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༄༅།། མི་ཚེ་རི་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ་བའི་གསང་སྔགས་ཀི་རྣམ་འབྲོར་བ་ 

ཆེན་པྲོ་རེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མས་ལེན་གི་རིམ་པ་གཙོ་བྲོར་

བརྲོད་པའི་རྣམ་ཐར་དྲང་སྲོང་ཆེན་པྲོའ་ིའཇུག་ངྲོགས་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྲོ།། 

 

 

 

༧ ཨྲོའུ་རྒྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་གིས་བརྩམས། 
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རྩྲོམ་པ་པྲོ་མཚམས་སྲོར་མདྲོར་བསྡུས། 

 

༧ སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་ (ཨ་ལགས་གསེར་ལག་) རེ་བྲོ་བཟང་

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་མཆྲོག་ནི། མཚོ་སྔྲོན་འབའ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལྲོ་བཅུ་དྲུག་སྲོན་

དུས་གསེར་ལག་དགྲོན་པར་རེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལས་རབ་དུ་བྱུང་། ༡༩༨༦ལྲོ་ནས་ལྲོ་བཅུ་གསུམ་

རིང་བ་བྲང་དགྲོན་དུ་ཁི་ཆེན་གུང་ཐང་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆྲོག་དང་མཁས་པའི་དབང་བྲོ་རེ་དམུ་དགེ་

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ་ཚང་། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ཆེན་པྲོ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཚང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་

ཕེང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡྲོངས་འཛིན་རེ་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཚང་སྲོགས་མཁས་གྲུབ་གིས་ལྡན་

གི་བཤེས་གེན་དམ་པ་དུ་མ་བསམ་སྲོར་གིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་ནས། བྲོད་བརྒྱུད་ནང་

བསན་གཞུང་ལུགས་བཀའ་པྲོད་ཆེན་པྲོ་ལྔ་དང་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞི། སྒྲ་དང་སྙན་ངག་

སྲོགས་ཐུན་མྲོང་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་སྲོབ་སྲོང་དཔིས་ཕིན་པ་བས་ཏེ་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའི་

མིང་བཏགས་བངས། དགུང་ལྲོ་ེར་དྲུག་སེང་། ༧ལ་མྲོ་ཡྲོངས་འཛིན་རིན་པྲོ་ཆེས་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་

རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད། དགུང་ལྲོ་སྲོ་གཅིག་སེང་། ཀྲུང་གྲོ་བྲོད་

བརྒྱུད་མཐྲོ་རིམ་ནང་བསན་སྲོབ་གིང་དུ། བྲོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པྲོ་བཞིའི་

གཞུང་ལུགས་དང་། རྒྱ་དང་དབིན་ཇིའི་ཡི་གེ སི་ཚོགས་མཚན་ིད་རིག་པ་སྲོགས་ལ་སངས་ཏེ་

སྲོབ་མཐར་ཕིན། དགུང་ལྲོ་སྲོ་གསུམ་སེང་། པེ་ཅིན་སྲོབ་ཆེན་གི་མཚན་ིད་རིག་པའི་སེ་ཁག་དུ་

རྒྱལ་སིའི་ཆྲོས་ལུགས་ཆེན་པྲོ་གསུམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། མཚན་ིད་རིག་པ་དང་རྩྲོད་སྒྲུབ་རིག་

པ་སྲོགས་ལ་སངས་ཏེ་རབ་འབམས་པའི་ཐྲོབ་ཐང་བངས། 

ད་ལྟ་དཀར་མྲོ་དགྲོན་མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་སེའི་དགྲོན་བདག གསེར་ལག་དགྲོན་པའི་

བསན་པའི་བདག་པྲོ་རྲོ་རེ་འཆང་དང་། ཁུལ་ནང་བསན་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞྲོན་པ།། 
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མཚོ་ལྲོ་ཁུལ་བྲོད་གསང་སྔགས་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ། བྲོད་གསང་

སྔགས་རིག་གནས་བང་ཆུབ་གིང་གི་གིང་གཙོ་བཅས་ཡིན།  

ཁྲོང་གི་ཕག་རྩྲོམ་ལ་《སྙན་རྩྲོམ་དད་པའི་མེ་ཏྲོགདང་》《ང་ཚོ་འཚོ་གཞིས་ཀི་གྲོ་ལ་ཟླུམ་

པྲོ》 《ཚེ་སྲོག་གི་འགྱུར་བ》 《རེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར》 《མཆྲོད་ཁང་བདེ་ཆེན་

ལྷུན་གྲུབ་གི་དཀར་ཆག》 《རེ་ནཱ་རྲོ་བའི་རྲོགས་བརྲོད》 《ནང་བསན་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་

སྲོར་བཤད་པ》《མངའ་རིས་ཀི་གངས་མཚོ་གནས་གསུམ་གི་ལྲོ་རྒྱུས》སྲོགས་སྙན་རྩྲོམ་དང་

དཔད་རྩྲོམ་གཙོར་བས། དཔེ་དེབ་བདུན་གིས་མཚོན་པའི་བརྩམས་ཆྲོས་བརྒྱ་ལག་ཡྲོད། 

༢༠༠༠ལྲོ་ནས་བཟུང་། ཁྲོང་ཚང་གིས་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པར་ཆུ་གྲོག་ལམ་གསུམ་དང་། ལ་

ཁང་དང་ཆྲོས་ཁིད་ཁང་། ཆྲོས་ར། སྲོ་བསེན་སྨན་ཁང་། སྨན་ལུམས་ཐྲོག་ཁང་སྲོགས་བཞེངས་

ཡྲོད་ལ། རྒྱ་ཆེ་བའི་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ། རྲོ་རེ་འཇིགས་བེད། འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས། 

གདུགས་དཀར། སྒྲྲོལ་མ་ེར་གཅིག མཁའ་སྲོད་མ། དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་གིས་བསྩལ་

བ་སྲོགས་དབང་རེས་གནང་ཐེངས་སུམ་ཅུ་ལག་གནང་། དེ་དག་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མང་

ཚོགས་ལ་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་གཙང་སྦྲའི་བ་འགུལ་སབས་ལྔ་བཅུ་ལག་སེལ། བ་བྲང་བཀྲ་

ཤིས་འཁིལ་དང་གསེར་ལག་དགྲོན། དཀར་མྲོ་དགྲོན། ཐར་ཤུལ་དགྲོན་སྲོགས་སུ་ཆྲོས་དང་རིག་

གནས་ཀི་ཁིད་ལུང་མང་དུ་གནང་། 

༢༠༠༥ལྲོ་ནས་བཟུང་། བྲོད་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱྲོང་སེལ་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། རྲོང་དང་

ཁུལ། ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་དུ་ ༧ སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱའི་སྲོབ་བརྩྲོན་བ་དགའ་གནང་

སེ་སྲོབ་གསྲོའ་ིབ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་བ་ན་མེད་པའི་སྐུལ་འདེད་བཏང་། ཀྲུང་དབང་མི་རིགས་

སྲོབ་ཆེན་དང་མཚོ་སྔྲོན་མི་རིགས་སྲོབ་ཆེན། མཚོ་ལྲོ་ཁུལ་མི་རིགས་སྲོབ་འབྲིང། འབའ་རྲོང་མི་

རིགས་སྲོབ་འབྲིང་སྲོགས་ཀིས་གདན་ཞུས་བཞིན། ནང་བསན་དང་སྲོབ་གསྲོའ་ིཐད་ཀི་འཆད་ཁིད་

ཐེངས་མང་གནང་། མཚོ་ལྲོ་འབའ་རྲོང་དུ་བྲོད་གསང་སྔགས་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་དང་དེང་

རབས་རིག་གནས་ཟབ་སྲོང་། གནའ་དེང་རིག་གནས་བརྒྱུད་སྒྲྲོག་དང་འགེམ་སྲོན་བེད་སའི་བྲོད་
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གསང་སྔགས་རིག་གནས་བང་ཆུབ་གིང་འབའ་ཡུལ་པྲོ་ཏ་ལར་གགས་པ་དེ་བཞེངས། སྔ་གཞུག་

ཏུ་ཆྲོས་རིག་ཟབ་སྲོང་འཛིན་གྲྭ་སབས་བཅུ་གཅིག་བསྡུས་པ་དང་། སྲོབ་མ་དྲུག་སྲོང་ལག་གིས་

རིན་མེད་སྲོབ་སྲོང་བས། བཙུན་མ་དང་དགེ་གེན་གི་སེ་ལ་སྲོབ་སྲོང་དང་སྲོམ་སྒྲུབ་བེད་སའི་ལྟེ་

གནས་བཙུགས། དཀར་མྲོ་དགྲོན་དུ་བྲོད་གསང་སྔགས་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་

འཇང་ཆེན་ཚད་མ་རིག་པའི་སྲོབ་གིང་། གསེར་ལག་དགྲོན་དུ་འཇམ་དབངས་གསུང་རབ་ལ་ཁང་

སྲོགས་བཞེངས་ཏེ་ཆྲོས་རིག་དང་སྲོབ་གསྲོ་སེལ་བའི་ཐད་ལ་བས་རེས་ཆེན་པྲོ་བཞག་ཡྲོད། 

༢༠༠༩ལྲོར། འཛམ་གིང་སྙིང་རེ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་འཛམ་གིང་སྙིང་རེ་ཕྲོ་འི་མཚན་

སྙན་གནང་སེ་བ་དགའ་ཐྲོབ། ༢༠༡༠ལྲོར། མཚོ་སྔྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུ་དང་སིད་གཞུང་གིས་མཚོ་

སྔྲོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གི་མི་སྣ་བས་རེས་ཅན་གི་བ་དགའ་དང་། རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་

འཆམ་མཐུན་དགྲོན་སེའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྲོད་སྔྲོན་ཐྲོན་མི་སེར་གི་བ་དགའ་ཐྲོབ། ༢༠༡༡ལྲོར། ཞིང་

ཆེན་ཡྲོངས་ཀི་བདེ་འཇགས་དགྲོན་པ་འཛུགས་སྐྲུན་བ་འགུལ་ཁྲོད་སྔྲོན་ཐྲོན་མི་སེར་གི་གཟི་

བརིད་མཚན་སྙན་ཐྲོབ། 

ཁྲོང་གིས་ད་ལྟའི་བར་ཆྲོས་བརྒྱུད་སེལ་བ་དང་དགྲོན་པར་འཛུགས་སྐྲུན། ནང་བསན་དར་ 

སེལ། རིག་གནས་སྲོབ་གསྲོ་འཛིན་སྐྱྲོང་སྲོགས་ཕྲོགས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་གཞན་ཕན་གི་བ་

གཞག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མང་དུ་ཡྲོད་པས། ཞིབ་ཏུ་ཤེས་འདྲོད་མཁན་རྣམ་པས་གཤམ་གི་ཁྲོང་ཚང་གི་

པྲོད་ཁུགhttp://blog.sina.cn/dpool/blog/wujiarbqདང་

http://www.zhihuizhiai.cnབྲོད་གསང་སྔགས་རིག་གནས་དྲ་ཚིགས་

http://www.zmwh.org/བཅས་ལ་གཟིགས་རྲོགས་ཞུ། 

 

 

རྩྲོམ་སྒྲིག་ཚན་ཆུང་གིས། 

སི་ལྲོ ༢༠༡༤ ཟླ ༡ ཚེས ༢༥ ིན། 
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༄༅།། འབྲྲོག་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པ། 

 

མཁེན་གཏེར་ི་མ་སྲོང་གི་འྲོད་རིས་ནི།། 

མཛམ་གིང་རིག་པའི་རྒྱན་གི་གཟི་འབར་བ།། 

མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་རེན་འབྱུང་སྨྲ་བའི་དབང་།། 

བྲོ་བཟང་གགས་པ་ས་གསུམ་འཛིན་མའི་རྒྱན།། 

 

ཐུབ་བསན་ིན་བེད་རྒུད་པའི་སིན་རིམ་ལས།། 

བསབ་གསུམ་ལུང་རྲོགས་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆྲོས་ཀུན།། 

འཁྲུལ་བྲལ་ལེགས་བཤད་གསེར་སངས་འྲོད་སྲོང་གཟིས།། 

ཕྲོགས་མཐར་སེལ་མཛད་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པ།། 

 

ཟབ་ཞི་སྲོས་བྲལ་མཐའ་ཐུག་དབུ་མའི་ལམ།། 

རེན་འབྱུང་རིགས་པའི་གཟི་འབར་ཆྲོས་ིད་ཀྲོང་།། 

རེས་ཐྲོབ་སྒྱུ་མའི་ཐ་སྙད་འགྲོག་མེད་པར།། 

ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་སྐྱྲོངས་པའི་དགེ་ལྡན་པ།། 

 

རིང་ཞེན་བིང་བ་ཕ་མྲོས་ཚིམ་མིན་པར།། 

སེམས་གནས་དགུ་དང་སྲོབས་དྲུག་ཡིད་བེད་བཞིས།། 

ལུས་སེམས་ཤིན་སངས་བདེ་བའི་རྣམ་འབྲོར་མཆྲོག ། 
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དཔད་འཇྲོག་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་དགེ་ལྡན་པ།། 

 

སྲོམ་གསུམ་གསེར་གི་གཞི་ལ་ཚོགས་གིས་སས།། 

སྣང་བ་ལམ་འཁེར་གསུམ་ལ་སྐུ་གསུམ་སས།། 

རླུང་སེམས་སྒྱུ་མའི་ལུས་ལ་འྲོད་གསལ་སས།། 

ཁ་སྲོར་བདུན་ལྡན་བརེས་པའི་དགེ་ལྡན་པ།། 

 

དཔད་གསུམ་རྒྱན་དྲུག་རིགས་པའི་མཛོད་ལ་དབང་།། 

རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་ིང་བཅུད་མཚོ་རུ་བསྐྱིལ།། 

སངས་རྲོགས་མདྲོ་རྒྱུད་ཐུབ་དབང་རི་ལས་འཁྲུངས།། 

དེའི་ཕིར་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 

 

ཅེས་ ༧ ཨྲོའུ་རྒྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་གིས་པེ་ཅིང་ནང་བསན་སྲོབ་གིང་དུ་བྲིས་པའྲོ། 

 

༢༠༠༡་ ༤་ ༡༥ ིན། 

 

 

 

 

 

 

 



 | 9 

 

དཀར་ཆག 

༼ སྲོད་ཆ ༽ 

 

དང་པྲོ། མཆྲོད་བརྲོད། ........................................................................./11 

གིས་པ། དྲོའུ་ཐང་གསུམ་དང་སྲོམ་མེའི་རུ་སེ། ................................................/17 

གསུམ་པ། ཁྲོང་ཚང་གི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ཟྲོག ......................................../22 

བཞི་བ། དད་མྲོས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་དང་དགྲོན་པ། .............................................../26 

ལྔ་བ། ཁྲོང་ཚང་འཁྲུངས་ཡུལ་གི་ཁིམ་གཞི། ................................................../29 

དྲུག་པ། མ་བུ་གསུམ་གི་གནས་ཚལ། ......................................................../32 

བདུན་པ། གསེར་ལག་དགྲོན་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཟུར་བ་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ལ་སད་པའི་སྲོར། ........./38 

བརྒྱད་པ། ཨ་ཁུ་བདེན་པས་ཁིད་དེ་སི་བཟུང་བའི་སྲོར། ....................................../45 

དགུ་བ། ཨ་ཁུ་བདེན་པ་དགེ་འདུན་འྲོད་ཟེར་གིས་ཕུང་སི་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ། .................../51 

བཅུ་བ། མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་བསད་པ། .........................................../56 

བཅུ་གཅིག་པ། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ནང་ཆྲོས་ལ་ཐྲོས་བསམ་གིས་སྒྲྲོ་འདྲོགས་བཅད་

པ། ........................................................................................../74 

བཅུ་གིས་པ། ང་བརྒྱད་ཀི་བསྒྱུར་བཀྲོད་དང་མཐྲོང་སྣང་། .................................../82 

བཅུ་གསུམ་པ། བྷྲོ་རྭའི་མཁའ་ལུང་དུ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ། ........................................../85 

བཅུ་བཞི་བ། རྒན་རྒྱའི་བྲག་དཀར་དུ་ཟབ་ལམ་སྲོམ་པ། ..................................... /102 

བཅུ་ལྔ་པ། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྲོའ་ིདུས་སབས། .................................../106 

བཅུ་དྲུག་པ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྲོམ་མེ་རུ་བསད་པ། ............................................/111 



 | 10 

བཅུ་བདུན་པ། གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་ལག་ཏུ་ཕེབས་པ། ..................................../113 

 

༼ སྨད་ཆ  ༽ 

 

བཅུ་བརྒྱད་པ། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཀི་ཆེ་བ། ....................................../122 

བཅུ་དགུ་བ། ཞི་ལག་གི་ཏིང་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ། ..................................../127 

ི་ཤུ་བ། བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་གནད་དང་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྲོར་གྲུབ་པ། ................./133 

ེར་གཅིག་པ། ཐུན་དང་པྲོ། .............................................................../140 

ེར་གིས་པ། ཐུན་གིས་པ། ............................................................/147 

ེར་གསུམ་པ། ཐུན་གསུམ་པ། .........................................................../153 

ེར་བཞི་བ། ཐུན་བཞི་བ། ................................................................/166 

ེར་ལྔ་བ། ཐུན་བཞིའི་འཇུག་སྲོམ། ......................................................./169 

ེར་དྲུག་པ། གསང་ཆེན་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པ་བསྐྱངས་ཚུལ། ............................/174 

ེར་བདུན་པ། མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་བང་ཆུབ་པ། ........................................./188 

ེར་བརྒྱད་པ། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྨྲོན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ། ......................../199 

ཟུར་བཀྲོལ། 

རྣམ་ཐར་མདྲོར་བསྡུས། ...................................................................../214 

བརན་བཞུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ། .........................................................../225 

 

 

 

 



 | 11 

 

མཆྲོད་བརྲོད། 

༼ དང་པྲོ ༽ 

 

༄༅།། བ་མ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞབས་ཀི་པད་མྲོར་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཞིང་ 

སྐྱབས་སུ་མཆིའྲོ།། 

སྐྱེ་བའི་ཕེང་བ་ཀུན་ཏུ་རེས་བཟུང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྲོལ། 

 

ཨེ་ལྦཾ་རྣལ་འབྲོར་གདྲོད་མའི་རང་གཤིས་སུ།། 

བདེ་ཆེན་ཕག་རྒྱའི་མཛའ་བ་ལྲོད་མེད་པ།། 

ངེས་དྲོན་ཡུལ་མཆྲོག་བྱུ་རུའི་མཁའ་སྲོད་གྲུབ།། 

བ་མ་སྐུ་གསུམ་བརེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྲོ།། 

 

འཛམ་གིང་རྒྱན་དྲུག་རིག་པའི་མཛོད་ལ་མངའ།། 

རིས་མེད་གྲུབ་མཐའི་ིང་བཅུད་མཚོ་རུ་བསྐྱིལ།། 

ལེགས་བཤད་འྲོད་ཀིས་ས་གསུམ་སྣང་བས་པ།། 

འཇམ་མགྲོན་བ་མའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་བཞིན་འདུད།། 

 

དགེ་ལེགས་འདུན༵་སེམས་མདྲོ་རྒྱུད་རིག་པས་གཏམས།། 

འཆད་རྩྲོམ་འཇམ་དབང༵ས་གཞྲོན་ནུའི་འཛུམ་ཟེར་ཅན།། 

གག༵ས་པ༵་དྲོན་ལྡན་བྲོ་བཟ༵ང་རྒྱལ་བའི་ཚབ།། 



 | 12 

བཤེས་གེན་རྣམ་བཞི་བསལ་བ་རྒྱ་མཚ༵ྲོར་མཆྲོད།། 

 

ཚོགས་གིས་རིན་ཆེན་བེ་བའི་ལྷུན་པྲོར་མཚམས་སིན་མདངས་ཀིས་མཛེས་པ་རབ་འཁྱུད་མཚན་

དཔེ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་འཁིལ།། 

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་དབངས་རྲོལ་མྲོ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་རྨད་བྱུང་སིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་སྐྱེ་བ་ལྔ་

བའི་གདངས།། 

མཁེན་རབ་འྲོད་སྲོང་ཟླུམ་པྲོའ་ིགཟི་ལ་སྙིང་རེའི་གིབ་བསིལ་གཤིས་སུ་རྲོགས་པ་མེས་གཤིན་

བམས་པའི་མ་མ་སེ།། 

ཁེད་ིད་བྲོ་བཟང་ལན་སྐྱེས་གྲོགས་སུ་དད་པས་བསུ་ལ་བདུན་ཕག་ཤེས་རབ་དགེས་མགུར་སྩྲོལ་

ཅིག་འཇམ་པའི་དབངས།། 

 

བསྲོད་ནམས་གཡུ་ཡི་ལང་ཚོ་དར་བབས་མ།། 

བརྩེ་ཆེན་ཨུཏྤལ་འཛུམ་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ།། 

ཤེས་རིག་མངའ་ཐང་སྲོབས་ཀི་འདྲོད་འཇྲོ་མ།། 

ཚེ་རབས་སྔྲོན་ནས་བདག་གི་ཡུམ་མཆྲོག་མ།། 

 

སྲོར་རིག་མམ་སྲོར་བདེ་སྲོང་རྩལ།། 

ཆྲོས་དབིངས་མཁའ་ལ་དམར་བྲོའ་ིཚོན།། 

དབང་བསྒྱུར་ལ་མྲོ་རིག་བེད་མས།། 

གསལ་རིག་མེ་ཏྲོག་སི་བྲོར་གཏྲོར།། 

 

དམར་འྲོད་བྱུ་རུའི་ལང་ཚོ་ལ།། 
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གནག་སྣུམ་རལ་བའི་ཤམ་བུ་ཅན།། 

མས་བརྒྱས་མིག་གི་གཟི་ལེན་མ།། 

སྙིང་ནས་དྲན་ནྲོ་བདེ་དགས་སྐྱྲོངས།། 

 

བཀའ་གདམས་བསན་པ་སྲུང་ལ་མཐུ་ཆེ་ཞིང་།། 

རྣལ་འབྲོར་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ལ་གྲོགས་མྱུར་བ།། 

དགྲོས་འདྲོད་ཀུན་སྩྲོལ་ལ་རི་ཞལ་དཀར་བྲོས།། 

སྲོང་གསུམ་སྙན་པ་འཕུར་བའི་དར་ཆེན་ཕྲོར།། 

 

ཆྲོས་ཀི་སན་ལྡན་དགེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཅན།། 

ཆྲོས་རིག་བྲོ་གྲོས་ཁྲོ་ལག་རྲོགས་ལ་འགས།། 

ཆྲོས་ཀི་ལམ་ནས་དྲོན་གིས་སྒྲུབ་འདྲོད་ན།། 

ཆྲོས་ཀི་ཆེ་བ་འདྲོན་ཕིར་འདི་ཕིས་བསྐུལ།། 

 

རང་ཡང་རིན་ཆེན་དལ་བའི་རེན།། 

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལ་རབ་ཆགས་ཏེ།། 

ཡིད་འཕྲོག་ཚིག་གི་རྲོ་མངར་བ།། 

སྲོབ་པ་འྲོ་ཡང་ལེགས་སྲོ་སྙམ།། 

 

བྲོ་གྲོས་དབང་སྔྲོན་ཞུན་མའི་གུར་ཁང་དུ།། 

སྒྲ་ཚད་ལུང་རིགས་དབར་རྔ་བཞད་པའི་ཟྲོལ།། 

ཐུབ་བསན་འཛིན་མར་རྒྱུ་བ་ལི་ཁིའི་མཚོ།། 
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དྭངས་མར་སེབས་པའི་སྤུན་རྣམས་མིག་ཡངས་གཏྲོད།། 

 

འདི་ན་བསབ་གསུམ་འཁི་ཤིང་བཞད་པའི་དཔལ།། 

མཚར་སྡུག་ལང་ཚོ་གསེར་གི་མེ་ཏྲོག་གཅིག ། 

རྣལ་འབྲོར་ཏིང་འཛིན་བྱུ་རུའི་ཐེམ་སས་ལས།། 

མདྲོ་སྔགས་རྲོགས་པ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་མཆིས།། 

 

ལུང་རྲོགས་བསན་པའི་གཞུང་ལ་དཔུང་བཅྲོལ་ཏེ།། 

ལུང་རིགས་གནམ་ལྕགས་ངར་མའི་རུ་མཚོན་སེ།། 

དཔའ་བྲོ་རེན་འབྱུང་རིགས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་སུ།། 

བསྔགས་པ་གཟི་ལྡན་རིག་པའི་ི་མ་ཡིན།། 

 

སྒྲྲོ་འདྲོགས་ལྕང་མ་སྤུངས་པའི་ལབ་ཙེ་ལ།། 

སྐུར་འདེབས་ལྟ་བ་དམྲོད་པའི་ཚིག་མདའ་བཞག ། 

བླུན་པྲོའ་ིཁྱུ་ཚོགས་འཁྲུག་པའི་རྒྱང་འབྲོད་ཀིས།། 

མཐྲོན་པྲོའ་ིལ་ལ་མངའ་གསྲོལ་དེ་ལྟ་མིན།། 

 

ཤེས་རབ་མིག་དང་རྩྲོམ་པའི་ངག ། 

སྨྲ་བའི་ཁ་ལ་རྒྱ་བཅད་པ།། 

བ་ལང་བུ་ལ་རིན་ཆེན་གསེར།། 

ཕུལ་བ་བས་ཀང་ལྟྲོ་འགངས་གཙོ།། 
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གཙུག་ལག་སེ་བཞིའི་ལི་ཤི་ལ།། 

ཟྲོས་པའི་བྲོ་གྲོས་གལ་བའི་དྲི།། 

གཟུར་གནས་དགེས་པའི་མཆྲོད་སིན་དུ།། 

ཏིང་འཛིན་སྤྲུལ་བའི་རྩལ་དུ་འགན།། 

 

གང་གི་རྣམ་ཐར་ནྲོར་བུའི་ཕེང་།། 

དད་བརྩྲོན་སྲོས་ཀི་ཕི་དྲོར་གིས།། 

ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆྲོད་པར།། 

བ་མ་མཁའ་འགྲོས་གནང་བ་སྩྲོལད།། 

 

དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ྲོན་མྲོངས་དུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་མེ་ལྟར་

འབར་ཞིང་ཆུ་ལྟར་ཁྲོལ་བ། སྙིགས་མ་ལྔ་ཆེས་ཆེར་བརྲོལ་བའི་དུས་འདིར། དང་བྲོར་ཁམས་

གསུམ་འཁྲོར་བའི་གནས་འདི་མེ་འབར་བའི་འྲོབས་ལྟར་མཐྲོང་ནས་སྡུག་བདེན་འཁྲོར་བའི་ེས་

དམིགས་ཀིས་ཐུགས་སྐྱྲོ་ཞིང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞེན་ལྲོག་དང་ལྡན་པ། སྐྱེ་བ་སྔྲོན་ནས་རྒྱལ་

སས་བང་ཆུབ་ཀི་སྲོད་པ་རླབས་པྲོ་ཆེ་ལ་གྲོམས་པས་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་མཚན་

བརྲོད་པ་ཙམ་གིས་ཆྲོས་ཕིར་དད་བརྩྲོན་ཤེས་རབ་ཀི་འཇུག་པ་ལྲོད་པ་མེད་པ། སྲོམ་པ་གསུམ་གི་

བཅྲོས་མཚམས་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བས་པད་མའི་སྦུབ་ལྟར་དག་ཅིང་གཙང་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕུང་བྲོ་མཐར་སྲོན་པ། སྔྲོན་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྲོ་རེ་འཆང་

དངྲོས་བ་མ་ཨྲོའུ་རྒྱ་རིན་པྲོ་ཆེས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་མན་ངག་བདུད་རྩི་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་

མྱངས་པས་སིད་པའི་འཆིང་བ་བཅད་དེ་མས་རྲོགས་ཀི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་པ། བར་དུ་བ་བྲང་བཀྲ་

ཤིས་འཁིལ་དུ་ཆྲོས་ལ་ཐྲོས་བསམ་གི་སྒྲྲོ་འདྲོགས་བཅད་དེ་བཀའ་པྲོད་ལྔ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི། ཐུན་

མྲོང་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཙུག་ལག་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་པ་མཐར་ཕིན་
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པས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རྲོགས་པའི་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པ། དབང་དང་རེས་གནང་། 

ཁིད་དང་མན་ངག ལུང་དང་བཤད་པ་མཐའ་དག་གསན་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མཛད་པས་ཡི་དམ་ཆྲོས་

སྲུང་ནམ་མཁའི་སར་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ཐུགས་དམ་ལ་རྣམ་དབེར་མེད་པ། བ་མ་ཡི་དམ་གིས་སུ་

མེད་པའི་རྣལ་འབྲོར་ལ་མྲོས་གུས་མཐར་ཕིན་ཅིང་ཐུགས་རེའི་བཀའ་བབས་རྩྲོད་མེད་དུ་གྲུབ་

པས་བིན་རླབས་ཀི་རགས་མཚན་ལྡན་པ། ཐ་མར་ཆྲོས་ཀི་གདན་ས་དང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད། བིན་

རླབས་ཀི་གནས་མཆྲོག་མང་བྲོར་མདྲོ་སྔགས་ལམ་གི་མས་ལེན་ཆིག་དྲིལ་དུ་མཛད་པས་ས་

ལམ་གི་མས་རྲོགས་གཅིག་གྲོལ་དུ་ཤར་བ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ། ཡྲོན་ཏན། འཕིན་ལས་ཏེ་

གསང་བ་གསུམ་གི་དེ་ིད་མངྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ནས་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་ལམ་གི་དབུ་མའི་

ལྟ་བ་རེད་པ། གསང་སྔགས་ཕྲོ་འི་ལམ་གི་གནད་ཟིན་པས་སྐུ་ལ་དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་

ཅིང་སྒྱུ་འྲོད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ལ་དབང་འབྲོར་བ། དག་པ་དང་མ་དག་པའི་འགྲོ་བ་ཀུན་

ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པྲོས་རེས་སུ་བཟུང་སེ་འཁྲོར་འདས་མམ་ིད་ཀི་ཆྲོས་བསན་པས་སྨིན་

གྲོལ་གི་ལམ་ལ་འགྲོད་པར་མཛད་པ་སེ། མདྲོར་ན་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་ས་བཅུའི་མས་

བཞག་སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་བཤིག་པར་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ིད་ཁབ་བདག་རྲོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྲོའ་ི

གྲོ་འཕང་བརེས་ཏེ། ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་ངང་ནས་སེམས་ཅན་གི་དྲོན་མཛད་པའི་སྐྱེ་བྲོ་མཆྲོག་

ཏུ་གྱུར་བ། སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་བའི་ཐུགས་སས། རིག་འཛིན་སྔགས་ཀི་གདུལ་བ། ཚུལ་ཁིམས་དམ་

ཚིག་གཙང་མ། རྣལ་འབྲོར་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆྲོག རེ་ཚེ་མཚམས་པ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ༧འཇམ་

དབངས་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་མཆྲོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་གི་རྣམ་པར་ཐར་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ། 

བརྲོད་ཀིས་མི་ལང་ནའང་བསྡུ་བར་མཛད་ན་གྲོང་གི་རྣམ་ཐར་གི་ཆེ་བ་བརྲོད་པ་ལྟར་ཡིན་མྲོད། 

འདིར་ཚིག་རྒྱན་དང་ཆེ་བརྲོད་ཁྲོ་ན་དྲོན་དུ་གེར་བའི་སྙན་རྩྲོམ་གི་རང་བཞིན་ལྟར་མི་འབྲི་བར། 

དམ་པ་ིད་ཀི་གསུང་བཤད་གཞིར་བཟུང་ནས་བྲིས་པ་བིན་རླབས་ཀི་ཚུལ་དུ་འགྲོད་པ་ལ། 
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གིས་པ། དྲོའ་ིཐང་གསུམ་དང་སྲོམ་མེའི་རུ་སེ། 

 

ཁྲོང་ཚང་གིས། ད་སིར་ན་སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་

གསུངས་པའི་ཚེ། 

སིད་གསུམ་མི་རག་སྲོན་ཀའི་སིན་དང་འདྲ།། 

འགྲོ་བའི་སྐྱེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས།། 

འགྲོ་བའི་ཚེ་འགྲོ་ནམ་མཁའི་གྲོག་འདྲ་སེ།། 

རི་གཟར་འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་མྱུར་མགྲོགས་འགྲོ།། 

 

གསུངས་པའི་དྲོན་བཞིན་སྣྲོད་བཅུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སྲོང་བ་ནས་

ཆགས། ཆགས་པ་ནས་གནས། གནས་པ་ནས་འཇིག་པའི་བར་གི་དར་རྒུད་ཀི་གྲོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་

བསན་པ་ལྟར། དེང་རབས་འཛམ་གིང་རྩལ་དུ་རྲོགས། བསལ་བ་གསར་དུ་བརེས་ནས་འགྱུར་ལྡྲོག་

གནམ་ས་བ་འྲོག་བསྒྱུར་བའི་དུས་འདིར་རླྲོམ་དཀའ་ཡང་། དེང་སང་གི་ས་ཆའི་གནས་བབས་དང་

སི་ཚོགས། ཡང་ན། འཚོ་བ་འདི་ལྟ་བུ་མིན། དུས་དེར་སེ་བ་རེ་དང་དཔྲོན་པྲོ་རེ། ཡུལ་ཕྲོགས་རེ་

དང་ཆྲོས་ལུགས་རེ་ཡྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཐྲོར་བུའི་སབས་ཞེས་བཤད་ཆྲོག ས་ཆ་ཁྲོར་ཡུག་ཧ་ཅང་

རྒྱ་ཆེ་ལ་མི་གངས་ཉུང་སབས་ས་ཕལ་མྲོ་ཆེ་སྲོང་བར་ལུས་ནས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ནགས་

ཚལ་རྩི་ཤིང་གི་གཏེར་མཛོད་ཡིན།  

སྲོམ་མེ་ས་ཆ་ལ་མཚོན་ནའང་དྲོའུ་ཐང་གསུམ་དམྱལ་བ་འཛད་མེད་རེད། ཅེས་སྐྱ་མིས་ིན་

ཞག་ལྔ་དྲུག་ལ་སྲོང་ཡང་མཐའ་མི་ཐྲོན་པའི་ས་ཆ་ཐང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ལ། འཛམ་གིང་
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ལ་སྒྲུང་ལས། ཨ་ཕི་དུག་ཐང་སྐྱ་མྲོར་ངྲོས་འཛིན་པའི་ས་ཆ་ཡིན། དེ་ལ་སྲོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་

ཕེས་ནས་སྲོད་ན་ཕྱུགས་འཚོ་བའི་འབྲྲོག་པ་དང་། སྨད་ན་རྲོང་འབྲྲོག་འདྲེས་མ། བར་ན་ཆུ་ཧ་ཅང་

དཀྲོན་པས་ས་སྲོང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། རྩྭ་སྐྱེས་པའི་རྲོང་འཐུག་ཅིང་འབྲོག་ཆྲོད་པས་བིས་པ་ལྲོ་བརྒྱད་

སྲོང་ན་རྩྭ་གསེབ་ནས་མི་རིག ར་ཞྲོན་པའི་ཡྲོབ་ཆེན་ལ་རྩི་མགྲོ་རེག་པ་ཡྲོད། དེ་ན་རི་དྭགས་དགྲོ་

དང་ཤྭ། རྐྱང་སྲོགས་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བས་ནས་བརྒྱ་ཁྱུ་མང་བྲོ་ས་ཁེབས་པ་ལྟ་བུར་མང། སག་མཚོ་སང་

གཤིན་རེའི་ཆྲོས་རྒྱལ་རེད། ཟེར་བའི་སག་མཚོ་སང་ནི་ཨ་མྱེས་བ་ཡན་ར་བྲག་ཁེར་སྐྱེས་ཐང་གང་

ནས་བལྟས་ཀང་ལང་ངེར་མཐྲོང་བ་དེ་རེད། དེའི་ངྲོས་ན་ནགས་རབ་ཀང་ཡྲོད་ལ་རི་དྭགས་སྣ་

ཚོགས་ཀང་འཛོམས། རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་སྲོད་ཀི་འབྲྲོག་ས་རྨ་ཆུ་དང་ཐག་ེ་བྲོ་ཡྲོད། སྐྱ་མིས་

ིན་ལམ་གསུམ་གིས་སྲོང་ན་བར་གི་ས་སྲོང་ནས་ཆུ་ཞིག་ལ་ཐུག དེ་ནི་འཐུང་ན་མི་རུང་བའི་ཆུ་

མགྲོ་ཞིག་ཡིན། ཚྭ་ཆུ་ཡིན་པའི་རྐྱེན་ནམ་འཐུང་ན་མི་ཟྲོག་ཀུན་གི་ལྟྲོ་བར་གནྲོད་ལ་ེན་ཁ་ཆེ་

ཕིར། དམྱལ་བའི་དུག་ཆུ་རེད་ཟེར། སག་མཚོ་ཆུ་འཆི་ཁའི་མ་ཧྲོ་རེད་ཟེར་བ་ཚོང་བ་སྲོགས་སྐྱ་མི་

བགྲོད་དུས་ིན་འགའ་རེའི་འཐུང་ཆུ་བཟུང་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ལ། ཆུ་གཙང་དང་འཕད་དུས་མི་ར་

ཐམས་ཅད་འཆི་མ་དགྲོས་པ་ལྟ་བུར་ཐྲོན་ཙམ་ཡིན། དེའི་ཕིར་འཆི་ཁའི་མ་ཧྲོ། ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

འདི་སར་ལ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཆུ་སྲོམ་གི་དཀའ་ངལ་འདི་མྱང་དགྲོས་ཀི་

ཡྲོད། སིར་ན་ཐང་འདི་ཆེ་དྲག་པས་འགྲོ་འདུག་དཀའ་ལ། ས་སྲོང་མང་བ། ཆུ་མེད་པ། ཆུ་ཞིག་

ཡྲོད་པ་འཐུང་མི་རུང་བ་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་དེར་གནས་བྲོད་མང་ཚོགས་དང་། ཁད་པར་ལྲོ་བ་རྒྱ་

བཟའི་ཚོང་བ་རྣམས་ཀིས། དམྱལ་བ་འཛད་མེད། དམྱལ་བའི་དུག་ཆུ། འཆི་ཁའི་མ་ཧྲོ། གཤིན་རེ་

ཆྲོས་རྒྱལ་བཅས་མི་དགའ་བའི་མིང་འདི་དག་བཏགས་པ་རེད། ད་རུང་སྙིང་རེ་བ་ཞིག་ལ་རི་

དྭགས་མང་བྲོ་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་བས་ནས་སྲོམ་པའི་ཚ་གདུང་གི་སྡུག་བསྔལ་གིས་དེད་ནས་ཆུ་འཐུང་བར་

ཡྲོང་ན། རྔྲོན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སབས་དེ་བེད་སད་ནས་རི་དྭགས་མང་བྲོའ་ིསྲོག་ལ་རྒྲོལ་བ་རེད། 

རི་དྭགས་གང་བསད་དང་རྐྱང་ཡང་བསད་ནས་ཟ་ཕིར་སྲོམ་མེ་ར་བཤའ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐྲོགས། 

བར་གི་ས་སྲོང་འདི་འདྲ་ཆེ་བའང་གཙོ་བྲོ་ཆུ་མེད་པས་རྒྱུ་མཚན་རེད། ཐང་རྔ་ན་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་
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ཞིང་ཐང་ཆེ། མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས། མཛེས་ལྲོངས་ཡིད་དགའ་ས། མི་སེ་དང་ཕྱུག་རིགས་འཛོམ་

ས་ཡིན། རྲོང་མ་འབྲྲོག་ཡིན་པས་དབར་རུ་བཀལ་ཏེ་རིག་སྨྲོན་དང་བྲོན་པྲོ་གསེར་ཆེན་སྲོགས་སུ་

སྲོར། ཕྱུགས་རིགས་ར་མ་མང་ལ་ལུག་ཡང་ཡྲོད། བ་གང། བྲོང་བུ། ར་དྲེའུ་སྲོགས་སྲོ་ཟྲོག་ཡིན་

ལ། ནྲོར་གནག་འགའ་རེ་མ་གཏྲོགས་མེད། དཔིད་རླུང་ཆེན་ལྡང་བ་མ་གཏྲོགས་དུས་བཞི་འགྱུར་

ལྡྲོག་ཀུན་དང་ཐུན་མྲོང་རེད། ང་ཐང་འདིའི་འབྲུག་གེ་སེ་ཚོ་སྲོམ་མེ་མཆིས་ཁུག་ནས་སྐྱེས་ལ། 

ཐང་རྔའི་བ་ཝྲོ（སྲོག་སད་ཡིན། རྩ་དུར་བ་མང་ས་ཞེས་པའི་དྲོན་ནམ་སྙམ）ཟེར་ས་དེ་ལའང་རུ་

འབབ། དེ་ཝུ་བའི་ཚ་མཚོ་ལ་ཐག་ེ། དེ་ན་ར་དཀར། ར་དམར། ར་ནག་ཟེར་བ་གསུམ་ཡྲོད། ར་

དམར་དུ་སིག་གཅྲོད་བཤན་པ་རྨེ་རུ་རྩེ་བསྐུང་བསད་ན་འཇང་ཕྲུག་གཡུ་ལ་ཚྭ་ལེན་པར་ཡྲོང་བ་

བཟུང་ས་ཡིན་ཟེར། འདི་ནས་སྲོམ་མེ་སེ་བའི་ཆགས་རིམ་ཉུང་ཙམ་བཤད་ན། ཆྲོས་ཙ། སྲོམ་མེ། 

བདུད་ཤུལ་གསུམ་ནི་བུ་སྤུན་གསུམ་སྐྱེས་པའི་ཤུལ་དུ་སྲོ་སྲོར་གེས་པའི་རུ་སྲོར་གཅིག་ཡིན། 

དང་བྲོ་བུ་ཆེ་བ་ནི་བྲོ་ཁྲོག་ཡངས་ཤིང་ཆྲོས་རིག་གི་ཤེས་རྲོགས་དང་བསམ་བྲོ་ཅུང་ཟད་ཡྲོད་པས། 

ཁ་དྲོན་དགེ་སྲོར་ལ་བརྩྲོན་པ་ཆེ་ཞིང་ཆྲོས་བཅའ་བར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བྲོ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་མིང་

བཏགས་ལ། ཆྲོས་བཅའ་རུ་སྲོར་ཞེས་མིང་ཐྲོགས་པ་ཕིས་སུ་སྒྲ་འགྱུར་ནས་ཆྲོས་ཙ་ཟེར་བ་འདི་

བྱུང་། རུ་སེ་འདི་བ་མ་དང་མཁས་པ་འཁྲུངས་ས་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ལ། དགའ་ལྡན་ཁི་སྐྲ་ནག་པ་ཡང་

འདི་ནས་འཁྲུངས། ཆྲོས་ཙ་ཟེར་བ་འདི་སྲོམ་མེ་བར་དབྲོན་ནའང་ཡྲོད་ལ། ཀྲོས་ནན་རུ་ངན་དང་

འབྲེལ་བའི་འབྲྲོག་སེ་ནའང་ཡྲོད། སྲོམ་མེ་ནི་རུ་སྲོར་གིས་པ་ཡིན། བུ་འདི་མཚམས་ལ་འདུག་

དགའ་བྲོ་དང་རི་བྲག་དབེན་པ་ནས་སྲོམ་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁྲོང་གི་རུ་སྲོར་ལ་

ཕིས་སྲོམ་མེ་ཞེས་མིང་ཐྲོགས་ཟེར། ངེད་ཀི་དུས་སུ་སྲོམ་མེ་ཟེར་བའི་རུ་སེ་འདི་རྒྱ་ཅུང་ཆེ། 

དབམ་ཚང་འབྲུག་གེ། སྲོང་འམ་ཁྲོ་དཔར་ཏེ་བསྲོམས་ན་ཚོ་བ་གསུམ་ཡྲོད། སྲོང་ནི་སྲོམ་མེ་ཆིང་

ཧུ་ཚང་ཡིན། ཁྲོ་དཔར་ཞེས་པ་སྒྲ་མ་དག་པ་མ་གཏྲོགས་ཆིང་ཧུའི་མིང་ལ་ཟེར་གིན་ཡྲོད། དབམ་

ཚང་ཚོ་བ་ནི་ཨ་མ་དཔའ་མཚོ་ཚང་སེ་དགྲོན་གྲོང་མའི་དཔལ་མཆྲོག་ནས་ཆད་དེ་ཡྲོང་བའི་རུ་སེ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཕིས་སུ་ཚོ་བར་གྱུར། རྒད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་བཤད་དུས། 
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དབམ་འབྲུག་གེ་སྲོང་གསུམ་པྲོ།། སྒྲྲོག་སུམ་རྩ་ཐང་ལ་གད་འདྲ།། 

བར་དབྲོན་ཤྲོག་ཁ་བཅུ་གིས།། མཆར་རུ་མཆར་ལྲོང་སྒྲྲོག་འདྲ།། 

སྲོམ་མེ་གྲོང་མ་ཆིངས་ཧུ།། དཀིལ་གི་ཆིངས་མདུད་བརྒྱབ་འདྲ། ། 

 

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ངེད་ཆུང་དུས་སྲོམ་མེའི་ཆིངས་ཧུ་དབང་ཆེན་འབུམ་ཡིན། 

འབྲུག་གེ་ཚང་ནི་དཔལ་རིས་ནྲོར་དཀར་ནས་ཆད་དེ་འྲོངས་པའི་ཚོ་བ་ཡིན། 

འབྲུག་གེ་དཔྲོན་པྲོ་ནི་དེ་དུས་སྲོམ་མེ་ཨ་ར་ཟེར་བ་མིང་དངྲོས་བཀྲ་ལྲོ་ཟེར། འདི་ངེད་ཚང་གི་

ཚོ་བ་འབྲུག་གེའི་དཔྲོན་པྲོ་ཡིན། དཔྲོན་པྲོ་སག་གི་བུ་ཆེ་བ་ཡིན། ངེད་ཚང་གི་རུ་ནི་བདུད་ཤུལ་

ནས་ཡྲོང་ལ་འབྲུག་གེ་ཚང་གི་ཚ་ཞང་ཡིན།ད་ལྟའི་ཀྲོས་ནན་རྲོང་བདུད་ཤུལ་ནས་འྲོངས་པ་འདྲ། 

སྲོམ་མེ་ཨ་ར་ནི་ཆུང་དུས་ལུས་རིད་པ། གཟུགས་རིང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་ཕྲོགས་ཡས་མས་སུ་མྱུལ་

འགྲོ་བ། རྡུང་རེས་བེད་མཁན་ལ་ཁ་འཆམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན། དཔྲོན་པྲོ་སག་ཤི་རེས་

འབྲུག་གེ་ཚོ་བའི་རྒད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་གྲོས་བས་ཏེ་བུ་ཆེ་བ་ཨ་ར་བཀྲ་ལྲོ་དཔྲོན་པྲོར་བཞག རུ་སེ་

ཡྲོངས་ལ་རེས་མཐའ་བརྒྱབ་ནས་མགྲོ་ལ་སྦྲ་ཕུབ་པ་དང་ཆུང་མ་བངས། ར་ལུག་བརྒྱ་ལག ར་རྒན་

གཅིག དཔལ་འབྲོར་ཕན་ཙམ་བཅས་བིན་ནས་དཔྲོན་ལ་བཀུར། འདིས་དཔྲོན་པྲོ་སག་ཚང་ལ་རྒྱུ་

ནྲོར་མེད་པའང་མཚོན་ཐུབ། ངེད་ཚང་ལ་ར་མ་འགའ་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་ཀང་ར་ཤུབ་གཅིག་བིན། 

རེས་སུ་དཔྲོན་པྲོ་ཕྱུག་པྲོར་གྱུར། མིང་ཆེན། ཚོན་པྲོ། ཁྲོ་རང་ཡར་མར་ལ་འགྲོ་དུས་དྲེའུ་ར་གིས་

ཡྲོད་པ་སྲོར་ནས་མ་ཞྲོན་ན་མི་ཐེག ཤ་ཟ་དུས་ལུག་ཁྲོག་གཅིག་ཚང་མ་བཙོས་ནས་གཞྲོང་བའི་

ནང་ལ་བཞག ཁྲོས་ཡུན་གིས་ཇ་ཆང་འཐུང་བཞིན་ཤ་ཚང་མ་གཙང་མར་བཟའ་ཐུབ། ཤ་ཟ་དུས་

དཔུང་བ་བརེས་པ་དང་ཁ་ལྡག་པ། གཟིར་གིས་ལྟ་བ། རྒྱགས་མས་དྲོད་པ་སྲོགས་བས་ནས་མང་

ཚོགས་ཡ་མཚར་བའི་ཚུལ་གིས་ཟ། རེས་ནས་རྒྱ་མིའི་ཁིམས་ལ་འགྲོ་དུས་ཀང་འདི་ལྟར་ཟྲོས་

རེས་སྲོང་། རྒྱ་དམག་འགའ་ཡྲོད་པ་ཧ་ལས་སྲོང་ཟེར། ཁྲོ་ནི་མིང་གགས་ལྡན་པའི་དཔྲོན་པྲོ་

གཅིག་ཏུ་བཀུར་ཡྲོད། འདི་ནི་ང་སྐྱེ་སའི་ཚོ་བ་འབྲུག་གེ་ཚང་གི་གནས་ཚུལ་རེས་དྲན་ཙམ་ཡིན་
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གསུངས། 

དེ་ཡང་ཆྲོལ་གསུམ་མདྲོ་སྨད་ཆྲོས་ཀི་ཞིང་། ། 

དགའ་བ་སེ་བཞིའི་ལག་མཐིལ་སྙྲོམས་པའི་གྲྭར། ། 

གསང་བ་སྲོམ་པའི་རིག་འཛིན་སྲོམ་མེའི་སེ། ། 

སྔ་འགྱུར་རིང་མ་བསན་པའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། ། 

 

དེ་ན་དྲོའུ་ཐང་ཐང་དཀར་གཤྲོག་རྩལ་གིས། ། 

ཕ་མཐའ་མི་ཟིན་དམྱལ་བ་འཛད་མེད་ཅེས། ། 

བང་ཐང་འཇག་མའི་ཤུགས་གླུ་དགྲོད་པའི་གསིང་། ། 

ར་རྐྱང་རི་དྭགས་རྐྱེན་པྲོས་བང་རྩལ་འགན། ། 

 

ཁྲོར་ཡུག་ནེའུ་གསིང་རྨ་བའི་མདྲོངས་འདྲ་བར། ། 

མཐྲོ་རིས་འབྲོར་ལྡན་བ་ཝྲོ་གྲོང་ཚོ་སེ། ། 

སྲོམ་མེ་འབྲུག་གེ་ཚང་ནི་གཡང་དཀར་གི། ། 

རྐང་གངས་འཕེལ་ཁ་འཛིན་མའི་རྩི་ཐྲོག་འདྲ། ། 

 

བང་མཐར་ཚྭ་མཚོ་དཀར་མྲོའ་ིརླབས་ཀི་ཕེང་། ། 

མཁའ་ལ་འཐྲོར་བ་སིན་ཕུང་འཕྱུར་བ་བཞིན། ། 

སིད་ཞིའི་དགེ་མཚན་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ནི། ། 

མུ་ཏིག་ཟེགས་མའི་རྨུགས་འཛིན་བང་བ་ཕེས། ། 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྲོ། 
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གསུམ་པ། ཁྲོང་ཚང་གི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ཟྲོག 

 

ངེད་ཆུང་དུས་ལྲོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཐྲོན་དུས། ཨ་མ་དང་ཨ་ཅེ་བཅས་ངེད་མི་གསུམ་མ་གཏྲོགས་

མེད། ཁང་བ་ཞིག་གཡར་ནས་བསད་ཡྲོད་ལ་འཚོ་ཐབས་ཙམ་གིས་གནས། ལུག་བཅྲོ་ལྔ་དང་ར་མ་

ི་ཤུ་ལག བྲོང་ཕྲུག་སྙིང་རེ་བྲོ་གཅིག་བཅས་ནི་ངེད་ཚང་གི་རྒྱུ་ཟྲོག་ཡྲོད་ཚད་ཡིན། སྲོ་ཁི་བཙན་

པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེས་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་དྲོན་དག་ཅིག་ཁེར་ཡྲོང་ནས་ངེད་མ་བུ་རྣམས་

སྡུག་ལ་སར་སྲོང་། ཆེས་སྔ་བའི་ནངས་མྲོ་ཞིག་ལ་ངེད་ཚང་གི་ཁིམ་མཚེ་ཡྲོན་ཏན་ཁ་ཆད་ཚང་

དང་བཅས་པའི་མི་ཚང་མས་འུར་འུར་ཟང་ཟིང་། འཚབ་འཚུབ་ལང་ལྲོང་མང་བྲོ་བེད་བཞིན། མ་

བཟང་། མ་བཟང་ཟེར་བཞིན་པའི་གསེབ་ན་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་ངུ་སད་ཨ་ཚ་ཨ་ན་ཞེས་པའི་

སྒྲ་ཞིག་ལན་རེར་ཐྲོས་བཞིན་འདུག་ལ་དེ་གྲོ་བ་ཙམ་གིས་སྙིང་ལ་སྐྱི་གཟེར་ཞིག་དང་དངངས་སྐྲག་

ཅིག་སྐྱེས་འྲོང་། མ་གཞི་ནི་ངེད་ཚང་གི་སྲོ་ཁི་དང་དེ་ཚང་གི་ཁི་མྲོ་ཚང་ལྲོག་ཡྲོད་པ་གིས་

བསྲོངས་ནས་བུ་མྲོ་ཞིག་ནངས་སྔ་བར་ཆུ་ལེན་དུ་འགྲོ་བར་རྨུགས་ནས་ཡར་འདྲུད་མར་འདྲུད། 

འཛེམ་ཏྲོག་མེད་པར་བསྣྲོག་ནས་རྨས་ཧ་ཅང་ལྕི་ལ། ཤི་ལ་ཁད་པར་གཏུགས་ཡྲོད། བུ་མྲོ་དེ་ནི་

དཔྲོན་པྲོ་སག་ཚང་གི་ཆུ་ལེན་བུ་མྲོ་སྒྲྲོལ་མཚོ་རེད། ིན་འགའ་འགྲོར་ནས་སྒྲྲོལ་མཚོ་ཤི དཔྲོན་

པྲོ་ཚང་གིས་གྲོད་བརྒྱབ་པ་དང་རྒད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་གྲོད་བཤད། རྒྱུ་ཟྲོག་སས་ན་ཡྲོད་པའི་ནངས་

སྔ་མྲོ་ཞིག་ལ་གྲོ་བུར་དུ་མི་མང་བྲོ་ཡྲོང་ནས་ར་མ་ཡྲོངས་རྲོགས་དེད། བྲོང་ཕྲུག་ཁིད། ཇ་ནག་

གསུམ་གི་སེང་ལ་སྣམ་ཕྲུག་ཡྲོད་ཚད་བཞག་ནས་བིན་པ་བཅས་ཁེར་ནས་ངེད་མ་བུ་རྣམས་ལ་ཅི་

ཡང་མེད་པར་བཟྲོས་སྲོང་། གྲོད་བཤད་ཚུལ་འདི་ལ། （སྲོ་ར་ཁ་མཚམས）ཟེར་དྲོན་ནི་སྲོ་ཟྲོག་

གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་ལེན་པ་དེ་རེད། བསགས་པ་འཛད་ཅིང་འདུས་པ་འབྲལ། །སྐྱེ་བ་ཡྲོད་ན་



 | 23 

འཆི་བར་འབྱུང། །མགྲོ་ནག་སྐྱིད་སྡུག་ལས་ཀི་དབང་། །ཟེར་བ་ལྟར་ལས་དབང་གི་སལ་ཅུང་ཟད་

ཡྲོད་པའི་བདེན་སྲོབས་ཀིས་ལུག་བཅྲོ་ལྔ་བྲོ་ཤ་ེ་ཚང་ལ་བཅྲོལ་ཡྲོད་པ་གསང་སབས་ཀིས་ལུས། 

རེའུ་ཁང་ནང་ལ་རེའུ་ཕྲུག་དྲུག་བཅུག་ཡྲོད་པའང་ཁྲོ་རྣམས་ཀིས་མ་ཤེས་པས་བསྐྱུར་ཡྲོད། ེ་

ཚན་བསམ་བཟང་རྒད་པྲོ་རྣམས་ཀིས་ཨ་མ་ལ་སེམས་གསྲོ་བས། རྒྱུ་མེད་པས་སྐྱྲོན་མི་འདུག་བུ་

ཁྲོ་རང་ནར་སྲོན་ན། རྒྱུ་ཟེར་བ་ཐང་གི་རྩ་རེད་རིམ་གིས་འཛོམས་ཡྲོང་ཟེར། རེའུ་ཕྲུག་དྲུག་པྲོ་

ངེད་ཀི་རྩེད་རྲོགས་ལྟ་བུ་བས་ཏེ་རྩ་ཐང་ཆེན་པྲོ་དེ་ན་ངེད་རྣམས་ཁུག་ལྡིང་དང་མཆྲོང་ལྡིང་བེད་

བཞིན་འཚོ་བ་རྲོལ་བ་ལས་འཇིག་རེན་གི་སྐྱིད་སྡུག་ཟེར་བ་ཤེས་ཀི་མེད། ངས་ཀང་རྩྭ་བཏུས་ཏེ་

རེའུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སེར་བ་བཅས་དགའ་སྲོའ་ིརྣམ་པར་ཡྲོད་ནའང། ཨ་མའི་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

ངས་ཀང་ཚོར་མི་ཐུབ། ང་ལྲོ་དྲུག་ཡིན། ལྲོ་བརྒྱད་ནས་ང་ཡང་ཨ་མ་དང་བྲལ་ནས་བུད་སྲོང་བས་

རེས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་ངས་ཀང་གསལ་བྲོ་མི་ཤེས། རེའུ་ཕྲུག་དྲུག་པྲོ་མྲོ་རེའུ་ཡིན་སབས་

ཕྱུགས་ཀི་རུ་མར་གྱུར་ཏེ་རེས་ནས་མང་བྲོ་འཕེལ་བྱུང་ཞེས་ཐྲོས་པ་མྱྲོང་། 

སྨྲས་པ། 

རིགས་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་རྒྱས།། 

བསྙེན་བཀུར་མཆྲོད་པའི་བསྲོད་ནམས་ལེགས་སྐྱེས་བསྐྲུན།། 

ཡུམ་ཆེན་ཚ༵་མ༵ྲོ་སྐྱིད་པའི་ཨ་མ་ལ།། 

རྨི་ལམ་མས་བརྒྱའི་ལྟས་བཟང་འདི་ཡང་ཤར།། 

 

ལྲོ་རིའི་རྩེ་ནས་འྲོད་ཁིམ་བཅུ་གིས་བདག ། 

བང་ཐང་ནྲོར་འཛིན་ཡངས་པྲོར་འཕྲོས་དང་ལན།། 

གསེར་སངས་འྲོད་ཀི་རྲོ་རེ༵་རྩེ༵་ལྔ་བ༵།། 

མཁར་རིང་རྩིགས་པའི་གསེབ་ནས་རེད་པ་རྨིས།། 
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རབ་གསལ་རྩིས་ཀི་མེ་ལྲོང་དྭངསས་མའི་སྣྲོད།། 

རྣལ་འབྲོར་སྔགས་ཆེན་ལག་ཏུ་བསར་བ་ན།། 

རྣྲོ་ཆེན་ཤེས་རབ་བརྩེགས་པ་ལྷུན་པྲོའ་ིསྲོར།། 

གསེར་གི་མེ་ཏྲོག་རྐ ང་གཅིག་བཞད་ཅེས་གགས།། 

 

དེ་མཚུངས་ལུམ་བུའི་སྐྱེད་ཚལ་དུ།། 

འགྲོག་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། 

བདེ་སྲོང་མས་ཀི་གུར་ཁང་ལས།། 

བཞད་པའི་ཏིང་འཛིན་སས་པྲོ་འཁྲུངས།། 

 

ཟླ་ཤེལ་ཞུན་མའི་ལང་ཚོ་ལ།། 

ལི་ཁིའི་ཁུ་བ་བསེས་པའི་སྐུ།། 

མམ་བཞག་ཕག་རྒྱ་ལྲོད་མེད་པར།། 

མི་ཤིགས་རྲོ་རེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས།། 

 

མཐྲོན་མཐིང་དབུ་སྐྲའི་ཚལ་བུ་ལ།། 

དགའ་འཁིལ་རི་མྲོ་མཛེས་ལྡན་ཞིང་།། 

སྨྲ་བ་ངག་གི་བཟླས་བརྲོད་ཀིས།། 

ཨོཾ་གསུམ་རིག་སྔགས་ཕེང་བ་འདྲེན།། 

 

འདི་ནི་དམར་འྲོད་མཚམས་སིན་ི་ཟེར་གི། ། 

བཅུད་འཐུང་བརྩེ་ཆེན་ཤེས་རབ་ལང་ཚོ་མར། ། 
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སྙྲོམས་ཞུགས་བདེ་ཆེན་འྲོད་གསལ་ཐིག་ལེའི་སྐུ། ། 

འགྲོག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས་སུ་བཞེངས་པ་ཡིན། ། 

 

གཏམ་དུ་སྦྲྲོན་པ་མཚན་སྙན་ཞྲོགས་པའི་སིན། ། 

རིས་མེད་ཕྲོགས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོར་འབམས་པ་ན། ། 

བསྲོད་ནམས་ཐྲོག་མའི་དབར་སྐྱེས་བཞད་པའི་རྔ། ། 

གགས་སྙན་ཟྲོལ་གིས་འཛིན་མའི་ཁྲོན་ཀུན་ཁབ། ། 

ཞེས་སྲོ། 
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བཞི་བ། དད་མྲོས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་དང་དགྲོན་པ། 

 

སྲོམ་མེ་ཏིང་ཀྱཱ་དགྲོན་པ་འདི་དང་ཐྲོག་གསར་མ་དགེ་ལུགས་པའི་དགྲོན་པ་ཡིན། སྲོང་སྲོར་

བསྲོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དངྲོས་སྲོབ་ཏིང་ཀྱཱ་སྙན་གགས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་དེས་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་

ཆེན་མྲོ་རྒྱལ་མཚན་འྲོད་ཟེར་ཚང་སྐུ་ཐ་མའི་མཛད་པ་བསན་པའི་བཞུགས་གནས་དེའི་ེ་འཁྲོར་དུ་

འདུ་ཁང་ཆུང་བ་ཞིག་བཞེངས། སྲོང་སྲོར་ཚང་གི་ཞལ་གསུང་བཞིན་ཡི་དམ་ར་མགིན་གསང་སྒྲུབ་

བསེན། རེས་ནས་རིང་བྲོ་མ་ལྲོན་པར་སྲོང་སྲོར་ཚང་ཡང་དགྲོངས་པ་རྲོགས། སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་བཙལ་

བ་དེ་ལ་ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་མཇལ་བར་ཕེབས། སྤྲུལ་སྐུས་ཡི་དམ་གང་ཡིན་དྲིས། སྐུ་གྲོང་མའི་ཞལ་

གསུང་བཞིན་ཡི་དམ་ར་མགིན་བསེན་པ་ཡིན་ཞུས་མཐར་ཏིང་ཀྱཱ་རིང་རྒན་ཞེས་གཤེ་གཤེ་དང་

མཚང་འབྲུ་ཡང་ཡང་བཏང་། དེ་ནས་ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་ཏེ་ཁྲོད་ངའི་བ་མའི་སྤྲུལ་སྐུ་

མ་རེད་ཅེས་ཁས་མ་བངས་པར་སྲོང་། རེས་ནས་ཏིང་ཀྱཱ་སྙན་གགས་དབུས་ཕྲོགས་ཨྲོ་རྒྱན་སྨིན་

གྲོལ་གིང་དུ་སྲོང་ནས་རིང་ཆྲོས་མང་བྲོ་བསབས་ནས་སྨིན་གིང་བའི་སྲོབ་མ་གཙོ་བྲོར་གྱུར། རིང་

མའི་རྒྱུད་འབུམ་པྲོ་ཏི་བཅུ་དྲུག་གདན་དྲངས་ཏེ་ཕིར་ཕེབས། མ་ཐྲོན་གྲོང་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཚང་

གི་གིད་འྲོད་གསལ་གི་ངང་ལས་རྨི་ལམ་ཞིག་རྨིས་པ་འདི་ལྟར། ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་གིས་དྲེའུ་དཀར་བྲོ་

ཞིག་ལ་ཁལ་བཀལ་ནས་ཐྲོན། མཇལ་བ་མང་བྲོ་ལ་ཞྭ་དམར་བྲོ་ཞིག་བིན་ནས་ཞྭ་དམར་གིས་ས་

སེང་ཁབ་པ་ཞིག་རྨིས། ཁྲོང་གིས་ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་གིས་གྲུབ་མཐའ་རིང་མར་བསྒྱུར་བ་བདེན་ཐག་ཆྲོད་

ཀང་རང་སྲོར་བཞག རེས་སུ་ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་གིས་དགྲོན་པ་རིང་དགྲོན་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་

བཙུགས་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བསྐྱངས། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་པྲོ་ཚང་དང་ཏིང་ཀྱཱ་སྙན་གགས་ཚང་

གིས་ཕན་ཚུན་ཐུགས་བརྩེ་ཆེ་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་། ཏིང་ཀྱཱ་ཚང་གིས་དགེ་བཤེས་ཚང་

ལ་ཁེད་ཀིས་ཀང་དགྲོན་པ་ཞིག་ཐྲོབ་ཞུས་ཀང་དང་དུ་མ་བངས། རེས་ནས་རྭ་རྒྱ་དང་ཏིང་ཀྱཱ་
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གིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་དམྲོད་སྒྲུབ་དང་ཕྲོགས་རེས་ཀི་རྩྲོད་པ་མང་བྲོ་བྱུང་ཡང་དགྲོས་པ་མེད་པས་

སྲོ་བར་མི་འདྲོད། ཁ་བར་འདི་ལྟ་བུ་བས་ན་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་བར་རྩྲོད་པ་དང་ཆག་སྲོ་

འབྱུང་། ཁད་པར་དུ་བ་མ་རྣམས་ཀིས་ཁིམ་པ་ཕྲོ་མྲོ་ལ་གང་བྱུང་བྱུང་གི་ཁ་བར་མང་བྲོ་བེད་མི་

ན། མམ་འཇྲོག་དགྲོས། སྲོམ་མེ་ཚོ་བ་གསུམ་པྲོ་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཚང་ལ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

རབ་འདུག སྐུ་གྲོངས་རེས་ཀང་ལྲོ་རེར་སྐུ་གདུང་ལ་ཁང་དུ་སྲོང་ནས་མཆྲོད་འབུལ་བས་སྨྲོན་ལམ་

འདེབས། ཁད་པར་དུ་ལྲོ་ཐྲོག་ལ་སེར་བ་དང་སད་མི་འྲོངས་པའི་སྐྱབས་འཇུག་དྲོན་བཅྲོལ་བེད་

སར་གྱུར་ཡྲོད།  

རེས་ནས་མཆིས་ཁུག་གི་ཨ་ཞང་མགར་དགེ་ཞེས་ངེད་ཨ་མའི་ེ་ས་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་སྔགས་

སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཆེ་རབ་ཀིས་སེར་འགྲོག་ལ་བཞག མ་གཞི་ཁྲོ་ཆུང་དུས་ནས་ཀླུ་ནད་ཀི་རྨ་ཞིག་

ཕྲོག་ནས་སྣ་ཡང་ཆད་ལ་ཁད་པར་གྱུར་ཡྲོད། དེས་རྒྱུ་མཚན་གིས་ར་ཁྱུང་གི་སྔགས་གངས་མང་བྲོ་

བསགས་པས་ཀླུ་ནད་ལས་ཐར་བ་དང་། གཞན་ལའང་ཕུ་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་རྨ་སྐྲངས་རང་སར་

མེད་འགྲོ་བའི་སྔགས་པ་ནུས་ལྡན་དུ་གྱུར་ཡྲོད། ང་ལྲོ་དྲུག་ཡིན་པའི་སྲོན་ཐྲོག་དེར་གནམ་ངྲོ་ངར་

བ （ སེར་ཆེན་ཕབས་པ་ལ་ཟེར ） ཞིག་ཐྲོན་པ་ཁྲོས་བཀག་ཀང་གནམ་ངྲོ་མ་ཁྲོག་པར་བབས། 

དེ་ནས་ཁྲོ་རང་ལག་པར་ང་རྒྱལ་ལངས་ནས་སྲོར་བུད་དེ། འུར་སྐྱ་ཡར་མཆྲོག་ཟབ་མྲོ་སང་བསས། 

མར་མཆྲོག་བྲུ་གུ་ཆ་བསས། འུར་མཐིལ་ཡུ་མྲོའ་ིརྐན་བསས་བས་པ་དེ་བངས། མཐིལ་ལ་ཡུངས་

དཀར་ནག་འགའ་བཞག་སེ། ནམ་མཁར་སྔགས་འདྲོན་བཞིན། སིག་མྲོ་བེད་བཞིན། སིག་མཛུབ་

ཀེར་བཞིན་འཕངས་བྱུང་། དེ་མ་ཐག་བར་སྣང་གི་སིན་ནག་དེ་ཕྲོགས་ཕྲོགས་སུ་བྲྲོས་སྲོང་བ་ལྟ་

བུའི་ངང་ཐར་ཐྲོར་དུ་སྲོང་། འབྲུག་ཐྲོག་གི་ངར་སད་དེ་རང་སར་ཞི། ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་སིན་སྦྲ་

ཆེན་པྲོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེའི་གསེབ་ནས་ཟི་ར་འཁྱུག་འཁྱུག གྲོག་དམར་འཚུབ་འཚུབ། སྒྲ་ལྡིར་

བྲོ་ཞིག་དང་མམ་དུ་སྦྲུལ་ནག་པགས་པ་ལ་ཁ་ཐིག་གི་རི་མྲོ་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ཆེན་པྲོ་

ཞིག་ལན་རེར་ཅུང་ཙམ་རིག་ལ་ལན་རེར་མི་མཐྲོང་ཡང་། སིན་ནག་ནར་བྲོ་མར་ལ་ལྷུང་བཞིན་པ་

དེ་དང་འགྲོགས་ནས་གཡུ་འབྲུག་ཅིག་སར་ཁའི་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ལ་འཕངས་བྱུང་། ཡུད་ཙམ་འགྲོར་
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རེས་བར་སྣང་ལ་སར་ཡང་སིན་འདུས་པ་དང་འདྲེས་པའི་སྨུག་ནག་ཁ་རུའི་བར་མི་མཐྲོང་བ་

འཐིབས་པ་དང་ལན་དུ་འབྲུག་སད་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གགས། དེ་དུས་ཕིར་ནམ་མཁར་བུད་

སྲོང་ཟེར། གང་ལྟར་འབྲུག་རྒན་ཁྲོ་རང་གི་འཆར་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སེར་རེའུ་ཐམས་ཅད་ལུང་

ཁུག་ཅིག་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་སྤུངས་ཏེ་ཕིར་མ་ཐར་བ་ལྟ་བུའི་ཕམ་ཁ་དང་བཅས་ཏེ་བུད་སྲོང་སྙམ། འདི་

ནི་སུས་སྒྲུབ་ཀང་སྔགས་ཀི་ནུས་མཐུ་ཡིན་ལ་སྒྲུབ་ཀང་ས་བྲོ་ཡྲོད། མི་ལ་རས་པས་སེར་བ་ཕབ་

པ་ལྟ་བུ་རེད། མཆིས་ཁུག་དང་བཅས་པའི་སྲོམ་མེའི་ཡུལ་ཕྲོགས་དེར་ཀླུ་ནད་ཀིས་གནྲོད་པ་ལྟ་

བུའི་ནད་ཡམས་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་བས་སྐུ་ཕྲོགས་མདྲོ་ཚང ﹙མདྲོ་རྲོ་གྲུབ་ཚང﹚ གིས་

ལུང་བསན་བཞིན། ཨ་རིག་སྐུ་གདུང་གི་མཆྲོད་ཁང་སེང་དུ་གེ་སར་ལ་ཁང་ཞིག སྲོམ་མེ་དཔྲོན་

པྲོའ་ིསྤུན། དཔྲོན་རིག་མཆྲོག་ཟེར་བ་དེས་ིས་ཐྲོག་གི་ཚུལ་དུ་ལས་པ། འདི་ནི་རྭ་རྒྱ་དང་སྲོམ་མེ་

ཏིང་ཀྱཱ་གིས་མི་འགིག་པའི་གྲོད་ཀི་གཞི་མ་བརྩིགས་པ་རེད། 
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ལྔ་བ། ཁྲོང་ཚང་འཁྲུངས་ཡུལ་གི་ཁིམ་གཞི། 

 

ངེད་ཚང་འབྲུག་གེ་ཚོ་བའི་ཚ་ཞིང་ཡིན་པ་དང་ཀླུ་ཚང་བདུད་ཤུལ་སེ་བའི་ནང་ནས་གྲོམ་

བཙུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་བརས་ཐབས་ཀིས་སྲོད་མ་ཚུགས་པར་ཕ་ཡི་ཕའི་རིང་ལ་འབྲུག་གེ་དཔྲོན་པྲོ་

སག་ལ་མགྲོ་བཏགས་ཏེ་སྐྱབས་ཡུལ་བས། དེའི་རིང་ནས་བཟུང་ངེད་ཚང་རྒྱུ་མེད་ཟས་སྡུག་གི་

ཁིམ་ཚང་དབུལ་བྲོ་ཡིན།ཡིན་ནའང་། དེའི་སབས་ཀི་རུ་སྲོར་ཁིམ་མཚེ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་མམ་

ཡིན་པ་དང་། མིའི་རང་བཞིན་གླུ་གར་རྩེ་དགྲོད་ལ་དགའ་བའི་རྐྱེན་གིས་ངེད་ཚང་གི་ཁིམ་ནའང་

ཆད་མེད་ཀི་དགྲོད་སྒྲ་དང་བརྩེ་འཛུམ་གི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཡྲོད། ཡུན་མ་རིང་བར་འཇིག་རེན་ཁ་

དཔེར། མགྲོ་ནག་སྐྱིད་སྡུག་ལས་ཀི་དབང་། ཞེས་པ་བཞིན་ང་རང་ལ་གསལ་ཙམ་གི་སབས་དེར་

ཕ་བན་དེ་དང་ཨ་ཁུ། ཨ་ནེ། སྤུན་ཆེ་བ་གིས་དང་བཅས་མི་ལྔ་མཚེར་ཐྲོག་གཅིག་ཏུ་ཤི་ནས་མ་

དྲིན་མྲོ་ཆེ་ཚ་མྲོ་སྐྱིད་བཅས་ངེད་ཚང་ལ་སྡུག་པའི་ངུ་སད་དང་དགེ་བའི་གསུར་དྲོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་གྱུར། སབས་དེར། ངེད་མ་བུ་རྣམས་ལ་སེམས་གསྲོ་དང་གཅེས་སྐྱྲོང་བེད་མཁན་མེད་པར་མ་

ཟད། རིམས་ནད་དེ་ལ་སྐྲག་ནས་རུ་བ་ཁིམ་མཚེས། ཤ་ེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྲོར་ནས་བྲྲོས་སྲོང་། 

དེ་ལ་རུ་ཞྲོག་བརྒྱབ་ཟེར། དེས་ན་ཤི་བྲོ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྲོ་ལས་ཀང་མ་དྲིན་མྲོ་ཆེས་བེད་དགྲོས་

པ་དང་། ངའི་དྲན་ལ་མི་དྲན་པའི་ཚོར་སྣང་ན། ཨ་མའི་གདྲོང་ནས་མཆི་མ་ཐུར་དུ་ཤུར་ཤུར་བཞུར་

འྲོངས་པ་ཅི་ཡིན་བསམ་ནས་ངེད་ཀིས་ལན་རེར་ཕིས་པའང་དྲན་གིན་འདུག སབས་རེར་ངས་ཨ་

ཕ་ཞེས་འབྲོད་བཞིན་ཕྲོགས་ཕྲོགས་སུ་བཙལ་ལ། ནམ་རྒྱུན་ཨ་མ་ལ་ཨ་ཕ་ཕིར་ནམ་ཡྲོང་ཞེས་

འདྲི་བཞིན་ཡྲོད། དེ་དུས་ཨ་མའི་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་བཞུར་ཡྲོང་ལ་ངས་ཀང་ཨ་ཕ་དྲན་དྲག་ཀང་

བ་ཐབས་ཟད་དེ་ཨ་མའི་སེ་ལ་འཐམས་ནས་ངུ་བཞིན་ཡྲོད། ཕ་ཤི་ལ་ེ་བའི་སབས་ངའི་མགྲོ་ལ་

ལག་པས་བིལ་བིལ་ལན་འགའ་བས་རེས་ང་ལ་འྲོ་ཞིག་བས། ང་ཆུང་དྲག་པས་མ་ཚོར་བ་མ་
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གཏྲོགས་ང་ཚོ་སྐྱུར་ཐབས་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང་སྙིང་རེ་བརྩེ་དུང་གི་རང་བཞིན་ཞིག་མངྲོན་འདུག་

པ་ཡིན་ཀང་། འཆི་བདག་ལ་སྙིང་རེ་མེད་པའི་རང་མཚང་ཕིར་མངྲོན་ནས་ངེད་ཅག་ཕ་བུ་འཇིག་

རེན་ནས་གཏན་བྲལ་བས། ངེད་ཚང་ལ་སྔ་རབས་པའི་བད་ཕུར་ཞིག་གིས་གནྲོད་པ་ཡིན་པ་འདྲ་

མྲོད། རྐྱེན་ནི་འདི་ལྟར་བྱུང་། ཕི་དྲྲོ་ཞིག་ལ་ཁི་ཀའི་སྲོང་ཀའི་ཁྲོག་གི་བྲོན་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན། ཁྲོའ་ིམགྲོ་

ལ་ཞྭ་རྩེ་མྲོ་མཐྲོ་ཞིང་འདབ་མ་ཇ་ལ་ནག་པྲོ་ཅན་ཞིག་གྲོན། ལུས་ལ་གྲོས་ཕུར་ཁམ་ནག་སེང་ན་རི་

མྲོ་ཟེད་ཟེད་གཡུང་དྲུང་ཡྲོད་པ་ཞིག་གྲོན་ནས་འྲོངས་པ་ངས་ཀང་དྲན་གིན་འདུག ཁི་ཀའི་སྲོང་ཀ་

ཟེར་བ་འདི། སྲོང་ཆ་དུད་ཁ་སྲོང་ཡྲོད། མགྲོ་ཐུ་སྲོང་ཚོ་སྲོང་གིས་ཡྲོད། ཅེས་མི་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཨྲོའུ་མ་ན་སྐྲངས་འབུར་ཡྲོད་པ་འཐུང་ཆུའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ཟེར་བའི་སེ་བ་དེ་ཡིན། གྲུབ་མཐའ་

བྲོན་པྲོ་ཡིན། དེ་ནས་ཡྲོང་བའི་བྲོན་པྲོ་འགྲུལ་བ་ཞིག་ངེད་ཚང་ལ་ཐྲོན་ནས་གྲོ་རེ་གཡས་བཙས་གྲུ་

བཞི་མ་བིན། དེ་ཕར་སྲོང་རེས་ཨ་ནེ་འུར་ལངས། རྣམ་རྲོག་ཟྲོས། ཟ་མི་ན་ཞེས་གྲོ་རེ་ངེད་རྣམས་

ལ་མ་བིན་པར་མར་ལ་འཕངས། ཤུལ་ལ་མནྲོལ་བསངས་བདུག་སེ་བྲོན་པྲོ་གྲུབ་མཐའ་མི་གཙང་

ཞེས་མང་བྲོ་བཤད་བཞིན་ཡྲོད། དགུང་མྲོ་ས་རུབ་ལ་ེ་བའི་ཚེ་ཁི་ཕྲུག་གིས་ཡྲོད་པ་གྲོ་བུར་དུ་

སྲོས་སྲོང་། བིས་པ་རྣམས་ལ་ཁི་སྲོན་གི་ཁ་རླངས་རྒྱག་མི་ན་ཞེས་རང་རང་ས་ནས་བཟུང་། ཁི་

སྲོན་གར་འགྲོ་གཏྲོང་མི་ན་ཞེས་ཕ་དྲིན་ཅན་དེས་ལྕགས་ཐག་གིས་ཀིས་ཐག་རིང་ཞིག་ནས་

དར་ཤིང་ལ་བཏགས་ནས་བཞག ཕི་ིན་ཨ་ནེ་ལ་ཚ་བརྒྱབ། ཨྲོའུ་མ་སྐྲངས། ིན་འགའ་འགྲོར་བ་

ན་ཨ་ནེ་རིག་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ནས་ཨ་ཁུ། ཨ་ཕ། ངེད་ལས་ཆེ་བའི་བིས་པ་སྤུན་གིས་བཅས་རིམ་

བཞིན་ཨྲོའུ་མ་སྐྲངས་པའི་ནད་ཡམས་དེས་བཅྲོམ་སྲོང་། ཤུལ་དུ་ཨ་མ། ཨ་ཅེ། ངེད་གསུམ་ཁང་

སྲོང་ཆེན་པྲོ་དེའི་ནང་འདུག་དགྲོས་བྱུང་། རུ་སྲོར་ཐམས་ཅད་བྲྲོས་སྲོང་བས་ས་ཆ་ཐམས་ཅད་

འཇམ་ཅག་གེར་ཡྲོད་པ་དང་སྦྲ་བཀལ་ཤུལ་དུ་ཐབ་ཀ་མང་བྲོ་སྐྱ་རིག་སེ་འདུག་པ་མ་གཏྲོགས་ཅི་

ཡང་མེད་པས་ངེད་མ་བུ་གསུམ་གིས་ཐབས་ཆག་གི་འཚོ་བ་ཞིག་མི་རྲོལ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར། 

 

སྨྲས་པ། 
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ལས་དབང་བཙན་གིས་བསྒྱུར་བ་སིད་པའི་ལམ། 

མི་རག་སྒྱུ་མའི་སྐྱེ་འཇིག་གྲུབ་ན་ཡང་། 

མཁེན་བརྩེ་ནུས་པ་འཕགས་པའི་རང་གཤིས་སུ། 

གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་མངྲོན་གསལ་རྲོ་རེའི་སྐུ། 

 

གཟུགས་ཀི་མེ་ཏྲོག་དགུང་གངས་ཀི།། 

འདབ་མ་དྲུག་པ་མ་རྲོགས་གྲོང་། 

བསམ་ནག་དུག་གི་ཁ་རླངས་ཀིས།། 

རྒྱལ་སས་འདི་ལ་གཟིས་པར་གྱུར།། 

 

མུ་མཐའ་བྲལ་བའི་མྱ་ངམ་ཐང་དུ་གེན་ེ་ཤ་ཚ་གྲོགས་ཀིས་བྲོར།། 

ཞིག་རལ་འཐྲོར་བའི་ཁང་ཁིམ་གསེབ་ནས་ི་ཟླ་སར་མའི་རྒྱུ་ལམ་མཐྲོང་།། 

སྲོ་ན་རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀང་མེད་ལ་ཕུག་ན་ནྲོམ་རས་འབྲོར་བས་སྲོང་།། 

སྡུག་གིས་འཚོ་བའི་མ་བུ་རྣམ་གསུམ་བདེན་པ་སྙིང་རེའི་ཡུལ་དུ་དགྲོངས།། 

 

ཀུན་མཁེན་མཁེན་རབ་འྲོད་སྲོང་སྣང་བའི་མཛོད།། 

རྒྱལ་ཀུན༵་ཀུན༵་ལ་རེས་ཆགས་བརྩེ་བའི་ཟླ།། 

ཟུང་འཇུག་འཇུག་པ་མཆྲོག་བརེས་རྒྱལ་བའི་སས།། 

ཇི་སིད་སིད་པར་རྒྱུ་བ་དེ་སིད་སྐྱྲོངས།། 
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དྲུག་པ། མ་བུ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ། 

 

ང་རབ་བྱུང་བཅྲོ་ལྔ་བའི་ལྕགས་སེལ་སི་ལྲོ༡༩༡༩ལྲོར་སྐྱེས། མྲོ་རྩིས་བས་ཏེ་ལྕགས་སེལ་ཡིན་

པས་ཆ་ནས་ངའི་མིང་ལ་ལྕགས་པྲོ་ཐར་ཞེས་བཏགས།ཤི་ཆད་ཐྲོན་དུས་ང་ལྲོ་བཞི་ཡིན། ཨ་ཅེ་

སྒྲྲོལ་འཚོ་ནི་དེའི་ལྲོར་ལྲོ་བཅུ་གཅིག་ཡིན། མྲོ་ནི་ེ་བར་ཤི་བའི་ཨ་མྱེས་ཀ་ཞིས་ཀྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་

ཡྲོད་པ་དེའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཟེར། རྒྱུ་མཚན་ནི། མྲོ་རང་གིས་སད་ཆ་བཤད་ཤེས་ཙམ་ནས་ང་ཀ་

ཞིས་ཀྲོ་ཡིན། ངེད་ཚང་བེ་མ་དཀར་ལྡང་ཕར་ནང་ན་ཡྲོད། ང་ཡུལ་ལ་འགྲོ་འདྲོད་ཟེར། ཁྲོད་ཅིའི་

ཕིར་འདིར་འྲོངས་ཞེས་དྲིས་ན། ཕ་བན་དེ་ཡིས་ངའི་ལམ་ཁེར་སྲོང་། ང་དེའི་རེས་དེད་ནས་འྲོངས་

སྲོགས་རྒྱུན་དུ་ཟེར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཨ་མྱེས་ཀ་ཞིས་ཀྲོ་ཤི་རེས། ངེད་ཅག་གི་ཕ་དེར་དགེ་

བཅའ་རྲོགས་ལ་ཕིན། ངེད་ཚང་དབུལ་བྲོ་ཡིན་སབས་མཁྲོ་བར་ཤེས་ནས་ཨ་མྱེས་ཀ་ཞིས་ཀྲོ་ཡི་

ལམ་བིན་པ་ཨ་ཕས་ཁེར་ཡྲོང་། དེ་རེས་བིས་པ་ཞིག་སྐྱེས་པ་ནི་ཨ་ཅེ་འདི་ཡིན། ཨ་ལགས་གྲུབ་

ཆེན་པ་རྲོ་ཁྲོག་ཟེར་བའི་རྲོ་གྲུབ་ཆེན་ཚང་གི་དགྲོན་འདབས་ནས་ཡྲོང་བའི་བ་རྒན་དེ་ལ་སྲོམ་མེ་

རུ་སེ་ཀུན་གིས་ཕུ་དུད་ཆེ་བ་བེད། 

ང་ལྲོ་ལྔའི་སེང་ངེད་ཚང་ལ་ནད་ཡམས་མཚམས་གཅྲོད་པར་ཕེབས། བ་རྒན་གྲུབ་ཆེན་དེས་ཨ་

ཅེ་ལ་བལྟས་ནས་ཞི་མྲོ་མགྲོ་སེར་མ་འདི་ནམ་སྐྱེས། འདི་ཨ་མྱེས་ཀ་ཞིས་ཀྲོ་རེད། ཧ་བྲོ། མི་ཨ་ཙ་

བྲོས་སྐྱེ་བ་མྲོ་ལུས་ཤིག་མ་གཏྲོགས་མ་ལྲོན་བཟིག གསུངས་པ་དང་མྲོ་རང་ཆུང་དུས་སུ་བཤད་པ་

ལ་ཐྲོ་ཐུག བྲོད་ཀི་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཤེས་པ་དང་ཕི་མ་ཤེས་མཁན་ཡང་མང་ལ། དེ་ལྟར་

ངྲོས་འཛིན་བེད་པའི་བ་མ་དང་གྲུབ་ཆེན་པ། མཁས་པ་ཡང་མང་བྲོ་ཡྲོད།འདི་ལྟ་བུ་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕི་ངེས་ཅན་དུ་ཡྲོད་པའི་རགས་སུ་འགྱུར། བ་རྒན་གྲུབ་ཆེན་དེས་ངེད་ཚང་ལ་སྐུ་རིམ་མང་བྲོ་སྒྲུབ། 

ཁད་པར་དུ་ངེད་ལ་གསལ་བ་ནི། གཏྲོར་མ་ཟུར་གསུམ་རིང་བྲོ། མདྲོག་དམར་བྲོ། སེང་ན་མར་གི་
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དུང་ཕེང་དང་མེ་རི་ཡྲོད་པ། རྩིབས་ན་གཏྲོར་ཕྲུག་ཟུར་གསུམ་དང་རིལ་བུ་ཁ་སྲོང་ཅན་སྲོགས་

ཡྲོད་པ་དང་བཅས། ཕ་དང་ཨ་ནེ་སྲོགས་ཤི་སྲོང་བ་རྣམས་ཀི་གྲོན་རྒྱུ་སྲོགས་སྤུངས་ནས་མེ་སྦར་

བ་སྲོགས་དྲན་གིན་འདུག གང་ལྟར་ཟླྲོག་ཆེན་ཞིག་འཕངས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ནད་མཚམས་བཅད་

ཅེས་རྣམ་རྲོག་སེལ་ཐབས་བས་མཐར་ངེད་ཚང་རུ་ཁ་ཆུད་དེ་སེ་བ་དང་མམ་དུ་འཚོ་བ་རྲོལ་ཁུལ་

བས། 

གཞན་ཡང་ཨ་མའི་སེམས་ན་ིན་དཀར་ཟས་ཟ་བ་དང་། མཚན་མྲོ་གིད་དུ་ཡུར་དུས་ཀང་

བརེད་ཐབས་མི་འདུག་པའི་བ་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ནི། ངེད་ཀི་སྲོག་འཆི་བདག་གཤིན་རེས་འཕྲོག་

སྙམ་པ་དང་ཕུང་སི་གཡྲོལ་ཐབས་མེད་སྙམ་པའི་སྐྲག་སྣང་དང་བཅས་པའི་དུང་སེམས་ཆྲོད་ཐབས་

མེད་པ་དེ་རེད། མྲོ་ལུང་རྩིས་གསུམ་སུ་ལ་བས་ཀང་ང་རང་ལ་ལྲོ་དགུའི་སེང་བད་ཕུར་གི་ཕུར་

སི་བཟླྲོག་དཀའ་བར་གསུངས་པ་རྒྱུན་པར་ཨ་མའི་སེམས་ལ་ཡལ་ཐབས་མེད་པའི་གཟུགས་

བརན་བཞིན་ཤར་ཡྲོད། ཨ་མས་རྒྱུན་པར་བུ་ངའི་སྲོག་ཐར་ཐབས་ཀི་ཐད་ཀའི་བེད་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་ཤིག་འདེམ་བསྲོ་བེད་བཞིན་ཡྲོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁི་ཀའི་སྣེའུ་ལ་ཁང་གི་གྲོ་གེར་

བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་ལ་སེར་རྒྱུ་འདི་ཆེས་ལེགས་པའི་བེད་ཐབས་སུ་འདུག མ་མཐའ་ཡང་ང་ཤི་བ་

མི་བཟྲོད་པས་མིག་གིས་མི་མཐྲོང་སར་སྐྱེལ་བསམ་ཡྲོད། ཡིན་ཀང་ང་ལྲོ་ན་དྲུག་ཡིན་པ་དང་བྲོས་

མ་ཆྲོད་པར་རེ་ཞིག་ེ་རང་ཞིག་ཆབ་འགག་ན་ཡྲོད་པར་བཅྲོལ། ﹙ ད་ལྟའི་མཚོ་ལྲོ་ཁུལ་གི་ཆུ་

མཛོད་ནི་ཆབ་འགག་གི་ཆུ་ཡིན ﹚ 

སྲོན་དགུན་མཚམས་དགུ་བའི་ཚེས་མགྲོར་ཨ་མས་ང་ཁིད་ནས་ཕྲོགས་མེད་མཇལ་སྲོར་དུ་

སྲོང་། ཨ་ཅེ་སྒྲྲོལ་མཚོ་ཤུལ་དུ་བཞག་ཀང་འདུག་མ་འདྲོད་པར་བྲྲོས་ཡྲོང་ནས་ངེད་མ་བུ་གིས་ཀི་

རེས་ཆྲོད། སང་བྲོ་ཁྲོ་ནའི་འཚོ་བ་སྲོང་བཞིན་སེ་མཐའ་ཉུལ། ཐྲོག་མར་ཏིང་ཀྱཱ་དགྲོན་པར་མཇལ། 

དེ་ནི་ང་ཚེ་འདིར་ལ་ཁང་ལ་མཇལ་ཕག་བས་པའི་ཐྲོག་མ་ཡིན། སྣེའུ་སྣ་སེ་བ་འདི་སྲོམ་མེ་ཞྲོལ་མ་

ཡིན། སྔྲོན་ནས་ཨ་མས་ལྲོག་ལབ་ཀིས་ཨ་ཁུ་འྲོད་ཟེར་དང་གྲོས་བས་ཏེ་ང་སྣེའུ་ལ་ཁང་ནས་

བསྐྱུར་འདྲོད་པ་རེད། ངས་ཨ་མ་སྲོང་བ་རིག་ནས་ངུ་རྒྱངས་ཆེན་པྲོས་རེས་དེད། ཨ་ཁུས་བཟུང་



 | 34 

ཡང་མ་ཐུབ། ཨ་མས་ཀང་བསྐྱུར་མ་ཕྲོད། ངུ་བཞིན་ཕིར་འཁྲོར་ནས་ང་ལ་འཐམས། གང་ལྟར་མ་

བུ་སྲོ་སྲོར་དགར་ཐབས་མེད་པས་ང་ཆུང་ཡང་ཁིད་དེ་མཇལ་སྲོར་ལ་སྲོང་། རྨ་ཆུ་བཅད་དེ་ཁི་ཀའི་

ཇྲོ་ཇྲོ། ལ་དཀར་བྲོ། ཁི་ཀའི་ཡུལ་ལ། མི་ག་མཆྲོད་རེན་དཀར་བྲོ། ﹙ འདིའི་ནང་ན་མངའ་

བདག་ཁི་རལ་གི་རལ་བ་ཡྲོད ﹚ སྲོགས་ལ་ཁང་མཆྲོད་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་མཇལ། མཇལ་བའི་

དམིགས་པ་གཙོ་བྲོ། ངའི་ཚེ་སྲོག་འཆི་བདག་ལས་ཐར་བའི་ཆེད་ཁྲོ་ན་རེད། དེའི་ཕིར་ལ་ཁང་གང་

ལ་མཇལ་ཡང་ཐྲོག་མར་ཨ་མས་ང་མཇལ་དུ་བཅུག མྲོ་རང་གིས་སྐྱབས་འཇུག་ཁ་བར་ལྟར་ལ་ལ་

བཤད་དེ། བུའི་ཚེ་སྲོག་གཏད་པ་དང་འབྲེལ་ངེད་མ་བུ་ཤི་བྲལ། གསྲོན་བྲལ་གང་དུའང་མི་འགྲོ་

བའི་སྐྱབས་གསྲོལ་བདེན་ཚིག་མང་བྲོ་བརྲོད་བཞིན། བུམ་ཆུ་དང་མཆྲོད་ཆུ། མནབས་བཟའ་

སྲོགས་བསངས་ནས་ང་ལ་ལྡུད་པ་དང་ང་ལ་བཏགས། ངའི་སེ་དང་མདུན་རྒྱབ་ཐམས་ཅད་སྲུང་

འཁྲོར་དང་མནབས་བཟའ། ཕག་མདུད་སྲོགས་བིན་བརླབས་ཅན་མང་བྲོ་བཏགས་ནས་ལུས་ཀི་

སྲོད་ཁྲོག་གཡྲོགས་ཚར་འདུག མཇལ་ལམ་ཤིན་ཏུ་རིང་བྲོར་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་མ་ཐུབ་ཚེ། ཨ་མའི་

ལག་རེན་ངའི་རྒྱབ་ལ་བཙུགས་ནས་འདེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཉུང་ཙམ་སྲོང་རེས་ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མང་

