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Introduction
The citizens of Bhutan have been adhering to the fair and just 
rules of monarchs, following the guidance of affectionate 
noble ancestors and living a righteous way of life as taught 
from Buddha’s teachings, and putting in lots of effort to avoid 
non-virtuous deeds and adopt virtuous acts in every step of 
life. This has led to unceasing manifestation of temporal 
comforts and ensured long-term sovereignty of the nation, 
and enhanced happiness, peace and well-being of every 
individual. 

However, with degeneration of time, our minds are 
uncontrollably falling under the influence of afflictive 
thoughts and the number of people who understand the 
sublime Dharma keeps on decreasing. Hence, people are 
engaging in various unrighteous deeds to pursue the short-
term goals without thinking about the next life.

For instance, triggered by the ‘ignorance that clings on true 
existence’, the defects of attachment are seen as pleasing 
qualities and people from all walk of life fall in love after 
seeing each other as adorable as celestial beings. They 
proceed further with marriage and start a family. However, 
before they could complete their worldly affairs, some minor 
issues prompt up violence within closed doors and 
unfortunately lead to divorce. They even fail to raise their 
children and in absence of a proper parenting, children spend 
more time loitering around the town, consuming drugs and 
alcohol and gradually become incompetent to live a self-
reliant life like others. Finally, many of them helplessly resort 
to suicide and other inappropriate deeds that create many 
inconveniences in the country.  

Somehow, there are ways taught from religion and applied by 
common world to resolve such issues. The great Buddhist 



master Nagarjuna wrote in his ‘letter to a friend’:
“Just as the earth is base for all that’s still or moves,
  Discipline is the foundation of all good qualities”.

And a saying, well-known to common world states:

“For a king no one is as beloved as his subjects,   
For the subjects, all they need is comfort and happiness. 

And a proper law is the foundation for comfort and 
happiness”.

As stated, the most important factors for the happiness of a 
small family or the convergence of great fortunes like 
happiness and peace in a nation are affection, care and 
respect between leaders and common people, love and care 
between parents and children, and a committed relationship 
between spouses. Applying those factors would align well 
with the moral values of the ‘secular law like a golden yoke’ 
and ‘religious law like a silken knot’ and resolve the issues 
stated earlier. 
 
For that reason, I wrote this book titled Delight of Buddha as 
a supplementary guidance to shape the mindset and behavior 
of the younger generations of Bhutan. I would like to extend 
my heartfelt gratitude to everyone who had directly or 
indirectly helped me in bringing this book into shape.

If there are any errors in this book, I humbly request all the 
impartial and learned readers to correct me. 

Nima Shar                                                

Dorden Tashithang Buddhist University                                                              
Thimphu, Bhutan.
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བཀའ་བཙན་དཔོན་གྱི་ཁྲིམས་དང་། བྱམས་ལྡན་ཕ་མ་བཟང་པོའི་བསླབ་བྱ། བྱིན་
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འབད་རུང་ སྡིག་པ་སྤོང་ནི་དང་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ལས་
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བསམ་རྩ་ལས་མ་གཏང་བར་ ད་ལྟོའི་མི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་འདིའི་ དོན་ལུ་མི་དགེ་བ་ རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་བསགསཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་དཔེ་སྦེ་བ་ཅིན། བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་དེ་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་ཞིན་ན་ 
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ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བར་ན་བུ་གཞི་ཚུད་དེ་ འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་བ་ མཐར་མ་
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This book has;

A subject of expression:
the condensed essence of Buddha’s teachings on woman and 
child.

Purpose:
after going through this book, readers will come to know the 
methods to ensure safety of women and children, the 
teachings of Buddha on women and children, and understand 
spiritual oriented lifestyles.

Ultimate Purpose:
as stated in this book, developing an affectionate and caring 
relation between parents and children/husband and wife can 
contribute peace and happiness to the nation in this life and 
result in taking better rebirth in the higher realms and 
gradually Buddhahood during the future lives.

Relevance:
the main subject of expression written in this book corresponds 
the point of view and assertion of both religion and science. 
The book has a great relevance to the organizations for 
women and children, and shares a strong spiritual connection 
with Dorden Tashithang Buddhist University.
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SherchinMa1, the one who is revered as the mother of Buddha 
and other sublime beings and permeates all phenomena of 
nirvana and samsara. To you, I offer millions of prostration out 
of sheer gratefulness.

In this book, I shall explain the relation between Buddhism, 
woman and child. 

With these lines of expressing worship and pledge to compose, 
I shall present a brief summary on woman and child as per 
Buddhism.

Buddhism and Child
According to both the religious and worldly beliefs, it is the 
primary responsibility of parents to nurture a child with love 
and affection. 

Being both creator and nurturer of the child, parents are 
reasonably responsible for caring the child with great love 
after delivery. Child in this context refers to a person from the 
time of conception until the age of sixteen or eighteen years. 

Chapter 1: The Formation of Child’s Mind

Generally, it is important to understand that there are four 
types of births according to Buddhist perspective viz. birth 
from womb,2 birth from egg (oviparous), birth from heat 
and humidity, and the miraculous birth. However, based on 
different births, the formation of the body and mind, and the 
correlation between them significantly differ. 

In this chapter, I am going to explain about birth from womb 
and specifically the formation and correlation of the human 
body and mind. 

1   The goddess who represents the perfection of wisdom 
2   The natural birth of the human realm (Skt. viviparous),
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Formation and Origin of the Body and Mind

The ground of origin of the body and mind is explained by 
various enlightened beings including the Buddha himself. 

The Buddha stated in the Abhidharma sutra: 

“The beginningless sphere of time is the origin of all 
phenomena.
Because of that, all sentient beings can attain nirvana”, 

Also it is said in the tantric text, Dorji Gur: 

“There are neither Buddhas nor sentient beings, 
Which inherently exist beyond the precious mind”. 

In the text titled Tharpa Rinpoche Gyen, Choeje Dakpo 
Rinpoche said: 

“On what basis does confusion arise? Confusion arises on the 
basis of emptiness”. 

As stated above, the unchanging Dharmadatu3, which is the 
basis of nirvana and samsara is the origin of both body and 
mind. 

Introduction of ‘Dharmadatu’
The origin of the body and mind is the Dharmadatu  that 
permeates both samsara and nirvana. It neither has a beginning 
nor an end, and free from unity and multiplicity. Thus, it has 
no limitations and is devoid of inclinations toward eternalism 
and nihilism, and discard and remedy. It is also known by the 
names; great indestructible drop, prajaparmita, mahamudra, 
primordial wisdom and the nakedness of true ordinary mind, 
etc. 

3    The essence or expanse of all phenomena
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From body and mind, the latter emerges first from the 
Dharmadatu. It is classified into eight primary consciousness 
and fifty-one sub-consciousness. From them, the foundation-
consciousness and the related sub-consciousness emerge 
first.   

The Formation of Mind

In general, the mind defined as clear and knowing. It is further 
categorized into consciousness and the exalted wisdom. Of 
the two, consciousness will be discussed in detail. As stated:

“The explanation of the formation of body must be explained 
with the foundation-consciousness entering the womb along 
with life prana,”4 

When an intermediate being, due to its karmic force, enters 
the mixture of semen and egg, the foundation-consciousness 
initially settles in the form of life-energy in mother’s womb.     

However, at this stage, the aggregates of feeling and perception 
are not fully developed and the foundation-consciousness 
being with the life-energy alone remains unclear and free of 
any constructive thoughts similar to the inactive mind during 
unconsciousness or at drunkard state.    

The one that settles in the mixture of semen and egg is known 
as foundation-consciousness when referring to mind and life-
energy when referring to prana. In the Vajravali tantra it is 
mentioned: 

“The life-energy is an afflictive one and it perfectly enters in 
an instant.”5

4    Life-wind/energy
5     It is of utmost importance for us to understand that the soul of the child begins 
to exist from the first day of conception. This is the very reason why Buddhism 
discourages abortion irrespective of the duration of pregnancy. In Buddhism, 
abortion is considered sinful and thus condemned. However, aborting within the 
first two months of pregnancy is considered lesser sinful than aborting it after 
that.  
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The Foundation-consciousness
Regarding the foundation-consciousness, Buddha stated in 
the Abhidharma Sutra: 

“The foundation-consciousness 
is the seed of all phenomena.
Thus, I am giving this teaching
To all noble beings”.

And also, the great Indian Arya Asanga6 explained it this way: 

“The foundation–consciousness is the mind infused with 
the dispositions of aggregates, elements and the sensory 
spheres”. It is the foundation of samsara, clear and knowing, 
characterized by neutral and not compromised nature and 
neutral feeling. It is always surrounded by five omnipresent 
mental factors: sensory contact, mental engagement, feeling, 
perception and intention.    

The afflicted Mind

The afflicted mind, which is the root of dualistic fixation 
such as the notion of you and I, arises from the foundation-
consciousness, similar to wave from ocean, along with other 
mental factors.

One of the most revered Indian scholar Acharya Vasubandhu7 

puts it this way:

“The afflicted mind exists in and from the foundation-
consciousness, And for being subjective of the foundation-
consciousness, it is known as mind. It is a self-oriented mind 
characterized by obscuring and neutral nature and always 
present with four afflictions”. 

6    Lopen Thokmey, an early exponent of Mahayana tradition who lived in the 
4th century
7    Lopen Ignyen, an early exponent of Abhidharma of Hinayana school who 
lived in the 4th century



5

As stated, the afflicted mind is subjective of foundation-
consciousness, accompanied by four afflictions and 
characterized by obscuring and neutral nature.

The Six Operative Consciousness 

It is then followed by the arising of six operative consciousness 
along with the mental factors. 

The eye consciousness: it has the eye faculty as dominant 
condition and form as objective condition that enables it to 
see a physical object. 

The Ear Consciousness: it has the ear faculty as dominant 
condition and sound as objective condition that enables it to 
hear sound. 

The Nose Consciousness: it has the nose faculty as dominant 
condition and smell as objective condition that enables it to 
smell.

The Tongue Consciousness: it has the tongue faculty as 
dominant condition and flavor as objective condition that 
enables it to taste.

The Body consciousness: it has the body faculty as dominant 
condition and physical sensation as objective condition that 
enables it to feel.

The Mental Consciousness: it has the mental faculty as 
dominant condition and phenomena as objective condition 
that enables it to perceive. 

These consciousnesses dissolve into the foundation-
consciousness by leaving individual dispositions at the 
moment of death and re-arise at the time of rebirth.
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To understand how and when the mind and mental factors of 
three realms can be purified and the resultant of purification, 
kindly refer other related sources. 
  

Introduction of the five sense organs 

Sense faculty refers to the inner subtle forms that are 
indispensable requirements for the consciousnesses to see, 
hear, smell, taste, and feel physical sensation. Incase if these 
faculties are damaged, the five consciousnesses will not arise 
and stop functioning.  

The five sense faculties are not visible to the ordinary eyes, 
thus the Buddha used the following metaphorical expression 
for easy understanding:

The eye faculty resembles flax flowers,

The ear faculty resembles knot of birch tree,

The nose faculty resembles parallel copper needles, 

The tongue faculty resembles split moon disk,

The body faculty resembles smooth feather of a bird

However, it is said that science and technology have made it 
possible for us to see these faculties with our own eyes.  



7

Chapter 2: Formation of Body

This chapter will be explained in two parts: 

a. The five stages of Foetal Development, 
b. The growth of nervous system followed by formation 

of external, internal and minor parts of body from the 
fifth week.  

The Five Stages of Foetal Development 

“The life-energy is an afflictive one and it perfectly enters 
in an instant.” As per the above mentioned line and other 
Buddhist texts, the mixture of semen and egg infused with 
consciousness in the mother’s womb enlarges with the power 
of four elements.  

The earth element holds the consciousness within the mother’s 
womb, the water element maintains the moisture, the fire 
element helps it mature and the wind element enlarges the 
foetus inside the mother’s womb.  

To elaborate it further: 

“The oblong embryo, expanded embryo, the lump,  
And the circle-shape-embryo are formed during the first four 
weeks after the conception. These are stirred and solidified by 
the winds of karma”. 
 
As quoted, in the first week of conception, the life-energy 
stirs and leads to the formation of oblong embryo. It is like 
rice starch or cream layer of milk. 

In the second week, the kuen-ney-duepa-prana stirs and 
leads to the formation of expanded embryo. It is like curd 
and butter. 

In the third week, the zoeka-prana stirs and leads to the 
formation of lump. It resembles a steal spoon or an ant. 
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In the fourth week, the rabtujepa-prana stirs and leads to the 
formation of circle shaped embryo. It becomes a lump of 
flesh resembling the shape of a potato. 

During these first four weeks, the above mentioned pranas 
stir and mix the semen and the egg. Also they flush out the 
residues and collect the essential nutriments of semen and 
egg. 

This is just the beginning of the formation of the child’s body. 
The nerves and the other parts of the body are yet to be 
developed. 

Semen forms the bone marrows, bones, and the hair and also 
provides coolness to the body. The egg forms the skin, flesh 
and the blood also generate heat in the body.

Formation of Nervous system 

The growth of nervous system followed by formation of 
external, internal and minor parts of body from the fifth week.  

The nerves, lungs, heart and the bones gradually develop from 
the ten pranas; five basic pranas and five secondary pranas. At 
the same time, the five aggregates and the five sense faculties 
also begin to develop as the child’s body grows further.   

From the five primary energies, the life-energy helps the 
growth of body as explained below.  

According to Buddhist physiological studies, by the fifth 
week, the yangdakpar-duepa prana solidifies the lump inside 
the womb.   

Then, on the first day of solidification and 29th day after 
conception, the life-energy stirs the white and red blood 
cells and as result, the central channel known as avadhuti is 
formed. Subsequently, the right channel called rasana and left 
channel called lalana together with heart and navel channel-
wheels are formed. 
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Two months after the formation of the central channel through 
which the life-energy flows, around two hundred nerves are 
formed every single day, amounting to six thousand nerves 
in a month. This way, a total of fifty four thousand nerves are 
formed while in the womb. The formation of nerves continues 
up to three months after the birth, thereby, completing growth 
of seventy two thousand nerves. 

The central channel in combination with life-energy enables 
the ten principal channel-wheels of heart (Dharma-Chakra) 
and sixty-four principal channel-wheels of navel (Nirmana-
Chakra) to form. By this time of conception, the lump inside 
the womb turns into the shape of the fish. 

Growth by the downward-clearing wind 
As stated, 

“The downward clearing wind streams out from the life-
energy,” 

during the second month, the downward clearing wind of 
earth element flows downward and lead to the formation of 
the thirty two principal channel wheels of secret place8 and 
lower part of the body.

Growth by the upward-moving wind 
As stated, 

“In the third month, the upward moving wind forms the 
upper part of the body,” 

The upward moving wind of fire element streaming from life 
energy leads to the formation of the upper part of the body.

8   Chakra of the secret place
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Formation of Limbs and other body parts 

Growth by the pervasive wind 
As stated, 

“In the fourth month, the pervasive wind forms the secondary 
nerves,” 

During the fourth month, the pervasive wind of water element 
streaming outward from life energy leads to the formation 
of the subtle and secondary nerves together with five 
protuberances: legs, arms and head. Especially, the sixteen 
principal channel wheels of crown and thirty-two principal 
channel wheel of throat are formed. However, at that stage, 
the principal channel wheels are of hair size. 

Formation of Heart and internal organs 

Growth by the equally abiding wind 
As stated, 

“in the fifth month, the equally abiding wind forms other 
internal parts of the body. By this time, the equally abiding 
and pervasive winds fully mature. The foetus begins to move 
and starts the formation of 360 bones,” 

During the fifth month, the equally abiding wind of wind 
element streaming from life energy and moving inward 
leads to the formation of lungs, heart, etc. It also leads to the 
enlargement of the lower body part.

Formation of bones 

At this stage, the five primary winds in general and the equally 
abiding and pervasive winds in particular mature fully and 
the foetus begin to feel the unpleasant sensations. For that 
reason, it begins to move by the fifth or the sixth month and at 
this stage, the three hundred and sixty bones mentioned from 
the Nanda Sutra are formed.
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Completion of Five Aggregates

From the first day of conception till the third month, the 
power of life energy, downward clearing wind and upward 
moving wind complete the formation of consciousness and 
compound aggregates. In the fourth and fifth month, the 
power of pervasive and equally abiding winds complete the 
formation of perception and feeling aggregates. By the sixth 
month, the formation of form (body) aggregate also completes. 

Growth of sense faculties by secondary winds 

The five secondary winds are mainly responsible for the 
development of five faculties.

Firstly, growth of eye faculty by Lui-Prana is as stated,

“on reaching the sixth month, the power of Lui-Prana of 
wisdom nature develops two eyes of the earth element.” 

Secondly, the growth of ear faculty by Rubel-Prana is as 
stated,

“in the seventh month, the rubel-prana of wind nature arises 
and forms the ear faculty of the water element.” 

Thirdly, the growth of nose faculty by Tsangpa-Prana is as 
stated,

“in the eighth month, the tsangpa-prana of fire nature arises 
and forms the nose faculty of the wind element.” 

Fourthly, the growth of tongue faculty by lhajin-Prana is as 
stated,

“in the ninth month, the lhajin-prana of water nature arises 
and forms the tongue faculty of the fire element.” 
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Fifthly, the growth of body faculty by Norlaygyal-Prana is as 
stated,

“in the tenth month, the norlaygyal-prana of earth nature 
arises and forms the body faculty of the wind element.” 

Furthermore, by the ninth month, the tongue of the baby is 
fully developed and begin to consume filths inside the womb 
and discharge urine.  Since, it feels the sensation of thirst and 
hunger, it begins to experience severe pain of body and mind. 
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Chapter 3: The Body and Mind

Which part of the body does the mind rest

In the text Hevajra Tantra, the Buddha said: 
“when supported by a body, the mind exists, 
When endowed with the mind, the body looks lively”. 

And from the root Tantra titled two segments, it says: 

“The great wisdom resides in the body.”

The Kayangdakpi Tshema states: 

“the mind like a universal emperor is omnipresent in the 
states of sleep, dream, sex and wakefulness”.  

Nagarjuna also said: 

“Understanding that the mind cannot exist without body.”

Based on the lines cited above, the mind sustains with the 
support of four channel wheels, winds and essence.  

When awake, the mind resides in the channel, wind 
and essence at the crown. At this time, the six operative 
consciounesses, supported by respective faculties are 
occupied with their objects.  

While dreaming, the mind resides in the channel, wind and 
essence at the throat. At this time, the mental consciousness 
functions with the life energy. 

Similarly, while sleeping {not dreaming} the mind resides in 
the channel, wind and essence at the heart. The dominant 
mind at this time is the foundation-consciousness. The six 
operative consciousnesses remain inactive as their abilities 
to function are subsumed in the foundation-consciousness. 



14

In the same way, the mind resides in the channel, wind and 
essence at the navel during sex. At this time, the mental 
consciousness is dominant mind. 

Correlation of the body and mind 

In addition to the mind relying on channel, wind and 
essence of a body, the sense and mental consciousnesses 
also depend on their faculties and brains. The body and mind 
act as cooperative causes for each other as mentioned in 
Dharmakriti’s exposition of valid cognition:

“Through acting as cooperative causes
The results generated reside together.” 

For example, when generating the mind to benefit others, 
the blood in one’s body become finer, the face glows and 
attractive qualities appear according to the Sutra on the 
application of mindfulnesses:

“Those who desire to benefit all sentient beings, their blood 
becomes extremely fluid. Because their blood becomes 
extremely fluid, their faces become radiant. Because their 
faces become more radiant, they become more appealing 
in their appearance. Because of this all sentient beings will 
come to like them. These benefits exist as observable facts.”    

The most important parts of the body where mind resides are 
brain, channel wheel of throat and navel, heart, winds and 
essence. If any of them is affected, the mind will be affected 
too. If the mind does not reside on any of the four mentioned 
above, the body will be handicapped and the heart and brain 
too will certainly fail to function. This shows that the body 
and mind shares a great connection. 

Therefore, parents must take good care the child’s health from 
the time of conception to make him or her intelligent and 
bright. 
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Furthermore, as the mind and body share a strong connection, 
a healthy and intelligent mind can enable the body to do 
everything. The fact that the body can perform any tasks with 
a determined mind signifies that they share strong connection. 
Likewise, at the moment of death, the body cannot stand on 
its own despite possessing great strength and charm. It begins 
to rot. This is an evidence to prove that they share strong 
connection.  

If the body which supports the mind does not exists, the mind 
will become incapable of doing anything like an intermediate 
being and keep on getting displaced like a feather in the 
breeze. 

Lastly, the mind will be of not much use without a body that 
supports it and for this reason Boddhisattvas intentionally 
skip rebirth in formless realm (beings without body).

Importance of caring the body and mind

The Ultimate Benefits

The primary causes in the formation of body are semen, egg 
and wind and to purify the consciousness, the practice of 
completion stage [Dzogrim] on channel, wind and essence 
is undertaken with consistency. The practice of generation 
[Kyedrim] has four different types; five stages of generating, 
four stages of generating, three stages of generating and 
instant generation to seal the four doors of birth and cease 
the continuum of ordinary mind and body. And also to purify 
the four obscurations at four times; awake, sleep, dream and 
coupling, the practice of four empowerments is applied. 
Through the practice of Mahamudra and Mahasandhi which 
are the antidotes of three poisons, one accomplish the state 
of Vajradhara. 



16

If the above mentioned practices; on generation and 
completion, on channel, wind and essence, on four 
empowerments and on Mahamudra and Mahasandhi, are 
applied after knowing the nature of vajra body [human body] 
composed of six elements, the innate born Dharmakaya 
and the innate appearing radiance of Dharmakaya can be 
actualized in one life.  Therefore, to accomplish all the above 
mentioned practices, we must take good care of our body 
and mind. 

The Hevajra Tantric Text states; 

“The blissful and empty wisdom cannot manifest without 
the physical body and one cannot experience it, just like 
the ultimate truth can’t be expressed without relying on the 
relative truth”. 

Temporal Benefits

From both ordinary and spiritual point of view, mind and 
body must be taken care equally. If not, any damage to body 
can cause damage to mind and any discomfort to body can 
affect the mind too. One must depend on body and mind to 
live a self-reliant life, help parents and serve the nation after 
completion of the studies. 
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Chapter 4: Guidance on nurturing a child with love 
and affection

The body and mind are of great importance to human 
existence. Since the very beginning of this highly significant 
body and the mind start in the mother’s womb, it is of utmost 
importance for the parents to render as much love and care 
as possible to the child. 

The Sufferings a child undergoes while the womb

It is obvious that parents love their children unconditionally 
and take good care of them. Yet, some parenting skills of 
raising children in an affectionate and caring manner taught 
by the Buddha will be discussed under the following three 
topics.

1. The sufferings in the womb
2. Conducts of parents to lessen the suffering while in 

womb
3. Series of conducts of parents after the birth  

1.a Suffering associated with nature of womb

The sufferings that an unborn goes through while in the womb 
are beyond the knowledge of scientists and experienced 
doctors and cannot be detected even with highly mechanized 
equipment, however, they can be known by clairvoyants such 
as the Budhhas, Boddhisattvas and Arhats.  

Therefore, in this book, I am going to write about these 
sufferings based on the teachings of the Buddha, specifically 
according to the writing of Choeje Dayoed Zhoenu, an 
accomplished physician of tenth ground of Boddhisattvas 
and the text titled Lob Tring reads:  
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“Naked and filled with unending and unpleasant odours, 
Dwelling in narrow and pitch-dark place.  In the womb akin to 
hell, A child with the limbs drawn to its body       
 And goes through excruciating pains”.     

Generally, from the moment of conception, the consciousness 
settles in the mixture of semen and egg. However, there 
will be no clarity due to past karmic force. It is like falling 
unconscious, drunk and deep sleep. Thus, there are no 
feelings of pain and pleasure.   

By the fifth and the sixth months, the child will have completely 
developed the aggregates of feelings and perceptions and 
thus, it begins to feel all kinds of pains. That is when the child 
begins to move inside the womb.   

In the seventh week, the baby’s legs, hands and neck begin 
to emerge with the power of khilwa-prana. At this point, the 
child feels the pain of being stretched and ruthlessly smashed 
by strong men. 

In the eleventh week, the BugaNangwa-prana opens the nine 
doors (holes) of the body. At this point, the child feels the pain 
similar to that of pricking a new wound. 

By the 37th week, the child finally understands that it is in 
the womb. It also realizes that the womb is filthy, prison-like, 
narrow and dark. It feels like the limbs are drawn to the body 
and too painful to stay anymore. Hence, it desperately wishes 
to get out of the womb. 

In the Garbhava Kranti Sutra, the Buddha said:

“Nanda, the one in the womb does not feel like being there 
any more by the thirty sixth week. By the thirty seventh 
week, it develops the three non-mistaken perceptions: the 
perception of filth, perception of bad odor and the perception 
of darkness. This is in reference to one of the aspects of 
sufferings”.  
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By the thirty-eighth week, the meto duepa-prana reverses 
the position of child and pushes it towards the pelvis. At this 
point, the child feels the suffering of being placed in a high-
speed ferris wheel.    

Finally, the kha thurdu tawa-prana pushes the child out of the 
womb and at that point, the child goes through excruciating 
pains of being squeezed through a tiny metal hole. 

1.b Sufferings resulting from the mother’s conduct

When the mother walks fast and forcefully, works heavily, 
jumps carelessly and faces physical abuse, the unborn will 
suffer like being harshly rolled between hills. 

From the fifth month after conception, if parents engage in 
sexual relation, it will inflict the pain similar to that of scratch 
by thorns. The sense faculties of the unborn could possibly 
face damages if the mother is beaten up or pressed hard on 
the stomach. As an unborn always keeps its thumb on the 
lips, any external force on the mother’s stomach could cause 
cleft lips. 

Since the mother and the child are internally connected with 
the veins of umbilical cord, the child feels whatever emotions 
the mother experiences; when the mother is depressed, the 
child will be depressed and when the mother is furious, the 
child gets furious too. Similarly, the virtuous and non-virtuous 
intents of the mother will be spontaneously passed on to the 
unborn. Therefore, it is important for any pregnant woman to 
live as carefully as possible. 
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1.c Sufferings resulting from mother’s diet

If the mother consumes cold or refrigerated foods or drinks, 
the unborn will suffer like being immersed in icy water and if 
the mother consumes hot foods or drinks, the unborn will feel 
like being burnt alive. 

If the mother eats heavily, the unborn will feel as if being 
grinded between mountains and if she does not eat and 
remain empty stomach, the unborn will feel as if being 
dangled in the open sky. 

2. Ways to alleviate the sufferings in the womb

a) To alleviate the sufferings through mother’s conduct

As mentioned earlier, the sufferings associated with the 
nature of womb and the sufferings resulting from the mother’s 
conduct will torment the unborn to a great extent. Despite 
going through great pain, the unborn neither has the ability 
to lessen the sufferings nor the voice to seek help.

It is due to the karmic connection and prayers of the previous 
lives that one conceives the baby and thus parents must think 
of alleviating the sufferings of the unborn through careful 
conducts motivated by love and affection. The sufferings 
associated with the nature of womb cannot be eliminated. 
However, the sufferings resulting from parents’ conducts can 
be reduced. Therefore, the parents must be careful during 
pregnancy.  The mother must walk carefully, maintain proper 
diet pattern, avoid hard labours, and consume foods of 
moderate temperature.  

Especially, by the 13th week, the yonpoi goh and pujue pranas 
give the unborn, for the first time, the sensations of hunger 
and thirst. Therefore, at this time, it is crucial for the mother 
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to consume clean and nutritious foods as the nutrition passes 
from mother to the unborn through umbilical cord benefiting 
its physical growth. 

In the Garbhava Kranti Sutra, the Buddha said:

“Nanda, at the thirteenth week, the force of previous pranas 
causes sensations of hunger and thirst to arise. It causes the 
foetus to receive through the navel and vital points of its body, 
all the nutritional essence of what its mother eats and drinks 
and to benefit from it”. 

If possible, it is important to do exercises such as 
circumambulation, virtuous acts, and maintaining a clam 
and serene mind. If not try to minimize frustration and non-
virtuous thoughts. 

b) To alleviate sufferings through Father’s Conduct 

The father on the other hand must deeply understand the 
sufferings that the mother and unborn experience. Usually, a 
pregnant woman displays unusual frustration and complains 
which the husband must tolerate with proper understanding. 
He must also extend necessary support. At the least, he should 
not abuse her physically or verbally and refrain from anything 
that will annoy her.  

 c) To alleviate the sufferings through the Parents’   
        conduct 
It is best to avoid sex from the time of conception. If not it is 
better to abstain from sexual intercourse after two months of 
conception. At the least, parents must refrain from having sex 
by the fifth or the sixth month after conception. If at all not 
possible, it is advisable to reduce or lessen the frequency.  
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Chapter 5: Series of things to do after delivery

Dos according to the child’s age
The nervous system of the child continues to grow for three 
months after birth and a proper care is required. Failing to care 
the child during this time might lead to physical deformity 
and mental disability.  

It takes sixteen years for a boy and twelve years for a girl to 
fully develop the white element and red element respectively 
(That is why a girl begins the menstrual cycle at the age of 
twelve). Therefore, at any cost, the children must not be 
introduced to sex, sexual behavior and sex related words. 
  

Things to be done by the parents
Until the age of eighteen, children depend on their parents 
and they are considered immature both physically and 
mentally. Until then, parents should not pressure them into 
marriage, and any other activities that causes huge impact to 
their body and mind. They should not be exerted unbearable 
stresses and forced to carry heavy loads. 

Parents must give timely and appropriate advices that are 
useful to the child in the present as well as next lives. The 
children will listen to the advices of their parents more than 
anyone in the entire world as they share strong physical and 
emotional bondage.     

As a saying goes, “a child picks up what parents do”, the 
parents must not display bad behaviours in front of their 
children. 

Most importantly, parents must educate their children how to 
be respectful to the leaders and parents, affectionate to the 
subordinates and value the noble tradition and culture. 
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However, if the parents behave badly in front of their children 
or accustom them with other traditions and cultures, the 
children will not understand one’s own tradition and will be 
more inclined to other traditions. The sovereignty and security 
of the nation will be vulnerable to greater threats with so 
many such children. Therefore, it is important to inculcate 
in them the values of tha-dam-tshig and ley-gyu-dre, rather 
than simply raising them into a knowledgeable and wealthy 
person.    
Dos in line with Buddhism  

The moment a child is born, it is of utmost importance for the 
parents to say the following prayer: 

“My child, you are born from my heart,
May you live hundred years 
and encounter hundreds of Buddhas,
May you enjoy longevity, prosper with wealth 
and be able to ward off all misfortunes,
May you prosper with materialistic wealth, auspiciousness 
and peacefulness”. 

Three days after the child’s birth, a purification ritual should 
be performed at home. Then the child must be taken to a 
lama, a lopon, a nun, or a gomchen of great realization and 
whose vow isn’t afflicted to receive empowerment, blessings 
and name. This will create favorable circumstances for the 
child to succeed in all his future doings.      

After that, consult an astrologer to seek astrological predictions 
and know the favorable and unfavorable events that unfold 
in child’s life. This will help in knowing how to avert any 
unfavorable events that may occur, through rituals. 
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Furthermore, as the child begins to walk, parents must wish 
for the child to “lead all the virtuous deeds” and make the 
child walk seven steps towards the east. Similarly, with the 
wishes for the child to become “a field of merit for gods and 
human” and make the child walk seven steps towards the 
south. 

Similarly, with the wishes for the child “to become the most 
superior being in this world”, make the child walk seven 
steps towards the west. Again, with the wishes for the child 
“to become unsurpassable among all sentient beings,” make 
the child walk seven steps towards the north. Also, with 
the wishes for the child “to annihilate the army of demons 
and extinguish the fire of hell through the rain of Dharma,” 
make the child walk seven steps downwards. Finally, with 
the wishes for the child “to become an idol that all sentient 
beings look up to,” make the child walk seven steps upwards. 

Lastly, it is my request to all the parents to definitely bear in 
mind the above-mentioned information as they are meant to 
shape the future of your child in a good way. 

With this, first part of the book on Buddhism and Child comes 
to an end. 



Buddhism and Woman
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Chapter 1: Sex and Gender 

Sex is a biological feature relating to physical embodiment 
and the sexual categories of male and female by birth, this 
is universal and objective. Gender, on the other hand, refers 
to masculinity and femininity, which are subjective value 
judgment that we give to biological categories of male and 
female. These subjective value judgments are social constructs 
and are different across time and in different places, and they 
constantly evolve.  

1.1 Sex
Male and female are different based on the followings:

1) Sexual organ
2) Tone of voice 
3) Protuberance of breasts 
4) Ability of birthing

1.2 Gender
There is no difference of superiority and inferiority between 

men and women.

If we consider the pure nature of a person, ࿅ men are skillful 
and ࿅ women are wise by nature. ࿅There is no difference in 
the Buddha essence they possess. 

From the ordinary perspective࿅, both male and female equally 
possess the notion of ‘I’ and ‘mine’. 

a) Skill and wisdom are equally the cause of Buddhahood. 
There is no way to attain enlightenment without either 
of them. In order to reach the destination (nirvana) 
one must have the feet like skill and eyes like wisdom. 
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b)  “The Buddha essence is common in all sentient 
beings”1 and “all sentient beings possess the essence 
of Buddha,”2 

As stated above, if we consider the qualities associated 
with, both female and male have the Buddha essence, 
which is same for both. 

c) “Initially, clinging on to ‘I’, the concept of self,”3 

As stated above, from the point of faults, there is no 
difference in the point of reference as ‘I’ and ‘Me’ for both 
male and female. Other than ‘I’ and ‘Me’ no separate 
entity such as male or female exist. Both male and female 
equally fall in the cycle of existence due to the clinging 
on ‘I’ and ‘Mine.’

1.3 Equal potential of woman and man

To narrate few events with the intent of enhancing correlation 
between man and woman; for a man, women and girls 
are usually the most helpful, lovable and affectionate and 
indispensable partners. Therefore, we must provide them 
with the opportunities to exercise their rights instead of 
oppressing them with physical assault and biased influences.  
For being wise, woman are praised from the teachings of 
Buddha, let alone from ordinary point of view. It will become 
more evident with the achievements of the following female 
personalities.

1   Said by Goenpo Jampa (Maitreya) 
2   Said by Kuenkhen Pema Karpo
3   Said by Lopen Dawa Drakpa 
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During the time of Buddha, female practitioners like Prajapatti, 
Bhikshuni Utpalla and princess Dorjimo, the daughter of 
king Prasenajit attained the state of Arahat and transcended 
the sufferings of samsara. They also surpassed many monk 
practitioners in fame and act of benefiting countless sentient 
beings.  

Similarly, Gaylongma Pelmo, Chamnigu, and Mendarava 
were some other women who not only attained nirvana but 
also placed many male practitioners on the state of Vajradhara 
through the secret and blissful path4 and without having to 
discard the sensual pleasures, in a single lifetime. 

Even in Tibet, women like Khando Yeshey Tshogyal and 
Machig Labki Drolma bore many extreme hardships and 
succeeded in attaining enlightenment by accomplishing the 
practice of sublime Dharma at par with male practitioners. 

In Bhutan also, Ani Choten Zangmo, Khando Sonam Peldon 
and Ama Jetsunma persevered in conducting beneficial 
activities such as building temples for the peace and prosperity 
of the nation and happiness of all sentient beings. In fact, they 
worked harder than men throughout their lives.             

