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1.1  དྲེང་སང་བོད་པ་མང་པོས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་སོར་གྱི་གཏམ་ཐོས་བཞྱིན་ཡོད།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་

ནྱི་ལོ་ངོ་2,000 སོན་དུ་(ཀྲུང་གོའྱི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་  ) ཨྲེ་ཞྲེ་ཡཱ་གྱིང་ཆྲེན་གྱི་ནུབ་ཕོགས་

སུ་ཆགས་པའྱི་ཡྱི་སྱི་ར་ཨྲེལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས།  ཁོང་ནྱི་ཉྲེ་གནས་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་སོབ་དཔོན་སྙན་

གགས་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  ལོ་གསུམ་རྱིང་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་ཁོང་གྱི་ཉྲེ་གནས་ལ་ཆོས་བསྟན་གནང་

ཞྱིང༌།  འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་འཕྱིན་བཟང་སྒོག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཁོ་ཚོ་མངགས།  འཕྱིན་བཟང་དྲེ་

ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན།  གལ་ཏྲེ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྲེད་

ཅྱིང་ཁོང་གྱི་གསུང་ལ་ཉན་ན།  ཁོ་རྣམས་ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ཐོབ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་དཀོན་

མཆོག་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པར་འགྱུར།  འཕྱིན་བཟང་དྲེ་སྒོག་མཁན་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་

སྐུ་ཚབ་ཅྲེས་ཟྲེར།  ཁོང་རྣམས་གང་སར་ཕྲེབས་ནས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཇྱི་

ལྟར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་འཐོབ་པ་དྲེ་མྱི་རྣམས་ལ་བསྟན།  མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོས་ཁོང་ཚོའྱི་འཕྱིན་

བཟང་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བས་ཤྱིང༌།  དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་ཁོ་རྣམས་ཆོས་ཚོགས་ཞྲེས་ཟྲེར་

བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དུ་འཛོམས།

ངོ་སྤོད།
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1.2  ཀྲུང་གོའྱི་ཅྱིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་ཚོའྱི་གསུང་མདོར་

བསྡུས་ལ་བོ་འཛིན་བྲེད་བདྲེ་པོ་ཞྱིག་བཀོད།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དྲེ་མ་

བྱིས་ཀང༌།  ཁོང་ཚོའྱི་གསུང་མདོར་བསྡུས་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཅྲེས་ཟྲེར།  

འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་རྲེས་སུ་འབང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དུས་རབས་མང་

པོའྱི་རྱིང་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དྲེ་ངག་ཐོག་ནས་བརོད་ཡོད།

1.3  སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱི་རྐྲེན་པས་དྲེང་སང་གལ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

དང་པོ་ནྱི།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་རྲེས་སུ་འབང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཞྱིག་ལ་དད་པ་བྲེད་པའྱི་སོར་

མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཡྱིན།  གཉྱིས་པ་ནྱི།  དད་ལྡན་གསར་པ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དང་ཁོང་གྱི་གསུང་

གྱི་སོར་ལ་སོབ་སྦོང་བྲེད་ཐབས་བདྲེ་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  གསུམ་པ་ནྱི།  སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ངག་

ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་ནས་བཟུང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་

རྣམས་གྱིས་གང་ལ་དད་ཅྱིང་བསྟན་པ་རྣམས་ང་ཚོས་ཡང་དད་ཅྱིང་སྟོན།  སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་

ཚིག་ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།

1.4 ང་ནྱི་དཀོན་མཆོག་སྟྲེ་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་ཡབ་ཆྲེན།  འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ཀྱི་འགོད་

པ་པོ་ཁོང་ལ་དད་དོ།།

ང་ནྱི་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀ་སྟྲེ།  དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོ།  ངྲེད་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ།  དམ་

པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ལས་ན་ཆུང་མ་མྱིར་ཡམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་འཁྲུངས་པ།  ཕོན་ཏྱི་ཡུ་པྱི་ལ་ཏུའྱི་



5

དབང་འོག་ཏུ་སྡུག་བསལ་མྱངས་པ།  རྒྱང་ཤྱིང་སྟྲེང་ལ་བརྐངས་པ།  གོངས་ནས་དུར་དུ་བཅུག་པ།  

གཤྱིན་པོའྱི་གནས་ལ་བབས་པ།  ཉྱིན་གསུམ་པར་སར་སྐུ་གསོན་པོར་བཞྲེངས་པ།  དཀོན་མཆོག་གྱི་

ཞྱིང་ཁམས་སུ་འཕགས་ཤྱིང༌།  ད་ལྟ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཕག་གཡས་སུ་བཞུགས་པ།  

ཕྱིས་སུ་ཤྱི་གསོན་གཉྱིས་ཀར་ཁྱིམས་གཅོད་གནང་བར་ཕྲེབས་ངྲེས་པ་དྲེ་ལ་དད་དོ།།  

  ང་ནྱི་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད།།   

  ཕོགས་བཞྱི་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའྱི།།   

  ཡྲེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་དམ་པ།།   

  དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་འགོགས་རོགས།།   

  ཉྲེས་སྱིག་དྱི་མ་ཀུན་སྲེལ།།   

  ཤྱི་ཡང་གསོན་པོར་ལང་བ།།   

  དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་སྲོག།   

  དྲེ་དག་ཀུན་ལ་དད་དོ།།   

  ཨ་མྲེན།།

1.5  སར་སྲོལ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་ལྲེའུ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད།  ལྲེའུ་

དང་པོ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་སོར་ཡྱིན་ཞྱིང༌།  ལྲེའུ་གཉྱིས་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀ  ལྲེའུ་གསུམ་

པ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དང་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་ཆོས་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་སོར་ཡྱིན་ནོ།།
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2.1  དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལ་བཀོད་པ་ལྟར་ན།  འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་འདྱི་ལྟར་བྱུང༌།  ཐོག་

མར་དཀོན་མཆོག་གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་དང་དྲེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གསར་དུ་བཀོད་གནང་

བ་རྲེད།  ཡང་ས་ནྱི་དབྱིབས་མྲེད་སྟོང་པ་ཡྱིན་པ་དང༌།  རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའྱི་སྟྲེང་ལ་མུན་ནག་ཡྱིན་

ཞྱིང་དཀོན་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་སྟྲེང་རླུང་ལྟར་རྒྱུ་བཞྱིན་ཡོད་དོ།  དྲེ་ཡང་དཀོན་

མཆོག་གྱིས་འོད་འབྱུང་ཞྱིག་ཅྲེས་གསུངས་པས།  འོད་བྱུང་ངོ༌།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་འོད་དྲེ་ལྲེགས་

པ་ཡྱིན་པར་གཟྱིགས་ཏྲེ་མུན་པ་ལས་འོད་དབྲེ་བ་ཕྲེ།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་འོད་ཀྱི་མྱིང་ལ་ཉྱིན་མོ་

ཞྲེས་བཏགས།  མུན་པའྱི་མྱིང་ལ་མཚན་མོ་ཞྲེས་བཏགས།  མཚན་མོ་དང་ཉྱིན་མོ་བྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་ཉྱི་

མ་དང་པོའོ།།1

2.2  ལོ་རྒྱུས་འདྱི་ལ་བརྲེན་ནས་ངྲེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་འདྱི་དང་དྲེར་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་གནང་བར་ཤྲེས།  དྲེ་ནྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་རྣམ་པ་དང་པོའྱི་

གྲེང་གཞྱི་ཡྱིན།

1 ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེའྱི་མདོ་དང་པོ་སྟྲེ་འགོད་པ་ལྲེའུ་1 ཨང་1-5 ལ་འཁོད་ཡོད།

ལྲེའུ་དང་པོ།  བ་ན་མྲེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་སོར།
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2.3  སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་རྣམ་པ་དང་པོ་ཡྱིས་དཀོན་མཆོག་གྱི་སོར་དོན་ཚན་བཞྱི་

བཏོན།  དང་པོ་ནྱི།  དཀོན་མཆོག་ཡྱིན།  གཉྱིས་པ་ནྱི།  དཀོན་མཆོག་ནྱི་ཡབ་དང་འད་བ་ཡྱིན།  

གསུམ་པ་ནྱི།  དཀོན་མཆོག་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  བཞྱི་པ་ནྱི།  དུས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཁོང་

གྱིས་ཡོད་དོ་ཅོག་བཀོད་པར་མཛད།

2.4  དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་ནོ།  དཀོན་མཆོག་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ཀྱི་བ་ན་མྲེད་པའྱི་དབང་མཛད་

པ་པོ་ཡྱིན།2  ཁོང་ལ་ཐོག་མཐའ་མྲེད།3  མུ་མཐའ་མྲེད་པ་དང༌།  འགྱུར་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན།4  ཁོང་ནྱི་

གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་པས།5  འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

ཁོང་ལ་རྲེན།6  དཀོན་མཆོག་མཐོང་མྱི་སྲྱིད་ཀང༌།  དུས་རག་ཏུ་གང་སར་བཞུགས།7  ཁོང་ནྱི་ཀུན་

2 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཐྱི་མོ་ཐྲེ་ལ་བསྐུར་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་6 ཨང་15 ལ་གཟྱིགས།
3 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཐྱི་མོ་ཐྲེ་ལ་བསྐུར་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་1 ཨང་17 ལ་གཟྱིགས།
4 ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་1 ཨང་17 དང༌།  ལུང་སྟོན་པ་མཱ་ལ་ཀྱིའྱི་མདོ་ལྲེའུ་3 ཨང་6 ལ་གཟྱིགས།
5 ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེའྱི་མདོ་དང་པོ་སྟྲེ་འགོད་པ་ལྲེའུ་1 ཨང་1 ལ་གཟྱིགས།
6 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་11 ཨང་36 ལ་གཟྱིགས།
7 ལུང་སྟོན་པ་ཡྲེ་རྲེ་མྱི་ཡཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་མདོ་ལྲེའུ་23 ཨང་23-24 ལ་གཟྱིགས།

རྣམ་པ་དང་པོ།  ང་ནྱི་དཀོན་མཆོག་སྟྲེ་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་ཡབ་ཆྲེན།  

         འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་ཀྱི་འགོད་པ་པོ་ཁོང་ལ་དད་དོ།།
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མཁྲེན་དང༌།8  ངྲེད་རྣམས་ཀྱིས་གང་བྲེད་པ་ཐམས་ཅད་གཟྱིགས་མཁན་ཡྱིན།9  ཁོང་ནྱི་ཡོངས་སུ་

རང་དབང་ཡྱིན་ལ།  ང་ཚོ་ནས་གང་ཡང་མྱི་དགོས།10

2.5  དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་རང་ཡྱིན།  ཡབ་དཀོན་མཆོག  སྲས་དཀོན་མཆོག  དམ་པའྱི་ཐུགས་

ཉྱིད་དྲེ་དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་ཡྱིན།  ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་འདྱི་བཀོད་པར་

མཛད།  སྲས་དཀོན་མཆོག་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀ་ཡྱིན།  ཁོང་ནྱི་ང་ཚོ་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ཆད་པ་ལས་

ཐར་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་ཕྲེབས།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དཀོན་མཆོག་ནྱི་གཙོ་བོ་

ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲེམས་ནང་བཞུགས།  གསུམ་པོ་སྟྲེ་ཡབ་དང་སྲས་དང་

དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་ངོ་བོ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན།  དྲེ་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་དང་མྱི་འད་བ་གསལ་པོར་སྟོན།  དཀོན་མཆོག་ནྱི་ལྷའམ།  བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མ་

ཡྱིན།  ཁོང་མུ་མཐའ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་སྐུ་འད་དང་རྩ་བ་ནས་མྱི་འད།11

8 གསུང་མགུར་ལྲེའུ་147 ཨང་5 ལ་གཟྱིགས།
9 གསུང་མགུར་ལྲེའུ་139 ཨང་1-16 ལ་གཟྱིགས།
10 སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྲེའུ་17 ཨང་24-25 ལ་གཟྱིགས།
11 དཀོན་མཆོག་གྱིས།  ཁོད་ཀྱིས་སྐུ་འད་དང༌།  སྟྲེང་གྱི་ནམ་མཁའ་འམ།  འོག་གྱི་སའམ།  ས་འོག་གྱི་ཆུ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྲེམས་

ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་གང་ཡང་མ་བཟོ་ཞྱིག  དྲེ་དག་ལ་ཕག་ཀང་མ་འཚལ་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་ཡང་མ་བྲེད་ཅྱིག་ཅྲེས་གསུངས་
སོ།  ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེས་བྱིས་པའྱི་མདོ་གཉྱིས་པ་སྟྲེ་ཐྲེགས་པ་ལྲེའུ་20 ཨང་4-5 དང༌།  ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེས་བྱིས་པའྱི་མདོ་
ལྔ་པ་སྟྲེ་བཀའ་ལུང་ལྲེའུ་5 ཨང་8-9 ལ་གཟྱིགས།
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2.6  དཀོན་མཆོག་ནྱི་ཡོངས་སུ་དམ་པ་དང༌།  ངན་པའམ་སྱིག་ཉྲེས་དང་རྩ་བ་ནས་འབལ།  

དཀོན་མཆོག་གྱིས་ངན་པ་ལ་སང་བར་མཛད་ཅྱིང༌།  རག་ཏུ་སྱིག་ཉྲེས་ཆད་པར་མཛད་ཀང༌།12  

ཐུགས་བཟོད་པ་དང༌།  ཐུགས་རྲེ་ཅན།  ཐུགས་བཟང་པོའང་ཡྱིན།  སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་

སྲེམས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་ཉྲེས་སྲེལ་བར་མཛད་པ་མ་ཟད།  ཁོང་འཚོལ་མཁན་རྣམས་ལ་བ་

དགའ་གནང་མཁན་ཡྱིན།13  དཀོན་མཆོག་ནྱི་བམས་པའོ།།14

2.7  དཀོན་མཆོག་ནྱི་དབང་ཀུན་དང་ལྡན་ནོ།  དཀོན་མཆོག་ལ་དབང་དང༌།  ནུས་མཐུ་ཡོད་

དོ་ཅོག་ཡོད།  ཁོང་གྱིས་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་དབང་ཆྲེ་བོ་ཡྱིན།  ཁོང་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར་

ཐམས་ཅད་མཛད་ཐུབ།15  དབང་དང༌།  ཡང་ན་ནུས་མཐུ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་

མྱི་སྲྱིད་པས།  དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་རང་ཡྱིན།16  དཀོན་མཆོག་གྱིས་རག་ཏུ་བཟང་པོ་མཛད་ཅྱིང༌།  

ངན་པ་རྩ་བ་ནས་མྱི་མཛད།

12 ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་མདོ་གཉྱིས་པ་སྟྲེ་ཐྲེགས་པ་ལྲེའུ་34 ཨང་5-7 ལ་གཟྱིགས།
13 ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་11 ཨང་6 ལ་གཟྱིགས།
14 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་4 ཨང་8 ལ་གཟྱིགས།
15 ལུ་ཀཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་37 ལ་གཟྱིགས།
16 མར་ཀུ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་12 ཨང་29 ལ་གཟྱིགས།
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2.8  དཀོན་མཆོག་ནྱི་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་ཡྱིན་ནོ།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོ་བཟོས་པར་

མཛད།17  ཡབ་དཀོན་མཆོག་ནྱི་སྲས་དཀོན་མཆོག་སྟྲེ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་ཡབ་ཡྱིན།18  གལ་

ཏྲེ་ངྲེད་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་ན།  དཀོན་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི་ལ་ཚུད་ཅྱིང༌།  ཁོང་

ང་ཚོའྱི་ཡབ་ཏུ་འགྱུར།19  དྲེའྱི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོར་བམས་སྐོང་མཛད་ལ།  ངན་པ་ནས་

ཐར་བར་མཛད།20

2.9  དཀོན་མཆོག་ནྱི་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་དང་དྲེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོད་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ།  རྫ་

མ་བཟོ་མཁན་གྱིས་རྫ་ལས་སོད་ཆས་བཟོ་བ་དང༌།  ཤྱིང་བཟོ་མཁན་གྱིས་ཤྱིང་ལས་ནང་ཆས་བཟོ།  

འོན་ཀང་དཀོན་མཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་འདྱི་གང་ཡང་མྲེད་པ་ལས་བཀོད་པར་མཛད།21  དཀོན་

མཆོག་གྱིས་བོད་ཡུལ་གྱི་རྱི་དང་གཙང་པོ་དང༌།  མཚན་མོ་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་སར་མའང་

བཟོས་པར་མཛད།  ཁོང་གྱིས་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌།  མཐོང་མྱི་ཐུབ་

པའང་བཟོས་པར་མཛད།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་གང་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བཟང་པོ་ཡྱིན།22

17 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཀོ་རྱིན་ཐུ་གོང་ཁྲེར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་8 ཨང་6 ལ་གཟྱིགས།
18 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་3 ཨང་35 ལ་གཟྱིགས།
19 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་12 དང༌།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་

ལྲེའུ་8 ཨང་16 ལ་གཟྱིགས།
20 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་6 ཨང་13 ལ་གཟྱིགས།
21 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་3 ལ་གཟྱིགས།
22 ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེའྱི་མདོ་དང་པོ་སྟྲེ་འགོད་པ་ལྲེའུ་1 ཨང་31 ལ་གཟྱིགས།
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3.1  ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་མཚན་གྱི་སོར།  གནའ་བོའྱི་དུས་སུ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཡྱི་སྱི་ར་ཨྲེལ་ཡུལ་གྱི་

ལུང་སྟོན་པ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་རང་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་གསུངས།  ཁོ་ཚོ་སྱིག་ཉྲེས་ལས་ཐར་བར་བྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་མངག་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཞལ་ཆད་མཛད།  གནའ་བོའྱི་ཨྱིབ་རྱི་སད་དུ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་དྲེའྱི་མཚན་ལ་མཱ་ཤྱི་ཀ་ཞྲེས་ཟྲེར།  དྲེའྱི་རྲེས་ལ་དུས་རབས་དང་པོའྱི་སབས་

སུ་གྱི་རྱིག་སད་ནྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སད་དུ་གྱུར་ལ།  མཱ་ཤྱི་ཀ་ནྱི་གྱི་རྱིག་སད་དུ་ཁྱི་རྱི་སྱི་ཐོ་ཞྲེས་སུ་བསྒྱུར།  

དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཞལ་ཆད་གསར་པ་སྤྱི་ལོ་1885 ལོར་ལ་དྭགས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་ཐྲེངས་དང་

པོར་བསྒྱུར་བའྱི་སབས་སུ་མཱ་ཤྱི་ཀ་ནྱི་མཱ་ཤྱི་ཀ་ཞྲེས་པའྱི་སྒ་བསྐྱུར་ཡྱིན།  དྲེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་

བོད་སད་དུ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀ་དང༌།  ཡང་ན་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ཁྱི་རྱི་སྱི་ཐོ་ཞྲེས་ཟྲེར།

3.2  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་མ་འཁྲུངས་པའྱི་སོན་ལ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་གྱི་ཕ་མ་

གཉྱིས་ལ་ཕོ་ཉ་ཞྱིག་མངགས།23ཕོ་ཉ་དྲེས་ཁོ་གཉྱིས་ལ་སྲས་ཤྱིག་འཁྲུང་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྲེ་ལ་ཡྲེ་ཤུ་ཞྲེས་

པའྱི་མཚན་གསོལ་དགོས་པར་གསུངས།  གནའ་བོའྱི་ཨྱིབ་རྱི་སད་དུ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་ཡོ་ཤུ་ཨ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཞྱིང༌།  

23 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་20-21 དང༌།  ལུ་ཀཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་31 ལ་གཟྱིགས།

ལྲེའུ་གཉྱིས་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་སོར།

རྣམ་པ་གཉྱིས་པ།  ང་ནྱི་ཡྲེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀ་སྟྲེ།  དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོ།   

 ངྲེད་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་དད་དོ།།
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དྲེའྱི་དོན་ནྱི་གཙོ་བོས་ཐར་བར་མཛད་ཅྲེས་པའོ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་མྱི་རྣམས་སྱིག་ཉྲེས་ལས་ཐར་བར་

མཛད་པས་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ལ་ཡྲེ་ཤུ་ཞྲེས་པའྱི་མཚན་འདོགས་པར་མཛད།

3.3  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོ་ཡྱིན་ནོ།  དཀོན་མཆོག་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་