རབ་ཀིས་ངེད་མགྲོ་གཡྲོག་པ་བཅས་བས་ནས་བཤུལ་ལམ་རིང་བྲོ་བགྲོད་པ་ཡིན། ལ་མྲོ་བདེ་ཆེན་

དང་སྣང་ར་གསེར་ཁང་སྲོགས་ལ་མཇལ། དེ་ནས་བ་བྲང་ལ་འགྲོ་རྩིས་བས་མྲོད། ཨ་མས། ངེད་

ཅག་བ་བྲང་ལ་སྲོང་ན་ལམ་ཐག་ཀང་ཧ་ཅང་རིང་། དགུན་གི་གང་ངར་ཡང་ཆེ། ངེད་མ་བུའི་ལམ་

གི་སྣ་ཡང་བརྲོལ་འདུག དེས་ན་ཕིར་འཁྲོར་ཟེར་ནས་འྲོངས། གཅན་ཚའི་མ་ཎི་འཁྲོར་ལྲོར་མཇལ། 

དེ་ནི་ཆྲོས་རེ་དྲོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་གི་ཕག་འཁྲོར་ཡིན། བ་ཁྱུང་དགྲོན་པར་མཇལ། བ་ཁྱུང་རྲོ་རེ་

ཕག་མྲོ་འདི་ཆུང་སི་གཏད་སའི་ལ་ཡིན་ཕིར། ང་ཡང་གྲོ་གེར་གིས་པང་ལ་བཀགས་ཏེ་མཇལ་དུ་

བཅུག སི་གཏད། མིང་སྲོར་ཏེ་འཕགས་མྲོ་དར་རྒྱས་ཞེས་བཏགས། གཞན་ཡང་དེའི་ེ་འདབས་

ཤིག་ན་གཏད་ས་ཁ་ཤ་དེའུ་ཡུལ་ལ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད། ལ་དེ་གིས་གཅིག་ལ་གཏད་བིན་གཅིག་ལ་

གཏད་མི་རུང་། ཕན་ཚུན་ཕག་དྲོག་བེད་ཟེར་བ་ན་ནས་དེ་ལ་མ་མཇལ། དེ་ནས་ལྡི་ཚ་དགྲོན་པར་

མཇལ་བའི་ཕི་ིན། སུམ་པ་མར་འགག་ལ་སྲོང་། དེ་ནི་ལམ་གཟར་ལ་འགག་འཕང་དྲོག་པ། འགྲོ་
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དཀའ་སའི་རྨ་ཆུའི་འགག་རབ། ཨ་ཆུང་གནམ་རྲོང་གི་ལུང་མདྲོ་དང་འདྲེས་ཡྲོད་པས། ངེད་ཅག་

ཨ་ཆུང་གནམ་རྲོང་ལ་སྲོང་། བྲོད་ཀི་མཁས་པ་མི་གསུམ་གི་ལ་ཁང་ལ་མཇལ། བྲག་གཟར་བྲོ་ཞིག་

གི་རྩེ་ན་བཞུགས་པའི་འདྲ་སྐུ་ཞིག་དྲན་འདུག དེ་ནི་བ་ཆེན་དགྲོངས་པ་རབ་གསལ་ཡིན། དབུ་ཞྭ་

དམར་བྲོ་ཞིག་མནབས་ཡྲོད་པའང་གསལ་བྲོར་མཐྲོང་། སྔགས་པ་དང་ཇྲོ་མྲོ་མང་། ལམ་ཟུར་ནས་

ང་སྲོད་དུ་བཅུག་སེ་ཇྲོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྔགས་རྒྱག་ཏུ་བཅུག ཨ་མས་ངའི་བུ་འདི་སི་ཅན་

ཡིན། ཁེད་རྣམས་མཁེན། ཟེར་བཞིན་སྐྱབས་འཇུག་དང་བདེན་ཚིག་དུ་མ་གསྲོལ་བཞིན་ཡྲོད། 

དེ་ནས་ཕིར་འཁྲོར་ནས་ཁི་ཀའི་སྣེའུ་སྣ་དགྲོན་པའི་ཨ་ཁུ་རི་ཁྲོད་པ་བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་ཡྲོད་

སར་ཐྲོན། མཚམས་ཐྲོ་བཞག་ཡྲོད་པས་ངེད་ཅག་གིས་སྲོ་བརྡུངས། མཚམས་གཡྲོག་པ་ཕིར་ཐྲོན་

རེས་ཨ་མས་ང་དེ་ལ་གཏད་ནས་འདི་ཟེར། ངེད་གིས་སྲོང་ནས་གྲོང་འྲོག་གི་སེ་བ་འདི་དག་ལ་བྲྲོ་

ཁ་ཞིག་བསངས་ནས་དགུང་མྲོ་ཕིར་འྲོང་། ཁྲོད་ཀིས་བིས་པ་འདི་ལ་བདག་གེར་གིས། ཟེར་

ནས་བུད་སྲོང་། ངས་ཀང་སད་ཆ་དེ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་བསད། འདི་བྲོད་ལྲོའ་ིི་ཤུ་དགུའི་

དགུང་མྲོ་ཡིན། ས་རུབ་ཀང་ཨ་མ་མ་ཐྲོན་པས་ངས་ཨ་མ་བྲོས། སྲོ་ཕིར་འགྲོ་རྩིས་བས། དེ་དུས་

ཨ་ཁུས་ང་བདེན་སྙམ་པའི་སད་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསླུ་ཐབས་དང་ཀ་ར་སིལ་ཏྲོག་ཅི་འདྲོད་བིན་

ནས་བསད། དྲོན་དུ་ཁྲོ་ཚོས་སྔྲོན་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཚར་བས་ཨ་མས་ང་བསྐྱུར་ཐག་ཆྲོད་བས། ཕི་

ིན་ལྲོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ིན་ཡིན། ལྲོ་སར་ལ་ཟས་རིགས་འཛོམ་ཞིང་འདུ་འཛི་ཆེ་ཕིར་ིན་

མང་བྲོ་འགྲོར། ངས་ིན་ལྟར་ཨ་མ་སེམས་ལ་ཤར་བ་དང་དྲན་བཞིན་ངང་རེ་ལྟྲོས་བས་མྲོད། ཨ་

མ་ཡྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། སེམས་ལ་ད་ང་འདིར་བསྐྱུར་སྲོང་བསམས་ནས་རེ་ཐག་ཡང་ཆད།  

རྒྱ་ལྲོའ་ིཚེས་བརྒྱད། ང་ལྲོ་བརྒྱད་ཀི་སེང་མཁན་པྲོ་ཤེས་རབ་ཡར་འཕེལ་ཟེར་བའི་ཁི་ཀའི་རི་

ཁྲོད་པ་དགུང་ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་མ་རེག་ཙམ། གཟན་སེར་པྲོ་མནབས་པ་དེ་ཚང་གིས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་

སེ། མིང་ལ་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས། མཁན་པྲོའ་ིམིང་ཟུར་དང་བ་ཁྱུང་ཕག་མྲོར་གཏད་པའི་མིང་

བསེས་བཏགས་པ་རེད། ིན་འདི་ནས་བཟུང་ལུས་ཀི་བིས་པའི་ལྭ་དེ་ཕུད། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་

ལུགས་གཟན་ཤམ་སྲོད་འགག་གྲོན་ཞིང་སྐྲ་བཞར། སེམས་ལའང་སྲོག་གཅྲོད་མི་རུང་བ། རྐུ་མི་
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བེད་པ། གཞན་ལ་རྫུན་ཡང་བཤད་མི་རུང་སྙམ་པ་སྐྱེས་བྱུང་། འདི་ནི་སྲོན་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་

པའི་གྲོམ་པ་དང་བྲོ་བསན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རིམ་པ་མིང་དང་ལུས་དང་། སེམས་བསྒྱུར་བ་རེད། 

སྲོན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་བར་སྣེའུ་སྣ་རི་ཁྲོད་ཀི་ཨ་ཁུའི་དྲུང་དུ་བསད། ཨ་ཁུ་སིར་ང་ལ་བཟང་ཞིང་

གཅེས་སེམས་ཆེ། གྲོ་རེ་དང་སིལ་ཏྲོག་ཅི་འདྲོད་ཟ་རྒྱུ་ཡྲོད་པས་སྔར་གི་འཚོ་བ་ལས་བརྒྱ་འགྱུར་

གིས་བཟང་ཐག་ཆྲོད་འདུག ངས་ཆུ་ལེན་པ་དང་ཤིང་འཐུ་བ། མེ་འཇྲོག་ཆུ་བསྲོལ་སྲོགས་བེད་

དགྲོས་ལ། ལན་རེ་ཨ་ཁུས་ཡིན་མིན་གི་སད་ཆ་དྲག་པྲོ་རེ་ཡང་རྣ་བར་འྲོང་ན་ཧ་ཅང་སྐྲག ཆྲོས་ཀི་

མགྲོ་མ་སྐྱབས་འགྲོ་ཟེར་བ་ལྟར། སྐྱབས་འགྲོ། ལྟུང་བཤགས། སྲོགས་ང་ལ་ཀྲོག་འདྲོན་བསབས། 

ང་རིག་པ་རྣྲོན་པྲོ་ཞིག་མིན་ཕིར། འགམ་ལྕགས་ཡང་མི་སེར་བའི་ངེས་པ་མེད། 

ཟླ་ལྔ་བ་དྲུག་པའི་ནང་གྲོང་གི་བ་བ་འདི་དག་གིས་ཡིད་སུན། སེམས་ལ་ཨ་མ་དྲན། ལས་དབང་

གིས་ཀང་བསྡུས། འདུག་བསམ་མ་སྐྱེས་པར་རྫུན་ཡང་བཤད་ཁུལ་བས། ཨ་ཁུ་ལ་བྲོང་བུ་ཞིག་

ཡྲོད་པ་དེར་ང་བསྐྱྲོན་ནས་བཏང་ན་སེ་བའི་ཡུལ་གི་རྭ་ནང་བར་ཤར་སེ་བུད་འགྲོ། དེ་ནས་སད་ཆ་

བཤད་དེ་བྲྲོ་ཁ་བངས། ཏ་ལེན་ལ་བཅུག ཏ་ལེན་དང་ངེད་གིས་བྲོང་བུ་ལ་བསྐྱྲོན་ནས་ཕིར་བཏང་

ན་ཡང་ཤར་སེ་ཨ་ཁུའི་སར་ཐྲོན་འགྲོ ལན་གཅིག་རྫུན་བཤད་ནས་ཡུལ་ནས་བསད། བྲོང་བུ་ཕིར་

བཏང་། དེ་ཚོར་རེས་ང་ཡུལ་དུའང་འདུག་མི་འཇུགལན་གཅིག་ཡར་འྲོངས་ནས་ལམ་བར་གི་རྩྭ་

གསེབ་དང་ནགས་རྫུབ་ནས་ལ་བསད། སྐྲག་ཟེར་བ་མི་ཤེས། དྲོན་དུ་ཨ་ཁུ་དང་མམ་དུ་འདུག་

འདྲོད་མེད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ལན་འགའ་བས་རེས། ཨ་ཁུ་གཙོ་བས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་ནས་འདིའི་

མགྲོ་ཁེབས་རྒྱུ་མི་འདུག མི་ཁ་ངན་པ་འྲོངས། སི་ཅན་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གཟབ་དགྲོས། ཕིར་ཨ་མ་

ལ་སྲོད་པར་འགྲོ་ཟེར་བ་ཐྲོས་ནས་དགའ། མྱུར་དུ་སྲོང་ན་བཟང་སྙམ་པའི་རེ་བ་བས། 

ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་གཅིག་ིན་ང་ཕིར་ཨ་མའི་སར་བསྐྱལ། ཨ་མས་ང་མཐྲོང་མ་ཐག་ཧ་ལས་

སྲོང་། ཁྲོད་ཕིར་ཡུལ་ལ་ཡྲོང་མི་ན། ཤི་ཐག་ཆྲོད་ཡིན། ངེད་མ་བུ་གིས་ཐུག་འཕད་བེད་མི་

ན། ཡིག་འཕིན་ཡང་བེད་མི་ན་ཞེས་མྲོ་རྩིས་ལུང་བསན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་ཡྲོད། ཁྲོད་ང་

ཡྲོད་སར་མ་ཡྲོང་ཞེས་མང་བྲོ་ཞིག་བཤད་སྲོང། ཡིན་ཡང་ཨ་མ་དྲན་དྲག་པས་ཨ་མར་འཐམ་ནས་
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ངུ་སད་ཤྲོར་། ཨ་མ་ཡང་ངུས། དེ་ལྟར་ཕིར་ཨ་མ་ལ་སད། 

སྨྲས་པ། 

རི་གཟར་ཕེང་བའི་འབབ་ཆུ་ཟླྲོག་ཀང་སིད། ། 

ི་ཟླ་གཟའ་སར་ལན་ཏུ་འཛོམས་ཡང་སིད། ། 

རྒྱལ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དང་ཨ་མའི་སེམས། ། 

བུ་ལ་བཅིངས་པའི་བརྩེ་དུང་འགྱུར་བ་མེད་། ། 
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བདུན་པ། གསེར་ལག་དགྲོན་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཟུར་བ་ཨ་ཁུ་

བདེན་པར་སད་པའི་སྲོར། 

 

ཨ་མ་དེ་ལྟར་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཨ་མས་ང་ལ་སྲོར་ཅིག་རྒྱག་སྙམ་ཏེ་དབར་ཟླ་གསུམ་ལ་

བཙལ་ཞིང་བསྲོག་པའི་མར་རིལ་དེ་ར་མའི་གྲོད་སྲོག་ནང་དུ་བཏུམས། ཕི་ིན་འགྲོ་སྙམ་པའི་དུས་

དེར། ལས་དབང་གིས་ཆེད་དུ་བྲོས་པ་བཞིན། གསེར་ལག་དགྲོན་པའི་རྲོ་རེ་སྲོབ་དཔྲོན་ཟུར་བ་མྲོ་

ལུང་རྩིས་གསུམ་གིས་འཚོ་ཞིང་གྲོང་ཆྲོག་ལ་མཁས་པ། རྣལ་འབྲོར་ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་དམར་བ། 

རྒྱ་བཟའ་ཕུར་རྩའི་བ་རྒན་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ཟེར་བ། མིང་དངྲོས་དགེ་འདུན་འྲོད་ཟེར། ཁྲོས་ཆྲོས་དང་

དཀྲོན་མཆྲོག་དབང་དུ་བཞག་པའི་མནའ་མི་སྐྱེལ་བར་བདེན་པ་ཁྲོ་ན་ཟེར་བས་སེར་མིང་བདེན་པ་

ཞེས་བཏགས་པ་རེད། བ་རྒན་དེ་རུ་ཐྲོན་ཏེ་རས་གུར་ཕིབས་དུས་ཨ་མས་མཐྲོང་། ཡང་ཨ་མ་མྱུར་

དུ་སྲོང་ནས་སང་ིན་བུ་ལ་སྲོར་རྒྱག་ཏུ་སྲོང་ན། ཇི་འདྲ་ཡིན་པའི་ལུང་བསན་ཞུས། ཁྲོས་མྲོ་ཞིག་

བཏབ། ལག་མཐིལ་ནས་རྩིས་ཞིག་བརྒྱབ་སེ། འགྲོ་མི་ན་ཐག་ཆྲོད། ཕུང་སི་ངན་པ་ཞིག་འདུག་

གསུངས་ནས་རྩིས་གདན་བཏང་ནས་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་བས། ལག་གིས་ཐལ་མྲོ་སར་ཙམ་

གིས། བ་མ་ཡི་དམ་མཁེན། ཁྲོད་ཀི་བིས་པ་དེ་རྣམ་ཤེས་བཟང་རབ་ཅིག་རེད། ཡིན་ཡང་ལྲོ་

དགུའི་སེང་འཆྲོར་མི་སིད་པ་ལྟ་བུའི་ཆུང་སི་ངར་མ་ཞིག་ཡྲོད། ཤིན་ཏུ་ཟླྲོག་དཀའ། སི་དང་སི་

རྒྱབ་སེ་བིས་པ་ལྲོ་བཅུ་གཅིག་ལ་མ་བུད་བར་དུ་ཁེད་མ་བུ་གིས་ཐུག་འཕད་ཕར་ཟད། ཡིག་

བསྐུར། སད་འཁེར་ཡང་བེད་མི་ན་ཐག་ཆྲོད་འདུག ཅེས་སྔྲོན་དང་ཕི་མའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་

འགྱུར་བདེན་པ་ཐམས་ཅད་བཤད་བྱུང་བས། ཨ་མས་ཀང་སེམས་ཐག་བཅད་དེ་ང་དང་ཐུག་འཕད་

མི་བེད་བསམ་ནས་ཡྲོད་ཚེ། ཕི་ིན་གྲོ་བུར་དུ་ང་ཐྲོན་བྱུང་བས་ཅི་བ་གཏྲོལ་མེད་དུ་གྱུར་བ་རེད། 
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ཁྲོད་ང་དང་མ་འཕད་ཕིར་ཨ་ཁུའི་སར་སྲོང་ཞེས་ཟེར་ཡང་། ངས་ཤི་ཡང་གཏན་ཏུ་མི་འགྲོ་ 

ཞུས་པས་ཨ་མ་ལའང་ཐབས་བཀྲོད་གཞན་མེད་པར་གྱུར། 

ཕི་ིན་ང་དང་ལྲོ་ན་མམ་པའི་བིས་པ་ཁ་ངན་（གང་བྱུང་བྱུང་བཤད་མཁན་ལ་ཟེར་）ཞིག་

ཡྲོད་པ་དེས་ཟེར་བ་ལྟར། ཨ་མྱེས་མགར་དགེ་ཚང་ལ་ཕིན། བིས་པ་དེས། བན་ཕྲུག་འདི་ཁ་སང་

ཡུལ་ལ་ཐྲོན། ཨ་མས་ཕིར་སྲོང་བཤད་ཀང་ཁ་མི་ན། ལྲོ་དགུའི་སེང་ཤི་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་སྲོགས་ཁ་

བར་ཡྲོངས་རྲོགས་བཤད། ཨ་ནེས་སྙིང་རེ་ཟེར་བཞིན་ངེད་གིས་ལ་གྲོ་རེ་འགའ་བིན། མར་

བལྟས་ན་ནེའུ་གསིང་འཇམ་ཞིང་བག་ཕེབས་པའི་གཞྲོང་ཁུག་དེ་ན་རས་གུར་ཤིག་ཕིབས་ཡྲོད་པ་

ང་ལ་བསན་ནས། བིས་པ་དེ་ན་རེ། ཁ་སང་ཨ་མས་ཁྲོད་ལ་སྲོར་རྒྱག་མི་འཇུག་པའི་བ་རྒན་དེ་

རས་གུར་གན་གི་ནང་ན་ཡྲོད། ཨ་ཁུ་ནག་ལྡང་ང་། གཡས་རྐྱལ་ལྟ་བུ་ཕྲོ་བ་ཆེན་པྲོ་ཁུར་ཡྲོད་པ་

ཞིག་རེད། ངེད་གིས་ལྟ་གི་འགྲོ། ཞེས་སྲོང་བ་ན། ཧ་ཅང་ལིང་འཇགས་ཡིན་པའི་ཁུག་གཞྲོང་དེ་

དང་རས་གུར་དེའི་ནང་ན་མི་མེད་པ་འདྲ། བིས་པ་དེས་ཡྲོད་ཟེར། ངེད་གིས་འཇབ་ཏེསྲོང་བ་ན། 

རས་གུར་དེའི་ནང་ན་བ་རྒན་དམར་ལྡང་ང་ཆེན་པྲོ། སྲོད་འགག་ཕུད་ནས་ཁྲོག་སྲོད་གཅེར་བུར་

བསད་ཡྲོད་ལ། ཕྲོ་གཡས་རྐྱལ་ལྟ་བུ་དེ་བང་ནས་ཐང་ལ་བཞག་སེ་ལ་འདུག མིག་བཙུམ་སེ་གིད་

ལ་ཡུར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྣང་མྲོད། ལན་རེར། ཁ་འགུལ་ཏེ་ར་མགིན་གི་རྩ་སྔགས་སྒྲ་ཆེན་པྲོས་འདྲོན། 

ངེད་གིས་ཀིས་བལྟས་ནས་ཅུང་བསད། དེ་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་ཐྲོས་ནས་ངེད་

གིས་ནང་ལ་བྲོས་བྱུང་། ངེད་ཀིས་ལག་གི་གྲོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཨ་ཁུའི་བང་ལ་འཕངས། བིས་པ་

དེས་ཀང་ངེད་བཞིན་གྲོ་རེ་ཨ་ཁུ་ལ་སེར་བཞིན་འདི་ཟེར། བན་ཕྲུག་འདི་ཁྲོད་ཀིས་རྩིས་བཏབ་

ནས་ཨ་མ་ཐུག་འཕད་བེད་མི་ན་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཁ་སང་ཡུལ་ལ་ཐྲོན་ནས་ཨ་མ་ཐུག་ཟེར། ཨ་

ཁུས་ང་ལ་བལྟ་ཡག་ཅིག་བས་ཏེ་འདིར་ཤྲོག་གསུངས། མདུན་དུ་བཅར་རེས་འགམ་པའི་སེང་ལ་འྲོ་

ཞིག་བས། ལག་པ་ཆུང་དུ་སྙིང་རེ་བྲོ་ཕག་ཏུ་ཕུར་ཕུར་མཛད། སྙིང་བརྩེ་བའི་ངང་ཁྲོའ་ིགམ་དུ་

འདུག་བཅུག་ནས་ཤ་བིན་ཏེ་ཟྲོ་ཟེར། བིས་པ་གཞན་དེ་ལ་སིལ་ཏྲོག་གཅིག་བིན། འགྲོ་ཁར་ཡང་

ལག་པ་ནས་བཟུང་། ངའི་མགྲོ་ལ་བིལ་བིལ་འགའ་བས་ནས་མངགས། ངེད་གིས་ཨ་མའི་སར་
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ཐྲོན་མ་ཐག་ཡང་ཁྲོས་ིན་གང་གི་བ་བ། ཨ་མྱེས་ཚང་དང་ཨ་ཁུའི་རྩར་སྲོང་བའི་སད་ཆ་རྣམས་ཨ་

མ་ལ་ཞིབ་བཤད་བས། ཨ་མས་ཞིབ་ཏུ་ན་རེས། ང་ལ་ཁྲོད་ཕི་ིན་སྣེའུ་སྣ་ལ་ཁང་གི་ཨ་ཁུ་རི་

ཁྲོད་པ་ཡྲོད་སར་སྐྱེལ་ཟེར། ངས་མི་འགྲོ་ཞུས། ཨ་མས་མིག་ཆུ་བཞུར་བཞིན་དེ་མིན་ན། ཨ་ཁུ་

ཡུལ་མེད་གན་ལ་སེར། གན་དགུ་ཁྲོག་གི་རེད། ངེད་མ་བུ་གིས་ངྲོ་ཐུག་རྒྱུ་མེད་ཟེར། ངས་འདང་

ཞིག་བརྒྱབ་རེས་ལས་དབང་གིས་ཡིན་ནམ་ངྲོ་ཐུག་རྒྱུ་མེད་ཀང་དེ་ཆྲོག་ཅེས་ཁས་བངས་སྲོང་། 

ཕི་ིན་ཨ་མས་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ལ་བུ་ཆུང་གཏད་དེ་བིན་ཟིན་ལ་ཨ་ཁུས་ཀང་ལག་རྩིས་ཤིག་

བརྒྱབ་ཏེ་ཁིད་པར་ཁས་བངས། ཨ་ཁུས་དེར་ཡྲོད་ངྲོ་ཤེས་སིན་བདག་རྣམས་ལ་དྲོན་དེ་ལབ་པས། 

མི་རེས་རེ་རེ་བཤད་ནས་ཨ་ཁུའི་བསམ་བྲོ་བསྒྱུར་བྱུང་བས་མི་འཁིད་ཅེས་ཨ་མ་ལ་བཤད། ཕི་

ིན་ཡང་ཨ་མས་ནན་གིས་ཁིད་པར་གསྲོལ་བ་བཏབ་དུས་ཨ་ཁུ་བདེན་པས་འདི་གསུངས། ངས་

ཡང་ཡང་རེའུ་བཞག་ནས་རྩིས་བས་ན་འདིའི་ཆུང་སི་འཛིན་ཐུབ། ཡིན་ཀང་ངས་འདི་ཁིད་རྐྱང་

མིན། ཁེད་མ་བུ་ཡང་སེ་ཆེན་པྲོ་སྲོམ་མེའི་མི་ཡིན། དཔྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་བཤད་ནས་ཚིག་བཞག་

ན་མ་གཏྲོགས་མི་ན། ང་ཡང་ལྲོ་བ་རྒྱ་བཟའ་ཕུར་རྩའི་མི་རྩ་འཐུག་སའི་མི་ཡིན། ཁེད་སྲོམ་མེ་

ངེད་ལྲོ་བ་རྒྱ་བཟའི་ཚོང་ལམ་ཡིན། རེས་ནས་མི་ཤི་ར་འགེལ་གི་གྲོད་བྱུང་ན་མི་བཟང་ཐག་ཆྲོད། 

དེ་བས་ཁྲོད་འབྲུག་གེ་ཚང་གི་ཁམས་སྐུ་ཆེན་ལ་ཚིག་བཞག་ཁས་ལེན་མ་བས་ན་མི་འཁིད་ཟེར་

ནས་ཁ་མ་ན། ཕི་ིན་ཨ་མ་ཁམས་སྐུ་ཆེན་ཚང་གི་མདུན་དུ་སྲོང་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་ཚེ། སྐུ་ཆེན་

ཚང་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་ནས་སིགས་མྲོ་མང་དུ་བས། ངེད་སྲོམ་མེ་མི་ལག་མི་ལ་སེར་རྒྱུ་མེད། 

གྲྭ་རེས་ཁི་ལ་འཕེན་རྒྱུ་མེད། སི་འཛིན་དགྲོས་ན་ངས་ཀང་འཛིན་ཐུབ། བ་མ་བིན་བརླབས་ཆེ་

ཆུང་མེད། ཆྲོས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཟང་ངན་མེད། ཁྲོད་ཀིས་ང་ལ་ཆུང་སི་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་

གང་ནས་ཤེས་སྲོགས་བཤད། དེ་དུས་ཨ་མའི་སེམས་ལ་ཁྲོད་ལ་རང་གི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀི་སི་

འཛིན་པའི་མཐུ་ནུས་མེད་ན། ངའི་བུ་ཇི་ལྟར་འཛིན་སྙམ། གང་ལྟར་བ་རྒན་དེ་ལ་བིན་མི་ཆྲོག་

ཅེས་བཀའ་བབས་བྱུང་། ཨ་མས་ལན་ལྡྲོག་པར་མ་ནུས་པ་དང་རེ་ཐག་ཆད་དེ་གདྲོང་མཆི་མས་

བཀང་བཞིན་ཕིར་ལྲོག སྲོ་ཁ་ནས་སྐུ་ཆེན་ཚང་གི་སྤུན་ར་ཀ་མར་ཐུག མྲོ་ངུ་བཞིན་པ་མཐྲོང་ནས་
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ར་ཀ་མས་སེམས་ལ་ཡང་འདི་ཚང་ལ་ཤི་ཆད་བྱུང་བ་འདྲ་བསམ་ནས་ཅི་ཡིན་དྲིས། དེ་དུས་ཨ་མ་

ངུ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ར་ཀ་མར་བཤད། ཁྲོས་ཁྲོད་ལ་ངྲོ་མ་ཁག་མི་འདུག 

སྙིང་རེ་རེ། ང་ཡང་སྐུ་ཆེན་ལ་སྐྲག རྡུང་ནའང་ཐང་། ད་ཞུས་ཀང་ཡྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་བས་ངེད་

གིས་ཀིས་ཐབས་ཤིག་བཙལ། ང་ཡང་སྐུ་ཆེན་ཚང་གི་སྤུན་ཡིན། སེ་བའི་ནང་གི་རྒན་པྲོ་བཟང་

ཤྲོས་ཀི་གས་རེད། ཁྲོད་སྲོང་ལ་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ངས་ཚིག་བཞག་ན་ཨེ་ཆྲོག་ཞུས། གྲོམ་ཆུང་རྒྱུ་

མེད་ཡིན་པས་སྐུ་ཆེན་ཚང་ལ་ཞུ་བར་སྐྲག་འདུག་ཞུས་དང་ཆྲོག་ན་ང་ཡྲོང་ཟེར་ནས་མ་ལ་སེམས་

གསྲོ་དང་ཐབས་ལམ་བསན། ཨ་མ་ཡང་སེམས་ཅུང་བདེ་བ་བྱུང་། 

ཕི་ིན་ཡང་ཨ་མ་ཨ་ཁུའི་སར་སྲོང་ནས། རྒྱུ་མཚན་བཤད་པས་ཨ་ཁུས་ཀང་བསམ་བྲོ་ཡུན་

ཙམ་བཏང་རེས། ཨ་མྱེས་ར་ཀ་མ་དེ་ལྟ་བུ་གྲོ་ཆྲོད་ཡིན་ན་ཆྲོག་པར་གསུངས། དེ་ནས་ཨ་ཁུ། ཨ་

མ། ཨ་མྱེས་གསུམ་འདུས། ང་ཡང་དེ་རུ་སྲོད་དུ་བཅུག ང་སེར་བའི་ཚིག་བཞག་དམ་བཅའ་འདི་

འདྲ་བས། ཨ་ཁུས། ངས་བན་ཆུང་འདི་ལྲོ་དགུའི་ཕུར་སིའི་ཐྲོག་ནས་འཕུད་མ་ཐུབ་ན། ཁྲོད་སྲོམ་

མེ་འབྲུག་གེ་ཚང་གིས་ང་མི་ཤ་བཀལ་ཆྲོག ང་བ་རྒན་ཁེར་འདུག་རྒྱབ་ཆད་ཞིག་མིན། རྒྱ་བཟའ་

ཕུར་རྩའི་མི་རྩ་འཐུག་ས་ཡིན། ངས་ཁྲོད་ཚོར་སྲོང་གདབ། ལྲོ་བཅུ་ཐམ་པ་སི་རྒྱབ་ཡིན། དེ་ཡང་

བིས་པ་འདི་ལ་རྩུབ། དེ་ཡང་བ་རྒན་ངས་ཁག་ཐེག་བེད། ལྲོ་བཅུ་གཅིག་ནས་ཕུད་དེ་ངས་ཁས་མི་

ལེན། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནམ་འཆི་ལ་ངེས་མེད་དུ་གསུངས་ཡྲོད། དབུགས་ཅན་འཆི་རྒྱུ་ཡྲོད། སམ་

པྲོ་འཆག་རྒྱུ་ཡྲོད། དེ་རིང་ནས་བུ་འདི་ང་ལ་སད་ཀང་ལྲོ་བཅུ་གཅིག་བར་ཁྲོད་འབྲུག་གེ་ཚང་གི་

མི་ཡིན། ཤི་ན་རྲོ་བདག བསད་ན་སྲོང་ལེན། ཁྲོད་ཚང་བས་ཆྲོག དེ་ཕན་ཆད་ནས་ཁྲོད་སྲོམ་མེའི་

མི་མིན། ང་ཕུར་རྩའི་མི་ཡིན། སྲོང་མགྲོ་ནས་བསད་ན་ངྲོམ་མི་ང་ཡིན། ཅི་བེད་ཀི་དབང་ཆ་ང་

ཡྲོད། སྲོགས་བཤད་ནས་ཕན་ཚུན་གི་བར་དུ་ཚིག་བཞག ཁས་བངས། བྲོད་ཚིག་ཐྲོག་ཡིན། རྒྱ་

ཡིག་ཐྲོག་ཡིན། ཟེར་ནས་རླྲོམ་ཆྲོག་པའི་ངང་ནས་ང་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ལ་བིན། དེ་དུས་ཨ་ཁུས་ང་

བལྟས་ན་བ་རྒན་ལྡྲོམ་པྲོ་ཞིག་དང་འདྲ་ཡང་དྲོན་དུ་གདྲོང་དྲྲོད་ཡྲོད་པའི་ར་མགིན་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་

ཡིན་པས། བད་ཁ་ཕུར་ཁ་དང་བན་བྲོན་སྔགས་གསུམ་གི་རྦད་འདྲེ་ལ་སྐྲག་དྲོན་མེད་གསུངས་
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ནས་མགུར་འདི་གསུངས། 

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སངས་རྲོགས་མཛོད། ། 

རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག་རྲོ་རེ་འཆང་། ། 

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་བ་མ་སེ།། 

སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱའི་ཞབས་ལ་འདུད། ། 

མ་རིག་འཁྲུལ་བའི་འཁྲོར་བ་རུ། ། 

རྣམ་ཤེས་འཁམ་པྲོ་འཁྲོར་འཁྲོར་ནས། ། 

སྣང་བ་རྣམ་རྲོག་འདྲེ་གདྲོན་ལ། ། 

དང་བྲོར་ལན་སྐྱེས་གྲོགས་པྲོ་མཛད། ། 

རྣལ་འབྲོར་ཆྲོས་ལ་དད་པ་མེད། ། 

ཤ་ཁག་རྔམས་ལ་སྙིང་རེ་མེད། ། 

གནྲོད་པ་བེད་ལ་ཡ་ང་མེད། ། 

འདྲེ་ཡི་རང་མཚང་ང་ལ་གསལ། ། 

བར་དུ་དམ་པའི་ཆྲོས་དང་ཕད། ། 

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གྲོགས་སུ་ཤར། ། 

ངེས་འབྱུང་རྩལ་གི་མདུང་ཐུང་གིས། ། 

མ་རིག་འཁྲོར་བའི་འདྲེ་ལ་གཟིར། ། 

འདྲོད་ཡྲོན་བདུད་ཀི་ཆྲོ་འཕྲུལ་ལ། ། 

འཆྲོར་མེད་འཆི་བདག་ཞགས་པ་འཕངས། ། 

ངར་འཛིན་ལུས་ཀི་རྐྱལ་བ་ལ། ། 

བདག་མེད་ལྟ་བས་གི་ཤན་བརྒྱབ། ། 
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འཁེར་སྲོ་གསུམ་གི་རྣལ་འབྲོར་གིས། ། 

སྣང་གགས་ལ་དང་འབྲལ་མ་མྱྲོང་། ། 

དེའི་ཕིར་རྣམ་རྲོག་འདྲེ་གདྲོན་གིས། ། 

གནམ་ས་གང་ཡང་ང་མི་སྐྲག ། 

བག་ཆགས་ཤར་བའི་རྨི་ལམ་ལ། ། 

རང་རིག་གསལ་འདེབས་མེ་ལྲོང་ཡྲོད། ། 

དྲོན་མེད་བཙན་པྲོའ་ིབར་ཆད་ལ། ། 

ལ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ནུས་པ་ཡྲོད། ། 

ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་གཤིན་རེ་ལ། ། 

ར་ཕག་ཁྱུང་གི་མཐུ་སྔགས་ཡྲོད། ། 

དེས་ཀང་བན་ཆུང་ཕུར་སི་འདི། ། 

འཛིན་པའི་རྣལ་འབྲོར་གདེང་དྲྲོད་ཡྲོད། ། 

ཚེ་རབས་ལས་ཀི་རྩིས་ཐེངས་འདིས། ། 

སྨྲོན་ལམ་དར་འཇམ་ཡུག་གཅིག་གནང་། ། 

མི་ཤིགས་རྒྱ་མདུད་སྲོག་གི་གཤིས། ། 

མདུད་པའི་དབང་སལ་ང་ལ་བབས། ། 

བན་བྲོན་སྔགས་གསུམ་ཟད་འདྲེ་ཡིས། ། 

གཙེ་བའི་རྣམ་གངས་མང་ན་ཡང་། ། 

ར་ཕག་ཁྱུང་གི་བསྔགས་ཕེང་དེས། ། 

གཤིན་རེ་ངར་མ་ལན་གཅིག་འདེབས། ། 

ཅེས་མགུར་བཞེངས་སྲོ། ། 
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གསེར་ལག་དགྲོན་འཇམ་དབངས་གསུང་རབ་ལ་ཁང་། 
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བརྒྱད་པ། ཨ་ཁུ་བདེན་པས་ཁིད་དེ་སི་བཟུང་བའི་སྲོར། 

 

ང་ལྲོ་བརྒྱད་ཀི་སྲོན་འཇུག་དགུན་ལ་ེ་བའི་ཚེ། ཨ་ཁུ་ཕིར་འགྲོ་རྩིས་ཀི་ས་གྲོན་བེད། ང་ཨ་

ཁུ་ལ་སད་པའི་ིན་དེ་ནས་བཟུང་ཕིར་ཨ་མའི་ཁིམ་ལ་འགྲོ་མ་མྱྲོང་། ལས་དབང་གི་འབྲེལ་གིས་

འགྲོ་འདྲོད་ཡང་སྐྱེ་མ་མྱྲོང་། ཨ་ཁུས་ང་ལ་བུ་གཅིག་པྲོ་བཞིན། གཅེས་ཕྲུག་ཏུ་བས་ནས་ཅི་ཟ། ཅི་

འཐུང་། ཅི་ལྟར་རྩེད་མྲོ་བས་ཀང་སད་ལྲོག་གཅིག་ཀང་བེད་མ་མྱྲོང་། ངེད་གིས་འགྲོ་ིན་ནངས་

པར་ཨ་མ་ཐྲོན་བྱུང་། ཨ་ཁུས། ཁྲོད་ཐྲོན་པ་བཟང་། ཁྲོད་ཀིས་བུ་གཞན་ལ་སད་སྲོང་། ས་མཐར་

ཁེར་སྲོང་། སི་འཛིན་ཨེ་ཐུབ་མི་ཐུབ་སྲོགས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་འདང་རྒྱག་མི་དགྲོས། བ་རྒན་ང་

ལ་གསེར་ལག་སྲོགས་ན་དགེ་ཕྲུག་བཟང་བྲོ་ི་ཤུ་རྩ་འགའ་ཡྲོད། བན་ཕྲུག་འདི་ཡང་དེའི་ནང་གི་

གཅིག་ཡིན། ལག་པར་ང་འདི་ལ་གཅེས་སེམས་ཡྲོད། ངས་འདི་ལ་ཁ་ལྕགས་མགྲོ་ལྕགས་ཁ་བཅག་

ལྟྲོ་བཅག ངན་སེམས་ཀིས་བ་བ་ཞིག་བེད་ན་ངས་དཀྲོན་མཆྲོག་དང་ཡི་དམ་དཔང་དུ་འཛུགས། 

དགེ་ཕྲུག་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་མགིན་པ་གི་བཞག་ནས་གསུངས་ནས་མནའ་རྒན་ཞིག་བསྐྱལ། དེའི་

རྐྱེན་གིས་ཨ་མ་ཡང་སེམས་ཧ་ཅང་བདེ་ཡྲོད་སྙམ། ཨ་མས་ང་ཨ་ཁུའི་ར་རྒན་གི་འཕྲོང་ལ་བསྐྱྲོན། 

བསྐྱྲོན་ཁར་འྲོ་ཞིག་བས་ནས་མཆི་མ་མང་བྲོ་ཤྲོར། ང་དྲེད་པྲོ་ཡིན་པས་མིག་ཆུ་མ་ཤྲོར། 

ངེད་གིས་རྒྱ་བཟའི་ས་ཆ་གྲོག་པྲོའ་ིའཕྲོང་གི་ཐད་དྲང་གི་ཕར་ཁ། རྨ་ཁའི་བྲག་ཡ་ལན་

མཚམས་ཁང་དུ་དགུན་ཐྲོག་བསད། ཨ་ཁུས་སྨྱུང་གནས་སྲུང་བཞིན་ཡི་དམ་ར་མགིན་གི་སྐུ་

མཚམས་ལ་བཞུགས། མཚམས་ཁང་ཕུག་ན་མཆྲོད་ཁང་བཀྲོད་ལེགས་ཤིག་ཀང་ཡྲོད། རེའི་ལམ་

རིམ་དང་སྔགས་རིམ་བཅས་གསུང་རབ་པྲོ་ཏི་འགའ་རེ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པྲོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་

གི་འཇིམ་སྐུ་ཁྲུ་ཚད་བཅས་སྐུ་ཁ་ཤས་ཀང་བཞུགས། དེ་ནི་ངེད་ཀི་ཨ་ཁུའི་མཚམས་ཁང་རེད། ད་

དུང་ཨ་མཆྲོག་སར་བའི་མཚམས་ཁང་། ཡེ་ཤེས་མཚམས་ཁང་། ཡྲོན་ཏན་མཚམས་ཁང་བཅས་

བཞི་ཡྲོད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པྲོ་ཨ་ཁུ་རེད། ལྲོ་གསར་རིང་སབས་ཨ་ཁུ་བཞུགས་པ་ཤེས་
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རེས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ནས་འབྲྲོག་པ་ངྲོ་ཤེས་ཡྲོན་བདག་དད་པ་ཅན་སྐྱ་སེར་མང་བྲོ་ཡྲོང་ནས་ཨ་ཁུ་

ལ་མྲོ་རྩིས་ལུང་གསུམ་བེད་པ། ཁིམ་གཞི་གཏད་པ། གདན་འདྲེན་ཞུ་བ། ཁ་བཀྲོད་དྲི་བ་སྲོགས་

ཡུལ་ཕྲོགས་དེ་ན་དད་གུས་དང་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བའི་མཆྲོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡྲོད་པ་གཞི་ནས་ཤེས་

ཚོར་བྱུང་། དེ་བས་ངེད་གིས་ལ་འཚོ་བ་སྲོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་མི་འདུག 

ལྲོ་དགུའི་ལྲོ་སར་མཚམས་ཁང་ཕུག་པ་དེར་བས། ང་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ཚེ་གཟུངས་

བསབས། ཁྲོད་སྐྲག་སྣང་དང་དཀའ་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་བཏྲོན་ན་མི་བཟླྲོག་རྒྱུ་མེད། ནན་

ཏན་གིས་དུས་རྒྱུན་སྐྱབས་འགྲོ་ཐྲོན་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་ཀང་འགྲོ་འདུག་སྲོད་ལམ་སབས་

སེམས་ལ་དེ་བཟུང་ནས་སྐྱབས་འགྲོ་བཏྲོན། ཚེ་གཟུངས་བཏྲོན། སབས་འགར་ཨ་ཁུ་དང་འགྲོགས་

ནས་འབྲྲོག་སེ་ཆེན་པྲོར་སྲོང་། དཀར་དམར་གི་མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་པའི་སང་ལྲོངས་སེང་། ར་

ནྲོར་ལུག་གསུམ་གིས་ཁབ་པ་མཐྲོང་ནས་དགའ་སྲོ་དཔག་མེད་སྐྱེས། འབྲྲོག་པ་དེར་སྲོ་ཁི་ཆེན་

པྲོ། བཙན་པྲོ། ཁིམ་རེར་གིས་གསུམ་རེ་ཡྲོད། ལྕགས་ཐག་ཨ་ལྲོང་ཅན་གིས་བཏགས་ཡྲོད་པ། 

ཐག་རྒྱུག་གིས་འཐེན་པ་སྲོགས་ཀི་འཇིགས་རྔམ་མཐྲོང་ན་སྐྲག་སྣང་ཡང་ཤྲོར། བིས་པ་ཚོ་དང་

ལན་དུ་རྩེད་མྲོ་བེད་བཞིན་བེའུ་རི་བེད་པར་སྲོང་། མདྲོར་ན། ང་ཧ་ཅང་རང་དབང་བའི་བན་ཕྲུག་

སྐྱིད་པྲོ་ཞིག་རེད་ལ། ཨ་ཁུ་དང་སིན་བདག་རྣམས་ཀིས་གཅེས་ཆེ་བས་ཕ་མ་དང་ཁད་པར་མི་

འདུག 

དགུན་དུས་ཡང་ཡ་ལན་མཚམས་ཁང་བསྙེགས། ལྲོ་བཅུ་ཐམ་པའི་སེང་རྒྱ་ལྲོའ་ིནང་ཨ་ཁུས་

སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་མའི་ཨ་ཁུ་བསམ་གཏན་གཙོ་བས་བ་རྒན་བརྒྱད་དང་བན་དེ་བདུན་

གདན་དྲངས་ནས་ཡ་ལན་མཚམས་ཁང་ནས་སྨྱུང་གནས་བསྲུང་། ཅི་དགྲོས་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་

ཨ་ཁུས་སར། མཚམས་ཁང་བཞི་བྲོ་དང་བཅས་ཨ་ཁུ་རྣམས་ལ་ཕུལ། དབར་དེ་རུ་སྨྱུང་གནས་

བས་ནས་བསད། ལེ་མང་བྲོས་ལུས་པྲོ་ཟས་ནས་ཟ་འཕྲུག་དང་རྨ་མང་དུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མ་བཟྲོད། ངག་བཅད་དགུང་མྲོ་གིད་མི་ཁུག་པའི་རྐྱེན་བས། གནས་སྐྱིད་པྲོ་ཡ་ལན་མཚམས་

ཁང་ནས་སྲོན་ཐྲོག་སྔགས་ས་མཚམས་ཐྲོག་ཞྲོལ་མའི་ཐྲོག་མའི་གཞི་བཟུང་བས་པ་ནས་ད་ལྟའི་རི་
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ཁྲོད་དགྲོན་པ་འདི་བྱུང་། མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་མའི་ཨ་ཁུ་བསམ་གཏན་དེ་རུ་རྒྱུན་འདུག་བེད་པར་

གཏད། ཁྲོང་རྣམས་ཀིས་སྨྱུང་གནས་བསྲུང་། ངས་ཀང་དགེ་རྒན་ཁ་ལ་མ་ན་པར་སྨྱུང་གནས་

བསྲུང་ཁུལ་བས། སྨྱུང་གནས་ཐུན་གི་སབས་ཟ་འཐུང་རིགས་ཕར་ཟད་ངག་ཡང་བཅད་དགྲོས་

མྲོད། ངས་ནི་ཁྲོ་རྣམས་ཀི་མི་རིག་སར་སྲོམ་ན་ཆུ་འཐུང་། ཟ་མ་ཟྲོས། ལན་རེར་ཤ་ཡང་བརྐུ་ཟ་

བེད་མྱྲོང་། ཨ་ཁུས་ཚོར་ཡང་ང་ལ་སིག་དམྲོད་གཏན་ནས་མི་བེད། ངའི་རེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཤ་

སྲོགས་ཟས་རིགས་ལྲོག་ནས་ང་ལ་ཟ་རུ་འཇུག དེ་ལྟར་སྨྱུང་གནས་མང་བྲོ་བསྲུང་ཁུལ་བས། རིང་

བྲོ་མགྲོར་རེས་ཨ་ཁུས་རི་ཁྲོད་སྨྱུང་གནས་པ་རྣམས་ལ་འདི་ལྟར་བཤད། ད་རི་ཁྲོད་མཚམས་ཐྲོག་

འདི་ཁེད་རྣམས་ཀིས་ཟུངས། ངས་ཀང་སྨྲོན་ལམ་འདེབས། ཕན་གང་ཐྲོག་བེད། གཙོ་བྲོ་ཨ་ཁུ་

བསམ་གཏན་གིས་གཞི་ཟུངས་ལ་སྨྱུང་གནས་བསྲུང་། ངེད་གིས་འགྲོ། བན་ཆུང་འདིས་སྨྱུང་

གནས་བསྲུང་བ་དཀའ་ཡང་བཤད་ན་ཁ་མི་ན། དེ་ལྟར་བས་ནའང་མི་འགིག་སྲོགས་ཟེར་ནས་

བཀྲོད་འདྲོམས་ལྟ་བུ་ཞིག་བས། ཕི་ིན་ནས་ངེད་ཨ་ཁུའི་རའི་འཕྲོངས་ལ་ཞྲོན་ནས་རྒྱ་བཟའ་ཉུལ། 

གང་ལ་ཐྲོན་ན། སུ་ཚང་ལ་སྲོང་ན་ངེད་ཀི་ཨ་ཁུ་མི་ཤེས་པ་དང་དགའ་གུས་མི་བེད་པ། རེ་བ་མི་ཆེ་

བ་མེད། ཨ་ཁུས་ཀང་བསང་བ་འདྲོན་པ། བཀྲུ་བབས་བསྲུང་གསུམ་བེད་པ། གཏྲོར་ཟླྲོག་འཕེན་པ། 

སིན་སེག་ལྡུག་པ། བསྲུང་འཁྲོར་བསྲོམ་འདྲོགས་སྲོགས་འབྲྲོག་པ་རྣམས་ལ་ཅི་མཁྲོ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཨ་ཁུ་མཁས་ཤིང་བང་ཆུབ་པར་འདུག་པས་ངེད་གིས་ཀི་འགྲོ་འདུག་བ་བ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་

རེད། སིར་གྲོང་ཆྲོག་འཚོལ་སྡུད་ཀིས་བསན་པའི་ཞབས་ཏྲོག་དང་ལ་རྒྱ་འཛིན་པ་འདི་ལ་དགྲོས་པ་

ཞིག་མི་འདུག སེམས་ཅན་ནད་གདྲོན་གི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབ་པ་དང་དགེ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་གྲོ་

སབས་བིན་པ། བསན་པ་དང་བསན་པའི་སིན་བདག་བར་གི་འབྲེལ་ལམ་གསེར་གི་ཟམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་རྲོག་གེའི་རྩྲོད་པ་མི་བེད་པར་མཁེན། 

དེ་ནས་རྒྱ་བཟའི་སི་ཐྲོག་ར་དཀར་རྩྭ་ཐང་དུ་བཟུང་ཡྲོད་པ་དེར་སྲོང་། དགེ་འདུན་ི་ཤུ་ལག་

ཞིག་གིས་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དུང་དང་རྒྱ་གིང་། རྔ་སིལ་སྲོགས་མཆྲོད་རས་ཀི་བེ་བྲག་

བཟུང་ནས་སེར་སྦྲེང་བཏང་བྱུང་། ཨ་ཁུ་ངེད་གིས་མྱུར་དུ་ར་ལས་འབབ། དགེ་འདུན་གིས་བསུ་
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བ་བཏང་། ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཟེར། དེ་ཡི་ཧ་མ་གྲོ རས་གུར་ཆེན་པྲོའ་ིཕུག་ན་ཁི་ཞིག་བརྒྱབ་ཡྲོད། 

དེའི་སེང་དུ་ངེད་འདུག་ཏུ་བཅུག་ནས་དེར་འཚོགས་ཀུན་གིས་ཕག་དང་མཇལ་ཁ་ཞུས། ཁ་

བཏགས་འཐེན། འདྲེན་པ་མམ་མེད་མའི་ཇ་མཆྲོད་བཏྲོན། དེའི་ཚེ་གཡས་གལ་གི་གལ་མགྲོའ་ི

བྲོ་ཐིའི་ཁི་སེང་ན་ཨ་ལགས་བྲོན་པྲོ་ཟེར་བ་དབུ་ཞྭ་དཀར་མཛུག་ག་གྲོན་པ་ཞིག་འདུག དེས་ངེད་

ཀི་ཨ་ཁུ་ལ་འདི་བཤད། ཨ་ཁུ་བདེན་པ། ལྲོ་གསུམ་གི་ཡར་སྔྲོན་རྒྱ་བཟའི་ཀྲོའུ་ཚེ་ཚང་ན་སྐུ་

ཕྲོགས་ཨ་རིག་ཚང་བཞུགས་པའི་མདུན་ནས། ངས་ཁྲོད་ལ་ལྲོ་གསུམ་གི་རེས་ནས་བང་ཕྲོགས་

སུ་ཁྲོད་ཀི་ལག་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྲོར་བུ་ཞིག་འྲོངས་བཤད་པ་དེ། བིས་པ་འདི་ཡིན། འདི་རྣམ་

ཤེས་དགའ་རབ་ཅིག་རེད། འདི་དཔད་ན་ཆྲོས་བདག་བྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐྱེ། ལྕང་སྐྱ་འཇིགས་

མེད་དར་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རེད། ཅེས་ཟེར། ཨ་ཁུས། ལྕང་སྐྱ་འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས་ཟེར་བ་གང་

ཡིན་ཞུས་ཀང་རེས་ནས་ཁྲོད་ཚོས་ཤེས་ཟེར་ནས་ཅང་མ་བཤད།  

རྨི་ལམ་ཞིག་བཤད་བྱུང་། མདང་དགུང་ངས་རྨི་ལམ་ཐེངས་གསུམ་བཅད་པའི་ཐ་མའི་ཚེ། བང་

ཕྲོགས་ནས་ཁྲོད་ཐྲོན། ཁྲོད་ཀིས་གསེར་གི་མཆྲོད་རེན་ཁི་གང་བ་ཞིག་ལ་སེམས་ཅན་མཇལ་དུ་

བཅུག མཆྲོད་རེན་དེའི་སེང་ནས་འྲོད་སྔྲོན་པྲོ་ཉུང་ཙམ་འཕྲོས། ངའི་སེམས་ལ་མཆྲོད་རེན་གང་

ནས་ཡིན་ཁྲོད་ལ་འདྲི་སྙམ་པའི་ཚེ། མཆྲོད་རེན་དེའི་བང་རིམ་ནས་རིང་བསེལ་བབས་བྱུང་ཞེས་

མི་མང་འུར་ལངས། འཕྲོག་རེས་བེད་པར་འདུག ངས་བལྟས་ཚེ་མེ་ཏྲོག་ལྟ་བུ། རིལ་བུ་ལྟ་བུ། 

བུམ་པ་ལྟ་བུ། སྣ་ཚོགས་ཡྲོད། ཁྲོད་ལ་བལྟས་ཚེ་ཁྲོད་ཀི་ལག་ན་རྲོ་རེ་ཁི་གང་བ་སེང་ན་གཡའ་

ཅུང་འདུག་པ་ཞིག་བཟུང་བ་རྨིས། དེ་ནི་བན་ཕྲུག་འདིའི་སྐྱེ་ལུས་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ངས་

དེ་རིང་བསུ་བའི་ས་གྲོན་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ཟེར། ཨ་ཁུས་ངས་ར་རྩིས་བཞག་ན་འདི་སྐྱེ་བ་བཟང་བྲོ་

ཞིག་ཡྲོད། སྐྱེས་ཡུལ་ཁིམ་ཚང་དེ་སྔ་རབས་པའི་བད་ཕུར་གིས་གནྲོད་པ་ཞུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་

སྲོང་། བིས་པ་འདི་ང་ལ་གཏད་དེ་བིན། ངས་ཀང་ཁས་བངས་ནས་ཁེར་ཡྲོང་ཟེར། དེ་ནས་བཟུང་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ང་ལ་སྐུ་ལྲོ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས། སྤྲུལ་སྐུར་ངེས་བཟུང་བས་ནས་ཕུ་དུད་བས། 

ལྕང་སྐྱ་ཞེས་པར་རེབ་གྲོང་གི་ལྕང་སྐྱ་དང་དཔའ་མཆྲོག་སག་སྲོར་འདིར་ལྕང་སྐྱ་ཟེར་བ་བཅས་
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དཔད་པ་གིས་ཡྲོད་ཀང་ཕི་མ་སག་སྲོར་ལ་འབྲེལ་བ་ཆེ། བ་མ་དང་དཔྲོན་པྲོ་ཟེར་བའི་མིང་འདི་

གྲོ་ན་སྙན་པྲོ། ཐམས་ཅད་དགའ་བ། ཐྲོབ་དང་གྲོ་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྣང་མྲོད། དྲོན་ལ་བྲོས་ཕར་

བཏགས་ཙམ་གི་སྲོང་བ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། རང་གི་གེན་ེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཡིད་དུ་འྲོང་བ་ཕྲོགས་གང་

ཐད་ནས་བཟང་བ། མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣང་མྲོད། དྲོན་ལ་ཏག་ཏག་དེ་ལྟ་བུ་མིན། གཞན་ཞིག་གིས་

བལྟས་ན་དེ་ལས་ཟླྲོག་པ་ཤ་སག་ཏུ་ཡྲོད། གང་བདེན་ཞེ་ན། གིས་ཀ་ལ་བྲོས་སྒྲྲོ་འདྲོགས་སའི་

གཞི་སྐྱུར་རྩི་ལྟ་བུ་ཤས་ཙམ་ཡྲོད་མྲོད། རང་གི་འཐེན་ཕྲོགས་ཀི་བྲོས་བག་ཆགས་ཤར་བའི་རེས་

སུ་འབྲངས་ཏེ་ཆེས་ཆེར་སྒྲྲོ་བཏགས་པ་ཡིན། མིང་དང་གྲོ་ས། སྙན་གགས། ཁེ་ཕན་ཙམ་ལ་རེ་ན་

ཕན་པ་ཅི་ཡང་མེད། དེ་ལ་མགྲོ་འཁྲོར་ནས་ང་ཆེ། ང་བཙན། ང་མཐྲོ་བསམ་ཏེ་སི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་

ཁབ་གི་བ་བ་ཆེ་ཆུང་མང་བྲོ་སྒྲུབ་ཀང་མིང་ཙམ་ལས་དྲོན་ལ་དགྲོས་པ་མི་འདུག གཞན་གི་ག་བ་

གཡྲོག་པྲོ་ཡིན། སྒྲུབ་ཀང་བ་བ་ཚར་རྒྱུ་མེད། གཅིག་འགྲུབ་ཀང་གིས་འྲོང། རང་ག་བ་ཁལ་

འཁུར་ཆེན་པྲོ་ཐེག་ན་ཆེན་པྲོ་འགེལ། ཉུང་ངུ་ལས་མི་ཐེག་ཀང་ཁལ་འགེལ་ཤ་སག་ཡིན། འདི་

ཤེས་ན་མིང་དང་གྲོ་ས་བལྟྲོས་པ་མེད། མིང་དང་གྲོ་ས། རྒྱུ་དང་ནྲོམ་པ་ཁེར་ནས་ཤི་བ་མེད་པ་འདི་

རེད། མིང་དང་ཐྲོབ་དེ་དག་གི་གྲོ་སབས་བསེན་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཐྲོགས་དང་རང་

གི་དགེ་ཚོགས་རེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་བཟང་། ངྲོ་མས་བཟང་བྲོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་མ་བཏགས་ཀང་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་བར་ངེས། ལས་འབྲས་ལ་ཆུད་ཟ་བ་མི་

དཔེ། གྲོ་ཟླྲོག་པ་མི་དཔེ། འདི་ཡིད་ལ་ཟུངས། དེ་ལས་ལྡྲོག་སེ་མིང་དེ་དག་གཡར་ནས་རྒྱུ་བཙལ། 

སེམས་ཅན་རྫུན་གིས་བསླུས། ཆྲོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཆྲོས་ཀི་ལམ་ལྲོག་པར་སྒྲུབ་ན། ནམ་ཞིག་བསན་

པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནྲོད་པར་ངེས་པས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བསླུས་པ་ཞེས་བ། དེ་ལྟ་བུའི་

ལྲོག་སྒྲུབ་དང་མ་རིག་པའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་གི་བིན་གིས་རླྲོབས། ཐུགས་

རེས་གཟིགས། ལག་པར་དུ་དེང་སང་གི་སི་ཚོགས་སེང་བ་མ་དཔྲོན་པྲོའ་ིམིང་རང་བྱུང་དུ་འདྲོགས་ 

པ་འདི། རལ་གི་སྲོ་གིས་མ་གནམ་ལ་འཕངས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ཕན་གནྲོད་གང་ཡྲོང་མི་ཤེས་

གསུངས། རེས་ནས་ང་མཚམས་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་དུས། ཁམས་རག་ཁྲོམ་དགྲོན་པའི་ཨ་ལགས་དཔི་
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ཆེན་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུ་སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་མར་ཕེབས། མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་མའི་བ་

སྲོབ་ཚང་མས་མགིན་གཅིག་ཏུ་བ་མ་ཞིག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུགས་ཐག་གཅྲོད་པར་ཞུས་པའི་ཚེ་ངས་

ཅིང་མི་ཤེས་གསུངས་ནས་མ་བཅད། མཚམས་ཐྲོག་ཞྲོལ་མར་ཕེབས་ནས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་

སྲོགས་བཀའ་ཆྲོས་ཅི་རིགས་གསུང་དུས། ངེད་བིས་པ་འགའ་དང་མམ་དུ་རྩེད་མྲོར་ཡྲོད་པའི་

ཚེ། དཔི་ཆེན་བ་མས་ང་བྲོས་སྲོང་། འདི་སུའི་བན་དེ་རེད། ཨ་ལགས་ཟེར་བ་འདི་རེད། རྣམ་ཤེས་

སྤྲུལ་སྐུ་རེད། ལ་ས་སེར་འབྲས་ལ་ཕེབས་ཏེ་སངས་ན་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁི་ལྲོན། ཁམས་ཕྲོགས་

སུ་ཕེབས་ན་འབྲོབ་ཞིག་གྲོན་ནས་ཁི་ལ་བསད་ན་འཇིགས་ཆེན་ཞིག་འྲོངས་གསུངས། རྒྱུ་མཚན་

དེ་དག་གིས་བསླུས་ནས་བ་གྲྭ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ང་ལ་གུས་པ་བས། རྩིས་ཆེ་རུ་སྲོང་། དྲོན་དེ་རྒྱ་

བཟའ་ལྲོ་བའི་འབྲྲོག་སེ་ཀུན་ལ་གགས་སྲོང་། 

 

སྨྲས་པ། 

རི་བྲོང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྲོགས་བརྲོད་ནི། ། 

གགས་པ་བརྒྱ་བིན་གིས་ནི་བསྒྲགས་པ་བཞིན། ། 

དམ་པས་གསང་གསུམ་ལྲོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཏམ། ། 

ཡེ་ཤེས་སན་གིས་གཟིགས་ན་མཚར་སྣང་ཆེ། ། 

 

འདྲོད་བྱུང་ཕལ་བའི་གཏམ་དང་རྒྱུས་ཡྲོད་ཚིག ། 

ང་ཚོས་ཐྲོགས་མེད་སྨྲ་དང་འདི་མི་མཚུངས།། 

འདི་ན་ཚེ་རབས་ལས་འབྲེལ་ཟབ་མྲོ་ཞིག ། 

རེན་པར་སྲོན་པའི་ཏིང་འཛིན་མེ་ལྲོང་གསལ། 

 

དགུ་བ། ཨ་ཁུ་བདེན་པ་དགེ་འདུན་འྲོད་ཟེར་གིས་ཕུང་སི་
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ཇི་ལྟར་བཟུང་བ། 

 

ངས་རྒྱུན་ཏུ་རྨི་ལམ་ངན་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ིན་པར་ཡིད་ལ་ཤར་ནའང་སྐྱི་གཡའ་བར་

བེད་པ་དག་རྨིས། དེང་དུས་ཀང་གསལ་བྲོར་དྲན་གིན་འདུག ཨ་ཁུས་རྒྱུན་པར་ང་ལ་དྲོ་སྣང་ཆེན་

པྲོ་བེད་བཞིན་མེད་པ་འདྲ་ཡང་། རྨི་ལམ་ངན་པ་རྨིས། ངས་ངུ་ཤྲོར། ལན་རེར་ཨ་ཁུ་ཞེས་བྲོས་ཏེ་

སད་པ་སྲོགས་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ནུབ་མྲོ་རྒྱུན་ཏུ་རྩིབས་ལ་བཟུང་ནས་ལ་བར་མ་ཟད། 

སེམས་གཏད་དེ་དྲོགས་ཟྲོན་བས་ཡྲོད། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དག་མིན་པར་དངྲོས་མེད་ལ་འདྲེའི་བག་

ཆགས་འདི་ཟླྲོག་ཤིན་ཏུ་དཀའ། གཞན་ཞིག་གིས་བཙན་གིས་གནྲོད་པ་མ་ཡིན་ཀང་རང་གི་སྐྱེ་བ་

སྔ་མར་བསགས་པའི་ལས་ངན་པའི་འཕྲོ་མ་ཟད་པ་དེ། བག་ཆགས་ལས་ཤར་སྲོབས་ཀིས་སེམས་

ལ་དགའ་སྡུག་གི་སྣང་བ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ཡང་། དེ་ཟླྲོག་མ་ཐུབ་ན་དངྲོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་དང་

མངྲོན་ལྲོག་གང་རུང་གིས་བ་དང་སྲོག་ལ་གནྲོད་ངེས་ཅན་ཡིན། 

དེས་ཕིར་ཨ་ཁུས་ང་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་བསབ། སྲོབ་གསྲོ་གང་མང་བཏང་ནས་དགའ་སྡུག་

འཇིགས་སྐྲག་དངྲོས་སམ་རྨི་ལམ་གང་ནས་བྱུང་རུང་ཁྲོད་ཀིས་སྐྱབས་འགྲོ་ཐྲོན། བིན་བརླབས་

མི་བསླུ་བའི་བདེན་སྲོབས་ཀིས་དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་གིས་ཟླྲོག་མི་ཐུབ་པ་མེད། བད་ཕུར་གི་

གནྲོད་པ་ཆུང་སི་དེ་ཡང་ཟླྲོག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་འདི་ངའི་སེམས་ལ་བག་ཆགས་

ཀི་ཚུལ་དུ་ཟུག་སེ་ནམ་རྒྱུན་སྐྱབས་འགྲོ་འདྲོན་གིན་ཡྲོད། ང་ལྲོ་དགུའི་སེང་ཡ་ལན་མཚམས་ཁང་

ན་ཡྲོད་པའི་ནུབ་གཅིག་རྨི་ལམ་འདི་རྨིས། བ་རྒན་གཟུགས་ཐུང་བ། ཀད་པ་དམར་བྲོ། གཡྲོན་

པའི་མིག་གི་མར་གཤམ་ན་སྨེ་བ་ནག་པྲོ་རིལ་མ་ཙམ་ཡྲོད་པ། འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་ཐྲོན་ནས་

འགྲོ་ཟེར། ང་སྐྲག་ནས་མི་འགྲོ་བཤད་ཀང་མ་ན་པར་ལག་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཁིད་སྲོང་། ཨ་མ་ཨ་

ཁུ་ཞེས་ངུ་འབྲོད་བས། ང་ཁིད་དེ་སད་ཅིག་གིས་དྲོང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་སྲོར་ཐྲོན། དེའི་ཚེ་བང་

ཕྲོགས་ནས་དང་ཐྲོག་འྲོད་དམར་བྲོ་ཞིག་སྣང་། གྲོ་བུར་དུ་རླུང་དམར་ཞིག་ཐྲོན་ནས་ང་ཁེར། 
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བལྟས་དུས་མཛེས་ལྲོངས་མས་དགའ་ས་ཞིག་ལ་ཐྲོན་པ་རྨིས། ནངས་པར་ཨ་ཁུ་ལ་བཤད། ཨ་

ཁུས་སྐྱྲོན་མེད་ངས་ཤེས། རྨི་ལམ་དུ་ཁྲོད་ཀིས་བྲོས་པ་ཚོར་ནས་ང་སད། ཁྲོད་ལ་སྔགས་བརྒྱབ་

པས་ངུ་ཆད་སྲོང་། ཁྲོད་སྐྲག་མི་དགྲོས། ང་ཁྲོད་དང་མམ་དུ་ཡྲོད། སྐྱབས་འགྲོ་ཐྲོན་ཟེར། 

ཡང་ནུབ་གཅིག་རྨི་ལམ་དུ། སྔགས་རྒན་ལག་ན་ཕུར་བུ་དང་དར་ནག་ཐྲོགས་པ། རལ་བ་ནག་

པྲོ་ཚལ་བུ་ཅན་བཤིག་སེ་རྒྱབ་དང་མདུན་ཁེབས་པའི་གསེབ་ན། ཞལ་དམར་བྲོ། ཁ་ན་སྲོ་མེད་པ། 

བེར་ནག་གྲོན་པ་ཞིག་ཐྲོན་ནས་ཡང་དབང་མེད་དུ་ང་ཁིད་སྲོང་། བྲག་ཁུང་རིག་ན་སྐྱི་གཡའ་བ། 

སྙིང་གས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཁིད་རྩིས་བས། སྲོ་ཁར་ཐྲོན་དུས་སྲོ་འགམ་ན་ཨ་ཁུ་བཞུགས་འདུག 

ངས་སད་ཆེན་པྲོས་ཨ་ཁུ་ང་ཁིད་ཐ་ཞེས་བཤད་མ་ཐག་སད་བྱུང་། དེ་དུས་ལུས་ཐམས་ཅད་རྔུལ་

ཆུས་ཁེབས་ཤིང་འདར་བཞིན་འདུག ཨ་ཁུས་ངའི་མགྲོ་ལ་རེག་རེག་བས། ར་མགིན་ཡང་གསང་

གི་རྩ་སྔགས་འདྲོནབཞིན་སྔས་མགྲོ་ན་འདུག སེམས་ལ་ཨ་ཁུ་ཡྲོད་སྐྲག་མི་དགྲོས་སྙམ། འདི་འདྲ་

བའི་རྨི་ལམ་ངན་པ། ཞེ་ལ་དྲེད་མི་ཐུབ་པ། ལན་རེར་མིའི་ལུས་ལ་གང་རྒན་གི་མགྲོ་ཅན། བ་རྲོག་

གི་གདྲོང་ཅན། མགྲོ་བརན་མི་གཅིག་པ་ཅན། བལྟར་མི་བཟྲོད་པ་མང་བྲོ་ཐྲོན་ནས་ང་བདའ། ངས་

ཨ་ཁུའི་གདམས་ངག་དྲན་བཞིན་སྐྱབས་འགྲོ་བཏྲོན་རེས་ཁྲོ་རྣམས་ཇེ་རིང་དུ་བིན། ང་ཡང་དཔའ་

གདེང་དང་སྲོབས་པ་ཆེ་ཆེར་སྲོང་སེ་སད་ཆེན་པྲོས་བཏྲོན། དེས་གིད་སད་དུས་ད་དུང་དགེ་འདུན་

ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའྲོ། ཞེས་འདྲོན་བཞིན་འདུག ཨ་ཁུས་ཀང་ང་ལ་རམ་འདེགས་ལྟ་བུར་སྐྱབས་

འགྲོ་འདྲོན་བཞིན་ཡྲོད། སེམས་ལ་ད་ཐེངས་འཛིན་མ་ཐུབ་སྙམ། 

ཨ་ཁུས་ལྲོ་རེར་རྒྱ་ལྲོའ་ིཚེས་མགྲོར་ང་ལ་རྩིས་རེ་བེད་པར་མ་ཟད། སབས་འགར་གྲོ་བུར་དུ་

རྩིས་བེད་པའང་ཡྲོད། ལྲོ་དགུའི་སེང་ང་ལ་ཕུར་སི་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་བ་མ་རྣམ་གསུམ། མྲོ་

རྩིས་ལུང་གསུམ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་ཡྲོད་པར་མ་ཟད། སྤུན་ཆེ་བ་ལྲོ་དགུའི་སེང་ཤི། དེ་

མཚུངས་འབྲིང་བྲོ་ཡང་ལྲོ་དགུའི་སེང་ཤི། ཕ་དང་ཨ་མྱེས། ཨ་ནེ་ཐམས་ཅད་ལྲོ་དེར་ཤི་བ་ཡང་རྨི་

ལམ་དང་ལུང་བསན་མཐུན་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཤི། དེའི་ཕིར་ང་ལ་ཡང་ལྲོ་དགུའི་སེང་ཚེའི་བར་

ཆད་ཟླྲོག་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ། མི་སིད་པ་ལྟ་བུར་བཤད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་མཆི་སེ། ངའི་སེམས་
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ཀི་འཁྲུལ་སྣང་འཇིགས་སྐྲག་འདི་དག་དངྲོས་དང་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་བརྒྱུད་དེ་སྲོག་ལ་རྒྲོལ་བར་

འྲོངས་པ་འདྲ། 

ང་ལྲོ་དགུའི་སྲོན་ཁར་ཨ་ཁུས་རྩིས་བརྒྱབ་སེ། ིན་བདུན་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་སྲོ་ནས་བཀྲུ་

བབས་བསྲུང་གསུམ་བས། ར་མགིན་གི་སྲུང་འཁྲོར་ཐུམ་དམར་བྲོ་ཅན་ཞིག་ངའི་སེ་ལ་བཏགས། 

རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་ལྟ་རྲོག་བེད། ངས་རྒྱུན་དུ་རྨི་ལམ་ནས་ཀང་གཟུགས་བརན་འཇིགས་རུང་དེ་

དག་ལ་རྲོ་དང་དབྱུག་པ་བཟུང་ནས་བརེག་ཅིང་བདས་པའི་སྣང་བའང་འགའ་རེ་བྱུང་། ཆེས་གསལ་

ཞིང་དྲན་པའི་རྨི་ལམ་ཞིག་ནི་བྲག་ཡ་ལན་མཚམས་ཁང་དུ་སྲུང་འཁྲོར་བཏགས་ནས་ཞག་མ་

གསུམ་པའི་དགུང་མྲོར་རྨིས། ང་རྨ་ཆུའི་འགག་རབ་ལྟ་བུའི་བྲག་འཕང་དྲོག་པྲོ། ངྲོས་གཟར་བ་

ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ལུང་ཁུག་ཅིག་ཏུ་སེབས། རི་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལྲོག་ཡྲོང་ཏེ་མནན་པ་ལྟ་བུའི་འཇིགས་

སྐྲག་བསམ་ཀིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་སྐྱེས། ངུ་སད་ཆེན་པྲོ་བརྒྱབ་ཀང་ཤུགས་མེད། འགུལ་ཡང་མི་

ཐུབ་པར་བར་དྲོ་ཉུལ་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཤར་བའི་ཚེ། བྲང་ངྲོས་ལ་ལྕགས་ཐག་གིས་བྲབ་པ་ལྟར་

སྐྲག་སྣང་གིས་ང་གིད་ལས་སད། ཨ་ཁུ་ཡར་བཞེངས་འདུག ཨ་ཁས་ཏག ཨ་ཁས་ཏག ཅེས་ནམ་

རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བའི་དངངས་འཚུབ་དང་སྐྲག་སྣང་སྐྱེས་འདུག ངེད་གིས་ཀི་སེའུ་ཁུང་ཅུང་ཆེ་

བར་ཕེས་ཡྲོད། ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་། ཨ་ཁུས་ང་ལ། སྐྲག་མི་དགྲོས། གིད་ལ་ཡུར། ངས་ཁྲོད་ལ་

ཕེང་ལྕགས་ཀིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ད་སྐྱྲོན་མེད་ཟེར། རེས་ནས་བཤད་ན། ཨ་ཁུས་ཀང་རྨི་ལམ་

རྨིས། ངེད་གིས་ཡ་ལན་མཚམས་ཁང་དུ་ཡྲོད། གྲོ་བུར་དུ་མིའི་ལུས་ལ་བ་རྲོག་གི་གདྲོང་དང་

སེར་མྲོ་ཅན། གཤྲོག་པ་དམར་བྲོ་གསེབ་ནས་སྤུ་གི་ཅན་ཞིག་འཕུར་ཡྲོང་ནས་བན་ཕྲུག་འཛིན་ལ་

ཁད་པར་གྱུར་བའི་ཚེ། ངས་ངུ་སད་ཀིས་ཁྲོ་སད་བྱུང་། དེ་མ་ཐག་ཡར་དགེས། དགེས་མ་ཐག་ཏུ་

དངྲོས་སུ་སེའུ་ཁུང་ཕེས་ནས་ལག་པ་བ་སེར་ཅན་ཞིག་བསིངས་ནས་བན་ཆུང་གི་སྙིང་གར་

གཟས། ཁྲོས་ཡི་དམ་ར་མགིན་གི་སྔགས་བཏྲོན་ནས་ཕེང་ལྕགས་གཅིག་ལག་པ་བ་སེར་ཅན་ལ་

གཤད། ལག་པ་བ་སེར་ཅན་གི་འཆར་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཕིར་བསྐུམ་སྲོང་། ཕེང་ལྕགས་དེ་ང་ལ་

ཕྲོག་པས་ང་གིད་ལས་སད་བེད་དུའང་གྱུར་ཡྲོད། འདི་ལྟར་དངྲོས་སམ་རྨི་ལམ་ཅི་རིགས་པར་ང་
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ལ་གནྲོད་པར་འྲོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཨ་ཁུའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གིས་ཟླྲོག་པ་ཡིན། ལྲོ་བཅུ་ཐམ་པར་

བུད། སི་དང་སི་རྒྱབ་ཅེས་ལྲོ་འདི་ཡང་ང་ལ་ཅུང་རྩུབ་པར་བཤད་ལ། ཨ་ཁུས་ཁས་བངས་པའི་ལྲོ་

གིས་པྲོའང་དེ་ཡིན། 

ཟླ་བཞི་བའི་ནང་མཐའ་མཇུག་གི་རྨི་ལམ་ངན་པ་འདི་བྱུང་། ང་ཁི་དང་ལྲོའུ་ལ་ཧ་ཅང་སྐྲག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སེར་མྲོ་ཅན་གིས་རྒྱུན་དུ་ང་གསྲོད་རྩིས་ཀིས་འཇིགས་སྐྲག་གཡུལ་འགེད་ཀི་

རྨི་ལམ་བྱུང་པ་དག་ིན་པར་དྲན་ནའང་སྙིང་ལ་དྲེད་ཤ་ཐྲོན་ནས་འདར་པ་ཡྲོད། ཡང་། ལས་མ་

བས་པ་དང་མི་ཕད་པ་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ངན་པའི་གཟུགས་བརན་འདི་ཤར། ང་ཡ་ལན་མཚམས་

ཁང་ན་ཡྲོད། ཁང་བའི་སྲོ་ཕེས་པའི་གསེབ་ནས་ལྲོའུ་（བི་ལ）སག་ཤྭ་ཡྲོད་པ། མཆེ་བ་ཕི་རུ་

མངྲོན་པ། རྣ་གིས་ལང་ངེར་གསལ་བའི་རྩེ་ན་སྤུ་དཀར་གི་ཐེལ་ཕན་ཡྲོད་པ་གིས་ནང་ལ་འཛུལ། 

ང་སྐྲག་སེ་ཅུང་ཙམ་བྲྲོས། དེ་ནས་བིན་བརླབས་དྲན་ཞིང་སྐྱབས་འགྲོ་བཏྲོན། ཁ་ཕིར་འཁྲོར་ཏེ་མེ་

རུ་（མེ་འབྲུ་བེད）བཟུང་ནས་བརྒྱབ། ཁྲོ་གིས་བྲྲོས། ངས་རེས་དེད་ནས་བདའ། བྲྲོས་ཏེ་མཆྲོད་

ཁང་དུ་འགྲོ་རྩིས་བས་ཀང་སྲོ་གཏན་པས་མ་ཐར་བ་ལ། ངས་རེས་ཆྲོད་དེ་མུ་མཐུད་དུ་བཅར་བརྡུང་

དྲག་པྲོ་བཏང་མཐར། ཁྲོ་གིས་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱུར་ཏེ་མེད་པར་གྱུར། ཤུལ་ཏུ་ཕུང་བྲོ་ཡིན་

ནམ་སེར་བྲོ་ྲོག་པྲོར་གྱུར་བ་སྐྱུག་བྲྲོ་བ། མི་སྡུག་པའི་འདམ་འབག་ལྟ་བུར་གྱུར། སེམས་ལའང་

ད་ནས་ངའི་ཕུང་སི་གནྲོད་བེད་རྲོགས་ཚར་སྙམ་པ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་བཟུང་དྲོན་དུའང་རྨི་ལམ་ངན་

པ་མཇུག་རྲོགས། 

སིར་རྨི་ལམ་ནི་དྲོན་དངྲོས་ལྟར་མཁེགས་བཟུང་མི་རུང་བ། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། རྫུན་པའི་

རྫུན་པ་རྨི་ལམ་རང་ཡིན་པས། ཇི་ལྟར་དྲོན་ཆེན་པྲོ་ཚེ་སྲོག་ལ་གནྲོད་པའི་བདེན་དྲོན་ཡང་འདི་

ལྟར་ཟླྲོག་སྙམ་ན། འདིའི་དྲོན་གཞན་དུ་བྲི་བར་བ། 

 

བདེན་དྲོན་ཡིད་ལ་ལ་བའི་བག་ཆགས་ནི། ། 

གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བའི་རྨི་ལམ་དེ། ། 
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སྒྱུ་མའི་ར་ལ་བ་བེད་མི་འགལ་བ། ། 

ཆྲོས་ིད་རག་མཐའ་བྲལ་བའི་དཔེ་རུ་གསུངས། ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

བཅུ་བ། མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་བསད་པ། 
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ང་ལྲོ་བཅུ་གཅིག་གི་དཔིད་མཚམས་གསུམ་པའི་ཟླ་མཇུག་སི་ལྲོ་༡༩༣༠ལྲོར། ཨ་ཁུ་ངེད་

གིས་རྨ་ཆུ་གཟིངས་ཀིས་བཅད་དེ་ཚུར་ཕེབས། དེའི་དགུང་མྲོར་རྨི་ལམ་ནང་ཨ་ཁུ་དང་ངེད་

གིས་ནགས་ཚལ་དང་བྲག་ལམ་བརྒྱུད། རི་བྲོ་མཐྲོ་ཞིང་གཟར་བ་ཞིག་གི་རྩེར་བུད། རི་བསངས་

གཏྲོང་བ་རྨིས་ལ། ར་དཀར་བྲོ་ཞྲོན་པ། མགྲོ་ལ་དར་གི་ཐྲོད་བཅིངས་པ། དཔའ་བྲོའ་ིཆས་སུ་ཡྲོད་

པའི་སག་ཤར། ཞལ་སྣུམ་པའི་མདངས་ཆགས་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བདེ་མཆྲོག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གེགས་

བམ་དེ་ཨ་ནན་བ་མའི་ཕག་ན་ཡྲོད། ཁྲོད་ཀིས་དེ་ལྲོངས། རེས་སུ་ཕར་རིའི་རྩེ་ནས་སྒྲུབ་པ་གིས་

ལ། དར་ལྕྲོག་ཚུགས་དང་ང་ཡང་དེ་ན་ཡྲོད་བཤད་པ་རྨིས། དེ་དུས་བསན་པའི་རི་དེའི་དབིབས་དང་

ངྲོས་ན་གད་པ་མཐྲོན་པྲོ་ཞིག་དང་ནགས་ཚལ་ཡྲོད་པ་ཝ་ལེར་དྲན། 

ཕིས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་﹙ད་ལྟའི་དཀར་མྲོ་དགྲོན﹚ཐྲོན་དུས་རྒྱབ་རིའི་ངྲོས་ན་ནགས་མེད་པ་

མ་གཏྲོགས་ཇི་ལྟ་བུར་འདུག་ལ། རེས་སུ་ངེད་ཀིས་ལ་རི་ཞལ་དཀར་གི་ལབ་ཙེ་གཞི་བརྩིགས་

བེད་དགྲོས་བྱུང་བ་དང་། མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་དགྲོན་འདི་མ་རྒྱུད་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་སྒྲུབ་

པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་མེད་བསམ་ཡྲོད། ཨ་ནན་བ་མ་ནི་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་

ཡིན་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་མི་ཤེས། ཐུའུ་བཀྭན་ཚང་གི་མཁའ་སྲོད་སི་དྲོན་ན་ཨ་ནན་སྒྲྲོལ་མ་ཞེས་པའི་

རེ་བཙུན་མའི་རྣལ་འབྲོར་བ་ས་སྐྱ་བ་ཞིག་ཀང་ཡྲོད། དྲོན་ལ་འགལ་བ་མེད། ིན་ཞིག་འཇང་ཆུང་

མི་ག་སག་སང་ན་ཨ་ལགས་རྭ་མང་ཚང་ཡྲོད་པ་དེར་ཞག་ཏུ་བསད། ཁྲོང་མངྲོན་ཤེས་ལུང་བསན་

གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། བ་བ་གང་ཡིན་དེའི་ཆེད་དུ་གིད་ནས་རྨི་ལམ་འྲོད་གསལ་གིས་བར་

སྲོན་པ་ཞིག་རེད། དེས་ཕིར་ངེད་ཀི་ཨ་ཁུས་དེ་ལ། ངས་བན་ཕྲུག་འདི་གསེར་ལག་དགྲོན་པར་

འཇྲོག་བསམ་པ་ཡིན་ཀང་། ལས་དབང་གང་དུ་ཡྲོད། ལ་ས་རུ་ཨེ་ཡྲོད། ཁེད་ཀིས་རྨི་ལམ་ཞིག་

བརག་དགྲོས། ཞེས་བཤད། ཕི་ིན་ནངས་པར་ཨ་ལག་དེས། ངས་མདང་དགུང་རྨི་ལམ་རྨིས། བན་

ཕྲུག་འདི་ཨ་ཁུ་རྒྱ་ལྡང་ང་ལྔ་དྲུག་ཙམ་གཙོས་གྲྭ་བ་ི་ཤུ་ལག་གིས་སེར་ཕེང་བསྒྲིགས་ཏེ་དཀར་མྲོ་

ཕུག་མཚམས་ཐྲོག་ཏུ་བསུས་པ་རྨིས། ཁྲོ་དགྲོན་དེ་རུ་བསད་ན་བཟང་། ཞེས་གསུངས། 

ཕི་ིན་བྲོད་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་གཅིག་ིན། ངེད་གིས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཐྲོན། ནགས་ཚལ་ཆུ་
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ཀླུང་རི་བྲག་སྲོགས་མས་དགའ་སའི་དབེན་གནས་ཤིག་རེད། དགེ་འདུན་པ་བཅུ་སྲོར་ཙམ་ལས་

མེད། གུར་ཕུབས་ནས་བཞུགས་ཡྲོད། ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་ནང་ཆེན་ཁང་བ་ད་རུང་འཚག་

མེད། ལས་བཞིན་པའི་སང་རེད། ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་ལ་མཇལ་བར་སྲོང་དུས་སྔྲོན་གི་ལས་

དབང་གིས་ཡིན་ནམ། མཐྲོང་བ་ཙམ་གིས་སྙིང་ནས་དད་པ་བ་ལག་ཅིག་སྐྱེས། 

མཇལ་དུས། 

དཔལ་ལྡན་བ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལ།། 

སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྲོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་།། 

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐྲོང་བའི་མྲོས་གུས་ཀིས།། 

བ་མའི་བིན་བརླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤྲོག ། ཅེས་ཁ་ནས་ཤྲོར། 

 

ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གིས་ཨ་ཁུ་ལ། ཁྲོད་ཆུང་དུས་ནས་གསེར་ལག་ཏུ་ཐྲོན། ལས་སྣ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་

གསུམ་ཁ་དྲྲོ་བཀྲ་ཤིས་ངང་ལེགས་པར་མཐར་ཕིན། ཁ་ལས་བཟང་། དེ་བས་ང་ལ་རེན་འབྲེལ་

བཟང་། ཁྲོད་ཀི་བན་ཕྲུག་འདི་ང་ལ་བིན། འདི་ངེད་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་གྲྭ་རྒྱུན་ཐྲོག་མ་ཡིན། གྲྭ་

རྒྱུན་སྲོང་ལས་ཀང་ང་འདི་ལ་དགའ་བྲོ་ཡྲོད། རེས་ནས་ང་དང་དགྲོན་པ་འདི་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་

འབྱུང་གསུངས། ཨ་ཁུས་ངེད་ཀིས་གསེར་ལག་ཏུ་འཇྲོག་བསམ་ཡྲོད་ཀང་། ཁེད་ཚང་ལ་ངྲོ་ཟླྲོག་

མི་ཕྲོད། བདག་པྲོ་ལ་འཕྲོད་པ་ཡིན་པས་ང་ཡང་སེམས་བདེ། ད་ངེད་གིས་འདིར་ཁང་བ་ལས་

ནས་འདུག་ཐབས་བེད། ངས་ཀང་བན་ཕྲུག་འདི་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ་མི་ཕྲོད་ཞུས། ངེད་གིས་ཀིས་

རས་ནག་ཅིག་དང་། བ་མ་དཀར་ཡྲོལ་རེ་གཡར་ནས་བསད། འཚོ་བ་ཧ་ཅང་ཐབས་ཆག་རང་ཡིན་

མྲོད་ཀང་། ཁ་ཏྲོན་དགེ་སྲོར་དང་གསང་བ་མས་ལེན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྲོམ་པའི་ཁྲོམ་ལྲོང་ཡྲོད་

སབས་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཛོམས། དེའི་རེན་འབྲེལ་གིས་ངེད་གིས་ཀི་

རས་ནག་ཕུབ་ཤུལ་དུ་དེང་སང་གི་མཚམས་ཁང་ཕུབས་པ་ཡིན། 

དགུན་མགྲོ་ནས་བཟུང་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས་སར་གྲོང་མའི་དབུ་མཛད་ཟུར་བ་བམས་རིང་། 
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﹙  སད་འདྲོན་པ་བཟང་ཤྲོས་སུ་བརྩི ﹚  ཆྲོས་འདུལ་བའི་ཀུན་སྲོད་ཆེས་གཙང་བ་གནས་

བརན་ལེན་ཕྲུག མས་རྲོགས་སྲོམ་སྒྲུབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྲོར་བ་བམས་པ་ཞྲོ་མགྲོ་སྲོགས་

རྲོ་རེ་སྲོབ་མ་སྲོར་ཞིག་ལ་ནཱ་རྲོའ་ིལུགས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་ལི་ཨུ་བའི་ལུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁྲོར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར། གྲོལ་བེད་བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་ཁིད་དང་ཞལ་ཤེས་རྣམས་

གནང་མཐར་བཀའ་བརྒྱུད་རྩ་རླུང་སྲོམ་དུ་བཅུག ངེད་ཀིས་ཁྲོང་ཚོ་དང་མམ་དུ་རྩ་རླུང་སངས། རྩ་

རླུང་སང་སའི་རླུང་རྭ་ནི་སི་ལྲོ་ག་དྲུག་ལྲོར་ཆུ་ལྲོག་ཆེན་པྲོ་བྱུང་ནས་དེད་སྲོང་པ་མ་གཏྲོགས་

བསམ་གཏན་རྲོང་མདྲོ་ན་ཡྲོད། རྩ་རླུང་ནི་དགུན་དུས་གང་ངར་ཆེ་བའི་སབས་ལུས་གཅེར་བུར་

བྱུང་ནས་སྲོམ་དགྲོས་པ་རེད། གཙོ་བྲོར་གཏུམ་མྲོ་མེ་དྲྲོད་རང་འབར་སྲོམ། བིན་བརླབས་དང་

མན་ངག་བསྲོམ་སྲོབས་རེད་མ་གཏྲོགས། ལུས་འཁང་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཐག་ཡིན། ང་ལྲོ་བཅུ་

གཅིག་ཡིན། ིན་རེར་ཐུན་བཞིར་བསྲོམ། ཟླ་བ་གསུམ་ལག་དེ་ཞག་མ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་སྲོང་། 

བདེ་མཆྲོག་དག་པ་གསུམ་གི་རྣལ་འབྲོར་ལ་བརེན་ནས་བ་བརྒྱུད་བསྲོམ། གཙོ་བྲོ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པྲོ་ཀུན་བཟང་བའི་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཁིད་ཡིག་བཞི་ལྡན། རེ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ན་རྒྱས་

བསྡུས་གིས་ཡྲོད་པ་དེ་ཁིད་ཞྲོར་དང་སྲོམ་ཞྲོར་དུས་མམ་བས། འདི་ལ་མདྲོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་

དང་བཤད་སྒྲུབ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་བ་ཞེས་ཟེར། ངས་སྲོམ་རིམ་དང་འཛིན་སངས་མི་ཤེས་ཀང་

དེ་ནས་བཟུང་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་ལྲོ་གསུམ་ལ་སངས། ལྲོ་རེས་མར་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་

རེ་འཆང་ཚང་དང་མམ་དུ་སངས། ཁྲོ་ཚང་བསྙེན་མཚམས་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ལག་བཞུགས། ཡབ་

བཀའ་ཡུམ་བཀའ་ཁད་མེད་གསུངས་ནས་རྩ་རླུང་མམ་དུ་སངས། སྲོང་ས་ད་ལྟའི་འདུ་ཁང་མདུན་

གི་ཐེམ་ཐྲོག་བར་མ་དེ་ཡིན། 

ང་ལ་ཆྲོ་ག་ཆྲོས་སྲོད་སྲོར་བསབ་པའི་དགེ་རྒན་ནི་དབུ་མཛད་བམས་རིང་ཡིན། སུམ་རགས་

དག་གསུམ་དང་ཡི་གེ་དཀར་ནག་ཁིད་པའི་དགེ་རྒན། མཚམས་ཐྲོག་ཞྲོལ་མའི་ཨ་ཁུ་དཀྲོན་

མཆྲོག་གགས་པ་ཡིན། ཁྲོང་ནི་དབང་བཀའ་ཆྲོས་དང་ཁིད་འགའ་རེ་ཞུ་ཆེད་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་

བསད་པ་རེད། རེ་བཙུན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ས་སྐྱའི་ཆྲོ་ག་དཔར་ཡིག་འབྲི་བ་བྲོའང་ཡིན། སམ་ཉའི་
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སེང་ནས་སངས་ཏེ་ཤྲོག་ཐྲོག་ཏུ་ཕབ་པས་ང་ཡང་བྲིས་ལེགས་ལ་དག་ཆའང་ཐྲོན་ཙམ་ཡྲོད། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་བྲང་ན་ཡྲོད་དུས་དགེ་རྒན་ཐུགས་རེ་ཅན་ཨ་ཁུ་ལ་མྲོ་ཚུལ་ཁིམས་ཚང་གི་དྲུང་

ཡིག་པ་བས། ཆྲོས་སྲོད་འཇིགས་བེད་ཆྲོ་ག ཀི་རིའི་ཆྲོ་ག ས་སྐྱའི་ཆྲོ་ག ཆུ་མིག་གན་ཁྲོད་ཀི་

སྲོར། ཆྲོ་ག་དེ་དག་གི་བདག་འཇུག་སིན་སེག གཞན་ཡང་ཁིད་ཀི་ཟིན་བྲིས་འགའ་རེ་བཏབ་པ་

བཅས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀྲོག་ལ་ཚེགས་མེད་ཙམ་ཡྲོད་པ་དགེ་རྒན་དེ་དག་གི་དྲིན་ཡིན། དུས་ཚོད་མང་བྲོ་

རྩེ་མྲོས་གཡེང་ཡྲོད། ས་ཤིང་གི་མདའ་གཞུ་བཀུག་ནས་འབེན་ལ་དམིགས་ནས་བསད། ཨ་ཁུས་ང་

བསམ་ཚོད་ལྟར་འཇྲོག་ལ་འདི་ལ་གྲྭ་བའི་དབང་སལ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ངྲོ་བསྲོད་བེད། ནང་ཆེན་ལ་

ཡྲོང་ན་རྒྱུན་དུ་ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གིས་ང་ལ་ཀ་ར་དང་ཟས་རིགས་གང་དགྲོས་འདེམ་ནས་སེར་ལ། 

བརྩེ་དུང་གཞན་ལས་ལག་པའི་བམས་སྐྱྲོང་བེད། དགུན་གང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སབས་རེར་ཁྲོང་

གིས་ཁྲོད་འཁང་འདུག་ཟེར་ནས་མཐུ་འྲོག་ཏུ་འཇུག ང་ཡང་བིའུ་ཕྲུག་མལ་དུ་བཏུམ་པ་བཞིན་

འཐུ་འྲོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་དྲྲོད་ཁྲོལ་དང་བཅས་གིད་ལྲོག་པ་སྲོགས་དྲན་ན་སེམས་སྐྱྲོ་བྲོ་ཞིག་རེད། 

ལྲོ་བཅུ་བཞིའི་དགུན་ཁར་ཨ་ཁུས་ཐུགས་བཀྲོད་ལྟར་འཇིགས་བེད་དཔའ་གཅིག་གི་བསྙེན་

མཚམས་ལ་བསད། ནི་གུ་འབེ་ཟའི་ཨ་ཁུ་གསུམ་རིང་ཆྲོས་ཁིད་པར་སེབས། དེའི་ནང་ན་ཨ་ཁུ་

བདེན་པས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་ཨ་ལགས་རྲོང་སྔྲོན་ཡྲོད། ﹙ཨ་ལགས་རྲོང་སྔྲོན་འདི་ལ་སྤྲུལ་

