ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག
ཁྱེད་རང་གིས་གནས་ཚུལ་བལྟ་ཀོག་བྱས་པ་དང་།
ཕལ་ཆྱེར་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེའི་ཉམས་མོང་ལས་སིད་གཞུང་མང་པོས་ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག་དམ་བསྒྲགས་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ཤྱེས་རོགས་ཡོད་ངྱེས་རེེ
ད། སིད་གཞུང་དྱེ་དག་གིས་ཚད་བཀག་དམ་བསྒྲགས་བྱྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གམ་དྱེ་ལས་མང་བའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
དྱེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚད་བཀག་དམ་བསྒྲགས་དྱེ་དག་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང་བྱྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཤྱེས་སམ།
ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་ཡོད་ཆོག་པ་དང་། གདམ་ཁ་བྱྱེད་པ། བརྱེ་བསྒྱུར་བྱྱེད་པ། ཡང་ན་དད་པ་མི་བྱྱེད་པ་བཅས་ནི་ལྟོས་མྱེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁིམས་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པས་དྱེ་དག་ནམ་ཡང་ཚད་བཀག་བྱྱེད་ན་མི་འགིག ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཕོགས་
གཞན་ཞིག་ནས་བཀག་སོམ་བྱྱེད་སིད། འོན་ཀང་དྱེ་བྱྱེད་པར་གཤམ་གསལ་གནད་དོན་བཞི་ལ་བརི་སྲུང་ངྱེས་པར་བྱྱེད་དགོས།
༡། ཚད་བཀག་གང་བྱྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྱེ་ཁིམས་ནང་གསལ་དགོས། དྱེའི་དགོས་པ་ནི་སིད་གཞུང་དང་། ཉྱེན་རོགས་པ།
ཁིམས་ཁང་བཅས་ཀིས་སོན་བརག་མི་ཐུབ་པའམ་རག་བརན་མྱེད་པའི་སོ་ནས་གང་བྱུང་བྱྱེད་པ་རྣམས་བཀག་སོམ་བྱྱེད་ཆྱེད་ཡིན་པ་དང།
༢། ཚད་བཀག་དྱེ་དག་གིས་སི་ཚོགས་ཀི་བདྱེ་འཇགས་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་ཁིམས། འཕོད་བསྱེན། བཟང་སོད། མི་གཞན་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་བཅས
་སྲུང་སོབ་ངྱེས་པར་དུ་བྱྱེད་དགོས། འདི་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན།
མི་གཞན་གི་དགོས་ངྱེས་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་ཆྱེད་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་དང་འོས་ཐོབ་ཆྱེད་དུ་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཆྱེན་པོ་ཡོད།
༣། ཚད་བཀག་དྱེ་དག་དབྱྱེ་འབྱྱེད་རང་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིན་ན་མི་འགིག
༤། ཚད་བཀག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་དབང་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་དང་ཆ་སོམས་ངྱེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་ཡོད །

སྒྲིག་ཁིམས་དྱེ་དག་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན། དྱེ་ཚོ་མྱེད་ན་སིད་གཞུང་རང་ཉིད་ཀིས་འདོད་མོས་མྱེད་པའི་གནད་དོན་དང་། སྱེ་ཁག་གམ་ལག་བསར་གང་ཡང་ཚད་བཀ
ག་བྱྱེད་སིད་པ་རྱེད། ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་ནི་བྱྱེད་ཐབས་མཐའ་མ་དྱེ་ཡིན་པ་ལས་སིད་གཞུང་གིས་དབང་འཛིན་བྱྱེད་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཞིག་མིན །
སྒྲིག་ཁིམས་དྱེ་དག་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན། དྱེ་ཚོ་མྱེད་ན་སིད་གཞུང་རང་ཉིད་ཀིས་འདོད་མོས་མྱེད་པའི་གནད་དོན་དང་། སྱེ་ཁག་གམ་ལག་བསར་གང་ཡང་ཚད་བཀ
ག་བྱྱེད་སིད་པ་རྱེད། ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་ནི་བྱྱེད་ཐབས་མཐའ་མ་དྱེ་ཡིན་པ་ལས་སིད་གཞུང་གིས་དབང་འཛིན་བྱྱེད་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ཞིག་མིན །
དཔྱེར་ན། གོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་ནང་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང། ཁོང་ཚོ་ཚང་མར་ཆོས་ལུགས་ཀི་བྱ་བ་བྱྱེད་སའི་དགོན་པ་རྱེ་ཡོད་པ་དང་།
དྱེ་བཞིན་ཁུལ་སོ་སོར་གནས་སོད་ཁིམ་མཚེས་ཚོར་ཁོང་ཁོ་སོང་གཞིའ་ི སྐད་ཅོར་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ཀང་ཚང་མས་བཟོ་གི་ཡོད།
ཡིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སོར་མྱེད་པའི་སྱེ་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཅིག་པུའི་རོག་ཁ་བཟོ་ཡི་ཡོད་སྐོར་ཉྱེན་རོགས་པར་བརྡ་ལན་འབྱོར་གི་ཡོད །
སྐད་ཅོར་ཆྱེན་པོའི་རིགས་ནི་འཕོད་བསྱེན་ལ་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་།
སི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་ལ་གནོད་གཞིའི་རིགས་ཡིན་ན་ཚད་བཀག་དགོས་ངྱེས་ཅན་གི་ཁིམས་མཐུན་གནས་བབ་ཅིག་ཡིན། ད་ཡིན་ན། ས་གནས་ཀི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་ག་
རྱེ་བྱྱེད་དགོས་སམ།