Adhering to the ten virtuous deeds of gods and sixteen pure 
rules of men, female practitioners like Singcham Drukmo, 
Garza Choden and Azhi Jaza proved excellent partners in 
ruling the nation through secular and religious laws.   

Indeed, they were women of great courage who maintained 
the secular affairs as per the principles of sublime Dharma.

Moreover, with change in time, brave and powerful women 
like Atak Lumo, Merza Yidki Gatoen, and Lhamo Nagmo 
who have mastered the skills of handling weapons and are 
as sharp and fast as lightning crushed the hill of ego inflating 

4   Path of liberation in tantric Buddhism that involves sex
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the mind of arrogant men. They are also trained and skilled 
in violent acts of drying up the ocean of desires of their male 
counterparts. 

Since women are equally capable of performing any 
significant task at par with men, they must be valued, 
accepted and appreciated, and various strategies should be 
implemented to make the young girls competent and capable 
as it is in line with the principles of Buddha Dharma and an 
objective of the nation. Therefore, everyone is requested to 
bear it in mind. 
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Chapter 2: Sexual Reproductive Health and Rights

2.1 Early sex and consequences

a) Stages of life

As per the lines from Tantric text quoted by Buddhist 
scholar Gendun Chophel, 

1. “A female below the age of 12 is considered as child” 
2. “A female between 13 and 25 years is considered as youth”
3. “A female between 26-50 years is considered as adult”
4. “A female 50 years and older is considered as old.”

Sex Education for child {below 12 years}

Indulging in any sexual activity with a child below twelve 
years is considered inappropriate both from religious and 
social perspectives. The sin of sexual misconduct is accrued if 
one engages in sex with a child below twelve and it is socially 
considered as a heinous crime. 

Moreover, a sexual assault on girls will cause severe physical 
pain and mental trauma. It can damage her private part and 
lead to complications while delivering babies later in their 
lives as mentioned by Buddhist scholar Gendun Chophel:

“If a female child is frequently abused,
She will experience severe physical pains,
Suffer long-term genital problems,
And face complications while giving birth”.

Therefore, men must abstain from having sex with any female 
child and the latter on the other hand must behave carefully 
and take good care of themselves.

A female child is like a tender twig, which if nurtured well by 
watering and manuring, will bear abundant fruits. Similarly, 
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a female child raised in a safe and stress free environment 
is more likely to be successful in both worldly and spiritual 
pursuits of life.

Even in the case of a male child, if he indulges in sexual 
activities and discharge sperm from an immature age, he will 
lose physical strength and appear aged as stated by Buddhist 
scholar Gendun Chophel: 

“He who indulges in sex at a very young age,
Will lose physical strength and age faster”.

That is because semen has the essential nutriments of every 
food we consume and the effectiveness of blood as stated:

“Seven droplets of a material food,
Produce one droplet of blood in a human body.
A cup of blood produces a small droplet of semen”.

Also as stated: 

“The purest fluid in a human body is the blood,
And semen is a collection of the blood.
The physical agility and mental clarity of a person is
Heavily dependent on semen,”

Our physical agility and mental clarity are directly dependent 
on the semen. If involved in untimely sexual activities and 
discharging semen at an early age, it could affect both 
physical and mental health. Therefore, a male child must 
behave properly at this stage. 

a) Sex education for people between 13 to 25 years

By the age of 13, a girl is biologically matured for sex. However, 
sexual involvement with a girl who is below eighteen years 
is considered illegal according to the law of both our country 
and the world as she is still dependent on her parents and it is 
the time for her to focus on her studies. Therefore, both boys 
and girls must refrain from having sex at this age. 
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If you fall for someone at this age (13 to 17), one may engage 
in kissing, expressing feelings, being playful and gifting but 
not to the extreme.   

By the age of eighteen years, not only is a person matured 
enough but legally allowed to marry as said by Buddhist 
scholar Gendun Chophel:
“Engage in intimacy and experience the sexual enjoyments”.

And: 

“By this age, any person may take up all house hold 
responsibilities”.

a) Healthy Relationship

Once a person is matured, it is important for him or her to 
enter into relationships and experience sexual pleasures. If a 
matured person is deprived of intimacy by the parents or due 
to caste and religion differences, he or she is likely to fall into 
depression and face growth deficiency. It may further lead 
to suicide and other inappropriate actions. Therefore, parents 
must wisely encourage their children to start a healthy and 
timely relationship as stated: 

“If asexuality is prolonged even after maturity,
One can possibly suffer various illnesses,”  

Also,

“Especially, girls who are restricted by parents
Are more likely to go through tremendous suffering.
Therefore, if time of intimation is reached for a person,
Healthy affairs are must for both man and woman”.
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2.2 Menstruation

a) Understanding menstruation

Menstruation is the blood released from a woman’s body. It 
is a sign that indicates a woman’s maturity for conception. 
Menstruation, in other words, is a process where the 
downward clearing wind discharge unwanted blood from the 
lining of her uterus for three to five days on an average every 
month, starting from the age of twelve or thirteen until the 
menopause. 

b) On the nature of menstruation (hygienic or Unhygienic)

It is irrational to consider menstruation as something strange, 
scary and unhygienic because the menstrual blood that 
women discharge and the semen men ejaculate are same in 
terms of hygiene.  Both blood and semen are seeds of life 
and equally segregated by the downward clearing wind and 
discharged through vesicles. They only differ in terms of color: 
menstrual blood is red while the semen is white. They even 
produce similar unpleasant smell.  In this regard, there is no 
significant reasons to consider menstruation unhygienic. 

However, it is advisable for a woman to refrain from entering 
Gonkhang or visiting shrines housing sacred objects while 
on period.

c) Things to remember while a woman is on period

Though menstruation is a natural process for a woman, there 
are certain things that a woman must take into account while 
she is on period:  

1) Before menstruation, a woman will go through the 
following experiences: she will feel agitated and 
frustrated for at least two to three days, enlargement of 
breasts and acute back pain. These are some common 
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signs and symptoms indicating the monthly period 
over which one does not need to worry.  

2) A woman on period must avoid drinking cold water, 
eating spicy foods, and washing with cold water. 
She must wear warm clothes and maintain a good 
hygiene. If these advices are applied, she would not 
face any complications and can prevent diseases 
related to womb and genitals. 

3) It is very important that a woman on period keeps 
herself free of agitations and maintain calmness. In 
case of a married couple, it is crucial for the husbands 
to extend necessary support to their menstruating 
wives and for a single woman, her friends must help 
her throughout her menstruation period. Therefore, 
it is important for everyone to learn and understand 
more about menstruation. 

  

1.3 Sexual Abuse/Harassment

a) Strategies to eliminate domestic violence 

Although one of the main causes of domestic violence is one’s 
own karmic consequences, the nature of one’s relationship 
with the spouse and fidelity one maintains play a pivotal role. 
From the husband’s side, he should avoid any act, which falls 
under sexual misconduct while making love. If done so, it 
will lessen domestic violence and family issues. For that, I 
shall present a brief introduction of sexual misconduct in the 
lines that follow:

In the text Abidharmakokha, Vasubandhu said: 

“Sexual misconduct is classified into four types,”
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And also, from the text Tharpa Rinpoche Gyen:

“Sex with one’s mother and sister is the sexual misconduct 
forbidden based on biological relation (for seven generations) 
and sex with a married woman is the sexual misconduct 
forbidden based on marital status. Even with one’s wife, 
sex through wrong holes, in wrong environment, at wrong 
time and without limit are considered sexual misconducts 
forbidden based on inappropriateness and sex with ordained 
woman is the sexual misconduct forbidden based on sublime 
Dharma”. 

As stated above, 

»» Wrong hole refers to the parts of body, which are not 
suitable for sex like mouth and anus. 

»» Wrong environment refers to broad daylight, in the presence 
of other people, on a rough surface or a thin mattress that 
can cause pain to the woman, inside or around the temples 
and monasteries, and in the presence of parents, teachers, 
lamas, monks, etc. 

»» Wrong timing refers to having sex while pregnant, breast-
feeding, ailing, and distressed, during daytime and while 
observing upavasatha.5 

»» Without limit means having sex more than five times a 
night.

»» Ordained woman refers to novice nun, full-fledged nun 
and underage.

Choeje Drukpa Kuenley emphasized on the inappropriate 
sex as: 

“A woman who is on period, pregnant, distressed, and 
ordained shouldn’t be sexed.”

5   One day preset for lay practitioners 
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The Buddhist scholar Gendun Chophel also said: 

“A woman, who has just delivered, is pregnant, mournful, 
ailing, distressful, old and underage are not suitable for sex at 
all times”.

Indulging in sex with women mentioned above is considered 

as sexual misconduct. 

Even if she is your spouse, you must always avoid having sex 

on the days mentioned below: 

“The 8th, 14th, 15th, 30th day of every month of lunar 
calendar and the new year are the days meant for making 
offerings. On these days, having sex must be avoided as the 
gods will deprecate. If a woman conceives on these days, the 
child will be born rude and arrogant”. 

As stated clearly in the quote above, intimacy on auspicious 
days and during religious rituals like fasting is not allowed 
because having sex on these times falls under sexual 

misconduct. 

The text Tharpa Rinpoche Gyen also mentions the 
inappropriateness of such intimacy and associated 

consequences as: 

“If the parents make love after the 11th week of conception, 
the unborn will suffer as if being pierced by a thorn”. 

Therefore, it is better to completely refrain from having sex 
starting from the moment a woman becomes pregnant. Or 
else, one must at least try to reduce the frequency of sexual 
intercourse. The other associated risk is that the child can be 
born with deformities. Thus, having sex during these periods 
is considered as sexual misconduct according to Buddhist 

perspective.    
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It is quoted as follows:   

“Exerting pressure on the belly during pregnancy
Can cause deformation to the unborn.
The thumb of the foetus placed on its nose 
Gets pressed and increases the risk of cleft lip”.

Even for women, whatever consequences she is undergoing 
in this life are a direct result of her own actions of previous 
lives. However, in this life she has to maintain fidelity and a 
mutually fulfilling relationship with her husband. If a woman 
looks after the family by placing trust and appreciation in 
her husband, domestic violence within the family will not 
happen.  

Also: 

“If a woman abandons her husband and perseveres religious 
activities without his consent, it will not bear much merit. 
Instead, she should cooperate with him in every moment of 
life by being frank and open minded.”

As stated, discussing any matter with one’s husband is in line 
with both religious and worldly norms and will be one of the 
means to help eradicate domestic violence. 

a) Measures to avoid problems associated with intimacy

Every individual irrespective of their gender must behave 
as per the following lines to curb the problems associated 
with intimacy: 

“If making love with an ailing person or a prostitute
Causes damage to one’s sperm production, 
It will definitely hamper the ability of procreation. 
Such parents cannot conceive child,
And even if conceived, it will die soon
Or will be born with deformity,
Thus, it is important for couples to maintain a decent 
behavior”. 

Some take-home messages particularly for girls
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Actually, every happiness and sorrow that happens in this life 
is mainly due to the actions of previous lives. However, as 
stated, “if favorable conditions are applied on the body, the 
realization will certainly arise”, there is a great connection 
between body and mind. Therefore, it is very important for a 
girl to take good care of her body. 

As you progress through life, you may go through all kinds 
of emotions such as happiness and suffering that are directly 
determined by the conditions of the body at beginning of life. 
Therefore, a girl’s life will become better if she could lose her 
virginity according to the months mentioned below instead 
of having the first sex under the influence of great lust like a 
dog coming across a piece of lung. 

The best months for girls to lose their virginity are first, second, 
fourth, fifth and twelfth of the lunar calendar.

A girl who loses virginity in the first month of lunar calendar 
would have the following qualities: 

“Opening the lotus {vagina} in the month of Magha; 
The girl will have abundant wealth and glory,
Progress in every aspect of life,
Will help sangha and poor and properly manage her family”.

1. The girl 

is likely to 

become 

wealthy

2. The girl 

is likely to 

succeed in 

everything 

she does

3. She will 

contribute for 

the welfare 

of sangha 

and poor 

people

4. She can 

properly 

manage her 

family and 

relatives
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A girl who loses virginity in the second month of lunar 
calendar would have the following qualities: 

“Opening the lotus {vagina} in the second month; 
The girl will enjoy extreme happiness and abundant wealth 
and engage in dharma practice,
Will be well cared by husband and 
Have many children who would become leaders”.

1. Her life 

will be 

blessed with 

comfort and 

happiness

2. She 

will have 

abundant 

wealth and 

great faith in 

religion

3. The 

husband 

will be very 

caring 

4. She will 

have many 

children who 

will become 

leaders

A girl who loses virginity in the fourth month of lunar calendar 
would have the following qualities: 

“Opening the lotus {vagina} in the month of Sagha;
Most of them will have inclination towards virtuous deeds,
Will have good behavior and be cared well by husbands,
Will have access to dharma and abundant wealth”.

1. She will 

have great 

inclination 

towards virtu-

ous deeds

2. She will 

possess good 

behavior

3. Husband 

will take 

good care 

of her

4. She will 

have access 

to dharma 

and 

abundant 

wealth
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A girl who loses virginity in the fifth month of lunar calendar 
would have the following qualities: 

“Opening the lotus {vagina} in the fifth month;
The girl will become rich,
Will marry a charming and courageous man,
She will be affectionately cared.”

1. She will 

become wealthy

2. Her husband 

will be charming 

and courageous

3. The husband will 

be affectionate and 

caring

A girl who loses virginity in the 12th month of lunar calendar 
would have the following qualities: 

“Opening the lotus {vagina} in the 12th month;
The girl will be skilled at managing family,
Intelligent and knowledgeable,
Will be cared by husband and respected by all.”

1. She 

will be 

good at 

manag-

ing 

a family

2. She will 

be 

intelligent.

3. She 

will be 

knowl-

edgeable

4. The 

husband 

will be 

very 

caring

5. She will 

be 

respected 

by other 

people
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1.4 Family Planning

a) Definition of family planning

A good family planning is characterized by the following:

If the children are nurtured with unwavering love and 
affection, given the education they need in this life, enabled 
to live a happy life by believing in sublime dharma that will 
benefit them in future lives and made competent to serve 
the Tsa-Wa-Sum, that is the clear indication of good family 
planning.

b) Is family planning sinful?

If one wonders whether preventing pregnancy is a sin or 
not, then it should be understood as, those who prevents 
pregnancy with socially acceptable methods like injection, 
medication, vasectomy/tubectomy, using condom, etc. do 
not fall in the category of committing sin. For example, there 
is no difference between celibate novices and monks and 
those who prevent pregnancy in terms of not producing baby.  

      c)  Involuntary Pregnancy

If a man forcefully and scornfully impregnates a woman, he 
will firstly accrue demerits of sexual misconduct. Secondly, 
it will be considered as malicious intent and a harmful act 
from the ten non-virtues. Thirdly, he will have to face the 
consequences of deceiving and cheating. Therefore, every 
man must abstain from involuntarily impregnating a woman.   
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Chapter 3: Harmful Practices/abuses and Prevention

1.3 Domestic violence 

a) Spouses should regard each other as better 
halves

The Buddhist scholar Gendun Chophel said: 

“Wife is a husband’s half body,
And the husband his wife’s,
If the body is split into two equal parts,
One won’t even fit among animals”.

As stated, if the spouses could consider each other as half 
part of their own body and maintain fidelity, they would be 
able to manage their families with love and affection, and the 
family will see a swift flourishment of off-springs as well as 
wealth. It will then lead to the rising of the sun of happiness 
and will experience prosperity until the very end of their lives. 

On the other hand, if spouses involve in various unrighteous 
conducts triggered by habituated infidelity, they would 
become like a split piece of body unfitting even among 
animals and there is a higher risk of one’s life becoming 
meaningless and the off springs to astray. Therefore, paying 
due consideration by one spouse to the other is of utmost 
importance for all the couples.   

b)  Resolve to spend whole life with the spouses of     

     fate

“By resolving that way, treat your spouse
 With genuine affection without any pretense.
If one can complete life that way,
Even his/her corpse will be worthy of worship”.
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And it is further explained as:

“At certain time, when the reproductive elements decline,
The sensual desires subside and hair become gray, 
Going forth in seclusion with spouse to practice Dharma,
Is the noble conduct exhibited by great beings of the past,”

As stated, spouses must love, respect and appreciate each 
other and enjoy each other’s companionship to the fullest 
while young. Once the elements and physical strength begin 
to decline, desire for sensual pleasures diminish and hair 
turn gray, resorting to secluded life with spouse in pursuit of 
dharma practice and abandoning all kinds of craving is an 
outstanding practice adopted by the great beings of the past.

c)  Faithfully spending whole life with one’s spouse   
    earns great merit

As mentioned above, the spouses of this life are brought 
together by previous karmic force. Therefore, one must remain 
faithful and shower each other with love and affection like 
one’s own life. Similarly, if one can manage the marriage with 
undiluted fidelity, it is as good as becoming monk and nun 
who observe ethical vows.6 This is also an excellent way to 
earn great merit as well as in line with the law of the country 
and contributes toward the achievement of Gross National 
Happiness (GNH).  

The Buddhist scholar Gendun Chophel said: 

“To your destined spouse,
Be affectionate like the way you are to your life,
And avoid dissimulation and adultery.
This is the best of all practices of morality.”

6   – one of the six paramitas
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d)  Advantages of successful marriage and 
     disadvantages of unsuccessful marriage

Disadvantages of unsuccessful marriage: Engaging in 
unrighteous acts without maintaining fidelity among spouses 
is unacceptable according to both religion and social norms. 

From the religious point of view, as stated in Abidharmakokha:  

“Based on unethical means, sexual misconduct is classified 
into four types,”

it falls under sexual misconduct. 

According to the social norms, as stated:

“Having sexual relation with other’s spouse
Destroys good relationship, stems problems,
And is a shameless act that causes trouble in both this and 
future lives.
Thus, wise people avoid it like a contagious disease,”

It destroys family and good relationship, is a reason for many 
family issues, troubles oneself, deprives others of peace in the 
present as well as future lives, and a shameless act. Therefore, 
everyone must avoid it.   

Engaging in unrighteous acts without maintaining fidelity lead 
to rebirth in hell realm and undergo the sufferings of intense 
heat and cold. They will also be reborn as human beings keen 
in causing disagreements among friends and within other 
families. Moreover, he/she will never get a good-looking or 
the right spouse and will never be treated well even if they 
get. They have to always be in fear of losing spouse and with 
distressful thoughts throughout their lives. The probabilities of 
being born in repentant places like narrow and warzones is 
very high. Thus, one must abstain causing divorce at all cost. 
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The cause of family breakdown is infidelity and the 
consequences are distress in the family and driving children 
on the wrong path. After nursing and nurturing children like 
their own souls until they become adolescents, some parents 
lose interest in each other under the influence of afflictions. 
Some are obliged to stay away from each other for long 
duration because of their personal and professional mandates 
such as jobs. These lead to deterioration of marital relation 
and rise of domestic violence.       

Consequently, children will be left without proper parental 
guidance without which they resort to consuming drugs and 
alcohol. Such behaviors will then ruin their lives and cause 
various problems in the family, community and the country 
as whole. 

The consequences of accustomed adultery are that, as a 
maturational result, the adulterer will be illusioned with the 
experience of sufferings from extreme heat and cold in hell 
realm for long time.  

Secondly, as a concordant result, one will always want to 
indulge in adultery in all lives that will lead to turbulent state 
of mind, conflicts and untoward circumstances which will 
ultimately cause troublesome illusions.

Thirdly, as an experiential result of adultery, one will not get 
a good-looking spouse and even if one gets they will involve 
in extramarital affairs and will not treat well. These issues 
will ruin our emotional state and thus, cause troublesome 
illusions. 

Fourthly, as a conditioning result, the probabilities of being 
born in repentant places like narrow and warzones is very 
high that will torment oneself physically and mentally. In the 
karmasataka Sutra it is mentioned:                           
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“The happiness and sufferings of all beings,
Are the fruition of their karma as said by Buddha, 
Karma is of various kinds,
And create diverse beings.
These diverse beings wander differently,
Thus, the net of karma is of great strength”.

Advantages of successful marriage

Nagarjuna said: 

“Non-desire, non-hatred, non-ignorance,
And the actions they generate are virtuous.
From virtues, all happy transmigrations and pleasures of life 
arise”.

And, 

“All wishes of those who possess merits shall be achieved”.

As mentioned above, the actual source of mental as well as 
physical health in the entire world is the accumulation of 
merits by doing wholesome deeds.  Firstly, if we accumulate 
merits, the level of attachment, anger and ignorance will 
gradually decline resulting in greater peace of mind. 

Secondly, as a maturational result of the mind being free of 
three poisons,7 we will take rebirth in the higher realms and 
enjoy abundant sensual pleasures. As a concordant result, 
one will be born with great interest and inclinations toward 
virtuous deeds in all lives. As an experiential result, one will 
enjoy long life, good health, abundant wealth, get good-
looking spouse, face fewer intruders in one’s relationship, 
will be praised and liked by all, respected by people of one’s 
own circle, will get to hear praises, words will be valued by 
others, all wishes will be fulfilled, will be free of harm and 
develop right view.  

7   Attachment, hatred and ignorance
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With the above abundances, the conditional result is that 
the places where one lives will be free of natural calamities, 
pandemics, famine and blessed with prosperity that will 
lead to cessation of physical and mental struggles. Therefore, 
everyone must diligently accumulate merits.  

According to the Buddha, if one shuns sexual misconduct 
and practices the precepts of a lay practitioner, one will get an 
attractive and humble spouse who will be a helpful partner. 
With such spouse, fidelity will remain intact, which means 
that there will be no problems such as domestic violence in 
the family. As a result, happiness and peace will prevail in 
the community, country, the world at large and will lead to 
achieving Gross National Happiness. 

Therefore, if the couples could manage their marriages, 
happiness in the family as well as country will prevail at the 
present moment and ultimately, one shall have the privileges 
of progressing on the path toward Buddhahood.      

 Suicide 3.2 

a) Suicide causes problem in the community

Suicide is against both social norms and religious perspectives. 
Socially, committing suicide causes inconveniences and 
chaos in the lives of parents, siblings, relatives, one’s offspring 
and the nation as is evident to everyone.  

Another consequence of suicide according to the Buddhist 
texts is, “killing shortens the life-span, and physical abuse 
maximizes illness”. Firstly, killing will result in shortening 
one’s life span. Physically abusing and imposing unbearable 
pains on others will lead to multiple physical diseases and 
mental illnesses in next lives.   
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Secondly, for countless period of time, one will be born with 
suicidal and harmful thoughts. Thirdly, one will be reborn in 
non-peaceful, un-prosperous and war raged places.  Fourthly, 
as an ultimate result of killing, one will be born in the hot hell 
and go through various sufferings of being roasted and burnt 
for many years.

b) Suicide is against Buddha’s teaching 
     (Sutra and Tantra)

Suicide as per the vehicle of perfection (Sutra) taught by 
Buddha accumulates the sin of killing. In addition, a person 
who commits suicide will have to die by suicide for five 
hundred consecutive lifetimes. He/she will also remain the 
reason for various inconveniences in the community.  

As per the secret mantra vehicle:

“The five aggregates are the five-Buddha-family,
And five wisdoms in its nature,
Thus, I confess the acts of killing, battering, torturing, fasting, 
Cursing and ridiculing the five aggregates”.

And also the root confessional prayer reads:

“The nature of aggregates are five Buddhas,
Thus, ridiculing them is the eighth root downfall”.  
 
As stated in the quotes above, one will suffer the karmic 
effects of killing gods, ridiculing the five Buddha family, 
disrespecting the five wisdoms, etc. Thus we must avoid the 
wretched conduct of suicide. 
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c) Suicide is harmful to other sentient   
beings too

In the Prajnaparamita Sutra with 20,000 verses, Buddha said: 

“Shubuti! Also 80,000 different tiny worms feed on human 
body,”

From the Sutra on the applications of mindfulness:  

“Ten varieties of tiny worms reside on my head,” and 

“Ten varieties of tiny worms born from blood coexisting with 
flesh are as follows:

Feeding on hair, etc.” and 

“Tiny worms residing on limbs and minor limbs are as follows:

Licking the bones, etc.”

As stated above, our body has many tiny worms innately 
born with us due to karmic force and sustain on our body. 
Committing suicide involves taking the life of those worms, 
and one will have to face the consequences of killing 
countless beings. Therefore, one must avoid suicide.  

As said by Buddha: 

“One must give away the properties but protect the body, 
By giving away both properties and body, one must protect 
life-force,”

In order to protect the body, one must spend the material 
wealth without stinginess. Similarly, one must sacrifice both 
body and material wealth to protect the soul.   
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1.3 Abortion

a)  Termination of pregnancy is equal to the act 
     of killing a human being

The core actions we need to do in our lives are avoiding sinful 
conducts and pursuing virtuous activities. Killing is one of the 
most sinful acts among the ten non-virtuous actions, which is 
harmful for both oneself and others, as stated, “there is no sin 

more heinous than killing”.  

Among many acts of killing, abortion and suicide have 
become common in the society. If such killings become 
habits, women would not mind aborting a child through 
unsocial remedies like injection and use of other drugs. 
According to the Buddhist teaching, ill practices of these kind 
are considered as killing a person, as said by Buddha in the 
Sutra of Seven Existences: 

“Existence is of seven types: hell, animal, hungry ghost, god, 
human, karmic existence and intermediate being,” 

And the child conceived in the womb falls in one of these 
existences.

As mentioned in the Nanda Sutra:

“A child is conceived when the three factors of conception 
come together: A woman whose menstrual cycle is started, 
a couple falling for each other and getting intimate and an 
intermediate-being dwelling nearby,” 

Conception in this context means an intermediate-being 
entering the mother’s womb. Therefore, abortion is as sinful as 
killing a person and accrues corresponding sin whether done 
on the first day of conception or at any stage of pregnancy. 
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Also as Buddha mentioned in the Vinaya text: 

“Killing a human or one who has become a human defeat 
the vows”,

‘one who has become human’  in this context refers to the 
unborn child, which is currently in the womb. Aborting it will 
defeat the vow of a monk and fall from monkhood. Therefore, 
abortion must be completely abandoned.  

b)  Abortion is a hindrance to realizing the path 
     of Mahayana 

 As stated, 

“all sentient beings are parents,”

All sentient beings are generally considered to have been 
our parents at least once, therefore, one must avoid harming 
them. Particularly, the baby in the womb got conceived by 
the karmic connection and the power of intense prayer made 
in the previous lives. Being a soul that deserves tremendous 
love and care, we must avoid harming it and care it with 
affection. Even if one cannot help it, one must not cause 
harm but allow it to be born. 

Shanti Deva said: 

“Even if one is incapable of helping others, 
One must always think of helping them.” 

And also, one must help others in return of harm as stated:  

“If the help you rendered is paid off with harm, 
They must be helped with even greater empathy.” 

The innocent and unborn child has not yet posed any harm to 
you. Therefore, no matter what, you are sincerely requested 
not to abort it.
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In case if one does these unwholesome deeds without 
considering the teachings of the Buddha and Bodhisattvas, 
it is certain that loving-kindness, compassion and Bodhicitta 
would never develop in him or her. In absence of these 
qualities, one might continuously involve in ill actions like 
abortion, which will trouble oneself and deprive others of 
peace. This is because the different effects of corresponding 

sins will infallibly fall on the sinner. 

c)  Termination of pregnancy will result in being   
     born as flesh-consuming-spirit 

If an unborn child is aborted, the risk of being born as a flesh-
eating-spirit for the abortionist is comparatively high. If born 
so, one will consistently cause harm to others. However, even 
those flesh-eating spirit and carnivores like tigress and bears 
do not harm their own offspring and we as human beings 
capable of speaking, listening and analyzing, it is my plea to 
never resort to doing such wretched actions.

3.4 Alcohol

a) It contradicts the teachings of Buddha 

According to the Vinaya text, the sick monks are exempted 
from other precepts if needed at the advice of physicians 
and need of time but not the four moral defeats8. However, 
alcohol is forbidden even for the sick monks considering its 
negative consequences. The Buddha said: 

“Neither are alcoholics my disciples,
Nor am I their teacher,” 

And, “an amount equal to a droplet must not be consumed” 

and many more.

8   Killing a human, taking what is not given, sex and lying about one’s attain-
ment of suprahuman dharmas. 
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b) It is against the code of etiquette of Palden 
Drukpa

To know how drinking is against the code of etiquette of 
Palden Drukpa, refer the Dzongkha version excerpted from 
‘Code of Etiquette’ compiled by Penchen Tenzin Chogyal 
(10th Jekhenpo) at the command of Desi Mipham Wangpo. 

c) Alcohol ruins life and exhausts wealth

Alcohol is one of the common reasons of domestic violence. 

As stated: 

“Alcohol intoxicates the consumers, 
Simultaneously exhausts wealth,
And drives one into meaningless actions,
Thus, one must avoid drinking at all times,”

Once drunk, one becomes incontrollable of mind and lands 
up doing all meaningless activities. It then leads to fights 
in the family and consequently increases the frequency of 
domestic violence. At the same time, drinking costs unwanted 
expenses, drains out one’s resources and disable from 
amassing wealth for future. Finally, it will delude a person 
to an extent where he/she becomes incapable of completing 
any religious or worldly pursuits and fall in the category of 
worst. In addition to wasting one’s own life, he/she becomes 
a source of problems in the family. Therefore, it is my earnest 
request to refrain from drinking. 
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3.5 Smoking/Tobacco

a) It contradicts the teachings of Guru Rinpochhe

Consumption of tobacco agitates gods, serpents and violent 
spirits, which in turn leads to the spread of contagious diseases 
and famine in the country. It also contributes to the occurrence 
of natural calamities in this life and consequently suffers 
intense sufferings in the hell realm after death according to 
Guru Rinpoche. The treasure discoverers who appeared later 
had also repeatedly explained the negative consequences 
associated with tobacco consumption. Therefore, I would 
like to request everyone living in this hidden land of Guru 
Rinpoche to refrain from tobacco consumption.   

b) It is against code of etiquette of Pelden Drukpa

The code of etiquette of Palden Drukpa reads: 

“The toxic substance stemmed from curse and malicious 
intents of demons is being consumed by people from all walk 
of life on daily basis. This not only desecrates the sacred objects 
representing body, speech and mind but also agitates the 
gods above, the serpents beneath and the violent spirits in the 
middle, which cause unending illnesses, famine and conflicts 
according to great master Padma Sambhava. Therefore, the 
district governors, chief protocols, representatives and local 
heads must charge those involved in supplying, buying and 
consuming tobacco, or else the officers must face the charges 
themselves. Even those officers at the borders must inspect 
and ensure that no such substances are smuggled across the 
borders.”   

As stated, laws to ban tobacco products have been implemented 
since three hundred years. Therefore, consumption of tobacco 
products is discouraged from both religious and social norms, 
as it shortens life span and exhausts resources. Everyone is 
hereby requested to avoid using tobacco products.  
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Chapter 4: Status of Woman in Buddhism

1.1 Outstanding Nature of Woman

a) Woman is inherently wise

From the initiation text of Vajravarahi: 

“Supreme emptiness that supports all distinct manifestations 
gives birth to glorious Buddhas,” and

“Feminine aspect like the syllable ‘A’ of wisdom nature is 
identical to Buddha”

And from the Root Confessional Prayer:

“All women are inherently wise,”
And:

“Abusing woman as inferior is the root downfall”. 

As stated, women are of wisdom nature. However, men 
ignorantly abuse them, which is a root downfall of secret 
mantra. This is because emptiness (wisdom) is the origin 
and nature of all phenomena. In addition, it permeates all 
phenomena. Similarly, women are the source from which 
all human beings are born in the entire world and their 
unparalleled ability of looking after the family is pervasive for 
all. Therefore, we must never criticize them.  

Like all phenomena have the wisdom in its state of being, the 
five female Buddhas permeates the four elements and space.

As mentioned by Kuenkhen Pema Karpo:

“Dhatvishvari is of space element nature,
Buddha-Lochana is of earth element nature,
Vajra Mamaki is of water element nature,
Pandaravasini  is of fire element nature,
Samayatara is of air element nature,”
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The five elements which are inevitable requirements of the 
world for its survival are of five female Buddha nature and 
embodiment of wisdom. Therefore, women are of inevitable 
and outstanding nature. 

Therefore, if one prays and makes offerings to the five female 
Buddhas of feminine aspect with sincere belief and utmost 
devotion, the concerned place would become like a heaven. 
Even a settlement would become harmonious, hills would 
grow abundant medicinal herbs and all water would become 
holy. This way, the entire world will become like a pure 
Buddha realm as mentioned below:

“If it is blessed by the five female Buddhas collectively,
A place formed would be filled with medicinal herbs,
A settlement formed would become exquisite,
A hill forged will have abundant medicinal herbs,
And amrita (essential ambrosia) will spring out.”

Similarly, if all women in the entire universe are treated with 
love and affection, the world would become a peaceful and 
happy place. Therefore, women are of outstanding nature in 
this world. 

b) Woman is the source of precious human life

The Buddhist scholar Gendun Chophel said:

“This body endowed with eight free states and ten advantages,
is also initially conditioned in the wombs of women”.

And,

“Without human beings,
there neither will be monks,
nor the teachings of Buddha,
….. according to Brahmins, they are produced from the 
mouth of Brahma but it is hardly the truth. However, the fact 
that people of all four types of cast are born from the female 
genital is irrefutable by both educated and uneducated.” 
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As stated, this body endowed with eight free states and ten 
advantages, which is the excellent support to practice Buddha 
Dharma and can be of benefit to both self and others is also 
formed first in the wombs of the mothers. Secondly, heat and 
blood in the womb nurture the foetus for nine months. Thirdly, 
the mother gives birth and feeds the colostrum, the most 
nutritious food. She also raises the child with great affection 
and love, which are the purest aspects of mind thereby giving 
birth and properly nourishing the body, which is the excellent 
support to practice Buddha Dharma.     

Similarly, the most beneficial family line for both religious 
and secular systems in this world also start with a mother. 
This means the line originating from mothers can never be 
mistaken, whereas the line from fathers is uncertain. There are 
risks for a child to mistake other men for one’s biological father 
and sometimes results in deterioration of affections between 
father and offspring. Therefore, women are undeniable and 
important jewel of the community even from this aspect. 

c)  Woman is an extraordinary means to attain the         

      
state of Vajradhara in a lifetime.

As stated:

“The noble son! Take over these beautiful maidens; Ratidam, 
Siddhidam and Rupamati, who will always worship you”,

If a male practitioner ripens a human or non-human girl who 
possess the required qualities and engage in esoteric tantric 
practice associated with sex, without breaching the samayas, 
he will easily and without much effort realize the innate born 
bliss by relying on the secret path of bliss [sex]. With that, 
his mind will be purified, he actualizes the empowerment of 
wisdom and he is authorized to continue the path of method 
[sex] and ultimately becomes conducive of achieving the 
state of Vajradhara.  
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Also as stated:

“by placing the Linga [penis] inside Bagah [vagina], the 
pleased vajradhara being kissed by Nairatma, commands the 
goddess with offerings, to listen”,

If a male practitioner couples through proper means, 
as taught from Tantric teachings with a secret consort 
belonging to any of the four types; Ridhagchen, Dungchen, 
Langpochen, Natsogchen and Padmachen, he can attain the 
state of Vajradhara in one lifetime. If not, there is still a great 
possibility for him to seal the door of birth in lower realms. 
Therefore, women are an outstanding and indispensable part 
of the world. 