སྐུ་ལྔ་ཡྲོད། གསེར་ལག ནི་གུ མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་མ། ཧྲོར་སྲོགས་ན་ཡྲོད་ལ། སྐུ་གསུང་ 

ཐུགས་ཡྲོན་ཏན་འཕིན་ལས་ལྔའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར ﹚ འདི་ཨ་ཁུའི་དགེ་ཕྲུག་ཡིན་ 

པས་མམ་དུ་བསད། 

ང་དེ་དུས་ཕ་འཛོམས་མ་འཛོམས་ཡིན། ཡིན་ཡང་ལས་ངན་ཡིན་པའི་དབང་གིས་མ་འགྲོར་

བར་ཨ་ཁུ་ལ་ནད་མགྲོ་བཞག ཨ་ཁུས་ངེད་ཅག་ལ་ང་ཡི་མི་རྒྱུད་འདི་ལ་ལྲོ་རེ་བཞི་རེ་ལྔ་ལས་མི་

འདུག ང་ཡང་དེ་ལ་ཐྲོན་ཡྲོད་ཟེར། རྒྱུན་ཏུ་ལག་རྩིས་བེད དེ་ནས་བཟུང་ང་ལ་ཁ་ཆེམས་ལྟ་བུའི་

སྲོབ་གསྲོ་མང་བྲོ་བཏང་ཡང་གནད་བསྡུས་ན་འདི་ཡིན། ངས་ཁྲོད་ཁེར་ཡྲོང་ཚེ་མནའ་བསྐྱལ་བ་

བཞིན་ཁྲོད་ལ་ཐལ་ལྕག་ཅིག་ཕར་ཟད་ཐ་ན་སད་ལྲོག་ཅིག་ཀང་བེད་མ་མྱྲོང་བར་དྲོན་འཁྲོལ་བྱུང་
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བ་ཡིན། དེ་ངའི་སེམས་ཀི་དྲྲོད་ཁྲོལ་ཡིན། ཁྲོད་ལ་རབ་བྱུང་བའི་ལས་དབང་ཡྲོད་པ་ཡིན། ང་ནད་

མགྲོས་གཙེས་འདུག དེ་བས་ཡུན་མི་རིང་། རང་དབང་ཡྲོད་ན་རྒྱ་ལྲོའ་ིབཅུ་གཅིག་ལ་ང་འཆི་

བསམ། གང་ལྟར་ང་ཤི་ན་ཁྲོད་ཀི་བདག་པྲོ་སྐུ་ཕྲོགས་ཚང་ཡིན། ཁྲོད་ཀིས་ནན་ཏན་བེད་དགྲོས། 

ཕྲོ་ལྲོ་ལྔ་གསུམ་བཅྲོ་ལྔ་བུད་ན། ཟས་མ་ལ་མི་སྲོང་། བྲོ་ཕ་ལ་མི་འདྲི། གྲོས་ཐག་རང་གིས་ཆྲོད། 

ཁྲོད་ཀིས་དེ་ཡིད་ལ་ཟུངས། ཁྲོད་ལྲོ་བཅྲོ་ལྔ་ཡིན། ཟེར་ནས་ིན་རེ་བཤད། ང་ལ་བསྐྱྲོར་དུ་བཅུག 

བརེད་མི་ན་པ་ཞིག་ལ་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་རེས་སུ་ཁྲོད་དགྲོན་པ་འདིར་འདུག་མི་ན། 

མགྲོར་བ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འྲོངས། ཁྲོད་བ་མ་ཡིན་ཁུལ་བེད། དགྲོས་པ་མི་འདུག་པར་མ་ཟད་

རང་ལ་གནྲོད་ཆེ། དྲོན་དུ་གཡྲོག་པྲོ་ཡིན། ངས་ཀང་ཁྲོད་བཟང་བྲོར་བསྐྱངས་ཡྲོད། དྲིན་ལན་

བསབས་འདྲོད་ན་ལ་སའམ་བ་བྲང་གང་རུང་དུ་སྲོང་ལ་དཔེ་ཆ་ལྟྲོས། ལ་སར་སྲོང་ན་དཔི་ཆེན་བ་

མས་ཁྲོད་ལུང་བསན་པ་ལྟར་བཟང་། མདྲོ་སྨད་དུ་སྐུ་འབུམ་དང་བ་བྲང་གིས་རེད། སྐུ་འབུམ་ནྲོམ་

ཆེ། བ་བྲང་ཆྲོས་ཆེ་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་པས་བ་བྲང་ལ་འགྲོ་ཨེ་ཐུབ་ལྟྲོས། འདི་ངའི་རེ་བ་ཡིན། 

གསུངས་ནས་ཨ་ཁུ་རྒྱ་ཁྲོ་དང་ངེད་གིས་ལ་གཞི་བཅའ་ལག་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ། འདྲོན་ཆྲོག་སྲོར་

གི་དཔེ་ཆ་འགའ་རེ་ཡྲོད་པ་རྒྱ་ཁྲོ་ལ་བིན། ལམ་སྔགས་དང་འྲོད་དཔག་མེད་ཀི་སྲོང་མཆྲོད། རིང་

ཆྲོས་འགའ་རེ་ཡྲོད་པ། ཤྲོག་གུ་བ་ལུ་བཅས་ང་ལ་གཏད། འདི་ཆྲོས་བགྲོས་པ་ཡིན། ར་རྒན་ང་ཤི་

ན་སྔས་མགྲོའ་ིབ་མར་འབུལ་དགྲོས་པས་ངའི་ཡིན། བན་ཆུང་འདི་ས་སྲོམ་མེ་ནས་ཁིད་འྲོངས་

པས་ེ་ཚན་མེད། གཅེས་པར་བེད་དགྲོས་པས་ཁང་བ་ཅ་ལག་དང་བཅས་པ་འདིའི་ཡིན། རྒྱ་ཁྲོ་

ཁྲོད་ངའི་ཚ་བྲོ་ཡིན། རྨ་ཕར་ཁ་ཐག་ེ། དེ་བས་ཁང་བ་འདིའི་ནང་ན་ཁྲོད་ལ་རྩམ་པ་སམ་ཆུང་གང་

དང་དཀར་ཡྲོལ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་སལ་ཅི་ཡང་མེད། ཅེས་ནྲོམ་པ་བགྲོས་པ་སྲོགས་བ་བ་ཐམས་

ཅད་བཀྲོད་སྒྲིག་བས། ཤི་བར་སེམས་ཐག་བཅད་ནས་ཐམས་ཅད་བགྲོས། ཕར་བལྟས་ན་ཨ་ཁུ་ལ་

ན་བ་དང་མི་བདེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། སེམས་ལ་ནམ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཡིན་བསམ་མྲོད་དྲོ་སྣང་ཆེར་མ་

བས། 

ལྲོ་སར་ལ་ེ། སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་བསྙེན་
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ཆེན་ཕུད་པའི་བཅུ་ཆའི་སིན་སེག་བླུག་པའི་ཤུལ་ད་ལྟའི་དུར་ཁྲོད་བེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་དེར་ཨ་ཁུ་

སྲོང་ནས་ཁྲོང་ལ་འདི་ལྟར་ཞུས། ད་ང་ཡུན་རིང་མི་འཚོ། ཚེ་ཚད་ལ་ཐྲོན་འདུག རབ་ཡིན་ན་རྒྱ་

ལྲོའ་ིབཅུ་གཅིག་ལ་འགྲོ། དེ་བས་ང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ནི། ང་ཤི་ན་བེམ་པྲོ་ཁེད་བཞུགས་མལ་གི་

ཤུལ་འདིར་བཞག་ཨེ་ཆྲོག་ཞུས། རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས་ཁེད་ཚང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་མི་ན། 

ད་རུང་བཞུགས་དགྲོས། བན་ཕྲུག་འདི་ཡང་སྙིང་རེ། ངེད་ཀི་ཤུལ་བིན་ལྲོས་ཆྲོག་གསུངས། ཨ་

ཁུས་དེའི་མཐུས་གསུངས་ནས་ཕིར་ལྲོག ཁྲོང་ཚང་གི་སིན་སེག་གྲོལ་ིན་རྒྱ་ཁྲོ་མངགས་ནས་

རེན་རྲོ་བཞག 

ལྲོ་སར་ནས་ཚེས་དགུའི་ིན། ཨ་ཁུ་གྲོ་བུར་དུ་ན་བ་བྱུང་། ཟས་ཀང་མི་བཞེས། བཞེས་ཀང་

ཕིར་སྐྱུག ལུས་ཡང་མ་ཆུང་དུ་གྱུར་མྲོད། ངེད་ཅག་ཅི་བ་གཏྲོལ་མེད་དུ་ལུས། རྒྱ་ལྲོའ་ིཚེས་

གཅིག་ིནཨ་ཁུས། ང་གསེར་ལག་ཏུ་སྨད་ཞྲོལ་དྲོན་ལྡན་ཚང་ཕེབས་པར་ཐུག་འཕད་བེད་པར་

འགྲོ་བསམ་ཞེས་བཤད་ཀང་རྒྱ་ཁྲོས་མ་མངགས། ཨ་ཁུས་དེ་རྒྱ་ཁྲོ་བདེན། ངས་ང་སྐྱེས་སར་དང་

དུས་ཚོད་གསལ་བྲོར་མི་ཤེས་པས་ལན། ནམ་འཆི་མི་ཤེས། སར་ཁ་དེད་ན་རྒྱ་ལྲོའ་ིབཅུ་གཅིག་

རེད། སྐུ་ཕྲོགས་ཨ་རིག་ཚང་གིས་ང་ལ་ཁྲོད་འྲོད་དཔག་མེད་ཀི་ཞིང་ཁམས་ལ་འགྲོ་ཐུབ་གསུངས་

ཡྲོད། ངས་ཀང་རྒྱུན་དུ་རྲོགས་སྨིན་སངས་གསུམ་བས་ཏེ་ཞིང་སྲོང་བའི་དམིགས་པ་དང་སྲོབས་ལྔ་

ཡང་དག་སར་བའི་དགེ་ཅི་བས་ཐམས་ཅད་དེའི་རྒྱུར་བསྔྲོས་ཡྲོད། འྲོད་དཔག་མེད་ཀི་ཞིང་ཁམས་

ལ་འགྲོ་འདྲོད་ཀི་རེ་བའང་ཡྲོད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པའང་ཡྲོད་གསུངས། 

ཚེས་བཅུའི་ིན་གི་ཕི་དྲྲོ། ང་མདུན་དུ་བྲོས། ཞལ་ཆེམས་མང་བྲོ་བཞག་ཀང་གནད་ཀི་དྲོན་པྲོ་

ནི། ལ་སའམ་བ་བྲང་སྲོགས་གྲྭ་སར་སྲོང་ནས་དཔེ་ཆ་གཟིགས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། （དྲོན་དེ་ངས་ཡིད་ལ་

བཟུང་ནས་ཤི་འགྲོ）གསུངས་པ་འདི་དགེ་རྒན་ལེགས་ཀི་ཐ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན། 

ཚེས་བཅུ་གཅིག་གི་ནངས་བར་ཨ་ཁུས་འྲོ་མ་འཐུང་འདྲོད་ཟེར། ངེད་གིས་ཀིས་ནང་ཆེན་

ནས་འྲོ་མ་ཉུང་ཙམ་ཁེར་ཡྲོང་། ཕི་དྲྲོ་ི་མ་ནུབ་པའི་སབས་དུས་ཚོད་ལྔ་ཡས་མས་སུ་འྲོ་མ་ཧུབ་

གསུམ་འཐུང་། ཡར་དཀིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ནས་ཡུད་ཙམ་བསད། ཞལ་འདྲོན་གསུང་བཞིན་
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ཡྲོད་པའི་ཚེ། གྲོ་བུར་དུ། ཧིག ཅེས་དང་། ཕཉ། ཞེས་པའི་སྒྲ་གསལ་བྲོ་ཞིག་གགས་པ་དང་ལན་

ཏུ་རྣམ་ཤེས་འཕྲོས་སྲོང་། བེམ་པྲོ་ནི་ད་རུང་གསྲོན་པྲོ་ལྟ་བུར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བས། མིག་ཕེས་ཏེ་ངེད་

ཅག་ལ་བལྟས་བསད་ཡྲོད། སྐྱེ་འཆི་ནི་མཐྲོ་རྒྱལ་པྲོ་དང་བ་མ། དམའ་མ་ཆུང་སྦྲང་བྲོ་ཡན་ཆད་

སྲོགས་སེམས་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མྲོང་དུ་ཡྲོད་པའི་ཆྲོས་ིད་ཡིན་མྲོད། སྐྱེ་འཆི་ལ་གདེངས་

དྲྲོད་ཡྲོད་མེད་མི་འདྲ། ཐྲོག་མར་མངལ་དུ་ཞུགས་ཚེ་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཕ་མྲོ་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་

མམ་དུ་ཕུང་པྲོ་ལྔ་ལ་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། འཆི་ཁ་ཐ་མར་དབུགས་ཕིར་

བྱུང་བ་དང་མམ་དུ་རྣམ་ཤེས་འཕྲོས་ཏེ་ཤི་བ་ཡིན་པས། ལུས་སེམས་རེན་དང་བརེན་པའི་འབྲེལ་

ཐག་ཆད་པ་ལ་ཤི་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སར་བ་ཡིན། འྲོན་ཀང་། བེམ་པྲོ་དཀིལ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ་

ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་པ་འདི་འདྲ་ནི་གསང་སྔགས་སྲོམ་པའི་རྣལ་འབྲོར་བ་མ་གཏྲོགས་མེད་ལ། 

རྲོགས་རིམ་གི་ཚད་མཐྲོན་པྲོར་སེབས་པའི་རགས་ཤིག་ཏུའང་སྣང་།  

དེ་དུས་རྲོ་རེ་འཆང་གསེར་ལག་ན་བཞུགས་པར་སྙན་གསེང་ཞུས་འཕལ་ང་ད་འགྲོ་དགྲོས་

གསུངས་ནས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཕེབས། རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་དཀིལ་འཁྲོར་དུ་བཅུག་

ནས་དབང་བསྐུར། སྨྲོན་ལམ་རྣམ་དག་གིས་མཚམས་སྲོར་དང་བཅས་ཏེ། ནུབ་ཕྲོགས་བདེ་ཆེན་

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྐྱལ། ཐུགས་དམ་གྲོལ་བཅུག་སེ་ཨ་ཁུས་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་རེན་རྲོ་

སྔར་ནས་བཞག་པའི་ཤུལ་དེར་བཞག བཞག་དུས་འཇའ་འྲོད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ། ནུབ་ཕྲོགས་སུ་

དྲང་ཐད་ཀིས་མཁའ་ལ་ཟུག་པ་ཀུན་གིས་དགྲོན་ནང་ནས་མཐྲོང་སེ་འུར་བརྒྱབ། ཨ་ཁུ་གང་དྲགས་

ཟེར་བས་རྒྱུན་དུ་ངེད་ཀི་ཨ་ཁུ་ཁས་མི་ལེན་མྲོད་། འཇའ་ཤར་བ་རིག་ནས་ཧ་ལས་ཏེ་མིའི་ཚོད་མི་

ཐུག སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ང་དང་ང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་ཚོད་གཟུང་གི གཞན་

གིས་བཟུང་ན་དམན་པར་གྱུར་ཏ་རེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཅི་མ་བདེན། ཁྲོས་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱ་ལྲོའ་ི

བཅུ་གཅིག་ལ་གྲོངས། ཁྲོ་བ་རྲོ་ཐྲོག་ནས་འཕུར་བ་ལྟར་ནུབ་ཕྲོགས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་ཟེར་བའང་

བདེན་པར་འདུག འཇའ་ཤར་བ་ལྟྲོས་དང་རང་བཞིན་མ་རེད་ཟེར་ནས་འུར་བརྒྱབ་པ། ངས་ནང་

ནས་གྲོ་ནས་སྲོར་བུད། ངྲོ་མས་འཇའ་དྲང་ཤད་ཀིས་དུར་ཁྲོད་ལ་ཟུག དེའི་ཚེ་ནུབ་ཕྲོགས་ནས་
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མཁའ་འགྲོ་མའི་སྤྲུལ་བ་ལྟ་བུའི་བ་ཁྱུ་ཚོགས་གཅིག་ལྔ་བཅུ་ལག་ཡྲོད་སྙམ། དུས་མམ་དུ་འཕུར་

ནས་བབས། འདི་ནི་དཀར་མྲོ་ཕུག་དུར་ཁྲོད་ལ་ཐྲོག་མར་བཞག་པའི་གདུང་རེད། རེས་ནས་ཨ་ཁུ་

འྲོད་ཟེར་ཆེ་བ་ཚང་ནས་དུར་ཁྲོད་དངྲོས་སུ་སྒྲུབ་ཏེ་རགས་ཐྲོན། འདིར་བེམ་པྲོ་བཞག་ན་མཁའ་

སྲོད་དུ་བགྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་ཁས་བངས་དམ་ཚིག་མནན་ཡྲོད། དེ་ལྟར་ང་ལྲོ་བཅྲོ་ལྔའི་སེང་

ཁ་དྭ（ཕ་མེད་མ་མེད་ཀི་དྭ་ཕྲུག）ཁྲོ་ཐག་ལ་བུད། ཡིན་ཡང་། ཨ་ཁུའི་ཐུགས་དགྲོངས་རྲོགས་ཆེད་

ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་དང་མམ་དུ་རེ་བཙུན་མའི་བསྙེན་ཆེན་ལ་བཞུགས། ལན་གཅིག་ཐུན་

གསུམ་པའི་འགྲོག་བཟླས་སབས་སུ་ཁྲོང་གིས་སན་གིས་ནམ་མཁར་གཟིགས། སྙན་གེན་དུ་གཏྲོད་

བཞིན་ང་ལ་བར་བཏང་སེ་སམ་ཉ་བིན་གསུངས་པ་ལྟར་བིན། དེ་དུས་ཤར་མར་བྲིས་པ་ནི། མཁའ་

སྲོད་མའི་ཚོགས་གླུ་རྨ་ཕར་ཚུར་གི་དགྲོན་པ་རྣམས་ཀི་འདྲོན་པ་དབངས་སྙན་མྲོ་ཅན་དེ་ཡིན། དེ་

དུས་ཁྲོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་འཁྲོར་འཇལ་བ་ཡིན་ཟེར། མཁའ་སྲོད་ཞིང་གི་སྨྲོན་ལམ་

ཚོགས་གིས་ལྷུན་སྟུག་མ་ཡང་གསུངས། 

ལྲོ་བཅུ་དྲུག་སེང་དབར་ཟླ་བཞི་བའི་ནང། སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་དང་མམ་དུ་སྐུ་ཕྲོགས་

གཙང་རྒན་ཚང་། བ་རྒན་འགའ་རེ། ལེགས་ཚོགས་སྨེ་ཁ་（ཁྲོང་ཚང་གི་སྤུན་ཡིན་ཟེར）ཁྲོང་གི་

མ་ཡུམ་དང་བཅས་ངེད་དཔྲོན་སྲོབ་ི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྲོད། རི་བུམ་པ་ནས་མགྲོ་བཙུགས་ཏེ་ཆུ་མིག་

གན་ཁྲོད་འགིམས། ཞྲོར་དུ་དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་བ་མཆྲོད། ཕག་ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་

ལམ། ལམ་རིམ་བདེ་ལམ། གཅྲོད་གདན་ཐྲོག་གཅིག་མ་སེ་གདམས་པའི་ཁིད་ཆེན་བཞི་རྒྱས་པར་

ཁིད། ངེད་ཅག་གིས་ཞུས་པ་བཞིན། 

རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ངུར་སྨིག་འཆང་བའི་གར།། 

བྲོ་བཟང་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་པ།། 

རྲོ་རེ་འཆང་དངྲོས་འཇམ་དབངས་མཁེན་རབ་ལ།། 

གསྲོལ་བ་འདེབས་སྲོ་ལན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྩྲོལ། ། 
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ཞེས་པ་བ་བརྒྱུད་ཁ་སྲོང་དུ་བཅུག ནྲོར་བུ་དེའུ་ཡག་སག་སང་གི་ཡར་ནང་རྩ་ཝྲོར་ནང་ན་ཡྲོད་

དུས་ཐུན་མཚམས་སུ། གཏྲོར་བསྔྲོས་མཐུ་སྲོབས་དབང་ཕྱུག་མ་གསུངས་དུས་ཁྲོང་ཚང་ལ་དུར་

བདག་གི་ཞལ་གཟིགས་ཐྲོན། ཆུ་མིག་ལ་ཕེབས་ན་ཤུལ་དུ་ཕིར་འགྲོ་མི་ན་པ་འགིག་ལམ་དམ་

ཚིག་ལ་བརྩི་བ་ཡིན། འྲོན་ཀང་གསེར་ལག་ནས་ཉྭ་ནག་ཨ་རྒ་ཚང་སྐུ་བསྙུང་ཚུལ་གིས་བར་རྒྱག་

ཐྲོན་ནས་ངེད་ཅག་ཕིར་འཁྲོར་དགྲོས་བྱུང་། ཕིར་དྲེད་ཚང་ལ་འགྲོ་དུས་གྲོ་བུར་དུ་ཆར་ཤ་ཐྲོན་

ནས་ས་བསིམ་ལ་འདྲ་བ་ཞིག་བས། སིར་ཆུ་མིག་ལ་འགྲོ་ན་ཆར་ཆུ་ལ་ངེས་ཅན་དུ་མམ་འཇྲོག་

དགྲོས། བར་ཆད་ཐྲོན་པ་མིན་ཆྲོས་ཀི་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཆུ་མིག་ཕིར་འཁྲོར་ནས་གསེར་ལག་ལ་

ཐྲོན་དུས་ིན་ལྔ་བཅུ་འགྲོར་ཡྲོད། ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩ་ངེད་ཀིས་རེས་སུ་ཁ་བསང་། ལྲོ་འདིར་རྲོ་རེ་

འཆང་ཚང་གིས་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་བཅའ་ཡིག་གསུངས། ལ་རི་ཞལ་དཀར་གི་

བསངས་རིང་ཐུང་གིས་དང་ས་སྐྱའི་ཆྲོ་ག་སྲོགས་གསུངས། ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་

གི་དཔར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རེས་ངེད་ཅག་ལ་ཁིད་རྒྱས་བསྡུས་དང་བཤད་ལུང་མང་དུ་ཐྲོབ། ལྲོ་འདི་

ངེད་དཔྲོན་སྲོབ་རྣམས་ཀི་ཆྲོས་སྲོད་དགེ་སྒྲུབ་མང་དུ་འཕེལ་བའི་ལྲོ་ཡིན་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་

པའི་ལྲོ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ལྲོ་རིང་ནང་ཁྲོང་ཚང་ལ་རྩ་འཇིས་འཕར། དེ་ནས་ཡང་ཡང་འཕར་བ་བྱུང་། 

ངེད་ཀིས་ཇ་དྲངས་པ་དང་གཟིམ་མལ་བཅྲོས་པ་ཁྲོང་གི་བྲོ་ལ་འབབ། དེ་བས་ཞབས་ཞུ་ཅུང་སྒྲུབ་

ཐུབ་པ་བྱུང་། ལྲོ་སར་རེས་སྐུ་ཁམས་བཟང་འདུག ཡར་གསེར་ལག་ཏུ་ཕེབས། རྭ་ལྲོའ་ིཆྲོས་

འཕེལ་གི་ཕ་ཤི་ཁར་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་བྲོའུ་ལྔ་གག་ཤིག་ཡྲོད་པ་བཙན་ཁང་དུ་བཞག བསན་རྒྱས་

དམར་ལྡང་གིས་ལག་བརྒྱབ་ནས་ཁེར་སྲོང་། དེ་གིས་ཀི་གྲོད་བཤད། བྲོའུ་ཕིར་བཙན་ཁང་ལ་

བཞག བཤགས་པ་ིན་དཀར་བཟུང་།  

དེ་དུས་རྭ་རྒྱ་ནས་ཡྲོང་བའི་ཆྲོས་མཛད་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གི་མདུན་དུ་ཕེབས་

ནས་འདི་ཞུས། ང་རྭ་རྒྱའི་ལས་སྣེ་མཐར་ཕིན་ཞིག་ཡིན། ཨ་རྒ་སེར་ལྡང་གི（འདི་དེ་དུས་སད་

གགས་ཆེ་བའི་དགེ་བཤེས་ཤིག་ཡིན）ནྲོའུ་ཡིན། ངས་ལྲོ་ལྲོན་ན་ཁ་ཏྲོན་དགེ་སྲོར་ལ་བརྩྲོན་

འདྲོད། གཞན་གིས་བཤད་ན་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ནི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བིན་
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བརླབས་ཅན། བསམ་གཏན་དང་རྣལ་འབྲོར་འཕེལ་ས་ཡིན་པ་གྲོ་ནས་ཡིད་དྲངས་ཏེ་ཡྲོང་བ་ཡིན། 

ཟུར་འདུག་བས་བསད་ན་ཆྲོག་གམ་ཞུས། ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རབ་ཏུ་དགའ་ནས། རེན་

འབྲེལ་བཟང་། ཨ་རྒ་སེར་ལྡང་ངེད་གིས་བཟང་སའང་ཡིན། ཁྲོད་བསད་ལས་ཆྲོག ལྕམ་སིང་གི་

འཕིན་ལས་ཡིན་ངའི་བ་བ་ལམ་ལ་སྲོང་། རྭ་རྒྱའི་ཕག་ལེན་ལྟར་གཞི་གསུམ་འཛུགས་བསམ་ཡྲོད། 

དེ་ཚུགས་ངེས་ཅན་དུ་ཁྲོད་ཀིས་ཚུགས། གཞན་བ་བ་གང་ལའང་ཐེ་གཏྲོགས་བེད་མི་དགྲོས། ད་

བསམ་པ་འགྲུབ་སྲོང་གསུངས། ལྲོ་དེར་རྭ་རྒྱའི་ཕག་ལེན་ལྟར་གཞི་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་དབར་

གནས་ལ་བཞུགས་པ། དགག་དབེ་བེད་པ། གསྲོ་སྲོང་ལེན་པ་བཅས་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྙིང་

བྲོ་དམ་པ་དེ་ཆྲོས་འདུལ་བའི་ཚངས་སྲོད་ཀི་གཞི་བརན་པྲོར་ཚུགས་སྲོ།། 

སིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡྲོད་མེད་ནི་ཆྲོས་འདུལ་པའི་བཅྲོས་ཁིམས་ཡྲོད་མེད་ཀིས་

འཇྲོག་ལ། གཞི་གསུམ་འདི་དགྲོན་པ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་འཇྲོག་བེད་ཀང་ཡིན། 

གཞུང་བསན་བཅྲོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། བསན་པའི་ལྕགས་རི་ཚད་མ་སེ་བདུན། བསན་པའི་ནང་

མཛོད་འདུལ་བ་སེ་བཞི། བསན་པའི་གཞུང་ཤིང་བམས་ཆྲོས་སེ་ལྔ། བསན་པའི་ལྟ་བ་དབུ་མ་

རིགས་ཚོགས། བསན་པའི་ཞིབ་ཕ་མངྲོན་པ་གྲོང་འྲོག བསན་པའི་ཡང་སྙིང་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ། 

བགྲོད་པའི་མས་ལེན་ལམ་སྔགས་རིམ་པ་བཅས་ཡིན་པས། སུ་ཡིན་ཀང་ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་པ་ཡ་

མ་བྲལ་བ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་འདི་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་འཇུག་རིམ་ཡིན་ནྲོ། ། 

དབར་གནས་སབས་ངེད་ཀང་སྲོང་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་

ནས་དབར་ལ་བསད། ང་མར་ལ་ཡྲོང་དུས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་སྐུ་སྙུང་ལྕི། ཁྲོང་གིས། ད་བལྟས་ན་

ང་དྲག་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་ངས་རེན་འབྲེལ་གིས་ཁེད་ཅག་ལ་རེན་སལ་ཞིག་འཇྲོག བརྒྱད་སྲོང་བ་ཨ་

ཁུ་བམས་པ་གནང་ནས་འདིའི་ཤྲོག་རྒྱུན་ཁེད་ཀིས་ཐྲོན། ལམ་སྔགས་གིས་ང་ལ་གནང་ཏེ། འདི་

རེ་བ་མས། ཆྲོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྲོང་། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས། བཀའ་སེ་སྣྲོད་

གསུམ། སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞི། ཐེག་པ་གསུམ། མདྲོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གི་མས་ལེན་གནད་

བསྡུས་པ་ཡིན་པས། འདིའི་ཤྲོག་རྒྱུན་ཁྲོད་ཀིས་ཐྲོན། ཤྲོག་གུ་གིས་རེ་མ་ཆགས་པ་གིས། ལམ་
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རིམ་བསྡུས་དྲོན་དང་ཡྲོན་ཏན་གཞི་གྱུར་མ། ལམ་སྔགས་སྨྲོན་ལམ་རེ་ཡང་མ་ཆགས་པ་གིས། རེ་

བཙུན་མའི་ཆྲོས་སྲོར། ﹙ འདི་རྨི་ལམ་དུ་ལྲོངས་ཞེས་པའི་གེགས་བམ་ཡིན་སྙམ ﹚ ཚེས་

བཅུའི་མཆྲོད་སམ་དང་ཙ་ཀ་ལི། དཀིལ་འཁྲོར་ཡྲོ་བད་ཐམས་ཅད་ང་ལ་གནང་། གཞན་དངྲོས་པྲོ་

ཅིབ་པ་ར་ཁ། ﹙ རེས་ནས་མ་བིན ﹚ གསེར་ཞུ་དང་བཅས་པའང་ང་ལ་གནང་། རེ་ཙོང་ཁ་

བས་དབུ་ཞྭ་རྒྱལ་ཚབ་རེ་ལ་གནང་བ་བཞིན་འདི་ལའང་རེན་འབྲེལ་གི་གནད་གཅིག་ཡྲོད་བསམ། 

དབར་བིན་རླབས་བས་མི་ཆྲོག ﹙ དབར་བིན་རླབས་ནི་བ་བ་གལ་ཆེན་ཐྲོན་ན་ིན་བདུན་ལ་

བིན་རླབས་གཞན་དུ་སྲོར་ནས་སྲོང་ཆྲོག་པ་དེ་ཡིན ﹚  གསུངས། བཀའ་ལྟར་ཁས་བངས། 

བཞི་བའི་ནང་གཙང་གི་ཨ་ཁུ་སྨྱུང་གནས་པའང་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལ་ཕེབས། རི་ཁྲོད་ཧ་ཅང་མཐུན་

རྐྱེན་འཛོམས་ས་རེད་མྲོད། ངས་རེབ་གྲོང་སྐུ་ཕྲོགས་ཚང་ལ་ཁས་བངས་བྲག་དཀར་སེལ་རྲོང་

ནས་དབར་ལ་འདུག་རྒྱུ་བས་ཡྲོད་ཟེར་ནས་སྲོང་། མིང་ལ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར། དུས་འཁྲོར་

གི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཞིག་རེད། ིན་ཞིག་ཞལ་དཀར་རྒྱབ་རིའི་ངྲོས་ན། མི་བཟུང་མིས་མ་ཐུབ། ཁི་

བཟུང་ཁིས་མ་ཐུབ་མྲོད། ད་ཕིར་ཡྲོང་། དཀར་མྲོ་ཕུག་དྲན་ནས་ཡྲོང་། ང་ལྔ་བའི་བཅྲོ་ལྔའི་ིན། 

སེལ་རྲོང་ཕི་སྲོར་ལ་སྲོང་། རླུང་ཆེན་གནམ་ས་གཡྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཆེན་པྲོ་གཡུག འགྲོ་བའི་ལམ་མི་

རིག སྲོད་པའི་དབང་མི་སེར། བ་ཐབས་ཟད་དེ་བྲག་ཁུང་ཞིག་ལ་བསྐུང་ནས་བསད། སྐུ་ཕྲོགས་

ཐུགས་བསྐྱེད་ཡིན་ན་མ་གཏྲོགས། དགྲོན་པ་འདེབས་ས་མ་རེད། འདུག་མི་འདྲོད། ང་ཕིར་དཀར་

མྲོ་ཕུག་ལ་ཡྲོང་། གནས་འཛོམས་པྲོ། སྣང་བ་སྐྱིད་པྲོ། བིན་རླབས་འཁིལ་ས་རེད། ཟེར་ནས་འུར་

རྒྱག་བཞིན་ཐྲོན། ཁྲོང་གིས་གནས་བསྲོད་མགུར་མ་ཞིག་ཀང་བྲིས་ཡྲོད། ངེད་ཅག་མམ་དུ་ཐྲོག་

མའི་དབར་ལ་བསད། དབང་དང་རེས་གནང་མི་བེད། ལུང་དང་ཁིད་ཅི་འདྲོད་སེར། ངེད་ཅག་ལ་

ལམ་རིམ་དང་སྔགས་རིམ་གཙོས་བཤད་ལུང་དང་ཁིད་མང་དུ་གནང་། ཀྲོག་ཧ་ཅང་ཕེབས། ད་ལྟའི་

ཤིང་ཁི་དགྲོན་པའི་ཤུལ་དུ་གཙང་དགྲོན་པའི་རྲོང་བྲོ་རྩི་བཞག་ཚང་གིས་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་

གནང་དུས། ལུང་ཁིད་ཞུས་པ་ཐམས་ཅད་གནང་མཁན་ཨ་ཁུ་ཚུལ་ལྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་རེད། 

ལྲོ་རྒྱུས་ཟུར་དུ་འབྲི། སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་འདིར་མི་བཞུགས་ཀང་ངེད་ཅག་དབར་སྐྱིད་པྲོར་
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བསད། བཀའ་ཆྲོས་གསུང་ཆྲོས་ཀང་མང་དུ་ཐྲོབ། 

སི་ལྲོ་གཅིག་དགུ་སྲོ་དྲུག་ལྲོར་ ༡༩༣༦བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ིན། མཛོ་གིས་དེད་ནས་

སར་གྲོང་མའི་ཨ་ཁུ་ལེགས་ཚོགས་མགྲོ་སྟུག་དང་གིས་ཐྲོན། དཀར་མྲོ་ཕུག་གྲོལ་རྒྱུ་བས་ཡྲོད། 

དབར་གྲོལ་རིང་ལ་ངེད་གིས་ས་འབྲོག་བེད་པར་འྲོངས་པ་ཡིན་ཟེར། ས་འབྲོག་ཟེར་བ་ནི་དགྲོན་

པ་གནས་སྲོར་རྒྱུ་ཐག་བཅད་ཟིན་ཀང་དབར་གནས་ལྟ་བུའི་རེ་ཞིག་སབས་མི་བདེ་ན། སྔྲོན་ལ་

མཆྲོད་ཆ་དང་ཕག་དཔེ་སྲོགས་བཀལ་ནས་གཞི་སྲོར་བའི་བདེན་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་རེད། ཚེས་ི་

ཤུའི་ིན་ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གི་ཅ་ལག་ཡྲོ་བད་མཁྲོ་ཆས་རིགས་བཀལ་ནས་ཡར་བུད་སྲོང་། སད་

ཆ་དེ་དང་རྣམ་འགྱུར་དེས་ངེད་ཅག་གི་སེམས་ལ་བརེད་མི་སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་དང་ཁྲོང་རྲོ་

རེ་འཆང་གཙོ་བས་ངེད་ཅག་ལ་དབང་མེད་གཡྲོ་འཁྲུལ་གི་བ་བ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ཤ་སག་རེད། དེས་

ངེད་ཅག་གི་བྲོ་ཕམ་བྱུང་། ཨ་ཁུ་བམས་རིང་གི་སྐུ་སྙུན་གཡྲོག་བས་ཏེ་ཡྲོད། རྭ་ནང་ནས་ད་ཐྲོན་

ཐལ་ཟེར་བ་ཁྲོང་གིས་ཐྲོས། དེ་ཅི་ཡིན་དྲིས། མཛོ་གིས་ལ་ས་འབྲོག་བས་ཏེ་ཐྲོན་ཞེས་ཞུ་དུས། 

ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་གིས། དཀར་མྲོ་ཕུག་ནས་རི་ཁྲོད་ཅིག་འདེབས་རྒྱུ་འདི་ཨ་རིག་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་

གི་ཐ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན། ཁེད་ཚོས་དེ་ལྟར་བྲོས་དང་རི་བྲོང་དང་སྲོམ་པ་གིས་ཀ་ཤྲོར་བ་

ཡིན་གསུངས། འདི་ལྟར་ས་འབྲོག་བས་ཏེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་གྲོལ་ན་སྐུ་སྙུན་དྭངས་ཞེས་ཁས་ལེན་

མཁན་སྐུ་སྤུན་དགེ་ལེགས་རེད། དེའི་ཚེ་ཁྲོང་གིས་སྐུ་དྲང་མྲོར་བསིངས། སྐྱིལ་ཀྲུང་མམ་བཞག་

ངང་སན་ནམ་མཁར་གཟིགས། དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཕིར་དབྱུངས། སྲོང་བ་བཞིས་དགའ་བ་བཞི་

འདྲེན་པའི་ལམ་འཁེར་གིས་ཆྲོས་ཀི་སྐུ་མངྲོན་དུ་མཛད་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སྐུ་གྲོངས་པའི་ཚུལ་

མཛད། དེ་དུས་ཁལ་ད་རུང་ཕྲོག་ཚར་མེད། བམས་པས་དགེ་ལེགས་མྱུར་དུ་ཤྲོག་ཅེས་སྐྲག་བར་

བས། དགེ་ལེགས་ཐྲོན་ནས་ངུ་འབྲོད་བས། ཁེད་ཀིས་དེ་གནང་མི་ན་ཞེས་བརླ་ཐྲོག་ལ་བརྡུངས། 

ཆྲོ་ངེ་བཏབ་རེས། ཁྲོང་ཚང་གི་སན་གིས་མར་ལ་གཟིགས་ནས། བམས་པ། ཁྲོད་ཀིས་ངའི་ཤུལ་

ནས་ཤུ་རེ་བྲོས། དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་སྲོད་དང་ང་མི་འགྲོར་བར་ཕིར་འྲོངས། གསུངས་ནས་སྐུ་

གྲོངས་སྲོང་། ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་ངྲོ་མས་སྐྱེ་འཆི་ལ་དབང་འབྲོར་བ་ཞིག་ཡིན།﹙ འདི་དུས་ཁྲོང་
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ཚང་མང་དུ་བཤུམས་བྱུང་། ངས་ཀང་སྐྱྲོ་དུང་ཞིག་དང་ལན་ཏུ་མིག་ཆུའི་ཕེང་བ་མཁུར་ཚོས་ལ་

དཔངས་བཞིན་གཏམ་རྒྱུད་འདི་རང་གི་སེམས་ལ་ཟིན་བྲིས་བས ﹚ 

སེམས་པ་སྡུག་གིས་མ་བཟུང་།། ལུས་པྲོ་ནད་ཀིས་མ་བཏབ།། 

སྙིང་གཏམ་ཕི་ལ་བཤད་དུས།། མིག་ཆུ་གཞུང་ཆུ་བཞུར་འདྲ།། 

བྲོས་ཐུབ་སྙིང་གི་གྲོགས་པྲོ། །མ་གསང་སེམས་ཀི་ཞུ་བ། ། 

དེ་རིང་ངག་ཏུ་ཐྲོན་པ། །བཀའ་བཀྲོན་གནང་བ་མ་མཛད། ། 

མཚར་སྡུག་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏྲོག ། སིན་ནག་སེར་བས་བརྡུང་ཀང་། ། 

ཚེ་རབས་ལས་ཀིས་འབྲེལ་བའི། །ི་གཞྲོན་ལམ་མེར་བྲོན་ཡྲོད། ། 

 

དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་གཞི་བཟུང་དུས་ཡང་གསེར་ལག་ནས་མ་ཡྲོང་། གང་རྡུང་དུས་ཡང་མི་

གཅིག་མ་ཡྲོང་། དཔལ་བཟང་ཀྲོའུ་སྟུག་དང་ཨ་ཁུ་བམས་པ་གིས་ཁྲོ་ནས་ཁ་ཚང་བརྡུངས་པ་

ཡིན། འདི་སྲོར་ལ་ད་དུང་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ཀང་དགྲོས་པ་མེད་པས་མི་བཤད། ང་ལས་དབང་གིས་ཤི་

བྲལ་གསྲོན་བྲལ་མང་དུ་བྱུང་བའི་སྡུག་མྱྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ད་ཞལ་མཇལ་མ་ཐུབ་པར་གྲོངས་

སྲོང་བའི་སྡུག་འདི་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་འཁུར་དགྲོས་བྱུང་། ངེད་ཅག་མ་རབ་ཏུ་བཅད། བར་ཡང་མ་

བརྒྱབ། རེས་ནས་ངེད་ཚོ་མི་འཐྲོར་རང་འཐྲོར་ལྟ་བུར་ཡྲོད་ཀང་། རེན་ས་ནི་ཨ་ཁུ་བམས་པ་དང་

རྭ་རྒྱའི་ཆྲོས་མཛད་གིས་ཡིན། རྭ་རྒྱའི་ཆྲོས་མཛད་དང་སྐུ་ཕྲོགས་གཙང་རྒན་ཚང་། རྭ་ཚང་ཨ་ཁུ་

ཆེ་ཆུང་སྲོགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་བསྐྱངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཟུར་དུ་ཡྲོད། 

དབར་ཐྲོག་མ་གྲོལ་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་དགུ་བ་ཚང་སྐུ་ཕྲོགས་ཤིང་བཟའ་ཚང་

གིས་ཞུས། རྭ་རྒྱར་ཕེབས་ནས་དུས་འཁྲོར་ལན་སྐྱེས་ཀིས་དབང་དང་མགྲོན་ཆྲོས་ལ་ལྔའི་རེས་

གནང་དང་། ལམ་གཙོ་སྲོགས་བཤད་ལུང་འགའ་རེ་གནང་། ངེད་ཅག་མང་བྲོ་དང་མམ་དུ་དེར་

སྲོང་། དེ་ནི་ང་ལྲོ་བཅུ་བདུན་སེང་གི་བ་བ་ཡིན། 

ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་སེང་རྒྱ་ལྲོའ་ིཚེས་གསུམ་ིན། ཨ་ལགས་གདྲོང་དཔད་ཅེས་གཙང་ར་ནག་གི་
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ཡིན་པའི་གདྲོང་དཔད་མཁས་པ་ཞིག་རྭ་རྒྱ་ནས་གསེར་ལག་བརྒྱུད་དེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཕེབས། 

སྐྱ་ར་འཇིགས་མེད་ཀིས་ཞུས་པ་བཞིན་ངེད་ལ་གདྲོང་དཔད་དེ་བར་ཕབས། ཁྲོད་ཀི་གདྲོང་འདི་རི་

དྭགས་བསེ་རུའི་གདྲོང་རེད། བང་ཆུང་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གདྲོང་འདི་འབབ་པ་མ་གཏྲོགས་

གཞན་ལ་མེད། ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་འདུག དེ་ཡང་རི་དྭགས་བསེ་རུ་རྒན་པྲོའ་ིབུ་བསེ་རུ་དར་མའི་

གདྲོང་རེད་གསུངས། དེ་ནི་ཁྲོང་ིད་མ་ཡུམ་ལྲོ་ན་བགེས་པྲོའ་ིདུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལ་དཔད། 

རྣམ་ཤེས་ནི་མིང་འཇིགས་མེད་ཟེར་བ་ཞིག་ལྲོ་ནས་ནུབ་ཕྲོགས་སུ་སྐྱེས་པ་རེད་གསུངས། འདིའི་

ལྕང་སྐྱ་དཔའ་མཆྲོག་སག་སྲོར་ལ་བས་ན་ངའི་སྐྱེ་ཡུལ་སྲོམ་མེ་ཡིན་པ་ལྲོ་ནུབ་གུང་འགིག བར་

ཕབ་དུས། 

མཐྲོ་མི་མངྲོན་ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ་དེ།། ཡུལ་ས་རགས་ཅན་གི་ཕྲོགས་སུ་དགེ། 

རེན་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། འྲོད་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གིས་སས།། 

 

ཞེས་བྱུང་། རྐང་བ་སྔ་མ་གིས་ཁྲོད་ཀི་བ་མའི་བར་ཟུར་བབས་པ་རེད། དེ་འདིར་འབབ་དྲོན་

སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རེས་ནས་ཁྲོད་ཀིས་འཚོལ་དགྲོས་རྒྱུ་རེད། རྐང་བ་

ཕི་མ་གིས་ཁྲོད་ཀིས་བར་རེད། ཁྲོད་སྐྱེ་ཡུལ་ཁིམ་ཚང་གི་སྔ་རབས་པ་བད་ཕུར་ལ་འགེས་པ་

ཞིག་རེད། དེའི་རྐྱེན་གིས་སེང་གདྲོང་། འཇམ་དབངས་ནག་པྲོ། ཁ་མཆུ་ནག་པྲོ་བཅས་མང་དུ་

ཐྲོན། ནམ་རྒྱུན་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་གིས། སིར་ཤིན་ཏུ་བཟང་། རྒྱུད་བ་མ་ལས། རྲོ་རེ་ནི་བརླིང་བ། 

བརན་པ། མི་ཕེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཁྲོད་ཀི་སྨྲོན་ལམ་དང་དམ་བཅའ་འགྱུར་བ་མེད་པས་

གང་བརྩམས་པའི་ཆྲོས་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕིན། སྲོག་ལ་ེན་ཁ་མེད་པ་སྐུ་ཚེའང་མཐར་

ཕིན་རྒྱུ་རེད། གཅིག་བུར་དབེན་པ་བསེན་ཏེ་སྒྲུབ་ན་ཕིར་མི་ལྡྲོག་པ་རྒྱལ་བའི་ས་ཐྲོབ་ལ། དེ་ནི་

བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་པའི་ཐུགས་རྲོ་རེའི་སྐུ་མངྲོན་དུ་འགྱུར་བ་རེད། འྲོད་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་

གིས་སས། ཞེས་པ་ཐུན་མྲོང་བ་ལྟར་ན་གདུལ་བའི་འཁྲོར་ཚོགས་མ་བསེན་པར་བཞུགས་ནས་

མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཆེར་མ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མྲོད། དྲོན་དུ་གསང་སྔགས་རྣལ་འབྲོར་གི་སྲོམ་
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པ་མཛད་དེ་ནགས་ཚལ་ཤིང་སྲོང་གིས་བསྲོར་བའི་གནས་ཤིག་བསེན་རྒྱུ་རེད་གསུངས། ལྲོ་འདིར་

ངས་རྲོ་རེ་འཆང་དྲན་པས་ཀང་ཡིད་སྐྱྲོ། ཨ་ཁུའི་ཞལ་ཆེམས་རྒྱུན་པར་ཡིད་ལ་དམ་པར་བཟུང་

ནས་ལ་ས་དང་བ་བྲང་གང་རུང་དུ་འགྲོ་དགྲོས་པར་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡང་། སེམས་ལ་རྲོ་རེ་འཆང་

གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་མཇལ་ཏེ་འགྲོ་བསམ་ནས་བསད། ང་ལྲོ་བཅུ་དགུའི་སེང་ལན་གཅིག་བྲྲོས་ཀང་དགེ་

འདུན་དང་བསན་དར་གིས་ཀིས་བཙལ་ནས་རྭ་འཐྲོག་ཐང་ནས་རེས་ཆྲོད་པས་མ་མངགས། 

༡༩༣༨ལྲོར་ཟླ་བ་བཞི་བའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ིན། རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ལང་མྱུག་གིས་ཡྲོངས་སུ་

བརླན། ནགས་ཚལ་སྟུག་པྲོར་བ་རིགས་ཀིས་སྙན་འགྱུར་སྒྲྲོག འཇང་ཆེན་ཆུ་བྲོའ་ིརླབས་སྒྲ་དང་

གསུང་ཆྲོས་མཆྲོད་པའི་གསུང་དབངས་ཀིས་ཡིད་སེམས་བཀུག སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་ཡབ་

སས་རྣམས་དྲན་ནས་གདུང་། འཇིག་རེན་གི་བ་བཞག་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གིས་ཡིད་སུན། གྲོ་བུར་དུ་

སྐྱྲོ་ཤས་ཆེན་པྲོས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཀ་རྩྲོམ་མགུར་མ་འདི་བྲིས། 

ཀྭ་ཡེ་རྣམ་གྲོལ་སྒྲུབ་ལ་གྲོ་བ་རང་དགའ་བའི།། 

ཁ་མིག་ཡར་བལྟ་བེད་པའི་སྲོད་བཟང་གི་གྲོགས་པྲོ།། 

ག་ནས་བལྟས་ཀང་ནམ་མཁའི་པད་མྲོ་དང་མཚུངས་པ།། 

ང་ཡི་བསམ་པ་སྐྱྲོ་བས་གླུ་དབངས་ཤིག་ལེན་ནྲོ།། 

 

ཅ་ཅྲོ་སད་སྙན་སྒྲྲོག་པའི་འདབ་ཆགས་ཀིས་བསྲོར་བའི།། 

ཆ་རྐྱེན་ལེགས་པྲོ་འགིག་པའི་དབེན་པ་ཡི་གནས་འདིར།། 

ཇ་ནྲོམ་རས་ཀི་ལྕགས་སྒྲྲོག་དམ་པྲོ་ཡིས་བཅིངས་པའི།། 

་འུ་ལྟ་བུར་འཁུམ་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་སྐྱྲོའ ྲོ།། 

 

ཏ་ཐ་ག་ཏའི་བསན་པ་རྩིས་མེད་དུ་དྲོར་ཏེ།། 

ཐ་ཆད་སིག་སྲོད་མ་ལུས་བདག་པར་རང་བཞེས་ཀང་།། 
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ད་དུང་ཆྲོས་པར་རླྲོམ་པའི་ཀད་མེད་ཀི་ཁྲོ་བྲོ།། 

ན་མྲོ་སྐྱབས་གསུམ་ཁེལ་བའི་གནས་གྱུར་འདི་སྐྱྲོའ ྲོ།། 

 

པ་ར་མི་ཏའི་དགྲོངས་པ་རེན་ཆར་དུ་སྲོན་པའི།། 

ཕ་རྒྲོད་བ་མས་ལེགས་གསུང་དམ་ཆྲོས་ཀི་སྙིང་བྲོ།། 

བ་ལང་ལྟ་བུར་རྨྲོངས་པ་བདག་ིད་ཀིས་མྱྲོང་ཀང་།། 

མ་རིག་དབང་གིས་དགྲོངས་དྲོན་འཚོལ་བ་འདི་སྐྱྲོའ ྲོ།། 

 

ཙ་གྲོ་རྭ་ལྟར་གྲོང་བའི་རང་རྒྱུད་འདི་ཐུལ་ན།། 

ཚ་ཟེར་རྔམས་པའི་དག་བགེགས་རང་བཞིན་གིས་འདུལ་མྲོད།། 

ཛ་བྷྱ་ཕཉ་ཀིས་ཚིག་གི་སྲོང་སྒྲ་དེ་སྒྲྲོག་བཞིན།། 

ཝ་བཞིན་ཕྲོགས་ཀུན་ཉུལ་བའི་སྣང་ཚུལ་འདི་སྐྱྲོའ ྲོ།། 

 

ཞྭ་སེར་བསན་པའི་རེས་འཇུག་བཙུན་ཆུང་གི་ཚོགས་རྣམས།། 

ཟ་མ་མ་ནིང་ལ་སྲོགས་རིགས་ངན་ནི་མིན་པས།། 

འ་ཅག་རྣམས་ལ་རེན་བཟང་འདི་ཀྲོ་ནི་ཐྲོབ་ཐྲོབ།། 

ཡ་རབས་གཤེགས་ཤུལ་མི་བསྙེགས་འདུག་པ་འདི་སྐྱྲོའ ྲོ།། 

 

ཧ་ལའི་དུག་ལྟར་ཁ་བའི་དཀྲོར་ཟས་དེ་འཚོལ་མཁན།། 

ཨ་ལག་མིང་ལ་ཞེན་པའི་མེད་མེད་ཀི་མི་གཏྲོ།། 

ཧ་ཅང་སྨྲ་བ་མང་ན་རང་མཚང་གི་ཚིག་འདི།། 

ཨ་ཁུ་རྣམས་ལ་ཕྲོག་པས་ཁ་རྲོག་ལ་སྲོད་ལེགས།། 
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མི་བཟང་སྙིགས་མའི་རང་མཚང་བརྲོལ་བ་ཡི་དུས་འདིར།། 

སྐྱྲོ་ཤས་དྲག་པྲོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བསེན་ནས།། 

སྨྲེ་ངག་ནར་མྲོའ་ིཚིག་གི་ཕེང་བ་འདི་བཀྲོད་པས།། 

བདག་དང་སལ་མམ་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་རང་ཤྲོག་ཅིག ། 

 

ཅེས་བཙུན་གཟུགས་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཀིས་རང་ལྲོ་བཅུ་དགུའི་སེང་ལ་རི་ཞལ་དཀར་གི་རི་

ཞྲོལ་དབེན་གནས་དཀར་མྲོ་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བྲིས་པའྲོ།། 

ལན་གིས་པར་བྲྲོས་དུས་རྒྱ་ལྡང་ཕུའི་ཤུག་སྲོང་མང་བྲོ་སྐྱེས་པའི་སར་རྩྭ་འྲོམ་བུ་སྟུག་པྲོའ་ི

གསེབ་ཏུ་བསྐུངས་ནས་བསད། དེ་རུ་ར་ཆུ་གཙང་མ་ལྷུང་ལྷུང་བཞུར་བའི་རླབས་སྒྲ་དང་། ཁུ་བྱུག་

དང་འཇྲོལ་མྲོ་སྲོགས་བ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སད་སྙན་བར་མེད་སྒྲྲོག་པས་སེམས་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་

སྐྱིད་པའི་མས་ཤིག་རྒྱས་ལ། སེམས་ལ་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་མཆྲོག་སྐྱིད་པྲོ་

རུ་ཆྲོས་གཤའ་མ་ཞིག་སྒྲུབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཞེས་སྨྲོན་ལམ་བཏབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ངས་གནས་དང་

མཚམས་ཁང་མང་བྲོ་བཙལ་ཀང་མཇུག་མཐར་འདི་རུ་འྲོངས་ནས་བསད་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཡང་ཨ་

ཁུ་བམས་པས་རེད་ནས་ཕིར་ཁིད། འཆར་གཞི་མ་གྲུབ། 

 

སྨྲས་པ། 

ཤེས་རབ་ཆྲོས་ལ་འདུན་པའི་སྲོབས་པ་དང་།། 

འཁྲོར་བ་ཞེན་ལྲོག་ལྡན་པའི་ངེས་འབྱུང་དང་།། 

སྲོམ་ལ་སྙིང་རུས་སྐྱེས་པའི་དམ་བཅའ་གསུམ།། 

ཆུ་བྲོ་རགས་ཀིས་བཀག་ཀང་འཆྲོར་བའི་དཔེ།། 
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བཅུ་གཅིག་པ། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཆྲོས་ལ་ཐྲོས་བསམ་

གིས་སྒྲྲོ་འདྲོགས་བཅད་པ། 
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ང་ལྲོ་ི་ཤུའི་སེང་། སི་ལྲོ་༡༩༣༩ལྲོར། སྐུ་ཕྲོགས་གཙང་རྒན་ཚང་ལ་མཇལ་བར་གསེར་ལག་

ཏུ་སྲོང་། བ་བྲང་ལ་འགྲོ་འདྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། ཁྲོང་ན་རེ། ཁྲོད་སྲོང་ཆྲོག ངེས་ཅན་དུ་ཕིར་

ཤྲོག ངེད་ཡང་བ་བྲང་དུ་འགྲོ་བའི་ག་སྒྲིག་བས་ཡྲོད། སབས་ཀ་འགིག་པས་ཁིད་ཆྲོག འྲོན་ཀང་། 

ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཁས་ལྲོངས། བཙན་ཁང་གི་ལྕགས་ལུང་ནས་བཟུང་སེ་ཕིར་ཕེབས་པའི་མནའ་སྐྱེལ་

དགྲོས། ཞེས་ཡང་ཡང་གསུང། མ་ཎི་ཤྲོ་མིག་འཕངས་ཏེ། འྲོ་སྲོང་ན་མགྲོན་ཁ་ཡག་པྲོ་འདུག གཙོ་

བྲོ་ཁྲོད་ཕིར་ཡྲོང་དགྲོས་པ་དེ་ཡིན། ལམ་ལ་ལྲོངས། མར་ནང་གི་སུ་ལའང་བཤད་མི་དགྲོས། ངེད་

ཅག་མམ་དུ་འགྲོ། གསུངས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་བསྐྱངས་པར་མ་ཟད། ལམ་བར་གི་ཁལ་ར་

མཁྲོ་ཆས་སྲོགས་ཀང་ཁྲོང་ཚང་གིས་བསྩལ་ནས་བ་བྲང་དུ་འབྲོར། རྒྱལ་ཚང་གི་ནང་ཆེན་ལ་

བབས། བ་ཁྲོ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་ལ་ཐྲོག་མར་ཆྲོས་འབྲེལ་བཞག་ཏེ་ར་མགིན་གསང་སྒྲུབ་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཁྱུང་ཁའི་རེས་གནང་ཐྲོབ། ཕི་ིན་རེ་བཙུན་མི་ལས་མགུར་འབུམ་ཆེ་ཆུང་གི་ལུང་ཐྲོབ། འདི་

ནི་ལུང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀྲོན་པ་ཞིག་རེད། སྐུ་ཕྲོགས་གཙང་རྒན་ཚང་ལྲོ་ཚེས་རེས་ནས་ཕིར་ཕེབས། 

དཔིད་ཆྲོས་ཆེན་མྲོར་ཚོགས་ཆྲོས་གྲྭ་ལ་ཞུགས། བར་དེར་ལ་སར་འགྲོ་རྩིས་འགའ་བས་ཀང་

མ་གྲུབ། སེམས་ལ་འགྲོ་ས་མང་ན་བར་ཆད་འྲོངས་བསམ། དེ་ནས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་བས་

ནས་བ་བྲང་དུ་བསད་པ་ཡིན། ཁི་བས་གནང་བའི་དགེ་རྒན་ནི་བྲོ་བཟང་མཐའ་ཡས་ཨ་ལགས་མཚོ་

ཁ་བའི་དགེ་རྒན་ཚང་རེད། བསམ་སྲོར་གིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་ཏེ་ཚད་མ་རིག་པའི་

མཛོད་ཀི་ལྡེ་མིག་བསྡུས་ཚན་ེར་ལྔ་ཡྲོད་པའི་ཁ་དྲོག་དཀར་དམར་ནས་སངས། ﹝  བར་འདི་

ནས་བསྡུས་གྲྭ་ནས་འདུལ་བའི་བར་གི་དཔེ་ཁིད་སྲོང་བའི་གྲོ་རིམ་ངྲོ་སྲོད་ཅིག་འབྲི་འདྲོད་ཀང་མ་

ཁྲོམ་པར་ལུས་སྲོང་། ﹞ 

ཤེས་རབ་ི་མ་འྲོད་པྲོ་ཆེ།། ཤེས་བའི་གནས་ལ་ལག་པར་གསལ།། 

འྲོན་ཀང་གིང་བཞིའི་འགྲོ་དྲོན་དུ།། ིན་མཚན་རེས་ཀིས་རག་ཏུ་སྲོད།། 
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བསན་ལ་སིད་ཞུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར།། 

བུང་བས་སྦྲང་རྩི་མེ་ཏྲོག་བཞིན།། 

རྒྱ་བྲོད་ཕི་གསུམ་ཡུལ་གྲུ་ཀུན།། 

ཉུལ་བས་ལུས་ཀང་ཨ་ཐང་ཆད།། 

 

དམ་པའི་རྲོགས་པ་བརྲོད་ལ་སྲོ།། 

རང་ཡང་ཤེས་རབ་རྩལ་གིས་འཚོ།། 

དེའི་ཕིར་ལམ་བར་ཐུན་མཚམས་སུ།། 

བྲིས་འདི་གྲོགས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཙམ། 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྲོ།། 

འཛིན་གྲྭ་རགས་རིགས་ནས་ཞུགས་ཏེ་ལྲོ་དེར་གཞུང་རྒྱུགས་སད། གཞུང་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཕིན་

མ་ཤི་ཚུན་ཆད་བ་བྲང་དགྲོན་པའི་གྲྭ་བར་བརྩི་ལ། དཔེར་ན་བར་དུ་ས་གཞན་དུ་འཁམས་ནས་ལྲོ་

ཅི་ཙམ་སྲོང་ཡང་། རང་གི་འཛིན་གྲྭ་གར་ཡྲོད་པ་དང་མམ་དུ་ཚོགས་ཆྲོས་འགིམ་ཆྲོག རང་ལྲོ་

ེར་ལྔ་བར་རགས་རིགས་གསར་རྩྲོད་སབས་ལ་འབྲུམ་ཟེར་བའི་ནད་ཡམས་ཚ་ཆེ་ལ་རྨ་རིགས་

ཡྲོད་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་གྲྭ་ཚང་མང་བྲོ་གཤེགས། ང་ལ་ཡང་ཚ་འབྲུམ་བྱུང་སེ། གྲོ་བུར་དུ་སྨག་ཚ་

བརྒྱབ། དེ་དུས་དེང་རབས་དང་མི་འདྲ་བར་སྨན་བཅྲོས་འཕྲོད་བསེན་གི་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཞན། 

གཞན་ཐབས་ཅི་དྲག་བསེན་ཀང་ཕན་པ་ཆེར་མ་བྱུང་བར་ཡུན་རིང་བྲོ་འགྲོར། བཞིན་གི་མདངས་

མས། ལུས་ཀི་སྲོབས་ཤྲོར། དབང་བྲོ་མས། རིག་པ་འཐྲོར། མགྲོ་ཡི་སྐྲ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕི་བ་

སྲོགས་ཤི་ལ་ཁད་པར་གྱུར། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཐིམ་པའི་རགས་བཞི་དང་མ་ངེས་པའི་སྣང་བ་དྲུག་

སྲོགས་ལན་འགར་བྱུང་ལ། ལན་གཅིག་བར་དྲོ་འགིམ་པ་ལྟ་བུའི་ཚོར་སྣང་གིས་ཐང་ཆེན་པྲོ་

མཐའ་མི་མངྲོན་པ་ཞིག་སད་ཅིག་གིས་བཅད་ནས། མཛེས་པའི་སང་ལྲོངས་མས་དགའ་བ་ཞིག་
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ཏུ་སེམས་ཅན་རིགས་བརྒྱ་ཕག་མང་བྲོ། ལ་ལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ལ་ལ་རི་བྲོ་ལྟར་ཆེ་བ། ལ་ལ་

བལྟར་མི་བཟྲོད་པ་སྲོགས་མི་སྡུག་པ་མང་པྲོ་དང་ལན་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ། གྲོ་བུར་དུ་ཡིད་ལ་བྲོ་

འཁེལ་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང་ཁྲོང་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་འཇམ་དབངས་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་བྲོ་

དྲན་ནས་ཞུ་བར་འགྲོ་སྙམ་པའི་ཚེ། རི་བྲག་ཆུ་སྣ་འཐབ་པ་ཞིག་ཐལ་བྱུང་དུ་ཕུག་སེ་ལུང་བ་ཆེན་པྲོ་

ཞིག་བརྒྱུད་པའི་སྣང་བ་ཤར་མ་ཐག ཁྲོང་རྲོ་རེ་འཆང་ཕག་ན་ཌ་མ་རུ་དང་ཐྲོད་པ་ཐྲོགས་པ། མི་

རྐང་གིང་བུ་མདུན་དུ་བཀན་པ། གན་ཁྲོད་ཆུ་མིག་འགིམས་པའི་མདུན་དུ་ཕེབས། ཁྲོང་གིས་སན་

མིག་སྲོར་རྲོ་རྲོ་ལན་གཅིག་གཟིགས། བརྩེ་ཆེན་དགེས་པའི་ཟུར་གིས་ལན་གཅིག་བལྟས། སྨིན་

མ་ཁྲོ་གེར་བཅས་བསྡུས་ཏེ་ལན་གཅིག་གཟིགས་ནས་འདི་གསུངས། ཁྲོད་ཕིར་བ་བྲང་ལ་སྲོང་། 

ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེས་ཁྲོད་ཀི་སྙིང་གར་བསིམས་པའི་རེ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་རེད་གསུངས། ངས་

བལྟས་དུས་ངའི་བེམ་པྲོའ་ིསྙིང་ཁ་ན་འྲོད་ཟེར་ལམ་ལམ་དུ་འབར་བའི་རེ་སྐུ་ཞིག་འདུག དེ་མ་ཐག་

ཅི་བྱུང་མ་ཤེས་པར་སད་བྱུང་། འདིའི་དྲོན་ཧ་མི་གྲོ་ཡང་དཔད་ན་བར་དྲོ་འགིམས་དུས་ཁྲོང་རྲོ་རེ་

འཆང་ཨྲོའུ་རྒྱ་ཚང་གིས་ཕིར་འཕངས་པ་ཡིན་ནྲོ།། 

འདི་ལྟར་ནད་ལྕི་བར་གྱུར་ནས་རྣམ་འགེལ་གསར་རྩྲོད་ལ་དཔེ་ཆ་བྲོ་འཛིན་སྐྱྲོར་སངས་དང་

ཁིད་འཕྲོས་པ་དྲོགས་གཅྲོད་སྲོགས་བེད་མ་ཐུབ་པར་མ་ཟད། ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེའི་མྲོ་ལུང་དང་

ཞལ་གསུང་བཞིན། ཕིར་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་བྱུང་། གྲོང་གི་བར་དྲོ་འགིམས་པ་ལྟ་བུའི་

སྣང་བ་དེས་ཀང་ཕིར་རི་བྲག་ཆུ་སྣ་འཐབ་པའི་དབེན་གནས་དཀར་མྲོ་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་འགྲོ་དགྲོས་

པར་དྲོན་གིས་བསན་ཡྲོད་ལ། ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་ཕིར་འགྲོ་བ་མ་ཞུས་ཀང་ཁྲོང་གིས་ཁེད་

ཅག་གི་གནས་བདག་ཨ་མྱེས་ལ་རི་མ་དགའ་འདུག དགྲོན་པའི་ཕི་རྲོལ་རི་མཐྲོ་ས་ཞིག་ནས་ཡུལ་

ཕྲོགས་སུ་བསང་ཐྲོངས། དེ་ནས་རིམ་གིས་ཕིར་ལན་གཅིག་ངེས་པར་དུ་ཕེབས། དང་བྲོར་ཨ་ཁུ་

རྣམས་དགའ་བར་ཆུགས་དང་ལ་རིམ་གིས་དགའ་འྲོངས། མི་མ་དགའ་ན། ལ་མི་དགའ། ཟེར་བའི་

དཔེ་བཞིན་རེད་གསུངས། དེ་ནས་འགྲོ་རྩིས་ཀིས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་བསང་གཞུང་དུ་ཐྲོན་པ་ན། 

མས་སྣང་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པྲོ་ཞིག་དང་ནད་ཡང་དགའ་རབ་ཏུ་སྲོང་། ངྲོ་མས་ལ་འདྲེས་གནྲོད་པ་ཡིན་
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ཚོད་རེད། སྔྲོན་ལ་ཡང་ཕིར་འགྲོ་རྩིས་ལན་འགའ་བས། ལམ་ལ་འབུད་རྩིས་བས་ན་དགའ་རབ་

འདུག མ་སྲོང་ན་ཡང་ན་བ་ཞིག་རེད།དེ་ནས་རིམ་གིས་ནད་གཞི་དྭངས་ཏེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཐྲོན་པ་

ན་ནད་གཞི་མེད་སངས་དྲག་ཏུ་གྱུར། ཡིན་ཀང་ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐུགས་བཀྲོད་བཞིན། ལ་རི་

ཞལ་དཀར་ལ་བསངས་དང་སྙན་ཤལ། འཕིན་བཅྲོལ་བཅས་བས་ཏེ་ས་གང་དུ་སྲོང་ཡང་ཆྲོས་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་རྐྱེན་སྲོང་གྲོགས་བཟང་བྲོ་བེད་དགྲོས་པ་ལས། འགལ་རྐྱེན་ན་ཚ་སྲོགས་གཏྲོང་མི་ན་

ཞེས་བཅྲོལ་དམ་ནན་ཏུར་བས། མ་འགངས་པར་ཕིར་ལམ་དུ་སྲོང་། རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྲོ་བརྒྱད་ནས་ངྲོ་

ཐུག་མ་མྱྲོང་བའི་མ་དྲིན་མྲོ་ཆེ་བ་བྲང་ཕྲོགས་སུ་ང་ལ་ཐུག་རྩིས་ཀིས་སྲོང་ཟེར་བ་ཐྲོས། 

ལམ་སབས་སྲོམ་མེ་ཕྲོགས་སུ་ཨ་ཅེ་ལ་སྲོར་ཅིག་བརྒྱབ་ནས་བ་བྲང་དུ་ཐྲོན། ཐྲོན་དུས་ཨ་མ་

ཡང་ཐྲོན་ནས་ཅུང་འགྲོར་འདུག ཨ་མས་ང་ལ་བཅངས་པའི་བམས་བརྩེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དང་ཆུང་

དུས་ཀི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡང་དྲན། ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་རིང་མ་ཐུག་པར་འགྲོར་བས་དྲན་དྲག་པ་བཅས་

ཀིས་ཡུན་རིང་ངུས། ང་ཡང་ལས་ཀི་མཐུ་བཙན་པས་ཅི་བྱུང་མ་ཤེས་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤྲོར། 

ངེད་མ་བུ་གིས་ངྲོ་ཐུག་པ་ནས་ཨ་མས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཏྲོན་དགེ་སྲོར་དང་ཕག་སྲོར་འབའ་ཞིག་ལ་

འབད། འཛིན་གྲྭའི་གྲོགས་པྲོ་ཞིག་གིས། ང་ལ་ཚ་འབྲུམ་བྱུང་ཏེ་ཁ་ངྲོ་ལ་རྨ་བརྒྱབ་པ་དང་ཨ་མ་

ཡང་མ་ཆུང་བ་ལ་བལྟས་ནས། 

ས་ཏྭ་སེམས་དཔའ་སན་མ་བརྔྲོས་མ་འདྲ།། 

ལྕང་སྐྱའི་ཨ་མ་ལྕང་མ་རླྲོན་པ་འདྲ།། ཞེས་ཞལ་རྩེད་གནང་། 

 

ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེའི་མདུན་ནས་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཇྲོ་མྲོ་བས་ལྲོ་གིས་ལ་བསད་རེས་མ་རྒན་

སྐུ་ཕྲོགས་གཙང་རྒན་ཚང་དང་མམ་དུ་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པར་སྲོང་། ཁྲོ་བྲོ་ཕར་ཕིན་དམ་

བཅའ་ཐྲོན་རེས་ཕིར་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་སྲོང་ནས་ཨ་ཅེ་ཡང་དེ་རུ་ཁིད་ཡྲོང་ཏེ་མམ་དུ་བསད། ིན་

ཞིག་སབས་མ་ལེགས་པར་ཨ་ཅེ་འཇང་ཆེན་ཆུས་ཁུར་ནས་ཤི ཨ་མ་ཡང་རེས་ནས་ལྲོ་དྲོན་བཞི་བ་

ལ་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་འདས། 
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བསྡུས་གྲྭ་ལྲོ་བཞིའི་རིང་བྲོ་འཛིན་སྐྱྲོར་སངས། རྩྲོད་པ་དྲོགས་གཅྲོད།དཔེ་ཁིད་སྲོགས་གང་

ཐད་ནས་བཟང་ཤྲོས་ཡིན། རགས་རིགས་གསར་རྩྲོད་ལ་ཞུགས་དུས་ནད་ཀི་དབང་གིས་དཔེ་ཆ་ལྟ་

མ་ཐུབ་པས་རེས་ལུས་ཀི་གས་རེད། སེམས་ནས་སྐྱིད་པྲོ་ཞིག་མ་རེད། འཛིན་གྲྭ་མར་བབས་ནས་

བལྟ་བསམ་ཀང་འཛིན་གྲྭའི་གྲོགས་པྲོ་རྣམས་ཀིས་མ་གནང་། དེ་ལྟར་དཔེ་ཁིད་དང་འཕྲོས་པ་མ་

ཆད། དྲོན་རྒྱུགས། ཚིག་རྒྱུགས་ལྲོ་རེ་བཞི་རེ། རྒྱུགས་ཐུང་དང་བཅས་མ་འཕྲོད་པ་མེད། གཙོ་བྲོ་

གྲྭ་བའི་ཁིམས་ཡག་པྲོ་བསྲུང་། ཚོགས་ཆྲོས་གྲྭ་ལ་ཧུར་ཐག་གིས་འགིམས། བ་མ་དང་ལས་སྣེ། 

དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས། གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིག་ལམ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ནན་

ཏན་དུ་བརྩིས། ཆྲོས་ཀི་གྲོགས་པྲོ་ཀུན་ལ་བརྩེ་དུང་མཐུན་སྒྲིལ་ངང་དག་སྣང་སང་ཅི་ཐུབ་བས་ཏེ་

གྲྭ་བ་བཟང་བྲོ་ཞིག་གི་སྲོད་པའི་ཚད་དུ་སྨྲོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིན། དབང་དང་རེས་གནང་། ཁིད་དང་

མན་ངག ལུང་དང་བཀའ་རྒྱ་མའི་རིམ་པ་མང་བྲོ་ཐྲོབ་པ་ངེད་ཅག་ན་མམ་ཀུན་ལས་ལག་པྲོ་ཡྲོད། 

དེ་བས་ངས་ནམ་རྒྱུན་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མྲོ་མང་བྲོ་ཁ་ཏྲོན་དང་ སྲོམ་བཟླས་བེད་ཀིན་ཡྲོད་ལ། 

ཁྲོམ་ལྲོང་ག་ཙམ་བྱུང་ཚེ་མཚམས་བསྙེན་པའང་འཕུད་བཞིན་ཡྲོད། 

བ་བྲང་ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེ་ངས་ལྲོ་བདུན་གི་རིང་ལ་བསེན་ནས་ཁྲོང་གིས་ཅི་གསུང་གི་དབང་

དང་བཀའ་ཆྲོས་རིམ་པ་འཆྲོར་མ་མྱྲོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དགེ་རྒན་ཐུགས་རེ་ཅན་ཨ་ཁུ་ལ་མྲོ་ཚུལ་

ཁིམས་ཚང་གིས་ང་ལ་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་ཅན་ཅན་མིན ﹙ རང་བཞིན་མིན་པ་སེ་ཁད་པར་

བའི་དྲོན། ﹚ ཞེས་རྒྱུན་པར་བསྔགས་བརྲོད་དང་གཙིགས་ཆེན་བེད། སུམ་རགས་སྙན་ངག་དང་ 

བཅས་པའི་དག་ཆ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་ཡི་གེ་དཀར་ནག་ཀུན་བྲིས་བང་ཡྲོད་པས་ཁྲོང་གི་གསུང་

རྩྲོམ་མང་བྲོ་འབྲི་རྲོགས་དང་དྲུང་ཡིག་པའི་མིང་བཏགས་པ་བཅས་རྒྱུན་དུ་མདུན་སྲོད་པ་ཡིན་པས། 

རེ་ལམ་སྔགས་གཙོ་བས་ལམ་སྔགས་ཀི་སྲོར། རེ་བ་མའི་མན་ངག་གསུམ་དང་སྨད་རྒྱུད་ཁིད་ཆེན་

བརྒྱད། དབེན་སའི་ཁིད་ཆེན་བཞི། ཇྲོ་ནང་ཁིད་བརྒྱ། བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྐྱེད་

རྲོགས་རིགས་དུ་མ། གསང་འདུས་འགེལ་བ་བཞི་སྦྲགས། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲྲོན། མི་ཏྲ་རྲོར་འཕེང་། 

བདེ་མཆྲོག་རབ་འབམས། སྒྲུབ་ཐབས་རིན་འབྱུང་སྲོགས་དབང་དང་ཁིད་ཟབ་མྲོ། བཀའ་རྒྱ་མ། 
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ཐིག་རྡུལ་ཚོན། མན་ངག་ཕག་ལེན་ཚུན་ཆད་ཐྲོབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གང་ངེས་མཛད་ལ། ཁྲོང་ལ་

ཞབས་ཞུ་མང་དུ་བས་པའང་དེ་དག་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན། མདྲོར་ན། ངས་གསང་

སྔགས་ཀི་ཁིད་ཟབ་མྲོ་དང་དཀིལ་འཁྲོར་བྲི་སྒྲུབ། རབ་གནས།སིན་སེག འཁྲོར་ལྲོ་སྲོགས་གང་

ཤེས་ཐམས་ཅད་ཁྲོང་གི་བཀའ་དྲིན་ཁྲོ་ན་ལས་ཐྲོབ་པ་ཡིན། ཨ་ལགས་བདེ་ཐང་མཁན་རིན་པྲོ་ཆེ་

ཚང་གི་མདུན་ནས་གཙོ་བྲོ་ལུང་གི་སྲོར་མང་བྲོ་ཐྲོབ་སེ། རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་ཆ་ཚང་། རེ་ཡབ་

སས་ཀི་གསུང་འབུམ། རྒྱལ་བ་རིམ་བྲོན་གི་གསུང་འབུམ། པན་ཆེན་རིམ་བྲོན་གི་ལུང་ཡྲོད་

སྲོར་ཆ་ཚང་། བཀའ་གདམས་ཆྲོས་དྲུག ལྲོ་བྲག་བཀའ་འབུམ། མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་སྲོགས་བཀའ་

འབུམ་བཞི། ཀུན་མཁེན་དང་བྲོའ་ིལུང་ཡྲོད་སྲོར་ཆ་ཚང་། འཇིགས་མེད་དབང་བྲོ། བསན་པའི་

སྒྲྲོན་མེ། རྒྱལ་མཁན་པྲོ། མཁན་པྲོ་ངག་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ། སས་ཚང་གི་ལུང་ཡྲོད་སྲོར། 

ཨ་ཁུ་ཐབས་མཁས། ཐུའུ་བཀན་ཚང་། ལྕང་སྐྱ་སྔ་ཕིའི་གསུང་འབུམ་སྲོགས་བྲོད་སུམ་བརྒྱ་ལག་

གི་ལུང་ཐྲོབ་ལ། ང་བརྒྱད་ཀི་དུས་ཟིང་ཐྲོན་དུས་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་བྲོའ་ིགསུང་

འབུམ་ཏ་བྲོད་ཀི་ཐྲོར་བུའི་སྲོར་ལས། སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཕྲོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར།། ཞེས་པ་

ནས་མཚམས་བཞག དེའི་བར་གི་དབང་བཀའ་ཆྲོས་ཅི་ཡྲོད་ལ་ང་དམིགས་བསལ་གིས་ཆྲོག་པར་

མ་ཟད། ལན་རེར་བར་བཏང་བ་ཚུན་ཆད་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས་བསྐྱངས། ཨ་ལགས་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་

ལས་གཙོ་བྲོ་དབང་དང་རེས་གནང་སྲོར་མང་དུ་ཐྲོབ་སེ། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ། བ་རི་བརྒྱ་རྩ། སྣར་

ཐང་བརྒྱ་རྩ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ། མགྲོན་ཆྲོས་ལ་ལྔ། བདེ་མཆྲོག་རབ་འབམས། རྒྱུད་གྲྭ་སྲོད་སྨད་

ཀི་མཁྲོ་ཆྲོས་དབང་དང་རེས་གནང་གི་སྲོར་ཆ་ཚང་། ཁྲོང་ཚང་གི་གསུང་འབུམ་གི་ལུང་དང་ཁིད་

མང་བྲོ་ཐྲོབ་ལ། མདྲོར་ན་བ་མ་དེ་གསུམ་གི་བཀའ་དྲིན་སྐུ་དྲིན་ལས་དབང་དང་རེས་གནང་ལ་

གངས་སྲོང་ལག་ལས་བརྒལ་བ་ཐྲོབ་ཡྲོད་ཀང་། ཡི་དམ་གི་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་མང་བྲོ་ལས་ཚེ་རབས་

ལས་ཀིས་འབྲེལ་ཞིང་བསྙེན་སྒྲུབ་སྲོམ་གསུམ་གིས་འབྲེལ་བ་ཐྲོགས་པ་ནི་བདེ་གསང་འཇིགས་

གསུམ་དང་དེ་ལས་ཀང་མ་རྒྱུད་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་ཅན་ལི་ཨུ་བའི་ལུགས་

དང་དཔལ་ས་སྐྱ་བའི་གསེར་ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་དམར་ཆེན་དམར་ཆུང་སྲོར་གསུམ་དུ་གགས་པ་འདི་
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ཡིན་ནྲོ།། 

ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་བཞག་རེས་ཁང་བ་དང་ཅ་ལག་རྣམས་བཙོང་། དཔེ་ཆ་དང་ངེས་པར་མཁྲོ་

ཆས་རྣམས་བཟུང་གཞི་རྲོགས་ཏེ། ཕིར་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཡྲོང་། གཙང་གི་ཨ་ཁུ་སྨྱུང་གནས་པས་

ཞལ་བཀྲོད་བཞིན་ཁང་རིན་གིས་བླུས་པའི་རེ་ཡབ་སས་ཀི་གསུང་འབུམ་དང་བཀའ་གདམས་

གཞུང་དྲུག་སྲོགས་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་བཞག དབུ་མ་གསར་བའི་དཔེ་ཁིད་རྲོགས་

ཀང་རྩྲོད་པ་འགིམས་མ་ཐུབ། ལྲོ་དེར་དཀར་མྲོ་ཕུག་ནས་ཡྲོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚན་ཚང་གི་

ལམ་ཁིད། ལམ་མཆྲོག་སྙིང་བྲོ། བ་མཆྲོད་ཉི་ཀ་ཆེན་མྲོའ་ིདཔེ་ཁིད། ཚེ་གཅིག་མས་ལེན། ཕག་

ཆེན་རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ། སྔགས་སི་དྲོན། མཁས་གྲུབ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣལ་འབྲོར་རྲོལ་པའི་

དགའ་སྲོན། གཡྲོན་རུའི་བསབ་བ་སྲོགས་དྲོན་གེར་ཅན་འགའ་རེ་ལ་ཁིད་དེ་བསད། 

ིན་ཞིག་གཙང་རྒན་ཚང་གིས་ཁྲོད་ཕིར་བ་བྲང་དུ་འགྲོ་འདྲོད་དམ་དྲིས། རབ་ཏུ་དགའ་ནས་

འགྲོ་འདྲོད་ཀང་ཁེད་ཐུགས་མི་དགའ་དྲོགས་ཞུས། བཞད་བཞིན་དཔེ་ཆ་བལྟས་ཏེ་དགེ་བཤེས་

བངས་ན་ང་མི་དགའ་བ་གང་ནས་ཤེས་ཞེས་གསུངས། དེར་ཡྲོད་ཀི་ཨ་ཁུ་བམས་པ་གཙོས་བ་རྒན་

འགའ་བསྡུས་ནས་ཨ་ལགས་ལྕང་སྐྱ་ཕིར་བ་བྲང་དུ་འགྲོ་འདྲོད་ན། ངེད་ཅག་གིས་གནང་བ་ལེགས་

པར་སེར་དགྲོས། ང་ཚོའི་གས་ནས་གཅིག་གི་དཔེ་ཆ་ཤེས་ན་ཡང་རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་

རྣམ་ཐར་ཡིན། དེ་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་བར་ཆད་གཏན་ནས་བེད་མི་ན། ང་རང་ཧ་ཅང་འཐད་ཁེད་

ཅག་ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་པར་གིས། གསུངས་པས་ཡང་ཕིར་འགྲོ་བའི་སལ་བ་ལྡན། མ་རྒན་ལ་ཞེ་

འཕང་ནའང་གཙང་རྒན་ཚང་གཙོ་བས་བ་རྒན་རྣམས་ལ་བཅྲོལ་དམ་ནན་ཏན་རེ་བས་ནས་ཕིར་བ་

བྲང་དུ་སྲོང་། 

སྔར་བཞིན་སྲོབ་གེར་དང་ཚོགས་ཆྲོས་ལ་ཧུར་ཐག་དང་ལག་པར་དུ་ལས་སྒྲིབ་སྲོང་བའི་

གནད་དུ་བསམ་ནས་གསེར་ཁང་ཆེན་པྲོ། ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་། དུས་འཁྲོར་ལ་ཁང་། ཇྲོ་ཁང་

སྲོགས་སུ་ཕག་འབུམ་ཐེར་མང་བྲོ་དང་སྲོར་ཚད་མང་དུ་བངས། ངག་གི་ེས་ལྟུང་འདག་པའི་ཆེད་

དུ་མཛོད་རྩ་དང་མཛོད་སྲོམ་སྲོགས་བྲོ་ལ་བང་བར་བཟུང་ནས་ཚར་མང་ལག་སྐྱྲོར་སངས་གནང་། 



 | 81 

དེ་དུས་ནས་བྲོ་འགྱུར་ཏེ་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཞིག་ཏུ་གནད་དུ་སྨིན་པའི་སྲོམ་སྒྲུབ་རེ་བེད་སྙམ་པ་

རྒྱུན་ཏུ་སེམས་ལ་ལྕི་བར་བཟུང་ཡྲོད། 

 

 
 

དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་འདུ་ཁང་ཆེན་མྲོ། 

 

 

 

 

 

 

 

བཅུ་གིས་པ། ང་བརྒྱད་ཀི་བསྒྱུར་བཀྲོད་དང་མཐྲོང་སྣང་། 
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བཀའ་རམས་འཛིན་གྲྭ་ཐྲོན་ནས་རྲོ་རམས་པ་བས། ལྲོ་གཅིག་འགྲོར་རེས་ང་བརྒྱད་ཟེར་བའི་

དུས་ངན་དེ་ཐྲོན། ལྲོ་གཅིག་གི་སྔྲོན་ཙམ་ནས་དགེ་བསྲོས་ཀི་ཚོགས་གཏམ་བཏང་སེ། ཀུང་ཚན་

ཏང་ཟེར་བའི་རྒྱ་མིའི་དམག་དཔུང་ཆེན་པྲོ་བྲོད་ལ་ཡྲོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡྲོང་ན་ཕམ་ཁ་དང་སྡུག་ལས་

ཆེ་བར་མ་ཟད་ཆྲོས་ལུགས་དང་དགྲོན་སེ། མི་རིགས་ཀི་རིག་གནས། ཡུལ་སྲོལ་གྲོམས་གཤིས་

སྲོགས་ཤུལ་མེད་བཟྲོ་ངེས་ཡིན། དེ་མི་འྲོང་བར་ཕིར་ཟླྲོག་པའི་སྐྱབས་འཇུག་བ་མ་གྲྭ་ཚང་

མཁེན། ཞེས་ཚོགས་ནས་ཡང་ཡང་ཞུས། ངེད་ཅག་གིས་ཧ་མ་གྲོ་བར་ཕན་ཚུན་ལ་དགེ་བསྲོས་

ཀིས་ཚོགས་སུ་ཞུ་བའི་མིང་དེ་ལ་ཅི་ཟེར། གྲོ་མིན་ཏང་ཡང་མི་ཟེར། ཡ་མན་ཡང་མི་ཟེར། ཐ་སྙད་

གསར་བ་ཞིག་རེད། ལ་ལས་གུ་ཚན་ཏང་ཟེར་བ་སྲོགས་དྲོན་ལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དམག་

དཔུང་དང་སྲོབས་ཤུགས་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཡང་ཧ་གྲོ་བའི་མི་ཞིག་མི་འདུག དེ་དུས་ཨ་ཁུ་ཞིག་གིས་

འདི་བཤད། གཅིག་བལྟྲོས་རེས་གུང་ཁན་ཏང་ཡྲོང་ནས་ངའི་ཁང་བའི་རྒྱབ་གང་སྲོག་ག ཞེས་

བཤད་ལ་དྲོན་ལའང་དེ་ལྟར་བསམ་ཡྲོད། 

བ་བྲང་ན་དེ་དུས་གྲྭ་བཙུན་སྲོང་བཞི་ལག་ཡྲོད། ཅུང་མ་འགྲོར་བའི་ང་བརྒྱད་ཀི་དཔིད་ཀར་རྒྱ་

ཡི་དམག་དཔུང་ཆེན་པྲོ་རྐང་དམག མཁའ་དམགཐན་ཁེ། རླངས་འཁྲོར་མང་བྲོ་གཅིག་རེས་གིས་

མཐུད་ཀིས་ས་ཆེན་པྲོ་འདི་བཀང་ཡྲོད་སྙམ་པ་ཞིག་ཐྲོན་ཏེ། རི་བྲོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩེ་དང་ལུང་

འགག་ཐམས་ཅད་ཀི་མདྲོ། ཁང་བ་མཐྲོན་པྲོ་རྣམས་ཀི་སེང་དང་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་། གསེར་ཁང་

ཆེན་མྲོ། འཇམ་དབངས་ལ་ཁང་། རེའི་ལ་ཁང་སྲོགས་ཀི་ཡང་སེང་དུ་དམག་བསད། བྲོའུ་རིང་ཁ་

ཆེན། མེ་མདའ་གཤར་མ། འགད་རས། ལག་འབྲོར། སྲོགས་བསྒྲིགས་ཏེ་བཤད་ན་སྐྱི་གཡའ་བ། 

བལྟས་ན་སྙིང་འདར་བ། མིག་གིས་བལྟར་མི་བཟྲོད་པ་ཞིག་བས་ཏེ་གཞི་བཟུང་བའི་ཕི་ིན་ནས། 

ཕི་དྲྲོ་དུས་ཚོད་བཞི་ཙམ་ནས་གྲོ་བུར་དུ་བར་བརྒྱབ། གྲྭ་ཤག་སྲོ་སྲོར་དམག་ཐྲོན་ཏེ་ཏ་དཔེ་

འཚོགས་ཟེར་ནས་རྭ་སྲོར་ཆེན་པྲོ་ལྔའི་ནང་དུ་བཀག ངེད་ཚོ་ཧྲོར་ཚང་ནང་ཆེན་གི་རྭར་བཀག གྲྭ་

བ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡྲོད། ིན་དེ་ནས་བཟུང་རང་གི་གྲྭ་ཤག་དང་ཁ་གཏན་བྲལ་བས། ཐྲོས་པ་ལྟར་ན་

དུས་ཚོད་དེ་དགེ་འདུན་པའི་གུང་ཚིགས་གསྲོལ་སབས་དང་ཁེལ་བས་ལ་ལས་ཤ་འཚོད་པ་ད་དུང་
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ཐབ་ན་བངས་མེད། ལ་ལས་བངས་ཀང་ཟ་ཁྲོམ་མ་བྱུང་། ལ་ལས་ཇ་ཁྲོལ་མ་ཐག་བར་བྱུང་བ་དང་

མམ་དུ་དམག་གིས་དེད་དེ། ཐུག་པ་འདབ་མ་སམ་ཏེ་བརེས་པ་སྲོགས་ཁམ་གང་ཟ་དབང་དང་

ཚིག་གཅིག་བཤད་དབང་མེད་པར་ཡ་ང་བའི་འཐབ་རྩྲོད་དང་མུ་གེའི་འགྲོ་ཚུགས། སྐྲག་སྣང་མང་

བྲོ་རིག གྲྭ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་སྲོམ་པ་བསྲུང་བསམ་གིས་ཧེ་ཀབ་ཏུ་མ་ཞུགས། སྨན་བཟྲོ་ཀུང་

སིའི་ཀུང་རིན་བས། ེས་མེད་སྐྱྲོན་མེད་ཡིན་ཚུལ་གི་ཁ་ཡག་མང་དུ་བཤད་དེ་ངེད་ཅག་ཨ་མྱེས་

གན་ཆེན་ར་ལུང་དུ་སྨན་རྩ་བསྲོ་བར་དེད། ཟླ་བརྒྱད་པའི་ི་ཤུའི་ནང་དེད་ནས་ཨ་མཆྲོག་སར་ལ་

ཐྲོན། བ་མ་གྲྭ་བ་ཕར་ཟད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། ལ་རས་ཡྲོ་བད། ཐ་ན་གཟན་ཤབས་མལ་ཆས་

ཀང་རིག་རྒྱུ་མེད་པར་ཁང་སྲོང་འབའ་ཞིག་ཏུ་ལུས་ཡྲོད། ལམ་སང་ཀུན་ཏུ་ངེད་ཅག་གིས་ཕག་

འཚལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ཆྲོས་དཔེའི་ཤྲོག་བུ་འདམ་འབག་དང་ལན་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་བཀང་། དེའི་ཐྲོག་

ཏུ་འགྲོམ་ཡུག་བེད་པ་སྙིང་ནས་མི་བཟྲོད་ཀང་། གཟུར་བ་ཙམ་གིས་ར་ལྕགས་དང་དབྱུག་པས་

བརེག་པ་དེ་བས་ཀང་མི་བཟྲོད་སབས། སེམས་ནས་ེས་པ་མེད་པར་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་མཁེན་

བསམ་བཞིན་མི་བརི་ཐབས་མེད་གྱུར། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཡང་འདི་བཞིན་བཟྲོས་ཡྲོད་སྙམ་

ན་སྐྱྲོ་གདུང་ཚད་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེ་ཡང་སེམས་ཀི་ཟུར་ཞིག་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ད་དུང་ཕིར་

དར་བ་ཡྲོད་སྙམ་པ་སྐྱེས་ནས་སེམས་འཆི་རྒྱུ་མི་འདུག ལྕམ་མང་བྲོ་བརྐྲོས། ལ་ལས་བསམ། དེ་

ལྟར་ཟླ་གིས་ཙམ་བསད། སྔྲོན་གན་ཆེན་ར་ལུང་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་གྲོན་པ་བསྒྱུར། རྒྱ་ལ་

སྔྲོན་པྲོ་ཁ་ཚང་། ཁུ་ལང་ཤུར་མའི་རས་ལམ་ནག་པྲོ། རས་ཞྭ་སྔྲོ་ནག་ཐྲོད་ཁ་ཅན་གཏན་ནས་གྲོན་

མི་འདྲོད་ཀང་རང་དབང་མེད། ལག་ན་འཇྲོར་དང་ལྕགས་ཁེམ། རྒྱབ་ན་སེ་བྲོ། ནངས་ཇ་འབྲས་

ཐང་ཕྲོར་བ་གང་། ིན་གུང་ཕེ་ཐྲོ་གྲོ་རེ་གཅིག ཕི་དྲྲོ་ལྡུམ་བུའི་ཐུག་པ་བཅས་མ་ཤི་འཇིག་རེན་

བརེས་པའི་ལྟྲོགས་སྲོམ་དང་སྡུག་བསྔལ། ད་དུང་འཇིགས་སྐྲག་དང་པེས་པེས་གཅིག་བུས་དུས་

མམ་དུ་ཐྲོན་དགྲོས་པའི་འཚུར་སྣང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་ཀང་ཡྲོད། གྲྭ་རྒན་ལྲོ་ལྲོན་འགའ་རེ་

གཤེགས་པ་མ་གཏྲོགས་མང་བྲོ་མ་ཤི རྒྱུ་མཚན་དེ་སབས་ཟ་འཐུང་བཟང་ལ་ལས་ཀ་ཡང་བར་

བརྩིས་ཆྲོག 
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དགུན་ཐྲོག་ཏ་དཔེ་འཚོགས། བརྲོད་དྲོན་ེས་ཅན་བཙོན་མ་འགའ་རེ་དཀར་འདྲོན་བེད་རྒྱུ་དེ་

རེད། སྲོང་ཏེ་ན་ན་དཀར་འདྲོན་བེད་རྒྱུའི་བཙོན་མ་ངེད་ཅག་རེད། ཅིའི་ཕིར་ེས་ཅན་མི་ནག་ཏུ་

གྱུར་བ་དང་ད་ེས་པ་དག་སེ་དཀར་འདྲོན་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སུས་ཀང་མི་ཤེས། ཕིར་བ་བྲང་

དུ་སྲོང་། དགྲོན་ནང་དུ་འགྲོར་མི་འཇུག ཏྲོས་ཀི་ཧེ་གང་འདེམ་བས་ཆྲོག་ཀང་མ་འདེམ། ཕེ་ཡིག་

རེ་བིན། ཧྲོས་རན་ཧྲོས་ཧྲོའུ་བས། དྲོན་དུ་མི་ནག་ཁིམ་ནག་ཅེས་པའི་མིང་སད་ནས་གར་འདྲོད་དུ་

