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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་འགྲེལ་པ།

སློབ་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།

རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚློལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།



དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།
 རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚློགས་སྡེ།
 བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་་ ༩༧༥-༠༨-༢༧༡༢༢༦
 པར་འཕྲིན་ཨང་ ༩༧༥-༠༨-༢༧༡༩༩༡
 ཡློངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་་www.rec.gov.bt

པར་དབང་ © 
དཔེ་དེབ་འདི་གི་ པར་དབང་ཧྲིལ་པློ་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚློགས་སྡེ་ལུ་ཡློད། 
དཔེ་དེབ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྱི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དློན་ལུ་རྩློམ་སྒྲིག་དང་དཔེ་
སྐྲུན་འབད་དེ་ ལྷག་དེབ་འབད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། ལས་ཁུངས་འདི་
ལས་ ཡིག་ཐློག་གི་གནང་བ་མེད་པར་ དཔེ་དེབ་འདི་ པར་ལློག་བཏབ་ནི་ལ་
སློགས་པའི་ ཚློང་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་འཛེམ་གནང་དགོ།

ལེགས་བཅོས་དཔེ་སྐྲུན་དང་པ་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༢ ལློ་ལུ།
དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པ། སྤྱི་ལློ་༢༠༡༨ ལུ།
རྩ་བ་རྩློམ་སྒྲིག་གནང་མི་  རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐློགས་མེད་བཟང་པློ།
འགྲེལ་བཤད་རྩློམ་སྒྲིག་དང་ལེགས་བཅོས་ ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན།
     ཚེ་དབང་རློ་རྗེ། 
     བསྟན་འཛིན་རློ་རྗེ།
     རློ་རྗེ།
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མཚན་དནོ། 
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ལག་ལེན་ སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་མ་ཟེར་བའི་ འགྲེལ་བཤད་བསྡུས་པ། 

བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་ རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་
གིས་ གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་ བསྒྲུབ་བྱའི་ ལག་ལེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྤྱོད་པ་ རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ འདི་
ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ བཞུགས་ཡོད་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།  
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཚི་རྐང་ : ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་བཅད་ 

མཚམས་གཅིག། 
ཤོ་ལོ་ཀ་ : ཚི་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ཚི་རྐང་བཞི།  

ཚིས་བཅད། 
ཕྱག་མཆདོ། 

ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ན་མོ་ : ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
ལོ་ཀེ་ : འཇིག་རྟེན།   
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ཤྭ་ར་ :  དབང་ཕྱུག། 
ཡ། :  ལུ། 

གང་གིས་ཆོས་ཀུན་འགོྲ་འོང་མེད་གཟིགས་ཀྱང་།།འགྲོ་བའི་དོན་ལུ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་མཛད་
པའི། །བླ་མ་མཆགོ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ལ།།རྟག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

ལོ།། 
འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་གིས་ སྲིད་པ་ཁམས་
གསུམ་འཁོར་བ་དང་ ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ག་ར་ དེ་ནང་ལས་འོང་ཡི་ དེ་ནང་ལུ་སོང་
ཡི་ ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ གང་ཡང་མེད་པར་ རང་བཞིན་གིྱས་མ་གྲུབ་པའི་ སོྟང་ཉིད་ཀྱི་དོན་འདི་
མཁྱེན་ཏེ་ ཁོ་ར་སངས་རྒྱས་ཚར་རུང་ སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་ གཞན་འགོྲ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ 
སྤྲུལ་པ་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་འབད་སྤྲུལ་ཏེ་ འགྲ་ོབ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ རྟག་བུ་
ར་བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་མི་ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་དང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ འགྲོ་
བ་སེམས་ཅན་གྱི་ སྐྱབས་དང་མགོན་མཛད་མི་ལུ་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ གུས་
པའི་སྒོ་ལས་ ཕྱག་འཚལ་ནི་ཨིན་ནོ།། 
འོག་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས།  
༡. འགྲོ་འོང་མེད་པར་ ག་གིས་གཟིགས་ནུག་གོ? 
༢. དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་གཟིགས་ནུག་གོ? 
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༣. ཨ་རྟག་ར་ འགྲོ་བའི་དོན་ལུ་བརྩོན་མི་ ག་སྨ?ོ 
༤. ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཟེར་བའི་སྐབས་ ཕྱག་ག་ལུ་འཚལ་ནི་སྨོ? 
༥. དུས་ནམ་ཚུན་འཚལ་ནི་སོྨ? 
༦. ཕྱག་ག་དེ་སྦེ་འཚལ་ནི་སྨོ? 
 

བརྩམ་དག་ོཔའི་རྒྱུ་རྐྱེན། 
ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབས་ལས་བྱུང་སྟེ་དེ་ཡང་
ནི། །དེ་ཡི་ལག་ལེན་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཤད་པར་བྱ།། 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་ མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ ག་ར་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ 
རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ བསྒྲུབས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་འབྱུངམ་ཨིན་ནམ་ཟེར་བ་ཅིན་ དམ་པའི་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ 
ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཏབ་ཤེསཔ་དང་མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་ལུ་རག་ལསཔ་ལས། ལག་
ལེན་བཏབ་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ རྒྱལ་
བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཐུགས་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཟེར་ཉམས་
ལེན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཚུ་གདམ་སྟེ་ ནཱ་ལས་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བཤད་གེ་
ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན་ནོ།། 
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མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཕན་བདེ་  : ཕན་པ་དང་བདེ་བ། 
འབྱུང་གནས་ : འཐོན་ས། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཕན་པ་དང་ བདེ་བ་འབྱུང་སའི་གནས་ག་ ཨིནམ་སྨ?ོ 
༢. རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་འབྱུངམ་སྨོ? 
༣. དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་ནི་དེ་ ག་ཅི་ལུ་རག་ལསཔ་སྨོ? 

 

དལ་འབྱརོ་རྙེད་དཀའ་བསམ་དགཔོ། 
དལ་འབྱོར་གྲུ་ཆེན་རྙེད་དཀའ་ཐོབ་དུས་འདིར། །བདག་གཞན་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་
ཕྱིར། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ནི། །ཉན་སེམས་བསྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཨིན།། 
དལ་བ་བརྒྱད་དང་ འབྱོར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་ མི་གི་ལུས་རྟེན་འདི་ གྲུ་ཆེན་ཅིག་དང་འདྲཝ་ཨིན། རྒྱུ་
ལས་དཔྱད་སོ་རུང་  རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས། དལ་འབྱོར་མི་ལུས་མི་དཀོན་རྒྱུ། །ཚུལ་
ཁྲིམས་སྲུང་པའི་མི་རེ་ཉུང་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ཡོན་ཏན་ཆགས་པའི་གཞི། ཚུལ་ཁྲིམས་
རྣམ་པར་དག་པ་ཅིག་ མ་བསྲུང་པ་ཅིན་ འབྲས་བུ་ག་ནི་བས་ ཕན་ཐགོས་པའི་ མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ 
འཐོབ་པ་ལུ་ལཱ་ཁགཔ་ཨིན།  
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དཔྱེ་ལས་དཔྱད་སོ་རུང་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལུ་། གཉའ་ཤིང་དངོ་གཅིག་འབད་མི་ཅིག་ཡོད་
མི་འདི་ རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀྱིས་ཕར་ཚུར་བཀལ་ཏེ་ གཅིག་ཁར་རྩ་ལས་མ་བཞག་པའི་དོང་ནང་། 
རྒྱ་མཚོ་གཤམ་མར་སྡདོ་མི་རུས་སྦལ་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ལོ་བརྒྱ་རེའི་བར་ན་ མ་གཏོགས་རྒྱ་མཚོའི་
ཁར་ ཚར་རེ་ལས་འཐོན་ནི་མེདཔ་ཅིག་ ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་། སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་ཅིག་གིས་ 
རེས་ཅིག་སྐབས་ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་དོང་ནང་ཚུད་ནི་ལས་ཡང་ མི་ལུས་འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་
ཨིན།  
 

གྲངས་(གྱངས་ཁ་) ལས་དཔྱད་སོ་རུང་། དམྱལ་བར་སྐྱེ་མི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ ས་ཕྱེད་དང་འདྲན་
འདྲ། ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་མི་ཆུ་མོ་གངྒའི་བྱེ་མ། དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་མི་ཆང་གི་སྦང་མ། ལྷ་མིན་ལུ་སྐྱེ་མི་
ཁཝ་གི་ཕྱི་མ་དང་འདྲན་འདྲ། ལྷ་ལུ་སྐྱེ་མི་ནུབ་མོའི་སྐར་མ། མི་ལུ་སྐྱེ་མི་སེན་མོའི་ཐལཝ་བཟུམ་
ཅིག་ལས་མེད་ནི་དེ་གིས་ མི་ལུས་རིན་ཆེན་འཐོབ་པ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ལཱ་ཁགཔ་ཨིན། 
 