དྱེ་ཡང་སི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་ལ་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་པ་དང་སུ་ལའང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་མྱེད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཁིམས་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་གཏན་འབྱེབས་བྱྱེད་དགོས་སམ།
གནས་སངས་འདི་འདྲའི་སྐབས།
སི་ཚོགས་ཀི་འདུ་འཛོམས་ཚང་མར་སྒྲ་སྐད་ཆྱེ་ཆུང་ཇི་འདྲ་ཞིག་གཏོང་ཆོག་མིན་སྐོར་གི་སི་ཡོངས་ཀི་ཁིམས་སྒྲིག་ཅིག་གཏན་འབྱེབས་བྱས་ན་རན་པོ་ཡོད།
དྱེ་ཡང་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྱེ་ཁག་དང་གཞན་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ལག་བསར་བྱྱེད་པའི་ཁིམས་གཞི་དྱེ་འདྲ་ཞིག་དགོས།
སྱེ་ཁག་སུས་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་བའི་སྐད་ཅོར་བཟོས་ཚེ་སྐད་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་དྱེ་མིན་ཁིམས་ལྟར་ཉྱེས་ཆད་གཅིག་མཚུངས་གཏོང་དགོ ས།
འོན་ཀང་ཁོ་ཚོར་སྐད་ཅི་ཡང་རྒྱག་མི་ཆོག་པ་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་འདུ་འཛོམས་སྦད་དྱེ་བཀག་འགོག་བྱྱེད་པ་ནི་འོས་མཚམས་ཤིག་ར་བ་ནས་མ་རྱེད།

མང་ཚོགས་ཀིས་སོ་སོའི་རྒྱབ་སོར་མྱེད་པའི་སྱེ་ཁག་གཅིག་པུར་སོན་བརོད་ཐོ་འགོད་བྱས་ནའང་།
ཉྱེན་རོགས་པས་ཉྱེ་རིང་མྱེད་པར་ཚང་མར་ཁིམས་སྒྲིག་གཅིག་མཚུངས་ལག་བསར་བྱྱེད་དགོས།
དྱེ་ནི་དཔྱེ་མཚོན་གོ་ས་པོ་དང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རྱེད།
ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་གདལ་བཤིག་ཚབས་ཆྱེན་བཏང་བ་ཁག་ལ་རོག་ཞིབ་བྱྱེད་སྐབས། ཁིམས་སྒྲིག་ཁག་བརི་མྱེད་བྱས་པ་ལས་ས་པོའི་ངང་མཐོ
ང་ཐུབ། གང་ཡིན་ཟྱེར་ན། འགོག་རྱེན་བཟོས་པ་དྱེ་དག་དགོས་མྱེད་དང་། དབྱྱེ་འབྱྱེད་རང་བཞིན་ལྡན་པ། ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་མ་ཡིན་པ་བཅས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཐོང
་ཐུབ།
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀིས་དྱེབ་སྱེལ་ཐོ་འགོད་བྱས་པའི་ཁང་པ་ལས་གཞན་པའི་ས་གནས་གང་དུའང་ཆོས་ལུགས་ཀི་བྱྱེད་སོ་སྱེལ ་ཚད་བཀག་འགོག་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། དྱེ་ལྟར་ན།
རང་ཁིམ་དུ་མགོན་པོོ་དང་མཉམ་དུ་དགོང་མོའ་ི ཁ་ལག་མ་ཟ་བའི་སོན་ལ་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ཞུའི་སོན་ལམ་འདོན་པའང་ཁིམས་འགལ་ཆགས་ཀི་ཡོད། འདི་ནི་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་མི
ན་པ་གསལ་པོ་རྱེད།
ཡིན་ནའང་རོག་འཛིངས་ཅན་གི་གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་རྱེད།
ཕ་རན་སིའི་ནང་གི་གོང་སྱེའ་ི སི་ཁབ་ཅིག་གིས་བྷུར་ཀི་ནི་ཟྱེར་བ་གདོང་པ་དང་རྐང་པ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་པོ་ཡོངས་རོགས་འགྱེབ་པའི་ཁ་ཆྱེའི་བུད་མྱེད་ཀི་ཆུ་རལ་གོན་གོས
་དྱེ་བཀག་སོམ་བྱྱེད་ན་འགིག་གམ། དྱེ་བཞིན། སོ་སོའི་ཡིད་ཆྱེས་དད་མོས་ཀི་སྐོར་གཞན་ལ་ཤོད་པར་རྒྱ་གར་ནང་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བཀག་སོམ་བྱྱེད་པ་དྱེ་འགིག་གམ།
འདིའི་ནང་། ཁིམས་ཁང་གི་ངོས་ནས་དྲི་བ་བདུན་བཏང་བའི་སོ་ནས་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་དྱེ་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་སྐོར་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།
འདི་ཡིས་ཚད་བཀག་གི་རིགས་ཁྱེད་ཀི་གདོང་ལྱེན་བྱྱེད་དགོས་པ་ཁག་གི་སྐོར་ངོ་སོད་ཡོང་བའི་རྱེ་བ་ཡོད།
སིད་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་བྱྱེད་སྐབས། དྲི་བ་དང་པོ་གཏོང་དགོས་པ་དྱེ། གལ་སིད་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་ཡོད་པའམ། ཁས་ལྱེན་པ། ཡང་ན།
ཆོས་ལུགས་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་ལྟོས་མྱེད་ཀི་རང་དབང་དྱེ་ཚོར་ཚད་བཀག་བཟོས་ནས་དོ་ཕོགས་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།
གལ་སིད་ལྟོས་མྱེད་ཀི་རང་དབང་ཞིག་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་ཡིན་ན་སིད་གཞུང་གིས་བྱྱེད་བབ་དྱེ་ཁིམས་མཐུན་ཞིག་མ་རྱེད། ཡིན་ནའང་།
གལ་སིད་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་དྱེར་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྲི་བ་རྱེས་མ་དྱེར་བལྟ་གི་ཡིན།
ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་བྱ་སོད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བྱ་སོད་ཙམ་ཡིན་ནམ།
ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་བྱྱེད་ནའང་མང་ཆྱེ་བ་ཡིད་ཆྱེས་དང་དད་པའི་རྒྱུས་སོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