ཡབ་ཡྱིན་ལ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ཡྱིན།24  འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་མ་བཀོད་

པའྱི་སོན་ལ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་ཡྱིན།25  ཁོང་གྱི་སྲས་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་

དཀོན་མཆོག་མཁྲེན།  བུ་ཞྱིག་གྱི་རང་གྱི་ཕའྱི་ཁ་ལ་ཉན་པ་ལྟར།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་ཁོང་གྱི་ཡབ་དཀོན་

མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་ཞྱིང༌།  ཁོང་གྱིས་གང་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མཛད།26  དྲེའྱི་

ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་དག་པར་མཚོན།27

3.4  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་གཙོ་བོ་དང་བདག་པོ་ཡྱིན་ནོ།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་

སོ་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱི་དང་དྲེར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཀོད་པར་མཛད།28  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་འཛམ་

གྱིང་འདྱིའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ཁོང་ལ་དད་པ་བྲེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཡྱིན།  

གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན་པས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གྱི་གསུང་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བྲེད་

24 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་3 ཨང་16 ལ་གཟྱིགས།
25 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་1 ལ་གཟྱིགས།
26 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་5 ཨང་30 ལ་གཟྱིགས།
27 ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་1 ཨང་3 ལ་གཟྱིགས།
28 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཀོ་ལོ་སཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་1 ཨང་16 ལ་གཟྱིགས།
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ཅྱིང༌།  ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས།  ཁོང་ལ་དད་པ་བྲེད་དྲེ་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་མཁན་གྱི་སྱིག་

ཉྲེས་ནྱི་སྲེལ་ངྲེས་ཡྱིན།  ཁོ་རྣམས་ཁོང་གྱི་སྐུ་མདུན་དུ་འདྲེན་པར་འགྱུར་ལ།  ཁོང་དང་མཉམ་དུ་

དུས་རག་ཏུ་བཞུགས་པར་འགྱུར།  ཁོང་ལ་དད་པ་མྱི་བྲེད་དྲེ་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་མྱི་ཉན་མཁན་གྱི་

སྱིག་ཉྲེས་ནྱི་སྲེལ་བར་མྱི་འགྱུར།  ཁོ་རྣམས་ཁོང་གྱི་སྐུ་མདུན་ནས་སྐོད་པར་འགྱུར་ལ།  བདུད་སཱ་

ཏན་དང་མཉམ་དུ་དུས་རག་ཏུ་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ཆད་པ་མྱོང་བར་འགྱུར།29

29 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིང་བཟང་ལྲེའུ་7 ཨང་23 ལ་གཟྱིགས།
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3.5  ཀྲུང་གོ་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དུས་སུ་རོ་མ་གོང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡྱི་སྱི་ར་ཨྲེལ་ཡུལ་ལ་

དབང་བསྒྱུར།  རོ་མ་པའྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་ཡོ་རོབ་དང༌།  ཨ་ཧྥྲེ་རྱི་ཀ  ཨྲེ་ཤྲེ་ཡ་ནུབ་ཕོགས་སུ་

མྱི་རྱིགས་མང་པོ་དབང་དུ་སྡུད།  རོ་མ་པས་དར་གོས་འགྲུལ་ལམ་ཟྲེར་བའྱི་གནའ་བོའྱི་ཚོང་ལམ་

བརྒྱུད་ནས་ཐ་ན་ཀྲུང་གོ་ལ་ཉོ་ཚོང་བྲེད་པའྱི་དུས་སབས་དྲེར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་འཁྲུངས།30  ཁོང་གྱི་

འཁྲུངས་ཚུལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།

3.6  དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཕོ་ཉ་གྲེབ་རྱི་ཨྲེལ་ག་ལྱིལ་ཡུལ་གྱི་ན་ཙ་རྲེལ་ཟྲེར་བའྱི་གོང་ཚོར་མྱིར་

ཡམ་ཞྲེས་ཟྲེར་བའྱི་གཞོན་ནུ་མའྱི་སར་མངགས།  མྱིར་ཡམ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་དཱ་བྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ཡོ་སྲེབ་

ཀྱི་བཟའ་ཟླར་འགྱུར་བ་ཐག་གཅོད་བས་པ་རྲེད།  ནང་དུ་ཕྲེབས་སབས་གྲེབ་རྱི་ཨྲེལ་གྱིས་ཁོ་མོར་

ཐུགས་རྲེ་ཐོབ་པ་ཁོད་ལ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག  གཙོ་བོ་ཁོད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཞྲེས་

གསུངས།  དྲེ་ཐོས་ནས་མྱིར་ཡམ་སྲེམས་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུགས་ཤྱིང་འཚམས་འདྱི་དྲེ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་བསམ་

ཞྱིབ་བྲེད་བཞྱིན་ཡོད།  དཀོན་མཆོག་གྱི་ཕོ་ཉས་ཁོ་མོར་མྱིར་ཡམ།  མ་འཇྱིགས་ཤྱིག  དཀོན་མཆོག་

ནས་ཁོད་ལ་ཐུགས་རྲེ་ཐོབ།  ལྟོས་ཤྱིག  ཁོད་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲས་ཤྱིག་སྐྲེས་ནས་ཁོད་

ཀྱིས་ཁོང་གྱི་མཚན་ལ་ཡྲེ་ཤུ་ཞྲེས་ཐོགས་ཤྱིག  ཁོང་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པོར་འགྱུར་ལ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་དཀོན་

30 ཡྲེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དམ་པའྱི་གསུང་རབ་སོར་ངོ་སྤོད་བཞུགས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བའྱི་དཔྲེ་དྲེབ་ཤོག་གངས་39 ལ་གཟྱིགས།

རྣམ་པ་གསུམ་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ལས་ན་ཆུང་མ་མྱིར་ 

      ཡམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་འཁྲུངས་པའོ།།
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མཆོག་གྱི་སྲས་ཞྲེས་ཀང་གསོལ་བར་འགྱུར།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ལ་རང་གྱི་མྲེས་པོ་དཱ་

བྱིད་གྱི་བཞུགས་ཁྱི་གནང་ཞྱིང༌།  ཁོང་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་རྒྱུད་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་དབང་སྒྱུར་ལ།  ཁོང་

གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ནྱི་མཐའ་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས།  མྱིར་ཡམ་གྱིས་ཕོ་ཉ་ལ་ང་སྐྲེས་པ་དང་འདུས་མ་

མྱོང་བས་འདྱི་ཅྱི་ལྟར་སྲྱིད་ཅྲེས་ཞུས་པ་ན།  ཕོ་ཉས་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཁོད་ལ་འབབ་ཅྱིང་བ་ན་

མྲེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་ནུས་མཐུ་ཁོད་ལ་ཁབ་པར་འགྱུར།  དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕྲུ་གུ་དམ་པ་དྲེ་ལ་དཀོན་

མཆོག་གྱི་སྲས་ཞྲེས་གསོལ།  ལྟོས་ཤྱིག  ཁོད་ཀྱི་སྤུན་མཆྲེད་རྒན་མོ་ཨྲེ་ལྱི་ས་བྲེད་རབས་ཆད་མ་ཞྲེས་

བ་བ་ཡྱིན་ཀང༌།  ད་ལྟ་མངལ་དུ་བུ་ཞྱིག་འཁོར་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཡྱིན།  གང་ཡྱིན་ཟྲེར་ན།  དཀོན་

མཆོག་གྱིས་མཛད་མྱི་སྲྱིད་པ་གང་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གསུངས།  དྲེ་ནས་མྱིར་ཡམ་གྱིས་ང་གཙོ་བོའྱི་

གཡོག་མོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྲེད་ཀྱི་བཀའ་ལྟར་ང་ལ་འབྱུང་བར་ཤོག་ཅྲེས་སྨྲས་ནས་ཕོ་ཉ་ཕར་ཕྲེབས།31

3.7  དྲེ་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་ནུས་མཐུའྱི་སོ་ནས་འཁྲུངས།  ཁོང་གྱི་ཡུམ་ན་ཆུང་

མ་མྱིར་ཡམ་ཡྱིན་ལ།  ཁོང་གྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཡྱིན།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡྱིན།  ཁོང་ལ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དཀོན་མཆོག་གྱི་ངོ་བོ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པས་ཁོང་ལ་སྱིག་ཉྲེས་རྩ་བ་ནས་མྲེད།32  

ཁོང་གྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་མཁྲེན་ནས་དུས་རག་ཏུ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབས་

པར་མཛད།

31 ལུ་ཀཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་1 ཨང་26-38 ལ་གཟྱིགས།
32 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཀོ་ལོ་སཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་2 ཨང་9 ལ་གཟྱིགས་པ་དང༌།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་

བསྐུར་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་4 ཨང་15 ལ་གཟྱིགས།
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3.8  ཐོག་མར་དུས་ཚོད་མ་བྱུང་གོང་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་

བཞུགས།  དྲེར་ཁོང་གྱིས་ཡབ་དང་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དཀོན་མཆོག་དང་ཞྱི་བདྲེ་དང་འགོགས་པ་

མྱོང༌།  ང་ཚོ་སྱིག་ཉྲེས་ལས་ཐར་བར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་

བཞག་ནས་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་ཕྲེབས།  ཁོང་ལ་མྱིའྱི་གཟུགས་པོ་ཡོད་པས་ཁོང་གྱིས་བཀྲེས་སོམ་དང༌།  

ཐང་ཆད།  ཟུག་གཟྲེར།  མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་མྱོང༌།33  དཀོན་མཆོག་གྱིས་མྱི་

ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པར་མཛད་པ་དྲེ་ཁོང་གྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་ཉྲེ་གནས་ལ་བསྟན་པར་མཛད།  བམས་

པ་དྲེའྱི་རྐྲེན་གྱིས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཉྱིད་ཀྱི་སྲས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་མངགས།  མྱི་

སུས་ཀང་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་ལ་དད་པ་བས་ཏྲེ་རང་གྱི་སྤོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སྲེམས་

བསྒྱུར་ན།  ཁོ་ཤྱི་ནའང་དཀོན་མཆོག་དང་དུས་རག་ཏུ་བཞུགས་པར་འགྱུར་ངྲེས་ཡྱིན།34  གསུང་

འདྱི་བདྲེན་པ་ཡྱིན་པ་སྟོན་པའྱི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་ངོ་མཚར་བའྱི་མཛད་པ་མང་པོ་བསྟན་པར་