རྟེན་གྱི་སྒོ་ལས་དཔྱད་སོང་རུང་། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་ལུས་རྟེན་ལུ་སྐྱེ་མི་ཚུ་ སྡིག་པའི་ལཱ་རྐྱང་རྐྱང་
མ་གཏོགས་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ ཆོས་འབད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་མི་ མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེའི་
ལུས་རྟེན་འདི་ རྙེད་པ་དཀའ་བ་ (འཐོབ་པར་ལཱ་ཁགཔ) ཨིན། ཨིན་རུང་ཚེད་རེས་མི་ལུས་ཐོབ། 
དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ། བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ འབད་བའི་དུས་ཚོད་
འདི་ལུ། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲཝ་ 



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 6 of 82 

འདི་ཁ་ལས་བསྒྲལ་ (བཏོན) བར་བྱ་བའི་དོན་ལུ།  ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་ དུས་དང་གནས་
སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ ལེ་ལོའི་ངང་ལུ་མ་སྡོད་པར། བླམ་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ཆོས་ཉན་ དེའི་དོན་
དག་ལུ་སྒོམ་རྐྱབ་པ་ལ་སོགས་པ་འབད་དགོཔ་དེ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་
ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
དལ་   : ཁོམ་པ། ག་དགའཝ་འབད་ནི་གི་རང་དབང་ཡོད་མི། 
རྙེད་   : འཐོབ་ནི། 
བསྒྲལ་  : ཐར་ནི། 
ཉིན་མཚན་ : ཉིན་མ་ ནུབ་མོ། 
གཡེལ་བ་མེད་པར : མ་ཡེང་བར། 
 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འདི་ འཐབོ་པ་ལུ་ལཱ་ཁག་པའི་དཔེ་ ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག? 
༢. འབྲས་བུ་ག་ནི་བས་ ཕན་ཐོགས་པའི་མི་ལུས་ འཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་རྒྱུ་ག་ཅི་ རྣམ་པར་

དག་པ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་པས་ག?ོ 
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༣. དཔྱེ་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ ག་འདེ་འབད་ འཐོབ་པར་ལཱ་ཁགཔ་ཨིན་
པས་གོ? 

༤. གྱངས་ཁ་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་ མི་ལུས་འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཚུལ་ ག་དེ་སྦེ་སྨ?ོ 
༥. རྟེན་གྱི་སྒོ་ལས་དཔྱད་པ་ཅིན་ མི་ལུས་འཐོབ་པར་ ལཱ་ཁག་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་སྨ?ོ 
༦. རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བརྒལ་

ནིའི་དོན་ལུ་ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྨ?ོ 
 

རྒྱུ་དཔེ་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྒ་ོལས་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ། 
རྒྱུའི་སྒ་ོལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ།  
མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་ལས་ཐར་ཏེ་ རང་འབྱོར་ལྔ་དང་གཞན་འབོྱར་ལྔ་ཚང་བའི་མགུ་  
ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཅིག་མ་བསྲུང་བ་ཅིན་ འཐོབ་ལཱ་ཁག་ཨིན་མས། 
 

དཔེའི་སྒ་ོལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ།  
དོང་གཅིག་འབད་མི་གཉའ་ཤིང་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ཡང་སོྡད་ལོང་
མེད་པར་ རླབས་དང་རླུང་གིས་ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་ བཀལ་མིའི་ནང་། རྒྱ་མཚོའི་
གཏིང་ལུ་ཡོད་མི་རུལ་སྦལ་ཞྭབོ་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལུ་ ལོ་བརྒྱ་རེའི་ནང་ཚར་རེ་མ་གཏོགས་ ག་ཐོབ་
འབད་འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས། འཐོནམ་ད་ ཨོལ་ལྐོག་འདི་ གཉའ་ཤིང་གི་དོང་ནང་ ཚུདཔ་ལས་ 
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ཡང་ལཱ་ཁག་ཨིན་པས། 
 

གྲངས་ཀྱི་སྒ་ོལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ།  
རིགས་དྲུག་གི་ནང་ལུ་སྐྱེ་མི་ག་སྡུར་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན། 
༡. དམྱལ་བ་ལུ་སྐྱེ་མི། སའི་ཕྱེ་བཟུམ། 
༢.    ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་མི། ཆུ་མོ་གངྒཱའི་བྱེམ་བཟུམ། 
༣. དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་མི། ཆང་གི་སྦང་མ་བཟུམ། 
༤. ལྷ་མིན་ལུ་སྐྱེ་མི། ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་བཟུམ། 
༥. ལྷ་ལུ་སྐྱེ་མི། ནུབ་མོའི་སྐར་མ་བཟུམ། 
༦. མི་ལུ་སྐྱེ་མི། སེན་མོའི་ཐལཝ་བཟུམ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་ ལཱ་ཁག་ཨིན། 
* དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ སེམས་ཅན་གྱི་འབོར་ཚད་ སྐྱིད་ཤོས་དང་ སྡུག་ 

ཤོས་གཉིས་ལས་ ག་ཏེ་ལུ་ མངམ་འདུག་གོ? 
* དལ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཧ་གོ་བས་གོ? དལ་བ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ 

ཆོས་ལ་སོགས་པའི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འབད་ཚུགས་ནི་མས་ག? བསམ་འཆར་
བཀོད།  

* འབྱོར་པ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ཧ་གོ་བས་གོ? རང་འབྱོར་དང་ གཞན་
འབྱོར་གཉིས་ ག་ཅི་འབད་ཁག་ཆེཝ་འབད་མཐོངམ་མས་གོ? 
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ཕ་ཡུལ་སྤང་དགཔོ། 
གཉེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་འདོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡོ། །དགྲ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་ཞེ་སྡང་མེ་ལྟར་འབར།། 
བླང་དོར་བརྗེད་པའི་གཏི་མུག་མུན་ནག་ཅན། །ཕ་ཡུལ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།། 

ཆོས་འབད་མི་ཚུ་ རང་གི་གཡུས་བཟུང་སྟེ་ སྡོད་པ་ཅིན། རང་གི་གཡུས་ཁར་ ཕམ་དང་གཉེན་ཉེ་
འབྲེལ་གྱི་ ཕྱོགས་ལུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བརྩེ་གདུང་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ རང་ཕྱོགས་ཀྱི་ མི་ཨིན་
ཟེར་ཚུར་འཐེན་ཏེ་ ཁོང་ལུ་དགའ་བའི་ ཆགས་སེམས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ཆུའི་རྦ་རླབས་བཟུམ་སྦེ་
གཡོ་འོང་། རང་དང་མི་མཐུན་པའི་དགྲ་ཡི་ཕོྱགས་ལུ་ མ་དགའ་བའི་སེམས་ཞེ་སྡང་ མེ་བཟུམ་
འབར་ཏེ་ཙིཔ་བཟའ་འོང་། དགེ་བའི་ལཱ་ ཚུར་བླང་ནི་དང་ སྡིག་པའི་ལཱ་ ཕར་(བཀོ་)དོར་
ནི་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་ནིའི་ དྲན་ཤེས་ཉམས་ཏེ་བརྗེད་བཅུག་མི་ གཏི་མུག་མ་རིག་པའི་མུན་
ནག་ཅན་ གནག་དུང་་དང་འདྲ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་འབྱུང་སའི་ཕ་ཡུལ་ཟེར་རང་གི་གཡུས་སྤང་
དགོཔ་དེ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཨིན་ནོ།། 
 

