སེང་གེ་དང་བོང་བུ།   
Copyright © 2012
ISBN: 978-81-87859-97-0
Story by : Samling Tsering Lhamo
Edited by: Sangye Tandar Naga
Design & Layout : Lobsang Gonpo
Illustrations : Ngawang Dorjee
Published by:
Sambhota Tibetan Schools Society,
Session Road, Dharamsala -176215
Distt: Kangra (H.P.), INDIA
Phone: 01892-228877 / 226877
Email: stsa1999@yahoo.co.in
Website: www.sambhota.org

ACKNOWLEDGEMENT:
“Funded by: PRM, United States Government.”

   སྲོག་ཆགས་སོ་སོའ ་ི ནག་ཉེས་བཤད་པ།  

༄༅། །གནའ་སྔ་མོའ་ིི དུས་ཤིིག་ལ་སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་ཚོའིི་ཁྲོོད་དུུ་ནད་ཡམས་དྲག་པོ་ཞིག་ཁྱབ་སྟེ་

སེེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིིག་ནད་མནར་གྱིས་ཤིི་བ་དང་། མང་པོ་ཞིིག་ནད་ཡམས་དྲག་པོས་མནར་བཞིན་ཡོད།

སྐབས་དེར་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེེང་གེེས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་ཚོགས་འདུུ་ཞིག་ལ་བསྐོངས་པ་རེད། ཚོགས་

འདུུའི་ཐོོག་སེང་གེས་ང་རོ་སྒྲོོག་བཞིན་གསུུངས་དོན། བརྩེ་བའིི་གྲོོགས་པོ་ཚོ། ནད་ཡམས་དྲག་པོ་དེེ་ཡོོང་རྐྱེེན་

ནིི་ང་ཚོས་ལྷའི་བཀའ་དང་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་མང་པོ་བསགས་སྟབས། ང་ཚོར་བཀའ་ཆད་ཕོག་པ་རེད། བྱས་

ཙང་ང་ཚོས་དེེ་རིིིང་སོོ་སོོའ་ིི ནག་ཉེས་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱས་ཏེ་ལྷ་མཆོག་དགོངས་པ་དྭངས་པ་དང་། སྲོག་ཆགས་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱོབ་ཐུུབ་པ། སོ་སོོའ་ིི ནག་ཉེས་དག་པའི་ཐབས་ཤིག་ངེེས་པར་བྱེད་དགོས། བྱས་ཙང་ནག་ཉེས་

ལྗིིད་ཤོོས་དེེ་དམར་མཆོད་ཕུལ་ནས་དག་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན། དང་པོ་ཐོོག་མར་རང་ཉིད་ནས་འགོ་བཙུུགས་ཏེ་སོོ་
སོོའ་ིི ནག་ཉེས་ངོོས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན། ངས་ད་བར་དུ་ར་མང་པོ་བཟས་པ་དང་ལུུག་དང་ལུུག་རྫི་ཡང་ཁྱུར་མིད་

གཏོང་གིི་ཡོོད། ང་ནི་ནག་ཉེས་ལྗིིད་ཤོོས་ཡིིན་ཞེས་ཤོོད་སྐབས། ཝ་མོས་ལམ་སེང་། རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེེ། སོ་སོོར་

དགོས་པའིི་ཟས་བཟས་པར་སྡིག་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པར་སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་དགའ་བསུུ་ཞུུས་པ་རེད།
དེ་ནས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུུད་ཀྱིས་སྟག་དང་། གཟིག །སྤྱང་ཀི །དོོམ་ལ་སོགས་པའི་སྲོོག་ཆགས་ཚོས་སྡིིག་

ཉེས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད། སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་ཁོང་ཚོའིི་ནག་ཉེས་རྣམས་དཀར་འདོན་བྱས། མཐར་རེས་མོས་
དེེ་བོོང་བུུར་འཁོར། བོང་བུུས་བཤད་དོན། ང་ལ་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོོད། ངས་དེ་སྔོོན་མཆོད་གནས་ལགས་ཀྱི་ཞིིང་