1.2  Women are inherently loving and affectionate 

a) Mothers possess unconditional love and affection 

The Buddhist scholar Gyalsey Ngulchu Thogme said: 

“The practice of all the Boddhisatvas is to arouse Boddicitta,
So as to bring freedom to all sentient beings, infinite in number,
For how can true happiness ever be found while our mothers,
Who have cared for us throughout the ages, endure such 
pain,”9

And also from the Sutra of Astasahasrika Prajnaparamita:

“Mothers are those who gives birth in this world, who endure 
sufferings for us, the one who gives the soul and who teaches 
us how to sustain”.

As stated above, the mothers affectionately raise the children 
and make them independent in the society through four kinds 
of benevolences such as giving birth, enduring sufferings, 
giving the souls and teaching the survival skills.

9   http://www.lotsawahouse .org/Tibetan –masters/gyalse-thogme-zabg-
po/37-practices-all-boddhissatvas

http://www.lotsawahouse
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From the moment of conception, the mother becomes 
extremely delighted and her unconditional love and care 
for the child begin to grow. She then continuously keep on 
worrying about the child’s health and resorts to religious 
rituals and timely checkup for the child. She bears all kinds of 
physical pains and mental stresses and give birth to the child.   

Moreover, even after the child attains adulthood, she 
continues to earn and save for the temporal and ultimate 
benefit of the child, thereby spending her whole life with a 
genuine concern for her child. She will not forsake the love 
and affection for her child even at the cost of her life. This 
proves that no one is as compassionate and affectionate as 
a mother in the entire world. She also embodies love and 
affection.  

b) A mother will not forsake her love and affection 
even after facing hardship

The Nanda sutra states:

“firstly from the oblong embryo arises a lump of flesh,
From the lump arises the fleshy lump,
From it, the hardened lump arises,
From the hardened lump protrudes the limbs,
After that, the bones come together and forms the body,
All these are the result of karma.” 

As stated, an intermediate being enters the mother’s womb 
due to the karmic force and goes through five stages for nine 
consecutive months. During that time (pregnancy), a girl with 
slim figure and fair complexion like lotus becomes fat and 
dark with patches. She faces difficulty in walking and eating. 
Despite these difficulties, she continues with great love and 
affectionate to the baby. 
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After nine months, during the time of delivery, a large baby 
coming out from a narrow space (vagina) gives the mother an 
excruciating pain of tearing apart, bleeds a huge amount of 
blood and put her life at risk. Yet, with great love and affection, 
she thinks of breastfeeding the baby even with the pain. For 
this reason also, mothers are of loving and affectionate nature.  

c) A woman will not forsake love and affection 
even in the face of fear and shame 

Firstly, the mother is of great benevolence for giving birth. We 
were not as big, tall, able and good looking as we are now. 
When the consciousness entered the mother’s womb from 
intermediate state, it was a shapeless and a fragile substance. 
Starting from that moment, the nutrition in the flesh and 
blood of the mother nourished and nutrients from the food 
she consumed enlarged it. She endured all types of untoward 
circumstances and varying emotions. 

Even after birth, in every circumstances, the mother never 
leaves the child unattended from the size of an earthworm 
till it become as huge as yak. Therefore, she possess the 
benevolence of giving body. 

Mothers are benevolent for enduring enormous sufferings for 
the sake of the child. 

Sufferings that a mother goes through actually begin from the 
moment she conceives a baby. This is because a newborn 
does not come with clothes, ornaments, wealth and rations 
other than a mouth to eat and stomach to store food. The 
mother feeds and gives clothes to this unacquainted newborn 
who came empty handed and naked without leaving it 
hungry, thirsty and exposed to cold. She provides all these 
necessities, not because she does not need it but everything 
she gives is what she saved without eating, drinking, wearing 
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and even not making offerings in order to accumulate merits 
for herself. In short, she raises the child without considering 
her own wellbeing in this and next life. 

Similarly, she involves in non-virtuous deeds such as 
slaughtering, stealing and establishing piggery, poultry, 
fishery, etc. to raise the child. Some mothers tolerate the pain 
of working as maids, doing business and begging to bring 
up the child. Moreover, she looks after the child with love, 
embraces with warmth, and calls with soft-spoken words at 
all times. This way, she raises the child with unconditional 

love.    

Thirdly, mother possesses the benevolence of giving life. 
When we were born, we could not even raise our hands to 
feed ourselves. We were so helpless and useless just like ants 
and caterpillars. We were so fragile that we could not resist 
even the slightest of harm and did not have the ability to think. 
During those times, it is the mother, who did not abandon us 
and instead rendered great care and protection from dangers 
such as fire, river and height. She provided medication and 
other required stuffs such as ritual for our survival.  Therefore, 
she possess the benevolence of giving life.

Fourthly, we have to be grateful to our mothers for teaching 
us to live. We were not exposed to life, experienced and 
powerful as we are now during the birth. Crying and moving 
limbs were the only things that we knew as a new born. It 
was the mother who taught us how to eat, wear, walk and 
speak. She sent us to schools to study and become equally 
competent or better than others and made us an independent 
person. Even by considering these reasons, mothers are of 
loving and affectionate nature.  
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1.3  Importance of Woman in the community

a) Significance of parents’ role in bringing up a child  

The way a child gets spoilt in absence of mother’s love despite 
father’s ability is similar to what Gyaley Ngulchu Thokme 
Zangpo said:10

“The practice of all the Boddhisattvas is to cultivate wisdom,
Beyond the three conceptual spheres, alongside skillful 
means,
Since it is not possible to attain the perfect level of awakening,
Through the other five parimitas alone, in wisdom’s absence,”

From the religious point of view, no matter how skillful 
one may be, without wisdom, enlightenment is impossible. 
Similarly, in this world, no matter how powerful, rich and 
famous a father may be, without mother’s care, affection, 
parenting skills and unconditional love, a child cannot be 
properly raised. Even if raised, it will be difficult for the 
child to live a meaningful life. Therefore, women are of great 
importance in all communities.

b) Woman is the source of supreme bliss in the desire 
realm

Everyone in this world is looking for pleasure and a woman is 
the source of the excellent bliss in the desire realm. That also:

“All beings born in the realm of desire,
Irrespective of gender, desire for intimacy, 
Which gives the supreme of all bliss in the desire realm.”

10   http://www.lotsawahouse .org/Tibetan –masters/gyalse-thogme-zabg-
po/37-practices-all-boddhissatvas

http://www.lotsawahouse
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And also:
“A poor man deprived of wealth and power,
Also experiences the bliss of heaven in the bed.
A gray-haired old man also experiences inexpressible bliss
In the bed of the ladies of his age”.

Similarly:

“Arranging a woman for a lustful man,
Is the best of all types of giving.
It is mentioned in a chapter on accomplishment in Kalachakra 
Tantra,
thus, for those who doesn’t believe, refer the text”.

Lord Buddha in the Kalachakra Tantra said that from all types 
of giving, the pleasures derived from sleeping with a woman 
is the supreme one. This makes it clear that both religious and 
secular aspects agree on the common concept that a woman 
is an indispensable part of any community. 

c) A family cannot be properly managed without a 
woman endowed with six qualities 

A man must find a woman who possesses the six distinctive 
qualities. These qualities are explained in the following lines:

“Like a plain desert, this world lies wide and open,
The man burdened with negative karmic consequences re-
mains sorrowful,
To him, the girl who can give pleasure,
Is like a magical display of fate.
She gives pleasurable on seeing like the goddesses of form 
realm,
She is the one who can give rise to a noble caste,
She attends like the mother when sick, 
She consoles like a poet when sad,
She does all household chores like a maid,
And she cares with great affection throughout life.
A wife connected by a karmic force,
Will have these six qualities”.



64

Also to carry out all kinds of minor and major responsibilities 
such as kingship and managing the subjects, a woman is an 
indispensable requirement as stated:

“For both personal and communal works;
For a king to rule and a poor to survive,
And for any major or minor tasks,

Women are the indispensable requirements”.

And: 

“Praying for what one desires
And making offerings to tutelary deities,
Will beget swift fruition,
If done with a woman,”

As stated, important activities such as praying for 
accomplishment of the goals and wishes of the present life 
and making offerings to the tutelary deities for the benefit 
of next life will beget infallible and swift fruition if done 
mutually with a woman. Therefore, women are indispensable 
requirements in this world. 
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Afterword 
This book is written by Khenpo Nima Shar, head of research 
division at Dordhen Tashithang Buddhist University from 
2020 to 2021. 

Dedication

“Gods, sages and vidhyadharas, 
Who possess the power of speech,
May they shower flowers of auspiciousness.
May Bhutan and the whole world,
See the flourishment of prosperity and wealth, 
May the countries be ruled peacefully,
May all the undesirables get pacified,
May the banner of fame be raised”.





ནང་པའི་ཆོས་དང་ཨ་ལུ།
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༄༅།  །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །རབ་ཏུ་བསྐྲུན་ཅིང་འཁོར་
འདས་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་མར། །བཀའ་དྲིན་
དྲན་པའི་གུས་ཕྱག་འབུམ་དུ་བརྩེགས། །འདི་ནང་སྟོན་པའི་ཆོས་དང་བརྩེ་བའི་
གཤིས། །ཤེས་རབ་རང་བཞིན་མ་དང་བུ་ཡི་སྐོར། །ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཚུལ་
གླེང་ལ་སྤྲོ། ། ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ ནང་པའི་ཆོས་ནང་ལས་
གསུངས་པའི་  ཨ་ལུ་དང་ཨམ་སྲུའི་སྐོར་ལས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ནང་པའི་ཆོས་དང་ཨ་ལུ།

ཨ་ལུ་ཚུ་བྱམས་པ་དང་ བརྩེ་བ་གི་ཐོག་ལས་བསྐྱང་དགོཔ་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གཉིས་ཆ་ལས་རང་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ ངོ་མ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་
ཡང་ ཨ་ལུ་འདིའི་ལུས་ དང་པ་བཟོ་མི་དང་ གཉིས་པ་སྱེལ་མི་ཡང་ ཕམ་གཉིས་
ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བྱམས་སྐྱོང་གི་ཐོག་ལས་ བདག་
འཛིན་འཐབ་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡང་ འཐད་རི་སྦ་རི་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན། 
ཨ་ལུ་ ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ཕོཝ་ནང་ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་ འགོ་བཟུང་ ལོ་བཅུ་
དྲུག་གམ་ བཅོ་བརྒྱད་ཚུན་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ལེའུ་དང་པ་ཨ་ལུ་གི་སེམས་གྲུབ་ཚུལ།
དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་སྐྱེ་གནས་འདི་ལུ། མངལ་སྐྱེས། སྒོང་སྐྱེས། དྲོད་གཤེར་སྐྱེས། 
རྫུས་སྐྱེས་ཟེར་བཞི་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་བརྟེན་པའི་སེམས་བྱུང་ཚུལ་དང་ ལུས་གྲུབ་
ཚུལ་ སེམས་དང་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ལུ་ཡང་ མ་འདྲཝ་འབད་
ཡོད་ས་ལས་ ད་རིས་ གཙོ་བོ་མངལ་སྐྱེས་ འདི་ལས་ཡང་ ང་བཅས་འགྲོ་བ་མིའི་ 
སེམས་འབྱུང་ཚུལ་དང་ ལུས་གྲུབ་ཚུལ་ སེམས་དང་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གི་སྐོར་
ལས་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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དྡོན་ཚན་དང་པ། སེམས་དང་ལུས་འབྱུང་ཚུལ་དང་ འབྱུང་སའི་གཞི་ངོས་བཟུང་བ།

སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཆར་འབྱུང་སའི་གཞི་ངོ་མ་དེ། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཆོས་རྣམས་
ཀུན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ་
པར་འགྱུར། །ཅེས་དང་། རྡོ་རྗེ་མགུར་ལས། རིན་ཆེན་སེམས་ལས་ཕྱིར་གྱུར་པའི། ། 
སངས་རྒྱས་མེད་ཅིང་སེམས་ཅན་མེད། །ཅེས་དང་། ཆོས་རྗེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས། ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལས། འཁོར་བ་ནི་གཞི་ཅི་ལས་འཁྲུལ་ན། 
སྟོང་པ་ཉིད་ལས་འཁྲུལ་ལོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། འཁོར་འདས་ག་ར་གི་
གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཨིན།

ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ངོ་སྤྡོད། 

སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཆ་ར་འབྱུང་སའི་གཞི་ འཁོར་འདས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཁྱབ་
ཡོད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་ནི་སེམས་ཉིད་ཐོག་མེད་ལ། །རྒྱ་
ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་མ་མཆིས་ཀྱང་། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐོག་མ་དང་
མཐའ་མ་མེད་ལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ལས་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་ རྒྱར་མ་ཆད་
པ་དང་། རྟག་ཆད་སང་གཉེན་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཅིག་ལུ་ ངོས་
འཛིན་དགོཔ་ཨིན། དེ་ལུ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ གདོད་མའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐྱིག་ལེ་
ཆེན་པོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས། ཐ་
མལ་གྱི་ཤེས་པ་ ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་རང་ཡོད།  
ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ལས་ སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ དང་པ་ག་འབྱུངམ་ཨིན་
སྨོ་ ཟེར་བ་ཅིན་ དང་པ་གཞི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ལས་ སེམས་དེ་འབྱུངམ་
ཨིན། སེམས་དེ་ལུ་ཡང་ གཙོ་སེམས་བརྒྱད་དང་ སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ 
ཟེར་ཡོད་ས་ལས་ དང་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ དེའི་འཁོར་གྱི་སེམས་
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བྱུང་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་གཞི་དེ་ ངོ་བོ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་རུང་ གནས་སྐབས་ 
ཡིད་འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་གིས་ བསྐྱོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་རྟོག་ཞུགས་ཞིན་ན།  
གཉིས་ཆོས་སུ་སྣང་བའི་གཞི་དང་པོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དེ་གྲུབ་ཨིན།

དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། སེམས་འབྱུང་ཚུལ། 

དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ སེམས་ཟེར་མི་འདི་ གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ལུ་
དབྱེཝ་ད་ རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟེར་ གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ད་རིས་ གཙོ་བོ་རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། དེ་ཡང་ ལུས་ནི་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། །ཀུན་གཞི་སྲོག་
རླུང་དང་བཅས་པ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྲིད་པ་བར་དོའི་
སེམས་ཅན་ཅིག་ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་ མའི་མངལ་ཁྲག་གཉིས་ཀྱི་
སྦུག་ལུ་  ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ སེམས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ ཟེར་མི་འདི་
འགོ་དང་པ་ ཨའི་འདི་གི་མངལ་ནང་སྲོག་རླུང་གི་རྣམ་པ་སྦེ་ ཆགསཔ་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་རྫོགས་ཤིང་ ཀུན་གཞིའི་
རྣམ་ཤེས་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ སྲོག་རླུང་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྣམ་ཤེས་
གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་གཞག་ག་ཅི་ཡང་མེད། དཔེར་
ན་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་ནི་དང་ ཆང་གིས་ར་གཟྱི་བའི་སྐབས་སུ་ སེམས་ཡོད་རུང་ ལཱ་
འབད་མི་བཏུབ་བཟུམ་སྦེ་ཨིན།

འ་ནི་ཕའི་ཁུ་བ་དང་ མའི་ཁྲག་གི་སྦུག་ལུ་ ཞུགས་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ སེམས་ཀྱི་སྐབས་
སུ་ ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་ རླུང་གི་སྐབས་སུ་ སྲོག་རླུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་རྡོ་
རྗེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད་ལས། ཉོན་མོངས་ཅན་ནི་སྲོག་རླུང་ཉིད། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཡང་
དག་འགྲོ། །ཟེར་གསུངས་འདུག། 
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ཀུན་གཞིའི་ངོ་སྤྡོད། 
ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། 
ཆོས་ཀུན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་གཞི་སྟེ། །དེ་བས་ཀུན་
གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དེ། །དམ་པ་དག་ལ་ངས་བཤད་དོ། ། 
ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། སེམས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་
ཀྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྒོས་པ་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་
པར་ཤེས་པ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། འཁོར་བའི་གཞི་རྩ་ གསལ་ཞིང་རིག་པ། 
ངོ་བོ་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས། གྲོགས་རེག་པ་དང་ ཡིད་
ལ་བྱེད་པ་དང་ ཚོར་བ་དང་ འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པ་སྟེ་ ཀུན་འགྲོ་ལྔ་གིས་ དུས་
ཨ་རྟག་རང་བསྐོར་ཏེ་ ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།

ཉོན་ཡིད་ཀྱི་ངོ་སྤྡོད།

ཀུན་གཞི་དེ་ལས་ ཆུ་རླབས་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱོད་དང་ང་ལ་སོགས་པ་ གཉིས་ཆོས་ཀྱི་
རྩ་བ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་དེ་དང་ འཁོར་གྱི་སེམས་བྱུང་དེ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན།
དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་སུམ་ཅུ་པ་ལས། དེ་ལ་གནས་ཏེ་རབ་བྱུང་
ཞིང་། །དེ་ལ་དམིགས་པས་ཡིད་ཅེས་བྱ། །རྣམ་ཤེས་ངར་སེམས་བདག་ཉིད་ཅན། ། 
བསྒྲིབ་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ། །ཉོན་མོངས་བཞི་དང་རྟག་ཏུ་འགྲོགས། །ཞེས་དང་། 
རྣམ་ངེས་ལས། རང་གི་ཡུལ་གྱི་དེ་མ་ཐག་པ་ཡུལ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པ་དབང་པོའི་
ཤེས་པ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
དང་། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། གཙོ་སེམས་ཀུན་གཞི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གྲོགས་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་བཞི1་དང་ཨ་རྟག་རང་འགྲོགས་པ་
དང་། ངོ་བོ་བསྒྲིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་ཨིན།

1   བདག་ཏུ་རྨོངས་པ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ། བདག་ལ་ཆགས་པ། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ།
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འཇུག་ཤེས་དྲུག།

དྱེ་ལས་ཡུལ་སྲོ་སྲོར་རྣམ་པར་རྱིག་པའྱི་འཇུག་ཤྱེས་ཚྲོགས་དྲུག་འཁྲོར་སྱེམས་
བྱུང་དང་2བཅས་པ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུངམ་ཨྱིན། 
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ།  བདག་རྐྱེན་མིག་གི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་
གཟུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཟུགས་མཐོང་བའི་ཤེས་པ།
རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་སྒྲ་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ སྒྲ་གོ་བའི་ཤེས་པ། 
སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་སྣའི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་དྲི་ལ་བརྟེན་ཏེ་ 
དྲི་ཚོར་བའི་ཤེས་པ།
ལྱེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་ལྱེའི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་རོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ 
རོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཤེས་པ།
ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་རེག་
བྱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རེག་བྱ་ཚོར་བའི་ཤེས་པ།

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ དམིགས་རྐྱེན་ཆོས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ཆོས་རྟོགས་པའི་ཤེས་པའོ། །

2  སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ནི། ཚོར་འདུ་སེམས་པ་རེག་ཡིད་བྱེད། །སེམས་ཀུན་ཁྱབ་ཕྱིར་ཀུན་འགྲོ་ལྔ། ། 
འདུན་མོས་དྲན་ཏིང་ཤེས་རབ་སྟེ། །འཇུག་ཡུལ་ངེས་ཕྱིར་ཡུལ་ངེས་ལྔ། །དད་དང་བག་ཡོད་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས། ། 
བཏང་སྙོམས་ངོ་ཚ་ཤེས་ཁྲེལ་ཡོད། །ཆགས་སྡང་རྨོངས་མེད་མི་འཚེ་དང་། ། བརྩོན་འགྲུས་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་
ག།
འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁྲོ་ང་རྒྱལ་དང་། །མ་རིག་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བ་སྟེ། །རྩ་བའི་ཉོན་མོངས་དྲུག་ཏུ་འདོད། ། འཁོན་འཛིན་
ཁྲོ་ཚིག་ཕྲག་དོག་འཚེ། །འཆབ་རྨུགས་མ་དད་ལེ་ལོ་དང་། །སེར་སྣ་རྒྱགས་རྒོད་སྒྱུ་དང་གཡོ། །ངོ་ཚ་ཁྲེལ་མེད་
རྣམ་གཡེང་དང་། །བག་མེད་བརྗེད་ངེས་ཤེས་བཞིན་མིན། །འདི་རྣམས་ཉེ་ཉོན་ཇི་ཤུ་འོ། །གཉིད་རྒོད་རྟོག་རྟོགས་
དཔྲོད་གཞན་འགྱུར་བཞི། །
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སེམས་དེ་ཚུ་ནམ་ཅིག་ ཤིའི་སྐབས་སུ་ ལོག་སྟེ་རང་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་ལུ་ རང་གི་
བག་ཆགས་ཚུ་བཞག་འབད་ ཕར་ཐྱིམ་འགྱོ་ནི་དང་། ལོག་སྐྱེ་བ་ལེན་འོང་བའི་
སྐབས་སུ་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་ཚུར་ཤར་ཏེ་
འོངམ་ཨིན།
ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ དག་པར་
བྱེད་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ནམ་ལས་དག་འགྱོཝ་ཨིན་ན་དང་ དག་པའི་འབྲས་བུ་ 
ག་ཅི་བཟུམ་འོངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཞྡོར་ཁར་དབང་པྡོ་ལྔའི་ངོ་སྤྡོད།

དབང་པོ་ཟེར་མི་འདི་ སྒོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ཚུ་གིས་ གཟུགས་མཐོང་ནི་ སྒྲ་གོ་ནི་ དྲི་
ཚོར་ནི་ རོ་ཉམས་སུ་མྱོང་ནི་ རེག་བྱ་རྟོགས་ནི་ཚུ་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་ ནང་
གི་གཟུགས་དྭངས་བ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དབང་པོ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ཆི་བ་ཅིན་ སྒོ་
ལྔའི་ཤེས་པ་ཚུ་སྐྱེ་མི་ཚུགས། སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་མ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་མཐོང་མི་ཚུགས། 
དབང་པོ་ལྔཔོ་དེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ ཆུ་སྦུར་གྱི་མིག་
ཏོ་གིས་ མཐོང་མི་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དཔེའི་སྒོ་ལས་
གསུངས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཡང་མིག་གི་དབང་པོ་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་བཟུམ་དང་། རྣ་བའི་
དབང་པོ་གྲོ་གའི་མཛེར་པ་སྐྱུས་པ་བཟུམ་དང་། སྣའི་དབང་པོ་ཟངས་ཀྱི་མོ་ཁབ་
གཤིབ་པ་བཟུམ་དང་། ལྱེའི་དབང་པོ་ཟླ་བ་བཀས་པ་བཟུམ་དང་། ལུས་ཀྱི་དབང་
པོ་བྱ་རེག་ན་འཇམ་པའི་པགས་ཀོ་བཟུམ་ཅི་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག། ཨིན་རུང་ད་
རེས་ནངས་པ་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ང་བཅས་ཀྱིས་མཐོང་ཚུགས་ཟེར་ཨིན་
མས།
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ལེའུ་གཉིས་པ། ལུས་གྲུབ་ཚུལ། 

མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་དང་། བདུན་ཕྲག་ལྔ་པ་ལས་ རྩ་ཆགས་པ་དང་ དེ་
ལས་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཡན་ལག་དང་ ཉིང་ལག་གཞན་ཚུ་གྲུབ་ཚུལ་ གཉིས་ནང་བསྡུ་
སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔའི་སྐོར།

ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིད་སྲོག་རླུང་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ལ་ཡང་ཡང་དག་འགྲོ། །ཟེར་
གསུངས་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཞུ་བ་ཅིན། མའི་མངལ་ལུ་ རྣམ་ཤེས་དང་ཁུ་
ཁྲག་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་དེ་ འབྱུང་བ་བཞིའི་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་འཕེལ་
འགྱོཝ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ འབྱུང་བ་ས་གིས་ ཕྱིར་མི་ལྷུང་བར་རྣམ་ཤེས་མའི་མངལ་ནང་འཛིན་པར་
བྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་ཆུ་གིས་སྐམ་མ་བཅུག་པར་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་
མེ་གིས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་རླུང་གིས་ ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་
འཕེལ་བར་བྱེདཔ་ཨིན།
དེ་ཨ་ཙི་རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན། ནུར་ནུར་མེར་མེར་ལྟར་ལྟར་པོ། །གོར་གོར་
པོ་དེ་བདུན་ཕྲག་བཞི། །ལས་རླུང་གིས་དཀྲུགས་སྡུད་པར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། མངལ་ནང་ཆགས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་དང་པོ་ལུ་ སྲོག་རླུང་གིས་དཀྲུགས་
ཤིང་བསྡུས་ཏེ་ ནུར་ནུར་པོར་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། དེའི་རྣམ་པ་དེ་ འབྲས་ཀྱི་ཁུ་
བའམ་ཞོའི་སྤྲིས་མ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད། 
བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ་ལུ་ ཀུན་ནས་སྡུད་པ་ཟེར་མི་རླུང་གིས་ དཀྲུགས་ཤིང་བསྡུས་
ཏེ་ མེར་མེར་པོར་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། དེའི་རྣམ་པ་དེ་ ཞོའམ་མར་འཁྱགས་པ་དང་
འདྲཝ་སྦེ་ཡོད། བདུན་ཕྲག་གསུམ་པ་ལུ་ མཛོད་ཀ་ཟེར་མི་རླུང་གིས་ དཀྲུགས་
ཤིང་བསྡུས་ཏེ་ ལྟར་ལྟར་པོར་འགྱུརཝ་ཨིན་མས། དེའི་རྣམ་པ་དེ་ ལགས་ཀྱི་ཐུན་
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མའམ་སྲོག་ཆ་གྱོག་མོ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད། བདུན་ཕྲག་བཞི་པ་ལུ་ རབ་ཏུ་འབྱེད་
པ་ཟེར་མི་རླུང་གིས་ དཀྲུགས་ཤིང་བསྡུས་ཏེ་ གོར་གོར་པོར་འགྱུརཝ་ཨིན། དེའི་
རྣམ་པ་དེ་ ཤའི་གོང་པོ་དང་ ཀེ་བ་བཟུམ་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། 
འ་ནི་བདུན་ཕྲག་བཞི་ནང་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་རླུང་ཚུ་གིས་དཀྲུགས་ཏེ་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་
མའི་ཁྲག་གཉིས་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་མ་ཟད་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་ མའི་མངལ་ཁྲག་གི་
སྙིགས་མ་ མིན་དགོཔ་ཚུ་ཕར་གཏོར་བཏང་ དགོ་པའི་བཅུད་ཚུ་ ཚུར་སྡུད་པར་
བྱེདཔ་ཨིན་མས། 
ཨིན་རུང་དེའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལུ་དེའི་ལུས་གྲུབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་མ་གཏོགས་ རྩ་
ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ ཆགས་ནིའི་འགོ་མ་བཙུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།3

 

ཕའི་ཁུ་བ་དེ་གིས་ ཨ་ལུ་དེའི་ རྐང་དང་རུ་ཏོ་དང་ ཆུ་རྒྱུས་སམ་སྤུ་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་། 
རེག་བྱ་བསིལ་བ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། མའི་མངལ་ཁྲག་དེ་གིས་ ཨ་ལུ་དེའི་ གཟུགས་
ཀྱི་ལྤགས་ཀོ་དང་ ཤ་དང་ ཁྲག་ཚུ་འགྲུབ་ནི་དང་། ལུས་ཀྱི་དྲོད་སྐྱེཝ་ཨིན།

རྩ་ཆགས་ཚུལ།

བདུན་ཕྲག་ལྔ་པ་ལས་ རྩ་ཆགས་པ་དང་ དེ་ལས་ཕྱི་དང་ནང་གི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་
ལག་ གཞན་ཚུ་འགྲུབ་ཚུལ།  
དེ་ཡང་ རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང་ ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
རྩ་དང་ གློཝ་དང་དོན་ཧིང་དང་ རུ་ཏོ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ དབང་པོ་ལྔ་ ལ་སོགས་པ་
ཚུ་གྲུབ་སྟེ་ ལུས་ཡར་འཕེལ་བའི་རིམ་པ་འདི་ཨིན། 

3   དེའི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་ངོ་མ་དེ་ ཕའི་ཁུ་བ་དེ་དང་ མའི་ཁྲག་གཉིས་སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ མ་དགོཔ་ཚུ་ཕྱིར་
བཏང་ དགོ་པའི་བཅུད་ཚུ་བསྡུ་བ་མ་གཏོགས་ ཨ་ལུ་དེའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་རུ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ ལུས་ཀྱི་ཡན་
ལག་ ག་ཅི་ཡང་མི་གྲུབ། ཨིན་རུང་དེའི་སྐབས་ལུ་ སེམས་དང་ སྲོག་གཉིས་ཏན་ཏན་ཡོདཔ་ཨིན།
The most important process that happens at this stage is that the residues get 
flushed out and the essential nutriments are gathered. However, the mind and the 
soul of the child are already present by now. 
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དེ་ཡང་ རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ དང་པ་སྲོག་རླུང་གིས་ ལུས་འཕེལ་ཚུལ་ནི།
མཁྲང་འགྱུར་ཞག་ནི་དང་པོ་ནས། །རང་སོར་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི། །ཚད་ལྡན་
དབུ་མ་སྲོག་རླུང་བཅས། །བསྐྱེད་ནས་སྙིང་དང་ལྟེ་བ་ཡི། །འཁོར་ལོ་རླུང་བཅུའི་
རྟེན་ཆགས་ནས། །ཉ་ཡི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ལྟེ་བར་མའི་རྩ་འབྲེལ་བས། །རླུང་
ཕྲག་རྒྱས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ནས། །ཞག་རེ་རྩ་ནི་ཉིས་
བརྒྱ་ཆགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བདུན་ཕྲག་ལྔ་པ་ལུ་ ཡང་དག་པར་སྡུད་
པ་ཟེར་མི་ རླུང་གིས་གཏོར་ཞིང་བསྡུས་པ་ལས་ མཁྲང་འགྱུར་དུ་འགྱུརཝ་ཨིན། 
དེ་ལས་ མཁྲང་འགྱུར་གྱི་ཞག་དང་པོ་དང་ མངལ་གྱི་ཞག་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ་ལུ་ 
སྲོག་རླུང་འདི་གིས་ ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ ཡར་དང་མར་དཀྲུགས་པ་ལུ་
བརྟེན་ ལུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ རྩའི་གཙོ་མོ་དབུ་མ་ཟེར་མི་འདི་དང་ དེའི་གཡས་སུ་རོ་
མ་དང་ གཡོན་ལུ་རྐྱང་མ་ཡང་ཆགསཔ་མ་ཚད་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སྙིང་དང་ལྟེ་བའི་
རྩ་འཁོར་ཚུ་ཡང་གྲུབ་ཨིན། 
སྲོག་རླུང་གི་རྟེན་ རྩ་དབུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཟླཝ་གཉིས་ལངམ་ད་ 
ཞག་རེ་ལུ་རྩ་ཉིས་བརྒྱ་རེ་ཆགས་ཏེ་ བསྡོམས་ད་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ རྩ་དྲུག་སྟོང་རེ་
ཆགས་ནི་དང་། ག་ར་བསྡོམས་ཏེ་ མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ནང་ རྩ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་
བཅུ་ང་བཞི་དང་ ཕྱིར་སྐྱེས་ཏེ་ ཟླཝ་གསུམ་ལུ་ཡང་ རྩ་ཆགས་ཞིན་ན་ ཡོངས་
བསྡོམས་ རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་རྩ་དབུ་མ་ སྲོག་རླུང་དང་བཅས་པ་དེ་གིས་ དང་པ་རང་ སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་
གཙོ་བོ་བཅུ་དང་། ༼ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ༽ དེ་ལས་ ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གཙོ་བོ་དྲུག་
ཅུ་རེ་བཞི་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ མངལ་ནང་ ཡོད་པའི་ ཨ་ལུ་འདི་ཉའི་རྣམ་པ་
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བཟུམ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་མས། ༼ལྟེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཁོར་ལོ༽ 
གཉིས་པ་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་4གིས་འཕེལ་ཚུལ། སྲོག་ལས་ཐུར་སེལ་འཕྲོས་ནས་
ནི། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མངལ་ནང་ཡོད་པའི་ ཨ་ལུ་དེ་ ཟླཝ་གཉིས་
ལངས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་ ས་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ཁ་མར་འཕྲོས་
པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གསང་གནས་ཀྱི་རྩ་འཁོར་གཙོ་བོ་ སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཆགས་ཞིན་
ན་ ལུས་ཀྱི་སྨད་ཚུ་གྲུབ་ཨིན། ༼གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོ༽ གསུམ་
པ་གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་5གིས་འཕེལ་ཚུལ། རུས་སྦལ་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་བྱེད། །ཟླ་བ་
གསུམ་པར་གྱེན་རྒྱུ་ཡིས། །རླུང་གིས་སྟོད་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་གསུམ་ལངས་པའི་སྐབས་ལུ་ སྲོག་རླུང་ལས་ གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་ 
མེ་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་ ཁ་ཡར་བལྟ་སྟེ་འཕྲོས་པ་ལས་ ལུས་ཀྱི་སྟོད་ཚུ་གྲུབ་
ཨིན།

དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། རྐང་ལག་སྡོགས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་གྲུབ་ཚུལ།

བཞི་པ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་6གིས་འཕེལ་ཚུལ། བཞི་པར་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་གིས་ནི། །  ཡན་
ལག་རྩ་རྣམས་སྣང་བར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་བཞི་ལངསམ་
ད་ སྲོག་རླུང་ལས་ ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ ཆུ་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ཁ་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་
འཕྲོས་པ་ལས་ ཡན་ལག་གི་རྩ་ཕྲ་མོ་ཚུ་དང་། རྐངམ་དང་ལགཔ་ ཨོལ་ལྐོག་
འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུས་དེ་ཁ་ལས་ འབུར་བུ་ལྔ་འཐོན་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་
བོའི་རྩ་འཁོར་གཙོ་བོ་ བཅུ་དྲུག་དང་།༼སྤྱི་བོར་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོ།༽ མགྲིན་
པའི་རྩ་འཁོར་གཙོ་བོ་ སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཆགསཔ་ཨིན་མས༼མགྲིན་པ་ལོངས་

4   Downward-clearing (Wind) a kind of wind in human body which helps 
develop a child’s lower body and the nerves in the umbilical cord 

5   Upward-moving (wind) a kind of wind in human body which helps develop 
a child’s upper body 
6   Pervasive wind energy (the wind which helps the growth of nerves in the in 
the forehead, and formation of limbs and head 
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སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ༽ཨིན་རུང་རྩ་དེ་ཚུ་ ཆུང་ཀུ་མགོ་ཏོག་གི་སྐྱ་བཟུམ་ཅིག་ལས་
མེདཔ་ཨིན་ནོ། །
དྡོན་ཚན་ལྔ་པ། དྡོན་ཧིང་དང་རུ་ཏྡོ་སྡོགས་ནང་གི་ཡན་ལག་གྲུབ་ཚུལ།

