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X

སོབ་ཁག་ནས་རྒྱུས་སྟོན་པ་མཆོག་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའི་ནང་དུས་ཡུན་རིང་ཙམ་

བཞུགས་རྒྱུའི་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆྟེ་གནང་བར་བརྟེན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩  

ལོར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ཟླ་བ་

གསུམ་ཙམ་རིང་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་སོབ་སྟེལ་གང་

ལྟེགས་ཡོང་སད་རྒྱུས་སྟོན་པ་མཆོག་ནས་གོ་རོགས་གཏིང་གཟབ་སྟེལ་

གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ རྐྟེན་པས་

འཆར་གཞི་ལྟར་རྒྱུས་སྟོན་པ་ཉིད་བང་ཕོགས་ཁུལ་གི་སོབ་ཁག་ཏུ་ཕྟེབས་

ཐུབ་མྟེད། འོན་ཀང་བོད་པའི་སོབ་ཁག་ཡོངས་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤོད་སོར་གོ་རོགས་གང་ལྟེགས་ཡོང་ཐབས་དང་རིག་གནས་བྟེ་

བག་པ་འདིའི་ཐོག་རྒྱུ་ཆ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ། འདི་ལས་ནས་འདས་

པའི་ལོ་གངས་གསུམ་གི་རིང་རྒྱུས་སྟོན་པ་མཆོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་

བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་སོར་གོ་རོགས་སྟེལ་བའི་སབས་འབྟེལ་ཡོད་བརོད་

གཞི་ཁག་གི་ཐོག་ཟིན་བིས་གང་བསྐོན་པ་དྟེ་དག་ཕོགས་བསྒིགས་ཞུས་

ནས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། སོབ་ཁག་ཡོངས་ནས་ཕག་དྟེབ་འདི་

ཉིད་གལ་ཆྟེ་དོན་ཆྟེར་བརིས་ནས་བྟེད་སྤོད་གང་ལྟེགས་དང་གོ་རོགས་གང་

ལྟེགས་ཡོང་བར་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆྟེ་གནང་བའི་རྟེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤྟེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ལ།



XI

གླེང་བརྔོད།

༄༅། །དྟེང་གི་འཛམ་གིང་འདིར་འགོ་བ་མི་རྣམས་ཀི་འཚོ་གནས་ཁོད་

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་ཤུགས་རྐྟེན་མ་ཐྟེབས་པ་ཕལ་ཆྟེར་མྟེད། 

མྱུར་ཚད་མཐོ་བའི་ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་པའི་བཟོ་ལས་རིག་པ་དང་། འཛུགས་

སྐྲུན་འདྲ་མིན་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པ་དང་ལྷན་དུ་འགོ་བ་མི་རྣམས་ཀང་

དཔལ་འབོར་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་བན་གཡོག་ཏུ་གྱུར་ཏྟེ། ཆགས་སང་

དང་། འགན་རོད། འདོད་རྔམ་སོགས་ཇྟེ་ཆྟེར་ཇྟེ་རྒྱས་དང་། བམས་བརྟེ་དང་

ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀིས་ཕོངས་ཏྟེ། རོག་འཛིང་སོགས་ཀང་ཇྟེ་ཆྟེར་ཕིན་

པར་བརྟེན། ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའི་འཇིགས་སྣང་དང་། དངངས་སྐྲག་སོགས་

ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ཕད་དང་འཕད་བཞིན་པའི་དུས་སབས་འདིར། 

འགོ་བ་མིའི་དཀའ་ངལ་སྟེལ་ཐབས་དང་། བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས། དྟེ་བཞིན་

ཕིའི་ལུས་ངག་གི་བཟང་སྤོད་དང་། ནང་སྟེམས་ཀི་རིན་ཐང་གོང་སྟེལ་གཏོང་

ཐབས་སུ་དམིགས་པའི་གནའ་བོའི་སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

དང་། ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ᨊགོང་ས་

ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤོད་ཅྟེས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། གནའ་དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་མི་

ཆོས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ཅིག་བཅས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དྟེ་



XII

དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏྟེ། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད། ཅྟེས་

པའི་དྟེབ་འདི་བིས་པ་ཡིན། འོན་ཀང་། རྒྱལ་སྲས་ཆྟེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས་སྤོད་

འཇུག་ལས། སོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརོད་མྟེད། །སྟེབ་སྦོར་མཁས་

པའང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ཏྟེ། །དྟེ་ཕིར་གཞན་དོན་བསམ་པའང་བདག་ལ་

མྟེད། །རང་གི་ཡིད་ལ་བསོམ་ཕིར་ངས་འདི་བརམས། །ཞྟེས་གསུངས་པ་

ལྟར། རང་ཉིད་ལ་དྲན་གསོ་གཏོང་བྟེད་དང་། བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྟེད་རྒྱུ་དྟེ་ལོག་ཏུ་མྟེད་

པའི་རང་འཁིའི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ཏྟེ། དྟེ་དག་རྒྱུན་འཛིན་

གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ལ་ཕན་པའི་སད་དུ་དྟེབ་འདིའི་ནང་དོན་ནི། ལྟེའུ་དང་པོ། 

བཟང་སྤོད་ཀི་ཐབས་ལམ་དང་། ལྟེའུ་གཉིས་པ། དྟེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

དང་གནའ་བོའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ། ལྟེའུ་གསུམ་པ། བཟང་སྤོད་ཀི་སོབ་གསོའི་

གལ་གནད་བཅས་གནད་དོན་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་གུས་པས་རྨོངས་འཆར་

ཙམ་གྟེང་བར་བའོ། །



1

ལླེའུ་དང་པྔོ། བཟང་སྤྔོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།

འདིར་གང་གྟེང་བར་བ་བ་ནི། དང་པོ། གནའ་དྟེང་གི་མི་ཆོས་རིག་པའི་སོར་

ལྟ་སྟངས་དང་། གཉིས་པ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་རིང་ལུགས་འདིའི་

བྱུང་རིམ་སིང་བསྡུས། གསུམ་པ། དྟེང་གི་སྤི་ཚོགས་ཁོད་ཀི་དགོས་མཁོ། 

བཞི་པ། སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྨང་གཞི། ལྔ་པ། བམས་བརྟེ་ནི་བདྟེ་སྐིད་

ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། དྲུག་པ། དཀའ་ངལ་དང་ལྟེན་ནམ་བཟོད་པའི་སྟོབས་

ཤུགས། བདུན་པ། དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་ནང་དུ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་ལྟེན་བྟེད་

ཚུལ། བརྒྱད་པ། བདྟེ་སྐིད་འཚོལ་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐྟེན་གཞན། དགུ་པ། དྲན་པ་

ཉྟེར་བཞག་ལ་བརྟེན་ནས་སྟེམས་ཁམས་ཞི་བར་གནས་ཐབས་བཅས་སོ། །

དང་པོ། གནའ་དེང་གི་མི་ཆོས་རིག་པའི་སོར་ལ་ལྟ་སྟངས།

ཐོག་མར་ངོ་སྤོད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནའ་དྟེང་གི་མི་ཆོས་རིག་པའི་འདོད་ཚུལ་

དང་། མི་ཆོས་རིག་པར་ལྟ་སྟངས་ཀི་སོར་ལ་ཅུང་ཙམ་གྟེང་དགོས་པ་གལ་

གནད་དུ་མཐོང་། འདི་ལྟར་གྟེང་དགོས་དོན་ནི་དྟེང་གི་འགོ་བ་མིའི་སྤི་

ཚོགས་འདིར་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་ཆྟེ་བའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་གལ་གནད་

ཤྟེས་དགོས་པ་དང་། མི་ཆོས་རིག་པའི་ལག་ལྟེན་དྟེ་བས་ཀང་དགོས་མོད། 

འོན་ཀང་ང་དང་ང་འདྲ་བའི་སྐྟེ་བོ་མང་དག་ཅིག་རྣམ་དཔོད་ཀི་བློ་མིག་ལོང་
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བས་གུ་དོག་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་། མི་ཆོས་རིག་གནས་སྤིར་ལྟ་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་

ཆུང་བས་མི་ཆོས་རིག་པ་ཕོགས་རྟེ་བ་ཙམ་ལ་ཞྟེན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཉི་ཚེ་བས་

བློ་མིག་བསྒིབས་པ་དང་། དྟེང་རབས་ཀི་མི་ཆོས་རིག་པ་གྟེང་བ་དང་ལག་

ལྟེན་བསྟར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གནའ་རབས་ཀི་མི་ཆོས་རིག་པའི་འདོད་

ཚུལ་དང་། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དག་འདོར་བ་དང་སྣང་མྟེད་དུ་བསྐྱུར་དགོས་

པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་མཁན་རིགས་གཅིག་དང་། ཡང་གནའ་རབས་ཀི་

མི་ཆོས་རིག་པ་གྟེང་བ་དང་ལག་ལྟེན་བསྟར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དམ་པའི་

ལྷ་ཆོས་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་དང་ཕི་དངོས་པའི་དཔལ་ཡོན་འདོར་དགོས་

པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་མཁན་རིགས་གཅིག དྟེ་བཞིན་དུ་སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་

ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཞིན་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དྟེ་དག་ཀང་ཆོས་མྟེད་སྨྲ་བ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ལས། དམ་

པའི་ལྷ་ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་ཉྟེ་བར་མི་མཁོ་ལུགས་འདོད་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཡང་

རིགས་གཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་མི་ཆོས་རིག་པར་དོན་གཉྟེར་

བྟེད་མཁན་ཚོར་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་ཡོང་

སད་ས་བོན་གི་ཚུལ་དུ་ཅུང་ཙམ་གྟེང་ན།

དྟེ ་ཡང་དྟེང་རབས་ནུབ་ཕོགས་པ་དང་ཤར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་གི་

མཁས་པ་ཚོས་གྟེང་བཞིན་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་སོར་བཤད་ཚུལ་གཅིག་

དང་། གནའ་རབས་ཀི་མི་ཆོས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་བཤད་

ཚུལ་གཅིག་བཅས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་ཡོད། དྟེང་རབས་སྨྲ་བའི་འཛམ་

གིང་ཤར་ནུབ་ཀི་མཁས་པས་མི་ཆོས་རིག་པ་ནི། ཆོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་
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ནང་དྟེའི་སོར་གི་འགྟེལ་བཤད་གང་ཡང་ཡོད་མི་སྲིད་པ་དང་། ཆོས་གཞུང་

གི་བསྟན་དོན་དང་འབྟེལ་མྟེད་དོན་གཞན་གི་མི་རྣམས་ཀི་མི་ཚེའི་ལོངས་

སྤོད་ཕིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་འབོར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐོང་། དམག་དོན། 

འཕྲུལ་ལས་རིག་པ། ཚོང་ལས། གཏམ་སན་གགས། མཐོ་གོ་གནས་སོགས་

དང་འབྟེལ་བའི་འཚོ་གནས་ཀི་དགོས་མཁོའི་རིན་ཐང་གཅིག་པུའི་ངོས་ཁོ་ན་

ནས་གྟེང་དགོས་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟུང་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཀིས་

ཞྟེ་འདོད་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ནི། ཡོངས་གགས་ཀི་བཤད་སྟངས་ལྟར་

དག་འདུལ་གཉྟེན་སྐོང་ཟྟེར་བ་དང་། དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྟེད་སྟངས། 

ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་ཕིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན། བཟའ་བཏུང་ལོངས་

སྤོད་སོགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ལྟེན་པ་དང་འདོད་ཚུལ་འཛིན་

བཞིན་ཡོད་པས་ངོས་འཛིན་བྟེད་སྟངས་དྟེ་ནི་ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་

མཁོ་སྒྲུབ་ཀིས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ནར་ཞྟེན་པའི་

ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། ཁྱབ་རྒྱ་ཆུང་དྲགས་པ་དང་། བསམ་བློའི་ཐལ་སྐོན་

ཆྟེ་དྲགས་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

གཉིས་པ། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་སྨྲ་བས་རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་ཆྟེན་པོ་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སྐྟེ་བོ་གསོ་བའི་

ཐིགས་པ་དང་། ཤྟེས་རབ་སོང་བུའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་རྒྱ་གར་མཁས་

པས་མཛད་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་འབོམ་

སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མི་ཆོས་གནད་ཀི་ཕྟེང་བ་

ལ་སོགས་པའི་བོད་ཀི་མཁས་པས་མཛད་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་བསྟན་
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བཅོས་མང་མོད། མདོར་ན་གནའ་རབས་ཀི་སོབ་དཔོན་དྟེ་དག་གིས་འཇིག་

རྟེན་མི་ཆོས་རིག་པ་ནི། ནང་གི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་འབྟེལ་བའི་

སོ་ནས་མི་རྣམས་ཀི་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གིས་མཚོན་པའི་ཡ་རབས་ཀི་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བརོད་བྟེད་སྟངས། འཚོ་བ་

སྐྟེལ་སྟངས། མི་དང་མིའི་བར་ལ་འབྟེལ་བ་བྟེད་སྟངས། ཡ་རབས་ཀི་བ་བ་

སྒྲུབ་ལུགས་སོགས་གང་ཞིག་བསྟྟེན་འོས་པ་དང་མི་འོས་པ་བཅས་བཟང་

པོའི་ཀུན་སྤོད་ཀིས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་དང་། དྟེ་ཡང་གཙོ་

བོ་ནང་གི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་འབྟེལ་ནས་གྟེང་དགོས་པའི་ལྟ་ཚུལ་

དང་དགོངས་ཚུལ་བཟུང་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་འདོད་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་གི་བསམ་

པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་དམིགས་པ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛིན་སྐོང་། དམག་

དོན། ཚོང་ལས། ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་འབོར་མཁོ་སྒྲུབ་བྟེད་སྟངས་སོགས་

ཀི་སོར་དྟེ་ཙམ་གསལ་ཁ་མྟེད་པས། ལྟ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་དོན་རིག་པ་དང་

འབྟེལ་བའི་ལྷ་ཆོས་རིག་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་

མི་ཆོས་མིན་ལུགས་བརོད་མཁན་ཡང་ཡོད། མདོར་ན། དྟེ་ལྟ་བུའི་གནའ་

དྟེང་གི་མི་ཆོས་རིག་པའི་འདོད་ཚུལ་འདི་གཉིས་ནི་དྟེའི་ཚེ་དྟེའི་དུས་ཀི་སྤི་

ཚོགས་དང་། ཡུལ་ལུང་གི་གནས་བབ། གཅིག་ཞྟེན་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་འབྟེལ་

ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དྟེང་རབས་དང་འཚམས་པའི་འགོ་བ་མིའི་སྤི་

ཚོགས་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡང་དག་པའི་མི་ཆོས་རིག་པ་ཞིག་ཆགས་མྟེད་པ་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད།

ངས་གོ་རོགས་ལ་དཔགས་ནས་ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཀི་གོ་དོན་
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ཞིག་བཞག་ན། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ནི་དད་པ་དང་འབྟེལ་ནས་དཀོན་མཆོག་

གི་ཞིང་ཁམས་སམ་དག་ཞིང་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྟེན་པའི་

གོ་འཕང་སྒྲུབ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ནི། དྟེ་ལྟར་

མ་ཡིན་པར་མི་རྣམས་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཀིས་མཚོན་པའི་བམས་བརྟེ་

དང་། གཞན་ཕན་གི་བསམ་པར་བརྟེན་ནས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ལུགས་

ཤིག་ཡིན་ནམ་སམ།

སྤིར་དངོས་གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་སྟངས་དང་འབྟེལ་ནས་ཕི་དངོས་པོའི་

དཔལ་ཡོན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་དང་། སྟེམས་

གཙོ་སྨྲ་བའི་ལྟ་སྟངས་དང་འབྟེལ་ནས་ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་

བརྟེན་ནས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཡོད་པ་དྟེ་གཉིས་ཀིས་མི་

ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་སོར་སོ་སོར་བཤད་པ་མ་གཏོགས། ཟུང་དུ་

འབྟེལ་ནས་གྲུབ་ཆ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཤིག་དང་། འགྟེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཞིག་བྱུང་མོང་མྟེད་

པ་རྟེད་ཅྟེས་བརོད་ན་མ་འགིག་པ་མྟེད།

འོན་ཀང་ད་ལྟའི་དུས་རབས་དང་། སྤི་ཚོགས། འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤོད་

དང་། བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་སོགས་ལ་གཞིགས་ན། དུས་དང་འཚམས་

པའི་ཚན་རིག་གི་ཤྟེས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་སྒྲུབ་

ཐབས་རིག་པ་དང་། དྟེང་དུས་ཀི་སྟེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་། ནང་བསྟན་

གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་

བརྟེན་ནས་ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་སྒྲུབ་ཐབས་རིག་པ་འདི་གཉིས་
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ཟུང་དུ་འབྟེལ་ནས་གྲུབ་ཆ་ཡོངས་སུ་ཚང་བའི་འགོ་བ་མིའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་མྟེད་

ཐབས་མྟེད་པ་གཟིགས་ཏྟེ། བོད་ཀི་བླ་ན་མྟེད་པའི་དབུ་ཁིད་འཇིག་རྟེན་ཞི་

བདྟེའི་དྟེད་དཔོན། འགོ་བ་མིའི་བསམ་བློའི་སོབ་སྟོན་པ་ཆྟེན་པོ་༸གོང་

ས་སྐུ་ཕྟེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་དྟེང་རབས་དང་འཚམས་པའི་

གསུང་བཞིན་པའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་རིག་པ་འདི་ནི། དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་

དང་འཚམས་པ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། ཁིམས་ལུགས་

དང་། ཆོས་ལུགས་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་བར། ཆོས་དད་ཡོད་མྟེད་ཚང་

མས་བརི་སྲུང་དང་མོས་མཐུན་བྟེད་ཐུབ་པའི་འགོ་བ་མིའི་སྡུག་བསལ་སྟེལ་

ཐབས་དང་། བདྟེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ᨊགོང་ས་མཆོག་

གིས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་

<<སྟོང་ལོ་གསར་པའི་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་>> (Ethics For The 

New Millennium) ཞྟེས་པ་དང་། <<ཆོས་ལུགས་ཀི་མཚམས་ལས་

འདས་པའི་འཇིག་རྟེན་སྤི་སྨན་གི་བཟང་སྤོད།>>(Beyond Religion) 

ཅྟེས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གསར་བཏོད་གནང་ཡོད། དྟེ་ཡང་

ᨊགོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ཆོས་རིག་པ་ལ་ཆོས་དང་མ་འབྟེལ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་སམ། འཇིག་རྟེན་སྤི་སྨན་གི་བཟང་སྤོད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤོད་ཅྟེས་ཐ་སད་བྟེད་སྤོད་གནང་ཡོད། 

མདོར་དོན་ལྟེགས་བཤད་འདི་དག་གི་ནང་ལ་མི་ཆོས་རིག་པའི་

གོ་དོན་ཟབ་པ་དང་། དུས་རབས་དང་འཚམས་པ། གནས་ལུགས་ཡོད་པ། 
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གཏན་ཚིགས་རིགས་པ་དང་ལན་པ། དངོས་གནས་ངོ་མཚར་ཆྟེ་ཞིང་ཧ་ལས་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རིན་ཐང་ལ་རིན་ཐང་དུ་ངོ་ཤྟེས་པ་དང་། གནས་

ལུགས་ལ་གནས་ལུགས་སུ་གོ་ནས་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་དོ་སྣང་

བྟེད་མཁན་དང་ཀོག་མཁན་ས་ཡ་མང་པོས་ཆྟེས་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ᨊགོང་ས་མཆོག་གི་ལྟེགས་བཤད་འདི་དག་འཛམ་གིང་གི་སྤི་ནོར་ལྟ་

བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་། དྟེང་རབས་ང་ཚོ་བོད་གངས་

ཅན་པ་མི་ཉུང་བས་དུས་རག་ཏུ་བསམ་བློ་དང་རྣམ་དཔོད་ཕི་ཕོགས་ཀི་རིག་

གནས་དང་སྤོད་ཚུལ་རྐང་རྐང་ལ་ཁ་ཕོགས་ཏྟེ། འདི་ལྟ་བུའི་ལྟེགས་བཤད་

ལ་དོ་སྣང་མི་བྟེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་ཕ་སད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལྷ་

ཆོས་དང་མི་ཆོས་རིག་པའི་བསབ་བ་དྟེ་དག་ལ་བློ་ཁ་ཙམ་ཡང་ཕོགས་ཐུབ་

ཀི་མྟེད་པ་ནི་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་ནོར་བུའི་ནོར་ཉམས་མ་ཆོད་པར་གཞན་

གི་རིག་གནས་ཀི་བན་གཡོག་ཏུ་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་པ་ནི་ཅི་འདྲའི་ཡིད་

ཕངས་པ་ལ་ཨང་། 

འཇིག་རྟེན་མི ་ཆོས་འདི ་ནི ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་གནད་ཆྟེན་པོ ་ཞིག་

སྟྟེ། མི་ཆོས་གནད་ཀི་ཕྟེང་བ་ལས། ལས་དང་བ་བ་ཇི་ལྟར་བྟེད་ན་

ཡང་། །མཛད་སྤོད་ཐམས་ཅད་མི་དང་མཐུན་པར་མཛོད། །ཅྟེས་གསུངས་

ཡོད་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལྷ་དང་དཔལ་འདུ་བའི་

ནོར་བུ་ལས། འཇིག་རྟེན་ཡ་རབས་སྤོད་པ་ཞིག །མྟེད་པ་དྟེ་ལ་ཆོས་ཀི་

ཚུལ། །ཡོད་པ་ནམ་ཡང་མི་སྲིད་དྟེ། །ར་བ་མྟེད་པའི་སོང་པོ་དང་། །ནོར་མྟེད་

པ་ལ་ནོར་བུ་བཞིན། །ཞྟེས་དང་། བོད་ཀི་གཏམ་དཔྟེ་ཞིག་ལས་ཀང་། རོགས་
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པ་ལྷ་དང་མཉམ་ནའང་། །ཀུན་སྤོད་མི་དང་བསྟུན་དགོས། །ཞྟེས་པ་འདི་དག་

ནི་ཧ་ཅང་གི་ཚིག་ནུས་པ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་རྟེད་སམ། 

མདོར་དོན་སིང་པོ་ང་ཚོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁ་བཤད་ཙམ་

མིན་པ་མི་ཆོས་ལག་ལྟེན་དུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ། འོ་ན་ལག་

ལྟེན་བསྟར་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ཡང་རོ་གྲུབ་འཇིགས་

མྟེད་འཕིན་ལས་འོད་ཟྟེར་གིས་མཛད་པའི་ལུགས་ཀི་བསབ་བ་མུ་ཏིག་ཕྟེང་

མཛེས་ལས། རང་བསྟོད་གཞན་སྨོད་མ་བྟེད་ཚུགས་ཐུབ་མཛད། །མཐོན་

པོར་བརི་བཀུར་ཤྟེས་ན་མཐོ་སར་ཐོན། །དམན་པ་བམས་བརྟེས་བསྐངས་

ན་ཀུན་གིས་བཀུར། །མཉམ་པོར་མཛའ་མཐུན་བས་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡོང་། །འདི་གསུམ་མི་ཆོས་ཕལ་ཆྟེའི་ར་བ་ཡིན། །འདི་ལྟར་བས་ན་མི་

ཆོས་ར་བ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་འབོམ་སྟོན་པ་

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མི་ཆོས་གནད་ཀི་ཕྟེང་བ་ལས། 

གནས་དང་ཕོགས་རྣམས་གང་དུ་འགོ་ཡང་རུང་། །གཞི་དང་གནས་མལ་

གང་དུ་བྟེད་ཀང་རུང་། །གོགས་དང་འགོགས་ལུགས་སུ་ལ་འཚོལ་ཡང་

རུང་། །གཞན་དང་བསྟུན་པ་མི་ཆོས་ར་བ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཆོས་ཁས་ལྟེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་

རུང་མིན་ཡང་རུང་། རྒྱུ་དཔལ་འབོར་ཡོད་ཀང་རུང་མྟེད་ཀང་རུང་། ཤྟེས་

བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་རུང་མྟེད་ཀང་རུང་། བླ་ཆྟེན་དང་དཔོན་ཆྟེན་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་རུང་འགོ་འདུག་སྤོད་གསུམ་ཚང་མ་མིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་

དགོས་པ་དང་། དྟེ་ལ་བསྟུན་ནས་འཚོ་གནས་བྟེད་དགོས་མཁན་ཞིག་ཡིན་
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ཕིན་ཆད་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་། འགོ་སྟངས། སོད་སྟངས། འཚོ་བ་

རོལ་སྟངས། མི་དང་མིའི་བར་འབྟེལ་བ་བྟེད་སྟངས། མདོར་ན་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་སྤོད་ལམ་འཁྱྟེར་སྟངས་སོགས་ཚང་མ་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་

དང་མཐུན་པ་ཞིག་བ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྟེ་ཞིང་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་

པའི་ཆ་ནས་འོས་འགན་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། 

གཉིས་པ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའི་རིང་ལུགས་འདིའི་བྱུང་རིམ་

སིང་བསྡུས།

ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་རིང་ལུགས་འདི་གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གི་ལོ་

རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང་། དྟེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་། བོད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་

ནང་བྟེད་སྤོད་བྟེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་འདྲ་མིན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་། རིག་

གཞུང་། ལྟ་གྲུབ་འདྲ་མིན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན། འོན་

ཀང་ཐ་སད་འདི་དམངས་ཁོད་ལ་འཕྟེལ་རིམ་ཇི་ལྟར་བྱུང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་བྟེད་སྤོད་བྟེད་སྟངས་དྟེ་སྤི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། ཆོས་ལུགས་

མཐུན་འབྟེལ། ཕན་ཚུན་སྟེམས་གཏིང་ནས་གུས་བཀུར་དང་བཟོད་བསྲན་

དགོས་ཚུལ་སོགས་ཀི་ཆྟེད་དུ་བྟེད་སྤོད་བས་ཡོད།

དཔྟེ་མཚོན་འགའ་ཞུ་ན། གནའ་རབས་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པ་སངས་
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རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་མ་བྱུང་གོང་ནས་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁོད་དྟེ་དག་ཕན་ཚུན་

བགོ་གྟེང་བས་པ་དང་། གུས་ཞབས་དང་བརི་བཀུར་བས་པའི ་ལོ ་

རྒྱུས་ཡོད། དྟེ་བཞིན་དཀོན་མཆོག་དང་སྐྟེ་བ་ས་ཕི་མྟེད་པར་འདོད་

པའི ་རྒྱང་འཕྟེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ལྟ་བའི ་ཆ་ནས་ཆད་ལྟ་རྟེད་

ཅྟེས་ཡང་ཡང་འགོག་གི་ཡོད་ཀང་། ལྟ་གྲུབ་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ ་དྟེར་

དྲང་སྲོང་སྨྲ་བ་ཞྟེས་བརོད་ཀི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི ་རྒྱལ་པོ ་

དང་། ས་སྐོང་མང་དག་ཅིག་གིས་ལྟ་བ་དྟེའི་ཕོགས་འཛིན་པ་རྣམས་ལའང་

ཡི་རང་དང་གུས་བཀུར་གནང་ཞིང་། ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་གཞན་ལ་

ཡང་བཟོད་བསྲན་དང་བརི་འཇོག་གནང་བ་སོགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་ཡོད། 

དྟེ་བཞིན་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱུང་རྟེས་སུའང་

འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་ལྟེགས་ཉྟེས་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་སྟོན་

པའི་གཞུང་ལུགས་ཀང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སྐྟེ་བོ་གསོ་བའི་ཐིགས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། བསྟན་

བཅོས་འདི་དངོས་སུ་གདུལ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་ཆྟེད་དུ་མཛད་ཚུལ་ནི། དྟེ་

ཉིད་ལས། དཀར་པོའི་ཆོས་རྣམས་ཡིད་ལ་མི་འཇོག་སྐྟེ་བོ་རྣམས་ལ་ནི། །མི་

ཆོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིད་ལ་འཇོག་པ་ཉིད་ལ་ནི། །ཅུང་ཞིག་དགྟེ་བར་འགྱུར་

སམ་ནས་ནི་འདི་རྣམས་བིས་པ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད། 

དྟེ་བཞིན་དུ་ཤྟེས་རབ་སོང་བུ་དང་། ཤྟེས་རབ་བརྒྱ་པ། གཞན་ཡང་

སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའི་ལྟེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆྟེ་ཟ་མ་
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ཏོག་ལྟ་བུའི་གཏམ། དུས་རབས་བཞི་པའི་ནང་ལ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉྟེན་

གིས་མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརོད་པའི་གཏམ། དུས་རབས་

བདུན་པའི་ནང་དུ་སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའི་སོབ་མའི་སྤིངས་

ཡིག དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ཡས་མས་སུ་སོབ་དཔོན་ཉི་མ་སྦས་པས་མཛད་

པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད། སོབ་དཔོན་མཆོག་སྲིད་ཀིས་མཛད་

པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ། ཀཏྱ་བུས་བས་པའི་ཙ་ན་ཀའི་རྒྱལ་པོའི་

ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་སོགས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད། 

འདི་དག་གི་ནང་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་སོབ་དཔོན་དྟེ་འདྲ་མྟེད་དམ་

སམ། གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། ཕི་རོལ་པའི་འདོད་ཚུལ་ལྟ་བུའང་འགའ་རྟེ་འདུག་

པས་དགོངས་པའི་དཔད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་དཔྟེ་མཚོན་འགའ་རྟེ་བཀོད་ན། ཙ་

ན་ཀའི་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཚེར་མ་རྣོ་བར་གྱུར་པ་སུ་

ཡིས་བས། །རི་དྭགས་བ་ཡི་རི་མོ་སུ་ཡིས་བས། །བུ་རམ་ཤིང་མངར་ནིམ་

པ་ཁ་བ་དག །འདི་དག་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ། །ཅྟེས་རྒྱང་འཕྟེན་

པའི་འདོད་ཚུལ་ལྟ་བུའི་གསུངས་འདུག་ལ། གཞན་ཡང་ཤྟེས་རབ་སོང་

བུའི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཉྟེས་པའི་སྐོན་ནི་བྟེག་པར་གིས། །མགོ་བོ་བྟེག་

པས་ཅི་ཞིག་བླ། །གང་ཞིག་ཡིད་ཀི་གོས་མྟེད་ན། །རས་ཀི་ཆོས་གོས་ཅི་

ལ་ཕན། །ཞྟེས་མུ་སྟྟེགས་གཅྟེར་བུ་པ་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་

ལ་ཟུར་ཟ་བས་པ་ལྟ་བུའང་བཀོད་འདུག་པས་བློ་ལན་རྣམས་ཀིས་དཔད་

པར་བའོ། །

མདོར་དོན་བསྟན་བཅོས་འདི ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་མི ་ཆོས་ལས་
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བརམས་པའི་ལྟེགས་ཉྟེས་བླང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། དུས་ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ནང་གསལ་བའི་ 

secularism ཞྟེས་པའི་དྲང་བདྟེན་དང་འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའི་རྨང་

གཞིའི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་རིས་མྟེད་ཀི་བཟང་སྤོད་ཀི་རིང་ལུགས་ཤིག་

ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ᨊགོང་ས་མཆོག་གིས་དྟེང་གི་ཆར་དཔྟེ་མཚོན་ཡག་ཤོས་

དྟེ་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་དྟེ་ཆགས་ཡོད་ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

རྒྱ་ནག་ནང་ལའང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀི་རིང་ལུགས་སྲོལ་གཏོད་

མཁན་ཁུང་ཙི་ནི་ཕི་ལོ་མ་བྱུང་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བང་ཤར་ད་ལྟའི་ཧྲན་ཏུང་

ནཱན་ཤན་དུ་འཁྲུངས། ཁོང་ཆུང་དུས་སུ་སབས་དྟེའི་ཡུལ་མིའི་གུས་སྲོལ་

ལམ་ལུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཞིར་བས་ནས་རྟེད་ཆས་སྣ་ཚོགས་བཟོས་ཏྟེ་རྟེད་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཆུང་དུས་ནས་སྤང་གྲུང་འཛོམས་ཤིང་

བརོན་འགྲུས་ཆྟེ་བ། སོབ་སྦོང་ལ་དུང་ཞྟེན་ཟབ་པས་རིམ་བཞིན་ཤྟེས་རྒྱ་

ཆྟེ་བའི་མི་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 

ཁོང་གི་བསམ་བློའི་སིང་བཅུད་ནི་བམས་བརྟེ་དང་། ཕན་སྟེམས། 

གུས་སྲོལ། ཤྟེས་རབ། ཕ་མའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་པ། འབངས་ལ་བམས་

བརྟེས་སྐོང་བ། མཛངས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ལ་གུས་བརི་བྟེད་པ། བ་སྤོད་

གང་ལ་ཡང་ཤྟེས་རབ་ཀིས་དཔོད་དགོས་པ། ཡིད་ཆྟེས་དང་དམ་ཚིག་

བརན་པ། ཞི་བདྟེ་མཛའ་མཐུན་བྟེད་པ་སོགས་ཀི་ལྟ་སྤོད་དྟེ་དག་དམངས་

ཁོད་ནས་གདྟེང་འཇོག་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་སོབ་མ་སྟོང་ཕག་

ལྷག་བསྐངས་ཤིང་སད་གགས་ཆྟེ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་
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ལམ་སྟོན་པ་ཉག་ཅིག་ཏུ་གྱུར།

འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གི་རིག་གནས་གསར་བརྟེའི་སབས་ཁུང་ཙིའི་རིང་

ལུགས་དྟེ་གཏོར་བརླག་ཐྟེབས་ཡོད་པ་དང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལོ་

རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་སར་ཡང་ར་ཆྟེན་དུ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ནས་གདྟེང་

འཇོག་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏྟེ། རིག་གཞུང་སར་ཡང་སོབ་པའི་གཞི་ཚུགས། 

ད་སབས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་ཁོང་གི་བསམ་བློ་དང་རིག་གཞུང་གསུང་སྒོས་

སོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའི་ཁིད་གཞི་རུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ 

ལོའི་བསོམས་རིས་ལྟར་ན་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢༠ ལྷག་ཏུ་ཁོང་གི་རིག་གཞུང་ཆྟེད་

སྦོང་སོབ་གྲྭ་ ༤༤༠ དང་། ཞིབ་འཇུག་ལྟྟེ་གནས་མང་དུ་བཙུགས་ཏྟེ། འཛམ་

གིང་ནང་ཁུང་ཙི་རིང་ལུགས་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་ནས་ཧ་ཅང་འཕྟེལ་རྒྱས་

འགོ་བཞིན་ཡོད་ལུགས་ཀང་བཤད་ཡོད།

ཁུང་ཙིའི་བསབ་བའི་དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་ནི། རྒྱ་ནག་གི་ལོའུ་ཨྟེ་ཀུང་

ཞྟེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གིས། སོད་ཁང་ཤར་དུ་རྒྱ་བསྐྟེད་ན་བཀྲ་ཤིས་མིན་

དྲིས་པའི་ཚེ། ཁུང་ཙིས་དྟེ་ལ་གནང་བའི་ལན་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ལྔ་ཞྟེས་

པ་དྟེ་ཡིན་པར་གགས་སོ། །དྟེ་ཡང་། ༡) རང་ཕན་གཞན་གནོད་བྟེད་པ་

ནི་རང་ཉིད་ཀི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའོ། ། ༢) རྒན་རྒོན་ཡལ་བར་དོར་ཏྟེ་ན་ཆུང་

སྐོང་བ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའོ། ། ༣) མཛངས་པ་བཀྲབས་

ཀང་ལང་ཤོར་དུ་བཏང་ནས་ངན་པ་བསོས་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཀྲ་མི་ཤིས་

པའོ། ། ༤) རྒན་པས་མི་སོབ་ཅིང་གཞོན་པས་མི་སྦོང་བ་ནི་སྲོལ་ངན་བཀྲ་

མི་ཤིས་པའོ། ། ༥) མཛངས་པ་གབ་ཅིང་བླུན་པོས་དབང་ཆ་འཛིན་པ་ནི་
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ས་སྟྟེང་གི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའོ། །ཞྟེས་བཤད་ཡོད།

དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སམ་པོས་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དང་། འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཞྟེས་སོ་སོར་ཕྟེ་སྟྟེ་ལྷ་

ཆོས་དགྟེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་སྲོལ་གཏན་

འབྟེབས་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་དག་ནི་བོད་ཀི་བཙན་པོའི་

དུས་སུ་རྒྱལ་འབངས་ཀི་ཚད་གཞི་འཛིན་བྟེད་དང་བོད་མི་སྤིའི་ཀུན་སྤོད་

ཀི་ལམ་སྟོན་ཁོ་ནར་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ནི་

གཙོ་བོ་མིའི་སྤོད་བཟང་སྟོན་པའི་སྲོལ་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས། ཆོས་

ལུགས་ཀི་སོབ་གསོ་དང་ཉྟེས་ཆད་གཅོད་བྟེད་ཀི་བཀའ་ཁིམས་ལྟ་བུ་ཞིག་

མ་རྟེད། དུས་དྟེ་ནས་བཟུང་ཕོགས་གཅིག་ནས་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་

གི་ཁིམས་སྲོལ་འདིའི་འཕྟེལ་རིམ་དང་། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ནང་ཆོས་

དར་སྲོལ་ཤུགས་ཆྟེ་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མི་

རིགས་ནི་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ལན་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

བོད་རང་གི་མཁས་པ་ཚོས་མཛད་པའི་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ལ་བརྟེན་

པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་བསབ་བ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཏྟེ། དཔྟེར་ན། ས་སྐ་

པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་ས་སྐ་ལྟེགས་བཤད་དང་། 

འབོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་མཛད་པའི་མི་ཆོས་གནད་ཀི་

ཕྟེང་བ། རོ་གྲུབ་འཇིགས་མྟེད་འཕིན་ལས་འོད་ཟྟེར་གིས་མཛད་པའི་

ལུགས་ཀི་བསབ་བ་མུ་ཏིག་ཕྟེང་མཛེས། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེས་
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མཛད་པའི་བསབ་བ་ནོར་བུའི་གིང་དུ་བགོད་པའི་ལམ་ཡིག་སོགས་ཀིས་

མཚོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད།

དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལའང་

རིང་ལུགས་འདི་དར་སྲོལ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་སྟབས་མ་ལྟེགས་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ལ་རིང་ལུགས་འདིའི་ཐ་སད་ལ་ Secular དང་། Secular Ethics 

ཟྟེར་བ་སོགས་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ལུགས་དང་། ཨིན་སད་

ཀི་ཐ་སད་འདིའི་གོ་བ་ལྟེན་སྟངས་ཀང་ཆོས་མྟེད་རིང་ལུགས་དང་། ཆོས་

འགལ་རིང་ལུགས། ཆོས་ལུགས་རིས་མྟེད། ཆོས་དང་མ་འབྟེལ་བའི་རིང་

ལུགས། མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཟྟེར་བ་སོགས་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་

ཞིག་བྱུང་ཡོད་ལུགས་ཀང་ཤྟེས་ཚོར་བྱུང་། དྟེར་བརྟེན་ཐ་སད་འདི་ལ་གོ་

བ་ལྟེན་སྟངས་དང་། བྟེད་སྤོད་བྟེད་སྟངས་ས་མ་ལས་གོ་ལོག་སྟྟེ། ཆོས་

ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་རིང་ལུགས་དྟེ་དག་ནི་རིང་ཞྟེན་ཅན་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་

གིས་བཅིངས་པ། ལམ་སྲོལ་རིང་པ་དང་ཕན་མྟེད་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་

ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གིས་གསར་བརྟེ་བས་ཡོད། དཔྟེ་མཚོན་གསལ་ཤོས་

ནི་ཕཱ་རན་སིའི་གསར་བརྟེའི་སབས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དྟེ་ཡིན།

དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྟེལ་བའི་རིང་

ལུགས་བྟེད་སྤོད་ཤུགས་ཆྟེ་བྟེད་མཁན་མ་ཁྟེ་སིའི་རིང་ལུགས་ཀིས་ཆོས་

ནི་མི་མང་གི་དུག་རྟེད་ཅྟེས་ཡོངས་གགས་སུ་སྐོན་བརོད་དང་། ངོ་རྒོལ་

ཤུགས་ཆྟེ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་ཁྟེ་སིའི་རིང་ལུགས་ཀི་རྟེས་འབང་པ་

དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་དྟེ་དག་གིས་ཀང་དཔུང་ཤུགས་ཆྟེན་པོས་འཛམ་
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གིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཆོས་ལུགས་དང་འབྟེལ་བའི་རིང་ལུགས་དྟེ་དག་གི་

ཐོག་བཙན་གནོན་དང་གཏོར་བརླག་ཤུགས་ཆྟེ་བཏང་ཡོད། བ་སྤོད་འདིའི་

མཇུག་འབས་སུ་གོ་ལ་ཡོངས་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་ངན་པ་ཐྟེབས་ཡོད་ངྟེས། 

སྤིར་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཞིག་མིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་

རིང་ལུགས་འདིའི་ཐོག་མཁས་པ་ཞིག་དྟེ་བས་ཀང་མིན། འོན་ཀང་འདི་

ཡན་ཆད་ངས་ཤྟེས་ཚོད་ཙམ་གི་བྱུང་རིམ་སིང་བསྡུས་ཤིག་བཤད་ཁུལ་

བས་པ་ཡིན།

གསུམ་པ།  དེང་གི་སྤི་ཚོགས་ཁོད་ཀི་དགོས་མཁོ།

སྤིར་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟྟེང་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་འགའ་ཡི་ཡར་སོན་ནས་དཔོད་

ལན་དག་གིས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གསར་གཏོད་དང་དར་སྟེལ་གིས་

འགོ་བ་མིའི་བདྟེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྡུག་བསལ་སྟེལ་ཐབས་མཛད་ཡོད་

ཀང་། མི་རྣམས་ཀི་སྟེམས་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་གཅིག་པའི་དབང་གིས་

ཆོས་ལུགས་དག་གིས་ལྟ་སྤོད་ཀི་རྨང་གཞིའི་ཚད་ཐིག་ཀང་མི་འདྲ་བ་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ནའང་གཞི་རའི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་ས་ཕི་བར་གསུམ་

དུ་ཕན་བདྟེ་བསྐྲུན་པ་ནི་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་བླ་ན་མྟེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡིན། 

དུས་ད་ལྟའང་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་མི་ས་ཡ་མང་པོར་ཕན་བདྟེ་

སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་ལ། འབྱུང་འགྱུར་ནང་ལའང་ཕན་པར་ངྟེས་པ་ཞིག་རྟེད། 

དྟེར་བརྟེན་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཁོད་ནས་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་
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གང་སར་ཆོས་ལུགས་ཀི་རིག་གནས་དར་ཁྱབ་ཆྟེན་པོ་བྱུང་ཡང་། སྟབས་མ་

ལྟེགས་པ་ཞིག་ལ་དྟེ་དང་ལྷན་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྨོངས་དད་ཀི་

ལམ་ལུགས་ཤིག་ཀང་དར་བའི་དབང་གིས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་

བར་དམག་འཁྲུག་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀི་གདོང་འབག་གོན་ཏྟེ། སོ་སོའི་དད་

མོས་བྟེད་སའི་ཆོས་དྟེ་ཆབ་སྲིད་དང་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ཁོ་ནའི་ཆྟེད་

དུ་བྟེད་སྤོད་ལོག་པར་གཏོང་མཁན་དང་། སྤི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་གསིག་

བཟོ་མཁན། མི་དམངས་ལ་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་བྟེད་མཁན་སོགས་

ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་བྱུང་རབས་དྟེབ་ཐྟེར་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་

དུས་རབས་འདིའི་ནང་ལའང་དྟེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་དང་

འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་མཁྱྟེན་གསལ་ལྟར་རྟེད། 

སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོན་ན། རྨོངས་

དད་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡོང་སའི་གཞི་ར་མྟེད་པ་ལྟ་བུ་རྟེད། གང་ཡིན་ཞྟེ་

ན། སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཞལ་ནས། དགྟེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་

ཀིས། །བསྲྟེགས་བཅད་བརར་བའི་གསྟེར་བཞིན་དུ། །ལྟེགས་པར་བརག་

ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞྟེས་གསལ་པོ་གསུངས་

ཡོད་ཀང་། མི་ཤྟེས་པའི་དབང་གིས་ནང་པ་ཚོའི་ནང་ལའང་ཆོས་ལུགས་

གཞན་དང་ཕོགས་མཚུངས་པའི་རྨོངས་དད་ལམ་ལུགས་ཤིག་བྱུང་ནས་དྟེ་

ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་དང་། དྟེང་སང་ཡང་གནས་ཚུལ་དྟེ་འདྲ་

འགའ་ཞིག་ཡོང་གིན་ཡོད་རྟེད། སྤིར་ཆོས་ཁས་ལྟེན་མི་ལྟེན་སོ་སོའི་རང་

དབང་རྟེད། གལ་སྲིད་ཆོས་ཁས་བླངས་ནས་ཆོས་ལ་དགའ་མོས་དང་དད་
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པ་བྟེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། སོ་སོའི་དད་པ་བ་ཡུལ་གི་ཆོས་དྟེར་སོབ་སྦོང་

བས་ནས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་བ་ཤྟེས་པའི་ཐོག་

ནས་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་དད་མོས་ཤིག་དང་། བྟེད་སྤོད་ལོག་པར་མི་གཏོང་

མཁན་ཞིག་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད།

དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔད་

པའི་རིག་གསར་ཚན་རིག་དར་ཁྱབ་བྱུང་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་རིམ་

བཞིན་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྨོངས་དད་ཀི་ལམ་ལུགས་ཉམས་དམས་

སུ་གྱུར་པ་དང་། དྟེ་ནས་རིམ་བཞིན་རིས་རིག་དང་། ས་གཤིས་རིག་པ། 

རས་འགྱུར་རིག་པ། སྐྟེ་དངོས་རིག་པ། དངོས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་རིག་

གསར་གི་དཔད་ཐབས་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྟེ་ས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

དང་ཆུང་ས་ཕ་རྡུལ་བར། སྲོག་ལན་འབུ་སྲིན་ཕ་མོ་ནས་སྐྟེ་ཁམས་ཀི་གོ་

ལའི་བར། ཀད་པ་དང་དབང་རར་བརྟེན་པའི་མོང་ཚོར་སོགས་ལ་ལྟེགས་

པར་དཔད་ཞིབ་ཀི་ལམ་ནས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་རྣམས་འཚོ་བར་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཔལ་ཡོན་གི་ལྟེགས་སྐྟེས་ག་ནོམ་པ་ཞིག་ཕུལ་

ཡོད་པས། ཚན་རིག་དང་བཟོ་ལས་རིག་པའི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ནི་འགོ་བ་མིའི་མངོན་འདོད་བདྟེ་སྐིད་ཀི་དགོས་

མཁོ་སོང་མཁན་གཅིག་པུ་དྟེ་ཡིན་པར་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།

དུས་དྟེ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཉིན་

རྟེ་བཞིན་ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་པའི་རྨོངས་ཞྟེན་ལམ་ལུགས་ཤིག་དར་ཁྱབ་

ཏུ་འགོ་བཞིན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་
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ལྟའི་ཆར་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དུ་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་ནི་གཡོལ་ཐབས་

མྟེད་པ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་ཤྟེས་བའི་སྟེ་ཚན་ཞིག་ཀང་ཆགས་

ཡོད། དྟེ་ཡང་ཚན་རིག་གིས་དམིགས་ས་ནི་འགན་བསྡུར་དང་ཚེ་འདི་སྣང་

གི་འདུ་འཛི་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་ཤྟེས་བ་ཞིག་ཡིན་པས། གལ་

སྲིད་སིང་རྟེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གིས་ཚན་རིག་ལ་ལམ་

སྟོན་དང་གཞོགས་འདྟེགས་བྟེད་མ་ཐུབ་ཚེ། ཚན་རིག་གི་གྲུབ་འབས་ཀིས་

ཁྟེ་ཕན་བསྒྲུབ་པ་ལས་དོན་དངོས་ཐོག་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆྟེན་བྟེད་སྲིད་པ་

ཞིག་རྟེད།

དྟེ་ཡང་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་སྨྲ་བས་མིའི་རིགས་ཀི་དགོས་འདུན་ལ་

དམིགས་ཏྟེ། མངོན་སུམ་གི་བརག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་དངོས་

པོའི་དཔལ་ཡོན་ཆྟེས་མཐོ་བའི་ཚད་དུ་སྟེབས་ཡོད་ནའང་། མིའི་རིགས་ལ་

ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གིས་མ་འདང་བས་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ཀུན་

ཏུ་ཉིན་རྟེ་བཞིན་དཀའ་རོག་དང་སྟེམས་ནད་ཅན་གི་མིའི་གངས་ཚད་ཀང་ཇྟེ་

མཐོར་འགོ་བཞིན་པ་ནི་ཆྟེས་ཉྟེན་ཚབས་ཅན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་

ཡོད། དཔྟེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུར་ལུས་

སྟེམས་སོམས་སྒིག་མ་ཐུབ་པས་སྟེམས་ངལ་དང་ཡིད་ཞུམ་སྟྟེ། ཨིན་སད་

དུ་ stress དང་ depression ཞྟེས་པའི་སྟེམས་ནད་ཅན་གི་མི་གངས་

ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་

སྤི་ཚོགས་ཞིབ་འཇུག་སན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་། ཨ་རིའི་ནང་དྟེ་ལྟ་བུའི་

སྟེམས་ནད་ཀིས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་སོགས་
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ཀི་གནས་ཚུལ་ལོ་རྟེ་བཞིན་ཇྟེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་བཀོད་ཡོད།

འདིའི ་འགག་ར་ནི་མི་རྣམས་ཆོག་ཤྟེས་བལ་ཞིང་འདོད་རྔམས་

ཀིས་ལོག་ལམ་དུ་འཁིད་ཀི་ཡོད་པ་གཞི་ནས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

འདས་པའི་དུས་རབས་དྟེ་དག་གི་ཁོད་འགོ་བ་མིའི་བདྟེ་སྐིད་འཚོལ་ཐབས་

ཕི་དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པར་བསམས་ནས་དོན་

གཉྟེར་ཆྟེན་པོ་བས་པའི་གྲུབ་འབས་སུ། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དངོས་

པོའི་ཡར་རྒྱས་དང་། ཡར་ཐོན་གི་རྣམ་པ་ཧ་ལས་པའི་འགྱུར་ལོག་ཆྟེན་

པོ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། དཀའ་ངལ་རྒྱུན་ཆད་མྟེད་པར་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་འཕད་

བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབོར་དང་བཟོ་ལས་རིག་པའི་འཕྟེལ་རྒྱས་

ཀི་ཤུགས་རྐྟེན་ལས་ལོག་ཕོགས་ཀི་སར་བྱུང་མོང་མྟེད་པའི་དཀའ་ངལ་

འཕར་མ་དང་། འཇིགས་སྣང་། དངངས་སྐྲག་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་དག་

ཅིག་འཕད་བཞིན་པར་བརྟེན། ཕིའི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་འཇིག་

རྟེན་འདིའི་ཁོད་ཏན་ཏན་གཅིག་ཚང་གི་མྟེད་པ་དྟེ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་

ཐུབ་ཡོད།

མ་ཚང་བའི་ཆ་དྟེ་གང་རྟེད་དམ་ཞྟེ་ན། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་སན་

གགས་ཆྟེ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་། དངོས་ཁམས་

ཚན་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ། དབང་རའི་ཚན་རིག་པ་

སོགས་མཁས་དབང་མང་དག་ཅིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གྲུབ་དོན་

གཅིག་གྱུར་བྱུང་བ་ནི། དྟེང་སབས་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟྟེང་ཁྱབ་གདལ་དུ་

འགོ་བཞིན་པའི་ཤྟེས་ཡོན་གི་ལམ་ལུགས་དྟེས་ཕི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ནོར་ཁོ་
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ན་ལ་དམིགས་པ་མ་གཏོགས་འགོ་བ་མིའི་ནང་བསམ་བློའི་རིན་ཐང་དང་། 

ཀུན་སྤོད་སོགས་ལ་དོ་སྣང་མྟེད་པའི་རྐྟེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐོག་ནས་དྟེ་སར་གགས་

བཞིན་ཡོད་པའི་དཔལ་འབོར་ཡོད་ན་བདྟེ་སྐིད་ཡོད་བསམ་པ་དྟེར་བསྐར་

ཞིབ་དང་དོགས་འདྲིའང་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་ཡོད།

དྟེའི་དཔྟེ་མཚོན་ནི་དྟེ་ས་ཨ་རི་དུས་དྟེབ་ཅིག་གི་སྟྟེང་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་

ནང་དཔལ་འབོར་དང་བདྟེ་སྐིད་གཉིས་གང་དགོས་མཁོ་ཆྟེ་བ་ཡིན་ནམ། 

ཞྟེས་པའི་དྲི་བ་ཞིག་བཏོན། འོན་ཏྟེ་དྲི་བ་དྟེ་ལ་དོན་སིང་ལན་པའི་ལན་

འདྟེབས་ཏྟེ། གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་སྟེལ་ཐབས། འགོ་བ་མིའི་

ནང་བསམ་བློའི་རིན་ཐང་། བཟང་སྤོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སོགས་ཀི་

ཐབས་ཚུལ་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་དགོས་མིན་ཐད་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་མང་

པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀང་འཇིག་རྟེན་སྤི་མོས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་རྟེད་མྟེད། 

འོ་ན། འཛམ་གིང་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་དྟེང་དུས་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་དང་། རིག་གསར་

ཚན་རིག་གི་ཤྟེས་ཡོན་ལ་བརྟེན་དགོས་སམ། ཡང་ན། ཆོས་ལུགས་བྟེ་

བག་པ་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་དགོས། ཞྟེས་དྲི་བ་དྟེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལན་པའི་

ལན་འདྟེབས་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ངྟེས། ཇི་སད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཆྟེན་པོ་ཞི་

བ་ལྷས། སྡུག་བསལ་འདོར་འདོད་སྟེམས་ཡོད་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ཉིད་

ལ་མངོན་པར་རྒྱུག །བདྟེ་བ་འདོད་ཀང་གཏི་མུག་པས། །རང་གི་བདྟེ་བ་

དག་ལྟར་འཇོམས། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོ་སྲོག་ལན་ཚང་མ་བདྟེ་

བ་འདོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང་། བདྟེ་
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བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སྟེལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའང་འདྲ་མཉམ་ཡོད། 

དྟེ་བཞིན་དུ་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་སྟེལ་བ་དང་འདོད་པའི་བདྟེ་བ་སྒྲུབ་

པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ཞིག་

ནས་ང་ཚོས་འགན་བསྡུར་རིང་ལུགས་དང་། འདི་སྣང་འདུ་འཛི་འབའ་ཞིག་

ལ་བརྟེན་པ་དང་ཞྟེན་པས་འཁྲུལ་སྣང་དབང་གིས་འདོད་པའི་བདྟེ་བ་དང་

མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་མི་ཤྟེས་པ་དང་། དྟེའི་དབང་

གིས་སྡུག་བསལ་སྟེལ་མི་ཤྟེས་པ་དང་། བདྟེ་བ་སྒྲུབ་མི་ཤྟེས་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།

དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་འདི་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་དབུ་

འཁིད་འཇིག་རྟེན་ཞི་བདྟེའི་དྟེད་དཔོན་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་

ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་འགོ་བ་མིའི་

སྡུག་བསལ་སྟེལ་ཐབས་དང་། བདྟེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་སོར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་དང་མཐུན་པ། འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྟེས་ཀི་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པ། 

ཁིམས་ལུགས་དང་། ཆོས་ལུགས་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་བ། ཆོས་དད་

ཡོད་མྟེད་ཚང་མས་བརི་སྲུང་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། མོས་མཐུན་བྟེད་ཐུབ་པ་

བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལན་པའི་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་སྒྲུབ་ཐབས་ཆྟེས་ངོ་མཚར་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟེགས་བཤད་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་

ཅྟེས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་གསར་བཏོད་གནང་ཡོད།

ང་ཚོས་ཤྟེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་

སྤོད་ཅྟེས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་མ་བརྟེན་གི་ས་མཚམས་ངྟེས་པར་དུ་
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ཤྟེས་དགོས་གལ་ཆྟེ། དྟེ་ཡང་ཐོག་མར་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀི་

བར་ལ་ཁྱད་པར་འབྟེད་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། ཆོས་ལུགས་ཞྟེས་པ་ནི། སྐྟེ་བོ་ཕལ་པའི་

མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནའ་རབས་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་

ལམ་ལུགས་གང་རུང་ཞིག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྐྟེ་བ་ཕི་མ་མཐར་

ཐུག་གི་གོ་འཕང་དང་། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སམ་དག་

ཞིང་སོགས་ལ་དད་པ་དང་འབྟེལ་ནས་ཡིད་ཆྟེས་དང་ཁས་ལྟེན་བྟེད་པའི་

སྒིག་གཞི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཆོ་ག་ཕག་ལྟེན་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་ནི་ཆོས་

ལུགས་ཀི་བྟེད་སོ་ཁག་ཅིག་ཡིན། འོན་ཀང་། ཆོས་ཞྟེས་པ་ནི། རང་གཞན་

གཉིས་ཀར་བདྟེ་བ་བསྐྲུན་པའི་འགོ་བ་མིའི་ནང་བསམ་བློ་དང་འབྟེལ་བའི་

སྟེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཡིན། དཔྟེར་ན། བམས་བརྟེ་དང་། བཟོད་བསྲན། 

