
 

༆  །སྤྱིར་བཏང་ ཕྱེངམ་གི་ སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་གཞན་ཁར་ ཡོདཔ་ལས་ ད་རིས་ན་ལས་མར་ དོན་ཚན་
དག་པ་ཅིག་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།  དེ་ཡང་ ཕྱེངམ་ལགཔ་གཡོནམ་གིས་བགྱང་དགོ་པའི་ཁུངས། 
མ་ཎི་ལ་སོགས་པ་བགྱང་མི་སྐབས་ལུ་ ཕྱེངམ་མདོ་འཛིན་གྱྱི་རྩ་བ་ལས་ལོག་དགོ་པའི་ཁུངས། ཕྱེངམ་གྱྱི་
གྱངས་ཁ་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འབད་ འོང་དགོ་པའི་ཁུངས། ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་དེ་ཚུ་ གསུམ་དང་བདུན་
སོགས་ ཡ་སྦེ་ཨིན་དགོ་པའི་ཁུངས།  བསྐོར་ར་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས།  

༡༽ ཕྱེངམ་ སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ ལགཔ་གཡསཔ་དང་གཡོནམ་གྱྱིས་ སོ་སོར་སྦེ་བགྱང་དགོཔ་ཡོད། 
འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ ལགཔ་གཡསཔ་དང་གཡོནམ་ གཅིག་ཁར་སྡོམ་སྟེ་བགྱང་དགོཔ་ཡོད། ཨིན་རུང་
ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཕྱེངམ་ལགཔ་གཡོནམ་གྱྱིས་བགྱང་མི་འདི་ལུ་ ཁུངས་ལེ་ཤ་གསུངས་ཡོད་རུང་ཚུར་བསྡུ་
བ་ཅིན།   

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར། རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར། རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དང་འདྲེ་
གནས་སྟངས་གྱྱི་ཁྱད་པར། ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགོས་པ་བཞི་ནང་བསྡུཝ་ཨིན།  དང་པོ་ཕྱི་ནང་གི་
ཁྱད་པར་ནི། ཧེ་མ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ལུ་ སྔགས་བགྱང་མི་འདི་ལུ་ ཕྱི་ནང་གཉིས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྔགས་བགྱང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱེངམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྲོལ་འདི་ཡང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆར་ལུ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

དཔེར་ན། དམ་ཆོས་འདུལ་བ་གི་སྐབས་སུ་ རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་མཆོག་ ཕྱི་ནང་གི་རབ་བྱུང་ངོ་
འཛོལ་ཏེ་ ཐེང་མང་རབས་ཅིག་ ཕྱིའི་དགེ་སྦྱོང་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་བ་ལུ་བརྟེན་ ཁོ་གིས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གི་ རབ་བྱུང་གི་ཆས་སོ་སོར་སྦེ་ བཟོ་གནང་དོཝ་བཟུམ་སྦེ། སྔགས་པ་ཚུ་



ཡང་ རྟགས་དང་ཆ་ལུགས་གཞན་ལུ་བརྟེན་ ངོ་ཕྱེད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ནང་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སོའི་ལས་
རབས་འབྱམས་ཀྱི་སྐབས་མ་གཏོགས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྱེངམ་ ལགཔ་གཡོནམ་གྱྱིས་བཟུང་དགོཔ་བཟོ་ནུག། 

དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚུ་གིས་ ལགཔ་གཡོནམ་དེ་ ཆབ་གསང་བསྡུས་པ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་ རྡོ་རྗེ་ཤེད་དེ་
དང་ རྒྱས་པ་གཏང་བའི་སྐབས་སུ་ ཆབ་གསང་ཆུ་བཤལ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོཝ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱིར་རྒྱ་
གར་བ་དང་ ལྷག་པར་བྲམ་ཟེའི་རིགས་དེ་ཚུ་གིས་ ལགཔ་གཡོནམ་དེ་བཙོག་པ་སྦེ་རྩིས་ཏེ་ ལྟོ་ཟ་ནི་དང་ 
གཞན་ལུ་ཅ་ལ་བྱིན་ནི་ སྔགས་བགྱང་བའི་སྐབས་སུ་ ཕྱེངམ་ ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུ་ མི་བཟུངམ་ཨིན་མས། དེའི་
ལུགས་སྲོལ་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ རྒྱ་གར་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཆེའི་ ཆོས་
ལུགས་འཛིན་པའི་ ཆོས་པ་དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕྱེངམ་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་བཟུངམ་ཨིན་མས། 

རྒྱ་གར་བ་ནང་པ་ དེ་ཚུ་གིས་ལགཔ་གཡོནམ་དེ་ བཙོག་པ་སྦེ་ མི་རྩིསཝ་ཨིན་ན་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། དེའི་སྐོར་
ལས་ འོག་ལུ་རྒྱུད་སྡེ་ གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར་གྱྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་གེ། 