ཁའིི་ཟུར་ལ་སྐྱེས་པའི་རྩྭ་ནས་ཁམ་གང་བཟས་པ་དྲན་གྱི་འདུུག །ཅེས་རང་ཉིད་ཀྱིི་ནག་ཉེས་ལའང་དཀར་འདོན་
བྱེད་ཀྱིི་རེེེད་སྙམ་སྟེ་བཤད། འོན་ཀྱང་གློ་བུུར་དུུ་སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་སྐད་ཅོར་རྒྱག་བཞིན། བོང་བུ་དེས་མཆོད་
དཔོན་ལགས་ཀྱི་ཞིིང་ཁའིི་རྩྭ་ཟས་པ་དེ་ཉེེས་པ་ཆེ་ཤོོས་བསགས་པ་རེད། བཤད་པ་དང་རུབ་བརྒྱབ་ནས་དམར་
མཆོད་བྱས་པ་རེད།།

ནང་དོན། དམན་པ་རྣམས་སྟོབས་ཆེན་ཚོའིི་ལག་པའི་འོོག་ནས་ཕམ་ཉེས་བྱུང་སླ།

1

    རི་བོང་བླ་འདར་བ།  
༄༅། །རི་བོོང་ཞེེས་པའི་སེེམས་ཅན་དེ་ཚོ་བླ་འདར་བ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་ལས་ཆུང་བའི་སེེམས་

ཅན་ཚོའིི་སྐད་སྒྲ་གོ་ནའང་སྐྲག །གྲིབ་ནག་ཅིག་མཐོང་ནའང་བྲོས་ རྣམ་ཀུུན་ཞེད་སྣང་ཁོ་ནའིི་

འོོག་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱིི་ཡོོད། བྱས་ཙང་སོ་སོོས་སོ་སོོར་བཟོས་པའིི་དཀའ་ངལ་དེར་བསུན་ནས་

འཚོ་བའིི་བདེེ་སྣང་བརླག་པ་དང་། ད་ཆ་འཚོ་བ་དེེ་ལྟར་སྐྱེལ་འདོད་མེེད་པར་གྱུར་བ་རེད། དེེར་
རྟེེན་ཉིིན་ཞིིག་རིི་བོོང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་དང་། ཚོགས་འདུུ་དེ་ནིི་ཁོང་ཚོའིི་འཆིི་ལམ་

ཇི་ལྟར་འདམས་རྒྱུ་དེ་ཡིིན་པ་རེད། མཐར་ཁོང་ཚོས་ཤིི་ལམ་ཡག་ཤོས་དེེ་ནགས་ཁྲོད་ཀྱིི་མཚེའུ་
ཆེན་པོ་དེེའིིི་ནང་དུ་མཆོངས་རྒྱུར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་རེད། དེེ་ནས་ཁོང་ཚོ་རུུབ་རུུབ་བྱས་ནས་

མཚེའུུ་འགྲམ་ལ་ཡོང་དུས། སྐད་སྒྲ་མང་པོ་སྒྲོོག་གིིན་ཡོང་ཙང་། གློ་བུུར་དུུ་ཆོ་ལོོབ་ ཆོ་ལོོབ། ཟེར་

བའིི་སྒྲ་མང་པོ་ཐོོས་པ་རེད། ཡང་ཁོང་ཚོ་ཞེེད་སྣང་བྱུང་བ་དང་འགྲོ་མཚམས་བཞག་པ་རེད། སྒྲ་དེ་
ནིིི་ཅིིི་ཞིིིག་ཆུུའི་ནང་དུ་མཆོངས་པའི་སྒྲ་ཡིན་འདུུག །ཁོང་ཚོས་ག་ལེར་ཆུུ་ཁར་ལྟ་བར་ཡོང་སྐབས་
སྦལ་པ་མང་པོ་ཞིིག་རིི་བོོོང་ཚོའིིི་སྐད་སྒྲར་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་ཆུུའི་ནང་དུུ་མཆོངས་བཞིན་པའི་

སྒྲ་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནས་རི་བོོང་ཚོའིི་སེེེམས་ལ་སྦལ་པ་ཚོ་བླ་འདར་ཚ་བ་ལ་ཨང་སྙམ། སྐབས་དེར་
རིི་བོོང་གཅིིག་གིིས། ང་རང་ཚོ་གཅིིག་པུ་བླ་འདར་བ་རེད་མིི་འདུག །འཛམ་གླིང་འདིིའིིི་སྒང་ལ་