ཕ་ཡུལ་སྤོང་དགོ་པའི་དཔེ། དཔྱེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན། སྔོན་མར་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་སྐུ་ན་གཞོནམ་
འབད་བཞུགས་ཏེ་ ཡབ་གཤགས་པའི་མཇུག་ལུ། ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་མ་བུ་གཉིས་ལུ་
དགྲ་འབད་ཐོན་ཏེ་ ཨ་པའི་ཤུལ་ ས་གཞིས་རྒྱུ་ཅ་ལ་ རྟ་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་
བྱིན་མ་བཏུབ་པའི་ཁར། སེམས་ལུ་མ་རངས་པའི་གཏམ་མང་པའི་དམག་རྐྱབ། ཉུང་པའི་མཐུ་
གཏང་ ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་སླབ་ལས་བཟོད་མ་ཚུགས་པར། ཁོང་མ་བུ་གཉིས་ཆ་ར་ འདོད་པའི་
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ཡོན་ཏན་ལུ་ སྙིང་པོ་མེདཔ་མ་ཤེས་པར། གཞི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ ཨ་པའི་ཁ་
ཆེམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་བྱིན་པས་ཟེར་ཙིཔ་བཟའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ རྣམ་ཤེས་མཐོ་རིས་ལུ་དྲང་
ཚུགས་པའི་ནུས་པ་དེ་ མེད་པ་ཅིན་སྡིག་པ་འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ མཐུ་གཏད་སེར་གསུམ་
ལྷབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་བཅོམ་པ་གིས་མ་ཚད་ཁྱིམ་ཡང་བརྡིབ་བཅུག། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཅིག་གསད་པའི་
རྣམ་སྨིན་གྱིས། རྟིང་ལས་ལྷོ་གྲོ་བོ་ལུང་ལུ་ ཕ་མར་པའི་སྐུ་མདུན་བཅར་རུང་ སྡིག་སྒྲིབ་ཆེ་བས་
ཟེར་ ཆོས་མ་གནང་པར་ སྒལཔ་ལུ་རྨ་ཐོན་ཏེ་ ནང་ཁོྲལ་ཡང་ཕྲང་ཕྲང་ མཐོང་མཐོངམ་གི་ས་
དང་རྡོ་བཀལ་ཏེ་འབད་ ཁོ་ར་མི་རྡོག་གཅིག་གིས་ སྲས་མཁར་གུ་རུ་བཅུ་ཐོག་བཞེངས་ཏེ་ 
དཀའཝ་སྦོམ་སྤྱད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 
དེ་གིས་འབད་ རྟིང་ལས་གཡུས་ཁར་ཚར་ཅིག་འབྱནོམ་ད་ བཟའ་བའི་ས་གཞིས་སྡདོ་སའི་ཁྱིམ་
 མཐུན་པའི་གཉེན་ལ་སོགས་པ་ག་ར་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་ གནོད་པའི་གཞི་ཨིན་
པས་ཟེར་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ ནུབ་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ཕུག་དང་བྱག་ཕུག་ག་
ཡོད་སར་བྱོན་སྦེ་ ཚྭ་ཅིག་ར་བཏབ་ནི་མེད་པའ ི ་ཟྭ་ཆག་གི་བཞེས་ཐུག་རྐྱངམ་གཅིག་བཞེས་ཏེ་ 
སྒྲུབ་པ་གནངམ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ ཚེགཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་ར་ཐབོ་ནུག་གོ། 
 

མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
བླང་དོར་  : སྤང་བླང་། 
གཏི་མུག་  : མ་རིག་པ། མ་ཤེས་པ། 
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འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ མ་བུ་གཉིས་ལུ་ ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་བྱིན་མ་བཏུབ་

སྨོ? 
༢. ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོང་མ་བུ་གཉིས་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་གཏམ་ག་དེ་སྦེ་

སླབ་ནུག་གོ? 
༣. ཁོང་མ་བུ་གཉིས་ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་ སྙིང་པོ་མེདཔ་མ་ཤེས་པར་ ལཱ་ག་ཅི་ར་

འབད་ནུག་ག?ོ 
༤. ཕ་མར་པ་གིས་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལུ་ག་ཅི་འབད་ ཆོས་མ་གནངམ་སོྨ? 
༥. དཀའཝ་སྦོམ་ ག་དེ་སྦེ་སྤྱད་དེ་ ག་ཅི་བཞེངས་དགོཔ་བྱུང་ནུག་གོ? 
༦. རྟིང་ལས་གཡུས་ཁར་ཚར་ཅིག་འབྱནོམ་ད་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་གནོད་པའི་གཞི་ཨིན་

པས་ཟེར་ ག་ཅི་བཀོ་བཞག་ནུག་གོ? 
༧. སྒྲུབ་པ་ག་དེ་སྦེ་ གནང་ནུག་གོ? 
༨. ཚེགཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གོ་འཕང་འཐོབ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་འངོ་

ནི་མས་གོ?  
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དགནོ་པ་བསྟེན་དགོཔ། 
ཡུལ་ངན་སྤངས་པས་ཉོན་མོངས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ། །རྣམ་གཡེང་མེད་པས་དགེ་སྦྱོར་ངང་གིས་
འཕེལ། །རིག་པ་དྭངས་པས་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ། །དབེན་པ་བསྟེན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཨིན། ། 
ཡུལ་ངན་པ་སྤངས་ཏེ་  དབེན་པའི་རི་ཁྲདོ་དགོན་པ་བསྟེན་པ་ཅིན། རང་གི་རྒྱུད་ལུ་འདོད་
ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་ རིམ་གྱིས་རིམ་གྱིས་གྲིབ་སྟེ་འགོྱ་
ནི་ཨིན། གཟུགས་མཛེ་པ། སྒྲ་སྙན་པ། དྲི་ཞིམ་པ།  རོ་མངར་བ། རེག་བྱ་འཇམ་པ་ལ་སོགས་
པའི་ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལུ་ སེམས་ཡེངས་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱརོ་ཕྱག་དང་
མཆོད་པ་བསང་དང་གསུར་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་སྤྱོད་ཚུ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ར་ གོང་ལས་
གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ཨིན། དགྲ་དང་གཉེན་ ཟང་ཟིང་འར་འུར་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་དགོན་པ་ལུ་ 
རིག་པ་ག་ཅི་དེ་དྭངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་།  སྔོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་
གོངམ་ཚུ་གིས་ གསུངས་པའི་ཆོས་ལུ་དེ་ར་བདེན་པས་མནོ་བའི་ངེས་ཤེས་དང་། འཇིག་རྟེན་
པའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཆུའི་གཉེར་མ་བཟུམ་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐོན་ཏེ་ རོྫགས་ནི་རྩ་ལས་མེད་པའི་གུ་ 
ག་དེམ་ཅིག་རྩ་འགེངས་རུང་ ཚེཕྱི་མ་ལུ་ཕན་པའི་སྙིང་པོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཤེས་པའི་སྐྱོ་ཤས་
ཚུ་ ཁོག་པའི་གདིང་ལས་ར་སྐྱེ་ནི་ཨིན།། 
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དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས། མི་མེད་ལུང་པའི་བྲག་ཕུག་ན། །ཡིད་སྐྱོ་ཆད་དེ་བ་ལ་སངས་
དུས་མེད། །བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ། །ཡིད་གདུང་ངེ་བ་ལ་འབྲལ་དུས་མེད། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དབེན་པའི་གནས་ལུ་ཆ་རོགས་མེད་པར་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་སྡདོ་པ་
ཅིན། དུས་རྒྱུན་ར་ སེམས་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་གཏང་ནི་ཅིག་ངེས་པར་དུ་འོང་། སེམས་སྐྱོཝ་ད་ར་ རང་
གི་རྩ་བའི་བླམ་དང་ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཚུ་ལུ་ ཡིད་གདུང་ཟེར་ དྲན་པའི་སྣང་བ་རྒྱུན་ཆད་
མེད་པར་འཁོརཝ་ད་ར་ རང་བཞིན་མེད་པར་ གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་སྟེ་ ལེགས་
པའི་ཡོན་ཏན་ལེ་ཤ་འཐོབ་འོང་། དེ་གིས་འབད་ རང་ཡུལ་སྤངས་རུང་ མི་ཡུལ་འཁྱམས་ཏེ་ མ་
སྡོད་པར་ རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དུར་ཁྲོད་རི་ཁྲདོ་གངས་ཁྲོད་ལ་སོགས་པའི་གཉན་ས། མ་འབྱུང་
ན་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཐ་ན་ཡང་ འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱདོ་པ་དང་མ་
འདྲེསཔ་ཅིག་ འབྱུང་བའི་དབེན་པའི་གནས་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཨིན་ནོ།།  
 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཉོན་མོངས་ : ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ། 
རིག་པ་དྭངས་ : རིག་པ་གསལ། 
རྣམ་གཡེང་ : ཡེང་བ། 
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ངང་གིས་  : ཤུགས་ཀྱིས། རང་བཞིན་གྱིས།  
ངེས་ཤེས།  : ཡིད་ཆེས། དད་པ། 
དབེན་པ།  : དགོན་པ་། རི་ཁྲདོ་བཟུམ་ ས་ཙག་ས། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. དབེན་པའི་གནས་བསྟེན་པ་ཅིན་  ཕན་ཡོན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས? 
༢. རང་གི་གཡུས་ལུ་ ཡུལ་ངན་ཟེར་ བརྩི་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཤད། 
༣. ཆོས་ལུ་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་ནི་དང་། དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་ནི་གི་རྒྱུ་ག་ཅི་ཨིན་མས། 

 