གཉིས་པ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར་ནི། སྤྱིར་བཏང་ ཕྱེངམ་གྱྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ གཙོ་བོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་
སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ འཐོནམ་ཨིན་མས། དེ་ལུ་ཡང་ དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་སྡེ་
བཞི་སྦེ་ཕྱེ་སྟེ་ གསུངས་ཡོད།  

དེ་ལས་གཙོ་བོ་བྱ་རྒྱུད་དེ་ ཕྱིའི་གཙང་སྦྲ་དང་སྤྲོས་པ་ལུ་དགའ་མི་དང་། རིགས་བཞི་ལས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་ལུ་
དགོངས་ཏེ་ གསུངས་གསུངསམ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ བྱ་རྒྱུད་སྒོ་དྲུག་གི་ནང་གསེས་ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ 
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཕྱག་བཞི་མའི་ ཕྱག་ལུ་ཡང་ཕྱེངམ་ཕྱག་གཡསཔ་གིས་བསྣམས་
ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཟད། གདུལ་བྱ་ དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ལགཔ་གཡོནམ་བཙོག་པ་སྦེ་ རྩིཝ་ལུ་བརྟེན་ཨིན་པས།  



ཨིན་རུང་ རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དེ་ གདུལ་བྱ་གཙང་སྨེ་ གཉིས་འཛིན་གྱྱི་སྤྲོས་པ་ཆུང་བ་དང་ 
རིགས་བཞི་ལས་ གདོལ་པའི་རིགས་ལུ་གཙོ་བོར་ གསུངས་གསུངམ་སྦེ་ནི་དེ་གིས་ རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་
མཐར་ཐུག་ མ་རྒྱུད་དེ་ཚུ་གི་སྐབས་སུ་ གཙང་སྨེ་གཉིས་འཛིན་གྱྱི་རྣམ་རྟོག་དང་བྲལ་བའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ 
རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་ལས་ གཙང་བ་དང་ བཙོག་པ་སྦེ་རྩིས་མི་དེ་ཚུ་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ བདུད་རྩི་བཞེས་ནི་དང་ 
ཕྱེངམ་བཟུང་ནི་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ལགཔ་གཡོན་མ་གིས་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག།  

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་གོང་མ་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱུད་སྡེའི་ མཐར་ཐུག་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ལག་ལེན་གཙོ་
བོར་བཟུང་སྟེ་ ཕྱེངམ་ལགཔ་གཡོནམ་གྱྱིས་ བཟུང་བའི་སྲོལ་དར་ནུག། དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལ་སོགས་
པའི་མ་རྒྱུད་རྣམས་ལས། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་གཡོན་ནས་འགྲྲོ། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད། །ཅེས་
དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་རྟག་གཡོན་ནས་སྤྱོད། །རྐང་པ་གཡོན་པ་སྔོན་དུ་འདོར། །ལག་པ་གཡོན་པ་ཡོངས་སུ་
བསྒྱུར། །གཡོན་གྱྱི་སྤྱོད་པས་རབ་མཆོད་བྱེད། །གཡོན་པས་འཁྱུད་པ་ཙམ་དང་ནི། །གཡོན་པ་ཡིས་ནི་མཆོད་
ཅིང་ཟ། །བརྟུལ་ཞུགས་མ་ཉམས་བརྟུལ་ཞུགས་རྫོགས། །གསུངས་འདུག། 

གསུམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དང་འདྲེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། རྡོ་རྗ་ཕྲེང་བ་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུད་ལས། གཡས་པ་རོ་མ་མེའམ་ཉི་མའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། བྱེད་ལས་དུག་གི་རླུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྡུད་རིམ་
ཡིན་པས་དུས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་མི་དགེ་བའི་ལྟས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། གཡོན་པ་རྐྱང་མ་
ནི་ཟླ་བ་ཆུའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། བྱེད་ལས་བདུད་རྩིའི་རླུང་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་ཡིན་པས་ན་འཁོར་བའི་གནས་
སྐབས་ནས་དགེ་བའི་ལྟས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ།  

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱྱི་ རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལུ་ ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། 
ཡུལ་དེ་ཚུ་ནང་ གནས་པའི་དབའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ དེ་ཚུ་གནས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ཁྲིལ་ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་



མོ་ཚུ་གིས་ཡང་ རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་ ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་གནང་སྐབས་ གདོང་བསྟན་ས་དང་ ཡན་ལག་ཁ་
འཐབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ རིགས་དེ་ཚུ་དང་ ཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན། སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་དོ་ བཟུམ་དང་།  

རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་ རྩ་རྐྱང་མར་གནས་པའི་ལྷ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷ་དེ་ གཡོན་དང་། རྡོ་
རྗེའི་ལུས་ཀྱི་ རྩ་རོ་མར་གནས་པའི་ལྷ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འདྲེ་དེ་ གཡས་ཀྱི་ཧོང་ལུ་ 
གནས་པ་ལྟར་དུ་ ཁོང་གི་བྱེད་ལས་ཡང་ དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཕྱེངམ་བཟུང་སྟེ་དགེ་བ་
སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ལྷའི་མཐུ་ལས་ དགེ་བ་འཕེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་སྦེ་ཨིན་མས།  

