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མཆོད་བརྗོད། 

ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་དད་དམ་རྒྱུ་འབྲས་གཙང་སྦྱར་གྱིས་བསྐོར་བའི་ སྔོ་སྨན་ཙན་དན་ནགས་ལྗོངས་ 
སྦས་གནས་ནང་ལུ་ སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འདུལ་ཞིང་གྱུར་པའི་ བློན་འབངས་ཚུ་ལུ་ ཆབ་སྲིད་
ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སློག་ཤིང་ གཏེར་ཆེན་གདུང་བརྒྱུད་ལས་ ལྷ་སྐལ་དུ་བྱློན་པ་ སས་
བཅས་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིས་ གཞན་ཕན་བྱམས་བརྩེ་གི་འློག་ལུ་ སྐྱོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ 
མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ལས་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚློར་བ་ སྒྲ་ཙམ་ཡང་ 
ཐློས་འབྱུང་མེད་པ་ བདེ་སྐྱིད་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་  རྐང་པ་སློ་སའི་ལམ་མ་ནློར་བ་
དང་ བློ་གཏད་ས་དང་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སའི་མགོན་ མ་ནློར་བའི་སྐྱབས་འཇུག་པ་ ཀུན་སློང་ཀུན་
སློད་ གཅིག་མཚུངས་ལག་ལེན་ སློལ་རྒྱུན་མི་ཉམས་ཇེ་བཟང་དང་ དུས་རབས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
དུས་མཐུན་གྱི་ཤེས་ཡློན་ མི་ཚེ་རིག་རྩལ་འཐློབ་ཐབས་ཡློད། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ལྟ་བ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ གཏན་འབེབས་མཛད་པའི་མཛད་ཤུལ་བཟང་པློ་ཅིག་
ཨིན། མཛད་ཤུལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཕ་ལས་བུ་ལུ་བརྒྱུད་དེ་ མི་སྡེའི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ 
ལམ་ལུགས་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་པའི་ ཡ་རབས་དམ་པའི་སློད་ལམ་ 
ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ ངོ་རྟགས་མཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་
ཅིག་ཨིན།  

ཤེས་ཡློན་རིག་རྩལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཞན་ལུ་མཐློང་ཆུང་འབད་ནི་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་རྩ་བ་ལས་འཇོམས་ཏེ་ 
ནད་བརྒྱ་ལུ་སྨན་གཅིག་གིས་ཕན་ཐློགས་དློ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་གཉིས་
ཡ་རབས་བཟང་པློ་རང་གི་སློག་འདེ་ གལ་གནད་བརྩི་མཐློང་ཤེས་དགོཔ་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ སློག་
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དང་བྲལ་བའི་རློ་ཅོག་འཐདཔ་ ཡ་རབས་སློད་ལམ་ལེགས་ཤློམ་དང་འབྲལ་བ་ཅིན་ རྩ་བ་རུལ་བའི་
སློང་པློ་དང་ཁྱད་པར་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ནི་ཉེན་ཁ་ཡློད། 

དེ་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ རང་ལུགས་མ་སང་ གཞན་གྱི་ལམ་དང་ལུགས་སློལ་ལུ་ མ་ཆགས་པར་ 
རང་གི་ལམ་སློལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་གཙང་བའི་གུར་ མ་འློངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ 
སློ་བ་ལྷུར་བརྩློན་འབད་དེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་སློག་
བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ རིག་རྩལ་ཚུ་གོང་འཕེལ་
བཏང་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འབྲུག་གི་མི་སེར་ཅིག་འགྱུར་ཚུགས་པའི་རེ་སྨློན་ཞུཝ་ཨིན།  
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དམིགས་ཡུལ། 
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་བརྟེན་ ཡ་རབས་བཟང་སློད་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་འཕྱར་ནི་ ཀུན་སློང་ཀུན་སློད་
དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ སྒོ་གསུམ་འདུལ་ཞིང་གྱུར་ཏེ་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་ གསེར་སྐུད་འབྲེལ་བ་འཐབ་
ནི་དང་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ སྔར་སློལ་ལས་ཡློད་པའི་ལུགས་བཟང་ཚུ་ དེང་
རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ མི་ཚེའི་རིག་རྩལ་ཤེས་ཡློན་དང་ ཟུང་འཇུག་ཐློག་ལུ་ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་འབད་དེ་ 
ཞི་བདེ་དཔལ་ལུ་ལློངས་སློད་ཚུགས་པའི་དམིགས་དློན་ཨིན། 
ཀ༽ ཕྱི་ཀུན་སློད་མཛེས་ཤིང་ཡིད་ཁར་འློང་བའི་ ནང་ཀུན་སློང་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་ཚད་མེད་བཞི་ལུ་ 

ལློངས་ སློད་ཚུགས་པའི་ཀུན་སློང་དང་ ཀུན་སློད་བཟང་པློའི་ བྱ་བ་སློད་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ དློན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཕན་ཐློགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི། 

ཁ༽ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ སྒྲིབ་སྦྱློང་ལས་བརྟེན་ ཐབས་ཤེསདམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ རྣམ་
གཞག་ཚུ་ ཐློས་པ་རྒྱ་མཚློ་བཟུམ་སྦེ་ གཡློ་འགུལ་མེད་པར་གནས་ཚུགས་པའི་ རིག་རྩལ་ལག་
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ཡུན་དུ་གནས་ནི། 
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བསློད་ནམས་བསག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ དད་པ་ཆུ་བློ་བཞིན་དུ་ཆད་ནི་མེད་པར་ རང་གི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་
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གནློད་ཉེན་ཡློད་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་སྦེ་དེ་ སྔ་གོང་ལས་གནློད་ཉེན་བཀག་ཐབས་དང་ རང་གི་
ལམ་ལུགས་སློལ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་བརྩི་མཐློང་དང་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཤེས་ནི། 
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རྣམ་གཞག་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་བསློད་ནམས་བསགས་ཏེ་ ཚེ་འདི་
ཕྱི་གཉིས་ཕན་གྱི་ཐློག་ལས་ མི་ལུས་དློན་དང་ལྡནམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི། 
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སློབ་ཚན་དང་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་གཞི་དློན། (ནང་སྦྱློང་) 

ཀ འབྲུག་གི་ལམ་སློལ་དང་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག  
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་དང་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་ཚུལ་འདི་ཡང་ 
འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་འབྱུང་རབས་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ ལུང་ཕྱློགས་འདི་ནང་ འགྲོ་བ་
མིའི་སྲིད་པ་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ ལུས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་དང་བྱ་སློད། ངག་གི་ཁ་སྐད་དང་ཟ་འཐུང་སློད་
ལུགས། སེམས་ཀྱི་མནློ་ལུགས་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་སློགས་པའི་ ལམ་སློལ་ཚུ་རིམ་པར་འབྱུང་མི་དེ་ 
རིགས་མཐུན་གྱི་མི་སྡེ་དང་ སྡེ་ཚན་ལུང་ཕྱློགས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཕ་ཤུལ་བུ་དང་བུ་ཤུལ་ཚ་བློ་བརྒྱུད་དེ་ མི་
རབས་ལས་མི་རབས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན་པས། 
དེ་ཡང་ དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཞིནམ་ལས། གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་ ཆོས་ཀྱི་གདུལ་ཞིང་ལུ་གྱུར་ཏེ་ 
རྒྱལ་བ་གོངམ་རིམ་བྱློན་ཚུ་གིས་ ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་བརྟེན་པའི་ འདུལ་ཁྲིམས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམ་བཤད་ཚུ་ དར་ཁྱབ་མཛད་གནངམ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ལམ་སློལ་དང་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག 

ཁ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག 
དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལྷ་སྐལ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ ཞབས་
དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆིབས་ཁ་ལྷློ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷློ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་དང་ ར་ལུང་མེད་ལུ་
ལུང་བཏགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ འབྲུག་པ་ཟེར་ཡློངས་གྲགས་སློང་ཡློདཔ་ཨིན་མས། 
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དེའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ཡང་ གཞི་ངོ་
མ་ལུང་ཕྱློགས་འདི་ནང་གི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ཧེ་མར་ལས་གོམས་གཤིས་ཚུད་དེ་ ཡློད་མི་གི་ལམ་སློལ་
ལུ་ ཆ་བཞག་ཞིནམ་ལས། དེ་ནང་ མ་རུངམ་དང་མ་བཏུབ་ ཁུངས་དང་མ་ལྡན་མི་དང་ ཆོས་སྲིད་
ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འགལ་བ་ཡློད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་གནང་སྦེ་ ཆོས་ཁྲིམས་དར་གྱི་
མདུད་ཕུད་ རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ཟེར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྲིམས་དང་ སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་གི་རིམ་པ་ཚུ་ ག་ར་གཏན་འབེབས་མཛད་གནང་ནུག 
དེ་ལས་ཚུར་ ཆོས་ཕྱློགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ དགེ་འདུན་པའི་བཅའ་ཡིག་ཟེར་ ཡིག་ཐློག་
ལུ་ལློགས་སུ་བཀོད་དེ་གནང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལས་ “ཁམས་
གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ངག་གི་དབང་པློ་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བའི་ བཀའ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ཞེས་བྱ་བའི་གཏམ’’ ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ སྡེ་སྲིད་
བཅུ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་ (ཁྲི་ལློ་༡༧༤༤-༡༧༦༣) གི་སྐབས་ལུ་ སྤུངས་ཐང་
དར་ཤིང་རྩ་བའི་ རློ་རིང་གུ་བཀོད་གནང་སྟེ་ཡློད། 
མི་སྡེའི་ སྒོ་གསུམ་ ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་བཟང་པློའི་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཡིག་ཐློག་ལུ་ 
ལློགས་སུ་བཀོད་དེ་མ་གནང་རུང་ རྒན་རབས་ཚུ་གིས་གཞློན་སྐྱེ་ཚུ་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དངོས་
མཐློང་དཔེ་སྟློན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཁུངས་ལྡན་ ངག་རྒྱུན་གྱི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སྟློན་དང་ ལག་
ལེན་འཐབ་སློལ་གྱི་ གོམས་གཤིས་སློལ་ཁྱུན་ བཙུགས་ཏེ་གནང་ནུག 

ག སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དཔེ་དེབ་དང་ལག་ལེན་སྦྱློང་བརར། 
དུས་རབས་༢༠ པ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བསློད་ནམས་བྱེ་བའི་བགོ་
སྐལ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱློན་གྱི་ཞབས་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལེགས་བཅོས་གོང་འཕེལ་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་ 
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སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་རིམ་པ་འདི་ཡང་ དུས་དང་མཐུན་པའི་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ཐློག་ལས་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་ཡིག་ཐློག་ལུ་བཀོད་ནི་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག 
ལྷག་པར་དུ་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་
མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་རིན་པློ་ཆེའི་ སྐུ་ཐློག་ལས་ (ཁྲི་ལློ་༡༩༧༢-༢༠༠༦) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་བའི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ དུས་དང་བསྟུན་
པའི་ལེགས་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ སློལ་འཛིན་ལྷན་ཚློགས་
ལློགས་སུ་ བཙུགས་ཐློག་ལས་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལག་ལེན་སྦྱློང་བརར་བྱིན་ནིའི་ ལམ་སློལ་
ཡང་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་ཨིན། 
དེའི་ ནང་དློན་ཉིད་ལས་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྔ་པ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་
འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་གཙློ་
བློ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་གནང་སྟེ་ ཞིབ་
འཚློལ་གྱི་ཐློག་ལས་དུས་མཐུན་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་
དང་ ཚུལ་མཐུན་འཐབ་ནི་ཡློདཔ་བཟློ་དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ་ ནན་བསྐྱར་དུ་སྤྱི་
སློལ་གནང་བའི་དགོངས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་སྲིད་ལྷན་ཁག་ སློལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སྒྲིག་ལམ་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྔར་གྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་དེབ་ཐེར་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐློག་ལས་ འབྲུག་གི་རྩ་
ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་དགོངས་དློན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
ལེགས་བཅོས་ཐློག་ལས་ དུས་མཐུན་བཟློ་སྟེ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གཏན་འབེབས་འགྲུབ་ཨིན།  

ང སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལྟ་བ། 
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་གཞི་རྩ་འདི་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ བསམ་སློད་
འདི་ སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་བཟང་པློའི་ཡ་རབས་གོམས་གཤིས་ཀྱི་སློལ་ཁྱུན་དང་འཁྲིལ་
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ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་ལམ་སྟློན་རིམ་པ་འདི་ཨིན། འདི་གིས་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་བསམ་སློད་
ཀྱི་སྤུས་ཚད་ ལེགས་སྒྱུར་ཐློག་ལས་ སློ་སློའི་ལྕོགས་གྲུབ་ གོང་འཕེལ་གཏངམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟློ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རང་དབང་གི་
སྲུང་སྐྱོབ་ཡང་ འབད་ཚུགསཔ་ལས། འབྲུག་གི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལྟ་བ་འདི། “ཡ་རབས་
གོམས་གཤིས་བཟང་པློའི་མི་སྡེ་” ཟེར་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 
འདི་ཡང་ ཡ་རབས་ཟེར་མི་འདི། འབྲུག་མིའི་བསམ་སློད་ཀྱི་རང་བཞིན་ གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་
པའི་བར་དློན་དང་། གོམས་གཤིས་ཟེར་མི་འདི། འབྲུག་མི་ཚུ་ འདི་བཟུམ་མའི་བསམ་སློད་ཀྱི་སློལ་
ཁྱུན་ལུ་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ཡློད་པའི་ རང་བཞིན་འདི་ལུ་ ཧ་
གོཝ་ཨིན། བཟང་པློའི་མི་སྡེ་ཟེར་མི་འདི་ ཡ་རབས་ཀྱི་བསམ་སློད་ དང་ལྡན་པའི་ འཛམ་གླིང་ནང་
གི་མི་སྡེ་ དྲག་ཤློས་དང་ བཟང་ཤློས་ཅིག་ཨིན་པའི་བར་དློན་སྟློནམ་ཨིན།  

ཅ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ངེས་ཚིག 
སྒྲིག་ ཟེར་མི་འདི། འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་ཀུན་སློང་དང་ ཀུན་སློད་ག་
ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་རང་སློ་སློ་སྦེ་མིན་པར། ག་ར་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ ཤློ་གཅིག་ཁར་སྒྲིག་ཏློག་ཏློ་
འབད་མི་ལུ་ བྱེད་ཚིག་གི་སྒོ་ལས་ སྒྲིག་ ཟེར་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 
ལམ་ ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་རིམ་བྱློན་ཚུ་གིས་ མཛད་དེ་
ཡློད་པའི་ ལམ་སློལ་བཟང་པློ་ཚུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་ལུ་གོ་ནི་དང་།  
རྣམ་གཞག་ ཟེར་མི་འདི། དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སློལ་བཟང་པློ་འདི་ བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་ཀྱི་
བར་ན་ ཉམས་ཆག་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ མ་འློངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་
དློན་ལུ་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དེ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་མི་འདི་ཨིན། 
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སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ལུ་ ཧེ་མར་སྒྲིག་དང་། སྒྲིག་ལམ། སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ ཟེར་བའི་ཐ་
སྙད་ཚུ་ རིམ་པར་བྱུང་སྟེ་ཡློད།  སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ ཟེར་ སབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་ཟེར་མི་
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིནམ་ལས་ སློལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་འདི་ལམ་
སློལ་གྱི་གཞི་ཁུངས་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ སྒྲིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་ཟེར་ སབ་སློལ་ཚུད་དེ་
ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ ཁུངས་དློན་དེ་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡུས་ཏེ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ ཟེར་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན། 
གཞན་ཡང་། སློལ་རྒྱུན་དང་སློལ་ཁྱུན་ ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ དང་པ་ལམ་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ འགོ་
བཙུགས་མི་འདི་ལུ་སློལ་དང་། དེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་གནས་ཏེ་ཡློད་མི་འདི་ རྒྱུན་ཨིན། སློལ་ག་
ཅི་ཨིན་མི་འདི་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་དང་ བུ་བརྒྱུད་ཚ་བློ་གིས་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་མི་གི་ ལག་ལེན་འདི་
ལུ་ཁྱུན་ ཟེར་སབ་ཨིན། 

ཇ ལམ་སློལ་དང་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཁྱད་པར། 
ལམ་སློལ་ ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་རིགས་འགོ་དང་པ་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་ འགོ་
བཟུང་སྟེ་ དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ བསམ་སློད་དང་ བཟློ་རིག་གྱོན་ཆས་དང་ ཟ་སློད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ 
དུས་རིམ་སློ་སློར་འགྱུར་བ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བྱུང་ཡློད་མི་ལུ་གོ་ནི་དང་། སྒྲིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ 
ལམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ བྱ་བ་ལུ་སྦྱློར་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་རིམ་པ་ལུ་ གོཝ་ལས་ སྒྲིག་ལམ་འདི་ཡང་ 
གོམས་གཤིས་ཀྱི་ལམ་སློལ་ཅིག་ཨིན། 
དཔེར་ན། གྱོན་ཆས་འདི་ ལམ་སློལ་དང་ གྱོན་ཐངས་ཀྱི་ལག་ལེན་རིམ་པ་འདི་སྒྲིག་ལམ་ཨིན། དེ་
ལས་བརྟེན་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་འདི་མེད་པ་ཅིན། ལམ་སློལ་གྱི་གྱོན་ཆས་ ལག་ལེན་
ཚུལ་མཐུན་གནས་མི་ཚུགས་ནི་ དེ་གིས་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཐློག་ལས་ ལམ་སློལ་ཉམས་སྲུང་འབད་ 
དགོཔ་ལས་ ལམ་སློལ་དང་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ མེ་དང་མེའི་དྲློད་བཟུམ་ རང་བཞིན་གཅིག་
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ཨིནམ་ཤེས་དགོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་འདི་ལུ་ དངོས་ཅན་དང་ དངོས་མེད་ལམ་སློལ་ 
ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡློད། དངོས་ཅན་ལམ་སློལ་ཟེར་མི་འདི་ མིག་མཐློང་ལག་གཟུང་གི་ དངོས་པློ་ལུ་
གྲུབ་པའི་ལམ་སློལ། དཔེར་ན། གྱོན་ཆས་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་དང་ དངོས་མེད་ལམ་
སློལ་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་གཟུགས་ལུ་མ་གྲུབ་པའི་ལམ་སློལ་ སེམས་ཀྱི་མནློ་ལུགས་བློ་གཏད་དང་
ཡིད་ཆེས་ བརྩེ་གདུང་དང་དད་པ་དམ་ཚིག་ ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལུ་གོཝ་ཨིན།  
ལམ་སློལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནང་ལུ་ ལུས་ ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཀུ་སློད་རྣམ་གཞག་ སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ 
ཀུང་སློང་རྣམ་གཞག་འདི་ཚུ་ ག་ར་དངོས་མེད་ལམ་སློལ་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུཝ་ཨིན། 
 
སྦྱློང་ལཱ།  

1. སྒྲིག་ལམ་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན? བསམ་འཆར་བཀོད། 
2. སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་མེད་པ་ཅིན་ མི་སྡེའི་ནང་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འབྱུང་

ནི་མས་? 
3. སྒྲིག་ལམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི? ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས། 
4. སློབ་ཚན་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ འཐབ་ནི་སྨློ? 
5. དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་གཞག་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ བྱུང་འབྱུངམ་སྨློ? 
6. སྒྲིག་ལམ་ཤེས་མི་དང་མ་ཤེས་མི་གཉིས་ ཁྱད་པར་བྲིས། 
7. སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ལུ་ ག་ཅི་ར་གཙློ་བློར་བཏློན་དགོཔ་འདུག? 
8. རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཐློ་བཀོད་འབད། 
9. སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ལྟ་བདང་ ངེས་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་བྲིས། 



  

7 
 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག (ནང་སྦྱློང་) 

ཀ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག 
ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག་ ཟེར་མི་འདི་ ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་ རིམ་པ་ཅིག་ཨིན། ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ནང་ལས་ སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་འདི་གཙློ་ཆེཝ་ཨིན་རུང་ སེམས་ཀྱིས་མནློ་མི་འདི་ 
ག་ར་གིས་ མཐློང་སར་དང་ གོ་ས་ལུ་སྟློན་ནི་འདི་ ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་ལུ་ བརྟེན་དགོཔ་ཨིནམ་
ལས་ ལུས་ངག་གི་ཀུན་སློད་སྒྲིག་ལམ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ དང་པ་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ ལམ་སློལ་གྱི་ངོ་རྟགས་གཙློ་བློ་ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་སྐོར། 
གཉིས་པ་བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག གསུམ་པ་ཡུལ་གོང་མ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཞུ་སྐབས་ ལུས་་ཀྱི་གུས་ཞབས་ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ། བཞི་པ་ངག་གི་གུས་ཞབས་ ཞེ་
སའི་སྒྲིག་ལམ་བཅས་ ཁག་བཞི་གི་ཐློག་ལས་སྟློནམ་ཨིན། 

ཁ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་སྐོར།  
རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ ཟེར་མི་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ཁྱད་ཆོས་ ངོ་
རྟགས་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་གོང་ལས་ཡློད་
པའི་ ལུང་ཕྱློགས་སློ་སློའི་གཤིས་ལུགས་ ཕློ་མློའི་གྱོན་ཆས་ མ་འདྲཝ་ མང་རབས་ཅིག་ཡློད་མི་ཚུ་
ལས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ལུ་ ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་ ཕློའི་གོ་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་ 
ལག་རྒྱན་ སྐེད་རགས་དང་བཅས་པ། ཨམ་སྲུ་གི་དཀྱི་ར་དང་གཅིག་ཁར་སྟློད་གོ་དང་ འློན་ཇུ་ ཀོ་
མ་ སྐེད་རགས་དང་བཅས་པ་ལུ་ འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
༡ འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མིའི་འགྲོ་བ་ ཐློག་མར་བྱུང་བའི་སྐབས་ གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་གྱོན་ནི་མེད་
རུང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཕློ་མློའི་མཚན་རྟགས་སྦ་ཚུགསཔ་ཙམ་གྱི་ ཤིང་གི་འདབ་མ་དང་ 
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པགས་ཀོ་ སེམས་ཅན་གྱི་པགས་ཀོ་དང་ སྤུ་ཚུ་ལས་བཟློ་བའི་ གྱོན་ཆས་གྱོན་ནི་གི་སློལ་
བྱུང་ནུག དེ་ལས་ རང་གི་ས་གནས་ལས་འཐློན་པའི་ རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ གྱོན་ཆས་ཚུ་
བྱུང་བའི་ཁར་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་ལས་གྲུབ་པའི་ གྱོན་ཆས་ཚུན་ཚློད་ལུ་ 
རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གོང་འཕེལ་སློང་སྟེ་ཡློད། 
གོ་གྱོན་ཐངས་དེ་ཡང་ ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ ཕློ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ སྤུ་ན་སྒྲུབ་མཆོད་
དང་ མགར་ས་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ དཔའ་རྩལ་པ་ཚུ་གིས་གྱོན་མི་དང་། རྟ་བབས་གྲམ་ལྡིང་
པ་དང་ མློན་པ་ཚུ་གིས་ གྱོན་དློ་བཟུམ་གྱོནམ་ཨིན་པས། ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཟློང་བྱང་ཐགས་
གཉིས་ རྒྱབ་གདློང་ལས་བཏང་སྟེ་ མཆན་འློག་གཉིས་ལས་ སྒྲོག་ཐག་བཏབ་སྟེ་ གྱོནམ་
ཨིན་པས། 
དེ་ལས་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་བྱློན་ཞིནམ་ལས་ ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་གོ་གྱོན་
ཐངས་དང་ ཨམ་སྲུ་གི་དཀྱི་ར་དཀྱི་ཐངས་ལུ་ ལེགས་བཅོས་གནང་ཡློད་པའི་ཁར་ སྤྱི་ལློ་
༡༩༧༡ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྦེ་ འཛུལ་ཞུགས་
འབདཝ་ད་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་གསལ་བསྒྲགས་གནང་
ཡློདཔ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་མའི་ རང་ལུགས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་ས་
ལས་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ སབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁ་སྐད་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་ སེམས་
ཀྱི་མནློ་ཐངས་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འདྲིས་ཏེ་མ་གཏློགས་ ཧ་གོ་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ གྱོན་ཆས་
འདི་ ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་ མཐློངམ་ཅིག་ཕྲང་ཕྲང་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གྱོན་ཆས་ཨིནམ་ངོ་
ཤེས་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ ཆ་འཇོག་འཐློབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་ལས། རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བརྩི་ན། 
རྟློགས་པ་སེམས་ལུ་འཆར། ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ། ང་བཅས་ར་ཡང་ གཟུགས་ཁར་
འབྲུག་ཆས་གྱོན་ཞིན་ན་ རང་བཞིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཤ་ཞེན་དང་ དཔའ་ཉམས་
བསྐྱེད་ནིའི་ དགོས་པ་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་ས་ལས་ གལ་ཆེ་
ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

༢ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་བར་དློན་དང་དབྱེ་བ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ ལམ་སློལ་ཚུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡློད་ནི་འདི་གིས་ ཕློ་མློའི་གྱོན་ཆས་ཀྱི་ བར་དློན་རྟགས་གསུམ་གྱི་ བར་
མཚློན་ཚུ་ཡང་ གང་ཟག་སློ་སློའི་གཟུགས་ཁར་ཚང་བའི་ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དང་ ཡ་
རབས་ལམ་གྱི་གཙློ་བློ་ བྱང་ཆུབ་ཕྱློགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱུང་ཡློདཔ་
འབད་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་པའི་ ཕམ་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ གསུང་སློལ་ཡློད་མི་
ཚུ་ཡང་།  

ག ཕློ་ཆས་གོ་གི་བར་དློན། 
1. གོ་ལུ་ མ་གསུམ་ཡློད་མི་འདི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ དད་པ་འགྱུར་བ་མེད་

པའི་བར་མཚློན་ཨིན། 
2. ཟུར་ཚིགས་དྲུག་ཡློད་མི་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ ཕར་

ཕྱིན་དྲུག་གི་ རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་བར་མཚློན་ཨིན།  
3. མ་དང་ཟུར་ཚིགས་དྲུགཔློ་ གོང་གཅིག་གི་འློག་ལུ་བསྡུ་མི་འདི་ འབྲུག་མི་ག་ར་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གཅིག་གི་འློག་ལུ་ 
བསྡུ་བའི་བར་ཨིན། 
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4. ཕྱི་ཤབ་དང་ ནང་ཤབ་གཉིས་སྦེ་ཡློད་མི་འདི་ ཕྱིའི་དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ་ཏེ་ 
ནང་གི་གཉེན་བྱམས་པས་སྐྱོང་བའི་བར་ཨིན། 

5. མཐའ་འཇའ་ གཅིག་གིས་སྐོར་མི་འདི་ འབྲུག་མི་ག་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཚད་མེད་
བཞིའི་ལྟ་བ་གཅིག་གིས་ ཁྱབ་པའི་བར་ཨིན།  

6. སྒྲོག་ཐག་བསམ་མི་འདི་ ཐ་དམ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་ཕུད་བཟུམ་ དམ་པློར་
གནས་པའི་བར་ཨིན། 

7. སྟློད་གོང་ ཕྱི་ཁར་སློག་མི་འདི་ ཕློའི་དཔའ་རྩལ་ ཕྱི་ཁར་ངོམས་པའི་བར་ཨིན། 
8. ལག་རྒྱན་ ཕྱི་ཁར་སློག་མི་འདི་ ནང་གི་ལྷག་བསམ་དཀརཔློ་ ཕྱི་ཁར་སྟློནཔའི་

བར་ཨིན། 
9. རྒྱབ་ཀྱི་སྡེབ་བྱ་ ལྟབ་གཉིས་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ཟུང་འབྲེལ་གྱི་

བར་ཨིན། 
10. སྐེད་རགས་བཅིང་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ཚུ་ དམ་ཚིག་གཅིག་སྒྲིལ་

འབད་ གནས་པའི་བར་མཚློན་ཨིན། 
11. གདློང་ཕྱློགས་ཀྱི་ གོ་གི་མདུན་ཚིགས་ཕྱི་ནང་གཉིས་གྱོན་དགོ་མི་འདི་ མདུན་

ཕྱློགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་ གྲང་བའི་གནློད་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་བར་ཨིན། 

ང་ མློ་ཆས་དཀྱི་རའི་བར་དློན། 
1. མ་གསུམ་མཐའམ་རལཔ་ལྷག་མི་འདི་ གོང་གི་གོ་གི་མ་གསུམ་དང་ འདྲ་བའི་

ཁར་ བུད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་བར་ཨིན། 
2. དཀྱི་ར་ལུ་ ཁ་འཇའ་གཉིས་སྦེ་ཡློད་མི་འདི་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ ཁྱད་

ཆོས་ཚང་བའི་བར་ཨིན། 
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3. ཀོ་མ་གཉིས་ལུ་ རྒྱབ་ཐག་བཏགས་མི་འདི་ ཁྱིམ་ནང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ལུ་ ཉེ་
རིང་མེད་པའི་ སྐྱོང་གཞག་འཐབ་ཚུགས་པའི་ བར་ཨིན། 

4. ཕྱི་ལས་ སྟློད་གོ་གྱོན་མི་འདི་ ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡློད་པའི་བར་ཨིན། 
5. འློན་ཇུའི་གོང་དང་ ལག་རྒྱན་ཕྱི་ཁར་སློག་མི་འདི་ ནང་སེམས་ཀྱིས་ བྱམས་

བརྩེས་སྐྱོང་བའི་བར་མཚློན་ཨིན། 
6. དཀྱི་ར་ རྐང་ཚིགས་མ་མཐློངམ་སྦེ་ དམའ་བར་དཀྱི་མི་འདི་ དམན་ས་བཟུང་སྟེ་ 

གུས་ཞབས་དང་སློད་ལམ་གཟབ་པའི་བར་མཚློན་ཨིན། 

ཅ གྱོན་ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་ ཟློང་ཆ་གི་རྣམ་གྲངས། 
གྱོན་ཆས་ཀྱི་རིགས་འདི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རློང་ཁག་ སློ་སློའི་གཡུས་ཕྱློགས་དང་ ལུང་
ཕྱློགས་ཚུ་ནང་ འཐག་སློལ་ཡློད་མི་དེ་ཡང་། འབུ་རས་ ཀ་བལ་ ལུག་ལས་འཐློན་
པའི་བལ་དང་ གཡག་ལས་འཐློན་པའི་སྤུ་ ནགས་ཚལ་ནང་ལས་འཐློན་པའི་རྩྭ་སྐུད་ 
ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡློད་མི་ཚུ་ལས་ ཚློས་གཞི་བསྒྱུར་ཏེ་ དམར་ཁྲ་
དང་ སེར་ཁྲ་ ལུང་སེརམ་ ཨའི་ཀ་སྤུར་ སྨན་ཙེ་དམར་ཁྲ་ སྒྲོམ་ཅུང་ཅནམ་ 
འཇའ་འགྲིགམ་ སང་རྩེ་ལ་སློགས་པའི་ཕློ་གོ་དང་། དཀྱི་ར་ལུ་ གོང་གསལ་གྱི་ཟློང་
ཆས་ཁ་ལུ་ སྐུད་ཤུད་ཐགས་རས་ མློན་འཐག་ ཐགས་རས་ ཧློར་ཁྲ་ ཐིག་ཁྲ་ རྒྱ་
ལློག་ སྟག་རིས་ཅནམ་ལ་སློགས་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་ ཡ་ཁྲ་ སྐམ་ཐགསམ་ ཕད་ཅུང་ སྦུན་དྲིལ་ ཕང་ཁེབས་ སྐེད་རགས་ 
རགས་ཅུང་ལ་སློགས་པའི་ ཟློང་ཆ་མང་རབས་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་འཐློན་
སྐྱེད་འབད་ འཐག་སློལ་ཡློད་པའི་ཁར་ ཕྱི་ལས་འཐློན་མི་ དར་དང་གོས་ཆེན་ སེ་
ཤུད་ཚུ་གི་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ཡང་ སློད་སློལ་ཡློད།  
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དེ་ཚུ་ལས་ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ཆ་ འབུ་རས་ལས་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ སྨར་ཟློང་དང་ 
ཀ་བལ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་ཆ་གཞན་ལས་སྒྲུབ་མི་ལུ་ སྐྱ་ཟློང་ཟེར་སབ་སློལ་ཡློདཔ་
ཨིན། 

ཆ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཐངས། 
1. ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་གོ་གྱོན་ཐངས་དེ་ཡང་ དང་ཕུ་ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ གོ་གི་མཐློ་

དམའི་འཐློབ་ལམ་མ་འདྲཝ་ སློ་སློར་ཡློད་རུང་། ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་དང་བསྟུན་ཏེ ག་ར་གིས་ གོ་པུས་མློའི་འཁོར་ལློ་ སྦ་ཚུགསཔ་ཅིག་གྱོན་སློལ་
ཡློད་པའི་ཁར་ ལག་རྒྱན་ ས་མཐློ་གང་དང་ གོང་སློར་གང་བསློགས་ཏེ། ག་ར་
གཅིག་མཚུངས་གྱོན་ནིའི་ ལམ་སློལ་ཚུད་དེ་ཡློད། 

2. ཨམ་སྲུ་གི་ དཀྱི་ར་དཀྱི་ཐངས་ལུ་ཡང་ དང་ཕུ་ དཀྱི་ར་ མཐློ་དམའི་རིམ་པ་ཡློད་
རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ག་ར་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ རྐང་ཚིགས་མ་མཐློངམ་སྦེ་ གྱོན་
སློལ་ཚུད་དེ་ཡློད། 

3. གོ་དང་དཀྱི་ར་གཉིས་ཆ་ར་ ཞ་ལེ་ཞློལ་ལེ་བཏང་སྟེ་དང་ ནང་ན་ལས་ནར་རེ་ནུར་
རེ་ མར་འཛགས་ཏེ་དང་ རྒྱབ་མདུན་དང་ གཡས་གཡློན་མཐློ་དམའ་ཚུ་ ཞུགས་
མ་བཅུག་པར་ གྲུ་བཞི་ཁག་ཁ་ ཐད་སྒོར་སྒོར་འབད་ གྱོན་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྷུག་
ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་གཟང་སྟེ་ འཇའ་ཆི་ཆི་སྦེ་ གྱོན་དགོཔ་ཨིན། 

ཇ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ལག་ལེན། 
1. ཕློ་གི་གོ་དང་ མློའི་དཀྱི་ར་འདི་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ ཨ་རྟག་ར་གྱོནམ་མ་

ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སློདཔ་ད། སྟབས་བདེའི་གྱོན་ཆས་ཚུ་ 
གྱོན་ཏེ་སློདཔ་ཨིན་རུང་ བམ་སློབ་དཔློན་དང་ གོངམ་ ཕྱི་ལས་མགྱོནམ་ཚུ་
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འབྱློན་པའི་སྐབས་དང་ དེ་ལས་ཆོ་ག་དང་ ཆོས་ཕྱློགས་ཀྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་
གྱོནམ་ཨིན། 

2. སྒྲིག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ རློང་གཞིས་ སློབ་གྲྭ་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ 
རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་དུས་སྟློན་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འབད་སར་ ཡིག་ཚང་ 
དབང་ཆོས་ཞུ་སའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་གོ་
དང་ དཀྱི་ར་གྱོན་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

3. ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་སློ་སློའི་ལཱ་གོ་ དློརམ་ཁེན་ཇ་གི་སྒྲིག་གོ་ཚུ་ རློང་
གཞིས་དང་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ གྱོན་མི་ཆོག 

4. གཞུང་འཁོར་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དང་ མི་དམངས་ཀྱི་སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་ དེད་གཡློགཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཏེ་མ་གཏློགས་ 
སྒྲིག་ཡང་གི་གྱོན་ཆས་གྱོན་ཏེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཆོག  

5. གྱོན་ཆས་ལུ་ ལག་ལེན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུས་རྒྱུན་གྱོན་མི་འདི་ལུ་
སྒྲིག་གོ། མི་འཛློམས་ས་དང་ དུས་སྟློན་ཚུ་ནང་ གྱོན་མི་འདི་ལུ་ ཁྲོམ་གོ། 
བཟང་གོ། ལཱ་འབད་ས་ལུ་གྱོན་མི་ལུ་ལཱ་གོ། ཟེར་བའི་དབྱེ་བ་དང་ ཐ་སྙད་
ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་སློལ་ཡློད། 

ཉ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་སྒྲིག་ཅན་མ། 
རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ སྒྲིག་ཅན་མ་ཟེར་མི་འདི་ ལག་འཐགམ་དང་། ཡང་ན། གྱོན་
ཆས་ཀྱི་རྒྱུ་འདི་ རང་ལུགས་ཟློང་ཆ་གི་ ཁྲ་ཅན་མའི་གོ་དང་དཀྱི་ར་གཅིག་ཁར་ 
བཀབ་ནེ་དང་ རགས་ཅུང་ རང་འགྲིགས་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཁར་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་ 
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སློ་སློའི་འཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཀབ་ནེ་དང་ དཔའ་རྟགས་/འགན་རྟགས་ 
ཚློགས་ལྷམ་ཚུ་ རང་འགྲིགས་ཡློད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ སྒྲིག་
ཅན་མ་འདི་ རྒྱལ་ཡློངས་དུས་སྟློན་ཚུ་དང་ གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཛད་སྒོ་གལ་
ཅན་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་དགོ་པའི་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  
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བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་གི་འཐློབ་རིམ་པ་དང་བཀབ་ཐངས། ནང་སྦྱློང་དང་ལུས་སྦྱློང་། 

ཀ ཁུངས་དློན་དང་དབྱེ་བ། 

བཀབ་ནེ་འདི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགསཔ་ད་ འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ལུ་ 
འདུལ་ཁྲིམས་བཅའ་བའི་དུས་ལུ་ རས་གཟན་འདི་ གཙློ་བློ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ གནང་
ནུག 

དུས་རབས་༨ པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱློན་ཏེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་སློག་མི་གཅད་པ་ལ་
སློགས་པའི་ ཁྱིམ་པ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སློམ་པ་གནང་བའི་སྐབས་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ 
སྔགས་ཆས་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་དཀརཔློ་འབད་མི་དེ་གནང་སྟེ་ གཙློ་
བློ་ཆོས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐབས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་དློན་ལུ་བཀབ་སློལ་བཙུགས་
གནང་གནངམ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་རགས་ཅུང་ཡང་ དགེ་སློང་མའི་རས་
གཟན་ཚློས་གཞི་དམརཔློ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ ལམ་སློལ་བཙུགས་
གནངམ་ལས་ཚུར་ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་བཀབ་ནི་གི་སློལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག དེའི་ཤུལ་
ལས། དུས་རབས་༡༧ པའི་ནང་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ 
གཞུང་དབུ་བཙུགས་སྐབས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལུ་ ཐུགས་གཏད་མཛད་དེ་ སྲིད་དློན་འཛིན་
སྐྱོང་གི་དཔློན་ཁག་ཚུ་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལས་བསྐོས་ཏེ་ ལྷན་རྒྱས་དང་ གཉིས་སྐལམ་ལ་
སློགས་པའི་ ན་བཟའི་དབྱེ་བ་སློ་སློར་ བཟློ་གནངམ་མ་ཚད། ད་ལྟློའི་ རྒཔློ་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་
དེ་ཡང་ དེ་བསྒང་ལས་ར་ རྟློགས་ལྡན་སྒར་པའི་ན་བཟའ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་སློལ་བཙུགས་གནང་ནུག 
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དུས་རབས་༢༠ པའི་ནང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་ གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ སྲིད་དློན་འཛིན་
སྐྱོང་གི་དཔློན་ཁག་ཚུ་ དགེ་འདུན་ནང་ལས་མིན་པའི་དཔློན་སློབ་དང་། བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་གོང་
འློག་ གཉིས་སྐལ་མའི་རིགས་དང་ ཆིབས་ཞློནམ་ལ་སློགས་པའི་ གོ་སའི་རྟགས་ཀྱི་ བཀབ་
ནེའི་དབྱེ་བ་སློ་སློར་མཛད་གནང་ནུག 

ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་སྡེའི་ནང་ལུ་ 
དྲུང་ཆེན་དང་རློང་བདག་ དྲུང་པ་དང་རབ་འབྱམས། དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ནང་ དྲང་དཔློན་
དང་དྲང་དཔློན་རབ་འབྱམས། ཁྲིམས་བཟློ་ལྷན་སྡེའི་ནང་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུའི་ཕྱག་
འགན་དང་ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་དང་འགན་རྟགས་ཀྱི་འཐློབ་ལམ་ 
ཁ་གསལ་བཟློ་གནང་སྟེ་ ཡློད་མི་ཚུ་ འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཁ བཀབ་ནེའི་འཐློབ་ལམ་དབྱེ་བ་དང་བཀབ་ཐངས། 
༡ དཔློན་སློབ་ཀྱི་ན་བཟའ་འབུ་རས་སེར་ཁམས།  

དཔློན་སློབ་ཀྱི་ ན་བཟའི་ཚློས་གཞི་འདི་ གཞི་སེརཔློ་ལི་ཝང་ཁ་ཙམ་དང་ (སེར་ཁམས་) 
རྒྱ་ཚད་མཐློ་༦ དང་ལག་གང་། དཀྱུས་མཐློ་༢༡ དུམ་ལྷློང་། 

༣ རྒྱལ་སས་ཀྱི་ན་བཟའ་འབུ་རས་ལུང་སྨུག 
རྒྱལ་སས་ཀྱི་ ན་བཟའི་ ཚློས་གཞི་ལི་ཝང་ ཁ་སྨུག་ཁ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཞེསཔ་ཨིན། རྒྱ་
ཚད་མཐློ་༦ དང་ལག་གང་། དཀྱུས་མཐློ་༢༡ དུམ་ལྷློང། 

༤ བློན་པློའི་ན་བཟའ་འབུ་རས་ལི་ཝང་། 
བློན་པློ་ཚུ་གི་ ན་བཟའི་ ཚློས་གཞི་ལི་ཝང་། རྒྱ་ཚད་མཐློ་༦ དང་ལག་གང་། དཀྱུས་མཐློ་
༢༡ དུམ་ལྷློང་། མདུན་བཀལ་འདི་ ས་མཐློ་གང་ཙམ་གྱི་ཚད་ཁར་ ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་གྱི་
སློ་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བལྟབས་ཞིན་ན། ཕྱག་ལྟག་གཡློན་གུ་བཀལ་ཏེ་བཞེས་དགོ། 
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གཞློགས་གཡས་ཐད་ལས་ན་བཟའི་སློ་དང་ དཔའ་རྟགས་རློ་ལེབ་ཀྱི་མཇུག་གཉིས་འདྲན་
འདྲ་སྦེ་བཞག་དགོ། 

༤ གཉིས་སྐལ་མའི་བཀབ་ནེ་འབུ་རས་དམརཔློ། 
གཉིས་སྐལ་མའི་ བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་དམར་རྐྱང།  རྒྱ་ཚད་མཐློ་༥ དང་ལག་གང་། 
དཀྱུས་མཐློ་༢༡ དུམ་ལྷློང་། གཞློགས་གཡས་ཧློངས་ གོ་གི་སློ་དང་འདྲན་འདྲ་མ་གཏློགས་ 
གོ་གི་སློ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ མར་མ་གཏང་པར་ལག་གང་ཙམ་གྱི་འློག་ལས་ དཔའ་རྟགས་རློ་
ལེབ་ཀྱི་ རྩེ་ཕྱི་ཁར་འཐློནམ་སྦེ་ བཀབ་དགོ། 

༥ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་བཀབ་ནེ་འབུ་རས་ཧློནམློ་རལཔ་མེདཔ། 
སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་ཧློནམློ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་༥ དང་ལག་གང་དུམ་ལྷློང་། 
དཀྱུས་མཐློ་༢༡ མ། བཀབ་ཐངས་ གཉིས་སྐལམ་དང་འདྲ། 

༦  རློང་བདག་གི་བཀབ་ནེ་དམརཔློ་དཀར་ཐིག་ཅན། 
རློང་བདག་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་ གཞི་དམར་པློའི་སྦུག་ལས་ དཀར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ (ཨིནཆི་) ༣ 
རལཔ་མེད་མི་ རྒྱ་ཚད་མཐློ་༥ དང་ལག་གང་། དཀྱུས་མཐློ་༢༡ མ། བཀབ་ཐངས་གཉིས་
སྐལམ་དང་འདྲ། 

༧ དྲང་དཔློན་གྱི་བཀབ་ནེ་གཡུ་མདློག་ཅན་རལཔ་མེདཔ། 
དྲང་དཔློན་གྱི་བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་ལྕང་ཁ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་༥ དང་ལག་གང་དུམ་ལྷློང་། དཀྱུས་
མཐློ་༢༡ མ། བཀབ་ཐངས་གཉིས་སྐལམ་དང་འདྲ། 

༨ འབུ་རས་བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་རལཔ་མེདཔ། 
བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་རལཔ་མེདཔ་ རྒྱ་ཚད་མཐློ་༥ དང་ལག་གང་། དཀྱུས་ཚད་མཐློ་༢༡ དུམ་
ལྷློང་། བཀབ་ཐངས་གཉིས་སྐལམ་དང་འདྲ། 
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༩   ཁྲོམ་དཔློན་གྱི་བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་དཀརཔློ། 
རྒྱ་ཚད་མཐློ་༣ དང་ལག་གང། མཐའ་སློ་ལས་ཧློནམློ་ རྒྱ་ཚད་ ཨིནཆི་ ༣ ། དཀྱུས་མཐློ་
༢༡ མ། མཐའམ་གཉིས་ལས་ཧློནམློ་ (ཨིནཆི་) འབད་མི་ གསུམ་འགྲིགས་མ་རལཔ་ཡློད་
མི། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་དང་འདྲ། 

༡༠  དྲུང་པ་དང་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་དམར་ཐིག་ཅན། 
དྲུང་པ་དང་རློང་རབ་ཀྱི་བཀབ་ནེ་ཚློས་གཞི་དཀརཔློ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་༣ དང་ལག་གང་། སྦུག་
ལས་དམར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཨིནཆི་ ༣ །དཀྱུས་མཐློ་༢༡ མ། མཐའམ་གཉིས་ལས་དམར་ཐིག་ 
ཨིནཆི གང་རེ་འབད་མི་ གསུམ་འགྲིགས་མ་རལཔ་ཡློད་མི། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་གཏང་དང་
འདྲ། 

༡༡   དྲུང་ཁག་དྲང་དཔློན་དང་དྲང་དཔློན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་ལྗང་ཐིག་ཅན། 
དྲུང་ཁག་དྲང་དཔློན་དང་ དྲང་དཔློན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་ ཚློས་གཞི་དཀརཔློ། རྒྱ་ཚད་
མཐློ་༣ དང་ལག་གང་། སྦུག་ལས་ལྕང་ཐིག་ རྒྱ་ཚད་སློར་ཨིནཆི་༣ ། དཀྱུས་མཐློ་༢༡ མ། 
མཐའམ་གཉིས་ལས་ལྕང་ཐིག་ རྒྱ་ཚད་སློར་ཨིནཆི་ གང་རེ་འབད་མི་ གསུམ་འགྲིགས་མ་
རལཔ་ཡློད་མི། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་ཕློ་སྐྱེས་དང་འདྲ། 

༡༢ སྨན་ཙེ་བཀབ་ནེ། 
སྨན་ཙེ་བཀབ་ནེ་ཟེར་མི་འདི་ འབུ་རས་གཞི་སེརཔློ་གུ་ རི་མློ་ཚློས་གཞི་དམརཔློ་དང་། ལྕང་
ཁ་གི་ཚེ་རིང་ཀྲང་ཀ་དང་པད་འདབ་ནློར་བུ་གོང་འཁྱིལ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མློ་གིས་བརྒྱན་
མི་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དྲང་བཞག་རྐྱབ་མི་ཚུ་དང་། རྒྱལ་པློའི་སྒོ་ཁར་ཕྱག་སྒརཔ་རྡིག་ཤློསམ་
ཚུ་གིས་བཀབ་ཨིན། བཀབ་ནེ་འདི་ དུམ་ལྷློང་མ་དགོ་པར་ སྐེད་སྐེད་སྦེ་རལཔ་མེད་པར་ 
ཚད་གཞི་དང་བཀབ་ཐངས་ སྤྱིར་བཏང་དང་འདྲ། 
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༡༣ རྒཔློ་གི་བཀབ་ནེ། 

རྒཔློ་གི་བཀབ་ནེ་ཁ་དམར་རྒྱ་ཚད་མཐློ་༤ དང་། དཀྱུས་ཚད་མཐློ་༢༡ རལཔ་ཅནམ། 
བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་ཕློ་སྐྱེས་དང་འདྲ། 

༡༤ སྤྱིར་བཏང་ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་བཀབ་ནེ། 
སྤྱིར་བཏང་ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་འདི་ དཀརཔློ་རལཔ་ཅན་ རིང་ཐུང་མཐློ་༢༡ མ་དང་། རྒྱ་
ཚད་མཐློ་༣ དང་ལག་གང་། བཀབ་ཐངས་འདི་ཡང་ རིང་ཐུང་དཔྱ་གསུམ་ལས་དཔྱ་གཉིས་ 
ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་རྒྱབ་ལས་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མཆན་ལློགས་གཡས་པའི་གོ་གི་སློ་ལས་ 
ལག་གང་གི་ལྟག་ལས་ཨོག་སྟེ་ ལགཔ་གཡློན་པའི་ཕྱློགས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་གུ་བཀལ། རལཔ་
གསུམ་ནང་ན་བསློགས་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཡློན་པའི་གུ་གི་ བཀབ་ནེ་རྒྱ་ཚད་དཔྱ་གཉིས་ 
ལགཔ་གཡློན་པ་གིས་སྦམ་སྟེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་མགུ་ལས་ རྒྱབ་ཁར་གཏངམ་ད་གཅིག་
ཁར་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་རྒྱབ་ཀྱི་བཀབ་ནེ་རལ་པའི་རྩེ་ལས་འཐེན་ཏེ་ གཟང་ཞིནམ་ལས་ 
རྒྱབ་གཞུང་ཕྲང་སྟེ་གཏང་དགོ། 

ག བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་ཐངས། 
ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་དང་ གོང་མའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ད། དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་པའི་
སྐབས་ཚུ་ནང་ བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་དགོཔ་འཐློནམ་ཨིན། ཕྱག་རྐྱབ་པའི་སྐབས། དང་པ་ར་ 
བཀབ་ནེ་རིང་ཐུང་དཔྱ་བཞི་འདྲན་འདྲ་བཟློ། དཔྱ་གཉིས་སྦེ་མི་ སྦུག་གི་ཨོག་ལྟབ་འདི་ 
ལགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་མར་དང་། མཐའམ་དཔྱ་རེ་འབད་མི་གི་མཚམས་གཉིས་ལུ་ 
ལགཔ་གཉིས་ག་ཕུབ་སྦེ་ སློ་སློར་བཤེད་ཞིནམ་ལས་ སྦུག་གི་བཀབ་ནེ་ཨོག་ལྟབ་འདི་
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ལགཔ་གཉིས་ཆ་སྟེ་ མགུ་ཏློ་ཟུར་ཁ་ལས་སྦེ་ རྒྱབ་ཁར་གཏངམ་ད། བཀབ་ནེ་མཐའམ་
གཉིས་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་གཡློན་གྱི་གདློང་ཁ་ལས་མར་ གཟར་ཏེ་སློད་འློང་། 
དེ་ལས་ ལགཔ་གཡློན་ཁ་ཐུག་གི་བཀབ་ནེ་འདི་ ལགཔ་གཡློན་མ་གིས་འབད་ ཕྱག་ལྟག་
གཡློན་མའི་ཕྱི་ཁ་ལས་ མར་ཕབ་ཞིནམ་ལས། མཆན་ལློགས་གཡློན་ཁ་ཐུག་ལས་ཨོག་
ནི། ལགཔ་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་གདློང་ཁ་ལས་མར་གཟར་ཏེ་ ཡློད་པའི་བཀབ་ནེ་མཐའམ་
འདི་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ཨོལ་ལྐོག་འློག་ལས་སྦེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་རྒྱབ་ཁར་གཏང་
ནི་དང་ ལགཔ་གཡློན་པར་བཤེད་མི་བཀབ་ནེ་འདི་ ལགཔ་གཡས་གཡློན་གཉིས་རུབ་སྟེ་ 
ལྟག་ཀོ་མགུ་ལས་བསྐོར་ཏེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་ཀྱི་གདློང་ཁ་ལས་མར་གཟར་ནི། ཕྱག་ལྟག་
གཡློན་པའི་མགུ་ལས་ རྒྱབ་ཁར་བཏང་མི་བཀབ་ནེ་མཐའམ་འདི་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་
འབད་རྒྱབ་ཁར་ བཀབ་ནེ་སེ་ཁམས་སྦེ་ཡློད་མི་གི་ནང་ན་ལས་ བཏློན་ཞིནམ་ལས་ 
མཆན་ལློགས་གཡས་ཁ་ཐུག་བལྟ་སྟེ་གཟང་དགོ། མཆན་ལློགས་གཡློན་ཧློངས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་
ཨོག་ལྟབ་དང་ མཆན་ལློགས་གཡས་ཧློངས་ཀྱི་རལཔ་མ་བརྩིས་པའི་ བཀབ་ནེ་མཐའམ་
གཉིས་མཐློ་དམའ་འདྲན་འདྲ་འློང་དགོཔ་ཨིན། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་
འཐེན་ནི། བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དཔལ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ གོང་མ་ལུ་གུས་ཞབས་ཕུལ་ནི་དང་། 
ལམ་སློལ་གྱི་སྒྲིག་ལུ་གནས་ནིའི་དློན་ལུ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་མེད་པའི་རིགས་ དྲག་
ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་གིས་བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་སྟེ་ བཅའ་མར་གཏློགས་དགོཔ་ཨིན། 

ང་ བཀབ་ནེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས། 
1. བཀབ་ནེ་དེ་གཙློ་བློ་གུས་ཞབས་ཀྱི་དློན་ལུ་ཨིནམ་ལས་ རློང་གཞིས་ དགོན་སྡེ་ གཙུག་

ལག་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ད། བམ་སློབ་དཔློན་བཞུགས་ས་དང་ཆོས་
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ཞུ་སར།  དེ་ལས་ གོངམ་རྒྱལ་བློན་དང་དཔློན་གཉིས་སྐལ་མའི་ གོ་གནས་ཅན་ཡན་ཆད་
ལུ་ གཅརཝ་ད་བཀབ་དགོཔ་ཨིན། 

2. གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་གྱོན་ཏེ་ཡློད་རུང་ གོ་གི་ལྟག་ལུ་བཀབ་ནེ་བཀབ་མི་འདི་ གོང་མ་དང་
འློག་མའི་བར་ན་ཐ་དམ་ཚིག་དང་། ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་རྩིས་བཀུར་ ལྷག་པར་
ཞུ་བའི་བར་མཚློན་ཨིནམ་མ་ཚད། ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་བག་ཡློད་དང་ལྡན་པའི་ མི་ཡ་རབས་ཀྱི་
སློད་ལམ་སྟློན་ནི་དང་ རང་ལུ་བསློད་ནམས་བསག་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

3. གཞུང་གི་མཛད་སྒོ་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྟློན་དུས་སྟློན་ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་མི་
ཚུ་ རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་དང་གཅིག་ཁར་ བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོ། དེ་ཡང་ མཛད་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་དང་མར་ཆང་རྟེན་འབྲེལ་ མ་གྲོལ་ཚུན་ 
བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ཕབ་སྟེ་བཞུགས་དགོ། 

4. གོང་མ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྩ་བར་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་མར་ཕབ་སྟེ་
སློད་དགོ། 

5. སྒྲིག་ལམ་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བཀབ་ནེ་མགུ་ཏློ་ཁ་བཀལ་ནི་ སྐེ་ལུ་
དཀྱི་ནི་དང་ མགུ་ཏློ་གུ་ཐློད་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ རྩ་ལས་མི་རུང་། བཀབ་ནེ་བཀབ་མ་དགོ་པའི་ས་
ཁར་ བཀབ་ནེ་བལྟབས་ཏེ་རལཔ་གདློང་ཁར་བཏློན་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཡློན་པའི་གུ་
བཀལ་ཏེ་འབག་ནི་དང་། དེ་མིན་ རལཔ་རྒྱབ་ཁར་བཏློན་ཏེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་གུ་
བཀལ་ཏེ་འབག་དགོ། 

6. བཀབ་ནེ་བཀབ་དགོ་སར་ མ་བཀབ་པར་འགྱོ་ནི་དང་ བཀབ་ནེ་བཀབ་རུང་མདུན་བཀལ་ 
ཨོལ་ལྐོག་ཁ་ལས་ ཁ་དཀྲི་བཟུམ་སྤུར་ཏེ་འགྱོ་ནི། ཡང་ན། མདུན་བཀལ་རྒྱབ་ཁ་ལས་ 
མ་གཏང་པར་ ལགཔ་གཡས་པའི་ལྟག་ལས་བཏློན་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཚུ་མི་ཆོག 
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7. ཧེ་མ་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ རློང་གཞིས་ཚུ་ནང་ གློ་བུར་དུ་འགྱོ་དགོཔ་འཐློནམ་ད་ བཀབ་
ནེ་གི་གནས་གཞི་མ་འགྲིགས་པ་ཅིན་ ཕློ་མློ་གཉིས་ཆ་ར་བཀབ་ནེའི་ཚབ་ལུ་ གུས་ཞབས་
ཀྱི་དློན་ལུ་གཉའ་རས་དང་ ཐགཔ་གི་སེ་སྐོརམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་སློལ་ཡློདཔ་
ཨིན། 

8. གཟུགས་ཁར་བཀབ་ནེ་ཡློད་པ་ཅིན་ བཀབ་ནེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྒྲིག་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་མ་གཏློགས་ 

9. གཟུགས་ཁར་བཀབ་ནེ་བཀབ་སྟེ་ དམག་མིའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ འཁྲིལ་བའི་ལགཔ་རྒྱབ་
ཁར་བཀལ་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 

10. དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མ་གི་དཔློན་ཁག་ཚུ་ལས་ བློན་པློ་
དང་གཉིས་སྐལ་མའི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན། གཡློག་ལས་དགོངསམ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ 
བཀབ་ནེ་རང་འཇགས་བཀབ་ཆོག་ནི་དང་། 

11. གོ་གནས་གཞན་གྱི་རིགས་ གཡློག་ལས་དགོངསམ་ཞུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་
སྦློས་ལི་ཝང་དང་ བཀབ་ནེ་ ཧློནམློ་ཚུ་ འཕྲློ་མཐུད་དེ་བཀབ་མི་ཆོག 

12. དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་
ཆེའི་ཞབས་ལས་ འབུ་རས་དམརཔློ་དང་ ལུང་དམར་གནང་མི་མ་གཏློགས་ གཞན་གོ་
གནས་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ རང་སློའི་ལཱ་འགན་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་ཅོག་
འཐདཔ་ནང་ གནས་སློར་བཏང་གཏངམ་ཨིན་ན་མ་གཏློགས། དེ་མིན་བཀབ་ནེ་དང་རགས་
ཅུང་དཔའ་རྟགས་དང་ འགན་རྟགས་ཚློགས་ལྷམ་སྦློས་ལི་ཝང་དང་ དམརཔློ་ ཧློནམློ་ཚུ་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག 
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ཅ རགས་ཅུང་གི་འཐློབ་ལམ་དང་བཀབ་ཐངས། 
1. སྐུ་འཁོར་ཚུ་གི་ན་བཟའ། 
སྐུ་འཁོར་ཚུ་གི་ ན་བཟའ་ཚློས་གཞི་དམརཔློ། རྒྱུ་དར་དང་གོས་ཆེན་ གྲུ་ཙི་གུ་ཤིང་ལློ་དང་ 
རི་མློ་གང་བཟང་གི་ ཚེམ་དྲུབ་ཅནམ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༣ ལྟབ་ཚད་མཐློ་གང་ དཀྱུས་
ཚད་མཐློ་༡༤ རལཔ་ཡློདཔ། 

2. ཨམ་སྲུ་བློན་པློའི་ན་བཟའ། 
ཨམ་སྲུ་བློན་པློའི་ན་བཟའ་ཚློས་གཞི་ལི་ཝང་ རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༣ ལྟབ་ཚད་ས་མཐློ་གང་ 
དཀྱུས་མཐློ་༡༤ རལཔ་མེདཔ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཨམ་སྲུ་དང་འདྲ། 

3. ཨམ་སྲུ་གཉིས་སྐལ་མའི་རགས་ཅུང་། 
ཨམ་སྲུ་གཉིས་སྐལ་མའི་རགས་ཅུང་ ཚློས་གཞི་དམར་རྐྱང་ (བཙློད་ཁམས) རྒྱ་ཚད་མཐློ་
ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་ གྱི་གང་ དཀྱུས་མཐློ་༡༤ རལཔ་མེདཔ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་
གི་ཨམ་སྲུ་དང་འདྲ། 

4. སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་རགས་ཅུང་། 
སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་མི་རགས་ཅུང་ ཚློས་གཞི་ཧློནམློ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་དང་
དཀྱུས་ཚད་ གཉིས་སྐལམ་དང་འདྲ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཨམ་སྲུ་དང་འདྲ། 

5. ཨམ་སྲུ་རློང་བདག་གི་རགས་ཅུང་། 
ཨམ་སྲུ་རློང་བདག་གི་རགས་ཅུང་ ཚློས་གཞི་དམརཔློ་ སྦུག་ལས་དཀརཔློ་སློར་ ཨིནཆི་
༡  རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་དང་དཀྱུས་ཚད་ གཉིས་སྐལམ་དང་འདྲ། བཀབ་ 
   ཐངས་སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་དང་འདྲ། 
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6. ཨམ་སྲུ་དྲང་དཔློན་གྱི་རགས་ཅུང་། 
ཨམ་སྲུ་དྲང་དཔློན་གྱི་རགས་ཅུང་ ཚློས་གཞི་ལྕང་ཁ། རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་ 
གྱི་གང་ དཀྱུས་མཐློ་༡༤ རལཔ་མེདཔ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཨམ་སྲུ་དང་འདྲ། 

7. ཨམ་སྲུ་དྲུང་པ་དང་རློང་རབ་  དྲང་དཔློན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་རགས་ཅུང་། 
ཨམ་སྲུ་དྲུང་པ་དང་ རབ་འབྱམས་ཚུ་གི་རགས་ཅུང་ཚློས་གཞི་ དཀརཔློ་རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་
དང་༢ ལྟབ་ཚད་གྱི་གང་ སྦུག་ལས་ དམརཔློ/ལྕང་ཁ་ ཨིནཆི་༡ དཀྱུས་མཐློ་༡༤ རལཔ་
ཡློདཔ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་དང་འདྲ། 

8. ཨམ་སྲུ་རྒཔློ་གི་རགས་ཅུང་། 
ཨམ་སྲུ་རྒཔློ་གི་ རགས་ཅུང་ཁ་དམར། རྒྱ་ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་གྱི་གང་། དཀྱུས་
མཐློ་༡༤ རལཔ་ཡློདཔ། བཀབ་ཐངས་སྤྱིར་བཏང་དང་འདྲ། 

9. སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་། 
སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་འདི་ ཚློས་གཞི་དམརཔློ་ ཁ་གནག་སུ་མེ་ཏློག་ཅནམ་ རྒྱ་
ཚད་མཐློ་ཕྱེད་དང་༢ ལྟབ་ཚད་གྱི་གང་། དཀྱུས་ཚད་ རལཔ་དང་སྦྲགས་ཏེ་མཐློ་༡༤ ། 
སྤྱིར་བཏང་གི་ཨམ་སྲུའི་ རགས་ཅུང་ཚློས་གཞི་གཞན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག  

10. སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས། 
སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས་འདི་ གཉིས་ལྟབ་སྦེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་
མགུ་ལས་ གཉའ་གཟེར་རྐྱབ་སྟེ་བཀབ་ནི་དང་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་གི་སྐབས་ལུ་ ལགཔ་
གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཏློ་གཅིག་ཁར་སྦམ་སྟེ་གཅར་ནི། དེ་ལས་ ཆོས་ཕྱློགས་ཀྱི་ལས་རིམ་བསྔོཝ་ཞུ་
ནི་དང་ ཕྱག་འཚལ་ནི་ དབང་ལུང་ཚུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་གཡློན་བསྐྱོར་ཏེ་
བཀབ་ནི། 
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11. རགས་ཅུང་ཕྱག་རྐྱབ་ཐངས། 
ཆིབས་གྲལ་ཁར་དང་གོང་མའི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ དེ་ལས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ས་གོ་ཚུ་
ནང་ རགས་ཅུང་ཡང་ཕྱག་རྐྱབ་སློལ་ཡློད།  ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་ཕྱག་རྐྱབ་ཐངས་འདི་ 
ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་གུ་ རགས་ཅུང་གཉིས་ལྟབ་རྐྱབ་སྦེ་ བཀབ་སྟེ་ཡློད་མི་གི་ལྟག་གི་
རགས་ཅུང་མཐའམ་འདི་ རང་འཇགས་བཞག་ཞིནམ་ལས། འློག་གི་རགས་ཅུང་འདི་ 
ལགཔ་གཡས་པ་གིས་འཐུ་སྟེ་མགུ་ཏློ་ཁ་ལས་སྦེ་ རྒྱབ་ཁར་བཏང་ཞིནམ་ལས། མཆན་ལློགས་
གཡས་འློག་ལས་ཨོག་སྟེ་ གདློང་ཁ་ཐུག་བཏློན་མི་འདི་ལློག་སྟེ་ར་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་པའི་
མགུ་ལས་རྒྱབ་ཁར་གཏང་ནི། རྒྱབ་ཁར་གཏང་མི་རགས་ཅུང་མཐའམ་འདི་ ལགཔ་གཡློན་མ་
གིས་འབད་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་རྒྱབ་ལས་མཆན་ལློགས་གཡས་ཁ་ཐུག་སེ་ཁམས་སྦེ་ཡློད་
མི་ རགས་ཅུང་གི་ནང་ན་ལས་བཏློན་ཏེ་ མཆན་ལློགས་གཡློན་གྱི་འློག་ཁ་ཐུག་གཟང་ནི། 
མཆན་ལློགས་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་རགས་ཅུང་ལྷུག་དང་ མཆན་འློག་གཡློན་ཁ་ཐུག་གི་རལཔ་མ་
བརྩི་བར་རགས་ཅུང་མཐའམ་གཉིས་ མཐློ་དམའ་འདྲན་འདྲ་འློང་དགོ། 
 

སྦྱློང་ལཱ། 
1. བཀབ་ནེ་དང་རགས་ཅུང་ བཀབ་དགོཔ་དེ་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་ ག་ཅི་འབད་

ཚུདཔ་ཨིན་ན? 
2. གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་ བཀབ་ནེའི་ཚློས་གཞི་དང་ འཐློབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཡློད་མི་འདི་ 

ག་ཅི་བརྟེན་འློང་ནི་མས་གོ? 
3. བཀབ་ནེའི་ཁུངས་དློན་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བྲིས། 
4. འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བཀབ་ནེའི་དབྱེ་བ་དང་ ཚློས་གཞི་ཚུ་བྲིས། 
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གོ་གནས་ ཚློས་གཞི། རྒྱ་ཚད། དཀྱུས་ཚད། 
    

  
5. སྒྲིག་ལམ་ནང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱོན་བརྒྱད་ཡློད་ཟེར་བཀོད་ནུག སྐྱོན་བརྒྱདཔློ་

འདི་ ཨམ་སྲུ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ཡློདཔ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད? 
6. ཨ་ཞེ་དང་སྐུ་འཁོར་ཚུ་གིས་ ན་བཟའ་བཞེས་ཐངས་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཨམ་སྲུའི་ བཀབ་ནེ་

བཀབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས།  
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ཕྱག་དབང་གཅར་ཐངས། 

ཀ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་སར་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཐངས། 
མི་དབང་ མངའ་བདག་རིན་པློའི་ཆེའི་ཞབས་སར་ ཕྱག་དབང་གཅརཝ་ད་ དགོངས་སྐོར་ཞུ་
མི་ལུ་ བཀའ་གྲོལཝ་དང་བསྟུན་རང་གི་བཀབ་ནེ་དང་གོ་ཚུ་ བདེ་གཟང་སྟེ་ འཇའ་ཆི་ཆི་བཟློ་
དགོཔ་མ་ཚད་ ལྷབས་བཙིར་དགོཔ་དང་  ལྐོདམ་བསལ་དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་ སྒོའི་ཕྱི་ཁ་
ལས་བསལ་ཏེ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ ཕབ་སྟེ་ནང་ན་འཛུལ་དགོ།  
གཟིགས་སར་ལྷློདཔ་ད་ དང་པ་ རྐངམ་གཡསཔ་ གོམ་ཐེངས་གཅིག་གདློང་ཁར་སློ། དེ་
ལས་ རྐངམ་གཡློནམ་སློ་སྟེ་ རྐང་པའི་རྟིངམ་གཉིས་གཅིག་ཁར་གཞིབས། པུས་མློ་གི་འཁོར་
ལློ་ གདློང་ཁར་མ་བཏློན་པར་ སྒྱིད་རྩ་བགྲད་དེ་ མིག་ཏློ་གཉིས་ སྣ་རྩེ་ལུ་ཕབ་ ལགཔ་
གཡསཔ་གི་མཛུབ་མློ་ ས་ལུ་མ་རེག་ཙམ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ སར་ཕབ་མི་དང་སྦྲགས་
ཏེ་ སྐེདཔ་བསྒུར་ཏེ་ ཕྱག་དབང་གཅར་དགོ། 
དེ་ལས་དང་པ་ རྐངམ་གཡློནམ་ གོམ་གང་རྒྱབ་བཤུད། དེ་ལས རྐངམ་གཡསཔ་རྒྱབ་
བཤུད་དེ་ གུས་བཏུད་དང་བཅསཔ་སྦེ་་ ཁོད་སྟློད་བསྒུར་ཞིནམ་ལས་ གང་གསུང་གི་བཀའ་
ཉན་ནི་ཨིན།  
དེ་ལས་ ཞུ་ནི་ཡློདན་ གོམ་གཡསཔ་ ཐེངས་གཅིག་གདློང་ཁར་སློ་སྟེ་ ཞུ་ཚརཝ་ད། གོམ་
གསུམ་ཙམ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་ལློག་འཐློན་ནི།  