ང་རང་ཚོར་ཡང་སྐྲག་མཁན་ཡོད་འདུག་ཅེས་སྐད་བརྒྱབ་པས། རི་བོོང་ཚང་མས་ཁོ་རང་ཚོའིི་བྱ་
སྤྱོད་དེེ་ལྐུུགས་པ་ཡིན་པ་གཞི་ནས་ཤེས་པ་རེད།།

ནང་དོན། དོན་མེད་སེེམས་ཁྲལ་དང་ཞེད་སྣང་མ་བྱེད།

3

   མི་དང་སེང་གེའི་རྩོད་གླེང་།   

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་མིི་ཞིིག་དང་སེང་གེ་ཞིིག་མཉམ་དུུ་འགྲུུལ་བཞུད་བྱེད་བཞིིན་ཡོད། ཁོང་

གཉིིས་ཀྱིིས་རང་རང་སོ་སོོའ་རིིི
ིིི གས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟོོབས་ཤུགས་དང་ཕན་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་རང་

བསྟོད་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོང་། མིི་དེེེས། མི་ནིི་སེེེང་གེེ་ལས་སྟོབས་ཤུུགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེེས་དང་། ཡང་སེང་

གེེས། སེང་གེེ་ནིིི་རིིི་དྭགས་ཡོངས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཡིིན་པ་མ་ཟད་མི་ལས་སྟོབས་ཤུུགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཅེེས་

བཤད། ཁོང་གཉིིས་ཀྱིི་རྩོད་གཞིི་དེེེ་ཆེེ་རུུ་ཕྱིིན་ནས་སུུས་སུུ་ལའང་མགོ་བསྒུུར་འདོད་མིི་བྱེེེད། དེ་
ལྟར་མུུ་མཐུུད་རྩོད་གླེེང་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོད་དུུས། ནགས་ཁྲོད་ཀྱིི་ས་སྟོང་ཞིིག་ཏུུ་སླེབས་པ་དང། ས་

སྟོང་དེེར་སྐྱེེ་བོོ་སྟོོབས་ཆེན་ཞིིག་གིིས་སེེང་གེེའིིི་འགྲམ་པ་ཡས་མས་གཉིས་ནས་འཐེན་བསྡད་ཡོད་
པའིི་གཟུགས་བརྙན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མི་དེེེའིིི་སེེེམས་ལ་རྡོ་བརྐོས་གཟུགས་བརྙན་དེ་རྩོད་གཞིི་
ང་ལ་ཐོབ་རྒྱུའི་དཔང་རྟགས་ཡག་ཤོས་རེེད་སྙམ་ནས་བཤད་དོན། ལྟོས་དང། མི་ཟེེར་མཁན་དེ་
སྟོོབས་ཤུགས་ག་ཚོད་ཀྱིི་ཆེེན་པོ་མིི་འདུུག་གམ། ནགས་ཚལ་གྱིི་རྒྱལ་པོ་སེེང་གེེ་ཡང་མིའིི་ལག་

པས་འདམ་བག་བཞིན་དུུ་བརྫིས་ཐུུབ་ཀྱི་མིི་འདུུག་གམ། དེ་བཞིིན་དུུ་མིས་སེེང་གེེ་ལ་སོགས་པའི་

རིི་དྭགས་གཏུུམ་དྲག་ཅན་ཚང་མ་གསོད་ཐུུབ་ཅེས་བཤད། སེང་གེེས། ཧ་ཧ། ཞེས་བགད་མོ་དགོད་
བཞིིན། རྡོ་བརྐོས་དེེ་མིིས་བཟོས་པ་རང་གིས་བརྗེད་ཡོད་ཀྱིི་མ་རེད། གལ་སྲིད་རྡོོ་བརྐོོས་དེེ་སེེང་

