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ལ་ལམ་སྟེནོ་བེད་ཐུབ་པའ་ིའདོ་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གེོང་ས་༸སྐྱབས་མགེོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོགེ་གེིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གེནང་བའ་ི

དགེོངས་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པ་ོཆོ་ེནས་རིགེ་མཛོད་ཆོེན་མོའ་ིདྲ་ཚིགེས་དང་རོམ་སྒིགེ་ཁང་

གེསར་འཛུགེས་བས་ཏེེ། བཀའ་བསྟེན་གེཉིིས་ཀིས་མཚོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀ་ིམཁས་པའ་ི

བཀའ་རོམ་གེགེས་བམ་དང་། བརམས་ཆོོས་གེསར་རྙིིང་གེང་མང་ཞིིགེ་ཞུ་སྒིགེ་འགེམས་སེལ་གྱི་ི

ཞིབས་ཞུའ་ིལས་གེཞི་ིའད་ིགེཉིརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོགེ་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གེཞུང་ཚིགེ་འཚོལ་སློ་བ། འཁྱིེར་བད་ེབ་སོགེས་སྟེབས་བདེའ་ིདབང་གེིས་ཀློོགེ་པ་པ་ོརྣམས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགེའ་མོས་ཇི་ེཆོེར་འག་ོབཞིིན་པར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀ་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱིོགེས་ཀ་ི

དགེོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒིགེ་གེ་ིལས་གེཞི་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགེས་ཀ་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རང་རེའ་ིཤེས་རིགེ་འད་ིཉིིད་འཇིིགེ་རྟེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གེནས་པ་དང་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀ་ིའཇུགེ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚོགེས་སུ་ཞི་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོན་འདྲེན་པའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིགེ་ཡིན་

ཞིསེ་ཀང་བརྗེདོ་ཆོོགེ་པ་ཡནི་ན།ོ །

གེསུང་རབ་ཞུ་སྒིགེ་བེད་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚད་ལྡིན་ཞིིགེ་གེཞི་ིརར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒིགེ་བེད་

རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་འོས་ཤིང་། ད་ེཡང་སྔོོན་གྱི་ིསྲོལ་ལ་གེསུང་རབ་ཀ་ིཔར་ཤིང་རྐོ་ོསྐབས་རོམ་

པ་པོ་རང་ཉིིད་དམ། ཡང་ན་གེཞིན་གྱིིས་ཞུས་དགེ་ཚད་ལྡིན་བཏེང་སྟེེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པས་ཤིང་པར་

རྣམས་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནས་དགེ་པོར་བར་ིཆོོགེ་པ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིགེ་རོམ་སྒིགེ་ཁང་ནས་ཀང་མ་དཔ་ེ

ཚད་ལྡིན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡིགེ་འབྲུ་གེཅོིགེ་ལའང་གེང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅོོས་མེད་པར་སོར་བཞིགེ་བ་

རྒྱུ་ར་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱི་ིཇི་ིམ་ཇི་ིབཞིནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིིན་ཡདོ་པ་དང་། མ་

ཕྱི་ིཚད་ལྡིན་ལགེ་སོན་མ་བྱུང་ནའང་གེང་ཐུབ་ཀིས་དགེ་པ་ོཡོང་བར་བརོན་བཞིིན་ཡོད། གེལ་ཏེ་ེམ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གེསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགེས་གེནས་སུ་གྱུར་པ། ཡ་ིགེ་ེཆོད་ལྷགེ་བྱུང་བ་

སགོེས་ལ་གེཤམ་དུ་གེསལ་བཤད་ཀ་ིམཆོན་བཀདོ་ཡདོ།

རམོ་སྒགིེ་ཁང་འད་ིནས་སྒགིེ་སྦྱརོ་བས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷགེ་ནརོ་བ་སགོེས་བྱུང་བ་

མཐོངོ་ན་འཕྲལ་མར་ལགེེས་བཅོསོ་ཡངོ་བའ་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚའོ་ིཡགིེ་འབྲལེ་དྲ་བང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲེལ་བ་གེནང་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནས་ཀང་གེང་མགྱིོགེས་པར་གེཞིིར་བསྐྱར་

ཞིབི་དང་ལེགེས་སྒིགེ་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀ་ཇི་ེལེགེས་སུ་གེཏེངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བསེ་རིགེ་མཛདོ་ཆོནེ་མོའ་ིརམོ་སྒིགེ་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་ིགནས་ཆེནེ་ཁག་ལ་བགྲོདོ་པའི་ིལམ་ཡིགི

སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡིན་འདས་ལ་ཕྱིགེ་འཚལ་ལོ། །མ་ཆོགེས་པདྨའ་ིསྤྱིན་ལྡིན་ལྷ་

མིན་གེཉིེན། །སྲིད་པས་མཆོོད་འོས་བསོད་ནམས་སྟེོང་གེི་སྐུ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་དགེ་

གེསེར་གྱི་ིའོད་མངའ་བ། །མཉིན་ཡོད་བཞུགེས་པ་དེ་ལ་ཕྱིགེ་འཚལ་ལོ༑ །གེང་དུ་

བདགེ་གེི་སྟེོན་པ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང༌། །གེང་དུ་འདྲེན་པས་བང་ཆུབ་མཆོོགེ་བརྙིེས་

ཏེ།ེ །འཆོ་ིམེད་ལམ་བསྟེན་མྱོ་ངན་འདས་པ་ཡ།ི །རྒྱ་གེར་གེནས་ཆོེན་རྣམས་ལ་ཕྱིགེ་

འཚལ་ལ།ོ །

སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡིན་འདས་རབ་བྱུང་གེ་ིབསྙེན་པར་རྫོོགེས་ཏེེ། དབར་

བཞི་ིབཅུ་ལྷགེ་ཅོིགེ་འཇིིགེ་རྟེན་དུ་འཚ་ོཞིིང་བཞུགེས་ནས། ལོང་བ་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ེདགུ་

རྣམས་ལ་དམ་པའ་ིཆོོས་ཀ་ིབཀའ་མཆོིད་རྒྱས་པར་མཛད་ཅོིང༌། གྱིད་ཀ་ིཡུལ་ཤིང་

སཱ་ལ་ཟུང་གེ་ིཚལ་དུ། ཕུང་པ་ོལྷགེ་མ་མེད་པའ་ིདབིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱོ་ངན་ལས་

འདས་ཏེ།ེ ལ་ོཉིསི་སྟེངོ་བཞི་ིབརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང༌། ཉིགེ་མ་དགུ་དགེ་འདས་ས།ོ །

དེས་ན་འོ་སྐོལ་ཕྱིི་མའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པ། བསོད་ནམས་ཆུང་ངུའི་སྐྱེ་བོ། 

སངས་རྒྱས་ཀ་ིཞིལ་དངོས་སུ་མ་མཐོོང་བ་དགེ་ནི། བད་ེབར་གེཤེགེས་པའ་ིགེནས་

ཆོེན་བཞི་ིཔ་ོའད་ིདགེ་ལ་མཇིལ་དགེོས་ས་ོཞིེས་སྟེོན་པ་མྱོ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཞིལ་

ཆོམེས་ཀ་ིཚུལ་དུ་གེསུངས་ཏེ།ེ ཇི་ིསྐད་དུ་ལུང་ཕྲན་ཚེགེས་ལས། དགེ་ེསློངོ་དགེ ། ང་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

འདས་པའི་འོགེ་ཏུ་གེནས་བཞིི་པོ་འདི་དགེ་ནི་རིགེས་ཀི་བུ་དང་བུ་མོ་དད་པ་ཅོན་

རྣམས་ཀསི་ཇི་ིསྲདི་འཚ་ོབའ་ིབར་དུ་འག་ོབར་བ་ཞིངི་དྲན་པར་འགྱུར་བར་བའ།ོ །བཞི་ི

གེང་ཞིེ་ན། འདིར་ནི་བཅོོམ་ལྡིན་འདས་འཁྲུངས་སོ། །འདིར་ནི་བཅོོམ་ལྡིན་འདས་

མངོན་པར་རྫོོགེས་པར་སངས་རྒྱས་སོ༑ །འདིར་ན་ིབཅོོམ་ལྡིན་འདས་ཀིས་ཆོོས་ཀ་ི

འཁོར་ལ་ོརྣམ་པ་བཅུ་གེཉིིས་སུ་བསྐོར་ར།ོ །འདིར་ན་ིབཅོོམ་ལྡིན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱོ་

ངན་ལས་འདས་པ་སྟེེ། དགེ་ེསློོང་དགེ་ང་འདས་པའ་ིའོགེ་ཏུ་འདིར་མཆོོད་རྟེན་བསྐོར་

བ་དང༌། མཆོོད་རྟེན་ལ་ཕྱིགེ་འཚལ་བ་དགེ་འོང་གེི། ད་ེདགེ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོེས་བརྗེོད་

པར་བ་སྟེ།ེ ཞིསེ་པ་ནས་ང་ལ་དད་པས་དུས་བས་པ་ད་ེཐོམས་ཅོད་ཀང་བད་ེའག་ོམཐོ་ོ

རིས་ཀི་འཇིིགེ་རྟེན་དུ་འགོ་འོ། སོགེས་རྒྱས་པར་གེསུངས་སོ། །དེ་བཞིིན་དུ་མདོ་

གེཞིན་དགེ་ལས་ཀང༌། ང་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིརྗེསེ་སུ། དགེ་ེསློངོ་གེསར་བུ་འགེའ་

ཞིགིེ་འངོ་ནས། ཁྱིདེ་ཀ་ིསྟེནོ་པ་ཇི་ིའདྲ་ཞིསེ་འདྲ་ིན། ད་ེདགེ་ལ་གེནས་བཞི་ིཔ་ོའད་ིདགེ་

བསྟེན་པར་བ་སྟེེ། སོགེས་གེསུངས་ལ། རྟོགེ་གེ་ེའབར་བར་མད་ོདྲངས་པ་ལས་ཀང་

གེནས་བཞིི་པོ་འདི་དགེ་བསྐོར་བས་མཚམས་མེད་པའི་སྡིིགེ་པ་ཡང་འབང་བར་

གེསུངས་ས།ོ།

ད་ེལྟར་ན་ནི། རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་ན་ིབདགེ་ཅོགེ་གེ་ིསྟེོན་པ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་

པའ་ིགེནས་ཡིན་ལ། ལིམ་བ་ིན་ིསྐུ་འཁྲུངས་པ། ཝཱ་ར་ཎཱ་ས་ིཆོོས་འཁོར་བསྐོར་བ། རྩྭ་

མཆོོགེ་གོང་མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིགེནས་ཏེ།ེ མད་ོལས་གེསུངས་པའ་ིསངས་རྒྱས་

ཀ་ིགེནས་ཆོེན་པ་ོབཞི་ིན་ིད་ེདགེ་ཡིན་ལ། དེའ་ིསྟེེང་དུ། ནཱ་ལན་ཌཱ་སྐུ་ཚ་ེབིན་གྱིིས་

རླབས་པའ་ིགེནས། མཉིན་ཡདོ་བདུད་བཏུལ་བའ་ིགེནས། ཤང་ཁ་ས་ལྷ་ལས་བབས་
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པའ་ིགེནས། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་དབེན་ཟླུམ་པའ་ིགེནས་ཏེེ། བརྒྱད་པ་ོད་ེན་ིགེནས་ཆོེན་

བརྒྱད་ཅོེས་གགེས་པ་དགེ་ཡིན་ལ། བད་ེགེཤེགེས་མཆོོད་རྟེན་བརྒྱད་དུ་གགེས་པ་

དགེ་ཀང༌། སྔོར་གེནས་ཆོེན་འད་ིདགེ་ན་བཞུགེས་པ་ཡིན་ནོ། །གེནས་ཆོེན་བཞི་ིཔ་ོ

འདིའ་ིདོད་ཐུབ་ར་ེབྷར་མའ་ིཡུལ་དང༌། རྒྱ་གེར་ཤར་ན་ཡང་ཡོད་ཅོིང༌། ད་ེམཚུངས་

རྒྱ་གེར་ནུབ་དང༌། ཤཡམ་ཡུལ་སོགེས་སུ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། ར་བའ་ིགེནས་ཆོེན་

རྣམས་ན་ིརྒྱ་གེར་དབུས་ཀ་ིའད་ིདགེ་འཁྲུལ་མེད་ད་ེཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་

ལྟ་བུ་གེཅོིགེ་ལ་མཚོན་ན་ཡང༌། ལ་ོསྟེོང་གེ་ིསྔོར་བོན་པའ་ིརྒྱའ་ིབཙུན་པ་ཕཱ་ཧོེན་དང༌། 

ཐོང་ཟན་ཙང་དང༌། ཨ་ིཙང་རྣམས་ཀ་ིལམ་ཡིགེ་དང༌། བོད་ཀ་ིལ་ོཙཱ་བ་ཆོགེ་ཆོོས་རྗེ་ེ

དཔལ་གྱིི་ལམ་ཡིགེ་རྒྱས་པ། བཅོོམ་ལྡིན་རིགེ་རལ་གྱིི་རྡོོ་རྗེེ་གེདན་རྒྱས་བཤད་

རྣམས་དང༌། དེར་མ་ཟད་སྣར་ཐོང་དགེོན་ན་རྡོོ་ནགེ་ལས་གྲུབ་པའི་རྡོོ་རྗེེ་གེདན་གྱིི་

གེནས་བཀོད་རྒྱ་གེར་ནས་གེདན་དྲངས་པ་ཞིིགེ་དང༌། མཆོིམས་ནམ་མཁའ་གགེས་

པའ་ིཞིལ་བཀོད་བཞིིན་ཙན་དན་ལས་བས་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་གྱི་ིབཀོད་པ་རྒྱ་ནགེ་ནས་

གེདན་དྲངས་པ་གེཅོིགེ་བཅོས་བཞུགེས་པ། དེ་ཐོམས་ཅོད་བསྡུར་ཚེ། ཕེན་ཚུན་

གེཅོིགེ་ལ་ང་ོའཕྲོད་ད།ེ མ་ིགེཅོིགེ་གེིས་བས་པ་དང་འདྲ་བར་ཡོད་པས་དོགེས་པ་ཙམ་

ཡང་གེ་ལ་འོས། དེས་ན་འགེའ་ཞིིགེ་ནི་ཡུལ་འདིར་དངོས་སུ་བོན་ཏེེ། ཡུན་རིང་

བཞུགེས་པའ་ིསྔོོན་གྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཚད་ཐུབ་ད་ེདགེ་གེ་ིགེསུང་ལ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པར། ཨ་ཙ་རའ་ིངགེ་སྒསོ་བསགེས་པ་དང༌། གྲུབ་ཐུབ་འགེའ་ར་ེདགེ་སྣང་ལ་དརེ་བནོ་