ཁ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ། 
ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་ཟེར་མི་འདི་ གུས་ཞབས་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་
ཨིན། དེ་ཡང་ གོངམ་སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ གཅར་དགོཔ་སྐབས་དང་ ལམ་ཁ་ལུ་
ཕེབས་བསུ་ཞུཝ་ད་ ཡང་ན། རང་གི་འགོ་དཔློན་ཚུ་ འགོ་དང་པའི་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་བའི་
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སྐབས། འགོ་དཔློན་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་འབྱློན་ས་ལས་ལློག་སྟེ་ ཕེབས་པའི་སྐབས་མཇལ་འཕྲད་
ཞུ་མི་ལུ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
དེ་ལས་ ཁ་བྱལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས། མཐའ་མའི་གུས་ཞབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ཕྱག་དབང་
ཞུཝ་ ཟེར་བའི་ ཐ་སྙད་བཏགས་ཏེ་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་ འབད་ཐངས་
འདི་ཡང་ ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག་གི་ ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་དང་གཅིག་
ཁར་ གོ་གནས་དང་གསློལ་ར་ཞུ་བའི་སྐབས་དང་ བསྔོཝ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ བྱ་བའི་གནད་
སློད་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ དར་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ སྡེབ་གཅིག་ཁར་ འློག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡློད། 
སྒྲིག་གི་ཕྱག་དབང་། 
སྒྲིག་གི་ཕྱག་དབང་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་སློད་མི་ཚུ་གིས་རློང་གཞིས་དང་། ཡིག་ཚང་གི་
ནང་འཁོད་ དྲློ་པ་ཨ་རྟག་ར་ རང་གི་ འགོ་དཔློན་ལུ་གུས་ཞབས་ཞུ་ནིའི་ དློན་ལུ་ཕྱག་
དབང་གཅར་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
སྒྲིག་གི་ཕྱག་དབང་འདི་ བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་ཡན་ཆད་ལུ་ སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་ནང་ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་
གིས་ དྲློ་པ་བཞུགས་ཁྲི་གུ་བཞུགས་ཚརཝ་ད་ སྒྲིག་གི་ཕྱག་དབང་ ཟེར་ཚར་རེ་གཅར་དགོ  

ཕྱག་དབང་མ་གཅར་བའི་ཧེ་མར་ སྒོ་རས་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཡར་ལྷློག་སྟེ་བཞུགས་མ་བཞུགས་དང་། 
མགྱོནམ་ཡློད་མེད་བལྟ་དགོ། དེ་བསྒང་ཕྱག་ལཱ་གནང་བའི་བསྒང་དང་ མགྱོནམ་ཡློད་པ་ཅིན་ བར་
མཚམས་མ་འཐློན་ཚུན་ ཕྱག་དབང་གཅར་ནི་མི་འློང་། ཕྱག་དབང་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ཞུ་ནི་ག་ནི་
ཡང་མེད་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་ཐློན་འགྱོ་ནི་དང་། སློད། ཟེར་གསུང་པ་ཅིན་ བཀབ་ནེ་ཕབ་ཕབ་ས་
ཁར་སློད་དགོ། 
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ཕར་ཚུར་ ཐག་རིང་སར་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཀབ་ནེ་ཕབ་ཕབ་ས་ར་ཞུ་དགོཔ་ཚུ་ ཞུ་ཞིནམ་
ལས་ ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་ཐློན་འགྱོ་དགོ།  
གོངམ་དང་འགོ་དཔློན་ཚུ་ ཉིན་ལྟར་འགོ་ཐློག་མཇལཝ་ད་ འགོ་དཔློན་གྱི་མཐློང་སར་ཡློད་པའི་ 
ལས་གཡློག་པ་ཚུ་གིས་ ཡར་ལློངས་ཏེ་གུས་ཞབས་ཞུ་དགོ།  
ངལ་གསློ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ལུ་ཕྱི་ཁར་སློང་ཞིན་ན་ རང་གི་གོང་མ་དང་མ་མཇལ་བར་ ཉིནམ་
གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལློགས་སུ་སྦེ་ཕྱག་དབང་གཅར་དགོ།  ནམ་ར་འབད་རུང་ ཕྱག་
ཞུ་སྟེ་སློད་མི་ཚུ་ དྲློ་པ་ཚར་གཅིག་བཅར་ཞིནམ་ལས། འདི་གི་ཉིན་མ་སྐུ་མདུན་ལུ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་
ར་གཅར་དགོ་རུང་ བཀབ་ནེ་ཕབ་མི་དགོ། 

ག བཀབ་ནེ་དང་གཅིག་ཁར་ གུས་ཞབས།  
1. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློའི་ཆེའི་ཞབས་སར་ ཕྱག་དབང་གཅརཝ་ད། དགོངས་སྐོར་ཞུ་

མི་ལུ་ བཀའ་གྲོལཝ་དང་བསྟུན་ རང་གི་བཀབ་ནེ་དང་ གོ་ཚུ་བདེ་གཟང་སྟེ་ འཇའ་ཆི་ཆི་
བཟློ་དགོཔ་མ་ཚད། ལྷབས་བཙིར་དགོཔ་དང་  ལྐོདམ་བསལ་དགོཔ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་ 
སྒོའི་ཕྱི་ཁ་ལས་བསལ་ཏེ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ཕབ་སྟེ་ ནང་ན་འཛུལ་དགོ། གཟིགས་
སར་ལྷློདཔ་ད། དང་པ་ རྐངམ་གཡསཔ་ གོམ་ཐེངས་གཅིག་གདློང་ཁར་སློ། དེ་ལས་ 
རྐངམ་གཡློནམ་སློ་སྟེ་ རྐང་པའི་རྟིངམ་གཉིས་གཅིག་ཁར་གཞིབས། པུས་མློ་གི་འཁོར་ལློ་
གདློང་ཁར་མ་བཏློན་པར་ སྒྱིད་རྩ་བགྲད་དེ་ མིག་ཏློ་གཉིས་སྣ་རྩེ་ལུ་ཕབ་ ལགཔ་
གཡསཔ་གི་མཛུབ་མློ་ ས་ལུ་མ་རེག་ཙམ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་སར་ཕབ་མི་དང་སྦྲགས་
ཏེ་ སྐེདཔ་བསྒུར་ཏེ་ཕྱག་དབང་གཅར་དགོ། 
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2. བློན་ཆེན་དང་ བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་དཔློན་ཁག་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་དབང་གཅརཝ་དང་ བཀབ་ནེ་
མདུན་བཀལ་ཕབ་སྟེ་ ནང་ན་འཛུལ་ཞིནམ་ལས། གོམ་ཐེངས་སློ་ནི་དང་རྒྱབ་ཁར་ བཤུད་
ནི་ཚུ་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་དང་འདྲ། ཨིན་རུང་ བློན་ཆེན་དང་ བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ལུ་ལག་
རྩེ་ རྐང་པའི་ཚིགས་ཏློ་ཚུན་དང་ གཉིས་སྐལམ་ཚུ་ལུ་ངར་གདློང་ཚུན་ ཆིབས་གཞློནམ་ཚུ་
ལུ་ པུས་མློའི་འཁོར་ལློའི་འློག་ལུ་ཚུན་ བཀབ་ནེ་ཕབ་སྟེ་གཅར་དགོ།  

ང བཀབ་ནེ་མེད་པའི་ གུས་ཞབས་ལྷམ་པ་བཞི། 
1. མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ དེ་ལས་སྐུ་འཁོར་ཚུ་

ལུ་ བཀབ་ནེ་མེད་པར་ཕྱག་དབང་གཅར་དགོཔ་ད་ ཕློ་སྐྱེས་ཚུ་ གོ་གི་ཕུ་དུང་ལགཔ་
གཡློནམ་གིས་ ཁ་བསུབ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ལགཔ་གཡློནམ་གིས་ ཁ་བསུབས་ཞིནམ་
ལས་ ལགཔ་གཡསཔ་བརླད་དློ་ གཡས་པའི་མགུ་ལས་མར་སྤྲིངས་ཞིན་ན་ མགུ་ཏློ་དང་
སྐེདཔ་བསྒུར་ཏེ་ གཅར་དགོ། 

2. བློན་ཆེན་དང་བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ལུ་ བཀབ་ནེ་མེད་པར་ཕྱག་དབང་གཅརཝ་ད། སྐེདཔ་
བསྒུར་ཏེ་ལགཔ་གཉིས་གཅིག་ཁར་ མ་གཞིབ་པར། བར་ན་ ས་སྟློང་ ལག་གང་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ ལག་པའི་མཛུབ་རྩེ་ རྐང་པའི་ཚིགས་ཏློ་ཚུན་ ཕབ་སྟེ་གཅར་དགོ། 

3. དཔློན་གཉིས་སྐལམ་ཚུ་ བཀབ་ནེ་མེད་པར་གཅར་དགོ་པ་ཅིན་ ལགཔ་གཉིས་གཞིབ་
ཐངས་ གོང་བཞིན་ཨིན་རུང་ མཛུབ་རྩེ་ ངར་གདློང་ཚུན་ཕབ་སྟེ་ གཅར་དགོ།  

4. དྲུང་པ་དང་རབ་འབྱམས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་དཔློན་ཚུ་ལུ་ བཀབ་ནེ་མེད་པར་ཕྱག་དབང་
གཅརཝ་ད་ མཛུབ་རྩེ་ པུས་མློའི་འཁོར་ལློའི་ འློག་ལུ་ཚུན་ ཕབ་སྟེ་གཅར་དགོ། 
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སྦྱློང་ལཱ།  
1. ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨློ? 
2. ཕྱག་འཚལ་སའི་ཡུལ་ ག་དང་ག་ལུ་ར་སྨློ? 
3. ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུའི་སྐབས་ སྒྲིག་གི་ཕྱག་དབང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སབ་སྨློ? 
4. གུས་ཞབས་ཞུ་སའི་ཡུལ་ལྷམ་པ་བཞི་བྲིས། 
5. བཀབ་ནེ་ཡློད་པའི་གུས་ཞབས་དང་ མེད་པའི་གུས་ཞབས་གཉིས་ལས་ ག་འདི་དྲག་ནི་

ཨིན་པས?  ག་ཅི་འབད? 
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བསྔོ་བ། 

ཀ བསྔོ་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། 
བསྔོཝ་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་ གཞན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བྱིན་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ རང་དང་གཞན་གྱིས་ དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་རང་བསྒྲུབས་
ཏེ་ཡློད་རུང་། མཇུག་ལུ་སེམས་ཅན་ ག་ར་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐློབ་
པའི་རྒྱུ་ལུ་ འགྱུར་བཅུག་ཟེར་ མནློ་མི་འདི་ལུ་ བསྔོཝ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལས་ རང་གི་དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་ ཐ་ན་ རྟེན་བཟང་པློའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་ཕུད་
གཅིག་ལས་མ་ཕུལ་ ཡང་ཅིན་ མ་ཎི་ཁམ་ཏློ་གཅིག་ལས་མ་བགྱངས། ཡང་ཅིན། དཀར་མེ་
ཏིང་ཅུང་ གཅིག་ལས་མ་ཕུལ་རུང་། དེ་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ སེམས་ཅན་ག་ར་ འཁོར་བའི་
སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ བསྔོཝ་
ཅིན། དགེ་བ་འདི་ ནམ་ཡང་ཆུད་ཟློས་ལུ་མི་འགྱོ་བར་ འབྲས་བུ་འཐློབ་ཚུགས་ཟེར་ 
གསུངས་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན།  

ཁ བསྔོ་བའི་ཕྱག་གི་ཁུངས་དློན། 
གསློན་གཤིན་གྱི་དགེ་རྩ་ ག་ཅི་ར་བསྒྲུབ་རུང་ མཇུག་ལུ་བསྔོཝ་ཞུཝ་ད། ཕྱག་ཕུད་བཅུ་
གཉིས་འཚལ་དགོ་མི་འདི་ དང་པ་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་ འདུས་པའི་ཚློགས་
དམངས་ལུ་ གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་བར་མཚློན་དང། 
དེ་ལས་ བསྔོཝ་གནང་མི་བ་མ་ལུ་ མཇལ་དར་དང་བསྔོ་རྟེན་ གྲལ་བཤམ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ 
ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་ དགེ་རྩ་འདི་ཚུ་ བསྔོཝ་གིས་རྒྱས་བཏབ་ གནང་དགོ་པའི་
གསློལ་འདེབས་ ཞུ་བའི་བར་མཚློན་དང།  
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བསྔོཝ་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཡར་ལློངས་ཏེ། ད་རུང་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་ 
བཀའ་དྲིན་ལེགས་སློའི་ གཏང་རག་ཕུལ་བའི་བར་མཚློན་གྱི་ཕྱག་ཨིན། དེ་ལས་ མཆོད་
བཤམ་ལུ་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་ རང་གི་འདློད་པའི་གཉེར་གསློལ་ དཀོན་མཆོག་
ལུ་ བཅོལ་བའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

ག བསྔོ་བའི་དབྱེ་བ། 
སྤྱིར་བཏང་བསྔོཝ་ལུ་ དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡློད་རུང་ བསྡུ་བ་ཅིན་གཤིན་བསྔོ་དང་ གསློན་བསྔོ་
གཉིས་ནང་བསྡུཝ་ཨིན། 
གཤིན་བསྔོ་ཟེར་མི་འདི་ ལུས་དང་རྣམ་ཤེས་ ཁ་བྱལ་བའི་གཤིན་པློའི་དློན་ལུ་ ཤུལ་ལུ་ལུས་
མི་ཚུ་གིས་སྒྲུབ་མི་ དགེ་བ་ཡློད་ཚད་ཅིགཔློ་ག་ར་ གཤིན་པློ་འདི་ བར་དློའི་སྡུག་བསྔལ་
ལས་གྲོལ་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ བསྔོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
གསློན་བསྔོ་ཟེར་མི་འདི་ བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དློན་དང་ རང་གི་
རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ། དཔེར་ན། དབང་ རབ་གནས་ སྒྲུབ་ཆེན་ ཆོས་ལྷག་ནི་དང་ ལློ་ཆོག་ལ་
སློགས་པ་ དགེ་བ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་བསྒྲུབས་རུང་ དགེ་རྩ་དེ་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་གིས་གཙློས་
པའི་ ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ བསྔོཝ་ཞུ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

ང་   བསྔོ་རྟེན་དང་གྲལ་བཤམ། 
གཤིན་བསྔོ་དང་ གསློན་བསྔོ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བསྔོཝ་ཞུཝ་ད་ བསྔོ་རྟེན་གྲལ་བཤམ་ཟེར་ 
གཉིས་བཟློ་དགོ། བསྔོ་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་ བསྔོཝ་གནང་མི་ བམ་ལུ་ཞུ་རྟེན་ཨིནམ་ལས། ཟློང་
ཆ་ ཡང་ཅིན། ཁ་དར་གཅིག་ ཡང་ཅིན་ དངུལ་རྐྱང་ མང་ཉུང་ རང་གི་འབྱློར་པ་དང་
བསྟུན་ཏེ་ སྒྲིག་མི་འདི་ཨིན།  
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གྲལ་བཤམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚློགས་པ་དམངས་ལུ་ བསྔོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་ གནང་ནིའི་ཡློན་སྦེ་ 
ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས་ ཟློང་ཆ་དང་། ཡང་ཅིན། དངུལ་རྐྱང་ རང་གི་འབྱློར་པ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་
བསྒྲིག་ནི། 
དེ་གཉིས་ ཕུལ་ཐངས་ཡང་ གསློན་བསྔོའི་སྐབས་ དང་པ་གྲལ་བཤམ་དང་། དེ་ལས་ བསྔོ་
རྟེན་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་ གཤིན་བསྔོའི་སྐབས། དང་པ་བསྔོ་རྟེན་དང་ དེ་ལས་ གྲལ་བཤམ་ 
ཕུལ་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ གཤིན་པློའི་སྐྱབས་ གཙློ་བློ་ བ་མ་ལས་ཞུ་དགོ་ནི་ དེ་གིས་ཨིན་
པས།  
གཤིན་ཆོག་སྐབས་ གསློལ་ཇ་ཐེངས་རེ་དྲངམ་ད། བསྔོཝ་ཚར་རེ་ཞུ་དློ་ཡློདཔ་ལས་ ཉིནམློ་
གཅིག་ལུ་ གསློལ་ཇ་ཡང་ཆ་སྦེ་ དྲངས་ཏེ་ བསྔོཝ་ཡང་ཆ་སྦེ་ཞུ་དགོ། གཤིན་བསྔོ་ག་ར་ཞུ་
ཚར་ཏེ་ གསུང་ཆོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ གསློན་བསྔོ་ཚར་གཅིག་ཞུ་སློལ་ཡློད། 

ཅ་ བསྔོཝ་ཞུ་ཐངས། 
བསྔོཝ་ཞུ་མི་ མི་གཅིག་འབད་རུང་ ལེ་ཤ་གཅིག་ཁར་ཞུ་རུང་བཏུབ། ལེ་ཤ་ གཅིག་ཁར་
ཞུཝ་ད་ རྩ་བློ་སློ་སློར་ཨིན་པ་ཅིན་ རྩ་བློ་རེ་ལུ་ དར་དང་བསྔོ་རྟེན་སློ་སློར་དགོ། རྩ་བློ་
གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན། གཙློ་བློ་དེའི་ལག་པར་ དར་དང་བསྔོ་རྟེན་ གཅིག་གིས་འཐུསཔ་ལས་ 
གཞན་ཚུ་གི་ལག་པར་ ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་བཏུབ། 
བསྔོཝ་ཞུ་མི་དེ་གིས་ བསྔོ་རྟེན་གྲལ་བཤམ་ ཟློང་དང་དངུལ་ཚུ་ཡློད་པ་ཅིན་ བསྔོཝ་བཙུགས་
མི་གི་ལག་པར་ སློད་ཞིནམ་ལས། ཁོ་ར་ལག་པར་དར་འབག་སྟེ་འཛུལ་ནི། བ་མའི་སྐུ་
མདུན་ལུ་ ཚློགས་གྲལ་གྱི་ མཇུག་ལུ་ལྷློད་ཞིནམ་ལས། དང་པ་ བསྔོཝ་གནང་མི་བམ་ལུ་ 
ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཚརཝ་ད། བསྔོཝ་བཙུགས་མི་གིས་ གྲལ་བཤམ་ཟློང་དང་ དངུལ་
གང་རུང་ སྦུག་གྲལ་གཡློན་ཁ་ཐུག་འཚམས་ཅིག་བཞག་འློང་། བསྔོ་རྟེན་ དར་རང་གི་ལག་
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པར་ ཡློད་པ་ཅིན་བཏང་སྟེ་ བ་མ་ལུ་ཕུལ་མི་འདི་  བསྔོཝ་བཙུགས་མི་འདི་གིས་ལེན་ཏེ་ 
ཅོག་སྒྲོམ་ཁར་ཕུལ་བཞག་འློང་།  
དློ་རུང་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཞིནམ་ལས། པུས་མློ་གཡསཔ་ ས་ཁར་བཙུགས་ རྐངམ་
གཡློན་པའི་བྱངམ་ སར་བཙུགས་ཏེ་ རྟིངམ་ཨ་ཙི་ཅིག་ སེང་སྟེ་སློད་ཞིན་ན། ལགཔ་བཀབ་
ནེ་དང་སྦྲགས་ ཐལམློ་སྦྱར་སློད་དགོ། 
བསྔོཝ་གནང་ཚརཝ་ཅིག་ ཡར་ལློངས་ཏེ། དློ་རུང་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་སྦེ། དེ་ལས་ 
བམ་ལུ་ རྒྱབ་མ་བསྒོརཝ་ཅིག་འབད་ མཆོད་བཤམ་ལུ་ ཕྱག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཏེ་ སྙན་
དར་ཕུལ་སྦེ་ ཐློན་འློང་ནི་ཨིན།  
 
སྦྱློང་ལཱ། 

1. ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ བསྔོཝ་ཞུ་ཡི་ག? ནམ་ཞུ་ཡི? ག་དེ་སྦེ་ཞུ་ཡི? 
2. བསྔོཝ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་སབ་སྨློ? 
3. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བསྔོཝ་ག་ཅི་འབད་ ཞུ་དགོཔ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ། 
4. གཤིན་གསློན་གཉིས་ཀྱི་ བསྔོ་རྟེན་གྲལ་བཤམ་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས? 
5. ཁྱོད་ཀྱིས་བསྔོཝ་ཞུ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ཞུ་ནི་སྨློ? ཞུ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཅིག་བྲིས། 
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ཚློགས་ལྷམ་གྱི་སྐོར། 

ཀ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་ངོ་སློད། 
ཚློགས་ལྷམ་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་ཀྱི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིནམ་ལས། 
རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྟློན་དང་ གཞུང་གི་ཡིག་ཚང་ གཞུང་འབྲེལ་དང་ མི་མང་གི་མཛད་སྒོ་ཚུ་ 
ག་ཏེ་འཚློགས་ས་དེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ ཚློགས་ལྷམ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
ཚློགས་ལྷམ་གྱི་དབྱེ་བ་ མ་འདྲཝ་ཡློད་མི་ཚུ་ཡང་ གཡུ་པ་གི་མ་ ཚློས་གཞི་གནགཔློ་ ཧློནམློ་
ཚུ་ཨིན། འདི་གུར་སྦློས་ ལྕང་ཁ་དང་ གདློང་དམརཔློ་ གཡས་དང་གཡློན་གཉིས་ལས་ 
དཀརཔློ་བཀལ་ཏེ་ བཙེམ་མི་འདི་ལུ་ འཕྲུལ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་ཟེར་སབ་ཨིན།  

ཁ་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་བཟློ་རྣམ། 
འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ ག་ར་འབད་རུང་ གོ་གནས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་
གཡུ་པ་དང་སྦློས་ གདློང་ཚུ་གི་ཚློས་གཞི་དང་ བཟློ་རྣམ་ཚུ་ སྒྲིག་ལམ་ཀི་དེབ་ནང་གི་ 
བཤད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མ་གཏློགས་ དེ་ལས་བརྒལ་བའི་ཚློས་གཞི་དང་ བཟློ་རྣམ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ཆོག 

ག་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཐློབ་ལམ། 
ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་ ཚློགས་ལྷམ་གཡུ་པ་འདི་ འཕྲུལ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་དང་འདྲ་ སྦློས་དང་
གདློང་ རྒྱ་སེར་ལི་ཝང་ བཀལཝ་ཨིན། 
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གཉིས་སྐལམ་དང་ བཀབ་ནེ་རལཔ་མེད་མི་ གོ་གནས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་ གཡུ་
པ་གི་མ་འདི་ འཕྲུལ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་དང་འདྲ་རུང་ སྦློས་དམརཔློ་དང་ སྤྱི་ཚློགས་ཀྱི་འཐུས་
མིའི་སྦློས་ཧློནམློ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཚློགས་ལྷམ་འདི་ སྦློས་ལྕང་ཁ་བཀལཝ་ཨིན།  
གོ་གནས་ཀྱི་སྡེ་རིམ་ མཐློ་དམའ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ བཀབ་ནེ་རལཔ་ཡློད་མི་ བཀབ་མི་གི་
རིགས་ལས་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་སྦློས་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ལྕང་ཁ་དེ་ར་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 
ཨམ་སྲུ་གིས་བཙུགས་མིའི་ལྷམ་འདི་ལུ་ འཛློམ་ལྷམ་ཟེར་སབ་ཨིན། གཡུ་པ་དང་ སྦློས་ཀྱི་
འཐློབ་ལམ་དང་ རིང་ཚད་ཚུ་ གོང་གསལ་གྱི་ཚློགས་ལྷམ་དང་འདྲ།  
སྤྱིར་བཏང་ ཚློགས་ལྷམ་གྱི་ཐད་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ དུས་སྐབས་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ 
བཙུགས་མ་ཆོགཔ་མེད།  
རློང་གཞིས་དང་ ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་ལྷམ་ཚུ་མ་གཏློགས་ གཞན་རྩེད་
ལྷམ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་བཙུགས་མི་ཆོག 

ང་ ལྷམ་བཅིང་། 
ལྷམ་བཅིང་གིཀྱི་ མ་གི་ཚློས་གཞི་འདི་ གོ་གནས་ཅན་སློ་སློའི་ གོང་གི་ཚློགས་ལྷམ་གྱི་ 
སྦློས་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རིང་ཚད་མཐློ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་དང་ རྒྱ་ཚད་སློར་གཉིས་ འདི་གུ་མེ་
ཏློག་ཚློན་ཁྲ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འཐག་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་གཏློགས་ འབྲུག་ཁ་
ལྟབ་དང་ རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལ་སློགས་པ་ བཙུགས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེད། 

སྦྱློང་ལཱ། 
1. ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ གྱོན་ཆས་ག་ཅི་ར་གྱོན་ཡི་གོ?  
2. གྱོན་ཆས་འདི་ གྱོནམ་ད་ འཚློར་སྣང་ག་ཅི་ར་ བྱུང་ཡི? ག་ཅི་འབད? 
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3. རྒྱལ་ཡློངས་གྱོན་ཆས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ གཙློ་ཅན་ཨིན་དགོ་མིའི་
ཁུངས་བཀལ།  

4. ཕློ་ཆས་དང་མློ་ཆས་ཀྱི་བར་དློན་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་མཐློང་ཡི་ག? ག་ཅི་
འབད? འདི་ཚུ་ལག་ལེན་ག་དེ་སྦེ་འཐབ་ནི་སྨློ?  

5. སྒྲིག་ལམ་མ་ལྷབ་པའི་ཧེ་མར་དང་ ལྷབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གྱོན་ཆས་ལག་ལེན་ 
ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་མཐློང་ཡི་ག? ད་ལས་ཕར་ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨློ?  

6. ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ ཚློགས་ལྷམ་ནམ་ལས་བཙུགས་ཅི?  
7. ཚློགས་ལྷམ་འདི་ དུས་ནམ་བཙུགས་དགོཔ་སྨློ? 
8. ཚློགས་ལྷམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཡློདཔ་ཨིན་ན? སློ་སློའི་འཐློབ་རིམ་པ་བཅས་བྲིས། 
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སློབ་དུས་གཉིས་པ། ཀུན་སློང་རྣམ་གཞག (ནང་སྦྱློང་) 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། ཐ་དམ་ཚིག་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་དགོཔ། 

ཀ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས། 
དང་པ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབ་༡༧ པའི་ནང་ལས་ ཆོས་སྲིད་
ལུགས་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ 
གྲུབ་གནང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཁྱབ་འདི་ དུས་རབས་ ༢༠ 
པའི་ནང་ལས་ འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་བློ་ གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཨློན་རིན་པློ་ཆེའི་ ལུང་
གིས་གྲུབ་པའི་ གོང་ས་ཨློན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་དང་པ་ལུ་ 
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལུ་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་ཞུ་མི་འདི་ འབྲུག་མི་
ཡློངས་ཀྱི་ལེགས་བྱས་དུས་ལུ་ སྨིན་པའི་བསློད་ནམས་བྱེ་བའི་ བགོ་སྐལ་ལུ་གྲུབ་སྟེ་ཡློདཔ་
ཨིན།  
དུས་དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ དབུ་འཕང་དང་མཚན་གྱི་སྙན་
གྲགས་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱློར་གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ ཡུན་བརྟན་གོང་
འཕེལ་ཚུ་ རྒྱལ་པློ་རིམ་བྱློན་ སྐུ་ཐློག་གཅིག་ལས་གཅིག་ ཡར་དྲག་གནང་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་ལྷ་
ཡུལ་དང་མཉམ་པའི་ གནས་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད།  
དེ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༢༡ པ་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་རིང་ལུགས་དེ་ཡང་ 
དེང་སང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་ དམངས་གཙློའི་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ རིང་ལུགས་ལུ་ 
ལེགས་སྒྱུར་མཛད་གནང་ཡློད་མི་ འདི་གི་དློན་ལུ་ཡང་ འབྲུག་བཟུམ་མའི་སྐོབས་ཚུད་ཀྱི་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་གི་ རང་དབང་དང་ཞི་བདེ་ཡུན་བརྟན་གྱི་དློན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ 
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དགོས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམངས་གཙློའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློ་ ཡུན་བརྟན་གྱི་སྐྱབས་
འཛིན་དང་ ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟློན་ ཚུལ་མཐུན་གཉེར་སྲུང་གི་ཐུགས་འགན་ཧྲིལ་པློའི་ 
འགན་དབང་འདི་ཡང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་མཆོག་ལུ་ ཕུལ་ཏེ་ཡློདཔ་ལས 
འབྲུག་རྒྱལ་པློ་མཆོག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་ དབུ་འཕང་གི་མཚན་སྙན་ 
ཞི་བདེ་དང་གཅིག་མཐུན་གྱི་སློག་ཤིང་ མི་སྡེའི་ཡང་དག་བསམ་སློད་ཀྱི་ལམ་སྟློན་དང་ 
འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་སྐྱབས་གནས་ ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རྟགས་མཚན་དང་ ལམ་སློལ་གྱི་རང་གཟུགས་ལུ་གྲུབ་སྟེ་ཡློད།  
དེ་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་པློ་མཆོག་ འཛམ་གླིང་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ ཆོས་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པློ་ཨིནམ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སྡེའི་སྐྱབས་གནས་ ནང་པའི་
ཆོས་ཀྱི་རྟེན་གནས་ ཉམས་སྲུང་གི་སྲི་ཞུ་དང་རབ་འབྱུང་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སྡེ་དང་ གོས་
དཀར་ལྕང་ལློ་ཅན་གྱི་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་
མཛད་པའི་མཐུ་ལས་ མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚློའི་བྱིན་རླབས་ 
གཡེལ་བ་མེད་པར་འཇུག་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ དགེ་བའི་དཔལ་ཡློན་དང་
ལྡན་ཏེ་ ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ མ་འློངས་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཡང་ འབྲུག་གི་མངའ་འབངས་
ཡློངས་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་གོ་སྐབས་འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཐབས་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ 
འབྲུག་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པའི་བར་ན་ འཕློ་འགྱུར་མེད་
པར་བརྟན་ཐབས་ལུ་ འབད་བརྩློན་གང་དྲག་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ མངའ་འབངས་ཡློངས་ཀྱི་ 
འགན་ཁུར་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 
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དེ་འབདཝ་ལས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་
པློ་རིམ་བྱློན་གྱི་ དབུ་ཕང་དགུང་ལས་མཐློ། རྒྱལ་བརྒྱུད་ཆུ་ལས་རིང་། མངའ་ཐང་ནམ་
མཁའི་མཐའ་བཞིན་རྒྱས། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ ཉི་ཟླའི་འློད་ལས་གསལ་བའི་ཐབས་ལུ་ 
འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐློག་ལས་ ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་
གཙུག་སྦུག་གི་ནློར་བུ་ གོང་མ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ བློ་
གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ ཐ་དམ་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་བསྟེན་དགོཔ་མ་ཚད་ གོང་
མའི་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚློར་ བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བཀའ་གང་གནང་ གསུང་ཅི་གྲུབ་ཀྱི་
ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་བསམ་པ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་རང་བསྐྱེད་དགོཔ་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་ མི་དབང་རྒྱལ་པློ་རིམ་བྱློན་ཚུ་གི་སྐུ་འདྲ་དང་ སྐུ་ཐང་
བཞེངས་ནི་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྟགས་མཚན་སྟློན་ནི་དང་། མངའ་འབངས་ཀྱིས་གུས་བཀུར་ ཞུ་
རྟེན་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ སྐུ་པར་མ་འདྲཝ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་བཏློན་སློལ་ཡློད།  ཨིན་
རུང་ སྐུ་པར་འདི་ཚུ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ ཆེ་བསྟློད་ཞུ་རྟེན་དང་ སྙན་གྲགས་
དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་མཚློན་ལུ་  གུས་ཞབས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་
དགོཔ་མ་གཏློགས་ ཚུལ་མིན་དང་དམའ་ཕབ་ཀྱི་ མཐློང་སྣང་ལུ་གྱུར་བའི་ ལག་ལེན་རིགས་
རྩ་བ་ལས་འཐབ་མི་ཆོག 
གཉིས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་ལྡན་ཞི་བདེའི་རྒྱལ་ཁབ་ ཨློན་རིན་པློ་ཆེའི་
སྦས་ཡུལ་བྱིན་རླབས་ཅན་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་མི་ཚུ་ ཕ་ཐློག་བུ་ཐློག་བརྒྱུད་དེ་ བརྟེན་ཏེ་
སློད་ས་དང་ བཟའ་ས་ འཐུང་སའི་ཕ་ཞིང་ངོ་མ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལྷའི་
ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ཅིག་ནང་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུངས། སྤྲིན་བར་ནང་གི་ཉིམ་བསློ་སྟེ་ 
སློད་ནི་འཐློབ་མི་འདི་ལུ་ སྐལ་བ་དང་ཁ་རྗེ་ ག་ནི་བ་བཟང་བའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ 
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རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ མ་རུང་པའི་བསམ་སྦྱློར་རྩ་བ་ལས་སངས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་དློན་ལུ་ ཁག་
ཆེ་བ་ཅིན་ རང་སློག་མེན་ཚད་ བློས་གཏང་ནུམ་པའི་ རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཆེན་པློའི་སྒོ་ལས་ 
ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་གི་མནློ་བསམ་གཏང་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མློང་
མ་ཡིན་པའི་ལམ་སློལ་དང་ མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ མཐའ་
འཁོར་ཚུ་ལུ་ ཉམས་ཆག་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་འབད་བརྩློན་བསྐྱེད་
དགོ། 
གསུམ་པ། འབྲུག་གི་མི་སེར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནློར་བུ་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་བཟང་ངན་
འདི་རང་ མི་སེར་བཟང་ངན་ལུ་རག་ལས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས། ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ལས་
ཡང་། རྒྱལ་པློས་གཅེས་པ་འབངས། འབངས་ཀྱི་རེ་བ་བདེ་སྐྱིད། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཁྲིམས། 
ཟེར་འཐློན་ནི་ཡློད་དློ་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རློང་ཁག་ ཉི་ཤུའི་མངའ་འློག་ལུ་ གནས་ཏེ་ཡློད་
པའི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ཅན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན།  
དེ་འབདཝ་ལས། འབྲུག་མི་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རང་དང་ ཁེ་རྒུད་གཅིག་པའི་ ཁྱིམ་
གཅིག་ནང་གི་ནང་མི་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གཅིག་མཉམ་གྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ དེ་གི་ འདུ་ཤེས་བསམ་
ཤེས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ གཞན་ལུ་ གནློད་པའི་བསམ་པ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་
རང་སངས་ཏེ་ མི་སྡེའི་དློན་ལུ་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཐློན་རུང་ བློས་ཕློག་ཡིད་ཕློག་ ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐློག་ལས་ ཕྱག་ཞུ་ནིའི་བསམ་པ་ དུས་ནམ་ཡང་མ་འབྲལ་བ་ཅིག་དགོ། 
གཞུང་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཉེན་སྲུང་དང་ ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་
གནང་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སློག་ཤིང་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱིས་ གཞུང་ལུ་ 
ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཐློག་ལས་ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དློན་ འགྲུབ་དགོཔ་ཨིན། 
ལྷག་པར་དུ་ གཞུང་གཡློགཔ་ཚུ་གིས་ དྲང་བདེན་མེན་པའི་ བསམ་སྦྱློར་ཚུ་སངས་ཏེ་ ཅི་
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ཤེས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ རང་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཐུས་མ་ཤློར་བར་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་དང་། 
སློ་སློའི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་ འགོ་དཔློན་དང་ འབྲེལ་ཡློད་ མཐློ་རིམ་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་
དཔློན་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ།  
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་འཛིན་དང་ མི་སྡེ་ལས་ཚློགས་ སྒེར་སྡེ་དང་ སྒེར་པ་ སློ་སློའི་ལཱ་གི་འགོ་
འཛིན་ཚུ་ལུ་ཡང་ འབྲེལ་ཡློད་ ལས་གཡློགཔ་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་བརྩི་མཐློང་དང་ གུས་
ཞབས་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

ཁ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ། 
དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ཕམ་ངོ་མ་གཉིས་དང་ དེ་ཚུ་གི་སྤུན་ཆ་ ཨ་རྒས་དང་ 
ཨང་རྒས་ཚུ་ག་ར་ཕམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་ཚན་ཨིན། 
མགོན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་ཙམ། །རིལ་བུར་བགྲངས་ཀྱང་ས་
ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། ། ཟེར་གསུངས་ཡློད་དློ་བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་སེམས་ཅན་ག་ར་ 
རང་གི་ཕ་མ་ཨིན་པའི་ འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་ཚད། འཐློབ་པར་དཀའ་བའི་མི་ལུས་རིན་
པློ་ཆེ་ཐློབ། དབང་པློ་སྒོ་ལྔ་ཚང་ སྐྱེ་བར་དཀའ་བའི་ ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྐྱེ་མི་
འདི། ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་དྲིན་ཅན་ཕམ་གི་ བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་གི་ནང་དློན་ཉིད་
ལས་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་འདི་ རང་ལུ་ལུས་སློག་བྱིན་པའི་དྲིན་ཡློད་པ་གིས་མ་དློ་བར་ རང་
ལུ་བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ ཟས་ཀྱི་ཕུད་བྱིན། གོས་ཀྱི་རྩེ་གཡློགས། ཚ་བ་མེ་ལུ་མ་
བཏང་། གྱང་བ་ཆུ་ལུ་མ་ཤློར་བར་ ཆུངམ་རྐང་ཐང་དྲངས། སྦློམ་མི་གྲལ་བཙུགས། ཆོས་
ཡློན་ཏན་ལྷབ་བཅུག་པའི་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་ལས་ དེ་ལུ་མ་ཤི་ཚེ་གཅིག་རིང་ལུ་ 
ཕ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་འདུ་ཤེས་ སེམས་དང་མ་འབྲལ་བའི་ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ དྲིན་
ལན་འབྱློར་ཚུགསཔ་ འབད་དགོ། ད་རུང་། བདེ་བ། དགའ་བ། བཏུབ་པ་ ག་ཅི་ཡློད་
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རུང་ བུ་གཞི་ལུ་བྱིན། མ་བདེཝ། མ་དགའཝ། མ་བཏུབ་ག་ར་ཕམ་གིས་གྱོང་རྒུད་འབག་
སྟེ་ འབད་བའི་དྲིན་ཚུ་ལུ་བསམ་པ་ཅིན་ དྲིན་ལན་འབྱློར་བའི་མཐའ་མེདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ རང་གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཕ་མའི་སེམས་ མ་གསད་པར་ གང་
ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཞབས་ཏློག་ཞུ་བ་ཅིན་ རང་བསློད་ནམས་བསག་འློང་། ཟེར་ བཤེས་
སྤྲིངས་ལས། གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི། །རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སློབ་དཔློན་
བཅས་པའང་ལགས། །དེ་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐློ་
རིས་འགྱུར་བ་ལགས། ། ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག 

ག རྩ་བའི་བམ་དང་ཆོས་ཡློན་ཏན་སྟློན་མི་སློབ་དཔློན། 
དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཞུ་སྟེ་ རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་ངོ་སློད་གནང་མི་ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བམ་
དང་ ཆོས་ཡློན་ཏན་སྟློན་མི་སློབ་དཔློན་འདི་ རང་ལུ་བང་དློར་གྱི་གནས་དང་ ཤེས་བྱའི་ཡློན་
ཏན་སྟློན་པའི་དྲིན་ཅན་ཨིན། དེ་ཡང་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་གནང་མི་ བམ་དང་སློབ་
དཔློན་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་གསུང་མི་གི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ བསྲུང་དགོཔ་མ་
ཚད་ རང་ལུ་མི་ཚེའི་ལཱ་གཡློག་གི་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཤེས་ཡློན་སྟློན་མི་ སློབ་དཔློན་ཚུ་ཡང་
རང་ག་ནི་ཡང་ མ་ཤེས་པར་གནག་དུང་ནང་སློད་མི་འདི་ མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ཉིམ་ཤར་དློ་
བཟུམ་ བཟློ་གནང་བའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གཅིག་ཨིནམ་ལས། བཀའ་དྲིན་ ནམ་ཡང་སེམས་
ལས་མ་ཡེལ་བར་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏློག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་དགོཔ་
ཨིན།  
དེ་ཡང་ ཆོས་ནང་ལས། ཚིག་གཅིག་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན་ལ། །སློབ་དཔློན་བདག་ཏུ་མ་
འཛིན་ན། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་བརྒྱར་བངས་ཏེ། །རྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། ཟེར་དང་། མདློ་
ལས། སྐྱ་བ་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡི། །གྲུ་ཡིས་ཕ་རློལ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་
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རབས་རློགས་ཀྱང་། །བ་མ་མེད་ན་སྲིད་ཐར་མིན། ། ཟེར་གསུང་དློ་བཟུམ་ བམ་དང་སློབ་
དཔློན་གྱིས་ ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟློན་ཏེ་ མཐར་ཐུག་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ འཐློབ་བཅུག་མིའི་ 
དྲིན་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དེ་ལུ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་རྩིས་ཁུངས་བཞག་སྟེ་ ཐ་དམ་
ཚིག་བསྟེན་དགོ། 

ང གཉེན་གྲོགས་དང་བུ་གཞིས། 
ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་ གཉེན་གྲོགས་དང་བུ་གཞི་ཚུ་གི་ཐད་ ག་ར་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཀྱིས་
བསྐོསཔ་ཨིནམ་ལས་ མ་ཤི་ཚེ་གང་གི་སྐྱིད་རློགས་སྡུག་རློགས་སྦེ་ སློད་ནི་གི་བློ་ཐག་བཅད་
དེ། བློ་གཏད་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས། སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་འབྱུང་རུང་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ གནད་དློན་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་དེ་ གཉེན་དང་གྲོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་ ཐ་དམ་
ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་གྲོགས་ཅན་སྦེ་སློད་ནིའི་ མནློ་བསམ་གཏང་
དགོཔ་དང་ ཚེ་སྔ་མའི་ལས་དང་སྨློན་ལམ་གྱིས་ འབྲེལ་བའི་བུ་གཞི་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་ 
ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ ཉེ་རིང་མ་ཕྱེ་བར་ ག་ར་ཅོག་འཐདཔ་ གཅིག་ཁྱད་ཆོདཔ་བཟློ་ནི་དང་ 
ཤེས་ཡློན་འཐློབ་ཚུགསཔ་བཟློ་ནི་གི་ འགན་ཁུར་འབག་དགོ། 
ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི་འདི་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ལས་ཡང་། བྱས་ཤེས་དྲིན་གཟློ། 
ཟེར་དློན་ཚན་གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་སྦེ་ གསུངས་ཡློདཔ་ལས། གལ་སྲིད་ དྲིན་ལུ་ དྲིན་དུ་ མ་
བསམ་པར་ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པའི་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་། ངོ་
ཚ་དང་ཨར་ཁྱད་མེད་པའི་མི། ཟེར་ མ་རབས་སྐྱོ་ཤློས་ཀྱི་གྲས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན། 
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ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་དགོཔ། 

ཀ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ངོ་སློད། 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི།  རྒྱུ་བསམ་པ་བཟང་པློ་དང་ ལཱ་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བ་ཅིན་ འདི་གི་
འབྲས་བུ་རང་ལུ་བདེ་བ་དང་ ལེགས་ཤློམ་འློང་ནི། གལ་སྲིད་བསམ་པ་ངན་པ་དང་ ལཱ་ངན་
པ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་གི་འབྲས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ ངན་པ་རང་ལུ་ འཁོར་ནི་ཨིན་མི་འདི་
ལུ་སབ་ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེ་ད་རེས་རང་ལུ་རྒྱུ་འབྱློར་པ་ སྟློབས་མངའ་ཐང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོས་ ལེགས་
ཤློམ་འློང་མི་ཚུ་ཡང་། ག་ར་ ཧེ་མར་ལཱ་ལེགས་ཤློམ་འབད་བའི་འབྲས་བུ་དང་། རང་གི་ 
ལུས་ལུ་ན་ཚ་ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སློགས་པའི་ སྟབས་མ་བདེཝ་འབྱུང་མི་ཚུ་ ཚེ་ ཧེ་
མར་ ལཱ་ལེགས་ཤློམ་མ་འབད་བའི་ ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཨིནམ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདི་གིས་ རང་ལུ་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཕན་གྱི་ ལམ་ལུ་བཙུགས་པའི་
ཁར་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་གི་བསམ་སློད་ ཡ་རབས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་
མ་ཚད་ རང་ལུ་ སྟབས་ངན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་འབྱུང་རུང་ ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཨིནམ་མནློ་ཤེསཔ་
ལས་ སེམས་ལུ་ བཟློད་མ་ཚུགས་པའི་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་ རང་གི་ བློ་ཁོག་
རང་གིས་བཙུགས་ཏེ་ སློད་ཚུགསཔ་ལས་ རང་སེམས་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་བཞག་ནི་གི་
གྲོགས་རམ་ཡང་ འབདཝ་ཨིན། 

ཁ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ངེས་ཚིག 
ལས་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་བཟང་པློ་དགེ་བའི་བསློད་ནམས་དང་། ལཱ་ངན་པ་ སྡིག་པའི་རྣམ་སྨིན་
ལུ་གོ་ནི་ཨིན། རྒྱུ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་ལཱ་བཟང་པློ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ 
སྡིག་པ་དང་  ལཱ་ངན་པ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འབྲས་ཟེར་མི་འདི། མི་དགེ་བ་དང་ ལཱ་ངན་པའི་
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འབྲས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ དགེ་བ་དང་ ལཱ་བཟང་པློའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་འཐློབ་མི་འདི་ལུ་
སབ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། རང་གི་ལུས་སེམས་ལུ་ བདེ་བ་འཐློབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་བཟང་པློ་ 
འབད་ནི་ལུ་བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ རང་གི་ལུས་སེམས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་མ་དགོ་པ་
ཅིན་ ལཱ་ངན་པ་ འབད་ནི་ཚུ་ སང་དགོཔ་ཨིན། 

ག ལས་འབྲས་འཁོར་ཚུལ། 
རང་གིས་ ལཱ་ལེགས་ཤློམ་དང་ངན་པ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འདི་གི་འབྲས་བུ་ནམ་ཡང་ ཟད་
མ་འགྱོ་བར་ རང་གིས་མློང་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། མདློ་སྡེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་
དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚློགས་ཤིང་དུས་ལ་བབས་པ་
ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་མ་ཚད། ང་བཅས་རའི་ཁ་
གཏམ་ལུ་ཡང་། དང་ཕུ་རི་རབ་བསྐོར། ད་རེས་ལག་མཐིལ་བསྐོར། ཡེ་ཤེས་པའི་མདའ་རྐྱབ་
སར་མི་མཐློང་། ཕློག་སར་མཐློང་། ཟེར་སབ་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ ལ་ཡློགས་འཁོར་ནི་ཡློད། 
ཟེར་སབ་པའི་དློན་ཨིན། 
ལས་འབྲས་ འཁོར་ཐངས་འདི་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་ལཱ་ངན་པ་འབདཝ་ཅིག དེ་འཕྲལ་ལས་ ལ་
ཡློགས་ཚུར་འཁོར་ནི་ཅིག་དང་ ལ་ལུ་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་སྟེ་ ནམ་ཅིག་ རང་གི་དབང་ཐང་
རླུང་རྟ་རྒུདཔ་ད་ ངེས་པར་དུ་ འཁོར་ནི་ཡློདཔ་མ་གཏློགས། ལ་ཡློགས་མ་འཁོར་བར་ ལུས་
ནི་རྩ་ལས་མེདཔ་ལས་ ངན་པའི་ལཱ་སངས་ཏེ་ བཟང་པློའི་ལཱ་ལུ་ དང་ལེན་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
དེ་ཡང་ ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆེའི་མཛློད་ལས། ས་བ་མཐློན་པློར་གཤེགས་པའི་མཁའ་ལྡིང་
གི །གྲིབ་མ་རེ་ཞིག་བལྟ་བར་མི་མངོན་ཡང་། །ལུས་ཅན་དག་དང་འདུ་འབྲལ་སངས་པ་
བཞིན། །ཚློགས་ཤིང་དུས་ལ་འབབ་ཚེ་ལྷག་པར་མངོན། ། ཟེར་གསུངས་ནུག 
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ང ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙློ་བློར་བཏློན་ཐངས། 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙློ་བློར་བཏློན་ཐངས་འདི་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འབད་
བཏུབ་པའི་ལཱ་དང་ ཕན་པའི་ལཱ་ཚུ་མ་གཏློགས། འབད་མ་རུང་བའི་ལཱ་དང་ གནློད་པའི་ལཱ་ཚུ་ 
རྩ་ལས་མ་འབད་མི་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ དགེ་སྡིག་གི་སང་བང་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་མ་རུང་བའི་ལཱ་གི་རིགས་ ག་ར་སངས་ཏེ་ བཟང་པློའི་ ལཱ་ཚུ་འབད་
དགོ། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ ལཱ་གཡློགཔ་ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་ལུ་ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་
ཕློགས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཐློགས་མེད་ཡློད་རུང་  འདློད་པ་བཙློངས་ཏེ་ གཡློ་སྒྱུ་ངན་
ལྷད་དང་ མགོ་སྐོར་གྱི་ཐློག་ལས་ རྒྱུ་དང་དབང་ཚད་ལློག་སློད་མ་འབད་བར་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ཡློད་པའི་ ལཱ་འབད་ནིའི་ མནློ་བསམ་གཏང་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པ། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་བསྐྱེད་དགོཔ། 

ཀ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་བསྐྱེད་དགོཔ།  
གཞན་ལུ་གནློད་སེམས་སངས་ཏེ་ ཕན་པ་བསྒྲུབ་ནིའི་མནློ་བསམ་གཏང་མི་འདི་ལུ་ བསམ་
བཟང་ ཟེར་སབ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་ཐློབ་ཞིནམ་ལས་ རང་རྐྱངམ་
གཅིག་གི་མནློ་བསམ་མ་གཏང་པར་ མི་གཞན་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཚུགས་པའི་ བསམ་པ་བསྐྱེད་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། རང་ལུ་ རྒྱུ་ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་རུང་ ཁ་གང་གི་ཟས་དང་ 
ལུས་གང་གི་གོ་ལ་ལས་བརྒལ་ ལློངས་སློད་ནི་མེདཔ་ལས་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐློགས་པའི་ལཱ་ 
འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་ ཁྱད་པར་མེད། 
བློ་སྦྱློང་སྙན་ངག་སྒྲ་རྒྱན་ནང་ལས་ཡང་། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང། །བསམ་
པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན། །ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས། །རྟག་པར་
བསམ་པ་བཟང་ལ་འབད་པར་བྱ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ ང་བཅས་ར་གིས་ སྔོན་བྱློན་ 
རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་ཚུ་གི་མཛད་ཁྱུན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་ 
སྐྱེད་ཚུལ་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ དག་པ་ཅིག་འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཁ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ། 
བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ བྱམས་
པ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ལུ་ བདེ་བ་ འཐློབ་དགོ་པའི་ བསམ་པ་དང་ སྙིང་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ 
གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ བསལ་ནི་གི་བསམ་པ་ སྐྱེད་མི་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ 
གཞན་ལུ་གནློད་སེམས་སངས་ཏེ་ བདེ་བ་ག་དེ་དྲག་དྲག་འཐློབ་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་དགོཔ་
དང་ བདེ་བའི་རྒྱུ་ དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ སྐུལ་མ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྡུག་
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བསྔལ་ཕློག་སྟེ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་ སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་རློགས་འབད་དགོཔ་
དང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ མི་དགེ་བ་སང་བཅུག་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བཏློན་ནི་
ཚུ་ བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་བསམ་སློད་ཨིན། 

ག རང་དཔེ་གཞན་ལུ་བཞག་ཤེས་དགོཔ། 
འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ཡློད་པའི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་  ཕྱིའི་གཟུགས་ སྦློམ་ཆུང་ བཟློ་
རྣམ་ ངོ་རིས་ཚུ་ ཁྱད་པར་ཡློད་རུང་ ནང་གི་མནློ་བསམ་ གཏང་ཐངས་དང་ རེ་འདློད་སྐྱེད་
ཐངས་ཚུ་ འབུཔ་གྱོག་མློ་གཅིག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ག་ར་ཅོག་ར་འཐད།  
དཔེར་ན། རང་ལུ་ ན་ནི་ ཚ་ནི་ཚུ་མ་དགོ་མི་དང་། སློད་ནིའི་ཁྱིམ་དགའ་ཏློག་ཏློ་དགོ་ནི་དང་ 
བཟའ་ནིའི་བཞེས་སྒོ་ ཞིམ་ཏློང་ཏློ་དགོ་དློ་བཟུམ། སེམས་ཅན་གཞན་ག་ར་གི་རེ་འདློད་
ཡང་  རང་དང་ ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།  
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། རང་གིས་ ག་ཅི་འབད་རུང་ རང་དང་གཞན་ཅོག་འཐད་པའི་ མནློ་
བསམ་བཏང་སྟེ་ རང་ག་ཅི་ལུ་དགའ་མི་འདི་ གཞན་ལུ་ཡང་འབྱུང་ཐབས་འབད་ནི་དང་ 
རང་མ་དགའ་མི་འདི་ གཞན་ལུ་ཡང་ འབྱུང་ཐབས་མི་འབད་ནི་གི་མནློ་བསམ་གཏང་དགོ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་ཡང་། རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལློངས་ལ།  གཞན་ལ་གནློད་པ་མ་
བྱེད་ཅིག །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡློད། 

ང་ ཆགས་སང་ཕྱློགས་རིས། 
ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་མི་ཚན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ གཅིག་
ནང་གི་ མི་སེར། ལས་ཁུངས་དང་ ཡིག་ཚང་གཅིག་གི་མི་ལུ་ མི་རིགས་དང་ ཆོས་ལུགས་ 
ལཱ་གི་འཚློ་ཐབས་དང་ ཕློ་མློའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལུ་ རང་དགའཝ་དང་ མ་དགའ་བའི་ཕྱློགས་བཟུང་
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སྟེ་ ཆགས་སང་ཕྱློགས་རིས་ཀྱི་དབང་ལུ་མ་ཤློར་བར་ ག་ར་ལུ་སྤྱི་སྙོམ་གྱི་ བསམ་པ་བསྐྱེད་
དགོ། 
གཞན་ ག་ལུ་འབད་རུང་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ སྟློབས་འབྱློར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་དང་ ཚགས་
ཁར་ཚུད་མི་ རང་ལས་དྲག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྲག་དློག་མ་བསྐྱེད་པར་ རྗེས་སུ་ ཡི་རང་དགོཔ་ཨིན། 

ཅ མཐུན་འབྲེལ། 
སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྤྱི་དང་མཐུན་འབྲེལ་ ལྷག་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གཡུས་ཕྱློགས་
དང་ལུང་ཕྱློགས་ མི་སྡེའི་ཚུ་གི་བར་ན་ རིགས་རུས་དང་ལུང་ཕྱློགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ སྤྱི་
སྙོམ་གྱི་ཐློག་ལས་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཞག་དགོ། 
རང་གི་ལས་དློན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དཀའ་ཚེགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཚུལ་
བཞིན་དུ་འགྲུབ་དགོཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། གཙློ་བློ་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཡུལ་ ཕར་
ལློགསམ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། མཐུན་ལམ་འབྱུང་སའི་
གཞི་འདི་ མི་རང་གི་ཀུན་སློང་དང་ ཀུན་སློད་གཉིས་ལུ་ རག་ལས་དགོཔ་མ་ཚད་ འདི་
གཉིས་ལས་ཡང་ གཙློ་བློ་ཀུན་སློང་རང་བཞིན་བཟང་པློ་འདི་ ག་ཅི་ལས་ཡང་ཁག་ཆེ། 
ཀུན་སློང་འདི་རང་ ལེགས་ཤློམ་ཡློདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་སློད་འདི་ཆུ་འགྱོ་བའི་
ཞློར་ཁར་ རང་འཐག་འདྲུད། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ རང་བཞིན་
བཟང་པློའི་ལམ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ མི་རྣམས་ཀུན་གྱི་མིག་ཁར་བབས་ཏེ་ ག་ར་གིས་མི་འདི་དང་
འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ མཐུན་ལམ་བཞག་འཐབ་ལུ་བརྩློནམ་ལས་ མཐུན་ལམ་འདི་གིས་ ཕར་
ལློགས་མའི་མི་གཞན་ཚུ་ རང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ དམིགས་དློན་ག་ར་ཚུལ་བཞིན་
འགྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ མཐར་ཐུག་ལུ་རྒྱལ་ཡློངས་གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཞི་བདེ་དང་ རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐློགས་ཚུགསཔ་ཨིན། 
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ཆ སྤྱི་ཕན་གྱི་སེམས། 
སྤྱི་ཕན་གྱི་སེམས་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་རྐྱང་གི་དློན་ལུ་མནློ་བསམ་མ་
གཏང་པར་ རང་གི་ཕམ་ སྤུན་ཆ་ ཉེ་ཚན་ ཁྱིམ་ཚང་ མི་སྡེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ མི་
མང་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕན་པའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ འབད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
སྤྱི་ཕན་གྱི་སེམས་འདི་གིས་ རང་ལུ་མི་མང་གི་ བློ་གཏད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐློབ་མ་ཚད་ 
མཐར་ཐུག་ལུ་གཞན་ཕན་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ བཟང་པློ་ཡང་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དེ་ལས་ སྤྱི་ཡློངས་ལུ་ ཕན་གནློད་ཀྱི་ཚློར་སྣང་དང་ མ་འབྲལ་བའི་ཐློག་ལས་ འབད་ཤེས་
དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ དཔེར་ན། སྒོ་རང་གིས་ཕྱེ་བ་ཅིན་རང་གིས་བསམ། མེ་རང་གིས་བཏེག་
པ་ཅིན་རང་གིས་བསད། ཕྱགས་སྙིགས་རང་གིས་བཀང་པ་ཅིན་ རང་གིས་འཕྱགས། ཟེར་
བའི་དཔེ་བཟུམ་ སྤྱི་ལུ་ཕན་གནློད་ཡློད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་
ནིའི་ མནློ་བསམ་ཡང་གཏང་ཤེསཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན།    

ཇ ལཱ་གཡློག་ལུ་བརྩི་མཐློང་། 
རང་གི་མིའི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཞབས་ཏློག་གི་ལཱ་རིགས་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ 
བརྩི་མཐློང་དང་ངོས་ལེན་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ལས་ ལཱ་ཆུང་ཀུ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཞན་
མདློག་མ་བལྟ་བར། ལཱ་གཡློགཔ་གཞན་དང་ ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ བརྩི་དགོཔ་དང་རང་གིས་
ཡང་ ལཱ་འདི་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་ སློ་བ་བསྐྱེད་དེ་ འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་
ཨིན། 

 



  

53 
 

རང་སེམས་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ། 

ཀ བརྟག་དཔྱད་དང་དྲན་ཤེས་བག་ཡློད། 
སེམས་ཀྱིས་ག་ཅི་མནློ་རུང་ ལུས་ངག་གིས་ག་ཅི་འབད་དགོ་རུང་ ཨ་རྟག་རང་དྲན་ཤེས་
བསྟེན་ཏེ་ དང་པ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚུལ་མཐུན་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་ 
ཕྱེ་ཤེསཔ་འབད་དགོ། དེ་མེན་པར་  ག་ལྷློད་ཀྱི་ ལཱ་འབད་ནི་དང་ ཁ་ལས་ག་འཐློན་གྱི་བློ་
སབ་མི་འདི་ བག་མེད་ཀྱི་སློད་པ་ཨིན། 
དྲན་པ་ཟེར་མི་འདི་ འབད་དགོཔ་དང་འབད་མ་དགོཔ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ སེམས་ཁ་ལས་མ་
བརྗེད་པར་ བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། ཤེས་བཞིན་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ སེམས་ཁར་
འཆར་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་དང་ཟློགཔློ་ ག་ཅི་འདི་ཨིན་ན་ ཤེས་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། བག་
ཡློད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ སེམས་བག་ཡེངས་ཀྱི་ དབང་ལུ་མ་ཤློར་བར་ དུས་རྒྱུན་དུ་
དྲནམ་བཏློན་ཏེ་ འབད་མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ཚུ་སངས་ཏེ་ མཚམས་ཚློད་གཟུང་ཤེས་མི་ལུ་སབ་
ཨིན། 
ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཨ་རྟག་ར་བརྟག་དཔྱད་དང་། དྲན་
ཤེས་བག་ཡློད་ཀྱི་ སེམས་དང་ རྩ་ལས་མ་འབྲལ་བར་ བཞག་དགོ་མི་འདི་ རང་སེམས་
རང་གིས་ བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་གྱས་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན། 

ཁ རེ་འདློད་ཆོག་ཤེས། 
མི་ག་ར་གིས་ རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་རེ་འདློད་
ཅིག་ལུ་ གཞི་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ག་ར་གིས་རེ་འདློད་འདི་ 
ཡློངས་སུ་རློགསཔ་འགྲུབ་མི་ཚུགསཔ་ལས། རེ་འདློད་སྦློམ་བསྐྱེད་པའི་མཐའ་མ་ལུ་ འགྲུབ་
མ་ཚུགསཔ་ད་ མི་ལ་ལུ་གིས་ སྡུག་བསྔལ་འབག་མ་ཐེག་པར་ སེམས་ཤི་སྟེ་ཐབས་རྡུགས་
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ཀྱི་ ལཱ་ངན་འབད་ནི་ལུ་བློ་ཐག་གཅད་ནི་ཡློད། ག་ར་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤློམ་དགོ་མི་ཨིན་
རུང་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ རྒྱུ་སློ་སློའི་བསློད་ནམས་ཀྱི་བསག་རྒྱབ་དང་ རྐྱེན་ འཕྲལ་གྱི་རང་གི་
འཇོན་སྟབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་གཏློགས་མེདཔ་ཨིན། 
དེ་འབདཝ་ལས་ རང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤློམ་མ་འཐློན་མི་འདི་ རང་གི་བསློད་ནམས་
ཀྱིས་མ་འགྲུབ་ཨིནམ་མནློ་ཤེསཔ་འབད་དེ་ དེ་ཅིག་གིས་བཏུབ་མནློ་བའི་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་
པ་བསྐྱེད་ཤེསཔ་འབད་དགོ། དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། འཛམ་གླིང་ནློར་གྱི་བང་མཛློད། མི་རིག་
པ་ཅན་གྱིས་འཚློལ་ས། ཟེར་དློ་བཟུམ་ ཐབས་ཤེས་ གནས་སྐབས་ གཞན་དང་གཞན་
འཚློལ་ནི་ལུ་ བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་གཏློགས་ ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་ལཱ་ འབད་ནི་གི་མནློ་
བསམ་གཏང་ནི་མི་འློང་། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་འདློད་པ་ལུ་ཆོག་ཤེས་མེད་པ་ཅིན་ དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་གི་རྒྱུ་དངོས་ 
ཕྱེད་ཀ་ཅིག་རང་ལུ་འཐློབ་རུང་ ད་རུང་ ག་ར་འཐློབ་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ དེ་འགྲུབ་ནིའི་དློན་
ལུ་ འདློད་པ་བཙློངས་ཏེ་ མི་འདི་གི་སེམས་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་འཐློབ་པའི་དུས་མེདཔ་ལས་ 
མཚམས་ཚློད་ཤེས་པའི་ ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་ བསྐྱེད་ཤེསཔ་འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་
གལ་ཆེ། ཆོག་ཤེས་འདི་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་། ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའི་ནློར་ཨིན། ཟེར་
གསུངས་ཡློདཔ་ལས། རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ལྟ་བའི་གཞི་རྩ་ཅིག་ཡང་
ཨིན། 

ག བཟློད་སེམས། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བཟློད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་མེད། །ཞེ་སང་
ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། ། ཟེར་དློ་བཟུམ། རང་ལུ་ཕློག་པའི་ལཱ་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཚ་གྲང་ ག་
དེམ་ཅིག་ར་བྱུང་རུང་། བཟློད་ཚུགསཔ་འབད་དེ་ གདློང་ལེན་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ རང་
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གི་གོངམ་ བམ་སློབ་དཔློན་ ཕམ་རྒན་ཤློས་ཚུ་གིས་ བཀའ་ཁྲེལ་དགོངས་ཁྲེལ་བྱུང་སྟེ་ 
ཚློགས་བར་གནང་བའི་སྐབས་དང་ རང་ལས་ ཆུང་མི་ཚུ་གིས་ འཐུས་ཤློར་འགན་ཤློར་བྱུང་
བའི་སྐབས་ མེས་མེད་བཅོས་ཏེ་ རྒོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཙིགཔ་མ་ཟ་བར་ ག་དེ་བཟློད་
ཚུགས་ཚུགས་ བཟློད་དེ་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ཧ་གོ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 
དེབཟུམ་སྦེ་ རང་མཉམ་གྱི་ཆ་རློགས་དང་ གཉེན་གྲོགས་ཚུ་གིས་ ཧད་བཏགས་རེ་འཚློལ་ཏེ་ 
ཁྲག་རླུང་ལློང་བཅུག་པའི་སྐབས་དང་ རང་ལུ་མ་བཏུབ་འབད་མི་ལུ་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ཁོང་ཁྲོ་
བའི་ཚབ་ལུ་ རང་གིས་རྩ་འགེངས་ཏེ་ བཟློད་པ་བསྒོམ་ཚུགསཔ་ འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། 
ཕར་ལློགས་མའི་མི་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཞི་བ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ རང་ལུ་བརྩི་མཐློང་དང་ ཆ་བཞག་
བསྐྱེད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད། ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་། བཟློད་པས་གཟུགས་བཟང་བདེ་བ་དམ་པ་
འཐློབ། ། ཟེར་གསུངས་ཡློད་དློ་བཟུམ་ བཟློད་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ བ་ན་མེད་པའི་ 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐློབ་ནི་གི་རྒྱུ་ལུ་འགྱོ་ནི་དང་ གནས་སྐབས་མངོན་མཐློ་ ལྷ་དང་
མིའི་ལུས་རྟེན་ འཐློབ་པའི་ཚེ་ལུ་ཡང་ གཟུགས་བྱད་ ངོ་རིས་འཇའ་རིསམློ་ལུ་ སྐྱེ་ནི་ཨིན། 
ཟེར་ བཀའ་མདློ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གསུངས་ནུག 

ང་ བློ་ཁོག་ཡངས་དྲགས་དང་ཟུངས་ཐུབ། 
བློ་ཁོག་ཡངས་དྲགས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་བློ་ལུ་འབབ་མི་དང་ མ་འབབ་མིའི་ ཁྱད་པར་
དུམ་གྲ་རེ་འབྱུངམ་ད་ དེ་འཕྲལ་ལས་ སེམས་གྱུར་ཏེ་མ་འགྱོ་བར་ བློ་ཁོག་ཡངས་དྲགས་ 
འབད་དགོ་མི་འདི་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་དློན་ཚན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁ་གཏམ་ལས་
ཡང་ མི་བཟང་གི་ཁོག་པར་མདུང་ཡང་ཤློང་། མི་ངན་གྱི་ཁོག་པར་ཁབ་ཡང་མི་ཤློང་། ཟེར་
སབ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 
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གཞུང་སྒེར་གྱི་འཆར་གཞི་ ག་ཅི་ར་བརྩམས་ཏེ་ལཱ་འབད་རུང་ གནས་སྐབས་ཙམ་ཅིག་གི་
དློན་ལུ་ མནློ་བསམ་མ་གཏང་པར་ མི་དམངས་ལུ་ཕན་ཐློགས་པའི་ མ་འློངས་སྔོན་མཐློང་གི་ 
བློ་རྒྱ་ཡངས་དྲགས་དང་ མནློ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ གཏང་དགོཔ་ཨིན། དཔྱེ་གཏམ་ལས་
ཡང་ བློ་དང་རིག་པ་གོ་ཡངས་ན། །འབད་ཚད་ཆུ་ཡི་གཞུང་འདེ་བརྒྱུག ཟེར་དློ་བཟུམ་ཨིན། 
གཞན་གྱིས་བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ རང་སེམས་བརྟན་ཏློག་ཏློ་འབད་ སློད་མི་ལུ་ཟུངས་ཐུབ་ཀྱི་ 
ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ མི་ཟེར་སབཔ་ཨིན།  
དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ་ ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བ་སློད་ལམ་བཟང་པློ་ལས་ འགྱུར་བ་མེདཔ་
དང་ དཀར་ནག་མི་བཙློང་ནི།  
ངག་གི་ཟུངས་ཐུབ། ཟེར་མི་འདི་ དགོས་མེད་ཀྱི་ ཁ་མི་མང་ནི་དང་ གསང་བ་ཐུབ་ནི། 
གཏམ་ཁ་གཉིས་མེདཔ། 
ཡིད་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ། ཟེར་མི་འདི་ གཞན་གྱིས་དཀྲོག་མ་ཚུགས་པའི་ རང་ཚུགས་བརྟན་ཏློག་
ཏློ་དང་ རང་ལུ་བློ་གཏད་པའི་ མི་ལུ་མགུ་འབྱིད་ ནམ་ཡང་མ་རྐྱབ་མི་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། 
ལུས་ངག་གཉིས་ཡང་ སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་དགོ་ནི་འདི་གིས་ གཙློ་བློ་རང་སེམས་མཐེབ་
སློར་གངམ་འདི་ ག་གིས་ཡང་དཀྲོག་མ་ཚུགས་པར་ རང་ཚུགས་བརྟན་ཏློག་ཏློ་སྦེ་སློད་
ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ག་གིས་ཡང་ཆ་བཞག་དང་ བློ་གཏད་འཁེལ་བའི་ མི་ཡ་རབས་དྲག་ཤློས་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

