ལས་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྣ་སྨན་སྐོར་དཔྱད་པ།
སྨན་པ་བསྐོད་ནམས་དཔལ་མྐོ།
ཞྱེ་ཆྱེན་སྨན་ཁང་། བལ་ཡུལ།
ཐུགས་རྱེས་འགྐོ་བའྤྱི་དྐོན་མཛད་བཅྐོམ་ལྡན་འདས།
མཚན་ཙམ་ཐྐོས་པའྤྱི་ངན་འགྐོའྤྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐོབ།
དུག་གསུམ་ནད་སྱེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྤྱི་བླ།
བཻཌརྱཱུ འྤྱི་འྐོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྐོ།།
ཞྱེས་མཆྐོད་པར་བརྐོད་པ་སྔྐོན་དུ་བཏང་ནས་འདྤྱིར་འཆད་པར་བ་བའྤྱི་བརྐོད་བ་ནྤྱི་གསྐོ་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་གཞུང་
རྒྱུད་བཞྤྱི་བཤད་པའྤྱི་རྒྱུད་ཀྤྱི་སྐོམས་ཚིག་བསྟན་པའྤྱི་ལྱེའུ་ནང་གསྐོ་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་དྐོན་རྣམས་མདྐོར་བསྡུ་ན།
གསྐོ་བ་གསྐོ་བྱེད་ཇྤྱི་ལྟར་གསྐོ་བ་དང་། གསྐོ་བ་པྐོ་དང་རྣམ་པ་བཞྤྱི་རུ་བཤད། ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞྤྱིན་དྱེའྤྱི་ནང་
ནས་གཉྤྱིས་པ་ལ། གསྐོ་བར་བྱེད་པའྤྱི་གཉྱེན་པྐོ་ནྤྱི། སྐོད་ལམ་ཟས་དང་སྨན་དང་དཔྱད་རྣམས་སྐོ། ཞྱེས་གསྐོ་
བྱེད་སྨན་ལ་དབྱེ་ན། ཞྤྱི་བྱེད་དང་སྐོང་བྱེད་གཉྤྱིས་ཡྐོད་པས་ནང་ནས་སབས་བབས་སྐོང་བྱེད་ལས་ལྔའྤྱི་སྐོར་ སྤྱི་
དང་བྱེ་བྲག་སྣ་སྨན་སྐོར་གྱེང་རྒྱུ་ཡྤྱིན། དྱེའང་སྐོང་བྱེད་ཞྱེས་ཚིག་གྤྱི་ངྱེས་ཚིག་ལ་སྟག་ཚང་ལྐོ་ཙ་བས།
ལུས་སྟྐོད་སྨད་གང་རུང་ནས་ནད་རྣམས་ཕྱྤྱིར་སྐོངས་བར་བྱེད་པས་ན་སྐོང་བྱེད་ཞྱེས་གསུངས། གསྐོ་རྤྱིག་རྒྱུད་
བཞྤྱིའ་ྤྱི དཀའ་འགྱེལ་ནང་། གྱེན་འདྱེན་ནམ་ཐུར་དངས་ཀྤྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྤྱི་སྨན་ཁྐོང་དུ་བཏང་ནས་རླུང་
མཁྤྱིས་བད་ཀན་གསུམ་གྤྱི་ནད་བཀྲུ་བའམ་དག་པར་བྱེད་པའྤྱི་ཐབས་ཀྤྱི་མྤྱིང་། དྱེའང་སྐོང་བྱེད་ལས་ལྔ་ནྤྱི་བཤལ།
སྐྱུགས། སྣ་སྨན། འཇམ་རྤྱི། ནྤྱི་རུ་ཧ་བཅས་ལྔའྐོ། ཚེའ་ྤྱི རྤྱིག་བྱེད་ལུགས་ལ་ལས་ལྔ་འདྐོད་ཚུལ་མཁས་པ་ནང་ཕན་
ཚུན་ཅུང་མྤྱི་འད་བ་ཡྐོད། དྱེའང་དང་སྐོང་སུས་རུ་ཏས་ལས་ལྔ་འདྐོད་ཚུལ་ནྤྱི། འཇམ་རྤྱི་དང་ནྤྱི་རུ་ཧ་གཉྤྱིས་
འཇམ་རྤྱིའྤྱི་ཁྐོང་དུ་བཏང་ནས་གཏར་ག་ནྤྱི་ལས་ལྔའྤྱི་ནང་ལྔ་པར་བཞག་ཡྐོད།གཏར་ག་ལས་ལྔའྤྱི་ནང་ཚན་དུ་
གསུངས་པའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྤྱི་ཉྱེས་པ་བཞྤྱིར་འདྐོད་དྱེ་ཉྱེས་པ་ཁག་ལས་བྱུང་བའྤྱི་ནད་རྣམས་ཕྱྤྱིར་དབྱུངས་ཕྱྤྱིར་
