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Forward
As we enter into a new phase of modernisation, our unique culture and special tradition are under threat. The decreasing number of wise, experienced elders and smart and dedicated Buddhist practitioners has led to the deterioration of Buddhist values
and customs. One extraordinary culture which is under threat of
extinction, one which the younger generation is not aware of is
the culture of handling the body of a deceased.
Following the orders of the Central Monastic Body, this book
is written with the chief objective of preserving the tradition of
handling a dead body as per the Buddhist guidelines. This book
will be useful for everyone as death is inevitable and readers can
benefit from it by acquiring knowledge and wisdom on what to
do in cases of such unfortunate events.
In this second edition, there are additional topics and images as
well as a separate chapter (Chapter nine which is not translated
into English). The book is primarily written in Dzongkha but
there are supplementary verses from various Buddhist texts to
authenticate the content. If you come across any mistake(s), your
wise rectifications/corrections and recommendations would be
highly appreciated.
Khenpo Nima Shar
Head of Research Unit
Tago Dorden Buddhist University
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ཀྱི་ཚེ་དང་སྲོག་ རླུང་དང་དྲོད་ཚུ་ཡལ་ཏེ་ ཕུང་པོ་རྙིངམ་དེ་དང་ རྣམ་ཤེས་ཁ་བྱལ་
འགྱོཝ་ད་སླབ་ཨིན།
ཀ༽

མི་ཕལ་པ་ཅིག་ཤི་རནམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དང་ནང་གི་རྟགས་དང་ ཐིམ་རིམ་འདི་ཚུ་
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རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ།
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འབྲིང་འབད་བ་ཅིན། གཤིན་པོ་འདི་གི་རྣམ་ཅོ་གུ་ལུ་ཁ་དཔག་སྟེ་ གུ་རུ་རིན་
པོ་ཆེ་དང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་སོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་དང་། ཡང་
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ཐ་མ་ཡང་མི་འདི་ཤི་རན་མི་བསྒང་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་སྔུ་
བ་དང་། གཟུགས་ཁར་བཤེད་དེ་གསིག་ནི་ ལ་སོགས་པ་འདི་ཚུ་ག་ར་སྤངས་ཏེ་ ཁུ་
སིམ་སིམ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་གི་ཐོག་ལུ་གཤིན་པོ་འདིའི་དབུག་འཐོན་འགྱོ་བཅུག་དགོཔ་
ཨིན།
ག༽

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། མི་ཤི་རནམ་ད་ སེམས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་
མུག་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཕྲག་དོགས་ལ་སོགས་པ་ མི་དགེ་བའི་ཐོག་ལུ་མེན་པར་
དད་པ་དང་། ངེས་འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལུ་ ག་དེ་
དྲག་དྲག་བསྐུལ་ཏེ་ཤི་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།
དེ་ཡང་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས་ལས།3 རྐྱེན་ངན་སད་པ། ཚེ་ཟད་པ། བསོད་
ནམས་ཟད་པ། ལས་ཟད་པ་སྟེ་ཚེའི་དུས་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཞི་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་ངེས་པའི་འཆི་ལྟས་རྣམས་ཤར་ཏེ་རིམ་འགྲོ་སྤྱོད་ལམ་ཚེ་བསྲིང་
2
3

གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།

གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
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བསོད་ནམས་གསོག་པ་སོགས་ཟློག་བྱེད་ཀྱིས་མ་བཟློག་པས་ངེས་པར་འཆི་བར་ཤེས་
པ་ན། དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་གཅོད་དགོས་ཏེ། འཕགས་པ་འདའ་བཀའ་ཡེ་ཤེས་
དང་། འདུ་ཤེས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་མ་ཆགས་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ་སྟེ། ཕྱི་རྫས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བླ་མ་
དང་དགེ་འདུན་དང་སྐྱ་སེར་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཞིང་བསམ་དངོས་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་
སྒྲིགས་ལ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྤོང་དག་བཏང་། ལྷག་པར་གང་ཡིན་ལ་
ཞེན་པ་ཆེ་བ་དེ་ལྟོས་མེད་དུ་བཏང་ལ་ཞེན་འཁྲིས་ཅིས་ཀྱང་མེད་པར་བྱ།
ཞེ་སྡང་གི་གཉེན་པོར་སྔར་འགྲས་ས་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་མི་ལ་འཁོན་གཅུགས་
སྦྱངས་ལ་མཛའ་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་ལིང་གིས་བཏང་། ལན་ཆགས་དང་བུ་ལོན་ཤ་
འཁོན་མེད་པར་བྱ།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ།
གཏི་མུག་གི་གཉེན་པོར་ནད་ཟུག་དང་རྨོངས་པའི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་རིག་པ་
དྲུངས་བཏོན་ལ་དགེ་སྦྱོར་གསོས་བཏབ། རང་གིས་སྔར་ཇི་ཙམ་ཤེས་པའི་ཐོས་བསམ་
སྒོམ་གསུམ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡོད་བསྐྱར་ལ་གསོས་གདབ། གཞན་ཡང་འཆི་
ཀའི་བསམ་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གུས་དྲག་པོ་
ཆེད་དུ་སྐྱེས་པ་དང་། སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་བཤགས་བསྡམ་ཕྱིར་བཅོས་
བྱ། བླ་མ་དང་མཆེད་གྲོགས་གོང་མ་བཞུགས་ན་དབང་བསྐུར་ཞུ། མེད་ན་རང་གིས་
བདག་འཇུག་གམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་བླང་། མདོར་ན་དུས་གསུམ་མི་དགེ་བའི་
རྣམ་རྟོག་ཡིད་ལ་མི་བསམ། སྔར་བསགས་པ་རྣམས་སྦྱང་ཞིང་ཆུང་ངུར་མོས། དགེ་
བའི་སེམས་དྲན་གང་ཐུབ་དང་རོ་མྱངས་ལ་རྒྱ་ཆེར་མོས་ཤིང་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་
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གདབ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རྟེན་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས། དྲུང་དུ་གཡེང་
རྐྱེན་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ངུ་འབོད། དམ་སྡོམ་ཉམས་པ་དང་གྲིབ་ཅན། སེམས་འཁྲུག་པའི་
རྐྱེན་རྣམས་མི་བཞག།
ལྷག་པར་དངོས་པོ་ལ་མངོན་ཞེན་འདུག་ན། གང་ལ་ཞེན་པར་གྱུར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་
རང་སེམས་འཁྲུལ་པའི་རི་མོ། རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་སེམས་ཀྱི་
ཆོས་འཕྲུལ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཞེན་པའི་འཁྲི་བ་ཀུན་ནས་བཅད་ནས། གདམས་ངག་གི་སྙིང་
པོ་སྤྱི་བོའམ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བླ་མ་བསྒོམ་ལ་མོས་གུས་ཀྱི་མཆོད་པས་མཆོད་དེ་
ལམ་སྣ་ཟིན་པར་གསོལ་བ་གདབ། ཞེས་སོགས་དང་།
ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཀའི་སྐབས་འདིར་དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་རྟོག་སྐོར་གཅིག་པོ་གང་ཤར་
བ་དེས་སེམས་རྒྱུད་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བགས་ཆགས་སམ་ནུས་པ་བཞག་
པ་ཡིན། ཞེས་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སེམས་འགྲེལ་སྐོར་གསུམ་གྱི་ལུགས་
ལ་འཆི་ཁའི་དུས་ཀྱི་དགེ་བའི་བསམ་པ་ནི་ཞི་བའི་བསམ་པ་སྟེ་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་ལྷར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་བསམ་པ་དྲག་པོ་ནི་མུན་པའི་བསམ་
པསྟེ་ཡོན་ཏན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་བསམ་པ་འབྲིང་
པོ་ནི་རྡུལ་གྱི་བསམ་པ་སྟེ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་པོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་དགེ་མི་དགེ་
འདྲེས་པའི་སེམས་ནི་འདྲེས་པའི་བསམ་པ་སྟེ་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་གསུམ་གྱི་ཡོན་
ཏན་འདྲེས་པ་མི་དང་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དེའོ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་དབང་
རྗེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས།4 མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་ལུས་འདི་བོར་བའི་ཚེ། །ཆགས་
4

བར་དོ་གསོལ་འདེབས། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
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སྡང་ཞེན་པའི་འཁྲི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ལེ་ཤ་གསུངས་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཞུཝ་ཨིན།

དོན་ཚན་གཉིས་པ་ ཤི་ཚརཝ་ཅི་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

ཕུངམ་མ་དཀྲོག་པར་བཞག་དགོ་པའི་ཡུན་ཚད་དང་ཁུངས། རྒྱལ་དབང་རྗེ་
གིས།5 རྣམ་ཤེས་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་ཕྱི་དབུགས་ཆད། །ནང་དབུགས་གནས་པའི་
སྐད་ཅིག་བཞི་ལ་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་
ཞལ་སྔ་ནས།6 ཕྱི་དབུགས་ཆད། དེ་ནས་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པར་གནས་པའི་མགོ་
ནས་ཕྲ་བའི་ཐིམ་ཚུལ་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ལ་འབྱུང་སྟེ། ཉམས་མྱོང་ཅན་ལ་དུས་ཚད་ཀྱི་
ངེས་པ་མེད་ཀྱང་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་སེ་གོལ་བརྡབས་པའམ་མིག་ཙུམ་གྱི་སྐད་ཅིག་
བཞི་ལ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་ཆེན་པོ་རྣམས་རིམ་པར་འཆར་ཏེ། ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ།
ཀ༽

མི་འདི་ ཤིའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཚར་རུ་ ནང་དབུགས་མི་ཆད་པར་སྡོད་འོང་།
ནང་དབུགས་གནས་པའི་ཡུན་ཚད་དེ་ ནང་པའི་དཔེ་ཆ་ ༼བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག༽ཚུ་དང་
འཁྲིལ་པ་ཅིན་ སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་ཨིན་པས། སྐད་ཅིག་བཞི་ཟེར་མི་འདིའི་ཡུན་ཚད་དེ་
ད་རེས་ནངས་པའི་ཆུ་ཚོད་ལུ་ཕབ་ད་ ཨ་ཙི་ལ་ཁག་འདུག། ཨིན་རུང་ང་བཅས་ཀྱིས་
རྟགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཧ་གོ་ཚུགས། དེ་ཡང་ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ གཟུགས་ག་ར་དྲོད་ཡལ་
5
6

བར་དོ་གསོལ་འདེབས། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད།
མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
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ཚར་རུ་ ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་རྟགས་ལུ་ བྱང་ཁོག་དང་མཆན་ཁུང་ལུ་ དྲོད་ཨ་ཙི་
གནས་ཏེ་སྡོད་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། ཡང་ཅིན་ ནང་དབུགས་ཆད་པའི་རྟགས་སུ་ ཁམས་
དམར་ཆ་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཐོན་འོང་ཟེར་བཤད་པའི་སྲོལ་ཡང་འདུག།
དུས་ཚོད་འ་ནི་གི་སྐབས་ལུ་ ཕུངམ་༼རོ༽འདི་མ་དཀྲོག་པར་ རས་དཀརཔ་ཅིག་གིས་
སྤུབས་ཏེ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ཚུ་ཐིམ་ཚར་རུང་
ནང་གི་ཐིམ་རིམ་ཚུ་ཨ་ཙི་ མ་ཚར་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ གཤིན་
པོའི་དགེ་རྩ་དང་ གསོན་པོའི་རིམ་འགྲོའི་དོན་ལུ་གཤིན་རྩིས་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་
བལྟ་དགོ།༼རས་དཀརཔ་གིས་སྤུབས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་ཡོད།༽
ཕུངམ་མེར་མ་གཏང་བར་ཞག་ག་དེམ་ཅི་བཞག་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་དང་
ཁུངས། ཕུངམ་མེར་མ་གཏང་པར་ ཞག་ག་དེམ་ཅིག་བཞག་དགོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན།
ཟབ་མོ་ནང་དོན་ལས།7 དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་རྩ་ཆེན་རྣམས། །བསྐམས་ཏེ་རླུང་རྣམས་མི་
རྒྱུ་བ། །དེ་ནས་ཞག་གཅིག་ནས་འཕོའོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕྱི་དང་ནང་གི་
འབྱུང་བ་ཚུ་ གཅིག་གཅིག་ལུ་ཐིམ། ལུས་ཀྱི་རྩ་འཁོར་རགས་པ་ཚུ་ཡང་བསྐམས་ཏེ་
རླུང་དང་ཐིག་ལེ་ཚུ་ མི་རྒྱུ་བ་ཞག་གཅིག་ལུ་ འཆི་འཕོ་སྟེ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།
ཁ༽

ཨིན་རུང་དེའི་སྐབས་སུ་ ལུས་ནང་གི་རྩ་དབུ་མའི་ཆ་ཤས་ སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ མ་བསྐམ་
པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྩ་དབུ་མའི་ནང་ རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཕྲ་མོ་ ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་
ཡང་ རྒྱུ་སྟེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྩ་དེ་ཚུ་བསྐམས་ནི་དང་ རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ རྒྱུན་ཆད་
ནིའི་ཡུན་ཚད་ ཞག་གཅིག་འགོར་དོ་ཡོདཔ་དང་།
7

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། ཀརྨ་ བཀའ་བརྒྱུད།
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མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ རྩ་དང་རླུང་རགས་པ་ཚུ་ འགག་ནི་ལུ་ཞག་གཅིག་དང་། རྩ་དབུ་

མ་དང་དེའི་ནང་གི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ རྒྱུན་ཆད་ནི་ལུ་ཞག་གཅིག་སྟེ་ བསྡོམས་ཏེ་ ཞག་
གཉིས་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཕུངམ་མེར་མ་གཏང་པར་ ཞག་གཉིས་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་
བཞག་དགོཔ་ཨིན།
ཕུངམ་དེའི་རྣམ་པ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ཁུངས།
དེ་ལས་ནང་
དབུགས་དེ་ཡང་ ཆད་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ ཕུངམ་འདིའི་ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་དང་།
ཡང་ཅིན་བསྣོལ་ཐབས་སྦེ་བཟོ་བཞག་དགོཔ་པའི་ཁར་ རྐངམ་འདི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་།
ཡང་ཅིན་ཡར་བསྐུམས་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།
ག༽

དེ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་པའི་ཁུངས་ཡང་། རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བསྒྲིགསན། རྟོགས་པ་
སེམས་ལུ་འཆར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་ རྐང་པ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་
ལག་པ་བསྣོལ་ཐབས་སྦེ་བཞག་མི་འདི་ མི་ཚེ་ཕྱི་མར་ སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་ ལྷག་
པར་དུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ནིའི་
རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བརྡ་མཚོན་དང་། ལགཔ་ཕྱག་འཚལ་དང་ རོ་ཁ་སྦུབ་སྦེ་བཞག་
མི་དེ་ གཤིན་པོ་འདི་གིས་ཡུལ་གོང་མ་འདི་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ཕྱག་འཚལ་བའི་
བརྡ་མཚོན་དང་ ལྷག་པར་དུ་རོ་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ནང་བཙུགས་ཏེ་ དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་ བླ་མ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་དབང་ཞུ་བའི་
བརྡ་མཚོན་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ མི་ཕལ་པའི་ རོ་དེ་ཡང་མགོ་ལུ་ རིགས་
ལྔ་བཙུགས་ནི་དང་ ལག་པར་རྡོ་རྗེ་སྤྲོད་པའི་ སྲོལ་ཅིག་དར་ཁྱབ་བཏང་འདུག། སྲོལ་
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འདི་ བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ནང་ ང་གིས་མཇལ་མ་ཚུགས། བཀའ་དང་བསྟན་
བཅོས་ གང་རུང་ཅིག་ནང་ གསུངས་ཡོད་པ་ཅིན་བཏུབ་པས། དེ་མེན་པ་ཅིན།
པཎྜི་ཏ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་གིས་མཛད་པའི་ རོ་སྲེག་པའི་ཆོ་ག་ནང་ལས།8 རྡོ་རྗེ་སློབ་
དཔོན་དག་ལ་ནི། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལག་པར་སྦྱིན། །མགོ་བོར་དབུ་རྒྱན་བསྐོན་པར་
བྱ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབུ་ལུ་རིགས་ལྔ་དང་ ཕྱག་ལུ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དེ་
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ཕལ་པའི་རོ་ལུ་ རྒྱན་དགོཔ་སྦེ་གསུངས་
མིན་འདུག།
བཏགས་གྲོལ་དང་དེའི་ཁུངས། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཤུལ་མར་སྡོད་མི་ཚུ་གི་
སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་ཅིན། བཏགས་གྲོལ་ཕུང་པོ་
རང་གྲོལ་ཟེར་མིའི་དཔེ་ཆ་ཅིག་ཡོད། འ་ནི་དཔེ་ཆ་འདི་ཕུངམ་འདི་ཁར་ འབྲལ་བ་མེད་
པར་བསྐྱལ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཤུལ་མ་ཕུངམ་མེར་གཏང་མི་སྐབས་ལུ་ གཅིག་
ཁར་མེར་གཏང་ནི་ཨིན།

