ་དམག་བོབོས་ས་ོཟེར། ཞིང་ཡུལ་ཡུལ་མེད་བོཟ་ོདགོས་ཟེར། ཡུལ་བྱེང་ལ་

ཆེསེ་པེའི་ིཚོགི་ཁ་ལནོ། ད་ེནས་སྟེག་རངོ་རྟོ་དྲུག་དདེ། ངས་སྟེང་མ་ཇག་ལ་བོཅིད་ནས་

འིོང་། ད་ེམཚོམས་ཨ་བོོའི་ིལ་ཁ་དགག །མ་ིགཅིིག་མ་ིམཏིང་དམར་བོསད་བོསམ། 

མངག་པེའིི་གོ་གཅིིག་ཨེ་ཆེོད་བོསམ། འིཕེང་པེའིི་མདའི་མོའི་ིཨི་ཕེོག་བོསམ། དེ་

བོསམ་ཀྱིང་དནོ་ཐགོ་མ་ིཁེལ་དུ། ཕེར་ཆེས་ས་ོསའོི་ིདཔུང་དམག་དང་། ཚུར་འིོང་གླིངི་

རུའི་ིརུ་སྣོ་གཉསི། དུས་བྱེས་བོཞིནི་དུ་འིགྲོགི་ནས་བྱུང་། ཚུར་བོསད་སྟེག་ཐུལ་མ་ིལྔ་

ཤརོ། ཕེར་བོསད་དམག་ཉབོོ་ཁ་ཤས་བོསད། དཔུང་མང་ཉུང་ཆུ་ཁའི་ིབྱེ་ེམ་རདེ། མང་

སྣོ་ཉུང་ག་ིམ་བོསྟེེན་ནས། རང་ཡུལ་མ་ིལོག་ཁ་མེད་བྱུང་། ངས་ད་ེབྱེས་སྣོས་གཅིིག་

མ་ཐནོ་ན། རྗོ་ེཞིང་རྒྱལ་དབུ་འིཕེང་སྨོད་དུ་བོསམ། ང་ཞིན་བློནོ་མངི་ད་ེབོོར་ན་བོསམ། 

ད་ེབོསམ་ཞིངི་ཞི་ེརྒོདོ་གཏིངི་ནས་འིཁྲུགས། གླིངི་དཀར་མཚོ་ོཐང་བོབོས་པེའི་ིདུས། ང་

མ་ིགཅིིག་རྟོ་གཅིིག་ཁེར་རྒྱུག་གི །རམ་ནག་སེར་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་བྱེས། གུར་དཀར་

པེ་ོརྣམས་ལ་རལ་ཤད་བྱེས། མ་ིཁས་ལེན་ཐམས་ཅིད་མཚོོན་ལ་དྲེངས། ཡོང་རྒོོད་

དཔེའི་ཐུལ་མ་ིབོཞི་ིདེ། རང་རྒོོད་གདོང་ལ་འིདྲེེན་ནས་བྱུང་། མ་ིདམར་གཤིན་རྗོེའི་ི

ཞིལ་ང་ོཅིན། རྟོ་དམར་རླུང་གཤོག་ཞིོན་ལས་བོཞི།ི རལ་གྲོིའི་ིས་ོལ་དྲེངས་ནས་ཡོོད། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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དམར་མ་ོཁྲིག་ལ་བོསྒྲེེན་ནས་ཡོོད། འིཕྲོས་ལུས་མ་ིགཉིས་གྲོ་ིརྨས་བོཏིང་། སྟེང་མ་

གྲོགས་པེ་ཐོབོ་ནས་ཡོོད། ཚོ་ོཆེེན་གླིིང་རུའི་ིདཔུང་དམག་དེ། རྒྱལ་ཁག་དགུ་ཡོིས་

ལས་དམག་གདའི། འིབུམ་ཚོ་ོཉ་ིཤུའི་ིཁྱོན་ཡོོད་ཟེར། ཆེ་ེལ་རྒྱལ་པེ་ོག་ེསར་གདའི། 

གཉེན་ལ་སྤྱི་ིདཔེོན་ཁྲི་རྒོན་གདའི། ངར་མའི་ིསེང་སྟེག་ལྷ་བུ་གདའི།སྐྱེན་པེོའི་ིའིདན་མ་

གཡུ་ལྷ་གདའི། སྟེོབོས་ལ་ཉ་ིའིབུམ་དགའི་བོད་ེགདའི། བོརྗོིད་ལ་ཤན་པེ་དུང་སྐྱོང་

གདའི། ལེན་མེད་རྩོ་ིརྩོ་ིགྲོངས་མེད་གདའི། མདའི་འིཕེེན་སེར་རྒོོད་འིབོེབོས་འིབོེབོས་

རེད། གྲོི་གཡུག་འིབྲུག་སྒྲེ་གྲོགས་གྲོགས་རེད། མདུང་བོཟུང་བུ་ཡུག་འིཚུབོས་

འིཚུབོས་རེད། རྟོ་རྒྱུག་གླིོག་དམར་འིཁྱུག་འིཁྱུག་གདའི། སྔོན་འིགྲོ་ོཁས་ལེན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་རདེ། ད་ེཚོ་ོཡོནི་ལུགས་འིདྲེ་མ་ཡོནི། ད་ཨ་ེའིདྲེ་བོཞུགས་ཐབོས་ལར་ནས་མདེ། 

དམག་དང་བུ་རྟོའི་ིའིཐབོ་ལུགས་དང་། སྒར་དང་ལུང་པེ་བོཟུང་ལུགས་སོགས། ཅི་ི

དྲེག་བོཀའི་བོཀདོ་མཛོད་རགོ་གནང་། ངདེ་ཅིག་བློནོ་པེ་ོསྟེག་ཐུལ་རྣམས། ཅི་ིགསུངས་

བོཀའི་ད་ེབོསྒྲུབོ་ངསེ་བོཟ།ོ ཞིད་ཞིད་མ་ིདགསོ་རམི་པེར་འིདུལ། རྒྱལ་པེའོི་ིཐུག་སལ་

ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་ཕུལ་བོ་དང་དེར་ཞིང་རྒྱལ་དྲེག་པེོ་རློངས་པེ་ཕྱུར་ནས་

གསེར་ཁྲི་ིསེར་པེོའི་ིཡོང་སྟེེང་ནས། ཟུར་འིདུག་གཅིིག་བྱེས་ནས་དམག་བོཀོད་ཀྱིིས་

གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ ལྷ་ཡོར་མཁྱནེ་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་

མཁྱནེ། བོར་མཁྱནེ་བོཙན་རྒོདོ་ཆེནེ་པེ་ོམཁྱནེ། ཝེརེ་མ་མ་ིཐང་གྲྭ་མ་མཁྱནེ། ས་འིདའིི་ི

ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཞུང་བོོན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོརེད། དགྲོ་འིདུལ་དམག་ག་ིདཔེོན་པེ་ོརེད། ཨ་ཙ་ེགླིིང་རུའི་ིམྱེས་ཆེོས་ལ། 

རྨྱེེས་ཆེ་ེབོ་སྔ་མ་རྒྱ་མགྲོོན་དེ། རྒྱ་ལམ་མ་དབོང་ཡུལ་མེད་འིཕྲོག །ད་ེལེན་སྤྲེོད་པེའི་ི

མཐའི་མ་རུ། འིབུམ་དམག་འིད་ིཙམ་བྱེང་ལ་ཕེབོ། གནའི་མ་ིབོོད་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། 

བོརྙེེས་ཆེ་ེན་ཞི་ེརྒོོད་གདེངས་ནས་འིཁྲུགས། ཟ་ཆེ་ེན་མར་གྱི་ིཞིེན་པེ་ལོག །ཟེར་བོ་

གནའི་བོདོ་ལ་ཡོདོ། ཤར་གྱི་ིགང་དམར་ལྗང་དྲུག་ན། སྟེངོ་སྡེ་ེལྔ་ཡོ་ིདཔེནོ་པེ་ོལ། ཤར་

ཀ་ོརངོ་འིབྲུག་ལྷ་བོཙན་པེ་ོཡོོད། དཔེའི་སྟེག་ངར་སྟེག་ཐུལ་མ་ིབོཅུ་དང་། ལས་དམག་

ལྔ་སྟེངོ་ལྔ་བོརྒྱ་ཡོདོ། མ་འིདུག་ད་ལྟ་ཆེས་ཤགོ་བོརྗོདོ། ལྷ་ོཡོ་ིདགངོས་རུམ་ཤགོ་དྲུག་

ན། སྟེངོ་སྡེ་ེདྲུག་ག་ིདཔེནོ་པེ་ོལ། ཞིང་ཞུང་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོརྟོནེ་ལ། དཔེའི་རགོ་སྟེག་ཐུལ་

མ་ིབོཅུ་བོཅིས། དཔུང་དགྲོ་དར་ཚུབོས་ས་ེཆེས་ཤགོ་བོརྗོདོ། ནུབོ་ཀྱི་ིམཚོ་ོཆེནེ་འིགྱིངི་

ཁུག་ནས། མ་ོདུད་ཁྲི་ིབོརྒྱའི་ིདཔེོན་པེ་ོལ། དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་འིབོར། 

དཔེའི་དེ་འིདྲེ་ཞིང་ཞུང་ཡུལ་ན་མེད། དཔེའི་དགྲོ་ཤ་ཟ་བོའིི་སྟེག་ཐུལ་བོཅུ། ལས་

དམག་བོདུན་སྟེོང་བོདུན་བོརྒྱ་ཡོོད། མ་སྡེོད་ད་ལྟ་ཆེས་ཤོག་བོརྗོོད། བྱེང་ག་ིའིབྲིོང་བུ་

ལུང་དགུ་ནས། དམག་དཔེོན་སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་དང་། ཁས་ལེན་སྟེག་ཐུལ་མ་ི

བོཅུ་བོཅིས། མ་སྡེོད་ད་ལྟ་འིཛོོམ་ཤོག་བོརྗོོད། ཚོེས་པེ་དགུ་ཡོ་ིནང་མ་ོརུ། ཞིང་ཞུང་

མདའི་ར་བོར་མ་རུ། མ་ིའིཛོོམས་ག་ོརྩོིས་ལེན་རྒྱུ་ཡོིན། ན་ཉིན་བྱེང་ཚོར་ཐང་ཆེེན་

རྒྱུད། རུ་ཤགོ་དམག་སྒར་རྒྱབོ་རྒྱུ་ཡོནི། བྱེང་སངི་ཆུ་འིད་ིལ་རབོ་གསུམ་འིག ི།དར་

རྒོོད་མ་ིབོཞི་ིཕྱི་ིསྲུང་སྡེོད། དཔུང་རོག་དམག་མང་བོརྒྱ་རེས་བོསྐོོར། ཕེར་འིགྲོ་ོརྦབོ་

རྒོདོ་འིགྲོལི་འིདྲེལི་གྱིསི། ཚུར་འིངོ་གླིགོ་དམར་འིཁྱུག་འིཁྱུག་གྱིསི། མ་ིརསེ་སྟེང་མ་ར་ེ

ར་ེལངོ། དཔེའི་དར་གཟངེ་བོསྟེདོ་ཚུལ་བོཞིིན་ཡོདོ། ཝེ་བྲིསོ་སུས་བྱེས་དམར་བོསད་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བོཏིང་། དགྲོ་གླིངི་སྡུག་ཚོ་ོལ་ཨའུ་རྩོ།ི སམེས་ཞིད་ཞིད་མ་ིདགསོ་བློནོ་ཚོགོས་རྣམས། 

ཁྱདེ་རྣམས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་ལྟར་མངོན་པེར་བོསྟེོད། ཚོེས་པེ་དགུ་

ཡོ་ིནང་མ་ོབོཀའི་བོཀོད་ལྟར་ཆེད་ལུས་མེད་པེར་རྒྱ་སྒ་ོགཅིིག་ནས་ཐོན་པེ་ལྟར་དགྲོ་

དར་ཚུབོས་ས་ེའིཛོོམས་སྟེ་ེག་ོརྩོིས་ས་ོསོར་འིཕྲོད་ད།ེ ཁྱུང་ཚོང་ཐང་ཆེེན་དུ་སྒར་བོབོ་

སྟེ་ེསྡེད། དགྲོ་བོསོ་རགི་ན་སྙིངི་རྩོ་འིདར་ལ་ེབྱེས་ནས་བོསྡེད། གླིངི་རུས་དཔུང་དམག་

ད་ེཡོང་སིང་ཆུ་ཕེ་ར་ིཁྲིབོ་ཆེེན་གུར་ཐང་དུ་སྒར་བོབོས་ནས་ཞིག་གསུམ་ལ་ཕེར་དགྲོ་

ཚུར་གནདོ་མདེ་པེར་གདའི། དརེ་ཚོསེ་བོཅུ་གསུམ་གྱིསི་ཉནི་པེར་སྐྱ་རངེ་ཤར་བོ་དང་

མཉམ་དུ་ཞིང་ཞུང་ནས་དམག་དཔེོན་ཆེ་ེབོཞིིའི་ིདམག་བོརྒྱ་ར་ེཁྲིིད་ད་ེསིང་ཆུའི་ིརབོ་

ས་ོལས་བུད་ནས་གླིིང་སྒར་བོསྐོོར་ཚོར་སྟེ།ེ ལྷ་ོཕྱིོགས་ནས་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་

གླིགོ་འིདོ་དའེི་ིརལ་གྲོ་ིལྕེགས་ནག་གཟ་ིའིདོ་ད་ེཕྱིར་ནས་སྤྱིང་དར་མས་ལུག་ཁྱུ་གཏིརོ་

བོ་བོཞིནི་དུ་མཆེངོ་བྱུང་བོར། སྟེག་རངོ་ཤགོ་ནས་དམག་བོཅུ་ཙམ་བོསད་ཅིངི་གཡོས་

རུ་འིདན་མའིི་སྒར་ལ་རྒྱུགས་ཅིིང་དམག་བོཅུ་ཙམ་གཡོས་བོསྒྲེིལ་གཡོོན་བོསྒྲེིལ་

བོཏིང་བྱུང་བོར། ཚོ་ཞིང་འིདན་མ་བྱེང་ཁྲི་ད་ེམ་ིའིཛོོམ་རྟོ་འིཛོོམ་གྱིིས་གདོང་བོཀག་སྟེ་ེ

ན་རེ། ས་འིད་ིཚོ་ོགཤིན་ཐང་སྐྱ་མ་ོརེད། མ་ིང་ཚོ་ོའིཆེ་ིབོདག་གཤིན་བོརྗོ་ེང་ོམ་ཡོིན། 

དགྲོ་འིཆེི་བོདག་ཁ་ནས་ཨེ་ཐར་ཤེས་ཟེར་སྟེེ་མདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ནས་སྟེོག་འིཇུག་མེད་

པེར་གླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་་ པེདྨེ་འིབྱུང་གནས་ཁྲིསོ་པེའི་ིསྐུ། 

དྲེག་པེ་ོརྩོལ་ལ་གསོལ་བོ་འིདེབོས། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ན་ཉིན་ཁྲིབོ་ཆེེན་གུར་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཐང་རེད། མ་ིང་དང་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཤར་སྟེོད་གླིིང་ཁྲི་ིའིོག་མ་ནས། འིདན་མ་གཡུ་

རྒྱལ་ཐགོ་རྒོགོ་རདེ། དགྲོ་མག་ོབོརྡུང་བོའི་ིཐ་ོབོ་རདེ། བོཀའི་བློནོ་སྟེག་གཟགི་གྲྭ་རྒྱས་

ཡོདོ། ད་ེནས་ཉནོ་དང་ཁམ་པེ་སྐྱ། ངདེ་ཚུར་འིངོ་རྨར་ཁམས་གླིངི་དམག་འིད།ི ན་ཉནི་

བོོད་ཟླའི་ིཉེར་དགུ་ལ། སྟེག་རོང་དཔེོན་གྱིིས་འིབྲིོག་པེ་དེ། བྱེང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེོའི་ི

མདའི་འིགོ་ནས། ཡོ་མདེ་ཁྲིམ་དམག་དཔུང་སྟེོབོས་ཀྱིསི། མ་ིབོསད་རྒྱུ་ནརོ་གནང་ངུ་

བོཅིད། མ་ིད་ེལ་ཁྱིམ་གཅིིག་ཨ་ེགདའི་དང་། ཁྱིམ་ད་ེལ་ཆེགས་ཡུལ་ཨ་ེཡོོད་བོསམ། 

ཡུལ་ད་ེལ་དཔེོན་གཅིིག་ཨ་ེཡོོད་དྲེན། ཡོོད་ཚོ་ེརྒྱལ་ཁྲིིམས་ཨ་ེགདའི་ལྟ། བུ་དང་བུ་

འིདྲེ་བོསྡུར་ཆེོག་ཅིིག །བོས་ིདང་ཕུར་པེ་ཐོང་གཏུག་ཞིིག །མ་ེདང་སྤྲེ་བོ་ཐོད་གཏུག་

ཅིགི །ད་ེའིདྲེ་བོསམ་ནས་འིངོ་ལ་ེལ། མ་ིཡོ་ིབོསམ་ཐགོ་ད་ེཉདི་ལ། རྟོ་ཡོ་ིམ་ིབོརྫོ་ིཟརེ་བོ་

ད།ེ སྒང་པེ་བོདོ་ཀྱིསི་གཏིམ་ལ་ཡོདོ། ཁྲིམིས་ཡོདོ་དཔེནོ་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོལ། ཞུ་ལངོ་བོསྒྲེནོ་

ལོང་ཡོོད་ལ་ེམེད། མ་ཚོད་ཁྲིིམས་ཡོོད་ས་ཆེ་ནས། ཁྲིིམས་མེད་བློོན་པེ་ོའིགའི་ར་ེཡོི། 

དཔེོན་ཆེོས་རྒྱལ་ཞིལ་ངོ་མ་མཇལ་གོང་། ལས་མཁན་ངན་པེས་བོར་ལས་བྱེས། 

དཔེའི་ཐུལ་དཔུང་དམག་ད་ཙམ་བོསད། ལས་བྱེདེ་རྒྱུ་གསུམ་ད་ེཐནོ་ནས་སངོ་། སྒྲུབོ་

རྒྱུ་གསུམ་ད་ེའིགྲུབོ་ནས་ཐལ། འིནོ་ཀྱིང་དཔེའི་བོའོི་ིདར་ལམ་ནས། མ་ངར་མ་ངར་ཕེ་

ཡོ་ིབུ། གྱི་ིལིང་རྟོ་ལ་བོང་ཡོོད་ན། ཨ་ཆེེན་ཐང་ལ་ཟད་ས་མེད། མ་བྲིོས་མ་བྲིོས་བུ་མ་ོ

འིདྲེ། གཏིམ་དང་འིདུན་མའི་ིཆེ་འིཕྲིན་ཞིོག །བོསྟེན་པེ་དར་དཀར་ཡུག་གཅིིག་བོཟོ། 

ཉེས་ཆེེན་ཤ་ཕེ་ལག་ལ་ཞིོག །འིཛོིང་ན་ཨ་ེདགའི་བོསམ་བློ་ོསྐོོར། ཁྱེད་རང་ཡོིད་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་ནས་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ནས་གྲོ་ིམག་ོ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིཕུར་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ ཝེརེ་མ་མ་ིཐང་ག་པེ་མཁྱནེ། ད་ེ

རིང་དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་རོག་མཛོོད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ནུབོ་སྟེོང་སྡེ་ེབོདུན་གྱིིས་

བོདག་པེ་ོལ། དཔེའི་བོ་ོཐགོ་བོཙན་གླིགོ་འིདོ་ཡོནི། ཁ་ོར་ེམ་ིརྒོན་སྔ་ོགཅུས་མ། ང་ཞིང་

ཞུང་མད་ོམགྲོོན་ཉེས་མེད་དེ། རྒྱ་ལམ་མ་དབོང་བོཙན་འིཕྲོག་བྱེས། ད་ེཐོག་དཔུང་

དམག་ད་ེཙམ་ཕེབོ། རང་ཡུལ་ས་བོཟུང་མ་ིཆེགོ་པེའི།ི ས་བོསྲུང་ས་ོཔེ་ད་ེཙམ་བོསད། 

དགྲོ་ལན་པེ་ོམདེ་ན་བུ་མ་ོཟརེ། བུ་མའོི་ིནང་ག་ིག་ོརྒོས་ཡོནི། ཟས་ལན་པེ་ོམདེ་ན་ཁྲིམ་

པེ་རེད། ཟེར་ཀྱིང་ཟེར་ལ་ལོས་ར་ེབོདེན། ད་ེརིང་ཉ་ིམའི་ིགདོང་གོང་ལ། དཔེའི་ཁྱེད་

རང་རྒོདོ་ན་ཁྱདེ་རྒོདོ་རདེ། ང་རང་རྒྱལ་ན་ང་རྒོདོ་རདེ། ཡོང་དག་དཔེའི་བོ་ོསུ་ཡོནི་ལྟ། 

སྤྱི་ིདགྲོ་ཨབོ་ཤ་མནའི་ཟན་ཁ།ོ ང་རང་ལག་ཏུ་མ་ཚུད་ཀྱིང་། སྒརེ་དགྲོ་འིདན་མ་བོསམ་

འིགྲུབོ་ཁྱོད། རལ་གྲོིའི་ིངར་ལ་མ་དྲེངས་ན། ང་རང་ཤ་ིདང་ཁྱད་པེར་མེད། ད་རུང་

དཔུང་དམག་སྤྲེང་ཉབོོ་འིད།ི རམ་ནག་སརེ་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་བོཟ།ོ དཔེའི་བོཏུལ་ཝེ་མ་ོ

ཁྱུ་གཅིིག་ད།ེ མག་ོསྐོ་ེཡུང་རྡོག་བོཞིིན་དུ་བྲིེག །ང་ལས་དགའི་ཞིིག་ག་ན་ཡོོད། ཁྱོད་

རང་ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེམཇུག་རྫོོགས་པེ་དང་མཉམ་དུ་འིདན་མས་མདའི་ད་ེསྤྲེིང་བོས་ཁ་ོ

ཡོ་ིབྲིང་ལ་ཐེབོ་ཀྱིང་ཁ་ོབོདུད་དངོས་ཡོིན་པེའི་ིསྟེབོས་ཀྱི་ིཅི་ིཡོང་མ་གནོད། ཁོས་རལ་

གྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེམཆེོང་བོས་འིདན་མས་ཡོང་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་གྲོ་ིཁ་ཇ་ཡུན་ཙམ་བོསྒྲེིལ་ཀྱིང་

རྒྱལ་ཁ་སུས་ཀྱིང་མ་ལནོ། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་དསེ་མདུང་ཐགོས་ཏི་ེབྱེ་ེརའིི་ིདམག་བོཅུ་

ཙམ་བོསད་སྐོབོས། བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་རལ་གྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེམཆེོང་བོར། ཁ་ོཡོ་ིམདུང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སྐོ་ེཆེོད། ཁོས་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་སྐོབོས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཁ་ོཡོ་ིརྟོ་ལ་གྲོ་ིསྨོས་

བོཏིང་བོར་ཁོས་རྟོ་འིགྱིེལ་དོག་ཀྱིིས་ལ་མ་ོམཐུར་དུ་བྲིོས། ཤིང་རོང་འིབྲུག་ལྷ་ཐོག་

རྒྱལ་དེས་འིབྲིིང་རྒྱུད་ལ་དམག་ར་ེཟུང་ཤ་ིརྨས་བོཏིང་སྐོབོས། དཔེའི་ལ་དང་ཐུག་

པེས་རལ་ཁ་འིདྲེནེ་པེས་ཁསོ་ད་ེམ་ལནོ་ནས་ཕྱིརི་བྲིསོ་ཤརོ། སྟེག་ཐུལ་དམོ་ནག་ལན་

མེད། གཡུ་རྩོ་ེགཡུང་དྲུང་གསུམ་ཤར་རྒྱག་ལ་བྱེང་སྒ་ོནས་འིཇང་དམག་ག་ིསྒར་ལ་

མཆེོང་བོས། གདོང་བོཙན་ཨ་དཔེལ་དང་ཐུག་པེས་ཨ་དཔེལ་ནས་གླུ་ལེན་སོགས་

བོསམ་ཀྱིང་ལེན་ཁོམ་མ་བྱུང་བོར། གཡུ་རྩོ་ེགཡུང་དྲུང་ད་ེརལ་གྲོིའི་ིངར་ལ་དྲེངས་པེ་

དང་། སྟེག་རྒོདོ་དབོང་བོཙན་དའེི་ིང་རྒྱལ་གྱི་ིགྲོ་ིལན་གཅིགི་ག་ིཐགོ་ནས་གདངོ་བོཙན་

ཨ་དཔེལ་ལུས་ཕྱིེད་གཤགས་ནས་སྒྲེོངས་སྟེེ། ད་རུང་དམག་ཁྲིོད་དུ་ཤོར་བྱུང་བོས་

དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་ཤ་ིསྨོས་བྱེས་བྱུང་སྐོབོས། འིཇང་གཡུ་ལྷས་མདའི་གསུམ་སྤྲེིང་

བོས་སྔནོ་མ་ད་ེདམོ་ནག་ཡོ་མདེ་ལ་ཕེགོ་ཏི་ེད་ེཉདི་དུ་བོསད། རྒྱབོ་མ་གཉསི་སྟེག་རྒོདོ་

ཁ་ོལ་ཐེབོ་ཀྱིང་ག་ོམ་ཕུག །དེར་གཡུ་ལྷ་འིབྲུ་ལྷའུ་ཤན་པེ་གསུམ་ནས་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་

མཆེོང་བོས་གྲོ་ིམང་ཙམ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་ག་ོམ་བོཅིད། ཚུར་ཡོང་གྲོ་ིམང་དུ་ཕེོག་ཀྱིང་མ་

བོཅིད། མཐར་ཁོའི་ིགྲོ་ིང་ོམ་ལོན་ནས་ཕྱིིར་བྲིོས་ཤོར་བོས། དཔེའི་ཐུལ་གསུམ་པེོས་

ཀྱིང་དམག་བོརྒྱ་སྐོོར་ཙམ་གྲོ་ིའིོག་རུ་བོཏིང། ད་ེནས་བྱེང་དམག་རྣམས་དཔེའི་ཚོོད་

བོཟུང་ནས་ཕྱིིར་འིཐེན་པེས། བོཀའི་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་དེས་རྗོེས་བོཞིིན་དེད་ནས་

དམག་བོཅུ་སྐོོར་ཙམ་མདུང་བོརྒྱབོ་སྟེ་ེབོསད། ད་ེཉིན་འིཁྲུགས་པེ་ད་ེཙམ་ལས་མ་

འིོང་། དེར་བྱེང་དམག་རྣམས་ནས་བོཀའི་གྲོོས་ལ། སང་ནུབོ་མཚོན་ཐུང་ཞིིག་རྒྱབོ་

ནས་དགྲོ་ཇ་ོརུ་དང་ཁྲི་ོཐུང་གཉིས་ལག་ཏུ་ཚུད་པེ་ཞིིག་མ་བྱུང་བོར་མ་ིལོག་ཐག་ཆེོད་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཡོནི་ཟརེ་ནས་གྲོསོ་འིཆེམས།

 ཕྱིརི་ནུབོ་དགངོ་མ་ོམུན་ཆུ་རུབོ་སྐོབོས་དརེ། ལྷ་གུར་གྱི་ིསྟེངེ་ལ་འིདོ་ཟརེ་དུ་

མ་བྱུང་ནས་འིཇའི་ཟེར་ཀློང་ནས་མ་ནཻ་གནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོདེས་སེང་ག་ེདཀར་མ་ོ

ཞིབོས་ལ་ཆེིབོས། གཡུ་འིབྲུག་སྔོན་མ་ོརོལ་དུ་ཁྲིིད་ནས་རིན་པེ་ོཆེེའི་ིརྒྱན་གྱིིས་སྤྲེས་

ཏིེ་ལུང་བོསྟེན་གྱིིས་མགུལ་གླུ་འིདི་ལྟར་འིཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗོེའིི་རང་སྒྲེ་ལ་དྲེངས་ནས་

གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུྂཾ་ཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་་་ ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཨ་ན་ེ

གནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོཡོིན། མ་ཤེས་ལུང་བོསྟེན་བྱེེད་མིན། གསོན་དང་འིདྲེེན་མེད་ལྷ་

ཡོ་ིསྲིས། རྫོངོ་ཆེནེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་བོདག་པེ་ོད།ེ ཁྱདོ་རྒྱལ་པེ་ོམནི་པེ་ཡོདོ་ལ་ེམནི། ཉ་ིམ་

སང་ག་ིམཚོན་མ་ོརུ། བྱེང་དམག་བློོན་པེ་ོཆེ་ེབོཞི་ིད།ེ བློོན་པེ་ོསྟེག་ཐུལ་དཔུང་དམག་

ཁྲིིད། སང་དགོང་སྒར་ལ་རྒྱབོ་རྒྱུ་རེད། ཞིང་བློོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ད།ེ བོདུད་ཨ་

ཆུང་ཀུ་རུའི་ིཚོ་བོ་ོརེད། མ་ིཆུང་རུ་ཏྲའི་ིསྐྱ་ེརྒྱུད་རེད། ཁྱབོ་པེ་ལག་རིང་རྣམས་འིཕྲུལ་

རེད། མ་ིད་ེའིདྲེ་ཡོོང་བོའི་ིགདོང་ལེན་དུ། དཔེའི་ལ་འིདན་མ་ཆེོས་འིགྲུབོ་གསུམ། ད་ེ

མནི་གདངོ་ལ་བུད་མ་ིཉན། རུ་དང་སྒར་བོཀོད་སློདོ་མདེ་གྱིསི། གནང་དགངོ་ཚོེས་པེ་

བོཅི་ོབོརྒྱད་ཉིན། ཞིང་ཞུང་དམག་སྒར་གཏིོར་རན་ཡོིན། ད་ེབོར་ཕེར་འིགྲོ་ོམ་ིལེགས་

འིདུག །ད་ེནས་ལུང་བོསྟེན་རིམ་བོཞིིན་ཡོོང། མ་ིདང་ལྷ་གཉིས་འིབྲིལ་མེད་ཡོོད། གླུ་

འིཕྲུལ་པེ་སོང་ན་བོཟོད་པེར་གསོལ། ངག་འིཆེལ་བོར་སོང་ན་མཐོལ་ལ་ོབོཤགས། 

རྒྱལ་པེའོི་ིཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ཅིསེ་གསུངས་ནས་མ་ིསྣོང་བོར་སོང་ང་ོ། ཕྱིརི་ནང་

རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེོའི་ིའིདུ་ར་བོསྡུས་ཏི་ེལྷའི་ིལུང་བོསྟེན་བྱུང་ལུགས་ཞིིབོ་རྒྱས་གསུངས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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པེས་ཐམས་ཅིད་ནས་ཡོིད་ལ་བོཞིཊ་སྟེ་ེགྱིོན་མཚོོན་ཐོགས་གྱིིས་སྒར་བོཟུང་སྟེ་ེབོསྡེད་

སྐོབོས། ནམ་ཕྱིེད་ཀྱིིས་དུས་དེར་དམག་དཔེོན་ཆེེ་བོ་བོཞིིའིི་མདུང་རེ་ཐོགས་ནས་

དཔུང་གཡོས་ཤོག་གསེར་པེའི་ིསྒར་དང་གཏུག་ཏི་ེཤར་རྒྱག་ག་ིམཆེོང་ནས་མདུང་ར་ེ

ར་ེབོརྒྱབོ་སྟེ་ེལྷ་ོདམག་བོཅུ་སྐོོར་ཙམ་ཤ་ིསྨོས་བྱེས་སྐོབོས། ཐམས་ཅིད་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་

དཔེའི་བོདུད་ཐམས་ཅིད་དེར་འིཛོོམས་ཏི་ེགྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་

གླིོག་འིོད་དེད་རྒྱབོ་ཕྱིོགས་མོན་བོདུད་ཀྱི་ིཤོག་ལ་མཆེོང་བྱུང་བོས། མོན་ཕྲུག་ཟླ་བོ་

རླུང་ལྷ་གྲོགས་པེ་ལ་གྲོི་རྒྱབོ་ནས་དེ་ཉིད་དུ་བོསྒྲེོངས་ཤིང་མདུན་ཕྱིོགས་སྟེག་རོང་

ལས་གུར་ལ་གཏིད་ནས་མཆེོང་བྱུང་བོར། སྲིས་ལྷ་རྒོོད་སྒོར་བུད་སྟེ་ེརལ་ཁ་འིདྲེེན་

ནས་ཁོའི་ིགྲོ་ིདེས་དབྱུགས་ཐེང་གཉིས་པེར་ལྷ་རྒོོད་ཀྱི་ིསོག་ཕྲག་གོང་དུ་གྲོ་ིསྨོས་ཅུང་

ཟད་བྱེས་བྱུང་བོས་ཕྱིརི་ནུད་བྱེདེ་སྐོབོས་དཔེའི་ལ། ཆེསོ་འིགྲུབོ། འིབྲུ་མ་ིདཀར། བྱེ་

ཆེནེ་ཀརྨ་རྣམས་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེས་ཀྱིང་ཁ་ོལ་ཅི་ིཡོང་མ་ཐུབོ་ཅིངི་ཡོང་གཡོས་ཕྱིགོས་

སུ་གཤག་ཅིིང་ཤོར་བོས་ཞིོར་ལ་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་མཚོོན་འིོག་རུ་དྲེངས། དམག་

དཔེོན་གསུམ་པེ་ོད་ེམདན་རུའི་ིསྒར་ལ་རྒྱུག་ཅིིང་མཆེོང་སྐོབོས་སྒ་ཡོ་ིདམག་ལྔ་ཙམ་

ཤ་ིརྨས་བྱེས་སྐོབོས། དགའི་བོད་ེཆེོས་སྐྱོང་བོེར་ནག་དེས་ཕེ་ཝེང་འིབྲིོང་གཡོག་ཚོད་

ཙམ་ཞིིག་འིཕེངས་པེས་ཤར་རོང་འིབྲུག་ལྷ་བོཙན་པེ་ོམ་ིརྟོ་གཉིས་ཆེགས་རྩོིས་བོཏིང་། 

འིདན་མས་མདའི་གསུམ་སྤྲེངི་ནས་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་བོས། ཁངོ་རྣམས་

ཀྱིིས་བྱེ་ཤོར་འིདུག་སྙིམ་ཏི་ེཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་སྐོབོས། སྡེིག་སྤྱིོད་ཤན་པེས་སྟེ་གྲོ་ིད་ེ

གཡུག་པེས་སྟེག་ཐུལ་ལྷ་རྒྱལ་མ་ེའིདོ་ཟརེ་བོ་ད་ེལུས་ཕྱི་ེམར་བོཏིང་ནས་བོསད།

 ནམ་ལང་པེ་ན་གླིིང་དམག་བོརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དྲེོངས་སོང་འིདུག །ཕེར་བྱེང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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དམག་སུམ་བོརྒྱ་ཙམ་སོད་འིདུག །དེར་ཞིག་གསུམ་ནང་མ་ོབྱེང་བློོན་ཐོག་བོཙན་

གླིོག་འིོད་དེས་དཔེའི་ཆེས་ལུས་ལ་རྫོོགས་སྟེ་ེརྟོ་ཕེ་ོཤུགས་ལྡན་ཁམ་སྐྱའི་ིགོང་ལ་བུད་

སྟེ་ེབློོན་འིཁོར་རྣམས་ལ་ན་རེ། ང་འིདྲེ་དཔེའི་བོོའི་ིསྟེང་མ་ལ། གླིིང་སྒར་ཁྲིག་བོཞིིན་

དཀྲུག་ནས་ཡོོང་། དགྲོ་ཇ་ོརུའི་ིམག་ོལག་ལེན་ངེས་བྱེེད། དམག་མང་བོསད་ཀྱིང་ར་ོ

མང་རྫོས་རེད་ཟེར་སྟེ་ེབོཙན་དར་མ་ས་ོལ་ཆེས་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཐ་ེཚོོམ་མེད་པེར་སེང་

ཆུ་བོཅིད་སྟེ་ེགླིངི་སྒར་ལ་ཆེས་པེས། ཤར་ཀྱི་ིམདའི་རྒྱང་གང་ཙམ་ཐནོ་པེ་ནས། བོཀའི་

བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་དཔེའི་བོ་ོདེས་མགྱིོགས་པེ་མ་ེར་ིའིཚུབོ་ཤ་ེགོང་དུ་བུད་ནས་མདུང་

སྟེངེ་ས་ལ་ལནེ་གསུམ་བོརྡབོ་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ིགླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལུ་ལ་་་་་ བློ་མ་སངས་རྒྱས་དག་ེའིདུན་

ལ། འིདུ་འིབྲིལ་མེད་པེར་གསོལ་བོ་འིདེབོས། དར་གྱི་ིམདུང་ལྷ་ཁྲི་འིོད་མཁྱེན། སྡེང་

དགྲོ་བོའོི་ིགླི་ོསྙིངི་ལནོ་པེར་ཤགོ །ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། བྱེང་ཁྲིབོ་ཆེནེ་འིབུམ་ཐང་

སྐྱ་མ་ོརེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་བྱེ་ེརིའི་ིརྒྱལ་ཁག་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཀྱིིས། མག་ོ

འིཛོིན་བོཀའི་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཡོིན། དཔེའི་རྒོོད་ཁྲི་ོཆུའི་ིཕེ་ཝེང་ལ། དགྲོ་འིཆེ་ིབོདག་

བྱུང་ཀྱིང་ཉམ་ང་མེད། མདུང་མ་ོསྲིོག་ག་ིགཤེད་མ་འིདི། སྟེེང་ཚོངས་པེའི་ིལྷ་དམག་

མན་ཆེདོ་དང་། འིགོ་ཀླུ་ཆེནེ་དགའི་བོ་ོཡོན་ཆེད་ད།ེ བོཏིབོ་ན་མ་ིཆེདོ་གང་ཡོང་མདེ། རྟོ་

མགྱིགོས་པེ་མ་ེར་ིའིཚུབོས་ཤསེ་ད།ེ རླུང་སརེ་བུ་ཡོནི་ཀྱིང་སྦར་གྱིསི་འིཛོནི། ཡོནི་ན་

དཔེའི་བོ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོིན། ཁ་ོར་ེཉོན་དང་ཁམ་པེ་སྐྱ། ཕེ་ོགསར་རྒོོད་ཚོོད་ད་ེཙམ་ཡོིན། 

ངར་ཆེ་ེན་རལ་གྲོ་ིརྩོ་ེནས་ཆེད། སྲི་ཆེ་ེན་གཞུ་མ་ོསྐོདེ་ནས་ཆེགས། དཔེའི་ཁརེ་འིགྲོསོ་

སེམས་ཤད་ཆེ་ེལུགས་འིད།ི ཐ་མ་མདུང་ག་ིསྣོ་ལ་དྲེངས། ཨ་ཙེས་ཧོམ་པེ་ཆེ་ེལུགས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལ། གླིངི་རྗོ་ེག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོཁངོ་། འིབྱུང་བོ་བོཞི་ིལ་རང་དབོང་ཐབོོ། དཔེའི་ཐུལ་གྲུབོ་

ཆེེན་སུམ་ཅུ་དེ། སྡེང་དགྲོ་བོོའི་ིསྟེེང་ལ་གནམ་ལྕེགས་ཐོག །ཤ་ཟ་འིཇང་དང་སེར་པེ་ོ

ཧོོར། རྒྱལ་ཁག་དགུ་ཡོ་ིལས་དམག་ཡོོད། སྡུག་ཁྱོད་འིདྲེ་རྐང་འིོག་ཐལ་བོ་རེད། ཕེ་ོ

རང་ཚོོད་ཟིན་ན་སྲིོག་མག་ོཐོན། མ་ོརང་ཚོོད་ཟིན་ན་གནས་མལ་ཟིན། ཁྱོད་རང་ཚོོད་

བོཟུང་ནས་སྡེདོ་དང་དགའི། ད་ེམནི་པེས་སྲིགོ་དམར་སྐྱལེ་ངསེ་ན། རགི་པེ་དྲེངས་ཚོ་ེ

བློ་མ་བོསྒམོས། ཡོདི་ག་ཡོདོ་ཚོ་ེདམ་རྫོས་ཟ།ོ ཨ་བོ་རསི་ལ་སྙིངི་ར་ེརྗོ།ེ ཁྱདོ་རང་ཡོདི་

ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་བློངས་ནས་བྱེང་བློོན་ཐོག་བོཙན་གྱིིས་རལ་གྲོི་དེ་ཤུབོས་

ནས་ཕྱུང་ཏི་ེརྟོ་ཡོ་ིརྔགོ་མ་ལ་གྲོ་ིཕྱིསི་ཕྱིིས་ལན་གསུམ་བྱེས་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཐ་ལ་ལ་་་་ སྟེག་ར་ིསྤྲེིན་གྱི་ིགཞིལ་ཡོས་

ནས། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་ག་པེ་མཁྱེན། ད་ེརིང་

དཔེའི་བོའོི་ིདཔུང་རགོ་མཛོདོ། ས་འིདའིི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཁྲིབོ་ཆེནེ་འིབུམ་ཐང་གངོ་མ་

རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱིིས་རྒྱལ་པེ་ོཡོིས། དམག་དཔེོན་

ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིདོད་འིབོར། ནུབོ་སྟེོང་སྡེ་ེབོདུན་གྱི་ིདཔེོན་པེ་ོཡོིན། དགྲོ་ལ་ང་འིགྲོ་ོ

ཟརེ་མ་ིཡོནི། ཕེ་ོཁྱདོ་ཀྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ང་ཡོསི་ཤསེ། ཆུང་མ་ངན་པེས་ཚོསེ་རགོ་ཕུང་། གངོ་

མ་ིངན་པེས་འིགོ་རྟོ་ཕུང་། བློནོ་པེ་ོངན་པེས་དཔེནོ་པེ་ོཕུང་། ཕེ་ོབློ་བོཙངོ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཝེ་

མོའི་ིབུ། བྱུས་ཆེེན་པེ་ོབྱེ་ེརིའི་ིརྒྱལ་པེ་ོད།ེ རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ིང་ོཡོ་ཡོོད། བྱེ་ེར་ི

སྟེག་རྩོ་ེརྒྱལ་པེ་ོད།ེ དགྲོ་ཤ་ཕེ་ཇ་ོརུའི་ིལག་ན་བོཞིག །གྱིང་རྟོ་སྣོ་ཧྲུག་ག་ེཉམས་ར་ེསྐྱ།ོ 

ཁྱོད་དཔེའི་བོོའི་ིཁ་ཕེ་ོད་ེལ་ལྟོས། ད་ེརིང་དམག་དཔེོན་ཆེས་ལ་ེའིད།ི ཤར་རོང་འིབྲུག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྷ་བོཙན་པེ་ོད།ེ ཤར་སྟེོང་སྡེ་ེབོཞི་ིཡོ་ིདཔེོན་པེ་ོཡོིན། ཁྱོད་ཁྲི་མ་ོགླིིང་ག་ིདམར་བོསད་

བོཏིང་། སྟེག་ཐུལ་དར་རྒོོད་ད་ེཙམ་བོསད། ཤ་ཤརོ་ཤ་ལནེ་ཆེས་ལ་ེཡོནི། གླིངི་དཀར་

སྤྲེང་ཉབོོ་སྒར་ཆུང་འིད།ི ད་ེརངི་ཁྲིག་བོཞིནི་དཀྲུག་རྒྱུ་ཡོནི། ཤ་ཕེ་ཇ་ོརུ་ནག་རྫོངོ་དང་། 

ཕུང་འིདྲེ་ེཁྲི་ོཐུང་དགའི་བོད་ེགསུམ། མག་ོསྐོ་ེཡུངས་རྡོག་བོཞིིན་དུ་བྲིག །བྱེིས་ཆུང་

ཧོོར་པེས་ཁ་མགྱིོགས་ད།ེ ལྕེགས་ཀྱི་ིབྱེ་ཁྲི་ཧོོར་པེ་བོབོས། དམར་པེ་ོརྐྱ་ཡོ་ིསྲིོག་ལེན་

ད།ེ མང་པེའོི་ིནང་ནས་ང་རང་བོབོ། མདའི་རྒྱང་ནས་འིཕེང་ན་སྡེར་མ་ཝེ། མདུང་དཔུང་

པེས་འིདྲེེན་ན་དཔེའི་བོ་ོཡོིན། དཔེའི་བོོའི་ིརལ་ཁ་འིདྲེེན་རྒྱུ་ཡོིན། ང་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་

ན་ཝེ་མ་ོཡོིན། ཁྱོད་ཕྱིིར་བྲིོས་བྱེེད་ན་བུ་མ་ོཡོིན། གླིིང་བུ་མོའི་ིནང་ག་ིརྒོན་མ་ོཡོིན། 

ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་མཇུག་རྫོོགས་པེ་དང་མཉམ་དུ་འིཆེོང་བྱུང་བོས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་

ཁ་ོཡོ་ིབྲིང་ལ་མདུང་ལེན་གསུམ་བོརྒྱབོ་པེས་ཁྲིབོ་ཀྱི་ིམ་བོརྟོེན་རུང། ཁ་ོའིདུལ་བོའི་ི

དུས་ལ་མ་བོབོས་པེས་ཅི་ིཡོང་མ་གནོད་པེས་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིགཅིིག་གཡུགས་པེས་མདུང་

སྐོ་ེབྲིག་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་དབྱུག་དུམ་ད་ེཁ་ོརང་ག་ིརྟོ་ཡོ་ིགདོང་པེ་ལ་བོརྒྱབོ་པེས་

ཕྱིརི་ནུད་བྱེས། ཕྱིརི་བྲིསོ་མདགོ་བྱེས་ཏི་ེསྒར་ནང་ལ་ཤརོ་བོས། ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱིསི་ད་ེ

རིང་ཕུང་རྒོན་ད་ེལག་ཏུ་མ་ཚུད་རུང་། ཉིན་གཅིིག་མིང་མེད་བོཏིང་ཆེོག་བོསམ་པེར། 

ད་ེནས་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ད་ེགླིིང་སྒར་དུ་མཆེོང་ནས་སྤྱིང་དར་མས་

ལུག་ཁྱུ་དཀྲུག་འིདྲེ་བྱེས་ནས། གླིིང་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཤ་ིསྨོས་བོཏིང་སྐོབོས། རྔམ་

ཆེེན་འིབྲུག་སྒྲེ་ཉ་པེའིི་སྒྲེ་ཅིན་དཔེའི་བོ་ོབོདུད་བློོན་དཔེལ་འིབོར་རྣམས་ཀྱིིས་གདོང་

བློང་པེས་ན། ཁོའི་ིངར་ཆེེན་གྱི་ིགྲོ་ིགཡུགས་ཐེང་གསུམ་བོརྒྱབོ་བྱུང་བོར། རྒྱབོ་མ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དསེ་བོདུད་བློནོ་གྱི་ིསྐོ་ེལ་ཐབེོ་པེས་ཡུངས་རྡགོ་བྲིགེ་པེ་ལྟར་བོསྒྲེངོས་སྟེ་ེགདངོ་མ་ལནོ་

པེར་ལྷ་གུར་ལ་གཏིད་ད་ེམཆེོང་བྱུང་བོས། ཁྲི་གདོང་། འིདན་མ། དཔེའི་ལ། འིབྲུ་མ་ི

དཀར། རྨ་ཉནི་རྫོངོ་དཔེནོ་པེ།ོ གཡུ་ལྷ་རྣམས་ནས་གྲོ་ིའིཐབོ་བྱེས་པེས་ཁ་ོལ་མཚོནོ་མ་

སངོ་། ཚུར་ཁྲི་གདངོ་ལ་གྲོ་ིསྨོས་ཅུང་ཟད་དང་། རྨ་ཉནི་རྫོངོ་དཔེནོ་གྱི་ིརྟོ་ད་ེབོསད་ནས་

ད་རུང་ཇ་ོརུ་མ་སོད་བོར་ཕྱི་ིམ་ིའིགྲོ་ོབོསམ་སྐོབོས། ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གྱི་ིདཔུང་

དམག་མ་ིབོཟོད་པེར་འིཚུབོས་བྱུང་བོས། ཁ་ོཡོ་ིད་ེརིང་ཕེར་སོང་ན་མ་ིལེགས་བོསམ་

ཏི་ེཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་ནས། ལྷ་ོསྒ་ོལ་གཏིད་ད་ེཕྱིིར་རྒྱུག་ཞིོར་ལ་འིཇང་དམག་ལྔ་སྐོོར་

ཙམ་བོསད། ཐོག་ཐོད་བུ་ཡོ་ིཐོག་རྒོོད་དེས་གྲོ་ིཕྱིར་ནས་ཁ་ོལ་གྲོ་ིལེན་གསུམ་བོཏིབོ་

ཀྱིང་མ་ཆེོད། ཚུར་གྲོ་ིལེན་གཉིས་ཐོགས་དུ་བོསྒྲེོངས་ནས་ཁ་ོཤོར་སོང་། བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཀྱིིས་ཞིགས་པེ་གཅིིག་བོསྲིིང་བྱུང་བོས་ཁ་ོཡོ་ིསྐོ་ེལ་ཐེབོ་སྟེ་ེའིཐེན་པེས་ལྷུང་ལ་

ཁད་དུ་ཞིབོས་པེ་གྲོ་ིཡོ་ིབོཅིད་ད་ེཤརོ་སངོ་ང་ོ། དརེ་སྲིས་ལྷ་རྒོདོ་ཀྱི་ིརྨ་ལ་ཁྲི་ོཐུང་ག་ིརྨ་

མེད་ཐེབོ་ཆེང་སྔགས་རྒོོད་བོསྒྲུབོ་པེས་སྔར་ལྟར་སོས་པེར་གྱུར་ནས། གླིིང་པེ་རྣམས་

དགའི་སྤྲེའོི་ིངང་དུ་གྱུར་ནས་བོཞུགས། །

 ཉ་ིམ་དེའི་ིཕྱིིར་ནང་གཟའི་སྐོར་འིཕྲོད་སྦྱོར་འིཛོོམ་པེའི་ིཉིན་ལ་གླིིང་སྒར་ནས་

འིདན་མ། དཔེའི་ལ། ཆེོས་འིགྲུབོ། གཡུ་ལྷ། ལྷའུ་ལྔ་པེ་ོད་ེཤ་ལན་དུ་རྟོ་དམག་ཧྲག་

ཐུས་བོརྒྱ་ར་ེཁྲིིད་ད།ེ སེང་ཆུའི་ིརབོ་སྲུང་ཐམས་ཅིད་མིང་མེད་དུ་བོསད་ནས་སེང་ཆུ་

སྒྲེོ་དྲེས་པེ་ལྟར་བོཅིད་སྟེེ། ཤར་རྒྱག་གི་ཞིང་ཞུང་སྒར་དུ་ཕྱིོགས་བོཞིི་ནས་མཆེོང་

བོས། དང་པེ་ོཤར་སྒའོི་ིཐད་ནས་འིདན་མ་ད་ེངར་ཆེ་ེགྱི་ིམཆེངོ་བོས། སྟེག་ཐུལ་མ་ིརྒོདོ་

སྟེག་རིང་དེས་གདོང་བོཀག་བྱུང་བོར་མདའི་འིོག་ཏུ་བོཏིང་། གྲོ་ིའིཇང་པེ་ཡུ་དམར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཤུབོ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ེནང་དུ་མཆེོང་བོས་དམག་བོརྒྱ་ཙམ་བོསད། སྨོས་པེ་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་

བྱེས། ལྷ་ོསྒ་ོནས་དཔེའི་ལས་མཚོོན་ལེབོ་ཆེེན་ད་ེཤུབོ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ེཀ་ིཤར་གནམ་ས་

ཁེང་པེ་ཙམ་གསུམ་བྱེས་ཏིེ་ངར་ཆེེན་གྱིིས་ངང་ནས་མཆེོང་བོས་དམག་བོརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་བོསད། སྨོས་པེ་གྲོངས་མེད་ཀྱི་ིངང་དེར་ཧོ་ཅིང་དཀྲུག་ཆེ་ེབོའིི། ཞིང་བློོན་ཐོག་

བོཙན་གླིོག་འིོད་དེ་ཞིེ་རྒོོད་གཏིིང་ནས་འིཁྲུག་སྟེེ་དཔེའི་ལའིི་གདོང་དུ་བུད་ནས། 

གཡོའི་ཁ་ོར་ེཁྲི་མ་ོགླིངི་རུས་དཔུང་། བུ་ག་གྭ་བུ་མ་ོའིདྲེ་ལ་ེཁྱདེ། ཕེ་ོཁྱདོ་འིདྲེའི་ིགདངོ་

ལེན་མ་ནུས་ན། ང་ཞིང་བློོན་སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་མེད་ཟེར་ཏི་ེགླུ་ལེན་སོགས་དལ་དལ་

ལེན་ཁོམ་མེད་པེའི་ིགྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེམཆེོང་བྱུང་བོས། དཔེའི་ལས་ལ་མོར་མདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་

བོས། ཁ་ོཡོ་ིརྟོ་ལ་ཐེབོ་སྟེ་ེཐལ་ཚུབོ་ཕྱུ་ར་ེའིགྱིེལ་བྱུང་བོས། དེར་ཡོོད་གླིིང་པེ་རྣམས་

ནས་ཀ་ིབོསྭོ་ོཞིིག་བོརྒྱབོ་པེས་ཁ་ོརང་རྟོ་ཤ་ིམ་གསོན་ད་ེབོསྐྱུར་ནས་དཔེའི་ངར་ཆེེན་

གྱིིས་ངང་ནས་རྐང་རྒྱུག་བྱེས་བྱུང་བོས། གྲོ་ིའིཐབོ་ཡུད་ཙམ་གྱིིས་ཕེན་ཚུན་གླིག་མ་

རྙེེད་ཏི་ེཕེར་ཕྱིེས་སྐོབོས། དཔེའི་ལའི་ིདམག་ནང་ནས་ལྔ་ཙམ་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིའིོག་དུ་བོཏིང་

སོང་ང་ོ། ནུབོ་སྒ་ོནས་གཡུ་ལྷ་དེའི་ིམདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ཏི་ེམཆེོང་བྱུང་བོས། སྟེག་ཐུལ་

བོཙན་དམར་ཁེར་སྐྱེས་དེའིི་གདོང་བོཀག་ཏིེ་གླུ་ལེན་སོགས་དལ་དལ་ཅིི་ཡོང་མེད་

པེར་མདའི་གསུམ་འིཕེང་བྱུང་བོས། གཅིིག་གཡུ་ལྷའི་ིསྐུ་ལ་ཕེོག་བྱུང་ཀྱིང་བྱེང་བུ་ཁ་

ཤས་གཏིོར་བོ་ལས་གནོད་མ་ནུས། ད་ེམིན་གྱིིས་གཡུ་ལྷའི་ིདམག་བོདུན་སྐོོར་ཙམ་

འིགྲོལི་བྱུང་བོས། གཡུ་ལྷ་དཔེའི་བོ་ོཐུགས་ཤནི་ཏུ་འིཁྲུགས་སྟེ་ེའིཇང་མདའི་ཤ་ཟན་སྒྲེ་ོ

དཀར་དེ་ཐོག་ལྟར་འིཕེངས་པེས་གོ་ཁྲིབོ་སོགས་གང་གི་མ་བོསྟེེན་པེར་རྒྱབོ་ཀྱིིས་

སོག་བོར་ནས་མདེའུ་རྒྱང་སེང་ང་ེཐོན་ནས་ཁ་ོརང་རྟོ་ཡོ་ིགོང་ནས་ལྷུང་སྟེ་ེབོསད། ད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ནས་བྱེང་དམག་ཉ་ིཤུ་ཙམ་བོསད་སྐོབོས་དརེ། ཞིང་ཞུང་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་དའེི་ིགདངོ་

བློངས་ནས་གཏིམ་དང་སྐོད་ཆེ་གཞིན་མདེ་པེར་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཞིང་ཞུང་བོསྟེེན་པེའི་ིསྲུང་མ་

མཁྱནེ། ས་འིདའིི་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཁྲིབོ་ཆེནེ་ན་ཐང་གངོ་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་

ན། ཞིང་ཞུང་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ཡོནི། ལྷ་ོསྟེངོ་སྡེ་ེདྲུག་ག་ིདཔེནོ་པེ་ོཡོནི། སྡེང་བོ་དགྲོ་ཡོ་ི

གཉའི་ནནོ་ཡོནི། ནང་ཕུ་ནུས་སྟེངེ་དུ་དར་བོས་འིཇམ། དགྲོ་མ་ཐུབོ་ཀླད་ལ་མངག་མ་

མྱོང་། ཕེ་ོཁྱོད་ཙམ་མང་པེ་ོམཐོང་ཡོང་མྱོང་། རྐང་འིོག་རྡུལ་ཙམ་ཅི་ིལ་རྩོ།ི ཁྱོད་རང་

རྒོོད་ཚོོད་ད་ེཙམ་ཡོིན། ཕེ་ཁུང་འིཇང་ཡུལ་ཞི་ེཐང་ནས། ཕེ་ཤ་ིམ་རིག་ད་འིཁྱམ་ཁྱོད། 

དོན་རྩོ་འིད་ིརུ་མ་ཐུག་དང་མ། ར་ིལུང་གྲོང་ངར་ཁ་བོས་བོཟུང་། སྐྱ་ེའིགྲོ་ོབོསད་པེ་

བྱེེད་བོསམ་ཀྱིང་། མ་ེཤེལ་ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཀྱིིས་བོཞུ། གཞུང་གསུམ་མར་འིབོབོས་ཆེབོ་

ཀྱིིས་བོཀང་། ཡོིན་ན་ཁྲི་ིགདུགས་ད་ེའིདྲེ་ཡོིན། བོོན་ཡུལ་དམག་དཔུང་ཟད་མཐའི་

མདེ། འིཇང་ཕྲུག་ཁས་ལནེ་ལསོ་ཡོནི་ཀྱིང་། བོརེ་ཐུལ་ངར་མས་སྙིངི་ཁྲིག་འིཕེ།ོ ཐང་

ཆེེན་ར་ོཡོ་ིགང་ལ་ེབོཟ།ོ ཐང་དཀར་ཤ་ཡོ་ིངོམ་ལ་ེབོཟ།ོ ཐང་སྨུག་ཚོིལ་གྱིིས་འིཁང་ལ་ེ

བྱེདེ། ཡོནི་ན་སྟེག་མ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོནི། ཡོང་དགསོ་སྡེགི་སྤྱིདོ་སྟེག་མ་ོངས། བོསད་བོསད་

སྡེིག་པེའི་ིསྣོོན་སྐོལ་བྱེེད། ད་རུང་ཉམས་ང་མ་ིའིཚོོར་འིདུག །རྒྱུག་རྒྱུག་རྟོ་ཕེ་ོབོང་ཁ་

ཟད། ད་རུང་རྒྱུག་ལ་མ་ིའིཚོརོ་འིདུག །ད་ེརིང་སྟེང་མའི་ིབོཞིག་མཚོམས་ལ། དམག་

དཔེོན་སྒྲེོངས་བོའི་ིཤ་ལེན་གཅིིག །སྟེག་ཐུལ་ཤོར་བོའི་ིཡོང་ལེན་གཉིས། དམག་མང་

བོསད་པེའི་ིགཏིང་ལནེ་གསུམ། ད་ེརིང་མ་ལནོ་དཔེའི་བོ་ོམནི། ཨ་ེཟརེ་ལྟསོ་ལ་མ་ིཟརེ་

ཉནོ། སྔནོ་པེ་ོསྐྱ་ཡོ་ིཡོདི་ལ་ཞིོག །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བོཏིང་བོ་ན། འིཇང་གཡུ་ལྷས་མདའི་ད་ེགཞུ་སྟེེང་ལ་སྤྲེད་ད།ེ 

གཡོའི་ཁོ་རེ་དོང་རིམ་དགུའིི་འིོག་ནས་འིོང་བོའིི་མི་ངན་ཁྱོད་འིཆེི་ཁ་ཁ་ཆེེམ་ཚོིག་

གསུམ་འིད་ིལ་ང་ཡོ་ིལན་འིད་ིཉནོ་ཨ་ཾཟརེ་ནས་འིད་ིལྟར་བློངས་བོར་གདའི་འི།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི� གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་ཐེལ་དཀར་ནག་ཁྲི་

གསུམ་མཁྱནེ། དགརེ་ལྷ་གཡུ་ར་ིསྔནོ་མ་ོམཁྱནེ། དངེ་ར་ིརྒོན་མ་ོབྱེསི་ཁྲིདི་མཁྱནེ། ས་

འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ན་ཉན་ཁྱུང་ཚོང་བོར་མ་ནས། ཁྲི་བོ་ོདམག་ག་ིསྒར་ནང་རེད། 

ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། འིཇང་ཡུལ་ཞི་ེཐང་སྐྱ་མ་ོནས། ཡོ་ཐོག་གཟ་ིའིདྲེའི་ིནང་བོཅུད་

ནས། གཡུ་ལྷ་བུ་ཡོ་ིཐགོ་འིགྱུར་རདེ། མདའི་སྐྱནེ་པེའོི་ིརང་དབོང་ཐོབོ་ལ་ེརདེ། ད་ེརངི་

ཉག་ཕྲན་འིདྲེེན་ལམ་ལ། སྟེག་ཐུལ་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་རྐྱ། ཉ་ིམ་གཟའི་ཡོ་ིའིགྲོིབོ་འིདྲེ་

བྱེས། ཁྲི་ཆུང་མིག་གིས་མ་མཐོང་ངམ། མག་ོསྟེོད་རྣ་བོས་མ་ཐོས་ཨ།ཾ ད་ེལ་ཅི་ིམཐའི་

ཁྱེད་ལ་མཐའི། སྟེོང་གཏིམ་ཡོིན་མིན་སེམས་ལ་སྐོོར། ད་ེརིང་མདའི་གཅིིག་འིཕེེན་ལ་ེ

འིདི། མྱུར་མགྱིོགས་གླིོག་ལྕེེ་ངར་མ་ལ། གནམ་ལྕེགས་ཐོག་མདའི་ངར་མ་འིཕེེན། 

དཔྲལ་བོའིི་བོཞིི་དཀྱིིལ་མ་གཏིོར་ན། སྐྱེན་པེོ་མིན་པེའིི་རྟོགས་ལ་ཞིོག །ཐེའུ་རང་

དཀར་ནག་ཁྲི་གསུམ་པེ།ོ ད་ེརིང་མདའི་མོའི་ིདཔུང་རོག་མཛོོད། ཁྱེད་རང་ཡོིད་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་མཇུག་རྫོོགས་པེ་དང་མཉམ་དུ་མདའི་སྤྲེིང་བོས། རྨོག་ཕེོ་བྱེང་

གཏིོར་མ་ོབྱེང་གཏིོར་ནས་རྨོག་གདན་དུ་བོོན་གཤིན་གྱིིས་སྟེོད་འིགག་གྱིོན་ཡོོད་པེས་

བོརྟོེན་ནས་ཅི་ིམ་ཐུབོ། ད་ེནས་རལ་གྲོ་ིལེན་གསུམ་ར་ེཙམ་གཡུག་སྐོོར་བྱེས་མཐར། 

ཁ་ོརང་ཕྱིིར་བྲིསོ་རྒྱབོ་སོང། བྱེང་སྒ་ོནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་མདུང་ཐོགས། ལྷའུའི་ིགྲོ་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བོཏིོན་ནས་མཆེོང་དམག་སུམ་ཅུ་སྐོོར་གཡོས་འིགྲོིལ་གཡོོན་འིགྲོིལ་བོསད་བྱུང་བོས། 

སྟེག་ཐུལ་འིབྲུག་ལྷ་རྒོོད་རྒྱལ་དེས་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་ཁ་ཕེ་ོགནམ་སྒ་ོསྡེེབོ་སྡེེབོ། ས་ོསྒྲེ་གྲོ་ོ

ཡོོས་འིཆེའི་འིཆེའི། ཡོོབོ་བོརྡུང་ཁ་སྤྲུག་གིས་ངང་ནས་ངར་ཆེེན་གྱིིས་དེ་རིང་འིཆེི་

རགོ་ཞིགི་མ་རྙེདེ་ན་འིཆེ་ིམ་ིནུས་བོསམ་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གཡུང་དྲུང་བོསྟེན་པེའི་ིསྲུང་མ་

རྣམས། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིམགོན་སྐྱབོས་མཛོོད། ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ན་ཉིན་

ཁྱུང་ཆེེན་བོར་ཐང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། སིང་ལུང་གད་པེ་གནམ་ལོང་ནས། 

སྟེོང་ཚོ་ོདམག་ག་ིརུ་འིདྲེེན་ལ། སྟེག་ཐུལ་འིབྲུག་རྒྱལ་ཐོག་རྒོོད་ཡོིན། ཨ་ཙིས་གླིིང་

རུའི་ིབོརྙེེས་ཆེོས་ལ། གཡོང་དཀར་སློས་ར་བོཟུང་བོ་ལ། སྤྱིང་ར་ིཁྱིའི་ིདཀྲུག་དོན་ཅི་ི

ལ་རེད། བྱེིས་ཆུང་ཚོེར་ཕུང་བོཟུང་ལ་ེལ། རྒྱ་ཁྲིས་གཤོག་འིགྱུར་ཅི་ིལ་རེད། ཞིང་

ཞུང་ཉེས་མེད་སྡེོད་པེ་ལ། གླིིང་སྡུག་དཔུང་དམག་ཅི་ིལ་འིབོེབོས། མཐ་ོབྲིག་དམར་

ཁྱུང་ཆེེན་བོཙན་རྫོོང་བོཟུང་། མདའི་ནག་ཕྲན་སྲིོག་ལེན་བྱུང་བོས་ན། འིཕུར་གཤོག་

རྩོལ་མ་ལྡན་ཁྱུང་ཆེནེ་མནི། ལྡངི་ཟརེ་ན་བྱེ་ལམ་གྲུ་གུ་བོསྒྲེལི། སྦྲུལ་དུག་ཆེནེ་ར་ིབོའི་ི

ཕེག་ལ་གབོ། དགྲོ་མ་ིཡོ་ིརྡོག་སྒྲེ་བྱུང་བོའི་ིདུས། ཁ་དུག་རློང་མེད་ན་སྦྲུལ་ཆེེན་མིན། 

ཁ་ོསློབེོ་ན་ཤ་རུས་སལི་བུར་འིགྲོ།ོ བློནོ་དཔེའི་བོའོི་ིའིབུམ་སྒར་ཁ་མ་ོབོཟུང་། དགྲོ་ངན་

པེའི་ིཐགོ་རྫོསི་བྱུང་བོའི་ིདུས། སྙིངི་སྲིགོ་ཁྲིག་མ་ཕེསོ་དཔེའི་བོ་ོམནི། འིཕེ་ོཟརེ་ན་བྱེང་

ཁོག་སིལ་བུར་གཏིོར། ཁོ་རེ་མི་ཕེོ་རྟོ་དམར་ཅིན། བྱེེར་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཨེ་ཡོིན་

ལགས། ཡོནི་ན་བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། ཆེར་སྣོ་རླུང་ཁྲིདི་ཤསེ་ཤངི་ཡོདོ། དགྲོ་སྣོ་

ཟིན་ཁྲིིད་ཁྱེད་རང་རེད། ངས་ལག་ན་བོཟུང་བོའི་ིརལ་གྲོ་ིའིདི། གཡུག་ན་སྡེིག་པེ་ཤ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཟན་ཟརེ། བོདུད་མགར་སགོ་པེ་ོཁྲི་མགི་ག ི།འིདྲེ་བོ་གསུམ་ལ་གྲོ་ིགསུམ་བོརྡུང་། དང་

པེའོི་ིགྲོ་ིད་ེདུག་རལ་འིབོར། ད་ལྟ་ཤན་པེའི་ིལག་ན་ཡོདོ། ད་ེནས་གྲོ་ིད་ེགཟ་ིནག་འིབོར། 

ཟ་ིམ་རྟོ་ཁྲི་ིརྒྱལ་ལ་ཡོདོ། ད་ེནས་གྲོ་ིགཅིིག་བོརྡུང་ལ་ེད།ེ མར་ང་ོཉ་ིཤུ་དགུ་ལ་བོརྡུང་། 

ས་ོཁ་མུན་པེ་རུབོ་འིདྲེ་ཡོོད། ཡོར་ལ་ཤུབོ་ནས་ཕྱུང་བོའི་ིདུས། ཉ་ིཟླ་གཟའི་ཡོ་ིསྒྲེིབོ་

འིདྲེ་ཡོོད། སྡེང་བོའི་ིདགྲོ་ལ་གཡུག་པེའི་ིདུས། བྲིག་ལ་ཐོག་དམར་བོབོས་འིདྲེ་ཡོོད། 

ཁྱདེ་མག་ོསྐོ་ེཡུངས་རྡགོ་བྲིག་འིདྲེ་ཞིགི །མ་བྱེས་དཔེའི་བོ་ོམནི་རྟོགས་གྱིསི། ཁྱདོ་རང་

ཡོདི་ལ་ད་ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིསེ་ཟརེ་ཞིངི་མཆེངོ་བྱུང་བོར། བློནོ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ནས་མདུང་གཡུགས་པེར་

ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིལན་གཅིིག་ཐོག་མདུང་སྐོ་ེབོཅིད་ཤོར་བོའི་ིཅུང་ཟད་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ། ཁ་ོཡོ་ི

རྗོེས་བོཞིིན་དེད་པེས་གླིིང་དམག་ལྔ་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། འིབྲུ་མ་ིདཀར་ནས་གྲོ་ི

ཁ་འིདྲེེན་པེས་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་ཐོག་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་རླུང་སྦུད་པེ་ལྟར་གྱིིས་རྒྱབོ་

ཕྱིགས་ནས་རལ་གྲོ་ིད་ེཁ་ོཡོ་ིཁྲིབོ་ཀྱི་ིསྟེདོ་བོར་ནས་འིཛུག་པེས་ཁ་ནས་ཁྲིག་བོབོས་སྟེ་ེ

རྟོ་ལས་ལྷུང་སྟེ་ེབོསད། མག་ོའིཕྲུ་གྲོ་ིདང་བོཅིས་པེ་གངོ་ལནེ་བྱེདེ་པེ་དང་མཉམ་དུ་གླིངི་

སྒར་གྱིིས་ཀ་ིཤར་དང་བོསྭོ་ོསྒྲེ་བོཏིང་སྐོབོས། དེར་མག་ོའིཕྲུ་ཕྱི་ིཤད་བྱེས་ས།ོ དམག་

དཔེནོ་སྟེག་རྒོདོ་དབོང་བོཙན་གྱིསི་འིབྲུག་ལྷ་གླིངི་གསི་དཔེའི་ཐུལ་གྱི་ིབོསད་པེ་མཐངོ་

ནས། སྙིངི་ལ་ཚོརེ་མ་ཟུག་པེ་ལྟར་དཔེའི་ངར་ཆེནེ་གྱི་ིངང་དརེ་མཆེངོ་བྱུང་བོར། འིབྲུ་

མ་ིདཀར་དེའི་ིད་ེརིང་མ་ིའིད་ིམདའི་གཅིིག་ག་ིའིོག་དུ་བོཏིང་མ་ཐུབོ་ན་མ་ིལེགས་པེའི་ི

མ་ིཞིགི་རདེ་བོསམ་སྟེ།ེ གཡོའི་ཁ་ོར་ེབོསདོ་ཟད་རྟོ་དཀར་རྐྱ། ཚོ་ེཡོང་ཟད་ང་དང་ཐུག་

ལུགས་ལ། ཁྱོད་ས་སྟེེང་འིདུག་རེས་ཚོང་ལ་ེཡོིན། ཟེར་ནས་ག་ེསར་གྱི་ིགནང་བོའི་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཕྱིག་མདའི་ལྕེགས་སྟེངོ་མ་ཞིགི་གཞུ་སྟེངེ་དུ་བོཞིག་ནས་གླུ་ཐུང་འིད་ིབློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ དགྲོ་ལྷའི་ིཁྲི་མཁར་གོང་མ་

ནས། དཔེའི་སེང་སྲིདི་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོསགོས། མཁྱནེ་གཟགིས་དཔེའི་བོའོི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། 

ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཉནི་ཁྱུང་རྫོངོ་བོར་མ་ཟརེ། ཞིང་ཞུང་བོསད་པེའི་ིབོཤས་

ར་རདེ། ང་འིདྲེ་རྨར་ཁམས་གླིངི་ཁྲི་ིནས། མ་གཅིགི་པེང་ལ་བུ་བོཞི་ིའིཁྲུངས། བུ་བོཞིའིི་ི

ནང་ག་ིཆུང་བོ་ཡོནི། དབོང་ཐང་ནང་ག་ིའིབྲིངི་བོ་ཡོནི། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་ནང་ནས་ཆེ་ེབོ་

ཡོིན། གླིིང་འིབྲིིང་རྒྱུད་མཚོ་ོལ་དར་ཆེགས་ནས། མཚོ་ོམ་ིའིགྱུར་རྟོེན་མཁར་ང་རང་

ཡོནི། གླུ་འིད་ིབོསམ་གླུ་རངི་མ་ོཡོནི། ཁ་ོར་ེམ་ིཕེ་ོརྟོ་དཀར་སྐྱ། ཉནོ་དང་འིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་

ཡོདོ། བོར་སྣོང་སྤྲེནི་གྱི་ིགུར་ཁང་ནས། གཡུ་འིབྲུག་གྲོགས་ཚོདོ་མ་ཟནི་ན། སུམ་ཅུའི་ི

སྐོར་མདའི་རགེ་གཅིདོ་ཡོདོ། ནརོ་བུ་ཡོདོ་ཀྱིང་ཕེན་པེ་མེད། གང་དགའི་གྲོགས་འིདདོ་

དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། སྟེངོ་ཉདི་ཉ་མའི་ིགུར་ཁང་ནས། ཐང་དཀར་ལྡིང་ཚོདོ་མ་ཟནི་ན། རླུང་

ཆེེན་སྤུ་གྲོ་ིརེག་གཅིོད་ཡོོད། གཤོག་དྲུག་ཡོོད་ཀྱིང་ཕེན་སྒ་ོཆུང་། གནམ་འིཕེངས་

གཅིོད་བོསམ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། ན་ཉིན་ཁྱུང་རྫོོངས་བོར་མ་ནས། ཁྱོད་དཔེའི་བོོའི་ིརྒོོད་

ཚོོད་མ་ཤེས་བྱུང་། དུག་མདའི་གནམ་ལྕེགས་ངར་མ་ཡོོད། ངས་འིད་ིབྱེས་སྣོ་ེགཅིིག་

མ་ཐནོ་ན། ཁ་ཕེར་ལ་འིཁརོ་བོསམ་ཡོདོ་ལ་ེམདེ། རང་སྒར་ཟནི་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། སངེ་

དཀར་མོས་འིགྱིིང་ཚོོད་མ་ཟིན་ན། གངས་དཀར་ཡོག་ཧོོབོ་ཀྱི་ིརང་བོཞིིན་ཡོིན། རྒྱ་

སྟེག་ངར་ཚོདོ་མ་ཟནི་ན། སག་མདའི་སྲིོག་ག་ིའིཆེ་ིབོདག་ཡོནི། དཔེའི་བོསོ་ངར་ཚོདོ་

མ་ཟིན་ན། ངས་གདོང་ལེན་སྲིོག་དམར་བོཅིད་རན་ཡོིན། དེ་རིང་ཁྱོད་དང་ང་རང་

གཉིས། ཆུང་ནས་བོསྐོོས་པེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། ཆེ་ེནས་སྲིོག་ལག་འིབྲིེལ་ལུགས་ལ། སྐྱ་ེ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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སྔནོ་ལས་ཀྱི་ིབོསྐོསོ་པེ་རདེ།་གནམ་ལྕེགས་མདའི་མའོི་ིངར་ལམ་ནས། བོམེ་པེ་ོབྱེ་ཁྱའིི་ི

གཟན་ལ་འིཐེན། མ་ཐུབོ་དཔེའི་བོོ་མིན་རྟོགས་གྱིིས། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་དེ་ལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་དེ་ལྟར་བློངས་བོར། ཁ་ོཡོི་གླུ་ལན་ཞིིག་བོསམ་ཡོོད་ཀྱིང་། འིབྲུ་མི་

དཀར་གྱི་ིམདའི་བོརྫོངས་བྱུང་བོར་ག་ོཁྲིབོ་གང་ག་ིམ་བོརྟོེན་ཀྱིང་། ཁ་ོད་ེཉིན་འིདུལ་

བོའི་ིདུས་ལ་མ་བོབོས་པེས་ལུས་ལ་གནོད་ཆེེར་མ་ཐུབོ་ཁ་ོརང་ངར་ཆེེན་གྱི་ིགླུ་ལེན་

ལོང་ཁོམ་མེད་པེར་གྲོི་ཤུབོ་ནས་ཤབོ་ཏིེ། ཧོ་ཧོ་གཡོའི་ཁོ་རེ་འིབོིག་ནུས་མེད་པེའིི་

མདའི་མ་ོད།ེ སྨོན་བུ་མའོི་ིའིཕེང་ཐུར་ཨ་ེམ་མཚོར། མདའི་རྒྱང་ནས་འིཕེང་ན་དཔེའི་བོ་ོ

མནི། གྲོ་ིབོཅིར་ནས་གཡུག་ན་དཔེའི་བོའོི་ིརྟོགས་ཟརེ་ཏི་ེམཆེངོ་བྱུང་བོས། ཁངོ་གཉསི་

གྲོི་ཁ་ཐུང་ཙམ་འིདྲེེན་སྐོབོས་དེར་། བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་རྒྱང་ནས་ཞིགས་པེ་

བོསྲིངིས་བོས་ཁ་ོཡོ་ིསྐོ་ེལ་ཐབེོས་པེར་འིགྱིལེ་ལ་ཁད་ཀྱིསི་སྐོབོས་དརེ་ཞིགས་པེ་གྲོསི་

བོཅིད་ད་ེདཔེའི་ཆེགས་ནས་ཕྱིརི་བྲིསོ་སངོ་བོར་གདའི་འི།ོ

 དེ་ཉིན་གླིིང་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་དཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ཏིེ་དམག་ཕྱིིར་འིཐེན་པེའིི་

བོརྡའི་དང་བོཅིས་ས་ོསོར་གཤར་ར།ོ གླིིང་དམག་རྣམས་སྒར་དུ་སློེབོས་ཅིིང་། འིདན་

མ། གཡུ་ལྷ། ཆེོས་འིགྲུབོ། འིབྲུ་མ་ིདཀར་སོགས་ཀྱིིས་སྟེག་ཐུལ་བོསད་པེའི་ིམག་ོ

ལག་གཟིགས་འིབུལ་ཞུས། གླིིང་དམག་ཐམས་ཅིད་ལྷ་གུར་ལ་འིདུས་ནས་ལྟད་མ་ོ

གཟིགས། དཔེའི་ལ་ནས་དམག་མང་བོཅིོམ་ལུགས་དང་། དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་

གླིོག་འིོད་གདོང་ལན་ལ་བུད་ནས་རྟོ་བོསད་རྐང་ཐང་ལ་བོཏིང་བོ་སོགས་ལ་ོརྒྱུས་ཞིིབོ་

པེར་ཞུས། རྒྱལ་མཆེགོ་ཅི་ིཡོ་ིཉ་ིམ་དེའི་ིདཔེའི་ལ་ལ་ཐགོ་བོཙན་གླིགོ་འིདོ་བོདུད་ཀྱི་ིབུ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།

 60  

དངསོ་ཡོནི་པེར་གདངོ་ལནེ་ཤནི་ཏུ་དཀའི་བོས་ཕེར་ལ་རྨ་འིབོབེོས་ཅིངི་ཚུར་ལ་གནདོ་

མ་འིཁྲུགས་པེ་བོཟང་གསུངས་ནས། ཐུགས་དགྱིེས་པེའི་ིཚུལ་གྱིིས་མཛོོད་དར་ཡུག་

གཅིིག་དང་གསེར་གྱི་ིཊྲཾ་ཾཀ་བོཅུ་གནང། ད་འིཕྲོད་བློོན་པེ་ོབོཞི་ིཔེ་ོལ་དགྲོ་བོ་ོབོསད་

པེའིི་རྟོ་ཁྲིབོ་འིཁོར་གསུམ་དང་གསེར་གྱིིས་ཊྲཾཾ་ཀ་བོརྒྱ་དང་དར་བོཅིས་གནང་སྟེེ་

གཟངེ་བོསྟེདོ་མཛོད་ད།ོ

 ཞིང་ཞུང་བློོན་ཚོོགས་རྣམས་ནས་ད་ེརིང་སྟེང་མ་ད་ེསྦུར་མ་རླུང་ཁྱེར་དང་

འིདྲེ་བོའི་ིད་འིད་ིམུས་སྡེོད་ཐབོས་ག་ལ་ཡོོད། སྡེོད་པེས་ཀྱིང་དཔུང་ག་ིམ་ིབོརྟོེན་པེར་

