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ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡྱོད། སྲུང་དེབ་འདི་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གིས་ཡང་ལྷག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 

གོ་བ་ཡང་ འཇམ་ཏྱོག་ཏྱོ་ལེན་ཚུགསཔ་ལས་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྤྱོ་བ་ལེན་ཏེ་ ལྷག་འྱོང་མནྱོ་
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སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་ ཧེ་མ་ ཧེ་མ་ ཡང་ན་ དང་ཕུ་དིང་ཕུའི་དུས་ཅིག་ནང་ ཟེར་ གཡུས་



སྐད་སྱོ་སྱོའི་ནང་ ངོ་མ་སྦེ་ སླབ་སྱོལ་ཡྱོད་དྱོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡྱོད། དེ་མ་

ཚད་ སྲུང་ཚུ་ཡང་ མང་ཤྱོས་ར་ རྒྱལ་པྱོའི་བུ་དང་ཕྱུག་པྱོའི་བུ་ ར་རྒས་དང་སྤྱང་ཀ་ཚུ་

དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡྱོདཔ་མ་ཚད་ སྲིནམྱོ་དང་འདྲེ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ དུམ་

གྲ་རེ་ཡྱོད། ཁ་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ལ་ལུ་ཅིག་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ མ་འད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ 

ཅོག་འཐད་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ཅོག་འཐད་རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ དུམ་

གྲ་རེ་ མ་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡྱོད་མི་ཡང་འདུག།

དེ་ཚུ་ སྲུང་གཅིག་ར་འབད་རུང་ ཁ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ཐྱོག་ལས་ བརྡ་དྱོན་སྤྱོདཔ་ད་གི་

ཁྱད་པར་དང་ ཁ་མ་འདཝ་ཚུ་གི་ཐྱོག་ལས་ ཁ་རྒྱུན་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ བྱོ་རིག་ཅནམ་ཚུ་

གིས་ སྤྱོས་བཏགས་བཏགསཔ་བཟུམ་ཡང་ཚྱོརཝ་ཨིན་མས།

ད་རེས་ སྲུང་སྣ་དག་པ་ཅིག་གི་དེབ་ཆུང་ ༣ ཡིག་ཐྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ པར་སྐྲུན་འབད་

ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་པའི་ངག་རྒྱུན་སྲུང་སྣ་ཚུ་ མ་ཡལ་བར་བཞག་ནི་ལུ་ ཕན་

ཐྱོགསཔ་མ་ཚད་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སྲུང་ལུ་སྤྱོ་བའི་ཐྱོག་ལས་ རྱོང་ཁའི་མིང་ཚིག་དང་ ཡིག་

སྡེབ་ཚུ་ ཞྱོར་ཁར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད། འབྲུག་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ཡྱོད་པའི་སྲུང་

སྣ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ཡང་འཕྲྱོ་མཐུད་དེ་ར་ གང་མང་ཡིག་ཐྱོག་བཀོད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་

ནིའི་རེ་བ་ཡྱོད། དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་སྱོལ་རྒྱུན་དང་རྱོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་

དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་ལུ་ཚུ་གི་རྱོང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡྱོན་ལུ་ཕན་ཐྱོགས་ཚུགས་པའི་རེ་སྱོན་

དང་བཅས་ ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ འམ་སྤྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ལུ།

རྱོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚྱོགས།
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བུ་རིག་པ་ཅན།

ཧེ་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། 
ཁྫོང་གཉིས་ལུ་སམ་ས་ཞིང་དང་ རྒྱུ་ཅ་ལ་ལེ་ཤ་ཡྫོད་རུང་ ཨ་ལུ་
ཕུད་རྫོག་ཅིག་ཡང་མེད་པར་ སེམས་གནམ་མེད་ས་མེད་སྐྱྫོ་སྟེ་སྫོད་
ནུག ཨ་རྟག་ར་ ཁྫོང་ར་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ་སྟ་ེ ང་
བཅས་ར་གཉིས་རྒན་རྒས་འ་ནེམ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོད་རུང་ བུ་དང་བུམྫོ་
གཅིག་ཡང་མེད། ཤུལ་ལས་ བྱཝ་མ་འྫོངམ་ད་ ག་གིས་བལྟ་ནི་
ཟེར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སླབ་ཅི་ར་ སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་སྫོད་ནུག།
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ཉིནམ་ཅིག་ཨམ་དེ་ ཆུ་ལེན་པར་འགྫོཝ་ད་ ཨམ་འདི་འགྫོ་
སའི་ལམ་ཁར་ ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ སྔུ་སྟེ་སྫོད་ས་མཐྫོང་ནུག ཨ་
ལུ་འདི་ འཐུ་འབག་སྟེ་ ཁིམ་ནང་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཨ་པ་ལུ་
སྟྫོནམ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ དབའི་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ ཕམ་དང་སྤུན་
ཆ་ ག་ཡང་མེདཔ་མས། ཨ་ལུ་འདི་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ཀིས་གསྫོ་
བཞག་གེ་སྫོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨ་ལུ་འདི་ ཉིནམ་རིང་ཆད་མེད་པར་ 
ཆུ་འཁྱུ་ཡི་ར་ ནྫོར་གི་ཨྫོམ་བྱིན་ཡི་ར་གསྫོ་བཞག་ནུག།

བུཚ་འདི་ ལྫོ་བརྒྱད་ལངསམ་ད་ ནྫོར་འཚོ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཐལ་
ཏེ་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ ནྫོར་འཚོ་བར་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། 
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ལུང་པའི་རྒྱལཔྫོ་འདི་གིས་ ཨཔ་འདི་ལུ་ 
ས་གཞི་ལེ་ཤ་ཡྫོད་མི་འདི་ འཕྫོག་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ 
ཨཔ་གླང་རྫོ་སར་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ དབའི་ཨ་པ་ ཁྫོད་ཀིས་གླང་
རྫོཝ་ད་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ གྫོམ་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་སྫོཝ་སྫོ་ཟེར་
གསུངས་ནུག ཨཔ་འདི་གིས་ ང་གིས་གྫོམ་ཐེངས་གངས་ཁ་མ་
རྐྱབ་ལགས། ནངས་པ་ང་གིས་གངས་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་
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ལུ་ཞུ་གེ་ལགས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་བཏུབ་པས། ནངས་པར་
ཀིག་ཀི་སེ་སླབ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ ཁིམས་ཕྫོག་ས་རེ་ཟེར་གསུངས་སེ་
ལྫོག་བྱྫོན་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་སྐུ་རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ ཨཔ་འདི་གིས་ ཚལ་
མ་ནང་སྫོང་སེ་ འཁརཝ་ལེ་ཤ་བཅད་དེ་འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ 
གླང་རྫོཝ་ད་གི་གྫོམ་ཐེངས་རེ་ལུ་ འཁརཝ་རེ་བཙུགས་བཞག་ནུག 
ཕི་རུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བུཚ་ནྫོར་བདའ་སྟ་ེའྫོངམ་ད་ ཨ་རིང་ནང་
ལུ་ འཁརཝ་ལེ་ཤ་མཐྫོང་སྟེ་ ཁིམ་ནང་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཨ་པ་ལུ་ 
ག་ཅི་སེ་ ཨ་རིང་ནང་ལུ་ འཁརཝ་ལེ་ཤ་བཙུགས་བཙུགསཔ་སྫོ་
ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨཔ་དེ་གིས་ ཁྫོད་འཁརཝ་ཟེར་སླབ། ད་རིས་བ་
འདྲྫོགཔ་ཅིག་ ནམ་ཡང་མ་འྫོངས། ང་གླང་རྫོ་སར་ རྒྱལཔྫོ་བྱྫོན་
ཏེ་ གླང་རྫོཝ་ད་ གྫོམ་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་སྫོཝ་ཨིན་ན་ ནངས་
པར་ཀིག་ཀི་སེ་སླབ་ཚུགས་དགྫོ། སླབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁིམས་
བཀལ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངསམ་ལས་ གྫོམ་ཐེངས་རེ་ལུ་འཁརཝ་རེ་
བཙུགས་ཅི་ཟེར་སླབ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ རྒྱལ་པྫོ་གི་བཀའ་དེ་བཟུམ་
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ལུ་ ཉན་དགྫོཔ་མེད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ འཁརཝ་ཚུ་ག་ར་འབལ་བཏང་
ད་ནུག།

དེ་གི་ནངས་པར་ བུཚ་འདི་ ནྫོར་འཚོ་བར་རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ 
དྫོ་རུང་ རྒྱལ་པྫོ་འདི་ ཀིག་ཀི་སེ་ཕེབས་ཏེ་ ཨཔ་འདི་ལུ་ ཁ་ཙ་ 
གྫོམ་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་ སྫོ་ཡི་གྫོ་ཟེར་དྲི་བ་གནང་ནུག ཨཔ་འདི་
གིས་ ང་གིས་གྫོམ་ཐེངས་རེ་ལུ་ འཁརཝ་རེ་བཙུགས་བཞག་རུང་ 
བུཚ་དེ་གིས་ ག་ར་འབལ་བཀྫོ་ད་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ གཞན་ཁྫོད་ལུ་ཁིམས་ཕྫོག་པས། དེ་
འབད་རུང་ ད་རིས་འགྫོ་དང་པ་སེ་བཞག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ རྟ་ཕྫོ་
ཆེན་ཅིག་ ཨཔ་འདི་ལུ་སྤྫོད་ཞིནམ་ལས་ ནངས་པ་གནངས་ཚེ་ ང་
ལྫོག་འྫོངམ་ད་ ཕྱུ་གུ་ཅིག་ ཀིག་ཀི་སེ་ འཚར་ཚུགསཔ་འབད་ས་
རེ་ཟེར་བཀའ་གནང་སྟེ་ ལྫོག་བྱྫོན་སྫོང་ནུག།

དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་སྐུ་རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ ཁིམ་ནང་གི་སང་ཆང་
ཡྫོད་ཚད་ཅིགཔྫོ་ ག་ར་རྟ་ལུ་བྱིན། ཚལ་མ་ནང་ལས་རྩྭ་བརྔ་སྟེ་
འབག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ རྟ་ལུ་བྱིན་སྫོད་པའི་བར་ན་ བུཚ་འདི་
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ནྫོར་བདའ་སྟེ་ལྷྫོད་ནུག བུཚ་གིས་ ཁིམ་གི་སྫོ་ཁར་ རྟ་ཅིག་
མཐྫོངམ་ད་ ཨ་པ་གིས་རྟ་ཅིག་ཡང་ཉྫོ་ཉྫོཝ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ དབའི་ 
རྟ་འདི་ ཨ་པ་གིས་ཉྫོ་ཉྫོཝ་ཨིན་ན་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ཨ་པ་གིས་ རྟ་
ཉྫོ་ནི་ར་མས། ད་རིས་ཡང་ རྒྱལཔྫོ་བྱྫོན་ཏེ་ ང་ལུ་ཁིམས་བཀལ་ནི་
ར་འབད་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ རྟ་ཕྫོ་ཆེན་འདི་ ནངས་
པར་གནངས་ཚེ་ར་ ཕྱུ་གུ་འཚར་ཚུགསཔ་འབད་ཟེར་གསུངམ་ད་ 
བཏུབ་ཟེར་ཞུ་ནི་འདི་གིས་ ཁིམས་མ་བཀལ་བར་ ལྫོག་བྱྫོན་སྫོ་
ཡི་ཟེར་སླབ་ནུག བུ་དེ་གིས་ དྫོ་རུང་ ཁ་ཙ་བཟུམ་སེ་ རྒྱལ་པྫོའི་
བཀའ་འདི་བཟུམ་ལུ་ ཉན་མི་དགྫོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ རྟ་དེ་ཚལ་མ་ནང་
བདའ་བཏང་ད་ནུག།

དེ་ལས་ བུཚ་དེ་གིས་ ནངས་པ་ལས་འབདན་ ཁིམ་ནང་ང་
གིས་སྫོད་གེ་ ཨ་པ་ཁྫོད་ར་ ནྫོར་འཚོ་བར་སྫོང་ས་རེ་ཟེར་སླབ་
སྟེ་ ཨཔ་འདི་ ནྫོར་འཚོ་བར་བཏང་ད་ནུག ཨཔ་ནྫོར་འཚོ་བར་
རྒྱབ་ཐལཝ་ཅིག་ རྒྱལཔྫོ་བྱྫོན་སེ་ ཁིམ་མའི་སྫོ་ཁ་ལས་ དབའི་
ཨ་པ་ ཕི་ཁར་ཐྫོན་ཞིག་ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་འདི་ཕི་ཁར་ཐྫོན་
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སེ་ ཨཔ་ག་ཅི་འབད་ནི་སྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་འདི་
གིས་ དེ་ཚེ་ ཁྫོད་ཀི་ཨ་པ་ལུ་ གླང་རྫོཝ་ད་ གྫོམ་ཐེངས་ག་དེ་ཅིག་
སྫོ་དགྫོཔ་ཨིན་ན་ གངས་ཁ་བཞག་ཟེར་སླབ་སླབཔ་ཨིན། དེ་གི་
ལན་སླབ་ནི་མིན་འདུག་ ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་འདི་གིས་ དང་པ་
ར་ རྒྱལཔྫོ་ཁྫོད་ར་ ཕྫོ་བང་ནང་ལས་ ནཱ་ལྷྫོད་ལྷྫོད་ལུ་ གྫོམ་ཐེངས་
ག་དེ་ཅིག་སྫོ་ཡི་ག་ འདི་གསུང་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་ག་ནི་
ཡང་གསུང་ནི་མ་ཐྫོབ་པས།

དྫོ་རུང་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཁྫོད་ཀི་ཨ་པ་ལུ་སྤྫོད་མི་རྟ་ཕྫོ་ཆེན་འདི་ 
ཕྱུ་གུ་འཚར་ཡི་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མ་ཤེས། ཨཔ་ད་རིས་ནཱ་མེད། 
སན་ཁང་ནང་ལུ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་གིས་ ག་ཅི་སེ་ཟེར་
གསུངམ་ད་ ཨ་པ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་འབད་ཆི་སྟེ་ སན་ཁང་ནང་ཡར་སྫོ་
ཡི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ཨ་པ་གིས་ ཨ་ལུ་སྐྱེཝ་ཨིན་ཟེར་ག་
ཏེ་ཡྫོདཔ་སྫོ། ཁྫོད་ང་ལུ་མེས་མེད་མ་བསྐྱུར་ཟེར་གསུངམ་ད་ བུཚ་
གིས་ དེ་འབདན་ རྟ་ཕྫོ་ཆེན་གིས་ཡང་ ཕྱུ་གུ་འཚརཝ་ཨིན་ཟེར་ 
ག་ཏེ་ཡྫོདཔ་སྫོ་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག རྒྱལཔྫོ་འདི་དྫོ་རུང་ ག་ནི་ཡང་
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གསུང་མ་ཚུགས་པར་ ཐུགས་བཞེད་ཅིག་གནངམ་ད་ལུ་ བུཚ་དེ་ 
རིག་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ཁྫོ་ངེའི་བྫོན་པྫོ་སེ་བཞག་པ་ཅིན་ ཕན་
ཐྫོགས་ནི་མས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ བུཚ་འདི་ཁིད་བྱྫོན་སེ་ རྒྱལ་པྫོའི་ བྫོན་
པྫོ་སེ་བཀལ་ཏེ་ ཨཔ་དང་ཨམ་འདི་ཡང་ བྫོན་པྫོའི་ཡབ་དང་ཡུམ་
འབད་དེ་ ག་ཅི་དེ་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ། །།
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མི་སྐལ་བ་ཅན།

ཧེ་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ མི་སྤང་ཀ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོ་གི་ཁིམ་
གི་ལྟག་ལུ་ར་ གླི་ཤིང་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ གླི་
ཤིང་དེ་ རྫོག་མ་གནམ་མེད་ས་མེད་བཏགས་ཆི་ནུག གླི་ལ་ལུ་ཅིག་
ཁྫོ་ར་ཟ། ལ་ལུ་ཅིག་བཙོངས་ད་རུང་ དྫོ་རུང་ ཤིང་གུ་གླི་ལེ་ཤ་ར་
ལུས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྤ་ཚུ་འྫོངས་སེ་ གླི་
ག་དེམ་ཅིག་ཟ་རུང་ ཁྫོ་ར་ལྟདམྫོ་བལྟ་སེ་སྫོད་དེ་ ཟ་བཅུག་བཅུགཔ་
མས། དེ་ལས་ སྤ་འདི་ཚུ་གིས་ དབའི་ ང་བཅས་ཀིས་ ཁྫོའི་གླི་
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ཟ་རུང་ ག་ནི་ཡང་མི་སླབ་པས། ང་བཅས་ར་ གླི་མ་རྫོགས་ཚུན་
ཚོད་ཟ་གེ་སྫོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ གླི་ག་ར་ཟ་བཏང་ད་ནུག།

ཉིནམ་ཅིག་ སྤང་ཀ་དེ་ ཤུགས་སེ་ན་སྟེ་ གླི་ཤིང་གི་ར་བ་
ར་ གེལ་སྫོ་ནུག དེ་བསང་ སྤ་འདི་ཚུ་འྫོངས་ཏེ་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་སླབ་སླབཔ་མས། ང་བཅས་ཀིས་ ཁྫོ་གི་གླི་ག་ར་ཟ་ད་
ཡི། ཁྫོ་ན་སྟེ་གེལ་སྫོདཔ་ད་ ང་བཅས་ལྟདམྫོ་བལྟ་སྟེ་སྫོད་པར་མི་
བཏུབ། ང་བཅས་ག་ར་རུབ་སྟེ་ ས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ཁར་བཀལ་
བཞག་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་ག་ར་གིས་བཏུབ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མི་འདི་
འབག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཚལ་མ་སྫོམ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ་ལྷྫོདཔ་ད་ སྤ་གཅིག་
གིས་ དངུལ་གི་བྱག་ཕུག་ནང་ བསྐྱལ་བཞག་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག 
ཕར་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ གཅིག་གིས་ གསེར་གི་བྱག་ཕུག་ནང་
འབག་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ གསེར་གི་བྱག་ཕུག་ནང་བསྐྱལ་བཞག་སེ་ 
སྤ་ཚུ་ལྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ སྤང་ཀ་འདི་ ཡར་
ལྫོངས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ གསེར་གི་པག་ཅུ་ཐང་མེདཔ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ་
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ལྷྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་བསང་ ཁྫོ་ར་ གཟུགས་ནཝ་ཡང་
སངས་ཏེ་ གསེར་ག་དེམ་ཅིག་འབག་ཚུགས་ཚུགས་འབག་སྟེ་ 
ལྫོག་ཁིམ་ནང་ཡར་སྫོ་ནུག།