ང༽

དེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཡང་། གཞུང་ནང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད། ཡི་གུ་མང་བ་ལུ་
དོགས་ཏེ་ནང་ལུ་མ་བྲི། མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན །སྤྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ ལྷག་པར་གསང་
སྔགས་ ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ ཆོས་དེ་རང་གི་ལུས་ལུ་རེག་
པ་ཙམ་གྱིས་ གནས་སྐབས་ངན་སོང་གི་སྒོ་དགག་ནི་དང་ མཐར་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་པའི་བརྡ་མཚོན་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་བཛྲ་གུ་རུའི་གཟུངས་སྔགས་གཤིན་པོའི་རོ་དང་མཉམ་དུ་སྲེག་ན་ཕན་
8

རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ།
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ཡོན་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་གཏེར་ལུང་ལས།9 ཨོ་
་ ཨཱ
་ ཿ༔བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་
༔ ཤི་ནས་རོ་དང་མ་བྲལ་བསྲེག་ན་ནི༔ འཇའ་ཚོན་འཁྱུག་ཅིང་བདེ་ཆེན་འཕོ་བར་
ངེས༔ ཟེར་གསུངས་ནུག།
ཆུ་དང་དཀར་མེ། དེ་ཡང་ བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་
ཆོག་ཐར་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལས།10 བཟའ་བཅའ་བལྡག་གཞིབ་ཟས་ཀྱི་དོན། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ཟས་དང་ དེའི་ནང་ལས་ གཤིན་པོ་འདིའི་ སྐོམ་
པའི་གདུང་བ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕོརཔ་ཅིག་ནང་ཆུ་བཀང་སྟེ་ བཞག་དགོཔ་དང་།
ཅ༽

མར་མེ་འདི་ནི་གསལ་བའི་འོད། །11ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དོ་ནང་ མུན་པ་
བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀར་མེ་ཅིག་ཡང་ གཤིན་པོའི་རོ་དེ་དང་ ཐག་ཉེ་ས་ལུ་བཞག་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ལས་ ཕུངམ་དེའི་ མགོ་ལས་མར་ སྐུ་ཐང་ཅིག་ཡང་ དཔྱང་བཞག་
ཚུགས་པ་ཅིན་ རབ་ཨིན།
ཕྱེངམ་དང་དེའི་ཁུངས། ཕུངམ་དེའི་གདོང་ཁར་ གཤིན་པོ་དེའི་ཕྱེངམ་དེ་
ཡང་ བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གཤིན་པོ་དེ་གིས་ མི་ཡུལ་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ལུ་
རང་གི་ཕྱེངམ་དེ་ རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ རྗེ་བཙུན་
སྒྲོལ་མ་ ལ་སོགས་པ་ལུ་ གསལ་བཏབ་ཞིན་ན་ ཕྱེངམ་ལག་པར་བཟུང་སྟེ་ མ་ཎི་ལ་
སོགས་པ་ བགྱངམ་ཨིན།
ཆ༽

9

སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་ གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་བཛྲ་གུ་རུའི་ཕན་ཡོན་དང་འབྲུ་འགྲེལ། སྔ་འགྱུར་

10

རྙིང་མ་བ།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།

11
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དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་དེ་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོན་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ གཤིན་པོ་དེ་ ལུས་འཚོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ རོ་དེ་ལུ་
ཚར་དགུ་དགུ་རེ་ འཁོརཝ་ཨིན་མས། ག་དེམ་ཅི་འབད་ རོ་མེད་པ་ཅིན་ རྣམ་ཤེས་
འཁོར་སའི་རྟེན་ བྱང་བུའམ་མཚན་བྱང་ དེ་ལུ་འཁོར་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།
དེའི་སྐབས་ལུ་ གཤིན་པོ་དེ་གིས་ རང་གི་ཕྱེངམ་མཐོངམ་ད་ གསོན་པོ་སྦེ་སྡོད་པའི་
སྐབས་སུ་ ཕྱེངམ་ལྷ་ལུ་གསལ་ཏེ་ བསྙེན་པ་བགྱང་མི་དེ་ཚུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ བར་
དོ་ནང་ཡང་ རང་གི་བླ་མ་དང་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགས་ནིའི་ དགོས་པ་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཕུངམ་དང་མཚན་བྱང་གི་གདོང་ཁར་ ཕྱེངམ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་གསུམ་པ་ ཕུངམ་སྒོང་མི་སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཕུངམ་ཆུ་འཁྱུ་ནི་དང་དེའི་ཁུངས། རྩིས་གཞུང་ནང་ལས་འཐོན་པའི་དུས་ཚོད་
དང་འཁྲིལ་ ཕུངམ་སྒོང་རནམ་ད། དང་པ་རང་ཕུངམ་འདི་ ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ནང་ དྲི་
བཟང་ག་བུར་འདི་ཚུ་བླུགས་བླུགསཔ་ ཡང་ཅིན་ཨོམ་གྱིས་ སྤུས་གཙང་སྦེ་འཁྱུ་དགོ།
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ ཕུངམ་དེ་ སྦྱིན་སྲེག་གི་རྫས་སྦེ་ ཕུལ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ སྦྱིན་སྲེག་
གི་རྫས་གཞན་བཟུམ་སྦེ་རང་ གཙང་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།
ཀ༽

ཕུངམ་ལུ་སྐྱེད་མཆེད་སྦྱར་ནི་དང་དེའི་ཁུངས། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནིའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ སྐྱེ་མཆེད་ཟེར་ གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཉིང་ལག་དེ་ཚུ་གུ་ སྦྱར་ནིའི་གཟུངས་སྔགས་ཅིག་ཡོད། ད་རེས་ནངས་
པ་ མི་མིང་ཤོས་ཀྱིས་ དེ་གི་སྐོར་ལས་ཧ་མི་གོ་བས། ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་མི་ འདི་ཚུ་གིས་
ཁ༽
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ཡང་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མེན་པར་ རོ་དེ་ཁར་དེ་སྦེ་རང་ བསྐྱལ་བཞགཔ་ཨིན་
པས།དེ་སྦེ་མེན་པར་ དེ་ཡང་དང་པ་རང་ གཟུངས་སྔགས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཤོག་ཀུ་འདི་
དྲི་བཟང་ག་བུར་ཆུ་ནང་སྦང་སྟེ་དང་། ཡང་ཅིན་ ཚོན་སེརཔོ་གིས་ ན་བཟའ་ཕུལ་དགོ།
དེ་ལས་ཤོག་ཀུ་དེ་ སྐམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ལེགས་ཤོམས་སྦེ་དྲ་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་ཆ་
ནང་ལས་འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་འདི་ཚུ་ཁར་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་
སྦྱར་དགོས། དེའི་སྐོར་ལས་གཞུང་ནང་གསལ་ཏོག་ཏོག་སྦེ་ཡོད། རྒྱས་པར་ཤེས་
འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ཕར་གཟིགས་པར་ཞུ།༼སྐྱེ་མཆེད་ཟེར་མི་གཟུངས་སྔགས་འདི་
ཐིམ་ཕུ་དང་སྤུ་ན་ཁ་ལ་སོགས་པའི་ དུར་ཁྲོད་ཁར་བཞུགས་མི་བླ་མ་དང་ མཆོད་
དཔོན་གྱི་ཕྱག་ལས་འཐོབ་ཚུགས།༽
རོ་ཐག་དང་ཕུངམ་སྒོང་ཐངས་། དེ་ལས་ཕུངམ་སྒོངམ་ད། དང་པ་རང་ བླ་མ་
ལས་ ཞལ་སྔགས་ཞུ་ཡོད་པའི་ཐགཔ་འདི་ཨོལ་ཀོ་གུ་བཙུགས། ལགཔ་ཐལ་མོ་དང་
ཡང་ཅིན་བསྣོལ་ཐབས་འབད་བཟོ་བཞག་སྟེ་སྒོང་དགོ། ཨོལ་ཀོ་བསྡམ་ནིའི་ཐགཔ་
འདི་ཡང་ དང་པ་རང་བླ་མ་དང་ སློབ་དཔོན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ སྨོན་ལམ་བཏབ་
བཙུགས་པའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། རོ་བསྡམ་ནིའི་ཐགཔ་འདི་ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན། རང་
བྱུང་གི་རྫས་ རྩྭའི་ཐགཔ་དེ་ཚུ་ཨིན། དེ་མེན་རུང་ གྱིབ་ཐག་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་
པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་ཡོད།
ག༽
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དོན་ཚན་བཞི་པ་ ཕུངམ་དུར་ཁྲོད་ཁར་ལྷོདཔ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར།

ཕུངམ་དེ་ཐབ་ཁུང་ནང་མ་བསྐྱལ་བའི་ཧེ་མར་འབད་དགོཔ།
དང་པ་རང་
རྩིས་གཞུང་འདི་ཚུ་ནང་ལས་འཐོན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ག་ཅི་གིས་བཅག་ནི་ཨིན་
རུང་བཅག་དགོ། གཉིས་པར་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་མཆོད་དཔོན་གང་རུང་ལས་
དཀྱིལ་འཁོར་ཞུ་ཞིན་ན་ ཕུངམ་འདི་གི་འོག་ལུ་ དཀྱིལ་འཁོར་འདི་བཙུགས་དགོཔ་
ཨིན། གསུམ་པར་ སའི་རྫམ་ནང་ཏིལ་གྱིས་བཀང་བའི་ཞུ་མར་བཙུགས་དགོ།
ཀ༽

ད་རེས་ནངས་པ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཞུ་མར་གྱི་ཚབ་སྦེ་ མར་ཀྲིའི་ཀྲིན་ བཙུགསཔ་ཨིན་
མས། འདི་ཆོས་དང་འགལ། མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད། སྦྱིན་བདག་གི་
རྒྱུ་ནོར་ འཕྲོ་བརླག་གཏང་བའི་གཞི་ཨིནམ་ལས། ག་ར་གིས་ ཆོས་དང་མཐུནམ།
མཐའ་འཁོར་ལུ་མ་གནོདཔ། སྦྱིན་བདག་གི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སའི་རྫམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཏིལ་གྱི་མར་ཁུ་བཀང་སྟེ་བཙུག་
གནང་།
དེ་ཡང་ རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། ཞི་ལ་ཏིལ་དང་རྒྱས་
ལ་ཞོ། །གསད་ལ་འཚེར་མ་དེ་བཞིན་ནོ། །སྡང་ལ་སོགས་པའང་ཚེར་མ་བརྗོད། །དབང་
དང་དགུག་ལ་ཨུཏྤ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་ལས། རྒྱུད་འདིའི་
དངོས་བསྟན་གྱི་རྫས་བཞི་ནི་ལས་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གྱི་རྫས་གཙོ་བོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་
དག་ཡིན་ལ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ལུ་ཏིལ་དེ་ཐུན་མིན་གྱི་རྫས་
འབད་ནི་དེ་གིས་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱུད་དང་མཐུནམ་འབད་ ཞུ་མར་དེ་
ཏིལ་གྱི་མར་ཁུ་དགོ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིན་ལས་ དེ་དང་མཐུནམ་
འབད་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཕུངམ་དེ་ཤིང་གུ་ཁར་སྐྱེལ་ཐངས་དང་མེར་གཏང་ཐངས་།
དེ་ལས་ཤིང་
བརྩིགས་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་ ཕུངམ་འདི་ག་ཕུག་སྦེ་ མགུ་ཏོ་བླ་མ་ལུ་སྟོན་ཏེ་བསྐྱལ་
དགོ། དེ་ལས་ མེ་སྤར་ཚར་ཞིནམ་ལས་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ མེ་འཚིག་མ་ཚར་ཚུན་ མ་
དཀྲོག་པར་བཞག་དགོཔ་ཨིན། མེ་འཚིག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ མེ་དེ་
སྦེ་རང་ཤི་བཅུག་དགོ། ག་དེམ་ཅི་འབད་ སྟབས་བདེ་དོ་གིས་ འགྱོ་རང་མ་བཏུབ་པ་
ཅིན། ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ནང་ དྲི་བཟང་ག་བུར་བླུགས་ཏེ་དང་། ཡང་ཅིན་ཨོམ་གྱིས་མེ་
གསད་ཞིན་ན་ཐལཝ་འདི་ཚུ་ འཕྱགས་ཏེ་ཆུ་ནང་བཏབ་དགོ།
ཁ༽

མེ་མ་དཀྲོག་པར་བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་། མེ་ནང་སྤྱིར་དྲང་སྲོང་མེ་ལྷ་གནས་
ཡོད་པའི་ཁར། དམིགས་བསལ་ད་ལྟོ་རྒྱལ་བ་མེ་བསྐྱོད་པའི་ངོ་བོར་བཞུགས་ཡོད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཨིན།
ཐལཝ་དེ་ཡང་ ལེ་ཤ་མིན་དགོ་ སྤ་རི་གང་གིས་ཡང་བཏུབ་ ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་
ཐལཝ་ཕད་རྩི་ གསུམ་བཞི་ལྔ་སྦེ་བཏོནམ་ཨིན་མས། འདི་ཆོས་ནང་ལས་ཡང་ མ་
གསུངས་པའི་ཁར་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་ཡང་མ་མཐུན། སྦྱིན་བདག་གི་རྒྱུ་
ཡང་འཕྲོ་བརླག་ཅིག་ཨིནམ་ལས།
ཐལཝ་ལེ་ཤ་བཏོན་ནི་དེ་སྤངས་ཞིནམ་ལས་
ཐལཝ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ཧིང་གསང་གསང་སྦེ་ ཆུ་ནང་བཏབ་དགོ།
དེའི་ཁུངས་དོན་ཡང་། གཞུང་ལས། ཐལ་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ངེས་པའི་ཆུ་ནང་བཏབ། ཟེར་
གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ རྡུལ་ཚོན་ཆུ་ནང་
བཤགས་མི་དེ་དང་ དོན་དག་གཅིག་ཨིན།
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དེའི་སྐབས་ལུ་དགེ་སློང་དང་ སྒོམ་ཆེན་ལ་སོགས་པའི་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ བསྔོ་བ་
དང་སྨོན་ལམ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གནང་དགོཔ་དང་ མི་གནགཔ་འདི་ཚུ་གིས་ཡང་ སྔུ་ནི་
དང་ག་མིན་གུ་མིན་གྱི་ བློ་སླབ་ནི་མེན་པར་ མ་ཎི་དང་བཛྲ་གུ་རུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་འདོན་
དགོ།
ཕུངམ་མེར་བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་མ་དུར་ཁྲོད་ཁར་འབད་དགོཔ། མཇུག་རང་
རྩིས་པ་གིས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དུར་ཁ་ཡང་གནན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། གཞན་
ཡང་གཤིན་པོ་འདིའི་རུ་ཏོ་ མེ་གིས་འཚིག་འཚིག་པའི་ལྷག་ཨ་ཙི་འཐུ་བཞག་སྟེ་ བླ་
མ་རྟོགས་ལྡན་དང་རྩ་ཆེན་ཚུ་གི་ཞབས་སར་བསྐྱལ་ཏེ་ རུས་ཆོག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཚ་
ཚྭ་བཏབ་སྦེ་ ཆུ་ནང་བཤག་དགོཔ་ཨིན།
ག༽