འིདུག་པེས་རྒྱལ་པེོའི་ིམདུན་བོཀའི་འིདྲེ་ིཞུ་དགོས་འིདུག་ཟེར་སྟེེ། དཔེོན་པེ་ོགསུམ་

རང་རང་གི་རྟོ་ཞིོན་ནས་བློོན་པེོ་བོཅུའིི་བོསྐོོར་ཏིེ་རྒྱལ་པེོའི་ིདྲུང་དུ་སོང་ནས་ཐོག་

བོཙན་གླིོག་འིོད་ཀྱིིས་དམག་འིཁྲུགས་ལུགས་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ཞིིབོ་རྒྱས་ཆེད་ལུས་མེད་

པེར་ཞུས་པེས། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེ་ོད་ེཐུགས་ཤིན་ཏུ་འིཁྲུགས་སྟེ་ེདམག་དཔེོན་འིབྲུག་

ལྷའི་ིགཙོས་སྟེག་ཐུལ་ད་ེཙམ་བོསད་ཤོར་བོ་ཨ་ཁ་ཁ་ད་ེསྟེེང་འིགྱིོད་པེ་བྱེེད་པེས་ཅི་ི

ཕེན། གཡུལ་ཆེེན་འིཐབོ་ན་གང་བོཟང་ཤི། མུ་ག་ེའིོང་ན་གང་སྡུག་ཤ་ིཟེར་བོའི་ིདཔེ་ེ

ལྟར་ཡོིན། ད་འིགྲོ་ོསྡེོད་གནས་མལ་འིད་ིནས་གྲོོས་ཀ་བྱེེད་དགོས་ཟེར་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་

བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཨ་ལ་་་་་ ཐ་ལ་ལ་་་་་ ནམ་མཁའི་སྤྲེིན་གྱིིས་གཞིལ་

ཡོས་ནས། སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཐུ་བོ་ོཆེ།ེ ད་ེརངི་རྒྱལ་པེའོི་ིབྱུས་ལ་གཟགིས། ཝེརེ་མ་

མ་ིཐང་གྭ་པེ་མཁྱནེ། ད་ེརངི་དཔུང་པེའི་ིདཔུང་རགོ་མཛོདོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། 

སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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རེད། གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟེན་པེ་བོསྐྱང་། སྡེ་ེཁྲི་ིསྐོོར་བོཅུ་ཡོ་ིདཔེོན་པེ་ོཡོིན། ད་ལ་ོ

དགྲོ་བོའོི་ིཐགོ་བོརྫོསི་འིད།ི ད་ེསྔ་རྒྱལ་རབོས་ག་ོདགུ་ལ། ཕེ་ཆུས་གནམ་ལྕེགས་རལ་

གྲོ་ིད།ེ ད་ེསྔོན་དགྲོ་ལ་ཤོར་མ་མྱོང་། ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེའི་ིསྐུ་རིང་ལ། ཕེ་ཆུས་མ་ིལ་

ཤོར་བོསམ་མེད། མ་ངན་བུ་སྡུག་ཇ་ོརུ་ཁོ། རྒྱལ་ཁག་གཞིན་ལ་རྒོོལ་ཞིན་འིདྲེ། ང་

འིདྲེའི་ིགདངོ་ལནེ་ཐུབོ་པེ་མདེ། མད་ོདནོ་རྩོ་བོ་བོཤད་པེས་ན། བོནོ་གཤིན་བློ་མ་མཐུ་

རྩོལ་ཆེ།ེ བློནོ་ཆེནེ་མ་ིགསུམ་ཤསེ་རྒྱ་ཆེ།ེ དམག་དཔེནོ་ཆེ་ེབོཞི་ིདཔེའི་རྩོལ་ལྡན། སྟེག་

ཐུལ་བོཞི་ིབོཅུ་ཐོག་ལས་ཚོ། ད་སྐྲག་སྐྲག་མ་ིདགོས་བྱེེད་རྒྱུ་ཡོོད། ཤར་རོང་འིབྲུག་

ལྷའི་ིཁྲི་ིཚོབོ་དུ། ནང་བློོན་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒོོད་སྡེོད། རུ་ཤོག་དམག་དཔེོན་ཆེ་ེབོཞི་ིཡོི། 

སྒར་དང་མཐུད་ལུགས་སྔར་ལྟར་ཟུང་། བློོན་ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་གཅིིག །རྩོལ་ཆེེན་

ནམ་མཁའི་ིཐོག་རྒོོད་གཉིས། སྐྱེན་པེོའི་ིབྲིག་ར་རྒོོད་འིཁྲུ་གསུམ། རང་ཤོག་རྟོ་དམག་

དགུ་སྟེངོ་ཁྲིདི། ན་ཉནི་མུ་ཐང་གངོ་མ་རུ། རུ་དང་སྒར་གྲྭ་ཁྲིགི་གརེ་ཟུང་། ཞིང་ཕྱི་ིགླིངི་

དཔེའི་བོ་ོགཡུ་འིོད་འིབུམ། ཁྲི་ིཐུབོ་དར་མ་མ་ིརིང་གཉིས། བོཙན་བོདུད་གླིོག་དམར་

འིཁྱུགས་ཤེས་གསུམ། ལེན་མེད་སྟེག་ར་ག་ོགདུང་བོཞིི། དམག་རྟོ་འིཕྲུ་ཅིན་ལ་དགུ་

སྟེོང་ཡོོད། མ་སྡེོད་ད་ལྟ་ཆེས་ཤོག་བོརྗོོད། དགྲོ་ཇ་ོརུའི་ིམཐའི་དམག་བོབོས་གདའི་

བོརྗོདོ། ཟླ་ལམ་ཞིག་ལམ་གྱིསི་ཤགོ་བོརྗོདོ། ཞིག་ལམ་ཆུ་ཚོདོ་འིངོ་དགསོ་སྨོསོ། བོནོ་

ལྷ་གཤེན་ལྷ་འིོད་དཀར་ལ། ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཟེར་ཆེེན་བོསྒྲུབོ་ནས་སུ། དགྲོ་ཇ་ོརུ་ཁྲི་ོ

ཐུང་གཙརོ་བྱེས་ཀུན། གཅིགི་མདེ་ཐལ་བོ་རླུང་བོསྐུར་ཞིགི །མ་ཐནོ་ཐབོས་མདེ་མྱུར་

ཐབོས་ཞུས། དམག་དཔེནོ་སྟེག་ཐུལ་རུ་འིཛོནི་རྣམས། ནམ་དགསོ་ཟུར་ལ་བུད་ཆེས་

གྱིསི། དམག་སྟེངོ་གྲུ་གུ་བོསྒྲེལི་བོསྒྲེིལ་གྱིསི། ཁས་ལནེ་རྦབོ་རྒོདོ་འིགྲོལི་འིགྲོལི་གྱིསི། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།

 62  

གདོང་ལེན་གང་བྱུང་ཐུབོ་ངེས་དགོས། ཕྱིིར་ལ་གོམ་གང་བྲིོས་སྲིིད་ན། ཕྱི་ིདགྲོ་ནང་

དགྲོ་ཁྱད་པེར་མེད། མ་ཤི་གསོན་ལྤགས་བོཤུ་ངེས་ཡོིན། བུ་དཔེའི་བོོའི་ིདཔེའི་ཁ་

གསརེ་གྱིསི་བོསྟེདོ། གསརེ་སརེ་པེའོི་ིཡོང་ལུང་དར་གྱིསི་བོརྒྱན། དགྲོ་ཕེ་རལོ་འིདུལ་

བོའི་ིརྟོནེ་འིབྲིལེ་ཡོདོ། ཁྱདོ་བློནོ་ཚོགོས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་བོཀའི་ད་ེལྟར་ཕེེབོ་པེར་གཞིན་རྣམས་ན་ིཐང་ཆེད་ནས་ཅི་ིཡོང་ཞུ་མ་

ནུས་པེའི་ིསྐོབོས་དེར། གཡོས་གྲོལ་གྱིིས་མག་ོནས་བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ད་ེ

ཡོར་ལངས་སྟེ་ེགའུ་ནང་ནས་དར་གཅིིག་བློངས་ནས། ཕྱིག་གསུམ་ཕུལ་ཏི་ེགླུ་ཞུས་

འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐོག་ཆེེན་

མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མེ་འིབོར་མཁྱེན། རྒྱལ་པེའིི་སྐུ་བྱུས་ཚུགས་པེར་

ཤགོ །ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོསྟེངོ་ཤངོ་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། 

རྒྱལ་རབོ་གསུམ་གྱིིས་བློོན་ཆེེན་ལ། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉི་མ་འིོད་ལྡན་ཡོིན། ཡོ་ཐོག་

གསརེ་ཁྲིའིི་ིཡོང་སྟེངེ་ན། འིདྲེནེ་མདེ་རྒྱལ་པེ་ོརནི་པེ་ོཆེ།ེ ཐུགས་མ་འིཁྲུལ་ང་ལ་གསན་

རྒྱུ་ལ། གླིངི་རྗོ་ེག་ེསར་དཔེནོ་པེ་ོད།ེ སྟེབོོས་རྫུ་འིཕྲུལ་གཉསི་ལ་རང་དབོང་ཐབོོ། དཔེའི་

བོདུད་ངར་རྒོོད་ཐོག་ལས་བོཙན། ས་མདོའི་ིརྫོོང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་ད།ེ བོདག་པེ་ོཇ་ོརུ་

ལྷ་ནས་བོསྐོོས། ངར་རྒོོད་ས་ཐམ་འིཇང་ཡུལ་ནས། དཔེའི་བོཙན་ཆེ་ེཡོང་མ་བོརྟོེན་

གདའི། ཁ་ཞིིང་ཆེ་ེབོ་སེར་པེ་ོཧོོར། དབོང་ཐང་ཆེ་ེབོ་གུ་དཀར་དཔེོན། ལས་དབོང་

བོཙན་ཡོང་མ་ཕེན་འིདུག །ད་ེབོཞིནི་ཀླུ་བོཙན་ཤངི་ཁྲི་ིརྒྱལ། སྟེག་གཟགི་སགོས་པེ་ོབྱེ་ེ

རུ་རྒྱལ། ལན་ཁལེ་བོ་ཨ་ེགདའི་ད་ེལ་གཟགིས། ད་ལ་ོབྱེང་ལ་ཚུར་འིགལོ་འིད།ི དཔེའི་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལུང་པེ་གང་ག་ིབོརྟོེན་ས་མེད། ང་རང་བློོན་པེོའི་ིབོསམ་ཚུལ་ལ། སྐྱིད་ན་རྒྱ་དར་ཡུག་

གཅིིག་ཡོིན། དར་ནང་ར་ིམ་ོཁྱད་མེད་ཡོིན། རང་ཆུས་མ་ིལ་ཤོར་མ་མྱོང་། རྒྱལ་པེོའི་ི

ཆུས་དོན་མ་འིགྲུབོ་མདེ། ཁ་དྲེནི་མིན་སྟེ་ེའིདྲེ་མ་ཡོནི། ང་རང་བློནོ་པེའོི་ིབོསམ་ཚོདོ་ལ། 

ཁྲི་ཕྲུག་གཤོག་སྒྲེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། བྱེིས་ཆུང་འིཕུར་ཚོོད་བོཟུང་ན་བོསམ། བྱེིས་ཆུང་

གཤགོ་སྒྲེ་ོམ་འིཐརོ་ན། བྱེ་ལམ་གནམ་འིཕེང་གར་གཅིདོ་རདེ། སྤྱིང་ཐང་རྒྱུག་རྩོལ་ཆེ་ེ

ལུགས་ལ། གཡོང་དཀར་སློས་ར་བོཟུང་ན་བོསམ། སོག་བོལ་ཁྲིག་ལ་མ་འིགྲོིལ་ན། 

བློ་ོདང་རིག་པེས་གར་འིཕྲུལ་རེད། གླིིང་དམག་དགྲོ་ཤུགས་ཆེ་ེལུགས་ལ། རྒྱལ་བློོན་

དབུ་ཉེས་མ་བྱུང་གོང། རྒྱལ་བློོན་མག་ོའིབུལ་བྱེས་ན་བོསམ། ཁར་ཉིན་སྔོན་ནས་

ཞུས་ལ་ེཡོིན། གླིིང་ཇ་ོརུའི་ིའིདྲེས་ཡོ་མ་ིབོཟང་བོརྗོོད། དཔེའི་བོདུད་འིཁྲུགས་ཡོ་མ་ི

བོཟང་ཞུས། འིདུག་རྒྱུ་ཡོདོ་ཚོ་ེབོསྡེད་པེས་ན། མཐའི་ཨ་ེའིདྲེ་འིངོ་བོསམ་ཡོདི་ལ་མདེ། 

ད་རུང་རང་ཚོོད་བོཟུང་བོས་ན། ནག་པེོའི་ིཚོོད་ལ་ཁྲི་བོ་ོརེད། ཡུལ་ཡུ་མེད་ཚོོད་ལ་

མཛོེས་པེོ་རེད། ཕེོ་རང་ཆུས་མ་ཤོར་རྒོོད་པེོ་རེད། ཨེ་རེད་རྒྱལ་བློོན་ཐུགས་ལ་

ཞིགོ །གླུ་འིཁྲུལ་པེ་སངོ་ན་བོཟདོ་པེར་གསལོ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོས་ན། རྒྱལ་པེོའི་ིཐུགས་ལ་གཏིན་ནས་མ་བོབོས་

པེའི་ིགླུ་འིད་ིའིདྲེ་གཅིགི་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐོག་ཆེེན་

མཁྱནེ། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་

པེ་ོསྟེངོ་ཤངོ་རདེ། ང་འིདྲེ་སུ་ཡོནི་མ་ཤསེ་ན། ཞིང་ཞུང་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཟརེ། དགྲོ་

འིདུལ་དམག་ག་ིརྒྱལ་པེ་ོཡོིན། འིད་ིའིདྲེ་འིོང་བོསམ་ཡོིད་ལ་མེད། འིགོག་མོའི་ིཐན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཕྲུག་ཇ་ོརུ་ཁ།ོ འིཛོམ་བུ་གླིངི་ག་ིསྤྱི་ིདགྲོ་རདེ། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་གྱི་ིསྒསོ་དགྲོ་རདེ། ཉསེ་

མེད་མད་ོམགྲོོན་བོཙན་འིཕྲོག་ཐོག །དཔུང་དམག་འིད་ིཙམ་བྱེང་ལ་ཕེབོས། སྔོན་གྱི་ི

ལས་ལ་བོཟུར་རྒྱུ་མེད། ནག་ཕྲན་མདའི་ལ་བོཟུར་ཡོོད་རདེ། དམག་དཔུང་སྟེག་ཐུལ་

ད་ེཙམ་བོསད། མ་ཐུབོ་ས་ོའིཛུམ་སྲུང་ལ་ེབོས། ཤ་ིནས་དུར་སྒ་ོའིགྲོིམ་ལ་ེདགའི། ར་ེ

མེད་ར་ེབོཅིོལ་བྱེེད་ལ་ེབོས། རང་ག་ིལས་སྒ་ོབོཙང་བོ་དགའི། དགྲོ་ཤ་ཁམས་གསུམ་

མ་རག་ན། གམོ་གསུམ་མ་སྤེསོ་ཤ་ིན་དགའི། མ་ཐུབོ་དགྲོ་བོ་ོགཙུག་ཏུ་བོཞིག །ཨབོ་

ཤ་མནའི་ཟན་ཇ་ོརུ་ལ། མག་ོའིབུལ་བྱེེད་ན་ཁྱེད་རང་གྱིིས། ད་ེམིན་ང་རང་རྒྱལ་བློོན་

རྣམས། གསནོ་ན་རང་མཁར་མཉམ་དུ་འིཛོནི། ཤ་ིན་དུར་ས་མཉམ་འིདེབོས་བྱེདེ། ན་

ས་ཤ་ིས་དུར་ས་གསུམ། གཤནི་རྗོའེི་ིཁྲིམ་ལ་གར་བོཏིབོ་ཡོནི། ད་ེམནི་མག་ོའིབུལ་ཅི་ི

ལ་བྱེེད། འིཇང་རྗོསེ་ལ་ོདགུ་མུན་འིཚོམས་བོཟུང་། དགྲོ་ལ་ཞི་ེབོསྙིསེ་བྱེདེ་པེས་ཕུང་། 

གུར་དཀར་བྱེ་བྱེེད་མང་བོ་དང་། ཕྱི་ིདགྲོ་ནང་བོཙུད་སྤྲེེལ་འིགྱིོགས་སོགས། མ་དར་

དར་དར་བྱེས་པེས་ཕུང། དགྲོ་ཞི་ེབོརྙེས་ནང་བོཙུད་མ་ིདགོས་དང་། དམག་སེང་ཆུ་

ཚུན་ལ་བོཏིང་རྒྱུ་མནི། དགྲོ་དང་མ་ེསྟེག་ཆུང་ཚོ་ེབོརྟུལ། ཞིག་བོདུན་ཚུན་ལ་འིཁྲུགས་

ཐག་ཆེདོ། ད་ེཨ་ེབོདནེ་ལྟསོ་ལ་གསལ་ནས་འིངོ་། གླུ་ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིསི། མ་ག་ོ

ཚོགི་ལ་ཡོང་བོསྐྱར་མདེ། ཁྱདེ་རྣམས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་གསུང་ཞིིང་ཞིལ་ང་ོརྫོ་ར་ིལ་སྨུག་རླུང་འིཁྲིིག་འིདྲེ་བྱུང་བོས་ད་ེནས་ཅི་ི

ཡོང་ཞུ་མ་ནུས། བློ་མའི་ིམདུན་དུ་གསེར་དངུལ་དར་གོས་གྱི་ནོམ་པེ་དང་རྒྱལ་པེོའི་ི

བོཀའི་ཁྱབོ་དང་བློོན་སྟེག་ཐུལ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིང་རང་རང་སྐྱབོས་མཇུག་འིབུལ་བོ་

རྣམས་ཕུལ་བོར་ནང་བློོན་ཨ་ནག་དོམ་བུ་དཔུང་རིང་བོཏིང་བོས་ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་ཞིིབོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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དུ་རྒྱས་པེར་ཞུས་པེས་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་ཁྱབོ་དང་འིབུལ་བོ་རྣམས་ཕུལ། བློོན་སྟེག་

ཐུལ་རྣམས་ཀྱིིས་ཞུ་འིཕྲིན་འིབུལ་བོ་རྣམས་ཕུལ། བློ་མས་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་ཁྱབོ་ལ་

གཟིགས་ནས་ཧོ་ཧོ་ང་རང་ལྷ་སྔགས་ཏིིང་འིཛོིན་ལ་མངའི་བོརྙེེས་མཐུ་ཆེེན་ཝེེར་མའི་ི

ཚོོགས་རྣམས་འིབྲིལ་མེད་ཡོོད་པེའི་ིསྟེོང་གསུམ་རྡུལ་ལྟར་བོཅིོམ་ཀྱིང་རང་ལག་ཡོིན། 

ཁྱོད་རྒྱལ་བློོན་ཞིག་བོདུན་གསུམ་འིཚོམས་ནས་གཟིགས་མ་ོམཛོོད་དང་། གླིིང་སྡུག་

སྤྲེང་དམག་བོརློག་པེ་ལ་ལས་སློ་ཟེར་བོའི་ིཁ་ཕེ་ོམཛོད། ད་ེནས་སྟེ་གོན་གྱི་ིརྫོས་ཤ་

ཁྲིག་ལ་སོགས་པེ་བོསགས་ནས་བོསྒྲུབོ་པེའི་ིསྒོར་ཞུགས་ས།ོ བློོན་པེ་ོཡོང་མྱུར་བོར་

རྒྱལ་པེོའི་ིམདུན་དུ་སློེབོས་ནས་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ལ་བློ་མས་གསུང་ཚུལ་དང་བོཀའི་

འིཕྲིན་རྣམས་ལྷག་ལུས་མེད་པེར་ཞུས་སོ། དེར་རྒྱལ་བློོན་ཐམས་ཅིད་བློ་ོབོད་ེདཔེའི་

ཚུད་ནས་ཞིང་རྒྱལ་གྱིིས་ཞིང་ཕྱི་ིནང་ག་ིདཔུང་དམག་རྣམས་བོསྡུ་བོར་རྟོ་མ་ིགསུམ་

ཉནི་མཚོན་མེད་པེར་ཤ་རྒྱག་ག་ིམངག་ཏི་ེསངོ་ང་ོ། །

 གླིིང་སྒར་ནས་རྒྱལ་མཆེོག་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་རིན་པེ་ོཆེ་ེདེའི་ིགོང་མ་ལྷའི་ིལུང་དང་

འིོད་གསལ་ལ་བོརྟོེན་ནས་ཐམས་ཅིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པེ་བོཞིིན་དགྲོ་ཕེར་འིདུལ་

གཡུལ་ཆེས་རྣམས་རྫོ་ཁྲིབོ་ཆེེན་འིབུམ་ཐང་དུ་བོཞིག་ཡོོད་པེར་དགོངས་ནས་སྐུ་རྗོ་ེ

ཉིད་ཞིང་དམག་ཡོོད་པེའི་ིཀླད་ཀྱི་ིརྫོ་ར་ིཁྲིབོ་རྫོོང་ཕྱུག་མ་ོལ་ཕེེབོས་དགོས་པེའི་ིཞིབོས་

གྲོས་སུ་ཁྲི་ོཐུང་དང་དགའི་བོད་ེགཉིས་ཁྲིིད་དེ། སྒྲེིབོ་ཤིང་རླུང་ག་ིའིཁོར་ལ་ོར་ེརྣ་ལྟག་

ལ་བོཙུགས་པེས་ཞིང་ཞུང་དམག་ག་ིམ་མཐོང་བོར་གཤེན་ལྷ་འིོང་དཀར་ཀྱིིས་དབོལ་

སྲིས་བོཟློག་སྒྲུབོ་དེ་རང་མཐུ་རང་ལ་ཟུག་པེའིི་བོདུད་འིདུལ་དྲེག་མོའི་ིཆེོས་སྐོོར་

མཛོོད་དང་། རལ་གྲོི་སྟེོང་གསུམ་གཡུག་ཆེོད། ཞིགས་པེ་ཁམས་གསུམ་རང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིགུག །མདུང་མོ་སྦྲུལ་ནག་དུག་ལྕེེ་རྣམས་ཕེ་ཝེང་སྟེག་འིདྲེ་བོ་ཞིིག་གི་ནང་ནས་

གཏིེར་དུ་ཡོོད་པེ་ག་ེསར་ཉིད་ཀྱི་ིགཏིེར་ནས་བོཞིེས་ནས་སློར་སྒར་དུ་ཕྱིག་ཕེེབོས་ས།ོ 

ད་ེནས་དཔེོན་བོརྒྱུད་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ལས་གུར་དུ་བོསྡུས་ནས་ཇ་ཆེང་ཤ་སོགས་

ལོངས་སྤྱིོད་གྱི་ནོམ་པེས་དམག་སྟེོན་ཆེེན་པེ་ོམཛོད་ནས་མཐར། གཏིེར་སྒྲེོམ་མཛོོད་

དང་། ག་ོམཚོོན་གཏིེར་ནས་བོཞིེས་པེ་རྣམས་དར་གྱི་ིདྲེིལ་ནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིམག་ོ

ཐོག་ཏུ་བོཞིག །གཏིེར་རྫོས་བྱེིན་རློབོས་ཅིན་རྣམས་གནང་ནས་སྐོལ་བོ་བོཟང་པེོར་

ཐོབོ་ནས། ནམ་མཁའི་ན་འིཇའི་སྤྲེིན་གྱིིས་ཁེང་ཞིིང་རོལ་མོའི་ིསྒྲེ་བོཅིས་སྤེོས་དྲེ་ིཞིིམ་

པེོས་བོར་སྣོང་ཁེང་པེར་བྱུང་བོས་ཐམས་ཅིད་ཡོིད་ཆེེས་ཞིིང་གསོལ་བོ་ཡོང་ཡོང་

བོཏིབོ་བོ།ོ །

 ད་ེནས་རྒྱལ་མཆེོག་ནོར་བུ་དགྲོ་འིདུལ་ཁོང་ལ་ལྷ་ཀླུའི་ིལུང་བོསྟེན་གནང་

ཚུལ་དང་བོཟློག་སྒྲུབོ་བྱེེད་ལུགས་དང་གཏིེར་ཟོག་དགྲོ་ལྷའི་ིག་ོཆེ་རྣམས་དཔེའི་ཐུལ་

ལུང་ཟིན་རྣམས་ལ་སྤྲེོད་པེའིི་གླུ་འིདི་དགྲོ་བོོ་ཕེར་འིདུལ་ཀྱིིས་ངག་ལྟ་དཔེའི་གླུ་ངར་

ཆེནེ་ལ་དྲེངས་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ རྗོ་ེདུས་གསུམ་པེདྨེ་ཐོད་ཕྲེང་

རྩོལ། ལས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་ཞི་ིབོར་མཛོོད། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཞུང་

ཁྲིབོ་ཆེནེ་འིབུམ་ཐང་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ང་ཚོངས་པེ་ལྷ་ཡོ་ིརྣམ་འིཕྲུལ་རདེ། 

འིཛོམ་གླིིང་གེ་སར་རྒྱལ་པེོ་ཡོིན། རྫོོང་ཆེེན་བོཅིོ་བོརྒྱད་བོདག་པེོ་རེད། མདངས་

གསུམ་གཟིམ་པེའི་ིཐ་ོརང་ལ། ཨ་ོརྒྱན་པེདྨེ་འིབྱུང་གནས་ཀྱིིས། རྨ་ིལམ་ལུང་བོསྟེན་

གསལ་ཚོིག་ནི། དངོས་སུ་གསུང་པེ་འིད་ིའིདྲེ་ཐོས། བོོན་ནག་ལོག་སྤྱིོད་གྲུབོ་མཐའི་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཅིན། གཤནེ་ལྷ་འིདོ་དཀར་བློ་མའི་ིཚུལ། སྡེངོ་གྲོགོས་ལྷུན་གྲུབོ་དཔེནོ་གྱི་ིཚུལ། སྨོནོ་

ལམ་ལོགས་པེའི་ིརྒྱལ་བློོན་གཉིས། གནམ་ལ་ོའིད་ིལ་མ་བོསྒྲེལ་ན། བོོན་ཆེོས་ནང་

ནས་ཕྱི་ིཔེ་རེད། ཕྱི་ིཔེ་ནང་པེ་དགྲོ་གཤེད་རེད། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་ལ་གནོད་པེ་བྱེེད། 

སེམས་ཅིན་ལོངས་སྤྱིོད་དབོང་ཐང་ཉམས། མཐོ་རིས་སྐོལ་བོ་ཆེད་དོག་ཡོོད། དེ་

བོསམ་ནས་སྙིངི་རྗོསེ་མ་བོཟདོ་པེར། མུ་སྟེགེས་འིད་ིརྣམས་འིདུལ་བོ་ལ། དངསོ་ཡོདོ་

མ་ིཡོ་ིམཚོན་མ་ཡོ།ི ཐུབོ་པེའི་ིར་ེབོ་མ་མཆེསི་གདའི། དངསོ་མདེ་ལྷ་འིདྲེའེི་ིགཏིརེ་ཟགོ་

ལ། རལ་གྲོ་ིསྟེོང་གསུམ་གཡུག་ཆེོད་འིད།ི དར་རྗོ་ེསེང་སྟེག་ལག་ན་ཞིོག །རུ་ཏྲའི་ིསྐྱ་ེ

རྒྱུད་ཐགོ་བོཙན་དཔེནོ། ཐལ་བོར་བོརློག་པེའི་ིསྨོནོ་ལམ་ཡོདོ། ཞིགས་པེ་བོསམ་ཚོད་

རང་འིགུགས་འིད།ི བྱེ་ེབློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ལག་ལ་ཞིོག །ནང་བློོན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ལ། 

འིཆེོར་མེད་འིཛོིན་པེའི་ིསྨོོན་ལམ་ཡོོད། མདུང་མ་ོསྒྲུལ་ནག་དུག་ལྕེ་ེའིདི། འིཇང་ཕྲུག་

གཡུ་ལྷའི་ིལག་ལ་ཞིོག །དམག་དཔེོན་སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་ལ། མདུང་འིདྲེེན་ཐེང་

པེའི་ིསྨོོན་ལམ་ཡོོད། མ་ིད་ེགསུམ་གདོང་ལ་ཐུག་དུས་དེར། དཔེའི་ཚོོད་འིཐབོ་ཚོོད་

གཟབོ་དགོས་གསུངས། ང་རང་ཁྲི་ོལུ་དགའི་བོད་ེགསུམ། བོདུད་འིདུལ་དྲེག་མོའི་ི

གཟརེ་བོཟླགོ་སགོས། ནུས་ལྡན་མྱུར་དུ་མ་ཐནོ་ན། གཤནི་ལྷ་འིདོ་དཀར་དབོལ་སྲིས་

བོསྒྲུབོས། གླིིང་དཀར་ཡུལ་མེད་བྱེེད་འིོང་གསུངས། ད་ེདོན་ངག་ནུས་འིདྲེེན་དགོས་

ཡོདོ། སྔགས་བོསྙིནེ་གྲོང་ཀ་ཐབེོ་པེས་ན། བོསྐྱདེ་རམི་དམགིས་པེ་གཟབོ་དགསོ་ཡོདོ། 

བློ་མ་ད་ེའིདྲེ་ཤོར་བོས་ན། ཆེོས་ཀྱིིས་བོསྟེན་པེ་སྣུབོ་ངེས་ཡོིན། བོོན་ཡོང་ནང་པེའི་ི

བོསྟེན་པེ་སྣུབོ། ནང་པེ་ཕྱི་ིཔེ་བོསྒྱུར་དོག་ཡོོད། འིགྲོ་ོརྣམས་ངན་སོང་གནས་སུ་སྐྱེལ། 

ཕེ་མ་སམེས་ཅིན་སྙིངི་ར་ེརྗོ།ེ གཏིརེ་ཟགོ་རལ་གྲོ་ིཞིཊ་པེ་མདུང། ལས་དནོ་འིགྲུབོ་ནས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཡོར་འིབུལ་དགོས། འིགྲོ་ོདོན་འིཕྲིན་ལས་འིགྲུབོ་པེ་ཡོིན། ད་ེབོར་གླིིང་ག་ིདམག་སྒར་

འིད།ི རུ་དང་སྒར་བོཀདོ་ཆེགས་ར་སགོས། རྒོདོ་པེའོི་ིསྟེང་མ་བུད་བོཅིས་ཀྱིསི། དཔེའི་

ཁ་མ་ཤོར་ཕེ་ཡོ་ིབུ། ཕེར་འིགྲོ་ོར་ེཞིིག་བོཤོལ་ན་དགའི། ཁྱོད་རང་ལས་བོསྐོོས་དཔེའི་

ཐུལ་གསུམ། ལས་དནོ་འིགྲུབོ་པེའི་ིགཟངེ་བོསྟེདོ་ལ། ལས་དང་བོསྟུན་པེའི་ིདཔེའི་དར་

ཡོདོ། ཁྱདེ་རྣམས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིསི་རྒྱལ་པེའོི་ིགསུངས་པེ་ལྟར་མངནོ་པེར་

བོསྟེོད་དོ་ཐམས་ཅིད་དགའི་འིོ། ཁོང་རྒྱལ་བློོན་གསུམ་ནི་མཁའི་འིགྲོོ་མ་སེང་གེའིི་

གདོང་པེ་ཅིན་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིིས་ཞིལ་ཕྱིེས་ནས་བོསྒྲུབོ་པེ་ལ་ཞུགས་སོ། ཉ་ིམ་

དེའི་ིཕྱི་ིཉིན་ཞིང་ཞུང་བློོན་པེ་ོམ་ིགསུམ་གྱི་ིཤོག་དཔུང་དམག་ཧྲག་ཐུས་བོརྒྱ་ར་ེཁྲིིད་

ད་ེགླིིང་སྒར་ཕྱིོགས་སུ་ཆེས་པེ་ས་ོཔེས་མཐོང་བོར་བོརྡའི་སྤྲེད་བྱུང་སྐོབོས། ཨ་ཁུ་ག་

ན་ེགམོ་པེ་ད་ེཡོ་ིནང་བློནོ་མ་ིགསུམ་ག་ོགྱིནོ་མཚོནོ་ཐགོ་གཟའི་ཆེནེ་དགངོས་ནས་ཆེད་

པེ་ལྟར་མ་བྱེས་ན་དུག་དམག་འིད་ིསྒར་ནང་དུ་ཤོར་ན་བོསྒྲུབོ་པེའི་ིདབུ་འིཛུགས་ལ་

བོར་ཆེད་འིངོ་བོས་གདངོ་ལནེ་དུ་དཔེའི་ཐུལ་རྒོདོ་ཧྲག་དྲུག་ལངས་དགངོས་གསུངས་

པེས། སྲིས་དགྲོ་ལྷས་ག་ོམཚོོན་ཐོག་ནས་ཕེེབོ་ཚུལ་མཛོད་པེས་ཨ་ཁུས་ད་ེརིང་སྲིས་

དགྲོ་ལྷ་ཕེེབོ་རྒྱུ་མེད་གསུངས་ནས་བོཤོལ། འིདན་མ། དཔེའི་ལ། གཡུ་ལྷ། ཤན་པེ། 

ཆེསོ་འིགྲུབོ། རྨུ་བོདུད་རྗོ་ེབོཙན་བོཅིས་དྲུག་ལ་རྟོ་དམག་ལྔ་བོཅུ་རའེི་ིབོསྐོརོ་ནས་སངོ་

གསུངས་པེར་ད་ེབོཞིིན་དུ་ས་ོཔེའི་ིདཔུང་བོཅིས་སྒར་མཐའི་བུད་པེར་དུས་འིཛོོམས་

བྱུང་བོར། གླིིང་ག་ིདཔེའི་ཐུལ་དྲུག་ག་ིནང་ནས་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཅིན་ཞིག་སྔོན་དུ་

རྒྱང་ང་ེཐནོ་ཏི།ེ ཡོོབོ་སྔ་སརོ་བོརྒྱང་ནས་གྲོ་ིམག་ོའིཕུར། མདའི་མག་ོབོསྲིངས་ཏི་ེསྟེངོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིཇུག་མདེ་པེའི་ིགླུ་འིད་ིབློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དག་ེ

འིདུན་ལ། སྒོ་གསུམ་གུས་པེས་གསོལ་བོ་འིདེབོས། ཝེེར་མ་མདུང་ལྷ་ཁྲིམ་འིོད་

མཁྱནེ། དཔེའི་བོའོི་ིགླུ་སྣོ་དྲེང་དུ་གསལོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཆེནེ་པེདྨེ་དར་

ཐང་འིབོདོ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། བྱེང་བྱེ་ིར་ིརྒྱལ་ཁག་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཀྱིསི། རྡ་ོམཁར་

སྨུག་པེོའི་ིནང་རྫོོང་ནས། དགྲོ་བོོའི་ིསྙིིང་རྩོ་འིདྲེེན་མ་ིལ། ངར་རྒོོད་བོཀའི་བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཡོིན། དཔེའི་ཐུལ་གདན་གྲོལ་བོཟུང་མ་ིཡོིན། དགྲོ་ལ་ཁས་ལེན་བུད་མ་ིཡོིན། 

ད་ེརངི་སྟེང་མའི་ིསྔནོ་རལོ་ལ། སྐྱནེ་ལ་འིདན་མ་གཡུ་ལྷ་ཡོདོ། ངར་ལ་དཔེའི་ལ་ཤན་པེ་

ཡོདོ། སྟེབོོས་ལ་རྗོ་ེན་ེབོསམ་འིགྲུབོ་ཡོདོ། ངདེ་མ་ིདྲུག་འིངོ་བོའི་ིལམ་ས་ོལ། དགྲོ་འིཆེ་ི

བོདག་ཡོནི་ཀྱིང་ཕྱིརི་ནུད་ཤརོ། ཉནོ་དང་འིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོདོ། ཁྲི་ཡོག་རྫོ་ཡོ་ིཁངོ་སངེ་

ནས། འིབྲིོང་རྒོོད་དཔེའི་འིགྱིིང་གཞིན་ལས་ཆེེ། དཔེའི་ཐུལ་གདོང་ལ་བོཅིར་འིདོད་

པེའིི། མག་ོལག་གནང་ལ་སྐྱེལ་འིདོད་རེད། ནང་བློོན་ངར་རྒོོད་མ་ིགསུམ་ཁྱོད། སྐྱ་ེ

དུས་སྔ་ཕྱི་ིལོས་ཡོོད་ཀྱིང་། ཤ་ིཉིན་བོར་ད་ོམཉམ་འིགྲོ་ོརེད། ཐང་དཀར་འིཕུར་བོའི་ི

གཤོག་ལམ་དུ། འིོལ་སེར་ལྡིང་བོ་རྣམ་རྟོོག་ཟ། རྒྱ་ཁྲི་འིཕུར་བོའི་ིགཤོག་ལམ་ནས། 

བྱེསི་ཆུང་གཤགོ་འིགྱུར་སྙིངི་ར་ེརྗོསེ། གླིག་མ་ོའིཇུམ་པེའི་ིགཤགོ་ཞིབོས་སུ། ར་ིབོོང་

རྩོལ་མགྱིགོས་ལྤགས་པེ་རལ། གླིངི་སྒར་དམག་ག་ིཁ་སྔནོ་ལ། ཁྱདོ་བློནོ་གསུམ་བུད་

པེ་སྙིིང་ཁྲིག་གཏིོར། ད་རེས་བློོན་པེ་ོཚུར་ཆེས་འིད།ི ད་ེརིང་མདའི་མོའི་ིཇ་འིདྲེེན་དང་། 

ཁྲི་རངི་མདུང་ག་ིམཇལ་དར་ཡོདོ། ངར་ཆེནེ་མཚོནོ་གྱི་ིརྫོངོ་བོ་ཡོདོ། རྩོལ་ཆེནེ་ཞིགས་

པེས་མགུལ་དར་གཡོོག །ཁྱེད་མ་ིགསུམ་འིཆེ་ིལ་མ་འིཚོེར་ན། རྒྱ་སྟེག་བོཞིིན་དུ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མཆེོང་ལ་ཤོག །རྟོ་གསུམ་རྒྱུག་ལ་མ་འིཚོེར་ན། རྦབོ་རྒོོད་བོཞིིན་དུ་འིདྲེིལ་ལ་

ཤོག །རྒོོད་པེ་ོསུ་རེད་གཏུག་ན་གསལ། སྟེང་མ་སུས་ལོན་དཔེའི་བོ་ོཡོིན། ཁྱེད་རང་

ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་ཟེར་བོ་དང་། ད་ེདག་ག་ིནང་ནས་ཞིང་བློོན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ད་ེཚུར་

ཟུར་དུ་བུད་ནས་གཡོའི་ཁ་ོར་ེཆེསོ་འིགྲུབོ་སྟེངོ་གཏིམ་ཅིན། ང་བྲིག་ར་བུ་ཡོ་ིགླུ་ལ་ཉནོ་

ཟརེ་ནས་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་གངོ་མ་ནས། 

དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མེ་འིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མི་ཐང་གྭ་པེ་མཁྱེན། བྲིག་ར་བུ་ཡོི་

དཔེལ་མགནོ་མཛོདོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཆེནེ་པེདྨེ་ཡོར་ཐང་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་

ང་ོམ་ཤེས་ན། སྟེོང་ཤོང་སྨུག་ར་ིདཀྱིིལ་རྫོོང་ནས། བློོན་ཆེེན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་རེད། 

དགྲོ་ལ་ཁ་ཕེོ་བོཅིང་མི་ཡོིན། གཉེན་ལ་རྒྱ་དར་ཕྱིར་མི་རེད། གུ་གསུམ་བོསཱོོ་སྒྲེ་

འིདབེོས་པེའི་ིདུས། བྲིག་ར་རྒོདོ་རྒྱལ་མ་ིགདའི་ཟརེ། བོརྒྱ་བོརྒྱའི་ིནང་ནས་གྲོགས་ལ་ེ

རེད། སྟེོང་སྟེོང་ནང་ནས་མཐ་ོལ་ེརེད། ཨ་སྡུག་གླིིང་རུས་བོརྙེས་ཆེོས་ལ། ཁྱུང་ཐང་

བོར་མ་དམག་ག་ིབོཀང་། སྐྱསེ་པེའི་ིམ་ིཕེ་ོདམར་བོསད་བོཏིང་། བོརྙེས་བོརྙེས་བོརྙེས་

ཆེོས་ཚོོད་མེད་བྱུང་། ཅིོག་ལུང་བྱེེའུ་འིགྱུར་སྐོད་ད།ེ རྒྱ་ཁྲིའི་ིགདོང་ལ་འིགྲོིམས་དག་ོ

མདེ། འིགྲོམིས་ན་ཁྲི་ཆེནེ་ཡོནི་དགོ་མདེ། ཁྱ་ིརྒོན་རྒྱ་བོའོི་ིངར་སྐོད་ད།ེ ཁྲི་ཡོག་གཟགི་

ལ་འིགྲོིམས་དོག་མེད། འིགྲོིམས་ན་གཟིག་མ་ོམིན་པེའི་ིརྟོགས། གླིང་རྒོན་རོག་པེོའི་ིརྭ་

བོརྡར་ད།ེ བྲི་ེབོཙན་འིབྲིངོ་ལ་འིགྲོ་ོལ་ེམནི། འིགྲོ་ོན་བྲི་ེབོཙན་ཡོནི་དགོ་མདེ། གླིངི་སྡུག་

ཝེ་མོའི་ིགྲོ་ངོམ་དེ། ང་ཞིང་བློོན་ང་ོལ་འིགྲོ་ོདོག་མེད། འིགྲོིམས་ན་ནང་བློོན་ཡོིན་དོག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མདེ། ལ་བོཞི་ིའིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་གདའི། གླིངི་སྒར་དམག་ག་ིརུ་སྣོ་ེལ། མ་ིདམར་རྟོ་དམར་

ཞིོན་ལ་ེཅིན། ཝེ་མ་ོསྟེག་ལ་རྫུས་ལེའི་ིབུ། བོཀའི་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་སྟེོང་གཏིམ་ཅིན། 

སྟེོང་གཏིམ་ཆུ་ལ་བོསྒྱུར་ངེས་ཡོིན། དཔེའི་ཅི་ིཡོོད་ཁྲིིག་ག་ེགསལ་ནས་ཡོོད། མ་ཉེས་

པེ་ལ་དགྲོ་བོཀལ་འིདི། ཐ་མ་རང་སྲིོག་དགྲོ་ལ་སྐྱེལ། ཉེས་མེད་རྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་འིཕྲོག་

ནས། ཕྱིི་མའིི་བུ་ལོན་སོད་དུས་མེད། དེ་རིང་ཅིི་མཐའི་སྒུག་ནས་སྡེོད། ངར་ཆེེན་

མཚོོན་ལ་དྲེངས་རྒྱུ་ཡོནི། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་ཟར་ནས་མཆེོང་བྱུང་བོར། དཔེའི་ཐུལ་མི་དྲུག་དང་ཞིང་བློོན་མི་

གསུམ་བོཅིས་གཡོག་རྒོོད་རྭ་འིཐབོ་བྱེེད་པེ་ལྟར་སོང་། བྲིག་ར་དང་ཆེོས་འིགྲུབོ་རྨུ་

བོདུད་གཉིས་བོཅིས་གྲོ་ིའིཐབོ་སྐོབོས། ཕེན་ཚུན་གླིག་མ་རྙེེད་ཡོང་རྨུ་བོདུད་ད་ེངར་

ཆེེན་གྱིི་རལ་གྲོི་ཤུབོ་ཏུ་བོཅུག་ཏིེ་ཁྲིབོ་ཆེེན་སྦར་འིཛོིན་བྱེས་པེར་བྲིག་ར་དེ་རྟོ་ཐོག་

ནས་ཕེབོ་པེར་ཁོ་ཡོི་དཔེའི་ཐུང་དེ་རྨུ་བོདུད་ཁྲིབོ་ཤམ་ནས་ཡོར་འིཛུག་པེས་དེར་

བོསྒྲེོངས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཁ་ོཡོ་ིརྟོ་ལ་གྲོ་ིབོརྒྱབོ་ནས་བོསད་འིདུག་པེ་དང་། ཁ་ོདམག་

ནང་དུ་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་ཤོར། ཤན་འིདན་གཉིས་དང་ཤེས་ཆེེན་གསུམ་གྱིི་གྲོི་ཁ་

འིདྲེེན་པེས། ཤེས་ཆེེན་གྱི་ིདཔེའི་ཐུལ་གཉིས་ཀྱིིས་གྲོ་ིང་ོམ་ལོན་ནས་ཕྱིིར་བྲིོས་པེར་

རྗོེས་མ་ཟིན་ཀྱིང་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་ཤན་འིདན་གཉིས་ཀྱིིས་བོསད། རྩོལ་ཆེེན་དང་། 

དཔེའི་ལ་གཡུ་ལྷ་གསུམ་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་སྐོབོས། མཚོོན་མ་ོགླི་རོང་ལེབོ་ཆེེན་ད་ེཁ་ོཡོ་ི

རྨོག་ག་ིཁྱུང་ཐུར་རྩོེས་ནས་ཕྱིེད་གཤག་བོཏིང་བོར། རྨོག་གདན་དུ་བོོན་གཤིན་གྱི་ི

སྟེོད་འིགགས་ཡོོད་པེས་གནོད་མ་འིཁྲུག །ཁ་ོཡོང་ཕྱིིར་བྲིོས་སོང། ད་ེནས་རང་རང་

དཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ནས་སྒར་ལ་ལོག །ཞིང་ཞུང་དམག་དཔེོན་རྣམས་ནས་རྨུ་བོདུད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སོད་པེའི་ིདགའི་སྤྲེ་ོབྱེེད། ད་ེནས་ཕྱིིར་ཉིན་ནམ་ལང་པེ་དང་མཉམ་དུ་བྱེང་དམག་སྒར་

ནས་བློོན་པེ་ོཆེེ་གསུམ་དམག་དཔེོན་ཆེེ་བོཞིི་དེའིི་དེ་རིང་གླིིང་སྒར་གཏིོར་ཐུབོ་ངེས་

བྱེེད་ཟེར་སྟེ་ེགྲོོས་འིཆེམས་ནས་ཧྲག་བོསྡུས་མ་ིགསུམ་ར་ེདང་རྟོ་དམག་བོཞི་ིསྟེོང་ར་ེ

ཁྲིིད་ད།ེ ཤར་རྒྱག་ག་ིསེང་ཆུ་བོཅིད་ནས་གླིིང་སྒར་ལ་ཐོན་པེས། དང་པེ་ོཤར་ཕྱིོགས་

ནས་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡེམ་གཡུ་འིབྲུག་ལྷ་རྒོོད་གཉིས་དམག་གཅིིག་སྟེོང་ར་ེཁྲིིད་ད་ེམཆེོང་

བྱུང་བོ་དང་། ཤར་སྒ་ོནས་འིདན་མ་ཆེོས་འིགྲུབོ་གཉིས་ཀྱིིས་གདོང་བོཀག་སྟེ་ེགཡུ་

འིབྲུག་ལྷ་རྒོོད་ལ་འིདན་མས་མདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་བོར། རྨོག་ཕེ་ོབྱེང་གཡོས་ནས་གཏིོར་

མ་ོབྱེང་ཟུར་ནས་ཕུད་ཏི་ེམདེའུ་སྟེག་རྒྱབོ་ནས་སྔ་ོརྒྱང་ང་ེཐོན་ནས་ཁ་ོའིཆེ་ིམ་ནུས་

སྟེེ། ས་ོསྒྲེ་བོསྒྲེིག་ཅིིང་གྲོ་ིབོཏིོན་ཏི་ེའིདན་མ་ལ་ལན་གཉིས་བོཏིབོ་ཀྱིང་ག་ོམ་བོཅིད། 

འིདན་མས་གྲོ་ིལན་གཉསི་བོཏིབོ་པེའི་ིམག་ོཡུངས་རྡགོ་བྲིགེ་པེ་ལྟར་དརེ་བོསད། ཆེསོ་

འིགྲུབོ་དང་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡེམ་གཉིས་མདུང་ཁ་འིདྲེེན་པེས་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་ས་ོསོར་

ཕྱིསེ། ལྷ་ོསྒ་ོནས་གླིགོ་བོཙན་གླིགོ་འིདོ་དང་སྟེག་ཐུལ་རྒོདོ་ཧྲག་གཉསི་དང་དམག་སྟེངོ་

ཙམ་གྱིིས་སྤྱིང་ཀིའིི་ལུག་ཁྱུ་གཏིོར་འིདྲེ་བྱེས་ནས་ཧོོར་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་རྨས་

བོསད་གཏུག་ནས་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་དེ་སྐོབོས་ཤན་པེ་དང་ཀུན་དགའིི་སྐོར་

ཚོགོས་ཁྲི་ཡོག་དང་། རྔམ་ཆེནེ་འིབྲུག་སྒྲེ། གནམ་ལྷ་ཐགོ་འིབོེབོས་བོཞི་ིཔེ་ོགྲོ་ིཁ་འིདྲེནེ་

པེས་ཐོག་བོཙན་གྱིི་སྐོར་ཚོོགས་ཁྲི་ཡོག་ལ་གྲོི་ལན་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་ལུས་ཕྱིེད་

གཤགས་བོཏིང་ནས་བོསྒྲེོངས་བོ་དང་། གནམ་ལྷ་ཐོག་འིབོེབོས་ལ་གྲོ་ིརྨས་ཅུང་ཟད་

བྱུང་ཤངི་ཤར་རྒྱག་ག་ིདཀྱིལི་སྒར་དུ་མཆེངོ་བོས། ཤན་པེ་འིབྲུག་སྒྲེ་གཉསི་ནས་སྟེག་

ཐུལ་གསུམ་པེ་ོགྲོ་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་། དཀྱིིལ་སྒར་ནས་མུ་སྤྱིང་ཀྱི་ིདམག་བོཅི་ོལྔའི་ིསྐོོར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཙམ་ཐགོ་བོཙན་ནས་བོསད་སྐོབོས་སུ། འིབྲིངོ་ཕྲུག་རྒོདོ་རྒྱལ་དང་གདངོ་ཐུག་པེའི་ིགྲོ་ི

འིཐབོ་བོགྱིིས་པེར་རྒོོད་རྒྱལ་གྲོ་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་། སྲིས་དགྲོ་ལྷས་ཕྱིག་མདའི་དྲུག་སྤྲེིང་

བོས་ཁོ་ཡོི་བྲིང་དང་ནུ་མ་སོག་ཕྲག་ལ་ཐེབོ་ཀྱིང་གནོད་མ་འིཁྲུག་ཁོ་དཔེའི་ཁ་རན་

ཚོོད་བོཟུང་ཏིེ་ཕྱིིར་བྲིོས་སོང་ཁ་ར་གསེར་པེའིི་ནོར་བོཟང་དེའིི་གདོང་བོཀག་ཏིེ་གྲོི་

འིཐབོ་བྱེེད་པེས་ནོར་བོཟང་ལ་གྲོ་ིརྨས་འིབྲིིང་ཙམ་བྱུང་བོར། ཕྱིིེར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་ཅིིང་

སྐོབོས་ཞིིག་ཏུ་གྲོ་ིགཅིིག་གཡུག་ནས་སོག་ཕྲག་ཏུ་ཐེབོ་པེས་དེར་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། 

གཡུ་ལྷ་ངར་ཆེེན་གྱིི་དང་དེར་རྒྱལ་པེོས་གནང་བོའིི་འིཕྲུལ་མདུང་དེ་ཐོགས་ནས་

གདོང་བོཀག་པེར། སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་དེའི་ིགཡོའི་ཁ་ོར་ེའིཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་བུ། 

ཕེ་ོཁྱོད་ཙམ་གདོང་ལ་འིཇིགས་རྒྱུ་མེད་ཟེར་ནས། མདུང་ནག་སྡུག་པེ་ཟིལ་གནོན་ད་ེ

མདུང་རྟོངི་ས་ལ་ལན་གསུམ་རྡེབོ་ཏི་ེགླུ་ཞིགི་ལནེ་བོསམ་པེ་དང་། འིཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་

ཐོག་འིགྱུར་དེས་གཡོའི་ཁ་ོར་ེསྟེག་རྒོོད་སོལ་བོ་ང་ོང་རང་ག་ིལྷ་མདུང་དང་ཁྱོད་རང་

བོདུད་མདུང་གཉསི་སུ་རྣ་ོལྟ་ཟརེ་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་པེར་གདའི་འི།ོ 

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི� གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་ཐོལ་དཀར་ནག་ཁྲི་

གསུམ་མཁྱེན། ག་ེསར་ཝེེར་མའི་ིཚོོགས་བོཅིས་རྣམས། ད་ེརིང་གཡུ་ལྷའི་ིམགོན་

སྐྱབོས་མཛོདོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཐང་པེདྨེ་ཡོར་ཐང་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་

ཤེས་ན། འིཇང་ཡུལ་ཞི་ེཐང་ཁྲི་མོན་ནས། ཡོ་ཐོག་གཟ་ིའིདྲེའི་ིནང་བོཅུད་ལ། འིཇང་

ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་ཐོག་འིགྱུར་ཡོིན། འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་པེ་ོགེ་སར་གྱིིས། བློོན་མི་འིགྱུར་

དཔེའི་ཐུལ་དཔུང་རོག་ཡོིན། སྤེངས་དང་མ་ེཏིོག་མཛོེས་སྡེེབོ་རེད། གཡུ་ལྷ་གླིིང་དང་

མཐ་ོསྡེེབོ་རེད། སེང་དཀར་མ་ོའིདྲེ་བོའི་ིགཡུ་ལྷ་ལ། དགྲོ་བུ་ཡུག་བྱུང་ན་དགའི་རྒྱུ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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རེད། དཔེའི་གཤིན་རྗོ་ེའིདྲེ་བོའི་ིགཡུ་ལྷ་ལ། དགྲོ་དམག་དཔུང་བྱུང་ན་དགའི་རྒྱུ་རེད། 

ཁ་ོར་ེསྟེག་རྒོོད་སོལ་བོ་ང་ོ། ཁྱོད་མ་བྱེས་པེ་ལ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། དུག་བོཙན་དུག་ལྟ་ོ

ལ་ཟསོ་ཟསོ་ནས། ཐ་མ་འིབྱུང་བོཞིིའི་ིབོམེ་རགི་བྲིལ། དཔེའི་བོདུད་གླིངི་དམག་བོསྒྲེངོ་

བོསྒྲེོང་ནས། ཐ་མ་མདུང་མོའི་ིངར་ལ་དྲེངས། གླིིང་སེང་ཆེེན་འིདྲེེས་ཡོ་བོཟུང་བོཟུང་

ནས། ཚོ་ེཕྱི་ིམ་དམྱལ་བོའི་ིགཏིངི་རྡ་ོརདེ། རྦ་དཀར་གླིངི་བུའིའིི་སྐོད་སྙིན་དང་། མནོ་བྱེ་

སྔོན་མོའི་ིགྲོེས་འིགྱུར་གཉིས། སུ་སྙིན་རིམ་གྱིིས་གསལ་ནས་འིོང་། རང་སྣོང་སྐྱ་གའི་ི

སྒྲེ་ོམདངས་དང་། མདངས་ལྡན་རྨ་བྱེའིི་སྒྲེ་ོམདངས་གཉིས། སུམ་མཛོེས་རིམ་གྱིི་

གསལ་ནས་འིོང་། ཞིང་ཞུང་དཔུང་ཆུང་ཨ་སྡུག་དང་། གླིིང་དམག་དཔེའི་བོ་ོཐོག་འིདྲེ་

གཉསི། སུ་ངར་རམི་གྱིསི་གསལ་ནས་འིངོ་། ངས་ལག་ན་བོཟུང་བོའི་ིམདུང་རངི་འིད།ི 

འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་པེོའི་ིགཏིེར་ཟོག་ཡོིན། བོཏིབོ་ན་མ་ིའིབོིག་གང་ཡོང་མེད། མང་པེོའི་ི

ནང་ནས་བོསྐོོས་པེའིི་བུ། སྟེག་རྒོོད་བུ་ལ་ཧོ་ོམ་ཡོ། དེ་རིང་མིང་མེད་མ་བོཟོས་ན། 

གཡུ་ལྷ་སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་མེད། དཔེའི་བོ་ོད་མཆེོང་གཡུ་ལྷ་བུ། མགྱིོགས་པེ་ད་རྒྱུག་

གནམ་ཡོག་རྟོ། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་ཟེར་ཏིེ་མདུང་ཁ་འིདྲེེན་པེས་ཁོ་ཡོི་མདུང་དེ་ཟུག་མ་ནུས་ཏིེ་རལ་གྲོི་

བོཏིོན་ཤམས་ལ་གཡུ་ལྷའིི་མདུང་དེ་ལེན་གཉིས་ཐོག་ཆུ་སྲིིན་དུང་གི་ཕུག་པེ་ལྟར་

མདུན་གྱི་ིལྟ་ོབོར་ཐེབོ་ཏི་ེརྒྱབོ་ནས་མདུང་ས་ོསྔ་ོསེང་ང་ེཐོན་ནས་བོསད། མག་ོའིཕྲུ་

གོང་ལེན་བྱེས་ཏི་ེགླིིང་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་གུ་བོསྭོོས་ར་ིལུང་གང་བོར་མཛོད་དོ། མ་ཚོད་

གཡུ་ལྷས་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་མཆེོང་བོས་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་བོསད། དེར་སྟེག་ཐུལ་རླུང་

ལྷའི་ིསྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་ཀྱིིས་དམག་དཔེོན་ཤོར་བོ་ད་ེམཐོང་ནས་ངར་ཆེེན་གྱི་ིརལ་གྲོ་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།

 75  

བོཏིནོ་ཞིངི་གླུ་འིད་ིལྟར་བློང་བོར་གདའི་འི།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་དཀར་མ་ོ

མཁྱནེ། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱནེ། ཝེརེ་མ་མ་ིཐང་ག་པེ་མཁྱནེ། ས་འིདསི་

ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ན་ལུང་པེདྨེའི་ིཡོང་ཐང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་ཁྲི་ིཤོག་

ཆེནེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཀྱིསི། སྟེངོ་དཔེནོ་རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་ཡོནི། ཁ་ོར་ེའིཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལྷ་

བུ། ཉོན་དང་འིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོོད། འིབྲིོང་བུ་ཤོར་རྔ་མ་དགུང་ལ་འིདྲེེན། དྲེེད་སོག་

དཀར་ཡོནི་ཀྱིང་ཧོ་ལ་འིཕེནེ། སྨོད་རྒྱ་ཤདོ་རྩོད་ཆེབོ་སྔནོ་མ་ོནས། གཡུ་སྒངོ་ཤརོ་བོའི་ི

སྦྲུལ་ཆེནེ་ད།ེ ས་གར་སངོ་རྩོ་ར་གཅིདོ་ངསེ་ཡོནི། དམག་དཔེནོ་ཤརོ་བོའི་ིམཆེན་ཁེབོ་

ངས། ཤ་ཤརོ་དྲེནོ་མ་ོམ་ལནོ་ན། སྲིགོ་དམར་ཆེད་ཀྱིང་ཕྱིརི་ནུད་མདེ། ཚོ་ེགང་དཔེནོ་

པེོའི་ིདྲེིན་ལེན་ད།ེ གལ་ཆེ་ེབོའི་ིདུས་དེར་མ་ཡོོད་ན། སྐྱེས་ཕེ་ོམིང་བོཏིགས་པེ་ཁྱ་ིདང་

འིདྲེ། འིཇང་ཕྲུག་ད་ར་ཁ་སརེ་ལ། ཕེ་ོཚོདོ་ཉུལ་བོའི་ིསྟེག་ཐུལ་ཡོནི། མ་བྱེས་ཚོངོ་ཡོངོ་

ཁྱདེ་རང་རདེ། མ་ིབྱེདེ་ཀ་མདེ་ང་རང་ཡོནི། དཔེནོ་པེ་ོཤརོ་བོའི་ིགཡོགོ་པེ་ོང། གསནོ་

ནས་མ་ིཡུལ་སྡེདོ་པེ་ལས། ཤ་ིནས་གཤནི་ཡུལ་བོསྙིག་པེ་དགའི། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིོག །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

 ཅིེས་ཟེར་སྟེེ་ཤི་ལྕེེབོ་ལྟ་བུའིི་གཡུ་ལྷའིི་ཐོག་ཏུ་མདུང་གྲོི་མང་ཙམ་བོརྒྱབོ་

བྱུང་ཀྱིང་སྲུང་བོས་བོསྟེེན་ནས་གནོད་མ་བྱུང་སྐོབོས། འིཇང་ཆེིང་ཐུལ་གཡུ་འིོད་བུ་

ཡོ་ིགྲོ་ིཁ་འིདྲེནེ་པེར། རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་ག་ིགྲོ་ིད་ེགཡུ་འིདོ་ཀྱིསི་ཁྲིབོ་སྟེདོ་བོར་ལ་ཐེབོ་

པེས་ཁྲིག་དམར་རྒྱང་རྒྱང་ནས་འིགྱིེལ། གཡུ་ལྷས་ཁ་ོལ་ཞིགས་པེ་ཞིིག་བོསྲིིངས་

སྐོབོས། ཁ་ོཕྱིིར་བྲིོས་སོང་ནས་ར་ེཞིིག་ཅི་ིབྱེེད་མེད་པེར་ཤོར་ཐས། དེར་ཞིང་དམག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཕྲོས་ལུས་རྣམས་ཀྱིིས་སེང་ཆུ་བོཅིད་སྟེ་ེའིགྲོ་ོམུས་ལ། དམག་མཇུག་དེར་བྲིག་ར་

རྒོོད་ལྡེམ་དང་རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་གཉིས་ཀྱིིས་བོསྒྲེིལ་ནས་འིགྲོ་ོམུས་སྐོབོས་སུ། བློོན་

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིག་ེསར་གྱིིས་གནང་བོའི་ིཞིགས་པེ་ད་ེཕྱིར་བོཞིིན་བོརྒྱབོ་དེད་ཀྱི་ིངང་

ལ་ཁ་ོརང་ཆུའི་ིདཀྱིིལ་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་སློེབོ་ནས་ཕྱི་ིམིག་ཞིིག་ལྟ་བོ་དང་ལྷན་དུ་ཞིགས་པེ་

ད་ེབོསྲིངིས་བོའི་ིབྲིག་ར་ལ་ཐབེོ་པེར། ཁསོ་རལ་གྲོའིི་ིབོཅིད་སྙིམ་སྐོབོས་གྲོ་ིབོཏིབོ་ལངོ་

མ་བྱུང་བོར་ཆུ་ནང་དུ་ལྷུང་ཏིེ་ཕུང་པེ་ོཆུ་བོོའི་ིགཞུང་མ་ཟུར་དུ་ཁྱེར་བོ་དང་། ཆེོས་

འིགྲུབོ་ནས་ཕུང་པེོ་ཆུ་ཚུར་རིས་ལ་འིཐེན་ཏིེ་མགོ་ལག་བློངས་པེས་དེར་ཡོོད་གླིིང་

དམག་རྣམས་ཀྱིསི་ཀ་ིབོསྭོ་ོདང་བོཅིས་སངོ་ང་ོ། དརེ་ཞིང་དམག་རྣམས་སྒར་དུ་འིདུས་

ནས་ད་ེརིང་ག་ིབྱེ་བོ་ད་ེམ་ེཕེར་སྤུར་ཀྱིང་སྨོ་ར་ཚུར་ཚོིག་ཟེར་བོའི་ིདཔེ་ེལྟར་བློོན་ཆེེན་

བྲིག་ར་ཆུ་ལ་བོསྐུར། དམག་དཔེོན་སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་དང་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒོོད་

གཉིས་མདའི་མདུང་ངར་ལ་ཤོར། དམག་མང་བོཞི་ིབོརྒྱ་ཙམ་བོརློག་ཤོར་བོའི་ིད་ེཐོན་

ཟེར་ཏི་ེབྲིང་རྔ་རྒོོག་བོརྡུང་བོརྡུང་། ཁ་ཤ་དར་ཐག་འིཐེན་འིཐེན། ཧུ་ཤུད་གཡོག་རྒོོད་

ངར་ངར་བྱེས་སྟེ་ེཐམས་ཅིད་སྨྲ་ེསྔགས་ཀྱི་ིངང་དུ་ཡུད་ཙམ་ལུས། དེར་ཐོག་བོཙན་

ནས་ད་ང་རང་རྣམས་རྒྱལ་པེོའི་ིདྲུང་དེར་འིགྲོ།ོ ཅི་ིགྲོགས་ག་ིབོཀའི་གྲོོས་ལ་འིགྲོ་ོན་མ་

གཏིགོས་འིད་ིམུས་སུ་སྡེདོ་པེས་ཅི་ིཕེན་ཟརེ་སྟེ།ེ ཐམས་ཅིད་ད་ེལྟར་དྲེག་འིདུག་ཟརེ་སྟེ་ེ

དམག་དཔེོན་གཉིས་དང་། བློོན་ཉེར་གཉིས་བོཅིས་རྒྱལ་པེོའི་ིདྲུང་དེར་འིདུས་ཏི་ེཤ་

ཆེང་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་པེའི་ིསྐོབོས་དེ། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ་ནས་བྱུས་ཉེས་བྱུང་ལུགས་

ལ་ོརྒྱུས་ཞིབིོ་པེར་ཞུས་པེས། རྒྱལ་པེའོི་ིསམེས་གངས་དཀར་དཀྱིལི་དུ་འིཁྱག་གཅིགི་

ཆེགས། དྲེོད་ཉི་མ་ཤར་ཡོང་ཞུ་མི་ནུས་པེ་དང་། སྙིིང་གླིོ་བོའིི་ནང་དུ་འིཛོེར་རུ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཕེོག །མགར་མཁས་པེས་འིཛོེར་མག་ོའིཐོར་ས་མེད་པེའི་ིའིཛོེར་གཅིིག་ཐེབོས་ནས་

བོསམ་བློོ་ཡོང་བོསྐོོར་མང་པེོ་བྱེས་ཏིེ་གྲོོས་ཐག་བོཅིད་པེའིི་གླུ་འིདི་ལྟར་བློང་བོར་

གདའི་འི།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི� གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་ལྷ་འིབྲུག་ལྷ་དཀར་པེ་ོ

མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་དཀར་པེ་ོམཁྱེན། ད་ེརིང་རྒྱལ་པེོའི་ིབྱུས་ལ་གཟིགས། ས་

འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། འིདྲེེན་

མེད་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། བློོན་པེ་ོསྟེག་མོའི་ིགདོང་གྲོལ་རྣམས། ད་ེརིང་ཨ་ཕེོའི་ི

གླུ་ལ་ཉནོ། དགྲོ་གླིངི་སྡུག་བྱེདེ་པེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། དམག་དཔེནོ་སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་

ད།ེ སྡེ་ེཤོག་ཆེེན་ཉ་ིཤུས་བོསྡེམས་ཡོ་ཡོིན། བློོན་ཆེེན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ད།ེ རྫོོང་རབོ་

དགུ་ཡོ་ིབོསྡེམས་ཡོ་ཡོིན། བོསམ་ན་ཞི་ེརྒོོད་གཏིིངས་ནས་འིཁྲུགས། ད་རང་གར་

བོསྡེད་པེས་ཅི་ིལ་ཕེན། ཤར་གྱི་ིདུང་སེང་དཀར་མ་ོདེ། གཡུ་རལ་ངོམ་ན་སེང་ལྕེམ་

ཟརེ། གངས་དཀར་ཕུག་ཉལ་ཁྱ་ིརྒོན་འིདྲེ། ལྷ་ོཡོ་ིསྟེག་མ་ོར་ིབོཀྲ་ད།ེ འིཛོམོ་དྲུག་ངམོ་

ན་རྒྱ་སྟེག་ཟེར། ནག་ལ་ཡོིབོ་ན་བོོང་རྒོན་འིདྲེ། ཁྲི་ཡོག་ཟུར་གྱི་ིབྲི་ེབོཙན་འིབྲིོང་། རུ་

ཐུར་ངོམ་ན་འིབྲིོང་མ་ོཟེར། ས་སྲིིབོ་བོཟུང་ན་གླིང་རྒོན་འིདྲེ། ཞིང་ཞུང་དམག་དཔེོན་

སྟེག་ཐུལ་རྣམས། དཔེའི་བོ་ོགཡུལ་ཉེས་བྱུང་བོའི་ིདུས། ཤ་ལེན་འིཕྲད་ན་དཔེའི་བོ་ོ

རེད། ག་ོཕུག་བོཟུང་ན་རྒོན་མ་ོརེད། ཕེ་རོལ་གླིིང་སྡུག་དངོས་ཅིན་མི། ང་རང་ཞིང་

ཞུང་ངེས་ཅིན་མི། ཆུང་མ་ལས་སྐྱེས་པེ་འིདྲེ་འིདྲེ་ལ། ཕེར་ལེན་མེད་པེས་ཚུ་འིགོལ་

འིད།ི འིད་ིམུས་བོསྡེད་ཀྱིང་ཕེན་པེ་ཆུང་། ད་ེལནེ་མ་འིཕྲདོ་རྒོདོ་པེ་ོམནི། ཉ་ིམ་སང་ག་ི

སྔ་དྲེ་ོལ། དམག་དཔེོན་བློོན་ཆེེན་སྟེག་ཐུལ་རྣམས། ཇ་ོརུས་སྒར་ལ་རྒྱུག་རྒྱུ་གྱིིས། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དཔུང་རྒྱབོ་རྟོ་དམག་ཁྲི་ིསྐོརོ་ར།ེ ཇ་ོརུ་ལག་ལ་ཨ་ེཚུད་ལྟསོ། ད་ེའིདྲེའི་ིལས་དབོང་མ་

རྫོོགས་ན། ཕུང་རྒོན་ཁྲི་ོཐུང་འིདན་མ་གཉིས། གཡུ་ལྷ་དགའི་བོད་ེབོེར་ནག་བོཞི།ི ཕྱི་ི

འིདྲེ་ེནང་ཐན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཅིེས། མ་ིཐུག་འིགྲོ་ོས་ག་ན་ཡོོད། གླིིང་དམག་ཆུ་ཁའི་ིབྱེ་ེམ་

རེད། རྒྱ་མཚོོའི་ིགཏིིང་ནས་བོསྐོམ་པེས་ཆེོག །སྐྲག་སྐྲག་མ་ིདགོས་ཕེ་ཡོ་ིབུ། བློོན་

ཚོོགས་བོསམ་པེ་རྒྱ་མ་ཆུང་། ཕེར་དགྲོ་མེད་པེའི་ིཚུར་འིགོལ་འིད།ི ཡོོང་བོསམ་མེད་

ད་ེསྔོན་གྱིིས་བོསྐོོས། གཞིེས་ནང་ཚོེས་པེ་ཉེར་དགུ་ལ། འིདྲེེན་མེད་འིཕྲུལ་གྱིིས་བློ་མ་

ཡོ།ི དབོལ་སྲིས་བོཟློག་པེ་མཛོད་རྒྱུ་ཡོིན། ངག་ནུས་མཐུ་རྩོལ་འིགྲོན་ཟླ་མེད། གླིིང་

དཀར་འིད་ིབྱེས་ལྟད་མ་ོཡོོད། ད་ེལྟར་དགྲོ་འིདྲེ་ེགླིིང་རུ་ལ། ད་ེསྔོན་མ་ཐུབོ་བློ་ོཉེས་

ཀྱིསི། ད་ེབྱེས་མ་ཐནོ་ཚུར་ཉསེ་བྱུང་། ད་འིད་ིམུས་བོསྡེད་ཐབོས་ག་ན་ཡོདོ། སང་ཉནི་

སྐྱ་རེང་ཤར་བོའི་ིདུས། དེང་ཡོོད་དམག་དཔུང་ཆེས་ནས་དགོས། ངར་རྒོོད་དཔུང་པེ་

གྲྭ་བོསྒྲེིགས་གྱིིས། རྒོོད་རྒོོད་སྟེང་མ་ཅི་ིལོན་དགོས། འིགྲོ་ོའིདོད་ཁེར་བྲིོས་བྱེེད་རྒྱུ་

མེད། འིདུག་འིདོད་མཁར་བོཙན་བོཟུང་རྒྱུ་མེད། རྗོ་ེརྒྱལ་པེོའི་ིལྟ་ོཟོས་འིདྲེ་འིདྲེ་ལ། 

རང་མག་ོགར་ཐནོ་བྱེདེ་རྒྱུ་མེད། གླིད་མདེ་མག་ོའིབུལ་བྱེས་པེ་དང་། དགྲོ་ལ་ཝེ་བྲིསོ་

བྱེེད་པེ་གཉིས། སྟེང་མ་མ་ིལ་ཤོར་དང་གསུམ། བོརྒྱ་ལ་ད་ེའིདྲེ་བྱེས་བྱུང་ན། མ་ཤ་ི

གསོན་ལྤགས་ཤུ་ངེས་ཡོིན། རྒྱུ་ང་ོབོཀའི་དྲེིན་ལྟ་ལ་ེམིན། ཞུ་བོ་དར་བོཏིང་འིོང་ལ་ེ

མནི། ང་ོཆེནེ་ང་ོདྲེནི་ཞུ་ས་མདེ། རྒྱལ་པེའོི་ིསྨྲ་བོ་ལན་གཅིགི་ཡོནི། ད་ེརྣམས་ཁྱདེ་རང་

ཡོིད་ལ་ཞིོག །ཞིག་གསུམ་ལག་དམར་ཁྲིག་ལ་འིགྲོིལ། ད་ེའིཚོམས་ཕྱི་ིགླིིང་སྡེ་ེཁག་

ག ི།དཔེནོ་མག་ོགསུམ་གྱིསི་དུག་དམག་ཕེབོ། སྒར་ཆུང་ཧོ་ལ་འིཕེནེ་པེར་ངསེ། ཁྱདོ་

རྣམས་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཅིེས་གསུངས་ནས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འིཁྲུགས་པེའིི་ངང་ནས་དེར་བློོན་པེོའི་ི

ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིིས་གྲོལ་མག་ོནས། དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ཀྱིིས་ས་ོསྒྲེ་

བོསྒྲེིགས་ཁ་ཕེ་ོབོསྡེམས་ཏིེ། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེོའི་ིགསུངས་བོཞིིན་སང་སྔ་བོར་ངེད་རང་

དཔུང་དམག་འིདིས་གླིིང་སྒར་ཁྲིག་བོཞིིན་དཀྲུག་ནས་ད་ེབྱེས་ཀྱིིས་སྟེང་མ་ལེན་སྟེང་

མ་ཐག་ཆེདོ་པེ་ཞིགི་བྱེདེ་ཟརེ་ཏི།ེ དཔེའི་ཁས་བློངས་ནས་ས་ོསརོ་ཕྱི་ེས།ོ

ཕྱིིར་ནང་ནམ་ལང་པེ་དང་མཉམ་དུ་བློོན་ཆེེན་མི་གསུམ། དམག་དཔེོན་ཆེེ་

བོཞིི་སྟེག་ཐུག་རྒོོད་ཧྲག་དམག་མང་ཚོང་མ་བོཅིས་ཤར་རྒྱག་གི་སེང་ཆུ་བོཅིད་དེ་

གཤར་འིོང་བོ་དང་། གླིིང་སྒར་གྱིིས་མཐོང་བོས། ཟིང་ཟིང་ལོང་ལོང་སྐོབོས་དེར་

ལྕེགས་ར་ིསྒ་ོསྲུང་སྔ་ལྟར་བོགྱིསི་ཡོདོ་པེར། ཤར་ཕྱིགོས་ནས་ཐགོ་བོཙན་དང་། སྟེག་

ཐུལ་དོམ་སྨྱོོན་ཡོ་མེད། མི་བོཙན་ཁྲིག་འིབོར་གསུམ་གྱིིས་མདུང་རེ་ཁྱེར་ཏིེ་ཐེ་མི་

ཚོོམས་པེར་མཆེོང་བྱུང་བོར། བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་མ་ིནུབོ་ཁེར་རྫོོང་རྨ་བྱེ་གཉིས་ཀྱིིས་

གདོང་བོཀག་ཀྱིང་ཡུད་ཙམ་མ་བོརྟོེན་པེར་སྒར་དུ་ཤར་རྒྱག་ག་ིཤོར་ཅིིང་དམག་མང་

ཆེགས་ཉིལ་བོཏིང་བྱུང་བོར། བྱེ་ཆེེན་ཀརྨ་ཞིང་ན་ེའིཕྲུལ་བློོན་ཁང་ན་ེགཡུ་ཁྲི་ིགསུམ་

གྱི་ིགྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེར། ཐོག་བོཙན་གྱི་ིཞིང་ན་ེལ་མདུང་ལེན་གསུམ་ཕུལ་ཏི་ེབོསྒྲེོངས། 

ཀརྨས་གྲོ་ིགཡུག་ཏི་ེམདུང་སྐོ་ེབོཅིད་པེར་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིབོཏིབོ་ཏི།ེ ཀརྨ་ཁང་ན་ེགཉསི་ལ་གྲོ་ི

རྨས་ཅུང་ཟད་རེ་བོཏིང་ཏིེ། ཁྲིོ་ཐུང་གི་གུར་ལ་རལ་ཤད་བོརྒྱབོ་ཏིེ་སྟེོང་ལིང་སྨོད་

འིགྱིལེ་བོཏིང་བོས་ཁྲི་ོཐུང་མདེ་པེར་ཤསེ་ཏི།ེ རྒྱལ་པེའོི་ིལས་གུར་སྒ་ོསྲུང་ཕྱི་ིམ་རྣམས་

ཀྱི་ིགདོང་མ་བོརྟོེན་པེར། དཔེའི་ལ་སེང་སྟེག་ད་ེབོསྒྲུབོས་པེའི་ིབོར་ཆེད་བོསྲུང་བོའི་ིསྒ་ོ

སྲུང་ནང་མར་བོསྐོོས་ཡོོད་པེར་ད་ེཐོག་བོཙན་ནང་དུ་ཤོར་བོ་མཐོང་བོས་དཔེའི་ངར་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཆེེན་གྱིིས། རྟོ་ཕེ་ོསྟེོང་ར་ིདར་དཀར་གྱི་ིགདོང་དུ་བུད་ནས་རྒྱལ་པེོས་གནང་བོའི་ིརལ་

གྲོི་སྟེོང་གསུམ་གཡུག་ཆེོད་ཤུབོ་ནས་ཕྱུང་སྟེེ་རྒྱ་སྟེག་ཚོང་ནས་ལང་འིདྲེ་བྱེས་ཏིེ་

གདོང་བོཀག་པེར། ཐོག་བོཙན་གྱི་ིརལ་གྲོ་ིལྕེགས་ནག་གཟ་ིའིོད་ཤུབོ་ནས་ཕྱུང་ཡོོད་

པེ་ད་ེརྟོ་ཡོ་ིརྔོག་མ་ལ་གྲོ་ིཕྱིིས་ཕྱིིས་ལན་གསུམ་བྱེས་ཏི་ེསྟེོང་འིཇུག་མེད་པེའི་ིགླུ་འིད་ི

ལྟར་བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་  གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་དཀར་པེ་ོ

མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁེན། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་རོག་མཛོོད། 

ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ན་ཐང་པེད་མ་གཡོང་འིཁྱིལ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། 

དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ཡོིན། དགྲོ་ཤ་ཕེའི་ིསྟེེང་དུ་ཐོག་ལས་ཚོ། གཉེན་ཉ་ེ

བོའི་ིསྟེེང་དུ་དར་བོས་འིཇམ། དམག་ཁྲི་མོའི་ིབྱུས་མག་ོའིཛོིན་པེའི་ིདུས། མེད་ཐབོས་

མེད་པེའི་ིམ་ིགཅིིག་ཡོིན། དགྲོ་ཕེར་བོརྒྱབོ་རྩོ་ིརྩོ་ིགྲོངས་མེད་རེད། གནང་ཚུར་བློངས་