འོན་ཀང་ང་ཚོས་གང་བྱྱེད་པ་ཡོངས་རོགས་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་གིས་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་ཀི་མྱེད།
སུ་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཚོས་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་སོང་ཟྱེར་དུས།
ཁིམས་ཁང་གི་ངོས་ནས་བྱ་སོད་དྱེ་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད་མྱེད་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་ཀི་རྱེད།
ཁིམས་ཁང་གི་ངོས་ནས་བྱ་སོད་དང་ཆོས་དད་གཉིས་དབར་འབྱེལ་བ་ཇི་ཙམ་་ཟབ་ཡོད་མིན་ཐོག་ནས་བལྟ་གི་རྱེད།
སྐབས་རྱེ་འདི་ལས་ས་པོ་ཡོད་རྱེད། ཡྱེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ལ་འགོ་བ་དྱེ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་གཏིང་ཟབ་པོའི་འབྱེལ་བ་ཡོད་པ་དང་།
དྱེ་བཞིན་སྨྱུང་གནས་བྱྱེད་པ་དྱེ་ཁ་ཆྱེའ་ི ཆོས་ལུགས་དང་འབྱེལ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡོད།
འོན་ཀང་དྱེ་འདི་འདྲའི་སབས་བདྱེ་པོ་མྱེད། ཀུར་རགས་གོན་རྒྱུ་དྱེ་ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་དད་པ་གཅིག་ལ་གལ་ཆྱེན་པོ་མིན་ནའང་།
གཞན་ཞིག་ལ་དྱེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཀི་དད་པ་ཟབ་པོ་ཡོད་པ་མཚོན་ཆྱེད་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡིན།
དྱེ་བཞིན་ཁ་ཆྱེའ་ི བུད་མྱེད་ཚོར་མགོ་བོ་འགྱེབས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཡིད་ཆྱེས་མི་འདྲ་བ་ཡོད།
ཆོས་དད་ཡིད་ཆྱེས་གང་ཞིག་འགིག་པ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དྱེ་ཁིམས་ཁང་གི་འགན་མ་རྱེད། གང་ཞིག་ཆོས་ལུགས་ཀི་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་ཡིན་མིན་ཐག་གཅོད་བྱྱེ
ད་སྐབས།
ཁིམས་ཁང་གིས་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་སྐབས་ཆོས་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁ་ཤས་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དམིགས་བསལ་གོ་བ་ལྱེན་ཕོགས་ཀི་གནས་སངས་སད་པའི་
དབང་གིས་ཉྱེན་ཁའི་ནང་ཚུད་ངྱེས་རྱེད།
འགོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་ནི་མི་སྱེར་སོ་སོའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་པར་སོང་ཁིམས་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དྱེ་ལས་འབྱེལ་ཡོད་མི་སྣའི་དད་མོས་ལ་དོ་ཁུར་ཆྱེ་བ་བྱྱེད་ད
གོས་ཀི་ཡོད།
དྱེ་ནི་གལ་སིད་མི་ཞིག་གི་བྱ་སོད་དྱེ་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་ཞིག་རྱེད་སམ་ན། ཁོ་ཚོར་མཚོན་ན་དྱེ་ནི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་ཞིག་རྱེད།
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ང་ཚོས་དད་མོས་གསལ་སོན་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་པ་དྱེར་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚད་བཀག་དྱེ་དག་ཁིམས་ཀིས་ཐོག་ནས་ཆོག་མིན་བལྟ་དགོས་པ་རྱེད།
ཡིག་ཐོག་ནས་ཁིམས་ལུགས་དང་། རྱེས་མཐུན་གི་ཁིམས། ཡང་ན་ལམ་སོལ་དང་འབྱེལ་བའི་ཁིམས་བཅས་གང་གིས་ཚད་བཀག་གཏན་འབྱེབས་བྱས་ཡོད་དམ། ཡང་ན།
ཁིམས་ཀི་གཞི་ར་གང་ཡང་མྱེད་པར་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་བྱས་པ་རྱེད་དམ། ཁིམས་ཀི་གཞི་ར་མྱེད་ན། ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་ནི་ཁིམས་མཐུན་མིན།
དྱེ་ནས་གོམ་པ་རྱེས་མ་དྱེ་ནི་ཁིམས་མཐུན་གི་གནས་སངས་ཤིག་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་པར་ཚད་བཀག་དགོས་མིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱྱེད་རྒྱུ་དྱེ་ཡིན། དྱེ་ལ་ལན་དུ། དང་ཐོག་ང་ཚོས་ཚད་བ
ཀག་བྱྱེད་སངས་དང་ཁིམས་མཐུན་གི་གཞི་ར་གཅིག་གི་དབར་ཐད་ཀའི་འབྱེལ་བ་ཡོད་མྱེད་བརག་ཞིབ་བྱྱེད་དགོས་པ་དང་། གཉིས་པ་དྱེར་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་དྱེ་དགོས་ངྱེས་
ཅན་རྱེད་དམ། དྲི་བ་འདི་ཚོར་རིམ་པ་བྱས་ནས་བལྟ་ཞིབ་བྱྱེད་ཀི་ཡིན།
རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་སྒྲིག་གི་འོག་ཏུ།
ཁིམས་མཐུན་གི་སོ་ནས་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ཚད་བཀག་བྱྱེད་པའི་གཞི་ར་གཅིག་པུ་དྱེ་ནི། སི་ཚོགས་ཀི་བདྱེ་འཇགས་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་ཁི
མས། འཕོད་བསྱེན། བཟང་སོད། མི་གཞན་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་བཅས་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་ཆྱེད་དུ་ཡིན་དགོས།