དུར་ཁྲོད་ཁའི་ཟས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བསྟན་པ། མེ་སྦྱང་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ ཤ་
ཆང་གི་རིགས་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གཤིན་ཆོག་
འདི་ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་ མི་འཁྲུགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རྒྱུད་ཨིན་པའི་
ཁར་ གཤིན་པོ་འདིའི་དོན་ལུ་ སྡིག་ཟས་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ཕན་པ་
མེད་པའི་ཁར་ གནོད་པ་འོང་ནིའི་ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོད། ༼ཁ་གསལ་དོན་ཚན་དགུ་པ་
ནང་ཡོད།༽
ང༽

ཕུངམ་མེར་གཏང་སའི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ངོས་འཛིན། ཕུངམ་༼རོ༽དེ་ས་གོ་ག་
འཐོབ་སར་དང་ ག་སྟབས་བདེ་སར་ ག་ལྷོད་གུ་ལྷོད་སྦེ་མེར་གཏང་མི་ཆོག། ཨིན་ཅི་
མིན་ཅི་རང་ དུར་ཁྲོད་ཁར་གཏང་དགོ། དེ་ལུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ནང་ལས་
གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་
ཅ༽
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ཀྱི་ལྟ་བའི་ཀ་ཆེན་བཞི་ལས་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཀ་ཆེན་དང་མཐུན་པའི་ རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་གེ།
དང་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཆ་ལས་ དབང་བསྐུར་སའི་ས་གོ་འདི་ ཨིན་ཅི་
མིན་ཅི་
རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་རུང་ཅིག་ནང་
བསྐུར་དགོཔ་འབད་གསུངས་ཡོད།
ང་བཅས་ཀྱིས་ཚེ་འདས་ཀྱི་ཕུངམ་དེ་ལུ་ཡང་
དབང་བསྐུར་ཐེངས་གཉིས་གནང་ནི་ཡོད། དུར་ཁྲོད་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན། ཧེ་མ་ལས་ ས་
བསླང་ལ་སོགས་པ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ ཕུངམ་མེར་གཏང་སའི་ས་གོ་འདི་ རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་ བསིལ་བའི་ཚལ་
དང་། འཇིགས་སུ་རུང་བ་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན། ས་བསླང་དང་ས་བརྟག་གི་ཐོག་ལས་
དུར་ཁྲོད་མ་བཅའ་རུང་ ཕུངམ་མེར་གཏང་ནི་དང་། ཕུངམ་དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལ་རུང་
ཁྱད་མེད། ཨིན་རུང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དེ་བཟུམ་རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ བཅའ་བའི་དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱེལ་དགོ། དེ་མེན་པར་ ས་གོ་ག་འཐོབ་སར་དང་
ག་ཏེ་སྟབས་བདེ་སར་ མེར་གཏང་པ་ཅིན་ ས་གོ་འདིའི་བདག་པོ་ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་
དང་ ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ བཙོག་གྲིབ་དང་ ཤི་གྲིབ་ཕོག། དེ་ལས་ ཁོང་
འཁྲུགས་ཏེ་སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་ལ་
སོགས་པའི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་རང་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་
ཕུངམ་འདི་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལ་བཀྲིན་བསྐྱང་དགོ། གཤིན་པོ་དེ་ལུ་
ཡང་ གཞན་ཁར་མེར་གཏང་མི་དེ་ལས་ དུར་ཁྲོད་ཁར་མེར་གཏང་མི་འདི་ཕན་ཐོགས་
ཆེཝ་ཨིན།
འདི་ཡང་ དུར་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ས་ཕལ་པ་ཅིག་མེན་
པར་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དངོས་སུ་འདུ་བའི་ སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་
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ཨིན། རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་མེན་རུང་ རྒྱུད་ལས།12 དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་ངེས་པ་
ཡིས། །དཀྱིལ་འཁོར་དེར་ནི་དྲི་ལྔའམ། །ཡང་ན་ཚོན་གྱིས་བྱུག་པར་བྱ། །ཞེས་དང་།
དེའི་འགྲེལ་པ་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་འོང་བའི་གནས་དེར་དྲིའི་ཐིག་ལེ་དང་མེ་
ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དགོད་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཐིག་མ་བཏབ་ན་ཚོན་སའི་གནས་ངེས་པ་ཅན་
དུ་མི་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐིག་འདེབས་པའི་སྔོན་དུ་གཞི་དེར་སའི་ཆོ་ག་བྱས་པ་
གཅིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་སའི་ཕྱོགས་དེར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རུང་མི་རུང་གི་ས་
བརྟག་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་རུང་ན་ས་དེ་མངོན་མི་མངོན་གྱི་བདག་པོ་ལ་
བསླངས་ནས་གནང་བ་ཐོབ་པ་གཅིག་དགོས་པས་ས་བསླང་བ་དང་། བསླངས་པའི་ས་
དེ་ཡང་སྦྱངས་ཤིང་དག་པ་གཅིག་དགོས་པས་རྫས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་སྒོ་
ནས་སྦྱང་བ་དང་།
སྦྱངས་པའི་ས་དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཞིར་བཟུང་བ་གཅིག་
དགོས་པས། ས་བཟུང་བ་དང་། བཟུང་བའི་ས་དེ་ཡང་བསྲུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་
གཅིག་དགོས་པས་རང་ཉིད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་དང་།
སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་སྙན་
གསན་དབབ་པ་དང་། གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་འདེགས་པ་དང་། ལང་སྟེ་ང་
རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་སྐོར་བ་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་སྒོ་སྟེ་སྟངས་སྟབས་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་སྒོ་
མི་ཉན་པའི་བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་བྱས་ནས་སྔར་ཡོད་ཀྱི་བགེགས་རྣམས་གཞོམ་པ་
དང་། རྭ་གུར་སོགས་བསྒོམས་པའི་སྒོ་ནས་བགེགས་གསར་དུ་མི་འཇུག་པ་ལྡོག་སྟེ།
བགེགས་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཆོ་ག་དགོས་སོ། །ཟེར་མི་ཚུ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། དཀྱིལ་
འཁོར་བཅའ་བཅའཝ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ རང་བྱུང་གི་དུར་ཁྲོད་བཟུམ་གྱི་ ཕན་ནུས་
ཡོདཔ་ཨིན།

12

པཎྜི་ཏ་མི་ཐུབ་ཟླ་བ།
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གཉིས་པ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཀ་ཆེན་བཞི་ལས་ ཆོས་དང་
ལམ་སྲོལ་གྱི་ཀ་ཆེན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཡར་རྒྱས་
འགྱོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཡང་མ་ཉམས་པར་ བཞག་དགོ་པའི་
དམིགས་ཡུལ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། འབྲེལ་ཡོད་ གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་དང་དབང་
འཛིན་ཚུ་གིས་ཡང་ དུར་ཁྲོད་གསརཔ་མ་བཅའ་བའི་ཧེ་མར་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་
གཙོས་པའི་ ཆོས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་། དུར་ཁྲོད་བཅའ་བའི་
སྐབས་སུ་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

དོན་ཚན་ལྔ་པ་ མི་ཤིའི་ཚིགས་གཟུངས་དགོ་པའི་སྐོར།

སྤྱིར་བཏང་ཚིགས་གཟུངས་དགོ་པའི་ཁུངས། མི་ཤིའི་ཚིགས་གཟུངས་ ཟེར་
བའི་ལམ་ལུགས་ངོ་མ་འདི་ གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ནང་ལས་ གཤིན་པོ་
འདི་ལུ་ཕན་བཏག་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་འབད་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ མི་འདི་ཤི་ཚར་ཞིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཞག་གྲངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་
དགུ་ཚུན་གཟུངས་དགོ་ནི་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ ཞག་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཚུན་
དང་། ཐ་མ་ཡང་རང་གི་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་
གཟུངས་དགོཔ་ཨིན།
ཀ༽

དམིགས་བསལ་བདུན་ཚིགས་དང་བཅུ་བཞི་སོགས་གཟུངས་དགོ་པའི་
ཁུངས། དེ་ལས་དམིགས་བསལ་འབད་ ཞག་བདུན་བདུན་གྱི་བར་ནང་བདུན་ཚིགས་
ཁ༽
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དང་བཅུ་བཞི། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཟེར་གཟུངས་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དང་ གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་འཐོན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་པ་བར་
དོའི་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་གི་ཚེ་ ཞག་བདུན་ལས་མེདཔ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཞག་བདུན་
ལངམ་ད་ ཚར་གཅིག་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཤི་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་སྦེ་བར་དོ་ནང་ཞག་བདུན་ལངམ་ད་ར་ཚར་རེ་ཤི་སྟེ་ བར་དོ་གི་ལས་དག་ཚར་བ་ཅིན་
འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་གནས་རིགས་ག་རུང་གཅིག་ནང་ སྐྱེ་བ་ལེན་འགྱོ་ནི་དང་། དེ་
མེན་པ་ཅིན་ ཡང་སྐྱར་སྲིད་པ་བར་དོ་ནང་ བར་དོའི་ སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
མྱོང་སྡོད་དགོ་ནི་ཨིན་པས།
མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཞག་བདུན་གྱི་བར་ན་ བར་དོའི་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་ ཚེ་རྫོགས་ཏེ་
སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་ཚོད་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཤུལ་མར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་
གཤིན་པོ་འདིའི་དོན་ལུ་ དགེ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་བ་ཅིན་ གཤིན་པོ་འདི་བར་དོ་
ལས་ཐར་ཏེ་ སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་རང་ཡོད་པའི་ཁར་ བར་དོའི་
འཇིགས་སྒྲ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ཡང་ཞི་ནི་དང་། དེ་མེན་རུང་ ཉུང་སུ་འགྱོ་ནིའི་ཁྱད་ཕན་
སྦོམ་རང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།༼བར་དོའི་ཚེ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་དོན་ཚན་
དགུ་པ་ནང་ཡོད།༽
བསུར་གཏང་ནི་དང་དགེ་རྩ་གཞན། གཤིན་པོ་འདི་བར་དོ་ནང་འཁྱམས་སྡོད་
པའི་རིང་ལུ་ ཟས་གཞན་ཟ་ནིའི་རང་དབང་མེད་པར་ དྲི་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་
བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་དོན་ལུ་ བསུར་ཡང་ག་དེ་དྲག་དྲག་གཏང་དགོཔ་ཨིན།
ག༽
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གཤིན་པོའི་ཆོ་ག་དེ་ཡང་རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ བར་དོ་ནང་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚུ་ འཆར་ཚུལ་དང་
འཁྲིལ་གཏང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
འདི་འབདཝ་ད་ གཤིན་པོའི་དགེ་རྩའི་དོན་ལུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཆོ་ག་རང་གཏང་དགོཔ་
ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན། དགེ་རྩ་གཞན་དཀར་མེ་ཕུལ་ནི། སེམས་ཅན་སྲོག་སྐྱབས་འབད་
ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བཞེངས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་
བཏུབ།
གཤིན་པོ་ལུ་ལྟོ་བྱིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བསྟན་པ། མཛོད་ལས།13 མི་ལྡོག་
དེ་ནི་དྲི་ཟའོ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་དབང་རྗེ་གིས། ཟས་སུ་དྲི་ཟ། ཞེས་དང་། གྲུབ་དབང་
ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་གིས།14 གསང་སྔགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཟས་
གཏད་སོགས་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་སྤྱིར་རགས་པའི་ཟས་སྐོམ་གཞན་མི་ཐོབ་པས་ཟས་
སུ་དྲི་ཟ་བ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ།
ང༽

སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཅིག་ ང་བཅས་ཤུལ་མ་སྡོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གཤིན་པོ་འདི་
ལུ་ལྟོ་བྱིན་ནི་དང་བསུར་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེའི་དུས་ལུ་ སྔུ་ནི་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་སྤངས་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་སྔུ་བ་ཅིན་
ཧེང་བསྐྱེད་རང་གཤིན་པོ་འདི་ལུ་བར་དོ་ནང་ སྡུག་བསྔལ་དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སྔུ་བའི་
སྐད་འདི་གིས་ མ་ཧན་པའི་སྒྲ་དང་ འཇིགས་པའི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་།
མིག་ཆུ་འདི་གིས་ ཆརཔ་ལུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འཇིགས་སྐྲག་
མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ༼དུར་ཁྲོད་ཁ་ལུ་ ཤ་ཆང་གི་རིགས་ རྩ་བ་ལས་
13
14

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན། རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ།
མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
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སྤངས་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་ གཤིན་པོ་ལུ་ལྟོ་བྱིན་པའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ དོན་ཚན་དགུ་
པ་ནང་ཡོད།༽
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སྔུ་ནི་དང་མྱ་ངན་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཚབ་སྦེ་ མ་ཎི་དང་བཛྲ་
གུ་རུ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཚུ་བགྱང་དགོ། དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཤུལ་མ་སྡོད་མི་ཆ་
ཁྱབ་ཀྱིས་ གཤིན་པོའི་ཚིགས་ར་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ ཁ་འཐབ་ཚིག་འཐབ་འབད་
ནི་དང་། བསླབ་གཞི་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་ ངན་པའི་བྱ་བ་འདི་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་རང་སྤང་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཡོདཔ་ལས་ ང་
བཅས་ཀྱིས་ག་ཅི་འབད་མི་འདི་ ཁོང་གིས་མཐོང་ནི་དང་། ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁར་
མནོ་མི་འདི་ཡང་ ཁོང་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
གཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་སྐབས་
ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བསྟན་པ།
ལྷག་པར་དུ་གཤིན་པོ་འདིའི་དོན་ལུ་ ཆོ་ག་གཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་སྒྲུབ་མི་
བླམ་དང་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ ཧེང་བསྐྱེད་རང་ཟབ་ཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། ག་ཅི་སྨོ་
ཟེར་བ་ཅིན་ གཤིན་པོ་འདི་ བར་དོའི་འཇིགས་པའི་འཕྲང་དགུ་ ལ་སོགས་པའི་སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་ གདུང་སྟེ་སྐྱབས་ག་ཏེ་འཚོལ་རུང་མ་ཐོབ་པར་ སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་དང་ ལྷག་པར་གཤིན་པོ་འདིའི་ ཚིགས་གཟུངས་མི་བླམ་དང་དགེ་སློང་། སྒོམ་
ཆེན་དང་ཨ་ནེམ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ཅ༽