ལྔ་པ་མཉམ་གནས་ཀྱི་རླུང་7གིས་འཕེལ་ཚུལ། ལྔ་པར་མཉམ་གནས་རླུང་འཕྲོས་
ནས། །ནང་གི་གནས་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཕག་རྒོད་སེང་གེའི་གནས་སྐབས་
ཡིན། །མཉམ་གནས་ཁྱབ་བྱེད་གཉིས་སྟོབས་རྫོགས། །ལུས་ནི་མགུལ་དང་འདར་
བར་འགྱུར། །དེ་དུས་རུས་ཚིགས་དུམ་བུ་ནི། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཆགས་པར་
འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
དེའི་སྐབས་སུ་ སྤྱིར་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང་ ལྷག་པར་དུ་མཉམ་གནས་དང་ ཁྱབ་བྱེད་
ཀྱི་རླུང་གཉིས་ཀྱི་ནུས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཚོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་ནི་འདི་གིས་
མངལ་གྱི་ཟླཝ་ལྔ་དང་ ཡང་ཅིན་དྲུག་ལས་ ཨ་ལུ་དེ་གིས་ ཨའི་གི་ཕོཝ་ནང་ སར་
ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། གཞན་ཡང་དེའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བོ་མངལ་གནས་
ཀྱི་མདོ་ལས་གསུངས་དོ་བཟུམ་གྱི་ རུས་ཚིགས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་
ཡང་གྲུབ་ཨིན། 
དྡོན་ཚན་དྲུག་པ། ཕུང་པྡོ་ལྔ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་ཚུལ།

དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་དེ་ མངལ་ནང་ཆགས་པའི་ ཉིནམ་དང་པ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཟླཝ་
གསུམ་ཡན་ཆད་ སྲོག་རླུང་དང་ཐུར་སེལ་དང་གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་གིས་ སྟོབས་བསྐྱེད་
པ་ལུ་བརྟེན་ ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་ རྣམ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྫོགས་པ་དང་། 
ཟླཝ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ལུ་ ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་དང་ མཉམ་གནས་ཀྱི་རླུང་གིས་ 
སྟོབས་བསྐྱེད་དེ་ འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་རྫོགས་པ་དང་། ཟླཝ་དྲུག་ལངས་
པའི་སྐབས་སུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡང་རྫོགས་པའོ། །

7   Fire equalizing wind (the wind which 
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གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་རླུང་གིས་དབང་པྡོ་སྒོ་ལྔ་འཕེལ་ཚུལ།

ཡན་ལག་གྱི་རླུང་དེ་ཚུ་གིས་ གཙོ་བོ་དབང་པོ་ལྔ་ བསྐྱེད་པར་བྱེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ 
ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལས་ དང་པ་ཀླུའི་རླུང་གིས་མིག་འཕེལ་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་དྲུག་
པར་ཕྱིན་པ་ན། །ཀླུ་ཡི་རླུང་གིས་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས། །ས་ཁམས་ཆ་ལས་མིག་
གཉིས་བསྐྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་དྲུག་ལངསམ་ད་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
རང་བཞིན་ ཀླུའི་རླུང་གི་སྟོབས་བསྐྱེད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ས་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ 
མིག་གཉིས་བསྐྱེད་པར་བྱེདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་རུས་སྦལ་གྱི་རླུང་གིས་རྣ་འཕེལ་ཚུལ་ནི། དེ་ལས་བདུན་པར་རུས་སྦལ་
རླུང་། །སྤྲོས་ནས་ཆུ་ཁམས་རྣ་བུག་དོད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་བདུན་
ལངསམ་ད་ རླུང་ཁམས་ཀྱི་ རང་བཞིན་ རུས་སྦལ་གྱི་རླུང་སྤྲོས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཆུ་
ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ རྣ་བའི་བུག་ག་དོད་པར་བྱེདཔ་ཨིན།
གསུམ་པ་རྩངས་པའི་རླུང་གིས་སྣ་འཕེལ་ཚུལ་ནི། བརྒྱད་པ་མེ་ཁམས་སྣ་བུག་
བྱེད། དེ་ཚེ་རྩངས་པའི་རླུང་སྤྲོའོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་བརྒྱད་
ལངསམ་ད་ མེ་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ རྩངས་པའི་རླུང་གྱིས་ རླུང་ཁམས་ཀྱི་རང་
བཞིན་ སྣའི་བུག་ག་དོད་པར་བྱེད་དོ། །
བཞི་པ་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་རླུང་གིས་ལྱེ་འཕེལ་ཚུལ་ནི། དགུ་པར་ལྷ་སྦྱིན་རླུང་འབྱུང་སྟེ། ། 
རོ་ཅན་ལྱེ་ནི་སྐྱེད་པར་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་དགུ་ལངསམ་ད་ ཆུ་
ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ལྷ་སྦྱིན་གྱི་རླུང་གིས་ མེ་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ལྱེ་བསྐྱེད་
པར་བྱེད་དོ། །
ལྔ་པ་ནོར་ལས་རྒྱལ་གྱི་རླུང་གིས་ལུས་འཕེལ་ཚུལ་ནི། བཅུ་པ་ནོར་ལས་རྒྱལ་གྱི་
རླུང་། །བསྐྱེད་ནས་རླུང་བཅུའི་ནུས་པ་རྫོགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླཝ་
བཅུ་ལངསམ་ད་ ས་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ནོར་ལས་རྒྱལ་གྱི་རླུང་གིས་ རླུང་
ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ བསྐྱེད་པར་བྱེདཔ་ཨིན།
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དེ་ལས་གཞན་ཡང་ ཟླཝ་དགུ་ལངསམ་ད་ ལྱེ་གྲུབ་སྟེ་ མངལ་གྱི་མི་གཙང་བ་ 
ཟས་སུ་ཟ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་གི་ སྙིགས་མའི་ཁམས་ དྲི་ཆུ་ ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུ་
ཡང་ འབྱུང་ནི་དང་། རླུང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ ལུས་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་གིས་ བཀྲེས་པ་
དང་སྐོམ་པ་ཡང་ ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོས་ ལུས་སེམས་ཀྱི་
གདུང་བ་ ཉམས་སུ་མྱོངམ་ཨིན་མས།
མཇུག་རང་ དེ་ཚེ་འབྱིན་པའི་རླུང་གིས་ནི། །བསྒྱུར་ནས་སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་དེ་ ཟླཝ་དགུ་ལངས་པའི་བསྒང་
ལས་ ཕྱིར་འབྱིན་པའི་རླུང་ངམ་ ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཟེར་མི་རླུང་དེ་གིས་ ལུས་མགོ་
མཇུག་ བཟླྲོག་ནས་ལག་པ་བརྐྱང་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་འཐོནམ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་སུ་ 
མའི་མངལ་གྱི་ འབྱིན་པའི་རླུང་གི་ནུས་པ་ ཆེ་ཆུང་གིས་འབད་ ཨ་ལུ་འཇམ་ཏོག་
ཏོ་འབད་སྐྱེ་ནི་དང་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་པའི་ ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། 
མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ལུས་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལས་གྲུབ་པའི་ ཚོགས་པ་ཅིག་
ལུ་གོ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ རྐང་དང་། རུས་པ་དང་། ཆུ་རྒྱུས་སམ་སྤུ་དང་། ཤ་དང་། 
ཁྲག་དང་། ལྤགས་པ་སྟེ་མཛོད་དྲུག་དང་། གཟུགས་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟེ་སོ་དྲུག་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རྣམ་
ཤེས་ཏེ་ཁམས་དྲུག་དང་། མིག་རྣ་སྣ་ལྱེ་ལུས་ཡིད་དེ་དབང་པོ་དྲུག་དང་། གཟུགས་
སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་ཏེ་ཡུལ་དྲུག་དང་། ཁ་དང་ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང་བཤང་བ་
དང་གཅི་བའི་ལམ་དང་ཁུ་བ་འབབས་པའི་དབང་པོ་སྟེ་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་དྲུག་དང་། 
སྨྲ་བ་དང་ལེན་པ་དང་འགྲོ་བ་དང་བཤང་བ་དང་གཅི་བ་དང་ཁུ་བ་འཕོ་བའི་བྱ་བ་སྟེ་
བྱ་བའི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཚོགས་པའོ། །དེའི་གནད་འགག་ངོ་མ་ ཟླཝ་དྲུག་པ་
ལས་ དབང་པོ་ལྔ་ སྐྱེས་ནིའི་འགོ་བཙུགགསཔ་ཨིན།
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ལེའུ་གསུམ་པ། ལུས་དང་སེམས།

སེམས་དེ་ལུས་ཀྱི་ཕྡོགས་ག་ཏེ་ལུ་གནསཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལས། སེམས་ལུས་དང་ལྡན་ན་
གནས་པ་དང་། ལུས་སེམས་དང་ལྡན་ན་མཛེས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། རྩ་རྒྱུད་
བརྟག་པ་གཉིས་པ་ལས། ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གནས། །ཞེས་དང་། དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། ནམ་མཁའ་བུམ་པའི་ནང་ནས་ཆུ་ནི་ལེན་པར་བྱེད་པ་ན་
ཡང་འགྲོ་བ་མིན་པ་ཇི་ལྟ་བར། །མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཅན་དེ་ཡུལ་དང་རྣམ་
བྲལ་ལུས་ཀྱི་དག་ཏུ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང་། བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ལས། 
དེ་ལ་དུས་ཀྱི་གནད་བཤད་པ། །གཉིད་དང་རྨི་ལམ་སྙོམས་འཇུག་པ། །ཐ་མལ་
དུས་དང་རྣམ་པ་བཞིར། །སེམས་ནི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་འདྲ། །ཞེས་དང་། སློབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ལུས་མེད་ན་ནི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཡོང་བ་མིན་ཞེས་ཡོངས་
རྟོགས་ན། །ཟེར་གསུངས་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། རྩའི་འཁོར་ལོ་བཞི་ 
རླུང་དང་ཐྱིག་ལེ་དང་ བཅས་པ་ལུ་ སེམས་དེ་ གནས་པའམ་བརྟེན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། 
དེ་ཡང་ སད་པའི་གནས་སྐབས་ཟེར་ གཉིད་མ་ལོག་པར་ སྡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ 
སེམས་དེ་སྤྱི་བོའི་ རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་གསུམ་དང་ ཅིག་ཁར་གནས་ཏེ་ སྡོདཔ་ཨིན། 
དེའི་སྐབས་སུ་ འཇུག་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ རང་རང་སོ་སོའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་
དྲུག་དང་ འབྲེལ་བར་བྱས་ཏེ་ ཡུལ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཉིད་ལོག་སྟེ་ རྨི་ལམ་མཐོང་བའི་ གནས་སྐབས་སུ་ སེམས་དེ་ 
མགྲིན་པའི་ རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་གསུམ་དང་ ཅིག་ཁར་གནས་ཏེ་ སྡོདཔ་ཨིན། དེའི་ 
སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་ སེམས་དེ་ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ བག་ཆགས་ཀྱི་རྐྱེན་
གྱིས་ ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་ སྲོག་རླུང་གི་ འདུ་བྱེད་དང་བཅས་ ལངསཔ་
ཡིན། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཉིད་ལོག་རྨི་ལམ་ མ་མཐོང་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ སེམས་དེ་ སྙིང་
ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་གསུམ་དང་ ཅིག་ཁར་གནས་ཏེ་སྡོདཔ་
ཨིན། དེའི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་ སེམས་དེ་ གཙོ་བོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡིན། 
འཇུག་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ནི་ འཇུག་པ་མི་གསལ་ཞིང་ རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་ ཀུན་གཞི་
ལུ་འདུ་འགྱོཝ་ཨིན།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་མོ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་8སེམས་དེ་ ལྟེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་ རྩ་
རླུང་ཐྱིག་ལེ་གསུམ་དང་ གཅིག་ཁར་གནས་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། དེའི་སྐབས་སུ་ 
སེམས་དེ་གཙོ་བོ་ དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཨིན། ལྟེ་བ་ལུ་ རྣམ་ཤེས་
འདུས་པ་ལས་བརྟེན་ མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དབུ་མའི་མར་སྣའི་མེ་དང་། ཡར་
སྣའི་ཟླ་བ་གཉིས་ འདྲེས་པའི་ཚེ་ དུང་ཅན་མའི་ནང་དུ་ ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་མྱོངམ་
ཨིན། ཀུན་མཁན་པདྨ་དཀར་པོའི་ བརྟག་གཉིས་སྤྱི་དོན་ལས། དེ་ཡང་ ལུས་རྩ་
མདུད་ལ་གནས་སྐབས་བཞིར་སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གནས་པས་ལུས་ལ་རྣམ་དབྱེ་
བདུན་པ་སྦྱར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ།
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

དེ་ཡང་ སེམས་དེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་ཁར་ དབང་
ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་ཆར་རང་ དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་ ཀླད་པའི་རྣམ་
འགྱུར་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་དང་། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་
རྐྱེན་ཡང་འབདཝ་ཨིན་མས། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་འགྲེལ་ལས། དེ་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་
བྱེད་པ་ལས། །སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུ་ལྷན་ཅིག་གནས། །ཟེར་གསུངས་འདུག།9

8   འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་སུ
9   ཨིན་རུང་ སེམས་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་ ཀླད་པ་ལུ་བརྟེན་དགོ་པའི་ངེས་པ་ཡང་མིན་
འདུག།  ག་དེ་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཅིག་འབད་རུང་ ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ ཕྱིའི་དབུགས་ཆད་དེ་ དབང་
པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་རྒྱུན་ཆད་ ཀླད་པའི་ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཡང་མཚམས་ཆད་དེ་ ཀླདཔ་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་
ཐལ་སོང་རུང་ ད་རུང་ཤེས་པ་ཕྲ་མོའི་རྒྱུན་ཉིན་གངས་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་གནསཔ་ཨིནམ། རྒྱུད་ལས། དེ་ལྟར་
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ཡང་ དཔེར་ན། གཞན་ལུ་ཕན་བཏགས་ནིའི་བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ 
རང་གི་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་དྭངས་པ་དང་། གདོང་གི་སྐྱག་གསལ་བ། བལྟ་ན་མཛེས་པ་
ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འབག་འོངམ་ཨིན་ཟེར། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས། མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་
ཕན་པར་འདོད་པ་དེ་ནི། མཆོག་ཏུ་ཁྲག་རབ་ཏུ་དང་བར་འགྱུར་རོ། །ཁྲག་རབ་ཏུ་
དང་བར་གྱུར་པས་བཞིན་གྱི་མདོག་དང་ངོ་། །དེའི་བཞིན་གྱི་མདོག་རབ་ཏུ་དང་བས་
བལྟ་ན་མཛེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་ཏེ། 
མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་གསུངས་ནུག།

སེམས་དེ་གནས་ནིའི་དོན་ལས་ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ ཁ་ཆེ་ཤོས་ ཀླདཔ་དང་། མགྲིན་
པའི་རྩ་འཁོར་དང་། དོན་ཧིང་དང་། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ རླུང་ཐྱིག་དང་བཅས་པ་ཚུ་
ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་ཞུགས་ད་པ་ཅིན་ སེམས་ལུ་གནོད་པ་ཞུགས་ནི་དང་། དེ་
བཟུམ་སྦེ་རང་ སེམས་དེ་བཞི་ གང་རུང་ཅིག་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ ལུས་ལཱ་འབད་
མི་བཏུབ་པའི་ཁར། དོན་ཧིང་དང་ཀླདཔ་ཡང་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་མཐའ་ཆོད་
ཨིནམ་ལས་ སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་སྦོམ་རང་ཡོདཔ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རང་སོའི་ ཨ་ལུ་དེའི་རིག་པ་གསལ་དྲག་འོང་ནི་དང་ སེམས་
གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨ་ལུ་འདི་ ཕོཝ་
ནང་ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཨ་ལུ་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ ག་དེ་དྲག་
དྲག་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

འཁོར་ལོ་རྩ་ཆེན་རྣམས། །བསྐམས་ཏེ་རླུང་རྣམས་མི་རྒྱུ་བ། །དེ་ནས་ཞག་གཅིག་ནས་འཕོའོ། །ཟེར་གསུངས་
འདུག།
དམིགས་བསལ་དུ་ རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་རྟོགས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉིན་གངས་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཤེས་པ་ཕྲ་མོའི་རྒྱུ་བ་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནསཔ་ཨིནམ་ མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚདམ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་ཀྱིས་གགས་པ་གིས། དབང་རྣམས་རེ་རེ་ལ་གནོད་ན། །ཡིད་བློ་ལ་གནོད་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་འགྱུར་ན་ནི་དེ་
དག་ཀྱང་། །འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་འདུག །
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ད་རུང་ གཞན་ཡང་ སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ སེམས་གསལ་ཏོག་ཏོ་དང་སེམས་ཧིང་གསང་གསང་ཡོད་པ་ཅིན་ ལུས་
ཀྱིས་ཡང་ ག་ཅི་འབད་རུང་ འབད་ཚུགས་ནི་དང་ སེམས་ཀྱི་མནོ་ཆེ་བ་ཅིན་ ལུས་
ཀྱིས་འབད་མི་དེ་ཡང་ ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་
མཚན་ཅིག་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་
བཅས་ཤི་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་སེམས་དེ་ འཐོན་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་གཟུགས་དེ་ 
སྟོབས་དང་ནུས་པ་ག་དེ་འབད་ཡོད་རུང་ ག་ཅི་དེ་འཇའ་ཆི་ཆི་ཡོད་རུང་ ཐ་ན་ ཡར་
ལོང་སྟེ་རང་ སྡོད་མ་ཚུགསཔ་མ་ཟད་ རུལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་སེམས་དང་
ལུས་གཉིས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན། 

གཞན་ཡང་སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ག་
དེམ་ཅི་འབད་ ལུས་དེ་མེད་པ་ཅིན་ སེམས་གནས་སའི་རྟེན་མེད་པར་ སྲིད་པ་བར་
དོའི་ སེམས་ཅན་བཟུམ་སྦེ་ ག་ཅི་ཡང་འབད་ནིའི་རང་དབང་མེད་པར་ བྱ་སྒྲོ་རླུང་
གིས་འབག་དོ་བཟུམ་སྦེ་སྡོད་འོང་། 

མཇུག་རང་སེམས་གནས་སའི་རྟེན་ ལུས་འདི་མེད་པ་ཅིན་ སེམས་ཡོད་རུང་ ཕན་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ མི་ཐོགས་ནི་འདི་གིས་ བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཚུ་གིས་ 
བསམ་བཞིན་དུ་ གཟུགས་མེད་ཁམས་ལུ་སྐྱེ་བ་མི་ལེནམ་ཨིན།

དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར།

མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡོན། ལུས་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ ཁམས་དཀར་དམར་རླུང་
སྟེ་རྣམ་ཤེས་དག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྫོགས་རིམ་མཚན་ཅན་རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེའི་ཉམས་ལེན་
ལུ་བརྩོན་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྐྱེས་གནས་བཞི་སྦྱོང་བྱེད་བསྐྱེད་རིམ་
བཞི་སྟེ། མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱེད། རྡོ་རྗེ་བཞི་བསྐྱེད། ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད། སྐད་ཅིག་
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ཀྲོང་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་འཁོར་བའི་ལུས་དང་སེམས་གཉིས་སྦྱོང་བའི་ཉམས་ལེན་
དང་། ཡང་སད་རྨིས་གཉིད་སྟུག་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་བཞི་སྦྱོང་བའི་གཉེན་པོ་
དབང་བཞི་སོ་སོའི་ཉམས་ལེན་དང་། འཁོར་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཉོན་མོངས་པ་དུག་
གསུམ་དག་པའི་གཉེན་པོ་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་གནད་གསང་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་གྲུབ་སྟེ་སངས་རྒྱསཔ་ཨིན།

གོང་ལུ་ཞུ་མི་ བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཉམས་ལེན། རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེའི་སྦྱོར་
བ། དབང་བཞི་སོ་སོའི་དམ་ཚིག། ཕྱག་ཆེན་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་གནད་གསང་ ག་
ཅི་རང་ཉམས་སུ་ལེན་རུང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་དེའི་གནས་ལུགས་ཧ་གོའི་
ཐོག་ལུ་ གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཅིན། སེམས་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་། 
སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཆོས་སྐུའི་འོད་དེ་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་རང་ མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་
འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ལུས་སེམས་གཉིས་འདྲ་
འདྲ་རང་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་འཐབ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་ རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་
ལེའུ་ལས། ཨེ་མའོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །དད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་
ཉམས། །ལུས་ཀྱི་དངོས་མེད་གང་ལས་བདེ། །བདེ་བར་སྨྲ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཁྱབ་
དང་ཁྱབ་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་ནི། །བདེ་བས་འགྲོ་བ་ཁྱབ་པ་ཉིད། །ཇི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་
གནས་དྲི། །མེ་ཏོག་དངོས་མེད་ཤེས་མི་འགྱུར། །དེ་བཞིན་གཟུགས་སོགས་དངོས་
མེད་པས། །བདེ་བ་ཉིད་ཀྱང་དམིགས་མེད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་
འགྲེལ་པ་ལས། རྟེན་ལུས་ཀྱི་དངོས་པོ་མེད་ན་ནི་གང་ལས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་
མངོན་དུ་བྱེད་པ་མི་འབྱུང་བས་། བདེ་བ་སྨྲ་ཞིང་མྱོང་བ་མི་ནུས་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀུན་རྫོབ་
ལ་མ་བརྟེན་པར་དོན་དམ་པར་བརྗོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་སོ། །
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གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ ཁ་ཐུག་ལས་ 
སེམས་དང་ལུས་གཉིས་ ལྕོགས་འཐདཔ་འབད་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། དེ་
མེན་པར་ སེམས་ལུ་གནོད་པ་ཞུགས་པ་ཅིན་ ལུས་ལུ་ཡང་གནོད་ནི་དང་ ལུས་ལུ་
སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་པ་ཅིན་ སེམས་ལུ་ཡང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ལེ་ཤ་རང་འཐོནམ་
ཨིན། གཞན་ཡང་ རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ནང དགོ་པའི་ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་ཞིན་ན་ རང་
མགོ་རང་འདྲོང་བཟོ་ནི་དང་ རང་གི་ཕམ་ལུ་ཕན་བཏགས་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་
ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ་རུང་ ལུས་སེམས་གཉིས་ལུ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན།
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ལེའུ་བཞི་པ། ཨ་ལུ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་གིས་བསྐྱང་དགོ་པའི་ཚུལ་
བསྟན་པ། 

ལུས་སེམས་གཉིསཔོ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན། གནམ་མེད་
ས་མེད་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཡོད་པའི་ལུས་སེམས་གཉིསཔོ་འདི་ འགོ་བཙུགས་ས་འདི་ 
མའི་མངལ་ལས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ 
རང་གི་ཨ་ལུ་འདིའི་ ལུས་སེམས་གཉིས་ག་དེ་དྲག་དྲག་ བདག་འཛིན་འཐབ་
དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི།

དོན་ཚན་དང་པ། ཨ་ལུ་མངལ་ནང་གནས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ།
མ་གཞི་ ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ རང་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་ བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ལས་ བདག་
འཛིན་ འབདཝ་ཨིནམ་ ག་ར་གིས་ཤེས། ཨིན་རུང་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ 
བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ལས་ བསྐྱང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ད་རིས་ ང་བཅས་ནང་པའི་
ཆོས་ནང་ལས་ གསུངས་ཡོད་མི་ཚུ་ དུམ་ག་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། 

སྤྱིར་བཏང་ ཨ་ལུ་མངལ་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡོདཔ་
ཨིན་ན། ཨ་ལུ་མངལ་ནང་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མངལ་ནང་ཡོད་པའི་ ཨ་ལུ་དེའི་
སྡུག་བསྔལ་དང་ གནོད་པ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱོད་ལམ་ག་ཅི་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན་
ན། ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ དོན་
ཚན་གསུམ་ནང་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ༽ མངལ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ།

དང་པ་སྤྱིར་བཏང་ ཨ་ལུ་མངལ་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟུམ་ 
ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། འ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཚན་རིག་མཁས་པ་གིས་ཡང་ཧ་
མི་གོ། དྲུང་ཚོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱིས་ཡང་མི་ཤེས། འཕྲུལ་ཆས་ལེགས་ཤོམ་གྱིས་
ཡང་བདའ་མི་ཟུན། 
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དེ་ཚུ་ག་ར་ གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཡོད་མི་ ནང་པའི་ཚན་རིག་པ་ 
སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ འཕགས་པ་ ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་
པ་ཚུ་གིས་ རྐྱངམ་གཅིག་ཤེས།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་རིས་ང་གིས་ སྤྱིར་བཏང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་། 
དམིགས་བསལ་ སློབ་སྤྲིང་ལས། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དྲི་ང་གཅེར་བས་འགགས་པ་
དང་། །རབ་ཏུ་དོག་པ་མུན་ནག་འཐྱིབས་པོར་འདུག་པ་ཡི། །མངལ་གནས་དམྱལ་
བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་ཡོངས་བསྐུམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོར་
གནས་དགོས་སོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་དང་། དེའི་ནང་ལས་ཡང་ དྲུང་ཚོ་མཁས་
པ་ ཉམས་མྱོང་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་  ས་བཅུའི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལུ་འཁྲུངས་ཡོད་
མི་ ཆོས་རྗེ་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་གིས་ གསུངས་པ་ལྟར་དུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ ཨ་ལུ་དེ་ ཕོཝ་ནང་ ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ 
སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ ཡོད་ས་ཅི་རུང་ རྣམ་ཤེས་འདི་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་ མའི་
ཁྲག་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ལས་ཀྱིས་དབང་གིས་ཐུམ་སྟེ་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་དང་ 
ཆང་གིས་ར་གཟྱིར་བ་དང་ གཉིད་ཐལ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ཅི་ཡང་ ཧ་མི་གོ་བར་ 
གནག་ཐུམ་ཐུམ་འབད་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྡུགས་བསྔལ་དང་ 
བདེ་བའི་སྣང་བ་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མིན་འདུག། 

ཨིན་རུང་ མངལ་ནང་ ཟླཝ་ལྔ་དང་ དྲུག་ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ ཚོར་བ་དང་འདུ་
ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ ཡོངས་སུ་རྫོགསཔ་ལས་བརྟེན། ཨ་ལུ་དེ་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ འདྲ་
མི་འདྲའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ མངལ་ནང་ སར་ནི་ཡང་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། 

ཨ་ལུ་མངལ་ནང་ཆགས་ཏེ་ ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་པ་ལུ་ འཁྱིལ་བ་ ཟེར་མི་རླུང་
ཅིག་བྱུང་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལགཔ་གཉིས་དང་ རྐངམ་གཉིས་དང་ ཨོལ་ལྐོག་འཐོན་
ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་སུ་ ཕོ་སྐྱེས་ སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ སྡེ་
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ཚན་ཅིག་གིས་ རང་གི་ཡན་ལག་ཚུ་ ཤུགས་སྦེ་ ཕར་འཐེན་ ཚུར་འཐེན་ཞིན་ན་ ཕོ་
སྐྱེས་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ རྟས་ཐག་གིས་ རང་གི་ལུས་གདལ་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་དང་།  
བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་པ་ལུ་ བུ་ག་སྣང་བ་ཟེར་མི་ རླུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བུ་ག་དགུ་ 
འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ། རྨ་གསརཔ་ནང་ འཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ སློང་དོ་བཟུམ་གྱི་
སྡུག་བསྔལ་དང་།

བདུན་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་པ་ལུ་ མངལ་ནང་ཨིནམ་ཧ་གོ་སྟེ་ མངལ་དེ་ཁམ་
ལོག་སི་སིའི་སྣང་བ་དང་། བཙོན་ཁང་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་དང་། གནམ་མེད་ས་མེད་
དོག་དྲག་ཨིན་པའི་སྣང་བ་དང་། གནག་དུང་དུང་ཨིན་པའི་སྣང་བ་དང་། ལུས་ག་ར་ 
ཚུར་བཀུམ་སྟེ་ སྡོད་དགོ་པའི་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྣང་བ་ཚུ་ བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ 
མངལ་ནང་སྡོད་དགོ་མ་མནོ་བར་ སེམས་སྐྱོ་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་དགོ་མནོ་བའི་སྡུག་
བསྔལ་འབྱུངམ་ཨིན་མས། 

དེ་ཡང་དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ་ལས། དགའ་བོ། ཞག་བདུན་ཕྲག་སུམ་ཅུ་
དྲུག་པ་ལ་ནི་མངལ་ན་གནས་པ་མའི་མངལ་ན་འདུག་མི་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། ། 
བདུན་ཕྲག་སོ་བདུན་པ་ལ་ནི་མངལ་ན་གནས་པ་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པའི་འདུ་
ཤེས་རྣམ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། མི་གཙང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་། དྲི་མི་ཞིམ་པའི་འདུ་
ཤེས་དང་། མུན་ནག་གི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་
དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བསྟན་ཏོ། །ཟེར་གསུངས་འདུག 

ཞག་བདུན་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་པ་ལུ་ མེ་ཏོག་སྡུད་པ་ཟེར་མི་རླུང་གིས་ མགོ་
མཇུག་སློག་སྟེ་ སྐྱེ་གནས་ཀྱི་སྒོ་ཁར་ འཕུལ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ། ལགས་ཀྱི་
འཕྲུལ་འཁོར་ལུ་ བཀལ་ཏེ་འཁོར་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་།
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དེ་ལས་མཇུག་རང་ ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཟེར་བའི་ རླུང་གིས་འཕུལ་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་
པའི་སྐབས་སུ་ལགས་ཀྱི་འཇུར་མིག་ནང་ལས་ བཙིར་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ 
མྱོང་དགོཔ་ཨིན་མས།  

ཁ༽ ཨའི་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྡོད་ལམ་ལས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་
བསྟན་པ།

ཨའི་དེ་གིས་ གོམ་ཤུགས་འབད་སྤོ་ནི་དང་ ཁེ་ཀོ་ཤུགས་འབད་བཏོན་ཏེ་ལཱ་འབད་
ནི་ མཆོངས་རྐྱབ་འགྱོ་ནི་དང་ ཨའི་གི་ལུས་ལུ་ བརྡུང་རྫོབ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་
ལས་ འབོཔ་ཕོག་ནི་དང་། མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན། དྲག་བཤུལ་ཆེ་དྲགས་གི་ལཱ་འབད་
བ་ཅིན་ རི་གི་བར་བཙུགས་ཏེ་ འདྲིལ་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 
མངལ་ན་ཆགས་ཏེ་ ཟླཝ་ལྔ་ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ ལུས་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཚེར་མའི་རྩང་གིས་ཧྲལ་དོ་བཟུམ་གྱི་ སྡུག་བསྔལ་དང་། ཨའི་གི་ཕོཝ་ལུ་ བསྣན་
ནི་དང་ བརྡུང་རྫོབ་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འབད་བ་ཅིན། ཨ་ལུ་དེའི་དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་
ཞུགས་ནི་དང་། དམིགས་བསལ་ ཁ་ཤོར་རེ་འབད་ སྐྱེ་ནའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་ཡོད། 
ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨ་ལུ་དེའི་ལུས་ ཆ་ཚང་གྲུབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལག་པའི་
མཐེ་བོང་འདི་ ཨ་རྟག་རང་ ཁའི་འཐད་ཁར་བཀལ་ཏེ་ སྡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། 
ཨའི་གི་ལྟེ་བ་དང་ ཨ་ལུའི་ལྟེ་བའི་རྩ་གཉིས་ གཅིག་ཁར་སྦྲེལ་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན་ ཨའི་འདི་ སེམས་སྐྱོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ཡང་ སེམས་སྐྱོ་བའི་སྡུག་
བསྔལ་འབྱུང་ནི་དང་། ཨའི་ཁོང་ཁྲོང་དང་ཞེ་སྡང་ལངས་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་ཡང་དེ་
བཟུམ་སྦེ་རང་ ལངས་ནི་དང་། ཨའི་གི་སེམས་ལུ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ 
འོངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཨ་ལུ་དེ་ལུ་ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་མས། དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ མངལ་ནང་ཨ་ལུ་ཡོད་མིའི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་གཟབ་
གཟབ་མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ག༽ ཨའི་གི་ཟ་འཐུང་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ།

ཨའི་དེ་གིས་ ཟས་ཚ་དྲོད་མ་སྙོམས་པར་ ཁོལམ་ཟ་བ་ཅིན། ཨ་ལུ་དེ་གི་སྣང་བ་
ལུ་ གཅེར་བུ་འབད་ འཁྱེག་ནང་བཙུགས་བཞག་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཚ་ཏོམ་ཟ་བ་ཅིན་ ཨ་ལུ་དེའི་སྣང་བ་ལུ་ མེ་ནང་
བཙུགས་བཞག་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 

བཞེས་སྒོ་ལེ་ཤ་ཟ་བ་ཅིན་ བྱག་གི་བར་ན་ བཙིར་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། 
བཞེས་སྒོ་ མ་ཟ་བར་ཕོཝ་སྟོངམ་བཞག་པ་ཅིན་ གནམ་ཁ་ལས་མར་ དཔང་
བཞག་དོ་བཟུམ་གྱི་སྡུག་སྔལ་ཚུ་མྱོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 

དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། མངལ་ནང་ཡྡོད་པའི་ཨ་ལུ་དེའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་
བསྟན་པ།

ཀ༽ ཨའི་གི་སྤྡོད་ལམ་གྱི་ཐྡོག་ལས་སེལ་དགོཔ། 
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མངལ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ ཨའི་གི་སྤྱོད་
ལམ་ལས་བརྟེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལུ་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སྡུག་
བསྔལ་མྱོང་བཅུགཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལུ་ཁོ་རང་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་
ག་དེ་སྦེ་མྱོང་རུང་ སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནིའི་རང་དབང་ མེདཔ་མ་ཚད་ སྡུག་བསྔལ་
སེལ་གནང་ཟེར་ཡང་ སླབ་མི་ཚུགས།

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རང་གི་ཚེ་ཧེ་མའི་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་ སྨོན་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
རང་གི་ལུས་ལུ་ཆགས་ཚར་བའི་ཨ་ལུ་དེ་ལུ་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བྱམས་
པ་དང་བརྩེ་བའི་ཐོགས་ལས་ སྤྱོད་ལམ་གཟབ་གཟབ་མཛད་དེ་ མངལ་ནང་ཡོད་
མི་ ཨ་ལུ་དེ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ཉུང་སུ་བཟོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་དགོ། དེ་ཡང་
མངལ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ་ མངལ་གྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ སྡུག་བསྔལ་
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མེདཔ་བཟོ་མི་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཕ་མའི་སྤྱོད་ལམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་སྡུག་
བསྔལ་ཚུ་ མེདཔ་བཟོ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དྲན་པ་
བཏོན་དགོ། དེ་ཡང་ ཨའི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཞེས་སྒོ་མང་ཉུང་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཟ་
དགོ། གོམ་ཤུགས་རན་ཏོག་ཏོག་འབད་སྤོ་དགོ། དྲག་བཤུལ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་མི་
འོང་། བཞེས་སྒོ་ཚ་དྲོད་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་ཟ་དགོ། 