དགོངས་ཡངས་ཀི་ལྟ་བ། ཆོག་ཤྟེས་སོགས་དང་འབྟེལ་ཆྟེ་བ་ཡོད། སྐྟེ་བ་ཕི་

མ་མཐར་ཐུག་གི་གོ་འཕང་དང་དཀོན་མཆོག་གི་ཞིང་ཁམས་སམ་དག་ཞིང་། 

ཆོ་ག་ཕག་ལྟེན་དང་ཞལ་འདོན་སོགས་ནི་ཐད་ཀར་ཆོས་ལུགས་དང་འབྟེལ་

ནས་ཡོད་ཀང་། ནང་སྟེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་དྟེ་རྣམས་ངྟེས་པར་ཆོས་ལུགས་

དང་འབྟེལ་བ་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་མིན་སྟབས་ང་ཚོས་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་

སྒྲུབ་ཐབས་ངྟེས་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར། འགོ་བ་

མིའི་ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་ནང་སྟེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་

པ་ཞིག་ཡིན་པས། ནང་སྟེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་གོང་སྟེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀི་

དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ལས་འགན་གལ་ཆྟེ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད།
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འདིའི་དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་བརོད་ན། གཞན་ལ་འཚེ་བ་མ་བྟེད། གཞན་

ལ་འཚེ ་བ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉྟེས་ཆད་གཏོང་གི ་རྟེད་ཅྟེས་

དང་། ཡང་ན་སིག་པ་བསགས་ཀི་རྟེད། རང་ཉིད་ཚེ་ཕི་མར་ངན་སོང་དུ་

སྐྟེས་ནས་སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཡོང་གི་རྟེད་ཅྟེས་བསབ་བ་བརྒྱབ་ན། འདི་

ནི་ཆོས་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་བསབ་བ་བྟེད་སྟངས་ཤིག་ཡིན། རང་གི་

ལུས་ལ་དཔྟེ་ལོང་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྟེད་ཅིག །ཅྟེས་གསུངས་

པ་ལྟར། གཞན་གིས་རང་ཉིད་ལ་འཚེ་བ་བས་ན་དཀའ་ངལ་དང་། སྡུག་

བསལ། མ་སྐིད་པ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། གཞན་ལ་འཚེ་བ་མ་བྟེད། 

གལ་ཏྟེ་འཚེ་བ་བྟེད་ན་གང་ཟག་གཞན་དྟེ་ཡང་མ་སྐིད་པ་སོགས་ཡོང་གི་

རྟེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤྟེ་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་བདྟེ་བ་འདོད་པ་དང་། 

སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་རྟེད་ཅྟེས་ལབ་ན་འདི་ནི་ཆོས་ལུགས་

དང་ཁིམས་ལུགས་གང་ལ་ཡང་མ་བརྟེན་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

དང་མཐུན་པའི་བཟང་སྤོད་ཀི་བསབ་བ་ཞིག་ཡིན།

དྟེ་ལྟ་བུའི་སོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གོ་ལ་ཡོངས་

ལ་དར་ཁྱབ་འགོ་བཞིན་པ་དང་། དོ་སྣང་བྟེད་མཁན་ཡང་ཉིན་རྟེ་བཞིན་

ཇྟེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་པ་ཀུན་གིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཐབས་ལམ་

འདིའི་བརོད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བདྟེ་

བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་གི་མངོན་འདོད་དང་། 

སྤི་ཚོགས་ཀི་སྟེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་

བརྟེན་ཡིན་པའི་རང་བཞིན། ལུས་ངག་གི་སྤོད་ཚུལ་སྟེམས་ཁམས་ལ་རག་
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ལས་ཡོད་པ་བཅས་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད། བརོད་དོན་དྟེ་དག་གོ་ལ་

ཡོངས་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཇོག་ཐུབ་ན་གོང་གསལ་དཀའ་

ངལ་དྟེ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པའི་གདྟེང་སོབས་ཆྟེན་པོའི་ཡིད་ཆྟེས་

དང་། ཐུགས་རྟེ་གནང་བཞིན་ཡོད།

དྟེ་ཡང་སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། ངའི་

རྟེ་བ་དང་མངོན་འདོད་ནི། ཉིན་ཞིག་ཡོངས་ཁྱབ་ཤྟེས་ཡོན་གི་ལམ་སྲོལ་

ནང་དུ་སྟེམས་སྦོང་གི་སོབ་གསོ་ཡང་ཚུད་པ་དྟེ་ཡིན། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་སོབ་

གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ནང་གཞི་རིམ་གི་བསབ་གཞིའི་ཐད་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཐོས་རྒྱ་

དང་ཤྟེས་རྒྱ་ཆྟེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་ལོས་ཡིན་སམ་དུ་སྟེམས་པ་དྟེ་བཞིན་

དུ། ཉིན་ཞིག་བམས་པ་དང་། སིང་རྟེ། དྲང་བདྟེན། བཟོད་བསྲན་ལྟ་བུའི་ནང་

གི་རིན་ཐང་སོར་གི་སོབ་གསོ་ཡང་ཉིན་རྟེའི་སོབ་ཚན་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཏྟེ་

སོབ་མ་ཚོས་དྟེའི་ཐད་གོ་རོགས་ཇྟེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་ཡང་ལོས་ཡིན་

སམ་དུ་བསམ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུར་ངས་རྟེ་བ་བྟེད་ཀི་ཡོད། ཅྟེས་

གསུངས་ཡོད། 

བཞི་པ། སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྨང་གཞི།

འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤོད་ནི་སྟེམས་ཁམས་དང་འབྟེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པས་

སྟེམས་ཁམས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཤྟེས་ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་གལ་

ཆྟེ། དྟེ་ཡང་ང་ཚོས་ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ནང་བྟེད་སྤོད་བྟེད་བཞིན་པའི་མོང་
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ཚོར་འདྲ་མིན་ཐོག་ནས་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་སྦིན་གི་ཡོད་

པ་ཤྟེས་དགོས་པ་དྟེ་རང་ཉིད་ཀི་ཀུན་སྤོད་བཅོས་བསྒྱུར་གི་ར་འཛིན་ནམ་

རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།

འོ་ན། སྟེམས་སམ། སྟེམས་ཁམས་ཞྟེས་པ་དྟེའི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་རྟེད་

དམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལ་གནའ་དྟེང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུཌ་ལས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། འདིར་ཚན་རིག་སྨྲ་བ་ཚོའི་བཤད་ཚུལ་དང་། ཆོས་

ལུགས་སྨྲ་བ་ཚོའི་བཤད་ཚུལ་བཅས་སྟེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྟེ་ནས་བཤད་ན།

ཚན་རིག་སྨྲ་བ་ཚོའི་ཤོད་སྟངས་ལྟར་ན། མོང་ཚོར་དང་འབྟེལ་བའི་

ནང་གི་དགའ་སྡུག་འདྲྟེན་ནུས་ཀི་ཀད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྟེད་ཀི་ཡོད། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་སྨྲ་བ་ཚོའི་ཤོད་སྟངས་ལྟར་ན། 

མོང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ནང་གི་རླུང་ཕ་མོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡུལ་འཛིན་པའམ། 

ཡུལ་ལ་རིག་པའི་བ་བ་བྟེད་ནུས་པའི་འོད་རླབས་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་

དམིགས་བསལ་གི་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཀི་ཡོད།

འོ་ན་སྟེམས་ཁམས་དང་། ལུས་པོ། ཀད་པའི་བར་འབྟེལ་བའི་སོར་

ཅུང་ཙམ་གྟེང་ན། སྟེམས་དང་འབྟེལ་བ་མྟེད་པའི་ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་དངོས་

པོའི་གནས་ཚུལ་དང་། ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་དྟེ་

ཤྟེས་རོགས་བྟེད་མཁན་གི་སྟེམས་དང་། དྟེ་གནས་སའི་གཞི་རྟེན་ལུས་

ཁམས། དྟེ་གཉིས་བར་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འབྟེལ་བ་དམིགས་བསལ་

ཅན་བཅས་ང་ཚོས་ཤྟེས་དགོས་པའི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གཙོ་བོ་ཁག་
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གཉིས་རྟེད། ཕི་རོལ་ཤྟེས་མཁན་གི་སྟེམས་དྟེ་དང་། སྟེམས་དྟེ་གནས་སའི་

རྟེན་ལུས་པོ་གཉིས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྟེ་གཉིས་བར་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་འབྟེལ་བའི་སོར་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་སྟེམས་ནི་ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྟེས་རོགས་བྟེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 

དྟེ་བྟེད་སྤོད་གཏོང་ཤྟེས་མཁན་གི་དངོས་པོ་སྟོབས་ལན་ཞིག་ཀང་རྟེད། 

བསམ་བློའི་སྟོབས་ཤུགས་དྟེ་ལ་ཕི་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྟེན་

པོ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དྟེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ཐབས་ཤྟེས་བཀོད་པ་

ཤྟེས་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན། དྟེང་རབས་རྒྱལ་སྤིའི་ཐོག་གི་དཔལ་འབོར་

འགན་བསྡུར་དང་། ཚན་རིག་ལག་རལ་གི་འགན་བསྡུར། ཞི་བདྟེ་དང་དམག་

འཁྲུག་བར་གི་འགན་བསྡུར་སོགས་ཚང་མ་མཐར་གཏུགས་ན་ཕོགས་

གཉིས་ཀི་བསམ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྟེ་ཆུང་གི་འགན་བསྡུར་ཡིན། སྟོབས་

ཤུགས་ཆྟེན་པོ་དྟེ་འདྲ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དྟེར་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་མི་ལོ་

སྟོང་ཕག་མང་པོའི་སོན་ནས་སྟེམས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་གི་གལ་ཆྟེའི་རང་

བཞིན་ལན་པའི་བརག་དཔད་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་ཡོད་པའི་གཙོ་ཆྟེ་བ་ཁག་

གཅིག་བརོད་ན།

༡༽ གནའ་རབས་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་བྱུང་གོང་

ནས་ལུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་སྟེམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དབུགས་དྟེ་

སྟེམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བྟེད་རྐྟེན་ཡིན་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་སྨྲ་བ་ཚོའི་
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བཤད་ཚུལ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད་པ་དྟེ་ནི་རྒྱང་འཕྟེན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དྟེ་རྟེད། 

དྟེ་ཡང་ལུས་པོ་དང་སྟེམས་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པ་དང་། ལུས་ཞིག་

ན་སྟེམས་གནས་ཐབས་མྟེད་པ་དང་སྐྟེ་བ་ས་ཕི་མྟེད་ཟྟེར་བའི་ཤོད་

སྲོལ་དྟེ་རྟེད། ཤོད་སྲོལ་དྟེ་དྟེང་སང་གི་ཚན་རིག་མཁས་པ་མང་ཆྟེ་

བས་ལྟ་ཚུལ་དྟེ་ཁས་ལྟེན་གི་ཡོད་ཀང་། བཤད་ཚུལ་དྟེ་ཉྟེ་རབས་ལོ་

བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གཉིས་ནང་གཞི་ནས་གསར་བཏོད་བས་པ་ཞིག་མ་

རྟེད། མི་ལོ་སུམ་སྟོང་མ་ཟིན་ཙམ་གི་གོང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྱུང་ཟིན་

པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་རྟེད།

༢༽ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མདོ་ཕོགས་ཀི་གཞུང་ནས་ལུས་པོ་དྟེ་

སྟེམས་གནས་སའི་རྟེན་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་སྟེམས་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་དང་

ལུས་སྟོབས་བཟང་ཡང་རིག་པ་མི་གསལ་བ་དང་། དྲན་ཤྟེས་མི་

བརན་པ་ཡོད་ལ། ལུས་སྟོབས་ཤོར་བའི་རྒན་པོ་ལོ་ན་དགུ་བཅུར་

སྟེབས་པ་འགའ་ཞིག་རིག་པ་སར་བཞིན་གསལ་བ་དང་། དྲན་ཤྟེས་

བརན་པོ་ཡོད། ལུས་སྟོབས་འཚར་ལོངས་མ་བྱུང་བའི་བིས་པ་ལོ་

ན་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཞིག་སྟེམས་ཁམས་ཀི་འཚར་ལོངས་ཧ་ཅང་ཚད་

མཐོ་པོ་ཡོད་པ་དྟེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་པས་ལུས་པོ་དྟེ་སྟེམས་ཀི་རྒྱུ་ངོ་མ་

མིན་པར་འདོད་དོ། ། 

༣༽ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སགས་ཕོགས་ཀི་གཞུང་ནས་སྟེམས་ཁམས་

སམ་རྣམ་ཤྟེས་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་གནས་སིང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། ཤི་

བའི་དུས་སུ་རྣམ་ཤྟེས་སིང་ཁ་ནས་ཕིར་འཕོས་འགོ་བ་དང་། སྟེམས་
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ཁམས་ཀི་དབང་རྟེན་ནི་སིང་གར་གནས་པའི་ར་ཡི་གཙོ་བོ་གསུམ་

༼རོ་རྐང་དབུ་གསུམ་༽གི་ནང་ནས་ར་དབུ་མར་གནས་པའི་སྲོག་

འཛིན་གི་རླུང་ཕ་རགས་གཉིས་པོ་དྟེ་ཡིན་པ་དང་། མི་རྣམས་སྐྟེ་བ་

བླངས་པའི་རྟེས་སུ་ཐོག་མར་སིང་གར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་པོ་དྟེ་

ལས་ལུས་ཀི་སྟོད་སྨད་དུ་གྟེས་པའི་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟོང་བྱུང་བ་

དང་། ར་དྟེ་དག་ལ་ཁུ་བ་གཙོ་བོར་རྒྱུ་བའི་ར་རྐང་མ་དང་། ཁག་གཙོ་

བོར་རྒྱུ་བའི་ར་རོ་མ། རླུང་གཙོ་བོར་རྒྱུ་བའི་ར་དབུ་མ་བཅས་ཁག་

གསུམ་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད། དྟེ་བཞིན་དུ་དྲོད་དང་དབུགས་གཉིས་

མྟེད་ན་སྲོག་འཚོ་ཐབས་མྟེད་ཅིང་། མི་རྣམས་ཤི་བའི་སབས་ལུས་

ཀི་སྟོད་སྨད་དུ་ཡོད་པའི་དྲོད་ཚང་མ་བསྡུས་ཚར་བའི་རྟེས་སུ་ཡང་

ད་དུང་སིང་ཁའི་ཐད་ལ་དྲོད་མ་བསྡུས་པར་བསད་པའི་བར་དུས་ཚོད་

གང་འཚམས་ཡོད་པ་དྟེར་བལྟས་ན། ལུས་ཀི་དྲོད་བསྡུས་པའི་ཐ་མའི་

འདུ་ས་ནི་སིང་ཁར་གནས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐུབ་པར་འདོད་དོ། །

༤༽ བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ནས་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་

<<རྒྱུད་བཞི་>>ཡི་ནང་ཚན་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལྟེའུ་བཞི་པར་ལུས་

ཀི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ལས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བྟེད་

པའི་ར། །ཀད་པ་ལ་སྲིད་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསོར། །ཞྟེས་མིག་ལ་

སོགས་པའི་དབང་པོ་དྲུག་པོ་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་གཡོ་བར་

བྟེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡོད་པ་དྟེ་དག་ལ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་

རྟེན་གཞིར་གྱུར་པ་ཞྟེས་ཀད་རར་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་
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དྟེ་ཉིད་ལ། དྲན་པའི་དབང་པོ་གསལ་བར་བྟེད་པའི་ར། །སིང་ལ་སྲིད་

ཅིང་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་སོར། །ཞྟེས་རྣམ་ཤྟེས་ཚོགས་དྲུག་བསྐྟེད་པའི་

ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་སིང་གར་གནས་པའི་ར་ཡིད་བཟང་མ་ཞྟེས་བ་བའི་

ར་ལ་བརྟེན་ཅིང་རིགས་མཐུན་པའི་ཁམས་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསོར་

ཏྟེ་གནས་ཞྟེས་ཀད་པ་དང་སིང་ཁམས་གཉིས་ཀར་སྟེམས་ཁམས་ཀི་

དབང་རྟེན་ཡིན་པར་གསུངས་ཡོད།

༥། རྒྱ་ནག་གི་ཁབ་གཙགས་ཚོར་སྦིད་ཀི་རིག་པའི་བཤད་ཚུལ་དང་། ཞར་

བྱུང་དྟེང་རབས་ཀི་ལུས་ཁམས་གཤག་བཅོས་བྟེད་པའི་གནས་ཚུལ་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་སྦྟེལ་ནས་བཤད་ན། དུས་རབས་གསུམ་པའི་ནང་

རྒྱ་ནག་ཧན་ཤར་མའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་སབས་སྨན་པ་ཧའ་ཐོའུ་ཟྟེར་བ་

དྟེས་སྦིད་སྨན་མ་བཏང་བའི་ཐབས་ཤྟེས་ལ་བརྟེན་ནས་གཤག་བཅོས་

བྟེད་ཐབས་གསར་བཏོད་བས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༨༥༨ ལོར་ཡུ་རོབ་

གིང་དང་ཨ་མྟེ་རི་ཀའི་སྨན་པས་སྦིད་སྨན་གསར་བཏོད་བས་པ་ནས་

ད་བར་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གི་ལོ་རྒྱུས་མ་གཏོགས་མྟེད། སྨན་པ་

མཁས་པ་ཧའ་ཐོའུ་ཡིས་ཁབ་གཙགས་བརྒྱབས་ནས་གཤག་བཅོས་

ཀི་ན་ཟུག་འཇགས་པ་བྟེད་ཐབས་དྟེ་ལ་ཁབ་གཙགས་ཟུག་འཇགས་

དང་ཁབ་གཙགས་ཟུག་འགོག་གཉིས་ཡོད། དྟེའི་ཐད་ལ་གཤག་

བཅོས་བྟེད་སབས་ཀི་ན་ཟུག་ཁབ་གཙགས་ཀི་ཚོར་སྣང་དྟེས་ཟིལ་

གིས་མནན་ནས་གཤག་བཅོས་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། དྟེང་

རབས་ཀི་སྦིད་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་པར་གཤག་བཅོས་བྟེད་པའི་
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བརྒྱུད་རིམ་འདི་གཉིས་ཀའི་ནང་ནད་པར་གཤག་བཅོས་བྟེད་སབས་

གཙོ་གནད་བཟུང་ས་དྟེ་ནད་པའི་དབུགས་འགོ་འོང་གི་མྱུར་ཚད་

དང་སིང་ཁམས་ཀི་འགུལ་སྐོད་རྒྱུན་ལན་ཡིན་མིན་དྟེ་གཤག་བཅོས་

ལྟེགས་འགྲུབ་ཡོང་དང་མི་ཡོང་གི་འགག་རར་ཐུག་པའི་གནད་དོན་

ཆྟེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་གསལ་བཤད་བྱུང་ཡོད། དྟེ་བཞིན་དུ་ནད་

པར་གཤག་བཅོས་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ནད་པའི་སིང་འཕར་

མཚམས་ཆད་ནས་སྲོག་ལ་ཉྟེན་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་དཔྟེ་མཚོན་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད་པས་ར་སྤོད་ཐུབ་ངྟེས།

གཞན་ཡང་མི་ལོ་སྟོང་ཕག་འགའ་ཞིག་གི་ཡར་སོན་དུ་གནའ་བོའི་

ཨི་ཇིབ་ཊི་མི་རིགས་རྣམས་ཀིས་སིང་ཁམས་དྟེ་རྣམ་རོག་དང་། སྟེམས་

མོང་། རྣམ་ཤྟེས་བཅས་ཀི་བསྟི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དབང་པོ་ལྟྟེ་བར་ངོས་

འཛིན་བྟེད་སྲོལ་བྱུང་ཡོད་ལ། སབས་དྟེར་གི་རིཀ་ཡུལ་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

ཨྟེ་རིསི་ཊོ་ཊལ་གིས་ཀང་བརྟེ་དུང་དང་འབྟེལ་བའི་བརོད་པ་མང་དག་ཅིག་

ནང་སིང་ཁམས་ཀི་མིང་ཚིག་དང་། བརྟེ་དུང་གི་མཚོན་རགས་ཀང་སིང་

གཟུགས་འབི་སྲོལ་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཡོད།

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་རྒྱ་ནག་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གསོ་རིག་

མཁས་པ་ལི་ཧྲི་ཀྲིན་གིས་ཀད་པ་ཉིད་དབང་རའི་འདུས་ས་དང་སྟེམས་

ཁམས་ལ་འབྟེལ་བ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཁྱྟེན་རོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་བཤད་

ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དྟེ་འཛམ་གིང་ཐོག་བྱུང་ས་ཤོས་སུ་ཡིན་སོར། དྟེང་

སང་འཛམ་གིང་ནང་མཁས་པ་མང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད་ཀང་། ངས་
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བསམ་པར་སྟེམས་ཁམས་ནི་ཀད་པར་འབྟེལ་བ་ཡོད་པའི་ཤོད་སྲོལ་ས་

ཤོས་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཁི་སྲོང་ལྟེ་བཙན་གི་བླ་

སྨན་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་བཤད་རྒྱུད་ལས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་

འཆར་བར་བྟེད་པའི་ར། །ཀད་པ་ལ་སྲིད་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསོར། །ཞྟེས་པ་

དྟེ་མིན་ནམ་སམ། བཤད་གཞི་འདི་དག་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆྟེ་ཞིང་། ནང་དོན་ཡང་ཧ་

ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་ཡོད་པས་བློ་རྨོངས་བདག་ལྟ་བུས་བཤད་ཐུབ་པའི་ཡུལ་

ཞིག་མིན་ཡང་རྨོངས་འཆར་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན།

གོང་གསལ་བཤད་ཚུལ་དྟེ་དག་ཕན་ཚུན་གཤིབ་བསྡུར་བས་ན་

ཕན་ཚུན་ཁ་སོང་གསལ་བཤད་བྟེད་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཡོད་པ་ཞིག་རྟེད་བསམ་པ་དང་། ལྟ་ཚུལ་དྟེ་དག་གི་ནང་ནས་ཕི་ནང་

གི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལས་བཤད་ཚུལ་དང་། ནང་པའི་

གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་ཚུལ་དྟེ་དག་རྒྱུ་མཚན་ལན་

པའི་འགྟེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག་རྟེད་

བསམ་པ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། གཞུང་ལུགས་དྟེ་དག་ལས་

བཤད་པའི་སྟེམས་ཁམས་གནས་གཞིའི་ཐོག་དྟེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་

བྟེད་སྤད་ནས་བརག་དཔད་བས་ན་ར་སྤོད་ཐུབ་ངྟེས། 

དྟེ་ལྟ་བུའི་སྟེམས་སམ་སྟེམས་ཁམས་ཞྟེས་པ་དྟེར་ངས་ལོ་མང་རིང་

སོབ་སྦོང་བས་མོང་ཡོད་པས། གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་ནང་སྟོན་པ་བཅོམ་

ལན་འདས་ཉིད་ཀིས་མདོ་སྟེའི་ནང་སྟེམས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཕ་རགས་འཇོག་

ཚུལ་དང་། རྒྱུད་སྟེའི་ནང་སྟེམས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ། དྟེ་



33

བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྟེད་ཀིས་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་། སོབ་

དཔོན་དབིག་གཉྟེན་གིས་མངོན་པ་མཛོད་སོགས་ལ་སྟེམས་ཀི་ངོ་བོ་དང་

ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སབས་འདིར་སྤི་ལོག་

ཙམ་གི་སྟེམས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། དྟེ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཡོད་སོར་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་ཤིག་ཞུ་ན།

དྟེ་ལ་སྟེམས་སམ་ཤྟེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་རང་བཞིན་

གི་འོད་གསལ་བ། བ་བའི་ཁྱད་པར་ཡུལ་རིག་པའམ་འཛིན་པའི་བ་བ་བྟེད་

པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ལན་གི་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཞིག་ལ་ཤྟེས་པ་ཞྟེས་བ་

ལ། ཤྟེས་པའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཙོ་གནད་ཁག་ཅིག་ནི། ཚད་མ་དང་ཚད་

མིན་གི་ཤྟེས་པ་དང་། འཁྲུལ་པའི་ཤྟེས་པ་དང་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤྟེས་པ། དབང་

པོའི་ཤྟེས་པ་དང་ཡིད་བློའི་ཤྟེས་པ། རོག་པ་དང་རོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཤྟེས་པ། 

སྟེམས་དང་སྟེམས་བྱུང་གི་ཤྟེས་པ་བཅས་ཡིན་ལ། དྟེ་དག་གི་གོ་དོན་ནི། 

དང་པོ། དོན་གང་ཞིག་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤྟེས་པས་ན་

དྟེ་ལ་མི་བསླུ་བ་དང་། སར་མ་ཤྟེས་པའི་དོན་གཞན་ལ་ཡང་ངྟེས་པར་

འདྲྟེན་ནུས་ཀི་ཤྟེས་པའི་རིགས་ལ་ཚད་མ་དང་། དྟེ་ལས་གཞན་པའི་

ཤྟེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཤྟེས་པ་ཞྟེས་བའོ། །

གཉིས་པ། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་ལ་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་དང་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་

རྒྱུ་གང་རུང་གིས་བསད་པའི་སྟོབས་ཀིས་དོན་གང་ཞིག་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མི་གནས་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་ཆ་ནི་འཁྲུལ་པའི་
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ཤྟེས་པ་དང་། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་ལ་དྟེ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མ་བསད་པས་དོན་དྟེར་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་དོན་ལ་གནས་པའི་

ཆ་ནི་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤྟེས་པ་ཞྟེས་བ་ལ། དཔྟེར་ན། གངས་རིའི་ཁ་

དོག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་

མཁིས་ནད་ཀིས་བསད་པའི་དབང་གིས་མིག་ཤྟེས་ལ་གངས་རིའི་

ཁ་དོག་སྟེར་པོ་སྣང་བ་དང་། དྟེ་ལྟར་མ་བསད་པའི་མིག་ཤྟེས་ལ་

གངས་རིའི་ཁ་དོག་དངོས་གནས་པ་དྟེ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དང་པོར་འཁྲུལ་

ཤྟེས་དང་གཉིས་པ་དྟེར་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤྟེས་པ་ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ཡིན།

གསུམ་པ། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྟེན་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེས་པའི་ཤྟེས་པ་དྟེར་

དབང་ཤྟེས་དང་། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐྟེན་ཡིད་དབང་སྟྟེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྟེས་པའི་ཤྟེས་པ་དྟེར་ཡིད་ཤྟེས་ཞྟེས་རང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་བདག་རྐྟེན་གི་སོ་ནས་དབང་ཤྟེས་དང་ཡིད་ཤྟེས་ཞྟེས་ཐ་

སད་བཏགས་པ་ཡིན།

བཞི་པ། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་ཡུལ་དྟེ་དང་དྟེའི་རྣམ་པར་འཆར་བ་ན། དོན་

དྟེ་དངོས་མིན་ཡང་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་ནང་གི་ཞྟེན་འདོད་ཀིས་བསམ་

བློའི་འཆར་སྣང་ཞིག་ལ་སྒ་དོན་ནམ་ཡུལ་དྟེའི་དོན་སྤི་ཞྟེས་ཟྟེར་བ་

དང་། དྟེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློའི་འཆར་སྣང་དྟེ་དང་འདྲྟེས་ནས་ཡུལ་གི་

རྣམ་པར་འཆར་བ་མ་གཏོགས་དྟེ་དང་མ་འདྲྟེས་པར་ཡུལ་གི་རྣམ་
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པར་འཆར་མི་ནུས་པའི་ཤྟེས་པ་དྟེ་ལ་རོག་པ་དང་། ཤྟེས་པ་གང་ཞིག་

ཡུལ་དྟེ་དང་དྟེའི་རྣམ་པར་འཆར་བ་ན། དྟེ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་བསམ་བློའི་

འཆར་སྣང་དྟེ་དང་མ་འདྲྟེས་པར་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཐད་ཀར་རྟེན་འཆར་

ལྟ་བུ་འཆར་བར་ནུས་པའི་ཤྟེས་པ་དྟེ་ལ་རོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཤྟེས་པ་

ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ཡིན།

ལྔ་པ། སྟེམས་དང་སྟེམས་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་ནི། སྤིར་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་ཙམ་

རིག་པའི་ཆ་ནས་སྟེམས་དང་། དྟེ་ལ་ཡང་རྣམ་ཤྟེས་ཚོགས་དྲུག་

དང་། ཚོགས་བརྒྱད། རྣམ་ཤྟེས་ཚོགས་དགུ་ལ་སོགས་པའི་དབྟེ་ཚུལ་

དང་། རང་སྟོབས་ཀིས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་སྤུ་རིས་འབྟེད་པའི་ཆ་ནས་

སྟེམས་བྱུང་དང་དྟེ་ལ་ཡང་སྟེ་ཚན་གི་སོ་ནས་དབྟེ་ཚུལ་མང་ངོ་། །

འོན་ཀང་སབས་འདིར་ང་ཚོའི་ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ནང་དགོས་མཁོ་

ཆྟེ་བའི་སྟེམས་བྱུང་གི་སྟེ་ཚན་གཅིག་གི་ངོ་བོ་དང་བྟེད་ལས་བཅས་བཤད་

ན། དྟེ་ཡང་། ཚོར་བ་འདུ་ཤྟེས་སྟེམས་པ་དང་། །རྟེག་པ་ཡིད་ལ་བྟེད་རྣམས་

ལ། །སྟེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཞྟེས་བཤད། །ཅྟེས། ༡། ཚོར་བ་དང་། ༢། འདུ་

ཤྟེས། ༣། སྟེམས་པ། ༤། ཡིད་ལ་བྟེད་པ། ༥། རྟེག་པ་རྣམས་ལ་སྟེམས་

བྱུང་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཞྟེས་བ་ལ།

དང་པོ། ཚོར་བའི་ངོ་བོ་ནི། སིམ་གདུང་བར་མ་ཅི་རིགས་རང་སྟོབས་ཀིས་

ཉམས་སུ་མོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །དབྟེ་ན། ཚོར་

བ་བདྟེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་དུ་དབྟེ་བ་དང༌། ལུས་ཚོར་དང་
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སྟེམས་ཚོར་གཉིས་སུ་དབྟེ་ཚུལ་ཡང་ཡོད། དང་པོ་ནི། མོང་ཚོར་

ཅན་གི་ཤྟེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན། བདྟེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ། 

བདྟེ་སྡུག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་ཡོད་པས་

ཡིན། གཉིས་པ་ནི། དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་

བའི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་ལུས་ཚོར་ཞྟེས་བ་ལ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་

ཤྟེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་སྟེམས་ཚོར་ཞྟེས་བ། 

ལུས་ཀི་དབང་པོས་ནི་སྤི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པས་ན་མིག་ཤྟེས་སོགས་དབང་ཤྟེས་གཞན་བཞིའི་འཁོར་དུ་

ཚོར་བ་གང་སྐྟེས་ཀང་ལུས་ཚོར་ཞྟེས་བའོ། །ཡང་ཚོར་བ་ལ་ཚོར་

བ་བདྟེ་བ། སྡུག་བསལ། ཡིད་བདྟེ། ཡིད་མི་བདྟེ། བཏང་སོམས་དང་

ལྔར་དབྟེ་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ། འདུ་ཤྟེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རང་ཡུལ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་མཚན་

མར་འཛིན་པའི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །མཚན་མར་འཛིན་ཞྟེས་པ་ནི། 

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་རམ་སྤུ་རིས་མ་འདྲྟེས་པར་འབྟེད་པའི་དོན་ཡིན། 

དབྟེ་ན། མཚན་མར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤྟེས་དང༌། བཀྲ་བར་འཛིན་

པའི་འདུ་ཤྟེས་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། དབང་ཤྟེས་ལྔའི་འཁོར་གི་འདུ་

ཤྟེས་ལྟ་བུས་སོ་སྟེར་སོགས་ཀི་དོན་མ་འདྲྟེས་པར་འཛིན་པས་ན་

དང་པོ་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྟེས་པའི་འཁོར་གི་འདུ་ཤྟེས་ལྟ་

བུས་འདི་ནི་སོན་པོའ།ོ །འདི་ནི་དཀར་པོའ ོོ་ཞྟེས་སོགས་ཐ་སད་མ་

འདྲྟེས་པར་འཛིན་པས་ན་གཉིས་པར་འཇོག་གོ །
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གསུམ་པ། སྟེམས་པའི་ངོ་བོ་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལན་གི་སྟེམས་ཡུལ་

ལ་གཡོ་ཞིང་སྐུལ་བར་བྟེད་པའི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །དཔྟེར་ན། ཁབ་

ལྟེན་གི་རོས་ལྕགས་གཡོ་བར་བྟེད་པ་ལྟར་སྟེམས་སྟེམས་བྱུང་གང་

ཡིན་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྟེད་པ་སྟེམས་བྱུང་འདིའི་མཐུ་ཡིན་

ནོ། །དྟེ་ལ་རྟེན་དབང་པོའི་སོ་ནས་དབྟེ་ན། མིག་གི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་

པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟེམས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པ་ལས་བྱུང་

བའི་སྟེམས་པའི་བར་དྲུག་ཡོད་དོ། །

བཞི་པ། ཡིད་ལ་བྟེད་པའི་ངོ་བོ་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལན་གི་སྟེམས་

དམིགས་པ་བྟེ་བག་པ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་གཏོད་པའི་སྟེམས་བྱུང་

ངོ་། །འདི་དང་སྟེམས་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སྟེམས་པས་རང་དང་

མཚུངས་ལན་གི་སྟེམས་ཡུལ་སྤི་ལ་གཡོ་བར་བྟེད་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་

ལ་བྟེད་པས་ནི་ཡུལ་བྟེ་བག་པ་ལ་སྟེམས་ཕོགས་པར་བྟེད་པའོ། །

ལྔ་པ། རྟེག་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཚོར་

བ་བདྟེ་བ་སོགས་གང་མོང་འགྱུར་དང་རྟེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་རང་

སྟོབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྟེད་པའི་སྟེམས་བྱུང་ངོ་། །ཡུལ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་དོན་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་པ་

ན་ཡུལ་བྟེ་བག་པ་དྟེ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དུ་བྟེད་པ་ལ་

བའོ། །ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་འདུས་ཞྟེས་པ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་

འདུས་པ་ལ་བ་མི་རུང་སྟྟེ། བདག་རྐྟེན་དབང་པོ་དང་དྟེ་ལ་བརྟེན་པའི་

རྣམ་ཤྟེས་གཉིས་ས་ཕི་བ་ཡིན་པས་དུས་མི་མཉམ་མོ། །དྟེས་ན་ཡུལ་
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དབང་རྣམ་ཤྟེས་གསུམ་ཚང་བ་ལ་བྟེད་དོ། །དབྟེ་ན། རྟེན་གི་སོ་ནས་

མིག་གི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པ་ནས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏྟེ་རྟེག་པའི་བར་དྲུག་

ཡོད་དོ། །

 དྟེ་ལྟར་ཚོར་བ་སོགས་སྟེམས་བྱུང་ལྔ་པོ་དྟེ་ལ་ཀུན་འགོ་ཞྟེས་བརོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྟེ་དག་སྟེམས་ཀུན་གི་འཁོར་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན། དྟེ་ཡང་སྟེམས་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་འཁོར་དུ་

སྟེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན། ཡུལ་ལ་ལོངས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྤོད་མི་ནུས་ཏྟེ། ཚོར་བ་མྟེད་ན་མོང་བ་མྟེད་

པར་འགྱུར་ལ། འདུ་ཤྟེས་མྟེད་ན་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མཚན་མ་འཛིན་པའམ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་འབྟེད་མི་ནུས་ལ། སྟེམས་

པ་མྟེད་ན་ཡུལ་ལ་ཕོགས་པ་མྟེད་ཅིང༌། ཡིད་ལ་བྟེད་པ་མྟེད་ན་

དམིགས་པ་བྟེ་བག་པ་ལ་ཡིད་གཏོད་པ་མྟེད་པར་འགྱུར་ལ། རྟེག་པ་

མྟེད་ན་ཡུལ་དང་འཕད་པར་མི་ནུས་པས་སྟེམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་

ལ་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཀ་ངྟེས་པར་ཚང་དགོས་སོ། །

ཡང་གོ་བདྟེ་བའི་ཆྟེད་དུ་སྟེ་ཚན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། 

བསམ་བློ་དྟེ་དག་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་ན། ལུས་སྟེམས་ལ་བདྟེ་སྐིད་

འདྲྟེན་པར་བྟེད་པའི་རིགས་གཅིག་དང་། སྡུག་བསལ་འདྲྟེན་པར་བྟེད་

པའི་རིགས་གཅིག དངོས་སུ་བདྟེ་སྡུག་མི་འདྲྟེན་ཡང་བརྒྱུད་ནས་འདྲྟེན་

པར་བྟེད་པའི་རིགས་གཅིག་བཅས་གསུམ་དུ་དབྟེ་ཆོག རིགས་གསུམ་པོ་

དྟེ་ཉིན་རྟེའི་ཚོར་བའི་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དྟེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
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གནད་ཆྟེ། དྟེ་དག་གི་དཔྟེ་མཚོན་ཙམ་བརོད་ན།  

༡། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་དང་། བམས་པ། བརྟེ་བའི་བསམ་པ་དྟེ་

དག་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་ན། ལུས་སྟེམས་ལ་བདྟེ་སྐིད་སྦིན་ཡོང་

གི་རྟེད། གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། བསམ་བློ་དྟེ་དག་དང་འབྟེལ་བའི་ལུས་

ངག་གི་སྤོད་ཚུལ་ལས་གཞན་ལ་དགའ་སྣང་དང་སྤོ་སྣང་གི་མོང་

ཚོར་སྦིན་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དྟེའི་ཕིར། རང་ཉིད་ཀི་དགའ་སྣང་

དང་སྤོ་སྣང་དྟེ་དག་ཀང་གཞན་གི་ཀུན་སྤོད་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་

གསལ་པོ་ཤྟེས་ཐུབ་ངྟེས་ཡིན།

༢། ཞྟེ་སང་གི་བསམ་པ་དང་། འཁོན་འཛིན། གནོད་སྟེམས་ལྟ་བུའི་བསམ་

བློའི་རིགས་དྟེ་དག་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་ན། ལུས་སྟེམས་ལ་སྡུག་

བསལ་སྦིན་ཡོང་གི་རྟེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། བསམ་བློའི་

རིགས་དྟེ་དག་གིས་སྟེམས་དཀྲུག་པ་དང་། འཁྲུག་པར་བྟེད་དྟེ། 

སྟེམས་མ་སྐིད་པ་བཟོས་པ་དང་དྟེའི་དབང་གིས་རང་གཞན་གཉིས་

ཀའི་ལུས་སྟེམས་ལའང་མ་བདྟེ་བ་བཟོ་ཡི་ཡོད།

༣། ཐྟེ་ཚོམ་གི་བསམ་པ་དང་། འཇིགས་སྣང་ལྟ་བུའི་བསམ་བློའི་རིགས་

དྟེ་དག་ལ་སབས་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་སུ་མངས་ཚེ། སབས་

རྟེ་ཕན་ཐོགས་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བའང་ཡོད་པ་རྟེད། དཔྟེར་ན། ཐྟེ་ཚོམ་

གི་བསམ་པས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྟེས་པ་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་སྦིན་

ཐུབ་པ་དང་། འཇིགས་སྣང་གི་བསམ་པས་རང་ཉིད་ཉྟེན་ཁ་ལས་
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འགོག་སྲུང་བྟེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་སབས་དོན་དང་མི་མཐུན་པ་

དང་། ཚད་ལས་བརྒལ་ཚེ། འབས་བུ་དྟེ་ལས་ལོག་པ་ཡོང་རྒྱུ་ངྟེས་པ་

ཞིག་ཡིན་པས། བསམ་བློའི་རིགས་དྟེ་དག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གནང་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆྟེན་པོ་རྟེད།

ལྔ་པ། བྱམས་བརེ་ནི་བདེ་སྐིད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན།

སྤིར་འཛམ་གིང་འདིའི ་ནང་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་

དང་། དྟེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་མི་གཅིག་པ་དང་། སད་ཡིག་དང་། 

རིག་གཞུང་། གོམས་གཤིས། ལྟ་བ། ཁོར་ཡུག་བཅས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་མང་

དག་ཅིག་ཡོད་ཀང་། གཞི་རའི་ང་ཚོར་འདྲ་མཉམ་གི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆྟེ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི། ང་ཚོ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོའི་ཐུན་

མོང་གི་མངོན་འདོད་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། སྐིད་པོ་འདོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་

མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། འགོ་བ་མིའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་

གི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཞིག་ནི། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྟེམས་ཅན་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་

འབྟེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པས། གལ་ཆྟེའི་རང་བཞིན་ལན་པའི་གནད་དོན་འདི་

གཉིས་ནི་སྤི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་དང་། འགོ་བ་མིའི་བདྟེ་ཐབས་ཀི་རྨང་

གཞི་ཆགས་ཡོད།

ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་ལ་ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་
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དང་། ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་བམས་བརྟེའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་ཀང་ཡོད། དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ནི་དྟེང་གི་སྟེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་དང་། 

དབང་རའི་ཚན་རིག་པ། སྨན་དཔད་ཚན་རིག་པ་སོགས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་

བས་པའི་རྟེད་དོན་ཁོད་ནས་ར་སྤོད་བྱུང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

འདི་དག་གཞིར་བཞག་སྟྟེ། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ཁས་ལྟེན་ཐུབ་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་

ནམ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས། འགོ་བ་མིའི་

ལྷན་སྐྟེས་ཀི་ཡོན་ཏན་དྟེ་དག་གོང་སྟེལ་གཏོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ངྟེས་ཅན་

ཞིག་ལན་ཡོད།

སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་མཚོན་ན་ཚན་རིག་

དང་མཐུན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་དོན་ནང་

པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་ཚན་རིག་དང་

མཐུན་པ་རོད་མྟེད་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད། 

དྟེ་ཡང་གཙོ་བོ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་དབྟེ་ནས་བཤད་ཆོག་པ་

ཞིག་རྟེད། དཔྟེར་ན། དང་པོ། ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་སྲུང་བའི་མཚན་ཉིད་

རིག་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི། གཞན་སྟེམས་སམ་སྤི་སྟེམས་གོང་སྟེལ་གཏོང་

བྟེད་ཀི་མཚན་ཉིད་རིག་པ། གསུམ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྟེམས་ལ་རང་དབང་

འཐོབ་པར་བྟེད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཕི་

མ་འདི་ནི་གསང་སགས་ཀི་སོར་དྟེ་ཆགས་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དྟེ་གསུམ་དུ་

འདུས་ཡོད།
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ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་

དག་གི་ཐུན་མོང་གི་བསྒྲུབ་བའམ་བསམ་བློའི་སོབ་གསོའི་དོན་སིང་གཙོ་

བོ་དྟེ་གང་རྟེད་ཅྟེ་ན། སྟེར་སྟེམས་དང་གཞན་ལ་གནོད་པ་སངས་ཏྟེ་ཕན་

པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ་དྟེ་ཡང་ཐོག་མར་

རྨང་གཞི་ཞིག་གི་སྟྟེང་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས། དྟེ་གང་རྟེད་ཅྟེ་ན། དྟེ་ནི་

སྟེར་སྟེམས་སོང་བ་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཤིང་། རྨང་གཞི་འདིའི་ཐོག་

ནས་བློ་སྦངས་ཏྟེ་གོམ་པ་མདུན་སོས་ཀིས་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་དྟེ་གོང་

སྟེལ་གཏོང་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། གང་ཟག་སྟེར་སོ་སོའི་དཀའ་ངལ་ཙམ་

མ་ཟད་གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འགོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་

དཀའ་ངལ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོད། དཔྟེར་ན། ཁོར་ཡུག་གི་དཀའ་ངལ་དང་། 

རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་དམག་འཁྲུག་གི་དཀའ་ངལ། མི་དང་མིའི་བར་

ཡིད་ཆྟེས་མྟེད་པ་དང་། བསམ་ཤྟེས་མྟེད་པ། བཟོད་སྟེམས་མྟེད་པ། ལོག་

ཟ་རུལ་སུངས། དྲང་བདྟེན་དང་འདྲ་མཉམ་མྟེད་པ་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་དྟེ་

དག་ཚང་མ་ང་ཚོར་ཆོག་ཤྟེས་མྟེད་པ་དང་སྟེར་སྟེམས་དང་འདོད་རྔམ་གི་

རྐྟེན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འགོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤོད་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྟེད་

མཁན་ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཀང་ར་སྤོད་བས་ཡོད།

དྟེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་ཆྟེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། འཇིག་རྟེན་

བདྟེ་བ་ཇི་སྟེད་པ། །དྟེ་ཀུན་གཞན་བདྟེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །འཇིག་རྟེན་སྡུག་

བསལ་ཇི་སྟེད་པ། །དྟེ་ཀུན་རང་བདྟེ་འདོད་ལས་བྱུང་། །ཞྟེས་གསུངས་
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ཡོད་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ཕན་དང་བམས་བརྟེའི་

ནུས་པ་གོང་སྟེལ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་འགོ་

བ་མིའི་བདྟེ་སྐིད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་དྟེ་ཡིན་པ་རོད་མྟེད་ཡོངས་གགས་སུ་

གྲུབ་ཡོད།

དྟེ་ཡང་དྟེང་རབས་དང་འཚམས་པའི་ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་

ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྟེལ་དགོས་པ་དང་། བསམ་

པའི་དཔལ་ཡོན་གི་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆྟེ་ཤོས་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། གོང་

དུ་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་གི་

ནང་ནས་གཙོ་ཆྟེ་ཤོས་སྟེར་སྟེམས་མྟེད་པ་དྟེ་རྟེད། སྟེར་སྟེམས་མྟེད་པ་ནི་

མདོར་ན་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། གནོད་པ་སོང་རྒྱུ་ལས་གཞན་གང་

ཡང་མིན། སྟེར་སྟེམས་ཡོད་ན་དྟེའི་འབས་བུར་རང་ལ་ཕན་པ་ཞིག་དང་

གཞན་ལ་གནོད་པ་ཞིག་བྟེད་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། 

དྟེར་བརྟེན་དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་གོ་ལ་ཡོངས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆྟེ་བའི་

ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དྟེ་ཡང་སྟེར་སྟེམས་མྟེད་པར་གཞན་ལ་མི་

གནོད་ཅིང་ཕན་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། སྟེར་སྟེམས་མྟེད་ཅིང་། སྤི་སྟེམས་

ཡོད་པ། ཐུན་མོང་གི་བསམ་བློ་ཡོད་པའི་སྟེམས་བཟང་པོ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་

ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེ། འདི་ནི་ང་རང་ཚོ་མི་ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤྟེས་རོགས་

ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དྟེ་ཙམ་མིན། འདི་འདྲའི་

སྟེམས་བཟང་པོ་དྟེ་ནི་སྦོང་བརར་དང་གོམས་འདྲིས་བས་ཏྟེ་ཡོང་བ་ལས་

གོ་བུར་དུ་ཡོང་ཐབས་མྟེད་པ་མ་ཟད། བ་སྤོད་དངོས་ཀི་ཐོག་ཏུ་སྒྱུར་ཐུབ་
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པ་ཞིག་བྟེད་དགོས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཕི་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ལྟེགས་པོ་

ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད། གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྟེམས་བཟང་པོ་དྟེ་

མྟེད་པར་རང་ལ་ཕན་ཞིང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་བྟེད་རྒྱུའི་བསམ་བློའི་རྨང་

གཞིའི་ཐོག་ནས་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕིན་ཀང་སིང་

པོ་གང་ཡང་མྟེད། དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕིན་པ་དྟེ་ཙམ་

གིས་སྟེར་སྟེམས་ཆྟེ་རུ་དང་། རུ་ང་ཕག་དོག སྤི་ཚོགས་ཀི་ཟང་ཟིང་མང་

དུ་འགོ་ངྟེས་རྟེད།

གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་

གཅིག་དང་། དྟེ་ལས་ལྟེགས་པའི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ཞིག་མྟེད། དྟེ་

གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། འཇིག་རྟེན་གོ་ལ་འདིའི་སྟྟེང་དུ་འཚོ་བ་སྐྟེལ་མཁན་གི་

འགོ་བ་མིའི་རིགས་དྟེ་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བསད་ནས་འཚོ་བ་སྐྟེལ་

དགོས་ཤིང་། འཚོ་བའི་ནང་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་དང་བསམ་པའི་དཔལ་

ཡོན་གཉིས་ཀ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་པ་ལས་གཅིག་མ་ཚང་ནའང་མི་འགིག 

གཉིས་ཀ་དགོས་པ་ཙམ་མ་ཟད་དྟེའི་ཐོག་ཏུ་གལ་གནད་ཆྟེ་ཤོས་གོང་ཞུས་

ལྟར་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དྟེ་ཆགས་ཡོད།

དཔལ་ཡོན་འདི་གཉིས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སབས་དྟེ་གཉིས་ཟུང་

འབྟེལ་བྟེད་དགོས་པ་ལས་དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ལ་མཐོང་ཆྟེན་དང་། 

བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་ལ་མཐོང་ཆུང་བས་ན་དྟེའི་འབས་བུར་དངོས་པོའི་

དཔལ་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཇི་ཙམ་ཕིན་པ་དྟེའི ་ཚོད་ཀིས་མི་ཚང་མ་སྟེར་

སྟེམས་ཆྟེ་རུ་དང་། རང་ཕན་གཞན་གནོད་ཀི་བསམ་བློ་ཤུགས་ཇྟེ་ཆྟེར་
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འགོ་ངྟེས་པ་མ་ཟད། མི་གསོད་ཁག་སྦོར་དང་། མི་ལ་མགོ་སོར་གཏོང་རྒྱུ། 

རྐུན་ཇག་ཁམ་གསུམ། ཁིམས་འགལ་སོགས་སྤི་ཚོགས་ཐོག་བརན་ལྷིང་

དང་མཐུན་སྒིལ་མི་ཡོང་བའི་རོག་དྲ་ཚང་མ་ཡོང་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཕན་

ཚུན་གི་དམག་འཁྲུག་ཀང་སྟེར་སྟེམས་ནས་བྱུང་བ་རྟེད་ལ། བཟའ་ཚང་

ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་དང་། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དབར་མི་མཐུན་པ་དྟེ་ཡང་སྟེར་

སྟེམས་ནས་བྱུང་བ་རྟེད། 

སྟེམས་ནང་ཞི་བདྟེ་མྟེད་སྟབས་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས། ལུང་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀི་ནང་ལའང་ཞི་བདྟེ་ཡོང་རྒྱུ་གཏན་ནས་མྟེད། གལ་ཏྟེ་

རྒྱལ་ཁབ་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་འགོ་ཁིད་དག་གིས་རང་ལ་ཕན་པ་དང་གཞན་

ལ་གནོད་པ་ཞིག་དང་། ཁིམས་ཁང་དང་དམག་དཔུང་བྟེད་སྤོད་བཏང་སྟྟེ་

བསད་ན། མཐའ་མའི་འབས་བུར་མྟེ་མདའ་བྟེད་སྤོད་བཏང་སྟྟེ་དམག་འཁྲུག་

རྒྱག་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མྟེད།

ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀི་

བར་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་བསམ་བློ་བཏང་ན་ཉིན་ཞིག་བཟའ་ཚང་ཁ་

བལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་ལས་མྟེད། སྤི་ཚོགས་ནང་མི་ཚང་མར་གཞན་ལ་མགོ་སོར་

གཏོང་བ་དང་། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་གོམས་གཤིས་ཤིག་འཇགས་ཚེ་

རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་བཙན་པོ་དང་། དམག་དཔུང་གི་སྟོབས་ཇི་ཙམ་ཡོད་

ཀང་དྟེས་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཕན་འབས་ཐོབ་ཐབས་མྟེད། ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་

རྣམས་གདུག་རྩུབ་ཆྟེ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཐབས་མྟེད།
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གལ་ཏྟེ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་འཚོ་གནས་བྟེད་སའི་སྤི་ཚོགས་ཧྲིལ་

པོར་ཞི་བདྟེ་ཞིག་དགོས་ཚེ། ཚང་མའི་བསམ་བློའི་རྨང་གཞིའི་ནང་ཐུན་མོང་

གི་བསམ་བློ་སྟྟེ། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ། འགན་ཁུར་གི་བསམ་བློ། 

སྤི་ལ་ཕན་པའི་བསམ་བློ་བཅས་ཀི་རྨང་གཞི་དྟེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྟྟེང་ཐོག་ནས་

དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་སྟེར་ཙམ་མ་

ཟད་འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འབས་བུ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ངྟེས་ལ། 

རང་གཞན་གཉིས་ཀ་སྐིད་པ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཞི་བདྟེ་ཡོང་གི་རྟེད། གཞན་

ལ་ཕན་པའི་སྟེམས་བཟང་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དྟེ་ལས་ས་པོ་ཞིག་མིན། བསམ་བློ་དྟེ་

ལ་སྦོང་བརར་སྤད། གོམས་འདྲིས་བསྟྟེན་པ་ལས་དབང་དང་དྲག་ཤུགས་

བྟེད་སྤོད་པ་དང་། དངུལ་ལོར་ཁི་ཕག་མང་པོ་སྤད་ཀང་ཕན་ཐོགས་མྟེད། དྟེ་

ལ་གང་ཞིག་བྟེད་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་རིགས་པ་བཀོད་པའི་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སོབ་སྦོང་བས་ཏྟེ་ཐོས་བསམ་ཀིས་སྒོ་འདོགས་

བཅད་དྟེ་བསམ་བློའི་སོབ་གསོ་དྟེ་དག་ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་སུ་སྒིལ་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད།

གཞན་ཡང་ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་བམས་བརྟེའི་གོ་དོན་གང་

རྟེད་ཅྟེ་ན། གཞན་ལ་དམིགས་ནས་ཤ་ཚ་ཞིང་སིང་ཉྟེ་བའི་ཐོག་ནས་བདྟེ་

བ་དང་ལན་འདོད་དང་། སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ལྷན་

སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་སྟེམས་ཀི་རིན་ཐང་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། བམས་པ་

དང་བརྟེ་བ་ཞྟེས་སོ་སོར་ཕྟེ་ན་གཞན་ལ་དམིགས་ནས་བདྟེ་བ་དང་ལན་ན་

སམ་པ་དྟེ་བམས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལས་བལ་ན་སམ་པ་དྟེ་བརྟེ་བ་ཡིན།
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དྟེས་ན་བམས་བརྟེ་དང་འབྟེལ་བའི་གཞན་ལ་ཕན་བདྟེ་སྒྲུབ་འདོད་

ཀི་བསམ་པ་ཇི་ཙམ་རྒྱ་བསྐྟེད་པ་དྟེ་ཙམ་གིས་གདྟེང་སོབས་དང་སྟེམས་

ཤུགས་ཇྟེ་ཆྟེར་གྱུར་ཏྟེ། ང་ཚོས་མི་ཚེའི་ནང་སར་ལས་ལྷག་པའི་བདྟེ་སྐིད་

དང་ཞི་བདྟེའི་ཚོར་བ་མོང་ཐུབ། གལ་ཏྟེ་འདི་ལྟར་མི་འདོད་ན། ཁྱོད་ཀིས་

ཐབས་ལམ་གཞན་ཅི་ཞིག་གི་སོ་ནས་བདྟེ་སྐིད་བསྒྲུབ་དགོས་པ་སོ་སོས་

རང་ཉིད་ལ་དྲི་བ་བཀོད་ན་དགོས་པ་ཆྟེ། མདོར་ན་བདྟེ་སྐིད་ནི། གཞན་གི་

སྡུག་བསལ་ལ་གདུང་སྟེམས་མཉམ་བསྐྟེད་དང་། བམས་བརྟེ་སོམ་པ། ད་

དུང་གཞན་བདྟེ་བའི་ཆྟེད་དུ་རོགས་རམ་བགིད་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་འབྱུང་

གི་ཡོད། 

ཕོགས་གཅིག་ནས་སྟེམས་པ་བཟང་པོ་དང་། བམས་སིང་རྟེ་ནི། 

སྤོད་པ་འཚེ་བ་མྟེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང༌། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བམས་

པ་དང་སིང་རྟེ་ནི་ཆོས་ཀི་སིང་པོ་དང་། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་བདྟེ་སྐིད་ཀི་

འབྱུང་ཁུངས་ཀང་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྟེའི་ཕིར་དྟེབ་འདིའི་ནང་བམས་

བརྟེའི་ནུས་པ་གོང་སྟེལ་གཏོང་ཐབས་དང་། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལྟེན་

བྟེད་སྟངས། རྣམ་དཔོད་ཀི་བྟེད་སོ་བཅས་དོན་གནད་གསུམ་གི་ཐོག་གཙོ་

འདོན་བས་ནས་བིས་ཡོད། 

༡༽ བམས་བརྟེའི་ནུས་པ་གོང་སྟེལ་གཏོང་ཐབས་སོར་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། ང་

ཚོར་ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་བམས་བརྟེ་དྟེར་སྦོང་བརར་སྤོད་མཁན་

གི་དགྟེ་རྒན་ཐོག་མ་དྟེ་སོ་སོའི་ཨ་མ་ཆགས་ཡོད། ཨ་མའི་མངལ་དུ་

གནས་པའི་ཟླ་བ་དགུའི་རིང་ཨ་མའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་བཟང་པོ་
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དང་བམས་སྐོང་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཐོབ་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་མངལ་དུ་ཡོད་