ཉུལ་ནས་བསད། ང་འདྲ་བ་མང་བྲོ་རེད། འགུལ་སྐྱྲོད་ཐྲོན་ན་བྲྲོས། དེ་དུས་ལག་པར་ཆྲོས་ལ་ངེས་

ཤེས་དང་དད་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་སྲོང་ནས་ཁ་དྲོན་དགེ་སྲོར་དང་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་གཤའ་མ་

ཞིག་བེད་འདྲོད་སྐྱེས། བ་བྲང་རི་ཁྲོད་གྲོང་མ། རྒྱྲོའུ་རྒྱ་རི་ཁྲོད། བསང་ཁྲོག་ཁྱུང་རྩེའི་རི། རྒན་

རྒྱའི་བྲག་དཀར། ཙ་ཡུས་སྲོས་སུ་ཀད། འབྲོ་རའི་མཁར་ལུང་སྲོགས་སུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་

པའི་ལྲོ་སེ་མུ་གེ་དང་དཀའ་ཁག་ཧ་ཅང་ཆེ་དུས་ལམ་སྔགས་གིས་སྔས་མགྲོ་ལ་བཞག་ཏེ་འཆི་ངྲོ་

མ་བས་ནས་མཚམས་ལ་བསད། 

 
རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་ཐུབ་བསན་དར་རྒྱས་གིང་། 

 

བཅུ་གསུམ་པ། བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་དུ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ། 
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ཁྲོ་བྲོ་མཁར་ལུང་དུ་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་བརྲོད་ན། སི་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པའི་གིས་

ཟླའི་ི་ཤུ་ནས་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ན་རྩམ་པ་རྒྱ་མ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་དང་། ཇ་སེར་ཉུང་ཙམ་

ཡྲོད་པ་ཁེར། སྲོལ་བད་ར་ཁྲོག་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡང་བཟུང་། དགུང་མྲོ་ཞིག་ལ་གསང་སབས་ཀིས་

མཁར་ལུང་དུ་བྲྲོས། རི་རྩེར་སུས་ཀང་མས་མི་འཇྲོག་ས་ཞིག་ན་ཟྲོག་བ་འདུག་ས་ནགས་རྭ་

བསྲོར། ནང་ན་ས་གཡས་བརྒྱབ་པའི་མལ་ས་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེར་བསད། གནས་འདི་ན་ནགས་

རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ཡྲོད་པ་དང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སད་འབིན་པ། རི་མཐྲོ། ས་གཙང་། ཆེས་

དབེན་བའི་གནས་ཤིག་རེད། སྔྲོན་ཀི་རི་བྲོ་བཟང་འཕིན་ལས་འདིར་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ས་ཀང་

རེད་ལ། གནས་བིན་ཆེན་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པ་ཞིག་རེད། ཆུ་མེད་མྲོད་གངས་བཞུས་ནས་

འཐུང་། རྩམ་ཁེགས་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེས་ཟ་མའི་ཚོད་བཟུང་ནས་ིན་རེར་རྩམ་ཁེགས་གང་གིས་

འདང་ཐབས་བས། 

འཆི་བར་ཐག་བཅད་དེ་རི་རྩེར་སྲོང་ན། ཤི་བའི་ཚེ་ཆྲོས་མ་གཏྲོགས་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་

པས་ཆྲོས་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་གཤའ་མ་ཞིག་བེད་དགྲོས་པས། ཅི་ལྟར་བས་ཞེ་ན། རེ་ལམ་རིམ་

ཆེན་མྲོ་ལས་གསུང་བ་ལྟར། མགྲོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། ལམ་གི་རྩ་བ་བཤེས་གེན་བསེན་

ཚུལ་ནས་མཇུག་མི་སྲོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྲོབ་པའི་བར་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བར་མས་

ལེན་དང་བག་ཆགས་ཅི་ཐེབས་ཀིས་ཤར་སྲོམ་དང་དཔད་སྲོམ། འཇྲོག་སྲོམ་གིས་ིན་མཚན་དུས་

འདའ་བར་བས་ཏེ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གིས་ལ་བསྲོམ། ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་མདུན་དུ་ཞལ་ཕེས་ནས་

དམིགས་རིམ་མི་གསལ་བའི་ཚེ་འདྲོན་པ་དང་བསམ་སྲོམ་དུས་མམ་དུ་བས། དལ་འབྲོར་རེད་

དཀའ། འཆི་བ་མི་རག་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲས། སྡུག་བདེན་འཁྲོར་བའི་ེས་དམིགས། ཀུན་འབྱུང་

འཁྲོར་བའི་འཇུག་རིམ། སྡུག་ཀུན་སངས་པའི་འགྲོག་པ་མངྲོན་དུ་བེད་ཚུལ། ལམ། རིག་པ། སྒྲུབ་

པ། ངེས་འབིན་གི་མས་ལེན་གིས་བདེན་བཞིའི་ཁད་ཆྲོས་མི་རག་སྲོགས་བཅུ་དྲུག་རྒྱུད་དང་

འདྲེས་ངེས་ཀི་གྲོམས་པ་ཡང་ཡང་བཏང་སེ་མཁར་ལས་ཀི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུར་ཐུན་མྲོང་ལམ་གི་

སངས་བ་སྔྲོན་དུ་བཏང་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའ་ིལམ་གི་གཞུང་ཤིང་སེམས་བསྐྱེད། ཕིན་དྲུག 
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བསབ་གསུམ། བསྡུ་བཞི་སྲོགས་ལ་བྲོ་ཆེས་ཆེར་སངས་པར་མ་ཟད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྩ་

བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའི་ེས་ལྟུང་བསྔྲོ་བགངས་བས་ཏེ་སྲོ་གསུམ་དྲག་པྲོས་

བཤགས་སྲོམ་ཡང་དག་མཛད།  ལྟུང་བཤགས་ཕུང་བྲོ་གསུམ་པའི་མདྲོ་ལ་གེན་པྲོ་སྲོབས་

བཞིའི་བཤགས་སྲོམ་འདུ་ཕིར་ཚར་སྲོང་ཕག་མང་བྲོ་བཏྲོན། ཕག་འཚལ་བསམ་ཡང་ལུས་ཀིས་

མི་ལྕྲོགས་མྲོད། བྲོ་རིག་སྔར་ལས་གསལ་ཞིང་དྭངས་པ། བརྒྱ་འགྱུར་གིས་ལག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

ནས་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་ཤེད་ཇེ་ཆེར་སྲོང་། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་བྲོ་རིག་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། དཔལ་ཆྲོས་ཀི་གགས་པའི་རྣམ་འགེལ་ལས། 

 

ལུས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་འགིབ་མེད་པར།། 

བྲོ་ཡི་བེད་པའི་ཁད་པར་གིས།། 

ཤེས་རབ་ལ་སྲོགས་ཕུལ་བྱུང་དང་།། 

འགིབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན།། 

 

ཞེས་སྲོགས་སྙིང་རེ་ཆེན་པྲོ་གྲོམས་པ་ལས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ། དེ་གྲོམས་པ་ལས་བདག་

འགྱུར་བས།། ལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། ཞེས་ྲོན་མྲོངས་ཟད་སྲོབས་ཀིས་འཁྲོར་བ་མཐའ་ཅན་

དུ་འགྱུར་བ་ནི། ལུས་ཀི་ཤེད་མྲོང་ལ་མི་བལྟྲོས་པར་བྲོ་ཡི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་སྲོགས། མཐར་

གཏུགས་ན་ཤེས་རབ་ཀི་རྩལ་ལ་ཐུག་པར་གསུངས་པ་ལ་སྙིང་ཁྲོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དད་པ་

དང་བདེན་དྲོན་ཞིག་རེད། དེའི་ཚེ་ཁྲོ་བྲོའ་ིལུས་ཧ་ཅང་རིད་པར་གྱུར། མིག་དྲོང་དུ་ལྷུང་། རུས་པ་

འཐུར་དུ་ཐྲོན། སེང་དུ་བ་སྤུ་སྐྱེས། སྲོད་འགག་གྲོན་ཡྲོད་པ་ཆེ་རུ་སྲོང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་མྲོད། དྲོན་དུ་

ལུས་ཀི་ཤ་བྲི་སེ་ཇེ་ཆུང་དུ་སྲོང་བ་རེད། 

རེའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་ན་ཞི་གནས་དང་ལག་མཐྲོང་ཟུར་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་
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གིས་ཀང་ངེས་ཤེས་ཇི་སྐྱེའི་ཐབས་ལ་འབད་ནས་རྒྱས་པར་བསྲོམ་པ་ཡིན། སེམས་གནས་དགུས་

ཞི་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ། སྲོབས་དྲུག་དང་ཡིད་བེད་བཞི་བསེན་ཚུལ། ེས་པ་ལྔ་སྲོང་ཚུལ། དཔད་སྲོམ་

དང་འཇྲོག་སྲོམ་སྲོ་སྲོར་སྐྱྲོང་ཚུལ། ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྲོར་ལམ་གི་ངྲོ་བྲོར་འཕྲོ་ཚུལ། གང་ཟག་

དང་ཆྲོས་ཀི་བདག་དེ་འགྲོག་ཚུལ། དགག་བ་བདག་ངྲོས་འཛིན་ཚུལ། བདག་མེད་རིགས་པས་རེད་

ཚུལ། རིག་པ་ཆྲོས་ིད་ཀྲོང་དུ་མམ་བཞག་གིས་སྐྱྲོང་ཚུལ། རེས་ཐྲོབ་ཏུ་ཀུན་རྲོབ་བདེན་པ་དང་

ཐ་སྙད་འཇྲོག་ཚུལ་སྲོགས་གཞི་བདེན་གིས་ཀི་རྣམ་བཞག ལམ་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད། དཔད་

འཇྲོག་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་ཏེ། བསྲོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་ཀི་ལག་རེས་སྐུ་

ཐུགས་ཟུང་འབྲེལ་ཐྲོབ་ཚུལ། མཁེན་གསུམ་སྲོར་བཞིས་མས་སུ་བངས་ནས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞི་

ལག་ཐྲོགས་མི་དགྲོས་པར་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་མཛད། 

འཇིག་རེན་ཕྲོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྲོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། ཁང་བ་དང་

བཅས་པ་རང་ལ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་དབང་མྲོད། སེར་སྣ་ཡང་མེད། ཕན་ཐྲོགས་ཀང་མེད། གྲོགས་

དགེ་བའི་བཤེས་གེན་དང་བ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་དྲིན་ལས་ཤེས་བ་རིག་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཐྲོས་བསམ་

གིས་ཅུང་ཙམ་རེད་པ་རྣམས་ཚེ་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་རྣམ་ཤེས་དང་འདྲེས་ཏེ་ཡྲོད་པའི་ནྲོར་མཆྲོག ཐྲོས་

པའི་ཚོམས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྐུན་པྲོ་ལ་སྲོགས་མི་འཕྲོག་ནྲོར་གི་མཆྲོག ཡིན་པ་གཞི་ནས་

ཤེས། ཨ་ཁུ་གུང་ཐང་བྲོ་གྲོས་ཚང་ལ་བ་རྒན་ཞིག་གིས། ཁྲོད་ཀིས་བཀའ་ཆྲོས་དེ་འདྲ་མང་བྲོ་ན་

ནས་དབང་བསྐུར་བར་འདྲོད་པ་ཡིན་ནམ། ཞེས་རྩེད་མཚར་དུ་སྨྲས་པ་ན། ཁྲོང་གིས་ཁྲོད་ཀིས་

དྲོང་ཙེ་མང་བྲོ་བསགས་ནས་ཕྲོག་རྒྱག་བསམ་པ་ཡིན་ནམ། ཞེས་ཁབ་འགིག་འཕངས་པ་བདེན་

ཐག་ཆྲོད་དུ་འདུག་སེ། ཐྲོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དྲོན་སྲོམ་སྒྲུབ་བེད་དགྲོས་པས་ཐྲོས་པ་

མང་དུ་བཙལ་བ། བསམ་པའི་ངེས་ཤེས་དྲངས་པའི་ཆེད་དང་། དེ་གིས་ཀའང་མས་ལེན་སྲོམ་

སྒྲུབ་དང་སྲོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བའི་ེར་ལེན་ཁྲོ་ན་ཡིན། ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་པ་ཡ་མ་བྲལ་བར་

སྐྱྲོངས་པ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིསྲོབ་སྲོན་དྲི་མ་མེད་པ། དགྲོངས་པ་བསེས་ལད་མེད་པ་

གསེར་སངས་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལམ་སྔགས་གིས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ན། འདི་
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བཞིན་མི་ཤེས་པའི་མཚན་བསྙེན་པ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་སྲོམ་པ་ཡིན་ནམ། 

བདག་གིས་ནི་འདི་ལྟར། ཟ་བའི་ཟས་མེད། ལུས་ཀི་སྲོབས་ཤྲོར། གཅིག་བུར་དབེན་པའི་རི་

རྩེར་འཆི་ལ་ེ་མྲོད། སྔྲོན་ཐྲོས་བསམ་གི་བག་ཆགས་རེ་ཡྲོད་པ་ནི་རིག་པ་གཅེར་བུར་ལུས་པའི་

ཚེ་གསྲོ་བའི་སྨན་མཆྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཕིར། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་རེ་བ་མའི་བསན་པ་གང་དུ་དར་བའི་

གནས་སུ་ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་བར་སྐྱྲོངས་པར་ཤྲོག་ཅིག ཅེས་སྨྲོན་ལམ་འདི་ཁྲོ་ན་ལ་

བཏབ། དབར་ཟླ་བཞི་བའི་ནང་བ་སད་མང་བྲོ་གགས། འབྲུག་གགས། ཆར་བབས། ནགས་སྣ་

ཚོགས་ཀི་ལྲོ་མ་འབུས། ཁུ་བྱུག་གགས་པ་སྲོགས་ཀིས་ཡིད་བཀུག མས་དགའ་ཞིང་མཚར་སྣང་

སྐྱེས་ཏེ་གནས་བསྲོད་མགུར་མ་འདི་བངས།། 

རེ་བ་མ་རྣམས་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 

ཤི་ན་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤྲོག ། 

ལ་ཡི་དམ་རྣམས་ལ་གསྲོལ་བ་འདེབས།། 

བདེ་སྲོང་རྲོགས་པ་བརན་པར་ཤྲོག ། 

གྲོགས་དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོའ་ིའཕིན་ལས་ཀིས།། 

རེན་འཁྲོར་ལྲོ་བཞི་དང་ལྡན་པར་མཛོད།། 

བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་བང་ཆུབ་རྲོང་།། 

ལྲོན་ཤིང་ནགས་ཚལ་སྟུག་པྲོའ་ིརྲོང་།། 

རི་དྭགས་སྣ་ཚོགས་རྩེད་འཇྲོའ་ིརྲོང་།། 

ཁུ་བྱུག་འཇྲོལ་མྲོ་སྙན་པའི་རྲོང་།། 

རི་མགྲོ་ན་བུན་སིན་གིས་འཐིབས།། 

སིན་ལ་སྦྲང་ཆར་སིལ་མས་བརླན།། 

སང་གཞྲོང་ནེའུ་གསིང་ཡངས་པ་རུ།། 

མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲག་མདངས་བཞད།། 
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རི་མཐའ་ལྷུང་ལྷུང་འབབ་ཆུའི་རྒྱུན།། 

་དང་ལྕྲོང་མྲོ་སྐྱིད་པའི་མཛོད།། 

མཁའ་ལ་ཁི་གདུགས་དྲྲོད་ཁྲོལ་འཛོམ།། 

ས་ལ་དགེ་བཅུའི་བིན་བརླབས་འཛོམ།། 

གནས་འདིར་བག་ཕེབས་སྲོ་སྐྱིད་འཛོམས།། 

དེ་རུ་སྲོམ་ཆེན་རྣལ་འབྲོར་ང་།། 

ལུས་ནི་འཁྲོར་བའི་འདུ་འཛིས་དབེན།། 

མམ་བཞག་བསམ་གཏན་མལ་ན་བདེ།། 

ངག་ནི་འཁལ་བའི་གཏམ་གིས་དབེན།། 

གཟུངས་སྔགས་འཁྲུལ་འཁྲོར་བརྲོད་ལ་བདེ།། 

སེམས་ནི་རྣམ་རྲོག་ཕྲོགས་རེས་བྲལ།། 

རིག་པ་ཆྲོས་ིད་ཀྲོང་ན་བདེ།། 

འདུས་བས་མི་རག་བསླུ་བའི་དཔེ།། 

འདྲོད་ཡྲོན་བདུད་ཀིས་འབྲོད་པའི་དཔེ།། 

ཚེ་འདི་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་དཔེ།། 

མ་རྲོགས་སེམས་ཅན་སྙིང་རེ་བསྲོམ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་སྲོང་བྲོ་ལ།། 

ཕིན་དྲུག་སྲོད་པའི་ཡལ་འདབ་རྲོགས།། 

བསྡུ་བཞིའི་མེ་ཏྲོག་ཕང་ཕུང་བཞད།། 

སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྨིན་ལ་རེ།། 

སྣང་བ་རྣམ་རྲོག་ཆྲོས་སྐུ་གསུམ།། 

གདྲོད་ནས་དབེར་མེད་དག་པ་ལ།། 
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ལམ་འཁེར་གསུམ་གི་རྣལ་འབྲོར་གིས།། 

བསྐྱེད་རིམ་བརན་པའི་གསལ་སྣང་རྲོགས།། 

ནམ་མཁའ་སྲོང་བ་གྲོས་སུ་གྲོན།། 

ཏིང་འཛིན་སྲོམ་པ་ཟས་སུ་ཟ།། 

འཁྲོར་འདས་སྐྱེ་མེད་ཀྲོང་ལ་ལ།། 

རིག་པས་འགྲོ་དྲོན་སྣ་ཚོགས་སྐྱྲོངས།། 

རྩ་རླུང་གཞི་ལ་གྲོལ་བ་ཡི།། 

སྒྱུ་ལུས་ཁྱུང་ཆེན་རྒྲོད་པྲོ་འདི།། 

འྲོད་གསལ་དབིངས་ལ་ལྡིང་བ་ཡིས།། 

འཁྲོར་བ་ཕི་མིག་མ་བལྟས་སྲོང་།། 

གནས་སྐྱིད་པྲོ་འདྲོད་ན་འདི་བཞིན་གིས།། 

སེམས་ཞི་བ་འདྲོད་ན་འདི་བཞིན་གིས།། 

ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་སྒྲུབ་ན་འདི་བཞིན་གིས།། 

དགེ་འདི་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་བང་ཆུབ་ཤྲོག ། 

 

བ་མཆྲོད་ཚོགས་ཞིང་དང་འབྲེལ་བར་ལམ་རིམ་གི་དམིགས་རྣམ་ཆ་ཚང་རེ་ནངས་དང་སྔ་དྲྲོའ་ི

ཆ་ལ་བསྲོམ། ཕི་དྲྲོ་དང་སྲོད་ཐུན་ལ་ཡི་དམ་རྲོ་རེ་འཇིགས་བེད་དང་བདེ་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་སྲོམ་

པ་གིས་ཀི་བསྐྱེད་ཆྲོག་རེས་མྲོས་དང་རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་བསྙེན་པ་ཟབ་མྲོ་ལ་ཤིན་ཏུ་

གཞྲོལ་བར་མཛད། 

སྔགས་རིམ་ཆེན་མྲོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལམ་འཁེར་

གསུམ་དུ་སྲོང་བའི་སྐྱེ་ཤི་བར་དྲོ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་སྲོམ་པ་གནད་དུ་སྨིན་པར་མཛད་ལ། སྣང་

མཆེད་ཐྲོབ་གསུམ་དང་། མ་ངེས་པའི་རགས་དྲུག ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཐིམ་རིམ་གཞིའི་སྲོང་བ་བཞི་དང་
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བསེས་པའི་འཆི་བ་ཆྲོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་བསྲོམ་པའི་ཚེ། ངེས་པར་བར་དྲོ་འགིམས་ཏེ། སྣང་བ་

ལ་བ་བྲང་བཀྲིས་འཁིལ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཆྲོས་གྲྭ་ཆེན་པྲོ་འགིམས་པ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཤིན་

ཏུ་སྐྱིད་ཅིང་མས་དགའ་བའི་གནས་སུ་ཆྲོས་དང་འཇིག་རེན་གི་འདྲོད་དགུའི་ཡྲོ་ལང་འཁིགས་ཏེ་

ཡུན་རིང་བསད་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་སྲོགས་ལ་བརག་ན། དེ་འདྲའི་མས་སྣང་ཆེས་རིང་བ་ནི་

དུས་ཚོད་བརྒྱད་ལག་ཙམ་རེད། དེ་ནས་བསྲུང་འཁྲོར་བསྲོམ་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ། དུར་

ཁྲོད་རྭ་བ་མེ་རི་བཅས་བསྲོར་བའི་དབུས་སུ་རང་ིད་ལྲོངས་སྐུའི་ངྲོ་བྲོར་འཕྲོས་པ་སེ། 

ཕ་རྒྱུད་ཡིན་ན་ཞལ་ཕག་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་སྐུ་དང་མ་རྒྱུད་ཡིན་ན། 

སྲོང་བའི་ངང་ལས་རང་སེམས་བམ་དམར་བྲོ།། 

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ནམ་མཁར་གནས་པར་གྱུར།། 

ཞེས་ས་བྲོན་གི་ངྲོ་བྲོར་བསྐྱེད་པ། དེ་ནས་འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ངྲོ་བྲོར་ལྡང་དེ་ཡི་དམ་ལའི་ང་

རྒྱལ་གསལ་སྣང་འདྲོན་ཅི་ཐུབ་ཀིས་བཟླས་བརྲོད་ཀི་རིམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྲོགས། མདྲོར་ན་

བསྐྱེད་རིམ་བརན་པའི་མན་ངག་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་མས་ལེན་བས། སྨྲོན་ལམ་བཏབ། 

རི་བྲོ་དགེ་ལུགས་པའི་མན་ངག དེ་ིད་བཅུ་བཞིའི་ཆིངས་དང་དཔལ་ས་སྐྱ་བའི་མས་ལེན་

རྣལ་འབྲོར་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་གི་སྲོ་ནས། གཙོ་བྲོར་བསྐྱེད་རིམ་དང་དེ་ནས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་

བསྲོམ་པ་སེ། ལུས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་འྲོད་གསལ་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའི་རྲོགས་པ་ཆེན་པྲོའ་ིརིམ་པ། སྔགས་རིམ་ལས་གསུངས་པ་གཙོ་བྲོར་རྩལ་དུ་བཏྲོན་ཏེ། 

སྲོར་སྡུད། བསམ་གཏན། སྲོག་རྩྲོལ། འཛིན་པ། རེས་དྲན། ཏིང་འཛིན་ཏེ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་པན་

གྲུབ་ནཱ་རྲོ་བའི་གཏུམ་མྲོ། སྒྱུ་ལུས། འྲོད་གསལ་སེ་གཙོ་བྲོ་ལུས་ལྟ་བུ་གསུམ་དང་། རྨི་ལམ། བར་

དྲོ། འཕྲོ་བ་སེ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་གསུམ་སེ་ཆྲོས་དྲུག་གི་མས་ལེན་ལ་ཆིག་དྲིལ་གི་སྲོ་ནས་འཇིག་

རེན་འདི་ལ་སེད་པ་ཅུང་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁ་གཏན་བྲལ་གིས་རྣལ་འབྲོར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་

ཆས་སུ་ཞུགས་པ་ཡིན། 

དུས་འདི་ནས་བཟུང་ང་འཇིག་རེན་འདི་ལ་སེད་པ་མངྲོན་གྱུར་སྐྱེ་མ་མྱྲོང་ལ། དེས་ན་དེའི་
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སྲོབས་ཀིས་ཆགས་ཞེན་གིས་ལེན་པའང་མི་འབྱུང་བས། ད་ཕན་ཆད་ཕིར་འཇིག་རེན་དུ་སྐྱེ་བ་

མེད། སྐྱེ་བ་ཆད་ཡྲོད་གསུངས། འྲོ་ན་རྩམ་པ་ཉུང་ངུ་དེ་ཙམ་གིས་ཟླ་བ་ག་ཚོད་འདང་ཞུས་པའི་

ལན་དུ་ཁྲོང་ཚང་གིས། ལས་ཀི་འཕེན་པ་མ་རྲོགས་པ་དང་བསམ་བཞིན་འཕེན་པ་མ་བཏང་ན། ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་ཟས་ཟ་བའི་རྣལ་འབྲོར་བ་ལྟྲོགས་གིར་ཤི་བ་མེད། ལྟྲོགས་ནས་ཤི་ན་རྣལ་འབྲོར་བ་

མིན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་བཅུད་ལེན་དང་། རྲོ་དང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ། མེ་ཏྲོག འབྲས་བུ་སྲོགས་ཀི་

བཅུད་ལེན་སྲོམ་པའི་མན་ངག་ཀང་ཡྲོད། བཅུད་ལེན་གི་གདམས་པའི་དགྲོས་པ་དང་གདུལ་བའི་

གཙོ་བྲོ་ནི། སྒྲུབ་པ་ཚེ་དང་སྙྲོམས་པའི་རྣལ་འབྲོར་བ་དང་། ལྟྲོ་སྐྱ་གྲོས་ཧྲུལ་གིས་མི་ཚེ་འཚོ་བའི་

སྲོབ་གེར་བ་གིས་ཡིན། ཁྲོང་རྣམས་ཀིས་བཅུད་ལེན་གྲུབ་རེས་ལྲོངས་སྲོད་ཡྲོད་ན་མི་དྲོར་

ཞིང་མེད་ན་མི་འཚོལ་བའི་དམ་བཅའ་དང་བཤད་སྒྲུབ་མས་ལེན་གིས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་བ་ཡིན་པས་

བཅུད་ལེན་འདི་མས་ལེན་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན། ལག་པར་ལྟྲོགས་སྲོམ་དང་མུ་གེ་ཆེ་བའི་དུས་

སུ་མཁྲོ་བའི་མན་ངག་ཡིན། 

ངས་ཀང་རྩི་ཤིང་གི་ལྲོ་མ་འབུས་པ་ནས་བཅུད་ལེན་བསྲོམ་པ་ཡིན། ིན་ཤིག་ཁྲོ་བྲོས་སྣ་ལམ་

དུ་སིལ་ཏྲོག་གི་དྲི་མ་ཞིམ་པྲོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འྲོང་བ་འདི་ཅི་ཡིན་སྙམ། ནུབ་མྲོའང་རླུང་རྒྱུ་

ཕྲོགས་ཀིས་དྲི་མ་ཆེ་བར་འགྲོ་བས་ཤེས་ནས་ཕི་ིན་བཙལ་བར་ཕིན། ཕལ་ཆེར་གྲོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་

ཙམ་མར་བབས་པའི་རི་གཞུང་དང་ེ་བའི་སར་ངྲོ་མའི་སིལ་སྲོང་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ནས་ིན་

བཞིན་དེའི་ེ་སར་སྲོང་ཏེ་དྲི་མ་སྣྲོམ་བཞིན་མས་ལེན་ཆིག་དྲིལ་བས། ཁམ་ཟས་མེད་ན་རྒྱུ་མ་

གུམ་དྲོགས་པ་དང་སེམས་པའི་ཟས་རྣམ་ཤེས་འགང་བའི་ཕིར་ཟར་རུང་བའི་སྲོང་བྲོའ་ིལྲོ་མ་དང་

མེ་ཏྲོག་རྣམས་གདུས་ཏེ་བཏུང་བ་ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་བྱུང་། དེ་ཡང་མི་གཞན་གིས་རིག་དྲོགས་

ནས་ཡིབ་པའི་ཚུལ་གིས་ནགས་གསེང་དང་ཆུ་འགམ་དུ་དགུང་མྲོ་ལན་རེར་སྲོང་ནས་ལྲོ་མ་དང་ 

ལྟག་པ་བརྐྲོས། 

དགྲོང་ཞིག་སྨག་ཧ་ཅང་འཐིབས། ཆར་ཡང་འབབ་ལ་ེ། ཕིར་རི་ལ་ཤེད་ཀིས་འགྲོས་པས་

ལུས་ཀི་སྲོབས་ཚར་ཏེ་ཐང་ལ་འགེལ། ཅི་ཡང་མ་ཤེས། སད་དུས་ཆར་གིས་ལུས་ཐམས་ཅད་རླྲོན་
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པར་བཏང་། གནམ་ཐང་འདུག སེམས་ལ་བར་དྲོ་འགིམས་ན་འདི་ལྟར་ཡིན་སྙམ། སྐྲག་སྣང་ཡང་

རིག ད་རེས་ང་ཤི་ཚར་ཡང་ལས་ཀི་འཕེན་པ་མ་རྲོགས་པས་ཡིན། བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་མཁེན། 

ཆྲོས་མས་ལེན་རེ་ཐུབ་ན་ད་རུང་མ་ཤི་ན་བཟང་སྙམ་པ་བྱུང་། 

གལ་ཏེ་འདི་དུས་ང་ཤི་སྲོང་ན་ངས་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་རྲོགས་མེད། དེ་དུས་

ངའི་ལག་ན་ཡྲོད་པའི་ལྟག་པ་དེའི་དྲི་མ་ནི་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་ལག་པ་ཞིག་འདུག་ལ་ཕིར་དྲན་པ་རེད་

པའི་ཟས་ཡང་དེ་ཡིན་འདུག མི་ཤི་ན་ཚ་གསུར་འཕུད་པ་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཀང་

ཟུར་གཅིག་ཤེས་ཐུབ་ལ། རྣམ་ཤེས་ནི་དྲི་མ་ཟ་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཀང་ཆྲོག་གསུངས། 

དེ་ལ་བདག་གིས་འདི་བསམ་ཏེ། ཁྲོང་གི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་འཚོ་བ་དང་སྙིང་སྲོབས་ཀི་སྲོམ་

བསན། ཡང་དག་ལྟ་བའི་མས་ལེན་དང་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱའི་གྲོགས་སུ་བསེན་ཏེ། མདྲོ་

སྔགས་ཀི་ཆྲོས་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་གི་མན་ངག་རེན་ཆར་དུ་སྲོན་པའི་ལམ་སྔགས་གིས་ས་མཁན་ཏུ་

བཟུང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གིས་སྲོང་བ་དང་ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིའི་ཐབས་ལམ་ལ་བགྲོད་ནས། 

གསང་བ་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་རིམ་པ་ལ། མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་

སེ་རྣལ་འབྲོར་ཡན་ལག་དྲུག་དང་ནཱ་རྲོའ་ིཆྲོས་དྲུག་གི་ཐུགས་དམ་རྣལ་འབྲོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་

བཞུགས་པ་འདི་ནི། རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་རག་མ་ཕུ་བང་ཆུབ་རྲོང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་པའི་

ཚེ་གསུང་བའི་ལྟ་མགུར་དང་དྲོན་ལ་འདྲ་མམ་ཏུ་ཡྲོད་པས་དེ་འདིར་བཀྲོད་ན། 

ང་རིགས་དྲུག་འཁྲུལ་བའི་གྲོང་ཁེར་དུ།། 

རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་ཁེའུ་ཆུང་འཁམས།། 

ལས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་མྱྲོང་།། 

རེས་འགའ་ལྟྲོགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་།། 

རྲོ་སྙྲོམས་ལྡུམ་བུ་ཟས་སུ་ཟས།། 

རེས་ནི་དཀའ་ཐུབ་རེག་འཆའ་བས།། 

རེས་འགའ་སྲོང་ིད་ཟས་སུ་ཟ།། 
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རེས་འགའ་ཐབས་ཆག་སྡུག་བསན་བསྐྱེད།། 

རེས་འགའ་སྲོམ་པའི་འཁྲུལ་སྣང་བྱུང་།། 

གཡའ་ཡི་བསིལ་ཆབ་སྔྲོན་མྲོ་འཐུངས།། 

རེས་འགའ་རང་བྱུང་དྲི་ཆུ་བསེན།། 

རེས་ནི་སྙིང་རེའི་ཆུ་རྒྱུན་འཐུངས།། 

རེས་འགའ་མཁའ་འགྲོའ་ིདམ་རས་འཐུངས།། 

རེས་འགའ་འཁགས་པའི་སྣང་བ་བྱུང་།། 

རས་གྲོས་རྐྱང་རེ་གྲོས་སུ་གྲོན།། 

རེས་འགའ་གཏུམ་མྲོའ་ིབདེ་དྲྲོད་སྦ།། 

རེས་ནི་ཐབས་ཆག་སྡུག་བསན་བསྐྱེད།། 

རེས་འགའ་གྲོགས་ཀི་འཁྲུལ་སྣང་ཤར།། 

རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གྲོགས་སུ་བསེན།། 

དཀར་བྲོ་དགེ་བཅུའི་ལས་ལ་སད།། 

ཡང་དག་ལྟ་བའི་མས་ལེན་བས།། 

རང་རིག་སེམས་ཀི་རྩ་བརར་བཅད།། 

ང་རྣལ་འབྲོར་མི་ཡི་སེང་གེ་ཡིན།། 

ལྟ་བ་བཟང་བྲོའ་ིགཡུ་རལ་རྒྱས།། 

སྲོམ་པ་བཟང་བྲོའ་ིམཆེ་སེར་ཅན།། 

མས་ལེན་གངས་ཀི་ལྟྲོངས་སུ་བས།། 

ཡྲོན་ཏན་འབྲས་བུ་ཐྲོབ་ཏུ་རེ།། 

ང་རྣལ་འབྲོར་མི་ཡི་རྒྱ་སག་ཡིན།། 

བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་རྩལ་གསུམ་རྲོགས།། 
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ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ག་འཛུམ་ཅན།། 

འྲོད་གསལ་སྨན་ལྲོངས་ནགས་ལ་བསད།། 

གཞན་དྲོན་འབྲས་བུ་འབྱུང་དུ་རེ།། 

ང་རྣལ་འབྲོར་མི་ཡི་རྒྲོད་པྲོ་ཡིན།། 

བསྐྱེད་རིམ་གསལ་བའི་འདབ་གཤྲོག་རྒྱས།། 

རྲོགས་རིམ་བརན་པའི་ལྡེམ་སྒྲྲོ་ཅན།། 

ཟུང་འཇུག་ཆྲོས་ིད་མཁའ་ལ་ལྡིང།། 

ཡང་དག་དྲོན་གི་བྲག་ལ་ལ།། 

འབྲས་བུ་དྲོན་གིས་འགྲུབ་ཏུ་རེ།། 

ང་རྣལ་འབྲོར་མི་ཡི་དམ་པ་ཡིན།། 

ང་ནི་མི་ལ་རས་པ་ཡིན།། 

ང་ནི་སྣང་བ་གདྲོང་འདེད་མཁན།། 

ང་ནིའདུན་མ་གང་བྱུང་མཁན།། 

ང་ནི་ངེས་མེད་རྣལ་འབྲོར་བ།། 

ང་ནི་གང་བྱུང་གཏད་མེད་མཁན།། 

ང་ནི་ཟས་མེད་ལྡུམ་བུ་བ།། 

ང་ནི་གྲོས་མེད་གཅེར་བུ་བ།། 

ང་ནི་ནྲོར་མེད་སྲོང་མྲོ་བ།། 

ང་ནི་ཕི་ཚུལ་བསམ་མེད་མཁན།། 

ང་ནི་འདིར་སྲོད་འདིར་གནས་མེད།། 

ང་ནི་སྲོད་པ་བྱུང་རྒྱལ་མཁན།། 

ང་ནི་སྲོན་པ་ཤི་སྐྱིད་མཁན།། 
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ང་ནི་ཅིང་མེད་དགྲོས་མེད་མཁན།། 

དགྲོས་པའི་ཡྲོ་བད་སྒྲུབ་དགྲོས་ན།། 

མི་ཁྲོད་ལ་ྲོན་མྲོངས་དཀའ་ཚགས་ཡྲོད།། 

ཡྲོན་བདག་འྲོ་བརྒྱལ་ལྲོག་ལ་བཞུད།། 

རྣལ་འབྲོར་གང་བྱུང་འདུན་མ་མེད།། 

ཐུགས་བསམ་པ་བཟང་ཞིང་དགེ་བ་ཡིས།། 

སིན་གཏྲོང་བེད་པ་ཐུགས་ལ་བཏགས།། 

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཅིང་།། 

དལ་འབྲོར་བདེ་སྐྱིད་ལྲོངས་སད་ནས།། 

ཕི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ།། 

མཇལ་ནས་ཆྲོས་ལ་སྲོད་པར་ཤྲོག ། ཞེས་སྲོ། 

 

འདི་དྲངས་པ་ཡང་ངི་བ་མ་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ཡིན་ཟེར་པ་ལྟ་བུའི་འུད་བསྲོད་དང་མཐྲོ་

བསྙེགས་བེད་པ་མིན་ལ། གསུང་རབ་མདྲོ་རྒྱུད་ཀི་ལུང་མང་བྲོ་དྲངས་ཏེ་རྣལ་འབྲོར་བའི་ཁྱུ་

མཆྲོག་དང་སངས་རྒྱས་དངྲོས་སུ་སྒྲུབ་ཏེ་ཁྲོད་ཅག་གི་རྣ་བར་འགྲོ་མི་འགྲོ་བལྟ་འདྲོད་ཡང་མེད་

དྲོ།། 

ིན་ཞིག་ལུག་རི་རྒན་པྲོ་ཞིག་ེ་སར་ཕིན་ནས་སད་ཆེན་པྲོས་འབྲོད། ཟླ་དྲུག་གི་རིང་མི་

གཞན་རིག་མ་མྱྲོང་། སད་གྲོ་མ་མྱྲོང་བར་བསད་མྲོད་དེ་རིང་འདི་སུ་ཡིན་སྙམ། ལུས་ཀི་སྲོད་

གཟིངས་བར་བས། སད་མཐྲོ་བའི་ཚུལ་གིས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་བར་སད། ཁྲོ་ེ་བར་བཅར། གང་

གི་ཡིན་དྲིས། བ་བྲང་གི་ཡིན་ཚུལ་བཤད། ཁྲོས་གཏིང་ནས་སྙིང་བརྩེ་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་བྷྲོ་རྭའི་སད་

ཀིས། ཧྭ་སྡུག་པྲོ། ཧྭ་སྡུག་པྲོ། ཁྲོད་སྐྲག་མི་དགྲོས། ངེད་ཅག་གིས་སྔྲོན་ནས་འདི་རུ་བ་རྒན་ཞིག་

ཡྲོད་པ་ཤེས་ཡྲོད། དེ་རིང་ངས་ལུག་འཚོ་ཞྲོར་གསང་སབས་ཀིས་བལྟ་བར་འྲོངས། ང་ཡང་བ་
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རྒན་ཞིག་ཡིན། མིང་ལ་འབྱུང་གནས་ཟེར། ཁྲོད་ལ་བྲྲོ་ཁ་མེད་མྲོད་མཁྲོ་མ་ཆད། དེང་དུས་ཟ་མ་

རིག་རྒྱུ་མེད། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེ། བྲོད་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་སེང་འདི་ལྟ་བུའི་མུ་གེ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་མ་མྱྲོང། 

མི་མང་བྲོ་ལྟྲོགས་སྲོམ་གིས་ཤི་ཚར། ད་ཅང་ལག་མེད། ཁྲོད་མ་ཤི་བ་བཟང་། ཁྲོད་ཡར་མར་ལ་

སྲོང་མྲོ་འགྲོ་བའི་སབས་ཤིག་གཏན་ནས་མིན། ང་ཕིར་སྲོང་ནས་ཟ་ཁང་གི་ཇ་མ་ལ་ཁྲོག་ཟིག་

རྒྱག་ཟེར་ནས་བུད་སྲོང་། ིན་ཞིག་གྲོ་བུར་དུ་མི་ཞིག་ཐྲོན། མིང་ལ་ཚོགས་གིས་ཟེར། ཡང་གྲྭ་

ལྲོག་རེད། ནས་ཕེས་གྲོ་རེ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་ང་ལ་སད་ནས་འདི་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཇ་མ་ལ་

ཁྲོག་བརྒྱབ་ནས་ཐྲོབ་ཚུལ་ཟེར། ངའི་བས་པ་ཞིག་གི་ལུས་ལ་རྨ་བརྒྱབ་ཡྲོད་པ་ཚ་ཟུག་ཆེ་བ་དང་

བ་ཐབས་མེད་པས་ཁྲོད་ལ་གཏད་པ་ཡིན་ཟེར། ངས་ཀང་སྔགས་རྒྱག་པའི་དམིགས་པ་བེད། ཁེད་

རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལུགས་ཡིད་ལ་ཟུངས། ཞེས་བཤད། ིན་འགའ་འགྲོར་རེས་ཡང་ཚོགས་

གིས་ཐྲོན། བིས་པ་རིམ་གིས་དྲག་སྲོང་ཟེར། ཡང་ནས་ཕེས་གྲོ་རེ་གཅིག་ཁེར་ཡྲོང་། ིན་བཅུ་

ལག་འགྲོར་རེས་ཡང་ཚོགས་གིས་ཐྲོན། འབྱུང་གནས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་བསངས་པ་ཡིན་ཟེར། 

མར་རྲོག་པྲོ་སམ་གི་མིག་རྲོ་ལྟ་བུ་གསུམ་དང་རྩམ་པ་རྒྱ་མ་གང་ཙམ་ཁེར་ཡྲོང་། མར་རྲོག་གསུམ་

པྲོ་ཚོགས་གིས་ཚང་། འབྱུང་གནས་ཚང་། ཇ་མ་ཚང་། གསུམ་གའི་ཡིན་ཟེར། རྩམ་པ་དེ་ཁེར་མ་

ཐྲོན་གྲོང་ནས་དྲི་མ་ཐྲོན་བྱུང་། ངས་དེ་རིང་ཟྲོས་པའི་ཟ་མ་ཞིམ་པྲོ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚེ་འདིར་ཟས་

མ་མྱྲོང་བ་འདྲ། དགུང་མྲོ་བཟླས་པ་བེད་དུས་གིད། སད་དུས་ནམ་ལངས་ནས་འདུག ཨ་འདི་

འདྲའི་ལུས་སྐྱིད་པྲོ། ཤེད་ཤུགས་ཡང་རྒྱས་འདུག་སྙམ། སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། 

གཟུགས་ཅན་གི་གང་ཟག་འཚོ་བ་ལ་ཟས་བཞི་སེ། ཁམ་གི་ཟས། རེག་པའི་ཟས། སེམས་པའི་ཟས། 

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཟས་ཞེས་གསུངས་པ་གསུང་ཚད་མར་འདི་དག་གིས་ཀང་འཁུམས་སྲོ། 

ང་རང་བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་དུ་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལ་བསད་པའི་རིང་ཕྲོ་བ་ལྟྲོགས་སྲོམ་བྱུང་རུང་། དགེ་

སྲོར་ཧ་ཅང་འཕེལ་ཆེ་བ་བྱུང་བ་དང་རང་བྱུང་གི་ཁྲོར་ཡུག་སྐྱིད་ཅིང་བག་ཕེབས་པ་བཅས་ཀིས་

སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཕར་ཟད་བདེ་སྣང་དང་སྲོ་བ་འབའ་ཞིག་གི་ིན་མཚན་འདས་སྲོང་ཞེས་

བཤད་ཐུབ། 
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ཁྲོ་བྲོར་མཚོན་ན། འཇིག་རེན་འདིར་ཆེས་སྐྱིད་པའི་གནས་ནི་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དང་ཆེས་

ཕན་པའི་ལས་ནི་དམ་པའི་ལ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ་འདི་ཡིན་པར་སེམས་ནས་ཁྲོ་ཐག་བཅད་ཡྲོད་པས། 

ངས་བཤད་པ་བདེན་པར་འཛིན་པ་རེ་ཡྲོད་ན་ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་བ་རེ་གིས་ཤིག 

འདྲོད་ཆུང་ཆྲོག་ཤེས་བསེན་ཏེ། ཁྲོར་ཡུག་འཛོམ་ཤིང་སྲོ་གསུམ་དབེན་པའི་གནས་ཤིག་སྙྲོགས་

ཤིག་ཅེས་བ་བ་འདི་རབ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གདམས་པ་ཡིན། འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྒྱུ་ནྲོར་

ལྲོངས་སྲོད་མང་ཚོད་ཀིས་ལག་པའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་མེད། ཐམས་ཅད་ཟད་དེ་ལྟྲོ་གྲོས་མ་འཛོམ་

ནའང་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། རན་ཚོད་ཀིས་ཆྲོག གཙོ་བྲོ་རང་གི་སེམས་གང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཕན་ཚུན་

བམས་སྐྱྲོང་དང་མཐུན་སྒྲིལ་གིས་ངྲོ་ལ་འཛུམ་གིས་བཀང་། སེམས་ལ་དགའ་སྲོས་ཁབ་ན་དེ་ནི་

སྐྱིད་པའི་འཚོ་བ་ངྲོ་མ་ཞིག་ཡིན། རེ་ས་པན་གིས། 

བདེ་བའི་མཆྲོག་ནི་སེམས་སྐྱིད་པ།། 

གྲོགས་ཀི་མཆྲོག་ནི་མི་བསླུ་བ།། 

རྒྱན་གི་མཆྲོག་ནི་ཐྲོས་པ་སེ།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་དྲོན་ལ་གནས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་མིན་པར་ཕན་ཚུན་འགན་རྩྲོད་ཀིས་དཔལ་

འབྲོར་དང་། སྲོར་མྲོ་དྲོན་དུ་གེར་ན། རང་ིད་དཔལ་འབྲོར་དང་སྲོར་མྲོའ་ིབྲན་གཡྲོག་ཏུ་གྱུར་བ་

ཡིན་པས་བྲན་གཡྲོག་སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་ལས་ནམ་ཡང་ཐར་ཐབས་མེད། མ་མཐའ་ཡང་རང་

གིས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནྲོར་དེས་རང་ལ་ཞབས་ཞུའམ་ཕན་ཐྲོགས་ངེས་ཅན་དུ་དགྲོས། དེང་སང་མི་

ཕལ་ཆེར་དཔལ་འབྲོར་གི་བྲན་གཡྲོག་ཏུ་ཚུད་ཡྲོད་པ་མངྲོན་སུམ་འདི་རེད། རང་གིས་བསགས་

པའི་རྒྱུ་ནྲོར་གཞན་གིས་ལྲོངས་སད་པའང་ཡྲོད། དེ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་གྲོ་ལྡྲོག་པ་འདྲ་ལ་འཐབ་རྩྲོད་དང་

སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་རྩ་རེད། དེས་ན་ཤེས་རིག་ཡྲོན་ཏན་སྲོབ་པ་དང་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བསྐྱེད་པ། དམ་པའི་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་བསྲོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ནི་གཞན་གིས་འཕྲོག་བཅྲོམ་

དང་བཙན་ལེན་བེད་ས་མི་འགྲོ་བས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཞི་བདེ་དང་ཐར་བ་འཚོལ་བའི་ེ་བར་ལེན་པའི་
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རྒྱུ་ཁྲོ་ན་ཡིན་ནྲོ། ཞེས་བ་བ་འདི་ཤེས་པར་གིས་ཤིག 

འྲོ་ན། ཁྲོད་ཀིས་ཆྲོས་མ་གཏྲོགས་མི་སྒྲུབ་ན། ངས་ཁྲོད་ལ་བསྐྱལ་བའི་ཟ་མ་དང་གྲོས་འཕྲུག་

དེ་ལྲོངས་སད་རུང་ངམ། ངེད་ཀིས་བསགས་པ་ཁྲོད་ཀིས་ཟས་ན་རྒྱུ་འབྲས་གྲོ་ལྡྲོག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེ་ན་། སིར་སྲོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གང་ཡིན་ཀང་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་

སྲོང་མྲོས་འཚོ་བར་ཐག་བཅད་ལ། ལག་མ་མི་ཟ་བ་དང་། ནུབ་ཏུ་མི་འཇྲོག་པའི་བཅས་པའང་

མཛད་ཡྲོད་པས་ངན་ངྲོན་ཙམ་གིས་འཚོ་བ་ངེས་ཅན་དུ་སྲོང་བར་འགྲོ་དགྲོས། དེ་ནི་རང་གིས་སྒྲུབ་

པའི་འཚོ་བར་བརྩི། གཞན་གིས་བསྐྱལ་བའི་ཟ་འཐུང་དང་གྲོན་པ་གྲོས་འཕྲུག་སྲོགས། ང་ལ་ཐྲོབ་

འདྲོད་ཀི་རེ་བ་དང་། ཡང་ན་། བརྣབ་སེམས་མེད་ལ། མཐྲོང་ཐྲོས་དྲོགས་གསུམ་ཀང་མེད་པས་

རྣམ་གསུམ་དག་པའི་འཚོ་བ་ཡིན། དེས་ན་ཁྲོད་ཀིས་ཅི་ཙམ་ཕུལ་ཀང་ངས་ལྲོངས་སད་ཆྲོག ཁྲོད་

ཀི་སེམས་ནས་ང་ལ་སེར་འདྲོད་ཡྲོད་ན། ངས་མ་བངས་ན་ཁྲོད་ཀི་རེ་བ་སྲོང་ཟད་དུ་བཏང་བས་

བསྡུ་བཞི་སྲོད་པའི་དྲོན་དང་འགལ་ཞིང་ཁྲོད་ལའང་སེམས་སྡུག་ཆེ། བངས་ན་དད་པ་དང་དགའ་

བདེ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན་ངེས་ཅན་དུ་ལེན་དགྲོས་པ་ཞིག་ཟེར། དགྲོས་པ་གཞན་ཞིག་ནི། 

ཁྲོད་ཀིས་སེར་འདྲོད་ཀི་བསམ་བྲོ་དེ་དང་ངས་སྒྲུབ་པའི་ཆྲོས་ཀི་བིན་བརླབས་གིས་འབྲེལ་རུང་

དུ་ཡྲོད་པས། བསགས་པའི་བསྲོད་ནམས་དང་དགེ་ཚོགས་མམ་པར་ཐྲོབ་པ་ཡིན། ཁྲོད་ལ་མཚོན་

ན། འཇིག་རེན་གི་སེང་ནས་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ་དང་བསྲོད་ནམས་བསག་པའི་གྲོ་སབས་ལན་གཅིག་ཐྲོབ་

པ་ཡིན་ན། རང་དྲོན་དུ་སྲོང་ཡྲོད་པས་ངེས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་འྲོས་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནྲོ། 

རང་ལ་དད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་ན་བསྲོད་ནམས་ཀི་ལས་དེས་ལུས་ཀི་ནད་ཚ་དང་སེམས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ། རྐྱེན་ཀི་བར་ཆད་སེལ་ནུས་པར་མ་ཟད། འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་སལ་བ་ལྡན་

དེ་འཁྲོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་འཇྲོག་ཐུབ་པ་ཡིན། བག་ཆགས་དེ་འཇྲོག་པའི་ཆེད་

དུ་བསྔྲོ་སྨྲོན་རྣམ་དག་གི་མཚམས་སྲོར་ངེད་ཀིས། བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི། ལས་རྒྱུ་

འབྲས། ཆྲོས་ིད་ཀི་བདེན་སྲོབས། དམ་པའི་ཆྲོས་ཀི་བིན་བརླབས་སྲོགས་དབང་དུ་བཙུགས་ནས་

བེད་དགྲོས་པ་ཡིན་པས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་བལྟྲོས་ཏེ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་བསགས་པའི་རྒྱུར་
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གྱུར་ཡྲོད། 

ཆྲོས་ཀི་རྩ་བ་འཚེ་མེད་སྙིང་རེ་ཡིན།། 

འབུལ་བ་མེད་ཀང་སེམས་ཀི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུས།། 

ཡྲོད་ན་སེར་སྣ་མ་སྐྱེ་ཆྲོས་ཕིར་ཐྲོངས།། 

རང་གཞན་བསྲོད་ནམས་བསགས་པའི་གྲོ་སབས་ཡིན།། 

 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྲོ། ཁྲོ་བྲོས་དྲིན་ཅན་བ་མ་རྣམས་ཀིས་གནང་པའི་མན་ངག་བིན་རླབས་དང་

རེའི་ལམ་སྔགས་ལ་ལྟ་རྲོག་མང་དུ་བགིས་དེ་མས་ལེན་དམིགས་རིམ་བསྐྱངས་པའི་མཐུས་

མས་རྲོག་ཡང་བཟང་བྲོར་སྲོང་། ལྟ་བའི་མས་མྱྲོང་དང་གྲོལ་ས་གཅྲོད་པའི་ལྟ་མགུར་དང་ཡིག་

ཆུང་རེ་འབྲི་བསམ་ཀང་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པས་སེམས་ལ་སྦས་པར་གྱུར་ཏྲོ། 

ལན་གཅིག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་ལེན་པའི་སབས། བདེ་མཆྲོག་ལ་ཚོགས་མདུན་གི་

ནམ་མཁར་སན་དྲངས་པའི་ཚེ། མས་སྣང་དང་འཁྲུལ་སྣང་གང་ཡིན་མི་ཤེས་ཀང་ཡི་དམ་གི་

འཁྲོར་ལྲོ་སྲོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་མདུན་དུ་གཟུགས་རྲོ་རེ་མ་སྲོགས་མཆྲོད་པའི་ལ་མྲོ་རྣམས་གིས་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སྲོགས་མཆྲོད་རས་ཀི་བེ་བྲག་མང་བྲོ་ཐྲོགས་ནས་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་

བསྐུར་བ་སི་བྲོ་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཚེ་རང་ིད་ནམ་མཁར་འཕགས་

ཏེ་ཡུན་རིང་བསད་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་། འྲོན་ཀང་། རང་ིད་གཅིག་པུ་ཡིན་ཕིར་བདེན་རྫུན་དྲངས་ཐིག་

འདེབས་པའི་དབང་བྲོ་ནི་མེད་ལ། ནགས་ལ་འདམ་གིས་ཞལ་ཞལ་བས་པའི་སིལ་བུའི་ནང་ནམ་

མཁར་འཕུར་བའི་ཁྲོང་གསེང་ཡང་མེད་དྲོ།། 

གང་ལྟར་འདི་བཞིན་མས་ལེན་ཅུང་ཙམ་བས་པ་ཡང་པན་ཆེན་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་རྒྱན་གིས། 

སྣྲོད་བཅུད་སིག་པའི་འབྲས་བུས་ཡྲོངས་བཀང་སེ། 

མི་འདྲོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀང་།། 

ལས་ངན་འབྲས་བུ་ཟད་པའི་རྒྱུར་མཐྲོང་སེ།། 
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རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལྲོངས་པར་བིན་གིས་རླྲོབས།། 

མདྲོར་ན་བཟང་ངན་སྣང་བ་ཅི་ཤར་ཡང་།། 

ཆྲོས་ཀུན་སྙིང་བྲོ་སྲོབས་ལྔའི་མས་ལེན་གིས།། 

བང་ཆུབ་སེམས་གིས་འཕེལ་བའི་ལམ་བསྒྱུར་ཏེ།། 

ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་སྲོམ་པར་བིན་གིས་རླྲོབས།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་ངན་དེ་དག་གྲོགས་སུ་སྲོང་བ་ཁྲོ་ན་ཡིན། ཡ་ང་བའི་མུ་གེའི་ལྲོ་དེ་

བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་དུ་ཟླ་བརྒྱད་བསད་ཀང་མ་ཤི་བ་ཆྲོས་ཀི་བིན་རླབས་ཁྲོ་ན་ཡིན། ང་འདིར་ཡྲོད་

པ་ནི་མང་པྲོས་ཤེས་ན་ལག་ཏུ་འཆྲོར་ེན་ཡྲོད་པ་དང་དགུན་རི་རྩེར་གང་ངར་ཆེ་བས་དབེན་པའི་

ས་མིག་དྲྲོ་ས་ཞིག་བསྙེགས་དགྲོས་བསམ། 

དམེ་ཤུལ་སར་རིང་གི་འདབས་ཤིག་ཏུ་བསྐུངས་ནས་མཚམས་ལ་བསད། ཟླ་དྲུག་སྲོང་། འདི་

དུས་འཚོ་བ་སྔྲོན་དེ་ཙམ་དཀའ་ཁེག་མ་བྱུང་། 

 

 

 

 

 

 

 

བཅུ་བཞི་བ། རྒན་རྒྱའི་བྲག་དཀར་དུ་ཟབ་ལམ་སྲོམ་པ། 
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དགུང་གངས་ཞེ་གིས་པ། སི་ལྲོ་རེ་གཅིག་ལྲོའ་ིཟླ་བཞི་བའི་ནང་ཡང་གསང་སབས་ཀིས་

བྲྲོས་ཏེ་ཙ་ཡུའི་སྲོས་སུ་ཀད་དུ་བསད། དེ་དུས་སྲོང་བ་ཉུལ་ཆྲོག་པས་ང་ཡང་ཟས་འཚོལ་ཕིར་ལན་

འགའ་སྲོང་། སྲོད་འཇུག་ལས། 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ།། 

ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐྲོབ་པར་ཤྲོག 

ཞེས་དང་། 

བསབ་པ་གནྲོད་པའི་དགེ་སྲོང་དག ། 

དབེན་པ་དག་ཀང་འཐྲོབ་པར་ཤྲོག ། 

གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནི།། 

སེམས་ནི་ལས་རུང་སྲོམ་གྱུར་ཅིག ། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐྲོང་ཐྲོས་དང་སྣང་བ་རྣམ་རྲོག་བྲལ་བའི་དབེན་གནས་འདིར་མས་

ལེན་དགེ་སྲོར་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་མ་ཟད། སྔྲོན་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་སྲོབ་གེར་ལ་ཡྲོད་

པའི་སབས་ཀི་སྐྱིད་སྣང་ལས་ཀང་ལག་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་རུ་ཟླ་དྲུག་ལག་ལ་བསད། 

དེ་ནས་བདེ་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་སྲོམ་པའི་གནས་མཆྲོག་རྒན་རྒྱའི་བྲག་དཀར་ལ་གནས་འབྲེལ་

ཅིག་ངེས་ཅན་དུ་འཇྲོག་བསམ་ནས་ལམ་སྔགས་གིས་མལ་ཆྲོས་ཡྲོད་པས་བཏུམས་དེ་རྒྱབ་དུ་

ཁུར། བྲོས་ཐུབ་ཀི་གྲོགས་པྲོ་ར་ཁྲོག་དེ་གྲོ་ལ་བཏགས། ལག་ཏུ་དབྱུག་པ་རིང་བྲོ་ཞིག་དང་སང་

ཁུག་བཟུང་ནས་སེ་འདབས་ནས་བྲྲོ་ཁ་རེ་བསངས་བཞིན་རྒན་གའི་འབྲྲོག་སེར་ཐྲོན། 

རྒན་གའི་རྩ་ཐང་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཁྲོད་སྙྲོམས་པ་བཅས་ཀིས་སེམས་ལ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་ཐྲོན་

པ་ལྟ་བུའི་སྲོ་སྣང་ཞིག་རྒྱས་ཏེ་མི་མེད་སར་སད་གདངས་མཐྲོན་པྲོས་དགའ་ལྡན་ལ་བརྒྱ་དང་རེན་

འབྲེལ་བསྲོད་པ་འུར་འདྲོན་བེད་བཞིན་སྲོང་། སེ་འདབས་རེ་ཐྲོན་དུས་ཤིན་ཏུ་མས་ཐག་པའི་

ཚུལ་གིས། སད་དམའ་མྲོས་ཡ་རབ་པྲོ་གནས་ཚང་རེ་གཡྲོར། བྲྲོ་ཁ་རེ་བིན། ཞུས་ན་ས་མ་རུབ་
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བར་ཏུ་སུས་ཀང་ཁ་ཡ་མི་བེད། དགྲོང་མྲོར་སུ་ཚང་ལ་སྲོང་ནའང་བྲོད་སྙིང་རེ་ཅན་ཀི་ཁིམ་ཚང་

གིས་ཞབས་ཞུ་དང་བཀུར་སིས་དང་ལེན་མི་བེད་པ་མེད། འྲོན་ཀང་། ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མ་བས་

པར། ལག་ཏུ་ཤྲོར་ན་ཧེ་གས་སུ་ཀབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགྲོས་ཟེར། དེ་ནས་རྒན་གའི་

བྲག་དཀར་གི་བྲག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་འཛུལ་ནས་བསྙེན་མཚམས་ཟླ་བརྒྱད་ལ་བསད། 

མས་ལེན་གཙོ་བྲོར་འདི་ལྟར་བས། རྲོགས་རིམ་རྩ་དབུ་མ་གནད་བཞི་སེ། དུས་ཀི་གནད། 

ལུས་ཀི་གནད། ཡུལ་གི་གནད། རླུང་གི་གནད་བཞིའི་མན་ངག་གྲོལ་དེ་མཐར་གིས་བར་བསྲོམས་

པས་རང་ིད་ཡི་དམ་ལའི་ངྲོ་བྲོར་བརན་པའི་སྣང་གསལ་གི་ཆ་ཤིན་ཏུ་རྲོགས་པར་གསལ་ལ། སི་

བྲོར་བདེ་ཆེན་གི་འཁྲོར་ལྲོ་རྩ་འདབ་སྲོ་གིས་པ། མགིན་པ་ལྲོངས་སྲོད་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་རྩ་འདབ་

བཅུ་དྲུག་པ། སྙིང་ག་ཆྲོས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་བའི་འཁྲོར་ལྲོ་རྩ་འདབ་རེ་

བཞི་བ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་བསྲོམས་པས་རྩའི་ེས་སྐྱྲོན་ཐམས་ཅད་ཐྲོན། དྭངས་པ་འྲོད་

ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། སྐུའི་སྲོང་ར་དར་དམར་གི་གུར་ཕུབས་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་རྩ་གསུམ་

འཁྲོར་ལྲོ་བཞི་ལྡན་དང་། ཁད་པར་ཏུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གིས་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འཇའ་འྲོད་ལྔ་ལྡན་དེ་རྩའི་འཁྲོར་ལྲོ་བཞིར་

ཡས་རིམ་མས་རིམ་གིས་འཕྲོས་པ་ལས་རམ་དམར་ནག་གཏུམ་མྲོའ་ིམེ་དྲྲོད་བསྲོམ། 

དགའ་བ་བཞི་དང་སྲོང་བ་བཞི་བསེས་པའི་བདེ་སྲོང་སྲོར་བ་ལམ་གི་སྙིང་བྲོར་བསྐྱངས་པ་

དང་། ལུས་ལ་གནས་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སེམས་ལ་གནས་པའི་སྲོང་བ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་

དང་། གེགས་སེལ་བྲོགས་འདྲོན་གི་མན་ངག་སྲོགས་སྔགས་རིམ་ཆེན་མྲོ་དང་རྣལ་འབྲོར་སྒྲུབ་

པའི་ཆྲོ་ག་མིག་ཏུ་བས་ནས་བསྲོམ་པ་ལས། རྩ་མདུད་རྣམས་རིམ་གིས་གྲོལ་ཏེ་རླུང་ཏིར་ཐིམ་ཕུལ་

ཆེར་གྱུར་བའི་སྲོབས་ཀིས་སྲོང་བཞི་དང་དགའ་བཞི་འདྲེན་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་རེད་ལ། 

རྲོག་པ་འགག་ཕུལ་ཇེ་ཆེ་དང་བདེ་སྲོང་གི་རྲོགས་པ་མཆྲོག་ཏུ་བརན་པས། ཕི་རྲོལ་ཏུ་ཚོར་བ་བདེ་

བ་དང་བཏང་སྙྲོམས་སྐྱེ་པའི་ཡུལ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བའི་ཚ་གང་གི་རེག་བ་དང་། 

དབྱུག་པ་དང་མཚོན་བསྣུན་པ་སྲོགས་ཀང་བདེ་བ་འབར་བའི་གྲོགས་སུ་འཆར་བ་སྲོགས་ཀི་
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མས་རྲོགས་བཟང་པྲོ་འཁྲུངས། མས་རྲོགས་དེ་བརན་པ་ཐྲོབ་ན། རྲོ་རེའི་བཟླས་པ་དང། བསམ་

གཏན་གིས་ཀི་སྡུད་རིམ་སྲོགས་ལ་བསབས་ཏེ། ཕག་རྒྱས་ེ་རྒྱུས་མཚམས་སར་ནས། སྒྱུ་ལུས་

འྲོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་རྲོགས་པ་རྣམས་མངྲོན་དུ་བས་ནས་ཁ་སྲོར་བདུན་ལྡན་རྲོ་རེ་

འཆང་གི་གྲོ་འཕང་མངྲོན་དུ་བེད་དགྲོས་པ་ཡིན་ནྲོ། 

སྨྲས་པ། 

ཁབ་བདག་བ་མའི་མན་ངག་ཐུགས་ཀི་བཅུད།། 

ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོའ་ིསྙིང་གཏམ་གསང་བའི་མཛོད།། 

གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་བེ་བས་བགྲོད་གཅིག་ལམ།། 

ངེས་པར་འདི་ཀྲོ་མྱུར་ལམ་རྲོ་རེ་ཐེག ། 

ལ་ལས་མ་སངས་མུག་སྲོམ་ལ་ལ་བསྐྱེད།། 

ལ་ལ་ལྟར་སྣང་རྲོག་གེའི་ཚིག་ལ་མཆེད།། 

གཞན་དག་མ་ངེས་བྲག་ལ་སྡུག་བསན་སྲོམ།། 

དེ་དག་རྣམས་དང་དམ་པ་འདི་མི་མཚུངས།། 

 

ཅི་ཡང་མེད་དང་གཞན་སྲོང་སྲོམ་མིན་བདེན་དངྲོས་རྲོག་བཏགས་མཐའ་ལ་མིན།། 

འབེད་འཛུམ་ལྟ་སངས་མས་ལ་རེ་མིན་བསླུ་བའི་མངྲོན་ཤེས་འཕྲུལ་ལ་མིན།། 

གྲུབ་རྫུན་སྲོད་པའི་རལ་བ་འཆང་མིན་མི་རྐང་གིང་བུའི་དཔུང་འདྲེན་མིན།། 

གཅིག་བུར་དབེན་གསུམ་བསམ་གཏན་གདན་ལ་བསྐྱེད་རྲོགས་བདེ་སྲོང་རྩལ་ 

གིས་འཚོ།། 

ཕི་ཚུལ་གྲོས་ཀིས་མཛེས་པ་ཙམ་མིན་ཚུལ་ཁིམས་དྲི་ཡིས་ཁྲོར་ཡུག་ཁབ།། 

རྲོག་གེ་ལ་བརེན་རེས་དཔག་མིན་གི་རྣལ་འབྲོར་ཤེས་རབ་རྩལ་གིས་རྲོགས།། 

འཇིག་རེན་ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་བསྲོམ་མིན་ཞི་ལག་ཏིང་འཛིན་ཀྲོང་ལ་འབམས།། 
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སྣང་སིད་འཁྲོར་འདས་སང་གཞི་གཅིག་ཏུ་སངས་པའི་སྐུ་གསུམ་མཛོད་ལ་མངའ། ། 

བང་ཆེན་བསེ་རུའི་རྒྱལ་པྲོ་ཁེད་ིད་བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱན་དུ་གཤེགས་པ་ན། ། 

ེར་བརྒྱད་ལྲོ་ཡི་ི་ཟླའི་འཕང་རིང་མམ་བཞག་གཅིག་གི་ཀྲོང་དུ་ཡིབ། ། 

རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གྲོལ་བའི་བདེ་སྲོང་ལན་སྐྱེས་གཉུག་མར་ཤར་བ་འདི། ། 

ཆྲོས་ིད་བདེན་སྲོབས་དབངས་ཀིས་བཀུགས་ན་ཕྲོགས་བཅུའི་རྒྱལ་རྣམས་ 

མཚར་བའི་དཔེ།། 

འདི་ཡང་ཕྲོགས་ལྷུང་གཏམ་དང་འདྲེས་མིན་བདེན་དྲོན་མཐྲོང་པའི་བྲོ་གྲོས་ཀིས།། 

དམ་པའི་གསང་གསུམ་ཡང་ཡང་མྱུལ་ཏེ་སྨྲ་སྲོབས་རིག་པའི་རྩྲོམ་འདི་བྲིས། ། 

 

འདི་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ། 

བདག་ནི་དྲང་སྲོང་སལ་ལྡན་བུར། ། 

དམ་པ་འདི་ཡིས་རེས་བཟུང་སེ། ། 

བདེ་སྲོང་ཟས་ཀིས་འཚོ་བར་ཤྲོག ། 

ཅེས་བ་བ་ནི་བདེན་དྲོན་རང་བཞིན་བརྲོད་པའི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲོ། 

 

 

 

 

 

བཅྲོ་ལྔ་པ། རིག་གནས་གསར་རེ་ཆེན་པྲོའ་ིདུས་སབས། 
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སི་ལྲོ་རེ་གིས་ལྲོའ་ིཟླ་བརྒྱད་པའི་ི་ཤུའི་ནང་ང་ལ་བྲྲོ་ཁ་སྐྱེལ་བའི་རྒན་པྲོ་རབ་བརན་ཐྲོན་ཏེ་

རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་འཛུམ་པའི་མདངས་ཀིས། ངས་ཁྲོད་ལ་གཏམ་སྙན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཁྲོད་ཀིས་ཨེ་གྲོ་

རྲོ་སྦིས་དགེ་བཤེས་ཚང་གིས་གྲོང་རིམ་སིད་གཞུང་གི་མཆྲོག་མཆན་བངས་ནས་དགྲོན་པ་སར་

འཚོགས་ཆྲོག་པ་བས་སྲོང་། གྲྭ་རྒན་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ནས་ཐྲོན་པ་མང་བྲོ་འདུག ཁྲོད་ཀང་

མྱུར་བར་སྲོང་ན་དགའ་རབ་ཟེར། ང་ཡང་དགྲོན་པ་དང་ཁ་བྲལ་ནས་ལྲོ་གསུམ་ལག་སྲོང་། བར་དུ་

བཅྲོས་བསྒྱུར་དང་། གལ་རིམ་འཐབ་རྩྲོད། ཡ་ང་བའི་མུ་གེ་སྲོགས་བྱུང་། ད་སུ་ཡྲོད་སུ་མེད་

བསམ། བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་རྣམས་གི་སྐུ་དྲིན་ཡང་སྙིང་ནས་དྲན། གྲོགས་བཟང་ས་མང་

བྲོར་འཕད་འདྲོད་ཅིག་སྐྱེས། བདུད་སྡུག་ཏྲོ་ཅན་གིས་ཀང་ཡིད་བསྒྱུར་ནས་ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་སྒྲུབ་པའི་

བར་ཆད་ཐྲོན་པ་མ་ཚོར་བར་དགུ་བའི་བཅྲོ་ལྔའི་ིན་བ་བྲང་དགྲོན་པར་སྲོང་། 

དེ་དུས་སྲོར་ལམ་ན་ད་དུང་མུ་གེའི་ཁ་ནས་ཐར་ཙམ་གི་མི་མིག་དྲོང་དུ་ལྷུང་བ། ལག་རེན་ལ་

ཁེན་པ། འགྲོ་འདུག་དལ་བ། བྲོས་ན་སད་ཤིན་ཏུ་དམའ་བ། སྙིང་རེ་བ། ཡ་ང་མང་བྲོ་འདུག ཤི་བའི་

རྲོ་མང་བྲོ་དུར་ཁྲོད་དང་གྲོག་ཤུར། ལམ་འཕེང་རྣམས་ན་ལྟ་བ་མིག་གིས་མི་བཟྲོད་པ་ཡྲོད། ཟ་བའི་

བ་དང་ཁི་ཡང་མེད་ཐམས་ཅད་བསད་ཚར། བྲོང་བུ་ཤི་བའི་རྲོ་ལ་དུག་བཏབ་པ་དུར་ཁྲོད་དུ་བཞག་

ནས་བ་ཁི་ཐམས་ཅད་རྒྱ་དམག་གིས་བསད། དེ་ནས་བཟུང་བ་བྲང་དུར་ཁྲོད་དུ་ད་ལྟའི་བར་བ་

འབབ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་རེད། ཤི་བའི་རྲོ་དེ་དག་ལ་དམིགས་ནས་སྨྲོན་ལམ་གང་བཟང་དང་ཞིང་སྲོང་

བའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་མཛད། བ་མ་དང་ཡྲོངས་འཛིན་རྣམ་པ། དགེ་བཤེས་བཟང་བྲོ། ལས་སྣེ་

ཁུར་མྱྲོང་། བ་གྲྭ་རྒན་པའི་སྲོར་གཅིག་ཀང་རིག་རྒྱུ་མེད་ལ་ཡྲོད་པ་ང་ལྟ་བུ་མ་ངེས་པའི་གྲྭ་འཁམ་

བརྒྱ་ལག་འཛོམ་སེ། ཚོགས་ལ་འགྲོ་ཁུལ་གིས་ཡྲོད། གྲོ་ན་བ་མ་དགེ་བཤེས་ཐམས་ཅད་འཛིན་

བཟུང་བས་པས་ཕིར་ཡྲོང་མེད། ལག་པའི་གྲྭ་ཚང་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའ་ིདགྲོན་པ་ནས་བསྡུས་དེ་ལམ་སྲོ་

ལ་དེད། ལས་ཀ་ལྕི་བ། མུ་གེ་ཐྲོན་པ། དྲྲོ་གང་མ་སྙྲོམས་པ། ལྡུམ་བུ་ཟྲོས་པ་མ་ཞུ་བ་སྲོགས་ཀིས་

གྲྭ་བ་ཐམས་ཅད་བཅྲོམ་སྲོང་། ལམ་རྐྲོ་རུ་ཁག་ཨ་ཡེས་ཧན་ན་ཡྲོད་པ་དེ་ན་གྲྭ་གངས་ཁི་ལག་ཡྲོད་

ཀང་བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ལས་མ་ལག་པར་ཤི། ད་དུང་སིག་མྲོ་བས་ཁེད་ཅག་ཤི་ཚར་ན་ངེད་ཅག་གི་
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བ་བ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་གཅར་རྡུང་བེད། ཀུན་མཁེན་ཡྲོངས་འཛིན་བསམ་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཚང་ལ་

འཐབ་རྩྲོད་དང་བཅར་རྡུང་བས། ལུས་ལ་ཆུ་ཁྲོལ་བླུགས་ནས་གསྲོན་བཙོས་བས་དེ་བགྲོངས། 

ཟེར་བ་སྲོགས་ཡིད་སྡུག་པའི་སད་ཆ་ལས་གྲོ་རྒྱུ་མི་འདུག་མྲོད། བ་མ་གྲྭ་ཚང་གི་ཤུལ་བསྲུང་ནས་

འདུག་དགྲོས་བསམ་པ་ཞིག་གིས་ཚོགས་ལ་ཞུགས། ངེད་ཅག་གི་འཛིན་གྲྭ་གྲྭ་བ་ིས་བརྒྱ་ལག་

ཡྲོད་ཀང་ད་ལྟ་ལག་པ་ནི་སྐྱྲོར་དཔྲོན་ཤ་མི་ཟ་འཇམ་དབངས་དང་ངེད་གིས་ཡིན། ཅུང་མ་འགྲོར་

བའི་རེ་ལྔ་ལྲོར་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྲོའ་ིབཙན་རྡུང་དང་འཐབ་རྩྲོད་ཀི་རྲོག་འཛིང་དེ་ཐྲོན་

ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནྲོར། བཞེངས་པའི་རེན་གསུམ། གནའ་རས་ཡྲོ་བད། མི་ལྲོ་སྲོང་ལས་ལག་

པའི་ལྲོ་རྒྱུས། རིག་གནས་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བ་མེ་ལ་བསིམ་པ་སྲོགས་ཤུལ་མེད་དུ་སྲོང་། 

གཞན་དུ་རླངས་འཁྲོར་མང་པྲོ་དྲུད་པ་སྲོགས་ཀིས་གསེར་ཏྲོག་རྒྱ་ཕིབས་ཀིས་ི་འྲོད་འཚེར་ཞིང་

དཔལ་འབྲོར་རིག་གནས་འཛུགས་སྐྲུན་གིས་ལྟེ་བར་གྱུར་བའི་མདྲོ་སྨད་ཀི་ཆྲོས་སེ་ཆེན་པྲོ་དེ་

ཡིད་སྐྱྲོ་ཞིང་སྐྱི་གཡའ་བའི་གང་གྲོག་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། སབས་ཅུང་ཙམ་ལེགས་པ་ཞིག་ནི། 

སྔྲོན་ནས་མདྲོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་གསུང་འབུམ་པྲོད་ཁི་དྲུག་ལག་གྲྭ་ཁང་སྲོ་སྲོ་ནས་

བསྡུས་དེ་དུས་འཁྲོར་འདུ་ཁང་གི་ཡང་ཐྲོག་ཏུ་བརྩིགས་ཡྲོད་པ་ལུས། ད་ལྟ་བ་བྲང་དགྲོན་པའི་དཔེ་

མཛོད་ལ་ཁང་ཟུར་ཏུ་བཞེངས་ཡྲོད་པ་དེ་ཡིན། དུས་འཁྲོར་འདུ་ཁང་ནང་ཤ་འཁེལ་ས་དང་རྭ་སྲོར་

བཤན་པའི་བཤས་རྭ་བས་དེ་ཁག་ཞག་ས་ལ་སམ་པ་ཁི་གང་ཙམ་ཡྲོད་ཟེར་བ་བཅས་དམ་པའི་ལ་

ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་དེ་སིག་པའི་རྣམ་སྨིན་འཁྲོར་བའི་ཐྲོའུ་ཙེ་ཁང་ （ ཤན་པའི་བཤྲོས་

ར ） ཞེས་པར་བསྒྱུར་ཡྲོད། 

ངེད་ཅག་ལ་འགྲོ་འདུག་རང་དབང་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་དག་བཅྲོས་བས། མང་ཚོགས་ཀི་ཤ་

ཁག་ཟ་བའི་སང་ཀི་ཅེས་མིང་བར་སར། དགུང་འཚོགས་འདུ་དང་ིན་ལས་ཀ་བས། ཁ་རྒྱབ་ལྟྲོ་

གྲོས་ནི་སང་བྲོ་ལས་སྡུག་མྲོད། ངའི་ཕྲོ་བ་ལྟྲོགས་ཙམ་ཡང་ཟེར་མི་ན། དུས་མཚུངས་སུ་ཆེ་

བཤད། ཆེ་གེང་། ཡིག་ཆེན་གསར་འགྱུར། རྩྲོད་པ་ཆེན་པྲོ་སེ་ཆེ་བཞི་དར་སེལ་བེད་དགྲོས་ཞེས་

ཛ་དྲག་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ལམ་ཕྲོགས་སྲོབ་གསྲོ་ཞིག་ཐྲོན་ཏེ་བསམ་པ་རིང་བ། ཡུལ་སྲོལ་རིང་བ། 
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གྲོམ་གཤིས་རིང་བ་སེ་རིང་བཞི་བསྒྱུར་བཅྲོས་བེད་དགྲོས་པ། ལ་འདྲེ་གདྲོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་

དག་གཙང་བེད་པའི་བསྒྱུར་བཀྲོད་ཡ་ང་བ་ཞིག་ཐྲོན་ལ། དེ་དག་གི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བྲོ་ཡང་

ངེད་ཅག་རེད། （ ཡྲོ་ཧྥུན་ཁང་སང་བྲོའ་ིཁང ） དུ་ཞུགས་ནས་དབར་དགུན་སྲོགས་དུས་

བཞིའི་དབེ་བ་ཀང་མེད་པར་ས་སྲོག་ཞིང་འདེབས་བས། སེམས་མ་འཁང་ན་ས་མི་འཁང་ཞེས་

དགུན་ཡང་གཞུང་ལམ་བརྐྲོས། ཆྲོས་འདྲོན་པ་ཕར་ཟད་སིར་བཏང་ཁ་བར་ཡང་བས་མི་ཆྲོག་ལ། 

ཁ་དང་མ་ནེ་འགུལ་ནའང་ཆྲོས་འདྲོན་པ་ཞེས་གཅར་རྡུང་ལྟར་མི་བཟྲོད་པ་བེད། དངུལ་རྭ་བརྩྲོན་

བགྲུས་ཟེར་པ་ཞིག་ལ་མ་ནེ་འགུལ་ཟེར་ནས་བརྡུང་། དེ་དུས་ཁྲོས་ལག་གིས་ཐལ་མྲོ་སར། སད་

མཐྲོན་པྲོས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་འྲོད་དཔག་མེད་ཀི་མཚན་བཏྲོན་པ་དམག་མང་བྲོས་རུབ་ཏེ་རྲོ་དང་

དབྱུག་པས་བརྡུང་དེ་བསད་པ་བལྟ་མི་ཐུབ་པ་དང་སྙིང་རེ་ཅན་གི་བྲོད་མང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

མིག་སམ་པྲོ་ལས་མཆི་མ་མི་བཞུར་བ་མེད། སྲོག་ལ་མི་འཕངས་བ་དང་བརྡུང་ན་ན་ཟུག་མེད་པ་

མི་སིད་པས། ཆྲོས་ཁ་དྲོན་བེད་ཐུབ་པ་སུ་ཡང་མེད། 

ངས་ནི་མལ་ཐུལ་གིས་མགྲོ་བཏུམས་ཏེ་གིད་ཁུལ་གིས་སྐྱབས་འགྲོ་ཡིག་བརྒྱ་རེ་དང་། ཆྲོག་

ཐུང་རེ། ཨོྃ་གསུམ་མའི་རྩ་སྔགས་ཡིད་བཟླས་བེད་པ་ཆགས་མ་མྱྲོང་བ་འདྲ། བདག་ཅག་གི་སྲོན་

པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་ལས་མ་བསགས་པ་དང་མི་འཕད་ཅེས་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཕ་ཞིབ་ཏུ་

གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀིས་གེན་པྲོ་སྲོབས་བཞིའི་བཤགས་སྲོམ་ཚུལ་དུ། བསམ་པ་དགེ་བའི་

ངང་ལས་ཀ་གང་བཟང་བཟང་སྒྲུབ་ལ། འགྲོ་འཆག་ལ་འདུག་གི་སྲོད་ལམ་ཐམས་ཅད་བསབ་ནས་

ཤེས་པར་བས་པས་དམིགས་སུ་བཀར་བའི་སིག་མྲོ་དང་གཅར་རྡུང་མ་མྱྲོང། མྱྲོང་ཀང་། 

 

སྣྲོད་བཅུད་སིག་པས་འབྲས་བུས་ཡྲོངས་བཀང་སེ།། 

མི་འདྲོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀང་།། 

ལས་ངན་འབྲས་བུ་ཟད་པའི་རྒྱུར་མཐྲོང་ནས།། 

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལྲོངས་པར་བིན་གིས་རླྲོབས།། 
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ཞེས་དང། 

ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་ཁྲོས་གྱུར་ཏེ།། 

གཤེ་ཞིང་མཚང་འབྲུ་སིག་ཅིང་སྲོག་གཅྲོད་ཀང་།། 

མི་འཁྲུག་གནྲོད་ལན་ཕན་པ་སྒྲུབ་བེད་པའི།། 

བཟྲོད་པའི་ཕར་ཕིན་རྲོགས་པར་བིན་གིས་རླྲོབས།། 

ཞེས་དང་། 

སྲོད་འཇུག་ལས། 

གསད་བའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དེ།། 

གལ་དེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལེགས།། 

གལ་ཏེ་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གིས།། 

དམྱལ་བ་བྲལ་ན་ཅིས་མ་ལེགས།། 

 

ཞེས་སྲོགས་བཟྲོད་པའི་ཕན་ཡྲོན་མདྲོ་རྒྱུད་བསན་བཅྲོས་ལམ་རིམ་སྲོགས་ལས་གསུངས་པ་

བཞིན་རང་གིས་ལས་ངན་ཟད་པའི་རྒྱུ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གི་སྙིང་སྲོབས་སངས་ལ། ཁད་

པར་དུ། 

གང་ཞིག་རང་གི་ལས་ལ་ནི།། 

ཚོད་སྲོགས་ལྟ་བུའི་བྲོ་སྐྱེས་ན།། 

དེ་ཚེ་ཤ་ལ་སྲོགས་གཏྲོང་བ།། 

དེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྲོད།། 

 

ཅེས་སྲོགས་རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་གི་སྲོད་པས་ཡིད་དྲངས་ནས་སྲོབས་

པ་ཆེར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་གསུངས། འདི་ནི་རྒྱལ་སས་ཆེན་པྲོ་ཞི་བ་ལས། 
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སིག་པ་སངས་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མེད།། 

མཁས་པའི་ཕིར་ན་མི་དགའ་མེད།། 

ཅེས་སྲོགས་ལྟར་དང་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་མདྲོ་ལས། བདག་ཅག་གི་སྲོན་པ་དང་རྒྱུད་གཅིག་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་དམྱལ་བའི་ཤིང་ར་འདྲེན་པའི་གད་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཚེ་སེམས་

བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྲོད་པ་སར་ཡང་གྲོམས་པ་རིམ་

གིས་བགིས་པའི་རྣམ་ཐར་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་གདམས་པ་སྨྲོན་པའི་ཡུལ་དུ་བས་པ་ 

ཡིན་ནྲོ།། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བཅུ་དྲུག་པ། འཁྲུངས་ཡུལ་སྲོམ་མེ་རུ་བསད་པ། 
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བ་བྲང་རིག་གྲྭ་རུ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པའི་ལྲོའ་ིབར་སང་བྲོའ་ི（ཡྲོ་ཧྥུན）ཁང་ནས་ལས་ཀར་ཞུགས། 

དེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡིག་ཆས་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་སང་བྲོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་དུ་

འགྲོ་དགྲོས་པ་དང་། ང་ནི་མཚོ་སྔྲོན་གུང་ཧྲོ་རྲོང་སྲོམ་མེ་བ་ལྭ་ཨྲོ་རུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཕིར། མཚོ་

སྔྲོན་གི་རྒྱ་སང་རླངས་འཁྲོར་གང་དང་མམ་དུ་ཟི་ལིང་དུ་བསྐྱལ། ངས་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སད་མི་ཤེས་

པའི་རྐྱེན་གིས་ཡི་གེ་དེ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་གར་འགྲོ་འདིར་འགྲོ་མེད་པར་མི་མང་པྲོའ་ིའདུ་འཛི་

རབ་ཏུ་འཁྲུག་པའི་སང་ལམ་དེར་ིན་འགར་ལུས། ིན་ཞིག་རེབ་གྲོང་ཕྲོགས་ཀི་བྲོད་མི་རྒྱའི་

སད་ཤེས་པ་ཞིག་དང་ཐུགས་འཕད་ཀིས་མཐུན་རྐྱེན་སར་ཏེ་ཕ་ཡུལ་ཕྲོགས་སུ་བཏང་ཀང་ས་

མཚམས་མ་ཤེས་པར་ར་ནག་མ་ནས་བབས། དེའི་སི་བདེ་ཅུའུ་ནས་ངའི་ལག་གི་ཡི་གེ་ལ་ལྟ་ཁུལ་

ཙམ་བས། དམག་མི་གསུམ་ཡྲོད་པ་ལས་གིས་ཀིས་སད་ངག་མཐྲོན་པྲོས་སིག་མྲོ་བེད་ལ། 

འགམ་ལྕག་ཚ་བེར་བ་གསུམ་ཕིན། ཅི་ཟེར་ཧ་མི་གྲོ་ཡང་རིམ་གིས་ན་ན། ཁྲོད་ནི་མི་བསད་པའི་

ལག་ནག་བཙོན་མ་ཞིག་བྲྲོས་ཡྲོང་བ་རེད་ཟེར། སྲོད་ཀི་ལྭ་བཤུས་ཏེ་ར་ལྕག་གིས་བཟྲོད་མི་ཐུབ་པ་

འགའ་བྲབས། ལུས་ཤིན་ཏུ་མ་ཆུང་ཞིང་རིད་པ། ཐ་ན་ལངས་འདུག་ཀང་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་དཔའ་

ངར་དེ་ཙམ་བསྐྱེད་མི་དགྲོས་ཀང་བ་ཐབས་བྲལ། ང་དེ་རིང་འདིར་ཤི་སེ་ལ་དང་བ་མ་དེ་དག་གང་

དུ་བཞུགས་པའི་ཞིང་མཆྲོག་དེར་སྲོང་ན་དགའ་བ་ལ་སྙམ། སབས་འདིར་བྲོད་མང་ཚོགསས་ཁྲོད་

དུ་མི་རེས་གཡྲོ་འགུལ་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོགས་བས་ཏེ་ཁྲོད་ཤི་ང་གསྲོན་གི་ལྲོག་གཡྲོ་

བཤྲོམས་པ་ལས་གཅིག་གྱུར་གི་སིད་ཇུས་ཤིག་མེད། དེ་བས་ས་ཆ་རེ་ན་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་

རེ། སིད་ཇུས་རེ། འཐབ་རྩྲོད་རེ་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བས་མི་ཐམས་ཅད་ལའང་གང་མིན་འདི་ 

ཡིན་མེད། ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ནི་ངྲོ་ཚ་མེད་པ། སྙིང་རེ་མེད་པ། མི་རིགས་མེད་པ། རྒྱུ་འབྲས་དེ་

བདེན་དྲོན་མེད་པ། སུས་ཐུབ་སུ་རྒྱལ་བེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་ལྟར་ར་ནག་མ་ནས་ཟླ་

གིས་ལག་ལ་གཅར་བརྡུང་དང་ལས་ཀ་བེད་པའི་ལས་དབང་བཙན་པྲོ་འདི་ཡང་འཁུར་དགྲོས་

བྱུང་། 

ིན་གཅིག་སི་བདེ་ཅུའུ་ལ་ཁྲོ་བྲོ་བྲོས་བྱུང་། རྒྱ་སད་སྨྲ་པའི་གཞྲོན་ནུ་ཞིག་གིས་ཁྲོ་བྲོར་བྲིས་
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པའི་ཡི་གེ་དེ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས། ཧ་གྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་མགྲོ་བྲོ་གུག་གུག་ལན་འགའ་བས་

ནས་ཁྲོད་གུང་ཧྲོ་རྲོང་གི་མི་རེད། ཟེར་ནས་ཡི་གེ་དེ་བདག་ལ་ཕིར་སད། ཁྲོད་རང་གང་འདྲོད་

ཀིས་སྲོང་ཆྲོག་ཟེར། ཁྲོ་བྲོ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་སེང་ཕིར་ཕ་ཡུལ་བར་ཝྲོན་ལ་ཐྲོན། ཚ་ཆུང་མ་དང་གེན་

ེ་འགའ་ཡྲོད་པ་རྣམས་ངྲོ་ཐུག་ནས་ཤི་གསྲོན་ཕད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་སྐྱིད་འཛོམ། ཁྲོང་རྣམས་ཀིས་

ལྲོག་ཏུ་ང་ལ་ཞབས་ཏྲོག་གང་བཟང་བཟང་སྒྲུབ། དེ་ཡང་གྲོང་རིམ་གིས་ཤེས་དྲོགས་ནས་ཕྱུག་

འཚོ་སར་མ་བསད་པར་ཞིང་ལས་ལ་སྲོང་ནས་ཐྲོན་སྐྱེད་གེར། 

ལྲོ་གཅིག་གིས་ཙམ་ནས་རིམ་གིས་སིད་ཇུས་གྲོད་བིན། ང་ཡང་རྩ་བསྲུང་དང་ཞིང་བསྲུང་། 

ཆུ་བསྲུང་སྲོགས་གཅིག་བུར་འདུག་པའི་གྲོ་སབས་བཟང་བྲོ་སད། ལྲོག་ཏུ་ཁ་དྲོན་དགེ་སྲོར་དང་

བསམ་པའི་དགེ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་ཆད་ཅི་ཡང་མེད་པས་སྐྱིད་པྲོ་རང་ཁྲོ་ན་རེད། དེ་ལྟར་ལྲོ་

བཅུ་གིས་ལ་བསད། བསན་པ་ཡང་དར་བྱུང་སེ་ལ་ཁང་གསེར་ཏྲོག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། གྲྭ་ཚང་

གདན་འཛོམས་པའི་སལ་བ་རྲོགས་ལྡན་གི་ིན་མྲོ་ཞིག་ལ་རེ་ལྟྲོས་ཆེན་པྲོ་མེད་ཀང། དཀར་བྲོ་ས་

བྲོན་གི་སྲོབས། སྨྲོན་ལམ་གི་སྲོབས། འཕེན་པའི་སྲོབས་སྲོགས་ཀིས་ཡང་དག་སར་བའི་

གདམས་ངག་རང་ལ་ཚང་བར་ཡྲོད་ན། ཤི་བའི་ཚེ་བཙན་ས་ཟིན་པ་ཞིག་བེད་དགྲོས་ཤར་ཏེ་བཅྲོས་

མིན་གི་བསམ་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྲོམ་པ་གཙོ་བྲོར་བཟུང་

སེ་མདྲོ་སྔགས་ཡྲོངས་ལ་མས་ལེན་ཅི་ཐུབ་བས། རིམ་གིས་སིད་ཇུས་གྲོད་གྲོལ་བྱུང་སེ་ཆྲོས་

ལུགས་དད་མྲོས་རང་དབང་ཞེས་པའི་སད་ཆ་རེ་ཡྲོད་ཀང་། ཡིད་གཏད་ཅིག་གཏན་ནས་མ་སྐྱེས། 

གྲོང་རིམ་གི་ལས་བེད་རེ་ཡྲོང་ན་ཁྲོད་ཀིས་ཆྲོས་འདྲོན་གིན་ཡྲོད་དམ་དྲི། མེད་ཞུས་ན་དགྲོད། 

ཆྲོས་བཏྲོན་ཆྲོག ཕེང་བ་བཟུང་ཆྲོག འྲོན་ཀང་། གཞན་ལ་སྐུལ་སྲོང་བས་མི་ཆྲོག གྲོང་ཆྲོག་

བདའ་མི་ཆྲོག མྲོ་རྩིས་བས་མི་ཆྲོག བསང་གསུར་ཕུད་མི་ཆྲོག་ཅེས་ཆྲོག་པ་གིས་དང་མི་ཆྲོག་

པ་བཞི་བཤད་དེ་བུད་འགྲོ། རེས་ནས་གྲོ་ན་སྐུ་འབུམ་། བ་བྲང་། ལ་ས། གཙང་བཅས་བྲོད་བརྒྱུད་

ནང་བསན་གི་དགྲོན་གནས་ཆེ་ཁག་དྲུག་གི་ཆྲོས་སྲོ་ཕེས་ཟེར་བ་གྲོ་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་ཡང་རླྲོམ་

མ་ཐུབ། 
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སི་ལྲོ་༡༩༨༡རང་ལྲོ་རེ་གིས་སེང་། ས་འདིར་ཆྲོས་དཔེ་གཏན་ཏུ་ནུབ་སྲོང་པས་བཙལ་ཀང་མི་

རེད། དཔེ་ཆ་མེད་ན་ཐྲོས་བསམ་བེད་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་དང་། སྲོམ་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་

དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཕིར། ེ་བར་མཁྲོ་བའི་དཔེ་ཆ་འགའ་འཚོལ་ཕིར་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་

དུ་སྲོང་། དེ་དུས་བ་བྲང་ན་ཨ་ཁུ་བཞི་བཅུ་ཙམ་ཡྲོད། ཟླ་གིས་ལ་བསད། ཨ་ལགས་འཇམ་པའི་

དབངས་ཚང་བཙོན་གྲོལ་བཏང་ནས་ཕིར་ཕེབས་པ་ལ་མཇལ། བསད་ན་ཁི་བ་དང་སྲོབ་དཔྲོན། 

དགྲོན་པའི་བ་མ་ལས་སྣེ་ལའང་བཞག་དྲོགས་པ་དང་སྔྲོན་གི་གནས་ཚུལའང་དྲན། གཞུང་དཔེ་

གཡར་བ་བཅས་མདྲོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་པྲོད་སུམ་ཅུ་ལག་བསྒྲིགས་ནས་ཕིར་སྲོམ་མེ་རུ་འབྲོར། 