33 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཕྱི་ལྱིབ་པཱྱི་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་2 ཨང་6-7 ལ་གཟྱིགས་པ་དང༌།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་
ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་2 ཨང་14 ལ་གཟྱིགས།

34 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་3 ཨང་16 ལ་གཟྱིགས།

རྣམ་པ་བཞྱི་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་ཕོན་ཏུ་ཡུ་པྱི་ལ་ཏུའྱི་དབང་འོག་ཏུ་སྡུག་

བསལ་མྱངས་པ།  རྒྱང་ཤྱིང་སྟྲེང་ལ་བརྐངས་ཏྲེ།  གོངས་ནས་དུར་དུ་བཅུག་གོ །
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མཛད།  ནད་པ་མང་པོའྱི་ནད་སྲེལ་བར་མཛད་པ་མ་ཟད།  གཤྱིན་པོ་རྣམས་སར་གསོན་པོར་མཛད།35  

ཁོང་གང་དུ་ཕྲེབས་ནའང་མྱི་ཚོགས་མང་པོ་ཁོང་གྱི་རྲེས་སུ་འབངས།36

3.9  ཡྱི་སྱི་ར་ཨྲེལ་ཡུལ་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་ཕག་དོག་བས་པས་ཁོང་འཛིན་

བཟུང་བས།37  རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཁྱིད་ནས་བ་ཆྲེན་དང་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་ལ་དཀོན་མཆོག་ལ་

སྐུར་བ་འདྲེབས་པའྱི་ནག་ཉྲེས་བཙུགས།  ཁོ་ཚོས་ཁོང་ལ་སྲོག་ཁྱིམས་གཏོང་འདོད་ཀང༌།  རོ་མ་གོང་

མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོག་མཆན་མྲེད་པར་དྲེ་ལྟར་བྲེད་མ་ཐུབ།  དྲེའྱི་དུས་སུ་རོ་མ་གོང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་སྤྱི་ཁབ་ནྱི་ཕོན་ཏྱི་ཡུ་པྱི་ལ་ཏུ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཡྱིན།  ཁོས་སྤྱི་ལོ་26 ནས་36 བར་ཡྱི་སྱི་ར་ཨྲེལ་ཡུལ་ལ་

དབང་བསྒྱུར།  པྱི་ལ་ཏུས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་ཉྲེས་སྐོན་ཅྱིའང་མ་རྙྲེད་པས་ཁོང་གོད་གོལ་གཏོང་བར་

འདོད་ཀང༌།  ཡ་ཧུ་དཱ་པའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བས།  མཐའ་མར་པྱི་ལ་ཏུས་ཡ་ཧུ་དཱ་

པའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་རྒྱང་ཤྱིང་སང་ལ་གཟྲེར་བརྒྱབ་པའྱི་སོ་ནས་སྲོག་ཁྱིམས་གཏོང་

དུ་བཅུག  དྲེ་ནྱི་གདུག་རྩུབ་ཆྲེ་བའྱི་ཆད་པ་ཡྱིན།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་སྱིག་ཉྲེས་སམ།  སྐོན་གང་ཡང་

མྲེད་ནའང་སྡུག་བསལ་མང་པོ་མྱོང༌།  ཁོང་རྒྱང་ཤྱིང་སྟྲེང་ལ་གོངས་ནས་སྐུ་ཕུང་དུར་ཁང་དུ་བཞག38

35 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་11 ཨང་1-44 ལ་གཟྱིགས།
36 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་4 ཨང་24-25 ལ་གཟྱིགས།
37 མར་ཀུས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་15 ཨང་10 ལ་གཟྱིགས།
38 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་19 ཨང་41-42 ལ་གཟྱིགས།
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3.10  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་མྱི་ཚེ་སྐོན་མྲེད་པ་ཞྱིག་བསྐལ་བར་མཛད།  འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་

ནང་ནས་ཁོང་གཅྱིག་པུས་སྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་མ་མཛད།  ཁོང་སྡུག་བསལ་མྱོང་ཞྱིང་གོངས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ངྲེད་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ཆད་པ་ང་ཚོའྱི་ཚབ་ལ་མྱོང་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན།  ཁོང་གྱིས་མྱི་

ཞྱིག་གྱིས་རང་གྱི་གོགས་པོའྱི་དོན་དུ་རང་སྲོག་བཏང་ན་དྲེ་ནྱི་བམས་པ་རབ་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས།39

39 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་15 ཨང་13 ལ་གཟྱིགས།
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རྣམ་པ་ལྔ་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་གཤྱིན་པོའྱི་གནས་ལ་བབས་ནས།  ཉྱིན་གསུམ་པར་ 

སར་སྐུ་གསོན་པོར་བཞྲེངས་སོ།།

3.11  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་གོངས་ནས་ཉྱིན་གསུམ་པར་སར་སྐུ་གསོན་པོར་བཞྲེངས།  དམ་པའྱི་གསུང་

རབ་ལས་དྲེ་ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱུང༌།  བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ཉྱིན་དང་པོའྱི་ཞོགས་པ་ཉྱི་མ་ཤར་

ཙམ་ལ་དྲེ་ཚོས་ག་སྒྱིག་བས་པའྱི་དྱི་ཞྱིམ་འབྱུག་རྫས་འཁུར་ཏྲེ་ཁོ་ཚོ་དུར་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་དང༌།  ཁ་

རོ་དྲེ་བསྒྱིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌།  དུར་ཁང་གྱི་ནང་ལ་འཛུལ་སབས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་སྐུ་ཕུང་

མ་མཐོང༌།  དྲེ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་བྱུང་སབས་མྱི་གཉྱིས་འོད་འཕོ་བའྱི་གོས་གོན་པ་གོ་བུར་དུ་དྲེ་ཚོའྱི་

འགམ་ལ་མངོན་པར་གྱུར།  འཇྱིགས་སྐག་སྐྲེས་ཏྲེ་བུད་མྲེད་རྣམས་མགོ་བཏུད་པ་དང༌།  མྱི་དྲེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཁོ་མོ་ཚོར་གསོན་པོ་ནྱི་གཤྱིན་པོའྱི་ནང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཚོལ།  ཁོང་འདྱིར་མྲེད་དྲེ་སྐུ་གསོན་པོར་

བཞྲེངས་སོ།  ཁོང་ག་ལྱིལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཁོད་རྣམས་ལ།  མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ་སྱིག་ཉྲེས་ཅན་

གྱི་ལག་ཏུ་གཏད་པ་དང༌།  རྒྱང་ཤྱིང་སང་ལ་བཀོངས་ནས་ཉྱིན་ཞག་གསུམ་པ་ལ་ཁོ་རང་ལང་བར་

འགྱུར་ངྲེས་ཞྲེས་པའྱི་གསུང་དྲེ་དན་ཅྱིག་ཅྲེས་གསུངས་ནས།  ཁོ་མོ་ཚོས་ཁོང་གྱི་གསུང་དན།  དུར་

ཁང་ནས་ཕྱིར་ལོག་སྟྲེ།  ཉྲེ་གནས་བཅུ་གཅྱིག་པོ་དང་གཞན་རྣམས་ལ་དོན་དྲེ་ཐམས་ཅད་བཤད།  

དོན་འདྱི་ཚོ་སྐུ་ཚབ་ལ་རོད་མཁན་རྣམས་ནྱི་མག་རལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱིར་ཡམ་དང༌།  ཡོ་ཨ་ནཱ།  

ཡ་ཀོབ་ཀྱི་ཡུམ་མྱིར་ཡམ་ལ་སོགས་པའྱི་བུད་མྲེད་རྣམས་ཡྱིན།  འོན་ཀང་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་



22

པར་གཏམ་འདྱི་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་པས་བུད་མྲེད་རྣམས་ལ་ཡྱིད་མ་ཆྲེས།  འོན་ཀང་པྲེ་ཏོ་ལངས་

ནས་དུར་ཁང་ལ་བརྒྱུགས་པ་དང༌།  བསྒུར་ནས་ནང་ལ་བལྟས་ཏྲེ་རས་གཅྱིག་པུ་མཐོང་ནས།  ངོ་

མཚར་སྐྲེས་ཏྲེ་རང་གྱི་ནང་ལ་སོང༌།40

3.12  དྲེའྱི་རྲེས་སུ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ཉྱིད་ཁོང་གྱི་ཉྲེ་གནས་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་བཞྲེངས་ཏྲེ་ཁོ་ཚོར་

ཞྱི་བདྲེ་ཁྲེད་རྣམས་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅྲེས་གསུངས།  དྲེ་ཚོས་དྲེ་མཐོང་ནས་གདོན་འདྲེ་ཡྱིན་པར་

བསམས་ཏྲེ་འཇྱིགས་སྐག་སྐྲེས།  ཁོང་གྱིས་ཁོ་ཚོར་ཁོད་ཚོ་ཅྱི་ལ་ཞྲེད་སང་སྐྲེས་ཤྱིང༌།  ཁོད་ཀྱི་སྲེམས་

སུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་སྐྲེས།  ངའྱི་རྐང་པ་དང་ལག་པ་ལ་ལྟོས་དང༌།  ངའྱི་ལུས་ལ་རྲེག་ནས་ང་རང་

ཡྱིན་པ་རོགས་པར་གྱིས་ཤྱིག  གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།  ང་ལྟར་གདོན་འདྲེ་ལ་ཤ་དང་རུས་པ་མྲེད་ཅྲེས་

གསུངས།  ཁོང་གྱིས་དྲེ་ལྟར་གསུངས་ནས་རང་གྱི་ཞབས་དང་ཕག་ཁོ་ཚོ་ལ་སྟོན་པར་མཛད།  སྲེམས་

དགའ་བའྱི་རྐྲེན་གྱིས་དྲེ་ཚོས་ད་དུང་ཡྱིད་མ་ཆྲེས་ཏྲེ་ཡ་མཚན་ཆྲེན་པོར་གྱུར་བའྱི་དུས་སུ་ཁོང་གྱིས་

ཁོ་ཚོར་ཟས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྲེས་གསུངས་ནས།  དྲེ་ཚོས་ཁོང་ལ་མྲེ་སྲྲེག་ཐྲེབས་པའྱི་ཉ་ཤ་དུམ་བུ་