དེའི་སྐབས་སུ་ ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ འབད་བཞག་ག་མེན་གུ་མེན་དང་། བསམ་བློ་
འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། ཕྲག་དོག་ལ་སོགས་
པ་ མི་དགེ་བའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་ སྡོད་ས་མཐོང་པ་ཅིན་ གཤིན་པོ་འདི་ ཆོས་པ་འདི་
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ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཨའོ་འཇིག་རྟེན་ནང་གི་ སྐྱབས་དང་ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ ངེད་ཀྱི་སྐྱབས་
གནས་འདི་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་འབད་བཞག་དང་བསམ་བློ་གཏང་
ཐངས་འ་ནེམ་ཅིག་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ གནམ་མེད་ས་མེད་རྩིགཔ་ཟ། ཁོང་ཁྲོ་ལངམ་
ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་ཧེང་བསྐྱེད་རང་ བར་དོ་ནང་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་
འདི་ཚུ་ཤར་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་མྱོང་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན་པས།
ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ཚུལ་མཐུན་འབད་མཛད་པ་ཅིན་ གཤིན་པོ་
འདི་སེམས་དགའ་སྟེ་ བླ་མ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ ལ་སོགས་པའི་
དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཟེར་ཨིན་པས། བར་དོ་ནང་ དགེ་བའི་སེམས་སྐད་ཅིག་མ་
གཅིག་བསྐྱེད་རུང་ ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཤིན་
པོའི་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་མི་བླམ་དང་ ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤིན་ཆོག་གི་སྐབས་
ལུ་ ཧེང་བསྐྱེད་རང་ ཐུགས་དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ཕན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྒྲུབ་གནང་དགོ་ནི་ཨིན་པས།
བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ལྷག་དགོ་པའི་ཁུངས། གཞན་ཡང་གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ཤོས་ཅིག་ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ལྷག་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་ རོ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེའི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་སྡོད་དེ་ ལྷག་དགོ་ནི་དང་། ག་དེམ་ཅི་འབད་ རོ་མེད་པ་ཅིན་ བྱང་བུ་འདིའི་
སྦོ་ལོགས་ཁར་སྡོད་དེ་ ལྷག་དགོ་ནི་ཨིན་པས། བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་ལྷག་མི་ཆོསཔ་དེ་
ཡང་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་ རྟོགས་ལྡན་ཅིག་དང་། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ བླམ་ཆོསཔ་ རང་
བར་དོའི་གདམས་ངག་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཡོད་མི་ཅིག་གིས་ལྷག་དགོ་ནི་དང་། མཐའ་
མ་ཡང་བླམ་ཆོསཔ་གོ་བ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་གཅིག་གིས་ ཚིག་གི་སྒྲ་དག་པའི་
ཐོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལེན་ཏེ་ བར་དོའི་རིམ་པ་དང་ བར་དོའི་
ཆ༽
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འཆར་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་། བར་དོ་ནང་འབད་དགོཔ་དང་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོཔ་
འདི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ངོ་སྤྲོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་དགོཔ་ཨིན།
འ་ནི་བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་འདི་ ཤིཝ་ད་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་རང་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཆ་
ཁྱབ་ ད་ལྟོ་མ་ཤི་བ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན་འདི་ཚུ་ལས་ ག་དེ་དྲག་
དྲག་ བར་དོའི་ཁྲིད་དང་གདམས་ངག་ཞུ་སྟེ་གོམས་འདྲིས་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་
འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་ལུང་འདི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་དགོ། དེ་
མེན་པ་ཅིན་ བར་དོ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ལཱ་ཁག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་། མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐེས་ལས།15 དེ་དག་ལ་གསོན་པོའི་དུས་ནས་
གོམས་ཤིང་འདྲིས་པར་བྱས་ལ་དུས་དེར་གནད་གཅོད་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་བཏང་
བར་རིག་པ་སྒྲིམས་ཏེ་དྲན་ཤེས་བསྐྱེད་ལ་ངོས་ཟིན་པར་བྱ་ཞིང་། གྲོགས་མྱོང་བ་ཅན་
ཡོད་ན་དེས་ཀྱང་ཐད་ཀར་གསལ་གདབ། ཅེས་དང་། འོན་ཀྱང་ཐོས་གྲོལ་སོགས་སུ་སྐྱེ་
བོ་ཕལ་པ་ལམ་གྱི་གོམས་ཤུགས་མེད་པ་རྣམས་ལའང་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀླག་པར་
གསུངས།16 ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །
ཤིད་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྐོར། རྩིས་གཞུང་ལས།17 རབ་གནས་གཤིན་ལས་
གཏར་བསྲེགས་ངན། །ཤིད་ཀྱི་གནམ་སྒོ་ཤི་སྟོན་དག །བྱས་ན་འཕྲལ་དུ་གཤིན་ལས་
འབབ། །ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཚེས་དགུ་དང་། བཅུ་དགུ་དང་། ཉེར་དགུ་ལུ་ ཚེ་
ཇ༽

15
16
17

གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད།
མྱུར་ལམ་ཟམ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
རྩིས་ཀྱི་དཔེ་ཆ།
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ལས་འདས་པའི་ གཤིན་པོ་ཁོ་རང་ལས་བརྟེན་ ཤིད་སྒོ་ཕོགསཔ་ལས་ གཤིན་པོའི་ལཱ་
འབད་ནི་ལས་ ཟབ་ཟབ་འབད་དགོ། མ་འབད་བ་ཅིན། ཡུལ་ལུང་ག་རང་ནང་ ཤི་ཁ་
དར་ཏེ་ མི་རབས་སྟོང་པའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མ་གཞི་གཤིན་པོ་དེའི་དོན་ལུ་ དགེ་བ་འབད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་དང་ ལེགས་
ཤོམ་ཨིན་རུང་ གཤིན་པོ་དེ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་མེན་པར་ ཤུལ་མ་
སྡོད་མི་གསོན་པོ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ མནོ་བསམ་གཏང་ཞིན་ན་ ཤིད་སྒོ་
གསུམ་དེ་ལུ་ དགེ་རྩ་བསྒྲུབ་ནིའི་ཚབ་ལུ་ ཤི་མོ་ནང་ལས་ འཐོན་ཡོད་པའི་ གསོན་པོ་
དང་ གཡུས་ཕྱོགས་ལུ་ཕན་པའི་ རིམ་འགྲོ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་
འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་ཡང་།18 བྱེད་ལས་མ་འཁྲུགས་བདེ་སྟེར་ཞིང་
། །འཁྲུགས་ན་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད། །ཟེར་གསུངས་འདུག་གོ །

དོན་ཚན་དྲུག་པ་ མཚན་བྱང་དང་དེའི་ཁུངས།

དེའི་སྐོར་ལས་དོན་ཚན་དགུ་པ་ནང་ཡང་ཡོད། ད་ལྟོ་ན་ལུ་ཡང་མདོར་བསྡུས་
ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས་ལས།19 དེས་ན་ལྷོ་སྒོ་སོགས་གཤིན་ཆོག་
གི་དུས་སུའང་གཟུགས་བྱང་དྲི་རྟེན་སོགས་རྣམ་ཤེས་འཁོར་ཞིང་ཆགས་པའི་རྟེན་
དགོས་པ་དང་། གཟུགས་བྱང་མེ་ལོང་འདོགས་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བས་ཤེས་
ཀ༽

18
19

རྩིས་གཞུང་།

གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།
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པ་གསལ་ཞིང་འཁོས་སུ་ཕེབས་པར་བཤད་པའང་དེའོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་
སྦེ། བྱང་བུ་དེ་ངེས་པར་དགོཔ་ཨིན།
གུར་ཁང་དང་དེའི་ཁུངས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ཆོག་ ཐར་
པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ལས། 20གུར་ཁར་འདི་ནི་སྐྱབས་ཀྱི་མཁར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ གཤིན་པོ་ཚུ་ བར་དོ་ནང་ སྐྱབས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་བྲལ་ཏེ་ ཁོང་རའི་སྣང་བ་ལུ་ ཆར་
རླུང་དྲག་པོ་གིས་ བརྡུང་བའི་སྐབས་སུ་ དེ་ལས་ སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱི་དྲན་རྟེན་ཙམ་ལུ་ ཚིགས་
གཟུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ གུར་ཁང་ཅིག་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་
མས།

དེ་ཡང་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་དང་ ནང་གི་འབྱུང་བ། ཡང་ཅིན་ཕྱིའི་སྣང་བ་དང་ ནང་གི་སེམས་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཡང་ཅིན་ ང་བཅས་
ལས་དང་པོ་པ་ དེ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ མི་ཡུལ་ལུ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ ལྷ་
སྒོམ་པའི་སྐབས་སུ་ དང་པོ་ དམིགས་རྟེན་སྦེ་ སྐུ་ཐང་དང་ སྐུ་དང་ རིས་མོ་ལ་
སོགས་པ་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ལྷ་སྒོམ་པ་ཅིན་ དེ་གིས་རང་གི་སེམས་ལུ་ ལྷའི་སྣང་བ་
ཤར་ཚུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བར་དོ་ནང་ལུ་ཡང་ འཇིགས་སྐྲག་དང་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ལས་
སྐྱབས་ཚུགས་པའི་ དྲན་རྟེན་ཙམ་ལུ་ དམིགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྔོན་བྱོན་ རྒྱལ་བ་གོངམ་ བར་དོའི་སེམས་ཅན་མཐོང་ཚུགས་མི་
དང་ དེའི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ མཁྱེན་མི་ཚུགས་གིས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་འབད་
བཟོ་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་མས། དེ་དང་རིགས་འདྲེས་ཏེ་ འོག་གི་ཚུ་ཡང་ མཁྱེན་
དགོ །

20
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དེ་བཟུམ་གྱི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འཁོར་སའི་ རྟེན་དེ་ གཤིན་པོའི་སྐབས་ལུ་
རྐྱངམ་ཅི་མེན་པར་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ ལ་སོགས་པ་ གཞན་
གྱི་སྐབས་དང་། གཞན་ཡང་གཏོ་བཅོས་ཀྱི་ རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་པའི་ སྐབས་སུ་ཡང་
ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ ལེ་ཤ་རང་ཡོད།༽

༼

དར་ཟབ་དང་དེའི་ཁུངས། དར་ཟབ་འདི་ནི་གྲང་བའི་སྐྱབས། །21ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཚན་བྱང་དང་གུར་ཁང་གི་ ཕྱི་ལས་མར་ དར་དང་ ཁ་ཤ་
གིས་སྤུབས་མི་འདི་ གཤིན་པོ་དེ་བར་དོ་ནང་ གྱང་བའི་འཇིགས་པ་ལས་ སྐྱོབ་པའི་
དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ཁ༽

གདུགས་དང་དེའི་ཁུངས། གདུགས་ཆུང་འདི་ནི་ཚད་པའི་བསིལ། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། མཚན་བྱང་དང་ གུར་ཁང་དེ་གུ་ལུ་ གདུགས་ཅིག་ སྤུབས་མི་
འདི་ གཤིན་པོ་དེ་ བར་དོ་ནང་ ཚད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ བསལ་ནིའི་ དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་
ཨིན་མས།
ག༽

སྲོག་ཤིང་དང་དེའི་ཁུངས། སྲོག་ཤིང་འདི་ནི་སྐུ་ཡི་རྟེན། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། མཚན་བྱང་དེ་ དུག་མ་ཡིན་པའི་ཤིང་ ག་ཅི་འབད་རུང་ ཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་
སྲོག་ཤིང་གི་ཚུལ་འབད་ ཡོད་མི་འདི་ གཤིན་པོ་དེའི་ རྣམ་ཤེས་གནས་སའི་ ལུས་ཀྱི་
དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ང༽

21
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མཚན་བྱང་དང་དེའི་ཁུངས། མཚན་བྱང་འདི་ནི་གསུང་གི་རྟེན། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ། མཚན་བྱང་ ཡང་ན་ བྱང་བུ་དེ་ཁར་ གཤིན་པོ་དེའི་ མིང་བྲིས་མི་དེ་ ཚེ་
འདས་དེའི་ ངག་དང་ མིང་འཁོར་སའི་ དྲན་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།
ཅ༽

མེ་ལོང་དང་དེའི་ཁུངས། མེ་ལོང་འདི་ནི་སེམས་ཀྱི་རྟེན། །22ཞེས་དང་། ཤེས་
པ་གསལ་ཞིང་རྣམ་ཤེས་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བྱང་བུའི་ངོས་ལ་མེ་ལོང་གཡའ་
བྲལ་བ་འདོགས་པར་གསུངས། །23ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། གཤིན་པོ་དེའི་ རྣམ་
ཤེས་འཁོར་སའི་ དྲན་རྟེན་དང་ བར་དོ་ནང་ རྣམ་ཤེས་གསལ་ཏོག་ཏོ་ འོང་ནིའི་དོན་
ལུ་ ཨིན་མས།

ཆ༽

འཕན་དར་དང་དེའི་ཁུངས། རྣམ་ཤེས་རྟེན་དུ་འཕན་དར་བརྒྱད། །24ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། མཚན་བྱང་དེ་ལུ་ ཕན་དར་བརྒྱད་ བཏགས་ཡོད་མི་དེ་ གཤིན་
པོ་དེའི་ རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་25 གནས་སའི་དྲན་རྟེན་ཨིན་མས།

ཇ༽

དམིགས་བསལ་སྦེ་ རྣམ་ཤེས་འཁོར་སའམ་ རྣམ་ཤེས་གནས་སའི་ དྲན་རྟེན་ དགོ་
མི་དེ་ཡང་ བར་དོའི་ཡིག་ཆ་ ཚུ་ནང་ལས་འཐོན་དོ་ བཟུམ་སྦེ། བར་དོའི་སེམས་ཅན་དེ་
ད་ལྟོའི་ ལུས་འདི་དང་ ཁ་བྲལ་སོང་། ལུས་གཞན་ བླང་མ་ཚུགས་པའི་སྐབས་ལུ་རྣམ་
22

23
24
25

ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱི་གསུངས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་གཟུངས་ཆོག་ཐར་པའི་
ལྕགས་སྐྱུ།
བྱང་བུའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།

ཀུན་གཞི། ཉོན་ཡིད། མིག་སྣ་རྣ་ལྕེ་ལུས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ།
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ཤེས་གནས་སའི་ རྟེན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཤིན་པོ་དེའི་ སེམས་ཁར་ དབང་མེད་
བྱ་སྒྲོ་རླུང་གིས་ འབག་འགྱོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་དབང་མེད་པར་ གཙོ་བོ་འབྱུང་བ་རླུང་
ལོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ སེམས་དེ་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ འབག་བསྐྱལ་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་
སྐབས་ལུ་ རྣམ་ཤེས་འཁོར་སའི་ ལུས་རྟེན་ཅིག་ ཡང་ནས་ཡང་རང་འཚོལ་རུང་ མ་
ཐོབ་ལས་བརྟེན་ སྡུག་བསྔལ་འདྲ་མིན་ སྣ་ཚོགས་མྱོངམ་ད་ རྣམ་ཤེས་འཁོར་སའི་
རྟེན་ འ་ནི་དེ་ཚུ་གིས་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྣམས་ཤེས་
འཁོར་སའི་རྟེན་དེ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་ དགོཔ་ཨིན།
གོ་ལ་དང་དེའི་ཁུངས། དྲི་མ་འདི་ནི་གོས་ཀྱི་རྟེན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་
སྦེ། ཚེ་འདས་རང་གི་ དྲི་མ་ཆགས་པའི་ གོ་དང་དཀྱི་ར་ ལ་སོགས་པ་གིས་ སྤུབས་
མི་འདི་ གཤིན་པོ་དེའི་ རྣམ་ཤེས་འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འཁོར་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་
མས།
ཉ༽

དོན་ཚན་བདུན་པ་ ཨམ་སྲུ་གིས་རོ་ལུ་རེག་ཆོག་དང་མི་ཆོག་གི་སྐོར།

མ་གཞི་ཨམ་སྲུ་གིས་རོ་ལུ་ རེག་མ་ཆོགཔ་སྦེ་ ནང་པའི་རིག་གཞུང་འདི་ཚུ་ནང་
གསུངས་ཏེ་མིན་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ རོ་ལུ་རེག་རུང་
ཉེས་པ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཧེ་མ་ལས་ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་རོ་ལུ་ མ་འདོགས་པར་སྡོད་མི་འདི་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་
ཅིག་དང་ ཡང་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་གིས་ འུར་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་སྔུ་ ནི་མང་སུ་འཐོནམ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ གཤིན་པོ་འདི་ལུ་ བག་ཆགས་ངན་པ་བཟོ་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་
འཛེམས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
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དོན་ཚན་བརྒྱད་པ་ ཡུགས་ཟའི་སྐོར།

ཡུགས་ཟ་ཟེར་མི་འདི་ རྨགཔ་ཤི་སོང་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་འདི་ལུ་ཡུགས་ཟ་མོ་དང་།
ཨམ་སྲུ་ཤི་སོང་པ་ཅིན་ ཕོ་སྐྱེས་འདི་ལུ་ཡུགས་ཕོ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཡུགས་ཕོ་དང་
ཡུགས་ཟ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་གི་སེམས་ཀྱིས་ཚོར་ཏེ་ དགའ་སྟོན་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ནི་ལ་
སོགས་པ་ གལ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་འདི་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལས་འཛེམས་
དགོཔ་དང་ གཞན་གྱིས་ཡང་ ཡུགས་ཟ་དེའི་ ལག་པ་ལས་བཞེས་སྒོ་ཟ་ནི་ཚུ་ཡང་
འཛེམས་དགོ།
རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྩིས་གཞུང་དང་བསངས་དཔེ་ཚུ་ནང་ལས་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། ཡུགས་གྲིབ་ཟེར་གྲིབ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། གྲིབ་འདི་ཕོག་པ་ཅིན་ རྟེན་
འབྲེལ་འཕྱུག་ནི་དང་། བཟང་པོ་ངན་པ་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་། ཕོཝ་ནང་ དུག་ལུ་འགྱུར་ནི་
ལ་སོགས་པའི་ ཉེན་ཁག་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡུགས་ཟ་
གི་ལག་པ་ལས་ཟས་ཟ་ནི་འཛེམས་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར་གྱིས།26
བག་གྲིབ་ཡུགས་གྲིབ་མཛེ་གྲིབ་བསངས། །ཞེས་དང་། མཛེ་ཕོ་ཡུགས་ཟ་རྨེ་དོང་
གཤན་པ་དང་། །27ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ ཡུགས་གྲིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེ་ཤ་རང་
གསུངས་ནུག།

