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སྔོན་གླེང༌།

༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པས༌ལོ་མང་

རིང་རང་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན། 

ཟུར་བལྟའི་དཔྱད་གཞིར་མཁོ་བའི་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། ྋརྒྱལ་མཆོག་

ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། དེ་བཞིན་མུ་སྦྲེལ་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དེབ་རིགས་

སྣ་ཚོགས་དང༌། ཕྱི་གླིང་གི་སྒྲུང་གཏམ། རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། མཚར་

གཏམ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༣ པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་

སྤེལ་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་

གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང༌།  གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་

དགའ་མོས་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོར་ཡིག་ངག་གཉིས་

ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཡ་ལན་གནང་མཁན་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་

བར་བརྟེན། ལས་དོན་འདི་དག་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་དང་



ཕན་འབྲས་ཡོད་པར་མངོན་པ་མ་ཟད། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་རང་རེའི་

སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཟུར་བལྟའི་དཔེ་

དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པས། སྟོང་ཆ་དེ་ཉིད་སྐོང་ཐབས་ལ་འབད་

བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལྟར། འདི་གའི་བརྙན་དེབ་<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་

བྱའི་བང་མཛོད་>>ཀྱི་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༢༦ ནས་ ༡༣༩ བར་དུ།

《ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ》 ཞེས་པ་རིམ་པས་བཏོན་ཟིན་པ་ཁག་ཐེངས་

འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ།  ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༤ 

པ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་

པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་ཡོང་

བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན།
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༄༅། །རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་བངྒ་ལའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཟ་ཧོར་ཞེས་པར། 

སྔོན་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་རྒྱལ་སྲིད་མངའ་

ཐང་རྒྱས་ཤིང་། ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། འབངས་མི་སེར་རྣམས་

ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ཟ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་དགེ་བའི་དཔལ་དང༌། ངོ་ཚ་

ཁྲེལ་གཞུང་དང་། མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

མཆོད་པའི་བཙུན་མོ་དཔལ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་སྲས་གསུམ་བྱུང༌།
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དེའི་ཁྲོད་ནས་ཆེ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང༌། ཆུང་བ་དཔལ་གྱི་

སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་དགེ་སློང་བཱིརྱ་ཅནྡྲ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འབྲིང་པོ་ཟླ་བའི་

སྙིང་པོ་ནི་ཇོ་བོ་རྗེ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༩༨༢ ལོར་སྐུ་བལྟམས། འཁྲུངས་པའི་ཚེ་

རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་པ་བབས་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་

འཇའ་ཚོན་གྱི་གུར་ཕུབ་པ། ལྷ་ཡིས་གླུ་དབྱངས་ལེན་པ་སོགས་ལྟས་བཟང་

པོ་རྣམས་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱིས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་། 
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འཁྲུངས་ནས་ཞག་བདུན་ན་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ། དེ་ཕྱིན་

ཆད་ཅི་འདོད་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དངོས་སུ་ཆོས་མི་གསུང་

ཡང་སྤྲོས་པ་ནང་ནས་ཆོད་དེ་འོང་བ་ཡིན་གསུངས། དེ་ནས་དགུང་ལོ་

གསུམ་ལོན་པ་ན་རྩིས་དང་ཡི་གེའི་སྒྲ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅིང་། དགུང་ལོ་

ལྔ་ནས་ཆོས་གསུངས་མཁྱེན་པ་དང༌། དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིགས་

བཅད་ཀྱང་ཞལ་ནས་ཐོགས་མེད་དུ་གསུང་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་

དགུང་ལོ་དྲུག་ལོན་པ་ན་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར། 
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དེ་ནས་བཟུང་དགུང་ལོ་བཅུ་ཡི་བར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་བ་དང་། བསྙེན་གནས་བསྲུངས་ཤིང་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ནས་

ལོ་བཅུའི་བར་དུ་གསོ་དཔྱད་དང་། བཟོ། ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་བསླབས་

པས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་གྱུར། དེ་ནས་ལོ་ཉི་ཤ ་རྩ་གཅིག་བར་

དུ་ཕྱི་རོལ་པའི་སྒྲ་དང་ཚད་མ་དང་། ནང་པའི་སྒྲ་དང་ཚད་མ་མ་ལུས་པར་

བསླབས། ཁྱད་པར་དུ་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། སྒྲ་ཚད་མཁས་པའི་

ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །
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ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ་ལོ་དགུ་བསྟེན། དེས་ཐ་མལ་གྱི་གཏམ་མི་གསུངས། སྐབས་

རེ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཆོས་ཞུས་ཀྱང་མི་གསུང༌། འགའ་རེ་ལོང་

མེད་པའི་དུས་ན་ཡང་མ་ཞུས་པར་གསུང༌། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཟམ་པ་དོག་

མོ་ཡ་ང་བ་ཞིག་ལ་འབྱོན་འཕྲོ་ལ་ཞལ་ལོག་མཛད་ནས། བུ་བདག་འཛིན་

དང་མ་བྲལ་བར་དུ་ལས་འབྲས་ཕྲ་བ་ལ་ཡང་འཛེམས་ཤིག པཎྜི་ཏ་དང་

ནུས་པ་ཅན་འདི་དང་འདི་འདྲ་ཡང་ལས་འབྲས་ཕྲ་མོ་ལ་མ་འཛེམས་པས། 

ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་འདི་འདྲ་བ་མྱོང་ཞིང་འདུག་གོ་གསུངས།
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ཇོ་བོ་རྗེ་བངྒ་ལར་བཞུགས་པའི་ཚེ། དེར་ཕྱི་ནང་གི་རྩོད་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་

ནས་བསྟན་པ་ཕལ་ཆེར་མུ་སྟེགས་ལ་ཤོར་ནས༌རྩོད་པ་ཟློག་ནུས་པ་མེད་

པའི་ཚེ། བུ་མོ་གཅིག་གིས་ཇོ་བོའ་ིསྐུ་ལས་འོད་འཕྲོ་བ་མཐོང་ནས། གནས་

བརྟན་ལ་སྤྲང་པོ་འོད་འཕྲོ་བ་ཞིག་འདུག  རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན་ཏེ་འོང་བར་

ངེས། རྩོད་པ་ཟློག་པར་ཞུས་ཟེར་བ་བཞིན་། གནས་བརྟན་གྱིས་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ་

ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས་

སྔར་ཤོར་བའི་གནས་དང་པཎྜི་ཏ་ཐམས་ཅད་ཚུར་ཐོབ། ཕྱི་རོལ་པ་ཐམས་

ཅད་ནང་པར་བཅུག
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རཱ་ཧུ་ལ་གུཔྟ་བཛྲ་ལས་དབང་ཞུས་པའི་ཚེ། དགྱེས་རྡོར་ཞལ་གཟིགས་པས་

རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ། གསང་མཚན་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་

བཏགས། ཡང་ཤར་ཕྱོགས་བྷ་དུ་རའི་གྲོང་ན་བཞུགས་པ་ན་རོ་པའི་སློབ་མ་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་ལས་བིཀྲམ་ཤཱི་ལ་རུ་དབང་གསན་ཏེ། གསང་

མཚན་སྔ་མ་དེ་ཁོ་ན་བཏགས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤ ་ལྷག་ཙམ་ལོན་དུས་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་རེ་བ་གནང་སྟེ། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་