ཅ འདློད་པ་ཆེ་བའི་སེམས་དང་ང་རྒྱལ་སང་དགོཔ། 
རློགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལུ་ ཡློད་མི་གི་རྒྱུ་ཅ་ལ་དང་། གཉེན་དང་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤློར་
བའི་དབང་གིས་ དེ་ཚུ་རང་ལུ་འཐློབ་ཐབས་བསྒྲིག་ནི་གི་ འདློད་པ་ཆེ་བའི་མནློ་བསམ་གཏང་
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ནི་དང་ ལཱ་འབད་ནི་ཚུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ མ་བཏུབ་ཨིནམ་ལས་སང་
དགོ། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སློད་དང་ཡློན་ཏན་ཚུ་ རང་ལས་ལྷགཔ་མེད་ ཟེར་བའི་བསམ་པ་
བསྐྱེད་དེ་ གཞན་ག་ལུ་ཡང་ ཆ་མ་བཞག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་མནློ་བསམ་གཏང་ནི་འདི་ རློགས་
ཀྱི་མིག་ཁར་མ་རྐྱབ་མ་ཚད་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡློན་ཏན་དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་
ལུ་ཡང་ བཀག་དློ་ཡློདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་མནློ་བསམ་གཏང་ནི་ཚུ་ སང་དགོཔ་ཨིན། 
དེ་ཁར་ ཆོས་དང་བམ་སློབ་དཔློན་ ག་ལུ་འབད་རུང་ རང་གི་དད་པ་དང་མློས་གུས་ བསྐྱེད་
མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཁ་གཏང་ནི་དང་ དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ ལློག་པའི་ལྟ་བ་ཆོས་སང་
གི་ ལས་ངོ་མ་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ མ་བཏུབ་སྦློམ་ཡློདཔ་
ལས་བརྟེན་ སང་དགོཔ་ཨིན། 

ཆ དྲང་བདེན། 
དྲང་བདེན་ ཟེར་མི་འདི་ ངན་པའི་ལཱ་གིས་ ས་སྲེ་མ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། དུས་ནམ་
ར་འབད་རུང་ རང་གིས་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ ལྟ་ལྟློ་ཚང་ ཆ་རློགས་
འཆམ་མཐུནམ་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་མེད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ 
ཉེ་རིང་གི་ ཁྱད་པར་མ་ཕྱེ་བར་ ག་ར་ལུ་ ཅོག་འཐདཔ་ འབད་དགོཔ་དང་ ངོ་སྲུང་དང་
འཇིགས་སྣང་ གཉིས་ཆ་རའི་ དབང་ལུ་མ་ཤློར་མི་ཅིག་ འབད་དགོ།  

ཇ འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ། 
དཔྱེ་གཏམ་ལས། རང་སྐལ་ཨིན་ན་རློ་ཡང་རྨུར། ཟེར་དློ་བཟུམ། རང་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕློག་
པའི་ལཱ་འདི་ལུ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འཐློན་རུང་། དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་སད། ངལ་བ་དང་དུ་
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བངས་ཏེ། ཁས་བང་བསྒྲུབས་པའི་ཚིག་དློན་ལས་ མ་འགལ་བར་ གདློང་ལེན་འབད་དེ་ 
ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁག་འགན་ ཧྲིལ་བུམ་ལེན་ཚུགསཔ་ འབད་ནིའི་ མནློ་བསམ་གཏང་དགོ། 

ཉ དུས་ཚློད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ། 
ལཱ་ཚུ་ དུས་ཚློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་གོ་སྐབས་མང་རབས་ཅིག་
བྱིད་དེ་ འགྱོཝ་མ་ཚད་ གཞན་གྱི་དུས་ཚློད་ཡང་ འཕྲློ་བརླག་འགྱོ་དློ་ཡློདཔ་ལས་ སབ་
སློལ་ལས། དུས་ཚློད་དང་རྦ་རླབས་གཉིས་ལུ་ བསྒུག་ལློང་མེད། ཟེར་དློ་བཟུམ་ ང་བཅས་
ར་ མི་གིས་དུས་ཚློད་ལུ་ བསྒུག་ནི་མ་གཏློགས་ དུས་ཚློད་ཀྱིས་ མི་ལུ་རྩ་ལས་ སྒུག་སློལ་
མེདཔ་ལས་ རྟག་བུ་ར་དུས་ཚློད་ གཏན་འཁེལ་བཟློ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་
དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

ཏ བརྩློན་ཤུགས། 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་དགོ་མནློ་
རུང་ དེའི་གོ་སྐབས་འདི་ ང་བཅས་ར་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ འདྲན་འདྲ་ཐློབ་སྟེ་ཡློད། དེ་
འགྲུབ་ ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ རང་གི་བརྩློན་ཤུགས་ཁོ་ན་ལུ་ རག་ལས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས་ 
ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཡང་ བརྩློན་འགྲུས་སྙིང་སྟློབས་མ་ལྡན་ན། །ལས་གང་བྱས་ཀྱང་
མཐར་མི་ཕྱིན། །བརྩློན་འགྲུས་སྙིང་སྟློབས་ལྡན་འགྱུར་ན། །རི་རབ་ལྷུན་པློ་བཤིག་ཀྱང་ནུས། ། 
ཟེར་དློ་བཟུམ། དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ བཀོ་བཞག་ནི་དང་ཕར་
འཕུལ་ རྐྱབ་མ་བཞག་པར་ གདློང་ལེན་འབད་དེ མཐར་མ་ཕྱིན་ཚུན་ཚློད་ བརྩློན་ཤུགས་
བསྐྱེད་དེ་ འབད་བཅིན་ གྲུབ་འབྲས་འཐློབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཔེ་མ་སྲིདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ 
ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། 
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ཐ ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་དགོཔ།  
ཁྲེལ་ཡློད་ ཟེར་མི་འདི་ ང་གིས་ ལཱ་ངན་པ་འདི་བཟུམ་ འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་དྲིན་ཅན་
ཕམ་དང་ གོངམ་བམ་སློབ་དཔློན་ རྒན་ཤློས་ཚུ་དགོངསམ་ཁྲེལ་འློང་ ཐུགས་ཕམ་འློང་ཟེར་ 
མནློ་བསམ་བཏང་ཞིནམ་ལས། གཞན་གྱི་ངོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་གི་སེམས་བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་ ལཱ་ངན་སང་ནི་དང་ འཐུས་མ་ཤློར་བར་འབད་ནི་ དེ་ལུ་ ཁྲེལ་ཡློད་ ཟེར་སབ་ཨིན། 
ངོ་ཚ་ ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་ལཱ་ངན་པ་ འདི་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་གཞན་གྱི་གདློང་
ཁར་ རང་ངོ་ཚ་འློང་ ཟེར་ མནློ་བསམ་བཏང་ཞིན་ན་ རང་གི་ངོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་གི་སེམས་
བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་ངན་པ་ མ་འབད་མི་འདི་དང་ འཐུས་མ་ཤློར་བར་ འབད་མི་
འདི་ལུ་ ངོ་ཚ་ཡློདཔ་ཟེར་སབ་ཨིན། 

ད བསློད་ནམས་དགེ་བའི་སེམས། 
བསློད་ནམས་དགེ་བའི་སེམས་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་
ཕམ་ཚུ་གིས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ མཛད་ཁྱུན་བཟང་པློ་ཅིག་ཨིན། ཕམ་ཚུ་གིས་འཕྲལ་
ཕུགས་གཉིས་ལུ་ ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་བསློད་ནམས་དགེ་བའི་མཛད་ཤུལ་ཡང་ རློང་གཞིས་
ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་བཞེངས་ 
དཀོན་མཆོག་ལུ་ གསློལ་མཆོད་ བསྙེན་བཀུར་གྱི་ཞབས་ཏློག་དང་་ དུས་དང་དུས་སུ་ དུས་
ཆོག་འབུམ་སྡེ་ ཚེས་བཅུ་ སྒྲུབ་མཆོད་ ཚློགས་འབུམ་སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་ ལ་སློགས་པའི་
དགེ་རྩ་དང་ གཞན་ཡང་དལ་ཁོམ་འཐློན་ཚད་ རྟེན་དང་གནས་བཟང་པློ་མཇལ་ཁ་ཞུ་ནི་དང་ 
སྐོར་བ་རྐྱབ་ནི་དང་ མཆོད་མཇལ་ཞུ་ནི་གི་ལམ་སློལ་བཟང་པློ་ མཛད་གནང་མི་ཚུ་ཨིན། 
དེ་སྦེ་ མཛད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལས། དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ལྟ་ཞློག་
གི། །མི་ཆོས་བྱ་གཞག་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ལམ་དུ་རྒྱུག་དང་མི་རྒྱུག་པ། །བསློད་ནམས་ཁོ་ནར་
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རག་ལས་པས། ། ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ ང་བཅས་མི་ག་ར་ལུ་ གོ་སྐབས་འདྲན་འདྲ་
ཡློད་དེ་འབད་རུང་ ལ་ལུ་གིས་ཐློབ་ ལ་ལུ་གིས་མ་འཐློབ་མི་འདི་ གཙློ་བློ་ར་ རང་ལུ་བསློད་
ནམས་ཡློད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཨིན། 
བསློད་ནམས་འདི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་གཙློ་བློར་བཏློན་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན། ཡ་རབས་རྒན་
ཤློས་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་ དེ་ལས་ རང་གི་རྒྱུ་སྦུངས་ཀྱིས་ ལྕོགས་གྲུབ་གང་ཡློད་དང་
བསྟུན་ཏེ་ དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ ཡར་མཆོད་དང་མར་སྦྱིན་ རློགས་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་
ཐློག་ལས་ བསློད་ནམས་བསག་ཚུགསཔ་ཨིན། 
དེ་ཡང་། བསམ་པ་དགེ་དང་མི་དགེ་བྱེ་བྲག་ལས། །དགེ་སྡིག་གཟུགས་བརྙན་ཆེ་ཆུང་རྗེས་མི་
འགྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ ཕན་ཡློན་འདི་རྒྱུ་ཆེ་ཆུང་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་མིན་པར་ 
བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱོཝ་ཨིན་པས། 
གལ་སྲིད་ བསམ་པ་ སེར་སྣ་གི་དབང་ལུ་ ཤློར་སློ་པ་ཅིན་ རྒྱུ་སྦློམ་བཏང་སྟེ་ དགེ་བ་
བསྒྲུབས་རུང་ ཕན་ཡློན་ཆུངམ་མ་ཚད་ རང་ལུ་རྒྱུ་ནློར་ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་རུང་ དཀོན་མཆོག་
གི་མཆོད་པ་དང་ མར་ངན་སློང་ལུ་ སྦྱིན་པ་གཏང་མ་ནུམ་ གཞན་ལུ་བརྙཝ་ བསྐྱིཝ་ བྱིན་
མ་ཧུམ་ ཐ་ན་ རང་གི་ཟ་འཐུང་ལྟློ་རྒྱགས་ཙམ་ཡང་ འགྲོ་སློང་གཏང་མ་ནུམ་པར་ སེར་སྣ་
ཁོ་ནའི་དབང་ལུ་ཤློར་ཏེ་ མ་ཤིཝ་ལས་ ཡི་དྭགས་ཀྱི་ སྡུག་བསྔལ་མློངས་ཏེ་ སློད་ནི་ཨིན་
པས། 
དེ་མིན་པར་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐློག་
ལས་ གཤམ་གསལ་བསློད་ནམས་ དགེ་བའི་བྱ་བ་གང་རུང་ བསྒྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་
གི་འབྲས་བུ་བསློད་ནམས་ཀྱི་ཚློགས་བསགས་ཏེ་ འཕྲལ་རང་གི་མནློ་དློན་འགྲུབ་ནི་དང་ བྱ་བ་
ལམ་འགྲོ་འློང་ནི། ནད་གདློན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་སྟེ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟླློག་ནི་ ཨིནམ་མ་
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ཚད་ མཐར་ཐུག་ལུ་བསློད་ནམས་ཀྱི་ཚློགས་འདི་གིས་ སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ འགྲུབ་ནི་གི་
རྒྱུ་ལུ་ཡང་ འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ བསློད་ནམས་དགེ་བའི་ཕན་ཡློན་གྱི་འབྲས་བུ་ བསམ་གྱིས་
མི་ཁྱབ་པ་ཡློདཔ་ཨིན། 
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མཆོད་བཤམ་དང་མཆོད་ཆས་ཀྱི་རིགས། 
འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ མཆོད་བཤམ་འདི་ རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ 
སྐྱབས་ཞུ་ནི་དང་། ཕྱག་མཆོད་ཕུལ་སའི་ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་གྱི་ བཞུགས་ཁང་ངོ་མ་ཅིག་
ཨིན། 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ དུང་དང་ རྒྱ་གླིང་ རློལ་མློ་ཚུ་ཡང་ བར་དློན་རྟགས་གསུམ་ཚང་བའི་ དཀོན་
མཆོག་མཆོད་པའི་ཡློ་བྱད་དང་ མཆོད་པའི་རས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་ 
དམིགས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མ་གཏློགས་  དམིགས་དློན་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 
འཇིག་རྟེན་ཉེར་སློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་རུང་། 

ཀ དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ། 
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལུ་ དད་པ་མློས་གུས་བསྐྱེད་དེ་ དཀར་མེ་དང་ཡློན་ཆབ་ 
སློས་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་ཕུལ་ནི་དང་  དེ་མ་ཚད་ རང་ག་ཅི་ཟ་མི་གི་ཟས་དང་ ལྟློ་
ཕུད་ཇ་ཕུད་ཚུ་བཅད་དེ་ཕུལ་ནི་ ཐ་ན་ཟ་བཏུང་ཡློ་བྱད་ཚུ་ རང་གིས་མ་སློད་པའི་ཧེ་མར་ ལྟློ་
མཆོད་དང་ཇ་མཆོད་ལ་སློགས་པའི་ མཆོད་པའི་ཚིག་ཚུ་བཏང་སྟེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་ མཆོད་
པར་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་དགོ། 
དཀོན་མཆོག་ལུ་ མཆོད་པའི་གྲས་ལས་ དཀར་མེ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡློན་འདི་ གནས་སྐབས་
རང་གི་མིག་ཏློ་ལུ་ ནད་དང་སྐྱོན་མེདཔ་འབད་ གསལ་ཏློག་ཏློ་འགྱོ་ནི་དང་ ནམ་ར་འབད་
རུང་ མུན་པ་མེད་པའི་ ས་ཕྱློགས་ཚུ་ནང་ དགའ་བདེའི་དཔལ་ལུ་ ལློངས་སློད་དེ་སློད་
ཚུགས་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གོ་འཕང་འཐློབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་ཡང་འགྱོ་
ནི་ཨིན་པས། 
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དེ་ཡང་། རང་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ ག་ར་གི་དློན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རབ་བྱུང་ན་གསེར་
དངུལ་གྱི་ཀོངམ་ཚུ་ནང་ རིན་གོང་མཐློ་བའི་ མར་གྱི་དཀར་མེ་ཕུལ་དགོ། འདི་མིན་རུང་ 
བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ལས་ ས་དང་ རློ་གི་ཀོངམ་ཚུ་ནང་ མེ་འབར་བཏུབ་པའི་ 
མར་གྱི་རིགས་ག་ཅི་ཡློདཔ་ཅིག་ཕུལ་རུང་ བསློད་ནམས་ཀྱི་ ཚློགས་རློགས་ནི་དང་ དེ་ཡང་
གཙློ་བློ་ར་དུས་བཟང་སྐབས་དང་ ནུབ་མློའི་མཆོད་པ་སྦེ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཕན་ཡློན་ཆེ། ཟེར་
གསུངས་ཏེ་འདུག 
ཡློན་ཆབ་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་ཡང་ རང་གི་མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ ལ་
སློགས་པ་ག་ཅི་ར་ཡློད་རུང་ ཐ་ན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་པར་གཅིག་ལུ་ཨིན་རུང་ ཆུ་གཙང་གི་
མཆོད་པ་ཕུལ་ནིའི་དློན་ལུ་ རང་སློའི་འབྱློར་པ་དང་བསྟུན་པའི་ མཆོད་པའི་ཏིང་བདུན་ཚར་
གཅིག་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་ དྲློཔ་ཨ་རྟག་ར་ ཆུ་གཙང་ཏློག་ཏློ་ཅིག་བཀང་སྟེ་ དཀོན་མཆོག་
ལུ་དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་ ཡློན་ཆབ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་ལུ་ཚློགས་སྦློམ་བསག་ནི་ཨིན་པས། 
སློས་དང་མེ་ཏློག་གི་མཆོད་པ་འདི་ཡང་ ལྡུམ་ར་དང་སང་ནང་ལས་ཕར་ཡློད་པའི་མེ་ཏློག་ཚུ་ 
དཀོན་མཆོག་ལུ་ དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་ སློས་དང་བསང་
གི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་ཚུ་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་གི་ཐློག་ལས་ བསློད་ནམས་གསག་ཚུགས་པའི་ 
ཐབས་ལམ་ཨིནམ་མ་ཚད། ཚེ་ཕྱི་མ་ལུ་ཡང་ བྱད་ངོ་རིས་འཇའ་རིསམློ་ཡློད་མི་ལུ་སྐྱེ་ནི་དང་ 
གཟུགས་ཁ་ལས་དྲིམ་ངན་པ་མེད་པའི་ ལུས་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ག་ར་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་
བའི་སན་ལུ་མེ་ཏློག་གི་མཆོད་པ་དང་ ཤངས་ལུ་བསང་དང་སློས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་འདི་ 
བསློད་ནམས་བསག་ནིའི་གཞི་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།  
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ག ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ། 
ཟ་འཐུང་དང་གྱོན་ཆས་ཀྱི་ དཀའ་ངལ་ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ འཚློ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ ཟང་ཟིང་ནློར་གྱི་
སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་དང་ དེ་ལས་ རང་དང་ཁྲག་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་པའི་ནདཔ་ཚུ་ལུ་ སློག་
སྐྱབས་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ ཁྲག་གི་སྦྱིན་པ་བཏང་སྟེ་ གཞན་ཡང་ སློག་ལུ་ཐུག་པའི་མི་དང་ 
སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ སློག་སླུབ་འབད་དེ་ ཚེ་ཐར་གཏང་ནི་ལ་སློགས་པ་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་
སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་དང་། ཐ་ན་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཟས་ཁམ་ཏློ་གཅིག་སྦྱིན་མི་ཚུ་ཡང་  
མར་ངན་སློང་ལུ་ སྦྱིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། 

ང་ བསློད་ནམས་དགེ་བའི་ཚློགས་གསློག 
རང་གི་འབྱློར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཚེས་བཅུ་ ཚློགས་འཁོར་ སྒྲུབ་མཆོད་དང་ 
རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྒྲོག་ནི་ཚུ་གི་རྩ་བློ་འབད་ནི། ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ལ་སློགས་པ་ རྒྱལ་བའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་ གསར་བཞེངས་དང་ རྙིང་པའི་ཉམས་གསློ་ཞུ་ནི། དགེ་འདུན་འདུས་པའི་
སྡེ་དང་ བམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ གསློལ་ཚློགས་དང་གསློལ་ཇ་ཚུ་ དྲང་ནི་དང་ཐུགས་མཁོའི་
མཐུན་རྐྱེན་ཡློ་བྱད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བསྙེན་བཀུར་ཞབས་ཏློག་ཞུ་ནི་ཚུ་ ཡར་དཀོན་མཆོག་ལུ་
མཆོད་པ་ ཟེར་མི་འདི་ཨིན། 
དེ་སྦེ་ འབད་མ་ཚུགས་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་དགེ་བ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཕྲག་དློག་སངས་ཏེ་ རྗེས་
སུ་ཡི་རང་གི་སྒོ་ལས་ ཆེ་འབྱློར་ཆུང་འབྱློར་གྱི་འབྲེལ་ཞུ་ ཞལ་འདེབས་ཚུ་ཕུལ་དགོ། 

ཅ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱློར་དང་ཕྱག་དང་སྐོར་བ། 
རང་གི་དལ་ཁོམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ལ་སློགས་པའི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལུ་ 
ཕྱག་འཚལ་ནི་དང་སྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་དང་། དུང་འཁོར་དང་ལག་འཁོར་བསྒྱིར་ནི། སྨྱུང་གནས་
བསྲུང་ནི། མ་ཎི་བཛྲ་གུ་རུ་དང་ གསློལ་འདེབས་སྨློན་ལམ་གཏང་ནི་ ལ་སློགས་པའི་ཁ་ཐུན་
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དགེ་སྦྱློར་ལུ་བརྩློན་ནི་དང་། གཞན་ཡང་ ཟམཔ་མེད་སར་ཟམཔ་བཙུགས་ནི། ལམ་བསལ་
ནི། ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་ནི་ལ་སློགས་པའི་ ཚློགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱློང་གི་ དགེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་
ཚུ་ ག་ར་ བསློད་ནམས་དགེ་བའི་ལཱ་ཨིན། 
ཕྱག་འཚལ་དགོཔ་འདི་ རང་གི་སྡིག་སྒྲིབ་ཕར་འཕྱགས་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ 
རང་གི་རྒྱུད་ལུ་འཚལ་ཟེར་འཐློབ་པའི་དློན་ཨིནམ་ལས། ལྷ་ཁང་དང་རྟེན་གསུམ་ བ་མ་
དཀོན་མཆོག་ལུ་ རང་ལུ་དལ་ཁོམ་དང་ གོ་སྐབས་ནམ་འཐློབ་ཅིག་ཕྱག་འཚལ་ཚུགས་པ་
ཅིན་ རང་གི་སྒྲིབ་པ་དག་སྟེ་ བསློད་ནམས་ཀྱི་ཚློགས་བསག་ནིའི་ ཕན་ཡློན་སྦློམ་ཡློད་མི་
འདི་ སྔོན་བྱློན་ཕམ་བཟང་པློ་ཚུ་གི་ ཕྱག་བཞེས་དང་མཛད་ཁྱུན་བཟང་པློ་ཅིག་ཨིན། 
ལྷ་ཁང་ མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ཡང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ 
བཞུགས་ཏེ་ཡློད་པའི་ཁར་མཆོད་རྟེན་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་ མཇལ་
བ་ཙམ་གྱིས་མཐློང་གྲོལ་དང་ རེག་པ་ཙམ་གྱིས་རེག་གྲོལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ འཐློབ་ཚུགས་པའི་
ནུས་པ་ཡློདཔ་ཨིན། 
སྔོན་མར་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐབ་དཔལ་སྐྱེད་ ཟེར་མི་འདི་ དགེ་
སློང་གི་སློམ་པ་ཞུ་བར་སློངམ་ད་ ཤཱ་རི་བུ་གིས་གཟིགས་སར་ ཁོ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཐར་པའི་ས་བློན་
མེད་ནི་འདི་གིས་ དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་མ་གནངམ་ལས་ ཁོ་དབུགས་བགམས་ཏེ་ རང་སློག་
གཅད་ནི་འབདཝ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ཐར་པའི་ས་
བློན་ཡློད། དང་ཕུ་ ཁྱོད་ཕགཔ་ཅིག་གི་ལུས་བངས་ཏེ་སློདཔ་ད། རློ་ཁྱི་ཅིག་གིས་བདའ་སྟེ་
བྱློག་འགྱོཝ་ད། མཆོད་རྟེན་སྐོར་བ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ཞློར་ཁ་ སྒལ་ཏློ་གུ་སྦྱར་ཏེ་ཡློད་མི་ 
འདམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩིག་པའི་ སེ་གུ་ནང་ཀྲིག་ཀྲི་ཚུད་མི་དེ་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་
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ལུ་ཡློད་པའི་ཐར་པའི་ས་བློན་ཨིན། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་གནང་ཡློད་པའི་ 
ལློ་རྒྱུས་ཡློད། 
དེ་བཟུམ་ཅིག་གིས་ཡང་ རྒྱུད་ལུ་ཐར་པའི་ས་བློན་འཐློབ་པའི་ རྒྱུ་ལུ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་
ར་གིས་སེམས་དད་མློས་བསྐྱེད་དེ་ རྐང་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར་ རྐྱབ་པ་ཅིན་ རྒྱུད་
ལུ་ ཕན་ཡློན་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ འཐློབ་ནི་ཨིན་མས། རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་བའི་ 
ཕན་ཡློན་གྱི་མདློ་ནང་ ཁ་གསལ་སྦེ་ གསུངས་ཏེ་འདུག 

ཆ དར་ཤིང་འཕྱར་ནི། 
དར་ཤིང་འཕྱར་ནི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ སྔོན་བྱློན་ཕམ་ཚུ་གིས་བསློད་ནམས་དང་ དགེ་
བའི་ཚློགས་གསག་ཐབས་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ ཡི་དམ་གྱི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱིས་གཙློས་
པའི་ གསློལ་འདེབས་སྨློན་ལམ་དང་ ཟླློག་པ་ཚུ་ ཤློག་ཀུ་དང་ རས་ཆ་གུར་པར་བཏབ་སྟེ་ 
འཁོར་ལློ་བཟློ་ཞིན་ན་ འགྱིར་བཅུག་ནིའི་ དློན་ལུ་དུང་འཁོར་དང་ ཆུ་འཁོར་ རླུང་འཁོར་ 
དུ་འཁོར་ ལག་འཁོར་ཚུ་བཙུགས་སློལ་དང་ གཟུངས་སྔགས་དེ་ཚུ་ རས་ཆས་གུར་པར་
བཏབ་སྟེ་ རླུང་མ་ལུ་གཡབ་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ དར་ཤིང་རླུང་དར་ ཆུ་དར་ལ་སློགས་པ་
འཕྱར་ནིའི་ ལམ་སློལ་ཧེ་མར་ལས་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡློད། 
བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་གཟུངས་སྔགས་དེ་ཚུ་ བརྒྱ་སྟློང་ཁྲི་འབུམ་སྦེ་ རང་གི་ཁ་ལས་བགྱང་མི་
དང་ དུང་འཁོར་བསྒྱིར་ནི་ དར་ཤིང་རླུང་གིས་གཡབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕན་ཡློན་
ཡློད་པའི་ཁུངས་ཡང་ མདློ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་ཡིན་ཏེ། །འདུན་པའི་རྩེ་ལ་
རབ་ཏུ་གནས། །གང་གིས་སྨློན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །དེ་ནི་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ། ། ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡློད། དེ་མ་ཚད འདས་ལློག་བྱང་ཆུབ་སེངྒེའི་རྣམ་ཐར་ནང་ དར་ཤིང་འཕྱར་
བའི་ཕན་ཡློན་གྱིས་ དམལ་བ་ལས་ཐར་ཚུགས་པའི་ བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ 
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ཡློད་ལུགས་གསུངས་ཏེ་ཡློད་པའི་ཁར་ རང་གི་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་དར་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཡློན་
སྦློམ་ཡློདཔ་ལས་ མ་ཎི་དང་བཛྲ་གུ་རུ་ཡིག་བརྒྱ་དང་རླུང་དར་ ལ་སློགས་པ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་
ཕྱར་ཞིནམ་ལས་ ཉམས་བཙློག་ཞུགས་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ 
རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ ཕན་ཐློགས་སྦློམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

ཇ དཀོན་མཆོག་ལུ་སྐྱབས་ཞུ་དགོཔ། 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ དགེ་འདུན་གསུམ་ལུ་ ཞུཝ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ ཟེར་མི་འདི ང་བཅས་ར་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ཐབས་ལུ་ ལས་
རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟློན་མིའི་སངས་རྒྱས་འདི་ མཐར་ཐུག་གི་
སྐྱབས་སུ་བསྟེན་དགོཔ་དང་།  
ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་མི་འདི སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས། རྒྱུ་འབྲས་བང་དློར་ལག་ལེན་གྱི་
རྣམ་གཞག་ དམ་པའི་ཆོས་འདི་ ལམ་གྱི་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་དགོ།  
དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུ་ ང་བཅས་ར་ལུ་སྟློན་མི་ 
བམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་ གྲོགས་ཀྱི་སྐྱབས་སུ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན། 
དཀོན་མཆོག་ལུ་ ཕམ་རིམ་བྱློན་གྱི་མཛད་ཁྱུན་ལྟར་དུ་ ང་བཅས་ར་གིས་ཡང་ བློ་གཏད་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐྱེད་དེ་ ལུས་གུས་པའི་ ཕྱག་དང་བསྙེན་བཀུར་ ཁ་ལས་སྐྱབས་འགྲོ་
བགྱངམ་ ལ་སློགས་པའི་སྒོ་ལས་ སྐྱབས་ཞུ་བ་ཅིན། བསློད་ནམས་ཀྱི་ཚློགས་ དཔག་ཏུ་
མེད་པར་བསགས་ཏེ་ ཚེ་ད་རེས་ནད་གདློན་བར་ཆད་དང་ གནློད་པ་ག་ར་ལས་ བསྐྱབས་ཏེ། 
བསམ་དློན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ནི་དང་ ཕྱི་མར་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་མློང་མ་དགོ་པར་ 
མཐར་ཐུག་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་ནི་གི་ རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་བའི་ ཕན་ཡློན་བསམ་གྱིས་ 
མི་ཁྱབ་པ་ཡློདཔ་ཨིན། 
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སྦྱློང་ལཱ། 

1. དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ག་ཅི་འློང་ནི་མས་? 
2. ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱློར་ ནམ་དང་ནམ་ར་གཏང་དགོཔ་སྨློ་? 
3. བསློད་ནམས་བསག་དགོ་པཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་པས་? 

  བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ངོ་སློད་དང་དགོས་པ། 

ཀ ཁུངས་དང་དགོས་པ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཟང་པློའི་བྱ་བ་ ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ར་
བརྩམ་རུང་ དང་པ་ལེགས་བྱས་ཀྱི་ སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ བཞུགས་
གྲལ་གྱིས་མདུན་བསུ་དགོ་མི་འདི་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན་མི་
འདི་ཡང་ ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པློའི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པློ་
བསྒྲིག །ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་རང་གིས་བྱེད་པས་ཆོག །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ། ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
བརྩམས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་མེད་པར་  ལེགས་ཤློམ་སྦེ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ 
དགོས་པ་ཡློདཔ་ཨིན། 
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ ཟེར་མི་འདི་ བདེ་གཤེགས་སྤྱི་མཆོད་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ བྱིན་
རླབས་ཞུ་ནིའི་དློན་ལུ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཁྲུངས་རབས་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་གསློལ་
འདེབས་ མཇུག་བཀྲ་ཤིས་སྨློན་ལམ་ཚུན་ཚློད་ གནང་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ བཞུགས་གྲལ་གྲོ་
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མ་ དྲི་བཟང་ གསློལ་ཇ་ བཞེས་རྩམ་ མར་ཆང་ ཕྱག་འགྱེདཔ་ ཤིང་འབྲས་ ཟས་སྣ་དང་
བཅསཔ་ བསྒྲིག་དགོཔ་ཡློད་མི་འདི་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ ཟེར་སབ་ཨིན། 
བཞུགས་གྲལ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་མཛད་སྒོ་འདི་ ཕན་ཚུན་ག་ར་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་ཏློག་ཏློ་ འློང་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་དགོཔ་ལས་བརྟེན་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་མགྱོནམ་
ཡང་ དམ་ཚིག་ལུ་སྲེ་མ་ཞུགས་མི་ཙང་ཙ་ བཙུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གོ་གནས་ མཐློ་དམའ་
དང་བསྟུན་པའི་གྱལ་གྱི་གོང་འློག་ མ་འགྲིགས་པ་ཅིན་ ཆེ་བསྟློད་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ བྱད་སྨད་རྐྱབ་
པའི་ལཱ་ལུ་ འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་དབུ་འཛིན་ལས་ རིམ་པ་བཟུང་
སྟེ་ མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཡན་ཆད་ལུ་ གདན་འཐློབ་གོ་རིམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ལས་དཔྱད་
དེ་ བཞུགས་གྲལ་ གྱལ་གྱི་འཐློབ་རིམ་ མ་འཛློལ་བར་བཙུགས་དགོ། 
དེ་བཟུམ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཚིག་གསུང་མི་ ཚློགས་འགོཔ་དང་ ཚིག་གསུང་མི་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཚིག་ལུ་ལྷག་ཆད་དང་ གོ་རིམ་མ་འཛློལ་བར་གསུང་དགོ་པའི་ཁར་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་
རས་ཚུ་ཡང་ གང་ལེགས་གང་བཟང་གི་གཙང་ཏློག་ཏློ་དང་ དྲང་བཞག་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་ 
གཟུགས་རིང་ཐུང་སྙོམས་པ་ དྲང་བཞག་གི་བྱ་བ་ཚུ་ནང་ འཛློལ་སྟབས་མ་ཞུགསཔ་འབད་དེ་ 
མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་ཏློག་ཏློ་དགོཔ་ཨིན། 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་ བཞུགས་ཏེ་ཡློད་པའི་ དགའ་སྟློན་མཛད་སྒོ་ཚུ་ནང་ 
བཞུགས་གྲལ་གྱི་དྲང་བཞག་རྐྱབ་མི་ཚུ་  ཁྲོམ་གོ་དང་སྨན་རྩེ་བཀབ་ནེ་ དཔའ་རྟགས་བྷེན་
གཞུང་རྐྱང་དང་ གློ་བསྲེལ་དང་ཁབ་ཤུབས་དར་ཕློད་རང་འགྲིགས་ ཚློགས་ལྷམ་དང་
བཅསཔ་བསྒྲིག་དགོ།  
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བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་མགྱོནམ་ཚུ་གིས་ 
སྔར་སློལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཞེས་ཅན་བཞེས་རས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བསྣམས་
འབྱློན་དགོ། 

ཁ གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས། 
རིག་འཛིན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་
བབས་ཏེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་དགུང་ལློ་༢༣ བཞེས་པའི་སྤྱི་ལློ་༡༦༡༦ ལུ་ ཆིབས་ཁ་ལྷློ་
ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལ་ཡག་ལུ་ཕེབས་ད་ ལྷློའི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་ལས་ ལ་ཡག་ལུང་གུ་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ ཟས་ཀྱི་ཐློག་མ་གྲོ་མ་དྲང་པའི་སྐབས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ མ་རློས་མ་བཏབ་
པའི་ ཟས་འདི བྲློཝ་མངར་བ། དྲིམ་ཞིམ་པ། བཅུད་ཆེ་བ། སྐུ་གཟུགས་སྔར་ལས་བདེ་བ་
ལ་སློགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཅིག་འབྱུངམ་ལས་ ཕྱིན་ཆད་ ཟས་བཅུད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལྷློ་ལྗོངས་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ ཟས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚློགས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལུ་
ལློངས་སློད་ནི་གི་ རྟེན་འབྲེལ་འགོ་དང་པ་འགྲིགས་ནུག 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས། སྤྱི་ལློ་༡༦༣༩ ལུ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་བཞེངས་ཏེ་ 
རབ་གནས་དགའ་སྟློན་གྱི་ མཛད་སྒོའི་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ ཟས་ཀྱི་ཐློག་
མ་ཡང་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བཞུགས་
གྲལ་ཚུ་ལས་ དང་པ་གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ནུག 

ཁ གྲོ་མ་ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས། 
གྲོ་མ་དྲང་མི་གཉིས་ཀྱིས་ ལགཔ་གཡློན་པའི་དཔུང་པའི་ཐད་ གྲོ་མའི་རློབ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ 
གཅིག་གིས་ མཆོད་བཤམ་ལུ་ཕུད་གཅད་པར་འགྱོཝ་ད་  གཅིག་སྒོ་བར་ནང་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་
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འབད་སློད་ནི། མཆོད་བཤམ་ནང་ ཕུད་དྲང་མི་ལློགཔ་ད་ སྒོ་བར་ནང་སློད་མི་ཡང་ གྱལ་
མཇུག་བལྟ་སྟེ་ འློངས་ཞིནམ་ལས། གཉིས་ཆ་ར་སྦུག་གྲལ་གྱི་མཇུག་ལུ་ འདྲན་འདྲ་ལྷློད་དགོ།  
དེ་ལས་ གཉིས་ཆ་ར། དང་པ་ རྐངམ་གཡློནམ་གོམ་གང་ གདློང་ཁར་སློ་ནི། དེ་ལས་
རྐངམ་གཡསཔ་ གདློང་ཁར་སློཝ་དང་གཅིག་ཁར་ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ དཔའ་རྟགས་དང་ 
བཀབ་ནེའི་རལཔ་ མཉམ་གཅིག་བཟུང་སྟེ། པུས་མློ་གཉིས་ གཞིབས་ཏེ་ ས་ཁར་བཙུགས་
པའི་མདུན་ལུ་ གྲོ་མའི་རློབ་འདི་ ལགཔ་ གཉིས་ཀྱིས་རུབ་སྟེ་ ས་ཁར་ཕབ་ནི། དེ་ལས་ 
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ གཟར་རུ་བཤེད་དེ་རློབ་ནང་ལུ་ གཡས་སྐོར་ཚར་གཅིག་དཀྲུགས། 
ལགཔ་གཡློནམ་ བརླད་དློ་གཡློན་པའི་གུར་ འཕྱགས་ཏེ་བཟེདཔ་ད་ ལག་མཐིལ་གུ་ བླུག་
ཚུལ་ཙམ་ཅིག་འབད་དེ་ གཡློན་པའི་ལག་མཐིལ་འདི་ ཁ་ལུ་ ཐེངས་གཅིག་ བཀལ་ཚུལ་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ལགཔ་གཡློནམ་དེ་ གོ་གུ་འཕྱགས་པའི་འཕྲློ་ལས་ ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་
རློབ་འཐུ་སྟེ་ ལགཔ་གཡློནམ་གུ་བཀལ་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ དཔའ་རྟགས་དང་ བཀབ་
ནེའི་རལཔ་ སྦྲགས་ཏེ་བཟུང་ རྐངམ་གཉིས་ཆ་ར་ འདྲན་འདྲ་གཞིབས་ཏེ་ ཡར་ལློངས་ཞིན་
ན་ རློབ་གཉའ་བར་བཀལ། རྐངམ་གཡློནམ་ གོམ་གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབཔ་ད་ རྐངམ་
གཡསཔ་ཡང་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་ རང་གི་གདློང་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ ཕྲང་སྟེ་སློད་དགོ།  
སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་གིས་ བཞེས་ཆ་ མཐློ་སྐལ་ནང་གནངམ་ད་བསྟུན་ དྲང་མི་གཉིས་ གོམ་སློ་ནི་
ཡང་ མགྱོགས་ལྷློད་རན་པའི་སྒོ་ལས་ མདུན་སྐྱོད་འབད་དེ་ གྱལ་ཕྱེད་ཀ་ བརྒལ་མཚམས་
ལས་ རློབ་དཔུང་པ་ལས་ ཕབ་དགོ། 
སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་ བཞེས་ཆ་ནང་ དྲང་ཚརཝ་ཅིག་ ཟུར་ཆ་བཙུགས་ཐངས་དེ་ཡང་ 
གཡས་གྲལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན། རྐངམ་གཡློནམ་ གོམ་གང་ རྒྱབ་བཤུད་དང་། 
གཡློན་གྲལ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྐངམ་གཡསཔ་ གོམ་གང་རྒྱབ་བཤུད་ཞིནམ་



  

72 
 

ལས་ དེ་ལས་ རང་འགྱོ་དགོ་སའི་ཕྱློགས་སུ་ ཁ་བསྒྱུར་ནི་དང་འབྲེལ་ རློབ་ཅུང་ཚར་
གཅིག་ གཉའ་བར་བཀལ།  དེ་ལས གྱལ་གཡས་གཡློན་ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ རློབ་
ཅུང་མར་ཕབ་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དྲངམ་ད། གཅིག་མིག་གཅིག་ལུ་བསྒྱིམས་ཏེ་ གྱལ་
མཇུག་ལུ་ འདྲན་འདྲ་འཐློན་དགོ། གཡས་གྲལ་ལུ་དྲངམ་ད་ རྐངམ་གཡློན་དང་ གཡློན་
གྲལ་ལུ་དྲངམ་ད་ རྐངམ་གཡས་ ཧེ་མར་བཏང་སྟེ་ སློ་དགོཔ་ཨིན།  
གོམས་ཐེང་རེ་སློ་སྟེ་ རྐངམ་ཚར་རེ་གཞིབ་ད་ ཚར་རེ་དྲང་དགོ། དྲངས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ 
སྦུག་གྲལ་གྱི་མཇུག་ལུ་ སྔར་བཞིན་ལློངས་ཏེ་སློད་ནི། མཆོད་ཚིག་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡློད་
པ་ཅིན་ བསྒུག་ནི་དང་། མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཡློད་པ་ཅིན། སྦུག་གྲལ་གྱི་མཇུག་ལུ་ལྷློདཔ་ད། 
རྐངམ་གཡསཔ་ གོམ་ཐེངས་གང་ གདློང་ཁར་སློ་ཚརཝ་ཅིག་ གཡློནམ་ཡང་སློ་སྟེ་ རྐངམ་
གཉིས་གཞིབ་ད་གཅིག་ཁར་ ལགཔ་གཉིས་ རློབ་ལུ་བཟུང་སྟེ་ སྐེདཔ་དང་ལྟག་ཀོ་བསྒུར་ཏེ་ 
ལགཔ་གིས་རློབ་འདི་ མཐློ་གང་ཙམ་གྱི་ ས་ཁར་ཕབ་སྟེ་ ཕྱག་དབང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ སྒོའི་
ཕྱློགས་ལུ་འཛུལ་ནི། 

དྲན་གསློ། 
1. དྲང་བཞགཔ་ཚུ་ སྨན་ཙེ་བཀབ་ནེ་དང་ དཔའ་རྟགས་ཚློགས་ལྷམ་བཙུགས་ནི་འདི་ མི་

དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་ཁང་ནང་ལུ་མ་གཏློགས་ 
གཞན་ཁར་སྒྲིག་སློལ་མེད། 

2. གྲོ་མ་དྲི་བཟང་དང་ གསློལ་ཇ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་ 
བཞེས་ཆ་ནང་ དྲངམ་ད་གཅིག་ཁར་ མཆོད་ཚིག་འགོ་བཙུགས་ནི། 

ག གྲོ་མ་གི་མཆོད་པ། 
འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙློ་བློ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །  
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མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མློ་སྟློན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདློག །ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། ། 
ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སློལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
བདག་གི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་མ། །   
སྔོ་ལྗང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མྱུར་ཞི་མ། །ཡུམ་གྱུར་ལྷ་མློ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། ། 
ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་ལྡན་ཞིང་ཡིད་འཕྲློག་པ། །ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ། །   
དད་པས་ཕུལ་བའི་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །རྣལ་འབྱློར་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སློད་པར་ཤློག །ཟེར་གནང་
དགོ།  

ང་ དྲི་བཟང་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས། 
སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་གི་རབ་གནས་དགའ་སྟློན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རས་གཉིས་པ་ ཧེ་མར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ དགྲ་བཅོམ་པ་
ཉི་མ་གུང་པ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དྲི་བཟང་འཐློན་པའི་གནས་ལུ་དར་བའི་ ལུང་
བསྟན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ སྟློད་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་སེངྒེ་རྣམ་
རྒྱལ་གྱིས་ ཕྱག་རྟེན་དྲི་བཟང་གི་འབུལ་བ་ལྷློད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ གཅིག་ཁར་འགྲིགསཔ་ལས་ 
བཞུགས་གྲལ་གྱི་རས་གཉིས་པ་ དྲི་བཟང་དྲང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
ནུག 

ཅ དྲི་བཟང་དང་ གསློལ་ཇ་ ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས། 
དྲི་བཟང་དང་ གསློལ་ཇ་ དྲང་ལུགས་དང་ ཕུད་གཅད་ཐངས་ཚུ་ གོང་གི་གྲོ་མ་དང་འདྲ། 
ཨམ་ཇི་གཅད་ཐངས་འདི་ དངཔ་རྐངམ་གཡློནམ་ གོམ་ཐེངས་གཅིག་གདློང་ཁར་སློ་ནི། དེ་
ལས་ རྐངམ་གཡསཔའི་རྟིངམ་ རྐངམ་གཡློན་པའི་ ཚིགས་ཏློ་ཁར་བཀལ་ཏེ་  ཇམ་སྦྱིས་
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འདི་ ལགཔ་གཡློན་པ་གིས་ཕབ་སྟེ་ གདློང་ཁར་ལྷློདཔ་ད་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ ཇམ་
སྦྱིས་ ལུང་ཏློག་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལགཔ་གཉིས་ཆ་གིས་རུབ་སྟེ་ ཇམ་སྦྱིས་ར་གདན་དང་
སྦྲགས་ཏེ་ གཡས་པའི་བརླད་དློ་གུ་བཀལ།  ལགཔ་གཡློནམ་ བརླད་དློ་གཡློནམ་གི་ གོ་
གུར་འཕྱགས་ཞིནམ་ལས་ ཇ་ ཡང་ན། དྲི་བཟང་ ལག་མཐིལ་གུ་ བླུག་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་ 
འབད་ཞིནམ་ལས། ཁ་ལུ་ ཚར་གཅིག་བཀལ་དློ་བཟུམ་སྦེ་དེ་ ལློག་སྟེ་ར་ བརླད་དློ་
གཡློནམ་གུར་ ཚར་གཅིག་འཕྱགས། དེ་ལས་ ཇམ་སྦྱིས་ར་གདན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྔར་
བཞིན་གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་ སློད་ཐངས་དང་འཛུལ་ཐངས་ གོང་གི་གྲོ་མ་དང་འདྲ། དྲི་
བཟང་ལུ་ སྒྲོན་དྲང་མ་དགོཔ་དང་ གསློལ་ཇ་ལུ་སྒྲོན་དྲང་དགོ།  

ཆ དྲི་བཟང་གི་མཆོད་ཚིག 
རློ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏིལླི་ནཱ་རློ་དང་། །མར་པ་མི་ལ་སྒམ་པློ་མཐའ་ཙ་པ། །སྣ་ཕུ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པ་སློགས། །བཀའ་བརྒྱུད་བ་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཤཱཀྱའི་རིགས་
སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་པ། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པློ་ལྟ་བུ་བརྗིད་པའི་
སྐུ། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་འབུལ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་རིགས་བརྒྱའི་
བདག །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལློ་སྒྱུར་བ་པློ། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས་པའི་མཐུ་སྟློབས་
ཅན། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཆོས་སྐུ་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་
ལས། །ལློངས་སློད་རློགས་སྐུ་འཇའ་ཚློན་ལྟ་བུ་ལ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན། །ཡི་
དམ་ལྷ་ཚློགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། ། ཟེར་གནང་དགོ།  
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གསློལ་ཇ་དང་བཞེས་རྩམ་དྲང་ཐངས། 

ཀ གསློལ་ཇའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། 
ཧེ་མར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་བསམ་ཡས་ལུ་འབྱློནམ་ད་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱལ་པློ་ཆེན་
པློ་གིས་ཡང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་བསུ་བ་དང་བཅས་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་ཁས་
བང་ཞུཝ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་ རྒྱ་ནག་གཡུས་ཀྱི་བཏུང་བའི་མཆོག་ གསློལ་ཇའི་མཐུན་རྐྱེན་
ཚུ་  བསྒྲུབ་ནིའི་ཁས་བང་འབདཝ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས་འདི་ནང་ རྒྱ་ནག་གི་
ཇའི་ལས་སྒོ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ འབྱུང་མི་འདི་ཡང་ དེའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་
ལས་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་རས་གསུམ་པ་ གསློལ་ཇ་དྲང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་མས། 

ཁ གསློལ་ཇ་ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས། 
གསློལ་ཇ་ ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས་ དྲི་བཟང་དང་འདྲ་རུང་ གསློལ་ཇ་ལུ་སྒྲོན་དྲང་
དགོཔ་ཨིན། 

གསློལ་ཇའི་མཆོད་ཚིག  
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་རླབས་ཕྲེང་དབུས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་འདབ་སྟློང་རྒྱས་པ་
ལ། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སློ་བའི་གཉེན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་
འབུལ། །སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་གང་ཟག་ལ། །མ་
ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །གདན་ས་
སྲུང་མ་གཉེན་པློ་འཁོར་བཅས་ལ། །རྒྱ་ཇ་མཉེས་པའི་མཆོད་པ་འདི་ཕུལ་བས། །བདག་ཅག་དཔློན་
སློབ་བསམ་དློན་འགྲུབ་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛློད། །དཔལ་ལྡན་བ་
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མ་མཆོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་སློགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱློགས་སུ། །ནད་གདློན་དབུལ་
ཕློངས་འཐབ་རྩློད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསློལ། ། ཟེར་གནང་དགོ།  

ག ཨམ་ཇི་བཅད་དགོ་པའི་ཁུངས། 
གྲོ་མ་དང་དྲི་བཟང་ གསློལ་ཇ་དང་མར་ཆང་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་ཇི་གཅད་དགོ་མི་འདི་ 
སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་དྲང་ནི་གི་གསློལ་ཆས་འདི་ཚུ་ ལྷག་བསམ་དག་པའི་གཙང་མ་མ་གཏློགས་ 
བཙློགཔ་དང་ཟས་གྲིབ་ཚུ་སྤུ་ལས་མེད་པའི་བདེན་སྦྱློར་གྱི་ཚུལ་སྟློན་པའི་བར་ལུ་ཨམ་ཇི་
གཅདཔ་ཨིན། 

ང བཞེས་རྩམ་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས་དློན།  
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཞུགསཔ་ད་ ཉིན་མ་ ཆུམ་གྱི་ལྟློ་ ཁམ་རློག་ཅིག་
མཆོད་པའི་ཚུལ་ཙམ་ ཅིག་ཡང་མེད་རུང་ ནུབ་མློ་ག་གིས་ བཀལཝ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་ 
ཆུམ་དཀར་པློའི་ལྟློ་ ལྗགས་ཀྱི་འློག་དང་ ཚེམས་ཀྱི་བར་ན་ལས་ ལློག་ཅི་ ལློག་ཅི་བྱུང་ནུག 
དེ་འབདཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ གོང་མའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ འབྲུག་གི་ཡུལ་ལྗོངས་
ལུ་བྱློན་ཏེ་ འབྲས་དཀར་གྱི་ ཟས་བཅུད་ལུ་ལློངས་སློད་ནིའི་ སྔ་ལྟས་ལུ་ འབྲུག་པའི་ 
ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ དྲངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པའི་ མཛད་སྒོའི་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཞེས་རྩམ་ལྟློ་དཀརཔློ་ དྲང་དགོ་མི་
འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
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ཅ བཞེས་རྩམ་དྲང་ཐངས། 
བཞེས་ཙམ་དྲང་ནི་འདི་ བང་ཁྲའི་ནང་ ལྟློ་འདེགས་ཏེ་ ཁབ་ཏློ་སློ་རྩེག་འབད་དེ་བཅད། 
བང་ཁྲའི་སྤུ་རས་ རས་དམརཔློ་མཐློ་དྲུག་ གྲུ་བཞི་འབད་མི་ཅིག་ནང་ བང་ཁྲའི་སློ་རྩེག་གི་
ཁ་དེ་ རང་གི་ཁ་ཐུག་བཏློན་ཏེ་བཀལ།  
ཐུར་མའི་མགུ་ཏློ་དེ་ ལགཔ་གཡློན་པའི་ ཕྱི་ཕྱློགས་འབད་དེ་ ཐུརམ་ག་ཕུབ་ འབད་ཞིནམ་
ལས་ སྤུར་རས་ གཡས་གཡློན་གྱི་ ཁུག་བལྟབས་ བང་ཁྲའི་ཁབ་ཏློ་གི་ལྟག་ལས་ སྦུག་
ཕྲང་སྟེ་ སྐེད་སྐེདམ་སྦེ་བཀལ། བཞེས་ཙམ་དྲངམ་ད་ གསློལ་ཇ་དྲང་མི་ གྱལ་གྱི་ཕྱེད་ཀ་དེ་
ཅིག་ལྷློདཔ་ད་ བཞེས་རྩམ་དྲང་མི་ གྱལ་མཇུག་ལུ་ལྷློད་དགོཔ་དང་ ཇ་མཆོད་ཚིག་མཇུག་
མ་བསྡུ་ཚུན་ བགྲད་དེ་སློད་དགོ།  གསློལ་ཇའི་ ཇ་མཆོད་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ བཞེས་རྩམ་
དྲང་མི་གིས་ རྐངམ་གཡློནམ་ གདློང་ཁར་སློ་ཞིནམ་ལས་ བཞེས་རྩམ་བང་ཁྲ་ མར་ཕབ་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ མཛུབ་བར་ལས་འཐློན་པའི་ སྤུར་རས་ཀྱི་རྩེ་དེ་ལུ་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་
བཟུང་སྟེ་ དཔུང་གཡློན་གྱི་མགུ་ལས་ ལྟག་ཀོ་ སྐོར་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྐེ་གཡས་པའི་ གོ་
གི་གོང་གི་བར་ན་ལྟེབ། དེ་ལས་ ལགཔ་གཡསཔ་ ག་ཕུབ་ཀྱིས་ ཐུར་མའི་ སྐེདཔ་ལས་
བཟུང་སྟེ་ འཐུ་ཞིནམ་ལས། སྦུག་གྲལ་ལས་ཡར་འཛུལཝ་ད་ སྦུག་གྲལ་གཉིས་པློའི་ གྱལ་
གྱི་རིང་ཐུང་དང་ རྐངམ་གིས་ གོམ་སློ་བའི་ཡུན་ལུ་ བང་ཁྲ་སྤུར་རས་བཤུབ་སྟེ་ ཁ་ཕྱེས་
ཚར་བའི་ དུས་ཡུན་ ག་དེ་ཅིག་དགོ་ག སེམས་ཀྱིས་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ དཔྱད་ཞིན་ན་ 
ལགཔ་གཡློན་པའི་ཕྱི་ཕྱློགས་ཀྱི་ སྤུར་རས་ཀྱི་ལྟབ་འདི་ ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་བཤིག ནང་ཕྱློགས་
ཀྱི་རྩེ་དེ་ ནང་ན་བལྟ་སྟེ་བཤིག དེ་ལས་ མཛུབ་རྩེའི་ཕྱློགས་ཀྱི་ལྟབ་འདི་ མཛུབ་རྩེ་ ཕྱློགས་
ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤིག་ཞིནམ་ལས་ བང་ཁྲ་ཁབ་ཏློ་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ཕྱེས་ཏེ་  ལགཔ་
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གཡློན་པའི་གུ་ སྤུར་རས་དང་ བང་ཅུང་ མབ་ཏློ་གི་བར་ལས་ ཕྱེད་ཀ་ གྱེན་དུ་ལྷློང་སྟེ་
བཙུགས་དགོ།  
དེ་ལས་ ལགཔ་གཡས་ཀྱིས་ ཐུར་མའི་ནང་ ལྟློ་ཨོག་སྟེ་ མགྱོནམ་གཙློ་བློ་ལུ་ དྲངས་
ཞིནམ་ལས་ གཡས་གཡློན་ལུ་ཁ་བསྒྱུརཝ་ད་ བང་ཁྲ་གཉའ་བར་བགྲད་མི་དགོ། ལགཔ་
གཡློནམ་ ཀི་ལི་ཐད་དང་ མཉམ་པའི་གུར་ བཞག་ཞིནམ་ལས། ལགཔ་གཡསཔ་ཐུར་མ་
དང་ བང་ཅུང་གི་སློ་གཉིས་ སྦྲགས་ཏེ་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ ཁ་བསྒྱུར་དགོ། དེ་ལས་ གྱལ་
ཁར་དྲང་ལུགས་ཚུ་ གསློལ་ཇ་དང་འདྲ། གྱལ་གཡས་གཡློན་ གཅིག་མིག་གཅིག་ལུ་བལྟ་
ཞིནམ་ལས་ གྱལ་མཇུག་ལུ་ འདྲན་འདྲ་ཐློན་ཞིན་ན་ལས་ ཕྲང་ཕྲང་ཕྱི་ཁར་ཐློན་འགྱོ་དགོ།  

དྲན་གསློ།  
1. གྲོ་མ། དྲི་བཟང་། གསློལ་ཇ་ཚུ་ཨམ་ཇི་བཅད་ཚར་ཏེ་གཉའ་བར་བགྲདཔ་ད་ སྐུ་མགྲོན་

གཙློ་བློ་གིས་བཞེས་ཆ་གནང་དགོ། མཆོད་ཚིག་གནང་ཚརཝ་ཅིག་ བཞེས་ཆ་འཐུ་སྟེ་
བཞེས་དགོཔ་དང་། དེ་ལས་ བཞེས་རྩམ་དྲང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱག་གཡསཔ་གིས་ ལྟློ་
ཕུད་བཞེས་དགོཔ་ཨིན། གཞན་རྣམས་ལགཔ་གིས་བཟེད་དགོ། 

2. བཞུགས་གྲལ་མགྱོནམ་ཚུ་གིས་ གྲོ་མ། དྲི་བཟང་། གསློལ་ཇའི་སྐབས་ དྲང་མི་འདི་ 
རང་གི་སྦློ་ལློགས་ཁར་ལྷློད་རནམ་ད་ བཞེས་ཆ་བཏློན་ཏེ་ ལགཔ་གཡློན་པ་གིས་བཟེད་ནི་
དང་ གཅིག་ཁར་ བཏུབ་པས་ ཟེར་བའི་བར་མཚློན་ལུ་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ ཕྱག་རྒྱ་
འབད་དེ་བཏློན་དགོ། 
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མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་ཐངས། 

ཀ མར་ཆང་གི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ།   
མར་ཆང་འདི་ ཧེ་མ་གི་ལུགས་སློལ་ལྟར་དུ་ འབད་བ་ཅིན་ མགྱོནམ་འགོ་དང་པ་ བྱློནམ་ད་ 
གདློང་ཆང་ཟེར་ ཆང་ངོ་མ་སྦེ་ དྲང་སློལ་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ གནས་པློའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷག་
བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕེབས་བསུའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚློན་བྱེད་དང་ མགྱོནམ་གི་སྐུ་ཚེ་
དང་ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་ཚུ་ ཡར་ངོ་ཚེས་པའི་ ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་གྱི་
དློན་ལུ་ མར་གྱི་ཡར་སྒྲོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཕུལཝ་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད། ཆོས་ཕྱློགས་ལས་འབད་རུང་ བདུད་རྩི་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཟེར་ ལཱ་
ཁག་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དང་ ཐག་རིང་ས་ལུ་ ལམ་ཞུགས་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་ དང་པ་ར་ མགྲོན་བཞི་ལུ་ གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་  ཕྲིན་ལས་
བཅོལ་སློལ་ ཡློདཔ་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་ཀྱི་ལུགས་ནང་ཡང་ མཛད་སྒོའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ལུ་ 
བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང་  སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་དེ་ལུ་ ལེགས་སྨློན་དང་ཆེ་བསྟློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ 
མར་ཆང་གི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་བའི་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 
མར་ཆང་གི་མཛད་སྒོའི་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ སྐྱབས་གནས་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཚུ་
དང་ ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ལྷ་ཚློགས་ ལ་སློགས་པ་ དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན། གནས་
གསུམ་གྱི་ དཔའ་བློ་དང་ མཁའ་འགྲོ་མ་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པློ་ བརྒྱད་ལུ་གནས་པའི་ ཕྱློགས་
སྐྱོང་དང་ ཞིང་སྐྱོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་ བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚློ་ལ་སློགས་པ་ 
མགོན་པློ་ཡློན་ཏན་གྱི་མགྲོན་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དང་ ལན་ཆགས་
བགེགས་རིགས་ཀྱི་མགྲོན་དང་བཅས་པའི་ མགྲོན་བཞི་ལུ་ མར་ཆང་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ བརྩམ་པའི་བྱ་བ་ཚུ་ གེ་ར་བར་ཆད་མེད་པར་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་
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པའི་ འཕྲིན་ལས་བཅོལ་ དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་
ཅིང་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་ནིའི་དློན་ལུ་ མཆོད་པའི་ཚུལ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁ མར་ཆང་རྒྱས་པ་བསྒྲིག་ཐངས།  
མར་ཆང་རྒྱས་པ་བསྒྲིག་པའི་སྐབས་ གྲུམ་གདན་ཆེ་བ་གཅིག་ བརྐྱངས་པའི་སྦུག་ལུ་ ཅོག་
སྒྲོམ་ཁེབས་རྐྱབ་པའི་ གཡས་ལས་མར་ཆང་ གཡློན་ལས་ཕྱེ་མར་ སྦུག་ལུ་ཕུད་ཀོང་བཅས་
བསྒྲིག་དགོ། མར་ཆང་རྒྱས་པ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་
མཁན་རིན་པློ་ཆེ་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ་དང་ རྒྱལ་བཙུན་བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་ རྒྱལ་
ཡློངས་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་མ་གཏློགས་ སྒྲིག་སློལ་མེད། 

 
མར་ཆང་བསྡུས་པ་བསྒྲིག་ཐངས། 
མར་ཆང་སྒྲིག་པའི་སྐབས་ དང་པ་ མར་ཆང་གི་གདན་ཐིང་ཞིནམ་ལས་ སྦུག་ཕྲང་སྟེ་ ཁྲོ་
སྟེགས་གུར་ ཚློས་གཞི་གནགཔློ་མིན་པའི་ ཁེབས་ཧིང་སང་ས་ཅིག་རྐྱབ་དགོ། འདི་གུ་གཙང་
སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་འདི་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ཆུ་གིས་བཤལ། ཁྲོ་གི་ནང་ན་ ཆང་གི་
གླུམ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་གཙང་ཏློག་ཏློ་བླུགས་པའི་ཁྲོ་གི་ཁ་ལུ་ ཡར་སྒྲོན་གསུམ་ལས་ 
གཅིག་ ཕུད་གཏློར་མིའི་ཁ་ཐུག་དང་ གཞན་མི་གཉིས་འདི་ ས་སྟློང་སྙོམས་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ 
གཡས་གཡློན་ལས་བཙུགས་ཏེ་ བསྒྲིག་དགོ། མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་མི་གི་ ཕློག་ལམ་དང་ 
གཏློར་ལུགས་རིམ་པ་ཚུ་ གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་སྒྲིག་ ལམ་སྟློན་ནང་ལུ་ ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ 
ཡློད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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ག ཡར་སྒྲོན་གྱི་ཁུངས། 
མར་ཆང་གི་ཁྲོ་གུར་ ཡར་སྒྲོན་ བཀལ་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ཆང་འདི་ འདུལ་
བའི་ལུགས་ལས་སང་བྱ་ཨིན་རུང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ལས་ འདློད་ཡློན་ལམ་དུ་ཁྱེར་
བའི་སྦྱང་རྟློགས་སྤེལ་བའི་ ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱི་མཚློན་བྱེད་ལུ་ འབྲུའི་སྙིང་པློ་ ཆང་རྒྱ་མཚློ་
བཟུམ་བཀང་བའི་མགུ་ལུ་ འློ་མའི་སྙིང་པློ་ མར་གྱི་ཡར་སྒྲོན་རྣམ་གསུམ་ གངས་རི་བཟུམ་
བསྐོར་ཏེ་ རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པའི་རས་སུ་ དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བའི་ བར་དློན་མཚློན་
ཨིན།  
གཞན་ཡང་ ཡར་སྒྲོན་གསུམ་ བཀལ་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ སྔར་སློལ་ལེགས་སྨློན་གྱི་ རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་ མར་ཆང་བཀང་། དེ་གུར་ ཡིག་འབྲུ་གསུམ་མམ་དགའ་མགུ་ཡི་རང་
གསུམ་གྱི་ བར་མཚློན་ལུ་  ཡར་སྒྲོན་གསུམ་ བཀལ་སློལ་ཡློདཔ་སྦེ་ བཤད་ནི་ཡང་ཡློད།  
དེ་འབདཝ་ལས་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ མགྱོན་མའི་གདློང་བསུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ མར་གྱི་ཡར་
སྒྲོན་ བཀལ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 

ང་ མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས།  
མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་མི་འདི་ མར་ཆང་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཡློད་སར་ལྷློདཔ་ཅིག་ ཆང་ཕུད་ཀྱི་ཚིག་ 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཟེར་ཚར་གསུམ་གསུངམ་ད་ ཀུ་ཅུ་ཡར་འཐུ་སྟེ་ཆང་བཤློ་ནང་ལས་དབློག་སྟེ་ 
ཆང་བཤློའི་ཕྱི་ཁར་ཚར་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ མཆོད་དློ་ ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་
ལས་ ལགཔ་གཡས་པར་ མར་ཆང་གི་ཀུ་ཅུ་དང་ གཡློན་པའི་མཛུབ་མློ་ལྔ་ གཅིག་ཁར་
གཞིབས་ཏེ་ མིག་ཏློ་གཡས་གཡློན་གྱི་དཀྱུས་དང་ འདྲན་འདྲ་ མར་ཕབ་མ་དྲག་ ཡར་སེང་
མ་དྲག་ བརྐྱང་སྐུམ་རན་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ཕུལ་དགོ། 
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ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲི་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི་ ཟེར་བའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆང་བཤློའི་ཕྱི་ཁར་བསྐོར་ཏེ་ 
བླུགས་ཞིནམ་ལས་ ད་རུང་ ཆང་བཤློ་ནང་ལས་གསརཔ་དབློག་སྟེ་ གོང་གསལ་ལྟར་བཏེག་
སྟེ་སློད་དགོ། གཞན་ཡང་ ཟེར་བའི་ཚིག་གུ་ལྷློདཔ་ད། མར་ཆང་གི་ཕུད་བཟེད་མི་ མར་
ཆང་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ཡློད་པ་ཅིན་ རྐངམ་གཡློནམ་ གོམ་གང་རྒྱབ་བཤུད་དེ་འགྱོ་ནི་དང་། 
སྒོ་གཡློན་ཁ་ཐུག་ཡློད་པ་ཅིན་ རྐངམ་གཡསཔ་རྒྱབ་བཤུད་དེ་ འགྱོ་བཞིནམ་ལས། རྐངམ་
གཉིས་གཅིག་ཁར་གཞིབས་ ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ རྐེདཔ་སྒུར་སུ་འབད་དེ་ པད་སྡེར་ནང་
བླུགས། ལློག་སྟེ་མར་ཆང་རྩ་བར་འློངས་སྦེ་ ཀུ་ཅུ་ནང་གི་ཆང་ལྷག་ ཆང་བཤློ་ཕྱི་ཁར་བསྐོར་
ཏེ་བླུགས། ཆང་བཤློ་ནང་ལས་ ཕུད་གསརཔ་ཨོག་སྟེ་ མར་ཆང་གཡས་ཀྱི་ཕྱློགས་ལས་ སྐུ་
མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ ཕུལ་བར་འགྱོཝ་ད་ སྐུ་མདུན་མ་ལྷློདཔ་ཅིག་གི་ས་ཁ་ལས་ ཆང་ཕུད་
ཨམ་ཇི་གཅད་པའི་ ཚུལ་ཅིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་ གཙློ་བློ་ལུ་ཕུལ་དགོ།  
དེ་ལས་ ལློགཔ་ད་ མར་ཆང་གཡློན་གྱི་ཕྱློགས་ལས་སྦེ་ ཀུ་ཅུ་འདི་ མར་ཆང་འཐུ་མི་ཚུ་གི་
ལག་པར་སློད་སྦེ་ ཐུགས་སྨློན་དར་ཤིང་འདི་ འབགཔ་ད་ ལགཔ་གཡློནམ་གདློང་ཁར་
བཏློན། དར་ཤིང་འདི་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་པའི་ དཔུང་རྩེ་ལུ་བཀལ་ཏེ་ རལ་གྲིའི་ཟུར་ སྐུ་
མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ མ་བཏློན་པར་ མར་ཆང་གཡས་སྐོར་རྐྱབ་སྦེ་ ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ 
ལློག་སྟེ་ཧེ་མར་འློང་སའི་ཕྱློགས་ལུ་ཐློན་འགྱོ་དགོ།  

ཅ ཐུགས་སྨློན་དར་ཤིང་། 
མར་ཆང་གི་སྐབས་ལུ་ དར་ཅུང་འཕྱར་དགོ་མི་འདི་ ཕྱློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་
རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བར་མཚློན་དང་ འདློད་དློན་སྨློན་འདེབས་ཞུ་རྟེན་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ 
གནས་སྐབས་བརྩམ་པའི་བྱ་བ་ཚུ་ བར་ཆད་མེད་པར་འགྲུབ་ནི་དང་  སྐུ་བསློད་དབང་ཐང་
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དར་ཞིང་རྒྱས། བསམ་དློན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། སྙན་པ་དང་གྲགས་པ་ ཕྱློགས་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་པའི་ 
རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དར་ཤིང་འཕྱརཝ་ཨིན།  
ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཟེར་རུང་ དར་ཅུང་དེ་རང་ཨིནམ་ལས་ དང་པ་
རང་ མར་ཆང་གི་ཕུད་ཀྱིས་ རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚློའི་ ཐུགས་དམ་བསྐངས་ཞིནམ་ལས་
ཕྱློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་ཟེར་ དར་ཤིང་འདི་འཕྱར་དློ་ཡློདཔ་ཨིན་པས། ད་
རེས་ནངས་པར་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ 
ཐུགས་སྨློན་དར་ཤིང་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར་ནློར་བུའི་ཏློག་ཅན་ཕུལ་དགོཔ་དང་ གཞན་ཚུ་
ལུ་ དར་ཤིང་དཀརཔློ་ལྕེ་བཏགས་བཏགསཔ་ སྤྱི་ཏློག་ རལ་གྲི་འཁོར་ལློ་ཅནམ་འདི་ཨིན།  