གེེ་ཞིིག་གིིས་བཟོས་ཡོད་ན། འདམ་བག་བཞིན་དུ་བརྫིས་པ་དེ་མིི་ཡིིན་རྒྱུ་རེད་ཅེེས་བཤད།།
ནང་དོན། འདྲ་གཟུུགས་ནི་བཟོ་བརྐོས་པར་རག་ལས།
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   སེང་གེ་དང་བོང་བུ་  

༄༅། །ཐེངས་ཤིིག་སེང་གེ་ཞིིག་ཟས་འཚོལ་བར་ཡོང་བ་དང་ལམ་དུུ་བོང་བུུ་ཞིིག་ཐུུག །སེང་

གེ་དེེེས་ཁ་ལ་རག་པའི་ཤ་དེེར་གོ་སྐབས་མ་ཤོར་བའིི་ངང་མཆོངས་ཡོང་བར། བོང་བུུས། ཨ་ཙི་སྐུ་
ཞབས་སེང་གེེ་ལགས། སྐུུ་མཁྱེན། དེ་རིིང་ང་རང་ཚེ་ཐར་གཏོང་རོོགས། ཞེས་བཤད། སེང་གེེས།

ད་ལྟ་ང་གྲོད་ཁོོག་ལྟོགས་ནས་བསྡད་ཡོད་ཅེེས་སླར་ཡང་མཆོངས་ཡོང་བས་བོང་བུུས། ཁྱེད་རང་
ལ་ང་ལས་ཞིམ་པའི་ཤ་ཞིིག་ངས་ཐབས་ཤེས་བྱེེད་ཆོག་ཕེབས་དང་། ཞེས་བཤད། སེང་གེ་བོོང་

བུུའིི་རྗེེས་ལ་འགྲོ་དུུས། གང་འཚམས་ནས་བྲག་ཕུུག་ཅིག་མཐོང་པ་དང་བོང་བུུས། བྲག་ཕུག་དེའིི་
ནང་ར་མང་པོ་ཡོོད་པ་ངས་མཐོང་བྱུང་། ཁྱེད་རང་འདིར་སྒུུགས་ཨང་། ངས་ཁོང་ཚོ་ཁྱེེད་རང་གི་
སར་གཏང་ཆོག །ཅེས་བཤད། སེང་གེས་བོང་བུའིི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆེེས་ལ་མ་ཆེས་ཀྱིིས་སྒུུག་ནས་
བསྡད་ བོང་བུ་བྲག་ཕུུག་ནང་འཛུུལ་བ་དང་། སྐད་ཅོར་ས་གཞི་སྦིིར་དགོས་པ་ཞིིག་བརྒྱབ་པར་

ར་ཚང་མ་ཞེད་ཐག་ཆོད་ནས་བྲོས་ཕྱིིན། ར་ཚོས་གཅིག་གིི་སྒང་ལ་གཅིག་འགྱེལ་གྱིིན་བྲོས་འགྲོ་

དུུས་ཚང་མ་སེང་གེེའིིི་ཞིིིམ་ཟས་སུུ་གྱུུར། དེ་རྗེེས་བོང་བུུ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོང་སྟེེ་སྤོོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིི ངང་
། རིི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལགས་ གང་འདྲ་འདུུག་གམ། ངའི་སྟོོབས་ཤུཌ་ལ་ཁོང་ཚོ་ག་ཚོད་སྐྲག་མ་

སོང་ངམ་ཞེས་བཤད། སེང་གེེས་ར་ཤ་ཟ་ཞིང་། རེེད་རེེད། གལ་སྲིད་སེེམས་ཅན་ཁྱེད་ཚོའིི་གྲས་ལ་

རྒྱུས་མངའ་མེད་ན། ངས་ཀྱང་གདོན་འདྲེ་རེེད་བསམ་ནས་སྐྲག་ཐག་ཆོད་དེ་བྲོོས་ས་རེད་ཟེར་བར་

བོང་བུུ་ནིི་སྐད་ཆ་དེ་གོོ་དུས་སྤོབས་པ་དང་དགའ་སྤྲོ་ཅིིག་ཅར་དུུ་སྐྱེས་ཤིིང་མདུུན་ལ་བསྐྱོད་དོོ།།
ནང་དོན། འཇིགས་སུུ་རུུང་བར་སྐྲག་པ་ལས་དཔྱད་པ་དགའ།
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   གླང་དང་སེང་གེ་  