ཞྱིག་སྟྲེར་ནས།  དྲེ་ཕག་ཏུ་བསམས་ཏྲེ་དྲེ་ཚོའྱི་མདུན་དུ་བཞྲེས།41

3.13  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་སར་གསོན་པོར་གྱུར་བའྱི་རྲེས་སུ་ཁོང་ཉྲེ་གནས་མང་པོར་མངོན་སུམ་དུ་

བོན།42  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ཡང་བསྐར་མ་གོངས།  ཁོང་ནྱི་འདས་ལོག་མ་ཡྱིན།  (བོད་པའྱི་དམངས་

40 ལུ་ཀཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་24 ཨང་1-12 ལ་འཁོད་ཡོད།
41 ལུ་ཀཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་24 ཨང་36-43 ལ་འཁོད་ཡོད།
42 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཀོ་རྱིན་ཐུ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་15 ཨང་6 ལ་གཟྱིགས།
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ཁོད་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་ལྟར་འདས་ལོག་རྣམས་འཆྱི་བ་ནས་ལོག་པའྱི་རྲེས་སུ་ཡང་བསྐར་ཤྱི  གཙོ་བོ་

ཡྲེ་ཤུ་ཐྲེངས་གཅྱིག་གོངས་ཏྲེ་སར་གསོན་པོར་གྱུར་ནས་ཡང་བསྐར་འགོངས་མྱི་སྲྱིད་)  ད་ལྟ་ཁོང་

ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་བཞུགས།  ཁོང་ལ་དད་པ་བྲེད་ཅྱིང་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་སྲོག་གནང་ངོ༌།།43

43 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་5 ཨང་24 དང༌།  སྐུ་ཚབ་པྲེ་ཏོ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་1 ཨང་
3-5 ལ་གཟྱིགས།
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རྣམ་པ་དྲུག་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་འཕགས་ཤྱིང༌།  

ད་ལྟ་བ་ན་མྲེད་པའྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཕག་གཡས་སུ་བཞུགས་སོ།།

3.14  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་སར་གསོན་པའྱི་རྲེས་སུ་ཁོང་གྱི་ཉྲེ་གནས་དང་ཕད་ནས་ཁོ་རྣམས་ལ།  དམ་

པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཁྲེད་རྣམས་ལ་འབབ་པའྱི་ཚེ་ཁྲེད་ཚོར་ནུས་མཐུ་འཐོབ་པས།  ཡྲེ་རུ་ཤ་ལྲེམ་དང༌།  

ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་ཡོངས།  ས་མར་ཡཱ་ཡུལ།  ས་གཞྱི་མཐའ་མའྱི་བར་དུ་ངའྱི་དཔང་པོ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་

ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་རྲེས་སུ།  ཁོ་ཚོའྱི་མཐོང་སར་ཁོང་ཡར་འཕགས་ནས་སྤྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་བསུས་

ཏྲེ་མྱི་མཐོང་བར་གྱུར།  ཁོ་ཚོས་ནམ་མཁའྱི་ཕོགས་སུ་ནན་གྱིས་བལྟས་ཏྲེ་ཁོང་ཡར་ཕྲེབས་དུས་གོ་

བུར་དུ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པའྱི་མྱི་གཉྱིས་དྲེ་ཚོའྱི་འགམ་དུ་ཐོན།  ཁོང་ཚོས་ཀྲེ་ག་ལྱིལ་པ་རྣམས།  

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསད་དྲེ་ནམ་མཁའྱི་ཕོགས་སུ་ལྟ།  ཁྲེད་ཚོའྱི་མདུན་ནས་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་

ཡར་འཕགས་པ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ཉྱིད།  ཇྱི་ལྟར་ཞྱིང་ཁམས་སུ་འཕགས་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན།  དྲེ་ལྟར་

ཕྱིར་ལོག་ཕྲེབས་ངྲེས་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས།44

44 སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྲེའུ་1 ཨང་8-11 ལ་འཁོད་ཡོད།
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3.15  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་ཡར་འཕགས་ནས་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཕག་

གཡས་སུ་བཞུགས།45  དྲེའྱི་དོན་ནྱི་ཁོང་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྐུ་པང་དུ་བཞུགས་ཞྱིང༌།  དཀོན་མཆོག་

གྱི་མདུན་དུ་ཁོང་གྱིས་དད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ལ་ཞུ་ངོ་མཛད།46

45 མར་ཀུས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་16 ཨང་19 ལ་གཟྱིགས།
46 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་8 ཨང་34 དང༌།  ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་

ཡྱིག་ལྲེའུ་10 ཨང་12 ལ་གཟྱིགས།
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3.16  འཇྱིག་རྲེན་འདྱིའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཁྱིམས་གཅོད་གནང་བའྱི་ཕྱིར་ཉྱིན་ཅྱིག་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་

དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ནས་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ལ་སར་འབོན་ངྲེས་ཡྱིན།  ཉྱིན་མོ་དྲེ་དང་དུས་

ཚོད་དྲེའྱི་སོར་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་མ་གཏོགས།  མྱི་སུས་ཀང་མྱི་ཤྲེས།47  འོན་ཀང་གཙོ་བོ་ཡྲེ་

ཤུས་དྲེའྱི་སོར་གཤམ་གསལ་ལྟར་གསུངས།

3.17  མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ་ནྱི་ཕོ་ཉ་དང་བཅས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པར་འབོན་པའྱི་སབས་སུ།  རང་

གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་བཞུགས་ཁྱི་ལ་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང༌།  མྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཁོང་གྱི་

མདུན་དུ་བསྡུད་ནས།  ལུག་རྫྱི་ཡྱིས་ར་རྣམས་ལས་ལུག་སོ་སོར་འབྲེད་པ་ལྟར།  ཁོང་གྱིས་དྲེ་ཚོའང་

འབྲེད་པར་གྱུར་ནས།  ལུག་རྣམས་ཁོང་གྱི་གཡས་ཕོགས་དང༌།  ར་རྣམས་ཁོང་གྱི་གཡོན་ཕོགས་སུ་

འཇུག  དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོས་གཡས་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ།  ངའྱི་ཡབ་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཁོད་

རྣམས།  ཤོག་ལ།  འཇྱིག་རྲེན་བཀོད་པ་ནས་ཁོད་ཚོའྱི་ཕྱིར་བཤམས་པའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་འཛིན་ཞྱིག  རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་ང་ལྟོགས་པ་ལ་ཟས་སྟྲེར།  སོམ་པ་ལ་བཏུང་བ་སྟྲེར།  ངོ་མྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པ་ལ་

གནས་ཚང་བཏང༌།  གོས་མྲེད་པ་ལ་གོས་སྟྲེར།  ན་བ་ལ་བདག་སྐོང་བས།  བཙོན་ཁང་ལ་ཡོད་པ་

47 མར་ཀུ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་13 ཨང་32 ལ་གཟྱིགས།

རྣམ་པ་བདུན་པ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་ཕྱིས་སུ་ཤྱི་གསོན་གཉྱིས་ཀར་ཁྱིམས་གཅོད་

གནང་བར་ཕྲེབས་ངྲེས་སོ།།
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ལ་ང་མཇལ་བར་ཡོང་ཞྲེས་གསུང་བར་འགྱུར།  དྲེ་ནས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས།  གཙོ་བོ་ལགས།  ངྲེད་

རྣམས་ཀྱིས་ཁྲེད་བཀྲེས་པའམ།  སྐྲེམས་པ།  ཞལ་མྱི་ཤྲེས་པའམ།  གོས་མྲེད་པར་མཐོང་སྟྲེ།  ཞལ་

ཟས་སམ།  སྐྲེམས།  གནས་ཚང་ངམ།  ན་བཟའ་ག་དུས་ཕུལ།  ཡང་ན་བའམ།  བཙོན་ཁང་ལ་མཐོང་

སྟྲེ་ག་དུས་མཇལ་བར་ཡོང་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་པར་འགྱུར།  རྒྱལ་པོས་ཁོ་རྣམས་ལ།  ངས་ཁོད་ཚོར་

བདྲེན་པར་ཟྲེར་རྒྱུར།  ཁོད་ཚོས་ངའྱི་སྤུན་ཟླ་ཆུང་ཤོས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ཡང་དྲེ་

ལྟར་བས་པ་ཙམ་གྱིས།  ང་ལའང་བས་ཞྲེས་གསུང་བར་འགྱུར།  དྲེ་ནས་ཁོང་གྱིས་གཡོན་ཕོགས་སུ་

ཡོད་པ་རྣམས་ལ།  དམོད་པ་ཕོག་པ་ཁོད་ཚོ།  ངའྱི་མདུན་ནས་བདུད་རྒྱལ་དང་ཁོའྱི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་

ཆྲེད་དུ་བཤམས་ཏྲེ་གསོད་པར་མྱི་བྲེད་པའྱི་མྲེ་ལ་ཕར་རྒྱུགས་ཤྱིག  རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁོད་ཀྱིས་ང་ལྟོགས་

པ་ལ་ཟས་མ་སྟྲེར།  སོམ་པ་ལ་བཏུང་བ་མ་སྟྲེར།  ངོ་མྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་ཚང་མ་བཏང༌།  གོས་མྲེད་

པ་ལ་གོས་མ་སྟྲེར།  ན་བ་ལ་བདག་སྐོང་མ་བས།  བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ལ་ང་མཇལ་བར་མ་འོངས་

ཞྲེས་གསུང་བར་འགྱུར།  དྲེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཀང༌།  གཙོ་བོ་ལགས།  ངྲེད་ཀྱིས་ཁྲེད་བཀྲེས་པའམ།  སོམ་

པ།  ངོ་མྱི་ཤྲེས་པའམ།  གོས་མྲེད་པ།  ན་བའམ།  བཙོན་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་ག་དུས་བདག་

སྐོང་མ་བས་ཞྲེས་ཟྲེར་བར་འགྱུར།  ལན་དུ་ཁོང་གྱིས།  ངས་ཁོད་ཚོར་བདྲེན་པར་ཟྲེར་རྒྱུར།  ཁོད་

ཚོས་ཆུང་ཤོས་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟར་མ་བས་པ་ཙམ་གྱིས།  ང་ལའང་མ་