ཆ མར་ཆང་བསྡུ་ཐངས། 
མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་མི་འདི་ ཐུགས་སྨློན་དར་ཤིང་འབག་སྟེ་ སྒོ་ཁར་མ་ལྷློདཔ་ཅིག་ལས་ 
མར་ཆང་བསྡུ་མི་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཛུལ་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ མར་ཆང་ཁྲོ་འཐུ་མི་
འདི་གིས་ གཡས་གཡློན་གྱི་ ཡར་སྒྲོན་བཏློན་ཏེ་ ཤིང་ཀྲོ་ནང་བཙུགས། དེ་ལས་ རང་གི་
ཕྱློགས་ལུ་ཡློད་མི་ ཡར་སྒྲོན་འདི་བཙུགས་ཚརཝ་ཅིག་ ཤིང་ཀྲོ་འབག་མི་འདི་འགྱོ་ནི། དེ་
ལས་གཅིག་གིས་ མར་ཆང་ཁྲོ་འཐུ་འབག་ནི་དང་ གཅིག་གིས་ ཁྲོ་སྟེགས་དང་ཁེབས་
སྦྲགས་ཏེ་འཐུ་འབག་ནི། མཇུག་ར་ གདན་བཞི་ལྟབ་རྐྱབ་སྟེ་འཐུ་འབག་ནི་ཨིན། 

ཇ ཐུགས་སྨློན་དར་ཤིང་།  
དར་ལྕེ་འདི་ཡང་ ལྟག་ལས་གནམ་ཧློནམློ་ཟེར་ དབུ་འཕང་དགུང་ལས་མཐློ་བའི་དློན་ལུ་དང་། 
བར་མེ་དམརཔློ་ཟེར་ སྐུ་བསློད་དབང་ཐང་མེ་བཟུམ་འབར་ནིའི་དློན་ལུ་དང་། མཇུག་ལུ་ས་
སེརཔློ་ཟེར་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ ས་བཟུམ་བརྟན་ནིའི་དློན་ལུ་ དར་ལྕེ་ ཧློནམློ་ དམརཔློ་ 
སེརཔློ་ གསུམ་བཏགས་དགོཔ་ཨིན། 
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མཐློ་སྐལ་སྒྲིག་ཐངས་དང་དགོས་པ། 
 

བཞུགས་གྲལ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་སྐབས་ཕུལ་བའི་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ 
ག་ར་ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་ མཐློ་སྐལ་གཅིག་གི་ནང་ཕུད་བཅད་དེ་ དཀོན་མཆོག་རྟེན་གྱི་སྐུ་
མདུན་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཕུད་སྦེ་ བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་མི་འདི་ བདག་གཞན་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ ཚློགས་རློགས་པའི་དློན་ལུ་ཨིན། 
ཚློགས་འགོཔ་དང་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་མདུན་ཅོག་གུ་ མཐློ་སྐལ་ཕུལ་མི་འདི་ སྐུ་མགྲོན་
གཙློ་བློའི་རིགས་ལུ་ཆེ་བར་བསྟློད་པའི་དློན་དང་ གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་དློན་ལུ་ཨིན། མཐློ་
སྐལ་ནང་ཤིང་འབྲས་བཀག་སྟེ་ བཙུགས་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་ལས་ རང་འབྱུང་ལེགས་ཚད་
བསལ་ཞིནམ་ལས་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་སྟེ་མཐློ་སྐལ་བཀང་དགོ། 

ཀ ཕྱག་འགྱེདཔ། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཕློ་བྲང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རབ་
གནས་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་པའི་སྐབས་ གསུང་ཆོགཔ་དང་བཟློ་བློ་ཚུ་ལུ་ ཟློང་དང་འབྲུ་སྣ་ 
གསེར་དངུལ་ལ་སློགས་པའི་ གནང་སྦྱིན་དང་ རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་ནང་ འློང་མི་དད་ཅན་
གྱི་སྦྱིན་བདག་དང་ མི་མང་ཡློངས་ལུ་ དངུལ་ལ་སློགས་པའི་ གནང་ཆ་གསློལ་ར་གནང་
བའི་སློལ་བཟང་པློ་ མི་ཉམས་པར་ བཞག་ཐབས་ལུ་ ཕྱག་འགྱེདཔ་འདི་དྲངམ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ ཕྱག་འགྱེདཔ་རྐྱང་སྐལ་ག་དེམ་ཅིག་དྲང་རུང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ 
སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་བདུན་སྐལ་དང་ སྐུ་འཁོར་དང་བློན་ཆེན་ལུ་ལྔ་སྐལ་ བློན་
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པློ་ཚུ་ལུ་གསུམ་སྐལ་ གཉིས་སྐལམ་ཚུ་ལུ་གཉིས་སྐལ་སྦེ་དྲང་དགོ། མཐློ་སྐལ་ ག་ཡློད་སར་
དང་ མཆོད་བཤམ་ལུ་ ཤློག་ལྟབ་ནང་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་དང་ གཞན་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་ལུ་དྲང་
དགོ། 

ཁ རློག་མ་པ་ནེ། 
བཞུགས་གྲལ་རློག་མ་པ་ནེ་འདི་ ཧེ་མར་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སྦྱིན་བདག་གཙློ་བློ་ཅིག་
ཨིན་མི་ རྒྱ་གྷ་ཊི་ཁའི་རྒྱལ་པློ་གིས་ རློག་མ་དང་པ་ནེའི་ འབུལ་བ་ཕུལ་བར་ལྷློདཔ་ལས་ 
རྒྱལ་པློའི་འབུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཐློག་མར་རློག་མ་
པ་ནེ་དྲངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ མཐློ་སྐལ་ག་ཡློད་སར་དང་མཆོད་བཤམ་ལུ་ ཤློག་ལྟབ་ནང་ལུ་
ཕུལ་དགོཔ་དང་ སྐུ་མགྲོན་གཞན་ཚུ་ལུ་ཕྱག་ལུ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 

ག ཤིང་འབྲས་དང་ཟས་སྣ་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས་དློན། 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་དང་འབྱློར་པའི་དངོས་པློ་ བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཏུང་བ་ཚུ་ སྤྱིར་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ཆེ་མཐློའི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བསམ་དག་པའི་ 
མཆོད་པ་མཚློན་བྱེད་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཟས་སྟློན་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཐུགས་
དགྱེས་པ་བསྐངས་ཏེ་ཚློགས་རློགས་ནི་དང་ བསམ་དློན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་དློན་ལུ་དང་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐློབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་ནི་དློན་ལུ་ 
བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་བཏུང་བ་ ལ་སློགས་པ་མཆོད་པའི་རས་སུ་དྲངམ་ཨིན། 
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ང་ ཤིང་འབྲས། 
བཞུགས་གྲལ་ ཤིང་འབྲས་དང་ཟས་སྣ་ ལྷམ་ག་དེ་ཅིག་ བསྒྲིག་ནི་ཨིན་རུང་ ལེགས་ཤློམ་
བསལ་ཏེ་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦློམ་ཆུང་ འློས་འབབ་རན་ཏློག་ཏློ་ཅིག་སྦེ་ 
བཟློ་ཞིནམ་ལས་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་བཞག་དགོ། 

ཅ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་ཁུངས་དློན། 
ཁྲི་མངའ་གསློལ། གོ་གནས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ། ཚློགས་འཛློམས་ལ་སློགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ 
དང་པ་ ཤིང་འབྲས་ངང་ལག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་དགོ། དེ་ཡང་། ངང་ལག་གི་འབྲས་
བུ་ཤིང་གི་རྩེ་ལས་ སྦུག་དྲང་པློ་ལས་ བཏགསཔ་ཨིནམ་ལས། བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་བཟུམ་
ཅིག་བརྩམ་རུང་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ ཐ་དམ་ཚིག་བརྟན་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ 
དང་པ་ངང་ལག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་དགོ། 
ལློ་གསར་སྐབས་ལུ་ ཤིང་འབྲས་ཧུམ་པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་དགོ། དེ་ཡང་། ཤིང་
འབྲས་ཧུམ་པ་འདི་ འབྲས་བུ་ཤིང་གི་རྩེ་ལས་ བཏགསཔ་མ་ཚད། དྲི་ཞིམ་པ་ རློ་མངར་
བ་ ནང་ན་གི་མདློག་དཀར་བ་ ཞལ་ལག་གིས་ འབག་མ་ཚུགས་པའི་ འབྲས་བུ་
བཏགསཔ་ཨིནམ་ལས། ལློ་འདི་ནང་ བརྩམས་པའི་བྱ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ འབྲས་བུ་ཤིང་
འབྲས་ཧུམ་པ་བཟུམ་ སྨིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དང་པ་ཧུམ་པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་དྲངམ་
ཨིན། 

ཆ གཉེན་སྦྱློར་བག་སྟློན། 
སས་སསམློ་ཕྱིར་བཏློན་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ དང་པ་ཚལ་ལུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་
དགོ། དེ་ཡང་ ཚལ་ལུའི་རློག་མ་ པགས་ཀོ་གཅིག་གི་ནང་ ནང་ཟས་ཤགམ་མང་རབས་
ཅིག་ གཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས། ཁྱིམ་གཅིག་གི་ནང་ ཕམ་བུཚ་ཚུ་ གེ་ར་བདེ་
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སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚློགས་ཤིང་ མཐུན་ལམ་དམ་ཚིག་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་ཐློག་ལས་ གཅིག་ཁར་
འཛློམས་ཏེ་ སློད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དང་པ་ ཚལ་ལུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲངམ་ཨིན། 
ཤིང་འབྲས་ གཞན་ཚུ་གི་གོ་རིམ་འདི་ ལྡུམ་རས་ནང་གི་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ལས་ 
འདབ་མ་བྱཱར་དགུན་མེད་པར་སློད་མི་དང་ རློག་མ་ཤིང་གི་རྩེ་ལུ་བཏགས་མི་ དྲི་ཞིམ་ཏློང་
ཏློ་ དྲློཝ་མངརམློ་ ནང་རས་དཀརཔློ་ འབད་མིའི་རིགས་ཧེ་མར། རློག་མ་ ཤིང་གི་རྐེད་
པར་བཏགས་མིའི་རིགས་བར་ན། དེ་ལས་རློག་མ་རྩ་བར་ བཏགས་མིའི་རིགས་ ཤུལ་
ལས་འབད་དྲང་དགོ། 
ཟས་སྣ་རིགས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ འཐློན་པའི་ཟས་སྣའི་རིགས་ཚུ་མ་ཚད་ ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་ཟས་སྣ་ཚུ་ཡང་ དྲང་ནི་ཡློད། དེ་ཡང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཟས་སྣ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ ཧེ་
མར་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སློབ་མ་དང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ རྒྱ་ཟས་བློད་ཟས་ཕུལ་མི་ཚུ་
ཡང་ བཞུགས་གྲལ་གྲངས་སུ་ བཙུགས་ཏེ་གནངམ་ལས། དང་པ་ཡུལ་གྱི་སྐམ་ཚློགས་
དང་ ཟས་སྣ་ཚུ་ དེ་ལས་ རྒྱ་ཟས་བློད་ཟས་ཚུ་དྲངམ་ཨིན། 
བཞུགས་གྲལ་གྱི་མཇུག་ སྟར་གོ་དྲངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་བུ་
བརྒྱུད་ཚུ་ ཕས་རྒོལ་གཞན་སྡེ་གིས་ གནློད་མ་ཚུགས་པའི་ ཕྱིའི་ལུས་སྟློབས་ས་བ་དང་ 
ནང་གི་བསམ་སྦྱློར་ བྱམས་པས་བསྐྱངས་པའི་ཚུལ་ལུ་ སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པློ་
ཆེ་ རང་རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པ་དང་ སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གྱི་ བར་དློན་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ 
སྟར་གོ་དྲངས་ཏེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། 

དྲན་གསློ། 
1. ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་དྲངམ་ད། རང་གི་ཐད་ཁར་ལྷློདཔ་ད་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ 

ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ལེན་ཞིནམ་ལས་ བཞེས་དགོ། 
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2. དྲང་བཞག་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ དྲང་ནི་བཅའ་ནི་ཚུ་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་ཚིག་ བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ནི་

དང་གཅིག་ཁར་འདྲན་འདྲ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ།  
3. དེ་བཟུམ་སྦེ་ མཆོད་ཚིག་གསུང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་སྡུད་དང་ མི་མང་ཉུང་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དྲང་བཞག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ མཆོད་ཚིག་འདྲན་འདྲ་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་
པའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 

4. བཞུགས་གྲལ་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་དྲངམ་ད་ ཧེ་མར་ལས་ མཐློ་སྐལ་ནང་བཅད་དེ་ ཕུལ་
ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་དྲང་མི་དགོ།  

5. ཕྲང་ཕྲང་སྦུག་གྲལ་གཡས་གཡློན་གཉིས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་ནི་ཨིན། 
 
སྦྱློང་ལཱ། 

1. བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་ རང་གི་མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ ལཱ་གཡློག་དང་འབྲེལ་བ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? 

2. བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་སྐབས་འགོ་དང་པ་གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད། 
3. གྲོ་མ་དང་ དྲི་བཟང་གསློལ་ཇ་ཚུ་དྲངམ་ད་ ཨམ་ཇི་གཅད་དགོ་པའི་དློན་དག་བྲིས། 
4. ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཞུགསཔ་ད་ ཉིན་མ་ཆུམ་དཀར་པློའི་ལྟློ་མ་བཞེས་

ཏེ་འབད་རུང་ ལྗགས་ཀྱི་འློག་དང་ཚེམས་ཀྱི་བར་ན་ལས་ ལློག་ཅི་འབྱུང་མི་འདི་ལུ་ ཁྱོད་
ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཚུགས་ག? ག་ཅི་འབད?  

5. མར་ཆང་ཕུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་དློན་ ཆོས་ཕྱློགས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས? 
6. མགྲོན་བཞི་གི་རྐང་གྲངས་བྲིས། 
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7. མར་ཆང་སྡུདཔ་སྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བྲིས། 
8. མར་ཆང་ལུ་ ཡར་སྒྲོན་བཀལ་དགོ་པའི་ དློན་དག་ག་ཅི་སྨློ? 
9. མཐློ་སྐལ་སྒྲིག་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་བྲིས། 
10. བཞུགས་གྲལ་གྱི་རིམ་པའི་ནང་ ཕྱག་འགྱེདཔ་དྲང་དགོ་མི་འདི་ འློས་འབབ་ཅིག་འདུག་ག? 

བསམ་འཆར་བཀོད། 
11. ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ལས་ ངང་ལག ཧུམ་པ། ཚལ་ལུ་གསུམ་ མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་ སློ་

སློ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་དང་པ་ དྲང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨློ? 
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བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་འབྲིང་སྡུད་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ། (རང་སྦྱློང་) 

ཀ བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པ།   
༡ གྲོ་མ།  

 ༢ དྲི་བཟང་།  
 ༣ གསློལ་ཇ། 
 ༤ བཞེས་རྩམ་ ལྟློ་དཀརཔློ།  

༥ མར་ཆང་།  
 ༦ ཕྱག་འགྱེདཔ།  
 ༧ རློག་མ། 

༨ པ་ནེ།  
༩ ཤིང་འབྲས་ངང་ལག 
༡༠ ཚལ་ལུ། 
༡༡ ཨེ་པཱལ། 
༡༢ སླི། 
༡༣ ཁམ། 
༡༤ ཨན་འབྲས།  

 ༡༥ རྒུན་འབྲུམ། 
 ༡༦ བལཔློ་སེའུ། 
 ༡༧ གོན། 
 ༡༨ གུན་ཆ། 
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 ༡༩ ཤིང་འབྲས་སྐམ་གྱི་རིགས། 
༢༠ སྐམ་ཚློགས། 
༢༡ གུ་རམ། 
༢༢ ཕྱུར་གོ། 
༢༣ སྟར་གོ། བཅས་བསྒྲིགས་ཏེ་དྲང་ནི།  

 
བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་སྡུད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ ཤིང་འབྲས་དང་ཟས་སྣ་གི་ལྷམ་པ་ མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
འགྱོཝ་མ་གཏློགས་གཞན་ གྲོ་མ། དྲི་བཟང་། གསློལ་ཇ། མར་ཆང་། ཕྱག་འགྱེདཔ། རློག་མ། པ་ 
ནེ་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་བསྒྲིག་དགོ། ཤིང་འབྲས་དང་ཟས་སྣ་ལྷམ་པ་དེ་ཡང་ མང་ཉུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་ 
རུང་ ལྷམ་པ་༥/༧/༩/༡༡/༡༣/ ༡༥/ ༢༡ ལ་སློགས་པ་ཡ་འབད་དེ་མ་གཏློགས་ ཆ་འབད་དེ་བསྒྲིག་ 
མི་རུང་། 

ཁ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་མཆོད་ཚིག  
༈ མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་
སུ་མཆིའློ། །བ་མ་ལློངས་སློད་རློགསཔའི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །བ་མ་ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་
ལསྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །བ་མསངས་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། ། ལན་གསུམ། 
༈ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་རླབས་འཕྲེང་དབུས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་འདབ་སྟློང་རྒྱས་
པ་ལ། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སློ་བའི་གཉེན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་
འདེབས། །མཁྱེན་པས་མ་རིག་མུན་པའི་ཚློགས་འཇོམས་ཤིང་། །བརྩེ་བས་གཞན་དློན་ཡལ་བར་མི་
འདློར་བར། །ནུས་པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །ངག་དབང་རྒྱལ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་
གསློལ་བ་འདེབས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རློ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་
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རབ་བརྙེས་ནས། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དློན་མཛད་པའི། །ཇི་སྲིད་འཚློ་ཞིང་གཞེས་པར་
གྱུར་ཅིག་གུ །བ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་པློར་གསློལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསློལ་བ་
འདེབས། །འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསློལ་བ་འདེབས། །བ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་
གྱིས་རླློབས། །  
༈ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚློགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་
མཆི། །བདག་གི་སྦྱིན་སློགས་བགྱིས་པའི་བསློད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་
པར་ཤློག །ལན་གསུམ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་
བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་
བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སང་ཉེ་རིང་དང་
བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཆེན་པློ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ལན་གསུམ། 
མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། ། 
དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསློལ། །མགོན་པློ་འདིར་ནི་བྱློན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསློད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གི་
མཆོད་ཡློན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསློལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་
སད་ཀ་ར་མཧཱ་སད་ཀ་ར་མཧཱ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙ་ྖསྭཱ་ཧཱཿ ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་
གྱིས་ཁྲུས་གསློལ་ལྟར། །དེ་བཞིན་དག་པ་ལྷ་ཡི་ཆུ། །དག་པ་ཡིས་ནི་སྐུ་ཁྲུས་གསློལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཧཱ་པཱ་དྱཾ་པྲ་ཏི་ཙྖ་སྭཱ་ཧཱཿ བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །ཉིད་ཀྱི་རྗུ་འཕྲུལ་མཐུ་
ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིས་ནི། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསློལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་
ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པདྨ་ཀཱ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾཿ 



  

93 
 

 
༈ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་རྒྱ་མཚློའི་རྣམ་རློལ་གྱི། །ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྦྱིན་མཁན། ། 
ཚེ་དཔག་མེད་པའི་སས་ཀྱི་ཐུ་བློ་པ། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདེབས། །ཤམྦྷ་ལ་
ཡི་རྒྱལ་ཁབ་སེང་གེའི་ཁྲིར། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་བྱེད་པ་པློར། །ཟས་གཙང་སས་ཀྱིས་
ལུང་བསྟན་པད་དཀར་འཛིན། །རིགས་ལྡན་དབང་པློ་གཉིས་པར༴ བློད་འབངས་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེའི་
དབང་གྱུར་པས། །ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ལྷ་མི་མཆོད་པའི་སློལ། །དང་པློར་བསྟློད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་
མེད་པ། །སྤྲུལ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློར༴ ཟབ་མློ་ལྟ་བས་ཞི་བའི་མཚློར་འཁྲུངས་ཤིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་
ཕུང་བྱེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་གིས། །གདློང་དམར་ཅན་གྱི་ནང་གི་གདུང་སེལ་མཁན། །ཤཱནྟ་རཀྴྀ་ཏ་ལ༴ ཕྱི་ནང་
ཤེས་བྱའི་འཛིན་མ་མ་ལུས་པར། །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱི་འཁོར་ལློར་ལེགས་སྒྱུར་བས། །ཕས་ཀྱི་རྒོལ་
བའི་ཕྱློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་ཏ་པར༴ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་
པར། །རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པའི། །ཤཱནྟི་རི་བློར་དག་པའི་བསམ་གཏན་
པ། །རྗེ་བཙུན་ཟླ་འློད་གཞློན་ནུར༴ གངས་རིའི་མགུལ་དུ་རློ་རྗེའི་གདན་བཀོད་ལ། །གྲུབ་པ་སངས་
རྒྱས་སྟློང་གི་རྣམ་རློལ་བ། །ལུས་ཅན་དཔྱིད་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་མཛད་པ། །འགྲོ་བའི་མགོན་པློ་འབྲུག་
པར༴ ཤར་ཕྱློགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རློ་རྗེའི་སྣང་བ་རབ་འབྱམས་
རྩེར། །བྱང་ཆུབ་སློད་པ་རྒྱ་མཚློ་སྟློན་བྱེད་པའི། །སྣང་བ་རྡུལ་བྲལ་སེམས་དཔར༴ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟློང་
ཆོས་ཀྱི་སྒོར་སྦས་པ། །ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱློར་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱ་ལ། །ཅི་དགར་འགྱེད་པའི་
མཚུངསམེད་ལློ་ཙཱ་བ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དབང་པློར༴ ལྷློ་ཕྱློགས་ནློར་འཛིན་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་
དབང་། །མ་སྨད་གྲགས་པའི་གཏེར་གྱུར་སྙིགས་དུས་འདིར། །ཡང་དག་ལམ་གྱི་ས་མཁན་མཆོག་
གཅིག་པུ༑ ༑གོང་མ་གྲུབ་པའི་རྗེ་བློར༴ འཇམ་མགོན་ཞབས་ཟུང་ཉིན་མློའི་ཁུ་བ་ལ། །ལན་བརྒྱར་
འཐུངས་པའི་པདྨ་དཀར་པློའི་འཕྲེང་། །དྲེགས་ལྡན་ཀུན་གྱི་རལ་པའི་རྒྱན་གྱུར་པའི། །མཚུངས་མེད་བ་
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མ་མཆོག་དེར༴ སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་གཞི། །མ་བྱློན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་
བ། །ད་ལྟའི་སྐྱོབ་པ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །དེ་
ལྟར་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་སྟློབས་ཀྱིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །མགོན་ཁྱོད་
མཉེས་བྱས་གང་གི་རིང་ལུགས་ཀྱིས། །རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐློབ་གྱུར་ཅིག  
བ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་པློར་གསློལ་བ་འདེབས། །མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསློལ་བ་འདེབས། །འཕྲིན་
ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསློལ་བ་འདེབས། །བ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱི་རླློབས། །ཕན་བདེ་
འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་
རྣམས། །སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཆོས་རྔ་ཆེན་པློ་སྒྲ་ཡིས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་
མཐར་བགྱིད་ཤློག བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སྟློན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཕྱག་
འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསློལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་
ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའློ། །  

ག སྨློན་ཚིག་ནི། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྨློན་ལམ་འགྲུབ་པའི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ལས་དང་བློ་
བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡིས། །གདློན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པློའི་འཚེ་བ་སློགས། །སེམས་ཅན་ཡིད་མི་
བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་
པའི་གསད་བྱ་བཞིན། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། །སློག་འཕྲློག་ནད་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །འཆི་བདག་གཤིན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་
པ་ལྟར། །ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐློས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། །ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སློགས་
ཀྱི། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནློད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །གནློད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་
དང་། །བློ་བུར་ཡེ་འབྲློག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་། །བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སློགས་པ་ཡིས། །ལུས་
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ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲློག་བྱེད་པའི། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུག་
པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟློབས་ལྡན་གྱུར་ནས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་
སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤློག །བ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་
མཐུ་སྟློབས་དང་། །ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟློབས་ཀྱིས། །སྨློན་ལམ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་
འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  

ང་ བཀྲ་ཤིས།  
བདེ་གཤེགས་སྟློན་པའི་བསྟན་པ་མཆོག་གི་གཙློ། །སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་སྤྲིན་ཕྲེང་གིས། །  
བཤད་སྒྲུབ་ཆར་གྱིས་ཉིན་བཞིན་རྣམ་སྤེལ་བ། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་ཅིག ། 
སློམ་གསུམ་ཉིན་མློའི་འློད་དང་རྟག་འགྲོགས་ཤིང་། །ཐློས་བསམ་སྒོམ་པའི་དྲི་བཟང་ཟིན་པའི་དཔྱིད། །  
བསྟན་འཛིན་པདྨློའི་གཙློ་བློ་ཅི་ཡང་གིས། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་ཅིག ། 
རྙེད་དང་བཀུར་བསྟི་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་བབ་ཅིང་། །ཕན་དང་བདེ་བའི་རིན་ཆེན་སྐྱེ་བའི་གནས། ། 
ཆོས་འཁོར་གསར་པ་གསར་པའི་དཔལ་རྒྱ་མཚློས། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་
ཅིག །  
རློ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏིལླི་ནཱ་རློ་དང་། །མར་པ་མི་ལ་སྒམ་པློ་མཐའ་ཙ་པ། །སྣ་ཕུ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པ་སློགས། །བཀའ་བརྒྱུད་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་བློད་ལ་བཀའ་དྲིན་
ཆེ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུ་ལ་འདས་འཁྲུངས་མེད། །ད་ལྟ་ལྷློ་ནུབ་སྲིན་པའི་ཁ་གནློན་མཛད། །ཨུ་རྒྱན་
རིན་པློ་ཆེ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །ཆོས་སྐུ་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས། །ལློངས་སློད་རློགས་སྐུ་
འཇའ་ཚློན་ལྟ་བུ་ལ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚློགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་
ཤིས་ཤློག །ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཁྱད་པར་ཨུ་རྒྱན་དབེན་གནས་སུ། །དམ་ཚིག་
ཅན་རྣམས་བསྲུང་མཛད་པའི། །མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་
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ཀུན་གྱི་བསྟན་བསྲུང་ཕྱིར། །འཇིགས་བྱེད་མི་བཟློད་དྲག་པློའི་ལུས་དང་ལྡན། །རྔམ་པའི་སྟློབས་ཀྱི་
བདུད་བཞི་ཚར་གཅོད་པའི། །མགོན་པློ་བྱ་རློག་མཚན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློགས་བཅུ་ཉིད་ལ་གནས་པའི་
སེམས་དཔའ་ཡང་། །གཟི་བརྗིད་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཁྲོ་ཚུལ་གྱིས། །བསྟན་ལ་སང་བའི་དགྲ་བགེགས་
རྩད་ནས་གཅོད། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་ཚློགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །ཟབ་མློ་རྒྱུད་ཀྱི་སྲུང་མ་མ་མློ་
ནི། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབ། །རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ལྡན་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་
པའི། །ཁྲག་འཐུང་དུད་སློལ་ལྷ་མློའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་ཕློ་ཉ་ནི། །འགུགས་
བྱེད་གསློད་བྱེད་གསུམ་དང་མཁའ་འགྲོ་བཞི། །གདློང་ཅན་བརྒྱད་དང་སྒོ་མ་བཞི་ལ་སློགས། །ལས་
བྱེད་ཕློ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །སྔོན་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་སྔ་རུ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པ་
མཛད་པའི་གང་ཟག་ལ། །མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་
བཀྲ་ཤིས་ཤློག །འབད་དང་རྩློལ་བ་མི་དགོས་ཤིང་། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །སེམས་
ཅན་རེ་བ་སྐོང་མཛད་པ། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །མི་འགྱུར་ལྷུན་པློ་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་
ཤློག །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །མཐའ་བྲལ་འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་
ཤློག །རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །གནས་འདིར་ཉིན་མློ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་
ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པའི། །དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །སྟློན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱློན་པ་དང། །བསྟན་པ་ཉི་འློད་བཞིན་དུ་
གསལ་བ་དང་། །བསྟན་འཛིན་དཔློན་སློབ་བཞིན་དུ་མཐུན་པ་ཡིས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་
བཀྲ་ཤིས་ཤློག  

ཨོཾ་ཡེ་དྷར་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏློ་ཧྱ་ཝ་དཏཿ ཏེ་ཥཱཉྕ་ཡློ་ནཱི་རློ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་ཝཱ་དཱི་མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་
སྭཱཧཱཿ ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྠ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ 
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རབ་གནས་དང་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ། (རང་སྦྱློང་) 

ཀ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ། 
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ ལྷ་དར་དར་ཤིང་ སཙྪ་ལ་སློགས་པ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ བསྒྲུབས་
ཚརཝ་ཅིག་ རབ་གནས་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་གིས། ཕྱི་རབས་རྟེན་གསུམ་
བཞེངས་པ་རྣམས། །བསྒྲུབས་དང་རབ་གནས་དུས་མཉམ་བྱ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ རབ་
གནས་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ཅིན་ ཕྱག་འཚལ་བའི་རྟེན་ལུ་མི་རུང་ནི་དང་། ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་
འགྲོ་སྟེ་འབད་རུང་ ས་རློ་དང་ཤིང་ལ་སློགས་པ་དང་ ཅོག་འཐདཔ་ཙམ་ལས་ སྐྱབས་གནས་ལུ་རུང་
བའི་རྟེན་ལུ་ མ་འགྱུར་བའི་ཁར་ རང་ལུ་བསློད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ ག་ནི་ཡང་ མི་འཐློབ་པ་མ་
ཚད་ ས་ཕྱློགས་འདི་ནང་ལུ་ བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་ ལྟས་ངན་པ་ཚུ་ཡང་འབྱུངམ་ཨིན། 

རློང་གཞིས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ གྲུ་དང་ཟམཔ་ལ་སློགས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་ 
འདི་ནང་མི་དང་ མི་མ་ཡིན་ལ་སློགས་པའི་ ལྷ་འདྲེ་དང་འབྱུང་པློ་གནློད་སྦྱིན་ གདློན་བགེགས་དང་ 
ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ སློདཔ་ཨིནམ་ལས་ ཕྱི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཟམ་པ་ཚུ་ 
མི་བརྟན་པ་དང་ནང་དུ་གནས་པའི་ མི་ཚུ་ལུ་ ན་ཚ་དང་ཤི་ཆད་ལ་སློགས་པ་ མི་མཐུན་པའི་གནློད་
པ་དང་ རྐྱེན་ངན་རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་འབྱུངམ་ཨིན། 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ ལྷ་དར་དར་ཤིང་ སཙྪ་ གཙུག་ལག་ཁང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ རློང་གཞིས་
དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ གྲུ་དང་ ཟམ་པ་ལ་སློགས་པ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ གསརཔ་བསྒྲུབས་
ཚརཝ་ཅིག བམ་སློབ་དཔློན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཅིག་གིས་ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ ཚུལ་བཞིན་དུ་
འབད་བ་ཅིན་ གོང་ལུ་བཤད་པའི་སྐྱོན་ཚུ་ མ་འབྱུང་བར་  ཕྱི་ཁང་ཁྱིམ་སློགས་ ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་
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པ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྟེན་དམ་ཚིག་པར་ བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་པ་ རབ་ཏུ་གནས་བསྒྲུབས་པའི་རྟེན་ 
དེ་ལུ་ མཆོད་ཅིང་བཀུར་སྟི་བགྱིས་པའི་བསློད་ནམས་ཡང་ རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་ རྟག་ཏུ་
བསྲུངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་ ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ ནད་མེད་ལ་སློགས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་
པའི་དཔལ་དང་ འབྱློར་པ་ཐམས་ཅད་ཐློབ་སྟེ་ ཕྱི་མར་བ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ བདེ་བ་འཐློབ་
པའི་ཕན་ཡློན་ཡློདཔ་ཨིན། 

ཁ་ རབ་གནས་ཀྱི་ལས་རིམ། 
རབ་གནས་རྒྱས་པའི་རིགས་ལུ་ སྦྱློར་བ་སྟ་གོན་གྱི་ཉིནམ། དངོས་གཞི་རབ་གནས་ཀྱི་ཉིནམ། རྗེས་
མཐའ་སློམ་གྱི་ཉིནམ་གསུམ་སྦེ་གནང་དགོཔ་ཡློད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ རབ་གནས་འབྲིང་པློའི་དབང་ལུ་
བཏང་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་གནང་ཚརཝ་སྦེ་ འབད་བ་ཅིན་ དང་པ་ རྩིས་སློབ་ལས་ གཟའ་སྐར་
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་བལྟ། 
གཉིས་པ་ཚློགས་འགོཔ་ ཚད་ལྡན་གྱི་བམ་ཅིག་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ ག་ཅིའི་སྐོར་
ལས་ གཏང་ནི་ཨིན་རུང་ དཀྱིལ་འཁོར་དང་ མཆོད་པའི་ཡློ་བྱད་ཚུ་ བཤམས་ཞིནམ་ལས་ བདག་
སྐྱེད་བསང་ནི་དང་ བུམ་བཟླས་བགེགས་སྐྲོད་ལས་ འགོ་བཟུང་ རྗེས་བསྡུའི་བར་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་ 
ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་ན་ གནང་ཚརཝ་སྦེ་མཛདཔ་ཨིན། 
རབ་གནས་ཉིནམ་གཅིག་གི་སྐབས་ གསུང་ཆོག་གི་མཚམས་དང་བསྟུན་ བགེགས་སྐྲོད་ཁྲུས་གསློལ་
ཚར་གཅིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྟེན་སྐྱེད། སན་འདྲེན། རྒྱས་གདབ་ལས་འགོ་བཟུང་ མཇུག་བརྟན་
བཞུགས་མངའ་གསློལ་ཚུན་དང་ རྟེན་སྐོར་དང་ རབ་གནས་འབྲུ་སྐོར་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་སྐོར་ར་རྐྱབ་
སྟེ་ གནང་དགོཔ་ཨིན། རྟེན་སྐོར་རྐྱབ་ཚརཝ་ད་ བཞུགས་གྲལ་བཙུགས་ཏེ་ ཡློན་བདག་མངའ་
གསློལ་དང་ བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ་ཕབ་ནི་དང་ འབུལ་བ་དགའ་སྟློན་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
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ག་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ། 
ད་རེས་ནངས་པ་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་ཡང་གོང་གི་ རབ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ 
ཕན་ཡློན་འཐློབ་ནི་གི་དློན་ལུ་དང་ གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ བསྒྲུབས་ཚརཝ་ད་ འགོ་
འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་དེ་ བཞག་མི་གི་རིགས་ཚུ་ཡང་ རབ་གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བསྡུཝ་ཨིན། འདི་
བཟུམ་མའི་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ཡང་ འབད་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་མཛད་དགོ། 

གཟའ་སྐར་དུས་ཚློད་ འགྲིགས་པའི་ཉིནམ་གི་དྲློ་པ་ལས་ རབ་གནས་བ་མ་གིས་དབུ་གཙློས་ གསུང་
ཆོགཔ་གང་འཚམས་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་བསང་རྒྱསཔ་ཅིག་དང་ སྲུང་མ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་ འཕྲིན་
བཅོལ་ཚུ་གནང་། དེ་ལས་ འགོ་འབྱེད་ངོ་མའི་སྐབས་སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་  དུས་ཚློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས། དང་པ་མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏློར། དེ་ལས་ བགེགས་སྐྲོད་ ཁྲུས་གསློལ་ 
རྟེན་སྐྱེད་ སན་འདྲེན་ རྒྱས་གདབ་ཚུ་ རབ་གནས་བ་མ་གིས་སྡུད་ཚིག་སྦེ་ གནང་སྟེ་མངའ་གསློལ་
བརྟན་བཞུགས་དང་འབྲེལ་ རབ་གནས་ཀྱི་འབྲུ་དང་པ་གཏློརཝ་དང་གཅིག་ཁར་ མཆོད་གསིལ་ རྒྱ་
གླིང་གི་སྒྲ་དང་བཅས་སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་གིས་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གནང་། རབ་གནས་བམ་གིས་
འཕྲློ་མཐུད་དེ་ བཀྲ་ཤིས་ཕབ་སྟེ་གྲོལཝ་ཅིག་ གསློལ་ཇ་འབྲས་སེར་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་གླུ་གཞས་
དགའ་སྟློན་ཚུ་དང་ གསློལ་སྟློན་འགྲོལཝ་ད་ འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་འགྲོལ་ནི་ཨིན། 
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སློབ་རིམ་༡༢ པ། 
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སློབ་དུས་དང་པ། 

འབྲུག་མིའི་གཤིས་སློད་དང་མ་མཐུན་པའི་སློད་ལམ་སང་དགོཔ། 
དུས་རབས་༨ པའི་ནང་ལས་རང་ འབྲུག་མི་ཚུ་ ཨློན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ དགེ་བསྙེན་གྱི་
སློམ་པ་གནང་སྟེ་ སྐྲ་བཅད་གནངམ་ལས་ཚུར་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་ མགུ་ཏློ་
གི་སྐྱ་ཚད་དང་ལྡན་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ བཞག་ནི་གི་སློལ་ཡློདཔ་ལས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཞག་ནི་མ་
གཏློགས་ སྐྱ་གི་ཚློས་གཞི་ རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་དང་ རང་རློང་ བཟློ་རྣམ་མ་འདྲཝ་བཟློ་ནི་དང་ 
ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱ་རིངམློ་འབད་བཞག་ནི་ལ་སློགས་པ་ མ་རུང་བའི་ཁར་ གཟུགས་ཁར་གཙབ་
རིས་བྲི་ནི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཏློན་བཏུབ་མ་བཏུབ་ ག་ར་ཕྱི་ཁར་བཏློན་མི་གི་གྱོན་
ཆས་གྱོན་ནི་ ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ སིན་ཅུ་བཏགས་ནི་ ལ་སློགས་པ་མ་རུངམ་ཨིན། 

སློབ་ཚན་དང་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློང་རྣམ་གཞག (ནང་སྦྱློང་) 

ཀ ཀུན་སློང་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར། 
ཀུན་སློང་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཨིནམ་ལས། དངོས་མེད་ལམ་སློལ་གྱི་ 
གྲས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ ལུས་ངག་གི་སློད་ལམ་ བཟང་ངན་ག་ར་ 
ནང་སེམས་ལུ་ རག་ལསཔ་མ་ཚད། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ཡང་ ནང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་
མེད་པ་ཅིན་ དློན་དག་མེདཔ་ལས་། ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས། སེམས་ནི་ཀུན་ལ་དབང་
བྱེད་རྒྱལ་པློ་འདྲ། །ལུས་ངག་དགེ་སྡིག་ཀུན་གྱི་གཡློག་པློ་ཡིན། །སེམས་འདི་དགེ་ན་ལུས་དང་ངག་
ཀྱང་དགེ །སེམས་འདི་སྡིག་ན་ལུས་དང་ངག་ཀྱང་སྡིག ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད། 
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ང་བཅས་རའི་མི་ལེགས་ཤློམ་དང་ཟློགཔ་ ཟེར་སབ་མི་ཚུ་ཡང་། ག་ར་ སེམས་ཀྱིས་མནློ་བསམ་
གཏང་ཐངས་ བཟང་ངན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ དང་ཕུ་གི་མི་ཚུ་གིས། ཕྱིའི་གཟུགས་འདི་ 
རློང་བཟུམ་ཅིག་དང་ ནང་གི་སེམས་འདི་ རློང་དཔློན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཟེར་སབ་སློལ་ཡློད། མི་ལུ་
ཡློན་ཏན་ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་རུང་ སེམས་གོ་མ་ཆོད་པ་ཅིན། ཡློན་ཏན་འདི་གིས་རང་དང་གཞན་ལུ་ 
གནློད་པའི་རྒྱུ་ལུ་ཡང་འགྱུར་སྲིདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ རང་སེམས་རང་གིས་བདག་
འཛིན་འབད་དེ། མནློ་བསམ་གཏང་ཐངས་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡ་རབས་བཟང་པློའི་
ལམ་ལུ་ ཁ་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་ནང་ལས་ ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན།  

ཀུན་སློང་སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ལུ་ དང་པ། ཐ་དམ་ཚིག གཉིས་པ། ལས་རྒྱུ་
འབྲས། གསུམ་པ། གཞན་ཕན་བསམ་བཟང་། བཞི་པ། རང་སེམས་བདག་འཛིན།  ལྔ་པ། དློ་
ཐག་ཆོད་པའི་སེམས་ངར།  དྲུག་པ། རང་སྒྲིག་རང་ཚློར། བདུན་པ། བསློད་ནམས་དགེ་བའི་
སེམས་བཅས་བདུན་ཡློད། 

ཁ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ། 
ཚེ་སྔོན་ལས་དང་སྨློན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་འཛློམས་པའི་ རྒྱལ་བློན་
འབངས་གསུམ་གྱི་བར་ན་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི། 
རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་ཚིག་ལུ་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ གནས་ཏེ་འབད་མི་འདི་ལུ་ 
སབ་ཨིན། 

འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལས་ བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱློན་གོང་མ་ མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་རྩིས་བཀུར་ཞུ་སྟེ་ དད་པ་མློས་གུས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བཀའ་ག་ཅི་གནང་མི་འདི་ 
འབགན་རི་བ་ལྕི་ བློརན་གསེར་བ་ཕངས། ཟེར་སབ་སློལ་ཡློད་དློ་བཟུམ་སྦེ་ གོངམ་དཔློན་
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གཡློག་གི་བར་ན་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ བཀའ་ཅི་གསུང་ ཕྱག་ཞུ་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ འློགམ་གིས་གོངམ་ལུ་གུས་ཞབས་ གོངམ་གིས་འློགམ་ལུ་བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་དེ་ རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་བཅུག་དགོ།  

དེ་ཡང་། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ལུ་ རྒྱལཔློ་ཚངས་སྦྱིན་བཞུགས་པའི་སྐབས་
ཝ་ར་ཎ་སི་ཉེ་འདབས་གཡུས་ཀ་ཤི་ཀའི་ནགས་ཚལ་ནང་ བྱ་གོང་མ་སྲེག་པ། རི་བློང་། ས། 
གླངམློ་ཆེ་བཞི་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བྱམས་བརྩེའི་སྒོ་ལས་ འཐབ་རྩློད་མེད་པར་ མཐུན་
ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ་སློད་ནུག  

ཚར་གཅིག་ཁོང་ཚུ་འཛློམས་པའི་སྐབས་ལུ་ ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ་
དང་ ཡུན་བརྟན་གནས་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒན་གཞློན་ག་ཨིན་ན? ཤེས་དགོ་པའི་སྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནུག 
གླངམློ་ཆེ་གིས་ ཧེ་མར་ ང་འློངམ་ད། ཤིང་ནྱ་གྲོ་དྷ་འདི་ ངེའི་གཟུགས་དང་ འདྲན་འདྲ་ཡློདཔ་
ཨིན། ཟེར་སབ་ད། ས་གིས་ ཤིང་འདི་ ཧེ་མར་ངེའི་གཟུགས་དང་འདྲན་འདྲ་སྦེ་མཐློང་ཅི། རི་
བློང་གིས་ ཤིང་འདི་ལྕུག་གུ་སྦེ་ ལློ་འདབ་གཉིས་སྦེ་ཡློད་པའི་ ཐློག་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡློད་པའི་ 
ཟིལཔ་འདི་ ང་གིས་འཐུང་མློངས་ཡི། བྱ་གིས། ང་གིས་ ཤིང་འདི་གི་རློག་མ་བཟའ་ཞིནམ་ལས། 
ནང་རས་ཚི་གུ་འདི་ ནཱ་ལུ་བཀོ་བཞགཔ་ལས་ ཤིང་འདི་སྐྱེས་སྐྱེཝ་ཨིན། ཟེར་སབ་ནུག  

དེ་ལས་འབདན་ ཁོང་ཚུ་གི་ རྒན་གཞློན་གྱི་གོ་རིམ་ཤེས་ཞིན་ན་ གུས་ཞབས་འབད་དེ་ ཕྱག་
ཕྱིད་ཞབས་ཏློག་ཞུཝ་མ་ཚད་ ཁོང་བཞི་གིས་ ད་ལས་ཕར་ སློག་གཅོད། མ་བྱིན་ལེན་པ། མི་
ཚངས་པར་སློད་པ། ཤློབ་རྐྱབ་ནི་བཞི་དང་། དེ་གུ་ ཆང་འཐུང་ནི་སང་གེ་ཟེར་ ཁ་འཆམས་ཏེ་ 
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སློད་པ་ལུ་གནས་ཏེ་ ཡུན་མ་རིངམློ་ཅིག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཚུ་
ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་ལུ་བབས། ལློ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་མུག་འཁྲུག་རྩློད་ཞི། 
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མངའ་འབངས་མི་སེར་ཚུ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར་ཏེ་ སློད་ནི་འབྱུངམ་ད་ རྒྱལཔློ་གིས། ང་གིས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་སྐྱོང་ནི་དེ་གིས་ཨིན། ཟེར་གསུངས་ནུག བློན་པློ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་
ཀྱིས་ ཕྱག་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ཞུཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན། མི་སེར་གྱིས་ ང་བཅས་ག་ར་གི་བསློད་
ནམས་ཀྱིས་ཨིན། ཟེར་སབ་ནུག  

དེ་ལས་ རྒྱལཔློ་གིས་ ལུང་པའི་ཕུག་ལུ་ དྲང་སློང་བཞུགས་སར་ དྲི་བར་འབྱློན་པའི་སྐབས། 
དྲང་སློང་གིས་ མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུཝ་ལས། རྒྱལ་བློན་འབངས་
འཁོར་བཅས་པ་ ལུང་པའི་ནང་ལུ་སློང་སྟེ་བལྟཝ་ད་ ཁོང་སེམས་ཅན་བཞི་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
སློད་པ་བཞི་ལུ་གནས་ཏེ་ ཡློདཔ་མཐློང་ནི་དེ་གིས། ག་ཅི་དེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ ལློག་འློངས་
ཞིན་ན་ རྒྱལ་བློན་ འབངས་འཁོར་བཅསཔ་གིས་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སློད་པ་ལུ་གནས་ཞིན་ན་ 
བསློད་ནམས་བསགཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ ཤི་ཚད་གཅིགཔློ་ ལྷ་གཡུལ་ལུ་སྐྱེས་
ནུག 

དེ་བསྒང་གི་ བྱ་འདི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། རི་བློང་འདི་ ཤཱརིའི་བུ་ ས་འདི་མློའུ་གལ་ 
གླངམློ་ཆེ་འདི་ ཀུན་དགའ་བློ་ཨིན་པས། ཁོང་ཚུ་སྐྱེ་བ་ཧེ་མར་ དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་
ཡང་ འཆམ་མཐུནམ་སྦེ་སློདཔ་ལས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་
བྱུང་ནུག དེ་གིས་འབད་ ད་རེས་ རློང་གཞིས་དང་དགོན་སྡེ་ ཕློ་བྲང་ ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུར་ 
མཐུན་པ་སྤུན་བཞིའི་རི་མློ་བྲི་དགོ་མི་འདི་ འདི་ནང་སློད་མི་ཚུ་ལུ་ མཐུན་ལམ་དང་ཞི་བདེ་འབྱུང་
ཐབས་ལུ་ཨིན། དེ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔེ་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱཝ་སློད་ལམ་ཚུ་ 
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལམ་ལུ་གནས་ཏེ་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚེ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་དང་ ཕྱི་
མར་ལྷ་གཡུས་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ལམ་ ཡ་རབས་བཟང་སློད་ལུ་གནས་
དགོཔ་ཨིན། 
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ཕམ་དང་བུ་གཞི་ཀྱི་ ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ རྒས་པ་ལུ་ཆ་བཞག་བསྐྱེདན། གཞློནམ་བསློད་
ནམས་བསག ཟེར་སབ་སློལ་ཡློདཔ་བཟུམ་ དྲིན་ཆེ་བའི་ཕ་དང་མ་གིས་གཙློས་པའི་ ཁྱིམ་ནང་
གི་སྤུན་ཆ་ཉེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ཕམ་རྒན་ཤློས་ཨིན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ། དེ་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ ཅི་
ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏློག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 

བ་སློབ་ཀྱི་བར་ན་ ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ མདློ་ལས། ཚིག་གཅིག་སྟློན་པའི་སློབ་དཔློན་
ལ། །སློབ་དཔློན་དག་ཏུ་མ་འཛིན་ན། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་བ་བརྒྱར་བངས་ནས། །རྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར། ། ཟེར་ཡློདཔ་བཟུམ་སྦེ། རང་ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པར་སློདཔ་ད་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡང་
དག་པའི་ལམ་སྟློན་ཏེ་ ཚེ་འདིའི་ལམ་སྟློན་གནངམ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐློབ་
བཅུག་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་ འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ རང་གི་ལུས་ལས་  
གཅེས་པའི་ རྩིས་བཀུར་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། ལློ་རྒྱུས་ཅིག་ནང་ ཧེ་མར་རང་གི་སློབ་དཔློན་ཨིན་རུང་ 
ཤུལ་ལས་སློབ་དཔློན་ལས་ སློབ་ཕྲུག་དྲགཔ་ཐལ་བའི་སྐབས་ ངོ་མ་ཤེས་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་ གུས་
ཞབས་མ་འབད་བའི་ཉེས་དམིགས་ དངོས་སུ་མིག་ཏློ་ ཐློན་འགྱོ་བའི་ལློ་རྒྱུས་དང་ ཕྱག་ལེན་མ་
འབད་བར་ ལགཔ་ཆད་དེ་ འགྱོ་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ལས་ 
འཐློན་ནི་ཡློདཔ་ཨིན།   

ཐ་དམ་ཚིག་འདི་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ལས། བྱས་པ་ཤེས་ཤིང་དྲིན་གཟློ་བ། ། 
ཟེར་དློན་ཚན་གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས། གལ་སྲིད་ དྲིན་ བསམ་མ་ཤེས་པ་
ཅིན་ དེ་ལུ་ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པའི་མི་ཟེར་སབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ 
ཁྲེལ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་མི་ཟེར་ སྐྱོ་ཤློས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ གོངམ་དང་ ཕམ་ 
སློབ་དཔློན་ རང་གི་གཉེན་གྲོགས་ ལྟ་ལྟློ་ཚང་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ལུ་ངོ་ཤེསཔ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ཚེ་
སྔོན་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ ཤེས་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། 
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སྤྱི་སེམས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ གནློད་པ་མེད་པའི་ཕན་སེམས་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 
རྒྱལ་བས། རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་བངས་ནས། །གཞན་ལ་གནློད་པ་མ་བྱློས་ཤིག ། ཟེར་དློ་བཟུམ་ ང་
བཅས་ར་འགྲོ་བ་མི་ལུ་ སྤྱི་སེམས་ཅིག་མེདན་ མིའི་སྦུག་ལས་ཟུར་ཁར་འཐློན་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡློདཔ་
ཤེས་དགོ། དཔེར་ན། སྒོ་རང་གིས་ ཕྱེ་བ་ཅིན་ རང་གིས་བསམ། མེ་ རང་གིས་བཏེག་པ་ཅིན་ 
རང་གིས་བསད། ཕྱགས་སྙིགས་རང་གིས་བཀང་པ་ཅིན་ རང་གིས་འཕྱག་ ཤེས་པ་ཅིན་ གཞན་ལུ་
གནློད་པ་མི་འབྱུང་ནི་དེ་གིས་ སྤྱི་ཕན་གྱི་སེམས་ཡློད་པའི་རྟགས་ཨིན། སྤྱི་སེམས་ཡློད་པ་ཅིན་ 
གཞུང་དང་མི་སེར་ལུ་ཕན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཕན་
ཐློགས་འབྱུངམ་ཨིན། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ དགོཔ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? 
2. གླངམློ་ཆེ་འློག་ལུ་དང་ བྱ་གོང་མ་སྲེག་ལྟག་ལུ་ ཡློད་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 
3. འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ན་གཞློན་ལུ་ བསབ་བྱ་ཅིག་བྲིས། 

   རྩིས་བཀུར། འཁྲུག་རྩློད་ཞི། ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། ཤེས་བརྫུ་བཏབ། 
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ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ངོ་སློད། 
རྒྱལ་བས། རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། །ཟེར་གསུང་
དློ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་  རྒྱུ་བསམ་བཟང་བསྐྱེད་དེ་ དགེ་བའི་ལཱ་འབད་བ་
ཅིན་ འབྲས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་ནི་དང་ བསམ་ངན་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་ངན་པ་འབད་བ་ཅིན་ འབྲས་བུ་
སྡུག་བསྔལ་མློང་དགོཔ་འདི་ བསླུ་བ་མེདཔ་ཨིན་ གསུངས་ཡློདཔ་ཨིན། 

ཀ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་གོ་དློན། 
ལས་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་བཟང་པློ་དགེ་བའི་བསློད་ནམས་དང་ ལཱ་ངན་པ་སྡིག་པའི་རྣམ་སྨིན་ལུ་གོ་ནི་
ཨིན། རྒྱུ་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་ལཱ་བཟང་པློ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་པའི་ལཱ་ངན་པ་ལུ་
གོ་ནི་ཨིན། འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ མི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ དགེ་བའི་འབྲས་བུ་ བདེ་བ་
འཐློབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རང་གི་ལུས་སེམས་ལུ་ བདེ་བ་འཐློབ་དགོ་པ་ཅིན་ 
ལཱ་བཟང་པློ་འབད་ནི་ལུ་ བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ རང་གི་ལུས་སེམས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་མ་
དགོ་པ་ཅིན་ མི་དགེ་བའི་ལཱ་ངན་པ་འབད་ནི་ཚུ་ སང་དགོཔ་ཨིན། 

ཁ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ལྟ་བ།  
ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་ ཡ་རབས་ཀྱི་ལམ་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ལས་ རང་ལུ་དཀའ་ངལ་དང་ སྡུག་
བསྔལ་ཚུ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ དེ་ཚུ་ རང་གི་ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་ངན་བསགས་པའི་ རྣམ་སྨིན་ཨིན། 
ཟེར་མནློ་ཤེས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་རང་ལུ་ བཟློད་མ་ཚུགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་
རུང་ རང་ལུ་ བློ་ཁོག་རང་གིས་བཙུགས་ཏེ་ སློད་ཚུགསཔ་ལས་ རང་སེམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ 
གནས་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐློགས་འབྱུངམ་ཨིན། 
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ག ལས་འབྲས་འཁོར་ཐངས། 
མདློ་སྡེ་ལས་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་
ཟ། །ཚློགས་ཤིང་དུས་ལ་བབས་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་མ་
ཚད་ ང་བཅས་རའི་ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ དང་ཕུ་རི་རབ་བསྐོར། །ད་རེས་ལག་མཐིལ་བསྐོར། །ཡེ་ཤེས་
པའི་མདའ་ རྐྱབ་སར་མི་མཐློང་ཕློག་སར་མཐློང་། །ཟེར་སབ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 

ང་ ལས་མློང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་ནི། མཐློང་ཆོས་མློང་འགྱུར་གྱི་ལས། སྐྱེ་ནས་མློང་འགྱུར་གྱི་
ལས། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གྱི་ལས་གསུམ་ཨིན། 
1. མཐློང་ཆོས་མློང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཟེར་མི་འདི། ཕ་མ་དང་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ལ་ཡློགས་སྒོའི་རྒྱབ་ 

ཟེར་མི་འདི་ ད་ལྟློ་ རང་ གོ་ས་དང་ རྒྱུ་ནློར་ སྟློབས་དབང་ཐང་ ག་དེ་ཅིག་ཡློད་རུང་ 
ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ མིག་གིས་མཐློང་ས་ར་ གཉེན་གྲོགས་དང་བུ་གཞི་ཀྱིས་བཀོ་བཞག་སྟེ་ 
ལེགས་ཤློམ་འབད་མ་བཏུབ་པར་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་དང་སློད་ས་མེད་པར་ སྡུག་བསྔལ་
མློང་མི་ཡློད་ ཟེར་སབ་པའི་དློན་ཨིན། 

2. སྐྱེས་ནས་མློང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཟེར་མི་འདི་ ཚེ་ད་རེས་སྡིག་པའི་ལཱ་ཙང་ཙ་འབད་རུང་ ཚེ་ཧེ་
མའི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ ཚེ་ད་རེས་བདེ་བ་མློངས་ཏེ་སློད་ནི་དང་ ཚེ་ད་རེས་ དགེ་
སྡིག་གི་ལཱ་ ག་ཅི་འབད་མི་འདི་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ གང་རུང་ཅིག་མློང་
དགོཔ་ཨིན། 

3. ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གྱི་ལས་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་སྡིག་གི་རྣམ་སྨིན་ལ་ལུ་ཅིག་ 
སྐྱེ་བ་ལེ་ཤ་གི་ཤུལ་ལས་ཡང་ལློག་སྟེ་མློང་དགོཔ་ཡློདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་ སངས་རྒྱས་ཚར་རུང་ ཞབས་ལུ་རྩང་ཟུག་སྟེ་སྙུང་མི་འདི་ སྔོན་མ་དེད་དཔློན་སྙིང་
རྗེ་ཆེན་པློའི་ སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚློང་དཔློན་ལྔ་བརྒྱའི་སློག་སྐྱབས་
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འབད་དེ་ མི་ནག་མདུང་ཐུང་ཅན་ བསད་པའི་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་མློངམ་ཨིན་པས། དེ་འབད་
ནི་གིས་ མདློ་མཛངས་བླུན་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང་། །མི་གནློད་སྙམ་དུ་བརྙས་
མི་བྱ། །མེ་སྟག་ཆུང་ངུ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །རྩྭ་ཕུང་རི་རབ་བསྲེག་པར་བྱེད། ། དེ་བཞིན་དུ། 
དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ལ་ཡང་། །མི་ཕན་སྙམ་དུ་བརྙས་མི་བྱ། །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསགས་པ་
ཡིས། །སྣློད་ཆེན་རིམ་གྱིས་གང་བར་འགྱུར། ། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས་ སྡིག་པ་ཆུང་
ཀུ་ཨིན་པས། མི་གནློད་འློང་ ཟེར་མནློ་ནི་དང་ དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ར་ཨིན་པས་ མི་
ཕནམ་འློང་ ཟེར་སྣང་ཆུང་བརྩིས་ཏེ་བཞག་ནི་མེན་པར་ སྡིག་པ་འགྲོ་ཞློར་སློད་
ཞློར། །དགེ་བ་ཁ་ཞློར་ལག་ཞློར། །ཟེར་བའི་དློན་དག་འདི། དགེ་བ་སྒྲུབས་ སྡིག་པ་
སློངས། ཟེར་བའི་དློན་དག་ཨིན་པས། 

ཅ ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙློ་བློར་བཏློན་ཐངས། 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙློ་བློར་བཏློན་ཐངས་འདི་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ དགེ་
སྡིག་སང་བང་གི་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཞན་ལུ་གནློད་པའི་ལཱ་ངན་ཚུ་སངས་ཏེ་ བསམ་བཟང་
གི་ཐློག་ལས་ ཕན་པའི་བཟང་པློའི་ལཱ་ཚུ་ འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལཱ་གཡློགཔ་ 
ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་ལུ་ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕློགས་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཐློབ་རུང་  འདློད་པ་
གིས་མ་ཚིམ་པར་གཡློ་སྒྱུ་དང་ངན་ལྷད་ མགོ་སྐོར་གྱི་ཐློག་ལས་ རྒྱུ་དང་དབང་ཚད་ལློག་སློད་དང་ 
ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་བཟའ་ནི་ཚུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེདཔ་ཟེར་སབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ལཱ་ངན་ཚུ་འབད་ནི་
ཕར་བཞག་ མནློ་བསམ་གཏང་ནི་ཡང་ སང་དགོཔ་གལ་ཆེ། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. ལས་རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་གསརཔ་ཅིག་བཀོད།  
2. མདློ་སྡེ་ལས་བརྒྱ་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ གོ་དློན་རློང་ཁ་ནང་བྲིས། 
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3. ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེདཔ་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ འབད་མི་ལུ་ ཆ་བཞག་ནི་སྨློ? 
4. ལས་མློང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གསུམ་ཡློད་མི་ལས་ དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཀོད་ཡློད་མི་ ལས་

མློང་ཚུལ་འདི་བྲིས། 

གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་བསྐྱེད་དགོཔ། 
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་འདི་ གཞན་ལུ་གནློད་སེམས་སངས་ཏེ་ ཕན་པ་བསྒྲུབ་ནིའི་ 
མནློ་བསམ་གཏང་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་བཟང་པློ་འདི་ 
ཐློབ་ཞིནམ་ལས། རང་རྐྱངམ་གཅིག་གི་མནློ་བསམ་ གཏང་མ་སློད་པར་ མི་གཞན་ལུ་ཕན་
ཐློགས་ཚུགས་པའི་ བསམ་བཟང་བསྐྱེད་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། རང་ལུ་
རྒྱུ་ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་རུང་ ཁ་གང་གི་ཟས་དང་ ལུས་གང་གི་གོ་ལ་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ལློངས་
སློད་ནི་མེདཔ་ལས། གཞན་ལུ་ ཕན་ཐློགས་པའི་ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དུད་འགྲོ་
སེམས་ཅན་དང་ཁྱད་པར་མེད།  
མདློ་ལས། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང། །བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་
ངན། །ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས། །རྟག་ཏུ་བསམ་པ་བཟང་ལ་འབད་པར་
བྱ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ། ང་བཅས་ར་གིས་ སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་
བཟང་པའི་མཛད་ཁྱུན་དང་འཁྲིལ་བའི་ གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བཟང་སྐྱེད་ཚུལ་ ཁག་ཆེ་
ཤློས་དག་པ་ཅིག་འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཀ བྱམས་སྙིང་རྗེ། 
བྱམས་སྙིང་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ཕན་གྱི་སེམས་ བསམ་པ་བཟང་པློ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། དཔེར་
ན། བྱམློ་གིས་བྱིའུ་ཕྲུག་གསློ་བ་ལྟ་བུ། བདེ་བ་ལྡན་འདློད་ཀྱི་བྱམས་པ་ཟེར་མི་འདི། གཞན་བདེ་
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བ་འཐློབ་དགོ་པའི་བསམ་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་འདློད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཟེར་མི་འདི། དཔེར་ན། 
མ་ལག་དུམ་གྱི་བུ་ཆུས་ཁྱེར་བ་ལྟ་བུ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ བསལ་ནི་གི་ བསམ་པ་སྐྱེད་མི་ལུ་
སབ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཞན་སྡུག་བསྔལ་ཕློག་སྟེ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་ སྡུག་བསྔལ་སེལ་
ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ ཆ་རློགས་འབད་དགོཔ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ མི་དགེ་བ་སང་བཅུག་ནི་
ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ལུ་ བྱམས་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་ བསམ་སློད་ཨིན། 

ཁ རང་དཔེ་གཞན་ལུ་བཞག་ཤེས་དགོཔ། 
མདློ་ལས། རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལློངས་ལ། །གཞན་ལ་གནློད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཟེར་གསུང་དློ་བཟུམ་
སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡློད་པའི་མི་དང་། སེམས་ཅན་ཚུ་  ཕྱིའི་གཟུགས་སྦློམ་ཆུང་དང་ བཟློ་རྣམ་ངོ་
རིས་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡློད་རུང་ ནང་སེམས་ཀྱི་མནློ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ རེ་འདློད་སྐྱེད་ཐངས་
ཚུ་ འབུཔ་གྱོག་མློ་གཅིག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ག་ར་ ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། རང་ལུ་ 
ན་ནི་ ཚ་ནི་ཚུ་མ་དགོ་མི་དང་ སློད་ནིའི་ཁྱིམ་དགའ་ཏློག་ཏློ་དགོ་ནི་ བཟའ་ནིའི་བཞེས་སྒོ་ཞིམ་ཏློང་
ཏློ་ དགོ་དློ་བཟུམ་ གཞན་ཚུ་ཡང་ རང་དང་ཅོག་འཐད་པའི་ མནློ་བསམ་གཏང་ནི་ རང་དགའ་མི་
ལཱ་འདི་  གཞན་ལུ་ཡང་ཐློབ་སྦེ་ བྱིན་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལཱ་འབད་དགོ། 

ག ཆགས་སང་ཕྱློགས་རིས་མེདཔ། 
ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་མི་ཚན་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནང་གི་མི་
སེར་ སློབ་གྲྭ་དང་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་གཅིག་ནང་གི་ མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་ ལཱ་གི་འཚློ་
ཐབབས་དང་ ཕློ་མློའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ལུ་ རང་དགའཝ་དང་ མ་དགའ་བའི་ ཕྱློགས་བཟུང་སྟེ། ཆགས་
སང་ཕྱློགས་རིས་ཀྱི་ དབང་ལུ་མ་ཤློར་བར་ ག་ར་ལུ་ སྤྱི་སྙོམ་གྱི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དགོ། དེ་ལས་ མི་
གི་སེམས་ལུ་ རང་ལས་རློགས་ལྷག་པ་ཅིན་ ངན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ མིག་ཏློ་ཚ་ནི་ཅིག་ཡློདཔ་ཨིན། 
དེ་ཕྲག་དློག་གི་སེམས་ ཟེར་སབ་ཨིན། དེ་གིས་རློགས་ལུ་མི་གནློད་ རང་གི་བསློད་ནམས་ ཟད་
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པའི་རྒྱུ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ སངས་ཞིན་ན། གཞན་ག་ལུ་འབད་རུང་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ ཏློག་གོ་ས་ 
སྟློབས་འབྱློར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་ས་མཐློངམ་ད་ ངལ་ མ་རངསམ་འབད་ནི་མེན་པར་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་
བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། བདེ་སྨློན་ལས། གཞན་གྱིས་དགེ་བ་བྱས་པ་ཐློས་པའི་ཚེ། །དེ་ལ་ཕྲག་དློག་མི་
དགེའི་སེམས་སངས་ནས། །སྙིང་ནས་དགའ་བའི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ན། །དེ་ཡི་བསློད་ནམས་མཉམ་དུ་
འཐློབ་པར་གསུངས། །ཟེར་གསུངས་པའི་དློན་དང་མཐུནམ་ཅིག་ འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ 
བཙུགས་དགོ། 

ང་ མཐུན་འབྲེལ། 
རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ ལུང་ཕྱློགས་དང་ལུང་ཕྱློགས་ རློང་ཁག་དང་རློང་ཁག་ གཡུས་ཚན་དང་
གཡུས་ཚན་  གཞུང་དང་སྒེར་ ག་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཐློག་ལུ་ གནས་དགོཔ་
མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་ཁྱིམ་ཚང་། བཟའ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི། ཡིག་ཚང་
གཅིག་གི་ལས་བྱེདཔ། སློབ་གྲྭ་གཅིག་གི་སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་དམ་
ཟབ་བཞག་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། རང་གི་ལས་དློན་ རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དཀའ་
ཚེགས་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་དགོཔ་ འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ གཙློ་བློ་
འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཡུལ་ ཕར་ལློགསམ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། 
མཐུན་ལམ་འབྱུང་སའི་གཞི་འདི་ མི་རང་གི་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་གཉིས་ལུ་ རག་ལས་དགོཔ་མ་
ཚད་ འདི་གཉིས་ལས་ཡང་ གཙློ་བློ་ཀུན་སློང་བཟང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེཝ་ཨིན། ཀུན་སློང་འདི་ར་ 
ལེགས་ཤློམ་ཡློདཔ་འདྲཝ་ཅིག་ འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་སློད་འདི་ ཆུ་འགྱོ་བའི་ཞློར་ཁར་ རང་འཐག་
འདྲུད། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ རང་བཞིན་བཟང་པློའི་ལམ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ མི་
རྣམས་ཀུན་གྱི་མིག་ཁར་བབས་ཏེ་ ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་འབྱུངམ་ལས་བརྟེན་ ཡུདཔ་
ཅིག་ལས་ དེ་ཚུ་ རང་གི་དབང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་ རང་གི་དམིགས་དློན་ག་ར་ ཚུལ་བཞིན་འགྲུབ་



  

113 
 

ཚུགསཔ་མ་ཚད་ མཐར་ཐུག་ལུ་ རྒྱལ་ཡློངས་གཅིག་མཐུན་གྱི་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ 
རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐློགས་ཚུགསཔ་ཨིན། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་ཐློབ་རུང་ དུད་འགྲོ་དང་ཁྱད་པར་མེད། ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་བ་ཅིན་ 

ཨིན་པས་གོ? 
2. ཚད་མེད་བཞིའི་གོ་དློན་ཁ་གསལ་ སློབ་སྟློན་འབད་བྱིན་དགོ། ༼སློབ་དཔློན་གྱི་སྦྱློང་ལཱ་༽ 
3. མི་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ བྲིས།  
4. གཞན་ཕན་གྱི་ བསམ་བཟང་བསྐྱེད་ནིའི་དློན་ཚན་ བཞི་ཡློད་ས་ལས་ ཁྱོད་ལུ་སློ་བ་འབྱུང་

མི་དློན་ཚན་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ དློན་ཚན་འདི་ལུ་ སློ་བ་འབྱུང་ཐངས་སྐོར་ལས་ 
བྲིས།  
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རང་སེམས་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ། 
རང་གི་སེམས་འདི་ འཕྲལ་འབྱུང་རྐྱེན་གྱི་གནད་དློན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་གཡློ་སྟེ་འགྱོཝ་ལས། 
སེམས་ཁར་ག་ཅི་ཤར་ཏེ་འབད་རུང་ དང་པ་ར་ རང་གི་དྲན་ཤེས་བག་ཡློད་ཀྱི་ཐློག་ལས་ 
བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ངན་པའི་བསམ་སློད་ཚུ་སངས་ཏེ་ བཟང་པློའི་ལམ་ལུ་ 
འཇུག་ཤེསཔ་ འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན།  

ཀ བརྟག་དཔྱད་དང་ དྲན་ཤེས་བག་ཡློད། 
སེམས་ཀྱིས་ག་ཅི་མནློ་རུང་ ལུས་ངག་གིས་ ག་ཅི་འབད་དགོ་རུང་ ཨ་རྟག་ར་དྲན་
ཤེས་བསྟེན་ཏེ་ དང་པ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས། ཚུལ་མཐུན་དང་ ཚུལ་
མིན་གྱི་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཤེསཔ་འབད་དགོ། འདི་མིན་པར་  ག་ལྷློད་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ 
ཁ་ལས་ག་ཐློན་གྱི་ བློ་སབ་མི་འདི་ བག་མེད་ཀྱི་སློད་པ་ཨིན།  