གཏར་གསུངས་པར་གགས། ཅ་རཀ་སམ་ཧྤྱི་ཏ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནང་ལས་ལྔ་འདྐོད་ཚུལ་ནྤྱི་རང་རྱེའྤྱི་
གཞུང་དང་མཚུངས། ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་དང་གསྐོ་རྤྱིག་གཞུང་གྤྱི་ལས་ལྔའྤྱི་གྐོ་རྤྱིམས་འགྤྱིགས་སྟངས་ལའང་ཅུང་མྤྱི་
མཐུན་པར་སྣང་། ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་ནང་སྐྱུགས་ Vaman (Emesis) བཤལ། Virechen (Purgation) སྣ་སྨན། Nasya (Errhine
Therapy) འཇམ་རྤྱི། Basti (Enema) ནྤྱི་རུ་ཧ། Nirooha (Enema) ཞྱེས་སྐྱུགས་ཐྐོག་མར་གསུངས། དྱེའྤྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
སྐྱུགས་གཏྐོང་སབས་ནད་པར་དཀའ་ཚེགས་ཆྱེ་བ་དང་བླ་གཉན་ནད་གཞྤྱི་ཆུང་ཙག་འད་མྤྱིན་འབྱུང་ཉྱེན་ཆྱེ་བས་
ཐྐོག་མར་གསུངས་པར་བརྐོད། རང་རྱེའྤྱི་གཞུང་ནང་ཐྐོག་མར་བཤལ་བཞག་དགྐོས་དྐོན་ནྤྱི། ལས་ལྔའྤྱི་མཆྐོག་
འགྱུར་བཤལ་ཞྱེས་ལས་ལྔའྤྱི་ནང་ནས་མཆྐོག་ཡྤྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་གྤྱིས་ཐྐོག་མར་བསྟན་པར་སྱེམས། གསྐོ་རྤྱིག་
འབུམ་བཞྤྱི་ནང་བཤལ། སྐྱུགས། འཇམ་རྤྱི། ནྤྱི་རུ་ཧ། སྣ་སྨན་ལ་སྣ་སྐོང་ཞྱེས་ཐ་མར་གསུངས།
སྐོང་བྱེད་ལས་ལྔའྤྱི་བྱུང་རྤྱིམ། འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་ལག་ལྱེན་ནྤྱི་རང་རྱེའྤྱི་གསྐོ་རྤྱིག་གྤྱི་གཞུང་རྒྱུད་བཞྤྱི་ཙམ་ནང་མ་ཡྤྱིན་
པར་གནའ་རབས་རྤྱིག་བྱེད་ཀྤྱི་གཞུང་ནང་ལའང་ལས་ལྔའྤྱི་ལག་ལྱེན་འགའ་གསུངས་ཡྐོད་པར་བརྐོད། དྱེ་བཞྤྱིན་
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ལྐོ་ངྐོ་༢༦༠༠ གྐོང་བདག་ཅག་ གྤྱི་སྟྐོན་པ་ཞལ་བཞུགས་སབས་སྨན་དཔྱད་ལ་མཁས་པ་འཚོ་བྱེད་གཞྐོན་ནུས་ལས་
ལྔའྤྱི་ལག་ལྱེན་གནང་ནས་ནད་པ་བཅྐོས་པས་ལྐོ་རྒྱུས་མཆྤྱིས་ལ་འདྤྱིར་དཔྱེ་མཚོན་ཙམ་བརྐོད་ན་སངས་རྒྱས་
བཅྐོམ་ལྡན་འདས་རྤྱི་བྐོ་གངས་ཅན་ན་བཞུགས་སབས་གང་ནད་ཀྤྱི་བསྙུན་གཞྤྱི་ཐྱེབས་པ་ལ་འཚོ་བྱེད་གཞྐོན་ནུས་
མྱེ་ཏྐོག་ཨུ་ཏྤལ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྤྱིས་ དང་བཀྲུ་སྨན་གྤྱི་རྫས་སར་ནས་ཕུལ་ཏྱེ་སྟྐོན་པས་ཤངས་ནས་བསྣམས་པས་
ཐྱེངས་༣༢ ཙམ་ཁྐོང་འཁྲུ་བའྤྱི་རྱེས་ བསྙུན་གཞྤྱི་ལས་དངས་པའྤྱི་ལྐོ་རྒྱུས་སྐོགས་སྱེ་སྤྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་
མཛད་པའྤྱི་གསྐོ་རྤྱིག་ཁྐོག་འབུགས་ནང་དངྐོས་སུ་གསལ། གཞན་ཡང་སྟྐོན་པ་གཤྱེན་རབས་མྤྱི་བྐོ་ཆྱེའྤྱི་སས་དཔྱད་