ཏེ།ེ ཡ་མཚན་མང་དུ་གེཟགིེས་པར་གེསུངས་པའ་ིགེཏེམ་ར་ེགེཉིསི་ལ་ཁུངས་སུ་བས་

ཏེ་ེགེནས་ཆོནེ་འད་ིརྣམས་དངསོ་མ་ཡནི་མནི་གྱི་ིདགོེས་པ་བསྐྱདེ་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་ཡང་མ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ལགེེས་ཏེ།ེ དགེ་པའ་ིསྣང་བ་ན་ིལས་དགེ་ན་མཐོaོང་བ་ཡནི་པས། སྨོནོ་པར་བ་བ་ཙམ་

དུ་འོས་མོད། རང་ཅོགེ་ཕེལ་པའ་ིམཐོོང་སྣང་ལ་ཞུ་དགེ་གེཏེོང་བའ་ིརང་ཁུངས་སུ་གེ་

ལ་རུང༌། སྤྲུལ་པའ་ིལུས་ཐོོབ་ན༑ ཁབ་ཀ་ིམིགེ་ཏུ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀ་ིཞིིང་ཁམས་

བགོད་ནུས་པས། ད་ེའདྲ་བ་ན་ིརང་ཅོགེ་གེདོས་བཅོས་ཤ་ཁྲིགེ་གེ་ིཕུང་པ་ོཉིིན་མཚན་

འབྲལ་མེད་དུ་འཁུར་བཞིིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཙལ་བའ་ིའོས་ཀང་མ་ཡིན་ལ་སྨོོད་པའ་ི

འསོ་ཀང་མ་ཡནི་ན།ོ།

ད་ེལ་རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་ན་ིགེནས་འད་ིཀུན་གྱི་ིགེཙ་ོབ་ོཡིན་པས་ཅུང་ཙམ་ཞིིབ་པར་

བཤད་ན། ད་ེཡང་གེན་དྷོ་ོལ་འད་ིཐོོགེ་མར་བྲམ་ཟ་ེམ་ོཛ་སའ་ིབུ་ཐོ་ཆུང་གེིས་བཞིེངས་

ཀང་ཟེར། ཆོོས་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མེད་ཀིས་ཡིན་ཡང་ཟེར། གེང་ལྟར་བར་སྐབས་ཞིིགེ་ན་

ཤིན་ཏུ་ཉིམས་ཆོགེ་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། མ་གེ་དྷོའ་ིཁྱིིམ་བདགེ་འཆོ་ིམེད་བ་བ་ཞིིགེ་གེིས་

གེསསོ་བགྱིསི་ཏེ་ེད་བར་ལ་ོསྟེངོ་ཕྲགེ་ཙམ་སངོ༌། ད་ེནས་སློར་ཡང་ཉིམས་པ་ན། བྷར་

མའི་ཡུལ་གྱིི་ནང་པ་རྣམས་ནས་ཞིིགེ་གེསོས་བགྱིིས་ཏེེ་ད་བར་ལོ་དྲུགེ་བརྒྱ་ལྷགེ་

སོང༌། ད་ེནས་སློར་ཡང་རྒྱ་གེར་གེཞུང་ནས་སྒོར་ཉིིས་འབུམ་ལྷགེ་གེ་ིའག་ོསོང་བཏེང་

ཏེ།ེ ས་བསལ་ཅོངི་ཞིིགེ་རལ་བཅོསོ་ཏེ་ེད་ལྟ་ལ་ོབཞི་ིབཅུ་ལྷགེ་སངོ༌། དབུས་ཀ་ིགེན་དྷོ་ོ

ལའི་རེའི་མཆོོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཞིེངས་ཤིང་ནང་དུ་སྟེོན་པའི་རིང་

བསྲེལ་བྲ་ེགེང་བཞུགེས། ལྷ་ཁང་སྟེེང་འགེ་ོགེཉིིས་ཡོད་པའ་ིསྟེེང་མ་དེའ་ིནང་དུ་རང་

རེའ་ིལྷ་སའ་ིཇི་ོབ་ོསྔོོན་བཞུགེས་པར་གགེས། བསྐོར་ལམ་གྱི་ིརྡོོའ་ིདྲྭ་མིགེ་འད་ིདགེ་

ཀང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཞིེངས། ཀ་བ་ད་ེདགེ་གེ་ིསྟེེང་ན་མགེོན་པོའ་ིཞིལ་བརྒྱད་དང་སྒོལ་

མའ་ིཞིལ་བརྒྱད་ཡོད་པ་མ་ིགེཅོིགེ་གེིས་ད་ེཐོམས་ཅོད་མཐོོང་ན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ར་ེཐོོབ་
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ཟེར། ད་ེདགེ་ན་ིཔད་ཀོར་གྱི་ིདཀིལ་ན་མིའ་ིགེདོང་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ད་ེརྣམས་ཡིན། ད་ེལ་

སྟེོན་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བདུན་ཕྲགེ་དང་པ་ོལ་བང་ཆུབ་ཤིང་ལ་སྤྱིན་མ་ིའཛུམ་པར་

བཞུགེས་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་ན་ིབང་ཆུབ་ཤིང་གེ་ིཐོད་ཀ་ིམཆོོད་རྟེན་ངོས་ན་བཞུགེས་པ་ད་ེ

ཡིན་ལ། བདུན་གེཉིིས་པར་དང་པ་ོབཞིེངས་པའ་ིཤུལ་དུ་ཞིབས་རྗེེས་ཆོ་གེཅོིགེ ད་ེ

ནས་གེོམ་པ་འདོར་བའ་ིཤུལ་ཞིབས་གེཡས་གེཡོན་ཡ་སེལ་བ་ལྔ༌། སློར་ཡང་ཡུདུ་

ཙམ་བཞིངེས་སར་ཞིབས་རྗེསེ་ཆོ་གེཅོགིེ་བཅོས་རྡོ་ོབདུན་གྱི་ིསྟེངེ་དུ་ཡདོ་པ་ལས་དངེ་

སང་ཡ་གེཉིིས་དང་ཆོ་གེཅོིགེ་སྟེ་ེགེསུམ་ཙམ་ཡོད། ད་ེནས་ཞིབས་འཆོགེ་པའ་ིཤུལ་

བསྐརོ་ལམ་བང་གེ་ིསྟེེགེས་རངི་པོའ་ིསྟེངེ་ན་པདྨའ་ིཕྲངེ་བ་བཅུ་གེཉིསི་ཡདོ། བང་ངསོ་

དྲྭ་མིགེ་གེ་ིཕྱི་ིརོལ་ཏུ་མཆོོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་བུ་གེ་ཡོད་པ་ད་ེདགེ་གེ་ིནང་ན་དག་བཅོོམ་

མང་པོའ་ིགེདུང་བཞུགེས་ཤིང་སྐྲི་སེན་སོགེས་དེར་འཕེང་ན་ངན་སོང་གེ་ིསྐྱ་ེསྒ་ོཁེགེས་

པར་བཤད། མཆོོད་རྟེན་གྱི་ིཤར་ཕྱིོགེས་ར་བའ་ིའདབས་ན་དབུས་མ་དང་དབིབས་

འདྲ་བའ་ིམཆོདོ་རྟནེ་ཆོནེ་པ་ོཞིགིེ་ཡདོ་པ་ད་ེསྟེནོ་པ་དང་པརོ་བནོ་སྐབས་དརེ་བཞུགེས་

ཏེ་ེཞིལ་ནས་འོད་ཟེར་སྤྲོོས་ནས་བང་ཆུབ་ཤིང་དངོས་མ་མིན་པ་གེཞིན་རྣམས་སྲེགེས་

པའ་ིགེནས་ཡནི། ད་ེལ་འདོ་ཟརེ་འཕྲ་ོབའ་ིགེན་དྷོ་ོལ་ིཟརེ། ད་ེལྟར་ཤངི་ཚགིེ་པ་རྣམས་

ཀ་ིསལོ་བ་སྤུངས་པའ་ིསར་ཨ་ཀར་བྷ་ོདྷོ་ིབ་བའ་ིབང་ཆུབ་ཤངི་ཞིགིེ་སྐྱསེ་པ་ད་ལྟ་བང་

ངསོ་སྐརོ་ལམ་གྱི་ིཕྱི་ིན་ཡདོ་པ་ད་ེཡནི། ཤངི་དེའ་ིརར་ས་ཀུ་ལའ་ིཁྲིནོ་པ་ཡདོ། དའེ་ིཆུ་

སྟེོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་དངུལ་ཆུར་བིན་གྱིིས་རླབས་པས་འཐུང་ན་ཕེོ་ནད་དྲགེ་

ཟེར། ཁྲིོན་པ་མ་བྲུས་ཀང་ཁ་ཁྱིེར་གེསལ་བར་ཡོད། འོན་ཀང་ལ་ོཤས་འདིའ་ིའོགེ་ཏུ་

འདགེ་ཞིལ་བས་ཟིན་འདུགེ མཆོོད་རྟེན་དབུས་མའ་ིལྷ་ོངོར་ས་སྟེེགེས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

པ་ཞིགིེ་ཡདོ་ས་དརེ་སྟེནོ་པའ་ིབཞུགེས་གེདན་གྱི་ིརྩྭ་རྣམས་བརོ། དརེ་སྔོནོ་མཆོདོ་རྟནེ་

དབུས་ཀ་ིའད་ིདང་འདྲ་བའ་ིཆོནེ་པ་ོཞིགིེ་ཡདོ་པ་ཡནི། ར་བའ་ིཤར་གྱི་ིདུར་ཁྲིདོ་ནང་གེ་ི

དཀིལ་འཁོར་ད་ེསློོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡ་ེཤེས་ཀིས་རྡོ་ོལ་བཞིེངས་པའ་ིདུས་འཁོར་

བློས་བསློངས་རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་དུ་ཡོད་ཅོེས་རང་རེའ་ིལ་ོརྒྱུས་འགེའ་ལས་འབྱུང་བ་ད་ེཡིན་

ནམ་སྙམ། འད་ིཙམ་ཞིིགེ་ཆོགེ་ལ་ོདང་བཅོོམ་ལྡིན་རིགེ་རལ་གྱི་ིགེསུང་དང་ལེགེས་

པར་འབོར་བས་ཡིད་ཆོེས་པའ་ིགེནས་ཡིན་ལ་གེཞིན་མང་དུ་བཤད་པར་དཀའ། ད་ེ

ཡང་ཆོགེ་ཆོོས་རྗེེ་དཔལ་སོགེས་བོན་སྐབས་གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་འདི་དར་རྒྱས་ཀི་

སྐབས་ཡིན་ལ། དགེེ་སློོང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་རེ་རྒྱུན་དུ་དཀོན་གེཉིེར་གྱིི་ཚུལ་དུ་

བཞུགེས་ཅོསེ་གེསུངས། ད་ེནས་དུས་ཀ་ིརྒུད་པས་གེནས་གེཞི་ིརྟནེ་དང་བཅོས་ལ་མུ་

སྟེེགེས་ཀ་ིཛ་ོཀ་ིདགེ་གེ་ིལགེ་པར་ཤོར། མཆོོད་རྟེན་གྱི་ིགེསེབ་ཏུ་ཕྱི་ིརོལ་པའ་ིལྷ་ཁང་

བརགིེས། གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་དུ་དབང་ཕྱུགེ་གེ་ིརྟནེ་འཛུགེས་པ་དང་ཁྲིགེ་མཆོདོ་བདེ་པ་

སོགེས་མ་ིའཚམ་པ་དུ་མར་བས་པར་དགེ་ེབསྙེན་དྷོརྨ་པཱ་ལ་ནས་ཐུགེས་ཀ་ིམ་བཟོད་

པར། སློར་ཡང་ནང་པ་རྣམས་ཀ་ིརང་བདགེ་ཏུ་ཐོོབ་པའ་ིཆོེད་དུ་འབད་པ་ཆོེན་པོས་

ཁྲིིམས་གེཏུགེས་སོགེས་བེད་མུས་ལ་སྐུ་གེཤེགེས། ད་དུང་ཡང་སྔོར་རོལ་ད་ེཀ་བེད་

དང་བེད་མུས་ལགེས་ཀང་ད་བར་ར་ེའབྲས་གེཙང་སྨོིན་ཅོ་ིཡང་མ་བྱུང་བས། རང་ར་ེ

རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི་ིནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ལས་དང་འདུན་པ་གེཅོིགེ་དྲིལ་གྱི་ིསྒ་ོ

ནས། རང་ཅོགེ་རྣམས་ཀ་ིཁོགེ་པའ་ིསྙངི་དང་འདྲ་བའ་ིབནི་རླབས་ཀ་ིགེནས་ཆོནེ་ཁྱིད་

པར་ཅོན་འད་ིཉིིད་འོས་པའ་ིབདགེ་པ་ོསངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀ་ིརང་ལགེ་ཏུ་ཐོོབ་པ་

ཞིིགེ་ལ་ཅོིས་ཀང་འབད་དགེོས། རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་གྱི་ིལམ་ཟུར་བ་ེམ་ལ་རྒྱུ་བའ་ིཆུ་བ་ོན་ེ
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རཉི་ཛ་ན་ཏེ་ེཆུ་འགམ་དརེ་སྟེོན་པས་ལ་ོདྲུགེ་དཀའ་བ་སྤྱིད་ཅོངི༌། སྤྱིརི་གཱ་ཡའ་ིཕྱིོགེས་

འདིར་སངས་རྒྱས་ལ་ོབདུན་ཙམ་བཞུགེས།

གཱ་ཡའ་ིགོང་ཁྱིེར་གྱི་ིབང་ངོས་ནས་མཐོོང་བའ་ིར་ིད་ེརྣམས་གཱ་ཡ་ཤིརྵ་སྟེ་ེགཱ་

ཡ་གེ་ོར་ིབ་བ་ད་ེཡནི། རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན་ནས་ཤར་ཕྱིོགེས་སུ་མ་ེལ་ིབདུན་ཙམ་སངོ་ན་དུརྒཱ་ཱ

ཤྲཱིི་བ་བ་ད་ལྟའི་དུར་ཁྲིོད་བསིལ་བ་ཚལ་དེ་ཡོད། ཤི་ལི་གུ་རི་ནས་རྡོོ་རྗེེ་གེདན་དུ་

འངོས་པའ་ིལམ་དུ་གེངྒཱ་བརྒཱལ་མ་ཐོགེ་པ་ཊ་ཎ་ལ་སློབེས། ད་ེན་ིཆོསོ་རྒྱལ་ཨ་ཤྭགེམྱོ་

ངན་མེད་ཅོེས་བ་བ་འཛམ་བུའ་ིགིང་དུ་མཆོོད་རྟེན་བཞིེངས་མཁན་དེའ་ིརྒྱལ་ས་ཡིན། 

སྔོོན་གོང་ཁྱིེར་པ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཊ་ཞིེས་ཟེར་ཞིིང་བོད་སྐད་དུ་སྐྱ་ནར་བུའ་ིགོང་ཁྱིེར་བ་བ་ད་ེ

ཡིན། རྒྱལ་པ་ོམྱོ་ངན་མེད་ཀ་ིཕེ་ོབྲང་གེ་ིཤུལ་དང་གེཞིན་ཡང་གོང་ཁྱིེར་གྱི་ིམུ་སིམ་

ཁང་འགམེས་སྟེནོ་ཁངགེ་ིནང་དུ་སྔོནོ་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་ང་ོམཚར་ཅོན་མང་པ་ོདང༌། མྱོ་ངན་