བོསམ་པེས་ཁྱབོ་པེ་མེད། ཕེ་ོརྒོོད་པེ་ོགོང་ལ་ཤོར་མ་མྱོང་། ཁ་ོར་ེགླིིང་ཕྲུག་དཀར་པེ་ོ

སྐྱ། ཁྱདོ་ཧོམ་པེ་ཅིན་ཞིགི་མ་རདེ་ར།ེ ཆེག་སྒ་ོརང་གསི་ཉ་ོལའེི་ིབུ། ཐགོ་བོཙན་དཔེའི་

བོའོི་ིངར་ལམ་དུ། སྡུག་ཁྱདོ་ཙམ་སྲིགོ་མག་ོཐནོ་བོསམ་མདེ། ཤར་ཁྲི་ིགདུགས་ཉ་ིམའི་ི

འིདོ་ལམ་ལ། སྐོར་ཆུང་དཔུང་འིགྲོསོ་ཨ་བོ་རསི། དམར་པེ་ོམ་ེཡོ་ིཁ་ལམ་ལ། རྩོ་ིཤངི་

གྲོངས་མང་ཐུག་ཞིན་འིདྲེ། ཨ་ཐང་སྤྱིད་ཀིའི་ིསྒྱུག་ལམ་ལ། ལུག་གཡོང་དཀར་ཁྱུ་

དཔུང་ཐུག་ཞིན་འིདྲེ། ངར་རྒོདོ་དཔུང་པེའི་ིགཡུལ་ང་ོལ། གླིངི་དམག་དཔུང་རྒོདོ་ཧྲག་

ཞིན་འིདྲེ། ད་ེཨ་ེའིདྲེ་མ་ིའིདྲེ་ད་ེརངི་ལྟསོ། ངས་ད་ེརངི་སྟེང་མའི་ིཁ་ཞིརོ་ལ། ཕུང་འིདྲེ་ེཁྲི་ོ

ཐུང་ག་ེབློོན་གསུམ། ང་ཐོག་བོཙན་གདོང་ལ་བུད་བྱུང་ན། མ་ིནག་མདུང་མོའི་ིརྩོ་ེལ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཟེར། བློོན་ཤུལ་ལུས་གཉིས་པེ་ོགྲོ་ིརྨས་བོཏིང་། དམག་མང་རྩོ་ིརྩོ་ིགྲོངས་མེད་དེ། 

རམ་ནག་སརེ་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་བྱེས། ད་ེཨ་ིརགི་གླིངི་ག་ིརྟོ་དཀར་རྐྱ། ཁྱདོ་བུ་ག་ག་བུ་

མ་ོའིདྲེ་ལ་ེབོ། མཚོོན་ག་མ་ཐག་བོཟང་འིདྲེ་ལ་ེབོ། རྟོ་ག་མ་ཐ་ེབྱེ་འིདྲེ་ལ་ེབོ། གནའི་མ་ི

བོདོ་ཀྱིསི་གཏིམ་དཔེ་ེལ། བུ་བུ་མའོི་ིང་ོལ་དཔེའི་སྙིངི་མདེ། མཚོནོ་ཞི་ནེའི་ིང་ོལ་རྣ་ོངར་

མེད། རྟོ་བོོང་རྒོན་ང་ོལ་རྒྱུག་ཤེད་མེད། ཁྱོད་རྐང་འིོག་ཐལ་བོ་མ་ིབོརྩོ་ིའི།ོ ད་རུང་འིདྲེ་

མ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོདོ། མ་ིབློ་མདེ་དགྲོ་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་བོཅིའི། རྟོ་ག་མས་བོདག་པེ་ོདགྲོ་ཁར་སྐྱལེ། 

སྨོན་ག་མས་བྱེ་ིཕེ་ོམཛོོད་ཕུག་བོཅུག །ཟེར་ཡོང་ཟེར་ལ་བོདེན་ཀྱིང་བོདེན། ད་ཞིང་

ཞུང་རང་ཡུལ་འིཛོནི་ལ་ེལ། ཁྱདོ་གླིངི་དམག་ཐགོ་བོརྫོསི་བོཏིང་ལམ་དུ། དམག་དཔེནོ་

སྟེག་རྒོདོ་དབོང་བོཙན་གཅིགི །ཤར་རངོ་འིབྲུག་ལྷ་བོཙན་པེ་ོགཉསི། བློནོ་ཆེནེ་བྲིག་ར་

རྒོདོ་ལྡམེ་གསུམ། དམག་དཔེནོ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྒོདོ་བོཞི།ི འིབྲུག་ལྷ་རྒོདོ་རྒྱལ་གཙརོ་

བྱེས་པེའིི། སྟེག་ཐུལ་ད་ེདྲེག་མ་ིམག་ོབོཅུ། དམག་མང་རྩོ་ིརྩོ་ིགྲོངས་མེད་བོཅིས། མ་

བོཞིག་གླིིང་རུའི་ིཆེམ་ལ་ཕེབོ། ད་ེལེན་མ་འིཕྲད་ཐོག་བོཙན་མིན། སྟེག་རྒོོད་ཤོར་བོའི་ི

ཤ་ལེན་དུ། ཇ་ོརུ་ནག་རྫོོང་མདུང་གིས་འིཛོེར། བློོན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡེམ་རྐ་ེཚོབོས་སུ། 

ཕུང་འིདྲེ་ེཁྲི་ོཐུང་ཞིགས་པེས་དྲེངས། འིབྲུག་ལྷ་སྟེག་རྒོོད་གཉིས་དང་བོཅིས། ཤ་ཤོར་

ཤ་ལནེ་ཁྱདོ་ལ་བོབོས། ད་ེཐགོ་སྟེང་མའི་ིཁ་མཁན་ལ། སྒར་ཁྲི་མ་ོརྩོ་མདེ་ཤུག་བོཞིར་

བོཟོ། ད་ེམ་ཐོན་ཐོག་བོཙན་སྡེོད་དགོས་མེད། ངས་ལག་ན་བོཟུང་བོའི་ིརལ་གྲོ་ིའིདི། 

ལྕེགས་ནག་གཟ་ིའིདོ་མིང་དུ་གྲོགས། ཡོ་ཐགོ་བོསྐོལ་པེའི་ིདང་པེ་ོལ། ཐའེུ་རང་མགར་

བོ་སྤུན་གསུམ་གྱི།ི ལྕེགས་སྣོ་དགུ་ལ་གྲོ་ིགསུམ་བོརྡུང་། ལྕེགས་ཁྲི་ོཁྲི་ོའིབྲིིང་ཁྲི་ོསྨུག་

གསུམ། མགར་སྤུན་གསུམ་ནང་གི་ཆེེ་བོས་བོརྡུང་། དེ་ལ་ཟངས་རྡོ་ལིངས་ཆེོད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བོཏིགས། རྣ་ོཆེ་ེངར་མ་ོཁྲི་ོཞིད་ཆེ།ེ སགོ་སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེནེ་ཕེ་རལ་རདེ། ལྕེགས་

ཞུན་ཁྲི་ོའིབྲིངི་ཁྲི་ོཆུང་གསུམ། མགར་སྤུན་གསུམ་ནང་ག་ིའིབྲིངི་བོས་བོརྡུང་། ལྕེགས་

ནག་གཟ་ིའིོད་མིང་དུ་བོཏིགས། རྣ་ོམཉེན་ངར་གསུམ་འིཛོོམ་པེའི་ིགྲོི། ང་ཐོག་བོཙན་

དཔེནོ་གྱི་ིཕེ་རལ་ཡོནི། གྲོ་ིའིད་ིགཡུག་གསནོ་ལ་བོཏིང་མ་ིསྲིདི། ད་ེཨ་ེབོདནེ་ཁྱོད་རང་

རགི་ནས་འིངོ་། ཁྱདོ་ཕེར་ལ་གམོ་གང་བྲིསོ་སྲིདི་ན། བུ་མ་ཡོནི་བུ་མ་ོག་ོརྒོས་རདེ། ང་

ཕེར་ལ་གོམ་གང་བྲིོས་སྲིིད་ན། ཁྱ་ིནག་མ་ོདགུ་ཡོ་ིབུ་རྒྱུད་ཡོིན། ཁྱོད་གླིིང་ཕྲུག་ཡོིད་

ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

ཅིེས་གླུ་མཇུག་རྫོོགས་པེ་དང་མཉམ་དུ་རྦབོ་རྒོོད་འིདྲེིལ་བོ་ལྟར་བྱུང་སྐོབོས། 

དཔེའི་ལས་གཡོའི་ཁ་ོར་ེཚོ་ེཟད་ཐོག་བོཙན་བུ། ཁ་ོམ་ོའིབྲིོང་ག་ིཚོ་ེཤ་ད།ེ འིཚོོས་ལོང་

གྲོང་ལོང་གཉིས་ཀ་ཡོོད། དཔེའི་བོ་ོའིདྲེ་གཉིས་དཔུང་འིདྲེེན་ལ། བོསྡུར་ལོང་གཡུག་

ལངོ་གཉསི་ཀ་ཡོདོ། ཁྱདོ་ཞི་ེརྩོ་དའེི་ིབྲིལོ་ལུགས་ལ། དཔེའི་སྙིངི་ཕུག་སྡུག་ཡོནི་ང་ོབོ། 

ད་མ་སྐྲག་ང་ལ་ཅུང་ཞིགི་ཉནོ། ཟརེ་ཤངི་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་་ གཉན་སྟེག་དམར་པེ་ོདྲེག་ལྷའི་ི

ཚོགོས། ད་ེརངི་དཔེའི་ལའི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཉནི་ཁྱུང་ཐང་

བོར་མ་རདེ། ཞིང་ཞུང་བོསད་པེའི་ིབོཤས་ར་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། གླིངི་རྗོ་ིག་ེ

སར་རྒྱལ་པེ་ོཡོསི། བོཀའི་བློནོ་སངེ་སྟེག་ཨ་དམོ་ཡོནི། དགྲོ་འིདུལ་ངར་རྗོ་ེཁྱུང་རྒྱལ་

ཟརེ། གངོ་གྲོལ་གཡོནོ་གྱི་ིགྲོལ་མག་ོནས། སྟེག་གདན་གངོ་བོ་ནནོ་མ་ིཡོནི། སྡེང་དགྲོ་

བོོའི་ིགླི་ོསྙིིང་ལེན་མ་ིཡོིན། མདུན་ཚོོགས་བློོན་པེ་ོགཞི་ིགླིིང་འིཛོོམ། མ་ཐུབོ་དགྲོ་བོོའི་ི

གཉའི་གནོན་ལ། ང་དཔེའི་ལའི་ིགོང་དུ་ཡོོད་བོསམ་མེད། རང་བོསྟེོད་མིན་ཏི་ེའིདྲེ་མ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཡོནི། ཁདོ་ཁྱ་ིརྒོན་ཐགོ་བོཙན་ཧོམ་པེ་ཅིན། སྡུག་སྟེག་རྒོདོ་སྨོགི་རྒྱུ་ལྷུག་པེ་ལ། རྗོ་ེག་ེ

སར་སྐུ་ལ་བོརྡ་ོདགསོ་ཟརེ། ད་ེཟརེ་བོཀའི་བློནོ་ཆེད་པེ་ལ། སྙིངི་ད་ེལ་དུམ་བུ་ཚོལ་པེ་

བོཟ།ོ ད་ེམ་བྱེས་བོཀའི་བློནོ་མནི་རྟོགས་གྱིསི། ཁྱ་ིརྒྱ་བོ་ོབྲིག་རའི་ིའིཆེ་ིཚོབོ་དུ། དཔེནོ་

ཁྲི་ོལུས་སྐུ་རྨ་ཕེབོ་དགསོ་ཟརེ། ཁྱདོ་ད་ེཟརེ་བློནོ་པེའོི་ིཆེད་པེ་ལ། ཁ་ད་ེལ་གྲོ་ིཁྲིམ་སུམ་

བོཅུ་བོཏིབོ། དེ་མ་བྱེས་ཁྱུང་རྒྱལ་མིན་རྟོགས་གྱིིས། འིབུ་འིདོམ་འིཇལ་འིདྲེ་བོའིི་

འིབྲུག་ལྷ་དང་། སྟེག་རྒོོད་དམག་ཉོབོ་རྡོག་བོརྫོིས་ལ། ད་ེཚོབོ་ང་ལ་འིདེབོས་དགོས་

ཟརེ། ཚོགི་ད་ེའིདྲེ་བྱུང་བོའི་ིཉསེ་ཆེདེ་དུ། ལག་གཡོས་ཀྱི་ིལག་པེ་ཕྱིརི་ལ་བོཅིད། མགི་

ཁྲི་ཆུང་མཛུབོ་མོའི་ིརྩོ་ིཡོ་ིའིབྲུ། ད་ེཨ་ེབོདེན་ལྟོས་ལ་བོསྒུག་ནས་སྡེོད། གནའི་མ་ིབོོད་

ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། རྗོ་ེབློ་མའི་ིབོཀའི་དང་འིགལ་བོས་ན། ཤ་ིདམྱལ་བོ་མ་གཏིགོས་འིགྲོ་ོ

ས་མདེ། གངོ་དཔེནོ་པེའོི་ིགསུང་དང་འིགལ་བོས་ན། ལུས་གཟུགས་བོཞི་ིཁ་ཚོང་འིངོ་

བོསམ་མདེ། བུ་དཔེའི་བོའོི་ིགདངོ་ལ་ཕེགོ་ཤརོ་ན། གསནོ་ས་སྟེངེ་འིདུག་རསེ་ཚོང་ལ་ེ

རདེ། ཁྱདོ་རང་ཟརེ་བོ་ད་ེརང་བོདནེ། དགྲོ་ལ་ཕྱིག་རྒྱ་བོཅིའི་མ་ིད།ེ ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ངན་

ལྷུན་གྲུབོ་རེད། རྟོ་ག་པེས་བོདག་པེ་ོདགྲོ་ཁར་སྐྱེལ། ད་ེཁྱོད་ཀྱིིས་རྟོ་པེ་ོབྲི་ནག་རེད། 

སྨོན་ག་མས་བྱེ་ིཕེ་ོམཛོོད་ཕུག་བོཅུག །ད་ེཁྱོད་ཚོང་དམན་མ་ོགཡུ་སྒྲེོན་འིདྲེ། ལ་རྒྱ་

གནའི་མིས་གཏིམ་དཔེ་ེལ། གཡུ་འིབྲུག་སྔོན་མོའི་ིངར་སྐོད་ལ། འིབུ་བུང་མའི་ིདྲུག་

འིགྱུར་འིདྲེ་བོསམ་ཏིེ། སྐོད་མ་ིའིདྲེ་བུང་བོ་སྙིིང་རྩོ་འིདར། སེང་དཀར་མ་ོགངས་ལ་

རྩོལ་འིཕྱིོང་དང་། ལྟས་ནང་ཝེ་མོས་འིདྲེེན་ཚོད་བྱེས། རྩོལ་མ་ིམཉམ་ཝེ་མ་ོགད་དུ་

ལྷུང་། ང་སེང་སྟེག་དགྲོ་ལེན་ཆེས་ས་ལ། ཁྱོད་སྡེར་མ་ཐོག་བོཙན་ག་ོམཚོོན་ངོམ། 

དཔེའི་མ་ིམཉམ་ཞིང་བློནོ་མག་ོལག་ལནེ། ད་ེཨ་ིབོདནེ་ད་ལྟ་གསལ་ནས་འིངོ་། ད་ེསྔནོ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དཔེའི་བོཏུལ་ཤོར་བོ་དང་། ད་ེརིང་དཔེའི་ཐུལ་འིཆེ་ིརྨས་གསུམ། ད་ེའིདྲེ་བྱུང་བོའི་ིཤ་

ལེན་དུ། དུས་གཅིིག་མ་བློངས་དཔེའི་ལ་མིན། ངས་ལག་ན་བོཟུང་བོའི་ིརལ་གྲོ་ིའིདི། 

ཨ་ོརྒྱན་པེདྨེའི་ིའིཕྲུལ་བོཟ་ོམཛོད། ཡོ་ེཤེས་མཚོ་ོརྒྱལ་གཏིེར་དུ་སྦས། ག་ེསར་རྒྱལ་

པེོས་གཏིེར་ནས་བློངས། ང་སེང་སྟེག་བློོན་གྱིིས་ལག་ན་བོཞིག །སྡེང་དགྲོ་བོ་ོའིདུལ་

བོའི་ིདཔེའི་བོ་ོལ། ང་དཔེའི་ལ་མ་གཏིོགས་མེད་ད་ོགསུངས། ཐོག་བོཙན་བོསད་པེའི་ི

ཤ་ཁྲི་ིལ། གཏིེར་གྲོ་ིའིད་ིའིདྲེ་གནང་ལ་ེཡོིན། སྡེང་དགྲོ་བོ་ོའིདུལ་བོའི་ིདུས་ལ་བོབོས། 

ག་ེསར་ཝེེར་མའི་ིཚོོགས་དང་བོཅིས། སྡེོང་གྲོོགས་མ་གཡོོལ་གོང་མའི་ིལྷ། ད་ེརིང་

དཔེའི་བོའོི་ིདཔུང་རོག་མཛོདོ། དགྲོ་དཔུང་ཆེམ་ལ་འིབོེབོས་པེར་ཤགོ །ཁྱོད་རང་ཡོདི་

ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་ཟེར་བོ་དང་ལྷན་དུ་རྦད་ཀྱི་ིམཆེོང་བྱུང་བོ་དང་། ཐོག་བོཙན་ཁོས་གླུ་ཚོིག་

བོརྙེས་བོཅིོས་ད་ེརྣམས་མ་བོཟོད་ཏིེ། ཁ་ཕེ་ོབོསྡེམས་ས་ོསྒྲེ་བོསྒྲེིག་མིག་ནས་མཆེ་ིམ་

ཁྲིག་ཏུ་ཁོལ་ཏི་ེངར་ཆེེན་གྱིིས་མཆེོང་བོས། འིཆེ་ིབོདག་གཤིན་རྗོ་ེཡོིན་ཡོང་ཕྱིིར་ནུད་

ཤོར་བོ་ཞིིག་བྱེས་བྱུང་རུང་། དཔེའི་ལས་སེང་སྟེག་ད་ེཉིད་ནས་དཔེའི་བློ་ོཤེད་གསུམ་

འིདྲེེན་ཡོ་མེད་པེའི་ིཐོག་བོཙན་མ་ིདགོས་བོདུད་ནག་པེོའི་ིགྲོ་ེཁུང་དུ་ཚུད་ཀྱིང་བོཟོད་

བོསམ་པེའིི་ང་རྒྱལ་དྲེག་པེོར་འིཁྲུགས་ཡོོད་པེའིི། ཐེ་ཚོོམ་མེད་པེར་མཆེོང་སྟེེ་གྲོི་

གཡུག་སྐོརོ་གསུམ་རའེི་ིམཚོམས། དཔེའི་ལས་གཏིརེ་གྲོ་ིད་ེཁ་ོཡོ་ིཕྲག་པེ་གཡོས་པེའི་ི

ཐོག་ཏུ་ཐེབོ་པེས། ཐོག་བོཙན་གྱིིས་ལག་གཡོས་པེ་གྲོ་ིདང་བོཅིས་པེ་ས་ལ་ལྷུང་བྱུང་

བོས་ཁ་ོརང་ལག་གཡོོན་པེ་ད་ེཡོ་ིསྐོེད་གྲོ་ིཤ་ཕེ་ོགཏུམ་ཆེོད་ད་ེཤུབོ་ནས་བོཏིོན་བྱུང་

བོས། དཔེའི་ལས་གྲོ་ིགཅིིག་མག་ོལ་བོཏིབོ་པེས། རྨོག་ག་ིརྩོ་ེནས་ཁ་བོཀས་ཏི།ེ བྱེང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཁོག་སྙིིང་གི་དཀྱིིལ་གཤག་པེས། དེའིི་ཉེ་ཕྱིོགས་ཡོོད་པེའིི་གཡུ་ལྷ་འིདན་མ་ཆེོས་

འིགྲུབོ་བོཅིས་ལ་ཀླད་ཁྲིག་དམར་ཆེལ་གྱིིས་གཏིོར་བོས་ཕྱིིར་ནུད་དགོས་པེ་བྱུང་། 

དེར་ཡོོད་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་དཔེའི་ལ་ལ་ཧོ་ལས་ཏིེ་ཀི་བོསྭོོས་རི་ལུང་གང་བོར་

མཛོད། ལས་གུར་གྱི་ིསྒོར་ཉ་ེབོར་ཡོིན་སྟེབོས་རྒྱལ་པེ་ོདང་དགའི་བོད་ེགཉིས་ནས་

ཉམས་སྣོང་མ་ིམཛོད་པེར་བོཞུགས། ཐགོ་བོཙན་ད་ེདཔེའི་ཟལི་ཆེ་ེསྟེབོས་ཀྱི་ིཁྲི་ོཐུང་ག་ི

དམགིས་པེ་ཤརོ། ལུས་ཞུམ་ཞུམ་བྱེདེ་སྐོབོས་དགྲོ་བོ་ོཐུལ་བོར་རགི་ནས་བུ་དཔེའི་བོ་ོ

ཟེར་བོ་སེང་སྟེག་རེད་ཟེར་ནས་ངག་ཤོར་བོ་སོགས་བྱུང་ངོ་། དེར་སེང་ཆེེན་ཞིལ་

འིཛུམ་ཙམ་མཛོད། ད་ེནུབོ་ཕྱིོགས་ནས་རྩོལ་ཆེེན་ནམ་མཁའི་ཐོག་རྒོོད་སྟེག་ཐུལ་

གསུམ་བོཅིས་ནང་དུ་མཆེོང་བོར། སོག་དམག་ཉ་ིཤུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། སོག་

བློོན་ཐར་པེ་བོསམ་འིགྲུབོ་དེའི་ིགདོང་བོཀག་ནས་དང་པེ་ོམདུང་འིདྲེེན་ཐུང་ཙམ་བྱེས་

ཀྱིང་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་ཐོག་གྲོ་ིཁ་ཚོད་མཐར། རྩོལ་ཆེེན་གྱི་ིགྲོ་ིད་ེསོག་བློོན་གྱི་ིབྲིང་ལ་རྩོ་ེ

ཤད་ཐེབོ་པེས་བོསྒྲེོངས་བྱུང་སྐོབོས། སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེེན་སྟེོབོས་རྒྱལ་རིན་ཆེེན་

གྲོགས་པེ། སྟེག་གཟིག་ཞིལ་དཀར་གསུམ་ནས་གྲོ་ིམདུང་མང་དུ་བོརྡེགས་ཀྱིང་མ་

ཆེོད་ཚུར་ཡོང་མ་ཆེོད་མང་དུ་བོཏིབོ་ཀྱིང་མ་གནོད་ཁ་ོཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ། སྟེག་དམར་

སྟེོབོས་ཆེེན་གྱིིས་སྟེག་ཐུལ་གཅིིག་མཚོོན་འིོག་ཏུ་བོཏིང་། ལྷ་ོསྒ་ོནས་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིསྟེན་

སྟེག་ཐུལ་གསུམ་མཆེོང་བྱུང་བོར། འིབྲུག་སྒྲེ་ཁམ་པེ་གཡུ་ལྡོམ་གཉིས་ནས་གདོང་

བློངས་ཀྱིང་མ་བོརྟོེན་སྟེ་ེནང་དུ་ཤོར་སྟེ་ེཧོོར་དམག་བོཅི་ོལྔའི་ིསྐོོར་ཤ་ིརྨས་བྱུང་སྐོབོས། 

ཤན་པེས་མདའི་གསུམ་བོསྲིིངས་སྐོབོས། སྟེག་ཐུལ་གཉིས་བོསད། རྒྱབོ་མ་ད་ེསྟེག་

མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ལ་ཐེབོ་ཀྱིང་མ་གནོད་ཁོས་གྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེཤན་པེའི་ིསྟེེང་དུ་མཆེངོ་བྱུང་བོར་གྲོ་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཐབོ་བྱེས་སྐོབོས། ཨ་སྟེག་ཀླུ་མ་ོལ་ཕུ་ལུང་སྟེོང་ཞིལ་དཀར་གཉིས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེས་

པེས་ཁ་ོཡོ་ིགདོང་མ་བོརྟོེན་པེར་མར་ཙམ་བྲིོས། སྟེག་ཐུལ་རྟོ་རྫོ་ེརྐང་རིང་ད་ེཡོ་ིཧོོར་

དམག་བོཞི་ིཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། འིབྲུག་སྒྲེ་རྩོ་ེརྒོདོ་གཉསི་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བོཏིང་ནས་

བོསད། བྱེང་ཕྱིོགས་ནས་བློོན་ཤེས་ཆེེན་དང་སྟེག་ཐུལ་རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་བོཅིས་

ནས་མོན་འིཇང་དམག་བོཅུ་སྐོོར་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། དུང་སྐྱོང་དཔེོན་དང་སྟེག་

ཐུལ་སྐྱ་ཁྲི་རླུང་ལྡན་གཉསི་གྲོ་ིའིཐབོ་ཡུད་ཙམ་མཐར། ཁ་ོཡོ་ིསྐོ་ེཡུང་རྡགོ་བྲིག་པེ་ལྟར་

བོསད་ཅིིང་བྱེང་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྲོ་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན་གནམ་ལྕེགས་

ནརོ་བོཟང་། ལྕེགས་རྡ་ོབུ་རྣམས་ཀྱིསི་ཤསེ་ཆེནེ་གདངོ་མ་བོསྟེནེ་ནས་ཤར་རྒྱག་ག་ིལྷ་

གུར་ལ་གཏིད་ནས་ཤོར་སྟེེ། དེ་རིང་ཤི་རོག་ཞིིག་མ་རྙེེད་ན་མི་འིོང་བོསམ་ཏིེ་ལྷའུ་

བོསམ་འིགྲུབོ་རྨ་ཉནི་རྫོངོ་དཔེནོ། ཨ་སྟེག་རྩོ་ེརྒོདོ་རྣམས་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེདེ་སྐོབོས། ཁ་ོ

ཡོ་ིགྲོ་ིད་ེཨ་སྟེག་རྩོ་ེརྒོོད་ཀྱི་ིསྐོེད་པེ་ལ་ཐེབོ་སྟེ་ེབོསྒྲེོངས། རྒྱབོ་ཕྱིོགས་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་

ཀྱིིས་མདུང་ལན་གཉིས་ཐེབོས་ཀྱིང་མ་ཕེིག །ལྷའུ་བོསམ་འིགྲུབོ་དེས་ངར་ཆེེན་གྱིིས་

གྲོ་ིལན་གསུམ་བོཏིབོ་པེས་ག་ོཁྲིབོ་ཧྲུག་ག་ེབོཏིང་བོར་ལུས་ལ་གནོད་མ་བྱུང་། དུང་

སྐྱོང་ནས་ཞིགས་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་སྐོ་ེལ་ཐེབོ་ནས་འིཐེན་པེས་ཁོས་གྲོ་ིཡོིས་བོཅིད་

ནས་ཁ་ོཕྱིིར་འིགྲོ་ོཁ་ཉན་ཙམ་བྱུང་། སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་ནས་ཆེོས་འིགྲུ་ཀྱིིས་དམག་

དྲུག་ཙམ་བོསད་སྐོབོས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིི་གྲོི་ཁ་འིདྲེེན་པེས་ཁོ་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་པེས་

ཐར། ཤར་ཕྱིོགས་ནས་འིདན་མས་བྱེང་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་བོསད་སྐོབོས་སྟེག་ཐུལ་

དཔེའི་འིགྲུབོ་དང་རྔོག་རིགས་དྲེག་པེ་གཉིས་ནས་མདུང་རེ་ཕུལ་ཀྱིང་མ་གནོད་། 

འིདན་མས་གྲོ་ིར་ེརེའི་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་། ལྷ་ོཕྱིོགས་ནས་བློོན་པེ་ོབོདུད་རྒོོད་དཔུང་རིང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།

 87  

ནས་གླིིང་དམག་བོཅི་ོལྔ་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས་གཡུ་ལྷས་རལ་ཁ་འིདྲེེན་ནས་ཡུད་

ཙམ་འིདྲེ་མཉམ་གྱི་ིམཐར་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིད་ེང་ོམ་ལནོ་ནས་བྲིསོ་ཤརོ། དརེ་བོཀའི་བློནོ་ཆེསོ་

འིགྲུབོ་འིདན་མ། དུང་སྐྱོང་སྟེག་ལྷ་གསུམ་ནས་ཞིགས་པེ་ར་ེཐོགས་སྟེེ། བྱེང་དམག་

ཕེར་འིཐནེ་པེས་རྒྱབོ་བོཞིནི་རྒྱུགས་སྟེ་ེསྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ལྷ་ོསྒ་ོནས་ཕྱིརི་མཆེངོ་བོ་དང་

ཐུག་སྟེ།ེ ཞིགས་གསུམ་དུས་གཅིིག་སྤྲེིངས་བྱུང་སྐོབོས། ས་ོསོར་སྐོ་ེདང་བྲིང་དཔུང་

གོང་རྣམས་སུ་ཐེབོས་པེས་ཁོའི་ིགྲོ་ིལན་མང་དུ་བོཏིབོ་པེས་ཞིགས་པེ་གཉིས་བོཅིད། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིའིཕྲུལ་ཞིགས་ད་ེམ་ཆེོད་ནས་རྒྱང་རྒྱང་འིཐེན་པེས་རྟོ་ཐོགས་ནས་ལྷུང་

བྱུང་བོར། དཔེའི་ཐུལ་དེར་ཡོོད་རྣམས་ཀྱིིས་རུབོ་ནས་ཕྱི་ིབོཀྱིིག་ཨ་ལོང་བོཀུག་འིདྲེ། 

ནང་བོཀྱིགི་གྲུ་གུ་བོསྡེམས་འིདྲེ་བྱེས། དརེ་བྱེང་དམག་འིཕྲསོ་ལུས་དཔུང་བོཅིས་རང་

སྒར་དུ་ལགོ །དརེ་གླིངི་སྒར་ནས་དགངོ་ཆེནེ་སྤྲེེལ་གྱི་ིདུས་སུ་རྒྱལ་མཆེགོ་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་

དཔེོན་བློོན་གསུམ་པེོའི་ིགཏིོར་ཟོར་ཕུལ་བོའི་ིདུས་ལ་བོབོས་སྟེ་ེསྐྱེས་མཆེོག་མ་ིཡོ་ིཉ་ི

མ་དསེ་ཞྭ་ནག་དང་བོརེ་ནག་གསལོ། སྔགས་ཆེས་དཔེའི་བོརྗོིད་དང་ལྡན་པེ་འིཇགིས་

པེའི་ིཆེས་བོརྒྱད་གར་དགུའི་ིརྣམ་འིགྱུར་དུ་མ་ཞིིག་མཛོད་ནས། གཏིོར་ཟོར་བོཏིེགས་

ཞིངི་བོསྐྱདེ་བོསྒམོ་ཏིངི་འིཛོནི་ལྷ་སྔགས་ཀྱིསི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པེས་དམདོ་བོཅིལོ་དྲེག་

པེ་ོབོཅིས་གཏིོར་མ་བོརྫོངས་ནས། གཏིོར་མ་ད་ེལ་མ་ེར་ིམ་ེདཔུང་དྲེག་པེ་ོཀུན་གྱིིས་

ལྟར་མ་ིབོཟདོ་པེ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོོད་པེར་ཐམས་ཅིད་ང་ོམཚོར་བོ་གཏིོར་མ་ལ་འུར་སྒྲེ་དང་

ཆེོམས་སྒྲེ་འིབྲུག་སྒྲེ་ལས་ཀྱིང་ཆེ་ེབོ་དང་མ་ེལྕེ་ེབོོང་བོ་གསུམ་ཙམ་ཆེད་ནས་བློ་མའི་ི

བོསྒྲུབོ་ཁང་ཐོག་དུ་དངོས་སུ་སོང་བོར་གདའི། མ་མ་ོཆུ་སྲིིན་གདོང་ཅིན་ཕྱི་ིརོལ་གྱི་ི

དྲེེགས་པེ་རྣམས་ལ་གཏིོར་མ་བོསྔོས་ཤིང་ཡོོད་པེ་ན་ཅི་ིཆེ་མེད་པེར་འུར་ལྡིར་གྱི་ིསྒྲེས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གནམ་ས་གས་པེ་ཙམ་ཞིིག་བྱུང་། ཡོ་ེཤེས་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་སེང་གེའི་ིགདོང་པེ་ཅིན་

ཞིལ་གསུམ་ཕྱིག་དྲུག་པེ་སེང་ག་ེདང་གླིང་ཆེེན་སྤྲེེའུ་གདོང་པེ་ཅིན་འིཁོར་སྣོང་སྲིིད་

ཀྱིིས་ལྷ་མ་སྲིིན་སྡེ་ེབོརྒྱད་རྣམས་ཀྱིིས་བོསྐོོར་བོ་མངོན་གསུམ་དུ་ར་ིརབོ་ཀྱིིས་ཕྱིོགས་

ཙམ་ཞིིག་འིཕེང་བྱུང་སྙིམ་པེ་དང། དྲེག་སྔགས་དམིགས་པེ་བྱེེད་ལོང་མེད་པེར་སྒྲུབོ་

ཁང་ག་ིལྟག་ནས་མར་ར་ིཉིལ་ཏིེ། བློ་མ་དཔེོན་སློོབོ་ཉེར་གསུམ་ད་ེས་འིོག་དུ་ཐལ་སྐྱ་

ཚུབོ་ས་ེསངོ་ང་ོ། ཆུ་ལནེ་ཞིགི་ཐར་བོ་ད་ེརྒྱལ་པེའོི་ིདྲུང་དུ་མགྱིགོས་པེར་སངོ་ང་ོ། བྱེང་

དམག་སྒར་ནས་མ་ེལྕེ་ེད་ེབོསྒྲུབོ་ཁང་ཐང་དུ་སོང་བོ་མཐོང་བོས་ཡོིད་མ་ཆེེས་ཏི།ེ བློོན་

ཤསེ་ཆེནེ་གྱི་ིད་ེབོཟང་རྒྱུ་མ་ིའིདུག་པེས་གླིངི་པེ་ས་འིབུ་མག་ོནག་ཀྱིསི་ཆེ་ོའིཕྲུལ་ཞིགི་

ཡོནི་པེར་འིདྲེ་ཟརེ་སྟེ་ེལྟ་བོར་བོཏིང་།

གཞིན་བློོན་པེ་ོསྟེག་ཐུལ་རྣམས་ནས་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་ཁོག་པེའི་ིསྙིིང་

འིདྲེ་བོ་ད་ེཤརོ་བོས་སྙིངི་བོཏིནོ་པེ་ལྟ་བུའི་ིསྡུག་བོསྔལ་གྱི་ིཉ་མ་ོབྱེ་ེཚོན་ནང་དུ་འིཕེང་བོ་

ལྟར་གྱིིས་འིདི་བྱེ་འིདི་བྱེེད་མེད་པེར་གནས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་དེས་ན་རེ། ད་སྡུག་

བོསྔལ་བྱེས་པེས་ཕེན་པེ་མ་ིའིདུག །ཕྱིོགས་ཀྱིིས་རྒྱལ་ཁག་གཞིན་མ་རྣམས་ལ་འིོང་

རྒྱུ་དེ་ངེད་རང་ཚོ་ོལ་འིོང་བོ་ཡོིན་འིདུག་པེས་སྲིོག་ལ་རིང་ཐུང་མ་གཏིོགས་འིགྲོ་ོས་

གཅིགི་ལས་མ་ིའིདུག་པེར་གདའི། ད་ན་ིརྒྱལ་པེའོི་ིམདུན་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཞུ་བོ་དང་། ཕྱིའིི་ི

དམག་འིཕྲལ་དུ་བོསྡུ་དགོས་ཞུ་བོར། སྟེག་ཐུལ་ཤེས་བོཟང་མཆེོག་དགའི་ཁྱེད་རང་

སོང་དང་། ངེད་རང་འིཕྲོས་ལུས་རྣམས་ནས་སང་ཉིན་གླིིང་སྒར་ཁྲིག་བོཞིིན་དཀྲུགས་

ནས་ཁ་ལོན་ན་རབོ། མིན་ཀྱིང་ཤ་ིརོག་མག་ོསྤྲེོད་མ་རྙེེད་པེར་ཕྱིིའི་ིརྒྱལ་པེོའི་ིཞིལ་མ་ི

མཇལ་ཟརེ་སྟེ་ེངར་ཆེནེ་དུ་གནས། རྩོལ་ཆེནེ་ནས་དམག་དཔེནོ་ཤརོ་བོའི་ིཤ་ལན་དུ་ད་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྟ་ང་རང་ཐོན་དགོས་འིདུག་ཟེར་ཏི་ེཆེེས་ཤོམ་ལ། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ནས་ད་ེརིང་ཨ་ཕེ་ོ

བོཞུགས། མ་གཏིོགས་གཟའི་སྐོར་མི་ལེགས་པེར་སང་ཉིན་ངེད་རང་འིཕྲོས་ལུས་

རྣམས་དཔུང་བོསྒྲེིགས་ནས་གླིིང་སྒར་ཁ་བོཞི་ིགཏིོར། དེས་གྲོགས་མག་ོལག་ལེན་

པེས་ཆེོག་ཟེར་བོ་དང་། འི་ོལེགས་ས་ོཟེར་ནས་ད་ེཉིན་བོསྡེད། དེར་གླིིང་སྒར་ནས་

དམག་དཔེནོ་ཐུལ་བོའི་ིདགའི་སྟེནོ་དང་། བློ་མ་ཐུལ་བོའི་ིགཏིང་རག་ཏུ་ལྷ་གུར་ནང་དུ་

ཐམས་ཅིད་འིཛོམོ་ཏི་ེརང་རང་ག་ིགདན་གྲོལ་མནན། ཇ་ཆེང་ཤ་ཐུད་ཀ་ར་བུ་རམ་ཤངི་

ཐོགས་ལ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའིི་འིཚོོ་བོ་ལ་ལོངས་སྤྱིོད་པེར་མཛོད་པེའིི་

སྐོབོས་སུ། ཨ་ཁུ་ག་ན་ེགམོ་པེ་ད་ེཡོ་ིགླུ་ངག་ངལ་བོ་རངི་མ་ོལ་དྲེངས་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་

བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎིི་པེདྨེེ་ཧཱུཾྃ་ཧྲཱིཿི�  གླུ་ཐ་ལ་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་་ སྟེེང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བོ་

འིདབེོས། འིདོ་གསལ་ལྷ་ཡོ་ིབྱེནི་གྱིསི་རློབོོས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཉནི་ཁྱུང་

ཚོང་གོང་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྨར་ཁམས་གླིིང་ཁྲི་ིགོང་མ་ནས། སྨུག་པེ་ོ

གདོང་ག་ིགདུང་རྒྱུད་ལ། ཨ་ཁུ་ག་ན་ེགོམ་པེ་ཡོིན། ཆེ་ེརྒྱུད་གླིིང་ག་ིགོང་ཤིང་ཡོིན། 

འིབྲིིང་རྒྱུད་གླིིང་ག་ིསྲིོག་ཤིང་ཡོིན། ཆུང་རྒྱུད་གླིིང་ག་ིརྟོེན་ཕུར་ཡོིན། ཡོག་ཉེས་བྱུས་

ཚོོད་འིཛོིན་མ་ིཡོིན། འིཛོམ་གླིིང་དབོང་བོསྒྱུར་ག་ེསར་དཔེོན། རྫོོང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་

བོདག་པེ་ོརདེ། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་འིད།ི སྔནོ་མར་མ་ེམཛོད་ཀྱི་ིབོསྟེན་

པེ་ལ། གནོད་པེ་ཐུབོ་པེའིི་བོདེན་ཚོིག་བོཏིབོ། ད་བོར་དམྱལ་ཁམས་བོཅིོ་བོརྒྱད་

འིགྲོམི། བོདནེ་ཚོགི་སྨོནི་ལམ་བོཙན་དྲེག་མཐུས། ད་ལྟ་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེརོ་སྐྱསེ། ད་ེ

གངོ་སློབོོ་དཔེནོ་པེདྨེ་ཡོསི། བོདུད་ཆེནེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཁ་གནོན་དུ། འིཛོམ་གླིངི་སྐྱསེ་བུ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དོན་འིགྲུབོ་བོསྐོོས། བོསྐོོས་པེའི་ིམ་ིད་ེབོསྒྲེིག་པེ་འིདྲེ། བོཙུག་པེའི་ིཤིང་ད་ེསྐྱེས་པེ་འིདྲེ། 

སྟེོང་ཆེེན་མུན་པེ་ནག་པེ་ོཡོང་། འིཛོམ་གླིིང་ཉ་ིམས་མིང་མེད་བོཟོས། ས་འིཛོིན་སྤེང་

ལྗངོ་བོརྟོནེ་བོརྗོདི་ཀྱིང་། དུས་སྨོནི་ཤ་མངོ་རློནོ་པེས་ཕུག །ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ཁག་དཔུང་

ཆེ་ེཡོང་། ལས་དབོང་སྟེབོོས་ཀྱིསི་རམི་པེར་འིདུལ། ཞིང་ཞུང་མ་ིདགསོ་ཨའུ་ཙ།ི ཞིང་

བློོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ད།ེ བོདུད་རུ་ཏྲ་མ་ིཡུལ་ཕྱིིན་ལ་ེའིདྲེ། འིདྲེེན་ཡོ་འིཛོམ་གླིིང་

མེད་ད་ོཟེར། ལུས་དམར་བོསད་ཁ་ེདུམ་བོཞིིན་དུ་འིཕེང་། དཔེའི་ཡོ་མེད་དུང་སེང་

གཡུ་རལ་ཅིན། དཔེའི་མ་ིསྤྱིང་མནི་པེ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོནི། གདངོ་ལྷ་བོརྒྱུད་མ་ནརོ་ང་ོམ་ཡོནི། 

མདང་ལྡན་རྨ་བྱེའི་ིསྒྲེ་ོམདང་ལ། པེདྨེ་ར་གའི་ིཏིོག་ཞིིག་བོཙུག །ལས་ཞྭ་སྟེོང་གསུམ་

ཟིལ་གནོན་བོསྒྲེོན། འིབོོལ་གདན་བོཅིོག་གཅིིག་སྤེར་རྒྱུ་ཡོིན། རྟོ་གཅིིག་ཁྲིབོ་གཅིིག་

བོེར་གཅིིག་གཙོས། རྔ་མའི་ིདར་ལ་དགུ་ཚོན་དང་། གསེར་མགུ་མ་ོཉ་ིཤུས་དཔེའི་

དར་ཡོདོ། རྒྱ་དར་བོཀྲསི་ར་ིམ་ོཅིན། ངང་དཀྱིལི་ལ་ེདར་རྗོ་ེདཔེནོ་ལ་བོསྐོནོ། རྟོག་དང་

རྟོནེ་འིབྲིལེ་བོཟང་བོར་ཤགོ །གཡོནོ་གྲོལ་སྟེག་གདན་ཡོང་སྟེེང་ནས། རུས་ཆེནེ་འིཇང་

སྲིས་གཡུ་ལྷ་བུ། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་སྟེག་མ་ོགྲྭ་རྒྱས་རེད། ཞིང་ཞུང་དམག་དཔེོན་སྟེག་

རྒོོད་བུ། ཁྲི་རིང་མདུང་མོའི་ིངར་ལ་དྲེངས། རྩོལ་ངར་ཆེེན་མིན་ན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོིན། རྟོ་

གཅིགི་ཁྲིབོ་གཅིགི་བོརེ་གཅིགི་བོཅིས། རྔ་མའི་ིདར་ལ་དགུ་ཚོན་དང་། གསརེ་མགུར་

མ་ོཉ་ིཤུའི་ིདཔེའི་ཁ་བོསྟེདོ། སགོ་དར་རྟོག་བོརྒྱད་ར་ིམ་ོཅིན། སརེ་དཀྱིལི་ལ་ེགཡུ་ལྷའི་ི

མགུལ་དུ་བོསྐོོན། དགྲོ་མག་ོརྡོག་པེས་ནོན་པེར་ཤོག །བློོན་ཆེེན་བྲིག་ར་རྒོོད་ལྡོམ་ད།ེ 

སྔནོ་མ་ོམཚོནོ་གྱིསི་ཆེདོ་ལ་ེམནི། ལནེ་མདེ་དཔེའི་རྒོོད་དམོ་སྨྱོནོ་འིདྲེ། འིཕྲུལ་ཞིགས་

ཨ་ལོང་སྐོེ་ལ་བོསྐོོན། རྣོ་མྱུར་ལྕེགས་ཀྱུས་ཆུ་ནང་འིཕེངས། བྱེང་རྒྱལ་ཁག་བོཅིོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བོརྒྱད་མག་ོའིཛོནི་ལ། བློནོ་མ་ིའིགྱུར་ཆེསོ་འིགྲུབོ་སྤྱིང་དྲུང་ཅིན། རྗོ་ེསངེ་ཆེནེ་ཞིབོས་

རྟོགོ་འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། རྩོལ་མྱུར་མགྱིགོས་མདེ་ན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོནི། རྟོ་གཅིགི་ཁྲིབོ་གཅིགི་

བོེར་གཅིིག་གཙོས། རྔ་མའི་ིདར་ལ་དགུ་ཚོན་དང་། གསེར་འིགུར་མ་ོཉ་ིཤུས་དཔེའི་

དར་ཡོདོ། རྒྱ་དར་སྣོ་བོདུན་ར་ིམ་ོཅིན། དཀར་དཀྱིལི་ལ་ེབོཀའི་བློནོ་མགུལ་ལ་བོསྐོནོ། 

རྗོེ་སེང་ཆེེན་ཞིབོས་ཏིོག་འིགྲུབོ་པེར་ཤོག །སྔགས་ནག་ཁྲིོ་ཐུང་དགའི་བོདེ་གཉིས། 

མཐུ་ནུས་པེ་ནམ་མཁའི་ིཐགོ་དང་འིདྲེ། བོནོ་གཤནེ་ཡུ་མདེ་ས་འིགོ་བོཏིང། གསརེ་ཏྲ་ཾ

ཁ་ཉ་ིཤུས་གཟངེ་བོསྟེདོ་ཡོདོ། དར་དཀར་བོཀྲསི་ར་ིམ་ོཅིན། དཀར་དཀྱིལི་ལ་ེསྔགས་

པེའི་ིམགུལ་དུ་བོསྐོནོ། གཏིརེ་གྲོ་ིམདུང་ཞིགས་ག་ོམཚོནོ་གསུམ། གཏིརེ་བོདག་སངེ་

ཆེནེ་ཁངོ་ལ་ཕུལ། ད་ེམནི་སུ་ཡོ་ིའིཆེང་དབོང་མདེ། ཤན་འིདན་གླུ་མ་ོདུང་སྐྱངོ་བུ། ཁྲི་

བོཙན་ནརོ་བོཟང་ལྕེགས་རྡ་ོབུ། དཔེའི་ཐུལ་དཔེའི་རགོ་དཔེའི་རྒོདོ་རྣམས། དར་དཀར་

བོཀྲ་ཤིས་འིཁྱིལ་པེ་དང་། གསེར་མགུར་མ་ོབོཅུ་ར་ེགཟེང་བོསྟེོད་ཡོོད། གླིིང་དཀར་

བོསམ་དོན་འིགྲུབོ་ལ་ེཡོིན། ཞིང་ཞུང་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོརྟོེན་ཁ།ོ ས་ནག་དོང་ནས་ཡོར་ལ་

བུད། ལྷ་གུར་སྒ་ོལ་ཁྱ་ིབོཞིིན་སྐོོར། ས་དང་ལུང་པེའི་ིཆེགས་ལུགས་དང་། སྡེ་ེདང་

ཡུལ་དགོན་གནས་ལུགས་གཉིས། རྒྱལ་བློོན་མདུན་གྲོོས་བྱེེད་ལུགས་གསུམ། ཕྱི་ི

གླིངི་དམག་དཔུང་དཔེའི་རྩོལ་བོཅིས། དམག་ཡུལ་ལ་ོརྒྱུས་དྲེ་ིརྟོགོས་མཛོདོ། གཞིསེ་

ནང་ཚོེས་པེ་བོཅི་ོལྔ་ལ། གླིིང་སྒར་སེང་ཆུ་ཕེར་རུ་བུད། ཁྲིབོ་ཆེེན་གུར་ཐང་དམག་

སྒར་རྒྱབོོ། ཉ་ིམ་སང་ག་ིཡོང་གངོ་དུ། དམག་དཔེནོ་ཤརོ་བོའི་ིཤ་ལནེ་དུ། ཆེ་ེལ་རྒྱལ་

པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། སང་ཉནི་ཐནོ་པེ་ལག་པེའི་ིམཐལི། དཔེའི་འིདྲེནེ་ཡོ་འིངོ་བོ་དཀའི་

མ་ོཡོོད། རང་རང་དཔེའི་ཚོོད་ཟིན་ངེས་དགོས། དགྲོ་ལྷ་ཉ་ིའིབུམ་འིཇང་སྲིས་གསུམ། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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རིན་ཆེེན་དར་ལུ་ལྷ་རྒོོད་ལྔ་། སྐུ་སྒེག་ཡོིན་པེས་ཐོན་རྒྱུ་མེད། ད་ེའིཕྲོས་དཔེའི་ཐུལ་

ཆེོས་བློོན་རྣམས། ཁྲི་གླིག་བོཞིིན་དུ་ཐབོ་ཤེས་གྱིིས། འིདིར་བོཞུགས་ཐུགས་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི

ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་བློངས་བོས་ན་མི་ཆུང་དང་ཕྱིིན་སྔོན་གཉིས་ནས་སྟེག་མ་ོཁྲིི་

བོསྟེན་དོང་ནས་བོཏིོན་ཏིེ་ལྷ་གུར་སྒ་ོལ་ཕུར་པེ་བུ་ཆུང་ལ་ོབོརྒྱད་ཀྱིི་ཚོོད་ཙམ་ཞིིག་

གདབོ་པེས་ད་ེལ་ཁྱ་ིབོསྐོོར་བོ་ལྟར་བྱེས་ནས་བོཞིག །ཁྲི་ོཐུང་ག་ིབོསམ་པེ་ལ། བྱེང་

བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ལ་དཔེའི་ཐུལ་གྲོལ་འིགྲོ་ོཞིིག་དགོས་འིདུག་བོསམ་ཏིེ། དེར་ཁྲི་ོཐུང་

རྒྱལ་པེ་ོདེའི་ིཨོག་ཚོོམ་ཁམ་པེ་སུམ་བོསློས་ལ་གསེར་གྱི་ིམ་ེལོང་སྡེེར་ཁ་ཙམ་ཞིིག་

བོཏིགས་ནས་འིཇིགས་པེའི་ིཆེས་བོཅི་ོབོརྒྱད་དང་བོཅིས་ཏི་ེཧོ་ར་ཧུར་ཐུང་ལ་དྲེངས་

ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་པེར་གདའི།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ�ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་་ སྤྲུལ་སྐུ་ཚོ་ེདབོང་རགི་འིཛོནི་རྗོ།ེ 

གསལོ་བོ་འིདེབོས་ས་ོཐུགས་རྗོསེ་ཟུངས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། རངི་པེ་ོརྣ་བོས་

ཐོས་པེ་ལ། ཁྱུང་ཐང་ན་བོའི་ིའིགྱིིང་ཁུག་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྟེག་རོང་དུག་

མཚོ་ོཁོལ་མ་ནས། དུག་ཧོ་ལའི་ིའིབྲིས་བུ་ཁྲི་ོབོ་ོརྒྱལ། དགྲོ་ལ་ཁ་ཕེ་ོབོཅིང་མ་ིརེད། 

མག་ོལག་བློངས་བློངས་བོཤད་ཚོོད་མེད། མཐུ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཤ་ིཕེགས་འིགྱིེལ་ཤེས། བོོན་

གཤེན་བློ་མ་སྡུབོ་འིོག་བོཏིང་། ནང་ཕུ་ནུའི་ིསྟེེང་དུ་དར་བོའི་ིའིཇམ། ཉམས་ཆུང་སྐྱོང་

བོའི་ིཕེ་མ་རེད། ཁ་ོར་ེཉོན་དང་ཞིང་ཞུང་བློོན། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ཝེ་མོའི་ིབུ། ཐག་ནག་

ལུས་ལ་ཨ་ེའིཇམ་དུ། དངོ་ཁ་སྣོང་བོ་ཨ་ེསྤྲེ་ོདུ། མལ་སྟེན་ཚོརེ་མ་ཨ་ེབོད་ེདུ། ངདེ་སྨོར་

ཁམས་ག་ེསར་ཁུ་མཚོན་ལ། འིདྲེསེ་ཡོ་ཨ་ེབོཟང་འིད་ིལ་ལྟོས། ཝེ་མ་ོཐགོ་བོཙན་གླིགོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིོད་བུ། ལུས་ཁ་ེརྒོོག་སྡེོང་དུམ་བོཞིིན་དུ་འིཕེང་། སྟེག་རྒོོད་དབོང་བོཙན་མདུང་ལ་

དྲེངས། བྲིག་ར་སངེ་ཆུས་གཞུང་དུ་བོསྐུར། ཡོནི་ན་གླིངི་དཀར་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། གསརེ་ཁྲི་ི

སེར་པེོའི་ིཡོང་སྟེེང་ན། སེང་ཆེེན་ནོར་བུ་དགྲོ་འིདུལ་འིདི། གཟ་ིབོརྗོིད་ཉ་ིམ་འིབུམ་

ལས་ལྷག །དགྲོ་དཔུང་ཆེམ་ལ་ཕེབོ་པེའི་ིརྟོགས། གཡོས་གཡོོན་མདུན་རྒྱབོ་ཁྲི་ིསྟེེང་

དུ། དཔེའི་བོའོི་ིགདུང་གྲོལ་བོསྒྲེགིས་པེ་འིད།ི ཨ་སྔནོ་སྐོར་ཚོགོས་བོཀྲ་བོ་འིདྲེ། གསལོ་

ཅིགོ་སྟེངེ་ལ་གུ་ལང་གསརེ། གསརེ་གྱི་ིམཎྜལ་ཕུལ་བོ་འིདྲེ། མགུལ་དར་དཀར་དམར་

ཁྲི་གསུམ་འིད།ི གངས་ལ་ཉ་ིམ་ཤར་བོ་འིདྲེ། བོནོ་ནག་བོསྟེན་པེ་བོསྣུབོ་པེའི་ིརྟོགས། ད་ེ

སྔ་ད་རུང་སྔ་ཕྱི་ིཡོནི། ཁྱདོ་རང་སྲིགོ་དམར་མ་བོཅིད་གངོ་། གཏིམ་ཚོགི་གསུམ་བློ་བོ་ོ

དྲེང་གཏིམ་གྱིསི། གཏིམ་ད་ེདང་མདའི་མ་ོདྲེང་ན་དགའི། དྲེང་ན་དགའི་བོའི་ིདྲེང་གཏིམ་

གྱིསི། གཞུ་དང་ལམ་པེ་ོའིཁྱགོ་ན་དགའི། འིཁྱགོ་ན་དགའི་བོས་འིཁྱགོ་ན་བོསྐྱུར། ངསེ་

དང་དོན་མཐུན་ཚོིག་ཅིིག་སྨྲོས། ཞིང་ཞུང་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་དེ། དངོས་ཡོོད་རེད་

དམ་དངོས་མེད་རེད། དཔེའི་ཤེད་དཔུང་པེ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོོད། ངར་རྒོོད་བློོན་ཆེེན་སུ་འིདྲེ་

ཡོདོ། སྟེག་ཐུལ་དཔུང་བོཙན་དུ་ཙམ་ཡོདོ། ཕྱི་ིགླིངི་སྡེ་ེཁག་དཔུང་དམག་ད།ེ སྟེབོོས་

དང་ནུས་པེ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོདོ། མག་ོའིཛོནི་དཔེའི་བོ་ོསུ་འིདྲེ་ཡོདོ། དཔེའི་ལན་མདེ་ལན་ཡོདོ་

ཅི་ིའིདྲེ་ཡོནི། མ་ིརྫུ་འིཕྲུལ་སྒྱུ་མ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོདོ། ས་དང་ལུང་པེ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོནི། སྡེ་ེདང་བུ་རྟོ་

ཧྲག་ཞིན་བོཅིས། མ་གསང་བློ་འི་ོདྲེང་གཏིམ་གྱིིས། གཏིམ་དྲེང་པེརོ་བོཤད་ན་ཚོ་ེཐར་

བོཏིང། རྟོ་བོཏིགས་ཁྱ་ིབོསྐོོར་ཨ་ེཉན་ལྟ། གཡོ་ོསྒྱུ་བྱུང་ན་རྒྱུ་མ་བོརྡོག །བྲིང་ལྤགས་

བོཤུས་ནས་མག་ོལ་བོརྐནོ། ལྟ་བོའི་ིམགི་འིབྲིས་ཐང་དུ་ལནེ། གཟུགས་བོཞི་ིདུམ་བུར་

ཚོལ་པེར་བོཏིང་། ཨ་ེདགའི་བོསམ་བློ་ོདྲེང་པེོར་སྨོོས། ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིིས། མ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ག་ོཚོགི་ལ་འིབྲིལེ་པེ་མདེ། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་པེས། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་གྱིིས་བོསམ་པེ་ལ། ད་ང་རང་

སྲིོག་དམར་ཐེང་དགུ་ཆེད་ཀྱིང་ཆུས་ཕྱི་ིནང་བོརྗོ་ེབོའི་ིགཏིམ་བོཤད་པེ་བོས། ཤ་ིན་

དགའི་ནམ་ཞིིག་ཤ་ིམ་ིདགོས་པེ་མེད་པེས་ད་ལྟ་བོསད་ཀྱིང་བོཟོད་བོསམ་སྟེ་ེདཔེའི་མ་

ཞུམ་ངང་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་

བོཅིས། ད་ེརིང་ང་ལ་མགནོ་སྐྱབོས་མཛོདོ། ས་འིད་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཁྱུང་ཐང་ན་བོ་ཁྲི་

མ་ོརེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ལྷ་ོསྟེོང་སྡེ་ེབོདུན་གྱི་ིདཔེོན་པེ་ོལ། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་

མིང་དུ་གྲོགས། འིདིར་བོཞུགས་རྒྱལ་བློོན་དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་། ཐུགས་མ་འིཁྲུགས་ང་

ལ་སྙིན་གསོན་དང་། ཁྲིིམས་ཆེེན་དཔེོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོལ། ཞུ་ལོང་སྒྲེོན་ལོང་གཉིས་ཀ་

ཡོདོ། ཕེ་ོརབོ་ཁོག་པེ་ནམ་མཁའི་འིདྲེ། ཐང་དཀར་གཤགོ་རྒྱང་བྱེདེ་ས་ཡོདོ། ཕེ་ོའིབྲིངི་

ཁོག་པེ་སྒྲེ་ོབོ་འིདྲེ། འིབྲུ་སྔོན་མོའི་ིབོཤོས་བླུགས་བྱེེད་ས་ཡོོད། ཕེ་ོམཐའི་ིཁོག་པེ་སྒ་

ཁགོ་འིདྲེ། ཐག་པེས་བོཟུར་འིགྲོསོ་བྱེདེ་ས་མདེ། མཁྱནེ་རྒྱ་ཅིན་གྱི་ིདཔེནོ་བློནོ་རྣམས། 

ཐུང་ཐུང་མིག་ག་ིམ་མཐོང་ཡོང་། རིང་པེ་ོརྣ་བོས་ཐོས་ཚུལ་ལ། འིཛོམ་གླིིང་ག་ེསར་

རྒྱལ་པེ་ོལ། འིདྲེེས་ན་འིདྲེེས་ཡོ་ངན་ད་ོཟེར། བོཅིར་ན་ཁོག་རྒྱ་ཆེ་ེད་ོཟེར། ང་འིདྲེ་

བོཙོན་པེ་ལག་ཚུད་ལ། དཔེའི་གཏིམ་དཔུང་གཏིམ་དགོས་པེ་མེད། ངར་ངར་མཛོད་

པེས་ཕེན་པེ་ཆུང་། བྱེིས་ཆུང་སྟེེང་ལ་ལྕེགས་གཞུ་འིདྲེ། ཤིག་སྲིོའི་ིསྟེེང་ལ་སྟེ་ར་ེརེད། 

རེད་ཨ་ེབོསམ་རྒྱལ་བློོན་ཐུགས་ལ་སྐོོར། ད་ེསྔ་ད་ེསྔོན་ཡོན་ཆེད་ལ། གླིིང་ལ་དགྲོ་ཡོ་

བྱེེད་བོསམ་མེད། ད་ལ་ོབྱུས་ཀྱི་ིཡོ་ོལང་ལ། མ་ིབྱེེད་ཁ་མེད་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི། རང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བྱེས་ལས་ལ་བྱེདེ་རྒྱུ་མདེ། བྱེང་བོ་ེར་ེབོརྒྱ་དཔེནོ་གཙརོ་བྱེས་པེའི།ི བྱེང་དམག་བོཅུ་

དང་འིཇང་དམག་གསུམ། མ་བོསྡེད་ལག་ལ་ཤརོ་ནས་ཐསོ། སྔར་བྱེས་ལས་ད་ེའིགྱིདོ་

པེས་བོཤགས། ཕྱིནི་ཆེད་གླིངི་དཀར་རྒྱལ་བློནོ་ལ། བོཀའི་ཅི་ིགསུང་ཅི་ིའིགྲུབོ་བོསྒྲུབོ་

ལ་ེདེ། ལྷ་འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་པེང་དུ་བོཞིག །གདོང་ཕེ་ཆུས་ཤོར་ཡོང་འིགྱིོད་རྒྱུ་

མེད། སྲིོག་ཐང་དགུ་ཆེད་ཀྱིང་སྔོན་ལས་རེད། སྐྱེས་པེའི་ིལུས་ད་ེཐོབོ་ལ་ེདང་། དམ་

ཆེསོ་གཙང་མ་བོསྒྲུབོ་ལ་ེདགའི། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། དགྲོ་མཆེན་ཞིབོས་

ཚུད་ན་བུ་ལས་བྱེམས། མ་ིབོསད་ཚོ་ེཐར་བོཏིང་བོས་ན། རལ་གྲོ་ིསྡེགི་པེ་ཤ་ཟན་དང་། 

མདུང་མ་ོཕེག་ནག་དུག་ལྕེ་ེགཉིས། རྟོ་ཕེ་ོམཚོན་ལྡན་རླུང་གཤོག་གསུམ། ག་ེསར་

རྒྱལ་པེ་ོཁྱདེ་ལ་འིབུལ། སྟེག་དངོ་གཟགི་ཤུབོ་ཁྲིབོ་རྨགོ་གསུམ། དཔེའི་བོཏུལ་བློནོ་ལ་

སྤྱི་ིབོཤགས་འིབུལ། རབོ་ན་ཆེསོ་བློནོ་ལྷ་བློནོ་ཞིགི །འིབྲིངི་ན་རྟོ་བོཏིགས་ཁྱ་ིསྐོརོ་དང་། 

ཐ་མ་སྲིགོ་དམར་མ་བོཅིད་ཙམ། ཆེནེ་པེའོི་ིཤངི་ལ་བོཞིགོ་རྣ་ཡོདོ། ཕེ་བོཟང་བུ་ལ་ཞུ་རྣ་

ཡོདོ། གུ་ལང་གསརེ་ལ་བོརྡུངས་རྣ་ཡོདོ། བོརྒྱ་ལ་གསནོ་པེར་མ་ིབོཏིང་ན། ཤ་ིདམྱལ་

མར་མ་བོཏིང་སེང་ཆེེན་རྗོེ། གླུ་འིཁྲུལ་པེ་སོང་ན་བོཟོད་པེར་གསོལ། ངག་འིཁྱལ་པེ་

བྱུང་ན་མཐལོ་ལ་ོབོཤགས། རྒྱལ་བློནོ་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོ་དང་། ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མ་འིོས་པེས་ཞུ་བྱེ་མ་ིའིདུག་

ཟརེ་སྟེ།ེ བོསྡེགི་མ་ོར་ེབྱེས་ཀྱིང་ཆུས་ཕྱི་ིནང་བོརྗོསེ་པེའི་ིཚོགི་གཅིགི་ཞུ་བྱེ་མདེ། ཁྱདེ་

གླིིང་དཀར་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ཀྱིིས་མཁྱེན་བོཞིིན་ངེད་ཞིང་ཞུང་ག་ིབུ་རྟོ་རྒོོད་ཞིན་རིམ་

གྱིསི་གསལ་འིངོ་ཟརེ། ཁ་ཕེ་ོཐམ་ཐམ་དུ་འིདུག །ཁྲི་ོཐུང་ནས་ཅི་ིབྱེདེ་མདེ་པེར་ཐལ་བོ་

སྤེར་གང་ང་ོལ་བོཏིབོ། མཆེལི་ཞིགས་འིཕེངས་རྡགོ་བོརྡེབོས་བྱེདེ། ཁྱདོ་ཀྱིསི་ས་རྒྱུས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དང་ལམ་རྒྱུས་ཀྱི་ིརྒྱུ་མཚོན་རྣམས་ཞིིབོ་པེར་མ་སྨོོས་ན་ད་ལྟ་དམར་བོསད་མ་ིབོཏིང་

རེ་ཞིེས་ངར་བོའིི་ཚུལ་གྱིིས་སྲིིན་གྲོི་ཕྱིེད་ཤབོ་ཙམ་བྱེས་པེས་རྔམ་རྔམ་མཛོད་དོ། 

སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ནས་ཨ་ཁུ་དཔེནོ་པེ་ོཁྲི་ོརྒྱལ་ལགས། ང་བོཙནོ་པེའི་ིསྟེངེ་ལ་རྒོོད་རྒོདོ་

འིད་ིཙམ་ར་ེམ་གཏིོགས་ཞིང་གླིིང་འིཁྲུགས་པེའི་ིཤ་ིསྨོས་ཅི་ིཙམ་སོང་ཁྱོད་ཨ་ཁུས་ཉ་ི

མ་གཅིིག་ལ་མདའི་ཤ་སོད་ཙམ་གཅིིག་འིཕེངས་རབོ་དང་། རྟོ་ང་ོདུལ་ཙམ་རྒྱུགས་

རབོ་ག་ོམ་མྱངོ་བོའི་ིརྒོདོ་པེའོི་ིམངི་ཅི་ིལ་ཡོདོ། ང་བོཙནོ་པེ་ལན་འིདབེོས་ར་ེམདེ་པེའི་ིད་

ལྟ་བོསད་ན་དགའི་བོ་ཡོིན། ཁྱོད་ཁྲི་ོཐུང་ག་ིསྔར་ཧོོར་གླིིང་འིཁྲུགས་སྐོབོས། ཕེ་ཆུས་

བོཙོང་ནས་བྱུས་ཕྱི་ིནང་བོརྗོེས་ནས་ཚུལ་ད་ེལྟར་མ་ིརབོས་དགུ་ལ་གླིིང་རྒྱུ་ང་རང་མ་ི

བྱེེད་ང་ོམ་ཡོིན་ཟེར་ཏི་ེཁྲི་ོཐུང་ལ་གདོང་ལྟས་ཤིག་གེ །མིག་དམར་ཚུབོ་ཚུབོས་བྱེས་

བྱུང་བོས། ཁྲི་ོཐུང་ཕྱིིར་ནུད་ཤོར་འིདར་ཤིག་ཤིག་བྱེེད། གླིིང་པེ་རྒོན་གྲོལ་རྣམས་མ་

གཏིོགས་གཞིོན་པེ་ཐམས་ཅིད་ཧོ་བོགོད་ཤོར། དེར་རྒྱལ་པེ་ོསེང་ཆེེན་ནས་ཁ་ོརང་ག་ི

ཟེར་བོ་ལྟར་ལ་ལོག་པེ་མེད་པེའིི་མནའི་སྐྱེལ་བོ་ལྟར་བོཙོན་དོང་ནས་དགོངས་ཁྲིོལ་

གྱིིས་བྱེ་ེརིའི་ིཤོག་ནས་གཉེར་ཁ་གྱིིས། གསུངས་པེར་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མངོན་པེར་

བོསྟེདོ་ད།ོ

དེར་སྦྲ་ར་ིསྨུག་པེ་ོསྟེོང་ཤོང་ནང་། ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་དེས་བོོན་བློ་

ས་སྡེིབོས་འིགོ་ཏུ་སོང་འིདུག་པེ་དང་། དམག་དཔེནོ་ཐགོ་བོཙན་གླིངི་གསི་བོསད་ཤརོ་

ལུགས་གཞིན་དམག་དཔེནོ་གསུམ་བོཟུང་བོ་དང་བོསད་པེ་སགོས་བྱེས་སངོ་ལུགས་

ཀྱིིས་སྐོད་འིཕྲིན་ཐོས་ནས་ང་རྒྱལ་དྲེག་པེོས་ར་ེཞིིག་ཁ་དྲེག་མ་ཐུབོ་པེ་ལྟར་བྱེེད་ནས་

དྲེན་མདེ་དུ་བོརྒྱལ་སངོ་བོ་དང་། སྲིས་མ་ོམ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ིལྷ་ཆེབོ་ཀྱིསི་བོསལི་རྒྱུན་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཏིོར་ནས་སོས་པེ་ན། བློ་མ་བོཀའི་དྲེིན་ཅིན་ད་ེས་འིོག་ཏུ་སོང་། དམག་དཔེོན་ཐོག་

བོཙན་ཁོག་པེའི་ིསྙིིང་འིདྲེ་བོ་ད་ེཤོར་བོ་དགྲོ་གླིིང་སྡུག་ལ་ད་ེབྱེས་ཀྱི་ིཤ་ལན་ཞིིག་མ་

འིཕྲོད་ན་མ་ིཕེན་འིདུག་གསུང་སྟེ་ེའིཁོར་གསུམ་བོཞིེས་ཏི་ེཆེས་པེར་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་

བོཤལོ་ཀྱིང་ཞུ་བོ་མ་ིའིངོ་སྙིམ་སྟེ་ེཞུ་མ་སྤེབོོ། དརེ་ཡོདོ་སྡེརེ་འིཛོནི་རནི་ཆེནེ་གྲོགས་པེ། 

ནང་བློོན་ཤུགས་ཆེེན་དོམ་ནག །གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩོེ་བོཅིས་ཆེས་ཏིེ་ཞིང་ཞུང་དམག་

སྒར་དུ་ཕྱིིན་ནས་རྒྱལ་པེ་ོརྟོ་ལས་མ་བོབོས་པེར་ཁ་ོར་ེཝེ་མ་ོརྩོལ་ཆེེན་བུ། ཤེས་ཆེེན་

ཉ་ིམ་སྟེག་ཐུལ་བོཅིས། འིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡོནི་ན་གླིངི་སྒར་དཀྲུགས། སྡེདོ་རྒྱུ་ཨ་ེཡོནི་ཁྱདོ་ཚོསོ་

ཤེས། ང་རང་རྒྱལ་པེ་ོའིགྲོ་ོརྒྱུ་ཡོིན་ཟེར་བོར་བྱེང་དམག་རྣམས་ཀྱིང་ཁར་སང་ཤེས་

ཆེེན་གྱི་ིངག་བོཀོད་ལྟར་ཐོན་རན་ཡོོད་པེས་ན་ཐམས་ཅིད་བྱེ་འུར་རྡོས་དཀྲོག་པེ་ལྟར་

གྱིིས་གཅིིག་རྒྱབོ་གཉིས་བོསྣོོན་གྱི་ིགླིིང་སྒར་ལ་ཆེས་བྱུང་བོར། གླིིང་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་

མཐངོ་སྟེ་ེཟངི་ལངོ་ལངོ་ངངང་དུ་ཤར་རྒྱག་དུ་ཆེས་བྱུང་བོར། དང་པེ་ོཤར་ཕྱིགོས་ནས་

སྤྱིང་མོ་གཡུང་དྲུང་བོདུད་རྒོོད་དཔུང་རིང་གཉིས་ཀྱིིས་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་བོསད་

ཅིིང་མདུན་སྒར་ལ་རྒྱུག་བྱུང་བོར་ཤན་པེ། དཔེའི་མ།ོ འིབྲུག་སྒྲེ། ཐང་དཀར་རྩོ་ེརྒོོད་

རྣམས་ཀྱིིས་གདོང་བློངས་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་འིདྲེ་མཉམ་དང་། ལྷ་ོསྒ་ོནས་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་

གྲུབོ། ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ། རྩོལ་ཆེེན་གསུམ་ནས་དམག་བོཞི་ིབོཅུ་ཙམ་ཁྲིིད་ནས་མཆེོང་

བྱུང་བོར། ཁྲི་ོཐུང་ནས་ང་རང་ཡོིན་མདོག་ཞིིག་བྱེེད་ན་དཔེའི་ཁ་ཐོབོ་ཤེས་ཆེེ། མིན་

ཀྱིང་བྲིོས་ན་ཐར་བོསམ་ཏི་ེཞིགས་པེ་ཞིིག་ཐོགས་ནས་འིགྲོ་ོཆེས་བྱེེད་པེ་ལ། ལྷ་རྒོོད་

ནས་ཨ་ཕེ་བོཞུགས་བོཞུགས་བྱེས་ཀྱིང་མ་ཉན་པེར་ཤོར་བོར། བོཀའི་བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཀྱིང་དེར་ཕྱིིན་ནས་རྒྱལ་པེོའི་ིགདོང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིིས་བོཀག་ནས་ཁྲི་ོཐུང་ག་ིཝེ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མ་ོསྟེག་བོརྫུས་ཀྱི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་ དཀར་ཤོག་ཁྲི་གསུམ་་་་་་ད་ེརིང་

དཔེའི་བོའོི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ན་ཉནི་ཁྱུང་ཐང་ཁྲི་བོ་ོརདེ། ང་འིདྲེ་

ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ས་སྐྱདི་མ་ོཨ་གྲོགས་ཡུལ་ལྗོང་ནས། མཁར་བོཙན་པེ་ོརྡ་ོམཁར་ནང་

བོཅུད་ལ། ཨ་གྲོགས་ཉ་ིམ་གྲོགས་པེ་ཟརེ། དཔེའི་ང་འིདྲེ་ས་ཡོ་ིསྟེངེ་ན་མདེ། ད་ལྟ་སེང་

ཆེེན་བོཀའི་བློོན་ཡོིན། གླིིང་དམག་ཆུ་ཁའི་ིབྱེ་ེམ་ཡོོད། ཉག་ཕྲན་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིདྲེ་

ཡོིན། དཔེའི་བོ་ོསྟེག་འིདྲེ་གཟིག་འིདྲེས་གང་། ཨ་ཟ་ེཧོམ་པེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། ཚུར་ཚུར་

ཉནོ་དང་ངང་པེ་སྐྱ། ལ་བོཞིིན་འིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོདོ། དགུང་སྔནོ་མཐིང་ག་ིར་བོ་ནས། ཁྲི་ི

གདུགས་ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཁྱིམ་མཛོེས། ཁམས་གསུམ་འིོད་ཀྱིིས་ཁྱབོ་བོསམ་ཀྱིང་། ལྷ་ོ

སྤྲེནི་མཐུག་པེའོི་ིགྲོབིོ་མ་ཆེགས། བོར་སྣོང་སྤྲེནི་གྱི་ིའིགྲོམི་ལམ་ནས། གཡུ་འིབྲུག་སྔནོ་

མ་ོརྒྱང་གཡོརེ་ཆེ།ེ སྟེནོ་འིབྲིས་དྲུག་སརེ་བོས་གཏིརོ་བོསམ་ཀྱིང་། སྔགས་ཆེནེ་ནུས་

པེས་ཁ་ལ་ོབོསྒྱུར། ན་ཉནི་ཁྱུང་ཐང་བོར་མ་ནས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློནོ་རྒྱང་གཡོརེ་ཆེ།ེ 

གླིངི་དཀར་ཡུ་མདེ་གཏིརོ་བོསམ་ཀྱིང་། ཉ་ིགྲོགས་དར་མས་སྙིངི་ཁྲིག་གཏིརོ། བོསམ་

པེའི་ིདོན་ད་ེའིགྲུབོ་ལ་ེམིན། ཁྱོད་སྒར་ལ་བོཏིང་བོ་ཕེར་ལ་ཞིོག །ཁ་ཕེར་གྱུ་བོསམ་པེ་

ཡོིད་ལ་མེད། དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་འིབོར། ངར་ཆེེན་རལ་གྲོིས་ཁམས་

བོསྒོས་བོཟོས། བྲིག་ར་ཞིགས་པེས་སྐོ་ེནས་བོཅིིངས། སིང་ཆུས་གཞུང་དུ་མར་ལ་

ཁྱརེ། སྟེག་རྒོདོ་དབོང་བོཙན་རྒྱང་གཡོརེ་ཅིན། ཁྲི་རངི་མདུང་མའོི་ིངར་ལ་དྲེངས། སྙིངི་

སྒེར་ཚོིམས་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ལ་ཚོིམ། སྤྱི་ིཚོིམ་ཞིང་དམག་རྣམས་ལ་ཚོིམ། ད་ེརིང་ཤ་ི

རྒྱབོ་ཤ་ིབོསྣོནོ་ད།ེ ཁྱདོ་ཚོ་ེཟད་ངང་པེ་རྐྱ་ལ་ཐུག །རངི་ག་ིམདའི་འིཕེནེ་དགསོ་པེ་མདེ། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ངས་འིཕྲུལ་ཞིགས་ཁྲི་བོ་ོབྱེ་འིཛོིན་འིདི། ལྷ་ཆེེན་གནམ་ཐེལ་དཀར་པེོས་གནང་། ད་ེ

རིང་ངང་པེ་རྐྱ་ལ་འིདེབོས། ལུས་རྩོལ་དྲུག་གྲུ་གུ་བོཞིིན་དུ་བོདམས། ཡུལ་བོདག་

བོཙན་དམར་སྲིགོ་ག་ིབོདག །ག་ེསར་ཝེརེ་མའི་ིཚོགོས་བོཅིས་ཀྱིསི། དཔེའི་བོའོི་ིཞིང་

ཁ་མཚོ་ོརགོས་མཛོདོ། ཁྱདེ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་ཟེར་སྟེ་ེཞིགས་པེ་ད་ེསྤྲེིངས་པེས་ཁོའི་ིསོག་ཕྲག་ལ་ཐེབོ་པེས་ཚུབོ་ཚུབོ་

འིཐེན་སྐོབོས། ཁོས་རལ་གྲོ་ིརྣ་ོཆེོད་དུག་ལྕེ་ེལན་གཉིས་ཐོག་ཞིགས་པེ་བོཅིད་ད་ེརལ་

གྲོ་ིཤུབོ་ལ་བོཙུད་སྟེ་ེཞིགས་པེ་དམར་པེ་ོརླུང་འིཛོནི་ད་ེཕྱིར་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ  

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱིསི་འིབྲུག་ལྷ་མ་ེའིབོར། དབོལ་

སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་ག་པེ་མཁྱེན། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་

ན། ན་ཉིན་ཁྱུང་ཐང་བོར་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ཁག་བོཅི་ོ

བོརྒྱད་ཀྱིིས། མག་ོའིཛོིན་ཁྲི་ིགདུགས་ཉ་ིམ་དེ། དཔེའི་འིགྲོན་མེད་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་

གྲོགས། སྟེོབོས་ལ་གླིང་ཆེེན་སྨྱོོན་པེ་འིདྲེ། རྩོལ་དྲུག་དམར་པེ་ོམ་ེལས་མྱུར། ཁ་ོར་ེ

གླིིང་སྡུག་ཝེ་མོའི་ིབུ། ཁྱོད་བོསམ་པེ་སོག་ལ་ེཁ་གཉིས་དེ། ཤིང་ཁེར་སྐྱེས་ཐོག་ལ་

འིགྲུབོ་ལ་ེམིན། ཁྱེར་རང་ཟེར་བོ་ད་ེརང་ཡོིན། དམག་མག་ོབོསྡུས་ན་གླིོག་འིོད་འིབོར། 

སྟེངོ་སྡེ་ེབོདུན་གྱི་ིདཔེནོ་པེ་ོཡོནི། རྫོངོ་ཆེནེ་བོཅུ་ཡོ་ིབོསྡེམ་ཡོ་ཡོནི། ཁགོ་པེའི་ིསྙིངི་ཁྲིག་

ཐང་ལ་འིཕེསོ། ད་ེབྱེས་ལན་པེ་ོམ་འིཕྲདོ་ན། ང་ཞིང་རྒྱལ་སྐྱསེ་དང་མ་སྐྱསེ་མདེ། ཡོར་

ཡོར་ཉོན་དང་ཁམ་པེ་སྐྱ། རྫོ་ཁྲི་ཡོག་གཉའི་ལམ་བོཏིོད་བོཏིོད་ད།ེ དཀར་ཡོག་གངས་

ལ་འིགྲོ་ོལ་ེམིན། འིབྲིོང་ཆུང་མདའི་མོའི་ིབོསད་བོསད་ད།ེ ཕེ་ོཐང་སེང་ལ་འིགྲོ་ོལ་ེམིན། 