བུ་ཁྤྱིད་ཤྱེས་ཀྤྱིས་མཛད་པར་གགས་ པའྤྱི་གསྐོ་རྤྱིག་འབུམ་བཞྤྱིའྤྱི་ནང་དུའང་སྐོང་བྱེད་ལས་ལྔའྤྱི་སྐོར་གསལ་པྐོ་
གསུངས་ཡྐོད། རང་རྱེའྤྱི་གནའ་བྐོའྤྱི་ གསྐོ་རྤྱིག་གྤྱི་གཞུང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྤྱི་རྒྱལ་པྐོ་ནང་ལའང་ལས་ལྔའྤྱི་སྐོར་
གང་ཙམ་བསྟན་ཡྐོད། ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་ཀྤྱི་ གཞུང་ཡྐོངས་སུ་གགས་ཆྱེ་བ་དང་སྐོང་ཅ་ར་ཀའྤྱི་མཛད་པའྤྱི་ཅ་རཀ་
སམ་ཧྤྱི་ཏ། དང་སྐོང་སུས་རུ་ཏས་མཛད་ པའྤྱི་སུས་རུ་ཏ་སམ་ཧྤྱི་ཏ་དང་སྐོབ་དཔྐོན་རྟ་དབངས་ཀྤྱིས་མཛད་པའྤྱི་
ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྤྱི་གཞུང་ནང་དུའང་ སྐོང་བྱེད་ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་རྣམས་རང་རྱེའྤྱི་གཞུང་ལས་རྒྱས་པ་དང་ཁ་
གསལ་བར་གསུངས་ཡྐོད།དྱེང་དུས་ཕྱྤྱི་ལུགས་ ཀྤྱི་སྨན་དཔྱད་ནང་ལའང་བཤལ། སྐྱུགས། སྣ་སྨན། འཇམ་རྤྱི་རྣམས་
ལག་ལྱེན་བྱེད་ཀྤྱི་ཡྐོད།འདྤྱི་ལྟ་བུའྤྱི་སྐོངས་བྱེད་ ལས་ལྔའྤྱི་ལག་ལྱེན་འདྤྱི་ནྤྱི་ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ནད་བཅྐོས་ཐབས་
ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་ཙམ་མྤྱིན་པར་ནད་མྱེད་ལའང་ ནད་མྤྱི་འབྱུང་ཕྱྤྱིར་སྔྐོན་འགྐོག་གྤྱི་ཚུལ་དུ་གཏྐོང་སྐོལ་དང། ལུས་
བརྟ་བར་བ་བ། མཛེས་བའྤྱི་ཆྱེད། རྐོ་ཙ་དང་ བཅུད་ལྱེན་གྤྱི་སྔྐོན་འགྐོར་ཁྐོང་པ་དག་ཕྱྤྱིར་གཏྐོང་བ། དྱེ་བཞྤྱིན་ཛ་
དག་ཚེ་སྐོག་མྱུར་སྐོབས་ཆྱེད་གཏང་བ་སྐོགས་ ལག་ལྱེན་གྤྱི་གཞུང་གལ་གནད་ཆྱེན་པྐོ་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན།
སྔྐོན་འགྐོག་གྤྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལྱེན་གནང་ཚུལ་ནྤྱི་བཤད་རྒྱུད་དུས་སྐོད་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ནང་།
སྟྐོན་དཔྱྤྱིད་བཤལ་སྐྱུགས་དབར་ག་འཇམ་རྤྱི་བསྔགས། ཞྱེས་སྟྐོན་ཀ་མཁྤྱིས་པ་ལྡང་བའྤྱི་དུས་སུ་བཤལ་གཏང་བ་
དཔྱྤྱིད་ཀ་བད་ཀན་ལྡང་བའྤྱི་དུས་སུ་སྐྱུག་དང་དབར་ཀ་རླུང་ལྡང་བའྤྱི་དུས་སུ་འཇམ་རྤྱི་གཏང་བས་རླུང་མཁྤྱིས་
བད་ཀན་གྤྱི་ནད་རྣམས་འགྐོག་ཐུབ། དྱེང་གྤྱི་ཆར་ཟ་བཏུང་རྤྱིགས་ཕལ་ཆྱེ་བ་རྫས་སྐོར་ལས་སྒྲུབ་པས་ལུས་ལ་
གནྐོད་སྐོན་ཆྱེ་བས་དྱེ་ལྟ་བུའྤྱི་དུག་རྫས་རྣམས་དུས་དུས་སུ་སྐོང་བཏང་ནས་ལུས་དག་པར་བྱེད་པས་ནད་མྱེད་
གནས་པར་ཕན། དྱེ་བཞྤྱིན་ལུས་བརྟ་བར་བ་བའྤྱི་ཆྱེད་བཤད་རྒྱུད་གསྐོ་ཐབས་གཉྤྱིས་བསྟན་པའྤྱི་ལྱེའུ་ནང་། སྟྐོབས་