མེད་ཀ་ིབཙུན་མོའ་ིའདྲ་བརྙིན་ཡིན་ནམ་ཟེར་བའ་ིརྡོ་ོསྐུ་ཤེལ་ལྟར་འཚེར་བ་ཞིིགེ་ཀང་

ཡདོ། པ་ཊ་ན་ནས་ར་ཇི་ིགེ་ིལ་ིལ་འག་ོབའ་ིལམ་དུ་བ་ིཧོར་ཤ་རའ་ིཧོཕེ་ིཟརེ་བའ་ིགྲུ་ཟན་

ལ་སློེབས་ཅོིང༌། ད་ེནས་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ན་བྲགེ་ར་ིལེབ་མ་ོཞིིགེ་མཐོོང་བ་ད་ེཨ་ོཏེནྟ་པུ་

རིའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁང་གེ་ིཤུལ་ཡིན་ཟེར། སྔོོན་གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་ད་ེརྒྱ་གེར་ན་གགེས་

པ་ཞིིགེ་ཡིན་ཅོིང་རང་ར་ེབོད་ཀ་ིབསམ་ཡས་ཀང་ད་ེལ་དཔ་ེབས་ཏེ་ེབཞིེངས་པ་ཡིན། 

ས་འད་ིཡནི་ཟརེ་བ་ཙམ་ལས་གེནས་ཀ་ིཤུལ་ལ་སགོེས་པ་ན་ིམ་ིསྣང༌། ར་ིའད་ིན་ིན་ར་ོ

པའ་ིབཞུགེས་གེནས་ཕུ་ལ་ཧོ་ར་ིབ་བ་ད་ེཡིན་པར་ཐོ་ེཚོམ་མ་ིའདུགེ་སྟེེ། ཆོགེ་ལོའ་ི

རྣམ་ཐོར་དུ་ན་ལནྡཱའ་ིབང་ངསོ་ཚ་འབགོེ་གེཅོགིེ་གེ་ིས་ན་ར་ིད་ེཡདོ་གེསུངས་ཤངི༌། ན་

ལནྡཱའ་ིབང་ན་ར་ིའད་ིགེཅོིགེ་པུ་མ་གེཏེོགེས་ཡ་ེམེད་ལ། རིའ་ིདབིབས་ཀང་བོད་ཀ་ི



 8  

དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཕྱིོགེས་སུ་མགེ་ོགུགེ་པ་ལྟར་ཡོད་པས་མ་ིལའ་ིརྣམ་ཐོར་དང་ཡང་འགིགེ ད་ེནས་ན་

ལནྡཱའ་ིགྲུ་ཟན་ལ་སློབེས།

རྐོང་ཐོང་ལ་ཅུང་ཟད་སོང་ན་སྔོོན་གྱི་ིདགེོན་ཤུལ་རྒྱ་ཆོེན་པ་ོཡོད། ན་ལནྡཱ་ན་ི

སྔོོན་རྒྱ་གེར་གྱི་ིཆོོས་སྡི་ེཐོམས་ཅོད་ཀ་ིགེཙ་ོབ་ོཡིན་ཞིིང༌། རྒྱ་ནགེ་གེ་ིབཙུན་པ་ཐོང་

ཟན་ཙང་ཕེབེས་པའ་ིདུས་དགེ་ེསློངོ་ཁྲི་ིཕྲགེ་ཙམ་བཞུགེས་ཞིསེ་ཟརེ། ཨརྱ་ད་ེབ། ཞི་ིབ་

འཚ།ོ སློོབ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོཟླ་བ་གགེས་པ་ལ་སོགེས་པའ་ིསྔོོན་གྱི་ིཔཎ་ཌི་ིཏེ་ཆོེན་པ་ོད་ེ

ཐོམས་ཅོད་ཀང་དགེོན་པ་འད་ིནས་ཕེེབས་པ་ཤ་སྟེགེ་ཡིན། བོད་དང་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་དམ་

པའི་ཆོོས་དར་བ་ཡང་དགེོན་པ་འདི་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ན་ལནྡཱ་ནས་ར་ཇིི་གེི་རི་ལ་

སློེབས། ད་ེན་ིརྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཡིན་ཞིིང་དེར་རིས་བསྐོར་བའ་ིདབུས་ཀ་ིཐོང་ད་ེཐོམས་

ཅོད་སྔོནོ་གངོ་ཁྱིརེ་ཆོགེས་པའ་ིཤུལ་ཡནི། བྷར་མའ་ིདྷོརྨ་སཱ་ལ་དང་ཉི་ེབ་ན་སྔོནོ་གྱི་ིརྡོ་ོ

མཁར་ཆོེན་པ་ོཞིིགེ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱལ་པོའ་ིཁབ་གེསར་པ་བ་བ་རྒྱལ་པ་ོཨ་ཇི་ཏེ་ཤ་ཏྲུམ་

སྐྱེས་དགའ་ིཕེ་ོབྲང་གེ་ིཤུལ་ཡིན། ཆུ་ཚན་གྱི་ིགེནས་ད་ེཆུ་དྲོན་གྱི་ིཀུན་དགེའ་ར་བའ་ི

ཤུལ་དང༌། ཆུ་ཚན་ཡོད་སའ་ིར་ིད་ེརྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀ་ིར་ིལྔའ་ིནང་གེ་ིབཻ་པཱུ་ལ་ར་ིངོས་

ཡངས་བ་བ་ད་ེཡིན་ཞིིང་འོད་སྲུང་ལ་སོགེས་དག་བཅོོམ་ལྔ་བརྒྱས་བཀའ་བསྡུ་དང་

པ་ོམཛད་པའ་ིབྲགེ་ཕུགེ་ཀང་ཆུ་ཚན་གྱི་ིཐོགེ་ཉི་ེལ་ཡོད། ཆུ་ཚན་གྱི་ིར་ིདེའ་ིཁ་ཐུགེ་

བང་ངོས་ན་ཡོད་པའ་ིར་ིད་ེབ་ིར་ིསྐྱ་བསང་ཞིེས་བ་བ་ད་ེཡིན་ཞིིང་ར་ིའད་ིགེཉིིས་ཀ་ི

མཚམས་དརེ་སྔོནོ་གྱི་ིགངོ་ཁྱིེར་གྱི་ིརྒྱལ་སྒ་ོཡདོ་པའ་ིརིགེ་ཤུལ་ཀང་ཡདོ། ཆུ་ཚན་གྱི་ི

ཐོད་ནས་འོངས་པའ་ིཆུ་འགམ་བང་ཕྱིོགེས་ས་འབུར་མཐོ་ོབའ་ིཕྱིོགེས་ཞིིགེ་ཡོད་ས་ད་ེ

བ་ེལུ་བ་ནའདོ་མའ་ིཚལ་གྱི་ིཤུལ་ཡནི་ཞིངི༌། དརེ་སྟེནོ་པ་ལ་ོཤས་བཞུགེས། རའི་ིནང་
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ཕྱིོགེས་ཀི་ཐོང་གེི་གེཡས་གེཡོན་ནས་འོངས་པའི་ལྷ་ོཕྱིོགེས་ཀི་ཆུ་ཕྲན་དེ་བརྒྱུད་དེ་

ཡར་སངོ་ན་ནགེ་པ་ོབརགིེས་པའ་ིར་ིཡདོ་ཅོངི་དའེ་ིམདུན་གྱི་ིཐོང་གེ་ིནགེས་ཚལ་ད་ེཤ་ི

ཏེ་བ་ན་བ་བ་མད་ོལས་གེསུངས་པའ་ིབསལི་བ་ཚལ་ཡནི། སྟེནོ་པ་གཱ་ཡ་མགེ་ོར་ིནས་

རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་བོན་པའི་སྐབས་བསིལ་བ་ཚལ་དེར་ཞིགེ་གེཅོིགེ་བཞུགེས་ཤིང་

རྒྱལ་པ་ོགེཟུགེས་ཅོན་སྙིང་པ་ོབིམ་བ་ིས་རའོངས་ནས་ཐོོགེ་མར་མཇིལ། རྒྱལ་པོའ་ི

ཁབ་ཀ་ིབང་ངསོ་ལ་གེ་ིརྫོ་ཀུ་ཊ་ིབ་བ་བ་རྒཱོད་ཕུང་པོའ་ིར་ིབ་ོཡདོ་ཅོངི༌། ད་ེན་ིསྟེནོ་པས་

ཡུམ་མད་ོགེསུངས་པའ་ིགེནས་ཡིན། བ་རྒཱོད་ཕུང་པོའ་ིར་ིམདུན་གྱི་ིཐོང་དུ་སུ་མ་གེ་

དྷོམི་གེ་དྷོ་བཟང་མའོ་ིརྫོངི་བུའ་ིཤུལ་ཡདོ་ཅོངི་ད་ེནས་མར་འབབ་པའ་ིཆུ་བ་ོད་ེལ་ས་ར་

སྭ་སྟེདིབངས་ཅོན་མའ་ིཆུ་ཞིསེ་གགེས་ས།ོ།

གེ་ཡ་ནས་ཝཱ་ར་ཎཱ་ས་ིལ་འག།ོ དངེ་སང་གེ་ིབ་ིན་ར་ེས་ིཞིསེ་ཟརེ། གངོ་ཁྱིརེ་ད་ེ

ན་ིརྒྱ་གེར་གོང་ཁྱིེར་ཀུན་གྱི་ིརྙིིང་ཤོས་སུ་གགེས་ཤིང་བ་ིཤྭ་ན་ཐོ་བ་བའ་ིཕྱི་ིརོལ་པའ་ི

ལྷ་ཁང་གགེས་ཅོན་ད་ེཡང་ད་ེན་ཡདོ། གངོ་ཁྱིརེ་ནས་ར་ིལ་ིལ་ཞུགེས་ཏེ་ེཅུང་ཟད་སངོ་

ན་སྭ་ར་ནཱ་ཐོ་ལ་སློེབས། ད་ེན་ིདྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་ར་ིདྭགེས་ཀ་ིནགེས་ཚལ་བ་བ་སྟེོན་

པས་དང་པོར་ཆོོས་ཀ་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོར་བའ་ིགེནས་ཡིན། དེར་སྔོོན་གྱི་ིདགེོན་ཆོེན་

ཆོགེས་པའ་ིཤུལ་དང་ཆོོས་འཁོར་བསྐོར་བའ་ིས་མིགེ་དེར་མཆོོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་རྡོོའ་ིདྲ་

མིགེ་གེིས་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་དང་དེའ་ིམདུན་ན་ཆོོས་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མེད་ཀིས་བཞིེངས་པའ་ི

མཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པ་ོཞིིགེ་ཡོད་པ་ད་ལྟའ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགེ་ཙམ་གྱི་ིསྔོོན་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་སིའ་ིབློན་

པ་ོསྡིིགེ་ཅོན་གྱིིས་བཤིགེ་སྟེ་ེཁང་རྡོ་ོལ་འཁྱིེར་བ་དེའ་ིཤུལ་ཡོད། ད་ེདང་ཉི་ེབ་ན་ཆོོས་

རྒྱལ་མྱོ་ངན་མདེ་ཀ་ིརྡོ་ོརངི་ཆོགེ་གྲུམ་ཞིགིེ་ཡདོ་པ་དའེ་ིསྟེངེ་གེ་ིཡ་ིགེ་ེད་ེརྣམས་ལ་ོཉིསི་
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སྟེོང་ལྷགེ་པའ་ིསྔོོན་གྱི་ིརྒྱ་གེར་གྱི་ིཡ་ིགེ་ེཡིན། ཚུར་ངོས་སུ་རྡོོའ་ིམཆོོད་རྟེན་ཤིན་ཏུ་

ཆོེན་པོ་ཞིིགེ་ཡོད་པ་དེ་དྷོརྨ་ཀའི་མཆོོད་རྟེན་བ་བ་ཡིན་ཅོིང་གུབྟའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་

སྐབས་སུ་བཞིེངས། གྲུ་ཟན་ནས་ཡར་འོངས་པའ་ིལམ་ཟུར་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་ཞིིགེ་པ་ོད་ེ

ཅཽོ་ཀན་དིའ་ིམཆོོད་རྟེན་བ། འཁོར་ལྔ་སྡིེས་སྟེོན་པ་དང་པོར་མཇིལ་བའ་ིས་ཡིན་ཟེར་

ཞིིང་རེའི་ཁང་བུ་དེ་ནི་ཀློ་ཀློོ་རྣམས་ཀིས་བས། དེ་ཡང་རང་རེའི་ཡུལ་དུ་བུ་སྟེོན་

བཞུགེས་པའི་དུས་ཙམ་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་བསྟེན་པ་ལྷགེ་མེད་དུ་ཞིིགེ་སྟེེ་ལ་ོའདི་

སྙེད་སོང་ཞིིང༌། དེ་དགེ་གེི་སྐབས་སུ་སྤྱིིར་རྒྱ་གེར་ན་བོདྷོི་གཱ་ཡ་ཙམ་ལས་གེནས་

གེཞིན་རྣམས་གེར་ཡདོ་ཀ་ིམངི་ཙམ་ཡང་མ་ིཤསེ་ཤངི༌། བ་ེབྲགེ་ཏུ་ཕྱིོགེས་འདརི་ཡང་

ལ་ོདྲུགེ་ཅུ་ཙམ་གྱི་ིསྔོོན་དུ་མུ་སྟེེགེས་གེཅོེར་བུ་བའ་ིལྷ་ཁང་ཞིིགེ་ལས་གེཞིན་ཅོ་ིཡང་

མེད་ཅོིང༌། ད་ལྟའ་ིདགེོན་ཤུལ་འད་ིདགེ་ཀང་ཕེགེ་འཚོའ་ིབའ་ིཞིིང་དུ་བས་ཏེེ། ཐོ་ན་

ཆོསོ་འཁརོ་སྐརོ་བའ་ིགེནས་ཡནི་པ་ཙམ་ཡང་ཤསེ་དཀའ་བར་གྱུར་པ་ན། ལྷ་ོཕྱིགོེས་

སིངྒ་ལའ་ིགིང་ནས་སྐྱེས་བུ་སྙིང་སྟེོབས་ཀ་ིབདགེ་ཉིིད་ཆོེན་པ་ོདགེ་ེབསྙེན་དྷོརྨཱ་པཱ་ལ་

བ་བ་བོན་ཏེེ། ལུས་སྲོགེ་ལོངས་སྤྱིོད་ལ་མ་ལྟོས་པའ་ིདཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲགེ་གེ་ིསྒ་ོནས། 

དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་རི་དྭགེས་ཀི་ནགེས་ཚལ་འདིར་གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་དང་མ་ཧཱ་བོ་དྷོིའི་