ཚེབློས་གཏང་དགཔོ། 
ཡུན་རིང་འགོྲགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབྲལ། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ནོར་རྫས་ཤུལ་དུ་
ལུས། །ལུས་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགྲོན་པོས་བོར། །ཚེའདི་བླསོ་བཏང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
སྐྱེ་ཞིནམ་ལས་ མ་ཤི་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ཡུན་རིང་མཉམ་ཅིག་འགྲོགས་ཏེ་སྡོད་པའི་ ཕ་མ་དང་
 ལྟ་ལྟོ་ཚང་གྲོགས་མཛའ་བཤེས་ གཉེན་ཉེཝ་ ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ 
རང་དབང་མེད་པར་ ག་འདེ་འབད་རུང་ སོ་སོར་ཁ་བྱལ་ཏེ་འགྱོ་འོང་། སྡིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་
ལུ་ འཛེས་པ་མེད་པར་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་ (འབད་པས) བསྒྲུབས་བསྒྲུབ་པའི་རྫས་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་ཚུ་ འབག་འགྱོ་ནིའི་ རང་དབང་ནི་མེད་ (རྗེས་སུ་མི་འབྲང་) རྟིང་ཤུལ་བདའ་སྟེ་མི་འོང་ 
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བློས་གཏང་མ་ནུམ་བཞིན་དུ་ རང་ཤི་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལུས་ནི་ཨིན། ཐ་ན་ ད་ལྟོ་ངེའི་གཟུགས་ཟེར་ 
བདག་འཛི་ག་ཅི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཞག་པའི་ལུས་མགོྲན་ཁང་ (མགྱོནམ་ཁྱིམ) 
བཟུམ་དེ་ཡང་ རྣམ་ཤེས་ཕར་དང་ཚུར་ལས་འོང་པའི་ (མགྲོན་པོ) མགྱོནམོ་དང་ འདྲ་མི་དེ་
གིས་ དུས་སྟབས་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ འབོར་ཏེ་ (བཀོ་བཞག་སྟ)ེ ཐོན་འགྱོ་འོང་། 
 

དེ་ཡང་ ཨ་ཞེས་སྣང་ས་གིས། འདུས་པའི་མཐའ་མར་འབྲལ་བར་ང་ོཤེས་ནས། །བྱམས་པའི་
གཉེན་ལ་བརྩེ་གདུང་བྱས་པ་མེད། །བསགས་པའི་མཐའ་མར་འཆི་བ་ངོ་ཤེས་ནས། །མཛེ་པའི་
ལུས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱས་པ་མེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ། ཚེད་རེས་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་ གཉེན་གྱི་
སྐྱོང་བཞག། དགྲ་ལུ་དགྲ་ལན་འཇལ་ནི་ ལ་སོགས་པ་ ག་ར་ཙང་བཞག་སྟེ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་
ཚུ་ཡང་ རང་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ ལངམ་ཅིག་བཞག་སྟེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པའི་ཡོ་
བྱད་རེ་ཕུལ། ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ་རེ་བཏང་། ལུས་ཡང་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་མེད་ཐབས་
མེདཔ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཆོས་པའི་རབ་ཨིན། 
གཞན་ ཟས་ཤ་མར་འཐུད་གསུམ་ཟ། གོ་ དར་དང་གོས་ཆེན་གྱོན་གྱོནམ་གིས་ སངས་རྒྱསཔ་
ཟེརཝ་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་འདི་ ག་ལས་འཐོན་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ཡང་མི་སླབ། རྒྱུ་
མཚན་དེ་སྦེ་ཨིནམ་ལས་ གཉེན་ལུ་འདོད་ཆགས། ནོར་ལུ་ཞེན་ཆགས། ལུས་ལུ་བག་ཆགས་ལ་
སོགས་པ་མ་འབད་བར་ ཚེའདིའི་བྱ་བ་ག་ར་ བློས་བཏང་དགསོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
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མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འགྲོགས་  : གཅིག་ཁར་སྡདོ་ནི། 
མཛའ་བཤེས་ : ཆ་རོགས།  
འབད་པས་ : རྩ་འགེངས་ཏེ། དཀའཝ་སྤྱད་དེ། 
མགྲོན་ཁང་ : མགྱོན་ཁྱིམ། 
མགྲོན་པོ་  : མགྱོནམོ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རྟག་བུ་ གཅིག་ཁར་སྡདོ་མི་ ལྟོ་ཚང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་དང་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ སོ་ 

སོར་འབྲལ་འགྱོ་མི་དང་། རང་གིས་དཀའཝ་སྤྱད་དེ་སྒྲུབ་མི་ ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ 
ཤུལ་ལས་ལུས་འོང་ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་ལུ་ དཔེ་གཞན་ཅིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རྒྱབ་སྐྱརོ་
གྱི་བསམ་འཆར་བཤད། 

༢. བྱམས་པའི་གཉེན་ལུ་བརྩེ་གདུང་མ་འབད་མི་དང་ རང་གི་ལུས་ལུ་གཅེས་སྤྲས་མ་འབད་
བའི་ ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་མས? 

 

ཆ་རགོས་ངན་པ་སྤང་དགོཔ། 
གང་དང་འགྲོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་གྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་
ལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའི།།གྲོགས་ངན་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ ཆ་རོགས་ངན་པ་སྡིག་ཅན་ ག་དང་འབད་རུང་ གཅིག་དང་མཉམ་ཅིག་
འགྲོགས་ཏེ་ ཡུན་རིང་སྡོད་པ་ཅིན་ སེམས་དགའ་བའི་ཡུལ་ལུ་ ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས། 
སེམས་མ་དགའ་བའི་ཡུལ་ལུ་ ཙིཔ་བཟའ་བའི་ཞེ་སྡང་། ཨིནམ་དང་མེནམ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཤེས་
པར་ མགོ་རྨོངས་པའི་གཏི་མུག་ ལ་སོགས་པའི་ ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་ གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་
འགྱོ་ནི་དང་།  
 

དེ་ལས་ མཁས་གྲུབ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ བླ་མ་ཚུ་གི་ཞལ་ལས་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་། རྟོགས་
པ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་ཉན་ནི་དང་། ཆོས་ཉན་ཞིནམ་ལས་ བཀའ་བརྒྱུད་དང་ 
རྙིང་མ་ ས་སྐྱ་དང་ དགེ་ལུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའི་ ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ལུ་ 
ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་ནི་དང་ བསམ་ཞིནམ་ལས་ བཏང་སོྙམས་འབད་མ་བཞག་པར་ རང་ག་ལུ་
མོས་པའི་ ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་འདོན་པའི་ཐབས་ལུ་ བརྒྱུད་པའི་རྐང་ཟིན་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་དེ་ ཀུན་
རོྫབ་སྣང་བའི་ཐབས་དང་ དོན་དམ་ཤེས་རབ་སྤྲོས་བྲལ་ སོྟང་ཉིད་ཟུང་འཇུག་འབད་ བསྒོམ་ནི་
གི་ལས་དང་བྱ་བ་ཚུ་ མར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་འོང་།  
 

དེ་མ་ཚད་ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ ཆ་མཉམ་བདེ་བ་འཐོབ་པ་ཅིན་ མནོ་
བའི་བྱམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་མའི་རྒྱུད་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་དེ་རྩ་ལས་མེད་པ་ཅིན་ 
མནོ་བའི་ སྙིང་རྗེའི་སེམས་ མེདཔ་འབད་ བསྒྱུར་གཏང་མི་ སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའམ་ཆ་རོགས་ 
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ངན་པ་ཚུ་ དུག་བཟུམ་སྦེ་ སྤང་དགོ།  
 

དེ་སྦེ་ སྤང་དགོ་པའི་དོན་དག་ནི་ ལྟ་སྤྱོད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལམ་ལུ་འཁྱིད་འགྱ་ོམི་ མི་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་དེ་དང་ མཉམ་གཅིག་འགྲོགས་ཏེ་ སྡོད་པ་ཅིན་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ རང་ལུ་ཕུང་
བཅུག་སྟེ་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་ ལེགས་ཚོགས་ག་ར་གི་ལམ་འཛོལ་བཅུགཔ་ཨིན། སྡིག་པའི་
གོྲགས་པོ་ངན་པ་དེ་དང་ མཉམ་ཅིག་འགོྲགས་ཏེ་སྡདོ་པ་ཅིན་ ཉོན་མངོས་པ་དུག་གསུམ་འཕྱེལ་ཏེ་ 
སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡིག་པའི་ལཱ་ཚུ་ སྣང་དག་གང་ཡང་མེད་པར་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། 
 

དེ་གིས་འབད་ དགེ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ ཐོས་བསམ་ སྒོམ་གསུམ་ལུ་ བར་ཆད་འབད་མི་ 
གོྲགས་ངན་པ་འདི་གཉིས་ ན་འཐན་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་བལྟ་ཞིནམ་ལས། གཅིག་ལས་གཅིག་
ལུ་འབུ་བའི་ནད་ཀྱིས་ཟུན་པའི་ ནདཔ་དང་འདྲཝ་འབད་ རྒྱང་རིང་སར་སྤང་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
གང་  : ག། 
བྱ་བ་  : ལཱ། 
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འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་འདི་ མ་སྤང་པ་ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ག་ཅི་ར་འཕེལ་ནི་གི་ སྐྱོན་

འདུག་གོ?  
༢. ད་རིས་ནངས་པའི་ གནས་སྟངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གོྲགས་ངན་པ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་ 

སྤང་དགོཔ་འཐོན་ནི་མས་ག? བསམ་འཆར་བཀདོ? 
༣. ཚིས་བཅད་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ གྱལ་ཐེངས་ལྔ་དེ་ཅིག་གི་ནང་ བྲིས། 