བུ་མོ་མཛེས་མ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བདམས་ནས་གཉེན་སྒྲིག་གནང་བར་ཞུས་

ཀྱང༌གཏན་ནས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་།



8

རང་བཞིན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞིག་དང་མཇལ་བས་ཀྱང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་སྤྱོད་པ་

མ་བྱེད། ཚེ་འདི་ལ་བདེན་པ་མི་མཐོང་། བར་ཆད་འོང་། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་བསྟན་

པ་ལ་ཕན་ཞེས་གསུངས་པས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ལ་རྡོ་རྗེའི་གདན༌མ་ཧཱ་

བོ་དྷིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། ཕལ་ཆེན་སྡེ་པའི་ནང་གསེས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པར་སྨྲ་བའི་སྡེ་པ་ཤཱིལ་རཀྵི་ཏས་མཁན་པོ་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། 

དཱིཔཾ༌ཀར༌ཤྲཱི༌ཛྙཱན་(nhiadjJhKku)ཏེ། དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་སུ་

མཚན་བཏགས་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། 
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ཨོ་རྒྱན་དུ་བྱོན་ནས་གཞན་ལ་གྲགས་པ་དང་མ་གྲགས་པའི་བླ་མ་མང་དུ་

བསྟེན་ཏེ་གསང་སྔགས་གསན། ཟངས་གླིང་དང་ནས་གླིང་ལ་སོགས་པའི་

རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕྲན་དུ་ཡང་ཆོས་རེ་རེའི་ཆེད་དུ་བྱོན། ཁྱད་པར་དུ་གསེར་

གླིང་པའི་སྙན་གྲགས་གསན་པས་མི་བཟོད་པའི་དད་པ་འཁྲུངས་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་

ནས་ནོར་བུ་ལེན་པའི་ཚོང་པ་དང་ལྷན་དུ་གྲུ་བོ་ཆེར་ཞུགས་ཏེ་ཟླ་བ་བདུན་

ཙམ་དུ་བྱོན། 
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གསེར་གླིང་དུ་བྱོན་པས་ལྷའི་ཡུལ་འདྲ་ཞིང་བསྟན་པ་དར་བ་དེར་བླ་མས་

སྣོད་བརྟག་པའི་ཕྱིར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་མ་མཇལ། ལན་གཅིག་མཆོད་པ་

གཅིག་གི་སར་མཇལ་བས་ཚེ་རབས་སྔོན་གྱི་དཔོན་སློབ་ཡིན་པས་གཉིས་

ཀས་ངོ་མཁྱེན་སྟེ། བླ་མས་ཇོ་བོའ་ིདབུ་ལ་ཕྱག་བཞག་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་

ཚིག་མང་དུ་བརྗོད། དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ལ་སློབ་ནུས་སམ། ལོ་བཅུ་གཉིས་སྡོད་ནུས་སམ་གསུངས་ནས་ཁོང་རང་

གིས་རྙེད་པའི་སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ་དེ་གནང༌།
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ལོ་བཅུ་གཉིས་རིང་དབུ་སྔས་ཁ་སྤྲོད་དུ་ཡོལ་བས་བཅད་དེ་བཞུགས་ནས། 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤེགས་ཤ ལ་

བསྟན་པའི་རིམ་པ་དང་། བསླབ་བཏུས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལ་སོགས་པའི་

སྤྱོད་པའི་གཞུང་མཐའ་དག་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་མེད་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་བློ་སྦྱོང་གི་གདམས་པ་

གསན་པས། བླ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་དྲིན་ཆེ་བར་མཛད། 
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ཕྱིས་སུ་གཞན་ལ་ལོ་མཆོད་ཙམ་མཛད་ཀྱང་གསེར་གླིང་པ་ལ་ཟླ་མཆོད་

མཛད། བླ་མ་གཞན་གྱི་མཚན་གསན་ཚེ་ཕྱག་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱོར། 

གསེར་གླིང་པའི་མཚན་གསན་ཚེ་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱོར་ཞིང་སྤྱན་ཆབ་ཤར་

གྱིས་འོང༌། ང་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བྱས་པ་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཡོད་

པ་འདི་མགོན་པོ་གསེར་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡིན་གསུང་སྐད། 
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གསེར་གླིང་པའི་སློབ་མ་ཛྙཱ་ན་ཤྲཱི་མིཏྲ་(KkuJhfe«k)དང་། ཤཱནྟི་པ་(”kkfURki)

དང་། རཏྣ་ཀཱིརྟི་(jRUkdhfRkZ)གསུམ་ལ་ཆོས་གང་མངའ་བ་གསན། དེ་གསུམ་

དང་ཇོ་བོ་བཅས་བཞི་ལ་གསེར་གླིང་པའི་བུ་ཆེན་བཞིར་བརྩིས། གསེར་

གླིང་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་དུ་བྱོ་བ་ལྟར། ཇོ་

བོ་ལ་རྫོགས་ཏེ་སྤྱིར་ལོ་གསུམ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་གསེར་གླིང་དུ་ལན་

རེ་ཡོང་བ་ལས། དེའི་ཚེ་གྲུ་བོ་ལན་གསུམ་དུ་བུབ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་

ལ་གྲུ་བོ་ཆེ་བྱུང་བའི་ཚེ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། 
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དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་

བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སྦྱར་བས། ད་ནི་དེ་དག་གི་ཐུགས་

དམ་བསྐང་བ་དང༌། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་དང༌། རང་གཞན་

གྱི་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་གང་ལའང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་ལྷག་པ་མི་

འདུག་པས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་དུ་བཟུང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སྦྱང་བ་ལས་མེད་དོ་སྙམ་དུ་དགོངས། 
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དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ན་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དུ་

བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

སེམས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་བྱོན་ཏེ། 

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་

བའི་མཛོད་གང་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་སོ། །འདི་ནས་བྱང་ཕྱོགས་ན་ངའི་

ཞིང་ཁམས་ཡོད། ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ཡང་དེ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ཅིང་

བཞུགས། ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མང་པོ་ཡང་དེ་ན་ཡོད་པས་བྱང་ཕྱོགས་སུ་

སོང་ཞིག་ཅེས་ལུང་བསྟན།
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དེའི་ཚེ་མངའ་རིས་གུ་གེའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་

གཅུང་པོ་སྲོང་ངེར་གཏད་དེ། ཁོང་ཉིད་ཀྱིས་པཎྜི་ཏ་མང་པོ་གདན་དྲངས་

ནས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་དག་ཐེར་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་ཡིན་

ན་ཡང༌། ད་དུང་ཐུགས་མ་ཚིམས་པར་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ། ཇོ་བོ་རྗེ་

དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྙན་པ་གསན་ནས་སྤྱན་འདྲེན་པར་འདོད་དེ། ལོ་ཙ་

བ་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེ་བོད་ཕྲུག་རོགས་མང་པོ་གསེར་ལིང་པ་ཆེན་པོ་

གཅིག་དང༌། སིལ་མ་མང་པོ་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་དུ་བཏང༌། 
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དེར་མ་ཟད་ཇོ་བོ་རྗེ་ལ། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱོགས་རིས་མི་མངའ་ཞིང༌། །སངས་