ཁིམ་ནང་ལྷྫོད་དེ་ གསེར་ཚུ་བཙོངམ་ད་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཐྫོབ་སྟེ་ སྤང་ཀ་འདི་ཕྱུགཔྫོ་ཡར་སྫོང་ནུག 
ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁིམ་ཚང་མི་ཅིག་འྫོངས་སེ་ ཁྫོད་ཀིས་ རྒྱུ་
ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་དེ་ཚུ་ ག་དེ་སེ་ཐྫོབ་ཅི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སྤང་ཀ་དེ་
གིས་ གསེར་བཙོངས་ཏེ་ཐྫོབ་ཐྫོབཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག གསེར་ག་
ཏེ་ལས་ཐྫོབ་ཅི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ཧེ་མ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ག་ར་
ཕང་སྟེ་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ མི་འདི་གིས་ཡང་ སྤང་ཀ་བཟུམ་འབད་དགྫོ་པས་
ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ སྤ་ཚུ་ ཁྫོ་གི་ལྡུམ་ར་ནང་འྫོངས་ཏེ་ ཚོད་བསེ་ཚུ་ཟཝ་
ད་ མ་བདའ་བར་བཞག་ནུག དེའི་ཤུལ་ལས་ ཉིནམ་ཅིག་ཁྫོ་ཡང་
ཚོད་བསེ་ལྡུམ་ར་ནང་འཛུལ་སེ་ ཤི་ཤིཝ་བཟུམ་བཟྫོ་སྫོད་སྫོདཔ་
མས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྤ་ཚུ་འྫོངས་ཏེ་ ཁྫོ་ཡང་ འཐུ་འབག་
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ཡར་སྫོ་ནུག ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ སྤ་གཅིག་གིས་ 
ཁྫོ་དངུལ་གི་བྱག་ཕུག་ནང་བསྐྱལ་བཞག་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ མི་དེ་
གིས་ ང་གསེར་གི་བྱག་ཕུག་ནང་ བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ ཁ་ལས་
ཐྫོན་ཡར་སྫོམ་མས། དེ་ལས་ སྤ་ཚུ་གིས་ ཁྫོ་ན་ར་མ་ན་བས་ 
ཤྫོབ་རྐྱབ་མས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ནགས་ཚལ་དེ་ནང་ར་ བཀྫོ་བཞག་ད་
ནུག དེ་ལས་ མི་དེ་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ ལམ་འཚོལ་མ་ཐྫོབ་
པར་འུ་སྡུག ཐང་ཆད་དེ་ ཚལ་མ་དེ་ནང་ར་ཤི་སྫོང་ནུག དེ་ལས་
ཚུར་ སྐལ་བ་ཅན་གིས་མ་གཏྫོགས། །རེ་བ་ཅན་གིས་མི་ཐྫོབ་ཟེར་
བའི་དཔེ་གཏམ་འདི་ཐྫོན་ནུག་གྫོ། །།
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མི་ལས་ལྷག་པའི་བྱི་ལི།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་སྤང་ཀ་ཅིག་ལུ་ བུམྫོ་སྤུན་
གསུམ་ཡྫོདཔ་མས། ཨ་ཞེམྫོ་སྫོམ་ཤྫོས་དེ་གི་མིང་ ཉིམ་སྒྫོལམ། 
བར་ན་གི་མིང་ ཟླཝ་སྒྫོལམ། ཆུང་ཤྫོས་དེ་གི་མིང་ སྐརམ་སྒྫོལམ་
ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། བུམྫོ་སྤུན་གསུམ་ གཉེན་མ་རྐྱབ་པ་ར་ 
ཨ་ཞེམྫོ་གཉིས་ཀིས་བུ་རེ་རེ་དང་ ནུམྫོ་གིས་བྱ་ིལི་ཅིག་སྐྱསེ་ནུག 
ནུམྫོ་དེ་ ཨ་ལུ་བྱི་ལི་སྐྱེཝ་ཨིན་ཟེར་ ཨ་ཞེམྫོ་གཉིས་དང་གཅིག་
ཁར་སྫོད་མ་སྟེར་བར་ ཁིམ་སྫོ་སྫོ་སེ་ སྫོད་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཨ་ཞེམྫོ་གཉིས་ཀི་བུ་གཉིས་ ཕྫོཝ་རྒྱགས་ཞིནམ་
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ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ ཤ་བདའ་བར་འགྫོ་ནི་གི་བསྟུན་གྫོས་རྐྱབ་ད་ བིྱ་
ལི་གིས་ཉན་ཏེ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ཤ་བདའ་བར་
འགྫོཝ་ད་ བིྱ་ལི་ཡང་རིྟང་བདའ་སེྟ་སྫོང་ནུག ལ་སྫོམ་ཅིག་གུ་ལྷྫོདཔ་
ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ ལ་བརྒལ་ཏེ་ཤ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ བིྱ་ལི་
དེ་ ཤིང་སྫོམ་ཅིག་གུ་འཛེགས་ཏེ་བལྟ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཡུདཔ་ཅིག་
ཁ་ལས་ ཤཝ་སྫོམ་ཅིག་སྟག་གིས་བདའ་འྫོངས་ཏེ་ ཤིང་འདི་གི་ར་
བར་ལྷྫོདཔ་ད་ བསད་དེ་ཟ་ནི་འབདཝ་ད་ བིྱ་ལི་གིས་ སྐད་ཤུགས་སེ་
རྐྱབ་ད་ སྟག་འདི་འདྲྫོགས་ཏེ་ བྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ བྱི་ལི་ཤིང་ཁ་ལས་ ས་ཁར་བབས་ཏེ་ ཤཝ་གི་རྣམ་
ཅྫོ་གཅིག་འབག་སེ་ ཁིམ་ནང་ལྫོག་སྫོང་ནུག ཨམ་དེ་གིས་ ཤ་ཀྭ་
ལས་ཟེརཝ་ད་ བྱི་ལི་གིས་ ཤ་བའི་རྣམ་ཅྫོ་སྟྫོན་ཏེ་ ཤ་ལེན་མིའི་
ལཱཔ་ མི་དགུ་དེ་ཅིག་འཚོལ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བྱི་ལི་དང་ མི་
དགུ་ཤ་ལེན་པར་སྫོང་སྟེ་ ཤ་ཁུར་ཆ་དགུ་འབག་འྫོངས་ནུག དེ་
འབདཝ་ད་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ཀིས་ ཤ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐྫོབ་པར་ 
ཁིམ་ནང་ལྫོག་འྫོངས་ནུག། 
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དེ་གི་ནངས་པར་ དྫོ་རུང་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ ཉ་གཟུང་པར་
འགྫོ་ནི་ཟེར་སླབ་ས་ལུ་ཡང་ བྱི་ལི་གིས་ཉན་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ 
ཁྫོང་གཉིས་ ཉ་གཟུང་པར་འགྫོཝ་ད་ལུ་ བྱི་ལི་ཡང་ལྫོག་སྫོ་ནུག 
ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ཡར་བཤལ་མར་བཤལ་
བལྟ་རུང་ ཉ་མ་མཐྫོང་པས། བྱི་ལི་གིས་ ཆུའི་མཐའ་མ་གི་རྫོ་ཅིག་
གུ་ འཛེགས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ རྫོ་གི་འྫོག་ལུ་ ཉ་ལེ་ཤ་མཐྫོང་སྟེ་ བྱ་ིལི་
གིས་ རྫོ་ཕུ་ལྟག་ལས་ ཆུ་ཟུར་ཁར་བསྐྱྫོར་བཏང་སེ་ རྫོ་ཕུའི་འྫོག་
ལས་ ཉ་ཀྲུ་ཅིག་འབག་སེ་ ཁིམ་ནང་ཡར་སྫོ་ནུག བྱ་ིལི་གིས་ ཉ་
དྫོ་འབག་མི་ མི་གསུམ་དེ་ཅིག་དགྫོ་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ ཨའི་གིས་ 
ལཱཔ་མི་གསུམ་འཚོལ་ཏེ་ བྱ་ིལི་དང་གཅིག་ཁར་བཏང་སྟེ་ ཉ་དྫོ་
གསུམ་འབག་འྫོངས་ནུག དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ཀི་ཨའི་གིས་ 
ཁེད་གཉིས་ མི་འབད་རུང་ ཉིནམ་གཅིག་ཡང་ ག་ནི་ཡང་འབག་
འྫོང་ནི་མིན་འདུག རྫོགས་ བྱི་ལི་འདི་ སེམས་ཅན་འབད་རུང་ ག་
ཏེ་འགྫོ་སར་ དྫོན་དག་ཆྫོད་པས་ཟེར་ ཚོགས་བར་བཏང་བཏངམ་
མས།
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དེ་ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ཀིས་ ད་ བྱི་ལི་གིས་འབད་མ་
ཚུགས་པའི་ ལཱ་ཅིག་འབད་དགྫོ་པས་ཟེར་ ཉིནམ་ཅིག་ ཕྫོ་རྒནམ་
གཉིས་ ཨམ་སྲུ་འཚོལ་བར་འགྫོ་ནིའི་བསྟུན་གྫོས་རྐྱབ་ནུག དེ་
ལས་ ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ ཨམ་སྲུ་འཚོལ་བར་འགྫོཝ་ད་ བྱ་ིལི་ཡང་ 
རྟིང་བདའ་སྟེ་འགྫོ་ནུག ཕྫོ་རྒནམ་གཉིས་ བུམྫོ་སྤུན་གསུམ་ཡྫོད་
སའི་ཁིམ་ཅིག་ནང་ འགྫོ་ནི་འབདཝ་ད་ གདྫོང་ཁར་ཐྫོན་ཏེ་ འགྫོ་
མ་ནུམ་པར་ གཡིབ་ཅི་གཡིབ་ཅི་སྫོད་སྫོདཔ་མས། བྱི་ལི་གིས་ 
ཁིམ་གི་སྫོ་སྒིག་ར་བ་ལས་ སེའུ་སེའུ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ད་ བུམྫོ་
ཆུང་ཤྫོསམ་དེ་གིས་མཐྫོང་སྟེ་ སེའུ་ སེར་ཅུང་ཤྫོག་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་
སྟེ་ ཁིམ་ནང་འབྫོ། ལྟྫོ་ནང་ཨྫོམ་བླུགས་ཏེ་བྱིན་ནུག དེ་ལས་ བྱི་
ལི་གིས་ ཨམ་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་མནའམ་ལྷང་པར་འྫོངས་འྫོངསམ་
ཨིན། ཁྫོད་ཀི་བུམྫོ་སྤུན་གསུམ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ ངེའི་
མནའ་མར་གཏང་གནང་ཟེར་སླབ་ད་ ཨའི་གིས་ བུམྫོ་ཆུང་ཤྫོསམ་
འདི་ལུ་ བྱི་ལི་དང་པ་མཐྫོང་མི་དེ་ཁྫོད་ར་ཨིན། བྱི་ལིའི་མནའ་མར་ 
ཁྫོད་ར་སྫོང་ཟེར་བཏང་ད་ནུག།
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དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་ བྱི་ལི་གི་ཨམ་སྲུ་སེ་ སྫོད་དེ་ ཉིནམ་ཅིག་
འབདཝ་ད་ གཡུས་དེ་ནང་གི་ཚེས་བཅུ་རན་ཏེ་ བུམྫོ་ཚེས་བཅུ་
མཇལ་བར་འགྫོཝ་ད་ བྱ་ིལི་ཁིམ་ནང་བཞག་བཞགཔ་མས། བྱ་ི
ལི་གིས་ བུམྫོ་འདི་ སྐྫོར་ལམ་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ བྱི་ལི་ཁྫོ་
རའི་གསྫོབ་དེ་ བཤུབ་བཞག་སེ་ གསེར་གི་གྫོ་ལ་གྫོན་ གསེར་
གི་དཔའ་རྟགས་བཏགས་ཏེ་ ཕང་ལམ་བདའ་ཡར་སྫོ་ནུག བྱ་ིལི་
དེ་ བུམྫོ་གི་ཧེ་མར་ལྷྫོདཔ་སེ་སྫོང་སྟེ་ ཚེས་བཅུའི་ཁྫོམ་གི་གལ་
གྫོང་མནེམ་སྟེ་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་
ལས་ བྱ་ིལི་གིས་ བུམྫོ་གི་ཧེ་མ་ལས་ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་སེ་འྫོངས་ཏེ་ 
གྫོ་ལ་དང་དཔའ་རྟགས་འདི་ཚུ་ཕུད། ལྫོག་སྟེ་ར་ བྱ་ིལི་གི་གསྫོབ་
གྫོན་སེ་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ བྱི་ལི་གིས་ ཚེས་བཅུའི་ནང་ ཕྫོ་སྐྱེས་ག་
ར་ལེགས་པས་གྫོ་ཟེར་འདྲཝི་ད་ བུམྫོ་གིས་ གལ་གྫོང་ལུ་བཞུགས་
མི་དེ་ར་ ལེགས་པས་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གཉིས་པ་ལུ་ཡང་ དེ་སེ་ར་འབད་དེ་ 
བུམྫོ་ལྫོག་ལྷྫོདཔ་ད་ བྱི་ལི་གིས་ ཁ་ཙ་གི་དྲི་བ་དེ་ར་འདྲིཝ་ད་ བུམྫོ་
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ཐེ་ཚོམ་ཅིག་ཆགས་ནུག དེ་ལས་ ཚེས་བཅུའི་ཉིནམ་གསུམ་པ་ལུ་ 
བུམྫོ་གིས་ འགྫོ་རྫུ་བཏབ་སེ་ ཁིམ་གི་རྒྱབ་ཁར་གཡིབ་སྟ་ེབལྟ་
སྫོདཔ་ད་ བྱི་ལི་གིས་ གསྫོབ་དེ་བཤུབ། དངུལ་གི་གྫོ་ལ་གྫོན། 
དངུལ་གི་དཔའ་རྟགས་བཏགས་སེ་སྫོད་པའི་བར་ན་ར་ བུམྫོ་གིས་ 
ནང་ན་འྫོངས་སེ་ བྱི་ལི་གི་གསྫོབ་འཐུ་སྟེ་ མེ་ནང་བཀྫོ་ནི་འབདཝ་
ད་ བྱི་ལི་གིས་ མེ་ནང་མ་བཀྫོ་ ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་བཀྫོ་ཟེར་སླབ་
ནུག ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་བཀྫོ་བཏངམ་ད་ རྒྱུ་ནྫོར་ལེ་ཤ་ཐྫོན་ནུག 
ད་རུང་བུམྫོ་གིས་ དེ་ནང་ལས་འཐུ་སྟེ་ མེ་ནང་བཀྫོ་ནི་འབདཝ་
ད་ བྱི་ལི་གིས་ མེ་ནང་མ་བཀྫོ་ ཁིམ་གི་འྫོག་ལུ་བཀྫོ་ཟེར་སླབ་
ནུག ཁིམ་གི་འྫོག་ལུ་བཀྫོ་བཏངམ་ད་ ནྫོར་སེམས་ཅན་ལེ་ཤ་ཐྫོན། 
ཁིམ་ཡང་ རྒྱལ་པྫོའི་ཕྫོ་བང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ 
བུམྫོ་དེ་ བྱི་ལི་ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ལུ་གྱུར་མི་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།
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བུམྱོ་ཉི་ཟླ་བཟང་མྱོ།

ཧེ་མ་ གྫོང་གསེབ་ཅིག་ནང་ བུམྫོ་གཉིས་ཡྫོདཔ་མས། བུམྫོ་དེ་
གཉིས་ ག་ནི་བ་འཇའ་རིསམྫོ་ ཉིམ་དང་ཟླཝ་བཟུམ་ཡྫོད་ནི་དེ་
གིས་ མིང་ཡང་ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་དང་ ཉི་མ་བཟང་མྫོ་ཟེར་བཏགས་
ནུག ཁྫོང་གཉིས་ཨ་རྟག་ར་ མེ་ལྫོང་ར་བལྟ་སྟེ་ བཟྫོ་བཟྫོ་ཡི་ར་
སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ བུམྫོ་ཉི་མ་བཟང་མྫོ་
གིས་ མེ་ལྫོང་སྫོམ་འདི་ ང་བཅས་གཉིས་ཀི་གདྫོང་ཁར་འབག་
ཤྫོག ང་བཅས་གཉིས་ ག་བྱ་བས་ག་བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། 
ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་གིས་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་ད་ ཉི་མ་བཟང་མྫོ་གིས་ ང་
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བཅས་གཉིས་ལས་ བཟྫོ་ལྟ་ག་ཉེས་མི་འདི་ ཁིམ་ནང་ལས་འཐྫོན་
འགྫོ་དགྫོཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མེ་ལྫོང་ནང་བལྟཝ་ད་ ཁྫོང་གཉིས་
ཆ་ར་ ཅྫོག་འཐདཔ་ཡྫོད་ནི་དེ་གིས་ དབྱ་ེབ་ཕེ་མ་ཚུགས་པས། 
ཨིན་རུང་ ཉི་མ་བཟང་མྫོ་ ཨ་ཞེམྫོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ མྫོ་གིས་ 
བང་ཅན་བཙོངས་ཏེ་ ནུམྫོ་ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་ ནུབམྫོ་ཕེད་ལུ་ ཁིམ་
ནང་ལས་བདའ་བཏང་ད་ནུག།

བུམྫོ་ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་ལུ་ ཅ་ལ་ཡང་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱནི་
པར་ ལམ་ཁར་ཟ་ནིའི་ ཨེ་པཱལ་ཕུད་རྫོག་གསུམ་བྱནི་སེ་བཏང་
དཔ་མས། བུམྫོ་ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་ནུབ་མྫོ་ཟླ་དཀར་ནང་ སེམས་སྐྱྫོ་
བའི་ངང་ལས་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁ་ལུ་ ཨང་རྒས་གྫོ་ལ་དཀརཔྫོ་
གྫོན་མི་ཅིག་དང་ཕད་ནུག མྫོ་གིས་ ཨང་རྒས་ལུ་ ག་ཏེ་འབྱྫོནམ་
སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨང་རྒས་ཀིས་ ང་ཟ་ནི་གི་ལྟྫོ་ཅིག་ འཚོལ་བར་
འྫོངས་འྫོངསམ་ཨིན། བུམྫོ་ཁྫོད་ལུ་ ཟ་ནི་གི་རིགས་ག་ནི་ཡང་མེད་
ག་ཟེར་སླབ་ད་ མྫོ་གིས་ མྫོ་རའི་ཧེམ་ཅུ་ནང་ལས་ ཨེ་པཱལ་ཅིག་
བཏྫོན་ཏེ་བྱིན་ནུག ཨང་རྒས་སེམས་དགའ་སྟེ་ ཨེ་པཱལ་འདི་ཟ་ཡི་
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ར་ བུམྫོ་འདི་ལུ་ ཁྫོད་ནམ་ཕེད་ གནག་མྫོའི་སྦུག་ལུ་ ག་ཏེ་འགྫོ་
ནི་སེ་ཨིནམ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ཨ་ཞེམྫོ་གིས་ བདའ་
བཏང་པའི་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ ཕང་སྟེ་སླབ་སླབཔ་མས། ཁྫོང་གཉིས་
བྫོ་སླབ་ཅི་ར་འགྫོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཤིང་སྫོམ་ཅིག་གི་ར་
བར་ ཀླུའི་ཕྫོ་བང་ཡྫོད་ས་ཅིག་ཁར་ལྷྫོད་ནུག།

ཀླུའི་ཕྫོ་བང་གི་ར་བར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨང་རྒས་ཀིས་ ཨ་ཙི་ངལ་
འཚོ་གེ་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོད་ལུ་ག་ཅི་དགྫོ་ནི་སྫོ། མ་གསང་
པར་སླབ་ཟེརཝ་ད་ བུམྫོ་གིས་ ག་ཅི་གནང་རུང་བཏུབ་ཟེར་སླབ་
སླབཔ་མས། ཨང་རྒས་ཀིས་ ཁྫོད་ར་ཚར་ཅིག་མིག་ཏྫོ་བཙུམ་
ཟེར་སླབ་སྟེ་ མིག་ཏྫོ་བཙུམས་སྫོད་ཞིནམ་ལས་ ལྫོག་མིག་ཏྫོ་ཁ་
བརྒྱངས་བལྟཝ་ད་ ཨང་རྒས་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པར་ མྫོ་ར་གསེར་
གི་ཕྫོ་བང་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ནང་ལུ་ ཕྫོ་རྒྱ་འཇའ་རིསམྫོ་ 
གྫོས་ཆེན་གི་གྫོ་གྫོན། དཔའ་རྟགས་བཏགས་མི་ཅིག་དང་གདྫོང་
སྐྫོར་སེ་ མཐའ་སྐྫོར་ལུ་རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ གསེར་དང་དངུལ་གི་
རྒྱན་ཆ། ཕྫོ་བང་གི་ཕི་ཁ་ལུ་ སྫོ་ནྫོར་སེམས་ཅན་གི་རིགས་ག་ར་ 
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རྩྭ་ཟ་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ སེམས་དགའ་སྟེ་ ཕྫོ་རྒྱ་དེ་
དང་གཅིག་ཁར་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་དགའ་སྤྫོ་གྫོང་ལས་གྫོང་དུ་འཕེལ་
ཏེ་སྫོདནུག།

དེ་ལས ཨ་ཞེམྫོ་ཉི་མ་བཟང་མྫོ་ཡང་ སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ ཁྫོད་ ག་
དེ་སེ་འབད་དེ་ ཐྫོབ་ཅི་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ནུམྫོ་ཟླ་བ་བཟང་མྫོ་གིས་ ལྫོ་
རྒྱུས་དེ་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སེ་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨ་ཞེམྫོ་ ཉི་མ་
བཟང་མྫོ་ཡང་ ནུབམྫོ་ཅིག་ ཨེ་པཱལ་གསུམ་ཧེམ་ཅུ་ནང་བཙུགས་
ཏེ་ ཁིམ་ནང་ལས་ཐྫོན་སྫོང་སྫོངམ་མས། ལམ་ཁ་ལུ་ ཨང་རྒས་
ཅིག་དང་ཕད་དེ་ ཨེ་པཱལ་ཅིག་བྱིནམ་ད་ ཨང་རྒས་ཀིས་ ཤིང་ཅིག་
གི་ར་བར་ཁིད་དེ་ མིག་ཏྫོ་བཙུམ་བཅུག་ནུག མིག་ཏྫོ་བརྒྱངས་ཏེ་
བལྟཝ་ད་ སྦུལ་སྫོམ་ཆུང་ཐང་མེདཔ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ་ལྷྫོད་དེ་ དེ་
ནང་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་སར་ས་མེད་པར་ དེ་ནང་ར་ སྫོག་བཅད་དེ་
ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཕྱོ་སྐྱེས་ལུ་ཁ་སླབ་མ་བཏུབ་མིའི་བུམྱོ།

ཧེ་མ་ ལུང་ཕྫོགས་ཅིག་ནང་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཅིག་དང་ ཕྱུག་
པྫོའི་བུ་ཅིག་ སྤང་ཀའི་བུ་ཅིག་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། ཁྫོང་གསུམ་
ལྟྫོ་ཚང་བསྫོམས་ཏེ་ ཨ་རྟག་ར་གཅིག་ཁར་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
དེ་ལས་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ལུ་ བུམྫོ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ 
འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་ཨིན་མས། མྫོ་གིས་ ཕྫོ་སྐྱསེ་ཀི་
རིགས་ག་དང་གཅིག་ཁ་ཡང་ བྫོ་ར་སླབ་མི་བཏུབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
དེ་འབདཝ་ད་ ཕྫོ་སྐྱེས་ག་ར་ མྫོ་ལུ་སེམས་ཤྫོརཝ་ཤྫོར་ས་ར་སྫོད་
དྫོ་ཡྫོདཔ་མས།
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ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ དང་པ་ར་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་དེ་གི་སེམས་
ཁར་ བུམྫོ་འདི་གིས་ ཕྫོ་སྐྱེས་གཞན་ལུ་མ་དགའ་རུང་ ང་ལུ་
འདི་དགའ་འྫོང་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ གྫོས་ཆེན་གི་གྫོ་གྫོན། དཔའ་རྟགས་
བཏགས། ལག་རྒྱན་སླྫོག ལྷམ་ལེགས་ཤྫོམ་ཅིག་བཙུགས་སེ་ 
མྫོ་འབད་སར་ཚོད་བལྟ་བར་བྱྫོན་ནུག བུམྫོ་མྫོ་རའི་ཁིམ་གི་ནང་
ན་ ཐགས་ལཱ་འབད་སྫོདཔ་མཐྫོང་སྟེ་ བྫོ་སླབ་ནི་སེ་ ནང་ན་འཛུལ་
བར་འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་གིས་ སྫོ་བསམས་བཏང་ད་ནུག སྫོ་ཕེ་ཟེར་
ག་དེམ་ཅིག་སླབ་རུང་ བུམྫོ་དེ་གིས་ སྫོ་ཕེ་མ་བཏུབཔ་ལས་ རྒྱལ་
པྫོའི་སས་དེ་ཐུགས་ཕམ་སྟེ་ ལྫོག་ཁྫོ་རའི་ཕྫོ་བང་ནང་བྱྫོན་སེ་ ཆ་
རྫོགས་གཉིས་ལུ་ ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་སླབ་ནུག།

དེ་གི་ནངས་པར་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་དེ་གིས་ འགྫོ་བལྟ་གེ་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ ཁྫོའི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ གཟུགས་ཁ་གི་རྒྱན་ཆ་ལུ་བལྟ་སྟ་ེ 
སེམས་ཤྫོར་འྫོང་མནྫོ། གཟུགས་ཁར་གསེར་གི་གའུ་བཏགས། 
ལག་པའི་མཛུབ་ཅུང་རེ་ལུ་ གསེར་གི་མཛུབ་དཀི་རེ་བཙུགས། 
གཟི་དང་བྱུ་རུ་སྐེ་འཁྫོར་ཅིག་ལག་པར་བཤེད་སེ་ བུམྫོ་འབད་སར་
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སྫོང་ནུག ཁྫོ་གིས་ རྒྱན་ཆ་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ ངྫོམ་སྟྫོན་ཏེ་བྫོ་དྲསི་རུང་ 
མྫོ་གིས་ ཐགས་འཐག་ས་ལས་ སྫོ་བསམས་བཞག་སྟེ་ བྫོ་སླབ་
ནི་ཕར་བཞག སྫོ་ར་ཕེ་མ་བཏུབ་པས། དེ་ལས་ཁྫོ་ཡང་ རྒྱལ་པྫོའི་
སས་བཟུམ་སེ་ར་ སེམས་ཤི་སྟ་ེ ལྫོག་འྫོང་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ ལྫོག་ཕྫོ་བང་ནང་སྫོང་སྟེ་ ཁྫོ་རའི་ལྟྫོ་
ཚང་གཉིས་ལུ་ ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་སླབ་ད་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་གིས་ དེ་གི་
ནངས་པར་ ཁྫོ་གིས་འགྫོ་བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག རྒྱལ་པྫོའི་སས་
དང་ཕྱུག་པྫོའི་བུ་གིས་ སྤང་ཀའི་བུ་ལུ་ ང་བཅས་འཇའ་རིསམྫོ་
དང་ ཕྱུགཔྫོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྫོད་རུང་ མིག་ཏྫོ་ར་བལྟ་མི་བཏུབ་པས། 
ཁྫོད་འདི་ སྤང་ཀ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གྫོ་ཡང་ཁམས་ལྫོག་སི་སི་སེ་
གྫོན་འགྫོཝ་ད་ མྫོ་གིས་ མིག་ཏྫོ་གིས་ར་ བལྟ་མི་བཏུབ་ཟེར་སླབ་
ནུག སྤང་ཀའི་བུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་
སླབ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ད་ ཁྫོང་གཉིས་ཀིས་ རྒྱལ་བཞག་གེ་ཟེར་
སླབ་སྟེ་ སྤང་ཀའི་བུ་གིས་ མྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ཁ་སླབ་ཚུགས་
པ་ཅིན་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཀིས་ གསེར་ཕེ་ བྱེ་ཁལ་གཅིག་བྱིན་ནི་
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དང་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་གིས་ རྒྱ་ཚམྫོ་ཁལ་ལྔ་བྱནི་ནི་སེ་ ཁ་ཚིག་བཟྫོ་
སྟེ་ རྒྱལ་སྤུངས་བཞག་ནུག།