བོངོ་རྒོན་བོརེ་རྒོས་བོརྡུང་བོརྡུང་ད།ེ ཁ་དཀར་རྐྱང་ལ་འིགྲོམི་ལ་ེམནི། གླིང་རྒོན་གཉའི་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཤིང་བོསྒྲེད་བོསྒྲེད་ད།ེ བྲིེས་བོཙན་འིབྲིོང་ལ་འིགྲོིམ་ལ་ེམིན། ཁྱ་ིརྒོན་བོེར་རྒོས་བོརྡུང་

བོརྡུང་དེ། དམར་ཡོག་སྟེག་ལ་འིགྲོིམ་ལ་ེམིན། ཁྱོད་དཔེའི་མདོག་ཁ་ཕེ་ོངོམ་ངོམ་དེ། 

ཕེ་ོང་འིདྲེའི་ིགདོང་ལ་འིགྲོིམ་ལ་ེམིན། གནམ་སྟེོད་བོཅི་ོལྔའི་ིདུང་ཟླ་དང་། རྒྱུ་སྐོར་ཁྲི་

མོའི་ིརང་མདངས་གཉིས། ཨེ་འིདྲེ་མི་འིདྲེ་ལྟོས་དང་གསལ། ཐང་དཀར་རྒོོད་པེོའི་ི

གཤོག་རློབོས་དང་། བྱེ་ངན་ཁྭ་ཏིའི་ིའིཕུར་རློབོས་གཉིས། ཨ་ེའིདྲེ་མ་ིའིདྲེ་འིཕུར་ན་

གསལ། ཁྱོད་རང་སྲིོག་དམར་བོསྐྱལ་འིདོད་རེད། གླིང་རྒོན་ཁྱོད་འིདྲེའི་ིདཔེའི་གཏིམ་

དང་། ཞིང་རྒྱལ་དཔེའི་རྩོལ་ངར་ཆེནེ་གཉསི། དཔེའི་སུ་ཆེ་ེཐདོ་གཏུག་བྱེདེ་ན་གསལ། 

མ་ངན་བུ་སྡུག་ཇ་ོརུ་ཁའོི།ི ད་ལ་ོདཔུང་དམག་ཚུར་ཆེས་འིད།ི རྒྱ་ཚོ་བོསད་ལ་ེམ་རདེ་

དམ། འིབྲིོག་མ་ོའིཕྲོག་པེ་མ་རེད་དམ། རྒྱུ་ཤོར་ར་མདའི་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོིན། ཁྱོད་གླིིང་རུའི་ི

བྱེས་བྱེས་སུ་ཡོ་ིབྱེདེ། མཚོར་སྡུག་ཅིན་གྱི་ིནགས་ཚོལ་ལ། རྨ་བྱེ་འིཇའི་ཡོ་ིར་ིམ་ོཅིན། 

སྒྲེ་ོམདངས་ཡོག་ལ་ེཞི་ེསེམས་བྱེེད། བོཙན་དུག་ངར་ལྡན་ཟོས་ཟོས་ནས། མཐའི་མ་

རང་ཉདི་དུག་ག་ིའིཆེ།ི རྩོལ་ཆེནེ་དམག་གསི་ཡོ་བོདག་ལ། མ་ངན་འིགགོ་ཚོ་ཇ་ོརུ་བུ། 

དཔུང་ཆེེན་དཀྱིིལ་ནས་རྒོོད་གཡོེར་ཆེེ། མ་ིབོསད་རྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་འིཕྲོག་ནས། ཐ་མ་

རང་ཉིད་ཕེོངས་བོའི་ིརྒྱུ། རྒོོད་པེོས་རྒོོད་ཚོོད་མ་ཟིན་ན། རང་སྲིོག་ཧོ་ལ་འིཕེེན་ཉེན་

ཡོདོ། མ་ིཚོད་ད་ེརངི་ཉ་ིམ་ལ། སྒར་ཆུང་ཁྲིག་བོཞིནི་དཀྲུགས་རྒྱུ་ཡོནི། རྒྱལ་བློནོ་མག་ོ

སྐོ་ེཕྲལ་རྒྱུ་ཡོནི། སྒར་མ་ཚོད་རྟོ་དྲེལི་ག་ོམཚོནོ་བོཅིས། སྟེང་མ་གནང་བོགསོ་བྱེདེ་རྒྱུ་

ཡོིན། ཨ་ེཟེར་ལྟོས་ལ་བོསྒུག་ནས་སྡེོད། མགྱིོགས་པེར་གདོང་ཐུགས་ཁམ་པེ་རྐྱ། ཉ་ི

གྲོགས་ཨ་ེཡོིན་མ་ིཤེས་ཏི།ེ གྲོ་ིམག་ོམ་ིཟིན་བྲིེལ་ཚུབོ་ཚུབོས། མདའི་ཁ་མ་ིཟིན་སྤུ་རུ་

རུ། ཕེ་ོསྡེར་མའི་ིབུ་ལ་ནརོ་ཡོ་མདེ། དམག་ཁྲི་མའོི་ིའུར་ཟངི་མཆེདོ་པེའི་ིདུས། སམེས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཏིད་པེའི་ིདགྲོ་ལ་མ་ིའིཐབོ་པེའི།ི ས་ཁུག་ཟུར་ར་ེལ་རྟོ་བོབོས་ར།ེ སྤེངས་དཀར་ཡོག་

ལོགས་ལ་གཅིིང་ཚོགས་བྱེེད། ཡོོབོ་ཁྲི་མ་ོམ་ིནོན་འིདར་སིག་སིག །ལས་བྱེ་བོ་སྣོ་

ཚོགོས་བྲིལོ་ཚུབོ་ཚུབོས། ཕེ་ོད་ེལ་རྒོདོ་པེ་ོཟརེ་ལ་ེམནི། ཕེར་ཕེར་མ་བྲིསོ་མ་ིརྒོན་ཁྱདོ། 

སྔོན་ལས་དགྲོ་ལ་བོཟུར་རྒྱུ་མེད། ན་ས་ཤ་ིས་དུར་ས་གསུམ། གཤིན་རྗོེའི་ིཁྲིམ་ལ་

གར་བོཏིབོ་རེད། ཞིགས་ད་ེའིདྲེ་འིཕེེན་པེ་ཨ་དགོས་ཆུང་། ངས་ལག་ན་བོཟུང་བོའི་ི

ཞིགས་པེ་འིདི། ནམ་མཁར་འིཕེང་ན་བྱེ་འིཛོིན་ཡོིན། བོར་སྣོང་འིཕེང་ན་སྤྲེིན་འིཛོིན་

ཡོིན། ས་གཞིིར་འིཕེང་ན་རླུང་འིཛོིན་ཡོིན། དགྲོ་ལ་འིཕེང་ན་འིཆེ་ིབོདག་ཞིགས། ད་ེ

རིང་མ་ིརྒོན་ཁྱོད་ལ་འིདེབོས། གོམ་གང་མངག་ན་དཔེའི་བོ་ོམིན། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་ཟེར་ཏི་ེཞིགས་པེ་དམར་པེ་ོརླུང་འིཛོིན་བྱེ་བོ་ད་ེགླིོག་འིཁྱུག་པེ་ལྟར་སྤྲེིང་

བྱུང་བོར། ཁྲི་ོཐུང་ཡོར་ཁ་བོསྐོོར་ནས་བྲིོས་པེའི་ིརྗོེས་ལ་ཁ་ོཡོ་ིཞིགས་པེ་ད་ེབོསྲིིངས་

ནས་ཁྲིོ་ཐུང་གི་སྐོེ་ལ་ཐེབོ་ཏིེ་འིཐེན་པེར་ཁྲིོ་ཐུང་གི་ཞིགས་པེ་གྲོི་ཡོི་བོཅིད་རྒྱུ་སྐྲག་

དབོང་གི་མ་དྲེན། ཆེོས་འིགྲུབོ་ནས་ཞིགས་པེ་དེ་ལ་གྲོི་གཉིས་བོཏིབོ་ཀྱིང་མ་ཆེོད་

སྐོབོས། རྩོལ་ཆེནེ་ཤསེ་ཆེནེ་གཉིས་ནས་གྲོ་ིབོཏིནོ་ནས་འིཆེངོ་བྱུང་བོར། ཆེསོ་འིགྲུབོ་

ཡོར་བྲིོས་ཤོར། ཁྲི་ོཐུང་རྟོ་ལས་ལྷུང་སྟེ་ེདྲེང་མ་འིདྲུད་ཀྱིིས་ངང་དུ་སོང་བོར། ཁྲི་ོཐུང་

གིས་སྐོད་ཆེེན་པེོའི་ིལ་འུར་བུ་ལྷ་རྒོོད། འིདན་མ། སེང་སྟེག་གསུམ། ང་ཨ་ཁུ་དགྲོ་

ལག་འིགྲོ་ོཤིང་ཡོོད་པེའི་ིད་ལྟ་ཤོག་ཟེར་སྟེ་ེའི་ོདོད་བོཏིང་བྱུང་བོར། རྩོལ་ཆེེན་གྱི་ིགྲོ་ི

བོཏིབོ་ཤོམས་ལ་ཤེས་ཆེེན་གྱི་ིའིད་ིཁྲི་ོཐུང་ཡོིན་འིདུག་པེས་གླིིང་དཀར་པེོའི་ིསྒར་ཆུང་

གཏིོར་བོ་ལས་མ་ིའིད་ིལོན་ན་དགའི་བོས་མ་བོསད་ཟེར་བོར། རྩོལ་ཆེེན་གྱི་ིསྒར་ནང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ནས་དཔུང་འིཛོིན་བྱེས་ཏི་ེགྲུ་ཁུག་དུ་ཁྱེར་ཏི་ེརྒྱུག་ཤོར་བོར། གླིིང་པེ་རྣམས་དྲེག་རིམ་

ཐམས་ཅིད་ཁྲི་ོཐུང་ཤོར་བོ་ཐོས་ཏི་ེསེར་རྒོོད་ཡོར་ཡོར་བྱེས་སྐོབོས། དཔེའི་ལ་དང་

སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་གཉིས་གྲོ་ིའིཐབོ་ཡུད་ཙམ་མཐར་ཁ་ོབྲིསོ་ཤརོ། འིདན་མ། གཡུ་ལྷ། 

ལྷ་རྒོོད་གཙོས་དྲེག་རིམ་རྣམས་རང་ལུས་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མཆེོང་རུང། རྒྱལ་པེོ། 

ཤེས་ཆེེན། བོདུད་རྒོོད་དམག་མང་བོཅིས་ནས་མདའི་མཚོོན་གང་དྲེག་ཀྱི་ིསྣོ་ེབློངས་

པེས་རྩོལ་ཆེནེ་ལ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཞིགས་གཅིགི་བོཏིབོ་པེས་ཁ་ོཡོ་ིལག་གཡོནོ་པེས་གྲོ་ི

བོཏིབོ་ཏི་ེདྲེག་ནས་ཆུ་བོཅིད་ཏི་ེཤརོ་ཐལ་ལ།ོ གཞིན་རྒྱལ་བློནོ་རྣམས་ཀྱིང་བྲིསོ་འིཐབོ་

ཀྱིིས་ངང་དུ་ཆུ་ཕེར་ར་ིཤོར་སོང་ང་ོ། བྱེང་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་དཔེའི་བོཏུལ་རྣམས་

ནས་སོད་ཀྱིང་ད་ེཉིན་གླིིང་དམག་རྣམས་ཀྱིིས་ཟེར་བོར། ད་ེརིང་ཤོར་རྒྱུས་མ་ིད་ེམ་

ལེགས་པེར་འིདུག་པེས་རྗོེས་སུ་ར་མདའི་ལ་ད་ལྟ་གང་ཡོོད་ཆེས་དགོས་ཟེར་སྐོབོས། 

རྒྱལ་མཆེགོ་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་ད་ེཉདི་ཀྱི་ིཞིལ་ནས། ད་ེརངི་ཕེར་འིགྲོ་ོབོཤལོ་ན་ལགེས། སང་

ཉིན་འིདིར་ཡོོད་ཚོང་མས་སྒར་གཏིོར་ན་དགའི་འིདུག་པེས་ད་ེབོར་སྲིས་ལྷ་རྒོོད་ཁྱོད་

རང་རྣམས་ཐུགས་ངལ་ལར་ནས་མ་ིདགོས་པེས་བོད་ེབོའི་ིངང་དུ་བོཞུགས་གསུངས་

པེས་ཐམས་ཅིད་ཀིས་དེར་ཆེགས་བོཞིག་ནས་ལེགས་ས་ོཞུས་སོ། སང་ཐ་ོརང་དང་

པེོའི་ིདུས་སུ་དགྲོ་ཕེར་འིགྲོ་ོལེགས་པེས་ད་ེལུགས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་སེམས་ལ་ཟུང་

གསུངས་པེའི་ིཐམས་ཅིད་སྤྲེ་ོབོའི་ིངང་དུ་གནས་ས།ོ །

ཞིང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་དམག་སྒར་དུ་ཕྱིིན་ནས་གྲོལ་དུ་འིཁོད་ནས་ཇ་ཆེང་ལ་

ལོངས་སྤྱིོད་ཅིིང་། ཁྲིོ་ཐུང་ནི་ཕྱིི་བོཀྱིིགས་ཨ་ལོང་བོཀུག་འིདྲེ། ནང་བོཀྱིིག་གྲུ་གུ་

བོསྡུམ་འིདྲེ་བྱེས་ཏི་ེགྲོལ་མཐར་བོཞིག །སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་ཀྱིསི་གཡོས་ནས་གྲོ་ིཕྱིར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཞིིང་བོསྡེིག་མ་ོབོཏིང་། བོདུད་རྒོོད་ནས་གཡོོན་ནས་གྲོ་ིབོཏིོན་ཞིིང་རྡོག་ཐ་ོནམ་ལང་པེ་

འིདྲེ་བོ་གསུམ་བོརྒྱབོ་ཅིིང་བོསྡེིག་མ་ོབྱེས། དམག་ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་ངས་གསོད་ཁོས་

གསདོ་དགསོ་ཟརེ་ཞིངི་། ཁྲི་ོཐུང་འིད་ིདམར་ནག་གྱིདོ་ཀྱི་ིགདན་ས། ཕུང་གསུམ་བྱུར་

གྱི་ིགཞི་ིམ་ཡོིན་པེས་ད་ལྟ་བོསད་དགོས་སྙིིང་ཚོིམ་ཟེར་བོསྡེིག་མ་ོསྟེག་ཐུལ་རྣམས་

ནས་མཛོད། ཁྲིོ་ཐུང་གི་མིང་སྔོ་ཧྲིག་ཧྲིག །ཁ་སྤུ་འིདར་ཤིག་ཤིག །སྙིིང་རྩོ་ལྗི་བོ་

འིཕེགས་འིཕེགས་བྱེས་ནས་བོསམ་པེ་ལ་ལས་ད་ེའིདྲེ་མ་ིདགོས་པེ་ཡོོད་སྟེ་ེཚོོད་མ་

ཟིན་ད་གསོད་པེ་ལས་འིོད་མི་འིདུག་སྙིམ། སྡེར་ཆུ་ལུགས་སྟེེ་ཁ་ཡོི་སྨོོས་མི་ནུས་

སྐོབོས་དེར། གཡོོན་གྲོལ་གྱི་ིམག་ོནས་སྟེག་གདན་ཁྲི་མོའི་ིཡོང་གོང་ནས། བློོན་ཤེས་

ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ད་ེན་རེ། གོང་མ་རྒྱལ་མཆེོག་ནས་བོཀའི་ཡོ་ིཕེེབོ་དོན་ཇ་ིབོཞིིན་

ཁྱདོ་རང་ལ་དྲེ་ིརྒྱུ་ཡོདོ་པེས་སམེས་ལ་ཞིགོ་གསུངས་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་གཉེན་པེ་ོ

མཁྱནེ། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱནེ། ཝེརེ་མ་མ་ིཡོ་ིམགནོ་སྐྱབོས་མཛོདོ། ས་

འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲི་བོ་ོདམག་ག་ིསྒར་ནང་ནས། ལས་གུར་མཐིང་ཤོག་མར་

འིག་ོརདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ཡོནི། ཁྲི་བོ་ོདམག་ག་ི

རུ་འིཛོིན་ལ། བློོན་རྩོལ་དྲུག་ནམ་མཁའི་སྒ་ོའིབྱེེད་རེད། གྲོལ་རབོ་དགུ་ཡོ་ིམར་འིོག་

ནས། བོཙོན་ཐག་ནག་རྒྱན་ཅིན་སྟེག་རོང་དཔེོན། ཁྱོད་རང་བྱེས་རང་ལ་སྨོིན་ལ་ེརེད། 

ད་ེརངི་བློནོ་པེའོི་ིགླུ་ལ་ཉནོ། དུག་ཧོ་ལ་ལྟགོ་དུས་ཟསོ་ཟསོ་དང་། ཐ་མ་རང་སྲིགོ་ཧོ་ལ་

འིཕེེན། ཁྱོད་བོོན་རྒྱལ་འིདྲེས་ཡོ་བོཟུང་བོཟུང་ནས། ཐ་མ་ད་ེརིང་བོཙོན་དུ་བོཟུང་། 

དགའི་ད་ེབོསམ་ག་སྡུག་ད་ེབོསམ། རང་བྱེས་ལས་ད་ེའིགྲུབོ་ལ་ེརདེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲིས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིད་ིའིདྲེ་ལོས་ཀྱིང་བོདེན། ངད་ཞིང་ཞུང་ཉེས་མེད་མད་ོམགྲོོན་ད།ེ ཁྱོད་བོཙན་འིཕྲོག་

བྱེདེ་དནོ་ཅི་ིལ་ཡོནི། ངདེ་རང་རྒྱུ་རང་བོདག་བྱེས་པེ་ལ། དཔུང་འིད་ིའིདྲེ་འིབོེབོས་དནོ་

ཅི་ིལ་ཡོནི། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ཚོ་ེའིདརི་དམག་ལ་སྦྱང་སྦྱང་ནས། ཐ་མ་

རང་སྲིོག་མཚོོན་གྱིིས་གཟེར། ཉེས་མེད་རྒྱུ་ནོར་འིཕྲོག་འིཕྲོག་ནས། ཕྱི་ིམའི་ིབུ་ལོན་

སདོ་དུས་མདེ། གཏིམ་བོདནེ་ཀྱིང་བོདེན་པེ་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། ད་ལ་ོབྱུས་ཀྱི་ིའིཁྲུགས་ལངོ་

འིད།ི དཔྱད་ན་རྩོ་བོ་ཁྱདོ་ལ་ཐུག །སྐྱསེ་ཕེ་ོརབོ་གཏིམ་ཅིགི་དྲེ་ིབོའི་ིདུས། སྒངོ་ཟརེ་ལ་

རྒྱ་དར་ཕྱིར་འིདྲེ་ཡོདོ། དར་ལྕེ་ེལ་རླུང་ག་ིབོསྐྱདོ་པེ་འིདྲེ། དར་ཡུ་རང་ག་ིབོཟུང་བོ་འིདྲེ། 

ཕེ་ོའིབྲིངི་གཏིམ་གཅིགི་དྲེ་ིབོའི་ིདུས། ལྷ་ཁང་སྒ་ོམ་ོཕྱིསེ་པེ་འིདྲེ། མ་ིལ་ལྷ་མཇལ་བོསྟེན་

པེ་འིདྲེ། ལྡ་ེམགི་རང་ག་ིབོཟུང་བོ་འིདྲེ། ཕེ་ོཐ་མའི་ིརགིས་ལ་དྲེ་ིབོའི་ིདུས། ཁྱ་ིལུད་དར་

གྱི་ིགཏུམ་པེ་འིདྲེ། ཁ་འིཇམ་རྫུན་གཏིམ་སྔོན་ལ་བྱེེད། གཡོ་ོརྫུན་དྲེ་ིངན་རྗོེས་ནས་བྲི།ོ 

ད་ེའིདྲེའི་ིགཏིམ་ཚོགི་དགསོ་པེ་མདེ། གཏིམ་དྲེ་ིན་རང་འིདདོ་ཐགོ་དུ་འིགྲོ།ོ ཆུ་འིབོབོས་

ན་ལུང་པེའི་ིདབོང་དུ་འིགྲོ།ོ ད་ེའིདྲེ་བྱེས་ན་སྲིགོ་དམར་གཅིདོ། མ་ངན་འིགགོ་ཚོ་ཇ་ོརུ་

ཁོ། དངོས་ཡོོད་སྒྱུ་མ་ཅིི་འིདྲེ་ཡོིན། དཔེའི་ཐུལ་ངར་རྒོོད་བོརྒྱ་ཅུ་དེ། དཔེའི་རྩོལ་

ཤུགས་ཆེ་ེཆུང་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོོད། དམག་མང་འིབུམ་གྲོངས་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོོད། ད་འིཐབོ་ལུགས་

གཤར་ལུགས་ག་འིདྲེ་དགོས། མ་གསང་བློ་བོ་ོདྲེང་གཏིམ་གྱིིས། ཁྱོད་རང་བྱེས་ཞིང་

ཞུང་མད་ོམགྲོོན་དེ། རྒྱུ་རིན་ཆེེན་གོང་ཐང་རྩོ་ིརྒྱུ་མེད། བོཤགས་ལུགས་འིཇལ་སྤྲེོད་

ག་འིདྲེ་བྱེདེ། བློནོ་ཆེནེ་ཐགོ་བོཙན་མན་ཆེད་དང་། བོརྒྱ་དཔེནོ་གྲོགས་པེ་ཡོན་ཆེད་ད།ེ 

དམར་བོསད་སྟེོང་འིཇལ་ཅི་ིའིདྲེ་བྱེེད། ཉ་ིམ་ད་ེརིང་ཚུན་ཆེད་ནས། དགྲོ་གླིིང་པེས་

མདའི་མ་ོཤ་ས་ོཙམ། རྟོ་ང་ོརྟུལ་ཙམ་ཞིགི་མ་ིརྒྱུག་པེའི།ི ཚུར་གནདོ་མདེ་པེའི་ིཁྲིགི་ཆེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གྱིིས། གང་སྨོོས་མ་གསང་དོན་མཐུན་ན། སྲིོག་དམར་མི་བོཅིད་ཚོེ་ཐར་བོཏིང་། 

དམག་བོརྒྱ་ཚོོ་བོཅུ་ཡོི་དཔེོན་དུ་བོཞིག །གཡོོ་སྒྱུས་འིདྲེང་པེོར་མ་སྨོོས་ན། ལག་

གཉིས་དཔུང་པེ་བོརྒྱང་ཤིང་བོརྒྱབོ། འིགྲོ་ོབོའི་ིརྐང་ལ་ཕེ་ཝེང་བོཏིགས། གཟུགས་

བོཞི་ིམས་ནས་ཡོར་ལ་བོརྒྱང་། ང་ོཡོ་ིཁ་ལ་རྒྱུན་བུ་གྲྭ། སྟེག་ཐུལ་བློོན་པེོའི་ིའིབོེན་ལ་

འིཇགོ །གང་དགའི་ཁྱདོ་རང་བོསམ་བློ་ོཐངོ་། ག་ོན་རྣ་བོའི་ིབུ་རམ་གྱིསི། མ་ག་ོཚོགི་ལ་

འིབྲིལེ་བོ་མདེ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི 

ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་བློངས་པེ་ན་ཁྲིོ་ཐུང་གི་རང་སྲིོག་ཐར་ནས་གླིིང་གི་ལོ་རྒྱུས་

ལྷག་ལུས་མེད་པེ་དང་། ཞིང་ཞུང་ལ་ཅི་ིཕེན་བྱེེད་དགོས་འིདུག་བོསམ་ཏི།ེ ར་ེཞིིག་ཁ་

དྲེག་མ་ཐུབོ་མཐར་འིདར་ཧྲལི་ཧྲལི་གྱིསི། ཨ་བློནོ་ཉ་ིམ་རང་ཤར། ཡོང་བློནོ་བོསམ་པེ་

འིགྲུབོ་རྒྱུ། ང་ཨ་ཁུ་ཅུང་ཞིིག་བོཀྱིིག་ཐག་གླིོད་རོག་མཛོོད་དང་བོཀའི་བོརྒྱ་བོཞིེངས་

པེའི་ིཕེན་ཡོདོ། འིབུམ་བོརྒྱ་བོཏིནོ་པེའི་ིདག་ེབོ་ཡོདོ་ལ་ེཡོདོ། ད་ེནས་ཞུ་བྱེ་ཡོདོ་ཟརེ་བོ་

དང་། བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་གྱིསི་ཁྲི་ོཐུང་བོཀྱིིག་ཐག་ཀླདོ་ཅིངི་མ་ིའིད་ིབློ་ོདྲེང་འིདུག་པེའི་ིབློནོ་

པེ་ོརྣམས་ཅུང་ཟད་ཕེར་ཕེེབོས་ལ་གདན་ལ་བོཞུགས་དང་ང་རང་ག་ིཞུ་བྱེ་ཉམས་ལེན་

བྱེེད། གསོད་ཨ་ེདགོས་མ་ིདགོས་ལྟ་ཆེོག་ཟེར་སྟེ།ེ ཁ་ོརང་ཕེར་ཙམ་ནུད་པེ་དང་། ད་ེ

ནས་ཁྲི་ོཐུང་ག་ིཔུས་བོཙུག་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ནས་ཧོ་ར་ཧུར་ཐུང་ལ་དྲེངས་ནས་གླུ་འིད་ི

ལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ སྤྲུལ་སྐུ་ཚོ་ེདབོང་རགི་འིཛོནི་རྗོ།ེ 

ད་ེརིང་ཨ་ཁུས་གླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲི་བོ་ོདམག་ག་ིགཞི་ིདཀྱིིལ་

ནས། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྨར་ཁམས་གླིིང་ཁྲི་ིགོང་མ་ནས། བྲིག་ལ་ཐང་དཀར་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཁརོ་ས་ནས། རྒོདོ་ལ་གཤགོ་དྲུག་རྒྱས་ས་ནས། མདའི་ལ་རྒྱ་ཞིངི་ཆེགས་ས་ཡོནི། 

ཞིངི་ལ་ལྗང་ཆུང་འིཁྲུངས་ས་ཡོནི། ཞིངི་ལ་འིབྲིས་དཀར་སྨོནི་ས་ཡོནི། བོར་ལ་འིབུམ་

སྡེ་ེཆེགས་ས་ཡོིན། སྡེ་ེལ་གྲོགས་པེ་ཐོབོ་ས་ཡོིན། བུ་ལ་སྤྱིང་དྲུང་འིཛོོམས་ས་ཡོིན། 

སྟེག་རངོ་ཤགོ་ཆེནེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ནས། མག་ོའིཛོནི་ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོརྒྱལ་ཡོནི། གསརེ་ཁྲི་ིསརེ་

པེའོི་ིཡོང་སྟེངེ་ནས། འིདྲེནེ་མདེ་རྒྱལ་པེ་ོམ་ིཡོ་ིནོར། གཡོས་གྲོལ་སྟེག་གདན་ཁྲི་བོ་ོལ། 

བློོན་ཆེེན་ཉི་མ་འིོད་ལྡན་གཙོས། འིདིར་བོཞུགས་དཔེོན་བློོན་ཐམས་ཅིད་རྣམས། 

ཐུགས་མ་འིཁྲུགས་ང་ལ་ཚུར་གསནོ་དང་། རྫུན་གཡོ་ོསྒྱུ་མདེ་པེའི་ིཚོགི་གཅིགི་ཞུ། ད་

ལ་ོགླིིང་དམག་ཚུར་ཆེས་འིདི། ཡོིན་དོན་རྩོ་བོ་བོཤད་པེས་ན། རྫོ་ཁྲི་ཡོག་དཀྲུག་མ་ི

རྣམ་བོ་རདེ། སྡེ་ེཁྲི་མ་ོདཀྲུག་མ་ིཁྲིམ་པེའི་ིབུ། མདའི་ས་ནག་དཀྲུག་མ་ིཐངོ་གཤརོ་རདེ། 

ཟེར་ཀྱིང་ཟེར་ལ་བོད་ེངེས་རེད། གླིིང་དཀར་མ་ིསའི་ིབློོན་ཆུང་ལ། མ་ིཆུང་ཁ་བོད་ེམ་ི

ངན་རྒྱུད། ཉེས་མེད་ཞུང་ཞུང་ཚོོང་ས་འིཕྲོག །བྲིག་ཐོག་གླི་བོས་རྦབོ་གཅིིག་བོསྒྲེིལ། 

ཆུ་ནང་ཉ་མོའི་ིམག་ོད་ེབོཅིག །སྟེོང་ད་ེཤ་བོ་རོག་པེོས་འིཇལ། རྩོ་ིཐོག་ཤ་བོའི་ིཤིས་ཀྱི་ི

ཟོས། ཡོང་ཐོག་རྒོ་ོདཀར་རྒོས་ཀྱིིས་ཟོས། ཁ་ངན་པེ་གླི་བོའི་ིགླིིས་ལ་ཕེོག །ཞིང་ཞུང་

ཚོངོ་པེ་མ་ིཆུང་འིཕྲགོ །ཁ་ངན་པེ་ཁྲི་ོལུ་ང་ལ་ཕེགོ །ཁྱདོ་རྒྱལ་བློོན་ཐུགས་དགངོས་ང་

ལ་འིཚོང་། ངའི་ིབོསོགས་པེའི་ིརྒྱུ་ནོར་གནང་ལ་བོཅིད། བློོན་ཆེེན་སྟེག་ཚོ་དཔུང་རིང་

ད།ེ ངར་ཆེནེ་མདུང་མའོི་ིངར་ལ་དྲེངས། ད་ེསུ་ལནེ་ཟརེ་ན་མ་ིཆུང་ལན། ཞིང་ཞུང་ཚོངོ་

པེའིི་རྒྱུ་ནོར་དེ། ངེད་སྟེག་རོང་དཔེོན་ཚོང་འིཕྲོག་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཞིང་ཞུང་རྒྱུ་ནོར་

མགྲོོན་པེ་ོལ། དགྲོ་རྒྱབོ་རྒྱུ་མེད་པེ་གཡུང་དྲུང་པེངས། དགྲོ་རྒྱབོ་མག་ོའིཛོིན་མ་ིཆུང་

རདེ། ནམ་ཞིགི་ཞིང་གླིངི་གཏིམ་གླིངེ་སྐོབོས། ང་ཁྲི་ོལུས་བོརྡམ་པེ་ོཁ་གསལ་ཆེགོ །ད་ེ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།

 107  

མ་བོདེན་བྱུང་ན་སྐོ་ེའིབོའི་བོཞིག །རྒྱུ་ནོམ་ཆེེན་ཟ་མ་ིའིབྲིིང་རྒྱུད་ཡོིན། འིཇང་སྲིས་

གཡུ་ཁྲི་ིདགུང་སྔནོ་ཁངོ་། གླིངི་དཀར་པེའོི་ིའིབྲིངི་རྒྱུད་དཔེནོ་དུ་བོསྐོསོ། ད་ེབོསྐོསོ་དང་

ཉ་ིམ་ཚུན་ཆེད་ལ། མ་ིཆུང་འིཇང་སྲིས་ཁ་ོརང་གཉིས། འིཕེར་སྤྱིང་གྲོ་སྡེེབོ་བྱེེད་ཤིང་

ཡོདོ། ཁྱ་ིསྤྱིང་ལག་སྦྲལེ་བྱེེད་ཤངི་ཡོདོ། ཁྱདེ་ཞིང་ཞུང་ཚོངོ་པེ་མཉམ་འིཕྲགོ་བྱེས། ད་ེ

ཚོོ་ཨ་ཁུས་མཐག་བོཞིག་ཕེེར། དམར་ནག་གྱིོད་ཀྱིི་སྡེོང་པེོ་དེ། མི་དེ་གཉིས་མ་

གཏིགོས་འིགྲོ་ོས་མདེ། དགྲོ་ལ་ལེན་པེ་ོསྤྲེད་བོསམ་ན། ལྷ་གུར་དཀར་པེའོི་ིམདུན་ཟུར་

ལ། གུར་དཀར་ཆུང་ཡོ་གུ་ཕུབོ་པེའི་ིནང་། མ་ིཆུང་ཕེ་ོགསར་གཟུགས་ཐུང་མ། རྟོ་བྲི་

ནག་གྭ་ཞུར་ཡོདོ་པེ་ཅིན། དཔེའི་བློ་ོགདངེས་ཤདེ་མ་ིཆེ་ེབོའི།ི ཁ་རྒོདོ་ཧོམ་པེ་ཅིན་ཞིགི་

ཡོདོ། འིགྲོམ་བོཅིར་ན་དགྲོ་ལན་ཅི་ིབོསམ་འིགྲུབོ། གཡོནོ་ཤགོ་སྒར་གྱི་ིགཞི་ིདཀྱིིལ་ན། 

གུར་སྔོན་གསེར་ཏིོག་ནང་ཤོད་དུ། ཕེ་ོསར་མ་ོའིདྲེ་གླིད་མེད་བུ། ཕེ་ས་ཐམ་ཤ་ིབོའི་ིདྭ་

ཕྲུག་ལ། ངན་པེ་ངན་ལང་ཤོར་བོའི་ིབུ། རྟོ་སྔོན་པེ་ོརྟོ་མའི་ིཐོག་དམ་ཅིན། ཁ་ོནམ་ཐོན་

ཞིགས་ག་ིསྣོ་ེལ་དྲེངོས། ཕེ་ོགླིད་མདེ་སྡེར་ཆུ་ལུགས་མ་ིཡོནི། གསནོ་ས་སྟེངེ་མ་བོཞིག་

རྒྱལ་བློོན་ཚོོ། ད་ེཐུབོ་ན་དགྲོ་ལན་འིཕྲོད་ལ་ེཡོིན། ཕེར་ལྟ་ཚུལ་གླིིང་སྒར་མང་ཞིན་

འིདྲེ། དོན་ཡོང་དག་མ་ིམག་ོགསུམ་ཙམ་ཡོིན། དགྲོ་ལྷ། འིདན་མ། དཔེའི་ལ་གསུམ། 

ལོང་བོའི་ིནང་ག་ིམིག་བོཟང་ཡོིན། ཞྭ་བོའི་ིནང་ག་ིརྐང་བོད་ེཡོིན། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཝེ་མ་ོ

སྟེག་བོརྫུ་མ། འིགྲོམ་བོཅིར་ན་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་མ་ིརེད། ཁྱེད་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་

དགོངས་ཚོོད་རེད། ཤན་པེ་ཡོོད་ད་ེལ་ོན་མཐ།ོ དགའི་བོད་ེཡོོད་ད་ེཀུན་གཞི་ིགླིོད། ད་ེ

འིཕྲསོ་གླི་པེ་ཁྲིབོ་གྱིནོ་ཡོནི། འིགའི་ར་ེམ་ིའིངོ་ཀ་མདེ་རེད། ག་ེསར་ཟརེ་བོ་སྟེངོ་གཏིམ་

རེད། དོན་ཡོང་དག་དཔེའི་རྩོལ་ཅུང་ཟད་མེད། ད་ེའིཕྲོས་སྒར་པེས་ཅི་ིཐོབོ་གྱིིས། ལྷ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གུར་དཀར་པེ་ོད་ེལ་གཏིོད། ནང་བོཅུད་ག་ེསར་ཞིགས་ལ་དྲེོངས། མ་ིད་ེའིདྲེ་ཟིན་ན་

བོསམ་དོན་འིགྲུབོ། གླིིང་དཀར་ཞིང་ཞུང་འིོག་དུ་ཚུད། འིཕྲོག་པེའིི་རྒྱུ་ལ་འིཇལ་

བོཤགས་ལོན། བོསད་པེའིི་སྟེོང་དང་ཤ་ལེན་འིཇལ། ཅིི་བོསམ་རང་གི་ལག་པེའིི་

མཐིལ། ཞིེད་ཞིེད་དགོས་པེ་ལར་ནས་མེད། འིདན་མའི་ིགདོང་ལ་མདའི་འིདྲེེན་དཀའི། 

ད་ེལ་མཚོནོ་ཆེ་འིདྲེནེ་ན་དགའི། སངེ་སྟེག་གདངོ་ལ་གྲོ་ིའིདྲེནེ་བོས། མདའི་འིདྲེནེ་བྱེས་

ན་དཔེའི་ཁ་ཐབོོ། གཡུ་ལྷ་ཞིགས་པེས་ཨ་ེདྲེངས་ལྟསོ། ད་ེའིཕྲསོ་མཚོནོ་གྱིསི་ལན་ཡོ་

དགའི། ང་རང་ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོཐུང་ལ། བུ་ཆེནེ་ལྷ་རྒོདོ་འིབུམ་ལུ་ཡོདོ། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་གྲོལ་

ལ་ཚུད་ངེས་ཡོོད། ཁྱོད་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་ལ་མག་ོའིབུལ་བྱེེད། རྗོ་ེལ་ཞིབོས་ཏིོག་འིགྲུབོ་

ངེས་ཡོོད། འིབོངས་སྡེ་ེསྟེག་རོང་ཤོག་ཁ་དགུ །རྗོ་ིམ་ིའིགྱུར་ལྷུན་གྲུབོ་ཁྱོད་ལ་འིབུལ། 

ཚོ་ེགཅིིག་དཔེོན་པེ་ོམ་ིའིགྱུར་བོའི།ི འིདྲེེན་མེད་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཡོིན། ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོལུ་

ཕེ་བུ་གཉིས། སྟེག་ཐུལ་གྲོལ་ལ་འིཇོག་པེར་ཞུ། སྔ་སོར་མ་ིརྒོན་བོཙོན་ཁྲིོལ་མཛོོད། 

ལྟ་ོསྐོམོ་ཟས་དང་སྤྲེོད་པེར་ཞུ། བྱུས་བོསྟེན་པེ་ཚུགས་པེའི་ིབློ་ོཁ་གྲོསོ། གླིངི་སྡུག་དགྲོ་

འིཐབོ་བོཅིོམ་ལུགས་སོགས། གང་དགའི་རིམ་གྱིིས་འིཆེད་པེས་ཆེོག །ཞུ་དོན་བོདེན་

ངསེ་གཡུང་དྲུང་དཔེང་། གླུ་འིཁྲུལ་པེ་སངོ་ན་བོཟདོ་པེར་གསལོ། ངག་འིཆེལ་བོ་སངོ་

ན་མཐོལ་ལ་ོབོཤགས། ཁྱདེ་རྒྱལ་བློནོ་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོས་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ནས་སྔ་མ་ཡོང་ཁྲི་ོཐུང་

ག་ིཆུས་ཕྱི་ིནང་རྫོ་མ་བོསྒྱུར་བོ་འིདྲེ་བོའི་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོང་ཐོས་པེའི་ིལམ་འིགྲོ་ོཡོང་ཡོོད་ད་ེ

ལྟའི་ིགླུ་ཞུས་ནང་དུ་ཡོང་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ལ་འིཐབོ་ལུགས་དང་འིཛོངི་ལུགས་དཔེའི་

རྒོོད་ཆེ་ེཆུང་སོགས་བོཤད་ཚོད་བོདེན་ངེས་རེད། བོསམ་ཏི་ེཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་བློ་ོཁེལ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ནས་བོཙནོ་ཁྲིལོ་གནང་། བོདག་རྐྱནེ་ཡོདོ་པེའི་ིལ་ོརྒྱུས་གསུང་བོཟང་གནང་། ཤ་ཆེང་

ངོམ་པེར་བྱེིན། ད་གླིིང་དཀར་སྤྲེང་ཕྱི་ེསྤེར་གང་དེ། ང་རང་ཞིང་ཞུང་ག་ིཕྱི་ིཡོ་ིདམག་

སྲུང་སོགས་སྔ་བོར་འིབྱེོར་བོའི་ིབོང་མ་ིསློེབོ་བྱུང་བོའི་ིད་ཁྱོད་ཁྲི་ོལུའི་ིབློ་ོཐོག་ཆེགས་

བོཞིག་ཏི་ེལས་སློ་ཟརེ། དགའི་དགའི་ལྟར་གྱིསི་བློ་ོལྷདོ་སྟེ་ེབོསྡེད་པེར་གདའི་འི།ོ

ཤེས་ཆེེན་གྱིིས་ཁྲི་ོཐུང་འིད་ིབློ་ོཚོ་བོ་ཞིིག་ཡོིན་པེས་ད་ེརིང་ཞུ་བྱེ་ལ་སློད་མ་ི

འིདུག་ཟེར་ཀྱིང་གཟབོ་ན་གྲོགས་ཟེར་ར།ོ ཕྱིིར་ནང་ཐ་ོརང་དང་པེོའི་ིདུས་སུ་གླིིང་སྒར་

ནས་དཔུང་དམག་ཚོང་མ་དཔེའི་ཐུལ་ཐམས་ཅིད་བོཅིས་སྒ་ཆེས་ཁྲི་ཁྲིིག་གེ་བྱེེད་

གསོལ་ཇ་བོཞིེས་སྐྱ་རེང་བོར་མའི་ིདུས་སུ་དགྲོ་དར་ཚུབོ་ས་ེལྷའི་ིདམག་ད་ེལྷ་མ་ཡོིན་

གྱིིས་ཡུལ་དུ་ཆེས་པེ་ལྟར་བྱེང་སྒར་དུ་ཆེས་ཏི་ེསྐྱ་རེང་ཐ་མའི་ིདུས་སུ་ཨ་ལོང་བོསྐོོར་

ལྟར་ཚོར་ཅིིང་། ཤར་སྒ་ོནས་འིདན་མ། འིབྲུ་མ་ིདཀར། ཆེོས་འིགྲུབོ་གསུམ་ནས་སྣོ་

ཁྲིིད་སྟེ་ེརྟོ་དམག་ཆེིག་སྟེོང་བོཅིས་མཆེོང་ཞིིང་། དཔུང་རྒྱབོ་ཏུ་དགྲོ་ལྷ་རྩོ་ེརྒྱལ་དེས་

ཁྲིབོ་ཆེེན་ཉིས་སྤྲུག་གྱིོན་རྣོན་པེ་ོཡོ་ཟ་ིཐོགས་ཏི་ེགཤིན་རྗོ་ེསྲིོག་ལ་རྔམ་པེ་ལྟར་མཆེོང་། 

ལྷ་ོསྒ་ོནས་དཔེའི་ལ། དགའི་བོདེ། རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་པེ་ོགསུམ་སྔོན་དུ་མཐོང་ཞིིང་

དམག་གཅིིག་སྟེོང་བོཅིས་རྒྱབོ་དཔུང་དུ་འིཇང་སྲིས་གཡུ་ཁྲིི་དེས་འིཇང་གྲོི་ཟི་ར་

འིཚུབོ་ཤེས་དེ་བོཏིོན་ནས་འིཆེི་བོདག་སྲིོག་དམར་ལེན་པེ་རྔམ་པེ་ལྟར་དུ་སྒར་ལ་

མཆེངོ་། ནུབོ་སྒ་ོནས་གཡུ་ལྷ། དུང་སྐྱངོ་། ཁུ་བྱུག་དཔེནོ་གསུམ་སྔནོ་དུ་མཆེངོ་ཞིངི་རྟོ་

དམག་ཆེིག་སྟེོང་བོཅིས་དཔུང་རྒྱབོ་ཏུ་གསེར་པེའི་ིཉ་ིའིབུམ་དེས་རྟོ་ཕེ་ོངང་པེ་གསེར་

སྒོང་ཞིོན་རལ་གྲོ་ིགསེར་འིོད་རེག་གཅིོད་ཕྱིར་ནས་གཟའི་རྒོོད་ཐང་ལ་རྒྱུག་པེ་ལྟར་

མཆེངོ་། བྱེང་ཕྱིགོས་ནས་ཤན་པེ་མ་ེརུ། དཔེའི་མ།ོ ཁམས་པེ་གཡུལ་འིགྱིདེ། འིབྲུག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སྒྲེ། སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེེན་བོཅིས་སྔོན་དུ་མཆེོང་ཞིིང་དཔེའི་རོག་རྟོ་དམག་ཆེིག་སྟེོང་

རོང་སྲིས་ལྷ་རྒོོད་འིབུམ་ལུ་དེས་རྟོ་ཕེོ་ཁམས་པེ་རླུང་གཤོག་གི་གོང་ནས་ཁྲིིམས་

མདུང་དར་ཁྲི་ཕྱུག་མ་ོད་ེཐོགས་ནས་གླིག་རོག་པེ་ོགཟན་ལ་འིཇུམ་པེ་ལྟར་གྱིིས་སྒར་

དུ་མཆེོང་། ཤར་ལྷ་ོནས་རྒྱལ་པེ་ོསེང་ཆེེན་གྱིི་སྤྲུལ་པེ་ཞིིག་དང་ལ་ཕུ་ཞིལ་དཀར། 

བྲིག་དཀར་ཐང་སྲིས། དམུ་སྤྱིང་རནི་ཆེནེ་དར་ལུ་རྣམས་ནས། དཔེའི་ཁས་ལནེ་བོརྒྱ་

ཙམ་བོཅིས་ཀྱི་ིསྒར་ལ་གཏིད་ཏི་ེམཆེོང་བྱུང་བོར། དང་པེ་ོཤར་ཕྱིོགས་ནས་སྟེག་ཐུལ་

གཟིག་རོང་བོཙན་རྒོོད་དེས། འིདན་མའིི་གདོང་བོཀག་བྱུང་བོར། ཚུར་གྲོི་གསུམ་

བོཏིབོ་ཀྱིང་མ་ཆེོད། ཕེར་གྲོི་གཅིིག་གི་ཐོག་ནས་སྐོེ་ལིང་གི་དྲེས། སྤྱིང་མོ་རླུང་ལྷ་

གཡུང་དྲུང་དེས་གླིིང་དམག་བོཅུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ལྷའུ་གཉིས་

ནས་གྲོ་ིརུབོ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་ག་ོམ་ཆེོད། ཚུར་གྲོ་ིམང་པེ་ོབོཏིབོ་ཀྱིང་མ་གནོད། མཐར་ཁ་ོ

ལྷ་ོསྒ་ོལ་གཏིད་ད་ེཤོར། འིདན་མས་མདའི་བོཅུ་སྤྲེིང་བོས་དམག་བོརྒྱ་ཙམ་བོསད། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་ནས་མདུང་བོརྒྱབོ་པེས་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་བོསད། ལྷའུའིི་གྲོི་བོཏིབོ་

པེས་དམག་བོརྒྱ་ཙམ་བོསད་ཏི་ེལས་གུས་ལ་གཏིད་ནས་སོང་སྐོབོས། ལྷ་ོསྒ་ོནས་

དཔེའི་ལས་དམག་ཉིས་བོརྒྱ་ཙམ་གྲོ་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ་

ནས་ཞིགས་པེ་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་དཔེའི་ལའི་ིསྐོ་ེལ་ཐེབོས་ནས་འིཐེན་བྱུང་བོར། གྲོ་ི

ལན་གསུམ་བོཏིབོ་པེས་མཐར་ཆེདོ་ནས་ཁ་ོཡོ་ིསྟེངེ་དུ་མཆེངོ་བོས། ཁ་ོཡོང་མ་བྲིསོ་ཏི་ེ

གྲོི་འིཐབོ་ཡུད་ཙམ་ལ་འིདྲེ་སྙིམ་ནས། རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་གྱིིས་དཔེའི་ལ་སེང་སྟེག་

དཔེའི་རགོ་བྱེདེ་པེས་ཁ་ོཡོ་ིལག་རུབོ་ཀྱི་ིདགོ་ནས་ཕྱི་ིལ་བྲིསོ་པེའི་ིརྗོསེ་མ་ཟནི་ཏི་ེཤརོ། 

སྟེག་ཐུལ་མི་རྒོོད་འིགྲོམ་རིང་དེས། དགའི་བོདེའིི་གདོང་བོཀག་བྱུང་བོར། མདུང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིདྲེེན་བྱེས་པེའི་ིདགའི་བོདེའི་ིཁ་ོལ་མདུང་ལྟ་ེབོར་ཐེབོ་སྟེ་ེརྒྱབོ་ནས་མདུང་ས་ོསྔ་ོརྒྱང་

ང་ེཐོན་བོསད། དཔེའི་ཐུལ་གཞིན་རྣམས་ཀྱིིས་དམག་མང་ཙམ་བོསད། ནུབོ་སྒ་ོནས་

གཡུ་ལྷ་དང་སྟེག་ཐུལ་སྤྲེ་ེཚོ་ང་ོདམར་གཉིས་ནས་མདུང་འིདྲེེན་ཇ་ཡུན་ཙམ་ལ་ཕེམ་

རྒྱལ་མ་བྱུང་མཐར། གཡུ་ལྷས་གྲོ་ིགུ་ས་ེགཡུག་སྟེ་ེཁའོི་ིམདུང་སྐོ་ེབོཅིད། ད་ེནས་ཕྱིརི་

བྲིསོ་ཙམ་ལ་གྲོ་ིའིགོ་ཏུ་བོཏིང་། དུང་སྐྱངོ་དཔེནོ་དང་སྟེག་ཐུལ་བོཙན་དམར་ལག་རངི་

གཉསི་གདངོ་ཐུག་བྱུང་བོར། དང་པེ་ོམདའི་འིདྲེནེ། ད་ེནས་མདུང་འིདྲེནེ། མཐར་གྲོ་ིཁ་

འིདྲེེན་པེས་ལག་རིང་ག་ིསྐོ་ེལིང་ག་ིའིཕེང་སྟེ་ེབོསད། བྱེང་ཕྱིོགས་ནས་དཔེའི་མ་ོདང་

བོདུད་རྒོོད་དཔུང་རིང་གཉིས་གདོང་ཐུག་པེར། དཔེའི་མ་ོལ་བོདུད་རྒོོད་གྱིིས་མདའི་

ཞིིག་བོརྒྱབོ་བྱུང་བོར་ཁྲིབོ་སིལ་བུར་གཏིོར་ཀྱིང་། བོསྲུང་བོས་བོརྟོེན་ནས་ལུས་ལ་

གནོད་མ་ཐུབོ། དཔེའི་མོས་མདའི་ཞིིག་སྤྲེིངས་བོར་ཁ་ོཡོ་ིབྲིང་དཀྱིིལ་དུ་ཕེོག་ཏི་ེག་ོ

ཁྲིབོ་དང་བོསྲུང་བོ་གང་གསི་མ་བོརྟོནེ་ནས་རྒྱབོ་ཕྱིགོས་ནས་མདའེུ་སྔ་ོརྒྱང་གསི་ཐནོ་

ཏི་ེབོསད། དམག་ཉོབོ་ལྔ་ཙམ་འིགྲོིལ་བྱུང་བོར། དམག་དཔེོན་རྩོལ་ཆེེན་གྱིིས་བོདུད་

རྒོོད་ཤོར་བོར་མཐོང་ནས་ཤ་ལན་འིཕྲལ་དུ་མ་ལོན་ན་མ་ིའིདང་བོསམ་ཏིེ། ངར་ཆེེན་

གྱིསི་གྲོ་ིཕྱུང་ཏི་ེམཆེངོ་བྱུང་བོར་ཤན་པེ་དམ་ེརུ་དང་ལྷ་རྒོདོ་ཐང་དཀར་རྩོ་ེརྒོདོ་གསུམ་

གྱིིས་དཔེའི་མོའི་ིདཔུང་རོག་བྱེས་ནས་ཁོང་བོཞིིའི་ིགྲོ་ིའིཐབོ་བྱེས་ཀྱིང་། ཁ་ོཤ་ིལྕེེབོས་

ལྟ་བུའི་ིམཚོོན་ཁ་ལོན་མིན་ཀྱི་ིལྷ་རྒོོད་ཀྱིིས་ཆེིབོས་ཀྱི་ིརྣ་བོར་གྲོ་ིཐེབོ་ནས་འིགྱིེལ་བྱུང་

བོར། ལྷ་རྒོོད་རྐང་ཐུང་དུ་བྱེོན་དགོས་བྱུང་བོར་དཔེའི་ཐུལ་གསུམ་གྱིིས་གདོང་མ་

ལནོ་ཏི་ེདམག་སྒར་ཕྱི་ིརུ་ཤརོ། རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་ཁངོ་ཐུགས་ཤནི་ཏུ་འིཁྲུགས་ཏི་ེཤར་

ཕྱིོགས་སུ་མཆེོང་བོས་གླིིང་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་བོཅིོམ་པེར། ཆེོས་འིགྲུབོ་ནས་མདའི་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཞིིག་ཕེོག་ཀྱིང་མ་ཆེོད། ལྷ་ོསྒ་ོནས་དམག་ལྔ་ཙམ་བོཅིོམ་པེར་རྒྱལ་པེ་ོསེང་ཆེེན་སྤྲུལ་

པེའི་ིགདོང་བློངས་ད་ེགྲོ་ིའིཐབོ་ཇ་ཡུན་ཙམ་བྱེས་མཐར་ཁོའི་ིགྲོ་ིང་ོམ་ལོན་པེར་ཤོར་ཏི་ེ

ནུབོ་ཕྱིོགས་སུ་ཐོན། གླིིང་དམག་བོདུན་ཙམ་དང་གསེར་པེའིི་བྱེམས་པེ་མིང་རིང་

བོཅིས་མཚོོན་འིོག་དུ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། གསེར་པེའིི་ཉི་འིབུམ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་

འིཁྲུགས་པེས། གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེར་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་སྐོབོས་དེར་སེང་ཆེེན་སྤྲུལ་པེ་

དེར་བྱེོན་ཏི་ེཉ་ིའིབུམ་གྱི་ིདཔུང་རོག་མཛོད་པེའི་ིགྲོ་ིའིདྲེེན་སྐོབོས། ཁོས་ལན་མ་ིའིོང་

སྙིམ་ཏི།ེ བྱེང་ཕྱིགོས་སུ་ཤརོ་ཏི་ེགླིངི་དམག་ཉ་ིཤུའི་ིསྐོརོ་ཙམ་བོཅིམོ་བྱུང་སྐོབོས། སྟེག་

རངོ་ཨ་ནུ་གཡུང་བོསྟེན། ཁྲི་ོརྒྱལ་བོརེ་དམར། འིབྲུག་སྒྲེ་གསུམ་གྱི་ིགྲོ་ིའིདྲེནེ་བྱེདེ་པེར་

གཡུང་བོསྟེན་གྲོ་ིའིགོ་དུ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། ཤན་པེ། དཔེའི་མ།ོ ཁམས་པེ་གཡུ་ལྡམེ་

དེ་རྣམས་ནས་གྲོི་མདུང་གང་རེག་བོགྱིིས་པེར་ངོ་མི་ལོན་ཉེ་བོར་རྒྱལ་པེོའི་ིསྤྲུལ་པེ་

ཡོིན་པེ་ཁོས་མ་ཤེས་ཀྱིང་མི་འིདི་གར་སོང་རྒྱབོ་དེད་བྱེེད་མཁན་ཕེར་ལ་གྲོི་མཚོོན་

གང་ཡོང་མ་ིའིགྲོ་ོབོར་དཔེའི་རྔམ་ཅིན་དང་ནམ་ཡོང་ཐུག་པེས་ལན་ཐེབོས་པེ་མ་ིའིོང་

ཞིངི་། ད་ན་ིགླིངི་དམག་རྣམས་ཀྱིསི་རང་སྒར་ཡོང་འིགེབོ་ཚོར་སངོ་བོས་བྲིསོ་པེ་ལས་

ཐབོས་མེད་སྙིམ་ཏིེ། བྱེང་ཕྱིོགས་དམག་དཔུང་ཅུང་སློོད་ནས་ཕྱིིར་བྲིོས་པེར། བློོན་

ཤེས་ཆེེན་དང་རྩོལ་ཆེེན་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་གསུམ་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོཕྱི་ིརུ་བྲིོས་པེ་ཤེས་ཏི།ེ 

རྒྱབོ་ཏུ་ཁོང་གསུམ་བོསྟུན་ཏིེ་དཔེོན་བློོན་བོཞིི་པེོ་བྲིོས་པེའིི་རྗོེས་སུ་དགྲོ་ལྷ་གཡུ་ལྷ་

གཉསི་གཙོས་གླིངི་དམག་ཁ་ཤས་ཀྱིསི་རྗོསེ་འིདདེ་བྱེདེ་པེར། ཁངོ་དཔེནོ་བློནོ་བོཞི་ིཔེ་ོ

ལ་བོརྒྱབོ་ཏིེ་ཤོར། དམག་སྒར་འིཕྲོས་ལུས་རྣམས་ནས་འིཛོིང་བོ་དང་བྲིོས་པེ་ཅིི་

རགིས་ག་ིངང་དརེ། ནང་བློནོ་གཡུང་དྲུང་ལྷ་རྩོ་ེདའེི་ིཉ་ིའིབུམ་ལ་མདུང་གསུམ་བོརྒྱབོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཀྱིང་མ་འིབོིག །ཕེར་གྲོི་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་ལུས་ཕྱིེད་གཤགས་བོཏིང་། དེར་ཡོོད་

དམག་མང་རྣམས་ཀྱིིས་ཉ་ིའིབུམ་ལ་མག་ོབོསྒུས། གཞིན་དམག་མང་འིཕྲོས་ལུས་

རྣམས་བྲིོས་ནས་ཉིས་བོརྒྱ་ཙམ་ཤོར། སྟེོང་ཕྲག་ཡོར་ལྷག་ཙམ་མག་ོབོསྒུས། བོསད་

པེ་ཡོང་སྔ་ཕྱིི་ཐམས་ཅིད་ལ་སྟེོང་ཕྲག་ཡོར་ལྷག་ཙམ་དང་རྨས་པེ་ཡོང་བོཞིི་བོཅུའིི་

སྐོོར་ཙམ་འིདུག །སྒར་གྱི་ིདངོས་ཆེས་གུར་དང་ཀ་ཆེ་ག་ོཆེའི་ིརིགས་རྣམས་བོསམ་

གྱིསི་མ་ིཁྱབོ་པེ་ཚོང་མ་བོསྡུ་ཏི་ེའིཐརོ་མདེ་ཀྱི་ིབོདག་ཏུ་བོཟུང་སྟེ།ེ ཁྲི་ོཐུང་ཡོང་ཤུལ་དུ་

ལུས་ཡོོད་པེར། གླིིང་པེ་རྣམས་ནས་ཁམས་འིདྲེི་བྱེེད་པེ་དང་། ཐམས་ཅིད་དགའི་

དགའི་ལྟར་གྱུར། ཁྲིོང་ཐུང་ནས་ང་མ་ིརྒོན་གྱི་ིབོསམ་པེ་འིགྲུབོ་པེ་ཡོིན། གླིིང་དཀར་

པེོའི་ིབྱུས་རྒྱལ་བོའི་ིརྩོ་བོ་ང་རང་ལ་ཐུག་པེར་གདའི། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་ད་ེརིང་ཤོར་

ཀྱིང་ཁ་ོརང་ཚོ་ོལ་དཔེའི་ཁ་དང་སྙིིང་རྡོས་སེམས་ཁུག་ག་ིབོསམ་པེ་ཇ་ིཡོོད་ང་རང་ཨ་

ཁུས་མག་ོབོསྐོོར་ཏིེ། ཕུག་ཐག་ཆེོད་ཡོོད་པེས། ལས་སློ་མ་ོརེད་ད་བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་

སོང་ཟེར། རྒོོད་མདོག་ཁ་ཕེོ་བྱེས་པེ་ལ་བོསམ་པེ་དེ་ཙམ་མི་དཀར་རུང་སྔོན་གྱིི་

བོསྐོོས་པེ་གོང་མ་ལྷ་ཡོ་ིབོདེན་ཚོིག་ག་ིསྟེོབོས་མཐུས་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེོས་གླིིང་སྒར་

དཀྲུག་རྒྱུ་མ་ིགྲུ་བོའི་ིརྩོ་བོ་དང་། གླིིང་དམག་ཚོང་མས་འིཕྲལ་དུ་ཞིང་སྒར་གཏིོར་ཐུབོ་

པེའི་ིརྩོ་བོ་དང་དཔེའི་ཁ་ལོན་པེ་ཕེ་ོབྱེས་པེ་ན་ིཁྲི་ོཐུང་ལ་ཐུག་པེར་གདའི། ཉ་ིམ་དེའི་ི

ཉིན་པེར་སེང་ཆུས་ཕེ་ར་ིཡོོད་པེའི་ིགླིིང་རྗོ་ེརྒྱལ་བློོན་གཙོས་དམག་སྒར་ཚོང་མ་སེང་

ཆུ་ཚུར་ར་ིཞིང་སྒར་གྱིིས་སྒར་མལ་དུ་སྒར་ཕྱིོགས་གཅིིག་ཏུ་བོསྡེོམས་པེར་མཛོད། 

དེར་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ནས་ལ་ཕེར་སོང་སེང་ཆུའིི་ཁ་ལ་ཕྱིིར་བོལྟས་ནས་

གླིིང་སྒར་བོརྒྱབོ་ཚོར་འིདུག་པེའིི་ཕྱིི་གླིིང་སྡེེ་ཁག་ཆེེ་བོཞིིའིི་དཔུང་དམག་འིབྱེོར་བོ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དང་། ཁངོ་དཔེནོ་བློནོ་རྣམས་ཆེབིོས་ཁ་བློངས་ཏི་ེདརེ་སྒར་བོབོས། བྱུས་ཉསེ་ཀྱིསི་ལ་ོ

རྒྱུས་གླིིང་མ་ོཞིིབོ་རྒྱས་བྱེས། ཕྱི་ིགླིིང་དམག་དཔེོན་རྣམས་ནས་དཔེའི་ངར་བོའི་ིསྒ་ོ

ནས་ད་ལྟ་མྱུར་བོ་ཉིད་དུ་སྟེང་མ་ལེན་ཆེོག་ཟེར་བོ་གདའི། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ནས་ད་ལྟ་

སྟེང་མ་མ་ིལནོ། ད་ོནུབོ་ངདེ་རང་རྒྱལ་པེ་ོམ་གཏིགོས་ཚོང་མས་མཚོན་ཐུང་བོརྒྱབོ་ཏི་ེ

གླིིང་སྒར་གཏིོར་ཟེར། ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་དེར་ཆེོག་ཟེར་ནས་ཆེགས་བོཞིག་ཕྱིི་ཡོི་

དམག་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དམག་དཔེོན་ཐོག་བོཙན་གླིོག་འིོད་ལ་འིདྲེེན་ཡོ་འིཛོམ་གླིིང་

བོོད་ལ་མེད་ཟེར་བོ་ཡོིན་པེས་མ་ིད་ེའིདྲེ་བོ་ཤོར་བོར་གླིིང་པེ་དེའི་ིགདོང་ལེན་པེ་དཀའི་

འིདུག་ཟརེ་སྟེ་ེཐམས་ཅིད་སྐྲག་སྐོག་ངང་གནས་ས།ོ  དེར་རྒྱལ་མཆེོག་སེང་

ཆེེན་རིན་པེོ་ཆེེ་དེ་ལ་ཨ་ནེ་གནམ་སྨོན་དཀར་མོ་དེའིི་སེང་གེ་དཀར་མོ་ཞིོན་གཡུ་

འིབྲུག་སྔོན་མ་ོཁྲིིད་མ་ེཏིོག་དང་འིཇའི་འིོད་དྲེ་ིབོཟང་ཀྱི་ིཀློང་ནས་ལུང་བོསྟེན་གྱི་ིགླུ་འིད་ི

ལྟར་གསུངས་ས།ོ

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ བློ་མ་ཡོ་ིདམ་མཁའི་འིགྲོ་ོལ། 

གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། འིགྲོ་ོདྲུག་ཆེོས་ལ་འིཁོད་པེར་ཤོག །ས་

འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲིབོ་ཆེེན་ན་ཐང་བོར་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཨ་ན་ེ

གོང་སྨོན་དཀར་མ་ོཡོིན། མ་ཤེས་ལུང་བོསྟེན་བྱེེད་མ་ིརེད། གསོན་དང་འིདྲེེན་མེད་ལྷ་

ཡོ་ིསྲིས། ཞིང་ཞུང་ཕྱི་ིདམག་སྡེ་ེཁག་བོཞི།ི སངེ་ཐང་རྒྱལ་བློནོ་འིཛོམོ་ནས་ཡོདོ། བློནོ་

པེོ་ངན་པེའིི་དྲེན་འིཕྲུལ་གྱིིས། དོ་ནུབོ་སྒར་ལ་རྒྱབོ་རྒྱུ་རེད། གླིིང་དམག་ཆེག་

གྲུབོམབོཟ་ོངེས་ཡོིན། རུ་དང་སྒར་བོཀོད་སློོད་མེད་གྱིིས། ག་ོཁྲིབོ་རྣ་ོམཚོོན་ཁྲིིག་ག་ེ

གྱིིས། དམག་མང་བུ་རྟོ་སྒར་མཐའི་བོསྐོོར། ཁས་ལེན་འིཛོིང་ཆེས་ལ་མ་ོགྱིིས། འིཆེ་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མེད་ཚོ་ེཡོ་ིརིལ་བུ་འིད།ི འིདྲེེན་མེད་རྒྱལ་པེ་ོཁྱེད་ལ་དྲེངས། སྐུ་མ་ིའིགྱུར་རྡ་ོརྗོེའི་ིལུས་

ཐོབོ་ཤོག །གཞིེས་ནང་ཚོེས་པེ་ཉེར་དགུ་ལ། ཕེར་འིགྲོ་ོདམག་སྒར་གཏིོར་རན་ཡོོད། 

དམག་བུ་རྟོ་ཅི་ིམང་འིགྲོ་ོཆེས་གྱིསི། དཔུང་དམག་ཆེ་ལ་མ་སངོ་ན། དམག་དཔུང་ཆུང་

ངུའི་ིཐུབོ་ལ་ེམནི། འིདྲེནེ་མདེ་ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། ཁྱདོ་སྐྱསེ་བུའི་ིགདངོ་ལནེ་

ཐུབོ་པེར་མཛོོད། གཞིན་མ་སུས་ཀྱིང་ཐུབོ་ལ་ེམིན། དཔེའི་ཐུལ་ཆེག་གྲུམ་བོཟ་ོངེས་

ཡོནི། ད་ེའིཕྲསོ་ཞིང་ཞུང་དམག་དཔེནོ་རྣམས། ཤསེ་ཆེནེ་སྤྱིང་མ་ོམ་གཏིགོས་པེ། ད་ེ

འིཕྲསོ་དབོང་ཐང་རྫོོགས་ལ་ེཡོནི། ད་རིང་པེརོ་མ་ིའིགྱིང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོོ། མུ་སྟེགེས་ནག་

ཕྱིོགས་བོསྟེན་པེ་སྣུབོ། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེ་ཚུགས་ལ་ེརེད། འིགྲོ་ོརྣམས་བོད་ེལ་

འིཁདོ་ལ་ེཡོནི། ང་རང་ལུང་བོསྟེན་ནམ་དགསོ་ཡོདོ། བོནོ་བློནོ་རྩོལ་ཆེནེ་ཐགོ་རྒོདོ་འིད།ི 

གྲོ་ིདང་མཚོནོ་གྱིསི་ཆེདོ་ལ་ེམནི། དགའི་བོདའེི་ིཆེསོ་སྐྱངོ་བོརེ་ནག་གྱིསི། སྟེབོོས་རྩོལ་

ཤུགས་ཀྱིིས་བོཏུལ་དགོས་ཡོོད། ད་ེཚོ་ོརྒྱལ་པེོའི་ིཐུགས་ལ་ཞིོག །གླུ་འིཁྲུལ་པེ་སོང་

ན་བོཟོད་པེར་གསོལ། ངག་འིཆེལ་པེ་སོང་ན་མཐོལ་ལ་ོབོཤགས། ཁྱོད་སེང་ཆེེན་

ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་གསུངས་ཏིེ་མི་སྣོང་བོར་སོང་བོ་དང་། རྒྱལ་མཆེོག་སེང་ཆེེན་ནོར་བུ་

དགྲོ་འིདུལ་གྱིིས་ལྷ་གུར་དུ་དཔེའི་བོཏུལ་འིབོངས་སྡེ་ེཐམས་ཅིད་བོསྡུས་ཏི་ེལྷའི་ིལུང་

བོསྟེན་བྱུང་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བོ་བོཞིིན་གསུངས་སྟེེ་དཔེའི་བོདུད་རྣམས་ནས་མངོན་པེར་

བོསྟེོད་དོ། དེ་ནས་ཞིལ་བོསྒོས་བོཞིིན་སོ་སོར་གོ་གྱིོན་མཚོོན་ཐོགས་རྟོ་ལ་སྒ་སྲིབོ་

སགོས་ཁྲིགི་གརེ་མཛོད་སྟེ་ེའིཇམ་དཀྱིིལ་ལསེ་བོཞུགས་པེར་གདའི།ོ ཞིང་ཞུང་དཔུང་

དམག་ད་ེརྣམས་སྔར་བོསྒོས་པེ་ལྟར་གྱི་ིཕྱི་ིགླིིང་དམག་དཔེོན་ཆེ་ེབོཞིིའི་ིརྟོ་དམག་ཁས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལེན་སྟེོང་ཕྲག་ར་ེཁྲིིད་ཅིིང་དཔུང་རྒྱབོ་དུ་བློོན་ཤེས་ཆེེན་རྩོལ་ཆེེན། སྤྱིང་མ་ོགཡུང་

དྲུང་གསུམ་བོཅིས་པེས་ཕྱིོགས་བོཞིི་ནས་བོསྐོོར་ཏིེ་མདའི་མཚོོན་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་

འིཚུབོ་བྱེས་བྱུང་བོ་དང་། ཤར་ཕྱིགོས་ནས་འིབྲུ་མ་ིདཀར། རྨ་ཉནི་རྫོངོ་དཔེནོ་པེ་ོབྲིག་

དཀར་ཐང་སྲིས། ལ་ཕུ་ཞིལ་དཀར། མ་ིནུབོ་ཁརེ་རྫོངོ་རྣམས་ནས་འིཁྲུགས་པེས་ཕེན་

ཚུན་ཤ་ིརྨས་མང་ཙམ་འིཁྲུགས། ལྷ་ོསྒ་ོནས་ཆེསོ་འིགྲུབོ། ཤན་པེ། དཔེའི་མ།ོ ཧོརོ་གྱི་ི

བོ་དུར་དྲུག་བོཅིས་ཀྱི་ིནམ་མ་ལངས་བོར་འིཁྲུགས། ནུབོ་སྒ་ོནས་དཔེའི་ལ། འིདན་མ་

གཉསི་གཙོས་དཔེའི་ཐུལ་བོཅུ་ཡོ་ིནམ་མ་ལངས་བོར་འིཁྲུགས། བྱེང་སྒ་ོནས་གཡུ་ལྷ་

སྟེག་ལྷ་གཉསི་ཀྱི་ིགཙསོ་དརེ་ཡོོད་རྣམས་ནས་འིཁྲུགས་པེས་ཕེན་ཚུན་ཤ་ིབོསད་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ར་ེསོང་ཀྱིང་ཞིང་དམག་རྣམས་གླིིང་སྒར་དུ་ཐར་བོའི་ིར་ེབོ་མེད་པེར་ནམ་མ་

ལངས་བོར་འིཁྲུགས་མཐར་ནུབོ་སྒ་ོནས་རྩོལ་ཆེེན་ནམ་མཁའི་དེའི་ིསྤྱིང་ཀིའི་ིལུག་ཁྱུ་

དཀྲུག་པེ་ལྟར་གྱིིས་གླིིང་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཤ་ིརྨས་སོང་སྟེ་ེསྒར་ནང་དུ་མཆེོང་བྱུང་

བོས་གདངོ་ག་ིདཔེནོ་པེ་ོཉ་ིརྒྱལ། ཨ་སྐྱདི་སྐྱ་བོཀྲ་གཉསི་ནས་གདངོ་བོཀག་ཏི་ེརལ་ཁ་

འིདྲེེན་པེས་ཕེར་གྲོ་ིལན་གསུམ་ར་ེབོཏིབོ་ཀྱིང་མ་ཆེོད། ཚུར་གྲོ་ིགཅིིག་བོཏིབོ་པེས་

གདོང་དཔེོན་ལུས་ཕྱིེད་བོཤག་ཏི་ེབོསྒྲེོངས། ཨ་སྐྱིད་ལ་གྲོ་ིརྨས་ཅུང་ཟད་བྱེས་པེས་

བྲིསོ། ཁ་ོདཀྱིལི་སྒར་ལ་གཏིད་ནས་མཆེངོ་བྱུང་སྐོབོས། འིབྲུ་དགའི་བོད་ེཐུགས་རབོ་

ཏུ་འིཁྲུགས་སྟེ་ེརྟོ་ནག་པེ་ོའིབྲིོང་ནག་ཞིོན་ནས་དཔུང་པེ་འིཕུར་སོག་པེ་བོརྒྱང་ཁ་ོཡོ་ི

གདངོ་བོཀག་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ བོསིལ་བོ་ཚོལ་གྱི་ིདུར་ཁྲིོད་

ནས། དཔེལ་ལྡན་མགོན་པེ་ོརྡ་ོརྗོ་ེབོདེ། གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། ས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲིབོ་ཆེེན་སེང་ཐང་གོང་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྒ་

སྟེདོ་གླིངི་ཁྲི་ིབོར་མ་ནས། སྒ་ལ་སྒ་ཕེ་ཤར་ནུབོ་ཡོདོ། སྒ་མ་ིའིགྱུར་ས་ཡོ་ིརྩོ་ིཐགོ་ཡོདོ། 

འིབྲུ་རབོ་མཁར་གསེར་ལུང་དགུ་རྫོངོ་ནས། འིབྲུ་དགའི་བོད་ེཆེསོ་སྐྱངོ་བོརེ་ནག་ཟརེ། 

མཐུ་ལ་ཧཱུཾ་ཾཤ་ིཕེཊ་འིགྱིལེ་ཡོནི། སྔགས་ལ་ཆུ་བོ་ོརྦད་གཅིདོ་ཡོནི། སྟེབོོས་ལ་གླིང་ཆེནེ་

སྨྱོོན་པེ་འིདྲེ། དཔེའི་རྩོལ་གངས་སེང་དཀར་མ་ོཅིན། ཤེད་ལ་ར་ིབོ་ོདཔེང་ཁུར་ཡོིན། 

བྱེང་ག་ིགྱིད་པེ་བོསམ་གྲུབོ་གཅིིག །ཧོོར་ཤེད་ཆེེན་ར་ིབོ་ོདཔེང་ཁུར་གཉིས། རྒྱ་ནག་

པེོའི་ིགྱིད་ཆེེན་འིབྲུག་གྲོགས་གསུམ། ང་འིདྲེ་ཆེོས་སྐྱོང་བོེར་ནག་བོཞིི། འིཛོམ་གླིིང་

ཤདེ་ཆེནེ་མ་ིབོཞི་ིརདེ། ད་ེབོཞིའིི་ིནང་ནས་ང་རང་ལྷག །ཕྱིགོས་བོཞི་ིཀུན་ལ་གྲོགས་པེ་

ཡོནི། ཕེ་ོཁྱདོ་ཙམ་གདོང་ལ་ཡོ་ང་མདེ། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ར་ིཤགོ་ཆེནེ་

སྤེང་ག་ིའིགྱིིང་ཁུག་ནས། ཤ་ཕེ་ོརྭ་རྒྱས་སྣོང་བོ་མཐ།ོ ཤ་ཕེ་ོབོརྒྱའི་ིནང་ནས་རུ་ཐུར་

ངམོ། མག་ོདུང་རྭས་ཁྲིམོ་ཐགོ་བོཅིད་བོསམ་ཏི།ེ རུ་རྒྱལ་ནག་ཕྲན་མདའི་ལ་ཤརོ། ཤུ་

གུ་ཤིང་ག་ིཔེ་ཏྲ་ནས། ན་ེཙ་ོབྱེ་ཡོ་ིསྒྲེ་ོམདངས་ཅིན། བྱེ་འིཕུར་བོརྒྱའི་ིནང་ནས་ལྕེ་ེབོད་ེ

ཟེར། ལྕེ་ེབོད་ེམོའི་ིགཏིམ་ཁ་བློངས་བོསམ་ཏི།ེ ལུས་འིཕུར་དབོང་མེད་པེར་བོཙོན་དུ་

བོཟུང་། ཁྲིོམ་ཆེེན་དམག་ག་ིགཞི་ིདཀྱིིལ་ནས། ཁྱོད་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཧོམ་པེ་ཅིན། 

ངར་རྒོདོ་སྟེང་མ་ལནེ་བོསམ་ཀྱིང་། ད་ེརངི་ཤདེ་ཀྱིསི་ཐང་ལ་སྡེེབོས། གཏིམ་རྒྱུད་བོདོ་

ལ་བོཞིག་རྒྱུ་ཡོིན། ཨ་ེཟེར་ལྟོས་ལ་མ་ིཟེར་ཉོན། གདོང་ག་ིདཔེོན་པེ་ོཉ་ིརྒྱལ་དེ། ཆེ་ེ

རྒྱུད་གླིིང་ག་ིདཔེོན་པེ་ོརེད། ཐོབོ་ཐང་ཆེ་ེབོ་གདོང་ག་ིབུ། གཡོས་ཤོག་དམག་ག་ིརུ་

འིདྲེནེ་ཡོནི། དམར་བོསད་ཁྲིག་ལ་བོསྒྲེལོ་ནས་བྱུང་། ད་ེལན་ད་ལྟ་མ་སྤྲེད་ན། ང་དགའི་

བོདེ་མིན་པེའིི་རྟོགས་ལ་ཞིོག །དཔེེ་བོཞིག་ན་འིདྲེ་མ་ཨེ་འིདྲེ་ཡོོད། དགུང་སྔོན་ཁྲིི་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གདུགས་ཉ་ིམ་ད།ེ སྐོར་ཚོགོས་འིདོ་ཀྱི་ིབོསྒྲེིབོ་ཐུབོ་ཀྱིང་། ཚོདོ་མ་ཟནི་སྒྲེ་གཅིན་ཁ་རུ་

ཚུད། ལུང་ཆུང་ཕུག་ག་ིཆུ་ཆུང་དེ། གཞུད་གྲོམ་ཐང་བོཟོས་པེས་ཆེོག་བོསམ་ཏིེ། ད་ེ

ཡོན་ལ་ཉ་ིམས་ཤུགས་ཀྱིིས་སྐོོམ། བྱེང་ནང་བློོན་རྩོལ་ཆེེན་ཐོག་རྒོོད་བུ། གླིིང་དམག་

སྒར་དཀྲུག་ནས་ཐར་བོསམ་ཀྱིང་། ད་ེཡོན་ན་དགའི་བོད་ེདཔེའི་བོ་ོཡོོད། ད་ེརིང་སྟེང་

མའི་ིལག་རྗོེས་ལ། སྟེག་དོང་མདའི་མོའི་ིརྒྱང་འིཕེེན་མེད། གཟིག་ཤུབོ་མཆེོག་དཀར་

ལག་ལན་མིན། མདའི་རྒྱང་ནས་འིཕེང་ན་སྡེར་མ་ཝེ། གྲོ་ིམདུང་ལག་ཆེ་དགོས་ལ་ེ

མིན། དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་པེས་འིཛོིང་རྒྱུ་ཡོིན། འིཆེི་ངེས་ཁྲིབོ་ཆེེན་སྦར་འིཛོིང་བྱེེད། 

དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་སུ་ཆེ་ེད་རསེ་ལྟ། ངས་ཡོར་གཡུག་ནམ་མཁའི་ིཀླངོ་དུ་གཡུག །མགི་

གདངས་ནས་རྒྱུ་སྐོར་ཤར་ལ་ེགཡུག །མར་གཡུག་དགོ་མ་ོས་ལ་གཡུག །རྡ་ོལ་བོམེ་

ལྐོོག་བོརྒྱབོ་རྒྱུ་ཡོིན། ཕེར་གཡུག་བོར་སྣོང་ཁམས་ལ་གཡུག །ཤོག་སྐྱ་རླུང་གིས་

བོསྐྱོད་འིདྲེ་གཡུག །ཕྱི་ིའིབུར་བོཞི་ིནང་དུ་བོརྡིབོ་པེར་བྱེེད། ནང་གཤོང་བོཞི་ིཁྲིག་ག་ི

གང་ལ་ེབོཟ།ོ སྐྱདི་མ་ོགླིངི་དཀར་རྒྱལ་བློནོ་ཚོ།ོ ཐུགས་མ་ཡོངེས་སྤྱིན་གྱིསི་གཟགིས་

མ་ོམཛོོད། སྟེང་མ་ཅི་ིའིདུག་ད་རེས་ལྟོས། རྩོལ་ཆེེན་ནམ་མཁའི་ིཐོག་རྒོོད་ཁྱོད། ཚོ་ེ

འིད་ིག་འིདུག་པེ་ད་ེརིང་ཡོིན། ཁྱོད་ཕྱི་ིམའི་ིཡུལ་ནས་བོད་ེམ་ོགྱིིས། བློོན་རྩོལ་ཆེེན་

ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་སྟེ་ེམཆེོང་ཤོམ་བྱེས་པེས་རྩོལ་ཆེེན་ནས་ཁྱོད་རང་ད་ེའིདྲེའི་ིརྒོོད་པེ་ོ

ཡོིན་ཚོ་ེང་རང་གཉིས་སུ་རྒོོད་རིམ་གྱིིས་ལྟ་ཆེོག །དང་པེ་ོང་ཡོ་ིགླུ་ལ་ཉོན་ཅིིག་ཟེར་སྟེ་ེ

འིད་ིལྟར་བློངས་བོ་འིདུག་གོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐགོ་རྒྱལ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་དགྲོ་ལྷ་མགོན་སྐྱབོས་མཛོོད། 

ས་འིདིའི་ིས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲིབོ་ཆེེན་སེང་ཐང་བོར་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། 

ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེོའི་ིནང་བློོན་ལ། རྩོལ་ཆེེན་ནམ་མཁའི་ཐོག་རྒོོད་རེད། དཔེའི་རྩོལ་

དྲུག་ལེན་མེད་གཤིན་རྗོ་ེཡོིན། ཁྱོད་གླིིང་རུའི་ིམ་ཤེས་ཡོོད་ཚོོད་མིན། གླིང་ཆེེན་བོརྒྱ་

ཡོ་ིཤུགས་ཡོ་ཡོིན། སྟེོབོས་ལ་འིདྲེེན་ཡོ་ཡོོད་བོསམ་མེད། ཤུགས་ཆེེན་བོརྒྱ་ཡོ་ིཡོ་

གྱིར་ཡོིན། ཤུགས་ལ་འིདྲེེན་ཡོ་ཡོོད་བོསམ་མེད། ནམ་མཁའི་ཐོག་ག་ིཁ་ལམ་ནས། 

མཐ་ོབྲིག་དཀར་ཡོིན་ཀྱིང་ཆེགས་ཉིལ་བོཟོ། ཆུ་ཆེེན་བོབོས་པེའི་ིགཞུང་ལམ་ནས། 

དམའི་ས་གཞི་ིའིཐུག་ཀྱིང་གད་གཤོང་བྱེེད། ང་རྩོལ་ཆེེན་འིབྲུག་ག་ིདཔུང་ལམ་ནས། 

ཁྱོད་ཤུགས་ཆེེན་དགའི་བོད་ེཐང་ལ་རྡེབོ། ཨ་ེཟེར་ལྟོས་དང་གསལ་ནས་འིོང་། ལ་རྒྱ་

གནའི་མིའི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ཉ་ིཆེར་འིདྲེེས་པེའི་ིའིཇའི་ཚོོན་དེ། རྒྱང་བོལྟས་ཁ་དོག་

བོཀྲག་ཞིན་འིདྲེ། འིགྲོམ་བོཅིར་ན་དངསོ་མདེ་སྟེངོ་པེ་རདེ། སརེ་ཆུང་ཝེ་མའོི་ིརྔ་རྒྱང་ད།ེ 

རྒྱང་བོལྟས་གྲྭ་བོཟང་རྒྱས་ཞིན་འིདྲེ། འིགྲོམ་བོཅིར་ན་ཝེ་རྔ་བོཅིང་ཕུགས་མེད། གླིིང་

དཀར་དགའི་བོདའེི་ིཁ་ཚོདོ་ད།ེ དཔེང་འིཛོངི་སྣོང་བོ་མཐ་ོཞིན་འིདྲེ། ཐདོ་གཏུག་ན་བོམེ་

སྒགོ་ས་ལ་སྡེབེོས། ཁྱདོ་རང་ཟརེ་བོ་ད་ེརང་ཡོནི། ཁྱདོ་ཀྱིང་ཨ་མའི་ིབུ་རྒྱུད་ལ། ང་རང་

ཨ་མའི་ིབུ་རྒྱུད་ཡོིན། ག་ོམཚོོན་དགྲོ་ཆེས་མ་དགོས་པེས། རྩོལ་ཁྱོད་ཀྱིང་འིདྲེེན་ན་

ངེས་ཀྱིང་འིདྲེེན། ཁྱོད་བོེམ་པེ་ོརྡ་ོལ་རྡེབོ་ངེས་ཡོིན། རྡ་ོགོར་མོའི་ིཀླད་ཁྲིག་འིཐུང་ལ་ེ

ཞིིག །ད་ེམ་བྱེས་རྩོལ་ཆེེན་མིན་རྟོགས་གྱིིས། ཞིང་ཞུང་བོསྟེེན་པེའི་ིབོསྲུང་མ་རྣམས། 

ང་རང་ཤེད་ཀྱིསི་དཔུང་རགོ་མཛོོད། སྡེང་དགྲོ་མག་ོམཇུག་ཟློག་པེར་ཤོག །ཁྱདོ་རང་

ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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 ཅིེས་ཟེར་ཞིིང་མཆེོང་བོས་ཁོང་གཉིས་སྦར་འིཛོིང་བྱེས་པེས། རྩོལ་ཆེེན་གྱི་ི

ཀོང་མད་ོནས་དགའི་བོདེས་ལག་གཡོས་ཀྱི་ིབོཟུང་གཡོོན་པེས་ཁྲིབོ་ཀྱི་ིཐོང་རྩོ་ནས་

བོཟུང་སྟེ་ེགླིག་ག་ིལུ་གུ་ཁྱེར་བོ་བོཞིིན་མ་ིརྟོ་ཕྲལ་ཏི་ེཡོར་གཡུག་མར་གཡུག་འུར་རྡ་ོ

བོསྐོོར་བོསྐོོར་མཛོད་པེས་ཁ་ོཡོ་ིཅི་ིབྱེེད་མེད་པེའི་ིངང་དེར་ས་ལ་བོརྡབོ་ནས་ཁ་ནས་

ཁྲིག་བོབོས་སྟེ་ེདམར་བོསད་བོཏིང་། དརེ་ཡོདོ་གླིངི་པེ་རྣམས་ཀྱིསི་ཀ་ིབོས་ོབོཏིང་ནས་

ཕྱི་ིགླིིང་བོཙན་བོདུད་གླིོག་དམར་འིཁྱུགས་ཤེས་ད་ེསྒར་དུ་མཆེོང་སྟེ་ེསོག་པེ་ོསྟེག་རྩོ་ེ

གཟུང་རང་གཉསི་ཀྱིསི་དཔུང་དམག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གྲོ་ིའིགོ་ཏུ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། སགོ་

མ་ིའིབྲུག་སྟེོང་དཔེའི་རྒྱལ་དེའི་ིགདོང་བོསྟེེན་ནས་མདུང་ལན་གཉིས་བོསྣུན་ཀྱིང་མ་

འིབོགི །ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིབོཏིབོ་པེས་མདུང་སྐོ་ེབྲིགེས། ཡོང་གྲོ་ིགཅིགི་བོཏིབོ་བྱུང་བོས་དཔེའི་

རྒྱལ་ཀྱི་ིཔུས་གངོ་ལ་ཐབེོ་ནས་རྐང་པེ་ས་ལ་ལྷུང་བོས་ཡོང་ཅིགི་བོཏིབོ་པེས་སགོ་ཕྲག་

ཕྱིེས་ཏི་ེབོསད་སྐོབོས། སོག་སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེེན་ཀྱིིས་གདུང་ལེན་དུ་རྒྱུག་པེས་

ཁའོི་ིམདའི་སྟེངོ་སྤྲེད་ད་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ 

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་

མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐམ་ག་པེ་མཁྱེན། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲིབོ་ཆེེན་སེང་ཐང་

བོར་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཕྱི་ིགླིིང་གཉིས་ཀྱི་ིས་འིཚོམས་ནས། ས་

བོཙན་ཨ་ལོང་དགུ་འིཁྱིན་ནས། ཡོང་བོཙན་བྲིག་ནག་སྙིིང་རྫོོང་ནས། ཕེ་ན་ིབོདུད་ལ་

མ་ན་ིབོཙན། ང་རང་གླིོག་དམར་འིཁྱུགས་ཤེས་ཟེར། ཞིང་ཕྱི་ིགླིིང་སྡེ་ེཁག་ཆེ་ེབོཞི་ིཡོ།ི 

མག་ོའིཛོིན་དམག་དཔེོན་ནང་བོཅུང་ཡོིན། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་ནམ་མཁའི་ིཐོག་ལས་ཚོ། 

མདའི་སྐྱེན་པེོའི་ིགྲུབོ་པེ་ཐོབོ་ལེ་ཡོིན། དཔེའི་ལེན་ཡོ་འིཛོམ་གླིིང་བོོད་ལ་མེད། ཨི་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གདའི་ད་ེརངི་གསལ་ནས་འིངོ་། ཁྱདོ་གླིངི་སྡུག་བུ་མ་ོཁྱུ་གཅིགི་ཉནོ། རྒོདོ་ཐང་དཀར་

བྲིག་སྟེོད་འིཛོིན་ལ་ེལ། དོན་མེད་ཐག་སྙི་ིཅི་ིལ་བོཙུག །ཉེས་མེད་གཤོག་དྲུག་ཅི་ིལ་

ལནེ། ཤ་ཕེ་ོཆེནེ་ར་ིསྟེངེ་རྩོ་ཟ་ལ། དནོ་མདེ་རྔནོ་པེས་ཅི་ིལ་དདེ། ཉསེ་མདེ་རུ་རྩོ་ེཅི་ིལ་

ཕེབོ། བྱེང་ཞིང་ཞུང་ན་ཆེེན་ལྗོངས་དྲུག་ལ། དཔེོན་ལྷུན་གྲོགས་རང་མཁར་བོཟུང་བོ་

ལ། དོན་མེད་འིབུམ་དམག་ཅི་ིལ་ཕེབོ། ཉེས་མེད་དམར་བོསད་ཅི་ིལ་བོཏིང་། དཔུང་

དམག་ད་ེཙམ་ཧོ་ལ་འིཕེངས། མ་ིབྱེེད་ཁ་མེད་བོཙན་བོདུད་ཡོིན། མ་བྱེས་ཚོེད་མེད་

གླིིང་དམག་ཡོིན། ད་ེལནེ་མ་འིཕྲོད་དཔེའི་བོ་ོམིན། རྒྱལ་ཐོབོ་བོསམ་ཡོོད་ཀྱིང་ཐོབོ་ལ་ེ

མནི། ཞིང་རྒྱལ་པེའོི་ིབྱུས་ལ་དར་རྒུད་མདེ། ལྷག་རླུང་ཚོ་ངར་ཆེ་ེཞིནེ་འིདྲེ། དམར་པེ་ོ

མ་ེལ་དྲེ་ོགྲོང་མདེ། སྐྱ་ེའིགྲོ་ོསྐོམོ་ལ་བྲིལེ་ཞིནེ་འིདྲེ། རྒྱ་མཚོའོི་ིཆུ་ལ་འིཕེལེ་འིགྲོབིོ་མདེ། 

དཔེའི་ཐུལ་དཔུང་རྒོདོ་ངར་ཞིནེ་འིདྲེ། སྟེག་ཐུལ་དཔུང་དམག་ཟད་མཐའི་མདེ། མཐའི་

དམག་རྒྱ་མཚོ་ོལུད་ལུད་ཡོིན། སྟེག་ཐུལ་སེར་རྒོོད་ཡོར་ཡོར་ཡོིན། དཔུང་དམག་

དྲེག་ཆེར་འིབོབེོས་འིབོེབོས་ཡོནི། དུག་མཚོནོ་ཐགོ་དམར་བོབོ་བོབོས་ཡོནི། ཁྱདོ་གླིངི་

དཀར་ཧོམ་པེའི་ིསྒར་ཆུང་དེ། རམ་ནག་སེར་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་བོཟོ། མག་ོའིཛོིན་ཕུང་

རྒོན་ཇ་ོརུ་ཁོ། ནག་ཕྲན་མདའི་མོའི་ིསྣོ་ེལ་དྲེངས། ཝེ་མ་ོདཔེའི་ཐུལ་བོརྒྱད་ཅུ་དེ། ད་ེ

རིང་སྙིིང་ཁྲིག་ཐང་ལ་འིཕེ།ོ རྗོ་ེལྷུན་གྲོགས་དབུ་སྣོ་མཐ་ོལ་ེཞིིག །མ་བྱེས་བློོན་པེ་ོམིན་

རྟོགས་ཡོནི། སྔ་མགྱིགོས་གདངོ་ཐུགས་ཁམས་པེ་རྐྱ། རྒོདོ་པེའོི་ིཁ་ཞིརོ་དམར་བོསད་

བྱེདེ། ད་ེརངི་མདའི་གཅིགི་འིཕེནེ་ལ་ེད།ེ སྲི་རྒྱ་བྲིག་ཡོནི་ཀྱིང་ཐལ་བོར་བོཟ།ོ མཐ་ོཉ་ིཟླ་

ཡོིན་ཀྱིང་ཐང་ལ་འིཕེེན། སྐོར་ཚོོགས་ཡོིན་ཀྱིང་གྲོལ་ནས་གཏིོར། གླིིང་ཕྲུག་ཚོ་ེཟད་

ཁམས་པེ་རྐྱ། སྙིིང་གའི་ིདཀྱིིལ་དུ་མདའི་མ་ོརྒྱོབོ། དཀར་ནག་འིཚོམས་ནས་མ་ཕུད་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ན། ནག་ཕྲན་སྐྱནེ་པེ་ོམནི་རྟོགས་ཡོནི། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃ

ཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་པེས་མདའི་སྤྲེངི་བྱུང་བོས་སྟེག་དམར་སྟེབོོས་ཆེནེ་གྱི་ི

བྲིང་དཀྱིིལ་དུ་ཐེབོ་བྱུང་བོར་ག་ོཁྲིབོ་ཀྱི་ིམ་བོརྟོེན་ཀྱིང་། རྒྱལ་པེོའི་ིསྲུང་འིཁོར་མཚོོན་

ཆེ་འིབུམ་ཐུབོ་ཡོོད་པེས་བོརྟོེན་ནས་ལུས་ལ་གནོད་པེ་མ་བྱུང་ཀྱིང་། དུག་ཀྱི་ིསྟེོབོས་

ནུས་ཀྱི་ིབོརྒྱལ་སོང་བོར་རྟོ་ལས་ལྷུང་བྱུང་། སོག་དམག་རྣམས་ཀྱིིས་སྟེོབོས་ཆེེན་ལ་

ངེས་པེར་གནོད་པེ་བྱུང་སོང་སྙིམ་སྟེེ་ཟིང་ལོང་ལོང་སྐོབོས་དེར། ཁ་ོཡོི་དུག་མདའི་

གཉིས་སྤྲེིང་བྱུང་། སོག་དམག་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་བོསད་ཅིིང་དཀྱིིལ་སྒར་ལ་གཏིད་ནས་

མཆེངོ་བྱུང་བོར། དཔེའི་ལ་ཨ་དམོ། འིབྲུ་མ་ིདཀར། འིཇང་སྲིས་གསུམ་ནས་གྲོ་ིབོཏིནོ་

ནས་མཆེོག་བོས་ཁོས་ཀྱིང་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་མཆེོང་བྱུང་བོར། གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་སྐོབོས། རྨ་

ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་མ་ིནུབོ་རྨ་བྱེ། བྲིག་དཀར་སྙིིང་སྟེོབོས་རྣམས་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེེད་ཤོམ་

ལ། ཁའོི་ིསྟེངེ་མ་མ་ིལནོ་པེ་འིདྲེ་བོསམ་ཏི་ེསྣོ་བུག་ནས་འིདོ་དམར་པེ་ོཞིགི་ལམ་གྱི་ིཤར་

བོས་གར་སོང་མེད་པེར་ཐལ་ལ།ོ དཔེའི་བོ་ོགཡུ་འིོད་ད་ེཤར་སྒ་ོནས་གླིིང་དམག་བོཞི་ི

བོཅུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། འིདན་མས་གདོང་བོཀག་ཏིེ་གྲོི་ཁ་འིདྲེེན་སྙིམ་པེར། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིརྒྱབོ་ནས་མདུང་གསུམ་ཕུལ་ཀྱིང་མ་འིབོིག་པེར་ཁོའི་ིརུབོ་དོག་ནས་

ཕྱིརི་བྲིསོ་ཤརོ། བྱེང་སྒ་ོནས་ཁྲི་ིཐུབོ་དར་མ་མ་ིརངི་ཀྱི་ིལྷ་ོདམག་ཉེར་དྲུག་ཙམ་བོཅིམོ་

བྱུང་སྐོབོས། ལྷ་ོཡོ་ིསྟེག་ལྷ་ཁྲི་ིདཀར། གཡུ་ལྷ་ཐོག་འིགྱུར་གཉིས་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེས་

པེས་གཡུ་ལྷའི་ིགྲོ་ིད་ེཁའོི་ིརྟོ་ལ་ཐབེོ་སྟེ་ེའིགྱིལེ་བྱུང་བོར།  ཁ་ོརྐང་ཐང་དུ་བྲིསོ་ཤརོ་བོས་

དམག་མང་ནང་དུ་མ་ཤོར། དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དམག་ཉོབོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།

 123  

མཚོནོ་འིགོ་བོཏིང་། ལྷ་ོསྒ་ོནས་རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་དསེ་གླིངི་དམག་བོརྒྱད་ཙམ་བོསད་

བྱུང་བོར། བྱེ་ེརིའི་ིབོརྒྱ་དཔེོན་བོསམ་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་གདོང་བོཀག་སྟེེ། མདུང་གསུམ་

ཕུལ་ཀྱིང་མ་ཕེིག་པེར། ཚུར་གྲོ་ིལན་གཉིས་ཐོག་བོསྒྲུང་བྱུང་བོར། བོཀའི་བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་གཙོས་གླིིང་དམག་བོཞི་ིཔེོས་ཁོའི་ིརྒྱབོ་བོཞིིན་རྒྱུག་པེར་ཕེར་ཙམ་ཤོར་ནས་

རྗོསེ་མ་ཟནི་ཙམ་དུ་ཁའོི་ིརྟོ་ཁ་ཚུར་བོསྐོརོ་ནས་གྲོ་ིབོཏིནོ་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐགོ་རྒྱལ་

མཁྱནེ། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱནེ། ཝེརེ་མ་མ་ིཐང་གྭ་པེ་མཁྱནེ། ས་འིདསི་

ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲིབོ་ཆེེན་སེང་ཐང་བོར་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། རླུང་ལྷའི་ི

སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་རདེ། ཁས་ལནེ་སྟེག་མ་ོངར་མ་ིཡོནི། ཉནོ་དང་གླིངི་ཕྲུག་མ་ིབོཞི་ིཔེ།ོ 

སྟེག་དམར་ཡོག་ནགས་སྟེོད་འིཛོིན་ལ་ེལ། སྤྲེ་སྤྲེེལ་མང་རྗོེས་དེད་ཅི་ིག་ོརེད། སྡེེར་མ་ི

མཉམ་སྲིོག་རྩོ་ཤོར་འིདོད་རེད། གཟིག་ངར་མས་རང་ལམ་ཆེས་ལ་ེལ། ཁྱ་ིརྡ་ལིའི་ི

རྗོེས་འིདེད་ཅི་ིལ་རེད། རྩོལ་མ་ིམཉམ་གཟུགས་བོཞི་ིའིཐོར་ལ་ེའིོང་། ང་དཔེའི་བོོས་

དཔེའི་ཚོདོ་བོཟུང་བོ་ལ། ཁྱདོ་སྡེར་མས་རྗོསེ་འིདེད་ཨ་བོ་རསི། དཔེའི་མ་ིམཉམ་མག་ོ

སྐོ་ེཤརོ་ལ་ེའིངོ་། ངས་ད་ནང་སྟེང་མའི་ིཁ་ལམ་དུ། ཁྲིབོ་མ་མང་པེ་ོདམར་བོསད་བོཏིང་། 

དཔེའི་ཐུལ་གདངོ་ལནེ་དམར་པེ་ོསྐྱ། བྲིག་དམར་ཐགོ་ག་ིགཏིརོ་འིདྲེ་བྱེས། སྟེངོ་གཏིམ་

ཡོིན་མིན་སེམས་ལ་སྐོོར། མ་ིཚོད་དཔེའི་ཐུལ་མ་ིབོཞི་ིཔེ།ོ དུས་གཅིིག་སྙིིང་ཁྲིག་ཐང་

ལ་འིཕེོ། དཔེའི་སུ་རེད་ད་རེས་གསལ་ནས་འིོང་། བྱེ་རྒྱལ་ཁྱུང་དང་འིོལ་བོ་གཉིས། 

འིདྲེ་དུ་བོསམ་ཏི་ེའིདྲེ་ལ་ེམིན། ཁྱུང་ཆེེན་ར་ིརབོ་རྩོ་ེལ་ལྡིང་། འིོལ་བོ་ན་འིདམ་ཟུར་ལ་

ལུས། ཁ་དཀར་རྐང་དང་བོོང་བུ་གཉིས། འིདྲེ་དུ་བོསམ་ཏི་ེའིདྲེ་ལས་མིན། རྐྱང་ཁ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དཀར་ན་དམར་གཞུང་དུ་འིགྲོམི། བོངོ་བུ་ར་བོའི་ིཁུག་ལ་ལུས། སྤྱིང་མ་ོབུ་དང་གླིངི་པེ་

གཉསི། འིདྲེ་དུ་བོསམ་ཏི་ེའིདྲེ་ལ་ེམནི། དཔེའི་བོསོ་རྒྱལ་ཐོབོ་རང་ཡུལ་འིགྲོ།ོ ཁྱདེ་སྡེར་

མ་དཔེའི་ཆེགས་ཕྱི་ིརྗོེས་འིགྲོོ། དཔེའི་བོ་ོསུ་རེད་གཏུག་ན་གསལ། རྣོན་པེོའི་ིརལ་ཁ་

འིདྲེེན་རྒྱུ་ཡོིན། ལུས་གཟུགས་བོཞི་ིདུམ་བུ་ཚོལ་པེར་བོཟོ། ཡུལ་ལྷ་བོཙན་རྗོ་ེསྲིོག་

བོདག་རྗོེས། དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་རོག་མཛོད་རོག་གྱིིས། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་དེ་ལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་ནས་མཆེོང་བྱུང་བོས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་ཁོང་ལྔ་པེ་ོཡུད་ཙམ་འིདྲེ་

མཉམ་མཐར། ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱིསི་ཁ་ོཡོ་ིརྟོ་མགརོ་གྲོ་ིཐེབོས་ཏི་ེའིགྱིལེ་བྱུང་བོར། ཁ་ོརྐང་

ཐང་དུ་མར་བྲིོས་ཤོར་བོས་ཐར་སོང་ངོ་། དེ་ཉིན་བློོན་ཤེས་ཆེེན་གྱིི་གླིིང་སྒར་ཁྲིག་

བོཞིནི་དཀྲུག་བོསམ་པེ་ཡོདོ་ཀྱིང་། རྒྱལ་པེ་ོསངེ་ཆེནེ་གྱིསི་སྤྲུལ་པེ་མ་ིདཀར་རྟོ་དཀར་

ཅིན་ཞིིག་ག་ིགདོང་བོཀག་བྱུང་བོར་ཇ་ཡུན་གཉིས་ཙམ་འིདྲེེན་མཐར། ཁོའི་ིམ་ིའིད་ིལ་

ལན་འིདེབོས་ཐུབོ་པེ་མ་འིདྲེ་བོསམ་ཏི་ེདཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ནས་གྱིེས་ས།ོ བློོན་པེ་ོསྟེག་

ར་ག་ོགདོང་དེས་དམག་རྔ་འིཕྲུ་ཅིན་བོཅི་ོལྔ་ཙམ་འིགྲོིལ་བྱུང་བོར། ཤན་པེ་དམ་ེརུའི་ི

གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེར་འིདྲེ་མཉམ་སྐོབོས། ཤན་པེས་གནམ་ཐེལ་ར་མདའི་བོསྒྲེེན་པེས་རལ་

གྲོིའི་ིརྩོ་ེནས་མཐ་ོགང་འིཕེར་བོས་ཁོས་དཔེའི་ཁ་རན་ཚོོད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་བྲིོས་ཤོར། ཡོང་

ཤེད་ཆེེན་གྱིིས་འིཇང་དམག་ཁྲིག་བོཞིིན་དཀྲུག་སྐོབོས། འིཇང་གཡུ་ལྷས་ཁུ་ཚུར་

ཞིིག་བོརྒྱབོ་པེས་ཁོ་རྟོ་ཐོག་ནས་ལྷུང་ནས་མར་ཙམ་རྐང་ཐང་དུ་བྲིོས་དགོས་བྱུང་། 

བྱེང་དམག་རྣམས་ཕྱིིར་འིཐེན་པེས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་རྗོེས་འིདེད་བྱེས་ནས་མདའི་

གསུམ་འིཕེང་བོས་དམག་བོཅུ་སྐོོར་ཙམ་ཤི་རྨས་བྱུང་སྐོབོས། བོཙན་བོདུད་གླིོག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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དམར་དེ་སྟེེང་གནོན་དུ་སོང་ནས་རུ་མཇུག་སྐྱོངས་བོར་ཡོར་ལོག །དེ་ཉིན་གདོང་

དཔེནོ་གྱི་ིསྐུ་གདུང་ད་ེབོསྲིགེས་སྦྱང་ཡོང་དག་པེར་མཛོད་ད།ོ

 དགའི་བོད་ེལ་རྒྱལ་མཆེགོ་དམ་པེས་ཐུགས་སྤྲེ་ོདགྱིསེ་བོཞིནི་དཔེའི་དར་སྔ་

མ་ལྟར་གསེར་དངུལ་དར་ཟབོ་རྟོ་བོེར་ཁྲིབོ་གསུམ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའི་ིདཔེའི་དར་

གཟངེ་བོསྟེདོ་མཛོད་ད།ེ ད་ེནས་ཉ་ིམ་དའེི་ིཕྱིིར་ནང་སྐོར་མ་འིགྲུབོ་སྦྱརོ་ཤནི་ཏུ་ལགེས་

པེའི་ིཉིན་པེར་གླིིང་སྒར་ད་ེཆེས་ནས་ལ་ཕེར་ནང་དུ་ཕྱིིན་པེར་སྔོན་དུ་མདའི་རྒྱང་གང་

ཙམ་གྱི་ིདམག་དང་མ་འིདྲེེས་པེར།་བོཀའི་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་དཔེའི་བོ་ོདེས་རྟོ་མགྱིོགས་

པེ་མེ་རི་འིཚུབོས་ཤེས་དེ་ལ་ཞིོན་ནས། མདུང་མོ་རྣོ་གཅིོད་སྦྲུལ་ཆེེན་ཐོགས་ནས་

འིཁོར་གསུམ་དགྲོ་དར་ཚུབོས་ས་ེལྷ་ཡོ་ིབུ་ལྷ་མ་ཡོིན་གྱི་ིགཡུལ་དུ་ཆེས་པེ་བོཞིིན་དུ་

ཕེེབོ་པེ་ལྟ་བུ་ལ། དེའི་ིཤམ་དུ་བྱེ་ེརིའི་ིདམག་ཉིས་སྟེོང་ར་ེརིམ་པེར་ཐོན་ཏི།ེ ལྟ་བོ་མིག་

ག་ིམ་ིབོཟདོ། བོསམ་པེ་སམེས་ཀྱིསི་མ་ིལངོ་བོར་གཤར། རྒྱལ་མཆེགོ་དམ་པེ། ཨ་ཁུ་

ག་ན་ེགོམ་པེ། ཁྲི་ོཐུང་། མ་ིཆུང་། ཕྱིིན་སྔོན་བོཅིས་རྒྱལ་བློོན་ལྔ་པེ་ོད་ེར་ིསྤེངས་ར་ི

འིགྱིངི་ཁུག་ད་ེསངོ་སྟེ་ེརྗོསེ་སུ་བྱེནོ་རྒྱུ་མཛོད་ད་ེབྱེནོ། དརེ་ཞིང་ཞུང་ས་ོཔེ་རྣམས་ནས་

མཐོང་སྟེ་ེབོརྡའི་སྤྲེོད་སྟེེ། བྱེང་སྒར་ནས་ག་ོགྱིོན་མཚོོན་ཐོགས་རྟོ་ལ་སྒྲེོག་བོརྒྱབོ་ཏི་ེ

ཡོོད་པེར་། གླིིང་དམག་ད་ེཉིད་སློེབོ་སྟེ་ེབྱེ་ེཕུང་ཆུ་ཡོ་ིབོཤལ་བོ་ལྟར་ཡོོང་བོར། དང་པེ་ོ

སྒར་གྱིི་ཤར་སྒོ་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱིིས་མདུང་བོསོལ་ཏིེ་གླུ་འིདི་ལྟར་བློངས་པེར་

གདའི།ོ  ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ སངས་རྒྱས་ཆེོས་དང་དག་ེ

འིདུན་ལ། འིབྲིལ་བོ་མེད་པེར་གསོལ་བོ་འིདེབོས། ཝེེར་མ་མདུང་ལྷ་ཁྲིམ་འིོད་མཁྱེན། 

ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིདཔུང་རོག་མཛོོད། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། སེང་ཐང་གངས་ཀྱི་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིགྱིིང་ཁུག་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་བྱེ་ེརིའི་ིདམག་ག་ིཁྱུང་འིཕྲུ་རེད། ངར་

རྒོདོ་བོཀའི་བློནོ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཡོནི། ཕེར་འིགྲོའོི་ིསྔོན་མ་ཁས་ལེན་ཡོནི། སངེ་ཆེནེ་རྒྱལ་

པེོའི་ིབོཀའི་བློོན་ཡོིན། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་གཟིག་ག་ིཐིག་ལ་ེཡོིན། རྒྱ་མཚོ་ོཕྱུག་མོའི་ིསྐྱ་ོ

ཡོ་ཡོནི། མར་འིབོབོས་ཁ་བོབོས་རྣམ་བོཞི་ིརདེ། རྒྱ་ལྕེང་ཕྱུག་མའོི་ིསྐྱརོ་ཡོ་ད།ེ མནོ་བྱེ་

ཁུ་བྱུག་སྔོན་མ་ོརེད། དཔེའི་བོདུད་ངར་མའི་ིདཔུང་ཡོ་དེ། ང་རང་བོཀའི་བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཡོནི། དགྲོ་ལ་དཔེང་པེ་ངམོ་མ་ིཡོནི། གཉེན་ལ་ང་ོས་ོབོསྟེོད་མ་ིཡོནི། རང་བོསྟེདོ་

མིན་ད་ེའིདྲེ་མ་ཡོིན། ད་ེརིང་ཉིན་གྱི་ིསྟེང་མ་ལ། ལས་དམག་ཆུ་བོ་ོའིབོབོ་འིདྲེ་ཡོིན། 

དཔུང་བྱེ་ེམ་འིཐུག་ཀྱིང་བོརྟོནེ་ས་མདེ། ལས་དམག་མ་ེལྕེ་ེམཆེདེ་མཆེདེ་ཡོནི། དཔུང་

རྩོ་ིཤིང་འིཐུག་ཀྱིང་བོརྟོེན་ས་མེད། ཁྲིབོ་གྱིོན་རྫོ་ར་ིཉིལ་ཉིལ་ཡོིན། རྟོ་དམག་སེར་བོ་

ཡོར་ཡོར་ཡོིན། རྐང་དམག་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིཚུབོ་ཡོིན། ཁས་ལེན་སེང་ག་ེའིགྱིིང་

འིགྱིིང་ཡོིན། ངར་རྒོོད་དཔེའི་བོོའི་ིགདོང་ལེན་དུ། ཝེ་མ་ོསྟེག་བོརྫུས་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། 

སྟེབོོས་རྩོལ་འིདྲེནེ་རྒྱུ་མདེ་པེས་ཟརེ། ང་དཔེའི་བོའོི་ིགདངོ་ལ་མ་བུད་ན། བུ་མ་ིདགསོ་

བུ་མོའི་ིགྲོལ་ལ་མེད། དོང་ནག་པེོའི་ིའིོག་ཏུ་མ་འིཛུལ་ནས། གསོན་ས་ཁར་ཡོོད་ན་ད་

ལྟ་ཤགོ །བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་ར་ཐུག་མག ོ།སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་སྟེངོ་གཏིམ་ཅིན། རྩོལ་

ཆེེན་ཞིགས་པེས་བོསུ་མ་ཡོོད། ཁྲི་རིང་མདུང་ག་ིམཇལ་ཁ་ཞུ། སྔོན་མ་ོམཚོོན་གྱི་ི

མཇལ་དར་ཡོདོ། ཕྱི་ིགླིངི་དམག་དཔེནོ་རྡ་ལ་ིབོཞི།ི ད་རསེ་དཔེའི་བོའོི་ིགདོང་ལ་ལངོ་། 

དཔེའི་ངར་ཆེེན་སུ་རེད་ད་ལྟ་བོལྟ། ཁྱོད་གདོང་ལེན་ལ་མ་ོམ་འིོངས་ན། ངས་དམག་

ཉོབོ་གསོད་དགོས་ཐུག་ལ་ེགདའི། སྟེག་དམར་ཡོག་ངར་སྒྲེ་འིབྱེིན་པེའི་ིདུས། སྤྲེེལ་

ཤངི་ཕུང་བོཟུང་ཀྱིང་ཕེན་པེ་མདེ། སྤྱིང་ཨ་ཐང་ལུག་ཁྱུ་དཀྲུག་ཉནི་མ།ོ ལུག་ཁྱུ་འིཁརོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བྱེས་ཀྱིང་ཕེན་པེ་མདེ། ང་དཔེའི་བོའོི་ིསྒ་ོརྩོ་མནན་པེའི་ིདུས། བློནོ་རང་གུར་བོཟུང་ཀྱིང་

ཕེན་པེ་མེད། བློ་ོཤསེ་ན་ཞུ་བོཤགས་ལ་མ་ོགྱིིས། མག་ོའིབུལ་ལུས་འིབུལ་བྱེས་པེས་

ན། མ་ིབོསད་ཚོ་ེཐར་བོཏིང་བོས་ཆེདོ། ད་ེམ་བྱུང་དཔེའི་བོའོི་ིསྟེང་མ་ཡོདོ། སྒར་ཆུང་ཁ་

བོཞི་ིགཏིོར་རྒྱུ་ཡོིན། རྒྱལ་བློོན་དམར་བོསད་མ་བོཏིང་ན། ང་བོཀའི་བློོན་མིན་པེའི་ི

རྟོགས་ལ་ཞིགོ །སྒར་ཆུང་སམེས་ལ་ད་ེལྟར་ཟུངས། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་བོ་ན་ཕྱིི་གླིིང་དཔེོན་པེོ་དཔེའི་བོོ་གཡུ་འིོད་འིབུམ་སྡེེའིི་གདོང་

བོཀག་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་ཐགོ་རྒྱལ་

མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མདུང་ལྷ་ཁྲི་ཡོག་མཁྱེན། ས་

འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སངེ་ཐང་ན་བོ་ཁྲི་མ་ོརདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཞིང་ཕྱི་ིགླིངི་

མུན་པེའི་ིགླིིང་དགུ་ནས། བྲིག་ནག་སྒ་ོམ་ོབོསྡེམ་འིདྲེ་ནས། མཁར་བོཙན་པེ་ོལྕེགས་

ནག་སྙིངི་རྫོངོ་ནས། ནང་བོདུད་དཔེའི་བོ་ོགཡུ་འིདོ་འིབུམ། ང་འིདྲེ་རྒོདོ་པེ་ོས་སྟེངེ་མདེ། 

ད་ེནས་ཉནོ་དང་དམར་པེ་ོསྐྱ། སྙིངི་མདེ་རྡ་ལ་ིསྟེངོ་གཏིམ་ཅིན། དནོ་ཡོང་དག་གཏུག་ན་

གསལ་ནས་འིངོ་། སྦྲུལ་དུག་ཅིན་ཟརེ་བོའི་ིགཡོརེ་པེ་ོཆེ།ེ མཐངོ་ཚོད་དུག་ག་ིའིཆེ་ིབོས་

ཟརེ། ཁྱུང་མཁའི་ལྡངི་ག་ིགནམ་དུ་ཁྱརེ་བོའི་ིདུས། དུག་ཧོ་ལ་ཨ་ེཡོདོ་ད་ེདུས་གསལ། 

སྟེག་དམར་ཡོག་ཟེར་བོའི་ིགཡོེར་པེ་ོཆེེ། སྐྱ་ེའིགྲོ་ོཁ་རུ་འིདེབོས་པེས་ཟེར། འིགགས་

བོཙན་པེོའི་ིས་མདའི་གཟེར་བོའི་ིདུས། དཔེའི་མཆེ་ེསྡེེར་ཨ་ེརྣ་ོད་ེདུས་གསལ། བྱེང་

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཟེར་བོའི་ིགཡོེར་པེ་ོཆེེ། དཔེའི་འིདྲེེན་མེད་རྒོོད་མདོག་བོཤད་ན་ཡོང་། ང་

དཔེའི་བོོའི་ིགདོང་ལ་འིདྲེེན་ན་གསལ། དཔེའི་ལེན་མེད་ཨ་ེརེད་གསལ་ནས་འིོང་། ཝེ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མ་ོཆེོས་འིགྲུབོ་སྟེོང་གཏིམ་ཅིན། དཔེའི་མེད་ཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་བོརྒྱབོ་ནས། བྱེང་ན་

ཐང་ས་ནག་བོཟསོ་ནས་ཡོདོ། སྡེམོ་ཉམས་བློ་བོའི་ིཆེསོ་བོཤད་ད།ེ རྒྱལ་ཁམས་མ་ིཁ་

བོཏིང་རོག་རེད། སྐྱ་ེམེད་བུ་མ་ོསྣོང་མཐ་ོདེ། མཐོང་ཚོད་མ་ིཡོ་ིཁྲིེལ་རོག་རེད། སྡེར་

མས་དཔེའི་ངར་ཁ་ཕེ་ོདེ། སྒར་ཆེེན་ཁྲི་མོས་ཁྲིེལ་རྒྱུ་རེད། བུ་ཐོན་ཤོག་ཟེར་བོ་མི་

དགོས་དང་། བོཤོལ་ཀྱིང་གཡུ་འིོད་སྡེོད་ལ་ེམིན། འིབོོད་མ་ིདགོས་གདོང་ལ་འིོང་ཤིང་

ཡོདོ། དགྲོ་ལ་ལག་གཡུག་མ་ིདགསོ་དང་། འིཆེ་ིབོདག་ཞིགས་ཐགོས་སློེབོ་ནས་ཡོདོ། 

འིདྲེནེ་མདེ་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། སྡུག་ཝེ་མ་ོཁྱདོ་ཙམ་གདངོ་ལནེ་ལ། འིཔེབྱེནོ་མ་ི

དགོས་མིག་ག་ིམཐོང་ལ་ེམིན། ཁྱོད་ཨ་བོ་རིས་ལ་སྙིིང་མ་རྗོེ། མ་ངན་ཐན་ཕྲུག་ཇ་ོརུ་

ཁ།ོ སྟེབོོས་རྩོལ་དྲུག་འིགྲོན་ཡོ་མདེ་པེས་ཟརེ། ད་ལ་ོའིཁྲུགས་རྩོདོ་འིད་ིཙམ་ལ། མདའི་

ཤ་སེད་ཙམ་ཞིིག་འིཕེང་རབོ་དང་། རྟོ་ང་ོདུལ་ཙམ་ཞིིག་རྒྱུག་ལ་ེདང་། གྲོ་ིཕྱིེད་ཤབོ་

ཙམ་བོཅིས་མ་མཐངོ་བོས། གླིངི་དཀར་དཔེནོ་པེ་ོརྒྱང་གཡོརེ་ཅིན། དཔེའི་བོའོི་ིཁ་ཕེ་ོད་

ལ་ལྟསོ། ཁྱདེ་རྒྱུས་ང་ཡོ་ིཤསེ་ལ་ེཡོནི། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། རྡ་ོརལི་རལི་

མེད་ན་རྩོིག་པེ་བོདེ། གཏིམ་ཟར་ཟུར་མེད་ན་ཉམ་ཁ་བོདེ། སེམས་གུ་ཡོང་བློ་ོབོད་ེ

ཆེོས་པེ་བོདེ། བྱེང་གླིིང་གཉིས་ཀྱི་ིས་འིཚོམས་ནས། བུ་ཁྱོད་འིདྲེ་མེད་ན་སྤུས་རེས་

གཙང་། བྱེ་ེར་ིསྟེག་རྩོ་ེརྒྱལ་པེ་ོད།ེ བྱེང་ཡུལ་མཐལི་གྱི་ིནརོ་བུ་རདེ། ཁྱདོ་གཅིསེ་པེས་

མིག་ལྟར་བོརྩོ་ེལ་ེཡོིན། བོཀའི་དྲེིན་བྱེམས་སྐྱོང་གཞིན་ལས་ཆེེ། ད་ེའིདྲེ་དཔེོན་པེོའི་ི

དྲེནི་ལན་ལ། ས་མཐའི་ཇ་ོརུའི་ིལག་ལ་བོཞིག །ཀླད་རུས་ཅི་ིཡོདོ་ད་ེལ་ལྟསོ། ཁྱདོ་ཕེ་ོ

བོ་ོཀླུ་བོདུད་རཀྴ་གཅིགི །ནུ་བོ་ོབོཙན་དམར་སྟེངོ་ཐུབོ་གཉསི། དམར་བོསད་བོཏིང་བོ་

ཨ་ེཤེས་དུ། ཤེས་ན་ལན་སྤྲེད་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོོད། ཁྱོད་སྐྱེས་པེ་ཕེ་ོལུས་བློངས་ལ་ེབོས། མ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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སྐྱེས་ཁྱ་ིལུས་ཐོབོ་པེས་དགའི། ལས་འིད་ིའིདྲེ་ཐུག་དོན་ག་ན་ཡོོད། ང་རང་བློོན་ཆེེན་

གཡུ་འིདོ་འིབུམ། དཔེནོ་ཉ་ིམའི་ིསྐུ་དྲེནི་སམེས་ལ་བོཞིག །ཡོདོ་དགསོ་ལ་ེད་རསེ་ཡོདོ་

ངསེ་བྱེདེ། ཤ་ཕེ་གླིངི་སྡུག་ཝེ་མའོི་ིདཔུང་། གཅིགི་མདེ་ཐབོ་ལ་རླུང་བོསྐུར་བོཟ།ོ མག་ོ

འིབུལ་ཟརེ་བོ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། ཕེ་ོངན་ཁྱདོ་ཀྱི་ིབྱེདེ་བྱེདེ་ད།ེ ངས་ད་ེའིདྲེ་མ་ིབྱེེད་གཡུང་

དྲུང་དཔེང་། སྲིགོ་ཐང་དགུ་ཤརོ་ཀྱིང་རང་སམེས་སྤེངས། མག་ོའིབུལ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིམག་ོལ་

བྱེདེ། རྩོ་མག་ོཟརོ་བོས་བྲིགེ་བྲིགེ་བྱེདེ། ལུས་འིབུལ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིལུས་ལ་བྱེེད། གཟུགས་

བོཞི་ིཤ་དུམ་གཏུབོ་འིདྲེ་བྱེེད། ང་ལས་དགའི་ཞིིག་སུ་འིདྲེ་ཡོོད། ད་ེརིང་ཁྱོད་དང་ཐུག་

ལུགས་ལ། འིབྲུ་དྲུག་བོ་མའོི་ིའིགོ་ཏུ་ཤརོ། སུ་ལནེ་བྱེས་ན་ཆུ་འིཛོནི་ལནེ། ལྷ་ོསྤྲེནི་བྱེང་

ལ་མ་སོང་ན། ཟིལ་དཀར་བོབོས་དོན་ཅི་ིལ་ཡོོད། ལེན་ངེས་ལྷ་ོསྤྲེིན་ཁ་ོལ་ཐུག །བོོད་

ལམ་གཅིིག་ཟམ་པེ་ཆུ་ཡོ་ིབོཅིད། སུ་ལན་ཟེར་ན་སྦྲང་ཆེར་ལན། ཆེར་ཟིལ་མ་དགུང་

ནས་མ་བོབོས་ན། ས་ནག་འིབོོལ་ལ་དྲེང་དོན་མེད། རྩོ་བོ་སྦྲང་ཆེར་ཁ་ོལ་ཐུག །བྱེང་

གླིིང་གཉིས་ཀྱིིས་འིཁྲུགས་གཞི་ིའིདི། ས་རྒྱུས་ལམ་མཁན་མ་བྱེས་ན། གླིིང་དམག་

བྱེང་ལ་བོབོ་དོན་མེད། སུ་ལན་ཟེར་ན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ལན། བོརྒྱ་སྡེེས་མ་ིཁ་ཆེ་ེལ་ེཁྱོད། 

སྟེངོ་སྡེསེ་གྲོབིོ་མ་ནག་ལ་ེཁྱདོ། ད་རསེ་གདངོ་ལ་ཐུག་ལུགས་ལ། སྟེང་མ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིསྟེངེ་

ལ་བོབོས། དམར་བོསད་ཁམས་བོསྒོས་མ་བྱེས་ན། ང་བློོན་པེོ་མིན་པེ་རྟོགས་ལ་

ཞིགོ །ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཟུངས། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་ཞིིང་སྒྱུ་མའི་ིའིཕྲུལ་གྱིིས་ཁ་ོརང་འིདྲེ་བོ་གསུམ་བྱུང་

བོས། ཆེོས་འིགྲུ་ཀྱིི་ཁོ་ཡོི་ཁ་སྨྲས་ངན་པེ་དེ་ཙམ་བྱེེད་བོསམ་ནས་ང་རྒྱལ་དྲེག་ཏུ་

འིཁྲུགས་ཀྱིང་དཔེའི་ཧོང་བོ་ཞིགི་ག་ིངང་ནས་གར་འིཛོངི་ཅི་ིཆེ་མདེ་པེར། སངེ་ཆེནེ་ལ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གསོལ་བོ་ཡོིད་ཀྱིིས་བོཏིབོ་ནས་གཡོས་གཡོོན་གཉིས་སྒྱུ་མ་ཡོིན་པེར་ཤེས་ནས་ཐ་ེ

ཚོོམ་མེད་པེར་མཆེོང་ནས། དཀྱིིལ་མ་ད་ེལ་མདུང་ཅིིག་དྲེག་ཏུ་བོསྣུན་པེས་ཕེ་ོབོར་

ཟུག་ཏི་ེརྒྱབོ་ཕྱིོགས་ནས་མདུང་ས་ོསྔ་ོརྒྱང་ཀྱིིས་ཐོན་ནས་གྲོ་ིགཡུག་ལོང་མེད་པེར་རྟོ་

ཐགོ་ནས་ལྷུང་བྱུང་བོ་དང་། སྒྱུ་མ་གཉསི་ཀྱིང་མཉམ་དུ་མར་མ་ེརླུང་ག་ིབོསད་པེ་ལྟར་

ནག་ཐུམ་གྱི་ིཅི་ིཆེ་མདེ་དུ་སོང་ང་ོ།

 ཁ་ོཡོིས་མག་ོའིཕྲུ་གོང་ལེན་བྱེས་ནས་ཞིང་སྒར་དུ་གླིོག་འིཁྱུགས་པེ་ལྟར་

ཕྱིིན་ནས་ཤ་ིབོསད་མང་པེོའི་ིསྐོབོས་དེར་ཤན་པེ་དང་ཕྱི་ིགླིིང་དཔེོན་པེ་ོཁྲི་ིཐུབོ་དར་མ་

མ་ིརིང་གཉིས་གདོང་ཐུག་པེས། ཤན་པེ་དམ་ེརུ་རྩོ་ེདེའི་ིགནམ་ལྕེགས་ཀྱི་ིསྟེ་གྲོ་ིཕྱིར་

ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་ཐེལ་དཀར་ནག་ཁྲི་

གསུམ་མཁྱེན། ཤན་པེའི་ིལྕེགོས་ལ་མཚོལ་རྩོ་ེམཁྱནེ། མཁྱནེ་གཟགིས་དཔེའི་བོའོི་ིགླུ་

སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཁྲི་བོ་ོདམག་ག་ིསྒར་དཀྱིིལ་རེད། དཔེའི་བོོས་

དཔེའི་རྟོགས་ངོམ་ས་རེད། སྡེར་མས་ཝེ་བྲིོས་བྱེེད་ས་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། 

ཧོོར་ཨ་ཆེེན་འིབུམ་ཐང་སྐྱ་མ་ོནས། ཡོ་ཟ་ིམཁར་དམར་ནང་དཀྱིིལ་ནས། སྡེིག་སྤྱིོད་

ཤན་པེ་དམ་ེརུ་རྩོེ། ལན་མེད་གཤིན་རྗོ་ེདམར་པེ་ོཡོིན། སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་

བློོན་ཡོིན། དཔེའི་བོོའི་ིའིདྲེ་མ་ད་ེལྟར་ཡོིན། ད་ེནས་ཉོན་དང་ཁྲི་བོ་ོསྐྱ། དོམ་ནག་ཟེར་

བོའི་ིགཡོེར་པེ་ོཆེ།ེ ངར་ཁ་ོལས་ཆེ་ེབོ་མེད་བོསམ་ཀྱིང་། ད་ེཡོན་ལ་རྩོལ་ཆེེན་སེང་ག་ེ

ཡོོད། བོར་སྣོང་གླིག་ནག་རོག་མ་ོདེ། ལྡིང་ཁ་ོལས་ཆེ་ེབོ་མེད་བོསམ་ཏིེ། ད་ེཡོན་ལ་

ཐང་དཀར་རྒོདོ་པེ་ོཡོདོ། བྱེང་ཕྱི་ིགླིངི་དཔེནོ་པེ་ོགཡོརེ་པེ་ོཆེ།ེ དཔེའི་ཁྱདོ་ལས་ལྷག་པེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མདེ་བོསམ་ཀྱིང་། ད་ེཡོན་ལ་སྲིགོ་ལེན་ཤན་པེ་ཡོདོ། ད་ལ་ོཞིང་ཞུང་ཆུང་ཉེས་ཐགོས། 

བོསདོ་ཟད་སྣོང་བོ་མཐ་ོལ་ེལ། ཁྲི་ཡོག་གཟགི་ག་ིཁ་སྔནོ་ལ། ནརོ་སྲུང་རྒྱ་བོའོི་ིརྔ་རྒྱང་

ངམོ། ཕྱུག་བོཞིའིི་ིསྲུང་མ་ཡོནི་བོསམ་ཀྱིང་། ཐ་མ་གྲོ་ཡོག་ཁྲིག་ལ་བོསྒྲེ།ོ གླིངི་དཀར་ཁྲི་

མའོི་ིདམག་སྔནོ་ལ། ཕྱི་ིགླིངི་སྡེ་ེཁག་དམག་དཔུང་དྲེངས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེའོི་ིབྱུས་ལ་

བོསམ། ཐ་མ་གླིངི་པེས་དམར་བོསད་བོཏིང་། རང་བྱེས་ལས་ལ་བོཟ་ོརྒྱུ་མདེ། ཁྱདོ་ད་ེ

རིང་གདོང་ལ་ཆེས་ལ་ེའིདི། གཤིན་རྗོེའི་ིཁྲིམ་ལ་བོཏིབོ་ལ་ེརེད། ངས་ལག་ན་བོཟུང་

བོའི་ིསྟེ་གྲོ་ིའིདི། གནམ་ཐེལ་དཀར་པེོའི་ིལས་ཟོག་རེད། བོཏིབོ་ན་མ་ིཆེོད་བོསམ་པེ་

མེད། ཡུ་བོ་སྲི་ཤིང་འིདོམ་དགུ་ཡོོད། ད་ེརིང་བོསོད་ཟད་སྟེེང་ལ་གཡུག །མ་ིརྟོ་ཕྱིེད་

མར་མ་བོཏིང་ན། ཤན་པེ་བོཏིགས་ལ་ེསྟེོང་གཏིམ་རེད། གནམ་ཐེལ་དཀར་ནག་ཁྲི་

གསུམ་པེ།ོ ད་ེརིང་ཤན་པེའི་ིདཔུང་རགོ་མཛོདོ། ཁྱདེ་རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་

ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་ཟརེ་ཏི་ེམཆེངོ་བོར་ཕྱི་ིགླིངི་དཔེནོ་པེ་ོདསེ་དཔེའི་ངར་ཆེནེ་དབོང་དུ་སངོ་

ནས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་ཏིེ་རལ་གྲོི་བོཟུང་ནས་ཐེ་མི་ཚོོམ་པེར་མཆེོང་བོས་གྲོི་ལན་གཉིས་

བོཏིབོ་ཀྱིང་གནོད་མ་འིཁྲུག །ཤན་པེས་སྟེ་གྲོ་ིད་ེཤུགས་སྐྱེད་ནས་གཡུག་པེས་མ་ིརྟོ་

གཉིས་ཕྱི་ེམར་བོཏིང་ཅིིང་མ་ཚོད་མག་ོའིཕྲུ་གོང་ལེན་བྱེས་ནས་བྱེང་དམག་ཉ་ིཤུ་ཙམ་

དམར་བོསད་བོཏིང་བོར། འིདན་མས་བྱེང་དམག་སུམ་ཅུའིི་སྐོོར་ཙམ་བོསད་བྱུང་

སྐོབོས། རླུང་ལྷ་གཡུང་དྲུང་དསེ་གདངོ་བོཀག་ནས་མདུང་གཉསི་ཕུལ་ཀྱིང་མ་འིབོིག་

ཕེར་གྲོ་ིགཅིིག་གཡུག་པེས་མདུང་སྐོ་ེཆེོད་པེས་ཁོའི་ིགྲོིབོཏིོན་ནས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་

ཡུད་ཙམ་འིདྲེ་མཉམ་མཐར། ཁོའི་ིདཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ནས་ཕྱིིར་བྲིོས་ཤོར། བོཙན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བོདུད་གླིོག་དམར་ནས་དུག་མདའི་བོཞི་ིསྤྲེིང་བྱུང་བོར་འིཕྲུ་དཀར་ཅིན་བོརྒྱད་ཙམ་

བོསད་བྱུང་སྐོབོས། དཔེའི་ལ་སེང་སྟེག་དེས་གདོང་བོཀག་བྱུང་བོར། ཁ་ོཡོ་ིགླུ་ལེན་

མེད་པེར་མདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་བྱུང་བོར་དཔེའི་ལའིི་དར་འིཕྲུ་ལ་ཐེབོ་ནས་བོཅིད་བྱུང་

སྐོབོས། དཔེའི་ལས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་ཁོའི་ིསྒྱུ་མའི་ིའིཁྲུལ་འིཁོར་རང་འིདྲེ་བོ་བོཅུ་ཙམ་

བྱུང་བོས། ཕེར་ཁ་ོརང་རྣམས་ལ་ཡོང་མང་དུ་གཡུག་ཅིིང་གནོད་མ་འིཁྲུག །ཚུར་ལ་

མཚོོན་ཇ་ིསྙིེད་ཅིིག་བོཏིབོ་ཀྱིང་སྲུང་བོས་བོསྟེེན་ནས་མ་གནོད། རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་ད་ེ

ཐེ་ཚོོམ་མེད་པེར་མཆེོང་བྱུང་བོས་གླིིང་དམག་ལྔ་ཙམ་བོསྒྲེོང་སྐོབོས། གཡུ་ལྷས་

མདའི་གསུམ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་མ་གནོད་པེར། ད་ེཁ་ོགཉིས་ཁྲིབོ་ཆེེན་སྦར་འིཛོིང་ཇ་ཡུན་

ཙམ་བྱེས་ཀྱིང་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་ས་ོསོར་ཕྱིེས་ཡོང་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ད་ེ

ཞིེ་རྒོོད་གདིང་ནས་འིཁྲུག་སྟེེ་གླིིང་དམག་གསུམ་ཙམ་གྲོི་འིོག་ཏུ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། 

རྒྱལ་པེ་ོསངེ་ཆེནེ་གྱིསི་སྤྲུལ་པེ་དསེ་གྲོ་ིཁ་འིདྲེནེ་པེས་འིདྲེ་མཉམ་ལ། གཞིན་ཡོང་ཤསེ་

ཆེེན་དང་སྟེག་ར་ག་ོགདོང་གཉིས་གཙོས་ནས་ཚུར་ཡོང་ཤ་ིབོསད་མང་དུ་བྱེས་ཀྱིང་

ཁོ་ཚོོའིི་སྒྱུ་མ་མིག་འིཕྲུལ་གྱིི་བྱེང་དམག་ཇེ་མང་སོང་ཞིིང་ཟིལ་མི་བོཟོད་པེ་འིཚུབོ་

བྱུང་། ཅི་ིཡོང་མ་ཐུབོ་བོཞིིན་ཚུར་དྲེང་ཆེ་ེབོར་བྱུང་བོས། བློོན་ཆེེན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ནས་

དེ་རིང་དཔེའི་ཚོོད་མ་ཟིན་ན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབོ་པེ་མ་འིདྲེ་བོསམ་ནས་དམག་ཕྱིིར་འིཐེན་

པེའི་ིབོརྡའི་སྤྲེད་པེས་གླིིང་དམག་རྣམས་ཚུར་ཚུར་འིཐེན་ནས་སེང་གཞུང་བོ་ོཐང་དུ་

སྒར་བོབོས་སྟེ་ེད་ེཉནི་སྟེང་མ་ད་ེཙམ་ལས་སྒར་གཏིརོ་ཐུབོ་པེ་མ་བྱུང་ཟརེ་ནས་ཐམས་

ཅིད་ལྷ་གུར་དུ་འིཚོོགས།

 དེ་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཤན་པེ་གཉིས་ནས་ཕྱིི་གླིིང་དཔེོན་པེོ་གཉིས་ཀྱིི་མགོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལག་སོགས་གྲོལ་འིདབོ་ཏུ་བོཞིག་ནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིམངོན་པེར་བོསྟེོད་དོ། ད་ེནས་

སྤྱིི་དཔེོན་གྱིིས་ཞིལ་ནས་ད་ལེགས་འིདུག་པེའིི་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་དཔེའི་

བོོའི་ིསྟེང་མ་ལོན་འིདུག །ད་ཞིང་ཞུང་ལ་ཡུན་རིང་པེོར་འིགྱིང་དགོས་པེ་མ་འིདྲེ་བོའི་ི

ཁྱདེ་རྣམས་ཐུགས་ལ་ཟུང་གཟབོ་དགསོ་གསུང་ནས། ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པེའི་ིའིཚོ་ོབོ་

དང་ཇ་ཆེང་གྱི་ནམོ་པེ་ལ་ལངོས་སྤྱིད་ད།ོ

 ཆེོས་འིགྲུབོ་ཤན་པེ་གཉིས་ལ་དར་པེཎི་ཙ་ལི་ཀི་མགུལ་དར་དང་རྟོ་ཁྲིབོ་

འིཁོར་གསུམ་བོཅིས་གསེར་མགུ་མ་ོཉ་ིཤུ་རེས་དཔེའི་ཁ་བོསྟེོད་ད།ོ འིཇང་སྲིས་གཡུ་

ལྷ་ལ་དར་སེར་པེ་ོཔེན་ཙ་དགུ་བོསྐོོར་གྱི་ིམགུལ་དར་དང་གསེར་མགུ་ཉ་ིཤུས་གཟེང་

བོསྟེདོ་དང་། འིདན་མ་དཔེའི་ལ་སངེ་སྟེག་སགོས་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ལ་དར་བོཀྲསི་ར་ི

མ་ོཅིན་གྱི་ིམགུལ་དར་དང་གསེར་ཀྱི་ིཏྲ་ཾཀ་བོཅུ་ར་ེབོབོས་འིོས་དང་བོསྟུན་པེའི་ིདཔེའི་

དར་ཕུལ་ནས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་དགའི་བོའིི་ངང་ནས་རང་རང་སྒར་དུ་ཕེེབོས་པེས་ས་

བོསྲུང་དགྲོ་ཆེས་སོགས་སྔ་ལྟར་མཛོད་ད།ོ  དེར་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་

ནས་གྲོོས་ར་བོསྡུས་ནས་བོསྡེད་ཀྱིང་སྒར་ན་ིམ་ིཟིན། འིཐབོ་ཀྱིང་ལེན་མ་ིལོན་པེས། 

དམག་དཔེོན་གཉིས་ཀྱིང་ཤོར། ད་ཅི་ིདྲེག་ཟེར་སྟེ་ེགྲོོས་བོརྩོོན་སྐོབོས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་

ཉ་ིམ་འིདོ་ལྡན་ནས་གྲོསོ་ཐག་བོཅིད་པེའི་ིགླུ་འིད་ིབློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེརེ་མ་

ལ། གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བློ་ོཚོོད་བོཟུང་

གྲོསོ་ར་འིཛོནི་མ་ིལ། འིདིར་བོཞུགས་རྒྱལ་བློནོ་དཔེའི་བོའོི་ིདཔུང་། ང་རང་གླུ་ལ་ཚུར་

སྲིནོ་དང་། སྔནོ་ཡོང་འིདྲེ་མ་མང་དུ་ཞུས། ཅི་ིཞུས་ཆུ་ཡོ་ིསྦུ་བོ་རདེ། བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ཁ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལ་ཉན་པེས་ན། ལས་འིད་ིདྲེ་ཡོོང་བོསམ་ཡོིད་ལ་མེད། ལས་བྱེ་བོ་བོཅིོས་རྒྱུ་མེད་པེ་

ཡོིན། ད་འིགྲུབོ་རྒྱུ་གསུམ་ད་ེའིགྲུབོ་ནས་ཐལ། ད་ལ་ོགླིིང་སྡུག་ཚུར་ཆེས་འིདི། ཕེར་

ལན་ཐོག་ཏུ་མ་ིའིཕྲོད་འིདུག །ཚུར་ཆེས་བློོན་ཆེེན་ད་ེཙམ་བོསད། མཐའི་བོཞུགས་

བྱུས་ཉསེ་འིད་ིའིདྲེ་བྱུང་། ང་བློནོ་པེའོི་ིཁ་ལ་ཉན་པེས་ན། ད་འིད་ིམུས་བོསྡེད་པེས་ཅི་ིལ་

ཕེན། ར་ིབོོང་ཚོེར་གསེབོ་མ་ིའིཛུལ་ནས། ཚོང་ར་གླིག་ལ་ཅི་ིལ་ངོམ། སྦྲུལ་ཆེེན་རྡ་ོ

སྲིབིོ་མ་ིའིཛུལ་ནས། ལུས་ཁྱུང་ལ་ངམོ་དནོ་ཅི་ིལ་ཡོདོ། ཞིང་ཞུང་རྫོངོ་བོཙན་མ་ིབོཟུང་

ནས། ཐང་སྒར་གླིིང་ལ་ཅི་ིལ་ངོམ། ས་བོཙན་རྫོ་མ་རང་འིགག་ལ། ཡོང་བོཙན་བྲིག་

ནག་འིགྱིིང་རྫོོང་ནས། ས་སྲུང་ལམ་འིཕྲང་བོཅིད་པེས་ཆེོག །ཡོབོ་ཡུམ་རྒྱལ་སྲིས་

འིཁོར་བོཅིས་དང་། འིད་ིསྐོོར་འིབོངས་སྡེ་ེཁྲི་མ་ོརྣམས། ད་ེརིང་ད་ོནུབོ་ཉིན་མཚོན་ལ། 

བྱེནོ་ཆེས་འིགྲོ་ོགྲོབོ་བོཤལོ་མདེ་བྱེདེ། སང་ཉནི་མ་ཐགོས་ཤར་གྱིསི་བྱེནོ། རྫོོང་བོཙན་

བྲིག་ནག་འིགྱིིང་རྫོོང་བོཟུང་། ང་རང་བློན་པེ་ོདམག་མང་བོཅིས། རིམ་པེར་རྗོེས་སུ་

གཤར་བོས་ཆེགོ །དགྲོ་ཕེར་ལགོ་སྟེང་མ་ཅུང་ཞིགི་བོཞིག །ཚུར་རྒྱབོ་བྱུང་ན་སྡེར་མ་

ཝེ། བྲིོས་ཤིང་དཔེའི་ཚོོད་ཟིན་པེར་གྱིིས། ས་བོཙན་རྫོོང་སྒ་ོསེང་འིཕྲང་བོཟུང་། སྤྲེེལ་

སྲིིབོ་བྲིག་དམར་འིབྲིོང་བོཙན་ལ། བོཙན་བོདུད་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་གཉིས། ལས་

དམག་ཅི་ིཡོོད་ཕྱིེད་ཀ་སྡེོད། རྡ་ོདང་རྦབོ་ཤལ་རིམ་པེར་གྱིིས། ལམ་ད་ེནས་མ་ིབོཏིང་

འིགགས་ཐུབོ་གྱིིས། ང་རང་སྟེག་ར་གོ་གདོང་གཉིས། དཔུང་དམག་ཅིི་ཡོོད་ཕྱིེད་

བོསྒོས་བོཅིས། རྫོ་སྒ་ོསེང་འིཕྲང་བོཟུང་ནས་འིདུག །གླིིང་མ་ིགཅིིག་མ་ིབོཏིང་བོཀག་

ཐུབོ་བྱེདེ། ཁ་ོམ་ིགཅིིག་མ་ངན་ཇ་ོརུ་ཁ།ོ བྱེ་ཡོནི་ན་གནམ་འིཕེང་བོཅིད་ནས་ཤགོ །ཉ་

ཡོནི་ན་གཙང་ཆེབོ་བོརྒྱུད་ནས་ཤགོ །ད་ེམནི་མ་ིཤརོ་ཐག་ཆེདོ་ཡོནི། གངོ་ས་རྒྱལ་པེ་ོ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། ཐུགས་ངལ་མ་མཛོད་བོད་ེབོར་བོཞུགས། ལྷ་ཁང་གཡུང་དྲུང་གཟ་ི

འིབོར་ནང་། དབོལ་སྲིས་རྡ་ོསྐུ་རང་བྱེནོ་ལ། ཕྱིག་མཆེདོ་པེ་འིཕྲནི་ལས་བོཅིལོ་བོཞིནི་

བོཞུགས། ད་ེནས་ཐུགས་ངལ་མཛོད་རྒྱུ་མེད། ད་ལ་ོབྱུས་ཀྱི་ིཡོ་ོལོང་འིདི། ཚོ་ེསྔོན་

ལས་འིགྱིོད་པེས་ཅི་ིལ་ཕེན། ས་བོཙན་སྒ་ོམ་ོབོསྡེམ་འིདྲེ་ནས། ལམ་ད་ེནས་མིང་འིོང་

འིགྲོ་ོས་མདེ། ད་ེནས་མ་ིབོཏིང་ཐག་ཆེདོ་ཡོནི། ང་རང་བོསམ་ཚོདོ་ད་ེའིདྲེ་ཡོནི། འིདིར་

བོཞུགས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློང་བོས་ཐམས་ཅིད་ནས་བོདེན་པེར་ག་ོཞིིང་། དེར་ཆེགས་

བོཞིག་ནས་བོཀོད་ཁྱབོ་ལྟར་བྱེས་ནས་གཤར་སོང་བོར། དེ་སྒར་མལ་དུ་སྒྱུ་མའིི་

འིཕྲུལ་མ་ིརྟོ་ག་ོཁྲིབོ་ས་ིལ་ེདམག་ལྔ་བོརྒྱའི་ིཁྱོན་ཙམ་རྒྱང་བོསྲུང་ཚུལ་དུ་འིདུག་པེས། 

རྒྱལ་མཆེོག་དམ་པེའིི་ཞིལ་ནས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ས་བོཙན་བོཟུང་བོ་

གཤར་སོང་འིདུག་པེས་མ་ལེགས་པེས་ལམ་འིཕྲང་བོཅིད་པེར་སྔོན་དུ་དཔེའི་ཐུལ་

བོརྒྱད་ཙམ་སངོ་ལ་རྫོ་འིཕྲང་སྔནོ་ཨ་ེཆེདོ་ལྟ་བོ་སངོ་ལ། མ་ིཆུང་ལ་ལམ་རྒྱུས་དང་ས་

རྒྱུས་ཡོོད་པེས་ད་ེལུགས་ཁྱོད་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ཕེེབོ་གསུངས་སོ། མ་ཀའི་ིདམག་

སྒར་འིད་ིསྒྱུ་མ་འིཕྲུལ་ཡོིན་འིདུག་པེས། ཨ་ཁུ་ཁྲི་ོཐུང་ཁྱོད་ཀྱི་ིསྒྱུ་མའི་ིའིཁྲུལ་འིཁོར་

ཞིིག་པེའི་ིལས་སྒྲུབོ་དགོས་པེས་ཐུགས་བོཞིག་འིཚོལ། ཞིེས་བོཀའི་ཕེེབོས་པེས་ཁྲི་ོ

ཐུང་དགའི་དེ་གདོང་སྐྱ་སེང་ངེ་། ཨ་ར་གཡོས་བྱུག་གཡོོན་བྱུག་གི་འིོ་ལེགས་སོ། 

འིདྲེེན་མེད་རྒྱལ་པེོ་མཆེོག །རིན་པེོ་ཆེེའིི་གསུང་བོཞིིན་སྒྲུབོ་ཆེོག་ཟེར་ནས་ཁས་

བློངས། ད་ེནས་ཁྲི་ོཐུང་ག་ིདྲེག་སྔགས་སྤུ་གྲོ་ིརགེ་གཅིདོ་སྒྲུབོ་ནས་ཆེས་པེས། གླིངི་པེ་

རྣམས་ཀྱི་ིམཐོང་ངོར་ཁྲི་ོཐུང་སྒར་དུ་མཆེོང་ནས་དམག་རྣམས་ལ་འིཁྲུག་ནས་གྲོ་ིའིོག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དུ་བོཏིང་ཐསེ་སྙིམ་པེ་བྱེས། དནོ་དུ་དྲེག་སྔགས་བྱེ་ེམ་དམར་ཆེེན་དསེ་སྒྱུ་མའི་ིདམག་

རྣམས་ལ་གཏིོར་བོས་འིཇའི་ཡོལ་བོ་བོཞིིན་དུ་གཅིིག་མེད་སོང་བོར་གདའི། དེར་ཁྲི་ོ

ཐུང་ག་ིསྒྱུ་མ་བོཏུལ་ཐུབོ་ནས་གླིིང་སྒར་དུ་ཚུར་དཔེའི་ཧོང་པེའི་ིཧོང་སྣོང་བོཅིས་ཆེས་

པེ་སྒར་མཐའི་ནས་ཀི་བོསྭོོ་གནམ་ས་གང་བོ་གསུམ་བོརྒྱབོ་ནས་སྒར་དུ་རྟོ་ལས་

བོབོས་པེར་མ་ིཆུང་ལ་རྡོག་ཐ་ོནམ་འིདྲེ་བོ་གསུམ་བོརྒྱབོ་རྟོ་ཡོ་ིསྟེེང་དུ་ཁོས་སྔས་བྱེས་

རྐང་རྩོདེ་ལངི་ལངི་གསི་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་པེར་གདའི།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་  བོནོ་སྲིས་བློ་མའི་ིཚོགོས་དང་

བོཅིས། གསོལ་ལ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། ས་འིད་ིསེང་གཞུང་ག་ེཐང་ནས། 

དཔེའི་བོོས་རྒྱལ་ཁ་སྟེོན་ས་རེད། སྡེར་མ་གུར་ཕུག་ཉལ་ས་རེད། ང་འིདྲེ་རྨར་ཁམས་

གླིིང་ཡུལ་ནས། ཕེ་ོརོག་སྙིིང་རྫོོང་ནང་བོཅུད་ལ། གདོང་མ་བོཞིིའི་ིདཔེོན་པེ་ོཁྲི་ོརྒྱལ་

ཡོནི། དགུང་ལ་གྲོགས་པེའི་ིགཡུ་འིབྲུག་ཡོནི། རྟོ་མགྲོནི་དམར་པེའོི་ིསྐྱ་ེབོ་ཡོནི། ཚོ་བོ་ོ

ག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོདསེ། ད་ེསྔ་རྫོངོ་ཆེནེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཕེབོ། སྐྱདི་སྡུག་མཉམ་ཁུར་བྱེས་ལ་ེ

ཡོནི། ད་ལ་ོརྒྱལ་བློནོ་དམག་དཔུང་བོཅིས། རྨར་ཁམས་གླིངི་ནས་ཆེས་ཚུན་ལ། དགྲོ་

ཕེར་འིདུལ་སྟེང་མ་ད་ེཙ་བློངས། གནང་ཚུར་བློང་བྱེ་བོ་ད་ེཙམ་ཡོོད། སྒས་ནས་སྤྱི་ི

དཔེནོ་ཡོར་ལ་བོཞིག །སྟེང་མ་འིཇའི་ལྟར་ཡོལ་བོ་ད།ེ བོཀའི་བློནོ་མ་ིཆུང་མ་གཏིགོས་

པེ། གཞིན་མ་སུ་ཡོང་མ་ིགདའི་བོས། གམོ་གསུམ་སྤེསོ་ན་རྗོསེ་ནས་གསལ། ཁྱདོ་མ་ི

ཆུང་ཚོ་ེགཅིིག་དཔེའི་མདགོ་ད།ེ ད་ལ་ོདགྲོ་སྔནོ་བུད་ར་ེམདེ། ནང་ཕེ་ོནུའི་ིསྟེངེ་ག་ིཁ་ཕེ་ོ

དེ། འིད་ིའིདྲེའི་ིགདོང་ལ་ཡོོད་དགོས་རེད། ང་འིདྲེ་ཁྲི་ོལུ་རྒྱལ་པེ་ོལ། ཚོ་བོ་ོསེང་ཆེེན་

རྒྱལ་པེ་ོཡོ།ི ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་སྲུང་དམག་སྒར་ནང་། ཁས་ལེན་ཁྲིབོ་གྱིོན་འིབུམ་དམག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྔ། གཞིན་མ་སུས་ཀྱིང་ལན་ཡོ་དཀའི། ཁྱདོ་ཨ་ཁུ་མནི་པེས་མ་ིཐུབོ་གསུངས། ང་མ་

བོསྡེད་སངེ་ཐང་འིབུམ་སྒར་ད།ེ རམ་ནག་སརེ་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་བྱེས། དམག་དཔེནོ་ལྷ་

དར་འིབུམ་ལ་ིདེ། སྔ་དྲེ་ོནག་ཕྲན་མདའི་ཁ་འིདྲེེན། སྐྱེན་པེོའི་ིཐོབོ་རྩོལ་འིདྲེ་འིདྲེ་རེད། 

ཉནི་གུང་སྔནོ་མ་ོམཚོནོ་ཁ་བོཀྱིསེ། རྣནོ་པེ་ོང་ོགཉསི་འིདྲེ་འིདྲེ་རདེ། ཕྱི་ིདྲེ་ོཨ་ཁུ་ཁྲི་ོརྒྱལ་

ང། ཞི་ེརྒོོད་གདིང་ནས་འིཁྲུགས་ནས་བྱུང་། ཁྲིབོ་ཆེེན་སྦར་འིཛོིན་བྱེས་པེའི་ིདུས། 

ངས་དམ་དུ་བོཟུང་ནས་ཧྲིལ་གྱིིས་མནན། དཔུང་པེའི་ིཤུགས་ཀྱི་ིཁུ་ཚུར་བོརྒྱབོ། ཤ་

རུས་ཁྲིག་གསུམ་ཧྲུལ་གྱིསི་བོཏིང་། ཀླད་པེ་ཞི་ོའི་ོདཀྲུག་འིདྲེ་བྱེས། རྗོསེ་ལུས་ཁྲིབོ་མ་

འིབུམ་ལྔ་དེ། དུས་གཅིིག་སྲིིན་གྲོིས་ངར་ལ་དྲེངས། གཅིིག་མེད་སྟེང་མ་ད་ེའིདྲེ་བྱེས། 

འིདྲེནེ་མདེ་སྟེག་རངོ་དཔེནོ་པེ་ོལ། འིདྲེནེ་ཡོ་ཨ་ེའིདུག་ད་ེལ་ལྟསོ། སངེ་ཆེནེ་རྒྱལ་པེའོི་ི

དཔེའི་རགོ་ལ། ང་འིདྲེ་ཁྲི་ོརྒྱལ་ལྷ་ནས་བོསྐོསོ། བོསྐོསོ་པེའི་ིམ་ིད་ེབོཀདོ་པེ་འིདྲེ། བོཙུག་

པེའི་ིཤངི་ད་ེསྐྱསེ་པེ་འིདྲེ། ད་ེསྔ་ཆེ་ེགྷོ་ོཁུར་ལ་ེརདེ། སྔ་མ་ཧོརོ་གླིངི་འིཁྲུགས་རྩོ་ད།ེ ཁ་ོ

མ་ིཆུང་ངན་པེས་ཕུད་ནས་ཡོོད། ངས་བློ་ོརྩོལ་དྲེན་འིཕྲུལ་མ་བྱེས་ན། གླིིང་དཀར་

ཡུལ་མདེ་བོཟ་ོལ་ེགདའི། ཧོརོ་རྒྱལ་བློནོ་ཕེ་ོཚོདོ་ཉུལ་ནས་ཡོངོ་། ཧོརོ་ཡུལ་མདེ་ཐུབོ་

དནོ་ང་ལ་ཐུག །ད་ེབོཞིནི་འིཇང་གླིངི་འིཁྲུག་ལངོ་སྐོབོས། འིཇང་མ་ིལྷ་འུ་སསི་སསི་ད།ེ 

ངར་ཆེེན་རལ་གྲོིའི་ིས་ོལ་དྲེངས། རྒྱལ་ཁམས་ཡོོངས་ལ་གྲོགས་ལ་ེབོཟོས། ད་ེགར་

དཔེའི་ཁ་མ་ཐོབོ་མེད། སྟེག་དམར་ཡོག་འིཛོོམ་དྲུག་མ་ངོམས་ན། གྲོོང་མཐའི་ིཁྱ་ིདང་

ཁྱད་པེར་མདེ། གླིངི་ག་ིདཔེའི་བོཏུལ་བོརྒྱད་ཅུ་ད།ེ སྟེང་མ་མདེ་ན་བུ་མ་ོའིདྲེ། ང་རང་ཁྲི་ོ

རྒྱལ་མ་གཏིོགས་པེའིི། ཁེར་རྒྱུག་ཕེོད་མ་ིཨ་ེགདའི་ལྟོས། བོཟང་ལ་དཔེའི་དར་ཡོོད་

པེས་ན། སྟེག་རོང་དཔེོན་ལ་ད་རེས་བོབོས། སྡེ་ེཤོག་དྲུག་ཅུའི་ིདཔེའི་དར་དགོས། མ་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིསོ་མ་གསུང་རྒྱལ་བློནོ་རྣམས། ངན་ལ་ཆེད་པེ་ཡོདོ་སྲིདི་ན། མ་ིཆུང་སྡུག་འིད་ིདངོར་

ལ་སྦསོ། འིདརི་བོཞུགས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་བློང་བོས་མ་ིཆུང་ནས་ཁ་གཉེར་མ་ིའིཇིགས་པེའི་ིཚུལ་དུ་མ་

བོཅིས་ཏི་ེན་རེ། ཡོ་ཡོ་སྟེག་རོང་དཔེོན་གྱི་ིལ་ོརྒྱུས་ད་ེང་རང་ག་ིཞི་ེལོག་མཛུབོ་མོས་

བྲུས་ན་འིད་ིལྟར་ཉནོ་ཟརེ་ནས་གླུ་འིད་ིབློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཆེོས་སངས་རྒྱས་གདན་ས་

གངོ་མ་ནས། སངེ་ག་ེསྒྲེ་ལ་གསལོ་བོ་འིདེབོས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སངེ་ཐང་

ན་བོའི་ིའིགྱིིང་ཁུག་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། འིགོག་ར་ལ་ོསྟེོན་པེའི་ིཚོ་བོ་ོརེད། 

བོོད་ཕྲུག་མ་ིཆུང་ཁ་བོད་ེཟེར། ཁ་བོད་ེམ་ོགཏིམ་གྱི་ིབོང་མཛོོད་རེད། མུ་པེ་ཚོང་ག་ི

བློོན་པེ་ོཡོིན། འིཛོམ་གླིིང་སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེ་ོལ། དད་པེ་དམ་ཚོིག་མ་འིགྱུར་བོའིི། ཅི་ི

གསུང་དང་དུ་ལེན་མ་ིཡོིན། ཐུགས་དང་འིགལ་བོ་ཡོོད་བོསམ་མེད། སྔ་རབོས་ཅི་ི

བྱེས་བོསྒྲེང་ཚོདོ་མདེ། ད་ེསྟེ་ེད་ེརངི་འིདྲེ་མ་ལ། ཁ་ོཁྲི་ོཐུང་ཝེ་མ་ོསྡེར་ཐུང་མས། དཔེའི་