རྒྱས་བསྟན་ལ་ཐུགས་ནི་སེམས་བྱེད་ན། །ཁ་བ་ཅན་འདིར་སྔོན་ནི་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱང༌། །དེང་སང་དུས་ན་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཉམས། །དེ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ང༌། །མྱ་ངམ་ཐང་ལ་ཚད་པས་གདུང་བ་ན། །ཆུ་ཡི་འདུ་བྱེད་

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལྟར། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་མགོན་པོ་ཁྱོད་བསམ་ན། །བདག་ལ་

ཐུགས་ཀྱིས་བརྩེ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་ཞུ་ཡིག་བཅས་ལེགས་པར་

མངགས་ནས་བཏང༌།
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ཁོང་རྣམས་རིམ་གྱིས་བིཀྲམ་ཤཱིལ་ཏེ། རྣམ་གནོན་ངང་ཚུལ་གྱི་དགོན་པར་

འབྱོར། ཇོ་བོ་མཇལ་ཏེ་ཞུ་ཡིག་དང༌གསེར་རྣམས་ཕུལ་ནས་བོད་དུ་བྱོན་

པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས་བོད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་

ཡིན། ཡང་ན་གསེར་འདོད་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ཏེ་ང་ལ་གསེར་གྱི་དགོས་པ་

མེད། ཡང་ན་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་

ཡིན་ཏེ་དེ་ཡང་ང་ལ་མེད། ད་མི་འགྲོ་གསུངས་ནས་གསེར་རྣམས་ཀྱང་ཚུར་

བསློགས།
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དེ་ནས་ལོ་ཙ་བ་བོད་དུ་ལོག༌སྟེ་གསེར་རྣམས་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་

ཕུལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས། སླར་རྒྱ་གར་དུ་སློབ་གཉེར་འཕྲོ་སྐྱོང་

བར་ཕེབས། ལྷ་བླ་མས་ཇོ་བོ་སྤྱན་དྲང་བའི་ཆེད་དུ་ད་དུང་གསེར་མང་པོ་

སྒྲུབ་པར་དགོངས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བྱོན་པས། གར་ལོག་གི་རྒྱལ་པོས་

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ་བཙོན་དུ་བཅུག དེའི་དུས་སུ་གཅུང་སྲོང་

ངེར་སྲས་ལྷ་ལྡེ་དང༌། འོད་ལྡེ། ཞི་བ་འོད་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཞི་བ་འོད་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། མཚན་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཞུ་བ་དེས་ཁུ་བོ་ཡེ་ཤེས་

འོད་གར་ལོག་རྒྱལ་པོས་འཇུས་པའི་གཏམ་གསན།
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ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཉིད་རྟ་པ་བརྒྱ་དང་བཅས་གར་ལོག་གི་ཡུལ་དུ་བྱོན་

ཅིང་། ཐུགས་ལ་བོད་ནས་དམག་བསྐུལ་ཏེ་འཐབ་ན་ཐུབ་སྲིད་ཀྱང་། སྡིག་

པའི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བར་སྣང་ལ། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་བར་ཆད་བྱུང་ན། ཇོ་བོ་ཡང་

སྤྱན་མི་འདྲོངས། ཁུ་བོ་ཡང་བཙོན་ནས་འདོན་མི་ཐུབ་པ་འདུག དེ་བས་ཁོ་ལ་

ཐབས་ཀྱིས་བསྟུན་ན་ལེགས་པར་དགོངས་ནས་འབྲེལ་བ་གནང་། 



21

གར་ལོག་རྒྱལ་པོས། ཁྱོད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས། 

བོད་ལ་པཎྜི་ཏ་གདན་འདྲེན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གམ། ཡང་ན། རྒྱལ་པོའ་ི

ལུས་ཀྱི་ལྗིད་དང་མཉམ་པའི་གསེར་སྤྲོད་གདམ་ཀ་གྱིས། དེ་མིན་རྒྱལ་

པོ་མི་གཏོང་ཟེར་བས། དབོན་པོ་སྟེ་ཚ་བོས་གདམ་ཀ་གཉིས་ནས་གསེར་

སྤྲོད་པར་བདམས་ཏེ། དབུས་གཙང་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཤམ་

ཐབས་ཀྱི་ཁྲལ་དང༌། བོད་ཁམས་གླིང་དགུའི་འབངས་ལ་གསེར་གྱི་ཁྲལ་

མོ་ཆེ་ཐེངས་གསུམ་བསྡུས། 
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དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱག་རྫས་ཡོད་རྒུ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་ནས། ཁུ་བོ་བླུ་བར་

གར་ལོག་གི་ཡུལ་དུ་ཕེབས། དེར་གསེར་རྣམས་བཏེགས་པས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་

ལྗིད་ལོངས་ཀྱང༌། དབུའི་ལྗིད་ཙམ་ཞིག་མ་ལོངས་པས། ཁུ་བོ་གཏོང་དུ་མ་

རུང་བ་ན། བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཁུ་བོ་གང་དུ་བཞུགས་པའི་བཙོན་ཁང་གི་སྒོ་

དྲུང་དུ་བྱོན་ནས་ཁུ་བོ་བོས།༌༌༌
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བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ། སྔོན་གྱི་ལས་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ཡིན་པས། ངས་ཁོ་ལ་

དམག་བརྒྱབ་ནས་བཟློགས་ན་ནི། སྐྱེ་བོ་ཕོན་ཆེན་པོའ་ིསྲོག་ཤོར་ནས་ངན་

སོང་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་སྣང༌། པཎྜི་ཏ་གདན་འདྲེན་རྒྱུ་དེ་བཤོལ་ན་ཆོས་

བློས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་མ་ནུས་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་སྐུའི་ལྗིད་ཚད་དང་མཉམ་

པའི་གསེར་སྤྲོད་པ་བདམས་ནས་གསེར་བཙལ་བས། དབུའི་ལྗིད་ཚད་ཙམ་

མ་ལོངས་སྟབས་ཁོས་གློད་བཀྲོལ་མ་བཏང་། 



24

ད་དུང་ངས་གསེར་དབུ་ཙམ་རྙེད་པ་དང་སླར་ཡང་བླུ་བར་འོང་གིས། དེའི་

བར་དུ་སྔོན་གྱི་ལས་དགོངས་ཤིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་དང༌། སྙིང་པོ་ཆེ་བྲང་འོག་ཏུ་བཅུག་པའི་བསོད་ནམས་མཛད་དགོས་

པ་ཡིན། ཞེས་ཞུས་པས། ཁུ་བོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་དབོན་པོའ་ིགསུང་ངོ་

མཁྱེན་ཏེ་བཞད་གད་ཅིག་མཛད་ཅིང་།
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ཁྱེད་ལའང་གཅེས་ཕྲུག་ཟས་ཞིམ་པོ་ཟ་བའི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡོད་པས། 

དཀའ་སྤྱད་དང༌སྙིང་རུས་མི་ནུས་སྙམ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་ང་ཤི་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་

ཡབ་མེས་ཀྱི་སྲོལ་སྐྱོང་ཐུབ་པར་སྣང༌། ཁྱོད་ཀྱི་དེ་གོ་བ་ཆེ། ང་ལ་དེས་ཆོག 

ངའི་བསམ་པ་ལ་བོད་འདིར་ཆོས་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིག་མ་ཚུགས་བར་ང་