         
 བླ་མ་བསྟེན་དགཔོ། 

གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་
བའི། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀྱང་། །གཅེས་པར་འཛི་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
རང་ད་ལྟོ་ མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཟེར་ཚོགས་ལམ་པ་ཨིནམ་ལས། རབ་ རྡོ་རྗེ་གདན་ལས་ སངས་རྒྱས་
པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། འབྲིང་ མཁས་གྲུབ་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་གཉིས་ཆ་ར་ལྡན་པའི་ བླ་མ་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན། ཐ་མ་རང་རང་སོ་སོའི་སྐད་ནང་ ཆོས་སོྟན་ཚུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ ག་
འབད་རུང་གཅིག་ རང་གི་རྒྱུ་སྟོབས་དང་བསྟུན་པའི་རྙེད་བཀུར་ ལངོས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པ་གིས་ 
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གུས་པ་སྦོམ་མའི་སྒོ་ལས་བསྟེན་པ་ཅིན་ ལུས་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་དང་། ངག་གི་རྫུན་དང་། ཡིད་ཀྱི་
བརྣབ་སེམས་ ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པའི་ཆ་ག་ར་ཟད་དེ་ འགྱོཝ་ཨིན།  
 

ཆ་རོགས་ངན་པའི་དབང་དུ་མི་ཐལ་ནི་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ལུ་འགྱུར་བ་མི་འོང་ནི། སོ་སོ་སྐྱེ་
བོའི་ས་ལས་བརྒལ་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ཡར་ངོའི་སྐབས་ཀྱི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་ལས་
གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ ས་བཅུ་དང་ལམ་ལྔའི་རྟོགས་པ་ཚུ་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ འཐོབ་ནི་བཟོ་མི། བླ་
མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་ཚུ་ རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་དང་སོྲག་ལས་ཡང་། ལྷག་པར་
གཅེས་པར་འཛི་དགོཔ་ནི། མདོ་ལས། སྐྱ་བ་འཛི་པ་མེད་པ་ཡིས། །གྲུ་ཡིས་ཕ་རལོ་ཕྱིན་མི་
འགྱུར། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རོྫགས་ཀྱང་། །བླ་མ་མེད་ན་སྲིད་ཐར་མིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལུ་བཞུགས་པའི་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་འདི་
ལོས། ས་སྟེང་ལུ་ དངོས་སུ་འབྱོན་མི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇིག། གསེར་ཐུབ། འོད་སྲུང་། 
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་ཧེད་རྫོགསཔ་ཅིག་ཡང་། ང་བཅས་ར་གི་ 
བསོད་ནམས་ཀྱིས་མ་ལྕོགས་པར་ མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མ་བྱུང་། དེ་གིས་འབད་ ཚེད་རེས་ཕན་
ཐོགས་ཤོས་ ག་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན། ཡི་གུ་ན་གཅིག་སྟོན་མི་ཡན་ཆད་ལས་ རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་
ལུ་ ངོ་སྤྲོད་མི་མན་ཆད་ཀྱི་ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ སློབ་དཔོན་དེ་ཚུ་ཨིནམ་ལས། 
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སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ཚི་བཞི་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ལའང་། །བླ་མ་དག་ཏུ་མ་འཛི་ན། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་
བ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །སྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཟེར་ཉེས་དམིགས་དང་བཅས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ 
བླ་མ་གིས་ག་ཅི་མཛད་རུང་ལེགས་པ། ག་ཅི་གསུངས་རུང་འཐདཔ། ག་ཅི་ཐུགས་བཞེད་གནང་རུང་ 
ཡང་དག་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྲེལ་བ་མེདཔ་འབད་བསྟེན་དགོཔ་དེ་ཡང་རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཡར་ངོ་  : ཚེ་གཅིག་ལས་བཅོ་ལྔ་ཚུན།  
བཤེས་གཉེན་ : ཆ་རོགས་བཟང་པོ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. བླ་མ་འདི་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ?  
༢. བླ་མ་ གཅེས་པར་འཛི་དགོ་པའི་དཔེ་ ག་དེ་སྦེ་བཀདོ་ནུག? 
༣. བླ་མ་ཡང་དག་པ་འབད་ མ་འཛི་པ་ཅིན་ ཉེས་དམིགས་ག་དེ་སྦེ་ འདུག་གོ? 

 

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ། 
རང་ཡང་འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབ་པར་ནུས། །དེ་
ཕྱིར་གང་ལ་སྐྱབས་ན་མི་བསླུ་བའི། །དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་འགོྲ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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ཚངས་པ། བརྒྱ་བྱིན། ཁྱབ་འཇུག། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ རང་ཡང་འཁོར་བ་ལས་ མ་ཐར་
བའི་བཙོན་ཁང་ནང་ན་ཚུད་དེ་ ཉོན་མོངས་པའི་ལྕགས་སོྒྲག་གིས་ བཅིངས་བཅིངསམ་གཅིག་ལས་
མེད་པའི། འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་དེ་ཚུ་གིས། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ག་འདེ་སྦེ་
ཡོད་རུང་། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ བྱིན་ཚུགསཔ་མ་གཏོགས་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་
སྐྱོབ་སྟེ་ ཐར་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་ ག་ཏེ་བཀོད་ཚུགས་ནི མི་ཚུགས།  
 

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་འདི་ཚུ་མེན་པར་ གཞན་ག་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་ན་དྲག་གམ་
ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། དུས་ནམ་ཡང་མི་བསླུ་བར་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་ཏེ་ ཐར་
པའི་ལམ་ལུ་  བཀོད་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་གནས་ནི། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ ཆོས་དཀོན་
མཆོག་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཨིན།  
 

དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ངེས་ཚི་དེ་རང་ མེ་ཏོག་ཨུ་དུམྦ་ར་བཟུམ་སྦེ་ འབྱུངམ་དཀོན་པའི་སླ་ལས་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ 
ཚེའདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོ་གསུམ་གྱི་ གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ ཐུགས་རྗེ་གིས་གཟིགས། སྐྱིད་
སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བྱ་བ་ག་ཅི་འབྱུང་རུང་ཁྱེད་ར་མཁྱེན། ངན་སོང་གི་གནས་ལུ་  རྩ་ལས་མ་
གཏངམ་ཅིག་མཛད་ཟེར་ སྐྱབས་སུ་འགོྲ་དགོཔ་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ 
ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
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མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
བཙོན་ར་  : བཙོན་ཁང་། 
སུ་ཞིག་  : ག་འདི། 
སྐྱོབ་  : སྲོག་སྐྱབས། སྲུང་སོྐྱབ། 
མི་བསླུ་  : མི་ལྷུ། 
འོག་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་གིས་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་

སྟེ་ ཐར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་ཚུགས་ག? 
༢. དུས་ ནམ་ཡང་མི་བསླུ་བའི་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཟེར་མི་ དེའི་ངོ་སྤྲོད་རེ་རེ་བཞིནདུ་

འབད་བྲིས། 
༣. དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ངེས་ཚི་བྲིས།  
༤. དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་ག་དེ་སྦེ་ འགྲོ་དགོཔ་སྨོ? 

 

སྡིག་པ་ལུ་འཛེ་དགོཔ། 
ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའི་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུར་ཐུབ་པས་
གསུངས། །དེ་ཕྱིར་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྡིག་པའི་ལས། །ནམ་ཡང་མི་བྱེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
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སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ནི། ཡང་སོས། ཐིག་ནག སྡུད་འཇོམས། ངུ་འབོད། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ། 
ཚ་བ། རབ་ཏུ་ཚ་བ། མནར་མེད་ ཟེར་བའི་ཚ་དམྱལ་བརྒྱད། ཆུ་འབུར་ཅན། ཆུ་འབརོ་བརྡོལ་བ། 
ཨ་ཆུ།  ཀྱེ་ཧུད། སོ་འཐམ་འཐམ་པ། ཨུཏྤལ་བཟུམ་གས་མི། པདྨ་བཟུམ་གས་ནི། པདྨ་
བཟུམ་སྦོམ་ལས་ཡང་ ཤུགས་འབད་གས་པའི་གྲང་དམྱལ་བརྒྱད། མནར་མེད་པའི་ ཕྱོགས་བཞི་
རེ་རེ་ལུ་སྤུ་གྲིའི་ཐང་། རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ། རོ་མྱག་གི་འདམ། མེ་མ་མུར་གྱི་འོབས་དང་
བཅས་པའི་ ཉེ་འཁོར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། ངན་སོང་ལུ་མ་ཚད་ མཐོ་རིས་ལུ་ཡང་ སྡུག་
བསྔལ་གདོས་དྲག་མོྱང་བའི་ ཉི་ཚེབ་དང་བཅས་པའི་ དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལུ་སྐྱེས།  
 

སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ནི། ལོ་བརྒྱ་ལྷག་སོ་རུང་ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་ཡང་ མི་འཐོབ་པའི་ཕྱིའི་སྒྲིབ་
པ་ཅན། ལྐོད་མར་ག་ཅི་གཏང་རུང་མེ་འབར་ཏེ་ རྒྱུ་མ་ནང་ཁྲོལ་འཚིས་པའི་ ནང་གི་སྒྲིབ་པ་
ཅན། རྣག་ཁྲག་དང་ ཆབ་གསང་ རང་གི་ཤ་ ལ་སོགས་པ་ཡང་ བཟའ་དགོ་པའི་སྒོས་ཁུང་གི་
སྒྲིབ་པ་ཅན་ ལ་སོགས་པའི་ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེས། སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ནི། གཅིག་གིས་གཅིག་
བཟའ། གཞན་གྱིས་གཡོག་བཀལོ། ནམ་ཡང་བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡདོ་ནི་མེད་པའི་འདབ་
ཆགས།སྡེར་ཆགས། རྨིག་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ ལོ་བརྒྱ་སྟོང་ལས་ བར་
བསྐལ་ལ་སོགས་པ་སྡོད་དགོཔ་ལས་ ཡིད་ཤིན་ཏུ་ནས་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་
སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ།  
 



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 25 of 82 

རྒྱུ་ ཚེཧེ་མ་སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་བའི་ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཨིན་ཟེར་ ཐུབ་པ་
རོྫགས་པའི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ ད་ལས་ཕར་ 
གཞན་གྱིས་ཁོྱད་སྡིག་པའི་ལཱ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྟག་ཀོ་བཏོག་བཀོ་ནི་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་ཐོན་ཏེ་ 
ཉེས་པ་རང་གི་སྲགོ་ལུ་བབས་ཏེ་འབད་རུང་ར་ སྡིག་པའི་ལས་ཟེར་མི་དེ། ཐ་ན་ ཤིག་བཟུམ་ཅིག་
གསད་པའི་ སྡིག་པ་ཨིན་རུང་ནམ་ཡང་མ་འབད་བར་ འཛེ་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཉེ་འཁོར་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག་ ཟེར་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བརྩི་ནི་སྨ?ོ 
༢. ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་

ཏེ་འབྱུངམ་སྨ?ོ 
༣. སྡིག་པའི་ལཱ་ལུ་ག་དེ་སྦེ་འཛེ་དགོཔ་སྨོ? 

 
ཆོས་ལུ་དནོ་གཉེར་བསྐྱེད་དགཔོ། 

སྲིད་གསུམ་བདེ་བ་རྩྭ་རྩེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན། །ནམ་
ཡང་མི་འགྱུར་ཐར་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །དོན་དུ་གཉེར་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 

འདོད་ཁམས་ རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་ཡན་ཆད་ལས་ འདོད་ལྷའི་རིས་དྲུག་དང་། གཟུགས་ཁམས་ 
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གནས་རིས་བཅུ་བདུན། གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་མན་ཆད་ཀྱི་ ལྷའི་སྲིད་པ། གླིང་བཞི་
གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་མིའི་སྲིད་པ། རི་རབ་ཀྱི་ ཆུ་མཚམས་མན་ཆད་ལས་ གསེར་གྱི་ས་
གཞི་ཡན་ཆད་ལུ་གནས་མི་ ཀླུའི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ འདི་ནང་ལུ་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ དཔལ་
འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ ག་ནི་བས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབད་ཡོད་རུང་། དཔྱེ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། རྩྭའི་
རྩེ་མོ་ལུ་ཆགས་པའི་ཟིལཔ་དེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་འཛག་སྟེ་ ཡལ་འགྱོ་དོ་བཟུམ། ལོ་དུས་ཅི་
གཞོན་རུང་སང་ཕོད་རྒས། རྒྱུ་ད་རེས་ཡོད་རུང་ནངས་པར་རོྫགས། གཉེན་ད་ཅི་འཆམས་རུང་ ད་ལྟོ་
འཐབ་སྦེ་ སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་གིས་ འཇིག་སྟེ་ མེདཔ་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་ཙང་ཙ་ཨིན།  
 
ཚར་གཅིག་ཐབོ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ ནམ་ཡང་མི་འགྱུརཝ་མ་
ཚད་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕྱེལ་ཏེ། རྟག་པ་བརྟན་པ་འབད་ར་སྡོད་མི་ ཐར་པ་རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ ག་ནི་བ་ཡང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ ལུས་རྟེན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ར་ འཐབོ་ནི་ཡོདཔ་
ཅིག་ ངེས་པར་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། ད་ལྟོ་ རང་དབང་ལུ་ཡོད་དེ་ རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ས་བཟུམ་
ཅིག་ཁར་ ལོྷད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་གཞན་ཕར་ཞག་ རང་སྲོག་གཏའ་མར་བཙུགས་ཏེ་ཨིན་རུང་། 
ཐར་པ་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་ དམ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་དེ་ཉིད་ དོན་དུ་གཉེར་བའི་ ངེས་འབྱུང་གི་
བསམ་པ་ ཁྱད་པར་ཅན་ བསྐྱེད་དགོཔ་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་
ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
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མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཡུད་ཙམ་  : ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག། 
འཇིག་  : ཧྲམ། ཡལ། 
དོན་དུ་གཉེར་ : རྩ་འགེངས། གཙོ་བོར་གཟུང་། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. སྲིད་གསུམ་འདི་ན་ བདེ་སྐྱིད་ག་ནི་བ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ཡོད་རུང་ ཡུད་ཙམ་

ཅིག་གིས་ འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཨིན་པའི་དཔྱེ་ག་ཅི་སྨ?ོ 
༢. ལུས་རྟེན་འདི་གི་ཐགོ་ལུ་ར་ ག་ཅི་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོཔ་སྨ?ོ 
༣. རྟ་ཁ་ སྲབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་ས་ བཟུམ་ཅིག་ཁར་ ལོྷད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་

ཨིན་མས་གོ? 
     བྱང་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ། 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་བདག་ལ་བརྩེ་བ་ཅན། །མ་རྣམས་སྡུག་ན་རང་བདེས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 
དེ་ཕྱིར་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ལས་ར་ རང་འཁོར་བ་ལུ་འཁྱམས་ཏེ་ ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འཁོར་བ་
ན་ཡོད་པའི་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ རང་གི་ཕ་མ་ མ་འབདཝ་མེདཔ་མ་ཚད། དེ་ཡང་ ཕ་མ་
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འབདཝ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ཚེད་རེས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ དང་པར་གཟུགས་ཁར་འབག། 
གཉིས་པར་ཁོ་ར་བཟའ་མ་ནུམ་ འཐུང་མ་ནུམ་ གྱོན་མ་ནུམ་འབད་ད་ེ བུ་ལུ་བྱིན། གསུམ་པར་
རྟིང་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོྒ་ལས་ རང་ལུ་བྱམས་པ་
དང་བརྩེ་བ་སྦོམ་འབད་བའི་ དྲིན་ཅན་ཙང་ཙ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ཕ་མ་དེ་ཚུ་ བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ 
སྡོད་ནིའི་བློ་འདོད་ཡོད་རུང་ བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་བ་འབད་མ་ཤེས། སྡུག་བསྔལ་ཟེར་མི་དེ་ རྩ་ལས་
མི་དགོ་པས་ ཟེར་མནོ་རུང་ སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་ སྡིག་པ་སྤང་མ་ཤེས་པར་ ཉོན་
མོངས་ཏེ་ འཁོར་བའི་གནས་ལུ་འཁྱམས་ཏེ་ སྡོད་ཡོད་མི་ཚུ་དེ་སྦེ་ ཐང་བཏང་བཞག་སྦེ། ཁོང་ལུ་ 
མནོ་བསམ་ག་ནི་ཡང་མ་གཏང་པར་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་བདེ་བ་ཐོབ་སྟེ་གིས་ ག་ཅི་འབད་ནི་ རྒྱུ་
མཚན་དེའི་ཕྱིར་ ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་ གྲངས་དང་ཚད་ མཐའ་ཡས་པའི་ སེམས་
ཅན་ཆ་མཉམ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བཏོན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་བཅུག་ནིའི་
དོན་ལུ།  
དང་པ་ར་ རང་བདེ་བ་འཐོབ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་དགོ་པས་མནོ་མི་ རྒྱལ་པོ་ལྟ་
བུའི་སེམས་བསྐྱེད། ཧེ་མ་ར་ གཞན་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རང་བདེ་བ་འཚོལ་དགོ་པས་
མནོ་མི་ རྫིའུ་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད། རང་གཞན་ དུས་མཉམ་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་དགོ་པས་མནོ་མི་ 
མཉན་པ་ (གྲུ་པ) ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་གང་རུང་ཅིག་གི་སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་གཅིག་ཡང་མ་
བཞག་པར་ བདེ་བ་ལུ་བཀདོ་དགོ་པས་མནོ་མི་ སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། 
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སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས། བཟོད་པ། བརྩོན་འགྲུས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ཚུ་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་བཏབ་པའི་ འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ བསྐྱེད་དགཔོ་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
མཐའ་ཡས་ : ཚད་མེདཔ། 
ཐོག་མེད་  : ཧེ་མ་ལས། འགོ་བཙུགས་པའི་ དུས་བདའ་མ་ཟུནམ། 
བདག་  : རང་། 
ཅི་ཞིག་བྱ་  : ག་ཅི་འབད་ནི། 
དེ་ཕྱིར་  : དེ་གིས་འབད། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. སེམས་ཅན་ དེ་ཚུ་ག་ར་ དྲིན་ཅན་ཙང་ཙ་ ཨིན་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས། 
༢. ཕ་མ་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ ག་ར་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོད་ནིའི་བློ་འདོད་ཡོད་རུང་ མ་ཤེས་