འིདྲེ་གཉིས་དགྲོ་བོ་ོབོཅིོམ་པེ་ད།ེ ར་ིབོོང་མག་ོཡོ་ིརྭ་དང་འིདྲེ། དངོས་མེད་ངན་སྔགས་

མིག་འིཕྲུལ་ད།ེ གླིིང་རུས་ཆེགས་བོཞིག་འིཇོག་ཁར་བྱེེད། ནམ་མཁའི་ིའིཇའི་ཚོོན་སྣོ་

ལྔ་དེ། ལག་བོཟུང་ཡོོད་ན་ཆེགས་བོཞིག་ཡོོད། མེད་ན་ཁྲི་ོཐུང་དཔེའི་བོ་ོམིན། ངས་

འིདྲེ་མ་འིད་ིལ་དོན་འིབྲིས་ཡོོད། ཁྲི་ོལུའི་ིཡོོན་ཏིན་ང་ཡོ་ིཤེས། དང་པེ་ོདཔེའི་བོོའི་ིསྟེང་

མ་ལ། མ་ིམཉམ་བྱེསི་ཆུང་ཁ་ལྡེབོ་བྱེདེ། བྱེ་སྤུ་ཉ་ིལ་ེསྔ་ལྟས་ད།ེ ཞིང་ཞུང་མད་ོམགྲོོན་

ཚོོང་ཟོག་བོཅིོམ། ཚོ་ོདྲུག་སྡེེ་ལ་གསང་རྒྱ་བོསྡེམས། ག་ོལོང་མེད་པེར་གྲོོས་མག་ོ

བོཏིོན། ཐོས་ལོང་མེད་ནས་འིོལ་ཚོོད་བྱེེད། རྩོ་ིསྐུད་གཡོག་ར་ོདྲུད་ནས་བྱུང་། གནའི་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མ་ིམཁས་པེའི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། ཟས་ངན་ལུས་ཀྱི་ིསྟེོད་སྨོད་འིཁྲུག །མ་ིངན་ཡུལ་གྱི་ི

དཀྲུག་གཞི་ིབྱེདེ། ཕུང་གཞིའིི་ིཝེ་མ་ོསྡེར་ཐུང་མ། སྔནོ་མ་ཧོརོ་གླིངི་འིཁྲུག་པེའི་ིསྐོབོས། 

ཁྱདོ་ཅི་ིབྱེདེ་ཤན་པེའི་ིཐུགས་ལ་གསལ། ཕེ་ོགང་བྱེདེ་སྤྱི་ིདཔེནོ་ཐུགས་ལ་གསལ། སྔ་

ལ་ོཚུར་ཆེས་ལམ་བོར་ནས། གངས་ལ་ཁ་རུ་ས་ོཔེ་སོང་། ཉ་ིམ་རྒོས་ཀྱི་ིདགོང་ཁ་ལ། 

རྐང་ཐང་རྔུལ་ཆུ་ཙ་ར་ེབྱུང་། ཅི་ིབྱེེད་འིདིར་བོཞུགས་ཐུགས་ལ་མངའི། ད་ེརྗོེས་ཁྱུང་

ཐང་ན་ཁྲི་ནས། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་བོཙནོ་པེའི་ིཐགོ །མ་ིཤསེ་ཤསེ་ཤསེ་འིབྱེནོ་མདགོ་ཁ། 

སྟེངོ་གཏིམ་ད་ེཡོ་ིརྒྱབོ་ས་ོལ། ཁྲི་ིབོསྟེན་གདངོ་གཉརེ་ཞི་ེརྒོདོ་འིཁྲུག །ཁྱདོ་སྡེར་ཆུ་ལུག་

ནས་རང་སར་བོསྡེད། ད་རུང་ང་ོཚོ་མ་ིཤེས་པེས། ན་ཉིན་ཁྱུང་ཐང་ཁྲི་མ་ོནས། ཨ་

གྲོགས་ཉ་ིམ་ཡོནི་མདགོ་ཁ། ཁ་རྨས་འིབོེབོ་ཁ་སྣོང་བོ་མཐ།ོ ཕེམ་ཁ་ཁུར་དུས་བྱེ་བྱེདེ་

མང་། སྟེོང་གཏིམ་བོཏིང་བོའི་ིཐ་མ་ལ། ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཡོིས། ཞིགས་

དམར་རླུང་འིཛོནི་སྐོ་ེནས་བོསྐོནོ། ལྷུ་དྲུག་ཐག་ནག་ཞིགས་པེས་བོསྡེམས། ཁྲི་ོཐུང་ཨ་ོ

རདེ་ལུང་པེ་གང་། ཁ་ཆུ་ཙ་ར་ེབོཟུང་ནས་སངོ་། ད་ེལ་ཕྱིག་འིབུལ་ང་ོར་ེསྐྱངི་། བོདུད་

རྒོདོ་རྡགོ་ཐ་ོཨ་ེཞུམ་དུ། ཕྱི་ིབློ་ནང་བོཙངོ་དམ་བོཅིའི་རྣམས། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་ཨ་ེང་ེདུ། 

ཅི་ིབྱེེད་ང་རང་ཤེས་ནས་ཡོོད། ད་ེརིང་ཁྲི་ོཐུང་ག་ནས་བྱུང་། དཔེའི་ཐུལ་དབུ་ཉེས་ད་ེ

ཙམ་ཤརོ། ད་ེཚོ་ོཁྱདོ་ཀྱི་ིལསོ་ཀྱིང་ཤསེ། གཞིན་མ་བོསད་ཚོད་གླིངི་ཚོདོ་མདེ། ཅི་ིའིདྲེ་

བྱེདེ་བོསམ་ཝེ་ཐུང་མ། བྱེ་ནག་ཁ་དྭ་ནག་ཆུང་དའེི།ི མ་ིགཙང་ཟསོ་པེའི་ིར་མཆུ་ད།ེ ས་

གཙང་དག་ལ་ཡོང་ཡོང་ཕྱིི། ཁྱིམ་ནོར་རྐུན་མ་རྡ་ལ་ིདེ། དོན་མེད་བོདག་པེོའི་ིཉ་ལ་

འིཇུས། བྱེས་ངན་པེ་ཝེ་ཐུང་མ་ཡོ་ིབོསྒྲུབོ། ཀླད་འིགེལ་བོདནེ་པེ་འིགའི་ལ་བོཏིབོ། མ་ི

ཆུང་རང་སར་སྡེོད་པེ་ལ། ཉེས་མེད་དབྱེེན་ཁ་ངན་པེ་སྦྱར། ཞིང་ཞུང་བོོན་གྱི་ིམད་ོ



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མགྲོནོ་ད།ེ འིཕྲགོ་མ་ིའིབྲིངི་རྒྱུད་དཔེནོ་བློནོ་དང་། ང་རང་མ་ིཆུང་རདེ་པེས་བོརྗོོད། མ་ི

ད་ེརྣམས་མ་བོཏིང་ཐུབོ་པེས་ན། དགྲོ་ལན་འིཕྲོད་ལ་ེཡོིན་ན་ོབོརྗོོད། འིབྲིིང་རྒྱུད་མཚོ་ོ

ལ་དར་ཆེགས་ནས། གླིིང་རུ་ཆེགས་པེའི་ིགཞི་ིམ་ཡོིན། འིཇང་སྲིས་གཡུ་ཁྲི་ིགོང་རྗོ་ེ

འིད།ི ག་ེསར་རྒྱལ་པེའོི་ིཐུགས་རྩོ་ེཆེ།ེ དགྲོ་ལྷ་སྲིས་དང་ཁྱདེ་མདེ་ཡོནི། ལྷུན་གྲུབོ་དགྲོ་

ལ་མག་ོབོཙོང་བྱེེད། ཅི་ིའིདྲེ་གང་དགོས་གླིིང་རུས་དགོངས། ང་འིདྲེ་མ་ིཆུང་ཁ་བོད་ེ

ཡོནི། མུ་ཕེ་ཚོང་ག་ིབོཀའི་བློནོ་ཡོནི། འིཛོམ་གླིངི་རྒྱལ་པེ་ོགསོལ་དཔེནོ་ཡོནི། དཔེའི་

ཐུལ་བོརྒྱད་ཅུའི་ིགདན་གྲོལ་ཡོིན། ཁ་ོཁྲི་ོཐུང་བློ་ོངན་གཡོ་ོའིཕྲུལ་གྱི།ི བོོན་རྒྱལ་བློོན་

རྣམས་ལ་བོསད་རྩོིས་སྤྲེད། ག་ེསར་ཝེེར་མའི་ིབྱེིན་རློབོས་ཀྱིིས། ད་ལྟ་ས་སྟེེང་ཡོོད་

ཙམ་ཡོནི། མ་ཤ་ིགསནོ་སྟེངོ་སྙིགོ་ས་ད།ེ ཁྱདོ་ཁྲི་ོཐུང་མནི་པེ་ཡོདོ་ས་མདེ། ཉསེ་མདེ་

མ་ིཆུང་བོརྙེས་བོཅིསོ་བྱེདེ། ལས་ཅི་ིམ་ཡོནི་ལ་བོཞིག་རྒྱུ་མདེ། འིདརི་བོཞུགས་རྒྱལ་

བློོན་ཐུགས་བོཞིག་མཛོོད། ས་ནག་དོང་ལ་ཁྲི་ོཐུང་སྦོས། ཁྲིིམས་ཡོོད་གླིིང་དཀར་

རྒྱལ་བློོན་གྱིསི། བོདནེ་ཡོདོ་བོདནེ་ལ་བོཀདོ་རགོ་མཛོདོ། ཉསེ་ཆེནེ་ཁྲིམིས་ལ་གཏུག་

རགོ་ཞུ། ད་རུང་ད་ེབོས་མ་ིཚོད་པེའི།ི ཕྱི་ིབློ་ནང་བོཙངོ་ར་ཐུག་མག ོ།གྲུབོ་པེའི་ིདཔེའི་

ཐུལ་སུམ་ཅུ་ལ། སྨོར་ཕེབོ་མཚོང་བྲུ་བྱེེད་པེ་ལ། ཞུ་བོཤགས་ག་འིདྲེས་བྱེེད་བོསམ་

ཡོདོ། ད་ེའིདྲེ་མ་ིབོདནེ་བོསམ་པེ་ན། མ་ིདཔེང་བྱེང་དམག་འིད་ིརྣམས་ཡོདོ། ཁྲི་ོཐུང་ཝེ་

མ་ོསྡེར་ཐུང་མ། མ་ིབྱེདེ་དགུ་བྱེདེ་བྱེདེ་མ་ིརདེ། ར་ོརུས་མདེ་པེའི་ིཤགི་དང་འིདྲེ། སྐྱདི་

སྡུག་མེད་པེའི་ིཁྲི་ོཐུང་ལ། ང་ོཚོ་མེད་པེའི་ིབྱེ་གསེབོ་འིདྲེ། བྱེ་བོརློགས་མང་བོའི་ིསྤྲེེལ་

ཐུང་མ། གཡོ་ོསྒྱུ་ངན་པེའི་ིའིཕྲུལ་ཐུང་མ། དྲེན་རྒྱུ་མང་བོའི་ིརྐུན་ཐུང་མ། ལས་གང་

བྱེེད་རྒྱལ་བློོན་ཐུགས་ལ་མངའི། ད་ེརིང་ཞིང་ཞུང་ས་བོཙན་བོཟུང་། སྔོན་བོཀུག་རྫོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིཕྲང་མ་བོཀག་ན། ཅི་ིམ་ཡོནི་ལ་མ་ིཐུལ་བོས། དཔེའི་ཐུལ་སྔནོ་ཆེས་ལམ་མཁན་ལ། 

ང་མ་ིཆུང་མ་སོང་ཐབོས་མེད་གསུང་། དགྲོ་ཕེར་འིགྲོོའི་ིམག་ོམ་ོམ་ིཡོག་པེའི།ི ཁྱོད་མ་

འིོས་བོརྙེས་གཏིམ་ད་ེཙམ་དང་། རྐང་ངན་ལྡོག་པེའི་ིཞིབོས་སུ་མནན། ཁ་ངན་པེའི་ིཁ་

ཡོ་ིཀླང་འིགེལ་བོཏིབོ། ཞི་ེངན་དུག་ག་ིསྒྲེོམ་བུ་ཁྱོད། ང་མ་ིཆུང་སེང་དཀར་གཡུ་རལ་

ལ། སྤྲེེལ་རྒོན་ལག་རྩོེད་ཅི་ིག་ོརེད། དཔེའི་ངར་ཆེེན་སྡེེར་བོཞི་ིམ་ཉམས་དགོས། ནོར་

བོསྲུང་གཏུམ་པེའོི་ིངར་སྒྲེ་ལ། སྨོན་ཡུག་སས་མཐུ་སྡེེབོས་ཅི་ིག་ོརདེ། གླིངི་དཔེའི་ཐུལ་

སྟེང་མ་ཆེས་ལ་ེལ། ཁྱོད་ཝེ་མོའི་ིརྔ་རྒྱང་ཅི་ིག་ོརེད། དཔེའི་སྟེང་མ་ཕེར་ལ་མ་ཤོར་

དགསོ། ཁྱདོ་རང་ལས་བོསྐོསོ་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས། འིགྲོ་ོསྡེདོ་ཅི་ིབྱེདེ་ཐུགས་ལ་བོསྐོརོ། 

ཁ་ོརང་ཁྲི་ོཐུང་སྨྲ་བོ་བོཞིིན། གླིིང་དཀར་ཁྲི་མོའི་ིགཞི་ིདཀྱིིལ་ནས། སྡེར་མ་གུར་ནང་

ཉལ་མ་ིད།ེ མ་ིཆུང་དཔེའི་རྟོགས་འིཇའི་ཡོལ་ཟརེ། ཁ་ོརང་ཟརེ་བོ་ད་ེརང་ཡོནི། ང་སྡེར་

མ་མ་ིའིགྲོ་ོཕེ་ོབློ་བོཙངོ་། ཁྲི་ོལུའི་ིདགངོས་པེ་གནང་ལ་ེརདེ། འིདརི་བོཞུགས་ཐུགས་ལ་

ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་ཏི་ེཁྲི་ོཐུང་ག་ིགདངོ་ལ་མཆེལི་ཞིག་ཞིགི་བོཏིབོ་སྟེ།ེ ད་ེ

རངི་ཁྲི་ོཐུང་ནས་ལན་ཅིགི་བྱེས་བྱུང་ན་དམར་བོསད་བོཏིང་བོསམ་ཞིངི་ཞི་ེརྒོདོ་གདངི་

ནས་འིཁྲུག་ཆེ་ེབོར་བྱུང་། ཤན་པེ་ན་ར།ེ ད་ེའིདྲེ་མ་ཟརེ་དགྲོ་འིདྲེའེི་ིགཡོབོ་མ་ོཡོདོ་པེས་

སྟེབོས་གཟབོ་དགསོ། དུས་འིད་ིལ་སྔ་ཕྱི་ིཚོ་དྲེག་དགསོ་འིདུག་པེས། ཁྱདེ་རང་གཉསི་

འིཛོིན་རྩོོད་རྒྱ་ཆེེར་ཡོོད་ན་ཁྲི་མ་ོགླིིང་ཡུལ་ན་སློེབོ་དུས་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ནས་ཁ་མཆུ་

ཞིིབོ་གཟིགས་མཛོད་ངེས་རེད་པེས། ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་མ་ིཆུང་མ་སོང་ན་རྫོ་འིཕྲང་ག་ི

ལམ་མ་ིཐོབོ་པེས་རྒྱལ་པེོའི་ིགསུང་བོཞིིན་འིགྲོ་ོན་དགའི། ལར་ཁྲི་ོཐུང་རང་ནས་ཕེ་ོམ་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བྱེེད་པེའི་ིསྟེེང་འིཛོིང་རྩོོད་ཞིིག་ནམ་ཡོིན་ཀྱིང་ཕྱི་ིལ་མེད་པེའི་ིནང་ལ་བྲི་བོོའི་ིཟུར་དང་། 

ཡུག་པེོའི་ིམཆུ་དགོས་མེད་ཟེར་བོས། ཁྲི་ོཐུང་ནས་མ་ིཆུང་ག་ིཚོིག་རྣམས་མཚོང་ལ་

ཕེོག་ཞིིང་ང་ོཚོ། ད་ེརིང་ལན་ཅིིག་བོཏིབོ་ན་མ་ིཆུང་ནས་སྨོ་ཕེབོ་འིོང་བོསམ་ནས་སྐྲག་

ཏི་ེན་རེ། ཨ་ཨ་གཏིམ་ཅི་ིཟེར་མག་ོནས་ཁ་མཚོར་དགོས། རྩོེད་མ་ོམེད་ན་བོསྡེད་པེ་

འིདྲེ། ཟས་ཅི་ིཟསོ་མག་ོལ་མཆེདོ་པེ་དགསོ། མཆེདོ་པེ་མདེ་ན་ལྷ་མདེ་འིདྲེ་ཟརེ་བོ་ལྟར་

ངས་མ་ིཆུང་ལ་རྩོེད་མ་ོཞིིག་བོཏིང་བོ་ཡོིན་པེས་ལྷ་བུ་ཁྲི་ོབོ་མཛོད་པེ་ཨ་ཧོ་ཧོ་ཐུགས་

མ་ཁྲི་ོསེང་ཆེེན་གྱི་ིགསུང་ལྟར་རྫོ་འིཕྲང་ལམ་མཁན་དུ་ཕེེབོ་པེར་མཛོོད། འིགོག་ར་ལ་ོ

སྟེོན་པེའིི་གདུང་རྒྱུད། སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེོའི་ིནང་བློོན། ལྷ་བུ་བོསམ་དོན་འིགྲུབོ་རྒྱུ་

ཐུགས་མ་འིཁྲུག་བྱེོན་རོག་མཛོོད། རྒྱབོ་སོར་ཁྱོད་རྣམས་ལ་དཔེའི་ཁ་གཟེང་བོསྟེོད་

ཡོདོ་ཟརེ་བོས་མ་ིཆུང་ག་ིཁྲི་ོཐུང་ནས་གཡོ་ོགཏིམ་འིདུག་རུང་། རྟོ་གྱིདོ་ཕྱི་ིམར་ངང་ཁ་

མཆུ་ང་ོལྐོོག་འིོག་ཏུ་མ་ིའིགྲོ་ོངེས་ཅིན་ཡོིན་ཀྱིང་ད་ེརིང་ཤན་པེའི་ིགསུང་པེ་ལྟར་འིགྲོ་ོ

བོས་རྒྱབོ་སོར་གཏིམ་གླིེང་ཁྲིིམས་གཟིགས་མཛོད་རྒྱུ་ལ་མ་ིགཡོོལ་བོར་ཞུ། ད་ེརིང་

སྟེང་མ་འིངོ་མནི་གྱུར་ཚོ་ེགང་སྨྲ་ལྟར་ཁྲི་ོཐུང་ནས་མ་ག་ོཟརེ་མ་ིཉན་ཟརེ་ཏི་ེདཔེའི་ཐུལ་

བོརྒྱད་པེ་ོམྱུར་བོར་ཆེས་ཏི།ེ མ་ིཆུང་སྔནོ་ཧོརོ་ལ་འིདུག་སྐོབོས་བོནོ་གཤིན་ལ་འིབུལ་

བོ་སྐྱེལ་བོར་སོང་བོས་མ་ནོར་བོར་ཤེས་སྟེེ། རྫོ་བྱེ་ེདམར་ལྕེགས་འིཕྲང་གོང་མ་ནས་

གཤར་རོ། གླིིང་སྒར་དེ་ཁག་གཉིས་བོགོས་ནས་རྫོ་འིཕྲང་སྤྲེེལ་གཞུང་སེང་ཕུག་

གངས་གཞུང་བོཅིས་ནས་གཤར་སོང་བོར་གདའི། ཉ་ིམ་དེའི་ིདུས་སུ་གོང་མངག་ག་ི

དཔེའི་བོ་ོམ་ིབོརྒྱད་དེས་རྫོ་བྱེ་ེདམར་ཕུར་པེའི་ིབྲིག་ནས་ཕྱིིར་བོལྟས་ཁྲི་ོཐུང་མ་ིཆུང་

གཉསི་འིཛོངི་གཏིམ་གྱི་ིཡུད་ཙམ་འིགརོ་སྟེབོས་ཀྱིསི། ཕྱི་ིནས་འིཕྲང་བོར་བྱེང་དམག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཤར་ཚོར་ནས་ཆུ་ཕེ་ར་ིསློེབོ་ཅིིང་། ཕྱི་ིམ་རྒྱུ་བོཀལ་རྟོ་སུམ་ཅུ་སྐོོར་བྱུང་། དམག་

བོརྒྱ་ཙམ་ཆུ་ཚུར་ར་ིནས་འིགྲོ་ོདུས་སུ། དཔེའི་བོདུད་རྣམས་གར་བྱུང་མེད་པེར་དེའི་ི

ཕྱིི་ནས་གྲོ་ོཡོོས་བོརྔོས་པེ་ལྟར་མི་མང་ཙམ་བོཅིོམ་ནས་རྟོ་སུམ་ཅུ་དེ་དེད་ནས་འིོང་

བོའི་ིརྗོེས་སུ་སྟེག་ཐུལ་མ་ིརྒོོད་རྗོེས་མེད་ལ་རང་འིདྲེ་མ་ིདྲུག་ག་ིབོསྐོོར་ནས་བྱུང་བོས། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཤན་པེ་དམ་ེརུ་འིབྲུག་སྒྲེ་གསུམ་རྫོ་འིོག་བོཟུང་ནས་བོསྡེད། ད་ེའིཕྲོས་མ་ི

གསུམ་ནས་ཀ་ཆེ་རྟོ་རྣམས་དདེ་ནས་མ་ིགསུམ་རྒྱབོ་ཏུ་འིགྲོ་ོསྐོབོས། སྟེག་ཐུལ་བོདུན་

པེ་ོད་ེདག་ག་ིནང་ནས་ཡོང་རྒོོད་རཀྴ་བོཙན་པེ་ོདེས་གྲོ་ིམག་ོའིཕུར་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་

བློངས་བོར་གདའི།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་གཉེན་པེ་ོ

མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་དགྲོ་ལྷ་དམར་པེ་ོམཁྱེན། ས་

འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཨ་ལྕེགས་རྫོ་འིཕྲང་གོང་མ་ནས། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། 

སྟེག་ཐུལ་རཀྴ་བོཙན་པེ་ོཟེར། ངར་རྒོོད་འིགྲོན་ཡོ་ཡོོད་བོསམ་མེད། བྱེང་ཡུལ་ཞིང་

ཞུང་རྒྱལ་ཁམས་འིདིར། རཀྴ་སྲིིན་པེོ་སྤུན་དགུ་བྱུང་། མི་མང་ཁ་རུ་ཡོོས་ལྟར་

བོལྟབོས། ངས་ཉིན་གཅིིག་རལ་གྲོིའི་ིངར་ལ་དྲེངས། བོཙན་པེ་ོཐོགས་དོན་ད་ེནས་

བྱུང། ཡོནི་ན་རྒོདོ་པེ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོནི། ད་ེསྟེངོ་འིདྲེ་མ་ཨ་ེའིདྲེ་ཡོདོ། གཡོང་དཀར་ར་ིརྩོ་ཟ་

ལ་ེལ། སྤྱིང་ཐང་འིཇབོ་རྒྱུག་ཅི་ིལ་བྱེེད། བྱེིས་ཆུང་ཚོེར་སྲིིབོ་འིཛུལ་བོ་ལ། སྐྱ་ཁྲིས་

གཤགོ་འིགྱུར་ཅི་ིལ་རདེ། ང་རང་ས་རང་ག་ིཆེས་ལམ་ལ། ཁྱདོ་ཇག་པེས་འིཇབོ་རྒྱུག་

ཅིི་ག་ོརེད། བུ་དཔེའི་བོ་ོའིདྲེ་གཉིས་ཐུག་དུས་སུ། དཔེའི་ཕེར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་གྲོི་འིདྲེེན་

དགོས། སྡེར་མའི་ིའིཇབོ་མདའི་ང་ོར་ེཚོ། རྒྱ་སྟེག་ནག་ག་ིདཀྱིིལ་ནས་ངར། འིཛོོམ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དྲུག་ཁྲིག་ལ་མ་བོསྒྲེལེ་བོར། ངར་ཚོདོ་འིཛོནི་པེ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། ཁྱུང་ཆེནེ་ནམ་མཁའི་ི

མཐའི་ལ་འིཕུར། གཤོག་དྲུག་འིཕུར་ལ་མ་ཟད་གོང་། ནམ་དྲེིབོ་འིཛོིན་པེའི་ིའིདུག་ས་

མེད། དཔེའི་བོ་ོར་མདའི་ཆེས་ལ་ེལ། ཤ་ལེན་མག་ོསྙིིང་མ་ལོན་བོར། ཕེར་ལ་མ་ིའིགྲོ་ོ

ཐག་ཆེོད་ཡོིན། རྣ་ོཆེེན་མཚོོན་ཁ་འིདྲེེན་རྒྱུ་ཡོིན། མ་ིགཅིིག་མ་ིབོཏིང་ཐག་ཆེོད་ཡོིན། 

ག་ོནས་ཨ་ེབྱུང་དཔེའི་བོདུད་ཚོོ། མ་ག་ོགླུ་ལ་འིབྲིེལ་པེ་མེད། ཁྱོད་རྣམས་ཡོིད་ལ་ད་ེ

འིདྲེ་ཞིོག །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གླུ་ད་ེལྟར་བློངས་བོར་དཔེའི་ཐུལ་དྲུག་ག་ིནང་ནས་ཧོརོ་སྡེགི་སྤྱིདོ་ཤན་

པེ་དམ་ེརུ་ད་ེརྟོ་དམར་ཆུང་ག་ིགངོ་ནས་ཡོོབོ་ལངི་བྱེདེ་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་ཐེལ་དཀར་ནག་ཁྲི་

གསུམ་མཁྱེན། ཤན་པེའི་ིལྕེོག་ལ་མཚོལ་རྩོ་ེམཁྱེན། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཨ་

ལྕེགས་རྫོ་ལམ་གོང་མ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། སྡེིག་སྤྱིོད་ཤན་པེ་རྨ་ེརུ་རྩོེ། མ་

ལས་སྐྱེས་དང་ཚུན་ཆེེད་ནས། བོསད་བོསད་གྲོངས་ཀྱི་ིམ་ིལོང་དུ། ད་རུང་ཉམ་ང་མ་ི

འིཚོར་གདའི། ངར་ཆེེན་སྟེང་མའི་ིཁ་སྔོན་ལ། ད་ེརིང་བོསོད་ཟད་མ་ིབོཞི་ིཔེོ། དུས་

གཅིགི་སྙིངི་ཁྲིག་ཐང་ལ་གཏིརོ། རྟོ་ཆུང་ཐང་ལ་རྒྱུག་འིདདོ་འིད།ི རྨགི་བོཞི་ིརྡ་ོལ་འིགྲོམི་

འིདོད་རདེ། བྱེསི་ཆུང་གནམ་ལ་འིཕུར་འིདདོ་ད།ེ རྒྱ་ཁྲིའི་ིསྡེརེ་མསོ་འིཛོརེ་འིདདོ་རདེ། 

མ་ིབོཞི་ིཁས་ལནེ་བོཅིར་འིདོད་འིད།ི རྟོ་ཁྲིབོ་གནང་ལ་སྐྱལེ་འིདདོ་རདེ། ལནེ་མདེ་ཤན་

པེའིི་ཁ་སྔོན་དུ། འིགྲོན་ཡོ་བོཟུང་བོ་ཨ་བོ་རིས། རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་དང་འིཆེི་བོདག་

ཞིགས། བོཏིབོ་ནས་ཐར་པེ་ཨ་ེགདའི་ན། ཡོདོ་ན་ད་ེརིང་ཐར་བོ་འིངོ་། ད་རུང་ཤ་ིརྒྱབོ་

ཤ་ིབོསྣོོན་ལ། སྐྱ་ེལ་སྔ་ཕྱི་ིལོས་ཡོོད་ཀྱིང་། སྲིོག་ལ་རིང་ཐུང་མ་ཡོོད་ཟེར། ཤན་པེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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སྡེིག་ལ་དཀའི་དཀའི་ནས། དཔེའི་བོདུད་ངར་རྒོོད་ཆེ་ེལ་ེལ། ད་ེརིང་རྩོེད་མོས་དགྲོ་

སྙིིང་ལེན། ཤན་པེའི་ིརལ་གྲོ་ིདུག་རལ་འིདི། བོསད་བོསད་བོསྒྲེང་ཚོོད་མ་ལོང་ཀྱིང་། 

ད་རུང་ས་ོཁ་ཇ་ེརྣ་ོརདེ། རྟོ་ཕེ་ོདམར་ཆུང་བྱེ་རྒོདོ་རྒྱུག །རྒྱུག་རྒྱུག་བོང་ཁ་ཇ་ེམགྱིགོས་

རདེ། ད་ཤན་པེ་དམར་པེ་ོཟརེ་བོ་འིད།ི བོསད་བོསད་ཁྲིག་ག་ིའིཁརོ་ལ་ོབོསྐོརོ། ད་རུང་

ཞིེ་རྩོ་ཇེ་ངར་རེད། ཁྱོད་མི་བོཞིི་ཤི་ལ་མ་འིཇིགས་ན། ངར་ཆེེན་གྲོི་ཁ་འིདྲེེན་ལ་

ཤོག །དཔེའི་བོ་ོསུ་རེད་གསལ་ནས་འིོང་། སྟེོང་གཏིམ་མང་པེོས་དགོས་པེ་མེད། ཨ་ི

ཟརེ་མ་ིཟརེ་བོསྒུག་ནས་སྡེདོ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་གླུ་ད་ེཙམ་བོཏིང་བོས་ཁོང་བོཞི་ིཔེ་ོགཅིིག་རྗོེས་གཉིས་བོསྣོོན་གྱི་ི

ཤོར་བྱུང་བོས། སྟེག་ཐུལ་རཀྴ་བོཙན་པེོ་དང་། ཧོོར་མི་ཁྱུང་ནག་རྒོོད་པེོ་མི་ཆུང་

གཉིས་བོཅིས་གྲོི་ཁ་འིདྲེེན་པེས་གྲོིའིི་སོ་ཁ་ཐུག་ཙམ་གྱིི་ཁྱུང་ནག་བོསྒྲུང་བྱུང་བོར། 

ཤན་པེ་གདོང་ལེན་དུ་རྒྱུག་ནས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་ཚུར་གྲོ་ིལན་གཉིས་བོརྒྱབོ་པེས་ག་ོ

ཁྲིབོ་ཧྲུག་གེར་བོཏིང་བྱུང་ཀྱིང་རྒྱལ་པེ་ོསེང་ཆེེན་གྱི་ིསྲུང་འིཁོར་ཡོོད་པེས་བོརྟོེན་ནས་

མ་གནོད། ཤན་པེས་གྲོི་དུག་རལ་ལན་གཉིས་གཡུག་པེས་ཁ་ོཡོི་སྐོེ་ལིང་གི་འིཕེང་

ནས་བོསད། སྟེག་ཐུལ་རྟོ་ནག་གླིོག་འིོད་དེས་ཤན་པེ་ལ་གྲོ་ིལན་གཉིས་བོཏིབོ་ཀྱིང་མ་

ཆེོད་པེར་ཤན་པེས་གྲོ་ིལན་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་སོག་ཕྲག་གཤག་ནས་ནུ་མ་ཡོན་སོང་

ནས་བོསད། སྟེག་ཐུལ་སང་སྲིས་རྡ་ོརྗོ་ེགྲོགས་རྒྱལ་དང་རྔམ་ཆེནེ་འིབྲུག་སྒྲེ་གཉསི་གྲོ་ི

ཁ་འིདྲེེན་སྐོབོས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིགྲོ་ིབོཏིབོ་ནས་སྐོེད་པེ་ཡོར་ལིང་མར་ལིང་དུ་བོཅིད་

ཐསེ། སྟེག་ཐུལ་དམོ་ཚོ་འིབྲིངོ་ཐུབོ་དསེ་བྱུར་ལྷའི་ིསྟེངེ་དུ་མཆེངོ་བྱུང་བོས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེནེ་

སྐོབོས། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན་རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་གཉིས་ཀྱི་ིགྲོ་ིརུབོ་བོཏིང་བོས་ཁ་ོམ་ིགཅིིག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཡོིན་ཀྱིང་ཅུང་ཟད་གདོང་བོཀག་མཐར་ཟླ་བོའི་ིགྲོ་ིཁ་ོཡོ་ིབྲིང་ལ་ཐེབོ་པེས་ཁྲིག་དམར་

རྒྱང་རྒྱང་བྱུང་སྐོབོས་རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་གྱི་ིགྲོ་ིཁ་ོཡོ་ིམག་ོལ་ཕེོག་ནས་བོསད། དེར་

ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ིདཔེའི་ཁ་ལེན་ནས་རྟོ་ཁྲིབོ་ག་ོམཚོོན་མག་ོལག་རྣམས་ཁྱེར་ནས་གླིིང་

སྒར་ལ་སློེབོ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཞིིབོ་རྒྱས་རྒྱལ་མཆེོག་རིན་པེ་ོཆེ་ེདང་བོཀའི་བློན་རྣམས་ལ་

ཞུས་པེས་རྒྱལ་མཆེགོ་རནི་པེ་ོཆེའེི་ིཞིལ་ནས་བྱེང་དམག་སྣོ་བོཀག་མ་ཐུབོ་པེ་ཅུང་མ་

བོཟང་འིདུག་རུང་སྟེང་མ་ལེགས་འིདུག་གསུང་ནས་དཔེའི་དར་བོབོས་བོསྟུན་གནང་

ནས་ཁྲི་ོཐུང་དང་ནང་གདམ་བྱེེད་པེར་གདའི། ཁྲི་ོཐུང་དགྲོ་བོ་ོཤོར་རྐེན་ལ་བོཀའི་སྐྱོན་

དང་ཆེད་པེ་བོཅིད་པེས་མ་ིཆུང་ལ་བོཤགས་པེ་ཡོང་ཤོར། ཁྲི་ོཐུང་ནས་ཞུ་བོཤགས་

ཡོང་ཡོང་བྱེས་ནས་ཐུཊ་སུན་ཚུ་ར་བོཞུགས། དཔེའི་ཐུལ་རྣམས་ལ་རྟོ་ཁྲིབོ་དང་

གསེར་དངུལ་བོཅིས་དཔེའི་དར་གཟེང་བོསྟེོད་མཛོད་དོ། དེར་ཞིག་གསུམ་གྱི་ིནང་

མོར་སྒར་ཁག་གཉིས་ནས་ནམ་ལང་པེ་དང་མཉམ་དུ་གཤར་ནས་ལྷ་སྲིས་དགྲོ་ལྷའི་ི

འིབུམ་སྒར་དེ་ནས་མོན་བོདུད་ཧོོར་འིཇང་སོགས་སོ་སོར་ཡོོད་པེ་དེ་ཉིན་རུ་འིདྲེེན་

མདུན་ཏུ་ཤན་པེའི་ིདཔུང་བོཅིས་ཡོིན་པེས་རྩོ་ིཤིང་ལ་མ་ེལྕེ་ེམཆེོད་པེ་འིདྲེ་བོ་བྱེེད་ནས་

གཤར། དེར་རྫོ་ལྕེགས་ཐང་བོར་འིཕྲང་ནས་རིམ་གྱིིས་གཤར་ནས་འིོང་བོས། ཞིང་

ཞུང་ག་ིདམག་རྫོ་འིཕྲང་སྲུང་བོ་རྣམས་ནས་རྡ་ོར་ེའིཕེང་བྱུང་ཞིིང་རྦབོ་བོསྙིིལ་སྐོབོས། 

ཧོོར་གྱིི་རུ་ཤོག་ནས་མི་ལྔ་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོས་ཅུང་ཟད་ཕྱིི་རུ་བུད་ནས་བོསྡེད། 

ཤན་པེ་རྨ་ེརུ་རྩོེས་རྐང་དམག་ཉིས་བོརྒྱ་ཙམ་ཁྲིིད་ནས་གཤར། དམག་མང་རྣམས་

སྔར་ལྟར་གཤར་བོས་ཡོང་རྦབོ་རྡ་ོཆེ་ེབོ་བོང་བོ་ཙམ། ཆུང་བོ་ལ་ལུག་ར་ོཙམ་མང་པེ་ོ

འིཕེང་བྱུང་། ཡོང་དེའི་ིརྒྱབོ་རུ་མདུང་བོཟུང་རྐང་དམག་ལྔ་བོཅུས་བྱུང་སྐོབོས། རླུང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྷའིི་སྤྱིང་མོ་གཡུང་དྲུང་དེས་གདོང་བོཀག་པེའིི་ཆེེད་དུ་བྱེང་དམག་བོཞིི་བོཅུ་ཙམ་

ཁྲིིད་ནས་དམག་སྣོ་ད་ེཁྲི་ག་ོར་ེབོཀག་ད་ེམདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ནས་སྡེིག་མ་ོབྱེེད་པེའི་ིགླུ་འིད་ི

ལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་གནམ་གྱི་ིཐགོ་རྒོདོ་

མཁྱེན། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྫོ་འིཕྲང་ལྕེགས་

ཐང་བོར་མ་རདེ། རྡ་ོཕེ་བོངོ་ར་ེཡོ་ིཉནི་ལམ་བོཀག །གླིངི་དམག་མ་ིརསོ་བོཀང་ས་རདེ། 

ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། བྱེང་སྡེ་ེཁྲི་ིཚོ་ོབོཅི་ོབོརྒྱད་ཀྱི།ི མག་ོའིཛོིན་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་

ཡོིན། སྟེག་རྒོོད་འིདས་པེའི་ིཁྲི་ིཚོབོ་ཡོིན། ད་ེནས་ཉོན་དང་གླིིང་སྡུག་དཔུང་། ཐང་

ཡོངས་པེའི་ིསྟེེང་ག་ིརྒོོད་མདོག་ད།ེ འིགགས་དོག་མོའི་ིའིཕྲང་ལ་ཨ་ེམཚོར་འིདུག །ད་ེ

སྟེེ་གཏིམ་གྱིི་འིདྲེ་མ་ལ། རྟོ་ལ་མགྱིོགས་ཞིན་ཟེར་བོ་དེ། ཉིན་གཅིིག་རྩོ་ཆུ་གསན་

ལུགས་རདེ། ཕེ་ོལ་རྒོདོ་ཞིན་ཟརེ་བོ་ད།ེ ཉནི་གཅིགི་རླུང་རྟོའི་ིདར་རྒུད་རེད། བྱེང་གླིངི་

འིཁྲུག་པེའི་ིས་མཚོམས་ནས། ཕེ་ོསྤྱིང་མོས་ས་བོཙན་བོཟུང་ལུགས་འིདི། ཁྱོད་གླིིང་

སྡུག་ཐར་བོ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། མ་ངན་འིགོག་ཚོ་ཇ་ོརུ་ཁོ། སྟེོབོས་རྫུ་འིཕྲུལ་གཉིས་ལ་

ཐོག་མེད་ཟེར། བྱེ་བོཞིིན་དུ་གནམ་ནས་འིཕུར་ལ་ཤོག །ང་ཞིང་ཞུང་བྱེ་ལམ་བོཅིད་

ནས་ཡོོད། ཉ་བོཞིིན་དུ་ཆེབོ་ནས་འིགྱུར་ལ་ཤོག །ང་ཞིང་ག་ིཆུ་མཐའི་ལྕེགས་ཀྱུས་

བོསྐོོར། འིབུ་བོཞིིན་ས་ནས་འིཛུལ་ལ་ཤོག །ང་ཞིང་ག་ིསྒུམ་བུ་ཐུ་ཐུ་བྱེེད། བུ་དཔེའི་

བོོའི་ིལམ་འིཕྲང་བོསྒྲེོད་ཉིན་མོ། མ་ིར་ོལུད་ཕུང་བོཀྲམ་བོཀྲམ་བྱེེད། ཁྱོད་གླིིང་དཀར་

དཔེའི་བོདུད་ཁ་རྒོབོོ་ཅིན། དནོ་ཡོང་དག་ཐདེ་གཏུག་བྱེས་ལ་ཤགོ །རྫོ་འིཕྲང་རྟོ་རྔ་ཉག་

མ་ལ། རྦབོ་རྡ་ོགནམ་ལྕེགས་ཐགོ་ལས་ཚོ། སྟེག་ཐུལ་མྱུར་མགྱིགོས་གླིགོ་ལས་མྱུར། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མ་ིགཅིིག་མ་ིབོཏིང་ཐག་ཆེོད་ཡོིན། ཁྱོད་གླིིང་སྡུག་ཚོ་ེསྡེོད་བྱེེད་ན་ཡོང་། ས་བོཙན་མ་ི

གཤགོ་ཐག་ཆེདོ་ཡོནི། ཕེ་ོརྒོདོ་པེ་ོཡོནི་ན་ད་ལྟ་རདེ། ཨ་ིཟརེ་ལྟསོ་ལ་མ་ིཟརེ་ཉནོ། ཁྱདོ་

རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་བོ་ཡོོད་ཚོེད་དམག་ནང་ནས་གླིང་ཆེེན་ནམ་མཁའིི་ཐོག་བོཟུང་། 

སོག་པེོའི་ིརྔམ་ཆེེན་འིབྲུག་སྒྲེ། ཉ་པེའི་ིསྒྲེ་གཅིན་ཁ་དམར་གསུམ་ཚོིག་པེ་ཤིན་ཏུ་ཟོས་

ཏིེ། མ་ིརེའི་ིམདུང་ར་ེབོཟུང་ནས་རྐང་ཐང་དུ་ཐ་ེམ་ིཚོོམ་པེར་མཆེོང་སྟེ་ེགླིང་ཆེེན་ནམ་

མཁའི་ིཐོག་བོཟུང་དེའི་ིཕེ་བོོང་གཡོག་ར་ོཙམ་ཞིིག་ག་ིསྟེེང་དུ་རྐང་པེ་གཡོོན་པེ་གཏིད་

ད་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིདོ་སྟེངོ་དཀར་པེ་ོ

མཁྱེན། མཁྱེན་པེས་གཟིགས་ལ་གླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྫོ་འིཕྲང་

ལྕེགས་ཐང་བོར་མ་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སགོ་སྨོད་ཨ་ཤ་ིཁྲིབོ་རྫོངོ་ནས། སགོ་

བློོན་ནམ་མཁའི་ིཐོག་བོཟུང་རེད། ད་ལྟ་ག་ོསར་དཔེའི་བོདུད་གྲོལ། སྐུ་ཆུས་ཞིབོས་

ཞུས་སྒྲུབོ་མ་ིཡོནི། ཁ་ོར་ེཞིང་ཞུང་སྟེངོ་གཏིམ་ཅིན། ད་ེནས་འིདྲེ་མ་འིད་ིའིདྲེ་ཡོདོ། ཁྱདོ་

འིདྲེས་ན་མ་ིདགའི་བོསམ་བློ་ོཐངོ་། ཁ་ཚོན་དམར་ཡོག་སྟེག་ལས་ཆེ།ེ ཞི་ེསྡེང་ཝེ་མ་ོསྐྱ་

ལ་ིམ། བོརྒྱ་སྡེེས་མ་ིཁ་འིགེལ་རྒྱུ་ཁྱོད། ད་ེརིང་གསོན་ལ་བོཏིང་རྒྱུ་མིན། རླུང་ཆེེན་

འུར་གྱི་ིཁ་ལམ་ནས། བྱེ་རྒོོད་འིཕུར་བོ་གཤོག་དྲུག་འིཐོར། མ་ེཆེེན་འིབོར་བོའི་ིའིོད་

ལམ་ནས། འིདབོ་ཆེགས་འིཕུར་བོ་འིཚུབོ་ཀྱི་ིའིཆེ།ི ཆུ་ཆེནེ་རྦབོ་རྒོདོ་འིབོབོ་ལམ་ནས། 

རྟོ་ལམ་བོད་ེཡོང་གཞུང་དུ་འིཁྱེར། འིབུམ་ཚོ་ོདམག་ག་ིརུ་སྣོ་ེནས། ཁྱོད་མ་ིགཅིིག་

དཔེའི་མདོག་ཨའུ་རྩོ།ེ མདའི་སྐྱེན་པེོའི་ིཡོང་སྐྱེན་ཟེར་མ་ིད།ེ མག་ོཀླད་རྒྱ་དུང་དཀར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཏིརེ་དང་གསལ། ངས་ལག་ག་ིརྩོང་མདུང་སྒ་ོདྲུག་འིད།ི བོཏིབོ་ན་མ་ིཆེདོ་བོསམ་པེ་

མེད། ད་ེརིང་ཁྱོད་ལ་ལྟོས་ཅིིག་གཡོའི། ང་རང་རྒོོད་པེོའི་ིསྟེང་མ་དང་། དམག་མང་

བོསད་པེའིི་ཡོང་ལེན་དུ། ཁྱོད་སྡེར་མ་སྤྱིང་མ་ོབུ་ལ་ཡོ། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་དེ་ལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་ཟརེ་ད་ེཁངོ་གསུམ་ཐ་ེམ་ིཚོམོ་པེར་མཆེངོ་བོར་རྦབོ་རྡ་ོམང་ཙམ་བོསྙིལི་

བྱུང་བོར་ཕྱིིར་ནུད་མེད་པེར་ཡོོང་བོར་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་ཀྱི་ིམདའི་གཅིིག་སྤྲེིང་བྱུང་

བོར་གླིང་ཆེེན་ནམ་མཁའི་ིཐོག་བོཟུང་ག་ིདཔུང་གཡོས་སྟེེང་བོརྒྱབོ་བྱུང་བོར་རྨ་སྨོས་

ཆེ་ེཙམ་བྱུང་བོར་ཉ་ེབོར་བོཅིར་མ་ནུས་ཤིང་དམག་མང་ཀྱིང་རྦབོ་འིོག་ཤོར་སྟེབོས་ཀྱི་ི

ཕྱིིར་ནུད་བྱེེད་པེ་ལས་དཔེའི་ཐོད་གཏུག་མ་ནུས་ནས་ཕྱིིར་ནུད་བྱེེད་དགོས་བྱུང་། 

ཕེར་མདའི་འིཕེང་ནས་མ་ིབོཅུ་ཙམ་སད། ཚུར་བོརྒྱད་ཙམ་བོསྒྲུང་བྱུང་། དམག་ཕྱིིར་

ཐོན་ནས་ཅི་ིབྱེེད་མ་ིའིདུག་རྫོ་བོཟུང་དུ་ཡོོང་བོའི་ིདཔེའི་བོདུད་རྣམས་ནས་ཡོར་ཙམ་

ནས་འིཕྲང་ལམ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ནས་ཕེར་སོང་སྐོབོས། ཞིང་ཞུང་ག་ིརྫོ་བོཟུང་འིོང་བོའི་ི

དོགས་པེས་རྫོ་རིའི་ིསྟེེང་ཐམས་ཅིད་རྐང་དམག་ག་ིབོཟུང་ཡོོད་པེར་མདའི་སྤྲེིང་བོས་

ཧོོར་གྱིི་ཁས་ལེན་བོཅུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་བོས་དཔེའི་བོདུད་རྣམས་གྲོི་མདུང་མདའི་

སོགས་ཐོགས་ནས་མཆེོང་བོས་རྫོ་བོཟུང་རྐང་དམག་དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྦབོ་རྡོ་མང་པེོ་

འིཕེང་བྱུང་བོས་དམག་ཉོབོ་བོཅུ་གསུམ་ཙམ་བོསད་བྱུང་བོས་ས་བོཙན་ཞིེན་གྱིི་

སྟེོབོས་ཀྱི་ིཕེར་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་ཐུབོ་ཞིིང་ཚུར་ལ་བོཅིོམ་ཆེ་ེབོར་བྱུང་ནས་བྲིོས་ཚུལ་གྱི་ི

སྒར་དུ་འིབྱེརོ། ད་ེཉནི་སྟེང་མ་ཁག་ཙམ་འིདུག་ཟརེ། རྒྱལ་པེ་ོག་ེསར་གྱིསི་འིབུམ་སྒར་

ནས་གླིིང་གི་སྡེེ་གསུམ་གདོང་དྲུག་བྱེེ་རི་ཨ་གྲོགས་བོདུད་སྟེག་གཟིག་སོགས་ཀྱིི་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དཔུང་ད་ེསེང་འིཕྲང་འུར་དཀར་གྱི་ིལམ་བོཟུང་ནས་སངོ་བོས། བྲིག་དམར་རྟོ་ར་ཁྱུང་

རི་ནས་བྱེང་དམག་རྫོ་བོཟུང་ཁྲིབོ་མ་སུམ་བོརྒྱའིི་སྐོོར་ཡོོད་པེས། བློོན་སྟེག་ར་གོ་

གདོང་རྩོར་ཡོོད་པེའི་ིདམག་མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་ཕེ་བོོང་འིབྲིོང་གཡོག་ཙམ་གསུམ་བོརྒྱུད་

མར་འིཕེང་བྱུང་བོས་བྱེ་ེར་ིཨ་གྲོགས་སྐོོར་གྱིིས་མ་ིལྔ་བོསད་ནས་བྱུང་དུས། བློོན་

ཆེསོ་འིགྲུབོ་ལ་ཕུ་ཞིལ་དཀར་བོདུད་རྗོ་ེཐང་ནག་གསུམ་ནས་ཁྲིབོ་གྱིནོ་བོརྒྱ་ཙམ་ཁྲིདི་

ནས་རྐང་ཐང་དུ་རྫོ་རྡ་ོཕེ་བོོང་རིམ་གྱི་ིགཤར་བོར། བྱེང་དམག་རྣམས་ནས་རྦབོ་རྡ་ོ

མང་པེ་ོའིཕེང་བྱུང་བོས་གླིིང་དམག་བོཅུ་ཙམ་བོསད་བྱུང་བོར་ཕྱིིར་ནུད་བྱེེད་དགོས་

བྱུང་ནས། ཞིང་ཞུང་དམག་ཉ་ེམར་ཙམ་བོཅིར་ནས། ཕེ་བོོང་འིབྲིོང་གཡོག་འིདྲེ་བོ་

གསུམ་མ་ིམང་དཔུང་བོསྒྲེིག་ཀྱི་ིའིགྱིོག་ནས་བོསྒྱུར་བྱུང་བོ་ལ། གླིིང་དམག་མང་ཙམ་

ཆེགས་ཉལ་དུ་བོཏིང་ཞིིང་ལམ་ད་ེསྒ་ོབོསྡེམ་པེ་འིདྲེ་བོར་བོཅིར་བྱུང་ནས་ཅི་ིབྱེེད་མེད་

པེར་ཕྱིརི་ལགོ །གླིངི་རྒྱལ་བློནོ་རྣམས་ཅི་ིདྲེག་ག་ིབོཀའི་གྲོསོ་བྱེས་ནས་ཕྱིརི་ནང་ནམ་

ལང་པེ་ན་སྔོན་དུ་ཁས་ལེན་རྐང་དམག་སུམ་ཅུས་སྐོོར་སྔོན་མ་དང་དེ་རྗོེས་དམག་

མང་བོཅིས་གཅིགི་རྒྱབོ་གཉསི་བོསྣོནོ་ཀྱིསི་གཤར་བོས། བྱེང་དམག་རྫོ་བོཟུང་རྣམས་

ཀྱིིས་རྦབོ་རྡ་ོམང་པེ་ོབོསྒྲེིལ་བྱུང་བོས། མོན་རྔམ་ལྷ་བོསམ་འིགྲུབོ་གཙོས་ཁྲིབོ་ཆེེན་

བོཅུ་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོར་ད་རུང་ཕྱིིར་ནུད་མེད་པེར་གཤར་བོས། ཡོང་ཕེ་བོོང་བོང་

བོ་ཙམ་གསུམ་འིཕེང་བྱུང་། ཆུ་བྲིག་འིཕྲང་གསུམ་གྱི་ིམཚོམས་གླིིང་དམག་ག་ིཐད་དུ་

འིགྲོིལ་འིོང་བོས་ལྷ་ཚོངས་པེས་ཤུགས་བློང་བོའི་ིསྟེོབོས་ཀྱིིས། གླིིང་དམག་ཀྱི་ིཕེར་

ནང་དུ་ཡོར་སངོ་བོས་མ་ིགཅིགི་མ་བོསད། དརེ་མ་ན་ེན་ེགནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོད་ེགཡུ་

ཡོ་ིསྦྲང་བུ་ཞིིག་ལ་སྤྲུལ་ནས་དེར་ཡོོད་འིཇང་སྲིས་གཡུ་ལྷ་ལ་ལུང་འིད་ིགསུངས་སོ། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྷ་སྲིས་གཡུ་ལྷ་ཐགོ་འིགྱུར་ལགས། ང་ན་ེན་ེགནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོཡོནི། ག་ེསར་རྒྱལ་

པེའོི་ིསྲུང་མ་ཡོནི། གླིངི་དཀར་དཔེའི་ཐུལ་ངར་རྒོདོ་རུང་། ས་བོཙན་འིད་ིལ་བོསྒྲེདོ་ས་

མེད། དཔེའི་ཐུལ་དབུ་ཉེས་མ་བྱུང་བོར། གླིིང་དམག་རང་སྒར་ཕྱིིར་ལ་འིཐེན། ཅིེས་

གསུང་སྟེེ་མི་སྣོང་བོར་སོང་བོས་གཡུ་ལྷས་དམག་ཕྱིིར་འིཐེན་པེའིི་བོརྡའི་སྤྲེད་པེས་

རང་སྒར་ལ་ལོགས་ས།ོ ལ་ོརྒྱུས་རྣམས་དགྲོ་ལྷ་ལ་ཞུས་པེས་རྒྱལ་པེ་ོལ་ལུང་འིདྲེ་མ་

བྱུང་བོར་ཅི་ིབྱེེད་མ་ིའིདུག་གསུང་ནས་སྒར་བོབོ་ནས་བོཞུགས་དུས། གླིིང་རྗོ་ེརྒྱལ་

མཆེོག་དམ་པེ་ད་ེཐུགས་མུག་སྟེ་ེརྫོོང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཡོ་བོདག་བོསྐོོས་པེ་ཡོིན་ཀྱིང་། 

རྫོ་འིཕྲང་འིད་ིཙམ་ཞིིག་ཀྱིང་བོསྒྲེོད་མ་ིཐུབོ་པེའི་ིཁར་དགོས་དུས་ལུང་བོསྟེན་ཡོང་མ་ི

འིདུག་དགོངས་ནས་གཟིམ་བོཞུགས་སྐོབོས། ནམ་ཐ་ོརང་ནམ་མཁའི་ཡོང་པེའི་ིཀློང་

ནས་སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེ་ོལ་ལུང་བོསྟེན་ཨེ་འིདྲེ་ཞིིག་མ་ནེ་ནེ་གནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོདེ་

སངེ་ག་ེདཀར་མ་ོརལོ་དུ་ཁྲིདི། གཡུ་འིབྲུག་སྔནོ་མ་ོའིགོ་ཏུ་ཆེིབོས། མ་ེཏིགོ་འིཇའི་འིདོ་

ཀྱི་ིཀླངོ་ནས་ལུང་བོསྟེན་གྱི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གུ་རུ་ཧོ་ེཝེ་ཌཱཀྐི་ིནི། ན་མ་ོ

སརྦ་སདིྷི་ིཧཱུཾ།ཾ ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཨ་ན་ེགནམ་སྨོན་དཀར་མ་ོཡོནི། མ་ཤསེ་ལུང་

བོསྟེན་བྱེེད་མ་ིཡོིན། ད་ེནས་གསོན་དང་ག་ེསར་རྒྱལ། འིད་ིམུས་བོཞུགས་ཐབོས་ག་

ནས་ཡོདོ། ཞིང་ཞུང་རྫོ་འིཕྲང་ཕྱི་ིནང་གསུམ། རླུང་སརེ་བུ་ཡོནི་ཡོང་ཐར་ས་མདེ། ཨ་

བོནོ་སྟེནོ་གཤདེ་སྦས་ལུགས་རདེ། ལམ་འིཕྲང་རྟོ་རྔ་ཉག་མ་འིདྲེ། གླིངི་དམག་ལ་ོདགུ་

བོསྡེད་ན་ཡོང་། གོམ་གང་མ་ིཐར་ཐག་ཆེོད་ཡོིན། དམག་མང་ཁས་ལེན་དུ་མ་བོཅིས། 

དམར་བོསད་རྦབོ་འིོག་ཤོར་ནས་ཡོང་། ད་ེའིདྲེ་ཡོག་ཉེས་ཆུང་ཆུང་ཡོིན། ད་རུང་རྫོ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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འིཕྲང་གཤག་པེས་ན། གླིིང་པེ་ཡུལ་མེད་བོཟ་ོངེས་ཡོིན། དངོས་ཅིན་མ་ིཡོ་ིལེན་མ་ི

ཐབེོས། སང་ཉནི་ཚོསེ་པེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ལ། ཁྱདོ་རང་རྒྱལ་བློནོ་ལྟད་མ་ོགཟགིས། གླིངི་

ལྷ་ཡོོད་རེད་དང་ལྷ་མེད་རེད། ནམ་མཁའི་ིསེར་སྤྲེིན་ཐམས་ཅིད་བོསྡུས། གཡུ་འིབྲུག་

མ་ོགཤོག་རྭ་བོར་དུ། ཐོག་སྣོ་མ་ིགཅིིག་བོཅུ་གསུམ་བླུག །སྡེ་ེབོརྒྱད་ལྷ་འིདྲེེའི་ིདཔུང་

ག་ིའིཕེེན། ས་བོཙན་རྫོ་བྲིག་སང་ཉིན་གཏིོར། ཐལ་ཕུང་བོཞིིན་དུ་གཏིོར་ནས་འིོང་། 

ཁྱདེ་རང་གླིངི་དཀར་འིབུམ་སྒར་གཉསི། སྒར་ཚོ་ོགཅིགི་ཏུ་སྡེམོ་ནས་སུ། དམག་མང་

ཁས་ལནེ་ག་ོམཚོནོ་བོཅིས། མ་འིདུག་སངེ་གཞུང་ཡོར་ལ་སངོ་། འིཕྲང་མདེ་རྒྱ་ལམ་

བོཟ་ོནས་ཡོངོ་། དཔེའི་བོ་ོའིདྲེ་གཉསི་ཐུག་དུས་སུ། སྟེབོོས་རྩོལ་མ་ཞིན་དགྲོ་ལན་སྤྲེདོ། 

ཞིད་ཞིད་མ་ིདགོས་བོསམ་དོན་འིགྲུབོ། ལྷ་དང་སྲུང་མའི་ིདམག་ཚོོགས་རྣམས། མ་ི

གཡོལོ་གྲོབིོ་མ་བོཞིནི་དུ་ཡོདོ། རྒྱལ་པེའོི་ིཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གསུངས་ནས་མ་ིསྣོང་བོར་སངོ་ང་ོ། ཕྱིརི་ཉནི་ལྷ་གུར་དུ་འིདུ་ར་བོསྡུས་

ད་ེལུང་བོསྟེན་ཚུལ་ཇ་ིལྟ་བོ་བོཞིིན་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་དགའི་སྤྲེོའི་ིངང་ལྷ་སྲིས་

དགྲོ་ལྷའིི་དམག་སྒར་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཞུ་བོར་བོང་མི་གཉིས་བོཏིང་དེ་རྒྱལ་པེ་ོལ་ཐམས་

ཅིད་ཀྱི་ིགསོལ་བོ་ཡོང་ཡོང་བོཏིབོ་ཅིིང་གདའི། དེའི་ིཕྱིིར་ཉིན་ཉ་ིམ་ཕྱིེད་ཡོོལ་གྱི་ིདུས་

སུ་བྱེང་ཤར་འིཚོམས་ནས་སྤྲེནི་ནག་འིཇགིས་སུ་རུང་བོ་མང་པེ་ོའིཚུབོ་ནས་འིབྲུག་ག་ི

སྒྲེ་ཆེེན་པེ་ོགནམ་ས་འིགས་པེ་ཙམ་འིདར་ཤིག་ཤིག་བྱེེད་ཅིིང་གླིོག་ས་ོམེ་དཔུང་ལྟ་

བུར་ཁྱུག་ཁྱུག་མང་པེ་ོའིཕྲོས་ཞིིང་གནམ་ལྕེགས་ཀྱི་ིསེར་བོ་ཁྱུང་ག་ིསྒོང་ང་ཙམ་ཆེར་

ལྟར་བྱུང་བོའི་ིངང་དེར་ཐོག་བོཅུ་གསུམ་ཙམ་དུས་གཅིིག་རྫོ་བྲིག་སྦས་ལུང་སྟེེང་དུ་

བོབོ་པེས། བྲིག་རྩོ་ེཉིལ་ལ་ེབོཏིང་ཞིིང་རྨིགས་མེད་དུ་བོཟོས་ནས་རྒྱ་སྒ་ོཕྱི་ེབོ་ལྟར་གྱི་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མ་ིརྟོ་བོརྒྱ་གཤར་ལ་ོབོ་ཞིིག་བྱུང་བོས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ཀྱིིས་གླིིང་ག་ིམཐུ་

བྱེེད་ལ་ེའིདྲེ་ཟེར་སྙིིང་མ་ིདགའི་བོའི་ིངང་དུ་བོསྡེད་སྐོབོས། རྫོ་བོཟུང་ས་ོཔེ་རྣམས་མ་

གཏིོགས་ཐོག་ག་ིབོསད་འིདུག་པེའི་ིམ་ིགཅིིག་འིཕྲང་སྲུང་ནང་དུ་འིབྱེོར་ནས། བྲིག་ར་ི

ཐགོ་ག་ིགཏིརོ་ལུགས་དང་ལམ་ཕྱི་ེབོ་སགོས་ལ་ོརྒྱུས་ཞུས་པེས་དརེ་ཡོདོ་ཐམས་ཅིད་

སྐྲག་ཅིིག་འིཇིགས་པེའི་ིངང་དུ་བོསྡེ་པེས་བློོན་ཤེས་ཆེེན་ད་ེན་རེ། མ་ངན་ཇ་ོརུ་ལ་རྫུ་

འིཕྲུལ་འིད་ིའིདྲེ་མིན་ན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོིན། རྫོ་འིཕྲང་འིད་ིལ་གླིིང་དམག་ལ་ོདགུ་བོསྡེད་ཀྱིང་

མ་ིཤོར་བོ་ཡོོད་ཡོང་བྱེ་ཐབོས་བྲིལ་འིདུག་པེར། རྒྱལ་པེོའི་ིམདུན་དུ་སོང་ལ་གསུང་

འིཕྲིན་ཅིི་འིདུག་ལྟ་བོར་སྟེག་ཐུལ་ཡོ་མེད་ཁྱེད་རང་སོང་ལ་ཞུས། ང་དང་སྟེག་ར་

གཉསི་ནས་རྟོ་དམག་འིདརི་ཡོདོ་ཁྲིདི་ནས་བྲིག་འིཕྲང་གཏིརོ་སངོ་རྗོསེ་ཀྱི་ིལམ་བོཀག་

དུ་འིགྲོ་ོབོ་ཡོིན་ཟེར་ཐག་བོཅིད་ནས་བོསྡེད། ཕྱིིར་ནང་ནམ་ལང་པེ་དང་མཉམ་དུ་གླིིང་

དམག་དེ་སེར་རྒོོད་ཡོར་ཡོར་ལྟར་གྱིིས་གཤར་ནས་སོང་སྐོབོས་ལམ་མི་ཐར་བོའིི་

དགསོ་མ་ིའིདུག་ཞིངི་ལམ་རྟོ་ཁྲིགི་ག་ེགཤར་ལ་ོབོ་བྱུང་ནས་འིགྲོ་ོསྐོབོས། རྫོ་ཤས་ཁྲིབོ་

ཁྲིོབོ་ཡོོད་པེའི་ིལུང་ཆུང་ཞིིག་ག་ིམདའི་དེར་བློོན་ཤེས་ཆེེན་ལ་རྟོ་དམག་ཉིས་སྟེོང་གིས་

བོསྐོོར་བོ་དང་། སྲིིབོ་ཕྱིོགས་དེར་བློོན་སྟེག་ར་ག་ོགདོང་ལ་རྟོ་དམག་ཉིས་སྟེོང་གིས་

བོསྐོརོ་ནས་མདའི་གྲོ་ིམདུང་གསུམ་ཐོགས་པེ་མང་པེོས་དགག་བྱུང་བོར། ཉནི་ཕྱིགོས་

དརེ་གླིངི་དམག་སྐོརོ་གྱི་ིསྔནོ་དུ་དཔེའི་ལ་སངེ་སྟེག་འིབྲུ་མ་ིདཀར་ལྷ་བུ་བོསམ་འིགྲུབོ། 

རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་གཉིས་དང་ཁས་ལེན་བོཞི་ིབོཅུའི་ིསྐོོར་བོཅིས་དེར་སློེབོ་ནས་དཔེའི་

ངར་ཆེནེ་གྱིསི་མཆེོང་ནས། བྱེང་དམག་རྣམས་ནས་མདའི་མཚོནོ་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིདྲེ་

བྱེེད་ཀྱིང་ཉམ་ང་མེད་པེར་གཤག་པེས་སྟེག་ཐུལ་ཕུན་ཚོོགས་ལྷ་དར་དེས་མདའི་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གསུམ་འིཕེང་བོས་གླིིང་ག་ིཁས་ལེན་མ་ིགསུམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོས། ལྷ་བུའི་ིམདའི་ཞིིག་

སྤྲེིང་བོས་ཁོ་ཡོི་དཔྲལ་བོར་ཐེབོ་ནས་རྟོ་ལས་ལྷུང་བྱུང་། བློོན་ཤེས་ཆེེན་གྱིི་མདུང་

བོསྣུན་ནས་གླིིང་དམག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། དཔེའི་ལས་མཚོོན་གླི་རོང་

ལེབོ་ཆེེན་ལན་གཅིིག་གཡུག་པེས་ཁོས་མདུང་གཡུག་པེ་དང་མཉམ་ནས་མདུང་སྐོ་ེ

བོཅིད་དེར་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེར་འིདྲེ་མཉམ་མཐར་ཁ་ོདཔེའི་ཚོོད་བོཟུང་ནས་ཕྱིིར་

བྲིོས་རྒྱབོ། གླིིང་པེ་གསུམ་ཐ་ེཚོོམ་མེད་པེར་དམག་ཁྲིོད་དུ་མཆེོང་ནས་བྱེང་དམག་

བོཞི་ིབོཅུ་ཙམ་བོཅིོམ་པེས་བྱེང་དམག་རྣམས་དཔེའི་ཆེགས་ནས་ལམ་གར་ཐོབོ་གྱི་ི

བྲིོས་སོང་། སྲིིབོ་ཕྱིོགས་ནས་ལྷ་ོདམག་ཉ་ིཁྲི་ིད་ེགཤར་ནས་འིོང་བོས་བྱེང་དམག་ག་ི

ནང་ནས་མ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཅིན་ཞིིག་སྔོན་དུ་རྒྱང་གྱི་ིཐོན་ནས་མདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ད་ེགླུ་

འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ནམ་མཁའི་མཐིང་ག་ིགུར་

ཁང་ནས། འིབྲུག་ལྷའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་བོསྟེདོ། ང་འིདྲེའི་ིང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། བྱེང་ཕྱི་ིགླིངི་

སྟེངོ་དམག་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཀྱི།ི མག་ོའིཛོནི་ཁྲི་ོརྫོངོ་ནང་བོཅུད་ལ། སྟེག་ར་བུ་ཡོ་ིག་ོགདངོ་

ཡོིན། དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་དམར་ཡོག་སྟེག་བོས་ངར། འིགྲོན་ཡོ་འིཆེ་ིབོདག་མ་གཏིོགས་

མེད། ཁ་ོར་ེགླིིང་སྡེ་ེཝེ་མོའི་ིབུ། ས་འིདིར་འིོང་ལ་ེམ་ལ་ོགདའི། དམྱལ་བོའི་ིཡུལ་དུ་

འིགྲོིམ་ལུགས་ལ། ལམ་སྐྱ་རིང་འིདི་ནས་འིགྲོོ་ས་མེད། སེང་དཀར་འིགྱིིང་འིདོད་

གངས་ལ་རྔམ། གཡུ་རལ་ཁྲིོམ་ཤོག་བོཅིད་བོསམ་ཀྱིང་། འི་ོཐང་ཕྱུག་མོའི་ིབོསྒུག་མ་

ཡོདོ། གཡུ་རལ་ཐང་ལ་འིཐརོ་ལ་ེའིངོ་། རྒྱ་སྟེག་འིགྲོམི་འིདདོ་ནག་ལ་ངར། འིཛོམོ་དྲུག་

ཁྲིམོ་ཐགོ་བོཅིད་བོསམ་ཀྱིང་། རྔམ་ཆེནེ་མདའི་མའོི་ིབོསྒུག་མ་ཡོདོ། འིཛོམོ་དྲུག་ཁྲིག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལ་བོསྒྲེེལ་ལ་ེཡོོད། གླིིང་དཀར་དཔུང་དམག་སྦས་ལུང་འིགྲོིམ། འིཁོར་གསུམ་ཁྲིོམ་

ཐོག་གཅིོད་བོསམ་ཀྱིང་། ཐང་ཆེེན་དམག་ག་ིབོསྒུག་མ་ཡོོད། མག་ོལག་དགྲོ་ལ་ཤོར་

ལ་ེཡོངོ་། གླིངི་སྡུག་དཔུང་ག་ིརུ་སྣོ་ེལ། ཁས་ལནེ་ངར་རྒོདོ་སུ་འིདྲེ་ཡོདོ། ཡོདོ་ན་ད་ལྟ་

གདོང་ལ་བུད། ད་རིང་ཇ་འིདྲེེན་འིད་ིའིདྲེ་ཡོོད། སྟེག་དོང་གཡོས་ཀྱི་ིནང་རོལ་ནས། 

མདའི་མ་ོལྔ་བོཅུའི་ིབོསུ་མ་ཡོདོ། ཁྲི་རངི་མདུང་ག་ིམགྲོནོ་གཅིགི་ཡོདོ། ཤུབོ་ཁ་འིཇའི་

རིས་ནགས་བོཅུད་ལ། རྔམ་ཆེེན་མཚོོན་གྱི་ིབོསུ་མ་ཡོོད། མ་ིགཅིིག་བོཏིང་ན་ར་ོདང་

འིདྲེ། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་བློང་ནས་ཚུར་མདའི་རྒྱང་གང་ཙམ་དུ་བུད་པེའིི་རྒྱབོ་ཏུ་

སྟེག་ཐུལ་གསུམ་ཆེས་བྱུང་བོར། གླིིང་དམག་ག་ིརུ་སྣོ་ེདེར་ཡོོད་དུང་སྐྱོང་སྟེག་ལྷ་ཁྲི་ི

དཀར་དསེ་གདངོ་བོཀག་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཞིིང་སྐྱོང་ཚོངས་པེ་གདོང་

བོཞི་ིམཁྱེན། གཙང་ག་ིཡོར་ལྷ་ཤམ་པེ་ོམཁྱེན། གད་པེ་སྔ་ོསྐྱ་རལ་པེ་མཁྱེན། སྡེང་

དགྲོའི་ིགླི་ོསྙིངི་ཟ་བོར་ཤགོ །ས་འིད་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཨ་ལམ་བོད་ེབོར་འིགྲོ་ོས་རདེ། ང་

འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ལྷ་ོལུང་ཆེེན་བོཅི་ོབོརྒྱད་མག་ོའིཛོིན་ལ། དུང་དཀར་དཀར་མ་ོ

རྒྱང་གྲོགས་ནས། དུང་སྐྱོང་སྟེག་ལྷ་ཁྲི་ིདཀར་ཡོིན། དཔེའི་བོདུད་བོརྒྱ་ཅུའི་ིགདན་

གྲོལ་ཡོནི། ཁྱདོ་ཚུར་འིངོ་རྟོ་དམག་དུམ་ཙམ་འིད།ི རང་ཇ་འིདྲེནེ་ལས་ཀྱིང་མ་ཡོནི་ཏི།ེ 

ཐུང་ག་ིཕྱིག་འིབུལ་ཞུ་མ་ིའིདྲེ། འིདྲེ་དོན་རྩོ་བོ་བོཤད་པེས་ན། སེང་དཀར་མོའི་ིགཡུ་

རལ་ངོམ་ས་ནས། ཝེ་སྡེར་མས་གྲྭ་ངོམ་ཕེོད་པེ་མེད། སྟེག་དམར་ཡོག་འིཛོོམ་དྲུག་

ངམོ་ས་ནས། ཁྱ་ིརྡའི་ལའིི་ིངུ་ཟུག་ཕེདོ་པེ་མདེ། གླིངི་འིབུམ་སྒར་རུ་སྣོ་ེདྲེངས་ས་ན། ཕེ་ོ



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སྡེར་མས་བོཀག་མ་ཕེོད་པེ་མེད། མག་ོསྐོེ་ཐང་ལ་བོསྒྲེིལ་འིདོད་ན། དེ་རིང་ཉི་མའིི་

གདོང་གང་ལ། དཔེའི་ཐུལ་རྩོ་ེདགའི་ཚོ་དང་གཅིིག །ལྷ་རྟོ་རྒྱུག་རྩོལ་ཆེ་ེདང་གཉིས། 

བྱེང་ཐང་རྫོ་འིཕྲང་མེད་དང་གསུམ། ཁྱོད་ཚུར་ཆེས་བོཀག་མ་ཉུང་དང་བོཞི།ི ད་ེབོཞི་ི

མ་བོསྒྲེིག་རང་འིགྲོིག་ལ། མགྱིོགས་པེ་ད་རྒྱུག་དུང་བྱེ་རྟོ། རྣོན་པེོ་ད་གཡུག་རེག་

གཅིོད་གྲོ།ི ཁྲིག་དམར་ད་ཕེོས་ཆུ་ལ་བོསྒྱུར། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་ད་ེའིདྲེ་ཞིོག །ༀ་མ་ཎི་ི

པེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་ནས་མཆེོང་བོར་ཁ་ོཡོ་ིམདའི་ད་ེསྤྲེིང་བྱུང་བོར་དུང་སྐྱོང་དཔེོན་གྱི་ི

བྲིང་དཀྱིིལ་དུ་ཕེོག་ཏི་ེག་ོཁྲིབོ་གཏིོར་བོ་ལས་གནོད་མ་བྱུང་། དེར་ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིཁ་

བོསྒྲེིལ་བོས་ལན་གསུམ་ཐོག་ཁ་ོཡོ་ིསྐོ་ེལིང་ག་ིའིཕེང་བྱུང་། ཟླ་བོའི་ིམདུང་དེས་སྟེག་

ཐུལ་མེ་རི་བོཙན་པེོའི་ིལྟེ་བོར་ཐེབོ་པེས་རྒྱབོ་ཏུ་སྔོ་རྒྱང་སེ་ཐོན་ནས་རྟོ་ལས་ལྷུང་། 

སྟེག་ཐུལ་གླིོག་འིཕྲེང་ནག་པེ་ོདང་གནམ་ལྕེགས་ནོར་བོཟང་གཉིས་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས་

ཁོའི་ིགྲོི་ངོ་མ་ལོན་ནས་ཕྱིིར་བྲིོས་རྒྱབོ་སྐོབོས། སྟེག་ལྷས་མདའི་བོརྒྱབོ་ཏིེ་བོསད། 

དཔེའི་ཐུལ་གསུམ་དང་གླིངི་དམག་རྣམས་ཀྱི་ིབྱེང་དམག་མང་ཙམ་བོསད་མཐར་ཁངོ་

རྣམས་བྲིོས་ལམ་གར་ཟིན་བྱེེད་ནས་བྲིོས་སོང་། གླིིང་པེ་རྣམས་རིམ་གཤར་གྱིིས་ད་ེ

ནུབོ་རྫོ་འིཕྲང་གཏིོར་ཐུབོ་པེའི་ིདགའི་སྤྲེའོི་ིངང་དུ་གནས་ས།ོ །

 ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློོན་དམག་དཔེོན་བོཅིས་པེ་བློ་ོམ་ིབོད་ེསྐོེམ་སྐོེམ་ངང་། ཕེ་ོ

བྲིང་བོཟུང་ནས་ལྕེགས་ར་ིརིམ་གསུམ་བོསྐོོར་ནས་བྱེ་གནམ་ལ་འིཕུར་ཀྱིང་ཐང་ལ་

ལྷུང་ལེ། འིབུ་གྲོོག་མ་ཡོིན་ཀྱིང་འིགྲོ་ོས་མེད་ལ་ེཞིིག་བྱེས་ནས་བོསྡེད། རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་

གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ད་ེཡོ་ིདབོལ་སྲིས་སྒྲུབོ་པེ་ལ་བོཙོན་ནས་ལ་ིཁྲིོས་དཔེའི་བོོའི་ིམ་ིབོཞི་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མཐའི་དམག་བོརློག་པེའིི་རྫོས་སྔགས་ལ་མཁ་ོབོའིི་དུས་ཡོིན། རྒྱལ་པེ་ོཁོང་གི་ཨ་

ལྕེགས་རྡ་ོཡོ་ིཕེ་ཝེང་བོོང་བོ་ཙམ་མཁར་གྱི་ིསྒ་ོཐད་དུ་ཡོོད་པེ་ད་ེལ་རྡ་ོབོརྒྱབོ་ནས་ཁ་

ཕྱིེས་སྟེེ། ནང་དུ་ལི་ཡོིས་མི་ཆུང་ལ་ོབོརྒྱད་ཙམ་པེ་བོཞིི་བློང་ནས་ཕེ་ོབྲིང་དུ་གདན་

དྲེངས་ནས་མཛོོད་དུ་བོརྟོེན་ཏི།ེ དབོལ་སྲིས་ཀྱི་ིཕེ་ོཉ་ལས་མཁན་དུ་སྒྲུབོ་ནས་བོཞི་ིཀ་

ལ་མ་ེའིོད་དང་གཟ་ིབོརྗོིད་འིཕྲོས། བྱེང་པེ་རྣམས་ང་ོམཚོར་ཞིིང་ཡོིད་ཆེས་ནས་དགའི་

སྤྲེོའི་ིངང་ནས་ཕེན་ཚུན་ཞིག་གསུམ་ལ་ཕེར་གནོད་ཚུར་གནོད་མེད་པེར་དགྲོ་མལ་

བོསསོ་ནས་བོསྡེད།

 ཚོེས་གཉིས་ཉིན་དགྲོ་བོ་ོཕེར་འིདུལ་གྱི་ིགཟའི་སྐོར་འིཕྲོད་སྦྱོར་ལེགས་པེའི་ི

ཉ་ིམ་ད་ེལ་གླིིང་སྒར་ད་ེཤར་ལྷ་ོནུབོ་བྱེང་ག་ིཕྱིོགས་བོཞི་ིནས་ཁས་ལེན་དཔེའི་བོདུད་

བོཅུ་ར་ེདང་། དམག་ཧྲག་བོསྡུས་ཆེགི་སྟེངོ་རའེི་ིབོསྐོརོ་ནས་འིཐབོ་ཙམ་ན། ལྕེགས་ར་ི

སྟེེང་ནས་ནང་ལ་མདའི་མཚོོན་མང་པེ་ོབོཏིབོ་པེས་མཐར། སྒ་ོབོཞི་ིགནམ་ལྕེགས་ཀྱི་ི

རང་གྲུབོ་ལ་ིཡོ་ིའིདན་བུ་བོརྒྱབོ་པེས་ཅི་ིབྱེེད་མེད་སྐོབོས། ཤར་ཕྱིོགས་ནས་གཡུ་ལྷ་

ཁུ་བྱུག་པེདྨེ་ཉ་ིགྲོག་གསུམ་མདུང་རིང་ཀྱི་ིརྒྱུད་ནས་རྩོལ་ཆེེན་གྱི་ིལྕེགས་རིས་སྟེེང་དུ་