26
27

བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤེས་རེ་སྐོང་།
ཀུན་མཁྱེན་དཔ་དཀར། མགོན་པོའི་བཤགས་པ་ལས།
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དོན་ཚན་དགུ་པ་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ།

དམ་པ་འགའ་ཡི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་དེང་སང་གཤིན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷོ་
སྒོའི་ཆོ་ག་དང་སྦྱིན་སྲེག་ལས་༼མེ་སྦྱང༽འཕྲོས་ཏེ་ལག་ལེན་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་
དང་ལྷག་ཆད་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་དུ་རེ་
བས། སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ཏེ་རང་མཉམ་དང་པོའི་རིགས་ཅན་
ཚོ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཞུ་བར་བྱའོ།
དེ་ཡང་། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས། 28 དེང་སང་ངེད་རང་
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་རྔའི་ཕྱི་བརྡུངས་དྲིལ་བུའི་ནང་
བརྡུངས་ནས་དཀོར་ནག་ལ་ཆུ་ལྟར་རྒྱུག་པའི་བནྡྷེ་དང་སྒོམ་ཆེན་དུ་རློམ་པའི་སྨིན་རུ་
ཟེང་ཟེང་བ་ལུས་གནད་ཁྲོང་ཁྲོང་བ་རླུང་ཤུ་ཤུ་བ་མང་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་སྲོལ་
ནུབ་པས་ཐ་ན་དུརྒ་ཙམ་ཡང་གང་ལ་ཟེར་ངོ་ཤེས་དཀོན་པར་སྣང་བས་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་
པ་ཡོད་ན་དགོས་ངེས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཐོས་བསམ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་མཛད་ན་ལེགས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།
ལ་ལ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་འཕོངས། འགའ་ཞིག་མདོ་ལ་ཐོས་
བསམ་གྱིས་ཕྱུག་ཀྱང་སྔགས་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་གོ་རྟོགས་དང་མན་ངག་གིས་
སྒྲོག་འདོགས་ཆོད་པའི་བློ་སྣ་ཆུང་། ལ་ལ་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀྱང་བྱ་བ་གཞན་གྱི་དབང་དུ་
ཐལ། ལ་ལ་སྐུ་ཆེ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་མ་ཁོམས། ལ་ལ་དབེན་རི་དང་སྤོང་བའི་ཁང་པར་
ཞུགས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པར་དགོངས་ཏེ་ཐ་སྙད་ཚིག་ཕྱིར་འབྲངས་
བར་མ་སྤྲོ། ལ་ལ་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་སྦྱིན་བདག་གི་ངོ་སྲུང་དང་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་
28

མི་འཁྲུགས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས།
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སྒྲུབ་ལ་བྲེལ་ཏེ། དམ་པ་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་དང་ལག་ལེན་རྒྱུད་དང་མཐུན་ཞིང་གྲུབ་
པའི་ཞལ་ལུང་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། གཤིན་ཆོག་དང་འབྲེལ་
བའི་ལག་ལེན་ཡང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། མི་ཕལ་པའི་གཤིན་ཆོག་གང་ཡིན་
ཕལ་ཆེར་ངོ་སྲུང་དང་མཛེས་ཆོས་ཙམ་ལ་ཐུག་པར་མཐོང་ངོ་། །
དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་ཐོས་བསམ་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡིན་པས་
དང་པོ་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་ལ་ཐོས་དང་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱ་བསྐྱེད་དགོས་པ་དང་།
གཉིས་པ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་དང་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་གྱིས་ཕྱུག་པ་རྣམས་ལ་
བསྟེན་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་མཐོང་ངོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཐོག་མའི་ཞུ་བ་ཡིན།
ད་ནི་དོན་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ།
སྤྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་
གཟུངས་ཆོག་དེ་ལ། དང་པོ་བསྙེན་པ། བར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ལས་རིམ། ཐ་
མ་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག །ཞར་བྱུང་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གཉིས་རེ་
ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་གསུམ་པ་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག་དང་བཞི་
པ་སྦྱིན་སྲེག་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན།
དང་པོ་སྤྱིར་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར།
གཉིས་པ་ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་
གྲགས་ཡོད་པའི་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་གའི་སྲོལ་དེ་རྒྱུད་དང་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་ཏ་གང་ལ་
ཐུག་ཚུལ། གསུམ་པ་རོ་སྲེག་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་དེ་ལ་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག་ཞེས་སྨྲ་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན། བཞི་པ་དེའི་ལག་ལེན་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་དང་གསུམ་ལས།
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དང་པོ་ནི། དེང་སང་འབྲུག་པའི་རྗེས་འཇུག་ཏུ་རློམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རང་གཞུང་
རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་གཞན་གཞུང་ལ་གོམས་འདྲིས་ཆེ་བ་དང་ལྷག་པར་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སློབ་
པའི་གྲྭར་ཞུགས་ཏེ་འཆད་ཉན་གྱིས་མ་འཇུག་ཅིང་གུས་རྟག་གི་བརྩོན་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་
མ་བཀླག་པའི་དབང་གིས།
བོད་ཀྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་
བསྐྱེད་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་བཏང་བ་འཐད་
ཕྱོགས་སུ་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་ལ་བདག་བསྐྱེད་
བཙུགས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུད་དང་མི་མཐུན་པ་དང་འབྲུག་པའི་རང་བཟོ་ཡིན་པའི་ལོ་
རྒྱུས་གཞན་གྱིས་ཟེར་གྲོས་ལ་ཧབ་ཐོབ་བྱས་ཏེ་སྨྲ་བར་ཐོས་ཚེ། རང་ཡང་འབྲུག་པའི་
རྗེས་འཇུག་ཏུ་རློམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན།
དེའི་སྐོར་རང་ཅག་ཚུར་མཐོང་ཕལ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས་དཔྱད་ཁུལ་བྱེད་
དགོས་པའི་དགོས་པ་མ་མཐོང་། གལ་སྲིད་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན། ཀུན་མཁྱེན་པུཎྜ་
རི་ཀའི་སྔགས་སྡོམ་དང་།
རྒྱུད་སྡེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་སོགས་སུ་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་
ཕྱོགས་གཡོ་བར་ཞུ། ད་དུང་ཡིད་མ་ཚིམ་ན་རང་ལུགས་འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་གཞན་གྱི་
ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ཡང་གཟིགས་པར་ཞུ་དོགས་པ་རང་གྲོལ་དུ་འགྱུར་རོ། །
ཡང་དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཡིད་མ་ཚིམ་ན། ཉོན་ཅིག་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་བྱ་རྒྱུད་
དང་སྤྱོད་རྒྱུད་གཉིས་ཆར་ལ་བདག་བསྐྱེད་གསུངས་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པར་
བྱའོ། །དེ་ཡང་བྱ་རྒྱུད་ལ་རང་ཉིད་ལྷར་བསྒོམ་དགོས་པར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལེགས་
གྲུབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་སུ། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པའི་ལུང་
དྲངས་ནས་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་དང་ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་
ལས་རང་ལྷར་བསྒོམ་པ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །
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གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས། བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྲེལ་པར་
རྣམ་འཇོམས་ཀྱི་རྒྱུད་རྒྱས་པར་དྲངས་ཏེ། ལྷ་དྲུག་ཚང་མའི་སྒོ་ནས་རང་ལྷར་བསྐྱེད་
པར་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སློབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཙནྡྲ་གོ་མིས་མཛད་པའི་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཇོ་བོས་མཛད་
པའི་གཙུག་གཏོར་དྲི་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སུ་བྱ་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པ་རྣམས་ལའང་
བདག་བསྐྱེད་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ཡོད་པར་བཤད་འདུག་པ་དང་།
དེར་མ་ཟད་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི། སྒྲ་དང་སེམས་དང་གཞི་ལ་གཞོལ། །ཞེས་པའི་
འགྲེལ་པར། གཞི་ལ་གཞོལ་བ་ལ། བདག་གི་གཞི་ལ་གཞོལ་བ་དང་། གཞན་གྱི་
གཞི་ལ་གཞོལ་བ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོར་རང་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལའང་གསལ་བར་བཤད་
འདུག་པས་སོ། །

འོ་ན། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འཇིགས་པར་དམིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་
བར་བྱེད་པ་དང། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་དམ་པ་མེད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལྷའི་
སྙེམས་པ་མེད་པ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྐྱོན་གྱི་རྒྱུའི་རྟོག་
པ་རབ་ཏུ་སྤྱོད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་གནས་སོ། །ཞེས་བྱ་རྒྱུད་ལ་
བདག་བསྐྱེད་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་སྣང་མངོན་བྱང་
དང་། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། རང་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པར་བཤད་ཀྱང་། ཡེ་
ཤེས་གཞུག་པ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེར་མ་ཟད་དགྲ་ནག་གི་རྒྱ་འགྲེལ་ལྷན་ཅིག་
སྐྱེས་པའི་སྣང་བ་དང་། སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བས་བྱིན་གྱི་གསང་འདུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་།
ཨིནྡྲར་བྷུ་ཏིས་བྱས་པའི་བདེ་མཆོག་གི་འགྲེལ་པར་ཡང་བྱ་སྤྱོད་གཉིས་ལ་བདག་
བསྐྱེད་མེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཟེར་ན། །
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མི་འགལ་ཏེ་ལུང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་
གཞུག་མི་བྱེད་པ་གཅིག་ཡོད་པར་བསྟན་གྱི། བྱ་རྒྱུད་ལ་དེ་གཉིས་བྱེད་པ་བཀག་པ་མ་
ཡིན་ཞེས། རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ཀྱང་རང་ལུགས་
དང་མཐུན་པར་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་འདུག། གཞན་
ཡང་ཞི་སོགས་ཀྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་
པའི་ལྟ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ནི་སྟོན་པས་རྒྱུད་དུ་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པས་བྱ་རྒྱུད་ལ་
བདག་བསྐྱེད་སྦྱར་བ་ནི་ཆེས་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ། ཡང་སྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདུལ་
བྱའི་ཁམས་དབང་པོ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས་རྒྱུད་ལ་ལར་ཡོད་
པར་གསུངས་པ་དང་ལ་ལར་མེད་པ་གསུངས་པ་རྣམས་འགལ་བ་མིན་པར་ཤེས་
དགོས་སོ། །
དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བའི་རྒྱུད་གཅིག་པོ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་གོང་མའི་གསུང་གཅིག་ལ་
མངོན་པར་བསྟོད་ནས་གཞན་གཞུང་མི་འཐད་པར་སེམས་ཤིང་སྨྲ་བ་ནི་དཔྱོད་ལྡན་མགུ་
བའི་གཏམ་མ་ཡིན་པས། གོང་དུ་གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་གསུངས་པ་
ལྟར་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བསྐྱེད་དགོས་པ་ནི་བསླབ་བྱའི་གནས་
དམ་པའོ། །
གཉིས་པ་ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་གའི་༼མེ་སྦྱང་༽སྲོལ་དེ་གང་ལ་ཐུག་
པར་བསྟན་པ་ནི། སྤྱིར་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་སྒོས་སུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཀ་
ནས་ངན་འགྲོར་སྐྱེ་འགྱུར་གྱི་ལས་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཀྱི་སྒོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་
ཞིག་གསུངས་ཀྱང་། ད་ལྟ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་བྱེད་པའི་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་གར་
གྲགས་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཁུངས་ནི། ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་
ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངན་སོང་སྦྱོང་བྱེད་དུ་གྲགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། དེ་
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ལས་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་བཤད་པའི་གཙོ་བོ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཡིན་ལ།
རྒྱུད་དེ་སྔོན་དུས་ཇོ་བོ་རྗེ་དང་ས་པཎ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུས་ཕྱིས་རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་
ལ་སོགས་པས་སྤྱོད་རྒྱུད་དུ་བཞེད་ཅིང་། གཞན་བོད་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཡོ་གའམ་རྣལ་
འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་དུ་བཞེད་མོད། འདི་ལས་བཤད་པའི་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་རྣམས་ནི་
གསང་བ་སྤྱིའི་ཆོ་ག་ཡིན་པས་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པར་དགོངས་
ནས་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བར་མཛད་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གྲངས་
ཆེས་མང་བ་ཡོད་དོ། ། ༼ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གཞུང་ཆོག་ནི། བྱ་རྒྱུད་སྒོ་དྲུག་གི་ནང་
གསེས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཡིན། དེ་ལས་སྤྱི་གཙོ་བོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །༽
རྒྱུད་སྡེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་དང་སྒྲུབ་གཞུང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་པཎྜི་
ཏ་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་དང་། ཛེ་ཏ་རིའི་ཡིག་ཆ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཅིང། སློབ་
དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་མཛད་པའི་རོ་སྲེག་པའི་ཆོ་ག་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཟུར་རྒྱན་ནས།
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ཆོག་ཐར་
པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བརྩམས་སོ། །
གསུམ་པ་རོ་སྲེག་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་དེ་ལ་ ༼མེ་སྦྱང༽ ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག་ཞེས་སྨྲས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཚེ་
ངན་སོང་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཀུག་སྟེ་ངན་འགྲོ་
དགུག་དྲལ་གྱི་ཆོ་ག་གསུངས་པས། རྗེས་འཇུག་གདུལ་བྱའི་ཉམས་ལེན་དུའང་སྦྱོང་བ་
སོགས་འགྲུབ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
པོ་དེ་ཡིན།
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གཉིས་པ་སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཞི་
ཀར་སྒོ་ཡོད་པའི་ཤར་ནུབ་བྱང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་དུ་རྒྱུ་འགྲུལ་བྱེད་ཅིང་། ལྷོ་སྒོ་
ནས་མི་བྱེད་ལ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་ཤི་བའི་ཕུང་པོ་དུར་ཁྲོད་དུ་སྐྱེལ་བའི་ཚེ་ལྷོ་སྒོ་ནས་རྒྱུ་
འགྲུལ་བྱེད་པས་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་གཤིན་དོན་གྱི་ཆོ་ག་ལ་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་ག་ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཤི་བ་ཀུན་གྱི་
གཤིན་བུ་རྗེ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། གཤིན་པོའམ་མཚུན་གྱི་བདག་པོ་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་གནས་པས་སྐྱེ་འགྲོ་གང་ཤི་བ་ཐམས་ཅད་འཆི་བདག་དེའི་དབང་
དུ་སོང་བའི་མཚོན་བྱེད་དོ། །