བས་ཞྲེས་གསུང་བར་འགྱུར།  དྲེ་ནས་འདྱི་རྣམས་མཐའ་མྲེད་པའྱི་ཆད་པ་དང༌།  དང་ལྡན་རྣམས་

དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ལ་འགོ་བར་འགྱུར་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།48

48 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་25 ཨང་31-46 ལ་འཁོད་ཡོད།
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3.18  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས་དྲེའྱི་སོར་འདྱི་ལྟར་ཉྲེན་བར་གཏོང༌།  ཁོད་ནྱི་སྲེམས་འཁྲེགས་ཤྱིང་ངན་

སྤོད་ཀྱི་བསམ་པ་མྱི་བསྒྱུར་བས་རང་གྱི་ཆྲེད་དུ་ཆད་པ་དག་པོ་གསོག  གང་ལགས་ཟྲེར་ན།  དཀོན་

མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཁོའྱི་ཉྱིན་མོ་ཡོང་བས་ཁོང་གྱི་དང་བདྲེན་གྱི་ཁྱིམས་གཅོད་མངོན་པར་འགྱུར་ངྲེས་

ཡྱིན།  ཁོང་གྱིས་མྱི་རྲེ་རྲེའྱི་བ་བ་བཞྱིན་དྲེ་དང་མཐུན་པར་གནང་བར་འགྱུར་ཏྲེ།  བ་བ་བཟང་པོ་

སྒྲུབ་པར་བཟོད་པའྱི་སོ་ནས་གཟྱི་བརྱིད་དང༌།  བཀུར་སྟྱི།  འཆྱི་མྲེད་བཅས་འཚོལ་མཁན་རྣམས་

ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་གནང་བར་འགྱུར་བ་དང༌།  ངན་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་བདྲེན་པ་ལ་མྱི་གནས་

པར་རང་འདོད་ཚ་བ་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཁོ་དག་པོ་གནང་བར་འགྱུར།  ངན་པ་

བྲེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང་སྡུག་བསལ་དག་པོ་འབབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ།  དང་པོར་ཡ་ཧུ་དཱ་པ།  དྲེ་ནས་

ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མྱིན་པ་ཡྱིན།  འོན་ཀང་བཟང་པོ་བྲེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང་གཟྱི་བརྱིད་དང༌།  བཀུར་སྟྱི།  

ཞྱི་བདྲེ་བཅས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ།  དང་པོར་ཡ་ཧུ་དཱ་པ།  དྲེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་མྱིན་པའོ།  གང་ཡྱིན་

ཞྲེ་ན།  དཀོན་མཆོག་ལ་ཕོགས་རྱིས་ཅྱི་ཡང་མྲེད།49

3.19  བོད་པ་མང་ཆྲེ་བས་གསུང་དྲེ་ཐོས་མ་མྱོང༌།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས།  སོན་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་དོན་

དྲེ་ཚོ་མ་ཤྲེས་པར་དཀོན་མཆོག་གྱིས་མ་བརྩྱི་ཡང༌།  ད་ལྟ་ཁོང་གྱིས་གནས་ཀུན་གྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་

ལ་སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་སྲེམས་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང༌།  གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།  ཁོང་གྱིས་

ཁྱིམས་གཅོད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་བསོས་པར་མཛད་ཅྱིང༌།  ཉྱིན་དྲེར་ཁོང་གྱིས་བསོས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་

གྱིས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་དང་བདྲེན་གྱི་སོ་ནས་ཁྱིམས་གཅོད་མཛད་པར་འགྱུར།  མྱི་དྲེ་འཆྱི་
49 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་2 ཨང་5-11 ལ་འཁོད་ཡོད།
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བ་ནས་སར་གསོན་པར་མཛད་པའྱི་ངང་ནས་ཁོང་གྱིས་དྲེ་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ར་སྤོད་མྱི་

ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་པོར་བས་སོ་ཞྲེས་གསུངས།50

3.20  སྐུ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ཉྱིན་མོ་དྲེར་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀུན་ལས་མྱི་རྣམས་ཐར་བར་འགྱུར་

ངྲེས་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱིས།  ཁོང་གྱིས།  དྲེ་ནས་ངས་རྒྱལ་ཁབ་དང༌།  ཚོ་པ་དང༌།  མྱི་རྱིགས་དང༌།  སད་

རྱིགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གངས་ལས་འདས་པའྱི་མྱི་ཚོགས་ཆྲེན་མོ་ལུག་གུ་དང་བཤུགས་

ཁྱིའྱི་མདུན་དུ་ལང་སྟྲེ་མཐོང༌།  གོས་དཀར་པོ་གོན་ཞྱིང༌།  ཏ་ལའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ཁོའྱི་ལག་ཏུ་

འཁྲེར་ཞྲེས་གསུངས།51

3.21  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས།  མྱི་ཐམས་ཅད་སྐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྲེ་མངོན་པར་

གྱུར།  དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྲེ་དྲེས་ཆོས་མྲེད་པ་དང་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་འདོད་ཆགས་དོར་ནས་དུས་

འདྱིར་རང་ཚོད་ཟྱིན་པ་དང༌།  དང་བ།  དམ་པ་ཡྱིན་དགོས་པར་ང་ཚོར་སྟོན།  དུས་དྲེའྱི་རྱིང་ལ་

ང་ཚོའྱི་རླབས་ཆྲེ་བའྱི་རྲེ་སྒུག་བྲེད་པ་ནྱི་བ་ན་མྲེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་སྐབས་མགོན་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་

གཟྱི་བརྱིད་མངོན་པ་བྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ཡྱིན།  ཡྲེ་ཤུས་ང་ཚོ་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་ལས་བླུ་རྱིན་གྱིས་ཐར་དུ་

འཇུག་པ་དང་ །  རང་གྱི་དོན་དུ་ལས་བཟང་བྲེད་པར་བརྩོན་སྲེམས་ཡོད་པའྱི་འབངས་མྱི་ལྷད་མྲེད་

པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར་ཁོང་གྱིས་རང་གྱི་སྲོག་བོས་བཏང་ཞྲེས་བྱིས།52

50 སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྲེའུ་17 ཨང་30-31 ལ་གཟྱིགས།
51 ཡོ་ཧ་ནན་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་ལྲེའུ་7 ཨང་9 ལ་གཟྱིགས།
52 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཐྲེ་ཏུ་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་2 ཨང་11-14 ལ་གཟྱིགས།
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ལྲེའུ་གསུམ་པ།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དང་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་ 

ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སོར།

རྣམ་པ་བརྒྱད་པ།  ང་ནྱི་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ལ་དད་དོ།།

4.1  དཀོན་མཆོག་ནྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌།  སྲས་དཀོན་མཆོག  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་དཀོན་

མཆོག་ཡྱིན།53  ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང༌།  སྲས་དཀོན་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་

དཀོན་མཆོག་འཇྱིག་རྲེན་ཁམས་བཀོད་པའྱི་སབས་སུ་བཞུགས།54  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་

དཀོན་མཆོག་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་གནང༌།55  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་

ཞྱིང་ཁམས་ལ་ཕྲེབས་པའྱི་རྲེས་སུ།  དཀོན་མཆོག་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་

དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་འཇྱིག་རྲེན་འདྱི་ལ་ཕྲེབས།  དམ་པའྱི་གསུང་རབ་བཞྱིན་དུ།  དཀོན་མཆོག་ལ་

བསྙྲེན་བཀུར་ཞུ་བའྱི་ཕྱིར་ཐོག་མ་ནས་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བས་པའྱི་མྱི་རྣམས་འཛོམས་སབས།

4.2  གོ་བུར་དུ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ནས་ཧུར་ཧུར་དུ་རྒྱག་པའྱི་རླུང་དང་འད་བའྱི་སྒ་

ཞྱིག་བྱུང་བ་དང༌།  དྲེས་ནྱི་ཁོ་ཚོ་སོད་སའྱི་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཁབ།  མྲེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལྲེ་རྣམས་ཁོ་

53 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་28 ཨང་19 ལ་གཟྱིགས།
54 ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤྲེའྱི་མདོ་དང་པོ་སྟྲེ་འགོད་པ་ལྲེའུ་1 ཨང་2 ལ་གཟྱིགས།
55 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་ཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་6 ཨང་63 ལ་གཟྱིགས།
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ཚོའྱི་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ནས་བལ་ཏྲེ་སོ་སོའྱི་སྟྲེང་ལ་གནས།  དཀོན་མཆོག་གྱི་དམ་པའྱི་

ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་གང་བར་གྱུར་ཞྱིང༌།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ནུས་མཐུ་གནང་བ་

བཞྱིན་དུ་ཁོ་ཚོས་སད་རྱིགས་གཞན་རྣམས་སྤད་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཅྲེས་བྱིས།56

4.3  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་མཁན་ཚོའྱི་སྲེམས་ལ་བཞུགས།  དམ་པའྱི་

ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་སྲེམས་དང་འགོགས་ཏྲེ་ངྲེད་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་དང་སྲས་མོ་ཡྱིན་

པར་བདྲེན་དཔང་མཛད།57  ཁོང་གྱིས་ང་ཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མཉྲེས་པའྱི་སྤོད་ལམ་སྟོན་

པར་མཛད།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱི་སྲེ་འཁྱིད་དང་བསྟུན་ཏྲེ་མྱི་ཚེ་སྐྲེལ་ཞྱིང༌།  

ཁྲེད་ཚོས་སྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་ཀྱི་འདོད་པ་མྱི་བསྒྲུབ།  གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།  སྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་ཀྱིས་

དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ལ་རྒོལ་ཞྱིང༌།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་སྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་ལ་ཡང་རྒོལ་

ཏྲེ།  ཁྲེད་ཚོས་རང་གྱི་འདོད་པ་ལྟར་མྱི་བྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གཉྱིས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྒོལ།  འོན་

ཀང་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྲེད་རྣམས་འཁྱིད་ན།  ཆོས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་འོག་ཏུ་མྲེད།  སྱིག་

པའྱི་རང་གཤྱིས་ཀྱི་ལས་རྣམས་གསལ་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ།  ལོག་གཡྲེམ་དང༌།  མྱི་གཙང་བ།  བག་མྲེད་སྤོད་

པ།  ལྷ་ལ་རྲེན་པ།  མཐུ་སགས།  སང་སྲེམས།  འཁྲུག་རྩོད།  ཕག་དོག  ཁོང་ཁོ་ལངས་བདྲེ་བ།  ཁ་