བསྱེད་བརྟ་བར་བ་བས་སབས་དཔྱད་དུ་འཇམ་རྤྱི་ཁྲུས་དང་བསྐུ་མཉྱེ་བ། ཞྱེས་གསུངས། བཅུད་ལྱེན་དང་ རྐོ་
བཙའ་ལྟ་བུའྤྱི་སྨན་གལ་ཆྱེན་རྣམས་མ་གཏང་གྐོང་ལུས་དག་པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་སྐོང་བྱེད་ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་རྣམས་བ་
དགྐོས། དྱེའང་མན་ངག་རྒྱུད་རྒས་པ་གསྐོ་བའྤྱི་ལྱེའུ་ནང་གཙོ་བྐོར་སྒྲུབ་པ་སྣུམ་འཆྐོས་དུགས་བས་ལ།
ཨ་རུ་སྐྱུ་རུ་རྒྱམ་ཚྭ་པྤྱི་པྤྱི་ལྤྱིང་། ཤུ་དག་བཅའ་སྒ་ཡུང་བ་བྤྱི་ཏང་ག བུ་རམ་བ་ཆུར་སར་བའྤྱི་ཁྲུས་ཀྤྱིས་སང་། མ་
སང་བཅུད་ལྱེན་རྐོ་ཙ་སྐོར་བྱེད་པ། དྤྱི་བཅས་ཚོས་ལྟར་བས་པ་དྐོན་མྱེད་འགྱུར། དྱེ་བཞྤྱིན་མན་ངག་རྒྱུད་རྐོ་ཙའྤྱི་
ལྱེའུ་ནང། སྔྐོན་འགྐོ་སྣུམ་འཆྐོས་འཁྲུས་ཀྤྱིས་སང་བས་ལ།
ནྤྱི་རུ་ཧ་དང་འཇམ་རྤྱིར་བཅས་ལ་བཏང་།ཞྱེས་གསུངས།
མཛེ་བཟྐོའྤྱི་ཆྱེད་དུ་གཏྐོང་ཚུལ་ནྤྱི། མགྐོ་བྐོའྤྱི་སྐྲ་ནྤྱི་སྱེས་ཕྐོ་མྐོ་གཉྤྱིས་ཀའྤྱི་མཛེས་ཆ་ལ་གལ་ཆྱེན་ཞྤྱིག་ཡྤྱིན་པར་
སྐོང་སྐྲ་བྤྱི་བ་དང་སྤྱི་ཐྱེར་རྣམས་ལ་སྐྲ་སྱེ་ཕྱྤྱིར། མན་རྒྱུད་མགྐོ་ནད་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ནང་།ར་བ་ལྔ་དང་ཏྤྱིལ་མར་སྣ་སྨན་
བླུག་ཞྱེས་གསུངས་དྱེ་བཞྤྱིན་དྱེང་དུས་ལྐོ་ན་མ་རྒས་གྐོང་སྐྲ་དཀར་སྱེ་བའྤྱི་དར་མ་བྤྱིས་པ་སྐོགས་རང་ཅག་མགྐོ་
ནག་ནང་ལ་དུ་མ་མཐྐོང་རྒྱུ་ཡྐོད་ལ་དྱེས་ལྐོ་ན་མ་རྒས་གྐོང་རྒས་འཁྐོགས་ལྟ་བུར་མྤྱི་མཛེས་པར་མཐྐོང་བས་སྐྲ་
དཀར་མྱེད་པ་བཟྐོ་ཕྱྤྱིར་མགྐོ་ནད་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ནང་། སྐྲ་དཀར་ལུག་རུའྤྱི་ཐལ་བ་ཡུངས་ཀར་བྱུག། ཤྤྱིང་མངར་སྟག་
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ཚེར་ཙན་དན་པྤྱི་པྤྱི་ལྤྱིང་། ཨུཏྤལ་སྐྱུ་རུའྤྱི་ཁུ་བ་མར་བསྐོལ་བའྤྱི། སྣ་སྨན་མགྐོ་བསྐུས་སྐྲ་དཀར་ཀླད་ནད་སྱེལ།
ཞྱེས་སྐྲ་དཀར་ལ་ཕན་པར་གསུངས།
ཛ་དག་སྐོག་མྱུར་སྐོབ་ཆྱེད།
དཔྱེར་ན་ཁྐོང་པར་དུག་སྐོང་བ་སྐོགས་ལ་བཤལ་སྐྱུགས་གཉྤྱིས་གང་རུང་གྤྱིས་
དུག་རྣམས་ཕྱྤྱིར་འབྤྱིན་ པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའྐོ། ནད་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ར་རྒྱུད་ལས། སྐོང་བྱེད་རླུང་གྤྱི་ནད་ལ་
འཇམ་རྤྱི་སྟྱེ་མཁྤྱིས་པ་ བཤལ་ལ་བད་ཀན་སྐྱུགས་ཀྤྱིས་སངས།ཞྱེས་རླུང་ནད་ཅན་ལ་འཇམ་རྤྱི་གཏང་བ་དང་
མཁྤྱིས་པ་གཙོ་བྐོར་འགྱུར་པས་ནད་ལ་བཤལ་གཏང་བ་དང་བད་ཀན་དང་བད་ཀན་ལས་འགྱུར་པས་ནད་རྣམས་
ལ་སྐྱུགས་གཏང་དགྐོས།