དེའི་ནངས་པར་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ གྫོ་ལ་ཡང་ ཁྫོ་ར་ཨ་རྟག་
གྫོན་མི་དེ་ར་གྫོན་ཏེ་ བུམྫོ་འདི་འབད་སར་འགྫོཝ་ད་ ལམ་ཁར་ 
ཨང་རྒས་ཅིག་ ཆུ་དབྫོག་པར་འྫོངམ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག ཁྫོ་གིས་ 
ཨང་རྒས་ ཆུ་དབྫོག་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨང་རྒས་
ཀིས་ བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་དེ་གི་མིང་བཏྫོན་ཏེ་ མྫོ་གི་ཁྲུས་ཆུ་བཟྫོ་ནི་
ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག ཁྫོ་གིས་ ཁྫོད་ཀི་བུམྫོ་དེ་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་དང་ 
ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ལུ་ཡང་ ཁ་མི་སླབ་པས་ལྫོ། ཆུ་འཁྱུ་སྟེ་ག་ཅི་འབད་
ནི། ཁ་སླབ་མ་ཤེས་པའི་ ར་རྒསམྫོ་ཅིག་ཨིནམ་འདྲ་བས་མེན་ན་
ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལུ་ ཨང་རྒས་ཀིས་ ཁྫོད་ བུམྫོ་འཇའ་
རིསམྫོ་ལུ་ དེ་སེ་མ་སླབ། མྫོ་ ཕྫོ་སྐྱེས་ཚུ་ལུ་ ཁ་སླབ་དགྫོ་མ་མནྫོ་
བའི་ དྫོན་དག་སྫོམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ སྤང་ཀའི་བུ་གིས་ དྫོན་དག་ག་ཅི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
ཨམ་དེ་གིས་ སླབ་མ་བཏུབ་པས། ཁྫོད་ཀིས་སླབ་མ་བཏུབ་པ་
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ཅིན་ ང་གིས་ཁྫོད་གསད་ནི་ཨིན་ཟེར་ ཨྫོལ་ལྫོག་བསམ་པར་འགྫོ་
ནུག དེ་ལས ཨང་རྒས་ཀིས་ ང་མ་བསད་ དྫོན་དག་འདི་སླབ་
གེ་ཟེར་ཞིནམ་ལས་ མྫོ་ ཕྫོ་སྐྱེས་ལུ་ ཁ་སླབ་དགྫོ་མ་མནྫོ་བའི་
དྫོན་དག་འདི་ ཧེ་མ་གི་མི་ཚེ་ལུ་ བུ་འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་དང་མཉམ་
གཅིག་ གཉེན་རྐྱབ་སྫོད་པའི་སྐབས་ མི་ཚུ་ མིག་ཏྫོ་ཚ་སྟེ་ བར་
ན་དཀྫོགས་ཏེ་ ཁ་ཕལ་བཏང་ད་ནུག། 

དེའི་ཤུལ་ལས་ སེམས་ཅན་ བ་དང་གླང་སེ་སྐྱེས་རུང་ བ་
གཞན་ཚུ་གིས་བརྡུངས་ཏེ་བསད་བཏང་ད་ནུག ད་རེས་ཀི་སྐྱེ་བ་འདི་
ཁར་ མྫོ་གིས་ སྐྱེ་བ་ཧེ་མམ་ཚུ་དྲན་ཏེ་ འདི་ལུ་སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ ཕྫོའི་
རིགས་ལུ་ བྫོ་ར་མ་སླབ་པར་སྫོད་དགྫོ་མི་འདི་ འདི་གིས་སེ་ཨིན་
ཟེར་སླབ་བྱིན་ནུག དེ་ལས་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ སེམས་དགའ་སྟེ་
འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་འདི་ མྫོ་རའི་ཁིམ་གི་ཕི་ཁར་ཉིམ་བསྫོ་སྫོད་སར་
མཐྫོང་སྟེ་ བྫོ་སླབ་པར་འགྫོཝ་ད་ མྫོ་གིས་ ཁིམ་ནང་ན་འཛུལ་
འགྫོ་སེ་ ཁྫོ་ལུ་ཡང་སྫོ་ར་ཕེ་མ་བཏུབ་པས། དེ་ལས་ཁྫོ་གིས་ ལམ་
ཁར་ ཨང་རྒས་ཀིས་སླབ་མི་དེ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སེ་ སྫོའི་སེར་གུ་
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ནང་ལས་ ཁ་དཔགས་ཏེ་སླབ་ཞིན་ན་ ཧེ་མ་གི་ཕྫོ་སྐྱེས་དང་གླང་
དེ་ ཁྫོ་ཨིནམ་བཟྫོ་སྟེ་སྔུ་ད་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་ཡང་ ཚེ་ཧེ་མ་གི་
དཔད་རིག་བཏང་སྟེ་སྫོ་ཕེ་ད་ནུག།

སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ ནང་ན་ལྷྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ལྟྫོ་དང་
སགས་བྱིན་རུང་ མྫོ་གིས་ ཁ་ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པར་སྫོད་ནུག 
དེ་ལུ་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ལྟྫོ་དང་སགས་ ག་དེམ་ཅིག་
ལེགས་ཤྫོམ་བྱིན་རུང་ ཁ་མ་སླབ་པ་ཅིན་ ང་མི་ཟ་ཟེར་སླབ་ད་ མྫོ་
གིས་ ལྟྫོ་ཟ་ཟེར་ཁ་ལས་ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ ཚེ་
ཧེ་མ་གི་བྫོ་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏེ་ཁ་སླབཔ་ལས་ བརེ་ མིག་གཞི་
མཐུན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ཕི་རུ་ལས་འགྫོ་བཙུགས་ཏེ་ མྫོའི་རགཔ་འབད་ཆི་
ནུག།

སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ སེམས་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ ཉིནམ་
གསུམ་ ལྟྫོ་ཚང་གཉིས་ལས་ རྒྱལ་ལེན་པར་འགྫོ་ནིའི་ དཔད་རིག་
ཡང་མ་བཏང་པས། ཉིནམ་གསུམ་གི་རྒྱབ་ལས་ ལྟྫོ་ཚང་གཉིས་
འབད་སར་སྫོང་སྟེ་ རྒྱལ་སྤུངས་བཞག་མི་འདི་ཡང་ ལེན་འབག་
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འྫོངས་སེ་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ བུམྫོ་འཇའ་རིསམྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ 
གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྫོད་ནུག འདི་གིས་
སེ་ སྐྱེས་པ་ཁ་ཤྫོར་ཚིག་ཤྫོར་དང་ ཟ་མ་ཁ་ཤྫོར་ལུས་ཤྫོར་ཟེར་
མིའི་དཔེ་གཏམ་དེ་ཐྫོན་ནུག་གྫོ།  །།
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ནྱོར་རྫིཔ་བུམྱོ་སྤུན་གསུམ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ ཨཔ་ཅིག་དང་ཨམ་ཅིག་ལུ་ བུམྫོ་
སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡྫོདཔ་མས། བུམྫོ་གཅིག་གི་མིང་ གསེར་ལེགས་
སྒྫོལམ། བུམྫོ་གཅིག་གི་མིང་ དངུལ་ལེགས་སྒྫོལམ། བུམྫོ་གཅིག་
གི་མིང་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་ཟེར་སླབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། དྫོ་རུང་ 
གཡུས་འདི་ནང་ལུ་ དྭཝ་བུཚ་ཅིག་དང་ བུམྫོ་ག་ར་སེམས་ཤྫོར་
མི་གི་བུ་གསར་རིསམྫོ་ ལྷ་དབང་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་ཡྫོདཔ་མས། 
དྭཝ་བུཚ་དེ་ ཨ་རྟག་ར་ རི་ཁར་ནྫོར་འཚོ་བར་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
བུམྫོ་སྤུན་གསུམ་ཡང་ ཉིན་སྐྫོར་རྐྱབ་སྟེ་ ནྫོར་འཚོ་བར་འགྫོ་དྫོ་
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ཡྫོདཔ་ལས་ ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ བུམྫོ་གསེར་ལེགས་སྒྫོལམ་དང་ 
དྭཝ་བུཚ་དེ་ རི་ཁར་ནྫོར་འཚོ་སར་གཅིག་ཁར་ཚུད་ནུག

དེ་ལས་ རི་ཁར་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཉི་མ་གི་ལྟྫོ་ཟཝ་ད་ གསེར་
ལེགས་སྒྫོལམ་གིས་ བུ་ལེགས་པའི་ལྷ་དབང་མཆྫོད་ཟེར་ ལྟྫོ་ཕུད་
གཏྫོརཝ་ད་ དྭཝ་བུཚ་གི་ཁ་ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་
གིས་ ཞིམ་ ཏག་ཟེར་ཟ་ནི་སྫོ། ཨེ་ཧེམ་ ཐུའི་ཟེར་བཀྫོ་ནི་སྫོ་
ཟེར་སླབ་ད་ གསེར་ལེགས་སྒྫོལ་མ་གིས་ ང་ བུ་ལེགས་པའི་ལྷ་
དབང་ལུ་གཏྫོརཝ་མེནམ་ ཁྫོད་ལུ་མེན། ཨེ་ཧེམ་ཐུའི་ཟེར་བཀྫོ་ད་
ཟེར་སླབ་ནུག ད་རུང་ དེའི་ནངས་པར་ དངུལ་ལེགས་སྒྫོལམ་དང་
དྭཝ་བུཚ་ ནྫོར་འཚོ་ས་གཅིག་ཁར་ཚུད་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དངུལ་
ལེགས་སྒྫོལམ་གིས་ལྟྫོ་ཟཝ་ད་ཡང་ ཉིམ་ཧེ་མ་བཟུམ་ བུ་ལེགས་
པའི་ལྷ་དབང་མཆྫོད་ཟེར་གཏྫོརཝ་ད་ དྫོ་རུང་ དྭཝ་བུཚ་འདི་གི་ཁ་
ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཞིམ་ ཏག་ཟེར་ཟ་
ནི་སྫོ། ཨེ་ཧེམ་ཐུའི་ཟེར་བཀྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ དངུལ་ལེགས་
སྒྫོལམ་གིས་ ངེའི་ལྟྫོ་ཕུད་ བུ་ལྷ་དབང་ལུ་གཏྫོརཝ་མེནམ་ ཁྫོད་
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ལུ་མེན། ད་ལྟྫོ་ར་ ཨེ་ཧེམ་ཐུའི་ཟེར་བཀྫོ་ད་ཟེར་སླབ་ནུག།
དྫོ་རུང་ དེ་གི་ནངས་པར་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་དང་ དྭཝ་བུཚ་

འདི་ ནྫོར་འཚོ་སར་གཅིག་ཁར་ཚུད་ནུག དེ་ལས་ དུང་ལེགས་
སྒྫོལམ་གིས་ ལྟྫོ་ཟ་ནི་སེ་ ལྟྫོ་ཕུད་གཏྫོརཝ་ད་ ལས་གནམ་བསྐྫོས་
ཡྫོད་པའི་ཁ་ལུ་མཆྫོད་ཟེར་གཏྫོརཝ་ད་ དྭཝ་བུཚ་གི་ཁ་ནང་འཛུལ་
སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཞིམ་ ཏག་ཟེར་ཟ་ནི་སྫོ། ཨེ་
ཧེམ་ ཐུའི་ཟེར་བཀྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁ་ལུ་ཚུད་མི་འདི་ ཞིམ་ 
ཏག་ཟེར་ ལྫོད་མར་གཏང་ནི་ར་རམ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་གཉིས་ལྟྫོ་ཡང་གཅིག་ཁར་རུབ་སྟ་ེཟ་སེ་ ལས་
གནམ་བསྐྫོས་ཡྫོདཔ་མས་ཟེར་ གཉེན་རྐྱབ་ནིའི་བྫོ་སླབ་ནུག དེ་
ལས་ ཕི་རུ་ ཁིམ་ནང་ལྷྫོད་དེ་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་གིས་ དྭཝ་
བུཚ་དང་ གཉེན་རྐྱབ་ནིའི་སྐྫོར་ལས་ ཨ་པ་ལུ་སླབ་ད་ལུ་ ཨ་པ་
གིས་ཚོགས་བར་ཟེརཝ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་ ཁིམ་
ནང་ལས་བཏྫོན་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་དང་ 
དྭཝ་བུཚ་དེ་ གཡུས་འདི་གི་སྫོ་ལྫོགས་ཁའི་སང་ཅིག་ནང་ ས་

37

37



སྫོར་ཅིག་སྤུབས་སེ་སྫོད་ནུག ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ གཡུས་དེ་
ནང་ ལྟདམྫོ་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོད་དེ་ བལྟ་བར་འགྫོ་ནིའི་བྫོ་སླབ་ད་ དྭཝ་
བུཚ་གིས་ ཁྫོད་ར་ཧེ་མ་སྫོང་། ང་ ལྟ་མ་འཐྫོན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སེ་ 
ཤུལ་མར་སྫོད་ད་ནུག ཕར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཧེ་མ་མ་མཐྫོང་མིའི་ཕྫོ་སྐྱེས་
གསར་རིསམྫོ་ཅིག་ རྟ་གུ་བཞྫོན་ཏེ་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོམ་གི་
གྫོང་མནེམ་སྟེ་བཞུགས་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། དྫོ་རུང་ དེའི་ནངས་
པར་ ལྟདམྫོ་བལྟ་བར་འགྫོཝ་ད་ཡང་ ཁྫོ་གིས་ ཁྫོད་ར་ཧེ་མ་སྫོང་། 
ང་ ལྟ་མ་འཐྫོན་འྫོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མྫོ་ཧེ་མ་བཏང་ད་ནུག།

མྫོ་ཧེ་མ་ཕར་ལྷྫོད་དེ་བལྟཝ་ད་ ཕྫོ་སྐྱེས་གསར་རིསམྫོ་དེ་ མ་
ལྷྫོད་པས་ཟེར་ཨིན་མས། མྫོ་ཡང་ མིག་ཏྫོ་སྒིམ་སུ་ཅིག་སེ་བལྟ་
སྫོདཔ་ད་ ཕྫོ་སྐྱེས་དེ་ཡང་ མྫོ་འྫོང་སའི་ལམ་བདའ་སྟེ་ར་ འྫོང་སར་
མཐྫོང་ནུག མྫོ་ཡང་ དྫོགས་པ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་ ག་ཨིན་ན་བལྟ་དགྫོ་
པས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོམ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ལས་སྫོང་སྟེ་ ཁྫོང་ར་
སྫོད་སའི་ས་སྫོར་ཟུར་ཁ་ལས་ གཡིབས་ཏེ་བལྟ་སྫོད་ནུག ཨ་ཙི་
ཅིག་ཁ་ལས་ མི་དེ་ རྟ་གུ་བཞྫོན་སེ་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ མྫོ་གི་ས་
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སྫོར་ནང་འཛུལ་ནི་འབདཝ་ད་ མྫོ་གིས་ཁིམ་གི་ནང་ན་ ཚ་ངེར་
བཏྫོན་ཏེ་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གི་གྫོ་རྒསཔ་དེ་མེ་བཏང༌། 
ཁྫོ་ཕང་པར་བཏབ་བཏང་པའི་བསང་ལས་ ཁྫོ་ལྫོག་སྟེ་དྭཝ་བུཚ་
ལུ་འགྱུར་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་
ཡང་ ཕྫོ་སྐྱེས་གསར་རིསམྫོ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་
སྫོདཔ་ད་ལུ་ དུང་ལེགས་སྒྫོལམ་གི་ཨ་ཞེམྫོ་ཚུ་དང་ བུམྫོ་གཞན་ཚུ་
ག་ར་སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ལུས་སྫོ་ནུག་གྫོ།   །།
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ཨཔ་རྡྱོ་རྗེ་དང་མི་རྒོད།

ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་སྫོམ་ཅིག་ནང་ ཨཔ་རྫོ་རེ་ཟེར་མི་ཅིག་དང་ ཨམ་
ཀུན་དགའ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཨཔ་
རྫོ་རེ་འདི་ ནགས་ཚལ་ནང་ཁ་མིག་སྫོག་པར་སྫོངམ་ད་ མི་རྒྫོད་མྫོ་
ཅིག་དང་ཕད་དེ་ མི་རྒྫོད་མྫོ་འདི་གིས་ ཨཔ་འདི་འཐུ་འབག་ཡར་
སྫོ་ནུག ནགས་ཚལ་ལས་ནགས་ཚལ་བརྒྱུད་དེ་ ལུང་པའི་ཕུ་ལུ་
ལྷྫོདཔ་ད་ མི་རྒྫོད་མྫོ་འདི་གིས་ ཨཔ་རྫོ་རེ་འདི་བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་
བཞག་སེ་ མྫོ་ར་ཕི་ཁར་ཐྫོན་ལྫོག་སྫོ་ནུག།
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མི་རྒྫོད་རྒྱབ་ཐལ་བའི་ཤུལ་མར་ ཨཔ་འདི་ བྱྫོག་འགྫོ་ནི་སེ་
བྱག་ཕུག་སྫོ་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ མི་རྒྫོད་ལྫོག་འྫོང་སར་མཐྫོང་སྟེ་ ཨཔ་
ལྫོག་སྟེ་ར་ བྱག་ཕུག་ནང་འཛུལ་སེ་ སྫོད་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག མྫོ་
ལྫོག་ལྷྫོད་པའི་བསང་ལས་ ཤ་ལེ་ཤ་འབག་སྟེ་འྫོངས་ནུག་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་ཚེ་ཕི་རུ་ལས་ ཨཔ་རྫོ་རེ་འདི་ ཤ་ཟ་ཡི་ར་ ཕི་རུ་ཡང་
མྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ འཇར་ཏེ་ཉལ་དགྫོ་པས་ཟེར་ཨིན་མས། ནངས་
པ་དྲྫོ་པ་ཉིམ་ཤརཝ་ད་ ཨཔ་རྫོ་རེ་འདི་ ཤ་ཚུ་དྲ་སྟེ་བསྐམས་ཞིནམ་
ལས་ ཁྫོ་ར་ཡང་ལྟྫོཝ་བཀེསཔ་ད་ར་ ཤ་སྐམ་ཟ་ཡི་ར་སྫོད་ནུག།

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨཔ་འདི་ ཤ་གིས་བསུན་ཏེ་ ལྫོག་ཁིམ་
ནང་འགྫོ་གེ་ཟེར་བར་ མི་རྒྫོད་ཀིས་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་སྲུང་སྫོད་
དེ་ འགྫོ་མ་སྟེར། སྫོད་གེ་ཟེར་བར་ ལཱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་བསུན་
ཏེ་ ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ མི་རྒྫོད་ཀིས་འབག་འྫོང་མི་སེམས་ཅན་
གི་པགས་ཀྫོ་ཚུ་ ཚི་ལུ་མར་ཁུ་བཏབ་སྟེ་ འཕུར་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོ་
ར་ལུ་ཀྫོཝ་གི་གྫོ་ཅིག་བཙེམས་ཏེ་གྫོན་ནུག ཨཔ་རྫོ་རེ་གི་གྫོ་འདི་
ལུ་ མི་རྒྫོད་སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ མྫོ་ལུ་ཡང་ གྫོ་ཅིག་བཙེམ་གནང་ཟེར་
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སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཨཔ་རྫོ་རེ་གིས་ ཀྫོཝ་ཅིག་ཆུ་ནང་སང་བཏབ་
བཞག་ཞིནམ་ལས་ སང་ཐག་ན་འཐན་ར་ཆྫོདཔ་ད་ ཕི་རུ་ཅིག་མི་
རྒྫོད་དེ་ ཀྫོཝ་དེ་ནང་བཙུགས་ མགུ་ཏྫོ་རྐྱངམ་གཅིག་ཕི་ཁར་བཏྫོན། 
གཞན་རྐངམ་དང་ལགཔ་ཚུ་ ཕི་ཁར་མ་བཏྫོན་པར་ སྤུས་ར་སེ་
བཙེམས་ཏེ་ མེ་བསྫོ་བཅུག་བཅུགཔ་མས། 

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཀྫོཝ་དེ་སྐམ་སུ་སྐམ་སུ་འགྫོཝ་ད་ མི་
རྒྫོད་ཀི་གཟུགས་བསམས་ཏེ་འགྫོ་ནི་འདི་གིས་ ཚེམ་འཕལ་གནང་
ཟེར་སླབ་ནུག ཨཔ་རྫོ་རེ་གིས་ ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པར་ ཁྫོ་ར་མེ་
བསྫོ་ཡི་ར་ ཙེའུ་འཐག་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ནངས་པ་དྲྫོ་པ་གནམ་
ནངསམ་ཅིག་ ཨཔ་རྫོ་རེ་གིས་ ཤ་སྐམ་དེ་ཚུ་ ག་ར་ཙེའུ་དེ་ནང་
བཙུགས་སེ་ བྱག་ཕུག་ནང་ལས་ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག མི་རྒྫོད་དེ་གིས་ 
སྫོད་ཟེར་བར་ ཨཔ་རྫོ་རེས་གིས་ཉན་མ་བཏུབ། བདའ་འགྫོ་གེ་
ཟེར་བར་ ཀྫོཝ་ནང་ལས་སར་མ་ཐལ་བར་ མི་རྒྫོད་འདི་ དེ་ནང་
ར་ལུས་སྫོ་ནུག།
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ཨཔ་རྫོ་རེ་འདི་ གཡུས་ཁར་ལྷྫོད་པའི་བསང་ལས་ ཁིམ་
ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁྫོ་ཤི་སྫོཔ་འདྲ་བས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོ་གི་བསྐང་
བཤགས་ཚུ་ཡང་ བཏང་ཚར་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་ཁིམ་
ནང་འཛུལ་བའི་བསང་ལས་ ཨམ་ཀུན་དགའ་གིས་ ཨཔ་འདྲེ་
ལུ་གྱུར་ཏེ་འྫོང་མས་ཟེར་ ཁིམ་ཚང་ཚུ་འབྫོ་སྟེ་ ཐགཔ་གིས་
བསམས་བཞག་ནུག ཨཔ་འདི་གིས་ ང་མ་ཤི་ཟེར་ ག་དེམ་ཅིག་
སླབ་རུང་ ཨམ་འདི་གིས་ ཁྫོད་ཤི་ཤིཝ་ཨིན། ང་བཅས་བསྐང་
བཤགས་ཡང་ བཏང་ཚར་ཡི་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨཔ་འདི་ ཐག་པ་
གིས་བསམས་བསམས་ས་ར་བཞག་སྟེ་ ཉིནམ་གསུམ་འགྫོཝ་ད་ 
ཨཔ་འདི་ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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སྲིནམྱོ་ལྦཝ་ནང་ཆུ་འབག་མི།