དྲན་པ་ཟེར་མི་འདི་ འབད་དགོཔ་དང་ འབད་མ་དགོཔ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་སེམས་ཁ་
ལས་ མ་བརྗེད་པར་ བཞག་མི་འདི་ཨིན། ཤེས་བཞིན་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་ 
སེམས་ཁར་འཆར་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་ག་འདི་ཨིན་ན་ ཟློགཔློ་ག་འདི་ཨིན་ན་ ཤེས་
མི་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན། བག་ཡློད་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ སེམས་བག་ཡེངས་ཀྱི་
དབང་ལུ་ མ་ཤློར་བར་ དུས་རྒྱུན་དུ་ དྲནམ་བཏློན་ཏེ་ འབད་མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ཚུ་ 
མ་འབད་མི་འདི་དང་ དྲག་མ་ཐལ་ ཞན་མ་ཐལ་བའི་མཚམས་ཚློད་གཟུང་ཤེས་མི་ལུ་
སབ་ཨིན།  
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ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཨ་རྟག་ར་ བརྟག་དཔྱད་དང་ 
དྲན་ཤེས་བག་ཡློད་ཀྱི་ སེམས་དང་རྩ་ལས་ མ་འབྲལ་བར་བཞག་དགོ་མི་འདི་ རང་
སེམས་རང་གིས་བདག་འཛིན་ འབད་ཚུགས་པའི་གྱས་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན།  

ཁ རེ་འདློད་ ཆོག་ཤེས། 
མི་ག་ར་གིས་ རང་གི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནིའི་ དམིགས་ཡུལ་གྱི་ 
རེ་འདློད་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཟུང་སྟེ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ག་ར་གིས་ 
རེ་འདློད་འདི་ ཡློངས་སུ་རློགསཔ་ འགྲུབ་མི་ཚུགས་པ་ལས། རེ་འདློད་སྦློམ་བསྐྱེད་
པའི་མཐའ་མ་ལུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ད་ མི་ལ་ལུ་གིས་ སྡུག་བསྔལ་འབག་མ་ཐེག་
པར་ སེམས་ཤི་སྟེ་ ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་ ལཱ་ངན་འབད་ནི་ལུ་ བློ་ཐག་གཅད་ནི་ཡློད། 
ག་ར་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤློམ་དགོ་མི་ཨིན་རུང་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ རྒྱུ་སློ་སློའི་བསློད་
ནམས་ཀྱི་ བསག་རྒྱབ་དང་ རྐྱེན་འཕྲལ་གྱི་ རང་གི་འཇོན་སྟབས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་མ་
གཏློགས་མེདཔ་ཨིན།  

དེ་འབདཝ་ལས་ རང་གི་གྲུབ་འབྲས་ ལེགས་ཤློམ་མ་འཐློན་མི་འདི་ རང་གི་བསློད་
ནམས་ཀྱིས་མ་འགྲུབ་ཨིནམ་ མནློ་ཤེསཔ་འབད་དེ་ དེ་ཅིག་གིས་ བཏུབ་མནློ་བའི་ 
ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་བསྐྱེད་ཤེསཔ་འབད་དགོ། དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་ འཛམ་གླིང་
ནློར་གྱི་བང་མཛློད། །མི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་འཚློལ་ས། །ཟེར་དློ་བཟུམ་ ཐབས་དང་
གནས་སྐབས་ གཞན་དང་གཞན་འཚློལ་ནི་ལུ་བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་མ་གཏློགས་ 
ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་གི་ མནློ་བསམ་གཏང་ནི་མི་འློང་།  
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་འདློད་པ་ལུ་ཆོག་ཤེས་མེད་པ་ཅིན་ དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་གི་རྒྱུ་
དངོས་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ རང་ལུ་ཐློབ་རུང་ ད་རུང་ ག་ར་འཐློབ་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ 
དེ་འགྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ འདློད་པ་བཙློངས་ཏེ་ མི་འདི་གི་སེམས་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་འཐློབ་
པའི་དུས་མེདཔ་ལས་ མཚམས་ཚློད་ཤེས་པའི་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་ བསྐྱེད་ཤེསཔ་
འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། ཆོག་ཤེས་འདི་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་། ཆོག་
ཤེས་འཕགས་པའི་ནློར་ཨིན་ ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་ལས། རྒྱལ་ཡློངས་དགའ་སྐྱིད་
དཔལ་འཛློམས་ཀྱི་ ལྟ་བའི་གཞི་རྩ་ཅིག་ཡང་ཨིན།  

ག བཟློད་སེམས། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། བཟློད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་
མེད། །ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། །ཟེར་དློ་བཟུམ་ རང་ལུ་ཕློག་པའི་ལཱ་ལུ་ དཀའ་
ངལ་ཚ་གྲང་ ག་དེམ་ཅིག་ར་བྱུང་རུང་ བཟློད་ཚུགསཔ་འབད་དེ་ གདློང་ལེན་འབད་
དགོ། དེ་མ་ཚད། རང་གི་གོངམ་ བམ་སློབ་དཔློན་ ཕམ་རྒན་ཤློས་ཚུ་གིས་ བཀའ་
ཁྲེལ་དགོངས་ཁྲེལ་བྱུང་སྟེ་ ཚློགས་བར་གནང་བའི་སྐབས་དང་ རང་ལས་ཆུང་མི་ཚུ་
གིས་ འཐུས་ཤློར་འགན་ཤློར་ བྱུང་བའི་སྐབས་ མེས་མེད་བཅོས་ རྒོལ་བའི་སྐབས་
ལུ་ཡང་ ཙིགཔ་མ་ཟ་བར་ ག་དེ་བཟློད་ཚུགས་ཚུགས་ བཟློད་དེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་ ཧ་
གོ་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་དགོ། 

དེབཟུམ་སྦེ། རང་མཉམ་གྱི་ཆ་རློགས་དང་ གཉེན་གྲོགས་ཚུ་གིས་ ཧད་བཏགས་རེ་
འཚློལ་ཏེ་ ཁྲག་རླུང་ལློང་བཅུག་པའི་སྐབས་དང་ རང་ལུ་མ་བཏུབ་འབད་མི་ལུ་ 
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ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཚབ་ལུ་ རང་གིས་རྩ་འགེངས་ཏེ་ བཟློད་པ་སྒོམ་ཚུགསཔ་ 
འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཕར་ལློགས་མའི་མི་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཞི་བ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ རང་
ལུ་བརྩི་མཐློང་དང་ ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་། 
བཟློད་པས་གཟུགས་བཟང་བདེ་བ་དམ་པ་འཐློབ། །ཟེར་གསུངས་ཡློད་དློ་བཟུམ། 
བཟློད་པའི་འབྲས་བུ་ མཐར་ཐུག་བ་ན་མེད་པའི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་ནི་གི་ 
རྒྱུ་ལུ་འགྱོ་ནི་དང་ གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐློ་བ་ ལྷ་དང་མིའི་ལུས་རྟེན་ ཐློབ་པའི་
ཚེ་ལུ་ཡང་ གཟུགས་བྱད་ངོ་རིས་ འཇའ་རིསམློ་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིན། ཟེར་ བཀའ་མདློ་
རྒྱུད་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ གསུངས་ནུག 

ག བློ་ཁོག་ཡངས་དྲག་དང་ ཟུངས་ཐུབ། 
བློ་ཁོག་ཡངས་དྲགས་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་བློ་ལུ་འབབ་པ་དང་ མ་འབབ་པའི་ཁྱད་
པར་ དུམ་གྲ་རེ་འབྱུངམ་ད་ དེ་འཕྲློ་ལས་ སེམས་གྱུར་ཏེ་མ་འགྱོ་བར་ བློ་ཁོག་ 
ཡངས་དྲགས་འབད་དགོ་མི་འདི་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་དློན་ཚན་ཅིག་ཨིན། 
ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་། མི་བཟང་གི་ཁོག་པར་མདུང་ཡང་ཤློང་། །མི་ངན་གྱི་ཁོག་པར་
ཁབ་ཡང་མི་ཤློང། །ཟེར་སབ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 

གཞན་ཡང་ གཞུང་སྒེར་གྱི་འཆར་གཞི་ ག་ཅི་ར་བརྩམས་རུང་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་ གནས་སྐབས་ཙམ་ཅིག་གི་དློན་ལུ་ མནློ་བསམ་མ་གཏང་པར་ མི་དམངས་ལུ་
ཕན་ནི་དང་ མ་འློངས་པ་ལུ་ཕན་ཐློགས་པའི་ མ་འློངས་སྔོན་མཐློང་གི་བློ་རྒྱ་ཡངས་
དྲག་དང་ མནློ་བསམ་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཏང་སྟེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱེ་གཏམ་
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ལས་ཡང། བློ་དང་རིག་པ་གོ་ཡངས་ན། །འབད་ཚད་ཆུ་ཡི་གཞུང་འདེ་བརྒྱུག ། ཟེར་
དློ་བཟུམ་ཨིན། 

གཞན་གྱིས་བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་ རང་སེམས་བརྟན་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ སློད་མི་ལུ་ ཟུངས་
ཐུབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་མི་ ཟེར་སབཔ་ཨིན། དེ་ཡང་།  ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ་
ཟེར་མི་འདི་ བྱ་བ་སློད་ལམ་བཟང་པློ་ལས་ འགྱུར་བ་མེདཔ་དང་ དཀར་ནག་མི་
བཙློང་ནི། ངག་གི་ཟུང་ཐུབ་ཟེར་མི་འདི་ དགོས་མེད་ཀྱི་ཁ་ མི་མང་ནི་དང་  གསང་
བ་ཐུབ་ནི་ གཏམ་ཁ་གཉིས་མེདཔ། ཡིད་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་གྱིས་
དཀྲོག་མ་ཚུགས་པའི་རང་ཚུགས་ བརྟན་ཏློག་ཏློ་དང་ རང་ལུ་བློ་གཏད་པའི་མི་ལུ་ 
མགུ་འབྱིད་ནམ་ཡང་ མ་རྐྱབ་མི་ཅིག་དགོཔ་ཨིན། ལུས་ངག་གཉིས་ཡང་ སེམས་ཀྱི་
རྗེས་སུ་འབྲང་དགོ་ནི་དེ་གིས་ གཙློ་བློ་ རང་སེམས་མཐེབ་སློར་གངམ་འདི་ ག་གིས་
ཡང་ དཀྲོག་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ རང་ཚུགས་བརྟན་ཏློག་ཏློ་སྦེ་སློད་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་ག་
གིས་ཡང་ཆ་བཞག་དང་ བློ་གཏད་ཚུགས་པའི་མི་ཡ་རབས་ དྲག་ཤློས་ཅིག་ལུ་ངོས་
འཛིན་འབདཝ་ཨིན།  

ང་ འདློད་པ་ཆེ་བའི་སེམས་དང་ ང་རྒྱལ་སང་དགོཔ། 
རློགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལུ་ ཡློད་མི་གི་རྒྱུ་ཅ་ལ་དང་ གཉེན་དང་གྲོགས་ཚུ་ལུ་ སེམས་
ཤློར་བའི་དབང་གིས་ དེ་ཚུ་རང་ལུ་ འཐློབ་ཐབས་བསྒྲིག་ནི་གི་འདློད་པ་ ཆེ་བའི་མནློ་
བསམ་གཏང་ནི་དང་ལཱ་འབད་ནི་ཚུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ མ་བཏུབ་ 
ཨིནམ་ལས་ སང་དགོ།  
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སློད་དང་ ཡློན་ཏན་ཚུ་ རང་ལས་ལྷགཔ་ མེད་ཟེར་བའི་ 
བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ རློགས་ག་ལུ་ཡང་ ཆ་མ་བཞག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་མནློ་བསམ་གཏང་
ནི་འདི་ རློགས་ཀྱི་མིག་ཁར་མ་རྐྱབ་མ་ཚད་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡློན་ཏན་དེ་ལས་ལྷག་
སྟེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཡང་ བཀག་དློ་ཡློདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་མནློ་བསམ་ 
གཏང་ནི་ཚུ་སང་དགོཔ་ཨིན།  

དེ་ཁར་ ཆོས་དང་ལྷ་དང་བ་མ་ ག་ལུ་འབད་རུང་ རང་གི་དད་པ་དང་མློས་གུས་ 
བསྐྱེད་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ཁ་གཏང་ནི་དང་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ ལློག་པའི་ལྟ་
བ་ ཆོས་སང་གི་ལས་ངོ་མ་ཨིན་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ མ་
བཏུབ་སྦློམ་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ སང་དགོཔ་ཨིན། 

ཅ ངན་ལྷད་མེད་པའི་ དྲང་བདེན། 
ངན་ལྷད་ཟེར་མི་འདི་ དྲང་བདེན་ལུ་ ངན་པའི་ལཱ་གིས་ ས་སྲེ་རྐྱབ་མི་ཅིག་ལུ་སབ་
ཨིན། དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་  རང་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ རང་གི་ཕམ་
སྤུན་ཆ་ ལྟ་ལྟློ་ཚང ཆ་རློགས་འཆམ་མཐུནམ་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ 
ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་མེད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཉེ་རིང་གི ཁྱད་པར་མ་ཕྱེ་བར་ ག་ར་ལུ་
ཅོག་འཐདཔ་འབད་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ དབང་ཤུགས་ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ འདྲློགས་ཏེ་ 
དེའི་ཕྱློགས་གཟུང་ནི་དང་ དགའ་བའི་མི་གི་རྒྱབ་བཟུང་སྟེ་ དྲང་བདེན་ལས་གཡློ་སྟེ་
འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་གྲས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ ངོ་སྲུང་དང་འཇིགས་སྣང་ 
གཉིས་ཆ་རའི་དབང་ལུ་ མ་ཤློརཝ་ཅིག་ འབད་དགོ།  
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དཔེར་ན། ཡིག་ཚང་གཅིག་གི་ འགོ་དཔློན་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ཚང་ནང་
ལུ་ ལཱ་འབད་མིའི་ལཱ་གཡློགཔ་ བཙག་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ 
ལྟ་ལྟློ་ཚང་ ཆ་རློགས་འཆམ་མཐུནམ་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་དང་ ཡང་ཅིན་ རང་
ལུ་ ཕྱག་མཇལ་དང་ ནང་གསུག་བྱིན་མི། དེ་ལས་ གོ་གནས་ཡློད་མི་ དབང་ཚད་
ཅན་ཚུ་གི་ ཕྱློགས་སུ་གཡློ་སྟེ་  རང་གིས་དགའ་མི་འདི་ ལམ་ལུགས་དང་ མ་
འཁྲིལ་བར་བཙུགས་ནི་དང་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་བཤེས་མེད་མི་ཚུ་དང་ ཉམ་ཆུང་ རང་
གིས་མ་དགའ་མི་ཚུ་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐློབ་རུང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་
ནི་ཚུ་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཨིན། དེ་ལས་ རང་དློན་འགྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ གཞན་ལུ་ 
ནང་གསུག་བྱིན་ནི་དང་ ལེན་ནི། མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ནི་ བང་ཅན་བཙློང་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཆ་
མཉམ་ར་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་སངས་ཏེ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་
བདེན་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐློག་ལས་ འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

ཆ དློ་ཐག་ཆོད་པའི་སེམས་ངར་། 
དློ་ཐག་ཆོད་པའི་སེམས་ངར་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལུ་ཕློག་པའི་ལཱ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་རང་ཨིན་
རུང་ དེ་གི་དློན་དག་ཆོད་ཚུགསཔ་ཅིག་ འབད་ནི་དང་ དློན་དག་ཆོད་མ་ཚུགས་ཏེ་
འབད་རུང་ འདི་གི་ཁུངས་དློན་ ཕུ་ཐག་ཆོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ འབད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཇ མགོ་འདྲློང་། 
ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འཐློན་རུང་ རང་སེམས་སྒྱིད་ལུགས་ཀྱི་ དབང་ལུ་བཏང་སྟེ་ 
འགོ་དང་འགོ་ལས་ ངོས་ལེན་མེད་པའི་ ཕྱློགས་སུ་གཏློགས་ཏེ་མ་སློད་པར་ ཚུལ་
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མཐུན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འཚེར་སྣང་མེད་པར་ ངོས་ལེན་འབད་དགོ། རང་
གིས་འབད་དགོ་པའི་ ལཱ་སྐལ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ལཱ་འདི་ཧ་ལམ་ཅིག་ འབད་དེ་ 
བཞག་ནི་གི་མནློ་བསམ་ མ་གཏང་པར་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་། ལྕགས་ཨིན་ན་སིང་
སིང་ཅིག་དང་། །རློ་ཨིན་ན་ཀྲག་ཀྲག་ཅིག་དགོ། ། ཟེར་སབ་དློ་བཟུམ། ལཱ་འདི་ལུ་ 
དང་འདློད་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་བསྐྱེད་དེ་ བློས་ཕློག་ཡིད་ཕློག་གི་ཐློག་ལས་ མགུ་
འཁྱུ་བ་གདློང་དགཔ་འབད་དེ་ ལཱ་འགོ་འདྲློང་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་སེམས་ཤུགས་
བསྐྱེད་དགོ། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. ངན་པ་ཟེར་མི་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ཚློརཝ་མས་གོ?   
2. ངན་པའི་བསམ་སློད་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ སང་ནི་སྨློ? 
3. དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། 
4. ངན་ལྷད་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ འབད་མི་ལུ་སབ་སྨློ? 
5. འློག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན་བྲིས། 

༡ བློ་ཐག་གཅད། ༢ བརྟག་དཔྱད་འབད། ༣  འདློད་པ་བཙློང་། ༤ གྲུབ་འབྲས། ༥ 
ངོ་སྲུང་། 
6. ལློག་འཚློ་ལྔའི་མིང་དློན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་གནང་དགོ།  

   ཚུལ་འཆོས། ཁ་གསག གཞློགས་སློང་། རྙེད་པས་རྙེད་པ། ཐློབ་ཀྱིས་འཇལ་བ། 
7. རྩ་ཚིག་གི་གོ་དློན་བཤད་བྱིན་ནི། མིང་ཚིག་གི་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ནི།  
8. འཚེར་སྣང་། ༢ སྒྱིད་ངན།  ༣ དློ་ཐག་ཆོད། 
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9. མགུ་འཁྱུ་བ་གདློང་དག་དགོ། ཟེར་བའི་དཔེ་གཏམ་འདི་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་
འཐློནམ་ད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན། 

10. རང་གི་ལཱ་སྐལ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འབད་དགོ་རུང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འབད་མི་འདི་
ལུ་  ག་ཅི་སབ་སྨློ? 

11. དློ་ཐག་ཆོད་པའི་སེམས་ཀྱི་དཔེ་ ག་ཅི་ལུ་བཀོད་ནུག 
 

རང་སྒྲིག་རང་ཚློར། 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ བཅས་པའི་ཁྲིམས་དང་ 
རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་གཉིས་ཡློད། དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་གསརཔ་ཅིག་ 
འགོ་བཙུགསཔ་ད་ དེ་གི་ དམིགས་དློན་འགྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་
ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ གསརཔ་བཟློ་མི་ཚུ་ བཅས་པའི་ཁྲིམས་ཨིན། 

རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་ཟེར་མི་འདི་ དཔེར་ན་ མནློ་མེད་ཀྱི་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་གཅིག་
གིས་ཡང་ ཁོང་ར་གི་ཕྱུ་གུ་འཚའ་ཞིན་ན་ དེ་བྱཝ་མ་འློང་ཚུན་ཚློད་ གཅེས་སྐྱོང་
འབད་མི་འདི་ རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་ནང་ ལུས་  ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱིས་ སང་བང་འབད་དགོ་པའི་གནད་
དློན་ཚུ་ག་ར་ འབྲུག་མི་གཅིག་ཨིན་པའི་ཆ་ལས་ འབད་དགོ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་
ཁྲིམས་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ མ་བསྐུལ་དང་ལེན་གྱི་ཐློག་ལས་ ངེས་
པར་དུ་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། 
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ཀ རང་སྒྲིག་རང་ཚློར་གྱི་དགོས་པ། 
རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་འདི་ གཙློ་བློ་ར་ རང་སྒྲིག་རང་ཚློར་གྱི་ཐློག་ལས་ འབད་
དགོཔ་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་གི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ བཤད་མི་གི་ 
འབད་དགོཔ་དང་མ་དགོཔ་ རུང་བ་དང་མ་རུང་བའི་ གནད་དློན་དེ་ཚུ་ དང་པ་ མི་
རང་རང་སློ་སློའི་བསམ་སློད་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་སྟེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲགས་དང་ མི་ 
གོ་ཆོདཔ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན། གཉིས་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སྡེའི་གཅིག་
མཐུན་དང་ ཞི་བདེ་ ཡུན་རིངམ ློོ་གནས་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་དང་། གསུམ་པ་ 
འབྲུག་གི་ངོ་རྟགས་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ལམ་སློལ་ ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རང་དབང་ རྩ་བརྟན་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ 
ཕློག་པའི་ཁྲིམས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ 
རང་སྒྲིག་རང་ཚློར་གྱི་ཐློག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཁ ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་དགོཔ།  
ཁྲེལ་ཟེར་མི་འདི་ ང་གིས་ ལཱ་ངན་པ་འདི་བཟུམ་ འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་དྲིན་ཅན་
ཕམ་དང་ གོངམ་ བམ་ སློབ་དཔློན་ རྒན་ཤློས་ཚུ་ དགོངསམ་ཁྲེལ་འློང་ ཐུགས་
ཕམ་འློང་ ཟེར་ མནློ་བསམ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གཞན་གྱི་ངོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རང་གི་
སེམས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་ངན་སང་ནི་དང་ འཐུས་མ་ཤློར་བར་འབད་ནི་དེ་ལུ་ 
སབ་ཨིན།  
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ངོ་ཚ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་ལཱ་ངན་པ་ འདི་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་གཞན་གྱི་
གདློང་ཁར་ རང་ངོ་ཚ་འློང་ཟེར་  མནློ་བསམ་བཏང་ཞིན་ན་ རང་གི་ངོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
རང་གི་སེམས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་ངན་པ་ མ་འབད་མི་འདི་དང་ འཐུས་མ་
ཤློར་བར་འབད་མི་འདི་ལུ་ ངོ་ཚ་ཟེར་སབ་ཨིན།  

དེ་མིན་པར་ རང་གི་བློ་བཙློང་ནི་དང་ འཐུས་ཤློར་གྱི་ལཱ་འབད་མི་དང་ གཞན་ཡང་ 
ཕམ་སྤུན་ཆ་འཛློམས་སར་ བལྟ་ནི་མེད་པའི་བཙློག་གཏམ་སབ་མི་ཚུ་ ངོ་ཚ་ནི་མེད་
པའི་མི་ཟེར་ མ་རབས་ཀྱི་ གྲངས་སུ་བརྩིཝ་ཨིན། 

དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་ ངོ་ཚ་མ་ཤེས་མི་དང་ ཁྲེལ་མེད་པའི་
མི་ལས་ སྐྱོ་སྐྱོཝ་ གཞན་མེདཔ་ལས། རང་སྒྲིག་རང་གིས་ཚློར་ཏེ་ ནམ་ར་འབད་
རུང་ རང་གི་གོངམ་དང་ཕམ་ཚུ་གི་ཞབས་འདྲེན་ལུ་ མ་འགྱོཝ་ཅིག་དང་ ཐུགས་ཕམ་
མ་དགོཔ་ཅིག་ དེ་ལས་ མི་གི་སྦུག་ལུ་ རང་གི་བློ་ མ་བཙློངམ་ཅིག་དང་ ངོ་ཚ་ 
ཤེསཔ་ཅིག་ འབད་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

ག འགན་འཁྲི་འབག་དགོཔ། 
དཔྱེ་གཏམ་ལས། རང་སྐལ་ཨིན་ན་ རློ་ཡང་རྨུར། ཟེར་དློ་བཟུམ་ རང་ལུ་ཕློག་པའི་ 
ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་།  ཁྱལ་ཕློག་ཕློགཔ་བཟུམ་གྱི་ མནློ་བསམ་མ་གཏང་པར་ 
ཤ་ཚ་ཧིང་ཚའི་ཐློག་ལས་ འགན་འཁྲི་དང་ ལེགས་ཁ་ ཉེས་ཁའི་ཉེན་ཁག་ ཧྲིལ་
བུམ་འབག་སྟེ། རང་གིས་གང་ལྕོགས་ སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ལས་ བློས་ཕློག་
ཡིད་ཕློག་སྦེ་ འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ རང་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་ཚར་ཏེ་ རང་ལུ་
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འགན་འཁྲི་ཕློག་པའི་ལཱ་འདི་ལུ་  དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འཐློན་རུང་ དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་
སད་ ངལ་བ་དང་དུ་བངས་ཏེ་ ཁས་བང་བསྒྲུབས་པའི་ ཚིག་དློན་ལས་མ་འགལ་བར་ 
གདློང་ལེན་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཁག་འགན་ ཧྲིལ་བུམ་ལེན་ཚུགསཔ་སྦེ་ འབད་
ནིའི་མནློ་བསམ་གཏང་དགོ། 

ང་ དུས་ཚློད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ། 
ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་། དུས་ཚློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། རང་གི་གོ་
སྐབས་ མང་རབས་ཅིག་བྱིད་དེ་འགྱོཝ་མ་ཚད་ གཞན་གྱི་དུས་ཚློད་ཡང་ འཕྲློ་བརླག་
འགྱོ་དློ་ཡློདཔ་ཨིན། སབ་སློལ་ལས་ དུས་ཚློད་དང་ རྦ་རླབས་གཉིས་ལུ་ བསྒུག་
ལློང་མེད། ཟེར་དློ་བཟུམ། ང་བཅས་ར་མི་གིས་ དུས་ཚློད་ལུ་ བསྒུག་ནི་མ་གཏློགས་ 
དུས་ཚློད་ཀྱིས་མི་ལུ་ རྩ་ལས་སྒུག་སློལ་མེདཔ་ལས། རྟག་བུ་ར་ དུས་ཚློད་གཏན་
འཁེལ་བཟློ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ཨིན། 

ཅ བརྩློན་ཤུགས། 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་
དགོ་མནློ་རུང་ དེའི་གོ་སྐབས་འདི་ ང་བཅས་ར་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ འདྲན་འདྲ་
ཐློབ་སྟེ་ཡློད། དེ་འགྲུབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ རང་གི་བརྩློན་ཤུགས་ ཁོ་ན་ལུ་རག་
ལས་ཏེ་ཡློདཔ་ལས། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཡང་། བརྩློན་འགྲུས་སྙིང་སྟློབས་མ་
ལྡན་ན། །ལས་གང་བྱེད་ཀྱང་མཐར་མི་ཕྱིན། །བརྩློན་འགྲུས་སྙིང་སྟློབས་ལྡན་གྱུར་
ན། །རི་རབ་ལྷུན་པློ་བཤིག་ཀྱང་ནུས། །ཟེར་འཐློན་དློ་བཟུམ། རང་གིས་འབད་དགོ་
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པའི་ལཱ་དང་ རང་གིས་ ཁས་ལེན་ འབད་བའི་ལཱ་གི་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་
ཚུ་ འབད་བའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ བཀོ་
བཞག་ནི་དང་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་མ་བཞག་པར་ གདློང་ལེན་འབད་དེ་ མཐར་མ་ཕྱིན་
ཚུན་ཚློད་ བརྩློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། ལཱ་ལུ་ བརྩློན་ཤུགས་དང་ 
དང་འདློད་ གདློང་ལེན་གསུམ་ཡློད་པ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་འཐློབ་མ་ཚུགས་པའི་ དཔེ་
མ་སྲིདཔ་ཅིག་ཨིནམ་ ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོ། 

ཆ  བསློད་ནམས་དགེ་བའི་སེམས། 
བསློད་ནམས་ དགེ་བའི་སེམས་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་བ་གོངམ་
དང་ཕམ་ཚུ་གི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་མཛད་ཁྱུན་བཟང་པློ་ཅིག་ཨིན།  

ཇ བསློད་ནམས་ཀྱི་རྟེན་དང་ གསག་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 
སྔོན་བྱློན་རྒྱལ་བ་གོངམ་དང་ ཕམ་བསློད་ནམས་ཅན་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ ཕན་རླབས་
ཆེ་བའི་བསློད་ནམས་དགེ་བའི་མཛད་ཤུལ་ཚུ་ རློང་གཞིས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་
རྟེན་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ མང་རབས་ཅིག་བཞེངས། དཀོན་མཆོག་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ 
གསློལ་མཆོད་དང་གཉེར་གསློལ་ཚུ་ དུས་དང་དུས་སུ་ཕུལ། སྐུ་མཆོད་འབུམ་སྡེ་ ཚེས་བཅུ་ སྒྲུབ་
མཆོད་ ཚློགས་འབུམ་ སྨློན་ལམ་ཆེན་མློ་ལ་སློགས་པའི་དགེ་རྩ་དང་ གཞན་ཡང་ དལ་ཁོམ་འཐློན་
ཚད་ རྟེན་དང་གནས་བཟང་པློ་ཚུ་མཇལ་ནི་དང་ སྐོར་བ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཨིན།  

ཕ་མའི་བསབ་བྱ། །བུ་གཞི་ཀྱི་ལམ་སྟློན། ཟེར་སབ་དློ་བཟུམ་སྦེ། མཛད་བཞག་པའི་ ལམ་སློལ་
བཟང་པློ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་སྦེ་མཛད་དགོ་མི་དེ་ཡང་། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། བསློད་ནམས་
རྣམ་སྨིན་བདེ་སྟེར་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ། །བསློད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་
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ཀྱང་འགྲུབ། །ཟེར་གསུང་མི་འདི་ ང་བཅས་མི་ག་ར་ལུ་ གོ་སྐབས་འདྲན་འདྲ་ཡློད་དེ་འབད་རུང་ ལ་
ལུ་གིས་ཐློབ་ ལ་ལུ་གིས་མ་འཐློབ་མི་འདི་ གཙློ་བློ་རང་རང་སློ་སློ་ལུ་ བསློད་ནམས་ཡློད་མེད་ཀྱི་ 
ཁྱད་པར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། བསློད་ནམས་འདི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་གཙློ་བློར་བཏློན་ནི་ ཐ་དམ་ཚིག་
བསྟེན་ནི་ ཡ་རབས་ རྒན་ཤློས་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་ དེ་ལས་རང་གི་རྒྱུ་སྦུངས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་
དང་བསྟུན་ཏེ་ ཡར་མཆོད་དང་མར་སྦྱིན་འབད་དེ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ རློགས་ལུ་ཕན་ཐློགས་པའི་
ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ བསློད་ནམས་བསག་དགོཔ་ཨིན།  

ཉ བསློད་ནམས་བསག་ནི་ལུ་ རྒྱུ་མི་གཙློ་ སེམས་གཙློ།  
ཇི་སྐད་དུ། བསམ་པ་དགེ་དང་མི་དགེ་བྱེ་བྲག་ལས། །དགེ་སྡིག་གཟུགས་བརྙན་ཆེ་ཆུང་རྗེས་མི་
འགྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ། ཕན་ཡློན་འདི་ རྒྱུ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མིན་པར་ བསམ་པ་
སེམས་བསྐྱེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ རང་གི་སེམས་འདི་སེར་སྣ་གི་དབང་ལུ་ 
ཤློར་སློ་པ་ཅིན་ རྒྱུ་སྦློམ་བཏང་སྟེ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་རུང་ ཕན་ཡློན་ཆུངམ་མ་ཚད་ རང་ལུ་རྒྱུ་ནློར་ཡློད་
རུང་ ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་འབད་ནི་དང་ ཐ་ན་རང་ཡང་ཟ་སློད་ འབད་མ་ནུམ་པ་ཅིན་ མི་འདི་ལུ་ 
བསློད་ནམས་ བསག་ཐབས་མེདཔ་ལས་ ཕྱི་མར་ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེ་བཟུམ་ 
འབད་ནི་འདི་ རྩ་བ་ལས་ སང་དགོཔ་ཨིན།  

ཏ. དགེ་བའི་བསློད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ། 
དེ་ལས་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སློད་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐློག་ལས་ 
གཤམ་གསལ་བསློད་ནམས་དགེ་བའི་བྱ་བ་གང་རུང་བསྒྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་བསློད་ནམས་ཀྱི་
ཚློགས་བསགས་ཏེ་ འཕྲལ་རང་གི་མནློ་དློན་འགྲུབ་ནི་དང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོས་འློང་ནི་ ནད་གདློན་
སྡིག་སྒྲིབ་དག་སྟེ་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟླློག་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་རློགས་པའི་ སངས་རྒྱས་འཐློབ་པའི་
རྒྱུ་ཨིནམ་ལས་ དགེ་བའི་ཕན་ཡློན་གྱི་འབྲས་བུ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡློདཔ་ཨིན། 
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སྦྱློང་ལཱ།  
1. རང་བཞིན་གྱི་ཁྲིམས་དང་ བཅས་པའི་ཁྲིམས་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཕྱེས། 
2. ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚའི་དློན་ཚན་དང་འཁྲིལཝ་དང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དློན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ སང་

བང་ག་ཅི་ར་འབད་ནུག? 
3. འློག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད། 

 
ཀ   དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་གསད་   ༡ རློ་ཡང་རྨུར། 
ཁ   དུས་དཚློད་དང་རྦ་རླབས་གཉིས་ལུ་    ༢ ངལ་བ་དང་དུ་བང་། 
ག  རང་སྐལ་ཡིན་ན་     ༣ བསྒུག་ལློང་མེད། 

 

1. དགེ་བའི་བསློད་ནམས་བསག་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་སྨློ? 
2. བསམ་པ་དགེ་དང་མི་དགེའི་བྱེ་བྲག་ལས། །ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་གོ་དློན་རློང་ཁ་ནང་

བྲིས། 
3. ང་བཅས་ཀྱིས་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ རྒྱུ་གཉིས་འབྲས་བུ་གཉིས་འབྱུང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་

གིས་འབད་ རྒྱུ་གཉིས་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 
4. ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ དགེ་བའི་བསློད་ནམས་ག་ཅི་ར་བསགས་ཅི་ག་ ཐློ་བཀོད། 
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག (ནང་སྦྱློང་) 

ཀ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ལས། དང་པ། ལུས་ཀྱི་སློད་ལམ། 

1. སློད་འཇུག་ལས། ཆུ་སྐྱར་བྱི་ལ་ཆོམ་རྐུན་དག །སྒྲ་མེད་འཇབ་ཅིང་འགྲོ་བ་ཡིས། །མངོན་
པར་འདློད་པའི་དློན་སྒྲུབ་པ། །ཐུབ་པས་རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་སད། །ཟེར་གསུང་དློ་བཟུམ་སྦེ་ 
མི་མང་ཚློགས་སར་ ལམ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ སྣང་བ་གང་ཤར་འབད་བརྒྱུགས་འགྱོ་ནི། 
མཆོང་ནི། གོམ་རིངམློ་སྦེ་སློ་ནི། རྐང་པའི་རྟིངམ་བཙུགས་ཏེ་འགྱོ་ནི། ཀི་ལི་ཟུར་ཁ་བཏློན་
ནི། མགུ་ཏློ་གཡློ་ནི། ལགཔ་གཡུག་ནི། གཞན་གུ་ཕྱག་ལྟག་དབུར་ནི། ལགཔ་མཐུད་འགྱོ་
ནི། ལགཔ་རྐེད་པར་རྐྱབ་ནི། ལགཔ་ལྟག་ཀོ་བསྐྱོར་ནི། རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་འགྱོ་ནི། མགུ་
ཏློ་གུ་ཞྭམློ་བཙུགས་ནི་དང་ སྤུར་ཏེ་འགྱོ་ནི་ ཁོད་སྟློད་ཕྱག་གཏང་ནི། རྣམ་ཅོ་གུར་འགྲུལ་
འཕྲིན་དཔགས་ཏེ་ ཁ་སབ་འགྱོ་ནི། གོ་གི་ལགཔ་ཡར་བརྫེས་ཏེ་འགྱོ་ནི། སྣུམ་འཁོར་གྱི་
ལམ་བདའ་སྟེ་སྣང་མེད་འབད་འགྱོ་ནི། གཞན་འགྱོ་ནིའི་ལམ་བཀག་ནི་ཚུ་ མ་བཏུབ་ཨིན། 

2. དབང་ཞུ་སར་དང་ སྨན་ཁང་ནང་ ཤློག་འཛིན་བཏློག་ས་ཚུ་ནང་ རང་གི་སྐོར་རྒྱབ་ལུ་བསྒུགས་
ཏེ་ སློད་ནི་མ་གཏློགས་ མི་མང་ལུ་ གུས་ཞབས་མེད་པའི་ དཔུང་ཤེད་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ག་
ཐློབ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་ནི་མི་འློང་། 

3. སྒྲིག་ལམ་ལུ་ གནས་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཉི་གདུགས་བཀབ་ནི་ ཞྭམློ་མ་ཕུད་པར་འློང་
ནི། ཀྲོབ་མདའ་དང་ མཚློན་ཆ་གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་འློང་ནི། དཔའ་རྟགས་ བཏགས་ཆོག་མི་
ཚུ་ཡང་ རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ནི་ཚུ་ མ་ཆོགཔ་ཨིན། 

4. ས་གནས་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་ ཕར་དང་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ མིག་ཏློ་ལམ་ཁར་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་ནི་མ་
གཏློགས། བགོམ་མ་རུང་བའི་ཅ་ལ་ཚུ་ བགོམས་ཏེ་འགྱོ་ནི་དང་། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ 
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བསྣད་དེ་འགྱོ་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་ཨིན། སྐྱ་གི་ཚློས་གཞི་ རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་བཟློ་ རང་རློང་ བཟློ་
རྣམ་མ་འདྲཝ་བཟློ་ནི་དང་ གཟུགས་ཁར་གཙབ་རིས་བྲི་ནི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཏློན་
བཏུབ་མ་བཏུབ་ གཟུགས་ག་ར་ ཕྱི་ཁར་བཏློན་མི་གི་གྱོན་ཆས་གྱོན་ནི་ ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཅོ་
ཁར་ སིན་ཅུ་བཏགས་ནི་ ལ་སློགས་པའི་བྱ་སློད་ཚུ་ འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན། 

5. སྐུ་ཆེནམློ་གི་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་གྱི་ཚད་ལས་ཕར་ བལྟ་ནི་མ་
གཏློགས། ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡར་བལྟ་ནི་དང་ སྐུའི་གྱིབ་མ་དང་ཞབས་རྗེས་བགོམ་ནི་ 
གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ གྱལ་གོང་ཨེབ་སྟེ་ འགྱོ་མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས། གཡློན་ཁ་ཐུག་ལས་ 
གོམ་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་གྱི་ཤུལ་ལས་ འཚམས་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

6. གཞན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོཝ་ད་ སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ཡློད་རུང་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་མ་འཛུལ་བར་ སྒོ་གུར་ 
ཀྲག་རྐྱབ་སྟེ ནང་ན་ལས་ ངོས་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཛུལ་དགོ། 

7. འགྲུལ་འཁོར་གཏང་མི་དང་ འདི་ནང་འཛུལ་འགྱོ་མི་ཚུ་གིས་ འགྱོ་ཆོག་པའི་ལམ་དང་ འགྱོ་
མ་ཆོག་པའི་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ བར་བྱང་ཡློད་སར་ཚུ་ནང་ ལྟ་མི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་མེད་རུང་ 
བར་བྱང་གི་ལམ་སྟློན་ལུ་ གནས་དགོཔ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་བར་སྐད་རྐྱབ་ནི་ ཁྲ་ཐིག་ཡློད་
སར་ རྐང་ཐང་འགྱོ་མི་ལུ་མ་བསྒུག་པར་ འགྱོ་མ་ཆོགཔ་ཨིན། སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་འགྱོ་
མི་ཚུ་གིས་ ཤིང་འབྲས་པགས་ཀོ་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ ལམ་ཁར་བཀོ་མི་ཆོག 

ཁ་ གོངམ་དང་བ་སློབ་ཚུ་བཞུགས་སར་འགྲོ་ལུགས་སློད་ལུགས་ཀྱི་སློད་ལམ་སྒྲིག་ཐངས། 
1. མཐློ་འདློད་ན་དམའ་སར་འགྱིམས། ། ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ མི་འཛློམས་ས་ལུ་ རང་

ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ གྱལ་གོང་དང་མཐློ་ས་མ་འགྱིམ་པར་ གྱལ་མཇུག་དམའ་ས་ལུ་སློད་དགོ། 
སློདཔ་ད་ སློག་ཆགས་དང་ཅ་ལ་གཞན་ ཡློད་མེད་བལྟ་ནི། ལམ་ཁ་འཕྱད་རུང་ ལམ་འློག་
དང་དམའ་ས་ལུ་བཟུར་སློད་ནི། ཨ་བུག་ས་ཁར་འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་བཀལ་ཏེ་སློད་ནི་ པུས་
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མློ་མ་ལྷློང་པར་སློད་ནི། གྱལ་མ་ཕྲང་པར་སློད་ནི་ རྐངམ་བརྐྱངས་ཞིནམ་ལས། རྟས་ལྕག་
ལྷ་སྟེ་ སློད་ནི་དང་།  རྐངམ་གཅིག་གུ་གཅིག་བཀལ་ཏེ་སློད་ནི། རང་གི་མཚན་མ་ 
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ མ་སྦ་བར་སློད་ནི། མགུ་ཏློ་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྒུར་ནི་ གྱལ་མ་ཕྲང་ 
གྱལ་དམ་དྲགས་ནི་དང་ བར་ན་ས་སྟློང་སྦློམ་བཞག་སྟེ་སློད་ནི་ཚུ་ མ་བཏུབ་ཨིན། 

2. སྐུ་ཆེན་མློའི་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཞིནམ་ལས། སློད་ཟེར་གསུང་པ་ཅིན་ ས་ཁར་སློད་ནི། 
རྐང་ཁྲི་གུར་སློད་དགོ་པ་ཅིན་ རྒྱབ་རྐང་ཁྲི་གུར་ཧེན་ཏེ་ རྐངམ་གཡསཔ་གཡློནམ་ལུ་
བཀལ་ཏེ་ སློད་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ རང་གི་ཡིག་སྣློད་ཚུ་ འབྲི་ཅོག་ཁར་མ་བཀལ་བར་ 
རང་གི་ཕང་པར་བཞག་ནི་ ལགཔ་གཉིས་གདློང་ཁར་བཞག་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་ 
སློད་ནི་མ་གཏློགས་ ལགཔ་མ་མཁལ་གུར་དང་ དཔྱལ་བར་བཀལ་ཏེ་སློད་ནི། པུས་མློ་
ཁར་བཀལ་ཏེ་སློད་ནི། ལགཔ་གིས་ ཁ་དང་ སློ་ རྣམ་ཅོ་དང་ ལྷ་པ་སློང་ནི་ ལགཔ་
འཕུར་ནི་དང་ བགའ་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག  

ག མིག་ཏློ་ ལྟ་ཐངས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 
སློད་འཇུག་ལས། མིག་གིས་སེམས་ཅན་བལྟ་ན་ཡང་། །འདི་དག་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བདག །སངས་
རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེས། །དྲང་ཞིང་བྱམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བལྟ། །ཟེར་གསུང་དློ་བཟུམ་སྦེ།  

1. ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་གི་མིག་ཏློ་ལྟ་ཐངས་འདི་ ཁྲོ་ཞིང་རྩུབ་པའི་ཚུལ་ཟེར་ གདློང་
འདྲློག་སི་སི་དང་ མིག་ཏློ་དཀརཔློ་བཏློན་ཏེ་བལྟ་ནི་མེན་པར་ ཁོང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་
ནིའི་གོ་སྐབས་འཐློབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐློབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
ཟེར་མནློ་སྟེ་ བྱམས་ཤིང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་དང་། གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ལྟ་ཐངས། མགུ་
ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ལྟ་ཐངས། ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ལྟ་ཐངས་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ བལྟ་དགོ། 
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2. ལམ་ཁར་མི་དང་འཕྱད་པའི་སྐབས་ གྱལ་ནང་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ མིག་ཏློ་བལྟ་ནི་འདི་  
གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་གྱི་ཚད་ལས་ཡར་ བལྟ་ནི་དང་ ཡར་མར་ ཕར་ཚུར་ ཀྲང་ཀྲིང་
འབད་དེ་བལྟ་ནི་དང་  རློགས་ཀྱི་དཔྱལཝ་བསྒྱིམས་ཏེ་ བལྟ་ནི་ཚུ་ མ་བཏུབ་ཨིན། 

ང་  ཉལ་ཐངས་དང་ ལློང་ཐངས་ཀྱི་ སྒྲིག་ལམ། 
སློད་འཇུག་ལས། མགོན་པློ་མ་ངན་འདས་གཟིམས་ལྟར། །འདློད་པའི་ཕྱློགས་སུ་ཉལ་བར་
བྱ། །ཤེས་བཞིན་མྱུར་དུ་ལྡང་སེམས་ལ། །ཐློག་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་སྦྱར། ། ཟེར་གསུང་དློ་
བཟུམ་སྦེ། 

1. ཕྱི་རུ་ཉལ་བའི་སྐབས་སུ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་བཟུམ་སྦེ་ མགོ་མཇུག་ཙམ་ཡང་མ་བལྟ་
བར། ག་ལྷློད་ལྷློད་མལ་ཆ་གིས་ མགུ་སྤུར་ཏེ་ མ་ཉལ་བར། རྟེན་ཡློད་ན་ རྟེན་གྱི་ཧློངས་
མགུ་གཏད་ནི་དང་ རྟེན་མེད་པའི་སྐབས་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན། མགོ་བྱང་ལུ་བཏློན་ ཁ་ནུབ་
ལུ་བཏློན་ ལགཔ་གཡསཔ་འགྲམ་པ་ གཡས་པའི་འློག་ལུ་བཙུགས། རྐངམ་གཡས་པའི་
ཐློག་ཁར་གཡློནམ་བཀལ་ བརླད་དློ་གཡློན་པའི་ཐློག་ཁ་ལས་ཕར་ ལགཔ་བརྐྱངས་བཞག་
སྟེ་ དཀོན་མཆོག་སེམས་ལུ་དྲན་པའི་ཐློག་ལས་ སངས་རྒྱས་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ 
གཟིམ་ཐངས་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ཉལ་དགོ། 

2. ཉལ་ཏེ་གཉིད་མ་ལློག་རིང་ལུ་ ད་རིས་ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ ལཱ་བཟང་ངན་ ག་ཅི་ར་
འབད་ཡི་ག? སེམས་ཀྱིས་དཔྱད་དེ། བཟང་པློ་འབད་ཡློད་པ་ཅིན་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་དང་ 
ངན་པ་འབད་ཡློད་པ་ཅིན་ འགྱོད་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ ནངས་པ་ལས་ངན་པའི་ལཱ་ དེ་བཟུམ་ 
མི་འབད་ནིའི་དམ་བཅའ་དང་ བཟང་པློའི་ལཱ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་མནློ་
བསམ་བཏང་སྟེ་ ཉལ་དགོཔ་མ་གཏློགས་ ཕྱི་རུ་གནམ་མ་བསློཔ་ལས་ཉལ། ཡངན་ 
ནུབམློ་གཅིག་མ་ཉལ་བར་ གླུ་སྒྲོམ་དང་རྒྱང་མཐློང་ཚུ་ སྐད་ཡར་སེང་སྟེ་ བལྟ་ནི་དང་ཉན་
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ནི་ སྐད་རྐྱབ་སློད་དེ། ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ སྐྱིད་ཏློང་ཏློ་སློད་མ་སྟེར་ དྲློ་པ་ཉིམ་ཤར་རུང་ མ་
ལློང་པར་སློད་ནི་ཚུ་ ཉལ་བ་སྒྲིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་ འགལཝ་ཨིནམ་ལས། དེ་བཟུམ་ 
ནམ་ཡང་འབད་ནི་མི་འློང་། 
 

3. གཉིད་ཚློར་ནི་འདི་ སེམས་ཀྱི་ཚ་གྱང་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ རང་གཅིག་དང་ 
ཡངན་ མི་མང་ས་འབད་རུང་ ཉལ་བའི་སྐབས་ལུ་ བག་མེད་སྦེ་ མ་ཉལ་བར་ ཐུན་
བཏང་ཞིན་ན་ ནངས་པ་གི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམས་ཏེ་ དྲློ་པ་ཧ་སག་ ལློང་དགོ 
ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་ སེམས་ཁར་འབག་སྟེ་ ཉལ་བ་ཅིན་ དྲློ་པ་ལློང་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 

4. དྲློ་པ་གཉིད་ཚློརཝ་གཅིག བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཚེ་ནི་གནློད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་
ཡི། །ཆུ་ཡིར་ཆུ་བུར་བས་ཀྱང་མི་རྟག་ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིད་ཀྱིས་
ལློག་པ་ལས། །སད་ཁོམ་གང་ལགས་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཟེར་གསུང་མི་འདི་དྲན་ཏེ་ 
དགའ་ཚློར་སྦློམ་གྱི་ཐློག་ལས། ད་རེས་ ང་ བདེ་ཏློག་ཏློ་སྦེ་ལློང་ནི་ཡློད་མི་འདི་ སྐལ་བ་
བཟང་ཡི་ དཀོན་མཆོག་མཁྱེན་ ཟེར་བའི་ མནློ་བསམ་བཏང་སྟེ་ལློངས་ཞིན་ན་ ཁ་ལག་
འཁྱུ་ རང་གིས་ལྷབ་ལྷབ་པའི་ ཡློན་ཏན་ཚུ་ཡང་ བློ་ལས་སྐྱོར་ རང་གི་གདན་མལ་ཆ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ བལྟབས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རང་སློད་ས་དང་ མཐའ་སྐོར་ཚུ་ ཧིང་སང་
ས་སྦེ་ ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་དགོ། 
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ཅ ངག་གི་སང་བང་གི་སྒྲིག་ལམ། 
ལེགས་བཤད་ལས། གཏམ་སྨྲ་འདློད་ལྐོག་མའི་ཕུགས་ལ་བཞག །གྲལ་གང་གི་མི་ལ་ལན་གསུམ་
བལྟ། །ཕློག་མེད་ན་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་གླེང་། །གྲལ་གར་འཛློམས་ས་ན་མཛེས་པ་ཡིན། །ཟེར་
གསུངས་ཡློདཔ་མ་ཚད་ བཤེས་སྤྲིངས་ལས་ཡང་ རྒྱལ་བས་སྙིང་ལ་བབས་དང་བདེན་པ་
དང་། །ལློག་པར་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་ནི། །སྦྲང་རྩི་མེ་ཏློག་མི་གཙང་ལྟ་བུའི་ཚིག །རྣམ་གསུམ་
བཀའ་བསལ་དེ་ལས་ཐ་མ་སང་། ། ཟེར་གསུང་དློ་བཟུམ་སྦེ། 

1. ཤློབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ མི་ལེགས་ཤློམ་གྱི་གྱས་ཁར་མི་ཚུདཔ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ གཡློ་སྒྱུ་
དང་མགོ་སྐོར་གྱི་ཐློག་ལས་ ཤློབ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་སངས་ཏེ་ ཕྲང་སྟེ་སབ་དགོཔ་ཨིན། གཞན་ལུ་ 
ཚིག་རྩུབ་སབ་ནི་ རྒྱབ་ཁ་ལས་ཁ་གཏང་ནི་ སྐྱོན་བཏགས་ནི་དང་དམའ་ཕབ་རྐྱབ་ནི། དློན་
མེད་ཀྱི་བཤད་ཐློ་གཏང་ནི་ཚུ་སང་དགོཔ་དེ་ཡང་། ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། མ་འཐུང་
ཁོང་དུ་སློང་བའི་སྨན། །མ་བརབས་གནད་དུ་ཟུག་པའི་མཚློན། །མ་མློངས་ཡིད་འཕྲློག་སྦྲང་
རྩིའི་རློ། །ཚིག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ཡློད། །གསུངས་ཏེ་ཡློད་ ཟེར་མི་ལྟར་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

2. གོ་གནས་དང་ དབང་ཚད་ཡློད་མི། ཡང་ཅིན། རྒན་ཤློས་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་ལས་ཆུང་མི་
ཚུ་ལུ་ ངག་ཐློག་ལས་ འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སྐབས་ རང་ར་ཨིན་ ཟེར་མནློ་སྟེ་ཚིག་རྩུབ་
དང་ བཙློག་གཏམ་དང་ བྱེལ་མེད་པའི་ཚློགས་བར་གཏང་ནི་ཚུ་ སངས་ཏེ་ ཧན་པའི་སྒོ་
ལས་ ཁ་བཀོད་དང་ བསབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ བྱཝ་སློད་ལམ་བཟང་པློའི་དཔེ་སྟློན་འབད་དགོ། 
ལེགས་བཤད་ལས། སྨྲ་ན་ཡིད་ཕེབས་འབྲེལ་བ་དང་། །དློན་གསལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་
དང་། །ཆགས་དང་ཞེ་སང་སངས་པ་དང་། །འཇམ་ཞིང་རན་པར་སྨྲ་བར་བྱ། ། ཞེས་དང་། 
དེ་མིན། དཔེ་གཏམ་ལས། དབྱར་གསུམ་ཆུ་ཡི་ཉེན། །དགུན་གསུམ་མེ་ཡི་ཉེན། །གཏན་
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རྐྱང་ཁ་ཡི་ཉེན། ། ཟེར་སབ་དློ་བཟུམ་སྦེ་ མི་ཆེ་ཆུང་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ ཁོང་དང་ཁ་སབ་པའི་
སྐབས་དང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ཁ་སབ་པའི་སྐབས་ འློས་འབབ་ཡློད་
པའི་གཏམ་ ཧན་པའི་ཚིག་ཚུ་ གུས་ཞབས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སབ་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན། 
ལགས། ག་ཏེ་ལས་གསུང་དློ་ ནཱ་གསུང་མི་ག་ཨིན་ན་ལགས། ག་ཅི་གསུང་ནི་ཡློད་ག་
ལགས། ཟེར་ཞུ་ནི་མ་གཏློགས་ ཐད་ཀར་ ག་སྨློ?  ག་ཅི་སབ་ནི་ཡློདཔ་སྨློ? ཟེར་ 
སེམས་དང་ མ་ལྡན་པའི་ཚིག་རྩུབ་ སབ་ནི་ཚུ་སང་དགོ། 
 

3. ཕྲ་མ་ཟེར་ཕུང་བཟློ་ནི་ བར་ནང་དཀྲོག་ཁ་འདི་ གོང་མ་དང་འློག་མ་ སྤུན་སྤུན་མཆེད་ 
ཁྱིམ་ཚང་དང་ རློགས་འཆམ་མཐུན་པའི་བར་ན་ ཕུང་མ་བཟློ་བའི་ཁར་ གཞན་མ་འཆམ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ འཆམ་ཁ་བཟློ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཨིན། སྐྱེ་བློ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་
བཅོས་ལས། འློག་མ་སྨྲ་ལྕེ་མང་བ་དང་། །གོང་མ་སྙན་གཤློག་སབ་པ་ཡི། །གྲགས་པའི་རླུང་
གི་རྗེས་འགྲོའི་མེས། །ལུགས་གཉིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་ཀུན་བསྲེགས། །ཟེར་གསུང་དློ་
བཟུམ་ ཞུ་མི་གིས་ཞུ་ ཉན་མི་གིས་ཉན་ཏེ་ བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བ་ཅིན་ མཇུག་ལུ་ 
རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ ཕུང་ནི་གི་གཞི་ཨིནམ་ལས། སང་བང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། 
ངག་གི་སློད་ལམ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འློང་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིག་ཚུ་ག་ར་ ཞེ་ས་ཕལ་ཚིག་གཉིས་ 
གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་དགོཔ་ལས་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་སའི་མིང་
ཚིག་ ག་དེ་མང་མང་ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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4. གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ ཉིང་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞེ་སའི་ཐ་སྙད། 
ཨང་། ཕལ་སྐད། ཞེ་ས། ཨང་། ཕལ་སྐད། ཞེ་ས། 
༡ གཟུགས། སྐུ་གཟུགས། ༢ གཟུགས་ཁམས། སྐུ་ཁམས། 
༣ མགུ་ཏློ། དབུ། ༤ གདློང་། ཞལ། 
༥ ངོ་རིས། བཞིན་རས། ཞལ་རས། ༦ ཐློདཔ། དབུ་ཐློད། 

ཆ སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ།  
སློད་འཇུག་ལས། སེམས་བསྲུང་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་དག །ཐམས་ཅད་
འབད་པས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས། །བདག་ནི་དེ་ལ་ཐལ་མློ་སྦྱློར། ། ཟེར་བའི་གོ་དློན་ལུ་བཤད་ཞིནམ་ལས། 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ གཙློ་བློ་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ ཡང་དག་པའི་ཐློག་
ལས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་ བསླུ་བ་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ 
འགྱུར་བ་མེད་པའི་དད་པ་དང་ ཚེ་ད་རེས་ མགོ་གཏད་སའི་གོངམ་དང་། ལུས་སྐྱེད་བསྲིངས་བའི་ཕ་མ། 
ཡློན་ཏན་སྟློན་པའི་བ་སློབ། བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་སྤུན་ཆ། སྐྱིད་རློགས་དང་སྡུག་རློགས་འབད་བའི་ 
གཉེན་གྲོགས་དང་ ལྟ་ལྟློ་ཚང་ཚུ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ གཅིག་ཁར་འཛློམས་མི་འདི་ཡང་ ཚེ་སྔོན་གྱི་
སྨློན་ལམ་ རྒྱ་ཆེཝ་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཛློམས་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ལས། རང་གིས་འབད་ཤེས་
དགོཔ་འདི་ཡང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་སྤྲུལ་ གོང་མ་མི་དབང་ཡབ་སས་ཚུ་ལུ་ གུས་བཀུར་དང་
བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ནི་དང་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏློག བཀའ་
དྲིན་ཅན་གྱི་བ་སློབ་ལུ་ མི་འགྱུར་བའི་དད་པ། སྤུན་ཆ་དང་གཉེན་གྲོགས་ ལྟ་ལྟློ་ཚང་ཚུ་གི་བར་ན་ 
ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཏེ་ སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཀུན་སློང་བཟང་པློ་སྐྱེད་མི་ལུ་ ནང་
སེམས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ ཟེར་སབ་ཨིན།  
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དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་ཅིག་གསད་དགོ་པས། ཟེར་བའི་མནློ་བསམ་ མ་གཏང་
པར ལུས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འདི་ གསད་པའི་དཔེ་མེད། དེ་གིས་འབད་ དང་པ། སེམས་ཀྱིས་ 
སེམས་ཅན་འདི་ གསད་དགོས་པས་ ཟེར་མནློ་བསམ་གཏང་མི་འདི་ལུ་ ཡིད་ཀྱིས་བསམ་པའི་ལས། 
ཟེར་སབ་ཨིན། གཉིས་པ། སེམས་ཀྱིས་གསད་ནིའི་ མནློ་བསམ་བཏང་ཞིན་ན་ ལུས་ཀྱིས་ལག་ཆ་
བཟུང་སྟེ་ གསད་མི་ལུ་ ལུས་ཀྱི་ལས་ ཟེར་སབ་ཨིན།  

སློག་གཅད་པ་ཅིན། རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ རྒྱུ་སྡིག་པའི་སློན་བཏབ་ལས་ འབྲས་བུ་ངན་སློང་ལུ་སྐྱེ་ནི་ཨིནམ་
དང་ དེ་ལས་ མི་ལུ་སྐྱེས་རུང་ཚེ་ཐུང་ནད་མང་ སེམས་མ་དགའ་བའི་ས་ཆ་ལུ་སྐྱེ་ནི།  

མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་ཟེར་ ཨརཝ་བརྐུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་སློན་བཏབ་ལས་ འབྲས་བུ་རང་ལུ་ 
ནློར་ལློངས་སློད་མེད་པའི་ སང་ཀ་ལུ་སྐྱེ་ནི། 

 

འདློད་སློད་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྡིག་པ་བསགཔ་ལས་ འབྲས་བུ་ རློ་མགས་ཀྱི་ འདམ་ལུ་
སྐྱེ་ནི་དང་ དེ་ལས་ མི་ལུ་སྐྱེས་རུང་ སྡིག་པའི་གྲོགས་དང་ཕྱད་དེ་ དགྲ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་བྱུང་སྟེ་ 
འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་དང་ ཡ་འབྲལ་འགྱོཝ་ཨིན།  

རྫུན་ཟེར་ ཤློབ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ སྡིག་པའི་སློན་བཏབ་ལས་ འབྲས་བུ་ ཕྱི་མར་ དམལ་བ་ཐིག་ནག་ལུ་སྐྱེ་
ནི་དང་ མི་ལུ་སྐྱེས་རུང་ གཞན་གྱིས་རང་ལུ་མགུ་སྐོར་མི་ རང་གིས་སབ་པའི་ཚིག་ལུ་ གཞན་གྱིས་
ཡིད་ཆེས་ མི་བསྐྱེད་ནི་ཨིན།  

ཕྲ་མ་ཟེར་ བར་ན་ཕུང་དཀྲོག་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱུ་སྡིག་པའི་སློན་བཏབ་ལས་ འབྲས་བུ་ རང་གིས་སབ་
མི་ལུ་མི་ཉན་པར་ ངོ་རྒོལ་འབད་ནི་དང་ སློད་ས་ལུངམ་སྟློངམ་ འདྲློག་སི་སི་ཚུ་ནང་སྐྱེ་ནི།  
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ངག་འཁྱལ་ཟེར་ དློན་མེད་ཀྱི་བཤད་ཐློ་གཏང་པ་ཅིན་ མི་དགེ་བའི་ལཱ་ཨིནམ་ལས་ འབྲས་བུ་ དབང་
དང་སློབས་པ་ཆུངམ་མ་ཚད་ རང་གིས་ བདེན་པའི་གཏམ་སབ་རུང་ རློགས་ཀྱི་ཆ་མི་བཞག་ནི།  

ཚིག་རྩུབ་ཟེར་ ཚིག་ས་ཀྲག་སབ་པ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་དཔེ་གཏམ་ལུ། ཚིག་ལ་མདའ་མཚློན་མེད་
རུང་ མི་སེམས་ཚལ་པར་གཏློང་། ཟེར་སབ་དློ་བཟུམ་སྦེ་ ཕར་ལློགས་མའི་ སེམསཁར་ཕློག་པའི་ 
ཚིག་སབ་སྟེ་ ཞེ་སང་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ལས་བརྟེན་  དུས་རྟག་བུ་ རང་ལུ་མ་ཧན་པའི་གཏམ་སབ་མི་
དང་ གནློདཔ་བཀལ་མི་ འཐློན་ནི།  

བརྣབ་སེམས་ཟེར་ རློགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ མི་ལུ་ཆགས་ཏེ་འཐློབ་ཐབས་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ འབྲས་བུ་ རང་གི་
བསམ་པའི་ དློན་དག་ཚུ་ ནམ་ཡང་འགྲུབ་མི་ཚུགས་ནི།  

གནློད་སེམས་ ཟེར་ རློགས་ལུ་གནློད་པ་བཀལ་བ་ཅིན་ འབྲས་བུ་ཕྱི་མར་དམལ་བར་སྐྱེ་ནི་དང་ མི་
ལུ་སྐྱེས་རུང་ ཨ་རྟག་ར་ རང་ལུ་གནློད་པ་བཀལ་མི་ ལེ་ཤ་འཐློན་འློང་།  

ལློག་ལྟ་ཟེར་ དཀོན་མཆོག་དང་ ལས་འབྲས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མེད་པ་ཅིན་ འབྲས་བུ་དམལ་བ་ལུ་སྐྱེ་ནི་
དང་ མི་ལུ་སྐྱེས་རུང་ མུ་སྟེགས་པའི་གྱས་ལུ་ཚུད་དེ་ དཀོན་མཆོག་གིས་ མགོན་སྐྱབས་མི་མཛད་ནི་
ཨིན།  

དེ་གིས་འབད་སློག་གཅོད་སངས་ཏེ་ སློག་བསླུ་འབད་ནི། མ་བྱིན་ལེན་པ་སངས་ཏེ་ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི། 
མི་ཚངས་སློད་པ་སངས་ཏེ་ སློམ་པ་དམ་ཚིག་བསྲུང་ནི། རྫུན་ཟེར་ ཤློབ་རྐྱབ་ནི་སངས་ཏེ་ བདེན་པའི་
གཏམ་བཤད་ནི། ཕྲ་མ་ཟེར་ ཕུང་བཟློ་ནི་སངས་ཏེ་ ནང་འགྲིགས་དང་འཆམ་ཁ་བཟློ་ནི། ངག་འཁྱལ་
སངས་ཏེ་ ཆོས་དང་བསབ་བྱ་བཤད་ནི། བརྣབ་སེམས་སངས་ཏེ་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམ་ནི། གནློད་
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སེམས་སངས་ཏེ་ ཕན་སེམས་དང་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ཕན་བཏགས་ནི། ལློག་ལྟ་སངས་ཏེ་ ཆོས་
དང་དཀོན་མཆོག་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ དད་པ་བསྐྱེད་ནི་ལུ་བརྩློན་དགོཔ་ཨིན། 

ཇ རློང་གཞིས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 
ཀ རློང་གཞིས་དང་ མི་དབང་རྒྱལ་པློ་བཞུགས་སའི་ཕློ་བྲང་གི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ནང་ འབད་

མ་ཆོགཔ། 
1. གནང་བ་མེད་པར་ཁྱིམ་བཟློ་ནི་དང་ གུར་སྤུབ་ནི་ ཚློང་བཀྲམ་བཏློན་ནི་ཚུ་ འབད་

མི་ཆོག 
2. ལྷ་ཁང་དང་ རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་དློན་ལུ་མིན་པའི་ རང་གི་སློད་ཁྱིམ་

ཚུ་ལུ་ གསེར་ཏློག་རྒྱ་ཕིབས་ རྒྱལ་མཚན་བཀལ་ནི་དང་ སྐེ་དཀར་སྐེ་དམར་ སྒོ་
ཁར་ལྷ་དར་འཕྱར་ནི་ཚུ་མི་ཆོག 

3. རློང་གི་འབའ་ཚང་ནང་ གནང་བ་མེད་པར་མདའ་རྐྱབ་མི་ཆོག 
4. རློང་གཞིས་ཉེ་འདབས་ལུ་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ནི་དང་ དེ་དང་འདྲ་བའི་མེ་མདའི་

རིགས་ཚུ་གང་ཡང་ རྐྱབ་མི་ཆོག 
5. བཙུགས་ཤིང་དང་ མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཚུ་བཅག་ནི་དང་ བརམ་ནི་ མེདཔ་གཏང་ནི་

ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 
6. ལམ་འགྱོ་ཞློར་མེན་པའི་རྟ་ནློར་དང་ ར་ ཕག་ལ་སློགས་པའི་ནློར་སེམས་ཅན་ཚུ་ 

རང་དགར་གཏང་མི་ཆོག 
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7. མེ་རྐྱེན་འབྱུང་ཉེན་ཡློད་པའི་རིགས། དཔེར་ན། མེ་འཕུ་ནི་ ཏམ་ཁུའི་འཚིག་རློ་ 
ག་མནློ་སར་བཀོ་ནི་ མེ་ཆག་བཏེག་སྟེ་འགྱོ་ནི་ མེ་རས་ཀྱི་རིགས་སློད་ནི་ཚུ་ ག་ནི་
ཡང་འབད་མི་ཆོག 

8. འགྲུལ་འཁོར་གྱི་རིགས་བཞག་མ་ཆོགཔ་དང་ བཏང་སྟེ་འགྱོ་མ་ཆོག་པའི་ས་
མཚམས་ཚུ་ལས་ བརྒལ་མི་ཆོག དེ་མ་ཚད་ འགྲུལ་འཁོར་གྱི་བར་སྐད་ཚུ་ཡང་ 
རྐྱབ་མི་ཆོག 

9. སྣང་དག་མེད་པའི་སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་ནི་ ཝ་ཤང་བཙུགས་ནི་ 
གླིངམ་འཕུ་ནི་ ལ་སློགས་པ་འབད་མི་ཆོག 

10. མགུ་ལུ་ཞྭམློ་བཙུགས་ནི་དང་ ཉིན་གདུགས་སྤུབ་ནི་ ཁོད་སྟློད་ཕྱག་བཏང་སྟེ་འགྱོ་
ནི་ཚུ་མི་ཆོག 

ཁ རློང་གཞིས་དང་ ཕློ་བྲང་ནང་འཁོད་ལུ་ འབད་མ་ཆོགཔ། 
1. གྱང་དང་རྩིགཔ་ ཤིང་ཆས་ཚློན་དང་ ལྡེབས་རིས་ཚུ་ལུ་ གནློད་རྐྱེན་འབྱུང་ནིའི་

རིགས། དཔེར་ན། ཆུའི་དུང་ཅུ་ ག་མནློ་སར་དཔག་ནི་དང་ ཆུ་བློར་ནི་ གཡུར་
བ་བསུབ་ནི་ལུ་ གནློད་པའི་རིགས་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 

2. རྩིགཔ་དང་གྱང་ཚུ་ལུ་ གནག་རིས་དང་ཚློན་དབུར་ནི་ རློག་མ་གི་ཙུ་ནི་སྤྱེད་ནི་ 
རི་མློ་ག་མནློཝ་དང་ ཡི་གུ་དང་ པར་སྦྱར་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 

3. ཤ་དང་ཚློད་སྲེ་སྐམ་ནི་ གོ་ལ་ག་མནློཝ་བརལ་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 
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4. མེ་རྐྱེན་འབྱུང་ཉེན་ཡློད་པའི་རིགས། དཔེར་ན། ཐབ་ཚང་གི་ ཐབ་ནང་མེན་པའི་ 
མེ་འཕུ་ནི་ མེ་ར་དང་ བུ་ཁ་རི་བཀལ་ནི་ གློག་མེའི་ (ཧི་ཀྲར)སློད་ནི་ གློག་
ཐག་ག་མནློཝ་འཐེན་ནི་ རླུང་ཐབ་ (གེསི) བཙུགས་ནི་ མེ་གདན་མེད་པར་ 
བསང་གསུར་དང་ སློས་ སྤེལ་འབར་བཏེག་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 

5. ལློ་ལྟར་སྒྲིག་གི་མེ་འཆམ་མ་ཡིན་པའི་ གཞན་གནང་བ་མེད་པར་ དབང་རབ་
གནས་ རིམ་གྲོ་ཚུ་གི་དློན་ལུ་ མེ་འཆམ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ཡང་ འབད་མི་ཆོག 

6. རློང་ནང་སློད་མི་ཚུ་ རང་ལུ་གནང་བ་ཡློད་པའི་ ཁྱིམ་ནང་མ་གཏློགས་ ཁྱིམ་
སྟློངམ་གཞན་ནང་ ག་མནློཝ་འཛུལ་ཏེ་སློད་མི་ཆོག 

7. གསེར་སྐྱེམས་ཀྱི་དློན་ལུ་མིན་པའི་ ཆང་གི་རིགས་བཞག་ནི་དང་ འབག་ནི་ཚུ་
འབད་མི་ཆོག 

8. རློང་ནང་སྒེར་དློན་ལས་ འློང་མིའི་རིགས་ བཞག་ཉལ་བཅུག་མི་ཆོག 
9. རློང་གི་ཤག་སྐོར་ ཏག་སི་དང་ སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ལས་ གཟུགས་ཕྱེད་ཀ་བཏློན་ཏེ་ 

བལྟ་ནི་དང་ སློད་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག 
10. རློང་གི་རློ་གཅལ་ནང་ སྒྱེན་མློ་དང་ ཁོད་སྟློད་བཤུབ་སྟེ་ ཆུ་འཁྱུ་ནི་ཚུ་ འབད་

མི་ཆོག 

ག  རློང་གཞིས་དང་ ཕློ་བྲང་ནང་ འགྲོ་འློང་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག 

1. ཉི་གདུགས་སྤུབ་ནི་དང་ ཞྭམློ་བཙུགས་ནི་ དློརམ་རྐང་རིང་བཏང་སྟེ་ ཚུལ་དང་
མ་མཐུན་པའི་ ལྷམ་གྱི་རིགས་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ འགྲོ་འློང་འབད་མི་ཆོག 
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2. རློང་ནང་གཞུང་དློན་ལུ་མེན་པའི་ ཀྲོབ་མདའ་དང་ མཚློན་ཆའི་རིགས་ཚུ་ ག་ནི་
ཡང་འབག་སྟེ་ འགྱོ་མི་ཆོག 

3. སྒྲིག་དང་མཐུན་པའི་ གྱོན་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་མ་གཏློགས་ སྒྲིག་མེད་ཀྱི་ཆས་  
ག་མནློཝ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཀབ་ནེ་དང་ རགས་ཅུང་ ཡང་ན་ གཉའ་རས་    
སེ་སྐོརམ་ཚུ་མེད་པར་ རློང་ནང་འགྱོ་མི་ཆོག 

4. གོ་གནས་ཅན་གྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་ རང་གི་འཐློབ་དང་བསྟུན་པའི་ ཆས་བསྒྲིག་ནི་
མ་གཏློགས་ འཐློབ་ཐངས་དང་ མ་བསྟུན་པའི་ཆས་བསྒྲིག་མི་ཆོག 

5. གོ་གནས་ཅན་གྱི་རིགས་ གཡློག་ནང་ཡློད་རིང་ དཔའ་རྟགས་མ་བཏགས་པ་
དང་ ཡང་ན་ རྦད་དུམ་བཏགས་ཏེ་ འློང་བ་སློགས་ འབད་མི་ཆོག 

6. རློག་མ་ཨམ་སྐྱག་དང་ ཚིལ་མ་བློར་ནི་ ལྷབས་དང་ཨ་ཚི་ ཏམ་ཁུའི་འཚིག་རློ་
ཚུ་ ག་མནློ་སར་བཀོ་མི་ཆོག 

7. ཕྱག་སྙིགས་ཀྱི་རྒྱུ་ དཔེར་ན། ཤློག་གུ་རག་རློག་ རློག་མ་དང་ ཤིང་འབྲས་ 
པགས་ཀོ་ལ་སློགས་པ་བཀོ་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག 

8. རློང་ནང་སྒྲིག་མེད་ རྐང་རྐྱང་ལག་རྐྱང་སྦེ་སློད་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག 
9. རློང་ནང་སྒྲིག་མེད་པའི་ སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་ གླུ་སྒྲོམ་ འཕྲུལ་གླུ་གཏང་ནི་ཚུ་

འབད་མི་ཆོག 
10. རློང་ནང་བཟློ་རྫུན་མ་བཟློ་སྟེ་ འབགཔ་གི་རིགས་བཙུགས་ཏེ་ འགྲོ་འློང་འབད་མི་

ཆོག 
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11. ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཡང་ རང་སློའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་གྱོན་ཆས་ དཔེར་ན་ ལྷམ་དང་ 
དློརམ་རྐངམ་རིངམློ་ ཁེན་ཇ་ལག་རིང་/ ལག་ཐུང་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གི་ པུས་མློ་
འཁོར་ལློ་འློག་ཚུན་གྱི་ གྱོན་ཆས་ཚུ་གྱོན་ཏེ་ མ་གཏློགས་ འཛུལ་མི་ཆོག 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ་ཟེར་སབ་མི་འདི་ ག་ཅི་གི་སྒྲིག་ལམ་སྨློ?  
2. ཁྱོད་ཀྱིས་དབང་ཞུ་སར་དང་ སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་སྒྲིག་ལམ་ 

སྟློན་སར་མཐློང་ཡི་ག་? མཐློང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་བཟུམ་ འབད་མི་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུནམ་ 
ཟེར་སབ་སྨློ? 