རྩོད།  མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཁག  འཁོན་སྲེམས།  ར་བཟྱི་བ།  བག་མྲེད་ཅན་གྱི་ཐུགས་སྤོ་ལ་སོགས།  

དྲེ་ལྟར་བྲེད་མཁན་དཀོན་མཆོག་གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་འཛུལ་བར་མྱི་སྲྱིད་པས།  སར་ངས་ཁྲེད་རྣམས་
56 སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྲེའུ་2 ཨང་2-4 ལ་འཁོད་ཡོད།
57 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་8 ཨང་16 ལ་གཟྱིགས།
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ལ་བཤད་པ་ལྟར་ད་ལྟའང་དོགས་ཟོན་བྲེད་དོ།  འོན་ཀང་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་

བམས་སྲེམས་དང༌།  དགའ་སྤོ།  ཞྱི་བདྲེ།  བཟོད་པ།  དྱིན་གཟོ།  སྲེམས་བཟང་པོ།  བོ་གཏད་ཆོག་

པ།  སྲེམས་དུལ་པོ།  རང་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།  འདྱི་དག་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་མྲེད།  

ཡང་སྐབས་མགོན་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་

སྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་རྒྱང་ཤྱིང་སྟྲེང་ལ་བརྒྱངས་ཏྲེ་བསད་པ་ཡྱིན་ནོ།  དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་ཀྱིས་

ངྲེད་རྣམས་འཁྱིད་པས།  ཐུགས་ཉྱིད་དང་བསྟུན་ཏྲེ་མྱི་ཚེ་སྐྲེལ་དགོས་ཞྲེས་གསུངས།58

58 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ག་ལད་ཡཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་5 ཨང་16-25 ལ་འཁོད་ཡོད།
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རྣམ་པ་དགུ་པ།  ང་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའྱི།  ཡྲེ་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་ 

དམ་པ་དང༌།  དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་འགོགས་རོགས་ལ་དད་དོ།།

4.4  དཀོན་མཆོག་གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྲེམས་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་དམ་པའྱི་ཐུགས་ཉྱིད་འཇྱིག་

རྲེན་འདྱི་ལ་ཕྲེབས་པའྱི་རྲེས་སུ།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཁོང་གྱི་འཕྱིན་བཟང་སྒོག་པའྱི་

ཕྱིར་འཇྱིག་རྲེན་ཀུན་ལ་ཕྲེབས།  ཁོང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཡོ་རོབ་དང་ཨ་ཧྥྲེ་རྱི་ཀ་གྱིང་ལ་ཕྲེབས་

པ་ལ།  ཁ་ཤས་ཨྲེ་ཤྲེ་ཡཱ་གྱིང་ཆྲེན་ལ་ཕྲེབས།  དུས་རབས་ཁ་ཤས་རྲེས་སུ་ཏ་ཟྱིག་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་

ལ་ཆོས་ཚོགས་ཡོད།  དུས་རབས་བདུན་པར་ཡྲེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོར་སྲེབས།59  ཀྲུང་གོ་དང་

རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་སྲེབས་ཡོད།

4.5  དྲེང་སང་ཡྲེ་ཤུ་ལ་དད་པ་བྲེད་མཁན་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ཏུ་ཡོད།  ཨུ་རུ་སུ་དང༌།  ཡང་

ན་སོག་ཡུལ།  ཀྲུང་གོ  རྒྱ་གར།  བལ་ཡུལ།  ཀོ་རྱི་ཡ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་སོད་པའྱི་དད་ལྡན་

པ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི་དང་འད་བ་ཡོད།  དཀོན་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི་ལ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་

སྐུ་གཟུགས་ཞྲེས་ཟྲེར།  དད་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གཅྱིག་རང་ལ་བསྙྲེན་བཀུར་བྲེད།  

དྲེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསྟན་པའྱི་གསུང་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་བྲེད།  དྲེ་ཚོ་ཐམས་

59 635 ལོར་(ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱིན་ཀོན་ཁྱི་ལོ་དགུ་པ་) ཡྲེ་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོར་དར་བ་དང༌།  ཐོག་མའྱི་སྤྲེལ་མཁན་ཞུ་
ལྲེ་ཡཱ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་ཨ་ལོ་པན་ཟྲེར།  (འཛམ་གྱིང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་བཅུའྱི་ངོ་སྤོད་བོ་གསལ་བུང་བའྱི་དགའ་སྟོན་ཤོག་
གངས་157 ལ་འཁོད་ཡོད་)
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ཅད་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་འགོགས།  འདས་པའྱི་དུས་ཀྱི་དད་ལྡན་རྣམས་ནྱི་

ད་ལྟ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད།  དྲེའྱི་ཕྱིར་གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུའྱི་

ཆོས་ཚོགས་ནྱི་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ནང་མྱི་དང་འད་བ་ཡྱིན།  དད་ལྡན་པ་ཁ་ཅྱིག་དཀོན་མཆོག་

གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་ཡོད་ལ།  དད་ལྡན་པ་ཁ་ཅྱིག་འཇྱིག་རྲེན་འདྱིར་ཡོད།60

60 ཡ་ཧུ་དཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་12 ཨང་22-24 ལ་གཟྱིགས།
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4.6  སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ལས་བྲེད་པ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལ་མྱི་ཉན་པ་དྲེ་ཡྱིན།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་

བ་བ་ཞྱིག་བྲེད་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཀའ་གནང་ནས་ང་ཚོས་དྲེ་ལྟར་བས་ན།  དྲེ་སྱིག་ཉྲེས་ཡྱིན།  དཀོན་

མཆོག་གྱིས་བ་བ་ཞྱིག་བྲེད་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་ནས་ང་ཚོས་དྲེ་ལྟར་མ་བས་ན།  དྲེའང་སྱིག་

ཉྲེས་ཡྱིན།  དཔྲེར་ན་དཀོན་མཆོག་གྱིས་མ་རྐུ་ཞྲེས་པའྱི་བཀའ་གནང་བ་ལ།  མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་བརྐུས་

ན།  མྱི་དྲེས་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ལས་བས་པ་རྲེད།  དཀོན་མཆོག་གང་སར་བཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ལ།  དོན་

ཐམས་ཅད་གཟྱིགས་ནས་མཁྲེན་པས།  ང་ཚོས་ལོག་ཏུ་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ལས་བྲེད་ཀང་དཀོན་མཆོག་

གྱིས་མཁྲེན།61 མྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་སྐོན་མྲེད་པར་སྲུང་མྱི་ཐུབ་པས་ང་ཚོ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་སྱིག་ཉྲེས་ཀྱི་ལས་བས་ཡོད།  དོན་དམ་དུ་མྱི་ཐམས་ཅད་ལ་སྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་ཡོད་པས།  

དཀོན་མཆོག་དང་མྱི་གཞན་རྣམས་ལ་སྱིག་ཉྲེས་གསོག  ང་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་སྱིག་ཉྲེས་བས་ན།  

སྱིག་ཉྲེས་སྲེལ་བར་ཞུ་དགོས།62  མྱི་གཞན་རྣམས་ལ་སྱིག་ཉྲེས་བས་ན་གུ་ཡངས་གཏོང་བར་ཞུ་

དགོས།63  མྱི་གཞན་གྱིས་ངྲེད་རྣམས་ལ་སྱིག་ཉྲེས་བས་ན།  ཁོ་ཚོ་ལའང་གུ་ཡངས་གཏོང་དགོས།64

61 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་3 ཨང་23 ལ་གཟྱིགས།
62 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་6 ཨང་12 ལ་གཟྱིགས།
63 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཨྲེ་ཕྲེ་སུ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་4 ཨང་32 ལ་གཟྱིགས།
64 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་18 ཨང་21-22 ལ་གཟྱིགས།

རྣམ་པ་བཅུ་པ།  ང་ནྱི་ཉྲེས་སྱིག་དྱི་མ་ཀུན་སྲེལ་བར་དད་དོ།།
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4.7  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་འདྱིའྱི་སོར་སྒྲུང་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་དྲེ།  དྲེའྱི་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་

ནྱི་རང་གྱི་བན་གཡོག་རྣམས་དང་རྩྱིས་དག་ཞུ་འདོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཞྱིག་དང་འད་བ་ཡྱིན།  དྲེ་རྩྱིས་

པའྱི་ཚེ་ཁོ་ལ་གསྲེར་གྱི་སོར་མོ་ས་ཡ་གཅྱིག་གྱི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྒྱལ་པོའྱི་རྩར་ཁྱིད་དྲེ།  ཁོ་ལ་

འཇལ་རྒྱུ་མྲེད་པས།  རྒྱལ་པོས་ཁོ་དང༌།  བཟའ་ཟླ།  ཕྲུ་གུ  ཁོ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བུ་ལོན་དྲེ་

འཇལ་བའྱི་ཕྱིར་འཚོང་དགོས་པའྱི་བཀའ་མངགས།  དྲེ་བས་ན་བན་གཡོག་དྲེ་རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་

ཕག་འཚལ་དྲེ་ཁོ་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྱིག  ངས་ཁྲེད་ལ་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་འཇལ་ཡོང་

ཞྲེས་སྨྲས།  དྲེ་ནས་རྒྱལ་པོ་སྙྱིང་རྲེ་སྐྲེས་ནས་བན་གཡོག་དྲེ་གོད་གོལ་བཏང་སྟྲེ་བུ་ལོན་དྲེ་བསལ།  

འོན་ཀང་བན་གཡོག་དྲེ་ཕྱིར་སོང་ནས་རང་གྱི་གཡོག་གོགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁོ་ལ་དངུལ་སོར་

བརྒྱ་ཡྱི་བུ་ལོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ཐུག་པས།  སྲེ་བཙིར་ཏྲེ་ཁོ་ལ།  བུ་ལོན་འཇོལ་ཞྱིག་ཅྲེས་སྨྲས།  ཁོའྱི་

གཡོག་གོགས་ཀྱིས་པུས་མོ་སར་བཙུགས་ནས་ཁོ་ལ།  ང་ལ་བཟོད་པར་མཛོད་ཅྱིག  ངས་ཁྲེད་ལ་བུ་

ལོན་མཇལ་ཡོང་ཞྲེས་བཤད།  འོན་ཀང་ཁོས་མ་ཉན་པར་སོང་ནས་བུ་ལོན་འཇལ་ཚར་བའྱི་བར་

དུ་གཡོག་གོགས་དྲེ་བཙོན་དུ་བཅུག  ཁོའྱི་གཡོག་གོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དྲེ་མཐོང་ནས་སྲེམས་

ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཏྲེ།  རྒྱལ་པོའྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་གནས་ཚུལ་དྲེ་ཐམས་ཅད་བཤད།  རྒྱལ་

པོས་བན་གཡོག་དྲེ་བོས་ནས་ཁོ་ལ།  གཡོག་པོ་ངན་པ་ཁོད།  ཁོད་ཀྱིས་ང་ལ་ཞུ་བ་ཆྲེན་པོ་ཕུལ་བས་

ངས་ཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་བསལ།  ངས་ཁོད་ལ་སྙྱིང་རྲེ་བས་པ་ལྟར།  ཁོད་ཀྱིས་ཀང་རང་གྱི་

གཡོག་གོགས་ལ་སྙྱིང་རྲེ་བྲེད་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་སྨྲས།  རྒྱལ་པོ་ཁོས་ནས་བུ་ལོན་ཐམས་
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ཅད་འཇལ་ཚར་བའྱི་བར་དུ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་གཏད།  གལ་ཏྲེ་ཁོད་ཚོ་མྱི་རྲེ་

རྲེས་སྲེམས་གཏྱིང་ནས་རང་གྱི་སྤུན་ཟླར་གུ་ཡངས་མ་བཏང་ན།  ཞྱིང་ཁམས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ངའྱི་

ཡབ་ཀྱིས་ཀང་ཁོད་ཚོར་དྲེ་ལྟར་མཛད་ངྲེས་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།65

4.8  དཀོན་མཆོག་གྱིས་སྱིག་ཉྲེས་ལ་སང༌།  ཁོང་གྱིས་སྱིག་ཉྲེས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་པར་མཛད་པ་

ལ་དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཁོ་ཞྲེས་ཟྲེར།  མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྱིག་ཉྲེས་བསགས་པས།  ཐམས་ཅད་ལ་

དཀོན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་ཁོ་དང་ཁྱིམས་གཅོད་ཕོག་ངྲེས་ཡྱིན།66  དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་

མཆོག་ལ་སྱིག་ཉྲེས་སྲེལ་བའྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོས།  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་ཉྱིད་ཀྱི་ཉྲེ་གནས་རྣམས་ལ་སོབ་

པར་མཛད་པའྱི་སོན་ལམ་ལྟར་ན།

ངྲེད་ཚོས་གཞན་གྱི་ཉྲེས་པ་དག །

གུ་ཡངས་གཏོང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ།།

ངྲེད་ཀྱི་སྱིག་བུན་སྲེལ་བར་མཛོད།།67

ཅྲེས་གསུངས།  ངྲེད་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་སྱིག་ཉྲེས་གུ་ཡངས་བཏང་ན།  དཀོན་མཆོག་གྱིས་ངྲེད་

རྣམས་ཀྱི་སྱིག་ཉྲེས་སྲེལ་བར་མཛད་ངྲེས་ཡྱིན།  སྐུ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་རང་གྱི་སྱིག་

65 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་18 ཨང་23-35 ལ་འཁོད་ཡོད།
66 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་རོ་མཱ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལྲེའུ་1 ཨང་18 ལ་གཟྱིགས།
67 མད་ཐཱ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་6 ཨང་12 ལ་གཟྱིགས།



39

ཉྲེས་ཁས་བངས་ན།  དཀོན་མཆོག་ནྱི་བོ་གཏད་ཆོག་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་པས་སྱིག་ཉྲེས་སྲེལ་

ཞྱིང་དང་པོ་མྲེད་པའྱི་དྱི་མ་ལས་ཡོངས་སུ་འདག་པར་མཛད་ཅྲེས་བྱིས།68

68 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་1 ཨང་9 ལ་གཟྱིགས།
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རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་པ།  ང་ནྱི་ཤྱི་ཡང་གསོན་པོར་ལང་བ་ལ་དད་དོ།།

4.9  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུ་འཆྱི་བ་ནས་སར་གསོན་པར་གྱུར་ཞྱིང༌།  དུས་རག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་དང་

མཉམ་དུ་བཞུགས།  གལ་ཏྲེ་ང་ཚོས་སྤོད་པ་ངན་པ་སྤངས་ནས་སྲེམས་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལ་

ཉན་ན།  ཁོང་གྱིས་ང་ཚོ་འཆྱི་བ་ནས་སར་གསོན་པར་མཛད་པ་མ་ཟད།  ང་ཚོ་ལ་དཔག་ཏུ་མྲེད་

པའྱི་ཚེ་གནང་བར་འགྱུར་ལ།  དཀོན་མཆོག་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་དུས་རག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཞལ་ཆད་

མཛད།  དྲེ་ནྱི་དུས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་མོར་འབྱུང་ངྲེས་ཡྱིན།  སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུས་ཉོན་ཞྱིག  ངས་

ཁྲེད་རྣམས་ལ་གསང་བ་ཞྱིག་སྨྲ་སྟྲེ།  ང་ཚོ་ཐམས་ཅད་མྱི་འཆྱི་ཡང༌།  ཐམས་ཅད་སྒྱུར་འོང༌།  དུང་

སད་མཐའ་མ་སྒོག་པའྱི་ཚེ།  མྱིག་ཟུང་གདངས་བཙུམ་གྱི་ཡུན་ཙམ་ལ།  དུང་སད་བསྒགས་ནས་

གཤྱིན་པོ་རྣམས་མྱི་འཇྱིག་པར་གསོན་པོར་མཛད་པར་འགྱུར་ཞྱིང༌།  ང་ཚོ་ཡང་སྒྱུར་ངྲེས་སོ།  གང་

ཡྱིན་ཞྲེ་ན།  འཇྱིག་པའྱི་གཟུགས་པོ་འདྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང༌།  འཆྱི་བའྱི་གཟུགས་པོ་འདྱི་འཆྱི་

རྒྱུ་མྲེད་པ་འགྱུར་དགོས་ཞྲེས་བྱིས།69

69 སྐུ་ཚབ་པའུ་ལུ་ཡྱིས་ཀོ་རྱིན་ཐུ་པ་རྣམས་ལ་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དང་པོ་ལྲེའུ་15 ཨང་51-53 ལ་གཟྱིགས།
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རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་པ།  ང་ནྱི་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་དད་དོ།།  ཨ་མྲེན།

4.10  གཙོ་བོ་ཡྲེ་ཤུས་དཀོན་མཆོག་གྱིས་རང་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོ་གནང་བ་ཙམ་དུ་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

མྱི་རྣམས་ལ་བམས་པར་མཛད་པས།  སྲས་ལ་དད་པ་བྲེད་མཁན་ཚང་མར་འཇྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་

བར་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ཐོབ་ངྲེས་པའོ།  ཡང་དཀོན་མཆོག་གྱིས་རང་གྱི་སྲས་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་

མྱིར་ཁྱིམས་གཅོད་མཛད་རྒྱུར་མ་མངགས་ཀྱིས།  འཇྱིག་རྲེན་གྱི་མྱི་ཁོང་བརྒྱུད་ནས་སྐབས་མཛད་

རྒྱུར་མངགས།  སྲས་ལ་དད་པ་བྲེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་བཅད་མྲེད་དྲེ།  སྲས་ལ་དད་པ་མྱི་བྲེད་

མཁན་ཚོ་ལ་ཁྱིམས་བཅད་ཟྱིན།  དྲེ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་གཅྱིག་པོའྱི་མཚན་ལ་དད་པ་མ་བས་

པས་སོ་ཞྲེས་གསུངས།70

4.11  སྐུ་ཚབ་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་སོར་གསུང་སབས་འདྱི་ལྟར་

བྱིས་ཡོད།  བཞུགས་ཁྱི་ནས་གསུང་སད་ཆྲེན་པོས་ལྟོས་ཤྱིག  དཀོན་མཆོག་གྱི་བཞུགས་གནས་མྱི་

རྣམས་དང་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ཏྲེ།  ཁོང་ཁོ་ཚོའྱི་ཁོད་དུ་བཞུགས་པར་འགྱུར།  ཁོ་ཚོ་ནྱི་ཁོང་གྱི་མྱི་རྣམས་

དང༌།  དཀོན་མཆོག་རང་ཉྱིད་ཁོ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་པར་འགྱུར།  ཁོ་ཚོའྱི་མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་ 

 

70 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་3 ཨང་16-18 ལ་འཁོད་ཡོད།
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ཐམས་ཅད་ཁོང་གྱིས་འཕྱི་བར་མཛད།  སོན་གྱི་དོན་འདས་ཟྱིན་པས་འཆྱི་བ་ཡང་མྲེད།  མྱ་ངན་

ནམ།  ངུ་འབོད་དམ།  ཟུག་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།71

4.12  འོན་ཀང་ཁྲེད་ཚོས་ཡྲེ་ཤུ་ནྱི་སྐབས་མགོན་མཱ་ཤྱི་ཀ་དང་དཀོན་མཆོག་གྱི་སྲས་དྲེ་ཡྱིན་པར་

དད་པ་བྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དོན་འདྱི་ཚོ་བྱིས་ཡོད་ཅྱིང༌།  ཁོང་ལ་དད་པ་བྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཁྲེད་ཚོ་ཁོང་གྱི་

མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱིས།72  ཁྲེད་ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་

ཀྱི་དམ་ཚིག་ཀོག་ཅྱིང༌།  བསམ་གཞྱིག་བྲེད་པ་དང༌།  དད་ལྡན་གཞན་རྣམས་དང་ངག་ཐོག་ནས་

བརོད་སབས་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁྲེད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག །

71 ཡོ་ཧ་ནན་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་ལྲེའུ་21 ཨང་3-4 ལ་འཁོད་ཡོད།
72 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་བཟང་ལྲེའུ་20 ཨང་31 ལ་གཟྱིགས།





སྐུ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡྲེ་ཤུ་མཱ་ཤྱི་ཀའྱི་སོར་དྲེ་བས་གཏྱིང་གཟབ་མཁྲེན་པ་དང་

སྟོབས་བསྟུན།   དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཁྲེད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག  