ཆོོས་ཚོགེས་བཙུགེས། སིངྒ་ལའི་གིང་ནས་འདུལ་ཆོོགེ་སྡིེ་གེསུམ་ཚང་བའི་དགེེ་

འདུན་སྤྱིན་དྲངས་ཏེེ། སློར་ཡུལ་དབུས་མ་གེ་དྷོ་ན་ཤཱཀའི་དགེེ་སློོང་སྣམ་སྦྱར་གྱིི་

རྒྱལ་མཚན་གྱིནོ་པ་རྣམས་མིགེ་གེསི་མཐོངོ་བར་གྱུར་ཅོངི༌། ད་ེམཚུངས་རྡོ་ོརྗེ་ེགེདན། 

ཀ་ལ་ིཀ་ཏེ། ཕྱི་ིགིང་གེ་ིརྒྱལ་ས་ལོན་ཌིོན་རྣམས་སུ་ཡང་གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་དང་དགེ་ེ

འདུན་གྱི་ིསྡི་ེབཙུགེས་ཏེ།ེ སློར་ཡང་རྒྱ་གེར་དུ་བསྟེན་པ་ཕྱི་ིདར་གྱི་ིམགེ་ོབརམས་ས།ོ།
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དེ་ལྟ་བུའི་བདགེ་ཉིིད་ཆོེན་པོ་དེས་རང་གེིས་ཁུར་དུ་བས་པའི་བ་བ་དགེ་

མཐོར་ཕྱིིན་པར་བས་ཤིང༌། དུས་ཀ་ིམཇུགེ་ཏུ་རང་ཉིིད་ཀང་ཁྱིིམ་ནས་ཁྱིིམ་མེད་པར་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་ེགེཙུགེ་ལགེ་ཁང་འད་ིཉིདི་དུ་བཞུགེས་ཤངི་འཁརོ་ལ་ོགེཉིསི་ཀ་ིབ་བ་ལ་

བརོན་བཞིིན་པའ་ིངང་ནས་སྐུ་ཚེའ་ིའདུ་བེད་རྫོོགེས་ཏེ་ེད་ལྟའ་ིམ་ེགང་འད་ིབར་ལ་ོང་ོ

ལྔ་སོང༌། དེས་བཞིེངས་པའ་ིམུ་ལ་དྷོ་ཀཱུ་ཊའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀ་ི

སྐུ་རུས་ཚན་པ་གེཉིིས་ཡོད་པའ་ིགེཅོིགེ་ན་ིརྡོ་ོའཇིོགེ་ཡུལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་རྙིིང་པ་ཞིིགེ་

ལས་ཐོབོ་ཅོངི༌། གེཅོགིེ་ན་ིལྷ་ོཕྱིགོེས་དཔལ་གྱི་ིར་ིནས་རྙིདེ་པ་སྟེ་ེརནི་པ་ོཆོའེ་ིགེའུ་དང་

རྡོ་ོསྒོམ་དུ་བཅུགེ་པའ་ིཕྱི་ིལ་འད་ིསངས་རྒྱས་ཀ་ིསྐུ་རུས་ཡིན་ན་ོབ་བའ་ིལ་ོཉིིས་སྟེོང་

གེ�་སྔོོན་དུས་ཀ་ིཡ་ིགེ་ེབཏེབ་པ་བཅོས་རྙིེད་པས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ན།ོ །སྐུ་རུས་

ད་ེརྒྱུན་དུ་སྟེོན་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་གྱི་ིབཞུགེས་ཁྲིིའ་ིནང་དུ་བཞུགེས་ཤིང༌། ལ་ོར་ེབཞིིན་ཕྱི་ི

གིང་གེ་ིཟླ་བ་བཅུ་གེཅོིགེ་པའ་ིནང་འཆོར་ཅོན་གྱི་ིཚེས་བཅོ་ོལྔའ་ིཟླ་བ་ཉི་གེང་བ་ན་ཕྱི་ི

རོལ་དུ་སྤྱིན་དྲངས་ཏེ་ེདངོས་སུ་མཇིལ་ཐུབ་ཅོིང༌། ཕྱིོགེས་ཀ་ིགེནས་སྐོར་བ་རྣམས་

སྡིོད་སའ་ིམགོན་ཁང་གེ་ིཁྱིིམ་བདགེ་ཆོེན་པ་ོའབིར་ལུས་བརྒྱབ་པ་དང༌། གེཞིན་སིངྒ་

ལ་དང་བྷར་མའ་ིདྷོརྨ་སཱ་ལ་བཅོས་ཡོད་ད།ོ །སཱ་ར་ནཱ་ཐོའ་ིགྲུ་ཟན་ནས་ཊ་ིཀ་བླངས་ཏེ་ེ

ཏེ་སིལ་ད་ེབ་ོར་ིཡ་བར་དང༌། ད་ེནས་མ་ོཊར་ནས་ཀུ་ཤ་ིན་གེར་ལ་སློེབས། ད་ེན་ིར་

མཆོགོེ་གངོ་ཡནི་ཅོངི་དངེ་སང་མངི་ལ་མ་ཐོ་ཀུ་ཝར་ཟརེ། རྒྱ་གེར་ཤར་ཕྱིོགེས་ན་ཡང་

ར་མཆོོགེ་གོང་སོགེས་ཡོད་ཅོིང༌། ནུབ་ཕྱིོགེས་ཨ་ཕེ་ཀ་ན་ིས་ཏེན་དུ་ཡང་སྐུ་འཁྲུངས་

པ། ཆོོས་འཁརོ་བསྐརོ་བ། མྱོ་ངན་འདས་པའ་ིགེནས་ཐོམས་ཅོད་ཡདོ་ཅོངི༌། ད་ེབཞིནི་

ཡུལ་གྲུ་གེཞིན་མང་པོར་ཡང་ཡོད་མོད། སྟེོན་པ་རང་ཉིིད་གེདུལ་བ་ཐུན་མོང་གེ་ིངོར་
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མྱོ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིགེནས་ན་ིཡུལ་དབུས་འད་ིཉིིད་འཁྲུལ་མདེ་ཡནི་ན།ོ།

བྷར་མས་བཞིེངས་པའ་ིགེསེར་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་གྱི་ིཤར་མ་ེལ་ིགེཅོིགེ་ལྷགེ་ཙམ་

ན་མཆོདོ་རྟནེ་ཞིགིེ་པ་ོཨ་མྲའ་ིསྡིངོ་པ་ོསྐྱསེ་པ་ཞིགིེ་ཡདོ་པ་ད་ེམུ་ཀུ་ཊ་བྷན་དྷོ་ན་བ་བའ་ི

མཆོོད་རྟེན་ད་ེསྐུ་གེདུང་ཞུགེས་ལ་བཞུས་པའ་ིགེནས་ཡིན་ཅོིང་དེང་སང་གེ་ིམིང་ལ་

རམ་བྷར་ཞིེས་ཟེར། དེ་གྱིད་ཀིས་དབུ་རྒྱན་བཅོིང་བའི་མཆོོད་རྟེན་ཞིེས་མད་ོལས་

འབྱུང་བ་ད་ེལགེས། ར་མཆོོགེ་གངོ་ནས་མ་ོཊར་ལས་གེ་ོརགེ་བུར་ལ་འག།ོ གངོ་ཁྱིརེ་

དེའ་ིམཐོའ་ན་གེ་ོརགེ་ན་ཐོ་ཕེན་བ་བའ་ིལྷ་ཁང་ཞིིགེ་ཡོད་པ་ད་ེགྲུབ་ཐོོབ་བརྒྱད་ཅུའ་ི

ནང་གེ་ིགེ་ོརཀྵའ་ིབཞུགེས་གེནས་ཡིན་ཟེར་ཞིིང༌། གྲུབ་ཆོེན་དེའ་ིཆོོས་བརྒྱུད་ཕྱི་ིརོལ་

པའ་ིལུགེས་དང་བསྲེས་ནས་འཛིན་པ་རྣ་བ་ལ་ཨ་ལོང་ཆོེན་པ་ོབཏེགེས་པའ་ིསྡི་ེཚན་

ད་ེདགེ་ཡནི་ཅོངི་ད་དུང་གྲུབ་ཆོནེ་དའེ་ིད་ོཧོ་ཡང་འདནོ་པར་བདེ། གེ་ོརགེ་བུར་ནས་ར་ི

ལིར་ཞུགེས་ནས་ན་ོཏེན་བ་དང་ད་ེནས་མ་ེལ་ིབདུན་བརྒྱད་ཙམ་སོང་བས་ལིམ་བ་ིན་ི

ལ་སློབེས། དངེ་སང་མངི་ལ་རུ་མན་ད་ེཞིསེ་ཟརེ། ད་ེན་ིསྟེནོ་པ་སྐུ་འཁྲུངས་པའ་ིགེནས་

ཡནི། དརེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའ་ིསྐུ་བརྙིན་དང༌། ཆོསོ་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མེད་ཀ་ིརྡོ་ོརངི་ལ་རྒྱལ་པ་ོ

ཁྲི་ིལ་ོཉིེར་གེཅོིགེ་པར་ཕྱིོགེས་དེར་སློེབས་ནས། ཕྱིོགེས་འདིར་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་

ས༑ོ །ཞིེས་རྡོ་ོརིང་བསློང་བ་ཡིན་བ་བའ་ིཡ་ིགེ་ེཅོན་ཡོད། ལིམ་བ་ིནིའ་ིནུབ་ཕྱིོགེས་མ་ེ

ལ་ིལྔ་དྲུགེ་ཙམ་ན་ཀ་པིལ་བསྟུསེར་སྐྱའ་ིགོང་ཁྱིེར་གྱི་ིཤུལ་ཡོད་ཅོིང་དེང་སང་གེ་ིམིང་

ལ་ཏེ་ིལ་ོར་ཀ་ོཊ་ིཟེར། ད་ེནས་མ་ེལ་ིགེཅོིགེ་ཙམ་ན་དིགེ་ལ་ིབ་བ་བར་སངས་རྒྱས་

འཁརོ་བ་འཇིགིེ་གེ་ིཁྲིནོ་པ་སྔོོན་གྱི་ིཁ་བང་བཏེབ་པ་ཡདོ།

ད་ེནས་སྔོར་གྱི་ིར་ིལ་ིནས་ཕེ་རན་ད་དང་ད་ེནས་ཊ་ིཀ་ཉིོས་ཏེ་ེབར་རམ་བུར་
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བར་འགོ། བར་རམ་བུར་ནས་མ་ེལ་ིབཅུ་ཙམ་སོང་ན་མཉིན་ཡོད་ཤྲལྦ་སྟེིལ་སློེབས། 

དེང་སང་གེ་ིམིང་ལ་ཧོ་ེཊ་མ་ཧོེད་ཟེར། བྷར་མའ་ིདྷོརྨ་སཱ་ལ་དང་ཉི་ེབ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་

བེད་ཀ་ིཚལ་ཛ་ེཏེ་བ་ནམགེོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ིཀུན་དགེའ་ར་བའ་ིཤུལ་ཡོད་ཅོིང༌། 

དེར་སངས་རྒྱས་རང་ཉིིད་བཞུགེས་པའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་ཁང་སྟེེ། ༡ ར་ཛ་ཀུ་ཊི། ༢ ཀཽ་

ཤམ་བའ་ིཀུ་ཊ།ི ༣ ཀ་ཀ་ེར་ིཀུ་ཊ།ི ༤ གེན་དྷོ་ཀུ་ཊིདྲ་ིགེཙང་ཁང་བཞི་ིཀའ་ིཤུལ་ཡདོ། 

ད་ེལ་གེན་དྷོ་ཀུ་ཊ་ིན་ིསྟེནོ་པ་བཞུགེས་པའ་ིགེཟམི་སྤྱིལི་གེཙ་ོབ་ོཡནི་ཞིངི༌། སྤྱིརི་མཉིན་

ཡོད་འད་ིན་ིསྟེོན་པའ་ིབཞུགེས་གེནས་ཀུན་གྱི་ིནང་ནས་གེཙ་ོབ་ོཡིན་ཏེེ། རྒྱལ་བེད་

ཚལ་རང་ལ་དབར་ཉི་ིཤུ་དང༌། ར་ིདྭགེས་འཛིན་གྱི་ིམའ་ིཤར་གྱི་ིཀུན་དགེའ་ར་བར་

དབར་ལྔ་སྟེ་ེཁྱིོན་བསྡིོམས་པས་ལ་ོཉི་ིཤུ་ར་ལྔ་བཞུགེས། མཆོོགེ་ཟུང་གེཉིིས། ལྔ་སྡི་ེ

བཟང་པ།ོ གེནས་བརྟན་བཅུ་དྲུགེ འདོ་སྲུངས། འཆོར་ཀ  རྟ་ཐུལ་ལ་སོགེས་པ་སྟེནོ་

པའི་འཁོར་གྱིི་གེཙོ་བོ་ཉིན་ཐོོས་ཆོེན་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཞིེས་གགེས་པ་དེ་ཀུན་ཀང་ཕེལ་

ཆོེར་གེནས་འདིར་ཡུན་རིང་བཞུགེས་པ་ཤ་སྟེགེ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆོ་ོའཕྲུལ་

ཆོེན་མ་ོབསྟེན་པའ་ིགེནས་ཀང་འད་ིཡིན། རྒྱལ་བེད་ཚལ་ནས་བང་དུ་བལྟས་ན་ས་ོ

ཕེགེ་གེ་ིལྕགེས་ར་ིཞིིགེ་པ་ོསྒང་བརྒྱུད་ལྟ་བུ་མཐོོང་བ་ད་ེམཉིན་ཡོད་དུ་ཡོད་པའ་ིགོང་

ཁྱིེར་གྱི་ིཤུལ་ཡིན་ཅོིང་དེའ་ིཤར་ངོས་ན་གོང་ཐོོར་ར་ེབ་ཞིིགེ་མཐོོང་བ་ད་ེཤར་གྱི་ིཀུན་

དགེའ་ར་བའ་ིཤུལ་ཡིན་ནམ་ཟེར། དེས་ན་མཉིན་ཡོད་འད་ིན་ིརང་ར་ེསངས་རྒྱས་པ་

ཀུན་གྱིིས་མཐོོང་ན་སྟེོན་པའ་ིམཛད་སྤྱིོད་ཀུན་ལ་དྲན་གེསོས་ཐོེབས་པའ་ིགེནས་ཡིན་

མོད་གེནས་སྐོར་བ་རྣམས་ཨམ་འབར་སར་ལ་འག་ོབའ་ིགེནས་ནས་གེཡས་བསྐྱུར་

གེཡནོ་བསྐྱུར་བས་ཏེ་ེའག་ོབ་འད་ིབླ་ོཕེམ་ཆོ།ེ སློར་བར་རམ་བུར་ནས་ཊ་ིཀ་བླངས་ཏེ་ེ
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ལགེ་ནཽ་དང་ད་ེནས་བ་ཁ་ན་བར་དང༌། ད་ེནས་མ་ེལ་ིའགེའ་ཙམ་སོང་ན་སང་ཁ་ས་ལ་