དམིགས་བསལ་དུ་ ཨ་ལུ་ཕོཝ་ནང་ཆགས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་ ལངས་
པའི་བསྒང་ལས་ ཨའི་དེ་གིས་བཞེས་སྒོ་བཅུད་ཅན་ འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡནམ་ཚུ་ཟ་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཞག་བདུན་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་པ་ལུ་ མའི་མངལ་ནང་ ཡོན་
པོའི་སྒོ་དང་སྤུ་བརྒྱུས་ ཟེར་བའི་རླུང་གཉིས་བྱུང་སྟེ་ མངལ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་དེ་
ལུ་ བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྣང་བ་ཤརཝ་ཨིན། དེའི་སྐབས་སུ་ ཨའི་གིས་ཟ་བའི་བཞེས་
སྒོའི་བཅུད་ཚུ་ ལྟེ་བའི་རྩ་བརྒྱུད་དེ་ ཨ་ལུ་དེའི་ལུས་ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོ་ལས། དགའ་བོ། ཞག་བདུན་ཕྲག་
བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ནི་མའི་མངལ་ནས་སྔ་མའི་རླུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བཀྲེས་པ་
དང་། སྐོམ་པ་ཤེས་པར་བྱེད་པས་མས་ཟོས་ཤིང་འཐུངས་པའི་བཅུད་ཇི་སྙེད་པ་དག་
ལྟེ་བར་ཞུགས་ནས་དེའི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་དོ། །ཟེར་གསུངས་འདུག། 

དེ་ལས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་
ལུས་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་དང་། དགེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་དང་། རང་གི་སེམས་ལྷོད་ཏོག་ཏོ་
དང་ ཞི་བ་འབད་བཞག་ནི་ལུ་ བརྩོན་པ་བསྐྱེད་དགོ། དེ་སྦེ་ འབད་མ་ཚུགས་རུང་ 
རྩིགཔ་ཟ་ནི་དང་ མི་དགེ་བའི་སེམས་ཉུང་སུ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན། 
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ཁ༽ ཨ་པ་གི་སྤྡོད་ལམ་གྱི་ཐྡོག་ལས་སེལ་དགོཔ། 
ཨ་པ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ མངལ་ནང་ཡོད་མི་ རང་གི་ཨ་ལུ་དང་ རང་གི་
ཨམ་སྲུའི་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རོགས་ག་དེ་དྲག་དྲག་འབད་
དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་རང་ ཨའི་དེའི་མངལ་ནང་ ཨ་ལུ་ཆགས་པའི་བསྒང་ལས་ 
ཨའི་དེ་ ཨ་རྟག་ལས་ལྷགཔ་འབད་ རྩིགཔ་ཟ་ནི་དང་ སླབ་ནི་བཤད་ནི་ མང་སུ་
འཐོན་ནི་དེ་ རང་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ བཟོད་པ་ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྒོམ་དགོ་པའི་
ཁར། ཆ་རོགས་ཡང་འབད་དགོ། རང་གིས་ཆ་རོགས་འབད་མ་ཚུགས་པའི་འོག་
ལས་ ཨམ་སྲུ་ བརྡུང་རྫོབ་འབད་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ཚིག་རྩུབ་སླབ་སྟེ་ ཁོང་ཁྲོ་
སློང་ནིའི་ ལཱ་ཚུ་སངས་དགོཔ་ཨིན།

ག༽ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆར་གྱི་སྤྡོད་ལམ་གྱི་ཐྡོག་ལས་སེལ་དགོཔ། 
ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ར་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན། ཨ་ལུ་མངལ་ནང་ཆགས་པའི་
ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ལུས་འབྲེལ་སངས་ཚུགས་པ་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་མེད་ 
ལེགས་ཤོམ་ཨིན། འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ མངལ་ནང་ ཨ་ལུ་ཆགས་ཏེ་ ཟླཝ་གཉིས་
ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ནི་མི་འོང་། མཐའ་མ་འབད་བ་ཅིན་ 
ཟླཝ་ལྔ་དང་དྲུག་ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ མ་པ་ལས་རང་ ལུས་འབྲེལ་ འབད་ནི་
མི་འོང་། ག་དེམ་ཅི་སྦེ་ ལུས་འབྲེལ་མ་འབད་བར་ བཞག་རང་ མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ 
ལུས་འབྲེལ་མར་ཕབ་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ལེའུ་ལྔ་པ། ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚར་ཞིནམ་ལས་འབད་དགོ་པའི་རིམ་པ།  

དྡོན་ཚན་དང་པ། ཨ་ལུ་དེའི་ལྡོ་ཚད་དང་འཁྲིལ་འབད་དགོཔ།

དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚར་ཏེ་ ཟླཝ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩ་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཆགས་
དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལུའི་ལུས་འདི་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འཐབ་
དགོ། དེ་མིན་པར་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་པ་ཅིན། ཨ་ལུ་དེ་ རྩ་མ་ཚངམ་དང་ སེམས་
གསལ་དྲགས་མེདཔ། ཡན་ལག་དང་ དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

དམིགས་བསལ་དུ། ཨ་ལུ་བུ་ཚུ་ ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལངས་ཚུན་ ཁམས་དཀར་ཆ་ 
ཡོངས་སུ་མི་རྫོགས་ནི་དང་། བུམོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ མ་ལངས་ཚུན་ ཁམས་དམར་
ཆ་ ཡོངས་སུ་མི་རྫོགསཔ་ལས་བརྟེན། བུ་ཚུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་དང་བུམོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ 
མ་ལངས་ཚུན་ ཁམས་ཡར་འཕེལ་བའི་དུས་ཚོད་ཨིནམ་ལས་ འཁྲིག་པའི་ཆོས་
དང་། འཁྲིག་པའི་ཚིག་ འཁྲིག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ ངེས་པར་དུ་
སངས་དགོ་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ༼བུམོ་ཚུ་ཟླ་ཁྲག་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལས་འོངས་མི་དེ་
ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།༽

དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། ཕམ་གཉིས་ཆ་ར་གི་ཁ་ཐུགས་ལས་འབད་དགོཔ།

ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཚུན་ ཨ་ལོའི་དུས་ཚོད་ཨིན་པའི་ཁར་ ལུས་སེམས་ ནར་མ་གསོན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ ཕམ་ཚུ་ལུ་རང་བསྟེན་དགོཔ་ལས་བརྟེན། གཉེན་རྐྱབ་ནི་ལ་
སོགས་པ་ ཚོར་བ་ཤུགས་ཅན་ སྤྲོད་དེ་ ལུས་སེམས་གཉིས་ལུ་ བྱེམ་སྦོམ་ཕོག་
བཅུག་ནི་དང་། སེམས་ལུ་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཚད་
གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་ ཁུར་ཆ་ཚུ་ཡང་ བཀལ་ནི་མི་འོང་།   

ཨིན་རུང་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རང་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ མི་ཚེ་འདི་དང་ ཕྱི་མ་
གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ དུས་དང་དུས་སུ་བྱིན་དགོཔ་



95

ཁག་ཆེ། དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་འདི་གི་ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ལས་ ལུས་འདི་ ཕམ་
གཉིས་ལས་བརྟེན་ གྲུབ་གྲུབ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་འདི་ གཞན་གྱི་
བསླབ་བྱ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ རང་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ འགྱོ་བཏུབ་ནི་དང་ ཕན་ཐོགས་
ཡང་སྦོམ་རང་ཡོད། 

ལྷག་པར་དུ་ ཕ་ཡིས་གང་སྟོན་བུའི་ལམ། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕ་མ་གིས་འབད་
མི་འདི་ ཨ་ལུ་གིས་འབད་ནི་ ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ སྤྱོད་ལམ་ངན་
པ་འདི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ གདོང་ཁར་ མ་གཞི་ལས་ སྟོན་ནི་མི་འོང་།

ཁག་ཆེ་ཤོས་དང་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་ཅིག་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ འགོ་དང་འགོ་
ལས་རང་ རང་གི་གོངམ་དང་ཕམ་ལུ་གུས་ཞབས་བསྐྱེད་ནི་དང་། འོགམ་ལུ་
བྱམས་སྐྱོང་འབད་ཐངས། དེ་ལས་རང་གི་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ སྟོན་
བྱིན་དགོ། 

དེ་མིན་པར་ དང་པ་ལས་རང་ ཕམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ངན་པ་དང་། གཞན་གྱི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་དང་ཁ་སྐད་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ བཙུགས་པ་ཅིན། རང་ལུགས་མ་
ཤེས་པར་ གཞན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཤུགས་ཐལ་བའི་ ཨ་ལུ་ལེ་ཤ་འོངས་མི་
བསྒང་ལས་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་བཙན་ལུ་ཐོ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་
ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ལུ་འདི་ ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ རྒྱུ་ནོར་ཡོདཔ་རྐྱངམ་
གཅིག་བཟོ་ནི་མེན་པར་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ རྩིས་ཤེསཔ་བཟོ་ནི་འདི་
ཡང་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 



96

དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། ཆོས་ཕྡོགས་དང་འབྲེལ་བའི་འབད་དགོཔ།
10ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཚརཝ་ཅིག་ བདག་གི་བུ་ཁྱོད་སྙིང་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །ལོ་བརྒྱ་
འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་དཔལ་ཐོབ་ངན་དགུ་11ཐུབ་པ་དང་། ། 
མི་ནོར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །ཟེར་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་ཚུ་
བརྗོད་དགོ་ནི་དང་། 
ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ཞག་གསུམ་དེ་ཅིག་ལངསམ་ད་ ལྷ་བསངས་དང་ཁྲུས་གསོལ་
འབད་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བླམ་དང་སློབ་དཔོན། ཨ་ནེ་དང་སྒོམ་ཆེན་ རྒྱུད་ལུ་
ཉམས་རྟོགས་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དང་ སྡོམ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་
མི་ཚུའི་ཞབས་སར་ བསྐྱེལ་ཞིནམ་ན་ ཨ་ལུ་འདིའི་ མི་ཚེ་ནང་ལཱ་དང་བྱ་བ་ ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འབྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དང་ མིང་ཡང་ཞུ་
དགོ།
དེ་ལས་ ཨ་ལུ་དེའི་ མི་ཚེའི་འདུན་ལམ་ བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཧ་གོ་ནི་དང་ མི་
ཚེའི་འདུན་ལམ་ ངན་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུའི་བཅོ་ཐབས་དང་ ཟླྲོག་ཐབས་ཀྱི་རིམ་
འགྲོ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཤེས་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིསཔ་འབད་སར་འགྱོ་ཞིནམ་ན་ སྐྱེས་
རྩིས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ལྟ་དགོ།
གཞན་ཡང་ ཨ་ལུ་དེ་ ལམ་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་
ཁ་ཐུགས་ལས་ དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །ཟེར་
བའི་ སྨོན་ལམ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་ལུ་དེ་ ཕྱོགས་ཤར་གྱི་ཁ་ཐུགས་ལུ་ གོམ་
ཐེང་བདུན་སྤོ་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་
འགྱུར་བར་ཤོག། ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕྱོགས་ལྷོའི་ཁ་ཐུགས་གོམ་
ཐེང་བདུན་སྤོ་བཅུག་དགོ། 

10   གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་དྲང་སྲོང་ཞལ་ལུང་གི་བྱིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་ལེའུ།
11   ངན་རྒུ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། ངན་པའི་རིགས་ཡོད་ཚད་དམ་ངན་པ་ལེ་ཤ་འཛོམས་པའི་དོན་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ ངེད་ཀྱི་ཨ་ལུ་འདི་ འཇིག་རྟེན་ནང་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག། ཟེར་
བའི་སྨོན་ལམ་དང་ ཅིག་ཁར་ ཕྱོགས་ནུབ་ཀྱི་ཁ་ཐུགས་ལུ་ གོམ་ཐེང་བདུན་སྤོ་
བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ན་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར་
བར་ཤོག། ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕྱོགས་བྱང་གི་ཁ་ཐུགས་ལུ་ གོམ་
ཐེང་བདུན་སྤོ་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ བདུད་ཀྱི་སྡེ་འཇོམ་པ་དང་། སེམས་ཅན་
དམྱལ་བའི་མེ་གསད་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཆར་དབབ་པར་ཤོག། ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་
དང་ཅིག་ཁར་ ཕྱོགས་འོག་གི་ཁ་ཐུགས་ལུ་གོམ་ཐེང་བདུན་སྤོ་བཅུག་དགོ། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གྱེན་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག། ཟེར་བའི་
སྨོན་ལམ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕྱོགས་སྟེང་གི་ཁ་ཐུགས་ལུ་ གོམ་ཐེང་བདུན་སྤོ་བཅུག་
དགོ།

མཇུག་རང་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་ཚུ་ ག་ར་ རང་གི་ཨ་ལུ་དེའི་ མི་ཚེ་ལེགས་ཤོམ་ བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིནམ་ལས་ ཕམ་ཚུའི་ སེམས་ཁར་ངེས་པར་དུ་ བཞག་དགོ་ཟེར་ 
ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ ཨ་ལུའི་སྐོར་བསྟན་པ་རྫོགས་སོ།།  །།

 



ནང་པའི་ཆོས་དང་ཨམ་སྲུ།
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ལེའུ་དང་པ་ཕྡོ་མྡོའི་དབྱེ་བ་དང་མཆོག་དམན་གྱི་སྐོར།
དྡོན་ཚན་དང་པ།  ཕྡོ་མྡོའི་དབྱེ་བ།

ཕོ་མོ་ལུ་དབྱེ་བ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད།
༡༽ རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡོད། ༢༽ སྐད་ཀྱི་ང་རོའི་ཁྱད་པར་ཡོད། 
༣༽ ནུ་མ་འབུར་མི་འབུར་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། 
༤༽ ཨ་ལུ་སྐྱེཝ་དང་ མི་སྐྱེཝ་ ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད།

དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། ཕྡོ་མྡོ་མཆོག་དམན་གྱི་སྐོར།

ཕོ་མོ་ལུ་མཆོག་དམན་གྱི་ཁྱད་པར་མེད།

དེ་ཡང་རང་བཞིན་དག་པའི་ཆ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན། ࿅ ཕོ་ག་ར་ཐབས་ཀྱི་
རང་བཞིན་དང་།  ࿄ མོ་ག་ར་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིན།  ࿉ བདེ་གཤེགས་
སྙིང་པོ་འདྲ་མཉམ་ཡོད།   

གནས་སྐབས་མ་དག་པའི་ ཆ་ལུ་མནོ་བསམ་ བཏང་པ་ཅིན་ ཕོ་དང་མོ་ཟེར་ མཛུབ་
མོ་ བཙུགས་སའི་གཞི་࿇ ང་དང་ བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་ལུ་ཡོདཔ་ 
མ་ཟད་ ཁྱད་པར་ཡང་མེད།
ཀ༽  ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ཆ་རང་  སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའི་རྒྱུ་འདྲ་མཉམ་

ཨིན། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གང་རུང་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་མེད། 
ས་ཁོངས་ནང་ལྷོད་ནི་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་དང་ ཐབས་ཀྱི་རྐངམ་གཉིས་
ཆ་ར་དགོ། 
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ཁ༽ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྡོ་འགྲོ་ཀུན་ཡྡོངས་ལ་ཁྱབ།  །
1ཅེས་དང་། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སྙིང་པོ་ཅན། །2ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་
ལས་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན། ཕོ་མོ་ག་རའི་རྒྱུད་ལུ་ རིགས་ཁམས་བདེ་བར་
གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ ཡོདཔ་ འདྲ་མཉམ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཕོ་མོའི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་
པའི་ བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལུ་ བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་ཡང་མེད།
ག༽ དང་པྡོ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཞིང་། །

3ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། སྐྱོན་གྱི་ཆ་ལས་མནོ་བསམ་བཏང་པ་ཅིན། ཕོ་དང་མོ་ཟེར་ མཛུབ་མོ་
བཙུགས་སའི་ གཞི་ང་དང་བདག་ འདི་ལུ་ ཁྱད་པར་མིན་འདུག། ངའམ་བདག་ དེ་
ལས་གཞན་པའི་ ཕོ་མོ་འཚོལ་མི་ཐོབ།  ང་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བརྟེན་ 
འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་ནང་ འཁོར་བ་ཡང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཨིན།
དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། ཕྡོ་མྡོའི་ནུས༌ཤུགས།

ཕོ་མོའི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་དུམ་དྲག་ཅིག་
ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ནང་ ཕོ་ལུ་ཕན་ཐོག་ཤོས་དང་ སེམས་དགའ་ཤོས་ 
བྱམས་སེམས་ཅན་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་རང་གི་གཉེན་གྲོགས་དང་ བུམོ་འདི་ཚུ་
ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་འབང་ཤུགས་དང་ དབང་བཙོང་གི་
འོག་ལུ་ གནན་མ་བཞག་པར་རང་དབང་གི་ཐོག་ལུ་ མནོ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བཅུག་
པ་ཅིན། བུད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་འབད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་ཐུག་
ལས་ལོས་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་། སངས་རྒྱས་ཞལ་

1   མགོན་པོ་བྱམས་པའི་གསུང་ཨིན།
2   ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོའི་གསུང་ཨིན།
3   སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གསུང་ཨིན།
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བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་མོ་དང་། དགེ་སློང་མ་ཨུཏྤལའི་མདོག་ 
རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་སྲསམོ་ རྡོ་རྗེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རང་དག་
བཅོམ་པ་ཐོབ་སྟེ་ སངས་པར་དཀའ་བ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་
སངསམ་མ་ཚད་ དགེ་སློང་ཕ་ མང་རབས་ཅིག་ལས་ ལྷག་པའི་ འགྲོ་དོན་
བསྐྱངས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་ ཨམ་སྲུ་ཁྱད་པར་ཅན་
དང་ ཡོངས་གགས་འབད་བྱུང་ནུག།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ཤུལ་མ་རྒྱ་གར་ནང་ལུ་ དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོ། ལམ་ནི་གུ་མ། མནྡ་
ར་བ་དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ ཕོ་རྒས་ གཞན་མི་ཚུ་ཡང་འོག་
སྒོ་ བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ལམ་དང་ ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོགས་ལུ་ འདོད་པའི་
བདེ་བ་སངས་མི་དགོ་པར་ ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་ རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ལུ་
བཀོད་གནང་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཡོད་མི་ཨམ་སྲུ་མང་རབས་བྱུང་ནུག།

དེ་ལས་བོད་ལུ་ཡང་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་
དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ དཀའ་སྤྱད་སྡུག་འཁུར་རང་གི་ལུས་ལུ་བྱུང་། སྟབས་མ་བདེཝ་ 
ག་དེམ་ཅིག་ཐོན་རུང་ ཕོ་རྒས་ཚུ་དང་དོ་མཉམ་འབད་ དམ་པའི་ཆོས་མཐར་
བསྐྱལ་ཏེ་ རྫོགས་པའིསངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནུག།

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་རུང་ ཨ་ནེ་ཆོས་རྟེན་བཟང་མོ་དང་། མཁའ་
འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན། ཨ་མ་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་སོགས་པ་ དེ་ཚུ་གིས་ཕོ་
རྒས་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་ཐབས་ལུ་ ལྷ་
ཁང་མཆོད་རྟེན་ཚུ་ཡང་བཞེངས་ཏེ་ བྱ་དཀའ་བའི་ལཱ་ཤུལ་མང་རབས་བསྒྲུབས་
གནང་ནུག།

གཞན་ཡང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ལུ་གནས་ཏེ་ སྲིང་
ལམ་འབྲུག་མོ། མགར་བཟའ་ཆོས་སྒྲོན། ཨ་ཞེ་རྒྱ་བཟའ་དེ་ཚུ་གིས་ ལུགས་
གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གྲོགས་བཟང་ 



102

སྤྱིས་ཕྱིནམ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་ ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པའི་ ཨམ་སྲུ་
སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་བདག་མོ་ གངས་ཀྱིས་མ་ཆོདཔ་བྱུང་ནུག།

ལྷག་པར་དུ་དུས་དང་བསྟུན་ དཔའ་ཞིང་གཏུམ་ལ་ སྙིང་སྟོབས་མཚུངས་པ་མེད་
པའི་དཔའ་མོ། དཔའ་མཛངས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་བདག་མོ། མཚོན་ཆའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་
མི། རྣོ་མྱུར་ནམ་མཁའི་གློག་ལས་མགྱོགས་པའི་ དཔའ་མོ་ཨ་སྟག་ཀླུ་མོ་དང་། 
མེར་བཟའ་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན། ལྷ་མོ་ནག་མོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཕོ་རྒོད་པོ་ ང་
རྒྱལ་གྱི་དཔུང་འགོ་མཐོ་དྲག་འབད་ སྡོད་མི་ཚུའི་ ང་རྒྱལ་གྱི་བྲག་རི་གཤིགས། 
རྔམ་འདོད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་ སྐམ་གཏང་ཚུགས་པའི་ དྲག་པོའི་དམག་གི་ལཱ་ལུ་ 
སྦྱང་བ་ཚུད་པའི་ ཨམ་སྲུ་དཔའ་ཞིང་བརྟུལ་ཕོད་པ་ལེ་ཤ་ཡོད།

དེ་འབད་ནི་གིས་ ཕོ་རྒས་ཀྱིས་ འབད་ཚུགས་པའི་ལཱ་གལ་ཅན་ག་ར་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་
གིས་ཡང་ འབད་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་ཆ་
བཞག་ ཡིད་ཆེས་དང་ངལ་རང་གི་ཐོག་ལས་ ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་
ཏེ་ ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་དགོཔ་འདི་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ཁར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ཡང་ ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་དྭངས་བླངས་མཛད་
གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།



103

ལེའུ་གཉིས་པ། སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྡོད་བསྟེན་དང་ཐྡོབ་དབང་།

དྡོན་ཚན་དང་པ། ལྡོ་ན་མ་སྨིན་པའི་ལུས་འབྲེལ་དང་ཉེན་ཁ།

ཀ༽ ལྡོའི་ཚད་གཞི་བསྟན་པ། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། བཅུ་
གཉིས་ལོའི་འོག་ཏུ་གནས་པ་ཡི། །བུད་མེད་རྣམས་ནི་གཞོན་ནུ་མ་རུ་བརྗོད། ། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ ག་ར་འབད་རུང་ ལོ་བཅུ་གཉིས་མན་
ཆད་ལུ་ གཞོན་ནུ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
བཅུ་གསུམ་ནས་བཟུང་ཉེར་ལྔ་ལོན་གྱི་བར། །བུད་མེད་དར་མ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པ་སྟེ། ། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། བུ་ཚུ་དང་བུམོ་ ག་འབད་རུང་ ལོ་བཅུ་གསུམ་ལས་ 
ཉེར་ལྔ་ཚུན་ དར་བབ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
ཉེར་དྲུག་ནས་ནི་ལྔ་བཅུ་ལོན་གྱི་བར། །སྨིན་པའི་བུད་མེད་ཉིད་དུ་བརྗོད་བྱ་སྟེ། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕོ་མོ་ག་ར་འབད་རུང་ ཉེར་དྲུག་ལས་ ལྔ་བཅུ་ཚུན་ ན་ཚོད་
སྨིན་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བར་གྱུར་ནས་བུད་མེད་རྣམས། །རྒན་མོ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་སྟེ། ། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕོ་མོ་ག་ འབད་རུང་ ལོ་ལྔ་བཅུ་ བརྒལ་བའི་ བསྒང་
ལས་ རྒན་ཁོག་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ཁ༽ ན་གཞྡོན་ལྡོ་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་ཀྱི་སྤྡོད་ལམ་བསྟན་པ། 
བུམོ་གཞོན་ནུ་མའི་སྐབས་སུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ ཁ་ཐུག་ལས་ 
ལུས་འབྲེལ་རྩ་དང་སྤུ་ལས་འབད་མི་ཆོག་ ག་དེམ་ཅི་སྦེ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་བ་
ཅིན་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཟེར་ ཚུལ་མིན་ལུས་
འབྲེལ་འབད་བའི་སྡིག་པ་འཁྲིལ་ནི་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་
ཅིན་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་གི་གལ་ཁར་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།
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གཞན་ཡང་། བུམོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་ལུ་ དབང་བཙོང་གི་ལུས་འབྲེལ་འབད་
བ་ཅིན་ ན་གཞོན་བུམོ་འདིའི་གཟུགས་ལུ་ ན་ཟུག་སྦོམ་ཕོག་ནི་དང་ སེམས་
ཁམས་ཀྱི་གནོད་པ་ཡང་ སྦོམ་སྦེ་རང་འབྱུང་འོང་། དེ་མ་ཟད་ བུམོ་ཅུང་དེའི་མོ་
མཚན་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ཏེ་ ཤུལ་མ་གཉེན་རྐྱབ་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་ 
དཀའ་ངལ་འཐོན་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཕོ་རྒས་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་
ལས་ བུམོ་ཅུང་ གཞོན་ནུ་མ་དེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་དང་སྤུ་ལས་ ལུས་འབྲེལ་
འབད་ནི་མི་འོང་། བུམོ་ཅུང་གཞོན་ནུ་མ་རང་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ སྤྱོད་ལམ་
ཟབ་ཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་།  གཞོན་ནུ་མ་ལ་ནན་གྱིས་སྤྱོད་པ་ནི། །ཡུལ་
ལ་དྲག་པོའི་གདུང་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཅིང་། །བྷ་གའི་ནང་དུ་སྐྱོན་གྱིས་བསྣན་འགྱུར་བས། ། 
ཕྱིས་སུ་བུ་སྐྱེས་ཚེ་ན་དཀའ་བར་འོང་། །4ཟེར་གསུངས་འདུག།
བུམོ་ཅུང་ ན་གཞོན་དེ་ཚུ་ བཟའ་ཤིང་གི་ལྕུག་གུ་དང་འདྲ། དཔེར་ན། བཟའ་ཤིང་གྱི་
ལྕུག་གུ་འདི་ཚུ་ ཕོཝ་རྒྱགས་པའི་སྐབས་སུ་ ཆུ་དང་ལུད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ 
བླུགས་གསོ་བ་ཅིན་ ཤུལ་མ་ མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་ཡང་ ལེ་ཤོམ་འབད་འོང་། དེ་
བཟུམ་སྦེ་ བུམོ་ཅུང་གཞོན་ནུ་མ་ དེ་ཚུ་ཡང་ ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་སུ་ ལུས་དང་
སེམས་ཞི་བདེ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྐྱོང་པ་ཅིན་ ཤུལ་མ་ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་ འོང་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་
ཡོདཔ་ཨིན།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ བུ་ཚུ་ན་གཞོན་ཚུ་ཡང་ ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་སྐབས་ལས་ ལུས་འབྲེལ་
འབད་དེ་རང་གི་ཁུ་བ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་བཏང་པ་ཅིན། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་
འཕེལ་གྱིས། སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་ན་སོ་ཆུང་བའི་སྐབས། །བུད་མེད་སྤྱད་ན་སྟོབས་

4   དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། འདོད་བསྟན།
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འཆོར་མྱུར་དུ་རྒས། །5ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་སྟོབས་
ཤུགས་དང་ནུས་པ་ཤོར་ནི་དང་། ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང ལས་ ཨ་རྒས་བཟུམ་འགྱོ་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། 
ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ གཟུགས་ལུ་དགོ་པའི་ཟས་ཀྱི་བཅུད་དང་ ཁྲག་གི་ནུས་པ་ ག་
ར་གི་དྭངས་མ་འདི་ ཐྱི་ལེ་འདི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཨིན་མས། དེ་ཡང་། 6ཟས་ཀྱི་ཁུ་
བ་ཐྱིགས་པ་བདུན་ཙམ་གྱིས། །མི་ཡི་ལུས་ལ་ཁྲག་ཐྱིགས་གཅིག་འགྲུབ་ཅིང་། །  
ཁྲག་གི་ཐྱིགས་པ་དཀར་ཡོལ་གང་ཙམ་གྱིས། །ཁུ་བའི་ཐྱིགས་པ་ཕྲ་མོ་གཅིག་
ཙམ་འགྲུབ། །ཟེར་གསུངས་འདུག །
གཞན་ཡང། 7སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཁྲག་ཡིན་ཅིང། །ཁྲག་གི་དྭངས་མ་
འདུས་པ་ཐྱིག་ལེ་སྟེ། །ལུས་ཀྱི་ཡང་ཟོར་སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་སོགས། །ཕལ་ཆེར་
དྭངས་མ་འདི་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ 
ལུས་ཀྱི་རྩལ་ལག་དང་ སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་ མང་ཤོས་རང་ ཁུ་བ་འདི་ལུ་བརྟེན་
བྱུངམ་ཨིན། ག་དེམ་གཅིག་འབད་ ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་ལུས་
འབྲེལ་ འབད་དེ་ཁུ་བུ་ཕྱི་ཁར་བཏོན་གཏང་པ་ཅིན། ན་གཞོན་འདིའི་ སེམས་ཀྱི་
གསལ་ཆ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་གནོད་ནའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ཟབ་
ཟབ་འབད་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

5   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
6   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
7   དགེ་ཆོས་འདོད་བསྟན།
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ག༽ ལྡོ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཉེར་ལྔ་ཚུན་གྱི་སྤྡོད་ལམ་བསྟན་པ། 
དར་མ་ལང་མི་བསྒང་ལས་ འདོད་པ་བརྟེན་ནིའི་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ད་རེས་ནང་པ་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་ཁྲིམས་དང་འགྲོ་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ ང་
བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལཔ་ད་ བུམོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཚུན་ 
ལུས་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ དབང་བཙོང་ལུས་འབྲེལ་གྱི་གལ་ཁར་ཚུད་ནི་ཨིནམ་
དང་།  ལོ་དང་ན་ཚོད་ འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ རང་ཡང་ཕམ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་སྡོད་དགོ་ནི་དང་ 
ཡོན་ཏན་ལྷཔ་སྦྱང་ འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཨིནམ་ལས་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཆར་གྱི་ ཁ་
ཐུག་ལས་ ལུས་འབྲེལ་འབད་ནི་ལས་ འཛེམ་གོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དུས་ཚོད་འ་ནིའི་སྐབས་སུ་༼ལོ་བཅུ་གསུམ་ལས་བཅུ་བདུན་ཚུན༽ཕོ་མོ་བར་ནའི་
དགའ་མཐུན་ལས་བརྟེན་ གཅིག་སེམས་གཅིག་ལུ་ཤོར་སོང་རུང་ ཕུགས་ཀྱི་མནོ་
བསམ་བཏང་སྟེ་ འུ་རེ་བཀལ་ དགའ་བའི་བློ་རེ་སླབ་ སེན་མོ་རེ་བཏབ་ སེམས་
དགའ་བའི་ ཅ་ལ་རེ་ བྱིན་འབད་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 
ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ ལངས་པའི་བསྒང་ལས་ དར་མ་ ཨིནམ་ཟད་ ཁྲིམས་དང་ཡང་
མཐུན། དེ་མ་ཚད་ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ དུས་ཚོད་ཡང་རནམ་ཨིན། དེ་ཡང་། ལྷན་ཅིག་
འགྲོགས་ཏེ་དགའ་བ་མྱང་བར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཁྱིམ་སོ་འཛིན་པ་དག་ཀྱང་འདི་
ནས་བྱ། །8ཟེར་གསུངས་འདུག་གོ ། 

8   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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ང༽ ན་གཞྡོན་ཕྡོ་མྡོའི་བར་ན་དགའ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུལ་མཐུན་ཐྡོག་བཟྡོ་
དགོ། 
དུས་ཚོད་རན་པའི་བསྒང་ལས་ ཕོ་མོ་བར་ནའི་མཐུན་འབྲེལ་དེ་ཡང་ འགྲིག་རང་
འགྲིག་དགོ་ འདོད་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་བརྟེན་དགོཔ་ཨིན། ག་དེམ་ཅི་འབད་དུས་ཚོད་
རན་རུང་། ཕ་མ་གིས་བཀག་ནི་དང་། རིགས་ཀྱི་བསྲུང་ནི་ ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་
ལས་བརྟེན་ དགའ་མཐུན་འགྲིག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་རུ་ལུ་སེམས་
ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཐོབ་ནི་དང་ གཟུགས་ཕོཝ་རྒྱགས་ནི་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ནིའི་ཉེན་ཁ་
ཡང་ཡོད།  
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ རང་སྲོག་བཅད་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་བ་ ལེ་ཤ་
རང་འཐོན་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ མནོ་
བསམ་ལེགས་ཤོམ་བཏང་སྟེ་ ན་གཞོན་ཕོ་མོའི་དགའ་མཐུན་དེ་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་
ཐོག་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ འགྲིག་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་། ལོ་ཚིགས་དེ་ལས་ད་དུང་
ཡུན་རིང་ན། །ནད་ཀྱི་རིགས་བྱེད་འགའ་ཡང་འབྱུང་བར་བཤད། །9ཟེར་གསུངས་
འདུག།
གཞན་ཡང་། ལྷག་པར་ཕ་མས་བསྲུང་ཞིང་དམ་བཞག་པའི། །བུ་མོ་རྣམས་ལ་
སྡུག་འདི་ཚད་ལས་འདས། །དེ་ཕྱིར་འོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་
ཁྱིམ་ཐབས་ངེས་པར་དགོས། །10ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ལྷག་པར་དུ་  བུམོ་
ཚུ་ལུ་སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག་ཚད་ལས་ བརྒལ་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་གིས་ 
མོ་ཕོ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གཉེན་གྲོགས་དེ་ཡང་དགོ་རང་དགོ། 
 

9   དགེ་ཆོས་འདོད་བསྟན།
10  དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། ཟླ་ཁྲག་གི་སྐོར།

ཀ༽ ཟླ་ཁྲག་གི་ངོས་འཛིན།  ཟླ་ཁྲག་ཟེར་མི་འདི་ མ་གཞི་ཨམ་སྲུའི་ མངལ་
ལས་ཐོན་པའི་ཁྲག་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ཨམ་སྲུའི་ལུས་ལུ་ ཨ་ལུ་ཆགས་ནིའི་ 
ག་སྒྲིག་གམ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་བཟོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཟླ་ཁྲག་ཟེར་མི་འདི། 
ཡང་ཅིན། ཨམ་སྲུ་ ལོ་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་གསུམ་ལས་ བཞི་བཅུ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཚུན་ ཟླཝ་རེ་རེ་བཞིན་མངལ་གྱི་སྒོ་ ཕྱེ་བའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་མི་ མངལ་གྱི་
ཁྲག་རྙིངམ་ ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་གིས་འབད་ ཞག་གསུམ་དང་ལྔའི་བར་ མོ་མཚན་
གྱི་ལམ་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཛག་འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།11 
ཁ༽ ཟླ་ཁྲག་གཙང་བཙྡོག་ག་དེ་འབད་ཨིན་ནའི་སྐོར། ཟླ་ཁྲག་ཟེར་མི་འདི་ 
གནམ་མེད་ས་མེད་ རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི་དང་ དྲོག་སི་སི་ ཁམས་ལོག་སི་སི་
འབད་བརྩིས་དགོཔ་མེད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཨམ་སྲུའི་མངལ་ལས་ཐོན་
པའི་ ཟླ་ཁྲག་དེ་དང། ཕོ་རྒས་ལས་ཐོན་པའི་ཁུ་བ་གཉིས་ཆ་ར་ གཙང་བཙོག་
གཅིག་རང་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ། གཉིས་ཆ་ར་ ལུས་ཆགས་པའི་ས་བོན་ ཁམས་
དཀར་དམར་གཉིས་ བསམ་བསེའུས་གཏོང་བ་དང་ ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་ རང་སོའི་
གནས་ལས་འབྱིན་པ་ཡང་ གཅིག་མཚུངས་ཨིན། གཉིས་པ་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་ མའི་
ཁྲག་གཉིས་ཁ་དོག་ དཀརཔ་དང་དམརཔ་གི་ཁྱད་པར་ཅིག་ མ་གཏོགས་མེདཔ་
ཨིན། གསུམ་པ་དྲིའི་ཆ་ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་པ་ཅིན། ཕའི་ཁུ་བ་དང་མའི་ཁྲག་ 
གཉིས་ཆ་ར་ དྲི་ངན་པ་ཨིནམ་ ལས་ ཟླ་ཁྲག་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཙོག་པ་
འབད་ བརྩིས་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་།
ཨིན་རུང་ ཟླ་ཁྲག་འོང་བའི་དུས་ཚོད་འདི་ལུ་ མགོན་ཁང་དང་ ནང་རྟེན་རྩ་ཅན་ཡོད་
སའི་ས་ཁོངས་ནང་ མ་འཛུལ་བར་འཛེམས་སྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 