དགུན་ཁར་བཅད་རྒྱ་དམ་པྲོས་མཚམས་ལ་ཟླ་གསུམ་ལ་བསད་པ་བཅས་བསྲོམས་ན་ཕ་ཡུལ་སྲོམ་

མེ་རུ་ལྲོ་བཅུ་གིས་འགངས་པ་ཡིན་ནྲོ། 

 
 

ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གི་མཚམས་ཁང་། 

 

བཅུ་བདུན་པ། གདན་དྲངས་ཏེ་གསེར་ལག་ཏུ་ཕེབས་པ། 
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ད་ནི་བཅྲོས་བསྒྱུར་གི་མུན་པ་ནི་སངས། འཐབ་རྩྲོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཞི། ཆྲོས་ཀི་ི་མ་ནི་

ཤར། སེམས་ཅན་འདི་དག་ལ་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ནི་ཅུང་ཙམ་མེད་པར་སྲོང་བས་ས་འདི་ཇེ་

ཆེ་དང་མི་རྣམས་ཇེ་བཟང་ལ་སྲོང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཤར། སྲོ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་སད་མཐྲོན་པྲོས་ཆྲོས་

བཏྲོན་ནའང་ན་མཁན་རེ་དང་དད་པ་བེད་མཁན་མ་གཏྲོགས་ཕ་མ་འཇུག་པ་དང་འཐབ་རྩྲོད་རྒྱག་

མཁན་ནི་མེད། ཡུན་རིང་བཀག་ཕིར་བྲོད་ཆྲོས་དད་མང་ཚོགས་ཀིས་སྲོམ་པ་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་

ཆྲོས་ལུགས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་དམན་ཆུང་བདག་ལྟ་བུ་ལའང་དད་མྲོས་དང་བསྙེན་བཀུར་གི་ཡུལ་

ཏུ་བཟུང་ཡྲོད་པ་ངང་གིས་ཤེས་ཐུབ་ལ་ཕན་ཐྲོག་རེ་ཡང་སིད་མྲོད། འྲོན་ཀང། སྔྲོན་ང་བརྒྱད་དང་

དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པྲོ་བཅས་ཀི་བཅྲོས་བསྒྱུར། མུ་གེ། འཐབ་རྩྲོད་

སྲོགས་ཀིས་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་ཞུམ། རྒྱུ་ནྲོར་ལྲོངས་སྲོད་སྲོགས་ཕིའི་དངྲོས་པྲོ་གང་གིས་ཀང་མི་

ཕན་པར་ངེས་ཤེས་དྲངས། 

སྲོད་འཇུག་ལས། 

མི་རག་སུ་ཞིག་མི་རག་ལ།། 

ཡང་དག་ཆགས་པར་བེད་པ་ཡྲོད།། 

དེས་ནི་ཚེ་རབས་སྲོང་ཕག་ཏུ།། 

སྡུག་པ་མཐྲོང་བར་ཡྲོངས་མི་འགྱུར།། 

ཞེས་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་སངས་དགྲོས་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་གཅིག 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བས་ན། ། 

ཡང་དག་ིད་ལ་ཀུན་ནས་སྒྲིབ། ། 

སྐྱྲོ་བའི་སེམས་ཀང་འཇིག་པར་བེད། ། 

ཐ་མར་མྱ་ངན་གདུང་བར་འགྱུར། ། 

 

ཞེས་སེམས་ཅན་བསེན་ན་ཐར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་གེགས་ཆེན་པྲོ་བེད་པར་མ་ཟད། ཐ་མར་ཡིད་དུ་
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འྲོང་པ་དང་ངེས་པར་འབྲལ་བས་མྱ་ངན་གིས་ཡིད་གདུང་བར་གསུངས་པ་དང་གིས། དེ་ལ་

སེམས་པ་འབའ་ཞིག་གིས། ཚེ་འདི་དྲོན་མེད་འདའ་བར་འགྱུར། ཞེས་དལ་འབྲོར་ཆུད་གཟྲོན་པར་

གསུངས་པ་དང་གསུམ། 

སད་ཅིག་གིས་ནི་མཛའ་འགྱུར་ལ། ། 

ཡུད་ཙམ་གིས་ནི་དགར་ཡང་འགྱུར། ། 

དགའ་བའི་གནས་ལའང་ཁྲོ་བེད་པས། ། 

སྲོ་སྲོའ་ིསྐྱེ་བྲོ་མགུ་བར་དཀའ། ། 

 

ཞེས་བིས་པ་སེམས་ཅན་གི་གྲོགས་རང་བཞིན་མི་བརན་ཅིང་བསེན་དཀའ་བར་གསུངས་པ་

དང་བཞི། 

མཐྲོ་ལ་ཕག་དྲོག་མམ་དང་འགན།། དམན་ལ་ང་རྒྱལ་བསྲོད་ན་དྲེགས།། མི་སྙན་བརྲོད་ན་ཁྲོང་

ཁྲོ་སྐྱེ།། ནམ་ཞིག་བིས་ལས་ཕན་པ་ཐྲོབ།། བིས་དང་འགྲོགས་ན་བིས་པ་ལ།། བདག་བསྲོད་གཞན་

ལ་སྨྲོད་པ་དང་།། འཁྲོར་བར་དགའ་བའི་གཏམ་ལ་སྲོགས།། མི་དགེ་ཅིས་ཀང་ངེས་པར་འབྱུང་།། 

དེ་ལྟར་བདག་དང་གཞན་བསེན་པ། དེས་ནི་ཕུང་བར་འགྱུར་བར་ཟད། །ཅེས་བིས་པའི་རང་བཞིན་

ལ་བརེན་པས་ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་བེད་པའི་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ཐྲོབ་ཅིང་གནྲོད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

སྲོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྔ་སྲོགས་ཀིས་ཕི་དངྲོས་པྲོའ་ིདཔལ་འབྲོར་དང་། ནང་སེམས་ཅན་གང་

ཡང་མི་བསེན་པར་སེམས་ནས་ཐག་བཅད་དེ། བུང་བས་མེ་ཏྲོག་སྦྲང་རྩི་བཞིན། ཆྲོས་ཀི་དྲོན་ཙམ་

བངས་ནས་ནི། ཀུན་ལ་སྔྲོན་ཆད་མ་མཐྲོང་བཞིན། འདྲིས་པ་མེད་པར་གནས་པར་བ། ལ་སྲོགས་

བསམ་ནས་སྙིང་ནས་ཆྲོས་མས་ལེན་བེད་སའི་རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་གནས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལྟ་བུ་

ཞིག་ལ་འགྲོ་བསམ་ཀང་། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་ཇུས་འགྱུར་ལྡྲོག་ལའང་ན་དགྲོས་སབས་རེ་

ཞིག་ཆྲོས་སྒྲུབ་སའི་མཚམས་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་བརྩིགས། ཟླ་དགུ་བའི་ེར་གིས་ིན། མཚམས་

ལ་འདུག་རྩིས་ཀིས་གད་བདར་དང་ཆག་ཆག་འདེབས་པའི་ཚེ། གྲོ་བུར་དུ་རླངས་འཁྲོར་ཆུང་ཆུང་
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ཞིག་ཐྲོན། ནང་ནས་སྨད་སྲོག་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་རེ་བྲོ་བཟང་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཚང་（ཁྲོང་ནི་སྐུ་

ཕྲོགས་ཤིང་བཟའ་རིན་པྲོ་ཆེས་བ་བྲང་གི་སྨད་སྲོག་དགེ་བཤེས་ཀི་སྐྱེ་སྤྲུལ་དུ་ངྲོས་བཟུང་མཛད་

ཅིང་ཨ་རིག་རྲོ་རེ་འཆང་དང་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་གིས་ཀི་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་

སས་པྲོ་དང་། ལག་པར་དུ་བསན་པ་ཡང་དར་འདིར་གསེར་ལག་དགྲོན་ཆྲོས་འབྲོར་རིག་གསུམ་

གིས་བསྐྱངས་པའི་སྐུ་དྲིན་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན）དང་། ཨ་ཁུ་འྲོད་རྒྱམ་ཚང་（ཁྲོང་ནི་གསེར་ལག་

དགྲོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་ཆེ་བའི་མཁན་པྲོ་ཡིན་ལ་རི་ཁྲོད་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་ཆྲོས་སྲོ་ཕེ་མཁན་

ཡིན）གཞན་ཡང་ཨ་ཁུ་བར་མ་ཕུན་ཚོགས་བཅས་ཐྲོན་པས་ཤི་གསྲོན་ངྲོ་འཕད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་

ཚོར་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། ངེད་ཀི་མཚམས་ཁང་དུ་གསུང་རབ་པྲོད་སུམ་ཅུ་རྩ་འགའ་ཡྲོད་པ་བཞུགས་སུ་

གསྲོལ་ཏེ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་མེ་ཏྲོག་འཐྲོར། ཁྲོང་རྣམས་ཕེབས་དྲོན་གསེར་ལག་དུ་ཡྲོང་ནས་སྲོད་

རྒྱུ་དང་བསན་པ་རྨང་ནས་གསྲོ་བའི་གཞི་གསུམ་ཕག་ལེན་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་ཕིར། སྐུ་ལྲོ་

སྨད་སྲོག་ཚང་གིས་ཡག་བཤད་མང་པྲོ་འཐེན། ཅིས་ཀང་ཕེབས་དགྲོས་ཞེས་ནན་གིས་ཞུས། ངས་

ནི་སྔྲོན་ཡང་ང་གསེར་ལག་གི་མིན་ཚུལ་དང་ད་སྲོང་ཡང་ཚོགས་ལ་མི་ཞུགས། གསེར་ལག་ནི་རྭ་

རྒྱའི་ཕག་ལེན་ཡིན་ན། ངས་དེ་མི་ཤེས་སྲོགས་ཞུས་ཀང་མ་ན་པར་བ་བྲང་ལྟར་གཞི་གསུམ་

འཛུགས་རྒྱུ་ཁས་བངས། ཁས་ལེན་དྲོན་ནི་བ་བྲང་ལྟར་གཞི་གསུམ་བཙུགས་རེས་དབེན་པའི་

གནས་མཆྲོག་དཀར་མྲོ་སྒྲུབ་ཕུག་སྲོགས་ངེས་མེད་འགིམས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ཚེ་དང་སྙྲོམས་པ་ཞིག་

བེད་པའི་གྲོ་སབས་ཐྲོན་པ་ཡིན་བསམས་སྲོ། དགུ་བའི་ེར་གིས་ནས་ཟླ་གསུམ་ལ་བསྙེན་

མཚམས་དམ་པྲོར་བཅད་པས་བཟླས་པའི་གངས་ཀང་བསྙེན་ཆེན་ལྟར་སྲོང་བ་དང་། མས་རྲོགས་

ཀང་ཤིན་ཏུ་གསྲོ་ས་བ་དང་བཟང་བྲོར་སྲོང་། ཁ་སྲོང་སིན་སེག་དང་བཅས་པ་ཤིས་བརྲོད་ཀིས་

མཐའ་བརྒྱན་ཏེ་ཐུགས་སྨྲོན་ཡང་དག་མཛད། ཕ་ཡུལ་སྲོ་མེ་རུ་ཚེ་འདིར་བསད་པ་མཇུག་རྲོགས་

པའི་སངས་ཀ་བསྒྲིགས། 

རང་ལྲོ་རེ་བཞི་བ་སི་ལྲོ་༡༩༨༣ ལྲོར། རྒྱ་ལྲོའ་ིབཅུ་གསུམ་ིན་གསེར་ལག་ཏུ་ཐྲོན། སྐུ་ལྲོ་སྨད་

སྲོག་ཚང་། རྒྱ་བཟའ་ཆུང་བ་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་དབངས་ཁ་རིས་མ། དགེ་
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བཤེས་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། བམས་པ་ཐྲོགས་མེད་སྲོགས་བ་གྲྭ་ཐམས་ཅད་འཚམ་ཞུ་ལ་ཕེབས། 

གྲྭ་ཚང་ི་ཤུ་སྲོར་གཅིག་བཞུགས། གྲྭ་བ་ཕུན་ཚོགས་བར་མ་སྲོགས་འགས་འགན་བངས་ཏེ་

བཙན་ཁང་གི་གང་གྲོག་རིང་པར་ཞུགས་གསྲོ་བས་ཏེ་ག་བཞིའི་ལྲོར་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། ཁྲོ་བྲོས་

ལྲོ་འདིར་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བའི་ཕག་ལེན་སེང་བང་སེམས་དང་སྔགས་ཕིར་བཅྲོས་བསྣན་

ནས་ཆྲོས་འདུལ་བའི་གཞི་གསུམ་གི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས། རིགས་གསུམ་སི་སྒྲུབ་དང་ཚེ་དཔག་

མེད་མ་ཅིག་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་གི་རེས་གནང་། སྲོམ་གསུམ་བསབ་བ་དང་ས་ལམ། རེན་འབྲེལ་

བསྲོད་པ། ཚར་ཆེན་མཁའ་སྲོད་མའི་བསྐྱེད་རྲོགས་དང་ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་གི་མཁའ་སྲོད་མའི་

བསྐྱེད་རྲོགས་སྲོགས་ཁིད་དགྲོས་མཁྲོ་ཅན་འགའ་རེ་བས། ཀླུ་ཚང་དགྲོན་པའི་རབ་བྱུང་སྒྲུབ་མི་

འགའ་བྱུང་བ་དང་རང་དགྲོན་ཀི་གྲྭ་རྒྱུན་འགའ་རེ་ལ་རབ་བྱུང་དང་དགེ་ཚུལ་སྒྲུབ། རེན་འབྲེལ་

གིས་དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་དང་ཕར་ཕིན་བཅུའི་མིང་བཏགས། ཆྲོས་དྲོན་དུ་གེར་བ་རེ་ཡྲོད་ན་

ཅུང་ཕན་ཨེ་ཐྲོགས་བསམ་ཏེ་ནན་ཏན་མཛད། ལྲོ་སྨད་རྒྱ་བཟའ་ཚང་གི་ཐུགས་དགྲོངས་རྲོགས་

ཚུལ་བསན། སྐུ་ལྲོ་སྨད་སྲོག་ཚང་གི་འགན་ཁུར་གཙོ་བཞེས་དང་ཐྲོགས་མེད་སྲོགས་བ་རྒན་

རྣམས་གཅིག་མཐུན་གིས་འདུ་ཁང་ཆེན་མྲོ་བཞེངས་མགྲོ་བརྩམས། བྲོ་མཐུན་ཆེ་ལྲོ་སྲོགས་

འགའ་རེས་ང་རྲོགས་སུ་བངས་ནས་སྐུ་ཕྲོགསཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་གདུང་མདུན་ལ་ཁང་

བཞེངས་རྒྱུའི་མགྲོ་བརྩམས། དབུ་མཛད་ཕུན་ཚོགས་འདུ་ཁང་ཇེ་ཆེར་བཏང་བ་དང་གང་རིང་

སྲོག་པ་རྣམས་ལ་མ་འཐད་པར་ཟུར་དུ་ཚོགས་རས་དང་དཔར་བཞེངས་མགྲོ་བརྩམས། ཡང་ཡང་

ང་གྲོགས་སུ་ལེན་འདྲོད་པ་སྲོགས་འཇིག་རེན་འུར་ཟིང་ལྟ་བུའི་བ་བ་མང་བྲོའ་ིམགྲོ་བརྩམས་པས་

གཏན་ནས་འདུག་འདྲོད་མ་སྐྱེས་ཤིང་། དེའི་སབས་རྨི་ལམ་དུ་ནུབ་ཕྲོགས་ནས་འྲོངས་པ་ཡིན་ཟེར་

བའི་བུད་མེད་དམར་མྲོ་ལག་ན་དར་དཔངས་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ཀང་ཁྲོད་ཡུལ་ལ་འགྲོ་དགྲོས། 

གདན་འདྲེན་དུ་འྲོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་རྨིས་ཤིང་། ཡུལ་དེ་ནི་ཨ་ལགས་གདུང་དཔད་ཀིས་བར་

ཕབས་དུས། 

མདྲོག་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། 



 | 118 

འྲོད་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གིས་སས།། 

ཞེས་པ་ལྟར། ལ་ཤིང་ཤུག་པ་སྐྱེས་ཡྲོད་པའམ་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གིས་བརྒྱན་པའི་གནས་

ཤིག་ཡིན་བསམ་ཏེ་རི་ཁྲོད་འགིམས་འདྲོད་སྐྱེས་སྲོ།། 

གྲོང་གི་བ་བ་དེ་དག་གིས་རྐྱེན་བས། སྔྲོན་ནས་རི་ཁྲོད་དུ་སྨྲོན་ལམ་དམ་བཅས་པའང་ཡང་

རེས་སུ་དྲན། ཁད་པར་དུ་སྲོད་འཇུག་ལས། 

ས་ཕྲོགས་བདག་གིར་བཟུང་མེད་པ།། 

རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡངས་རྣམས་སུ།། 

རང་དབང་སྲོད་ཅིང་ཆགས་མེད་པར།། 

ནམ་ཞིག་བདག་ནི་གནས་པར་འགྱུར།། 

ཕུག་གམ་ལ་ཁང་སྲོང་པའམ།། 

ལྲོན་ཤིང་དྲུང་དུ་གནས་བཅས་ཏེ།། 

ཞེས་གནས་ཀི་ཁད་པར་དང་། 

ནགས་ན་རི་དྭགས་བ་རྣམས་དང་།། 

ཤིང་རྣམས་མི་སྙན་བརྲོད་མི་བེད།། 

འགྲོགས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་དང་།། 

ནམ་ཞིག་ལན་ཅིག་བདག་གནས་འགྱུར།། 

ཞེས་གྲོགས་ཀི་ཁད་པར། 

ལྷུང་གཟེད་ལ་སྲོགས་ི་ཚེ་དང་།། 

ཀུན་ལ་མི་མཁྲོའ་ིགྲོས་འཆང་ཞིང་།། 

ཞེས་འཚོ་བའི་ཁད་པར། 

དུར་ཁྲོད་སྲོང་ནས་གཞན་དག་གི།། 

རུས་གྲོང་དག་དང་བདག་གི་ལུས།། 



 | 119 

འཇིག་པའི་ཆྲོས་ཅན་དག་ཏུ་ནི།། 

ནམ་ཞིག་མགྲོ་སྙྲོམས་བེད་པར་འགྱུར།། 

ཞེས་དང་། 

ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་དག ། 

ཞིག་སེ་སྲོ་སྲོར་གེས་གྱུར་ན།། 

ཞེས་སྲོགས་སྲོ་སྲོར་རྲོག་པའི་ཁད་པར། 

ལུས་འདི་གཅིག་བུ་དབེན་གནས་ཏེ།། 

སྔར་ནས་ཤི་དང་འདྲར་བརྩིས་ནས།། 

ཞེས་དང་། 

དྲུང་ན་འཁྲོད་པ་སུ་དག་ཀང་།། 

མྱ་ངན་གནྲོད་པ་བེད་མེད་པས།། 

འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་སྲོགས།། 

སུས་ཀང་གཡེངས་པར་འགྱུར་བ་མེད།། 

ཅེས་མི་གཡེངས་པའི་ཁད་པར་སྲོགས་དབེན་པ་བསེན་པའི་ཕན་ཡྲོན་ལྔ་གསུངས་ཡྲོད་པས་

གསྲོས་བཏབ་སེ། 

རྩྲོད་དང་ྲོན་མྲོངས་ཀིས་སྲོང་བ།། 

ཞི་བའི་ནགས་ཀི་ནང་དག་ཏུ།། 

སལ་ལྡན་ཟླ་འྲོད་ཙན་དན་གིས་བསིལ་བའི།། 

ཡངས་པའི་རྲོ་ལེབ་ཁང་བཟང་མས་དགའ་བར།། 

 

སྒྲ་མེད་ཞི་བའི་ནགས་ཀླུང་གཡྲོབ་པ་ཡིས།། 

གཞན་ལ་ཕན་དྲོན་སེམས་ཤིང་འཆག་པར་བེད།། 
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ཅེས་ཡིད་མཐུན་པའི་དབེན་པའི་གནས་སུ་རྣལ་འབྲོར་ཟབ་མྲོ་སྲོམ་པའི་དམ་བཅའ་བ་མ་ལ་

དང་ཆྲོས་སྐྱྲོང་བསྲུང་མ་དཔང་བྲོར་བཞག་ནས་མཛད་དྲོ།། 

 

སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་དྲོར་བའི་ནགས་ཀླུང་དུ།། 

ཅིས་ཀང་བགྲོད་པའི་ངེས་འབྱུང་རྩལ་རྲོགས་ན།། 

ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་སེར་བའི་མྱུར་ལམ་གིས།། 

རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་སྒྲུབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅི།། 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྲོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༄༅།། མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆྲོག་དཀར་ 

མྲོ་དགྲོན་རྲོང་རྩེ་གསང་བའི་ཕུག་པ་རུ་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ 
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རིང་ཟུང་འཇུག་གསང་བ་ཆེན་པྲོའ་ི 

ེ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་སྲོར། 

 

སྨད་ཆ། 

 

 

 

དཀར་མྲོ་དགྲོན་མཆྲོད་ཁང་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། 

 

བཅྲོ་བརྒྱད་པ། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཀི་ཆེ་བ། 
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དེ་ཡང་མདྲོ་ལས། སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་རྣམས་ནི། འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་སྐྱེ་

བ་དཀྲོན་ན། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། དེས་ན་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་མ་ཐྲོབ་ཀི་བར་

ཏུ་སེམས་གཡེང་པར་མི་བའྲོ། ཞེས་ལུས་དང་ངག་བཙོན་ལ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའི་བསྙེན་མཚམས་

ཀིས་གར་ཡང་མི་ཕིན། གཙོ་བྲོ་སེམས་བརན་པ་ཐྲོབ་ཅིང་བིང་རྒྲོད་ཀིས་བར་ཏུ་གཅྲོད་མི་ནུས་

པའི་ཞི་ལག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞིག་ངེས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་དགྲོས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཡི་དམ་ལའི་ངྲོ་བྲོར་

ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་འདྲོན་པ་དང་། རྲོགས་རིམ་རྩ་དབུ་མ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གིས་བསྲོམ་

པའི་ཚེ་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གཏད་པ་ཙམ་གིས་རང་དབང་གིས་འཇུག་པ་དང་། ཆྲོས་ིད་ཀི་

དང་བསྲོམ་བའི་དྲོན་ལ་བཞག་ན་བསལ་བའི་བར་དུ་གནས་ཀང་གཡྲོ་འགུལ་མེད་པ་སེམས་ལ་

དབང་འབྲོར་པ་ཞིག་ཡིན་ཕིར། ཟུང་འཇུག་གསང་བ་ཆེན་པྲོའ་ིེ་ལམ་སྲོམ་པ་ལ་སེམས་རེན་ཏུ་

མེད་མི་རུང་པ་ཞིག་ཡིན་ནྲོ།། 

རྣལ་འབྲོར་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུས་སེམས་ཤིན་

སངས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་འདྲེན་ནུས་ཤིག་ཡྲོད་ན། འགྲོག་པ་དང་ཡིད་ལ་བཟླས་པའི་སྔགས་

གངས་དང་མཚན་མའི་བསྙེན་པ་འགྲུབ་ས་ལ།མེད་ན་ནི། 

བཟླས་བརྲོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན།། 

ཡུན་རིང་དུས་སུ་སད་བས་ཀང་།། 

སེམས་གཞན་གཡེང་པས་བས་པ་ནི།། 

དེ་ིད་རིག་པས་དྲོན་མེད་གསུངས།། 

 

ཞེས་སྲོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐ་མལ་བའི་རྣམ་རྲོག་ལ་ཤེས་པ་རྒྱ་ཡན་ཏུ་

བཏང་ནས་སྔགས་བགངས་བས་གངས་ཇི་ཙམ་མང་ཡང་བིན་བརླབས་ཚུལ་མཐུན་མི་འབྱུང་ངྲོ་།། 

དེས་ན་གསང་བ་མཆྲོག་གི་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་དུ། ཐྲོག་མར་འདུ་འཛི་དང་

སེམས་འདྲོད་པའི་རྣམ་རྲོག་གིས་དབེན་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མི་མཐུན་ཕྲོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་
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མི་འབྱུང་བའི་གནས་ཤིག་བསྙེགས་དགྲོས་ན། དེ་ནི་ང་ལྲོ་བཅུའི་སེང་ལ་བའི་རྨི་ལམ་ཏུ་སྐྱ་མི་

དཀར་པྲོ་མགྲོ་ལ་དར་གི་ལ་ཐྲོད་བཅིངས་པ་ཞིག་གིས་ཕར་རིའི་རྩེ་ལ་སྒྲུབ་པ་གིས་དང་ང་ཡང་དེ་

ན་ཡྲོད་གསུངས་པ། མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཡིན་པ་དང་། 

དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་མདྲོ་ལས། 

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བརེན་པ་ཡི།། 

གནས་སུ་བཟླས་ན་ཡིད་འྲོང་དངྲོས་གྲུབ་ཐྲོབ།། 

ཅེས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གི་བ་མ་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་འཇམ་དབངས་

མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་དང་ཨ་རིག་རྲོ་རེ་འཆང་། སྐུ་ཕྲོགས་གཙང་རྒན་ཚང་སེ་སྐུ་ཕྲོགས་རྣམ་

གསུམ་གི་གདན་ས་བིན་བརླབས་ཅན་ཡིན་པ། ས་བཟང་བ་དང་གྲོགས་བཟང་དང་། རྣལ་འབྲོར་

བདེ་བའི་ཡྲོ་བད་ལྡན། 

ཞེས་མདྲོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུང་བ་ལྟར་གི་བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པའི་གནས་ཀི་ཁད་ཆྲོས་ཀང་

ཡྲོངས་སུ་འཛོམ་པ། རི་བྲོ་གཟར་ཞིང་འགག་ཕེང་དྲོག་པ། དེང་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ལམ་ཕར་

ཟད། ཐ་ན་ར་ཞྲོན་ཏེའང་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་བྲག་འཕེང་དང་རི་སུལ་མང་བ། ལམ་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་

དཀའ་བས་ཀང་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམ་པ་བཅས་ཀིས་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གི་

གདན་ས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་སྲོམ་དགྲོས་པ་ཤེས་མྲོད། 

བདེ་མཆྲོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

རི་བྲོ་ཚང་ཚིང་ཕུག་རི་སུལ།། ཆུ་བྲོ་ཆེན་པྲོའ་ིངྲོགས་དག་དང་།། 

གདྲོད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ།། དེར་ནི་དཀིལ་འཁྲོར་བྲི་བར་བ།། 

ཞེས་གང་དུ་སྲོམ་པའི་གནས་བསན་པ་ལྟར། བིན་བརླབས་ཆགས་པའི་རི་བྲོ་དང་ཕུག་པ། 

ནགས་ཚལ་དང་སྨན་ལྲོངས། དབེན་གནས་དང་དུར་ཁྲོད་སྲོགས་སུ་སྲོམ་ན་ཧ་ཅང་མྱུར་ཚབ་ཆེ་

བས། ེ་འཁྲོར་གི་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་ལའང་འབྲེལ་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་བསམ། 

སི་ལྲོ་༡༩༨༤རྒྱ་ལྲོའ་ིབཅུ་བདུན་ིན་ནས། གསེར་ལག་དང་བྲལ་ཏེ་རྔ་མྲོང་མཚམས་ཁང་། 
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འབའ་མདྲོའ་ིགཡས་འཁིལ། ཧེབ་ཀྲོང་ཆུ་མགྲོ། དགྲོ་བུག་ཞྲོ་སྐྱ། དབུ་རུ་ཕྱུག་མྲོ་སྲོགས་སུ་སྲོང་

ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་རེ་མཛད། ཧེབ་ཀྲོང་ཆུ་མགྲོ་རུ་ིན་ི་ཤུར་རེ་འདུལ་འཛིན་པ་འྲོད་རྒྱམ་ཚང་དང་

ལན་ཏུ་བཞུགས། ཆུ་མགྲོར་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་བྲོའ་ིརྲོ་སྐུ་ཞིག་བཞུགས། བསངས་ཁི་བརྩིགས། རེས་

ནས་ཁེད་ཅག་རེ་ས་ཆུ་མགྲོ་འདི་གཅིག་བུ་ཡིན་པས་ཐེབས་ཡྲོད་དུས་ཀླུ་བསངས་རེ་ཐྲོངས་ཞེས་

གསུངས། དེ་དུས་ཧེབ་ཀྲོང་ན་ཕར་ཚུར་ཆྲོད་དཀའ་བའི་ཆུ་ཆེན་ཡྲོད་པས་སུས་ཀང་བདེན་པར་མི་

འཛིན་མྲོད། ད་ནི་ཆུ་ཐམས་ཅད་སམ་སེ་ཆུ་མགྲོ་འདི་གཅིག་བུ་མ་གཏྲོགས་ལུང་ཆེན་འདིའི་ནང་

གི་མི་ཟྲོག་ཐམས་ཅད་རེ་ས་མེད་པར་གྱུར། འདི་ལྟ་བུའི་ལུང་བསན་གསུངས་ལ། དྲོན་དུ་ཁྲོང་རྣམ་

པ་གིས་ཀིས་ཆུ་མགྲོ་དེར་ཀླུ་ཞིག་བཀུག་སེ་མི་ཟྲོག་སེམས་ཅན་གི་དྲོན་དུ་འདུག་དགྲོས་ཞེས་

བཀའ་དང་དམ་ལ་བཞག་ཡྲོད་པ་འདྲ། དགྲོ་བུག་ཞྲོ་སྐྱ་རུ་དབར་ཟླ་གསུམ་ལ་རེ་བཙུན་མའི་བསྙེན་

ཆེན་ཕུད། ས་ཆུ་བཟང་ལ་སྣང་བའང་སྐྱིད། ཤུག་སྲོང་མང་ལ་རི་དྭགས་ཀང་མང་། གཅན་གཟན་ཚ་

ལ་རྔྲོན་པའང་ཚ། བཤད་ན་ལ་ཡུལ་ལྟ་བུས་ཡིད་དྲངས་མྲོད། ངས་ནི་གསང་ཆེན་དཀར་མྲོའ་ི

གདན་ས་དེ་བསམ་གཏན་རྲོང་རྩེའི་གསང་ཕུ་དྲན། གསང་ཕུ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ངས་བཏགས། 

སྔྲོན་བ་བྲང་དུ་འགྲོ་དུས་ཐེངས་གཅིག་ལ་འདིའི་ཆུ་འགམ་འྲོམ་བུའི་གསིང་དུ་བསྐུང་ནས་བསད། 

ད་སབས་ཀང་གསང་བའི་ཆྲོས་སྒྲུབ་ཕིར་འདིར་བསྐུང་ནས་བསད་པས་གསང་ཕུ་ཞེས་བཏགས་པ་

ཡིན། གནས་འདིར་ཐྲོན་ིན་ཁྲོང་ཚང་གིས་ཡྲོད་པ་བཅུ་བཞིའི་མགུར་འདི་གསུངས་ 

ཡྲོད། 

རྩ་བའི་བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་། ། 

འབྲལ་མེད་སྙིང་དབུས་པད་མྲོར་བཞུགས། ། 

ཡི་དམ་བིན་བརླབས་བདེ་བ་ཆེ།། 

མས་ལེན་ཕག་རྒྱའི་ཀྲོང་ནས་སྐྱྲོངས།། 

ཆྲོས་སྐྱྲོང་ལ་དང་གནས་ཡུལ་ལ།། 

གྲོགས་དང་མཐུན་རྐྱེན་འཕིན་ལས་སྒྲུབས།། 



 | 125 

རི་ཁྲོད་འགིམས་པའི་དམ་བཅའ་ཡྲོད།། 

འགྱུར་མེད་ཡིད་ཆེས་དད་པ་ཡྲོད།། 

བདེན་དྲོན་མཐྲོང་བའི་བྲོ་གྲོས་ཡྲོད།། 

འཁྲོར་བ་མི་གཏྲོང་སྙིང་རེ་ཡྲོད།། 

ཆྲོས་ལ་མདྲོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་ཡྲོད།། 

སྲོམ་པ་ཞི་ལག་སྐྱྲོན་མེད་ཡྲོད།། 

སྨིན་ལམ་དབང་བཞིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཡྲོད།། 

གྲོལ་ལམ་བསྐྱེད་རྲོགས་རིམ་པ་ཡྲོད།། 

གནས་ལུགས་ཟབ་མྲོའ་ིངྲོ་སྲོད་ཡྲོད།། 

བར་དྲོན་མཁའ་འགྲོའ་ིསྙིང་གཏམ་ཡྲོད།། 

མན་ངག་སྲོམ་པ་ཆིག་ཐུབ་ཡྲོད།། 

ཐབས་ལམ་ནཱ་རྲོའ་ིཆྲོས་དྲུག་ཡྲོད།། 

འཁྲོར་བ་གྲོལ་བའི་གདེངས་དྲྲོད་ཡྲོད།། 

ཟུང་འཇུག་བརེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡྲོད། ཅེས་སྲོ།། 

དེ་ནས་གསང་ཕུ་རུ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་ཏུ་འདུག་རྩིས་ཀིས་རྒྱབ་བྲག་དང་རྩིབས་གད་པ་

ལ་གཏད་དེ་མཚམས་ཁང་གྲུ་བཞི་མ་ཁ་གང་བརྩིགས། དེའི་ིན་མཁན་ལས་འཇམ་དཔལ་གིས་ཇ་

བསྲོལ་ཏེ་ཁྲོང་ཚང་གི་ཞལ་གསུངས་བཞིན་མཆྲོད་ཁ་འཕངས་དུས། ལྲོ་ཕྲོགས་ནས་བ་རྲོག་གིས་

དྲང་ཐད་ཀིས་འཕུར་ཡྲོང་ནས་ཆུ་འགམ་གི་ཤུག་སྲོང་དེའི་སེང་དུ་བབས། དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

གིས་སད་སྙན་མང་དུ་བཏྲོན། གྲོག་སྐྱུགས་ཏེ་བསད། ཁྲོང་གིས་ཞལ་ནས། འདི་ནི་དཔལ་མགྲོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བའི་སྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་མགྲོན་པྲོའ་ིབ་བ་ཡིན་པས་རེན་འབྲེལ་བཟང། 

གསུངས་ནས་མྱུར་མཛད་མ་མང་དུ་བཏྲོན་ཟེར། ལྲོ་དེའི་སྲོན་ཁ་ནས་བཟུང་བསྙེན་མཚམས་བཅད་

དེ། བཟླས་བརྲོད་དང་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་གིས་བརྩྲོན་པར་མཛད་དྲོ།། 
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བཅུ་དགུ་བ། ཞི་ལག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ། 
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ཁྲོ་བྲོས་མདྲོ་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་གང་བས་ཐམས་ཅད་མདྲོ་རྒྱུད་བསན་བཅྲོས་ཀི་གཞུང་

ཆེན་མྲོ་རྣམས་དང་བསྐྱེད་རྲོགས་གི་དང་བ་མའི་མན་ངག་གིས་ཀང་བརྒྱན་དེ་སྲོམ་སྒྲུབ་དང་

བཟླས་བརྲོད་མཛད་པ་ལས། རང་གི་མས་སྣང་བན་བུན་དེས་གར་ཡང་མི་ཕིན་སབས་རེས་

འདེད་མ་མྱྲོང་། ང་སྔྲོན་བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་ཏུ་ཞི་གནས་སྲོམ་གིན་ཡྲོད་པའི་སབས་ཤིག རྒྲོད་པ་

ཤས་ཆེ་ན་གནས་ཆ་བརན་པ་མི་འྲོང་བ་མཐྲོང་ནས་རིག་པའི་གཟེངས་སྨད། སྒྲིམ་པའང་གྲོད་པས་

གནས་ཆ་མྱུར་བྲོར་སྐྱེ་བ་མཐྲོང་། དེ་ནི་གདམ་ངག་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པར་སྙམ་ནས་རྒྱུན་ལྡན་བས་པས་

ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་མ་ཟད་རྨིགས་པའང་སྐྱེས་འྲོང་། རེའི་ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོར་མཇལ་བའི་

ཚེ། ངེད་ཀིས་བིང་བ་ཕ་མྲོ་སྐྱེས་པ་དང་སྲོམ་སྐྱེས་པ་གིས་ཀི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པ་དང་། བྲོད་

སྲོམ་ཆེན་པ་མང་བྲོས་གྲོད་པ་རབ་ལ་སྲོམ་རབ་ཅེས་ནྲོར་འཁྲུལ་སད་གསེང་མཐྲོན་པྲོས་སྒྲྲོག་པ་དེ་

ཡིན་པ་ཤེས། བསྒྲིམས་དྲག་པའི་རིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་བས་པ་ན་གསལ་ཆ་ཡྲོད་ཀང་རྒྲོད་ཤས་ཆེ་

བས་གནས་ཆ་སྐྱེ་དཀའ་ལ། དེ་ཧ་ཅང་གྲོད་ན་གནས་ཆ་ཡྲོད་ཀང་བིང་བ་ཤས་ཆེ་བས་ངར་ཐྲོན་

པའི་གསལ་བ་མེད། དམ་ལྲོད་རན་པའི་མཚམས་ཀང་ཟིན་དཀའ་བའི་ཁད་པར་གིས་ལྡན་གི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྐྱྲོན་མེད་ཅིག་སྐྱེ་རྒྱུ་འདི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ན། བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་སྒྲིགས་པ་དང་ཟབ་ཅིང་ཕ་བའི་དཀའ་གནད་རྣམས་གསལ་བར་བས་པའི་རེ་བ་མའི་ལམ་

རིམ་དང་མ་འབྲལ་བར་བསྐྱངས་དགྲོས་སྲོ།། 

དེས་ན་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ཞིག་གཞིར་བཞག་ནས་ཞིབ་པའི་རྣམ་དཔྲོད་ཀིས་དཔད་ནས་

མས་ལེན་གིས་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཞིག་གལ་ཆེ་ཡི། སྲོམ་ལ་སྙིང་རུས་སྐྱེ་བར་བིན་གིས་

རླྲོབས། ཞེས་སྙིང་རུས་ཙམ་ལ་རེ་བར་མི་བ་སེ། བརྩྲོན་འགྲུས་གཅིག་བུ་བས་ན་ངལ་བའི་

མཐའ། ། ཤེས་རབ་གྲོགས་ཀིས་བསྐྱངས་ན་དྲོན་ཆེན་འགྲུབ། ། ཅེས་ཕར་ཕིན་བསྡུ་བ་ལས་

གསུངས་པས་སྲོ། ། གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཕུག་པ་འདི་ནས་ཀང་ཁྲོ་བྲོ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པྲོའ་ི

ལམ་སྔགས་དང་ཁ་ལན་ཏུ་སྲོང་བ་དང་སྦྲགས་བིན་རླབས་མེ་ལྟར་འབར་བའི་བདེ་མཆྲོག་འཁྲོར་

ལྲོ་ལུ་ཨུ་བ་དང་དམར་ཆེན་མཁའ་སྲོད་དབང་མྲོའ་ིརྣལ་འབྲོར་ལ་བག་ཆགས་ཅི་ཐེབས་ཀིས་
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བརྩྲོན་པར་མཛད། ཟད་པར་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྲོམ་སྲོབས་ཀིས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཆུས་ཁབ་པར་

སྣང་བ་དང་མི་སྡུག་པ་སྲོམ་སྲོབས་ཀིས་ཀེང་རུས་གཅལ་ཏུ་བཀྲམ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྲོང་བ་

སྲོགས་ཟད་པར་བཞི་དང་། ཁབ་པའི་དམིགས་པ་དང་། སད་པ་རྣམ་པར་སྲོང་བའི་དམིགས་པ་

དང་། མཁས་པའི་དམིགས་པ་དང་། ྲོན་མྲོངས་པ་རྣམ་པར་སྲོང་བའི་དམིགས་པ་སེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་མདྲོ་ལས་དངྲོས་སུ་གསུངས་པའི་རྣལ་འབྲོར་བའི་དམིགས་པ་བཞི་ལ་བརེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བྲོས་ཅི་ཐུབ་ཀིས་བསྐྱངས་ལ། ཁད་པར་དུ་མདྲོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་བྲོ་ལས། 

གསེར་ཀི་ཁ་དྲོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀིས།། 

འཇིག་རེན་མགྲོན་པྲོ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་སེ།། 

དམིགས་པ་དེ་ལ་གང་གི་སེམས་འཇུག་པ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མམ་བཞག་ཅེས་བ།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་མ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་རང་གི་བསྲོམ་བའི་ཡི་དམ་ཀི་

ལ་དང་ཕག་མཚན་དང་ཐིག་ལེ་དང་འྲོད་ཟེར་སྲོགས་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་ཀང་གསལ་

ངར་མ་ཐྲོབ་ཀི་བར་དུ་བསྲོམ། དེ་ནི་ཟབ་མྲོ་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་དང་བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་གནད་གང་

ལ་ཐུགས་ཀང་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་ཤིན་སངས་ཀི་དགའ་བདེ་ཁད་པར་ཅན་འདྲེན་

པའི་ེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཁྲོ་ནའྲོ། ། 

སིར་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཞི་

གནས་ཀི་ཕྲོགས་སུ་འདུ་ལ། ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་པའི་དྲོན་སྲོ་སྲོར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་དེས་

བསྡུས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་ལག་མཐྲོང་གི་ཕྲོགས་ཡིན་པས། ཐེག་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་མདྲོ་

སྔགས་ཀི་དགེ་བའི་ཆྲོས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཐམས་ཅད་ཞི་ལག་གི་འབྲས་བུར་

གསུངས་པས། ཞི་ལག་སྐྱྲོན་མེད་ཅིག་མེད་ན་རང་གི་སྣང་བ་བན་བུན། ལ་མཐྲོང་འདྲེ་མཐྲོང་། རྨི་

ལམ་མགྲོ་འཁྲོར་ལྟ་བུའི་མས་ལེན་དེ་ནི། ཆུས་ཁེར་བའི་རྩ་ཕུང་དྲུང་ཕྱུངས་པ་ལ་འཇུ་བ་དང་
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འདྲ་བས་དགྲོས་པ་མེད། དེས་ན་སུ་ཡིན་ཀང་འཁྲུལ་བྲལ་གི་བསན་བཅྲོས་ཤིག་མིག་ཏུ་བས་ནས་

གསང་སྔགས་བསྐྱེད་རྲོགས་སྲོགས་གང་མས་སུ་ལེན་ཀང། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་

འདྲོད་འདྲོད་དུ་བཀྲོལ་དུ་རུང་བའི་ལས་རུང་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་དགྲོས། དེ་ཡང་

སེམས་དམིགས་པ་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བཏགས་ནའང་སྲོད་ཐུབ་ལ། བཏང་ན་ཡུར་བ་བདེ་མྲོ་ལ་

ཆུ་དྲངས་པ་ལྟར་དགེ་བའི་དམིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྲོད་པ་ལྟར་འགྲོ་བའི་ཞི་གནས་

དང་། ལྟ་བའི་ཕྲོགས་ཀི་སྲོ་སྲོར་རྲོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའི་

ལག་མཐྲོང་གིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྲོ་ནས། ཡི་དམ་ལའི་རྣལ་འབྲོར་སྐྱྲོངས་རྒྱུ་འདི་ངེས་ཅན་དུ་

དགྲོས། ཁད་པར་དུ་བདག་མེད་པའི་དྲོན་ལ་ངེས་པ་ཤུགས་དྲག་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་

ནས་སྐྱྲོང་པའི་ལག་མཐྲོང་དང་བྲལ་ན། ཞི་གནས་ལ་ཇི་ཙམ་གྲོམས་ཀང་ྲོན་མྲོངས་མངྲོན་གྱུར་

མགྲོ་གནྲོན་པ་ཙམ་ལས། དེའི་ས་བྲོན་རྩ་ནས་སྲོངས་པ་མི་སིད་དེ། སྲོད་འཇུག་ལས། ཞི་གནས་

རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལག་མཐྲོང་གིས། ྲོན་མྲོངས་རྣམ་པར་འཇྲོམས་པ་ཤེས་བས་ནས། ཞེས་

གསུངས་ལ། རྩེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཙམ་ལ་འཁྲོར་བ་ཡིས། རྩ་བ་གཅྲོད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐྲོང་

ཞིང། ཞེས་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བ་མ་རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པྲོས་ཀང་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ཏུ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་ལ། ལག་མཐྲོང་གི་ཤེས་རབ་ནི་རལ་གི་དང་ཞི་གནས་ནི་ལག་པས་ཡུ་བ་

དམ་དུ་བཟུང་བ། བསྲོད་ནམས་ཚོགས་ཀི་ཤེད་མྲོང་གིས་མཚན་འཛིན་སིད་པའི་རྩ་བ་གཅྲོད་

དགྲོས་པ་འདི། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད། མདྲོ་སྔགས་གང་ལ་ཐུག་ཀང་དངྲོས་ཡྲོད་བདེན་དྲོན་གི་

གནས་ལུགས་ཡིན་པས། ངེས་པར་དུ་བསབ་ནས་ཤེས་དགྲོས་ཏེ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་

གི་གཙོ་བྲོ་རྣམ་གསུམ་ལས། དེའི་ཕིར་རེན་འབྲེལ་རྲོགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། ཞེས་གསུངས། 

དང་བྲོར་ཐྲོས་པས་སྒྲྲོ་འདྲོགས་བཅད། བར་དུ་བསམ་པས་ངེས་པ་དྲངས། ཐ་མར་སྲོམ་པའི་ིན་

མཚན་སྦྲེལ་པའི་རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་འདི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་མངྲོན་

སུམ་དུ་མཐྲོང་ཐུབ་པས། འདི་ཡྲོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡང་དག་པར་ཡྲོད་ལ་མེད་ན་མེད་

པའི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡྲོག་ཀང་འགྲུབ་བྲོ། ཁྲོ་བྲོས་ལུང་སྲོང་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཚོད་ཆེན་པྲོ་བཅད་པའི་དགྲོས་
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པ་མི་འདུག་མྲོད། འྲོན་ཀང་། བསྙེན་མཚམས་བཟླས་བརྲོད་སྲོམ་པ་གང་བེད་ཀང་། ཐྲོས་བསམ་

སྲོམ་པ་ཡ་མ་བྲལ་བར་སྐྱྲོང་བ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སེ། སྲོ་སྲོར་ཐར་བའི་མདྲོ་ལས། མང་དུ་ཐྲོས་

པ་ནགས་ཀི་ནང་དག་ཏུ། ། ལང་ཚོ་ཡྲོལ་བ་རྣམས་ཀིས་གནས་པ་བདེ། ། ཞེས་དང་། མདྲོ་སེ་རྒྱན་

ལས། 

འདི་ན་དང་བྲོར་ཐྲོས་པ་ལ་བསེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་འབྱུང་།། 

ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས་ནི་ཡང་དག་དྲོན་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་།། 

ཞེས་དང་། སྲོབ་དཔྲོན་དབིག་གེན་གིས། 

ཐྲོས་པའི་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་སྙིང་བྲོར་བེད། སྐྱེས་པའི་རྲོངས་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་

འགྱུར། ཞེས་གདམས་པའི་དྲོན་བཞིན། སྨྲོན་ལམ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཀང་འཇུག་དགྲོས་ལ། ཁད་པར་

དུ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པྲོས་རང་རྣམ་གི་རྲོགས་པ་བརྲོད་པའི་མདྲོར་བསན་དུ། 

དང་བྲོར་རྒྱ་ཆེན་ཐྲོས་པ་མང་དུ་བཙལ།། 

བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར།། 

ཐ་མར་ིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་མས་སུ་བངས།། 

ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་བསྔྲོས།། 

 

ཞེས་སྲོམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་འདི་རང་ཅག་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ལ་བཅིངས་དགྲོས་སྲོ། འདི་

ལྟར་ཞི་གནས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལག་མཐྲོང་གི་ཤེས་རབ་གཙོ་བྲོར་དང་ཡི་དམ་ལའི་སྲོམ་པ་

དང་བཟླས་བརྲོད་ཞར་བྱུང་དུ་བསྒྲུབས་ཁུལ་གིས་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་སྲོང་། ལུས་སེམས་ཤིན་

སངས་ཀི་དགའ་བདེ་དང་མས་རྲོགས་ཀང་བཟང་བྲོར་སྲོང་། སྔྲོན་རེ་བ་མས་དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་

སབས་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྲོགས་དུས་ཅུང་ཙམ་སྐྲག་སྣང་དང་བཅས་རང་གི་

སྲོད་འགག་གི་གྲོང་བ་རུ་བཟུང་ནས་སྲོང་ིད་རྲོགས། དེའི་ཚེ་རེ་བ་མས་སྣར་ཐང་བས་ཀུན་རྲོབ་

གྲོང་བ་ལ་བཞག་སྲོང་གསུངས། བ་བྲང་དུའང་རྔ་བ་གྲོ་ཐྲོབ་ཀིས་པི་ཝང་གི་སྒྲ་ལ་བརག་ནས་སྲོང་
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ིད་རྲོགས། བསན་འཛིན་རྒྱ་ཡུ་མས་ཆུ་སྒྲ་ལ་བརེན་ནས་རྲོགས། འབེ་བན་བསན་འཛིན་གིས་རང་

གི་རྨི་ལམ་དང་མས་སྣང་ལ་དཔད་ནས་སྲོང་ིད་རྲོགས་པ་སྲོགས་བཤད་རྒྱུན་ཡྲོད་པ་ལྟར། ང་

ལའང་ལྟ་བའི་བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཡྲོད་པ་འདྲ་སེ། ངས་རེ་བ་མའི་ལག་མཐྲོང་ཆེན་མྲོ་དང་［ལམ་

རིམ་ཆེན་མྲོའ་ིལག་མཐྲོང་］དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་བྲོ། རེན་འབྲེལ་བསྲོད་པ་སྲོགས་ལྟ་བ་ལ་

བག་ཆགས་རེ་ཨེ་ཐེབས་བསམ་པས་སྐྱྲོར་སངས་དང་ཁ་ཏྲོན་ཡང་མང་རབ་སྲོང་། 

ིན་ཞིག་ལག་མཐྲོང་སྲོམ་པ་སེ་ཞི་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔད་སྲོམ་སྐྱྲོངས་པའི་ཚེ། གྲོ་

བུར་དུ་སྲོད་འཇུག་ལས། 

ལུས་ནི་རྐང་བ་བིན་པ་མིན།། 

བརླ་དང་རྐེད་པའང་ལུས་མ་ཡིན།། 

མགྲོ་དང་མགིན་པའང་ལུས་མིན་ན།། 

འདི་ལ་ལུས་ནི་གང་ཞིག་ཡིན།། 

 

ཞེས་པའི་དྲོན་ལུས་དྲན་པ་ེར་བཞག་གི་སྲོ་ནས་ཆྲོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པ་ཡིད་ལ་ཤར་

སྲོབས་ཀིས་མཁའ་ལ་ཐིམ་བ་ལྟ་བུའི་སྐྲག་སྣང་དང་བཅས་ལག་ན་འཐེན་བཞིན་པའི་སམ་འཁྲོར་

གི་འཁྲོར་ཐག་མ་བཏང་བར་བསད། རེས་ནས་མས་ལེན་སྐྱྲོངས་པའི་སྲོབས་རབ་ཀིས་ཇེ་ཆེར་

སྲོང་། སྔྲོན་གི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ལའི་ཞལ་གཟིགས་དང་མས་རྲོགས་བཟང་བྲོ་འཁྲུངས་ན་ཤིན་

ཏུ་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁྲོ་ན་མཛད་ལ། གཞན་གིས་ཁྲོད་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་བཤད་ནའང་ཁས་མི་

ལེན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སིད་མྲོད། ངས་ནི་གང་བྱུང་བྱུང་གི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ཁ་ནས་ཤྲོར་སྲོང་། 

འྲོན་ཀང་། རྫུན་གཏམ་བསྒྲིག་པ་མིན་ཕིར། མས་ལེན་བེད་པ་རེ་ཡྲོད་ན། དེའི་སེམས་རེན་དང་

མཁྲོ་མི་ཆད་པའི་ཟས་སུ་བིན་པ་ཡིན་གསུངས། 

ིན་ཞིག་དབར་གཞུང་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་མདུན་འདུག་པའང་མེད་ཁྲོ་གཅིག་བུས་སྲོམ་གིན་

ཡྲོད་པའི་ཚེ། ིན་གུང་ཡྲོལ་མཚམས་སུ་ཆུ་ལེན་དུ་སྲོང་། ཆུ་འགམ་དུ་ཕ་བྲོང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་



 | 132 

པ་ལ་སེགས་བུ་བས་ནས་དམིགས་རིམ་ཅུང་ཙམ་བསྐྱངས་ཁུལ་གིས་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ། བདེ་

སྲོང་ངང་འབམས་པ་ལྟ་བུའི་ངང་སད་པའི་ཚེ། ལུས་སེང་ལ་ིན་གིས་པའི་ི་འྲོད་འཕྲོག་སེ་དྲྲོད་

འཛོམ་འདུག དེ་ནས་བཟུང་བིན་བརླབས་ཅན་གི་ལ་ཡི་དམ་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་གི་

སྲོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བྲོར་མཛད་ལ། འགལ་རྐྱེན་སྒྲིབ་པ་སྲོང་ཕིར་རྲོར་སེམས་བསྲོམ་བཟླས་དང་། 

མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་ཕིར་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྲོ་ནས་མཆྲོད་པ་དང་མཎྜལ་གི་གངས་

བསྲོག དཔལ་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་ཟབ་མྲོ་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་ནི་ལམ་གི་

སྲོག་ཤིང་ཡིན་ན། ངས་ཀང་དེ་ལ་འཇུས་ནས་ཟུང་འཇུག་ཟབ་མྲོའ་ིེ་ལམ་བསྲོམ་པ་ཡིན་

གསུངས་པ་ཙམ་ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་ཞལ་གཟིགས་མས་རྲོགས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་

སབས་འདིར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་མྲོད། འྲོན་ཀང་། བདག་གིས་རང་ལྲོ་བཅུ་དྲུག་སེང་ནས་

བཟུང་ད་ལྟའི་བར་བསམ་སྲོར་གིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་པའི་གྲོ་སབས་བཟང་བྲོའ་ིའྲོག་

མཐྲོང་ཐྲོས་དྲོགས་གསུམ་དུ་བཅུག་པ་རྣམས་ཅུང་ཙམ་འབྲི་སྣྲོན་གིས་སྲོབས་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ནས་

བཤད་པར་བའྲོ། ། 

 

འཇང་ཆེན་ཚད་མ་རིག་པའི་སྲོབ་གིང་། 

 

ི་ཤུ་བ། བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་གནད་དང་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྲོར་གྲུབ་པ། 
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ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཟུང་འཇུག་རྲོ་རེ་འཆང་གི་གྲོ་འཕང་དྲོན་དུ་གེར་བར་

བེད་པའི་གང་ཟག་དབང་བྲོ་རྣྲོན་པྲོ་དག་གིས་ཐྲོག་མར་རང་གི་མས་སུ་བངས་བའི་གདམས་པ་

དེས་འདྲོད་པའི་འབྲས་བུ་འབིན་པ་ལ་བསླུའམ་མི་བསླུ་ལེགས་པར་དཔད་ནས་མི་བསླུ་བའི་ངེས་

བ་རེད་ན། དེ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ལས་ག་ཚོམ་དུ་མིན། དེ་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཚད་

མར་གྱུར་བ་འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། སྲོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱྲོབ་ལ། ཞེས་བརྲོད་དྲོན་རྣམ་པ་དྲུག་གི་

སྲོ་ནས་སྲོན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་སྒྲུབ་པ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་སབས་སུ་རྒྱས་

པར་འབྱུང་བ་བཞིན། བང་དྲོར་གི་གནས་ལ་ཚད་མར་གྱུར་བ་ནི་སྲོན་པ་ཐུབ་དབང་རྲོ་རེ་འཆང་

ག་གཅིག་ཡིན་པས། དེས་གསུངས་པའི་བཀའ་མདྲོ་རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པ་དང་མཐུན་ན་འཇུག་ཅིང་། 

མི་མཐུན་ན་གཏེར་ཆྲོས་དང་ཟབ་ཆྲོས། རྲོགས་པ་ཆེན་པྲོ་ིན་སྲོམ་ན་ིན་འཚང་རྒྱ། མཚན་སྲོམ་

ན་མཚན་འཚང་རྒྱ་ཞེས་སྲོགས་ཁ་ཕྲོ་ཅི་ཙམ་སྨྲས་ཀང་བརྲོད་དྲོན་མི་བསླུ་བ་འབྱུང་དཀའ་བས་

ཐར་འདྲོད་ཀི་འཇུག་ངྲོགས་སུ་འྲོས་པ་མ་ཡིན་ནྲོ།། 

འཇམ་པའི་དབངས་དངྲོས་བསན་པའི་སྒྲྲོན་མེས། ། 

གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་གསལ་རིག་ཙམ། ། 

མྱྲོང་ལ་བདེན་མཐྲོང་རླྲོམ་འཆང་ཞིང་། ། ཞེས་དང་། 

 

ཁ་ཅིག་མ་བཙལ་སྐྱྲོང་བར་རླྲོམ། ། 

ལ་ལ་བཙལ་ཡང་སྐྱྲོང་ཚེ་དྲོར། ། 

བཟུང་ཡང་དཔྲོད་མེད་འཇྲོག་སྲོམ་ཙམ།། 

ལྟ་ལ་མཁས་པ་མིན་པར་གསུངས། ། 

 

ཞེས་དང་། མས་མྱྲོང་བར་ཡི་ཆིག་ཐང་དེ། །ཕན་འགའ་སིད་ཀང་གྲོལ་བ་མང་། །ཞེས་

སྲོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྲོ། ། 



 | 134 

རེ་བ་མ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ིད་ཀིས་གང་མས་སུ་བངས་བའི་གསང་བ་སྔགས་

ཀི་ཆྲོས་སྲོར་ནི། རྣལ་འབྲོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གིས་སུ་ཡྲོད་པ་ལས་རྣལ་འབྲོར་

མའི་རྒྱུད། དེ་ལ་རྒྱུད་དུང་ཕྱུར་ཕག་གཅིག་དང་བེ་བ་ཕག་དྲུག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་

རྒྱལ་མཚན་གི་ཏྲོག་ལྟར་གྱུར་བ། སྙིགས་མ་ཅི་ལྟར་བདྲོལ་བ་བཞིན་བིན་བརླབས་དེ་ལྟར་འབར་

བའི་དཔལ་བདེ་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་དགྲོངས་པ་བསྐྱེད་

རྲོགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། ས་སྐྱའི་རེ་བཙུན་གྲོང་མ་རྣམས་ཀིས་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ལ་

བརེན་ནས་མཁའ་སྲོད་སྒྲུབ་པ། ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ། སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་ཤ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་

པ་གསུམ་ཡྲོད་པ་ལས་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་གིས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། བདེ་

མཆྲོག་གི་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཆེན་སྲོ་སྲོའ་ིརང་རང་གི་བ་མའི་མན་ངག་བཞིན་

བཀྲལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་ཡྲོད་ཀང་། ཁྲོང་གིས་ནི་པན་གྲུབ་ནཱ་རྲོ་པས་རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣལ་

འབྲོར་མ་ལས་དངྲོས་སུ་གསན་པའི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས། རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དུ་ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་

ཚུལ་གིས་བསན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ། བསྐྱེད་རིམ་ཕག་མྲོ་མཁའ་སྲོད། 

རྲོགས་རིམ་རྩ་དབུ་མ། སྨན་ཆེན་པྲོའ་ིབཅུད་ལེན། གནྲོད་སིན་མྲོ་དབང་དུ་བ་བ་སྲོགས་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལ་བརེན་ནས་མས་སུ་བངས། 

གདམས་པ་དེ་ིད་བར་མ་ཆད་པར་བྲོན་ཚུལ་ཡང་། པན་གྲུབ་ནཱ་རྲོ་པ་ནས་རྩ་བའི་བ་མ་

ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་འཇམ་དབངས་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་དང་རེ་བཙུན་འྲོད་ཟེར་ཆེན་པྲོ་ལ་

ཐུག་པའི་བར་གི་རྣམ་ཐར་ཡང་མཁའ་སྲོད་བ་བརྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཐུའུ་བཀྭན་སི་དྲོན་དང་

སྲོ་སྲོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་བ། 

ཚེ་བྲོས་བཏང་གི་རི་ཁྲོད་པ་རེ་བ་མ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ིད་ནི། མི་ཚེ་གང་བྲོར་འདྲོད་ཆུང་

ཆྲོག་ཤེས་དང་གྲོམ་ཆུང་ཚུལ་མཐུན་གི་སྲོ་ནས། ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་བར་སྐྱྲོང་བའི་

ངེས་དྲོན་གི་གྲུབ་པ་མཆྲོག་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཞིག་ཡིན་པ། གྲོང་དུ་སྨྲོས་པ་དེ་དག་གིས་ཤེས་ཐུབ་

མྲོད། མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་སེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་རྲོང་རྩེ་གསང་བའི་ཕུག་པ་འདིར་མི་ལྲོ་ེར་
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བརྒྱད་རིང་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིེ་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལས། གྲོང་དུ་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་དེ་སི་

ལྲོ་༡༩༨༤ལྲོའ་ིསྲོན་ཁ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་མགྲོ་ནས་༡༩༨༧ལྲོའ་ིཟླ་དྲུག་པའི་ནང་བར་ཞི་གནས་དང་

ལག་མཐྲོང་མཐར་གིས་བར་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཏུ་གཙོ་བྲོར་དང་ཡི་དམ་ལའི་བསྐྱེད་རྲོགས་དང་

བཟླས་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྲོམ་པར་གསུངས་ལ། དེ་ནས་བཟུང་གསང་སྔགས་ཟབ་མྲོའ་ིབསྐྱེད་

རྲོགས་དང་དམིགས་རིམ་གཙོ་བྲོར་བསྐྱངས་པ་དྲོན་གིས་འཕངས་ཤིང་། རེ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གི། ཞི་ལག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱྲོན་མེད་ཅིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ཡྲོད་པ་ཡང་

སྨྲོས་མ་དགྲོས་ཏེ། ཞི་གནས་གྲུབ་ཀང་ལག་མཐྲོང་མ་གྲུབ་པའི་སྔྲོན་དུ་ནི། དཔད་སྲོམ་གིས་རྩེ་

གཅིག་པའི་གནས་ཆ་བརན་པྲོ་རང་སྲོབས་ཀིས་འདྲེན་མི་ནུས་ལ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྲོགས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་མཐར། དེ་ིད་ཀིས་གནས་ཆ་བརན་པྲོ་རེད་པ་ནི་ལག་མཐྲོང་ཐྲོབ་པ་ནས་

འྲོངས་ཤིང་། ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་ཡང་དེ་ནས་འཇྲོག་ན། བདག་གི་བ་མ་དམ་པ་འདིས་ནི་ལུས་

དང་ཚོར་བ་དང་། སེམས་དང་། ཆྲོས་དྲན་པ་ེར་བར་བཞག་པ་བཞིའི་སྲོ་ནས་ཆྲོས་ཀི་བདག་མེད་

པའི་དྲོན་ལ་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་སྲོབས་ཀིས་ཆྲོས་ིད་ཀི་དྲོན་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་གནས་

ཆ་བརན་པྲོ་རེད་དེ་ིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་བར་བདེ་སྲོང་ངང་འབམས་པ་བྱུང་བ་འདི་ལས་ལག་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཅིག་འགྲོད་མི་དགྲོས་སྲོ།། 

འདི་ལྟ་བུའི་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་ཞིག་ཡྲོད་ན་རགས་པ་ལ་ཡི་དཀིལ་འཁྲོར་སྲོམ་པ་ལ་

དབང་པར་མ་ཟད། ཕག་མཚན་ཕ་མྲོ་དང་ཐིག་ལེ་ཕ་མྲོའ་ིནང་དུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྲོར་

ཡྲོངས་རྲོགས་སྲོམ་པར་བརན་པ་ཐྲོབ་ཅིང་། སྲོར་རྲོག་ཤེས་རབ་ཀིས་སེང་འྲོག་གི་སྲོ་ནས་ཕག་

མཚན་དང་ལ་སྲོ་བསྡུ་བེད་པ་ལ་མཚན་མ་རེད་པ་དྲོན་གིས་ཐྲོབ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྲོར་བརན་པ་

ན་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པར་འཇྲོག་པ་རེའི་སྔགས་རིམ་ཆེན་མྲོ་ལས་གསུངས་སྲོ།། 

སྲོམ་པའི་ཡུན་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནའང་། དེ་ིད་བསྡུས་པའི་སྲོད་འགེལ་ལས། ཏིང་ངེ་

འཛིན་གསུམ་སྔྲོན་དུ་འགྲོ་བས་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་ལྲོ་གཅིག་གི་བར་དུ་བསྲོམ་པར་བའྲོ། ། ཞེས་

གསུངས་ཤིང་སྲོམ་ཚད་ལྲོ་གཅིག་ལས་རིང་བ་མི་དགྲོས་པར་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཡང་ཕ་ཐིག་
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སྲོམ་པའི་རྣལ་འབྲོར་བརན་པ་ལ་ཟླ་བ་གིས་དང་སྲོ་བསྡུ་ལ་ཟླ་གཅིག་བ་བར་གསུངས་ན། རེ་

འདིས་ནི་ཟླ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞིའི་རིང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྲོང་གི་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་དང་ཐུན་མྲོང་མིན་

པ་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲེལ་བསྐྱངས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕུལ་ཏུ་ཕིན་པ་རེད་ནས་བསྐྱེད་

པའི་རིམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་སྨྲོས་ཅི་དགྲོས། བག་ཡྲོད་བརྟུལ་ཞུགས་ལག་བསམ་སྲོད།། བདེ་སྲོང་

ཏིང་འཛིན་མཐའ་བྲལ་ལྟ། ། བ་བསན་མཐའ་དག་གདན་གཅིག་ཏུ། །རྲོགས་པའི་སྲོལ་འདི་ཁྲོད་

ཀིས་ཕེས། །ཞེས་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྲོད་པར་གསུངས་པ་འདི། རྲོགས་པའི་སྲོལ་འདི་ཁྲོད་

ཀིས་བསྲོམ། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཆྲོག་གྲོ ། 

གཞན་ཡང་། བ་མེད་ཀི་ཕ་ཐིག་གི་སབས་སུ་སེམས་ལེགས་པར་ཟིན་པའི་ཚེ་གཡས་

གཡྲོན་གི་རླུང་ཕིར་རྒྱུ་བ་ལྲོག་ནས་ནང་དུ་གནས་ཤིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སི་བྲོ་ནས་ཁམས་བབས་

ཏེ་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་སྐྱེ་ཞིང་། སེམས་ཀང་བིང་རྒྲོད་དང་བྲལ་བའི་ངང་ནས་དམིགས་པ་ལ་བརན་

ཆགས་པར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་ནས། དུས་རིང་བྲོར་འདའ་ནུས། ཞེས་སྔགས་རིམ་

ཆེན་མྲོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་མས་རྲོགས་སྐྱེས་ཚུལ་གི་རགས་མཚན་ཡང་མངའ་མྲོད། འྲོན་

ཀང་། ཁྲོང་གིས་ནི། ང་ནི་སྲོ་སྲོ་སྐྱེ་བྲོ་ཐ་མལ་བ། བིས་པའི་ནང་ནའང་བིས་པ་སེ། ངས་ཅི་ཡང་

མི་ཤེས་ཞེས་མངྲོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རིགས་ཕར་ཟད། རྨི་ལམ་དང་ལུང་བསན་མྲོ་རྩིས་ཙམ་ཡང་

མི་བེད་པར་ཤིན་ཏུ་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁྲོ་ན་ལྷུར་ལེན་པ་ཡིན། མི་འགའ་རེས་རེ་བ་ནན་

གིས་མ་ཟླྲོག་ན། སྐྱབས་འགྲོའ་ིཕན་ཡྲོན་དང་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་རེ་གསུངས་ནས། སྐྱབས་

འགྲོ། མ་ཎི། ཡིག་བརྒྱ། མདྲོ་གདུགས་སྒྲྲོལ་གསུམ་རེ་འདྲོན་པ་གིས་དང་དཀྲོན་མཆྲོག་གིས་བསླུ་

བ་མི་སིད་ཅེས་བཅའ་བ་སྐུ་རིམ་བེད་པ་མ་གཏྲོགས། ང་ཆེ་ང་བཙན་གི་འཇིགས་སྣང་དང་བདེན་

མེད་མགྲོ་བསྲོར་གི་སད་ཆས་གཞན་ལ་སྐྲག་ཕུད་དེ་དུང་ཕྱུར་མང་བྲོ་བཅའ་བ་དང་། གཏའ་གཏྲོ་

མདའ་མདྲོས་མང་བྲོ་བཅའ་ནས་ངའམ་ཡང་ན་འདི་ཡྲོང་ནས་འདྲོན་ཞེས་ཐྲོབ་བ་ངེས་ཅན་བེད་པ་

གཏན་མི་སིད། ཤི་གསྲོན་གི་ཆེད་དུ་བསྔྲོ་འབྲེལ་རེ་བྱུང་ནའང་ནྲོམ་པ་ང་ལ་མི་དགྲོས་ཞེས་ཕིར་

སེར་བའི་སྲོར་བ་ཁྲོ་ན་ལྷུར་ལེན་ལ། གལ་ཏེ་མ་ཁེར་ན་དགྲོན་པ་གྲོང་འྲོག་དང་ཆྲོས་ཀི་དྲོན་དུ་
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གཏྲོང་བ་འབའ་ཞིག་མཛད། སབས་ཤིག་བ་རྒན་ཞིག་དབར་འབྲྲོག་པ་ནས་བསད་རེས་ཤ་རྩིབས་

ལག་ཅིག་ཁེར་ནས་མཇལ་བར་ཕིན། ཁྲོང་ཚང་གིས་ངེད་ཅག་རྣམས་དམ་པའི་ཆྲོས་སྒྲུབ་མཁན་

དང་སྲོན་པའི་རེས་འཇུག་པ་ཡིན་པས་སྨྲོན་ལམ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་པ་ནན་ཏན་བེད་དགྲོས། 

ཅིའི་ཕིར་ཁྲོད་དབར་འབྲྲོག་ལ་སྲོང་། སྲོན་རྲོང་ལ་སྲོང་ནས་བསད། དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན། ང་ལ་

ཁྲོད་ཀི་ཤ་འདི་དགྲོས་དྲོན་མེད། ཁྲོད་རང་གིས་ཁེར། སྔྲོན་སྐྲག་སྣང་མཐྲོང་བའི་ང་བརྒྱད། མུ་གེ་

བྱུང་བའི་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། འཐབ་རྩྲོད་ཐྲོན་པའི་རིག་གསར་སྲོགས་ཀི་སབས་སུའང་ལྟྲོགས་སྲོམ་

སྲོགས་ཀིས་མ་ཤི་བར་ཐར་བ། ང་ཚོ་ཆྲོས་སྒྲུབ་པའི་གྲོ་སབས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བས་ཡིན། 

སྲོད་འཇུག་ལས། 

ཇི་ལྟར་མཚན་མྲོ་མུན་ནག་སིན་རུམ་ན།། 

གྲོག་འགྱུ་སད་ཅིག་རབ་སྣང་སྲོན་པ་ལྟར།། 

དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན།། 

འཇིག་རེན་བསྲོད་ནམས་བྲོ་གྲོས་ཐེངས་འགའ་འབྱུང་།། 

དེ་ལྟས་དགེ་བ་མ་ཆུང་ིད་ལ་རག ། 

སིག་པ་སྲོབས་ཆེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ།། 

ཞེས་སྲོགས་གསུངས་པའི་དྲོན་ལ་བསམ་བྲོ་རེ་ཐྲོངས་དང་ཞེས་བསབ་བ་མང་བྲོ་གནང་། 

ཤ་མ་ཁེར་བར་བ་རྒན་ཕིར་འཁྲོར། ཁྲོང་གིས་གཏད་ཀང་མ་ཁེར། དེའི་ཚེ་སེའུ་ཁུང་ཕེས་ཏེ་མར་

ལ་འཕངས་པ་བ་རྒན་གིས་ཁེར་སྲོང་ཟེར་བ་ཐྲོས། མདུན་འདུག་པའི་བཤད་པ་ལྟར་ན། སབས་དེར་

ངེད་གིས་ལ་ཤ་སྲོགས་བཅུད་ལྡན་འཚོ་བ་མེད། ཕེ་རྩམ་འབའ་ཞིག་གིས་ཟླ་གིས་ལག་སྲོང་། 

ངས་ཤ་དེ་ཡྲོད་ན་བཟང་། ཁྲོང་ལ་གུང་ཚིགས་རེ་དྲངས་སྙམ་མྲོད། ཤ་མ་བངས་པར་འཕངས་པས་

ཁེར་སྲོང་། ངེས་ཅན་དུ་ཤ་དེ་ལ་སྐྱྲོན་ཞིག་ཡྲོད་པ་མིན་ནམ་ཟེར། ཤ་དེ་ལ་སྐྱྲོན་ཡྲོད་པའང་མིན་

ལ། ཁྲོང་ཚང་ཐུགས་རྒྱལ་བཞེངས་པ་དེ་ལས་ཀང་མིན། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་འཚོ་བ་ངན་ངྲོན་

ཙམ་གིས་ཆྲོག་ཤེས་པར་འཛིན་པའི་བསམ་བྲོ་དེ་བཅྲོས་མ་མིན་རགས་དང་། 
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ཁད་པར་དུ་སྲོད་འཇུག་ལས། 

ལྷུང་བཟེད་ལ་སྲོགས་ི་ཚེ་དང་།། 

ཀུན་ལ་མི་མཁྲོའ་ིགྲོས་འཆང་ཞིང་།། 

ལུས་འདི་སྦ་བར་མ་བས་ཀང་།། 

འཇིགས་མེད་གནས་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་འཚོ་བའི་ཁད་པར་གིས་ཆྲོག་ཤེས་པར་འཛིན་པའི་རྒྱལ་སས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྲོད་པ་ལ་གྲོམས་པ་དང་། 

གང་དང་ཡང་ནི་འབྲེལ་མེད་པའི།། 

ཆྲོག་ཤེས་བདེ་སྲོད་གང་ཡིན་པ།། 

དབང་བྲོས་ཀང་ནི་དེ་རེད་དཀའ།། 

དེ་ལས་སྲོགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིས།། 

ཞེས་དང་། དེ་ལས་འདས་ན་ཚར་བཅད་བ།། ཞེས་འཚོ་བ་ལ་གཏན་ནས་མི་ལྟྲོས་པར་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སྲོམ་པ་དང་བསྙེན་མཚམས་བཟླས་བརྲོད་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རགས་

སྲོ།། འྲོ་ན། ཁྲོང་ལ་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཅི་ཡྲོད་ཅེ་ན། གསུང་རབ་མདྲོ་རྒྱུད་ཀི་བསན་བཅྲོས་པྲོད་

སུམ་ཅུ་ཙམ་དང་ཐར་མདྲོའ་ིའཁྲོར་ལྲོ་ཆེ་ཆུང་གིས། ལ་སྐུ་གཅིག མཆྲོད་པའི་དུང་ཕྲོར་བདུན། 

མར་མེ་སྲོང་བུ་གཅིག་བཅས་མ་གཏྲོགས་ལ་རས་ཡྲོ་བད་ཀང་མེད་ལ། ལྲོ་ི་ཤུའི་རིང་བརེ་མ་

མྱྲོང་བའི་ཐུལ་བ་དང་མལ་ཆས་ལས་གཞན་པའི་མཁྲོ་ཆས་ཤིག་ཡྲོད་པ་ནི་རྩམ་པའི་ཁུག་མ་དེ་

རེད། འདི་ནི་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཆེན་པྲོ་ལྕང་སྐྱ་ཚེ་མཚམས་པའི་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རིང་གི་ངན་

ངྲོན་ཙམ་གི་འཚོ་བ་ཡིན། ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞིའི་རིང་དེ་ལྟར་སྲོམ་སྒྲུབ་བས་རེས་སྐྱབས་འགྲོ་

དང་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར། རྲོར་སེམས་སྲོམ་བཟླས་དང་། མཎྜལ། བསྐྱེད་པ་དང་རྲོགས་པའི་རིམ་པ། 

ཡི་དམ་ལའི་རྣལ་འབྲོར་ཟབ་མྲོ་མས་ལེན་བས་ཚུལ་ནི། ཁྲོང་གིས། དེ་ནས་བཟུང་བིན་བརླབས་

ཅན་གི་ལ་ཡི་དམ་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་གི་སྲོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བྲོར་མཛད་ལ། འགལ་རྐྱེན་
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སྒྲིབ་པ་སངས་ཕིར་རྲོར་སེམས་སྲོམ་བཟླས་དང་།མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་ཕིར་ཡན་ལག་

བདུན་པའི་སྲོ་ནས་མཆྲོད་པ་དང་མཎྜལ་གི་གངས་བསྲོག ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ིན་ཐུན་གིས་

དང་མཚན་ཐུན་གིས་སུ་བཅད་དེ་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྲོར་གིས་མས་སུ་བངས། ཁྲོང་ིད་

བཞེངས་པའི་ཚེ་སྔ་དྲྲོའ་ིདུས་ཚོད་བཅུ་ཡས་མས་ཡིན་ལ། ལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་གིས་གཟིམས་

པའི་ཚེ་ནམ་གུང་ཡྲོལ་བའི་དུས་ཚོད་གསུམ་ཡས་མས་ཡིན་པས། ལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་དུས་ཚོད་

བདུན་དང་མས་ལེན་མཚན་མྲོར་གཙོ་ཆེར་བེད་བཞིན་པ་ཡང་ཤེས་ཐུབ། ིན་ཞག་གཅིག་གི་

མས་ལེན་གི་རིམ་པ་ཚང་པར་བཤད་ན་མས་ལེན་ཇི་ལྟར་བས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་གསལ་བར་

འགྱུར་བས་ཐུན་བཞིར་བསྲོས་ནས་བཤད་པར་བ། 

སྨྲས་པ། 

ཆྲོས་དབིངས་མཁའ་ཡི་བཞིན་རས་ལ་ཆགས་སྙིང་རེ་སྐུ་ཡི་གཟུགས་རིས་འཕྲོས།། 

གྲོམས་པའི་བག་ཆགས་གསལ་བའི་རྩེ་དགའ་ི་ཟེར་དྭངས་མའི་དཔལ་དང་འགྲོགས། ། 

ངེས་འབྱུང་བརྩྲོན་པའི་བ་དན་དཀར་བྲོ་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རི་ལ་བཙུགས།། 

དེ་ཚེ་རྒྱལ་སས་དང་བྲོའ་ིམགྲོན་ཞེས་བསྔགས་འྲོས་མེ་ཏྲོག་ཁྲོད་ལ་གཏྲོར།། 

ས་བཅུའི་མམ་བཞག་རེས་ཐྲོབ་ཏུ་ཡང་ཡལ་མེད་ཏིང་འཛིན་རི་མྲོ་གསལ།། 

མདྲོ་སྔགས་ཆྲོས་ཚུལ་ཟབ་དྲོན་སྒྲུབ་པ་ལུས་སེམས་བདེ་བའི་དཔིད་དུ་འབར།། 

བང་ཆེན་བསེ་རུའི་རྒྱལ་བྲོ་ཁེད་ིད་རྣམ་འབྲོར་ཆས་སུ་བཞུགས་པ་ནས།། 

ེར་བརྒྱད་བགང་བའི་ི་ཟླའི་འཕང་རིང་མམ་བཞག་གཅིག་གི་ཀྲོང་དུ་ཡིབ།། 

ཅེས་པ་ནི་མས་མཚར་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲོ།། 

 

ེར་གཅིག་པ། ཐུན་དང་བྲོ། 
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རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ིད་མ་རྒྱུད་མས་ལེན་གི་སྲོབ་དཔྲོན་ཡིན་ཕིན།འྲོད་གསལ་གཙོ་

བྲོར་འཆད་པའི་དགྲོངས་དྲོན་བཞིན། སྲོས་བཅས་སྲོས་མེད་ཀི་ལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་གིས་འྲོད་

གསལ་ལ་འཇུག་པ་ནས་མས་ལེན་གི་མགྲོ་བརྩམས། རྣལ་འབྲོར་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་གི་སྲོམ་

ལས། ལ་དང་ལྡང་དང་བདུད་རྩི་མྱངས།། ཚད་མེད་བ་མ་བདག་ལར་བསྐྱེད།། ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར། དམ་ཚིག་ལ་མྲོ་རྣམས་ཀིས་མཐུན་པའི་དབངས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་རྨི་ལམ་འྲོད་གསལ་

ལས་ལྡང་བ་དང་། གྲོས་ཚག་ལེགས་པར་བས་ཏེ་ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྲོར་ིན་བཞིན་བ། དེའི་ཚེ་ཞལ་

འདྲོན། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚར་གསུམ། ཚེ་གཟུངས་རིང་བ་ཚར་བདུན། ཤེས་རབ་བྲོ་

འཕེལ་གི་སྔགས་དང་འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་བརྒྱ་སྲོར། འཇམ་དབངས་ནག་པྲོའ་ིམངྲོན་

རྲོགས་བསྡུས་པ་ཞིག་གི་སེང་ནས་རྩ་སྔགས་བགང་བཞིན་ཁྲུས་ཆུ་བིན་རླབས་བས་ཏེ་ཁྲུས་བས། 

ཕག་སྲོང་འགྱུར་གི་སྔགས་དང་སྦྲགས་པས་འབྲལ་སངས་ཐུབ་དབང་གི་སྐུའི་མདུན་དུ་ཕག་གསུམ་

འཚལ་ནས་འགེང་སེ་འདུད་པ་དང་བཅས་པས་དུས་དྲན་བསེན། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་གི་གཟུངས་

ཚར་གསུམ་བཟླས། ལྟུང་བཤགས་ཀི་ལ་སྲོ་ལྔ་སྲོགས་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུང་སེམས་དཔའ་

ནམ་མཁའི་སྙིང་བྲོ་སྲོགས་རྒྱལ་སས་ཀི་ཚོགས། ཡི་དམ་གི་ལ་དཔལ་འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་

ཡུམ་གི་དཀིལ་འཁྲོར་ཁ་ལམ་མེར་ཡྲོད་པ་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་དང་བསྲོར་བར་བསམ་ནས་ལྟུང་

བཤགས་ཚར་གསུམ་གི་རིང་གཟིམ་ཁང་ལ་སྲོར་བ་བརྒྱབ། ཕིར་ཕེབས་ནས་མཆྲོད་པའི་སིན་གི་

གཟུངས་བརྲོད་བཞིན་ཆུ་གཙང་ལ་བཟང་དྲུག་ཕུལ་བའི་མཆྲོད་པ་དབུལ། 

མར་ཁུའི་རྒྱ་མཚོ་ཡྲོངས་སུ་འཁིལ་བའི་སྲོང་།། 

ཕུན་ཚོགས་འྲོད་སྲོང་འབར་བའི་སྒྲྲོན་མེ་འདིས།། 

མུན་པའི་བསལ་བ་མ་ལུས་རབ་བསལ་ནས།། 

འགྲོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་མངྲོན་སུམ་མཐྲོང་བར་ཤྲོག ། 

ཅེས་མར་མེ་ཕུལ། 

སན་བདེ་བར་འཁྲོད་ནས་འགྱུར་སྔགས་ལན་བདུན་བརྲོད། ཕེང་སྔགས་བཟླས་ཏེ་ཕེང་བ་ལ་
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བཏབ། རང་རྲོ་རེ་སེམས་དཔར་བསྐྱེད་ནས་ཨཱ་ལི་གཡས་སྲོར་དང་ཀཱ་ལི་གཡྲོན་སྲོར། རེན་འབྲེལ་

སྙིང་བྲོའ་ིསྔགས་དབངས་གསལ་དང་བཅས་ཚར་ེར་གཅིག་སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གིས་བརྲོད་

ནས་ངག་བིན་བརླབས་མཛད། སྐྱབས་འགྲོ་བརྒྱ་སྲོར་དང་དགའ་ལྡན་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་གི་སེང་

ནས་དམིགས་བརྩེ་མ་བརྒྱ་སྲོར། རེའི་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཚན་སྔགས་བརྒྱ་སྲོར། ཡི་དམ་རྲོ་རེ་རྣལ་

འབྲོར་མའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ནང་མཆྲོད་བིན་བརླབས། མཆྲོད་པ་དང་བསངས་རས་བིན་

བརླབས། མཁའ་འགྲོའ་ིསི་གཏྲོར། ཆྲོས་སྐྱྲོང་རྣམས་ཀི་གཏྲོར་བསྔྲོས། རིགས་དྲུག་གི་འགྲོ་བ་སི་

དང་ཁད་པར་དུ་ལུས་སྔ་མ་དྲོར་ཞིང་ཕི་མ་མ་རེད་པའི་བར་དྲོ་བ་སྲོགས་ཤི་བྲོ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

དམིགས་པའི་ཚ་གསུར་གི་སིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོར་གསུངས། བ་མ་ཡི་དམ། ཆྲོས་སྐྱྲོང་སྲུང་མ། 

དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོ ། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཡུལ་ལ་གཞི་བདག ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་སྲོགས་ལ་

རེ་རེ་ནས་རྣལ་འབྲོར་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་བའི་སྲོང་གྲོགས་བཅས་

དམིགས་རིམ་གིས་རྩིས་ཟིན་པར་བས་ཏེ་མཆྲོད་ཚིག་རྒྱས་ཤིང་དལ་བར་འདྲོན། དུས་ཚོད་བཅུ་

གིས་པ་མ་རེག་ཙམ་གི་ཚེ་ནངས་ཇ་བཞེས། གྲོང་གི་ཞལ་འདྲོན་དམིགས་རིམ་འདི་དག་ནི་ཐུན་

དང་བྲོའ་ིསྔྲོན་འགྲོ་སེ་ཞལ་འདྲོན་ཐྲོར་བུ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དགྲོས་ངེས་ཀི་བ་བ་མེད་ན་གཞན་

དང་ཕད་པ་མི་གནང་མྲོད། དམིགས་བསལ་ཅན་རེ་བྱུང་ན་སབས་འདིའི་ཁྲོམ་ལུང་ནི་སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་

བའི་གྲོ་སབས་དང་གཞན་ཆྲོས་ལྡན་གི་བ་བ་ཅི་ཡྲོད་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མཚམས་དུས་ཚོད་གསུམ་ལག་

འགྲོར་བའང་ཡྲོད། གང་ལྟར་འདུ་འཛི་དང་ཅ་ཅྲོའ་ིསྒྲ་ནུབ་ཕལ་ཐུན་དང་བྲོ་ལ་འཇུག་པ་སེ། དཀྲོན་

མཆྲོག་གསུམ་གི་ཡྲོན་ཏན་ཤེས་པ། ཁད་པར་ཤེས་པ། ཁས་བངས་པ། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བ་བཅས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་ཀིས་དམིགས་རིམ་རྣམས་ལམ་རིམ་དང་ཁིད་

ཡིག་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཡིན་ཏེ། རང་ིད་གནས་སའི་བཞུགས་ཁང་སྲོགས་ཐ་མལ་གི་སྣང་བ་

དབིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ངང་ནས་དག་པའི་ཞིང་ས་གཞི་ལ་གསེར་ཞུན་མས་མིག་མངས་རིས་སུ་

བྲིས་པ། མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེགས་ན་སྦར་བ། བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྐྱེད་པ། ཐ་གྲུ་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུས་སུ་སེང་ཁི་པད་ཟླའི་སེང་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པ་ནས་སྐྱབས་
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འགྲོ་བཞི་སྲོར་བཟླས་པ་སྲོང་ཕག་སྲོང་རེས། དམན་པ་ན་རང་གི་ལམ་ལས་ཁད་པར་ཏུ་བ་བ་

བང་ཆུབ་མཆྲོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ལམ་གཙོ་ལས། 

ཤུགས་དྲག་ཆུ་བྲོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གིས་ཁེར།། 

ཟླྲོག་དཀའ་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པྲོས་བསམས།། 

བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀི་དྲ་བས་གཟེབ་ཏུ་ཚུད།། 

གནས་སབས་འདི་ལྟར་གྱུར་བའི་མ་རྣམས་ཀིས།། 

ངང་ཚུལ་བསམ་ནས་སེམས་མཆྲོག་བསྐྱེད་པར་མཛོད།། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིད་ལ་བསམ་ནས། ངག་ཏུ་སྲོད་འཇུག་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྔྲོན་གི་བདེ་གཤེགས་ཀིས།། 

ཞེས་པ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་བསབ་པར་བགི།། 

ཞེས་སྨྲོན་འཇུག་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གིས་ཆྲོ་གའི་སྲོ་ནས་བངས་ལ། 

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡྲོད།། 

མི་ཡི་སིད་པ་ལེགས་པར་ཐྲོབ།། 

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས།། ཞེས་པ་ནས། 

ལ་དང་ལ་མིན་ལ་སྲོགས་དགའ་བར་གིས།། 

ཞེས་སེམས་བསྐྱེད་བརན་པ་དང་རྒྱས་པའི་ཕིར་མཇུག་གི་ཆྲོ་ག་དགའ་བ་བསྲོམ་པ་རྣམས་

ཀང་བ། ཐུན་དང་བྲོ་འདིའི་བིངས་ནི་འགལ་རྐྱེན་སིག་སྒྲིབ་སྲོང་ཕིར་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་བའི་

བསྲོམ་བཟླས་ཡིན་པས་ཡུན་ཚད་ཐུན་དང་བྲོའ་ིསུམ་ཆའི་གིས་ཟིན། དེ་ཡང་རང་ིད་ལར་

གསལ་བའི་སི་བྲོར་ཧེ་རུ་ཀ་དཀར་པྲོ་ཡབ་ཡུམ་བསྲོམ་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཡིག་བརྒྱའི་སྔགས་ཕེང་

ལས། བང་སེམས་ཀི་བདུད་རྩིས་རྒྱུན་བབས་ཏེ་ཐྲོགས་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒྲིབ་ེས་ལྟུང་

ཐམས་ཅད་ཕིར་ཐྲོན། ཤུལ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་མེར་གིས་བཀང་བའི་དམིགས་པ་དང་བཅས། 

སྔགས་དྲོན་དྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཡིག་བརྒྱ་མ་མཐའ་བཟླས་པ་བརྒྱ་རེ་སྲོང་ཡྲོད། 
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དེ་ནས་མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པ་མཎྜལ་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ལྟར། བ་མའི་རྣལ་

འབྲོར་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཕི་དང་ནང་དང་གསང་བ་དང་། དེ་ཁྲོ་ན་ིད་

ཀིས་བསྡུས་ཤིང་རང་གཞན་སྐྱེ་འཕགས་ཀུན་གི་ལུས་ལྲོངས་སྲོད། དུས་གསུམ་བསགས་པའི་

དགེ་རྩ་དང་བཅས་འབུལ་བའི་དམིགས་པས་མཎྜལ་རྒྱས་བསྡུས་གངས་ངེས་བཟུང་མེད་པ་སབས་

དང་བསྟུན་ནས་འབུལ། བཟང་བྲོ་སྲོད་པའི་སྨྲོན་ལམ་གི་མདྲོ་དང་བསྔྲོ་བ་སྨྲོན་ལམ་གཞན་དག་

གིས་ཀང་རྒྱ་ཆེར་བརྒྱན་ཏེ། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེར་ལྷུང་ཆུ་ཐིགས་བཞིན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

བ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི་དགེ་རྩ་རུ་སྨིན་པར་མཛད་དེ་གུང་ཚིགས་གསྲོལ། དེ་དུས་དཀྲོན་མཆྲོག་རེས་

དྲན་གིས་མདྲོ་གསུངས་རེས། 

ཁ་ཟས་སྨན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས།། 

འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསེན་པར་བགི།། 

རྒྱགས་ཕིར་མ་ལགས་སྙེམས་པའི་ཕིར་མ་ལགས།། 

འཚག་ཕིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕིར།། 

ཅེས་བརྲོད་ཅིང་། ཐྲོག་མཐའ་བར་གི་སྨྲོན་ལམ་ལས། 

ཐྲོག་མར་ཟིང་ཟིང་སིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས།། 

འཁྲོར་དུ་བསྡུས་ནས་ཆྲོས་ཀིས་ཚིམ་བེད་ཤྲོག ། 

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ལུས་ཀི་སིན་བུ་བརྒྱད་ཁི་རྣམས་ཟྲོས་ཀི་སིན་པས་བསྡུ་བ་སྲོགས་ཕར་

ཕིན་ཐེག་པའི་བཟའ་བཏུང་ལ་ལྲོངས་སྲོད་ཚུལ་དང་། གསང་སྔགས་བ་མེད་མ་རྒྱུད་ཀི་སྲོད་ལམ་

གི་རྣལ་འབྲོར་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཟས་བདུད་རྩིར་བིན་བརླབས་ནས་ལག་མཆྲོད་བ་བ་

གནང་གི་སིན་སེག་གི་ཚུལ་དུ་ལྲོངས་སྲོད་པ། ལ་ལ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་ལྲོངས་སྲོད་པ་བཅས་

ཟས་ཀི་རྣལ་འབྲོར་རྒྱས་པར་བསྲོམ་ཞིང་བཏྲོན་ཏེ་དཀྲོར་ཟས་ཀི་ཕུང་བྲོ་ཅི་ཙམ་ལ་ལྲོངས་སད་

ཀང་རྨ་བ་དུག་གིས་མདངས་དང་ལྡན་པ་བཞིན་ཚོགས་གིས་འཕེལ་བའི་གྲོགས་སུ་ལག་པ་

གཡྲོན་པ་ལ་ལ་བསྐྱེད་པའི་སྲོ་ནས་ལག་མཆྲོད་བ་བ་འདི་ནི་ཕི་ནང་གི་མཁའ་སྲོད་ཀི་དངྲོས་གྲུབ་
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གིས་འགྲུབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་ལ། མ་རྒྱུད་ཡབ་ཡུམ་གི་གཡྲོན་པའི་ཀུན་སྲོད་

གཙོ་བྲོའ་ིདམ་ཚིག་ཡང་རེད། ཁྲོང་ནི་མ་རྒྱུད་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཞིག་ཡིན་

གཤིས། ལག་མཆྲོད་དང་འགྲོ་བའི་ཚེ་ཡང་རྐང་བ་གཡྲོན་པ་སྔྲོན་དུ་བསྐྱྲོད་པ་སྲོགས་སྲོད་ལམ་གི་

རྣལ་འབྲོར་དངྲོས་དང་དེའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་འདྲིས་ཆ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱྲོང་བ་ཞིག་

རེད། མཇུག་ཏུ་ལག་མ་ལ་དབང་བའི་འབྱུང་བྲོ་ཆངས་བུ་གཅིག་བསྔྲོས། བཅྲོམ་ལྡན་འདས་རིན་

ཆེན་མེ་འྲོད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་མཚན་བསྔགས་ལན་འགའ་བརྲོད། གཟུངས་འདིས་དཀྲོར་གི་

ཕུང་བྲོ་རི་རབ་ཙམ་ཡང་འབྲོང་བར་གསུངས། དེ་ནས་ཤེས་རབ་སྙིང་བྲོའ་ིམདྲོ་གསུང་བཞིན་ཆབ་

ཏྲོག་ལ་ཕེབས། གཟིམ་ཁང་ལ་སྲོར་བ་གསུམ་བས། མདྲོ་བཟླྲོག་བསྔྲོ་སྨྲོན་བཅས་གསུང་ནས་ཐུན་

གིས་པར་འཇུག་པའི་ས་གྲོན་བས། ཐུན་དང་པྲོའ་ིཡུན་ཚད་ནི་དུས་ཚོད་གསུམ་ཡས་མས་རེད། 

དེ་ལྟར་ན་ཁྲོང་གིས་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་འདིར་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀི་རིང་། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་

འབུམ་གཏེར་བཅུ་ལག/༡༠༢༢༠༠༠/ལག་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་དམིགས་བརྩེ་མ་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་