འོ་ན་བྱ་སོད་ལ་ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་དྱེས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གཞི་ར་དྱེ་དག་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱྱེད་པ་ཡིན་ནམ། དྱེ་བཞིན་འདིའི་ཁུངས་སྱེལ་ཞིག་ཡོད་དམ།
སིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཚད་བཀག་བྱྱེད་ལུགས་དང་ཁིམས་མཐུན་གི་གཞི་རའི་དབར་ཐད་ཀའི་འབྱེལ་བ་ཡོད་པ་གསལ་སོན་བྱྱེད་དགོས་ཀི་རྱེད།
ཧིན་དྷུའི་རིགས་རུས་ཀི་ལམ་ལུགས་དྱེས། མི་མང་རྣམས་རིགས་མཐོ་བ་དང་། རིགས་དམན་པ། རིགས་མྱེད་ཀི་སྱེ་ཁག་བཅས་སུ་དབྱྱེ་ཡི་ཡོད།
རིགས་མྱེད་ཀི་སྱེ་ཁག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཚོར་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་ཚབས་ཆྱེ་ཕོག་པ་མ་ཟད་སི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གིས་གོང་གུན་ཡང་ཕོག་གི་ཡོད།
དགོན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་རིགས་མྱེད་ཧིན་དྷུ་རྣམས་དགོན་པའི་ནང་ཡོང་འཇུག་གི་མྱེད། རྒྱ་གར་གི་རིགས་རུས་དབྱྱེ་བའི་ལམ་ལུགས་དྱེ་ཕི་ལོ་
༡༩༤༩ ལོར་མྱེད་པ་བཟོས་པ་དང་། དགོན་པར་རིགས་མྱེད་ཧིན་དྷུ་རྣམས་མཆོད་མཇལ་དུ་ཡོང་སྐབས་བཀག་འགོག་བྱས་ཆོག་གི་མྱེད།
ཚད་བཀག་འདིས་རིགས་རུས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་དང་མི་གཞན་གི་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་པའི་དབར་གསལ་ལ་ཐད་ཀར་གི་འབྱེལ་
བ་ཡོད་པ་སོན་ཐུབ་ཡོད།
ཡིན་ནའང་ཚད་བཀག་ཚང་མར་དྱེ་ལྟ་བུའི་འབྱེལ་བ་ཁ་གསལ་མྱེད་པ་དང་།
སྐབས་རྱེ་སིད་གཞུང་གིས་ཁིམས་མཐུན་གི་རྨང་གཞི་ཁག་ལོག་འགྱེལ་བྱྱེད་པའམ་བྱེད་ལོག་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་དྱེ་སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་ཁིམས་དང་འབྱེལ་བ་བཏགས་ཀི་ཡོད། སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་ཁིམས་ཀིས་འཇིགས་སྐུལ
་དང་། ཁིམས་འགལ་སད་འདོགས། དྲག་སོད་རྒྱུད་སྐུལ་དང་སྐབས་རྱེ་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་འདྱེབས་པ་སོགས་ཚུད་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་བཏང་འཛིན་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་རང་དབང་ནི་སོ་སོའི་གང་ལ་དད་མོས་བྱྱེད་པ་དྱེ་དངོས་བདྱེན་ཡིན་པ་བཤད་རྒྱུའི ་ཐོབ་ཐང་དང་འབྱེལ་བ་ཡོད། དད་མོས་ནི་
ཞི་བའི་སོ་ནས་སམ།
ཡང་ན་དྲག་ཤུགས་ལ་ངན་སྐུལ་བྱྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྱེན་ནས་གསལ་འདོན་བྱས་ཆོག་པ་གསལ་པོ་རྱེད། བོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་མི་ཁ་ཤས་ནི་སོ་སོའི་དད་མོས་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཞི
ག་ཞི་བའི་སོ་ནས་གསལ་སོན་བྱས་པ་དྱེས་ཕོག་ཐུག་ཕིན་ནས་དྲག་ཤུགས་ཀིས་ཡ་ལན་སོག་གི་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀིས་དད་མོས་རིགས་ཅིག་ཞི་བའི་ངང་གསལ་སོན་བྱྱེད་པར་བཀག་འགོག་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
དྱེ་འདྲ་བྱྱེད་དོན་ནི་དྲག་པོའི་ཟིང་ཆའི་ཉྱེན་ཁ་ལས་གཡོལ་ཐབས་སུ་ཁོ་ཚོར་ལུགས་མཐུན་གི་སི་ཚོགས་སྒྲིག་ཁིམས་ཡོད་པ་ཁུངས་སྱེལ་བྱྱེད་ཀི ་ཡོད། ཨིན་ཌོ་ནྱེ་ཤི་ཡས་རྒྱུ་མཚ
ན་དྱེ་ལ་བརྱེན་ནས་ཨྱེ་ཧ་མའྱེ་དིའམ་ལྷ་མྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཆྱེས་ཡོངས་གགས་སུ་གསལ་འདོན་བྱྱེད་ཆོག་གི་མྱེད། དྱེར་བརྱེན།
བྱས་ཉྱེས་གསོག་མཁན་ལ་ཉྱེས་པ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དྲག་སོད་ཀིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་ཚོར་ཁད་གསོད་དམ་ངན་སྐུལ་གི་ཉྱེས་པ་བསགས་པར་ཁིམས་གཅོ ད་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
འདི་འདྲའི་ཁིམས་ལུགས་ཀིས་དྲག་སོད་རིགས་ཇྱེ་ཉུང་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ། དྱེ་ལས་ལྡོག་སྱེ། “ནོར་འཁྲུལ་”
ཅན་གི་དད་མོས་འཛིན་མཁན་རིགས་ལ་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་པའི་ལྟ་བར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་འགོ་བཙུགས་ཡོད །
སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་ལམ་ལག་ལྱེན་བསར་བར་གཡོ་ཐབས་ཀི་རྒྱུ་རྱེན་གཞན་ཞིག་ནི། མི་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཀུན་སོད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། སུ་ཡི་ཀུན་སོད་‘སི་པའི་’ཀུན་
སོད་ཡིན་ནམ། མཉམ་སྱེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁད་མཁས་མི་སྣ་ཚོས། སི་པའི་ཀུན་སོད་ཀི་མཚན་ཉིད་དྱེ་
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“སི་ཚོགས་མང་པོ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ། ཆོས་ལུགས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་” བཅས་ལ་ངྱེས་པར་དུ་གཞི་འཛིན་དགོས་པ་བརོད་ཡོད། བཤད་སངས་གཞན་ཞིག་ལ།