ཤི་ན་མི་རུང་བ་འདུག་སྙམ་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་པར་འདུག 
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མ་གཞི་ནས་ང་ན་སོ་ཡང་རྒས། མུ་སྟེགས་ཀྱིས་སྨན་ལོག་མང་པོ་བཏང་

བས། ཤེས་པ་ཡང་མི་གསལ་བས་བླུས་ཀྱང་བསྟན་པའི་དོན་མི་ནུས། འདིར་

ད་ལམ་མ་ཤི་ཡང་ཚེ་ལོ་བཅུ་ལས་ལྷག་མེད། དེ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་གསེར་མང་

པོ་བཏང་ན་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་ཁྲེལ། ངས་སྔར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ཚེ་སྲོག་བཏང་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ད་ལན་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་

ཤི་ན་ལེགས་པ་ཡིན་པས།་་་
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རྒྱལ་པོ་ཁོ་ལ་གསེར་སེ་བ་(བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་གྱི་ལྡིད་ཚད་ཅིག་

ཡིན། སེ་བ་བཅུ་ཐམ་པ་ལ་སྐར་གང་གི་ལྗིད་ཡོད།)གང་ངམ། ར་ཏི་(རྒྱ་གར་གྱི་ལྗིད་ཚད་

ཅིག་རེད།)གཅིག་ཀྱང་མ་སྟེར། གསེར་ང་ཙམ་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་རྔམས་ཆེ། ད་

མགོ་བོ་ཙམ་གང་ནས་རྙེད། གསེར་ཐམས་ཅད་རྒྱ་གར་དུ་འཁྱེར་ལ། ད་དུང་

ཇོ་བོ་པཎྜི་ཏ་གདན་ཅི་འདྲོངས་གྱིས། ཞེས་གསུངས། 
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ད་དུང་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས། པཎྜི་ཏ་དེའི་སྙན་དུ་ཡང༌། ངས་ཁྱེད་གདན་

འདྲེན་པ་དང༌སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ལུས་སྲོག་གར་ལོག་གི་

རྒྱལ་པོ་ལ་བྱིན་ཡོད་པས། ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་

འཛིན་པ་དང༌། ངའི་བསམ་པའི་གཙོ་བོ་ཁྱེད་བོད་དུ་བྱོན་ནས༌སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་མཛད་པ་དང༌། སྐྱེ་

བ་འདིའི་འོག་རོལ་དུ་ཁྱེད་རང་ངེས་པར་མཇལ་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་ངའི་འཕྲིན་འདི་སྐྱེལ་བར་མཛོད་ཅིག ཅེས་དང་།
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ཡང་ཚ་བོ་བྱང་ཆུབ་འོད་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཡབ་མེས་ཀྱིས་བཀའ་

གཙིགས་མཛད་པའི་ཆོས་བཟང་པོ་རྣམས་གསོས། མི་ཉམས་པ་རྣམས་

གོང་དུ་འཕེལ་བར་གྱིས་ལ། ལྷ་ས་དང༌། བསམ་ཡས། མཐོ་ལྡིང་སོགས་

ལ་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་གྱིས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ངའི་གློ་བ་དེས་ཚིམས་པས། 

ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་དྲུང་དུ་དམ་བཅའ་མཛོད་ཅིག ཅེས་གསུངས་སོ། །
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དེར་དབོན་པོས་སྒོའ་ིསེར་ཁ་ནས་ནང་དུ་གཟིགས་པས། ཁུ་བོའ་ིཕྱག་

ཞབས་ཐམས་ཅད་དར་གྱིས་བསྡམས་ནས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཤོར། གསུང་

གི་གདངས་ཆག ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་པར་འདུག་ཀྱང༌། ད་དུང་བོད་ཀྱི་སེམས་

ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌། ཇོ་བོ་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་

བཅངས་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང༌། ཐུགས་སྐྱོ་བ་ཚད་མེད་པ་

བྱུང༌བས།༌༌༌
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མགྲིན་པ་འགག་སྟེ་རེ་ཞིག་གཏམ་མ་ཐོན། དེ་ནས་མཆི་མ་འབྱིན་བཞིན་

དུ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཞེས་ལན་གསུམ་དུ་བོས་ནས། 

ཁྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་བཏང་ན། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་

བཞིན་མི་བྱེད་པ་སྲིད་དམ། ཞེས་དམ་བཅའ་མཛད་དེ། འབྲལ་མི་ཕོད་

བཞིན་དུ་ཕྱི་ཕྱག་བཙལ་ནས་ཕྱིར་བྱོན། རིང་པོར་མ་ལོན་པར་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་

ཤེས་འོད་གར་ལོག་གིས་བཀྲོངས། 
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དེ་ནས་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས། རྒྱ་གར་ནས་ཇོ་བོ་རྗེ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་

བང་ཆེན་འོས་པ་ཞིག་བཙལ་ཀྱང་མ་རྙེད་པ་ན། དགེ་བཤེས་གུང་ཐང་པ་

དེ་རྒྱ་གར་ལ་བཞུད་པ་ཐུགས་ལ་མངའ་བས། ཞང་ཞུང་ནས་མང་ཡུལ་

གུང་ཐང་དུ་བྱོན། ལྷ་བཙན་གདོང་བྱ་བ་གུང་ཐང་པའི་མི་ཆོས་ཀྱི་སར་བྱོན་

ནས། ཁྱོད་ཀྱི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དེ་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་ཕེབས་ན། ང་ལ་བརྡ་

ཞིག་ཐོངས་ཤིག༌བྱ་བའི་འཕྲིན་བཞག་གོ །
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ཕྱིས་སུ་དགེ་བཤེས་གུང་ཐང་པའམ། ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ་

(༡༠༡༡-༡༠༦༤)བོད་ལ་བྱོན་པའི་ཚེ། མི་ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་

འཕྲིན་དེ་སྤྲད་དེ། ཁྱེད་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱས་

པས་དེར་བྱོན། དེར་ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས༌དགེ་བཤེས་གུང་ཐང་པ་

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བར་ཁྲི་ཆེན་པོ་བརྩིགས་ཤིང༌། ཞེ་ས་དང་བཅས།
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ངའི་ཡབ་མེས་རྒྱལ་བློན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ཀྱིས༌སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དབུ་བརྙེས། སྲོལ་བཏོད། དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་

ཡིན་པ་ལ། དུས་དེང་སང་བསྟན་པ་ཉམས་དམས། ཁྱད་པར་ཨར་ཚོ་བནྡེ་

བཅོ་བརྒྱད་བྱ་བས་གསང་སྔགས་ཐེག་པའི་སྐོར་བྱ་བ་བསྒྱུར་ནས། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཕབ་སྟེ་སེར་ཁྱིམ་(བུད་མེད་ཡོད་པའི་གྲྭ་གཟུགས༌)བྱས། སྦྱོར་

བ་དང་སྒྲོལ་བ་བྱ་བའི་ཆོས་ལོག་སྣ་ཚོགས་བསྟན་ནས་བསྟན་པ་འགྲིབ་ལ་

ཐུག་པ་བྱུང༌། 
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དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁུ་བོ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་གཙུག་

ལག་ཁང་ན། པཎྜི་ཏ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་མར་མེ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞུགས་པར་གསན་ནས་སྤྱན་འདྲེན་དུ་མངགས་ཀྱང༌། 