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་གླང་གོག་སྤྱོད་པ་རྩུུབ་པོ་ཞིིག་སྦྱིིན་བདག་གིས་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་པར་

གཅིག་པུར་གང་སར་འཁྱམ་ཕྱིིན་པ་རེད། ཉིིན་ཞིིག་ནགས་ཚལ་གྱིི་ཉེེ་འགྲམ་དུུ་ཐང་སྟོང་ཞིིག་

ཡོད་སར་སླེབས་དུུས་སེང་གེེ་ཞིིག་དང་འཕྲད། སྐབས་དེར་སེེང་གེེས་མཆེ་སྡེེར་ངོོམས་ནས་གླང་

གོག་ལ་རྫིག་རྫིིག་གཏོང་བར་ཡོང་། གླང་གོག་གིིས་སེེང་གེེའིིི་སྟོོོབས་ཤུགས་གང་འདྲ་ཡོད་མིིན་མ་

ཤེས་པར་སྣ་ཤུ་རྒྱག་གིན་སེེང་གེེ་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་གིིན་བསྡད། སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་སེང་གེེ་

ནིིི་སྟོོོབས་ཤུུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་། གླང་གོག་ནིི་གཟུུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཙམ་རེད། གླང་གིས་རང་
ཉིད་ཀྱིི་རྭ་ཅོ་གཉིིས་པོར་བརྟེན་ནས་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོོད་པ་དང་། སེང་གེེས་མཆེ་བ་དང་སྡེར་
མོ་རྣོོན་པོར་བརྟེན་ནས་གླང་གོག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོ་ཐབས་བྱས། ཛ་དྲག་ཆེ་བའིི་གནས་སྟངས་

འདི་འདྲར་གླང་རྒན་དེས་སེང་གེེའིིི་རྩལ་ལག་འོག་ནས་ཕམ་ཉེས་སུུ་འགྲོ་རྒྱུུ་ཡིན་པ་ཤེས། ཁོས་ད་

ནིི་ཀླད་པ་བཀྲུག་སྟེ་སྲོོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཐབས་བྱས་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་བ་མི་འདུུག་སྙམ་སྟེ། ཕར་
རྒོལ་གྱིི་སྐབས་དང་བསྟུུན་ནས་རང་ནུུས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་བྲོས་ཕྱིིན། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་གླང་
གོག་གིིས་བྲག་ཕུུག་ཆེན་པོ་ཞིིག་མཐོང་བས་ཁོས་ལམ་སེང་བྲག་ཕུུག་དེའིི་ནང་དུུ་འཛུུལ། བྲག་
ཕུུག་དེའིིི་ནང་དུུ་ར་ཁ་ཤས་ངལ་གསོས་ནས་བསྡད་ཡོད། ར་དེ་ཚོས་གླང་གོག་གིིས་དེེའིིི་ནང་

དུ་འཚང་ག་བརྒྱབ་པར་དགའ་པོ་ཁྱོོན་ནས་མ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ར་དེ་ཚོས་གླང་དེ་བསུུན་པོ་བཟོ་

ཐབས་སུུ་མགོ་བོོ་སྒུུར་སྒུུར་གྱིས་རྭ་ཅོས་ཤུུ གས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་བརྡུང་། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལ་སེང་གེེས་

བསྒུུག་ནས་བསྡད་ཡོད་སྟབས་གླང་གོག་གིིས་བཟོད་སྒོོམ་བྱས་ཏེ་བསྡད། ར་དེ་ཚོས་མུུ་མཐུུད་གླང་
གོག་ལ་ཤུུ གས་གང་ཡོད་ཀྱིིས་བརྡུང་གིན་བསྡད་པས། གླང་གིས། ཁྱེད་ཚོའིི་སེེེམས་ལ་ང་སེམས་