དེ་ཡང་དཔེར་ན། གནས་བཟང་ས་དང་ བྱིན་རླབས་ཆེ་ས་ལུ་ དགེ་བ་སྒྲུབ་ནི་དང་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར་འབད་ནི་ 
སྒྲུབ་པ་གནང་ནི་ སྒོམ་རྐྱབ་ནི་ ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཧེང་ཀེ་རང་ ནུས་པ་འཕེལ་དོཝ་བཟུམ་ཅི་ཨིན།  

བཞི་པ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགོས་པ་ནི། སྤྱིར་བཏང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ ཆོས་ནང་ལས་ཐབས་ཤེས་
ཟུང་འབྲེལ་དང་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཟེར་ གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་ གསུམ་ཆ་ལུ་ གཙོ་བོ་སྟོན་པ་ ལྟར་དུ་ 
སྒྲུབ་པ་པོ་ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་ རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལུ་ཡང་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཧ་མ་གོཝ་མ་གཏོགས་ རང་གི་
ལུས་དེ་ཡང་ གྲུབ་པའི་བསྒང་ལས་རང་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་འབད་གྲུབ་གྲུབ་ཨིན། 

དེ་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད་པའི་རྩ་ཚུ་ཡང་ རོ་མ་དང་རྐྱང་མ་ལ་སོགས་པ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྩ་སྦེ་ གྲུབ་
ཡོད་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱིའི་གཟུགས་ལུ་ཡང་ མིག་ཏོ་གཉིས་ རྣམ་ཅོ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རང་
བཞིན་ ལེ་ཤ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གསང་སྔགས་ནང་ལས་ ལགཔ་གཡསཔ་དེ་ ཐབས་དང་ 
ལགཔ་གཡོནམ་དེ་ཤེས་རབ་སྦེ་ རྩིས་སྲོལ་ཡོད། 



དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཆོད་རྫས་དང་ མཆོད་ཆས་དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐབས་ཤེས་སྦེ་རྩིས་ཚུལ་ཡོད། ད་རུང་གཞན་ཡང་ 
རྣལ་འབྱོར་པ་ལུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ ཀ་པཱ་ལ་དང་ དྲིལ་བུ་ རྡོ་རྗེ་ ཌ་མ་རུ་ རྐང་གླིང་ ཕྲེང་
བ་ལ་སོགས་པ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ ཕྱེངམ་དེ་ ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཅིག་སྦེ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད།  

འ་ནི་ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཕྱེངམ་དེ་དང་ སྒྲུབ་པ་པོ་ ཕོ་མོ་གཱ་ཨིན་རུང་ དེའི་ལགཔ་གཡོནམ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་
བཞིན་གཉིས་ ཁ་འཐབ་སྟེ་ མ་ཎི་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུ་བགྱང་པ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དང་ ཟུང་འཇུག་
གི་ལམ་ལུ་ སློབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དང་ དེའི་ཕན་ཡོན་ཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་
གོངམ་ གསང་སྔགས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ལུ་ རྒྱུ་ཆ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་དེ་སྦེ་ བཟོ་བཞག་བཞགཔ་
ཨིན་མས། 

ད་རུང་གཞན་ཡང་ ལགཔ་གཡོནམ་ ཁོ་རང་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཕྱེ་སྟེ་ བགྱང་ཐངས་དང་ 
དག་འདྲེན་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་ས་ཅིག་རུང་ ད་རེས་མི་མང་ལུ་ ཞུ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ འ་ནེམ་ཅིག་གིས་
བཏུབ་རང་བཏུབ་པས། གཙོ་བོ་རང་ ཚིག་གི་བཤད་པ་ རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་མགོ་འཁོར་ མ་བཞུགས་པར་ ལག་
ལེན་འཐབ་གནང་པ་ཅིན་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ཡང་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ ལག་ལེན་མཁས་ཤིང་
གྲུབ་པ་ དེ་ཚུ་གིས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསུངས་གནང་འོང་། དེ་མིན་རུང་ རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་ མན་ངག་གི་ཡིག་
ཆ་ བསྙེན་ཡིག་སྤྱི་ལ་མཁོའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲྲོ་བའི་ ཐོག་ལུ་ རང་གིས་ལྷག་
བལྟ་བ་ཅིན་ ཧ་གོ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

༢༽ མ་ཎི་སོགས་ལ་སོགས་པ་བགྱང་མི་སྐབས་སུ་ཕྱེངམ་མདོ་འཛིན་གྱྱི་རྩ་བ་ལས་ལོག་དགོ་པའི་ཁུངས། 
དེའི་སྐོར་ལས་ མཁས་པའི་གསུང་དང་ གྲུབ་པའི་དོ་ཧ་དེ་ཚུ་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚད་མཇལ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ཚད་ དཔེ་ཆ་ནང་ལས་ འཐོན་དགོཔ་མེད་པར་ གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་དང་ 