དང་ཕུ་ལུངམ་ཅིག་ནང་ ཨམ་ཕུད་ཏ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། མྫོ་
ལུ་ལཱ་ཟེར་རུང་ ཐགས་ར་འཐག་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་
འབདཝ་ད་ ཉིནམ་འཛུལ་རནམ་ཅིག་ཁར་ སིནམྫོ་ཅིག་གིས་ སང་
ཏྫོ་མགུ་ལས་ མྫོ་གི་མིང་བཏྫོན་ཏེ་ ཨམ་ཕུད་ཏ་ཟེར་འབྫོ་འབྫོཔ་
མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ དབའི་ ཁྫོད་ག་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སིནམྫོ་
དེ་གིས་ ང་ཁྫོད་ཀི་ཆ་རྫོགས་ཨིན། ད་རིས་ཕི་རུ་ ང་ ཁྫོད་སྫོད་
སར་འཐྫོན་འྫོང་ས་རེ་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་
འེང་འེ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨམ་སིནམྫོ་འདི་གིས་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྫོད་
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ཀི་ཁིམ་ནང་ རྫོ་ཁི་སྫོ་བཏབ་མི་རེ་མེད་ག། གླང་རྡུང་མི་རེ་མེད་ག། 
རྟ་རྫོག་ཐེ་རྐྱབ་མི་རེ་མེད་ག། བྱཔྫོ་མཆྫོ་ཏྫོ་རྐྱབ་མི་རེ་མེད་ག་ ཟེར་
དྲིས་ནུག ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ མེད་མེད་ཟེར་སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ སིནམྫོ་གིས་ ཨང་རྒས་ཅིག་བཟྫོ་
སྟེ་ ཨང་རྒས་ཀི་ལྦཝ་ནང་ལུ་ ཆུ་ལྟེམ་ལྟེ་བཀང་སེ་ ཨམ་ཕུད་ཏ་
གི་ ཁིམ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ཐྫོན་འྫོངས་ནུག ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ཡང་ 
མེ་ཅིག་འཕུ་སེ་ དེ་ཚེ་ཕི་རུ་ ཨམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་སྫོད་ནུག 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨམ་ཕུད་ཏ་འདི་ ཤིང་རྫོགས་ཏེ་མེ་ཤི་ནི་
འབདཝ་ད་ སིནམྫོ་དེ་གིས་ ཁ་བརྒྱང་ཡི་ར་ མྫོ་གི་ལྦཝ་ནང་ཡྫོད་
མི་ཆུ་འདི་ མེ་ནང་བླུགས། མཆེཝ་འདྲྫོག་སི་སི་སྟྫོན་ཏེ་ ཨམ་ཕུད་
ཏ་ཟ་བར་ འྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ རེ་ཀྫོ་འཐུ་
ཞིནམ་ལས་ མེ་ནང་བཀྫོ་སེ་ མེ་འབརཝ་ད་ སིནམྫོ་དེ་ ལྫོག་སྟ་ེ
ཁ་ཡང་བཙུམས་སེ་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྫོདཔ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། 
དེ་ལས་ ཨམ་ཕུད་ཏ་འདྲྫོགས་ཏེ་ གཟར་རུ་དང་ཟན་སྐྱ་ བང་ཅུང་
ཚུ་ཡང་ ག་ར་མེ་བཏང་སྫོད་པའི་བར་ན་ བྱཔྫོ་འབྫོ་ནུག དེ་ལས་ 
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སིནམྫོ་དེ་གིས་ ད་རིས་ཁྫོད་རྒྱལཝ་སེ་བཞག ནངས་པ་ཕི་རུ་ཕད་
གེ་ཟེར་སླབ་སེ་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ འེང་འེ་
ཁྫོད་ར་ ནངས་པ་ཕི་རུ་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ནངས་པར་ ཨམ་ཕུད་ཏ་འདི་ གནམ་ནངསམ་
ཅིག་ དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོངས་སེ་ མཛརཝ་ཡང་ཟ་ལྫོང་མེད་པར་ རྟ་
འཚོལ། གླང་འཚོལ། བྱ་པྫོད་འཚོལ། རྫོ་ཁི་འཚོལ། དེ་ལས་བྱི་
ལི་ཡང་འཚོལ་སེ་ ཁིམ་ནང་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ མྫོ་ར་ཡང་ཤིང་
ལེ་ཤ་འཐུ་སེ་བཞག་ནུག དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཉིམ་འཛུལ་སྫོ་ནུག 
དེ་ལས་ སིནམྫོ་དེ་གིས་ དྫོ་རུང་ཡང་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ཨམ་འབྫོཝ་ད་ 
ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ ཁྫོད་ག་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སིནམྫོ་དེ་གིས་ ང་
ཁ་ཙ་འྫོངས་མིའི་ ཆ་རྫོགས་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལུ་ཨམ་ཕུད་ཏ་
གིས་ སྣང་དག་ར་མ་བསྐྱེད་པར་ ཤྫོག་ཤྫོག་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ སིནམྫོ་ཡང་ ཁིམ་ནང་འྫོངས་སེ་ ཉིནམ་ཧེ་མམ་
བཟུམ་སེ་ར་ ཁྫོང་ར་གཉིས་ མེ་སྦུག་ལུ་བཙུགས་སེ་ བྫོ་སླབ་སྟེ་
སྫོད་ནུག ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ མེ་ཤི་ནི་འབདཝ་ད་ ཨམ་ཕུད་ཏ་
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གིས་ བྱི་ལི་བཏང་ནུག བྱི་ལི་གིས་ སིནམྫོ་གུ་སེན་མྫོ་བཞར་ཏེ་ 
སིནམྫོ་གི་ལྦཝ་ཡང་ སེད་བཀྫོ་ད་ནུག དེ་ལས་ བྱ་པྫོད་འདི་གིས་
ཡང་ སིནམྫོ་གུ་མཆྫོ་ཏྫོ་རྐྱབ་སྟེ་ སིནམྫོ་གི་ལྦཝ་ཧེང་སྐལ་ར་སེད་
དེ་ ཆུ་ག་ར་ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ སིནམྫོ་རྣམ་རྟྫོག་ལངས་ཏེ་ ཨེ་ཁུག་མགུ་ལས་
འབབ་འགྫོཝ་ད་ རྫོ་ཁི་གིས་ མྫོའི་སྒིད་ཐག་གུ་སྫོ་བཏབ་ད་ནུག 
སིནམྫོ་བྱྫོག་སྟེ་ ཨེ་ཁུག་ར་བར་ལྷྫོདཔ་ད་ རྟ་གིས་རྫོག་ཐེ་རྐྱབ་
སྟེ་ གླང་གི་གདྫོང་ཁར་བཀྫོ། གླང་གིས་བརྡུངས་ཏེ་ སིནམྫོ་གི་
ཕྫོཝ་སེད་བཏངམ་ལས་ སིནམྫོ་འདི་ ཁ་ཐུམ་མར་བསད་བཏང་
ད་ནུག་གྫོ།  །།
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མ་སད་གཉིས་དང་སྲིནམྱོ།

ཧེ་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨའི་ཅིག་དང་ བུམྫོ་ཅིག་སྫོད་ནུག ཨའི་
དེ་ ཨ་རྟག་ར་ ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་བར་འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་འདི་ ཁིམ་
ནང་ ཁིམ་བསྲུངས་ཏེ་བཞག་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་
ད་ སིནམྫོ་ཅིག་ བུམྫོ་འབད་སར་འྫོངས་ཏེ་ སྫོ་ཕེ་ཟེར་སླབ་ནུག 
བུམྫོ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ག་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ང་ ཁྫོད་ཀི་ཨའི་ཨིན་ཟེར་
སླབ་ནུག སིནམྫོ་གི་སྐད་འདི་ ཨའི་གི་སྐད་དང་མ་འདྲ་ནི་འདི་
གིས་ ཁྫོད་ ངེའི་ཨའི་ཨིན་ར་ མེན་པས་ཟེར་སླབ་ད་ སིནམྫོ་དེ་
གིས་ ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ངེ་གི་
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ཨའི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལགཔ་སྟྫོན་ཟེར་སླབ་ནུག སིནམྫོ་གིས་ལགཔ་
སྟྫོནམ་ད་ ལགཔ་སྤུ་སྫོབ་སྫོ་སེ་ཡྫོད་དྫོ་མས། དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་
གིས་ ངེ་གི་ཨའི་ཨིན་ར་ མེན་པས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྫོ་ཕེ་མ་བཏུབཔ་
ལས་ སིནམྫོ་ལྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ སིནམྫོ་འདི་ མྫོ་རའི་ཁིམ་ནང་སྫོང་སེ་ ལགཔ་གི་སྤུ་
ཀེག་བཏང་ད་ནུག དེ་གི་ནངས་པར་ ཨའི་དེ་ལཱ་འབད་བར་སྫོངམ་
ད་ ད་རུང་ སིནམྫོ་འྫོངས་ཏེ་ བུམྫོ་ལུ་ སྫོ་ཕེ་ཟེར་སླབ་ནུག བུམྫོ་
དེ་གིས་ ཁ་ཙ་བཟུམ་སེ་ར་ དྲིས་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་སྟྫོན་བཅུག་
ནུག ལགཔ་སྟྫོནམ་ད་ སྤུ་ཡང་མེད་པར་ ཨའི་གི་ལགཔ་དང་
ཅྫོག་འཐདཔ་མཐྫོང་སྟེ་ སྫོ་ཕེས་ད་ནུག སྫོ་ཕེཝ་ཅིག་ སིནམྫོ་དེ་
གིས་ བུམྫོ་དེ་འཐུ་ཞིནམ་ལས་ སིནམྫོ་གི་ཁིམ་ནང་འབག་ཡར་སྫོ་
ནུག། 

དེ་ལས་ ཕི་རུ་ ཨའི་ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ བུམྫོ་མེད་པར་ ཨའི་
བུམྫོ་འཚོལ་བར་སྫོང་ནུག ཨའི་འདི་ བུམྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་སའི་
ལམ་ཁར་ ཧེ་མ་ར་ བྱི་ལི་ཅིག་དང་ཕད་ནུག བྱི་ལི་གིས་ ཨམ་
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ག་ཏེ་འགྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨམ་དེ་གིས་ ང་ བུམྫོ་འཚོལ་བར་
འགྫོ་དྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག བྱི་ལི་དེ་གིས་ ང་གིས་ཡང་ ཆ་རྫོགས་སེ་
འཚོལ་བར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁྫོང་གཉིས་ལ་ཅིག་བརྒལ་ ལུང་
ཅིག་སྤུབས་སེ་འགྫོཝ་ད་ ཨྫོ་ལ་ཅིག་དང་ཕད་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་ 
ཁེད་གཉིས་ག་ཏེ་འགྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཁྫོང་གཉིས་ཀིས་ བུམྫོ་
འཚོལ་བར་འགྫོ་དྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་ ཁེད་གཉིས་འགྫོཝ་
ལས་ ང་བཅས་གསུམ་འགྫོཝ་དྲག་ཟེར་ ཨྫོ་ལ་ཡང་ ཁྫོང་གཉིས་
དང་གཅིག་ཁར་ བུམྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་ནུག ཁྫོང་གསུམ་ ལ་ཅིག་
བརྒལ་ ལུང་ཅིག་སྤུབས་འགྫོཝ་ད་ དྫོ་རུང་ བྱི་ཙི་ཅིག་དང་ཕད་
ནུག དེ་ལས་ བྱི་ཙི་གིས་ཡང་ ཆ་རྫོགས་འབད་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ 
ཁྫོང་བཞི་ ལ་ཅིག་བརྒལ་ ལུང་ཅིག་སྤུབས་སེ་འགྫོཝ་ད་ སིནམྫོ་
གི་གཡུས་ཁར་ལྷྫོད་ནུག། 

དེ་ལས་ དང་པ་ར་ ཨྫོ་ལ་གིས་ ཁེད་ག་ར་ནཱ་སྫོད། ང་གིས་ 
སིནམྫོ་གི་ཁིམ་ནང་ལུ་ བུམྫོ་ཡྫོད་མེད་བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བལྟ་
བར་འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་དེ་ སིནམྫོ་གི་ཐབ་ཚང་ནང་ འྫོག་ལས་མེ་
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འཕུ། ཟངས་སྫོམ་ཅིག་ནང་ཆུ་ཚན་བསྐྫོལ། ལྟག་ལས་མར་ བུམྫོ་
མགུ་མཇུག་སེ་ རྐང་པར་ཐགཔ་བཏགས་ཏེ་ དཔངས་བཞག་
སེ་ སིནམྫོ་མྫོ་ར་ ཕི་ཁར་ ལཱ་སར་འགྫོ་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་
ལས་ ཨྫོ་ལ་ལྫོག་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ བྱི་ཙི་གིས་ ཐགཔ་བཏྫོག་ནི། 
ཨམ་གིས་བུམྫོ་འདི་ ཆུ་ཚན་ནང་འགྫོ་མ་བཅུག་པར་ ལགཔ་བཟེད་
ནི། ཨྫོ་ལ་གིས་ སིནམྫོ་འྫོང་མི་འྫོང་བལྟ་ནི། བྱི་ལི་གིས་ སིནམྫོ་
འྫོང་སའི་ལམ་ཁར་ ཞབས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སིནམྫོ་བསྫོར་བཞག་ནི་སེ་ 
ཁྫོང་རེ་རེ་གིས་ ཁག་འགན་རེ་འབག་སྟེ་ བུམྫོ་བཏྫོན་འབག་ནིའི་ 
བསྟུན་གྫོས་རྐྱབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་ཆ་ཁབ་ སིནམྫོ་གི་ཁིམ་ནང་སྫོང་སྟེ་ རང་རང་
སྫོ་སྫོའི་ཁག་འགན་ཚུ་འབག་སྟེ་ ལཱ་འབད་སྫོདཔ་ད་ སིནམྫོ་ལཱ་ས་
ལས་ ལྫོག་འྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ དང་པ་ར་ ཨྫོ་ལ་
གིས་ ཨ་ཨ་ཨྫོ་ཨྫོ་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ བར་འབད་འབདཝ་མས། དེ་
ལས་ བྱི་ལི་གིས་ སིནམྫོ་འྫོང་སའི་ལམ་བར་ན་སྫོང་སྟེ་ ཞབས་
ཁ་རྐྱབ་ནུག ཞབས་ཁ་གི་ཚིག་ཡང་ བྱི་ཙི་ཐགཔ་བཏྫོག་པའི་ལྫོ། 
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འྫོར་འྫོར། འྫོར་འྫོར། ཨའི་གིས་ མ་ལས་བཤེདཝ་མས་ལྫོ། འྫོར་
འྫོར། འྫོར་འྫོར། ཨྫོ་ལ་ བྱ་ལྟཝ་མས་ལྫོ། འྫོར་འྫོར། འྫོར་འྫོར། 
བྱི་ལི་སེར་ཅུང་ ང་མེན་ན། འྫོར་འྫོར། འྫོར་འྫོར། ཟེར་ཞབས་ཁ་ 
དེ་སེ་འཐེན་སྫོདཔ་ད་ སིནམྫོ་འདི་ བྱི་ལི་གི་ཞབས་ཁ་ ན་འཐན་
ཧན་དྲགས་ཏེ་ ཉན་ལུས་སྫོ་ནུག།

དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨམ་དེ་གིས་ བུམྫོ་ཁིད་དེ་ ཆ་རྫོགས་བྱི་
ཙི་དང་ སིནམྫོ་གི་ཁིམ་མའི་རྒྱབ་ལས་ཐྫོན་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་གི་ཤུལ་
ལས་ ཨྫོ་ལ་གིས་ ཨ་ཨ་ཨྫོ་ཨྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ བྱ་ིལི་གིས་ ང་ཡང་ 
དེ་སེ་སྫོད་ལྫོང་མེད། སེའུ་སེའུ་ཟེརཝ་ཅིག་ བརྒྱུགས་ལྫོག་སྫོང་
ནུག དེ་ལས་ སིནམྫོ་ན་འཐན་ལྟྫོཝ་བཀེས་ཏེ་ ཁིམ་ནང་ལུ་ བུམྫོ་
ཟ་བར་འགྫོཝ་ད་ བུམྫོ་མེད། བདའ་བར་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཧམ་
ཐལ་ཐལ་སེ་ ལུས་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཤ་རྱོགསཔ་དང་མི་རྒོད།

ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་ཅིག་ན་ ཨཔ་དང་ཨམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་
གཉིས་ལུ་ ཤ་བདའ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་དྲགས་
འབད་མིའི་ བུ་གཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་བུ་དེ་ ཉིན་ལམ་
གསུམ་དེ་ཅིག་ འགྫོ་དགྫོ་པའི་རི་ཁར་ ཤ་བདའ་བར་འགྫོཝ་
ད་ ཁྫོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ ཕི་རུ་ཞག་བྱག་ཕུག་གཅིག་ནང་ལུས་སྫོ་
ནུག དེ་ལས་བྱག་ཕུག་ནང་འཛུལ་སེ་སྫོད་དེ་ ལྟྫོ་འབད་ཟ། མེ་
བསྫོ་སེ་སྫོདཔ་ད་ བྱག་ཕུག་གི་ལྟག་ལས་མར་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ མ་
ཤེས་པའི་རྫོ་ཁི་གི་རྐངམ་བཟུམ་ཅིག་ དེ་ར་སྟྫོན་དེས་ཟེར་ཨིན་
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མས། ཁྫོ་འདྲྫོགས་ཏེ་ ན་འཐན་ར་བལྟཝ་ད་འབད་ཚེ་ རྐང་མའི་
ནང་ལུ་ ཚེར་མ་གི་རང་སྫོམ་ཅིག་འཛུལ་འཛུལ་བའི་རྐངམ་གཅིག་
ཨིན་མས་ལྫོ། རང་དེ་ བཏྫོན་གནང་ཟེར་སླབ་འདྲས་མནྫོ་ རང་
དེ་བཏྫོན་བྱིན་ད་ནུག རང་བཏྫོན་ཚརཝ་ཅིག་ གནག་ཡྫོར་ཡྫོ་ཅིག་
རླུང་མ་ར་ཧུར་བཏང་སྟེ་ ཡར་སྫོ་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་གི་ནངས་པ་ཡང་ ཤ་མ་ཐྫོབ་པར་ ཁྫོ་བྱག་ཕུག་དེ་ནང་ 
ཉལ་བར་འགྫོཝ་ད་ བྱག་ཕུག་ནང་ན་ ཤཝ་གཅིག་བསད་སེ་
བསྐྱལ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་ཤ་མ་ཐྫོབ་པར་སྫོདཔ་ད་ 
ཀིག་ཀི་ར་བཏང་ཡི་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ ལྫོག་ ལྟྫོ་གཡྫོ། སགས་བཙོ་
སེ་སྫོདཔ་ད་ རི་མིའི་བུམྫོ་ཅིག་གིས་ དྫོ་རུང་ ཀ་ཤ་གི་ཤ་ཅིག་
འབག་སེ་ འྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ལྟ་མ་འབད་ཚེ་ རི་མིའི་བུམྫོ་
དེ་ ཁ་ཙ་ཁྫོ་གིས་ རང་བཏྫོན་བྱིན་མི་གི་ སེམས་ཅན་དེ་ཨིན་མས་
ལྫོ། དེ་ལས་ རི་མིའི་བུམྫོ་དེ་གིས་ཡང་ ཁྫོ་དང་གཅིག་ཁར་ཉལ་
བར་འྫོངས་ཏེ་ འགྫོ་མ་བཏུབ། ཁྫོ་ར་འགྫོ་གེ་ཟེར་བར་ མྫོ་གིས་
བསྫོར་བཞག་སྟེ་ གཏང་མ་བཏུབ་པར་ ཁྫོང་གཉིས་ གཉེན་རྐྱབ་
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སྫོད་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ རྩྭ་གི་ཁིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
བཟྫོ་སེ་ དེ་ནང་སྫོད་དེ་ མྫོ་གིས་ཉིནམ་རིང་ཆད་མེད་པར་ ཤཝ་རེ་
རེ་བསད་དེ་ འབག་འྫོང་ཡི་ར་ཟ་སྫོད་དེ་ ཟླཝ་བདུན་དེ་ཅིག་སྫོངམ་
ད་ རི་མིའི་བུམྫོ་དེ་ལུ་ ཨ་ལུ་ཡང་ཆགས་ཆི་ནུག།

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཤ་རྫོགསཔ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ད་ 
དེ་སེ་ར་སྫོད་པར་མི་འཚམ་ནི་མས། ཨཔ་དང་ ཨའི་འབད་
སར་ ལྫོག་འགྫོ་དགྫོ་པས་ཟེར་མནྫོ་སྟེ་ དེ་ཁ་ལས་ བྱྫོག་འགྫོ་
ནིའི་ གནས་སྐབས་ཅིག་གིར་ནུག གནས་སྐབས་འདི་ ག་དེ་སེ་
སྫོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཤཝ་གི་པགས་ཀྫོ་ སྤུ་ནང་ན་བཙུགས་བཙུགས་
པའི་ ལྷམ་ཆ་གཅིག་བཙེམ་ད་ རི་མིའི་བུམྫོ་གིས་ འདི་ག་ཅི་
འབད་ནི་སྫོ་ཟེར་དྲིས་ནུག ཤ་རྫོགསཔ་གིས་ ང་རྐངམ་གང་མས་ 
རྐང་མར་བཙུགས་ནི་སེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ད་ མྫོ་གིས་ ང་ལུ་ཡང་ཆ་
གཅིག་ བཙེམ་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག ཁྫོ་གིས་ ཀྫོཝ་གི་སྤུ་ཕི་
ཁར་འབད་མིའི་ལྷམ་ཆ་གཅིག་བཙེམས་ཏེ་ མྫོ་ལུ་བྱིན་ད་ ག་དེ་
སེ་བཙུགས་ནི་ཟེར་དྲིས་ནུག ཤ་རྫོགསཔ་གིས་ འ་ནེ་སེ་བཙུགས་
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དགྫོ་ཟེར་ ལྷམ་འདི་ རི་མིའི་བུམྫོ་མྫོ་རའི་རྐངམ་དང་གཅིག་ཁར་
སྦྲགས་ཏེ་ བཙེམས་བྱིན་ད་ནུག། 