སྐོང་བྱེད་ལས་ལྔ་པྐོ་དག་སྔྐོན་འགྐོ་དངྐོས་གཞྤྱི་ཕྱྤྱི་རྱེས་གསུམ་གྤྱིས་འགྐོ་ནས་གཏང་དགྐོས།
ལས་
ལྔའྤྱི་སྔྐོན་འགྐོ་སྣུམ་འཆྐོས་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ནང་། སྣུམ་རུང་རྒས་སྱེག་སྟྐོབས་ཆུང་སྱེམས་ལས་ཆྱེ། ལྟྐོ་ས་ཁག་ཟགས་ཁྐོང་
རྩུབ་ཁུ་བ་ཟད། རླུང་ཆྱེ་མྤྱིག་འགྤྱིབས་སྐོང་བ་དགྐོས་ལ་བཏང་།
དྱེའང་ལས་ལྔའྤྱི་མཆྐོག་འགྱུར་བཤལ་ནྤྱི་ནད་རྣམས་བཤང་ལམ་ནས་མར་འབྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་ལག་ལྱེན།
སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྤྱི་རྒྱལ་པྐོའ་ྤྱི ནང་། ནད་གང་འཁྲུ་བ་བཤལ་ཡྤྱིན་ཏྱེ།ཞྱེས་གསུངས། བཤལ་ནྤྱི་སྣྐོད་ཚད་དང་
མ་ཞུ་བ་སྐྲན་ནད་སྤྱིན་ནད་དམུ་ཆུ་རྨ་རྤྱིང་སྐོགས་ཕྱྤྱི་ནང་ཕལ་ཆྱེའྤྱི་ནད་དང་ ཁྱད་པར་མཁྤྱིས་པའྤྱི་ནད་ལ་
མཆྐོག་ཏུ་བཤད། བཤལ་མ་གཏང་གྐོང་རྤྱིང་བའྤྱི་སྔྐོན་འགྐོར་ནད་མ་སྨྤྱིན་པ་སྨྤྱིན་ པར་བྱེད་པ་དང་བྱེར་བ་བསྡུ་
བ་སྐོགས་བས་རྱེས་ཉྱེ་བའྤྱི་སྔྐོན་འགྐོར་སྣུམ་འཆྐོས་གཏང་ནས་ལུས་ལྱེགས་པར་སྣུམ་པར་འགྱུར་བས་རྟགས་མ་
ཐྐོན་བར་ཁྐོང་པ་སྣུམ་པར་བྱེད་པ་དང་ལུམས་རྒྱབ་པ་དང་ཤྤྱིན་ཏུ་ཉྱེ་བའྤྱི་སྔྐོན་འགྐོར་བཤལ་མ་གཏང་བའྤྱི་ཞག་
ཅྤྱིག་གྐོང་དུ་ནད་ཡར་སྐོང་ཕྱྤྱིར་ཉ་ཕག་གྤྱི་ཤ་སྐོགས་གནྐོད་པའྤྱི་ཟས་རྤྱིགས་རྣམས་ གཏང་དགྐོས།དྱེའྤྱི་རྱེས་
དངྐོས་གཞྤྱིའ་ྤྱི ཉྤྱིན་འབྲྱེལ་ཡྐོད་བཀྲུ་སྨན་དང་སྐྱུག་སྨན་རྣམས་གཏྐོང་གྤྱི་དགྐོས།།
སྐྱུགས། ནད་རྣམས་ལུས་སྟྐོད་ནས་ཕྱྤྱིར་འབྤྱིན་པར་བྱེད་པའྤྱི་ལག་ལྱེན། ཁྱད་པར་བད་ཀན་ནད། མ་ཞུ་བ། ལྱེན།
སྐྲན། དུག མགྐོ་ནད་སྐོགས་ལ་ཕན།སྐྱུགས་ལའང་སྔྐོན་འགྐོ་གཏྐོང་ཚུལ་རྣམས་བཤལ་དང་མཚུངས། སབས་རྱེ་ཛ་
དག་དུག་སྐོགས་ཁྐོང་དུ་སྐོང་ནས་བཤལ་སྐྱུག་རྣམས་གཏྐོང་དགྐོས་ཚེ་སྔྐོན་འགྐོ་ཉྱེ་རྤྱིང་རྣམས་མ་གཏང་བར་
བཤལ་སྐྱུག་ཐད་ཀར་གཏང་ན་འགྤྱིག་དྱེའང་སྐྱུགས་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ལས། འཕྲལ་དུ་མ་ཞུ་མྤྱི་འཕྲྐོད་ཟྐོས་པ་དང་།
བད་མཁྤྱིས་རྒྱས་དང་མ་ཞུའྤྱི་གནས་སུ་འདུས། རྒྱུན་དུ་ལྟྐོ་སྣུམ་སྔྐོན་འགྐོ་བ་མྤྱི་དགྐོས། ཞྱེས་ཛ་དག་སབས་སྔྐོན་
འགྐོ་ཉྱེ་རྤྱིང་རྣམས་བྱེད་ནས་སྐོད་ཚེ་ནད་པའྤྱི་སྐོག་ཤྐོར་ཉྱེན་ཆྱེ་བས་མྤྱི་དགྐོས་པར་ གསུངས། སྐོང་བྱེད་ཀྤྱི་ཕན་
ཡྐོན་ནྤྱི་བཤལ་གྤྱི་ལྱེའུ་ནང་། སྐོང་ལྱེགས་ནད་ཀྤྱི་རད་ཆྐོད་བད་མཁྤྱིས་དག ལུས་ཡང་ ཁྐོང་པའྤྱི་དྐོད་འབར་ཡྤྱི་ག་
འབྱེད། བཀྱེས་སྐོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་གཅྤྱི་བདྱེ་བར་འབྤྱིན། སབས་བབས་ཀྤྱི་བརྐོད་ གཞྤྱི་དངྐོས་གསུམ་པ་སྣ་སྨན་