མན་ངག་གི་ཉིང་ཁུང་ གདམས་པའི་བཅུད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ ལེ་ཤ་ཡོད་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ 
ད་རེས་ མ་ཎི་ལ་སོགས་པ་ བགྱང་བའི་སྐབས་སུ་ ཕྱེངམ་མདོ་འཛིན་རྩ་ལས་ ལོག་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་ ངེས་པ་དོན་གྱྱི་མཁས་དབང་ སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཞལ་རྒྱུན་ གཙུག་
ལག་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ མཁས་དབང་ བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྔགས་ག་ཅི་རང་བགྱང་རུང་ ཕྱེངམ་ལྷ་ལུ་གསལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མདོ་འཛིན་དེ་ལྷ་
གཙོ་བོ་དེ་དང་ ཕྲེང་རྡོག་ གཞན་མི་ཚུ་ ལྷ་དེའི་འཁོར་སྦེ་གསལ་བཏབ་དགོཔ་དེ་ ཕྱེངམ་གྱྱི་རྣམ་གཞག་ ག་
ཅི་ནང་ལས་འབད་རུང་ དེ་སྦེ་རང་ཨིན། 

དཔེ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ང་བཅས་མ་ཎི་བགྱང་མི་སྐབས་སུ་ དམིགས་ཡུལ་ཐོབ་བྱ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དེ་ཨིན། 
སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དེ་མདོ་འཛིན་དེ་ཨིན། ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ གོ་འཕང་དེ་ལས་ཕར་
བརྒལ་ཏེ་ འགྱོ་ས་གཞན་མེད་ཟེར་བའི་བརྡ་མཚོན་ལུ་ མ་ཎི་བགྱང་མི་སྐབས་སུ་ མདོ་འཛིན་གྱྱི་རྩ་བ་ལྷོདཔ་
ད་ ལོགཔ་ཨིནམ་འབད། 

དེ་གིས་ཁུངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ གཞན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་ཅི་
ལོག་ཅི་རང་ མདོ་འཛིན་རྩ་བ་ལས་ལོག་སྟེ་ བགྱང་མི་དེ་ སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་གིས་ ཡང་ནས་ཡང་དུ་ ཐོབ་བྱ་མཐར་
ཐུག་དེ་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབད་བརྩོན་གྱྱིས་ སྤྲོ་བ་དང་བཅས་འཇུག་པའི་བརྡ་མཚོན་དང་།  

མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་དེ་ ཐོབ་ཚར་བའི་བཤུལ་ལུ་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་ ཞི་བའི་བདེ་བ་ ཉམས་སུ་མྱོང་འབད་ ཞི་
བའི་དབྱིངས་ལུ་ མི་བཞུགས་པར་ ལོག་སྟེ་འཁོར་བ་ནང་ སེམས་ཅན་གྱྱི་དོན་ མཛད་པར་འབྱོན་ནིའི་ རྟེན་
འབྲེལ་འགྲིགཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོད། །  



༣༽ ཕྱེངམ་གྱྱི་གྱངས་ཁ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འབད་འོང་དགོ་པའི་ཁུངས། སྤྱིར་བཏང་ ཕྱེངམ་གྱྱི་ གྱངས་ཁ་ 
དེ་ལུ་ངེས་པ་མེད་ དེ་ཡང་ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ ལས་རབ་འབྱམས་ རང་རང་སོ་སོའི་སྐབས་ལུ་ གྱངས་
ཁ་ཡང་ སོ་སོ་འབད་ཡོད། ཨིན་རུང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ ཕྱེངམ་གྱྱི་གྱངས་ཁ་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འབད་ ཡོད་
མི་དེ་ ལས་བཞི་ལས་གཙོ་བོ་ རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ ཕྱེངམ་གྱྱི་གྱངས་ཁ་ཨིན། དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲྲོའི་རྒྱུད་
ལས། མངའ་བརྙེས་པ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། །རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དེ་ཡི་ཕྱེད། །ཞི་བ་ལ་ནི་བརྒྱ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱས་པ་བརྒྱད་
ཀྱིས་ལྷག་པར་བྱ། །མངོན་སྤྱོད་ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་སྟེ། །ཞེས་དང་། བདེ་མཆོག་རྣམ་འགྲེལ་ལས། བསྙེན་པ་རྒྱས་
པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་དུ་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་འདུག། 

དེ་ལས་ཁུངས་གཞན་ཡང་ཚུར་བསྡུ་བ་ཅིན་གཉིས་ཡོད། དང་པ་ རྒྱ་གར་གཡུས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དང་། 
གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཟེར་གཉིས་ཡོད། དེ་ལས་དང་པོ་ནི་ རྒྱ་
གར་ནང་ སངས་རྒྱས་མ་འབྱོན་པའི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ ཧིན་དྷུའི་ཆོས་ལུགས་ཚུ་ དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།  ཧིན་
དྷུའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ སྔགས་བགྱང་ནི་དང་ ལྷ་སྒྲུབ་ནི་དེ་ གཙོ་བོ་ དབང་ཕྱུག་པ་དང་། ཚངས་པ་བ། ཁྱབ་
འཇུག་པ་ གསུམ་ལུ་ཡོད། 