དེ་ལས་དྲྫོཔ་ཅིག་ རི་མིའི་བུམྫོ་མྫོ་ར་གཉིད་ཐལ་སྫོདཔ་ད་ ཤ་
རྫོགསཔ་གིས་བྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག མྫོ་ར་གཉིད་ཚོརཝ་ད་ རགཔ་
མེད་པར་བདའ་འགྫོ་གེ་ཟེར་བར་ ཀྫོཝ་སྤུ་ཕི་ཁ་སེ་ རྐངམ་དང་
སྦྲགས་ཏེ་བཙེམས་བཞག་ནི་འདི་གིས་ འགེལ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་ བདའ་
མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཞེ་སང་མེ་བཟུམ་འབར་ཏེ་ ཕྫོ་བའི་ནང་ལས་ 
ཨ་ལུ་བཏྫོན་བཏང་སེ་ ཕེད་ཀ་རྐྱབ་སྟེ་ ཕེད་ཀ་ཅིག་ ཡ་ཁྫོད་ར་
གི་སྐལཝ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བཀྫོ་བཏང་ད་ནུག ཕེད་ཀ་ཅིག་ ང་ར་གི་
སྐལཝ་ཟེར་སླབ་སེ་ ཆྫོབ་ཆྫོབ་བཏང་སྟེ་ཟ་ད་ནུག ཤ་རྫོགསཔ་
དེ་ ལྫོག་སྟེ་ར་མ་བལྟ་བར་ རྒྱུགཔ་རྒྱུག་སར་བྱྫོག་ཐལ་ཏེ་ ཁྫོ་རའི་
ཁིམ་ནང་ལྫོག་ལྷྫོད་ནུག་གྫོ།   །།
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སལཔ་དང་སག

ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་ སེམས་ཅན་སྟག་ཅིག་ཡྫོདཔ་
མས། ཉིནམ་ཅིག་སྟག་འདི་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་བའི་ལམ་ཁར་ 
སལཔ་ཅིག་དང་ཕད་ནུག སལཔ་འདི་ འདྲྫོགས་རུང་ མ་འདྲྫོགས་
རྫུ་བཏབ་སྟེ་ ཨ་ཞང་སྟག་ ཁྫོད་ག་ཏེ་འགྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
སྟག་གིས་ ང་ལྟྫོ་འཚོལ་བར་ཨིན། ཁྫོད་ཡང་ ང་དང་གཅིག་ཁར་
འགྫོ་གེ་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ སལཔ་ཡང་ མི་འགྫོ་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ ཟ་
འྫོང་མནྫོ་སྟེ་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་དགྫོཔ་ཐྫོན་སྫོ་ནུག སྟག་གི་མནྫོ་

57



བསམ་ལུ་ སང་བདེ་ས་ཅིག་ཁར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ སལཔ་འདི་ 
ཟ་དགྫོ་པས་ཟེར་མནྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ རྫོ་ལེབ་སྫོམ་ཡྫོད་ས་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ སྟག་གིས་ 
ང་བཅས་རྫོ་ལེབ་འདི་གུ་འཛེགས་ཏེ་ ངལ་ཅིག་ཡང་འཚོ། ཉིནམ་
ཅིག་ཡང་བསྫོ་སེ་སྫོད་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ སལཔ་འདི་ གནམ་མེད་
ས་མེད་འདྲྫོགས་ཆི་ནུག དེ་ནང་ ཉིནམ་བསྫོ་སྫོདཔ་ད་ སྟག་གིས་ 
དབའི་སལཔ། ངེའི་མགུ་ཏྫོ་ཁར་ ཤིག་ཅིག་བལྟ་ཞིག་ཟེར་ སླབ་
སླབཔ་མས། སལཔ་གིས་ འེང་ཟེར་སླབ་སེ་ ཤིག་བལྟ་སྫོདཔ་
ད་ གནས་སྐབས་ཅིག་ མཐྫོང་མཐྫོངམ་མས། གནས་སྐབས་འདི་ 
ཤིག་བལྟ་རྫུ་བཏབ་སྟེ་ སྟག་གི་སྤུ་འབལ་ཡི་ར་ སལཔ་ཁྫོ་ར་གི་
ཁ་དང་ ཨ་བུག་ནང་ལས་ཡར་ ལྟིར་ལྟིརཝ་མས།

དེ་ལས་ སྟག་གིས་ དབའི་སལཔ། ཁྫོད་ལྟྫོ་ག་ཅི་ར་ཟཝ་སྫོ་
ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སལཔ་གིས་ ང་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་སྟག་རེ་
ཟ། མ་ཐྫོབ་པ་ཅིན་ དྫོམ་དང་གཟིག་རེ་ཟཝ་ཨིན་ཟེར་ སླབ་སླབཔ་
མས། སྟག་འདི་ དྫོན་ཧིང་ཡང་ ཚ་ཤུར་ཤུར་བཏང་སྟེ་ ཁྫོད་ཀིས་
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ཤྫོབ་མ་རྐྱབ། སྟག་འདི་ ཟ་མི་ཚུགས་ས་ཟེར་སླབ་ད་ སལཔ་གིས་ 
ང་གིས་ ཧེ་མ་ཁྫོད་བཟུམ་ གསུམ་ཡང་ཟ་ཡི། གཅིགཔྫོ་འདི་ ཁ་
ཙ་ཟ་ཚརཝ་ཅིག་ར་ཨིན་ ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། དེ་ལས་ སྟག་གི་
མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཟ་མ་ཟ་ ཨ་ཝ་གཏང་བཅུག་པ་ཅིན་ ཤེས་མནྫོ་སྟེ་ 
ཀྭ་ལས་ ཨ་ཝ་ཅིག་གཏང་ཞིག་ བལྟ་གེ་ནྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག སལཔ་
གིས་ ཨ་ཝ་གཏངམ་ད་ དང་པ་ར་ སེམས་སྟག་གི་སྤུ་ཐྫོན་ཐྫོནམ་
མས། སྟག་འདི་དྫོན་ལས་ར་ འདྲྫོགས་སྫོདཔ་ད་ སལཔ་གིས་ ཁ་
ཙ་ཟ་མིའི་སྟག་གི་སྤུ་ཚུ་ ད་ལྟྫོ་ཡང་ ཁ་ནང་ར་ཡྫོད་ཟེར་སླབ་སྟ་ེ 
ཁ་ནང་གི་སྤུ་ཚུ་ཡང་ སྟྫོན་བྱིནམ་ད་ སྟག་འདྲྫོགས་ཏེ་མཆྫོངས་
ཡར་སྫོ་ནུག། 

སྟག་བྱྫོག་འགྫོ་སའི་ལམ་ཁ་ལུ་ ཀ་ཤ་ཅིག་དང་ཕད་ནུག ཀ་
ཤ་གིས་ དབའི་ཕྫོ་རྒནམ་སྟག་ ག་ཅི་སེ་བྱྫོགཔ་སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ 
སལཔ་གིས་ ང་ཟ་ནི་མས་མནྫོ་སྟེ་ བྱྫོགཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག ཀ་
ཤ་གིས་ སལཔ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་ ཁྫོད་ཟ་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ད་ 
སྟག་གིས་ ང་རའི་མིག་ཏྫོ་གིས་ར་མཐྫོང་ཅི། ཐད་རི་བ་རི་ར་ ཟ་
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ཚུགས་པས་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ ཀ་ཤ་གིས་ སལཔ་འདི་ ང་
གིས་ཟ་ཚུགས་ སལཔ་ག་ཏེ་འདུག་ག་ བལྟ་བར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་
ད་ སྟག་གིས་ སལཔ་འདི་ ཡར་སང་གི་སྦུག་ནང་ར་ཡྫོད། ཁྫོད་
ར་འགྫོ་དགྫོ་ན་སྫོང་ ང་འདི་འདྲྫོག་པས་ མི་འགྫོ་ཟེར་སླབ་ནུག ཀ་
ཤ་གིས་ ཁྫོད་ར་འདྲྫོག་པ་ཅིན་ ང་བཅས་གཉིས་ཀི་ལགཔ་ ཡ་རེ་ 
གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ་ བསམས་སེ་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྫོང་གཉིས་ སལཔ་བལྟ་བར་ཡར་སྫོ་ནུག། 

དེ་ལས་ ད་ཅི་གི་སལཔ་ཡྫོད་སའི་ རྫོ་ཕུ་གི་ར་བར་ལྷྫོདཔ་
ད་ སལཔ་གིས་ རྫོ་ཕུ་མགུ་ལས་ ལྟག་ཀྫོ་ཡར་སེང་སྟེ་ ང་ མར་
ཤྫོག་ག་ ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ སྟག་འདྲྫོགས་ཏེ་ མིག་མེད་ཁ་མེད་
བརྒྱུགས་ཡར་སྫོ་ནུག སྟག་རྒྱུག་འགྫོཝ་ད་ ཀ་ཤ་ཡང་ གཅིག་
ཁར་ ལགཔ་བསམས་ཏེ་ཡྫོད་ནི་འདི་གིས་ ཀ་ཤ་ཡང་གཅིག་ཁར་
དྲུད་བདའ་ཆི་ནུག སྟག་གིས་ ག་ཏེ་ཡང་སྫོད་མ་བཏུབ་པར་ འགྫོ་
ནི་འདི་གིས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཀ་ཤ་ཤི་སྫོ་ནུག ཀ་ཤ་ཤི་སྫོང་
རུང་ དྫོ་རུང་དྲུད་བདའ་སྟེ་ འདི་གིས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ རུལ་
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ཏེ་དྲིམ་མནམ་ད་ སྟག་གིས་ དབའི་ ཀ་ཤ་ཕེན་དེ་ར་ མ་གཏང་
ཟེར་སླབ་ནུག སྟག་གིས་ ག་ཅི་ར་སླབ་རུང་ ཆ་རྫོགས་ཤི་སྟ་ེ ག་
ནི་ཡང་སླབ་ནི་མེདཔ་ལས་ སྟག་ཡང་ ཀ་ཤ་འདྲུད་འདྲུདཔ་གིས་
འུ་སྡུག་ ཐང་ཆད་དེ་ ནགས་ཚལ་ནང་ན་གི་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་
ལྷྫོདཔ་ད་ སྟག་དེ་ཡང་ཤི་སྫོ་ནུག། 

དེ་ལས་ སལཔ་གིས་ ང་ལུ་ སྟག་གིས་ཡང་འབད་མ་ཚུགས། 
ང་འདི་ གནས་སྐབས་མཁས་ཤྫོས་ཅིག་ཨིན་མནྫོ་སྟེ་ སེམས་
དགའ་སྟེ་ འཆམ་རྐྱབ་ཅི་ར་ མཆྫོངས་ཏེ་སྫོང་སྫོངམ་མས། སལཔ་
འདི་ མཆྫོང་ཡི་ར་འགྫོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བྱག་ཅིག་མགུ་
ལས་བུད་སྫོ་ནུག བུད་འགྫོཝ་ད་ བྱག་ཕུག་ནང་ སྟག་ཤི་སྟ་ེཡྫོད་
མི་འདི་ ཧང་ཁར་ལྷྫོདཔ་ལས་ སལཔ་འདི་ ཡར་ལྫོངས་ཏེ་བལྟཝ་
ད་ སྟག་ཁ་བརྒྱངས་ཏེ་སྫོད་སར་མཐྫོང་སྟེ་ ད་འབདན་ སྟག་གིས་
ཟ་ར་ཟ་ནི་མས་མནྫོ་སྟེ་ འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ སལཔ་ཡང་ 
དྫོན་ཧིང་སྦུག་ལས་གག་སྟེ་ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།   །།

61

61



སྤྱང་ཀའི་བུམྱོ་དང་ཕྱུག་པྱོའི་བུམྱོ།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ལུ་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་ཅིག་དང་ ཕྱུག་པྫོའི་
བུམྫོ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོང་གཉིས་ ག་ནི་བ་འཆམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་
སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ གཉིས་ཆ་ར་ཐགས་ལཱ་ལུ་ ག་ནི་ལས་
མཁས་ནི་འདི་གིས་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ ཐགས་འཐག་སྟེ་ སྫོད་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་དེ་ལུ་ ཟ་འཐུང་ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ རྫོགས་ལས་ལྷངམ་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཟ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། 
ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ལྷངམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཆུམ་ཕུད་ཏ་གང་ཐྫོབ་མི་
འདི་ ཕྫོརཔ་ཅིག་ནང་བཀང་བཞག་སེ་ ཐགས་འཐག་སྫོདཔ་ཅིག་
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གི་བར་ན་ བྱ་ཐི་ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ ཆུམ་གི་ཕྫོརཔ་འདི་ འཐུ་འབག་
ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ བུམྫོ་དེ་གིས་ ང་ལུ་ཡྫོད་རུང་མེད་རུང་ ཟ་
ནི་གི་ཆུམ་འདི་དང་ ཆུམ་འདེགས་ནི་གི་ཕྫོརཔ་འདི་ར་ཨིན། ཆུམ་
འདི་ཟ་རུང་ ཕྫོརཔ་འདི་ལྫོག་གནང་ཟེར་སླབ་སླབཔ་མས། བྱ་ཐི་
ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ ཁྫོད་ར་ཕྫོརཔ་དགྫོ་པ་ཅིན་ ངེའི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་
ཤྫོག་ཟེར་སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ མྫོ་ཡང་ བྱའི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྫོངམ་ད་ ཡུདཔ་
ཅིག་ཁ་ལས་ ཁིམ་སྫོམ་ཅིག་མཐྫོང་ནུག བུམྫོ་དེ་གིས་ ནཱི་ཁ་ལུ་
ཁིམ་སྫོམ་ཅིག་ཡང་འདུག་ཟེར་སླབ་ད་ བྱ་ཐི་ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ འདི་ 
ངེའི་ཁིམ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སེ་ ཁིམ་མའི་ཐྫོག་ཁ་ལས་ཕར་འཛུལ་སྫོ་
ནུག ཁིམ་གི་ཐྫོག་ཁར་འཛེག་ནིའི་ཨེ་ཁུག་ཡང་ ཤིང་གི་གཅིག་
དང་ གསེར་གི་གཅིག་སེ་ གཉིས་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། བྱ་ཐི་ལི་
རྒྱལམྫོ་གིས་ ཁིམ་མའི་ཐྫོག་ཁ་ལས་མར་ བུམྫོ་ཁྫོད་ ཨེ་ཁུག་
གཉིས་ལས་ ག་འདི་མགུ་ལས་འཛེག་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བུམྫོ་
གིས་ ང་སྤང་ཀ་ཨིནམ་ལས་ ཤིང་གི་ཨེ་ཁུག་མགུ་ལས་འཛེག་

63

63



ནི་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཐྫོག་ཁར་འཛེགས་འགྫོ་ནུག ཐྫོག་ཁར་ལྷྫོདཔ་
ད་ རྒྱུ་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཀམ་སྟེ་འདུག་ཟེར་
ཨིན་མས། བྱ་ཐི་ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ བུམྫོ་ཁྫོད་ར་ ག་དགྫོཔ་ཅིག་འཐུ་
འབག་ཟེར་སླབ་ད་ མྫོ་ག་ནི་ཡང་འཐུ་མ་ཚུགས་པའི་བར་ན་ ཐི་
ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ ཨ་ནཱི་གཟེམ་དི་འབག་སྫོང༌། ཁིམ་ནང་མ་ལྷྫོད་
ཚུན་ཚོད་ ཁ་ར་མ་ཕེ་ས་རེ་ཟེར་ སླབ་སྟེ་བཏང་ད་ནུག དེ་ལས་
བུམྫོ་དེ་གིས་ གཟེམ་འདི་འབག་སྟ་ེ ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ ཁ་ཕེ་
བལྟཝ་ད་ བཀབ་གྫོ་ལ་ སྐེ་ཆ་དང་རྒྱན་ཆ་ ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ག་ར་
ལྷམ་ཚངམ་སེ་ འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། 

དེ་ལས་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་འདི་སེམས་དགའ་སྟེ་ དེ་གི་ནངས་
པར་ དཀི་ར་གསརཔ་དཀིས་ སྐེ་ཆ་དང་རྒྱན་ཆ་བཏགས་སེ་ ཕྱུག་
པྫོའི་བུམྫོ་འབད་སར་སྫོང་ནུག ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་གིས་ དབའི་ཆ་
རྫོགས་ ད་རིས་ ཁྫོད་ངྫོ་ར་མ་ཤེསཔ་བཟྫོ་སྟེ་འྫོངས་ནུག དཀི་ར་
དེ་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཐྫོབ་ཅི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སྤང་ཀའི་བུམྫོ་གིས་ ཁ་
ཙ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ར་ཕང་སྟེ་སླབ་ད་ནུག དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་
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དེ་ སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ མྫོ་གིས་ཡང་ ཆུམ་ཕུད་
ཏ་གང་ ཕྫོརཔ་ཅིག་ནང་བཀང་སེ་བཞག་སྟེ་ ཐགས་འཐག་སྫོད་
སྫོདཔ་མས། 

ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བྱ་ཐི་ལི་རྒྱལམྫོ་ཅིག་འྫོངས་སེ་ མྫོའི་ཆུམ་
མའི་ཕྫོརཔ་ཡང་ འཐུ་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག ཕྱུག་པྫོའི་བུམྫོ་དེ་ཡང་ 
སེམས་དགའ་སྟེ་ བྱའི་རྟིང་ཤུལ་བདའ་འགྫོཝ་ད་ ཁིམ་དེ་ནང་ལྷྫོད་
ནུག བྱ་ཐི་ལི་རྒྱལམྫོ་གིས་ མྫོ་ལུ་ཡང་ ཨེ་ཁུག་གཉིས་ལས་ ག་
འདི་མགུ་ལས་འཛེག་ནི་སྫོ་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ང་ཕྱུགཔྫོ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ གསེར་གི་ཨེ་ཁུག་མགུ་ལས་འཛེག་ནི་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཐྫོག་
ཁར་སྫོངམ་ད་ མྫོ་ལུ་ཡང་ཙེ་གཟེམ་ཅིག་བྱནི་སེ་ ཁིམ་ནང་མ་
ལྷྫོད་ཚུན་ཚོད་ ཁ་མ་ཕེ་ཟེར་སླབ་བཏང་ནུག མྫོ་ཁིམ་ནང་ལྷྫོད་དེ་ 
ཁ་ཕེ་བལྟཝ་ད་ སྦུལ་སྫོམ་ འདྲྫོག་སི་སི་གཅིག་ཐྫོན་འྫོངསམ་ལས་ 
མྫོ་བཀབ་གྫོ་ཐྫོབ་ནི་ཕར་བཞག་ འདྲྫོགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ མྫོ་ར་
སྫོག་བཅད་དེ་ཤི་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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ཤཝ་དང་ཨོ་ལ།

ཧེ་མ་ ཨྫོ་ལ་ཅིག་དང་ཤཝ་ཅིག་ ལྟྫོ་ཚང་བསྫོམས་ཏེ་ བཤལ་
བར་འགྫོ་ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཆྫོ་ག་གཏང་སའི་ཁིམ་ཅིག་
ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཨྫོ་ལ་གིས་ ཤཝ་ཁྫོད་ར་ སང་ནང་རྩྭ་ཟ་སྟེ་སྫོད། 
གཞན་གིས་ ག་ཅི་ར་སླབ་རུང་ རྫོགས་ཀི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་པར་ ནཱ་ར་
སྫོད་ས་རེ། ང་གིས་ཆྫོ་ག་གཏང་ས་ལས་ ལྟྫོ་རེ་ཐྫོབ་མི་ཐྫོབ་ བལྟ་
གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ཡར་སྫོ་ནུག ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཤཝ་སྫོད་སར་ 
འ་དྫོམ་ཅིག་འྫོངས་ཏེ་ དབའི་ཤཝ་ ཁྫོད་ག་ཅི་འབདཝ་སྫོ་ཟེར་
འདྲིཝ་ད་ ཤཝ་དེ་གིས་ ངེའི་ལྟྫོ་ཚང་ཨྫོ་ལ་ལུ་སྒུག་སྫོདཔ་ཨིན་
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ཟེར་སླབ་ནུག འ་དྫོམ་གིས་ རྫོགས་ཨྫོ་ལ་འདི་ནི་ གནམ་ཁ་ལས་
འཕུར་འགྫོ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཁྫོདནི་ས་ཁ་ལས་འགྫོ་མི་ཅིག་ཨིན་
མས། ཁྫོ་ལུ་སྒུག་སྫོད་དེ་ག་ཅི་འབད་ནི། དེ་བ་འདི་ ང་བཅས་ར་ 
ས་ཁ་ལས་འགྫོ་མི་གཉིས་ ལྟྫོ་ཚང་སེ་བསྫོམ་སྟེ་ འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་
ནུག ཤཝ་འདི་ཡང་ ཨིན་ར་ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོང་གཉིས་ 
འདི་ཁ་ལས་ཡར་སྫོ་ནུག།

ཤཝ་དང་ འ་དྫོམ་འགྫོ་སའི་ལམ་ རྫོགས་ཀིས་ཀར་བཏབ་ 
བཞག་བཞགཔ་ཅིག་ཁར་ལྷྫོདཔ་ད་ འ་དྫོམ་གིས་ ཁྫོད་ར་ཀར་ཟ་
སྫོད། ང་གིས་ ཞིང་གི་ཇྫོ་བདག་འྫོང་མི་འྫོང་བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག 
འ་དྫོམ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ཀར་ཞིང་ཇྫོ་བདག་འདི་གིས་ ཤཝ་འདི་
བསད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྫོ་གི་རྒྱུ་མ་ནང་ཁྫོལ་ཚུ་ ང་ར་ཟ་ནི་ཐྫོབ་མནྫོ་
སྟེ་ ཞིང་གི་ལྟག་ལས་ཕར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཤཝ་གིས་སྐད་རྐྱབ་
དྫོ་བཟུམ་སེ་ སྐད་རྐྱབ་སྫོད་སྫོདཔ་མས། ཞིང་གི་ཇྫོ་བདག་འདི་
གིས་ ངེའི་ཞིང་ནང་ སེམས་ཅན་འཛུལ་སྫོཔ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ཞིང་
ནང་བལྟ་བར་འགྫོཝ་ད་ ཤཝ་འདྲ་མེད་སིྒག་མེད་ཅིག་གིས་ ཀར་
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ཚུ་ག་ར་ ཟ་ཚར་ནི་འབད་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨཔ་དེ་གིས་ ཤཝ་
གསད་ནི་འབདཝ་ད་ ཤཝ་གིས་མཆྫོངས་འགྫོཝ་ད་ བདའ་མ་
ཟུན་པས། ཨཔ་འདི་གིས་ ཁད་མེད། ཁད་མེད། ཤཝ་ཁྫོ་ ཁ་
བརྫོགས་ཏེ་ ནངས་པ་ཡང་འཐྫོན་འྫོང་། དེ་བསང་ ཕད་གེ་ནྫོ་ཟེར་
སླབ་སེ་ ཧིང་བཀལ་བཞག་ད་ནུག།