པའི་ཕྲུ་གུ་དྟེའི་ལུས་ཁམས་དང་སྟེམས་ཁམས་འཚར་ལོངས་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙས་མ་ཐག་པའི་ཉམ་ཆུང་

ནུས་མྟེད་ཀི་བིས་པའི་གནས་སབས་སུའང་ཨ་མས་བམས་སྐོང་དང་

དོ་ཁུར་མ་བས་ན། ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བལ། ནར་མ་སོན་

པའི་བིས་པའི་གནས་སབས་སུའང་ཨ་མའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་

ཇི་ཙམ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་ཕྲུ་གུའི་ཀུན་སྤོད་ལ་ཡང་

ཤུགས་རྐྟེན་ཆྟེན་པོ་སྦིན་གི་ཡོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་དྟེར་ཨ་མས་བམས་

སྐོང་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཐོབ་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་ཕྲུ་གུ་དྟེའི་ལྷན་སྐྟེས་སུ་

ཡོད་པའི་བམས་བརྟེ་དང་སྟེམས་ཁམས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་ཐད་ལ་

ཤུགས་རྐྟེན་གཏིང་ཟབ་པོ་ཞིག་སྦིན་གི་ཡོད་པའི་སོར་དྟེང་སང་གསོ་

བ་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་དང་། སྟེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་བཅས་

ཀིས་བིས་པའི་འཚར་ལོངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་གྲུབ་

དོན་ལས་ཁུངས་སྐྟེལ་བས་ཡོད།

 ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་གྲུབ་དོན་ཞིག་དཔྟེ་མཚོན་དུ་

ཞུ་ན། བིས་པའི་གནས་སབས་སུ་ཨ་མའི་བམས་སྐོང་མ་ཐོབ་པའི་

མི་རྣམས་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བརན་ཆ་མྟེད་པའི་ཚོར་

ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆྟེ་བ་བསྟན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཙས་མ་ཐག་ཨ་མ་དང་

ཁ་བལ་བའི་སྤྟེའུ་ཕྲུག་རྣམས་དང་། ཨ་མ་དང་ལྷན་དུ་ཡུན་རིང་འཚོ་

སོད་བས་པའི་སྤྟེའུ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་སྤོད་ལམ་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བས་
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པའི་གྲུབ་དོན་ལ་ཡང་སོ་སོའི་ཨ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཡུན་རིང་འཚོ་སོད་

བས་པའི་སྤྟེའུ་ཕྲུག་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་རྟེད་མོར་དགའ་ཞིང་

འཁྲུག་རོད་ཉུང་བའི་ཀུན་སྤོད་བཟང་བ་དང་། དྟེ་ལས་ལོག་པའི་སྤྟེའུ་

ཕྲུག་རྣམས་འཁྲུག་རོད་མང་ཞིང་ཀུན་སྤོད་དྲག་རྩུབ་ཆྟེ་བ་ཡོད་སོར་

གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོ་བིས་པའི་གནས་སབས་ནས་ང་ཚོའི་གོམས་གཤིས་དང་སྤོད་

ལམ་སོགས་ཀི་ཐད་ལ་དགྟེ་རྒན་དང་པོ་ཨ་མས་ཀུན་སྤོད་བཟང་

པོ་འཁྱྟེར་ཡོད་མིན་དང་བམས་སྐོང་ཐོབ་མིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་

དངོས་སུ་ར་འཕོད་བྱུང་ཡོད།

༢༽ བིས་པ་ཚོ་སོབ་གྲྭར་འགིམ་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སོབ་ཆུང་དང་། སོབ་

འབིང་། མཐོ་སོབ་བཅས་ཁག་སོ་སོའི་དགྟེ་རྒན་ཚོར་རག་ལས་ཡོད།  

དགྟེ་རྒན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ངྟེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྟེན་གཙོ་

བོ་ཞིག་ནི། སོ་སོའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ལན་

པ་ཞིག་དང་། རང་གི་སོབ་མ་ཚོར་ཕ་མ་ལྟར་བམས་སྐོང་དང་འབྟེལ་

ནས་བིས་པའི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་སོབ་གསོ་

དང་། ཤྟེས་ཡོན་སྦོང་བའི་དགོས་དོན། གཙོ་བོ་འགོ་བ་སྤི་ལ་ཕན་

པ་དང་། རང་ཉིད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་དང་བདྟེ་སྐིད་ལན་པའི་མི་ཚེའི་

མདུན་ལམ་ཞིག་འཐོབ་པའི་ཆྟེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དུས་

ནས་དུས་སུ་གོ་རོགས་སྟེལ་རྒྱུ་དྟེ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྟེ། དགྟེ་རྒན་

ཞིག་གིས་སོ་སོའི་སོབ་མ་ཚོར་སོབ་ཚན་འཁིད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་
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རང་ཉིད་ཀི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་ལན་པའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་དྟེ་

དག་སོབ་མ་ཚོའི་གཤིས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དྟེ་དགྟེ་

རྒན་ཞིག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། 

 དྟེ་ཡང་སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། དགྟེ་

རྒན་ཚོས་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཟྟེར་བ་དྟེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལ་བཤད་

པ་ཙམ་གིས་མི་འགིག་པར་ཕྲུ་གུའི་གོམས་གཤིས་ལ་འཇགས་ཐུབ་

པ་ཞིག་དགོས་པར་བརྟེན། དགྟེ་རྒན་ཚོའི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་

སྟངས་དང་། སྤོད་ལམ་འཁྱྟེར་སྟངས། མདོར་ན། སད་ཆ་ཤོད་སྟངས་

ཚུན་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་དང་། ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ཕན་སྟེམས་ལན་པའི་

རྣམ་འགྱུར་ཕྲུ་གུའི་མིག་དཔྟེར་འཇགས་པ་ཞིག་ངྟེས་པར་དུ་དགོས་

ཀི་འདུག ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

༣༽ རྣམ་དཔོད་ལ་སྦོང་བརར་སྤད་པ་བརྒྱུད་ནས་བམས་བརྟེའི་རིན་ཐང་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྟེད་དགོས། ཐབས་ལམ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གི་

ནུས་ཤུགས་ལན་པ་ཞིག་རྟེད། གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། ཐབས་ལམ་འདིའི་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ང་ཚོ་སྲོག་ལན་ཚང་མའི་ཐུན་མོང་གི་མངོན་

འདོད་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ར་འཛིན་དང་། ང་ཚོའི་དངོས་ཡོད་ཀི་

ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྟེམས་ཅན་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གིས་འཚོ་

དགོས་པའི་ར་འཛིན་འདི་གཉིས་གཞིར་བཞག་སྟྟེ། སོ་སོའི་བདྟེ་སྐིད་

འཚོལ་བ་དང་། དཀའ་ངལ་སྟེལ་བར་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་
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ལྟ་ཚུལ་དང་། རང་གཞན་ཚང་མའི་བདྟེ་སྡུག་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྟེལ་

བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་དྟེ་དག་ལ་གོ་རོགས་

དང་། ཤྟེས་མོང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བམས་བརྟེའི་རིན་ཐང་གོང་སྟེལ་

གཏོང་ཐབས་ཤིག་ཡིན། འདི་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐོ་པོ་ཞིག་རྟེད། དྟེ་

ལྟ་བུའི་བམས་པ་དང་བརྟེ་བའི་བསམ་བློ་ནི་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བྟེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མྟེད་དུ་མི་རུང་

བའི་གལ་ཆྟེའི་ཆ་རྐྟེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དྟེ་ཡང་དཔལ་ལན་ཟླ་བ་

གགས་པའི་ཞལ་ནས། གང་ཕིར་བརྟེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་ཕུན་

ཚོགས་འདིའི། །ས་བོན་དང་ནི་སྟེལ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རིང་དུ། །ལོངས་

སྤོད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །དྟེ་ཕིར་བདག་གིས་

ཐོག་མར་སིང་རྟེ་བསྟོད་པར་བགི། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད། ང་ཚོ་ཆུང་

བིས་པའི་དུས་སུ་ཕ་མའི་བམས་སྐོང་དང་གཞན་གི་ལྟ་སྐོང་སོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་

རྒས་ཤིང་འཁོགས་པའི་གནས་སབས་སུ་ཡང་གཞན་གི་ལྟ་སྐོང་ལ་

བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་གནད་དོན་འདི་གཉིས་ནི་མངོན་གསལ་

དོད་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་མི་འགའ་ཞིག་གིས་བསམ་

པར་གནས་སབས་དྟེ་གཉིས་མ་ཡིན་པའི་དར་མའི་གནས་སབས་སུ་

གཞན་ལ་དྟེ་ཙམ་བརྟེན་དགོས་མྟེད་བསམ་པ་དྲན་སྲིད་ཀང་། དྟེ་ནི་

དོན་དངོས་དང་མཐུན་མྟེད། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་ག་དུས་

འཕད་ཀང་གཞན་གི་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་དགོས་ཡོད། དཔྟེར་ན། 
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ང་ཚོར་ན་ཚ་དྟེ་འདྲ་བྱུང་ཚེ་ངྟེས་པར་དུ་སྨན་པ་བསྟྟེན་དགོས་ཡོད་

ལ། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་མགོ་ནས་མཇུག་བར་གཞན་གི་བམས་བརྟེ་དང་

མཛའ་མཐུན་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པ་དྟེ་ལོག་ཏུ་མྟེད་པའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད།

དྟེ་ལྟ་བུའི་སྦོང་བརར་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདིའི་ཐོག་ནས་འཕྟེལ་རྒྱས་

སུ་ཕིན་པའི་བམས་པ་དང་བརྟེ་བ་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཆ་ནས་

རིགས་གསུམ་དུ་དབྟེ་ནས་བཤད་ཆོག དང་པོ་ནི། རང་གི་སྤུན་གཉྟེན་དང་

དགའ་ཉྟེ་སོགས་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ཀི་ཡོད། འོན་ཀང་། དྟེ་ནི་ཆགས་

ཞྟེན་གི་བློ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་བ་ཡིན་པས། དམིགས་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚད་

ཅན་ཞིག་ཡིན། འཕལ་རྐྟེན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ཀང་ལམ་སང་ཁོང་ཁོ་དང་། 

ཐ་ན་ཞྟེ་སང་དུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ཞིག་རྟེད།

གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསལ་བའི་སྟེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་གཏད་

ཀི་ཡོད། འདི་ལྟ་བུའི་བམས་བརྟེ་ནི། ང་ཚོས་སྟེམས་ཅན་དྟེ་དག་ཡ་ང་བ་

དང་ཤ་ཚའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྟེད་པ་དང་། དྟེ་དག་རང་

ཉིད་ལས་དམན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བས་ཏྟེ། རང་ཉིད་ཀི་

གནས་བབ་དྟེ་དག་ལ་ལྟོས་ཏྟེ་ལྟེགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཀི་

ཡོད། དྟེ་གཉིས་ཕོགས་ལྷུང་དང་འབྟེལ་ནས་སྐྟེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དྟེ་ཙམ་

བརན་པོ་མྟེད།

གསུམ་པ་ནི། ཕོགས་ལྷུང་དང་བལ་བའི་བམས་བརྟེ་ཞིག་ཡིན། དྟེ་ནི་
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གོ་རོགས་དང་། ཤྟེས་ཚད། གནས་ཚད། བརི་བཀུར་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྟེ་བ་ཞིག་ཡིན། དྟེ་ནི་ང་ཚོ་སྲོག་ལན་ཐམས་ཅད་རང་དང་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ་ཡང་བདྟེ་བ་འདོད་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་མི་འདོད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་། རང་དབང་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྟེད་པས། གོ་རོགས་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་

གཞན་སྟེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་དང་། བརྟེ་བ། སྟེམས་ཐག་ཉྟེ་བའི་ཚོར་བ་

ཞིག་སྐྟེ་ཡི་ཡོད་པས། འདི་ནི་དམིགས་ཚད་སྲོག་ལན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡིན་པས་བརན་པོ་ཡོད། འདི་ནི་ལག་ལྟེན་དངོས་དང་། ཐོས་བསམ། རྒྱུ་

མཚན་རིགས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེ་ཡི་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་བམས་པ་དང་

བརྟེ་བའི་བསམ་པ་དྟེ་དག་ཇི་ཙམ་གིས་བརན་པོ་ཡོད་པ་དྟེ་ཙམ་གིས་ཕན་

རླབས་ཆྟེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། མདོར་ན། ལུས་རྟེན་གྲུབ་སྟངས་ཀི་གཞི་ར་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་སྟེམས་ཐག་ཉྟེ་བའི་ཚོར་བ་དང་བམས་བརྟེ་སོགས་ནི། 

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་སིང་རྟེའི་ས་བོན་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤྟེས་རོགས་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད།

དྟེས་ན་བམས་བརྟེའི་ཡོན་ཏན་དྟེ་དག་ནི། ཐོག་མར་ང་ཚོར་རང་གི་

ཨ་མ་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་པའི་རིན་ཐང་ཆྟེ་ཤོས་ཀི་ལྟེགས་སྐྟེས་དག་ཡིན། ང་

ཚོས་ས་བོན་དྟེ་དག་རྒྱུ་མཚན་རིགས་པ་དང་། ཐོས་བསམ་སོབ་གཉྟེར་

གི་ཐོག་ནས་གསོ་སྐོང་བས་ཚེ། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་སིང་རྟེ་དངོས་

གནས་པ་ཞིག་ཏུ་འཕྟེལ་རྒྱས་བྟེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རྟེད། དྟེ་ཡང་། ཕོགས་ལྷུང་

བལ་ཞིང་། ཚང་མར་གཅིག་ཏུ་ཆ་མཉམ་པར་འཛིན་པའི་དམིགས་པ་བཏང་
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སོམས་ཀི་གོ་རོགས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འབྱུང་དགོས་པ་ཡིན།

དྟེ་ཡང་སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། བིས་

པ་ཚོར་མཚོན་ན། བམས་བརྟེ་ནི། ཆོས་ལུགས་དང་། ཁིམས་ལུགས། ཡང་

ན། ཉྟེན་རོག་པས་སྐུལ་འདྟེད་བས་པའི་སོ་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན། དྟེ་དག་

རང་བཞིན་ཁོ་ན་ཡིན། དྟེར་བརྟེན་མ་གཞི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བསབ་བ་ནས་

བཤད་པའི་སིང་རྟེ་དྟེར་དགྟེ་མཚན་ཆྟེ་ཡང་། སིང་རྟེའི་ས་བོན་དང་གཞི་རྟེན་

ངོ་མ་ནི་ལུས་རྟེན་གྲུབ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ནི་ངོས་

ཀིས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཅྟེས་འགྟེལ་བརོད་བྟེད་པའི་

གཞི་རྟེན་ཡང་ཡིན། ཞྟེས་གསུངས་ཡོད། 

དྟེས་ན་ཤྟེས་རབ་སོང་བུའི་བསྟན་བཅོས་ལས། གཞུང་ལུགས་དག་

ལ་བང་བས་ཀང་། །ཉམས་སུ་ལྟེན་པར་མི་བྟེད་ན། །ལག་ན་སྒོན་མྟེ་ཡོད་

ཀང་ནི། །ལོང་བས་ལམ་ནི་མཐོང་མི་འགྱུར། །ཞྟེས་དང་། སོབ་དཔོན་ཞི་

བ་ལྷས་ཀང་། ལུས་ཀིས་འདི་དག་སྤད་པར་བ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་པས་ཅི་

ཞིག་འགྲུབ། །སྨན་དཔད་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་

འགྱུར་རམ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། བམས་བརྟེ་དང་བཟང་སྤོད་ལ་གོ་

རོགས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་དོན་དངོས་ཀིས་ལག་ལྟེན་ཐོག་ནས་

ལུས་ཀི་སྤོད་པ་གཞན་ལ་བརི་བཀུར་དང་ཚུལ་མཐུན་བས་པ་ལས་གཞན་

ལ་འཚེ་བ་དང་། སྲོག་གཅོད་པ། གཞན་ནོར་རྐུ་བ་དང་འཕོག་པ། ལོག་

གཡྟེམ་དང་བཙན་གཡྟེམ་བྟེད་པ་བཅས་ལ་སོམ་སྟེམས་བ་དགོས་པ་དང་། 

དྟེ་བཞིན་དུ་ངག་གི་སྤོད་པ་དྲང་བདྟེན་དང་ཞྟེ་ས་བྟེད་དགོས་པ་ལས་གཞན་
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ལ་ཚིག་ངན་དང་། རྫུན་དང་ཕ་མ། སྐུར་བ་འདྟེབས་པ། སྒོ་འདོགས་པ། 

དོན་མྟེད་འཆལ་གཏམ་སྨྲ་བ་བཅས་སོམ་དགོས། ཡིད་ཀི་སྤོད་པ་བམས་

བརྟེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ལས་གཞན་ལ་གནོད་སྟེམས་

བཅངས་པ། གཞན་ནོར་ལ་བརྣབ་སྟེམས་དང་། ཞྟེ་སང་། ཕག་དོག འཁོན་

འཛིན། འདོད་རྔམ་བཅས་ལ་སོམ་སྟེམས་བ་དགོས་པ་བཅས་ནི་ང་ཚོའི་

ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ནང་བཟང་སྤོད་ལ་ཁ་བཤད་ཙམ་མིན་པར་ལག་ལྟེན་

བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེ།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་མཚོན་ན། ཁོང་ནི་དྟེང་སང་གི་ཤོད་

སྟངས་ལྟར་བས་ན་བསམ་བློའི་སོབ་གསོ་མཁས་ཅན་ཞྟེས་པ་དྟེ་ཆགས་

ཡོད། སོབ་གསོ་མཁས་ཅན་ཞྟེས་པ་དྟེ་ནི་རིམ་པ་བས་ནས་སོབ་གསོ་རྒྱག་

རྒྱུར་མཁས་པ་ཞིག་ལ་བརོད་ཀི་ཡོད། ཁོང་ནི་འགོ་བ་མིའི་བསམ་བློའི་

གནས་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏྟེ་རིམ་པར་བས་ཏྟེ་འཁིད་མཁས་པ་ཞིག་རྟེད། དྟེར་

བརྟེན། དཔྟེ་མཚན་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། ཁོང་གིས་སྟེམས་པ་བཟང་པོ་དྟེ་ཡོང་

བར་ཐོག་མར་གཞན་ལ་གནོད་པ་མི་བྟེད་པ་ཞིག་དགོས། གཞན་ལ་གནོད་

མི་བྟེད་པ་དྟེ་གང་རྟེད་ཅྟེ་ན། ལུས་ཀི་བ་སྤོད། ངག་གི་སྨྲ་བརོད། བསམ་

བློའི་འཁྱྟེར་སོ་བཅས་ཀི་ཐོག་ནས་གཞན་གི་ནོར་དང་། སྟེམས། ལུས། 

སྲོག་བཅས་བཞི་ལ་གནོད་པ་མི་བྟེད་པ་ཞིག་དགོས། ཞྟེས་གསུངས་ཡོད།

འོ་ན་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་ཡག་པོ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཡོང་བ་

རྟེད་དམ་ཞྟེ་ན། གཙོ་བོ་ཀུན་སོང་གིས་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད། 

དཔྟེར་ན། སྟེར་སྟེམས་དང་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པའི་ཀུན་སོང་ལས་
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ངག་གི་སྤོད་པ་རྫུན་དང་། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་བཅས་དང་། དྟེ་བཞིན་ལུས་

ཀི་སྤོད་པ་བཙན་གཡྟེམ་དང་། རྐུ་ཇག་འཕོག་གསུམ། གཞན་གི་ཚེ་སྲོག་

གཅོད་པའི་བ་བ་སོགས་ཡོང་གི་ཡོད། བ་སྤོད་དྟེ་དག་གི་ནང་ནས་འགའ་

ཞིག་གིས་གཞན་གི་སྟེམས་ལ་གནོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཀིས་གཞན་གི་ལུས་

ལ་གནོད་པ། ལ་ལས་གཞན་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་པ། ལ་ལས་གཞན་གི་

རྒྱུ་ནོར་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཡོང་། གཞན་གི་ནོར་དང་། ལུས། སྟེམས། ཚེ་

སྲོག་བཞི་པོ་དྟེ་དག་གང་ཞིག་ལ་གནོད་པ་བས་ཀང་དྟེ་ནི་ཀུན་སྤོད་ཡག་པོ་

མིན། ང་ཚོས་མི་དྟེ་ཀུན་སྤོད་ཡག་པོ་མྟེད་ཅྟེས་བརོད་དོན་ནི། མི་དྟེའི་ཀུན་

སྤོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྟེད་ཀི་ཡོད་པས་རྟེད།

རང་ཉིད་ལ་ཀུན་སྤོད་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ན། དྟེ་ཡང་ལུས་ཀི་ཀུན་

སྤོད་དང་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་གཉིས་ཀ་ཡག་པོ་དགོས་ཤིང་། ལུས་ཀི་སོ་ནས་

རྐུ་མ་དང་། སྲོག་གཅོད། བཙན་གཡྟེམ་མི་བྟེད་པ་དང་། ངག་གི་སོ་ནས་རྫུན་

དང་། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་ཀལ་མི་སྨྲ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཤིང་། དྟེ་ལྟར་

བྱུང་ན་རྐུ་མ་རྐུ་བ་དང་འཕོག་པ་འདིས་གཞན་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་གནོད་པ་

དང་། རྫུན་དང་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་ཀལ་སྨྲ་བས་གཞན་གི་སྟེམས་ལ་གནོད་

པ་སོགས་བྟེད་ཀི་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་གཞན་གི་ལུས་དང་། 

སྲོག ལོངས་སྤོད། སྟེམས་བཅས་བཞི་པོ་ལ་གནོད་པ་མི་བྟེད་པ་དྟེ་ལ་ཀུན་

སྤོད་གཙང་མའམ་བཟང་སྤོད་ཅྟེས་བརོད་ཀི་ཡོད། 

དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་སྤི་སྟེར་ཚང་མར་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་

པའི་རླབས་ཆྟེན་གི་བ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་གདྟེང་འཇོག་ཆྟེན་
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པོའི་ཡིད་ཆྟེས་དང་རྟེ་བ་བྟེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད་ཅྟེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའི་

སོ་ནས་བརོད་འདོད་བྱུང་། གཞན་ཡང་། བཟང་པོའི་སྟེམས་དང་དྲང་པོའི་

ལས། །གཏན་དུ་གནས་ན་བདྟེ་བ་ཡིན། །གཡོ་དང་རྫུན་གིས་དུས་འདའ་

ན། །གང་དུ་སོང་ཡང་སྡུག་བསལ་ཡིན། །ཞྟེས་ཀང་སྨྲའོ། །

དྲུག་པ། དཀའ་ངལ་དང་ལེན་ནམ་བཟོད་པའི་སྟོབས་ཤུགས།

བརོད་དོན་འདིའི་ནང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆྟེ་བའི་གནད་དོན་གཉིས་ཀི་

ཐོག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ངྟེས་པར་དུ་བ་དགོས། དང་པོ། གནད་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་

རུང་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་ཤྟེས་པར་བ་དགོས་པ་དང་། གཉིས་པ། ང་

ཚོ་ཚང་མས་གཞན་ལ་ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ཁྱོད་སུ་ཡིན་ཞྟེས་འདྲི་

བ་ལས། རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་ཐད་དྲིས་མོང་མྟེད་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མར་རང་

ཉིད་ལ་ལྟ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་ཀང་། དོན་དངོས་སུ་

རང་ཉིད་སུ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་དྟེ་རྟེད། 

དྟེའི་རྐྟེན་པས་རང་དང་སྤི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད། 

དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་སྟེལ་ཐབས་གལ་ཆྟེ་ཞིག་ནི་དཀའ་ངལ་དང་ལྟེན་ནམ་

བཟོད་པ་བསོམ་རྒྱུ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། ང་ཚོ་ཚང་

མ་བདྟེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་

མི་ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཞིག་ཞྟེ་སང་དང་། ཁོང་ཁོ། 

འཁོན་འཛིན་བཅས་སྟེམས་ངན་དྟེ་དག་གི་དབང་གིས་བཟོ་ཡི་ཡོད། དྟེ་ཡང་

སོབ་དཔོན་ཆྟེན་པོ་ཞི་བ་ལྷས། ཞྟེ་སང་ཟུག་རྔུའི་སྟེམས་འཆང་ན། །ཡིད་
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ནི་ཞི་བ་ཉམས་མི་མོང་། །དགའ་དང་བདྟེ་བའང་མི་འཐོབ་ལ། །གཉིད་མི་

འོང་ཞིང་བརན་མྟེད་འགྱུར། །ཞྟེས་གསུངས། ཁོང་ཁོ་དང་། ཞྟེ་སང་། འཁོན་

འཛིན་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་དྟེ་དག་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། རང་གཞན་རོགས་

གསུམ་ཚང་མར་མ་སྐིད་པ་དང་། དགའ་སྣང་དང་སྤོ་སྣང་གི་ཚོར་བ་ཐམས་

ཅད་འཇོམས་པར་བྟེད་པ་དང་། སྤི་སྟེར་ཚང་མའི་སྟེམས་ལ་ཞི་བདྟེ་དང་

བདྟེ་འཇགས་མྟེད་པ་བཟོ་མཁན་གི་ནང་གི་དག་བོ་གཙོ་བོ་དྟེ་ཡིན་པ་མཐོང་

ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

དཔྟེར་ན། སྟེམས་ལ་སྤོ་བ་དང་ཞི་བདྟེ་བག་ཕྟེབས་ཡོད་པའི་གནས་

སབས་སུ་ཉམས་མི་དགའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་རྐྟེན་བས་ཏྟེ་

དྟེ་མ་ཐག་ཏུ་སྟེམས་ལ་ཞྟེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་ལངས་ཏྟེ། སད་ཅིག་དྟེ་ཉིད་ལ་

སར་གི་བདྟེ་སྐིད་ཀི་ཚོར་བ་ཡོད་ཚད་ཡལ་ནས། གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལོག་

པ་དང་མཉམ་དུ་ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པ། སྟོད་ན་བ། སྲོག་རླུང་འཕར་བ། ཐ་ན་

ལྟོ་ཆས་ཟ་མི་འདོད་པ་དང་བཟས་ཀང་བོ་བ་མྟེད་པ་སོགས་ཡོང་བ་མ་ཟད། 

ཞྟེ་སང་དྲག་པོ་ལངས་པ་ལས། ཉལ་བའི་སབས་གཉིད་མི་འོང་བ་དང་། ཁོང་

ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་སྐྟེ་སའི་ཡུལ་དྟེ་ཉིད་དྲན་པ་དང་དྟེའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས། དྟེ་ལ་

འཁོན་ལན་ཇི་ལྟར་སོག་དགོས་བསམས་ནས་སྟེམས་མ་སྐིད་པ་ཁོ་ནའི་

དུས་འདའ་ཞིང་། སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན། ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་དབང་གིས་

རང་སྟེམས་འཁྲུག་ནས་སྨོན་པ་ཆགས་པ་དང་། རང་ཤི་རྒྱག་པ། དོན་མྟེད་

གཞན་གི་ཚེ་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ཀང་ཡོང་གི་ཡོད།

འོ་ན་གནས་སྟངས་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་སྐྟེ་བ་
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ཡིན་ནམ་ཞྟེ་ན། སྤིར་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་ནི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྟེན་དུ་མ་ཞིག་

འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེ་མོད། འོན་ཀང་སབས་འདིར་སྟེམས་ཁམས་རིག་

པའི་ལྟ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་སྐྟེ་ལུགས་མདོར་ཙམ་ཞུ་ན། 

ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་གི་རྒྱུ་ནི་མི་འདོད་པའི་བ་བ་བྱུང་བ་ལས་དྟེ་ལ་མི་དགའ་

བའི་བློ་སྐྟེས་པ་ཡིན་ལ། དྟེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིད་ལ་མི་བདྟེ་བ་གཅོང་ནད་

ལྟ་བུ་ཁོང་དུ་ཞུགས་ཏྟེ་རག་ཏུ་སྟེམས་པར་བྟེད་ཅིང་། དྟེའི་མཐུ་བརས་པས་

ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་དྲག་པོ་སྐྟེ་བའི་ཕིར་ན། མི་དགའ་བ་ནི་ཁོང་ཁོའི་རྒྱུ་དང་

ཡིད་མི་བདྟེ་བ་ནི་ཁོང་ཁོའི་ཟས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།

དྟེ་ལྟར་ན་མི་འདོད་པའི་བསམ་བློ་དང་མི་དགའ་བའི་བསམ་བློ་དྟེ་

དག་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེས་སམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ཡང་རང་གི་ལུས་ལ་གནོད་

པའི་སྡུག་བསལ་བསྐྟེད་པ་དང་། སྟེམས་ལ་གནོད་པའི་བརས་བཅོས་བྟེད་

པ། མདུན་དུ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ། ལོག་ནས་མི་སན་པ་བརོད་པ་བྱུང་བ་དྟེ་

འདྲ་རྣམ་པ་བཞི་མི་འདོད་ལ། རང་གི་གཉྟེན་གི་ཕོགས་ལ་དྟེ་འདྲ་རྣམ་པ་བཞི་

བྱུང་ཡང་མི་འདོད་པ་བཞི་སྟྟེ་བརྒྱད་དང་། རང་གི་དགའི་ཕོགས་ལ་དྟེ་ལས་

བཟློག་པ་སྟྟེ། ལུས་ལ་བདྟེ་བ་འབྱུང་བར་བྟེད་པ་དང་། སྟེམས་ལ་དགའ་བའི་

རྟེད་བཀུར་འཐོབ་པར་བྟེད་པ། ངོས་ནས་བསྟོད་པ་བརོད་པ། ལོག་ནས་སན་

པ་སྨྲ་བ་བྱུང་བ་སྟྟེ། དྟེ་འདྲ་རྣམ་པ་བཞི་བྱུང་བའང་མི་འདོད་པ་བཞི་སྟྟེ་བཅུ་

གཉིས་སོ། །ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སྟེམས་ཀི་ལྟ་སྟངས་རིགས་མི་འདྲ་

བ་གནས་བཅུ་གཉིས་པོ་དྟེ་དག་ལས་སྐྟེས་ཤིང་། མདོར་ན་རང་གི་འདོད་

པའི་བ་བ་ལ་གྟེགས་བྱུང་བའམ་མི་འདོད་པའི་བ་བ་བྱུང་བ་ལས་ཡིད་མི་
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དགའ་བ་དང་ཡིད་མི་བདྟེ་བའི་བློ་སྐྟེ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཁོང་ཁོའི་རྒྱུ་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་མི་བདྟེ་བ་དྟེ་འདྲ་བྱུང་བའི་

སབས་སུ་དྟེ་དག་འགོག་ཐབས་ཀི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་གང་ཞིག་

བྟེད་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལ་ཐོག་མར་རང་དང་། རང་གི་དགའ་སའི་གཉྟེན་

གི་ཕོགས་དང་། མི་དགའ་ས་དགའི་ཕོགས་བཅས་གང་རུང་ལ་དམིགས་

ཏྟེ། རང་གི་འདོད་པའི་བ་བ་ལ་གྟེགས་བྱུང་བའམ། མི་འདོད་པའི་བ་བ་གང་

བྱུང་ཡང་དྟེ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་མི་འདོད་པ་གང་བས་ཀང་རང་གིས་འདོད་

པའི་དོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་བསམ་དགོས་པ་དང་། སྟེམས་ལ་

མི་དགའ་བ་བས་ནས་ཞྟེ་སང་དང་ཁོང་ཁོ་ལངས་ནས་བསད་ན། མཚན་མོར་

གཉིད་མི་ཁུག་པ་དང་། སྟོད་ན་བ། ལྟོ་ཆས་ཞིམ་པོ་ཟོས་ཀང་བོ་བ་མྟེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ང་ཚོས་མངོན་སུམ་མོང་བས་གྲུབ་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་ལ་བསམ་

སྟྟེ། ཅི་ལ་བབ་པར་གྱུར་ཀང་ཡིད་མི་དགའ་བ་དང་མི་བདྟེ་བ་དྟེས་རང་

སྟེམས་ལ་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པར་རང་སྟེམས་དགའ་བདྟེའི་རྣམ་པ་ཡོད་

པ་དྟེ་དུས་ནམ་ཡང་མ་དཀྲུག་པར་བྟེད་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། དྟེ་ཡང་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་དང་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ནས་བསམ་དགོས་ཏྟེ། དཔྟེར་

ན། མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་དྟེ་རིགས་བྱུང་ཚེ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། 

སྟེམས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་མི་འདོད་པ་བས་ཀང་འདོད་དོན་གང་ཡང་མི་

འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ཡང་ཡང་བསམས་ཏྟེ། 

རང་སྟེམས་ཞི་བདྟེའི་ངང་བརན་པོ་གནས་ཐུབ་པར་བྟེད་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། དྟེ་ལྟར་

མ་བྱུང་ནའང་རང་སྟེམས་ལ་དགའ་བདྟེ་སྦིན་ནུས་ཀི་སང་ལྗོངས་དང་། མྟེ་
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ཏོག་ཚལ། གཞས་སན་པོ། དགོད་བོ་བའི་ལྟད་མོ་སོགས་སྤོ་སྣང་འཕྟེལ་བར་

བྟེད་པའི་གནས་དྟེ་འདྲའི་ཕོགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཐུབ་ཚེ་དགྟེ་མཚན་

ཤིན་ཏུ་ཆྟེའོ། །

དྟེས་ན་དཀའ་ངལ་དང་ལྟེན་ནམ་བཟོད་པ་སོམ་ཞྟེས་པ་ནི་མི་འདོད་

པ་དང་མི་དགའ་བའི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཞྟེ་སང་དང་

ཁོང་ཁོའི་གཞན་དབང་དུ་མི་གཏོང་བ་ལ་ཟྟེར་བ་ལས། དོན་མྟེད་པར་ཕ་རོལ་

པོས་རང་ལ་གནོད་པ་གང་བས་ཀང་དྟེ་ལ་སྡུག་སོམ་བརྒྱབ་ནས་སོད་དགོས་

པ་ལ་ཟྟེར་བ་མིན། དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐོག་ནས་སབས་དང་འཚམས་

པར་ཕ་རོལ་པོར་ལན་སོག་སྟྟེ་ངན་པ་ངན་ས་དང་བདྟེན་པ་བདྟེན་སར་འཁྱོལ་

བར་བས་པ་ལྟ་བུའི་བ་བ་དྟེ་རིགས་ལ་བཟོད་པ་བསོམས་པ་དང་འགལ་བ་

གཏན་ནས་མྟེད། དྟེས་ན་དོན་དངོས་ཐོག་རང་ཉིད་ཀི་གཤིས་རྒྱུད་ཞྟེ་སང་

དང་ཁོང་ཁོ་གནོད་སྟེམས་སོགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་མི་གཏོང་བར་སིང་རྟེ་

དང་ཕན་སྟེམས་ཀི་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྟེ་ཕ་རོལ་པོའི་བ་བ་ངན་པ་རྣམས་

བཟློགས་པ་དྟེ་ལ་བཟོད་པ་བསོམས་པ་ཟྟེར་བ་ཡིན།

དྟེ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་གཙོ་བོ་གསུམ་

སྟྟེ། དང་པོ། མི་འདོད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་

དམིགས་ཏྟེ་མི་དགའ་བའམ་མི་འདོད་པའི་བསམ་བློ་དོར་ནས་དྟེ་དག་དང་

དུ་ལྟེན་པའི་སོ་ནས་བཟོད་པ་སོམ་ཚུལ་དང་། གཉིས་པ། དཀའ་ངལ་དང་

སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་རང་དབང་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་རང་རང་གི་རྒྱུ་

དང་རྐྟེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་བཟོད་པ་
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སོམ་ཚུལ། གསུམ་པ། རང་ལ་གནོད་པ་བྟེད་མཁན་ཕ་རོལ་པོ་གང་ཟག་དྟེ་

དག་ལ་སིང་རྟེའི་བསམ་བློ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོད་པ་སོམ་ཚུལ་བཅས་རིགས་

གསུམ་ཡོད་རྟེད།

གནས་ལུགས་དྟེ་དག་ལ་ཧོབ་དྟེ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆྟེར་ཡོང་མི་སྲིད་པ་

ལྟ་བུ་མཐོང་སྲིད་ཀང་། བློ་ལ་གོམས་འདྲིས་བསྟྟེན་ནས་གོམས་པར་བས་

ན་དྟེ་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མྟེད་པ་ཞིག་རྟེད། དཔྟེར་ན། ང་ཚོའི་འཚོ་

བའི་ཁོད་དུ་དུས་ཀི་རྟེས་སུ་འབང་བའི་སྲོག་ཆགས་དུག་སྦྲུལ་དང་། དུག་

སྦང་། འདྲྟེ་ཤིག་སོགས་ཀིས་ལུས་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་

དང་། དབར་དུས་ཚ་བ་དང་། དགུན་དུས་གང་བ། དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་

སོགས་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་དང་དཀའ་ངལ། རྟེ་ཞིག་འཚོ་བའི་ཡོ་

བད་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་ཅུང་ཟད་བཀྲྟེས་པ་དང་སོམ་པའི་དཀའ་ངལ། 

ཡང་རླུང་འཁིས་བད་ཀན་སོགས་ལས་ཆམ་རིམས་ལྟ་བུའི་ནད་ལ་སོགས་

པའི་ཙག་ཙིག་གི་སྡུག་བསལ་དང་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་ལ་མི་བཟོད་པར་མཐུ་

མྟེད་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་སྟྟེ། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་དང་དུ་བླངས་ནས་བཟོད་ཅིང་

གོམས་པ་བྟེད་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་དྟེ་ལས་ལོག་པ་ཞིག་སྟྟེ། བྟེད་པ་

པོ་མི་ཞིག་གིས་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་

དྟེ་རིགས་བྱུང་ཚེ། དྟེ་དང་དུ་མི་ལྟེན་ཞིང་མི་བཟོད་པ་དང་། འཁོན་འཛིན་

དང་། ཞྟེ་སང་སྐྟེས་ཏྟེ། ཕ་རོལ་པོར་གནོད་ལན་སོག་གང་ཐུབ་བྟེད་བཞིན་

ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན། དྟེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བློ་

ལ་གོམས་མ་གོམས་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྟེད་པ་མཐོང་ཐུབ། 
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གོམས་ན་ས་བར་འགྱུར་བ་ནི་སྟེམས་ཀི་ངང་བརན་ཡིན་པས་བློ་ལ་གོམས་

པ་བསྟྟེན་ན་རིམ་བཞིན་སྡུག་བསལ་དང་དཀའ་ངལ་ཆྟེན་པོ་ཇི་ཙམ་འཕད་

ཀང་དྟེ་དག་དང་དུ་ལྟེན་ཐུབ་པ་དང་བཟོད་ཐུབ་པ་ཡོང་བར་ངྟེས་ཏྟེ། སོབ་

དཔོན་ཞི་བ་ལྷའི་སྤོད་འཇུག་ལས། གོམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངོས་

དྟེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད།

དྟེས་ན་གནས་ལུགས་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་ཞི་བདྟེ་དང་བདྟེ་

སྐིད་དགོས་ན། ཁོང་ཁོ་དང་། ཞྟེ་སང་། འཁོན་འཛིན་ལྟ་བུའི་སྟེམས་ངན་

རིགས་དྟེ་དག་མངོན་དུ་གྱུར་མ་ཐག་དྟེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྟེད་ཐུབ་པ་ཞིག་

དགོས། སྟངས་འཛིན་བྟེད་ལུགས་ཀང་རབ་བྱུང་ན་དྟེ་ལ་གཉྟེན་པོ་བསྟྟེན་ཏྟེ་

ཁོང་ཁོ་མ་སྐྟེས་པ་བས་པ་དང་། དྟེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་འཁོན་འཛིན་མི་བྟེད་

པར། གང་མྱུར་དྟེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྟེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད། 

གཞན་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། མི་སྲུན་སྐྟེ་བོའི་

ཁུང་ནས་བྱུང་བ་ཡི། །ཚིག་ངན་སྦྲུལ་གིས་སྐྟེ་བོ་དམ་པ་ཟིན། །སྦྲུལ་དྟེ་ཞི་

བར་བྟེད་པའི་གཉྟེན་པོར་ཡང་། །ཤྟེས་རབ་བཟོད་པའི་སྨན་དག་བསྟྟེན་པར་

བ། །ཞྟེས་རང་རྒྱུད་ལ་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་ཕག་དོག་ལྟ་བུའི་བློ་ངན་གིས་

ཟིན་པའི་སྐྟེ་བོ་དག་གིས་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་དང་། སྐུར་འདྟེབས་ཀི་ཚིག་

ངན་དུག་སྦྲུལ་གིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་དང་མ་སྐིད་པ་བཟོ་

བར་བས་པ་ཡིན་པས། དུག་སྦྲུལ་ལྟ་བུའི་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་གི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་སྒོ་སྐུར་གི་ཚིག་ངན་དྟེ་དག་ཞི་བར་བྟེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ནི། དྟེའི་གཉྟེན་པོར་ལྟེགས་ཉྟེས་རྣམ་པར་འབྟེད་པའི་ཤྟེས་རབ་ལ་
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བརྟེན་ནས་ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་ལ་བཟོད་པའི་སྨན་བསྟྟེན་དགོས་པ་ཡིན་ཞྟེས་

གསུངས་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་ཤྟེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། གང་ལ་བཟོད་

པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །ཁོ་བའི་མྟེ་ནི་ཞི་བྟེད་པ། །ཞྟེས་ཁོང་ཁོས་མྟེ་ཞི་བར་བྟེད་

པའི་ཐབས་ཡག་ཤོས་དྟེ་བཟོད་པའི་རྒྱུན་གི་ཆུ་དྟེ་རྟེད་ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

མདོར་ན་ང་ཚོར་ཕད་ཟིན་པ་དང་འཕད་བཞིན་པ། འཕད་པར་འགྱུར་

ངྟེས་པའི་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་མི་ཤྟེས་པ་

དང་། ཁྱོད་དང་ང་ཞྟེས་ཕོགས་ལྷུང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྟེད། དཔྟེར་ན། རང་ངམ་རང་གི་དགའ་ཞྟེན་བྟེད་སའི་མི་

རྣམས་ལ་མི་བདྟེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ། ཕམ་ཉྟེས་སོགས་མི་ལྟེགས་པ་དང་

མི་སན་པ་བྱུང་བའི་སབས་རང་ཉིད་མི་དགའ་བ་དང་མ་སྐིད་པ་ཡོང་གི་ཡོད། 

རང་ཕོགས་མིན་པར་ངོས་འཛིན་བྟེད་པའི་མི་དགའ་སའི་མི་རྣམས་ལ་སྡུག་

བསལ་བྱུང་བ་དང་། ཕམ་ཉྟེས། གོད་ཆག་སོགས་བྱུང་བ་མཐོང་ན་དགའ་

སྣང་ཡོང་གི་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་སྟེལ་ཐབས་ལ་གནད་དོན་

གལ་ཆྟེ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས།

དང་པོ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་འགོ་བ་མིའི་ལྷན་སྐྟེས་སུ་

ཡོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དྟེ་དག་ལ་བསམ་བློ་བཏང་སྟྟེ། ང་ཚོ་ཚང་མར་འགོ་

བ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་

ནི་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ར་འཛིན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན། གཉིས་པ། དཀའ་

ངལ་ལ་གདོང་ལྟེན་བྟེད་སྟེམས་ཀི་བསམ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་གོང་སྟེལ་

གཏོང་རྒྱུ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། སྤིར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་ཕམ་ཉྟེས་སོགས་
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གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་མི་འདོད་པ་དང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་ན་ང་ཚོ་དྟེ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་

དང་། སྟེམས་ཤུགས་དང་སིང་སྟོབས་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པའི་གོ་

སབས་གལ་ཆྟེ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། གོ་སབས་དྟེ་དམ་འཛིན་ཐུབ་པའི་

ཆ་རྐྟེན་གཙོ་བོ་ནི་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་ལ་གདོང་ལྟེན་ཇི་ཙམ་བྟེད་ཐུབ་མིན་

ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས། དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལྟེན་བྟེད་ཐབས་གང་ཞིག་

ཡོད་དམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལ་བརྒྱུད་རིམ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན།

༡༽ བརྒྱུད་རིམ་འདི་དག་གི་ཐུན་མོང་གི་ར་འཛིན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ནི། 

དཀའ་ངལ་དང་མི་འདོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་རུང་རང་དབང་

གིས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་ཐམས་ཅད་ཆོས་གཞན་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་བསམ་

ཞིབ་བྟེད་ཐུབ་དགོས། དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ལ་ཡང་

གདོང་ལྟེན་བྟེད་པར་རོགས་རམ་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་བྟེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

གདྟེང་ཚོད་ཡོད་པའི་ནང་སྟེམས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་ཀང་སྐྲུན་

ཐུབ་ངྟེས། དཔྟེར་ན། གཞན་གིས་རང་ཉིད་ལ་མནར་དུ་བཅུག་པའི་

དཀའ་ངལ་དང་། བཙན་ཤྟེད། མ་གུས་པ་སོགས་བས་ཚེ། གཞན་གི་

བ་སྤོད་རང་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར་རྐྟེན་མང་པོ་ཞིག་གིས་

གཞོགས་འདྟེགས་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་དངོས་

ཡོད་གནས་ལུགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་ཞིབ་བྟེད་པའི་གྲུབ་དོན་

ཡིད་ལ་དྲན་ན་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྟེ། 
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 དྟེ་ཡང་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེའི་བསབ་བ་ལས། གཞན་ལ་

བསམ་ངན་འཆང་བས་རང་རང་ཉམས། །འཆལ་གཏམ་སྨྲ་བ་མང་

བས་བ་བ་འཆག །ང་རྒྱལ་ཆགས་སང་ཅན་ལ་དག་སང་བས། །རང་

དང་གཞན་ལ་གང་ཕན་བརག་ནས་བ། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། དྟེ་

བཞིན་དུ་ལུགས་ཀི་བསབ་བ་མྟེ་ཏོག་ཕྟེང་མཛེས་ལས་ཀང་། སྟེམས་

ལ་རྣམ་རོག་མ་ཆྟེ་གདོན་གི་གཞི། །ཕན་ཚུན་དག་རུ་མ་ལྟེན་དཔུང་དུ་

ཁུག །ཁྱིམ་མཚེས་མཛའ་མཐུན་མ་འདོར་གཡར་སྐིན་སོབས། །མཐོ་

ལ་ཕག་དོག་མ་ཆྟེ་དམའ་སར་ལྷུང་། །དམའ་ལ་བརས་བཅོས་མ་བྟེད་

རང་རྒུད་འབྱུང་། །ཞྟེས་གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་བསམ་བློ་གཏོང་

ཕོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཀང་ཡོད། རང་ལ་ཁོང་ཁོ་སོང་

བའང་གནོད་འཚེ་བྟེད་མཁན་གི་མི་དྟེ་ཚོ་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའམ་ཕྲུ་

གུ་མ་འབར་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ལྟ་སྟངས་འཛིན་རྒྱུ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། གལ་

ཏྟེ་རང་ལ་གནོད་འཚེ་བྟེད་མཁན་དྟེ་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པའམ་ར་བཟི་

བའི་མི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཐུབ་པ་དང་། དྟེ་དང་ཕོགས་

མཚུངས་མི་སྤོད་པ་ངན་པོ་བྟེད་མཁན་གི་རིགས་ལ་སྨོན་པའམ་རང་

ཚུགས་མ་ཐུབ་པའི་མི་བབ་ཆུང་ལྟ་བུར་ལྟ་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་ན། གང་

ཟག་དྟེར་ཁོང་ཁོ་མི་ཟ་བ་དང་འཁོན་ལན་སོག་དགོས་བསམ་པ་དྟེའང་

འཇོམས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དྟེ་ལས་གལ་ཆྟེ་བ་ནི་གཞན་ཕ་རོལ་པོ་དྟེར་

རང་ཤུགས་ཀི་སིང་རྟེའི་བསམ་བློ་ཞིག་ཀང་སྐྟེ་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་

ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རྟེད།
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༢༽ བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་པའི་གལ་ཆྟེའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོའི་

འཚོ་གནས་ཀི་ཁོད་ཁ་བལ་དུ་མྟེད་པའི་སྡུག་བསལ་དང་དཀའ་ངལ་

མོང་བཞིན་པ་དྟེ་དག་ལ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་དང་ལྟེན་བྟེད་པའི་

བསམ་པ་བསྐྟེད་དགོས་པ་དྟེ་རྟེད། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་ལ་དང་

ལྟེན་མི་བྟེད་པའམ་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་རྟེ་སྒུག་བས་

ནས་བསད་ན་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་འབའ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། 

 དཔྟེར་ན། གཞན་གིས་རང་ཉིད་བློ་ཕམ་དུ་འཇུག་པ་དང་། རང་ལ་

གནོད་འཚེ་བྟེད་པ། དྟེ་བཞིན་བ་བ་ལམ་དུ་མི་འགོ་བ་སོགས་ཀི་

དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སབས་སུ། ང་ཚོས་མི་གཞན་ཞིག་ལ་རོགས་པ་

བྟེད་རོགས་ལབ་པ་ནི། མི་དྟེས་ལས་དོན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྒྲུབ་ཡོང་

བསམས་ནས་རྟེ་བ་རྒྱག་གིན་ཡོད། གལ་སྲིད་མི་དྟེས་རང་གི་འདོད་

པ་ལྟར་མ་བས་ན། དྟེ་སུའི་ནོར་འཁྲུལ་རྟེད་དམ། དྟེ་ནི་སོ་སོ་རང་ཉིད་

ཀི་ལྟེ་ལོ་ཡི་དབང་གིས་རང་འཁིའི་བ་བ་མ་བསྒྲུབས་པར་གཞན་ལ་

བྟེད་དུ་བཅུག་པའི་རྐྟེན་གིས་རྟེད། གནས་ཚུལ་དྟེའི་རྐྟེན་པས་ཁོང་

ཁོ་ཟ་དགོས་བྱུང་ན། ཐོག་མ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལྟེ་ལོར་ཁོང་ཁོ་

ཟ་དགོས་ངྟེས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྟེའི་ཕིར་དཀའ་ངལ་དྟེ་

དག་ལ་ཇི་ཙམ་དང་ལྟེན་བྟེད་ཐུབ་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་དཀའ་སྡུག་དྟེ་

དག་མངས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་སྟེམས་ཀི་ཞི་བདྟེ་མ་བརླག་པ་དང་

ངོ་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོར་སྟོབས་ཤུགས་དང་སྟེམས་ཤུགས་སྟེལ་བ་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་བྟེད་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་ལན་ཡོད།
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༣༽ བརྒྱུད་རིམ་གསུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ནི། ང་ཚོར་བཅོས་སུ་མྟེད་པ་དང་

སྟེལ་ཐབས་མྟེད་པའི་རང་བཞིན་གི་དཀའ་སྡུག་ཁག་ཅིག་ལ་གདོང་

ལྟེན་བྟེད་ཚུལ་ཚུད་ཡོད། དཔྟེར་ན། ཕིའི་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་དང་། 

རྒ་བ་དང་འཆི་བ་ལྟ་བུའི་རྐྟེན་ངན་དྟེ་དག་ང་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་བབས་ཚེ། 

དཀའ་སྡུག་དྟེ་དག་ལས་ཟློག་ཐབས་མྟེད་པའི་རང་བཞིན་ཐོག་

བསམ་བློ་ཞིབ་མོ་གཏོང་དགོས། 

གལ་ཏྟེ་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པ་མྟེས་འཚིག་སྐོན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མྟེ་ཚ་

པོ་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོས་ཁོང་ཁོ་སྟོན་མི་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟྟེར་ན། ཚ་བ་ནི་མྟེའི་

རང་བཞིན་རྟེད་ཅྟེས་དྟེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་སྟྟེ། དངོས་ཡོད་གནས་ལུགས་

ཀི་རང་བཞིན་དྟེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལྟེན་བྟེད་ཐུབ་ངྟེས། འདི་འདྲའི་

བསམ་བློ་གཏོང་མ་ཐུབ་ན། ང་ཚོར་རྟེ་ཐག་ཆོད་པ་དང་། རང་གིས་རང་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྟེད་མ་ཐུབ་པའི་སྐོ་སྣང་སོགས་ཀི་དཀའ་སྡུག་འཕར་མ་འཕད་

རྒྱུ་ལས་མ་འདས། རྒྱུ་མཚན་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བློ་གཏོང་

ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་སྡུག་སད་ཆྟེན་པོ་ཤོར་

དགོས་པ་བཟོ་བ་དང་། དཀའ་ངལ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ནའང་དྟེར་གདོང་ལྟེན་

དང་བཟོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སིང་སྟོབས་དང་སྟེམས་ཤུགས་གོང་སྟེལ་གཏོང་

ཐུབ་པའི་ཁྱད་པར་ཆྟེན་པོ་ཡོད་རྟེད།

མདོར་ན། བརྒྱུད་རིམ་དྟེ་དག་གི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཕན་

ཐོགས་ཆྟེ་བའི་བསབ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཆྟེན་པོ་ཞི་བ་

ལྷས། གལ་ཏྟེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི། །དྟེ་ལ་མི་དགར་ཅི་ཞིག་བ། །གལ་ཏྟེ་
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བཅོས་སུ་མྟེད་ན་ནི། །དྟེ་ལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་

དུས་རྒྱུན་དུ་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་དཀའ་སྡུག་གང་བྱུང་ཡང་བསམ་བློ་

འདི་འདྲ་གཏོང་ཐུབ་ཚེ་དགྟེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆྟེའོ། །

བདུན་པ། དེང་གི་སོབ་གཉེར་ནང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ། 

དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་ཟང་ཟིང་ཧ་ཅང་ཆྟེ་བའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོད་པར་བརྟེན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསབ་བའམ་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་

ནས་གསུངས་པའི་བླང་དོར་ཀི་བསབ་བ་དྟེ་དག་ཤིན་ཏུ་ཉྟེ་བར་མཁོ་བས་

ན། ངས་ཁྱྟེད་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདོད་པ་ནི། ཁྱོད་རང་སྟེར་གི་

དད་གུས་ཞུ་ས་དང་ཡིད་ཆྟེས་བ་ཡུལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ན་ཆོག་

ལ་མིན་ནའང་ཆོག དྟེ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྟེད། འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་ཡ་

རབས་བཟང་སྤོད་ལན་ཞིང་བདྟེ་སྐིད་ཉི་འོད་འཕོ་བའི་མི་ཚེ་ཞིག་སྐྟེལ་འདོད་

ཚེ། ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་མི་ཚེའི་གདམས་ངག་དང་

སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དག་ལ་སོབ་ཐུབ་ན་དགྟེ་མཚན་ཤིན་

ཏུ་ཆྟེ། དྟེར་བརྟེན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསབ་བ་ཕར་ཕིན་དྲུག་དང་འབྟེལ་ནས་

མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་འཚོལ་ཐབས་སོར་ལ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་

འདས་ཀིས་རང་གི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ཀ་ལ་

བསབ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་ཡོང་དགོས་ན། དྟེ་ལ་ཐོག་མར་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་རྒྱུ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སྦིན་སོགས་ལྔ་ལས་འབས་བུ་ཡྟེ་ཤྟེས་ཀི་

ཚོགས་ཤྟེས་རབ་སྐྟེ་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད། དྟེ་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་ལས། 
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བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མ་བསགས་པར་ཤྟེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་

རྣ་ལམ་དུ་ཡང་གག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་

དུ་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷའི་སྤོད་འཇུག་ལས། ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་

ནི། །ཐུབ་པས་ཤྟེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕར་

ཕིན་དྲུག་ལས་སོན་མ་ལྔ་ནི་འབས་བུ་ཤྟེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐོབ་

པའི་ཐབས་སམ་སོན་འགོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དྟེང་

གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་སབས་སུའང་། སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་

བར་གུས་བརྟེ་དང་། འཆམ་མཐུན། སྒིག་ལམ་བརི་སྲུང་། དཀའ་སྤད་འབད་

བརོན་ལ་སོགས་པའང་སོབ་སྦོང་གི་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཞིག་ལོན་པའི་རྒྱུ་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་

པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་བསྟན་དོན་རྟེ་རྟེ་དང་

འབྟེལ་ནས་སྤིར་བཏང་གི་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་གནས་སབས་དང་སྦར་ནས་

རིམ་པ་བཞིན་བརོད་ན།

༡༽ སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ།

ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ནི། རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དུས་གསུམ་

དགྟེ་ཚོགས་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྟེར་སྣའི་འཛིན་པ་བཅོམ་

ནས་གཞན་ལ་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གཏོང་ཞིང་། གཏོང་སྟེམས་

གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་འཐོབ་པ་འགྱུར་
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རོ། །དྟེ་ལ་དབྟེ་ན། ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་དང་། མི་འཇིགས་པ་སྐབས་ཀི་སྦིན་

པ། ཆོས་ཀི་སྦིན་པ་བཅས་གསུམ་མོ། །

སྤིར་སྦིན་པ་གཏོང་བ་དང་སོབ་གྲྭ་བ་དག་གིས་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་ཚུལ་

ལ་ཕི་ཚུལ་ནས་བལྟས་ན་འབྟེལ་བ་མྟེད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། དོན་དུ་འབྟེལ་

བ་མྟེད་པ་མ་ཡིན་ཏྟེ། སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་ན་མཉམ་

གི་སོབ་གོགས་སམ་གོགས་པོ་དག་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་དཀའ་

ངལ་འཕད་དུས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རོགས་རམ་བྟེད་པ་དང་། སོབ་