མི་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན?  
༣. སྨོན་པ་དང་ འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས?  
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བདེ་སྡུག་བརྗེ་དགཔོ། 
སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདདོ་ལས་བྱུང་། །རྫགོས་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཕན་སེམས་
ལས་འཁྲུངས། །དེ་ཕྱིར་བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྗེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་ཡིན། ། 
ལྷ་ལུ་ འཆི་འཕའོི་སྡུག་བསྔལ། ལྷ་མིན་ལུ་ འཐབ་རོྩད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། མི་ལུ་ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་
གི་སྡུག་བསྔལ། དུད་འགྲོ་ལུ་ བཀལོ་སྤྱོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་ལུ་ བཀྲེས་སྐམོ་གྱི་སྡུག་
བསྔལ། དམྱལ་བ་ལུ་ ཚ་གྲང་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ཡོད། དེ་ཚུ་ག་ར་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་
ཏེ་འབྱུང་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཪང་རྐྱངམ་གཅིག་བདེ་བ་འཐོབ་པ་ཅིན་ བཏུབ་མནོ་བའི་ བླའོི་འདོད་པ་
བཙོངམ་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། 
བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་འབད་ ལོངས་
སྤྱོད་དེ་བཞུགས་པའི་ རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་ག་ར་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་སྨོ་ཟེར་བ་
ཅིན། སློབ་པ་ལམ་གྱི་དུས་ཚོད་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཏེ། གཞན་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ 
གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ མཛད་སྤྱདོ་བཟང་པོ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཁྲུངསམ་ཨིན།  
རྒྱུ་མཚན་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རང་ལུ་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་ དགེ་རྩ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་ གཞན་
སེམས་ཅན་ལུ་བྱིན་ནི་དང་ གཞན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ སྡིག་པ་་དང་ སྡུག་བསྔལ་ག་
ཅི་ཡོདཔ་ཅིག། དང་པ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་གྱི་དམིགས་པ་བསོྒམ་ནི་དང་། 
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རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དངོས་སུ་བདེ་སྡུག་ ཡང་དག་པ་ཅིག་འབད་ བརྗེ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འདོད་  : དགོཔ། 
ཡང་དག་  : ལེགས་ཤོམ། 
བརྗེ་  : སོར། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་སྨོ? 
༢. རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟེར་ཞུ་མི་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་སྨ?ོ 
༣. བདེ་སྡུག་ག་དེ་སྦེ་བརྗེ་དགོཔ་སྨ?ོ 
 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱདོ་བསྔ་ོདགཔོ། 
སུ་དག་འདདོ་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕྲོག་གམ་འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་ན་

ཡང་། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམདགེ་བ་རྣམས། །དེ་ལ་བསྔོ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་
ཡིན། ། 

མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་གིས་ འདོད་པ་ཆེ་བའི་དབང་གིས། རང་ལུ་ཡོད་པའི་ བཀབ་གོ་ལ་ རྒྱུ་ཅ་
ལ་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ ག་ར་མི་ངོ་བོ་ཐོན་ཏེ་ 



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 32 of 82 

འཕྱོག་འབག་པ་ལ་སོགས་པའམ་ ཡང་ཅིན་ མི་གཞན་ལུ་སླབ་སྟེ་ འཕྱོག་བཅུགཔ་ ལ་སོགས་
པ་ག་དེ་འབད་རུང་། རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་དང་། ཕངས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ག་ར་ ཁོང་ལུ་བྱིན་ཏེ་ 
ཁོང་ར་ག་དགའཝ་ འབད་བཅུག་དགོཔ་མ་ཚད།  
ཚེཧེ་མར་བསགས་པའི་དགེ་བ་དང་། ཚེཕྱི་མར་གསག་ནི་གི་དགེ་བ་ ད་ལྟོ་ལུས་རྟེན་འདི་གི་ཐོག་
ལུ་གསག་མི་ དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་ཚུ་ཡང་། དཔེར་ན། བདག་ཅག་གི་སོྟན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ སྐུ་
ཚེཧེ་མར་ རྒྱལཔོ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་འབད་ འབྱོན་པའི་སྐབས་སུ། ལོངས་སྤྱོད་གཞན་འདི་ལོས། 
ནོར་བུ་དགོས་འདདོ་དཔུང་འཇོམས་ཡང་ སྦྱིན་པ་གནངམ་ལས་ བློན་པོ་ཚུ་གིས་ཡབ་དཀྲོགས་ཏེ་ 
མཐར་བཤུད་དེ་ འབྱོན་པའི་ལམ་ཁ་ལུ་ རྟ་དང་གླང་པོ་ཆེ། སྲས་དང་སྲསམོ་ བཙུན་མོ་མིན་ཚད་
གཅིགཔོ་ཡང་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐགོས་པ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྦྱིན་པ་
བཏང་ཡོདཔ་བཟུམ་དང་། 
སྐྱབས་རྗེ་ རྭ་ཧརོ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལུ། མི་དེ་གིས་ དགེ་བ་དེམ་ཅིག་བསྒྲུབས་ནུག་ལོ་ ཟེར་ཞུ་
བ་ཅིན། དེ་འཕྲལ་ལས་གསོལ་ཇ་བཞེས་འཕྲོ་འབད་ ཡོད་པའི་བར་ན་ཨིན་རུང་བཞག་སྟེ་ ཐུགས་
དམ་དང་ལག་འཁརོ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་སྦེ། འདི་དང་དུས་གསུམ་འབྲེལ་པ་ཡི། །དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་
ཡོད་པ་ཀུན། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསོྔ། །ཟེར་
གསུངསམ་དང་འདྲཝ་འབད། རང་གི་ དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཚུ་ཡང་ ད་རེས་རང་ལུ་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་
འབད་དེ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ དགྲ་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་། དེ་ཚུ་གིས་ གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་
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ཆ་མཉམ་ལུ་ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་དགོཔ་ དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འདོད་ཆེན་  : དགོ་འདོད་ཆེ་དྲགས། འདོད་པ་སྦོམ། 
འཕྲོག་  : འཕྱོག། 
འཇུག་  : བཅུག། 
ཐམས་ཅད་ : ག་ར། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཁྱོད་རའི་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལུ་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མི་གཞན་ཅིག་གིས་དེ་སྦེ་

འབད་བ་ཅིན་ ཁྱདོ་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་འབད་འོང་? བསམ་འཆར་བཀོད། 
༢. བདག་ཅག་གི་ སོྟན་པ་གིས་ ཆོས་རྒྱལ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་ བཞེསཔ་ད་གི་ 

མཛད་རྣམ་བཟུམ་གཞན་ག་ཅི་ར་ མཛད་ནུག་ག? ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་
བྲིས? 