ཧིན་དྷུའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ དེ་གསུམ་ནང་ཕྱེངམ་བཟུང་སྟེ་ སྔགས་བགྱང་ནི་དང་ ལྷ་སྒྲུབ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཟད་ 
ཕྱེངམ་གྱྱི་གྱངས་ཁ་ཡང་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ངེས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧིན་དྷུ་དབང་ཕྱུག་པ་ ཚུ་གིས་ 
དབང་ཕྱུག་སྒྲུབ་ཐངས་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ གྲལ་ལས་ ཁ་ཅིག་གིས་ ཁོང་ར་གི་ གཞུང་ནང་ལས་ ཐོན་དོཝ་
བཟུམ་སྦེ་ གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་ཁོ་རང་དང་ ཁོ་གི་སྤྲུལ་པ་དང་ ཡང་སྤྲུལ་ལམ་ འཁོར་གཙོ་བོ་ ལྷ་དང་དྲང་
སྲོང་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་མཚོན་བྱེད་དང་ དེ་ཚུ་སྒྲུབ་བྱེད་ ཕྱེངམ་གྱངས་ཁ་ བརྒྱ་དང་རྩ་
བརྒྱད་དགོཔ་ཨིན་པས། 



དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཧིན་དྷུ་ ཚངས་པ་བ་ ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ཚངས་པ་ཁོ་རང་དང་ ཁོ་གི་འཁོར་བརྒྱ་དང་
རྩ་བརྒྱད་ ཡོད་མི་ཚུ་མཚོད་བྱེད་དང་  སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་རེ་རེའི་མཚན་ནས་ བོད་དེ་ སྒྲུབ་པའི་བརྡ་
མཚོན་ལུ་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ དགོཔ་ཨིན་མས། མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྡེ་ཚན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ ཕྱེངམ་ 
བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འབད་ ཡོད་མི་དེ་ ཁོ་རང་གི་ལྷའི་གྱངས་ཁ་དང་ཁྲིལ་ཨིན་མས། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཧིན་དྷུ་ ཁྱབ་འཇུག་པ་ ཚུ་གིས་ ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ གཞལ་ཡས་ཁང་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ 
ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ མཚོན་བྱེད་ལུ་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ དགོཔ་འབད་ཨིན་མས། ཁོང་གི་འབད་བ་ཅིན་ 
ཕྱེངམ་དེ་ སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་དང་ ཁྱབ་འཇུག་གི་ གཞལ་ཡས་ཁང་འབད་ རྩིསཝ་ཨིན་
མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཇེ་ནི་ཛིམ(Janism)ཟེར་མི་ ཆོས་ལུགས་དེ་ལུ་ཡང་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ 
བཟུང་བའི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཡང་ གསུངས་ཏེ་འདུག །  

ག་དེ་འབད་ཨིན་རུང་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱེངམ་གྱྱི་ལོ་རྒྱུ་དང་ དམིགས་བསལ་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་
དང་རྩ་བརྒྱད་འབད་ ཡོད་མི་དེ་ སངས་རྒྱས་མ་འབྱོན་པའི་ ཧེ་མ་ལས་ རྒྱ་གར་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ 
སྔགས་བགྱང་མི་དང་ ལྷ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་གི་ ལག་ཆ་བཟུམ་ཅི་འབད་ རྒྱ་གར་གི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ གྱུར་སོང་ནུག།  

འ་ནི་རྒྱ་གར་གཡུས་ཀྱི་ གོམས་གཤིས་དེ་ ཤུལ་མ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ དར་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མཁས་
དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཡུས་དང་ གཡུས་མིའི་གོམས་
གཤིས་ ཆོས་ལུ་འདྲེས་ཤོར་ཏེ་ ནང་པ་ སྔགས་བགྱང་མི་དང་ ལྷ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ དེ་འབད་རང་ལག་
ལེན་འཐབ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་འོང་དགོ་མི་ དོན་དག་ཅིག་འ་ནི་
ཨིན་མས།  



གཉིས་པ་གསང་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལུ་ཡང་གཉིས་ཡོད། ཕྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣལ་
འབྱོར་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དང་། ནང་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་བའི་སྐབས་ཟེར་གཉིས་
ཡོད། དེ་ལས་དང་པོ་ནི། ང་བཅས་ག་ར་གིས་ མཁྱེན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བསྙེན་ཡིག་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་ 
སྔགས་བགྱང་མི་སྐབས་སུ་ བཅུ་ཆའི་ཁ་སྐོང་ཟེར་ གསུངས་པ་དང་མཐུནམ་འབད་  སྔགས་བརྒྱ་གཅིག་
བགྱང་མི་སྐབས་སུ་ བཅུ་ཆའི་ ཁ་སྐོང་མཚོན་བྱེད་ལུ་ ཕྱེངམ་གྱྱི་གྱངས་ཁ་ བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ འོངམ་ཨིན་
མས། 