ཁོད་ཀིས་མི་མང་ཆྱེ་བའི་ཀུན་སོད་དྱེ་གཅིག་པུ་ཚད་བཀག་གི་རྨང་གཞིར་འཛིན་མི་རུང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྱེ་འཇགས་དྱེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་པའི་ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་མིན་པ་དྱེར་ཁྱེ ད་རང་ཧང་སངས་མདོག་ཁ་པོ་
རྱེད།
སིད་གཞུང་ཁ་ཤས་ཀིས་སོ་སོའི་དག་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་ལུགས་མཉམ་སོད་བྱྱེད་མཁན་གི་སི་ཚོགས་ཀི་སྱེ་ཁག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྱེ་འཇགས་ལ་ཉྱེན་ཁ་བཟོ་མཁན་རྱེད་ཅྱེ
ས་གདོན་འདྲྱེ་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། སི་ཆིངས་འབི་མཁན་གིས་མང་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་དང་། བདྱེ་འཇགས།
སྒྲིག་ལམ་བཅས་ཀིས་ཚད་བཀག་བྱྱེད་པར་འདང་ངྱེས་ཀི་གོ་སྐབས་ཤིག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དང་།
དྱེའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྱེ་འཇགས་ཁ་སྣོན་བྱས་ན་ཆོས་ལུགས་སམ་ཡང་ན་ཆོས་དད་རང་མོས་དྱེ་དགོས་མཁོ་ཆྱེ་ཤོས་ཀི་དུས་སུ་བྱེད་སོད་བྱྱེད་ཐབས་བལ་བ་ཚིག་ཡོང་རྒྱུར་ངོ
ས་འཛིན་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
དྱེ་འདྲ་སོང་ཙང་།
སིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཚད་བཀག་བྱས་པའི་གནད་དོན་དྱེ་དག་གིས་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ལམ་ནས་འཇིགས་སྐུལ་བྱྱེད་ཀི་ཡོད་སྐོར་ངྱེས་པར་དུ་དྱེ་གཉིས་དབར་གི་ཐད་ཀའི་འབྱེ
ལ་བ་ངོ་སོད་བྱྱེད་དགོས་པ་བསན་ཡོད། ང་ཚོས་ད་དུང་མཐོང་གསལ་ལ།
གལ་ཆྱེ་ཤོས་ནི་ཁིམས་མཐུན་གི་གཞི་ར་དྱེ་དག་གོ་བ་ཏག་ཏག་བངས་པ་དང་བྱེད་སོད་ཡང་དག་པ་བྱྱེད་ཡོད་མིན་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱྱེད་དགོས།
ད་ནི་ང་ཚོས་དྲི་བའི་ཆ་ཤས་གཉིས་པ་དྱེར་བལྟ་ཡི་ཡིན། ཚད་བཀག་ནི་དགོས་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཆབ་སིད་དང་ཡང་ན་མི་མང་ཆྱེ་བའི་ངོས་ནས་རན་པོ་མཐོང་གི་མྱེད།
འོན་ཀང་དྱེ་ནི་དགོས་ངྱེས་ཤིག་རྱེད།
སིད་གཞུང་གིས་ཁོ་ཚོས་གོས་འཆར་བཏོན་པའི་ཚད་བཀག་དང་མི་གཞན་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་དབར་ལ་ཐད་ཀའི་འབྱེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་།

འཇིགས་སྐུལ་དྱེ་བཞིན་ཚད་བཀག་བཟོ་རྒྱུར་སྐུལ་སོང་བྱྱེད་པའི་གནད་དོན་ཚབས་ཆྱེན་ཞིག་ཡིན་ནམ།
གོས་འཆར་བཏོན་པའི་ཚད་བཀག་དྱེ་དག་གིས་མི་གཞན་ཚོས་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་བྱྱེད་པར་ནུས་པ་ཇི་ཙམ་ཐོན་ནམ།
ཐོབ་ཐང་ཚད་བཀག་མ་བྱས་པར་དཀའ་ངལ་སྱེལ་ཐབས་གཞན་འདུག་གམ།
གལ་ཏྱེ་གནད་དོན་ཚབས་ཆྱེན་པོ་རང་མྱེད་ན། གལ་ཏྱེ་གོས་འགོ་བཏོན་པའི་ཚད་བཀག་གིས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་པར་ཕན་གི་མྱེད་པའམ།
ཡང་ན་ཐོབ་ཐང་ཚད་བཀག་མ་བྱས་པར་བྱྱེད་ཐབས་གཞན་གི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་ཐུབ་ན་ཚད་བཀག་བྱྱེད་དགོས་དོན་མྱེད །
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོབ་གཉྱེར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་བསན་སོབ་གཉྱེར་ཁང་དྱེ་ཚོའི་བདྱེ་ཐང་དང་བདྱེ་འཇགས་ཐད་སྱེམས་ཁལ་ཡོད་ཅྱེས་བརོད་ཀི་ཡོད། བདྱེ་ཐ
ང་དང་བདྱེ་འཇགས་ནི་ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱུ་རྱེན་ཞིག་ཡིན། བྱྱེད་ཐབས་གཅིག་ནི་སོབ་གཉྱེར་ལྟྱེ་གནས་དྱེ་དག་བསར་བཟོ་དང་རྒྱ་སྱེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། བྱྱེད་ཐབས་འདི་
ཚོས་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་གི་མ་རྱེད། དྱེ་ལས་ལྡོག་སྱེ། སིད་གཞུང་གིས་སོབ་གཉྱེར་ལྟྱེ་གནས་ཆ་ཚང་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་བཙུན་མ་
༡༠༠༠ བཙན་ཤྱེད་ཀིས་ཕིར་འབུད་བྱས་ཡོད། དྱེ་ནི་དགོས་ངྱེས་ཤིག་མ་རྱེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོབ་གཉྱེར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་བསན་སོབ་གཉྱེར་ཁང་དྱེ་ཚོའི་བདྱེ་ཐང་དང་བདྱེ་འཇགས་ཐད་སྱེམས་ཁལ་ཡོད་ཅྱེས་བརོད་ཀི་ཡོད། བདྱེ་ཐ
ང་དང་བདྱེ་འཇགས་ནི་ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱུ་རྱེན་ཞིག་ཡིན། བྱྱེད་ཐབས་གཅིག་ནི་སོབ་གཉྱེར་ལྟྱེ་གནས་དྱེ་དག་བསར་བཟོ་དང་རྒྱ་སྱེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། བྱྱེད་ཐབས་འདི་
ཚོས་ཐོབ་ཐང་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་གི་མ་རྱེད། དྱེ་ལས་ལྡོག་སྱེ། སིད་གཞུང་གིས་སོབ་གཉྱེར་ལྟྱེ་གནས་ཆ་ཚང་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་བཙུན་མ་
༡༠༠༠ བཙན་ཤྱེད་ཀིས་ཕིར་འབུད་བྱས་ཡོད། དྱེ་ནི་དགོས་ངྱེས་ཤིག་མ་རྱེད།