འ་དྫོམ་གིས་ ཧིང་བཀལ་བཞག་སར་མཐྫོང་སྟེ་ འདི་གི་
ནངས་པ་ཡང་ ཤཝ་དེ་ལུ་ ཁྫོད་ར་ཀར་ཟ་བར་ ཁ་ཙ་འགྫོ་ས་ལས་
ར་འགྫོ་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ད་ ཤཝ་འདི་གིས་ འེང་འེ་ཟེར་སླབ་སེ་སྫོང་
ནུག ཤཝ་འདི་ འདི་འཕྫོ་ལས་ར་ ཧིང་ནང་ཚུད་སྫོངམ་ལས་ ཁྫོ་
རེ་ ལྟྫོ་ཚང་ འ་དྫོམ། ངེའི་ཨྫོལ་ལྫོག་ཁ་ལས་ ཐགཔ་འདི་བཏྫོག་
གནང་ཟེར་སླབ་ད་ འ་དྫོམ་གིས་ རྫོགས་ཀི་ཀར་ཟ་མི་འདི་ནི་ ཁྫོད་
ར་ཨིན་མས། ཁྫོད་ཀི་ཨྫོལ་ལྫོག་ཁ་གི་ཐགཔ་འདི་ ང་གིས་བཏྫོག་
མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཤཝ་ནང་དྫོག་སྟེ་སྫོད་པའི་བར་ན་ར་ ཨྫོ་
ལ་འདི་ལྷྫོད་ནུག ཨྫོ་ལ་གིས་ ང་གིས་ ཁ་ཙ་ལས་ར་ རྫོགས་ཀི་ཁ་
ལུ་མ་ཉན་ཟེར་སླབ་ཅི་མེན་ན་ ང་ལུ་ག་ཅི་སེ་ བསྒུགས་མ་སྫོདཔ་
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སྫོ་ཟེར་སླབ་ད་ ཤཝ་གིས་ ལྟྫོ་ཚང་ཁྫོད་ར་རང་བདེན། ད་ ང་ལུ་
གྫོགས་རམ་འབད་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཨྫོ་ལ་གིས་ ང་ལུ་གནས་སྐབས་ཅིག་ཡྫོད། ད་ཁྫོད་ར་ 
མ་སར་བར་ ཙང་ཙ་སེ་སྫོད། དེ་ལས་ ང་གིས་ཨ་ཨ་ཟེར་སླབ་
ད་ ཤི་རྫུ་བཏབ་སྫོད་ས་རེ་ཟེར་སླབ་ནུག ཨྫོ་ལ་ཤིང་གུ་འཛེགས་
ཏེ་བལྟ་སྫོདཔ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨཔ་འདི་འྫོངམ་ད་ ཨྫོ་ལ་
གིས་མཐྫོང་སྟེ་ཨ་ཨ་ཟེར་སླབ་ད་ ཤཝ་འདི་གིས་ ཤི་ཤིཝ་བཟུམ་
བཟྫོ་སྫོད་ནུག ཨཔ་འདི་ནི་ ཤཝ་མཐྫོངམ་ཅིག་ ད་རིས་ ངེའི་
ཨམ་སྲུ་ཨ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཡྫོད། མྫོ་ལུ་བྱིན་ནིའི་སན་རས་ འཚོལ་མ་
ཐྫོབ་པར་སྫོད་པའི་བསང་ ཀིག་ཀི་ར་བཏང་ཡི། ཤཝ་འདི་ ཤི་
སྫོད་ནུག་ཟེར་སླབ་སེ་ དཔའ་རྟགས་འབལ་ཏེ་ ཧིང་བཏྫོགས་
བཏངམ་ཅིག་ ཤཝ་དེ་གིས་ ཐེངས་ཕྫོག་ཅིག་ནང་ མཆྫོངས་
ཡར་སྫོ་ནུག ཨཔ་འདི་གིས་ ཤཝ་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་དཔའ་རྟགས་
གཡུགས་བཀྫོཝ་ད་ འ་དྫོམ་ ཕར་ལས་བལྟ་སྫོདཔ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ 
དཔའ་རྟགས་འ་དྫོམ་གི་ཐྫོད་པའི་གུ་ཕྫོག་སེ་ འ་དྫོམ་ཐྫོདཔ་གཉིས་
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བཀག་རྐྱབ་སྟེ་ཤི་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཨྫོ་ལ་དང་ཤཝ་གཉིས་ ཧེ་མ་
བཟུམ་ར་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་གཅིག་ཁར་སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།
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བྱའི་སྐད་ཧ་གོ་མི།

དང་ཕུའི་དུས་ལུ་ གཡུས་པདྨ་ཅན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། དེ་
ནང་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཅིག་དང་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ཅིག་ སྤང་ཀའི་
བུ་ཅིག་ ལྟྫོ་ཚང་འཆམ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། གཡུས་འདི་
གི་རི་མགུ་ལུ་ མཚོ་སྫོམ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ལྫོ་ཨ་རྟག་ར་ ལྕང་
ལཱ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད་རནམ་ད་ མཚོ་དེ་ནང་གི་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་ལྟྫོ་
སེ་ མི་རེ་གི་སྫོག་མ་བྱིན་པ་ཅིན་ ཆུ་བཀག་སྟེ་གཏང་མི་བཏུབ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས། ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་ལྟྫོ་སྐྫོར་ སྤང་
ཀའི་བུཚ་འདི་ལུ་ཕྫོག་ཆི་ནུག སྤང་ཀའི་བུ་འདི་ ནངས་པར་སྦུལ་
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གི་ལྟྫོ་ལུ་ འགྫོ་ནི་ཟེར་བའི་ཕི་རུ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ཚ་གང་སྫོམ་
ཕྫོག་སྟེ་ ཞག་ར་མ་ཉལ་བར་ དཀྫོན་མཆྫོག་ལུ་གསྫོལཝ་བཏབ་
སྟེ་སྫོད་ནུག།

ནངས་པར་དྲྫོ་པ་ཧ་སག་ལྫོངས་སེ་ ལྟྫོ་མཛར་བཅིངས་ཏེ་འགྫོ་
ནི་འབདཝ་ད་ ལྟྫོ་ཚང་རྒྱལ་པྫོའི་སས་དང་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་ཡང་ ཁྫོ་
དང་གཅིག་ཁར་འགྫོ་ནི་ཟེར་སླབ་ནུག སྤང་ཀའི་བུཚ་གིས་ ང་
ཡར་སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་ལྟྫོ་སེ་འགྫོཝ་ཨིན་ ཁེད་གཉིས་ ང་དང་གཅིག་
ཁར་འབྱྫོན་མི་དགྫོ། ལྟ་མ་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གིས་ ང་ཟཝ་ད་ ཁེད་ར་
གཉིས་ཡང་ཟ་འྫོང༌། དེ་བ་འདི་ ཁེད་ར་གི་ཨཔ་དང་ཨའི་ཚུ་དང་
གཅིག་ཁར་ དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་ཟེར་སླབ་རུང་ ཉན་མ་བཏུབ་
པར་ ཁྫོང་གཉིས་ཡང་ གཅིག་ཁར་སྫོང་ནུག དེ་ཚེ་ཕི་རུ་ ཁྫོང་
གསུམ་ཤིང་སྫོམ་ཅིག་གི་ར་བར་ལྷྫོདཔ་ད་ གནམ་བསྫོ་སྟེ་ ཞག་ 
ཤིང་འདི་གི་ར་བར་སྫོད་ནུག སྤང་ཀའི་བུཚ་འདི་ གཉིད་ར་
ལྫོག་མ་བཏུབ་པར་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་གི་མནྫོ་བསམ་ར་བཏང་སེ་སྫོད་
སྫོདཔ་མས།
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དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ར་ ཁྫོ་ཉལ་སའི་ཤིང་གི་སྤི་ཏྫོག་ཁ་ལུ་ 
བྱ་གཉིས་བྫོ་ཅིག་ ན་འཐན་ར་སླབ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། སྤང་
ཀའི་བུ་དེ་གིས་ བྱ་སྐད་གྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ལེགས་ཤྫོམ་
སེ་ཉན་སྫོདཔ་ད་ བྱ་གཉིས་ཀི་བྫོ་འདི་ སྤང་ཀའི་བུཚ་འདི་ནི་
ནངས་པར་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གིས་ཟ་ད་འྫོང༌། གཞན་ཁྫོ་ར་ཤི་མ་དགྫོ་
པའི་ཐབས་ཅིག་ཡྫོད་པ། འདི་ནི་ཁྫོ་གིས་མི་ཤེས། སི་ཆེ་བས་
སྫོ་ཟེར་སླབ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ བྱ་གཞན་མི་འདི་གིས་ 
ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་ར་ཡྫོད་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བྱ་གཞན་མི་འདི་གིས་ 
ཨ་ནཱ་ལས་ཡར་འགྫོཝ་ད་ བྱག་དཀརཔྫོ་དང་ གནགཔྫོ། སེརཔྫོ་
གསུམ་ཡྫོད། བྱག་དཀརཔྫོ་ལུ་ བྱམྫོ་དཀརཔྫོ་ཅིག་དང་ བྱག་
གནགཔྫོ་ལུ་བྱམྫོ་གནགཔྫོ་ཅིག་ བྱག་སེརཔྫོ་ལུ་བྱམྫོ་སེརཔྫོ་ཅིག་
ཕུལ་སེ་ ཞག་བྱག་གི་ར་བར་ཉལ་བ་ཅིན་ དྲྫོ་པ་ལྫོངམ་ད་ དཔའ་
རྟགས་རིངམྫོ་ཅིག་ བྱག་གི་ར་བར་བསྐྱལ་བཞག་འྫོང༌། དཔའ་
རྟགས་འདི་གིས་སྦུལམྫོ་ཆེ་འདི་ བསད་ཚུགསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་
དེས་ཟེར་ཨིན་མས།
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དེ་ལས་ སྤང་ཀའི་བུཚ་འདི་ བྫོ་བདེ་སྟེ་ དྲྫོ་པ་ལྫོངས་ཞིནམ་
ལས་ ཆ་རྫོགས་ཚུ་ལུ་ ལྫོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ག་ར་སླབ་ནུག རྒྱལ་པྫོའི་སས་
འདི་གིས་ བྱམྫོ་དཀརཔྫོ་ཅིག་འབག ཕྱུག་པྫོའི་བུ་དེ་གིས་ བྱམྫོ་
གནགཔྫོ་ཅིག་འབག ཁྫོ་ར་གིས་བྱམྫོ་སེརཔྫོ་ཅིག་འབག་སེ་སྫོང་
ཞིནམ་ལས་ བྱག་དཀརཔྫོ་ལུ་ བྱམྫོ་དཀརཔྫོ་ཕུལ། བྱག་གནགཔྫོ་
ལུ་ བྱམྫོ་གནགཔྫོ་ཕུལ། བྱག་སེརཔྫོ་ལུ་ བྱམྫོ་སེརཔྫོ་ཕུལ་སེ་ ཞག་
འདི་ནང་ར་ཉལ་སྫོད་ནུག དེ་ལས་ དྲྫོ་པ་ལྫོངམ་ད་ དཔའ་རྟགས་
གཅིག་ སྤང་ཀའི་བུཚ་གི་མགུ་ཏྫོ་དང་ཐད་ཕང་སྟེ་ར་ བཞག་ནུག་
ཟེར་ཨིན་མས། དཔའ་རྟགས་འདི་ ཁྫོ་གིས་འཐུ་འབག་སེ་ ཡར་
མཚོའི་མཐའ་མར་ལྷྫོདཔ་ད་ མཚོའི་མཐའ་མ་ལུ་ སྦུལམྫོ་ཆེ་སྫོམ་
ཅིག་ ན་འཐན་གཉིད་ཐལ་སྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་ལས་ དང་པ་ར་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཀིས་ ད་འབདན་ སྦུལམྫོ་
ཆེ་གི་ལྟག་ཀྫོ་ བཏྫོག་བཏང་གེ་ནྫོ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ བཏྫོག་པར་འགྫོཝ་
ད་ བཏྫོག་མ་ཚུགས་པས། དེ་ལས་ ཕྱུག་པྫོའི་བུ་གིས་ བཏྫོག་
གེ་ནྫོ་ཟེར་སླབ་སྟ་ེ བཏྫོག་པར་འགྫོ་རུང་ ཁྫོ་གིས་ཡང་ བཏྫོག་
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མ་ཚུགས་པར་ སྦུལམྫོ་ཆེ་འདི་ གཉིད་ཚོར་ཏེ་ལྫོང་དེས་ཟེར་ཨིན་
མས། དེ་ལས་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་གིས་ སྫོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ དཔའ་
རྟགས་ཐེངས་ཕྫོག་གཅིག་རྐྱབཔ་ཅིག་ སྦུལམྫོ་ཆེ་གི་ སྐེ་བཏྫོགས་
བཏང་དཔ་ལས་ ཁྫོང་ལྟྫོ་ཚང་གསུམ་ ཤི་མ་དགྫོཔ་མ་ཚད་ དེ་ལས་
ཚུར་ མཚོ་དེ་ནང་ མི་གི་སྫོག་ཡང་ བྱིན་མ་དགྫོ་པར་ ཆུ་ཨ་རྟག་
ར་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཐྫོབ་ནུག། 

དེ་ལས་ ཁྫོང་གསུམ་གཡུས་ཁར་ལྫོག་འགྫོཝ་ད་ ཡུལ་པདྨ་
ཅན་གི་མི་ཚུ་ ག་ར་གིས་ ཁྫོང་གསུམ་ལུ་ དགའ་ཚོར་འབད་དེ་ 
ལེགས་ཤྫོམ་འབད་བྱིནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་པྫོའི་སསམྫོ་དེ་ཡང་ སྤང་
ཀའི་བུ་ལུ་གནང་སྟེ་ སྤང་ཀའི་བུ་དེ་ཡང་ མི་ཚེ་གང་དགའ་ཏྫོག་
ཏྫོ་སེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།  །།
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སྤྱང་ཀའི་བུ་དང་ཉའི་བུམྱོ།

དང་ཕུ་ རྒྱ་མཚོ་སྫོམ་ཅིག་དང་ ཐག་མ་རིངམྫོ་ཅིག་གི་གཡུས་ཅིག་
ནང་ དྭཝ་བུཚ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོ་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཡང་ ག་
ཡང་མིན་འདུག ཁྫོ་ལུ་ ཟ་ནི་དང་འཐུང་ནི་ཚུ་ཡང་ ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་ཨིན་མས། ཁྫོ་ལུ་ ཡྫོད་རུང་མེད་རུང་ གླང་ཅིག་ཡྫོདཔ་
ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོ་ཞིང་ཁར་ གླང་རྫོ་སྟེ་སྫོདཔ་
ད་ ག་ལས་འྫོང་ གུ་ལས་འྫོངམ་མ་ཤེས་པར་ ཉ་ཅིག་ཐྫོན་འྫོངས་
ཏེ་ དྭཝ་བུཚ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ད་རིས་འབདན་ ང་ལུ་ སྫོག་སྐྱབས་ཅིག་
འབད་གནང་ཟེར་སླབ་ནུག དྭཝ་བུཚ་གིས་ སྫོག་སྐྱབས་ག་དེ་སེ་
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འབད་ནི་ཟེར་འདྲཝི་ད་ ཉ་གིས་ ཁྫོད་ཀི་ཤལཝ་དེ་ཡར་འཐུ། ང་ 
ཤལཝ་གི་འྫོག་ལུ་འཛུལ་སྫོད་གེ་ཟེར་སླབཔ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གིས་
ཡང་ ཤལཝ་ཡར་འཐུ་སེ་ འཛུལ་བཅུག་ནུག དེམ་ཅིག་གི་བར་
ན་ ཉ་རྫོགསཔ་ དྲྭཝ་དང་རྐྫོ་མ་འབག་མི་ཅིག་ དྭཝ་བུཚ་གླང་རྫོ་
སར་ལྷྫོད་ནུག།

ཉ་རྫོགསཔ་དེ་གིས་ དྭཝ་བུཚ་ལུ་ ནཱ་ལས་ཕར་ ཉ་ཅིག་ཐྫོན་
འྫོང་སར་ མ་མཐྫོང་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ ང་ གླང་
རྫོ་སྟེ་ར་སྫོད་ཅི། ཉ་ག་དེ་སེ་ མཐྫོང་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ ཉ་རྫོགསཔ་
དེ་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ལྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཉ་དེ་ཕི་ཁར་ཐྫོན་སེ་ 
དྭཝ་བུཚ་ལུ་ ད་རིས་ ཁྫོད་མེད་པ་ཅིན་ ང་ཤི་ནི་གུ་ཐུག་ཅི། ཁྫོད་
ཀིས་ ང་ལུ་སྫོག་སྐྱབས་འབད་མི་འདི་ལུ་ ག་ནི་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
ཡི། ད་ ཁྫོད་ལུ་དྲིན་ལན་ཅིག་འཇལ་དགྫོ་པས་ ངེའི་ ཁིམ་ནང་
འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དྭཝ་བུཚ་གིས་ཡང་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་སེྟ་འགྫོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོའི་སྫོ་
ལྫོགས་ཁར་ལྷྫོད་ནུག ཁྫོད་ཀི་ཁིམ་ག་ཏེ་སྫོ་ཟེར་འདིྲཝ་ད་ ཉ་གིས་ 
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ངེའི་ཁིམ་འདི་ རྒྱ་མཚོ་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དྭཝ་བུཚ་གིས་ 
ང་གིས་ རྒྱ་མཚོ་ནང་འཛུལ་མི་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ད་ ཉ་དེ་གིས་ ཁྫོད་
ར་མིག་ཏྫོ་བཙུམས་སེ་ དཀྫོན་མཆྫོག་གསུམ་དཔལཝ་གུ་བཀལ་ཏེ་ 
ངེ་གི་མཇུག་མ་གུ་བཤེད་ཟེར་སླབ་ནུག དྭཝ་བུཚ་ཡང་ ཉ་གིས་
སླབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ར་འབད་དེ་ རྒྱ་མཚོ་ནང་འཛུལ་སྫོ་ནུག ཡུདཔ་
ཅིག་ཁ་ལས་ མིག་ཏྫོ་བརྒྱངས་བལྟཝ་ད་ གསེར་ཨིན་ན་ དངུལ་
ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པའི་རྫོང་ཅིག་ནང་ ལྷྫོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས།

ཉ་གིས་ རྫོང་དེ་ནང་ལུ་ འགྫོ་གེ་ཟེར་ཁིད་དེ་ རྫོང་ནང་ལུ་
ལྷྫོདཔ་ད་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ དྭཝ་བུཚ་ལུ་ ཁྫོད་ཀིས་ ངེ་གི་ བུམྫོ་ལུ་
སྫོག་སྐྱབས་འབད་མི་དེ་ལུ་ ག་ཅི་དེ་ བཀིན་ཆེ་ཟེར་གསུངས་ནུག 
དེ་ལས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་ ད་ ཁྫོད་ར་ག་ཅི་དགྫོཔ་ཅིག་ ང་ལུ་སླབ་
ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁྫོ་ལུ་ དགྫོ་པའི་གླང་རྫོ་ནིའི་ཅ་ལ་ག་ནི་ཡང་ མ་
མཐྫོངམ་ལས་ ག་ནི་ཡང་མི་ཞུ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ དེ་ཚེ་ དེམ་ཅིག་སེ་
ལུས་སྫོ་ནུག ནངས་པ་དྲྫོ་པ་ ཁྫོ་ལྫོངས་སེ་ ཆབ་གསང་འགྫོཝ་ད་ 
ཨ་རྒས་ཅིག་དང་ཕད་དེ་ གཏམ་ལྫོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕར་སླབ་ཚུར་སླབ་
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འབདཝ་ད་ ཨ་རྒས་དེ་གིས་ རྒྱལཔྫོ་གིས་གནང་ར་གནང་པ་ཅིན་ 
ཉ་དེ་ཞུ་གེ་ཟེར་སླབ་ས་རེ་ཟེར་ སྟྫོན་བྱིན་བྱིནམ་མས། དེ་ལས་ 
དྭཝ་བུཚ་གིས་ཡང་ ཨ་རྒས་དེ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ རྒྱལཔྫོ་ལུ་
ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔྫོ་ཡང་ ཚར་ཅིག་ཉ་དེ་ལུ་ ལེགས་ཤྫོམ་སེ་གཟིགས་
ཞིནམ་ལས་ སྫོང་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཉ་དེ་ ཁྫོ་དང་གཅིག་ཁར་བཏང་
ད་ནུག། 