ནྤྱི་སྨན་སྣ་ནས་གཏང་བའྤྱི་ལག་ལྱེན་ཞྤྱིག་གྐོ དྱེའང་སྣ་ཉྤྱིད་ཀླད་པའྤྱི་སྒྐོ་ཡྤྱིན་ཕྱྤྱིར། ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ནད་
རྣམས་ཀུན་ལ་བསྔགས། སྣ་སྨན་ལ་དབྱེ་ན་ཞྤྱི་བྱེད་དང་སྐོང་བྱེད་གཉྤྱིས་ཡྐོད། སྣ་སྨན་ མྤྱི་རུང་རྤྱིམས་གསར་
འཕྲལ་དུ་རྨས། ར་རྐོ་སྣུམ་འཐུངས་རྣམས་ལ་སྤང་བར་བ། ཞྱེས་ཞྤྱི་བྱེད་ཀྤྱི་སྣ་སྨན་འདྤྱི་གྐོང་ གསལ་ནད་དག་ལ་
གཏང་མྤྱི་རུང་བར་གསུངས།
སྣ་སྨན་ལ་བཤལ་སྐྱུག་ལྟར་སྔྐོན་འགྐོ་ཁྐོང་པ་སྣུམ་པར་བྱེད་པ་སྐོགས་མྤྱི་དགྐོས་ལ་རང་རྱེའྤྱི་གཞུང་ནང་སྔྐོན་འགྐོ་
དམྤྱིགས་བསལ་གསུངས་མྱེད་རུང་ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་ལུགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དངྐོས་སུ་ལག་ལྱེན་གནང་དུས་སྣ་སྨན་མ་
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གཏང་གྐོང་འགམས་པ་དང་དཔྲལ་བ་རྣམས་ལ་སྣུམ་གྤྱི་བསྐུ་མཉྱེ་བྱེད་པ་དང་དྱེའྤྱི་རྱེས་ཆུ་ཚ་པྐོའྤྱི་རླངས་པ་
བདུགས་པ་སྐོགས་ཀྤྱི་སྔྐོན་འགྐོ་བས་རྱེས་སྣ་སྨན་ཉྤྱིན་བདུན་རྤྱིང་གཏྐོང་གྤྱི་ཡྐོད།
བཏང་ཐབས་སྔ་དྐོ་དགྐོངས་དུས་གན་རྐྱལ་ཉལ། སྔས་སྨད་མགྐོ་དཔྱངས་ཐྤྱིགས་པ་ལྔ་བདུན་བླུག དར་ཅྤྱིག་ཉལ་
རྱེས་དུད་པ་བསྱེར་བུ་སྤང་། སྣ་སྐོངས་མྤྱི་རུང་རླུང་གྤྱིས་མགྐོ་འཁྐོར་རབ་རྤྱིབ་དང་།
རྫྤྱི་འཁྐོར་སྐོ་ནད་རྣག་ཁག་འཛག་ལ་སྤང་། ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་ཀྤྱི་གཞུང་འགས་ནང་སྦྲུམ་མ་དང་བྤྱིས་པ་རྒས་པ་
སྐོགས་ལ་སྣ་སྨན་མྤྱི་རུང་བར་གསུངས་ཡྐོད།
སྣ་སྨན་གྤྱི་ཕན་ཡྐོན་མྐོང་ཚོར།
སྤྱིར་སྣ་སྨན་གྤྱིས་ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་པར་གསྐོ་རྤྱིག་དང་ཚེའྤྱི་རྤྱིག་བྱེད་ཀྤྱི་གཞུང་གཉྤྱིས་ཀར་
གསལ་པྐོར་གསུངས་ཡྐོད་པ་ཀུན་གྤྱིས་མཁྱྱེན་གསལ་ལགས།རྒྱུན་ལྡན་གུས་མྐོའྤྱི་ལག་ལྱེན་ནང་ཡ་མ། མགྐོ་རླུང་།
མགྐོ་ནད་ཅན།ར་དཀར་གྤྱིས་རྐྱྱེན་པས་འགམ་པའྤྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ་དང་ཁ་ཡྐོ་བ་སྐྲ་མང་པྐོ་བྤྱི་བ་སྐོགས་ལ་སྣ་
སྨན་བཏང་དང་གཏྐོང་བཞྤྱིན་ཡྐོད། འདྤྱིར་དཔྱེ་མཚོན་འགའ་ཞུས་ན། དྱེའང་ཡ་མའྤྱི་ནད་ཅན་སྣ་ཡང་སྱེ་
འགགས་པ་དང་སྣ་ཆུ་མང་བ་སྤྱིད་པ་དང་མྤྱིག་ནས་མཆྤྱི་མ་ཡང་སྱེ་དྐོན་པ་མགྐོ་ན་བ་ཡ་མའྤྱི་གནས་རྣམས་ན་
ཟུག་གཏྐོང་བ་རྣམས་ལ་སྣ་སྨན་དུ་ཞུན་མར་ནང་གུར་གུམ་དང་སྒ་སའྤྱི་ཕྱྱེ་མ་བླུགས་པའྤྱི་སྣ་སྨན་ཉྤྱིན་བདུན་རྤྱིང་