ཅན་ཁྱེད་ཚོ་འདྲ་པོར་ཞེེད་པ་དང་སྐྲག་པ་རེད་མ་བསམ་ཨང་། སེང་གེེ་དེེེ་ནས་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་
ངས་ཁྱེད་ཚོའིི་མིི་ཚེེའིིི་ནང་དུུ་བརྗེད་མིི་ཐུུབ་པའི་བཟོ་ལྟ་ཞིིག་བཟོ་ཆོོག་ཅེས་བཤད་།
ནང་དོན། ཀླད་པ་དཀྲུུག་ན་སྟོབས་ཤུུ གས་ཡིན།
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  ཙི་ཙི་ཆུང་ཆུང་གི་མི་ཚེའི་ཉམས་མྱོང་།  

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་ཙིི་ཙིི་ཆུུང་ཆུུང་ཞིག་ཡོད། ཁོ་ནིི་འཇིིག་རྟེེན་འདིིར་སླེེབས་མ་ཐག་པ་ཡིན་

པས་ འཇིག་རྟེེེན་འདིིའིིི་སེེེམས་ཅན་སུ་དང་ཡང་རྒྱུས་མངའ་མེད། ཉིིན་ཞིིག་ཙིིག་ཆུུང་ཁོས་སྲོག་

ཆགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཐོང་ནས་ཧང་སངས་པའི་ངང་། རང་གི་ཨ་མའི་སར་སོང་། ཁོས་ཨ་མར་
དེ་རིིང་ངས་སྲོག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མཐོང་བྱུང་། གཅིག་ནིི་སེེེམས་པ་བཟང་མདོག་ཁ་པོ་

ཞིིག་འདུག །འོན་ཀྱང་གཅིག་ཤོས་དེེ་ཞེེད་སྣང་ཚ་མདོག་ཁ་པོ་ཞིིག་འདུུག་ཅེས་བཤད། ཙིག་ཆུུང་

གིིས་མུུ་མཐུུད་དེ། ཞེད་སྣང་ཚ་བའིི་སེེེམས་ཅན་དེའིི་མགོ་དང་སྐེ་ལ་ཤ་རྡོག་དམར་པོ་ཞིིག་འདུུག་
ཁོས་གོམ་པ་རྒྱག་དུུས་ཧང་བཀྱག་ཚ་པོོ་ཞིིག་འདུུག །ཁོས་ད་དུང་གོམ་པ་རྒྱག་གིན་སྡེེར་མོ་རྣོོ་

པོོ་དེེས་ས་ཤུན་དབྲལ་གྱིན་འགྲོ་གིི་འདུུག །ད་དུུང་ཁོའ་ིི གཟུགས་པོའ་ིི གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་

གཤོག་པ་གཉིས་པོས་ལྷེབ་ཙམ་ལྷེབ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་འདུུག་ཅེས་བཤད། ཙི་ཙིི་ཨ་མས་བྱམས་བརྩེའིི་
ངང་། ཨ་ལས། སེམས་ཅན་དེ་བྱ་ཕོ་ཟེར་མཁན་དེ་རེེད། ཁོ་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་དགོས་མ་རེད་ཅེེས་

བཤད་པས། ཙིང་ཆུང་དེ་ཨ་མའི་སྐད་་ཆར་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས་བསྡད། ཡང་ཙི་ཙིི་ཆུུང་ཆུུང་དེས་
ཨ་མ་ལགས། སྲོག་ཆགས་གཞན་དེ་ཞིི་འཇམ་ཚ་མདོག་ཁ་པོ་ཞིིག་འདུག །ཁོ་ནིི་ཞིི་ཞིིང་དུུལ་ལ་

གྲོགས་པོའ་ིི རྣམ་འགྱུར་འཛིན་པ། གདོང་པ་སྙིིང་རྗེེ་མོོ་ མིིག་གཉིས་འོད་ཟེེར་དང་ལྡན་པ། ད་དུུང་
ལུུས་ལ་སྤུ་འཇམ་ཡིད་དུ་འོང་བས་ཁྱབ་འདུུག །ཁོས་ང་ལ་འཛུུམ་མུུལ་མུུལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་མཇུག་