གདན་མ་འདྲོངས་པར་ཕོ་ཉ་ཚུར་ལོག་པ་ལས་མ་བྱུང༌། སླར་ཡང་གསེར་

མཁོ་སྒྲུབ་གནང་དུ་བྱོན་པས་གར་ལོག་རྒྱལ་པོས་བཟུང༌།༌༌༌
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ད་ནི་ཁུ་བོ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང༌། ཉམ་

ཐག་བོད་ཀྱི་དོན་དུ་པཎྜི་ཏ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་སྤྱན་འདྲེན་པ་ལ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་

ཁྱེད་ལས་འོས་པ་སུ་གང་མི་འདུག ཁྱེད་ལ་ལམ་རྒྱུས་ཀྱང་ཡོད། ཚད་པ་

ཡང་གོམས། སྐད་སྒྱུར་ཡང་ཤེས་པས། ཇོ་བོ་ཅིས་ཀྱང་གདན་འདྲོང་བར་

ཁྱེད་རང་མཁྱེན། ཞེས་སྤྱན་ཆབ་འབྱིན་བཞིན་པར། ཁུ་བོ་ཆེན་པོའ་ིལོ་

རྒྱུས་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས། 
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ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྟར་གསན་རྗེས་འདུལ་བ་འཛིན་པ༌ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བས། ཁོ་བོ་

སློབ་གཉེར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བར་འདོད་པས་དེའི་བར་ཆད་དུ་འགྲོ་བ་འདུག་

ཀྱང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སྐུ་སྲོག་ཀྱང་བློས་བཏང་ཡོད་

ན། ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་བཞིན་ཇོ་བོ་གདན་འདྲེན་པ་ལ་ལོས་འགྲོ།  

རྫོངས་པ་རྣམས་གྲ་སྒྲིག་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་ཁས་བླངས། 
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ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བས་ཁས་ལེན་དེ་ལྟར་གནང་བས། ལྷ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་འོད་

ཐུགས་རབ་ཏུ་མཉེས་ནས་ལོ་ཙ་བ་ལ་རོགས་པ་མི་ལྔ༌དང་། པཎྜི་ཏར་ཞུ་

རྟེན་དུ་གསེར་ཐིག་པོ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་དང༌། ལིང་བ་

གཅིག་ལ་སྲང་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ།  གསེར་ཕྱེ་བྲེ་གང༌། ཕར་ཚུར་ལམ་གྱི་

རྒྱགས་ལ་གསེར་པང་བདུན་དང་། ཇོ་བོ་ལ་ཞུ་ཡིག་བཅས་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་

གར་དུ་མངགས་སོ། །
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ལོ་ཙ་བ་བལ་པོའ་ིརྒྱལ་ཕྲན་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་བ་ཞིག་དང་ལྷན་དུ་བྱོན་ཏེ། 

གངྒཱའི་འགྲམ་དུ༌བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་དགོན་པར་སླེབས། དེར་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་

དང་ཐུག་སྟེ་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པས། རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། ཇོ་བོའ་ིའོག་ན་

པཎྜི་ཏ་མང་པོ་ཡོད་ཀྱང༌། བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་དཀའ། ད་དུང་ཇོ་བོ་རང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། ཁྱེད་རྣམས་ཇོ་བོ་སྤྱན་འདྲེན་དུ་འོངས་སྐད་མ་

ཟེར་བར། སློབ་གཉེར་ལ་ཡོང་བའི་ཁུལ་གྱིས་ཤིག  ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བྱས་ཏེ་བསྡད། 
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དེ་ནས་ཉིན་གཅིག་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེས་ལོ་ཙ་བ་དབེན་པའི་གནས་སུ་

ཤོག་གསུངས་ཏེ། ཇོ་བོའ་ིགཟིམ་ཁང་དུ་ཁྲིད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བསྐུར་

བའི་ཞུ་ཡིག་དང༌། གསེར་རྣམས་ཕུལ་ཏེ། ལོ་ཙ་བ་རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེས། 

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ལུགས༌དང། ཆོས་རྒྱལ་མེས་

དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཆོས་ཇི་ལྟར་དར་ལུགས། ལྷ་བླ་མ་ཁུ་དབོན་

གྱིས་ཇོ་བོ་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་སྲོག་བློས་བཏང་ཚུལ་རྣམས་བཤད། 
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ད་དུང་དེས་མ་ཚད། བཙོན་ནས་ཞུ་འཕྲིན་ཇི་ལྟར་གནང་བ། བོད་ལ་གསེར་

གྱི་ཁྲལ་མོ་ཆེ་བསྡུས་ལུགས། ད་ལྟ་བོད་ལ་ཆོས་ལོག་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ་

བཅས་ཞིབ་རྒྱས་ཞུས་ཏེ། ན་ནིང་ཕེབས་ཀྱི་མིན་གསུངས་ཀྱང་། ད་རེས་

བོད་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ཞུ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་རྒྱ་བརྩོན་

འགྲུས་སེངྒེ་དང༌། ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བ་གཉིས་ཀས་བཤམས་པས། 
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ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཚོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་

འདུག  ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤྲུལ་པ་ཡིན། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤྲུལ་པ་ཡིན་འདུག དེ་མིན་ན་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསླང་བར་མི་ནུས། ཇོ་བོ་

ལྷ་བླ་མ་དེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་འདུག བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བཀའ་བཅག་ཏུའང་མི་རུང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། 
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ད་དུང་ཇོ་བོའ་ིཞལ་ནས། རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ངོ་ཡང་གནོངས་པ་ཡོད། ཁོང་གི་

མི་ནོར་ཡང་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་ལ་སོང༌། ཁྱེད་བོད་རྣམས་སྙིང་རྗེ་བ་ཡང་

འདུག་སྟེ། ང་ཡང་ན་སོ་རྒས། ལྡེ་མིག་མང་པོ་ཡང་འཛིན། བྱ་བ་མང་པོའ་ི

འཕྲོ་ཡང་ཡོད་པས་ཐོན་ཏེ་མི་འོང་། འོན་ཀྱང་བོད་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་མི་

ཐོགས་ངས་བརྟག་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ། ཕན་ཐོགས་ན་ཅིས་ཀྱང་འགྲོ།  འོན་

ཀྱང༌། བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་གནས་བརྟན་གྱིས་འོ་སྐོལ་གཏོང་བར་དཀའ་བས། 

ཐབས་མཁས་པ་ཞིག་བྱ་དགོས། ནག་ཚོ་རང་ཡང་རེ་ཞིག་སློབ་གཉེར་

མཛོད། ཅེས་གསུངས། 
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དེའི་ནུབ་མོར་ཇོ་བོས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་

སྟེ། ངས་བོད་དུ་ཕྱིན་ན་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་སམ། རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་དགོངས་པ་རྫོགས་སམ། ལུས་སྲོག་གི་བར་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་

རམ། ཞེས་དོན་ཚན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རྨི་ལམ་དུ་བིཀྲམ་ཤཱི་

ལའི་དྲུང་དུ་མུ་སྟེགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་མུ་ཁེན་ཞེས་པ་ཞིག་གི་དབུས་ན། ནང་

པའི་ལྷ་ཁང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་སོང་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཞིག་འོང་བ་དེ་

ལ་དྲིས་ཞེས་བྱུང་།
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དེ་ནས་དེར་བྱོན་ཏེ་མཎྜལ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ན། ག་ནས་བྱུང་མ་ཤེས་

པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་རལ་པ་ས་ལ་སླེབས་པ་ཅིག་བྱུང༌། དེ་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། བོད་དུ་བྱོན་ན་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས། ཁྱད་པར་དུ་

ཨུ་པཱ་སི་ཀ་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་ཐོགས༌འོང་། བོད་དུ་མ་བྱོན་ན་ཚེ་ལོ་

དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཐུབ། བྱོན་ན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལས་མི་ཐུབ་གསུངས་

པས། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ན་ཚེ་རིང་ཐུང་ལ་མི་ལྟ་སྙམ་པ་

འཁྲུངས་ཏེ་འབྱོན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་སོ། །
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དེ་ནས་ཇོ་བོས་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་སྐོར་བ་མཛད་རྒྱུ་དང༌། བལ་ཡུལ་དུ་རང་

བྱུང་གི་མཆོད་རྟེན་གཟིགས་པ་ལ་འབྱོན་རྒྱུར་གསུངས་ཏེ། ལོ་ཙ་བ་གཉིས་

པོས་ཀྱང་ཕྱག་ཕྱི་མཛད་དེ་བྱོན་པའི་ཚེ། གནས་བརྟན་ཤཱིལ་ཨཱ་ཀ་རས་

(LFkfoj“khYkvkdj)ནག་ཚོ་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ། ཁྱོད་སློབ་གཉེར་བྱེད་པར་

ཡོང་བསམས་ཀྱང་། བོད་རྒྱལ་པོས་ངའི་མི་བརྐུ་བར་བཏང་འདུག ད་ཇོ་བོ་

པཎྜི་ཏ་ཉིད་ཀྱང་བཞུད་པ་ལ་དགྱེས་པ་འདྲ་བས། ཁོ་བོས་བགེགས་མི་བྱེད་

པར་གཏང་གིས། བོད་དུ་ལོ་གསུམ་ལས་བཞུགས་མི་ཆོག  དེའི་རྗེས་ལ་

ཚུར་བསྐྱལ་དགོས། གསུངས་པས། ནག་ཚོས་ཁས་བླངས།
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དེ་དུས་ཇོ་བོ་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཡིན། ཇོ་བོས་ཀྱང་གསེར་དེ་རྣམས་

ཆ་བཞིར་བགོས་ནས། ལྷ་ཁང་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་ཏེ་བོད་དུ་བྱོན། དེ་

ནས་ཇོ་བོ་དཔོན་སློབ་ཉི་ཤ ་རྩ་ལྔ༌། གུང་ཐང་པ་དཔོན་གཡོག་བདུན། རྒྱ་

བརྩོན་སེང་དཔོན་གཡོག་གསུམ་བཅས་རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིས་ཕོ་སྟག་གི་

ལོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༠༣༨ ལོར་བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་(foØe“khYk)དགོན་པ་ནས་བོད་དུ་

ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་དེ། རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས་

བལ་ཡུལ་དུ་ཕེབས།
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བལ་ཡུལ་དུ་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས༌གཙུག་ལག་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས།  

དེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིཕེབས་བསུ་བ་འབྱོར། རྒྱ་བརྩོན་འགྲུས་སེངྒེ་བལ་

ཡུལ་དུ་འདས། དེ་ནས་ཇོ་བོ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལ་ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་

ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕྱིར། རག་དུང་གསར་དུ་བཟོས་པ་སོགས་བསུ་བའི་

བཀོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས། ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༤༠ ལོར༌ཞང་

ཞུང་མཐོ་ལྡིང་གསེར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྱག་ཕེབས༌གནང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

དེང་སང་རག་དུང་ལ་ལོ་པཎ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་དུང་ཞེས་གྲགས་སོ། ། 
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དེར་མཆོད་ཡོན་ཞལ་མཇལ་བར། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་

དགྱེས་ནས། བོད་ལ་ཆོས་ལོག་འདི་དང༌། འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་

ལུགས་སུན་འབྱིན་པ་དང༌། ལྷག་པར་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་

སུ་བཞེས་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་

པ་ཐམས་ཅད་ཧྲིལ་གྱིས་བསྒྲིལ་བ། ཉམས་སུ་ལེན་བདེ་བའི་བསྟན་བཅོས་

ཤིག་མཛད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཇོ་བོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་

ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་མཛད། 
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དེའི་དུས་སུ་ལོ་ཙ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་ཇོ་བོ་རྗེ་ཁོང་རང་གི་བཞུགས་

གནས་སུ་གདན་དྲངས། ཁོང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་ལྔ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་

དང༌། སྔར་རྒྱ་གར་ལ་བླ་མ་མཁས་པ་མང་པོ་བསྟེན་པ་དང༌། ཆོས་མང་པོ་

གསན་པས་ང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང༌། ཇོ་བོའ་ིམཁྱེན་པར་ཡི་རངས་ནས་

ཞབས་ལ་ཕྱག་བཙལ་ཅིང་། དུལ་ཏེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཞུས་པས། ཇོ་བོའ་ི

ཞལ་ནས་ཐབས་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཐབས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་ཡིན། ཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་གདམས་ངག་སྩལ༌པ་བཞིན། སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་

མཛད་དེ་དགུང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་བར་བཞུགས་པར་གྲགས།
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ཇོ་བོས་མངའ་རིས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་བཞིན་ལོ་གསུམ་

བཞུགས་ནས། རབ་བྱུང་དང་པོའ་ིཆུ་རྟ་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༤༢ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་

ཕེབས་རྩིས་ཀྱིས། པུ་ཧྲེང་གི་རྒྱལ་ཞིང་ཞེས་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ། བལ་

ཡུལ་མཐའ་མཚམས་སུ་བལ་པོའ་ིརྒྱལ་ཁག་གསུམ་ནང་འཁྲུག་ལངས་

ནས། ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་གནས་སྐབས་ཕྱིར་འགྱངས་གནང་སྟེ་བཞུགས། 



52

དེའི་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་ལྷས་ལུང་བསྟན་པ་ཨུ་པཱ་སི་ཀ་ཞེས་

འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་དང་མཇལ་ཞིང༌། འབྲོམ་སྟོན་པས་

ཇོ་བོ་དབུས་སུ་འབྱོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནག་ཚོས་ཇོ་བོའ་ིན་

བཟའ་ནས་འཇུས་ཏེ། ངས་གནས་བརྟན་པ་ལ་དམ་ཚིག་གི་ཁས་ལེན་བྱས་

ཡོད་པས། ང་དམྱལ་བར་འགྲོ་མི་ཕོད་པས་ཅིས་ཀྱང་རྒྱ་གར་ལ་གཤེགས་

དགོས། ཞེས་ཞུས་པར། ཇོ་བོས་ལོ་ཙ་བར་དེ་ཙམ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་མི་

དགོས། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད། ཅེས་སེམས་གསོ་མཛད། 
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དེ་ནས་འབྲོམ་སྟོན་པས་དབུས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་ཆེན་རྣམས་ལ་ངས་ཇོ་བོ་

གདན་འདྲེན་བཞིན་ཡོད་པས། ཁྱེད་རྣམས་བསུ་བ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཞེས་

ཞང་དབང་ཕྱུག་མགོན་དང༌། ཀ་བ་ཤཱཀྱ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ། ཤིང་རྟའི་