11   ནང་པའི་གསོ་རིག་གི་གཞུང་།
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ག༽ ན་གཞྡོན་བུམྡོ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ། མ་གཞི་ཟླ་ཁྲག་འོང་ནི་འདི་ 
ཨམ་སྲུའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན་རུང་། ཟླ་ཁྲག་འོང་བའི་སྐབས་སུ་ མོ་ནད་དང་ བུ་
ནད་ ལ་སོགས་པ་ དེ་ཚུ་མི་འཐོབ་ནིའི་ དོན་ལས་ ན་གཞོན་ཚུའི་ སེམས་ཁར་
བཞག་དགོཔ་དག་པ་ཅིག་ཡོད། 

༡༽ ཟླ་ཁྲག་འབྱུང་ནིའི་ཚོར་སྣང་། ཉིནམ་གཉིས་གསུམ་གྱི་རིང ་སེམས་
ཚབ་ཚུབ་འབད་ནི། དོན་མེད་ཀྱི་ཁྲོང་ཁྲོ་ལང་ནི། ཨོམ་སྦོ་ནི། སྐེདཔ་ན་ནི་ལ་
སོགས་པ་དེ་ཚུ་ཨིན། དེ་ཚུ་ག་ར་ཟླ་ཁྲག་འོང་ནིའི་ སྔོན་རྟགས་ཨིནམ་ལས་ རྣམ་
རྟོག་ལང་དགོཔ་མེད། རང་བཞིན་ཨིན།

༢༽ ཆུ་ཁོལམ་འཐུང་ནི་མི་འོང་། ཁ་ཚ་བའི་རིགས་ཟ་ནི་མི་འོང་། གོ་ལ་
དྲོད་རན་ཏོག་ཏོ་གྱོན་དགོ། ལགཔ་ཆུ་ཁོལམ་ནང་བཙུགས་ནི་མི་འོང་། གཟུགས་
ཧིང་གསང་གསང་འབད་སྡོད་དགོ། དེ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན། ཟླ་
ཁྲག་བབ་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་མེདཔ་མ་ཟད་ མོ་ནད་དང་ བུ་ནད་ ལ་སོགས་པ་ 
མངལ་སྒོ་དང་ མོ་མཚན་གྱི་ནད་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། 

༣༽  ཟླ་ཁྲག་འོང་མི་སྐབས་སུ་ སེམས་འཚབ་འཚུབ་ མ་གཏང་པར་ སྐྱིད་
ཏོང་ཏོ་དང་ ལྷོད་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཞག་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས། རྨགཔ་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་པ་ཅིན་ མོ་ཟླ་ཁྲག་འོང་བའི་
སྐབས་སུ་ རྨགཔ་དེ་གིས་ཡང་ ཆ་རོགས་ག་དེ་དྲགས་དྲགས་ འབད་དགོཔ་ཁག་
ཆེ། མོ་རྐྱང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་ཕོ་མོ་ ག་གིས་འབད་རུང་ གྲོགས་རམ་འབད་
བྱིན་དགོཔ་ལས་  ཟླ་ཁྲག་གི་ ཤེས་ཡོན་དེ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་རང་ ལྷགཔ་
སྦྱང་འབད་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་སྐོར།

ཀ༽ བཟའ་ཚང་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས། 
བཟའ་ཚང་སྡུག་རྩུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ས་ངོ་མ་ཅིག་ ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཨིན་རུང་ 
གཙོ་བོ་འདི་ མི་ཚེ་འདི་ནང་ ཕོ་མོའི་བར་གྱི་མཐུན་འབྲེལ་དང་། ཐ་དམ་ཚིག་འདི་
ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། དང་པ་ཕོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ མོ་ལུ་འདོད་སྤྱོད་དང་
འབྲེལ་བའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཟེར་ ཚུལ་
མིན་ལུས་འབྲེལ་ མ་ཡིན་པའི་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་
འབད་ད་པ་ཅིན་ བཟའ་ཚང་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྡུག་རྩུབ་དང་ དཀའ་ངལ་ཚུ་མི་འཐོན། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་རི་ང་གིས་ འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཟེར་ ཚུལ་མིན་
ལུས་འབྲེལ་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ནའི་ངོ་སྤྲོད་ མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན། 

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མངོན་པ་མཛོད་ལས། བགྲོད་མིན་འགྲོ་བར་འདོད་
པ་ཡིས། །ལོག་པར་གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་དང་། ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་
ལས། 12མ་དང་སྲིང་མོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོག་པར་སྤྱད་པ་རིགས་ཀྱིས་སྲུང་བ་ལ་
གཡེམ་པ་དང་གཅིག། གཞན་གྱིས་བདག་ཏུ་བྱེད་པའི་བུད་མེད་ལ་ལོག་པར་སྤྱད་
པ་བདག་པོས་སྲུང་བ་ལ་གཡེམ་པ་དང་གཉིས། རང་གི་ཆུང་མ་ཡིན་ཡང་། ཡན་
ལག་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཚོད་མ་ཡིན་པ་
དང་། རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་སྤྱད་པ་རྣམས་ཆོས་ཀྱིས་སྲུང་བ་ལ་གཡེམ་པ་སྟེ་ཞེས་
པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་བཞིན།
༡༽ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་ནི། ཁ་དང་བཤང་བའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་རྨའི་སྒོ་གཞན་
དུ་སྩོལ་བ། ༢༽ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ནི། སྣང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་
མངོན་སུམ་དང་། གང་དུ་དེ་ལ་གནོད་པ་དང་བཅས་པའི་ས་ཕྱོགས་འབར་འབུར་ཅན་
དང་སྲབ་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་། མཆོད་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རང་གི་ཕ་
12   ཆོས་རྗེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
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མ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་བླ་མ་དང་། དགེ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་སྤྱོད་པའོ། ། 
༣༽དུས་མ་ཡིན་པ་ནི། སྦྲུམ་པ་དང་། ནུ་ཞོ་འཐུང་བ་དང་། འཁྲིག་པ་སྤྱད་དུ་མི་རུང་
བའི་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་དང་། མྱ་ངན་གྱིས་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། ཉིན་མོ་དང་། 
བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པའི་དུས་རྣམས་སུའོ། ། ༤༽ཚོད་མ་ཡིན་པ་ནི། 13ནུབ་
གཅིག་ལ་ལན་ལྔ་ལས་ལྷག་པའོ། ། ༥༽རིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། དགེ་སྦྱོང་མ་
དང་། གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པའོ། །

གཞན་ཡང་། ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས། ཟླ་མཚན་སྦྲུམ་པ་མྱ་ངན་ཅན། ། 
སྡོམ་ལྡན་བུད་མེད་དཀྲོག་མི་ཆོག །ཅེས་དང་། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་
འཕེལ་གྱིས། བཙས་མ་ཐག་དང་སྦྲུམ་མ་མྱ་ངན་ཅན། །ནད་ཀྱིས་ཉེན་དང་སེམས་
ལས་ཆེ་བ་དང་། །ཧ་ཅང་རྒན་དང་གཞོན་པའི་བུད་མེད་ལ། །འདོད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་
ནམ་ཡང་རུང་མ་ཡིན། །14ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཟླ་ཁྲག་འཛག་བཞིན་པའི་
ཨམ་སྲུ་དང་། མྱ་ངན་གྱིས་གདུང་སྡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་དང་། སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་
ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་དཀྲོག་མི་ཆོག་ནི་དང་། ག་དེམ་ཅི་འབད་དཀྲོག་པ་ཅིན་ དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུགས་ལས་ ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་ གངས་སུ་ཚུད་ནི་དང་། གཞན་
ཡང་། ཨ་ལུ་སྐྱེ་ཚརཝ་ཅི་དང་། མྱ་ངན་གྱིས་གདུང་བའི་དུས་དང་། ཕོཝ་ནང་ཨ་ལུ་
ཡོད་པའི་སྐབས་དང་། ན་སྟེ་སྡོད་པའི་དུས་དང་། སེམས་ཁར་ཚ་གང་ཡོད་པའི་དུས་
ལུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་རུང་ ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་གལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།

རང་གི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་རུང། དཀར་པོའི་ཚེས་བརྒྱད་དག་དང་བཅུ་བཞི་དང་། །དེ་
བཞིན་ཉ་དང་གསར་ཚེས་གནམ་སྟོང་སོགས། །སྦྱིན་དང་མཆོད་པ་བྱེད་པའི་དུས་
ཡིན་ཅིང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་སྨོད་པས་ཉལ་པོ་སྤོངས་། །གལ་ཏེ་དུས་འདི་

13   ཚར་ལྔ་ལས་བརྒལ་བ་ཅིན་ ཕོ་ཚན་ནང་ལས་ཁྲག་འཐོན་ནི་དང་ལས་ཀྱི་དང་མ་འཐོན་ནིའི་ཉེན་ཁ་་ཡོད།
14   འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས།
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རྣམས་ལ་མངལ་ཆགས་ན། །བུ་དང་བུ་མོ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པ་འོང་། །15 ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། དུས་བཟང་དང་སྨྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་
ལཱ་ཚུའི་སྐབས་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་མི་ཆོག་ ག་དེམ་ཅི་འབད་དུས་ཚོད་ འ་ནི་ཚུ་
གི་སྐབས་སུ་ ལུས་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན་ ཚུན་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་གལ་ཁར་
ཚུདཔ་ཨིན།
གཞན་ཡང་། དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན་ལས། 16ཞག་བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་ལ་འཁྲིག་
ཆགས་མང་དུ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། ཚེར་ལག་གིས་བྲབས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་དོ། ། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཨམ་སྲུའི་ཕོཝ་ནང་ ཨ་ལུ་ འཆགས་ཚར་བའི་བསྒང་
ལས་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཕོ་མོའི་འདོད་སྤྱོད་ རྩ་བ་ལས་སང་དགོ་ནི་དང་། དེ་མིན་རུང་ 
མར་ཕབ་ འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ལུས་འབྲེལ་འདི་ལུ་བརྟེན་ 
ཕོཝ་ནང་གི་ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ རྩང་གིས་ཧྲལ་གཏང་དོ་ བཟུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་
ནི་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཕོཝ་ནང་གི་ཨ་ལུ་འདི་ སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡན་
ལག་སྐྱོན་ཅན་སྦེ་སྐྱེ་ནི་དང་  ཁ་ཤོ་རེ་འབད་ སྐྱེ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་གལ་ཁར་
ཚུདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། མངལ་དག་ཆགས་ཚེ་ལྟོ་བ་གནོན་པ་སོགས། ། བྱས་ན་བུ་ཡི་
ཡན་ལག་ཉམས་པ་འམ། །ལྷག་པར་ཕྲུ་གུའི་མཐེ་བོང་སྣ་ཡི་སྒོར། ། གནས་ཕྱིར་ཁ་
ཤོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ། །17ཞེས་གསུངས་སོ། །

15   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
16   ཆོས་རྗེ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ།
17   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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ཨམ་སྲུའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་། གཙོ་བོ་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་མི་ཚེ་འདི་ནང་ རང་གི་ རྨགཔ་འདི་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ མཐུན་འབྲེལ་
གྱི་ཐོག་ལས་ བཟའ་ཚང་སྐྱོང་དགོ། དེ་འབད་ རང་གི་རྨགཔ་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་
དང་ཆ་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ གཟའ་ཚང་སྐྱོང་པ་ཅིན། ནང་འཁོད་རྩོབ་སྤྱོད་མི་འབྱུང་། 
གཞན་ཡང་། བུད་མེད་གང་ཞིག་རང་གི་ཁྱོ་སངས་ནས། །སྦྱིན་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་
སོགས་སྤྱད་བྱས་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་གནང་བ་མེད་པའི་དགེ་རྩ་སྟེ། །རྒྱ་ཆེན་འབྲས་
བུ་ཅི་ཡང་འབྱིན་མ་ཡིན། །རང་གི་བདག་པོའི་སེམས་དང་གང་མཐུན་པའི། །མཛེས་
མའི་རྣམ་འགྱུར་ཀུན་གྱིས་འགྲོགས་བྱ་ཞིང་། །ཆགས་ཤིང་དགའ་བའི་སྤྱོད་ལམ་
སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ལུས་སེམས་གཉིས་པོ་གཏིང་ནས་འདྲེས་པར་བྱ། །18ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཨམ་སྲུ་གིས་ རང་གི་རྨགཔ་དང་བསྟུན་གྲོས་མེད་པར་ 
སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་དང་ སྨྱུང་གནས་བསྲུང་ནི་ལ་སོགས་པའི་ དགེ་བ་ ག་ཅི་རང་
འབད་རུང་ དགེ་བ་རྣམ་དག་གི་གངས་སུ་མི་ཚུད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལཱ་དང་
བྱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ རང་གི་རྨགཔ་དང་གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལུ་ འབད་དགོཔ་
འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆར་དང་མཐུནམ་ལས་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཡང་ སེལ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  
ཁ༽ ལུས་འབྲེལ་ལས་འབྱུང་བའི་གནྡོད་པ་སེལ་ཐབས།

དེ་ཡང་། ཕོ་མོ་ ག་འབད་རུང་། ལུས་ལ་ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་ཆགས་པ་དང་། །སྨད་
ཚོང་བུད་མེད་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ལས། །གལ་ཏེ་ཁུ་བའི་རྒྱུ་ལ་སྐྱོན་འབྱུང་ན། ། 
བུ་ཡི་རིགས་རྒྱུད་གཏན་དུ་ཆད་པར་ངེས། །དེ་འདྲའི་ཕ་མར་ཕྲུག་གུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། ། 
རྒྱ་ལ་སྐྱེས་ཀྱང་མྱུར་དུ་འཆི་བ་ཉིད། །མ་ཤི་ན་ཡང་ལུས་པོ་སྐྱོན་ཅན་འོང་། །དེ་ཕྱིར་
དེ་ལ་སྤྱོད་ལམ་གཟབ་པ་དགོས། །19ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། གཟུགས་ལུ་ 

18   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
19   དགེ་ཆོས་། འདོད་བསྟན།
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ནད་གཞི་འདྲ་ མི་འདྲ་ཡོད་པའི་ མི་དང་ཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ལུས་འབྲེལ་
སངས་ནི།  ཕོ་རྒས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་གཞང་བཙོངམ་དང་ཅིག་ཁར་ འདོད་
སྤྱོད་ སངས་ནི་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚུ་ཨིན། 
ག་དེམ་ཅི་འབད་ གཟུགས་ལུ་ནད་གཞི་འདྲ་མི་འདྲ་ ཡོད་པའི་མི་དང་ཅིག་ཁར་ 
འདོད་སྤྱོད་འབད་ནི་དང་། ཨམ་སྲུ་གཞང་བཙོངམ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་མེད་
པའི་འདོད་སྤྱོད་འབདཝ་ ལ་སོགས་པ་ ཚུལ་མིན་འདོད་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན། ཕོའི་
ཁུ་བའི་རྒྱུ་ལུ་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་དང་ མོའི་སྐྱེས་རྒྱུན་ལུ་ཐོག་ཕོག་སྟེ་ ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནིའི་ 
རིགས་རྒྱུད་ རྒྱུན་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། རྒྱ་ལམ་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ས་ཅི་རུ་ ཚེ་ཐུང་ཀུ་
འབད་ཤི་ནི་དང་། མ་ཤི་རུང་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་འབད་ སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཟབ་ཟབ་
མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།  མ་གཞི་མི་ཚེ་འདི་
ནང་ བདེ་སྡུག་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་ གཙོ་བོ་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་ རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལུ་བསྒྲིགན། རྟོགས་པ་སེམས་ལུ་འཆར།20 ཟེར་
སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་འབྲེལ་བ་སྦོམ་ ཡོདཔ་ལས་
བརྟེན། ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་གིས་ ལུས་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་
ས་མེད་ཁ་ཆེ་དྲགས་ཨིན།
དེའི་ནང་ལས་ཡང་ མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ ལུས་རྟེན་གྱི་ བརྟེན་འབྲེལ་བཟང་ངན་
ལས་བརྟེན་ མི་ཚེ་ནང་ སེམས་ལུ་ བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
བྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བུམོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་  རང་གི་ཨ་རོགས་
དགའ་རོགས་ བུ་ཚུ་དེ་དང་ འདོད་སྤྱོད་འགོ་དང་པ་ འབད་བའི་སྐབས་སུ་ སེམས་
འདོད་པའི་དབང་ལུ་ཐལ་ཏེ་ དཔེར་ན། རོ་ཁྱིའི་ཁ་དང་ གློཝ་ཕྱད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
བརྟག་དཔད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འདོད་སྤྱོད་འབད་ནི་མེན་པར་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་

20   བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་གསུང་།
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པའི་ཟླཝ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ རང་གི་མོ་མཚན་འགོ་དང་པ་ ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་པ་ཅིན། བུམོ་
རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་མས། 

ན་གཞོན་བུམོ་ཚུ་གི་ མོ་མཚན་དང་པ་ སྒོ་ཕྱེ་ནི་གི་ དུས་ཚོད་དགའ་ཤོས། 
འབྲུག་ཟླ་ དང་པ། གཉིས་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། བཅུ་གཉིས་པ་ཚུ་ཨིན།                    

                                              
༼འབྲུག་ཟླ་དང་པ༽

མ་གྷའི་ཟླ་བར་པདྨའི་སྒོ་ཕྱེས་པའི། །བུ་མོ་དེ་ནི་རྒྱ་ཆེན་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག །ལས་རྣམས་
ཀུན་ལ་མཚར་དུ་རྩེན་པ་སྟེ། །རབ་ཏུ་བྱུང་དང་ཕོངས་པའི་གཉེན་རྣམས་སྐྱོང་། །

༡་ བུམྡོ་འདི་ཕྱུགཔ་
འགྱོ་ནིའི་གོ་སྐབས་

ཡྡོད།

༢་ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་
རུང་ཡར་རྒྱས་གོང་
འཕེལ་འགྱོ་ནིའི་གོ་

སྐབས་ཡྡོད།

༣་ རབ་བྱུང་དགེ་སྡོང་
དང་སྤང་ཀ་ཚུ་ལུ་ཕན་
བཏགས་ནི་ཨིན་མས།

༤་ རང་གི་གཉེན་
ཉེཝ་ཚུ་སྐྱོང་བཞག་
ལེགས་ཤྡོམ་འཐབ་ནི་

ཨིན་མས།
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༼འབྲུག་ཟླ་གཉིས་པ༽

དབོ་ཟླར་པདྨའི་སྒོ་ཕྱེས་བུ་མོ་ནི། །ཤིན་ཏུ་བདེ་སྐྱིད་ནོར་དང་ཆོས་ལ་སྤྱོད། །བདག་པོས་
བྱམས་ཤིང་བུ་མང་རྙེད་པ་སྟེ། །དེ་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ས་ལས་རྒྱལ་བར་ངེས། །

༡་ བུམྡོ་འདིའི་མི་ཚེ་བདེ་
སྐྱིད་ལྡན་ཏྡོག་ཏྡོ་འབད་

འྡོང་ནི།

༢་ རྒྱུ་ནྡོར་
ལྡོངས་སྤྡོད་ཅན་
དང་ཆོས་ལུ་དད་
པ་ཆེ་ཏྡོག་ཏྡོ་
འབད་འྡོང་ནི།

༣་ རང་གི་རྨགཔ་
གིས་རང་ལུ་བྱམས་
སྐྱོང་ཆེ་ཏྡོག་ཏྡོ་འྡོང་ནི།

༤་ བུ་ལེ་ཤ་སྐྱེས་
ཞིནམ་ན་བུ་དེ་ཚུ་
ཡང་དབུ་ཁྲིདཔ་
དང་དཔྡོན་ལུ་
འགྱུར་ནི།

༼འབྲུག་ཟླ་བཞི་པ༽

ས་གའི་ཟླ་བར་པདྨའི་སྒོ་ཕྱེས་པའི། །བུ་མོ་ཕལ་ཆེར་དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན། ། སྤྱོད་
ལམ་གཙང་ཞིང་བདག་པོས་བྱམས་པ་སྟེ། །ཆོས་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར། །

༡་ དགེ་བའི་སེམས་
དང་ལྡནམ་སྦེ་འྡོང་ནི།

༢་ བུམྡོ་དེ་སྤྡོད་ལམ་
གཟབ་གཟབ་ཏྡོག་ཏྡོ་

འྡོང་ནི།

༣་ རྨགཔ་གིས་
བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་ཏྡོག་

ཏྡོ་འབད་ནི།

༤་ ཆོས་དང་འབྱྡོར་པ་
ཕུན་སུམ་ཚྡོགས་ཏྡོག་ཏྡོ་

འྡོང་ནི།
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༼འབྲུག་ཟླ་ལྔ་པ༽

སྣོན་གྱི་ཟླ་བར་པདྨའི་སྒོ་ཕྱེས་པའི། །བུ་མོ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆེན་ནོར་དང་ཕྲད། །གཟུགས་
མཛེས་དཔའ་མཛངས་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ ཡི། །བདག་པོ་རྙེད་ཅིང་དེ་ཡིས་བྱམས་པར་

འགྱུར། །

                  

༼འབྲུག་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ༽

སོཿཡི་ཟླ་བར་པདྨའི་སྒོ་ཕྱེས་པའི། །བུ་མོ་དེ་ནི་ཁྱིམ་གྱི་ལས་ལ་མཁས། །བློ་གྲོས་
གསལ་ཞིང་བསྟན་བཅོས་ཤེས་པ་སྟེ། །ཁྱོ་ཡི་བྱམས་ཤིང་ཀུན་གྱིས་གུས་པར་འགྱུར། །

༡་ བུམྡོ་འདི་
གཟའ་ཚང་སྐྱོང་ནི་
ལུ་མཁས་དྲགས་

འྡོང་ནི།

༢་ སེམས་
གསལ་དྲགས་

འྡོང་ནི།

༣་ ཡྡོན་ཏན་
ལྷབ་མི་ཨིན་པ་
ཅིན་ མཁས་
དྲགས་འྡོང་ནི།

༤་ རང་གི་
རྨགཔ་གིས་
བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་
དྲགས་འྡོང་ནི།

༥་ མི་གཞན་
གྱིས་གུས་
བཀུར་ཆེ་

དྲགས་འྡོང་ནི།

༡་ བུམྡོ་འདི་རྒྱུ་ནྡོར་ལྡོངས་
སྤྡོད་ཕུན་སུམ་ཚྡོགས་ཏྡོག་ཏྡོ་

འྡོང་ནི།

༢་ རྨགཔ་གཟུགས་མཛེས་
ཏྡོག་ཏྡོ་དང་དཔའ་མཛངས་

ལྡན་པ་ཐྡོབ་ནི།

༣་ རྨགཔ་གིས་བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་
ཏྡོག་ཏྡོ་འབད་ནི།
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དྡོན་ཚན་བཞི་པ། བཟའ་ཚང་འཆར་གཞི།

ཀ༽ བཟང་ཚང་འཆར་གཞིའི་གོ་དྡོན།

ཕ་དམ་པ་དང་ མ་དྲིན་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ བྱམས་པ་དང་ བརྩེ་བའི་འོག་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ 
ཚེ་འདི་ནང་དགོ་པའི་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་སྦྱང་དང་། ཕྱི་མ་ཕན་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་
དད་པ་དང་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ ཐོག་ལུ་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྐྱོང་བ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་ཚུགསཔ་བཟོ་མི་ བཟའ་ཚང་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན། བཟའ་ཚང་
འཆར་གཞི་ ལེགས་ཤོམ་ ཡོད་པའི་རྟགས་ཨིན།

ཁ༽ ཨ་ལུ་མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་སྒྲིག་མི་དེ་སྡིག་པ་ཨིན་ན།

མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འཁྲིལཔ་ད་  སྡིག་
པའི་ལཱ་ཨིན་ན་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། ཕོ་མོ་ ག་འབད་རུང་ རང་ལུ་ཨ་ལུ་ མ་དགོ་པར་ 
ཧེ་མ་ལས་ སྨན་ཁབ་དང་སྨན། ཤ་བཅོས་དང་ཕོ་མཚན་ཤུབ་ ལ་སོགས་པ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ མངལ་སྒོ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ སྡིག་པའི་ གལ་
ཁར་མི་ཚུད།  དེ་ཡང་དཔེར་ན། དགེ་སློང་དང་དགེ་ཚུལ་གྱི་ སྡོམ་པ་ཞུ་ཞིནམ་ན་ 
མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་པ་སངས་ཏེ་ ཨ་ལུ་མ་བཟོ་བར་ བཞུགས་མི་དེ་དང་། མངལ་སྒོ་
བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཨ་ལུ་མ་སྐྱེ་བར་སྡོད་མི་དེ་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡང་
མེདཔ་ཨིན།

ག༽ མི་འདྡོད་པའི་ཨ་ལུ་བཀང་ནི།

འབང་བཙོང་ དབང་བཙོང་དང་ གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་ལས་ ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་ མི་འདོད་
བཞིན་དུ་ ཨམ་སྲུའི་ ཕོཝ་ནང་ ཨ་ལུ་བཀང་ད་པ་ཅིན། དང་པ་རང་། འདོད་པའི་
ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཟེར་ ཚུལ་མིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་ ཉེས་པ་འཁྲིལ་ནི། གཉིས་པ། 
མི་དགེ་བ་བཅུའི་གལ་ལས་ གཞན་ལུ་གནོད་པའི་སེམས་དང་ དངོས་སུ་གནོད་
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པའི་གངས་སུ་ཚུད་ནི།  གསུམ་པ། གཡོ་སྒྱུ་དང་མགོ་སྐོར་གྱི་ ཉེས་པ་ཕོག་ནི་
ཨིནམ་ལས་ ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་ གཞན་ལུ་ མི་འདོད་པའི་ ཨ་ལུ་བཀང་ནི་དེ་ཡང་ 
སངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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ལེའུ་གསུམ་པ། རྩུབ་སྤྡོད་སྔོན་འགོག་དང་སེལ་ཐབས།

དྡོན་ཚན་དང་པ། ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྡོད།

ཀ༽ ཕྡོ་མྡོ་ག་འབད་རུང་རང་གི་ལུས་ཕྱེད་ཀ་ཨིན་པའི་མནྡོ་བསམ་གཏང་དགོ། 

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། 21ཁྱོ་ཕོའི་ལུས་ཀྱི་ཕྱེད་ནི་ཆུང་མ་སྟེ། །  
ཆུང་མའི་ལུས་ཀྱི་ཕྱེད་ནི་ཁྱོ་ཡིན་པས། །རང་ལུས་ཕྱེད་གཤག་མིའི་རྐང་ལག་ཅན། ། 
སོང་ན་དུད་འགྲོའི་ཁྱུར་ཡང་ཚུད་པར་དཀའ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཕོ་མོ་
གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལུས་ཕྱེད་ཀ་
ཨིན་པའི་ མནོ་བསམ་བཏང་ཞིནམ་ན བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་ཐོག་ལས་ བཟའ་
ཚང་སྐྱོང་པ་ཅིན་ བུ་ནོར་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་ ཉིམ་ཤར་ཏེ་ མི་ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འབད་རྫོགས་ནི་ཨིན་
མས། 
དེ་མིན་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་མེད་པའི་ལཱ་ ལེ་ཤ་འབད་བ་
ཅིན་ རང་གི་ལུས་ ཕྱེད་གཤག་རྐྱབ་པའི་མིའི་རྐང་ལག་ཅན་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ 
ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་གལ་ཁར་ཡང་ མི་ཚུད་པར་ རང་གི་མི་ཚེ་དོན་མེད་དང་ བུ་གཞི་
འཁོར་བར་འཁྱམས་ལུས་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཕོ་མོའི་བར་ན་ མནོ་བསམ་
ལེགས་ཤོམ་གཏང་དགོཔ་ ཁག་ཆེཝ་ཨིན། 
 

      

21   འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས།
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ཁ༽ ལས་ཀྱིས་བསྐོས་ཏེ་ཕྱེད་པའི་གཉེན་གྲོགས་དང་གཅིག་ཁར་མི་ཚེ་མཐར་
བསྐྱལ་ནིའི་མནྡོ་བསམ་གཏང་དགོ། 
22དེ་ལྟར་བསམ་ནས་རང་གི་གཟའ་ཟླ་ལ། །མངོན་ལྐོག་བྲལ་བ་མཛའ་བའི་སེམས་
བཞག་ནས། །ཡུན་ཐུང་ཚེ་འདི་མཐའ་ལ་འཁྱོལ་ནུས་ན། །ཤི་བའི་རུས་གོང་དེ་ཡང་
མཆོད་བྱ་ཉིད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རང་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་ཏེ་ ཕྱད་པའི་
གཉེན་གྲོགས་འདི་ལུ་ གདོང་ཁ་དང་རྒྱབ་ཁ་ ཟེར་མེད་པར་ གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་བརྩེ་སེམས་དང་ ཕང་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ སྡོད་ནི་མེད་
པའི་མི་ཚེ་འདི་ མཐའ་འཁྱོལ་སོང་པ་ཅིན། ཤི་བའི་རོ་དེ་ཡང་ བླ་མའི་སྐུ་གདུང་
བཟུམ་སྦེ་ ཕྱག་གི་ཡུལ་དང་མཆོད་པའི་རྟེན་ཨིན།
གཞན་ཡང་། ནམ་ཞིག་ཁམས་རྣམས་ཟད་ཅིང་སེམས་ཞི་སྟེ། །སྔོ་སྐྱའི་ལན་བུ་
ཆགས་པའི་ཆུང་མ་བཅས། །དབེན་པའི་ནགས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ལམ་བརྩོན་པ། །སྔོན་
བྱུང་ཡ་རབས་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་པ་ཉིད། །23ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཉེན་གྲོགས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་སེམས་དང་ ཆ་བཞག་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལོ་
ན་གཞོན་པའི་སྐབས་ལུ་དགའ་སྤྲོ་སྟོན་སྟེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་དང་ ནམ་ཅིག་རྩ་ཁམས་
དང་ སྟོབས་ཤུགས་ཚུ་མར་ཉམས་ འདོད་པའི་སེམས་དེ་ཚུ་ཞི་ མགོ་ཏོག་ཁའི་སྐྱ་
ཚུ་ཡང་ དཀརཔ་ཐལ་བའི་སྐབས་སུ་ འཁོར་བའི་ཞེན་ཆགས་སངས་སྟེ་ དགོན་པ་
ལུ་སོང་ཞིནམ་ན་ གཅིག་གིས་ གཅིག་གི་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
ལམ་ལུ་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་དེ་ བསྒྲུབ་དགོཔ་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་བྱོན་མི་ ཡ་རབས་
བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན།    

22   དགེ་ཆོས།་འདོད་བསྟན།
23  དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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ག༽ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་མི་ཚེ་མཐར་བསྐྱལ་ད་པ་ཅིན་
ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་ཕན་ཡྡོན་ཐྡོབ་ཚུལ།

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་མོ་གཅིག་གིས་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཡོ་སྒྱུའི་ལཱ་ཚུ་
སངས་ཏེ་ རང་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་ཏེ་ཕྱད་པའི་གཉེན་གྲོགས་འདི་ལུ་ རང་གི་
གཅེས་པའི་སྲོག་བཟུམ་སྦེ་ ཕང་སེམས་དང་ བྱམས་བརྩེའི་ཐོག་ལས་ ཐ་དང་དམ་
ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ མི་ཚེ་གཅིགཔ་འདི་ མཐར་བསྐྱལ་ད་པ་ཅིན་ ལཱ་ཁག་འབད་ དགེ་
སློང་དང་ཨ་ནེམ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ སྡོམ་པ་སྲུང་མི་ཟེར་ འབད་མི་དགོ་པར་ ཚུལ་
ཁྲིམས་འདི་ཚུའི་གལ་ལས་ དྲག་ཤོས་དང་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ མ་
ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་དང་ཡང་ མཐུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་གྲུབ་ཨིན། དེ་ཡང། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་
ཆོས་འཕེལ་གྱིས།24 ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པའི་གཟའ་ཟླ་ཕན་ཚུན་ལ། །གཅེས་པའི་
སྲོག་བཞིན་བྱམས་པས་འགྲོགས་བྱེད་ཅིང་། །ག་གྱུའི་ལས་དང་བྱི་ཕོའི་ལས་
སངས་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ཡང་རྩེ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་འདུག་གོ །
ང༽ གཉེན་སྦྡོར་གྱི་མི་ཚེ་ཚུལ་མཐུན་ཐྡོག་མཐར་མ་བསྐྱལ་བའི་ཉེས་དམིགས་
དང་བསྐྱལ་བའི་ཕན་ཡྡོན།

དང་པ་ཉེས་དམིགས་ནི། ཕོ་མོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་མ་བསྟེན་
པར་ ག་མེན་གུ་མེན་ ལེ་ཤ་རང་འབད་བ་ཅིན་ ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་གཉིས་ཆ་ར་
དང་མི་མཐུནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ལྷ་ཆོས་ལས་འབད་བ་ཅིན། མངོན་པ་མཛོད་ལས། 
25བགྲོད་མིན་བགྲོད་པར་འདོད་པ་ཡིས། །ལོག་པར་གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པའི་གངས་སུ་ཚུད་ནི་དང་། མི་
ཆོས་ལས་འབད་བ་ཅིན། འོན་ཀྱང་གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླ་སྤྱོད་པ་ནི། །མཐུན་པ་ཕྱེས་