སྦོང་གི་གོ་རིམ་ཁོད་དོགས་གནད་ལ་ཐུག་དུས་ཕན་ཚུན་འགན་སྟེམས་ལ་

སོགས་པའི་བསམ་པ་མ་དག་པའི་དབང་དུ་མ་སོང་བར་རང་ནུས་གང་ཡོད་

ཀིས་དོགས་གནད་སྟེལ་རོགས་བྟེད་པ། དགྟེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་སུ་ལ་ཡང་

རྫུན་དང་ཕ་མ་མི་ཤོད་པ། དྲང་བདྟེན་དང་ཞྟེ་ས་སྨྲ་བ། རང་ལས་ཉམ་ཐག་

པའི་སོབ་ཕྲུག་གཞན་ལ་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པའི་རོགས་རམ་བས་པ་ཚང་

མ་དོན་ལ་སྦིན་པ་བཏང་བའི་ལས་བས་པ་ཆགས་ཡོད། དྟེ་བས་ན་སྦིན་

པའི་ལས་ནི་སོབ་ཕྲུག་དག་ལ་མཚོན་ན། སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

གི་ཁོད་དུ་རང་གི་ཉྟེ་འཁོར་གི་སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་འབྟེལ་ལྟེགས་

པོ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྟེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་

སྲིད་སོབ་གོགས་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འབྟེལ་

བ་དང་། རོགས་རམ་བས་ན། མི་དང་མིའི་བར་གི་འབྟེལ་བ་ལྟེགས་པོ་ཞིག་

འབྱུང་ཐུབ་ལ། རང་ཉིད་ལ་སོབ་སྦོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལྟེགས་པོ་ཞིག་ཞོར་ནས་

ཐོབ་ཐུབ། དྟེས་གྲུབ་དོན་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པའི་སོབ་སྦོང་དང་སྤོད་པ་ཕུན་
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སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་རང་གི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་རྒྱུར་མཐུན་རྐྟེན་ལྟེགས་པ་

སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

༢༽ ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ།

ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ནི། གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་གནོད་པའི་

གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ཡིད་ལོག་པའི་སོང་སྟེམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་

ལ། སོང་སྟེམས་དྟེར་གོམས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་

ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། དྟེ་ལ་

དབྟེ་ན་གསུམ་སྟྟེ། སྟེམས་གནས་པར་བྟེད་པའི་སོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་སྨིན་པར་བྟེད་པའི་དགྟེ་བ་ཆོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་

ཁིམས། སྟེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྟེད་པའི་སྟེམས་ཅན་དོན་བྟེད་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་གསུངས་སོ། །

དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ནའང་རང་གི་སོབ་སྦོང་གི་

བརྒྱུད་རིམ་ནང་ངྟེས་པར་དུ་སོ་སོའི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་རྣམས་འཇིག་

རྟེན་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་སྒིག་

དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའི་གཏན་འབྟེབས་བས་པའི་སོབ་གྲྭ་སྤིའི་སྒིག་ཁིམས་

དང་། འཛིན་ཁང་། མལ་ཁང་སོགས་ཀི་སྒིག་ཁིམས། དྟེ་བཞིན་རང་གིས་

རང་ལ་བཟོས་པའི་སོབ་སྦོང་གི་འཆར་གཞི་དག་ལྟེགས་པོ་སྲུང་བ་ནི་སོབ་

ཕྲུག་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སྟེམས་བདྟེ་ཐང་ཡོང་བ་དང་། སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་བྟེད་
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ཐུབ་རྒྱུའི་ཁག་ཐྟེག་གན་ཡིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ལ། གོང་བརོད་ལྟར་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པ་ནང་བཞིན་སྒིག་ལམ་འདི་དག་ཚུལ་

བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་ན། རང་རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་མི་སྐྟེ་བ་མ་ཟད། ཁིམས་

དང་འགལ་བའི་མི་ཐ་ཤལ་ཅན་དུ་གྱུར་ན་མི་གཞན་གི་བརི་བཀུར་ཡང་ཐོབ་

མི་སྲིད། དཔྟེར་ན། སོབ་ཕྲུག་གིས་སོབ་སྦོང་ལ་མི་བརོན་པར་རྒྱུན་དུ་ཆང་

དང་ངན་རས་སོགས་ལ་བསྟྟེན་པ་དང་། དྟེ་དག་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་པས་རང་

ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་སོབ་ཕྲུག་གཞན་རྣམས་ལ་མིག་དཔྟེ་ངན་པ་དང་། ལོག་

ལམ་དུ་ཁིད་ནས་སོབ་གྲྭའི་སྒིག་ཁིམས་གཏོར་བརླག་བཏང་བ་ཡིན་ན། དྟེ་

ལྟ་བུའི་བ་སྤོད་དྟེས་རང་ཉིད་ཀི་སོབ་སྦོང་གི་འབས་བུ་ལྟེགས་པ་ཞིག་ཐོབ་

ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག རང་གཞན་ཚང་མའི་མི་ཚེ་ཕུང་ལ་སྦོར་ངྟེས་པས། སོབ་

གཉྟེར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་སོབ་སྦོང་ལ་ཕན་པའི་སྒིག་ལམ་དག་ཚུལ་

བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ནི་ཆོས་བྟེད་མཁན་རྣམས་ཀིས་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་སོགས་

བླངས་ནས་ཆོས་ཉམས་སུ་ལྟེན་པ་ལ་ངྟེས་པར་དུ་འདུལ་ཁིམས་རྣམས་མ་

ལུས་པར་བསྲུངས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་མཐར་ཕིན་པ་བྟེད་དགོས་

པ་ལྟར། དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་ལ་མཚོན་ན་སོབ་གྲྭའི་སྒིག་ལམ་རྣམས་ཚུལ་

བཞིན་སྲུང་བ་དྟེས་མཐའ་མར་རང་རྒྱུད་ལ་སྤོད་ཡོན་གི་ཡོན་ཏན་མཐའ་

དག་ཐོབ་སྟྟེ། སོབ་གྲྭ་ནས་བདྟེ་ལྟེགས་ངང་སོབ་མཐར་ཕིན་ཐུབ་པའི་གྲུབ་

འབས་བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ངྟེས་སོ། །
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༣༽ བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ།

ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ནི། རང་རྒྱུད་ལ་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་

སོགས་ཀིས་མི་ཚུགས་ཤིང་སྲུང་བར་བྟེད་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་ཞྟེ་སང་

འགོག་པའི་བསམ་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཤིག་གོ །དྟེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་ཞྟེ་སང་

དང་ཁོང་ཁོ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པའི་སྟེམས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་གོམས་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ན་བཟོད་པའི་ཕར་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འཐོབ་པ་འགྱུར་བ་

ཡིན། དྟེ་ལ་དབྟེ་ན། སྡུག་བསལ་དང་ལྟེན་གི་བཟོད་པ་དང་། གནོད་བྟེད་

ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ། ཆོས་ལ་ངྟེས་པར་སྟེམས་པའི་བཟོད་པ་བཅས་

གསུམ་དུ་དབྟེ་ནས་གསུངས་ཡོད།

དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་གནས་བྟེད་བཞིན་པའི་འགོ་བ་མི་

རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་སོང་ནས་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་

ཉིན་རྟེ་བཞིན་ཇྟེ་བཟང་དང་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ང་

ཚོས་མ་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕར་ཞོག མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་

ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་མི་དང་མིའི་བར་དང་། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར། 

ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་དཀའ་ངལ་དང་འཁྲུག་རོད་སོགས་

ནི་ཉིན་བཞིན་ཇྟེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དྟེའི་འགག་ར་གཙོ་བོ་ནི་སྟེར་

སྟེམས་ཆྟེ་དྲགས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ལ་བཟོད་སོམ་གི་སྟེམས་པའི་སྟོབས་

ཤུགས་མྟེད་པས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སྟེམས། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཚོན་
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ནའང་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཁོད་དུ་སབས་རྟེར་རྒྱུ་དང་རྐྟེན་

དུ་མའི་དབང་གིས་སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་ཕྲུག་བར་དང་། སོབ་ཕྲུག་དང་དགྟེ་

རྒན་ལ་སོགས་ཀི་བར་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བ་དང་། མི་འདོད་པ་དང་མི་སྤོ་

བའི་བསམ་པའི་དོན་རྐྟེན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྲིད་མོད། དྟེའི་གནས་སབས་

ལ་ངྟེས་པར་དུ་བཟོད་པའི་དགྟེ་མཚན་ལ་བསམ་ནས་རང་སྟེམས་ཁོང་ཁོ་

དང་ཞྟེ་སང་ལ་སོགས་པ་འགོག་སྲུང་ཅི་ཐུབ་བས་ཏྟེ། སྟེམས་ཁོག་དོག་པོ་

མ་བྟེད་པར་རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་བློ་ཁོག་ཡངས་པོའི་སོ་ནས་གནད་དོན་ལ་

ཡང་ཡང་བསམ་གཞིག་བས་ཏྟེ། ཕན་ཚུན་བར་གོས་མོལ་དང་ཞི་བའི་སོ་

ནས་གནད་དོན་དྟེ་དག་ཐག་གཅོད་བས་ན། རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་དང་

འཁྲུག་རོད་སོགས་འགལ་བ་དྟེ་དག་ཞི་འགོ་བར་གདོན་མི་ཟའོ། །

དྟེ་ལས་གལ་ཆྟེ་བ་ཞིག་ནི་བཟོད་པའི་གོ་དོན་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

བཟོད་པ་ལ་ཕི་ཡི་གནོད་པར་བཟོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ད་དུང་རང་རྒྱུད་ལ་

སྡུག་བསལ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་དུ་ལྟེན་ཐུབ་པའི་དོན་ཞིག་ཀང་བསྟན་ཡོད་

པས། འདི་ནི་དྟེང་སབས་ཀི་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མི་

རུང་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། ང་ཚོས་

མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པའི་དྟེང་གི་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་གཞོན་སྐྟེས་

ཕོ་མོ་དང་། མཐོ་རིམ་སོབ་མའི་ནང་ནས་རང་སྲོག་གཅོད་པའི་དོན་རྐྟེན་

དང་། ཤྟེས་པ་རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པར་གྱུར་པའི་དོན་རྐྟེན་སོགས་མང་

དུ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་དག་ནི་གཙོ་བོ་དྲང་བདྟེན་མྟེད་པའི་སྤི་

ཚོགས་དང་། འཆམ་མཐུན་མྟེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་། འདྲ་མཉམ་མྟེད་པའི་སོབ་
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གྲྭ། མདོར་ན་ཕི་ནང་གི་མི་ལྟེགས་པ་དང་མ་དྲང་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་

ཕོགས་མང་པོའི་གནོན་ཤུགས་ཀི་རྐྟེན་པས་རང་སྟེམས་ལ་སྡུག་བསལ་

དང་། རང་གིས་རང་ལ་སྟངས་འཛིན་མ་ཐུབ་པའི་རྐྟེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་

ལས། ནང་སྟེམས་ལ་སྡུག་བསལ་མྟེད་པར་གོ་བུར་བའི་ཆག་སོ་ཞིག་དོན་

མྟེད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན། གནད་དོན་འདི་འདྲའི་སོར་ནང་པའི་གཞུང་

ལུགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། ལྷ་མོ་དག་ལའང་སྤིར་སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཡོད་པ་

དང་། ཡང་སོས་འཆི་བའི་དུས་ན་སྡུག་བསལ་གིས་ཤིན་ཏུ་མནར་ཡོད་པས། 

ཁམས་གསུམ་ན་འཁོར་བའི་འགོ་བ་སྟེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་དབང་གིས་སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མྟེད་པ་མོང་བཞིན་ཡོད་པ་བསྟན་

ཡོད། དྟེ་ལ་བསམ་ན་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་རྣམས་ལ་མཚོན་ནའང་། ཟང་

ཟིང་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་གོམ་སྟབས་ཧ་ཅང་མགོགས་པའི་འགོ་བ་མིའི་སྤི་

ཚོགས་འདིར་རང་ཉིད་ལ་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སོབ་སྦོང་། འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་སྲིད་ཀང་། གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་རྣམ་དཔོད་ལན་

པའི་བློ་ཁོག་ཡངས་པོའི་སོ་ནས་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་གང་

བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དང་དུ་ལྟེན་དགོས་པ་དང་། དཀའ་སྡུག་དྟེ་དག་ལ་ཇི་

ཙམ་དང་དུ་ལྟེན་ཐུབ་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་རིམ་བཞིན་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་

བསལ་དྟེ་དག་ལས་ཐར་བྟེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ལྟེགས་པོ་ཞིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་

ཡོང་ངྟེས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཡ་ང་བའི་དོན་རྐྟེན་དྟེ་དག་འབྱུང་མི་སྲིད་པས། 

བཟོད་པའི་དགྟེ་མཚན་ལ་བསམ་ནས་དུས་རྒྱུན་གི་སོབ་སྦོང་དང་འཚོ་བའི་
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ཁོད་བཟོད་པ་ལ་བློ་སྦངས་ནས་ལག་ལྟེན་བ་རྒྱུ་ནི་མི་ཚེའི་དོན་སིང་ངོ་མ་དྟེ་

ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བར་སྟེམས་སོ། །

༤༽ བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ།

སྤིར་བཏང་བརོན་འགྲུས་ཞྟེས་པ་ནི། བ་བ་གང་ཞིག་ལ་འབད་པ་ལྷོད་

མྟེད་བྟེད་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ཡོད་ཀང་། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་

པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་པའི་སྤོད་པ་བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ནི། གཙོ་བོ་

དགྟེ་བའི་ཕོགས་ལ་བརོན་པའི་སྟེམས་ལས་ཚེ་འདིའི་བདྟེ་བ་འབའ་ཞིག་

གི་ཆྟེད་དུ་འབད་པ་རྣམས་ནི་བརོན་འགྲུས་ཀི་གས་སུ་མི་འགོ་བ་གསུངས་

ཡོད་པ་དང་། འདིའི་གོ་དོན་ནི། སྤོད་འཇུག་ལས། བརོན་གང་དགྟེ་ལ་སྤོ་

བ་འོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམིགས་པ་དགྟེ་བ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་

མངོན་པར་སྤོ་བའི་བསམ་པའོ། །དྟེ་ལ་དབྟེ་ན་གསུམ་སྟྟེ། གོ་ཆའི་བརོན་

འགྲུས་དང་། སྦོར་བའི་བརོན་འགྲུས། ཆོག་པར་མི་འཛིན་པའི་བརོན་འགྲུས་

བཅས་སོ། །

བརོན་འགྲུས་ཞྟེས་པ་ནི་བ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཀི་སོན་འགོའི་ཆ་རྐྟེན་

ཞིག་སྟྟེ། འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀིས་བ་བ་གང་ཞིག་བརམས་པ་ཐམས་ཅད་

ལྟེགས་པར་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ནི་བརོན་འགྲུས་ལ་

རག་ལས་ཡོད་པ་ཤྟེས་ཐུབ་པ་ཞིག་རྟེད། དཔྟེར་ན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

ཁོད་ནས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཡོངས་

གགས་སུ་ལོ་དྲུག་དཀའ་སྤད་མཛད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། སོབ་
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དཔོན་ཆྟེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྟེད་ཀིས་རྟེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོ་མི་

ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དཀའ་སྤད་འབད་བརོན་བསྟྟེན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་མཛད་

པ་རྣམ་ཐར། དྟེ་བཞིན་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བྱུང་བའི་རྟེ་བཙུན་མི་ལ་

རས་པ་དང་། རྟེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྟེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སོན་བོན་གི་སྐྟེས་བུ་དམ་

པ་དྟེ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས་ན། ཁོང་རྣམ་པས་ཡོན་ཏན་སྦངས་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དཀའ་བ་གངས་མྟེད་པ་འཕད་ཀང་དུས་རག་ཏུ་ཡོན་ཏན་

སྦོང་འདོད་ཀི་བློ་མ་ཉམས་པར་དཀའ་བ་ཆྟེན་པོས་དང་དུ་བླངས་ཏྟེ་བརོན་

འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟྟེན་ནས་མཐར་ཕི་ནང་གི་རིག་གནས་མཐའ་

དག་ལ་མཁས་ཤིང་། ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་

བས་པའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་རྣམས་རྣམ་ཐར་དག་ལས་གསལ་བ་ལྟར། 

དྟེ་བཞིན་དྟེང་གི་དུས་སུ་ཡང་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་སན་གགས་ཆྟེ་བའི་

མཁས་དབང་རྣམས་ཀང་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་འབད་མྟེད་དུ་

ཤྟེས་སོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དྟེ་དཀའ་བ་ཆྟེན་པོ་དང་དུ་

བླངས་ནས་བརོན་འགྲུས་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་

གྱུར་ཡོད།

མདོར་ན། ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བརོན་འགྲུས་རྟེས་འགོ་སྟྟེ། །ཞྟེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ནའང་བརོན་འགྲུས་

ནི་བ་བ་གང་ཞིག་བརམས་པ་དྟེ་ཉིད་མཐའ་འཁྱོལ་བ་ཡོང་བའི་སོན་འགོའི་

ཆ་རྐྟེན་དང་། ཡང་སོས་སུ་རང་གི་སོབ་སྦོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་མཐའ་དག་གི་

མཐའ་མའི་འབས་བུ་ཤྟེས་བ་མཐའ་དག་ལ་མ་རྨོངས་པར་མཁས་པའི་ཡོན་
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ཏན་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐུབ་རྒྱུའི་སྲོག་ཤིང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དྟེས་

ན་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དུ་བརོན་འགྲུས་ཇི་ལྟར་རོམ་པའི་

ཚུལ་ལ་ཡང་གོང་དུ་དཔྟེ་མཚོན་བརོད་པ་ལྟར། བ་བ་གང་ཞིག་རོམ་ཡང་

དུས་རག་ཏུ་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྟྟེན་དགོས་པ་དང་། གང་ཞིག་

བསབ་པ་དྟེ་ལ་དགའ་བ་དང་གུས་པའི་སོ་ནས་སོབ་པ་ལས། དྟེ་མིན་རང་གི་

རྣམ་རོག་དང་། འགན་སྟེམས། ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའི་དབང་དུ་མ་སོང་

བ་རང་གིས་བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་དྟེ་ནི་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་

ཡིན་པར་འདོད་པའི་བསམ་བློ་ཡོངས་སུ་སངས་ཏྟེ། ཤྟེས་བ་ཡོན་ཏན་གང་

བསབ་པ་དྟེ་ལ་བརོན་འགྲུས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ་བསྟྟེན་རྒྱུ་ནི་སོབ་གཉྟེར་

བ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེའོ། །

༥༽ བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ།

སྤིར་བསམ་གཏན་གི་ངོ་བོ་ནི། སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པ་ཞིག་ལ་གོ་བ་

དང་། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་སྟེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ནི། ལུས་འདུ་འཛི་དང་སྟེམས་རྣམ་

རོག་གཉིས་གནས་དབྟེན་པར་བསྟྟེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟེམས་དམིགས་

པ་གཞན་ལ་མི་གཡྟེང་བར་གནས་པའི་རྟེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྟེ་འཛིན་ཞིག་

ལ་གོ་བ་དང་། སྟེམས་ཁམས་སྲུང་ཐབས་ཀི་སོམ་རྒྱག་སྟངས་སམ་བློ་ལ་

གོམས་འདྲིས་བསྟྟེན་ཚུལ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། དྟེ་ལ་ཞི་གནས་ཞྟེས་

བརོད་ན། ནང་ཆོས་ཉམས་ལྟེན་གི་གནས་སབས་སུ་སྟེམས་ཀི་དམིགས་
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པ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆྟེ་ཚུལ་བསྟན་ཡོད།

འོ་ན་ང་ཚོའི་ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བ་དང་འབྟེལ་བ་གང་ཡོད་དམ་ཞྟེ་ན། 

གལ་ཏྟེ་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པ་དྟེ་དང་འབྟེལ་ནས་བ་བ་གང་ཞིག་བརམས་པ་

ན་དྟེ་ལ་སྟེམས་རྣམ་པར་གཡོ་བ་དང་བལ་ནས། སྟེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་

དོན་གི་ས་ཕི་བར་གསུམ་ལ་བསམ་བློ་ཞིབ་ཏུ་བཏང་ན་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བ་གཞག་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ངྟེས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་

སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པ་འདི་དོན་དངོས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་ལག་ལྟེན་དོན་

འཁྱོལ་དགོས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མཐོང་ཐུབ་བོ། །

དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ནའང་སོབ་སྦོང་ལ་དམིགས་

པའི་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བར་སྟེམས་

ཏྟེ། དུས་རྒྱུན་དུ་སོབ་ཐུན་གཅིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། རང་གིས་དཔྟེ་ཆ་ཀོག་

པའམ། ནང་ལས་འབི་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གང་ཡིན་རུང་ལས་དྟེར་

སོབ་མ་རང་ཉིད་ཀི་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་མ་བསྒིམ་ན་སྟེམས་རྣམ་གཡྟེང་

གིས་འཁྱྟེར་ནས་དགྟེ་རྒན་གི་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་འཛིན་མི་ཐུབ་

པ་མ་ཟད། རང་གིས་དཔྟེ་ཆ་བཀགས་པ་དང་ནང་ལས་བིས་པ་ལ་སོགས་

པའི་ལས་གང་བས་ཐམས་ཅད་ལ་འཐོབ་བ་གྲུབ་འབས་གཅིག་ཀང་མྟེད་

པ་ཞིག་ཏུ་འགོ་སྲིད་པས། དྟེ་ལྟར་ན་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་དང་ནུས་ཤུགས་

འཕོ་ལྷག་ཏུ་བཏང་བ་ལས་ཅི་ཡང་མྟེད་པས་གནས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟབ་

དགོས་པ་གལ་ཆྟེ།
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ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བསམ་གཏན་གི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐོག་མར་ལུས་འདུ་འཛི་དང་སྟེམས་རྣམ་རོག་ལས་དབྟེན་

པ་དགོས་པ་བཤད་པ་ལྟར། དྟེ་བཞིན་དྟེང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་མཚོན་ནའང་

དུས་རྒྱུན་གི་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དུ་རང་གི་སོབ་སྦོང་

ལ་འཚམས་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་དགོས་རྒྱུ་དྟེ་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད། དཔྟེར་ན། 

སོབ་གྲྭ་སྤིའི་ཁོར་ཡུག་དང་། དཔྟེ་མཛོད་ཁང་། འཛིན་ཁང་། ཉལ་ཁང་ལ་

སོགས་པ་ལྷིང་འཇགས་ཀི་ཕིའི་ཁོར་ཡུག་དྟེ་འདྲ་ཞིག་དང་། སྟེམས་རྣམ་

རོག་གིས་དབྟེན་པའི་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པ་གཉིས་ལ་བསྟྟེན་

ནས། སོབ་སྦོང་བྟེད་དུས་རང་ཉིད་སོབ་གྲྭར་འགིམས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་

མཐར་གཏུགས་ན་ཤྟེས་བ་ཡོན་ཏན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ཏྟེ། རང་གཞན་

ཚང་མར་ཕན་པའི་ལས་བ་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན་པས། དམིགས་ཡུལ་དྟེའི་ཆྟེད་དུ་རང་

གི་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་སྟེམས་ལྟེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡྟེང་གིས་གཞན་དབང་དུ་མ་

ཤོར་བར་དྟེ་དང་བལ་ཅི་ཐུབ་བས་ནས་སོབ་སྦང་ལ་བརོན་པར་བྟེད་ཐུབ་ན་

དགྟེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ། དྟེས་ན་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་པའི་སབས་སུ་སྟེམས་རྟེ་

གཅིག་པ་བསོམས་པས། གང་ཞིག་ཀོག་པའམ། ཉན་པ། འབི་བའི་ལས་གང་

བས་ཀང་རང་སྟེམས་དྟེ་ལ་གནས་པ་དང་དཔད་པ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་

ཤིན་ཏུ་ཆྟེ་ལ། སྤིར་བཏང་གི་འཚོ་བའི་ཁོད་ནས་ཀང་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་པའི་

ཆ་འདི་ལག་ལྟེན་བས་ན་བ་བ་གང་ལ་འཕད་ཀང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔོད་

པར་ཕན་པས། ནོར་འཁྲུལ་ཉུང་བ་དང་འདོད་དོན་རྣམས་བདྟེ་བླག་ངང་

འགྲུབ་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ་སྟྟེ། སྤོད་འཇུག་ལས། བཟླས་བརོད་
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དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སྤད་བས་ཀང༌། །སྟེམས་གཞན་

གཡྟེངས་པས་བས་པ་ནི། །དྟེ་ཉིད་རིག་པས་དོན་མྟེད་གསུངས། །ཞྟེས་

གསུངས་ཡོད་པས་སོ། ། ༼སྟེམས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་སོམ་ཚུལ་གཤམ་དུ་བཀོད་

ཡོད་པ་དྟེར་གཟིགས་པར་འཚལ།༽

༦༽ ཤྟེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་དང་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བར་གི་འབྟེལ་བ། 

སྤིར་ཤྟེས་རབ་ཀི་གོ་དོན་ནི། བརག་པར་བ་བའི་ཕི་ནང་གི་ཤྟེས་བ་

ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྟེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་

ལྟར་རོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟྟེར་ཞིང་། དྟེ་ལ་གནས་ལྔ་རིག་པ་ཀུན་རོབ་

རོགས་པའི་ཤྟེས་རབ་དང་། གནས་ལུགས་རིག་པ་དོན་དམ་རོགས་པའི་

ཤྟེས་རབ། ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤྟེས་རབ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་ཤྟེས་རབ་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད། 

དཔྟེར་ན། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤྟེས་རབ་ནི། གསོ་

བ་རིག་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ། སྒ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ་སྟྟེ། རིག་

པའི་གནས་བཞི་པོ་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེས་པའི་ཤྟེས་རབ་གང་ཡིན་པ་

དྟེའོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ནང་དོན་རིག་པ་མ་གཏོགས་པའི་འཇིག་

རྟེན་པའི་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་གོ་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད།

དྟེར་བརྟེན་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་ལ་མཚོན་ནའང་འཇིག་རྟེན་

པའི་རིག་གནས་དྟེ་དག་ནི་ཏག་ཏག་སོབ་གྲྭ་ནས་སྦང་དགོས་པ་ཤ་སྟག་

ཆགས་ཡོད། སྤིར་ནང་བསྟན་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཤྟེས་རབ་
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ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི་ཤྟེས་བ་མཐའ་དག་གི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མཁྱྟེན་པའི་གནས་སབས་སམ། བསབ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་དུས་ཀི་

ཤྟེས་རབ་ཞིག་ལ་གོ་བ་བླང་ཆོག་པས། དྟེའི་དབང་དུ་བས་ནས་སོན་དུ་

བཤད་ཟིན་པའི་སྦིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ནི་མཐའ་མའི་ཤྟེས་

རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཤྟེས་རབ་དྟེ་སྐྟེ་བའི་ཐབས་སམ་སོན་འགོ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་པ་ལྟར། དྟེང་གི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་སོབ་གཉྟེར་བྟེད་

པའི་དུས་སབས་སུ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཏྟེ། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་

བཞིན་སོབ་གཉྟེར་བ་དག་གིས་སོབ་གྲྭའི་སྒིག་ལམ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་

བསྲུངས་པ་དང་། འབད་པ་ལྷོད་མྟེད་ཀིས་སོབ་སྦོང་དང་། འཚོ་བའི་ཁོད་

ཀི་དཀའ་སྡུག་གང་བྱུང་ཡང་དྟེ་མཐའ་དག་ལ་གདོང་ལྟེན་གིས་དཀའ་སྤད་

དང་དུ་བླངས་ནས་སོབ་སྦོང་ལ་བརོན་པར་བ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། དྟེ་

ལྟར་བྱུང་ན་རང་ཉིད་ཀི་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཁོད་དུའང་ལུས་

སྟེམས་བདྟེ་ཐང་ངང་ནས་མཐའ་མར་རང་རྒྱུད་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་རིག་

གནས་མཐའ་དག་གི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཤྟེས་པའི་ཤྟེས་རབ་དང་

རང་གཞན་གཉིས་ཕན་གི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོ་ནས་བསབ་

པ་མཐར་ཕིན་ཡོང་བར་གདོན་མི་ཟའོ། །

སྤིར་འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངྟེས་པར་ཚང་དགོས་པ་ནི་

མི་ཆོས་རིག་པའི་འདུ་ཤྟེས་གསུམ་ཡིན་ལ། དྟེ་ཡང་། ༡། ལྟེགས་པའི་རང་

གཤིས་ལ་གཅྟེས་པའི་འདུ་ཤྟེས། ༢། བསམ་ཤྟེས་ཀི་འདུ་ཤྟེས། ༣། འགན་

ཁུར་གི་འདུ་ཤྟེས་བཅས་ནི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་མཚོན་རགས་ལྟ་བུ་ཆགས་
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ཡོད། བྟེ་བག་ཏུ་སོབ་སྦོང་བྟེད་བཞིན་པའི་དྟེང་གི་སོབ་གཉྟེར་བ་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན། ཁྱོད་ཀིས་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་ནི་

རང་ཉིད་ཀི་བདྟེ་སྐིད་དང་མདུན་ལམ་སོགས་ཡོད་ཚད་རང་ཉིད་ཀི་ཆྟེད་དུ་

ཡིན་བསམ་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་གི་བསམ་བློ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁྱོད་ཀིས་སོབ་

སྦོང་བྟེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་ནོར་བ་རྟེད། དྟེ་ལྟར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་

སོབ་སྦོང་བས་ན་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་

པར་དུས་ནམ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་རྟེ་བ་ཡོད་མི་སྲིད། 

དྟེས་ན་ཁྱོད་ཀིས་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་སྐྟེ་འགོ་སྤི་

ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་ཆྟེད་དང་། བྟེ་བག་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་རིག་

གཞུང་དང་བཅས་པ་སྲུང་སྐོབ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མཁན་གི་ཤྟེས་འཇོན་

གཉིས་ལན་གི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་བྟེད་རྒྱུའི་ཆྟེད་དུ་ཡིན་དགོས། དྟེར་བརྟེན་

གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་ཚན་དྲུག་པོ་དྟེ་དང་འབྟེལ་ནས་སོབ་སྦོང་བྟེད་

རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་དམ་པའོ། །

ལྷག་དོན་དུ་ཁྱོད་ལ་ངྟེས་པར་དུ་འགན་ཁུར་གི་འདུ་ཤྟེས་ཡོད་དགོས། 

གང་ཡིན་ཟྟེར་ན། འགན་ཁུར་གི་འདུ་ཤྟེས་ནི་རྒྱལ་གཅྟེས་བསམ་བློ་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཐོག་ཁྱོད་ཀི་ཀུན་སྤོད་ཀི་གལ་ཆྟེའི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་

ཀང་ཡིན་པས། དྟེར་སོབ་ཕྲུག་རྟེ་རྟེས་འགན་ཁུར་ཡོད་ཚད་རང་སྟྟེང་དུ་

ལྟེན་པ་ལས་ཕི་བཤོལ་བྟེད་མི་རུང་། དྟེས་ན་སོབ་ཕྲུག་རྟེ་རྟེས་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མི་རིགས་ཀི་ལས་དོན་དང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་སྒིག་ལམ་ཀུན་

སྤོད་སོགས་ལ་ངས་ཀང་འགན་ཁུར་ཡོད་ཅྟེས་རང་སྟོབས་ཀིས་བསམ་ཐུབ་
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པ་དགོས། བསམ་བློ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་རྟེད་ལ་མི་རིགས་

མཐུན་འབྟེལ་གི་ར་བ་དང་། སོ་སོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ཡང་ཡིན་པ་ཤྟེས་

དགོས། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་སོབ་གསོའི་སོབ་དྟེབ་གསོན་པོ་དྟེ་

ཆགས་ཡོད་པས་བསམ་བློ་འདིའི་གལ་ཆྟེའི་རང་བཞིན་ཤྟེས་པར་བ་རྒྱུ་ནི་

ཤིན་དུ་གལ་ཆྟེའོ། །

མདོར་ན་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་ལན་པའི་མི་ཞིག་དང་། རང་ལ་ཤྟེས་བ་ཡོན་ཏན་གང་བྱུང་བ་

དྟེ་ཕིན་ཆད་རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་གི་ཆྟེད་དུ་བྟེད་སྤོད་ཡག་

པོ་གཏོང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་རང་ཉིད་ཀིས་སོབ་སྦོང་

བས་པའི་དགོས་དོན་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་རྟེད་ལ། རང་ལ་ཡང་མི་ཚེ་དོན་

དང་ལན་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་ངྟེས་པ་ཞིག་

རྟེད། དྟེ་ལས་རྒྱབ་ཀི་ཕོགས་ན་སོབ་སྦོང་བས་པའི་དོན་སིང་མྟེད་པར་གྱུར་

པ་ཡིན་ཏྟེ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོབ་སྦོང་ཤྟེས་པ་དྟེའི་གཞན་ལ་མཐོང་

ཆུང་བྟེད་རྒྱུ་དང་། ང་རྒྱལ་ཆྟེ་རུ་འགོ་སོང་ན། དྟེ་ལས་སོབ་སྦོང་མ་ཤྟེས་ན་

ཡག་ཤོས་རྟེད། ཅྟེས་གསུངས་པ་དྟེ་དྟེ་བཞིན་ནོ། །

འོན་ཀང་དྟེང་གི་སྤི་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཤྟེས་ཡོན་ཅུང་ཙམ་ཡོད་

པའི་མི་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་སྤོད་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན། འདི་ལྟར་ཏྟེ། གང་ཡང་

མི་ཤྟེས་ཅི་ཡང་མྟེད་པའི་དུས། །གཞན་ལ་གུས་ཤིང་དཔལ་ཡོན་ལས་ལ་

བརོན། །བར་དུ་དཔལ་ཡོན་སན་གགས་ཅུང་བྱུང་ཚེ། །མཐོ་ལ་ཕག་དོག་

དམའ་ལ་བརས་བཅོས་བས། །མཐའ་མར་གོགས་མྟེད་ཁྟེར་རྐང་ལུས་
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པའི་དུས། །སྡུག་གིས་མནར་ནས་ཉིན་མཚན་གཉིད་མི་ཁུག །ཀུན་ཀང་

འདི་འདྲའི་ལས་ལ་སྤོད་གྱུར་ན། །དཔལ་ཡོན་ལས་ལ་བརོན་ནས་ཅི་ཞིག་

བ། །ཞྟེས་བསོམས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ། 

བརྒྱད་པ། བདེ་སྐིད་འཚོལ་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐེན་གཞན།

ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་འཚོ་གནས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་བསམ་ཞིབ་དང་

དཔད་ཞིབ་བྟེད་སབས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཤྟེས་རོགས་ཐུབ་ཅྟེ་ན། ང་

ཚོའི་མ་འོངས་པའི་བདྟེ་སྐིད་དང་རྟེ་བ་ཁོ་ནའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་

བརྟེན་ནས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ། འོ་ན་ང་ཚོས་བཙལ་བའི་བདྟེ་

སྐིད་ཅྟེས་པ་དྟེ་གང་རྟེད་དམ་ཞྟེས་པའི་དྲི་བ་འདི་རོག་འཛིང་ཆྟེ་བའི་དྲི་བ་

ཞིག་རྟེད་ལ། དྟེའི་ལན་དང་འབྟེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མིའི་བདྟེ་ཐབས་ལ་

གལ་གནད་ཆྟེན་པོའི་སོ་ནས་མཐུན་སྦོར་བྟེད་མཁན་གི་གཤམ་གསལ་ཆ་

རྐྟེན་དྟེ་དག་ངྟེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་རྟེད།

ཆ་རྐྟེན་དང་པོ། དྟེ་སྟེམས་ཁམས་དང་འབྟེལ་བའི་གཟུགས་གཞིའི་བདྟེ་

ཐང་དགོས། སྤིར་ང་ཚོའི་ལུས་བདྟེ་ཐང་དགོས་རྒྱུ་སྨོས་མྟེད་རྟེད་

ལ། ལུས་བདྟེ་ཐང་གི་ཆྟེད་དུ་ཟས་གོས་གནས་མལ་གི་མཐུན་རྐྟེན་

འཛོམས་པོ་ཞིག་ལ་བསྟྟེན་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏྟེ་ལུས་ལ་ན་ཚའི་

རིགས་བྱུང་ན་སྨན་པ་ངྟེས་པར་དུ་བསྟྟེན་གཏུགས་བས་ཏྟེ་སྨན་

བཅོས་བྟེད་པ་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་དུ་ལུས་བདྟེ་ཐང་གི་ཆྟེད་དུ་ལུས་
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སྦོང་དང་འཕོད་བསྟྟེན་ལ་དོ་སྣང་བྟེད་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་

ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུས་ཀི་འཕོད་བསྟྟེན་ལས་བདྟེ་ཐང་གི་འབྱུང་

ཁུངས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པའང་ཤྟེས་དགོས་པ་དང་། དྟེར་དོ་སྣང་བ་

རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད། དྟེ་གང་རྟེད་ཅྟེ་ན། སྟེམས་ཁམས་ཀི་

འཕོད་བསྟྟེན་དྟེ་རྟེད། འདི་ནི་ང་ཚོའི་བདྟེ་སྐིད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གལ་

ཆྟེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དཔྟེར་ན། མི་ཞིག་གི་ལུས་བདྟེ་ཐང་ཡག་པོ་

ཡོད་ནའང་སྟེམས་སྐིད་པོ་ཡོད་པའི་ངྟེས་པ་མྟེད་ལ། ཡང་ལུས་བདྟེ་

ཐང་དྟེ་ཙམ་མྟེད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་སྟེམས་སྐིད་པོ་མྟེད་པའི་ངྟེས་

པའང་མྟེད་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་གཙོ་བོ་སྟེམས་ཀི་

འཕོད་བསྟྟེན་དང་འབྟེལ་ནས་ལུས་ལ་བདྟེ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་

རྒྱུ་གལ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྟེའོ། །

ཆ་རྐྟེན་གཉིས་པ། ཤྟེས་ཡོན་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་དགོས། དྟེ་

ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མཛོད་ལས། ཡོན་ཏན་ལན་པ་གཞན་ཕན་

པ། །མི་བྟེད་ཕལ་དང་ཁྱད་ཅི་ཡོད། །ཉི་མས་མུན་བསལ་མི་བྟེད་

ན། །དྟེ་ནི་མུན་ལས་ཁྱད་པར་མྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཉིད་

ལ་ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་པ་དྟེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་མི་བྟེད་པར་གནོད་པ་

བྟེད་ན། ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་པ་དྟེ་ཡོད་གོ་མ་ཆོད་པས་ཡོན་ཏན་གང་

ཡང་མྟེད་པའི་མི་ངན་ཕལ་པ་ཞིག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མྟེད། དཔྟེར་

ན། ཉི་མས་མུན་པ་སྟེལ་བར་མི་བྟེད་ན་ཉི་མར་འོད་ཡོད་པའི་ཡོད་

གོ་མ་ཆོད་པས། མུན་པ་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མྟེད་པ་གྱུར་པ་
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བཞིན་ནོ། །དྟེས་ན་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་དང་འབྟེལ་བའི་ཤྟེས་

ཡོན་ནི། ལུས་ཚོར་ལ་བརྟེན་པའི་བདྟེ་སྐིད་འཚོལ་སྒྲུབ་བྟེད་ཐུབ་

པ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོ་ལ་དགོས་ངྟེས་ཅན་གི་ནང་གི་སྟེམས་ཚོར་ལ་

བརྟེན་པའི་བདྟེ་སྐིད་ཀང་སྦིན་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྟེན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན།

ཆ་རྐྟེན་གསུམ་པ། རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་མི་ཚེའི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་

དགོས། དྟེ་ཡང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཕན་དང་

མི་ཕན་དཔོད་པའི་བློ་མྟེད་ཅིང་། །བློ་དང་ཐོས་པ་མང་པོ་དང་བལ་

ལ། །ལྟོ་བ་འགྟེངས་པ་འབའ་ཞིག་འདོད་གྱུར་པ། །དྟེ་ཡི་བསམ་པ་

ཕྱུགས་ལས་ཁྱད་ཅི་ཡོད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་དང་གཞན་

ལ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཐབས་གང་གིས་ཕན་པ་དང་མི་

ཕན་པ་རྣམ་པར་འབྟེད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་བློ་མིག་མྟེད་ཅིང་། སྐྟེས་

སྟོབས་ཀི་ཤྟེས་རབ་མྟེད་ཁར་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་ལྟ་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱ་

ཡང་དམན་པ་དང་། རང་འབའ་ཞིག་གི་ལྟོ་གོས་དོན་དུ་གཉྟེར་མཁན་

སྐྟེ་བོ་དྟེ་རྣམས་སྟེམས་ཅན་དུད་འགོ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མྟེད་

དོ། །དྟེར་བརྟེན་རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་ན་རྟེ་བ་ཡོད། 

རྟེ་བ་ཡོད་ན་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆྟེས་

དང་། འཕལ་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདོང་ལྟེན་བྟེད་སྟེམས་དང་ཕུགས་

བསམ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པའི་སིང་སྟོབས་དང་སྟེམས་ཤུགས་

གོང་ནས་གོང་དུ་སྟེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་ལན་ཡོད།

ཆ་རྐྟེན་བཞི་པ། གཞན་ལ་མཐུན་འབྟེལ་བྟེད་དགོས། ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤི་
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ཚོགས་ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་སྨྲ་ཤྟེས་ལ་དོན་གོ་བའི་

སྟེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཉམས་མོང་སྟེལ་རྟེས་

བྟེད་སའི་གོགས་པོ་འཆམ་པོ་དང་། རང་གཞན་དབར་གི་གོགས་པོའི་

མཛའ་འབྟེལ་བཅས་ནི་ང་ཚོའི་བདྟེ་སྐིད་ཀི་རྒྱུ་རྐྟེན་གལ་ཆྟེན་ཆགས་

ཡོད། དྟེ་ཡང་ཤྟེས་རབ་སོང་བུའི་བསྟན་བཅོས་ལས། བྟེ་བག་ཕྟེད་

པའི་བློ་ལན་ཡང་། །བ་བ་གོས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ། །འགྲུབ་འགྱུར་

ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀི། །མ་འགྲུབ་ན་ཡང་མཛེས་པ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རང་ཉིད་ལ་ལྟེགས་ཉྟེས་འབྟེད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་ནུས་པ་

ཞན་པའི་སྐྟེ་བོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། རྣམ་དཔོད་ལན་པ་དག་གིས་

ཀང་། ལས་དང་བ་བ་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་ནའང་ངྟེས་པར་དུ་ཡིད་

ཆྟེས་འོས་པའི་སོ་སོའི་གོགས་པོ་རྣམས་ལ་གོས་བས་ནས་བསྒྲུབ་

དགོས་ཤིང་། དྟེ་ལྟར་བས་ན་བསམ་པ་ལྟར་བ་བ་ལྟེགས་འགྲུབ་མ་

བྱུང་ཡང་། འགོད་པ་མྟེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན། མདོར་ན་སོ་སོའི་མི་

ཚེའི་ནང་རང་དང་གཞན། སྟེར་དང་སྤི་གང་གི་ཆྟེད་དུ་ལས་ཅི་ཞིག་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ་གོགས་བཟང་པོ་ཞིག་ངྟེས་པར་བསྟྟེན་དགོས་པ་དང་། 

མཛའ་གོགས་དྟེ་དག་དང་ལྷན་དུ་འདུན་གོས་བས་ཏྟེ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་

ལས། གོགས་ངན་པ་བསྟྟེན་མི་རིགས་པ་དང་དྟེ་ལ་གོས་འདྟེབས་མི་

རིགས་པར་གདམས་པ་ཞིག་གོ ། 

ཆ་རྐྟེན་ལྔ་པ། ཕིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་འབོར་ཡོད་དགོས། འོ་ན་ཕིའི་

དངོས་པོའི་དཔལ་འབོར་གིས་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་བདྟེ་སྐིད་ལ་གཞོགས་
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འདྟེགས་ཇི་ཙམ་བྟེད་ཐུབ་བམ་ཞྟེ་ན། ཕན་ཐོགས་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་ཐྟེ་

ཚོམ་མྟེད། འོན་ཀང་ད་འགིགས་སོང་ཟྟེར་བའི་མཚམས་ལ་སྟེབས་

པར་དཔལ་འབོར་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞྟེས་པའི་དྲི་བ་

འདི་ད་དུང་ལྷག་བསད་ཡོད། དྟེས་ན་དུས་ད་ཆ་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་

འཚོ་གནས་བྟེད་སའི་སྤི་ཚོགས་འདི་དཔལ་འབོར་གིས་དབང་སྒྱུར་

འོག་ཚུད་ཟིན་པར་བརྟེན། ཕིའི་དངོས་པོའི་དཔལ་འབོར་ལ་མ་བརྟེན་

པར་ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་འཚོ་གནས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་ང་ཚོའི་འདོད་པ་ལ་མཐའ་མྟེད་པས། 

ཆོག་ཤྟེས་བསྟྟེན་མ་ཤྟེས་ན་དཔལ་འབོར་གིས་དཀའ་ངལ་ཡང་བཟོ་

བཞིན་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་རང་གཞན་སུ་ཡིན་

ཡང་རང་ཉིད་ལ་དཔལ་འབོར་དང་མཐོ་གོ་གནས་སོགས་གང་ཡོད་

པ་དྟེར་འགིགས་ཡོད་བསམ་པ་ལས་མ་རྟེད་པ་ལ་རྟེད་ན་བསམ་པའི་

འདོད་པ་མྟེད་པའི་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་། རང་ཉིད་ལ་གང་ཡོད་པ་དྟེ་

ལས་མང་བ་དང་། བཟང་བ། གོ་གནས་དྟེ་ལས་མཐོ་བ་སོགས་བྱུང་

ན་སམ་པའི་ཧམ་སྟེམས་མྟེད་པའི་ཆོག་ཤྟེས་བ་དགོས། མདོར་ན་

རང་གཞན་ཚང་མས་ཆོག་ཤྟེས་བསྟྟེན་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆྟེན་པོ་རྟེད་སམ།

གཞན་ཡང་ང་ཚོ་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ཤྟེས་རོགས་བྟེད་ཐུབ་དགོས་པའི་

གནས་ཚུལ་གལ་ཆྟེ་བ་ཞིག་ནི། དུས་ནས་དུས་སུ་རང་གིས་རང་ལ་རང་

ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་བར་སོ་སོར་གང་བྱུང་འདུག་གམ། ད་
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ལྟ་གང་བྟེད་བཞིན་འདུག་གམ། མ་འོངས་པ་གང་བྟེད་རིས་ཡོད་དམ། ཞྟེས་

པའི་དྲི་བ་གསུམ་པོ་འདི་ལ་ཡང་དག་པའི་ལན་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་

པོ་རྟེད་སམ། ང་ཚོར་བྱུང་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་དྟེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་

རྒྱུ་མྟེད་ཀང་དྟེ་ལས་ལྟེགས་ཆ་ལྟེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་ལས་གལ་ཆྟེ་བ་

ནི་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་དྟེ་དག་ཡིན། སྤིར་མ་འོངས་པར་གང་

ཡོང་ལ་ངྟེས་གཏན་མྟེད་ཀང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་དྟེ་ང་ཚོར་ཡོད་

སྟབས། ང་ཚོ་ཞྟེད་སྣང་བྟེད་དགོས་ས་དྟེ་འཕངས་ཟིན་པའི་མྟེ་མདའི་མདྟེའུ་

དྟེ་མ་རྟེད། ང་ཚོར་ཁ་གཏད་བཞིན་པའི་མྟེ་མདའ་དྟེ་རྟེད་ཅྟེས་པའི་དཔྟེ་

ལྟར། ང་ཚོའི་སྟེམས་ཁལ་བྟེད་དགོས་ས་དྟེ་བྱུང་ཟིན་པའི་དཀའ་ངལ་དྟེ་

དག་མ་རྟེད། ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའི་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་རྟེད། དྟེ་འགོག་ཐབས་

སུ་ངྟེས་པར་དུ་རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་ཕུགས་བསམ་ཡོད་པ་དང་། ལྟེགས་

ཉྟེས་བླང་དོར་གི་གནས་ལ་མི་རྨོངས་པའི་བློ་གོས་ལ་བརྟེན་ནས་འབད་

བརོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད།

དགུ་པ། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཁམས་ཞི་བར་

གནས་ཐབས།

དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་འདིར་མྱུར་ཚད་མཐོ་བའི་ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་པའི་བཟོ་

ལས་རིག་པ་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་འདྲ་མིན་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞིན་པ་དང་ལྷན་

དུ་འགན་རོད་དང་། འདོད་རྔམ། རོག་འཛིང་སོགས་ཀང་ཇྟེ་ཆྟེར་ཕིན་པར་

བརྟེན། ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་དང་། ས་ཆུ་ནགས་
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ཚལ་སོགས་རང་བྱུང་གི་ཐོན་རས་ལ་བག་མྟེད་ལོངས་སྤོད། ལས་སྣོན་བས་

པའི་ཟས་རིགས་འདྲ་མིན་ལས་བཅོས་ཐབས་མྟེད་པའི་ན་ཚ། སྟེམས་ངལ་

གི་རྐྟེན་པས་རང་ཤི་རྒྱག་པའི་དོན་རྐྟེན། མོས་རས་ལང་ཤོར། འཇིགས་

སྐུལ་དྲག་སྤོད། ཡར་ཐོན་ཅན་གི་གོ་མཚོན་སོགས་བགང་གིས་མི་ལང་བ་

ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགོ་བ་མི་རྣམས་ཀང་དྲྭ་རྒྱའི་སྤི་

ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་དཔལ་འབོར་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་བན་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་

བཞིན་ཡོད་པས། འགྱུར་ལོག་ཆྟེ་བའི་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་འགོ་བ་མི་

རྣམས་ཇི་ལྟར་འཚོ་གནས་ཐུབ་མིན་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། 

ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞིག་འཚོལ་དགོས་པའི་དུས་ལ་སྟེབས་ཡོད། 

མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དྟེང་གི་འཛམ་གིང་འདིར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་བ་མ་གཏོགས། མི་རང་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

དགོས་པ་དྲན་གི་མྟེད། དྟེ་ཡང་དྟེང་གི་འཛམ་གིང་འདིའི་སྐྟེ་བོ་རྣམས་

འདོད་པ་ཆྟེ་བ་དང་། སྟེམས་རྣམ་པར་གཡྟེང་བ་བྟེད་པའི་འདི་སྣང་འདུ་འཛི་

སོགས་ཀི་རྐྟེན་ཧ་ཅང་མང་བས་བསམ་བློའི་ཁ་ཕོགས་གཞན་དུ་འཕོ་ཆོག་

ཆོག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འགན་སྟེམས་དང་འདོད་རྔམ་གི་ཞགས་པས་

བཅིངས་ཡོད་པས། ཐོག་མར་མི་རང་ཉིད་ཀི་སྟེམས་རྣམ་གཡྟེང་དང་རྣམ་

རོག་གི་རྒྱུ་བ་རྣམས་འགོག་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེ། དྟེ་ལྟར་བྱུང་

ན། རང་ཉིད་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གིང་འདིར་བཟང་ཕོགས་ཀི་གྲུབ་འབས་ཤིག་

ཡོང་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆྟེས་དང་རྟེ་བ་བྟེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད། 

འདིའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ནི་བློ་སྦོང་ངམ་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་སོམ་
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རྒྱུ་དྟེ་ཆགས་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་དྟེང་གི་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་དྲན་

པ་ཉྟེར་བཞག་དང་འབྟེལ་བའི་བློ་སྦོང་གི་རིགས་ལ་དོ་སྣང་བྟེད་མཁན་

དང་། དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་སོམ་མཁན་ཇྟེ་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

དྟེར་གཞི་རྒྱ་ཆྟེ་བའི་ཉམས་ཞིབ་ཀང་བས་དང་བྟེད་མུས་རྟེད། དྲན་པ་ཉྟེར་

བཞག་གི་ཉམས་ལྟེན་དྟེས་འགོ་བ་མིའི་སྟེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྟེལ་རྒྱུར་

ཕན་ཐོགས་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་ཡོངས་གགས་ཀིས་ངོས་འཛིན་བྟེད་པ་དང་། 

ཚན་རིག་པས་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་གྲུབ་དོན་ལས་ཀང་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་

ཉམས་སུ་བླངས་ན། དྲན་པའི་ནུས་པ་འཕྟེལ་ཐུབ་པ་དང་། རང་གཞན་གི་

བདྟེ་སྡུག་ལ་སྟེམས་ཁུར་བསྐྟེད་པ། སྟེམས་དམིགས་པ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པ། འཇིག་རྟེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ་པ་སོགས་

བཤད་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ད་ཆར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་ལ་དྲན་པ་

ཉྟེར་བཞག་དར་ཁྱབ་ཆྟེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དྟེ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་སའི་

ཁོར་ཡུག་ཀང་གཞི་རྒྱ་ཆྟེ་རུ་ཕིན་ཡོད།

སྤིར་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་ནི ་ནང་པའི ་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི ་

སྟེམས་ཁམས་སྲུང་ཐབས་ཀི་སོམ་རྒྱག་སྟངས་སམ་བློ་ལ་གོམས་འདྲིས་

བསྟྟེན་ཚུལ་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སྤིར་དྲན་པ་ཞྟེས་པ་ནི། བློ་

ལ་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་དྟེ་སྟེམས་

ལ་ཡང་ཡང་འཁོར་ནས་མི་བརྟེད་པ་བྟེད་པའི་སྟེམས་བྱུང་ཞིག་རྟེད། དྲན་

ཤྟེས་དྟེ་ཡང་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གསུམ་དང་ལན་པ་ཞིག་དགོས་ཏྟེ། དང་པོ། 

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བློ་ལ་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་དང་། གཉིས་པ། རྣམ་
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པའི་ཁྱད་པར་ཡུལ་དྟེ་ལ་དམིགས་ནས་བརྟེད་པ་མྟེད་པ། གསུམ་པ། བྟེད་

ལས་ཀི་ཁྱད་པར་སྟེམས་ཡུལ་དྟེ་ལས་རྣམ་པར་མི་གཡྟེང་བར་བྟེད་པ་དང་

སྟེམས་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་རྟེན་བྟེད་པ་ཞིག་དགོས། དྟེ་ལ་

སྟེམས་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་པའི་དོན་དྲན་པ་དང་། ལུས་ཀི་བས་པའི་དོན་

དྲན་པ། ངག་གིས་སྨྲ་བརོད་བས་པ་དྲན་པ་བཅས་ཡོད། 

འོན་ཀང་ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་ནི་

བླང་དོར་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་དྲན་པ་དང་། ཤྟེས་བཞིན། བག་

ཡོད་བཅས་ཟུང་དུ་འབྟེལ་ནས་ཉམས་སུ་ལྟེན་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དཔྟེར་

ན། ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་རོལ་གི་ལུས་འཚོ་བ་

བཞིན། ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་སྟེམས་ལ་ཞི་བདྟེ་དང་བདྟེ་ཐང་འཚོ་

ཐབས་ནི་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་སོམ་པའི་དགོས་དོན་ཡང་དྟེ་ཡིན།

དྟེང་སབས་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་གི་སོམ་

ཉམས་ལྟེན་གི་དྲན་པ་ནི་འདས་པའི་དོན་དང་། མ་འོངས་པའི་དོན་དྲན་པ་ལ་

མི་ཟྟེར་ཞིང་། ད་ལྟའི་ཚོར་བའམ་རྣམ་རོག་གང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སང་བླང་

དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མི་བྟེད་པར་སྟེམས་རང་བབས་སུ་བཞག་པ་དྟེ་ལ་དྲན་

པ་ཟྟེར་བ་ཡིན། ང་ཚོའི་སྟེམས་དྟེ་ནམ་རྒྱུན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་

རྟེས་སུ་ཤོར་ནས་ད་ལྟའི་ཐོག་ཏུ་གསལ་པོ་ཞིག་གནས་མི་ཐུབ་པས། འདས་

མ་འོངས་གཉིས་ཀིས་ད་ལྟ་བ་སྒིབ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 

དཔྟེར་ན། ང་ཚོས་སོབ་སྦོང་བྟེད་པའི་སབས་དང་། ལས་ཀ་བྟེད་
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པའམ། ཡང་ན་ཉིན་རྟེའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་དོན་དངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་

པོ་ཞིག་གསལ་པོ་མ་ཤྟེས་པ་དང་། མ་མཐོང་བའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་

འབྱུང་བཞིན་ཡོད། སྟེམས་པ་དྟེ་ད་ལྟ་བར་རང་བབས་སུ་འཇོག་ཐུབ་ན་

ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མཐོང་བ་དང་སྟེམས་ཞི་བདྟེ་ཡོང་བ་མ་ཟད། 

སྟེམས་ཡུལ་གཞན་ལ་བཏང་བ་དང་། དམིགས་པ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་

བཅས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་འགྱུར་གིན་ཡོད།

སྤིར་སོམ་ཞྟེས་པ་ནི་བསོམ་བའི་ཡུལ་ལ་བློས་གོམས་འདྲིས་བྟེད་

པ་ལ་ཟྟེར། བློ་དྟེས་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་གོམས་འདྲིས་བྟེད་ཚུལ་ལ་སོམ་གི་

རིགས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད། མོས་པ་ཡིད་ལ་བྟེད་ནས་སོམ་ཚུལ་དང་། ལམ་དྟེ་

དང་དྟེ་བློ་ལ་ཤར་ནས་སོམ་ཚུལ། རིགས་གཅིག་ལ་དཔྟེར་ན། བམས་པ་

དང་། སིང་རྟེ། ཤྟེས་རབ་སོམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོ་སོའི་བློ་དྟེ་དྟེ་དག་གི་ངོ་བོར་

བསྐྟེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྟེས་བས་ནས་སོམ་པའང་ཡོད། ཡང་གཞི་དྟེ་བློ་དྟེའི་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་སོམ་པའང་ཡོད་རྟེད། དཔྟེར་ན། མི་རག་པ་སོམ་པ་ལྟ་བུ་

རྟེད། གཞན་ཡང་སོམ་ལ་དཔད་སོམ་དང༌། འཇོག་སོམ་བཅས་གཉིས་སུ་

ཕྟེ་བའང་ཡོད་མོད། སབས་འདིར་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་རགས་རིམ་ཙམ་སོམ་

ཚུལ་གི་སོར་སོན་འགོའི་ཚུལ་དུ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བཤད་པར་བའོ། ། 

དྟེ་ལ་ང་ཚོའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཞིག་བྟེད་མ་

ཐུབ་ན། འདོད་པ་དང་རྟེ་དོགས་ལ་མཐའ་མྟེད་པས་སྟེམས་ལ་རྣམ་རོག་སྣ་

ཚོགས་པ་འཆར་གིན་ཡོད། ང་ཚོའི་བསམ་བློ་དྟེ་ཕོགས་ལྷུང་གི་ལྟ་ཚུལ་

ཞིག་གི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ཡོང་རྒྱུ་ལས་མ་
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འདས་པས། སྟེམས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྟེད་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་པོ་རྟེད། དྟེ་ཡང་

ཐོག་མར་རུང་བའི་ཕོགས་དང་མི་རུང་བའི་ཕོགས་གང་ཡིན་པ་རྣམས་

ཤྟེས་པར་བྟེད་པ་དང་། དྟེ་རྣམས་དྲན་པས་ཟིན་པར་བས་ཏྟེ། སྟེམས་དྟེ་

མ་རུང་བའི་ཕོགས་ལ་འགོ་གིན་འདུག་ན། དྟེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲན་པས་རུང་བའི་

ཕོགས་ལ་ཁ་ལོ་སྒྱུར་དགོས། དྲན་པས་དུས་རག་ཏུ་སྟེམས་དྟེ་དམ་དུ་ཟིན་

ཐུབ་ན། སྟེམས་ཆགས་སང་གིས་དབང་དུ་གྱུར་ཏྟེ་སྟེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། 

མ་སྐིད་པ། འཇིགས་སྣང་། དངངས་སྐྲག་སོགས་མི་ཡོང་བ་མ་ཟད། སོ་

གསུམ་གི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་རྣམས་ཀང་བདྟེ་བླག་ཏུ་ཡོང་ཐུབ།

དཔྟེར་ན། སྟེམས་ཀི་ཞི་བདྟེ་དང་བཟང་སྤོད་རྣམས་ཉམས་པར་བྟེད་

མཁན་གི་འགན་སྟེམས་དང་། ཞྟེ་སང་། འདོད་རྔམ་ལྟ་བུའི་སྟེམས་ངན་གི་

རིགས་སྐྟེ་གབས་བྟེད་པའི་སབས་སྟེམས་འཁྲུགས་ནས་ཡིད་མི་བདྟེ་བ་

ཞིག་ཡོང་དུས་ནས། དྲན་ཤྟེས་ཀིས་ཟིན་ཐུབ་པ་དང་། བག་ཡོད་བསྟྟེན་

ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། རིམ་པས་ཉྟེས་པ་དྟེ་དག་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ངྟེས་

པ་ཞིག་རྟེད།

སྤིར་བག་ཡོད་ནི་བ་བ་ངན་པའི་རིགས་ལ་འཛེམས་ཟོན་བྟེད་པའམ་

ང་ཚོའི་སྤོད་ལམ་གི་ཐོག་ལ་གཟབ་ནན་བྟེད་པའི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་

ཞིག་ལ་གོ་ཆོག འདི་ནི་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆྟེ་བའི་

དངོས་པོ་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏྟེ་ང་ཚོའི་རྒྱུད་ལ་བག་ཡོད་

ཀི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་བརན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། རང་གིས་རང་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྟེད་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་བཟང་སྤོད་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་མཚོན་པའི་
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གཏམ་སན་གགས་དང་། གཞན་གིས་རང་ཉིད་ལ་བརི་མཐོང་བྟེད་སའི་

ཡོན་ཏན་རྣམས་མུ་མཐུད་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་པར་རོགས་རམ་

བྟེད་ཐུབ། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གཞན་ལ་བསམ་ཞིབ་དང་ཡང་དག་

པའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། གཞན་གིས་མོས་མཐུན་བས་

པའི་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་སོགས་ལའང་བརི་འཇོག་བྟེད་པ་ལ་རོགས་

རམ་བྟེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ངྟེས་ཅན་ཞིག་ལན་ཡོད།

དྟེ་ལྟ་བུའི་བག་ཡོད་ཅིག་བྱུང་ན་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པས་གཞི་གང་

ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་བ་ར་བྟེད་མཁན་ཤྟེས་བཞིན་སྐྟེ་ཡོང་གི་རྟེད། ཤྟེས་

བཞིན་ནི་དུས་རག་ཏུ་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་ཁ་ཕོགས་དང་། སྤོད་ལམ་

སོགས་ལ་དམིགས་ཏྟེ། གཡོ་ཟོལ་མྟེད་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་སྤོད་ལམ་ལ་རོག་ཞིབ་བམ་བ་ར་བྟེད་མཁན་ཞིག་ལ་ཟྟེར་

བ་ཡིན། དྟེས་ན་བ་བ་འདི་ལྟ་བུ་བྟེད་རུང་བ་ཡིན་བསམ་པ་དང་། འདི་ལྟ་

བུ་མི་རུང་བ་ཡིན་བསམ་པའི་བླང་དོར་གི་གནད་ཤྟེས་པའི་དྲན་པ་ཡོད་པ་

དང་། དྟེ་ནས་བག་ཡོད་ཀི་གཞི་རའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་དུ་སོ་སོའི་སོ་གསུམ་

གི་སྤོད་པ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བརག་དཔད་དང་། ཤྟེས་བཞིན་གིས་བ་ར་

བས་ཏྟེ། ཉྟེས་པའི་གཞི་ལ་འཇུག་གབས་བྟེད་དུས་ཤྟེས་བཞིན་གིས་རིག་

ནས་དྟེ་དང་དྟེ་བྟེད་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་དྲན་པས་བཟུང་མ་ཐག་ཏུ་གཉྟེན་པོ་

བསྟྟེན་ནས་བ་བ་དྟེ་ལས་ཟློག་པ་ཞིག་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་

རིགས་ལའང་། དྲན་ཤྟེས་ཀིས་ཟིན་པར་བས་ནས་བཟང་སྤོད་ཀི་བསབ་བ་

རྣམས་ལ་སོབ་དགོས་པ་ཡིན། མདོར་ན་འགོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤོད་
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ལམ་གང་གི་སབས་སུའང་། སྟེམས་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། དྲན་པ་

དང་། ཤྟེས་བཞིན། བག་ཡོད་བསྟྟེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེ།

འོ་ན་དྲན་པ་དང་། ཤྟེས་བཞིན། བག་ཡོད་བསྟྟེན་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་

རྟེད་ཅྟེ་ན། གནའ་རབས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སྒྲུང་

གཏམ་ཞིག་ཡོད་པ་དྟེ་དཔྟེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ནས་བཤད་ན་གོ་བདྟེ། དྟེ་ཡང་

ས་མོ་ཡུལ་ལུང་གཅིག་གི་ནང་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དྟེས་ཉྟེས་ཅན་པ་ཞིག་

ལ་ཉྟེས་ཆད་དུ། ཁོ་པར་སྣུམ་གིས་ཁྟེངས་པའི་སྣོད་ཅིག་མགོ་ལ་བཞག་སྟྟེ་

འཁྱྟེར་ནས་འགོ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རལ་གི་ཐོགས་

པའི་ལྟ་རོག་བྟེད་མཁན་ཞིག་ཁོ་པའི་རྟེས་སུ་བཏང་སྟྟེ། གལ་ཏྟེ་ཁྱོད་ཀིས་

སྣུམ་ཐིགས་པ་གཅིག་ས་ལ་བཤོས་ན། རལ་གི་དྟེའི་འོག་ནས་ཁྱོད་རང་གི་

མགོ་ཡང་ས་ལ་ཟག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉྟེས་ཆད་བཏང་བ་རྟེད། ཉྟེས་ཅན་པ་དྟེའི་

རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ལྟར་སྣུམ་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀང་མ་བཤོས་པ་འཁྱྟེར་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། སབས་དྟེར་ཉྟེས་ཅན་པ་དྟེས་གཟབ་ནན་དང་སྤང་གྲུང་དོད་པོ་

ཇི་ཙམ་བས་ཡོད་པ་དང་། དོ་སྣང་དང་བློ་རྟེ་གཅིག་སྒིམ་ཇི་ཙམ་བས་ཡོད་

པ་བཅས་ནི་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྟེད་ཐུབ་ངྟེས་རྟེད། སྒྲུང་འདིས་བག་ཡོད་

དང་། དྲན་པ། ཤྟེས་བཞིན་བཅས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་། དྟེ་དག་ཟུང་འབྟེལ་

གི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྟེད་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།

གཉིས་པ། དངོས་གཞི་སོམ་པའི་སབས་ལ་ལུས་ཀི་སོད་སྟངས་དྲང་

པོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་བས་ནས་བསད་རྟེས། ཐོག་མར་དབུགས་འགོ་འོང་ལ་

དམིགས་ཏྟེ། སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་རླུང་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་
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ཕི་ལ་ཐོན་པར་དོ་སྣང་བས་ནས་ཁུ་སིམ་པོའི་ངང་གཅིག་ནས་བདུན་ནམ། 

བཅུ་གཅིག་གམ། ཉྟེར་གཅིག་བར་ཡིད་ངོས་ནས་གངས་ཀ་རྒྱག་པ་དང་། 

ཡང་ན་སར་མ་འགའ་ཞིག་སོམ་ནས། དབུགས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྟེན་པོ་དང༌། 

ཡང་ཆྟེད་དུ་གཉྟེར་ནས་ཤུགས་ཆུང་དུ་བཏང་བ་འདི་མིན་པར། དབུགས་

ཀི་རྒྱུ་བ་རང་སོར་དལ་ལྷོད་སོམས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་རང་

ཉིད་ཀི་སྟེམས་ལ་ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་ཏྟེ། སྟེམས་

རྟེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་མ་ཐུབ་པ་དང་། སབས་རྟེ་སྟེམས་འཁྲུགས་ཏྟེ། སྟེམས་

ཕི་རོལ་གི་འདུ་འཛི་ལ་གཡྟེང་ནས་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་སྒིམ་མ་ཐུབ་པ་

བཅས་འགོག་ཐབས་དང་། སྟེམས་ཀི་གནས་སྟངས་ལྷོད་ཅིང་དལ་ལ་ར་བའི་

སྟེམས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དྟེའི་ཐོག་འཇོག་ཐབས། སྟེམས་དམིགས་

པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྟེང་བར་བྟེད་པ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་

ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།

དྟེ་ནས་བསོམ་བ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དྟེ་བློ་ལ་གསལ་པོ་ཤར་དུ་

བཅུག་སྟྟེ། དམིགས་པ་དྟེ་ཉིད་མི་ཤོར་བའི་ཆྟེད་དུ་དྲན་པས་འཛིན་དགོས། 

དྲན་པས་ཡུལ་མི་ཤོར་བ་བྟེད་པ་དྟེས་ཤྟེས་བཞིན་སྐྟེད་པའི་རྒྱུ་ཡང་བྟེད་

ཀི་ཡོད། དཔྟེར་ན། མིག་གི་ཡུལ་དུ་གཟུགས་མཐོང་བ་དྲན་པ་དང་། དྟེ་

བཞིན་དུ་རྣ་བའི་ཡུལ་དུ་སྒ། སྣའི་ཡུལ་དུ་དྲི། ལྕྟེའི་ཡུལ་དུ་རོ། ལུས་ཀི་

ཡུལ་དུ་རྟེག་བ། སྟེམས་ཀི་ཡུལ་དུ་རྣམ་རོག་དག་གང་ལའང་དྲན་པས་མ་

གཡྟེང་བར་ལྟ་བ་ཡིན་ན་དྟེའི་ཡུལ་ཆ་ཚང་སྟེམས་མ་གཡྟེངས་པའི་རྟེན་དུ་

གྱུར་ནས་སོམ་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྟེད། དྟེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་རང་
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ཉིད་ལ་གང་འཆར་བདྟེ་བ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏྟེ། དྟེའི་རྣམ་པའམ་ཡང་ན་

ཚོར་བ་གང་བྱུང་བ་དྟེ་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་ནས་སྟེམས་གཞན་དུ་མ་གཡྟེང་

བར་དྟེ་རང་དྲན་ནས་ཆུ་ཚོད་སར་མ་ག་ཚོད་སོད་ཐུབ་ཐུབ་སོད་དགོས། 

ཐོག་མར་ལས་དང་པོའི་གནས་སབས་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ཙམ་གི་ཐུན་གང་

མང་བྱུང་ན་ལྟེགས། 

དྟེ་ལ་ཡང་དམིགས་པའི་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་ལུས་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་

དང་། ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག སྟེམས་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག ཆོས་དྲན་པ་ཉྟེར་

བཞག་བཅས་བཞི་ཡོད། དྟེ་དག་གོ་བདྟེ་པོ་ཞིག་བརོད་ན། ལུས་དྲན་པ་ཉྟེར་

བཞག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལུས་དྲང་པོ་བསྲངས་ཏྟེ་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་པའི་

བར་ལུས་གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་དང་བྟེད་ལས་བཅས་ཤྟེས་

པའི་དྲན་པ་དྟེ་སོམ་པ་ལ་ལུས་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་ཟྟེར་བ་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་

ལག་གཉིས་འཕུར་འཕུར་བཏང་སྟྟེ་ཚོར་བ་བདྟེ་སྡུག་བར་མ་གང་བྱུང་བ་དྲན་

པ་དྟེ་སོམ་པ་ལྟ་བུར་ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག རང་སྟེམས་དྲང་པོའི་ཕོགས་

ལ་བཏང་པའི་ཕན་འབས་དང་། མ་དྲང་བའི་ཕོགས་ལ་བཏང་ན་གནོད་པ་ཇི་

ཡོད་ཤྟེས་པའི་དྲན་པ་དྟེ་སོམ་པ་ལྟ་བུར་སྟེམས་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག བམས་

བརྟེ་དང་གཞན་ཕན་གིས་རང་ཉིད་ལ་བདྟེ་སྐིད་སྦིན་ཚུལ་དང་། ཞྟེ་སང་དང་

འཁོན་འཛིན་ལྟ་བུས་སྡུག་བསལ་སྤོད་ཚུལ་སོགས་ཤྟེས་པའི་དྲན་པ་དྟེ་སོམ་

པ་ལྟ་བུར་ཆོས་དྲན་པ་ཉྟེར་བཞག་ཅྟེས་བའོ། །

རང་ཉིད་ཀི་བསམ་བློ་དྟེ་དམིགས་པའི་ཡུལ་གི་སྟྟེང་དུ་བཞག་པའི་

སབས་སུ་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་ངྟེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་ཏྟེ། དྟེ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་
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པ་གསལ་པོ་དགོས་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྟེམས་ཀི་གསལ་ཆའང་ཆྟེན་པོ་དགོས་

པ་དང༌། སྟེམས་དྟེ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ལ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་

གཉིས་ཡིན། དྟེ་ལ་འགལ་རྐྟེན་བིང་བ་དང་རྒོད་པས་བར་ཆད་བྟེད་ཀི་ཡོད། 

བིང་བས་གསལ་ཆའི་འཕྟེལ་རྒྱས་འགོག་པ་དང༌། རྒོད་པས་ཡུལ་ལ་གནས་

པའི་བརན་ཆ་འགོག་གི་ཡོད། བིང་བ་ནི་གཏི་མུག་ཀི་ཆར་གཏོགས་པའི་

གཉིད་ལྟ་བུར་ཟྟེར་བ་དང་། རྒོད་པ་ནི་སྟེམས་ཕི་རོལ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དང་

གཡྟེང་བར་བྟེད་མཁན་འདོད་ཆགས་དང་ཞྟེ་སང་ལྟ་བུར་ཟྟེར་བ་ཡིན། བིང་

བས་སྟེམས་ཤིན་ཏུ་ལྷོད་པ་དང་། ངར་ཤུགས་མྟེད་པ། སྟེམས་ཀི་གིམ་ཆ་

ཞན་པོར་གྱུར་པ་བཅས་བྟེད་ཀིན་ཡོད། དཔྟེར་ན། མགོ་ལ་ཞྭ་མོ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་

བཀབ་པ་དང་མཚུངས་པའི་ལྗིད་ཐིང་ངྟེ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དྟེའི་གཉྟེན་

པོར་སྟེམས་གིམ་དུ་གཏོང་དགོས། སྟེམས་ཀི་འཛིན་སྟངས་དྟེ་དམ་དུ་གཏོང་

དུས་བིང་བའི་ཉྟེན་ཁ་ཆུང་ནའང༌། རྒོད་པ་སྐྟེ་རྒྱུའི་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་བ་ཡོད། རྒོད་

པས་སྟེམས་རྟེ་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པར་ཡུལ་གང་ས་གང་ལ་གཡྟེང་བར་

བྟེད་ཀི་ཡོད། དྟེའི་གཉྟེན་པོར་བློའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་འཕང་དམའ་རུ་གཏོང་

དགོས་ཤིང༌། དམིགས་པའི་ཡུལ་དྟེ་དྲན་པས་འཛིན་བཞིན་པའི་སབས་སུ་

ཤྟེས་བཞིན་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རང་སྟེམས་དྟེ་བིང་རྒོད་གང་རུང་གི་

དབང་དུ་སོང་ཡོད་མྟེད་བརག་པ་བྟེད་དགོས། གལ་ཏྟེ་ཤྟེས་བཞིན་གི་སོ་

ནས་བིང་བའི་ཉྟེན་ཁ་ཡོད་པ་མཐོང་ན་འཛིན་སྟངས་དྟེ་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་

ཤིང༌། རྒོད་པའི་ཉྟེན་ཁ་ཡོད་ན་འཛིན་སྟངས་དྟེ་ཅུང་ཟད་དམའ་རུ་གཏོང་

དགོས། མདོར་ན་སྟེམས་དྟེ་གིམ་ལྷོད་རན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སོམ་དགོས།
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དྟེ་ལྟར་རང་གི་བློ་ལ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་ཀིས་སྦོང་བརར་

བས་ན། འཕལ་གི་ཕན་འབས་རང་སྟེམས་རྣམ་གཡྟེང་གི་གཞན་དབང་དུ་

ཤོར་ནས། སར་མ་གཅིག་ལས་མང་བའམ་ཐ་ན་སར་ཆ་ཁ་ཤས་ཀང་རང་གི་

སྟེམས་དམིགས་པར་རྟེ་གཅིག་ཏུ་བསྒིམས་ནས་འཇོག་མི་ཐུབ་པར་ཤྟེས་

རོགས་བྱུང་སྟྟེ། དྟེ་མ་ཐག་དྲན་ཤྟེས་ཀིས་ཟིན་པས་རང་སྟེམས་སར་གི་

དམིགས་པའི་ཐོག་བསྐར་ལོག་བྟེད་ཐུབ་པ་དང་། དྟེ་ལས་གལ་ཆྟེ་བ་ཞིག་ནི། 

ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་སྟེམས་འཁྲུགས་པ་དང་། 

སབས་རྟེར་ལས་ཀའི་རྐྟེན་པས་སྟེམས་མ་སྐིད་པ། རྟེ་དོགས་ཀི་རྐྟེན་པས་

སྟེམས་ཁལ། མདོར་ན་ང་ཚོའི་སྟེམས་ནང་རྣམ་རོག་འདྲ་མིན་གི་རྐྟེན་པས་

སྟེམས་ངལ་སོགས་ལ་འཕལ་སྟེལ་གི་ངལ་གསོ་སྦིན་ཐུབ། དྟེ་ཙམ་བྱུང་བ་

དྟེ་ག་རང་ང་ཚོའི་སྟེམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 

དྟེ་ལྟ་བུའི་བློ་སྦོང་གི་ཉམས་ལྟེན་ཚད་ལན་ཞིག་བྱུང་ན། ང་ཚོའི་སྟེམས་ནང་

རྣམ་རོག་མཐའ་དག་ཞི་ནས་གཏན་དུ་སྟེམས་ལ་ཞི་བདྟེ་དང་། བདྟེ་སྐིད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་གདྟེང་ཚོད་ངྟེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་བ་དང་། རང་ཉིད་ལ་ཕི་ནང་གི་དཀའ་ངལ་

ཇི་ཙམ་འཕད་ནའམ་སྟེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་གདོང་ལྟེན་བྟེད་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། སིང་སྟོབས་གོང་ནས་གོང་དུ་སྟེལ་བ་ལ་གཞོགས་འདྟེགས་བྟེད་པའི་

ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་འབྱུང་བར་ངྟེས་སོ། །

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེས། རང་ལ་ཉམས་མོང་མྟེད་པའི་ཁ་

བཤད་གླུས། །གཞན་རྒྱུད་ཆོས་ལ་འཁོལ་བ་དཀའ་མོད་ཀང་། །མཚན་ལན་
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བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་རླངས་དྲོད། །མ་ཉམས་བདུད་རི་ཐར་པའི་སྲོག་ཟུངས་

ཡིན། །འདིར་འབད་དགྟེ་བའི་དཔུང་པ་མི་དམན་པས། །ལུང་རོགས་བསྟན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་ལྟེགས་བཟུང་ནས། །འགོ་ཀུན་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ངོ་

ལས་བསྒལ་ཏྟེ། །རྣམ་གོལ་སུམ་རྟེན་གོང་དུ་འཁིད་གྱུར་ཅིག །ཅྟེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ།། །།
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 ལླེའུ་གཉྱིས་པ། དླེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་གནའ་བྔོའྱི་

ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པ།

གང་གྟེང་འདོད་པ་ནི། དང་པོ། དྟེང་རབས་ཚན་རིག་གིས་ཡུལ་གི་གནས་

ལུགས་ལ་དཔོད་ཚུལ་དང་། གཉིས་པ། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་

གསུངས་པའི་ཚན་རིག་གམ་ལྟ་གྲུབ། གསུམ་པ། རྟེན་འབྱུང་རིག་པའི་རྣམ་

གཞག་བྟེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། བཞི་པ། བདྟེན་དོན་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག ལྔ་པ། བདྟེན་དོན་ལ་དཔོད་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་ཆོས་

བཅས་བརོད་གཞི་འདི་དག་གི་སིང་དོན་ཁག་ཅིག་དགོངས་པའི་དཔད་

གཞིའི་ཚུལ་དུ་གུས་པས་རྨོངས་འཆར་ཙམ་གྟེང་བར་བའོ། །

དང་པོ། དེང་རབས་ཚན་རིག་གིས་ཡུལ་གི་གནས་ལུཌ་ལ་དཔདོ་ཚུལ་སརོ།

སྤིར་ནུབ་ཕོགས་པའི་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་པ་ཚོས་སྟེམས་ཁམས་དང་

འབྟེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ལམ་ནས་དབང་རའི་ཚོད་འཛིན་བཅོས་ཐབས་ཀི་

སྨན་དང་། སྨན་བཅོས་གསར་བཏོད་ཀིས་སོ་ལྔའི་དབང་པོ་དང་འབྟེལ་བའི་

ལུས་ཚོར་རགས་པར་བརྟེན་པའི་བདྟེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ལ་ཚོད་འཛིན་ཅུང་

ཙམ་རྟེ་ཐུབ་ནའང་། སྟེམས་ཚོར་དང་འབྟེལ་བའི་ནང་གི་བདྟེ་སྡུག་ཐོག་ད་

དུང་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གི་སྟོང་ཆ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་ལྷག་ཡོད།  



106

དྟེར་བརྟེན་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་ནས་དྟེང་རབས་

ཚན་རིག་སྨྲ་བ་དག་གིས་སྟེམས་ཚོར་དང་འབྟེལ་བའི་གནད་དོན་སོར་ཞིབ་

འཇུག་བྟེད་འགོ་བརམས་ཏྟེ། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་

ཀི་གགས་ཅན་ཚན་རིག་པ་དང་།  མཁས་དབང་།  ཚོང་ལས་པ་སོགས་ཀི་

རླབས་ཆྟེན་གིས་སྐུལ་འདྟེད་བས་པར་བརྟེན། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོ་ནས་ནུབ་

ཕོགས་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་དང་། ཤར་ཕོགས་གནའ་བོའི་ནང་བསྟན་ཚན་

རིག་གཉིས་མཉམ་འབྟེལ་གིས་སྟེམས་དང་། སྲོག་གི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་

ཐྟེངས་མང་པོར་སྟེམས་སམ་ཤྟེས་པ་དང་འབྟེལ་བའི་ཚོད་བལྟའི་དཔད་ཞིབ་

དང་། བགོ་གྟེང་རིམ་པ་བརྒྱུད་དྟེ་ཕན་ཚུན་ཕོགས་གཉིས་ཀར་གོ་རོགས་དང་

གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཟིན་ཐོ་བསྐྲུན་ཡོད།

 དྟེང་རབས་སྤི་ཚོགས་གང་སར་མིའི་རིགས་ཀི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་

སྤོད་དང་། སྤི་སྟེར་ཀུན་ལ་ཞི་བདྟེའི་ཁྟེ་ཕན་སྲུང་སྐོབ་ཆྟེད་དུ་ཁིམས་

ལུགས་ཀི་སྟངས་འཛིན་གིས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་བྟེད་བཞིན་ཡོད་

ནའང་། མཇུག་འབས་དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ། དྲང་བདྟེན་དང་འདྲ་མཉམ་མྟེད་པ། 

ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་མི་གསོད་ཁག་སྦོར་སོགས་འཁྲུག་རོད་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བཞིན་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དག་ནི་གཞུང་སྟེར་ཚང་མའི་བདྟེ་

འཇགས་ལ་གནོད་ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། དཀའ་

ངལ་དྟེ་རིགས་སྟེལ་ཐབས་ཐོག་ད་དུང་ཡང་ཚན་རིག་པས་ཐབས་ལམ་ཡང་

དག་པ་ཞིག་རྟེད་མྟེད་ལ་ཕིན་ཆད་ཀང་རྟེད་དཀའ་བར་སྣང་།  

དྟེས་ན་འཛམ་གིང་འདིར་མིག་སར་འཕད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དྟེ་
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དག་སྟེལ་བྟེད་ཀི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆྟེ་ཞིག་ནི་བློ་སྦོང་གི་ཤྟེས་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དང་། འདྲ་མཉམ་

གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་བྟེད་སོ་ལ་བརྟེན་ནས་བམས་བརྟེའི་

རིན་ཐང་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་བྟེད་པ་ལས་གཞན་ཐབས་ལམ་མྟེད་པ་

ལྟ་བུ་རྟེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། མི་ཞིག་ལ་བམས་བརྟེའི་ཀུན་སོང་

བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ནའང་དྟེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་

གཅིག་གྱུར་དང་། འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་གོགས་

མྟེད་ན་བ་བ་གང་བས་ཀང་དོན་སིང་ལན་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་ཡོང་རྒྱུར་

ངྟེས་པ་མྟེད།

དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་བརོད་ན། གལ་སྲིད་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པའི་ཆབ་

སྲིད་པ་རྣམས་ཀིས་འབྱུང་སྲིད་པའི་འབས་བུར་བསམ་བློ་ཞིབ་ཚགས་མ་

བཏང་བར་རང་གི་ལུང་པའི་ནང་གཏྟེར་ཁ་སོག་འདོན་དང་། ཤིང་ནགས་

གཅོད་འབྟེག་སོགས་བས་ན། ར་བའི་སོ་སོའི་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མྟེད་ཀི་

ཀུན་སོང་སིང་རྟེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབས་ནི་ཆག་

སོར་འགྱུར་སྲིད། དྟེར་བརྟེན་ཀུན་སོང་བཟང་པོའི་སྟྟེང་དུ་ག་རྟེ་དགོས་ཤྟེ་

ན། ང་ཚོར་འགོ་བ་མི་ལ་ལྷན་སྐྟེས་སུ་ཡོད་པའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་ནུས་པ་ཡོད་

པ་དྟེ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་དགོས། རྣམ་དཔོད་བྟེད་སྤད་ན་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་གནས་སྟངས་ལ་འབྟེལ་བ་བྟེད་ཐུབ་

ཅིང་། ཀུན་སོང་བཟང་པོ་རྣམས་ལ་འབས་བུ་བཟང་པོ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་

ཐུབ། ད་དུང་རྣམ་དཔོད་ཀིས་ང་ཚོ་སྟེར་གི་བཟང་སྤོད་ཀི་གོ་རོགས་བསྐྲུན་
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པའི་ཐད་གལ་ཆྟེའི་བྟེད་སོ་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོས་རྣམ་དཔོད་བྟེད་སྤོད་བྟེད་

པ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་གོ་རོགས་འཕྟེལ་བྟེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཡིན་པ་དང་། གོ་

རོགས་ནི་ཤྟེས་བའི་རྨང་གཞི་ཡིན། དྟེར་བརྟེན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་

ཐོགས་ཆྟེ་བའི་བཟང་སྤོད་ཀི་གོ་རོགས་ནི་སོབ་སྦོང་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་

མི་འབྱུང་བར། རྒྱུ་མཚན་ལ་བསམ་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་

ལ་བསམས་ནས་ཡོང་དགོས་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་གཙོ་བོ་ནི། ཡང་དག་པའི་

ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་དོན་ཡིན། སྤིར་ལྟ་གྲུབ་ཅྟེས་པའི་གོ་དོན་

ནི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་ཡང་ཡང་དཔད་པའི་གྲུབ་དོན་ནམ་

མཐའ་མའི་སོམ་ཚིག་ཅིག་རྟེད།

  དྟེ་ལ་དྟེང་རབས་སྨྲ་བ་ཚོས་ཤོད་སྟངས་ལྟར་ན། ཚན་རིག་སྟྟེ། 

ཨིན་སད་དུ་ science ཞྟེས་པའི་ཚིག་དྟེའི་གོ་དོན་ནི་ཚོད་དཔག་གི་བསམ་

ཚུལ་ཞིག་ལ་འཆར་གཞི་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་རིག་པས་དཔད་པའི་གྲུབ་

དོན་དང་། ཇི་ལྟར་དཔོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པའི་

འགྟེལ་བརོད་བྟེད་ཀི་ཡོད། དྟེ་ལྟ་བུའི་དཔོད་ཐབས་རིག་པ་དྟེ་གང་ཞིག་རྟེད་

ཅྟེ་ན། དྟེ་ལ་སབས་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། དང་པོ་དོན་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རོག་ཞིབ་བྟེད་པ་དང་། གཉིས་པ། དྟེ་ལྟ་བུའི་རོག་

ཞིབ་བས་ནས་མཐོང་བའི་དོན་དྟེར་བསམ་ཚོད་ཙམ་གིས་འཇོག་པ། གསུམ་

པ། དོན་དྟེར་གཞིར་བཞག་སྟྟེ་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་བརྒྱུད་ཚོད་བལྟའི་ལམ་

ནས་བརག་པ་བྟེད་པ། བཞི་པ། གྲུབ་དོན་དྟེར་བསྐར་དུ་དངོས་པོ་གཞན་

ཞིག་གི་ཐོག་ཚོད་བལྟ་བྟེད་པ། ལྔ་པ། གྲུབ་དོན་དྟེ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་
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སུ་གནས་མིན་བརག་དགོས་ཤིང་། དྟེ་ལྟར་གནས་ཚེ། གང་དང་གང་ཡིན་

མིན་སོགས་འགྟེལ་བཤད་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་རྟེད། 

མདོར་ན། རིས་རིག་དང་། དབིབས་རིས་རིག་པ། རས་སྦོར་རིག་

པ། ཕ་མཐོང་ཆྟེ་ཤྟེལ་སོགས་ཀི་དཔོད་ཐབས་རིག་པར་བརྟེན་ནས། འདི་

ཡིན་མིན་དང་། དྟེ་རྟེད་དང་མ་རྟེད། ཡོད་དང་མྟེད། བདྟེན་མི་བདྟེན་

སོགས་ངྟེས་བརན་མྟེད་པའི་ཐག་གཅོད་ཀི་ལམ་ནས་འགྟེལ་བརོད་བྟེད་

ཀིན་ཡོད་པ་ནི་ཚན་རིག་སྨྲ་བ་ཚོས་སྤི་འགོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། ཁོང་

ཚོས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། སར་གྲུབ་ཟིན་པའི་དོན་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་

སོ་ནས་དཔད་ཐབས་ཀི་རིག་པར་བརྟེན་ནས། དངོས་པོ་དྟེའི་ངོ་བོ་དང་། 

བ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་བ་བ་གང་བྟེད་མིན་འཚོལ་ཐབས་བྟེད་པ་

དང་། དྟེ་ནི་ཚན་རིག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆྟེན་ཞིག་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཀི་ཡོད།

འོན་ཀང་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ཡིན་ན་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་བདྟེན་པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་དགོས་སམ། དྟེ་བཞིན་དུ་བདྟེན་

པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་ངྟེས་པར་དུ་ཚན་རིག་གིས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་

སམ་ཞྟེས་དྲིས་ཚེ། དྟེ་ལ་ཁོང་ཚོས་བསམ་བློ་ངྟེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་

པའི་གནས་སུའང་གྱུར་ཡོད།

བར་མཚམས་འདིར་སྒྲུང་གཏམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བརོད་འདོད་བྱུང་། སྒྲུང་
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དྟེ་གང་རྟེད་དམ་ཞྟེ་ན། སོན་ཆད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་ཚན་རིག་ལ་བརྟེན་

ནས་ལྷ་མྟེད་སྨྲ་བ་ཁྱབ་བསྒགས་བས་པ་རྟེད། སྲིད་གཞུང་གི་ཐང་ཆྟེན་ཞིག་

ཏུ་ཁི་མཐོན་པོ་ཞིག་བརིགས་ནས། ཚན་རིག་གི་རབ་འབམས་པ་འགའ་ཞིག་

གདན་དྲངས། གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དང་པོ་ནི། གནམ་རིག་གི་རབ་

འབམས་པ་ཞིག་རྟེད། ཁོང་གིས་ལྷ་མྟེད་ཚུལ་འགའ་གསུངས་རྟེས། མཇུག་

སོམ་དུ་སད་གསྟེང་མཐོན་པོས་བདག་གིས་མི་ལོ་ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་རྒྱང་ཤྟེལ་

སྤད་དྟེ་འཇིག་རྟེན་ལ་དབྟེ་ཞིབ་བས་མོད། འོན་ཀང་ལྷ་ཞྟེས་པ་ཞིག་གཏན་

ནས་མཐོང་མ་བྱུང་། ཞྟེས་བསྒགས་པར་ལྟད་མོ་བ་མང་པོའི་དགའ་བསུ་ཐོབ།

གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་གཉིས་པ་ནི། གསོ་བ་རིག་པའི་རབ་

འབམས་པ་ཞིག་རྟེད། ཁོང་གིས་རྣམ་ཤྟེས་མྟེད་པའི་ཚུལ་སོགས་མང་དུ་

བཤད་རྟེས། མཇུག་སོམ་དུ་སད་ཤུགས་ཆྟེན་པོས་བདག་གིས་མི་རོ་བརྒྱ་

ཕག་མང་པོའི་གོད་ཁོག་ཁ་ཕྟེ་སྟྟེ་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བས་མོད། འོན་ཀང་རྣམ་ཤྟེས་གནས་སའི་ཡུལ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་

རྟེད། དྟེར་བརྟེན་རྣམ་ཤྟེས་ཞྟེས་པ་ཞིག་ཡོད་མི་སྲིད། ཅྟེས་བསྒགས་པར་

ཚང་མས་དགའ་བསུ་བས། 

དྟེ་རྟེས་མདོ་འཛིན་པས། ཚོགས་མི་ཚང་མ་ལ་དྲི་བ་ཡོད་ན་ཁོད་

ཤོག་ཅྟེས་སྨྲས་པར། གོང་མཐའ་ནས་འོང་བའི་རྒན་མོ་ཞིག་གིས་དྲི་བ་

འགའ་བཏོན་ན་ཆོག་གམ་ཞྟེས་པར། མདོ་འཛིན་པས་མོ་ལ་དགའ་བསུ་

བས། རྒན་མོ་དྟེས་གཏམ་བཤད་པ་དང་པོ་ལ། ཁྱོད་ཀིས་རྒྱང་ཤྟེལ་ལས་

རླུང་མཐོང་མོང་ངམ། ཞྟེས་དྲིས། རབ་འབམས་པ་དྟེས། རླུང་ཇི་ལྟར་རྒྱང་
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ཤྟེལ་ལས་མཐོང་ངམ། ཞྟེས་ལོག་འདྲི་བས་པར། རྒན་མོ་དྟེས། འཇིག་རྟེན་

འདིར་རླུང་ཞྟེས་པ་དྟེ་ཡོད་དམ། ཁྱོད་ཀིས་རྒྱང་ཤྟེལ་ལས་རླུང་ཙམ་ཡང་

མཐོང་མ་ཐུབ་པར། ལྷ་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཐུབ། ཁྱོད་ཀིས་རྒྱང་ཤྟེལ་ནས་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མྟེད་པར་གྲུབ་བམ། ཞྟེས་དྲིས་པར། ཚན་རིག་པ་དྟེས་

ཅི་ཡང་སྨྲ་མ་ཐུབ། 

ཡང་བསྐར་རྒན་མོ་དྟེས། གཏམ་བཤད་པ་གཉིས་པ་ལ། ཁྱོད་རང་ཨ་

མ་ལ་དགའ་འམ། ཞྟེས་དྲིས་པར། ཁོས། དགའ། ཞྟེས་སྨྲས། དྟེས་ན་ཁྱོད་

ཀིས་མི་བཤའ་བྟེད་ཀི་གི་ང་ལ་གཡོར་དང་། ངས་ཁྱྟེད་ཀི་གོད་ཁོག་ཁ་ཕྟེ་སྟྟེ་

ནང་དུ་ཨ་མར་དགའ་ཞྟེས་པའི་དགའ་དྟེ་གང་ན་ཡོད་པར་བལྟ། ཞྟེས་སྨྲས་

པར། གསོ་རིག་རབ་འབམས་པ་དྟེས་ཀང་ཅི་ཡང་སྨྲ་མ་ཐུབ། འདི་ནི་སྒྲུང་

གཏམ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གོ་བ་ལྟེན་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་། །

སྤིར་གནའ་རབས་ཀི ་རིག་པའི ་གཞུང་ལུགས་ཀི ་ཁོད་དྟེང་གི ་

རིག་གསར་ཚན་རིག་སྟྟེ། ཨིན་སད་དུ། science ཞྟེས་པའི་ཐ་སད་འདི་

དང་། ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་སྟྟེ། ཨིན་སད་དུ། philosophy ཞྟེས་པའི་ཐ་སད་

འདི་གཉིས་ཀི་གོ་དོན་སོ་སོར་མ་ཕྟེ་བར་དོན་གཅིག་ལྟ་བུར་བྟེད་སྤོད་བྟེད་

སྲོོལ་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་གནའ་བོའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཚང་མར་གཅིག་

མཚུངས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཀང་། ཕི་ལོ་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཡས་མས་

སུ་བྱུང་བའི་དྟེང་རབས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དྟེ་

གཉིས་ཀི་གོ་དོན་སོ་སོར་བཤད་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་གོ་ཐོས་བྱུང་། 
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འོན་ཀང་གནའ་རབས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་གཞན་དང་ཕོགས་

མཚུངས་པའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་ནང་ལའང་། གཞི་དངོས་པོའི་

གནས་ཚུལ་དང་། ལམ་བགོད་པའི་རིམ་པ། འབས་བུ་མངོན་དུ་བྟེད་ཚུལ་

བཅས་སྟེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕྟེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས། ཤྟེས་བ་

གཞིའི་རྣམ་གཞག་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གཙོར་

འདོན་བས་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་ལས། ཚན་རིག་ཅྟེས་པའི་ཐ་སད་འདི་

གསལ་ཁ་མྟེད་ཀང་། དོན་དངོས་ཐོག་ཚན་རིག་ཅྟེས་པའི་ཐ་སད་འདི་གསལ་

ཁ་ཡོད་མྟེད་ཙམ་ལས། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་

རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ནང་། ཡུལ་གི་བདྟེན་པའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔོད་

ཐབས་ཀི་རིགས་པ་དང་། རིགས་པ་དྟེས་གྲུབ་དོན། རྒྱུ་མཚན་རིགས་པའི་

འགྟེལ་བཤད་སོགས་ནི། དྟེང་རབས་སྨྲ་བའི་རིག་གསར་ཚན་རིག་ལས་

གཏིང་ཟབ་པ་དང་། ཞིབ་ཚགས་པ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པ་ནི་འཛམ་

གིང་ནང་ཚན་རིག་མཁས་པས་དོ་སྣང་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་

དྟེའི་མཚོན་རགས་ཤིག་རྟེད།

ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ་ཞྟེ་ན། 

དྟེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་སྤི་ལོག་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན། ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

རིག་པའི་དབར་ཡུལ་ལ་དཔོད་ཐབས་ཀི་རིག་པ་དང་། རིག་པ་དྟེས་གྲུབ་

དོན་གཉིས་ཀའི་སྟྟེང་ནས་ཁྱད་པར་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད། དཔྟེར་ན། ཚན་

རིག་གི་དཔོད་ཐབས་རིག་པ་དྟེས་སར་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཞིག་གི་སྒྲུབ་བྟེད་

དུ་འགོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དྟེའི་གྲུབ་དོན་དྟེ་ཡང་གང་ཟག་གཞན་དང་མཐུན་
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སྣང་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཆྟེ་བ་ཡོད། ལྟ་

གྲུབ་རིག་པའི་དཔོད་ཐབས་ཀི་རིག་པ་དྟེས་སར་གྲུབ་ཟིན་པའི་དོན་ཞིག་

གི་སྒྲུབ་བྟེད་དུ་བཀོད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་དོན་དྟེ་ཡང་གང་ཟག་གཞན་དང་

མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་གི་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཆུང་བའི་ཁྱད་

པར་ཡོད་པ་སོགས་བརོད་རུང་ངོ་། །

སྤིར་གང་ལ་དཔད་པར་བ་ཡུལ་ཤྟེས་བ་གཞིའི་གནས་སྟངས་ལ་

མཚོན་ན། རང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རིགས་གཅིག་

དང་། མྟེད་པའི་རིགས་གཅིག་བཅས་དྟེ་གཉིས་སུ་མ་འདུས་པ་མྟེད། དྟེ་

ལ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐ་སད་དང་འབྟེལ་ནས་ཞུ་ན། དང་པོ་དྟེ་ལ་

རྒྱུ་རྐྟེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤྟེས་བ་དྟེའི་འགྱུར་འགོའི་རྣམ་འགྱུར་

ཐོན་གི་ཡོད་པས་ན། འདུས་བས་དང་། གཉིས་པ་དྟེ་ལས་ལོག་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ན། འདུས་མ་བས་ཞྟེས་ཟྟེར་གི་ཡོད། འགྱུར་

འགོའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཤྟེས་བ་དྟེ་ལ་ཡང་རོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་

འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོད་པས། གཟུགས་ཅན་རིགས་ཀི་སྟེ་ཚན་གཅིག་

དང་། དྟེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ནང་གི་མོང་བའམ་ཤྟེས་པའི་རིགས་ཀི་སྟེ་ཚན་

གཅིག དྟེ་གཉིས་གང་གིས་ཁོངས་སུ་མ་འདུས་པའི་འདུས་བས་རིགས་ཀི་

སྟེ་ཚན་གཅིག་བཅས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས། དྟེང་རབས་སྨྲ་བའང་

ཚན་རིག་གི་དཔོད་ཐབས་རིག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆྟེར་གཟུགས་ཅན་

ནམ་དྟེའི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། དྟེ་མིན་ཤྟེས་བ་སྟེ་

ཚན་གཞན་གི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ཚན་རིག་གི་
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དཔོད་ཐབས་རིག་པ་དྟེ་ཙམ་གིས་འདང་གི་མྟེད་པ་མངོན་གསལ་ཆགས་

ཡོད། དཔྟེར་ན། ཡུལ་བྟེ་བག་པ་སྟེམས་ཁམས་ཕ་མོ་དང་། གཟུགས་ཅན་

སྟྟེང་གི་དུས་ཀི་མཐར་ཐུང་བའི་སད་ཅིག་སད་ཅིག་གི་འགྱུར་བ་ཕ་མོ་དྟེ་

དག་མང་པོ་ཞིག་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ནམ་ཡང་འགྟེལ་བཤད་བྟེད་མི་

ཐུབ་པ་ནི་གཡོལ་དུ་མྟེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་སྨྲ་མི་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་གམ་

ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ནི་ཆོས་ཀི་རིང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་

པས། དྟེ་དང་ཚན་རིག་དབར་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཞི་མྟེད་པ་ལྟ་བུའི་འདོད་

ཚུལ་འཛིན་མཁན་འགའ་ཞིག་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀིས། ང་ཚོའི་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་སམ། བདྟེན་པའི་གནས་ལུགས་མི་ཤྟེས་པའི་

རྨོངས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་ཤྟེས་པའི་རྨོངས་པ་དྟེ་

ཡང་དད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་འདྟེབས་པ། ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཞབས་རིམ་

སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀིས་མི་ལོག་པར། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་

ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤྟེས་པའི་རྣམ་དཔོད་གོང་འཕྟེལ་དུ་བཏང་བ་ལ་

བརྟེན་ནས། མི་ཤྟེས་པའི་རྨོངས་པ་དྟེ་ལོག་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་
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གསུངས་ཡོད། གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་བདྟེན་པའི་གནས་ལུགས་དྟེ་དག་

ཀང་ཡང་དག་པའི་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་འཚོལ་དགོས་པ་དང་། དྟེ་ལ་ཐོས་

བྱུང་གི་གོ་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པ། མཐར་མངོན་སུམ་གི་མོང་བས་གྲུབ་པ་

ཞིག་དགོས་པ་དང་། མདོར་ན་ཕི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་གཅིག་

ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད་པས། ཚན་

རིག་གི་ལྟ་ཕོགས་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་སྨྲ་མི་དགོས། 

དྟེ་བཞིན་དུ་སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་སོར། བསམ་བློའི་རིགས་

མི་འདྲ་བ་དང་། དྟེ་དག་སོ་སོའི་ངོ་བོ། བྟེད་ལས། དྟེ་དག་ཕན་ཚུན་གི་

འབྟེལ་བའི་རང་བཞིན། བསམ་བློའི་ཁྱད་པར་ལས་ལུས་ངག་གི་སྤོད་པ་

ལ་ཤུགས་རྐྟེན་ཐྟེབས་ཚུལ་སོགས་སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཉམས་མོང་ལ་

བརྟེན་ནས་འགྟེལ་བཤད་གཏིང་ཟབ་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན། དྟེང་རབས་

སྨྲ་བའི་ཚན་རིག་མཁས་དབང་འགས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ནི་སྟེམས་

ཁམས་རིག་པའི་ཚན་རིག་པ་ཐོག་མ་དྟེ་རྟེད་ཅྟེས་བརོད་མཁན་ཡང་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད། དཔྟེར་ན། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་བྱུང་བའི་ཨིན་ཇིའི་

ཚན་རིག་མཁས་དབང་ཨྟེཌ་ཝིན་ཨར་ནོལ་ཌི་ཞྟེས་པས། ནང་ཆོས་དང་

ཚན་རིག་དབར་གི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་སོར་བཤད་མོང་ཡོད་

པ་དང་། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བྱུང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་དབང་ཏཡི་

ཤུ་དང་། ཉི་ཧོང་གི་མཁས་དབང་ཤ་ཀུ་ཤོ་ཨྟེན་སོགས་ཀིས་ཀང་ནང་

ཆོས་དང་ཚན་རིག་མཐུན་ཚུལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་

ནང་ཚན་རིག་གི་བཤད་པ་ལས་གཏིང་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་བདྟེན་པའི་
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གནས་ལུགས་བསྟན་ཡོད་པ་སོགས་བཤད་ཡོད། གཞན་ཡང་དུས་རབས་

ཉི་ཤུ་པའི་ནང་བྱུང་བའི་འཛམ་གིང་ཐོག་སད་གགས་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ་བའི་དངོས་

ཁམས་ཚན་རིག་པ་ཨལ་བྟེཊ་ ཨཻན་སི་ཊྟེན་ (Albert Einstein) གིས་

གལ་ཏྟེ་ཚན་རིག་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་སྟྟེང་ནས་རང་ཚུགས་

ཐུབ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡོད་ཚེ། དྟེ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་

དྟེ་ཡིན་དགོས་ངྟེས་ཞྟེས་དགོངས་འཆར་བཏོན་ཡོད།

དྟེ་བཞིན་དུ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་བོད་ཀི་མཁས་དབང་དགྟེ་འདུན་

ཆོས་འཕྟེལ་གིས་ཀང་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ཚན་རིག་བར་མཐུན་

ཚུལ་དང་། བོད་པ་ཚོས་ཚན་རིག་ལ་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་ཡིན་ཚུལ་

སོགས་གསུངས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉྟེར་གཅིག་པ་འདིའི་ནང་

དྟེང་རབས་ཀི་རིག་གནས་སྤི་དང་། ཡང་སོས་ཚན་རིག་གི་སོར་ལ་ནང་པའི་

ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་མི་མཐུན་སོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དཔད་ཞིབ་དང་

བཤད་པ་རྒྱ་ཆྟེ་ཤོས་གནང་མཁན་ནི། འཛམ་གིང་ཞི་བདྟེའི་དྟེད་དཔོན་སྤི་

ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་སྐུ་ཕྟེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆྟེན་པོ་མཆོག་ཡིན་པ་

འཛམ་གིང་གི་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་གགས་བཞིན་ཡོད། 

སྤིར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལའང་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དྟེང་

རབས་ཚན་རིག་ནི་དབང་ཤུགས་ཆྟེ་ལ་ཁྱབ་གདལ་ཆྟེ་བའི་ཤྟེས་བའི་སྟེ་

ཚན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན་པས། དྟེར་སྦངས་བརོན་དང་བཀོལ་སྤོད་བས་

ནས་དྟེང་རབས་ཀི་རིག་གནས་སྤིའི་ལྟ་བ་རོགས་པ་དང་། འཛམ་གིང་སྤིའི་

འགོ་ཚུལ། ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབོར་འཕྟེལ་ཕོགས་ཀི་ཤྟེས་བ་སོགས་
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སོན་ཐོན་གི་ལྟེགས་ཆ་རྣམས་ལ་ཤྟེས་རོགས་དང་སྡུད་ལྟེན་བྟེད་རྒྱུ་ནི་སྨྲ་མི་

དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དྟེང་རབས་ཚན་རིག་ལ་སོབ་སྦོང་བྟེད་

མཁན་ཚོས་ངྟེས་པར་ཤྟེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི། དྟེང་རབས་ཚན་རིག་གི་ལམ་

ནས་འགོ་བ་མིའི་འདོད་པ་དང་། འགན་སྟེམས། ཕག་དོག་བཅས་ཀི་ནུས་པ་

གོང་སྟེལ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀང་། ནང་པའི་ཚན་རིག་གམ་ལྟ་གྲུབ་རིག་པས་

དྟེ་ལྟ་བུའི་བསམ་བློའི་རིགས་འཇོམས་པར་བྟེད་པ་དང་། ནུས་པ་ཇྟེ་ཆུང་དུ་

གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀང་ཤྟེས་དགོས། མདོར་ན། འཇམ་

མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྟེན་པོས་རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པ་ལས། ཁྱོད་ཀིས་ཇི་

སྟེད་བཀའ་སྩལ་བ། །རྟེན་འབྟེལ་ཉིད་ལ་བརམས་ཏྟེ་འཇུག །དྟེ་ཡང་མ་ངན་

འདའ་ཕིར་ཏྟེ། །ཞི་འགྱུར་མིན་མཛད་ཁྱོད་ལ་མྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པ་དང་། དྟེང་རབས་ཚན་རིག་གཉིས་དབར་དགོས་པ་

དང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་མིན་པ་ཤྟེས་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་

ཆྟེན་པོ་རྟེད།

སབས་དོན་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

སོར་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན། གནའ་རབས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་

ཚོས་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབྟེབས་པའི་ཚེ་ན། གང་ལ་

དཔད་པར་བ་ཡུལ་གཞལ་བར་གནས་གསུམ་དང་བསྟུན་ཏྟེ། དཔོད་ཐབས་

རིགས་པ་བཞིའི་སོ་ནས་དཔད་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། 

གཞལ་བ་གནས་གསུམ་གང་རྟེད་དམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་མལ་པ་

སོ་སྐྟེའི་མངོན་སུམ་གི་མོང་སྟོབས་ཀིས་ཤྟེས་ནུས་པའི་ཤྟེས་བ་རིགས་
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གཅིག་ཡོད། དཔྟེར་ན། དབང་པོའི་ཤྟེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་

སྒ་དྲི་རོ་རྟེག་བ་སོགས་ལ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་ཞྟེས་བ་ལ། དྟེ་ལྟར་མི་ནུས་

པའི་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་ཤྟེས་དགོས་

པའི་ཤྟེས་བ་རིགས་གཅིག་ཡོད། དཔྟེར་ན། དབང་པོའི་ཤྟེས་པའི་ཡུལ་

དུ་མ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་དྟེ་དག་གི་སྟྟེང་ལ་དུས་ཀི་མཐར་

ཐུག་པའི་སད་ཅིག་སད་ཅིག་གི་འགྱུར་བ་ཕ་མོའི་རིགས་དྟེ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་

ལོག་གྱུར་ཞྟེས་ཟྟེར་བ་དང་། གཞན་ཡང་དྟེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཤྟེས་བའི་རིགས་གཅིག་ཡོད། དཔྟེར་ན། རང་ཉིད་ཀི་སྐྟེས་ཚེས་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན། དྟེ་གང་ཡིན་རང་ཉིད་ཀིས་མངོན་སུམ་གི་མོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་

ཤྟེས་པར་མི་ནུས་ཤིང་། དངོས་སྟོབས་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་ཀང་ཤྟེས་

པར་མི་ནུས་པས། ཡིད་ཆྟེས་འོས་པའི་རང་གི་ཕ་མའི་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་

ཤྟེས་དགོས་པའི་ཤྟེས་བའི་རིགས་དྟེ་ལྟ་བུ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཞྟེས་ཟྟེར། 

མདོར་ན། ཤྟེས་བ་དྟེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་རིགས་པ་བཞིས་དཔད་

པའི་གྲུབ་དོན་ཞིག་ལ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཟྟེར་བ་ཡིན། དྟེ་ལ་སྒ་ཡངས་པའི་

དབང་དུ་བས་ན། ནང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་འབྟེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་རིགས་གཅིག་

དང་། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་གཅིག་

བཅས་རིགས་གཉིས་སུ་ཕྟེ་ནས་འགྟེལ་བཤད་བྟེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད་སམ། 

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལྟ་བུའི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་ཡོངས་

གགས་སུ་གསུངས་པའི་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་། ཟག་བཅས་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མྟེད་པ། མ་
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ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་བཅས་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་པོ་དྟེ་

དག་ནི་ར་བའི་ནང་ཆོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་རྟེད། 

དང་པོ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་ནི། འདུས་

བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སད་ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་པས་མི་རག་པ་ཞྟེས་བ་ལ། དྟེ་ལ་ཡང་ཕ་རགས་ཀི་དབྟེ་བ་

གཉིས་ལས། དཔྟེར་ན། ལྗོན་ཤིང་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སོ་སྐྟེ་ཐ་མལ་

པའི་མངོན་སུམ་ལ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་དབར་དུས་སུ་སོ་ལྗང་

གི་ལོ་མ་དང་། མྟེ་ཏོག་ཤར་བ་དང་། སྟོན་ཁའི་དུས་སུ་དྟེ་དག་གི་

ཁ་དོག་སྟེར་པོ་གྱུར་ཏྟེ་དགུན་དུས་དྟེ་དག་སམ་ནས་ལོ་མ་སར་ལྷུང་

བ་ལ་སོགས་པའི་འགྱུར་འགོའི་རྣམ་འགྱུར་དྟེ་དག་ལ་མི་རག་པ་

རགས་པ་དང་། དྟེ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་འགོ་དྟེ་ཡང་སྟོན་ཟླའི་མཇུག་དྟེ་མ་

ཐག་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཟླ་བ་དང་བདུན་

ཕག ཞག་དང་ཆུ་ཚོད། སར་མ་དང་སར་ཆ་རྟེ་རྟེའི་ནང་དུའམ། སད་

ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་དྟེར་མི་རག་པ་ཕ་མོ་

ཞྟེས་བ་ལ། འདིར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཞྟེས་པ་དྟེ་གཙོ་

བོར་མི་རག་པ་ཕ་མོ་འདིར་གོ་དགོས་པ་ཡིན།

གཉིས་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་ནི། སྤིར་

ཟག་བཅས་ཀི་དོན་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། 

འདིར་བཤད་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་གོ་དོན་ནི། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་དབང་གིས་འབྱུང་ཞིང་། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་སྡུག་བསལ་གི་
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རང་བཞིན་ཡིན་པ། བྟེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་དྟེ་ལ་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤོད་

པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་སྡུག་བསལ་འཕྟེལ་རུང་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་