མཆེོང་བོར། བྱེང་དམག་རྣམས་ནས་རྡ་ོརྒྱོག་ཕེབོ་བྱུང་ནས་ཅི་ིབྱེེད་མེད་པེར་གནས། 

ནུབོ་ཕྱིོགས་ནས་འིབྲུ་དགའི་བོད་ེཆེོས་སྐྱོང་བོེར་ནག་དེས་ཕེ་ཝེང་ལུག་ཙམ་གསུམ་

བོརྒྱུད་མར་བོརྒྱབོ་པེས་ལྕེགས་རིས་སྒ་ོད་ེརང་ཞིིག་དུ་བོཏིང་ནས། མ་ཚོད་དེར་ཡོོད་

བྱེང་དམག་བོཅུ་ཙམ་རྡ་ོཟེར་གྱི་ིབོསད་ཅིིང་། དེར་ཡོོད་གླིིང་པེ་རྣམས་ནང་དུ་མཆེོང་

བོས་བྱེང་པེ་རྣམས་ཟིང་ལོང་ལོང་སྐོབོས། རླུང་ལྷ་སྤྱིང་མོ་གཡུང་དྲུང་དེས་གདོང་

བོཀག་ནས་གྲོ་ིམདའི་ཅི་ིའིཁྱོལ་གྱི་ིགསེར་པེའི་ིཤོག་ནས་དམག་འིཕྲུ་སེར་ཅིན་བོཅུ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སམ་བོསྒྲེལི་བྱུང་སྐོབོས། དརེ་ཡོདོ་དཔེའི་བོདུད་ཁྱུང་ནག་སྒྲེ་ོརྒོདོ་མདུང་རྩོ་ེདང་གྲོ་ིཁ་

བོསྒྲེིལ་བོར་ཁ་ོཡོི་གྲོི་དེ་སྒྲེ་ོརྒོོད་ལ་གྲོི་སྨོས་ཅུང་ཟད་བྱུང་ནས་ཕྱིིར་འིགྱིེད་བྱུང་བོར་

ཁོའི་ིརྒྱབོ་བོཞིིན་དེད་བྱུང་བོར་ཁྲི་གདོང་བོསྟེན་འིཛོིན་གྲོགས་པེ་ལྷ་སྲིས་དུང་སེང་

དགའི་བོད་ེབོེར་ནག་གསུམ་གྱི་ིགདོང་བློང་སྟེ་ེགྲོ་ིའིཐབོ་ཡུད་ཙམ་བྱེས་ད་ེནང་འིཁོར་

བྱེང་པེ་རྣམས་ནས་རྡ་ོདང་མདའི་མཚོོན་མང་པེོས་གླིིང་པེ་ལྕེགས་རིའི་ིནང་དུ་དམག་

གང་ཡོོད་རྣམས་ཧོ་ཅིང་བོརློག་ཆེ་ེབོར་བྱུང་བོས་ཕྱིིར་ལོག་མ་ིབྱེེད་ཀ་མེད་བྱུང་ནས་

ལྕེགས་ར་ིསྔར་ལྟར་བྱེང་པེ་རྣམས་ཀྱི་ིབོཟུང་། །

 གླིིང་དམག་རྣམས་སྒར་དུ་ལོག་ནས་ཅི་ིདྲེག་ག་ིསྒ་ོནས་བོཀའི་གྲོོས་མང་དུ་

མཛོད་པེའིི་མཐར་ལྷ་སྲིས་དྲེག་ལྷ་རྩོེ་རྒྱལ་ཁོང་ཐུགས་འིཁྲུགས་པེའིི་ཚུལ་གྱིིས་གླུ་

འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གཉནེ་སྟེག་དམར་པེ་ོདགྲོ་ལྷའི་ི

ཚོགོས། མཁྱནེ་གཟགིས་རྩོ་ེརྒྱལ་གླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ས་བོཙན་

རྫོ་མ་ཡོར་ཐང་གི །འིདུ་ར་པེདྨེའི་ིདར་ཐང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཤར་ཁྲི་ིསྟེོད་

གླིིང་ཁྲི་ིགོང་མ་ནས། དངུལ་ཆུ་ཁྲི་ོརྫོོང་ནང་བོཅུད་ལ། འིབུམ་པེའི་ིདགྲོ་ལྷ་རྩོ་ེརྒྱལ་

ཡོནི། འིདརི་བོཞུགས་རྒྱལ་བློནོ་དཔེའི་བོའོི་ིདཔུང་། དགངོས་པེ་དར་ཅིགི་ཚུར་གསནོ་

དང་། ད་འིད་ིམུས་སྡེོད་ཐབོས་ག་འིདྲེ་ཡོོད། མཐ་ོདགུང་སྔོན་ནམ་མཁའི་ིདཀྱིིལ་རུམ་

ནས། ཤར་ཁྲི་ིགདུགས་གསེར་གྱི་ིདལ་ཤམ་ནས། གངས་ར་ིདྲེོད་ཀྱི་ིབོཞུར་བོསམ་

ཀྱིང་། ལྷ་ོསྤྲེནི་ནག་པེའོི་ིགྲོིབོ་མས་གཡོགོ །ས་གཞི་ིསྲི་བོསྟེན་ཡོང་ཐགོ་ནས། ཞིང་ཞུང་

རྒྱལ་པེ་ོའིཕྲུ་ཁྲི་ཅིན། གླིིང་དམག་ཧོ་ལ་འིཕེེན་བོསམ་ཀྱིང་། དཔེའི་བོདུད་དཔེང་རྒོོད་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཐོག་ལས་ཚོ། རྒོོད་པེོའི་ིསྟེང་མ་ད་ེཙམ་བློང་། ད་རང་གར་བོཞུགས་པེས་ཅི་ིམ་ཕེན། 

དབྱེར་ཟླ་གསུམ་འིདབོ་རྒྱས་ཆེར་གྱི་ིདུས། ར་ིམཚོ་ོམ་ོའིཁྱལི་པེའི་ིསྐྱལི་མ་ོརུ། འིབྲུག་

ཕེ་ོཐང་ཟེར་བོའི་ིངར་སྒྲེ་ཅིན། སྲི་བྲིག་དཀར་མ་གཏིོར་གཡུ་འིབྲུག་མིན། དཔྱིད་ཟླ་

གསུམ་རྒྱ་ལྕེང་སྔ་ོབོའི་ིདུས། བྱེ་ཁུ་བྱུག་བོོད་ལ་ཕྱིིན་པེའི་ིཚོེ། སྐོད་དྲུག་འིགྱུར་མ་

བོརྒྱབོ་ཁུ་བྱུག་མནི། དགྲོ་ཕེར་བོརྒྱབོ་སྟེང་མ་ཡོདོ་མཚོམས་སུ། དགྲོ་ཞིང་ཞུང་བོཙན་

རྫོོང་བོཟུང་བོའི་ིདུས། རྫོོང་ཁྲི་མ་ོམ་གཤོག་གླིིང་པེ་མིན། ངར་རྒོོད་གཡུལ་ཉེས་བྱུང་

བོའི་ིདུས། ཐགོ་དམར་ལྷུང་འིདྲེ་མ་བྱེས་ན། ཞི་ེརྩོ་འིཁྲུག་པེས་ཅི་ིལ་ཕེན། དང་པེ་ོཕེར་

ལ་བུད་པེའི་ིདུས། དགྲོ་གར་ཐུག་སེར་བོས་བོཅིོམ་འིདྲེ་དགོས། གཅིིག་རྒྱབོ་གཅིིག་

འིགྲོསོ་ཅི་ིལ་ཕེན། བུ་དཔེའི་བོསོ་ལྕེགས་ར་ིམ་གཏིརོ་ན། མདའི་ཕྱི་ིནས་འིཕེངས་པེས་

ཅི་ིལ་ཕེན། ལ་བོཞིིན་གླིངི་དཀར་དཔེའི་ཐུལ་རྣམས། ལྗང་སརེ་འིཇའི་ཡོ་ིར་ིམ་ོད།ེ ལྟ་

ཡོག་བྱེས་ན་ཡོོད་ལ་ེམིན། སེར་ཆུང་ཝེ་མོའི་ིརྔ་རྒྱང་ད།ེ བོཅིར་ཡོག་བྱེས་ན་ཡོོད་ལ་ེ

མིན། ས་རོང་བོོང་བུ་མདུར་འིགྲོོས་དེ། རྒྱུག་ཡོག་བྱེས་ན་ཡོོད་ལ་ེམིན། གླིིང་དཀར་

དཔེའི་ཐུལ་དཔུང་རྒོདོ་ད།ེ གཏུག་ཡོག་བྱེས་ན་མདེ་པེ་འིདྲེ། ད་ེསྔནོ་རྫོངོ་ཁག་ཆེ་ེདྲུག་

བློངས། ད་ལའོི་ིདགྲོ་ཞིང་ངར་ཞིད་ལ། ད་འིཐབོ་རྒྱུ་ཡོནི་ནམ་བྲིསོ་རྒྱུ་ཡོནི། ང་རང་རྩོ་ེ

རྒྱལ་མ་ིརྟོ་གཉསི། ཉ་ིམ་སང་ག་ིསྔ་གངོ་ལ། ཞིང་ཞུང་ལྕེགས་ར་ིགཏིརོ་རྒྱུ་ཡོནི། རབོ་

ན་སྟེང་མ་ལེན་ལ་ེཡོིན། ད་ེམིན་ཀྱིང་འིཆེ་ིརོག་ཨ་ེརྙེེད་ལྟ། ག་ེསར་ཝེེར་མའི་ིདཔུང་

ཚོགོས་ཀྱིསི། དགྲོ་ཕེར་འིདུལ་སྟེང་མ་ལནོ་པེར་ཤགོ །དགྲོ་ལ་ལམེ་པེ་ོམ་འིཕྲད་ན། ང་

རྩོ་ེརྒྱལ་སྐྱ་ེདང་མ་སྐྱ་ེམདེ། འིདིར་ཚོགོས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པེས། གཡོས་གྲོལ་སྟེག་གདན་གོང་བོ་ནས་བྱེེ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བློནོ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་དའེི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ བློ་མ་སངས་རྒྱས་ཆེསོ་དག་ེ

འིདུན། འིབྲིལ་བོ་མདེ་པེར་གསལོ་བོ་འིདེབོས། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ས་བོཙན་

རྫོ་མ་ཡོར་ཐང་གི །འིདུ་རུ་པེདྨེའི་ིདར་ཐང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན་བྱེ་ེར་ིརྒྱལ་

ཁག་བོཅི་ོབོརྒྱད་ནས། བྱེ་ེམ་རྡ་ོམཁར་སྨུག་རྫོོང་ནས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཆེོས་ལ་གླི་ོསྙིིང་

གཏིད། གླིིང་ག་ེསར་དད་པེ་མ་འིགྱུར་བོས། བུ་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཕེ་ཆེོས་བུས་ཟིན་བྱུང་། 

སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེོའི་ིབོཀའི་བློོན་ཡོིན། དགྲོ་ལ་ང་འིགྲོ་ོཟེར་མ་ིཡོིན། འིདིར་བོཞུགས་

རྒྱལ་བློོན་སྙིན་གསན་རྒྱུ། ཉ་གསེར་མིག་ཅི་ིརྒོས་ཆེབོ་ལ་རྒོས། རྦ་རློབོས་མྱུར་པེོའི་ི

འིཚུབོ་གྱུར་ཀྱིང་། གསེར་མིག་འིཚུབོ་པེ་འིོང་བོསམ་མེད། སེང་དཀར་མ་ོཅི་ིརྒོས་

གངས་ལ་རྒོས། ཆེར་བུ་ཡུག་འིཐུག་པེོའི་ིའིཚུབོ་ཀྱིང་རུང་། སྡེེར་བོཞི་ིའིཁྱག་གྱི་ིཟིན་

བོསམ་མེད། གླིིང་དཔེའི་ཐུལ་ཅི་ིརྒོས་དགྲོ་ལ་རྒོས། མཁར་ལྕེགས་ར་ིབོཙན་པེོས་

བོཀག་བོསམ་ཀྱིང་། ཁས་ལེན་ངར་བོའི་ིལྕེགས་ར་ིགཏིོར། ལྷ་སྲིས་མ་ིབྱེོན་སྒར་ལ་

བོཞུགས། གླིངི་འིབུམ་པེ་མ་ིརྩོ་ཕྲ་མ་ོཡོནི། ངར་རྒོདོ་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཐནོ་པེས་ཆེགོ །སང་

ཉིན་སྐྱ་རིང་ཤར་བོའི་ིདུས། གླིིང་དཀར་ཁས་ལེན་དུ་ཡོོད་ཀྱིིས། ཨ་ལོང་བོཀུག་འིདྲེ་

ལྕེགས་ར་ིབོསྐོོར། བོརྒྱ་སྟེོང་ཁྲིག་ལ་མ་འིདྲེེས་ན། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཤ་ིབོའི་ིར་ོདང་འིདྲེ། 

སང་དགངོ་ཉ་ིམའི་ིཕྱི་ིདྲེ་ོལ། ལྕེགས་ར་ིགླིངི་ག་ིབོཟུང་ལ་ེགཅིགི །སྟེག་ཐུལ་མག་ོལག་

ལནོ་ལ་ེགཉསི། སྟེང་མ་དགུང་ལ་གྲོགས་ལ་ེགསུམ། མ་བྱེས་བློནོ་པེ་ོམནི་རྟོགས་ཡོནི། 

གླིིང་དཔེའི་བོདུད་གྲོལ་ཡོང་མི་འིདུག་ལ། ཁྱོད་ལྷ་སྲིས་ཞིལ་ངོ་མི་མཇལ་ལགས། 

གསོན་ན་ད་ེབྱེས་ཟེར་བོ་དང་། ཤ་ིན་དུར་ས་སང་ཉིན་འིདེབོས། སྐྲག་སྐྲག་མ་ིདགོས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཨའུ་ཙ།ི འིཛོམ་གླིངི་ག་ེསརེ་ཁུ་མཚོན་གྱིསི། ཚོ་ེགང་དཔེནོ་པེའོི་ིདྲེནི་ལན་ད།ེ ད་རསེ་

བློོན་པེོས་མ་བོསྒྲུབོ་ན། དྲེིན་ལེན་བོཀའི་དྲེིན་མ་ིདྲེན་རེད། ཤ་ིན་མ་ིའིགྱིོད་ཕེ་འིབུམ་

དཔེངས། ག་ེསར་ཝེེར་མའི་ིཚོོགས་བོཅིས་ཀྱིིས། དཔེའི་བོོའི་ིཕྲིན་ལས་མ་གཡོོལ་

མཛོདོ། ལྷ་མའིི་ིཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོས། འིདན་མ་དང་། དཔེའི་ལ། གཡུ་ལྷ། འིབྲུ་མ་ི

དཀར། དགའི་བོད་ེལྔ་ནས་ར་ེར་ེནས་ད་ེབོཞིནི་ཡོནི་ཟརེ་བོའི་ིཁས་བློང་པེ་དང་། ཨ་ཁུ་

ག་ན་ེན་ར།ེ བློོན་ཆེེན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིགསུང་ལྟར་དཔེའི་བོདུད་ལྔ་པེོས་ཁས་ལེན་ལྟར་

མ་གཡོོལ་བོར་མཛོོད། དགྲོ་ལྷ་ཉིད་བྱེོན་རྒྱུ་མེད་འིབུམ་དམག་གི་རུ་འིཛོིན་དུ་

བོཞུགས་དགསོ་གསུང་སྟེ་ེཐག་བོཅིད་བྱེས་ས།ོ

 ཞིང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་ལྕེགས་ར་ིསྔ་ལྟར་བོཟུང་། བློོན་པེ་ོདམག་མང་རྣམས་

ལ་དཔེའི་དར་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེ་ས་ོསོར་གྱི་ནོམ་པེ་གནང་ཞིིང་། ཇ་ཆེང་ཤ་ཐུད་

སགོས་འིཚོ་ོབོ་དཔེག་མདེ་ཞིགི་མཛོད་པེའི་ིམཐར། གསརེ་ཁྲི་ིསརེ་པེའོི་ིཡོང་སྟེངེ་ནས་

ཞིང་ཞུང་དཔེོན་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ད་ེའིཇིགས་པེའི་ིཆེས་དང་ལྡན་པེའི་ིངང་ནས་

བློནོ་ཚོགོས་རྣམས་ལ་གླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ དགུང་སྔོན་མཐོན་མཐིང་

གཞིལ་ཡོས་ན། འིབྲུག་ལྷའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་བོསྟེོད། མ་ེར་ིརླུང་འིཚུབོས་དཀྱིིལ་

འིཁོར་ནས། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ས་གཞི་ིབོསྟེན་པེའི་ིཕེ་ོབྲིང་ནས། 

ཝེེར་མ་མ་ིཐང་གྭ་པེ་མཁྱེན། དགྲོ་དཔུང་ཆེམ་ལ་ཕེབོ་པེར་ཤོག །ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་

ཤེས་ན། རྫོོང་བོཙན་བྲིག་ནག་འིགྱིིང་རྫོོང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཞུང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བོསྟེན་པེའི་ིབོོན་གྱི་ིརྒྱལ། འིདྲེེན་མེད་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཡོིན། སྟེོད་རྒྱ་གར་ཆེོས་གྱི་ི

རྒྱལ་པེ་ོདང་། སྨོད་རྒྱ་ནག་ཁྲིིམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོདང་། ང་ཞིང་ཞུང་དམག་ག་ིརྒྱལ་པེ་ོ

གསུམ། འིཛོམ་གླིིང་རྒྱལ་པེ་ོཆེ་ེགསུམ་ཡོིན། གླིིང་བོཞིིས་ནང་ནས་ལྷག་མ་ོཡོིན། ད་

ལ་ོགླིིང་ག་ིམཐའི་དམག་བོབོས། རྒྱལ་ཁག་བོདུན་གྱི་ིཁ་ཡོ་བྱེས། ལ་ོགཉིས་ལག་

དམར་ཁྲིག་ལ་བོསྒྲེེལ། ད་རུང་འིཐབོ་ཐག་མ་ིཆེོད་འིདུག །མ་ིཆེོད་འིདུག་ཀྱིང་མ་ིཕེན་

གདའི། ས་བོཙན་རྫོ་འིཕྲང་བོཤིག་ཞིན་འིདྲེ། རྫོོང་བོཙན་བྲིག་ནག་འིགྱིིང་རྫོོང་འིདི། 

དགྲོ་གཤིན་རྗོ་ེཡོིན་ཀྱིང་ཐར་བོར་དཀའི། ད་རུང་ལ་ོགསུམ་རང་མཁར་བོཟུང་། ད་ེ

ནས་མཐའི་མེད་བྱེང་ག་ིཡུལ། དྲུ་གུ་ཐོག་རྒོོད་རྒྱལ་པེ་ོདེས། དགྲོ་དཔུང་གླིིང་ལ་ཕེབོ་

རན་ཡོོད། ཞིང་ཞུང་དྲུ་གུ་དཔུང་སྡེེབོ་ཀྱིི། གླིིང་དཀར་ཡུ་མེད་བོཏིང་བོས་ཆེོག །ད་ེ

བོར་རྫོོང་བོཙན་སྔར་ལྟར་བོཟུང་། བྱེང་ཁྲི་ིཤོག་སྟེག་ཐུལ་སྤྱིང་མ་ོབུ། དཔེའི་ད་ེའིདྲེ་

མནི་ན་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོནི། དཔེའི་ཁྱདོ་ཙམ་ཡོདོ་ན་ར་ེརསེ་ཆེགོ །མདུན་གྲོལ་གངོ་བོ་གནནོ་

མ་ིཁྱདོ། འིབུམ་དཔེནོ་ཐམ་ཀ་ཁྱདོ་ལ་སྤྲེད། ཕྲུག་ཤར་རལ་གྲོ་ིཁྲིབོ་དཀར་གསུམ། རྟོ་

དང་སྒ་སྲིབོ་ཆེ་བོསྒྲེིག་བོཅིས། ལྔ་ཚོན་ལྔ་ཡོ་ིདཔེའི་དར་ཡོོད། སྟེག་ཐུལ་དུག་ར་ིརྩོ་ེ

རྒོོད་ཁྱོད། ལྷ་ོསྟེོང་དམག་བོདུན་གྱི་ིམག་ོའིཛོིན་བོསྐོོས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་

ཁྱདོ། ར་ིབོ་ོབོཞིནི་དུ་བོརློངི་བོརྗོདི་ཆེ།ེ སྒྱུ་མའི་ིསྟེོབོས་རྩོལ་འིདྲེནེ་མ་ིལ། བོཙན་བོདུད་

གླིོག་དམར་སྔར་ལས་བོཟང་། ད་རུང་འིབུམ་དམག་ཁྲི་མ་ོའིད།ི ནམ་མཁའི་བོཞིིན་དུ་

རྒྱང་གཡོེར་ཆེེ། རྒྱ་མཚོ་ོབོཞིིན་དུ་འིཕེེལ་གྲོིབོ་མེད། དགྲོ་ལན་འིཕྲོད་པེ་ལག་པེའི་ི

མཐིལ། སྡེར་སྡེར་མ་ིདགོས་སྟེང་མ་ལོན། རང་ཡུལ་ཨ་ེཟིན་རང་ལག་ཡོིན། དགྲོ་

བོསད་མག་ོལག་ཁུར་ལ་ཤོག །དཔེའི་དར་གཟེང་བོསྟེོད་བོཤད་མ་དགོས། དཔུང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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རྒྱབོ་ང་རང་ཐནོ་པེས་ཆེོག །གསེ་སར་བྱུང་ཀྱིང་འིཇགིས་རྒྱུ་མདེ། མག་ོལག་ལོན་པེ་

ལག་པེའི་ིམཐིལ། དུག་མདའི་ིངར་ལ་དྲེང་པེས་ཆེོག །ཕེར་སོང་སྐུ་བྱུས་ཚོོང་བོ་དང་། 

དཔེའི་མདེ་ཕྱིརི་བྲིསོ་བྱུང་བོས་ན། མ་ཤ་ིགསནོ་ལྤགས་བོཤུ་རྒྱུ་ཡོནི། འིདརི་ཚོགོས་

ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པེས་ཐམས་ཅིད་མངོན་པེར་བོསྟེོད། ཕེལ་ཆེེར་

དཔེའི་ཚུད་པེར་བྱུང་། དེའི་ིཕྱིིར་ནང་སྐྱ་རིང་ཤར་བོ་དང་མཉམ་དུ་གླིངི་དམག་ད་ེཁས་

ལེན་མ་ིལྔ་དེའི་ིསྣོ་ཁྲིིད་ནས་འིབུམ་དམག་ད་ེགཟའི་རྒོོད་ཐང་ལ་རྒྱུ་བོ་བོཞིིན་དུ་གཤར་

ནས། དང་པེ་ོཤར་ཕྱིོགས་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིམདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་བོས་ལྕེགས་རིའི་ིསྒ་ོ

ཐོག་བོཟུང་མི་མི་བོཅིོ་ལྔ་ཙམ་བོསད་ཅིིང་ལྕེགས་སྒོ་དེ་ལ་རྒྱལ་པེོ་སེང་ཆེེན་གྱིིས་

གནང་བོའི་ིམདའི་གཟའི་རྒོདོ་འིཕུར་ཤསེ་ད་ེབོརྒྱབོ་པེས་ཝེར་གྱི་ིགཏིརོ་ནས་ནང་དུ་ཐ་ེ

མ་ིཚོམོ་པེར་མཆེངོ་བྱུང་བོས་གླིངི་པེ་རྣམས་ཀྱིང་གཅིགི་རྗོསེ་གཉསི་རྗོསེ་ཀྱིསི་བོརྫོང་

བོས་ཕེན་ཚུན་ཤ་ིབོསད་མང་དུ་བྱུང་བོར། སྟེག་ཐུལ་རྡ་ོརྗོ་ེཁྲི་ིབོརྟོེན་དེས་གླིིང་དམག་

མང་ཙམ་བོཅིམོ་ཆེསེ་བྱུང་སྐོབོས། འིབྲུ་མ་ིདཀར་གྱི་ིམདུང་བོརྒྱབོ་ནས་བོསད། དའེི་ི

བོར་དེར་རླུང་ལྷ་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་དེའི་ིཆེོས་འིགྲུབོ་ལ་དུག་མདའི་ཞིིག་བྲིང་ཀྱིིལ་དུ་

བོརྒྱབོ་བྱུང་བོར་ག་ོམཚོོན་གང་ག་ིམ་བོརྟོེན་ཀྱིང་རྒྱལ་པེོའི་ིསྲུང་འིཁོར་དང་ཁྱད་པེར་

དུ་དགྲོ་ཡོ་ིའིོག་ཏུ་འིགྲོ་ོསྐོལ་མེད་པེས་ཅི་ིཡོང་མ་གནོད། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིམདའི་ཞིིག་

རྒྱབོ་ཀྱིང་མ་གནོད་ནས་ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེེལ་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིགྲོ་ིང་ོམ་ལོན་

པེར་ཉ་ེབོ་ན། འིབྲུ་མ་ིདཀར། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན། རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན་གསུམ་གྱི་ིགྲོ་ིརུབོ་

བྱེས་པེས་ཁོས་གདོང་མ་རྟོེན་ནས་བྱེང་ཕྱིོགས་ལ་བྲིོས། དཔེའི་བོདུད་རྣམས་ཀྱི་ིབྱེང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དམག་བོསད་ཅི་ིཐུབོ་དང་དེར་སྟེག་ཐུལ་གཡུང་དྲུང་དབོང་ཕྱུག་ག་ིལྕེགས་རིའི་ིབོར་

ཁང་ནས་མདའི་འིཕེང་ནས་གླིིང་དམག་ཉི་ཤུ་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོའིི་མཐར། ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཀྱི་ིམདའི་འིགོ་ཏུ་བོཏིང་། བྱེང་པེ་རྣམས་ལ་ལས་འིཐབོ། ལ་ལས་ལྕེགས་ར་ིབོར་

མར་བྲིསོ། ལ་ལས་མག་ོབོསྒུས།

 ལྷ་ོཔྱོགས་ནས་འིདན་མས་འིཕྲུལ་མདའི་གསུམ་བོརྒྱབོ་པེས་ལྕེགས་སྒ་ོད་ེ

རང་ཞིིག་བོཏིང་ནས་ནང་དུ་མཆེོང་ནས་མ་ིརྟོ་བོརྒྱ་ཚོ་ོམང་པེ་ོབོཅིོམ་སྐོབོས་བློོན་ཤེས་

ཆེེན་ནས་གདོང་བོཀག་ནས་མདའི་འིདྲེེན་ཡུད་ཙམ་མཐར་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེེལ་བྱུང་བོར་འིདྲེ་

མཉམ་ལ། ཁྲི་ོརྒྱལ་བོེར་དམར་གྱི་ིམདའི་ཞིིག་བོརྒྱབོ་པེས་ཁོའི་ིརྟོ་ད་ེའིགྱིེལ་བྱུང་བོར་

ཁ་ོརང་རྐང་ཐང་དུ་ཡོར་བྲིོས་པེར། འིདན་མས་མདའི་གཅིིག་བོརྒྱབོ་རུང་ཁ་ོའིདུལ་

བོའི་ིདུས་ལ་མ་བོབོས་ནས་ཅི་ིཡོང་མ་ཐུབོ་པེར་ལྷ་ོསྒ་ོབོརྒྱུད་ནས་ལྕེགས་རིའི་ིབོར་

ཁང་བོཟུང་ཤོར། སྟེག་ཐུལ་ཁྱུང་ནག་རྒྱལ་པེ་ོདེས་འིདན་མ་ལ་ཞིགས་གཅིིག་བོཏིབོ་

བྱུང་བོར་གྲོ་ིཡོ་ིཆེོད་ནས་ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེེལ་བོར། འིདན་མས་གྲོ་ིགསུམ་ཐོག་

ཁོའི་ིསྐོ་ེལིང་ག་ིའིཕེངས་ནས་བོསད། དེར་ཡོོད་རྣམས་ལྕེགས་རིའི་ིབོར་ཁང་དུ་བྲིོས་

སངོ་།

 ནུབོ་སྒ་ོནས་འིབྲུ་དགའི་བོདེས་ཕེ་ཝེང་འིབྲིོང་གཡོག་ཙམ་གསུམ་བོརྒྱབོ་

ནས་སྒ་ོཐལ་སྐྱ་ཚུབོ་ས་ེགཏིརོ་ནས། གླིངི་པེ་རྣམས་ཐ་ེམ་ིཚོམོ་པེར་ནང་དུ་མཆེངོ་ནས་

བྱེང་དམག་མང་ཙམ་བོསད་པེར། ཕྱི་ིགླིིང་བོཙན་བོདུད་གླིོག་དམར་དེས་གྲོ་ིབོཏིོན་

ནས་གླིིང་དམག་གི་ཁྲིོད་དུ་རྒྱུག་ནས་མི་རྟོ་བོཅིོ་བོརྒྱད་ཙམ་བོསད་བྱུང་སྐོབོས། 

དཔེའི་ལ་སེང་སྟེག་ད་ེཐུགས་ཤིན་ཏུ་འིཁྲུག་ནས་ཁོའི་ིགདོང་བོཀག་ནས་མཚོོན་ལེབོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཆེནེ་ཤུབོ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གཉན་སྟེག་དམར་པེ་ོདགྲོ་ལྷའི་ི

གཙོ། ས་ེཧོར་བོསྟེན་སྐྱོང་སྲིིད་རྒྱལ་སོགས། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིསྡེོང་གྲོོགས་མཛོོད། 

ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྡ་ོམཁར་ལྕེགས་རིའི་ིབོར་ཁང་འིདི། དཔེའི་བོོའི་ིསྟེང་མ་

ལནེ་ས་རེད། ཞིང་ཞུང་གསདོ་པེའི་ིབོཤས་ར་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོལསོ་ཀྱིང་ཤསེ། དགྲོ་

ལེན་མེད་དཔེའི་ལ་སེང་སྟེག་ཡོིན། དཔེའི་སེང་ཁྲིོས་པེའིི་ཁ་སྔོན་ནས། དགྲོ་འིཆེི་

བོདག་ཡོནི་ཀྱིང་ཕྱིརི་ནུད་ཤརོ། རྟོ་སྟེངོ་ར་ིརྒྱུག་པེའི་ིབོང་ལམ་ནས། རླུང་ཟརེ་མ་ཡོནི་

ཀྱིང་སྦར་ཀྱི་ིཟིན། མཚོོན་ལེབོ་ཆེེན་གཡུག་པེའི་ིཁ་སྔོན་ནས། སྲི་ལྕེགས་རྡ་ོཡོིན་ཀྱིང་

རྦད་ཀྱི་ིགཅིདོ། ཡོནི་ན་དཔེའི་བོ་ོད་ེའིདྲེ་ཡོནི། ད་ེརངི་ཁྱདོ་དང་ང་རང་གཉིས། བོསམ་

ལ་ེབོཞིནི་དུ་ཐུག་ལུགས་ལ། ཐུག་ནས་ཡོང་རྒོདོ་སུ་རདེ་ལྟ། ཁ་ོར་ེབོཙན་བོདུད་ཕུག་

རནོ་མགི །ཡུལ་མདེ་ཕེ་ཝེང་འིཕུར་ལྷབོ་ད།ེ ནམ་མཁའི་ིམཐངོ་རྒྱ་ཆེདོ་ས་མདེ། སུག་

ཐུང་བྱེ་ིལའི་ིརྒྱུག་རྩོལ་དེས། ཨ་ཆེེན་ཐང་རྒྱ་ཆེོད་ས་མེད། བོཙན་བོདུད་ངར་མའི་ི

ཧོམ་པེ་དེས། གླིིང་དཀར་འིབུམ་དམག་ཤོག་ས་མེད། དེ་རིང་ཧོམ་པེ་ཆེེ་ལེ་འིདི། 

གཤིན་རྗོེའི་ིཞིགས་པེས་ཁྲིིད་ལ་ེརེད། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིསྟེང་མ་ལ། ལུས་དུམ་བུ་ཤ་

ལྡེབོ་བོསྐོོར་འིདྲེ་ཞིིག །མ་བྱེས་དཔེའི་བོ་ོམིན་རྟོགས་གྱིིས། ཉ་ིཟླ་ཁེར་འིགྲོོས་གཟའི་

དང་ཐུག །རྒྱ་སྟེག་ཁེར་འིགྲོོས་ས་མདས་འིཛོེར། ཁྱོད་དཔུང་མེད་ཁེར་འིཁྱམ་ང་དང་

ཐུག །ཆུང་ནས་བོསྐོསོ་པེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། ཆེ་ེནས་སྲིགོ་དམར་སྐྱལེ་ལུགས་ལ། དཔེའི་

བོ་ོད་ཆེས་དཔེའི་ལ་དཔེོན། མགྱིོགས་པེ་ད་རྒྱུག་སྟེོང་ར་ིབྱེ། རྣོན་པེ་ོད་གཡུག་ལེབོ་

ཆེེན་གྲོི། སྡེང་དགྲོའི་ིམག་ོལག་ལེན་པེར་ཤོག །ད་རུང་འིབུམ་སྒར་ཁྲི་མ་ོའིདི། རམ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ནག་སརེ་བོས་བོརྡུང་འིདྲེ་ཞིགི །མ་བྱེས་དཔེའི་བོ་ོམནི་རྟོགས་ཡོནི། ཁྱདོ་རང་ཡོདི་ལ་

ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གླུ་ད་ེལྟར་གསུང་ནས། ངར་ཆེན་གྱིིས་མཆེོང་ནས་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེེལ་བོས་

ཡུད་ཙམ་འིདྲེ་མཉམ་མཐར་མཚོོན་ལེབོ་ཆེེན་དེ་ཁོའི་ིདཔྲལ་བོར་གྲོི་སྨོས་ཅུང་ཟད་

བྱེས་པེས། ཁྲིག་ག་ིམགི་བོཀབོས་ནས་རྟོ་ཁ་ཡོར་བོསྐོརོ་ནས་བྲིསོ་པེས། དཔེའི་ལས་

ཁ་ོཡོ་ིཁྲིབོ་ཀྱི་ིརྒྱབོ་དར་ནས་བོཟུང་ཏི་ེགྲོ་ིལེབོ་ཆེེན་གཅིིག་གཡུག་པེས་ལག་གཡོས་

པེ་གྲོ་ིདང་བོཅིས་པེ་བོཅིད་བྱུང་ཀྱིང་། ཁ་ོབོདུད་ཀྱི་ིབུ་དངསོ་ཡོནི་སྟེབོ་ཅི་ིམ་ཐུབོ་པེས་

ལྕེགས་རིས་སྒ་ོལ་སློེབོ་ཉ་ེབོར་ན་འིཇང་སྲིས་གཡུ་ཁྲིིའི་ིམདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་བྱུང་བོས་ཁ་ོ

ཡོི་སོག་ཕྲག་དུ་ཐེབོ་ནས་རྒྱང་གྱིི་སྔོན་ནས་ཕུད་ཅིིང་མདེའུ་ལྕེགས་སྔོ་ལྗོན་གྱིིས་

མཐོང་ཀྱིང་ད་རུང་ཁ་ོདམག་ཁྲིོད་དུ་ཤོར་ནས་དམག་མ་ིགསུམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་ནས་ཁ་ོརྟོ་

ལས་ལྷུང་ད་ེཤ།ི དརེ་ཕྱིགོས་དམག་རྣམས་ལྕེགས་ར་ིབོར་མར་བྲིསོ་སངོ་།

 བྱེང་ཕྱིོགས་ནས་གཡུ་ལྷས་གནམ་ཐེལ་གྱིིས་འིཕྲུལ་མདའི་གཉིས་ལྕེགས་

སྒ་ོལ་བོརྒྱབོ་པེས་ཝེར་གྱིིས་གཏིོར་ནས་ནང་དུ་མཆེོང་པེས་སྒ་ོའིགྲོམ་ནས་སྟེག་ཐུལ་

དཔེའི་རྒྱལ་ཁྲིག་མིག་ག་ིགཡུ་ལྷ་ལ་མདུང་ལན་གསུམ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་མ་འིབོིག །གཡུ་

ལྷ་ཐགོ་འིགྱུར་ད་ེཐུགས་ར་རྒོདོ་གདངེ་ནས་འིཁྲུག་ད་ེགྲོ་ིགུ་ཟ་ེལན་གཉསི་ཐགོ་སྐོ་ེལངི་

གྱི་ིའིཕེང་ནས་ད་རུང་ངར་ཆེེན་གྱི་ིངང་དེར་མཆེོང་བོས་བྱེང་དམག་ཉིས་བོརྒྱ་ཙམ་གྲོ་ི

འིོག་དུ་བོཏིང་། གླིིང་དམག་རྣམས་ནང་དུ་ཅི་ིཐར་གྱི་ིཤ་ིབོསད་མང་བོར་སོང་། སྟེག་

ཐུལ་དུག་ར་ིབོཙན་རྒོོད་དེས་མདུང་ཐོག་ནས་གླིིང་དམག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་བོསད་བྱུང་

སྐོབོས། ལྷ་ོཨ་བོཀྲ་བུ་ཡོ་ིགདངོ་བོཀག་ནས་མདུང་འིདྲེནེ་པེས། ཁ་ོཡོ་ིམདུང་དསེ་ལན་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གསུམ་ཐོག་ཨ་བོཀྲ་བུ་ཡོ་ིལྟ་ེབོར་ཐེབོ་ནས་བོསྒྲུང་བྱུང་བོས། སྟེག་ལྷ་ཁྲི་ིདཀར། ཁུ་

བྱུག་པེདྨེ། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན་གསུམ་ནས་གྲོ་ིཏིོན་ཏི་ེཁ་ོཡོ་ིཐོག་ཏུ་མཆེོང་བོས། དུག་ར་ི

བོཙན་རྒོོད་ཕྱིིར་བྲིོས་ནས་རྒྱུག་ཞིོར་མདའི་ཞིིག་འིཕེང་བྱུང་བོས་ཁུ་དབྱུག་དཔེོན་གྱི་ི

རྟོ་དེ་བོསད་ནས་ལྕེགས་རི་ནང་ལ་བྲིོས་ཤོར་བོས་རྗོེས་མ་ཟིན། དེར་བྱེང་དམག་

རྣམས་བྲིོས་ཀྱིང་མ་ིཐར་འིཐབོ་ཡོང་མ་ིཐུབོ་བོསམ་ནས་གཡུ་ལྷ་ལ་མག་ོབོསྒུས་ནས་

སྲིགོ་སྐྱབོས་ཞུས། ད་ེཉནི་ལྕེགས་ར་ིབོར་མ་སྔར་ལྟར་ཞིང་ཞུང་ག་ིབོཟུང་། ལྕེགས་ར་ི

ཕྱི་ིམ་གླིངི་གིས་བོཟུང་ནས་བོསྡེད།

 ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོདེས་ལྕེགས་ར་ིཤོར་བོ་མཐོང་ནས་ང་རྒྱལ་དྲེག་ཏུ་འིཁྲུག་

ནས་ག་ོགྱིོན་མཚོོན་ཐོགས་ད་ེཕེེབོ་རྩོིས་ལ། སྲིས་མ་ོམ་ཡུམ་ཤེས་ཆེེན་རྣམས་ནས་

བོཤོལ་ཀྱིང་རྒྱལ་པེོས་གསན་ཕྱིོགས་མེད་པེར་ཤོར་བོས། ཤེས་ཆེེན་སྤྱིང་མོ། དུག་

ར།ི ཨ་ནག་དམོ་བུ་དཔུང་རངི་། ཟླ་བོ་ཁྲི་ིབོསྟེན་བོཅིས་མཉམ་ཆེས་བྱེས་ནས་ཤར་སྒ་ོ

ནས་བུད་སྟེེ། གླིིང་པེ་རྣམས་ནས་ཟིང་ལོང་ལོང་སྐོབོས་ཉ་ེབོར་སློེབོ་ཚོར་ནས། ཞིང་

རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་དེས་མདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ནས་བོསྡེིག་མ་ོབྱེེད་པེའི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་

བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེརེ་མ་

བོཅིས། ད་ེརངི་རྒྱལ་པེའོི་ིདཔུང་རགོ་མཛོདོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ལྕེགས་ར་ིཕྱི་ི

མའི་ིའིབུམ་ཐང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས། 

དཔེའི་རྩོལ་དྲུག་ང་འིདྲེ་ས་སྟེེང་མེད། ལེན་མེད་དོམ་བུ་ཐུགས་དཀར་ཡོིན། ད་ེནས་

ཉོན་དང་གླིིང་སྡུག་དཔུང་། ཁྱོད་གླིིང་རུས་བྱེས་བྱེས་སུ་ཡོ་ིབྱེས། ང་འིདྲེ་ཞིང་ཞུང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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རྒྱལ་པེ་ོལ། དང་པེ་ོརྐུ་ཁྲིམ་དཔུང་སྡེེབོ་ཀྱི།ི རྒྱ་མགྲོནོ་ཚོངོ་པེ་བོཙན་འིཕྲགོ་བྱེས། བོར་

དུ་རང་ས་རང་བོདག་ལ། ལ་སྲུང་ས་ོཔེ་ད་ེཙམ་བོསད། ཐ་མ་ཉེས་མེད་དཔུང་དམག་

ཕེབོ། དམག་དཔེནོ་སྟེག་ཐུལ་ཕྱིདེ་མདེ་བོཏིང་། དགསོ་དནོ་རྩོ་བོ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོདོ། དཔུང་

ཆེནེ་དམག་ག་ིརུ་སྣོ་ེལ། རྒོདོ་པེའོི་ིཁས་ལནེ་སུ་འིདྲེ་ཡོདོ། ཡོདོ་ན་ད་ལྟ་གདངོ་ལ་ལངོ་། 

མ་ངན་འིགོག་ཚོ་ཇ་ོརུ་ཁ།ོ ལྷ་མ་ིམགོན་དུས་དེར་མཆེོད་མ་ིརེད། འིདྲེ་ེམ་ིགནོད་དུས་

དེར་བོཀལ་མ་ིརདེ། ངདེ་རང་རང་ཡུལ་བོཟུང་ལ་ེལ། འིབུམ་དམག་ཁ་བོ་བོབོས་འིདྲེ་

བྱེས། ཉེས་མེད་མ་ིད་ེདམར་བོསད་བོཏིང་། རྒྱ་ཚོ་བོསད་མ་ིམ་རེད་དམ། འིབྲུག་མ་ོ

འིཕྲོག་ལ་ེམ་རེད་ཨཾ། རོང་ཚོ་བོསད་ལ་ེལོས་ཀྱིང་ཡོིན། ཡོང་ན་ཇ་མཁར་བོཤིག་མ་ི

འིདྲེ། འིད་ིའིདྲེ་དགསོ་དནོ་ཅི་ིལ་ཡོདོ། མ་ིཚོ་ེདམག་ལ་སྦྱང་སྦྱང་ནས། ཐ་མ་མཚོནོ་གྱི་ི

ཁ་རུ་འིགྲོ།ོ ཉསེ་མདེ་རྒྱུ་ནརོ་འིཕྲགོ་འིཕྲགོ་ནས། ཕྱི་ིམའི་ིབུ་ལནོ་སདོ་དུས་མདེ། ཇ་ོརུ་

ཟརེ་བོའི་ིརྒྱང་གཡོརེ་ཅིན། ས་སྟེངེ་ཡོདོ་ན་ད་ལྟ་ཤགོ །དཔེའི་བོ་ོསུ་རདེ་ད་ེརངི་ལྟ། ང་

རང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོལ། འིགྲོན་ཡོ་ཨ་ེགདའི་གསལ་ནས་འིངོ་། ར་ིལུང་ཤ་ཕེ་ོདུང་རྭ་

ཅིན། ད་ེརགི་མ་ིམང་སྟེ་ེསདོ་མ་ིདཀོན། བྲིག་ཐགོ་གླི་བོའི་ིབོཟང་དྲུག་ད།ེ རྒུག་མ་ིམང་

སྟེ་ེརྙེདེ་མ་ིདཀནོ། ང་རང་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ལ། འིདྲེནེ་མ་ིམང་སྟེ་ེད་ོམ་ིདཀནོ། ད་ེརངི་

རྒོདོ་པེའོི་ིསྟེང་མ་ལ། མ་ིགཅིགི་མ་ིབོཏིང་ཐག་ཆེདོ་ཡོནི། ཁྱདོ་འིདརི་ཚོགོས་ཡོདི་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་ནས་མཆེོག་དཀར་གཞུ་མོའི་ིསྟེེང་ནས་དུག་མདའི་ལེབོ་ཆེེན་ཤ་

ཟན་ད་ེའིཕེང་བྱུང་བོས་འིཕྲུ་དཀར་ཅིན་བོཅུ་གཉིས་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོར། བློོན་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ལ་ཕུ་ཞིལ་དཀར། སྟེག་རོང་ཨ་བོསྟེན་འིབྲུ་མི་དཀར་སོགས་གཅིིག་ཤོར་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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གཉསི་ཤརོ་གྱི་ིསརེ་རྒོདོ་ཡོར་བོ་བོཞིནི་དུ་ཐནོ་ནས། དའེི་ིནང་ནས་འིབྲུ་མ་ིདཀར་ལྷའུ་

བོསམ་འིགྲུབོ་ད་ེདམར་ནག་གཤིན་རྗོེའི་ིཞིལ་ང་ོལ་ང་རྒྱལ་དྲེག་པེོའི་ིརློངས་པེ་ཕྱུར་

ནས། བོར་སྣོང་སེར་སྤྲེིན་འིཁྲུག་པེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་ཞི་ེརྒོོད་གདེང་ནས་འིཁྲུག་ཏིེ། 

འིདྲེེན་མེད་སེང་ཆེེན་རྒྱལ་པེ་ོཁོང་ལ་སྨོ་སྐོད་ད་ེའིདྲེ་ཟེར་བྱུང་དུས། ད་རིང་འིཆེ་ིརོག་

ཞིགི་མ་རྙེདེ་ན་མ་ིནུས་བོསམ་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ སྐྱབོས་བློ་མ་ཡོ་ིདམ་དཀོན་

མཆེོག་གསུམ། གསོལ་བོ་འིདེབོ་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། འིབྲུ་ཡོི་རྫོ་ལ་དཀར་ཆུང་

མཁྱནེ། ས་འིད་ིས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ལྕེགས་ར་ིཕྱི་ིམའི་ིནང་ཤདོ་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་

ན། འིབྲུ་ལ་འིབྲུ་པེ་ཤར་ནུབོ་ཡོོད། འིབྲུ་མ་ིའིགྱུར་གནམ་གྱི་ིསྐོར་མ་ཡོིན། ར་མཁར་

ལྡེམ་པེའི་ིནང་བོཅུད་ལ། དགྲོ་ནག་པེོའི་ིམག་ོལག་ལེན་མིའི་ིབུ། འིབྲུ་མ་ིའིགྱུར་ལྷའུ་

བོསམ་འིགྲུབོ་ཡོིན། ཁ་ོར་ེལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཁྱོད། བོོན་ནག་དུག་ག་ིཁ་རློངས་ཅིན། 

སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེའི་ིསྤྱི་ིདགྲོ་ཁྱདོ། ད་ལ་ོའིདུལ་བོའི་ིདུས་ལ་བོབོ། དམར་པེ་ོམ་ེཡོ་ི

ཁ་གནོན་དེ། སྔོན་མོ་ལྷ་ཆེབོ་བོསིལ་མ་ཡོིན། དུག་སྦྲུལ་གདུག་པེའིི་ཁ་གནོན་དེ། 

བོཟང་དྲུག་གླི་རྩོ་ིངར་མ་ཡོིན། ནག་ཕྱིོགས་བོོན་རྒྱལ་ཁ་གནོན་ད།ེ དགྲོ་ལྷའི་ིརྒྱལ་པེ་ོ

ག་ེསར་ཡོནི། ཆུ་སྲིནི་གདུག་པེའི་ིངར་སྒྲེ་ད།ེ མཐངོ་ཚོད་ཁ་རུ་འིདབེོས་སྙིམ་ཀྱིང་། སྐྱ་ེ

སྔ་དུང་ག་ིསིལ་བུར་ཕུག །ངར་ཆེེན་གདུག་རྩུབོ་ཨ་ེཡོོད་ལྟ། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོསྟེོང་

གཏིམ་ཅིན། ཐུག་ཚོད་སྲིོག་སྙིིང་ལེན་བོསམ་ཀྱིང་། ངར་ཆེེན་རལ་གྲོིའི་ིཁེར་བོགོས་

བྱེདེ། འིདྲེནེ་ཡོ་ཨ་ེགདའི་གསལ་ནས་འིངོ་། སངེ་ཐང་སྐྱ་མ་ོམན་ཆེད་དང་། ལྕེགས་ར་ི

བོར་མ་ཡོན་ཆེད་ལ། ཤ་ིལ་ེགང་ཡོདོ་ཞིང་ཞུང་རེད། གསནོ་ལ་ེགང་ཡོདོ་གླིངི་པེ་རདེ། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ད་རུང་ཤ་ིརྒྱབོ་ཤ་ིསྣོོན་ལ། འིབོོད་མ་ིདགོས་གདོང་ལ་སློེབོ་ལུགས་ལ། དགྲོ་འིདུལ་

དམག་དཔེོན་ག་ེསར་རྒྱལ། ཁྱོད་ཙམ་བོཅིར་བོ་དགྲོ་ལ་བོསྒྱུར། ཁྲི་ཆུང་མིག་གིས་

མཇལ་དགོས་མེད། ཤིག་ཆུང་སྟེེང་ག་ིསྟེ་ར་ེརེད། ད་ེརིང་དཔེའི་ཐུལ་མ་ིབོཞི་ིའིདི། 

གསོན་ན་མ་ིཚོ་ེསྡེིག་ལ་སྦྱང་། ཤ་ིནས་གཏིམ་རྒྱུད་བོོད་ལ་བོཞིག །ལྷ་ཤུག་རྩོ་ེཡོ་ིཁུ་

བྱུག་ད།ེ དྲུག་འིགྱུར་སྙིན་པེས་ཡོོད་ལ་ཁྱབོ། གསུང་སྐོད་སྙིན་འིདོད་མ་རེད་ཏི།ེ ནམ་

ཟླ་དབྱེར་དགུན་ཕྱི་ེམ་ིབོསྐོོས། ན་དམར་གཞུང་ག་ིཁ་དཀར་རྐྱང་། རྨིག་བོཞི་ིབོད་ེ

ལོས་ཐང་ལ་འིཁྲིབོ། འིགྲོོས་གོམ་པེ་ངོམ་འིདོད་མ་རེད་ཏིེ། ན་དམར་ཐང་ཆེེན་གཞིོམ་

ལ་བོསྐོོས།  རྨར་ཁམས་གླིིང་ག་ིའིབུམ་དམག་འིདི། རྩོལ་དྲུག་ནག་ཕྱིོགས་དགྲོ་ལ་

ངོམ། ཕེ་ོརྩོལ་དྲུག་ངོམ་འིདོད་མ་རེད་ཏིེ། བོདུད་སྡེ་ེཆེམ་ལ་ཕེབོ་མ་ིབོསྐོོས། ཨ་ོརྒྱན་

པེདྨེའི་ིཕེ་ོཉ་རདེ། ལྷ་དཀོན་མཆེགོ་དབུ་འིཕེང་བོསྟེདོ་མ་ིཡོནི། ད་ེརངི་བོསདོ་ཟད་ལྷུན་

གྲུབོ་གྲོགས། སྲིོག་དམར་ཐང་ལ་མ་བོསྐྱལ་ན། འིབྲུ་མི་རྒོོད་མིན་པེའིི་རྟོགས་ལ་

ཞིགོ །ཁྱདོ་ཚོ་ེཟད་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གསུང་ནས་རལ་གྲོ་ིདོམ་ནག་ཁྲིག་འིཐུང་ད་ེཤུབོ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ེམཆེོང་

བོས། ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིའིཐབོ་ཡུད་ཙམ་བྱེས་པེས་ཕེམ་རྒྱལ་མ་བྱུང་སྐོབོས། འིདན་མ་

རྨ་ཉིན་རྫོོང་དཔེོན། ཨ་སྟེག་ཀླུ་མ་ོགསུམ་ནས་ཞིགས་ར་ེསྤྲེིང་པེས་ཁ་ོཡོ་ིསྐོ་ེལ་ཐེབོ་

པེས་ཁ་ོཡོ་ིགྲོ་ིགཅིིག་ཐོག་བོཅིད་བྱུང་བོར། ཁོང་རྣམས་ཀྱིིས་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་འིབྲུ་མ་ི

དཀར་གྱི་ིདཔུང་རོག་བྱེས་ནས་གྲོ་ིའིཐབོ་སྐོབོས་ཁ་ོལ་མཚོོན་མ་སོང་ཏི་ེལྷའུའི་ིགྲོ་ིད་ེ

ཁ་ོཡོ་ིརྟོ་ལ་ཐེབོ་སྟེ་ེའིགྱིེལ་ལ་ཁད་དེར། ཐེའུ་རང་ག་ིདབུག་ཕྱིིན་ནས་ཕྱིིར་རྨིག་བོཞི་ི

ས་ལ་མ་ཐུག་པེར་བྱེ་འིཕུར་བོ་ཙམ་གྱིིས་ཕྱིིར་བྲིོས་སོ། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིམདའི་སྤྲེིང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བོས་སྟེག་ཐུལ་ཟླ་བོ་ཁྲིི་བོསྟེན་གྱིིས་བྲིང་དཀྱིིལ་དུ་ཐེབོ་ནས་བོསད་པེས། སྤྱིང་མ་ོ

གཡུང་དྲུང་ད་ེདཔེའི་རྔམ་ཞིིང་ཁྲིོས་པེའི་ིངང་ནས་རལ་གྲོ་ིཕྱིར་ཏི་ེགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་

ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེརེ་མ་

བོཅིས། ད་ེརིང་དཔེའི་བོོའི་ིགླུ་སྣོ་དྲེངས། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ལྕེགས་ར་ིབོར་

མའི་ིནང་ཁུག་ནས། འིབུམ་དམག་ཁྲི་མའོི་ིརུ་སྣོ་ེརདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྤྱིང་མ་ོ

རླུང་ལྷའི་ིགཡུང་དྲུང་ཡོིན། ཁ་ོར་ེམ་ིདམར་རྟོ་དམར་ཅིན། ང་གར་སོང་ཁྱོད་དང་ཐུག་

ལུགས་ལ། བྱེེར་བློོན་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཁ་རྒོོབོ་ཅིན། ད་ཙམ་དབོང་ཐང་རྫོོགས་རན་ཡོིན། 

ཁྱོད་དང་ང་རང་གཉིས་པེ་ོའིདི། མང་པེོའི་ིནང་ནས་བོསྒོས་ལུགས་ལ། ཚོ་ེསྔོན་ཐོད་

པེའི་ིཁ་ཡོིག་ལ། ད་རེས་སྲིོག་ལག་སྦྲེལ་བོ་འིདྲེ། ཁྱོད་མ་བྱེས་ལས་ལ་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད། ད་ེརིང་ཉ་ིམའི་ིགདོང་གང་ལ། དུང་ཟླ་དཀར་མ་ོམིང་མེད་གཏིོར། ཤ་རྒྱབོ་འིཚོ་ོ

མ་ིང་རང་ཡོདོ། ཁ་ོམ་ོའིབྲིངོ་ག་ིརྭ་རྩོ་ེལ། དང་པེའོི་ིདུས་ནས་མ་བོཅིར་དགསོ། བོཅིར་

ཚོར་ནས་རུ་ཐུར་ལོན་ལ་ེདགསོ། དམར་ཡོག་སྟེག་ག་ིཁ་སྔནོ་ལ། དང་པེའོི་ིདུས་ནས་

མ་བོཅིར་དགོས། བོཅིར་ཚོར་ནས་འིཛོོམ་དྲུག་ལོན་མ་ིདགོས། དཔེའི་བོོའི་ིསྒར་ནས་

མ་ཆེས་དགསོ། ཆེས་ཚོར་ནས་སྟེང་མ་ལནོ་ལ་ེདགསོ། སྤྱི་ིདགྲོ་ཇ་ོརུ་ནག་རྫོངོ་ཁ།ོ ད་ེ

རངི་ལག་ཏུ་མ་ཚུད་ཀྱིང་། ཕུང་རྒོན་ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཌ་རུ་མག ོ།བོསམ་ལ་ེབོཞིནི་དུ་ཐུག་

ལུགས་ལ། ད་ེརངི་རྒོདོ་པེ་ོསུ་རདེ་ལྟ། དམར་ཡོག་སྟེག་ག་ིའིཛོམོ་དྲུག་དང་། སརེ་ཆུང་

ཝེ་མོའི་ིགྲྭ་ཁ་གཉིས། སུ་ཡོག་འིགྲོམ་དུ་གཏུག་ན་གསལ། སེང་ག་ེདཀར་མོའི་ིགཡུ་

རལ་དང་། ཁྱ་ིརྒོན་མག་ོཡོ་ིའིབོིས་ཐ་ོགཉིས། སུ་བོཟང་འིགྲོམ་གཏུག་བྱེས་ན་གསལ། 



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དཔེའི་བོ་ོསྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་དང་། ཝེ་མ་ོཆེསོ་འིགྲུབོ་སྟེངོ་གཏིམ་ཅིན། རྒོདོ་པེ་ོསུ་རདེ་

གཏུག་ན་གསལ། ངར་ཆེནེ་རལ་གྲོའིི་ིས་ོལ་དྲེངས། ཁྱདོ་ཕྱི་ིལ་གམོ་གང་བྲིསོ་པེས་ན། 

གླིིང་བུ་མ་ོབོརྒྱ་ཡོིས་འིཕེང་གྲོལ་སྡེོད། མ་ངན་ཇ་ོརུའི་ིཤ་ད་ེཟོ། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་ཟེར་ནས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིསྟེེང་དུ་ཤོར་བྱུང་བོས་ཁོང་གཉིས་གྲོ་ིགཡུག་

སྐོརོ་གསུམ་རསེ་མཚོམས་དརེ། དཔེའི་ལ་སངེ་སྟེག །གཡུ་ལྷ། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན་གསུམ་

དེར་ཕྱིིན་ནས་གྲོ་ིརུབོ་བྱེས་ནས་ཁ་ོརླུང་ལྟར་བྲིོས་ཤོར། དུག་ར་ིབོཙན་རྒོོད་དང་སྟེག་

རོང་ཨ་བོརྟོེན། བོསམ་འིགྲུབོ་གསུམ་གྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས། དུག་རིའི་ིགྲོ་ིད་ེཨ་བོསྟེན་གྱི་ི

བྲིང་ལ་ཐེབོ་ནས་བོསྒྲུང་བྱུང་སྐོབོས། བློོན་ཤེས་ཆེེན་དང་ལ་ཕུ་ཞིལ་དཀར་གཉིས་གྲོ་ི

ཁ་འིདྲེེན་ཀྱིང་ཕེན་ཚུན་གཡོེར་མ་ཆེོད། ཨ་ནག་དོམ་བུས་འིབྲུ་མ་ིདཀར་ལ་མདུང་

གསུམ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་མ་འིབོིག །ཕེར་གྲོ་ིལན་གཅིིག་ཐོག་མདུང་སྐོ་ེབོཅིད་ནས་གྲོ་ིལན་

གསུམ་བོཏིབོ་ཀྱིང་ཁ་ོལ་བོོན་གཤེན་གྱི་ིསྲུང་བོས་བོསྟེེན་ནས་མ་གནོད། དེར་ཁོང་

བོཞི་ིརླུང་སྦུད་པེ་ལྟར་གྱི་ིབྲིོས་ནས་ལྕེགས་ར་ིསྒ་ོབོརྒྱབོ་སོང་།  ཞིག་གསུམ་ལ་དགྲོ་

མལ་བོསསོ་ནས་བོསྡེད། ཞིག་གསུམ་ཐགོ་གླིངི་ག་ིལྕེགས་ར་ིཨ་ལངོ་བོཀུག་འིདྲེ་བྱེས་

ནས་མདའི་མཚོོན་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིདྲེ་བྱེས་ནས་བྱུང་བོར་དང་པེ་ོཤར་སྒ་ོལ་རླུང་ལྷ་

གཡུང་དྲུང་། ལྷ་ོསྒ་ོལ་ཨ་ནག་དམོ་བུ། ནུབོ་སྒ་ོལ་དུག་ར་ིབོཙན་རྒོདོ། བྱེང་སྒ་ོལ་ཤསེ་

ཆེེན་བོཅིས་ལ་དམག་སྟེོང་རེས་བོསྐོོར་ནས་ཡོོད་པེར། བྱེང་སྒོ་ནས་ཤན་པེས་སྒོ་

གཏིོར་ནས་ནང་དུ་མཆེོང་བོས་དམག་སུམ་ཅུ་ཙམ་སྟེ་གྲོིའི་ིའིོག་ཏུ་བོཏིང་བོས་ཤེས་

ཆེེན་ནས་མདའི་དྲུག་འིཕེང་བོས་མ་ིདྲུག་ཙམ་བོསྒྲེིལ་བྱུང་བོས། ཧོོར་གྱི་ིབོ་དུར་དྲུག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ག་ིགདོང་བོཀག་ནས། ཁོའི་ིགྲོ་ིལན་གཉིས་ཐོག་བོ་དུར་སྐོར་ཚོོགས་ཁྲི་ཡོག་བོསྒྲུང་

བྱུང་བོར་ཁོང་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཕྱིིར་ནུད་ཤོར་བོ་དང་། ཁོའི་ིསྟེང་མ་ཚོོད་བོཟུང་ནས་

ལྕེགས་ར་ིནང་མར་བྲིསོ། ཧོརོ་གྱི་ིབོ་དུར་རྣམས་ནས་བྱེང་དམག་ཤ་ིསྨོས་ལྔ་བོཅུ་ཙམ་

བྱེས་བྱུང་། ལྷོ་སྒོ་ནས་འིདན་མ་གཡུ་རྒྱལ་ཐོག་རྒོོད་ཀྱིིས་སྒོ་གཏིོར་ནས་ནང་དུ་

མཆེོང་བོས། སྒ་ོསྲུང་དོམ་བུ་དཔུང་རིང་གི་གདོང་བོཀག་ནས་མདུང་ལན་གསུམ་

འིདན་མ་ལ་བོརྒྱབོ་ཀྱིང་མ་ཕུག །འིདན་མས་གྲོ་ིལན་གཅིིག་ཐོག་སྐོ་ེལིང་ག་ིའིཕེང་

ནས་བོསད། ནང་དུ་ཐ་ེཚོམོ་མདེ་པེར་མཆེངོ་ནས་སྤྱིང་ཀའིི་ིལུག་ཁྱུ་དཀྲུག་པེ་ལྟར་གྱི་ི

བྱེང་དམག་རེ་བོདུན་ཙམ་བོསད་ནས། མི་རོའི་ིབོམ་ཐང་བོཀྲམ། ཁྲིག་གི་ཡུར་ཆུ་

འིཐེན་ནས་བྱུང་བོས་དེར་ཡོོད་འིཕྲོས་ལུས་རྣམས་ཀྱི་ིཁྲིབོ་རྨོག་ཕུབོ་གསུམ་ཐམས་

ཅིད་ཕུད་སྟེ་ེམག་ོབོསྒུས། ཤར་ཕྱིགོས་ནས་ཆེསོ་འིགྲུབོ་གཙསོ་པེའི་ིདཔེའི་ཐུལ་ལྔ་ཡོ་ི

སྒོ་གཏིོར་ནས་ནང་དུ་མཆེོང་བོས་སྤྱིང་མོའི་ིགཡུང་དྲུང་དེའིི་སྒོ་བོཀག་ནས་མདུང་

ཕུལ་བོས་བོདུད་བློོན་དུག་རིའི་ིགཞིོག་གཡོོན་པེའི་ིརྩོིབོ་བོར་ནས་ཐེབོ་སྟེ་ེགཡོས་ནས་

ཟུར་གྱི་ིཕུད་བྱུང་བོར། སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེེན་ཆེོས་འིགྲུབོ་གཉིས་ནས་གྲོ་ིཁ་བོསྒྲེེལ་

བོས་ཁོའི་ིསྟེོབོས་ཆེེན་གྱི་ིརྟོ་ལ་གྲོ་ིསྨོས་བོཏིང་བོས་ཁ་ོཕྱིིར་བྲིོས་བོརྒྱབོ་ཤོར་ནས་གླིིང་

པེ་རྣམས་རྗོེས་བོཞིིན་དུ་རྒྱུག་ཀྱིང་མ་ཟིན་ཏི་ེལྕེགས་རིའི་ིནང་ལ་ཤོར། གླིིང་པེ་རྣམས་

ཀྱི་ིབྱེང་དམག་མང་ཙམ་བོསད། ནུབོ་སྒ་ོནས་སྟེག་ལྷས་སྒ་ོགཏིོར་ནས་གླིིང་པེ་རྣམས་

ནང་དུ་མཆེོང་ནས་བྱུང་བོའི་ིདུག་ར་ིབོཙན་རྒོོད་ཀྱིིས་མདུང་ཞིིག་ཐོག་ནས་སྒ་ོབོཀག་

པེས་གོམ་གང་མ་བོཟུར་ནས་ལྷ་ོསྟེོང་ལྡན་འིོད་དཀར་ལ་མདུང་བོརྒྱབོ་ནས་བོསད་

བྱུང་བོར། སྟེག་ལྷ་ཁྲི་ིདཀར། ཟླ་བོ་ཁྲི་བོཙན། ཞིལ་དཀར་ལྡན་པེ་གསུམ་ངར་ཆེནེ་གྱི་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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མདུང་ར་ེཐོགས་ནས་བོསྣུན་པེས་སྟེག་ལྷའི་ིམདུང་ད་ེཁོའི་ིསྙིིང་ཁར་ཟུག་ནས་འིགྱིེལ་

བྱུང་བོས་མག་ོའིཕྲུ་གོང་ལེན་བྱེས་ནས་ནང་དུ་མཆེོང་བོས་བྱེང་དམག་རྣམས་དཔེའི་

ཆེགས་ནས་ལྕེགས་ར་ིནང་མར་བྲིསོ་སངོ་བོས། གླིངི་པེ་རྣམས་ཐ་ེམ་ིཚོམོ་པེར་ནང་དུ་

རྗོསེ་བོཞིནི་རྒྱུག་པེས་ལྕེགས་ར་ིནང་མའི་ིཕྱིདེ་ཙམ་ལ་ཕྱིནི་པེས་ནང་དརེ་ཡོདོ་དམག་

བོཅུ་ཙམ་བྱེང་པེ་རྣམས་ཀྱིསི་བོསད་བྱུང་། ཆེསོ་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིམདུང་ཕུལ་ནས་མ་ིགསུམ་

བོསད། སྟེག་ལྷས་གྲོ་ིའིོག་དུ་མང་ཙམ་བོཏིང་སྐོབོས། དེར་ཡོོད་ནས་རུ་འིཛོིན་རེས་

མདའི་ལྷའུ་དྲེག་རྡོར་དཔེལ་ལྡན་འིཇིགས་མེད་གཉིས་ནས་མདའི་གསུམ་རེ་འིཕེང་

བྱུང་བོར། དེར་གྲོང་གིས་མ་ིབོསད་ཅིིང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ིགྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་བྱུང་བོས་གླིིང་པེ་

རྣམས་ཕྱིརི་ནུད་ཀྱི་ིལྕེགས་ར་ིབོར་མ་བོཟུང་། བྱེང་པེ་རྣམས་ལྕེགས་ར་ིནང་མ་བོཟུང་

ནས་བོསྡེད། ད་ེནུབོ་ལྷ་གུར་མཐོང་སྐྱིད་དཀར་མ་ོནང་ལ་འིཛོམ་གླིིང་ག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོ

ལ་མ་ན་ེན་ེགནམ་སྨོན་དཀར་མསོ་ལུང་བོསྟེན་གྱི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ པེདྨེ་འིབྱུང་གནས་ཐོད་ཕྲེང་

རྩོལ། གསལོ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེནི་གྱིསི་རློོབོས། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཨ ན་ེགནམ་

སྨོན་དཀར་མ་ོཡོིན། མ་ཤེས་ལུང་བོསྟེན་བྱེེད་མ་ིཡོིན། གསེར་ཁྲི་ིསེར་པེོའི་ིཡོང་སྟེེང་

ནས། འིདྲེེན་མེད་རྒྱལ་པེ་ོལྷ་ཡོ་ིསྲིས། ཐུགས་མ་འིཁྲུལ་ང་ལ་ཚུར་གསོན་དང་། ཞིང་

ཞུང་བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོཡོིས། བློོན་རབོ་དམག་དཔེོན་ཅི་ིཡོོད་རྣམས། ངར་རྒོོད་དམར་

བོསད་ཐུབོ་ལ་ེཡོནི། རྫོ་འིཕྲང་ལྕེགས་ར་ིརམི་པེ་གསུམ། ཕེ་ོརྒོདོ་གླིངི་རུ་བོཤགི་ནས་

ཡོདོ། ས་ོསརོ་མ་བོསྟེནེ་གཏིརོ་ཐུབོ་གདའི།

 འིད་ིཟླའི་ིཚོེས་པེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ལ། ཕྱིེད་ཡོོལ་ལུག་ག་ིཆུ་ཚོོད་ལ། རྒྱལ་པེ་ོ



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ལྷུན་གྲུབོ་བོཏུལ་རན་ཡོིན། ཁྱོད་རང་ག་ེསར་མ་གཏིོགས་པེས། གཞིན་མ་སུས་ཀྱིང་

ཐུལ་ལ་ེམིན། ལྷ་ཆེེན་ཚོངས་པེ་དཀར་པེ་ོཡོིས། བློ་མདའི་ཨ་འིགར་ལེབོ་ཆེེན་གྱིི། 

ནག་ཕྲན་སྙིངི་མདའི་འིཕྲདོ་ངསེ་མཛོདོ། གླིངི་སངེ་ཆེནེ་ཨ་ེརདེ་ད་རསེ་ག ོ།ལྷ་དང་སྲུང་

མའི་ིསྡེོང་གྲོོགས་ཡོོད། རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཁོ། དབོལ་སྲིས་ཞིག་སྒྲུབོ་མཐུ་

རྩོལ་གྱིི། དོགས་མ་ོས་ཡོ་ིསྙིིང་བོརྒྱུད་ནས། རྒྱ་གྲོོག་ས་ལ་འིཛུལ་འིདྲེ་བྱེེད། དྲུ་གུ་

ཡུལ་དུ་འིགྲོ་ོགྲོབོ་གདའི། ད་ེཤོར་ན་དགྲོ་ཤོར་ཐུབོ་ལ་ེམིན། ལྷ་དང་སྲུང་མའི་ིབློ་ོཁ་

བོསྒྱུར། གླིངི་རུས་སྒར་ལ་ཆེས་ལ་ེབྱེས། རངོ་སྲིས་ལྷ་རྒོདོ་འིབུམ་ལུ་ཁ།ོ ད་ལ་ོདགུང་

གག་ཆེ་ེལ་ེཡོིན། ཉ་ཚོ་འིདས་པེའི་ིཀག་ཐོག་ཡོིན། སང་ཉིན་གདོང་ལ་བྱེོན་རྒྱུ་མེད། 

འིབུམ་དམག་སྙིིང་བོཅུད་བོཞུགས་པེར་མཛོོད། གླིིང་དམག་དཔེའི་བོདུད་ཁས་ལེན་

རྣམས། ལྕེགས་ར་ིཨ་ལངོ་བོསྐོརོ་འིདྲེ་མཛོདོ། ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་འིོད་ལྡན་ཁ།ོ སྒྱུ་མའི་ིརྟོ་

མཆེོག་ཞིོན་ནས་འིོང་། བྱེང་དྲུ་གུས་ཡུལ་དུ་འིགྲོ་ོབོསམ་ཡོོད། གར་བྱུང་མ་ཤོར་

བོཀའི་བོཀོད་མཛོོད། གླིིང་དཀར་བོསམ་དོན་འིགྲུབོ་རན་ཡོོད། མུ་ཏིིག་རྫོོང་ཆེེན་

འིབོེབོས་རན་ཡོོད། ད་ེཚོ་ོརྒྱལ་པེོའི་ིཐུགས་ལ་ཞིོག །འིཁྲུལ་པེ་མེད་ད་ོམཁའི་འིགྲོོའི་ི

ལུང་། ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གསུངས་ནས་མ་ིསྣོང་བོར་སོང་ང་ོ། རྒྱལ་མཆེོག་ནོར་བུ་དགྲོ་འིདུལ་

གྱིིས་ཕྱིིར་ནང་དཔེའི་བོདུད་རྣམས་ལྷ་གུར་དུ་འིཚོོགས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེའི་ི

ལོངས་སྤྱིོད་ལ་མངའི་མཛོད་ནས། དཔེའི་བོདུད་བློོན་ཚོོགས་རྣམས་ལ་བོཀའི་

བོསྒྲེགས་དང་ལུང་བོསྟེན་བྱུང་ཚུལ་སོགས་ནོར་འིཁྲུལ་མེད་པེར་གསུངས་ནས་

ཐམས་ཅིད་ཀྱིིས་མངོན་པེར་བོསྟེོད་དོ། ཉ་ིམ་དེའི་ིཉིན་མ་ོགླིིང་པེ་རྣམས་ཀྱི་ིལྕེགས་ར་ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཨ་ལངོ་འིདྲེ་བྱེས་ནས། མདའི་མཚོནོ་བུ་ཡུག་འིཚུབོ་འིདྲེ་རྒྱབོོ་སདོ་ཀྱི་ིགནམ་ས་གས་

པེ་ལྟར་བྱུང་ནས་ལྕེགས་ར་ིནང་ལ་བོཟུང་བོའི་ིབྱེང་པེ་རྣམས་ནས་ཀྱིང་མདའི་མང་པེ་ོ

སྤྲེིང་ནས་ཕེན་ཚུན་ཤི་བོསད་མང་ཙམ་སྐོབོས་ལྕེགས་རི་གླིིང་གི་བོཟུང་བོ་རྒྱལ་པེོ་

ལྷུན་གྲུབོ་ཁངོ་ང་རྒྱལ་དྲེག་ཏུ་སྐྱསེ་ནས་ལ་ིཁྲིའོི་ིམ་ིལ་ོབོརྒྱད་ཙམ་དབོལ་སྲིས་ཀྱི་ིཕེ་ོཉ་

ལས་བྱེེད་དུ་བོསྒྲུབོ་ནས་ཡོོད་པེ་བོཞི་ིཔེ་ོདེར་ཕེ་ོབྲིང་སྟེེང་ནས་ཕྱིོགས་བོཞི་ིརུ་འིཕེང་

བྱུང་བོས། ལ་ིཡོ་ིམ་ིབོཞི་ིཔེའོི་ིརལ་གྲོ་ིར་ེཐགོས་ཏི།ེ ཕྱིགོས་ར་ེར་ེནས་དམག་ལྔ་བོཅུའི་ི

སྐོོར་ཙམ་ར་ེབོསད་བྱུང་ཞིིང་ཕེར་ལ་མཚོོན་བོཏིབོ་ཀྱིང་ཆེོད་རྒྱུ་མེད་ཐོག །གྲོ་ིམདུང་

རྣམས་ཆེགས་རྩོེ་ཧྲུག་ཧྲུག་གེ་གཏིོར་སྐོབོས། རྒྱལ་མཆེོག་མི་ཡོི་ཉི་མ་དེས་རྫོས་

བོཤིག་ལྷའི་ིརབོ་གནས་ད་ེབོསྣོམས་ཏི།ེ ཆེབིོས་རྐྱང་བུ་ལ་ཆེིབོས་ནས་དགྲོ་དར་ཚུབོ་

ས་ེམྱུར་བོར་ཕེེབོས་ནས་ལ་ིཁྲིོའི་ིམ་ིརྣམས་ལ་འིཐོར་བོས་འིཛོིང་མ་ིཤེས་ཤིང་ལ་ིདང་

ཁྲི་ོདངོས་ཡོིན་པེར་གྱུར་ཏི།ེ གླིིང་པེ་རྣམས་ང་ོམཚོར་སྐྱེས་ས།ོ དཔེོན་ཁྲི་ོཐུང་གིས་ལ་ི

ཡོ་ིམ་ིརྣམས་འིཛོིང་རྒྱུ་མེད་པེར་རེད་སོང་བོ་ཤེས་ནས་དཔེའི་ངར་མདོག་ག་ིངང་ནས་

སྲིནི་གྲོ་ིད་ེཤུབོ་ནས་བོཏིནོ་ཏི་ེགྲོ་ིལན་གསུམ་བོཏིབོ་པེས་ལ་ིངར་ཆེནེ་ཡོནི་པེའི་ིསྟེབོས་

ཀྱིིས་སྲིིན་གྲོ་ིས་ོཁ་ནས་མ་རྨོས་འིབྲུ་ཙམ་ཡོར་སོང་། ཡོང་གཅིིག་གཡུག་པེས་གྲོ་ིཡུ་

བོ་བུད་ཏི་ེསིང་ཁྲི་ལ་ེའིཐོར་བྱུང་བོས་མ་ིཆུང་ད་ེཡོོད་པེའི་ིཧོ་བོགད་ཆེེན་པེ་ོབྱེས་པེས། 

ཁྲི་ོཐུང་སྐྱེང་ཏི་ེཅི་ིབྱེེད་མེད་པེར་ཕེར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱེས། ད་ེནས་གླིིང་པེ་དྲེག་རིམ་

སྔོན་མ་དཔུང་ཇེ་མཐུད་ཀྱིི་ལྕེགས་རི་ནང་ཐེ་ཚོོམ་མེད་པེར་སོང་བོས་ཕེན་ཚུན་ཤི་

བོསད་མང་ཙམ་མཐར་ལྕེགས་ར་ིནང་མ་ཟནི་ཏི།ེ ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་བློནོ་རྣམས་བློ་ོམ་ིབོད་ེ

སྐོམེ་སྐོམེ་ངང་ཕེ་ོབྲིང་ག་ིསྒ་ོབོཞི་ིབོསྡེམ་ཏི་ེསྒ་ོསྲུང་དང་དཔུང་དམག་རྣམས་ཀྱིསི་སྲུང་། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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སྔར་ལྟར་བོསྡེད་ནས་ཅི་ིདྲེག་ག་ིབོཀའི་གྲོོས་མང་དུ་མཛོད་མཐར། གཡོས་གྲོལ་སྟེག་

གདན་གྱི་ིསྟེངེ་ནས་བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ གནམ་གྱི་ིའིབྲུག་ལྷ་གཉེན་པེ་ོ

མཁྱེན། དབོལ་སྲིས་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་དཀར་པེ་ོམཁྱེན། ས་

འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཕེ་ོབྲིང་བྲིག་ནག་འིགྱིིང་རྫོོང་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། 

བློནོ་ཤསེ་ཆེནེ་ཉ་ིམ་འིདོ་ལྡན་ཡོནི། འིདྲེནེ་མདེ་རྒྱལ་མཆེགོ་དབུ་བོཞུགས་པེའི།ི འིདརི་

བོཞུགས་རྒྱལ་བློནོ་ཐམས་ཅིད་ཀུན། ཐུགས་མ་འིཁྲུལ་ང་ཡོ་ིགླུ་ལ་གསནོ། ད་ལ་ོབྱུས་

ཀྱི་ིའིཁྲུག་ལངོས་འིད།ི སྔནོ་གྱི་ིལས་ལ་བོཟུར་རྒྱུ་མདེ། གླིངི་ག་ེསར་རྫུ་འིཕྲུལ་ཆེ་ེདང་

གཅིིག །དཔེའི་བོདུད་ངར་རྒོོད་ཆེ་ེདང་གཉིས། རྒྱལ་ཁམས་ལས་དམག་མང་དང་

གསུམ། ད་ེགསུམ་འིཛོམོ་པེའི་ིཁ་སྔནོ་ནས། ཕེ་ཆུས་ཤརོ་བོ་མཐངོ་ཆེདེ་རདེ། ད་འིད་ི

མུས་བོསྡེད་པེས་ཅི་ིལ་ཕེན། བོསྡེད་ཀྱིང་ཕེ་ོབྲིང་མ་ིཟིན་དུ། འིདྲེ་ེདམག་གླིིང་ག་ིལས་

དམག་འིདིས། སང་ཉིན་ཕེོ་བྲིང་གཏིོར་ངེས་རེད། དེ་སྔ་རྫོ་འིཕྲང་ལྕེགས་རི་དང་། 

དཔུང་ག་ིམ་བོརྟོེན་འིད་ིལ་ཐུག །བོསྡེད་ཀྱིང་ཨ་ཡོ་འིོང་བོསམ་མེད། སོང་ཀྱིང་བྲིོས་

ལམ་ཐར་བོསམ་མེད། འིདྲེེན་མེད་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཁྱོད། དབོལ་སྲིས་སྒྲུབོ་རྟོགས་

མཇལ་ནས་གདའི། དགོ་མ་ོས་ཡོ་ིསྙིངི་ཕུག་ནས། དྲུ་གུ་རྒྱལ་པེའོི་ིཡུལ་དེར་བྱེནོ། དྲུ་

གུ་ཐོག་རྒོོད་རྒྱལ་པེ་ོདེ། ལུང་དང་ལས་ཀའི་ིབོདག་པེ་ོརེད། ཞིང་ཞུང་དྲུ་གུ་སྡེ་ེཚོན་

མཐུན། ཞི་ལེན་གདན་བོཏིིང་བྱེེད་རྒྱུ་རེད། ལ་ོབོར་ད་ེརུ་བོད་ེབོཞུགས་མཛོོད། ད་ེ

ནས་ཤ་ཕེ་ཇ་ོརུ་ལ། དགྲོ་ལེན་སྤྲེོད་ལུགས་ཇ་ིབོད་ེལྟ། ནམ་མཁའི་ིབྱེ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེེན་