3. མིག་ཏློ་ལྟ་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཞི་བྲིས། 
4. ས་ཁར་སློདཔ་ད་ སང་དགོ་པའི་སྐྱོན་ག་ཅི་སྨློ?  
5. ཉལ་བའི་སྒྲིག་ལམ་འདི་ ༼ལུང་འདྲེན་གྱི་དློན་དག་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་ནི་རྐྱངམ་

གཅིག་མེན་པར་ ནང་སྦྱློང་དང་བཅས་སྟློན་བྱིན་དགོ༽ 
6. འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ཁ་སབ་ཤེས་མི་ག་ཡློད་གོ། ཁ་སབ་མི་གཅིག་ཡར་ལློངས་ཤིག ཟེར་

འབློ་ཞིནམ་ལས་ ཡིག་ཚང་ལས་སློབ་དཔློན་གཅིག་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
རང་གི་འགྲུལ་འཕྲིན་འདི་ ཨ་ལློ་འདི་ལུ་བྱིན་ཏེ་ ཁ་སབ་བཅུག་ནི། དེའི་སྐབས་ཨ་ལློ་
དམངས་ དྲནམ་བཏློན་ཏེ་ཉན་བཅུག་ཚར་ཞིན་ན་ ངག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཡློད་མེད་ སློབ་
དཔློན་སློ་སློའི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཅིག་ནང་ ཚིག་བཟུང་བཞག་མི་འདི་གཏང་བཅུག་སྟེ་ རྗོད་
ཚིག་ ཆ་ཤས་རེ་སབ་ཅི་ར་ ངག་གི་ སྒྲིག་ལམ་ཡློད་མེད་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལེགས་
བཅོས་འབད་བྱིན་ནི། 
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7. གཏམ་སབ་ཐངས་གསུམ་དང་ དེའི་དཔེ་གསུམ་ རྩ་ཚིག་ནང་ལས་ སློ་སློར་བཏློན་ཏེ་བྲིས། 
8. ཁ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ ཁ་གཏམ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་

ནུག?  
9. མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་ ངག་སྦྱློར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་འདི་ ལུགས་

ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག? 
10. གཏམ་སབ་ཤེས་མི་དང་ མ་ཤེས་མི་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡློད་ག? ག་དེ་སྦེ? 
11. ཡ་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ་ དློན་ཚན་ག་ཅི་ར་སྟློན་ཚར་ཡི་ག་ སབ་ཤིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སབ་བཅུག་ཚར་ཞིན་ན་ ད་རེས་ག་
ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་དགོཔ་འདུག་ སབ། འདྲ་མིན་སབ་བཅུག་སྟེ་ དློན་ཚན་ངོ་མ་སབ་
མི་ཨ་ལློ་འདི་ལུ་ ལེགས་སློ་བྱིན་ཏེ་སྟློན་ནི།  

12. སེམས་བསྲུང་དགོ་མི་ཚུ་གིས་ སེམས་ག་དེ་སྦེ་ བསྲུང་དགོཔ་སྨློ? 
13. མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེ་ཅིག་ཡློད་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
14. སེམས་ཀྱིས་ དགེ་སྡིག་བསག་ཚུལ་གྱི་དཔེ་སྟློན་ཅིག་བྲིས། 
15. འདློད་ཆགས་ཀྱིས་བསགས་པའི་ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མློང་ཚུལ་བྲིས། 

16. ཁྱོད་ཚུ་ རློང་ནང་ ནམ་འགྱོཝ་སྨློ? ང་བཅས་ཚུ་རློང་ནང་ སློད་ཆོག་ག?  
17. ཁྱོད་རློང་ནང་སློད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ འབད་མ་ཆོགཔ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ཡློད་པའི་ནང་ལས་ 

བཅུ་ཐམ་ཐློ་བཀོད། 
18. ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ག་ཅི་གིས་ར་བཟློཝ་ཨིན་ན་ བཅུ་ཐམ་ཐློ་བཀོད། 
19. གཟུགས་ཁར་གྱོན་ནི་དང་ བཏགས་ནིའི་རིགས་ མ་ཆོགཔ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤློས་ལྔ་ ཐློ་

བཀོད་རྐྱབ།  
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག (ནང་སྦྱློང་) 

ཀ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ། 
ང་བཅས་རའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ལས་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་
ཨིན་མི་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་དང་ བཅའ་བ་
འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་གི་སྒྲིག་ལམ་ འགྲོ་བ་འགྲོ་ལུགས་སློད་ལུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་ 
བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཟེར་སབཔ་ཨིན། 

དེ་ཡང་། ལེགས་བཤད་ལས། གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པློ་སེང་གེ་ཨིན། །གཅིག་གིས་མཆོང་ན་
ཀུན་གྱིས་མཆོངས། །བྱའི་རྒྱལ་པློ་བྱ་ཁྱུང་ཨིན། །གཅིག་གིས་འཕུར་ན་ཀུན་གྱིས་འཕུར། ། 
ཟེར་འཐློན་དློ་བཟུམ་ སྒྲིག་ལམ་འདི་ རང་གཅིག་སྦེ་སློད་ས་ལུ་ཡང་ སྒྲིག་གི་ཁྱུན་གཟུང་
དགོཔ་ གལ་ཆེ་རུང་ གཙློ་བློ་ མི་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཅིག་ཁར་འཛློམས་སློད་སར་དང་ 
སྒྲིག་ཁྲིམས་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ས་གོ་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་ལམ་ལུ་གནས་ཏེ་ གཞན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་
གྱི་ དཔེ་སྟློན་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་འདི་ གཙློ་བློ་ རང་སློའི་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ (རྐང་
ལག་བཞི་ མགུ་ཏློ་) དང་ དབང་པློ་ལྔ་ (མིག་ཏློ་ རྣམ་ཅོ་ ལྷ་པ་ ཁ་ གཟུགས་) གིས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ལུ་ ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ སྒོ་བཅུ་ཟེར་སབ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་ར་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་སྒོ་འདི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་གྱི་ཐློག་ལས་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ སྒྲིག་ནང་བཙུགས་དགོ། 
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དེ་ཡང་ ལུས་ངག་གི་སློད་ལམ་ཚུ་ག་ར་ སེམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་ནི་འདི་གིས་ བཟའ་
བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ནང་ལུ་ཡང་ གཙློ་བློ་ ཨ་རྟག་ར་ སེམས་ཀྱིས་དྲན་པ་གཟུང་ཤེསཔ་འབད་
དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ སྒྲིག་ལམ་གྱི་སྒོ་བཅུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ལུས་ངག་གི་ཀུན་སློད་ རྣམ་གཞག་གི་སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ འློག་ལུ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཁ བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 
བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་ སྒྲིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེའི་ནང་ ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཟ་འཐུང་སློད་ལུགས་ཀྱི་ སྒྲིག་ལམ་འདི་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ 
ཏློག་བདག་རྐྱེན་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཞེས་བང་བཞེས་ཆ་གི་འཐློབ་རིམ། གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་
དང་ གོ་གནས་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་ ཟ་སློད་འབད་ཐངས།  སྤྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ ཟ་
བཏུང་བསྟེན་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐློག་ འབད་མི་འདི་ལུ་ བཟའ་བ་ཟས་ཀྱི་
སྒྲིག་ལམ་ཟེར་སབ་ཨིན།  

ག ཟ་འཐུང་མ་སློད་པའི་ཧེ་མ་གི་སྒྲིག་ལམ། 

1. ཟ་འཐུང་གི་རིགས་ རང་གིས་ མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མར་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ལྟློ་ཕུད་
དང་ཇ་ཕུད་ཚུ་ ཕུལ་དགོ། དེ་ གནས་གཞི་མ་འགྲིགས་པའི་སྐབས་ དཀོན་མཆོག་
ལུ་མཆོད་པའི་ལྟློ་མཆོད་དང་ ཇ་མཆོད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ གང་རུང་བཏང་
སྟེ་བཟའ་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ བཀའ་དང་
འཁྲིལ་དགོ། 



  

147 
 

2. རང་གི་ ཁྱིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན། ལྟློ་བཟའ་བའི་དུས་འདི་ ཕམ་བུ་གཞི་གཅིག་ཁར་
འཛློམས་པའི་ གོ་སྐབས་ཅིག་ཨིནམ་ལས། ཁ་གཏམ་ལས་ཡང་། སྐྱིད་རུང་ཉལ་ཏེ་
མ་བཟའ། །སྡུག་རུང་ལློངས་ཏེ་མ་བཟའ། །ཟེར་དློ་བཟུམ་ རྒན་གཞློན་གོ་རིམ་
བཞིན་དུ་ ལྟློ་གྲལ་སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་བཅད་དེ་སློད་སློལ་ཡློདཔ་བཞིན་དུ། ཞྭམློ་ཡློད་
རུང་ཕུད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ སར་སློད་ནི་མ་གཏློགས་ ཨོམ་ཙུག་འབད་དེ་དང་ 
རྐངམ་གཡས་གཡློན་གྱི་ལྟག་ལས་ བཀལ་ཏེ་བཟའ་ནི་ཚུ་མི་རུང། 

3. ལྟློའི་ཐ་ལི་དང་ ཕློརཔ་བང་ཅུང་ཚུ་ཡང་ གྱལ་འགོ་ལུ་ བ་སློབ་སློགས་ སྐུ་ཆེན་
མློའི་རིགས་བཞུགས་ཏེ་ཡློད་པ་ཅིན་ ཤིང་ཀྲོ་ནང་བཅད་དེ་ དང་པ་གྱལ་གོང་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དྲང་དགོ། བཞེས་ཚར་ཏེ་ བཞེས་བང་བཞེས་ཅན་བསྡུཝ་ད་ 
དང་པ་གྱལ་མཇུག་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན། 

4. ཟ་བཏུང་ཚུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ མ་ལེན་པར་ ཧབ་ཐློབ་
རྐྱབ་སྟེ་ལེན་ནི་དང་ རང་བླུག་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་ལུ་ལྟློ་བྱུར་རུ་དང་ ཚློདམ་དང་
སགས་ཚུ་ ལེགས་ཚད་ཞིམ་ཚད་གདམ་སྟེ་ བྱུར་རུ་སྦེ་ བླུག་ནི་ཚུ་མ་རུངམ་ཨིན།  

5. ལྟག་གི་གོངམ་དང་ རྒན་ཤློསམ་ཚུ་ བཞེས་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་ཚུན་ གུས་ཚུལ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་ བསྒུགས་སློད་ཞིནམ་ལས་ གོངམ་ཚུ་བཞེས་པའི་སྐབས་ རང་
ཡང་བཟའ་ནི་མ་གཏློགས་ ལྟག་གི་གོངམ་ཚུ་ མ་བཞེས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ རང་ཟ་
འཐུང་སློད་ནི་ཚུ་ མ་རུངམ་ཨིན། 
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ང་ ཟ་འཐུང་སློད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 

1. ཚློད་མའི་རིགས་ ལགཔ་གཡློནམ་གིས་བཟེད་དེ་ ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མློ་
དང་ ཨམ་མཐེ་བློངམ་གཉིས་ཀྱིས་ འཐུ་སྟེ་བཟའ་ནི་མ་གཏློགས་ ཕློརཔ་ཁར་
བཀལ་ཏེ་ བཟའ་ནི་ཚུ་མི་རུང་། 

2. ལྟློ་དང་ཚློདམ་ཧེང་སྐལ་དྲངམ་ད་ རང་མ་དགོ་པ་ཅིན་ ལགཔ་གཡསཔ་བརྐྱངས་
ཏེ་ མཛུབ་མློ་ལྷློང་ཞིནམ་ལས་ བར་འབད་ནི་མ་གཏློགས་ མགུ་གསིག་རྐྱབ་ནི་
དང་ ལགཔ་ཀྲང་ཀྲི་བསྐྲོགས་ཏེ་ སྟློན་ནི་ཚུ་མི་རུང་། 

3. ལྟློ་བཟའ་བའི་སྐབས་ ལྟློགས་ཐག་ཆད་ཆདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བཟའ་ནི་དང་ ལྕེ་ཕྱི་ཁར་
བཏློན་ནི་དང་ ཡ་མཆུ་ མ་མཆུ་ ལྕེས་བལྡག་ནི། ཞིམ་མ་ཞིམ་གྱི་རྣམ་གྱུར་བཏློན་
ཏེ་བཟའ་ནི་དང་ ཁོདམ་དང་ ཚ་ཏློམ་གྱི་ཚློར་སྒྲ་བཏློན་ཏེ་བཟའ་ནི། ལགཔ་གུར་
སྦྱར་བའི་ལྟློ་ ལྕེ་གིས་བལྡག་ནི་ཚུ་མི་རུང་། 

4. གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཟའཝ་ད་ གསུང་ལན་རེ་ཞུ་དགོཔ་འཐློན་པ་ཅིན་ ཞུ་ཆོག་
ཆོག་འློང་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སྒྲིག་ཐློག་ལས་ བཟའ་ནི་མ་གཏློགས་ ལྟློ་ཁ་གང་ལྟེམ་
ལྟེ་བཙུགས་ཏེ་ གསུངམ་ད་ ལན་ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ སློད་ནི་ཚུ་འབད་མི་རུང་། 

5. ལྟློ་བཟའ་བའི་སྐབས་ལུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ལྷབས་བཙིར་ནི་དང་ ཨ་ཚི་རྐྱབ་ནི་ 
འགྲང་སྐད་རྐྱབ་ནི་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་འབད་མི་ཆོག གློ་འབར་ནི་དང་ ཨ་ཚི་རྐྱབ་སྟེ་
འློང་རུང་ བཀབ་ནེ་དང་ལྷབས་ཕྱིས་/ལག་ཕྱིས་ཚུ་གིས་ ཁ་སྤུར་ཏེ་འབད་དགོཔ་
ཨིན། 
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ཅ ཕློརཔ་དང་ ལྟློ་རས། 
འབྲུག་གི་སྔར་སློལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ཟ་འཐུང་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་རང་རང་སློ་སློའི་ 
ཕློརཔ་དང་ ལྟློ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཕློརཔ་ལུ་རྒྱུ་དང་ བཟློ་རྣམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ཚློད་ཕློར། 
བ་ཕློར། ཆང་ཕློར། ཇ་ཕློར། དགེ་སློང་གི་བཞེས་ཅན། སྒོག་ཕློར། སགས་ཕློར། ཕློ་ཕློར། 
མློ་ཕློར། ཤན་ཡློད་མི་དང་མེད་མི་ལ་སློགས་པ་ ལེ་ཤ་ཡློད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་མི་ཚུ་གིས་ 
ཕློ་ཕློར་དང་ མློ་ཕློར་འདི་སགཔ་ཨིན། ལྟློ་རས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ དཀརཔློ་ཁ་གང་གྲུ་བཞི་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། 
 
ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕློརཔ་ཐ་ལི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ 
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ བཞུགས་གྲལ་ནང་བཅའ་མར་
གཏློགས་མི་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ར་ རང་ལུགས་ཀྱི་བཞེས་ཅན་དང་ བཞེས་རས་བསྣམས་
བྱློན་དགོ། 

ཆ ཟ་འཐུང་སློད་ཚར་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 

1. རང་བཟའ་ཚར་རུང་ གོང་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་ བཞེས་མ་ཚར་བ་ཅིན། རང་ཟ་དློ་
བཟུམ་སྦེ་དེ་ གོང་ལུ་བཞུགས་མི་བཞེས་ཚརཝ་ད། འདྲན་འདྲ་མིན་པ་ རང་ཧེ་
མར་མཇུག་བསྡུ་ནི་མི་འློང་། 

2. རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལྟློ་བཟའ་ཚརཝ་ད་རང་གི་ ཕློརཔ་ཐ་ལི་དང་ བང་
ཅུང་ ཟླ་པ་དང་། དེ་ལས་ ལྟློ་ཧློད་ ཟ་ཧློད་ཚུ་ ག་ཏེ་བཀྲམ་སར་ བཀོ་མ་
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བཞག་པར་ སྟེགས་ཁྲི་ཚུ་གུར་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་འཐུ་ ཆུ་འཁྱུ་དགོ་མི་ཚུ་ ཆུ་འཁྱུ་
སྟེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 

ཇ ཟ་འཐུང་སློད་མི་རུང་བའི་སྒྲིག་ལམ། 

1. སློ་རས་འདི་རང་གི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ གནློདཔ་མ་ཚད་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་
ཨིན་པའི་ཁར་ མི་ཚེ་འཕྲློ་བརླག་གཏངམ་ལས་ སློ་རས་ཀྱི་རིགས་ བཟའ་ནི་ 
འཐུང་ནི་ བསྟབ་ནི་ བཙུགས་ནི་ ཧུམ་ནི་གི་རིགས་ རྩ་གཏན་ལས་སློད་མི་རུང་། 

2. ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་ཆང་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཟུགས་ཁམས་ལུ་གནློད་པའི་ ཟས་
ངོ་མ་ཅིག་དང་ རང་གི་མི་ཚེ་འཕྲློ་བརླག་གཏང་མི་རས་ཅིག་ འབད་ནི་དེ་གིས་ 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ར་ མ་བཏུབ་སྦེ་ཡློདཔ་ལས་བརྟེན་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་སང་དགོ། 

3. རས་ངན་ཏམ་ཁུ་འདི་ བདུད་ཟས་ངོ་མ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
མ་བཏུབ་སྦློམ་སྦེ་ཡློདཔ་མ་ཚད་ རང་གི་གཟུགས་ཁ་ལུ་ནད་གཞི་ གདུག་དྲག་
འཐློབ་ནིའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་ཡང་ འབད་ནི་འདི་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་རུང་། 

ཉ བཅའ་བ་ འབད་གཞག་ བཅའ་གཞག་གི་སྒྲིག་ལམ། 
བཅའ་བ་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་གི་ སྒྲིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་  འབད་གཞག་ཟེར་ 
ལུས་ཀྱིས་འབད་དགོ་པའི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་གི་ འབད་ཐངས་དང་ བཅའ་གཞག་
ཟེར་ ལཱ་གི་བཅའ་གཞི་ བསྒྲིག་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ནང་ལུ་ ཁག་
ཆེ་ཤློས་ཅིག་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་འདི་ཨིན། ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་ བཟློ་ལྟ་ཉེསཔ་བཅོ་
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ནི་མེད་རུང་ འབད་གཞག་ཉེསཔ་བཅོ་སར་ཡློད། ཟེར་དློ་བཟུམ་ འབད་གཞག་བཅའ་
གཞག་འདི་ ཡློད་པ་ཅིན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ མི་གི་གདློང་ཁར་ གུས་ཞབས་དང་ལྡན་
པའི་གཟབ་ཏློག་ཏློ་དང་ སྤྱིན་ཀྲག་ཀྲ་ འཇའ་ཆི་ཆི་སྦེ་ འཐུས་ཤློར་འགན་ཤློར་མེད་པར་ 
འབད་དེ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས། འདི་གིས་ལྕོགས་གྲུབ་འཐེབ་ཅིག་ར་ བཏློན་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་  
རང་ཡང་ གཅིག་ཁྱད་ཆོད་པའི་ གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་འགྱོཝ་ཨིན།  

དེ་མེན་པར་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སློད་ལམ་ལས་འགལ་ཏེ་ འར་འུར་
འཚབ་འཚུབ་བཏང་སྟེ་ ཁྲོ་ལློ་ལློ་འབད་བ་ཅིན་ འབད་གཞག་ཉེས་པའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ལས་ 
འཐུས་ཤློར་ནི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡློདཔ་མ་ཚད་ རང་ཡང་ངོ་ཚ་སྟེ་སློད་དགོཔ་དང་ གཞན་གྱིས་
ཡང་ ཁ་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚགས་ཁར་མ་ཚུད་པའི་གྲངས་སུ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན། 

འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ནང་ལུ་ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་དང་ འགྲོ་ལུགས་སློད་ལུགས་ 
ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ་ བྱ་བ་སློད་ལམ་ལ་སློགས་པ་ ལུས་ངག་གིས་ འབད་དགོ་པའི་རིགས་ 
ག་ར་ཚུད་མི་ཚུ་འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཏ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པའི་བྱ་སློད་སང་དགོཔ། 

1. རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་དང་ ཕམ་དང་སློབ་དཔློན་ལུ་ ངོ་ལློག་ནི་དང་རྒོལ་ནི། 
དེ་བཟུམ་མའི་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་ནིའི་ བྱ་སློད་ངན་པ་ཚུ་ ཐ་དམ་ཚིག་
དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་ ལཱ་ཨིནམ་ལས་ རྩ་བ་ལས་འབད་མི་རུང། 

2. ཉམ་ཆུང་དང་ མི་ཞན་པ་ལུ་ འབད་ཚུགས་པས་མནློ་སྟེ་ བང་བཙློང་ནི་དང་ 
བརྙས་བཅོས་འབད་ནི་ གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ བྱ་སློད་ངན་པ་འབད་ནི་ཚུ་ འགྲོ་བ་མིའི་
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འདུ་ཤེས་དང་ བརྩི་མཐློང་གི་ཐ་དམ་ཚིག་ལས་འགལ་བའི་ སློད་ངན་ཨིནམ་ལས་ 
འབད་མི་རུང་། 

3. ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཨིན།  ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནང་ལུ་ རང་སློག་གཅད་པ་ཅིན་ སློག་
ལན་ལྔ་བརྒྱ་ མློང་དགོཔ་ཡློདཔ་མ་ཚད་ རང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཕམ་དང་ ཉེ་ཚན་
ཚུ་ལུ་ བཟློད་མ་ཚུགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་ཕློག་བཅུག་དློ་ཡློདཔ་ལས་ བྱ་བ་ག་ཅི་
ལུ་ཐུག་སྟེ་ འབད་རུང་ རང་སློག་གཅད་ནིའི་ ལཱ་ངན་འདི་ རྩ་བ་ལས་འབད་མི་
རུང་།  

4. ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་ཡང་། སློག་གཅོད་གོང་ན་སྡིག་གཞན་མེད། ། ཟེར་གསུངས་
ཡློདཔ་བཟུམ། སྡིག་པའི་ལཱ་ག་ར་གི་ནང་ལས་ ཉེས་དམིགས་ ལྕི་ཤློས་སློག་
གཅོད་ཀྱི་ལཱ་འདི་ཨིནམ་ལས། མི་དང་སེམས་ཅན་ གཞན་གྱི་ཚེ་སློག་ལུ་ གནློད་
པའི་བྱ་སློད་ཀྱི་རིགས་ ག་ར་སང་དགོ། 

5. རློགས་ཀྱི་གཉེན་གྲོགས་དང་ སློམ་ལྡན་གྱི་མི་ རང་དང་ངོ་ཚ་ཕློག་མི་ ལློ་ན་མ་
སྨིན་པའི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འདློད་ལློག་སློད་ནི་འདི་ ཆོས་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ 
མི་སྡེའི་ལམ་སློལ་ཚུ་ལས་ ཧ་ཅང་གི་འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་སློད་
བསྒྲིག་མི་རུང་།  

ཐ ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་སློད་ངན་པ་སང་དགོཔ།  

1. ནག་ཚློང་དང་ ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ དེ་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་
གཏློགས་ནི་ཚུ་ རྩ་གཏན་ལས་འབད་མི་རུང་།  
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2. ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ ལག་པ་གིས་ཨརཝ་བརྐུ་ནི་འདི་ 
སློད་ངན་གཙློ་བློ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཨརཝ་བརྐུ་ མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གློང་ནི་དང་ བརྐུ་ནི་འདི་ མཚམས་མེད་ལྔའི་ ལས་ངན་གྱི་
གྲངས་སུ་ཡང་ཚུདཔ་ལས་ རྩ་གཏན་ལས་འབད་མི་ཆོག གཞན་གྱི་ཅ་ཆས་ རང་
གིས་མཐློང་སྟེ་འབད་རུང་ མི་མང་ལུ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་དེ་ སློད་དགོཔ་མ་
གཏློགས་ སྦ་གསང་འབད་དེ་བཞག་མི་རུང་། 

3. སེམས་ཁར་མ་འབབ་པའི་གནད་དློན་ ག་ཅི་ར་འཐློན་རུང་ ཁ་གིས་སབ་སྟེ་ ཞི་
བའི་ཐློག་ལས་ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ འབད་ནི་མ་གཏློགས་ དྲག་བཀལ་ཏེ་
སབ་ནི་དང་ ཧད་བཏགས་འཚློལ་ནི། ལྷག་པར་དུ་ ལགཔ་བཏློན་ཏེ་ གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་རྡུང་རློབ་དང་ སྡེ་ཚན་འཐབ་འཛིང་གི་བྱ་སློད་ཚུ་ མཐར་ཐུག་ རང་ལུ་
གནློདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་ཞི་བདེ་མེདཔ་གཏངམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ བྱ་སློད་མ་
པ་ལས་བསྒྲིག་མི་རུང་། 

ད སྤྱི་དམངས་ལུ་ཕན་གནློད་ཀྱི་ ཚློར་སྣང་མེད་པའི་སློད་ངན་སང་དགོཔ། 

1. མི་དམངས་ཡློངས་ལུ་ ཕན་གནློད་ཀྱི་ཚློར་སྣང་མ་བསྐྱེདཔའི་ སློད་ངན་སང་དགོཔ་ 
འདི་ཡང་ དཔེར་ན་ མི་མང་འཛློམས་སར་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་ནི། རྩེད་ཐང་དང་ མི་
མང་འདུ་འཛློམས་འབད་སར་ ཚིལ་མ་དང་ ལྷབས་བཙིར་བཀོ་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་
བཀང་ནི། རློག་མ་ཚིལ་མ་ག་མནློ་སར་བློར་ནི། ཆབ་གསང་ ག་མནློ་སར་གཏང་ནི་
ཚུ་ འབད་མི་རུང།  
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2. འགྲུལ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ འགྱོ་ཆོག་པའི་ལམ་དང་ འགྱོ་མ་ཆོག་པའི་ལམ་
གཉིས་ཀྱི་བར་བྱང་ཡློད་ས་ཚུ་ནང་ ལྟ་མི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་མེད་རུང་ བར་བྱང་གི་
ལམ་སྟློན་ལུ་ གནས་དགོ། འློས་མེད་ཀྱི་འགྲུལ་འཁོར་ བར་སྐད་རྐྱབ་ནི་ ཁྲ་ཐིག་
ཡློད་སར་ རྐང་ཐང་འགྱོ་མི་ལུ་མ་བསྒུག་པར་ འགྱོ་མི་ཚུ་ཡང་ མ་རུངམ་ཨིན། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཀུན་སློད་རྣམ་གཞག 
ཟློང་སྒྲིག་ཐངས་དང་ ལག་སྟློང་ཕྱག་མཇལ་འབག་སྟེ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཐངས། (ནང་སྦྱློང་དང་
ལུས་སྦྱློང་) 
གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་དར་གྱི་བར་དློན་དང་འཐློབ་རིམ་པ། དང་པ་ཧེ་མར་ཞབས་དྲུང་གི་སྐབས་ 
སྡེ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་བསྐོས་ཚུལ་ལས་བཟུང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་
རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གིས་ སྔོན་བྱློན་གོང་མའི་ ཕྱག་སློལ་ཆ་མཉམ་བཅུད་གཅིག་ཁར་བསྡུས་ཏེ་ གོ་
གནས་ཀྱི་རིམ་པ་གསར་སྒྲིག་མཛད་གནང་ནུག 

ཀ ཟློང་གི་དབྱེ་བ་དང་སྒྲིག་ཐངས། 
ཟློང་ལུ་དབྱེ་བ། སྨར་ཟློང་། རྒྱ་ཟློང་། སྐྱ་ཟློང་ གསུམ་ཡློད་ས་ལས་ སྨར་ཟློང་འདི་ རྒྱུ་འབུ་རས། 
གོས་ཆེན། སེར་ཤློག་ ཡ་ཁྲ་ལ་སློགས་པའི་ བལ་རིགས་ལུ་སབ་ཨིན།  
རྒྱ་ཟློང་འདི་ རྒྱུ་ཀ་བལ་དང་ ནའི་ལློན་ཚུ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འཐག་མིའི་རིགས་ཚུ་ཨིན།  
སྐྱ་ཟློང་འདི་ ཁ་ཤ་གི་རིགས་ལུ་སབ་ཨིན།  

ཁ ཟློང་ཆས་སྒྲིག་ཐངས།  
རྒྱུ་བཟང་ངན་བར་གསུམ་བསྒྲིག་པ་ཅིན་ ཟློང་གསུམ་ཚན་ ཟེར་སབ་ཨིན། ཕློ་ཆས་བསྒྲིག་པ་ཅིན་ 
གོ་ སྐེད་རགས་ བཀབ་ནེ་གསུམ་ཨིན། མློ་ཆས་བསྒྲིག་པ་ཅིན་ དཀྱི་ར་ སྐེད་རགས་ རགས་
ཅུང་གསུམ་བསྒྲིག་དགོ། ཕློ་ཆས་མློ་ཆས་གཉིས་ གཅིག་ཁར་བསྒྲིག་པ་ཅིན་ དཀྱི་ར་འདི་ འློག་ལུ་
བཙུགས་ནི་དང་ཕློ་གོ་འདི་ ལྟག་ལུ་བཀལ་ཏེ་ ཁ་རྒྱན་གོས་ཆེན་བཀལ་ཏེ་ བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན། 
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ག ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ། 
ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་ཟེར་མི་འདི་ གུས་ཞབས་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། དེ་
ཡང་ གོངམ་སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་སྐུ་མདུནལུ་ གཅར་དགོ་པའི་སྐབས་དང་ ལམ་ཁ་ལུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་
དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ རང་གི་ འགོ་དཔློན་ཚུ་དང་ འགོ་དང་པ་མཇལ་འཕྲད་ ཞུ་བའི་སྐབས་དང་ 
འགོ་དཔློན་ཚུ་ ཕར་དང་ཚུར་འབྱློན་ས་ལས་ ལློག་སྟེ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མི་ལུ་ 
ཕྱག་དབང་གཅར་ ཟེར་སབ་ཨིན།  

དེ་ལས་ ཁ་བྱལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐབས། མཐའ་མའི་གུས་ཞབས་ཕུལ་མི་ལུ་ ཕྱག་དབང་ཞུ་ ཟེར་
བའི་ ཐ་སྙད་བཏགས་ཏེ་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་ འབད་ཐངས་འདི་ཡང་ ཀུན་སློད་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་ ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། ཕྱག་དབང་གཅར་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་ གོ་གནས་དང་ 
གསློལ་ར་ ཞུ་བའི་སྐབས་དང་ བསྔོཝ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་བའི་གནད་སློད་དང་ དེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 
དར་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ སྡེབ་གཅིག་ཁར་འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ང རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་ གསློལ་ར་ཚུ་ཞུ་ཐངས། 
རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་ གསློལ་ར་ཚུ་ཞུཝ་ད་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་
དབང་ཚར་གཅིག་གཅར་ནི། དེ་བསྒང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕྱག་དབང་གཅར་དློ་བཟུམ་ གོམ་
གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ མི་དགོ།  ཕྱག་གནང་པ་ཅིན་ ཕྱག་མཐུད་ནི་དང་ དེ་མིན་ ལག་
ཁྱེར་དང་གསློལ་ར་དེ་ ལགཔ་གཉིས་སྦེ་ གུས་ཞབས་དང་ བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ཞུ་སྟེ་ གོམ་
གསུམ་དེ་ཅིག་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རྒྱབ་བསྒོར་ཏེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན། གལ་
སྲིད་དུས་སྐབས་གཅིག་ལུ་ གསློལ་རས་ ལློག་ཅི་ར་ཞུ་དགོཔ་འཐློན་པ་ཅིན་ གུས་ཞབས་ཀྱི་
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ཐློག་ལས་ གསློལ་རས་ དེ་རང་ ཞུ་ནི་མ་གཏློགས་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ཕྱག་དབང་གཅར་མི་
དགོ། 

ཅ ཞལ་འཛློམས་ཚུ་ནང་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཐངས། 
ཞལ་འཛློམས་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་ཤུལ་ལས་ལྷློད་པའི་སྐབས་ དམངས་ཁར་ཚར་
གཅིག་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཞིན་ན་  སར་སློད་ནི། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཞལ་འཛློམས་ཀྱི་བར་ན་
ལས་ ཕྱི་ཁར་ཐློན་འགྱོ་དགོ་པ་ཅིན། དམངས་ཁར་ གནང་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ བཀབ་ནེ་
མདུན་བཀལ་ མར་ཚར་གཅིག་ཕབ་སྟེ་འགྱོ་ནི་དང་ ལློག་ནང་ན་འཛུལཝ་ད་ དམངས་ཁར་ 
ལློག་ལྷློད་ཅི། ཟེར་ ཞུ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ཚར་གཅིག་ མར་ཕབ་སྟེ་ 
གྱལ་ཁར་སློད་དགོཔ་ཨིན། 
 
ཞལ་འཛློམས་ནང་ བྱློན་པ་ལེགས་སློ་དང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚློར་ གསལ་བཤད་ཞུ་མི་ཚུ་
གིས་ མ་ཞུ་བའི་ཧེ་མར་དང་ ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་ མདུན་བཀལ་ ཚར་རེ་ཕབ་ནི་ཡློད་མི་
འདི་ ཕྱག་དབང་གཅར་བའི་ དློན་མིན་པར་ ཞུ་མི་ ང་ཨིན། ཟེར་ ངོ་སློད་ཀྱི་དགོངས་
སྐོར་ གུས་ཞབས་ཐློག་ལས་ ཞུ་བའི་བར་དང་ ཞུ་ཚར་ཡི་ཟེར་བའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

ཆ རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་ གསློལ་ར་ཚུ་ཞུ་ཐངས། 
རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་ གསློལ་ར་ཚུ་ཞུཝ་ད་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་
དབང་ཚར་གཅིག་གཅར་ནི། དེ་བསྒང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ཕྱག་དབང་གཅར་དློ་བཟུམ་ གོམ་
གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་མི་དགོ།  ཕྱག་གནང་པ་ཅིན་ ཕྱག་མཐུད་ནི་དང་ དེ་མིན་ ལག་ཁྱེར་
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དང་གསློལ་ར་དེ་ ལགཔ་གཉིས་སྦེ་ གུས་ཞབས་དང་ བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ཞུ་སྟེ་ གོམ་
གསུམ་དེ་ཅིག་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་དེ་ལས་རྒྱབ་བསྒོར་ཏེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་
དུས་སྐབས་གཅིག་ལུ་ གསློལ་ར་ལློག་ཅི་ར་ཞུ་དགོཔ་འཐློན་པ་ཅིན་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཐློག་
ལས་ གསློལ་ར་ དེ་རང་ ཞུ་ནི་མ་གཏློགས་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ཕྱག་དབང་བཅར་མི་དགོ། 

ཇ ས་གནས་གཞན་ཁར་ ཕྱག་དབང་གཅར་ལུགས་དང་ གུས་ཞབས་ཞུ་ ལུགས། 
སྒོ་ར་ཁ་ལ་སློགས་པའི་ ས་གནས་གཞན་ཁར་ མི་མང་དང་གཅིག་ཁར་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལུ་ སྐུ་མགྲོན་ལུ ཕྱག་དབང་འཐློན་མི་ག་ར་ གཅིག་ཁར་སྦེ་ཕྱག་དབང་ ཚར་གཅིག་
བཅར་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལྟག་ཀོ་བསྒུར་ཏེ་ གུས་ཞབས་ཐློག་ལུ་སློད་དགོཔ་དང་ སྐུ་མགྲོན་ 
རང་གི་གདློང་ཁར་ཕེབས་ད་ ཕྱག་གནང་པ་ཅིན་ མཐུད་ནི་མ་གཏློགས་ མི་རེ་གིས་ ཚར་རེ་ 
ལློགས་སུ་ ཕྱག་དབང་གཅར་ནི་མེད། 

གོ་གནས་མཐློ་ཤློས་དེ་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཞིནམ་ལས་ དེ་གིས་ གཟིགས་ས་ལུ་ འགོ་
དཔློན་གཞན་ཚུ་ལུ་ ལུས་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ཚུལ་སྟློན་ནི་མ་གཏློགས་ ཕྱག་
དབང་གཅར་མི་དགོ།  
རློང་གཞིས་དང་ མཆོད་རྟེན་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་དང་ རང་འགྱོ་བའི་ལམ་ཁ་ལུ་ བ་སློབ་
དང་ དཔློན་ཁག་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་མཇལ་བ་ཅིན། ལམ་འློག་ལུ་བཟུར་ཞིནམ་ལས། ཉི་
གདུགས་དང་ ཞྭམློ་ཕུད་དེ་ ཁོད་སྟློད་ ཕྱག་བཏང་སྟེ་ཡློད་རུང་ ལློག་གྱོན་ བཀབ་ནེ་ཐློད་
རྐྱབ་མི་ཡང་ཕབ་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཞུ་དགོ།  
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རྒྱལ་ཡློངས་ཚློགས་འདུ་དང་ ཚློགས་སྡེ་ སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་ཀུན་རྭ་ནང་དང་ རློ་གཅལ་
ཚུ་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེའི་གསེར་ཁྲིའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ 
གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་དང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་མ་
གཏློགས་ གཞན་ག་ལུ་ཡང་ བཀབ་ནེ་ཕབ་སྟེ་ཕྱག་དབང་གཅར་ནི་དང་ བཀབ་ནེ་མེད་པའི་
ཕྱག་དབང་གཅར་ནིའི་ གུས་ཞབས་ཚུ་ ཞུ་མི་ཆོག 

ཨིན་རུང་ རློང་གཞིས་གཞན་ཚུ་གི་ རློ་གཅལ་ནང་ན་དང་ རྒྱལ་དར་ཕྱར་ཏེ་ཡློད་པའི་ 
གདློང་ཁ་ལས་ཕར་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཕྱག་དབང་གཅར་ཆོག 

ཉ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ཐངས། 
ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ བ་ན་མེད་པའི་གུས་ཞབས་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་
གོང་མ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ གུས་ཞབས་ཞུ་དློ་ཡློདཔ་ཨིན། མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་
ཆེའི་ཞབས་ལུ་ ཕྱག་ཕུད་དང་པ་འཚལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ ལགཔ་
གཡློན་པའི་ ཨོག་ལྟབ་ཁར་བཀལ་བའི་ བཀབ་ནེ་མཐའམ་སྦམ་སྟེ་ འཐུ་ཞིནམ་ལས་ 
ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ ས་ལུ་ ག་སྦུབ་ཀྱིས་ བཙུགསཔ་ད་གཅིག་ཁར་ པུས་མློ་གཉིས་ཡང་ 
ས་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ དཔྱལཝ་ས་ཁར་གཏུགས་དགོ། ཡར་ལློངམ་ད་ཡང་ སྐེདཔ་ཕྲང་ཏང་ཏ་
འབད་ མ་ལློང་པར་ ཁོད་སྟློད་ སྒུར་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ལློང་དགོ། 

ཕྱག་ཕུད་གཉིས་པ་དང་ གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ སྦམ་སྟེ་བཟུང་བའི་ 
བཀབ་ནེ་མཐའམ་འདི་ ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ བཟུང་བཞིན་དུ་ ལགཔ་གཡློན་པའི་ཨོག་
ལྟབ་ལུ་ ཚར་གཅིག་བཀལ་ཏེ་ ལློག་གཡས་ཁ་ཐུག་འཐེན་པའི་འཕྲློ་ལས་ ལགཔ་གཡས་
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གཡློན་གཉིས་ཆ་ར་ གཅིག་ཁར་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏེ་ དཔྱལཝ་ལས་མར་ཕབ་ཞིནམ་ལས་ 
འཚལ་དགོ། 

ཏ གོ་གནས་གསར་འཐློབ་ཀྱི་ ལེགས་དར་ཕུལ་ཐངས། 
གོ་གནས་འཐློབ་པའི་སྐབས་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ ཁ་དར་ཕུལཝ་ད་ཡང་ ཕེབས་བསུ་
ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ འགྲོ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་པ། ཁ་དར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་
ཕྱག་དབང་གཅར་ནི་ཨིན། 
 
སྦྱློང་ལཱ།  
ཟློང་དང་ཕྱག་དབང་ཟེར་བྱང་ཤིང་གུར་ བྲིས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ འདི་གི་གོ་དློན་ གསལ་བཤད་རྐྱབ་
བྱིན་དགོ། 

1. ཟློང་ལུ་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་ དེ་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
2. ཟློང་འདི་ ག་ཅི་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བསྒྲིག་དགོཔ་སྨློ? 
3. ཟློང་ཆ་སྒྲིག་ཐངས་ མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡློདཔ་སྨློ? 
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སློབ་དུས་གཉིས་པ། སློབ་ཚན་ལྔ་པ། བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ཆིབས་གྲལ། ནང་སྦྱློང་
དང་ལུས་སྦྱློང་། 

ཀ འབྱུང་ཁུངས། 
ཆིབས་གྲལ་གྱི་ལམ་སློལ་འགོ་དང་པ་འདི་ རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་བསྟན་པ་འདི་ནང་ འགོ་དང་
པ་ར་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ལྷ་ཡུལ་ལས་མར་བབས་ཏེ་ འབྱློནམ་ད་གི་ཆིབས་
གྲལ་གྱིས་འགོ་བཙུགས་ཡློདཔ་ཨིན་མས། 

དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་
ཡློད་མི་འདི་ལུ་ དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་དང་ ལྷའི་འགྲོ་བ་ཚུ་བདེན་པ་ལ་བཀོད་ནིའི་དློན་ལུ་ 
སྟློན་མཆོག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པློ་མངོན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་ ལློ་བདུན་འགྱོ་བའི་སངས་
རྒྱས་རང་གི་དགུང་ ༤༢ པ་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་བྱློན་ཏེ་ ཡུམ་གྱིས་གཙློས་པའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་
གསུངས་ཏེ་ཟླཝ་གསུམ་ལངམ་ད་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མིའི་འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་དང་ སྦྱིན་བདག་
རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མ་མཇལ་བར་ཡུན་རིང་སློངམ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ 
ག་ཏེ་བཞུགས་ཡློད་ག་ར་མ་ཤེས་པར་ མློའུ་གལ་གྱི་བུ་ལུ་དྲིཝ་ད་ མློའུ་གལ་གྱི་བུ་གིས་ 
སངས་རྒྱས་སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ཡློད་ཟེར་གསུངས་ནུག 

དེ་ལས་ སློབ་མ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ལྷ་ཚུ་ཆོས་ཉན་པར་འཛམ་གླིང་ནང་ འློང་ཚུགས་
པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡློད། མི་ཚུ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ རྫུ་འཕྲུལ་མེདཔ་ལས་ སངས་རྒྱས་
འཛམ་གླིང་མི་ཡུལ་ལུ་ འབྱློན་གནང་ ཟེར་གསློལཝ་བཏབ་པར་ མློའུ་གལ་གྱི་བུ་ ལྷ་ཡུལ་
ལུ་བཏང་ནུག མློའུ་གལ་གྱི་བུ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་བྱློན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་
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ཞབས་སར་བཅར་ཞིནམ་ལས་ མི་ཡུལ་ལུ་འབྱློན་གནང་ཟེར་ གསློལཝ་བཏབ་ད་ སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་ ད་ ཞག་བདུན་གྱི་ནང་འཁོད་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ སང་ཀཱ་ཤེའི་ཨུ་དུམ་
ཝ་རའི་ཚལ་ནང་ འབྱློན་འློང་ཟེར་ ཞལ་བཞེས་གནང་ནུག 

མློའུ་གལ་གྱི་བུ་གིས་ འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་ལློག་བྱློན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་སློབ་མ་བཞི་དང་ 
སྦྱིན་བདག་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟང་པློ་དེ་བར་སློད་གནངམ་ད་ ཁོང་ག་ར་
དགའ་དྲགས་ཏེ་ གྲོང་ཁྱེར་སང་ཀཱ་ཤེའི་ལུ་འཛློམས་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞུགས་
གནས་ ལྷའི་ཞལ་ལས་ཁང་རིན་པློ་ཆེའི་ཁྲི་དང་བཅས་པ་བཞེངས་ ས་གཞི་གང་བའི་མཆོད་
པའི་ བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ བཤམས་ཏེ་ བསྒུགས་བཞུགས་ནུག 

དེ་བསྒང་ལྷའི་དབང་པློ་རྒྱ་བྱིན་གྱིས་ བཟློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་བི་ཤྭ་ཀར་ལུ་བསྐུལ་ཏེ་ སུམ་ཅུ་རྩ་
གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལས་ གྲོང་ཁྱེར་སང་ཀཱ་ཤེའི་ཚུན་ལུ་ སངས་རྒྱས་བབས་ཏེ་འབྱློན་ནི་གི་ 
འབྱློན་ལམ་སྦུག་ལུ་ རིན་པློ་ཆེ་བཻཌཱུརྱ་ གཡས་གསེར་དང་ གཡློན་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་བད་
སྐས་གསུམ་སྒྲིག་མ་ རིངམློ་ཅིག་བསྒྲིག་བཅུག་སྟེ་ཕུལ་ནུག འདི་གུ་ལས་མར་ སངས་རྒྱས་
འབྱློནམ་ད་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་ལྷ་ཚངས་པ་ འཁོར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ལྷ་ བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ནློར་བུའི་རྔ་ཡབ་ བརྒྱ་སྟློང་ཐློགས་པ་གིས་བསྐོར་ཏེ་ གསེར་གྱི་བད་སྐས་ལས་བབས། 
གཡློན་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷའི་དབང་པློ་རྒྱ་བྱིན་འཁོར་ འདློད་པ་ན་སློད་པའི་ ལྷ་བསམ་གྱིས་མི་
ཁྱབ་པ་ རྩིབས་བརྒྱ་པའི་གདུགས་དང་བཅས་ཏེ་ དངུལ་གྱི་བད་སྐས་ལས་བབས། བར་སྣང་
གི་ཕྱློགས་བཅུའི་ཕྱློགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ དགའ་ལྡན་དང་ རྒྱལ་
ཆེན་བཞི་རིས་ཀྱི་ལྷ་ སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ འཐབ་བྲལ་ དགའ་ལྡན་ འཕྲུལ་དགའ་ གཞན་
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འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་ བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ བརྒྱ་སྟློང་མང་པློ་གིས་ ལྷའི་མེ་ཏློག་མནྡ་ར་དང་ 
པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་ལ་སློགས་པའི་མེ་ཏློག་དང་ ལྷའི་སློས་དང་དྲི་ངད་ལ་སློགས་པའི་བདུགས་པ། 
ལྷའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེདཔ། ལྷའི་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ བ་
དན་དང་ཕྱེ་ཕུར། ལྷའི་རློལ་མློ་དང་དུང་དང་ར་རྔ་། ལྷའི་གླིང་བུ་དང་ སྒྲ་སྙན་གྱི་མཆོད་པ་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའི་གཡས་གཡློན་ མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་བར་སྣང་གང་བའི་
ཆིབས་གྲལ་གྱིས་ ཡློངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ལུ་ཆིབས་སྐྱོད་གནངམ་ད་ སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ རེས་ཅིག་ནི་ བད་སྐས་ཀྱི་ཞབས་ཏློག་ཞུ་མིའི་ བསློད་ནམས་བསག་
ནིའི་དློན་ལུ་ རིན་པློ་ཆེ་བཻཌཱུརྱ་ལས་གྲུབ་པའི་ སྦུག་གི་བད་སྐས་ལས་མར་བབས། རེས་ཅིག་
ནི་ སངས་རྒྱས་ལུ་བད་སྐས་མེད་རུང་ འབབ་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟློན་ནིའི་དློན་ལུ་ བད་
སྐས་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ བར་སྣང་ལས་འབབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ གྲོང་ཁྱེར་སང་ཀཱ་
ཤེ་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་ལས་བབས་ཏེ་ བྱློན་གནང་མི་འདི་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ལམ་སློལ་འགོ་དང་པ་
ཨིན།  

ཁ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆིབས་གྲལ་གྱི་སློལ་འབྱུང་ཚུལ། 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ལམ་སློལ་འགོ་དང་པ་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་
ཆེ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་རློ་སྔོན་རློང་རྩིས་བཞེས་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་ས་ བཀྲ་ཤིས་
ཆོས་རློང་ལུ་བསྒྱུར་གནང་ཞིནམ་ལས་ གདན་ས་དང་པ་སྤུ་ན་ཁ་ལས་ གནམ་བྱཱར་ ཟླཝ་
དྲུག་གི་རིང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་གཙློས་པའི་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱིས་ 
གསློལ་ཐབ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཕེབས་སློལ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབྱློན་སློལ་
གསར་གཏློད་གནང་མི་འདི་དང་ སྤྱི་ལློ་ ༡༦༤༩ ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་ གདན་ས་
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སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་པློ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་ སྒྲུབ་མཆོད་གྲོལ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྡུལ་ཚློན་ ནློར་བུ་ཆུ་བཤག་གི་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབྱློན་སློལ་ཚུ་ ཞབས་
དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་རང་གིས་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡློདཔ་ཨིན། 

མཛད་ཤུལ་དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱློན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་
སྒར་སྐོར་གྱི་ཆིབས་སྒྱུར་གནངམ་ད་ ཆིབས་གྲལ་རྒྱས་བསྡུས་རིམ་པ་སྣ་ཚློགས་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་གནང་ཡློད་མི་ལས་ སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ ས་རློ་ལུ་
གཞུང་འབྲེལ་ སྒར་སྐོར་ཆིབས་སྐྱོད་གནངམ་ད་གི་ཆིབས་གྲལ་རིམ་པ་ དཔེ་བཟུམ་ཅིག་
བཀོད་པ་ཅིན་ 

ཆིབས་གྲལ་གྱི་སྣ་འཁྲིད་པ་ གསེར་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་གླང་པློ་ཆེ་གཉིས། དེ་གི་ཤུལ་མ་ 
མི་ཁལ་གཅིག་གིས་འབག་དགོ་པའི་ཟངས་ཀྱི་རྔ་བློ་ཆེ་ བང་རྔ་ བཞི། དེ་ལས་ཆུང་བའི་བང་
རྔ་བཞི། དེ་ལས་བང་རྔ་ལློགས་གཉིས་མ་དང་ ལློགས་གཅིག་མ། གཤང་དང་ རློལ་མློ་ཚུ་ 
དུས་གཅིག་ཏུ་ ལྡིར་བའི་སྒྲ་དང་ དེ་ལས་ བསུ་སྣ་ རྒྱ་གླིང་ འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་ ཆིབས་
མདུན་ནས་ གོས་དམར་སྒྲ་སྙན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ གླུའི་མཆོད་པ་
ཕུལ་བཞིན་དུ་འབྱློན་པའི་ གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་ལས་ སྐུ་ཆས་འབག་མི་ ཉེན་སྲུང་
དཔའ་རྩལ་པ་བཀའ་བགྲོས་པ་དང་ ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས་མི་གྲངས་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ 
ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་བྱློན་གནང་ནུག 
དེ་ལས་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་བྱློན་གྱི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་དུས་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ༌ ཧེ་མ་གི་ཆིབས་གྲལ་ལམ་སློལ་ལུ་ འཕྲི་སྣློན་གྱི་
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ལེགས་བཅོས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛད་དེ་གནང་མི་ལས་ ད་ལྟློ་གི་ལམ་སློལ་འདི་གུར་ གཏན་
འཁེལ་སློང་སྟེ་ཡློདཔ་ཨིན། 

ག གསེར་སྦྲེང་གི་འབྱུང་རབས། 
གསེར་སྦྲེང་གི་ལམ་སློལ་འགོ་དང་པ་འདི་ རྒྱལ་པློ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ་གིས་ རྒྱལཔློ་ཨུ་ཏྲ་
ཡ་ན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལག་རྟགས་བསྐྱལཝ་ད་ ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་གིས། གསེར་སྦྲེང་
གི་ཐློག་ལས་བསུ་བ་ཞུ་མི་འདི་དང་ དེའི་ཤུལ་མར་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨློན་རིན་པློ་ཆེ་ 
ནུབ་ཕྱློགས་ཨློན་གྱི་ཡུལ་ ལྷློ་ནུབ་འློ་མ་ཅན་གྱི་མཚློ་ལུ་ མེ་ཏློག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་ སྐུ་
འཁྲུངས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ ཨློན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པློ་ ཨིནྜ་བློ་ཏི་གིས་ ཁོང་རའི་སས་ཀྱི་སྐལ་བ་
ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ད་གི་ གསེར་སྦྲེང་བསྒྲིགཔ་ད་ 

དང་པ་ར་ གཅན་གཟན་གྱི་རྒྱལ་པློ་སྟག་ བྱའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱུང་ རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པློ་སེངྒེའི་ཆ་
བྱད་ཅན་གྱི་ བྲློ་གར་འཁྲབ་མི་གསུམ་བརྒྱ། དེ་ལས་རྔ་འཆམ། རྔ་གིང་ རྔ་གར་ལ་སློགས་
པའི་གར་གྱི་རིགས་བྱེད་དང་ གིང་གི་རིགས་བྱེད་གསུམ་བརྒྱ། གུས་ཞབས་ཀྱི་ཞེ་ས་ཕུལ་མི་ 
ན་གཞློན་བུ་མློ་འཇའ་རིསམློ་ རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་ལྡན་གསུམ་བརྒྱ། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་
བརྒྱན་པའི་ གར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒྱུར་མི་ཁྱེའུ་ཆུང་གསུམ་བརྒྱ།  

རྔ་བློ་ཆེ་དང་རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲ་དང་ གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ བ་དན་ 
ཕྱེ་ཕུར་ལ་སློགས་པའི་ དར་པློ་ཆེའི་རིགས་བྱེད་གྲངས་མེད། རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལྟད་མློའི་
རིགས་བྱེད་དུ་ འགྱུར་ཚད་ཀྱི་འདྲ་འབག་འབྱློན་མི་ མང་པློ་ཕན་ཚུན་རྩེ་བའི་རྣམ་པས་གྱལ་
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བཙར་ཏེ་ རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་ནང་གདན་འདྲེན་གྱི་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཞུ་མི་འདི་ཚུ་ འགོ་དང་
པ་ཨིན་མས། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ རྒྱ་བློད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློར་ གསེར་སྦྲེང་གི་མཛད་སྒོ་རིམ་པར་བྱུང་ཡློད་མི་
ལས་ དཔེ་མཚློན་ཙམ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་ ཧེ་མར་དུས་རབས་༩ པ་དེ་ཅིག་ཁར་ རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ ནང་པའི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པློ་ དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་ རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕྱློགས་ཀྱི་
མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཙནྡྲ་གོ་མི་བྱློནམ་ད་ དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་
གི་ཐློག་ལས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག 

དེ་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ན་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཆོས་བཤད་
གནང་སྟེ་བཞུགས་སར་ ཙནྡྲ་གོ་མི་བྱློན་ཏེ་བཞེངས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ རྩློད་པ་རྐྱབ་པར་ འློང་
མི་ཅིག་ཨིནམ་འདྲ་བས་ མནློ་སྟེ་  ཁྱོད་ག་ལས་འློངམ? ག་ཅི་ཤེས་ཟེར་དྲིཝ་ད། ཙནྡྲ་གོ་
མི་གིས། ང་ རྒྱ་གར་ལྷློ་ཕྱློགས་ལས་འློངམ་ཨིན། སྒྲ་པཱ་ཎི་པ་དང་ བསྟློད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། 
མཚན་ ཡང་དག་པར་བརྗོད་པ་གསུམ་ཤེས་ ཟེར་གསུངམ་ད།  ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་ 
མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཅིག་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ ཙནྡྲ་གོ་མི་ཨིན་ན? ཟེར་གསུངམ་ད ཙ་ནྡྲ་གོ་མི་
གིས་ མི་ཚུ་གིས་ དེ་སྦེ་འབློཔ་ཨིན། ཟེར་གསུངས་ནུག 

དེ་ལས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་ མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཐློག་བབས་སུ་འབྱློན་པ་མི་བཏུབ། 
དགེ་འདུན་པ་གིས་བསུ་བ་ཞུ་དགོ། ཟེར་གསུངམ་ད་ ཙནྡྲ་གོ་མི་གིས་ ང་དགེ་བསྙེན་ལུ་དགེ་
འདུན་པའི་བསུ་བ་མཛད་མི་རུང་ ཟེར་གསུངམ་ད་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་ ཤིང་རྟ་གསུམ་
སྒྲིག་མ་གི་སྦུག་ལུ་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ གཡས་གཡློན་གཉིས་ལུ་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་
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དང་ ཙནྡྲ་གོ་མི་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་ རྔ་ཡབ་གཡློབ་པའི་ཚུལ་
བཟློ་སྟེ་ དེ་ལུ་ དགེ་འདུན་པའི་ཚློགས་ཀྱིས་ གདུགས་ རྒྱལ་མཚན་ བ་དན་ ཕྱེ་ཕུར་ 
རྔའི་རིགས་བྱེད་དང་ འབུད་དཀྲོལ་ རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག་བསམ་གྱིས་ མི་ཁྱབ་པའི་བསུ་བ་
གསེར་སྦྲེང་བསྒྲིགས་ཏེ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག 

དེ་ལས། བློད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སློང་བཙན་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ ཨློན་གུ་རུ་
རིན་པློ་ཆེ་ལུ་བསུ་བ་ཞུཝ་ད་ རྒྱལཔློ་ཁྲི་སློང་སྡེའུ་བཙན་ལུ་ ཕློ་སྐྱེས་ཡློངས་ཀྱིས་བསྐོར། 
བཙུན་མློ་གཉིས་ལུ་ མློ་སྐྱེས་ཡློངས་ཀྱིས་བསྐོར་ གདུགས་ རྒྱལ་མཚན་ བ་དན་ ཕྱེ་ཕུར་
ཚུ་བསྒྲེངས། རློལ་མློའི་རིགས་བྱེད་འཁྲོལ། དུང་དང་ པི་ཝང་ གླིང་བུ་སྣ་ཚློགས་འབུད། 
རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སས་པའི་རློ་རྗེའི་གླུ་དང་ གར་བྱེད་པའི་མཁས་བཙུན་མང་པློ་དང་། ཆ་བྱད་
སྣ་ཚློགས་ཀྱི་ཞི་ཁྲོའི་འཆམ་དང་ གིང་དང་འབག་འཆམ་གྱི་རིགས་བྱེད་དུ་མ་བྱེད་པའི་སྔགས་
པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་ རྔ་ཤློན་ ཀླུ་ཤློན་ འབག་ཤློན་ དགའ་བའི་གླུ་གར་ བྲློ་རྩེད་
ལ་སློགས་པ་ལྟད་མློ་ སྣ་ཚློགས་བྱེད་པའི་སྐྱེས་པ་དང་། མློ་བཙུན་མང་པློའི་བསུ་བ་དང་ བློན་
པློ་ལ་སློགས་པའི་མི་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ ཕྱག་དང་ཞེ་ས་འབུལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ བཀུར་བསྟིར་བྱ་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་བསུ་བ་ཞུ་ནུག 
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གསེར་སྦྲེང་འགོ་དང་པ་འདི་ར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་
གདན་ས་ལྕགས་རིའི་བདུད་འདུལ་བྱག་ཕུག་ནང་ལུ་ ཐུགས་དམ་ལས་མ་གྲོལ་ལློ་གསུམ་ 
ལྕགས་རི་རློ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ འགོ་དང་པ་འབྱློནམ་ད་ གྲྭ་ཚང་འདུས་སྡེའི་
གནས་བརྟན་ཆེན་པློ་ པད་དཀར་འབྱུང་གནས་དང་ ཡློངས་འཛིན་ མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་
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གྲོས་ ཆོས་རྗེ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ དེ་ལས་ དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ བསང་
གི་དུད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བའི་མཆོད་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དང་ སྒོམ་
ཞྭས་མཛེས་པའི་ དགེ་འདུན་གསེར་རིའི་འཕྲེང་བ་མཚར་དུ་དངར་བས་ གདུགས་དང་ རྒྱལ་
མཚན། ཁ་དློག་སྣ་ཚློགས་པའི་བ་དན་དང་ ཕྱེ་ཕུར། རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག་དུ་མ་དང་། རྔ་བློ་ཆེ་
སློགས་རྔའི་བྱེ་བྲག་ དུང་དང་དུང་ཆེན་ རྒྱ་གླིང་ དུང་དཀར་ རྐང་དུང་། སྒྲ་སྙན་གླིང་བུ་ལ་
སློགས་པའི་ མཆོད་རས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ མཆོད་པའི་ལྷ་མློ་དུ་མའི་ གླུ་དབྱངས་
ཀྱི་མཆོད་པ་ རྣལ་འབྱློར་པ་ གོས་དཀར་ལྕང་ལློ་ཅན་གྱི་རློ་རྗེའི་གཞས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་
བཅས་པའི་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་ཐློག་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་གཡས་སྐོར་གྱིས་ གཙུག་
ལག་ཁང་གི་སེངྒེ་ཁྲི་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་འདི་ ཨིན་མས། 

དུས་དེ་ལས་ཚུར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ སྒར་བཤལ་དང་ ཕྱློགས་ཕན་ཚུན་ལུ་ ཆིབས་སྒྱུར་
གནང་སྟེ་ ལློག་གདན་ས་ལུ་ཕེབས་རིགས་ཕེབས་ཚད་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཐློག་ལས་ 
གདན་འདྲེན་ཞུ་སློལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ ཤུལ་ལས་ སྡེ་སྲིད་རིམ་བྱློན་གྱི་སྐབས་
ལུ་ཡང་ གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་བྱཱར་དགུན་སློ་སློའི་ གསློལ་ཐབ་ཕེབས་སྐབས་དང་ 
མངའ་འློག་གི་ལུང་ཕྱློགས་སློ་སློར་ཆིབས་སྐྱོད་གནངམ་ད་ ས་གནས་ཀྱི་ མི་བདག་གཙློ་བློ་ཚུ་
གིས་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཞུ་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན་མས། 

དཔེར་ན། རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ས་རློ་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་སྒར་སྐོར་ལུ་འབྱློནམ་ད། 
ས་རློ་རློང་ནང་ལས་ སྤྱི་བ་དང་ གནས་བརྟན་གྱིས་དབུ་གཙློས་པའི་ དགེ་སློང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་
པློ་དང་ གཞུང་ཞབས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་གིས་ སློས་འཛིན་ རྒྱ་གླིང་ རློལ་མློ་ སིལ་སྙན་ 
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རྔ་དང་དུང་ གདུགས་ རྒྱལ་མཚན་ བ་དན་ ཕྱེ་ཕུར་ཟེར་བའི་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་
བསྒྲིགས་ཏེ་ བསུ་བ་ཞུ་ནུག 

ང གསེར་སྦྲེང་དང་ཆིབས་གྲལ་གྱི་རིམ་པ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཧེ་མར་ཆིབས་གྲལ་དང་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་
རིམ་པ་སློ་སློར་བསྒྲིག་དགོཔ་ཡློདཔ་ ཨིན་རུང་། འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་
པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་རིང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྲིད་ཕྱློགས་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ་དང་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་རིམ་པ་
གཉིས་ གཅིག་ཁར་བསབས་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ལམ་སློལ་གཏན་འབེབས་མཛད་གནང་ཡི། 
དེ་ལས་ཚུར་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ ཆིབས་གྲལ་གཉིས་ཀྱི་མིང་གནས་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་
ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་ཟེར་སབ་སློལ་ ཡློངས་གྲགས་སློང་ཡློདཔ་ཨིན། 

ཆིབས་གྲལ་གྱི་དུས་སྐབས་སློ་སློའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ སློ་སློར་
ཡློད་མི་གི་རིམ་པ་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན། 