དབྱིབས་འདྲ་འཛམ་གླིང་གི །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕེབས་བསུར་

འབྱོན་དགོས་པའི་འཕྲིན་བཏང༌།  ཀ་བས་དོ་དམ་ཆེར་བགྱིས་ནས། རྒྱལ་

གྱི་ཞང་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་གྲོས་བྱས་ཏེ་གདན་འདྲེན་པའི་གྲབས་བྱས།
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དེའི་ཚེ་ཁུ་སྟོན་གྱིས་ངའི་མིང་ཡི་གེའི་ནང་མི་འདུག་གསུངས་པར། སོགས་

ཁོངས་ན་འདུག་ཞུས་པས། སོགས་ཁོངས་སུ་འཇོག་པའི་མི་དེ་ང་མིན། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔོན་ལ་ཇོ་བོ་མཇལ་བ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་བྱ་སྙམ་ནས་བྱོན་

པས། གཞན་རྣམས་ལའང་འུར་ལངས་ནས་ལྕག་བརྒྱབ་པ་བཞིན་བྱུང༌། 

དེར་དབུས་ཀྱི་མི་ཆེན་རྣམས་དཔལ་ཐང་དུ་ཕེབས་པའི་ཚེ། བོད་སྟོན་རྣམས་

དབུ་ཞྭ་སྣ་རིང་དང༌། ན་བཟའ་གོས་ཆེན་གྱི་བེར་མནབས་ཏེ། རྟ་པ་མང་པོ་

རྒྱང་ནས་འོང་བ་ཇོ་བོས་གཟིགས་པས། 
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ཞལ་ནས། ཨུ་པཱ་སི་ཀ  མི་མ་ཡིན་མང་པོ་བྱུང་གསུངས་ཏེ་དབུ་བཏུམས་

ནས་བཞུགས། དེ་ནས་བོད་སྟོན་རྣམས་ཀྱིས་ཇོ་བོ་དང་ཉེ་བ་ན་ཆིབས་

ལས་བབས། བེར་དང༌། དབུ་ཞྭ་བཞག སྣམ་སྦྱར་གྱོན་ཏེ་སེར་སྦྲེང་མཛད་

ཅིང་། ཕྱག་རྟེན་ཕུལ་བས་ཇོ་བོ་ཐུགས་མཉེས་ནས། དགེ་འདུན་ལ་སྤྱི་

ཕྱག་མཛད། མི་མ་ཡིན་འདུག་ཅེས་པ་དང༌། དབུ་བཏུམས་མཛད་པ་དག་

ནི། བོད་ཀྱི་ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱས་སྤྲོས་ལ་མི་དགྱེས་པ་ཡིན།
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དེ་ནས་བོད་སྟོན་རྣམས་སྔོན་ལ་ཐེགས་ཤིང་། ཇོ་བོ་སྟོན་འཁོར་རིམ་གྱིས་

བྱོན་ཏེ་སྣ་བོ་ལར་ཕེབས་དུས་དར་འཕྱར་ཞིང་། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་

ཀྱིས་མཛད་པའི་རག་དུང་སོགས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བསུ་བ་ཞུས་

པས། ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཤེས་པར་དམག་བྱུང་ཟེར། སྤེལ་དམར་གྱི་

གྲུ་ཐོན་ནས་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་ཞབས་

ཏོག་ལེགས་པར་མཛད་དོ། །
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དེ་ལྟར་གནས་བརྟན་གྱི་བཀའ་བཞིན་ཇོ་བོ་གདན་དྲངས་ཀྱང༌། བལ་ཡུལ་

དུ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སྟེ་ཕྱིར་བོད་དུ་ལོག་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང༌། ཇོ་

བོས་བོད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་འདྲ་ཞིག་མཛད། འགྲོ་དོན་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་

ཆེ་བས་བོད་དུ་བཞུགས་ཆོག་པ་འདྲ་མི་ཡོང་ངམ་ཞེས་ཞུ་ཡིག་དང༌། ཇོ་

བོའ་ིཕྱག་བྲིས་ངོ་མའི་ལམ་སྒྲོན་དང༌། གསེར་མང་པོ་བཅས་བསྐུར་ཏེ་རྒྱ་

གར་དུ་ཕོ་ཉ་བརྫངས།
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བིཀྲམ་ཤཱི་ལའི་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་གཟིགས་པས་ཧ་

ལས་ཏེ། མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཇོ་བོ་བོད་དུ་ཕེབས་པ་བོད་པ་རྣམས་ལ་གང་

ལེགས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ངེད་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལའང་ལེགས་པ་བྱུང༌འདུག 

གལ་ཏེ་ཇོ་བོ་རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཤེས་རབ་

དང༌། བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལྟར་མི་གསུངས། འོན་ཀྱང་

བོད་པ་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ་ལ་དགོངས་ནས། ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་ཆེ་

བའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ལྟ་བུ་བརྩམས་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་མང་པོ་མཛད།
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དེར་བརྟེན་གནས་བརྟན་ཤཱིལ་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་རས། པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་

བསྔགས་བརྗོད་འདི་ལྟར་མཛད་ལ། ཇོ་བོ་ཡང་བོད་དུ་བཞུགས་པ་ལ་

དགྱེས་ཤིང་འགྲོ་དོན་ཡང་ཆེ་བས། ད་ནི་ཇོ་བོ་བོད་དུ་བཞུགས་ཆོག་པ་

གྱིས། འོན་ཀྱང་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ལམ་སྒྲོན་འདི་ལ་རང་འགྲེལ་ཞིག་མཛད་ནས་

སྐུར་ཤོག ཅེས་བཀོད་པའི་ཡིག་ལན་འབྱོར་བས། ནག་ཚོ་ལོ་ཙ་བ་ཤིན་ཏུ་

དགའ་ནས། གནས་བརྟན་པས་ཁུར་རི་ཙམ་བསྐུར་བ་དེ་ཉི་མ་དེ་རིང་ནས་

སངས་སོང་གསུངས། 



60

ཡང་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁུ་སྟོན་བརྩོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་གིས་ཇོ་བོ་ཐང་པོ་

ཆེར་གདན་དྲངས་ཀྱང༌། ཞབས་ཏོག་བཟང་བ་མ་བྱུང་བས། ཇོ་བོ་སྟོན་འཁོར་

རྣམས་བྲོས་སྟབས་ཀྱིས་ཉང་པོའ་ིགྲུ་ལ་ཞུགས་ཏེ། གཙང་པོའ་ིགསུམ་ཆ་

ཙམ་དུ་ཕེབས་པ་ན། ཁུ་སྟོན་གྱིས་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ། སྐད་ཆེན་པོས་

བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང༌སླར་ཕེབས་པར་ཞུས་ཀྱང་། མ་བཟློག་པར་དབུ་ཞྭ་

ཕྱིར་འཕངས་ཏེ་བྱིན་རླབས་གྱི་རྟེན་དུ་གནང༌།
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དེ་ནས་དཔོན་སློབ་རྣམས་གནས་སྐབས་འོན་དང༌། བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་

ཏེ། ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་དུས་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་མ་མྱོང་བའི་རྒྱ་དཔེ་མང་པོ་

གཟིགས་པས། སྔོན་བོད་དུ་བསྟན་པ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་བ་ནི་རྒྱ་གར་དུའང་བྱུང་