བཏང་བ་དང་སྔྐོན་འགྐོར་གྐོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྤྱིན་འགམས་པར་སྣུམ་རྤྱིགས་གང་རུང་གྤྱིས་བསྐུ་མཉྱེ་ཐྱེམས་པར་
བས་རྱེས་ཆུ་ཚན་རྐྱང་པའྤྱི་རླངས་དུགས་བཏང་བ་དང་རླངས་པ་བདུགས་མྤྱི་ཚུགས་མཁན་གྤྱི་ནད་ཅན་རྣམས་
ལ་རས་གཙང་མ་ཆུ་ཚན་ནང་སངས་པའྤྱི་འགམས་པར་དྐོད་དུགས་རྒྱབ་རྱེས་བཏང་ཚུལ་ནྤྱི་ནད་པ་ཉལ་ཁྤྱིའྤྱི་
སྟྱེང་བསྙལ་ནས་སྔས་དམའ་པྐོར་བཞག་ནས་སྣ་སྨན་ཐྤྱིགས་པ་ལྔ་ནས་རྤྱིམས་པས་ཉྤྱིན་རྱེ་བཞྤྱིན་མང་དུ་བཏང་
ནས་ཐ་མར་ཐྤྱིགས་པ་༡༧ནམ་༢༡་བར་བླུགས་ཀྤྱི་ཡྐོད་སྣ་སྨན་བླུགས་རྱེས་ལམ་སྱེང་སྨན་སྣ་ནས་མ་དྐོན་པའྤྱི་ཆྱེད་
དུ་སར་མ་ལྔ་ཙམ་ཉལ་སྐོད་དགྐོས་དྱེའྤྱི་རྱེས་ལག་པ་མང་པྐོ་རྒྱབ་ས་དང་དུད་པ་མང་བའྤྱི་གནས་སྐོགས་ལ་འགྐོ་
འདུག་སྤང་དགྐོས་སྣ་སྨན་གྤྱི་སྐོར་བ་འདྤྱིས་གྐོང་སྨྐོས་ནད་ལ་ཕན་པྐོ་བྱུང་བས་ནད་པ་དུ་མ་ཡྐོད།
དྱེ་བཞྤྱིན་ལྐོ་རྒས་པ་མགྐོ་རླུང་ཅན་མགྐོ་ཡུ་མང་པྐོ་འཁྐོར་བ་དང་མྤྱིག་རབ་རྤྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཞུན་མར་
དངས་མ་དྐོ་འཇམ་སྣར་ཉྤྱིན་བདུན་ཙམ་བཏང་ཚུལ་རྣམས་གྐོང་བཞྤྱིན་བས་པའྤྱི་ནད་པར་ཕན་པྐོ་ཡྐོད་པ་དངྐོས་
སུ་མཐྐོང་། སྐྲ་མང་པྐོ་བྤྱི་བར་མན་རྒྱུད་མགྐོ་ནད་ཀྤྱི་ལྱེའུ་ལས་གསུངས་པས་ཏྤྱིལ་མར་དང་ཙ་བ་ལྔའྤྱི་སྣ་སྨན་
གྤྱིས་སྐྲ་བྤྱི་བ་ཉུང་དུ་སྐོང་བའང་དངྐོས་སུ་ཉམས་མྐོང་བྱུང་། སྣ་སྨན་དྱེ་ལའང་དབྱེ་ན་ངྐོ་བྐོ་ཕྱྱེ་མ།ཁུ་བ།སྣུམ་
རྤྱིགས། ཞུན་མར་རྐྱང་པ་སྐོགས་གསུངས་ཡྐོད།སྣ་སྨན་གྤྱི་ལྱེའུའྤྱི་ནང་སྣ་སྨན་གྤྱི་སྐོར་བ་བདུན་ཙམ་ལས་གསུངས་
མྱེད་ཀང་མན་ངག་རྒྱུད་མགྐོ་ནད་བཅྐོས་ཐབས།རླུང་ནད་བཅྐོས་ཐབས་དང་སྣའྤྱི་ནད་བཅྐོས་ཐབས་སྐོགས་ནང་
སྣ་སྨན་གྤྱི་སྐོར་བ་འགའ་གསུངས་ཡྐོད། འཇམ་རྤྱི་དང་ནྤྱི་རུ་ཧ་གཉྤྱིས་ཀ་བཤང་ལམ་ནས་ཡར་སྨན་གཏང་ནས་
བཤང་ལམ་རང་ནས་ནད་ཕྱྤྱིར་འདྱེན་པར་བྱེད་པའྤྱི་ལག་ལྱེན་ནྐོ། སྐོངས་བྱེད་ལས་ལྔའྤྱི་ཕན་ཡྐོན་ནྤྱི། ཞྤྱི་བྱེད་
སྨན་དང་མྤྱི་འད་བར་ནད་རྣམས་མར་སྐོངས་ཚར་བས་ཤུལ་དུ་ནད་སར་མྤྱི་འབྱུང་བ་དང་དབང་པྐོ་གསལ་བ་
འབྲྱེལ་ཡྐོད་ནད་དག་པ་དང་མྱེ་དྐོད་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པ་སྐོགས་ཕན་ཡྐོན་དུ་མ་ཡྐོད་པར་གསུངས།
བཤད་རྒྱུད་གནས་སབས་སྐོད་ལམ་གྤྱི་ལྱེའུ་ནང་། ནད་གང་སྨྱུང་དང་ཞྤྱི་བས་བཞུ་བས་ཀང་།
རྐོ་མ་ལྡང་འགྱུར་ལྱེགས་སངས་སར་མྤྱི་འབྱུང་། དྱེ་ཕྱྤྱིར་དགུན་བསགས་གང་ནད་དཔྱྤྱིད་དུས་སང་།
སྐོས་བསགས་དབར་སང་དབར་བསགས་སྟྐོན་དུས་སང་།ཞྱེས་དང་ཕྱྤྱི་མ་རྒྱུད་བཤལ་གྤྱི་ལྱེའུ་ལས།