མ་རིང་པོ་དེས། ང་ལ་གཡབ་མོ་བྱེེད་ཀྱིི་འདུུག་ཅེས་བཤད། ཙི་ཙིི་ཨ་མས་སེམས་ཅན་ཞིི་དུུལ་ཅན་
དེ་ང་ཚོའིི་དགྲ་བོ་ཞིི་མིི་ཟེེར་མཁན་དེ་རེེད། ཁོའ་ིི འཁྲིིིས་ལ་ནམ་ཡང་འགྲོ་རྒྱུུ་མེད། ཁོས་ལམ་སེང་
ཟ་ཡི་རེེད་ཅེེས་བཤད། ཙི་ཙིི་ཆུུང་ཆུུང་དེེས་ཨ་མའི་བཀའ་སློབ་ལ་ཡ་མཚན་ཆེན་པོས་བསམ་བློ་

གཏོན་གིིན་བསྡད་པ་རེད།།

ནང་དོན། བཟང་ངན་ཕྱི་རོོལ་ནས་མི་ཤ ེེས།
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  གསེར་གྱི་སྒོ་ང་།   

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་དྭ་ཕྲུུག་ལུུག་བཟང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལུུག་བཟང་གི་འཚོ་བ་ཧ་

ཅང་དབུུལ་ཞིང་ཁང་པ་གོག་ཧྲུུལ་ཞིག་གིི་ནང་དུུ་སྡོད་ཀྱིི་ཡོོད། ཁོས་ཉིིན་ལྟར་མི་གཞན་གྱི་གླ་པ་
བྱེད་པ་དང་ཡང་རི་ནས་མེ་ཤིིང་བསྒྲུུགས་པ་རྣམས་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་འཁྱོལ་ཙམ་ཞིིག་སྐྱེལ་

གྱིི་ཡོོད་ ཉིིན་ཞིིག་ཁོ་རིི་ལ་མེ་ཤིིང་བསྒྲུུག་པར་འགྲོ་དུུས་རིི་བྱ་ཞིིག་ཟིིན་ཐུབ་པ་རེད། དྭ་ཕྲུུག་ལུུག་
བཟང་ཤིན་ཏུུ་དགའ་ནས་རི་བྱ་དེ་ནང་དུུ་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་རི་བྱའིི་རྐང་པ་ཐག་པས་བསྡམས་
རྗེས་མེ་ཤིིང་དེེེ་འཚོང་བར་ཕྱིན། དེ་ནས་ལུུག་བཟང་གིས་རིི་བྱ་དེེ་བསད་ནས་ཟ་དགོས་བསམ་

ཡང་སྙིང་རྗེེ་སྐྱེེས་ནས་གསོད་ནུུས་ཀྱི་མེེད་པ་རེད། དེ་ནས་ལུུག་བཟང་གི་སེམས་ལ་སྙིང་རྗེེ། རིི་
བྱ་དེེ་ལ་ནང་ཚང་གཞན་ཡོད་ཀྱིི་རེེེད། ཁོང་ཚོ་སེེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་ཀྱིི་རེེེད། སང་

ཉིན་ངས་རི་བྱ་དེ་རིི་ལ་འཁྱེར་ནས་གློད་བཞག་གི་ཡིིན་བསམ་ནས་དེའིི་དགོང་མོ་རྩམ་པ་ཏོག་

ཙམ་ཞིིག་བཟས་ནས་ཉལ་བསྡད་པ་རེད། ཕྱིི་ཉིིན་ཞོགས་པ་ལུུག་བཟང་ཡར་ལངས་ནས་རི་བྱ་དེ་
འཁྱེར་ཏེེ་རིིི་ལ་མེ་ཤིིང་བསྒྲུུག་པར་འགྲོ་དགོས་སྙམ་ནས་རི་བྱ་དེ་པང་དུ་བཏབ་པ་དང་རྐང་པའི་

ཐག་པ་དེ་དཀྲོལ་བར་འགྲོ་དུུས་གླུ་བུུར་དུུ་རི་བྱ་དེེ་ཉལ་བའི་ཤུལ་དེར་གསེར་འོད་ཆེེམ་ཆེམ་བྱེད་