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསལ་པོ་མྱེད་པ་དངོས་བདྱེན་རྱེད། འོན་ཀང་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་པ་ནི་དགོས་ངྱེས་ཀི་འགན་འཁི་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སོད་བྱ་རྒྱུ་དྱེ་སིད་གཞུང་ལ་འགན་ཡོ
ད།
ང་ཚོས་སིད་གཞུང་ལ་ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་དང་ཚད་བཀག་བྱྱེད་དགོས་ངྱེས་ཡིན་པ་གཏན་འཁྱེལ ་བྱས་པའི་རྱེས།
ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་དྱེ་དག་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ཡིན་མིན་ཞིབ་བཤྱེར་བྱྱེད་དགོས།
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ཁྱེད་རང་གི་བསམ་པར་ཁིམས་སྒྲིག་དང་། སིད་བྱུས། ཡང་ན་བྱྱེད་སངས་རིགས་མཐོང་ཆུང་རང་བཞིན་ཡིན་མིན་ལས་ས་པོའི་ཐོག་ཤྱེས་ཀི་རྱེད་བསམ་སིད།
དྱེ་ཡང་མི་ཁ་ཤས་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་བཀོལ་སོད་བྱྱེད་པ་དང་མི་གཞན་ལ་དྱེ་ལྟར་མིན་ན། དྱེ་ལ་ཐད་ཀར་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ཟྱེར་བ་དང་དྱེ་ནི་ར་བ་ནས་ཆོག་གི་མྱེད།
ཡིན་ནའང་།
སྐབས་རྱེ་མི་ཚང་མའི་ཐོག་ལག་བསར་བྱས་པའི་ཁིམས་སྒྲིག་དྱེས་འགའ་རྱེར་ཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་པ་དང་གཞན་འགར་ཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་ཀི་མྱེད། འདི་ལ་བརྒྱུད་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེ
ད་བྱྱེད་པ་ཟྱེར།
ང་ཚོའི་བསམ་པའི་འཆར་སོའི་ནང་བཀོད་པའི་གོང་བརྡལ་ཆུང་ངུ་དྱེ་དང་འུར་ཟིང་ཆྱེ་བའི་ཆོས་ཀི་བྱྱེད་སོ་སྱེལ་ཡུལ་དྱེར་ཕིར་ལོག་བྱྱེད་ཀི་ཡིན།
ཆྱེས་མཐོའི་འཛིན་སོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྒྲ་ཤུགས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་པའི་ཁིམས་སྒྲིག་ངོ་སོད་བྱས་པ་དང་།
མི་མང་གི་འདུ་འཛོམས་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་དྱེ་མཚུངས་སྒྲ་ཤུགས་སོམ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང།
ཡྱེ་ཤུའི་ཆོས་ཁང་གི་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཆྱེན་པོ་ཡོད་པ་དྱེ་དག་གི་སྐད་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མྱེད། དྱེར་བརྱེན་ཆོས་ཚོགས་ཀིས་སོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་ལུགས་ཤིག་མི་བསྐྱུར་ཀ
་མྱེད་རྱེད། འོན་ཀང་སྱེ་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱེད།
འདི་ནི་བརྒྱུད་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ཞིག་རྱེད།
སིར་བཏང་གི་ཁིམས་སྒྲིག་འོག་བརྒྱུད་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པའི་དཔྱེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།:
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་མི་མང་འདུ་སར་གི་འཁྱེར་མི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད། འདིས་སིཁ་ཆོས་ལུགས་ཕུད་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་སྱེ་ཁག་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡང་ཐྱེབས་མྱེད། སིཁ་
གི་སྱེས་པ་ཚོས་སོད་གོས་ཀི་འོག་ཏུ། ཀིར་པན་ཞྱེས་ཆོ་གའི་གི་ཞིག་ལུས་ལ་གོན་དགོས་ཀི་ཡོད། དྱེར་བརྱེན།
ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་སིཁ་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྱེས་པས་ཆོས་ལུགས་ཀི་དགོས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པར་ཚད་བཀག་བྱས་ཡོད །
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་སུ་འཆར་འགོད་ཀི་སྒྲིག་སོལ་ནང་དུ།
ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ངྱེས་པར་དུ་ཉྱེ་འགམ་གི་མཁར་དབང་བདག་པོ་ཚོའི་ཆོག་མཆན་འཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད ། འོན་ཀང་ཁིམ་མཚེས་རྣམས་ཕོགས་རིས་ཅན་ཡི
ན་སིད་པར་བརྱེན། སོལ་རྒྱུན་གི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སོལ་རྒྱུན་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆུང་ཁག་ལས་འཆར་འགོད་ཀི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ས་བ་ཡོང་གི་ཡོད།
སིད་བྱུས་དང་ལམ་ལུགས་ཀིས་ཀང་དཀའ་ངལ་སོད་སིད། གལ་ཏྱེ་གཙུག་ལག་སོབ་ཆྱེན་ཞིག་གིས་རྒྱུན་དུ་གཟའ་སྱེན་པར་སོབ་ཞུགས་རྒྱུགས་ལྱེན་གི་ཡོད་ན།
འཇིའུ་ཡི་ཆོས་ལུགས་སྱེ་ཁག་ཨྱེ་ཌི་ཝྱེན་ཀིས་དང་ཨོབ་ཛོར་ཝྱེན་ཀྱེ་གཉིས་གོང་གུན་ཕོག་མཁན་དུ་གྱུར་ཡོད།
དྱེ་བཞིན་གངས་ཉུང་ཆོས་ལུགས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ལས་བྱྱེད་པ་རྣམས་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་དུས་ཆྱེན་གི་གུང་སྱེང་གི་ཚབ་ཏུ་གངས་མང་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དུས་ཆྱེ