དེ་ལས་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཉ་དེ་ ཁྫོང་རའི་ཁིམ་ནང་ ཟངས་
གཞྫོང་ནང་ཆུ་བཀང་སྟེ་ དེ་ནང་བཙུགས་བཞག་སེ་ ཁྫོ་ར་ ཞིང་རྫོ་
བར་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོ་ལཱ་ས་ལས་ལྫོགཔ་ད་ ཉ་དེ་གིས་ཁིམ་
ནང་ ལྟྫོ་གཡྫོ། སགས་བཙོ། ཇ་བསྐྫོལ་སེ་བཞག་ནུག་ཟེར་ཨིན་
མས། ཁྫོ་གི་མནྫོ་བསམ་ཡང་ ག་ནི་ཡང་མ་བཏང་པར་ དེ་ཚེ་ཕི་
རུ་ལྟྫོ་ཡང་ཟ། ཇ་ཡང་འཐུངས་སེ་ ཉལ་ད་ནུག འ་ནེ་སེ་ར་འབད་
དེ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་སྫོངམ་ད་ ཁྫོ་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ནམ་ཅིག་གི་
ཚེ་ ཉ་དེ་གིས་ ག་དེ་སེ་ལྟྫོ་དང་ ཇ་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཚར་ཅིག་བལྟ་
དགྫོ་པས་ཟེར་མནྫོ་ནུག།
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དེ་གི་དྲྫོ་པ་ ཁྫོ་ གླང་རྫོ་བར་འགྫོ་རྫུ་བཏབ་སེ་ ཁིམ་གི་ལྟག་
ལས་མར་ གཡིབས་ཏེ་བལྟ་སྫོདཔ་ད་ ཉ་གི་ཤུབས་འདི་ཕུད་པའི་
བསང་ལས་ ལྷ་དང་འདྲ་བའི་བུམྫོ་ འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ཐབ་ཁར་ལྟྫོ་
འབད། སགས་བཙོ་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་ཡང་ ད་འབདན་ ཆ་
རྫོགས་བུམྫོ་ འཇའ་རིསམྫོ་ཅིག་ཐྫོབ་ནི་མས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོ་འཚབས་ཏེ་ 
མྫོ་ ཇ་སྐྫོལ་བའི་བར་ན་ ཁྫོ་ཙང་བཏང་སྟེ་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ ཉ་
གི་ཤུབས་དེ་ འཐུཝ་ཅིག་མེ་ནང་བཙུགས་བཏང་ནུག བུམྫོ་དེ་གིས་ 
ཨ་ཁ་ཁ། ཁྫོད་ཀིས་ཚགས་ཁ་ར་མ་ཚུད་ ཁྫོད་དང་ང་ གདྫོང་ཁར་
འཐྫོན་ནིའི་དུས་ཚོད་དུམ་ག་ཅིག་མ་རན། ཨིན་རུང་ ད་ཁྫོད་ཀིས་ 
ངེ་གི་ཤུབས་ཀི་ཐལཝ་དེ་ ག་ཏེ་ལྷྫོད་ལྷྫོད་གཏྫོར་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ཡང་ བུམྫོ་དེ་གིས་སླབ་དྫོ་བཟུམ་སེ་ ཐལཝ་
དེ་ ག་ཏེ་ཁབ་ཚུགས་ཚུགས་གཏྫོར་སེ་ཉལ་སྫོད་ནུག དེ་གི་ནངས་
པ་དྲྫོ་པ་ གཉིད་ཚོར་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ཁྫོ་ཡང་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ལྷྫོདཔ་མ་
ཤེས་པར་ གསེར་གི་རྫོང་ཆེན་སྫོམ་ཅིག་ནང་ བུམྫོ་ལྷ་བཟུམ་དེ་
དང་གཅིག་ཁར་ གསེར་གི་ཉལ་ཁི་ཅིག་གུ་ ཉལ་སྫོད་ནུག་ཟེར་
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ཨིན་མས། ཡར་ལྫོངས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ འྫོག་ལས་མར་ ལཱ་འབད་
མི་ འབངས་འཁྫོར་གཡྫོག་དང་ ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པའི་བང་མཛོད་བཀང་སྟེ་ འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། ཉིནམ་དེ་
ལས་ཚུར་ ཁྫོ་དང་བུམྫོ་དེ་ རྒྱལཔྫོ་དང་བཙུནམྫོ་བཟུམ་སེ་ དགའ་
ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་ནི་ཐྫོབ་ནུག་གྫོ།   །།
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བུཚ་བྱོ་རིག་ཅན།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ བུཚ་རིག་པ་ཅན་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། བུཚ་དེ་
གིས་ ཨ་རྟག་ར་ ལུང་ཕྫོགས་དེ་ནང་གི་དཔྫོན་དེ་གིས་  བཀའ་ཅིག་
གནངམ་ད་ར་ ཕི་འགྱུར་རེ་འབད་དེ་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་ཅིག་ར་ལས་ར་ 
མི་ཉན་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། དེ་གིས་སེ་ བུཚ་དེ་ལུ་བལྟ་སེྟ་ དཔྫོན་དེ་ཡང་ 
དགྫོངསམ་ཁེལ་སུ་ཅིག་སེ་ར་ བཞུགས་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་
འབདཝ་ད་ བུཚ་ཁྫོ་ར་མེདཔ་ཅིག་ཁར་ དཔྫོན་དེ་གིས་ བུཚ་གི་ཁམི་
མེ་བཏང་བཞག་བཞགཔ་མས། བུཚ་དེ་ལྫོག་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོ་
གི་ཁིམ་མེ་གཏང་མི་དཔྫོན་ཨིནམ་ཤེས་ཆི་ནུག།
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དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ དཔྫོན་འདི་འབད་སར་བཅར་ཏེ་ ང་ལུ་སྐྱིད་
སྡུག་ཅིག་ ཞུ་དགྫོ་པས་ཟེར་ཞུ་ནུག དཔྫོན་གིས་ སྐྱིད་སྡུག་ག་
ཅི་དགྫོ་ནི་སྫོ་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁིམ་ཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་ མེ་གིས་
འཚིགས་སྫོ་ཡི། ཁིམ་མེ་གིས་འཚིགས་མི་གི་ གྫོ་ཐལ་བླུག་ནིའི་
ཕད་ཙི་ཅིག་ ཞུ་དགྫོ་པས་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས། དཔྫོན་དེ་གིས་ བཏུབ་
པས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ཕད་ཙི་ཅིག་གནང་གནངམ་མས། བུཚ་དེ་
གིས་ ཁིམ་མའི་གྫོ་ཐལ་ ཁྫོ་ར་འབག་ཐེག་ཐེགཔ་ཅིག་ ཕད་ཙི་
ནང་བླུགས་སེ་ འབག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ལ་ཅིག་བརྒལ་ ལུང་ཅིག་སྤུབས་སེ་འགྫོཝ་ད་ ཐང་
སྫོམ་ཅིག་ནང་ལྷྫོད་པའི་བསང་ ཉིནམ་འཛུལ་འཛུལཝ་མས། ཁྫོ་
ར་རྐྱངམ་གཅིག་ ས་མ་ཆྫོད་པར་ ཐང་དེ་གི་སྦུག་ལུ་ ཤིང་སྫོམ་
ཅིག་ཡྫོད་མི་དེ་གུ་འཛེགས་ཏེ་ སྫོད་སྫོདཔ་མས། གནམ་བསྫོཔ་
ཅིག་ཁར་ ཚོང་དཔྫོན་རྟ་དྲལེ་ བྫོང་དྲེལ་བདའ། ཚོང་གི་ཅ་ལ་ སྤི་
རིགས་སྣ་ཚོགས་འབག་མི་ཅིག་ ཤིང་འདི་གི་ར་བར་སར་བཅགས་
ཏེ་སྫོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། ཚོང་དཔྫོན་དང་ཚོང་གཡྫོག་ཚུ་ ལྟྫོ་འབད་
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ཟ་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་མགུ་ཏྫོ་ཤིང་འདི་གི་ར་བར་བཙུགས་ཏེ་ ཉལ་
ད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ནུབམྫོ་ཕེད་ཀིག་ཀི་ལངམ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ 
ཚོང་དཔྫོན་གི་མགུ་ཏྫོ་ཁ་ལས་མར་ གྫོ་ཐལ་གི་ཕད་ཙི་དེ་ བཀྫོ་
བཏང་དཔ་མས། ཚོང་དཔྫོན་རྣམ་རྟྫོག་ལངས་ཏེ་ འདྲྫོགས་པའི་
ཤུགས་ཀིས་ ཅ་ལ་ཚུ་ག་ར་བཀྫོ་བཞག་སེ་ ཚོང་གཡྫོག་ཚུ་དང་ག་
ར་བྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ བུཚ་དེ་གིས་ ཚོང་དཔྫོན་གི་ཅ་ལ་ཚུ་དང་ རྟ་དྲེལ་བྫོང་
དྲེལ་ཚུ་ ག་ར་འཕགས་བདའ་སྟེ་ ལྫོག་ཁྫོ་ར་སྫོད་སར་ ཡར་སྫོ་
ནུག དེ་ལས་ བུཚ་དེ་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་དང་ གཉིས་ཀི་ནང་
འཁྫོད་ལུ་ར་ ཁིམ་གསརཔ་ཅིག་ཡང་རྐྱབ། ཅ་ལ་ཚུ་ ཁིམ་ནང་
ལྟེམ་ལྟེ་སེ་བཙུགས། རྟ་དྲེལ་བྫོང་དྲེལ་ཚུ་ ཁིམ་མའི་མཐའ་བསྐྫོར་
ཏེ་བཏང་བཞག་སེ་ བུཚ་དེ་གིས་ ཕད་ཙི་འདི་འབག་སྟེ་ དཔྫོན་
འབད་སར་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ང་ལུ་ ཕད་ཙི་གནང་སྟེ་ གནམ་
མེད་ས་མེད་བཀིན་ཆེ། ད་ ངེའི་བསམ་དྫོན་ག་ར་གྲུབ་སྫོ་ཡི་ཟེར་
ཞུ་ནུག། 
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དཔྫོན་གིས་ ཁྫོད་ཏི་རུ་དང་ རྟ་དྲེལ་བྫོང་དྲེལ་ཚུ་ ག་དེ་སེ་ཐྫོབ་
ཅི་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ནཱ་ལས་ཕར་ ལ་ཅིག་བརྒལ། ལུང་
ཅིག་སྤུབས་སེ་འགྫོ་ས་ལུ་ ཁིམ་མེ་གིས་འཚིགས་པའི་གྫོ་ཐལ་
འདི་ ཉྫོ་མིའི་ཚོང་དཔྫོན་ཅིག་འདུག ངེའི་ཁིམ་ མེ་གིས་འཚིགས་
འཚིགས་པའི་གྫོ་ཐལ་ཚུ་ ག་ར་ཁྫོ་ལུ་བཙོངས་ཏེ་ ཏི་རུ་དང་རྟ་ནྫོར་
ཚུ་ ཐྫོབ་ཐྫོབཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས། དཔྫོན་དེ་སེམས་ཤྫོར་ཏེ་ 
དེ་སེ་འཐྫོབ་ནི་ཡྫོད་པ་ཅིན་ ངེའི་ཁིམ་དེ་ཡང་ ཁྫོད་ཀིས་མེ་བཏང་
ཟེར་གསུངས་གསུངསམ་མས། དེ་ལས་ བུཚ་དེ་གིས་ དཔྫོན་གི་
གཟིམ་ཅུང་ ག་ནི་བ་ལེགས་ཤྫོམ་ཡྫོད་མི་དེ་ མེ་སར་བཏང་ད་ནུག 
དཔྫོན་དེ་གིས་ཡང་ ཐལཝ་ཕད་ཙི་ནང་བླུགས་འབག་སེ་ ཚོང་
དཔྫོན་ཚུ་ སར་བཅགས་སྫོད་སར་སྫོང་སྟེ་ ཁིམ་མེ་གིས་འཚིགས་
པའི་ཐལཝ་ མི་ཉྫོ་ག་ཟེར་སླབ་ད་ ཚོང་དཔྫོན་ཚུ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ 
དཔྫོན་དེ་ ཤི་ཤི་ར་བརྡུངས་བཏང་ད་ནུག། 

དེ་ལས་ དཔྫོན་ལྫོག་བྱྫོན་ཞིནམ་ལས་ དགྫོངསམ་ཁེལ་ཏེ་ 
བུཚ་ཙེའུ་ནང་བསམས་སེ་ ཆུ་ནང་བཀྫོ་བཏང་དཔ་མས། ཆུ་དེ་
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གིས་ ཨ་ཙི་ཅིག་འབག་འགྫོ་ཞིནམ་ལས་ ཆུའི་མཐའ་མར་བཏྫོན་
བཞག་བཞགཔ་མས། ཁྫོ་ ཙེའུ་ནང་ལས་ཞབས་ཁ་ཅིག་འཐེན་སེ་
སྫོདཔ་ད་ ས་ཕྫོགས་གཞན་གི་རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཅིག་ ཤ་བདའ་བར་
དེ་ནང་ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་མས། རྒྱལ་སས་ཀིས་ ཁྫོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྫོད་ག་
ཅི་འབདཝ་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཙེའུ་འདི་ནང་ལས་བལྟཝ་ད་ ང་རའི་
ཕམ་ ཧེ་མ་ལས་ཤི་སྫོང་མི་ཚུ་ཡང་ ག་ར་མཐྫོངམ་མས། དེ་གིས་
སེ་ ང་ར་སེམས་དགའ་སྟེ་ ཞབས་ཁ་འཐེན་སྫོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་
ནུག སས་དེ་གིས་ ང་ཡང་བལྟ་གེ་ཟེར་གསུངམ་ད་ དེ་སེ་ཨིན་
པ་ཅིན་ ང་དང་ཅྫོག་འཐདཔ་བཟྫོ་སྟེ་ བལྟ་བ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ 
མཐྫོང་ཚུགས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ རྒྱལ་པྫོའི་སས་ཀི་གཟུགས་ཁའི་གྫོན་
ཆས་ཚུ་ ག་ར་སྫོར་ཏེ་གྫོན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་སས་དེ་ ཙེའུ་དེ་ནང་
བཙུགས། ཁ་བསམས་བཞག་སེ་ ཁྫོ་ར་བྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཟླཝ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ བུཚ་དེ་གིས་ རྒྱལ་སས་ཀི་
གྫོ་གྫོན། དཔའ་རྟགས་བཏགས་སེ་ ཧེ་མ་གི་དཔྫོན་ཡྫོད་སར་ཕག་
དབང་བཅར་བར་སྫོངམ་ད་ དཔྫོན་དེ་ ཧ་ལས་ཏེ་ དབའི་ ཁྫོད་ ག་
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དེ་སེ་ལྫོག་ལྷྫོད་ཅི་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ བུཚ་དེ་གིས་ དཔྫོན་ཁྫོད་ཀིས་ ང་
ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཡི། ཆུ་
དེ་ནང་གི་མཚོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་གིས་ ང་ཆུ་ནང་ལྷྫོདཔ་ཅིག་ མྫོའི་ཕྫོ་
བང་ནང་ཤྫོག་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ཕྫོ་བང་
ནང་ འདྫོད་ཡྫོན་ལྫོངས་སྤྫོད་ཀི་སྦུག་ལུ་ སྤྫོ་བཏྫོན་ཏེ་བཞག་ཅི། 
ང་ཚར་ཅིག་ གཡུས་སྐྫོར་འགྫོ་དགྫོ་པས་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ ནཱ་དཔྫོན་ལུ་ 
བཀིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བར་འྫོངམ་ཨིན། ཨ་ནཱི་གཟུགས་ཁ་གི་གྫོ་
དང་ དཔའ་རྟགས་ཚུ་ཡང་ག་ར་ མཚོ་སན་རྒྱལ་མྫོ་གིས་ གནང་
གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ཞུཝ་མས། ད་ ང་ལྫོག་འགྫོཝ་ད་ ཧེ་མ་
བཟུམ་ཙེའུ་ནང་འཛུལ་ ཁ་བསམས་སེ་ར་འགྫོ་དགྫོ་པས་ ངེའི་
དཔའ་རྟགས་འདི་ ནཱ་ལུ་ཕུལ་གེ་ ང་ལུ་ཙེའུ་ཅིག་ཞུ་གེ་ཟེར་ཞུཝ་
ད་ དཔྫོན་དེ་ དྫོན་ལས་ར་ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ ཧེ་མ་ ང་ཚར་
ཅིག་བལྟ་བར་འགྫོ་གེ་ ང་ལྫོག་ལྷྫོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྫོད་ར་སྫོང་ཟེར་
གསུངས་གསུངསམ་མས། བུཚ་དེ་གིས་ དཔྫོན་དྲིན་ཅན་ཨིན། 
བཏུབ་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ དཔྫོན་གི་ཕག་ཞུ་སྟེ་ ཆུའི་མཐའ་མར་ལྷྫོདཔ་
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ཅིག་ དཔྫོན་ཙེའུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་དཔ་ལས་ 
དཔྫོན་དེ་ ཆུ་གིས་འབག་ཡར་སྫོ་ནུག་གྫོ།  །།
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བྱ་པྱོད་དང་བྱམྱོ།

དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ལུ་ བྱཔྫོ་ཅིག་དང་ བྱམྫོ་ཅིག་བཟའ་ཚང་
བསྫོམས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མས། བྱམྫོ་འདི་གིས་ ཁིམ་ནང་སྫོད། བྱཔྫོ་དེ་
གིས་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། ནམ་
ཅིག་འབདཝ་ད་ བྱཔྫོ་དེ་གིས་ གེ་ཟ་ཕུད་ཏ་གང་ཐྫོབ་སྟེ་ ལྟྫོ་རས་
ནང་བཅིངས་འབག་འྫོངས་སེ་ ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ གེ་ཟའི་ལྟྫོ་རས་
དེ་ བྱམྫོ་དེ་གི་ལག་པར་བདག་འཛིན་འབད་ཟེར་སྤྫོད་ནུག དེ་གི་
ནངས་པ་ལས་ དྫོ་རུང་ བྱཔྫོ་དེ་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་སྫོང་སྟ་ེ ཟླཝ་ཅིག་
སྫོང་རུང་ ག་ནི་ཡང་མ་ཐྫོབ་པར་ལྫོག་ཐྫོན་འྫོངས་ནུག།
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ཁིམ་ནང་ལྷྫོདཔ་ད་ ཧེ་མ་གི་གེ་ཟ་ ཟ་དགྫོ་མནྫོ་སྟེ་ འབད་ར་
མ་ཚུགས་པར་བལྟཝ་ད་ གེ་ཟ་འདི་ ལྟྫོ་རས་ནང་མིན་འདུག་ཟེར་
ཨིན་མས། བྱམྫོ་དེ་ལུ་ ང་བཅས་རའི་གེ་ཟ་ཀྭ་ལས། ཁྫོད་ཀིས་ 
ཟ་དཔ་འདྲས་མེན་ན་ཟེར་འདྲཝི་ད་ བྱམྫོ་གིས་ ང་ཟ་ར་མ་ཟ་ཟེར་
སླབ་ནུག བྱཔྫོ་དེ་གིས་ ཁྫོད་ཀིས་ར་ཟ་ཟཝ་ཨིན་ཟེར་ བྱམྫོ་འདི་ 
ཕེ་འཐག་འཐག་ར་བརྡུངས་ད་ནུག དེ་ལས་ བྱཔྫོ་དེ་ གནམ་མེད་
ས་མེད་སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ རི་ཁ་ལུ་བྱྫོག་ཡར་སྫོ་ནུག བྱ་པྫོད་ཁྫོ་ར་
རྐྱངམ་གཅིག་ ཁིམ་ནང་ཆ་རྫོགས་ག་ཡང་མེད་པར་ དབུགས་
འགམ་འགམ་སར་སྫོད་དགྫོཔ་བྱུང་ནུག ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ 
གེ་ཟ་དེ་ མེ་ཏྫོག་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཤར་ཏེ་ཡྫོདཔ་མཐྫོང་སྟེ་ བྱམྫོ་དེ་ར་
བདེན་པས་མནྫོ་སྟེ་ ཁྫོ་གནམ་མེད་ས་མེད་བྫོ་ཕམ་བྱུང་ནུག དེ་གི་
ནངས་པ་ར་ ཁྫོ་གིས་ཀྫོ་ཀ་ལི་ཀྫོ། གེ་ཟ་མ་ཟ་མ་འཐུང་ཁྫོད་བདེན་
པས།། གེ་ཟ་ས་ལས་མེ་ཏྫོག་ཤར་ཏེ་ཡྫོད། ཀྫོ་ཀ་ལི་ཀྫོ་ཟེར་སླབ་
ཅི་ར་ བྱམྫོ་འཚོལ་བར་འགྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ལ་ཅིག་གུ་ལྷྫོདཔ་ད་ བྱམྫོ་གི་ཨ་ཝ་ སྐམ་ཅིག་མཐྫོང་
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ནུག ཁྫོ་སེམས་ཨ་ཙི་ཅིག་དགའ་སྟེ་ དྫོ་རུང་ ཀྫོ་ཀ་ལི་ཀྫོ། གེ་
ཟ་མ་ཟ་མ་འཐུང་ཁྫོད་བདེན་པས།། གེ་ཟ་ས་ལས་མེ་ཏྫོག་ཤར་ཏེ་
ཡྫོད།། ཟེར་སླབ་ཅི་ར་ ལ་ཅིག་བརྒལ་ཏེ་སྫོངམ་ད་ བྱམྫོ་གི་སྤུ་
ཅིག་མཐྫོང་ནུག དྫོ་རུང་ ཁྫོ་ སེམས་དུམ་ག་ཅིག་དགའ་སྟེ་ ཧེ་
མ་བཟུམ་སེ་ སླབ་ཅི་ར་སྫོངམ་ད་ ཟླཝ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ 
བྱམྫོ་འདི་ ཚལ་མ་སྫོམ་ཅིག་གི་ནང་ ལྟྫོ་འཚོལ་བར་འྫོངམ་ཁ་ཐུག་
རྐྱབ་ནུག དེ་ལས་ བྱཔྫོ་གིས་ ཕང་ཕང་བྱམྫོ་ཡྫོད་སར་སྫོང་སྟེ་ ཀྫོ་
ཀ་ལི་ཀྫོ། གེ་ཟ་མ་ཟ་མ་འཐུང་ཁྫོད་བདེན་པས།། གེ་ཟ་ས་ལས་མེ་
ཏྫོག་ཤར་ཏེ་ཡྫོད།། བྱམྫོ་ ང་བཅས་རའི་ཁིམ་ནང་མི་འགྫོ་ག་ ཟེར་
སླབ་ད་ བྱམྫོ་དེ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ལན་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་བཏུབ་པས། 

དྫོ་རུང་ ཁྫོ་གིས་ ཉིནམ་རིང་ཆད་ར་ བྱམྫོ་དེ་ལུ་ ཀྫོ་ཀ་ལི་ཀྫོ་
ར་ཟེར་ལྫོག་ཅི་ར་སླབ་སྟེ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ བྱམྫོ་དེ་ 
ཙིགཔ་ཟཝ་སངས་ཏེ་ ཁ་ཡང་སླབ་སེ་ ཁྫོང་གཉིས་ལྫོག་འཆམས་
སྫོ་ནུག དེ་ལས་ དེ་གི་ནངས་པ་ལས་ ཁྫོང་ར་གཉིས་ ཁིམ་ནང་
ལྫོག་འྫོངས་ཏེ་བལྟཝ་ད་ གེ་ཟ་ཤིང་ཚུ་སྫོམ་ཐལ། བཤྫོསཔ་ཚུ་
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ཡང་ག་ཅི་དེ་ ལེགས་ཤྫོམ་སེ་བཏགས་ཏེ་ཡྫོདཔ་མཐྫོངམ་ལས་ 
ཁྫོང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ གེ་ཟ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ཏེ་སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།

92

92



ཚྱོང་དཔྱོན།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཚོང་དཔྫོན་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་
རྟའི་གུ་ གསེར་དྫོ་གཉིས་བཀལ། དྫོ་གཅིག་ཁྫོ་ར་གིས་འབག་ས་ེ 
ཚོང་ལུ་འགྫོ་འགྫོཝ་མས། ལམ་ཁ་ལུ་ ཨ་ལུ་གསུམ་གསི་ དྫོམ་
ཅིག་གསད་ནི་ས་ེསྫོདཔ་ད་ ཚོང་དཔྫོན་དེ་གིས་མཐྫོང་སེྟ་ ཨ་ལུ་
གསུམ་ལུ་ དྫོམ་དེ་མ་བསད་ཟེར་སླབ་ནུག ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ ཁྫོད་ར་
ལམ་ཕང་སེྟ་སྫོང་། ང་བཅས་ར་ ག་དེ་ས་ེའབད་རུང་ འབད་འྫོང་
ཟེར་སླབ་ད་ ཚོང་དཔྫོན་དེ་གིས་ དེ་ས་ེམ་འབད། ང་གིས་ཁེད་ཚུ་ལུ་ 
གསེར་དྫོ་གཅིག་བིྱན་གེ། དྫོམ་འདི་ཚེ་ཐར་གཏང་ད་ཟེར་སླབ་ནུག 
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ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ གསེར་དྫོ་གཅིག་ར་བིྱན་པ་ཅིན་འདི་ བཏུབ་ཟེར་སླབ་
སེྟ་ གསེར་དྫོ་གཅིག་ལེན་ས་ེ དྫོམ་འདི་ཚེ་ཐར་བཏང་ད་ནུག།