བཞི་པ་དེའི་ལག་ལེན་སྐོར་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ། ༡༽
དང་པོ་རོ་དང་འབྲེལ་བའི་
ལོ་རྒྱུས་ནི། དེང་སང་སྐྱེ་མཆེད་ཞེས་གྲགས་པའི་ རོ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་གཟུངས་སྔགས་དེ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གཤིན་པོའི་ལས་གྲིབ་དག་
པའི་ཐབས་སུ་རོ་ལ་སྦྱར་དགོས་པ་དངོས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར། དམ་པ་གོང་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱག་ལེན་དུ་བསྟར་ཏེ་ཤོག་བྱང་གི་ཐོག་ཏུ་གཟུངས་སྔགས་རྣམས་རོ་
ལ་སྦྱར་ཆོག་པར་བཟོས་ཏེ་ཡོད་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཞོག །དེང་གི་
ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། ལ་ལས་དེའི་སྐོར་མི་ཤེས་པ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་སྣང་ཆུང་དུ་བརྩིས་ཏེ་རོ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་དེ་མི་སྦྱར་བ་དང་། ལ་ལས་གོ་མ་དགག་
ཙམ་དུ་རོའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ལས་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ལག་ལེན་
ཚུལ་མཐུན་མི་བསྟར་བར་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནི་ཡིད་ཕམ་པའི་གནས་ཏེ། ལག་ལེན་དེ་
གཤིན་པོ་ལ་ཕན་ཞིང་ལས་སླ་བའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རོ་ལ་
གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་དེ་ངེས་པར་དུ་སྦྱར་དགོས་སོ། །
གཞན་ཡང་རོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་སྐབས་སུ་ཐབ་ཀྱི་མེ་དེ་མ་དཀྲུག་
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པར་རང་ཞི་དུ་ཤི་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། ད་ལྟ་རོ་སྲེག་གི་སྐབས་སུ་མེ་བརྡལ་
བ་དང་། རོ་ལ་མཁར་བས་བསྣུན་པ་དང་། མེ་དཀྲུག་པ་སོགས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་བ་
བགྱིས་པའང་མང་དུ་སྣང་བ་ནི་གཞུང་དང་འགལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ།29 ཐབ་
ཀྱི་མེ་རང་བཞིན་གྱིས་མ་ཤི་བར་དུ་མི་དཀྲུག་མི་བརྡལ་མི་འགོང་། གལ་ཏེ་ལོང་མེད་
ན། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷ་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྤྱན་མའི་
སྔགས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླས་པའི་འོ་མ་དང་ཆུ་བསྲེས་པས་གཞིལ་ལ། ཐལ་སོལ་
རྣམས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་ངེས་པའི་ཆུ་ཀླུང་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
དེང་སང་ཆོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་གོ་བརྡ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
ཏུ་སྤེལ་ཏེ་རོ་སྤུར་རྒྱུ་སྟེ་རོ་ལ་གཡོག་རྒྱུའི་རས་གོས་དེ་ཡང་། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་
དམར་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་བྱུང་བྱུང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་པས། དེ་ནི་གཞུང་དང་
མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱིར་ལྷོ་སྒོའི་སྦྱིན་སྲེག་དེ་ཞི་བའི་ལས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་དཀར་པོ་གཙོ་བོར་མཛད་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་གཞུང་ལས་། 30རོ་ལ་རབ་

༢༽

བྱུང་དགེ་སློང་དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུར་ཆོས་གོས་དང། ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་གོས་དཀར་པོ་གཙང་
མས་གཡོགས་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་འདུག་པས། མཛེས་ཆོས་དང་སྐད་གྲགས་
ཙམ་ལ་གཙོ་བོར་མི་གཟུང་བར་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་ཞིང་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་
བསྟར་བར་ཞུ།

29
30

མི་འཁྲུགས་པའི་ལྷོ་སྒོའི་ཆོ་གའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད།
མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད།
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བྱང་བུའི་དོན་གྱི་གོས་དེ་ཡང་ངེས་པར་དུ་གསར་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ནོར་མེད་
ཀྱི་སྤྲང་པོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཐག་པར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་མཐོང་ངོ་། དེ་ཡང་གཞུང་དང་
མི་མཐུན་ཏེ། གཞུང་ལས། 31རུས་བུ་དང་གོས་དྲི་མ་ཅན་ཕོར་སྡེར་ཉེར་སྤྱད་ཀྱི་རིགས་
སོགས་གཤིན་པོ་དེའི་དྲི་མ་ཅན་དང་། ཐ་ན་རུས་དང་མིང་མཐུན་པ་དང་། བུ་དང་ཆུང་
མ་དང་ཉེ་དུ་ལ་སོགས་སྦྱང་བ་བྱས་ཀྱང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱུད་ལས་
གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་། གཤིན་པོའི་དྲི་མ་ཆགས་ཤིང་རྣམ་ཤེས་འཁོར་དུ་རུང་བའི་
རྟེན་གོས་སོགས་བཤམ་ཀྱང་རུང། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །
༣༽

དེང་གི་ཐོས་བསམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས། བྱང་བུའི་སྲོལ་དེ་ནི་བོན་གྱི་ལུགས་
ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ཡང་ལེགས་པར་མ་མཐོང་སྟེ། གཞུང་དུ་དངོས་སུ་གསུངས་ཡོད་པའི་
ཁར། འགྲེལ་པར་ཡང་།32 རོ་མེད་ན་དེང་སང་བྱང་བུར་གྲགས་པ་ཤོག་བུ་ལ་མདུན་
ངོས་སུ་གཤིན་པོ་གང་ཡིན་གྱི་བྱད་དང་དབྱིབས་དང་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལག་གཉིས་
ཐལ་སྦྱར་པུས་བཙུགས་པདྨའི་གདན་ལ་འཁོད་པ།
སྟེང་དུ་གདུག་ཆུང་དངོས་སུ་
འབུབས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བྲི་མ་དགོས་ལ། གཞན་སྟེང་དུ་གདུགས་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱལ་
མཚན་དང་བ་དན་ནམ་འཕན་དར་བརྒྱད། རྣམ་ཤེས་འཁོར་ཞིང་ཤེས་པ་གསལ་བའི་
རྟེན་འབྲེལ་དུ་བྱང་བུའི་ལོགས་སུ་མེ་ལོང་གཡའ་བྲལ་འདོགས་པར་གསུངས་པ། ཞེས་
པ་ལ་སོགས་པ་བྱང་བུའི་སྐོར་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

༤༽

ཟས་བསྔོའི་སྐབས་སུ་ཤ་ཆང་ནི་ངེས་པར་དགོས་པར་བསམས་ནས་ཤ་སྣ་
དང་ཆང་སྣ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཟས་རིགས་བཀྲམ་པའི་
༥༽

31
32

མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས།
མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས།
- 38 -

སྲོལ་དེ་ཡང་ཆོས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལས། 33འདི་ལ་ཡུལ་ཕྱོགས་
འགའ་རེར་རང་རང་གི་ཉེ་དུ་སོགས་ཀྱིས་གཤིན་པོ་དེ་ཉིད་སྔོན་དགའ་བའི་ཟས་སྐོམ་
སོགས་ཁོ་རང་གི་ཕོ་སྡེར་དུ་བླུགས་ཏེ་འཇོག་སྲོལ་ཡོད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགལ་བ་
མེད་པས་སོ་སོའི་བློ་ངོ་དང་བསྟུན་པར་བྱ་ལ། འོན་ཀྱང་ཤ་ཆང་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་འདིར་
བཀག་པ་རྣམས་ནི་དབུལ་བར་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དག་སྤངས་པའི་ཟས་མར་ཐུད་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ན་ལེགས་ཤིང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པ་གསུངས་སོ། །
ཐོས་བསམ་པ་འགའ་ཞིག་གིས། རོ་སྲེག་པའི་ཆོ་ག་ལས། 34རྡོ་རྗེ་སློབ་
དཔོན་དག་ལ་ནི། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལག་པར་སྦྱིན། །མགོ་བོར་དབུ་རྒྱན་བསྐོན་པར་བྱ། །རྡོ་
རྗེ་སྡོམ་པ་རྣམས་སྦྱིན་ཏེ། །དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཚུལ་བཞིན་བྱ། །བུམ་པའི་དབང་
བསྐུར་རྣམས་བྱིན་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཐབ་ཁུང་རབ་སྦྱོར་གྱིས། །འདུ་བྱེད་རབ་ཏུ་བྱ་བར་
བསྟན། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ། །ཞེས་དང་། སེམས་ཅན་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས། །འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་སྤང་བར་བྱ། །སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་འབའ་ཞིག་གིས། །སྦྱང་
བ་དག་ནི་རབ་ཏུ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རོ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་མི་འཐད་ཚུལ་
དང་། དེ་ནི་འབྲུག་པའི་རང་བཟོ་ཡིན་པར་བསམ་སྟེ་སྨྲ་བ་ཡང་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་རང་
མདོག་སྟེ། དེ་ཡང་། བདུན་ཚིགས་ཟླ་བ་སྒྲོན་མེ་ལས། 35ཚེ་འདས་གྲི་རུ་བསད་པའམ།
རྨེ་གྲིའམ། འཐིབ་གྲིའམ། དགག་གྲིའམ། ལྕེབས་གྲིར་ཤི་བ་ཡིན་ན། དེའི་བག་
ཆགས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པར་ཡོད་པས། དེ་ཁྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་མ་བྱས་ན་བག་ཆགས་དེའི་
༦༽

33
34
35

མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད།
རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གསུང་བསྟན་འགྱུར།
བསྟན་འགྱུར།
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རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁྲུལ་ཞིང་། རྣམ་ཤེས་དགུག་ཅིང་བརྟན་པ་
དང་། དགའ་བའི་བག་ཆགས་སྒོམ་དཀའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འདི་དག་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེ་ལ།

དབང་བསྐུར་ཆོས་བཤད་དགེ་སྒྲུབ་ཤུལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མིན་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་རག་
ལས་པར་རྒྱུད་ལུང་མང་པོར་བཤད་འདུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངན་སོང་སྦྱོང་རྒྱུད་དང་། བླ་
མ་གོང་མ་དག་གི་མན་ངག་ལས། ལྷོ་སྒོའི་དབང་བསྐུར་འདི་རབ་ཞག་བདུན། འབྲིང་
གསུམ། ཐ་ནའང་བདུན་གཅིག་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་དང་། མ་བྱས་ན་ཕན་དཀའ་བ་
དང་། བྱས་ན་ངན་སོང་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་བར་ནན་གྱིས་གསུངས་པས། གཤིན་པོ་
དེའི་འདི་ནས་ཚེ་རབས་གཏན་གྱི་ལེགས་ཉེས་བླ་མཆོད་དེ་ལ་རག་ལས་ཕྱིར་བླ་ཆོས་
བསླུ་ཐབས་སུ་མ་སོང་བ་ནི་གནད་དུ་ཆེའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་འདུག་
པས། གཤིན་པོ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ནི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཁར། དམ་པ་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱང་ཡིན་པས་དོགས་པའི་གནད་མེད་དོ། །
འོན་ཀྱང་ལུང་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། དང་པོ་ནི་ཚེ་འདས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་
འབྱོར་པའི་དབང་དང་། སློབ་དཔོན་ཀྱི་དབང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་སྐབས་དེར་
འབྱོར་པ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་མེད་པ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་
སྐལ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར་རང་ལུགས་ཀྱི་མི་འཁྲུགས་
པའི་ཡི་ཆ་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་ནི་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཡས།
དཀྱིལ་ཆོག་རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བ་ལས། ས་ཆོག་དང་། སྟ་གོན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་
པའི་ཆོ་ག་རྣམས་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དབང་དང་པོ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའི་དབང། ཆུ་ཅོད་
པན། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། མིང་གི་དབང་། རྗེས་གནང་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་རྣམས་སྦྱིན་
པ་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་རྗེས་སུ།
བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཉན་བཤད་དང་ལམ་
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བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བར་གསུངས་ཀྱི། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་བསྐུར་མ་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་གཞན། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང་། ལྭ་བ་པ་
དང་། ཤནྟི་པས་མཛད་པ་ལས་ཀྱང་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རོ་ལ་དབང་
བསྐུར་བ་ནི། ཆུ་དབང་དང་། ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་པས་གཅིག་མཐོང་བས་
ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱོན་གཏོང་བ་ནི་དཔྱོད་ལྡན་མགུ་བའི་གཏམ་མ་ཡིན་པས་གཟབ་པར་
བྱའོ། །
འོ་ན། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས་བརྩམས་གནང་བའི་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་
ཆོག་ཐར་པའི་ལྕགས་ཀྱུའི་གཞི་བརྟེན་ས་གཅིག་སློབ་ཛེ་ཏ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ་སྙམ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ།
དེ་ནི་རྗེས་གནང་དབུགས་དབྱུང་སོགས་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་
དབང་གི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་གྱི། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ནི་
མིན་ནོ། །དེའི་སྐོར་དགག་བཞག་དང་བཅས་རྒྱས་པར་ཤེས་འདོད་ན་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་
ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཕྱོགས་གཡོ་བར་ཞུ། འདིར་ནི་ལས་དང་པོ་པ་
རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བློས་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་མོ། །

སྲིད་པ་བར་དོའི་སེམས་ཅན་དེས་བགྲོ ད་པར་མི་ནུས་པ་སྟེ་ཐོགས་པའི་
གནས་རྣམས་བཤད་པའི་ཚེ་ན། རང་ལུགས་འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཡིག་
ཆའི་ནང་དུ། རི་རབ་དང་། རྡོ་རྗེ་གདན་དང་། མའི་མངལ་གསུམ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་
སྟེ། དེ་ལས་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ཡིན་པར་འདོད་དེ། གྲུབ་དབང་ཀུན་
དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས།36 དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཆེ་བ་རི་རབ་དང་། བྱིན་རླབས་
ཀྱིས་ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་རྒྱ་གར་
༧༽

36

མྱུར་ལམ་ཟམ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
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རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་རྟེན་བྱིན་ཅན་དང་། ལས་ཀྱིས་ཆེ་བ་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་འགྱུར་གྱི་མ་
ཡི་མངལ་གནས་ཏེ་དེ་རྣམས་ལ་ཐོགས་པ་ཡིན་ཅིང་། ཞེས་དང་། རྡོ་རྗེ་གདན་ནི་སངས་
རྒྱས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་ཡིན་
པས་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའིརང་གི་མའི་མངལ་ནི་ལས་ཀྱི་དབང་
གིས་དེར་སྐྱེ་ན་གནས་དེ་ཉིད་དུ་ལེན་དགོས་པས་དེར་ཚུད་ནས་གཞན་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་
པའོ། །

དཔེ་ལ་ལར་རི་རབ་ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་ཞེས་འདོན་པ་སྣང་ཡང་དོན་ལ་
འགལ་བ་ཆེར་མེད་ཀྱང་ཧ་ཅང་འགྲིག་པ་རང་མ་མཐོང་སྟེ། སྐབས་འདིའི་རྡོ་རྗེ་གདན་
དང་ཆོས་དབྱིངས་གཅིག་པར་གསུངས་པ་སོ་སོར་བགྲངས་པ་བཟློས་པའི་སྐྱོན་དང་།
ཁྲིད་ཡིག་ཕལ་ཆེར་དུ་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་ལས་གྲུབ་པའི་རི་རབ་ལོགས་སུ་བཤད་པ་
འདིར་མ་ཚང་བས་ཆད་པའི་སྐྱོན་གཉིས་སུ་འགྱུར་སྙམ་མོ། །ཞེས་དང་།
རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ཆེན་པོའི་རི་ཆོས་སུ།37 རྡོ་རྗེ་གདན་དང་འདྲ་བར་རྟེན་བྱིན་ཅན་
གཞན་ལའང་བར་སྲིད་པས་འཇུག་པ་ལྟ་ཅི།
རྒྱང་རིང་པོ་ནས་ཉེ་ཡང་མི་ནུས་པར་
གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་གྱི་ཡིག་རྙིང་མང་ཆེ་བར། རིབ་རབ་རྡོ་རྗེ་
གདན་དང་མ་ཡི་མངལ། །ཞེས་བྲིས་འདུག་ལ། འོན་ཀྱང་དེང་གི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་སྤྱོད་
ཀྱི་ནང་དུ། ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་མ་ཡི་མངལ། །ཞེས་འགྱུར་བཅོས་གནང་
ཡོད་པ་དེ་རང་ལུགས་འབྲུག་ཆེན་གོང་མ་གང་གི་གསུང་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་
ན་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་དང་། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པས་
བཞེད་པ་ལྟར་རང་སོར་བཞག་ན་ལུང་རིགས་ཀྱི་གནོད་པ་ཅི་ཡོད།
37

འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
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གཤིན་པོའི་ཟས་གཏད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ངོས་བཟུང་གི་སྐོར་ལ། དེང་གི་མཁས་པ་
དང་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ལ་ལས་ཤི་ནས་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞིའི་ ༼དྲོ་ཟླ་བཞིའི་༽ སྔ་
རོལ་དུ་ཟས་བསྔོ་བྱེད་མི་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་། ལ་ལས་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་
བཤད་པ་གཉིས་སུ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་སོ། །ཁོ་བོའི་བསམ་ཚོད་ལ་སྔ་མ་ལྟར་ཞག་ཕྱེད་
དང་བཞིའི་སྔ་རོལ་དུ་ ༼དྲོ་ཟླ་བཞི༽ ཟས་བསྔོ་མི་དགོས་པར་བཤད་པ་དེ་འཐད་པར་
མཐོང་སྟེ། དེ་སྐབས་གཤིན་པོ་དེ་ལ་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན།
དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་དང་གཉིད་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིད་དུ་སོང་བའི་དུས་
སུ་རང་ངོས་ནས་ཟས་སྐོམ་ཀྱི་སྣང་བ་མེད་པར་མ་ཟད་གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཟས་སྐོམ་སྦྱིན་
མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །

༨༽

གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས།38 ཞག་ཕྱེ་དང་བཞིའི་བར་བརྒྱལ་སྟབས་སུ་
གནས་དེར་གཉིད་སད་པ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དང་། གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱེད་དང་
བཞི་ཚིགས་རྫོགས་པའི་ཚམས་དེར་39སྔར་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་གནས་པ་སངས་ཏེ་ཨ་
ཕ་ང་ཤི་བ་ཡིན་པར་འདུག་སྙམ་ནས་རང་ཉིད་ཤི་བ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ཤིང་། ཞེས་དང་།
དེས་ན་ཕྱེད་དང་བཞི་ཚུན་བརྒྱལ་བས་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པ་མེད་ལ།40 ཞེས་
སོགས་དང་། རྒྱལ་དབང་རྗེས།41 ཕྱེད་དང་བཞིའི་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ནས། །རང་ཉིད་ཤི་
བ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ཤིང་། །ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོས་བསྲེ་འཕོའི་ཁྲིད་
ཡིག་ཏུ། ཤི་ནས་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞི་ཚུན་ནི་བརྒྱལ་བས་བར་དོ་ལ་བར་དོར་ངོ་ཤེས་པ་
38
39
40
41

མྱུར་ལམ་ཐབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ། བསྲེ་འཕོའི་འགྲེལ་ཆེན།
བར་དོ་གསོལ་འདེབས།
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མེད་ལ། དེ་ནས་ཡོད་པས་དུས་ཀྱི་ས་ཞེས་ཀྱང་བྱ།42 ཞེས་སོགས་བར་དོའི་ཁྲིད་གཞུང་
རྣམས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད་པས་སོ། །

ཡང་ཞག་གྲངས་ཞེ་དགུ་སྟེ་བདུན་ཕྲག་བདུན་ཐལ་ནས་༼དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་ལ་
ཤི་དུས་དང་དུས་ཕོད་ཀྱི་སྐབས་སུ༽ ཟས་བསྔོ་དགོས་མི་དགོས་དེ་ལ་ཡང་ཕྱོགས་
གཉིས་སུ་སྨྲ་བར་མཐོང་ངོ་། ཁོ་བོའི་བསམ་ཚོད་ལ། ཞག་གྲངས་ཞེ་དགུ་འདས་ནས་
ཟས་བསྔོ་མི་བྱས་པ་དེ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་
ལས།43 སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མ་རྙེད་ན་བར་དོ་དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་ནས་ཞག་བདུན་བདུན་ན་འཆི་
འཕོ་འོ། །བདུན་ཕྲག་བདུན་ནས་ཅིས་ནས་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་རྙེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ །
ཞེས་དང་། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས། 44བར་དོ་གསོལ་
འདེབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས། ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་མ་རྙེད་ན་
བདུན་བདུན་མཚམས་སུ་འཆི་ཆུང་རེ་བྱས་ནས་སླར་ཡང་བར་དོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་
དགོས་ལ། ཇི་ཙམ་འགོར་ཡང་ཞེ་དགུ་ཚུན་ལ་ངེས་པར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་རྐྱེན་རྙེད་པར་
གསུངས་སོ། ། ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས།45 སའི་དངོས་གཞི་ལས།
བར་མ་དོའི་སྲིད་པ་དེ་ཡང་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མ་རྙེད་ཀྱི་བར་དུ་དེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞག་བདུན་
གནས་པར་ཟད་དོ། །རྐྱེན་རྙེད་ན་ནི་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་མ་རྙེད་ན་ནི་ལུས་བརྗེས་ནས་
ཡང་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཡང་གནས་སོ།
།དེ་ལས་འདས་ཕན་ཆད་ནི་
གདོན་མི་ཟ་བར་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་རྙེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་
42
43
44
45

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།
རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ།
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དཔལ་བཟང་གིས།46 དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འགྲེལ་པ་བསྐྱེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་
རྒྱ་མཚོ་ལས། བར་དོར་ལོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གནས་པའང་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་གསུང་
རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་
པས་བླུན་པོའི་ཚིག་ལ་ཡིད་མ་རྟོན་ཞིག། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་མང་པོས་
སྐྱེ་བ་རྙེད་པར་གསུངས་པས་ཟས་བསྔོ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།
།འོ་ན་
རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པས།47 དེ་ལས་ལྷག་པར་སྡོད་པ་ཡང་ཡོད་འདུག་ཅེས་གསུངས་
པ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། འདི་ནི་སྲིད་མཐའ་མ་བཀག་ཙམ་སྟེ་བརྟག་པར་བྱའོ། །
བྱིས་པ་ལོ་དགུ་མ་ལོན་པ་རྣམས་མེ་སྦྱང་བྱེད་ཆོག་མི་ཆོག་སོགས་ལ་དཔྱད་
པ། དེ་ཡང་ མཁས་བླུན་འགའ་ཞིག་གིས་བྱིས་པ་ལོ་དགུ་མ་ལོན་པ་རྣམས་དང་རྒན་
པ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་གཅིག་པ་རྣམས་མེ་སྦྱང་མི་ཐོབ་ཅེས་དང་། ཡང་ཉི་ལོ་ལ་སོགས་
པའི་ལོ་གསར་བར་དུ་ཆོད་དེ་གཤིན་པོའི་དོན་ལ་དགེ་རྩ་སྒྲུབ་མི་རུང་ཞེས་པ་ལ་
སོགས་པ་སྨྲ་བར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་སོ། །རང་གི་བསམ་ཚོད་ལ། དེ་ནི་འཐད་པ་མ་
ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་
ལས་མ་གསུངས་
ཤིང་། རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་
ཀྱང་དེ་ནི་ཁོ་བོའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཁོ་ན་སྟེ། དཔྱོད་ལྡན་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་
ཞིང་བླ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་གི་རྒྱུན་ལ་འདྲེས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཡོད་ན་གནང་བར་ཞུ།
༩༽

46
47

དགེ་ལུགས་པ།
འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པ།
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མཇུག་རང་གཤིན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བྲིས་པའི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་
འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ ཁ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་མི་ཚེ་འདི་ལས་ཤི་འཕོས་པའི་སྐབས་སུ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་དང་
འཇིགས་སྒྲ་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཚུ་ལས་ མྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྲོལ་ཏེ་ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་།
དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་
དང་ལྡན་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་སྟེ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་
ཚུལ་བཞིན་དུ་ སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།
བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་། བསླབ་པ་གསུམ་
གྱི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་།
དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་འདིར་ ལོ་ཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས། མི་ནད་ཕྱུག་ནད་ལ་
སོགས་པ་རྒྱུན་ཆད་དེ། བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ལ་ ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ བསྔོ་
བ་དང་སྨོན་ལམ་བཅས། ང་གིས་བྲིས་མི་འདི་ལུ་འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་རེ་འཐོན་སོང་པ་
ཅིན། གཟུ་བོར་གནས་པའི་མཁས་པའི་ཚུ་གིས་ མདོ་སྔགས་གཞུང་དང་མཐུནམ་སྦེ་
བཅོ་ཁ་བརྐྱབ་གནང་བར་ཞུའོ།།
།།
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སླར་སྨོན་པ།

ཚེ་འདིའི་ཉིན་བྱེད་འཆི་བདག་མུན་ནག་གིས། །རྣམ་པར་ཟོས་ཚེ་རང་བློའི་ནམ་མཁའ་
ལ། །བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་བ་དེ་ཤར་ནས། །དགའ་ལྡན་བགྲོད་པའི་ལམ་ཆེན་
མཐོང་བར་ཤོག །
དེ་ནས་རྗེ་བཙུན་ཞབས་ལ་དད་པ་དང་། །མི་ཕྱེད་སྨོན་ལམ་བཟང་པོས་མཚམས་སྦྱར་
ནས། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་བས་ཚིམས་བཞིན་དུ། །ཤིན་སྦྱངས་འདབ་སྟོང་
རྒྱས་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །
མགོན་ཁྱོད་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བའི་ཚེ། །འདུས་པ་དང་པོའི་འཁོར་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ལུང་བསྟན་
ཐོབ་གྱུར་ཅིག །
འདི་བཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་པ་དང་། གསང་སྔགས་རྡོ་
རྗེ་ཐེག་པ་ཡི།
།བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམ་དང་མཇལ་བར་ཤོག
།དགེའོ།།
།།དགེའོ།། །།
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བཏགས་གྲོལ།
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བཏགས་གྲོལ།
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སྐྱེ་མཆེད།
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དཀྱིལ་འཁོར།
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མཚན་བྱང་།
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མཚན་བྱང་།

- 53 -

ཕྱེངམ།

བསུར།
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རྩའི་ཐགཔ།
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ཞུ་མར།

ཀར་མེ།

ཆུ།
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Buddhist Guideline on
Death and Funeral Rites

PHENPA
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T

he world is a common house for all the sentient
beings irrespective of their abilities to speak, think

and work. Humankind has been enjoying the best of it,
however. Various religions practiced by people of different
religious background in different regions, countries and
villages have led to the development of diverse theories
and cultures of handling a dead body. Today, I will present
to the readers, a brief and simplified Buddhist culture
based on Buddhist literature.
For the understanding of all, I am writing this in Dzongkha.
I will use relevant verses from Buddhist texts to substantiate
the content and explain them wherever necessary.

Chapter 1
What to do when a person is about to die?

a.In the best manner
To define in a simple way, death is the transition of a soul of
an animal from one realm to the other. It is the separation
of mind and body where the body becomes void of life,
soul, and other elements such as wind, fire, etc.
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When an ordinary person is about to die, he or she will
exhibit signs of both the inner and outer death and will
experience the stages of dissolution of elements. In this
stage of death, we should invite an accomplished Lama, a
monk, a nun or a Gomchen to conduct Phowa (Transferring
of Consciousness).
As mentioned in the text Rimnga Seldron, there are four
ways in which human beings die. The first way a person
can die is the natural death. In this situation, the soul of
the dying person naturally separates itself from the body
and prepares to go into the intermediate state. Thus,
conducting phowa at this point of time is essential.
The second way is the conduction of phowa (the
transferring of consciousness) by a learned lama or a
monk. Phowa is effective if it is done when the dying
person has already stopped the outer breaths but is still
breathing internally. Once the person is completely dead,
phowa won’t have any impact.
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b.In a good manner
If conducting phowa seems inconvenient or a lama could
not be invited due to constraint of time and resources,
it is important to at least recite the mantra of Guru
Rinpoche, Avalokitesvara, and other Gods. The recitation
is considered best when it is recited into the ears of the
dying person. One could also recite the supplication of
Zhabdrung NgawangNamgyal, or Bardo Soldeb (Guide
instructions of intermediate state) etc. to help the dead.

c.In a simple manner
By the time a person shows different signs of death, his or her
relatives would naturally gather and watch in hopelessness
and despair. They would be emotionally shaken and the
likelihood of bursting into tears and sobbing mournfully
or wailing is highly expected. However, in this situation,
the relatives must avoid crying, screaming, holding or
shaking the dying person. It is at this point of time that the
soul leaves the body. So, the people who are left behind the
dying person are advised to allow him to die peacefully.
This is to facilitate a quiet and peaceful separation of the
soul from the body.
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In brief, we should never do anything that gives rise to nonvirtuous emotions such as attachment, anger, ignorance,
ego, and jealousy in the dying person. He or she must be
helped to die with faith in Buddha, belief in his teachings
and with beneficial thoughts.

Chapter 2
What to do immediately after the person is dead?

a.Refrain from touching the corpse: Reasons and
timing.

Even after a person’s breath has stopped, one should know
that the person is not completely dead. That is because
there are two types of breath: external and internal breath.
The internal breath goes on for a long period even after
the external breathing from the nose has stopped. In this
stage, the individual is not completely dead and is still in
the process of dying.
According to the Buddhist text BardoiThriyig, the timing
and period of the internal breathing is explained as four
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moments (Ke Cig Zhi). Although it is difficult to explain the
Ke Cig Zhi in modern terms, the Ke Cig Zhi can best be
explained and known by the signs and symbols that exist
after death. For example, even when a person’s external
breathing has stopped and the person’s body has lost its
warmth, we can still feel slight warmth in the chest and
the area below the shoulders.
During this time, the corpse must be covered with a white
cloth and kept in peace with no interferences. The reason
behind this is that the internal breathing is going on
although the individual’s external breathing has stopped.
(The reasons for the corpse having to be covered in a white cloth is
further explained in chapter nine).

b.The duration a corpse must be preserved and
its purpose.

As mentioned in the text ZabmoNangdon, a person
seems completely dead as all the outer and inner elements
dissolve into each other. Some nerves stop functioning and
the passing of air and energies cease. These processes take
at least twenty four hours. The person is not completely
dead till then.
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There are thirty six blood vessels that carry blood from

the central artery (རྩ་དབུ་མ།) to other parts of the body. Even
when the outer breathing has ceased, these vessels continue
to function, although we cannot see it from outside. At the
same time, the central artery continues to receive the
twenty one thousand six hundred subtle airs. It takes
another day for these to stop completely.
In general, it takes one day for a person to complete the
signs of physical death and another day to complete the
inner death. All in all, it takes twenty four hours or two
days for a person to be completely dead. Therefore, a
body must not be cremated before two days.

c.How to prepare the corpse.
Finally after the internal breathing has stopped, the dead
body can be touched and must be positioned into a praying
posture. The hands must be folded in a prostration manner
and the legs must be set into a cross-legged posture. If
not the dead body must be folded into parts using silken
clothes. The legs of the deceased must be made into a
meditative posture. Or else, the legs of the deceased are
expected to be drawn in and bent.
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The corpse is positioned into this manner because this is a
shape accustomed to Buddhism and rooted in the culture
and tradition practiced by all Buddhist practitioners.
Keeping the corpse in such a position is seen as a good
omen for the dead. It is also a sign that the deceased will
be reborn in a region and place where he or she will meet
with Buddha dharma and have the opportunity to practise
tantrism.
The corpse is structured into a praying position and its
head is bent low to signify that it has respect for all. More
importantly, this position symbolizes respect and seeking
refuge from Sangay Kuentu Zangpo who comes to bless
the dead during that moment.
There is also this new tradition where a diadem (རིགས་ལྔ)
and a vajra are placed on the head and hands, respectively,
of the dead. I have not read the relevancy and
appropriateness of such practice in any texts. It might be
fine to do this, if it is mentioned in other religious texts,
however.
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d.Tagdrol and its purpose.
It is of

paramount importance for the relatives

of the dead to know that there is a text known as
TagdrolPhungpoRangdrol. This text should be kept with
the body as soon as the person is dead and must be burnt
during the cremation along with the corpse.
The reason behind doing this is that Tagdrol is an
important literature in Buddhism, especially in Vajrayana
tradition. For this reason, coming into contact with such
powerful literature will help the dead to avoid sufferings
and rebirths in the lower realms. This also acts as a good
omen that the soul will, in the future rebirths, practise
Buddhism and attain enlightenment.
Similarly, placing the Vajra Guru mantra on the corpse
and burning it along with the body will help the dead. It
is found in Buddhist scriptures that burning a dead body,
along with the recitation of mantra, will help the soul to
achieve rebirth in the paradise, and the sky will be filled
with rainbows as an indication.

- 66 -

e.Water and butter lamp offerings and their
purpose.