ན་སྐབས་གུང་སྱེང་ལྱེན་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད།
དབྱྱེ་འབྱྱེད་ནམ་ཡང་བྱྱེད་ཆོག་གི་མྱེད། འོན་ཀང་ཁིམས་ཁང་གིས། བརྒྱུད་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་དྱེར་དངོས་ཡོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་གང་ཐུབ་ཀི་ཐག་གཅོད་
དྲང་པོ་བྱྱེད་དགོས། ཡང་སྱེ་ཐག་གཅོད་ཀི་བྱུས་གཞི་སབས་བདྱེ་པོ་དྱེ་ཡང་རྱེད་ཡོང་། ང་ཚོའི་བསམ་བོའི་འཆར་སྣང་གི་གོང་བརྡལ་ནང་།
ཆྱེས་མཐོའི་འཛིན་སོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཆོས་ཁང་གི་དྲིལ་བུའི་ཅོང་སྒྲ་དྱེ་གཟའ་ཉི་མ་དང་ཆོས་ལུགས་དུས་ཆྱེན་ལ་དམིགས་བསལ་བཏང་ཡོད།
སུ་ཝྱེ་ཌྱེན་ནང་སོབ་ཆྱེན་གི་སོབ་ཞུགས་ཡིག་རྒྱུགས་དྱེ་ས་ནས་གཟའ་སྱེན་པར་གཏོང་གི་ཡོད། ཡིག་རྒྱུགས་དྱེ་དྱེང་སང་གཟའ་པ་སངས་ལ་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད།
གཞན་ཡང་ལས་ཡུལ་གི་སྒྲིག་ཆས་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཐབས་ཀིས་མགོ་རས་གོན་ཆོག་པའི་འགྱུར་ལྡོག་ཚུད་ཡོད།
འོན་ཀང་ཁིམས་ཁང་གིས་དྱེ་ནི་གཏན་ནས་ཡོང་མི་སིད་པ་ཞིག་མ་རྱེད་ཅྱེས་ངོས་འཛིན་བྱྱེད་ཀི་ཡོད ། གལ་ཏྱེ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་ཡོད་པའི་ར་སོད་བྱྱེད་ཐུབ་ན་བརྒྱུད་ན
ས་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ནི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ཆགས་ཐུབ།
དཔྱེར་ན།
སན་ཁང་གི་འགོས་ནད་སངས་འཛིན་སིད་བྱུས་ཀིས་ལས་བྱྱེད་ཚོས་རྒྱན་ཆ་བཏགས་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་དྱེས་ཚོགས་ཁག་ཅིག་ལ་གོང་གུན་ཕོག་པའི་གནས་སུ་གར་གི་ཡོད ། འོ
ན་ཀང་སི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་གཞིར་བཞག་ན་དྱེ་ནི་གནས་ལུགས་ཡོད་པ་ཞིག་རྱེད།
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སི་ཚོགས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་ནི་ཆོས་ལུགས་སམ་ཡང་ན་དད་མོས་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག་བྱྱེད་པའི་ཁིམས་མཐུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། འོན་ཀང་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེ
ད་བྱྱེད་པའི་ཐད་ཁིམས་ཁང་གིས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་དྭང་ལྱེན་བྱྱེད་ཀི་ཡོད། དཔྱེར་ན།
ཚོང་གཉྱེར་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གིས་རང་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་བཟོ་གྲྭའིཁྱེ་ཕན་ལ་གནོད་སོན་ཕོག་གི་རྱེད་ཅྱེས་རོད་གྱེང་བྱྱེད ་སིད། གལ་ཏྱེ་གོན་ཆས་ཚོང་ཁང་ཞིག་གིས
་ཚོང་གཉྱེར་བྱྱེད་མཁན་ལ་ཚོང་ཁང་དྱེ་རང་གི་ནང་ཚོང་རྒྱུའི་ཐོན་རས་གོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་།
ཆོས་ལུགས་ཀི་རྱེན་པས་མི་གོན་པའི་གནས་སངས་བྱུང་ན་ལས་ཀར་མུ་མཐུད་འཇོག་དགོས་ཀི་མྱེད །
དྱེར་བརྱེན་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་ཐད་ཀར་བྱྱེད་པ་ཆོག་གི་མྱེད། ཡང་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།
དྱེ་ཡང་ལུགས་མཐུན་གི་བྱྱེད་ཐབས་ཤིག་བཙལ་ནས་མི་སྱེར་རྱེ་ཟུང་དང་ཚོགས་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་ལྟ་རོག་བྱྱེད་པའི་སོ་ནས་ཡོང་ཐུབ།
དྱེར་བརྱེན་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་ཐད་ཀར་བྱྱེད་པ་ཆོག་གི་མྱེད། ཡང་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་ཆུང་དབྱྱེ་འབྱྱེད་བྱྱེད་པ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བྱྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།
དྱེ་ཡང་ལུགས་མཐུན་གི་བྱྱེད་ཐབས་ཤིག་བཙལ་ནས་མི་སྱེར་རྱེ་ཟུང་དང་ཚོགས་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་ལྟ་རོག་བྱྱེད་པའི་སོ་ནས་ཡོང་ཐུབ།
ཆོས་དད་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་རྣམ་པ་དྱེ་ཚད་གང་འདྲ་ཞིག་བར་ཚད་བཀག་བྱ་དགོས་ཀི་རྱེད་དམ། ག་རྱེ་བཀག་བསོམས་བྱྱེད་དགོས་པ་དང་། དྱེ་ཡང་སུ་ཞིག་དང་། ཡུལ་དུ
ས་གནས་སྐབས་གང་ཞིག་ཏུ་བཀག་བསོམས་བྱྱེད་དགོས་རྱེད་དམ།
ཆོས་ལུགས་བྱྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་ཆོས་ལུགས་དང་འབྱེལ་བའི་གོན་གོས་ཆྱེད་ལས་བྱྱེ་བག་པ་ཞིག་དང་ལས་ཡུལ་བྱྱེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་གོན་མི་ཆོག་པ་དང་།
མི་ཚང་མར་ཁོམ་ལམ་དུ་ཆོས་ལུགས་ཀི་གོན་ཆས་གོན་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱྱེད་པགཉིས་དབར་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པོ་ཡོད།