དེ་འབད་ འབན་ བཅུ་ཐམ་དགོ་པས་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་ བཅུ་ཐམ་ཚང་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཕྱེངམ་གྱྱི་ མདོ་
འཛིན་ གཉིས་བརྩེགས་ཡོད་མི་ གཉིསཔ་དེ་ཡང་ རྩིས་དགོ་ ཨིན་རུང་ མདོ་འཛིན་ དེ་ལོགས་སུ་འབད་ མ་
རྩིས་མི་དེ་ འབྲས་བུའི་ཆོས་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ རང་ཆས་ལུ་ཡོད་རུང་ བློ་བུར་གྱྱི་གྲིབ་མ་གིས་ སྒྲིབ་སྟེ་མི་
མཐོང་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུའི་སྐབས་ལུ་ འབྲས་བུ་ བག་ལ་ཞ་སྟེ་ མི་མཐོང་བའི་ཚུལ་དང་། ཡང་ཅིན་ ཕྱེངམ་
ལྷ་ལུ་ གསལ་བའི་སྐབས་ལུ་ མདོ་འཛིན་ ལྷ་གཙོ་བོ་དེ་དང་ ཕྱེངམ་གཞན་ཚུ་ ལྷ་དེའི་འཁོར་འབད་ གསལ་
བཏབ་ད་ འཁོར་གྱྱི་ལོ་རྒྱུ་གཙོ་བོར་ བཤད་པའི་དུས་ལུ་ གཙོ་བོ་དེ་ བཏང་སྙོམས་འབད་བཞག་ དོཝ་བཟུམ་
སྦེ་ རྒྱུའི་སྐབས་སུ་ འབྲས་བུ་ མི་རྩིས་བར་ ཕྱེངམ་གཞན་གྱྱི་ལོ་རྒྱུ་ བཤདཔ་ད་ མདོ་འཛིན་བག་ལ་ཞ་སྟེ་ 
བཞགཔ་ཨིན་མས། 

གཉིས་པ་ནང་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཉམས་ལེན་དང་སྦྱར་བའི་སྐབས་ནི། དེ་ལུ་བཤད་ཚུལ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་
པའི་ཁར་ ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་སྦྱར་ཏེ་ བཤད་བཤདཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་མང་ལུ་སླབ་རུང་ ཕན་ཐོགས་
མེད་ནི་ བཟུམ་ཅི་དང་། མཁས་པ་ཐོས་རྒྱ་ཅན་ དེ་ཚུ་ལུ་དགོས་པ་མིན་འདུག།  ཨིན་རུང་ རྒྱ་གར་གྱྱི་པཎྜི་ཏ་ 
གུ་ཎ་རཊ་ཎ་(Bhante Gunaratana)མཆོག་གིས་ སྒྲུབ་པ་པོ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ ཚོར་བ་ སྦྱོང་
བའི་རིམ་པ་དང་ སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དེ་ ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་ དང་པོ་ཚོར་བའི་ཚོགས་དྲུག། དེ་ བདེ་སྡུག་བཏང་



སྙོམས་གསུམ། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ་དེ་ ནང་ལས་བྱུང་བ་དང་ ཕྱི་ལས་བྱུང་བ་ལུ་དཔྱད། ཕྱི་ནང་
གང་ལས་འབྱུང་བར་ དཔྱད་པ་དེ་ དུས་ འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་ ག་སྟེ་ལུ་ཨིན་ན་དཔྱད་པའི་ དབང་དུ་
བཏང་སྟེ་ འབདཝ་ད་ ཕྱེངམ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ བྱུངམ་ཨིན་
མས།(6x3=18x2=36x3=108)དེ་ཚུ་ ཉམས་ལེན་གྱྱི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་ བཤད་བཤདཔ་
འབད་ནི་ དེ་གིས་ ཉམས་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འདུག་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྒྱུ་
མཚན་དང་པོ་དེ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ མ་ཎི་ལ་སོགས་པ་ དེ་བགྱང་པ་ཅིན་ བཏུབ་པས་ཟེར་མནོཝ་མས།    

༤༽ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་སོགས་གསུམ་དང་བདུན་སོགས་ཡ་སྦེ་ཨིན་དགོ་པའི་ཁུངས། དང་པ་ ཕྱག་འཚལ་ 
བསྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ ཟུང་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེས་པ་འཁྲིལ་བའི་ ལོ་རྒྱུ་དང་ བཤད་པ་ག་ཅི་ནང་ཡང་
མ་མཇལ། ཨིན་རུང་ ཡ་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཡོད། 