24   འདོད་བསྟན།
25   སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།
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ཤིང་འཐབ་རྩོད་འབྱུང་བའི་གཞི། །འདི་ཕྱི་གཉིས་སྡུག་ཁྲེལ་མེད་ལས་ཡིན་པས། ། 
ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འགོ་བའི་ནད་བཞིན་སྤོངས། །26ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
རོགས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ཁ་འཕྱལ་གཏང་ནི་དང་། འཐབ་རྩོད་དང་ ཕུང་གི་རྒྱུ་ངོ་མ་ ཚེ་
འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཆ་ལུ་ རང་སྡུག་དང་ གཞན་སྐྱིད་མེད་ཀྱི་ རང་བཞིན་དང་། 
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ལཱ་ཐ་རྡུགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ 
སངས་དགོཔ་ཨིན།
ཕོ་མོ་གི་བར་ན་ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པའི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ གཙོ་བོ་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་
སྐྱེས་ཏེ་ ཚ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཅིག་མྱོང་དགོ། དེ་ལས་མིའི་
ལུས་རྟེན་ ཐོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ རང་གི་སེམས་འདི་ ཨ་རྟག་རང་ རོགས་
གཉེན་གྲོགས་དང་འཆམ་མཐུནམ་གི་བར་ན་ དཀྲོག་ཁ་རྐྱབ་ནི་ལུ་དགའ་དྲགས་
དང་ དཀྲོག་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ འབད་མི་གཅིག་ལུ་རང་སྐྱེས་ནི་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས། 
དེ་ར་མ་ཟད་རང་གཉེན་གྲོགས་འཚོལ་སྡོད་དགོ་པ་ཅིན། གཉེན་གྲོགས་ལེགས་
ཤོམ་དང་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་རྩ་ལས་མི་འཐོབ་ནི་དང་། ག་དེམ་ཅི་འབད་ཐོབ་རུང་ དེ་
གིས་རང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་ རྩ་ལས་འབད་མི་བཏུབ་ནི་དང་། གཞན་གྱིས་རང་གི་
གཉེན་གྲོགས་ བརྐུ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཉེན་ཁ་ ལེ་ཤ་འཐོན་ཏེ་ རང་ཨ་རྟག་རང་ 
ལུས་སེམས་དཀའ་སྡུག་གི་ངང་ལུ་གནས་དགོཔ་བྱུངམ་ ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག། 
གཞན་ཡང་རོགས་ཀྱི་བར་ན་ དཀྲོག་ཁ་རྐྱབ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཡུས་ཉམས་མ་
དགའ་ས་དང་ གཅོང་རོང་དང་ ནང་འཁྲུག་ཡོད་སར་སྐྱེས་ནི་ཨིནམ་ལས་ བཟའ་
ཚང་ཁ་བྲལ་གཏང་ནིའི་ལཱ་འདི་ མ་པ་ལས་རང་ འབད་ནི་མེད་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཕོ་མོ་གི་དམ་ཚིག་འདི་འཁྲུག་པའི་བསྒང་ལས་ སྤྱིར་བཟའ་ཚང་དང་ལྷག་པར་དུ་
ཨ་ལུ་ཚུ་ ལོག་པའི་ལམ་ལུ་ ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་ཡང་ཕམ་གཉིས་
བསྡོམས་ཏེ་ རང་གི་བུ་གཞི་ཚུ་ ཆུང་ཀུ་བསྒང་ རང་གི་སྲོག་ལས་ལྷགཔ་འབད་

26   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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གསོ་ དེ་ལས་སྦོམ་འགྱོའི་སྐབས་ ཆོས་ཡོན་ཏན་བྱིན་ཏེ་ ན་འཐན་མིའི་གལ་ཁར་
ཚུད་རནམ་ད། སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་ དབང་ལུ་ཤོར་ཏེ་ ཕ་མ་གཉིས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་བསུན། ལ་ལུ་རང་སོའི་ལཱ་གིས་ གཡུས་ཕྱོགས་དང་ ལུང་ཕྱོགས་
སོ་སོ་ནང་ ཁ་བྲལ་སོ་སོ་འབད་ ཡུན་རིང་སྡོད་པའི་བསྒང་ལས། ཕོ་མོ་བར་གྱི་དམ་
ཚིག་ཡང་འཁྲུགས་ཏེ་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཐོནམ་ཨིན་པས།

དེའེ་བྱེམ་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཕོག་སྟེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་མེད། དེ་མེད་པའི་
བསྒང་ལས་ སེམས་ལང་ཤོར་ཐལ་ཏེ་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ རང་གི་མི་
ཚེ་འཕྲོ་བརླགས་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བསྟབས་མ་བདེཝ་ ལེ་ཤ་རང་བཟོཝ་ཨིན་
པས། 
འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ལུ་ ཤུགས་ཐལ་བའི་བསྒང་ལས་ ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་འཁྲུག་སྟེ་ དང་པ་རང་སོའི་སྣང་ངོ་ལུ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ། དམྱལ་
བའི་གནས་གྲུབ་སྟེ་ ཚ་གང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་དཀར་བ་ཚུ་དུས་ཚོད་ ཡུན་
རིང་གི་བར་དུ་མྱོང་དགོཔ་ཨིན། 
གཉིས་པ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། སྐྱེ་བ་དང་ ཚེ་རབས་ནམ་རང་འབད་རུང་ 
འདོད་ལོག་སྤྱོད་ནི་ལུ་སེམས་ལང་ཤོ་ཐལ་ཏེ་ རང་གི་སེམས་ཞི་བདེའི་ ངང་ལུ་
གནས་ཐབས་རྩ་ལས་མེད་པའི་ཁར་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཐབ་རྩོད་དང་ བྱ་
སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་ར་འཐོན་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་འཁྲུགཔ་ཨིན། 

གསུམ་པ་མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ།  ནམ་རང་འབད་རུང་ གཉེན་གྲོགས་
མཛེས་ཏོག་ཏོ་མི་འཐོབ་ནི་དང་། རང་གི་གཉེན་གྲོགས་རོགས་ཀྱི་བརྐུ་བ་དང་། 
གཉེན་གྲོགས་ཀྱིས་རང་ལུ་ ཕན་མི་ཐོགས་ དེ་ལས་བརྟེན་རང་གི་ སེམས་ཁམས་
མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་འཁྲུག་འགྱོཝ་ཨིན། 
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བཞི་པ་དབང་གི་འབྲས་བུ། གཡུས་ཉམས་མ་དགའ་ས་དང་ འཐབ་རྩོད་མང་བའི་
ས་ཁར་སྐྱེས་ཏེ་ སེམས་ཁམས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རང་འཁྲུག་འགྱོཝ་ཨིན། 
དེ་ཡང་མདོ་སྡེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནི། །ལས་རྣམས་
ཡིན་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ལས་རྣམས་ཀྱང་ནི་སྣ་ཚོགས་ལ། །དེ་ཡིས་འགྲོ་
འདི་སྣ་ཚོགས་བྱས། །སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཁྱམས་ཤིང་འཇུག །ལས་ཀྱི་དྲྭ་བ་
འདི་ཆེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
གཉིས་པ་ཕན་ཡོན་ནི། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། 27མ་ཆགས་མི་སྡང་གཏི་མུག་
མེད། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ནི་དགེ་བ་ཡིན། །དགེ་ལས་བདེ་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་། ། 
ཞེས་དང་། བསོད་ནམས་ལྡན་པའི་མིའི་བསམ་པ་རྣམས་ཀྱང་འགྲུབ། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། འཇིག་རྟེན་ནང་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ག་ར་གི་ སེམས་
ཀྱི་ཞི་ཐབས་དང་ ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ འབྱུང་སའི་གཞི་ངོ་མ་འདི་ དཀར་པོ་དགེ་
བའི་ལཱ་བསྒྲུབས་སྟེ་ བསོད་ནམས་བསགས་ནི་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་དང་པ་རང་ 
བསོད་ནམས་ དགེ་བའི་ལས་འདི་བསགས་པ་ཅིན། རང་གི་སེམས་ལུ་ འདོད་
ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཚུ་ ཡལ་ཏེ་ཞི་བདེ་ལུ་གནས་ནི་དང་། 
གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ དུག་གསུམ་དེ་ མེད་པའི་བསྒང་ལས། རྣམ་སྨིན་གྱི་
འབྲས་བུ་མཐོ་རིས་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ མཛེས་པ་དང་ དཔལ་
འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་ནི་དང་། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ 
སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ག་ར་ལུ་ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་དགའ་ནི་དང་ སྤྲོ་བ་ཡོདཔ་འབད་སྐྱེ་
ནི་དང་། མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་
ལྡན་ཞིང་དག་རྐུན་མེད་པ་དང་། གཉེན་གྲོགས་མཛེས་ཤིང་དག་ཟླ་ཉུང་བ་དང་། 
ཀུན་གྱིས་བསྟོད་ཅིང་བྱམས་པ་དང་། འཁོར་གཡོག་གིས་གུས་པ་དང་། སྙན་པར་
ཐོས་པ་དང་། ཚིག་བཙུན་པ་དང་། བསམ་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། འཚེ་བ་དང་བྲལ་བ་
དང་། ལྟ་བ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེཝ་ཨིན། 

27   རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ།
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དེ་བཟུམ་མའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ རང་གི་སེམས་ལུ་ཡོད་པའི་བསྒང་ལས། 
དབང་གི་འབྲས་བུ་ ཕྱིའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཡང་འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་དང་། 
ནད་ཡམས་ མུ་གེ་ཚུ་ག་ར་ཞི་ཞིན་ན་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་དང་ ལྡནམ་
འབད་གྱུར་ཏེ་ ཕྱི་ནང་གི་འཁྲུག་པ་ག་ར་ཞི་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་གྱིས་ ང་
བཅས་ག་ར་འབད་རུང་ ལས་དགེ་བ་བསགས་ནི་ལུ་ བརྩོན་པ་ བསྐྱེད་དགོཔ་
ཨིན།
དཔེར་ན། འདོད་པའི་ལོག་པར་གཡེམ་པ་སངས་ཏེ་ ཚངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལུ་
གནས་པ་ཅིན། ནམ་རང་འབད་རུང་རང་གི་གཉེན་གྲོགས་འདི་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
དང་ ཡིད་ཁར་འོང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ལྷག་པར་དུ་རང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མི་ཅིག་ཐོབ་ནི་ 
ཨིནམ་འབད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་འདུག། དེ་བཟུམ་མའི་ གཉེན་གྲོགས་
གཅིག་རང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན། གཉེན་གྲོགས་བར་གྱི་ ཐ་དམ་ཚིག་ཡང་མི་འཁྲུག། 
རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ ནང་འཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་དང་། 

དེ་ལུ་བརྟེན་བསམ་བཟང་དང་ ཡ་རབས་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་ ཡུལ་ལུ་སྨིན་ཏེ་ 
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ག་ར་ལུ་ འཁྲུག་པ་ཞི་     ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི་བདེ་
བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་ཡང་འགྲུབ་
ཚུགསཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཕོ་མོ་གཉིས་བློ་མཐུན་སེམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ གཅིག་
གྲོགས་གཅིག་ཕན་འབད་ བཟང་ཚང་སྐྱོང་བ་ཅིན། གནས་སྐབས་རང་གི་བཟའ་
ཚང་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཞི་བདེ་དང་། མཐར་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་འདི་ལུ་
བརྟེན་ མངོན་མཐོ་བརྒྱུད་དེ་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་ 
དགོས་པ་ཁྱད་དུ་འཕགསཔ་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་གི་སེམས་ཁར་བཞག་བཀྲིན་
བསྐྱང་གནང་ཞུའོ། །
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དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། རང་སྡོག་བཅད་པའི་ཉེས་དམིགས།

ཀ༽ རང་སྡོག་བཅད་ནི་འདི་གིས་མི་སྡེ་ནང་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་རང་བཟྡོཝ་
ཨིན།

རང་སྲོག་བཅད་མི་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་དང་ རྒྱབ་འགལ་ཨིན། 
དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རང་སྲོག་བཅད་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་
ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་དང་ དཀའ་སྡུག་སྦོམ་བཟོ། 
དེ་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཞི་བདེ་མེདཔ་བཟོ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཉེན་ཁ་ག་དེམ་
ཅིག་ཡོད་ག་ ང་བཅས་ག་རང་གིས་ མིག་གིས་མཐོང་སར་ཨིན་མས།
གཞན་ཡང་རང་སྲོག་བཅད་པའི་ཉེས་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། ནང་
པའི་གཞུང་ཚུ་ནང་ལས། བསད་པས་ཚེ་ཐུང་། གདུང་བས་ནད་མང་ཟེར་ གསུངས་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པ་རང་། བསད་པས་ཚེ་ཐུང་ཀུ་འགྱོ་ནི་དང་། རོགས་ལུ་ན་
ཟུག་རྐྱབ་བཅུག་ནི་དེ་གིས་ སྐྱེ་བ་ཤུལ་མ་ རང་གི་གཟུགས་ལུ་ ན་ཚ་མང་དྲགས་
དང་ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མང་དྲགས་ འབད་སྐྱེས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཉེན་ཁ་
ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ག་སྟེ་སྐྱེས་རུང་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ རང་
སྲོག་གཅད་ནི་དང་ གདུང་ནི་ལུ་དགའ་དྲགས་འབད་རང་ སྐྱེས་ནི་ཨིན་པས། 
གསུམ་པ། ནམ་རང་འབད་རུང་ ས་སྒོ་ཉམས་མ་དགའ་ས་དང་། གཡུས་བཀྲ་མི་
ཤིས་པ་དང་ གཡང་མ་ཆགསཔ། དམག་འཁྲུག་དང་འཐབ་རྩོད་ མང་ས་སྐྱེ་ནི་
ཨིན། བཞི་པ། སྲོག་བཅད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ ཚ་བའི་དམྱལ་བ་ཚུ་ནང་ 
སྐྱེས་ཏེ་བཙོ་སྲེག་གི་སྡུག་བསྔལ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཅིག་ དུས་ཡུན་ ལོ་གངས་
ལེ་ཤའི་རིང་ རང་གི་ལུས་རྟེན་ཐོག་ལུ་མྱོང་དགོ་ནི་ཨིན།
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ཁ༽ རང་སྡོག་བཅད་ནི་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མདྡོ་སྔགས་གཉིས་ཆ་རང་དང་
མ་མཐུནམ་ཨིན།
རང་སྲོག་བཅད་ནི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མདོ་སྔགས་གཉིས་ལས་ ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པའི་ཐེག་པའི་ནང་ལས་ འབད་བ་ཅིན་ སྲོག་བཅད་ཀྱི་སྡིག་པ་ འཁྲིལ་ནི་ཨིན་
པའི་ཁར། སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་འཕྲོ་མཐུདཔ་ མཐུད་ས་ རང་སྲོག་རང་གིས་བཅད་ཤི་
དགོ་ནི་དང་། དེ་ལས་མི་སྡེ་ནང་ རང་ལས་བརྟེན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ བཟོཝ་བཟོ་ས་
རང་ སྡོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཁ་ཐུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན། 28ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔ་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། །བསད་དང་བརྡེག་དང་
དཀའ་ཐུབ་སྙུང་བ་དང་། །དམོད་ཅིང་དམན་པར་བཏབས་པར་བཟོད་པར་གསོལ། ། 
ཞེས་དང་། རྩ་ལྟུང་བཤགས་པ་ལས། ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཉིད། །དེ་ལ་
བརྙས་བྱེད་བརྒྱད་པ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ལྷ་བསད་པའི་ཉེས་པ་དང་། 
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལུ་བརྙས་བཅོས་འབད་བའི་ཉེས་པ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལུ་མ་གུས་
པའི་ཉེས་པ།  ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་མང་རབས་ཅིག་ ཕོག་ནི་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ 
ཐ་རྡུགས་གི་ལཱ་ རང་སྲོག་བཅད་ནི་འདི་སངས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ག༽ རང་སྡོག་བཅད་ནི་འདི་གིས་སེམས་ཅན་གཞན་ལུ་ཡང་གནྡོདཔ་ཨིན།                                                  
29ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ཉི་ཁྲི་ལས། རབ་འབྱོར། གཞན་ཡང་མིར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལུས་ལ་སྲིན་བུའི་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ལུས་དེ་ཉིད་ལ་ཟ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་
ཀྱང་། ཞེས་དང་། 30མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས། བདག་གི་མགོ་བོ་ལ་སྲིན་བུའི་
རིགས་བཅུ་གནས་སོ། །ཞེས་སོགས་དང་ ཁྲག་ལས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་སྲིན་གྱི་
28   ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར། མགོན་པོའི་བཤགས་པ།
29   སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་ཉི་ཁྲི་ ཁ་ ལེའུ༣༨་ ཤོག་གངས་༣༥༦།
30   སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཤ། ཤོག་གངས་༡༡༨། རིམ་པར་ཡོད།
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རིགས་བཅུ་ཤ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་རྣམས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྤུ་ཟ་བ་དང་། ཞེས་
སོགས་དང་། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པའི་སྲིན་རྣམས་ནི། 
འདི་ལྟ་སྟེ། རུས་པ་ལ་བལྡག་པ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
མིའི་ལུས་གྲུབ་པའི་བསྒང་ལས་ དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེས་པའི་ སྲོག་ཆག་གཞན་ཚུ་ 
ལས་ལས་བརྟེན་ མིའི་ལུས་ལུ་གནས་ཏེ་ སྡོད་དགོཔ་ཨིནཔས།
ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ཤི་མ་རནམ་ལས་རང་སྲོག་བཅད་པ་ཅིན་ རང་དང་ཅིག་ཁར་ 
རང་གི་ལུས་ལུ་ཡོད་པའི་ སྲོག་ཆག་གཞན་གྱི་སྲོག་ཡང་བཅདཔ་ལས་བརྟེན་ 
སྲོག་ཆག་གཞན་མང་རབས་ བསད་པའི་ཉེས་པ་ཡང་འཁྲིལ་ནི་ཨིནམ་ལས་། 
རང་སྲོག་བཅད་ནི་ལས་ ག་དེ་དྲགས་དྲགས་ འཛེམས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཡང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས། བདག་གི་ནོར་འདི་བཏང་ལ་ལུས་
བསྲུང་ངོ། །ནོར་དང་ལུས་ཀྱང་བཏང་ལ་སྲོག་བསྲུང་ངོ་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ 
རང་གི་ལུས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ ཕང་སེམས་མེད་པར་བཏང་སྟེ་ 
བསྲུང་དགོཔ་དང་།   དེ་བཟུམ་སྱེ་ སྲོག་གི་དོན་ལུ་ ལུས་ཡང་བཏང་དགོཔ་འབད་
གསུངས་འདུག་གོ །
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 དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། མངལ་བཤལ་བའི་ཉེས་དམིགས།

ཀ༽ སྤྱིར་མི་བསད་པའི་སྡིག་པ་ཕྡོག་ནི་ཨིན་པའི་ཁུངས།

ང་བཅས་ཀྱི་འབད་དགོཔ་ཁ་ཆེ་ཤོས་རང་ ནག་པོ་སྡིག་པའི་ལཱ་ཚུ་ སང་དགོ་ནི་དང་། 
བསོད་ནམས་དགེ་བའི་ལ་ཚུ་བསྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན། མི་དགེ་བ་བཅུའི་གལ་ལས་ 
གཙོ་བོ་སྡིག་པ་ཆེ་ཤོ་ཅིག་དང་ རང་དང་གཞན་གཉིས་ཆར་ལུ་གནོད་པ་སྦོམ་ཤོས་
ཅིག་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལཱ་འདི་ཨིན། དེ་ཡང་། སྲོག་གཅོད་གོང་ན་སྡིག་པ་མེད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །

སྲོག་གཅོད་ཀྱི་གལ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་སྡེ་ནང་ དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོ་ཅིག་ ན་
གཞོན་ཚུ་གིས་མངལ་བཤལ་གཏང་ནི་དང་རང་སྲོག་བཅད་ནི་འདི་ཨིན་མས། འ་ནི་
སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལ་ལུ་གོམས་སོང་པ་ཅིན། ཐ་ན་ད་རེས་ནངས་པའི་བུམོ་ཚུ་གིས་ 
རང་གི་ལུས་ལུ་ཆགས་ཚར་བའི་ཨ་ལུ་ཡང་ སྨན་ཁབ་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་དང་ ཡང་ན་
སྨན་ཟ་སྟེ་ བཏོན་བཏངམ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་སྤྱོད་ངན་པ་འདི་ ནང་པའི་
ཆོས་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ མི་བསད་པའི་སྡིག་པའི་གངས་སུ་ཚུདཔ་འབད་
གསུངས་འདུག དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྲིད་པ་བདུན་པའི་མདོ་ལས། སྲིད་པ་ནི་
བདུན་ཏེ། དམྱལ་བའི་སྲིད་པ་དང་། དུད་འགྲོའི་སྲིད་པ་དང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྲིད་པ་
དང་། ལྷའི་སྲིད་པ་དང་། མིའི་སྲིད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྲིད་པ་དང་། སྲིད་པ་བར་མའོ། ། 
ཟེར་གསུངས་པའི་གངས་སུ་གཅིག་རང་གི་ཕོཝ་ནང་ཆགས་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ཨིན། 

དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱང་། གནས་གསུམ་མངོན་
དུ་གྱུར་པ་ལས་མའི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། མ་རུང་
ཞིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕ་མ་ཆགས་པར་གྱུར་ཅིང་ཕྲད་པ་དང་། དྲི་ཟ་ཡང་ཉེ་
བར་གནས་པར་གྱུར་ནའོ། །ཟེར་གསུངས་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཨའི་འདི་གི་ཕོཝ་ནང་ 
ཨ་ལུ་ཆགས་ཟེར་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ བར་དོའི་སེམས་ཅན་གཅིག་ མའི་མངལ་
ལུ་ཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཨིནམ་ལས་ ཨ་ལུ་འདི་ཕོཝ་ནང་ཆགས་པའི་ཉིནམ་དང་
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པོ་ལས་འགོ་བཟུང་ དུས་ཚོད་ནམ་རང་འབད་རུང་ཨ་ལུ་བཏོན་གཏང་པ་ཅིན་ མི་
བསད་པའི་ཉེས་པ་གཏན་གཏན་རང་ཕོགཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་གཞུང་ཚུ་ནང་ལས། མིའམ་མིར་གྱུར་པ་བསད་ན་ཕམ་
པའོ། །ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར། ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ བཏོན་བཏང་པ་ཅིན་ 
མི་བསད་པའི་ཕམ་པ་ཕོག་སྟེ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡང་ཉམས་འགྱོཝ་ཨིན་མས།
ཁ༽ སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ག་ར་ལུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའི་ལམ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེ་ནི་ལུ་
བར་ཆད་སྡོམ་ཨིན་པའི་ཁུངས།  
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་གྱི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ རང་གི་ཕ་མ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་གནོད་པ་
སངས་ཏེ་ ཕན་བཏགས་དགོཔ་ཨིན། དེའི་ནང་ལས་ རང་གི་ལུས་ལུ་ཆགས་ཡོད་
པའི་ཨ་ལུ་འདི་ ཚེ་ཧེ་མ་རང་གི་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་། སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཆེན་
བཏབ་པ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚེ་འདི་ནང་རང་གིས་ ཕན་བཏགས་སའི་ གཞི་ངོ་མ་ཅིག་
འབད་ རང་གི་ཕོཝ་ནང་ ཆགས་ཚར་ཡི། དེ་ལུ་ང་བཅས་ཀྱིས་ གནོད་པ་སངས་ཏེ་ 
གཅེས་གཅེས་ཕང་ཕང་གི་ཐོགས་ལས་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོཔ་
ཨིན།
དེ་ལུ་ཕན་བཏགས་མ་ཚུགས་པའི་འོག་ལས་ གནོད་པ་མ་བསྐྱལ་བར་ ཁོ་རང་གི་
རང་དབང་དང་འཁྲིལ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་
གིས། གཞན་ཕན་ལས་ལ་མཐུ་མེད་ཀྱང་། །དེའི་བསམ་པ་རྟག་ཏུ་བྱ། །ཟེར་
གསུངས་ཡོད། དམ་པའི་ཆོས་དང་འཁྲིལ་པ་ཅིན་ རང་ལུ་གནོད་པ་བསྐྱལ་རུང་ 
གནོད་པ་བསྐྱལ་མི་འདི་ལུ་ ལོག་ཕན་བཏགས་དགོཔ་འབད་ཨིན་པས། དེ་ཡང་། 
ཕན་བཏགས་ལན་དུ་གནོད་བྱེད་ན། །ཡང་ལན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་བསླན། །ཟེར་
གསུངས་ནུག། ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལོ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་གནོད་པ་རྩ་ལས་མ་
བསྐྱལ། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ ཐ་ག་ཅི་རང་
སྡུག་རུང་ བཏོན་གཏང་མ་ད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 



132

ག་དེམ་ཅི་འབད་ ཁྱོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ 
གསུངས་མི་ལུ་ཡང་ ཆ་མ་བཞག་པར་ ལཱ་ངན་འདི་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། མི་ཚེ་ཕྱི་
མ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚུ་རྩ་ལས་ མི་
སྐྱེསཝ་མཐའ་ཆོད་ཨིན། དེ་ཚུ་རྒྱུད་ལུ་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ ད་ལྟོ་བཟུམ་གྱི་ལ་
ངན་ ཙང་ཙ་རང་འབད་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ ནམ་རང་འབད་རུ་ རང་མ་དགའ་ རོགས་
སྐྱིདཔ་མེད་པའི་ སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ མྱོང་དགོཔ་འཐོན་འོང་།
དེ་ཡང་ལས་དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སྐབས་སུ་ རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་འབྲས། རྒྱུ་མཐུན་
གྱི་རྒྱུ་འབྲས། ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཁྱོད་ལུ་དེ་བཟུམ་མི་ 
ལས་འབྲས་འདི་བསླུ་བ་མི་སྲིད་ནི་ འདི་གིས་ཨིན་ནོ། །
ག༽ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་བྱམས་བརྩེ་རྩ་ལས་རང་མེད་པའི་ཤ་ཟ་སྲིན་པྡོའི་གྲལ་ཁར་ཚུད་
ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡྡོད་པའི་ཁུངས།   
སྨན་ཁབ་དང་སྨན་གྱི་ཐོག་ལས་ མངལ་བཤལ་གཏང་ནིའི་ལཱ་ངན་ འབད་བ་ཅིན་ 
སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་འབད་སྐྱེ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་རང་ཡོད། དེ་ཚུ་ལུ་སྐྱེ་ཆེ་བ་
ཅིན་ ནམ་རང་འབད་རུང་གཞན་ལུ་ གནོད་པ་སྐྱེལ་འདི་རང་སྡོད་དགོཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ར་འབད་རུ་ ཤ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་གི་སྲིན་པོ་དང་ གཅན་གཟན་སྟག་དང་སྡོམ་ཚུ་
གིས་ཡང་ རང་གི་བུ་གཞི་ལུ་གནོདཔ་མི་བསྐྱལ། ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་ཟེར་མི་འདི་ 
སླབ་ཤེས་ཉན་ཤེས་དང་ བསམ་ཤེས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། དེ་བཟུམ་མི་མཐའ་
སྡུག་གི་ལཱ་ངན་འདི་ རྩ་ལས་འབད་མ་གནང་ཟེར་ཡང་སྐྱར་གསོལཝ་བཏབ་དོ། ། 



133

དྡོན་ཚན་བཞི་པ། ཆང་གི་ཉེས་དམིགས།

ཀ༽ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དང་འགལ་བ། 

སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནང་ལས།  དགེ་སློང་
ནདཔ་ཚུ་ལུ། ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་བཞི་མ་གཏོགས་ དུས་ཚོད་དང་ དྲུང་ཚོའི་
བསླབ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ བསླབ་པ་གཞན་རྣམས་ གོ་ཡང་གནང་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཆང་
འདི་ཉེས་པ་ ཆེ་རང་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ དགེ་སློང་ནདཔ་ དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ མ་གནང་། དེ་ཡང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ཆང་འཐུང་ངའི་ཉན་ཐོས་མིན། །ང་ཡང་དེ་ཡི་སྟོན་པ་མིན། །ཞེས་
དང་། རྩ་མཆོག་གིས་ཀྱང་མི་འཐུང་ངོ་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་རང་གསུངས་
ཡོད། 
ཁ༽ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ།
31དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ལས་། སྤྱིར་དགེ་འདུན་གྱི་སྒྲིག་རྣམ་
གཞག་རྣམས་རྒྱལ་སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཅའ་ཡིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཀོད་
པ་དེ་ལས་མི་གདའ་བའི་སང་བླང་འཛོལ་མེད་ཅིག་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ལྷག་པར་
ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཞུགས་པའི་འཁོར་རྣམ་བཞིའི་རིགས་སུ་གཏོགས་
པའི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལས་ཐ་ན་དགེ་བསྙེན་གྱིས་ཀྱང་བཏུང་བར་རུང་བའི་ཡུལ་དུ་
གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་ཙམ་ཡང་ཕྱེ་བར་མ་གྱུར་པའི་ཆང་འདི། གཞན་
དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དག་གིས་སྤྱད་པའི་འོས་སུ་ལྟ་ག་ལ་
ཞིག་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་བསླབ་པ་སྦྱིན་པའི་སྐབས་འབྲུའི་ཆང་དང་བཅོས་པའི་ཆང་
མྱོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་སངས་ཏེ་ཞེས་སྲུང་སྡོམ་ཁས་བླང་གི་
གནས་ལས་འགལ་བས་ཕྱི་མ་ངན་སོང་གི་གནས་སུ་ལྟུང་བའི་ཉེས་པ་ལྟ་ཞོག །འཕྲལ་
དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་བསྒོ་བ་རྣར་གཟོན་གྱི་རིགས་དང་སྐྱོ་
སྔོགས་སོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཕལ་ཆེར་ཡང་འདི་ལ་བརྟེན་པ་མང་བ་བཅས་

31   ཁྲི་ཆེན་མི་ཕམ་དབང་པོ་གི་བཀའ་ལྟར་པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་བརྩམས།
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འགལ་ཚབས་ཆེན་པོར་འགྲོ་བ་འདུག་པས། འདི་རིགས་ཉི་མ་དེ་རིང་ནས་ངའི་དགེ་
འདུན་གྱི་སྡེའི་ནང་དུ་འདུས་པརྣམས་ཀྱིས་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་དམ་རྫས་སུ་སྤྱད་
པར་འོས་པའི་ཁྱོར་བ་གང་ཙམ་རེ་གནང་བ་མ་གཏོགས། གཞན་ཚོགས་ཆང་གི་རྒྱུ་
ལ་སྙད་པའི་བག་མེད་ཀྱི་བཏུང་བ་བཞེས་ཆས་སུ་བརྟེན་པ་སོགས་མ་མཛད། གལ་
པར་ཞུས་ཀྱང་ཉན་འཇོག་མེད་པའི་ལང་ཤོར་གྱི་དབང་དུ་བཏང་བའི་འདི་ཕྱི་གཉིས་
ཀ་མི་བསམ་པའི་ཁྲེལ་འདས་ཀྱི་བྱ་བ་འདི་བཞིན་བྱེད་པ་བྱུང་ན། མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
སྤྱན་དང་ལྡན་པའི་ཁྲག་འཐུང་དུད་སོལ་ལྷ་མོས་དེའི་སྙིང་ཁྲག་ཐང་ལ་ཕོབ་ཅིག །ངེས་
པར་ཕོབ་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང་། སྐུ་ཚབ་ལས་ཚན་འགན་ཡོད་རིགས་
ཀྱིས་སྨྱོ་ཟས་ཀྱི་ཆང་འཐུང་བ། ཞེས་པ་ལས་སོགས་པ་ འབྲུག་གི་སྡེ་སྲིད་རིམ་
བྱོན་ལེ་ཤ་ གིས་རང་ ཆང་འཐུང་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་བརྩམས་གནང་ནུག།
ག༽ རང་གི་མི་ཚེ་འཕྡོ་བརླགས་དང་རྒྱུ་ནྡོར་ཟད་པ།

ནང་ཁོད་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཅིག་ ཆང་ལས་བརྟེན་འབྱུངམ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་། 
32ཆང་གིས་འཇིག་རྟེན་མྱོས་འགྱུར་ཞིང་། །དུས་མཉམ་ནོར་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར། ། 
རྨོངས་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་བྱས། །དེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆང་འདི་སྤོངས། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ། ཆང་འདི་འཐུང་པའི་བསྒང་ལས་ རང་སེམས་རང་གིས་བདག་འཛིན་
འབད་མ་ཚུགས་པར་ འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ ལེ་ཤ་རང་འབདཝ་
ཨིན། དེ་ལས་རང་གི་གཟའ་ཚང་ནང་ འཐབ་འཛིང་དང་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་ལཱ་དང་བྱ་བ་
ཡང་ མང་སུ་མང་སུ་ཐོན། དེ་དང་དུས་མཉམ་འབད་ ཆང་འདི་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ཡང་ ག་ར་བརླགས་པ་མ་ཟད་ ཤུལ་མའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ ག་
ནི་ཡང་བསྒྲུབ་མི་ཚུགས། 
མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཆང་འདི་གིས་ རང་སེམས་རྨོངས་པ་བཟོ་སྟེ་ ཆོས་དང་འཇིག་
རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ མཐར་འཁྱོལ་མེད་པའི་ མི་སྐྱོ་སྐྱོཝ་དང་ ག་

32   སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ།
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མེན་གུ་མེན་གྱི་ གལ་ཁར་ཚུད་དེ་ རང་གི་མི་ཚེ་དོན་དག་མེདཔ་བཟོཝ་མ་ཟད་ 
རང་གི་གཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ཡང་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་རང་བྱིནམ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་
གིས་ ཆང་དེ་གནོད་པ་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ག་དེ་དྲགས་དྲགས་འཛེམས་
གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དྡོན་ཚན་ལྔ་པ། ཏམ་ཁུའི་གནྡོད་པ།

ཀ༽ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྡོ་ཆེའི་བཀའ་དང་འགལ་བ།

རྫས་ངན་གཏམ་ཁུ་དེ་ལུ་བརྟེན་ སྟེང་གི་ལྷ་དང་ འོག་གི་ཀླུ་ བར་གྱི་བཙན་
འཁྲུགས་ནི་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་འཐོན་ནི། འབྱུང་
བཞིའི་གནོད་པ་ ལ་སོགས་པ་ མི་ཚེ་འདི་ནང་གི་ཉེན་ཁ་དང་། མི་ཚེ་ཤུལ་མ་ 
དམྱལ་བའི་གནས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ མྱོང་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ 
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ལེ་ཤ་རང་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤུལ་མ་བྱོན་མི་ 
གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཏམ་ཁུའི་ཉེས་དམིགས་ཡང་ནས་ཡང་
གསུངས་ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ སྦས་གནས་ནང་ 
སྡོད་མི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་ལས་ ག་དེ་དྲགས་དྲགས་འཛེམས་
གནང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 
ཁ༽ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་ཁྲིམས་ལས། གཞན་ཡང་བདུད་ཀྱིས་ཡོ་ལང་
བཤམས་པའི་ཟས་ངན་ཐ་མ་ཁ་ཟེར་བ་འདི་ད་ལྟ་སྒར་ལྟོ་གཟན་སོགས་མི་ནག་སྐྱེ་
བོ་ཀུན་གྱིས་ཉིན་མཚན་དུ་སྤྱོད་པར་འདུག་མོད། འདིས་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་
གྲིབ་ཀྱིས་ནོན་པར་མ་ཟད་། སྟེང་ལྷ་ཉམས། བར་བཙན་འཁྲུགས། འོག་ཀླུ་ལ་
གནོད་ཅིང་། རྒྱུ་དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་པ་རྒྱུན་དུ་
འབྱུང་བར། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨས་ལུང་བསྟན་མང་པོ་གསུངས་འདུག་པ་ལྟར། 
རྫོང་མགྲོན་སྐུ་ཚབ་ལས་ཚན་གྲོས་མི་སྤྱི་དཔོན་ཚོས། ཡུལ་ཕྱོགས་གར་ཡང་ཕུང་
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ཟས་ཐ་མ་ཁའི་ཉོ་ཚོང་དང་འཐུང་མི་བྱུང་ཚེ། རྩད་གཅོད་དྲག་པོར་མ་གཏང་ན་རང་
རང་སོ་སོའི་སྟེང་ཁར་ཡོང་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་དང་། རྒྱ་དྲུང་ཚོས་ཀྱང་ལས་སྒོ་རང་ནས་
བཀག་པ་སོགས་དེ་ལུགས་ཀྱི་རྩིས་བདག་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། 33ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཁྲིམས་ཡང་ ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱའི་ ཧེ་མ་ལས་རང་བརྩམས་གནང་ནུག་གོ །དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ ཏམ་ཁུ་དེ་ཡང་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ གཉིས་ཆར་དང་འགལ་བའི་ 
རང་གི་མི་ཚེ་འཐུང་ཀུ་བཟོ་ནི་དང་ རྒྱུ་ནོར་བརླགས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ཉེས་པ་ལེ་
ཤ་རང་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་གིས་སང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