སློེབས། དེ་ནས་སྟེོན་པས་ཡུམ་ལ་ཆོོས་གེསུངས་པའི་སློད་དུ་ལྷ་ཡུལ་དུ་དབར་

གེཅོིགེ་བཞུགེས་ཤིང་སློར་འཛམ་གིང་དུ་བབས་པའ་ིགེནས་ཡིན། དེར་སྔོོན་བཙུན་པ་

ཐོང་ཟན་གྱིསི་གེཟགིེས་པའ་ིམྱོ་ངན་མདེ་ཀ་ིརྡོ་ོརངི་གེ་ིཏེགོེ་གང་ཆོནེ་གྱི་ིགེཟུགེས་ཞིགིེ་

ས་མིགེ་ལྟ་བུར་ཡདོ། ད་ེལྟར་གེངོ་དུ་བཤད་པའ་ིགེནས་འད་ིདགེ་ན་ིཡངོས་སུ་གགེས་

པའ་ིགེནས་ཆོེན་རྣམས་ཀ་ིགེཙ་ོབ་ོཡིན་ཅོིང་ར་ིལ་ིབརྒྱུད་ན་ཕེན་ཚུན་ད་ེཙམ་གྱི་ིཐོགེ་

རངི་མིན་པས་ཅོསི་ཀང་མཇིལ་ཐུབ་པ་ལ་འབད་པར་བའ།ོ །བ་ིན་ར་ས་ིནས་ཨ་ལ་ཧོ་

བ་ད་དང་ད་ེནས་བྷ་ར་ཝ་ར་ིབར་སོང་ནས་མ་ོཊར་ལས་མ་ེལ་ིམང་ཙམ་སོང་བ་ན་ཆུ་

བ་ོཡ་མུ་ནའ་ིའགམ་དུ་ཀཽ་ཤམ་བིའ་ིཤུལ་ཡདོ་པ་དརེ་དེང་སང་ཡང་ཀ་ོཤམ་ཟརེ། དརེ་

མྱོ་ངན་མེད་ཀི་རྡོ་ོརིང་དང་ཞིིང་གེི་དཀིལ་ན་སྔོོན་གྱིི་གོང་ཁྱིེར་གྱིི་ལྕགེས་རི་གེསལ་

ཙམ་ཡོད། འདིར་བློན་པ་ོགེདངས་ཅོན་གྱིིས་སངས་རྒྱས་སྤྱིན་དྲངས་ཏེ་ེལ་ོགེཅོིགེ་

བཞུགེས། ཀཽ་ཤམ་བ་ིནས་ལྷ་ོཕྱིོགེས་རྒྱང་རིང་པ་ོན་ར་ིབ་ོའབིགེས་བེད་ཀང་གེསལ་

བར་མཐོོང༌། ཡང་བ་ིན་ར་ས་ིནས་ཕེ་ེཟ་བ་ད་དང་ད་ེནས་ཆུ་བ་ོས་ར་ཡུའ་ིལྷ་ོའགམ་དུ་

ཨ་ཡ་ོདྷོ་ཡ་ཡོད། ད་ེན་ིགོང་ཁྱིེར་འཐོབ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་པ་ོདགེའ་བེད་རཱ་མ་འཁྲུངས་

པའ་ིགེནས་ཡིན་ཅོིང་གོང་ཁྱིེར་དྲུགེ་གེ་ིནང་ཚན་ས་ཀ་ེཏེ་གེནས་བཅོསཡང་ད་ེཡིན། 

ཨ་ལ་ཧོ་བ་ད་ནས་དྷོ་ིལ་ིལ་འག་ོབའ་ིལམ་དུ་ཐོགོེ་མར་ཨ་རགེ་བ་བར་སློབེས། དརེ་ཀློ་

ཀློོའ་ིརྒྱལ་པ་ོཤ་ཇིང་གེ་ིབཙུན་མོའ་ིམཛེས་མ་མུ་ཾཏེ་ཇིིར་ོཁང་འཇིིགེ་རྟེན་ན་གགེས་པ་

ད་ེཡདོ། བནི་རླབས་ན་ིབཤད་རྒྱུ་མདེ་ལ༑ ང་ོམཚར་ན་ིབཤད་ན་མ་ིའཛད་པས་འདརི་

མ་བྲསི།
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ཨགེ་ར་ནས་སོང་ན་མ་ཐུ་ར་ལ་སློེབས། ད་ེན་ིབཅོོམ་བརླགེ་གེ་ིཡུལ་ཏེ་ེད་

དུང་ཡང་གོང་ཁྱིེར་ཆོེ། དེར་སྟེོན་པ་ཡང་བོན་ཅོིང་འཕེགེས་པ་ཤ་ནའ་ིགེོས་ཅོན་ཀང་

ཡུན་རིང་བཞུགེས། སྔོོན་རྒྱལ་བསྟེན་ཤིན་ཏུ་དར་བའི་གེནས་ཡིན། ད་མུ་སེམ་

འགེམས་སྟེོན་ཁངཁང་དུ་ཕྱིོགེས་ད་ེནས་རྙིེད་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་རྣམས་བཞུགེས། བཅོོམ་

བརླགེ་བང་གེངྒཱ་དང་ཡ་མུ་ནའ་ིབར་གྱི་ིཡུལ་ད་ེརྣམས་པཉི་ཙལྔ་ལེན་གྱི་ིཡུལ་ཡིན། 

ད་ེནས་དྷོ་ིལ་ིལ་སློེབས་ཤིང་ཕྱིོགེས་ད་ེསྔོོན་གྱི་ིཀུ་རུའ་ིཡུལ་ཡིན། དྷོ་ིལ་ིནས་ར་ིལ་ིལ་

ཞུགེས་ཏེེ་ཨ་མྲ་ལ་དང་ཛ་ལན་དྷོ་ར་བརྒྱུད་ནས་ཨམ་བྷར་སར་ཨ་མྲི་ཏེ་སརདུ་

སློེབས། ཨམ་བྷར་སར་ན་ིགུ་རུ་ན་ཀ་ད་ེབོའ་ིགེནས་རྣམས་ཀ་ིགེཙ་ོབ་ོཡིན་ཅོིང༌། གུ་

རུ་ད་ེརབ་བྱུང་བརྒྱད་པའ་ིས་མ་ོགང་གེ་ིལ་ོལ་ནུབ་ཕྱིོགེས་ལ་ཧོོར་དང་ཉི་ེབའ་ིགོང་

ཞིིགེ་ཏུ་ཚོང་དཔོན་ཀ་ལུ་བ་བའ་ིསྲས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ་ེད་ལྟའ་ིམ་ེགང་འད་ིབར་ལ་ོདྲུགེ་

བརྒྱ་དང་བཞི་ིསོང༌། དགུང་ལ་ོབདུན་ཅུ་པ་ལ་སྐུ་གེཤེགེས་ཤིང་དེའ་ིརྗེེས་སུ་གུ་རུའ་ི

ཆོོས་བརྒྱུད་འཛིན་པ། རཱ་མ་ད་ས་དང༌། གེ་ོབིནྡ་སིངྷ་སོགེས་གུ་རུ་དགུ་ཙམ་བོན། 

ཁོང་གེི་ཆོོས་བརྒྱུད་དེ་ལ་སི་ཀ་ཟེར་བ་དེང་སྐབས་སིགེ་ཏུ་འབོད་པའི་སྐྱེ་བོ་རང་

བཞིིན་བཟང་ཞིིང་སྦྱིན་པ་ལ་དགེའ་བ་ནང་པ་དང་ཁྱིད་མེད་པ་དེ་དགེ་བྱུང་བ་ཡིན། 

ཨམ་འབར་སར་ནས་པ་ཐཱན་ཀ་ོཊ་ིདང༌། ད་ེནས་ནགེ་ར་ོཊ་བར་ར་ིལིར་འག།ོ ནགེ་ར་ོ

ཊར་མ་སློེབས་པའ་ིགྲུ་ཟན་གེཉིིས་ཀ་ིགེོང་དུ་ཀཱང་ར་བ་བར་སློེབས། ཆུའ་ིབང་ཕྱིོགེས་

ཀ་ིར་ིངསོ་སུ་གངོ་ཁྱིེར་ཀཱང་ར་ཡདོ། ད་ེན་ིགེནས་ཆོནེ་ཉིརེ་བཞིིའ་ིནང་གེ་ིནུབ་ཕྱིོགེས་

ཛ་ལན་དྷོ་ར་བ་བའ་ིགགེས་ཆོེན་ད་ེཡིན་ཞིིང༌། རྗེ་ེརྒཱོད་ཚང་པ་མགེོན་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེདང༌། 

དའེ་ིསློབོ་མ་ཨ་ོརྒྱན་པ་དང༌། སྟེགེ་ཚང་རས་པ། རང་རགིེ་རས་པ་སགོེས་སྔོར་ཕྱིགོེས་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

འདིར་བོན་པ་ས་ོསོའ་ིརྣམ་ཐོར་དུ་གེསལ། ལྷགེ་པར་རྒཱོད་ཚང་པ་ད་ེའདིར་ལ་ོཕྱིེད་

ཙམ་བཞུགེས་ཤིང་གེནས་བཤད་ཞིིབ་ཏུ་གེསུངས་པས་ཐོ་ེཚོམ་ཐོམས་ཅོད་ཆོོད་པ་

ཡོད། མཇིལ་ས་གེཙ་ོབ་ོཀཱང་ར་མན་དིར་ནང་དུ་མགེ་ོལྟ་བུའ་ིལིངྒ་ད་ེཡིན། ཀཱང་རར་

མ་སློེབས་གེོང་དུ་ཛ་ལ་མུ་ཁི་བ་བར་སློེབས། དེར་ས་ལ་མེ་འབར་མཇིལ་རྒྱུ་ཡོད་

ཅོངི༌། ད་ེཡང་རྒཱདོ་ཚང་རྣམ་ཐོར་དུ་གེསལ།

ནགེ་ར་ོཊ་ནས་མ་ོཊར་ཞུགེས་ཏེ།ེ མན་ད་ེགོང་བརྒྱུད་ནས་མཚ་ོཔདྨ་ར་བལ་

སར་དུ་སློེབས། ཡང་མན་དེའ་ིཆུ་བརྒྱུད་ནས་མ་ོཊར་ལས་ཀུ་ལུ་ལ་སློེབས། ཡུལ་ད་ེ

ལ་བདོ་སྐད་དུ་ཉུང་ཏེ་ིཟརེ། ད་ེགེནས་ཆོནེ་ཉིརེ་བཞིའི་ིནང་གེ་ིཀུ་ལུ་ཏེ་ཡནི་པར་གེཞུང་

མང་པོར་གེསུངས་ཤིང༌། བུ་སྟེོན་གྱི་ིབད་ེམཆོོགེ་སྤྱི་ིརྣམ་དུ་གེར་ཞིའ་ིརྒྱབ་ཉུང་ཏེིའ་ི

ཕུགེ་ཅོསེ་ཤནི་ཏུ་གེསལ་བར་བཤད། པུས་མ་ོལྟ་བུའ་ིལངིྒ་ན་ིཤར་རའི་ིར་ེན་ཡདོ་པའ་ི

ལྷ་རྟནེ་གོགེ་གེ་ིདབང་ཕྱུགེ་བ་བ་ད་ེཡནི་ཟརེ། འནོ་ཀང་བུ་སྟེནོ་གྱིིས་བྲགེ་ཕུགེ་ཅོགིེ་ན་

ཡོད་པར་གེསུངས། ཀུ་ལུའི་བང་དུ་ར་ོཐོང་ལ་བརྒཱལ་ན་བོད་ཀི་ཡུལ་གེ་ཞི་མཁའ་

འགོའ་ིགིང་ཞིེས་འབྲ་ིགུང་སྐྱོབ་པས་བསྔོགེས་པ་དེར་སློེབས། དེར་དྲིལ་བུ་ར་ིར་ིདང༌། 

ལུང་སྨོད་དུ་འཕེགེས་པ་འཇིིགེ་རྟེན་གེསུམ་མགེོན་བ་བའ་ིསྤྱིན་རས་གེཟིགེས་ཀ་ིསྣང་

བརྙིན་ང་ོམཚར་ཅོན་ད་ེབཞུགེས། འཕེགེས་པའ་ིབཞུགེས་ས་ནས་མར་ལ་ཚ་ལམ་

ཙམ་གྱི་ིསར་བྷགེ་བ་ཏེ་ེབ་བ་ལྷ་མ་ོབགོད་དཀའ་ིགེནས་ཤིན་ཏུ་གེཉིན་པ་དེ། གེནས་

ཆོེན་ཉིེར་བཞིིའ་ིམ་རུ་ཏེ་ཡིན་ཞིེས་བླ་མ་འགེའ་རེས་གེསུངས། ཡང་ཨམ་འབར་སར་

ནས་ལ་ཧོོར་དུ་སོང་ན་དེའ་ིམུ་སིམ་ཁང་འགེམས་སྟེོན་ཁངདུ་སྟེོན་པ་དཀའ་སྤྱིད་པའ་ི

རྡོ་ོསྐུ་ང་ོམཚར་ཅོན་ད་ེལ་སོགེས་པ་སྔོོན་གྱི་ིསྐུ་བརྙིན་མང་དུ་བཞུགེས། ལ་ཧོོར་ནས་
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ར་ཝལ་པནི་ཊ་ིདང་ད་ེནས་གྲུ་ཟན་བཞི་ིཙམ་ན་ཏེགེ་ས་ིལ་ལ་སློབེས། ད་ེན་ིརྡོ་ོའཇིགོེ་བ་

བའ་ིཡུལ་སྟེ་ེསྔོོན་རྒྱ་གེར་གྱི་ིརིགེ་གེནས་ཀུན་གྱི་ིའབྱུང་ཁུངས་དང༌། གོང་ཁྱིེར་དྲུགེ་

གེ་ིརྒྱལ་བུ་རྣམས་ཡནོ་ཏེན་སློབོ་ཏུ་འག་ོབའ་ིཡུལ་ཡནི། སྨོན་པ་འཚ་ོབདེ་གེཞིནོ་ནུས་

ཀང་དང་པོར་སྨོན་འད་ིནས་བསློབས། རང་རེའ་ིརྒྱལ་པ་ོསྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་

ཙམ་ན་ཡུལ་འདིར་བསྟེན་པ་རྒྱ་ཆོ་ེདར་ཞིིང༌། ད་ལྟ་ཡང་དྷོརྨ་ར་ཛ་ིཀིའ་ིམཆོོད་རྟེན་

དང་སྔོོན་གྱི་ིདགེོན་ཤུལ་མང་པ།ོ གོང་ཁྱིེར་ཡོངས་རྫོོགེས་ཀ་ིཤུལ་ལ་སོགེས་པ་ཡོད་

ཅོིང༌། ད་ེནས་རྙིེད་པའ་ིསྐུ་བརྙིན་རྣམས་ད་ེཀའ་ིམུ་སིམ་ན་བཞུགེས་སོ། །ཏེགེ་སིལ་

ནས་ར་ིལ་ིབརྒྱུད་ད་ེནུབ་ཏུ་སོང་ན་པིས་ཤྭ་ཝར་ཡང་མ་ིརིང༌། ད་ེན་ིཐོོགེས་མེད་སྐུ་

མཆོེད་འཁྲུངས་གེནས་ཡིན། ཨ་ལ་ཧོ་བ་དའམ་ལགེ་ནཽ་ནས་བྷམ་བྷ་ེཕྱིོགེས་སུ་སོང་

བས་སན་ཅོ་ིལ་སློེབས། དེར་ཆོོས་རྒྱལ་མྱོ་ངན་མེད་ཀ་ིམཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པ་ོང་ོམཚར་