ལན་ཞིག་ལ་ཟག་བཅས་ཟྟེར་བ་ཡིན། སྤིར་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་

ལ་རང་དབང་མྟེད་པར་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་དྟེར་དཀའ་ངལ་དང་

སྡུག་བསལ་ཡིན་པ་ཞིག་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་ལྟར། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

བློ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞྟེ་སང་། ཁོང་ཁོ། ང་རྒྱལ་རྣམས་སྐྟེས་པའི་

སབས་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མ་མ་སྐིད་པ་བཟོ་བ་དང་། 

འཕལ་དང་ཕུགས་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས། 

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་

ཡིན་པས་སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཞྟེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མྟེད་པ་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་

ནི། སྤིར་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་ནང་ལ་བདག་མྟེད་ལ་གང་

ཟག་གི་བདག་མྟེད་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མྟེད་གཉིས་སུ་དབྟེ་ཡོད་པ་

དང་། དྟེ་ལ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སོ་སོའི་ཕ་རགས་འཇོག་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་མོད། འདིར་བཤད་པའི་བདག་མྟེད་

ནི་ཐུན་མོང་དུ་འདོད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མྟེད་རགས་པའི་དབང་

དུ་བས་ནས་བརོད་ན། སྤིར་གང་ཟག་གི་བདག་མྟེད་ཞྟེས་པ་ནི་གང་

ཟག་གཏན་མྟེད་ཀི་དོན་ལ་ཟྟེར་བ་མིན་ཞིང་། ཐ་སད་དུ་བདྟེ་སྡུག་མོང་

མཁན་གི་བདག་དང་ང་དང་གང་ཟག་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

ལ། འོ་ན་གང་མྟེད་པའི་བདག་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་བདག་གཉིས་
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ཀི་འཇོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ་ཞྟེ་ན། གང་མྟེད་

པའི་བདག་ནི་གདགས་གཞི་ཕུང་སོགས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པ་མ་ཡིན་པར་རང་དབང་བ་དང་། རང་ཚུགས་ཐུབ་པ། རང་རྐ་བའི་

བདག་གམ་ང་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ་ལ་ཟྟེར་བ་ཡིན། དྟེས་ན་ཁྱད་གཞི་

གང་གི་སྟྟེང་དུ་ཡང་དྟེ་ལྟ་བུའི་བདག་གམ་ང་ཞིག་གཏན་ནས་མྟེད་

པས་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མྟེད་ཅྟེས་བ་ལ། ཐ་སད་དུ་བདག་ཡོད་

པའི་ཚུལ་ནི་འདི་དང་དྟེར་ཞྟེས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བློས་གདགས་

གཞི་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་གམ་ང་ཞིག་

ཡོད་པས་ན་ཐ་སད་དུ་བདག་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །

བཞི་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་ནི། སྤིར་མ་ངན་ཞྟེས་

པ་ནི་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། འདིར་མ་ངན་ཞྟེས་པ་ནི་ལས་

དང་ཉོན་མོངས་གཉིས་ལ་གོ་བ་དང་། དྟེ་ལས་འདས་པ་ནི་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་ལས་ཉྟེ་བར་ཞི་བའི་འགོག་པའམ་ཐར་པ་དྟེ་ལ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ཞྟེས་བ་ལ། དྟེ་ཡང་གཉྟེན་པོའི་སྟོབས་ཀིས་རྒྱུ་

ཀུན་འབྱུང་དང་། འབས་བུ་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་བལ་བའི་

ཡོན་ཏན་ཞིག་ལ་ཟྟེར་བ་ཡིན། དྟེ་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་ཤྟེས་

ལས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་རྟེད་ཅྟེས་གསུངས་

པ་ནི་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་གི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་

ཡིན་པར་རོད་མྟེད་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྟེད། ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་
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ལ་མཚོན་ན། ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པོ་ཡོད་པའི་རིང་ལུགས་ཤིག་

ཆགས་ཡོད། དཔྟེར་ན། གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གི་མཁས་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སྲས་དང་། ཐོགས་མྟེད་སྐུ་མཆྟེད། ཕོགས་གང་ཡབ་སྲས་སོགས་པཎ་གྲུབ་

བཅུ་བདུན་གི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་

སུ་བྱུང་བའི་རྟེ་ཡབ་སྲས་ཀི་མཚོན་ས་དགྟེ་བཀའ་རིང་གི་རིས་སུ་མ་མཆིས་

པའི་མཁས་དབང་དྟེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་སོགས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བས་ཚེ་ཤྟེས་

རོགས་ཐུབ་ངྟེས།

 གསུམ་པ། རེན་འབྱུང་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

དང་པོ། རྟེན་འབྱུང་གསུངས་པ་ལ་བསགས་པའི་ཚུལ་དང་། གཉིས་

པ། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟེན་འབྱུང་གི་གོ་དོན། གསུམ་པ། བརྟེན་ནས་བཏགས་

པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་གོ་དོན། བཞི་པ། རྟེན་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་ཤྟེས་པས་

འཕལ་ཕུགས་ཀི་ཕན་འབས་བཅས་རགས་ཙམ་གྟེང་ན།

༡༽ དྟེ་ཡང་འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། 

སྟོང་པ་ཞི་བ་སྐྟེ་བ་མྟེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤྟེས་པས་ནི་འགོ་བ་འཁྱམས་གྱུར་

པ། །དྟེ་དག་ཐུགས་རྟེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་

གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞིའི་

གནས་ཚུལ་མི་ཤྟེས་པའི་དབང་གིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིར་མི་འདོད་

པའི་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་དང་
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འབྱུང་བཞིན་པ་གཟིགས་ཏྟེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་འགོ་བ་རྣམས་

ལ་བརྟེ་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྟེ། དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསལ་

དྟེ་དག་སྟེལ་བྟེད་ཀི་ཐབས་ཚུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ནི། དྲི་མ་མྟེད་པའི་

ཡང་དག་པའི་རིགས་པ་བཞིའི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲུབ་དོན་ཕོགས་

བསོམས་བས་པའི་སོམ་ཚིག་སྟྟེ། རྟེན་འབྱུང་། ཞྟེས་པ་འདི་ཡིན། དྟེ་ནི་ཤྟེས་

བ་མཐའ་དག་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་འདི་ཡིན་དང་མ་ཡིན། ཡོད་

དང་མྟེད། རྟེད་དང་མ་རྟེད། སྐྟེ་བ་དང་འགག་པ། འཕྟེལ་བ་དང་འགིབ་པ། 

བཟང་བ་དང་ངན་པ། བདྟེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་འཇོག་པར་བྟེད་པ་ལ་ཕན་ཚུན་ཆོས་

གཞན་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་དགོས་པ་མ་གཏོགས། 

ཆོས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་སྟྟེང་ནས་རང་ཚུགས་ཐུབ་

པའི་ངོ་བོ་འདི་ཡིན་ཞྟེས་འཇོག་ས་མྟེད་པ་ཞིག་ལ་རྟེན་འབྱུང་ཟྟེར་གི་ཡོད། 

དཔྟེར་ན། ཡི་གྟེ་ཨ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཐོག་མར་འཆར་འགོད་ཀི་བསམ་བློ། 

དྟེའི་དབིབས་གཟུགས་དང་། རི་མོ་འབི་མཁན། སྨྱུ་གུ། ཤོག་བུ། དྟེ་ལ་ཨ་

ཞྟེས་མིང་འདོགས་མཁན། དྟེ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་སའི་ཡུལ་སོགས་ཆོས་གཞན་

མང་པོ་ཞིག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡི་གྟེ་དྟེ་གྲུབ་མི་སྲིད་པ་བཞིན་ནོ། །

དྟེས་ན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་འདི་ཉིད་འཛམ་གིང་འདིའི་སང་

ལ་སྟོན་པ་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བ་དང་། ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་ཇི་

སྟེད་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྟོན་པ་བླ་ན་མྟེད་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐོག་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་པ་ཕལ་མོ་
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ཆྟེས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞིན་ཡོད། དྟེ་ཡང་ཆོས་དང་མ་འབྟེལ་བའི་གཞི་

དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གི་སོམ་ཚིག་རྟེན་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་

དྟེར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་མཆོག་

མཚུངས་པ་མྟེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་རྟེད། 

སྤིར་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་བསགས་པར་འོས་པའི་ཡོན་ཏན་གངས་

ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཚོན་པའི་རྒྱ་བོད་

ཀི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལན་གི་སྐྟེས་ཆྟེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྟོན་པ་

བཅོམ་ལན་འདས་ལ་བསྟོད་བསགས་མཛད་སབས། རྟེན་འབྱུང་རང་དབང་

གི་སོ་ནས་གསུངས་པས་སྟོན་པ་བླ་ན་མྟེད་པ་ཞིག་རྟེད་ཅྟེས་གསུངས་

ཡོད། འདིའི་དཔྟེ་མཚོན་འགའ་ཞིག་བཀོད་ན། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གང་གིས་སྐྟེ་དང་འཇིག་པ་དག །ཚུལ་འདི་ཡི་ནི་

སངས་གྱུར་པ། །རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་འབྱུང་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དྟེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྟེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་ལྟོས་མྟེད་ཀི་རང་ཚུགས་

ཐུབ་པའི་སྐྟེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་བྟེད་ཐམས་ཅད་གཏན་ནས་

འཇུག་པ་ཞིག་མྟེད་ཀང་། ཐ་སད་འདོགས་པའི་བློས་ཆོས་གཞན་ལ་བརྟེན་

ནས་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ལ་བ་བྟེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པས། ཆོས་ཐམས་

ཅད་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་རྟེད། ཅྟེས་གསུངས་པ་དྟེར་བསྟོད་

བསགས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། 

འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྟེན་པོས་ཀང་རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པ་

ལས། གང་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་གསུངས་པ་ཡིས། །མཁྱྟེན་དང་སྟོན་པ་བླ་
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ན་མྟེད། །རྒྱལ་བ་རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་། །གཟིགས་ཤིང་འདོམས་

པ་དྟེ་ལ་འདུད། །ཅྟེས་ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞི་དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་གི་དོན་

རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་གཟིགས་པའི་སོ་ནས་མཁྱྟེན་པ་བླ་ན་མྟེད་

པར་གྱུར་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་པ་ལྟར་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་བརྟེ་བའི་བསམ་པས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྟེལ་གི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པ་གསལ་བར་སྟོན་པས་སྟོན་པ་བླ་ན་མྟེད་པ། དྟེ་ལྟ་བུའི་མི་ཤྟེས་

པའི་མུན་པ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་

དྟེ་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད། ཅྟེས་བསྟོད་ཕག་མཛད་ཡོད། 

སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་པཎ་

གྲུབ་བཅུ་བདུན་གི་གསོལ་འདྟེབས་ལས། འགོ་ལ་ཕན་བཞྟེད་ཐུགས་རྟེས་

རབ་བསྐྲུན་པའི། །སངས་རོགས་སྐོབ་པ་མཆོག་བརྟེས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །རྟེན་

འབྱུང་གཏམ་གིས་འགོ་རྣམས་འདྲྟེན་མཛད་པའི། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཉི་

མར་མགོས་ཕག་འཚལ། །ཞྟེས་འགོ་བ་རྣམས་ལ་བསལ་པ་ནས་བསལ་པའི་

རིང་བརྟེ་བ་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེན་པོ་ལ་གོམས་པར་མཛད་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཐར་

སངས་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བརྟེས་པའི་སོ་ནས་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས། སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་བརྟེ་བ་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེན་པོའི་དབང་

གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པས་སྐོབ་

པ་བླ་ན་མྟེད་པ་དང་། གཞན་གི་དོན་མཛད་པ་དྟེ་ཡང་། མདོ་ལས། ཐུབ་

རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཕག་གིས་མི་

སྟེལ་ལ། །ཉིད་ཀི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་མིན་ཏྟེ། །ཆོས་ཉིད་བདྟེན་པ་བསྟན་
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པས་གོལ་བར་མཛད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་

སམ་གནས་ལུགས་ཀི་བདྟེན་པའི་དོན་རྟེན་འབྱུང་བསྟན་པའི་སོ་ནས་འགོ་བ་

རྣམས་གོལ་བར་མཛད་པའི་སྨྲ་བ་ཟླ་མྟེད་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྨྲ་བའི་ཉི་

མར་མགོས་ཕག་འཚལ་ཞྟེས་བསྟོད་བསགས་མཛད་པ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་

ཏུ་མང་ངོ་། །

༢༽ རྟེན་འབྟེལ་ལ་གཙོ་ཆྟེ་བ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟེན་འབྟེལ་དང་། བརྟེན་

ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྟེལ་གཉིས་སུ་ཕྟེ་ནས། དང་པོ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟེན་

འབྟེལ་ཞྟེས་པའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། འདུས་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་

མྟེད་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་ལ། རྒྱུ་དྟེ་ཡང་འགྱུར་བ་མྟེད་པའི་རག་པ་བ་ཞིག་

ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན། རང་དང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་

མིན་པས། འབས་བུའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྟེན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟེན་འབྟེལ་ཞྟེས་བ་སྟྟེ། རྟེན་འབྟེལ་གི་

མདོ་ལས། འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་། འདི་སྐྟེས་པས་ན་འདི་སྐྟེ། གང་མ་

རིག་པའི་རྐྟེན་གིས་འདུ་བྟེད། ཅྟེས་གསུངས་པའི་མདོ་ཚིག་གསུམ་པོ་དྟེས་

རྐྟེན་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཞིག་གསུངས་ཡོད། དྟེ་ལ་གཡོ་བ་མྟེད་པའི་

རྐྟེན་དང་། མི་རག་པའི་རྐྟེན། ནུས་པའི་རྐྟེན་བཅས་གསུམ་གསུངས་ཡོད། 

གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་འདུས་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རྒྱུ་དང་རྐྟེན་

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱུ་དང་རྐྟེན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་ཞྟེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར། ཀུན་སོང་གི་གཡོ་བ་སྟྟེ། བྟེད་པ་པོ་གང་ཞིག་གིས་འདི་དང་འདི་འདྲ་
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བ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྟེད་དགོས་བསམ་པའི་འཆར་འགོད་ཀི་ཀུན་སོང་གི་གཡོ་

བ་སོན་དུ་སོང་བའི་ཐོག་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་

རྐྟེན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་དང་རྐྟེན་གི་དངོས་པོ་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པས་ན། འབས་བུ་དངོས་པོ་ཡང་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་བ་

ཡིན་ཞྟེས་འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་ཞྟེས་གཡོ་བ་མྟེད་པའི་རྐྟེན་གསུངས་

པ་དང་། རྒྱུ་དང་རྐྟེན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་འབས་བུའི་ཆོས་ཤིག་

སྐྟེད་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྟེད་མཁན་ཞིག་དགོས་པ་དང་། དྟེ་དག་ཀང་

རྒྱུ་རྐྟེན་གིས་སྐྟེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས། སྐྟེད་བྟེད་ཀི་རྒྱུ་དྟེ་འགྱུར་

བ་མྟེད་པའི་རག་པ་བ་ཞིག་གིས་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབས་བུའི་

ཆོས་ཤིག་སྐྟེད་པར་མི་ནུས་པས། འདི་སྐྟེས་པས་ན་འདི་སྐྟེ་ཞྟེས་མི་རག་

པའི་རྐྟེན་གསུངས། དྟེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་དང་རྐྟེན་མི་རག་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་

ཆོག་པར། འབས་བུའི་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དྟེ་སྐྟེད་པའི་ནུས་

པ་ཡོད་པའི་རང་དང་རྟེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐྟེན་ཞིག་དགོས་པ་ལས། རང་

དང་རྟེས་སུ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་སྐྟེ་བས། གང་མ་རིག་པའི་རྐྟེན་གིས་

འདུ་བྟེད་ཅྟེས་ནུས་པའི་རྐྟེན་ཞིག་དགོས་པར་གསུངས་ཡོད། 

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྟེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། 

འདི་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐྟེན་ངྟེས་པ་དག་མཐོང་སྟྟེ། ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་ཀང་

ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ཉིད་སྐྟེ་བའི། འབས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་སྐྟེ་ལ། རྒྱུ་སྤུན་དག་ལས་

ཀང་སྣམ་བུ་ཉིད་འབྱུང་གི བུམ་པ་མི་འབྱུང་བས། དྟེ་ལྟར་གང་གི་ཕིར་

རྒྱུ་དང་རྐྟེན་ངྟེས་པ་དྟེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་མི་
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འགྱུར་རོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་

ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། འདུས་བས་ཀི་ཆོས་

རྣམས་ངྟེས་པར་རྐྟེན་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྟེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས། 

རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟེན་འབྟེལ་ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ཡིན་ནོ། །

༣༽ འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་ཤིག་ཡིན་པས། 

ས་བཅད་མ་སྟོང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། དྟེ་ཡང་རྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་བསལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གི་གསུང་མགུར་དབངས་ལས། དཔད་ན་འདི་ཞྟེས་བ་

བའི། །ངོས་བཟུང་ཅི་ཡང་མྟེད་ཀང་། །རྒྱུ་རྐྟེན་ཆ་ཤས་མང་པོར། །བཏགས་

ཡོད་མིང་ཙམ་འདི་ལ། །བ་བྟེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི། །སྒྱུ་མ་འདི་ལ་

གཟིགས་དང་། །ཞྟེས་ཇི་སད་གསུངས་པའི་ལྟེགས་བཤད་འདིའི་ཐོག་ནས་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་གོ་དོན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ཁུལ་

བས་ན། ཕི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་མིན་དང་ཡོད་མྟེད་སོགས་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མ་བརགས་མ་དཔད་པའི་ཚེ་ན་ཡོད་ཅིང་། བརགས་

ཤིང་དཔད་པའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞྟེས་གཏན་ནས་

རྟེད་རྒྱུ་མྟེད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དྟེ་དག་མ་རྟེད་པ་དྟེ་ཙམ་གིས་མྟེད་པ་ཡང་

མིན་པས། འོ་ན་དྟེ་དག་ཡོད་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་རྟེད་དམ་ཞྟེ་ན། 

དཔྟེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་གཞི་རྟེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་སྤྲུལ་པ་

དྟེའི་ཚེ། བློས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གིས་ར་གང་དུ་སྣང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། 

སྤྲུལ་གཞི་རྟེའུ་ཤིང་གི་ངོས་ནས་ཚུར་ར་གང་གི་རྣམ་པར་གཏན་ནས་གྲུབ་

པ་མྟེད་པ་དྟེ་བཞིན་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞྟེས་རང་ངོས་
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ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་རྟེད་རྒྱུ་མྟེད་ཀང་། རང་འདོགས་བྟེད་ཀི་

རོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ལ་བ་བྟེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྟེལ་ཞྟེས་གསུངས། དཔྟེར་ན། དུས་

གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ་གསུམ་པོ་

དྟེ་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བཏགས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། ཁྱད་གཞི་གང་

གི་སྟྟེང་དུ་ཡང་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞྟེས་

མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཞིག་གཏན་ནས་མྟེད་ཀང་། མ་བརགས་མ་དཔད་པའི་

འཇིག་རྟེན་གགས་ཚོད་ཀིས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱུང་རྒྱུའི་ཆ་

ལ་མ་འོངས་པ་དང་། བྱུང་ཟིན་པའི་ཆ་ལ་འདས་པ། དྟེ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་

ད་ལྟ་བ་ཞྟེས་དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཇོག་པ་ཡིན་ཞིང་། དཔྟེར་ན། 

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དང་སར་མ་བདུན་ལྟ་བུ་ལ་ད་ལྟ་བའི་དབང་དུ་

བས་ནས་བརོད་ན། ཆུ་ཚོད་ནི་སར་ཆ་རྟེ་རྟེ་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་

སོད་པའི་གནས་སབས་ཤིག་གཏན་ནས་མྟེད་པས། དྟེ་ལྟར་ན་སར་མ་བདུན་

གི་སར་ཆ་རྣམས་འདས་ཟིན་པ་དང་། སར་མ་བརྒྱད་ཀི་སར་ཆ་གཅིག་ནས་

མར་འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་པ་ཡིན། 

དྟེས་ན་ད་ལྟ་བ་ཞྟེས་པ་འདི་ཡིན་ཞྟེས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ས་ཞིག་

གཏན་ནས་མྟེད་པས། ད་ལྟ་བ་གང་ལ་འཇོག་གམ་ཞྟེ་ན། ད་ལྟ་བ་གཏན་མྟེད་

ནི་མིན་ལ། ད་ལྟ་བ་ཡོད་ཚུལ་དྟེ་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

བློས་ཕར་བཏགས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་དོན་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བ་འདི་ཡིན་

ཞྟེས་གཏན་ནས་རྟེད་རྒྱུ་མྟེད་པ་ཞིག་ཡིན། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་ཤྟེར་
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ལས། གང་ཕིར་རྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དྟེ་

ཕིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ལྟོས་མྟེད་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྟེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཕིར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྟོས་མྟེད་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

གཏན་ནས་མྟེད་པས་ན། རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

༤༽ རྟེན་འབྱུང་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཤྟེས་པའི་དགོས་དོན་སིང་

བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ན། སྤིར་འཛམ་གིང་གོ་ལ་འདིར་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་མི་

གངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཡོད་ཅིང་། དྟེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་

མི་འདྲ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ཡོད་མོད། འོན་

ཀང་ང་ཚོའི་ཐུན་མོང་གི་འདོད་བ་ནི། བདྟེ་བ་འདོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་

མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་ཡོད། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་

མ་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་པའི་འབྟེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡོད་པར་བརྟེན། དྟེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འདི་གཉིས་མི་

ཤྟེས་པའི་དབང་གིས། ཁྱོད་དང་ང་ཞྟེས་ཕོགས་ལྷུང་གི་ལྟ་སྟངས་འཛིན་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་སྟེར་སོ་སོའི་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་ཟད། གོ་ལ་ཡོངས་

ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འགོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཤ་སྟག་

ཆགས་ཡོད། དཔྟེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར་དམག་འཁྲུག་གི་

དཀའ་ངལ། མི་རིགས་དང་མི་རིགས་བར་འཁྲུག་རོད། ཆོས་ལུགས་དང་
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ཆོས་ལུགས་བར་རོད་གྟེང་། འདྲ་མཉམ་དང་དྲང་བདྟེན་མྟེད་པ། འཇིགས་

སྣང་དང་། དངངས་སྐྲག ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་སོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་

དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད་པ་ཀུན་གིས་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་ཡོད།

དྟེ་ཡང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྟེན་པོའི་རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པ་

ལས། འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་ཇི་སིད་པ། །དྟེ་ཡི་ར་བ་མ་རིག་སྟྟེ། །གང་ཞིག་

མཐོང་བས་དྟེ་ལོག་པ། །རྟེན་ཅིང་འབྟེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས། །ཞྟེས་ཇི་

སད་གསུངས་པ་ལྟར། གལ་ཏྟེ་དཀའ་ངལ་དྟེ་དག་དོན་དམ་པའི་སྟེལ་ཐབས་

ཤིག་འཚོལ་དགོས་ན། ཡང་དག་པའི་རིགས་པ་བཞིས་དཔད་པའི་གྲུབ་དོན་

རྟེན་འབྱུང་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་འདིའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ལས་

གཞན་མ་མཆིས། 

དྟེས་ན་དྟེ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྱུང་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་རང་སྟོབས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བར་ཤྟེས་པ་དཀའ་བས་ན། དང་པོ། མི་གཞན་ཞིག་

གི་དྲུང་ནས་ཉན་པའམ། དཔྟེ་དྟེབ་འདྲ་མིན་མང་པོ་བཀགས་ཏྟེ་སོབ་སྦོང་

བྟེད་པ་དང་། ཕོགས་ཡོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་རྒྱའི་གོ་

རོགས་དགོས་རྒྱུ་དྟེ་ཆ་རྐྟེན་གཅིག་རྟེད། གཉིས་པ། མཐོང་རྒྱ་དང་ཐོས་

རྒྱ་སོགས་ཚིག་དོན་ཙམ་ལ་གོ་རོགས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་དྟེའི་

སྟྟེང་ནས་བསམ་ཞིབ་དང་དཔད་ཞིབ་ནན་པོ་བས་ནས་དྟེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་

ཡོད་པ་དང་། གདྟེང་ཚོད་ངྟེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་

ཐུབ་པའི་ཤྟེས་ཚད་ཡོད་དགོས། གསུམ་པ། དོན་དྟེ་ལ་གོ་རོགས་ཡོད་

པ་དང་། ཤྟེས་ཚད་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ལུགས་དང་མ་འགལ་བར་
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དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལྟེན་དངོས་ལ་འགོ་ཐུབ་པའི་

གནས་ཚད་ཀི་ཆ་རྐྟེན་བཅས་ཚང་དགོས། མདོར་ན། རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་

ལ་གོ་རོགས་ཡོད་པ་དང་། ཤྟེས་ཚད་ཡོད་པ། གནས་ཚད་ཡོད་པའི་ཆ་

རྐྟེན་འདི་གསུམ་ཚང་ན་འགོ་བ་མིས་བཟོས་པའི་གོ་ལ་ཡོངས་ཀི་དཀའ་

ངལ་མང་དག་ཅིག་སྟེལ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆྟེས་དང་། རྟེ་བ་ཧ་ཅང་ཆྟེན་པོ་

ཡོད་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད།

དྟེ་ཡང་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་འདི་ལ་གོ་བ་ལྟེགས་པར་ཆགས་ཤིང་

ལྟ་བ་དྟེ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན། ཆབ་སྲིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་། དཔལ་

འབོར། ཁོར་ཡུག འཕོད་བསྟྟེན་སོགས་སོ་སོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་གནས་

ཚུལ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། བསམ་

བློ་དྟེ་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ཆྟེན་པོ་དང་གུ་ཡངས་པོ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ་མ་

ཟད། ཇི་ཙམ་གིས་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོ་དང་། རྒྱ་ཆྟེན་པོ། མིག་རྒྱང་

རིང་པོ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་གང་བྱུང་ཡང་དྟེར་བཟོད་ཐུབ་པ་

དང་། འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ལུས་བདྟེ་བ་དང་སྟེམས་སྐིད་པ་ཞིག་

ཡོང་ངྟེས།

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་གནད་དོན་འདི་དག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་ཞིབ་

དང་དཔད་ཞིབ་བས་ན། གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཤྟེས་རོགས་ཐུབ་བམ་ཞྟེ་ན། 

ང་ཚོས་མི་ཚེའི་ནང་བ་གཞག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དྟེའི་གནས་ལུགས་

ལ་རིགས་པས་དཔད་ནས་འཇུག་དགོས་པ་དང་། བ་གཞག་དྟེ་དང་འབྟེལ་

བའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ལ་དམིགས་ཡུལ་ལན་པའི་ཚོར་སྣང་ངྟེས་ཅན་ཞིག་
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སྦིན་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་དང་། དྟེ་

ལས་གལ་ཆྟེ་བ་ཞིག་ནི་བཟོད་སྟེམས་དང་། རང་སྒིག་རང་སྲུང་། ཆོག་

ཤྟེས། ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་སིང་རྟེའི་བསམ་བློ་སོགས་ནང་སྟེམས་ཀི་

བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་རྣམས་ཀང་དྟེ་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་པར་བྟེད་ཐུབ་

པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆྟེ་བས་ན། ང་ཚོ་འགོ་བ་མི་རྣམས་འཚོ་གནས་བྟེད་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཁོད་དགོས་མཁོ་ཆྟེ་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་

ཡིན་པའང་ཤྟེས་རོགས་ཐུབ་པར་ངྟེས་སོ། །

བཞི་པ། བདེན་དོན་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག

དྟེ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་གྲུབ་དྟེ་ཡང་དག་པའི་དཔོད་ཐབས་

རིགས་པ་བཞིའི་སོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲུབ་དོན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། 

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལུགས་སམ་བདྟེན་དོན་གཏན་ལ་འབྟེབས་བྟེད་རིགས་

པ་བཞི་གང་ཡིན་ནམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ། བ་བ་

བྟེད་པའི་རིགས་པ། ལྟོས་གྲུབ་འབྟེལ་བའི་རིགས་པ། རྒྱུ་མཚན་འཐད་སྒྲུབ་

ཀི་རིགས་པ་བཅས་བཞི་གསུངས་ཡོད། 

རིགས་པ་དྟེ་དག་ནི་ནང་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒོམ་གཞི་

ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད། རིགས་པ་དྟེ་དག་གི་གོ་

དོན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་རྟེས་འཇུག་རྣམས་

ལ། གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་སབས། དད་པ་དང་ཡིད་ཆྟེས་ཀིས་
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འཇུག་པ་མིན་པར། ཡང་དག་པའི་རིགས་པས་བརག་དཔད་བས་ཏྟེ་ངྟེས་

པ་རྟེད་པའི་སོ་ནས་འཇུག་དགོས་པར་བཀའ་སྩལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཁོང་གི་

རྟེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྟེ་དྟེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་གཏན་

ལ་འབྟེབས་པའི་ཚེ། ཐོག་མར་གཏན་ལ་དབབ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་སྟྟེ། ཆོས་རང་རང་གི་རང་

བཞིན་ནམ་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་འཚོལ་ཐབས་ཀི་རིགས་པ་དྟེར་ཆོས་ཉིད་

ཀི་རིགས་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་དྟེ་གཞིར་བས་ནས། ཆོས་དྟེ་

དང་དྟེའི་གཤིས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་བ་བ་གང་དང་གང་བྟེད་པ་འཚོལ་

ཐབས་ཀི་རིགས་པ་དྟེར་བ་བ་བྟེད་པའི་རིགས་པ། དྟེའི་སྟྟེང་ནས་དྟེ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཇི་ལྟར་ལྟོས་པའི་འབྟེལ་བ་འཚོལ་ཐབས་ཀི་

རིགས་པ་དྟེར་ལྟོས་གྲུབ་འབྟེལ་བའི་རིགས་པ། དྟེ་གསུམ་གཞིར་བས་ཏྟེ་

ཡུལ་གི་བདྟེན་པའི་གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པ་བྟེད་སབས། འདི་ཡོད་པས་

ན་འདི་འབྱུང་དགོས། འདི་ཡིན་པས་ན་འདི་ཡིན་དགོས། འདི་མྟེད་པས་

ན་འདི་མི་འབྱུང་དགོས། འདི་མྟེད་པས་ན་འདི་འང་མྟེད་དགོས་ཞྟེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པ་བཀོད་དྟེ་བསྒྲུབ་བའི་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་

ཏུ་རུང་བས། ཚུལ་དྟེ་དག་ལ་རྒྱུ་མཚན་འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་དང་བཅས་

བཞི་གསུངས་ཡོད། 

གོ་བདྟེ་བའི་ཕིར་རིགས་པ་དྟེ་དག་དཔྟེ་མཚོན་དང་སྦར་ནས་ཞུ་ན། 

མྟེའི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་ནི་ཚ་བ་ཡིན་ལ། དྟེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་

རང་བཞིན་གཤྟེར་བ། སའི་རང་བཞིན་སྲ་བ། རླུང་གི་རང་བཞིན་ཡང་བ་
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དང་གཡོ་བ། འདུས་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སྐྟེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་

ཡིན་པ་སོགས་ནི། ཆོས་དྟེ་དང་དྟེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། དྟེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་དྟེ་དག་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིག་པ་

ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་མྟེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་ཡིན་ཞྟེ་ན། དྟེ་ནི་ཆོས་

ཉིད་ཡིན་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མྟེད། འདི་ལ་ཡང་

སོབ་དཔོན་ཆྟེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མྟེད་ཀིས། མྟེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་

དང་། རླུང་གི་རང་བཞིན་ཡང་བ་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པའི་ཆོས་ཉིད་

དང་། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྟེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྟྟེང་གི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་གང་

ཟག་ཕལ་པའི་བློས་བསམ་པར་མི་ནུས་པའི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་

ཉིད། ཆོས་རྣམས་ཀི་གཤིས་ལུགས་སམ་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་མཐར་ཐུག་པའི་

ཆོས་ཉིད་བཅས་གསུམ་དུ་དབྟེ་ནས་གསུངས་ཡོད། 

ལྟོས་སྒྲུབ་འབྟེལ་བའི་རིགས་པ་ལའང་། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་ཉིད་སྐྟེ་བ་

རྒྱུ་ས་བོན་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་འབས་བུའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་འགྱུར་

ཇི་ལྟར་ཐོན་མིན་ནི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་རྐྟེན་གི་ཁྱད་པར་སོགས་ལ་རག་

ལས་ཡོད་པས། རྟེན་འབྟེལ་ལྟོས་སྒྲུབ་ཀི་འབྟེལ་བ་དང་། ཆོས་དྟེ་དང་དྟེའི་

ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་རང་རང་གི་ཆ་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་

ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་ལྟོས་སྒྲུབ་ཀི་འབྟེལ་བ། ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་ལྟ་བུ་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་སྒྲུབ་ཀི་འབྟེལ་བ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྟེ་ནས་གསུངས་ཡོད། 

བ་བ་བྟེད་པའི་རིགས་པ་ཞྟེས་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་

རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་གཤིས་དང་མཐུན་པའི་བ་བ་བྟེད་པ་སྟྟེ། དཔྟེར་ན། 
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མྟེས་སྲྟེག་པའི་བ་བ་བྟེད་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་

བ་བྟེད་པ་སོགས་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན། 

འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་ཞྟེས་པ་ནི། རིགས་པ་ས་མ་གསུམ་གཞིར་

བས་ཏྟེ་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་བྟེད་པའི་ཚེ། དྟེ་དག་ཕན་ཚུན་མྟེད་ན་མི་འབྱུང་

བའི་འབྟེལ་བའི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་

དགོས། འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་ཡོད་དགོས། འདི་མ་ཡིན་པས་ན་འདི་མ་

ཡིན་དགོས། འདི་མྟེད་པས་ན་འདི་ཡང་མྟེད་དགོས་ཞྟེས་པ་ལྟ་བུ་སྟྟེ། 

དཔྟེར་ན། དུ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་

མྟེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཤིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཡལ་ག་དང་ལོ་

འདབ་སོགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པར་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཆ་

ཅན་ལྗོན་ཤིང་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་

ཞྟེས་ཟྟེར་བ་ཡིན། 

དོན་བསྡུས་ཀི་ཚུལ་དུ་རིགས་པ་འདི་དག་གཞི་གཅིག་གི་སྟྟེང་དུ་

སྦར་ནས་ཞུ་ན། རྒྱུ་མྟེ་དང་དྟེའི་འབས་བུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དུ་བའི་

རྒྱུ་མྟེའི་གཤིས་སམ་རང་བཞིན་ལ་བུད་ཤིང་བསྲྟེག་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་

ཅིང་། དྟེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་དང་། དྟེས་གཞིར་བས་ནས་དྟེའི་སྟྟེང་

དུ། རྒྱུ་མྟེ་དྟེའི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་གཤིས་དང་མཐུན་པའི་བུད་ཤིང་

བསྲྟེག་པའི་བ་བ་བྟེད་པ་དྟེར་བ་བ་བྟེད་པའི་རིགས་པ། དྟེ་གཉིས་གཞིར་

བས་ནས་དྟེའི་སྟྟེང་དུ། མྟེས་བུད་ཤིང་བསྲྟེག་པའི་བ་བ་བྟེད་པ་ལ་ལྟོས་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབས་བུ་དུ་བ་དྟེ་རྒྱུ་མྟེ་དྟེ་ཉིད་མྟེད་ན་མི་འབྱུང་བ་
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ཡིན་པས་ན། དྟེ་ལ་རྟེན་འབྟེལ་ལྟོས་སྒྲུབ་ཀི་འབྟེལ་བའི་རིགས་པ། གཞི་

དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་དྟེ་གསུམ་གཞིར་བས་ནས་དྟེའི་སྟྟེང་དུ། འབས་བུ་

དུ་བ་དྟེ་རང་རྒྱུ་མྟེ་དྟེ་མྟེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྟེལ་བ་ཡིན་པས་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་ནས། དུ་བ་ཡོད་ན་མྟེ་ཡོད་དགོས་པས་རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པ་དྟེ་

དག་བཀོད་ནས་མྟེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་

པ་ཞྟེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི། ང་ཚོས་མི་

ཚེའི་ནང་བ་བཞག་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དོན་ཕན་ལན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་དང་

མི་ཐུབ་ཚད་གཞིའི་ར་འཛིན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།

 ལྔ་པ། བདེན་དོན་ལ་དཔོད་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་ཆོས།

དྟེ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་བཞིའི་སོ་ནས་ཡུལ་གི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀི་

དོན་དྟེར་དཔོད་པ་ན། དཔོད་པ་པོ་གང་ཟག་དྟེར་ཆ་རྐྟེན་གང་ཞིག་ཚང་

དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། སྤིར་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་ནང་གནད་དོན་

གང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བླང་དོར་བྟེད་ཚུལ་ནི། སྟོན་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཉིད་

ཀི་གསུང་ལས། དགྟེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསྲྟེགས་བཅད་

བརར་བའི་གསྟེར་བཞིན་དུ། །ལྟེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་

བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞྟེས་རང་གི་རྟེས་འཇུག་རྣམས་ལ་དངོས་པོའི་

གནས་ལུགས་ལ་དཔད་པ་དང་། གནད་དོན་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ལྟེགས་

ཉྟེས་བླང་དོར་འབྟེད་པའི་ཐག་གཅོད་བྟེད་པའི་ཚེ་ན། གང་ཟག་གི་སན་

གགས་ཆྟེ་ཆུང་དང་། རོད་བྟེད་ཀི་ཚིག་སན་མི་སན་ཙམ་ལ་མི་ལྟ་བར་མཐར་
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གཏུགས་ན་དྲི་མ་མྟེད་པའི་ཡང་དག་པའི་རིགས་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་

གཅོད་དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།

གཞན་ཡང་བདྟེན་དོན་ལ་དཔོད་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་ཆོས་སོར། 

སྟོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་བློ་གོས་མི་ཟད་པ་ཞྟེས་པའི་མདོ་ལས། བང་ཆུབ་

སྟེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་རོན་པ་བཞི་ཡང་མི་ཟད་པ་སྟྟེ། བཞི་གང་ཞྟེ་ན། འདི་

ལྟ་སྟྟེ། དོན་ལ་རོན་གི་ཚིག་འབྲུ་ལ་མི་རོན་པ་དང་། ཡྟེ་ཤྟེས་ལ་རོན་གི་རྣམ་

པར་ཤྟེས་པར་མི་རོན་པ་དང་། ངྟེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སྟེ་ལ་རོན་གི་དྲང་བའི་

དོན་གི་མདོ་སྟེ་ལ་མི་རོན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་ལ་རོན་གི་གང་ཟག་ལ་མི་རོན་

པའོ། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདྟེན་དོན་གང་ཞིག་འཚོལ་བར་འཇུག་པ་

དང་། དོན་གང་ཞིག་ཐག་གཅོད་པར་བྟེད་པའི་སབས་སུ། ཐོག་མར་དོན་དྟེ་

སྨྲ་བ་པོའི་གང་ཟག་གི་མིང་གགས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པའམ་ཐག་

གཅོད་མི་རིགས་པར། དྟེས་གང་བཤད་པ་ལ་གཙོ་བོར་དཔོད་དགོས་པ་

དང་། གང་བཤད་པ་དྟེ་ཡང་ཚིག་གི་སྟེབ་སྦོར་ལྟེགས་པ་དང་སྨྲ་བ་བདྟེ་མིན་

ཙམ་གིས་བཤད་བའི་དོན་དྟེ་འཐད་པར་མ་ངྟེས་པས། ཚིག་ལས་བརོད་

བའི་དོན་ལ་གཙོ་བོར་དཔོད་དགོས་པ་དང་། བརོད་བའི་དོན་དྟེ་ཡང་དགོས་

དབང་གིས་དོན་གཞན་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ཙམ་ལ་ཐག་གཅོད་མི་རིགས་

པས་ངྟེས་པའི་དོན་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་སམ་བདྟེན་དོན་ཉིད་ལ་གཙོ་

བོར་འཛིན་དགོས་པ། ངྟེས་པའི་དོན་དྟེ་ཡང་མཐར་མངོན་སུམ་གིས་མོང་

བས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཆ་འཇོག་བྟེད་དགོས་པ་ལས། ཚོད་དཔག་དང་ཐོས་

བྱུང་གི་གོ་བ་ཙམ་གིས་ཐག་གཅོད་མི་རིགས་ཞྟེས་གསུངས་ཡོད་པས། 
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རོན་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་འདིར་ཤྟེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་སམ་

བདྟེན་དོན་འཚོལ་བའི་མན་ངག་ཆ་ཚང་བའི་སོམ་ཆྟེན་པོ་ཞིག་དང་། རྒྱལ་

བའི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྟེལ་མཐའ་དག་གི་གནད་ལ་གཞན་

དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པ་ཆྟེན་པོའི་རང་རགས་ངོམ་པའི་ལྟེགས་བཤད་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་སོ། །

རོན་པ་བཞིའི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། སབས་ཀི་དོན་

གང་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་ན་ཚིག་དང་དོན་གཉིས་སུ་ཕྟེ་བའི་ཚིག་ཙམ་ཚད་

མར་བས་ནས་ཡིད་རོན་པ་མ་ཡིན་པར་དོན་དྟེར་རིགས་པས་གནོད་པ་

ཡོད་མྟེད་ལྟེགས་པར་བརགས་ནས་ཡིད་ཆྟེས་བྟེད་པ་དྟེར། དང་པོ་ཚིག་

ལ་མི་རོན་དོན་ལ་རོན་པའི་དོན་ཡིན། སབས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ལ་

ཡང་རྣམ་ཤྟེས་དང་ཡྟེ་ཤྟེས་གཉིས་སུ་ཕྟེ་བའི་རྣམ་ཤྟེས་ཏྟེ། དབང་པོའི་

ཤྟེས་པ་དང་། ཐོས་བྱུང་དང་བསམ་བྱུང་གིས་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་ཤྟེས་

པའི་བློ་ལ་ཡིད་མི་རོན་པར་དོན་དྟེའི་བདྟེན་པའི་གནས་ལུགས་དྟེ་ཉིད་

མངོན་སུམ་གི་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཡྟེ་ཤྟེས་ཚད་མ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆྟེས་པ་ནི། 

གཉིས་པ་རྣམ་ཤྟེས་ལ་མི་རོན་ཡྟེ་ཤྟེས་ལ་རོན་པའི་དོན་ཡིན། 

སབས་ཀི་དོན་དྟེ་ལ་ཡང་དྲང་དོན་དང་ངྟེས་དོན་གཉིས་སུ་ཕྟེ་བའི་

དགོས་དབང་གིས་གསུངས་པའི་དྲང་བའི་དོན་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་

འབབ་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་རོན་པར། དོན་དྟེ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་རིགས་

པས་གནོད་པ་མྟེད་པའི་ངྟེས་པའི་དོན་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆྟེས་པ་ནི། གསུམ་པ་

དྲང་དོན་ལ་མི་རོན་ངྟེས་དོན་ལ་རོན་པའི་དོན་ཡིན། སབས་ཀི་དོན་གང་
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ཞིག་ལ་འཇུག་པ་ན་དོན་དྟེར་སྨྲ་བ་པོའི་གང་ཟག་དང་དྟེས་བཤད་བའི་

ཆོས་གཉིས་སུ་ཕྟེ་བའི་དོན་དྟེར་སྨྲ་བ་པོའི་གང་ཟག་གི་མིང་གགས་སོགས་

ལ་བརྟེན་ནས་བླང་དོར་འབྟེད་པ་མ་ཡིན་པར་དོན་དྟེར་ཚད་མ་གཞན་དང་། 

རིགས་པ་གཞན་གིས་གནོད་པ་ཡོད་མྟེད་ལྟེགས་པར་བརགས་ཏྟེ། དྟེ་དག་

གིས་གནོད་པ་མྟེད་པར་ཤྟེས་པའི་སོ་ནས་ཁས་ལྟེན་པ་ནི། བཞི་པ་གང་

ཟག་ལ་མི་རོན་ཆོས་ལ་རོན་པའི་དོན་ཡིན། དྟེས་ན་དོན་ཅི་ཞིག་ལ་དཔད་

ནས་བདྟེན་དོན་འཚོལ་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ན། བློ་གཟུ་བོར་

གནས་པའི་སོ་ནས་ཆ་རྐྟེན་བཞི་པོ་འདི་ངྟེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་

ནས་གལ་ཆྟེའོ། །

དྲུག་པ། ཞར་བྱུང་དུ་དྲང་བདེན་དང་སིང་རེའི་སོར་ལྟ་ཚུལ།

སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤོད་ཅྟེས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

འདིའི་ནང་ལ་སིང་རྟེ་ནི་བཟང་སྤོད་ཀི་རྨང་གཞིའི་ར་འཛིན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་

ཡིན་པར་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད། འོན་ཀང་མི་འགའ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་

འདིའི་ཐོག་ལ་སིང་རྟེ་དང་དྲང་བདྟེན་གི་ལག་ལྟེན་བར་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་ལྟ་

བུའི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དཔྟེར་ན། འགོ་བ་མིའི་

བཟང་སྤོད་ཀི་གཞི་ར་སིང་རྟེ་ཡིན་ན། དྲང་བདྟེན་མྟེད་པའི་བཙན་ཤྟེད་ཀི་བ་

སྤོད་ལ་རག་ཏུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དང་། གོ་སབས་སྤོད་པ། ཉམ་ཆུང་ནུས་མྟེད་

རྣམས་རག་ཏུ་རང་སྲུང་ཡང་མི་ཐུབ་པའི་བསམ་ཚུལ་བརོད་ཀི་ཡོད།
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བསམ་ཚུལ་དྟེ་དག་ནི་སིང་རྟེའི་གོ་དོན་དང་། དྟེའི་རིན་ཐང་། དྲང་

བདྟེན་གི་ངོ་བོ་དང་བྟེད་ལས། གལ་གནད་བཅས་ཆ་ཚང་བ་མ་ཤྟེས་པའི་

ལོག་རོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྟེད་ཀི་ཡོད། 

གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། སྤིར་སིང་རྟེའི་གོ་དོན་ནི་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་

འདོད་པའི་བསམ་བློ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། དྟེ་ལས་གཞན་པའི་དྲང་

བདྟེན་མྟེད་པའི་གཞན་གིས་འཚེ་བའི་བ་སྤོད་ལ་མགོ་སྒུར་ནས་སོད་དགོས་

པའི་གོ་དོན་གང་ཡང་མྟེད་པ་མ་ཟད། དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ། སིང་རྟེའི་བསམ་བློ་

དྟེས་སིང་སྟོབས་དང་བསམ་བློའི་སྟོབས་ཤུགས་སྟེལ་བར་བྟེད་ཀི་ཡོད།

དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་བཀོད་ན། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་ནང་དུ་

རྒྱ་གར་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་པའི་མི་སྟེར་སྟེལ་ཡུལ་གི་ལམ་

ལུགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་འཐབ་རོད་པ་བདག་ཉིད་ཆྟེན་པོ་གཱནྡི་

དང་། དྟེ་སོན་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཁའི་ནང་ལ་དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་

དཀར་ནག་དབྟེ་འབྟེད་ཀི་སྲིད་ཇུས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་ནྟེལ་སན་

མན་ཌྟེ་ལ། དྟེ་བཞིན་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་ལ་སོགས་པའི་འཛམ་གིང་ནང་

འཚེ་མྟེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་

པའི་གནད་དོན་ལ་འཐབ་རོད་བྟེད་མཁན་སན་གགས་ཆྟེ་བའི་མི་སྣ་དྟེ་དག་

གི་རྒྱུད་ལ་སིང་རྟེའི་སྟོབས་ཤུགས་མྟེད་པ་དང་། དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་པའི་

བ་སྤོད་ལ་མགོ་སྒུར་ནས་སོད་མཁན་ཞིག་རྟེད་ཅྟེས་སུས་བརོད་ཐུབ་བམ། 

དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་འཚེ་མྟེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དངོས་

སུ་ལག་ལྟེན་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམས་ནི་གཤིས་རྒྱུད་ལ་སིང་རྟེ་དང་བཟོད་
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སྟེམས་ཀི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྟེ་ལ་གདྟེང་སོབས་དང་བློ་སྟོབས་ཡོད་པའི་

མཚོན་རགས་ཤིག་རྟེད།

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། འཚེ་བ་མྟེད་པའི་སྤོད་ཚུལ་དྟེ་སིང་རྟེ་ལ་

གཞི་བཅོལ་ནས་ཡོད་པས་སིང་རྟེ་མྟེད་ན་འཚེ་མྟེད་ཞི་བ་ཡོང་ཐབས་མྟེད་

པ་ཞིག་རྟེད་ལ། དྟེ་བཞིན་དུ་འཚེ་བ་མྟེད་པའི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་དྟེ་རྒྱུན་

སྲིང་བྟེད་ཐུབ་མིན་ནི་བཟོད་སྟེམས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས། བཟོད་སྟེམས་

ཀི་གོགས་མྟེད་ན་ཡོང་ཐབས་མྟེད་པ་ཞིག་རྟེད། དོན་དངོས་ཐོག་སིང་རྟེ་

དང་། དྲང་བདྟེན། བཟོད་བསྲན་བཅས་ནི་ཕན་ཚུན་མྟེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་

འབྟེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པས་ན་ཁ་བལ་ཐབས་མྟེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

སྤིར་སིང་རྟེའི་བསམ་བློ་དྟེའི་དམིགས་ཡུལ་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་

ཡིན་པས་དམིགས་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཀི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆྟེ་ཆུང་དང་རིམ་པ་

ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་ཆོག་པ་ཞིག་རྟེད། དཔྟེར་ན། གང་ཟག་གཞན་

དྟེ་རང་ཉིད་ཀི་གཉྟེན་ཉྟེ་ཡིན་པ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་པས་སིང་རྟེ་སྐྟེ་བ་ཡོང་གི་

ཡོད་ལ། དྟེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་

པས་སིང་རྟེ་སྐྟེ་བ་ཡང་ཡོད། དྟེ་ལས་རྒྱ་ཆྟེ་བ་ནི་སྲོག་ལན་ཚང་མ་བདྟེ་བ་

འདོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་

ནས་སིང་རྟེ་སྐྟེ་བ་ཡོད་པས་ས་མ་ལས་ཕི་མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཤུགས་

ཆྟེ་བ་དང་། བརན་པ། ཚད་ལོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས། སིང་རྟེའི་

སྟོབས་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཆྟེ་བ་ཡོད་པ་དྟེའི་ཚོད་ཀིས་དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་པའི་

བ་སྤོད་འགོག་ཐབས་ལག་ལྟེན་ཐོག་འགོག་རྐྟེན་མྟེད་པ་མ་ཟད། དྟེ་ལ་
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ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་གི་སྟོབས་ཤུགས་ལན་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆྟེན་

ཞིག་ཡིན་པ་སྨྲ་མི་དགོས།

འོ་ན་དྲང་བདྟེན་གི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། དྲང་བདྟེན་ཞྟེས་པ་ནི་ཧ་

ཅང་ཁྱབ་ཆྟེ་བའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་པའི་སོམ་ཚིག་ཅིག་རྟེད། དྲང་

ཞྟེས་པའི་ཚིག་འདི་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཇུག་གི་ཡོད། དཔྟེར་ན། གཡོ་རྒྱུ་

མྟེད་པའི་ལུས་ཀི་བ་སྤོད་དང་། ངག་གི་སད་ཆ། ཡིད་ཀི་བསམ་བློ་འཁྱྟེར་

སོ་བཅས་ལ་འཇུག་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་དུ་བདྟེན་ཞྟེས་པའི་ཚིག་འདི་ཡང་

དྟེ་བཞིན་རྟེད། དཔྟེར་ན། མངོན་སུམ་གིས་མོང་བས་གྲུབ་པའི་དོན་དང་། 

དངོས་ཡོད་ཀི་རང་བཞིན། ཆོས་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་བཅས་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་

པ་ཡིན། མདོར་ན། དྲང་བདྟེན་ཞྟེས་པ་ནི། དངོས་དོན་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་

བའི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དྲང་བདྟེན་མ་ཡིན་པའི་བཙན་

ཤྟེད་ཀི་བ་སྤོད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་བྟེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས།

དྟེ་དག་གི་གོ་བ་ཇི་བཞིན་ལྟེན་ཐུབ་ན། སིང་རྟེ་དང་དྲང་བདྟེན་གི་

ལག་ལྟེན་བར་འགལ་འདུ་གང་ཡང་མྟེད། དྟེར་བརྟེན། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་

ཐང་དང་། འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་

ལྟེགས་བཅོས་ཀི་སྒོམ་གཞི་དྟེ་ནི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དྲང་བདྟེན་ངོ་མ་དྟེ་

རྟེད། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ཁིམས་ལུགས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་ཐོག་ནས་ལྟེགས་བཅོས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ཁིམས་མཐུན་

ལམ་ལུགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྟེད་པའི་དྲང་བདྟེན་ནི། བཏང་སོམས་མྟེད་པའི་

ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གི་དྲང་བདྟེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཚད་ལན་གི་དྲང་བདྟེན་
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ཞིག་ཆགས་མྟེད། དཔྟེར་ན། འབར་མའི་ནང་ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཀི་ལགས་

སུ་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདྟེམས་ཀི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྟེས་ཡུན་རིང་བཙོན་

ཁང་དུ་བཅུག་པ་དང་། འཛམ་གིང་ཞི་བདྟེའི་གཟྟེངས་རགས་ཐོབ་མཁན་

ལིའུ་ཤའོ་པའོ་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པ་དྟེ་དག་ནི་

དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་རྟེད།

སྤིར་དྲང་བདྟེན་ཞྟེས་པ་ནི། འགོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་

བརོད་ན། དཀོན་མཆོག་དང་། ཁིམས་ལུགས་གང་གི་མདུན་སར་ཐོབ་ཐང་

འདྲ་མཉམ་ཡོད་དགོས་པ་དྟེར་ཟྟེར་བ་ཡིན། འོན་ཀང་དྲང་བདྟེན་མྟེད་པའི་

བ་སྤོད་དང་། ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་ཉྟེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པ་དྟེ་ཡང་ལོག་ཏུ་

མྟེད་པ་ཞིག་རྟེད། ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་ཉྟེས་ཆད་བཅད་པའི་དགོས་དོན་ནམ། 

ཉྟེས་ཆད་གཅོད་སྟངས་ག་འདྲ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། དྟེ་ལ་ཐོག་མར་

ལས་དང་བྟེད་པ་པོ་གཉིས་སོ་སོར་ཕྟེ་སྟྟེ། ནག་ཉྟེས་གསོག་མཁན་གི་གང་

ཟག་དྟེའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལྟེགས་བཅོས་བྟེད་པའི་གོ་སབས་ལ་

སྟེམས་ཁུར་བྟེད་པའི་ཐོག་ནས། ནག་ཉྟེས་ལ་དཔག་ནས་དྟེ་དང་འཚམས་

པའི་ཉྟེས་པ་འགོག་ཐབས་བྟེད་དགོས་པ་ལས། ནག་ཉྟེས་གཅིག་པུ་འགོག་

ཐབས་སུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ནག་ཉྟེས་ཆུང་ངུ་ཙམ་བསགས་པ་

ལའང་དྟེ་འགོག་ཐབས་སུ་ཉྟེས་ཆད་ཧ་ཅང་ལྕི་མོ་འགྟེལ་དགོས་པའང་

ཆགས་སྲིད་པས། དྟེ་ལྟ་བུའི་ཉྟེས་ཆད་ནི་སུ་གཅིག་གིས་ཁས་ལྟེན་ཐུབ་

ཐབས་མྟེད་པ་ཞིག་རྟེད།

ནོར་འཁྲུལ་བྟེད་མཁན་ལ་སྟེམས་ཁུར་བྟེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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གང་ཡིན་ནམ་ཞྟེ་ན། ང་ཚོ་ཚང་མར་འབྱུང་འགྱུར་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ལྟེགས་

བཅོས་བྟེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད། འདིའི་དཔྟེ་མཚོན་འགའ་ཞིག་བརོད་ན། 

དཔྟེར་ན། གནའ་རབས་རྒྱ་གར་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མྟེད་

དང་། རྒྱལ་པོ་མ་སྐྟེས་དག། དྟེ་བཞིན་དུ་སོར་མོའི་ཕྟེང་བ་ཅན་ལ་སོགས་

པས་སར་གི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ལྟེགས་བཅོས་བས་ཏྟེ་རྟེས་སུ་སྤི་ཚོགས་ལ་

ཕན་བདྟེ་སྒྲུབ་མཁན་གི་སན་གགས་ཆྟེ་བའི་མི་སྣ་བཟང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་

པ་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད།

དྟེ་བཞིན་དུ་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་བྱུང་བའི་རྟེ་བཙུན་མི་ལ་རས་

པར་མཚོན་ན། སྐུ་ཚེ་སྟོད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་བ་བ་མང་པོ་གནང་ཡོད་

ཀང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ལ་ལྟེགས་བཅོས་གནང་ནས་ནང་པའི་

གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

གོ་འཕང་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་ཡོད། 

དྲང་བདྟེན་མྟེད་པའི་བ་སྤོད་ལ་གཅོད་པའི་ཉྟེས་ཆད་ཀི་ཐད་ལ། 

ཆོས་ལུགས་དང་འབྟེལ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་གིས་ཐོག་ནས་བརོད་ན། ནག་