བར་དཀའ་གསུངས་ཤིང༌། སྤྱིར་ཆོས་འཁོར་ལ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ཏེ་ཡུན་རིང་

ཙམ་བཞུགས་པར་བཞེད་ཀྱང༌། བང་སྟོན་གྱི་རྟ་པ་ཉིས་བརྒྱའི་བསུ་བ་དང་

བཅས་རྒོད་དཀར་ལ་བརྒྱུད་དེ་སྙེ་ཐང་དུ་ཕེབས་ཏེ༌རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པར་

མཛད། དེ་བཞིན་ལྷ་ས་དང༌། ཡེར་པ། འཕན་ཡུལ་སོགས་སུ་འགྲོ་དོན་དུ་

ཡང་ཡང་ཕེབས།
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རྔོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཇོ་བོ་ལྷ་སར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཕེབས་པའི་

སྐབས་ཤིག་ལ། ཇོ་བོའ་ིཞབས་ས་ལ་མི་རེག་པ་རྔོག་གིས་གཟིགས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ཞུས་པར་ཇོ་བོས་ཁོ་བོ་ལ་རྒྱ་གར་ན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲགས་གསུངས། དེ་

བཞིན་ཇོ་བོ་བསྙུང་བ་རེ་བྱུང་ན་ཐུགས་དམ་གྱི་ལྷ་རེ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་

དྭངས། དེ་ལྟ་བུ་ལན་མང་དུ་བྱུང༌། སྤྱིར་སྙེ་ཐང་དུ་ཞལ་གཟིགས་པ་མང༌ཞིང་། 

ཁྱད་པར་ཟླ་བ་ཉའི་ནུབ་གཅིག་ལ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་གཟིགས། དེ་ནས་ནུབ་རེ་བཞིན་གཟིགས། 
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ཡང་ལན་གཅིག་སློབ་མ་ཞིག་གིས་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་ཚུལ་ཞུས་པར། ཇོ་

བོ་རྗེས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེས་ཁྱབ་པར་གྱིས། དེ་མ་བཟོད་

པས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེད། དེ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་

པར་མཛོད། དེའི་དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་བར་

མཛོད། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གོམས་པར་གྱིས། 

དེ་ལྟར་གྱིས་ལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་མཛོད། ཅེས་གསུངས་དང་།
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ཡང་གཅིག་གིས་ཅི་ཡང་མ་བྱས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ཞུས་པས། དེ་

ལྟར་བྱུང་ན་ཁོ་བོ་ཡང་འདོད་ཀྱང་། ཚོགས་གཉིས་མ་རྫོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཁོ་བོས་མི་ཤེས་གསུངས། བོད་སྟོན་ཁ་ཅིག་གིས་ཆོས་ཞུ་བར་བྱས་

པས་ཞང་སྣ་ཆུང་སྟོན་པ་ན་རེ། ཇོ་བོ་ལ་ཆོས་ཞུས་ཚད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་སྦྱོངས་བྱ་བ་ལས་མི་འོང་བྱས་པས། ཇོ་བོས་གསན་ནས་ཁྱོད་རེ་

བདེན། ང་ལ་རྒྱ་གར་དུ་ཡང་ཁྱོད་འདྲ་བ་མན་ངག་ལ་དགའ་ཞིང་། སྒྲུབ་པ་

ལ་མི་དགའ་བའི་སློབ་མ་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ཡིད་མ་

འཆེས། ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་གསུངས།
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ཉིན་གཅིག་ཇོ་བོ་མཎྜལ་མཛད་ཅིང་། ཕྱག་སེར་ག་ཤིག་གེ་ཡོད་པ་ལ་ཇོ་མོ་

སྒྲོལ་མ་བྱོན་ནས། ད་དེ་འདྲ་བའི་དཀའ་བ་སྤྱད་ག་ལ་འཚལ་གསུངས། ཡང་

ཐེངས་གཅིག་རྨི་ལམ་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་སིལ་ཁྲོལ་གསན་ཏེ། ལྟ་མི་རུང་

དགོངས་ནས་མ་གཟིགས་ཀྱང་། ཁྱོད་མ་ལ་ཡང་མི་གཟིགས་སམ་གསུངས་

འཕྲལ་གཉིད་སད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་

སྒྲོལ་མ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ༌གཟིགས་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་བའི་

གཏམ་མང་།
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དེ་བཞིན་ཇོ་བོ་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་སྐབས་ཀྱང་། སྒྱིད་པ་འདར་ཕྲིལ་ཕྲིལ་

དུ་ཡོན་ཆབ་འབུལ་བར་མཛད་པས། གཞན་གྱིས་ཇོ་བོ་འ་ོབརྒྱལ་བར་འདུག་

པས་བདག་ཅག་གིས་འབུལ་ཞེས་ཞུས་པར། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། འ་ོན་ངས་ཟས་

ཟ་བའི་ཚེ་ནའང་ཇོ་བོ་འོ་བརྒྱལ་བར་འདུག་ཅེས་ངའི་ཟས་སྐལ་ཁྱོད་ཚོས་

ཟའམ། ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ལོ་ ༡༤ ཙམ་བོད་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་རིང་

ལ་ཆོས་གསུངས་པ་དང་། བསྒྱུར་པ་དང་། བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་པ། ལྗགས་

རྩོམ་མཛད་པ་(དབུ་མའི་གཞུང་རྟོག་གེ་འབར་བ། མངོན་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ། ཆོས་

ཀྱི་བདག་པོ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད།)སོགས་གསུང་རྩོམ་ཁག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་མཆིས་ལ། 

བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་སྲོལ་བཏོད། 
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ཡང་ཆོས་ཞུ་བ་སློབ་མ་ལ་མཚོན་ན། བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་འདུས་ཤིང་། 

སློབ་མའི་གཙོ་བོ་ནི། འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་དང༌། རྔོག་ལེགས་

པའི་ཤེས་རབ། ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། ནག་ཚོ་

ལོ་ཙ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་བ། ལྷོ་བྲག་པ་ཆག་ཁྲི་མཆོག་ལ་སོགས་པ་བསྟན་

པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ནུས་པའི་སློབ་མ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང༌། དེ་

བཞིན་རྒྱ་གར་དུའང་བླ་མ་དང༌། སློབ་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་ཆེན་ལན་གསུམ་དུ་

བརྫངས།
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ཇོ་བོ་རྗེ་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་དུ་ཕེབས་པ། རབ་བྱུང་དང་པོའ་ི

ཤིང་རྟ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༡༠༥༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྙེ་ཐང་དགའ་ལྡན་ཡིད་

དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། དགེ་བཤེས་འབྲོམ་སྟོན་པས་སྙེ་

ཐང་གི་ན་མོ་ཆེར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ། སྙེ་ཐང་འོར་གྱི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་སྐུ་གདུང་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་

ལོ། །དེ་ནས་དགེ་བཤེས་འབྲོམ་སྟོན་པ་ཞང་ཕྲེང་ཁ་བེར་ཆུང་གིས་གདན་

དྲངས་པ་ལྟར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་བཅས་

བྱང་དུ་ཕེབས་ནས། མེ་བྱ་ཕྱི་ལོ་ ༡༠༥༧ ལོར་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་

ཆུ་འགོ་རྭ་སྒྲེང་གི་གདན་ས་ཕྱག་བཏབ་བོ།། །།      