དསེ། འིཕུར་ཚོདོ་རླུང་དང་མ་བོསྟུན་ན། ལྡངི་ཆེ་ེན་སྒྲེ་ོརྩོ་རླུང་ག་ིགཏིརོ། ཆེབོ་ཀྱི་ིཉ་མ་ོ



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལྟ་ོདཀར་ད།ེ འིགྱུར་ཚོདོ་ཆེབོ་དང་མ་བོསྟུན་ན། འིགྱུར་ཆེ་ེན་ཉ་མ་ོལྕེགས་ཀྱུའི་ིའིདྲེེན། 

འིདྲེནེ་མདེ་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོཁྱདོ། ངར་ཚོདོ་དགྲོ་དང་མ་བོསྟུན་ན། ངར་ཆེ་ེན་ཇ་ོརུས་

ལག་ལ་འིགྲོོ། ད་ེལས་བྱེེད་ཐབོས་ག་ལ་ཡོོད། ད་སྡུག་སྡུག་བྱེས་ཀྱིང་ཕེན་པེ་མེད། 

རང་སྡུག་རང་ག་ིསྔོན་ལས་རེད། མ་ཡུམ་ཤེས་རབོ་མཚོ་ོམ་ོདང་། སྲིས་མ་ོསྒྲེོན་སྐྱིད་

ཆེསོ་མཚོ་ོགཉསི། རྒྱལ་པེའོི་ིབོང་མཛོདོ་གངོ་མའི་ིནང་། མུ་ཏིགི་རནི་ཆེནེ་འིདོ་འིབོར་

དང་། ཟ་འིོག་ཁ་བོཏིགས་བོད་ེལེགས་བོསྣོམས། གླིིང་དཀར་ཡུལ་ལ་མག་ོའིབུལ་

གྱིིས། ང་རང་སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་གཉིས། བོསྡེད་ཀྱིང་ཕེ་ོབྲིང་མ་ིཟིན་འིདུག །ད་ེསྔོན་

ལག་དམར་ནག་ཆེནེ་རདེ། མག་ོའིབུལ་བྱེས་ཀྱིང་སྲིགོ་ཐར་དཀའི། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ི

གཏིམ་དཔེ་ེལ། ཕེ་ོཤ་ིཁ་འིཚོེར་ན་བློ་མ་མིན། དགྲོ་འིཐབོ་ཁ་འིཚོེར་ན་དཔེའི་བོ་ོམིན། 

འིགྲོ་ོཁ་འིཚོེར་ན་བྱེང་མ་མིན། ཆེགས་འིཇིགས་ཉ་ིཟླ་གཉིས་ལ་འིོང་། ཞིིག་རལ་རྡོའི་ི

བྲིག་ལ་འིངོ་། སང་ཉནི་གླིིང་དམག་ཨ་ེགཤོག་ལྟ། ཐར་ན་དྲུ་གུའི་ིཡུལ་དུ་འིགྲོ།ོ མ་ཐར་

འིཆེ་ིརགོ་མག་ོསྤྲེདོ་བྱེདེ། ད་ེནས་འིགྱིདོ་མདེ་ལས་གཅིགི་ཟ།ོ རབོ་ན་ཇ་ོརུ་ཨ་ེཐུབོ་ལྟ། 

མིན་ཀྱིང་དགྲོ་ལྷ་རྩོ་ེརྒྱལ་ཁོ། འིཆེོར་མེད་ལག་ལ་ཚུད་ངེས་བོཟོ། སྐྲག་སྐྲག་མ་ིབྱེེད་

ཕེན་པེ་མེད། ཨ་ེརདེ་རྒྱལ་བློནོ་ཐུགས་ལ་བོསྐོརོ། ད་ེལས་བྱེེད་རྒྱུ་ཅི་ིའིདྲེ་ཡོདོ། འིདིར་

བོཞུགས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི 

 ཅིེས་ད་ེལྟར་ཕུལ་བོས་ཐམས་ཅིད་ཀྱི་ིཅི་ིཞུ་མེད་སྐོབོས། མ་ཡུམ་སྲིས་མ་ོ

རྣམས་ན་ིཤེས་པེ་རྒྱ་ཆེེར་མེད་སྟེབོས་རྒྱལ་པེོའི་ིབློོན་ཆེེན་ད་ེདྲེག་རྣམས་ཤ་ིཤོར། ད་

ཁྱདེ་རྒྱལ་བློནོ་གསུམ་གྱིསི་ཀྱིང་རང་རང་ཅི་ིབྱེདེ་མདེ་པེར་རང་མལ་དུ་བོསྐྱུར་ཐབོས་

ཨ་ེཟུག །ད་ེསྟེ་ེབྲིོས་ཀྱིང་འིདྲེ་ེཇ་ོརུ་ཁ་ོགནམ་ལ་བྱེ་ལྟར་དང་། ས་ལ་འིབུ་ལྟར་འིཛུལ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཟརེ་ལྟར་ཡོནི་པེས་ད་ེའིདྲེ་ལམ་འིགྲོ་ོའིངོ་བོ་ཡོང་དཀའི་མ་ོཡོནི། ངདེ་རང་མ་བུ་གཉསི་

པེ་ོཡོང་དུས་འིད་ིའིདྲེ་ལ་སྐྱིད་སྡུག་ཅི་ིབྱུང་ཀྱིང་ཁྱེད་མཁྱེན་ཟེར་ནས་རྒྱལ་པེོའི་ིཕྱིག་

ལ་འིཐམ་ཞིངི་མཆེ་ིམ་བོཏིང་ནས་ཡོང་ཡོང་ཞུས་པེས། རྒྱལ་པེ་ོད་ེསམེས་སྐྱ་ོལྷང་ལྷང་

ངསེ་གྲོསོ་ཐག་བོཅིད་པེའི་ིགླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ  

ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་

བོཅིས། ད་ེརངི་རྒྱལ་པེའོི་ིདཔུང་རགོ་མཛོདོ། ས་འིདསི་ས་ང་ོམ་ཤསེ་ན། ཕེ་ོབྲིང་བྲིག་

ནག་མ་ེའིབོར་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཞིང་རྒྱལ་ལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཡོིན། ད་ེ

ནས་ཉནོ་དང་འིདརི་འིཚོགོས་རྣམས། རྒོདོ་ཐང་དཀར་གཤགོ་དྲུག་རྒྱས་ན་ཡོང་། ལྡངི་

ནམ་མཁའི་ིབོར་སྣོང་རྒྱང་ཆེོད་ཀྱིང་། བྲིག་དཀར་ཆུང་འིད་ིལ་ཞི་ེར་ེཆེགས། ང་ཞིང་

ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོརྫུ་འིཕྲུལ་ཆེ།ེ ས་གར་འིགྲོ་ོརང་དབོང་ཆེ་ེའིདུག་ཀྱིང་། གཞི་ིབུ་སྨོད་འིད་ི

ལ་ལས་ཀྱི་ིའིབྲིལེ། དནོ་ལན་ཆེགས་བུ་མ་ོཤ་ཚོ་ཆེ།ེ ཡོདི་སྐྱ་ོམའོི་ིའིགྲོ་ོདབོང་མ་ིགཏིདོ་

དུ། འིདིར་འིཚོགོས་མ་བུ་བློནོ་འིཁརོ་རྣམས། སྐྱདི་ན་རྒྱ་དར་དཀར་པེ་ོཡོནི། དར་ནང་

ར་ིམ་ོཆེེད་མེད་ཀྱིང་། གར་ཐལ་གང་ཐལ་མ་ཡོིན་ཀྱིང་། རང་མག་ོཅི་ིཐོན་བོསམ་པེ་

མེད། ད་འིད་ིམུས་སྡེོད་ཀྱིང་སྲིོག་ཐར་དཀའི། ཕེ་ོབྲིང་གཏིོར་བོ་མཐོང་ཆེོད་རེད། ང་

རང་འིབྱུང་བོཞི་ིརང་དབོང་ཐོབོ། དོགས་མ་ོས་ལ་འིཛུལ་ཆེོག་ཀྱིང་། ཁྱེད་འིདིར་ཡོོད་

རྣམས་ལ་ཞི་ེར་ེཆེགས། ལེགས་ན་བོོན་གཤེན་བོཀའི་དྲེིན་རེད། ཉེས་ན་ཇ་ོརུའི་ིསྤྲུལ་

པེས་བོཅིོམ། ཅི་ིའིདྲེ་བྱེས་ཀྱིང་ཐར་བོ་དཀའི། མངོན་ཤེས་མེད་པེའི་ིལས་གཅིིག་རེད། 

ད་ེསྟེ་ེདབོལ་སྲིས་མ་ེའིབོར་གྱི།ི རང་བྱུང་རྡ་ོསྐུ་ཆེནེ་པེའོི་ིདྲུང་། ཡོང་ན་དགོས་མ་ོས་ལ་

འིཛུལ། སྐོབོས་གཅིིག་རང་མག་ོཅི་ིཐནོ་བྱེེད། ཐ་མ་གླིིང་ལ་དགྲོ་ལན་སྤྲེད། ད་ེནས་མ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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སྨོད་རིང་འིཛོོམ་འིོང་། གསོན་ན་མཁར་བོཙན་མཉམ་བོཟུང་བྱེེད། ཤ་ིན་འིགྱིོད་མེད་

མཉམ་ཤ་ིབྱེེད། གང་གྲོགས་བོརྟོག་པེའི་ིབྱེང་གདན་བོཀོད། འིདོད་གསོལ་ཕྲིན་བོཅིོལ་

བྱེས་གྱུར་ན། ལྷ་ལུང་ཚོགི་འིཕྲནི་རྒྱབོ་ནས་འིངོ་། ད་ེལས་བྱེདེ་རྒྱུ་ཅི་ིཡོང་མདེ། ཁྱདེ་

རྣམས་ཐུགས་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིསེ་གླུ་ད་ེལྟར་གསུང་པེས་གྲོསོ་ཐག་བོཅིད། ད་ེནས་དབོལ་སྲིས་རྡ་ོསྐུ་རང་

བྱེནོ་དྲུང་དུ་གཏིརོ་མཆེདོ་དཔེག་མདེ་བོཤམས། འིདདོ་གསལོ་འིཕྲནི་བོཅིལོ་རནི་ཆེནེ་

མ་ིཡོ་ིཟང་ནག་ད་ེབོཀོད་ད་ེབོཞིག །ཕྱིིར་ནང་བོལྟས་པེས་དབུས་ལུང་ཚོིག་ཤྭ་ལ་ོཀ་

གཅིིག་འིདུག་པེས་ད་ེལྷ་ཚོངས་པེ་ཁོང་ག་ིརྫུ་འིཕྲུལ་བོསྣོོག་ནས་ལུང་བོསྒྱུར་འིད་ིལྟར་

བྲིིས་ཡོོད་དོ། ས་ནགས་འིོབོ་ལ་འིཛུལ་ཀྱིང་། སྐྱེས་མཆེོག་ཐར་པེ་མ་འིདྲེ། ག་ེསར་

ངན་པེ་འིཕྲུལ་གྱིིས། རིམ་དགུའི་ིསྒ་ོམ་ོབོསྡེམས་ཚོར། དགུ་མིག་གཉིས་ཀྱི་ིཁྱད་ཡོོད། 

ཆུ་ཡོ་ིབྱེ་ེཕུང་བོཞིིག་བོཞིིན། དྲུ་གུ་བོསྒྲེིལ་འིདྲེ་དགོས་ཡོོད། གང་བོསམ་མྱུར་བོར་

འིགྲུབོ་འིོང་། ཅིེས་ཟེར་བོ་འིདུག་པེས་ཐམས་ཅིད་ཀྱིི་ལྷ་ལུང་ལ་ངོ་མཚོར་ཆེེ། ས་

འིཛུལ་མ་ིལགེས་ཤངི་། ཚོསེ་བོཅི་ོབོརྒྱད་ཉནི་གླིངི་དཔུང་གཤགས་ནས་དྲུ་གུས་ཡུལ་

དུ་སངོ་ན་ལགེས་སྙིམ་ནས་དརེ་ཐག་བོཅིད།

 ཕྱིིར་ནང་ཚོེས་བོཅིོ་བོརྒྱད་ཉིན་གླིིང་པེ་རྣམས་ཀྱིིས་ལུང་བོསྟེན་བོཀའི་

བོསྒོས་ལྟར་ཕེ་ོབྲིང་ཕྱིོགས་བོཞི་ིནས་བོསྐོོར་ཏི་ེཁས་ལེན་དང་འིཛོིང་ཆེ་ཁྲིིག་ག་ེབྱེེད་

ནས་བོསྡེད་པེར། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོདང་བློོན་ཤེས་ཆེེན། སྤྱིང་མ་ོབུ་གསུམ་ཤར་སྒ་ོ

ནས་བུད་སྟེ་ེཤར་རྒྱག་སུ་མཆེངོ་བྱུང་བོར། སྤྱིང་མ་ོགཡུང་དྲུང་ད་ེརླུང་ལྟར་ཆེས་ནས་

རྒྱུག་ཞིོར་ལ་གདོང་ལན་བྱེང་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིིང་དམག་བོཅུ་བོསད་ནས་མཆེོང་བོས། 



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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འིདན་མས་མྱུར་བོར་མདའི་ཞིིག་སྤྲེིང་བོས་ཁོའི་ིརྟོ་ཡོ་ིདོང་རུ་ལ་ཐེབོ་ནས་འིགྱིེལ་བོ་

དང་མཉམ་དུ་ཁ་ོརང་རྐང་ཐང་ལ་གྲོ་ིཕྱིར་ནས་ལྕེེབོ་བྱུང་བོ་དང་། ཡོང་རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་

གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ད་ེཞི་ེརྒོོད་གདེང་ནས་འིཁྲུག་ད་ེངར་ཆེེན་གྱི་ིགླིིང་དམག་སུམ་ཅུའི་ིསྐོོར་

བོཅིོམ་ཤིང་འིདན་བློོན་གཉིས་ཤོར། སྤྱིང་མོ་གཡུང་དྲུང་དེས་གཞིན་དཔེའི་བོདུད་

གསུམ་ལ་གྲོ་ིསྨོས་ཅུང་ཟད་བྱེས་འིདན་བློོན་གྱི་ིརྟོ་ད་ེཞིོན་ནས་ཕྱིིར་རྒྱུག་པེས་ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཞིགས་གཅིིག་བོཏིབོ་པེས་ཁ་ོཡོ་ིསོག་ཕྲག་ཏུ་ཐེབོ་ནས་ཁོའི་ིགྲོ་ིལན་གཉིས་

བོཏིབོ་ཀྱིང་མ་ཆེོད་ནས་ཚུར་ཆེོས་འིགྲུབོ་སྟེེང་དུ་ངར་ཆེེན་གྱི་ིམཆེོང་བྱུང་བོས། ཆེོས་

འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཕེར་ཙམ་ཞིགས་བོསྐྱུར་ནས་བྲིསོ་པེས་ཁ་ོརྒྱབོ་བོཞིནི་རྒྱུག་བྱུང་བོས་འིདན་

མ་བྱེང་ཁྲིས་གདོང་བློངས་ཏི་ེགྲོ་ིཁ་འིདྲེེན་པེས། འིདན་མས་ཁའི་ིལག་གཡོས་བོཅིད་

ནས་གྲོ་ིདང་ལག་མག་ོསར་ལྷུང་བོས་ཁ་ོརང་ངར་ཆེེན་གྱི་ིལག་གཡོོན་པེས་གྲོ་ིགོང་

ལེན་བྱེས་ནས་ལན་གཉིས་གཡུག་བྱུང་བོས་ག་ོཁྲིབོ་ཧྲུལ་ལེར་བྱུང་ཀྱིང་ནང་དུ་སྐུ་

ལུས་ལ་ཅི་ིཡོང་མ་གནོད། ཆེོས་འིགྲུབོ་གླིོག་འིཁྱུགས་པེ་ལྟར་དེར་ཕྱིིན་ནས་དགྲོ་སྟེ་

ངར་མ་དེ་གཅིིག་གཡུག་པེས་ཁོ་ཡོི་བྲིང་དུ་ཐེབོ་ནས་སོང་བོས་ཁོའི་ིགྲོི་འིཕེང་ནས་

གཡོོན་གྱི་ིཐོང་རྩོ་ནས་བོཟུང་སྟེ་ེས་ོསྒྲེ་བོསྒྲེིགས་ནས་འིཆེང་བོས་ཁོང་གཉིས་རྟོ་ལས་

ལྷུང་ནས། ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིདཔེའི་ཐུང་གླིོག་རྩོ་ེད་ེཁོའི་ིསྙིིང་ཁར་བོཙུག་པེས་ཁ་ནས་

ཁྲིག་དམར་རྒྱང་ག་ིབོབོས་ཏི་ེབོསད། ཆེསོ་འིགྲུབོ་ལ་ཁའོི་ིམཚོནོ་ཁྲིག་ག་ིགཏིརོ་མ་ལ་

དམར་རྩོ་ིབྱུག་པེ་ལྟར་བྱེེད་འིདུག །དེའི་ིཁོའི་ིསྐོ་ེབོཅིད་ནས་སྙིིང་ཁྲིག་ད་ེཧུབོ་གསུམ་

ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིའིཐུང་། རྒྱལ་པེ་ོལྷུན་གྲུབོ་གྲོགས་པེ་ཁོའི་ིའིཇའི་ཨ་དཀར་དོམ་ཚོ་བུ་

ཡོ་ིགཙོས་གླིིང་པེ་བོཅུ་གསུམ་གཡོས་བོསྒྲེིལ་གཡོོན་བོསྒྲེིལ་གྱི་ིཤར་རྒྱག་ཏུ་མཆེོང་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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བྱུང་བོས། རྒྱལ་མཆེོག་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་ཁོང་རྟོ་མཆེོག་རྐྱང་རྒོོད་འིཕེེལ་ས་ོལ་གསེར་སྒ་

གསེར་སྲིབོ་གཡུ་མཐུར་དར་སྟེན་བོཅིས་པེ་ལ་འིཇའི་འིོད་དང་ཀློག་དམར་ཟ་ིར་ཚུབོ་

སེ་པེ་ལ་ཞིོན་ནས་བོཙན་རྒྱལ་ངར་མ་སོ་ལ་ཆེས་འིདྲེ་བྱེས་་ནས་དེར་རྒྱུག་པེས། 

མདའི་སྟེངོ་སྤྲེད་པེ་ལྟར་གདངོ་ཐུག་པེས། ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེའོི་ིབོསམ་པེ་ལ་འིད་ིམ་ངན་

ཇ་ོརུ་ཡོནི་ཤདེ་ཆེ།ེ བྲིསོ་ན་ན་ིམ་ིཐར། རང་མཁར་མ་ིཟནི། ད་ེརངི་དང་པེ་ོདུག་མདའི་

ཞིིག་ག་ིདྲེངས་ཨ་ེཐུབོ་ལྟ། མ་ཐུབོ་ན་སྦར་འིཛོིང་བྱེེད་ནས་མཉམ་ཤ་ིབྱེེད་བོསམ་ཤིང་

ང་རྒྱལ་དྲེག་ཏུ་འིཁྲུག་ནས་མདའི་སྟེོང་སྤྲེད་ཅིངི་གླུ་འིད་ིལྟར་བློངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿི། གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཡོར་མཁྱེན་འིབྲུག་ལྷ་ཐོག་

རྒྱལ་མཁྱེན། བོར་མཁྱེན་སྟེག་ལྷ་མ་ེའིབོར་མཁྱེན། ཝེེར་མ་མ་ིཐང་ག་པེ་མཁྱེན། ད་ེ

རིང་ལྷུན་གྲོགས་དཔེའི་རོག་མཛོོད། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ཕེ་ོབྲིང་ལྕེགས་རིའི་ི

བོར་ཁང་རདེ། ང་སྟེོབོས་ཆེནེ་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོང་། འིབྱུང་བོ་བོཞི་ིལ་རང་དབོང་ཐབོོ། 

ཁྲིོས་ན་ལྷ་སྲིིན་བྲིན་དུ་འིཁོར། མ་ིང་ལ་འིགྲོན་ན་སྲིོག་སྙིིང་ལེན། ལན་མེད་རྒྱ་སྟེག་

དམར་པེ་ོཡོནི། ཁ་ོར་ེམ་ིཕེ་ོརྟོ་རྐྱང་ཅིན།  འིགགོ་ཚོ་ཇ་ོརུ་ཨ་ེཡོནི་ཤ།ེ གདངོ་ལནེ་ཧོམ་

པེ་ཆེ་ེལུགས་ལ། ཡོིན་ན་བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་ལུགས་ལ། ད་ེརིང་ཉ་ིམའི་ིགདོང་གང་ལ། 

ཕེ་ོསུ་རེད་ལྟད་མ་ོལྟ་རྒྱུ་ཡོིན། མ་ངན་ཕུང་འིདྲེ་ེཇ་ོརུ་ཁྱོད། མ་བྱེས་པེ་ལ་གཅིིག་ཀྱིང་

མེད། སྟེོད་རྒྱ་གར་ཆེོས་སྒ་ོམན་ཆེད་དང་། སྨོད་རྒྱ་ནག་ཁྲིིམས་སྒ་ོཡོན་ཆེད་ལ། ཕེ་ོ

ཁྱོད་ཀྱི་ིམ་གནོད་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ད་ལ་ོབྱེང་ལ་ཚུར་ཆེས་འིདི། ཁྱོད་ཕེ་ཡུལ་རྨར་

ཁམས་གླིིང་ཁྲིི་ནས། ཕུ་ནུ་ཤོར་བོའིི་ད་ཕྲུག་དེ། དགོས་རྩོ་ཡུལ་འིདི་ཨི་ཐུག་ཨཾ། 

དམག་དཔེནོ་ཐགོ་བོཙན་མན་ཆེད་དང་། ཟ་ོཚོ་ཨ་རྒྱས་ཡོན་ཆེད་ཀྱི།ི སྟེངོ་དཔེནོ་སྟེག་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཐུལ་དྲུག་ཅུ་དེ། གཅིིག་མེད་དམར་བོསད་ཁྲིག་ལ་བོསྒྲེེལ། ཡུལ་མེད་ཆུས་བོཤལ་

བོཞིིན་དུ་བྱེེད། ལ་ལ་བོཙན་པེའིི་དགྲོ་མག་ོབློངས། རྫོོང་བོཙན་ལྕེགས་རི་རྩོེ་ནས་

བོཤགི །ཁྱདོ་འིད་ིའིདྲེ་དགསོ་དནོ་ཅི་ིལ་ཡོདོ། གཞིན་མ་ིབོརྒྱ་ལ་འིགྲོ་ོའིགྲོ་ོད།ེ ད་ེརངི་ང་

ལ་འིགྲོ་ོལ་ེམིན། བྱེིས་ཆུང་ཐུར་མདས་བོསད་བོསད་ད།ེ དམར་ཡོག་སྟེག་ལ་འིགྲོ་ོལ་ེ

མིན། རྟོེའུ་ཆུང་སྒ་སྲིབོ་སྤྲེད་སྤྲེད་དེ། ཁ་དཀར་རྐྱང་ལ་འིགྲོ་ོལ་ེམིན། ཨབོ་བོཤའི་

མནའི་ཟན་ནག་རྫོོང་ཁྱོད། ཞི་ེངན་དུག་ག་ིསྡེོང་པེ་ོཁྱོད། ལྟས་ངན་གྱིོད་ཀྱི་ིཤ་ས་ཁྱོད། 

རྒོོད་པེོའི་ིདཔུང་པེ་ངོམ་པེས་ན། སྟེང་མ་ལན་ཅིིག་ག་ལ་ཡོོད། ག་ོརྒོས་བུ་མ་ོའིཕེང་

བོཟུང་ལ། ག་ེསར་ཟརེ་བོ་རང་འིདོད་ཡོནི། ད་ེརངི་ང་ལ་ཐུག་ལ་ེའིད།ི ཆེ་ེནས་བོསྐོོས་

པེ་ཆེ་ེལ་ེདང་། ཆུང་ནས་སྲིགོ་ལག་འིབྲིལེ་ལུགས་ལ། གནའི་མ་ིབོདོ་ཀྱི་ིགཏིམ་དཔེ་ེལ། 

མ་ིཚོ་ེདམག་ལ་སྦྱང་སྦྱང་ནས། ཐ་མ་མཚོོན་གྱི་ིཡོ་ལིང་འིཕེེན། ཉེས་མེད་རྒྱུ་ནོར་

འིཕྲོག་འིཕྲོག་ནས། ཕྱི་ིམའི་ིབུ་ལོན་སོད་དུས་མེད། མད་ོཆེེན་རྡུག་ལ་སྦྱངས་སྦྱངས་

ནས། ཐ་མ་ར་བོཞི་ིརྡ་ོཡོ་ིགཏིརོ། ཟརེ་ཀྱིང་ཟརེ་ལ་བོདནེ་ལུགས་ལ། ད་ེརིང་རྒྱལ་པེོའི་ི

སྟེང་མ་ལ། དམག་དཔེནོ་བོསད་པེའི་ིཤ་ལན་གཅིགི །སྟེག་ཐུལ་བོསད་པེའི་ིཡོང་ལན་

གཉིས། བྱུས་ཉེས་བོཏིང་བོའི་ིཉེས་ཆེད་ལ། ཇ་ོརུ་སྙིིང་མདས་ཐང་ལ་སྡེེབོ། དཔེའི་

བོདུད་ཁ་ཤ་དར་ཐག་འིཐེན། སྲིས་དགྲོ་ལྷའི་ིབྲིང་རྒོོག་རྔ་བོཞིིན་བོརྡུང་། གླིིང་དམག་

མང་འི་ོདོད་ར་ིལུང་གང་། ད་ེའིདྲེ་མ་བྱེེད་རྒྱལ་པེ་ོམིན། འིབྲུག་ལྷ་དབོལ་སྲིས་ཝེེར་མ་

བོཅིས། མཚོོན་ཁ་འིཚོོས་ལ་མདའི་སྣོ་ེདྲེངས། བུ་སྡུག་ཇ་ོརུའི་ིསྙིིང་ཁྲིག་འིཐུང་། ཆུ་

སྲིིན་དུང་གི་ཕུག་པེ་བོཞིིན། སྙིིང་གི་དཀྱིིལ་དུ་ཧོ་ོམ་ཡོ། ཁྱོད་རང་ཡོིད་ལ་དེ་ལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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 ཅིེས་ཟེར་ནས་དུག་མདའི་དེ་འུར་སྒྲེས་གནམ་ས་གང་བོ་ཞིིག་བྱེས་ནས་

འིཕེང་བྱུང་བོས་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གྱི་ིམདའི་ཁ་བོསྒྱུར་བོས་སྐུ་ལུས་ལ་མ་ཐབེོ། དུག་

རློངས་ཀྱི་ིཡུད་ཙམ་འིཐུབོས་པེ་བྱུང་། རྒྱལ་མཆེོག་དམ་པེས་སྟེོང་ཉིད་རིག་པེའི་ིའིོང་

སྣོང་གི་རོལ་པེར་གནས་ནས་དུག་རློངས་ཀྱིི་མི་གནོད་པེར་གཞུ་མོ་ར་རྒོོད་འིཁྱིལ་

ཆེེན་ནང་དུ་ལྷ་མདའི་སྒྲེ་ོདཀར་འིཕུར་ཤེས་བོཞིག་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་དགྲོ་ལྷའི་ིཐོག་གླུ་

ཐུང་ཐུང་དུ་དྲེངས་ནས་གསུངས་ས།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ སྐྱབོས་བློ་མ་ཡོ་ིདམ་དཀོན་

མཆེོག་གསུམ། གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། མད་ོགླིིང་བོསྟེན་པེའི་ིསྲུང་

མ་རྣམས། ད་ེརིང་དགྲོ་བོ་ོཆེམ་ལ་ཕེོབོ། ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། ལྕེགས་ར་ིབོར་

མའི་ིས་ཆེ་རེད། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤེས་ན། འིཛོམ་གླིིང་ག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོཡོིན། སངས་

རྒྱས་སྟེངོ་ག་ིབོསྐོསོ་ལ་ེཡོནི། བོདུད་བོཞི་ིའིདུལ་བོའི་ིདཔེའི་བོ་ོཡོནི། སྐུ་ལུས་འིཇའི་ལ་

གྲུབོ་ལ་ེཡོིན། སྐུ་སྲིོག་རྡ་ོརྗོེའི་ིབྲིག་ལ་གྲུབོ། འིབྱུང་བོཞིིའི་ིརང་དབོང་ཐོབོ་ལ་ེཡོིན། ད་ེ

ནས་ཉནོ་དང་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ། ཁྱདོ་མ་བྱེས་པེ་ལ་གཅིགི་ཀྱིང་མདེ། ལགོ་ཆེསོ་ལྟ་ལགོ་

འིཁྲུལ་པེ་སྦྱངས། ཞི་ེངན་དུག་ག་ིསྡེངོ་པེ་ོབོསྒམོ། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེའི་ིདགྲོ་བོ་ོཡོནི། 

སྒསོ་དགྲོ་ཁྲི་མ་ོགླིངི་དཀར་ལ། ན་ཉནི་ལ་ོཡོ་ིགཞིེས་ཉནི་ལ། གླིིང་སྡེ་ེཞི་ོབོཞིནི་ཆེགས་

པེ་ལ། ཞིང་བློོན་བོདུད་རྒོོད་དཔུང་རིང་ཁ།ོ ཁས་ལེན་རྟོ་དམག་སུམ་བོརྒྱ་ཁྲིིད། སྟེག་

རོང་དཔེོན་གྱི་ིའིབྲིོག་སྒར་ནས། སྐྱ་ེཔེའི་ིམ་ིད་ེམཚོོན་གྱིིས་སྒྲུང་། བོསོག་པེའི་ིརྒྱུ་ནོར་

བོཙན་འིཕྲོག་བྱེེད། མ་ིབོསད་སྟེོང་འིཇལ་ལུས་ནས་ཡོོད། རྒྱུ་ཤོར་ར་མདའི་འིོང་ལ་ེ

ཡོིན། དགྲོ་ཕེར་རྒྱབོ་རེད་དམ་ཚུར་རྒྱབོ་རེད། ད་ལ་ོབྱུས་ཀྱི་ིའིཁྲུག་པེའི་ིསྐོབོས། ཡོ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཐིས་དཔེོན་པེ་ོཉ་ིརྒྱལ་གཙོས། དཔེའི་བོདུད་བོཅུ་གསུམ་དམར་བོསད་བྱེས། ལས་

དམག་བོསད་ཚོད་གླིེང་ཚོོད་མེད། ད་ེརིང་དགྲོ་ལེན་ཁྱོད་ལ་བོབོ། ཚོ་ེསྔོན་ལས་ལ་

བོཟུར་རྒྱུ་མེད། གཤནི་རྗོའེི་ིཁྲིམ་ལ་ཐེབོ་ལ་ེརདེ། ད་རུང་ཉོན་དང་འིདྲེ་མ་ལ། སངེ་ག་ེ

དཀར་མའོི་ིགཡུ་རལ་དང་། ཁྱ་ིརྒོན་མག་ོཡོ་ིརལ་པེ་གཉསི། རང་འིདདོ་འིདྲེ་བོའི་ིཡོདོ་

ན་ཡོང་། སེང་གཡུ་རལ་རང་བྱུང་རྒྱན་གཅིིག་རེད། ཁྱ་ིགདའི་ལིའི་ིསྟེོང་ཟུག་ཨ་བོ་

རིས། ཁྱོད་ཞིང་ཞུང་རྒྱལ་པེ་ོསྟེོང་གཏིམ་ཅིན། ང་འིདྲེེན་མེད་ག་ེསར་རྒྱལ་པེ་ོགཉིས། 

སྟེབོོས་རྩོལ་དཔེའི་ཁ་འིདྲེ་བོསམ་ཀྱིང་། ང་དགྲོ་ལྷའི་ིདམག་དཔེནོ་མ་སང་རྒྱལ། ཁྱདོ་

ནག་ཕྱིོགས་བོདུད་རིགས་རིགས་ངན་རྒྱལ། ཕེོ་སུ་རེད་དེ་རིང་འིབྱེེད་ནས་འིོང་། 

མཚོོན་ཐགོ་དམར་འིདྲེ་བོའི་ིམདའི་མ་ོའིད།ི བྲིག་རྡ་ོཡོནི་ཀྱིང་ཐལ་ཕུང་བོཟ།ོ ལུས་བོམེ་

སྒགོ་དུམ་བུ་བོསྒྲེལི་འིདྲེ་བྱེདེ། ད་འིགྱིདོ་པེས་མ་ཕེན་ཕེ་ཡོ་ིབུ། ཤ་ིན་བློ་མ་གང་བོཟང་

བོསྒོམ། མ་ཤེས་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེབོསྒྲེངོ་། ཤ་ིདམྱལ་བོ་མ་ིབོཏིང་ཁས་ལེན་ཡོིན། ཁང་ཁྱམི་

ནརོ་རྫོས་བུ་སྨོད་དང་། བློནོ་འིཁརོ་ཡོདི་ལ་མ་སམེས་ཅིགི །ཐམས་ཅིད་མ་ིརྟོག་སྒྱུ་མ་

ཡོནི། ནུབོ་ཕྱིགོས་བོད་ེཆེནེ་དག་ཞིངི་དུ། སྐོར་མདའི་ཆེད་ལྟར་འིཕེང་བོས་ཆེགོ །ཁྱོད་

རང་ཡོདི་ལ་ད་ེལྟར་ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

 ཅིེས་གསུངས་ནས་ལྷ་མདའི་ད་ེམ་ེལྕེ་ེགླིོག་གསུམ་གྱི་ིསྣོ་དྲེངས་ནས་གླིོག་

འིཁྱུགས་པེ་ལྟར་སྤྲེིང་པེས་ཁ་ོད་ེཉིན་འིདུལ་བོའི་ིདུས་ལ་བོབོས་ནས་ཆུ་སྲིིན་དུང་ག་ི

ཕུག་པེ་ལྟར་གྱིི་སྙིིང་ཁར་ཐེབོ་ནས་ཚོལ་པེར་གཏིོར། ཁོ་རྟོ་ཐོག་ནས་ལྷུང་ནས་ཤི། 

གླིངི་པེ་རྣམས་ཀྱིསི་དགྲོ་ཐུལ་བོ་མཐངོ་ནས་ཀ་ིབོསྭོ་ོབོཏིང་བོའི་ིཁ་ོཡོ་ིམག་ོའིཕྲུ་ད་ེགངོ་

ལེན་བྱེེད། རྣམ་ཤེས་ད་ེབོད་ེཆེེན་ཞིིང་ཁམས་སུ་བོཙན་ཐབོས་ཀྱིིས་སྤེར་ནས་དེར་མ་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ཚོད་ཞིང་གླིིང་ཤ་ིབོསད་ཁྲིག་ག་ིའིཁོར་ལ་ོབོསྐོོར་བོ་ཐམས་ཅིད་བྱེ་ཁྱིས་བོསྐྲོགས་པེ་

ལྟར་ཞིིང་ཁམས་སུ་སྤེར། ད་ེནས་བློོན་ཤེས་ཆེེན་ནས་ཧོོར་དམག་དྲུག་ཙམ་བོསད་

ནས་བྱུང་སྐོབོས། དརེ་ཡོདོ་གླིངི་པེ་ཤན་པེ་མ་ེརུ་རྩོ།ེ སྟེག་དམར་སྟེོབོས་ཆེེན། འིབྲུག་

སྒྲེ་གཙོས་དཔེའི་བོདུད་གསུམ་གྱིིས་གདོང་བོཀག་ཀྱིང་ཁོའི་ིཐེའུ་རང་འིཕྲུལ་རྟོ་དམར་

པེོ་ཞིིག་ཞིོན་ནས་རྨིག་བོཞིི་ས་ལ་མི་ཐུག་པེར་བྲིོས་པེས་གདོང་མ་རྟོེན་ནས་ཕྱིི་ལ་

ཤོར། དེའི་ིརྒྱབོ་ཏུ་དྲེག་ལྷ། གཡུ་ལྷ། དཔེའི་ལ། ཤན་པེ། དུང་སྐྱོང་། ཁུ་བྱུག་དཔེོན། 

འིབྲུ་མ་ིདཀར། འིབྲུག་སྒ་བོརྒྱད་པེསོ་དདེ་པེས་ལ་དགུ་བོརྒྱབོ་ཐང་དགུ་བོཅིད་མཐར་

བྱེང་ཡུལ་བྱེ་ེལ་དམར་པེའོི་ིལ་རྩོ་གྲོམ་ཐང་སྐྱ་མ་ོནས་ལྷ་སྲིས་དགྲོ་ལྷས་རྟོ་སྔནོ་པེ་ོརླུང་

གཤགོ་ཆེབིོས་ཡོདོ་པེའི་ིབྱེ་གྲོབིོ་སློབེོས་པེའི་ིརྟོ་ཡོནི་པེས། དརེ་ཁའོི་ིརྒྱབོ་བོཞིནི་མདའི་

རྒྱང་གང་ཙམ་སློེབོ་པེ་དང་མདའི་གསུམ་སྤྲེིང་པེས་ཁོས་འིཕྲུལ་རྟོའི་ིའིཕེོང་དང་གཞིོག་

ལ་ཐབེོ་ནས་འིགྱིལེ་བྱུང་བོས། ཁ་ོརང་ག་ིད་མ་ཐར་ཐག་ཆེདོ་སངོ་སྙིམ་ནས་མཉམ་ཤ་ི

བྱེེད་བོསམ་ནས་རལ་གྲོ་ིབོཏིོན་ནས་མར་རྐང་ཐང་དུ་མཆེོང་ནས་གྲོ་ིལན་གཉིས་དགྲོ་

ལྷ་ལ་བོཏིབོ་བྱུང་ཀྱིང་ཚོ་ེགོས་ཀྱིིས་བོརྟོེན་ནས་མ་གནོད། རྩོ་ེརྒྱལ་གྱི་ིགྲོ་ིཡོ་ཟ་ིལན་

གཅིགི་གཡུག་པེས་སྐོ་ེཡུང་རྡགོ་བྲིགེ་པེ་ལྟར་འིཕེང་ནས་བོསད། ལྷ་སྲིས་ཀྱི་ིཁའོི་ིམག་ོ

འིཕྲུ་ག་ོམཚོོན་རྣམས་ཕྱི་ིཤད་ལ་བོསྡེམས་ཏི་ེབྱེོན་པེར། སྟེག་ལྷ་དང་མཇལ་ནས་ཁོང་

རྣམ་གཉིས་དགའི་སྤྲེོའི་ིངང་དེར་ཆེིབོས་ལས་བོབོ་ཏི་ེཅུང་ངལ་བོསོས་ནས་བོཞུགས་

པེས་ཁངོ་དཔེནོ་བློནོ་གཉསི་ཀྱི་ིགསུང་གླིངེ་ཞིབིོ་རྒྱས་མཛོད་སྐོབོས་དརེ་གཡུ་ལྷ་བྱེནོ། 

ད་ེནས་རིམ་བོཞིིན་དུ་ཤན་པེ་དཔེའི་ལ་སོགས་ཁོང་རྣམས་རིམ་གྱི་ིབྱེོན་ནས་ལྷ་སྲིས་

དབུ་ཉསེ་མ་སངོ་ཞིངི་དགྲོ་ཐུབོ་པེའི་ིདགའི་སྤྲེ་ོདང་བོཅིས་ནས་གསུང་གླིངེ་མཛོད་ནས་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཡུད་ཙམ་བོཞུགས་ནས་གླིངི་སྒར་ལ་ཕེེབོ།

 ཞིང་རྒྱལ་བློོན་དེར་ཡོོད་ནང་ནས་ར་ེམདའི་བོ་ལྷའུ་གྲོག་རྡོར་དང་། དཔེལ་

ལྡན་འིཇིགས་མེད་གཉིས་ཡོོད་པེས། གྲོག་རྡོར་ཀྱི་ིན་རེ། དཔེལ་ལྡན་འིཇིགས་མེད་

རང་གི་ཅིི་བྱེེད་ཁྱོད་རང་ཤེས། ང་ཡོི་རྒྱལ་པེ་ོཁོག་པེའིི་སྙིིང་འིདྲེ་བོ་དེ་ཤོར་བོས་ད་

འིདིར་བོསྡེད་ཀྱིང་སྒར་མ་ིཟིན། མག་ོའིབུལ་བྱེས་ན་སྲིོག་ཐར་ཤེས་ཆེ་ེཀྱིང་དགྲོ་ཡོ་ི

འིགོ་ཏུ་སྡེདོ་པེས་ཚོ་ེགར་ཆེདོ། ད་ད་ེབོས་འིཆེ་ིབོ་དགའི་འིདུག་པེས་འིཆེ་ིརགོ་ཞིགི་ཨ་ེ

སྙིདེ་ལྟ་ཟརེ། དཔེལ་ལྡན་འིཇགིས་མདེ་ནས་ན་ར།ེ ང་རང་གཉསི་ཚོ་ེའིདརི་སྤུན་ཟླ་དང་

འིདྲེ་བོ་ལས་མེད་ཀྱིང་། ད་དུང་ཀྱིང་ད་ེརིང་མཉམ་ཤ་ིལས་འིོས་མེད་ཟེར་ནས་ཁོང་

གཉིས་ག་ོམཚོོན་ཐོགས་རྟོ་ལ་ཞིོན་ནས་ལྷ་ོསྒ་ོནས་བུད་ད་ེམདུང་ར་ེཐོགས་ནས་ལྕེེབོ་

བྱུང་བོས། སོག་དམག་བོདུན་ར་ེགཡོས་སྦྲེལ་གཡོོན་སྦྲེལ་བོཏིང་བྱུང་སྐོབོས། གླིང་

ཆེནེ་ནམ་མཁའི་ིཐགོ་བོཟུང་ནས་མདུང་བོརྒྱབོ་པེས་དཔེལ་ལྡན་འིཇགིས་མདེ་བོསད། 

གྲོག་རྡོར་གྱི་ིརྟོ་དམག་གསུམ་བོསད་ནས་ཤར་རྒྱག་དུ་རྒྱུག་སོང་བོས། མཐར་ཞིལ་

དཀར་ལྡོམ་པེ་སྟེོབོ་རྒྱལ་རིན་གྲོགས་རྩོལ་དཔེའི་ལ་གསུམ་ནས་མདའི་ར་ེའིཕེང་པེས་

སོ་སོར་ཐེབོ་ནས་མདའི་སྨོས་ཆེེ་ཙམ་རེ་བྱེས་པེས་ཁོ་རྟོ་ཁ་ཕྱིིར་བོསྐོོར་བོས་གྲོི་ཁ་

འིདྲེེན་བྱུང་བོས་ཁ་ོམ་ིགཅིིག་ཡོིན་ཀྱིང་ཅུང་ཟད་བོརྟོེན། གཞིན་ཞིང་ཞུང་འིཕྲོས་ལུས་

ཚོང་མས་མག་ོབོསྒུས་ཕྱིག་འིབུལ་ཞུས། དརེ་རྒྱལ་མཆེགོ་མ་ིཡོ་ིཉ་ིམ་ད་ེཉདི་ཀྱིསི་རྒྱུ་

ནོར་དར་གོས་བོཅིས་པེ་ཐམས་ཅིད་དམག་དཔེོན་ཆེ་ེགསུམ་གཙོས་པེའི་ིདཔེའི་བོདུད་

དང་། ད་ེའིཕྲསོ་དགའི་བོད།ེ ཉ་ིའིབུམ། འིཇང་སྲིས། འིབྲུ་མ་ིདཀར། འིདན་མ་བོཅིས་

ལ་རིམ་པེ་ལྟར་གྱི་ིདཔེའི་དར་གཟེང་བོསྟེོད་གང་ཆེ་ེདང་། གཞིན་དཔེའི་བོདུད་རྣམས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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ལ་ཡོང་འིོས་བོབོ་ཆེ་ེཆུང་དང་བོསྟུན་ནས་དཔེའི་དར་གྱི་ནོམ་པེར་ཕུལ། དམག་མང་

ལ་དྲེག་ཞིན་ཚོང་མ་ཀུན་ལ་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་རྒྱུ་ནོར་དཔེག་མེད་བོགོས། ཀུན་

གྱིིས་རྒྱལ་མཆེོག་རིན་པེ་ོཆེ་ེལ་དགའི་བོའི་ིངང་ནས་ཕྱིག་དང་ཞི་ེས་མཛོད་ནས་ཞིག་

གསུམ་དུ་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་དགྲོ་མལ་བོསོས་ནས་བོཞུགས། ད་ེནས་ཚོེས་བོཅི་ོལྔ་

ཉིན་མ་ོརྒྱལ་མཆེོག་ཡོིད་བོཞིིན་ནོར་བུ་ལ་དཔེའི་བོདུད་ཉེར་ལྔས་བོསྐོོར་དང་དམག་

བོརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བོཅིས་དེ་རྫོོང་སར་ཕེེབོ་ནས་སྦས་ལུང་ཨ་སྐྱ་ར་བོ་རུ་ཆེགས་ཕེེབོ་

པེའི་ིརྫོ་ར་ིསེང་ག་ེགནམ་འིཕྱིོང་འིདྲེ་བོ་ཞིིག་ན་བྲིག་ར་ིདཀར་པེ་ོགནམ་དུ་ཟུག་འིདྲེ་

ཞིིག་ག་ིམགུལ་ནས་རྡ་ོསྒྲེོམ་ཕེ་ཝེང་བོོང་བོ་ཙམ་ཡོོད་པེ་ད་ེལ་སྟེ་ཆེེན་བྲིག་ར་ིཧོབོ་ཤ་

ལན་གཉིས་བོརྒྱབོ་པེས་གའུ་ཁ་ཕྱིེས་པེ་ལྟར་འིཕེང་ནས་ནང་དུ་དང་པེོ་རྡོ་ཞུན་གྱིི་

སྦྱར་བོ་རྣམས་ཕེར་ཕྱིེ་ཚུར་ཕྱིེ་མཛོད་ནས་དེའིི་ནང་དུ་རིན་པེོ་ཆེེ་མུ་ཏིིག་དམར་པེོ་

དབོང་ག་ིརྒྱལ་པེ་ོདང་ཁྱུང་ཆེེན་འིོད་འིབོར་དགོས་འིདོད་འིོད་འིབོར། དགོས་འིདོད་

རིན་ཆེེན་དབོང་རྒྱལ་བོཅིས། ལྷ་ཀླུ་མ་ིཡོ་ིལོངས་སྤྱིོད་རིན་ཐང་བྲིལ་བོའི་ིལས་ཟོག་

མང་པེ་ོདང་མུ་ཏིིག་རྡོག་ཆེ་ེབོ་ལ་བྱེ་དམར་སེར་གྱི་ིསྒ་ོང་ཙམ་དང་། ཆུང་བོ་ལ་ལུག་

རིལ་ཙམ་མང་པེ་ོགྲོངས་ལས་འིདས་པེ་བློང་ཞིིང་བོསྣོམས་ནས་ཕེར་ཕེེབོས། གཡོང་

འིགུགས་དང་ལྷ་གསོལ་མཛོད་ནས་ཕྱིོགས་བོཅུའི་ིརྒྱལ་བོ་རྣམས་ལ་ཞྭ་དམར་སེར་

གྱིསི་བོསྟེན་པེ་རྒྱས་པེའི་ིཕྱིརི་དུ་མཆེདོ་པེ་ཕུལ། ལྷ་ཀླུ་གཞི་ིབོདག་དཀར་ཕྱིགོས་སྐྱངོ་

བོ་ཐམས་ཅིད་ལ་འིཕྲིས་བོཅིོལ། ནག་ཕྱིོགས་ཀྱིི་འིདྲེེ་བོགེགས་ཐམས་ཅིད་དམ་ལ་

བོཏིགས་ས།ོ

 ཕྱིརི་ནང་ཉ་ིམ་ཤར་བོ་དང་མཉམ་དུ་དམག་དཔེནོ་དང་དཔེའི་ཐུལ་དམག་མ་ི



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཐམས་ཅིད་ཚོོགས་ནས། རང་བོབོས་ཀྱི་ིགདན་གྲོལ་བོསྒྲེིགས་ནས་བོཞུགས་ད་ེནས་

གནང་བོསྒོས་མཛོད་ཞིིང་། སྲིས་དགྲོ་ལྷ་ལ་ནོར་བུ་རིན་ཆེེན་འིབོར་བོ་དང་། མུ་ཏིིག་

མ་ེའིོད་འིབོར་བོ་བོརྒྱ་དང་མ་ེར་སྐྱ་བོརྒྱད། ནམ་མདངས་བོརྒྱ་བོཅིས་གནང་། སྤྱི་ི

དཔེོན། ཉ་ིའིབུམ། འིཇང་སྲིས། རིན་ཆེེན་དར་ལུ། ཁྲི་ོཐུང་རྣམས་ལ་མ་ེར་སྐྱ་བོརྒྱད། 

མེར་དཀར་ཉ་ིཤུ་ར་ེདང་ནམ་མདངས་ལྔ་བོཅུ་ར་ེགནང་། འིདན་མ། ཤན་པེ། ཀླུ་མོ། 

ཆེོས་འིགྲུབོ་གཙོས་དཔེའི་བོདུད་ནང་བློོན་དཔེོན་པེ་ོམ་ིབོརྒྱད་ལ་སྐོལ་བོ་ལོག་པེ་ོཙམ་

དང་གཞིན་མ་མཐོ་དམན་ཐམས་ཅིད་ལ་ཕེམ་རྒྱལ་མེད་པེར་སོ་སོར་གང་འིདོད་

ལོངས་སྤྱིོད་གྱི་ནོམ་པེ་གནང་ཞིིང་ཞིག་བོརྒྱད་ལ་གླུ་བྲི་ོགར་གསུམ་བོཅིས་པེ་སོགས་

རྩོད་མ་ོདགའི་སྤྲེོའི་ིངང་དུ་བོཞུགས་ས།ོ །

 དེ་ནས་ཞིང་ཞུང་གི་ཡུལ་སྡེེ་ཆུ་མདའི་ལུང་གསུམ་ལ་འིགུགས་པེའིི་ཆེ་

འིཕྲིན་སོགས་མཛོད་ནས་ཚོེས་ཉེར་ལྔའི་ིཐོག་དུ། དྲེག་ཞིན་རྒོས་གཞིོན་ཐམས་ཅིད་

འིདུས་ནས་གསེར་དངུལ་སོགས་དར་ཟབོ་རྟོ་དྲེིལ་རྣམས་རྒྱལ་མཆེོག་རིན་པེ་ོཆེ་ེལ་

འིབུལ་བོ་ས་ོསརོ་བོབོས་བོསྟུན་དཔེག་མདེ་ཕུལ། དག་ེབོ་བོཅུའི་ིབོཅིའི་ཁྲིམིས་སྡེམོ་ར་ི

ལ་རྔོན་རྒྱ་དང་རྡ་ོལ་ཡོིག་དྲུག །ལ་ཁ་ལ་དར་ལྕེོག་སོགས་དང་ཆེོས་ཁྲིིམས་དཔེག་

མདེ་བོསྡེམས། མ་ིདག་ེབོཅུ་ཡོ་ིསྤེང་བློང་ག་ིལམ་བོསྟེན། བོཀའི་བོནོ་ཆེསོ་ཐམས་ཅིད་

བོན་ལ་བོསྒྱུར། མུ་སྟེེག་ག་ིངན་སྔགས་ལོག་ཆེོས་ཐམས་ཅིད་ཆུ་ལ་བོཏིབོ། ལྟ་ལོག་

འིཁྲུལ་སམེས་ཅིན་ཐམས་ཅིད་ལམ་མཆེགོ་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེནེ་པེའོི་ིལམ་ལ་བོསྒྱུར། གསུང་

ཡོ་ིག་ེདྲུག་མའི་ིདབོང་ཁྲིིད་དང་ཕྱིག་རྒྱ་ཆེེན་པེོའི་ིགྲོོལ་ལམ་བོསྟེན། ལྷ་ཁང་གཡུང་

དྲུང་འིཁྱིལ་པེའི་ིནང་དུ་རྡ་ོསྐུ་རང་བྱེོན་ད་ེཉིད་མ་འིོང་པེའི་ིབོོན་གྱི་ིདོན་དུ་བོཞིག་ནས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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རྒྱ་ཆེེན་བོཀོད་པེ་ཚོད་མེད་པེ་ཞིིག་བོཞིེངས་སུ་བོཅུག །ཕྱི་ིརབོ་རྣམས་ཀྱི་ིདད་རྟོེན་

དཔེའི་བོརྟུལ་རྣམས་ཀྱི་ིསྡེིག་བོཤགས་དང་། བྱེང་དམག་རྣམས་ཀྱིི་དད་གནས་སུ་

གསརེ་འིབུམ་ཆེ་གསུམ་དངུལ་འིབུམ་ཆེ་ལྔ་། གསརེ་གྱི་ིཨ་ོརྒྱན་རྣམ་ཐར་ཆེ་གསུམ་

བོཅིས་གསུང་རྟོནེ་དང་། སྐུ་རྟོནེ་སྣོ་ཚོགོས་སྨོན་འིདག་དང་གསརེ་དངུལ་རནི་ཆེནེ་སྣོ་

ལྔ་ལས་གྲུབོ་པེའིི་གུ་རུའིི་སྐུ་ཁང་རྩོག་གསུམ་པེ་དང་། ཐུགས་རྟོེན་འིཁོན་བོསྡུམ་

མཆེོད་རྟོེན་རྒྱ་ཆེེན་ཚོད་མེད་པེ་བོཅིས་སྔ་འིགྱུར་རྡོ་རྗོེ་ཐེག་པེའིི་ལུགས་སུ་བོཞིེང་

བོཅུག་ནས་ནག་ཕྱིོགས་བོོན་ཕྱི་ིཔེ་རྣམས་ཀྱི་ིབོསྟེན་པེ་བོསྣུབོས། དབོལ་སྲིས་རྡ་ོསྐུ་

རང་བྱེོན་དང་བྱེ་མ་རང་བྱེོན་རྣམས་ན་ིམ་འིོངས་པེ་ན་བོོན་གཙང་མ་ནང་པེ་རྣམ་ཀྱི་ི

བོསྟེན་པེ་ལ་ཕེན་པེའི་ིཕྱིརི་དུ་ཕྱིག་མཆེདོ་ཀྱི་ིརྟོནེ་མཆེདོ་པེ་དཔེག་མདེ་མཛོད། ནང་པེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབོསྟེན་པེ་ཡུན་རིང་དུ་འིབྱུང་ཞིིང་རྒྱས་པེར་མཛོད། རློབོས་ཆེེན་གྱི་ི

མཛོད་པེ་འིགྲོོ་ཕེན་རྨད་དུ་བྱུང་བོ་སྒྲུབོ་ནས་ཞིང་ཞུང་སྡེེ་ཁག་བོཅིོ་བོརྒྱད་ཀྱིི་མགོ་

འིཛོིན་བྱེང་བྱེ་ེརིའི་ིབློོན་པེ་ོཆེོས་འིགྲུབོ་བོསྐོོས། ཁྲི་མ་ོགླིིང་ག་ིགསེར་སྡེ་ེབྱེས། ད་ེནས་

ས་ཕེ་ོརྟོའི་ིལ་ོཟླ་བོ་དྲུག་པེའི་ིཚོེས་ཉེར་གསུམ་ལ་ཆེིབོས་ཀྱི་ིཁ་ལ་ོཁྲི་མ་ོགླིིང་ལ་བོསྒྱུར་

བོར་མཛོད་ནས། ཞིང་ཞུང་ཡུལ་སྡེ་ེཀུན་ནས་ཚུགས་མ་གསུམ་བོར་སྐྱེལ་མ་བྱེས་

ནས་ས་ོསརོ་དགའི་སྐྱདི་ཟུང་འིབྲིལེ་གྱི་ིངང་དརེ་ཞིང་སྡེ་ེརྣམས་ཕྱིརི་ལགོ །གླིངི་དམག་

རྣམས་བྱེ་ེརིའི་ིདར་ཐང་དུ་བོཞུགས། མ་ཡུམ་སྲིས་མ་ོབློོན་སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་རྣམས་

གླིིང་ལ་ཁྲིིད། བྱེ་ེརིས་ཆེོས་འིགྲུབོ་ཀྱི་ིཕེ་ོབྲིང་དུ་གདན་དྲེངས་ནས་འིབུལ་བོ་དཔེག་

མེད་ཕུལ། སྤྱིན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིཁྲིིད་ལུང་གནང་། གླིིང་པེ་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་དགྱིེས་

པེའི་ིངང་ནས་ཕེར་ཀྱིང་ལེགས་འིབུལ་དང་རྟོེན་སྲུང་འིཁོར་སོགས་གནང་ཞིིང་། ཕེན་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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ཚུན་འིབྲིལ་མ་ིཕེོད་པེའི་ིངང་དེར། ཕྱིག་ཕེེབོ། ད་ེནས་དཔེའི་ཐང་རིང་མོའི་ིཐང་སྨོད་དུ་

འིབྱེོར་ནས་རྒྱལ་མཆེོག་རིན་པེོ་ཆེེ་གླིིང་ཡུལ་དུ་ཕེེབོས་པེའིི་བོང་མི་མགྱིོགས་པེར་

བོཏིང་། ཆེིབོས་བོསུ་ལ་ཡོབོ་སེང་བློོན་སྟེོན་པེ་རྒྱལ་མཚོན་ཨ་རྒྱས་བོཅིས་དཔེོན་

གཡོོག་གསུམ་བོཅིས་རྟོ་བོ་བོརྒྱ་ཙམ་ཆེིབོས་བོསུ་ལ་འིབྱེོར་ཤིང་། ཚོེས་ཉེར་གསུམ་

ལ་སྐུ་མཁར་སེང་ཕྲུག་སྟེག་རྩོ་ེལ་ཆེགས་ཕེེབོས་ཤིང་གཞིིས་བྱེེས་འིཛོོམ་ཤིང་དགའི་

སྐྱིད་དཔེག་མེད་དང་གླིིང་ག་ིབློ་མ་ཕེ་ཁུ་མ་སྲུ་རྣམས་ཀྱིིས་མཇལ་དར་ར་ེཕུལ་ཞིིང་

གཡོས་གསེར་ཇ་ནང་ནས་ཇ་འིདྲེེན། གཡོོན་དངུལ་བྱེ་ནང་ནས་ཆེང་འིདྲེེན་བོཅིས་

གསུང་གླིེང་ཞིིབོ་རྒྱས་མཐར། སེང་ལྕེམ་འིབྲུག་མ་ོདེའི་ིགསེར་དངུལ་གྱི་ིསྐྱེམ་འིབུལ་

ར་ེཐོགས་ནས་ཞིལ་ད་མ་བོཅུ་གསུམ་གྱི་ིབོསྐོོར་ནས་དཔེོན་བློོན་དཔེའི་ཐུལ་མངའི་

འིབོངས་ཀུན་ལ་དགྲོ་བོོ་ཐུལ་བོའིི་དགའི་སྟེོན་གྱིི་འིཚོོ་བོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པེ་དང་

སྐྱམེ་ཞུས་ཕུལ་ནས། དགུ་སངེ་དྲུང་འིགྱུར་དྲེངས་ནས་གླུ་འིད་ིལྟར་ཕུལ་ལ།ོ

 ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི གླུ་ཐ་ལ་་་་་་་ ཨ་ལ་ལ་་་་་ ཤར་གཡུ་ལ་ོབོཀདོ་པེའི་ིཞིངི་

ཁམས་ནས། རྗོ་ེབོཙུན་སྒྲེོལ་མ་ཚོ་ེཡོ་ིལྷ། གསོལ་བོ་འིདེབོས་ས་ོབྱེིན་གྱིིས་རློོབོས། 

བྱེང་ཤར་མུ་ལེ་གཡུ་མཚོོ་ནས། ཨ་ནེ་གནམ་སྨོན་དཀར་མོ་མཁྱེན། གླིིང་དཀར་

བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་པེར་ཤོག །ས་འིདིས་ས་ང་ོམ་ཤེས་ན། རྨར་ཁམས་གླིིང་ཡུལ་ཁྲི་མ་ོ

ནས། སྐུ་མཁར་སངེ་ཕྲུག་སྟེག་རྫོངོ་རདེ། ང་འིདྲེ་ང་ང་ོམ་ཤསེ་ན། སྐྱ་ལ་ོསྟེན་པེའི་ིསྲིས་

མ་ོལ། མད་ོཁམས་རྒྱལ་མ་ོའིབྲུག་མ་ོཡོནི། ལྷ་ོའིཛོམ་གླིིང་བུ་མའོི་ིཕུད་ཅིགི་རེད། སྐྱ་ེ

སྒ་ོལེགས་པེ་ཀུན་གྱི་ིསྨོནོ། རྒྱ་ལྕེང་འིཛོིན་པེའི་ིཁུ་བྱུག་བྱེ། གསུང་སྐོད་སྙིན་པེས་ཡོདི་

སེམས་སྤྲེོ། སྒྲེ་ོམདངས་སྔ་ོབོ་བོེཌཱུརྱ་ཟེར། ཇ་མཁར་འིཛོིན་པེའི་ིའིབྲུག་མ་ོང་། སྙིན་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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གྲོགས་ཆེ་ེབོས་རྒྱལ་མ་ོཟེར། ཤ་ལ་ོདཀར་བོའི་ིདུང་འིོད་འིབོར། གངས་ལ་ཉ་ིམ་ཤར་

བོ་འིདྲེ། མཁུར་ཚོོས་དམར་ལ་རྒྱ་བྱེིར་འིདྲེ། པེདྨེ་ར་གའི་ིམདངས་འིོད་འིབོར། སྐྲ་ལ་ོ

སྨུག་ལ་འིགྱུར་བོ་མེད། རྒྱ་ལྕེང་ཕྱུག་མོའི་ིལ་ོམ་འིདྲེ། སྐུ་ལུས་སྦ་དཀར་སྨྱུག་མ་འིདྲེ། 

ཞི་ེསེམས་དངུལ་དཀར་མ་ེལོང་འིདྲེ། ཁམས་གསུམ་སྲིིད་པེ་ས་ལེར་གསལ། ཨ་

འིབྲུག་འིདྲེ་མ་རྣམ་གསུམ་རདེ། ཁྲི་ིརནི་ཆེནེ་འིབོར་བོའི་ིཡོང་སྟེངེ་ནས། མ་ིདབོང་རྒྱལ་

པེ་ོག་ེསར་ལགས། དཔེའི་བོཏུལ་སྟེག་གཟིག་གྲོ་རྒྱས་དང་། སྡེ་ེམངའི་འིབོངས་སྐོར་

ཚོོགས་བོཀྲ་འིདྲེ་རྣམས། ད་ེརིང་ཨ་འིབྲུག་གླུ་ལ་གསོན། གསེར་བྱེའི་ིནང་ནས་ཇ་

འིདྲེནེ་ཡོདོ། ཤངོ་དཀར་བོདུད་རྩོའིི་ིཐགི་པེ་འིདྲེ། རྒྱ་མཚོ་ོཕྱུག་མ་ོའིཁྱལི་དང་མཚུངས། 

ཤོང་སྨུག་ར་ོབོརྒྱ་ནུས་པེ་ཆེ།ེ འིཆེ་ིབོ་གས་ོབོའི་ིསྨོན་མཆེོག་འིདྲེ། རྒྱ་ཇ་མ་ེཏི་ོཡོོངས་

འིཛོནི་ཡོདོ། ཚྭ་དཀར་མར་དང་འི་ོམ་བོསྐྱདེ། མགནོ་ཚོ་ེདཔེག་མདེ་ཀྱི་ིཚོ་ེཆུ་དང་། མ་

སྲིདི་པེ་རྒྱལ་མའོི་ིཚོ་ེཆུ་དང་། སངེ་ག་ེདཀར་མའོི་ིའི་ོམ་ཡོདོ། ཁྱདེ་རྒྱལ་བློནོ་འིབོངས་

ལ་བྱེོན་སྐྱེམ་འིབུལ། སྐུ་མ་ིའིགྱུར་རྡ་ོརྗོེའི་ིསྐུ་ཐོབོ་ཤོག །གཡོོན་དངུལ་བྱེའི་ིནང་ནས་

ཆེང་འིདྲེེན་ཡོོད། ན་ཉིན་བོཙོས་པེའི་ིལ་ོཆེང་ཡོོད། ཁར་སང་བོཙོས་པེའི་ིཞིག་ཆེང་

དང་། ད་ཞིག་བོཙོས་པེའི་ིཟླ་ཆེང་དང་། ཚོ་བོ་རོང་ག་ིདགུན་ཆེང་ཡོོད། འིབྲིས་མ་ོ

ལྗོངས་ཀྱི་ིའིབྲིས་ཆེང་ཡོོད། ལ་ོཆེང་ཟླ་ཆེང་བོསིལ་མ་འིད།ི ཆེགས་བོཞིག་ན་ཚོངས་

པེའི་ིབོདུད་རྩོ་ིའིདྲེ། ཆེང་འིད་ིཉིད་གསོལ་དང་དབུ་འིཕེང་མཐ།ོ གཞི་ིབྱེེས་འིཛོོམ་པེའི་ི

འིཛོོམ་ཆེང་ཡོིན། ཡོང་ཡོང་དྲེངས་པེའིི་རྟོེན་འིབྲིེལ་ཡོོད། ཕྱིེ་མར་གངས་དཀར་

བོརྩོེགས་འིདྲེ་བོཤམ། ཁྲི་ཡོག་ཤ་ལ་རྫོ་ལྟར་སྤུངས། ཀ་ར་བུ་རམ་ཤིང་ཐོག་རྣམས། 

རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིཁང་བོཟང་དབུས། ལངོས་སྤྱིདོ་རྣམ་ཐསོ་སྲིས་དང་མཉམ། འིདྲེནེ་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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མདེ་རྒྱལ་བློནོ་ཐམས་ཅིད་ཀུན། ད་ེསྔནོ་མ་མཇལ་ལ་ོགསུམ་སངོ་། ད་ེརངི་མཇལ་བོ་

ང་ོམཚོར་ཆེ།ེ སྐུ་མ་ིའིགྱུར་ནམ་མཁའི་དྭངས་པེ་ལ། ལྷ་ོསྤྲེནི་མ་ཆེགས་བོཀའི་དྲེནི་ཆེ།ེ 

སྤྱི་ིདཔེནོ་དགངོ་ཀའི་ིཉ་ིམ་ད།ེ ལ་མ་ོམ་བོརྒྱབོ་ང་ོམཚོར་ཆེ།ེ དཔེའི་བོཏུལ་སྟེག་གཟགི་

གྲོ་རྒྱས་ལ། འིཛོོམ་དྲུག་མ་ཉམས་དོན་ར་ེའིགྲུབོ། བྱེང་ནག་ཕྱིོགས་བོདུད་ཀྱི་ིདཔུང་

ཚོོགས་ད།ེ རྩོ་སྐྱ་མ་ེལ་བོསྲིེག་འིདྲེ་བྱེེད། བོོན་ཆེོས་ནང་པེའི་ིཆེོས་ལ་བོསྒྱུར། བོདུད་

ཡུལ་ཆེོས་ཀྱི་ིསྒྲེོན་མ་ེསྦར། གླིིང་དཀར་སྟེང་མ་རྒོོད་ལུགས་ལ། ཕྱི་ིརབོས་གསུམ་ལ་

གྲོགས་པེ་ཐོབོ། བོད་ེདབུ་ནག་སྐུ་དྲེནི་ཆེ་ེབོ་བྱུང་། སངས་རྒྱས་བོསྟེན་པེ་དགུངས་ལ་

བོསྟེདོ། སྐུ་དྲེནི་ཆེེའི་ོདནོ་ར་ེའིགྲུབོ། རནི་ཆེནེ་གཏིརེ་གྱི་ིབོང་མཛོདོ་ནས། མུ་ཏིིག་ཟད་

མེད་ལོངས་སྤྱིོད་འིདི། ནོར་བུའི་ིགཏིེར་ཟོག་དངོས་གྲུབོ་མཆེོག །འིད་ིའིདྲེའི་ིསྟེང་མ་

ཉམས་ར་ེདགའི། དབུ་ནག་བོོད་ལ་དྲེིན་རང་ཆེེ། བོསམ་དོན་ཡོིད་བོཞིིན་འིགྲུབོ་པེར་

ལ། ངེད་ཁྲི་མ་ོགླིིང་ག་ིསྡེ་ེཔེ་ཚོོ། ཉ་ིམ་སྔར་ལས་ད་ལྟ་དར། ལོངས་སྤྱིོད་སྔར་ལས་

འིཕེེལ་ཞིིང་ཡོོད། ཡོབོ་ཆེེན་སེང་བློོན་རྒྱལ་པེ་ོལ། སྐུ་ཁམས་བོད་ེཞིིང་བོད་ེསྐྱིད་ལྡན། 

མ་ཡུམ་འིགགོ་ལྷ་མ་ོད།ེ ཉ་ིམ་སྔར་ལས་ད་ལྟ་བོཟང་། ལྷ་ཁང་མཐངོ་བོ་རང་གྲོལོ་གྱིསི། 

ཕེ་འིབུམ་དམ་པེ་བོཅུ་གཉསི་ལ། ཕྱིག་དང་མཆེདོ་པེ་འིབུལ་འིབུལ་ནས། རྨ་ཡུལ་གླིངི་

གི་རྒྱལ་ཁབོ་འིདི། ཉི་མ་སྔར་ལས་ད་ལྟར་རྒྱས། བློ་མའིི་ཆེོས་ར་རྒྱས་ནས་ཡོོད། 

ཆེོས་ཀ་དར་བོསྟེན་པེ་ཡོར་དར་ཡོིན། དཔེོན་པེོའི་ིདབུ་འིཕེང་མཐ་ོནས་ཡོོད། ཕེ་ཁུས་

འིདབོ་དྲུག་མ་ཉམས་ཡོོད། སྡེདོ་ཡུལ་བོད་ེསྐྱིད་འིཛོམོ་ནས་ཡོདོ། ངས་གའུ་ནང་ནས་

དར་ཅིགི་ལནེ། དར་དཀར་ཉིན་མ་ོབོད་ེལགེས་ལནེ། ཕྱི་ིལ་བོཀྲིས་ར་ིམ་ོཅིན། ནང་ལ་

རྒྱལ་སྲིིད་སྣོ་བོདུན་ཡོོད། རྗོ་ེསེང་ཆེེན་ཁྱེད་ལ་མཇལ་དར་འིབུལ། སྐུ་སྐྱེས་མཆེོག་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དགྲོ་ལྷའི་ིརྒྱལ་པེ་ོཁྱོད། དུས་ཡོང་ཡོང་མཇལ་བོའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །དཀར་པེ་ོདར་གྱི་ི

ཡུག་ཆེནེ་འིད།ི བོཀྱིང་ཁྲི་དཀར་མའོི་ིཡོང་སྟེངེ་ནས། གདངོ་ག་ིརགིས་རྒྱུད་ནརོ་བུས་

དབོང་། དགསོ་འིདདོ་ཀུན་འིབྱུང་ལྷ་ཡོ་ིསྲིས། དགྲོ་ལྷ་ཁྱདེ་ལ་མཇལ་དར་འིབུལ། དུས་

ཡོང་ཡོང་མཇལ་བོའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །གཡོས་གྲོལ་ཙན་དན་ཁྲི་ིཁར་ན། བུ་ཕེ་ོལྷ་རྒོོད་

འིབུམ་ལུ་ལ། དམར་པེ་ོདར་གྱི་ིམཇལ་དར་འིབུལ། སྟེག་རོང་སྟེག་མ་ོཐང་གང་ལ། 

འིཛོོམ་དྲུག་རྒྱས་པེའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །རྒྱབོ་གྲོལ་སེང་ལྡེང་ཁྲི་ིསྟེེང་ནས། བློ་ོམུན་སེལ་

ནམ་མཁའི་ིསྒ་ོཕྱི་ེད།ེ སྤྱི་ིདཔེནོ་ཁྱདོ་ལ་མཇལ་དར་འིབུལ། བློ་ོམ་ིའིགྱུར་དཔེག་བོསམ་

ལྗོན་ཤིང་ལ། ལ་ོའིདབོ་རྒྱས་པེའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །སེར་པེ་ོདར་གྱི་ིལིང་ཆེེན་འིདི། ཉ་ི

འིབུམ་ཁྱདེ་ལ་མཇལ་དར་འིབུལ། ཆེ་ེརྒྱུད་ར་ིརྒྱལ་ལྷུན་པེ་ོལ། གཡོ་ོའིགུལ་མདེ་པེའི་ི

བོཀྲསི་ཤགོ །སྔནོ་པེ་ོདར་གྱི་ིལངི་ཚོ་ེའིད།ི འིཇང་སྲིས་ཁྱདེ་ལ་བྱེནོ་དར་འིབུལ། འིབྲིངི་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་ོཕྱུག་མ་ོལ། འིཕེེལ་འིགྲོིབོ་མེད་པེའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །དཀར་པེ་ོདར་གྱི་ིལིང་

ཆེེན་འིད།ི རིན་ཆེེན་དར་ལུ་བྱེོན་དར་འིབུལ། ཆུང་རྒྱུད་མདའི་མ་ོསྒྲེ་ོརྒོོད་ལ། རྣ་ོངར་

འིཛོོམ་པེའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །རྒྱ་དར་སྔོན་པེ་ོསྤྲེིན་རིས་ཅིན། འིདན་མ་བློོན་ལ་བྱེོན་དར་

འིབུལ། འིདན་ཤགོ་དུག་མཚོ་ོཁལོ་མ་འིད།ི དགྲོ་སྙིངི་འིགམེ་པེའི་ིབོཀྲསི་ཤགོ །རྒྱ་དར་

བོཀྲིས་རི་མོ་ཅིན། སེང་སྟེག་ཁྱེད་ལ་བྱེོན་དར་འིབུལ། དར་ཡུལ་གངས་སེང་ཁྱུ་

གཅིིག་ལ། གཡུ་རལ་རྒྱས་པེའིི་བོཀྲིས་ཤོག །སེར་པེོའི་ིདར་ལ་ཡུག་གཅིིག་འིདི། 

དགའི་བོདེ་ཁྱེད་ལ་བྱེོན་དར་འིབུལ། སྒ་པེ་ས་ཡོི་རྩོི་ཐོག་ལ། འིབྲུ་དྲུག་རྒྱས་པེའིི་

བོཀྲིས་ཤོག །དར་ཁྲི་འིཇའི་རིས་ཁྱུག་ས་ེཅིན། ལྷའུ་བོསམ་འིགྲུབོ་བྱེོན་དར་འིབུལ། 

འིབྲུ་ས་གནམ་གྱི་ིསྐོར་མ་ལ། འིཕེེལ་འིགྲོིབོ་མེད་པེའི་ིབོཀྲིས་ཤོག །གནང་ཚུར་བློང་



ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེདེ་དཔའ་བོོ་དགྱེསེ་པའི་དགའ་སོྟོན།
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བོསམ་པེ་འིགྲུབོ་པེར་ཤོག །མ་ིཚོ་ེསྐྱིད་ལ་རྒོས་པེར་ཤོག །མ་ིནོར་དབོང་དུ་འིདུ་བོར་

ཤགོ །དར་དམར་མ་ེདྲེ་ིདམར་པེ་ོའིད།ི ཤན་པེ་རྒྱལ་ལ་བྱེནོ་དར་འིབུལ། དམར་ནག་

རཀྚའི་ིམཚོ་ོམ་ོལ། ཁྲི་ིགདུགས་ཉ་ིའིདོ་ཕེགོ་པེ་འིདྲེ། ཧོརོ་ཡུལ་མ་ིརྟོ་བོཙན་དམག་འིདྲེ། 

དཔེའི་རྩོལ་རྒྱས་པེའི་ིབོཀྲསི་ཤགོ །དགྲོ་བོཞི་ིཟལི་གྱི་ིགནནོ་པེར་ཤགོ །ཁམས་གསུམ་

ཆེོས་ལ་འིཁོད་པེར་ཤོག །འིདིར་བོཞུགས་རྒྱལ་བློོན་སྐུ་ཚོ་ེརིང་། བྱེོན་པེའི་ིདཔེའི་

བོདུད་བོསམ་དནོ་འིགྲུབོ། བོཀྲསི་ནམ་མཁའི་གང་བོར་ཤགོ །སྨོནོ་ལམ་ས་གཞི་ིབོརྟོནེ་

པེར་ཤོག །སྙིན་གྲོགས་ས་སྟེེང་ཁྱབོ་པེར་ཤོག །འིདིར་ཚོོགས་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་

ཞིགོ །ༀ་མ་ཎི་ིཔེདྨེ་ེཧཱུཾ་ྃཧྲཱིཿ།ི

ཅིེས་གླུ་དེ་ལྟར་ཕུལ་ལོ། དེ་ནས་ཞིག་བོཅི་ོལྔའིི་བོར་སྟེོན་མ་ོཆེེན་པེ་ོརེ་དང་

རྩོེད་མ་ོགང་དགྱིེས་བོཅིས་བོཞུགས་སོ། ད་ེནས་ཤན་པེ་གཡུ་ལྷ་གཙོས་ཀྱི་ིབློོན་པེ་ོ

རྣམས་ནས་རྒྱལ་པེོ་ལ་མཇལ་ཁ་རེ་ཞུས་ཏིེ། སོ་སོ་ལ་དམ་རྫོས་དང་སྲུང་མདུད་

དཔེའི་གཟེང་བོསྟེོད་བོཅིས་དགྱིེས་པེའི་ིངང་དེར་ས་ོསོར་རང་ཡུལ་དུ་དགའི་སྟེོན་སྐྱེལ་

མ་དང་བོཅིས་ནས་ལགོ་ག ོ།

 ཞིང་རྒྱལ་སྲིས་མོ་དཔེའི་སྒྲེོན་ཆེོས་མཚོོ་འིབྲུག་ལྷའུས་བོཙུན་མོར་ཕུལ་

བྱུང་ང་ོ། ལྷ་མ་ོགཡུ་སྒྲེོན་དག་ེམ་བྱེས། སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ལ་མགུལ་དར་དང་གཟེང་

བོསྟེོད་གྱི་ནོམ་པེ་ཕུལ་ནས་བྱེང་བློོན་གྲོལ་དུ་བོཀོད་ནས་བོཀའི་ཤོག་དང་ལས་དམ་

གསརེ་གྱི་ིཔེ་ཊཱ་དང་བོཅིས་གནང་ང་ོ།

 སྟེག་མ་ོཁྲི་ིབོསྟེན་ཡོར་ལང་ནས་ཕྱིག་གསུམ་ཕུལ་རྒྱལ་པེ་ོལ་ཕྱིག་དབོང་

དང་སྐྱབོས་འིཇུག་ཞུས། ཕྱིིན་ཆེ་ཅི་ིགསུང་ག་ིབོཀའི་སྒྲུབོ་པེའི་ིདམ་བོཅིའི་ཕུལ་ནས་



འཛམ་གིླིང་གེ་ེསར་རྒྱལ་པོོའི་སྒྲུང་།
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དགའི་སྐྱིད་ཀྱིི་ངང་དེར་བོཞུགས། འིཛོམ་གླིིང་མི་ཡོི་ཉི་མ་ཁོང་འིགྲོོ་བོའིི་དོན་དུ་སྐུ་

འིཚོམ་ལ་བོཞུགས་ཏི།ེ འིབྲུག་མ་ོདང་མ་ིཆུང་གཉིས་མ་གཏིོགས་མཇལ་ས་མེད་པེར་

བོཞུགས་ས།ོ །     ། །

 ཞིང་ཞུང་གཡུལ་འིགྱིེད་དཔེའི་བོ་ོདགྱིེས་པེའི་ིདགའི་སྟེོན་ཞིེས་བྱེ་བོ་རྫོོགས་

ས།ོ བོཀྲསི་དཔེལ་འིབོར་འིཛོམ་གླིངི་དགྱིསེ་པེའི་ིདགའི་སྟེནོ་དུ་རྒྱས་པེར་གྱུར་ཅིགི །
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གོློག་ཀླད་དུ་བཅུག་མཁན། 

བྱམསོ་པ་ཆོེསོ་འིཛོིན། སོ་རཱ་མཐོོ་སོློབ།

ཞུ་དག་མཁན། 

བྱམསོ་པ་ཆོེསོ་འིཛོིན།


	དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་གསལ་བཤད།
	༄༅། །ཞང་ཞུང་གཡུལ་འགྱེད་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