ཉྟེས་ཅན་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཉྟེས་ཆད་ཕོག་གི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་

ལས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་ཉྟེས་ཆད་ཕོག་གི་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆྟེས་དང་ཁས་ལྟེན་

བྟེད་ཀི་ཡོད་པས། ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་སིང་རྟེ་སྐྟེས་དགོས་པ་ཡང་ཁས་ལྟེན་

བྟེད་ཀི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྟེལ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་

བརོད་ན། དྟེ་ལྟ་བུའི་ཁས་ལྟེན་མྟེད་སྟབས། ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་ཉྟེས་ཆད་

ནི་དོན་དངོས་ཐོག་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཡིན་ནམ། དྟེའི་དགོས་པ་འཁོན་
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ལན་དང་དག་ཤ་ལྟེན་པའི་ཆྟེད་དུ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་

སྡུག་བསལ་སྤོད་རྒྱུའི་ཆྟེད་དུ་ཡིན་ནམ་ཞྟེས་པའི་དྲི་བ་འདི་དག་གི་ཐོག་ལ་

བསམ་བློ་ངྟེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ཉྟེས་ཆད་གཅོད་སབས། ངྟེས་པར་དུ་ནག་ཉྟེས་ཅན་ལ་སྟེམས་ཁུར་

ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཉྟེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པ་ལས། འཁོན་འཛིན་དང་། 

ཁོང་ཁོའི་གཞན་དབང་དུ་སོང་ཏྟེ་ཉྟེས་ཆད་བཏང་ན། ཉྟེས་ཅན་པའི་ཕིའི་བ་

སྤོད་ཁོ་ནར་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཙམ་ལས། ནང་གི་བསམ་བློ་འཁྱྟེར་སོའི་

ཐོག་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མི་ཐུབ། མདོར་ན་ཉྟེས་ཆད་གང་གཅོད་

རུང་ཁོང་ཁོའི་གཞན་དབང་དུ་སོང་སྟྟེ་དག་ཤ་ལྟེན་རྒྱུའི་ཆྟེད་དུ་མ་ཡིན་པར་

ཉྟེས་ཅན་པའི་ནག་ཉྟེས་བསྐར་ཟློས་མི་བྟེད་པ་དང་། སྐོན་ཆ་ཡོ་བསྲང་བ་

རྒྱུའི་སད་དུ་ཉྟེས་པ་གཏོང་པ་ནི་དོན་དངོས་དང་མཐུན་པའི་དྲང་བདྟེན་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཉྟེས་ཅན་པ་ཚུད་པའི་སྤི་སྟེར་ཚང་མར་ཕན་

ཐོགས་ཆྟེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་གོ།

དཔལ་ལན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གསུང་ལས། བསྟན་བཅོས་ལས་

དཔད་རོད་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར། །མ་མཛད་རྣམ་གོལ་ཕིར་ནི་དྟེ་ཉིད་

བསྟན། །གལ་ཏྟེ་དྟེ་ཉིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན། །གཞན་གཞུང་འཇིག་པར་

འགྱུར་ན་ཉྟེས་པ་མྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། །།
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ལླེའུ་གསུམ་པ། བཟང་སྤྔོད་ཀྱི་སྔོབ་གསྔོའྱི་གལ་གནད།

འདི་ལ་ཡང་། དང་པོ། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་སོབ་གསོའི་གལ་གནད་དང་། 

གཉིས་པ། དགྟེ་རྒན་གི་སོབ་གསོའི་གལ་གནད། གསུམ་པ། མི་རིགས་ཀི་

སད་ཡིག་ཀི་སོབ་གསོའི་གལ་གནད། བཞི་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མི་

ཆོས་རིག་པའི་བསབ་བ་བཅས་དོན་ཚན་བཞིའི་སོ་ནས་ཅུང་ཙམ་གྟེང་ན།

དང་པོ། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་གི་སོབ་གསོའི་གལ་གནད་སོར།

ཁ་ཆྟེ་ཕ་ལུའི་བསབ་བ་ལས། ཁ་ལ་མི་སྟྟེར་དགུ་སྟྟེར་ཨ་མས་སྟྟེར། །ལུས་ལ་

མི་གཡོག་དགུ་གཡོག་ཨ་མས་གཡོག །ཆུང་དུས་ཨ་མས་ལང་ལ་བཏང་བའི་

བུ། །ལང་ཤོར་ཐ་མ་ཨ་མས་དགའ་མི་ཁུག །དྟེ་འདྲ་མི་གསོད་བས་ནས་ཕུང་

བ་མང་། །དྟེ་འདྲ་ར་འཁྱྟེར་བས་ནས་བོས་པ་མང་། །ཨ་མས་སྡུག་སིང་མནན་

ནས་མ་བསད་ན། །ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་རླུང་ལ་བསྐུར་ཡོང་ངོ་། །ཞྟེས་གསུངས་

ཡོད་པས། ཕྲུ་གུ་ལྟེགས་པོ་ཞིག་སྐོང་དགོས་ན། སྤི་ཚོགས་དང་། སོབ་གྲྭ། 

ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ཀིས་ཕར་བ་གྲུ་འདྟེགས་བས་ནས་ནུས་པ་བླ་ལྷག་ཅིག་

འདོན་དགོས་པ་ནི་རོད་མྟེད་ཡོངས་གགས་ཀི་གནད་དོན་ཞིག་རྟེད། ད་འོ་

ན་བུ་ཕྲུག་དྟེ་དག་ཤྟེས་རིག་ལན་པ་དང་། ཀུན་སྤོད་ལན་པ། ཕུགས་བསམ་

ཡོད་པ། མདོར་ན་སྤོད་ཡོན་གཉིས་ལན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་གསོ་སྐོང་ཇི་ལྟར་
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བ་དགོས་ཤྟེ་ན། དྟེའི་ཐད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པའི་འཛམ་གིང་

ནང་བིས་པའི་སོབ་གསོ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བསབ་བ་ཁག་དང་། ལོ་

མང་རིང་རང་ཉིད་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་འབྟེལ་འདྲིས་བས་པའི་

ཉམས་མོང་བཅས་ལས་ཅུང་ཟད་གྟེང་བར་བའོ། །

༡༽ བིས་པའི་སྤུས་ཚད་དང་འཕོད་བསྟྟེན་བཅས་ལ་འགན་ལྟེན་དགོས།

སྤིར་ཕ་མས་རྒྱུན་དུ་རང་གི་བུ་ཕྲུག་གི་འཕོད་བསྟྟེན་དང་། འཚར་

ལོངས། སྤོད་ཡོན་སོགས་ཀི་ཆྟེད་དུ་དཀའ་སྤད་འབད་བརོན་དང་འགོ་གོན་

ཡང་མང་དག་ཅིག་གཏོང་གི་ཡོད། དྟེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་འགིམ་

སབས་དོ་སྣང་བྟེད་པ་ལས་མངལ་གི་གནས་སབས་དང་མ་འབར་ཀི་ལོ་

ཤས་རིང་དོ་སྣང་དྟེ་ཙམ་བྟེད་ཀི་མྟེད། འོན་ཀང་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་རྟེད་དོན་

ལྟར་ན། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དྟེའི་འཚོ་ཡུན་གི་འཕོད་བསྟྟེན་དང་ཚེ་

ཚད་སོགས་གནད་དོན་ཕལ་ཆྟེ་བ་མངལ་དུས་དང་། མ་འབར་གི་གནས་

སབས་ལོ་ངོ་གཉིས་ཙམ་ནང་ཐག་ཆོད་འགོ་བ་དང་། རྟེས་སོར་འགྱུར་བ་

དྟེ་ཙམ་གཏོང་མི་ཐུབ་ལུགས་བཤད་ཡོད། 

དྟེ་བཞིན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་། ནང་པའི་

གསང་སགས་བླ་མྟེད་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ནང་དུའང་བིས་པ་མའི་མངལ་

ན་གནས་པའི་སབས་སུ་མས་སྟེམས་ཁམས་དང་། ལུས་ཁམས་ཀི་འཕོད་

བསྟྟེན། སྤོད་ལམ་བསྟྟེན་ཚུལ་སོགས་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆྟེ་ཚུལ་དང་། 

མས་ཟོས་པའི་ཟས་བཅུད་ཀི་དྭངས་མའི་ནུས་པ་ནི་མངལ་གནས་བིས་པའི་
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ལྟྟེ་བའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས་ཏྟེ་གསོས་ཤིང་ལུས་རྒྱས་པར་བྟེད་པ་སོགས་

གསུངས་ཡོད་པས། མངལ་དུས་ནས་བཟུང་ཕྲུ་གུའི་ཐོག་མའི་ཉིན་ཆིག་

སྟོང་རིང་མའི་འཕོད་བསྟྟེན་དང་། ཟས་བཅུད་ཚད་ལན། ཁོར་ཡུག་བཟང་

པོ་སྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆྟེན་པོ་ཆགས་ཡོད། 

དྟེས་ཕ་མ་ཚོས་བིས་པའི་དགའ་ཕོགས་དང་འདོད་མོས་ལ་བསྟུན་

ནས་བསམ་གཞིག་བ་རྒྱུ་ནི། མ་འོངས་བིས་པའི་མདུན་ལམ་དང་བདྟེ་ཐང་

ངང་འཚར་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དྟེ་བས་ཆྟེ། འདིའི་ཐད་ཚན་རིག་པས། 

བིས་པའི་དུས་ནི་མིའི་ཀད་པ་འཚར་བའི་དུས་སབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། དུས་རིམ་འདིའི་ནང་བིས་པར་སྤོ་བ་སྐྟེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གཏོད་

རྒྱུ་ནི་བིས་པ་འཚར་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་ཞྟེས་བཤད་ཡོད། འོན་ཀང་ཕ་མ་

འགའ་ཞིག་གིས་བིས་པའི་དགའ་ཕོགས་དང་འདོད་མོས་ལ་བརི་བཀུར་ཡྟེ་

ནས་མི་བྟེད། བིས་པ་ནི་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བས་གང་འདོད་དུ་

ཚོན་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་རྟེད། ཐབས་དྟེས་བིས་པའི་སོབ་

སྦོང་བྟེད་པའི་འདུན་པ་ཉམས་པ་དང་ཕིན་ཆད་མདུན་ལམ་ལ་ངན་ཤན་

ཐྟེབས་སྲིད། དྟེར་བརྟེན་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། མངལ་གནས་ཀི་སབས་

དང་བིས་པའི་དུས་རིམ་འདིའི་ནང་སྤོ་བ་སྐྟེ་བའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་གཏོད་རྒྱུ་

ནི་བིས་པའི་མདུན་ལམ་དང་། མི་གཤིས་ཇྟེ་བཟང་། འཚར་ལོངས་སོགས་

ཀི་རྨང་གཞི་བཟང་པོ་ཞིག་འདིང་པའི་དུས་སབས་ཤིག་ཡིན་པས། ཕ་མ་

ཚོས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆྟེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྟེས་དགོས་སོ། །



150

༢༽ ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོར་གོ་བ་ཇི་ལྟར་ལྟེན་དགོས་སམ།

༢།༡ ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་སོབ་གྲྭའི་སོན་འགོའི་སོབ་གསོ་ཞིག་ཡིན། 

དྟེ་ཡང་ཁྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞིག་གིས་རག་པར་བུ་ཕྲུག་ལ་སོབ་སྦོང་

ཡག་པོ་གིས། རྒྱག་རྟེས་མ་རྒྱག རྐུན་མ་རྐུ། སྒིག་ལམ་ཡག་པོ་སྲུངས་ཞྟེས་

ངག་ནས་སད་ཆ་སམ་བཤད་ཙམ་ལས་སོབ་སྦོང་ཇི་ལྟར་བྟེད་དགོས་མིན་

དང་། ཐབས་ཤྟེས་གང་འདྲ་སྤོད་དགོས་མིན། ཇི་ལྟར་བས་ན་འཁོན་རོད་མི་

ཡོང་བ་དང་། འཁོན་རོད་བས་ཚེ་གནོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་མྟེད། རྐུན་མའི་ངན་

འབས་ཅི་འདྲ་ཡོད་མྟེད། དྟེ་བཞིན་སྒིག་ལམ་ཇི་སྟེད་སྲུང་དགོས་པ་སོགས་

ནི་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་ཚོས་བསམ་གཞིག་དྟེ་ཙམ་བྟེད་ཀི་མྟེད། ངྟེས་པ་

དོན་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ཇི་ལྟར་བརྒྱབ་ཡོད་མྟེད་ནི་སོབ་གྲྭར་ཞུགས་

མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུ་དྟེའི་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་ཚུལ་ལས་མངོན་བཞིན་ཡོད། 

སོབ་གྲྭར་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་སོབ་ཕྲུག་གི་ཁོད་ནས་འགའ་ཞིག་ལ་

ལྷན་སྐྟེས་ཀི་རིག་སྟོབས་ལན་པ་དང་སྤང་གྲུང་དོད་ལ་རིག་པ་གསལ་བ། 

ཀུན་སྤོད་བཟང་བ་ཡོད་པ་ཕུད། དྟེ་མིན་ཚང་མའི་ཀུན་སྤོད་དང་སྦངས་

འབས་ལྟེགས་ཉྟེས་གཙོ་བོ་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་དང་འབྟེལ་བ་

དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོའི་ཆུ་ཚད་ཅི་འདྲ་

ཡོད་མྟེད་དྟེས་ཕྲུ་གུའི་རིག་སྟོབས་དང་། ཀུན་སྤོད། གོམས་གཤིས། ནུས་

རལ་སོགས་ཚང་མའི་ཐད་ནས་མངོན་ཐུབ། དཔྟེར་ན། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལག་

ལྟེན་ཁོད་ནས་ར་སྤོད་ཐུབ་པར་གཞིགས་ན། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་
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གསོ་ཡག་པོ་ཐོབ་པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་སོབ་གྲྭའི་ནང་སྦངས་འབས་གཟྟེངས་

སུ་ཐོན་ཞིང་། བློ་གོས་དང་། གཟུགས་པོ། ཀུན་སྤོད། ནུས་རལ་སོགས་ཚང་

མའི་ཐད་འཕྟེལ་རྒྱས་ཧ་ཅང་མགོགས་པོ་འགོ་ཡི་ཡོད། གལ་སྲིད་ཕ་མ་དང་

ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ལྟེགས་པོ་ཞིག་ཐོབ་མྟེད་པའི་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གྲྭའི་

སོབ་གསོའི་སྤུས་ཚད་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་ངན་པ་ཐྟེབས་ནས་ཕྲུ་གུའི་ཕོགས་

ཚང་མ་འཕྟེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་འགོར་བ་དང་། སོབ་སྦོང་གི་སྦངས་འབས་ཆ་

མི་སོམས་པ་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཏྟེ་རྟེས་ལུས་ཅན་གི་སོབ་ཕྲུག་མང་

པོ་ཞིག་ཐོན་སྲིད། དྟེར་བརྟེན་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི། སོབ་གྲྭའི་

སོབ་གསོ་བདྟེ་བླག་ངང་སྟེལ་བའི་འགན་ལྟེན་ཞིག་དང་སོན་འགོའི་ཆ་རྐྟེན་

ཞིག་ཡིན།

༢།༢ ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འགན་ལྟེན་ཞིག་ཀང་ཡིན།

གཞན་ཡང་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་ཕྲུ་གུའི་མ་འོངས་

མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་དང་འབྟེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པས། ཕྲུ་གུར་ཡང་དག་

པའི་མི་ཚེའི་ལྟ་བ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ཆྟེད། དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་དཀའ་

ངལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཕད་ཀང་། དྟེ་ལ་གདོང་ལྟེན་བྟེད་དགོས་ཚུལ་སོབ་དགོས་

ཤིང་། གལ་སྲིད་དྟེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་འཕད་རྟེས་

ཡིད་ཐང་ཆད་དྟེ་དཀའ་ངལ་ལས་སྒོལ་ཐབས་མི་བྟེད་པ་དང་། དྟེའི་དབང་

གིས་སྦོང་ཚན་སོགས་དུས་ཐོག་ཏུ་འབི་མི་ཐུབ་པར་བརྟེན། རང་དང་འདྲ་

མཉམ་གི་སོབ་ཕྲུག་ཁོད་དུ་དཔའ་ཞུམ་པའི་གནས་སུ་གར་ངྟེས། གལ་སྲིད་

དྟེ་ལྟར་ཕམ་ཁ་ཐྟེངས་འགའ་བྱུང་ཚེ། སྟེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་རབ་
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དང་རིམ་པ་བྱུང་ནས་མཐར་གཞན་གིས་འཕ་སྨོད་བ་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏྟེ་ཕྲུ་གུའི་

འཚར་ལོངས་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་ངན་པ་ཐྟེབས་སྲིད། དྟེར་བརྟེན་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་

བདག་ཚོས་དཀའ་ཚེགས་ལ་ཞུམ་མྟེད་དང་སིང་རུས་ཆྟེན་པོས་དཀའ་ངལ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐབས་ཀི་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་ནི་མི་ཚེའི་ཕུགས་འདུན་

གི་སས་རིམ་དང་པོ་ཡིན་པས། ཕ་མ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ཆུང་བིས་

པའི་དུས་ནས་འགོ་བརམས་ཏྟེ་མི་ཚེ་དོན་དང་ལན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ཕོགས་

ཡོངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་གལ་ཆྟེ། བོད་པའི་གཏམ་དཔྟེ་ལའང་། བིས་

པ་གཅྟེས་ལང་དུ་གཏང་མི་རུང་། ཞྟེས་ཤོད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཆུང་བིས་

པའི་དུས་ནས་འགོ་བརམས་ཏྟེ་ངན་ཕོགས་ཀི་བ་བ་འདི་དང་དྟེ་བསྒྲུབ་མི་

རུང་ཞྟེས་བཀག་འགོག་བྟེད་རྒྱུ་དང་། བཟང་ཕོགས་ཀི་བ་བ་དྟེ་དང་འདི་

བསྒྲུབ་དགོས་ཞྟེས་སྐུལ་འདྟེད་དང་བསགས་བརོད་ཀི་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་

ནི་སྤི་ཚོགས་བདྟེ་འཇགས་ཀི་འགན་ལྟེན་ཞིག་ཀང་རྟེད།

༢།༣ བིས་པའི་སོབ་གསོའི་ཐབས་ལམ།

ང་ཚོ་བོད་ཀི་གཏམ་དཔྟེ་ལ། ར་བཟང་རྟེའུ་ནས་བྱུང་། །མི་བཟང་ཆུང་

ནས་གསོ། །ཞྟེས་གསུང་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ང་ཚོ་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་

མཚོན་ན་ཕིའི་རྒྱུ་ནོར་གི་འབོར་བ་ཅི་འདྲ་བཟང་ནའང་། ནང་སྟེམས་རྒྱུད་

ལ་བམས་བརྟེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློའི་རིན་ཐང་མ་ཚང་ན། ཆྟེ་ས་

ནས་འཛམ་གིང་ཞི་བདྟེ་དང་སྤི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་གི་གྟེགས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཉྟེན་ཁ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོ་སོའི་མི་ཚེ་ཡང་བདྟེ་སྐིད་ལན་པ་ཞིག་ཡོང་

རྒྱུ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྟེ་དག་ལ་གཞིགས་ཏྟེ་
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ཆུང་བིས་པའི་དུས་ནས་བཟུང་བམས་བརྟེ་དང་གཞན་ཕན་གི་སྟེམས་རྒྱུད་

བཟང་པོ་ཞིག་སྐྲུན་ཆྟེད། གཞན་ལ་གནོད་པའི་བ་བ་དང་། གནོད་པའི་བསམ་

པ་དྟེ་དག་རིང་དུ་དོར་ནས་ཆུང་བ་འབུ་གོག་མ་ཙམ་ཡང་གསོད་མི་ཕོད་

པའི་བམས་དང་སིང་རྟེའི་སྟེམས་ཁམས་སྐྲུན་དགོས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་དོན་

མྟེད་དུ་སྟེམས་ཅན་སོ་ཁྱི་དང་། ཁྱིམ་བ་སོགས་ཉམ་ཆུང་གི་སྲོག་ཆགས་ལ་

གཅར་རྡུང་དང་། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་མཛེས་ལྗོངས་ལ་གནོད་པ་གཏོང་མི་

ཉན་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་ནི་ཕ་མ་ཚོའི་ལས་

འགན་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྟེན་པོ་ཡིན། འདིའི་ཐད་བིས་པའི་སོབ་གསོ་མཁས་

པ་ཞིག་གིས། སོབ་གསོ་ཞྟེས་པ་ངྟེས་པར་དུ་བིས་པའི་སྟེམས་ཁམས་ཀི་

དགའ་སྣང་དང་། ནུས་པ། གོམས་གཤིས་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། 

ཕོགས་དྟེ་དག་ལ་བསམ་གཞིག་དང་ཤྟེས་རོགས་གང་མང་བ་དགོས། ཞྟེས་

བཤད་ཡོད། 

ཁྱིམ་བདག་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནམ་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་བིས་པའི་

དགའ་ཕོགས་དང་ནུས་པར་བསམ་བློ་མི་གཏོང་བར་བཙན་ཤྟེད་ཀིས་བྟེད་

ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲུ་གུར་སོབ་སྦོང་དང་། ཡི་གྟེ རི་མོ་སོགས་སྦོང་དུ་

བཅུག་ན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ལྟ་ཅི། དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ་ཕྲུ་གུའི་འཚར་ལོངས་ཀི་

བཀག་རོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཉྟེན་ཡོད་ལ། སྡུག་ཉྟེས་ན་ཕྲུ་གུ་དྟེ་གཤིས་ཀ་རྩུབ་

པ་དང་། རྒྱག་རྟེས་རྒྱག་རྒྱུར་དགའ་བ། ཡ་ང་སིང་རྟེ་མྟེད་པ། གཞན་ལ་

གདུང་སྟེམས་མྟེད་པ། ཐ་ན་འགའ་ཞིག་ཁིམས་འགལ་གི་ལམ་བུའི་ཐོག་

སྐོད་མཁན་ཞིག་ཆགས་སྲིད། ཁ་ཆྟེ་ཕ་ལུའི་བསབ་བ་ལས། བམས་པོ་བས་
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ན་དག་ཡང་གཉྟེན་ལ་འགོ། །རྩུབ་ཚོད་མ་ཟིན་བུ་ཡང་ཞྟེན་པ་ལོག །ཅྟེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དཔྟེ་མཚོན་གཅིག་བརོད་ན། དྟེ་སོན་རྒྱ་ནག་ནང་ལོ་ན་

བཅུ་བདུན་ལ་སོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་ཕ་མས་བཏོན་པའི་སོབ་སྦོང་

གི་རྟེ་བ་མཐོ་དྲགས་པར་མ་བཟོད་པར་ཨ་མ་བསད་པའི་གོད་དོན་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་པས། དྟེ་ནི་དངོས་བྱུང་གི་བསབ་བ་ཞིག་ཡིན། དཔྟེ་མཚོན་གཞན་

ཞིག་བཀོད་ན། བོད་ཀི་མྟེས་པོ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཁོར་ཡུག་

དང་། ལྗོན་ཤིང་། རི་ཤིང་། མྟེ་ཏོག་བཅས་ལ་གནོད་སྐོན་བཏང་ཚེ་རང་གི་

གཟུགས་མི་སྐྟེ་བ་དང་། རྐང་ལག་ཞ་འགོ་བ། བ་དང་བྟེའུ་སོགས་བསད་ན་

ཁྱིམ་གི་སོ་ཕྱུགས་སོགས་ཤི་སྟྟེ་ཁྱིམ་ལ་གོང་གུད་ཕོག་གི་རྟེད་ཅྟེས་བཤད་

སྲོལ་ཡོད་པས། བོད་མི་རིགས་འདིར་ཆུང་བིས་པའི་དུས་ནས་ཀང་སྲོག་

ལན་གི་སྲོག་གཅོད་མི་ཉན་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བརླག་བྟེད་མི་ཉན་

པའི་གོམས་གཤིས་དྟེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྟེད། གོང་གསལ་གི་གསུང་རྒྱུན་འདི་

དག་བོད་ཀི་མྟེས་པོ་གོང་མ་ཚོས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གསོ་གཏོང་བའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། 

དོན་དངོས་ཀི་ཉམས་མོང་ལ་གཞིགས་ན། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་དབར་

དམིགས་བསལ་གི་ཁག་རྒྱུན་འབྟེལ་བ་ཡོད་པ་དང་ཆུང་དུས་ནས་མཉམ་དུ་

འཚོ་བ་སྐྟེལ་གི་ཡོད་སྟབས། ཕན་ཚུན་དབར་བརྟེ་སྟེམས་ཀང་ཟབ་མོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད། དྟེས་ན་ཕ་མའི་སོ་གསུམ་གི་བྟེད་ལུགས་བྟེད་སྟངས་ཀིས་

ཕྲུ་གུའི་ལུས་ངག་གི་སྤོད་ཚུལ་དང་ཡིད་ཀི་བསམ་བློ་འཁྱྟེར་སོ་བཅས་ལ་

ཤུགས་རྐྟེན་ཆྟེན་པོ་ཐྟེབས་ཀི་ཡོད། ཕྲུ་གུ་ཚོས་རང་གི་ཕ་མས་བཤད་པའི་
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སད་ཆ་དྟེ་ནམ་ཡང་སྟེམས་སུ་འཛིན་ངྟེས་ཡིན་པས། ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་

རྒྱུན་དུ་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཁ་ཏ་སོབ་གསོ་བཏང་ན་དགྟེ་རྒན་ལས་ལྷག་པའི་

ཕན་ཐོགས་ཆྟེ་བ་ཡོད་ངྟེས། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་ཚང་གི་སོབ་གསོ་ནི་མི་ཞིག་གི་

མི་ཚེའི་ནང་གི་རྨང་གཞིའི་སོབ་གསོ་དང་ཤུགས་རྐྟེན་ཆྟེ་ཤོས་ཀི་སོབ་གསོ་

ཡིན་པས། དང་ཐོག་ཕ་མ་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སོ་གསུམ་

གི་སྤོད་པ་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དྟེ་དག་ཉིན་རྟེའི་སྤོད་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སུ་

སྒིལ་ཏྟེ། རང་གི་བུ་ཕྲུག་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱུན་དུ་བཟའ་སྟངས། འགོ་སྟངས། 

སོད་སྟངས་སོགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྟེ། རང་མི་རིགས་ཀི་ཆོས་དང་རིག་

གཞུང་ལ་དགའ་ཞྟེན་ཡོད་པ་དང་། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་གོམས་གཤིས་

བཟང་པོ་རྣམས་ཕྲུ་གུའི་གཤིས་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐུབ་པའི་སོབ་གསོ་གཏོང་

དགོས་པ་ནི། ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་མི་རྟེ་ངོ་རྟེའི་འགན་འཁི་ཡིན་པ་ནི་སྨྲ་མི་

དགོས་པ་ཞིག་རྟེད།

༢།༤ བིས་པའི་སོབ་གསོའི་དགོས་དམིགས།

ལྟེགས་པའི་རང་གཤིས་ལ་གཅྟེས་པའི་འདུ་ཤྟེས་དང་། འགན་

འཁིའི་འདུ་ཤྟེས། ཤྟེས་རྒྱུད་ལ་གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་རིག་སྟོབས་

བཅས་ཀི་ནུས་པ་ཇྟེ་བཟང་དང་། གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་བིས་པའི་སོབ་

གསོའི་དགོས་པ་མཐར་ཐུག་དྟེ་ཡིན་ཞིང་། ནུབ་ཕོགས་མཁས་པ་མང་

པོས་བིས་པའི་སོབ་གསོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཡང་དག་པའམ། 

སྐོན་དང་བལ་བའི་མི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན་ཞྟེས་པའི་འདོད་ཚུལ་དང་། 

གནའ་རབས་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀང་གཙོ་བོ་དགག་ཕོགས་ནི་མ་རིག་
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པའི་ར་བ་གཅོད་པ་དང་བཟང་ཕོགས་ནི་མིའི་ཤྟེས་རྒྱུད་ཇྟེ་བཟང་དུ་གཏོང་

རྒྱུའི་ཆྟེད་དུ་དམིགས་པ་ཡིན་ལུགས་གསུངས་ཡོད་པས། ཁོ་བོས་བལྟས་

ན་འདི་གཉིས་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །

ལྟེགས་པའི་རང་གཤིས་ཞྟེས་པ་ནི། གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཕན་

ཐོགས་ཀི་ཆ་ངྟེས་ཅན་ལན་པའི་གཤིས་ཀ་དྟེར་ཟྟེར་བ་དང་། འགན་འཁིའི་

འདུ་ཤྟེས་ཞྟེས་པ་ནི། སྤི་ཚོགས་ཐོག་གི་བཟང་པོའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་གལ་ཆྟེའི་

གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས། ཕ་མ་ཚོས་ངྟེས་པར་དུ་བིས་པའི་ལྟེགས་པའི་རང་

གཤིས་ལ་བརི་བཀུར་བ་དགོས་ལ། དྟེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་

བསབ་བ་གནང་བའི་ཁོད་བིས་པ་ཚོར་འགན་འཁིའི་འདུ་ཤྟེས་བཟང་པོ་

ཞིག་སྐྟེད་སྲིང་བ་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆྟེ་བ་ཞིག་རྟེད། དྟེས་

འབྱུང་འགྱུར་སྤི་ཚོགས་ཐོག་རང་ནུས་འདོན་ཐུབ་མིན་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་

བ་ཡོད། 

འདིའི་ཐད་དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་དཔྟེ་མཚོན་དུ་ཞུ་ན། དྟེ་ས་

རྒྱ་ནག་ནང་སོབ་ཐོན་སོབ་མ་ཞིག་ཚོང་ལས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀ་འཚོལ་

བར་ཕིན་ཀང་། ཚོང་ལས་ཁང་དྟེའི་སྤི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གིས་སོབ་ཕྲུག་

དྟེའི་གཏམ་བརོད་སོགས་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཁོའི་རྟེ་བ་

དང་དུ་བླངས་མྟེད། འོན་ཀང་སོབ་ཕྲུག་དྟེ་ཚོང་ལས་ཁང་དྟེའི་མདུན་ནས་

སྐོད་སབས་དྟེ་གར་ཤིང་འབས་ཀི་པགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གཡུགས་ཡོད་པ་

མཐོང་བས། ཁོས་དྟེ་མུར་ཡར་བསྒྲུགས་ནས་གད་སྣོད་ནང་བླུགས། གནས་

ཚུལ་དྟེ་ཚོང་ལས་ཁང་དྟེའི་སྤི་ཁྱབ་པས་མཐོང་བས་སར་ཡང་སོབ་ཕྲུག་དྟེ་
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ཡིག་ཚང་དུ་སད་བཏང་ནས་ཁྱྟེད་རང་གི་ཆྟེད་ལས་ངྟེད་ཚོང་ལས་ཁང་ལ་མི་

འཚམ་ཡང་། ཁྱོད་ཀི་འགན་འཁིའི་བསམ་པ་ང་རང་འདོད་མོས་ཤིན་ཏུ་ཆྟེན་

པོ་བྱུང་། ཁྱོད་ང་ཚོའི་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ལས་ཀར་ཕྟེབས་པར་དགའ་བསུ་

ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞྟེས་བརོད་པ་རྟེད། 

དཔྟེ་མཚོན་དྟེས་གང་མཚོན་ནམ་ཞྟེ་ན། སྤི་ཚོགས་ཀི་འགན་འཁིའི་

འདུ་ཤྟེས་ནི་གལ་གནད་ཅན་གི་བསབ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྟན་པ་རྟེད། 

གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་རིག་སྟོབས་ཞྟེས་པ་ནི། མི་ཚེའི་འཕང་ལམ་

རིང་མོར་བསྐོད་པའི་ཐབས་ལམ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ལག་ལྟེན་དངོས་ནང་

གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྟེད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་དང་། རྣམ་དཔོད་ཀི་བྟེད་སོ་

ནི་བིས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་མ་འོངས་བཟང་ངན་མཐའ་དག་

གཏན་འཁྟེལ་བྟེད་མཁན་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། དྟེས་ན་ཕ་

མ་ཚོས་བིས་པའི་ལྟེགས་པའི་རང་གཤིས་དང་། འགན་འཁིའི་འདུ་ཤྟེས། 

གནས་ལུགས་དཔོད་པའི་རིག་སྟོབས་བཅས་ཀི་གོ་དོན་དང་གལ་གནད་

བཅས་ཤྟེས་པའི་ཐོག་ནས་དྟེ་དག་གོང་སྟེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་སྐྟེད་སྲིང་བ་རྒྱུ་

ནི་ཕ་མ་དང་ཁྱིམ་བདག་ཚོའི་གཡོལ་ཐབས་མྟེད་པའི་འོས་འགན་ཞིག་ཡིན་

པ་ཤྟེས་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ། དགེ་རྒན་གི་སོབ་གསོའི་གལ་གནད།

སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས་དགྟེ་རྒན་གི་སོབ་
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གསོའི་ཐད་ལ་དོན་སིང་ལན་པའི་བཀའ་སོབ་འདི་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད། དགྟེ་

རྒན་ཚོས་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཟྟེར་བ་དྟེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ལ་བཤད་པ་ཙམ་

གིས་མི་འགིག་པར་ཕྲུ་གུའི་གོམས་གཤིས་ལ་འཇགས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་

པར་བརྟེན། དགྟེ་རྒན་ཚོའི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་དང་། སྤོད་ལམ་

འཁྱྟེར་སྟངས། མདོར་ན། སད་ཆ་ཤོད་སྟངས་ཚུན་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་དང་། ཞི་

ཞིང་དུལ་བ། ཕན་སྟེམས་ལན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཕྲུ་གུའི་མིག་དཔྟེར་འཇགས་

པ་ཞིག་ངྟེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག ཅྟེས་གསུངས་ཡོད་པས་བཀའ་སོབ་

འདི་དྲངས་ཏྟེ་དགྟེ་རྒན་གི་སོབ་གསོ་སོར་ཅུང་ཙམ་གྟེང་བར་བའོ། །

༡༽ དགྟེ་རྒན་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་པའི་འོས་ཆོས།

སྤིར་དགྟེ་རྒན་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་པའི་འོས་ཆོས་གང་ཡིན་ཞྟེ་ན། 

ཤྟེས་བ་རིག་པའི་གནས་ལ་མ་རྨོངས་པའི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སོ་

གསུམ་གི་སྤོད་པ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བཙུན་པའི་ཡོན་ཏན། དཀའ་ངལ་

དང་ལྟེན་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་བཅས་

ཚང་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏྟེ་རིག་གནས་ཚང་མར་བང་ཆུབ་པ་མྟེད་ཀང་

ཆོག་མོད། འོན་ཀང་རང་གིས་གང་འཁིད་པར་བ་བའི་ཤྟེས་བ་ལ་མ་རྨོངས་

པའི་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཞིག་མྟེད་ན། རང་གི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཤྟེས་ཡོན་

ལན་པའི་མི་སྣ་ཚད་ལན་ཞིག་ནམ་ཡང་གསོ་སྐོང་བྟེད་མི་ཐུབ་སྟྟེ། ཚད་མ་

རིག་པའི་སོབ་དཔོན་ཆྟེན་མོ་དཔལ་ལན་ཆོས་གགས་ཀི་ཚད་མ་རྣམ་འགྟེལ་

ལས། ཐབས་བྱུང་དྟེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དྟེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞྟེས་
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གསུངས་ཡོད། 

ཀུན་སྤོད་ནི་རྟེས་རབས་པ་ཚོའི་མིག་དཔྟེ་ཡིན་པས། དགྟེ་རྒན་ལ་སོ་

གསུམ་གི་སྤོད་པ་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་མྟེད་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་ནམ་

ཡང་དགའ་མགུ་ཡི་རང་མི་བྟེད་ཅིང་། དྟེར་བརྟེན་དགྟེ་རྒན་གིས་གནང་བའི་

སོབ་གསོ་རྣམས་སྟེམས་ལ་མི་འཛིན་པས། ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་དང་ཚུལ་

ལན་འཇོན་ཐང་ཅན་གི་ལམ་དུ་འཁིད་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ་

སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སང་བ་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད། དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་

ཀིས་བརོན་འགྲུས་ཀི་ནུས་སྟོབས་མྟེད་ན། ལས་དོན་ཆྟེ་ཕ་གང་ཞིག་ཡིན་

རུང་དོན་སིང་ལན་པའི་གྲུབ་འབས་ནམ་ཡང་ཐོབ་མི་སྲིད། 

དྟེར་བརྟེན་དགྟེ་རྒན་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གི་འོས་ཆོས་དྟེ་དག་ངྟེས་

པར་དུ་ཚང་དགོས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་དགྟེ་རྒན་གི་ཚད་མཐོ་བའི་བ་སྤོད་དང་

ཁྱད་འཕགས་ཀི་ནུས་པ། གཏིང་ཟབ་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་བཅས་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་གི་

ཡིད་སྟེམས་འགུག་པར་བྟེད་པ་ཡིན་པས། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ནམ་ཡང་སྟེམས་

གཏིང་ནས་དགའ་མགུ་ཡི་རང་དང་། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་གིས་སོབ་

གསོ་ཡན་ཆད་སྟེམས་ལ་བཟུང་སྟྟེ། རང་གཤིས་དང་སྤུས་ཚད་ཇྟེ་ལྟེགས་

སུ་གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དགྟེ་རྒན་གི་མི་གཤིས་དང་སྤོད་ཡོན་བཅས་མིག་

དཔྟེར་བཟུང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྤི་ཚོགས། མི་

རིགས་བཅས་ལ་བླ་ན་མྟེད་པའི་ཕན་བདྟེ་སྒྲུབ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་གདོན་མི་ཟའོ། །
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༢༽ དགྟེ་རྒན་གི་ཀུན་སྤོད་ལས་ཐོན་པའི་ནུས་པ།

དགྟེ་རྒན་གི་ཀུན་སྤོད་ནི་ཁོང་གི་སྤོད་པ་དང་ཡོན་ཏན་གི་ཐོག་ནས་

མངོན་ལ། སྤོད་པ་དྟེའང་གཙོ་བོ་དགྟེ་རྒན་གིས་སོབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་

དམིགས་པའི་དད་མོས་དང་། ཚད་མྟེད་ཀི་དགའ་བས་རྨང་གཞིའི་ཐོག་

ནས་མངོན་པ་ཞིག་རྟེད། དྟེས་ན་དགའ་བ་དྟེ་ཡང་གཉིས་ཚོགས་ཀི་དགའ་

བ་ཞིག་སྟྟེ། གཅིག་ནི་རང་གིས་སོབ་འཁིད་ཀི་ལས་གནས་ལ་དགའ་བ་དྟེ་

ཡིན། དགའ་བ་དྟེས་དཀའ་ངལ་ལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་ལས་ལ་བརོན་པར་བྟེད་

ཐུབ་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་ནི་སོབ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་བརྟེ་སྟེམས་ཀི་དགའ་

བ་ཡིན། སོབ་ཕྲུག་ལ་བཅངས་པའི་བརྟེ་སྟེམས་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་ལ་བསམ་

ཤྟེས་ཀི་ནུས་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་གི་ཕོགས་ཡོངས་ཀི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་བསམ་

བློ་གཏོང་ཐུབ། སྤིར་མི་སུ་ཡིན་ཡང་བརྟེ་སྟེམས་དང་གཞན་དོན་གཉྟེར་རྒྱུ་

དུས་གཏན་དུ་སྟེམས་ལ་འཛིན་དགོས་ལ། དགྟེ་རྒན་ནི་དྟེ་ལས་ཀང་སྨྲ་མི་

དགོས་པ་ཞིག་རྟེད། 

སོབ་ཕྲུག་གི་མི་གཤིས་དང་། སྤུས་ཚད། ཀུན་སྤོད། ཤྟེས་ཡོན་གི་

རྨང་གཞི།  སྒྱུ་རལ་གི་ནུས་པ་སོགས་དགྟེ་རྒན་གིས་སྤོད་ཡོན་དང་སོབ་

གསོའི་ནུས་རལ་བཅས་ལས་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན། དཔྟེ་མཚོན་ཞིག་ཞུ་ན། 

སོན་སོབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་འཕིན་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ། དགྟེ་རྒན་ལགས། ཁྱོད་

ཀི་ཀུན་སྤོད་ཀི་ཤུགས་རྐྟེན་ལས་བདག་གི་མདུན་སྐོད་ཀི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཏོ། ། 

ཞྟེས་བིས་འདུག་པ་ལྟ་བུ་རྟེད། དྟེས་ན་སྤོད་ཡོན་གཉིས་ལན་གི་དགྟེ་རྒན་དྟེ་
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ནི་མི་རབས་རྟེས་མ་ཡ་རབས་ལྟེགས་ལམ་དུ་འཁིད་པ་དང་། ཚུལ་ལན་

འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྟེད་སྲིང་བྟེད་མཁན་ཨ་མ་དང་མིག་དཔྟེ་ལྟ་བུ་ཞིག་

ཡིན། དགྟེ་རྒན་གི་རང་དཔྟེ་གཞན་སྟོན་གི་ནུས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པས། དགྟེ་རྒན་གི་ཀུན་སྤོད་ཇི་ཙམ་ཡག་ན་མིག་དཔྟེ་ཡི་ནུས་

པ་དང་ཕན་འབས་དྟེ་བས་ཆྟེ། 

དྟེར་བརྟེན་དགྟེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀི་མི་གཤིས་དང་ཀུན་སྤོད་དུས་རྒྱུན་

དུ་མཐོར་འདྟེགས་གཏོང་བར་བློ་སྦོང་བྟེད་དགོས། འདི་ནི་དུས་རབས་དང་

འཚམས་པའི་དགྟེ་རྒན་གི་དགོས་མཁོ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཀུན་སྤོད་སོབ་

གསོ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྟེད་རྒྱུ་ནི་དགྟེ་རྒན་གི་འོས་འགན་

གལ་ཆྟེན་ཞིག་སྟྟེ། གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེའི་བསབ་བ་ལས། ཀུན་

སྤོད་གཙང་བས་གཞན་གི་ཡིད་དུ་འཐད། །སྨྲ་བ་ཉུང་བས་ཕོག་ཐུག་གཡྟེང་

བ་མྟེད། །དད་བརོན་དྲན་ཤྟེས་བརན་པོས་ཉིན་རྟེ་བཞིན། །ཡོན་ཏན་ཡར་

ཚེས་ཟླ་ལྟར་འཕྟེལ་འགྱུར་བས། །སོ་གསུམ་བག་དང་ལན་པར་གིས་ཤིག་

ཨང་། །ཞྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

༣༽ དགྟེ་རྒན་གི་ལས་འགན།

སྤིར་མིའི་རིགས་ལ་མི་གཤིས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། སྒྱུ་རལ་གི་རང་

བཞིན། སོབ་གསོའི་རང་བཞིན། རྣམ་དཔོད་ཀི་ནུས་པ་སོགས་སྣ་མང་རང་

བཞིན་དང་། རོག་འཛིང་ཆྟེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས་ལས་འགན་

ཡང་སྣ་མང་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་རྟེད། དགྟེ་རྒན་ཞིག་ལ་མཚོན་ནའང་དྟེ་
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དྟེ་བཞིན་རྟེད། འོན་ཀང་སབས་འདིར་དགྟེ་རྒན་གི་ལས་འགན་གཙོ་གནད་

ཁག་ཅིག་གྟེང་ན། དགྟེ་རྒན་གིས་རང་དཔྟེ་གཞན་སྟོན་དང་། སོབ་ཁིད་ཀི་

ལས་འགན། དགྟེ་སོབ་བར་གི་འཆམ་མཐུན་དང་འབྟེལ་བའི་ལས་འགན་ཇི་

ལྟར་འཕྟེལ་རྒྱས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཤྟེས་དགོས་པ་བཅས་ཡིན།

༡༽ གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་སོབ་ཕྲུག་གི་མི་གཤིས་དྟེ་དགྟེ་རྒན་གི་

ཀུན་སྤོད་ལས་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། དགྟེ་རྒན་ནི་ཤྟེས་ཡོན་གནང་

མཁན་ཡིན་པ་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་གི་མིག་དཔྟེ་ལྟ་སའང་རྟེད། རང་

ཉིད་ཀིས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་གསོ་གཏོང་བ་དང་། སོབ་ཁིད་བྟེད་

སབས་བཅོས་མིན་གི་སྟེམས་ཁུར་ལན་པ།  སྟེམས་པ་བཟང་པོའི་

ཡོན་ཏན་དྟེ་དག་སོ་སོའི་ཉིན་རྟེའི་སྤོད་ལམ་གི་ཆ་ཤས་སུ་སྒིལ་

ཐུབ་ན། རང་གིས་བཟང་སྤོད་ཀི་སོབ་གསོ་དང་འགྟེལ་བརོད་གང་

གསུངས་པ་རྣམས་གནད་ལ་སྨིན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སོབ་

ཕྲུག་ཚོར་བཟང་སྤོད་དང་ཤྟེས་ཡོན་གི་གོ་རོགས་ཙམ་མིན་པར་

དོན་སིང་ལན་པའི་ཤུགས་རྐྟེན་སྦིན་ཐུབ་པ་དང་། མི་གཞན་ལའང་

སྤོད་ཡོན་གི་ལྟེགས་སྐྟེས་འབུལ་ཐུབ། སྤོད་ཡོན་གཉིས་ལན་གི་མི་

བཟང་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལན་ཡོད་རྟེད། དྟེས་ན་དགྟེ་

རྒན་རང་ཉིད་ནས་འགོ་བརམས་ཏྟེ། འགོ་འདུག་ཉལ་གསུམ་གང་གི་

སབས་སུའང་བཟང་སྤོད་དང་། ཤྟེས་ཡོན་གི་ཕན་ནུས་ལ་ངྟེས་པར་

དུ་དོ་སྣང་དང་འབད་བརོན་བས་ནས་གོ་རོགས་ཡོད་པ་དང་། ཤྟེས་

ཚད་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དྟེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆྟེན་ཞིག་རྟེད།
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༢༽ ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་མི་དང་མིའི་བར་འཆམ་མཐུན་གི་འབྟེལ་འདྲིས་

ནས་སྤི་ཚོགས་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བདྟེ་འཇགས་ཀི་ར་བ་ཡིན་པ་ཤོད་

བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཆྟེས་གལ་ཆྟེ་བ་ནི་དགྟེ་སོབ་བར་གི་

འབྟེལ་བ་ཡིན། དགྟེ་སོབ་བར་གི་འབྟེལ་བ་ནི་སོབ་སྦོང་གི་གྲུབ་ཆ་

ཚད་མཐོ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་མདུན་

ལམ་གི་རྨང་གཞི་ཡང་ཡིན་པ་ཤྟེས་དགོས། དོན་དངོས་ཀིས་དགྟེ་

སོབ་བར་གི་འབྟེལ་བ་ནི་དགྟེ་རྒན་གི་སྤོད་ཡོན་དང་སོབ་ཁིད་ཀི་

སྤུས་ཚད་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་དགོས་པས། དགྟེ་རྒན་གིས་

སོབ་ཕྲུག་ལ་བཅོས་མིན་སྟེམས་ཁུར་དང་། བརྟེ་སྟེམས་ཀི་དགའ་

ཞིང་མགུ་བ། སོབ་ཕྲུག་གིས་ཀང་དགྟེ་རྒན་ལ་དགའ་མགུ་ཡི་རང་

བྟེད་པ་ནི་དགྟེ་སོབ་བར་གི་འཆམ་མཐུན་གི་གཞི་རའི་འབྟེལ་བ་དྟེར་

ཟྟེར་བ་ཡིན། དྟེར་བརྟེན་དགྟེ་རྒན་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ཀུན་སྤོད་དང་། 

སོབ་ཁིད་ཀི་རང་བཞིན། སོབ་གསོའི་སྤུས་ཚད་བཅས་ཕོགས་ཡོངས་

ནས་ལག་བསྟར་བྟེད་རྒྱུ་ནི་དགྟེ་རྒན་གི་འོས་འགན་ཡིན་པས། དགྟེ་

རྒན་གིས་གང་ཐུབ་ཀི་སོ་ནས་འཛིན་གྲྭའི་ཕི་ནང་ཚང་མར་དགའ་

ཞྟེན་གིས་ཁྟེངས་པའི་སོབ་སྦོང་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྟེད་

དགོས་ཏྟེ། ཕོགས་དང་ཟུར་མང་པོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་སྟེམས་ཁུར་

དང་། རོགས་རམ་མང་ཙམ་བྟེད་དགོས་པ་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་ཚང་

མར་འདྲ་མཉམ་གི་ལྟ་སྟངས་བཟུང་ནས་མང་གཙོ་དང་། འདྲ་མཉམ། 

སྤོ་སྟེམས་བཅས་ལན་པའི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་འབྟེལ་འདྲིས་བྟེད་
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དགོས། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན། སོབ་ཕྲུག་གིས་དགྟེ་རྒན་གིས་སྟེམས་ཁུར་

དང་དགའ་ཞྟེན་བྟེད་པ་ཚོར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དགྟེ་སོབ་དབར་སིང་ཉྟེ་

བའི་འཆམ་མཐུན་གི་འབྟེལ་ཟམ་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་ངྟེས།

༣༽ དགྟེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀི་མཚན་སན་ཡང་དགྟེ་སོབ་བར་གི་འབྟེལ་བར་

རག་ལས་ཡོད། སོབ་ཁིད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལ་

མཚོན་ནས་བཤད་ན། དགྟེ་རྒན་ཕལ་ཆྟེ་བ་ལ་ལྷན་སྐྟེས་ཀི་ཟིལ་

ཤུགས་ཤིག་ཡོད་པས། དགྟེ་རྒན་ལ་ལའི་བསམ་པར་དྟེ་འདྲའི་ཟིལ་

ཤུགས་ནི་དགྟེ་རྒན་གི་ཐོབ་ཐང་གིས་གནང་བའི་དབང་ཆ་ཞིག་དང་། 

སོབ་ཕྲུག་དགྟེ་རྒན་ལ་སྐྲག་པ་ནི་རང་གི་སན་གགས་ཡིན་པར་བསམ་

སྟྟེ། སོབ་ཕྲུག་ལ་བཙན་སྐུལ་དང་། མགོ་གནོན་བྟེད་པ་ནི་སོབ་ཕྲུག་

གི་མདུན་ལམ་དང་། མི་གཤིས་ལ་གནོད་པ་གཏོང་བ་ཡིན་པས། དྟེ་

ནི་ཆྟེས་ཐ་ཤལ་གི་བ་སྤོད་ཅིག་རྟེད། དྟེས་ན་དགྟེ་རྒན་རང་ཉིད་ཀི་

བསམ་པ་དང་སྤོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སན་གགས་རྒྱས་སུ་འཇུག་པའི་

ངྟེས་དོན་གི་བློ་གཏད་ཆོག་པའི་ཟིལ་ཤུགས་ཤིག་དགོས་ཏྟེ། དྟེ་ནི་

དགྟེ་རྒན་གི་སྤོད་ཡོན་གིས་སོབ་ཕྲུག་གི་སྟེམས་གཏིང་ནས་དགའ་

མགུ་ཡི་རང་བྟེད་དུ་འཇུག་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་དགྟེ་རྒན་གི་སན་

གགས་དྟེའོ། །མདོར་ན། རང་གི་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། བསམ་བློའི་

འཁྱྟེར་སོ། སད་ཡིག རིག་གནས་བཅས་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་ནི་དགྟེ་རྒན་

གི་ལོག་ཏུ་མྟེད་པའི་ལས་འགན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་རྟེད། 

བར་སབས་འདིར་ཕི་རྒྱལ་བའི་དགྟེ་རྒན་ཆྟེན་མོ་ཧྟེ་ཡྟེམ་ ཇི་ གི་
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ནོཌ་ (Haim G. Ginott) མཆོག་གིས་དགྟེ་རྒན་གི་ལས་འགན་སོར་

གསུངས་པ་ཞིག་དཔྟེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ན། ཁོང་གིས། ང་ལ་དངངས་སྐྲག་

ཆྟེ་བའི་བསོམས་ཚིག་བྱུང་བ་ནི། ང་ནི་འཛིན་ཁང་ནང་ཐག་གཅོད་བྟེད་

པོ་གཙོ་བོ་དྟེ་རྟེད་འདུག་ལ། འཛིན་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་

ནི་ངའི་ཐབས་ལམ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤྟེས་ཡོན་གི་ཁོར་

ཡུག་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ནི་ངའི་སྟེམས་ཁམས་ལ་རག་ལས་འདུག ང་རང་

དགྟེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་མི་ཚེ་ཐབས་སྐོ་

པོའམ་ཡང་ན་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པའི་ནུས་སྟོབས་ལན་ཞིང་། ངས་སོབ་

ཕྲུག་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དང་། ཡང་ན། ཁོང་ཚོའི་བློ་སྟོབས་སྟེལ་

བའི་ལག་ཆ་ཞིག་ཀང་བྟེད་ཐུབ། ངས་སོབ་ཕྲུག་ལ་མཐོང་ཆུང་ཁྱད་གསོད་

བྟེད་ཐུབ་ལ་ལྟེགས་བཅོས་ཀང་བྟེད་ཐུབ། གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ། 

གནད་དོན་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚབས་ཆྟེ་ཆུང་ག་འདྲ་འགྱུར་མིན་དང་

སོབ་ཕྲུག་ཚོ་བཟང་སྤོད་ལན་པའམ་མི་སྤོད་ཉམས་པ་གང་དུ་འགྱུར་མིན་དྟེ་

ངའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་རག་ལས་འདུག ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

ང་ཚོ་དགྟེ་རྒན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་སྐོན་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དྟེ། དགྟེ་

རྒན་གི་ལས་འགན་ནི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཤྟེས་བ་འཁིད་རྒྱུ་དྟེ་ཁོ་ནར་ངོས་བཟུང་

ནས་རྒྱུན་དུ་ཤྟེས་བ་ཁིད་པ་ལས་བསམ་བློའི་སོབ་གསོ་དང་། ཀུན་སྤོད་

སོབ་གསོར་དྟེ་ཙམ་དོ་སྣང་མི་བྟེད་པ་རྟེད། ལྷག་པར་དུ་སོབ་འབིང་དང་སོབ་

ཆུང་གི་སབས་ནི་བིས་པ་ནར་སོན་པའི་དུས་རབས་ཡིན་པས་བིས་པ་ནར་

སོན་པའི་དུས་རབས་ནི་ཧ་ཅང་རོག་འཛིང་ལན་པ་ཞིག་ཡིན། གཙོ་བོ་ནང་



166

སྟེམས་ཀི་འགྱུར་ལོག་དང་ཕིའི་ཀུན་སྤོད་ཀི་འགྱུར་བ་གཉིས་རྟེད། བིས་པ་

ལ་ལ་ཞིག་གི་བསམ་སྤོད་ནི་ན་ཚོད་དར་བ་དང་མཉམ་དུ་བཟང་ཕོགས་སུ་

གོང་འཕྟེལ་ཡོང་བ་དང༌། བིས་པ་ལ་ལ་ཞིག་གི་བསམ་སྤོད་ནི་ན་ཚོད་དར་

བ་དང་མཉམ་དུ་མིས་བཤད་དཀའ་བའི་སྣ་མང་རོག་འཛིང་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

ང་ཚོས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་མངོན་བཞིན་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་ཀུན་སྤོད་

སོབ་གསོ་ནི་དགྟེ་རྒན་ཞིག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྟེ་ཆགས་ཡོད།

༤༽ སོབ་ཕྲུག་གི་བསབ་པར་བ་བའི་ཤྟེས་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་གངས།

སྤིར་ཤྟེས་བ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལའང་སད་ཡིག་དང་། 

གནའ་དྟེང་གི་རིག་གནས། དཔལ་འབོར། སྒྱུ་རལ། ཚན་རིག ནང་དོན་རིག་

པ། སྤི་ཚོགས་རིག་གནས་སོགས་རྣམ་གངས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། སོབ་

ཕྲུག་ལའང་སོན་འགོ་དང་། གཞི་རིམ་འོག་མ། བར་མ། གོང་མ་དང་། མཐོ་

རིམ་སོགས་ཡོད་པས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་བཤད་དཀའ་ཡང་། 

སབས་འདིར་སོན་འགོའི་སོབ་ཕྲུག་དང་། གཞི་རིམ་འོག་མའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་

སོབ་ཁིད་བྟེད་སྟངས་སོར་ཅུང་ཙམ་གྟེང་བར་བའོ། །

དཔྟེ་མཚོན་ཙམ་བརོད་ན། ༡ སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་ཕ་སད་དང་། 

༢ ངག་རལ། ༣ གླུ་གར། ༤ གཏམ་དཔྟེ་དང་གཏམ་བརོད། ༥ ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་སོགས་བསབ་དགོས་པ་ཡིན། དྟེ་དག་བསབ་པའི་དགོས་དོན་ནི།

༡༽ བིས་དུས་ནས་མི་རིགས་ཀི་སད་ཆ་སྦོང་བ་ནི་སད་ཆ་ཙམ་ལ་སྦོང་

བ་མ་ཡིན་པར། སད་ཆ་དྟེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཀི་རིག་
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གནས་ལ་སྦོང་བའི་ཆྟེད་དུ་ཡིན་ལ། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་མཚོན་