འབུམ་གཏེར་བརྒྱ་ལག/༡༠༢༢༠༠༠༠/སེ་བཟླས་གངས་རྒྱས་པ་བསྙེན་ཆེན་བཞི་བཅུ་རྩ་ལག་ལྡན་

ཡྲོད་ལ། བསྙེན་ཆེན་རེ་བཟླས་གངས་འབུམ་ཕག་སྲོ་གིས་ཡིན་པར་ཐུའུ་བཀྭན་བསྙེན་ཡིག་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བརྩིས། མ་ནི་དང་ཨ་ར་པ་ཙ་སྲོགས་རིགས་གསུམ་གི་སྔགས་ཀང་འབུམ་ཕག་

བཅུ་ལག་རེ་ཡྲོད། གྲོང་གི་སྔགས་གངས་འདི་དག་དཀར་མྲོ་ཕུག་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་རུ་བསད་པའི་

སབས་གཅིག་བུའི་རགས་རྩིས་ཡིན། ཁྲོང་ནི་སྲོམ་རིམ་དང་མམ་བཞག་གཙོ་བྲོར་བེད་པ་ལས་

སྔགས་གངས་ཙམ་དྲོན་དུ་གེར་ཏེ་བེ་བ་དུང་ཕྱུར་ཞེས་འགམ་པ་ཟད་ཟད་བར་དུ་བཟླས་ཀང་ཅི་

ཡང་མི་ཤེས་པའི་ལུགས་དེ་སྐྱྲོངས་མཁན་མིན་པ་འདིས་ཀང་ཤེས་ལ། འདི་ནི་ད་ལྟ་རང་རེའི་བ་

མ་འགའ་རེས་སིན་བདག་ལ་གདུགས་དཀར་དུང་ཕྱུར་བཅའ་བ་བས་ཏེ་འདྲོན་པའི་ཚེ་ཇ་ཡུན་ཙམ་

ལ་མཇུག་རྲོགས་པར་བེད་པའི་ནྲོར་སིད་སྒྲུབ་པའི་ལུགས་དེ་གཏན་ནས་མིན། ཁྲོང་ལྟ་བུའི་རྣལ་

འབྲོར་བ་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མའི་མཐར་ཐྲོན་པ། སྨྲོན་ལམ་དང་ཕག་རྒྱའི་མཐུ་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་

ནི། ༼ ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་སྨྲོན་པས་འགྲུབ།། རྒྱལ་བྲོ་རྣམས་ནི་ཚིག་གིས་འགྲུབ།། ལ་རྣམས་
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བསམ་པས་འགྲུབ་པ་སེ།།  ༽ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་བསམ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སྨྲོས་མ་

དགྲོས་ཤིང་དབྱུང་རྔུབ་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལན་ཅིག་ཕྲོག་པ་ལའང་བིན་བརླབས་འཇུག་ལ་བསྲོད་

ནམས་ལྡན་པར་བྲོ་གྲོས་ཀི་མིག་ལྡན་སུ་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་བེད། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། 

མགྲོན་པྲོ་ཁྲོད་ཀི་ཞལ་གི་དབུགས་ཙམ་ཡང་།། མཐའ་དག་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན།། 

ཚོགས་གིས་སྲོད་པ་གཞན་ལྟ་སྨྲོས་ཅི་འཚལ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲོ། དེས་ན་ངེས་པ་དྲོན་གི་རྣལ་འབྲོར་བ། གྲུབ་ཐྲོབ་པ། ཚེ་མཚམས་པ། 

འདུལ་འཛིན་པ། མས་ལེན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དེང་དུས་སུ་མདྲོ་དབུས་གཙང་གསུམ། མངའ་རིས་སྲོར་

གསུམ། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ན། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་དཀྲོན་ན། གངས་ཅན་བྲོད་ཀི་

དགེ་མཚན། སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཟི་བརིད། ཡུལ་ཕྲོགས་ས་ཆའི་བསྲོད་ནམས། དགྲོན་པ་

འདི་ཡི་ཡིད་བཞིན་ནྲོར་བུ་དངྲོས་གནས་ཡིན་པ། གྲོང་དུ་བརྲོད་པའི་རིག་གསར་ཡར་སྔྲོན་གི་

རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་ཤེས་ལ། ཡང་དར་བསན་པའི་ཆྲོས་སྲོ་ཕེས་ཕིན་གི་བར་སབས་འདིར་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་མ་ཟད། འྲོག་ཏུ་ཡང་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་མ་མཐྲོང་བར་འགྱུར་རྲོ།། 

སྨྲས་པ། 

ལ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་དགུག་གཞུག་ནུས་པ་ཡིས།། 

ཚར་གཅྲོད་རེས་སུ་འཛིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི།། 

སྲོད་པ་ཕྲོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནའང་།། 

སྲོས་མེད་ཕག་རྒྱའི་མཛའ་བ་ལྲོད་མེད་པར།། 

 

རྒྱ་གར་པན་ཆེན་ནཱ་རྲོའ་ིགཅེས་ཕྲུག་གཅིག ། 

རྒྱ་ལྡང་རི་ན་གསང་བའི་སྲོམ་སྲོབས་ཀིས།། 

རྒྱ་ཆེན་སངས་རྲོགས་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་ཀང་། 

རྒྱ་བྲོད་སུས་ཀང་མ་ཚོར་བཞུགས་འདི་མཚར། 
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ེར་གིས་པ། ཐུན་གིས་པ། 
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དཔལ་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་ཟབ་མྲོ་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་ནི་ལམ་གི་སྲོག་

ཤིང་ཡིན་ན། ངས་ཀང་དེ་ལ་འཇུས་ནས་ཟུང་འཇུག་ཟབ་མྲོའ་ིེ་ལམ་བསྲོམ་པ་ཡིན་ཞེས་ཁྲོང་

ིད་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། བརྒྱད་སྲོང་བ་ལས་ཀང་། བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

རབ་འབྲོར་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ཏྲོ།། རབ་འབྲོར་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པྲོ་ལས་དང་བྲོ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྲོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྲོབ་པར་འདྲོད་པས་དགེ་བའི་བཤེས་

གེན་དག་ལ་བསྙེན་པར་བ། བརེན་པར་བ། བསྙེན་བཀུར་བའྲོ།། ཞེས་རང་གི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་

པའི་བ་མ་རྣམས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིར་གྱུར་

བ་ཤེས་ཏེ་བསམ་པ་དང་སྲོར་བས་བསེན་ཚུལ་འདུལ་བ་ལུང་དང་ལམ་རིམ་ཆེན་པྲོ་ལས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པ་དང་། མས་རྲོགས་ཀི་ཡྲོན་ཏན་ཅི་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་བ་མའི་བིན་བརླབས་ཁྲོ་ན་ལ་ལྟྲོས་

པས་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བེད་དགྲོས་པ་ནི། གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞི་ག་ནས་

ཀང་འབྱུང་ལ། ལམ་བགྲོད་པ་བ་མས་དབང་བསྐུར་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་ལྟྲོས་པ་དང་། དམ་

ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་བ་མའི་དམ་ཚིག་གཙོ་བྲོ་ཡིན་པ་དང་། ལམ་བགྲོད་པའི་ཚེ་བ་མ་དང་

ལག་པའི་ལ་དབེར་མེད་པའི་རྣལ་འབྲོར་ལ་གནས་དགྲོས་པ་དང་། ལག་པར་དུ་ཟབ་མྲོ་བ་མའི་རྣལ་

འབྲོར་གི་གདམས་ངག་འདིའི་རྩ་བའི་ཁུངས་མཐར་ཐུག་པ་ནི། གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བཤད་ཀི་

རྒྱུད་རྣམས་ཡིན་ལ། བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་འདིའི་གནད་རྣམས་བཤད་རྒྱུད་རྲོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཞིབ་ཏུ་

འབྱུང་བ་ལྟར་རྲོ།། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིས་བ་མཆྲོད་བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་མའི་ཚིག་དྲོན་བང་ཆུབ་

བའི་སྲོ་ནས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ལ་དབེར་མེད་དུ་བལྟ་ལུགས། བ་མའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁྲོར་ཏེ་ཚོགས་

ཞིང་སྲོམ་ལུགས། དེ་ལ་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྲོ་ན་ིད་ཀི་མཆྲོད་པ་འབུལ་ལུགས་སྲོགས་མདྲོ་དང་

རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ཕྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ཆྲོ་ག་ཚིག་རེས་བཞིན་

དལ་བུར་འདྲོན་བཞིན་དམིགས་རིམ་སྲོམ་ཏེ་མས་ལེན་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ནྲོ།། 

མས་ལེན་འདི་ནི་དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་དམ་དབེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པའི་ཁིད་ཆེན་

བཞི་ཡྲོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ལ། བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་ལམ་གི་སྲོག་ཏུ་བས་ནས་མདྲོ་སྔགས་
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གིས་ཀའི་ལམ་གི་ལུས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་སན་ཐྲོག་གཅིག་ཏུ་མས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། རེ་བ་

མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྲོའ་ིསྙན་བརྒྱུད་འབའ་ཞིག་ལ་ཐུགས་དམ་ཆིག་སྒྲིལ་ཏུ་མཛད་པ། པན་ཆེན་བྲོ་

བཟང་ཆྲོས་རྒྱན་གིས་བ་མཆྲོད་ཆྲོ་ག་འདི་མཛད་པ་ནས་ས་ཆེན་པྲོའ་ིཁྲོན་འདིར་སལ་ལྡན་མཐའ་

ཡས་པས་བཀང་ཞིང་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་འདིས་ཁབ་པ་རེད། གདམས་པ་འདི་མས་སུ་ལེན་པ་

ལ། ལམ་ཐུན་མྲོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སངས་ཤིང་། བ་མེད་ཀི་དབང་བཞི་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་

པར་ཐྲོབ་པ། སྲོམ་པའི་ཚེ་རང་ིད་ལའི་རྣལ་འབྲོར་དང་སྣྲོད་བཅུད་དག་པའི་རེན་དང་བརེན་པར་

མྲོས་པ་བརན་པ། ཚོགས་ཞིང་གི་གཙོ་བྲོ་བ་མ་ཐུབ་དབང་རྲོ་རེ་འཆང་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརྩེགས་ཅན་འདུས་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་ལ་ཚོགས་དང་། འཁྲོར་དུ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དཀིལ་འཁྲོར་

དང་བཅས་པ་གསལ་འདེབས་པ་དང་། བ་མེད་ནས་བཤད་པའི་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྲོ་ན་ིད་ཀི་

མཆྲོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་རྣམས་འབུལ་བ་དང་། ལམ་རིམ་པ་གིས་སྲོམ་ཚུལ་བཅས་མཐར་

ཆགས་སུ་མས་སུ་ལེན་དགྲོས་པ་ཞིག་ཡིན། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ལ་ནི་སྔྲོན་དགུང་གངས་བཅྲོ་

ལྔ་མ་བུད་ཙམ་ནས་བ་མེད་ཀི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྲོམ་པ་སྲོགས་གསང་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ན་

པ་དང་སེམས་པ། སྲོམ་པ་སྲོགས་ཀི་ཁིད་དང་དབང་ཐྲོབ་པ་ནས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་

རྣམས་མིག་འབྲས་བཞིན་བསྲུང་བ་ལ་འབད་དེ་མཐར་ཐྲོན་པ་དང་། དགེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་

གདམས་པ་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་དང་། བ་མཆྲོད་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར། ཕག་ཆེན་རྩ་བ་

རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ། གཅྲོད་དབང་ནམ་མཁའ་སྲོ་འབེད་བཞི་ག་ཐྲོབ་པར་མ་ཟད། གན་ཁྲོད་ཆུ་

མིག་བརྒྱ་རྩ་སྲོགས་ཀང་ལེགས་པར་སྲོང་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་ནི་གཞན་དང་མི་མཚུངས་པའི་མན་ངག་

འདི་མས་ལེན་བེད་པའི་རེན་གི་ཁད་པར་ལག་ལྡན་ནས་ལག་ལྡན་དུ་མཆིས་སྲོ།། 

གདམས་པ་འདི་མས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་སན་བདེ་བ་ལ་ལུས་གནད་

དང་ལྡན་པ་ཆྲོས་བདུན་ལྡན་གིས་བཞུགས་ནས་རྣམ་རྲོག་གི་རླུང་ཆམ་ལ་འབེབས་ཕིར་རླུང་རྲོ་

དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ། རང་རྒྱུད་ལ་བརགས་ནས་ཀུན་སྲོང་ཡང་དག་པར་བཅྲོས་ཏེ་དགེ་སེམས་

ཁད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་འཇུག་སེ། བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ིད་བ་མ་ལ།ཞེས་ངག་ཏུ་བརྲོད་
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བཞིན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། སིའི་སྔྲོན་འགྲོ་དང་། ཁད་པར་དུ་རང་ིད་ལར་བསྐྱེད་པ། 

སྣྲོད་བཅུད་སངས་པ། མཆྲོད་པ་བིན་གིས་བརླབས་པ་བཅས་སྔྲོན་དུ་འགྲོ་བ་ཚང་བར་བསྐྱེད་། 

སྣྲོད་བཅུད་སངས་པ་འདི་ནི། གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཁད་ཆྲོས་ཡྲོངས་དག་བཞིའི་ནང་ཚན་

ཡང་ཡིན་ཞིང་། ལས་རྒྱལ་མཆྲོག་གི་གཞན་དྲོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཛད་པ་དང་། ལུས་

དབེན་གི་རིམ་པ་རྣམས་མཐུན་ཞིང་། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འྲོད་ཟེར་སྲོས་ཏེ་སྣྲོད་བཅུད་སྲོང་བ་

དང་། སྣྲོད་བཅུད་རྣམས་འྲོད་དུ་སྙིང་གར་བསྡུ་བ་ཡང་ཡང་བེད་པ་ནི། རྲོགས་རིམ་གི་ལམ་མཐྲོན་

པྲོ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྨིན་བེད་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པར་བ་མཆྲོད་ཁིད་ཡིག་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིས་མན་ངག་འདི་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་གཙིགས་ཆེན་བེད་དྲོ། 

དངྲོས་གཞིའི་སབས་རྣལ་འབྲོར་བ་རང་གི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིངྲོ་བྲོར་སྲོང་བ་དེ། ཡུལ་སྲོང་

བ་ིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་དབེར་མེད་དུ་སྲོང་བར་ལྟ་བའི་བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་དེའི་

ངང་ནས། བསྲོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་བ་མ་ལ་ཚོགས་གསལ་འདེབས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་སན་དྲངས་ནས་དབེར་མེད་བེད་པ་བཅས་ཀི་ཆྲོ་གའི་ཚིག་དལ་བར་འདྲོན་ལ། ཁད་པར་

ནི་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་བདེ་མཆྲོག་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཡིན་ཕིར། གྲོང་དུ་རང་ིད་དཔལ་འཁྲོར་ལྲོ་

བདེ་བ་ཆེན་པྲོར་བསྐྱེད་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་མ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡུམ་བཅས་

སུ་གསལ་བཏབ་སེ། ལུས་དཀིལ་ཡྲོངས་རྲོགས་བསྲོམ་པའམ་སི་བྲོ་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་རྣམས་

དང་། དབང་བྲོ་སྲོ་བརྒྱད་དང་རྩ་ཁམས་ངྲོ་བྲོ་དབེར་མེད་དུ་བས་ཏེ་ཡུལ་ེར་བཞིར་གྱུར་བའི་བ་

མའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁྲོར་བསྲོམ་པ་ཡིན། བ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་སྲོགས་

ནས་སྐུའི་བ་སྤུ་རྣམས་དག་བཅྲོམ་པའི་ངྲོ་བྲོར་སྲོམ་པ་སྲོགས་གཞུང་བཞིན་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་

པ་བེད། བ་མ་ཐུབ་དབང་རྲོ་རེ་འཆང་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལྲོངས་སྲོད་རྲོགས་པའི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་བའི་

སྐུ་དང་། ཆྲོས་ཀི་སྐུར་བལྟས་ཏེ་ཕག་འཚལ་བ། ཕི་བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་མཆྲོད་པ། ནང་

གསང་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་མཆྲོད་པ། གསང་བ་ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་མཆྲོད་པ། དེ་ཁྲོ་ན་

ིད་ཚིག་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་མཆྲོད་པ་སྲོགས་དངྲོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་མཆྲོད་སིན་
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ཏུ་མྲོས་ཏེ་མཆྲོད་པའི་འཁྲོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྲོག་པ་བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་

ཕུལ་མཐར། ཚིག་རེས་ཟླྲོས་ཙམ་ཡིན་པར་གང་ཁས་ལེན་རྒྱུ་དམ་ཚིག་དང་སྲོམ་པ་རྣམས་ཤེས་

པར་བས་ནས། དེ་དང་དེ་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་མདུན་པ་དྲག་པྲོ་བསྐྱེད་ནས་ཚིག་གསལ་དག་དལ་

གསུམ་གིས་བང་སྲོམ་དང་སྔགས་སྲོམ་འཛིན། འྲོད་ཁའི་ཆྲོས་ལུང་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་བ་ཡབ་སས་

རྣམས་ཀིས་མཎྜལ་ཕག་ངར་བརྲོལ་བའི་བར་དུ་ཕུལ་བ་དང་། ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕག་དང་བཅས་

པ་ལ་འདྲེས་པར་མཛད་པས། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་མང་བྲོའ་ིཞལ་གཟིགས་ཤིང་། མདྲོ་སྔགས་

ཀི་ལམ་གི་རྲོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་སྤུངས་པ་བཞིན་དུ་འཁྲུངས། དེ་བཞིན་

སྙིང་ནས་མས་ལེན་བེད་འདྲོད་པ་རྣམས་ཀིས་རེ་ཡབ་སས་ཀི་མཛད་འཕིན་བཟང་བྲོ་ལྷུར་ལེན་པ་

ཁྲོ་ན་ཡིན་ཕིར། རེ་རྣལ་འབྲོར་འདིས་ཀང་གེན་པྲོ་སྲོབས་བཞི་ཚང་བའི་བཤགས་སྲོམ་ལ་འབད་

དེ་བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་དང་སི་བཤགས་སྲོགས་སབས་དང་བསྟུན་ནས་གང་མང་འདྲོན། ཐྲོག་

མེད་དུས་ནས་སྲོགས་ཡན་ལག་ལག་མ་ལྔ་བྲོ་ཚིག་དྲོན་བཞིན་བསྲོམ་རེས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་

གི་རྩ་བའི་བ་མ་དེ་ིད་མཚན་ཐྲོས་པ་ཙམ་གིས་ངན་འགྲོའ་ིའཇིགས་པ་འཕྲོག་ཅིང་། ཐུགས་དྲན་

པ་ཙམ་གིས་འཁྲོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ། གསྲོལ་བ་བཏབ་ན་དངྲོས་གྲུབ་བདེ་བག་ཏུ་སྩྲོལ་

པའི་མཆྲོག་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ིད་དུ་བསམ་ནས། དགའ་ལ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བརྩེ་

མ་སྲོང་གིས་ཙམ་བཟླས་ཏེ་བདུད་རྩི་འབེབས་སངས་ཀི་དམིགས་པ་སྐྱྲོང་། དེ་ལྟར་མཚན་སྔགས་

ཀི་སྲོ་ནས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་གསྲོལ་འདེབས་བས་རེས། ཡྲོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་

དྲན་ཏེ་གསྲོལ་བ་བཏབ། ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྲོ་ན་ིད་ཀི་སྲོ་ནས་གསྲོལ་བ་བཏབ། ཕུར་ཚུགས་སུ་

གསྲོལ་བ་བཏབ་པ་བཅས་ཀི་སྲོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་ལེན། དེ་ནས་མདྲོ་སྔགས་ཀི་

ལམ་གི་ལུས་ཡྲོངས་རྲོགས་ལ་བྲོ་སྲོང་ཞིང་བིན་བརླབས་ཞུ་བ་ལ། ལམ་གི་རྩ་བ་བཤེས་གེན་

བསེན་ཚུལ་ནས་ལམ་ཐུན་མྲོང་བ་དང་ཐུན་མྲོང་མིན་པ་རྲོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བྲོ་སྲོང་ཚུལ་བཅས་

དམིགས་སྲོར་ཆེ་བ་གསུམ་གིས་བགྲོད། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པའི་དམིགས་པ་བསྐྱངས། 

མཆྲོད་གཏྲོར་སབས་འདིར་འབུལ་བ་མི་མཛད་པ་ཐུན་ཐ་མའི་སབས་ལ་འཕངས། རྒྱུད་བིན་གིས་
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རླྲོབས་ཕིར་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྡུས། བཟང་སྲོད་དང་བདེ་མཆྲོག་སྨྲོན་ལམ། དགའ་ལྡན་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པྲོའ་ིསྨྲོན་ལམ་བཅས་བསྔྲོ་སྨྲོན་རྒྱས་པ་དང་སྦྲགས་ཆྲོ་གའི་གཞུང་ཚིག 

འདི་ལྟར་བགིས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཡང་།། 

ཞེས་པ་ནས།རིམ་གིས་ལམ་གི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕིན་ཤྲོག ། 

ཅེས་བསྔྲོ་སྨྲོན་བེད། ཤིས་བརྲོད་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་ནས་ཐུན་གིས་པ་གྲོལ་དུས་དགྲོངས་

མྲོའ་ིདུས་ཚོད་དགུ་ལག་ཙམ་རེད། ཇ་དཀར་དང་ཞྲོ་སྲོགས་བཏུང་བ་རེ་གསྲོལ་ཕལ་ཐུན་གསུམ་པ་

ལ་འཇུག ཡྲོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས། དེ་ལྟར་དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་

རིན་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་མས་སུ་བངས་ཏེ་སལ་པ་ལྡན་པ་གཞན་ལའང་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་བའྲོ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་བས་ཀང་ིན་གཅིག་ལའང་མ་ཆག་པར་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་

རྩ་བརྒྱད་ལག་གི་རིང་ལ་གདན་ས་དཀར་མྲོ་ཕུག་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་འདིར་ཐུན་ཏུ་བསྲོམ་ལ། སྲོབ་

བུ་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་འགའ་རེས་ཞུས་པ་བཞིན་བ་མཆྲོད་ཁིད་ལན་འགའ་གནང་བ་དང་ལན་

གཅིག་ཁྲོ་བྲོའང་བ་བྲང་ནས་མཇལ་བར་ཐྲོན་ཚེ་སབས་འགིག་སེ་བ་མཆྲོད་ཁིད་ཀི་བཀའ་དྲིན་

ཐྲོབ། 

རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ལ་ནི་ཡྲོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གི་བ་མཆྲོད་ཁིད་ཡིག་བང་ཆུབ་

པར་ཡྲོད་པས། ཚིག་དྲོན་གང་ལའང་ཐྲོགས་པ་མེད་པར་སྨྲ་པའི་སྲོབས་པས་བདག་གི་ཡིད་འཕྲོག་

སྲོང་། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ནའང་དགེ་བཤེས་རེ་གིས་མ་གཏྲོགས་ཁྲོང་ལྟ་བུ་མས་ལེན་

སྐྱྲོངས་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀྲོན་སྙམ། དེ་དུས་བདག་གིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་ཡིག་ཆུང་གཞིར་

བཞག་ནས་ཐུན་གིས་པའི་མས་ལེན་འདི་བྲིས་པ་ཡིན། ཁིད་ཀི་སབས་ལན་མང་བྲོར་ཁྲོང་ིད་

དྲོན་ལ་མམ་བཞག་གིས་སྲོམ་སྲོབས་སུ་སྲོང་བ་ལྟ་བུའང་ཡྲོད་ལ། ལུང་ཚིག་རྣམས་འདྲེན་པའི་

ཚེ་སན་ནམ་མཁའ་ལ་སྲོར་རྲོ་རྲོ་གཟིགས་ནས་བར་སྣང་དུ་ཡི་གེ་ཤར་བ་ཀྲོག་པ་བཞིན་ཆགས་

ཐྲོགས་མེད་པར་གསུངས། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕག་གིས་ཐལ་མྲོ་སར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཚོགས་ཞིང་

ངམ་བ་མ་ལ་གུས་པའི་སངས་ཀ་བེད་ཅིང་། གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མྲོའམ་དམིགས་བརྩེ་མ་ཚར་
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འགའ་རེ་བཟླས་མཐར། མུ་མཐུད་དུ་འཆད་པ་སྲོགས་མས་ལེན་བསྲོམ་པ་རྩི་མ་ཡལ་བར་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ངང་ནས་འཆད་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བེད་པའང་ཤེས་ཐུབ་ལ། ལག་པའི་ལ་དང་ངྲོ་བྲོ་དབེར་

མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་གི་འཆད་ཚུལ་ལྟ་བུའི་རྲོ་རེའི་ཚིག་མང་བྲོ་འབྱུང་བ་སྲོགས་

བདག་ལྟ་བུའི་ཐ་མལ་བ་རྣམས་ཀི་བྲོ་ངྲོར་ཤྲོང་དཀའ་བར་མ་ཟད། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། 

མཁའ་ལྡིང་དབང་བྲོ་མཁའ་ལ་བགྲོད་བགྲོད་ནས། ། 

ནམ་ཞིག་རང་སྲོབས་བྲི་བས་ལྡྲོག་འགྱུར་གི། ། 

ནམ་མཁའ་ཟད་པས་ལྡྲོག་པར་མི་འགྱུར་བཞིན། ། 

ཁྲོད་ཀི་ཡྲོན་ཏན་བརྲོད་པའང་དེ་ལྟར་ལགས། ། 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ན་རང་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་ཀང་གཏིང་དཔྲོག་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་

སྣང་ངྲོ་།། 

སྨྲས་པ། 

གིས་སྣང་སྲོས་པའི་ཀུན་རྲོག་དབིངས་སུ་ཐིམ། ། 

སིད་པའི་འཁྲོར་ལྲོ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཅད།། 

ཐམས་ཅད་སྲོང་བ་ལན་སྐྱེས་དགའ་བའི་མཆྲོག ། 

བ་མ་ཆྲོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྲོ།། 

 

 

 

ེར་གསུམ་པ། ཐུན་གསུམ་པ། 
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རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས། དེ་ནས་བཟུང་ངས་བིན་བརླབས་ཅན་གི་ལ་ཡི་དམ་འཁྲོར་ལྲོ་

བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་གི་སྲོམ་སྒྲུབ་གཙོ་བྲོར་མཛད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་

འདི་ཆུང་དུས་ལྲོ་བཅུ་ཐམ་པ་ནས་ི་ཤུའི་བར་གནས་མཆྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་འདིར་གསང་སྔགས་

སྣལ་འབྲོར་ཟབ་མྲོ་བདེ་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་ཡབ་ཡུམ་གི་བསྙེན་མཚམས་དང་བཟླས་བརྲོད། ཆུ་

མིག་བརྒྱ་རྩའི་གན་ཁྲོད ། རྩ་རླུང་འཕྲོ་བ་སྲོམ་པ། གདན་ས་དཀར་མྲོ་ཕུག་གི་དཔལ་དུར་ཁྲོད་

བདག་པྲོ་ཡབ་ཡུམ་གི་ལས་བཞིའི་གཏྲོར་བཟླྲོག་མཛད་པའི་སྲོབ་དཔྲོན་ལ་ལྲོ་གསུམ་བཞུགས་པ་

བཅས། གསང་སྔགས་རྣལ་འབྲོར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་རང་ཆས་སུ་རྲོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཀན་

སུའུ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་སྲོགས་སུ་ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་དེ་སྙེད་ཅིག་མཛད་པ་དང་། ལག་

པར་དུ་བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་དང་རྒན་གའི་བྲག་དཀར་གི་གནས་སུ་ཡི་དམ་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་

སྲོམ་སྒྲུབ་བས་པ། རེ་མི་ལས་དཀའ་པ་སད་པའི་རྣམ་ཐར་དང་ཆེས་མཚུངས་པར་ཡྲོད་ལ། མཁའ་

སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་སེ་གདན་ས་དཀར་མྲོའ་ིཕུག་རྲོང་རྩེ་གསང་བའི་ཕུག་པ་རུ་ཐུན་མྲོང་

ལམ་སངས་དང་ཞི་ལག་རྣལ་འབྲོར་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྲོམ་པ་གཙོ་བྲོར་དང་ཡི་དམ་ལའི་བསྐྱེད་

རྲོགས་ཞར་བྱུང་ལྟ་བུར་ཟླ་བ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་སེ་ལྲོ་གིས་དང་ཟླ་བ་བཅུ་སྲོང་ལ། དེ་ནས་བིན་

བརླབས་ཅན་གི་ལ་འཁྲོར་ལྲོ་སྲོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་དང་རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་སྲོམ་སྒྲུབ་མི་

ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རིང་མཛད་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ཞི་ལག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། མས་རྲོགས་ཅི་སྐྱེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་དང་སྡུད་

བེད་ཀི་འཆིང་ལྟ་བུ་ཡིན་ཕིར། ཡི་དམ་ལའི་བསྐྱེད་རྲོགས་ཕ་རགས་གང་བསྲོམ་ཀང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སྲོམ་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྲོམ་པ་ནི་ཡི་དམ་ལའི་སྲོམ་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་སྲོར་

ལམ་གི་ངྲོ་བྲོར་འཕྲོས་པའི་དཔད་འཇྲོག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུས་སེམས་ཤིན་སངས་ཀི་

བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་འདྲེན་ནུས་དེ་ཡང་ཡི་དམ་ལའི་ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་དང་ངྲོ་བྲོ་དབེར་མེད་དུ་

སྲོང་བ་ཡིན་ནྲོ། 

རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིས་རྒྱུན་འཁེར་མས་ལེན་དུ་བེད་པའི་ཆྲོ་ག་ནི། ཡར་ངྲོའ་ིཚེས་བཅུ་ལ་
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ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་གི་མཁའ་སྲོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་པདྨ་རཱ་གའི་ཐེམ་སས་དང་། བདག་ིད་

འཇུག་ཅིང་དབང་ལེན་པའི་ཆྲོ་ག་དངྲོས་གྲུབ་གྲུ་ཆར་གཡྲོ་བའི་སིན་ཕུང་། ཀི་རི་ཆྲོག་བསྒྲིགས་རེ་

བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་བས་མཛད་པ་བཅས་ལ་རེས་མྲོས་བེད་པར་སྣང་ལ། ཐུན་མཚམས་སུ་ེར་

མཁྲོའ་ིམན་ངག་རིམ་ལྔའང་མས་ལེན་ལ་འདེབས་པར་བེད། མར་ངྲོའ་ིཚེས་བཅུ་ལ་གདན་ས་

དཀར་མྲོའ་ིཕུག་གི་ཕག་བཞེས་བཞིན་ས་སྐྱའི་ཆྲོ་ག་བདག་འཇུག་བཅས་ངེས་ཅན་བེད། ཚེས་

བཅུ་མ་གཏྲོགས་པའི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་ཆེན་

ེ་ལམ་དང་། རེ་བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་བས་མཛད་པའི་མཁའ་འགྲོའ་ིགསང་མཛོད་མཁའ་སྲོད་བགྲོད་

པའི་མྱུར་ལམ་གིས་གང་བདེ་བེད་བར་སྣང་ན། ཕི་མའི་བགྲོད་རིམ་ལྟར་རེ་རྣལ་འབྲོར་བའི་

མས་ལེན་ཅུང་ཙམ་བྲི་བར་བ། 

རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་སྔྲོན་མ་རྣམས་ཀིས་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ལ་བརེན་ནས་མཁའ་སྲོད་སྒྲུབ་པ། 

ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་མཁའ་སྲོད་སྒྲུབ་པ། བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་ཤ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ། བཅས་

གསུམ་ཡྲོད་པ་ལས་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེས་གཙོ་ཆེར་ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་མཁའ་སྲོད་

སྒྲུབ་པ་ཡིན། 

རེ་ས་པན་གིས་རྣལ་འབྲོར་བཅུ་གཅིག་གི་སྲོམ་མཛད་པ་དེ་པན་གྲུབ་ནཱ་རྲོ་བའི་མས་ལེན་གི་

བསྡུས་དྲོན་ཡིན་ཞིང་། དེའི་སེང་དུ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་ཡབ་སས་ཀིས་བདེ་མཆྲོག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་

དགྲོངས་པ་བཀྲལ་བའི་དེ་ིད་བཅུ་བཞིའི་ཆིངས་ཀིས་བརྒྱན་ནས་མས་ལེན་དུ་མཛད། ལ་བ་

དང་ལྡང་བ། བདུད་རྩི་མྱངས་པའི་རྣལ་འབྲོར་གསུམ་སྔྲོན་ཏུ་བཏང་ཟིན་ཡང་། སར་ཡང་ཕག་

གཡྲོན་པའི་མཐེབ་སིན་གིས་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐྲོག་ཏུ་མྱངས། བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། བདེ་བ་

དེས་སྲོང་བ་ངེས་པའི་བདེ་སྲོང་གི་ངང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་རེས། ངག་ཏུ། གནས་

ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་དུ་གྱུར་བའི་མཁར། ཞེས་སྲོགས་དལ་བར་གསུངས་བཞིན་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་

བསྐྱེད། རྲོར་སེམས་བསྲོམ་བཟླས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་བརྒྱ། མཎྜལ་བཅས་རྣལ་འབྲོར་སྲོམ་པའི་

སྔྲོན་འགྲོ་ཡིན་ལ། འདི་དག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་དང་དམིགས་རིམ་ཐུན་དང་བྲོའ་ིསབས་དང་མཐུན་
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པར་འདུག མཎྜལ་ལ་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པ་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྲོམ་ཚུལ་དང་། 

གིས་བྲལ་འཆད་དུས་ཞལ་ཤེས་གསུམ།། ཞེས་པའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་གསང་བའི་རྲོ་རེ་ཆྲོས་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན། སྨིན་གྲོལ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་དཔའ་བྲོ་རྲོ་རེ་ཆྲོས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐྱབས་

ཡུལ་ནམ་མཁའ་གང་བར། གང་གི་དྲིན་གིས་བདེ་ཆེན་ིད།། ཅེས་སྲོགས་ཚིག་རེས་བཞིན་སྙིང་

ཁྲོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བྲོ་ལིང་བསྐྱུར་གིས་གསྲོལ་བ་དྲག་པྲོ་བཏབ་རེས། རང་གཞན་གིས་

བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་མཆྲོད་པའི་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ཕི་ེར་སྲོད་དང་འདྲོད་ཡྲོན། རིན་

ཆེན་སྣ་བདུན་གི་མཆྲོད་པ། མཆྲོད་པའི་ལ་མྲོ་ཐྲོད་པ་ཐྲོགས་པ་དཔག་མེད་སྲོས་པ་རྣམས་ཀིས་ཤ་

ལྔ། བདུད་རྩི་ལྔ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདུད་རྩིར་བཀུག་ནས་ཕུལ་བ་ནང་གི་མཆྲོད་པ། བ་མ་ཡབ་

ཡུམ་སྙྲོམས་ཞུགས་ཀི་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་མཆྲོད་པ། མཆྲོད་པའི་འཁྲོར་གསུམ་བདེ་སྲོང་དབེར་

མེད་ཀིས་ལྟ་བ་དེ་ཁྲོ་ན་ིད་ཀི་མཆྲོད་པ། ཁད་པར་དུ། རང་སེམས་མཁའ་སྲོད་དབང་མྲོ་མཐེབ་

སྲོར་ཙམ། ། སི་བྲོ་ནས་ཐྲོན། སྲོགས་ཀུ་ས་ལི་རྣལ་འབྲོར་བའི་ཚོགས་བསགས་གང་མང་བས་

མཐར། བེ་བ་ཕག་བརྒྱའི་གིང་བཞི་ལྷུན་པྲོར་བཅས།། ཞེས་སྲོགས་བ་མཆྲོད་ཀི་ཚིག་རིས་བཞིན་

མཎྜལ་ེར་གསུམ་མ་འབུལ། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བཞིའི་དྲོན་དུ་གསྲོལ་འདེབས་ལན་

གསུམ་བས། དེ་ནས་བང་སྲོམ་དང་སྔགས་སྲོམ། མ་རྒྱུད་སྲོས་ཀི་དམ་ཚིག་ཚངས་སྲོད་གིས་

མེད་ཀི་སྲོམ་པ་བཅས་བཟུང་། བདེ་མཆྲོག་ལ་ཚོགས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་གཙོ་བྲོ་

ཡབ་ཡུམ་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགྲོངས་པ་མཛད་པ་ན། གཙོ་བྲོའ་ིཐུགས་པ་ནས་སྲོས་པའི་སྲོ་

མཚམས་མས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་གིས་རང་གི་སི་བྲོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། ལུས་ཀི་

སིག་སྒྲིབ་ཀི་དྲི་མ་དག འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་བཞག་པ་སྲོགས་ཚིག་

རིས་ཤིན་ཏུ་དལ་བར་འདྲོན། སྔྲོན་བྷྲོ་རྭའི་མཁར་ལུང་དུ་མས་ལེན་གི་སབས་མཚམས་འདིར་

ཞལ་གཟིགས་ཐྲོན་པས་ཡིན་ནམ་སྙམ། བུམ་དབང་གི་སབས་འདིར་དམིགས་རིམ་ཤིན་ཏུ་བརན་

པར་བེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཁམས་དཀར་དམར་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་མྱངས་བས་བ་མའི་གསུང་གི་

བིན་བརླབས་ངག་ལ་ཞུགས། གསང་དབང་ཐྲོབ་ཅིང་ལྲོངས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་
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བཞག རང་ིད་རྣལ་འབྲོར་མར་གསལ་བ་ཧེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སྲོགས་འདུ་ཤེས་

གསུམ་ལྡན་གི་སྙྲོམས་ཞུགས་ཀིས་བ་མའི་ཐུགས་ཀི་བིན་བརླབས་ཀི་ཚུལ་དུ་རྒྱས་པར་བངས་

ནས་བ་མ་བསིམ་པའི་ཞལ་ཤེས་གནད་དུ་འགྲོ་ངེས་མཛད། འདི་ཡན་གིས་རྣལ་འབྲོར་ཡན་ལག་

བཅུ་གཅིག་ལས་ལྔ་སྲོང་ཟིན། དྲུག་པ་བདག་ལར་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྲོར་གི་ཚེ། ཕག་གིས་ཐལ་

མྲོ་སར་ཏེ་གདུང་ཚུགས་སུ་གསྲོལ་བ་འདེབས་པ་ལན་གསུམ་བས། བ་མ་རྣམས་ཡས་རིམ་གིས་

ཐིམ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིརང་བཞིན་གཟི་འྲོད་དང་ལྡན་པ་དེ་ིད་རང་གི་སི་བྲོ་ནས་བམ་ཡིག་ལ་

ཐིམ། དེ་ཇེ་ཆེར་སྲོང་ཏེ་སྲོང་གསུམ་གི་སྣྲོད་བཅུད་ཆེན་པྲོ་བམ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ཡང་རིམ་

གིས་ཐིམ་པ་འཇའ་ལྟར་ཡལ། རང་གི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་བདེ་ཆེན་དུ་གྱུར་བ་དེ་གིས་

སྣང་ཐམས་ཅད་ནུབ་པའི་སྲོང་བ་ིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་མམ་པར་བཞག་ཅིང་། རྲོ་རེ་

རྣལ་འབྲོར་མའི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆྲོས་སྐུ་དེ་དངྲོས་ཡིན་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དྲག་བསྐྱེད་པ་

སྲོགས་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་རིམ་གི་སྲོ་ནས་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་འྲོད་གསལ་དུ་ཐིམ་པས་འཆི་

བ་སྲོགས་ཆྲོས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་བསྲོམ། སྲོས་བྲལ་གི་དབིངས་དེ་ལས་ཆུ་ལས་་ལྡང་བ་ལྟར། 

རང་སེམས་བམ་ཡིག་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྔགས་ཕེང་དང་བཅས་པ་ལས་འྲོད་ཟེར་སྲོ་བསྡུས་བར་དྲོ་

ལྲོངས་སྐུའི་ལམ་འཁེར་བསྲོམ། རང་གི་བྲོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་ཀི་གཟུང་རྣམ་

དཀྲྲོང་ངེར་བསྐྱེད་ནས་རིམ་གིས་གསལ་འདེབས་པ་ཆྲོ་གའི་ཚིག་རེས་ལྟར་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་

འཁེར་དང་བདག་ལར་བསྐྱེད་པའི་རྣལ་འབྲོར་བསྲོམ། འདི་ནི་སང་གཞི་ཐ་མལ་གི་སྐྱེ་ཤི་བར་དྲོ་

གསུམ་སངས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྲོམ་པའི་རྣལ་འབྲོར་ཟབ་མྲོ་

ཡིན་ལ། ལན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་རེན་ཤེས་རབ་མ་དང་རྣམ་ཐར་སྲོ་གསུམ་གི་སྲོང་ིད། 

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་དེའི་ཡུལ་སྲོང་ིད་བཅུ་དྲུག ཁམས་དཀར་དམར་ངྷ་ཏིར་འདུས་པ་ལས་རྣམ་

ཐར་སྲོ་གསུམ་གི་སྲོང་ིད་རྲོགས་ཚུལ་དང་། ལམ་དང་འབྲས་བུའི་ཡྲོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྲོང་

གི་ཡེ་ཤེས་དེའི་རྣལ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་ཚུལ་བཅས། རིམ་པ་དང་བྲོ་བསྐྱེད་རིམ་སབས་འདིར་

བསྲོམ་པ་ནི། ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གི་ཀུན་རྲོག་དབིངས་སུ་ཐིམ་པ་དང་རྲོགས་རིམ་རྩ་དབུ་མའི་ངེས་
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དྲོན་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་སྨིན་བེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཕིར། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་

ིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་འཁེར་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དང་མཚུངས་པའི་མཚོན་དྲོན་དང་

བཅས་ཁྲོང་དུ་ཆུབ་པར་བས་ནས་འདིའི་རྣལ་འབྲོར་ཟབ་མྲོ་ལ་འདི་ལྟར་ིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གཞྲོལ་

བ་ཡིན་ནྲོ། ། 

དེ་ནས་ཀུན་སྲོད་དང་སྲོམ་འབྱུང་དང་རེ་ཚར་ཆེན་ཆྲོས་རེའི་རྒྱུན་འཁེར་ཆྲོ་ག་སྲོགས་ལས་

མཚམས་འདིར་གྲོ་ཆ་བགྲོ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་ཡེ་འབྲལ་མེད་དུ་འཆང་ཕིར་གྲོ་ཆ་བགྲོས། 

འགྲོ་བ་དག་པའི་རྣལ་འབྲོར་བསྲོམ་པའི་ཚེ། རང་གི་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕེང་ལས་འྲོད་ཟེར་འཕྲོས་

ཏེ་འདྲོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཀི་མ་དག་པའི་སྣྲོད་བཅུད་སངས་པ་སེ། 

གཞན་གི་གཞི་སངས་པ་དང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། དཀིལ་འཁྲོར་རྒྱལ་མཆྲོག་གི་དྲོད་ཐུབ་ཡིན། དེ་

ནས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབྲོར་ནི། ལུས་དཀིལ་གི་ཞལ་ཤེས་དང་

ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ་ཕྲོ་་གསུམ་བསེ་བ་སྲོགས་མངྲོན་རྲོགས་ཆྲོ་གའི་དཀྱུས་ལྟར་བསྲོམ། ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག་པའི་སབས་སན་འདྲེན་པའི་ཕག་རྒྱ་ཁད་པར་བ་ཞིག་བཅིངས་ལ། ལན་སྐྱེས། ཞིང་

སྐྱེས། སྔགས་སྐྱེས་ཀི་ཕྲོ་་གསུམ་བསེས། བཟླས་པའི་རྣལ་འབྲོར་གི་ཚེ་བྲོ་བྷྲོ་ངྷ་ཙིའི་ཕེང་བ་དེ་

ལ་ཆྲོ་གའི་ཚིག་རིས་བཞིན་བིན་བརླབས་བརྒྱབ་སེ། ཨྲོམ་གསུམ་མའི་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་བ། 

བཟླས་པའི་སབས་སུ་ཚིག་གཞན་གིས་བར་ཆྲོད་པ་ཕར་ཟད། ཡིད་གཞན་དུ་སད་ཅིག་ཡང་མ་

གཡེངས་པར་བཟླ་བར་བེད་པ་ནི། ཐུའུ་བཀྭན་ཚང་གིས། དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མ་བྲལ་བའི་

ངང་ནས་བཟླས་བརྲོད་བས་ན། དུས་རིང་བྲོ་མ་ཡིན་པར་བིན་བརླབས་ཀི་མཚན་མ་གདྲོན་མི་ཟ་

བར་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ལ་རང་སྣང་དག་པ་ལ་དང་འདྲེས་པའི་

མཚན་མ་རེས་ཐྲོབ་ཏུ་ཡང་ཡལ་བ་མེད་ན། ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁྲོར་ལ་

ཚོགས་ཁ་ལམ་མེར་གཟིགས་ཤིང་སྲོམ་པ་ནི་སྨྲོས་མ་དགྲོས་པ་རེད། 

ཐུན་གསུམ་པ་འདིར་ངག་བཟླས་དང་བཀྲོད་པའི་བཟླས་པ། སྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ་གསུམ་གཙོ་

བྲོར་བེད་ལ། ཡིད་བཟླས་དང་རྲོ་རེའི་བཟླས་པ་དང་འགྲོག་པའི་བཟླས་པ་ཐུན་བཞི་བར་གཙོ་བྲོར་
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བེད། བཟླས་པ་གྲུབ་འཕལ་མཆྲོད་བསྲོད། གཏྲོར་འབུལ། དལ་འབྲོར་གྲུ་ཆེན། མཁའ་སྲོད་ཞལ་

བཟང་ལྟ་བའི་སྨྲོན་ལམ། སྨྲོན་ལམ་གཞན་དག་གིས་ཀང་བསྔྲོས་ཏེ་ཤིས་བརྲོད་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་

ཏེ་ཐུན་གསུམ་པ་གྲོལ། དེའི་ཚེ་ནམ་གུང་དུས་ཚོད་བཅུ་གིས་ཡས་མས་རེད། 

སིར་བསྙེན་པ་ལ་གངས་ཀི་བསྙེན་པ་དང་དུས་ཀི་བསྙེན་པ། མཚན་མའི་བསྙེན་པ་གསུམ་ཡྲོད་

པ་ལས། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིས་མཚན་མའི་བསྙེན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། ཚར་ཆེན་རྲོ་རེ་འཆང་ལ་

མཁའ་འགྲོ་མས། 

ཁག་འཛག་སིན་པྲོའ་ིརི་ལ་ཕད། ། 

འཕན་དཀར་གི་ལྲོངས་སུ་རེས་སུ་འཛིན།། 

འཇིགས་སྣང་ལྲོག་ལྟ་མ་བེད་ཨང་།། 

བདེ་ཆེན་ལྲོངས་སྲོད་རྣལ་འབྲོར་བ།། 

ཞེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། 

རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་མས་ཞལ་དངྲོས་སུ་སྲོན་པ་དང་། གསུང་གི་གནང་བ་སྩྲོལ་བ། བདུད་རྩི་དང་

ཕག་མཚན་གཏད་པའི་བར་གི་བསྙེན་མཚམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ིད་ལ་སྔྲོན་ནས་

གྲུབ་ཟིན་ཏེ། གདན་ས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་རེ་བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་ཚང་གི་དངྲོས་སྲོབ་རྣལ་འབྲོར་བ་ི་

ཤུའི་རྩ་ལྔའི་ནང་ཚན་འདུལ་འཛིན་འཇམ་དབངས་འྲོད་རྒྱམ་མཆྲོག་གིས་ཞུས་པ་བཞིན། རེ་རྣལ་

འབྲོར་བ་ཆེན་པྲོ་བྲོ་བཟང་འྲོད་ཟེར་བས་མཛད་པའི་མཁའ་སྲོད་གསང་ཆྲོས་ཟབ་མྲོའ་ིབསྐྱེད་རིམ་

རིན་ཆེན་ཐེམ་སས་དང་། བྲོ་གསར་འགའ་ལ་སུམ་རགས་དག་ཡིག་དཔེ་ཁིད་གནང་བཞིན་པའི་

སབས་ཤིག་དགུང་མྲོར་རྣལ་འབྲོར་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཚེ། མས་སྣང་ལ་གཟིམ་ཁང་ནང་

དུ་འྲོད་ཀྲོར་ཟླུམ་པྲོ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཞིག་མར་ལ་འབབ་པ་གཟིགས། དེ་ཕལ་དུ་ཇེ་ཆེར་སྲོང་བའི་

ནང་ནས་ཐྲོག་མར་འྲོད་དམར་ཟླུམ་པྲོ་ཞིག་རིམ་གིས་རེ་བཙུན་མའི་སྐུར་གྱུར་ནས་ཀཱ་པ་ལ་བདུད་

རྩིས་བཀང་བ་ཞིག་གཏད་པ་བཏུང་བ་བྱུང་ལ། དེ་ནས་བཟུང་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཁྲོ་ནའི་དུས་འདའ་

བ་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ིས་སྲོང་གསུམ་ལྲོའ་ིཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་ེར་དྲུག་ིན། དཀར་མྲོ་
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དགྲོན་པའི་མདུན་རིའི་རྩ་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་མ་ཞལ་གཟིགས་པའི་བཞུགས་

མལ་དུ་རྲོ་རེ་རྣལ་འབྲོར་མའི་བིན་བརླབས་གནང་དུས། སིན་དཀར་ཟླུམ་པྲོ་དང་ནར་མྲོ་ལྟ་བུ་ཐང་

དུ་རྒྱུ་བ་དང་དྲི་ཞིམ་བཤད་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ཁབ་ཅེས་འགའ་ཞིག་ཟེར་བ་ཐྲོས་ལ། ངེད་ཅག་གྲྭ་ཚང་

ལ་ཟླ་གིས་ལག་མཁའ་སྲོད་མའི་ཆྲོས་སྲོར་གི་དབང་དང་རེས་གནང་། ཁིད་དང་མན་ངག་སི་

དྲོན། མཐའ་རེན་ལུང་དང་བཅས་པ་རྲོགས་པར་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཐྲོབ། ིན་ཞིག་ཨ་ལགས་

རྲོང་སྔྲོན་ཚང་དང་ངེད་གསུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་བཀའ་རྒྱ་མ་བསམ་མི་ཁབ་གི་བིན་བརླབས་

གནང་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་རུ་དྲང་ཐད་དུ་ཟུག་པའི་འཇའ་འྲོད་དམར་བྲོ་དུས་ཚོད་གིས་ཙམ་ལ་

འཕྲོས་ནས་བསད། 

ངེད་ཀིས་ནི་དཔར་བངས་པ་དང་ཁྲོང་ལ་ཡང་ཞུས། ཁྲོང་གིས་གསུང་དྲོན། ངེད་ལ་ནི་གྲུབ་

པའི་རགས་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་མྲོད། བིན་བརླབས་ཅན་གི་ལ་ཡི་དམ་རྣལ་འབྲོར་མ་ལ་ནི་གདྲོན་

མི་ཟ། དེ་རིང་ནི་ཤིན་ཏུ་བཟང་པྲོ་འདུག་གསུངས་པ་སྲོགས་མས་སྣང་མི་གཅིག་པ་ཞིག་འདུག 

སྦས་ཏེ་མ་གསུངས་པ་མ་གཏྲོགས་ངེས་དྲོན་དུ་གྲུབ་པའི་རགས་ཤིག་ཐྲོན་པ་གདྲོན་མི་ཟ། འདི་དུས་

རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་ཡིན་ལ། མཁའ་སྲོད་གསང་ཕུ་

འདི་རུ་བསྙེན་མཚམས་ལ་བཞུགས་ནས་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་གིས་སྲོང་། 

འདི་དུས་བདག་གིས་བྲིས་པའི་རྨི་ལམ་ལྟ་མགུར་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་འདིར་བཀྲོད་ན། 

ལན་སྐྱེས་གསང་བ་སེམས་ཀི་རྲོལ་རྩེད་དུ།། 

བསུས་པའི་ངེས་དྲོན་ཨ་མའི་ཞལ་རས་དེ།། 

མ་མཐྲོང་བུ་ཆུང་ནགས་ཀི་དྲོ་ར་ན།། 

སྨིག་སྒྱུའི་རི་དྭགས་གཤྲོར་ལ་ཞེན་པའི་ཚེ།། 

རིག་འཛིན་བེ་བའི་འཁྲོར་གི་ཚོགས་གལ་དུ།། 

རྨི་ལམ་འྲོད་གསལ་མས་ཀི་སྲོ་བསྡུ་ལས།། 

བདེན་དྲོན་ལྟ་བས་ཕུ་ཐག་གཅྲོད་པའི་ཚེ།། 
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མི་དམིགས་སྲོང་བའི་ཡུམ་ཆེན་གཤིས་སུ་མཐྲོང་།། 

མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་འྲོད་ཀི་གུར་ཁང་ལས།། 

བཞད་པའི་མཚར་སྡུག་རྲོ་རེའི་ལང་ཚོ་མ།། 

ཡིད་འྲོང་བདེ་ཆེན་མས་བརྒྱའི་འཇྲོ་སེག་གིས།། 

ལུས་ཅན་སྙིང་ལ་དགའ་བའི་རྲོ་མངར་སིན།། 

རབ་དམར་བྱུ་རུའི་མེ་ཏྲོག་འཛུམ་པ་ལས།། 

ལན་སྐྱེས་བདེ་སྲོང་དགེས་མགུར་རྲོལ་བའི་གླུ།། 

གསང་གསུམ་ཕྲོ་འི་ཚོགས་ཀི་སྲོན་འཁྲོར་ན།། 

ཨ་ལ་ལ་ཡི་རྲོ་རེའི་མགུར་དུ་བཞེངས།། 

གསལ་རིག་དགའ་མའི་བཞིན་བཟང་ཟུར་མིག་གཡྲོ།། 

ཆགས་མེད་ཆགས་པའི་པད་མྲོ་མངར་གིས་འཛུམ།། 

དྲྲོད་འཇམ་རེག་པའི་སྤུ་ལྲོང་འདར་ལྡན་འདིས།། 

ཆྲོས་ིད་ཀྲོང་ལ་དགའ་བཞིས་མངལ་གཅིག་སྦྲུམ།། 

བརྲོད་མེད་ཡིད་ལ་བཟླས་པས་སེམས་ིད་ཀྲོང་།། 

སྲོས་མེད་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དང་མཚུངས་པ་ལས།། 

དྲན་རྲོག་འདུ་འབྲལ་འཆིང་བཟུང་མེད་པའི་ངང་།། 

མམ་བཞག་ལྟ་བའི་འྲོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས།། 

ཡྲོད་བཞིན་སྣང་བས་འཁྲོར་བའི་རག་མཐའ་ཆད།། 

མེད་བཞིན་སྲོང་བས་ཆད་པའི་ཞི་བ་བཀག ། 

ཨེ་ལྦཾ་མམ་སྲོར་འཁྲོར་འདས་གཞི་ཀྲོང་དུ།། 

ཨེ་མ་རིག་འཛིན་བེ་བའི་བུ་ཆུང་འཁྲུངས།། 

ཁྲོད་ནི་སེམས་ིད་སྲོང་བའི་རང་རྩལ་དེ།། 
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གང་སྣང་སྒྱུ་མའི་རྲོལ་གར་མཐའ་ཡས་ཀང་།། 

གསང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བསྡུས་པ་ན།། 

ཀུན་ཀང་ལན་སྐྱེས་རྒྱལ་ཡུམ་ཚེ་འཛིན་མ།། 

སྣང་གགས་དྲན་པའི་སྣྲོད་བཅུད་སངས་པའི་གཞི།། 

ལ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་ལམ་གི་མས།། 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཁའ་སྲོད་གྲུབ་པའི་འབྲས།། 

དབེར་མེད་སྐུ་གསུམ་ིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཅི།། 

དེང་འདིར་ཕལ་ཆེར་འདྲོད་ཡྲོན་བདུད་ཀིས་བསླུས།། 

གཞན་དག་མ་ངེས་བིང་རྨུགས་སྲོམ་ལ་ལ།། 

དེ་ལྟར་འདུ་འཛི་སྣྲོལ་མར་འཁིགས་པ་ལས།། 

བདེ་ཆེན་ལན་ཅིག་ཐྲོབ་འདི་བ་མའི་དྲིན།། 

དལ་བའི་རེན་འདི་ཤར་བའི་ི་མ་སེ།། 

ཆུ་ལའི་ཕང་བར་མ་ནུབ་དེ་སིད་དུ།། 

དབིངས་རིག་དབེར་མེད་ལྟ་བའི་རྣལ་འབྲོར་གིས།། 

དམ་ཚིག་ལ་མྲོ་རག་དུ་སྐྱྲོངས་པར་ཤྲོག ། 

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཚེ་མཚམས་རི་ཁྲོད་པ་རེ་བ་མ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེས་གསང་ཆེན་མཁའ་སྲོད་སི་

དྲོན་གི་བཤད་ལུང་གནང་བའི་སབས་ཤིག་༧སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་སྐྱེ་མིང་བས་རང་གི་སྣང་བ་བན་

བུན་དེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བྲིས་པའྲོ། ཁྲོང་གིས་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་རུ་༡༩༨༤ལྲོར་ཐྲོག་མར་ཡྲོད་པ་

བཅུ་བཞིའི་མགུར་གསུངས་ཏེ་དམ་བཅའ་མཛད་ལ། ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་

ཤྲོག་དྲིལ་ཞིག་ཏུའང་འདི་ལྟར། ིན་ཞིག་ཐུན་མཚམས་སུ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་མཁའ་སྲོད་མའི་

སྐུ་དང་སྒྲ་གག་པ་ཐམས་ཅད་ཨོཾ་གསུམ་མའི་གདངས། གཟུང་འཛིན་གི་རྲོག་པ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་
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བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་པའི་འཁེར་སྲོ་གསུམ་གི་རྣལ་འབྲོར་ངང་འགྲོ་འཆག་ཅུང་ཙམ་བེད་དགྲོས་

བསམ་ནས་ེ་འཁྲོར་གི་སང་ལྲོངས་སུ་སྲོང་། མནན་ན་ནེམ་ཞིང་བཏེགས་ན་སར་བའི་ནེའུ་

གསིང་མེ་ཏྲོག་སྣ་ཚོགས་ཁ་ཆིལ་ལེར་བཞད་ཅིང་དྲི་ཞིམ་ལྡང་བ། བུང་བ་དང་ཕེ་ལེབ་སྲོགས་གར་

གིས་ལྡིང་ཞིང་སྒྲ་འབིན་པ། ཤུག་པའི་སྲོང་བྲོ་འགའ་ཡྲོད་པའང་ཡལ་འདབ་དང་ལྲོ་མ་ཆེར་རྒྱས་

པས་བལྟས་ན་འཕྲོར་ཞིང་སེམས་གང་བ། ཁུ་བྱུག་སྔྲོན་མྲོ་ལྔ་ཡིས་སྙན་འགྱུར་གིས་ཕན་ཚུན་བར་

སྲོད་པ་བཞིན་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་རུ་གསུང་སད་སྒྲྲོག་བྱུང་བས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་བདེ་ཞིང་བག་ཕེབས་པའི་

ངང་ཐུགས་དམ་ཅུང་བསྐྱངས་མཐར་མགུར་འདི་བཞེངས་སྲོ།། 

ང་ཆུང་དུས་ཟས་གྲོས་འབྲོར་བས་གསྲོས།། 

བར་དུ་དམ་པའི་ལ་ཆྲོས་གནང་།། 

ཐ་མར་བིན་བརླབས་བདུད་རྩིས་བསྐྱངས།། 

རེ་བ་མའི་སྐུ་དྲིན་དྲན་བཞིན་འདུད།། 

སྣྲོད་དག་པ་མཁའ་སྲོད་ཞིང་ཁམས་སུ།། 

བཅུད་དག་པ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་ལྔ་ཡིས།། 

གསུང་དག་པ་སྙན་པའི་བཟླས་བརྲོད་ཀིས།། 

མས་རྲོགས་པ་དྲིས་ལ་ལན་ཞིག་འདེབས།། 

གཟུགས་ཁ་དྲོག་ཝུ་བ་བསྲོས་པ་འདྲ།། 

སྐྱིད་ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན།། 

སིར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་ངེས།། 

དྲོན་འདིས་ཀང་རང་ལུས་རག་འཛིན་ལྡྲོག ། 

སྒྲ་མི་རག་སྒྲུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།། 

དག་འཆི་བདག་ནམ་ཡྲོང་ཆ་མེད་ངེས།། 

འཇིགས་དམྱལ་བའི་མེ་ལྕེ་མཐྲོང་བའི་ཚེ།། 
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སྐྱབས་དཀྲོན་མཆྲོག་མ་གཏྲོགས་མེད་པར་ངེས།། 

དྲོན་དེ་ཕིར་སུ་དང་མ་འགྲོགས་པར།། 

གནས་འཁྲོར་བ་འདི་ལ་སེད་པ་བཅད།། 

ཟས་ཁམ་གཅིག་བིན་པ་ཚུན་ཆད་ཀི།། 

དགེ་གང་བས་མར་གྱུར་འགྲོ་ལ་བསྔྲོས།། 

གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བངས་སངས་པ་ཡིས།། 

རང་གཅེས་འཛིན་བྲོ་དེ་བརེད་ནས་ཐལ།། 

ལམ་དྲན་པ་ེར་བཞག་བཞི་ཡི་སྲོས།། 

ཆྲོས་བདག་མེད་རིགས་པས་རེད་པའི་ཚེ།། 

ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་མ་འགལ་བར།། 

སེམས་བདེ་སྲོང་ངང་ལ་ིན་ཞག་འདས།། 

ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གིས་དཀིལ་འཁྲོར་གི།། 

སྐུའི་གཙོ་བྲོར་ང་རྒྱལ་བཟུང་བཟུང་ནས།། 

ངག་བཟླས་པ་བརྲོད་པའི་འཕྲུལ་འཁྲོར་གིས།། 

ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་བརེད་དེ་ཐལ།། 

ལུས་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཁང་བཟང་ནང་།། 

སེམས་ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལ་སྐུ་བདྲོག ། 

སྲོམ་ལྟ་བས་ཕི་དྲོར་འྲོད་གསལ་གིས།། 

ལུས་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་ངྲོ་བྲོར་ཤར།། 

རྩ་དབུ་མར་ཁམས་གིས་འདུས་པ་ལས།། 

ཡུམ་ལན་སྐྱེས་ངེས་དྲོན་ཧེ་རུ་ཀར།། 

གར་ཕག་རྒྱ་མཛད་པའི་སྙྲོམས་ཞུགས་ཀིས།། 
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ཐུགས་ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་ཀྲོང་ལ་ཁབ།། 

དྲིན་བ་མའི་གདན་ས་དཀར་མྲོ་ཕུག ། 

གནས་བིན་ཆེན་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་རུ།། 

སྲོམ་མས་ལེན་ཅུང་ཙམ་བས་པ་ཡིས།། 

རེན་འདི་ཡང་དྲོན་ལྡན་བས་སྲོང་སྙམ།། 

མ་དཔའ་བྲོ་མཁའ་འགྲོས་དྲིན་ལན་དུ།། 

མས་རྲོགས་པ་མགུར་དུ་བཞེངས་པའི་གླུ།། 

སེམས་གསལ་སྲོང་གཉུག་མའི་རང་གཤིས་ལས།། 

ཚིག་སེབ་སྲོར་མ་བསྒྲིགས་ཐྲོལ་གིས་བྱུང་།། 

དགེ་འདི་ཡང་བསགས་པ་འབྲས་བུ་བཅས།། 

མཁའ་མམ་པའི་སེམས་ཅན་བདེ་ཕིར་བསྔྲོ།། 

སྲོམ་ལྟ་བའི་དམིགས་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས།། 

དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་གིས་མེད་ཤྲོག ། 

ཅེས་བྲིས་འདུག་ལ་ཁུ་བྱུག་སྔྲོན་མྲོ་ལྔ་གསུངས་པ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་སེ་ལྔ་ཡིན་པའི་གངས་

ངེས་ཅན་གསུངས་ལ།། མགུར་ལས་ཀང་། 

བཅུད་དག་པ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་ལྔ་ཡིས།། ཞེས་མས་རྲོགས་དྲིས་ལན་གསུངས། འདི་ལས་འཕྲོས་

ཏེ་མདྲོ་སྔགས་གསུང་རབ་དགྲོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་རྲོགས་པ་འཁྲུངས་ཚུལ་ཀང་རྒྱ་ཆེར་བྲི་

ནུས་མྲོད། རང་གི་བ་མ་བསྲོད་ཁུལ་དང་རྣམ་ཐར་གི་འཕྲོར་ཆས་རྒྱན་ཆ་ལྟ་བུ་བཏགས་ཏེ་ཁེད་

ཅག་ཡ་མཚར་བར་བེད་པ་དང་རང་གི་རྣམ་དཔྲོད་ཀི་རྩལ་ངྲོམ་འདྲོད་ཀང་མེད་མྲོད། བྲོ་གྲོས་ཀི་

མིག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་གྲོང་འྲོག་གི་རྣམ་ཐར་ལ་བལྟྲོས་དང་ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་

བྲལ་བའི་ལམ་གི་བགྲོད་པ་ཆ་ཚང་བར་མཆིས་ན། མས་དང་རྲོགས་པ། ཐུན་མྲོང་དང་ཐུན་མྲོང་

མིན་པའི་དངྲོས་གྲུབ་ཅིའི་ཕིར་མི་ཐྲོབ། 
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དཔལ་ཆྲོས་ཀི་གགས་པས། 

རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐྱེ་བར།། 

རེས་སུ་དཔྲོག་པ་གང་ཡིན་པ།། 

དྲོན་གཞན་ལ་ནི་མི་ལྟྲོས་ཕིར།། 

དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརྲོད།། 

ཞེས་དང་། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི།།འབྲས་བུ་གང་གིས་ཟླྲོག་པར་བེད།། 

ཅེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

སྨྲས་པ། 

ཨེ་ཝྦཾ་རྣལ་འབྲོར་དག་པའི་ཏིང་འཛིན་གིས།། 

སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་འདྲོད་དགུར་བསྒྱུར་བའི་ཚེ།། 

ལན་སྐྱེས་རྒྱལ་ཡུམ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སེ།། 

བ་མ་ལྲོངས་སྲོད་རྲོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྲོ།། 

 

 

 

 

 

 

 

ེར་བཞི་བ། ཐུན་བཞི་བ། 
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ནང་གུང་དུས་ཚོད་བཅུ་གིས་ཡས་མས་སུ་ཆབ་ཏྲོག་རེ་མཛད་མཐར་སར་ཡང་ཐུན་ལ་འཇུག་

པ་དེ་ནི་བཞི་བའྲོ། ཐུན་འདི་དང་གསུམ་པ་གིས་ཀི་མངྲོན་རྲོགས་ཆྲོ་ག་ནི་གཅིག་ཡིན་ལ། ཁད་

པར་ནི་བཟླས་པའི་སབས་སུ་ཐུན་གསུམ་པར་ངག་བཟླས་དང་བཀྲོད་པ་དང་སྲོ་བསྡུའི་བཟླས་པ་

གསུམ་གཙོ་བྲོར་བེད་པ་དང་། ཐུན་བཞི་བ་འདིར་ཡིད་བཟླས་དང་རྲོར་བཟླས་དང་འགྲོག་པའི་

བཟླས་པ་གསུམ་གཙོ་བྲོར་རྩལ་དུ་འདྲོན་པར་མ་ཟད། བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྲོར་དང་རླུང་བུམ་

པ་ཅན། རྩ་དབུ་མ་བཅས་སྲོམ་པར་བེད་དྲོ། རྲོར་བཟླས་ནི། ཧང་གི་གདངས་ཀིས་སེང་འྲོག་གི་

རླུང་གིས་ཞུགས་གནས་འགྲོ་བ་གསུམ་དུ་དམིགས་རིམ་སྐྱྲོང་བ་ལག་སྲོད་ཀི་རྲོར་བཟླས། སྲོག་

འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་གིས་ཞུགས་གནས་བསྲོམ་པ་འབྲྲོས་འདྲོད་ཀི་རྲོར་བཟླས། སེང་འགྲོའ་ིརྲོར་

བཟླས་སྲོགས་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བདེ་སྲོང་གི་

ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་རེད། འགྲོག་བཟླས་ནི། ཐྲོག་མར་རླུང་རྲོ་དགུ་ཕྲུག་བསལ། རླུང་བུམ་པ་

ཅན་མང་དུ་བཟུང་མཐར་སྲོམ་པའི་དམིགས་རིམ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་མྲོ་ཞིག་རེད། སྲོམ་པའི་ཚེ་ཐ་ན་རེ་

རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ཡང་ཡྲོལ་བས་བཅད་དེ་གཞན་གིས་མི་མངྲོན་པར་བེད། རྲོགས་རིམ་རྩ་དབུ་

མ་བསྲོམ་ཚུལ་རྣམས་རྲོགས་རིམ་གི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དུས་དང་། ལུས་དང་། ཡུལ་

དང་། རླུང་གི་གནད་བཞིའི་སྲོ་ནས་སྲོམ་པ་ཡིན་ཞིང་། རེ་རྣལ་འབྲོར་ཁྲོང་ིད་ཀིས་རླུང་བུམ་པ་

ཅན་བཟུང་སེ་གཏུམ་མྲོའ་ིབདེ་དྲྲོད་སྦར་བ་དང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་བཤད་པའི་སྲོང་བ་དང་

གིས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་རླུང་སེམས་ཕ་མྲོ་མམ་བཞག་གཅིག་གིས་ིན་གིས་པའི་ི་མ་ཤར་བ་

སྲོགས་ལན་མང་བྲོར་བྱུང་སབས། ཁྲོང་ིད་ཐུན་མཚམས་ནམ་གུང་ཡྲོལ་བའི་དུས་ཚོད་གསུམ་

དང་ཕེད་ཀ་ཡས་མས་སུ་བཅད་ཡྲོད་པས། མམ་བཞག་ལས་མ་ལྡང་ན་འྲོས་མཐུན་གི་བར་སྲོད་

ལུགས་མདུན་འདུག་པ་ལ་གསུང་ཡྲོད་ཕིར། མདུན་འདུག་པས་རྒྱུན་དུ་དུས་ཚོད་དེར་གཟིམ་བར་

སྲོད་གིན་ཡྲོད། བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྲོར་ནི། གསེར་གི་མཎྜལ་དང་བཅས་བསྐུལ་ན་སྣྲོད་ལྡན་

གི་སྲོབ་མ་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་དུས་མམ་དུ་འབྲོག་བ་མ་གཏྲོགས་མི་གནང་བའི་ཤིན་ཏུ་བཀའ་རྒྱ་ཆེ་

བ་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ེ་ལམ་ཞིག་རེད་མྲོད་བདག་ལྟ་བུས་ཅི་ལྟར་བྲི་བར་ནུས། 
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རེ་རྣལ་འབྲོར་ཁྲོང་ིད་ཀིས་ཡྲོད་པ་བཅུ་བཞིའི་མགུར་ལས། མན་ངག་སྲོམ་པ་ཆིག་ཐུབ་ཡྲོད། 

གསུངས་པ་ཡང་བསམ་མི་ཁབ་ཀི་རྣལ་འབྲོར་འདི་རེད། བདག་གིས་ནི་ནམ་ཞིག་ན་འདི་ལྟ་བུའི་

རྣལ་འབྲོར་སྲོམ་ཐུབ་བམ། མྱུར་དུ་སྲོམ་པར་ཤྲོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲོན་ལམ་འདེབས་ཡུལ་ཡིན། བསམ་

མི་ཁབ་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པ་བསྲོམ་རེས་ཐུན་མྲོང་བའི་ེར་བསྡུ་མཛད་དེ། སྨྲོན་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རུང་དང་ཤིས་བརྲོད་ཀི་མཐའ་བརྒྱན་ནས་ལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་སྲོས་བཅས་སྲོས་མེད་གང་

རུང་གིས་རྨི་ལམ་འྲོད་གསལ་དུ་བཞུགས་སྲོ།། 

མ་རྒྱུད་དམ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་འདི་ལས་སྣྲོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གཡྲོན་ནས་འབྱུང་བར་

གསུངས་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ལས་འབྱུང་བའི་དྲོན་དུ་གསལ་ཞིང་། སྐྱེ་དང་འཇིག་དང་འབྱུང་པ་ནི།། 

སྲོང་ིད་ཡེ་ཤེས་འདི་ཁྲོ་ན།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདེ་སྲོང་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་བའི་ལན་སྐྱེས་

ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པྲོ་ིད་སྣྲོད་བཅུད་ཁད་པར་ཅན་དག་པའི་དཀིལ་འཁྲོར་རེན་དང་བརེན་པར་བཅས་

པ་བསྐྱེད་པ་དང་། སྡུད་པ་སྲོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་སྲོང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་རྲོལ་པ་ཡིན་ལ། ཡིན་

ལུགས་ལྟར་བསམ་པས་ཕུ་ཐག་ཆྲོད་དེ་བསྲོམ་པའི་མས་ལེན་དུ་གྲུབ་ན་ཚེ་འདིར་ཟུང་འཇུག་རྲོ་

རེ་འཆང་གི་གྲོ་འཕང་ཐྲོབ་པ་དང་། རེ་བཙུན་ཀུ་ས་ལི་དངྲོས་སུ་རེ་བཙུན་མཁའ་སྲོད་དབང་མྲོས་

མཁའ་སྲོད་དུ་ཁིད་པ་ལྟར་དང་། སྒྱུ་ལུས་མ་སངས་དག་པ་མཁའ་སྲོད་དུ་འགྲོ་བ། འཇའ་ལུས་སུ་

གྲུབ་པ། དངྲོས་གྲུབ་བཅུ་དྲུག་ལ་དབང་ཞིང་གྲུབ་པ་ཐྲོབ་པ་སྲོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། རེ་རྣལ་

འབྲོར་བ་ཁྲོང་འདི་ིད་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་མས་ལེན་ལ་འབད་ཅིང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྲོ། ། 

སྨྲས་པ།། 

གཉུག་སེམས་སྲོང་བ་གདྲོད་མའི་རང་གཤིས་སུ།། 

བདེ་ཆེན་ཕག་རྒྱའི་མཛའ་བ་ལྲོད་མེད་པ།། 

ངེས་དྲོན་ཡུམ་མཆྲོག་བྱུ་རུའི་མཁའ་སྲོད་གྲུབ།། 

བ་མ་སྐུ་གསུམ་བརེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྲོ།། 
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ེར་ལྔ་པ། ཐུན་བཞིའི་མཇུག་སྲོམ། 
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མདྲོར་ན་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་མངྲོན་རྲོགས་ཆྲོ་ག་གཅིག་ིད་ཐུན་བཞིར་མས་སུ་

བངས་པ་མ་ཡིན་པར། མདྲོ་སྔགས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་ལུས་གདན་ཐྲོག་གཅིག་ཏུ་མས་སུ་ལེན་

པའི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བར་བས་ཡྲོད་དེ། ཐུན་བཞིའི་སྔྲོན་དུ་ཤེས་རབ་སྒྲུབ་པ། ཚེ་སྒྲུབ་པ། མཆྲོད་

བཤམས། བི་དྲོར། བིན་བརླབས། སྐྱབས་འགྲོ། དམིགས་བརྩེ། མཆྲོད་པ། འཕིན་བཅྲོལ་སྲོགས་

དགྲོས་ངེས་ཀི་ཞལ་འདྲོན་ཐྲོར་བུ་རྣམས་གྲུབ་པར་བས་རེས། ཐུན་དང་བྲོར་སྐྱབས་འགྲོ། སེམས་

བསྐྱེད། རྲོར་སེམས་བསྲོམ་བཟླས། མཎྜལ་སེ་སྔྲོན་འགྲོའ་ིཆྲོས་བཞི་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་ཀི་མས་ལེན་དམིགས་རིམ་མཐའ་དག་བསྐྱངས ། ཐུན་གིས་པར་ཟབ་

ལམ་བ་མའི་རྣལ་འབྲོར་བ་མཆྲོད་ཀི་ཚིག་རིས་བཞིན་མདྲོ་སྔགས་ཡྲོངས་ལ་དམིགས་རིམ་བསྐྱེད་

སྲོམ་གི་མས་ལེན་གནད་ཐིངས་བ་མཛད ། ཐུན་གསུམ་པར་རེ་བཙུན་ནཱ་རྲོ་མཁའ་སྲོད་ཀི་རྣལ་

འབྲོར་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་ལ་དེ་ིད་བཅུ་བཞིའི་ཆིངས་སར་ཏེ་བསྐྱེད་རྲོགས་གིས་ལས་

བསྐྱེད་རིམ་བསྲོམ། ཐུན་བཞི་བར་དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རྲོགས་གིས་ལས་གཙོ་བྲོར་རྲོགས་རིམ་བསྲོམ་

པ་བཅས་མཁའ་སྲོད་གྲུབ་པའི་གནས་མཆྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་རྲོང་རྩེ་གསང་བའི་ཕུག་པ་འདི་

གཅིག་བུར་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལག་ལ་ཞི་ལག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་མདུད་པ་བཤིག་མ་

མྱྲོང་བར་བཞུགས་པ་འདི་ལས་ཆེས་ཡ་མཚན་པའི་ཆྲོས་པ་རྣམ་དག་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན། 

གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀུན། དགྲོན་སེ་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ཏུ་བཙལ་ཡང་ཡྲོད་པ་ཐྲོས་མ་མྱྲོང་ལ། ཕིན་ཆད་

ཀང་ཐྲོས་པར་དཀའ་ལ་མཐྲོང་བ་ནི་དེ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་འྲོ།། འྲོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཐུན་བཞིའི་

མས་ལེན་ལ་ཆག་མས་ཤྲོར་མྱྲོང་ངམ་ཞེ་ན། ཁྲོང་ིད་ཀིས་ལན་གིས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

གཅིག་ནི་ཉྭ་ནག་སེ་བའི་གསར་བུ་གིས་ཀིས་རྡུང་རེས་བས་ཤིང་གཅིག་གི་མགྲོ་རྲོས་བརྒྱབ་

པའི་རྐྱེན་གིས་ནངས་པར་ཤི། ཤི་བ་དེ་རྲོང་བ་འབལ་མདྲོ་ནས་མག་པར་འྲོངས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་

མི་མཐུན་པའི་གྲོད་གཞི་ཆེན་པྲོ་ལངས། དེ་དུས་སར་གྲོང་མའི་བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་སྐུ་ལྲོ་སྨད་སྲོག་

ཚང་། སར་ཞྲོལ་མའི་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདུལ་འཛིན་པ་འྲོད་རྒྱམ་ཚང་། ཉྭ་ནག་སེ་བའི་གང་ལུང་

མཚམས་པ་ཚང་བཅས་ཕེབས་ནས་གྲོད་བཤད་ཀང་ཤི་བྲོ་དེའི་ཕ་རྲོང་བ་དམ་ཆྲོས་ཀིས་ཞལ་
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གསུངས་མ་བརྩིས། དེ་ནས་ཉྭ་ནག་སེ་བས་གྲོས་བས་ཏེ་མཁན་སས་འཇམ་དཔལ་རེ་རྣལ་འབྲོར་

བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་དུ་སྲོང་། ཁྲོང་གིས། ད་ཐེངས་ང་སྲོང་ཀང་རྲོང་བ་དམ་ཆྲོས་ཀིས་

ངའི་ཁ་མི་ལེན་པ་ཐག་ཆྲོད་མྲོད། འྲོན་ཀང་། འཇིག་རེན་གསར་རིང་གིས་ཀར་ཉྭ་ནག་སེ་བ་ནི་ང་

དང་དགྲོན་པ་འདིར་དྲིན་ཅན་ཡིན་པས་རེ་བཞག་ན་སྐྱིད་སྡུག་ལ་ཐྲོན་དགྲོས་གསུངས་ནས་ཕེབས། 

དེ་དུས་ཁྲོང་ལ་རྩ་འཇིས་ཞིག་འཕར་ནས་ཕེབས་བཞུད་དཀའ་མྲོད། མཁན་སས་འཇམ་དཔལ་གི་

ཕག་ལ་ལག་རེན་ལྟར་ཁེན་ནས་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཕེབས་པ་ནི་སི་སེ་གིས་ཀིས་

ཤེས་དགྲོས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཞིག་ཡིན། དེའི་དགྲོང་མྲོར་ཚོགས་འདུ་ཟང་ཟིང་དང་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་

ལ། བཤད་ཚེགས་མང་བས་མས་ལེན་དང་ཁ་དྲོན་ཐུན་བཞི་ཆག་སྲོང་། བར་མཚམས་སུ་བཟླས་

པ་དང་དམིགས་རིམ་རེ་མ་ཆད་གསུངས། གིས་པ་ནི། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་རྒྱ་ལྡང་གསང་

ཕུ་རུ་བཞུགས་ནས་ལྲོ་བརྒྱད་སྲོང་བའི་ཚེ། སྔྲོན་བརྩིགས་པའི་མཚམས་ཁང་དེ་རལ་ནས་ཆུ་

ཐིགས་ཀིས་ཟག ༡༩༩༢ལྲོར་སར་ཡང་འགམ་ནས་མཚམས་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ས་བརྐྲོས་ཏེ་ལས། 

དེ་དུས་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་གྲྭ་བ་རྣམས་ཀིས་ལས་ཀ་བས། སབས་མ་ལེགས་པར་

ཝ་དཀར་ཞྲོལ་མའི་གྲྭ་བ་ཆྲོས་བཟང་ཟེར་བ་དེ་ས་སིབ་པའི་གད་འྲོག་ཏུ་ཤྲོར་ནས་བསད། མ་གཞི་

གྲྭ་བ་དེ་གསེར་ལག་གི་ཚོགས་ནས་ཕུད་པ་གསང་སབས་ཀིས་འདིར་བསད་པ་ཞིག་རེད། ིན་

དེར་དཔྲོན་སྲོབ་ཚང་མ་འཚབ་འཚུབ་ལང་ལྲོང་གིས་ཕྲོགས་ཡས་མས་སུ་བར་རྒྱག་པར་སྲོང་། 

རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་གསུངས་དྲོན། མིའི་མགྲོ་ལ་ཅི་ཡྲོང་མི་ཤེས། དེའི་ིན་པར་ང་ཡང་

མར་སྣེའི་གདྲོང་ལ་སྲོང་ནས་རིག་ཚད་ལ་ཀི་བཏབ། ཅེས་ཤིན་ཏུ་འཚུབ་ཆ་ལངས་པའི་ཚུལ་

གསུངས། དེའི་དགྲོང་མྲོར་ཡང་ཅི་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པར་ཐུན་བཞི་ཆག་སྲོང་། ཤིན་ཏུ་གསང་

བའི་རྣལ་འབྲོར་ཐྲོབ་པ་ནས་ཚེ་འདིར་ཆག་མ་མྱྲོང་གསུངས། ཁད་པར་འཕགས་བསྲོད་ལས། 

བྲམ་ཟེ་རྣམས་ནི་དགེ་སྡུག་དག ། 

སིན་པ་ལེན་ཅིང་འཕྲོ་བར་སྨྲ།། 

ཁྲོད་ཀིས་བས་པ་ཆུད་མི་ཟ།། 
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མ་བས་པ་དང་འཕད་མེད་གསུངས།། 

ཞེས་པ་ལྟར་མདྲོ་ལས། 

གང་དུ་གནས་ན་ལས་ཀིས་མི་ཚུགས་པའི།། 

ས་ཕྲོགས་དེ་ནི་ཡྲོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།། 

བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མེད།། 

རི་རྣམས་ཀི་ནི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲྭ་བཙུན་དེ་ལས་ཀིས་བདག་གིར་བས་པས་ངེས་པར་ཤི་དགྲོས་པ་

ཞིག་སེ། ིན་དེར་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་བཀྲོད་སྒྲིག་བས་ཏེ། གྲྭ་བཙུན་དེ་ཇ་མ་དང་

གཞན་རྣམས་ལས་ཀར་མངགས་མྲོད། གྲྭ་བཙུན་དེས་ཁྲོའ་ིཤུལ་དུ་གཞན་ཞིག་བཞག་ནས་ཁྲོ་རང་

ལས་ཀར་ཞུགས། ིན་གུང་ཟ་མའི་དུས་ཚོད་ལ་ཐྲོན་ཏེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཚམས་བཞག་སེ་

འགྲོ་ཞེས་བཤད་ཀང་མ་སྲོང་། ཁྲོས་ད་དུང་ཤེད་ཤུགས་ཡྲོད་རྒུ་ཕུལ་ཏེ་གད་པ་བརྐྲོས། གཞན་

རྣམས་གྲོམ་པ་བཅུ་ཙམ་ཕར་མ་སྲོང་གྲོང་གྲོ་བུར་དུ་གད་པ་སིབ་པའི་དྲོན་རྐྱེན་དེ་བྱུང་སྲོང་། 

ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་མི་ཁབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ལ་ཞབས་

ཞུ་སྒྲུབ་སེ་ཤི་ན། དེ་ལས་ལག་པའི་དགའ་བ་དང་དྲོན་འགྲུབ་རྒྱུ་གང་ན་ཡྲོད། གྲྭ་བཙུན་དེའི་ཨ་མས་

ནི་དེ་ལྟར་བཤད་དེ་མིག་ཆུ་མ་བཞུར་ཟེར།  

ཐུན་བཞི་བསྡུས་པ་བས་པ་འགའ་རེ་ཡྲོད། དཔེར་ན། སི་ལྲོ༡༩༨༩ལྲོའ་ིཟླ་༡༢པའི་ཚེས༡༧ིན་

རེ་འདུལ་འཛིན་རྣལ་འབྲོར་བ་འཇམ་དབངས་འྲོད་རྒྱམ་མཆྲོག་གྲོ་བུར་དུ་ཞིང་ལ་ཕེབས། དེའི་

ིན་ཡང་ཁྲོང་རང་ཕེབས། བ་བ་ཐམས་ཅད་ཡར་འཇྲོག་མར་འཇྲོག་བས། ཆྲོ་ག་དང་སྨྲོན་ལམ་རེ་

གསུངས། རྲོང་འབྲྲོག་གི་ཆྲོས་དད་མང་ཚོགས་མང་བྲོ་ཡྲོང་བ་ལ་ཆྲོས་བཤད་རེ་བརྒྱབ་པ་སྲོགས་

དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་འགྲོར་བས་ཐུན་བཞི་བསྡུས་པ་བས། དེ་མིན་རང་གི་དམིགས་རྣམ་ཐྲོན་ཚད་ཀིས་

མས་ལེན་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བྲོ་ཡྲོད་ན། འདྲོད་ཐྲོག་ཏུ་སྲོང་བ་ཡིན། ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཐམས་

ཅད་མཐར་འཁྲོལ་བྱུང་གསུངས། དེ་ནི་མདྲོ་རྒྱན་ལས། 
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བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་བསྐུར་བ།། 

རྲོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།། 

རྲོག་པས་མི་ཤིགས་ཐྲོབ་ནས་ནི།། 

གནས་གཞན་གྱུར་བས་མཐར་ཐུག་པ།། 

སྒྲིབ་པ་ཀུན་གི་དྲི་མེད་པ།། 

གང་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཅན་ཀུན།། 

ཕན་ཕིར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་པ།། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡི།། 

གྲོ་འཕང་བ་ན་མེད་པ་ཐྲོབ།། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཅིག་བུར་དབེན་པ་བསེན་ནས་ཐྲོས་དྲོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་མས་སུ་

བངས་ཏེ་མཐར་རྲོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཕིར་མི་ལྡྲོག་པ་

རྒྱལ་བའི་ས་ཐྲོབ་ལ། དེ་ཡང་སྒྱུ་འྲོད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིཡེ་ཤེས་ཐུགས་གིས་

སུ་མེད་པ་དང་རྲོ་རེའི་སྐུ་མངྲོན་དུ་བས་པའི་ཚུལ་ལྲོ། 

སྨྲས་པ། 

ས་བཅུའི་མམ་བཞག་འྲོད་གསལ་གཅིག་ཏུ་བས།། 

སྒྱུ་མའི་ཟླྲོས་གར་ནཱ་དའི་རྲོལ་བ་འཛིན།། 

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་མཆྲོག་བརེས་རྒྱལ་བའི་སྐུ།། 

གསང་གསུམ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་གཡྲོ།། 

སྐུ་ཡི་བ་སྤུས་རྩེ་མྲོར་འཇིག་རེན་ཆགས།། 

སྐུ་ཡི་རྡུལ་ཕ་གཅིག་གིས་འཇིག་རེན་ཁབ།། 

བརན་གཡྲོ་རང་བཞིན་བཀྲོད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞིང་།། 

འདི་ན་ངྲོ་མཚར་ཟླྲོས་པའི་གར་དུ་སྣང་།། 



 | 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ེར་དྲུག་པ། གསང་ཆེན་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པ་བསྐྱངས་ཚུལ། 

 

ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ིད་དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཕེབས། རི་ཁྲོད་འདིའི་
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གྲྭ་རྒྱུན་གི་ཐྲོག་མ་བས། དགུང་ལྲོ་བཅུ་བདུན་དུས་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཞིང་ལ་ཕེབས་

རེས་ཤིན་ཏུ་ག་ཕ་བའི་རི་ཁྲོད་འདིའི་བདག་པྲོ་མཛད། ལྲོ་བཅུ་བདུན་ནས་ལྲོ་གསུམ་ལ་རྲོ་རེ་

སྲོབ་དཔྲོན་མཛད་དེ་རི་ཁྲོད་འདིའི་བཅའ་ཡིག་ལྟར་འགིག་ལམ་ཀུན་སྲོད། གཏྲོར་མ་བཅའ་བཟྲོ། 

འབུད་རྡུང་དཀྲྲོལ་གསུམ། དཀིལ་ཐིག་རྡུལ་ཚོན་སྲོགས་ཕག་ལེན་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ཚུགས་

པར་མཛད། གཙང་གི་ཨ་ཁུ་སྨྱུང་གནས་པ་བྲོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཚང་ལས་བཀའ་ཆྲོས་སྲོར་མང་

བྲོ་གསན། རྭ་རྒྱའི་ཆྲོས་མཛད་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ཚང་ལ་དུར་བདག་གི་གཏྲོར་ཟླྲོག་སྲོར་སྲོགས་

ཞུས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་པར་ངེས་པ་བས། སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཏིག་ཙ་སར་ནས་ཕེབས་པའི་རེ་

བཙུན་མའི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཨ་ཁུ་ཐྲོས་བསམ་ཚང་ལ་ཞུས་ཏེ་ས་སྐྱའི་ཆྲོ་ག་སྒྲུབ་མཆྲོད། ཚེས་བཅུ་

སྲོགས་ཕག་ལེན་ཕ་རགས་བཅས་བསབས་ཏེ་ཚུགས་པར་མཛད། 

བ་བྲང་དུ་ཕེབས་ནས་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་ཐྲོན་རེས་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་ལྲོ་གཅིག་གི་རིང་ཆྲོས་

འདུལ་བའི་བཅྲོས་ཁིམས་དག་པར་མཛད་དེ་སྲོམ་གསུམ་བསབ་བ། བ་མཆྲོད། ཕག་ཆེན་རྩ་བ་

རྒྱལ་བའི་གཞུང་ལམ། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་ལམ་རིམ། བྲོ་སྲོང་། ས་ལམ་སྲོགས་རི་ཁྲོད་འདིར་

མཁྲོ་བའི་ཁིད་ལུང་བཀའ་ཆྲོས་ཀི་སྲོལ་བཏྲོད་པ་སྲོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བསྐྱངས། 

དེ་དུས་གྲྭ་བ་ི་ཤུ་མ་ལྲོང་ཙམ་ལས་མེད། བསན་པ་ཡང་དར་བྱུང་རེས་སྲོམ་མེ་ནས་ཕྲོགས་འདིར་

ཕེབས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་རྣམ་ཐར་གི་དཀྱུས་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན། ཁྲོང་ིད་ཀི་བ་མའི་

གདན་ས་མཁའ་སྲོད་སྒྲུབ་པའིགནས་མཆྲོག་འདི་བསྲུང་སེ་བསྙེན་སྒྲུབ་སྲོམ་མཚམས་བེད་བསམ་

པ་དང་། ཁྲོང་ིད་ལ་འཚོ་ལྲོང་ཅི་ཙམ་ཡྲོད་ན་དེ་ཙམ་དུ་དམ་པའི་ཆྲོས་དང་སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་ཚེ་

དང་སྙྲོམས་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་གཅིག་པུ་ཡིན་ཏེ། མིང་ཙམ་ཡྲོད་པའི་བ་མ་དང་། དགེ་སྲོང་། 

རྣལ་འབྲོར་བ། དགེ་བཤེས། མཁན་པྲོ་གཞན་ལྟར་འཇིག་རེན་དང་དགའ་བའི་ཁ་བསག་ངྲོ་བསྲོད། 

གང་ཀྲོག་ཞིག་གསྲོ། དམིགས་པ་སྙན་གགས་དང་ཐྲོབ་བ་དཔལ་འབྲོར་ལ་དམིགས་ནས་ཁ་ནས་

ཆྲོས་འཆད་པའི་བསན་པ་སྐྱྲོང་ཚུལ་ཟེར་བ་འདི་འདྲ་གཏན་ནས་མེད་པ་གསེར་ལག་ཏུ་མ་བསད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀང་ཤེས་ལ། མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལས་ཀང་ཡན་གར་དུ་གནས་པ་
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དང་ཁྲོང་ིད་བཞུགས་སའི་མཚམས་ཁང་ེ་འགམ་དུ་ཁང་བ་བརྩིགས་ས་མེད་པའི་ས་མིག་ཕལ་པ་

འདི་འདྲ་བཙལ་བས་ཀང་ཤེས། ཁྲོང་ིད་བསམ་གཏན་རྲོང་རྩེའི་ཕུག་པ་རུ་བསད་པའི་རེས་ཙམ་

ནས་དགེ་སྲོང་བསན་འཛིན་ཆྲོས་འཕེལ་གིས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་གཞི་བཟུང་། ༡༩༨༦ལྲོར་གྲོང་རིམ་

སིད་གཞུང་གི་ཆྲོག་མཆན་བཀྲོད་དེ་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པའི་སྲོ་ཕེས། ཁྲོང་ིད་

དེའི་གས་སུ་མ་ཞུགས་པར་མ་ཟད་ཆྲོས་འཇིག་རེན་གང་ལའང་ཁ་ལག་ཐེ་གཏྲོགས་མེད། རེ་

འཇམ་དབངས་འྲོད་རྒྱམ་ཚང་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་ཞུས་པའི་ངྲོ་མ་ཟླྲོག་པར་བ་བྲང་བཀྲིས་འཁིལ་

བའི་ཕག་ལེན་ལྟར་རི་ཁྲོད་འདིར་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཞི་མ་ཆྲོས་འདུལ་བའི་དབར། དགག་

དབེ། གསྲོ་སྲོང་གི་རྣམ་བཞག་བཙུགས། སྔྲོན་གི་བཅའ་ཡིག་ལྟར་བ་མཆྲོད། སྲོད་འཇུག རྒྱལ་

དབང་ལྔ་བའི་ལམ་རིམ། མཁའ་སྲོད་བསྐྱེད་རྲོགས། སུམ་རགས་དག་གསུམ་སྲོགས་གང་བསབ་

པར་བ་བ་མཐའ་དག་ཁྲོང་ིད་ཀིས་ཁིད། སར་གྲོང་མའི་དབུ་མཛད་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་ཁྲོང་ལ་

བཤགས་པའི་ཚུལ་དུ་སིན་བདག་མཛད་དེ་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་དཔར་བརྐྲོས། རེ་

འཇམ་དབངས་འྲོད་རྒྱམ་གཙོ་བས་ནང་ཆེན་གཞི་རྩིགས་དང་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་སྲོགས་ལ་

དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པྲོ་བརྒྱུད་ཀང་ཁྲོང་ིད་ཀིས་ཞལ་བཀྲོད་དང་ཐེ་གཏྲོགས་གང་ཡང་མ་བས་པར་

མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་ལ་ཆིག་དྲིལ་དུ་འབད། ༡༩༨༩ལྲོའ་ིཟླ་༡༢བའི་ཚེས་༡༧ིན་འདུ་ཁང་བཞེངས་