དེ་ཡང་ ཕྱི་ལོ་རྒྱུ་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་དང་། ནང་ཉམས་ལེན་གྱྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་
ཟེར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་གནས་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་
སོགས་ རང་བཞིན་གྱྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་དེ་ཚུ་དང་།  དེ་མིན་རུང་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ 
བཙུན་མོ་ དཔའ་མཛངས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་བདག་མོ་དང་། སྦྱིན་བདག་གཏོང་ཕོད་ཅན་དང་ བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་
གིས་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱྱི་དོན་ལུ་ གྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ས་དང་རྡོ་
ལས་གྲུབ་པ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ ལ་སོགས་པ་ 
ལེ་ཤ་ཅིག་ བཞེངས་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བྱིན་རླབས་དང་ གཟྱི་བརྗིད་ རང་བཞིན་གྱྱིས་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུ་བཟུམ་
སྦེ་རང་ ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་ དཀར་ཕྱོགས་ལ་དགའ་མི་ཚུ་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ ཕྱག་འཚལ་ 
མཆོད་པ་ཕུལ་བར་ འོངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 



དེའི་དུས་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་གིས་ མི་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ཕྱག་འཚལ་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་པ་ འོངམ་
ད་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་ ངོ་འཛོལ་ཏེ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ལེ་ཤ་རང་འཐོན་ནུག་ འ་ནིའི་སྐབས་ལུ་ བླ་མ་གྲུབ་
ཐོབ་མངོན་ཤེས་ཅན་ མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་བདག་པོ་ ཚུ་གིས་གཟྱིགསཔ་ད་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་གིས་ ཕྱག་དང་
བསྐོར་ར་ཚུ་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཟུང་ཨིནམ་སྦེ་ གཟྱིགས་ནུག། དེ་ལས་ གྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གིས་ དུས་ཤུལ་མ་ 
གསང་སྔགས་ཀྱི་ ཉམས་ལེན་འབད་མི་ བློ་གསརཔ་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་གྱྱི་གནས་དང་ གྲུབ་པའི་བསྟི་
གནས་ཚུ་ནང་ ཉམས་ལེན་འབད་ སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་སྐབས་སུ་ མི་མ་ཡིན་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་པ་ 
དེ་ཚུ་དང་  མི་ཚུ་ ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་པ་ ལ་སོགས་པའི་ སྤྱོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་སོགས་ གསུམ་དང་བདུན་སོགས་ ཡ་སྦེ་བཟོ་གནང་
ནུག། 

དཔེར་ན། ཧེ་མ་ རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲུབ་ཐོབ་དང་ རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་ ལོ་རྒྱུས་
དང་རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་ བསྐོར་ར་དང་ མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ་ བརླ་སྲེ་རྐྱབ་ད་ 
མི་མ་ཡིན་ཚུ་གིས་མི་ལུ་གནོད་ མིའི་བཙོག་གྲིབ་ མི་མ་ཡིན་ལུ་ཕོགཔ་ད་ མི་མ་ཡིན་ཚུ་འཁྲུགས་ཏེ་ འཇིག་
རྟེན་གྱྱི་ཁམས་ན་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐོནམ་ལས་བརྟེན། ཡུལ་དེའི་རྒྱལཔོ་དང་ གྲུབ་ཐོབ་མཐུ་སྟོབས་ནུས་
པའི་བདག་པོ་ མངོན་ཤེས་ཅན་ཚུ་ གསུང་འགྲྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ མི་མ་ཡིན་བསྐོར་ར་རྐྱབ་པའི་དུས་དང་ མཆོད་
པ་ཕུལ་བའི་དུས་ནམ་ཨིནམ་གཟྱིགས་ཏེ་ དེའི་དུས་ལུ་ མི་ཚུ་བསྐོར་ར་ རྐྱབ་པ་དང་ མཆོད་པ་ཕུལ་བར་ 
འགྱོ་མ་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཡང་ གནང་དགོཔ་འཐོན་ནུག། 

དེ་བཟུམ་སྦེ་ དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་གི་ སྐབས་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དགོས་པ་དང་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚུ་ལུ་ 
གཟྱིགས་ཏེ་ ཧེ་མ་ལས་ལག་ལེན་ དེ་འབད་རང་ འཐབ་གནང་ནུག། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་འགྲྲོ་བ་
མི་ ནང་པའི་ཆོས་ འབད་མི་ཚུ་གིས་ ནམ་རང་འབད་རུང་ ཕྱག་དང་བསྐོར་ར་ཚུ་ ཡ་སྦེ་ཨིན་མི་དེ་ རྒྱུ་མཚན་



འ་ནི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཕྱག་འཚལ་ཐངས་དང་ བསྐོར་ར་ རྐྱབ་ཐངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབས་རང་
རང་ སོ་སོའི་ གཡུས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་དང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་འདྲཝ་ཨ་རྩི་རེ་འདུག ། 

གཞན་ཡང་ ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདོ་ལས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་སྔོན་སུས་ཀྱང་མ་བསྟན་པ་བསྟན་དགོས་ལ། 
སེམས་ཅན་གང་དག་གི་དོན་དུ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ཏེ་བྱ་བ་དེ་གོམ་པ་དྲུག་གིས་ཀྱང་མི་ནུས་ལ། གོམ་པ་
བརྒྱད་བོར་ན་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་བླངས་པར་གོམ་
པ་བདུན་འདོར་གྱྱི་དྲུག་དང་བརྒྱད་མ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཡང་ འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་ཏུ་ དང་པ་རང་ བྱ་བའི་སྒོ་བརྩམས་ཏེ་ གོམ་སྤོ་བའི་དུས་སུ་ དྲུག་དང་
བརྒྱད་སོགས་ ཆ་སྦེ་མིན་པར་ བདུན་ཡ་སྦེ་སྤོ་བའི་ དགོས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ ཨིནམ་བཟུམ་ཅི་འདུག ། 