According to Kuenkhen Pema Karpo, it is said that edibles
and more importantly, a cup of water should be placed in
front of the corpse so that the soul of the dead will not
feel thirsty.
Butter lamps: After death, the journeys we take are
very dark. Lighting of a butter lamp in the name of the
dead helps to illuminate the darkness. Hanging scrolls
(Kuthangs) above the head of the corpse is essential.

f.Rosary and its purpose.
The rosary of the deceased should be placed in front of
the body because the deceased, while alive, has used this
rosary to pray and chant mantras seeking refuge in the
Buddha such as Chenrizig, Jetshuen Dema and Guru
Rinpoche.
According to Bardo Thriyig, the soul of the deceased is
said to visit the body at least nine times a day trying to
enter the body and resuscitate it. If the original dead body
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is burnt or lost, the soul will continue to wander around
the replacement body created.
While wandering, the soul sees the rosary which helps him
to recollect the many refuges he took and the prayers he
chanted. This will help recall the Buddha he took refuge
in and the many mantras he chanted. This helps the dead
find his saviour after death and clears his path for a smooth
and peaceful rebirth. This is the reason why the rosary of
the dead should be kept in front of the body.

Chapter 3
How to prepare a body?

a.Washing the corpse and its reasons.
When the body is about to be tied in accordance with the
astrological timing prescribed by an astrologer, one must
wash the body with pure water which has dissolved sweet
camphor in it. The corpse should also be thoroughly
washed with milk. The reason is that the dead body is
used as an offering during the cremation rituals, and like
all offerings, it must be pure and clean.
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b.Attaching Kemchae (photos of bodily senses) to the
body.

In order to benefit the dead, it is essential to appropriately
attach a mantra called the Ayatanadharani (Kemchae) on
the deceased’s body parts. However, this remains largely
unknown among the young people. Only a few elders
have knowledge about it but they too do not abide by this
tradition. The Ayatanadharani is simply placed on the
body, which is actually inappropriate.
The correct way to do this is as follows: Firstly one should
soak the printed Ayatanadharani mantra in water mixed
with saffron and camphor, or paint the paper yellow. When
the paper is dried, the mantra should be precisely cut and
pasted on the body parts as per the given direction.
(One can obtain or get the Ayatanadharani mantra from Duthroe
Lam and Choedpoen of Punakha and Thimphu).

c.The rope and the ways to prepare a corpse.
Cremation is a process where the body is reduced to
ashes by burning it in open flames. The Bhutanese way
of cremating a body is unique and value-based that needs
carefuland meticulouspreparation.
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While preparing the body for cremation, the neck must
be tied with a rope that is blessed by a lama. In some
tradition, a lama puts the rope around the deceased’s
neck after an intense prayer. The hands are folded in
prostration position. Then, the body is carefully tied with
the rope and made ready for cremation.
A rope made of Uee (wild grass normally used to make
ropes) is considered the best for tying a corpse. In situations
where this rope is unavailable,a cloth may also be used.
However, using ropes made of nylon and polyester
materials must be strictly avoided.

Chapter 4
What to do once the corpse reaches the cremation
ground?

a.Things to be done before placing the corpse on
the pyre.

According to the guidelines prescribed in astrological
texts, the cremation oven must be blessed before placing
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the corpse on it. Then, a printed mandala (དཀྱིལ་འཁོར) of
the Buddha Akshobya, which a Duthroe Lam or chodpoen
will provide to you, must be placed. On the mandala, one
must place an earthen pot filled with sesame or mustard
oil.
In the current scenario, some people use a tin of hardened
oil (མར་ཀྲིན།) instead. Firstly, this practice is not in accordance
with religion. Secondly, it is an unnecessary financial
burden on the grieving family, besides being a potential
threat to the environment and air. Therefore, using
mustard oil is appropriate and advisable.

b.Ways to place the corpse on the pyre and how
to cremate it.

The crematory wood must be properly arranged and
stacked in the cremation-hearth. The corpse is then placed
on the pyre facing the ground. The head of the deceased
must be positioned towards the Lama. If possible the
flames must be allowed to completely consume the body
without disturbing it until it extinguishes naturally because
it is believed that the god of fire is present during the
cremation ritual. In case the fire needs to be extinguished,
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clean water in which saffron and camphor are added is
good to use. Otherwise, it should be put out with milk
before the ashes are collected. The by-products and ashes
must be thrown into a nearby river.
It is not necessary to collect all the ashes. It is deemed an
unnecessary wastage of time, resources and energy since
it is not mentioned in any religious texts or funeral-related
texts. Hence, even a palmful is fine, as long as it is properly
spread in the river.
While disposing the ashes into a stream or river, a lama
and monks should chant relevant prayers. On the other
hand, lay people should not cry but focus on chanting
mantra such as Vajra Guru and Mani.

c.Things to be done after cremating the corpse.
Lastly, as advised by the consulted astrologer, the
cremation-hearth must be sealed after the cremation. It
is also important to collect some bones and request an
accomplished master to bless them. Later, these bones
have to be crushed into fine powder and made into tshatsha which must then be cast into a river or stored in a
sacred place.
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d.Food ethics to be followed at the crematorium.
During the course of cremation, consumption of alcohol
and meat should be strictly prohibited. The cremation
ritual demands the people to remain vegan as consumption
of meat causes harm than benefit to the deceased.

e.Identification of crematorium.
Cremation must be carried out at an identified
crematorium. It is not advisable to cremate a corpse
at any random places. Cremating a dead body at any
places other than the identified crematorium is seen as an
undesirable act by both tantrism and the concept of Gross
National Happiness which stresses on the preservation
and promotion of culture.
According to the four classes of tantara, bestowal of
initiation (normally conducted twice) to the dead must be
conducted in a place which has a mandala either written
on a cloth or made with coloured flour. Any identified
crematorium must have either of these mandalas sealed
under the ground while establishing it. For this reason, we
have to cremate the body at a proper crematorium only.
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Cremating a body at naturally blessed crematoriums such
as Silwi Tshel and Jigsu Rungwa is highly appropriate. If a
corpse can be taken to these places, cremation is not really
necessary. Since Bhutan does not have such crematoriums,
the corpse must be taken to an identified crematorium.
A body must not be cremated at random places because
it can pollute the entire area. If done so, the spirits of the
land, serpent gods and the local deities become agitated
and bring plights and natural calamities in the village.
On the other hand, cremating the body at an identified
crematorium is highly beneficial for the dead. Thus, this
must be strictly adhered to.
Natural crematoriums are sacred places where dakas and
dakinis appeared in real and blessed them.
However, the crematoriums established by accomplished
lamas are as good as the naturally blessed crematoriums
because they would also have the mandala sealed in the
ground.
Secondly, cremating at identified crematoriums aligns
well with the GNH pillar, preservation and promotion of
culture. Doing so also has a greater scope to preserve and
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promote Bhutan’s unique and age-old tradition regarding
funeral procedure. Thus, it is important for relevant
authorities to consult the Central Monastic Body and
other religious institutions in the event of establishing any
crematorium.

Chapter 5
a.Funeral rites and its importance.
The tradition of conducting funeral rites is one of the ways
to benefit the deceased according to Vajrayana tradition.
It is considered best if the rites and rituals are performed
till the 49th day, starting from the day the person has
died. It can be observed for all 21 days depending on the
convenience of the bereaved family’s financial, time and
human resources.

b.Rituals on 7th, 14th and other days in particular.
The tradition of conducting special rituals on every
seventh day, (the 7th, 14th and 21st day), is a unique
and beneficial culture which is performed to benefit the
deceased.
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According to the Text, beings in the intermediate state
die once in seven days, and then take rebirths. Hence, the
deceased’s living kith and kin must do the wholesome work
to free the deceased from the sufferings in the intermediate
state and facilitate a better rebirth. On the other hand,
shunning these rituals will compel them to gain rebirths in
the intermediate state and suffer for a long time.

c.Making offerings such as Sur.
While wandering in the intermediate state, the soul of the
deceased does not have the ability and power to consume
solid foods. Thus, it is very important for us to offer ‘Sur’
(burnt offering) as much as we can.
However, it is important to note that conducting rituals
is not the only thing we can do to benefit the deceased.
Offering butter lamps, saving lives, constructing religious
structures, etc. are other important things that we can do
to benefit the dead.

d.Offering meals and appropriate conducts.
While offering meals to the deceased’s soul, it is important
to avoid crying, screaming, etc. These sounds create
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sufferings, like hearing of unpleasant and frightening
sounds, and the tears fall as rain and snow causing
unbearable fear to the departed soul in the intermediate
state.
Instead of crying and weeping in pain, we should focus
on chanting mantras such as Mani, and Vajra Guru.
Engaging in arguments and lawsuits must be avoided
at all cost because the dead will go through treacherous
experiences.

e.Body, Speech and Mind conduct during funeral
rites.

The religious practitioners performing the funeral rites
need to be extra careful. While the frightened soul suffers
in the intermediate state, it goes around in search of a
refuge. Generally, it seeks refuge in the triple gem and
particularly in religious practitioners like lamas, monks,
hermits, nuns, etc.
In this situation, if religious practitioners are seen
misbehaving or going through malicious emotions such
as desire, anger, bewilderment(ignorance), pride(ego)and
jealousy, the deceased’s soul experiences aggression on
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seeing such fraught behaviour from people in whom it
expected to find refuge, causing them added suffering in
the intermediate state.
On the other hand, if the religious practitioners behave
decently, the deceased’s soul will be gratified and will
develop faith and virtuous thoughts for them. Having
even a slight virtuous intent in the intermediate state has
an unimaginable good effect. For that reason, the religious
practitioners should be extra cautious while conducting
the funeral rites. They need to do it with affection,
compassion and beneficial intents.

f.Importance of reading Bardo Thoedrol (Guide
instructions of intermediate state).
One of the most beneficial things that we can do to
benefit the deceased is reciting the Bardo Thoedrel (Guide
instructions of intermediate state). It is better to read the text
near the corpse but it can also be read in front of the
replacement body (Jaam). It is always wise to invite an
accomplished lama or a hermit, or a highly experienced
practitioner or a religious figure such as a monk or a
gomchen, who can comprehend the meanings of the text.
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The reader, whoever it may be, must read the words loud
and clear. This way, he will be able to introduce the stages
of intermediate state to the dead and guide them, which
has unparallel benefits.
Since the guide instruction of intermediate state is
important when we die, we must receive it time and again
from a learned lama or a teacher. When we live we must
listen to it and develop familiarity. The least we could do
is get an oral transmission.

g.Three evil days and the death (Shigo Sum).
The ninth, nineteenth and twenty ninth days of lunar
calendar are considered evil for the deceased. It is believed
that carrying out any tasks for the deceased on these days
should be shunned at best. If not, the icy hands of death
are believed to spread all across the valley and would not
let go until the entire village is exterminated.
It is vital to perform the funeral rites. However, we should
not only think about the deceased’s welfare, we must also
consider the health and lives of those living. On these evil
days, conducting rituals to benefit the living as advised by
the consulted astrologer will be beneficial.
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Chapter 6
Replacement body (མཚན་བྱང་།) and its purpose

a.Tent and its purpose.
It is mentioned in the funeral texts that, in the intermediate
state, the deceased’s soul will feel homeless and will suffer
in heavy rain and destructive wind. In this situation, the
soul tries all it can to escape from the rain and wind. That
is why we need to make a tent during funeral rites.
It shows the relationship between the external and internal
elements or the physical appearance and consciousness.
For example, when the beginners contemplate god,
we use scrolls, statues, paintings, etc. as an object of
contemplation. That allows us to precisely perceive the
god. Similarly, it helps the beings in the intermediate state
to focus on their contemplation which in turn helps them
escape from fears and sufferings.
For these reasons, the noble ancestors who could see and
understand the beings of the intermediate state had made
it into a norm. Similarly, it must also be understood that
the bases of body, speech and mind are used not only
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while conducting funeral rites of a deceased but also while
conducting the rituals that avert evil spirits.

b.Profound silk and its purpose.
During the funeral rites, we cover the replacement body
and the tent with profound silk because it is believed to
protect the soul from extreme cold.

c.Parasol and its purpose.
It is said that the little parasol cools the heat. The reason why
we place a parasol on top of the tent and the replacement
body is to remind the soul that sitting under the parasol
saves it from the extreme heat in the intermediate state.

d.Life force tree and its purpose.
It is said that the life force tree is the base of the body.
The replacement body is attached to a frame made from
a non-poisonous tree. This is generally referred to as the
life force tree. It symbolizes the body and helps the soul to
rest on it.
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e.The replacement body (mTshan Byang) and its purpose.

It is said that the replacement body is the base of speech.
The deceased’s name is written on the replacement body.
It is said that the speech and name of the deceased rest on
replacement body.

f.Mirror and its purpose.
It is said that mirror is the base of the mind. It acts as the
basis of consciousness.

g.Flag and its purpose.
It is said that on the consciousness, rests the eight flags.
Eight flags are attached to the replacement body for the
eight consciousnesses of the deceased to rest upon.
It is stated in the documents of intermediate state that
when the soul wanders in the intermediate state after
being separated from the present body and is bereft of
a new body, it gets helplessly carried away like a feather
in the wind. In order to escape the sufferings of the
intermediate state, the soul keeps on searching for a body
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to occupy. Therefore, a particular basis for the soul must
be prepared.

h.Cloths and its purpose.
It is said that scent is the base of clothes. Hence, the reason
why we cover the… with a deceased’s cloth is to let the
consciousness easily wander around it.

Chapter 7
Can women touch the dead body?
There is no Buddhist literature which says that a woman
cannot touch a dead body or stay near a dying person.
This belief, therefore, seems to be hypothetical and a
locally coined norm.
However, it has been a part of our culture and women
have been restricted from touching a dead body for all
these years. In a way, somehow, this culture is good and
worth continuing because women in general cry and
mourn in unfortunate events of death. This distracts the
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dying person and causes unnecessary suffering. Therefore,
it would be better if women, children and beloved ones
are convinced to stay away from the body.

Chapter 8
Widows and Widowers:
Widower is a man whose wife has passed away and widow
is a woman whose husband has died recently or in the
distant past. They are not called widow or widower once
they remarry.
Widows and widowers should be very cautious and should
mindfully refrain from paying visits or attending important
ceremonies for a period of one year. Other people must
refrain from eating anything given by, or even touched by,
a widower or a widow.
As mentioned in astrological literature, food or any other
edibles given by a widow are polluted by a negative energy
called Yukdrip (obscuration-energy). One who is affected
by this energy is likely to encounter misfortune and food
to become poisonous,(food poisoning)etc. Thus, one should
avoid consuming edibles from them.
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རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ།
དཔེ་ཆའི་མཚན།				

མཛད་པ་པོ།

༡༽

ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་རྒྱུད།

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས།

༢༽

རོ་སྲེག་སྦྱིན་གྱི་ཆོ་ག་སོགས།

༣༽

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་ས་ཛ་མ་ཏི།

༤༽

བར་དོ་གསོལ་འདེབས།

༧༽

བར་དོ་ཐོས་གྲོལ།

གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་ གླིང་པ།

༨༽

ཟབ་མོ་ནང་དོན།

རྒྱལ་བ་ཀརྨ་ པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།

༩༽

བར་དོའི་བཤད་པ་ཁ་ཐོར་སྣ་ཚོགས།

པཎྜི་ཏ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
རྒྱལ་དབང་རྗེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར

མཁས་གྲུབ་རྣམས།

༡༠༽

མི་འཁྲུགས་པ་དང་བར་དོའི་ཡིག་ཆ།

ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།

༡༡༽

རྡོ་རྗེའི་མི་འཁྲུག་པའི་ཡིག་ཆ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། མཁས་དབང་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

༡༢༽

མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ།

ཀུན་གཟིགས་ཆོས་སྣང་།

རྡོ་རྗེའི་མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ་ཀེ་ཏ་ཀའི་བང་མཛོད། གྲུབ་དབང་ཀུན་དགའ་མི་
					 འགྱུར་རྡོེ།
༡༣༽

༡༤༽

མི་འཁྲུགས་པའི་ཡིག་ཆ་བཻཌཱུརྱའི་སྒོ་འཕར།
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སྒྲུབ་སྤྲུལ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

༡༥༽

མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་ཐེམ་སྐས།

གྲུབ་དབང་ཀུན་རྡོར།

གསང་བ་འདུས་པའི་འགྲེལ་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་
					 དཔལ་བཟང་།

༡༦༽

གསང་བ་འདུས་པའི་འགྲེལ་པ་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་
					 གྲགས་པ།
༡༨༽

༡༩༽

སའི་དངོས་གཞི།				

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

ཚིག་འཁྲུལ་པ་འབྱུང་ན་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ངག་འཁྱལ་པ་ཡོད་ན་བཟོད་པར་
གསོལ། །
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