པ་གྲུབ་ཀང་ཚོན་རྩི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། ལ་རས་ཡྲོ་བད། རབ་གནས་སྲོགས་བ་བ་མང་ཤྲོས་

མ་གྲུབ་པའི་སབས་དེར། རེ་འཇམ་དབངས་འྲོད་རྒྱམ་ཚང་གྲོ་བུར་དུ་ཞིང་ལ་ཕེབས། དགྲོན་པ་ལ་

དམིགས་རེན་ཆད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་སེ་འདུ་ཁང་བཞེངས་རྒྱུ་ཕར་ཟད། གྲྭ་བཙུན་

རྣམས་གིས་རེ་གསུམ་རེ། ལྔ་རེ་དྲུག་རེ་སྐྱ་སར་བབས་ནས་ཚར་ལ་ཁད་པར་གྱུར། དེའི་ཚེ་རེ་

རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟྲོད་པར་དགྲོན་པ་འདིའི་འགན་ཁུར་ཡྲོད་རྒུ་ཕག་ཏུ་

བཞེས་ཏེ་འདུ་ཁང་བཞེངས་པ་དང་། ཆྲོས་སྲོད་བ་བའི་རིམ་པ་མཐའ་དག་གཅེས་པར་བསྐྱངས། 

དགེ་བསྲོས་དང་གསྲོ་སྲོང་བ་མ་སྲོགས་ལས་སྣ་བསྲོ་བཞག ཁྲོང་ིད་གཙོ་བས་ནས་དགྲོན་པར་

ཁི་བསྲོལ་བའི་གེར་བ་བསྲོ་བཞག དཔིད་དང་སྲོན་ཀའི་སྒྲུབ་མཆྲོད་ིན་བདུན་རེ། ཡར་ངྲོའ་ི
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མར་ངྲོའ་ིཚེས་བཅུ། ནང་ཚོགས་དང་སྐྱྲོར་སངས་ཀི་རིམ་པ་སྲོགས་དཀར་མྲོ་དགྲོན་མཁའ་སྲོད་

གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་སེ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆྲོས་འཁྲོར་གིང་གི་བཅའ་ཡིག་ལྟར་ཆ་ཚང་

བཙུགས་ལ་གཞི་བརན་པར་བས། 

སར་གྲོང་མའི་སྐུ་ལྲོ་སྨད་སྲོག་ཚང་། དཔལ་མཆྲོག་འབུམ་པ་སྐྱབས། དཔའ་མཆྲོག་བྲོ་བརན། 

འཇམ་ཁྲོ། གེ་བའི་ཙུ་གེ ཨྲོའུ་རྒྱའི་ཨ་རྒ་འཇིགས་ལྲོ། ཐེག་ལྲོ། ཨ་ལགས་མཐའ་བྲལ། གཡེར་

སྐྱྲོང་ཁྲོ་ཁྲོ། ཉྭ་ནག་དབིག་གེན། དབང་འབུམ། གེར་བ་ཆྲོས་བཟང་སྲོགས་མི་མངགས་ཏེ་

གཅིག་མཐུན་གིས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་ལྟར་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་སྐྱེ་ཕེང་བརྒྱད་པ་སྐུ་འཚོལ་བ་ནས་

ཁིར་འཁྲོད་པའི་བར་གི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཁྲོང་ིད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། འདི་ནི་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་

དགུང་ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་སེང་ཨ་ལགས་གདྲོང་དཔད་ཀིས་བར་ཕབས་དུས། མཐྲོ་མི་མངྲོན་ནམ་

མཁའི་ནྲོར་བུ་དེ།། ཡུལ་ས་རགས་ཅན་གི་ཕྲོགས་སུ་དགེ། ཞེས་རང་གི་བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་གི་བར་

ཟུར་བབས་པ་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་རེས་ནས་འཚོལ་པའི་བ་བ་སྒྲུབ་དགྲོས་པར་ལུང་བསན་དུས་ལ་བབས་

པ་ཡིན་ལ་འདུ་ཁང་སེང་གི་རྒྱ་ཕིབས་དང་གསེར་ཏྲོག་དཔའ་མཆྲོག་འཇམ་སྲོར་གིས་བཞག་པའི་

རེན་འབྲེལ་གིས་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་སྲོར་ནས་འཁྲུངས་པ་གྲོང་འགིག་

གསུངས། ༡༩༩༣ ལྲོའཟིླ ༤བའི་ཚེས ༡༡ ིན། ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གིས། ཨ་ལགས་གདྲོང་

དཔད་ཀིས་བར་ཕབས་པ་དང་ང་ལ་རྨི་ལམ་ལུང་བསན་ཡྲོད་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་འདུག་པས། 

ངའི་རྩ་བའི་བ་མ་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་རུ་ཐག་ཆྲོད་ཅེས་

སན་ཆབ་ཡང་ཡང་ཤྲོར། ད་ངེད་ཚོ་སྙིང་རེས་གཟིགས་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། གསུངས་ནས་མཚན་

ཡིག་མང་ཚོགས་དང་དགྲོན་པ་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་བས། ཁྲོང་དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་དྲོན་བཞི་བ་སི་

ལྲོ་༡༩༩༣ལྲོའ་ིཟླ༦པའི་ཚེས་༤ིན་སྤྲུལ་སྐུ་གདན་སར་འཁྲོད། འདི་དུས་དགྲོན་པ་འདིར་གྲྭ་གངས་

སུམ་ཅུ་ལག་ཡྲོད་ལ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་པ། ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ། ཀུན་སྲོད་

བཟང་བ། མཐུན་སྒྲིལ་ཆེ་བ་བཅས་དགྲོན་པ་གཞན་པའི་གྲྭ་བ་ལས་ཡ་རབ་ཚུལ་ལྡན་ཡྲོད་པ། 

འདྲོན་པ་བཟང་བ་སྲོགས་ཀང་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་བསྐྱངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཁྲོ་ན་ལས་
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བྱུང་བ་ཡིན། ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ལྔ་ིན་གྲྭ་ཚང་རིན་པྲོ་ཆེའི་དཀིལ་འཁྲོར་གདན་འཛོམས་པའི་སན་

སྔར་སྐུ་ཕྲོགས་ཚང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཝ་སྐྱེས་རམ་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བདག་ལ་སྒྲུབ་

སེ་འདིའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་གདན་རབས། ཁྲོར་ཡུག ཆྲོས་སྲོད་བ་བའི་རིམ་པ། འགིག་ལམ་ཀུན་སྲོད་

དང་བཅས་པའི་ངྲོ་སྲོད་མདྲོར་བསྡུས་གནང་དེ་ཆྲོས་སིད་རིག་གནས། དཔལ་འབྲོར་འཛུགས་སྐྲུན་

དང་བཅས་ཆེད་དུ་གཏད་པར་མ་ཟད། ཁྲོང་ིད་ཀི་ཕག་དཔེ་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་བྲོ་དང་

རྒྱན་གི་འགེལ་བ་དྲོན་གསལ་གིས་ཀིས་ཐྲོག་དྲངས་པའི་པྲོད་ི་ཤུ་ལག་དང་། རབ་བྱུང་སྒྲུབ་

པའི་ཐུགས་དམ་གི་རེན་སྲོན་པའི་ལི་སྐུ་དང་། བ་བྲང་ཨ་ལགས་ལ་ཁྲོ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། རེ་ལ་མྲོ་བ་

བྲོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་ཚང་གི་མུ་ཏྲ་རྲོར་ཕེང་གནང་བའི་སབས་ཀི་ཡ་མཚར་ཞིང་བིན་བརླབས་ཆེ་

བའི་དཀིལ་འཁྲོར་གསེར་བྲིས་མ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བརྒྱད། ཁྲོང་ིད་ཀིས་སྒྲུབ་ཅིང་མཆྲོད་པའི་

འཇིགས་བེད་དང་ཡི་དམ་རྣལ་འབྲོར་མ་ཐུགས་རེའི་ཆེན་པྲོ་བཅས་ཀི་དཀིལ་འཁྲོར། ཁྲོང་ིད་

འདང་ཆེ་ཞིང་བིན་ཅན་དུ་བརྩི་བ་བ་མ་གིས་དང་བ་བྲང་གི་དགེ་བཤེས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

ཞིག་གི་ཕག་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལི་ཁེམ་ཚེ་རབས་གསུམ་པ་སྲོགས་བདག་ལ་འཕྲོད་ངེས་ཀི་ཚུལ་དུ་

གནང་སེ། ཁྲོང་ིད་ཐུགས་དམ་རྣལ་འབྲོར་ལ་བརྩྲོན་པའི་གྲོ་སབས་བཟང་བྲོ་དེ་བཙལ་བ་རེད། 

ཁྲོང་ིད་ཀིས་སྐུ་ཚེ་གང་བྲོར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཡི་དམ་གི་ལ་དེའང་བདག་ལ་སྲོད་བསམ་གིས་

དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་ིན། ཐ་ན་བདག་གི་ཞབས་ཞུ་བ་ལའང་མ་གནང་བར་བདག་གཅིག་བུ་ཡི་དམ་

ལའི་དཀིལ་འཁྲོར་དུ་བཅུག་སེ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ། 

གཞན་ཡང་། འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་མ་འྲོངས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལུང་བསན་འགའ་རེ་ཡང་

གནང་བཞིན་དུང་ལྟར་དཀར་བའི་དབུ་སྐྲ་བདག་ལ་བསན་ཏེ་ངེད་ཀིས་ཁེད་ཚང་ལ་བསྒུགས་ནས་

ད་བར་དུ་བསད་པ་ཡིན། ད་ནི་ང་ཡང་རྒས་སྲོང་མྲོད། དགྲོན་པ་འདི་དང་ཆྲོས་འདི་ཁྲོད་ལ་འཕྲོད་

པས་ངས་ཀང་མི་གྲོབ་ཆྲོད། ཕིན་ཆད་ཁྲོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་དྲོན་དང་སེམས་ཅན་གི་

བདེ་སྐྱིད་ལ་དམིགས་ནས་ཆྲོས་སིད་ལུགས་གིས་ཀི་བ་བ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཀང་བ་མའི་བིན་

བརླབས་དང་ཡི་དམ་ལའི་རྒྱབ་བསེན། ཆྲོས་སྐྱྲོངས་བསྲུང་མའི་གྲོགས་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡྲོད་
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གསུངས་ནས་ངའི་མགྲོ་ལ་ཕག་གིས་བིལ་བིལ་ལན་གསུམ་བས་པས། ང་ཡང་རང་དབང་མེད་

པར་སྐྱྲོ་གདུང་ཚད་མེད་ཅིག་གིས་བསྐུལ་ཏེ་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤྲོར། ཁྲོང་ཡང་བཤུམས། ཁྲོང་

གིས་འདི་གསུངས། སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་སྐུ་བསྙུང་དུས་དབྲོན་པྲོ་དགེ་ལེགས་ཀིས་སྔགས་རྒན་ཞིག་ལ་

མྲོ་རྩིས་བཏབ་སེ། ཁྲོང་ཚང་གི་དབུ་སྔས་ན་སྲོན་པའི་ཐང་ག་ཞིག་ཡྲོད་པ་རས་སུ་ཕུད། ཁྲོང་ཚང་

གིས་སྲོན་པའི་ཐང་ག་གདྲོན་པ་མི་སིད་པར་གསུངས་ཀང་མ་ན་པར་དགེ་ལེགས་ཀིས་ཁེར། དེ་

དུས་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པས་འདི་གསུངས་ཡྲོད། དེང་སང་འཇིག་རེན་འདི་འདི་ལྟ་བུ་ལྟ་ལྲོག་མང་བྲོས་

གང་ཡྲོད་མྲོད། ང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་རེ་ཡབ་སས་ཀི་ཐང་ག་དབུ་ལ་བཤམས། གསུང་འབུམ་གིས་མཐའ་

སྲོར་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་ངེས་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ངས་རྒྱུན་པར་དྲན་བཞིན་འདུག དེ་ཡང་ཁྲོད་ལ་ཚང་

འདུག་གསུངས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་གི་ལྟ་བའི་གནད་འགག་འགའ་རེའང་གསུངས། 

མཇུག་མཐར་ཁེད་ཀིས་བ་བྲང་དུ་དཔེ་ཆ་ཡག་པྲོ་བལྟས་ཏེ་ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་འཇྲོག་རྒྱུ་ངའི་རེ་

བ་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་གིས་ཀང་བསྒྲུབས། 

གསུང་འདི་དག་བདག་གི་ཡིད་ལའང་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བར་བཟུང་ཡྲོད་དེ། བ་བྲང་དུ་བྲིས་པའི་བརེད་

ཐྲོའ་ིརྩྲོམ་ཞིག་ལས་འདི་ལྟར། 

དེའི་ཚེ་ཁད་མེད་འགྲོ་བ་ཡྲོངས་ལ་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རེས་གཞན་དབང་གྱུར།། 

མཚན་ིད་བཅུ་ལྡན་ཐེག་མཆྲོག་བཤེས་གེན་ཟག་མེད་ལུང་རྲོགས་ཡྲོན་ཏན་མཛོད།། 

རིགས་བརྒྱའི་དཀིལ་འཁྲོར་སྲོ་བསྡུའི་བེད་པྲོ་དཔལ་ལྡན་འཆང་བ་ཀུན་གི་རེ།། 

དྲོན་ལྡན་མཚན་ནས་བརྲོད་པར་དཀའ་བ་ཡབ་རེ་ལྕང་སྐྱའི་ཞལ་སྔ་ནས།། 

བཀའ་ལུང་གསེར་གི་མེ་ཏྲོག་ནི།། 

འགྱུར་མེད་རྲོ་རེའི་རི་མྲོ་ཅན།། 

བདག་གི་ཅྲོད་པན་རྩེ་མྲོ་ལ།། 

བབས་པའི་ལས་འདི་མི་ཟླྲོག་སེ།། 

དམ་པ་གྲོང་མའི་གསུངས་སྒྲྲོས་ཀི།། 
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རྲོ་རེ་ཚིག་གི་མདུད་པ་དང་།། 

{འདི་ནི་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་འཇམ་དབངས་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་གིས} ང་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་

རེ་ཡབ་སས་ཀི་ཐང་ག་དབུ་ལ་བཤམས། གསུངས་འབུམ་གི་མཐའ་བསྲོར་བ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་གསུངས་

པ་དེ་རེད} གདུང་དཔད་བར་ཡི་ལུང་བསན་དང་། {འདི་ནི་ཨ་ལགས་གདྲོང་དཔད་ཀིས་བར་

ཕབས་དུས། མཐྲོ་མི་མངྲོན་ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ་དེ།། ཡུལ་ས་རགས་ཅན་གི་ཕྲོགས་སུ་དགེ། ཞེས་

བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་གིས་བར་ཟུར་བབས་པ་དེ་རེད། རྲོགས་པར་རབ་ཀིས་ཐག་བཅད་དང་།། {འདི་

ལ་མྲོ་ཡྲོངས་འཛིན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་བདེན་ཡིག་དེ་རེད། བདག་གིས་མས་

སྣང་བརག་པ་ཡང་།། འཁྲུལ་མེད་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་གསུངས།། {འདི་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་

ཀིས་མས་དང་རྨི་ལམ་བརག་པའི་བདེན་དྲོན་ཡིན་ཏེ} ཁྲོང་དཀར་མྲོ་ཕུག་ན་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་

ལ་ནམ་མཁའ་རུ་ཟླ་བ་དཀིལ་འཁྲོར་གང་ཞིང་འྲོད་དཀར་འཚེར་བ་ཞིག་ཐུར་དུ་ལྷུང་བྱུང་། ཁྲོང་

གིས་གཟན་བཟེད་དེ་རྒྱུགས་པའི་ཚེ་ཟླ་བ་དེ་ལས་ཤུན་པ་ཞིག་ཕུད་དེ་གིས་སུ་གྱུར། ནང་གི་ཟླ་

བ་ཤིན་ཏུ་འྲོད་འཚེར་བ་དེ་ཁྲོང་གི་ཕག་ལ་ལྷུང་། ཤུན་པ་དེ་མཆྲོད་རེན་ཡྲོད་པའི་ཤུལ་དེ་ལ་ལྷུང་

བ་ཤར། ཕག་གི་ཟླ་བ་དེ་ལ་བལྟས་རེས་རྣལ་འབྲོར་བའི་ཆ་བད་ཅན། སྨིན་མ་དང་སྨྲ་ར་སྟུག་ཅིང་

འབར་བ། གཡས་ན་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གི་མེ་འབར་བ་ཡུ་བ་སྙིང་ག་ལ་གཏད་དེ་དྲང་ཐད་དུ་བཟུང་

བ། གཡྲོན་པ་ན་མི་རྐང་གིང་བུ་སིག་མཛུབ་ཀིས་ཀེར་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་དེ་རེད། } འདི་ནི་རྲོགས་

བརྲོད་བརྒྱ་བ་ལས། 

ནེ་ཙོར་གྱུར་བ་ལ་ཡི་བུས།། 

བས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་དེ་དག ། 

ཕི་རྲོལ་ཁམས་ལས་མི་སྨིན་པར།། 

དགེ་དང་མི་དགེའི་རེས་འབྲེལ་གིས།། 

ཟིན་པའི་ཕུང་བྲོ་འབའ་ཞིག་ལ།། 

སྨིན་པར་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བཞིན།། 
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བདག་ཀང་མི་འདྲོད་དབང་ན་མེད།། 

བཀྲོད་པ་ལས་ཀིས་བས་ནས་ཐལ།། 

ཨེ་གག་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་མཁེན།། 

འདི་ནི་རྩྲོམ་པ་པྲོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བརྲོད་པ་ཙམ་ཡིན། 

དུལ་ཞིང་སྲོད་པ་རབ་ཞི་བའི།། 

ཚུལ་ཁིམས་དྲི་བཟང་མཆེད་པ་ཅན།། 

ཡབ་རེ་བ་མའི་ཞལ་གསུང་འགས།། 

དབང་མེད་དད་པའི་མཆི་མ་ལྷུང་།། 

﹙འདི་ནི་ཕིན་ཆད་ཁྲོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་དྲོན་དང་སེམས་ཅན་གི་བདེ་སྐྱིད་ལ་

དམིགས་ཞེས་པ་ནས་ང་ཡང་མིག་ཆུ་དབང་མེད་དུ་ཤྲོར་བ་དེ་རེད﹚ 

དྲོན་བཞིའི་སྐུ་ནི་བགེས་པའི་མས།། 

སྐྲ་དཀར་ལྲོ་མ་ཚ་རུ་བཞིན།། 

བསན་ནས་བདག་ནི་རྒས་སྲོང་གསུང་།། 

ཡང་ཡང་བསམ་ཞིང་བསམ་ཞིང་ངུས།། 

﹙འདི་ནི་ཁྲོང་གིས་ངེད་ཀིས་ཁེད་ཚང་ལ་སྒུག་ནས་ད་བར་དུ་བསད་པ་ཡིན། ད་ནི་ང་ཡང་རྒས་

སྲོང་གསུངས་ནས་དབུ་སྐྲ་བདག་ལ་བསན་པ་དེ་རེད﹚ 

དེའི་ཚེ་འཇམ་མེན་ཕག་གིས་ནི།། 

བདག་གི་མགྲོ་ལ་བིལ་བིལ་བཞིན།། 

བརྩེ་བ་ཆེན་པྲོས་དྲན་གསྲོས་པ།། 

མཐྲོང་ན་མི་ངུ་སེམས་ལྡན་སུ།། 

ཕ་ཡིས་བུ་ལ་འདྲོམས་པ་བཞིན།། 

ཆྲོས་ཀི་གདམས་ངག་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག ། 
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བསྩལ་ནས་མ་འྲོངས་ལམ་གསུངས་པ།། 

བསམ་གིན་བསམ་གིན་སྙིང་ལ་ལྕི།། 

ཞེས་བྲིས་ཡྲོད་པ་དང་། 

སྙན་རྩྲོམ་དད་པའི་མེ་ཏྲོག་ནང་གི་བ་མ་དྲན་མགུར་དྲང་སྲོང་སྨྲོན་པའི་སྒྲ་དབངས་ཀང་འདི་

དུས་བྲིས་ལ། དེ་ལས་ཀང་། 

སྣྲོད་མཁའ་སྲོད་འབྲོར་བའི་གདན་ས་དང་།། 

གནས་བིན་ཆེན་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་ནས།། 

གསུང་གསང་བ་ཕ་མྲོས་མ་འྲོངས་ཀི།། 

ལམ་ལེགས་པར་བསན་འདི་སྙིང་གི་རྩི།། 

ཞེས་འབྱུང་། 

གཞན་ཡང་དེ་དུས་བདག་གིས་བ་བྲང་ནས་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་གངས་ལ་འཛུམ་པའི་མེ་ཏྲོག་ཅེས་

བ་བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེས་ར་ཚགས་བས་ཡྲོད་པ་འདི་ལྟར། 

བསབ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་འདབ་མ་ལམ་མེ་རུ་བཞད་ཅིང་།། 

སྙིང་རེ་སེམས་མཆྲོག་རྩི་བཅུད་རང་གཤིས་སུ་རྲོགས་པའི།། 

མཚན་ལྡན་བ་མ་པད་དཀར་ཆུན་པྲོ་ཁེད་དྲན་ནས།། 

བདག་སེམས་སྦྲང་ཆུང་ིན་བཞིན་སྐྱྲོ་བ་རེ་སྐྱེས་སྲོང་།། 

ཐྲོས་བརྩྲོན་འདབ་གཤྲོག་བསྐྱྲོད་པའི་ཟླྲོས་གར་གི་ངང་ནས།། 

དྲོན་གིས་གླུ་དབངས་ཁྲོར་ཡུག་འགེངས་པ་ཞིག་འདྲོད་ཀང་།། 

བརྩེ་དུང་སྙིང་གི་བདེ་སྐྱིད་པད་དཀར་ཁེད་མེད་ན།། 

ཆྲོས་བརྒྱད་མཛེས་པའི་སང་ལ་འཁྲོར་དྲོན་ནི་མི་འདུག ། 

འཇམ་དབངས་ཞལ་གི་ལེགས་བཤད་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆུ་བྲོ།། 

ངྲོམས་མེད་བཏུང་བའི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གི་འབྱུང་གནས།། 



 | 182 

འདྲོད་རྒུ་སྩྲོལ་བའི་འྲོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཁེད་དྲན་ནས།། 

བདག་ལུས་ངང་བ་དཀར་བྲོ་འཁུན་པ་རེ་ཤྲོར་སྲོང་།། 

ཀུན་རྲོབ་སེམས་ཀི་གཤྲོག་ཡངས་དཀར་བྲོ་དེ་བསྐྱངས་ནས།། 

དྲོན་དམ་ལ་ཡི་ལམ་ནས་འྲོང་བསམ་ཞིག་སྐྱེས་ཀང་།། 

སྣང་བ་སེམས་ཀི་དགའ་བཞིའི་མཚོ་མྲོ་དེ་མེད་ན།། 

རྲོ་མྱག་འདམ་གི་ཟས་ལ་ཆགས་དྲོན་ནི་མི་འདུག ། 

ཁིམས་དང་སེམས་བསྐྱེད་དག་པའི་རྩ་བ་རབ་བརན་པའི།། 

ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བཞི་ཁྲོ་ལག་ཕྲོགས་ཀུན་ཏུ་རྲོགས་ཤིང་།། 

སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་སྙེ་མ་གཡུར་དུ་རང་ཟ་བའི།། 

བཀའ་དྲིན་འཁྲོར་མེད་དཔག་བསམ་ལྲོན་བཟང་ཁེད་དྲན་ཏེ།། 

གསུང་སྙན་ཀྲོ་ཀུ་ལ་ཡི་མགིན་པ་དེ་གཡར་ནས།། 

སྐྱིད་པའི་རང་ཡུལ་ལྲོངས་ལ་ལྟད་མྲོ་རེ་འདྲོད་ཀང་།། 

དགྲོས་འདྲོད་ཀུན་སྩྲོལ་ཧ་རི་ཙན་དན་དེ་མེད་ན།། 

སྐྱིད་སྡུག་གདུངས་པའི་གིབ་བསིལ་སུ་ཞིག་ལ་རེ་ཨང་།། 

ཁེད་གསུང་ཐ་མའི་བཞེད་པ་བདག་སེམས་ལ་ཤར་ཚེ།། 

མི་བཟྲོད་ལུས་ཀི་ལྲོན་པ་འདར་བྲོ་རེ་བྱུང་ནས།། 

གྲོ་བུར་མཆི་མའི་ཕེང་བ་འདྲེན་དགྲོས་ཤིག་བྱུང་ཡང་།། 

སུ་ལ་བཤད་པའི་གྲོགས་བཟང་ས་སེང་ན་མི་འདུག ། 

ཀེ་མ་བསླུ་མེད་མཆྲོག་གསུམ་འདུས་པ་ཡི་བདག་ིད།། 

བརྩེ་སེམས་གཡྲོ་མེད་བདག་གི་དྲིན་ཅན་གི་བ་མ།། 

སྙིང་ལ་ལྕི་བའི་དྲོན་འདི་ལག་མེད་དུ་བསལ་ཕིར།། 

ཁེད་གསུང་རྲོ་རེའི་ཐ་ཚིག་བདག་ལ་སྩྲོལ་མཁེན་མཁེན།། 
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༡༩༩༣.༨.༢༥ལ་བ་བྲང་ནས་བསྐུར། 

འདི་དག་ལས་ངེད་དཔྲོན་སྲོབ་གིས་ཀི་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རང་མདངས་

མཚོན་ཐུབ་ལ། དེར་མ་ཟད་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཕེང་བརྒྱུད་དུ་ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སྨྲོན་ལམ་ཀང་མཚོན་ཡྲོད། ང་རང་ིད་ལ་མཚོན་ན། ཆུང་དུས་ནས་ཤེས་བ་རིག་པའི་ཡྲོན་ཏན་

སྲོབ་པ་ལ་དགའ་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲོན་གེར་དང་བརྩྲོན་འགྲུས་ཀིས་འཇུག་སྐྱྲོངས་ཐུབ་པ་

ཞིག་ཡྲོད་ལ། ལག་པར་དུ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ལྲོ་བཅུ་ཕག་ལག་ལ་སངས་བརྩྲོན་གིས་ིན་

མཚན་དུས་འདའ་བ་བས། ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་བཞག་རེས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན་

རྣམ་པ་དང་བྲོས་ཐུབ་ཀི་གྲོགས་བཟང་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་ཁ་གེས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་རི་ཁྲོད་

ཞིག་ཏུ་འགྲོ་དགྲོས་པ་ཕྲོགས་གང་ནས་བསམ་ཀང་མི་འདྲོད་པ་ཤ་སག་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ཀང་

དང་ལེན་བེད་མི་དཔེ་བ་ཞིག་ཡིན། འྲོན་ཀང་། ངས་ཡྲོད་ཚད་བྲོས་གཏྲོང་དྲོན་གི་དམིགས་ཡུལ་

གཅིག་བུ་ནི། བ་མ་རིན་པྲོ་ཆེ་རེ་སྨད་སྲོག་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཚང་དང་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་

གིས་ལ་ཐུགས་ཟིན་པའི་ཞབས་ཞུ་རེ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཆེད་ཁྲོ་ན་ཡིན། དེ་མིན་ང་ནི་དཔལ་འབྲོར་

དང་ངྲོ་ཐང་། ཡང་ན་རྫུན་གིས་བསླུ་ཐུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པ་དཔེ་ཆ་བ་གཤིས་རྒྱུད་གྲོང་

བྲོའ་ིཁད་ཆྲོས་ཀང་ཡིན། དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། འྲོ་ན་ཁྲོད་ཀིས། འདྲོད་དང་མི་འདྲོད་དབང་ན་

མེད། བཀྲོད་པ་ལས་ཀིས་བས་ནས་ཐལ།ཨེ་གག་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་མཁེན། ཞེས་བཤད་པ་མ་

ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཡང་འདྲོད་དྲོ། འྲོ་ན་ཁྲོད་ཀིས་དགྲོན་པ་དང་བ་མ་ལ་ཞབས་ཞུ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཡྲོད་

ཅེ་ན། བཤད་པ་སབས་སུ་མ་བབས་ཀང་ཉུང་ཙམ་སྲོས་ན་འད་ིིལྟར། བདག་བ་བྲང་སྐྱབས་མགྲོན་

རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དུ་སྲོང་ནས་དགྲོན་པ་གྲོང་འྲོག་དང་བ་མ་རྣམ་གིས་ལ་ཞབས་ཞུ་བེད་ཆེད་

ཕིར་སྲོང་ཆྲོག་པའི་གནང་བ་ལེགས་པར་ཐྲོབ། གསེར་ལག་དགྲོན་ནས་བ་མ་སྨད་སྲོག་རིན་པྲོ་

ཆེའི་མདུན་དུ་ཐུགས་མེས་པའི་གསུང་གེང་དང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཞྲོར་ཆུ་མིག་དང་གན་ཁྲོད་སྒྲུབ་

པའི་སྲོར་གི་ཁིད་དང་མན་ངག དབང་དང་རེས་གནང་། གསུང་འབུམ་གི་ལུང་གི་སྲོར་སྲོགས་

ཆྲོས་སྲོབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་མམ་དུ་བས་ལ་ཐུགས་དགེས་པའི་ངང་ཆུ་མིག་སྲོང་དཀར་སྒྲུབ་པའི་
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དངུལ་གི་མཎྜལ་དང་ཕག་དྲིལ་གཙོས་ཁྲོང་ཚང་གི་ལ་རས་ཡྲོ་བད་དཔེ་ཆ་དང་བཅས་པ་བདག་ལ་

གནང་ནས་ཆྲོས་རྒྱུན་གཏད་པའི་རེ་བ་བཅྲོལ། ཁྲོང་ཚང་ཐུགས་ཞི་བའི་དབིངས་སུ་གཤེགས་རེས་

ཁྲོང་ཚང་གི་ཐུགས་དགྲོངས་རྲོགས་ཕིར་ངས་རང་ནུས་ཡྲོད་ཚད་ཀིས་བ་མ་གྲྭ་ཚང་དང་ལ་སེ་མི་

གསུམ་ལ་བཀྲོད་སྒྲིག་དང་ཁྲོང་ཚང་གི་གདུང་མཆྲོད་འཛིན་པ་ནས་སྐུ་གདུང་མཆྲོད་རེན་བཞེངས་

པའི་བར་གི་བ་བ་མཐའ་དག་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཁུལ་བས་ཡྲོད། གཞན་ཡང་ཁྲོམ་ལྲོང་

ག་ཙམ་ཡྲོད་ཚེ་དགྲོན་པ་གྲོང་འྲོག་ནས་གྲྭ་ཚང་ལ་རང་གི་ཤེས་ཚོད་ཀིས་ཆྲོས་དང་རིག་གནས། 

ཁིད་དང་བསབ་བ། དབང་དང་རེས་གནང་། བང་དྲོར་དགེ་བསྐུལ་སྲོགས་ཆྲོས་ལྡན་གི་བ་བ་

བསྒྲུབས་ལ། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་བཞིན་དབང་དང་ཆྲོས་བཤད་ཀང་བེད་མྱྲོང་། དཀར་

མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཁྲོང་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཚང་གི་སྐུ་མདུན་ནས་མཁའ་སྲོད་ཆྲོས་སྲོར་ཁ་ཚང་དང་ཤིན་

ཏུ་དཀྲོན་པའི་ཁིད་མན་ངག་འགའ་རེ་དང་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་གི་སྲོམ་རིམ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་རས་

སྲོར་སྲོགས་གསང་བ་སྔགས་ཀི་སྙིང་བཅུད་རྣམས་ཐྲོབ་ཡྲོད། རྣམ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཐུགས་

མེས་པའི་ཆེད་ངས་དགྲོན་པའི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་ཆྲོས་ཐྲོག འགིག་ལམ་ཀུན་སྲོད་ཕྲོགས་ལ་

མི་ཕལ་བའི་བྲོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བ་བ་འགའ་སྒྲུབ་ཡྲོད་པ་འདི་ལྟར། ལམ་མེད་པ་དང་འགག་

གཟར་དྲོག་པའི་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་དད་པའི་སེམས་ཤུགས་བཀྲོལ་ཏེ་

མགྲོན་ཁང་། མཆྲོད་ཁང་། ཆྲོས་ཁིད་ཁང་། རུང་ཁང་། འགྲུལ་ཁང་། གཞུང་ཁང་། སྨན་ཁང་། ནང་

ཆེན། འཁྲོར་ཁང་། སྐུ་ཁང་། རྐ་ལམ།ཟམ་པ། ཁྲོར་ཡུག་སྲོང་འཛུགས་ནགས་བསྐྲུན་སྲོགས་བས་

ཡྲོད། གཞན་ཡང་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པར་དེང་རབས་ཀི་ཆུ་གྲོག་ལམ་གསུམ་གསར་ལས། གསེར་

ལག་གི་འཇམ་དབངས་གསུང་རབ་ལ་ཁང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་སྨན་སིན་དང་རིག་གནས་

སྲོབ་གསྲོ་སྲོགས་ཀི་ཕྲོགས་ལ་དམངས་སྲོར་ཁི་བརྒྱ་དང་ི་ཤུ་ལག་བཀྲོལ་བ་བཅས་དཔལ་

འབྲོར་གི་བ་བ་བསྒྲུབས། དཀར་མྲོ་དགྲོན་པར་རྒྱ་ལྲོའ་ིསྨྲོན་ལམ་བཙུགས་པ། དགེ་རྒན་གདན་

དྲངས་པ། བ་མ་ཁིར་བཀྲོད་པ། ཆྲོས་ཁིད་བཙུགས་པ་བཅས་མདྲོར་ན་བ་མ་བཞི་དང་གྲྭ་ཚང་བརྒྱ་

དང་ལྔ་བཅུ་ལག་གི་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་མཛེས་ལ་གནས་དབེན་པ་བཅས་ཆྲོས་བསྒྲུབས་པའི་ཆ་
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རྐྱེན་ཡྲོངས་སུ་འཛོམ་པ་ཞིག་བས་ཡྲོད། འདི་ནི་ཞར་བྱུང་དུ་ཐལ་བའི་ཁྲོད་ཀི་དྲིས་ལན་ཡིན། ད་

ནི་དཀྱུས་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ། ཆུ་དམར་དགྲོན་འདེབས་པ་པྲོ་བམས་པ་རྣམ་གྲོལ་ཚང་གིས་རེ་བ་

ཡང་ཡང་ཞུས་པ་བཞིན་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་བལ་ཁྲོའ་ིཨ་ཁུ་བམས་པ་ཆྲོས་གྲུབ་ཚང་

གི་ཡང་སྤྲུལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ངྲོས་འཛིན་བས་པ་དང་། ིས་སྲོང་གསུམ་ལྲོའ་ིལྲོ་

རིང་ནང་ཁྲོ་བྲོ་པེ་ཅིན་ནས་ཐྲོན་ཕལ་ཁྲོང་རྣལ་འབྲོར་བ་ཚང་གི་ཞལ་སྔར་ིན་བདུན་ལ་བསད་དེ། 

འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས། མ་འྲོངས་འབྱུང་འགྱུར། འཇིག་རེན་གསར་རིང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི། མདྲོ་སྔགས་

རིག་གནས་ཀི་ཞལ་བར་མང་བྲོ་བས་པའི་གྲོ་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ངེད་དཔྲོན་གཡྲོག་གིས་

ཀིས་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཆྲོ་ག་སྒྲུབ་ཏེ་གསྲོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་འབྲས་ཁྲོང་ཚང་གིས་ཨ་

ལགས་སྐུ་བྲོའུ་འཇམ་དབངས་བསན་པའི་ི་མ་ཚང་གི་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་ཐག་བཅད། ཨ་ལགས་

འདིའི་ལྲོ་རྒྱུས་འཕྲོས་དྲོན་དང་བཅས་པ་ཁྲོང་རྣལ་འབྲོར་བ་ཚང་ིད་ལས་སུས་ཀང་མགྲོ་མཇུག་

ཚང་བ་མི་ཤེས་པ། ཚུར་ལ་གསལ་བཏབ་སེ་གསུང་པའི་བཀའ་དྲིན་འདི་ཡང་དགྲོན་པ་འདིར་

ཐུགས་ཞེན་ཆེ་ཞིང་མཛད་འཕིན་བསྐྱངས་པའི་བདེན་འབྲས་ཡིན། དེར་མ་ཟད་ལ་ཁང་གད་བདར། 

ཁྲོར་ཡུག་གཙང་སྦྲ། སྲོང་འཛུགས་ནགས་སྐྲུན། གཟིམ་ཁང་དང་མཆྲོད་ཁང་བཞེངས་པ། གཞུང་

ལམ་ལས་པ་སྲོགས་གང་ལའང་ཁྲོང་རྣལ་འབྲོར་བ་ཚང་གིས་ཁ་ཕྲོགས་མ་བསན་པ་དང་ཐུགས་

སྨྲོན་མ་གནང་བ་མེད་སབས། བདག་གིས་བ་བ་གང་བརྩམས་པ་ཐམས་ཅད་ཚེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་

པ་ཤ་སག་ཡིན། སྔྲོན་ནས་ད་བར་ཆྲོས་ལྡན་གི་བ་བ་གང་བས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྲོང་བ་དག་

ཀང་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀིས་བིན་བརླབས་བརྲོད་པ་དང་ཡི་དམ་ཆྲོས་སྐྱྲོང་ལ་ཆེད་དུ་

གཏད་གེར་བས་ཡྲོད། དེར་མ་ཟད་ཁྲོང་ནི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཕིར་དྲྲོད་རྩེ་སྲོར་

གི་རགས་བཅུ་གིས་ཐྲོབ་པའི་སྲོམ་བྱུང་གི་སྲོབས་ཀིས་ཁྲོང་གིས་ཞལ་གསུང་གནང་བའི་བ་བ་

ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཀང་མི་འགྲུབ་པ་མི་དཔེ། དེ་མིན་ན་བདག་ལྟ་བུ་ལ་ཆྲོས་སིད་ཀི་བ་བ་འདི་ལྟར་

སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ག་ལ་ཞིག 

རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡྲོས་﹙༡༩༩༩﹚ལྲོར་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་བ་མ་རིན་པྲོ་ཆེ་དགུང་
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གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་ཚེས་གཅིག་རང་དགྲོན་གསེར་ལག་གི་གྲྭ་ཚང་ིས་བརྒྱ་ལག་གིས་

མཁའ་འགྲོ་སེ་ལྔའི་བརན་བཞུགས་དང་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་གྲྭ་ཚང་ཡྲོངས་ཀིས་སྒྲྲོལ་

དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁྲོར་ལྲོའ་ིབརན་བཞུགས་ཕུལ། དེ་ནས་བཟུང་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པ་གྲྭ་ཚང་

གིས་ལྲོ་རེ་བཞིན་རྣམ་རྒྱལ་སྲོང་མཆྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་རིལ་འབུལ་བའི་ཕག་ལེན་བཙུགས་

ཡྲོད། རྒྱལ་བྲོ་སེ་བའི་བདུད་འདུལ་དང་ཚེ་རྲོ་གིས་གཙོ་མཛད་པའི་བ་རྒན་ཚང་གིས་ཨ་ལགས་

རྲོང་སྔྲོན་ཞུས་ཏེ་ཁྲོང་ཚང་ལ་བརན་བཞུགས་ཕུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། ཁི་སྲོན་ཡྲོ་བད། 

ནབས་བཟའ་ཆ་ཚང་། སྐྱ་མར་གཅིག ལན་ཆུང་ལྔ། སྲོར་སྲོང་བཅས་ཕུལ། ཉྭ་ནག་སེ་བའི་ཀུན་

བཟང་དང་ཨ་ལགས་འཇའ་རིས། མཁན་སས་འཇམ་དཔལ། བན་འགྲོ་འཕིན་ལས་སྲོགས་ཀིས་

མགྲོ་མཛད་དེ་མི་ིས་བརྒྱ་ལག་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། བཀའ་འགྱུར་སྤུས་ལེགས། ཁི་གདན་

རྒྱབ་ཡྲོལ། མནབ་བཟའ་ཆ་ཚང་། ཡལ་ག་གིས་ཀའི་སེང་ན་གནས་བརན་ཀི་སྐུ་རེ་བཞུགས་པའི་

བྱུ་རུའི་སྲོང་བྲོ། སྲོར་སྲོང་གཅིག འཇམ་སྲོར་སེ་བའི་བདག་གི་སྤུན་དབངས་ཐར་རྒྱལ་གིས་གཙོ་

མཛད་དེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན། སྲོར་ལྔ་བརྒྱ་ཕུལ་བ་སྲོགས་ག་སྲོན་གི་རེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞིག་མཛད། ིན་འདིར་ཁྲོང་ལ་མཚོན་ན། དཔལ་འབྲོར་གི་ཡྲོང་སྲོ་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཆེས་

མང་བའི་ིན་ཞིག་རེད་མྲོད། བསྲོམས་ན་སྲོར་སྲོང་དྲུག་ལས་བརྒལ་མེད་པ་འདི་རེད། ཁྲོང་གིས་

རེན་འབྲེལ་གི་གནད་ཅིག་ཡིན་ནམ། བྱུ་རུའི་སྲོང་བྲོ་དེ་གཞན་ལ་མ་གནང་། གཞན་པའི་ཕག་རས་

ཐམས་ཅད་དགྲོན་པ་གྲོང་འྲོག་དང་དབུལ་བྲོ་ལ་སིན་པར་བཏང་ཏེ་ཚེས་བཅྲོ་ལྔ་ིན་ནས་རྒྱུན་

ཆགས་བཞིན་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་སྲོ། ། 

སྨྲས་པ། 

སྐུ་ཡི་བ་སྤུས་རྩེ་མྲོར་འཇིག་རེན་ཆགས།། 

སྐུ་ཡི་རྡུལ་ཕ་གཅིག་གིས་འཇིག་རེན་ཁབ།། 

བརན་གཡྲོ་རང་བཞིན་བཀྲོད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞིང་།། 

འདི་ན་ངྲོ་མཚར་ཟླྲོས་པའི་གར་དུ་སྣང་།། 
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ེར་བདུན་པ། མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་བང་ཆུབ་པ། 
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  བ་མ་དགེ་བའི་གཤེས་གེན་སྲོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྲོར་

བརྲོད་པ་འདི། ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་བཤད་སྲོ་བ་ཞིག་མིན་ཡང་། བརྲོད་དྲོན་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་སྐུ་

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ། མི་ཕལ་བ་འཆི་བའི་རང་བཞིན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་ཆྲོས་དུ་མ་ཡྲོད་

པ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པྲོ་སྐུ་མ་གཤེགས་པའི་ལྲོ་དུ་མ་ནས་ིན་ཞག་དུ་མའི་སྔྲོན་ནས་

རང་ིད་ནམ་ཞིག་ལ་འཆི་བའི་གཟའ་སར་འཕྲོད་སྲོར་སྲོགས་དུས་ཚོད་གསལ་བྲོར་ཤེས། དཔེར་

ན། གྲོང་དུ་བཤད་པའི་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་དགེ་འདུན་འྲོད་ཟེར་ལྟ་བུ་ཡིན། 

  རྣམ་འབྲོར་གི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྲོ་རེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་བས་ཀང་། ཁྲོང་ིད་ནམ་ཞིག་ལ་

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་དང་ཚད་ངེད་ཅག་ལ་རྒྱུན་པར་ཞལ་བར་གནང་གི་ཡྲོད་པར་མ་ཟད། 

སྐུ་འདས་པའི་རེས་སུ་སིན་སེག་བེད་དགྲོས་པ་དང་ས་མིག་གང་དུ་བེད་དགྲོས་པ། དེ་ལྟར་བས་ན་

ཅི་ལ་ཕན་པ་སྲོགས་ཅི་ལྟར་བེད་དགྲོས་པའི་སྲོར་ངེད་ཅག་ལ་གསལ་བར་གསུང་གི་ཡྲོད། ཁྲོང་

ཚང་གིས་དེང་སང་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པྲོའ་ིབེད་ལུགས་ལ་བལྟས་ན། ཁིམ་པ་སུན་འབིན་བེད་པ་

མང་ཞིང་བསན་དྲོན་དུ་མཛད་རེས་བསྐྲུན་པ་ིན་མྲོའ་ིསར་མ་བཞིན་དཀྲོན་པས། བ་མ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་

འཚོལ་བའི་དགྲོས་པ་མི་འདུག ལག་པར་དུ་ང་སྔྲོན་དུས་ནས་འཇིག་རེན་འདི་ལ་སེད་པ་གཏན་དུ་

མི་འདུག་པས་སྐྱེ་བ་ཕིར་ལེན་རྒྱུ་མེད། དེ་བས་ཁེད་ཅག་གིས་ང་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་འཚོལ་མི་ཆྲོག་

ལ་བཙལ་རྒྱུ་ཡང་མེད། དེར་མ་ཟད་སྐུ་གདུང་ཟེར་བའི་མཆྲོད་རེན་དེ་ཡང་བཞེངས་མི་དགྲོས་ཞེས་

གསུང་གི་ཡྲོད། ཡིན་ཡང་། ང་ཚོར་མཚོན་ན་དེ་ནི་ནམ་རྒྱུན་གི་སད་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས་དྲོ་སྣང་

ཆེན་པྲོ་བེད་ཀིན་མེད། 

  འདུས་བས་ཐབས་ཅད་མི་རག་པ་ིད་ཀིས་ཟ་བ་དང་དུས་ལ་བཏབ་པ་ནམ་ཞིག་སེབས་པ་གདྲོན་

མི་ཟ་བ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པས། སི་ལྲོ་༢༠༡༠ལྲོའ་ིལུགས་རིང་གི་

ཟླ་༡༡པའི་ཟླ་སྨད་དུ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཅུང་ཙམ་སྙུང་བའི་ཚལ་བསན། དེ་དུས་བདག་མདུན་དུ་སྲོང་

ནས་ཞབས་བརན་སྒྲུབ་དགྲོས་ཚུལ་ཞུས། ཁྲོང་གིས་གསུང་དྲོན་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྲོད་རེ་

འདྲོན་ཐུབ་ན་བཟང་། དེ་མ་གཏྲོགས་ལྲོ་དགུ་བཅུ་ལྲོན་པ་ཞིག་ལ་ཞབས་བརན་ཆེན་པྲོ་དགྲོས་དྲོན་
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མི་འདུག་གསུངས། ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་སྐྱྲོན་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་སེར་བར་མ་ཟད། ཁྲོད་

རང་བ་བ་ཧ་ཅང་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་བས་བསན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གི་དྲོན་ཡིད་ལ་བཅིངས་

ནས་གང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ན་དེར་སྲོང་། ང་ལ་སེམས་ཁུར་བེད་མི་དགྲོས་མཁིས་པ་ཅུང་ཙམ་མི་

བདེ་བ་མ་གཏྲོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་གསུངས། དེ་བས་ངས་སེམས་བདེ་ནས་ལགས་སྲོ་ཞེས་

པའི་ཚིག་འདིས་མཇུག་བསྡུས་། 

  ཁྲོ་བྲོ་དྲོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཀྲོང་ཀྲིག་ཏུ་ཐྲོན་པའི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡་གི་དགུང་མྲོར་དཀར་མྲོ་

དགྲོན་པའི་ལས་སྣེ་དང་རྒན་གས་རྣམས་འཚོགས་ནས་གཅིག་མཐུན་གིས་ང་ལ་མྱུར་བར་གཏྲོང་

དགྲོས་པར་མཐུན་ཏེ་ཀྲུའུ་རིན་དམ་ཆྲོས་ཀིས་ཁ་པར་བཏང་བྱུང་། ངས་ཀང་ཀྲོང་ཀྲིག་ཏུ་ཟླ་

གིས་ཀི་ཁང་བ་གཡར་ནས་བཀྲོད་སྒྲིག་ཡྲོད་པའི་བ་བ་ཡྲོད་ཚད་བཞག་སེ་ཕི་ིན་ནངས་བར་

ལམ་ལ་བུད་པ་ནས་ས་མ་རུབ་གྲོང་དུ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གི་འདུན་དུ་སེབས། དེ་དུས་ཁྲོང་རིན་པྲོ་

ཆེའི་སྐུ་སྙུང་སྔྲོན་དང་འདྲ་མྲོད། མི་འདྲ་ས་ནི་ིན་བཅུ་ཙམ་ལ་ཟ་མ་མ་བཞེས་པས་སྐུ་ཤ་ཧ་ཅང་

སབ་མྲོར་སྲོང་ཡྲོད་ལ་སྐུ་མདངས་ནི་སྔར་ལས་དཀར་མདངས་རྒྱས་འདུག ིན་དེ་ནས་བཟུང་

གསེར་ལག་དགྲོན་དང་དཀར་མྲོ་དགྲོན། ཆུ་དམར་དགྲོན་བཅས་གཙོ་བས་ཞབས་བརན་རྒྱ་ཆེན་

སྒྲུབ། སྨན་བའི་སྲོང་མཆྲོད་ཚར་བཅུ། ཚེ་ལ་རྣམ་གསུམ་གི་སྲོང་མཆྲོད་ཚར་བཅུ། རེའི་སྲོང་

མཆྲོད་ཚར་བཅུ་སྲོགས་སྲོང་མཆྲོད་ཀི་རིམ་པ་དང་། མདྲོ་གདུགས་སྒྲྲོལ་གསུམ་ཁི་འདྲོན། གནས་

བཅུ་དང་མཚན་བརྲོད་ཁི་འདྲོན། སྨན་བ་རིང་ཐུང་དང་ལྟུང་བཤགས་ཁི་འདྲོན། བཟང་སྲོད། བདེ་

སྨྲོན། གསང་འདུས་སྨྲོན་ལམ་སྲོགས་ཁི་འདྲོན། སྐྱབས་འགྲོ། དམིགས་བརྩེ་མ། ཚེ་ལ་རྣམ་གསུམ་

གི་གཟུངས། ར་མགིན་གི་སྔགས་སྲོགས་ས་ཡ་བཅས་བསྒྲུབས་དང་། དགྲོན་གྲོང་མ། འབའ་ལུང་

བ། ཤ་སྦྲང་སྲོགས་སུའང་ཁིམ་རེ་རེ་ནས་སྒྲྲོལ་མ་ཁི་རེ། སྐྱབས་འགྲོ། དམིགས་བརྩེ་མ། སྨན་

བའི་མཚན་འབུམ་རེ། སྲོམ་པ་བརྒྱ་རེ། མཆྲོད་པ་མཆྲོད་མེ་སྲོང་རེ་བཅས་ཕལ་ཆེར་གིས་འགྲུབ་

ཡྲོད།  

  ཨ་ལགས་རྒྱ་བཟའ་ཚང་དང་རྲོང་སྔྲོན་ཚང་། ཨ་ལགས་མཐའ་བྲལ་ཚང་སྲོགས་ཀིས་མཚོན་
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པའི་ཕྲོགས་ཡས་མས་ཀི་བ་མ་རྣམ་གསུམ་ཡང་ཕེབས། ལག་པར་དུ་ཨ་ལགས་རྒྱ་བཟའ་ཚང་ཞག་

འགར་བཞུགས་ཏེ་ཞལ་བཀྲོད་འཐེན། ཞྲོར་དུ་སྨན་བཅྲོས་ཀང་བས་ཏེ་ཞག་མང་པྲོ་སྲོང་ནའང་ཁྲོང་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གི་སྐུ་ལུས་ནི་སྔར་བཞིན་གནས་པ་ལས་འདི་ལྟར་དྭངས་སྲོང་སྙམ་པ་ཞིག་མི་

འདུག་པས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཅི་བ་གཏྲོལ་མེད་དུ་གྱུར། ཁྲོ་བྲོས་བསམ་པར་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་

སེམས་ཅན་ལ་ཡྲོད་པའི་ཐུན་མྲོང་གི་ཆྲོས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ས་ཐྲོབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡང་སྐུ་ལུས་སངས་པའི་མཛད་པ་གནང་གི་ཡྲོད་དེ། 

གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས།། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ན་ཐྲོས་ཀང་།། 

སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སྲོང་མཛད་ན།། 

སྐྱེ་བྲོ་ཕལ་བ་སྨྲོས་ཅི་དགྲོས།། 

 

  ཞེས་སྲོགས་ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་ལས་གསུང་ཡྲོད་པ་ཡིད་ལ་ཝ་ལེར་ཤར་བྱུང་། ལུགས་རིང་ཟླ་

༡༢པའི་ཚེས་༡༢ིན། ཁྲོ་བྲོ་ལན་ཀྲིག་ཏུ་བ་བྲང་༧སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་མདུན་དུ་སྲོང་། 

སྐྱབས་མགྲོན་རིན་ཆེན་པྲོ་ཆེ་ལན་ཀྲིག་ཐྲོག་ཁང་ཆེན་མྲོ་ཞིག་ན་ཚོགས་འདུ་ལ་བཞུགས་འདུག 

བ་བ་བྲེལ་འཚུབ་ཧ་ཅང་ཆེ་ན་ཡང་ཆེད་དུ་བཀྲོད་སྒྲིག་བས་ཏེ་ཞལ་མཇལ་གནང་བ་ནི་ཆེས་ལྕི་

བའི་བཀའ་དྲིན་བ་ན་མཐྲོ་བ་ཞིག་ཡིན། 

  ངས་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་ལ་བ་བ་གིས་ཡར་ཞུ་བས་པ་ནི། ཁྲོང་ཚང་ལ་ཞབས་བརན་ཅི་ཞིག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་སྐུ་གྲོངས་སྲོང་ན་བ་བྲང་ནས་གདུང་སེག་གི་སྲོབ་དཔྲོན་ཞིག་དང་དེའི་

སྲོར་ལ་མས་མྱྲོང་ཡྲོད་པའི་དགེ་བཤེས་གིས་མངགས་གཏྲོང་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

  ༧སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གིས། ཐེངས་འདིར་ཁྲོད་དང་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པ་ལ་རྲོགས་

བེད་དགྲོས་འདུག ངས་བ་བྲང་དགྲོན་པའི་དྲོ་དམ་ཁང་ལ་བཤད། ལེན་གི་ཡང་འགྲོ་མི་དགྲོས། དེ་

དུས་ཁྲོད་ལ་བ་བ་མང་། ཞེས་གསུངས་པའི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་བང་། 
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  གཞན་ཡང་། གདུང་ལས་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་སྲོར་གི་གསུང་བཤད་མང་བྲོ་ཕ་ཡིས་བུ་ལ་

མངགས་བཀྲོད་ལྟར་མང་དུ་བསྩལ་བྱུང་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ཡིད་བརླན་ཞིང་གདུང་སེལ་བ་ཞིག་རེད། 

  ཚེས་བཅུ་གསུམ་ིན་ཕིར་ཐྲོན་ཏེ་སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་བཀྲོད་བཞིན། དགྲོན་པ་

གྲོང་ཞྲོལ་གིས་གཙོ་བས། གཙང་དགྲོན་པ། རྭ་རྒྱ། ཤིང་ཁི། ཁྱུང་དམར། ནག་བཟའ། ཀླུ་ཚང་། 

ཐར་ཤུལ་དགྲོན་པ་སྲོགས་སུ་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་རྒན་པ་རྣམས་སྲོ་སྲོར་མངགས་ཏེ། གནས་བཅུ་

དང་སྒྲྲོལ་མ་སྲོགས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ནི་ངས་སེམས་གཏིང་ནས་བ་མ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁྲོང་ཚང་

ལ་ཕུལ་བའི་མཇུག་མཐར་གི་མཎྟལ་དེ་ཡིན་ལ། ངེད་ཅག་གི་སེམས་གཏིང་ན་འཕྲོ་བའི་རེ་བ་

གསྲོན་པྲོ་དེ་ཡང་ཡིན།  

འདི་དུས་ཁྲོང་ཚང་ལ་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་འདྲིས་ཡྲོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐྲོན་ཡྲོད་ལ། སྤྲུལ་བའི་སྐུ་བྲོ་

བཟང་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཨ་ལགས་སྐུ་བྲོའུ་བཅས་གྲྭ་བ་རྒན་པ་རྣམས་རེས་མྲོས་བས་ཏེ་

སྐུ་གཡྲོག་ཞབས་ཞུ་ིན་མཚན་མེད་པར་བེད་པ་ནི་ངྲོ་མས་བྲོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་བ་མ་

བསེན་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམ། མི་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་ཡྲོད། གཞན་ཨ་ཁུ་

བྲོ་བཟང་བསན་པ་དང་སྨན་པ་རིག་འཛིན་སྲོགས་ཀིས་ཐབས་གང་བཟང་གིས་སྨན་གསྲོ་བེད་པའི་

ཐབས་ཇུས་ཀང་གནང་གི་ཡྲོད། ཉྭ་ནག་སེ་བ་གཙོ་བས་ཕྲོགས་ཡས་མས་ཀི་ལ་སེ་མི་གསུམ་ཐྲོན་

ཏེ་ག་སྒྲིག་བེད་པ་དང་གསེར་ལག་དགྲོན་དང་ཀླུ་ཚང་དགྲོན། ངྷ ི་ཚ་སྲོགས་ནས་ཕེབས་པའི་བ་མ་

དགེ་བཤེས་མང་པྲོ་ཁྲོང་ཚང་ལ་སྙུན་འདྲི་བར་ཕེབས་པ་ནི་རྒྱུན་ཆད་མེད། 

  ཁྲོང་ཚང་ལ་མཇུག་མཐར་བརན་བཞུགས་ཕུལ་ཏེ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བ་བྲོ་ནི་ངྷ ི་ཚ་དགྲོན་པའི་

དགེ་བའི་གཤེས་གེན་ཆེན་པྲོ་ཨ་ཁུ་བང་ཆུབ་ཚང་ཡིན་ལ། དགེ་བཤེས་ཚང་གི་མཚན་དང་ཁྲོང་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གི་ཐྲོབ་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ། རྣམ་ཐར་འདིའི་

སྨན་ཆའི་མཚན་བང་ཆུབ་ཅེས་གསྲོལ་བའི་བརྲོད་དྲོན་འདི་དག་ཕན་ཚུན་དངྲོས་སུ་འབྲེལ་ཏེ་ཡྲོད་

ལ། དེ་ནི་རེན་འབྲེལ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྨྲོས་མ་དགྲོས་སྲོ།། 

  བང་ཆུབ་ནི་ཁྲོང་དུ་ཆུད་པའམ་ནང་བན་ཆུབ་པའི་དྲོན་དུ་འཇུག་ལ། གཞན་ཡང་། བང་བ་
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སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཆུབ་པ་རྲོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་འཇུག བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཐྲོབ་

བ་བང་ཆུབ་ཀི་ཆ་ནས་གང་ཟག་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ཡང་དག་པར་

རྲོགས་པ། བང་ཆུབ་པ། སངས་རྒྱས་པ། མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྲོགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་པས། ཐམས་ཅད་ཀང་ཐྲོབ་པ་འབྲས་བུའི་ཆ་ནས་བཤད་དགྲོས་སྲོ།།  

དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་གི་གྲོ་འཕང་ཐྲོབ་པའམ། ས་

བཅུའི་མམ་བཞག་རྲོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྲོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མངྲོན་དུ་བས་པའི་དྲོན་གིས་ཚན་པ་འདི་ལའང་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་

བང་ཆུབ་པ། ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡིན། 

  ཁྲོ་བྲོས་ཁྲོང་ཚང་གི་རྣམ་ཐར་འདི་ིས་སྲོང་དྲུག་ལྲོར་བྲིས་ཟིན་མྲོད། རྣམ་ཐར་ལས། རྲོང་རྩེ་

གསང་ཕུ་འདིར་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རིང་ཟུང་འཇུག་གསང་བ་ཆེན་པྲོའ་ིེ་ལམ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞེས་

བཤད་ཡྲོད། དེ་ནི་ཁྲོང་ཚང་དགུང་ལྲོ་རེ་གསུམ་སེང་འདིར་ཕེབས་པ་ནས་ད་ལྲོ་དགུང་གངས་གྲོ་

གཅིག་བར་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཁིགས་གེར་ཡྲོད་པ་འདི་ཡིན་པས། འདིའང་ཤིན་ཏུ་ངྲོ་མཚར་བ་

ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། 

  སྨྲས་པ། 

སྣང་དང་སྲོང་བའི་བདག་ིད་ནི།། 

སྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བེད་པྲོ་སེ།། 

ཤེས་དང་ཤེས་བ་གཅིག་པའི་ཚུལ།། 

མཁེན་རབ་བྲོ་ལ་གཅིག་ཏུ་གནས།། 

 

  ཁྲོང་ིད་ལ་ན་བའམ་མི་བདེ་བའི་སྣང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ལྲོད་ཀིས་གནས་ཤིང་ཞལ་འདྲོན་གི་

རིམ་པའང་སྙུན་གཡྲོག་པས་བཏྲོན་ཏེ་ཁྲོང་གིས་ཡིད་ཀིས་ཤར་སྲོམ་བེད་བཞིན་ཡྲོད། ཤིན་ཏུ་ཡ་

མཚར་བ་ནི་ཁྲོང་ཚང་ཕི་དྲྲོའ་ིཆ་ལ་མམ་པར་བཞག་སེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྲོམ་སྲོབས་ཀིས་ིན་ཞག་
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བར་འགྲོར་འགྲོ་བ་འདི་རེད། འདི་ལ་མདྲོ་རྒྱུད་མས་ལེན་གུང་བསྒྲིགས་ཏེ་བཤད་པ་མང་མྲོད་རེ་

ཞིག་གཞག་པར་བ།  

མང་ཚོགས་དང་སྨན་པ་རྣམས་ངྲོ་མཚར་ནས་བཤད་པ་ནི། འདི་ལྟ་བའི་དགུང་ལྲོ་མཐྲོན་པྲོ་

དགུ་བཅུ་ལྲོན་པ་ཞིག་གིས་ཟ་མ་མ་ཟྲོས་པར་ིན་བཅྲོ་ལྔ་འགྲོར་བ་འདི་ངྲོ་མས་ཅི་ལྟར་བཤད་མི་

ཤེས་པ་བ་མ་དམ་པའི་ཁད་ཆྲོས་ཡ་མཚན་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་བསྒྲགས། 

  རྒྱུན་པར་ཕག་ཐལ་མྲོ་སར་ནས་སན་མིག་ནམ་མཁར་གཟིགས་ཏེ་ལྟ་སངས་མང་དུ་མཛད། དེ་ནི་

ཅི་ཡིན་སུས་ཀང་བཤད་པར་རྔྲོ་མི་ཐྲོགས་མྲོད། ཁྲོ་བྲོས་བསམ་ན་རེ་བཙུན་རྲོ་རེ་རྣམ་འབྲོར་

མའམ་བདེ་མཆྲོག་ཡབ་ཡུམ་གི་ཞལ་གཟིགས་སམ་གསུང་གི་གནང་བ་བསྩལ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

ཏེ། དེ་དུས་ཁྲོང་ཚང་གིས་རེ་བཙུན་མའི་རྩ་སྔགས་སམ་བདེ་མཆྲོག་རྐང་བ་བརྒྱད་པའི་བསྲོད་པ་རེ་

གསུང་གི་འདུག་པས་སྲོ།། 

  སི་ལྲོ་༢༠༡༠ལྲོའ་ིལྲོ་འཇུག་ལུགས་རིང་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༦ིན་གུང་དུས་ཚོད་༢སེང་དུ། རེ་རྣམ་

འབྲོར་བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་དགུང་གངས་གྲོ་གཅིག་སྲོན་པ་ལྕགས་ཕྲོ་སག་གི་ལྲོ་གང་ཟླ་བ། 

བཅུ་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་ཡྲོངས་སུ་་གང་བ་དང་ལན་ཏུ། ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར། རྣམ་འབྲོར་ལ་བརྩྲོན་པ་རྩལ་ཆེ་བ་སྲོགས་ཀིས་ཕ་རྲོལ་གནྲོན་ཞིང་གནས་པས་སེང་གེ་

བཞིན་དུ་ལ་གི། ཞེས་པ་ལྟར། གྲོ་བ་གཡས་པ་ཕབ་སེ་རྐང་བ་གཡྲོན་པ་གཡས་པའི་སེང་དུ་

བཞག་ནས་སེང་གེ་ལ་སངས་སུ་བཞུགས། ཕག་གཡས་པས་འགམ་པ་སྐྱྲོང་ཞིང་མཛུབ་མྲོས་རྣ་

བ་གཡས་པ་དང་མཐེའུ་ཆུང་གིས་སྣ་ཁུང་གཡས་པ་བཅད་དེ་འདྲོད་པར་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཀག 

དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཕ་མྲོ་རིམ་བཞིན་ཕིར་འཕྲོས། སྲོང་བ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྲོང་

བ་འྲོད་གསལ་ཆྲོས་ཀི་སྐུར་བསེས་ཏེ་དྲོན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་མངྲོན་དུ་མཛད་དྲོ།། 

  སིར་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་བངས་པའི་ལུས་ཐྲོག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ། སྲོག་འཛིན་ཤིང་ཏུ་ཕ་བ་སྙིང་

གར་ཆགས་པ་ནས་རིམ་བཞིན་ཐུར་སེལ་ལ་སྲོགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཆགས་པར་བཤད་པས། 

འཆི་བའི་ཚེ་ཡང་རིམ་ནས་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་རླུང་སེམས་རྣམས་སྙིང་གར་སྡུད་པ་ཡིན་ནྲོ།། 
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བདག་གིས་ཁ་དར་དཀར་པྲོ་སིད་དུ་རིང་བ་ཞིག་ཕུལ་ཏེ།། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི།། 

འགྲོ་དྲོན་ཐུགས་ལ་དགྲོངས་གྲུབ་ཤྲོག ། 

མགྲོན་པྲོ་ཡིས་ནི་གང་དགྲོངས་པ།། 

སེམས་ཅད་རྣམས་ལའང་དེ་འབྲོར་ཤྲོག ། 

 

  ཞེས་བཏྲོན། དེ་དུས་མདུན་ན་ངེད་དང་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་ལས་སྣེ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་

མཐར་ཕིན་པ། བ་མས་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་དགེ་སྲོང་ལུང་རྲོགས་རྒྱ་མཚོ་གིས་མ་

གཏྲོགས་མེད། སྲོ་ལེགས་པར་གཏད་དེ་དུས་ཚོད་གཅིག་ལག་ལ་ཡྲོན་ཏན་གཞི་གྱུར་མ་དང་

དམིགས་བརྩེ་མ་བགངས་ནས་འཇམ་ཅག་གེར་བསད་རེས་ད་གཟྲོད་ཕི་ལ་བར་སད། 

 

མགྲོན་ཁྲོད་ཞི་བའི་ཏིང་འཛིན་གིས།། 

ཀུན་རྲོག་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་བཅད།། 

རྣམ་རིག་འྲོད་གསལ་འདྲེས་མའི་ཁམས།། 

སྲོང་ིད་མཁའ་དང་མམ་པར་འདྲེས།། 

 

བསམ་གཏན་རྲོང་རྩེའི་གསུང་ཕུ་འདིར།། 

དྲི་བཞིན་གཡྲོ་བའི་རྒྱུ་འགག་ཀང་།། 

ཚུལ་ཁིམས་དྲི་བཟང་མཆེད་པ་ནི།། 

མ་ལ་ཡ་ལས་འྲོངས་པ་བཞིན།། 

 

སྐྱེ་འཆི་སངས་པ་རྲོ་རེའི་སྐུ།། 
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བརེས་ཀང་རག་འཛིན་འདུལ་བའི་ཕིར།། 

ཐ་མལ་སྣང་ངྲོར་གཟུགས་ཀི་སྐུ།། 

ཞི་བའི་དབིངས་སུ་ཁྲོད་ཐུགས་གཞྲོལ།། 

 

སྒྲུབ་བསན་གངས་རིའི་རྒྱལ་མཚན་ནི།། 

གྲོ་བུར་ས་ལ་ལྷུང་ངྲོ་ཞེས།། 

ལ་མི་གདུང་བའི་ཆྲོ་ངེ་ཡིས།། 

སིན་མེད་མཁའ་ལས་རྔ་ཆེན་བརྡུང་།། 

 

རིང་ནས་བསེན་པའི་སས་པྲོ་བདག ། 

ཡིད་ལ་མྱ་ངན་མེ་ལྕེ་མཆེད།། 

བཞིན་རས་མཆི་མའི་དྲོ་ཤལ་རྒྱུན།། 

སྡུག་བསྔལ་བསམ་གཏན་དྲག་པྲོས་སྒྲུབ།། 

 

འཇང་ཆེན་ཆུ་ཀླུང་དྲག་ཏུ་སྐྱྲོམས།། 

དབུ་རི་ཕྱུག་མྲོའ་ིལྲོན་ཤིང་གཡྲོས།། 

གསེར་རེའུ་གསེར་གི་སྲོ་ང་གད།། 

ནྲོར་འཛིན་ལུས་འདི་རིང་དུ་འདར།། 

 

ད་ནི་མགྲོན་བྲལ་སྐྱབས་མེད་པའི།། 

ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་གིས་བརླམས་ཀང་།། 

ངྲོ་མཚར་རྨད་བྱུང་རེན་འབྲེལ་འདི།། 
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ཡིད་ཀི་ངལ་གསྲོའ་ིབདུད་རྩིར་གྱུར།། 

ཞེས་ཀང་སྨྲས་སྲོ།། 

  དེ་ནས་བདག་ཀེ་རིང་ག་ཁར་སྲོང་ནས་བ་བྲང་དགྲོན་པའི་དྲོ་དམ་ཁང་དང་ཨ་ལགས་རྒྱ་

བཟའ་དང་ཨ་ལགས་རྲོང་སྔྲོན་སྲོགས་བར་གཏྲོང་དགྲོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁ་པར་བཏང་། དེ་ིད་དུ་

དཀར་མྲོ་དགྲོན་དང་གསེར་ལག་དགྲོན། ཀླུ་ཚང་དགྲོན། ངྷ ི་ཚ་དགྲོན་སྲོགས་ནས་ཕེབས་པའི་བ་

སྤྲུལ་དང་དགེ་འདུན་པ་ིས་བརྒྱ་ལག་གིས། ཞག་དུ་མའི་ནང་དུ་ཡི་དམ་ལའི་དཀིལ་འཁྲོར་ཆེན་པྲོ་

དག་ཞལ་ཕེས་ཏེ། བ་མ་དང་རྲོ་རེ་འཆང་ཐ་མི་དད་པ་ལ་ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆྲོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་

ཕུལ་བ་དང་། ལམ་སྒྲྲོན་དང་རེན་འབྲེལ་བསྲོད་པ། རྒྱན་འཇུག་བཅས་སྐྱྲོར་སངས་མཚན་འཕུད་

བས་པ་སྲོགས་རྣམ་དཀར་གི་ལས་འབའ་ཞིག་ལ་འབད་དེ། བ་མ་མཆྲོག་དང་ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་

མེད་པའི་སྨྲོན་ལམ་གི་མཚམས་སྲོར་ཡང་དག་པ་མཛད། 

  བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ནས་དགེ་བསྲོས་ཟུར་བ་དགེ་བཤེས་དཀྲོན་མཆྲོག་རྒྱ་མཚོ་ཚང་དང་

རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གི་བིངས་འདྲེན་ཟུར་བ་བཅས་གདུང་ལས་པ་དང་ཆྲོག་འདྲོན་པ། སིན་སེག་སྲོར་

ལ་མཁས་པའི་ག་བ་རྒན་པ་བཞི་ཕེབས་བྱུང་། དེ་དག་གི་ངག་བཀྲོད་བཞིན་ངེད་ཅག་གིས་མཁྲོ་

བའི་ཡྲོ་བད་ཐམས་ཅད་ཚགས་པར་བས་ཏེ། ༼ གདུང་ལས་སྲོར ༽ཟླ་སར་འཕྲོད་སྲོར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཚེས་ེར་གིས་ིན། ནམ་གུང་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་སེང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཆྲོ་ག་

གསུངས་ཏེ་གདུང་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ནས་ིད་གུང་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་བར་སིན་སེག་རུས་

ཆྲོག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་འགྲུབ་པ་བས་ཏེ། གནས་བརན་ལ་ཁང་དུ་རིང་སེལ་གི་རིལ་བུ་དང་

གདུང་རུས་སན་དྲངས་ཏེ། ཁྲུས་གསྲོལ། བཞུགས་གལ། མཇལ་ཁ་བཅས་ལེགས་པར་གྲུབ།  

ིན་འདི་དག་ལ་ཨ་ལགས་རྒྱ་བཟའ་ཚང་། ཨ་ལགས་རྲོང་སྔྲོན་ཚང་། ཀླུ་ཚང་དགྲོན་པའི་དགེ་

བཤེས་བརྩྲོན་འགྲུས། དགེ་རྒན་རུ་མང་ཐབས་མཁས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀིས་ིན་ཚན་མེད་པར་བ་བ་

མཐའ་དག་སྒྲུབས་རྲོགས་གནང་། 

  གཞན་ཡང་། ར་ར་སེ་བ་དང་རྒྱལ་བྲོའ་ིསེ་བ་གིས་སྔྲོན་ནས་གཞི་བཟུང་སེ་བསད་ཡྲོད་པ་དང་། 
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ཉྭ་ནག་སེ་བ་སི་ཡྲོངས་ནས་དམངས་སྲོར་ཁི་བཅུ་བདུན་དང་དཔའ་མཆྲོག ཨྲོའུ་རྒྱ། གཡེར་

སྐྱྲོངས། འབའ་ལུང་བ། ཤ་སྦྲང་སྲོགས་ནས་ཐྲོན་པའི་མཇལ་བ་མང་བྲོ་ིན་མཚན་མེད་པར་ཡྲོང་

ལ། དེ་དག་གིས་ཕུལ་བའི་དཔལ་འབྲོར་ཡྲོད་ཚད་གཅིག་ཏུ་བསྲོམས་ན། སྲོར་ཁི་བཞི་བཅུ་ཞེ་

གིས་ཡྲོད། དེ་དག་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་གི་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་བའི་བ་མ་དང་དགྲོན་པ། ལ་

སའི་ཕྲོགས། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གཙོ་བས་ཏེ། སྐུ་འབུམ། རེབ་གྲོང་། ངྷ ི་ཚ། གཙང་། ར་རྒྱ། 

གསེར་ལག ཀླུ་ཚང་། ཐར་ཤུལ། ཤིང་ཁི། ཆུ་དམར། ཁྱུང་དམར། ནག་བཟའ། ལ་ལྕམ། སྔགས་

སའི་མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་ཞྲོལ་སྲོགས་དགྲོན་སེ་དང་བ་མ་ཡྲོངས་ལ་བསྔྲོ་བའི་རེན་ཏུ་ཡྲོངས་སུ་

བསྔྲོས། 

  བ་བྲང་སྐྱབས་མགྲོན་ཚང་གི་མདུན་དུ་ཨ་ལགས་རྒྱ་བཟའ་དང་ཨ་ཁུ་བྲོ་བཟང་བསན་པ་གིས་

སྲོང་ཏེ་དབུ་སྔས་སུ་གཏད། ཁྲོང་གིས་ཨ་ལགས་སྐྱང་ལྕ་ཚང་ངྲོ་མའི་ཡ་མཚན་པའི་བ་མ་དམ་པ་

ཞིག་རེད། སྔྲོན་ཆད་བ་བྲང་ནས་ཨ་ལགས་བ་ཁྲོ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་གིས་ཀང་ངེད་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བཙལ་

མི་དགྲོས། སྤྲུལ་སྐུ་མེད་གསུངས་ཡྲོད། འདི་གིས་འདྲ་འདྲ་རེད། དེས་ན་ཁྲོང་གི་ཐུགས་སྨྲོན་

བཞིན་བེད་དགྲོས། ང་ཡང་དེ་ལ་ཧ་ཅང་འཐད། གདུང་རུས་ཀང་མི་འཁྲུགས་པའི་སྐུ་ཞིག་བཞེངས་

ཏེ་དེའི་གཟུངས་འཇུག་ཏུ་བཞུགས་དགྲོས། དེ་མིན་མཆྲོད་རེན་བཞེངས་མི་དགྲོས་གསུངས་པ་

བཞིན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།  

  བདག་གིས་ནང་ཆེན་ནས་གསེར་ལག་དགྲོན་དང་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་སེ་དཀར་མྲོ་དགྲོན་ལ་

ིན་དཀར་ཕག་འགེད་དང་བཅས་བཏང་བ་ནས་ལ་སེ་མི་གསུམ་གིས་མཐུད་དེ། ཞག་བཞི་བཅུ་ཞེ་

དགུའི་བར་དུ་བར་མ་ཆད་པར་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་ལ། ིན་དཀར་གི་དགེ་བའི་

ལས་ཟད་པ་མེད་པའི་བསྲོད་ནམས་ཀི་ཕུང་བྲོ་ཡྲོངས་སུ་གཏམས་པར་བས་སྲོ།། 

  སྨྲས་པ། 

དག་པ་འྲོད་གསལ་འཁིལ་བའི་ཁིམ།། 

སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་གི་རྲོལ་པ་ཅན།། 
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ཟབ་ལམ་ཟུང་འཇུག་བརེས་པའི་འབྲས།། 

ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྲོ་རེ་འཆང་།། 

རིང་བསེལ་ནྲོར་བུའི་ཟ་མ་ཏྲོག ། 

སྐུ་གསུང་གཏེར་ཏུ་སྒྲུབ་པ་འདི།། 

ལུས་ཅན་བསྲོད་ནམས་རེན་མཆྲོག་ཏུ།། 

བཞུགས་པ་ཐར་འདྲོད་ཡྲོངས་ཀི་གསྲོས།། 

བང་སེམས་བརླན་གིས་རྩ་བ་རྒྱས།། 

བསྡུ་བཞིའི་མེ་ཏྲོག་ཕང་ཕུང་བཞད།། 

དགེ་ལེགས་འབྲས་བཟང་དུད་པའི་ལྲོན།། 

བསན་དང་འགྲོ་བའི་ེར་འཚོར་ཤྲོག ། 

 

༧ ཅེས་ཨྲོའུ་རྒྱ་སྤྲུལ་མིང་བས་རྣམ་ཐར་ཁ་སྲོང་དུ་ ༢༠༡༤ལྲོའ་ིཟླ་༨པའི་ཚེས་༨ིན། འབའ་རྲོང་བྲོད་

གསང་སྔགས་རིག་གནས་བང་ཆུབ་གིང་། ཤེས་རབ་འྲོད་གསལ་འཁིལ་བའི་ལྡིང་ཁང་དུ་བྲིས་པ་

དགེའྲོ།། །། 

 

 

 

 

ེར་བརྒྱད་པ། སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྨྲོན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ། 
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ཁྲོང་ཚང་གི་ཁིམ་གཞི་དེ་སྲོམ་མེ་འབྲུག་གེའི་དཔྲོན་པྲོ་སག་ཚང་ལ་མགྲོ་འདྲོགས་བས་ཏེ། 

རིང་བྲོ་མ་ལྲོན་པའི་སབས་ཤིག་ས་དེ་རུ་སྔགས་རྒན་མྲོ་རྩིས་ལ་ཤིན་ཏུ་གཙིགས་པ་གགས་ཅན་

ཞིག་ཡྲོད་པ་དེས་གཞི་རྩིས་བས་རེས། 

རི་རབ་ལྷུན་པྲོའ་ིཡང་རྩེ་རུ།། 

གསེར་གི་མེ་ཏྲོག་རྐང་གཅིག་བཞད།། 

རྐྱེན་ངན་རྔ་ཡི་གདན་ཐྲོག་ཏུ།། 

ཁིམ་གཞི་སན་མ་གཏྲོར་བ་འདྲ།། 

 

ཞེས་ཚིག་རྐང་དང་བྲོ་གིས་ཀིས་ཁེད་ཚང་ལ་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་འཁྲུངས་

པར་བསན་པ་དང་རྐང་བ་ཕི་མ་གིས་ཀིས་ཁིམ་ཚང་གཞི་མི་བརན་པས་སྐུ་རིམ་སྲོབས་ཆེན་སྒྲུབ་

དགྲོས་ཞེས་ལུང་བསན་པ་དང་ཁྲོང་ིད་མངལ་དུ་ཆགས་ཡྲོད་པ་གྲོང་འགིག་ཅེས་མ་ཡུམ་གིས་

ཟེར། ཁྲོང་ིད་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཀི་ཚེ་ཕུར་རྩའི་བདེན་པ﹙འདི་རེས་སུ་ཁྲོང་གི་དགེ་རྒན་

ཡིན་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་ཟུར་དུ་གསལ﹚  ཞེས་ར་མགིན་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་དེས་ཀང་ལུང་བསན་ཏེ་བིས་

པ་འདི་ལྲོ་ཕྲོགས་ནས་འྲོངས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་གི་རྣམ་ཤེས་རེད་མྲོད། སྐྱེ་སའི་ཁྲོར་ཡུག་

གི་དབང་གིས་ཕུར་སི་ངན་པས་གཙེས་འདུག་གསུངས། 

ཁྲོང་ིད་དགུང་གངས་དགུའི་ཚེ། རྒྱ་བཟའི་སི་ཐྲོག་ཏུ་ཨ་ལགས་བྲོན་པྲོ་ཚང་གིས་ཨ་ཁུ་བདེན་

པ་ལ། ངས་སྐུ་ཕྲོགས་ཨ་རིག་ཚང་བཞུགས་པའི་མདུན་ནས་ཁྲོད་ལ། ལྲོ་གསུམ་གི་རེས་ནས་བང་

ཕྲོགས་སུ་ཁྲོད་ཀི་ལག་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྲོར་བུ་ཞིག་འྲོངས་བཤད་པ་བིས་པ་འདི་རེད། འདི་

ཆྲོས་བདག་བྲོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སྐྱེ་ལྕང་སྐྱ་འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རེད་གསུངས། ལྲོ་

དེར་ཁྲོང་ིད་མཚམས་ཐྲོག་ཞྲོལ་མ་རུ་ཡྲོད་དུས་ཨ་ལགས་དཔི་ཆེན་གི་མ་འདས་སྤྲུལ་སྐུས་འདི་

གསུངས། འདི་སུའི་བན་དེ་ཡིན། ཨ་ལགས་ཟེར་བ་འདི་རེད། འདི་ལ་ས་སེར་འབྲས་ལ་སྲོང་ཏེ་

སངས་ན་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁི་ལྲོན། ཁམས་ལ་སྲོང་ན་འབྲོབ་ཞིག་གྲོན་ཏེ་ཁི་ལ་བསད་ན་
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འཇིགས་ཆེན་ཞིག་འྲོངས་གསུངས། 

ཁྲོང་ལྲོ་བཅུའི་སེང་རྨི་ལམ་དུ་བཀའ་གདམས་བསན་པ་བསྲུང་བའི་དཀར་པྲོ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

ཚན་སེང་སག་ལ་རི་ཞལ་དཀར་གིས་གང་དུ་སྒྲུབ་པ་བེད་པའི་གནས་དང་ཡི་དམ་གི་ལ་ལུང་བསན། 

དེར་མཚུངས་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས། རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་ནཱ་རྲོའ་ིགཅེས་ཕྲུག་ཡིན། 

གྲྭ་རྒྱུན་སྲོང་ལས་ཀང་ང་འདི་ལ་དགའ་བྲོ་ཡྲོད་གསུངས། ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་སེང་ཨ་ལགས་གདྲོང་

དཔད་ཀིས་བར་ཕབས་ཏེ། 

རེན་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། འྲོད་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གི་སས།། ཞེས་དང་། རྲོ་རེ་ནི་

ས་བ། བརན་པ། བརླིང་བ། མི་ཕེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཁྲོད་ཀི་སྨྲོན་ལམ་དང་དམ་བཅའ་ཡང་

འགྱུར་བ་མེད་པས། གང་བརྩམས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕིན། སྐུ་ཚེའང་མཐར་ཕིན་རྒྱུ་རེད། 

གཅིག་བུར་དབེན་པ་བསེན་ཏེ་སྒྲུབ་ན་ཕིར་མི་ལྡྲོག་པ་རྒྱལ་བའི་ས་ཐྲོབ་ལ། དེ་ཡང་བདེ་སྲོང་

དབེར་མེད་པ་ཐུགས་རྲོ་རེའི་སྐུ་མངྲོན་དུ་འགྱུར་བ་རེད། ཐུན་མྲོང་བ་ལྟར་ན་གདུལ་བའི་འཁྲོར་

ཚོགས་མ་བསེན་པར་བཞུགས་ནས་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཆེར་མ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མྲོད། དྲོན་དུ་

གསང་སྔགས་རྣལ་འབྲོར་གི་སྲོམ་པ་མཛད་དེ་ནགས་ཚལ་ཤིང་སྲོང་གིས་བསྲོར་བའི་གནས་ཤིག་

བསེན་རྒྱུ་རེད་གསུངས། 

ཨ་ལགས་ཀིས་གདྲོང་དཔད་པ་དང་བར་ཕབས་པ་འདི། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཚང་གི་མི་ཚེ་གང་

བྲོའ་ིསྒྲུབ་པ་མས་ལེན་གི་སྲོམ་ལྟ་བུར་ཡྲོད་པས་གཞུང་དྲོན་སེང་ནས་ཅུང་ཙམ་བཀྲལ་ན། སུ་

ཡིན་ཀང་སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་བས་ཏེ་རང་རྒྱུད་ལ་སངས་རྲོགས་ཀི་ཡྲོན་ཏན་ཅི་སྐྱེའི་ཐབས་ལ་

འབད་པ་ནི། ལམ་གང་གི་གེན་པྲོ་བ་ཡུལ་གི་སྒྲིབ་པ། ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་བར་དུ་

གཅྲོད་པའི་ྲོན་སྒྲིབ་དང་ཤེས་སྒྲིབ་གིས་རྩ་བ་ནས་དྲུངས་བྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་

གེན་པྲོའ་ིགྲོ་དྲོན་ཡང་འཛིན་སངས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྲོ་ནས། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྲོགས་

ལ་གནྲོད་བེད་ཀི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། བསན་པའི་སྒྲྲོན་མེ་ཚང་གི་ཕར་ཕིན་

སབས་བཞི་བའི་སྲོམ་ལས། 
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གང་གང་སྐྱྲོན་མཐྲོང་རྣམ་པར་སུན་འབིན་གེན།། 

རྐུན་པྲོ་འབིན་འདྲའི་སྲོང་གེན་བར་ཆད་མེད།། 

བྲལ་ཐྲོབ་འཛིན་པའི་གཞི་གེན་རྣམ་གྲོལ་ལམ།། 

དེ་ཡན་ཁད་པར་ལམ་རྣམས་ཐག་བསིང་གེན།། 

 

གསུངས་པ་ལྟར་གི་གེན་པྲོ་རྣམ་པ་བཞི་ལས་བར་བ་གིས་ཀིས་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་

རྣམ་པ་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་པའི་སྲོམ་སྲོབས་ཀིས་ངྲོས་སལ་གི་སངས་བ་རྣམ་པར་འཇྲོམས་

པ་ཞིག་དགྲོས་སྲོ།། སྲོམ་ཚུལ་ནི། 

སྲོང་དང་བདེན་བཞི་འཛིན་སངས་ཡུལ་བས་བསྲོམ།། 

བམས་སྲོགས་ཡུལ་ཅན་ངྲོ་བྲོར་བསྐྱེད་ནས་བསྲོམ།། 

ཚོགས་ལ་དབང་སྲོབས་རེས་མཐུན་རྣམ་པས་བསྲོམ།། 

སྲོ་སྐྱེས་མཁེན་གསུམ་རྲོགས་རིགས་སྲོ་ནས་བསྲོམ།། 

རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་སྨྲོན་ལམ་རྣམ་པས་བསྲོམ།། ཞེས་དང་། 

མི་རག་བསྲོམས་པས་དེ་བྲོ་བསྲོམ་འགྱུར་ཞིང་།། 

སྲོང་ིད་བསྲོམས་ལ་ཤེར་ཕིན་བསྲོམས་གསུངས་ཕིར།། 

ཞེས་སྲོམ་ཚུལ་གི་དབེ་བ་སྣ་ཚོགས་གསུངས་ཀང་ངྲོས་སལ་གི་སྒྲིབ་པ་འཇྲོམས་པ་ལ་ཚ་གང་

ལྟར་གནྲོད་བ་གནྲོད་བེད་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ངེས་ཅན་དུ་དགྲོས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། 

གནྲོད་བ་གནྲོད་བེད་ངྲོ་བྲོའ་ིཕིར།། 

འདི་ནི་སྒྲྲོ་འདྲོགས་དབེན་པ་ལ།། འཇུག་ཅེས་དང་། 

འདྲོད་དང་སང་སྲོགས་སང་བ་ནི།། 

དེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐྲོང་བའི།། 

ཡིན་གི་ཕི་ཚུལ་དག་གིས་མིན།། 
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ཞེས་འདྲོད་པ་དང་ཞེ་སང་སྲོགས་འཇྲོམས་པ་ལ་གེན་པྲོ་བསེན་ཏེ། འཛིན་སངས་ཀི་ངྲོས་

སལ་དུ་བས་ནས་སངས་པ་དགྲོས་ཀི་ཕི་ཚུལ་གི་ཚེར་མ་ཟུག་པ་ལེན་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་གསུངས་

སྲོ། གེན་པྲོ་དེ་དག་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་གེན་པྲོ་བ་ཡུལ་གི་སྒྲིབ་པ་འཇྲོམས་པ་ལ་ཐྲོགས་པ་

མེད་པ་རྲོ་རེ་དང་འདྲ་བས། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀི་སྐྱེ་ལུས་གསེར་གི་རྲོ་རེ་ལའང་སྒྲ་བཤད་

དུ་རུང་མྲོད། ཁད་པར་དུ་སྲོབས་ཀི་སྒྲ་དྲོན་དབང་བྲོའ་ིརྲོ་རེ་བཞིན་གང་ལ་ཐྲོགས་པ་མེད་ཚུལ་

འཆད་པའི་ཚེ། སབས་བཞི་བའི་སྲོམ་ལས། 

གནས་དང་གནས་མིན་མཁེན་པ་ལ་སྲོགས་དྲུག ། 

ཤེས་སྒྲིབ་གྲོ་ཆས་འཐུམ་པ་འབིགས་བེད་དང་།། 

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་མཁེན་སྲོགས་ཁམས་གཅྲོད་པའི།། 

སྙྲོམས་འཇུག་སྒྲིབ་པའི་རྩིག་པ་གཞིག་བེད་གསུམ།། 

སིད་པའི་འདབ་རྒྱས་ྲོན་མྲོངས་ལྲོན་ཤིང་ཆེ།། 

གཅྲོད་བེད་ཟག་ཟད་སྲོབས་སུ་རྒྱུད་བར་གསུངས།། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱུད་བ་མ་ལས། ། 

བརླིང་དང་སྙིང་བརན་མི་ཕེད་པས།། 

དྲང་སྲོང་སྲོབས་ནི་རྲོ་རེ་འདྲ།། 

གང་ཕིར་བརླིང་བ་སྙིང་བྲོའ་ིཕིར།། 

གང་ཕིར་སྙིང་བྲོ་བརན་པའི་ཕིར།། 

གང་ཕིར་བརན་པ་མི་ཕེད་ཕིར།། 

མི་ཕེད་ཕིར་ན་རྲོ་རེ་བཞིན།། 

ཞེས་རྲོ་རེ་ནི་བརླིང་བ། ས་བ། བརན་པ། མི་ཕེད་པ་བཞིན། རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིའི་སྨྲོན་ལམ་

དང་དམ་བཅའ་འགྱུར་བ་མེད་པས་གང་བརྩམས་པ་མཐའ་དག་མཐར་ཕིན་པར་མ་ཟད། མས་

རྲོགས་ཀི་ལམ་གེན་པྲོ་རྒྱུད་ལ་གང་སྐྱེས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རང་གི་ངྲོས་སལ་གི་སྒྲིབ་གིས་སྨག་
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མེད་དུ་བཅྲོམ་པ་སེ། གནས་དང་གནས་མིན་མཁེན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་སྲོབས་དྲུག་གིས་ཤེས་སྒྲིབ་

བཅྲོམ། བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་མཁེན་པའི་སྲོབས་སྲོགས་གསུམ་གིས་སྙྲོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་

པ་བཅྲོམ། ཟག་ཟད་མཁེན་པའི་སྲོབས་ཀིས་ྲོན་སྒྲིབ་བཅྲོམ་ནས་ཐུགས་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་རྲོ་རེའི་སྐུ་མངྲོན་དུ་གྱུར་བ་ལ། རེན་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། ཞེས་བར་བབས་པ་ཡིན། 

རེན་ཞེས་པ་ཡང་ལུས་རེན་སེམས་རེན་གིས་ལས་གཙོ་བྲོ་སེམས་རེན་ལ་སར་དགྲོས་སྲོ།། 

འྲོ་ན། ཁྲོང་ིད་སྐུ་ཚེ་འདིར་སྲོ་སྐྱེས་ཐ་མལ་བ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། 

རྲོགས་པ་སྔྲོན་སྲོང་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་གྲོང་དུ་བསམ་མི་ཁབ་པའི་རྣལ་

འབྲོར་བ་དྲུག་དང་འབྱུང་འགྱུར་གི་བ་མ་དམ་པ་བརྒྱད་ཀི་ལུང་བསན་གཅིག་མཐུན་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བསམ་བཞིན་ཞིང་འདིར་ཕེབས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་

ཆེན་པྲོའ་ིེ་ལམ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཕིར། མ་མཐའ་ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀི་

བང་སེམས་ཤིག་ཡིན་དགྲོས་ཏེ། མདྲོ་སེ་རྒྱན་གི་སྲོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་ལེའུ་ལས། 

བྲོ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི།། 

གཞན་ཡང་སྨྲོན་ལམ་དག་དང་ནི།། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་དབང་འབྲོར་བའི།། 

དབང་གིས་སྐྱེ་བར་འདྲོད་པ་ཡིན།། 

ཞེས་བྲོ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁྲོར་བར་སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་བཞི་གསུངས་པ་བཞིན། 

ལྕགས་དང་ཟངས་དང་དངུལ་དང་གསེར་གི་རྲོ་རེ་བཞི་དཔེ་དྲོན་སར་ན་གསེར་གི་རྲོ་རེ་ནི་དབང་

འབྲོར་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་པ་ས་གསུམ་གང་རུང་ལ་སར་དགྲོས་སྲོ། ། 

གཞན་ཡང་། ཨ་ལགས་གདྲོང་དཔད་ཀིས་ཁྲོང་གི་གདྲོང་གཟིགས་ནས་འདི་ལྟར་གསུངས། 

ཁེད་ཀི་གདྲོང་འདི་རི་དྭགས་བསེ་རུའི་གདྲོང་རེད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གདྲོང་འདི་

འབབ་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ལ་མེད། ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་འདུག་གསུངས། དེ་ཡང་བསེ་རུ་ནི་འདུ་

འཛི་དང་གཡེང་བ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་དབེན་པར་གནས་པའི་རི་དྭགས་བང་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 
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དེ་བཞིན་རེ་རྣལ་འབྲོར་ཁྲོང་ཡང་ཆུང་དུས་ནས་རང་བཞིན་གིས་ྲོན་མྲོངས་པ་ཤས་ཆུང་བས་འདུ་

འཛི་དང་རྣམ་རྲོག་འཁྲུལ་བ་དང་ཅ་ཅྲོ་སྲོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་ཚོགས་ལ་མི་དགའ་ཞིང་། 

དབེན་གནས་སུ་གཅིག་པུར་འདུག་པར་དགའ་བ་སྲོགས་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ལན་སྐྱེས་སུ་

ཡྲོད་ལ། སྨྲོན་ལམ་དང་ཆྲོས་ཀི་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས་མཁའ་

སྲོད་གྲུབ་པའི་གནས་འདིར་རི་ཁྲོད་བཏབ་པའི་ཕི་ལྲོ་དེར་ཕེབས་པར་མ་ཟད། ལ་ཡིས་ལུང་བསན་

པའི་སྒྲུབ་གནས་ཀང་ཡིན་པ་དང་། རི་དྭགས་བསེ་རུ་ལ་རྭ་གཅིག་ལས་གིས་མེད་པ་ལྟར། ཁྲོང་

ིད་ལའང་སྔགས་ཀི་ཟུང་འཇུག་ཟབ་མྲོའ་ིེ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་གཅིག་བུ་ལས་གཞན་མེད། 