དྱེར་བརྱེན། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཁང་གིས་དོ་ཁུར་བྱྱེད་པ་ནི་དོ་མཉམ་རང་བཞིན་ཡིན། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཁང་གིས་ཀང་ཞིབ་བཤྱེར་ནན་པོ་བྱྱེད་པའི་ཐོག ཚད་བཀག་དྱེ་དག་ངྱེས་
པར་དུ་ཆྱེས་ཉུང་བའི་ཚོད་འཛིན་གི་རྣམ་པས་བྱེད་སོད་བྱྱེད་དགོས།
ཁིམས་ཁང་ཁ་ཤས་ཀིས་མཐའ་མའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་བསམ་ཞིབ་བྱྱེད་པའི་སོ་ནས་ལམ་ཁ་གཞན་ཡོད་མྱེད་བརྡར་ཤ་གཅོད་རྒྱུ་དྱེ་རྱེད། འཛམ་གིང་འདི་ནི་སྣ་མང་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར་
འགོ་བ་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་གཞི་རའི་གནད་དོན་ལག་བསར་བྱྱེད་ཕོགས་ཀང་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་ཆོག་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་རྨང་གཞིར་ཡང་འཛིན་དགོས།
དྱེར་བརྱེན།
རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཁང་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱྱེད་པའི་སོ་ནས་“བརྡར་ཤ་གཅོད་ས་”བྱེད་སད་འཐུས་པ་འདིས་གཞི་རའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁ
བ་ཀི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཆྱེ་ཤོས་ཡོད་པ་དང་།
དྱེའི་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ཁིམས་སྒྲིག་གཏན་འབྱེབས་བྱྱེད་པའི་གནས་སངས་ཀང་ཡག་ཤོས་ཡོད། དྱེ་འདྲ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གན
ས་སངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་པའི་དབང་ཆ་ངྱེས་ཅན་ཞིག་སད་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་གནས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་དབང་ཇི་ཙམ་ཡོད་མྱེད་དང་།
ཁིམས་ཁང་གི་ངོས་ནས་སད་པའི་ཚད་གཞི་ཆྱེ་དྲགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་མིན་དྱེ་ནི་བགོ་གྱེང་བྱྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆྱེ་ཞིག་ཡིན།
མདོར་བསྡུས་ན།
ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་ཆོག་མིན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་སྐབས། ང་ཚོས་གཤམ་གི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམས་བྱེད་སོད་བྱྱེད་ཀི་ཡོད།
༡) ཁིམས་སྒྲིག་གང་ཞིག་གིས་ཁོད་ཀི་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་བསྒྱུར་བ།
ཡང་ན་གསལ་སོན་བྱྱེད་པའི་ལྟོས་མྱེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱྱེད་མིན་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་དགོས་པ་དང།
༢) ཚད་བཀག་བྱས་པའི་བྱ་སོད་དྱེ་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་པ་སྲུང་སོབ་བྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱྱེད་མིན་གཏན་འཁྱེལ་བྱྱེད་དགོས།
༣) ཚད་བཀག་དྱེ་ལ་ཁིམས་ཐོག་གི་གཞི་འཛིན་ས་ཡོད་མྱེད་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་བྱ་དགོས།
༤)
ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་མི་གཞན་གི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་ལྟ་བུར་ཚད་བཀག་བྱྱེད་པ་དྱེས་ཚད་གཞི་ཅི་ཞིག་གི་བར་དད་མོས་གསལ་སོན་བྱྱེད་ཚུལ་ལ་ཉྱེ
ན་ཁ་བཟོ་ཡི་ཡོད་མྱེད་ཐག་གཅོད་བྱྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད།
༥) ཚོད་འཛིན་ནམ་ཚད་བཀག་དྱེ་རིགས་ཐད་ཀར་རམ་བརྒྱུད་ནས་དབྱྱེ་འབྱྱེད་ཀི་རང་བཞིན ་ལྡན་མིན་ཞིབ་བཤྱེར་བྱ་དགོས།
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༦)
ཚད་བཀག་དྱེ་རིགས་ནི་དྱེས་རྱེན་གི་ཉྱེན་ཁ་བསྐྲུན་པ་དྱེ་དག་དང་དོ་མཉམ་ཡིན་མིན་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སོ་ནས་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་མིན་ཐད་བསམ་ཞིབ་བྱྱེ
ད་དགོས་པ་ཡིན།
ཇི་ཙམ་གི་ཁིམས་ཁང་གིས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརི་སྲུང་བྱྱེད་ཆྱེད་བྱེད་སོད་བྱ་དགོས་པའི་སྒྲུབ་བྱྱེད་རྣམས་ཤྱེས་པ་དྱེ་ཙམ་གིས་ང་ཚོས་སོ ་སོའི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ནུས་པ་ལྡ
ན་པའི་སོ་ནས་ལྱེན་ཐུབ། དྱེ་བཞིན་ཁིམས་ཁང་དང་སིད་གཞུང་གིས་ཡང་དག་པའི་སོ་ནས་ལས་དོན་སྒྲུབ་མིན་དང་།
ཡང་ན་དྱེ་ཚོས་དངོས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་དད་མོས་རང་དབང་བདལ་བཤིག་གཏོང་གི་ཡོད་མྱེད་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤྱེས་པའི་སོ་ནས་ང་ཚོས་སི་ཚོགས་ཀི་བགོ ་གྱེང་ནང་མ
ཉམ་ཞུགས་བྱྱེད་ཆོག །།

སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།
འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀིས་ཞུས་དག་བཏང་།
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