པའིི་དངོོས་པོ་ཞིིག་ཡོད་པ་རེད། ལུུག་བཟང་ཡ་མཚན་ཆེན་པོས་དེ་ཡར་བསྒྲུུགས་ནས་ལྟ་དུུས་དེ་
ནིི་གསེར་གྱིི་སྒོོོ་ང་ཞིིག་ཡིིན་པ་རེད། ལུུག་བཟང་ནི་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་དེ་ནིི་རིིི་བྱས་བཏང་བ་
ཤེས་པ་རེད། དེ་ནས་ལུུག་བཟང་གིས་རིི་བྱ་དེེར་ལྟོ་སྤྲད་ནས་རང་ཁྱིམ་དུུ་ཉར་བ་དང་རང་ཉིད་
གསེར་གྱིི་སྒོོ་ང་དེེ་འཚོང་བར་ཕྱིན་པས་རིན་གོང་མཐོ་པོོ་རག་སྟེ་ཁོོ་པར་གྱོན་གོས་ཆ་ཚང་ཉོས་

པས་མ་ཚད་ཟླ་བ་གཅིག་འདང་པའི་ཤ་མར་རྩམ་པ་སོགས་ཉོ་རྒྱུུ་བྱུུང་བ་རེད་ དེ་ནས་དྭ་ཕྲུུག་ལུུག་
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བཟང་གི་འཚོ་བར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུུང་བ་རེད། རིི་བྱ་དེེར་བྱམས་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོོད་

ལ་རི་བྱ་དེས་གསེར་གྱིི་སྒོོ་ང་ཉིིན་ལྟར་གཏོང་གི་ཡོོད་པས་ལུུག་བཟང་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུུག་པོ་ཆགས།

ལུུག་བཟང་གིས་དང་ཐོག་ཁང་པ་སྤྱིར་སྟངས་ཤིག་ཉོ་ཐུུབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཡང་ཁང་པ་རྒྱལ་ཁང་
འདྲ་བ་ཞིག་གསར་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཡུུན་རིང་མ་སོང་གོང་ལུུག་བཟང་གིས་བུ་མོ་མཛེས་མ་

ཞིག་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་འཚོ་བ་སྐྱིིད་པོོ་ཞིིག་སྐྱེལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིི བཟའ་ཟླ་དེ་
འདོད་རྔམས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོོད། ལུུག་བཟང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིིས་གསེར་གྱིི་སྒོོ་ང་གཏོང་མཁན་རི་བྱ་ཁ་
ཤས་ཤིིིག་ཟིིན་ཐུུབ་རོགས་བྱས་ན་ཡག་པ་ལ་ཨང་ཞེས་ཤོད་ཀྱིི་ཡོོད། དེེ་ལྟར་ལུུག་བཟང་གིས་རིི་
བྱ་གཞན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཟིིན་ཐབས་བྱས་ཀྱང་སུུས་
ཀྱང་གསེར་སྒོང་གཏོང་གིི་མེེད། དེར་བརྟེན་

ལུུག་བཟང་གི་བཟའ་ཟླས་རི་བྱ་དེ་ཚོ་གསོད་དུ་
འཇུག་པ་རེད། ལུུག་བཟང་གི་བཟའ་ཟླ་ནི་ཉིིན་

ལྟར་གྲོགས་མོ་འབྱོར་ལྡན་ཚོ་དང་མཉམ་དུུ་རྒྱན་
རྩེད་རྩེས་ནས་སྡོད་པ་དང་ཕྱི་དྲོོོ་ར་བཟི་ནས་

ལོག་ཡོང་གིི་ཡོོད། ལུུག་བཟང་གིས་ད་ཆ་རང་
ཉིད་ཀྱིི་འཚོ་བ་དེེར་རིིན་ཐང་གང་ཞིག་ལྡན་

ཡོད་མེེད་ཀྱང་ཤེས་ཀྱིི་མེད་ ཁོང་གིི་བཟའ་ཟླའི་
གྲོོགས་མོ་ཚོས་མོ་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོའིི་ནང་གི་རིི་
བྱ་དེེས་ཉིིན་རེེར་སྒོ་ང་རེ་ལས་གཏོང་གིི་མེེད་

པ་དེ་འདྲའིི་འཕང་བ་ལ། དེས་ཉིིན་རེེར་སྒོ་ང་