བའ་ིསྒ་ོབཞི་ིདང་ལྡིན་པ་ད་ེཡདོ། ད་ེནས་ཨུ་ཇིནེ་ལ་སློབེས། ད་ེན་ིརྒྱལ་པ་ོརང་སྣང་གེ་ི

གོང་ཁྱིེར་འཕེགེས་རྒྱལ་ཡིན་ཅོིང་འཕེགེས་པ་ཀ་ཏེ་ཡ་ནས་བསྟེན་པ་དར་བར་མཛད་

པའ་ིགེནས་ཡནི། ད་ེནས་སློར་ཡང་བྷམོ་བྷ་ེཕྱིོགེས་སུ་སངོ་བས་འཇིལ་གྷོནོ་གྲུ་ཟནི་ལ་

ཐུགེ་ཅོིང་ད་ེནས་བབས་ཏེ་ེམ་ོཊ་ལས་ཨ་ཇིན་ཏེ་ལ་སློེབས། ད་ེན་ིདེང་འཇིིགེ་རྟེན་ན་

གགེས་པའི་གེནས་ངོ་མཚར་ཅོན་ཏེེ། ཕྱིི་བྲགེ་རི་ལ་གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་ཆོེ་ཆུང་སྣ་

ཚོགེས་པར་ཡོད་པ། ལྡིེབ་རིས་ལ་སྟེོན་པའི་རྣམ་ཐོར་དང་སྐྱེས་རབས་ཀི་རི་མོ་ངོ་

མཚར་བས་བརྒྱན་པ། ནང་གེ་ིཀ་གེདུང་ལ་སོགེས་པའ་ིལྷ་ཁང་ད་ེདགེ་ཐོམས་ཅོད་

ཀང་བྲགེ་ཧྲིིལ་པ་ོགེཅོིགེ་ལས་བཟོས་པ་སོགེས་བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིང་ོམཚར་

ཅོན་ད་ེའཛམ་བུ་གངི་གེ་ིསའ་ིསྙངི་པ་ོལྟ་བུ་ཡནི་ན༑ོ །བྲགེ་ཕུགེ་དརེ་དངེ་སང་གངི་ཆོནེ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

དྲུགེ་གེ་ིམ་ིཐོམས་ཅོད་འག་ོཞིིང་ནང་ཐོམས་ཅོད་དུ་གོགེ་ཞུ་ཡར་སྦིར་ཡོད། ཨ་ཇིན་ཏེ་

ནས་མ་ོཊ་ལས་མ་ིརིང་བར་ཨ་ེལོར་ལ་སློེབས། དེང་སང་གེ་ིམིང་ཝ་རུལ་ཟེར། དེར་

ཡང་བྲགེ་གེ་ིལྷ་ཁང་སྔོ་མ་དང་ཕྱིགོེས་མཚུངས་པ་ཡདོ། སློར་ཨའ་ོརང་གེ་བྷད་ནས་ར་ི

ལ་ིལ་ཞུགེས་ཏེ་ེསོང་བས་མན་མ་ད་དང༌། ད་ེནས་ཀ་ལཡན། ད་ེནས་ལུ་ན་བ་ལ་དང༌། 

ད་ེནས་རྐོང་ཐོང་ལ་མ་ེལ་ིགེསུམ་ཙམ་སངོ་ན་ཀར་ལ་ེབ་བའ་ིབྲགེ་ཕུགེ་གེ་ིལྷ་ཁང་ཆོནེ་

མོ་མི་སྟེོང་ཕྲགེ་ཙམ་ཤོང་བ་རྒྱལ་པོ་མྱོ་ངན་མེད་ཀི་དུས་ཙམ་ན་བྱུང་བ་ཞིིགེ་ཡོད། 

ཡང་པ་ཊ་ན་ནས་མུ་ཟ་ཕེར་ཕུར་ལ་སོང༌། ད་ེནས་མ་ོཊར་ལས་བྷ་ཁ་ར་བ་བར་མྱོ་

ངན་མེད་ཀ་ིརྡོོར་རིང་དང༌། ད་ེནས་མ་ེལ་ིགེཉིིས་ཙམ་ན་བྷ་ས་ར་བ་བའ་ིགོང་དང་ཉི་ེ

བར་བཻ་ཤ་ཡ་ལ་ིཡངས་པ་ཅོན་གྱི་ིཤུལ་ཡོད། མུ་ཟ་ཕེར་ཕུར་ནས་རགེ་སོལ་ལ་འག་ོ

བའ་ིལམ་དུ་ས་གེ་ོལ་ིབ་བའ་ིགྲུ་ཟན་ནས་ར་ིལ་ིབརྗེེས་ཏེ་ེཅུང་ཟད་སོང་ན་བ་ེཏེ་ིཨ་ལ་

སློེབས། འདིའ་ིམིང་ལ་སྔོོན་བ་ིད་ེཧོ་ཟེར་ཞིིང་ལུས་འཕེགེས་ཀ་ིཡུལ་བ་བ་ཡིན། སྟེོན་

པ་ཡང་ཕྱིོགེས་འདིར་ཕེེབས་ཅོིང་རྒྱལ་པ་ོམ་སྐྱེས་དགའི་ཨ་མ་ཡང་ཡུལ་འདི་ནས་

ཡིན། དེར་གེནས་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་གེ་ིདགེ་སྣང་ལ་ཤར་བའ་ིདྲ་ིམེད་ཀུན་ལྡིན་གྱི་ིཕེ་ོབྲང་

ཞིིགེ་ཀང་ཡོད། ད་ེརགེ་སོལ་ལ་འག་ོཞིིང་ད་ེབལ་ཡུལ་གྱི་ིས་མཚམས་ཡིན། རགེ་

སལོ་ནས་རལི་ཆུང་དང་མ་ོཊར་བརྒྱུད་ནས་ལ་ར་བར་དང༌། ད་ེནས་རྐོང་འགསོ་ཀསི་

ཉིིན་གེཉིིས་ལ་བལ་ཡུལ་མཐོིལ་དུ་སློེབས། དེར་རྟེན་གྱི་ིགེཙ་ོབ་ོརང་བྱུང་མཆོོད་རྟེན་

ཤངི་ཀུན་དང༌། བ་རུང་ཁ་ཤརོ། སྟེགེ་མ་ོལུས་སྦྱནི་སོགེས་གེནས་རྟནེ་ཤནི་ཏུ་མང་པ་ོ

དང༌། གེཞིན་ཡང་དམ་པ་འགེའ་ཞིིགེ་གེིས་ཡུལ་འདི་ལི་ཡུལ་དུ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་

བརྟནེ། གང་རུ་ལུང་བསྟེན་ལ་གེསུངས་པའ་ིགེནས་རྣམས་ཀང་ཡུལ་འདརི་མཇིལ་རྒྱུ་
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ཡདོ་ད།ོ།

ཕྱིོགེས་འདིར་བོད་རིགེས་དང༌། བལ་པོ་བོད་སྐད་ལ་བང་བ་མང་དུ་ཡོད་

ཅོངི༌། གེནས་རྣམས་ཀང་རད་གེཅོདོ་བད་ེབས་འདརི་ཞིབི་ཏུ་མ་བྲསི། ཡང་གཱ་ཡ་ནས་

ཀ་ལ་ིཀ་ཏེར་འག་ོབའ་ིལམ་དུ་སུལ་ཏེན་གེན་ཇི་ིབ་བའ་ིགྲུ་ཟན་ལ་སློེབས། དེར་གོང་

དང་ཉིེ་བའི་གེངྒཱའི་ཆུ་དཀིལ་ན་བྲགེ་རི་ལྷ་ཁང་ཅོན་ཞིིགེ་ཡོད་པའི་ཚུར་ངོས་ཀི་ཆུ་

འགམ་བྲགེ་རི་ཆུང་ངུ་ཞིིགེ་ཡོད་ས་དེ་བི་ཀྲ་མ་ཤི་ལའི་དགེོན་ཤུལ་ཡིན་ཀང་ས་མ་

བརྐོོས་པས་ས་མིགེ་འདི་ཡིན་ད་དུང་མི་ཤེས། དེ་ནས་སོང་བས་བྷང་གེལ་པུར་དུ་

སློེབས་ཤིང་དེ་ནི་སྔོོན་གྱིི་བྷངྒ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏེེ་སློོབ་དཔོན་ཞིི་བ་འཚོ་དང་ཇིོ་བོ་རྗེེ་

འཁྲུངས་པའ་ིགེནས་ཡིན་ཅོིང་ཡུལ་ཙམ་པ་ཡང་ད་ེཡིན། ཟ་ཧོོར་རམ་ས་ཧོོར་ཡང་ད་ེ

དང་ཉི་ེབར་སྔོནོ་གྱི་ིཕེ་ོབྲང་གེ་ིཤུལ་སགོེས་ཡདོ་ཟརེ། ཀ་ལ་ིཀ་ཏེ་ནས་ར་ིལ་ིདང་འཇིའ་

ཙ་ིལས་ཤར་ཕྱིགོེས་སུ་ཆོེར་མ་ིརིང་བ་ན་ཅོ་ིཊ་གེོང་ཡོད། དེར་ན་ིམ་ཧཱ་མུ་ནའི་ིགེཙུགེ་

ལགེ་ཁང་སོགེས་དང་དགེ་ེའདུན་གྱི་ིསྡི་ེམང་དུ་བཞུགེས། ཡུལ་དེར་ན་ིསྔོོན་ནས་ད་

ལྟའ་ིབར་བསྟེན་པ་མ་ཉིམས་པར་བཞུགེས་ཤིང༌། པཎ་ཌི་ིཏེ་ནགེས་ཀ་ིརིན་ཆོེན་བོན་

ས་ཡང་འད་ིཡིན་པར་སེམས། ཡང་པརྦ་ཏེ་ིཔུར་ནས་གྷོ་ོཧོ་ཊ་བར་ར་ིལ་ིདང་ད་ེནས་

མ་ེལ་ིབཅུ་བདུན་སོང་ན་ཤར་ར་མཆོོགེ་གོང་མ་ཧཱ་མུ་ནིཡོད། ད་ེན་ིགེནས་ཆོེན་ཉིེར་

བཞིིའ་ིཡ་གྱི་ིཀ་མ་རཱུ་པ་ཡནི་འདུགེ་ཅོངི༌། སྔོནོ་མད་ོསྔོགེས་གེཉིསི་ཀའ་ིབསྟེན་པ་ཤནི་

ཏུ་དར་བའ་ིགེནས་ཡནི། ཡང་ཀ་ལ་ིཀ་ཏེ་ནས་མ་ེརྡོ་ིལ་ས་ལ་འག་ོབའ་ིར་ིལ་ིལ་ཞུགེས་

ཏེ་ེཕྱིནི་པས་ཐོགོེ་མར་ཨ་ོར་ིས་ལ་སློབེས། ཡུལ་ད་ེན་ིཨ་ོཊ་ིབ་ིཤའམ་ཀ་ལངི་ཀའ་ིཡུལ་

ཏེ་ེསྔོོན་གེསང་སྔོགེས་དར་བའ་ིགེནས་ཡིན་ཅོིང་ད་དུང་ཡང་དེར་ན་ིནང་པའ་ིསྔོགེས་
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ཉིམས་སུ་ལནེ་པ་ཡདོ་ཅོསེ་ཟརེ། ཡུལ་དརེ་རྒྱ་མཚོའ་ིའགམ་དང་ཉི་ེབ་ན་པུ་རཛི་གེད་

ན་ཐོ་བ་བའ་ིཁྱིབ་འཇུགེ་གེ་ིལྷ་ཁང་ང་ོམཚར་ཅོན་ད་ེཡོད། ཨ་ོརིས་ནས་སྔོར་གྱི་ིརིལ་

ལམ་བརྒྱུད་ད་ེལྷ་ོཕྱིོགེས་སུ་སོང་བ་ལས་ཆུ་བ་ོཀྲ་ིཥཎ་བརྒཱལ། རྦ་ེཟ་བ་དེའ་ིགྲུ་ཟན་

ནས་ར་ིལ་ིབརྗེེས་ཏེ་ེརྒུན་ཏུར་ལ་འགོ། ད་ེནས་མ་ོཊར་ལས་ཤྲ་ིདྷོ་ན་ཀ་ཊ་ལ་སློེབས་

ཅོིང་ད་ེའབྲས་སྤུངས་མཆོོད་རྟེན་གྱི་ིགེནས་ཤུལ་འཁྲུལ་མེད་ད་ེཡིན། ད་ེནས་མ་ེལ་ི

བཅོོ་ལྔ་ཙམ་ཆུ་འགམ་ཕྱིོགེས་སུ་སོང་བས་ན་གེ་རཾ་རྫུ་ན་ཀོན་ཊ་བ་བ་ལྷོ་ཕྱིོགེས་

དཔལ་གྱི་ིར་ིཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་བཞུགེས་ས་དེར་སློེབས། དེར་མཇིལ་རྒྱུ་ཡང་མང་པ་ོ

ཡདོ།

ད་ེནས་གུན་དར་ནས་སློར་ར་ིལ་ིལ་ཞུགེས་ཏེ་ེཊ་ེན་ལ་ིདང་ད་ེནས་མ་ེརྡོིར་ས་

བརྒྱུད་ད་ེར་མ་ེཤྭ་ར་བར་འག།ོ ར་མ་ེཤྭ་ར་ཡང་གེནས་ཆོནེ་ཉིརེ་བཞིིའ་ིནང་གེ་ིགེཅོགིེ་

ཡིན་ཅོིང༌། ད་ེནས་མ་ེགྲུ་ལས་མཚ་ོལ་ཅུང་ཟད་སོང་བས་སིངྒ་ལའ་ིགིང་དུ་སློེབས། 

དེར་ར་བའ་ིསྡི་ེཔ་གེནས་བརྟན་པ་ལས་གྱིེས་པའ་ིདགེ་ེའདུན་གངས་མེད་པ་བཞུགེས་

ཤངི་བསྟེན་པ་རྒྱ་ཆོེར་དར། འཇིིགེས་མདེ་ར་ིདང༌། རྒྱལ་བདེ་ཚལ། གེཙུགེ་ལགེ་ཁང་

ཆོེན་པ་ོགེསུམ་ཀའི་གེནས་གེཞིི་དགེ་ཀང་གིང་འདིར་ཡོད། སྟེོན་པ་འདས་ནས་ལ་ོ

སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ན་དྷོརྨ་ཨ་ཤྭ་ཀའ་ིསྲས་གེནས་བརྟན་དབང་ཆོེན་སྡི་ེདང༌། དེའ་ིསྲིང་མ་ོ