༡༽ ཆིབས་གྲལ་རྒྱས་པའི་རིམ་པ།  
 ༡ རྟ་དཀརཔློ/ དམརཔློ། རགཔ། ༡ 
༢ བང་རྔ།    ༡ 
༣ ཀྲིང་ཀྲི་།   ༡ 
༤ འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་པ་ཆ་གཅིག ༢ 
༥ བྱིས་པའི་དཔའ་བློ།  ༤ 
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༦ ཕྱློགས་དར་/ཕྱློགས་བཟླློག  ༡ 
༧ བཙན་དར།   ༡ 
༨ རུ་དར།    ༡ 
༩ ལྷ་དར།    ༡ 
༡༠ དར་ཤིང་སྣ་བཅུ་གཅིག  ༡༡  
༡༡ འགག་པའི་དར།   ༡ 
༡༢ བསྟན་སྲུང་གི་དམག་དར།  ༡ 
༡༣ སྐུ་སྲུང་གི་དར།   ༡ 
༡༤ རྒྱལ་དར།   ༡ 
༡༥ དགྲས་ཆས་ གྱི་རིང་འབག་མི། ༡༡ 
༡༦ གྱི་རྐྱང་འབག་མི།   ༡༡ 
༡༧ མདའ་གཞུ་དང་ སློ་རས་འབག་མི། ༩ 
༡༨ ནུབ་པའི་གཞས།   ༡༡ 
༡༩ འུ་ཆུ་པའི་གཞས།   ༡༡ 
༢༠ ཝང་གཞས།   ༡༡  
༢༡ དཔའ་འཆམ།   ༡༦ 
༢༢ གཞུང་གཞས་ཕློ།   ༡༥ 
༢༣ གཞུང་གཞས་མློ།   ༡༥  
༢༤ ཆོས་གཞས།   ༡༦ 
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ལྷ་སྡེའི་རིགས།  
༢༥ རྒྱང་རྔ།    ༡  
༢༦ འཕན་ཕྱེ་ཕུར་གཡུག་མི།  ༩ 
༢༧ ཏིང་ཤག   ༩ 
༢༨ མཆོད་རས་ཆ་ཚང་བཞི།  ༢༤ 
༢༩ སྟེང་ཁེབས།   ༩ 
༣༠ མཎྜལ།    ༡༡ 
༣༡ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན།  ༣ 
༣༢ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།  ༨ 
༣༣ བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད།  ༨ 
༣༤ རྒྱལ་སྲིད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན། ༧ 
༣༥ དཀར་དུང་ཆ་གཅིག  ༢ 
༣༦ རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག   ༢ 
༣༧ ཚློགས་དུང་ཆ་གཅིག  ༢ 
༣༨ གསེར་རྔ།   ༡༢ 
༣༩ སིལ་སྙན།   ༢ 
༤༠ རློལ་མློ།    ༣ 
༤༡ རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་དང་རློལ་མློ་གཅིག ༡༧ 
༤༢ ལུང་ཕྱློགས་འགོ་དཔློན་དང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔློན། 
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  རྒཔློ། 
  རློང་ཚློགས་ཁྲི་འཛིན། 
  ཁྲིམས་རབ། 
  དྲུང་པ། 
  རློང་རབ། 
  དམག་སྡེའི་འགོ་དཔློན། 
  ཁྲོམ་དཔློན། 
  དྲང་དཔློན། 
  རློང་བདག 
  དྲུང་ཆེན། 
  སྤྱི་ཚློགས་འཐུས་མི། 
  བམ་གནས་བརྟན།  
  བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས།  
༤༣ སློས་ཡུག་མི།    ༡ 
༤༤ བསང་ཕློར་འབག་མི།   ༡ 
༤༥ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་།   ༢ 
༤༦ རློང་མངའ་ཆབ་ཤུབ།   ༢ 
༤༧ ཁྲི་ཁེབས།    ༡ 
༤༨ ཇ་དློང་དང་ཕྱག་བསིལ་སང་ཁེབས།  ༡ 
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༤༩ སྦ་ཁྲ་དང་སྤྱི་ཏ་ལ།    ༡ 
༥༠  སྐུ་དྲུང་རྟགས་རྐྱབ་མི།   ༡ 
༥༡  གཟིམ་དཔློན།    ༡ 
༥༢  སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ།  
༥༣  ཕུད་ཅུང་འབག་མི་།  ༢ 
༥༤ ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས་སློ། 

༢༽ ཆིབས་གྲལ་འབྲིང་པློའི་རིམ་པ། 
༡- བང་རྔ།    ༡ 
༢- ཀྲིང་ཀྲི་།   ༡ 
༣- འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་པ་ཆ་གཅིག ༢ 
༤- ཕྱློགས་དར་/ཕྱློགས་བཟླློག  ༡ 
༥- བཙན་དར།   ༡ 
༦- རུ་དར།    ༡ 
༧- ལྷ་དར།    ༡ 
༨- དར་ཤིང་སྣ་ལྔ།   ༥  
༩- རྒྱལ་དར།    ༡ 
༡༠- དགྲས་ཆས་ གྱི་རིང་འབག་མི། ༦ 
༡༡- གྱི་རྐྱང་འབག་མི།   ༥ 
༡༢- དཔའ་འཆམ།   ༡༡ 
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༡༣- གཞུང་གཞས་ཕློ།   ༩ 
༡༤- གཞུང་གཞས་མློ།   ༩ 
༡༥- ཆོས་གཞས།   ༩ 
༡༦- ལུང་ཕྱློགས་འགོ་དཔློན་དང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔློན། 

  རྒཔློ། 
  རློང་ཚློགས་ཁྲི་འཛིན། 
  ཁྲིམས་རབ། 
  དྲུང་པ། 
  རློང་རབ། 
  དམག་སྡེའི་འགོ་དཔློན། 
  ཁྲོམ་དཔློན། 
  དྲང་དཔློན། 
  རློང་བདག 
  དྲུང་ཆེན། 
  སྤྱི་ཚློགས་འཐུས་མི། 
  བམ་གནས་བརྟན།  
  བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས།  
༢༣ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་འབག་མི། ༡ 
༢༥ བྱིས་པའི་དཔའ་བློ།  ༢ 



  

175 
 

༢༦- སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ།  
༢༧- ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས་སློ། 

༣༽ ཆིབས་གྲལ་བསྡུས་པའི་རིམ་པ། 
༡- བང་རྔ།    ༡ 
༢- ཀྲིང་ཀྲི་།    ༡ 
༣- འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་པ་ཆ་གཅིག ༢ 
༤- ཕྱློགས་དར་/ཕྱློགས་བཟླློག  ༡ 
༨- དར་ཤིང་སྣ་ལྔ།   ༥  
༩- དཔའ་འཆམ།   ༨ 
༡༠- གཞུང་གཞས་ཕློ།   ༩ 
༡༡- གཞུང་གཞས་མློ།   ༩ 
༡༣- ལུང་ཕྱློགས་འགོ་དཔློན་དང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔློན། 

  རྒཔློ། 
  རློང་ཚློགས་ཁྲི་འཛིན། 
  ཁྲིམས་རབ། 
  དྲུང་པ། 
  རློང་རབ། 
  དམག་སྡེའི་འགོ་དཔློན། 
  ཁྲོམ་དཔློན། 



  

176 
 

  དྲང་དཔློན། 
  རློང་བདག 
  དྲུང་ཆེན། 
  སྤྱི་ཚློགས་འཐུས་མི། 
  བམ་གནས་བརྟན།  
  བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས།  
༡༤- སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ།  
༡༥- ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས་སློ། 

༤༽ བཀྲ་ཤིས་རབ་གནས་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ་རིམ་པ། 
༡- དུང་དཀར།   ༡ 
༢- དར་སྣ་ལྔ།   ༥ 
༣- ལེགས་པས་འཐེན་མི། 
༤- མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ཆ།  ༡ 
༥- ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ཚང་གཅིག ༡ 
༦- ཚློགས་དུང་ཆ།   ༡ 
༧- གསེར་རྔ་ཆ།   ༡ 
༨- སིལ་སྙན།   ༡ 
༩- སློ་སང་།    ༡ 
༡༠- སིལ་སྙན།   ༡ 
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༡༡- གསེར་རྔ་ཆ།   ༡ 
༡༢- མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ཆ།  ༡ 
༡༣- སློས་ཕློར།   ༡ 
༡༤- བཟློ་བློ་གི་རིགས། 
༡༥- སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཞུ་མི་རྩ་བློ། 
༡༦- བམ། 
༡༧- སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་དང་ སྐུ་མགྲོན་གཞན་རྣམས་བཅས། 

༥༽ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆིབས་གྲལ་རིམ་པ། (དགེ་སློང་གི་ཆས་གོས་ཚང་སྒྲིག་བཞེས་དགོ) 
༡. སློས་ཕློར་འབག་མི། 
༢. མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག 
༣. སྐུ་དྲུང་། 
༤. སྐུ་མགྲོན། 
༥. ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས། 

༦༽ ཐློག་སྟེང་གི་གསེར་སྦྲེང་རིམ་པ། (གྱོན་ཆས་ཚང་སྒྲིག་བཞེས་དགོ་) 
༡. དུང་ཆེན་ཆ་གཅིག   
༢. རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག  
༣. བལ་རློལ་ཆེ་བ་གཅིག  
༤. སློ་སང་ཆ་གཉིས། 
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༥. སིལ་སྙན་ཆ་གཉིས།  
༦. རྔ་ཆ་གསུམ།  
༧. ཕྱེ་འཕུར་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ཚང་གཅིག་བཅས་བསྒྲིག་དགོ། 

༧༽ ས་བསང་རྟེན་འབྲེལ་སྐོར་གྱི་ཆིབས་གྲལ།   
༡. དུང་དཀར་ཆ།   ༡ 
༢. དར་སྣ་ལྔ།   ༥ 
༣. ལེགས་དཔལ་འཐེན་མི། 
༤. ཕྱེ་ཕུར་རྒྱལ་མཚན་ཆ་ཚང་གཅིག ༡ 
༥. ཚློགས་དུང་ཆ།   ༡ 
༦. གསེར་རྔ་ཆ།   ༡ 
༧. སིལ་སྙན།   ༡ 
༨. སློ་སང་།    ༡ 
༩. སིལ་སྙན།   ༡ 
༡༠. གསེར་རྔ་ཆ།   ༡ 
༡༡. མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ཆ།  ༡ 
༡༢. སློས་ཕློར།   ༡ 
༡༣. སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཞུ་མི། 
༡༤. བམ། 
༡༥. སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་དང་ སྐུ་མགྲོན་གཞན་རྣམས་བཅས། 
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༨༽ གཏློར་འཕང་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ།  
༡. འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་། 
༢. རུ་དར། 
༣. ཧློནམློ། 
༤. ལྕང་ཁ། 
༥. དམརཔློ། 
༦. སེརཔློ། 
༧. དཀརཔློ། 
༨. བཙན་དར། (རྦད་རྐྱབ་མི) 
༩. གཏློརམ་དཀརཔློ། 
༡༠. མདའ་ གཞུ་ དཔའ་རྟགས། (འབག་མི་དགེ་སློང་) 
༡༡. ལྷ་མློའི་གཏློར་རྒྱབ། ཕུར་པའི་གཏློར་རྒྱབ། མགོན་མའི་གཏློར་རྒྱབ། སྲིད་

མནློན་གཏློར་རྒྱབ། (གཏློར་འཕང་རིགས) 
༡༢. ཀྲིང་ཀྲི་། 
༡༣. བང་རྔ་། 

ལུང་ཕྱློགས་འགོ་དཔློན་དང་ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔློན། 
རྒཔློ། 
ཁྲི་འཛིན། 
ཁྲིམས་རབ། 
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དྲུང་པ། 
རློང་རབ།  
དྲང་དཔློན། 
རློང་བདག 
གཉིས་སྐལམ།  

༡༥. མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་། 
༡༦. གསེར་སྦྲེང་གི་རིམ་པ། (དགེ་སློང་) 
༡༧. བམ། 
༡༨. ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས། 

༩༽ གཏློར་འཕང་ལློག་སྐབས་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ། 
༡. བང་རྔ། 
༢. ཀྲིང་ཀྲི་། 
༣. འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་། 
༤. དར་དཀར། 
༥. སེར། 
༦. དམར། 
༧. ལྗང་། 
༨. ཧློནམློ། 
༩. རུ་དར། 
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༡༠. བཙན་དར། (རྦད་རྐྱབ་མི) 
༡༡. དཔློན་ཁག་གི་རིགས། 
༡༢. མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་། 
༡༣. དགེ་སློང་གི་སེར་སྦྲེང་། 
༡༤. བམ། 
༡༥. ཕྱག་ཞུ་མི་བཅས། 

༡༠༽ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ཀྱི་གུ་རུ་དང་ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཆིབས་གྲལ་རིམ་པ། 
༡ བང་རྔ། 
༢ ཀྲིང་ཀྲི་། 
༣ འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་། 
༤ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི། 
༥ སྡེ་ཚན་འགོ་དཔློན། 
༦ རྒཔློ། 
༧ རློང་ཚློགས་ཁྲི་འཛིན། 
༨ ཁྲིམས་རབ། 
༩ དྲུང་པ། 
༡༠ རབ་འབྱམས། 
༡༡ ཁྲོམ་དཔློན། 
༡༣ དྲང་དཔློན། 
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༡༤ རློང་བདག 
༡༥ ཆེད་བསྟློད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི། 
༡༦ སློས་ཕློར། 
༡༧ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་། 
༡༨ སྐུ་དྲུང་། 
༡༩ གུ་རུ་/ཆོས་རྒྱལ་འབྱློན་ནི་བཅས། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. གསེར་སྦྲེང་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་དློན་

དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག་ནི། 
2. ལྷག་ཡློད་པའི་ དློན་ཚན་ནང་ལས་ རང་གིས་ཧ་མ་གོ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐློ་བཀོད་

འབད་བཅུག་ནི། 
3. སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་སྟློན་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་མ་ཚུགས་

པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ སེལ་ཐབས་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ འློག་གི་དློན་ཚན་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི། 

4. སློབ་དཔློན་གྱིས དཀའ་གནད་ མིང་ གོ་དློན་ དབྱེ་བ་ གོ་རིམ་ ཁུངས་དློན་ཚུ་ 
དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཐློ་བཀོད་འབད་དེ་ སློབ་སྟློན་འབད་ནི། 

5. སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཀྱི་སྐོར་ལས་  འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ ཁུངས་
དློན་སབ་བཅུག་ནི། 
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6. བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཟེར་མི་འདི་ ཕྱི་པ་དང་ནང་པ་ག་གི་ ལམ་སློལ་ཨིན་ན? 
7. ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ག་གིས་མཛད་

གནང་ནུག? 
8. བསུ་བ་དང་་གསེར་སྦྲེང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ག་ཅི་འདུག་ག་ ཞིབ་ཚློལ་འབད་དེ་ 

སན་ཞུ་འབད། 
9. ཆིབས་གྲལ་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཅ་ཆས་དང་ གོ་རིམ་སྒྲིག་ཐངས་ཚུ་ལུ་ 

དབྱེ་དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི། 

བཞི་པ་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ ཁུངས་དློན་དང་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས།   
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སློལ་གཙློ་བློ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདི་ཡང་ཆོས་
རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པློ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མློ་
སྒྲིག །ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་རང་གིས་བྱས་པའི་ཆོག །ཟེར་གསུངས་ཡློདཔ་བཟུམ་ དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པ་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ མངའ་བརྙེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་རྣམ་
གྲངས་རིམ་པ་དེ་ཚུ་ཡང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ བཟང་པློའི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་
རྟགས་དང་ བར་མཚློན་གྱི་ཁུངས་དློན་རེ་ཡློདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ གཙློ་བློ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་
རིང་ལུགས་དང་ འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་གི་རིང་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡློདཔ་ལས་ ཆིབས་
གྲལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་བསྒྲིག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དངོས་
རས་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གིས་ ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་བར་དློན་ག་ཅི་ར་སྟློནམ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་
དུ་གི་ཁུངས་དློན་དང་ ཆིབས་གྲལ་པ་སློ་སློའི་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟློན་དང་བཅས་ 
གཅིག་ཁར་བཀོད་ཡློད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
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༡ མི་སྡེའི་ཆིབས་གྲལ་དང་ ཁུངས་དློན་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས།  
༡- རྟ་དཀརཔློ། འབྱུང་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྟ་གསེབ་ དཀརཔློ་ཅིག་དགོ། དེ་མ་འབྱུང་པ་ཅིན་ 

གསེབ་དམརཔློ་དང་རག་པ་ གང་རུང་གི་འཐུས། དེའི་སྐེ་ལུ་དར་དཀར་མཛློད་གཅིག 

 ཁུངས་དློན། ཆིབས་གྲལ་གྱི་སྐབས་སུ་ རྟ་གསེབ་དཀར་པློ་སྔོན་དུ་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི་ སྔོན་གྱི་དུས་སུ་སྲིན་པློའི་གླིང་ནས་མི་མང་པློ་ འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བཀལ་བའི་
སན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྟ་ཅང་ཤེས་བ་ལ་ཧ་དང་། གེ་སར་གྱི་ཆིབས་པ་ལྷ་རྟ་རྐྱང་
བུ་ལྟ་བུ་རླུང་རྟའི་རྒྱལ་པློ་རྟ་ཨིནམ་ལས་ རླུང་རྟའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཙློ་བློ་ཨིན། དེ་
འབདཝ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་དང་ ཆིབས་གྲལ་པ་ཚུ་ བསློད་ནམས་དང་མངའ་ཐང་དར་
ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ བྱ་བ་ག་ཅི་ལུ་ཡང་ ལམ་འགྲོ་འློང་བའི་རླུང་རྟ་དར་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་དློན་ལུ་ཨིན།  

བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྟ་འཁྱིད་མི་ ཨ་དྲུང་གི་ཆས་གོས་རྒྱ་ཕྱིང་དཀརཔློ། དམ་དཀྱི། 
བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་ཕྱག་རྐྱབ་དགོ། རྟའི་མཐུར་ལས་བཟུང་སྟེ་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་སྣ་ཁྱིད་དེ་
འགྱོ་དགོ། 

༢- བང་རྔ། སྔར་སློལ་བཞིན་ པང་ལེབ་སློ་མང་བསྒྲིགས་པའི་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་གཤམ་ 
པགས་ཀོ་གིས་སྤུར་ཏེ་ སྐད་རྒྱང་བསྒྲགས་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ཡློདཔ་ཅིག་ བཟློ་ཞིན་ན། སྐེད་པ་
ལས་གཟུང་ཐག་བཏགས་དགོ། དེ་བརྡུང་ནི་གི་དབྱུག་པམ་འདི་ ས་ཚར་གྱི་བཟློ་དགོ།  

 ཁུངས་དློན། སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་རྔ་བློ་ཆེ་སྟེ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ ཁྲོམ་བརའི་དློན་
ལས་ཨིན། དང་ཕུ་སྔར་མ་བརྡུངས་པའི་རྔ་བློ་ཆེ་བརྡུང་། སྔར་མ་འབུད་པའི་དུང་མློ་ཆེ་
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འབུད་དེ་ ཁྲོམ་བར་འབད་སློལ་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྲོམ་བརའི་དློན་ལུ་དང་ ཆིབས་
གྲལ་གྱི་སྣ་འདྲེན་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས།  བང་རྔ་རྡུང་མི་ ཆས་གོས་རྒྱ་ཕྱིང་དམརཔློ། བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། 
བང་རྔའི་ ཐགཔ་དཔུངམ་གཡས་ལས་བསྐོར་ཏེ་ བང་རྔ་  ལགཔ་གཡློན་པའི་མཆན་
འློག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ གོམ་བདུན་རེའི་མཚམས་ལུ་ཚར་རེ་བརྡུང་དགོ། 

༣- ཀྲིང་ཀྲི་། རྒྱུ་ལི་དང་ འཁར་བ་གང་རུང་སྟུག་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཁ་སྒོར་མཐློ་ལྔ་ལས་མ་
ཆུངམ་ མུ་ཁྱུད་སློར་གང་རེའི་རྩིས་ ནང་ན་ལློག་སྟེ་ བཟློ་མི་གི་ཀྲིང་ཀྲི་ སྐད་ ཚ་
དྲགས་འཐློན་བཏུབ་ཅིག་དགོ། མཐའམ་ཅིག་ལས་ དློང་གཉིས་བཏློན་ཏེ་ ལུང་ཐག་
བཏགས་ཏེ་བཞག་དགོ། བརྡུང་ནི་གི་ཐློ་ཅུང་འདི་ ཤིང་ངར་དྲག་གིས་བཟློ་མི་ལུ་ གཡུ་
པ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡློད་མི་གཅིག་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། བང་རྔ་གི་དབྱངས་རློགས་འབད་དེ མཛད་སྒོའི་དློན་ལུ་ ཁྲོམ་ཚློགས་དྲན་
སྟློན་གྱི་བར་སྐུལ་ཐློག་ལས་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་སྣ་འདྲེན་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཀྲིང་ཀྲི་རྡུང་མི་གི་ཆས་གོས་ བང་རྔ་རྡུང་མི་དང་ཆ་བསྒྲིགས་ཏེ་བཟློ་
དགོ། ཀྲིང་ཀྲི་གི༌ལུང་ཐག་ ལགཔ་གཡློན་པ་གིས་བཟུང་ གཡས་པ་གིས་བང་རྔ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བརྡུང་དགོ། 

༤- འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་པ་ཆ་གཅིག འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་བཟློ་ཐངས་ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་དང་
ཅོག་འཐད་རུང་ རྒྱུ་ཆ་དུམ་གྲ་ཅིག་ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ལས་ཞན་སུ་ཅིག་དང་ ཚེ་བུམ་
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ཡང་མེད་རུང་བཏུབ། རྒྱ་གླིང་འདི་ཆིབས་གྲལ་ཁར་ འབློད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་འཕུ་ནིའི་དློན་
ལུ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་ ཟེར་སབ་ཨིན། 

  
ཁུངས་དློན། འབློད་ཀྱི་རྒྱ་གླིང་འདི་ མི་སྡེའི་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་གྲལ་ཁར་ ཀྲིང་ཀྲི་
བང་རྔ་དང་གཅིག་ཁར་ དགོ་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ 
གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱི་སྙན་པའི་སྒྲ་གིས་བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྒྱ་གླིང་འཕུ་མི་གཉིས་ཀྱི་ཆས་ བང་རྔ་རྡུང་མི་དང་འདྲ་བའི་ཁར་ 
མགུ་ཏློ་ཁར་ པད་ཞྭ་ རྫུན་སྐྲ་དང་སྦྲགས་པ་བཙུགས་ཏེ་ འཕུཝ་ད་ གཅིག་གིས་ཡར་
སེངམ་ད་ གཅིག་གིས་མར་ཕབ་སྟེ་ རྒྱུན་མ་ ཆད་པར་སེམས་འཁྲུལ་ལྷང་ལྷང་སྦེ་ 
འཕུ་དགོ།  

༥- དཔའ་བློ། དཔའ་བློའི་ལག་པར་ ཀྲང་ཀྲི་ ཆེ་ཆུང་འབྲིང་མ་ ཚངས་ཐིག་རང་མཐློ་གང་
ལས་ མ་ལྷག་པ་ལག་གཟུང་དར་དཔྱང་དང་བཅས་པ་དགོ། 

ཁུངས་དློན། 

ཀ སྤྱིར་བཏང་གི་གོ་དློན་འདི་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ནང་ སེམས་ངར་དང་བློ་སྟློབས་
ཅན་གྱི་མི་དང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱང་ཕྱད་ཀྱི་རྒོལ་བ་ལས་ རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཚུགས་པའི་མི་ལུ་ 
ཕློ་དཔའ་བློ་ཟེར་སབ་ཨིན། 
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གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་ཀྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལས་ འཛམ་གླིང་ས་སློད་ཀྱི་ཞིང་
དང་ ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་གནས་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ཚུ་ནང་ གསང་
སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུངས་ཤིང་སྐྱོང་སྟེ་ བཞུགས་ཞིནམ་ལས་ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་མི་ཚུ་གི་
བར་ཆད་བསྲུངས་ཤིང་ དངོས་གྲུབ་གནང་མི་ཕློ་རྒྱུད་ཀྱི་རིག་འཛིན་ལུ་ དཔའ་བློ་དང་ མློ་
རྒྱུད་ཀྱི་རིག་འཛིན་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་མ་ཟེར་ དེ་ཚུ་ལུ་ གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བློ་དང་ 
མཁའ་འགྲོ་མ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

 དེ་མ་ཚད་ དློ་རུང་ གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ཚུ་ནང་ དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་ཟེར་བ་ཅིན་ 
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚློགས་ཀྱི་གཙློ་བློ་དང་ རྣལ་འབྱློར་ཚློགས་ཀྱི་གཙློ་བློ་ལུ་ དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་
ཟེར་ཞུ་སྟེ་ཡློདཔ་ལས་ བ་མ་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་དགོངས་སུ་གསློལ། །ཟེར་འཐློན་ནི་ཡློད་དློ་
བཟུམ་ དཔའ་བློ་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་སྐྱེ་བློ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། 

ཁ མིང་གི་ཐ་སྙད། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་གསུང་མི་ དཔའ་བློ་དང་ མཁའ་འགྲོ་མ་ཚུ་ 
འཇིག་རྟེན་པའི་གཡུས་ཁ་ལུ་བློན་རྐྱབ་མི་གི་ དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་ཅོག་འཐདཔ་ 
ཁུངས་མེདཔ་སྦེ་བལྟ་ནི་མི་འློང་། ག་ཅི་འབད? ཟེར་བ་ཅིན་ བ་མ་ཡི་དམ་ དཔའ་
བློ་ མཁའ་འགྲོ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཟེར་ དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚུ་ ང་བཅས་
རའི་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡློདཔ་མ་ཚད་ མགྲོན་བཞིའི་ནང་ལས་མགོན་ 
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པློ་ཡློན་ཏན་གྱི་མགྲོན་གྱི་གྲངས་སུ་ཡློདཔ་ལས་ དཔའ་བློ་དང་ དཔའ་མློ་ ག་འདི་
སྐྱབས་ཡུལ་བརྩི་ནི་ཨིན་ན? ག་འདི་ཁུངས་མེདཔ་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེས་དགོཔ་
འདི་ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ།  

ང་བཅས་རའི་ ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་ཡློད་མི་དཔའ་བློ་འདི་  སྤྱིར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ དུས་རབས་ ༨ པ་ལས་རང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ 
འབད་ནི་འདི་གིས་ གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ དཀྱིལ་འཁོར་
གྱི་གཙློ་བློ་འདི་གི་ བཀའ་སློད་ལས་བྱེད་ཕློ་ཉ་དཔལ་གྱི་ གིང་ཀ་ར་ཟེར་ ཕློ་བྲང་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་སྒོ་དང་ སྒོ་བར་ཚུ་ནང་ རློ་རྗེ་གོང་ སྟག་
ཤམ་ གཟིག་དློར་བཞེས་ཤིང་ ཕྱག་མཚན་ རྔ་དང་ རྔས་ཏློག ཅང་ཏེའུ་དང་དྲིལ་
བུ་ གང་རུང་བསྣམ་མི་བཞི་དང་ བརྒྱད་ བཅུ་གཉིས་དང་ བཅུ་དྲུག་གང་འཚམས་
གར་གྱི་འཆམ་སྟབས་ཐློག་ལས་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསྲུངས་ཏེ་ བཞུགས་
མི་འདི་ལས་རྟ་དྲངས་པའི་དཔའ་བློ་ཨིན། 

ག དེ་བཟུམ་མའི་གིང་ཆེན་གྱི་དཔའ་བློ་འདི་ ཕློ་བྲང་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ཁྱམས་ཚུ་
ནང་ བཞུགས་པ་གིས་མ་དློ་བར་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙློ་བློ་ཚུ་ ཕར་ཚུར་ སེམས་ཅན་གྱི་
འགྲོ་དློན་ལུ་ འབྱློན་བཞུད་མཛདཔ་དང་ཡང་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་ འཆམ་
སྟབས་ཀྱི་འགྲོས་ལུ་ འབྱློན་དློ་ཡློདཔ་ལས་ གསློལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་ནང་གི་ གུ་རུ་
རིན་པློ་ཆེའི་སན་འདྲེན་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ གིང་ཆེན་དཔའ་བློས་བྲློ་རྡུང་ཁྲབས་སེ་འཁྲབ། ། ་་་
གིང་ཆེན་དཔའ་བློའི་བཤུག་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ཟེར་འཐློན་ནི་ཡློད་དློ་བཟུམ་ གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་ཟངས་
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མདློག་དཔལ་རི་ལས་ དད་པ་ཅན་གྱིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་ཡང་ 
དཔའ་བློ་དེ་ཚུ་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སེལ་མི་སྦེ་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འབྱློན་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན་
མས། 
དེ་འབདཝ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་ཡང་ སྐུ་མགྲོན་
གཙློ་བློ་ལུ་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསལ་ནིའི་དློན་ལུ་ དཔའ་
བློའི་ཆས་ཚུ་ འབྲུག་གི་ཆས་གོས་ ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསློལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལུ་
ཌ་རུ་བཞེས་ཏེ་ འཆམ་སྟབས་ལུ་བསུ་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྟློནམ་ཨིན། ལམ་ལུགས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ ཧེ་མར་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས་༡༦༤༩ ལློ་ལུ་ སྤུངས་ཐང་དགོན་ཁང་ཆེན་མློ་གསར་
སྒྲུབ་ཀྱི་རབ་གནས་ལུ་ མགོན་དབང་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མློ་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་ རྡུལ་ཚློན་
གྱི་ནློར་བུ་ཆུ་བཤག་མི་ ཆིབས་གྲལ་གསེར་སྦྲེང་སྐབས་ བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ 
ཆིབས་གྲལ་སྐབས་ དཔའ་བློ་བཞི་དང་ གཉིས་ གང་རུང་ལམ་སློལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཚུད་དེ་
འདུག 

ང ཤུལ་མ་ དུས་རབས་༡༩ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནློར་བུ་ལུ་ ངལ་མ་
རངས་མི་ཚུ་གི་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་འཐློནམ་ད་ཡང་ སྤྱིན་བདག་ས་རློ་དཔློན་སློབ་ཧ་པ་གིས་ 
དཔའ་བློའི་འཆམ་སྟབས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ ཐློ་བརྩམ་མི་བར་ཆད་དངོས་
སུ་བསལ་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༣༩ པའི་ཁྲི་ལུ་མངའ་གསློལ་ཞུ་ཚུགསཔ་བྱུང་ཡློད་པའི་
གཏམ་རྒྱུས་ ཡློངས་གྲགས་ལུ་ཡློད། 
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དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་དཔའ་བློ་བཙུགས་མི་འདི་ སྔོན་གྱི་
ཁུངས་དློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐབས་སུ་བབས་པའི་སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་
ཆད་བསལ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། དཔའ་བློའི་གྱོན་ཆས། ཁྲོམ་གོ་གྱོན་ སྨད་གཡློག་དཀརཔློ་དང་ བཅིང་
དློརམ་དཀརཔློ་ དར་སྣ་ལྔ་སེ་སྐོར་ རྒྱབ་དར་དང་བཅས་པ། དཔའ་རྟགས་དང་གཅིག་ཁར་ 
སྦལ་ཁམ་ ཕློར་ཤུབས་ དངུལ་ཤུབས་ མགུ་ཏློ་ཁར་ མེ་ཏློག་གི་ཐློད་རྒྱན་ རྫུན་སྐྲ་དང་
སྦྲགས་པ། དཔའ་རྟགས་རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་ ལགཔ་ཀྲང་ཀྲི་བསྐྲོགས་ ཆིབས་གྲལ སྐེདཔ་
བཏློགས་ཏེ་སློས་མ་བརྗེ་བར་ཆིབས་གྲལ་ གཡས་གཡློན་གྱི་ཕྱློགས་ལས་ ལེའུ་གཅིག་
མཚུངས་ལེན་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུཝ་ཨིན། 

མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་སར་ལྷློདཔ་ད་ ཐང་ལ་བདེ་བ་ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐློག་ལས་ སྐུ་
མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ཆེད་བསྟློད་ཀྱི་དབྱངས་དང་བཅས་པའི་ དཔའ་བློའི་གར་འཆམ་གྱི་མཆོདཔ་
ཕུལཝ་ཨིན། 

 
༦- ཕྱློགས་དར། ཤིང་གི་ཁྲོམ་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གི་ནང་ རིགས་གསུམ་མགོན་པློའི་སྐུ་དང་ 

སྲིད་པ་ཧུའི་ཕྱག་རྒྱའི་རི་མློ་ཡློད་མི་ གཡུ་པ་རང་སྒྲིག་གི་མཇུག་མདའ་ལྕགས་ ཕྱློགས་
དར་མགུ་ལས་དར་དཀརཔློ་ཅིག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། ཕྱློགས་གང་དུ་བསྐྱོད་ཀྱང་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་འཚེ་བ་དང་ གནློད་པ་ག་
ར་ཟླློག་ཐབས་ལུ་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་མིང་ལུ་ ཕྱློགས་ཟླློག་ཟེར་ཡང་སབ་ཨིན། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཕྱློགས་དར་འབག་མི་ གོ་རྒྱ་ཕྱིང་དམརཔློ་ ལྕགས་རློག་དང་དགྲ་ལི་ 
གྱི་རིང་རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་ བཀབ་ནེ་དཀརཔློ་ཕྱག་རྐྱབ་ ཚློགས་ལྷམ་བཙུགས་དགོ། 
ཕྱློགས་དར་གཡུ་པ་བཙུགས་ནི་ རྭ་ཅུང་ཐགཔ་ལྟག་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྟེ་བའི་ཐད་ཀར་ལྷློད་
ཙམ་བཏགས་ཏེ་ དར་ཤིང་གི་མཇུག་དེ་ རྭ་བའི་ནང་ན་བཙུགས། ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་
ཕྱློགས་དར་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་དེ་འགྱོ་དགོ།  

༧- བཙན་དར། བཙན་དར་གྱི་སྤྱི་ཏློག་ ཀྲིང་ཀ་རྣློས་ཙག་ཙ་འབད་མི་མཐློ་༣ དེ་ཅིག་གི་
འློག་ལས་ དགྲ་ལྷ་ཆགས་པའི་རྟེན་ཕུལ་ ཕྱིང་རལ་དམརཔློ་དང་ གནགཔློ་ རྒྱ་སྨུག་
ཚུ་ས་བསྲེས་པའི་ རལ་དཔྱང་དང་གཅིག་ཁར་ དར་དཔྱང་དང་ དར་སྣ་ལྔ་བཏགས་
དགོ། དར་ཤིང་གི་གཡུ་པ་དང་ གཡུ་པ་གི་མཇུག་ཐག་ལེབ་ཚུ་ ཕྱློགས་དར་དང་ཅོག་
འཐདཔ་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། རང་ལུ་འགོ་བའི་དཀར་ཕྱློགས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་ཆགས་པའི་རྟེན་དར་འདི་ལུ་ ལྷ་
དངོས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ མཛད་སྒོའི་བར་ཆད་ བསལ་བའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། བཙན་དར་འབག་མི་འདི་ ཁྲོམ་གོ་ སྨད་གཡློག་དཀརཔློ་ སྟློད་
དར་སྣེ་སྔ་ལྷ་སྟེ་ མགུ་ཏློ་ཁ་རྭ་ཞྭ་དཔའ་རྟགས་གྱི་རིང་ གདློང་ཁ་ལས་ཕར་ཚུར་བཀལ། 
རྒྱབ་ཁར་དགྲ་ལི་འབག་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་གྱི་མཇུག་རྭ་བའི་ནང་ན་བཙུགས་ཏེ་ 
གཡས་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ གོ་ལེ་སྦེ་ བསྒྱིར་དགོ། 
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༨- རུ་དར། རུ་དར་འདི་ རྒྱུ་ཁ་ཤ་གནགཔློ་ གྲུ་གསུམ་གྱི་ཕྱློགས་གཅིག་ལས་ཐུང་སུ་དང་ 
ཕྱློགས གཉིས་ལས་རིང་སུ་སྦེ་ མཐའ་ལྕགས་རི་ ཁ་ཤ་དམརཔློ་གིས་འཇའ་བཀལ་མི་
འདི་ བཙན་དར་དང་ཅོག་འཐད་པའི་ སྤྱི་ཏློག་ཀྲིང་ཀ་གི་འློག་ལས་ རུ་དར་གྲུ་གསུམ་
ཐུང་སུ་འབད་མི་འདི་བཏགས་ནི་དང་ དར་གྱི་མཇུག་གཏམས་སའི་རྭབློ་ཚུ་བཙན་དར་
དང་འདྲ། 

 ཁུངས་དློན། གནའ་སྔ་མའི་དམག་དར་རམ་རྒྱལ་དར་ཏེ་ དྲག་པློའི་ཕྱག་མཚན་དམ་
ཅན་ཆོས་སྐྱོང་ཆགས་པའི་རུ་དར་ སྔར་སློལ་དྲག་པློའི་དམག་དར་གྱིས་ གུས་བཏུད་ཞུ་
བའི་བསུ་བ།  

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རུ་དར་འབག་མི་ གོ་རྒྱ་ཕྱིང་སྔོན་པློ། དགྲ་ལི་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་
འགྱོ་དགོ། 

༩- ལྷ་དར། རློང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་ དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་སྒོ་ཁར་འཕྱར་མི་ ལྷ་དར་
འབད་བ་ཅིན་ ཏློག་ཟངས་དང་ ཁ་ཤ་གི་རྒྱལ་མཚན་བཟློ་སྟེ་བཀལ་དགོ། དེ་མིན་པའི་
གཞན་འབད་བ་ཅིན་ གཙློ་བློ་རལ་གྲི་འཁོར་ལློ་དེ་རང་བཀལཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ རལ་གྲི་
འདི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་ བར་སློང་པློ་ཤིང་དཀར་པློ་འདི་ འཕགས་པ་
སན་རས་གཟིགས་ རྩ་བ་སྦློམ་བརྟན་པ་འདི་ ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་གི་ཚུལ་ཨིན། དར་འདབ་ཀྱི་
རྒྱུ་ རློང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་གི་ལྷ་དར་ རས་གཞི་དཀརཔློ་གུ་ སྟག་ སེང ཁྱུང་ 
འབྲུག་གི་པར་རིས་བཏབ་སྟེ་ བཀལཝ་ཨིན། ཆིབས་གྲལ་ཁའི་ལྷ་དར་འདི་ རས་གཞི་
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དཀརཔློ་གུ་ དར་འདབ་ཀྱི་ལྕེ་ གནམ་ཧློནམློ་ཟེར་ ལྟག་ལས་ ལྕེ་ཧློནམློ་དང་ བར་ན་
ལུ་མེ་དམརཔློ་ མཇུག་ལུ་ས་སེརཔློ་སྦེ་བཏགས་དགོཔ་ཨིན།  

ཁུངས་དློན། ལྷ་དར་འདི་ ཆེ་རྟགས་ཀྱི་བར་མཚློན་དུ་ རློང་གཞིས་ ལྷ་ཁང་ སྐུ་ཆེན་
མློའི་ཕློ་བྲང་ཚུ་གི་ སྒོ་ཁར་འཕྱར་སློལ་ཡློད། དེ་མ་ཚད་ བམ་ཆོས་རྗེ་ཚུ་གི་སྣག་ཚང་ 
ལྷ་ཁང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཡློད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྐེ་དཀར་ སྐེ་དམར་དང་གཅིག་ཁར་ ལྷ་དར་
འཐློབ་སློལ་ཡློད། དེའི་ཚུལ་ཙམ་ལུ་ འབྲུག་པའི་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ཐློག་ དར་ཤིང་ཡང་ 
དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་འཕྱར་སློལ་ཡློདཔ་བཞིན་དུ་ དང་ཕུ་རྒྱལ་དར་གྱི་ཚབ་ཡང་ 
འདི་ཨིནམ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་ཆེ་རྟགས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལྷ་དར་གྱི་
བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ལྷ་དར་འབག་མི་ ཁ་ཤ་ཀྲུག་ལིའི་གོ་དཀརཔློ། ཚློགས་ལྷམ། 
བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན། 

༡༠- དར་ཤིང་སྣ་ལྔ། ཚློས་གཞི་ རས་དཀརཔློ། སེརཔློ། དམརཔློ། ལྕང་ཁ། ཧློནམློ་ལྔ་གི་
དར་ཤིང་། ཤིང་ཚློས་གཞི་ལྕང་ཁ་དང་ ཧློནམློ་གང་རུང་གི་སྤྱི་ཏློག་རལ་གྲི་ དེ་འློག་ཉི་
ཟླ་ དེ་འློག་ འཁོར་ལློ་དང་ལྡན་པའི་ཏློག་དང་ བཅས་པའི་དར་ཤིང་ལྔ། 

 ཁུངས་དློན། དར་སྣ་ལྔ་འཕྱར་དགོ་མི་འདི་ ཞི་བའི་དར་འདབ་དཀར་པློ་ རྐྱེན་ངན་བར་
ཆད་ཞི་ནི་གི་དློན་ལུ་དང་། རྒྱས་པའི་དར་འདབ་སེར་པློ་ ཚེ་དང་བསློད་ནམས་དབང་
ཐང་རྒྱས་ནི་གི་དློན་ལུ་ དབང་གི་དར་འདབ་དམར་པློ་ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་
ནི་གི་དློན་ལུ་དང་  དྲག་པློའི་དར་འདབ་ལྕང་ཁ་ བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བསམ་པ་
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བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་ བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཚུ་ཟླློག་ཐབས་ལུ་འཕྱརཝ་ཨིན། ཧློནམློ་
སྣ་ཚློགས་ཏེ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་སྣ་ཚློགས་ འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
དར་ཤིང་སྣ་ལྔ་འཕྱརཝ་ཨིན། དེ་ལས་རྒྱས་པ་ཅིན་ དར་ཤིང་སྣ་༡༡ སྟེ། རྒྱས་པའི་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱློགས་གཏློགས་དར་ལི་ཝང་། དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཕྱློགས་གཏློགས་ཀྱི་
དར་རྒྱ་སྨུག དྲག་པློའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱློགས་གཏློགས་ཀྱི་དར་ལྗང་སེར། སྣ་ཚློགས་
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱློགས་གཏློགས་དར་སྔོ་སྨུག ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཕྱློགས་གཏློགས་ཀྱི་ 
དར་སྔོ་དཀར་དང་ཤ་ཁ་བཅས་འདི་ཚུ་གིས་ ལས་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་པློའི་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། དར་འབག་མི་ཚུ་གི་ ཆས་གོས་རྒྱ་ཕྱིང་ལྗང་ཁུ་ བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། 
ཚློགས་ལྷམ་དང་ དགྲ་ཆས་རིགས་ཆ་ཚང་བཏགས་ཏེ་ དར་འདབ་རང་གི་ཕྱག་ལྟག་གི་
ལྟག་ལས་ཕར་ གཡབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཞུ་དགོ།  

༡༡- འགག་པའི་དར། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་དར། 
 ཁུངས་དློན། རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལློག་པར་སློད་པའི་རིགས་རྣམས་ ཚར་བཅད་ཅིང་བདེ་སྐྱིད་

ཀྱི་ལམ་དུ་དཀྲི་བར་བྱེད་པའི་ཉེན་སྲུང་གི་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཆས་ཁྲོམ་གོ། བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། ཚློགས་ལྷམ་། རྒྱལ་གཞུང་
འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་དར་འབག་དགོ། 

༡༢- དྲག་པློའི་དམག་དར། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དམག་སྡེའི་དར། 
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 ཁུངས་དློན། རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ གནློད་ཅིང་འཚེ་བའི་ དགྲ་དཔུང་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་
དྲག་པློའི་ དམག་དཔུང་གི་ཕྱློགས་ལས་བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྒྱལ་དར་འབག་མི་ ཁྲོམ་གོས། ལྕགས་རློག བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། 
ཚློགས་ལྷམ། ཆས་ཆ་ཚང་སྒྲིག་དགོ། 

༡༣- སྐུ་སྲུང་གི་དར། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེའི་དར། 
 ཁུངས་དློན། མངའ་བདག་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེའི་ཕྱློགས་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་

དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྒྱལ་དར་འབག་མི་ ཁྲོམ་གོས། ལྕགས་རློག བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། 
ཚློགས་ལྷམ། ཆས་ཆ་ཚང་བསྒྲིག་དགོ། 

༡༤- འབྲུག་གི་རྒྱལ་དར། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་རྒྱལ་དར། 
 ཁུངས་དློན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་བར་མཚློན་དང་ རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱིས་བསུ་བ་ཞུ་བའི་

བར་མཚློན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྒྱལ་དར་འབག་མི་ ཁྲོམ་གོས། ལྕགས་རློག བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། 
ཚློགས་ལྷམ།  

༡༥- དྲག་ཆས་འབག་མི། མགུ་ལྕགས་རློག རྒྱབ་ཁར་དགྲ་ལི། སྐེད་པར་དཔའ་རྟགས་རྒྱབ་
ཁར་བཀལ་བཀལཝ། 
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 ཁུངས་དློན། དང་ཕུ་ འབྲུག་གི་འཕྱད་མདའ་རྐྱབ་མི་གི་ སྔར་སློལ་དྲག་ཆས་ཀྱི་ངོ་
རྟགས་སྟློན་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། དྲག་ཆས་འབག་མི་ཚུ་གི་ ཆས་གོ་ཁྲོམ་གོ། མགུ་ལྕགས་རློག 
ཚློགས་ལྷམ། བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ་སྟེ་ དཔའ་རྟགས་རྒྱབ་ཁར་བཀལ། དགྲ་ལི་ཐགཔ་
དཔུང་གཡློན་གུ་ལས་ སེ་སྐོརམ་རྐྱབ་སྟེ་ དགྲ་ལི་སྒལ་པའི་གཞུང་ཕྲང་སྟེ་ འབག་འགྱོ་
དགོ། 

༡༦- གྱི་རིང་འབག་མི། ལྕགས་རློག དགྲ་ལི་དང་གྱི་རིང་། 
 ཁུངས་དློན། དང་ཕུ་ འབྲུག་གི་འཕྱད་མདའ་རྐྱབ་མི་ སྔར་སློལ་གྱི་རིང་འབག་མི་གི་ ངོ་

རྟགས་སྟློན་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གྱི་རིང་འབག་མི་ཚུ་གི་ ཆས་གོ་ཚུ་ དྲག་ཆས་འབག་མི་དང་ཅོག་
འཐད་པའི་ཁར་ གྱི་རིང་འདི་ རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་མིན་པར་ གྱི་རིང་ཐགཔ་དཔུང་
གཡས་པའི་མགུ་ལས་ སེ་སྐོརམ་རྐྱབ་སྟེ་ གྱི་རིང་གཡུ་པ་མཆན་ལློགས་གཡློན་ལས་ཁ་
ཡར་བཏློན། གྱི་མཇུག་ གོ་གི་ཟུར་ཚིགས་གཡློན་གྱི་མཐའ་དང་ འདྲན་འདྲ་ཕབ་སྟེ་
འགྱོ་དགོ། 

༡༧- ཀྲོབ་མདའ་འབག་མི། དང་ཕུ་གི་ མེ་མདའ་གནམ་ལྕགས་མེ་ཏིག མེ་མདའ་དཔག་
ཆེན་ལ་ཧློར་མ། རྒྱང་མདའ། དཀར་ཐུལ་མ། མེ་མདའ་དཔག་དུམ། དེང་སང་གསར་
འཐློན་གྱི་ཀྲོབ་མདའ་གཞན་ཡང། 
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ཁུངས་དློན། ཕྱིའི་དགྲ་ལས་བསྲུང་བའི་དློན་ལུ་ གོ་མཚློན་འབག་མི་ཚུ་གིས་ བསུ་བ་ཞུ་
བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཀྲོབ་མདའ་འབག་མི་ཚུ་གི་ ཆས་གོ་ཚུ་ དྲག་ཆས་འབག་མི་དང་
ཅོག་འཐད་པའི་ཁར་ ཀྲོབ་མདའ་འདི་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་ 
ཐགཔ་གདློང་ཁར་བཏློན་ མགུ་ཡར་ལྷློང་སྟེ་འབག་དགོ།  

༡༧- དམག་སྡེའི་སྒྲ་གཞས་པ། དྲག་སྡེ་སྒྲ་གཞས་པའི་ ཉེར་སློད་ཆ་ཚང་། 
 ཁུངས་དློན། སྒྲ་གཞས་འདི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པ་གིས སྤྱི་ལློ་༡༩༣༨ ལས་ 

གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡློད། དེའི་སྐབས་ལུ་སྙན་ཆ་ པ་ཡབ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏློགས་ 
མེད་རུང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལུ་ དམག་སྲིད་ 
ཨ་ཀུ་བཀྲོངས་མི་འདི་ དམག་སྡེའི་སྒྲ་གཞས་ཀྱི་འགོ་དཔློན་བསྐོས་ཏེ་ སྤྱི་ལློ་༡༩༤༡ 
ལས་༡༩༤༣ གྱི་རིང་ལུ་ རྒྱ་གར་ ཤི་ལློང་དང་ པཱཆི་མ་རི་ཟེར་ས་ལུ་ སྦྱློང་བརར་
འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ཀྱི་སྒྲ་གཞས་ལམ་སློལ་ལུ་བསྒྱུར་ནུག 

 སྤྱི་ལློ་༡༩༥༨ རྒྱ་གར་གྱི་བློན་ཆེན་དང་པ་ པཎིཏ་ ཇ་ཝ་ལཱལ་ནི་རུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ གཟིགས་སྐོར་བྱློནམ་ད་ འགོ་དང་པ་སྒྲ་གཞས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཡློདཔ་
ཨིན་མས། ཨ་ཀུ་བཀྲོངས་མི་གིས་ སྒྲ་གཞས་ཐློག་ལས་ རྒྱལ་པློའི་བརྟན་བཞུགས་
དང་ གླུ་གཞས་མང་རབས་ཅིག་ པ་ཡབ་དང་བརསི་གཉིས་ཀྱི་ཐློག་ལས་བརྩམས་ཏེ་
ཡློདཔ་ཨིནམ་མས། གོང་མ་བསློད་ནམས་ཅན་ཚུ་བྱློན་པའི་སྐབས་ འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་
ལྡན་པའི་སྒྲའི་གཞས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། སྒྲ་གཞས་སྡེ་ཚན་གྱི་ཆས་ཆ་ཚང་། རྟེན་འབྲེལ་གང་བཟང་གི་ རློལ་
དབྱངས་དང་སྒྲ་གཞས་ཀྱི་མཆོདཔ་ཕུལ་བཞིན་དུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ནི་ཨིན། 

༡༨- ནུབ་པའི་གཞས། 
 ཁུངས་དློན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ བ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་བྱློན་ཞིནམ་ལས་ 

ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ དགྲ་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལུ་
བཟློ་གནང་བའི་དགའ་ཚློར་ཞུ་དློན་ལུ་ ལུང་ཕྱློགས་རེ་རེ་ལུ་ གཞས་རེ་བརྩམས་ཏེ་
དགའ་སློ་བསྒྱུར་བའི་ནང་གསེས་ལས་ ནུབ་གཞས་ཟེར་མི་འདི་ ཀྲོང་གསར་ནུབ་ཁ་
ཐུག་ཡློད་པའི་ ནུབ་པའི་རྒེད་འློག་ སྦྱིས་གཡུས་ཚན་ནང་ལས་གསར་གཏློད་འབད་མི་
གི་གཞས་འདི་ཨིན། 

 ཀྲོང་གསར་དཔློན་སློབ་དང་པ་ ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མི་
དབང་འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་རྒྱལཔློ་རིམ་བྱློན་ཚུ་གིས་ ཚེས་བཅུ་དང་དུས་སྟློན་ཚུ་ནང་ 
ནུབ་གཞས་རྐྱབ་ནིའི་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ ཆིབས་གྲལ་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔར་
སློལ་ངོ་རྟགས་སྟློན་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཞས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་
བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ནུབ་གཞས་ཀྱི་ཆས་ ལྕང་མ་སྦྱིག་ཅུང་གི་ཐློད་བཟློ་བཟློཝ། གོ་
དཀརཔློ། གོ་གི་ཕྱི་ལས་སྟློད་གོ་ནགཔློ་གྱོན་གྱོནམ། ཟློམ་ལྷམ། ཆ་ཚང་བསྒྲིག་དགོ། 

༡༩- འུ་ཆུ་པའི་གཞས། 
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 ཁུངས་དློན། དུས་རབས་ ༡༤ པའི་ནང་ གྲུབ་ཐློབ་མགོན་པློ་རློ་རྗེ་གིས་ ས་རློ་རློང་
བྲག་ གནས་སྒོ་ཕྱེས། སངས་རྒྱས་འློད་སྲུང་གི་རིང་བསྲེལ་ བྱ་མློའི་སྒོང་རློག་བཟུམ་
ཅིག་འབད་མི་ གཏེར་ལས་བཞེས་ཏེ་ མཆོད་རྟེན་དཀར་མློ་འགུལ་ཤེལ་ གཟུངས་
ཞུགས་ཕུལ་བའི་ བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསློལ་གྱི་སྒྲུབ་ནང་ གཞས་ཀྱི་ཚིག་བརྩམས་ཏེ་ ས་
གནས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ རྐྱབ་ནིའི་སློལ་འགོ་བཙུགས་ཡློད་མི་ འུ་ཆུ་པའི་གཞས་
འདི་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཤློས་ཨིན། ཟེར་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག 

 དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་འགོ་དང་པ་ས་རློ་ལུ་བྱློནམ་ད་ གཞས་འདི་གི་
མཆོད་པ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཡློངས་གྲགས་ཀྱི་མིང་གཏམ་ཅན་ལུ་བྱུང་ཡློདཔ་ཨིན་མས། 
དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གི་ཡུལ་རེ་ནང་ སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གཞས་ཆེན་རེ་ཡློད་མི་ཚུ་ 
ཆིབས་གྲལ་ནང་ རང་སློའི་གྱོན་ཆས་ཚུ་ ཚང་སྒྲིག་འབད་དེ་ སྙན་པའི་གདངས་
དབྱངས་ཀྱིས་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ རང་ལུགས་གཞས་སྣའི་ལམ་སློལ་ ངོ་རྟགས་སྟློན་
ཐློག་ལས་ མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་ཚུལ་སྟློནམ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། འུ་ཆུ་པའི་གཞས་ཀྱི་ཆས་ གོ་རྒྱ་ཕྱིང་དམརཔློ། གོ་གི་ཕྱི་ལས་སྟློད་
གོ་ཧློནམློ། ཐློད་སྒོར་སྒོརམ་ཧློནམློ། བཀབ་ནེ་ཁ་དམར་སེ་སྐོརམ་རྐྱབ། ཚློགས་ལྷམ། 
ཆ་ཚང་བསྒྲིག་དགོ། 

༢༠- ཝང་གཞས། 
 ཁུངས་དློན། ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་ ཆིབས་ཁ་ལྷློ་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ འགོ་དང་པ་ཐིམ་ཕུ་སང་

རི་ཟམ་པ་ ཕློ་བྲང་སྡིངས་ལུ་ཕྱག་ཕེབས་ད་ ཝང་གི་སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ དད་དམ་
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ལྷློད་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཐུ་ཆེན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པློ་ཆེ་ ཆིབས་ཁ་ལྷློ་ལུ་བསྒྱུར་
བའི་བསུ་བ་དང་ མཆོད་པའི་ཚུལ་ལུ་ ཝང་གཞས་ཕུལཝ་ད་ བམ་ཐུགས་དགྱེསཔ་
ལས་བརྟེན་ དུས་སྟློན་རྩིས་སྲུང་ག་ཅི་ནང་འབད་རུང་ ཝང་གཞས་རྐྱབ་དགོ་པའི་དར་
ཁྱབ་བྱུང་ནུག  

 འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱློགས་རེ་རེ་ནང་ གཞས་ཆེན་རེ་ཡློད་མི་ཚུ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་ལུ་ ཤར་ ནུབ་ དགུང་གསུམ་གྱི་གཞས་ཆེན་རེ་ གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་
ཡློད་མི་དེ་ ཤར་གཞས་ ནུབ་གཞས། དགུང་གཞས་ ཝང་གཞས། འུ་ཆུ་པའི་གཞས་
སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཆིབས་གྲལ་ནང་ ཝང་གཞས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ ཁྲོམ་གོ། སྨད་གཡློག 
བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། ཐློད་འཇའ་རིས་ཅནམ། ཚློགས་ལྷམ་ཚུ་དགོ། 

༢༡- དཔའ་འཆམ། 
 ཁུངས་དློན། དཔའ་འཆམ་འདི་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པའི་

དག་སྣང་ལུ་ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་ རིག་འཛིན་དཔའ་བློ་དང་ དཔའ་མློའི་གར་
འཆམ་ འཇིག་རྟེན་དང་ འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ 
རྔ་ཡབ་ཟངས་མདློག་དཔལ་རིར་དྲང་ནི་གི་དློན་ལུ་ མཛད་གནང་མི་འདི་ མཇལ་ཞིནམ་
ལས་ རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་གིས་ མི་ཡུལ་ལུ་དར་ཁྱབ་མཛད་གནང་མི་འདི་ ཆིབས་
གྲལ་ནང་བཙུགས་དགོ་པའི་གནད་དློན་འདི་ དཔའ་བློ་དང་ དཔའ་མློའི་ལྷ་ཚློགས་ཀྱི་ 
གར་འཆམ་འདི་གིས་ ལྷ་འདྲེ་ཚུ་བཏུལ་ནི་དང་ དད་ཅན་ཕློ་མློ་རྣམས་ འཁོར་བ་ལས་
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འགྲོལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དད་ཅན་ཐར་ལམ་ལུ་འདྲེན་ནི་དང་ 
འབྲུག་གི་གར་འཆམ་ལམ་སློལ་གྱི་ཐློག་ལས་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ བསུ་བའི་ཚུལ་
སྟློནམ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རིགས་ལྔ་ ཀྲང་ཀྲི་། སྟློད་གོ། རློ་རྗེ་གོང་། ཀྲབ། ཐག་ལེབ། རྒྱབ་
དར། རྫུན་སྐྱ། དྲིལ་བུ། ཌ༌རུ། དར་དཔྱང་དར་སྣ་ཚུ་ཨིན། 

༢༢- གཞུང་གཞས། 
 ཁུངས་དློན། ཧེ་མར་ལུང་ཕྱློགས་སློ་སློའི་གཞས་རིགས་མིན་པའི་ གླུ་གཞས་པ་ཚུ་ལུ་ 

གཞུང་གཞས་པ་ཕློ་མློ་ཟེར་ སབ་སློལ་མིན་འདུག ཨིན་རུང་། མཆོད་པའི་ལྷ་མློ་བཅུ་
དྲུག་གི་གྲངས་སུ་ཡང་ རློ་རྗེ་གར་མ། རློ་རྗེ་གླུ་མ། རློ་རྗེ་སྒེག་མློ་མ། རློ་རྗེ་སྒྲ་མ་ཟེར་
ཡློདཔ་བཟུམ་ དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་རིང་ལུགས་སྐབས་ལས་ 
གླུ་གར་ཞབས་ཁྲའི་ཟླློས་གར་ གཙུག་སྡེ་ལློགས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་སྐབས་ 
ཤློགམ་ཨ་ལེགས་ལེགས་མློ་འཐེན་ཏེ་ འགྱོ་ནི་དང་། དགའ་སྟློན་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ 
བཀྲ་ཤིས་ལེགས་པས་བསྒོར་མི་གི་ཕློ་མློའི་གླུ་གཞས་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གཞས་ཕློ་མློ་ཟེར་
བའི་ ཐ་སྙད་དར་ཏེ་ཡློད།  

 དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ལམ་སློལ་ གླུ་དབྱངས་གར་གྱི་མཆོད་པའི་ཐློག་
ལས་ ལམ་སློལ་གྱི་ངོ་རྟགས་ཉམས་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ སྐུ་མགྲོན་དང་ལྟདམློ་ལྟ་མི་
ཡློངས་ལུ་ མིག་དང་རྣ་བའི་དགའ་སྟློན་ བདུད་རྩིའི་བདེ་བ་འཐློབ་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་
ཨིན། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གཞུང་གཞས་ཕློ་མློ་ཚུ་གི་ཆས་གོ་ ཁྲོམ་གོ། ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་
དང་ ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་ཕྱག་རྐྱབ། ཕློ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚློགས་ལྷམ་དང་ ཨམ་སྲུ་གིས་ཟློམ་
ལྷམ་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་ལས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པློའི་ཚིག་དང་ བྱློན་པ་
ལེགས་སློའི་ ཚིག་གི་གདངས་དབྱངས་འཐེན་བཞིན་དུ་ བསུ་བ་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༢༤- ཆོས་གཞས། 
 ཁུངས་དློན། འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་པའི་མཐར་ཐུག་ འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་གཙང་པ་རྒྱ་

རས་ཀྱིས་ ཙཱ་རིའི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ལུ་ གནས་སྲུང་དབང་ལུ་བསྡུ་བའི་རྟློགས་
པའི་གཞས་འདི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པློའི་དློན་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེའི་སྐུ་དུས་ལས་ 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་གླུ་འདི་ བྲློ་གར་གྲངས་སུ་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ ཆིབས་གྲལ་
གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་ཤིས་པའི་བར་ཐབས་ཀྱིས་ བསུ་
བ་ཞུ་བའི་དློན་ལུ་ཨིན།  

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། སྐུ་སྟློད་སྨད་གཡློག་དཀརཔློ་དང་ ཤམ་ཐབས་སྔོན་པློ་ ཐེར་
གཟན་དང་འབུར་གཟན་གཉིས་རྩེག མགུ་ཏློ་ཁར་ཐློད། ལག་པར་མཐེབ་སྐོར་དང་ལག་
སྐོར། གཟན་བསམ་འཁོར་ལློ་དང་ སྐེད་པར་རྩེབ་རྩ་ གྲྭ་ལྷམ་དང་ཕློར་ཤུབས་ ཁབ་
ཤུབས་དར་ཕློད་བཅས་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ ཁ་ལས་
རྟློགས་པའི་ གླུ་དབྱངས་འཐེན་བཞིན་དུ་ བསུ་བ་ཞུ་དགོ། ལྷ་སྡེའི་ཆིབས་གྲལ་རྣམ་
གྲངས་དང་ ཁུངས་དློན་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། 
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༢༥- རྒྱང་རྔ། རྒྱང་རྔ་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་སྐད་ལས་ར་རྔ་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཟངས་
དམར་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒོར་ཚད་ མཐློ་༨ ལས་མ་ཆུང་བའི་སྒོར་གཟུགས། ལྟེ་བ་
འབུར་ཞིང་བརྗིད་འབབ་ཆེ་བའི་སྒྲ་གཡུག་ལྡན་པ་ ལུང་ཐག་བཏགས་ས་ཡློད་མི་ཅིག་
དགོ། 

 ཁུངས་དློན། བྱེད་ལས་གཙློ་བློ་ ཆོས་ཐུན་འཚློགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བར་རྔ་དང་ གཞན་
མཆོད་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲའི་བྱེ་བྲག་ རློ་རྗེ་ར་རྔ་མ་ཟེར་མི་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་
སྐབས་ལུ་ ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྔའི་བསུ་བ་སྟེ་ དེ་འློག་གི་གསེར་སྦྲེང་རྣམས་ཀྱི་
སྐུལ་བར་ཡང་ཨིན།  

བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྒྱང་རྔ་རྡུང་མི་འདི་ གསེར་སྦྲེང་ཆས་བསྒྲིགས་ཏེ་ ལག་གཡློན་
གྱིས་ལུང་ཐག་ལས་བཟུང་སྟེ་ ལག་གཡས་རྡུང་དབྱུག་གིས་ གོམ་ ༧ རེའི་བར་ན་ 
ཐེངས་རེ་བརྡུང་དགོཔ་ཨིན། 

༢༦- འཕན་ཕྱེ་ཕུར་གཡུག་མི། མཆོད་རས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ཡློད་པའི་ ཕྱེ་ཕུར་ཟེར་མི་འདི་
ཨིན། དང་ཕུ་ནང་ན་ལུ་དྲི་བཟང་གི་ཕྱེ་མར་དང་ སྨན་གྱི་ཕྱེ་མ་སྣ་ཚློགས་བླུགས་པའི་
ཁུག་མའི་ཕྱི་སྣློད་ དར་དང་གོས་ཆེན་གྱིས་ཐློག་རིམ་ མང་རབས་རྩེག་མར་བཟློས་པའི་
དར་དཔྱང་ སྒོར་གཟུགས་སུ་དཀྲིས་པའི་ ཁ་ཕྱློགས་གཞའ་སྒྲིག་གི་བཟློས་པའི་མཆོད་
རས་དེ་གི་ དྲི་བཟང་གི་དྲི་བསུང་ ས་ཕྱློགས་ཁྱབ་ཚུགསཔ་ཡློདཔ་ཨིན་མས།  
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 ཁུངས་དློན། ཧེ་མར་ཕྱེ་ཕུར་གྱི་མཆོད་རས་ལས་ དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་
ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་ དྲི་བཟང་གི་ཕྱེ་མ་བླུག་ནི་མེད་རུང་ ཕྱི་གཟུགས་ཕྱེ་ཕུར་
གྱི་མཆོད་རས་ ཕྱེ་ཕུར་འཕྲལ་འཕྲལ་གཡུགས་ཏེ་ དྲི་བཟང་སློས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ 
གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ཚུལ་སྟློནམ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་གྱི་ཕྱེ་ཕུར་གཡུག་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱང་རྔ་ཚར་རེ་
བརྡུངམ་ད། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱེ་ཕུར་ཚར་རེ་ སྟབས་གཅིག་ཁར་གཡུག་དགོ། 

༢༧- ཏིང་ཤག ལི་དང་ཟངས་ཀྱི༌རྒྱུ་ལས་ རློལ་མློའི་དབྱིབས་ཅན་ ལག་གང་གི་ཚད་ཅན་ 
སྒོར་གཟུགས་ཆ་སྦེ་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། ཏིང་ཤག་འདི་ མཆོད་པའི་རློལ་དབྱངས་དང་ དངོས་ཅན་དང་དངོས་མེད་ 
ཡིད་དབང་བཀུག་པའི་དྲིལ་བར་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཏིང་ཤག་འདི་ སྙན་ལ་
མཆོད་པའི་བསུ་རློལ་ རྣམ་གསུམ་གྱི་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན།  

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་ཚུ་ ཏིང་ཤག་རྡུང་མི་ཚུ་གིས་ སྡེབ་གཅིག་
ཁར་ ཏིང་ཤག་གཉིས་ཀྱི་ཟུར་གཉིས་གཅིག་ཁར་ ཚར་གཉིས་རེ་བརྡུང་དགོ། 

༢༨- མཆོད་རས། མཆོད་རས་སུ་ གོང་གསལ་གྱི་ཕྱེ་ཕུར་གཅིག ཁ་དང་གཤམ་ལས་ 
འཇའ་རིས་ དམར་སེར་ འློག་ལས་ སྨན་ཙེའི་ཆུ་ཁེབས་དང་ དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ 
མཐློང་ཟབ་གོས་བཙུགས་ཤིང་ སྒོར་གཟུགས་ཅན་མའི་ སྤྱི་ཏློག་ ནློར་བུའི་ཏློག་ཅན་གྱི་
རྒྱལ་མཚན་གཉིས། ཁ་ལས་ནློར་བུའི་གོང་འཁྱིལ་ ཧློར་སྒོའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་འློག་ལས་ 
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ཕྱེ་ཕུར་ དར་དཔྱང་ ཅོད་པཎ༌ སྔ་གྲལ་བསྒྲིགས་པའི་ ལེབ་གཟུགས་མའི་འཕན་
གཉིས་དང་བཅས་པ་ལུ་ མཆོད་རས་ཆ་ཚང་གཅིག་བརྩིཝ་ཨིན། 

 ཁུངས་དློན། རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལས་ རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟགས་ཀྱི་ 
སྐུ་ལ་མཆོད་པ་དང་ འཕན་ཚུ་བསིལ་གཡབ་ཀྱི་མཆོད་པའི་རས་ཀྱིས་ བཀུར་སྟི་ཞུས་
པའི་དློན་དང་ ཕྱེ་ཕུར་ཤངས་ལུ་དྲི་བཟང་ མཆོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་
ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་ཚུ་གིས་ མཆོད་རས་ཚུ་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་
གྱེན་དུ་སྒྲེང་བཞིན་དུ་ བསུ་བ་ཞུ་སྟེ་འགྱོ་དགོ། 

༢༩- སྟེང་ཁེབས། ཚློས་གཞི་མ་འདྲ་བའི་ལྷན་པ་གྲུ་བཞི་གྲུ་གསུམ་གུར་ ཚློས་མདངས་ 
བསྒྲིགས་ཏེ་ གཅིག་ཁར་མཐུད་པའི་ ཁྲ་རིས་ཅན་གྱི་མཐའ་ཕྱློགས་བཞི་ལས་ འཇའ་
རིས་དམར་སེར་དང་ འློག་གི་ཕྱློགས་ལས་ རས་སྐུད་ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་ གཞའ་སྒྲིག་
གི་རལ་པ་བཏགས་པའི་ཁྲི་ཁེབས།  

 ཁུངས་དློན། སྟེང་ཁེབས་འདི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བཞུགས་སུ་ གསློལ་ནིའི་ཁྲི་ཁེབས་
ཨིན། མཆོད་ཁྲི་དང་ གཏློར་ཁྲི་ ཚློགས་ཁྲི་དང་ ཅོག་སྒྲོམ་གྱི་ཁེབས་ཡང་རྐྱབ་ནི་ཨིན་
རུང་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་ སྟེང་ཁེབས་བཞུགས་གདན་འབུལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་
བའི་དློན་ཨིན། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་ཚུ་གིས་ ལག་གཉིས་མདུན་ཕྲང་སྟེ་ མཐེབ་
མཛུབ་གཉིས་ཀྱིས་ སྟེང་ཁེབས་མགྲིན་ཐད་ དཔྱངས་ཤིང་བགྲད་དེ་ མདུན་སྐྱོད་
འབད་ནི། 