མཛོད་འགེལ་ལས། བསེ་རུ་ལྟ་བུར་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་བསེ་རུ་དག་གིས་པ་མེད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། དེ་དག་ཀང་ཕི་རྲོལ་བ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཞན་དག་དང་

མི་འདྲེས་པར་གནས་པས་ན། བསེ་རུ་རྣམས་ཞེས་བའྲོ།། ཞེས་གསུངས། གསེར་ཕེང་ལས་ཀང་

ལུས་ཀི་གནས་པ་འདི་ལྟར་གསུངས་ལ། ཐུགས་ནི་ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་ལ་མྲོས་པ་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྲོ་ལ་

སྲོ་སྲོར་རྲོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སྲོ་གསུམ་ཡིད་ལ་བེད་ཀང་གནས་པར་གསུངས། འདི་

བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་ཡིན་ལ། དཔེ་དེས་བསན་པའི་མཚོན་བ་དྲོན་གི་དགེ་འདུན་བསེ་རུ་ལྟ་

བུའི་བང་སེམས་ནི། མདྲོ་ལས། ཤ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་གང་དག་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ན་

ཐྲོས་རྣམས་ཀང་མེད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སུ་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བ་དག་ཡྲོད་དེ། དེ་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་སྲོང་བེ་བ་ཕག་མང་བྲོ་ཐེག་པ་

གསུམ་གིས་ཡྲོངས་སུ་སྨིན་པར་བས་ནས་བ་མེད་རྲོགས་བང་དུ་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བ་དག་ཡྲོད་དྲོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དྲོན་ཡང་སར་དུ་ཡྲོད་པས། རེ་བ་མ་དམ་པ་རྣལ་འབྲོར་

བ་ཁྲོང་འདི་ིད་སྔྲོན་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨྲོན་ལམ་དང་ཚོགས་གིས་རླབས་པྲོ་ཆེའི་མཐུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

ཏུ་ལུང་རིགས་ཚད་མས་བསྙྲོན་མེད་དུ་གྲུབ་པ་དེའྲོ། དེའི་ཕིར། ཁྲོ་བྲོས་ཀང་ལུང་རིགས་འདི་དག་

ལ་བརེན་ནས་ཚེ་མཚམས་རི་ཁྲོད་པ་རེ་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞེས་པའི་རྩྲོམ་ཡིག་དང་ཁྲོང་ིད་ལ་

ཆེད་དུ་བྲིས་པའི་མཎྜལ་གི་བཤད་པའི་ནང་། སྔྲོན་གྲོམས་རྒྱལ་སས་སྲོད་པའི་རྣལ་འབྲོར་གིས་
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བང་སེམས་ས་བཅུ་པ་ཞིག་ཟབ་ལམ་དཔིད་ཐིག་ཟླྲོས་པའི་གར་དུ་རྲོལ་བའི་ཚེ། ཞེས་དང་། རི་

དྭགས་བསེ་རུའི་མཚོན་དྲོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་བ་བའི་དཔེ་མཚོན་དྲངས་པ་དེས་

ཀང་། མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ིད་འྲོད་ཟེར་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་གནས་འདིར་བྲོན་ཏེ། 

བདེ་ཆེན་སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་དང་ངེད་ཅག་དམིགས་བུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་མགྲོན་སྐྱབས་དཔུང་གེན་

དུ་སྙིང་རེས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བ་ནི་གདྲོན་མི་ཟ་སེ། ཞེས་དང་། བདེ་མཆྲོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

སྔགས་འདི་བཀགས་པས་འགྲུབ་པ་དེ། ལས་རྣམས་ཀུན་བེད་དགེ་བ་ཡིན།། ཞེས་པའི་ཕན་ཡྲོན་

ཟབ་ཁད་དུ་སྨིན་ཏེ་སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྟ་བུར། ཞེས་དང་། 

སག་ཚང་ལྲོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྲོས། 

བང་ཕྲོགས་འདི་ན་ཚིག་ཙམ་བང་བ་དཀྲོན།། 

དྲོན་ལ་སྒྲྲོ་འདྲོགས་ཆྲོད་པ་དེ་བས་དཀྲོན།། 

བསན་དྲོན་མས་སུ་ལེན་པ་སིད་མཐའ་ཙམ།། 

དེ་གསུམ་མཐར་ཕིན་ཁྲོད་ལ་སྙིང་ནས་གུས།། 

ཞེས་སྲོགས་ངེས་དྲོན་དུ་གནས་པའི་ལུང་དྲངས། གཞན་ཡང་། 

ཨེ་ཝྦཾ་བརན་གཡྲོ་དག་པའི་གཞི་ཀྲོང་དུ།། 

འཁྲོར་འདས་མམ་པར་བདྲོལ་བ་ཆྲོས་ཀི་སྐུ།། 

བདེ་ཆེན་རྲོགས་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག་ཏུ།། 

ཤར་བའི་བཞེད་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ། 

ཅེས་སྲོགས་བྲིས་པ་ཡིན་གི་བརྲོད་བ་མི་འབྲེལ་ཞིང་ཚིག་རྒྱན་ཙམ་དྲོན་དུ་གེར་བའི་རྩྲོམ་

ཡིག་ལ། དེང་རབས་ཀི་བླུན་པྲོ་རྐུ་བལྟ་བེད་པ། ཁེ་དྲག་འདྲོད་པ་རྣམས་མ་གཏྲོགས་བྲོ་ལྡན་སུ་

ཞིག་དགའ། 

བ་བྲང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ཆེན་མྲོ་ལ་མྲོ་ཚུལ་ཁིམས་ཚང་གིས་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ལ། 

ཨ་ལགས་གསེར་ལག་ཅན་ཅན་མིན། ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྔགས་བརྲོད་ཀི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ལ། 
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དཔལ་རྲོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ལས་རིམ་འཁྲུལ་འཁྲོར་དང་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་མན་ངག་རྣམ་

གསུམ་བཅས་ཆ་ཚང་བར་མས་མྱྲོང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་ཏེ་གནང་། རྒྱུན་པར་གམ་

དུ་བཅར་བའི་དྲུང་ཡིག་པ་བས་པ་སྲོགས་སྲོབ་མ་ནམ་མཁའི་སར་ཚོགས་ལྟ་བུ་ལས་ཐུགས་རྩིས་

ཆེ་བར་འཛིན། ཅན་ཅན་མིན་ཞེས་པ་བ་བྲང་གི་ཡུལ་སད་སྐྱེ་བྲོ་རང་བཞིན་པ་མིན་པ་སེ་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་པའི་དྲོན་ནྲོ། ། 

བ་བྲང་དུ་ཁྲོང་ིད་ཀི་མཚན་ལ་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་ཟེར། ཁྲོང་ིད་ཆུང་དུས་ནས་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གྲོམས་སྲོབས་ཀིས་ཆྲོས་འདུལ་བའི་དགྲོངས་དྲོན་བཞིན་སྲོམ་གསུམ་

གི་བཅས་མཚམས་མིག་འབྲས་ལྟར་བསྲུང་བས་འདུལ་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཞིང་། དེ་

དུས་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་གྲྭ་གངས་སྲོང་ཕག་བཞི་ལ་ེ་མྲོད། ཁྲོང་ིད་བཙུན་པའི་རྣམ་པར་

ཐར་བ་ལ་ཆེན་པྲོ་ཀུན་གིས་ཀང་སྨྲོན་པའི་ཚད་དུ་བེད། 

བ་བྲང་ཨ་ལགས་ལ་ཁྲོ་རིན་པྲོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བདག་པྲོ་ལྟ་བུ་ཁྲོང་གིས་ཀང་སྣྲོད་

ལྡན་དུ་གཟིགས་ནས་དབང་དང་བཀའ་ཆྲོས་ཅི་གསུང་ཐམས་ཅད་རེ་འདིས་གསན་པར་མ་ཟད། ཨ་

ལགས་གསེར་ལག་ཆད་མི་ན་ཞེས་བར་བཏང་བ་ཚུན་ཆད་ཀིས་བསྐྱངས་པ་འདི་ལས་ལག་པའི་

གཙིགས་ཆེན་དང་ཆེ་འཇྲོག་བེད་ཚུལ་མེད་དྲོ། ཡིན་ནའང་། ཁྲོང་ིད་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་

ཀི་དབང་དུ་ཕ་མྲོ་ཙམ་ཡང་མ་སྲོང་བར་གྲྭ་རྐྱང་ཐ་མའི་ལུགས་བཞིན་སྲོབ་གེར་ཧུར་བརྩྲོན་དང་

བཀའ་ཆྲོས་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བསད་པ་དང་། གྲྭ་བ་རྒན་གཞྲོན་བར་གསུམ་གིས་ཁྲོང་ནི་མཁས་

བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམ་པ་དང་། དབང་བཀའ་ཆྲོས་དང་གདམས་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གེང་། 

གྲོང་གི་འདི་དག་ང་བརྒྱད་ཡར་སྔྲོན་གི་ཡིན་ལ་བསན་པ་ཡང་དར་བྱུང་རེས། བ་བྲང་སྐྱབས་

མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་གར་བཞུགས་འདྲི་གཅྲོད་བེད་མྱྲོང་ཞེས་ཁྲོང་ཚང་གི་

འཛིན་གྲྭའི་སྐྱྲོར་དཔྲོན་ཤ་མི་ཟ་ལས་བདག་གིས་དངྲོས་སུ་ཐྲོས་ལ། སྐྱྲོར་དཔྲོན་ཤ་མི་ཟ་ན་རེ། ཨ་

ལགས་གསེར་ལག་དེང་སང་བ་བྲང་ན་བཞུགས་ན་གྲྭ་ཚང་སྲོང་ཕག་གསུམ་གི་གཙུག་རྒྱན་ཡིན་

ཟེར། 
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དགེ་རྒན་བཀའ་དྲིན་ཅན་དྲོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨྲོས་ན་རེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ཚང་གི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཀང་བདག་ལ་ཡང་ཡང་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་འདྲི་རྲོགས་གནང་ཞིང་འདི་གསུངས། 

ངེད་གིས་སྔྲོན་གལ་མཚམས་གཅིག་པ་ཡིན། ཁྲོང་ིད་ཆུང་དུས་ནས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་ཞིག་ཡིན། ང་ཁྲོམ་ལྲོང་རེ་བྱུང་ན་ཕྲོགས་དེར་སྲོང་ནས་ཁྲོང་ཚང་ལ་ཆྲོས་འབྲེལ་རེ་

ཞུ་བསམ་ཞེས་ཕག་གིས་ཐལ་མྲོ་སར་ནས་གསུངས། བདག་གི་དགེ་རྒན་ཨ་ཁུ་བྲོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

ཚང་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་ལན་འགར་ས་གྲོན་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁིད་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀྲོན་པའི་མན་ངག་

འགའ་ལེན་ཕིར་ཕེབས་རྩིས་བས་ཀང་རྐྱེན་གིས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་ཁྲོང་འགྲོད་པ་ཆེན་པྲོ་འདུག 

རེས་ནས་ལན་གཅིག་མཇལ་བར་ཕེབས། 

བཤེས་གེན་ཆེན་པྲོ་ལ་མྲོ་ཚུལ་ཁིམས་ཚང་གི་དངྲོས་སྲོབ་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་ིད་ཀི་ཆྲོས་

གྲོགས་རེ་འཇམ་དབངས་ི་མ་ཚང་གིས་ཀང་ཕག་གིས་ཐལ་ལྲོ་སར་ཏེ། ཁྲོང་ིད་བཞུགས་པའི་

ས་ཆ་དེ་བསྲོད་ནམས་རེ་ཆེ་གསུངས་ནས་དབུ་ལན་གསུམ་བསྒུར་བ་བདག་གིས་དངྲོས་སུ་

མཐྲོང་། བ་བྲང་གི་དགེ་བཤེས་འཇམ་དབངས་རྒྱ་མཚོ་ཟེར་བ་དེས་ཀང་ཁྲོང་ིད་འདིར་བཞུགས་

པ་ཤེས་ནས་ཆེད་དུ་ཆྲོས་འབྲེལ་ཞུ་བར་ཐེངས་གསུམ་ཕེབས། 

ཐར་ཤུལ་ཡྲོངས་འཛིན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཁ་སང་དུ་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་གནང་དུས། སན་གིས་

ལྲོ་ཕྲོགས་སུ་གཟིགས། ཕག་གིས་ཐལ་མྲོ་སར་ཏེ།ཨ་ལག་ལྕང་སྐྱ་ཚང་འདི་ཕྲོགས་ན་བཞུགས། 

འདི་ལྟ་བུའི་ཚེ་བྲོས་བཏང་གི་རི་ཁྲོད་པ། རྣལ་འབྲོར་བ་དེང་སང་འཇིག་རེན་ན་དཀྲོན། གསུངས་

པ་ེ་འཁྲོར་ཀུན་གིས་ཐྲོས། 

ཀླུ་ཚང་དགྲོན་པའི་ཨ་ལགས་ཆྲོས་རེ་ཚང་གིས་དེང་སང་ས་སེང་ན་འདི་ཕི་གིས་ལས་ཕི་མ་

དང་བཤད་སྒྲུབ་གིས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞྲོལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་རི་ཁྲོད་པ་ཨ་ལགས་ལྕང་

སྐྱ་ཚང་ལས་ལག་མེད་པས་ཁེད་ཅག་སྲོང་ནས་ཆྲོས་འབྲེལ་རེ་ཨེ་ཞྲོག་བལྟྲོས། དེ་མ་ཡྲོང་ཀང་ཇ་

ཡུན་ཙམ་གི་གསུང་བཤད་རེ་ཨེ་གྲོ་བལྟྲོས་དང་སེམས་ལ་བིན་བརླབས་འཇུག ཕན་པའི་གདམས་

ངག་དེ་ལས་ལག་མེད་གསུངས་ནས་ཀླུ་ཚང་དགྲོན་པའི་དགྲོན་བདག་ཨ་ལགས་སྙེ་ཚང་། གཙང་
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དགྲོན་པའི་ཨ་ལགས་སྐྱི་ཚང་། སྐུ་འབུམ་དགེ་བཤེས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ། དགེ་བཤེས་བརྩྲོན་འགྲུས་རྒྱ་

མཚོ། དགེ་བཤེས་རྒྱ་གྲོལ་སྲོགས་བཤེས་གེན་མང་བྲོ་དང་། ཨ་ཚོགས་དགྲོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་

སུམ་ཅུ་ལག་གིས་ཀང་ཇ་ཙི་ཁུར་ཏེ་རྐང་ཐང་དུ་ཡྲོང་ནས་ཆྲོས་འབྲེལ་ཞུས། 

ཤིང་ཁིའི་མཁན་པྲོ་ཡིད་བཞིན་རྣམ་རྒྱལ་ཚང་གིས་ཆྲོས་འཆད་པའི་སབས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྲོབ་

བུ་རྣམས་ལ་གྲུབ་མཐའ་ཕྲོགས་རིས་སུ་བལྟ་བ་ནི་ཆྲོས་སྲོང་གི་ལས་བསྲོག་པ་ཡིན། བལྟྲོས་དང་

ཨ་ལགས་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་ཆྲོས་ཁྲོ་ན་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ས་ཆ་གང་ན་ཡྲོད། 

སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་ཁྲོང་ཚང་ལྟ་བུ་བཞུགས་པ་ནི། ས་ཆ་ཡུལ་ཕྲོགས་འདིའི་བསྲོད་ནམས་

ཡིན། ལག་པར་ཏུ་ངེད་ཅག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ལས་འཕྲོ་ཡིན་ན། རབ་བྱུང་བ་སུ་ཡིན་ཡང་

ཆྲོས་འབྲེལ་རེ་ཨེ་ཞྲོག་བལྟྲོས། ཁིམ་པ་ཕྲོ་མྲོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁྲོང་ཚང་གི་ཞལ་ཨེ་མཐྲོང་བལྟྲོས། 

གསུང་ཨེ་ཐྲོས་བལྟྲོས། གཟིམ་ཁང་ལ་སྲོར་བ་རེ་རྒྱག་ཨེ་ཐུབ་བལྟྲོས་དང་དེས་མི་ཆྲོག་པ་མེད། 

གསུངས་ནས་དུས་མམ་དུ་མཁན་གྲྭ་བདུན་ཆྲོས་འབྲེལ་ཞུ་བར་ཕེབས་པ་དང་རེས་སུ་ཡང་ཤིང་

ཁིའི་གྲྭ་བཙུན་བཞི་བཅུ་ལག་ཕེབས་ལ། དུས་མཚུངས་སུ་ཁྱུང་དམར་དགྲོན་པའི་གྲྭ་ཚང་ཡྲོངས་

དང་ནག་བཟའ་དགྲོན་པའི་གྲྭ་ཚང་། ལ་ལྕམ་དགྲོན་པ། སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་གྲོང་ཞྲོལ། ཆྲོས་

སང་དགྲོན་པ། ཁ་སང་དགྲོན་པ་སྲོགས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ནས་ཕེབས་ཏེ་ཆྲོས་འབྲེལ་ཞུས། 

མདྲོར་ན། རེ་བ་མ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་བས་རྒྱ་བྲོད་སྲོག་གསུམ་གི་སྲོབ་མ་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་

མེད་པ་ཁི་འབུམ་མང་བྲོ་བསྡུ་བ་མ་བས་མྲོད། རང་གི་དགྲོན་པ་གྲོང་འྲོག་གཙོ་བས་པའི་ཡུལ་

ཕྲོགས་རིས་མེད་དང་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སེ་དང་བ་མ། དགེ་བཤེས། མཁན་

པྲོ་བཅས་རིམ་བཞིན་ཆྲོས་འབྲེལ་ཞུ་བར་ཕེབས་པ་སྲོང་ཕག་གིས་ལག་བརྒལ་བ་ཡྲོད་ན། ཁྲོང་

གི་གསང་བ་ཡིད་བཞིན་གི་མཛོད་ལ་བདག་གེར་དང་འཛིན་སྐྱྲོངས་སེལ་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡྲོད་སྙམ་མྲོ། 

ིས་སྲོང་ལྲོར་ཁྲོ་བྲོ་པེ་ཅིན་དུ་ཧིན་ཀྲང་བྲོ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྲོ་རེ་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་དུས། 

ཁྲོང་གིས་གསུང་དྲོན། དེང་སང་འཛམ་གིང་ཐྲོག་འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་རེ་བ་ཆེ་བའི་ཆྲོས་ལུགས་ནི་
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བྲོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཡིན་ཞིང་། བསམ་བྲོའ་ིགྲོ་རྲོགས་མཐྲོ་ཞིང་རང་བཞིན་བརན་པའི་ཡ་རབས་

སྲོད་བཟང་ནི་བྲོད་མི་རིགས་རེད། བྲོད་མི་རིགས་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཙོ་བྲོ་ཆྲོས་

ལུགས་རིག་གནས་འདི་ལ་ཐུག་ཡྲོད། འདི་ལས་མགྲོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་སེ་ནམ་མཁའི་མཐའ་

དང་མམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་

དུ་ཞེས་བསམ་བྲོ་བཅིངས་ཡྲོད་ན། དེ་ལས་ལག་པའི་བསམ་བྲོའ་ིགྲོ་རྲོགས་མཐྲོ་བ་གང་ན་ཡྲོད། 

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་བཤད་པ་འདིས་ཕ་མ་དང་གེན་ེ་བར་དུ་མ་ཟད། མི་དང་མིའི་

བར། མི་དང་དུད་འགྲོའ་ིབར། དེ་ནས་སྣྲོད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ལ་བདག་གེར་

དང་བརྩི་བསྲུང་བེད་པའི་བར་གི་འཇིག་རེན་འདི་ལ་ཕན་ནུས་དང་བས་རེས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་བཞག་

ཡྲོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏྲོང་བ་ལ་ཕི་དངྲོས་པྲོ་དང་འཛུགས་སྐྲུན། དཔལ་

འབྲོར་ཞེས་གཙོ་བྲོར་མ་བཤད་པར་ནང་བསམ་པའི་ཡྲོན་ཏན་ཤེས་རིག་དང་གྲོ་རྲོགས་ཇེ་མཐྲོར་

གཏྲོང་དགྲོས་པ་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་སྙིང་རེ་ཆེན་པྲོ་དང་གཞན་དྲོན་ཁུར་འཁེར། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས། ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བཞི་སྲོགས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་སྲོད་པ་ལ་སྲོབ་ཚུལ་གསུངས་པའི་

གེགས་བམ་ཁི་འབུམ་མང་བྲོ་ཡྲོད་ལ། དེ་ལ་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ཟེར། ད་རུང་དེ་

ལས་ཀང་ཡ་མཚན་པ་ནི་སྲོ་སྐྱེས་ཐ་མལ་བ་སུ་ཡིན་ཀང་དགྲོངས་དྲོན་བཞིན་མས་སུ་བངས་ན་

འཁྲོར་བ་ལས་བཙན་ཐབས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་མན་ངག་གསང་བ་སྔགས་ཀི་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་

དེ་རེད། འདི་ནི་བྲོད་གངས་ཅན་གི་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་སྙིང་བྲོ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་རིག་གནས་རེད་

མྲོད། དེང་སང་མས་ལེན་སྲོམ་སྒྲུབ་བེད་མཁན། ངེས་དྲོན་གི་ཆྲོས་གཤའ་མ་བེད་མཁན། ཚེ་

དང་མས་ལེན་སྙྲོམས་པ་ཞིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡྲོད་པ་ཐྲོས་པ་དཀའ་མྲོད། ཁྲོ་བྲོས་

ཤེས་པ་ནི་མགྲོ་ལྲོག་གི་རྣལ་འབྲོར་བ་ཆྲོས་དབིངས་ཚང་དང་རང་རེའི་ས་ཆའི་ཨ་ལགས་ལྕང་སྐྱ་

རིན་པྲོ་ཆེ་ཚང་རྣམ་གིས་རེད། ཁྲོད་ལ་གྲོ་སབས་བཟང་བྲོ་དེ་ཡྲོད་པས་དེ་ལས་ཆྲོས་ན་ཅི་ཐུབ་

དང་ཞལ་གསུང་གང་ཡྲོད་ལག་ལེན་དུ་འདེབས་ཐུབ་པ་ངེས་ཅན་དུ་མཛོད། ང་ཡང་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་

ལ་མཚམས་ཞུར་གཅིག་ཡྲོང་བསམ་ཞེས་བཤད་པ་ནི་ངས་ནམ་ཡང་བརེད་མི་ཐུབ་པ་དང་བརེད་
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མི་སིད་པའི་བསབ་བ་བཟང་བྲོ་ཞིག་རེད། 

ིས་སྲོང་གསུམ་ལྲོའ་ིཟླ་དགུ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ིན། ཧིན་ཀྲང་བྲོ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་རྲོ་རེ་མཆྲོག་

གིས་གཙོ་མཛད་པའི་གྲོང་རིམ་གི་འགྲོ་ཁིད་མང་བྲོ་ིན་གསུམ་ལ་བསྟུད་མར་བབས་པའི་ཆར་

ཞྲོད་དང་རི་མཐྲོ་ལུང་ཟབ་ཀི་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར་ས་ལེ་བར་བརྒྱད་ལག་གི་རྐང་ལམ་

བརྒྱུད་དེ་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཁྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚམས་ཞུར་ཕེབས་པ་དང་མཆྲོད་ཁང་བདེ་ཆེན་

ལྷུན་གྲུབ་ཀི་རབ་གནས་མཛད་སྲོ་དང་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པར་གཟིགས་སྲོར་དུ་ཕེབས་པ་ནི། ལྲོ་

རྒྱུས་སེང་བྲིས་ཆྲོག་པའི་གཟི་བརིད་དང་ང་ཚོའི་སེམས་ཀི་དྲྲོད་ཁྲོལ་ཡིན། 

མདྲོར་ན་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་ཚང་ཁྲོང་ིད་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲོག་ཤིང་དང་འགྲོ་བ་སེམས་

ཅན་གི་སྐྱབས་མགྲོན་དུ་གྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བཅུ་བདུན་ལག་གི་སྨྲོན་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བ་

འདིས་ནི། ཁེད་ཅག་བླུན་པྲོ་ཟྲོག་ཡ་སྲོ་ཅན་རྣམས་ལའང་ངེས་ཤེས་ཤིག་ཅིས་ཀང་སྐྱེ་བར་ཞུ་སེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་སིགས་མྲོ། བཅར་བརྡུང་

སྲོགས་བས་ན་རང་གི་ཚེ་རབས་སྔྲོན་མར་བསལ་བ་སྲོང་དུ་བསགས་པའི་བསྲོད་ནམས་ཟད་ལ། 

ཚེ་ཕི་མར་མུན་ནག་གི་དྲོང་﹙དམྱལ་བ﹚དུ་ལྷུང་བར་བཀའ་མདྲོ་རྒྱུད་མང་བྲོ་དང་། ཁད་པར་དུ་

ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་བ་རྩ་འགེལ། དབུ་མ་འཇུག་པ་རྩ་འགེལ། སྲོད་འཇུག་རྩ་འགེལ་

སྲོགས་སུ་མང་དུ་གསུང་བ་ལྟར་རྲོ། དེ་ལས་ལྡྲོག་སེ་འབྲེལ་ཅི་ཐྲོགས་ཀིས་མཆྲོད་པ་དང་སྨྲོན་

ལམ་དང་། ཕག་བསྲོར་དང་། ཆྲོས་འབྲེལ་དང་། མཚན་ནས་བརྲོད་པ་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་དག་

བས་ན། ནད་དང་། གདྲོན་དང་། རིམས་དང་། དུག་གིས་མི་ཚུགས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྨྲོན་ལམ་གི་སྲོབས་དང་། རྒྱལ་ཀུན་གསང་བ་བསམ་མི་ཁབ་པའི་སྲོབས་ཀིས་ཐག་

རིང་ཐུང་མེད་པར་བིན་བརླབས་འཇུག་ལ། རྒྱུད་བིན་གིས་བརླབས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དྲོ།། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་སངས་རྒྱས་རིག སེམས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་མི་རིག་ཟེར་བ་ཅི་མ་བདེན། 

འདི་ལྟ་བུའི་ངེས་དྲོན་གི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། འཇིག་རེན་བྲོས་བཏང་གི་རི་

ཁྲོད་པ། ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སྙྲོམས་པ། ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་མཐར་སྲོན་པ། གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་
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རྣལ་འབྲོར་བ། བསལ་བ་རྲོགས་ལྡན་གི་དུས་སུའང་དཀྲོན་ན། དུས་ད་ལྟ་སི་ལྲོ་ིས་སྲོང་དགུ་ལྲོར་

（  1919-2009) རེ་རྣལ་འབྲོར་ཁྲོང་ིད་དགུང་ལྲོ་དགུ་བཅུར་ལྲོན་ཏེ་ད་དུང་འདི་ལྟར་

བཞུགས་པ་འདི་སྙིགས་དུས་ཀི་བསྲོད་ནམས་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་བསན་པའི་བདེན་དྲོན་དང་

སང་བ་བྲོད་ཀི་དགེ་མཚན་དུའང་ཆེ་མྲོད། འྲོན་ཀང་། རྲོག་འཛིང་དང་འདུ་འཛི། རྫུན་གཏམ། བསླུ་

བྲིད་ཀིས་མགྲོ་འཁྲོར་བའི་བླུན་པྲོས་ས་སེང་གང་བའི་ཡུལ་གྲུ་འདིར་སུས་ཀང་ཡ་མཚན་ཡིན་ཟེར་

བ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཁར། ལ་ལས་ད་རུང་ཁྲོང་གིས་ཅང་མི་ཤེས། མྲོ་རྩིསའང་མི་

བེད་ཟེར་བ་ཡྲོད། ཁ་ལ་དམར་ཆེན་གཏྲོར་མ་སེབས་རྒྱུའི་བླུན་པྲོ་ཟྲོག་ཡ་སྲོ་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀང་

ལས་ངན་པ་མི་གསྲོག་པའི་ཆེད་དང་། གཟུ་བྲོར་གནས་པའི་བྲོ་ལྡན་དང་བདེན་དྲོན་འཚོལ་བའི་

ཤེས་རབ་ཅན་དག་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དང། འདི་ལྟ་བུའི་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་མ་བྲིས་ན་

ཤིན་ཏུ་འཕངས་སྙམ་པ་དང་། རང་ལའང་བསྲོད་ནམས་ལན་གཅིག་ཐྲོབ་པའི་གྲོ་སབས་འདི་བ་མ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བར་ཡིད་ཆེས་པའི་སེང་། ཆྲོས་ཀི་གྲོགས་པྲོ་དགེ་བའི་བཤེས་གེན་

འཇམ་དབངས་དགེ་ཚོགས། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་རྒྱ་གྲོལ་ཤེས་རབ་བསན་དར། གཞན་ཡང་བ་

བྲང་གི་ཆྲོས་གྲོགས་འགའ་རེས་ཀང་སྐུལ་མ་བྱུང་བར་བརེན། ༧ སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱའི་སྐྱེས་མིང་

ཙམ་འཛིན་པ་གསེར་ལག་བྲོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས། དཀར་མྲོ་ཕུག་མཁའ་སྲོད་གསང་

ཆེན་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆྲོག ཚེ་འཛིན་སྲོང་བྲོའ་ིགིབ་བསིལ་གི་འྲོག་ཏུ་དགེ་བར་བྲིས་སྲོ། ། ། ། 

སྨྲས་པ། 

སྐྱེས་བུ་དམ་པས་རྒྱལ་བསན་སྒྲུབ་པས་འཛིན།། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུང་དང་རིགས་པས་འཛིན།། 

བ་མ་མང་བྲོས་དབང་སྡུད་འབྲོར་པས་འཛིན།། 

སྐྱེ་བྲོ་ཕལ་བས་དད་དང་འདུན་པས་འཛིན།། 

དང་པྲོར་མདྲོ་རྒྱུད་གཞུང་ལ་ཐྲོས་པ་སངས།། 

བར་དུ་ཞི་ལག་ཏིང་འཛིན་ཀྲོང་ལ་འབམས།། 
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ཐ་མར་བསྐྱེད་རྲོགས་སྒྱུ་འྲོད་ཟུང་འཇུག་བརེས།། 

ད་ནི་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ཐབས་མཛོད་ལ་དབང་།། 

ཆེར་སྙིགས་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་འདི་འདྲ་བའི།། 

རྣལ་འབྲོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པ་མངྲོན་སུམ་ན།། 

མཁས་རྣམས་རྒྱལ་བསན་ལུང་གི་ལེའུ་ཞེས།། 

ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུངས་ལའང་དྲོགས་པ་འཛིན།། 

མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐྲོབ་པ་སེས་དབང་ཙམ།། 

ཤེས་རབ་བསྲོད་ནམས་བསགས་པ་ལན་རེ་ཡིན།། 

དེའི་ཕིར་སྨྲ་བ་འདི་འདྲའི་དྲོན་ལྡན་པ།། 

ལ་ཡིས་ང་ལ་གནང་སྙམ་སྲོ་བ་སྐྱེས།། 

བརྲོད་བ་བ་མའི་ཞལ་གསུང་བིན་རླབས་བཀྲོད།། 

རྲོད་བེད་ཚིག་གི་སེབ་སྲོར་ཉུང་དུ་སས།། 

ལུང་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལ་ཁུངས་བཅྲོལ་ཏེ།། 

རང་གི་ཚོད་ཀིས་བསན་བཅྲོས་ལུགས་སུ་བརྩམས།། 

ཆེ་བསྲོད་འུར་གིས་འཇིག་རེན་བསྡུ་འདྲོད་མེད།། 

ཕག་དྲོག་ངན་གཡྲོ་ཤྲོམ་པའི་ཚིག་མདའ་མེད།། 

མ་བྱུང་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་སྲོབས་པ་མེད།། 

དེའི་ཕིར་གྲོགས་མཆེད་དགེས་པའི་མཆྲོད་སིན་ཡིན།། 

འདི་ལས་དགེ་ཚོགས་དུང་དང་ཟླ་བ་ལྟར།། 

དཀར་བའི་བསྲོད་ནམས་གང་ཞིག་ཐྲོབ་པ་ཡང་།། 

རྒྱལ་བའི་བསན་དང་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས།། 

སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བསྔྲོ།། 
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ཕན་ཚུན་རྩྲོད་བྲལ་བརྩེ་བས་ཐུགས་མཐུན་ཏེ།། 

རིགས་དྲུག་འགྲོ་བ་བདེ་དགས་འཚོ་ཞིང་སྐྱིད།། 

འཇིག་རེན་ཆར་འབེབས་རྩི་ཐྲོག་ལྲོ་འབྲས་འཕེལ།། 

ཤེས་རིག་འབྲོར་བ་རག་ཏུ་འཛོམ་པར་སྨྲོན།། 

 

ཞེས་བ་མ་དཀྲོན་མཆྲོག་དང་ལས་འབྲས་དབང་བྲོར་བཞག་ནས་སྨྲས་སྲོ། ། 

སི་ལྲོ་ིས་སྲོང་དགུ་ལྲོའ་ིཟླ་བརྒྱད་པའི་ཆེས་གསུམ་ིན་མཇུག་གྲུབ་པར་བས་སྲོ།། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

རྣམ་ཐར་མདྲོར་བསྡུས། 
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སྒྲིབ་བྲལ་འཇམ་དབངས་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡུལ།། རབ་འབམས་མཁའ་རུ་རྩེན་པའི་འྲོད་

སྲོང་ཅན། །ཐུབ་བསན་པད་མྲོ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་གེན།།བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་རྩ་བའི་བ་མར་

འདུད། །ཞེས་མཆྲོད་པའི་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེ་འཇམ་དབངས་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཁྲོང་ིད་ནི་འཛམ་

གིང་ལ་སྒྲུང་ལས་ཨ་ཕི་དུག་ཐང་སྐྱ་མྲོར་ངྲོས་འཛིན་པའི་ས་ཆ། ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མྲོའ་ིསྐུ་

གདུངས་བཞུགས་པའི་ེ་འགམ་སྲོ་མེ་འབྲུག་གེ་ཚང་ཞེས་པའི་གྲོང་ཚོར་རབ་བྱུང་བཅྲོ་ལྔ་བའི་

ལྕགས་སྦྲུལ་（1919）ལྲོར་བདུད་ཤུལ་དང་ནག་ར་གང་རུང་གི་རི་ཡྲོང་དུད་ཁིམ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་

འཁྲུངས། ཡུམ་ནི་རང་བཞིན་བཟང་ཞིང་ཆྲོས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩྲོན་པ་ཡ་རབ་གཞུང་དྲང་ཞིག་ཡིན་ལ། 

རེས་ནས་ཇྲོ་མྲོ་བས་ཏེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་དགྲོན་པའི་ེ་འདབས་ནས་འདས། ཁིམ་ཚང་དེ་ལ་སྔ་

རབས་པའི་བད་ཕུར་ཞིག་གིས་གནྲོད་པ་ཡིན་ནམ་བིས་པ་ལྲོ་དགུ་སྲོན་དུས་ཤི་འགྲོ། དེའི་རྐྱེན་

གིས་ཁྲོང་ཡང་ལྲོ་དགུ་ལ་ེ་དུས་ཤིན་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བེད་བཞིན་ཡྲོད། དེ་དུས་གསེར་ལག་དགྲོན་

པའི་སྲོབ་དཔྲོན་ཟུར་པ་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ཟེར་བ་ས་ཕྲོགས་དེར་ཕེབས་ཏེ། ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་བས་

ནས་བིས་པ་འདི་ཁིམ་ནས་བསད་ན་ལྲོ་དགུའི་སེང་ཚེའི་བར་ཆད་བཟླྲོག་ཐབས་མེད་པ་དང་རབ་

ཏུ་བྱུང་ན་ཆྲོས་ཀི་ལས་འཕྲོ་ཤིན་ཏུ་རིང་བས་ཚེ་འཛིན་ཐུབ་ཟེར། མས་བུ་ས་ཐག་རིང་པྲོར་འགྲོ་

བ་བྲོས་མི་ཐྲོངས་ནའང་ཚེའི་བར་ཆད་ཟླྲོག་ཆེད་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ལ་གཏད་དེ་བིན། འགྲོ་ཁར་ཨ་ཁུ་

བདེན་པས་ཡུམ་ལ་ངས་བན་ཆུང་འདི་ལ་བདག་གེར་གང་ཐྲོན་བེད་པ་ལས་དཀའ་སྡུག་ཕར་ཟད་

ཐ་ན་འགམ་ལྕག་ཅིག་ཀང་སེར་ན་ཟེར་ནས་མནའ་ཞིག་བསྐྱལ་ཏེ་བུད་སྲོང་། དེས་སབས་ཀིས་མ་

ཡུམ་ཡང་སེམས་ཧ་ཅང་བདེ་བ་བྱུང་ཡྲོད། དེ་ལྟར་ཨ་ཚོགས་ལ་སེ་སྲོགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་བཟའི་སི་

ཐྲོག་ར་དཀར་རྩ་ཐང་ལ་ཕེབས་དུས་དགེ་འདུན་པ་ི་ཤུ་སྲོར་ཞིག་གིས་དུང་དང་རྒྱ་གིང་རྔ་སིལ་

སྲོགས་མཆྲོད་རས་ཀི་བེ་བྲག་ཁེར་ནས་སེར་སྦྲེང་བཏང་སྲོང་། དེ་ཅི་ཡིན་ཧ་མ་གྲོ། རས་གུར་

ཆེན་པྲོའ་ིཕུག་ན་ཁི་ཞིག་བརྒྱབ་ཡྲོད། དེའི་སེང་དུ་ཁྲོང་ིད་བཞུགས་སུ་གསྲོལ་ཏེ་དེར་འཚོགས་

ཀུན་གིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནས་ཁ་བཏགས་འཐེན། དེའི་སབས་ཁི་སེང་ན་ཨ་ལགས་བྲོན་པྲོ་ཟེར་

བའི་བ་མ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེས་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་ལ། ངས་ཀྲོའུ་སྲོར་ཨ་ཚེ་ཚང་ན་སྐུ་ཕྲོགས་ཨ་རིག་
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ཚང་བཞུགས་པའི་མདུན་ནས་ལྲོ་གསུམ་གི་རེས་ནས་བང་ཕྲོགས་ནས་ཁྲོད་ཀི་ལག་ལ་ཡིད་

བཞིན་གི་ནྲོར་བུ་ཞིག་འྲོང་བཤད་པ་དེ་བིས་པ་འདི་རེད། འདི་དཔད་ན་ཆྲོས་བདག་བྲོ་གྲོས་རྒྱ་

མཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་ལྕང་སྐྱ་འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རེད་ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་བཟུང་

ཁྲོང་གི་མཚན་ལ་སྐུ་ལྲོ་ཞེས་སྤྲུལ་སྐུར་ངེས་བཟུང་ནས་ཕུ་དད་བས། སིར་ལྕང་སྐྱ་ཞེས་པར་རེབ་

གྲོང་གི་ལྕང་སྐྱ་དང་དཔའ་མཆྲོག་སག་སྲོར་འདིར་ལྕང་སྐྱ་ཟེར་བ་བཅས་དཔད་པ་གིས་ཡྲོད་ཀང་

ཕི་མར་འབྲེལ་བ་ཆེ་གསུངས། དེའི་ཕི་ིན་སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་ཞྲོལ་མར་འབྲོར་དུས་དེ་ན་

ཁམ་རག་ཁྲོམ་དགྲོན་པའི་བ་མ་དཔི་ཆེན་བཞུགས་ཡྲོད། བ་མ་དེ་ལ་སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་

གིས་སྤྲུལ་སྐུ་གིས་ཀི་ཐུགས་ཐག་ཞུས་པར་ཁྲོང་གིས་ཅང་མི་ཤེས་གསུངས། དེ་དུས་རེ་འདི་ིད་

བིས་པའི་ནང་དུ་རྩེད་མྲོ་རྩེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་གཟིགས་ནས་འདིར་ཁིད་ཤྲོག་གསུངས། ེ་བར་ཕིན་

པ་ན་དགྲོན་བདག་བམས་པ་བསམ་གཏན་ཚང་སྲོགས་བ་གྲྭ་མང་བྲོ་བཞུགས་ཡྲོད་པའི་སྙན་སར་

བ་མ་དམ་པ་ཟེར་བ་འདི་རེད། བན་ཕྲུག་འདི་ལ་སར་སྲོང་ན་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁི་འྲོང་ངེས། ཞེས་

གསུངས་པར་ཀུན་ཀང་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་ཏེ། སྔགས་སའི་མཚམས་ཐྲོག་ནས་བཞུགས་རྒྱུའི་ཞུ་

བ་ནན་ཏན་བས་ཀང་། ཨ་ཁུ་བདེན་པས་གསེར་ལག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ཚུལ་བཤད་ནས་མ་བིན། དགེ་

སྲོབ་གིས་རྨ་ཆུར་བརྒལ་ཏེ་ཐྲོན་དུས་སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གིས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ན་

རི་ཁྲོད་ཕག་འདེབས་གནང་བཞིན་པ་ཐྲོས་ནས་དེར་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུ་ཡྲོང་། དེ་ནས་ཨ་ཁུ་བདེན་

པས་སྔྲོན་ལ་ཨ་ལགས་ར་མང་ཞེས་མངྲོན་ཤེས་ཅན་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེའི་མདུན་དུ་སྲོང་ནས་ངས་བན་

ཕྲུག་འདི་གསེར་ལག་དགྲོན་པར་འཇྲོག་བསམ་པ་ཡིན་ཀང་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཁེད་ཀིས་རྨི་ལམ་ཞིག་

བརག་དགྲོས་ཞུས། ཕི་ིན་ཨ་ལགས་ར་མང་ཚང་གིས། ངས་མདང་དགུང་བན་ཕྲུག་འདི་གྲྭ་བ་ི་

ཤུ་སྲོར་ཞིག་གིས་སེར་ཕེང་བསྒྲིགས་ཏེ་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལ་བསུས་པ་རྨིས་པས་ཁྲོ་དགྲོན་འདི་ནས་

བསད་ན་བཟང་། ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་དཀར་མྲོ་ཕུག་ལ་ཐྲོན་དུས་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གུར་

ཕིབས་ཏེ་བཞུགས་ཡྲོད། ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་ལ་མཇལ་བར་སྲོང་དུས་ཁྲོང་གི་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་

དགེས་པའི་ངང་ནས། འདི་ངེད་ཀི་དགྲོན་པའི་གྲྭ་རྒྱུན་ཐྲོག་མ་ཡིན། འདི་ང་ལ་གནྲོང་། ཁེད་ཀིས་
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གྲྭ་རྒྱུན་སྲོང་བཞག་པ་ལས་ང་འདི་ལ་དགའ་པྲོ་ཡྲོད། ཅེས་གསུངས་ནས་ཕག་གིས་བིལ་བིལ་

གནང་། དེ་ནས་བཟུང་སན་གི་འབྲས་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས། རབ་བྱུང་སྒྲུབ་ཏེ་མཚན་ལ་

མཁན་པྲོའ་ིམཚན་ཟུར་དང་སྐུ་ཕེང་སྔྲོན་མའི་མཚན་ཟུར་གིས་བསེས་ཏེ་འཇམ་དབངས་ཤེས་

རབ་དར་རྒྱས་ཞེས་གསྲོལ། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཆུ་སེལ ﹙1935﹚ ལྲོར་ཁྲོང་དགུང་

ལྲོ་བཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་སབས་དགེ་རྒན་ཐུགས་རེ་ཅན་ཨ་ཁུ་བདེན་པ་སྐུ་གཤེགས། གཤེགས་

ཁར་ཁྲོང་ཚང་མདུན་དུ་བྲོས་ཏེ་ཁ་ཆེམས་མང་བྲོ་བཞག་ཀང་གནད་ཀི་དྲོན་པྲོ་ནི་གྲྭ་སར་སྲོང་ནས་

དཔེ་ཆ་གཟིགས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དྲོན་དེ་ངས་ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་ཤི་འགྲོ། གསུངས་པ་ནི་དགེ་རྒན་

ལགས་ཀི་ཐ་མའི་ཞལ་ཆེམས་ཡིན་པས། དྲོན་དེ་རྒྱུན་པར་ཁྲོང་གིས་སེམས་ལ་ལྕི་བར་བཟུང་ནས་

ལ་ས་དང་བ་བྲང་གང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པར་བསམ་བྲོ་བཏང་། 

སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་གི་མདུན་ནས་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་སྲོགས་རྒྱུད་སེ་མང་

བྲོའ་ིདབང་རེས་གནང་དང་། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་། སྲོད་འཇུག་

ཆེན་མྲོའ་ིཁིད། དགེ་ལྡན་ཕག་ཆེན། བ་མཆྲོད་ཀི་ཁིད་སྲོགས་བཀའ་ཆྲོས་མང་བྲོའ་ིརྒྱུན་གསན་

པར་མ་ཟད། ར་ཚང་ཨ་ཁུ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀའི་དྲུང་ནས་རེ་བཙུན་མའི་ཆྲོས་སྲོར་བསྐྱེད་རྲོགས་

སྲོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན། གཙང་གི་ཨ་ཁུ་སྨྱུང་གནས་པ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་﹙འདི་བ་ཨ་

རིག་ཀྭ་བཅུ་མའི་ཡིན﹚ཚང་གི་མདུན་ནས་ལམ་རིམ་ཆེན་མྲོ་དང་སྔགས་རིམ་ཆེ་མྲོ་སྲོགས་ཀི་

བཤད་ལུང་གི་རིམ་པ་མང་དུ་གསན་བཞེས་མཛད། དགུང་ལྲོ་བཅུ་བདུན་སེང་ཁྲོང་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་

འཆང་གི་དགྲོངས་པ་ཆྲོས་དབིངས་སུ་གཤེགས། དགུང་ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་ཐྲོག་ཨ་ལགས་གདྲོང་

དཔད་ཅེས་གཙང་ར་ནག་གི་ཡིན་པའི་གདྲོང་དཔད་མཁས་པ་ཞིག་འདི་ཕྲོགས་ལ་ཕེབས་སབས། 

ཁྲོང་གི་གདྲོང་ལ་གཟིགས་ནས་འདི་ལྟར་གསུངས། ཁྲོད་ཀི་གདྲོང་འདི་རི་དྭགས་བསེ་རུའི་གདྲོང་

རེད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ལ་གདྲོང་འདི་འབབ་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ལ་མེད། ཤིན་ཏུ་

ཡ་མཚན་འདུག དེ་ཡང་རི་དྭགས་བསེ་རུ་རྒན་པྲོའ་ིབུ་བསེ་རུ་དར་མའི་གདྲོང་རེད། དེ་ནི་ཁྲོང་

ིད་མ་ཡུམ་ལྲོ་ན་བགེས་པྲོའ་ིདུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལ་དཔད། རྣམ་ཤེས་ནི་མིང་འཇིགས་མེད་
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ཟེར་བ་ཞིག་ལྲོ་ཕྲོགས་ནས་ནུབ་ཕྲོགས་སུ་སྐྱེས་པ་རེད་ཟེར། འདི་ལའང་ལྕང་སྐྱ་འཇིགས་མེད་

དར་རྒྱས་ཀི་མཚན་ཟུར་དངྲོས་སུ་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་གྲོང་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་

གུང་བསྒྲིགས་ན་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ཡྲོད། འདིའི་ལྕང་སྐྱ་དཔའ་མཆྲོག་སག་

སྲོར་ལ་བས་ན་ཁྲོང་གི་སྐྱེ་ཡུལ་སྲོ་མེ་དང་ལྲོ་ནུབ་གུང་འགིགས་པས་བཟང་། ད་དུང་ཨ་ལགས་

གདྲོང་དཔད་ཀིས་བར་ཕབ་པ་ལ། 

མཐྲོ་མི་མངྲོན་ནམ་མཁའི་ནྲོར་བུ་དེ།། ཡུལ་ས་རགས་ཅན་གི་ཕྲོགས་སུ་དགེ། 

རེན་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། མདྲོག་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གིས་སྦས།། 

ཞེས་བྱུང་། རྐང་བ་སྔྲོན་མ་གིས་ཁྲོད་ཀི་བ་མའི་བར་རེད། དེ་ཁེད་ལ་འབབ་དྲོན་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་

རེ་འཆང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རེས་ནས་ཁེད་ཀིས་འཚོལ་དགྲོས་པ་རེད། རྐང་བ་ཕི་མ་གིས་ཁྲོད་ཀི་བར་

རེད་གསུངས། འདི་དང་གྲོང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདྲོང་བབས་པའི་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་

དཔད་ན་འདི་ལྟ་སེ། རི་དྭགས་བསེ་རུ་ནི་འདུ་འཛི་དང་གཡེང་པ་ལ་མི་དགའ་ཞིང་དབེན་པར་

གནས་པའི་རི་དྭགས་བང་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེ་བཞིན་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་ཡང་རང་

བཞིན་གིས་ྲོན་མྲོངས་པ་ཤས་ཆུང་བས་འདུ་འཛིར་མི་དགའ་ཞིང་གཅིག་བུར་གནས་པར་དགའ་

བ་སྲོགས་ཀི་རིགས་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དང་། རི་དྭགས་བསེ་རུར་རྭ་གཅིག་ལས་གིས་

མེད་པ་ལྟར་རམ། རི་དྭགསས་བསེ་རུ་རང་གཅིག་བུར་གནས་པ་ལྟར་སྲོད་པས་ན་བསེ་རུ་ལྟ་བུར་

བཤད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས། བསེ་རུ་ལྟ་བུར་ཡིན་ཞེས་བ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་བསེ་རུ་དག་གིས་པ་

མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ཀང་ཕི་བ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་པ་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གཞན་དག་

དང་མི་འདྲེས་པར་གནས་པས་ན་བསེ་རུ་རྣམས་ཞེས་བའྲོ། ཞེས་གསུངས། གསེར་ཕེང་ལས་

ཀང་། ལུས་ཀི་གནས་པ་འདི་ལྟར་གསུངས་ལ། ཐུགས་ནི་ཆྲོས་ཟབ་མྲོ་ལ་མྲོས་པ་དང་རེན་འབྲེལ་

ཟབ་མྲོ་ལ་སྲོ་སྲོར་རྲོག་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། རྣམ་ཐར་སྲོ་གསུམ་ཡིད་ལ་བེད་ཅིང་གནས་པར་

གསུངས་ཡྲོད། འདི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་ཡིན་ལ་དཔེ་དེས་བསན་པའི་མཚོན་བ་དྲོན་གི་དགེ་

འདུན་བང་སེམས་ནི། མདྲོ་ལས། ཤ་རིའི་བུ་བང་ཆེན་གང་དག་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་ཤིང་ན་
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ཐྲོས་རྣམས་ཀང་མེད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སུ་རང་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བ་དག་ཡྲོད་དེ། དེ་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པས་སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་སྲོང་བེ་བ་ཕག་མང་པྲོ་ཐེག་པ་

གསུམ་གིས་ཡྲོངས་སུ་སྨིན་པར་བས་ནས་བ་མེད་རྲོགས་བང་དུ་མངྲོན་པར་རྲོགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བ་དག་ཡྲོད་དེ། ཞེས་སྲོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདི་ཡང་སྔྲོན་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་

སྨྲོན་ལམ་རླབས་པྲོ་ཆེའི་མཐུ་གྲུབ་སེ་མགྲོན་སྐྱབས་དཔུང་གེན་དང་བྲལ་བ་དམ་པའི་ཆྲོས་ཀི་

ཕྲོངས་པའི་ཡུལ་ཁམས་འདིར་ཐ་མལ་མིའི་རྣམ་པར་བྲོན། དེ་ཡང་འདུ་འཛི་དང་འཁྲུལ་བ་དང་ཅ་

ཅྲོ་སྲོགས་རྣམ་པར་གཡེང་བའི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་དགེས་པའི་རང་བཞིན་བརན་པྲོ་ནི་ལན་སྐྱེས་

སུ་འགྲོགས་ཡྲོད་ལ། དེ་དང་སྲོ་མཐུན་པར་དབེན་གསུམ་གདན་ལ་མམ་བཞག་བསམ་གཏན་

གིས་འཚོ་བའི་རི་ཁྲོད་འདིར་གྲྭ་རྒྱུན་གི་ཐྲོག་མ་བས། ཆུང་དུས་ནས་འཁྲོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ཞེན་པ་གཏན་དུ་བཀག་ནས་ངེས་དྲོན་དུ་ཀུན་སངས་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བསམ་གཏན་པ་ཞིག་ལ་

སྨྲོན་ལམ་དང་དམ་བཅའ་འགྱུར་མེད་དུ་མཛད་པ་རེད། 

འདི་ནི་རྒྱུད་བ་མ་ལས། 

གང་ཕིར་བརླིང་བ་སྙིང་པྲོའ་ིཕིར།། 

གང་ཕིར་བརན་པ་མི་ཕེད་ཕིར།། 

མི་ཕེད་ཕིར་ན་རྲོ་རེ་བཞིན།། ཞེས། 

རྲོ་རེ་ནི་བརླིང་བ། བརན་པ། མི་ཕེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་རེ་རྣལ་འབྲོར་བ་འདིའི་སྨྲོན་ལམ་

དང་དམ་བཅའ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་དྲོ། དྲོན་འདི་ལ་ཨ་ལགས་ཀིས་བར་དཔད་སབས། རེན་མི་

འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ། ཞེས་བབ་ལ། འདི་ནི་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕིན་པའི་ལུས་ལའང་སར་ཏུ་རུང་

མྲོད། གྲོང་ལྟར་མས་ལེན་ཐུགས་དམ་ལ་གཙོ་བྲོར་སར་དགྲོས་སྲོ། དེ་ལྟར་ཁྲོང་ིད་དགུང་ལྲོ་

བཅུ་གཅིག་ནས་ི་ཤུའི་བར་རི་ཁྲོད་ཀི་གནས་འདིར་བཞུགས། དེ་ནས་ཨ་ཁུའི་ཞལ་ཆེམས་ལྟར་

དང་ཁད་པར་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་མས་ལེན་ཆིག་དྲིལ་དུ་བསྲོམ་པ་ལ་བསམ་པའི་ངེས་ཤེས་

རེད་དགྲོས། དེ་ལ་ཐྲོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་འཚོལ་བ་སྔྲོན་དུ་འགྲོ་དགྲོས་པར་དགྲོངས་ནས་དགུང་ལྲོ་ི་



 | 219 

ཤུའི་སེང་ཆྲོས་སེ་ཆེན་པྲོ་བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས་ནས་བསྡུས་གྲྭ་དང་བྲོ་རགས། གྲུབ་

མཐའ། ས་ལམ། དགེ་འདུན་ི་ཤུ། རེན་འབྲེལ། ཀུན་གཞི། དྲང་ངེས། བསམ་གཟུགས། ཕར་ཕིན་

སབས་བརྒྱད་དང་བཅས་ཏེ་ལྲོ་བཅུར་སངས་པ་གནང་། དགུང་གངས་སུམ་བཅུའི་ཐྲོག་ཕར་ཕིན་

དམ་བཅའ་བཞག ཞྲོར་དུ་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་བྲིས་དང་སུམ་རགས་དག་གསུམ་སྲོགས་ཐུན་

མྲོང་རིག་གནས་སི་ལ་བང་ཆུབ་པར་མཛད་པས་མཁས་པའི་སྙན་པ་བ་བྲང་ཕྲོགས་སུ་ཁབ་པར་

གྱུར། ཁད་པར་ཏུ་ཁྲོང་ིད་ཆུང་དུས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གྲོམས་པའི་སྲོབས་ཀིས་

སྲོམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་མཚམས་མཐའ་དག་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་བསྲུང་པས་འདུལ་འཛིན་ཀུན་

གི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཞིང་བཙུན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལ་ཆེན་པྲོ་ཀུན་གིས་ཀང་སྨྲོན་པའི་ཚད་

དུ་བེད། སངས་རྒྱས་བསན་པའི་སྲོག་ཤིང་བ་ཁྲོ་རྲོ་རེ་འཆང་དང་། ཨ་ལགས་བདེ་ཐང་ཚང་། རེ་ལ་

མྲོ་བྲོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་སྲོགས་ལས་དབང་དང་རེས་གནང་ཁིད་མན་ངག་ལུང་དང་བཤད་

ལུང་གི་ཆྲོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཁད་པར་དུ་ཨ་ལགས་བདེ་ཐང་ཚང་ལས་རེ་བཙུན་མའི་

ཆྲོས་སྲོར་ཟབ་ཁད་གཞན་ལས་ཁད་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་དང་། རེ་ལ་མྲོ་ཚུལ་ཁིམས་ལས་དཔལ་

རྲོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ལས་རིམ་འཕྲུལ་འཁྲོར་དང་རེ་ཙོང་ཁ་བའི་མན་ངག་རྣམ་གསུམ་སྲོགས་ཆ་

ཚང་བར་མས་མྱྲོང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་ཏེ་ཕུ་ཐག་ཆྲོད་པར་བས་ཤིང་། རྒྱུན་པར་

གམ་དུ་བཅར་པའི་དྲུང་ཡིག་པ་བས་པ་སྲོགས་སྲོབ་མ་ནམ་མཁའི་སར་ཚོགས་ལྟ་བུ་ལས་ཐུགས་

རྩིས་ཆེ་བར་འཛིན། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཨ་ལག་གསེར་ལག་ཅན་མིན། ཞེས་བསྔགས་བརྲོད་བེད་

མྱྲོང་། ཡིན་ནའང་། ཁྲོང་ིད་ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་ཀི་དབང་དུ་ཕ་མྲོ་ཙམ་ཡང་མ་སྲོང་བར་གྲྭ་

རྐྱང་ཐ་མའི་ལུགས་བཞིན་སྲོབ་གེར་ལ་ཧུར་བརྩྲོན་དང་བཀའ་ཆྲོས་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བསད་

པས། ཀུན་གིས་ཨ་ལགས་གསེར་ལག་ནི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་དང་། དབང་

བཀའ་ཆྲོས་དང་གདམས་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གེང་། ཕར་ཕིན་དམ་བཅའ་བཞག་རེས་ཕིར་

ཕེབས་ནས་རི་ཁྲོད་དུ་ལྲོ་གསུམ་ལ་བཞུགས། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་སལ་ལྡན་རྣམས་ཆྲོས་ཀིས་

སྐྱྲོང་པ་ལ་རག་ཏུ་གཞྲོལ། དེ་ནས་ཕིར་བ་བྲང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དབུ་མ་དང་མཛོད། འདུལ་བ་རྣམས་ལ་
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སངས་བརྩྲོན་གནང་སེ་དགུང་ལྲོ་དྲུག་བཅུ་རེ་གིས་བར་བཞུགས། དེ་ནས་ལྲོ་བརྒྱད་ལ་ས་དཀར་

དང་བསང་ཁྲོག རྒན་རྒྱ། ཙ་ཡས། སྲོས་ཟི་ཀད་རྣམས་སུ་གསང་སབས་སུ་བྲོན་ནས་བསྙེན་

མཚམས་དང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ལ་ལྟ་རྲོག་འབའ་ཞིག་མཛད། ལྲོ་རབས་བདུན་བཅུ་བར་བ་བྲང་

ས་ཆ་ནས་འདུག་དུ་མ་བཅུག་པས། སྔྲོན་གི་འཁྲུངས་ཡུལ་སྲོམ་མེ་ལ་བྲོན་ནས་ལྲོ་བཅུ་གིས་ཙམ་

བཞུགས། དེ་ནས་ཡང་མི་གཞན་ལ་ཤེས་སུ་མ་བཅུག་པར་ཁ་འདྲོན་བཟླས་བརྲོད་དང་ལམ་རིམ་

དམིགས་སྐྱྲོང་། བསྐྱེད་རྲོགས་མས་ལེན་གི་སྲོར་སྲོགས་ལ་བརྩྲོན་པ་ཆུ་བྲོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་བསེན། 

སྔྲོན་གི་ཕག་དཔེ་པྲོད་བཞི་བཅུ་ལག་དང་གྲྭ་ཆས་ཡྲོ་བད་ཕན་བུ་ཡྲོད་པ་རྣམས་འགུལ་སྲོད་མང་

པྲོའ་ིནང་དུ་མ་ཐིམ་པར་ཆྲོས་སྲོ་སར་གསྲོའ་ིསབས་བར་བདག་གེར་བས། སི་ལྲོ་ག་གསུམ་ལྲོར་

ཨ་ལགས་སྨད་སྲོག་ཚང་གཙོ་བས་གསེར་ལག་དགྲོན་པའི་གྲྭ་བ་རྒན་པ་འགའ་གདན་འདྲེན་འབྲོར་

ཏེ་གསེར་་ལག་ཏུ་ཕེབས། བ་བྲང་དགྲོན་པའི་ཕག་ལེན་ལྟར་དགག་དབེ་གསྲོ་གསུམ་གི་བསན་

པའི་གཞི་བཙུགས། རིགས་གསུམ་སི་སྒྲུབ། གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དབང་སྲོགས་དབང་རེས་གནང་བསྩལ། 

རབ་བྱུང་བ་མ་ཐེངས་གསུམ་མཛད། སྲོམ་གསུམ་བསབ་བ། ས་ལམ། ལམ་རིམ་མས་མགུར། 

རེན་འབྲེལ་བསྲོད་པ། ཡྲོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་མ། ཐུའུ་བཀྭན་གསུང་གི་རེ་བཙུན་མའི་བསྐྱེད་རྲོགས་

དང་ཚར་ཆེན་གསུང་གི་བསྐྱེད་རིམ་སྲོགས་ཀི་ཁིད་རྒྱས་པར་གནང་། ཤིང་བི་སེ་ 1984 ལྲོར་

ཡབ་རེ་བ་མ་དམ་པ་འདི་ིད་ཀིས་ཚེ་བྲོས་བཏང་གི་ཀུན་སང་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀིས་རི་ཁྲོད་འགིམས་པའི་དམ་བཅའ་འགྱུར་བ་མེད་པ་རེས་སུ་དྲན་ཏེ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་

བའི་བཤེས་གེན་རྣམས་ཀི་རྲོ་རེ་གསུམ་དང་གཏད་པ་བཞི། བུད་བསྙེགས་ཐྲོབ་གསུམ་གི་རྣམ་

པར་ཐར་བ་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ་རྔ་མྲོང་མཚམས་ཁང་དང་། དབུ་རུ་ཕྱུག་མྲོའ་ིབྲག་ཁུང་། སྲོ་བུག་

ཞྲོ་སྐྱ་སྲོགས་སུ་ཕེབས་ནས་སྒྲུབ་པ་མས་ལེན་བས། དེའི་རེས་སུ་བ་མ་རྲོ་རེ་འཆང་གི་གདན་ས་

དཀར་མྲོ་ཕུག་དང་ེ་བའི་རྲོང་རྩེ་གསང་ཕུ་ནས་བཞུགས། ལྲོ་མང་པྲོར་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་དལ་

འབྲོར་རེད་དཀའ། འཆི་བ་མི་རག་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་སྲོགས་ཆུང་འབྲིང་ཐུན་མྲོང་གི་ལམ་གི་

སངས་པ་སྔྲོན་དུ་སྲོང་བའི་སྲོ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་རྩིས་ཟིན་པར་བས་ཏེ་ལམ་རིམ་རྣལ་
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འབྲོར་ཟབ་མྲོ་ཐུན་བཞིར་མཛད་དེ་མས་ལེན་ཆིག་དྲིལ་དུ་བསྲོམས། ཡི་དམ་གི་ལ་མ་རྒྱུད་

འཁྲོར་ལྲོ་བདེ་མཆྲོག་དང་རེ་བཙུན་རྲོ་རྣལ་འབྲོར་མའི་ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་ལ་བརན་པ་ཐྲོབ་ཅིང། 

བསྐྱེད་རྲོགས་ཀི་ལམ་གི་གནད་ལ་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་ིན་མཚན་ཆ་མི་འཚལ་བར་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དང་མངྲོན་ཤེས་དང་ལུང་བསན་ཡང་ཐྲོགས་མེད་དུ་འབྱུང་པ་ཡྲོད་ཀང་དེ་

དག་ཞིབ་ཏུ་འབྲི་བར་ཁྲོང་ཐུགས་མི་དགེས་པར་དྲོགས་ནས་མ་བྲིས། ཐམས་ཅད་ལ་ངས་ཅི་ཡང་

མི་ཤེས་ཞེས་འདྲོད་ཆུང་ཆྲོག་ཤེས་དང་དམན་ས་ཁྲོ་ན་བཟུང་སེ་ཆྲོས་འདུལ་བའི་བཅས་མཚམས་

ཕ་མྲོ་ཚུན་ཆད་ལའང་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བའི་སྲོ་ནས་འཇིག་རེན་ཆྲོས་བརྒྱད་དང་གཏན་ནས་མ་

འདྲེས་པར་ཚེ་བྲོས་བཏང་གི་རི་ཁྲོད་འགིམས་པ་འདི། ཨ་ལགས་གདྲོང་དཔད་ཀིས་བར་ཕབས་

དུས། མདྲོག་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གིས་སྦས། ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསེ་རུའི་

གདྲོང་ཡིན་པའི་དྲོན་དུ་སར་ན་ཤིན་ཏུ་འགིགས་པ་དང་ལུང་བསན་ལྟ་བུར་སྲོང་ཡྲོད་དེ། རེ་བ་མ་

འདི་ིད་ཀིས་འཁྲོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་གཏན་ཏུ་སངས་ཏེ། རྐང་ཐང་ཡང་བགྲོད་པར་དཀའ་བའི་

གནས་ནགས་ཚལ་གིས་བཏུམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་བཞུགས་ཏེ་གདུལ་བའི་འཁྲོར་ཚོགས་ཡང་

མ་བསེན་པར་བཞུགས་པ་ནི། ཐུན་མྲོང་བ་ལྟར་ན་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཆེར་མ་རྒྱས་པར་གེང་

སིད་ཀང། དེང་སབས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་རབ་བྱུང་བས་བཙུན་པའི་གཟུགས་འཛིན་པ་ཙམ་ལས་

སྲོན་པའི་འདུལ་བའི་བཅས་མཚམས་ལ་དང་དྲོད་མི་བེད་པར་འགྱུར་པའི་སབས་འདིར་ཁྲོང་གི་

མིག་དཔེའི་བིན་རླབས་ནི་རིན་ཆེན་གང་གིས་ཀང་བསྐྲུན་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཁྲོང་ལྟ་བུའི་

དམ་པ་གྲོང་མ་དག་ནི་བཀའ་གདམས་པའི་བཤེས་གེན་དག་གི་མི་གལ་ནས་བུད་ཁི་གལ་

བསྙེགས། ཞེས་པའི་སྲོད་ལམ་མི་ཚེ་དང་སྙྲོམས་པར་རྒྱུད་ལ་ལེན་མཁན་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཀང། 

དེང་སབས་ཀི་རབ་བྱུང་བ་ལ་ལའི་བ་བེད་ལ་བལྟས་ན། མི་གལ་ནས་འབུད་རྒྱུ་ཕར་ཞྲོག་དེ་ལས་

ལྡྲོག་སེ་མིའི་ནང་དུའང་དཔྲོན་པྲོ་དང་ཕྱུག་པྲོ་བེད་འདྲོད་པ་དེ་མཐྲོང་སྣང་དུ་གྲུབ་པས་ན་འདི་དག་

གིས་ཨ་ལགས་ལྕང་སྐྱ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་དག་ཐེར་ནན་མྲོ་

ཞིག་བེད་རྒྱུ་ནི་དམ་པའི་ཆྲོས་འདི་མི་མས་པར་གནས་འདྲོད་པ་དག་གི་རེ་བ་ག་གཅིག་ཡིན། 
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སིར་ན་རེ་བ་མ་འདི་ིད་དཔལ་མགྲོན་འཕགས་པ་སླུ་སྒྲུབ་ཀིས། 

རྒྱལ་བྲོ་རྣམས་ནི་ཚིག་གིས་འགྲུབ།། 

ལ་རྣམས་བསམ་པས་འགྲུབ་པ་སེ།། 

ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་སྨྲོན་པས་འགྲུབ།། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བྲོ་མཆྲོག་དམན་མཁས་བླུན་སུ་ཞིག་མདུན་དུ་སེབས་ཀང། སྐུ་མཐྲོང་

བ་དང་གསུང་ཐྲོས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་དབང་དྲངས་ནས་དད་པ་དང་མྲོས་གུས་སྐྱེ་ལ། གཞན་ལས་

ཆྲོས་བསལ་བ་བརྒྱར་ཐྲོས་པ་ལས་ཁྲོང་ིད་ཀིས་ཇ་ཡུན་ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ་སེམས་

རྒྱུད་ལ་ཕན་ངེས་པ་ཞིག་འབྱུང། དེ་ནི་རེ་རིན་པྲོ་ཆེས། སྲོབས་ཀིས་སིག་པ་མེད་པར་འགྲོ་ཀུན་

འདུད། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་སྲོབས་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེས་པའི་

རབས་ལས། མཁས་པ་མཁས་པས་སྙན་པ་བསྒྲགས། དེ་ལ་ལུས་ཅན་དད་པ་འདྲེན།རི་བྲོང་སེམས་

དཔའི་གགས་པ་ཀུན། བརྒྱ་བིན་གིས་ནི་བསྒྲགས་ལ་ལྟྲོས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ནྲོ། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡྲོས （2000）ལྲོར་བ་མ་རིན་

པྲོ་ཆེ་དགུང་གངས་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་པའི་ཚེས་གཅིག་ིན་རང་དགྲོན་གསེར་ལག་གི་གྲྭ་བ་

བརྒྱ་ལག་གིས་མཁའ་འགྲོ་སེ་ལྔའི་བརན་བཞུགས་དང་མཚམས་ཐྲོག་དཀར་མྲོ་དགྲོན་པའི་གྲྭ་ཚང་

ཡྲོངས་ཀིས་སྒྲྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁྲོར་ལྲོའ་ིབརན་བཞུགས་ཕུལ་བ་སྲོགས་མདྲོར་ན་ག་སྲོན་

གི་རེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་མཛད། རྒྱ་ལྲོའ་ིཚེས་བཅྲོ་ལྔ་ིན་ནས་རྒྱུན་ཆགས་བཞིན་

སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པ་འདི་ལགས་སྲོ། ། 

སྨྲས་པ། 

ཆྲོས་དབིངས་མཁའ་ཡི་བཞིན་རས་ལ་ཆགས་སྙིང་རེ་སྐུ་ཡི་གཟུགས་རིས་ཕྲོས། ། 

གྲོམས་པའི་བག་ཆགས་གསལ་བའི་རྩེ་དགའ་ི་ཟེར་དྭངས་མའི་དཔལ་དང་འགྲོགས། ། 

ངེས་འབྱུང་བརྩྲོན་པའི་བ་དན་དཀར་པྲོ་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རི་ལ་བཙུགས། ། 

དེ་ཚེ་རྒྱལ་སས་དང་བྲོའ་ིམགྲོན་ཞེས་བསྔགས་འྲོས་མེ་ཏྲོག་ཁྲོད་ལ་གཏྲོར།། 
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ཞབས་ཟུང་རྲོ་རེའི་རི་མྲོ་མངྲོན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་གསེར་གི་འཛིན་མར་བསྒྱུར།། 

མདྲོ་སྔགས་ཆྲོས་ཚུལ་ཟབ་དྲོན་རྲོལ་བ་ལྔ་རིག་ལང་ཚོའི་བཞིན་ལ་སས།། 

སྙན་དང་གགས་པ་གསར་བའི་འཕིན་བཟང་ཨུཏྤལ་དྲོག་པ་མཛེས་ལྡེམ་པས།། 

མཁས་གྲུབ་ཀུན་གི་སྙན་གྲོང་མཛེས་བེད་ངལ་གསྲོའ་ིཚིག་གི་པདྨྲོ་དགྲོད།། 

འྲོན་ཀང་ཆྲོས་བརྒྱད་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚན་བྲལ་ཐྲོབ་འཛིན་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ།། 

མི་ཤིགས་གཞྲོམ་བྲལ་སྲོག་གི་དངྲོས་པྲོར་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་འགྱུར་མེད་པས།། 

བང་ཆེན་བསེ་རུའི་རྒྱལ་བྲོ་ཁེད་ིད་བརྟུལ་ཞུགས་རྒྱན་དུ་གཤེགས་པ་ན།། 

བཅྲོ་བརྒྱད་བགང་བའི་ི་ཟླའི་འཕང་རིང་མམ་བཞག་གཅིག་གི་ཀྲོང་དུ་ཡིབ།། 

ཅི་ཡང་མེད་དང་གཞན་སྲོང་སྲོམ་མིན་བདེན་དངྲོས་རྲོག་བཏགས་མཐའ་ལ་མིན།། 

འབེད་འཛུམ་ལྟ་སངས་མས་ལ་རེ་མིན་བསླུ་བའི་མངྲོན་ཤེས་འཕྲུལ་ལ་མིན།། 

གྲུབ་རྫུན་སྲོད་པའི་རལ་བ་འཆིང་མིན་མི་རྐང་གིང་བུའི་དཔུང་འདྲེན་མིན།། 

གཅིག་བུར་དབེན་གསུམ་བསམ་གཏན་གདན་ལ་བསྐྱེད་རྲོགས་བདེ་སྲོང་རྩལ་གིས་འཚོ།། 

ངུར་སྨྲིག་ཚོན་གིས་མཛེས་པ་ཙམ་མིན་ཚུལ་ཁིམས་ངད་པའི་ཁྲོར་ཡུག་ཁབ།། 

འཇིག་རེན་ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་བསྲོམ་མིན་གསལ་སྣང་ཏིང་འཛིན་ཀྲོང་ལ་འབམས།། 

རྲོག་གེ་ལ་བརེན་རེས་དཔག་མིན་གི་རྣལ་འབྲོར་ཤེས་རབ་མངྲོན་སུམ་འབར།། 

འདི་ཡང་ཕྲོགས་ལྷུང་གཏམ་དང་འདྲེས་མིན་བདེན་དྲོན་མཐྲོང་བའི་བྲོ་གྲོས་ཀིས།། 

གང་གི་གསང་གསུམ་ལན་སྐྱེས་དྲི་བཟང་རྲོགས་པའི་ལེགས་གསུང་སྦྲང་མའི་རྩི།། 

ཡང་ཡང་བིན་པའི་སལ་བཟང་ལ་བརེན་སྨྲ་སྲོབས་རིག་པའི་རྩྲོམ་འདི་བྲིས།། 

འདི་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་།། 

བདག་ནི་དྲང་སྲོང་སལ་ལྡན་བུར། ། 

དམ་པ་འདི་ཡིས་རེས་བཟུང་སེ།། 

བསླུབ་གསུམ་བསྡུ་བཞིས་འཚོ་བར་ཤྲོག ། 
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༧སྐུ་ཕྲོགས་ཨྲོའུ་རྒྱའི་སྐྱེ་མིང་ཙམ་འཛིན་པ་གསེར་ལག་བྲོ་བཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས། ལན་

ཀྲིག་མི་རིགས་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའ་ིམཛེས་ལྡན་སྲོང་བྲོའ་ིགིབ་བསིལ་གི་འྲོག་ཏུ་དགེ་བར་བྲིས་སྲོ།། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

བརན་བཞུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ། 

 



 | 225 

འྲོ་ལགས་སྲོ།། 

འཆི་མེད་རྲོ་རེའི་ལང་ཚོ་ཟླ་བའི་ཁམས།། 

གསང་གསུམ་བདེ་སྲོང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཛོད།། 

ཚེ་འཛིན་རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་སེ།། 

བཅྲོམ་ལྡན་ཚེ་ལ་དཀར་མྲོས་དགེ་ལེགས་སྩྲོལད།། 

ཨེ་ཝྦཾ་བརན་གཡྲོ་དག་པའི་གཞི་ཀྲོང་དུ།། 

འཁྲོར་འདས་མམ་པར་བརྲོལ་བ་ཆྲོས་ཀི་སྐུ།། 

བདེ་ཆེན་རྲོགས་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་བདག་ཏུ།། 

ཤར་བའི་བཞེད་པ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ། 

ཅེས་ཤིས་བརྲོད་མེ་ཏྲོག་ལ་རིས་རྒྱལ་མཚན་གི་ཚིག་གི་འདབ་མ་ཡངས་པྲོར་བས་ཏེ། སབས་

དྲོན་གེང་པར་བ་བ་ནི། ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བ་མ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྲོའ་ིཞལ་གི་བུམ་བཟང་

ལས། 

ཟླ་སེར་ཕྲོག་པའི་ཆུ་སྐྱེས་གཞྲོན་ནུ་བཞིན།། 

ལག་པའི་སྲོར་མྲོ་སྙིང་གའི་ངྲོས་སུ་ཟུམ།། 

རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ཁྲོད་སྐུར་མངྲོན་ཕྲོགས་ཏེ།། 

ཅུང་ཟད་བསྲོད་ལ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཁྲོད་དགྲོངས།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཇི་ལྟར་ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་པད་མྲོ་ལ་རེག་པ་བཞིན། དད་གསུམ་ལག་

པའི་སྲོར་མྲོ་སྙིང་དབུས་སུ་ཟུམ་ཏེ། མགྲོན་པྲོ་གང་གི་སངས་རྲོགས་ཐུགས་ཀི་ཡྲོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་

ལྟར་འཁིལ་བ་ལས། ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་ཡིད་དུ་དྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་སྤུ་

ལྲོང་ཆེས་ཆེར་གཡྲོས་ཏེ། རབ་གུས་མི་ཕེད་དང་བས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསྲོལ་བ་ནི། ཇི་སད་དུ། 

མགྲོན་ཁྲོད་དཔག་མེད་བསལ་བའི་སྔྲོན་རྲོལ་ནས།། 
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ལས་ྲོན་མུན་སངས་སྲོབས་བཅུའི་གཟི་རྒྱས་ཤིང་།། 

བདུད་ཚོགས་དཔུང་འཇྲོམས་ཡྲོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ།། 

འཇིག་རེན་འདས་པའི་དྲུང་དུ་བདེར་གཤེགས་ཀང་།། 

 

ཞེས་སྲོགས་ལྟར་མགྲོན་པྲོ་མཆྲོག་ིད་ཀང་བགང་ཡས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་བསལ་བའི་སྔྲོན་

རྲོལ་ནས། རྒྱལ་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བ་དཀའི་རླབས་ཆེན་གི་སྲོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་

སྲོན་ཏེ། སིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་རང་ིད་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཞིང་གི་བཀྲོད་པ་རེས་ཐྲོབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་རྲོགས་སྨིན་སངས་གསུམ་མཐའ་དག་མཐར་ཕིན། སྲོབས་བཅུ་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་

ལྡན་གི་ངྲོ་བྲོར་སངས་རྒྱས་ཟིན་ནའང་། ཇི་སད་དུ་མདྲོ་ལས། 

ཇི་ལྟར་ཟླ་བ་ཤར་བ་ན།། 

ཚད་མེད་པ་ཡི་གཟུགས་བརན་རྣམས།། 

ཆུ་ཡི་སྣྲོད་དུ་སྣང་གྱུར་ཀང་།། 

ཟླ་བ་གིས་སུ་གྱུར་བ་མེད།། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕག་དུ་མར་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ཅིག་ཅར་དུ་གསལ་

ཀང་། རེན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྲོར་གཅིག་ིད་ལས་མི་འགྱུར་བ། བསན་བཅྲོས་རྒྱུད་བ་མ་སྲོགས་

ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་བཞིན། མགྲོན་པྲོ་མཆྲོག་ིད་ཀང་ཚོགས་གིས་ཀི་ལག་རེས་སྐུ་

བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ལས་གཡྲོ་བ་མེད་བཞིན་དུ། གང་འདུལ་འཕིན་ལས་ཀི་སྲོ་འཕར་ཡངས་པྲོར་

ཕེས་པ་ནི། ཇི་སད་དུ་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགྲོན་པྲོས། ཐུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད།། ཅེས་

སྲོགས་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ། འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་ེར་བདུན། སྨྲོན་ལམ་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་དབང་འབྲོར་བའི་སྲོབས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་སས་ཆེན་པྲོ་ཞི་བ་ལས། 

མུ་གེའི་བསལ་བ་བར་མའི་ཚེ། ། 

བདག་ནི་ཟས་དང་སྲོམ་དུ་གྱུར།། 
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་དང་རི་དྭགས། གཟིངས་དང་ཟམ་པ། ཐ་ན་ཟས་དང་སྲོམ་ཚུན་ཆད་

ཀི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་སྙེད་བསན་ཏེ་བསན་དང་འགྲོ་བའི་དྲོན་མཐའ་ཡས་པར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་

བརྲོད་ཡུལ་ལས་འདས་མྲོད། གང་ལྟར་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས། 

གང་གི་ཡྲོན་ཏན་ཆུ་གཏེར་ལས།། 

ཐིགས་པའི་ཆུ་ཙམ་འཐུང་པས་ཀང་།། 

དད་པའི་སྤུ་ལྲོང་ཆེར་གཡྲོས་ཏེ།། 

གུས་པས་ཚིག་འདི་གསྲོལ་བ་ལགས།། 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཉུང་ཙམ་ཞུ་བ་ནི། མགྲོན་ཁྲོད་སྔྲོན་གྲོམས་རྒྱལ་སས་སྲོད་པའི་རྣལ་

འབྲོར་གིས་བང་སེམས་ས་བཅུ་བ་པ་ཞིག་ཟབ་ལམ་དཔིད་ཐིག་ཟླྲོས་པའི་གར་དུ་རྲོལ་པའི་ཚེ། 

དགུང་གངས་བཅུ་གཅིག་གི་སེང་སྔྲོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྲོངས་

སུ་ལན་ཏུ་སྨྲོན་ལམ་ཐེབས་པ་བཞིན། རྐྱེན་དང་ལས་དང་ཕི་བཤྲོལ་གང་གིས་ཀང་ཟླྲོག་ཏུ་མེད་

པར་མ་རྒྱུད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆྲོག་དཀར་མྲོ་ཕུག་ཏུ་ཕེབས་ཤིང་། ཕེབས་ནས་ཀང་

འཇིག་རེན་གི་བ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་གཙང་པའི་འདམ་རབ་ལྟར་རིང་དུ་དྲོར་དགྲོས་པར་

གཟིགས་ནས་ཨྲོའུ་རྒྱ་རྲོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་སྔར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་གསྲོལ་

ཞིང་། རྲོ་རེ་འཆང་ིད་ཀིས་ཀང་རྒྱུ་སར་ཁྲོད་ཀི་ཟླ་བ་དང་རིག་འཛིན་བེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་དུ་དབང་

བསྐུར་བར་མ་ཟད། ཕ་བུ་ལན་འཛོམ་གི་སྨྲོན་ལམ་དང་རེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་དུ་གཟིགས་ནས་

ཐུགས་ཀི་ཟེའུ་འབྲུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས། ལམ་གི་རྩ་བ་བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་ནས་

མཇུག་མི་སྲོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐྲོབ་པའི་བར་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བར་བསྩལ་ལ། ཁད་པར་

དུ་སྨིན་བེད་དབང་དང་རེས་གནང་། གྲོལ་བེད་བསྐྱེད་རྲོགས་རིམ་པ། ཞལ་ཤེས་བ་མའི་རྣལ་

འབྲོར། མན་ངག་མཁའ་འགྲོའ་ིསྙིང་གཏམ། མཐའ་རེན་ལུང་དང་རིགས་པ་བཅས་བུམ་པ་གང་

བྲོའ་ིཚུལ་ཏེ། ངེས་དྲོན་གསང་སྔགས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆྲོག་ཏུ་གྱུར་མྲོད། འྲོན་ཀང་། 

མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ནི་ཆྲོས་རེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས། 
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རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ཡིས་མི་ངྲོམས་ཤིང་།། 

རྒྱལ་བྲོའ་ིབང་མཛོད་ནྲོར་གིས་མིན།། 

འདྲོད་ཡྲོན་སད་པས་མི་ངྲོམས་ཏེ།། 

མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ཀིས་མི་ངྲོམས།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་དྲེགས་དྲི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་ལེགས་

བཤད་ལ་གྲོམས་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་ཕིར། དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། བགང་བ་བཅུ་

ཕག་ཕེད་དང་གིས་ཀི་རིང་གྲྭ་རྐྱང་གི་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་བསེན་ནས། བསན་པའི་ལྕགས་རི་ཚད་མ་

སེ་བདུན། བསན་པའི་གཞུང་ཤིང་བམས་ཆྲོས་སེ་ལྔ། བསན་པའི་སྙིང་བྲོ་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས། 

བསན་པའི་ཞིབ་ཕ་མངྲོན་པ་གྲོང་འྲོག བསན་པའི་གཞི་རྩ་འདུལ་བ་སེ་བཞི། བསན་པའི་ཡང་སྙིང་

གསང་འདུས་རིམ་ལྔ། བགྲོད་པའི་མས་ལེན་ལམ་སྔགས་རིམ་པ། གཞན་ཡང་ཁིད་མན་ངག 

ཕག་ལེན་ཕ་རགས། དཀིལ་འཁྲོར་བྲི་སྒྲུབ་སྲོགས་མདྲོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་བསབ་

པར་བ་བ་ཀུན་ལ་བང་ཆུབ་པར་སངས་ཏེ་མས་ལེན་དུ་མཛད་པ་ནི། བསན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་

ཀུན་གི་ཁྲོད་ན་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏྲོག་ལྟར་མངྲོན་པར་མཐྲོ་བ་མགུར་བཟང་གསེར་གི་དྲིལ་བུ་རང་སྒྲ་

སྒྲྲོག་པ་ཞིག་ཏུ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དང་མངྲོན་སུམ་ཚད་མས་བསླུ་མེད་དུ་གྲུབ་ལ། 

དེ་ཡང་རེ་སག་ཚང་ལྲོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྲོས། 

བང་ཕྲོགས་འདི་ན་ཚིག་ཙམ་བང་བ་དཀྲོན།། 

དྲོན་ལ་སྒྲྲོ་འདྲོགས་ཆྲོད་པ་དེ་བས་དཀྲོན།། 

བསན་དྲོན་མས་སུ་ལེན་པ་སིད་མཐའ་ཙམ།། 

དེ་གསུམ་མཐར་ཕིན་ཁྲོད་ལ་སྙིང་ནས་གུས།། 

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ིད་ཀིས་བེ་བྲག་ཏུ་ཐྲོས་བྲོ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་པར་
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གདམས་དྲོན་རང་རྒྱུད་ལ་ངེས་ཕིར་ཡི་དམ་ལ་ཡི་རྣལ་འབྲོར་ལ་བསེན་ནས་བསན་དྲོན་མས་

ལེན་དུ་མཛད་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་བསན་པད་མྲོའ་ིཚལ་གི་ངུར་སྨྲིག་གི་འདབ་མ་སར་ཡང་བཞད་པ་ན། 

ཆྲོས་སེ་ཆེན་པྲོ་གསེར་ལག་དགྲོན་དང་མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་སེ་འདིའི་བསན་པའི་རྨང་

གསྲོས་ཏེ་རིགས་སྨྲ་ཁྱུ་མཆྲོག་འདུས་པར་ལུང་རིགས་འཆད་ན་གི་རྔ་སྒྲ་བརྡུང་བའི་ཚེ། ཇི་ལྟར་

པན་གྲུབ་ནཱ་རྲོ་པ་ལ་སྤྲུལ་བའི་རྣལ་འབྲོར་མས་ལུང་བསན་པ་ལྟར།ཁ་སྲོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་

ཟུང་འཇུག་རྲོ་རེ་འཆང་གི་གྲོ་འཕང་ནི་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཐྲོས་དྲོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ་རག་

ལས་པར་དགྲོངས་པ་དང་། སྲོབ་དཔྲོན་དབིག་གེན་གིས། 

ཐྲོས་པའི་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་སྙིང་བྲོར་བེད།། 

སྐྱེས་པའི་རྲོང་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། ཐྲོས་བསམ་སྲོམ་སྒྲུབ་ཡ་མ་བྲལ་པར་སྐྱྲོངས་པ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་

ཆེན་པྲོའ་ིརྣམ་ཐར་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ངེས་པ་དྲངས་ཤིང་། 

ཁད་པར་དུ་བདེ་མཆྲོག་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

སྔགས་འདི་བཀགས་པས་འགྲུབ་པ་སེ།། 

ལས་རྣམས་ཀུན་བེད་དགེ་བ་ཡིན།། 

ཞེས་པའི་ཕན་ཡྲོན་ཟབ་ཁད་དུ་སྨིན་ཏེ། སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལྟ་བུར་འདི་ཕི་གིས་

ལས་ཕི་མ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་གིས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩྲོན་པ་རྣལ་འབྲོར་པའི་ཁུར་

བཟུང་སེ། དབུ་རུ་ཕྱུག་མྲོ། སྲོམ་བུག་ཞྲོ་སྐྱ། རྔ་མྲོང་མཚམས་ཁང་སྲོགས་བིན་རླབས་ཆགས་

པའི་རི་བྲོ་དང་ཕུག་པ། ཚང་ཚིང་དང་རི་སུལ། སྨན་ལྲོངས་དང་དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་ལྲོ་མཚམས་

བཅད་ལ། ཁད་པར་དུ་གདན་ས་འདི་དང་རྲོང་རྩེའི་གསང་བའི་ཕུག་པ་ནས་མི་ལྲོ་ི་ཤུ་ལག་གི་

རིང་ལ་དགེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་པ་དེ་ིད་བཅུ་བཞིའི་ཆིངས་དང་དཔལ་ས་སྐྱ་བའི་མས་

ལེན་དམར་ཁིད་དུ་བསན་པ་རྣལ་འབྲོར་ཡན་ལག་བཅུ་གཅིག་གི་སྲོ་ནས། བདེ་མཆྲོག་ལི་ནག་དྲིལ་

གསུམ། དམར་ཆེན་དམར་ཆུང་སྲོར་གསུམ་སྲོགས་ཡི་དམ་ལའི་ང་རྒྱལ་གསལ་སྣང་བརན་པའི་
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ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མམ་བཞག་ལྲོད་མ་མྱྲོང་ལ། ཁད་པར་དུ་རང་སེམས་དཔིད་ཀི་ཐིག་ལེ་སིན་མེད་

ནམ་མཁའི་དབིངས་སུ་དཀིལ་འཁྲོར་རྒྱ་མཚོ་སྲོ་བསྡུའི་དགེ་མཚན་གིས་མཁའ་ལ་སིན་འཕྱུར་བ། 

ས་གཞིར་བིན་ཆགས་པ། རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་རྒྱས་པ་སྲོགསཕི་སྣྲོད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་ནང་

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རིས་མེད་ལ་འཛད་མེད་བིན་བརླབས་ཀི་གྲུ་ཆར་འཇྲོ་བཞིན་པར་བཞུགས་

པ་ནི། འཛམ་གིང་སྐྱེ་འགྲོའ་ིབཅུད་དང་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་རྒྱན་དུ་སྣང་ལ། འདི་ནི་ 

ཇི་སད་དུ། 

མདྲོག་མི་འགྱུར་གསེར་གི་རྲོ་རེ་དེ།། 

འྲོད་མི་མངྲོན་ཤིང་ཤུན་ཅན་གིས་སས།། 

ཞེས་གདྲོང་དཔད་བར་ཡི་ལུང་བསན་དང་། རི་དྭགས་བསེ་རུའི་མཚོན་དྲོན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ས་བཅུ་པ་བའི་དཔེ་མཚོན་དྲངས་པ་དེས་ཀང་མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ིད་འྲོད་ཟེར་ཅན་གི་ཞིང་

ཁམས་ནས་བསམ་བཞིན་དུ་གནས་འདིར་བྲོན་ཏེ། བདེ་ཆེན་སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་དང་ངེད་ཅག་

དམིགས་བུ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་མགྲོན་སྐྱབས་དཔུང་གེན་དུ་སྙིང་རེ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བ་ནི་

གདྲོན་མི་ཟ་སེ། ནམ་ཡང་ངས་ཁེད་ཅག་ཡིད་ལ་འཛིན། སྐྱབས་འཇུག་ཞུ། ཞེས་དུས་རྒྱུན་བསླུ་

མེད་བདེན་པའི་གསུང་གིས་ངེད་ཅག་ལ་དབུགས་དབྱུང་མཛད་པ་དང་། ལག་པར་དུ་ཟབ་པ་ལས་

ཀང་ཆེས་ཟབ་པ་མས་ལེན་བིན་བརླབས་ཀི་དྲྲོད་མ་ཡལ་བ་སྲོགས་རྒྱལ་གསུང་དྲི་མ་མེད་པའི་

ཟབ་རྒྱས་ཆྲོས་ཚུལ་མཐའ་དག་ཕ་ནྲོར་བུ་ལ་འབྲོགས་པ་བཞིན་བུམ་པ་གང་བྲོའ་ིཚུལ་དུ་ཐུགས་

དགེས་བཞིན་དུ་བསྩལ་དང་སྩྲོལ་བཞིན་པ་འདི་ལགས་ལ། དེའི་བཀའ་དྲིན་གི་ཕུང་བྲོ་ནི་ནམ་

མཁའ་དབང་སྔྲོན་གི་གུར་ཁང་ལ་ི་ཟླ་སར་གསུམ་གི་བ་བྲེ་བྲེས་རུང་། དབང་ཆེན་གསེར་གི་ས་

གཞི་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གི་ཚོམ་བུ་བཀྲོད་དེ་ཕུལ་ཀང་། ནམ་མཁའི་ལན་ལ་ལག་མཐིལ་བཞིན་

བཀའ་དྲིན་གི་ཆ་ཙམ་གསྲོབ་མི་ནུས་མྲོད། འྲོན་ཀང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་བདག་ིད་མགྲོན་པྲོ་ཁྲོད་ཀི། སྐུའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཙམ་མཆྲོད་པའི་

བསྲོད་ནམས་ཀི་སལ་བ་ལྡན་པ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་དང་བཅས་ཏེ། མཁའ་སྲོད་གསང་ཆེན་སྒྲུབ་སེ་
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དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཆྲོས་གིང་གི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཟླར་སྦྲན་ནས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་རྣམ་

དཀར་གི་དགེ་རྩ་ཅི་ཡྲོད་དང་། བེ་བྲག་ཏུ་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་མ་ཚེ་སིན་དཀར་མྲོའ་ིདཀིལ་

འཁྲོར་ཞལ་ཕེས་ཏེ། སྒྲུབ་ཅིང་མཆྲོད་པའི་སྲོ་ནས་སར་ཡང་གསྲོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པའི་

སྙིང་བྲོ་ནི། ཇི་སད་དུ། 

སལ་ལྡན་གདུལ་བས་གསྲོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས།། 

ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པྲོའ་ིཟ་མ་ཏྲོག ། 

གཞྲོམ་གཞིག་བྲལ་བའི་ཁི་འཕང་མཐྲོན་པྲོའ་ིརྩེར།། 

བསལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གཡྲོ་མེད་བརན་པར་ཤྲོག ། 

 

ཅེས་མགྲོན་པྲོ་ཁེད་ིད་ངེས་དྲོན་རྲོ་རེའི་སྐུ་ལ། སྙུང་བ་ངལ་པའི་ཆ་ཕ་མྲོ་ཙམ་ཡང་མི་བཞེས་

པར། མི་འགྱུར་རྲོ་རེས་མཚན་པའི་ཆྲོས་ཀི་ཁི་འཕང་མཐྲོན་པྲོར་ནམ་ཡང་གཡྲོ་མེད་བརན་པར་

བཞུགས་ནས། ཟབ་རྒྱས་གསུང་གི་བདུད་རྩིའི་སྨན་མཆྲོག་གིས་འགྲོ་བ་ྲོན་མྲོངས་པ་རྣམས་ནད་

ཀི་གདུང་བ་ལས་གྲོལ་ཏེ། བ་མེད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགྲོད་པར་མཛད་དུ་གསྲོལ། ཞེས་མགིན་

དབངས་གཅིག་གིས་གསྲོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་པ་ལགས་ན། འགྱུར་མེད་ཞལ་གིས་

བཞེས་པའི་བསླུ་མེད་གསུང་དབངས་སྙན་མྲོ། སྐུ་ཕྲོགས་རྲོ་རེ་འཆང་ཚང་གཙོ་མཛད་པའི་གྲྭ་ཚང་
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