ན། ནང་པའི་ཆོས་དྟེ་རང་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་

དྟེར་སྦོང་བའི་ཆྟེད་དུ་ཡིན་དགོས། སོ་སོའི་ཕ་སད་དང་རིག་གནས་

དབར་གི་འབྟེལ་བ་ནི་མི་རིགས་དང་སད་ཆའི་བར་གི་འབྟེལ་བ་ཡིན་

ཞིང་། མི་རིགས་དྟེའི་སད་ཆ་ལ་ཇི་ལྟར་བང་ན་མི་རིགས་དྟེའི་རིག་

གནས་ལ་དྟེ་ལྟར་བང་ངྟེས་ཡིན་པས། བིས་པའི་དུས་སུ་སྦངས་པའི་

སད་ཆ་ནི་མི་དྟེར་སད་རིགས་གཞན་ལས་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་

ཅིག་འཇོག་ངྟེས་རྟེད། དྟེ་ཡང་ནང་ཆོས་དང་འབྟེལ་བའི་ཐ་སད་དང་། 

མི་རིགས་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན། ཁོར་ཡུག་གི་ཁྱད་ཆོས། ཡུལ་སྲོལ་གོམས་

གཤིས་སོགས་དང་འབྟེལ་བའི་ཐ་སད་དག་ལ་སྦངས་ན་དགོས་པ་

ཤིན་ཏུ་ཆྟེ། དཔྟེར་ན། དགོན་པ་དང་། མཆོད་རྟེན། གྲྭ་པ། སགས་པ། 

གནས་མཇལ། ཕག་དང་སོར་བ། ལྷ་ཁང་ཟྟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་

ཡང་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་གངས་རིན་པོ་ཆྟེ་ལ་སོགས་པའི་བོད་ཀི་རི་

ཆྟེན་ཁག་དང་། ཆུ་ཆྟེན་ཁག ར་ནོར་ལུག་གསུམ། གཅན་གཟན། བ་

རི་དྭགས་སོགས་ཀི་མིང་ཚིག་ལྟ་བུ། དྟེ་བཞིན་དུ་མི་རིགས་ཀི་ཡུལ་

སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་འབྟེལ་བའི་བཟའ་བཏུང་གི་ཐ་སད་བོད་ཇ། 

མར། རམ་པ། གོ་མ། ཞོ། འོ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་དག་ཤྟེས་

དགོས་ཏྟེ། དྟེ་དག་ནི་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན་

པས་མི་རབས་རྟེས་མ་དག་གིས་བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། གོམས་

གཤིས། བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་བཅས་ཀི་རྨང་གཞི་འདིང་བ་ལ་ཕན་
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པ་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ།

༢༽ ངག་གི་རལ་སྦོང་བ་ནི་བིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་མྟེད་དུ་མི་རུང་བ་

ཞིག་སྟྟེ། ངག་རལ་ལ་བརྟེན་ནས་བིས་པའི་ཁ་ལྕྟེ་ཇྟེ་དག་དང་། སྨྲ་བའི་

རལ་ཇྟེ་མཐོར་འགོ་བར་ངྟེས་ཤིང༌། བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གིས་བིས་པར་

ངག་གི་རལ་སྦོང་བའི་ཐབས་མང་། དཔྟེར་ན། འཇམ་དཔལ་དབངས་

ཀི་གཟུངས་སགས། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ་དྷིཿདྷིཿདྷིཿ ཞྟེས་དབུགས་

ཐྟེངས་གཅིག་ལ་བརྒྱ་ཚར་བགང་འཇུག་པ་དང་། ཁྱི་ཁ་ཁ་ལ་གི་རྟེ་

ཆག་བཙུགས། ཞྟེས་པ་མགོགས་པོ་ལབ་ཏུ་འཇུག་པ། གཞན་ཡང་ཨ་

མཚར་མཚར་དང་ཨ་ཆགས་ཆགས་ཟྟེར་བ་སོགས་བིས་པའི་ངག་

གི་རྟེད་མོ་དང་བསམ་གཞིག་གི་ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྐྟེད་པའི་ཐབས་

གང་མང་ཞིག་ཡོད། བོད་ཀི་བིས་པས་མི་རིགས་གཞན་གིས་ངག་

རལ་སྦོང་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་པ་ལས་བོད་རང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་ངག་

རལ་དག་ལ་སྦང་ན་ལྟེགས་ཏྟེ། དྟེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་ལོ་ངོ་སྟོང་

ཕག་ལྷག་གི་སོབ་གསོའི་སྤི་བསོམས་ཤིག་ཡིན་པས། བོད་རང་གི་

ངག་རལ་འདི་དག་གིས་ངག་གི་རལ་སྦོང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བསམ་

གཞིག་གི་ནུས་པའང་སྐྟེད་སྲིང་བྟེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

༣༽ བོད་ཀི་གཏམ་དཔྟེ་སྨྲ་བརོད་ཀི་རལ་སྦོང་བའི་ཆྟེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

མི་རིགས་ཤིག་གི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་དང་སོབ་གསོའི་གཞུང་

ལུགས་ཤིག་སྦོང་བ་ཡིན་དགོས། བོད་ཀི་གཏམ་དཔྟེའི་ནང་དུ་རང་

མི་རིགས་ཀི་བསམ་བློའི་འཁྱྟེར་སོ་དང་། མི་ཆོས་དང་ལྷ་ཆོས་སོར་
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གི་མན་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་ཡོད། འདི་ནི་མྟེས་པོའི་བློ་གོས་ཀི་

རལ་ལས་ཐོན་པའི་མན་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་ནང་དུ་དམ་པའི་ལྷ་

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་ཀི་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་

པོ་བསགས་ཏྟེ། མི་རབས་དུ་མ་རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་

ཡིན་པས་འདི་ལ་རྒྱུས་ལོན་ན་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་ལ་རྒྱུས་

ལོན་ཐུབ་ངྟེས་རྟེད། འདི་ནི་གཏམ་དཔྟེ་གཏམ་བརོད་ཙམ་མ་ཟད་མི་

རབས་གསར་པ་ཚོར་སོབ་གསོ་གཏོང་བྟེད་ཀི་སོབ་གསོའི་གཞུང་

ལུགས་ཤིག་ཀང་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་དགོས། དྟེ་བས་

བིས་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་དཔྟེ་ཁིད་དྟེ་སོན་ཆད་བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་དུ་

གཏམ་དཔྟེ་བཤད་པ་འགན་བསྡུར་བྟེད་པ་བཞིན་བྟེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆྟེ།

༤༽ བོད་ཀི་བིས་པ་དག་ལ་བིས་གླུ་ལྟེན་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། གླུ་གར་

ནི་བིས་པ་དག་ལ་མྟེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྟེད་མོ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཡོན་ཏན་

ཞིག་ཀང་ཡིན་པས། བིས་པ་དག་ལ་བོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་བིས་གླུ་

མང་པོ་ཁིད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། དྟེ་བས་གླུ་གར་ནི་བསམ་བློ་དང་

འབྟེལ་བ་མྟེད་པའི་རོལ་རྟེད་ཀི་རྣམ་གངས་ཤིག་ཏུ་བཟུང་མི་རུང་། 

བོད་ནི་གླུ་གར་གི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ཞྟེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན་བོད་

ཀི་གླུ་གར་གི་རྒྱ་མཚོ་འདིའི་ནང་དུ་སོབ་གསོ་དང་བསམ་བློའི་ནུས་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་ཅིང་། ངྟེས་པ་དོན་གི་གླུ་གར་ནི་སོབ་

གསོ་དང་འབྟེལ་ཞིང་། སོབ་གསོ་ནི་མ་འོངས་པའི་བིས་པའི་མདུན་
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ལམ་དང་འབྟེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པས། གླུ་གར་ནི་བིས་པ་དག་ལ་

མྟེད་དུ་མི་རུང་བའི་སོབ་གསོ་ཞིག་རྟེད།

༥༽ མི་རིགས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་མྟེད་ན་དྟེ་ནི་

ཆྟེས་གདུག་རྩུབ་ཆྟེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་ངྟེས། ཡ་རབས་

སྤོད་བཟང་ཅན་ཡིན་པའི་རགས་སུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྤོད་

པ་ལྟེགས་པོ་ཞིག་དགོས་ཏྟེ། དཔྟེར་ན། ངག་གི་ཡ་རབས་ནི་ཞྟེ་ས་

དང་། ལུས་ཀི་ཡ་རབས་ནི་བརི་བཀུར་དང་ཚུལ་མཐུན། ཡིད་ཀི་ཡ་

རབས་ནི་བམས་སིང་རྟེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་སོགས་ཡིན། 

བོད་མི་རིགས་ནི་བམས་སིང་རྟེ་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བློ་ལན་

པའི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། འོན་ཀང་ད་

ལྟའི་ཆར་བོད་མི་རིགས་འདི་མི་རིགས་གཞན་གི་རིག་གཞུང་དང་

འབྟེལ་འདྲིས་བྱུང་བ་ཆྟེས་མགོགས་ཤིང༌། ཆ་འཕིན་གི་དབང་གིས་

སད་ཆ་དང་། ཀུན་སྤོད་མང་པོ་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས། ཞྟེ་

ས་དང་། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་སོགས་ཀང་རིམ་བཞིན་ཉམས་བཞིན་

ཡོད་པ་ནི་དངངས་འཚབ་སྐྟེ་དགོས་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་རྟེད།

དྟེས་ན་དགྟེ་རྒན་ཙམ་མ་ཟད་བོད་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་རང་

མི་རིགས་ཀི་བླ་ན་མྟེད་པའི་ཁྱད་ཆོས། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་གོམས་

གཤིས་བཟང་པོ་དྟེ་དག་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་རྒྱུ་དྟེ་དུས་ལ་བབས་པའི་ཁ་ཚ་

དགོས་གཏུགས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ལས་འགན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྟེས་

དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆྟེན་པོ་ཡིན་ལ། བོད་ཀི་བིས་པ་རྣམས་
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ལའང་སོ་གསུམ་གི་ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་དྟེ་དག་ཆུང་བིས་པའི་དུས་ནས་

སོབ་ཁིད་བས་ཏྟེ་བིས་པའི་ཤྟེས་རྒྱུད་དང་འབྟེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྟེད་དགོས།

༥༽ སོབ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ།

སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སྦངས་འབས་བཟང་ངན་ནི་ཐད་ཀར་སོབ་ཚན་དྟེ་ལ་

སྤོ་སྣང་ཡོད་མྟེད་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས། དད་པ་སོན་འགོ་མ་ལྟར་སྐྟེས་པ་

སྟྟེ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྲུང་ཞིང་འཕྟེལ་བར་བྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཆྟེས་ཐོག་མའམ་རྨང་གཞིར་གྱུར་པ་ནི་སོབ་ཕྲུག་གི་སོབ་ཚན་དྟེ་ལ་བཅངས་

པའི་དད་མོས་སམ་གཅྟེས་འཛིན་གི་བསམ་པ་དང་། སོབ་སྦོང་ལ་སྤོ་སྣང་

སྐྟེད་སྲིང་བ་རྒྱུ་ནི་དྟེ་བས་གལ་འགངས་ཆྟེ་བར་མཐོང་། དྟེར་བརྟེན་སོབ་

ཕྲུག་གི་སོབ་སྦོང་ལ་སྤོ་སྣང་སྐྟེད་སྲིང་བྟེད་ཐབས་སོར་ཐབས་ལམ་རགས་

ཙམ་གྟེང་ན།

༡༽ བིས་པ་དག་ལ་མཚོན་ན་རི་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་

དང་། སྣོད་བཅུད། སྤི་ཚོགས། རིག་གནས་བཅས་ངོས་འཛིན་བྟེད་

པའི་བྟེད་ཐབས་གལ་ཆྟེན་ཞིག་ཡིན་པས། བོད་ཀི་བིས་པ་དག་ལ་

མཚོན་ནའང་རང་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ལན་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་

གཤིས་དང་རིག་གནས་གང་ཞིག་སྦོང་ཡང་རི་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་

སད་དྟེ་དག་མཚོན་པ་གལ་ཆྟེ་སྟྟེ། དཔྟེར་ན། སྲིད་པ་འཁོར་ལོའི་རི་

མོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟེན་འབྟེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ངོ་སྤོད་པ་ལྟ་བུ་

དང་། བོད་ཀི་ས་ཁའི་རི་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་རི་ཆུ་དང་། ནགས་
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ཚལ། ཡུལ་ལུང་སོགས་ངོ་སྤོད་བྟེད་དགོས། མདོར་ན་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་རང་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་དང་། ཡ་རབས་སྤོད་

བཟང་། གོམས་སྲོལ་སོགས་ཐ་སད་དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་རི་མོའི་ལམ་

ནས་ངོ་སྤོད་ན་ཤིན་ཏུ་ལྟེགས།

༢༽ བིས་པ་དག་ལ་སོབ་གསོ་དང་བསབ་བ་གང་ཞིག་འཁིད་ནའང་སྤོ་བ་

སྐྟེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆྟེ་སྟྟེ། སྤོ་བ་སྐྟེད་མི་ཐུབ་པའི་སོབ་

གསོ་ནི་བིས་པ་ལ་མཚོན་ན། སོབ་གསོ་ཡང་དག་པ་མིན་པས་འདི་

དག་འཁིད་དུས་རྟེད་མོ་དང་འབྟེལ་ནས་འཁིད་པ་ལས། སོབ་ཁིད་ཀི་

རྣམ་པས་འཁིད་མི་རུང༌། རྟེད་མོའི་ལམ་ནས་ཁིད་ན་བིས་པ་དག་ལ་

སྤོ་བ་བསྐྟེད་པས་དགྟེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་ཆྟེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བིས་པ་

འཚར་ལོངས་ཀི་ཁོད་དུ་ཁ་འབལ་ཐབས་མྟེད་པའི་འཚོ་བའི་ཆ་ཤས་

ཤིག་ཀང་རྟེད།

༣༽ གླུ་གར་ནི་བིས་པ་ཆྟེས་དགའ་བའི་རོལ་རྟེད་ཅིག་ཡིན་པས་བསབ་བ་

གང་ཞིག་སྦོང་ཡང་གླུ་དང་། གར། རོལ་མོ་དང་འགོགས་ནས་སྦངས་

ན་བིས་པར་སྤོ་བ་སྐྟེད་ཐུབ་ཅིང་། སྤོ་སྣང་ཡོད་པས་སོབ་ཚན་གང་

ཞིག་སྦངས་ནའང་བསབ་བར་དགའ་བ་སྐྟེད་ཐུབ་པའི་དགྟེ་མཚན་

ཆྟེ་བ་ཡོད་པས། བིས་པའི་གནས་སབས་སུ་སོབ་ཁིད་གང་བས་ཀང་

གླུ་དང་། གར། རོལ་མོ་བཅས་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ལམ་འདི་ནི་བིས་

པའི་སོབ་གསོ་ལ་མྟེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།
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༤༽ བིས་པས་གང་ཞིག་སྦོང་ནའང་ལག་ལྟེན་ལ་འདྟེབས་པ་གནད་དུ་

འཛིན་དགོས། དྟེ་ཡང་གཏམ་རྒྱུད་སྦངས་ན་བིས་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་

རྒྱུད་བཤད་དུ་འཇུག་དགོས་ལ། གཏམ་དཔྟེ་སྦོང་ན་གཏམ་དཔྟེ་དྟེ་

དག་བཤད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡ་རབས་སྤོད་བཟང་གི་རིགས་སྦོང་

ན་དྟེ་དང་འབྟེལ་བའི་ལྟད་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བའི་ཁོད་དུ་

དྟེ་ཉིད་ལག་ལྟེན་དུ་བསྟར་དགོས། དྟེ་ལྟར་བས་ན་རིམ་བཞིན་བིས་

པའི་སྤུས་ཚད་ཇྟེ་མཐོར་དང་མི་གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངྟེས་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ། མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་སོབ་གསོའི་གལ་གནད་སོར།

སྤི་ནོར་ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། ང་ཚོའི་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དང་། སྤོད་ལམ། སད་ཡིག་སོགས་གང་ཅི་མི་

རིགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཟུར་གསལ་འབུར་ཐོན་དུ་ཡོད། བོད་ཀི་

སད་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་འབྟེད་ཐུབ་པའི་

ཆ་རྐྟེན་འདི་རིགས་ལ་རང་རྟེས་གཅྟེས་སྤས་དང་། མཐོང་ཆྟེན་བ་རྒྱུ་གལ་

ཆྟེན་པོ་ཡིན། ང་ཚོ་མིའི་ལུང་པར་གར་བའི་སབས་འདིར་སོ་སོའི་སད་

ཡིག་ལ་དོ་སྣང་མྟེད་པར་ཉམས་བརླག་ཕིན་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྐོ་པོ་རྟེད། 

ཅྟེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁོང་གིས། གལ་ཏྟེ་རང་རྟེ་རྒྱ་གར་ལ་
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ཡོད་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་སད་ཡིག་དང་། བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་བལ་

པོའི་སད་ཡིག ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ཨིན་ཇི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སད་

ཡིག་གཞན་དག་སྤོད་པ། དྟེ་བཞིན་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་རྒྱ་མིའི་སད་

ཡིག་ལ་དང་དོད་ཀིས་བྟེད་སྤོད་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀི་སད་ཡིག་

གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རྟེད་དམ། ཞྟེས་གསུངས་པའི་

དོན་སིང་ལན་པའི་བཀའ་སོབ་ཚན་པ་ཁག་གཉིས་ཀི་དགོངས་དོན་བླངས་

ཏྟེ་སད་ཡིག་གི་སོར་ཅུང་ཙམ་གྟེང་ན།

༡༽ མི་རིགས་ཤིག་གནས་ཐུབ་མིན་ནི་མི་རིཌ་དྟེའི་སད་ཡིག་ལ་རག་ལས།

མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་རང་ཉིད་ཀིས་སོབ་དགོས། སྤིར་

འཛམ་གིང་ཁྱིམ་གཞི་ཆྟེན་པོ་འདིའི་ནང་དུ་མི་རིགས་ཁི་ཚོ་མང་པོ་གནས་

ཡོད་ལ། དྟེ་རྟེ་རྟེ་ལ་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་དང་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་

སོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་མི་རིགས་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་རྟེ་ཡོད་པས་

སོ་སོའི་མི་རིགས་དྟེ་གསོན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དྟེ་དར་རྒྱས་གོང་འཕྟེལ་

དུ་འགོ་མིན་ནི། མི་རིགས་དྟེས་རང་གི་སད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གོམས་

གཤིས་སོགས་རྒྱུན་དུ་འཚོ་བའི་ཁོད་བཀོལ་སྤོད་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྟེད་ཐུབ་

མིན་ལ་ཐུག་ཡོད་སྟབས། ཚད་ལན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ན་ངྟེས་པར་དུ་

རང་གི་སད་ཡིག་རང་ཉིད་ཀིས་སོབ་དགོས། དྟེ་ཡང་ཁ་ཆྟེ་ཕ་ལུའི་བསབ་

བ་ལས། དུས་ཚོད་ཆུ་ཚོད་མ་འགངས་གོལ་ནས་འགོ། །འཐུས་ཤོར་མྟེད་

པ་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་སོབ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་ར་བ་ཡི་གྟེ་དང་། །ཡོན་ཏན་
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ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཡི་གྟེ་རྟེད། །ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

གལ་ཏྟེ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ལ་སད་ཡིག་ཡོད་བཞིན་དུ་རང་གིས་

བཀོལ་སྤོད་མ་བས་ན། མི་རིགས་དྟེ་སྣུམ་ཟད་ཀི་མར་མྟེ་ལྟར་འགྱུར་རྒྱུ་

ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་རྟེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོང་མི་སྲིད། དྟེ་སོན་སྤི་ཚོགས་རིང་

ལུགས་ཀི་སོབ་སྟོན་པ་ཞིག་གིས། ཡིག་རྨོངས་ཀིས་ཁྟེངས་པའི་མི་རིགས་

ཤིག་ཡིན་ན་དྟེ་ལ་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་རྟེ་བ་མྟེད། ཅྟེས་བཤད་ཡོད།

སབས་འདིར་རང་རྟེའི་བོད་གངས་ཅན་གི་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ནས་

བཤད་ན། འཛམ་གིང་སྟྟེང་དུ་གགས་པ་རབ་དུ་འབར་བའི་སོན་ཐོན་རྒྱལ་

ཁབ་ཚོ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་རྟེས་ལུས་ཀི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་

རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ནས་རྟེས་སུ་ལུས་པ་ཡིན་ཟྟེར་ན། དྟེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་

གཅིག་པོ་སྟྟེ་ཡིག་རྨོངས་ཀིས་ཁྟེངས་ཤིང་རང་གི་སད་ཡིག་རང་གིས་

བཀོལ་སྤོད་མ་ཐུབ་པའི་རྐྟེན་གིས་རྟེད། དྟེང་སང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ནང་དུ་

མི་རིགས་གཞན་གི་རིག་གནས་དང་ཤྟེས་ཡོན་ཅུང་ཟད་རྟེ་ཡོད་པའི་ལས་

བྟེད་པ་དང་སོབ་གྲྭ་བ་ལ་ལས་རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས་ཀི་དཔྟེ་ལྟར་བོད་ཀི་སད་

ཡིག་ཧ་ཅང་རྟེས་ལུས་ཀི་སད་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། མི་རིགས་

གཞན་གི་སད་ཡིག་ནི་རིན་ཆྟེན་གསྟེར་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་རི་བཞིན་ཡོད། དྟེ་

དག་ནི་བོད་ཀི་སད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་དང་། རང་མི་རིགས་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་གི་

ཆུ་ཚད་ཞན་པ། རིག་གནས་སྤིའི་བློ་མིག་ལོངས་པ། ད་དུང་རང་ཉིད་ཀིས་

བསབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་དྟེ་ཡང་མི་རིགས་གཞན་གི་སད་

ཡིག་ཡིན་སྟབས། སད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀི་བསམ་པའི་འདུ་ཤྟེས་མཚོན་
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རགས་ཤིག་དང་། བློ་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ནུས་པ་ཡང་ཡོད་པས། རང་ཉིད་ཀི་འདུ་

ཤྟེས་དྟེ་མི་རིགས་གཞན་གི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤྟེས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན།

དྟེ་ནི་རྒྱུ་རྐྟེན་རྟེན་འབྟེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་སྟྟེ། དཔྟེར་ན། ཞིང་ས་

གཅིག་གི་ནང་དུ་ས་བོན་རིགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྲྟེས་ཏྟེ་བཏབ་

ན། སྐྟེས་པའི་དུས་སུ་འབྲུ་རོག་གཅིག་གི་ནོར་བ་མྟེད་པར་རིགས་མཐུན་གི་

ས་བོན་ལས་རང་རང་གི་ཁ་དོག་དང་སྐྟེས་ལུགས། བོ་བ་བྟེད་ལས་སོགས་

ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཡིན་པས་སོ། །དཔྟེ་དྟེ་བཞིན་དུ་མི་རིགས་རང་གིས་རང་

ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་མི་སོབ་པར་མི་རིགས་གཞན་གི་སད་ཡིག་ཁོ་ན་བསབས་

ནས་རང་མི་རིགས་ཀི་གསོན་ཤུགས་དང་། མི་རིགས་རིག་གནས་འཕྟེལ་

རྒྱས་སུ་གཏོང་འདོད་ཡོད་ཅྟེས་པ་ནི་ཚིག་ཙམ་ལས་འབས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་

ཤིག་ཡོད་མི་སྲིད།

ᨊགོང་ས་ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། གནས་ཡུལ་སོ་

སོའི་མི་དང་འབྟེལ་བ་བྟེད་སབས་ཡུལ་དྟེའི་སད་ཡིག་བྟེད་སྤོད་མི་བྟེད་

ཐབས་མྟེད་ཡིན། འོན་ཀང་ཁྱིམ་ཚང་ནང་དང་། བོད་མི་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་

འབྟེལ་བ་བྟེད་སབས་བོད་སད་གཙང་མ་བྟེད་སྤོད་བྟེད་དགོས། བོད་པའི་

སད་ཡིག་ལ་བོད་མི་རང་ཉིད་ཀིས་མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་མ་བས་ན། གཞན་

གིས་བྟེད་མཁན་ཡོང་གི་མ་རྟེད། བོད་མིས་བོད་ཀི་སད་ཡིག་མ་ཤྟེས་ན་ངོ་

ཚ་པོ་དང་ཐབས་སྐོ་པོ་རྟེད། ཅྟེས་གསུངས་ཡོད། 

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེས་ཀང་། སད་རིགས་མང་པོ་ཤྟེས་ན་
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བཟང་མོད་ཀང་། །རང་གི་ཕ་སད་བརྟེད་ན་ངོ་ཚ་ཡིན། །ཞྟེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ང་ཚོ་སོ་སོར་སྟེ་ཡོད་བཞིན་དུ་མགོ་གཞན་ལ་འདོགས་དགོས་དོན་

ཅི་ཡོད། རང་རྟེ་གངས་ཅན་མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་འདིར་འཛམ་གིང་ཧྲིལ་

པོའི་སྟྟེང་དུ་གགས་པ་དང་གོ་གནས་ཅི་འདྲ་བཟུང་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་

སྟེམས་སུ་གསལ་པོ་ཤྟེས་དགོས་པ་དང་། རང་གི་སད་ཡིག་དྟེ་ངྟེས་པར་

དུ་རང་གི་མི་རིགས་ཀིས་སོབ་དགོས། གལ་ཏྟེ་ད་དུང་རང་ཉིད་ཀི་འོད་སྟོང་

འབར་བའི་སད་ཡིག་དྟེ་ཡལ་བར་དོར་ཏྟེ་མི་རིགས་གཞན་གི་སད་ཡིག་ཁོ་

ན་ལ་ཡིད་དབང་ཕོགས་ནས་སྦང་བརོན་བས་ན། གངས་ཅན་མི་རིགས་

འདི་འཛམ་གིང་སྟྟེང་དུ་མི་རིགས་གཞན་དང་འདྲ་མཉམ་དུ་གནས་ཐུབ་པ་

དང་གསོན་ཐུབ་པའི་རྟེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མི་སྲིད།

༢༽ རང་གི་སད་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་མཐོར་གཏོང་

དགོས། 

བོད ་པ་ནི ་ཤྟེས་རིག་གི ་ལོ ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རིང ་བའི ་མི ་རིགས་

ཤིག་ཡིན་ལ། སད་དང་ཡི་གྟེ་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀི་བློ་གོས་ཀི་དྭངས་

མ་དང་བླ་སྲོག་ལྟ་བུ་རྟེད། དྟེས་ན་རང་མི་རིགས་ཀི་སད་དང་ཡི་གྟེ་

ཕུན་སུམ་ཇྟེ་ཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་གཡོལ་དུ་མྟེད་

པའི་འགན་འཁི་རྟེད། སོས་སུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་ལྟེགས་

དང་། ཤྟེས་རིག་གོང་འཕྟེལ། དཔལ་འབོར་དར་རྒྱས་གཏོང་བར་མི་

རིགས་རང་ཉིད་ཀི ་སད་དང་ཡི ་གྟེར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི ་ནུས་པ་
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ཡོད། སད་ཡིག་ཀང་སྤི ་ཚོགས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི ་འགོས་དང་བསྟུན་

ནས་སར་མྟེད ་ཐ ་སད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན ་ཡོད ་པ་དྟེ ་

དག་ཚད་ལན་གཅིག་གྱུར་གི་ལམ་ནས་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་དགོས།

མི་རིགས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་ན་གཞི་ར་སྟྟེ། མི་

རིགས་ཀི་རིག་གནས་སྤི་དང་། སད་ཡིག གོམས་གཤིས་སོགས་ཀི་སོབ་

གསོ་ནི་མི་རིགས་ཀི་བླ་སྲོག་ལྟར་འཛིན་དགོས། མི་རིགས་ཀི་སོབ་གསོ་

ཡག་པོ་ཞིག་བཟུང་སྟྟེ་བོད་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སད་

ཡིག་དང་། སྣ་མང་རང་བཞིན་ཅན་གི་རིག་གཞུང་སོགས་ལ་སྦང་བརོན་དང་

བཀོལ་སྤོད་བས་ན་མི་རིགས་ཡོངས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་མཐོར་འགོ་བ་མ་ཟད། 

ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབོར། རིག་གནས་སོགས་དབར་མཚོ་ལྟར་འཕྟེལ་

རྒྱས་སུ་འགོ་བར་ཐྟེ་ཚོམ་མྟེད།

མི་རིགས་ཤིག་འཕྟེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་དགོས་ན་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་

སྟྟེ། རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་དྟེ་རྟེད། སྤིར་སོན་ཐོན་མི་

རིགས་ཀི་སད་ཡིག་སྦངས་ན་ཚན་རིག་གི་ལྟ་བ་རོགས་པ་དང་འཛམ་གིང་

སྤིའི་འགོ་ཚུལ་དང་། དཔལ་འབོར་འཕྟེལ་ཕོགས་ཀི་ཤྟེས་བ་སོགས་སོན་

ཐོན་གི་ལྟེགས་ཆ་རྣམས་ཤྟེས་རོགས་དང་བསྡུ་ལྟེན་བྟེད་རྒྱུ་ནི་སྨྲ་མི་དགོས་

པ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་ཡལ་བར་དོར་

ཏྟེ་སོན་ཐོན་མི་རིགས་གཞན་གིས་སད་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་མི་རིགས་

ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་མཐོར་གཏོང་དགོས་ཟྟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་མགོ་མཇུག་སོག་ཅིང་

འོལ་ཚོད་དུ་སྨྲ་བའི་གཏམ་ཞིག་གོ །གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་ᨊགོང་ས་
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ᨊསྐབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་གིས། སྤིར་བཏང་སད་ཡིག་འདྲ་མིན་མང་པོ་

ཤྟེས་ན་དཔལ་དང་རྒྱན་ཡིན་པས་དགའ་བསུ་ཡོད། འོན་ཀང་སོ་སོའི་སད་

ཡིག་བདག་མྟེད་བྟེད་མྟེད་བསྐྱུར་འཇོག་གིས་གཞན་གི་སད་ཡིག་ལ་སྐབས་

བཅོལ་ཏྟེ་འཐམས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་བོད་མིའི་སད་ཡིག་ར་

བརླག་ཏུ་འགོ་ཉྟེན་ཡོད། ཅྟེས་གསུངས་ཡོད།

བོད་ཀི་སད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་སམ་རིག་གཞུང་གི་སྲོག་ར་ཡིན་པས། 

ཇི་ལྟར་སད་ཡིག་དྟེ་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་ན་སད་ཡིག་དྟེའི་ནང་ཡོད་པའི་

ནང་ཆོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བོད་མིའི་འདུ་ཤྟེས་དང་། ཚན་རིག དཔལ་

འབོར། ཆབ་སྲིད། ལོ་རྒྱུས། གོམས་གཤིས་ལ་སོགས་པའི་རིག་གཞུང་

གི་ཆ་ཡོངས་རོགས་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས། འཛམ་གིང་

ལོ་རྒྱུས་ཁོད་མི་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐྟེན་གཙོ་

བོ་ནི་མི་རིགས་སོ་སོས་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་ཤོར་བ་ལས་གནས་ཚུལ་དྟེ་

བྱུང་བ་ཞིག་རྟེད། ཅྟེས་འཛམ་གིང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་། མཁས་དབང་མང་

པོས་གསུངས་པ་ཡོངས་སུ་གགས་ཡོད།

གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་དཔྟེ་མཚོན་གཅིག་ཞུ་ན། སི་ཏཱ་ལིན་གིས། 

མི་རིགས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡུན་རིང་གནས་དགོས་ན། དྟེའི་སད་ཡིག་བྟེད་

སྤོད་དང་གོང་སྟེལ་གཏོང་དགོས། གལ་ཏྟེ་དྟེ་ལས་ལོག་སྟྟེ་མི་རིགས་ཤིག་ར་

མྟེད་དུ་གཏོང་དགོས་ན།  སོན་ལ་མི་རིགས་དྟེའི་སད་ཡིག་བྟེད་སྤོད་མྟེད་པ་

བཟོས་ན་མི་རིགས་དྟེ་རང་བཞིན་གིས་མྟེད་པར་འགྱུར་སྲིད། ཅྟེས་བཤད་

ཡོད། དྟེས་ན་མི་རིགས་སུ་དང་སུ་ཡིན་ཡང་མི་རིགས་དྟེའི་རིག་གནས་ཀུན་
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གི་ར་བ་ནི་སད་ཡིག་ཡིན། དྟེར་བརྟེན་མི་རིགས་དྟེའི་སད་ཡིག་བརླགས་ན་

མི་རིགས་དྟེའི་རིག་གནས་བརླགས་པ་ཡིན་ལ། རིག་གནས་བརླགས་པ་

ནི་བསམ་བློ་བརླགས་པ་ཡིན། མི་རིགས་དྟེའི་བསམ་བློ་བརླགས་ཟིན་པའི་

སྐྟེ་བོ་དྟེ་ནི་མི་རིགས་དྟེའི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརླགས་ཟིན་པས་མི་

རིགས་དྟེའི་གས་ནས་བུད་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བ་དགོས་སོ། །

༣༽ རང་གི་སད་ཡིག་རང་གིས་བྟེད་སྤོད་གཏོང་དགོས།

གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རང་མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་ལ་སྦང་བརོན་བས་

ཏྟེ་མི་རིགས་ཡོངས་ཀི་སྤུས་ཀ་ཇྟེ་ལྟེགས་དང་། མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས། 

མི་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ཕན་སོགས་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་དྟེ་ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་ལས་

འགན་གལ་ཆྟེ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དོན་དངོས་ཐོག་རང་མི་རིགས་ཀི་

སད་ཡིག་ལ་བཀོལ་སྤོད་ཅི་འདྲ་བྟེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་ཞུ་

དག་ཅིག་བས་ན་མིག་མཐོང་གཟུགས་གྲུབ་དང་། རང་བློ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་

གྱུར་པ་ཞིག་རྟེད། 

དྟེས་ན་སད་ཡིག་དྟེ་ཇི་ལྟར་བྟེད་སྤོད་གཏོང་དགོས་སམ་ཞྟེ་ན། དྟེའི་

ཆ་རྐྟེན་མྟེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ནི། བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་བོད་ཀི་བཅུ་ཕག་

རིག་གནས་དྟེ་དག་གི་གལ་གནད་དང་། ནང་དོན་ཤྟེས་པ། རང་ཉིད་ཀི་

སད་ཡིག་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་མི་རིགས་འདི་འཕྟེལ་རྒྱས་སུ་འགོ་ཚུལ་

མྟེད་པ་ཤྟེས་དགོས་པ་ཡིན། མ་མཐའ་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་ལ་

བསབ་སྟྟེ། ཡིག་རྨོངས་པ་ཇྟེ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། མདོར་ན། བོད་
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མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་རང་མི་རིགས་གི་སད་ཡིག་འདིར་སོབ་པ་དང་། བྟེད་

སྤོད་གཏོང་རྒྱུ་ནི་འོས་འགན་ཞིག་ལ་བརི་དགོས། དྟེ་ལྟར་བས་ན་རང་ཉིད་

ཀི་སད་ཡིག་འདིས་དོན་གོ་ཆོད་པ་ཞིག་བྟེད་ཐུབ་སམ། དྟེས་ན་མི་རིགས་

རང་གི་སད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆྟེན་བ་རྒྱུ་དང་། མི་རིགས་རང་གི་སད་ཡིག་

རང་གིས་སོབ་དགོས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་མི་རིགས་ཀུན་གི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་

ཏུའང་མཐོང་།

གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་ᨊགོང་ས་མཆོག་གིས། གཞན་ཡང་བོད་

ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་

དང་། མི་རིགས་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པ་སྟོན་གི་ཡོད། མ་འོངས་པར་བོད་

གཞིས་བྟེས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་མཚམས་འཛམ་གིང་གི་ཡུལ་ལུང་སྤིའི་

འགོ་སྟངས་ལྟར་བོད་ལུང་པའི་འཛིན་སྐོང་ལས་དོན་ཆྟེ་ཕ་མཐའ་དག་བོད་

ཡིག་ཐོག་ནས་བྟེད་དགོས་པ་ཡིན། ལྷག་དོན་དུ་འཛམ་གིང་ཡར་ཐོན་གི་སྤི་

ཚོགས་གས་སུ་ཚུད་པ་ལ་སོ་སོའི་སད་ཡིག་རིག་གཞུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་རྒྱུ་

མྟེད་ན། འཚོ་བ་ཁུངས་འཁྱོལ་ཡང་ཤྟེས་ཡོན་ཅན་གི་ཡར་ཐོན་མི་སྣ་ཚོས་

མཐོང་ཆུང་འཕ་སྨོད་བྟེད་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན། དྟེའི་ཐད་ཕྲུ་གུ་རང་

ཉིད་སྨོས་ཅི། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྟེད་དང་། བོད་སྤི་པའི་དམིགས་ཡུལ་

དང་འབྟེལ་ནས་བཙུགས་པའི་ཚོགས་པ་སྐིད་སྡུག་སོགས་ཚང་མས་གཡོལ་

ཐབས་མྟེད་པའི་འགན་འཁི་ལྕི་པོ་ཞིག་ཡིན། ཞྟེས་གསུངས་ཡོད་པས། བོད་

མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ᨊགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ཚན་པ་འདིར་སོབ་

སྦོང་བས་ཏྟེ། དྟེའི་དགོངས་དོན་ཤྟེས་རོགས་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་
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གལ་གནད་ཆྟེན་པོ་ཞིག་རྟེད།

༤༽ མི་རིགས་དང་སད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་སོར་ཅུང་ཙམ་གྟེང་བ།

༡) ང་ཚོའི་སད་ཡིག་ནི་མྱུར་སྐོབ་ཀི་དུས་སབས་སུ་གནས་ཡོད།

རང་ཉིད་ཀིས་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ན་

འཛམ་གིང་མཉམ་འབྟེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཤྟེས་ཡོན་སྟེ་ཚན་དང་། ཚན་

རིག་སྟེ་ཚན། རིག་གཞུང་སྟེ་ཚན་བཅས་ཀི་ཆྟེད་ལས་མཁས་པས་སོམ་

རིས་བཀོད་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གིང་འདིར་སད་རིགས་

མི་འདྲ་བ་ ༧༠༠༠ ཙམ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནས་བརིས་པའི་ལོ་ངོ་བརྒྱའི་རྟེས་

སུ་གངས་ཀ་དྟེའི་ཕྟེད་ཀ་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཚོད་དཔག་བྟེད་ཀི་ཡོད་འདུག སད་རིགས་མི་འདྲ་བ་ ༧༠༠༠ ལྷག་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀང་ ༢༥༧༡ ཙམ་ཉྟེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པ་དང་། 

ཉྟེན་ཁར་ལྷུངས་ཟིན་པའི་སད་རིགས་དྟེ་དག་ལོ་ངོ་འགའ་ཞིག་གི་རྟེས་སུ་

ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སོར་གསུངས་འདུག་པ་མ་ཟད། འདས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་ཞིབ་ལྟ་བས་ཚེ་འཛམ་གིང་འདིའི་སྟྟེང་རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་གིས་བཙན་འཛུལ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་འཛུལ་བ་ཡུལ་གི་མི་རིགས་

དྟེའི་སད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བ་དང་། མི་འབོར་ཉུང་བའི་སྤི་ཚོགས་

ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་མི་འབོར་མང་བའི་སྤི་ཚོགས་ཆྟེན་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་

འཚོ་སོད་བས་པ་ལས་སྤི་ཚོགས་ཆྟེ་བ་དྟེའི་ཤུགས་རྐྟེན་འོག་ནས་ཆུང་

བའི་སད་ཡིག་རང་བཞིན་ནུས་མྟེད་དུ་འགོ་བ། བཙན་འཛུལ་བ་ཡུལ་མི་
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རིགས་དྟེས་ཕི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་བའི་སད་དང་སོ་སོའི་ཕ་སད་གཉིས་ཀ་

སྦོང་གི་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབོར་དང་། ཆབ་སྲིད། རིག་གནས་ཀིས་གནོན་

ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་ཕ་སད་ཡང་དག་པ་ཞིག་སོབ་མི་ཐུབ་པར་

ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔྟེ་མཚོན་མང་པོ་ཡོད།

དྟེ་ལས་གཅིག་ཞུ་ན། དཔྟེར་ན། དྟེ་སོན་མན་ཇུའི་མི་རིགས་ཀིས་

རྒྱ་ནག་ལ་དབང་སྒྱུར་བས་ཡོད་ཀང་མི་རིགས་མང་ཉུང་གི་རྐྟེན་པས་མན་

ཇུའི་མི་རིགས་དང་སད་ཡིག་གཉིས་ཀ་ཧན་མི་རིགས་ལ་འཐིམས་ཏྟེ། ད་

ཆ་མན་ཇུའི་མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་དང་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་ཡོངས་རོགས་

ར་བརླག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པས། ལོ་

རྒྱུས་ཀི་བསབ་བ་དྟེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྤིར་འཛམ་གིང་འདིར་རྒྱལ་སྤིའི་

སད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་ཚོགས་པ་ཇི་སྟེད་ཅིག་མཆིས་པ་ཚང་མས་ཉམས་

རྒུད་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་སད་ཡིག་རྣམས་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་པར་ནུས་པ་འདོན་

བཞིན་ཡོད་ཀང་། བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་སད་ཡིག་མི་རིགས་རང་ཉིད་

ཀིས་སྲུང་སྐོབ་བ་རྒྱུ་དྟེའང་དུས་ལ་དཔག་པའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀི་

ཐུན་མོང་གི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྟེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་

ཆྟེན་པོ་རྟེད།

༢) རང་གི་སད་ཡིག་རང་གིས་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་དགོས།

སྤིར་མི་རིགས་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང༌། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་བླ་སྲོག་དང་རིགས་ཀི་ངོ་བོར་འགྱུར་མཚམས་ཀི་འབྱུང་ར་དངོས་
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གནས་དྟེ་སད་རྟེད་ལ། ཡི་གྟེ་ནི་སད་དྟེ་སྲ་བརན་དང༌། འགན་སྲུང༌། འཐུས་

ཚང་དུ་གཏོང་བྟེད། སད་ཀི་གཞི་འཛིན་ས་དྟེ་རྟེད། མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས་ཞྟེས་ཡོངས་གགས་

ཅན་དྟེའང་གཙོ་བོ་མི་རིགས་དྟེའི་སད་ཡིག་གིས་བསྡུས་པའི་ཤྟེས་བར་

ངོས་འཛིན་དགོས་པ་ལས། གཞན་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོའི་ཆ་ནས་གྟེང་ན་ཐུན་

མིན་གི་འཚོ་བ་དང༌། རུས་རྒྱུད། སྒྱུ་རལ། དད་མོས་སོགས་ནི་ཕལ་པ་ཞིག་

ཡིན། དྟེ་བཞིན་བོད་ཀི་སད་ཡིག་ནི་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་ཀི་རྣམ་ཤྟེས། 

བོད་ཀི་རིག་གཞུང་། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས། བོད་ཀི་གོམས་སྲོལ་ཚང་མའི་ངོ་

བོ་ཡིན་པས། བོད་ཀི་སད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་ན་བོད་མི་རིགས་ཟྟེར་

བའང་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ངྟེས། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་ཡོངས་གགས་

སུ་བཤད་བཞིན་པ་ལྟར། མཐུན་སྒིལ་ནི་སྟོབས་ཤུགས་རྟེད། དྟེས་ན་མཐུན་

སྒིལ་ལའང་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྟེན་ཡོད། སད་ཡིག་གཅིག་ཡིན་པ་དྟེས་མི་

རིགས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ལ་གཞི་རའི་ཆ་རྐྟེན་སྐྲུན་གི་ཡོད་ལ། དྟེ་བས་

ཀང་སད་ཡིག་དྟེས་བསྐྟེད་ཅིང་བསྡུས་པའི་རིག་གནས་དང་རིག་གནས་

དྟེས་སྟེམས་ཁམས་ཀི་འཁྱྟེར་སོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་དྟེ་ནི་མི་རིགས་གོང་

བུ་གཅིག་གྱུར་དང་། ཆིག་སྒིལ་གི་འབབ་སྟྟེགས་ཀང་ཡིན་པས། ང་ཚོ་བོད་

པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་བོད་ཀི་སད་ཡིག་ནི་རང་གི་གཅྟེས་པའི་སྲོག་ལས་ཀང་

གལ་ཆྟེ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྟེས་ན་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྟེས་རྣམས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བའམ་

སྟེམས་ཤུགས་སར་ཏྟེ་སོ་སོའི་ཕ་སད་བསབ་དགོས་པ་དང་། དྟེ་ལྟར་བྱུང་ན་
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མི་རབས་དྟེས་མི་རབས་རྟེས་མ་རྣམས་ལ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་དྟེ་རོ་ལག་

བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྟེད་ཐུབ། དུས་རབས་ཉྟེར་གཅིག་པ་ནི་

བར་འཕིན་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཡིན་པས་དུས་རབས་འདིར་སད་ཡིག་ཅིག་

འཚོ་གནས་ཐུབ་པར་བྟེད་པ་ལ། སད་ཡིག་དྟེ་ཅིས་ཀང་དྲྭ་རྒྱ་དང་གོག་ཀད་

རྣམས་སུ་བཀོལ་སྤོད་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས་པ་མ་ཟད། བར་འཕིན་དང་འབྟེལ་

བའི་གསར་འགྱུར་དང་། གོག་བརན། རླུང་འཕིན་སོགས་སུ་བྟེད་སྤོད་ལན་

པ་ཞིག་བཟོ་དགོས། འདི་ནི་སད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་བྟེད་པར་མྟེད་དུ་མི་རུང་

བའི་ཆ་རྐྟེན་གལ་ཆྟེན་ཞིག་རྟེད། 

ཆ་རྐྟེན་གཉིས་པ་ནི། དཔྟེར་ན། ཕ་རན་སི་ (France) ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན། རྒྱལ་ཁབ་དབུས་གཞུང་གིས་སད་ཡིག་སྲུང་སྐོབ་དང་འབྟེལ་

བའི་ཁིམས་སྲོལ་གཏན་འབྟེབས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། རང་རྟེའི་གཞུང་

དང་། གཞུང་འབྟེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་སོ་སོའི་སྒིག་ཁིམས་ནང་

གཏན་འབྟེབས་གནང་དྟེ། སྒིག་ཁིམས་དྟེ་དང་འགལ་ན་སྤི་སྟེར་སུ་ཡིན་

ཡང་ཉྟེས་ཆད་གཅད་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་གཏན་འབྟེབས་ཐུབ་ཚེ། སད་ཡིག་

སྲུང་སྐོབ་ལ་ཕན་པ་ཆྟེན་པོ་ཡོང་ཐུབ་ངྟེས།

མདོར་ན། བོད་ཀི་སད་ཡིག་གི་ཚེ་སྲོག་དང་། མདུན་ལམ། ལས་

དབང་སོགས་ཁ་ཕོགས་གང་དུ་སྐོད་མིན་ནི་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་

ཁིམས་འོག་ན་མྟེད་ལ། བོད་ཀི་བླ་སྤྲུལ་དག་གི་སྐབས་འོག་ནའང་མྟེད། 

ཤྟེས་ཡོན་ཅན་གི་སྨྱུག་འོག་ནའང་དྟེ་བས་མྟེད། དྟེ་ནི་ཕ་མ་དང་དགྟེ་རྒན་

ཟུང་འབྟེལ་གི་ལག་འོག་ན་ཡོད། དྟེར་བརྟེན་བོད་ཀི་ཕ་མ་དང་། དགྟེ་རྒན། 
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སོབ་གསོ་བ་རྣམས་ཀིས་མ་འོངས་བོད་ཀི་སོན་ར། སོ་སོའི་བུ་ཕྲུག་དང་

གཞོན་སྐྟེས་ཚོར་རང་མི་རིགས་ཀི་བསམ་བློ་འཁྱྟེར་སོ་དང་། མི་རིགས་

ཀི་ངོ་བོ། སད་ཡིག རིག་གནས་བཅས་ཤི་གསོན་གི་གནས་གང་དུ་བསྐལ་

མིན་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་བསམ་གཞིག་གནང་བར་སིང་ཁོང་ནས་རྟེ་

སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལགས་སོ།། །།

བཞི་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མི་ཆོས་རིག་པའི་བསབ་བྱ།

ཕག་འོས་ཀུན་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ནས། །

མི་ཆོས་རིག་པའི་ཆ་ཤས་སོམ་ཚིག་ཅིག །

སྣག་ཚའི་རི་མོ་ཤོག་ཐོག་འབི་བ་ལ། །

གྲྭ་རྐང་སྨོན་པ་བདག་ལ་གནང་བ་མཛོད། །

རང་དང་མཉམ་པའི་མཛའ་གོགས་ཕོ་མོ་ཚོར། །

མི་ཆོས་མ་བརྟེད་དྲན་སྐུལ་གཏོང་བྟེད་དང་། །

རང་ལས་གོ་རོགས་ཅུང་ཙམ་དམན་མཆིས་ཚེ། །

ཅུང་ཟད་ཕན་ཕིར་སྨོ་ཚིག་གསན་པར་འཚལ། །

འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་རག་པ་བརན་པ་མྟེད། །

སྐྟེ་ནས་འཆི་བ་འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་ཡིན། །

དོན་དུ་སྐྟེ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ངྟེས་རྟེད། །
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མི་ཡི་མི་ཚེ་སྣུམ་ཟད་མར་མྟེ་འདྲ། །

མི་ལུས་རིན་ཆྟེན་ཞག་གསུམ་གནས་ཚང་རྟེད། །

སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སོད་མདུན་དུ་རྒྱུག །

རྣམ་ཤྟེས་མགོན་པོས་འགོ་ཆས་བསྒིགས་པའི་དུས། །

གནས་ཚང་རྒྱབ་ཏུ་ཁྱྟེར་ནས་འགོ་ས་མྟེད། ། 

གཏི་མུག་ཆར་རླུང་དྲག་པོས་ཀུན་ནས་གཡོ། །

འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཇྟེ་དྲག་རྟེད། །

ཞྟེ་སང་མྟེ་ནི་ཚ་ཚ་འུར་འུར་འབར། །

བདྟེ་སྐིད་ཉི་མའི་གནས་ཤིག་གང་ན་མཆིས། །

སིགས་མའི་དུས་ཀི་དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་འདིར། །

དབང་དང་སན་གགས་མྟེད་ན་གོགས་པོ་ཉུང་། །

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་མྟེད་ན་ངོ་ཤྟེས་དཀོན། །

དྲང་བདྟེན་མི་ལ་མདུན་ལམ་གང་ན་ཡོད། །

ལ་ལ་རང་གིས་རང་བསླུས་ལོག་ལམ་ཞུགས། །

ལ་ལ་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ལས་ལ་འཇུག ། 

ལ་ལ་རྨོངས་པས་ཅི་བ་གཏོལ་མྟེད་ལུས། །
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མི་རྣམས་བསམ་སྤོད་མི་འདྲ་ཡ་རྟེ་མཚན། །

རང་དབང་རང་ལག་ཡོད་དུས་བསམ་བློ་ཐོངས། །

ལྟེ་མིག་གཞན་ལག་ཤོར་དུས་འགོད་པའི་རྒྱུ། །

བ་བ་གང་བྟེད་ཡུལ་དུས་གནས་ལ་བསྟུན། །

རང་སྟེམས་རང་གིས་བཅུན་ན་མཁས་པ་ཡིན། །

འཕལ་ཕུགས་གང་ལ་ཕན་མྟེད་ལས་མ་བྟེད། །

སད་འཕིན་ངོ་དྟེབ་བལྟས་ནས་དུས་མ་འདའ། ། 

མཚན་མོར་མ་ཉལ་ཉིན་མོར་གཉིད་ལ་རོལ། །

རང་ཕུང་རང་གནོད་མ་བྟེད་གཞོན་ནུ་ཚོ། །

མི་ཚེའི་ལམ་ཕན་ཀག་ཀོག་འགག་འཕང་ལ། །

ཟག་ན་ཟག་ཆོག་རིལ་ན་རིལ་ཆོག་རྟེད། །

རྒྱང་ལ་བལྟས་ཤིང་དྲང་སྟེམས་ར་བཞོན་ནས། །

དྟེ་འདྲའི་ལམ་དུ་འགོ་བཟོ་སོད་མཁས་མཛོད། །

འཕལ་གི་བདྟེ་བས་ཕུགས་ཀི་སྐིད་མ་འཚོང་། །

ཚེ་འདིའི་ཆྟེད་དུ་ཕི་མའི་ལམ་མ་འགོག །

གཞན་སྐོན་མཐོང་དུས་རང་གི་སྐོན་ལ་ལྟོས། །
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ཅི་བཤད་བདྟེན་པར་མ་འཛིན་རོག་དཔོད་གིས། །

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀ་ཀོ་ལ་ཡང་ཡོད། །

སྟོབས་ཆྟེན་དཔའ་བོ་དུད་འགོ་ལ་ཡང་ཡོད། །

བདྟེན་པའི་དོན་དང་དྲང་པོའི་གཏམ་སྨྲ་བ། །

དྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །

མི་ཡི་མི་ཚེར་དར་རྒུད་འགྱུར་ལོག་མང་། །

སྐིད་སྡུག་ཕ་སྦོམ་རིང་ཐུང་གངས་མྟེད་རྟེད། །

མི་ལ་རྟེ་བའི་ཟས་གོས་ལོངས་སྤོད་ལས། །

རང་ཁ་རང་གིས་གསོས་ན་མི་ལྟེགས་སམ། །

རང་ཉིད་ནོར་ལ་ཆགས་ཞྟེན་ཆྟེ་ན་ཡང་། །

གཞན་གི་ནོར་ལ་ཧམ་སྟེམས་མ་མཛད་ཅིག །

བསོས་པའི་ལས་ལ་འདྲ་འདྲ་ཡོང་མདོག་མྟེད། །

འདོད་པ་མ་ཆྟེ་ཆོག་ཤྟེས་བསྟྟེན་ན་མཛེས། །

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཡོད་ན་ཡིད་བདྟེ་མིན། །

སྟེམས་ལ་ཆོག་ཤྟེས་ལན་ན་ཡིད་བདྟེ་ཡིན། །

གཡོ་སྒྱུ་ཁམ་གསུམ་མྟེད་ན་ཀུན་དང་མཐུན། །
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ང་རྒྱལ་ཕག་དོག་ཆུང་ན་ལུས་སྟེམས་བདྟེ། །

དབང་དང་སན་གགས་མྟེད་ན་མི་ངན་མིན། །

སྟེམས་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཆྟེ་ན་མི་ངན་ཡིན། །

རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་མྟེད་ན་སྤང་པོ་མིན། །

ལུས་སྟེམས་བདྟེ་སྐིད་མྟེད་ན་སྤང་པོ་ཡིན། །

སྟེམས་ལ་རྣམ་རོག་མ་ཆྟེ་འཁྲུག་གི་གཞི། །

ཁྱིམ་མཚེས་མཛའ་མཐུན་མ་འདོར་འཁོན་འཛིན་རྒྱུ། །

ཕག་དོག་འགན་སྟེམས་མ་ཆྟེ་རང་ལ་གནོད། །

དམའ་ལ་བརས་བཅོས་མ་བྟེད་རང་རྒུད་འབྱུང་། །

རང་འགན་རང་ཁིམས་རང་གི་ཕག་ཏུ་ཁུར། །

འཐུས་ཤོར་མྟེད་པ་མི་ཆོས་རིག་པར་སོབས། །

ཚུལ་མཐུན་སྤོད་པའི་ར་བ་མི་ཆོས་ཡིན། །

བདྟེ་སྐིད་ཡོངས་ཀི་རྨང་གཞིའང་མི་ཆོས་ཡིན། །

མ་ཐོས་མི་ཆོས་རིང་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཤྟེས། །

མ་བསམས་བམས་བརྟེའི་སྟེམས་པ་གང་དུ་མཆིས། །

མ་བསོམས་བམས་བརྟེའི་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་འཕྟེལ། །
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ཐོས་བསམ་སོམ་བལ་མི་ཚེའི་དོན་སིང་དབྟེན། །

དྟེ་ལ་བལྟས་ན་འགོད་པ་སིང་ནས་སྐྟེས། །

དྟེ་འདྲ་བསམས་ན་སྐོ་བ་གཏིང་ནས་སྐྟེས། །

རྟེ་བཙུན་བླ་མས་ཐུགས་རྟེས་རབ་གཟིགས་ནས། །

ཐོས་བསམ་སོམ་པ་རྣམ་ཀུན་འབལ་མྟེད་ཤོག །

དྟེ་རིང་བིས་པའི་སྣག་ཚའི་རི་མོ་འདི། །

གྲྭ་རྐང་སྨོན་པ་ང་ཡི་སྨོ་ལབ་འདྲ། །

རང་ལ་ལག་ལྟེན་མྟེད་པའི་ཁ་བཤད་གླུ། ། 

རང་གིས་མི་ཤྟེས་གཞན་ལ་བཤད་དྟེ་ཐལ། །

ཅྟེས་བ་བ་ནི་མི་ཆོས་རིག་པའི་བསབ་བའི་སོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། །།
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མཇུག་གི་གཏམ། 

སྨོན་ཚིག་གི་ཚུལ་དུ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒོན་མྟེའི་བསབ་བ་ལས། 

རྣམ་མང་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཡངས་ཆུ་གཏྟེར་ལས། །རྣམ་དག་ཐོས་པའི་ནོར་

བུ་ལྟེན་པའི་ཚུལ། །རྣམ་པར་བཤད་པའི་མིག་སྨན་ཐུར་མ་ཡིས། །རྣམ་གོལ་

དོན་གཉྟེར་ཡོངས་ཀི་མིག་ཕྟེ་སྟྟེ། །རྣམ་ཀུན་མཁྱྟེན་པའི་དཔལ་ལ་སྤོད་གྱུར་

ཅིག །ཅྟེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགྟེའོ། །