33   པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁྲི་ཆེན་མི་ཕམ་དབང་པོ།
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ལེའུ་བཞི་པ། ནང་པའི་ཆོས་ནང་ཨམ་སྲུའི་གནས་ཚད།

དྡོན་ཚན་དང་པ། སྤྱིར་གཏང་ཨམ་སྲུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཨིན་པའི་སྐོར།

ཀ༽ ཨམ་སྲུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཨིན་པའི་ཚུལ།  
34ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་དབང་ཆོག་ལས། དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐྱེད་
མཛད་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་མཆོག་གི་སྐུ། །ཞེས་དང་། ཨ་ལ་སོགས་པའི་མ་མོ་
རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའི་སྒྲ་རུ་གྱུར། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། བུད་མེད་
ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ལ། །ཞེས་དང་། བུད་མེད་ལ་རྟེན་དམན་པའི་སྒོ་ནས་དམོད་པ་
སྟེ་རྩ་ལྟུང་ངོ་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་གི་ངོ་བོ་
ཟེར་སླབ་རུང་ རང་བཞིན་ཟེར་སླབ་རུང་ ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཨིན་མས། ཨིན་
རུང་ང་བཅས་ མ་རིག་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ སྐབས་སྐབས་སུ་ ཨམ་སྲུ་ལུ་སྨད་
པ་རྐྱབ་སྟེ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་ཡང་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཤེས་རབ་སྟོང་པ་
ཉིད་ ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་ག་ར་གི་རང་བཞིན་དང་ འབྱུང་ཁུངས་ཨིན་པའི་ཁར་ ཆོས་
ག་ར་ལུ་ ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་གིས་ཁྱབ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་ཡང་ 
འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཕོ་མོ་ག་ར་ འབྱུང་སའི་གཞི་དང་ རྟེན་ས་ཨིན་པའི་ཁར་ ཨམ་
སྲུའི་གཟའ་ཚང་སྐྱོང་བཞག་ དེ་གིས་ ང་བཅས་ག་ར་ལུ་ ཁྱབ་ཡོད་ནི་ དེ་གིས་ཨིན་
པས། 
གཞན་ཡང་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ ཆོས་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ། ཨམ་
སྲུའི་རང་བཞིན་ ཡུམ་ལྔ་པོ་དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ འབྱུང་བ་བཞི་ ནམ་མཁའ་དང་བཅས་
པ་ལུ་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་མཆོག་གིས། 35འོན་
ཀྱང་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ། །ས་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཅན་མ་སྟེ། །ཆུ་ཁམས་
རྡོ་རྗེ་མཱ་མ་ཀི། །མེ་ཁམས་རྡོ་རྗེ་གོས་དཀར་མོ། །རླུང་ཁམས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་

34   ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར།
35   བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་།
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སྟེ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམསྦེ། འཇིག་རྟེན་ནང་མེད་ཐབས་མེདཔ་ འབྱུང་བ་བཞི་
ནམ་མཁའ་དང་བཅས་པ་ཡང་ ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་གཟུགས་ ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན་
ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ ཨམ་སྲུ་དེ་ཚུ་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རང་བཞིན་ ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན་མས།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨམ་སྲུའི་རང་བཞིན་ཡུམ་ལྔ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པའི་ཐོག་
ལས་ གསོལ་བ་བཏབ་ནི་དང་ མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཅིག་ཆགས་རུང་
སྦས་གནས་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ཅིག་ཆགས་རུང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་། རི་ཅིག་
ཐོན་རུང་སྨན་གྱི་རི་དང་། ཆུ་ཚུ་ཡང་ག་ར་བདུད་རྩི་ལུ་གྱུར་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
ག་ར་ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་སྦེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་། 36ཡུམ་ལྔ་འདུས་
ནས་བྱིན་བརླབས་པས། །ཡུལ་ཞིག་ཆགས་པ་སྨན་གྱི་ཡུལ། །གྲོང་ཞིག་ཆགས་
པ་བལྟ་ན་སྡུག །རི་ཞིག་ཆགས་པ་སྨན་གྱི་རི། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་
འཁྲུངས། །ཟེར་གསུངས་འདུག །
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ འཛམ་བུ་གླིང་ན་ཡོད་པའི་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཡིད་ཆེས་དང་ ཆ་
བཞག་བསྐྱེད་དེ་ རྩིས་མཐོང་བྱིན་པ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ ཞི་བདེའི་ཐོག་ལུ་ 
གནས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་ནང་ ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ཁ༽ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འཇིག་རྟེན་ནང་གི་
རིགས་ཚུ་ཨམ་སྲུ་ལས་འབྱུང་དགོ་པའི་ཚུལ།

མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། 37དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ལྡན་པའི་
ལུས་རྟེན་ཡང་། །ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་པོ་དེ་ནས་འགྲིག །ཞེས་དང་། མི་ཡི་
སེམས་ཅན་མེད་ན་དགེ་སློང་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དེ་དག་ག་ལ་འོང་། ། 

36   ཀུན་མཁྱེན་པད་དཀར། བསངས་དཔེ།
37   འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས།
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ཞེས་པ་ནས། དངོས་པོའི་འབྱུང་ས་གང་ཡིན་བཤད་མི་དགོས། །ཚངས་པའི་ཁ་
ནས་བྲམ་ཟེའི་རིགས་བྱུང་ཞེས། །མུ་སྟེགས་གཞུང་ལས་བཤད་པ་བདེན་དཀའ་
ཡང་། །བུད་མེད་འདོམས་ལས་རིགས་བཞི་ཀུན་སྐྱེས་པ། །མཁས་བླུན་སྐྱེ་བོ་སུས་
ཀྱང་བསྙོན་དུ་མེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་དང་གཞན་ག་ར་ལུ་ ཕན་ཐོག་
ཡོད་པའི་ དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་
བའི་ མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཡང་ དང་པ་མའི་མངལ་ལུ་ཆགས། གཉིས་པ་མའི་
མངལ་ལུ་ཟླཝ་དགུ་དང་ངོ་བཅུ་ མའི་དྲོད་དང་ ཁྲག་གིས་བསྲོས། གསུམ་པ་སྐྱེས་
ཚར་བའི་བཤུལ་ལུ་ མ་དེ་གིས་ གཟུགས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཨོམ་བྱིན། སེམས་ཀྱི་
དྭངས་མ་ བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་ཐོག་ལས་ བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ གཅེས་གཅེས་ ཕང་
ཕང་འབད་གསོ་སྟེ་ དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ དང་པ་སྐྱེས་ 
གཉིས་པ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོཝ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆར་ལུ་ཕན་
ཐོགས་པའི་ རིགས་བརྒྱུད་འདི་ཚུ་ཡང་ མ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་དགོ་པའི་ཁར་ མ་
འདི་ལས་བརྟེན་བྱུང་བའི་ རིགས་བརྒྱུད་འདི་ཚུ་ ངོ་འཛོལ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་རྩ་ལས་
མེད། ཕ་འདི་ལུ་འབན་ ངེས་པ་མེདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཨ་ལུ་དེ་གིས་ རང་གི་ཨ་པ་
འདི་ ངོ་འཛོལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་ ཕ་བུ་ངོ་མ་ཤེས་པར་ ཕ་དང་བུའི་འདུ་ཤེས་
འཁྲུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ སྦོམ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།   རྒྱུ་མཚན་དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཡང་ 
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ མི་སྡེ་ནང་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ནོར་བུ་ངོ་མ་
ཅིག་ཨིན།
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ག༽ ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་སངས་རྒྱས་ནིའི་ཐབས་ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤྡོས་
གཅིག་ཨམ་སྲུ་ལུ་ཡྡོད་ཚུལ།
38ལྷ་མོ་དགའ་སྦྱིན་གནས་སྦྱིན་མ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ཡིད་འོང་མ། །ཁྱེར་
ཅིག་ཁྱེར་ཅིག་སེམས་དཔའ་ཆེ། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་པ་རྟག་ཏུ་གྱིས། ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་བུམོ་ཚུ་ དབང་གིས་
སྨིན་ དམ་ཚིག་ལས་ མི་འདའ་བའི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་རྒྱ་མ་འབད་བསྟེན་ཏེ་ སྙོམས་
འཇུག་གི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་པ་ཅིན། སྐྱེས་པ་ཕོའི་རིགས་དེ་ཚུ་ དམ་པའི་ཆོས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ དཀའ་ཚེགས་དང་ ངལ་དུབ་མེད་པར་ འོག་སྒོ་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ 
ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ 
ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་
ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའི་ སྐལ་བ་ཅན་དུ་བཟོཝ་ཨིན།
གཞན་ཡང་། 39བྷ་གར་ལིངྒས་ཙུམ་མཛད་ནས། །དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཆེ་མཉེས་ནས། ། 
བདག་མེད་མ་ཡིས་འོ་མཛད་པ། །ལྷ་མོ་རབ་ཏུ་མཆོད་པ་ཉོན། ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། ཨམ་སྲུ་རི་དྭགས་ཅན་དང་། དུང་ཅན་དང་། གླང་པོ་ཅན་དང་། སྣ་ཚོགས་
ཅན་དང་། པདྨ་ཅན་གྱི་རིགས་དེ་ཚུ་ ཕྱག་རྒྱ་མ་འབད་ བསྟེན་ཏེ་ སྦྱོར་ཐབས་ ཚུལ་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྦྱོར་བ་ཅིན། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་ ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་
འཆང་གི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་དང་། དེ་མིན་རུང་ངན་སོང་གི་ སྐྱེ་སྒོ་གཅོད་ནིའི་ གོ་
སྐབས་ཡོདཔ་ལས་ འཇིག་རྟེན་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པ་ཅིག་ཨིན།  

38   བླ་མ་མཆོད་པ། གྲུབ་ཐོབ་གླིང་།
39   ཕག་མོ་དང་བདེ་མཆོག།
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དྡོན་ཚན་གཉིས་པ། ཨམ་སྲུ་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན་པའི་སྐོར།

ཀ༽ བཟྡོ་བཅོས་མ་ཡིན་པའི་བྱམས་བརྩེ་ཨའི་འདི་ལུ་ཡྡོད་ཚུལ།  
རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། 40ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརྩེ་བ་
ཅན། །མ་རྣམས། ཞེས་དང་། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། མ་འདིས་བདག་
ཅག་བསྐྱེད་པ། འདིས་ནི་དཀའ་བ་བྱེད་པ། བདག་ཅག་གི་སྲོག་བྱིན་པ། འཇིག་
རྟེན་ཀུན་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །41ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ ཨའི་འདི་
གིས་རང་ལུ་ ལུས་བསྐྱེད་པའི་དྲིན་དང་། དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་དྲིན་དང་། སྲོག་བྱིན་
པའི་དྲིན་དང་། འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་དྲིན་དང་བཞིའི་སྒོ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ བྱམས་པ་
དང་བརྩེ་བའི་ཐོག་ལས་ གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས་འབད་ གསོ་སྟེ་ མི་གལ་
བཙུགསཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་འདི་ ཕོཝ་ནང་ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཨའི་འདི་གིས་ 
ངེད་ཀྱི་ཕོཝ་ནང་ ཨ་ལུ་ཆགས་ཅི་ཟེར་ དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ རང་གི་ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ 
བཅོས་མ་མིན་པའི་བྱམས་བརྩེ་ བསྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། དེ་ལས་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་  ཕོཝ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་འདི་ མེདཔ་ཐལ་མི་མྱོང་ག་ སྟབས་མ་བདེཝ་ 
མི་འཐོན་ག་ མནོ་བའི་ཚ་གང་གིས་ མོ་བཏབ་ རྩིས་བཏབ་འབད་ སྨན་བཅོས་
རིམ་འགྲོ་ཚུ་ཡང་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བསྟེན་ཏེ་ ཨ་ལུ་འདིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་ལུས་དང་
སེམས་ལུ་ ཚ་གང་དང་སྡུག་བསྔལ་ ག་ཅི་བཟུམ་བྱུང་རུང་ བཟོད་པ་བསྒོམས་སྟེ་ 
ཨ་ལུ་འདི་ སྐྱེསཝ་ཨིན་། 

40   རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།
41   སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས།
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དེ་ལས་ཨ་ལུ་འདི་སྦོམ་སོང་སྟེ་ རང་དང་དོ་མཉམ་ཡར་སོང་རུང་ ཨ་ལུ་འདིའི་དོན་
ལུ་ འཕྲལ་གྱི་དོན་དང་ མཇུག་གི་བདོག་གཏད་བསྒྲིགས་ཏེ་ མི་ཚེ་གངམ་ བུའི་
དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་སྟེ་ རང་ཤི་བའི་སྲོག་ལུ་ཐུག་རུང་ ཨོ་ལུ་འདི་ལུ་བྱམས་
པ་དང་བརྩེ་བ་ རྩ་ལས་མི་གཏངམ་ཨིན།  དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་ནང་ མ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་བྱམས་བརྩེ་ ག་ལུ་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ མའི་
རང་བཞིན་འདི་རང་ བྱམས་བརྩེའི་རང་བཞིན་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཁ༽ ཟླ་དགུ་ངོ་བཅུའི་རིང་ཕྡོཝ་ནང་ཨ་ལུ་འབག་སྟེ་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་རུང་བྱམས་
བརྩེ་མི་གཏང་བའི་ཚུལ།

མངལ་འཇུག་གི་མདོ་ལས། 42དང་པོ་མེར་མེར་པོ་ལས་ནི། །ཤ་ཡི་ཆུ་བུར་སྐྱེ་བར་
འགྱུར། །ཆུ་བུར་ལས་ནི་ལྟར་ལྟར་སྐྱེ། །ལྟར་ལྟར་པོ་ནི་མཁྲང་བར་འགྱུར། །མཁྲང་
བ་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་ནི། །མགོ་དང་ཡན་ལག་བཞི་སྐྱེས་པས། །རུས་པ་བསྡུས་
ནས་ལུས་གྲུབ་པ། །ཐམས་ཅད་ལས་ནི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
སྲིད་པ་བར་དོའི་སེམས་ཅན་གཅིག་ ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ མའི་མངལ་ལུ་ཞུགས་
ཏེ་ མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་ལྔ་པོ་ རིམ་པ་བཞིན་རྫོགས་ཞིནམ་ན་ ཟླཝ་དགུ་ངོ་
བཅུའི་རིང་ ཨའི་འདིའི་ ཕོཝ་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ། 
ཨའི་འདི་ ཧེ་མ་གཟུགས་བྱེད་ ཙ་རི་སྨྱུག་མ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཕོཝ་ཕར་ཀ་
བཀལ་ བལྟ་གོ་མ་བདེ་ཀ་ཀ་བཟོ།  བལྟའི་གདོང་ ཧིང་གསང་གསང་ མེ་ཏོག་
པདྨ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཧོ་ཀེམ་གྱི་གང་། སྤོ་ནི་གོམ་ལུ་ཡང་སྒྱིད་སྡུག་ 
ཟའི་ཟས་དེ་ཚུ་ཡང་ཁམས་བཀག་སྟེ་ ཨའི་རང་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་
བཟུམ་ཐོན་རུང་ ཕོཝ་ནང་གི་ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ བྱམས་རྩེ་རྩ་ལས་མི་གཏངམ་ཨིན།

42   སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས།
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དེ་ལས་ཟླཝ་དགུ་དང་ངོ་བཅུ་རྫོགས་ཏེ་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་ནིའི་དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་དེ་ སྐྱེའི་
སྐབས་སུ་ ས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལས་ ཨ་ལུ་སྦོམ་ཅིག་ཐོན་པའི་བསྒང་ལས་ 
ཨའི་འདི་ལུ་ ཤ་གཟུགས་ཕྱེ་བའི་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ན་ཟུག་ ཁྲག་བཏོན་ རྨ་བཏོན་
གྱི་ལཱ་ལུ་ཐུག་སྟེ་ རང་གི་སྲོག་ཡང་གཏན་ཏན་མེད་རུང་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་བྱམས་བརྩེ་ 
རྩ་དང་སྤུ་ལས་ མི་གཏང་བར་ ངེད་ཀྱི་ཨ་ལུ་སྐྱེས་ད་ཡི་ཟེར་ རང་གི་ན་ཟུག་རང་ 
མ་བསངམ་ལས་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ ཨོམ་བྱིན་ནའི་ མནོ་བསམ་གཏངམ་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ཡང་ ཨའི་འདི་ བྱམས་རྩེའི་རང་བཞིན་ ངོ་མ་རང་ཨིན།

ག༽ རང་ལུ་ངོ་ཚ་དང་འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བྱུང་རུང་ཨ་ལུ་འདི་ལུ་
བྱམས་བརྩེ་མི་གཏང་བའི་ཚུལ། 
དང་པ་ཨའི་འདི་ལུས་བསྐྱེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ ཆ་
ཁྱབ་ཀྱི་ ལུས་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ ད་ལྟོ་བཟུམ་སྦེ་བོངས་ཚོད་རྫོགས་པ། ཤ་ལུས་
རྒྱས་པ། ཁ་དོག་ལེགས་པ་ཅིག་རྩ་ལས་མེན། རང་གི་སྲིད་པ་བར་དོའི་རྣམ་ཤེས་ 
མའི་མངལ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ ཕའི་ཁུ་བ་དང་ཅིག་ཁར་ སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་ མེར་མེར་དང་ 
ནུར་ནུར་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན།  དེའི་སྐབས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་ ཨའི་འདི་གི་ ཤ་
ཁྲག་གི་བཅུད་ཀྱིས་བསྐྱེད། ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་གིས་སྱེལ། ངོ་ཚ་དང་ ན་ཚ་སྡུག་
བསྔལ་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་ བཟོད་དེ་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་ཨིན།
དེ་ལས་སྐྱེས་ཚར་བའི་བཤུལ་ལུ་ ཆུང་ཀུ་ལྕོང་འབུབ་ བཟུམ་ཅིག་ལས་ སྦོམ་
གཡག་བཟུམ་ཅིག་ ཚུན་ཚད་ཨའི་འདི་གིས་ རང་ལུ་སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ ག་ཅི་
བཟུམ་བྱུང་རུང་ ཨ་ལུ་འདི་བཀོག་ མ་བཞག་པར་ གསོ་གསོཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་
འདི་གིས་ཨའི་འདི་ལུ་ ལུས་བྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡོདཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་ཨའི་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་དོན་ལུ་དཀའཝ་སྤྱད་པའི་དྲིན་ཡོད། དེ་ཡང་ ང་
བཅས་ཆ་ཁྱབ་ སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལས་རང་ གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་གྱོན། རྒྱན་ཆ་
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བཏགས། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འབག་ རྒྱགས་ཕྱེ་འདི་ཚུ་ཡང་ འབག་སྦེ་འོང་འོངམ་
ཅིག་མེན། འབག་ནི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཟ་ནིའི་ཁ་དང་ བཞག་སའི་ཕོཝ་གཅིག་
འབག་འབད་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལགཔ་སྟོངམ། གཟུགས་གྱེན་མོ་སྦེ་ ངོ་ཤེས་
འདྲིས་ཤེས་ག་ཡང་མེད་པར་ འོངས་པའི་སྐབས་སུ། ཨའི་འདི་གིས་ ལྟོགས་མ་
བཅུག་པར་ཟས་བྱིན། སྐོམ་མ་བཅུག་པར་འཐུང་ནི་བྱིན། གང་མ་བཅུག་པར་གྱོན་
ནིའི་ གོ་ལ་དེ་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ཡང་ཨའི་རང་ལུ་ མི་དགོ་པར་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་
བྱིནམ་མེན་པར། ཨའི་རང་གི་མི་ཚེ་འདིའི་དོན་ལུ་ ཟ་མ་ནུམ་ འཐུང་མ་ནུམ་ གྱོན་
མ་ནུམ་པ་དང་། མི་ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་ལུ་ སྦྱིན་པ་ཡང་གཏང་མ་ནུམ་པར་  མདོར་བསྡུ་
བ་ཅིན། རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་ གཉིས་ཀའི་ བདེ་བའི་དོན་ལུ་ མ་བལྟ་བར་ ཨ་ལུ་འདི་
གསོཝ་ཨིན། 
གཞན་ཡང་ཨ་ལུ་འདིའི་དོན་ལུ་ སྡིག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན། སེམས་ཅན་
གྱི་སྲོག་བཅད་དེ་ རངགི་ཨ་ལུ་གསོ་ནི་དང་། ཨཝ་བརྐུ་སྟེ་ཨ་ལུ་གསོ་ནི། བྱ་དང་
ཉའི་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ལ་སོགས་པ་བཙུགས་སྟེ་ཨ་ལུ་གསོཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
རོགས་ཀྱི་འཇར་རོགས་རྒྱུགས་ཏེ་ ཨ་ལུ་གསོ་ནི། ཚོང་རྐྱབ་སྟེ་ཨ་ལུ་གསོ་ནི། 
གཞན་ལས་ལྷང་སྟེ་ ཨ་ལུ་གསོ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ དཀའ་སྡུག་ལེ་ཤ་གི་ཐོག་ལུ་ 
ཨ་ལུ་གསོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ བྱམས་པའི་མིག་གིས་བལྟ། 
འཇམ་པའི་དྲོད་ཀྱིས་བསྲོས། ཧན་པའི་ངག་གིས་བོས་ཏེ་ ཨ་ལུ་འདི་ གཅེས་
གཅེས་ཕངས་ཕངས་འབད་གསོ་གསོཝ་ཨིན།
གསུམ་པ་ཨའི་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་དོན་ལུ་སྲོག་བྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡོད། དེ་ཡང་ ང་
བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ཧེ་མ་སྐྱེ་བའི་བསྒང་ལས་ ད་ལྟོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་དང་ལགཔ་འཕྲོདཔ། 
ག་ཅི་ཡང་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་ཅིག་རྩ་ལས་མིན། སྲོག་ཆ་འབུབ་ 
གྱོ་མུ་བཟུམ་སྦེ་ ཉ་ར་ཉོ་རེ། སྙིང་པོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ། གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་
བཟོད་མ་ཚུགསཔ། མནོ་བསམ་ག་ཅི་ཡང་གཏང་མ་ཤེསཔ་ཅིག་སྦེ་ སྡོད་པའི་
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སྐབས་སུ། ཨའི་འདི་གིས་ བཀོག་མ་བཞག་པར་ ཞབས་ཏོག་ཞུ། ཕང་པ་ལེན། 
མེ་དང་ཆུ་ལས་སྐྱབས། གཡང་ས་ལས་བཟུང་། གནོད་པ་ཚུ་སེལ། སྨན་བཅོས་དང་
རིམ་འགྲོ་ཚུ་འབད། མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྲོག་བཏོན་བཏོནཔ་ཨིན།  
འདི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཨའི་འདི་ང་བཅས་ལུ་ སྲོག་བྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡོདཔ་ཨིན།

བཞི་པ་ཨའི་འདི་ང་བཅས་ལུ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་དྲིན་ཡོད། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ཆ་
ཁྱབ་ ཧེ་མ་སྐྱེ་བའི་བསྒང་ལས་ མི་ཤེས་དགུ་ཤེས། གོམས་འདྲིས་ཅན། ཁ་དྲག་
དབང་ཆེན་ཅིག་རྩ་ལས་མེན། ཤེསཔ་ཟེར་རུང་ བརྔུ་ནི་ཅིག་དང་ རྐངམ་ལགཔ་
སར་ནི་ཅིག་མ་གཏོགས་ ག་ཅི་ཡང་མི་ཤེས། དེའི་སྐབས་སུ་ ཨའི་འདི་གིས་ ཟ་
མ་ཤེསཔའི་དུས་སུ་ཟ་ནི་སྟོན། གྱོན་མི་ཤེས་པའི་དུས་སུ་གྱོན་ནི་སྟོན།  འགྱོ་མ་
ཤེས་པའི་དུས་སུ་འགྱོ་ནི་སྟོན། སླབ་མ་ཤེས་པའི་དུས་སུ་སླབ་ནི་སྟོན་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་། ཆོས་ཡོན་ཏན་འདི་ཚུ་ཡང་ལྷབ་བཅུག་སྟེ་ མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་
བཟོ། མཉམ་པ་ལས་ལྷག་པ་བཟོ་བ་ ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ མིའི་གལ་ཁར་
བཙུགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་འདི་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ཡང་ ཨའི་འདི་བྱམས་པ་དང་བརྩེ་
བའི་རང་བཞིན་ ངོ་མ་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།43 

དྡོན་ཚན་གསུམ་པ། མི་སྡེ་ནང་ཨམ་སྲུ་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཨིན་པའི་སྐོར།

ཀ༽ ཕའི་ནུས་ཤུགས་ཡྡོད་རུང་མའི་སྐྱོང་ཐང་མེད་པ་ཅིན་ཨ་ལྡོ་མེདཔ་ཐལ་ཚུལ།  
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་གིས། ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། ། 
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་པས། །ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་གསུམ་
མི་རྟོག་པའི། །ཤེས་རབ་སྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །44ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། དཔེར་ན། ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཐབས་ག་དེམ་ཅི་ཁྱད་དུ་

43   བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་དྭགས་པོའི་ཐར་རྒྱན།
44   རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།
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འཕགས་རུང་ ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྩིས་ཟྱིན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་
གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ དུས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་འཇིག་རྟེན་ནང་། བུ་གཞི་དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ཕའི་
ནུས་ཤུགས་དང་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད། སྙན་གགས་དང་མངའ་ཐང་ ག་དེམ་ཅི་རྒྱ་ཆེ་
དྲག་སྦེ་ཡོད་རུང་།  ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ མ་འདིའི་ སྐྱོང་བཞག་དང་འཛིན་སྐྱོང་། 
འཚོ་ཐབས་དང་བྱམས་བརྩེའི་ རིན་ཐང་འདི་དང་ བྲལ་སོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལུ་འདི་
འཇིག་རྟེན་ནང་ འཚོ་ཐབས་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན། རྒྱ་ལམ་འཚོ་རུང་ མི་ཚེ་དོན་དང་
ལྡནམ་སྦེ་ མཐར་བསྐྱལ་ཚུགས་པ་ ལ་ཁག་ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ནང་ 
ཨམ་སྲུ་འདི་གནམ་ས་མེད་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

ཁ༽ འདྡོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཨམ་སྲུ་ལས་ཐྡོབ་ཚུལ།

ང་བཅས་ག་ར་བདེ་བ་འཚོལ་མི་ཙང་ཙ་ར་ཨིན། འདོད་པའི་ཁམས་འདི་ནང་ བདེ་
བའི་ནང་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ ཁྱད་དུ་འཕགས་ཤོས་འདི་ ཨམ་སྲུ་ལས་
ཐོབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། 45འདོད་ཁམས་སའི་སྟེང་དུ་སྐྱེས་པའི་མི། །མི་མཐུན་
རིགས་ཅན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀས་འདོད། །འདོད་པའི་བདེ་བ་བདེ་བའི་ནང་ན་མཆོག །ཟེར་
གསུངས་འདུག །དེ་རང་མ་ཟད། ནོར་དང་དབང་ཐང་བྲལ་བའི་སྤྲང་པོ་ཡང་། །མལ་
གྱི་ནང་ན་མཐོ་རིས་བདེ་བ་རྫོགས། །མགོ་བོ་དུང་ལས་དཀར་བའི་རྒད་པོ་ཡང་། །རྒན་
མོའི་རུམ་ན་བརྗོད་མེད་དགའ་བ་མྱོང་། །46ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། རྒྱུ་ནོར་
ལོངས་སྤྱོད་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་སྤྲང་པོ་དང་། དབང་ཐང་རླུང་ཐང་ མ་པ་ལས་མེད་
པའི་ཉམས་རྒུདཔ་དེ་ཚུ་ཡང་ ཨམ་སྲུ་ལས་བརྟེན་སེམས་ཁ་ལུ་ བརྗོད་དུ་མེད་
པའི་བདེ་བ་བྱུངམ་ཨིན་མས། 

45   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
46   དགེ་ཆོས་། འདོད་བསྟན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་། 47འདོད་པ་ཅན་ལ་བུད་མེད་སྤྲོད་པ་ནི། །སྦྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་
མཆོག་ཡིན་ཞེས། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུར་གསུངས། །ཡིད་མི་
ཆེས་ན་དེ་རུ་ལྟོས་དང་གསལ། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། སྦྱིན་པ་ཚུའི་གལ་ལས་ 
ཨམ་སྲུའི་བདེ་བ་འདི་ སྦྱིན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ ཨིནམ་འབད་ སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ནང་ 
གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ ཨམ་སྲུ་དེ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ ཧོང་ལས་
ཁ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། མི་སྡེ་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ རྩ་ལས་མེད་ཐབས་
མེད་པའི་ ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ཨིན།
ག༽ ཡྡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཨམ་སྲུ་མེད་པ་ཅིན་གཟའ་ཚང་ལེགས་ཤྡོམ་
འབད་སྐྱོང་ཐབས་མེད་པའི་ཚུལ། 
ཡངས་པའི་འཇིག་རྟེན་མྱ་ངམ་ཐང་བཞིན་ཆེ། །ལས་མང་ཁུར་གྱི་སྐྱེས་བུ་ངེས་པར་
སྐྱོ། །དེ་ལ་དགའ་བའི་སྤྲོ་བ་སྦྱིན་ནུས་པའི། །རྩེད་གྲོགས་བུ་མོ་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་
འདྲ། །མཐོང་བས་ཡིད་དགའ་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་སྟེ། །རིགས་བརྒྱུད་བཟང་པོ་
བསྐྱེད་པའི་ཞིང་ས་ཡིན། །སྡུག་པའི་ནད་གཡོག་བྱེད་པའི་མ་མ་དང་། །སྐྱོ་བའི་
སེམས་གསོ་གཏོང་བའི་སྙན་ངག་མཁན། །ཁྱིམ་གྱི་ལས་ཀུན་བྱེད་པའི་གཡོག་མོ་
སྟེ། །ཚེ་གཅིག་བརྩེ་དགས་སྐྱོང་བའི་གྲོགས་མོ་ཉིད། །སྔོན་བསགས་ལས་ཀྱིས་
འབྲེལ་བའི་ཆུང་མ་ལ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་དྲུག་པོ་འདི་དག་ལྡན། །48ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་སྦེ། ༡༽མཐོང་མི་སྐབས་སུ་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་མོ་བཟུམ་སྦེ་ 
སེམས་ལུ་དགའ་བ་བྱིན་ཚུགསཔ་དང། ༢༽རིགས་བརྒྱུད་ཚུ་སྱེལ་སའི་ ཞིང་ས་
བཟུམ་དང་། ༣༽ལུས་སེམས་གཉིས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བའི་སྐབས་ ནད་
གཡོག་རྐྱབ་མི་ཨའི་བཟུམ་དང་། ༤༽སྐྱོ་བའི་སེམས་གསོ་འབད་ཚུགས་མི་ 

47   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
48   དགེ་ཆོས་འདོད་བསྟན།
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སྙན་ངག་མཁན་བཟུམ་དང་། ༥༽ཁྱིམ་ནང་ལཱ་ག་ར་འབད་མི་ གཡོག་མོ་བཟུམ་
དང་། ༦༽ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ རང་ལུ་ བརྩེ་བ་གིས་སྐྱོང་བའི་ཆ་རོགས་བཟུམ་
སྦེ་ འབད་མི་ ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་ཨམ་སྲུ་ཡོད་པ་ཅིན། གཟའ་ཚང་ལེགས་
ཤོམ་འབད་སྐྱོང་ཚུགས་ནི་དང་ མེད་པ་ཅིན་སྐྱོང་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། 
གཞན་ཡང་།  རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནི་དང་། འབངས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་སྒྲིག་ནི་ 
ལ་སོགས་པ་ ལཱ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་རང་འབད་དགོ་རུང་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ ཨམ་
སྲུ་ཚུ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་། 49རང་གི་རང་དོན་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་དོན་དང་། །རྒྱལ་པོའི་
རྒྱལ་སྲིད་སྤྲང་པོའི་འཚོ་ཐབས་སོགས། །ཆེ་ཆུང་བྱ་བ་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱང་། ། 
མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་བུད་མེད་ཨིན། །ཟེར་དང་།
འདོད་པའི་དོན་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། །ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཆོས་སྦྱིན་བྱེད་པ་
སོགས། །བུད་མེད་དག་དང་ལྷན་ཅིག་བསྒྲུབ་ན་ནི། །བསླུ་མེད་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་
སྨིན་པར་བཤད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། མི་ཚེ་འདིའི་ བསམ་པའི་དོན་བསྒྲུབ་
ནིའི་དོན་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། ཚེ་ཕྱི་མའི་དོན་ལུ་ ལྷག་པའི་ལྷ་ལུ་མཆོད་
སྦྱིན་ ཕུལ་བ་སོགས་པ་ གལ་ཅན་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ བློ་མཐུན་སེམས་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨམ་སྲུ་དང་ཅིག་ཁར་ འབད་བ་ཅིན་ བསླུ་བ་མེད་པའི་འབྲས་
བུ་ འཕྲལ་དང་མྱུར་དུ་ སྨིན་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཇིག་རྟེན་
ནང་ ཨམ་སྲུ་དེ་རྩ་ལས་མེད་ཐབས་ མེདཔ་ཅིག་ཨིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ནང་པའི་ཆོས་
དང་ཨམ་སྲུའི་སྐོར་ལས་བསྟན་པ་རྫོགས་སོ།།    །། 

49   དགེ་ཆོས། འདོད་བསྟན།
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མཇུག་བྱང།

ཀི་དེབ་འདི་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་བྱི་བ་དང་ལགས་གླང་ལུ་ ས་གནས་རྡོར་གདན་
བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ན་འབད་ གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་འདིའི་
ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་ ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་ཤར་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་
གྱུར་ཅིག །

སར་སྡོན་པ།

ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་སོགས། །བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བཀྲ་
ཤིས་མེ་ཏོག་འཐོར་གྱུར་ཅིག །འབྲུག་ཡུལ་འདིས་མཚོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན། །དཔལ་
འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །མ་རུང་
གདུག་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །སྙན་གགས་བ་དན་བསྒྲེང་གྱུར་ཅིག །
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༧༽ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་གསུང་།
༨༽ བསངས་དཔེ་བཀྲ་ཤིས་རེ་སྐོང་།
༩༽  དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་གསུང་།
༡༠༽ ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོའི་འགྲེལ་པ་ངེས་ཤེས་སྒྲོན་མེ།
༡༡༽ ཟབ་མོ་ནང་དོན།
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