འཕེགེས་མ་དགེ་ེའདུན་ར་ལགེ་མ་གེཉིིས་ཀས་གེནས་འདིར་བསྟེན་པ་ཐོོགེ་མར་སེལ་

ཞིངི༌། ད་ེནས་བཟུང་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་དབངས་དང༌། དག་བཅོམོ་མ་ལླི་ིཡ་ད་ེབ། 

གེནས་བརྟན་སྐྱབས་མཛད་ལ་སོགེས་པའ་ིཉིན་ཐོོས་ཆོེན་པ་ོརྣམས་དང༌། ཆོོས་ཀ་ི

རྒྱལ་པ་ོསྐར་རྒྱལ་དང༌། འཇིགིེས་མདེ་དང༌། རུ་ཏེ་གེ་མ་ིན་དང༌། པར་ཀྲམ་བ་ཧུ་ཟལི་
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གེནོན་དཔུང་པསོགེས་བསྟེན་པའ་ིསྦྱིན་བདགེ་ཆོེན་པ་ོརྣམས་ཀ་ིབཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

རྒྱལ་བའ་ིབསྟེན་པ་ལ་ོཉིསི་སྟེངོ་ལྷགེ་གེ་ིཡུན་གེནས་ཤངི༌། ནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ཀུན་

ལས་རྒཱན་ཤོས་ལྟ་བུ་ཡིན། ནང་གེསེས་ཀ་ིམཁན་བརྒྱུད་མ་ིའདྲ་བའ་ིསྡི་ེཔ་གེསུམ་

བཞུགེས། གེནས་བརྟན་པའི་ལུང་ལ་སྡིེ་སྣོད་གེསུམ་ལས། འདུལ་བ་ལ་ཕེམ་པ་

སགོེས་པའ་ིསྡི་ེཚན་བདུན། མད་ོསྡི་ེལ་ལུང་རངི་པ་ོདང༌། བར་མ་ལ་སགོེས་པ་སྡི་ེཚན་

ལྔ༌། མངནོ་པ་ལ་ཁམས་ཀ་ིགེཏེམ་ལ་སགོེས་པ་བདུན། ད་ེདགེ་ར་ེར་ེལ་ཡང་མད་ོཕྲན་

དུ་མ་དང༌། ད་ེདགེ་གེ་ིདགེོངས་འགེལ་སངས་རྒྱས་དབངས་སོགེས་ཀིས་མཛད་པ་

བཅོས་རྒྱ་ཆོེར་ཡོད་དོ། །རྟེན་གྱི་ིགེཙ་ོབོར་གྱུར་པ་ན་ིཀན་དྷོ་ིན་ཀ་ལིངྐའ་ིརྒྱལ་པོའ་ི

གེདུང་སྐལ་སྟེནོ་པའ་ིཚམེས་མཆོ་ེབ་དང༌། ཨ་ནུ་ར་དྷོ་པུ་ར་ན་མྱོ་ངན་མདེ་ཀསི་སྐྱསེ་

སུ་གེནང་བའ་ིབང་ཆུབ་ཤིང༌། ར་ིབ་ོཤྲཱི་ིཔ་དིའ་ིརེར་སྟེོན་པའ་ིཞིབས་རྗེེས་བཅོས་ཡོད། 

ས་གེ་ཟླ་བའི་ཉིའི་ཉིིན་མོར་འཇིིགེ་རྟེན་ན་དཔེ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་སྟེོན་

ཆོནེ་པ་ོབདེ་ད།ོ །སངིྒ་ལ་ཡ་ིགེནས་བརྟན་སྡི་ེཔ་དང༌། །གེངས་རའི་ིལྗོངོས་ཀ་ིཡདོ་པར་

སྨྲ་བ་གེཉིིས། །སྟེོན་པ་གེཅོིགེ་གེིས་བསྐྱངས་པའ་ིསློོབ་མ་སྟེེ། །བཅོ་ོབརྒྱད་སྡི་ེཔ་ནུབ་

པའ་ིལྷགེ་མ་ཉིདི། །ཅོསེ་ཀང་སྨྲས་ས།ོ།

ཀ་ལི་ཀ་ཏེ་ནས་སྒོར་བཅོོ་ལྔ་ཙམ་ལ་འཇིའ་ཙི་ནས་ཕྱིིན་པས་བྷར་མ་རན་

གུན་དུ་སློེབས། དེར་ཡང་དགེ་ེསློོང་ཁྲི་ིཕྲགེ་དུ་མ་བཞུགེས་ཤིང༌། ཡོངས་སུ་གགེས་

པའི་མཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པོ་གེསེར་གྱིི་པ་རྒཱོ་དྷོ་དེ་ནི་སྟེོན་པས་ཐོོགེ་མར་བཀྲ་ཤིས་ཀི་

ཚིགེས་བཅོད་གེསུང་ཡུལ་གྱི་ིཚོང་པ་གེ་གེོན་དང་བཟང་པ་ོགེཉིིས་བྷར་མ་ནས་ཡིན་

པས་ད་ེགེཉིིས་ཀིས་སྟེོན་པའ་ིདབུ་སྐྲི་དང་སེན་མ་ོབླངས་ཏེ་ེམཆོོད་རྟེན་བརིགེས་པ་
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

ཡིན་ཅོེས་ཁོང་དགེ་ཟེར། རན་གུན་ནས་སིངྒ་པུར་བར་སྒོར་ཉི་ིཤུ་ཙམ་རིལ་ག་དང་ད་ེ

ནས་འཇིའ་ར་ིལས་སྒོར་བཅུ་ཙམ་ན་སུམ་ཏེར་ལ་སློེབས། ད་ེན་ིགེསེར་གིང་སྟེ་ེབསྟེན་

པ་ན་ིམེད། གེསེར་གིང་གེ་ིཤར་ཕྱིོགེས་སུ་འཇིའ་བའམ་འབྲུའ་ིགིང་ཡོད། ཞི་ིབ་སྦིས་

པའ་ིསྐབས་གིང་འད་ིད་དུང་ཡང་བསྟེན་པ་གེནས་ཚུལ་བཤད། སིངྒ་པུར་ནས་འཇིའ་

ར་ིལས་སྒརོ་བཞི་ིབཅུ་ཙམ་གྱིསི་སློབེས། དརེ་བསྟེན་པ་ན་ིམདེ། བྷ་ར་ོབྷ་དུར་བ་བའ་ི

སྔོོན་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་ར་ིཆོེན་པ་ོལྟ་བུ། བང་རིམ་གྲུ་བཞི་ིཔ་ལྔ༌། ཟླུམ་པ་ོདྲུགེ ཟླུམ་པ་ོ

འོགེ་མར་མཆོོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་ས་ོགེཉིིས། དེའ་ིསྟེེང་མར་ཉིེར་བཞིི། དེའ་ིསྟེེང་མར་བཅུ་

དྲུགེ དབུས་སུ་མཆོོད་རྟེན་ཆོེན་པ་ོགེཅོིགེ་བཅོས་ང་ོམཚར་བའ་ིརྨ་ིལམ་གེཟུགེས་སུ་

གྲུབ་པ་འདྲ་བ་ཞིིགེ་ཡོད་པ་ད་ེགེནས་བསྐོར་བ་ཞིིགེ་གེིས་གེསར་དུ་མཐོོང་ན་འབྲས་

སྤུངས་མཆོོད་རྟེན་དུ་བེད་རྒྱུར་འདུགེ་ཅོིང༌། མན་ལུང་གུ་རུའ་ིདགེོངས་ཚོད་ཀང་ད་ེ

ཡནི་རྒྱུར་འདུགེ་གེ།ོ

བྷར་མའི་ཤར་རྒྱ་ནགེ་ཏུ་ཆུ་ཐོོགེ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བའི་ལམ་དུ་སི་ཡམ་གྱིི་

ཡུལ་ཡོད་ཅོིང༌། དེར་བསྟེན་པ་ཤིན་ཏུ་དར། དགེོན་གེནས་ཆོ་ེཆུང་སྡིོམ་པ་རང་ཡང་

ཆོགིེ་ཁྲི་ིདྲུགེ་སྟེངོ་ལྷགེ་ཙམ་དང༌། རྒྱལ་ས་འབནེ་ཀགོེ་ཏུ་ཕེར་ཀའེ་ོབ་བའ་ིགེཙུགེ་ལགེ་

ཁང་ན་ལྷའ་ིདབང་པོས་བཟོས་པར་གགེས་པའ་ིམརྒཱད་ལས་གྲུབ་པའ་ིསྟེོན་པའ་ིསྣང་

བརྙིན་འཛམ་གིང་གེ་ིནོར་གྱི་ིརིན་ཐོང་ཅོན་དུ་གགེས་པ་བཅོས་བཞུགེས། ད་ེལྟར་ན་

ཉིན་ཐོསོ་ཀ་ིསྡི་ེསྣདོ་གེཙ་ོབ་ོདར་བའ་ིཡུལ་ན་ིབྷར་མ༑ ས་ིཡམ། སངིྒ་ལ་གེསུམ་པ་ོའད་ི

ཡིན་ལགེས། ས་ིཡམ་གྱི་ིཤར་ཕྱིོགེས་ཨིན་ཊ་ོཅོ་ིནའ་ིཡུལ་དུ་ཡང་བསྟེན་པ་དར་ཞིིང་

དགེ་ེསློོང་མང་དུ་བཞུགེས། རྒྱ་སྐད་དུ་ཡུལ་འད་ིལ་ཀ་མཔ་ོཇི་ཞིེས་གགེས། རྒྱ་ནགེ་
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སྟེོང་ཁུན་ཞིེས་ཟེར་བ་ཡང་ཡུལ་འདིའ་ིརྒྱལ་ས་རྙིིང་པའ་ིམིང་ཡིན་ཞིིང༌། སྔོར་ཟ་ཧོོར་

དང་འདི་གེཉིིས་ཕེན་ཚུན་འབྲེལ་ཆོེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་མང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་གེོང་དུ་ཁ་ཚོན་

བཅོད་དེ་ངོས་བཟུང་བའི་གེནས་དེ་དགེ་ནི་སྔོོན་གྱིི་རབས་ལ་དཔྱད་པ་རྫོོགེས་པའི་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་དྲ་ིགེཏུགེ་དང་བདོ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་རྙིངི་པ་འཁྲུལ་མདེ་རྣམས་དང་ཡང་

ཞིབི་ཏུ་བསྒིགེས་ཏེ་ེམཚན་མཚནོ་ང་ོའཕྲདོ་ནས་བྲསི་པ་ཡནི་གྱི།ི ཡནི་ནམ་སྙམ་པ་ལ་

ཡིན་ན་ོཞིེས་ཁ་རྦད་བས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཐོ་ེཚོམ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མ་ིདགེོས་

ས།ོ །གེཞིན་གེནས་བསྐོར་བ་རེས་གེནས་རྒྱུས་མེད་དུ་སློེབས་ནས་ལྷ་ཁང་ང་ོམཚར་

ཅོན་ར་ེམཐོངོ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཅོ་ིཡང་མདེ་པར་འད་ིསངས་རྒྱས་ཀ་ིགེནས་གེ་གེ་ེམ་ོདང་

ཆོ་གེེ་མོ་ཡིན་ནོ་ཞིེས་ངོས་བཟུང༌། གེཏེམ་དེ་གེཅོིགེ་གེིས་གེཅོིགེ་ལ་བསྒགེས་ཏེེ་

གགེས་བྱུང་བའི་གེནས་ཀང་ལོ་རེ་བཞིིན་མང་དུ་འགོ་བར་འདུགེ་པས། རྣམ་དབེ་

ལེགེས་པར་ཕྱིེད་དགེོས་ཏེེ། དཔེར་ན་ཆོོས་འཁོར་བསྐོར་བའ་ིགེནས་ལྟ་བུ་ཞིིགེ་ལ་

མཚོན་ན། དང་པ་ོབོད་སྐད་དུ་གེནས་དེའ་ིམིང་ལ་གེང་ཟེར་ཤེས་དགེོས། ད་ེལ་དྲང་

སྲངོ་ལྷུང་བ་ཟརེ། ད་ེནས་བདོ་ཚགིེ་ད་ེདང་པ་ོརྒྱ་སྐད་གེང་ལས་བསྒྱུར་བ་ཤསེ་དགེསོ། 

ད་ེལ་ར་ིཥ་ིཔ་ཏེ་ན་ཟེར། ད་ེནས་ར་ིཥ་ིཔ་ཏེ་ན་ལ་དེང་སང་གེང་འདྲ་ཟེར་དྲིས་པས་ས་

ར་ན་ཐོ་ཟེར་བ་སོགེས་རིམ་པར་སྦྱར་ནས་མཐོར་ཉི་ེའཁོར་གྱི་ིགོང་ཁྱིེར་དང་མཐོའ་ན་

ཨ་ས་ིདང་ཝ་ར་ཎཱ་ས་ིཚུན་ཆོད་ཀང་ང་ོའཕྲདོ་ནས་གེནས་གེཅོགིེ་ངསོ་འཛནི་དགེསོ་པ་

ཡིན་གྱིི། དང་པ་ོཐོམ་ཐོོམ་ལ་སྨྲས། རྗེེས་སུ་དད་པ་ཡོད་ན་གེང་ཡང་རུང་ཞིེས་ཨུ་

ཚུགེས་བས་ཏེེ། གེནས་དངོས་མ་དང་བརྫུན་མ་འད་ིཡིན་སྟེོན་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་མ་ི

གེནང་བར་གེསལོ་བ་ལན་བརྒྱར་འདབེས་པ་ལགེས།
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དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

 གནས་ཆེ ེན་འིགའི་ཞིགི་ག་ིཐོ།ོ

འདིར་རྒྱུད་སྡི་ེནས་གེསུངས་པའ་ིགེནས་ཆོེན་ཉིེར་བཞི་ིཔ་ོརྣམས་ན་ིཕྱི་ིནང་

ཐུན་མོང་གེ་ིགེནས་ཡིན་སྟེབས། ད་ེདགེ་གེ་ིསྔོགེས་སྐད་ཀ་ིམ་ིརྣམས་བརྡོ་འཕྲོད་ན། 

ཕེར་ཆོརེ་ཞིིགེ་ཛ་ོཀ་ིརྣམས་ཀསི་ཀང་ཤསེ། ཀཱ་མ་རཱུ་པ། ཀུ་ལུ་ཏེ། གེ་ོད་ཝ་ར།ི ཨ་ོཊ།ི 

ཨ་ོཊ་ིབ་ིཤ་དང་དོན་གེཅོིགེརཱ་མ་ིཤྭ་ར། ལམ་བ་ཀ་སྟེ་ེའད་ིསིན་དྷུའ་ིཡུལ་ཆོ་སྟེ།ེ ཀཱ་ཏེ་

ཡ་ནའ་ིལ་ོརྒྱུས་སུ་འཕྱིང་བ་པ་ཞིསེ་བསྒྱུར་བ་ད་ེདང་དནོ་གེཅོིགེ སནི་དྷུ། ན་གེ་ར་སྟེ་ེ