ལྱེགས་པར་སང་བས་རྐོ་ཐྐོན་ནད་མྱེད་འགྱུར། སྐོང་བྱེད་ཀྤྱི་ཕན་ཡྐོན་ནྤྱི་བཤལ་གྤྱི་ལྱེའུ་ནང་།
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སྐོང་ལྱེགས་ནད་ཀྤྱི་རད་ཆྐོད་བད་མཁྤྱིས་དག ལུས་ཡང་ཁྐོང་པའྤྱི་དྐོད་འབར་ཡྤྱི་ག་འབྱེད།
བཀྱེས་སྐོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་གཅྤྱི་བདྱེ་བར་འབྤྱིན།
ཕྱྤྱི་ལུགས་སྨན་དཔྱད་ནང་ལག་ལྱེན་བསྟར་བཞྤྱིན་པས་སྐོང་བྱེད་ཀྤྱི་ལས་རྣམས་ནྤྱི་གསྐོ་བ་རྤྱིག་པ་དང་ཚེའྤྱི་རྤྱིག་
བྱེད་ལྟ་བུ་གསྐོ་ཐབས་ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་གཏྤྱིང་ཟབ་མྐོ་འདྤྱི་འད་མྤྱིན་པར་གནས་སབས་ནད་ཕྲལ་སྱེལ་ཙམ་ལགས་
དཔྱེར་ན་བཤང་བ་འགགས་པའྤྱི་ནད་ཅན་ལ་བཤང་བ་བབས་ཕྱྤྱིར་བཤལ་སྨན་གཏང་ནས་བཤལ་བཅུག་པ་དང་
སྐྱུགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཕྲལ་དུ་ཁྐོང་པར་དུག་རྤྱིགས་སྐོགས་མྤྱི་འཕྲྐོད་པའྤྱི་ཟས་རྤྱིགས་སྐོང་བར་སྐྱུག་སྨན་དག་
གཏང་ནས་དུག་རྣམས་ཕྱྤྱིར་དབྱུང་ཐབས་ཙམ་མྐོ།
སྣ་སྨན་ནྤྱི་སྣའྤྱི་ནང་བླུག་བྱེད་སྨན་འད་མྤྱིན་ཡྐོད་ཀང་དྱེ་དག་གནས་སབས་ཡ་ཆམས་སྐོགས་ཀྤྱིས་རྐྱྱེན་པས་སྣ་
འགགས་པ་རྣམས་སྱེལ་ཕྱྤྱིར་གནས་སབས་ལ་ཕན་པ་མ་གཏྐོགས་དྱེས་ནད་བཅྐོས་པ་དང་ནད་དྲུང་ནས་འབྤྱིན་པ་
སྐོགས་ལ་ཕན་པ་མྱེད།འཇམ་རྤྱི་ཡང་བཤང་བ་ཤྤྱིན་ཏུ་བབས་དཀའ་བས་ནད་ཅན་དྱེ་བཞྤྱིན་ལྐོང་གའྤྱི་གནས་སུ་
རྟུག་པ་སམ་པྐོ་ཆག་པ་རྣམས་མར་འདྱེན་ཕྱྤྱིར་དང་བཤགས་བཅྐོས་མ་བྱེད་གྐོང་རྒྱུ་ལྐོང་གྤྱི་གནས་རྣམས་དག་
པར་བ་བའྤྱི་ཕྱྤྱིར་འཇམ་རྤྱི་གཏང་སྐོལ་ཡྐོད་པར་བཤད།
མཇུག་སྐོམ།
འདྤྱི་ལྟའྤྱི་གསྐོ་ཐབས་ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་ནྤྱི་རང་རྱེའྤྱི་རྒྱུད་གཞུང་ནང་གསུངས་ཡྐོད་པ་རྣམས་དྱེང་གྤྱི་ཆར་དངྐོས་སུ་
ལག་ལྱེན་གནང་མཁན་བྐོད་ཕྱྤྱི་ནང་གཉྤྱིས་ཀའྤྱི་གསྐོ་རྤྱིག་སྨན་པའྤྱི་ཁྐོད་ཧ་ཅང་དཀྐོན་པས་རྤྱིམས་པའྤྱི་སྐོང་བྱེད་
ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་འདྤྱི་ཡང་རང་རྱེའྤྱི་ཐུར་དཔྱད་ཀྤྱི་ལག་ལྱེན་ལྟར་ཉམས་པ་མྤྱི་སྤྱིད་པ་མྤྱིན་པས་དྱེ་དྐོན་རྒྱུན་འཛིན་
བ་གལ་ཆྱེ་བ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྣ་སྨན་ལྟ་བུ་ནྤྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་ས་བ་དང། ཉྱེན་ཁ་ཆུང་བ། ཕན་པ་མྱུར་ཆྱེ་བ་
སྐོགས་ཀྤྱི་ཁྱད་ཆྐོས་ལྡན་ནྐོ།
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