གཉིས་པ་ནང་ཉམས་ལེན་གྱྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁུངས་ནི། དེ་ཡང་དང་པ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ལུགས་ལུ་ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་དེ་ལུ་ གསུམ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་དེ་ལུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་དཀོན་
མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་གཅིག་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱག་གཅིག་ 
དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་གཅིག་བཅས་ བསྡོམས་ཕྱག་གསུམ་འབད་ 
བཞགཔ་ཨིན་མས།  

གཉིས་པ་ སྦྱང་གཞི་ སྦྱང་བྱ་ སྦྱངས་འབྲས་ གསུམ་གྱྱི་དབང་དུ་བཏང་སྟེ་ ཕྱག་གསུམ་འབད་བཞགཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ སྦྱང་གཞི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་། སྦྱང་བྱ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱྱི་སྒྲིབ་པ། སྦྱངས་
འབྲས་སྐུ་གསུམ་དེ་ཨིན། 



༥༽ བསྐོར་ར་ གཡས་བསྐོར་འབད་ རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁུངས། དེ་ཡང་། སྤྱིར་བཏང་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཐངས་དེ་
ལུ་ ལྷའི་སྔགས་འཕྲེང་ བཀོད་ཐངས་དང་ འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཡས་བསྐོར་དང་ གཡོན་བསྐོར་ གཉིས་ཆ་རང་
ཆོགཔ་ཨིན།  

ཨིན་རུང་ ཕྱི་པ་ནང་པ་སྐྱབས་འགྲྲོའི་ཁྱད། །ཐེག་ཆེན་ཐེག་དམན་སེམས་བསྐྱེད་ཁྱད། །ཆོས་དང་བོན་པོ་
བསྐོར་བའི་ཁྱད། །ཟེར་གསུངས་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་
པ་དང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ལུ་ གཞི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྲྲོ་བ་དང་ མི་འགྲྲོ་བའི་
ཁྱད་པར་གྱྱི་ཐོག་ལུ་ ལྟ་བ་ སྒོམ་པ་ སྤྱོད་པ་ འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ ཡོད་ས་ཅི་རུང་ དུས་རྒྱུན་དུ་ གཙོ་བོ་ 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྲྲོ་བ་དང་ མི་འགྲྲོ་བའི་ ཁྱད་པར་གྱྱི་ཐོག་ལས་ ཕྱེཝ་ཨིན།  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ བོད་དང་འབྲུག་ལུ་ ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ བོན་པོ་དང་ ནང་པའི་ཆོས་གཉིས་ ཧ་ལམ་ འདྲ་སུ་
འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྱག་དང་ བསྐོར་ར་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ཡང་ ཧ་ལམ་ཅིག་མཚུངས་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ ཡོད་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བོན་པོ་ལུ་
ཡང་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཡོད། ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ བོན་ཀྱི་ཐ་སྙད་ བོན་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དང་། ནང་པའི་ཆོས་ལས་གཡུང་དྲུང་དང་། བོན་ལས་ བོན་དྲུང་
ཟེར་ ཐ་སྙད་དང་ བཤད་པ་ཧ་ལམ་ གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་ཁར།  

རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་ལ་སོགས་པའི་ ཉམས་ལེན་ཡང་ ཧ་ལམ་འདྲ་ནི་ དེ་གིས་བོན་དང་ ཆོས་ངོ་ཕྱེ་མ་ཚུགས། 
བོན་པོ་དང་ ཆོས་པ་ངོ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་ བོད་འབྲུག་གི་མཁས་པ་དེ་ཚུ་གིས་ བོན་དང་ 
ཆོས་ཀྱི་བར་ན་ གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་དང་། ཡང་ཅིན་ གཞི་དང་ ལྟ་བ་དང་ སྒོམ་པ་དང་ སྤྱོད་པ་
དང་ འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ ཕྱེ་སྟེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ སྤྱོད་པའི་ནང་གསེས་ ལུས་ངག་ ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ 



བསྐོར་རའི་སྐབས་སུ་ཡང་ ཆོས་དང་བོན་ ངོ་མི་འཛོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་ཆོས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ བསྐོར་ར་ 
ཆོས་བསྐོར་ཟེར་ གཡས་བསྐོར་དང་། བོན་དང་བོན་པོ་ ཨིན་པ་ཅིན་ བོན་བསྐོར་ཟེར་ བསྐོར་ར་ གཡོན་
བསྐོར་ རྐྱབ་ནིའི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག་གོ། །།ཞེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་ཤར་གྱྱིས་བྲིས་པའོ། ། 

 

   

       

 

 