དྫོ་རུང་ ཚོང་དཔྫོན་འདི་ ནཱ་ལས་ཕར་འགྫོཝ་ད་ དྫོ་རུང་ ཨ་
ལུ་གཞན་གསུམ་གིས་ སྤ་ཅིག་གསད་ནི་སེ་སྫོདཔ་མཐྫོང་ནུག ཁྫོ་
གིས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སེ་སླབ་སྟེ་ གསེར་དྫོ་གཅིགཔྫོ་དེ་ ཨ་ལུ་གསུམ་
ལུ་བྱིན་སེ་ སྤ་འདི་ཡང་ཚེ་ཐར་གཏང་ད་ནུག ཁྫོ་འདི་ ནཱ་ལས་
ཕར་འགྫོཝ་ད་ དྫོ་རུང་ ཨ་ལུ་གཉིས་ཀིས་ བྱི་ཙི་ཅིག་གསད་ནི་སེ་
སྫོདཔ་ ཁྫོ་གིས་མཐྫོང་ཆི་ནུག ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ ཧེ་མ་བཟུམ་སེ་སླབ་
སྟེ་ གསེར་དྫོ་གཞན་མི་གཅིགཔྫོ་དེ་ཡང་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་བྱནི་སེ་ བྱི་
ཙི་དེ་ཡང་ ཚེ་ཐར་བཏང་ད་ནུག། 

དེ་ལས་ ཚོང་དཔྫོན་ཁྫོ་ར་ ཟ་ནི་དང་ འཐུང་ནི་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་ རྒྱལ་པྫོའི་བང་མཛོད་ནང་ལུ་ ཨརཝ་བརྐུ་བར་སྫོང་སྫོངམ་
མས། ཨརཝ་བརྐུ་བར་འགྫོ་ས་ལུ་ རྒྱལ་པྫོའི་བཙུནམྫོ་གིས་
གཟིགས་ཏེ་ ཁྫོ་བཟུང་སེ་ སྒྫོམ་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆུ་ནང་བཀྫོ་
ད་ནུག ཆུའི་རླབས་ཀིས་ ཁྫོ་ཆུའི་མཐའ་མ་ལུ་བཏྫོན་བཞག་པའི་
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བསང་ བྱི་ཙི་འདི་གིས་མཐྫོང་ཆི་ནུག བྱི་ཙི་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ཟ་
ནི་ཅིག་ཨིནམ་འདྲས་མནྫོ་སྟེ་ སྒྫོམ་དྫོང་བཏྫོན་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ནང་ན་
ལས་ མི་ཅིག་ཐྫོན་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། བྱི་ཙི་དེ་གིས་ ཁྫོ་ངྫོ་ཤེས་ཏེ་ 
དབའི་ ཁྫོད་ག་དེ་སེ་ འདི་ནང་ལུ་ ལྷྫོད་ལྷྫོདཔ་སྫོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
ཁྫོ་གིས་ ཧེ་མ་གི་ལྫོ་རྒྱུས་ག་ར་སླབ་བྱིན་ནུག།

བྱི་ཙི་དེ་གིས་ ཧེ་མ་ ང་ཡང་ ཁྫོད་མེད་པ་ཅིན་ སྫོག་དང་
འབལ་སྫོཔ་འྫོང་། ང་ ད་ལྟྫོ་ནེ་སེ་སྫོད་ནི་ཡྫོད་མི་འདི་ ཁྫོད་ཀི་
བཀའ་དྲིན་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ མི་དེ་གིས་ ང་གིས་སྤ་
ཅིག་དང་ དྫོམ་ཅིག་ཡང་ ཁྫོད་བཟུམ་སེ་ར་ ཚེ་ཐར་བཏང་ཡི། དེ་
འབདཝ་ད་ ད་རིས་ ང་དྫོག་ས་ལུ་ ཕན་ཐྫོགས་མི་འདི་ ཁྫོད་ཨིན་
མས། བཀིན་ཆེ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་ བྱི་ཙི་དེ་གིས་ དེ་འབདན་ 
ཁྫོང་ཚུ་ཡང་ ང་གིས་ ད་ལྟྫོ་ར་ འཚོལ་སེ་ཁིད་འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྫོད་ལུ་གྫོགས་རམ་འབད་གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ བིྱ་ཙི་དེ་གིས་ དྫོམ་དང་སྤ་ཡང་འབྫོ་ཞིནམ་ལས་ མི་
དེ་ལུ་ གྫོགས་རམ་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ སང་ཅིག་ནང་བྫོ་སླབ་
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སེྟ་སྫོད་ནུག དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ སྤ་དེ་གིས་ ཆུ་ཕ་ཀའི་བྱག་མགུ་ལུ་ 
མེ་ ཧྫོ་ཡུག་ཡུ་ཅིག་ འབར་སར་མཐྫོང་སེྟ་ བལྟ་བར་འགྫོ་ནི་འབདཝ་
ད་ བར་ན་ཆུ་སྫོམ་ཅིག་ ཡྫོད་མི་འདི་ཁ་ལས་ མ་ཐལ་བས། ག་དེ་སེ་ 
འབདཝ་དྲག་ག་ཟེར་སླབ་ད་ སྤ་གིས་ གནས་སྐབས་ཅིག་མཐྫོང་ཅི་
ཟེར་སླབ་སེྟ་ སྤ་གིས་དྫོམ་གུ་འཛེགས། བིྱ་ཙི་འདི་ སྤའི་གུ་འཛེགས་
སེ་ ཆུ་བརྒལ་ཏེ་འགྫོཝ་ད་ ཆུ་ཕ་ཀར་ལྷྫོད་ནུག།

དེ་ལས་ མེ་འབར་སར་བལྟ་བར་འགྫོཝ་ད་ མེ་མེན་པར་ ནྫོར་
བུ་ཅིག་ཨིན་མས་ལྫོ། དེ་ལས་ ཁྫོང་གསུམ་གིས་ ནྫོར་བུ་དེ་ འབག་
འྫོངས་ཞིནམ་ལས་ མི་དེ་ལུ་སྤྫོད་ནུག མི་དེ་གིས་ ནྫོར་བུ་དཔལ་བར་
བཀལ། མིག་ཏྫོ་བཙུམས་སེ་ ད་ ང་བཅས་བཞི་སང་འདི་གི་སྦུག་ལུ་ 
ཁིམ་སྫོམ་ཅིག་གི་ནང་ན་ལུ་ སྫོད་བཅུག་ཟེར་སྫོན་ལམ་བཏབ་ད་ནུག 
མིག་ཏྫོ་བརྒྱངས་ཏེ་བལྟཝ་ཅིག་ སང་སྟྫོང་པའི་སྦུག་ལུ་ ཁིམ་ག་ནི་བ་
དགའཝ། ལྷའི་ཕྫོ་བང་བཟུམ་ཅིག་ཐྫོནམ་ལས་ ཚོང་དཔྫོན་འདི་ ཁིམ་
དེ་ནང་གི་སིྦན་བདག་སེ་ སྤ་དང་དྫོམ་ བིྱ་ཙི་གསུམ་གིས་ བྱ་རྫོགས་
འབད་སེ་  ག་ནི་བ་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་སེ་སྫོད་ནུག་གྫོ།  །།
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སྤྱང་ཀའི་བུ་རང་སྱོག་གཅད་མི།

ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ བུཚ་ཅིག་ཡྫོདཔ་མས། ཁྫོ་ མི་སྤང་
ཀ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ མི་ཚུ་ག་ར་གིས་ 
མིག་ཁར་མི་རྐྱབ་དྫོ་ཡྫོདཔ་མས། འདི་གིས་མ་ཚད་ ཁྫོ་གི་ཁིམ་
འདི་ཡང་ ས་སྫོར་ཅིག་ར་ཨིན་པའི་གུ་ ཁྫོ་ལུ་ཡྫོད་རུང་མེད་རུང་ 
སྤུན་ཆ་བུམྫོ་གཅིག་ཡྫོད་མི་འདི་གིས་ཡང་ ཁྫོ་བཀྫོ་བཞག་སེ་ མྫོ་
རའི་རགཔ་དང་མཉམ་གཅིག་ཡར་སྫོངམ་མས། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ 
བུཚ་འདི་ ཟ་ནི་དང་འཐུང་ནི་མེད་པར་ སྤང་འཁམས་ཏེ་ བཞེས་
སྫོ་ཡང་ལྷང་ཡི་ར་ཟ་སྫོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་ ཁྫོ་གི་མིང་ཡང་ 
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སྤང་ལྫོང་ཟེར་བཏགས་ནུག།
ཁྫོ་ར་ ལཱ་ཅིག་འབད་ནི་གི་མནྫོ་བསམ་ཡྫོད་རུང་ ལཱ་འབད་

སའི་ཕ་ཞིང་འདི་ ཏྫོག་ལེབ་གང་ཡང་མེདཔ་ལས་ སེམས་སྐྱྫོ་སྟེ་ 
ཁྫོ་ར་གིས་ཁྫོ་ར་ལུ་ དེ་སེ་སླབ་ནུག ང་བཟུམ་མའི་མི་ ག་ཏེ་ཡང་
མི་འྫོང༌། འདི་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་མྫོང་སྫོདཔ་ལས་ ཤིཝ་
དྲག་ནི་མས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁྫོ་ར་གིས་ ཐགཔ་ཅིག་འབག་འྫོངས་
སེ་ ཨྫོལ་ལྫོག་བསམས་ཏེ་ ཤི་ནི་སེ་ཐག་པའི་མཇུག་ཐག་ ས་
སྫོར་གི་དགུང་ཤིང་གུ་བཏགས། མཐའམ་ཅིག་ ཁྫོ་རའི་ཨྫོལ་ལྫོག་
ཁར་སིྒང་སྒི་སེ་བསམས་ཏེ་ ས་སྫོར་ཟུར་ཁ་ལས་མར་ མཆྫོངས་
གཏངམ་ད་ ས་སྫོར་རམ་འགྫོ་སྟེ་ ཁྫོ་ར་ཤི་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སྫོ་
ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གི་མནྫོ་བསམ་ལུ་ ང་ལུ་ ཡྫོད་རུང་མེད་རུང་ ས་
སྫོར་ཅིག་ལས་མེད་ཟེརན་ འདི་ཡང་རམ་སྫོ་ཡི། ད་ དེ་བ་འདི་ 
ནགས་ཚལ་ནང་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ ཐགཔ་འདི་ ཤིང་གུ་བཏགས་
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ཞིནམ་ལས་ ང་ར་ འདི་གུ་དཔངས་ཏེ་ཤི་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་
ཟེར་མནྫོ་ནུག དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་སྫོམ་ཅིག་ནང་སྫོང་སྟེ་ ཐགཔ་
འདི་ ཤིང་གུ་བཏགས། མཐའམ་ལྫོག་ཅིག་ ཁྫོ་རའི་ཨྫོལ་ལྫོག་གུ་
བཏགས་སེ་ མཆྫོངས་གཏངམ་ད་ ཐགཔ་ཤིང་མགུ་ལས་འབྱདི་དེ་ 
ཁྫོ་ར་ རྫོབ་རིལ་ཡར་སྫོ་ནུག ཁྫོ་ར་ བལྟ་མ་ཚུགས་པར་ མིག་ཏྫོ་
བཙུམས་བཙུམས་སར་ རྫོབ་རིལ་འགྫོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ 
ཆགས་ཆི་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྫོ་མིག་ཏྫོ་བརྒྱངས་ཏེ་ བལྟ་བའི་
བསང་ལས་ སང་ཧྫོནམྫོ་ ཉམས་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་ཅིག་ནང་ ལྷྫོདཔ་
མཐྫོང་སྟེ་ དྫོ་རུང་ མནྫོ་བསམ་ཅིག་བཏང་ནུག།

ད་ ཤི་གེ་ཟེར་རུང་ འཇམ་ཏྫོང་ཏྫོ་འབད་དེ་ ཤི་མི་ཚུགས་
པས། ད་ དེ་བ་འདི་ ཨ་ནཱ་ི སང་དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་
གཞན་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ སང་བརྐྫོ་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་བ་ཅིག་
བཙུགས་པ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་ཟེར་མནྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོ་རའི་ས་
སྫོར་རམ་འགྫོ་མི་དེ་ནང་ལས་ ཏྫོག་ཙི་ཅིག་འབག་འྫོང་སྟེ་ སང་
བརྐྫོ་ད་ནུག སང་བརྐྫོ་ཚར་ཏེ་ ཀེ་བ་བཙུགས་ནི་འབདཝ་ད་ སྫོན་
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མེད་པར་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཅིག་ཁ་ལུ་ ཀེ་བ་སྫོན་ལྷང་པར་འགྫོ་
ནུག ཁྫོ་འགྫོ་སའི་ལམ་གི་སྦུག་ལུ་ར་ བྱ་ཅིག་ ཤི་ནི་བཟུམ་སེ་
སྫོདཔ་མཐྫོང་ནུག ཁྫོ་གིས་བྱ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སི་ཆེ་སྟེ་ འཐུ་སེ་འབག་
ཡར་སྫོ་ནུག།

ཁྫོ་ འདི་ནང་ལས་ཕར་འགྫོ་ས་ལུ་ དྫོ་རུང་ མི་ཨ་རྒས་ཤི་ནི་
གུ་ཐུག་རུང་ བལྟ་མི་ག་ཡང་མེད་པར་ སྫོད་མི་ཅིག་མཐྫོང་ནུག 
འདི་ལུ་ཡང་ སི་ཆེ་སྟེ་ སལ་པར་འབག་སེ་ཡར་སྫོ་ནུག ཁྫོང་
གསུམ་ དེ་སེ་ར་འགྫོཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ བྱ་དང་ཨ་རྒས་
ཡང་ ནཝ་མེདཔ་ལྫོག་སྫོ་ནུག དེ་ལས་ ཁྫོང་གསུམ་ ཆ་རྫོགས་
འབད་དེ་ དེ་སེ་ར་འགྫོཝ་ད་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལྷྫོད་
ནུག དེ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ སླབ་དེས་ཟེར་
ཨིན་མས། གཡུས་འདི་ནང་གི་རྒྱལཔྫོ་དེ་ དབང་ཚད་ཅན་ཅིག་ཨིན་
རུང་ ཧེ་མ་ལས་གཤགས་སྫོ་ཡི། རྒྱལཔྫོ་དེ་ལུ་ ཡྫོད་རུང་མེད་རུང་ 
སསམྫོ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེད། ད་རེས་སསམྫོ་དེ་ཡང་ སེམས་
སྐྱྫོ་སྟེ་ར་བཞུགས་ཡྫོད་ཟེར་སླབ་ནུག། 
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དེ་ལས་ སྤང་ལྫོང་བུ་དང་ བྱ་ ཨ་རྒས་ཁྫོང་གསུམ་ རྒྱལ་
པྫོའི་སསམྫོ་བཞུགས་སར་སྫོང་སྟེ་ སསམྫོ་ག་ཅི་སེ་ ཐུགས་སྐྱྫོ་སྟེ་
བཞུགསཔ་སྫོ་ལགས་ཟེར་དྲསི་ནུག སསམྫོ་གིས་ མྫོ་གི་ཡབ་ ཧེ་
མ་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་རྒྱལཔྫོ་སྫོམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཞན་གིས་
བཀྫོངས་ད་ཡི། ཕག་མཛོད་ནང་གི་ནྫོར་བུ་དེ་ཡང་ འདྲེ་ཚུ་གིས་
འབག་ཡར་སྫོང་སྟེ་ སསམྫོ་འབད་རུང་ཐ་རྡུགས་ཏེ་ སྫོད་ཡྫོད་
ཟེར་ ཤུམ་ཡི་ཤུམ་ཡི་ར་གསུངས་ནུག དེ་ལུ་ སྤང་ལྫོང་བུ་དེ་
གིས་ སསམྫོ་ཐུགས་སྐྱྫོ་མི་དགྫོ། ང་བཅས་སྤུན་ཆ་གསུམ་ཡང་ 
ཁྫོད་བཟུམ་ཅིག་ར་ཨིན། ད་ དེ་བ་འདི་ སསམྫོ་ཁྫོད་ར་ཡང་ ང་
བཅས་དང་མཉམ་གཅིག་ ས་གནས་གཞན་ཁར་འགྫོ་གེ་ཟེར་སླབ་
ད་ སསམྫོ་གིས་ཡང་ ཞལ་གིས་བཞེས་ད་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོ་གིས་ ང་བཅས་ར་ལུ་ ཀེ་བ་སྫོན་ཅིག་དགྫོ་ནི་མས་ 
སསམྫོ་ལུ་ ཀེ་བ་གི་སྫོན་མེད་ག་ཟེར་འདྲཝི་ད་ སསམྫོ་གིས་ཀེ་བ་
སྫོན་ཅིག་འདི་ ཡྫོད་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཀེ་བ་གི་སྫོན་བཏྫོན་བྱིན་ནུག དྫོ་
རུང་ ཁྫོ་གིས་ ད་ ཁྫོད་ལུ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ 
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མྫོ་གིས་གཞན་ རྟ་མིག་ཏྫོ་ཞརཝ་ཅིག་དང་ རྫོ་ཁི་རྐངམ་ཞཝ་ཅིག་
ཡྫོད་ཟེར་གསུངམ་ད་ ཁྫོ་གིས་ འདི་ཡང་འཁིད་ཆི་གེ་ཟེར་སླབ་སྟེ་ 
རྟ་དང་རྫོ་ཁི་ཡང་ཁིད་ལྫོག་སྫོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཁྫོང་ཆ་ཁབ་ འདི་ཁ་ལས་ཕར་སྫོང་ཞིནམ་ལས་ 
ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ སྤང་ལྫོང་སྫོད་སར་ལྷྫོདཔ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ང་ 
སྫོད་ས་འདི་ནང་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག སསམྫོ་གིས་ ང་སྐྱྫོ་ཟེརན་ 
ང་ལས་ཁྫོད་སྐྱྫོ་བས། དེ་མའི་ལཱ་ཟེར་ཤུམ་ད་ ཁྫོ་གིས་ ག་དེ་སེ་
འབད་ནི། ང་བཅས་རའི་ ཚེ་ཧེ་མ་གི་ལས་ཨིན་མས། ད་ དེ་བ་
འདི་ དཔེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ དཀའཝ་མ་སྤདན་ གྲུབ་པ་མི་འཐྫོབ་
ཟེར་སླབ་ནི་ཡྫོད། ང་བཅས་ཡང་ གཅིག་འབད་ནི་ར་རམ་ཟེར་
སླབ་སེ་ དེ་གི་ནངས་པ་ལས་ ཀེ་བ་གི་སྫོན་འདི་བཙུགས། བྱ་གི་
ཨ་ཝ་དེ་ ལུད་སེ་གཏྫོརཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཀེ་བ་ཐྫོན་ཤུགས་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཐྫོན་ནུག།

དེ་ལས་ ཀེ་བ་མང་ཤྫོས་ཅིག་བཙོངས་ཏེ་ ཏི་རུ་ཐྫོབ་མི་འདི་
གིས་ འགྫོ་སྫོང་བཏང༌། ཏི་རུ་ལྷག་ལུས་ལེ་ཤ་ཡྫོད་མི་གིས་ ཁིམ་
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ཅིག་ཡང་ རྐྱབ་ཚུགས་ནུག ཁིམ་འདི་གི་སྫོ་ལྫོགས་ཁར་ ཤིང་ཅིག་
ཡྫོད་མི་འདི་གུ་ བྱ་འདི་བཞག ཨ་རྒས་འདི་ ཁིམ་ནང་བཞག རྫོ་
ཁི་དང་རྟ་འདི་ ཁིམ་གི་སྫོ་ཁར་བཏགས་སེ་ ཁྫོང་ར་གཉིས་ ཁིམ་
དེ་ནང་སྫོད་སེ་ ཉི་མར་ ཀེ་བ་ཞིང་ནང་ ལཱ་འབད་བ་ར་འགྫོ་དྫོ་
ཡྫོདཔ་མས།

ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྫོ་གི་ཞིང་ནང་ལས་ རྫོ་ མེ་འབར་
མི་ཅིག་མཐྫོང་ཆི་ནུག ཁྫོ་ རྣམ་རྟྫོག་ལངས་ཏེ་ སསམྫོ་ལུ་ དབའི་ 
བལྟ་ཞིག ག་ཅི་ཨིན་ན་ རྫོ་འདི་ དེམ་རྔམ་མི་རྔམ་ཟེར་སླབ་ད་ མྫོ་
གིས་བལྟ་བའི་བསང་ལས་ ཧེ་མ་ལྷ་འདྲ་ེཚུ་གིས་ འབག་མི་ མྫོ་
གི་ཡབ་ཀི་ནྫོར་བུ་དེ་ཨིན་མས་ལྫོ། དེ་ལས་ མྫོ་གིས་ འདི་རྫོ་མེན། 
ངེའི་ཡབ་ཀི་ནྫོར་བུ་ཨིན་ཟེར་སླབ་སེ་ ད་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ ནྫོར་
བུ་ལུ་སྫོན་ལམ་བཏབ་གེ་ཟེར་ ཁྫོང་ར་གཉིས་ཆ་ར་ རྫོ་དེ་གི་སྫོ་
ལྫོགས་ཁར་སྫོང་སྟེ་ སྫོན་ལམ་ཅིག་བཏབ་པའི་བསང་ལས ཁྫོང་
གི་ཁིམ་དེ་ཕྫོ་བང་ལུ་གྱུར། མཐའ་སྐྫོར་ལུ་མེ་ཏྫོག་གིས་བསྐྫོར། 
ནང་ན་ནྫོར་ལྫོངས་སྤྫོད་ཀིས་གང་། འབངས་མི་སེར་ཕུན་སུམ་
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ཚོགས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཡྫོད་མི་ཅིག་ལུ་གྱུར་སྫོ་ནུག ཁྫོ་གིས་ ལུང་ཕྫོགས་
དེ་ནང་གི་རྒྱལཔྫོ་མཛད། མྫོ་གིས་ཨ་ཞེ་མཛད་སེ་ རྒྱལ་སིད་སྐྱྫོང་སྟེ་
དགའ་ཏྫོག་ཏྫོ་དང་ སྐྱིད་ཏྫོང་ཏྫོ་སེ་བཞུགས་ནུག་གྫོ།  །། 
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