ཁ་ཆོའེ་ིགངོ་ཡནི། མ་ལ་ཝ། རཥཊ། གེངོ་དུ་བཤད་པའ་ིགངོ་ཁྱིརེ་པ་ཊ་ལ་ིཔུ་ཏྲ་ན་ིཔུ་

ལླི་ིརཱ་མ་ཡནི་ཞིསེ་བུ་སྟེནོ་དང་མཁས་གྲུབ་སགོེས་ཀསི་གེསུངས། པསི་ཤ་ཝ་ནས་མ་

ལ་གཱན་དུ་འགོ། ད་ེནས་རྐོང་འགོས་ཀིས་སྭ་ཏེ་བ་བའ་ིལུང་པར་སློེབས་ཤིང་ད་ེན་ིཨ་ོ

རྒྱན་གྱི་ིལྟ་ེབ་ད་ེཡིན། སྭ་ཏེ་བ་བ་ཁ་ནས་བརྗེོད་ཚ་ེས་བད་ཅོེས་དྲ་ིདགེོས་ཤིང༌། བརྡོ་

མ་འཕྲོད་ན་རྒྱ་གེར་ཡ་ིགེེའམ་དབིན་ཇིིའ་ིཡ་ིགེ་ེའད་ིབསྟེན་ན་ཤེས། ཡུལ་དེར་ཨ་ོཊ་ི

གམ་བ་བ་ཡོད་ཅོིང་ད་ེདྷཱུ་མ་ཐོ་ལའ་ིགོང་ཡིན། ད་ེཡང་ཨ་ོརྒྱན་གྱི་ིཡུལ་འད་ིན་ིཤིན་ཏུ་

གགེས་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་ང་ོམཚར་བའ་ིགེཏེམ་རྒྱུད་སྣ་ཚོགེས་ཀིས་གེཡོགེས་

ཏེ།ེ ཐོསོ་རྒྱ་ཆུང་ཞིངི་ཧོར་ལ་དགེའ་བའ་ིམ་ིམང་པ་ོཞིགིེ་གེསི་ངདེ་ཀསི་སྨྲས་པ་འད་ིལ་

ཡིད་ཆོེས་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་མོད་ཀི། ཆོེས་སྔོ་མོའ་ིདུས་ན་ཕྱིོགེས་འདིར་དངོས་སུ་

བོན་ཞིིང་ལམ་ཡིགེ་བྲིས་པ། ཐོང་གེ་ིགེོང་མའ་ིཕེ་ོཉི་ཟུང་ཡུན་དང༌། ནུབ་ཕྱིོགེས་ཀ་ི

རྒྱལ་པ་ོཨ་ེལགེེས་ས་ན་དྷོར་དང༌། རྒྱའ་ིབཙུན་པ་ཕེ་ཝནེ་གེཉིསི་སགོེས་ཀ་ིལམ་ཡགིེ་

ཕྲ་ཞིབི་སྐད་རིགེས་གེཞིན་དུ་ཡདོ་པ་རྣམས་ན་ིསྨོ་མ་དགེསོ་ལ། ར་ེཞིགིེ་རང་ཅོགེ་བདོ་

ཀ་ིཡུལ་འད་ིནས་ཀང༌། ད་ལྟའ་ིམ་ིལ་ོདྲུགེ་བརྒྱ་ལྷགེ་གེ་ིསྔོ་རོལ་དུ། རྗེ་ེརྒཱོད་ཚང་པའ་ི
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བུ་ཆོནེ་དང༌། ཀརྨ་རང་བྱུང་པའ་ིསློབོ་དཔནོ་དུ་གྱུར་པ། གྲུབ་ཐོབོ་ཨ་ོརྒྱན་པ་རནི་ཆོནེ་

དཔལ་ད།ེ ཟླ་བ་ོདཔལ་ཡ་ེའཁྲིདི། དབྱུགེ་པ་ཕྱིགེ་ཏུ་ཐོོགེས། ཞིབས་ས་ལ་བཙུགེས་ཏེ།ེ 

འག་ོབ་མ་ིཡ་ིལུགེས་སུ་གེནས་འདརི་བནོ་འདུགེ་པ། དའེ་ིལམ་ཡགིེ་རྒྱས་པ་དང༌། ད་ེ

འོགེ་ལོ་གེསུམ་བརྒྱའི་རྗེེས་སུ་འདིར་བོན་པ་སྟེགེ་རས་ངགེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་གེཉིིས་

ཀའ་ིརྣམ་ཐོར་ལ་གེཟིགེས་དང༌། ལམ་བར་གྱི་ིགོང་དང་ཚྭ་ཁ་ལ་སོགེས་པ་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེ

ད་དུང་ཡང་ངོས་ཟིན་པ་ཡོད། གེཞིན་ཡང་གུ་རུ་ལྷ་ོཕྱིོགེས་པ་སངས་རྒྱས་མགེོན་པ༑ོ 

དར་སེང་བའི་སློོབ་མ་རས་པ་རྡོ་ོརྗེེ་དཔལ། རྒྱལ་ཁམས་པ་དཀོན་མཆོོགེ་རྒྱལ་པ་ོ

རྣམས་ཡུལ་འདིར་དངོས་སུ་བོན་པ་ཡིན་འདུགེ་པས། དངོས་སུ་འག་ོའདོད་ན་དངོས་

སུ་ཕེེབས་པ་ཚོའ་ིགེསུང་ལ་མཉིན་པར་འཚལ། མ་ིའཁྲུལ་བའ་ིས་རྟགེས་གེཞིན་ན་ི

ཕེར་ཞིོགེ སྔོར་གྱི་ིལམ་ཡིགེ་ད་ེཐོམས་ཅོད་ན་གེསུངས་པའ་ིཨ་ོརྒྱན་གྱི་ིར་ིབ་ོཨ་ིལམ་

པརྦ་ཏེ་དངེ་སང་ཡང་ཀློ་ཀློ་ོདང་མུ་སྟེགེེས་རྣམས་ལ་ོལྟར་འག་ོབའ་ིགེནས་ཆོནེ་ཡནི་པ་

འད་ིཀས་ཀང་ཆོོགེ གེལ་ཏེ་ེཁ་ོབོས་བདེན་པ་ང་ོསྤྲོོད་བས་པ་འད་ིལ་ཡིད་མ་ཆོེས་ན། 

ཨ་ོརྒྱན་བ་བ་ད་ེགེནས་དང་ས་གེར་ཡདོ་མ་ིཤསེ་པ། ར་ིཐོམས་ཅོད་རུས་པ་དང༌། ཆུ་

ཐོམས་ཅོད་ཁྲིགེ་ཏུ་འབབ་པ། ཚ་ེའདིར་མ་ཟད་ཕྱི་ིམ་ཡང་མ་ིསློེབས་པའ་ིས་ཞིིགེ་ཏུ་

གྱིིས་དང༌། མི་ཕེལ་ཆོེར་གྱིིས་ཁམས་ལ་དེ་འཕྲོད་པར་སྣང༌། འོ་ན་གེནས་འདིར་

མཇིལ་ས་ཅོ་ིཞིིགེ་ཡོད་ཅོ་ེན། མཐོ་ོཡ་ེར་ེབ་དང་ཁྲི་ལམ་མ་ེབ་ཅོ་ིཡང་མེད། མངྒ་ལོར་

བ་བའ་ིགངོ་ད་ེཨ་ོརྒྱན་པ་གེཉིསི་ཀས་གེསུངས་པའ་ིམངྒ་ཝ་རའ་ིགངོ་ཡནི། ར་ིཨ་ིལའོ་ི

སྐེད་དུ་ཡོད་པའ་ིཕེ་བོང་དཀར་པ་ོད་ེརྣམས་བང་སེམས་ཀིས་ཚིགེས་བཅོད་ཕྱིེད་ཀ་ི

ཕྱིརི་སྐུ་བཏེང་བའ་ིགེནས་དང༌། ལུང་སྨོད་ཤང་ཀར་དྷོར་གྱི་ིགངོ་གེ་ིཉི་ེའཁརོ་གྱི་ིམཆོདོ་



 26  

དགེ་ེའདུན་ཆོོས་འཕེལེ།

རྟེན་ཆོེན་པ་ོད་ེརྒྱལ་པ་ོཕྱིོགེས་སྡིེས་བཞིེངས་པའ་ིསྟེོན་རིང་བསྲེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་ཡིན་

ཞིེས་རྒྱའ་ིབཙུན་པའ་ིལམ་ཡིགེ་ཏུ་གེསལ། ད་ེལ་སོགེས་པའ་ིམཆོོད་རྟེན་རྙིིང་པ་ཤིན་

ཏུ་མང་ཞིིང༌། ཡུལ་དེའ་ིསྐད་དུ་མཆོོད་རྟེན་ལ་གྷུམ་པར་འབོད་པས་གྷུམ་པ་རྣམས་ལ་

མཇིལ་བར་ཞུ། གེཞིན་ཡང་གྲུབ་ཆོེན་པས་ཧོ་ེརུ་ཀ་རང་བྱུང་གེ་ིལྷ་ཁང་ད་ེར་ིཞིིགེ་གེ་ི

རྣམ་པར་གེཟིགེས་འདུགེ་པས། འ་ོན་ར་ིརྣམས་ལ་ཡང་མཇིལ་བར་ཞུ། གེནའ་དུས་ཀ་ི

མཁའ་འག་ོམ་རྣམས་ཀི་ཚ་མ་ོའཁྲུལ་མེད་ཡིན་ངེས་པའི་དཀར་ལ་དམར་མདངས་

ཆོགེས་པའ་ིབུ་མ་ོམཛསེ་མ་ཤནི་ཏུ་མང་པ་ོའདུགེ་པས། ད་ེརྣམས་ལ་ཡང་མཇིལ་བར་

ཞུ། ཨ་ོརྒྱན་པས་ཀང་ད་ེའདྲ་ཞིིགེ་གེ་ིལགེ་ནས་ཐུགེ་པ་ཕེོར་གེང་བཞིེས་ཏེ་ེརྟོགེས་པ་

བརྙིེས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་མཐོོང་དགེོས་པ་འད་ིཡོད་དེ། དེང་སང་ན་ིགེནའ་དུས་ཀ་ི

མཁའ་འག་ོམ་རྡོ་ོཆོར་འབེབས་མཁན་རྣམས་ན་ིམ་ིབཞུགེས་ཀང༌། པཱ་ཐོན་གྱི་ིཀློ་ཀློ་ོ

རྣམས་མཚནོ་ཆོར་ཕེབ་སྟེ།ེ ལམ་འགྲུལ་རྣམས་རང་དགེར་གེསདོ་པ་ཡནི་པས། ཅོསི་

ཀང་ཡུལ་འདརི་མ་ཕེབེས་པ་འཐོད་ཅོསེ་ལན་བརྒྱར་ཞུས་པ་ལགེས། ཡང་ན་ན་ིཡུལ་

དེའ་ིརྒྱལ་པ་ོབྷ་ཤ་ན་ནས་འགེ་ོའདྲེན་འཐོོབ་པའམ། ཡང་ན་ན་ིདཔུང་གོགེས་ཤིན་ཏུ་

མང་པ་ོབསྡིེབས་ཏེ་ེའཐོོན་སྲིད་ཙམ་ཡིན་ཡང་ཉིེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆོེ། དེས་ན་གེནས་འད་ི

ཕྱིནི་ཆོད་ངསོ་ཟནི་པ་དཀའ་སྙམ་ནས། འདརི་ཅུང་ཟད་ཅོགིེ་བྲསི་པ་ལགེས། མདརོ་ན་

ཨ་ོརྒྱན་ཡུལ་གྱིི་ལྗོོངས་བཀོད་ཙམ་ཞིིགེ་གེཟིགེས་པར་འདོད་ན་ནི། མ་ལ་གེན་གྱིི་

བང་གེ་ིལུང་པ་དེའ་ིནང་དུ་ཡུར་ལ་གེཞུང་ཆུ་བརྒྱུད་ནས་ཕེེབས་པར་ཞུ༑ གེལ་ཏེ་ེབླ་

མ་གེངོ་མ་རྣམས་ཀསི་གེཟགིེས་པའ་ིཡུལ་དའེ་ིང་ོམཚར་ཐོམས་ཅོད་མཐོངོ་བར་འདདོ་

ན་ན།ི དརེ་མ་སངོ་བའ་ིསྔོནོ་དུ་བྲགེ་ཕུགེ་ཞིིགེ་ཏུ་བཞུགེས་ལ༑ སྦྱརོ་བ་ཡན་ལགེ་དྲུགེ་
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གེ་ིཏེངེ་ང་ེའཛནི་ཡུན་རངི་དུ་སྒམོ་པར་ཞུ། ད་ེའདྲ་གེང་ཡང་མ་བས་པར། གྲུབ་ཆོནེ་ལྭ་

བ་པས་གེང་གེཟིགེས་པ་རྣམས་རང་གེིས་མ་ིམཐོོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས་གེནས་འད་ི

རྣམས་རྫུན་མ་ཡིན་ནོ་ཞིེས་ཅོིས་ཀང་མི་གེསུང་བར་ཞུ། ཐོོགེ་མ་མེད་ནས་རྟགེ་ཏུ་

འགོགེས་པ་ཡི། །མ་ིའགྱུར་སེམས་ཀ་ིགེཤིས་ཀང་མ་ིམཐོོང་ན། །བཙན་ཐོབས་སྒོམ་

གྱིསི་གེསར་དུ་བསྐྱདེ་པ་ཡ༑ི །ཡ་མཚན་གྲུབ་པའ་ིགེཟགིེས་སྣང་གེ་ལ་མཐོངོ༌། །ཞིསེ་

ཀང་སྨྲས་ས།ོ །
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རྣམ་གལོ་ཞི་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགེཅོིགེ་ཏུ། །

གེཞིལོ་བའ་ིམཐོའ་ཡས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིགེ་གེ་ིགེཟགེེས་མ་རསེ་ཀང་དུགེ་གེསུམ་གྱི།ི །

དྲ་ིམ་ཡངོས་འཁྲུད་ལགེེས་བཤད་བདུད་ར་ིའད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། །

ཡང་དགེ་ཆོསོ་ཀ་ིསྒ་ོམ་ོསྟེངོ་ཕྲགེ་བརྒྱ། །

གེདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའག་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལགེེས་ནརོ་བུའ་ིམཛདོ་ལ་དབང་འབརོ་ཤགོེ །

ཅོེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའ་ིཁྱིོན་ལ་འཚ་ེམེད་ཞི་ིབའ་ིལམ་སྟེོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའ་ིརིང་ལུགེས་སྒ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགེས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགེས་ཚོགེས་དུ་

མའ་ིཆོེད་དུ་དམིགེས། ནང་བསྟེན་གྲུབ་མཐོའ་རིས་མེད་ཀ་ིགེསུང་རབ་དགེ་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གེང་ལའང་སྦྱར་ཆོོགེ་པའ་ིདགེ་ེབསྔོོའ་ིསྨོོན་ཚིགེ་ཏུ་ཤཱཀའ་ི

དགེ་ེསྦྱངོ་ཆོསོ་སྨྲ་བ་ངགེ་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟེན་འཛནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱར་བའ།ོ །
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