༣༠- མཎྜལ། དངུལ་ཟངས་ཚུ་གིས་བརྡུངས་པའི་ མཎྡལ་གུར་ རབ་ གླིང་བཞི་དབུས་
ཀྱི་རི་བློ་དང་བཅས་པའི་ཞིང་ཁམས་བཀོད་ནི་དང་། དེ་མིན་ མར་དང་ དཀར་ཕྱེ་ ཨ་
ཁམ་གྱིས་ བཤློས་བུ་ ཕྱློགས་བཞི་ དཀརསེར་ དམར་ ལྗང་ དབུས་ཧློནམློ་བཀལ་
ཏེ་བཟློ་དགོ། རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དབུས་རི་བློ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པློ། ལྷློ་
འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་བ་ལང་སློད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་གི་ བཀོད་པ་གི་ཚློམ་བུ་
བཀོད་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། འཇིག་རྟེན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཀོད་པ་སྟེ་ མཆོད་པའི་རས་ག་ར་ལས་ 
མཆོག་ཏུ་ གྱུར་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པའི་སས་པས་ མཆོད་པའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་
བའི་ཚུལ་ཨིན། 

  བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཞལ་རས་བཞེས་ཏེ་ལགཔ་གཉིས་
ཆ་སྟེ་ དར་དཀར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བཏེགས་ཏེ་བཟུང་བཞིན་དུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ནི། 

༣༡- སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། སྐུའི་རྟེན་ལུ་ སྟློན་པ་ཐུབ་པ་དབང་པློའི་སྐུ་དང་། ཡངན། རྗེ་
བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་ ཚེ་དཔག་མེད་ གང་རུང་། གསུང་གི་རྟེན་ལུ་ ཤེར་
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ཕྱིན་གླེགས་བམ་དང་། ཡངན། གསུང་རྟེན་གང་རུང་པློ་ཏི་གཅིག ཐུགས་རྟེན་ལུ་ བྱང་
ཆུབ་མཆོད་རྟེན་དང་ བཀའ་དམ་མཆོད་རྟེན་གང་རུང་གཅིག 

 
 ཁུངས་དློན། འབྲུག་ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྐྱབས་ཀྱི་གཙློ་བློ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ཨིནམ་ལས། སྐུ་དགེ་འདུན་ གསུང་དམ་ཆོས་ ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ སྐྱབས་
གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་ཞུ་བའི་དློན་མཚློན་པ་མ་ཚད་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་
འབྱློན་མི་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དང་ གཟའ་སྐར་ཉེས་པ་
དང་ ས་བདག་མ་རུངས་པ་ རྒྱུ་བའི་གདློང་ཐུག་གི་གནློད་པ་ག་ར་ བཟླློག་པའི་ཐབས་
ལུ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཞུཝ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་ཚུ་གིས་ རྟེན་རེ་ལུ་དར་དཀར་རེ་གིས་ 
བཤེད་དེ་ཞུ་ནི་དང་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ རྟེན་གསུམ་ཆ་རང་ ཤིང་ཀྲོ་ཅིག་ནང་གཅིག་ཁར་
བཙུགས་ཏེ་ མི་གཅིག་གིས་ཞུ་རུང་བཏུབ། 

༣༢- ནློར་བུའི་རིགས་ཉེར་གསུམ་ལས་ དང་པ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། 
 གདུགས། གསེར་ཉ། དུང་དཀར། པདྨ། བུམ་པ། རྒྱལ་མཚན། འཁོར་ལློ། དཔལ་

བེའུ་ཚུ་ རབ་འབྱུང་ན་ དངུལ་གྱིས་བརྡུངས་ཏེ་ གསེར་སྒྲོན་ཏེ་བཟློ་དགོ། དེ་མིན་པ་
ཅིན་ ཙག་ལི་རེ་བཟློ་སྟེ་འབད་རུང་བཏུབ། 

 ཁུངས་དློན། དབུ་འཕང་དགུང་ལས་མཐློ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་
གདུགས་དང་། ལུགས་བརྒྱར་གཟིགས་པ་ཡངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་
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རས་གསེར་ཉ། སྙན་གྲགས་ཕྱློགས་མཐར་ཁྱབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ 
དུང་དཀར། བརྗོད་བྱ་ཀུན་ལ་ ཐློགས་རྡུགས་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་
རས་ པདྨ། དློན་ཀུན་གཞན་གྱི་སེམས་ལ་འབབ་པར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་
ཤིས་པའི་རས་ བུམ་པ། སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་
ཤིས་པའི་རས་ རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་སྲིད་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་
རས་ འཁོར་ལློ། ཐུགས་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བའི་ཆེད་དུ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཐུགས་ལུ་
དཔལ་བེའུ་གིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་མི་རེ་རེ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་རེ་ དར་
དཀར་གྱིས་བཤབས་ཏེ་ ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་བཏེགས་ཏེ་ཞུ་དགོ། 

 གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད། 
 མེ་ལློང་། ཞློ། ལི་ཁྲི། དུར་ཝ། བིལ་བ། ཡུང་ཀར། གི་ཝང་། དུང་དཀར་ཚུ་ དངུལ་

ལུ་གསེར་སྒྲོན་ཏེ་བཟློ་དགོ། དེ་མིན་པ་ཅིན་ ཙག་ལི་རེ་བཟློ་སྟེ་འབད་རུང་བཏུབ། 

 ཁུངས་དློན། ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མཁྱེན་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ མེ་ལློང་། 
དཀར་པློའི་ཆོས་དང་ཡློན་ཏན་ཀུན་འཛིན་པའི་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ 
ཞློ། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ལི་ཁྲི། 
སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བསྲིང་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དུར་ཝ།  ཐུགས་
ལ་བཞེད་པའི་དློན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི བཀྲ་ཤིསཔའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བིལ་
བ། དངོས་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མ་ལུས་སྲུང་བའི་ བཀྲ་ཤིས་པའི་
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རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ཡུངས་ཀར། དུག་གསུམ་ལ་སློགས་པ་ནད་ངན་མ་ལུས་འཇོམས་
པར་བྱེད་པའི་སྨན་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ གི་ཝང་། ཁྲིམས་
དུང་དཀར་པློའི་སྒྲ་ཡིས་ མངའ་འབངས་ཀུན་ལུ་ཁྱབ་པ་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ཀྱི་རྟེན་
འབྲེལ་ལུ་ དུང་དཀར་བཅས་ཀྱིས་བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་མི་རེ་རེ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་རེ་ དར་
དཀར་གྱིས་བཤབས་ཏེ་ ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་བཏེག་སྟེ་ཞུ་དགོ། 

 གསུམ་པ་ རྒྱལ་སྲིད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན། 
 རྣམ་གྲངས། འཁོར་ལློ། ནློར་བུ། བློན་པློ། བཙུན་མློ། གླང་པློ། རྟ་མཆོག དམག་

དཔློན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ དངུལ་གྱི་བཟློ་སྟེ་ གསེར་སྒྲོན་ཏེ་བཟློ་དགོ། དེ་སྦེ་མིན་པ་
ཅིན་ ཙག་ལི་བཟློ་རུང་བཏུབ། 

 ཁུངས་དློན། ལུགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་སྲིད་འཁོར་ལློས་བསྒྱུར་བར་ རྒྱལ་ཐབས་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པ་ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ འཁོར་ལློ། རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དཔལ་འབྱློར་
ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་སྲིད་
ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བའི་གྲོས་འཆང་ བློན་པློ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་ལུ་ བློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ། རྒྱལ་ཁམས་ཐབས་འཕྲུལ་གྱིས་སྐྱོང་གྲོགས་ ཤེས་རབ་
ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ བཙུན་མློ་ལ་དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ བཙུན་མློ་རིན་པློ་
ཆེ། ཕས་རྒོལ་འཇོམས་པའི་སྟློབས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
ལུ་ བློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ། འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་དློན་ཀུན་ མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་
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ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ རྟ་མཆོག་རིན་པློ་ཆེ། རང་ཕྱློགས་སྲུང་ཞིང་ 
གཞན་སྡེ་འཇོམས་པར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ལ་ དབང་འབྱློར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ དམག་
དཔློན་རིན་པློ་ཆེ་བཅས་ཀྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སྐབས་དང་ཅོག་འཐད། ཨིན་རུང་ ཧ་
ཅང་གི་རྒྱས་པའི་སྐབས་ ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དང་ འཁོར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་གཉིས་མ་བརྩིས་
པའི་ གཞན་ བློན་པློ། བཙུན་མློ། དམག་དཔློན་ཚུ་ མི་ངོ་མ་དང་ དེ་བཞིན་དུ་ གླང་
པློ་དང་ རྟ་མཆོག་ངོ་མ་བཙུགས་སློལ་ཡློད། 

 

༣༣- དཀར་དུང་ཆ་གཅིག དུང་དཀར་དངུལ་ཤློག་ སློས་རིས་གསེར་ཅན་མ་ ཆ་གཅིག་དགོ། 
 ཁུངས་དློན། འབྲུག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན་པའི་ངོ་སློད་བར་སྟློན་ལུ་ ཆོས་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་

སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ གོམ་བདུན་རེའི་བར་ཚར་རེ་
སྟབས་གཅིག་ཁར་འཕུ་དགོ། 

༣༤- རྒྱ་གླིང་ཆ་གཅིག 
 དགེ་སློང་གི་མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ དར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཆ་གཅིག་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ལུ་ སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་གྲས་ལས་ རྒྱ་ཆེ་
ཞིང་ཐག་རིང་སར་ གསན་ཚུགས་པའི་གླིང་བུ་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ ཆོ་གའི་ཞི་བའི་
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མཆོད་ཆས་ མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ བསུ་བ་ཞུ་
བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ སྒྲ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་དབྱངས་
སྙན་གྱིས་ འཕུ་བཞིན་དུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་ནི། 

༣༥- ཚློགས་དུང་ཆ་གཅིག མཆོད་ཆོས་ཀྱི་ ཚློགས་དུང་ ཆ་གཅིག་དགོ། 
 ཁུངས་དློན། མཆོད་ཆོས་ཀྱི་གྲས་ཁར་ དུང་ཆེན་བཞི་ཡློད་མི་ཡང་ ཆོ་གའི་སྐབས་ 

དྲག་མཆོད་ཀྱི་ཚློགས་དུང། ཞི་མཆོད་ཀྱི་དཀར་དུང་། རྒྱས་པའི་ལས་དང་དབང་གི་རྐང་
དུང་། ཁྲོམ་བརའི་དུང་ཆེན་དང་ བཞི་ལས་སྐབས་འདིར་ རྒྱས་པ་དང་དྲག་པློའི་འཕྲིན་
ལས་གྲུབ་པའི་ཚློགས་དུང་གིས་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་བསུ་བ་ཞུ་བ། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཅན་གཉིས་སྒྲིག་གིས་ རློལ་མློའི་ལེའུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ འཕུ་དགོ། གདློང་ཁ་ལས་ ཚློགས་དུང་གཉིས་ཀྱི་ཤངས་ཀྱི་ཨ་ལློང་ལས་ ལུང་ཐག་
བཏགས་ཏེ་ དགེ་སློང་གཞློན་ཅུང་གཅིག་གིས་ འཐུ་སྟེ་འགྱོ་སློལ་ཅིག་དང་ ཚློགས་
དུང་འཕུ་མི་རང་སློའི་ ལགཔ་གཡས་ཀྱིས་ཚློགས་དུང་ཁ་ལས་བཤེད་དེ་ ཁ་དཔགས་ཏེ་
འཕུ་ནི་དང་ ལགཔ་གཡློནམ་གིས་ ཚློགས་དུང་སྐེད་ཕྱེད་ལས་བཤེད་དེ་ ཡར་འཐུ་སྟེ་
འགྱོ་ནི་དང་ལྷམ་གཉིས་ཡློད། 

༣༦- གསེར་རྔ་། རྔའི་བྱེ་བྲག་ལུ་ རྔ་བློ་ཆེ། གསེར་རྔ། ལེབ་རྔ། གནམ་རྔ། འཆམ་རྔ་ལ་
སློགས་པ་ལེ་ཤ་ཡློདཔ་ལས་ རྡིག་ཤློསམ་ གསེར་རྔ་ཟེར་མི་འདི་དགོ། 
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 ཁུངས་དློན། རྔ་ངོ་མ་འདི་ སྟེང་ལྷ་ཡུལ་ལུ་ཡློད་པའི་རྔ་བློ་ཆེ་ཟེར་ རྡུང་མི་མེད་རུང་ 
དུས་དང་དུས་སུ་ ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་ནི་ཡློདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་རྟ་དྲངས་པའི་མིང་ཅན་
གྱི་རྔ་ འཇིག་རྟེན་མི་ཡུལ་ལུ་ཡློད་མི་ཚུ་ག་ར་ སྒྲའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་རིགས་མ་འདྲཝ་ 
ལེ་ཤ་ཡློད་མི་ལས་ ཆིབས་གྲལ་ཁའི་གསེར་རྔ་འདི་ སྒྲའི་མཆོད་པའི་རས་སུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་སྦྲེང་ཆས་ཀྱི་སྟེང་ གཟན་སློམ་དང་ དེ་སྟེང་ བེར་བཞེས་
ཏེ་ ལག་གཡློན་པས་རྔ་དང་ གཡས་པ་གིས་རྔ་གཡློག་བཟུང་སྟེ་ རློལ་མློ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
རྡུང་བཞིན་དུ་ མདུན་སྐྱོད་འབད་དགོ། 

༣༧- སིལ་སྙན། བསུ་རློལ་རྣམ་གསུམ་ལས་ ཞི་མཆོད་རློལ་མློའི་བྱེ་བྲག་ སིལ་སྙན་ཆ་
གཅིག་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། སིལ་སྙན་འདི་ ཞི་བའི་མཆོད་པའི་རས་དང་ རློལ་དབྱངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སློལ་ཡློདཔ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་ཁར་རློལ་མློའི་མཆོད་པ་དང་ རློལ་
དབྱངས་འདྲེ་མའི་ཚུལ་གྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཆས་གོང་གི་གསེར་རྔ་པ་དང་འདྲ་བར་བསྒྲིགས་ཏེ་ ལག་གཉིས་
ཀྱིས་སིལ་སྙན་ཡ་རེ་བཤེད་ཞིནམ་ལས་ རློལ་མློའི་ལེའུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྒྲོག་དགོཔ་
ཨིན། 

༣༨- རློལ་མློ། བསུ་རློལ་རྣམ་གསུམ་ལས་ དྲག་རློལ་དང་ཞི་མ་ཁྲོའི་རློལ་མློ་བལ་རློལ། 
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 ཁུངས་དློན། བལ་རློལ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གི་རློལམློ་ རློལ་དབྱངས་ཀྱི་ས  ོ  ོན་འདྲེན་ 
མཚམས་འཛིན་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གསེར་རྔ་པའི་ཆས་དང་མཚུངས་པར་བསྒྲིགས་ཏེ་ སན་འདྲེན་རློལ་
ཚློགས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་བལ་རློལ་དཀྲོལ་བཞིན་དུ་ མདུན་སྐྱོད་གནང་དགོ། 

 
༣༩- རིགས་མ་བཅུ་དྲུག ལྷ་མློ་པི་ཝང་མ། གླིང་བུ་མ། རྔ་ཟུམ་མ། ར་རྔ་མ། བཞད་པ་མ། 

སྒེག་པ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏློག་མ། བདུག་སློས། མར་མེ་མ། དྲི་ཆབ་མ། 
གཟུགས་མ། རློ་མ། རེག་བྱ་མ། ཆོས་དབྱིངས་མ་ཚུ་གི་ཚུལ་ལུ་ ལྷ་མློའི་ཆ་བྱད་ཅན་
བཅུ་དྲུག་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་འདི་ གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ལས་ རྒྱལ་བ་
སས་བཅས་ལུ་ ཕྱི་ནང་གསང་བ་ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ སྣ་མ་འདྲཝ་བཅུ་དྲུག་
ཕུལ་མི་གི་ལྷ་མློ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་ རློ་རྗེ་ལྷ་མློ་བཅུ་དྲུག་ ཟེར་ཡང་ཞུ་སློལ་ཡློདཔ་
ཨིན། མཆོད་པའི་ལྷ་མློ་རེ་རེ་གི་ཕྱག་ལུ་ མཆོད་རས་མ་འདྲཝ་རེ་རེ་ཡློདཔ་ཨིན་རུང་ 
སྐབས་འདིར་ཕྱག་མཚན་གཙློ་བློར་ མ་བཏློན་པར་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ལྷ་མློ་ཚུ་གི་གར་
འཆམ་ཐློག་ལས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ཚུལ། གྱོན་ཆས། ཕྱག་ལུ་ཀྲང་ཀྲི་དང་ དྲིལ་བུ་བསྣམས་ཏེ་ ཀྲང་ཀྲི་
བསྐྲོགས་ཏེ་ མཉེན་ལྕུག་འཁྲིལ་ལྡེམ་གྱི་བག་དང་ལྡན་པའི་ གར་འཆམ་སྒྱུར་བཞིན་དུ་ 
མདུན་སྐྱོད་འབད་ནི། 
ཉེར་སློད་ཀྱི་ཆིབས་གྲལ་རྣམ་གྲངས་དང་ ཁུངས་དློན་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། 

༤༠- རབ་འབྱམས་ནས་ལྷན་རྒྱས་ཚུན། རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་ རྒྱལ་
གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ དཔློན་ཁག་ལྷན་རྒྱས་ནས་ རབ་འབྱམས་ཚུན་གྱི་འགོ་
དཔློན་ཚུ། 

 ཁུངས་དློན། སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ལྷན་སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ ཁོངས་ལས་བསུ་
བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་དང་ ལྷན་འློག་ ལུང་དམརམ་དང་ འབུ་རས་
དམརཔློ་ འབུ་རས་དཀར་སྔོན་ ལྗང་གསུམ་དང་ རབ་འབྱམས་ཚུ་ སློ་སློའི་གོ་གནས་
ཀྱི་ཆས་ག་ཨིནམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ གོ་གནས་དམའ་ཤློས་ཚུ་ཧེ་མར་དང་ མཐློ་ཤློས་ཚུ་ཤུལ་
ལས་འབད་དེ་ དཔློན་གྱི་ཉམས་དང་ འབབ་བརྗིད་ཐློག་ལས་ དལ་སྐྱོད་ཀྱིས་མདུན་
ཕྱློགས་བསྐྱོད་ནི་དང་ དཔློན་ཁག་དེ་ཚུ་ ཆིབས་གྲལ་འགོ་བཙུགས་སར་ མཇལ་དར་
ཕུལ་ཏེ་ ཕྱག་དབང་བཅར་ཞིནམ་ལས་ ཆིབས་གྲལ་གྱལ་ཁར་འཛུལ་ཏེ་ འབྱློན་དགོཔ་
ཨིན། 

སྐུའི་དྲུང་ནས་ ཉེར་སློད་ཀྱིས་བསུ་བ། 
༤༡- སློས་ཡུག་མི། གཟིམ་སློས་ སྤུས་ལྡན་ཆག་པ་གཅིག 
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 ཁུངས་དློན། ཤངས་ལུ་དྲི་ཞིམ་ བདུག་སློས་ཀྱི་མཆོད་པས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྩེ་སྐོར་པའི་ཆས། གཟིམ་སློས་ བརྒྱ་བམ་སློས་རེང་༥ དེ་ཅིག་
གུར་ མེ་སར་སརཝ་དར་དཀར་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བཟུང་ཞིནམ་ལས་ གོ་ལེ་སྦེ་བྱིན་
འབེབས་སློས་གཡུག་གི་ གཡུག་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཡུག་བཞིན་དུ་འགྱོ་དགོ། 

༤༢- བསང་ཕློར་འབག་མི། བསང་ཕློར་སློས་ཅན་མ་ ལུང་ཐག་ཉག་ཐག་དང་བཅས་པ་ནང་ན་ 
རས་སྦྱློར་ལྡན་པའི་དྲི་ཞིམ་ བསང་གི་དུ་པ་རྒྱུན་ལྡན་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ་ལུ་ མི་གཙང་གྲིབ་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་བསལ་ཞིང་ དྲི་ཞིམ་སློས་
ཀྱིས་ བསུ་བ་ཞུ་བའི་དློན་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྩེ་སྐོར་པའི་ཆས། ལག་གཡས་པ་གིས་བསང་ཕློར་ ལུང་ཐག་གི་
མཇུག་ལས་བཟུང་ཞིནམ་ལས། བསང་གི་དུ་པ་འཐུལ་བཞིན་དུ་ གོ་ལེ་སྦེ་ གཡུགས་
འགྱོ་ནི། 

༤༣- དགེ་སློང་རྒྱ་གླིང་པ་ཆ་གཅིག དགེ་སློང་གི་མཆོད་པའི་ རྒྱ་གླིང་རྡིག་རྡིགམ་ དར་གྱིས་
བརྒྱན་པ་ཆ་གཅིག 

 ཁུངས་དློན། གོང་གི་སློས་དང་བསང་ཕློར་མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་ནི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆིབས་
གྲལ་དང་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་སྙིང་བཅུད་ཨིནམ་ལས། ཉེར་སློད་ཀྱི་བསུ་བའི་ འགོ་
འདི་གིས་བཙུགསཔ་ཨིན། མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་གི་ཁུངས་དློན་ གོང་ལུ་ལྷ་སྡེའི་བསུ་བའི་
ནང་དློན་དང་ ཅོག་འཐད། 
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། རྩེ་སྐོར་པའི་ཆས་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་ སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ལེའུ་
བཙུགས་པའི་ མཆོད་པའི་རྒྱ་གླིང་འཕུ་བཞིན་དུ་ སྐབས་དེར་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་
ཕྱློགས་ལུ་ ཡུད་ཙམ་རེ་བསྒོར་ཏེ་ འཕུ་བཞིན་དུ་འགྱོ་དགོ། 

༥༢- རློང་མངའ། སྐུད་ཤུད་ ཡངན་ རྒྱ་ཕྱིང་དང་གོས་ཆེན་གང་རུང་གི་སྦུན་དྲིལ་སྐོར་འཁོར་
འཁོར་ མཐའ་འཇའ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ སྦུན་དྲིལ་ལྟེ་བ་སྦུར་ཁུག་བཏློན་མི་ལས་ 
མཇུག་ཐག་གཅིག་དང་ ཟུར་བཞི་གཅིག་ཁར་བསློམ་ས་ལས་ ཁ་ཐག་ཅན་མའི་ཁུག་
སྣློད་ཆ་གཅིག 

 ཁུངས་དློན། དང་ཕུག་ དཔློན་ཁག་གཉིས་སྐལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་ཕར་དང་
ཚུར་འབྱློནམ་ད། བང་ཅུང་དང་ སྐུ་ཆས་ཙམ་ཙུམ་ཚུ་ འདེགས་ཏེ་འབག་འགྱོ་ནི་གི་ 
དམིགས་བསལ་ཁུག་མ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། གྱོན་ཆས་ཁྲོམ་གོ་ཅན་གྱི་མི་གཉིས་ཀྱིས་ རློང་མངའ་རེ་རེ་འབག་
སྟེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་གུ་ལས་གཟར་ཏེ་ རློང་མངའ་ལྟེ་བའི་ཟུར་ཁུག་མཇུག་ཐག་ 
ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་ཧློངས་ལས་ཀྱི་ ཁ་ཐག་དང་གཅིག་ཁར་ འཛིན་བཏབ་སྟེ་འབག་
དགོ། 

༥༣- ཆབ་ཤུབས། སྨར་ཟློང་དང་ སྐུད་ཤུད་ གོས་ཆེན་ཚུ་གིས་ བར་ཐློང་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་
གཤམ་རྒྱ་ཕྱིང་དམར་སེར་གྱིས་ འཇའ་རིས་ཅན་མའི་ གཤམ་མཐིལ་སྒོར་སྒོར་སྦེ་
བཙེམ་པའི་ ལྟེ་བ་ལས་མཇུག་ཐག་དང་ ས་སྐུད་ཀྱི་ མགྱོགས་བསམ་བཏུབ་པའི་ ཁ་
ཐག་བཏགས་ཏེ་ ཁྲི་ཁུག་བཟུམ་བཙེམས་ཡློད་པའི་ ཆབ་ཤུབས་གཉིས། 
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 ཁུངས་དློན། དང་ཕུ་ དཔློན་གཉིས་སྐལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་ཕར་དང་ཚུར་
བྱློནམ་ད་ ཆབ་ཆུ་གི་ཇ་དུམ་དང་ པ་ལང་ལ་སློགས་པ་བཙུགས་ཏེ་ འབག་འགྱོ་ནིའི་
དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། མི་གཉིས་ཀྱིས་ཆབ་ཤུབས་རེ་རེ་འབག་སྟེ་ འབག་ལུགས་རློང་
མངའ་ འབག་ཐངས་དང་ཅོག་འཐད། 

༥༣- ཁྲི་ཁེབས། སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་བཞུགས་གདན་དང་ཁྲི་ཁེབས་ ཚློས་གཞི་ སེརཔློ་ ལི་
ཝང་ དམརཔློ་ཚུ་གི་མཐའ་རྒྱ་ཕྱིང་དང་གོས་ཆེན་གང་རུང་ འཇའ་རིས་བསྒྲིགས་ཏེ་ 
བརྐྱང་གདན་གྱི་ཚད་དང་ མཉམ་པ་ཅིག་དགོ། 

 ཁུངས་དློན། ཁྲི་ཁེབས་སེརཔློ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་
རིན་པློ་ཆེའི་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དློན་ལུ་དང་། ལི་ཝང་ སྐུ་འཁོར་དང་ བློན་ཆེན་ལུ། བློན་པློ་
ལྷན་རྒྱས་མན་ཆད་ལུ་ དམརཔློ་བཅས། བཞུགས་གདན་གྱི་ཁེབས་དང་ སྐུ་ཕྱག་
གནང་སའི་ཕྱག་གདན་གྱི་ དློན་ལུ་ཨིན།  

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཁྲོམ་གོ ཚློགས་ལྷམ་ བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། ཆིབས་གྲལ་ཁར་གྱི་
ཁྲི་ཁེབས་འདི་ གསུམ་ལྟབ་རྐྱབ་པའི་གཉིས་དཔྱ་འདི་ ཕྱག་ལྟག་གཡློན་ཧློངས་ཀྱི་
ཕྱློགས་ལུ་དང་ རྐྱང་ཤ་འབད་མི་གི་ དཔྱ་གཅིགཔློ་འདི་ ལག་མགོའི་ཁ་ཐུག་ 
བརྐྱངས་ཏེ་འབག་དགོ། 
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༥༤- ཇན་དུམ་དང་ཕྱག་བསིལ་སང་ཁེབས། ཇན་དུམ་ ཚློས་གཞི་ གནགཔློ་དང་ དམརཔློ་
གང་རུང་ ཁ་གཤམ་གྱི་ཤན་དང་ ཁའི་མཆུ་ཏློ་ཚུ་ དངུལ་སློས་གསེར་སྒྲོན་ཅན་རྡིག་
རྡིགམ་ ཁ་གཤམ་གྱི་ཤན་ཁར་ ཨ་ལློང་ལས་ལུང་ཐག་ དར་གྱི་ཉག་ཐག་བཏགས་ཏེ་ 
བཟློ་བཟློཝ་གཅིག དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕྱག་བསིལ་སང་ཁེབས་ཟེར་ སྐུད་ཤུད་ 
ཡངན་ ཀ་བལ་གྱི་རྒྱུ་ཆ་གུ་ སང་ཁེབས་ཀྱི༌ཁྲ་ རྡིག་རྡིགམ་འཐུ་འཐུཝ་ མཐའ་རལཔ་
འབད་མི་ཅིག་ཨིན། 

 ཁུངས་དློན། ཇན་དུམ་འདི་ནང་ གཙློ་བློ་ར་གསློལ་ཆུ་འདེགས་ནི་དང་ ཕྱག་བསིལ་སང་
ཁེབས་འདི་ སར་བཞུགས་ཏེ་ཕྱག་བསིལཝ་ད། ན་བཟའ་གུ་ ཆུ་རེག་མ་བཅུག་པར་
བཞག་ནིའི་དློན་ལུ་དང་ ཕང་ཁེབས་རྐྱབ་ནི། དེ་ལས་ གཟིམ་ཆ་དང་ དབུ་ཧང་ཚུ་གི་
ཁེབས་རྐྱབ་ནི་དང་ སྐུ་རྒྱབ་ཧེན་ནིའི་ཧང་བཏེགས་ཚུ་གུ་ ཁེབས་རྐྱབ་ནིའི་དློན་ལུ་ཡང་
ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཆས་ཁྲོམ་གོ་  བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། ཚློགས་ལྷམ། ཇན་དུམ་ལུང་
ཐག་ནང་ ལགཔ་གཡློནམ་བརྒྱུས་ཏེ་ ཇན་དུམ་རྒྱབ་ཁར་འབག་ནི་དང་ ཕྱག་བསིལ་
ཕང་ཁེབས་བལྟབས་ཏེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡློནམ་གུ་བཀལ་བའི་ མཐའ་མ་རལ་པ་འདི་ 
ཇན་དུམ་ཁ་ལུ་ཁེབས་བཟུམ་སྦེ་ རྐྱབ་སྟེ་འབག་འགྱོ་དགོ། 

༥༥- སྦ་ཁྲ་དང་སྤྱི་ཏ་ལ། སྦ་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་དངུལ་གྱི་ཟླ་བང་ ཁབ་ཏློ་མབ་ཏློ་ཅན་མ། 
ཁབ་ཏློ་སློས་རྡིག་རྡིགམ་བརྐོ་སྟེ་ གསེར་བཏང་གཏངམ་ རྒྱབ་ཧློངས་ལས་ཁབ་ཏློ་དང་ 
མབ་ཏློ་གི་གཅིག་ཁར་ སྦྲགས་པའི་གཟུང་ཐག་ ཁབ་ཏློ་ཕྱེ་བཏུབ་སྦེ་ བཟློ་མི་ཅིག  
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 སྤྱི་ཏ་ལ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་དངུལ་དང་ ཟངས་ ཏུང་གིས་ སྐེད་དམ་ཁ་གཤམ་ཆེ་ཆུང་
མཉམ་པའི་ བཟློ་རྣམ་དཀར་མེ་ཀོངམ་ ཁ་ཞབས་སྦློམ་ཆུང་ མཉམ་མི་བཟུམ་ བཟློ་
བཟློཝ་ཅིག 

 ཁུངས་དློན། སྦ་ཁྲ་འདི་ རློག་མ་པ་ནེའི་ཧློད་དང་ སྤྱི་ཏ་ལ་འདི་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་རློག་མ་ 
ཚིལ་མ་བློར་སའི་ཧློད་དང་ གཞན་ཡང་བཞུགས་གྲལ་སྐབས་ གྲོ་མ་ དྲི་བཟང་བཞེས་
མ་ཚར་བའི་ ལྷག་མཇུག་ཚུ་བླུག་ས་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཆས་ཁྲོམ་གོ་  བཀབ་ནེ་ཕྱག་རྐྱབ། ཚློགས་ལྷམ། ལགཔ་གཡློན་
གྱིས་ སྤྱི་ཏ་ལ་རང་གི་ཨོ་མའི་ཐད་ཁ་ཚུན་ བཏེག་སྟེ་བཤེད་བཞིནམ་ལས་ དེ་གུར་ 
གོས་ཆེན་རྟེན་ཁེབས་མཐའ་འཇའ་རིས་ དམར་སེར་བསྒྲིགས་ཏེ་བཙེམས་ཞིནམ་ལས་ 
ཕྱློགས་གཅིག་ལས་རལ་པ་ དམར་སེར་འཇའ་འགྲིགས་མ་བཏགས་ཏེ་ ཡློད་མི་འདི་
གིས་ སྤྱི་ཏ་ལ་ཁེབས་རྐྱབ། དེ་གུར་རློག་མ་སྦ་ཁྲ་བཞག་སྟེ་ མདུན་སྐྱོད་འབདཝ་ཨིན། 

༥༧- སྐུ་དྲུང་རྟགས་རྐྱབ་མི།  གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་དྲུང་ངོ་མ་ ཆས་ཆ་ཚང་བཞེས་མི་ དེ་མིན་
པ་ཅིན་ གྲྭ་ཚང་གི་སྟློད་རྩི་འཇིམ་ཅན་ སློབ་དཔློན་གཅིག 

 ཁུངས་དློན། རྟེན་འབྲེལ་ཆིབས་གྲལ་གྱི་གྱལ་ཁར་ ཚང་དགོ་པའི་རྣམ་གྲངས་ཅིག་ཨིནམ་
ལས་ སྐུ་ཆེནམློ་སྦློ་ལློགས་ཁར་ ལྷློད་ཡློདཔ་ལས་ དྲན་བཏློན་དགོ་པའི་བར་སློད་ཀྱི་
ཐློག་ལས་ སྐུ་ཆེནམློ་ལུ་ཕྱག་དབང་གཅར་དགོཔ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་དགོཔ འབྱློན་ལམ་
གཟུར་དགོཔ་ལ་སློགས་པའི་ བར་སྐུལ་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན།  
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 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། སྐུ་དྲུང་ངོ་མ་ཡློད་པ་ཅིན་ ཁོ་རའི་ཆས་ག་ཨིན་མི་འདི་དགོ། དེ་
མིན་པ་ཅིན། སྟློད་རྩི་འཇིམ་འཐློབ་སློབ་དཔློན་ སྐུ་དྲུང་གི་ཕྱག་མཚན་བསྣམས་ཏེ་ 
ཕྱག་གཉིས་རྟགས་རྐྱབ་བཞིན་དུ་འགྱོ་དགོ། 

༥༨- གཟིམ་དཔློན།  ཆིབས་གྲལ་གྱིས་བསུ་བ་ཞུ་བའི་ སྐུ་ཆེནམློ་ག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ 
གཟིམ་དཔློན། 

 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། སྒོ་ར་ཁ་ ཡངན་ ཆིབས་གྲལ་འགོ་བཙུགས་ས་ལུ་ གནས་པློ་དེ་
གིས་མཇལ་དར་ཕུལཝ་ད་ གཟིམ་དཔློན་གྱིས་ལེན་ཏེ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཡུག་མཆོད་
འབུལ་བའི་ཐློག་ལས་ ཁོ་རའི་ཕྱག་ལྟག་གཡློན་པའི་རྒྱབ་ལས་ དར་རྩེ་ ཁོ་རའི་རྒྱབ་
གོ་མཐའམ་དང་ འདྲ་མཉམ་ལྷློདཔ་སྦེ་གཟར་ཏེ་ སྐུ་ཆེན་མློའི་སྐུ་མདུན་ལས་འགྱོ་དགོ། 

༥༩- སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློ། 
༦༠- ཕྱག་ཞུ་མི། ཕྱག་སྒརཔ་ཕད་ཅུང་འབག་མི་༢ ། 
 བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས། ཕད་ཅུང་འབག་མི་གཉིས་ཀྱིས་ ཕད་ཅུང་ནང་ ཉེར་སློད་ཀྱི་སྐུ་ཆས་

བཙུགས་ཏེ་ ཕད་ཅུང་གི་ཐགཔ་དཔུང་གཡས་གཡློན་ལས་ བསྐྱོར་ཏེ་འབག་ནི་དང་། 
དེ་གུ་ན་བཟའ་རེ་བལྟབས་ཏེ་ བཀལ་ཞིནམ་ལས་ འབག་དགོ། ཕྱག་སྒརཔ་༢ སྐུ་
མགྲོན་གཙློ་བློའི་ གཡས་གཡློན་ལས་སྦེ་ གོམ་ཐེངས་གསུམ་གྱི་ རྒྱབ་ལས་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ 
འགྱོ་དགོ། 

༦༡- སྐུ་སྲུང་གཙློ་དཔློན་དང་ སྲུང་འཁོརཔ་ བཀའ་གྲོསཔ་ ཕྱག་ཞུ་མི་གཞན་ཚུ། 
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 སྐུ་སྲུང་གཙློ་དཔློན་གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་ སྐུ་མགྲོན་གཙློ་བློའི་རྒྱབ་ལས་དང་ དེའི་
རྒྱབ་ལས་ སློབ་དཔློན་སྲུང་འཁོརཔ་སྦེ་ འབྱློན་མི་ཚུ་ གཞན་ ཞི་དྲག་སྐུ་སྲུང་དམག་
མི་དང་ བཀའ་བགྲོསཔ། ཕྱག་ཞུ་མི་གཞན་ཚུ་ སྲུང་འཁོར་པའི་རྒྱབ་ལས་ གཉིས་
གྲལ་ གསུམ་གྲལ་སྦེ་འགྱོ་ནི་མ་གཏློགས་ ཆིབས་གྲལ་ངོ་མ་བཟུམ་ རྐྱང་གྲལ་གཞུ་
གང་འཁྲབ་སྟེ་ འགྱོ་མི་དགོ། 

ལྔ་པ། ཆིབས་གྲལ་དང་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་འཐློབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ། 
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ལུ་ ཆིབས་གྲལ་དང་བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་
རིམ་པ་ དེ་སྦེ་ཡློད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལུགས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཚུ་གི་ནང་
ལས། ཡ་རབས་དུས་བསྟུན་དམའ་སར་འབེབས་མི་རུང་། །མ་རབས་ཆེ་སར་བཏློན་ན་གཉའ་
བ་རེངས། །ཟེར་གསུངས་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐུ་མགྲོན་སློ་སློའི་གོ་གནས་མཐློ་དམའི་རིམ་
པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ འཐློབ་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་སློ་སློར་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་བསྒྲིག་པར་ ག་
མནློཝ་འབད་བསྒྲིག་པ་ཅིན་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལས་འགལཝ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་ཡུལ་མཆོག་དམན་འབྲིང་གསུམ་དང་བསྟུན་པའི་འཐློབ་ལམ་
དང་། གཉིས་པ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་དང་གཉིས་ཡློད། 

༡ ཆིབས་གྲལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་འཐློབ་ལམ། 
ཀ ཆིབས་གྲལ་རྒྱས་པ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་པློ་མཆོག་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པློ་

ཆེ་མཆོག་གི་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསློལ། འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་མངའ་
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གསློལ། དཔློན་སློབ་ཀྱི་ཁྲི་མངའ་གསློལདང་། གཞན་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་
འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ཚུ་ནང་འཐློབ་ཨིན། 

ཁ ཆིབས་གྲལ་འབྲིང་པློ་འདི་ མི་དབང་རྒྱལ་པློའི་སྐུ་འཁོར་དང་ འབྲུག་གི་བློན་ཆེན། 
གཞན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ གཞུང་ཚབ་ཕེབས་བསུའི་རིགས་ལུ་འཐློབ་ཨིན། 

ག ཆིབས་གྲལ་བསྡུས་པ་འདི་ བློན་པློ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ལུ་འཐློབ་ཨིན། 

ང མཐློ་བའི་གནས་ལས་ གསེར་སྦྲེང་གི་བསུ་བ་ཞུ་ནི་དང་ སྐུ་དྲུང་རྟགས་རྐྱབ་མི་
འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པློ་ཆེ་མཆོག་རྣམ་
གཉིས་ལུ་ བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན། 

 
ཅ བྱིས་པའི་དཔའ་བློ་འདི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེ་དང་ སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་

མཁན་རིན་པློ་ཆེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལུ་ བཞི་བསྒྲིག་ནི་དང་། རྒྱལ་
པློའི་སྐུ་འཁོར་དང་ བློན་ཆེན་ལུ་ གཉིས་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན། ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་བྱིས་
པའི་དཔའ་བློ་རྐྱབ་སློལ་མེད། 

ཆ སྤུངས་ཐིམ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རློང་གཞིས་དང་ རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་གི་ཉེ་
འདབས་ལུ་ རྒྱལ་པློ་དང་རྒྱལ་བཙུན་ སྐྱབས་རྗེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཁྲི་མངའ་གསློལ་
དང་ གཞན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ དགའ་སྟློན་
རྟེན་འབྲེལ་དང་ དེ་ལས་ སྔར་སློལ་ཆོས་ཕྱློགས་ཀྱི་ དུས་ཆོག་འབུམ་སྡེ་དང་
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འབྲེལ་བའི་དློན་ལུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་སློ་སློའི་གཞུང་ཚབ་ ངོ་སློད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
སྐབས་ཚུ་ལུ་མ་གཏློགས་ གཞན་ དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ག་གི་དློན་ལུ་ཨིན་རུང་ བསུ་
བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་རིགས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཆོག  

ཇ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་ བསུ་བ་ཞུ་མིའི་ཁ་ཐུག་
ལས་ ནང་ན་འབྱློན་མི་སྐུ་ཆེནམློ་དེ་ལུ་ ཆེ་བསྟློད་དང་གུས་ཞབས་ཞུ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
མཆོད་རས་ ཟླས་གར་ རློལ་དབྱངས་ ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ 
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་བསུ་བ་ཞུ་མི་འདི་ཨིན། 

ཆིབས་གྲལ་ཟེར་མི་འདི་ ནང་ན་འབྱློན་མི་ སྐུ་ཆེནམློ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་
སྲིད་སྣ་བདུན་གྱི་འཁོར་ལློ་ སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ལས་ བློན་པློ་དང་དམག་དཔློན་ 
ཕྱག་ཞུ་མི་ལ་སློགས་པ་ བང་བསྒྲིགས་ཏེ་འབྱློན་མི་འདི་ལུ་ སབ་ཨིན་རུང་ ད་
རེས་ནངས་པར་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་བདེ་སྟབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བསུ་བ་གསེར་
སྦྲེང་དང་ ཆིབས་གྲལ་གཉིས་ཆ་ར་ བསུ་བ་ཞུ་མིའི་ཁོངས་ལས་ སྟབས་གཅིག་
ཁར་བསྒྲིག་ནིའི་ལམ་སློལ་ ཚུད་དེ་ཡློད། 

བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་དང་ ཆིབས་གྲལ་དང་གཅིག་ཁར་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་ལུ་ གསེར་
སྦྲེང་རིམ་པ་ཅིག་ རློང་གི་ཡང་ཐློག་དང་ མཐློ་བའི་གནས་ གང་རུང་ལས་ བདེ་
སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྒྲིག་སློལ་ཡློད།  
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ཉ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཆིབས་གྲལ་དང་ བསུ་བ་གསེར་སྦྲེང་གི་རྣམ་
གཞག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་དང་ཕུ་ལས་དར་བའི་ལམ་སློལ་ལུ་ 
དུས་རིམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ འཕྲི་སྣློན་གྱི་ལེགས་བཅོས་རིམ་པར་
འབྱུང་མི་ཚུ་དང་བཅས་པ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ཁྱད་ཆོས་ ངོ་རྟགས་ཀྱི་
ལམ་སློལ་ ཉམས་སྲུང་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ དངོས་
ཕན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་ལྡན་པར་ཡློད།  

འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་གི་ འཐློབ་ལམ་སློ་སློའི་རྣམ་གྲངས་དང་ བྱ་བ་སྦྱློར་
ལུགས་ཚུ་ལས་ ལྷག་པའི་ལག་ལེན་དང་ ཡང་ན་ ཆད་པའི་ལག་ལེན་ ག་ཅི་ར་
ཨིན་རུང་ དེ་གཉིས་ཆ་ར་ ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན། 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟློ་དང་མ་འློངས་པའི་ སྐལ་མཉམ་འབྲུག་མི་ཡློངས་
ཀྱིས་ ཡུལ་མཐློ་དམན་དང་བསྟུན་པའི་འཐློབ་ལམ་རིམ་པ་དང་ བྱ་བ་སྦྱློར་ལུགས་
ཚུ་ དློན་ལས་འགལ་བ་མེད་པའི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་ བསྟར་སློད་འབད་
དགོཔ་གལ་ཆེ། ། 

སྦྱློང་ལཱ།  
1. ཆིབས་གྲལ་གི་རིམ་པ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ ཁུངས་དློན་

བཤད་བཅུག་ནི། 
2. ལྷག་ཡློད་པའི་ དློན་ཚན་ནང་ལས་ རང་གིས་ཧ་མ་གོ་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ཐློ་བཀོད་

འབད་བཅུག་ནི། 
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3. སློབ་དཔློན་གྱིས དཀའ་གནད་ མིང་ གོ་དློན་ དབྱེ་བ་ གོ་རིམ་ ཁུངས་དློན་ཚུ་ 
དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ལས་ ཐློ་བཀོད་འབད་དེ་ སློབ་སྟློན་འབད་ནི། 

4. ཆིབས་གྲལ་གྱི་ དློན་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་དང་ 
དློན་ཚན་དག་པ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གཞན་ལུ་དཔྱེ་སྟློན་
འབད་བཅུག་ནི། 

5. སྡེ་ཚན་རེ་ནང་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་དློན་ཚན་རེ་ སློད་ཞིནམ་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་
བཅུག་སྟེ་ གཞན་ལུ་སན་ཞུ་འབད་མི་ལས་ ག་ཅི་ཧ་གོ་ཡིག་ག་? དྲི་བ་འདྲི་ལན་
གྱི་ བསམ་འཆར་བཤད་བཅུག་ནི། 

6. ཆིབས་གྲལ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྐབས་ལུ་དགོཔ་ཨིན་ན་ དློན་ཁུངས་སྦྲགས་ཏེ་ བྲི་
བཅུག་མི་འདི་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔྱང་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་གྱིས་ ལྷག་
བཅུག་ནི། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ། གོ་གནས་གསར་བསྐོས་དང་ གཉེན་སྦྱློར་ལམ་ལུགས། 

གོ་གནས་གསར་བསྐོས། 
གོ་གནས་ གསར་བསྐོས་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ དཔློན་སློབ་ལས་འགོ་བཟུང་ ལྷན་
སྡེ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ བློན་པློ་དང་ དཔློན་ཁག་ཚུ་གི་ གོ་གནས་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མློའི་ རྩ་
ཚན་དང་འཁྲིལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ ཁྱད་དབང་གི་ཐློག་ལས་ གོ་གནས་ཀྱི་
དར་དང་ དཔའ་རྟགས་ཚུ་ འཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནང་མི་འདི་ཨིན། གོ་གནས་
གསར་བསྐོས་ཀྱི་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ལུ་ དང་པ་ བདག་རྐྱེན་གྱི་དར་གྱི་འཐློབ་
རིམ། གཉིས་པ་ གོ་གནས་ཀྱི་དར་གནང་ཐངས་དང་ ཞུ་ཐངས། གསུམ་པ་ གོ་གནས་
གསར་འཐློབ་ཀྱི་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ལུགས་བཅས་ འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 

ཀ་ གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་དར་གྱི་འཐློབ་རིམ། 
དཔློན་སློབ་དང་ ལྷན་རྒྱས་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་དར་ དཀརཔློ་ སེརཔློ་ དམརཔློ་ ལྕང་
ཁ་ ཧློནམློ་བཅས་ དར་མཛློད་སྣ་ལྔ་སྦེ་གནངམ་ཨིན། དེ་སྦེ་གནང་དགོ་མི་འདི་ 
ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ གོ་གནས་ཅན་གྱི་ མི་ངོ་དེ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ སྣ་ཚློགས་
ཀྱི་ལས་ཚུ་ མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བར་མཚློན་དློན་ལུ་ཨིན།  

དེ་ཡང་ ཧེ་མར་ མི་རྗེ་ འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཞབས་ལས་ གོང་ས་ཨློན་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་ཐློག་མ་ ས་རློ་ དཔློན་སློབ་ཀྱི་གོ་གནས་གནངམ་ད་ 
རང་གི་གདུང་སས་ཨིནམ་ལས་ དར་མཛློད་ སྣ་ལྔ་གནང་ཡློདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཤུལ་
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ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ འཇིགས་མེད་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞབས་ལས་ ལྷན་
རྒྱས་ཚུ་ལུ་ཡང་ དར་མཛློད་སྣ་ལྔ་རེ་ གནང་སློལ་ གསར་གཏློད་གནང་ནུག 

ལྷན་རྒྱས་འློག་མ་ལུ་གོ་གནས་ཀྱི་དར་ དཀར་པློ་ ལི་ཝང་ ལྗང་ཁུ་བཅས་ དར་
མཛློད་གསུམ་གནང་སློལ་ཡློད་མི་འདི་ དཀར་པློ་ཞི་བའི་ལས་དང་ ལྗང་ཁུ་དྲག་པློའི་
ལས་ ལི་ཝང་ དབང་དང་ རྒྱས་པ་འདྲེས་པའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
དློན་ལུ་ཨིན་མས།  

གཉིས་སྐལ་མ་དང་དཔློན་ཁག་གཞན་ཚུ་ལུ་ གོ་གནས་ཀྱི་དར་མཛློད་ དཀརཔློ་
གཅིག་ གནང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ སྤྱིར་ ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ལུ་ དབང་བསྒྱུར་བའི་བར་
དང་ ལྷག་པར་དུ་ གོ་གནས་གོང་མ་ལུ་ དབང་བསྒྱུར་ནི་གི་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ 
ག་ར་གི་གཞི་ དཀརཔློ་དེ་ལས་བརྩམ་དགོཔ་དང་ དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་རྟགས་
མཚན་ ཉི་ཟླའི་འློད་དཀརཔློ་བཟུམ་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
དློན་ལུ་ཡང་ཨིན། 

བདག་རྐྱེན་ཞུ་མི་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པློ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དར་སྣ་ལྔ་
གནང་པ་ཅིན་ ཆིབས་གྲལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་གུ་ཡང་ དར་སྣ་ལྔ་དང་ དར་
སྣ་གསུམ་གནང་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་གུ་ཡང་དར་སྣ་གསུམ་ དེ་ལས་དར་སྣ་གཅིག་
གནང་པ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་གུ་ཡང་དར་སྣ་གཅིག་གིས་ བརྒྱན་དགོཔ་ཨིན། 
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གཉེན་སྦྱློར་ལམ་ལུགས། 

ཀ་ གཉེན་སྦྱློར་གྱི་ཁུངས་དློན། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཉེན་སྦྱློར་འདི་ གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་ལུ་བརྩིས་ཏེ་ རྟེན་འབྲེལ་
གང་བཟང་གི་ཐློག་ལས་ གཉེན་སྟློན་འབད་སློལ་ཡློད། དེ་ཡང་ཁ་གཏམ་ལུ། རབ་
ཆོས་ཀྱི་ཕྱུགཔློ། འབྲིང་མི་གི་ཕྱུགཔློ། ཐ་མ་རྒྱུ་ནློར་གྱི་ཕྱུགཔློ། ཟེར་རྩིས་སློལ་ཡློདཔ་
བཞིན་དུ་ རང་གི་བུ་དང་བུ་མློའི་གཉེན་སྦྱློར་འདི་ སློ་སློའི་རིགས་རྒྱུད་བཟང་པློ་ཉམས་
མ་བཅུག་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཐབས་ གཞན་ཡང་ བུ་དང་བུ་མློའི་མི་
ཚེའི་རིང་གི་ ལེགས་ལམ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ གཉེན་སྦྱློར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ 
གལ་ཆེ་ཤློས་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། 

ཁ་ སྤྱིར་བཏང་གཉེན་སྦྱློར་འབད་ཐངས། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཉེན་སྦྱློར་འབད་ཐངས་འདི་ བུ་ལུ་མནའམ་ལེན་ནི་དང་ 
བུམློ་ལུ་རགཔ་བཙུགས་ནི་འདི་ རང་སློའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ མི་རླློབས་ཀྱི་སྟབས་བདེ་དློག་
དང་ འཁྲིལ་ནི་མ་གཏློགས་ ངེས་པ་མེད། གཟའ་སྐར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མནའམ་དང་ 
རགཔ་གང་རུང་ལེན་མིའི་ ཕམ་ཚུ་གིས་ ཟ་འཐུང་གི་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ 
ལེན་པར་གཏང་དགོ། དེ་སྐབས་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་མི་ ག་ཨིན་རུང་ 
རང་གི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལུ་ སྙན་དར་ཕུལ་ཏེ་ སྨློན་ལམ་བཏབ་དགོ་པའི་ཁར་ དུས་
ཚློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐློནམ་ད་ ལློ་ཁམས་དང་བསྟུན་པའི་ ཟླློག་
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ཐབས་དང་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཚུལ་མཐུན་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ 
བསྒྲིག་དགོཔ་གལ་ཆེ། 

མནའམ་དང་རགཔ་ གང་རུང་ལེན་མིའི་ ཁྱིམ་གྱི་རྒྱལ་སྒོ་ཁར་ལྷློད་རནམ་ད་ ལེན་
མི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ བསུ་བའི་རྒྱ་གླིང་དང་བཅས་པའི་ གདློང་བསུ་འབད་དེ་ ཁ་དར་
རེ་བརྗེ་ལེན་འབད་དགོ། དེ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སའི་ ཁྱིམ་ནང་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་
མར་ ཁྱིམ་གྱི་གདློང་ཁར་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་་ཡློད་སར་ལྷློདཔ་ད་ རགཔ་དང་
མནའམ་གཉིས་ དར་དང་མེ་ཏློག་སྦྲགས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སློད་ལེན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ དང་པ་ར་ བ་སློབ་མཚན་ལྡན་ཅིག་གིས་ སྣ་སེལ་གྱི་བགེགས་བསྐྲད། 
དེ་ལས་ རྣམ་པར་དག་པའི་ཁྲུས་གསློལ་གནང་སྟེ་ མར་ཆང་ཕུད་གཏློར་སྦེ རྟེན་
འབྲེལ་བརྩི་སའི་ ས་གོ་ནང་འགྱོ་ནི་ཨིན། 

རྟེན་འབྲེལ་ཁང་ནང་ལྷློདཔ་ད་ དང་པ་ར་ བམ་ལུ་ཕྱག་ཐེངས་གསུམ་རེ་ཕུལ་དགོ། 
དེ་ལས་ མཆོད་ཁང་ཁ་ཐུག་ ཕྱག་ཐེངས་གསུམ་རེ་འཚལ་ཏེ་ སྙན་དར་ཕུལ་ཚརཝ་
ད། རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སའི་གདན་ཅིག་གུར་ རགཔ་གྱལ་གོང་ལས་དང་ མནའམ་དེའི་
འློག་ལས་སྦེ་ གཅིག་ཁར་བསྒྱིགས་ཏེ་སློད་ནི། དེ་ལས་ ཕ་མ་གིས་གཙློས་པའི་ 
བཞུགས་གྲལ་གྱི་མགྱོནམ་ཚུ་ གྱལ་བཅད་ཚརཝ་ཅིག་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རས་དང་པ་ 
རགཔ་དང་ མནའམ་གཉིས་ཀྱི་གདློང་ཁར་ ཨོམ་དང་ཆང་བཀང་སྟེ་ཡློད་མི་འདི་ ལློ་
ཁམས་མཐུན་མི་ཅིག་གིས་ འཐུ་སྟེ་ གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཧུབ་རེ་འཐུང་བཅུག་དགོ།  
དེ་ལས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནི།  
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བཞུགས་གྲལ་ ཕུན་སུམ་ཚློགསཔ་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ བ་སློབ་དང་ ཕམ་རྒས་ཤློས་
གང་རུང་གཅིག་གིས་ བསབ་བྱ་ལེགས་བཤད་གནང་ཚརཝ་ད་ བུ་དང་བུ་མློའི་ཕམ་
གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དར་བཏགས་ནི་དང་ ཉིནམ་འདི་ནང་དར་བཏགས་པའི་ 
མཇུག་གི་གཅད་མཚམས་དེ་ མི་བསམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལེགས་ཤློམ་ བུ་གཞི་ཚད་
དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཚེ་རིང་མི་ མིང་ལེགས་མི་གཅིག་གིས་ དར་བཏགས་ཏེ་ མཇུག་
བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཟ་འཐུང་ལློངས་སློད་དང་ ཐུགས་སློའི་དགའ་སྟློན་ལས་རིམ་ཚུ་ 
རང་སློའི་རྒྱུ་སྟློབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། 

གཉེན་སྟློན་བརྩི་སའི་ཁྱིམ་འདི་ནང་ ཉིན་ཆོག་ ག་ཅི་ར་གནང་རུང་ ཕྱི་རུ་ ཕྱྱྭ་ཁུག་
གཡང་འགུགས་དང་ རྩ་བློ་དང་ མགྱོནམ་ག་ར་ དགའ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ མཇུག་
བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ་ཕབ་གནང་དགོ། 

སྦྱློང་ལཱ། 
གོ་གནས་གསར་བསྐོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ཡློད་མི་སློབ་ཚན་འདི་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ 
འློག་གི་དྲི་བ་ ཚུ་དྲི་ནི།  

1. གོ་གནས་གསར་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ རང་ལུགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐློགས་འློང་ནི་མས་ ག? 

2. གོ་གནས་གསར་བསྐོས་དང་ གཉེན་སྟློན་སྐབས་ཀྱི་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ བཤད་བཅུག་ནི། 
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3. གོ་གནས་འཐློབ་ད་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ནི་མས་ག? བསམ་འཆར་
སབ་བཅུག་ནི། 

4. རང་ལུགས་ཀྱི་ གཉེན་སྟློན་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གཉེན་སྟློན་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་
སབ་བཅུག་ནི། 

5. གཉེན་སྟློན་རྩིས་མི་དང་ མ་རྩིས་མི་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འློང་ནི་མས་ ག་
སྡུར་འབད། 
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སློབ་ཚན་བདུན་པ་ སྐྱེ་སྟློན་སྐོར། 
གཉེན་སྦྱློར་གྱི་དར། 

གཉེན་སྦྱློར་གྱི་དར་འདི་ རང་རང་སློ་སློའི་ རྩ་བའི་བམ་དང་ཕམ་ རྟེན་འགངས་ཅན་
ཚུ་ལས་ཞུ་སྟེ་ བཏགས་ཏེ་འློང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཕློ་དང་མློ་ གཉེན་སྦྱློར་རྟེན་འབྲེལ་
སྐབས་ལུ་ བརྗེ་ལེན་འབད་མི་དར་འདི་ བཏགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ རྟེན་འབྲེལ་
བརྩིས་གནང་མི་ བ་མའི་ཕྱག་ལས་ཞུ་སྟེ་ བཏགས་ནི་ཚུ་ རང་སློའི་བློ་འདློད་དང་ 
འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།  

 
དྲན་གསློ། 

གཉེན་སྟློན་གྱི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་མི་ མགྱོནམ་དང་ ལས་རློགས་
ཚུ་ག་ར་འབད་རུང་ དེ་གི་ཉིན་མ་ བྱ་སློད་ངན་པའི་རིགས་སངས་ཏེ་ རྟེན་འབྲེལ་གང་
བཟང་གི་ཐློག་ལས་ གོ་རིམ་མ་འཛློལ་བར་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ འབད་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་མ་
ཚད་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ ལག་སྟློང་གིས་རྔ་མ་རྡུངས། ཁ་སྟློང་གིས་བློན་མ་གྱེར། 
ཟེར་སབ་དློ་བཟུམ་ དེའི་ཉི་མ་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ནང་བཅའ་མར་གཏློགས་མི་ཚུ་ 
ཕློཝ་སྟློངམ་སྦེ་བཞག་མི་བཏུབ་ལས་ དྲློ་པ་ལས་ཟ་འཐུང་གི་ལློངས་སློད་ གང་རུང་
བསྟེན་དགོ་པའི་ཁར་ གོ་ལ་གནགཔློ་གི་རིགས་ གྱོན་ནི་ཚུ་ཡང་མ་བཏུབ་ཨིན། 
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སྐྱེ་སྟློན་གྱི་རིམ་པ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྐུ་ཆེནམློ་ཚུ་གི་ སས་དང་སསམློ་ལས་དབུ་གཙློས་ མི་
སེར་ཉམ་ཆུང་གི་ ཨ་ལློ་ཚུན་གྱི་བར་ན་ ཨ་ལློ་གསར་སྐྱེ་དེ་གི་ ཚེ་དང་བསློད་ནམས་ 
དབང་ཐང་རླུང་རྟ་ཚུ་ གོང་དུ་འཕེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ སྐྱེ་སྟློན་རྩིས་སྲུང་ འབད་
སློལ་མ་འདྲཝ་ རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སྦེ་ ཡློདཔ་ཨིན། 

སྐྱེ་སྟློན་རྒྱས་པ། 
གཟའ་སྐར་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྩིས་སློབ་ལུ་ སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། སྐྱེས་
རྩིས་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ རིམ་གྲོ་འབད་དགོ་པ་ ཡློད་པ་ཅིན་ རྩིས་སློབ་ཀྱི་ 
ངག་བཀོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་དགོ། དེ་མ་ཚད་ སས་དང་སས་མློའི་ རླུང་
རྟ་གི་ཁམས་ག་ཨིན་མི་དེ་གི་ མ་བུ་གྲོགས་གསུམ་གྱི་ཁ་དློག་ཅན་གྱི་རླུང་རྟ་ བརྒྱ་དར་
འཕྱར་ནི་དང་ སློག་བསླུ་ དཀར་མེ་སྟློང་མཆོད་ ཚེ་མདློ་དང་ རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་
ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ལྷག་དགོ། 

འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་ ཉིནམ་གསུམ་དང་ ལྔ་གང་རུང་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ཕྱིར་བཏློན་ 
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནི་གི་ གཟའ་སྐར་དང་ བཏློན་ཕྱློགས་ཚུ་ ག་ར་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ 
དེའི་ཉིན་མར་ བམ་ཆོསཔ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ཅིག་གིས་ གཙློས་པའི་ གསུང་
ཆོགཔ་ཞལ་གྲངས་ གང་འློས་ཅིག་ཞུ་སྟེ་  དྲློ་པ་ལྷ་བསང་ ཁྲུས་གསློལ་ལས་འགོ་
བཟུང་སྟེ་ ཉིནམ་གཅིག་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལུ་གཏང་རག་གི་ གསློལ་མཆོད་དང་ ཕྱི་
རུ་ ཕྱྱྭ་ཁུག་གཡང་འགུགས་གནང་དགོ།  
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དུས་ཚློད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་བཏློནམ་ད་ གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད། ཕྱློགས་བཅུ་མུན་
སེལ། ཉེས་པ་ཀུན་སེལ། བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ གསུང་རབ་ལྷག་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ སས་དང་སས་མློའི་ དགུང་ལློ་མཐུན་གསུམ་ཕློག་མི་ མིང་ལེགས་
ཤློམ་ ཕམ་གཉིས་ཆ་ར་ འཛློམས་ཡློད་མི་ཅིག་གིས་ ཞུ་དགོ།  

དེ་བསྒང་ཆིབས་གྲལ་ གསེར་སྦྲེང་གི་རིམ་པ་ཅིག་ཡང་ བསྒྲིག་དགོཔ་ལས། ཆིབས་
གྲལ་གྱལ་ཁར་ བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད། གཞན་ཡང་ རྩིས་
སློབ་ཀྱི་ངག་བཀོད་ལྟར་དུ་ སྲིད་པ་ཧུའི་ཕྱག་རྒྱའི་ཕྱློགས་དར། གཡང་གཞི་དཀར་
ནག གཙང་ཤ་ལག་གཡས། འབྲང་རྒྱས། ཕྱེ་མར། ཡློས་དཀར་ནག་ མདའ་དར་སྣ་
ལྔ་ ལ་སློགས་པ་དང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱིས་ སྣ་དྲངས་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་བཏློན་
ཞིནམ་ལས་ ཕློ་བྲང་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་བསྐོར་ཏེ་ ལློག་ནང་ན་འཛུལ། མར་ཆང་དང་ 
ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ བཞུགས་གྲལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ་ གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ 
བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དར་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་བཙུགས་ནི། ལེགས་དར་ཕུལ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཇ་
ཆང་གི་ཟས་སྟློན་དང་ ཐུགས་སློའི་ལས་རིམ་ ཉིནམ་གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་ གང་
འློས་ཀྱི་རིང་ལུ་ དགའ་སྟློན་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིཝ་ཨིན། 

སྐྱེ་སྟློན་འབྲིང་། 
མི་དྲག་དྲགམ་ཚུ་གི་ ཨ་ལུ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ གཟའ་སྐར་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞག་གསུམ་
དང་ ལྔ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ གང་རུང་ཅིག་ལས་ ཕྱི་ཁར་བཏློན་ནི། རྟེན་འབྲེལ་
བརྩི་བའི་དྲློ་པ་ ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསློལ་གནང་སྦེ་ བཏློན་ཕྱློགས་དང་ དུས་ཚློད་ནམ་
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བཟང་གི་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་བཏློནམ་ད་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ སྲིད་
པ་འཁོར་ལློ། ཕྱེ་མར། འབྲང་རྒྱས། གཡང་གཞི་དཀར་ནག་ གཙང་ཤ་ལག་གཡས། 
མདའ་དར་སྣ་ལྔ་ ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཁྱིམ་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་
བསྐོར་ཏེ་ ལློག་ནང་ན་འཛུལ། ཇ་ཆང་དང་ བཞུགས་གྲལ་གྱི་རིམ་པ་ཚུ གང་འློས་
ཅིག་ཡང་བསྒྲིགས་ཏེ་ འཆམ་མཐུནམ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ མགྱོནམ་ཚུ་གིས་ གསར་
སྐྱེ་ལུ་དར་བཏགས་ནིའི་རིམ་པ་ གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ མགྱོནམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཟས་སྟློན་
དང་དགའ་སྟློན་ཚུ་ འབད་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 

སྐྱེ་སྟློན་སྡུད་པ། 
མི་ཚང་ སྤྱིར་བཏང་གིས་ ཨ་ལློ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ཞག་གསུམ་ལངམ་ད་ བ་སློབ་
ཅིག་ཞུ་སྟེ་ དྲློ་པ་ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསློལ་གནང་སྦེ་ ཨ་ལློ་ཕྱི་ཁར་བཏློནམ་ད་ སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་། མདའ་དར། ཕྱེ་མར། འབྲང་རྒྱས། ཆང་ཕུད། འློ་ཕུད་
བཅས་འབག་སྟེ་ ཁྱིམ་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་བསྐོར་སྦེ་ ལློག་ནང་ན་འཛུལ། དེ་བསྒང་ 
ཁྱིམ་ཚང་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ཡང་ དར་བཏགས་པར་འློང་སློལ་ཡློདཔ་ལས་ 
མགྱོནམ་ཚུ་ལུ་ ཇ་ཆང་གི་ཟས་སྟློན་ གང་འབྱློར་རེ་སྦྱིན་ཏེ་ རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་ 
འབད་སློལ་ཡློདཔ་ཨིན། 

 
དྲན་གསློ། 

ཨ་ལློ་ སྨན་ཁང་ནང་དང་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་སྐྱེ་མི་ཚུ་ ཕྱིར་བཏློན་ རྟེན་འབྲེལ་འབད་
སློལ་མེད་རུང་ ཞག་གསུམ་སློང་བའི་དྲློ་པ་ ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསློལ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་
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གནང་དགོ་པའི་ཁར་ དར་བཏགས་པར་འློང་མི་ཚུ་ཡང་ ལྷ་བསང་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་
འློངམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨ་ལློ་ སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་ སྐྱེ་རྩིས་
བལྟ་དགོཔ་དང་ མིང་ཞུ་དགོ་པའི་ཁར་ སྐྱ་ཕུད་ཟེར་ སྐྱ་འགོ་དང་པ་ བམ་ཅིག་ལུ་ 
བཏློག་ནི་ཕུལ་དགོཔ་དང་ ཨ་ལློ་དེ་ལུ་ ཟས་ཀྱི་འགོ་ཐློག་ཡང་ འློ་མའི་སྙིང་པློ་མར་དེ་ 
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ ཕམ་ཅིག་གིས་བྱིན་དགོཔ་ཚུ་ 
འབྲུག་པའི་ ལམ་སློལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། 

སྐྱེ་ལློ་འཁོར་བའི་ དུས་སྟློན་རྩིས་ཐངས། 
ཨ་ལློ་སྐྱེས་པའི་ཉིནམ་ལུ་ སྐྱེས་ལློ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ རྒྱས་བསྡུས་ རང་གི་འབྱློར་
པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་སློལ་ཡློད།  དེ་ཡང་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་ འདས་པའི་ལློ་ངོ་འཁོར་བའི་ དགའ་སྟློན་གཏང་རག་གི་དློན་ལུ་དང། ལློ་གསརཔ་
ཚེས་མི་དེ་ནང་ཡང་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་མེད་པར་ ཚེ་དང་བསློད་ནམས་ རླུང་རྟ་དར་
ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དློན་ལུ་ཨིན།  

དེའི་ཉིན་མར་ དུས་སྐབས་འགྲིགས་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ སྲུང་མའི་བསྐང་
གསློ་དང་ ལྷ་བསང། རླུང་རྟ་འཕྱར་ནི། ཚེ་མདློ་བརྒྱ་ཚར། དཀར་མེ་སྟློང་མཆོད་
/བརྒྱ་མཆོད་ ཕུལ་སློལ་ཡློད། དེ་ཅིག་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ ལློ་གྲངས་དང་བསྟུན་
པའི་དཀར་མེ་ ཞལ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད། རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ 
གཉེན་ཉེ་འཁོར་ འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ཡང་ མགྲོན་བར་འབད་དེ་ གསློལཝ་དང་ཚློགས་ 
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གང་རུང་གི་ ཟས་སྟློན་བསྒྲིགས་ཏེ་བྱིན་སློལ་དང་ མགྱོནམ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་ཀྱི་ ཁ་དར་རེ་བཏགས་སློལ་ཡློད། 

སྦྱློང་ལཱ། 
1. སྐྱེ་ལློ་འཁོར་བའི་དུས་སྟློན་གྱི་སྐོར་ལས བྲིས་ཡློད་མི་སློབ་ཚན་འདི་ ལྷག་བཅུག་

ཞིནམ་ལས་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲི་ནི། 
2. སྐྱེ་ལློ་འཁོར་བའི་དུས་སྟློན་འདི་གིས་ རང་ལུགས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཕན་

ཐློགས་འློང་ནི་མས་ག? 
3. བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་ རས་བརྒྱད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནི། 
4. སྐྱེ་སྟློན་རྩིས་མི་དང་ མ་རྩིས་མི་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འློང་ནི་མས་ བསམ་

འཆར་བཀོད། 
5. སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ དློན་མཚམས་རེ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ དློན་མཚམས་འདི་གི་ སྐོར་ལས་ 

སྐྱེ་ལློ་འཁོར་བའི་དུས་  སྟློན་ག་དེ་སྦེ་ར་ འབད་ནི་ཡློདཔ་ཨིན་ན? དཔྱེ་སྟློན་
འབད་བཅུག་ནི། 

 