    སྙིང་རྗེ་བསྒམོ་དགཔོ། 
བདག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་མེད་བཞིན་དུ། །གང་དག་བདག་གི་མགོ་བོ་གཅོད་བྱེད་ནའང་། ། 
སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་དེ་ཡི་སྡིག་པ་རྣམས། །བདག་ལ་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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རང་ལུ་ རྐུ་ཇག་འཕྲོག་གསུམ་གྱི་ལཱ་དང་ མི་བསད་བསདཔ། གྱང་བརྡབ། ཤོབ་རྐྱབ་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཉེས་པ་དུམ་གྲ་ (ཅུང་ཟད་)  ཅིག་ཡང་ འབད་འབདཝ་མེད་བཞིན་དུ། 
མི་ལ་ལུ་ཅིག་ མ་རངས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ ཁ་སྤར་བ་ཅིན་ ཁ་ཉེས་
བཀལ་ ལགཔ་སྤར་བ་ལག་ཉེས་བཀལ་ཏེ། རང་གི་མགུ་ཏོ་ བཏགོས་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ རང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་མནོ་བསམ་གཏང་མ་ཤེས་པར་ རང་ལུ་དེ་སྦེ་གནོདཔ་བཀལ་བ་མ་
གཏོགས།  མ་གཞི་རང་གི་ ཕ་མ་ མ་འབད་བའི་སེམས་ཅན་ནི་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་
མེད།  
ད་རེས་ ཁོང་གིས་ལཱ་ངན་པ་འབད་བའི་ རྣམ་སྨིན་གྱིས་ཤུལ་མ་ ཁོང་ར་ངན་སོང་ལུ་ལྷུང་སྟེ་ 
སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་མྱོང་དགོ་མནོ་བའི་ སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ གནོད་པའི་ལན་ལུ་ཁོང་ཁྲོ་མི་བསྐྱེད་
པར་ གནོད་བཀལ་མི་དེ་ཡིས་ མྱོང་དགོ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ། རང་ལུ་འཁོར་བཅུག་ཟེར་ལེན་
དགོ། དེ་ཡང་ རང་ལུ་ཉེས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ བྱུང་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཚུ་ཇོ་བོ་གིས། ལུས་ལ་
གནོད་པ་འབྱུང་བའི་ཚེ །སྔོན་གྱི་ལས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ རང་གི་ཚེསྔ་
མའི་ལས་ཨིན་ཟེར་ བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཨིན་
ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
༡. ཉེས་པ་ : ལས། 
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༢. ཅུང་ཟད་ : ཨ་ཙིཅིག། དུམ་གྲ་ཅིག། 
༣. སྙིང་རྗེ་ : སྡི་ཆེ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ལུས་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བའི་ཚེ །སྔོན་གྱི་ལས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཟེར་མིའི་བཅུད་དནོ་

འབྲི་ཞིནམ་ལས།འདི་ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་ན་མེན་ན་བསམ་འཆར་བཀོད། 
 

བྱང་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ། 
འགའ་ཞིག་བདག་ལ་མི་སྙན་སྣ་ཚོགས་པ། །སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པར་སྒྲོག་པར་བྱེད་ན་

ཡང་། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་བརྗདོ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་
ཡིན། ། 

མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱབ་ཁ་ལས་དང་ ཡང་ཅིན་ རང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ རང་ལུ་མ་དགའ་བའི་
སྟབས་ཀྱིས། སྤྱང་ཀ། རྒྱོཝ། རྒྱ་མོ། ག་ཅི་ཡང་མ་ཤེས་པའི་ སྐྱོ་སྐྱོཝ་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ རྣ་
བར་མ་ཧན་པའི་ཚི་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འབད། ཤར་ལུས་འཕགས་པོའི་གླིང། ལོྷ་འཛམ་བུའི་
གླིང་། ནུབ་བ་གླང་སྤྱདོ་ཀྱི་གླིང་། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་གླིང་། དབུས་རི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཉི་ཟླ་
སྐར་གསུམ། ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་ སོྟང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་སྟོང་དང་པོ་སྤྱི་ཕུད། དེ་བཟུམ་མའི་ 
སོྟང་དང་པོ་སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སྟངོ་གཅིག་ལུ་ སོྟང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན། དེ་བཟུམ་
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མའི་སྟོང་གཉིས་པ་ བར་མའི་འཇིག་རྟེན་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་ སོྟང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་ཟེར་བའི་ 
འཇིག་རྟེན་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་འབད་ སླབ་རུང་ར།  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་འཐོབ་པའི་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་གྱི་ མཚན་ཉིད་ དེ་སྦེ་ཨིན་མི་འདི་ལུ་
མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ། མ་དགའ་བ་དང་མ་རངས་པའི་སེམས་མ་བསྐྱེད་པར། རང་གིས་
བཟོད་ཚུགསཔ་ཅིག་ འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་བྱམས་པའི་སེམས་ ཚད་མེད་པའི་སྒོ་ལས་
འབད་ལོག་སྟེ་ར་ རང་གིས་ཁོ་གི་རྒྱུད་ལུ་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ཡོན་
ཏན་དེ་ བཏོན་ཏེ་བརྗོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ཇོ་བོ་གིས། མི་སྙན་ཚི་རྣམས་ཐོས་པའི་ཚེ །བྲག་
ཅ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བྱ། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། མ་ཧན་པའི་གཏམ་སླབ་མི་དེ་ལུ། སྐྱོན་དུ་
མི་འཛི་པར་ ཡོན་ཏན་བརྗོད་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་
ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འགའ་ཞིག་ : ལ་ལུ་ཅིག། 
མི་སྙན་  : མ་ཧནམ། 
སླར་ཡང་  : དོ་རུང་ཡང་། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. སོྟང་གསུམ་རྩིས་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་མས་གོ? 
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༢. ཚིས་བཅད་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ ཚི་གཉིས་གསུམ་དེ་ཅིག་ནང་ ཧ་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་
འབད་ བྲིས? 

 

མ་ཧནམ་སེམས་ཁར་བཞག་ནི་སྤང་དགཔོ། 
འགྲོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་ཤིང་ཚི་ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། །དེ་

ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
འགྲོ་མང་ཟེར་ མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ ལེ་ཤ་ཅིག་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས། ཁྱོད་ 
མི་བསད། ཨརཝ་བརྐུ། སྡོམ་པ་ཉམས། ཤོབ་རྐྱབ། ཕུང་བརྡུངས། ཁ་དལཝ་མེད་པར་ཚོ་བརྡ་
བཏང་། མི་ཀུན་དང་མ་མཐུན་པའི་ བྱ་གཞག་བསྒྲིགས་བསྒྲིགསཔ་ ཨིན་ཟེར་བ་ལ་སགོས་པའི་ 
སྐྱོན་སློང་སྟེ་འབད་རུང་ར་། དེ་ཚུ་ ཧིང་ཁར་མ་བཞག་པར་ དེ་སྦེ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ། ཁོང་གིས་ སྐྱོན་
བཏོནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཤུལ་ལས་ང་གིས་ སྐྱོན་དེ་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཏེ་ སྤང་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ། 
རང་གི་སྐྱོན་བཏོན་མི་དེ་ཚུ་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཟུམ་ཅིག་གི་ འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་ དེ་
གིས་མ་ཧནམ་སླབ་མི་ དེ་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ལོག་སྟེ་ཕར་ གུས་པར་འདུད་མི་འདི། སྤྱོད་འཇུག་
ལས། བདག་ལ་སྨད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །བསོྟད་པས་བདག་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདག་ལ་
བསྟོད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །སྨད་པས་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚུ་
ལུ་གདམས་ངག་སྟོན་པའི་བླམ་ཨིན་ མནོ་བའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ལགས་ལགས་ཞུ་ཞུ་ ག་འདེ་
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དྲག་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་
ཨིན་ནོ།།  
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འགྲོ་མང་འདུ་པ་  : མི་ལེ་ཤ་ཚོགས་ས། 
དབུས་སུ་   : སྦུག་ལུ། 
མཚང་   : སྐྱོན། 
སྨྲ་   : སླབ། 
འདུས་ཤེས་  : མནོ་བསམ། 

 འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས།  
༡. མི་གཞན་མི་གིས་རང་ལུ་ སྐྱོན་སོླང་སྟེ་ཚི་ངན་སླབ་ད་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་འདུ་

ཤེས་ བསྐྱེད་དགཔོ་འདི་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?  
༢. གཙོ་བོ་ར་ ཚིས་བཅད་འདི་གི་བཅུད་ ག་ཅི་ཨིན་མས? 

 
ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་འབད་དགཔོ། 

བདག་གི་བུ་བཞིན་གཅེས་པར་བསྐྱངས་པའི་མིས། །བདག་ལ་དགྲ་བཞིན་བལྟ་བར་བྱེད་ན་
ཡང་། །ནད་ཀྱིས་བཏབ་པའི་བུ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །ལྷག་པར་བརྩེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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རང་གི་ ལུས་ལས་མཆེད་པའི་ བུཚ་བུམོ་བཟུམ་སྦེ་ཆུ་འཁྱུ། གོ་ལ་བཀལ། བཞེས་སོྒ་བྱིན། 
སློབ་གྲྭ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་བཅུགཔ་ལ་སོགས་པའི་སོྒ་ལས་ ག་འདེ་གཅེས་གཅེས་དང་ 
ག་འདེ་ཕངས་ཕངས་འབད་བསྐྱངས་ཏེ་ དགའཝ་སྐྱིད་པ་ལུ་བཀདོ་དེ་ བཞག་པའི་མི་ལ་ལུ་གིས། 
རྟིང་ལས་ཆང་ལན་ཆུ་གིས་འཇལ་ རྟ་གསོ་གསོ་བའི་དྲིན་ལན་ རྡོག་ཐལ་གྱིས་འཇལ་དོ་བཟུམ་ 
རང་ལུ་དྲིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ་ཏེ་ རང་ལུ་དགྲ་བཟུམ་བལྟ་སྟེ་འབད་རུང་་ར། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། 
མ་རྡོག་གཅིག་ལུ་ བུ་རྡོག་གཅིག་ལས་བརྒལ་ མེད་དེ་འབད་བ་ཅིན། བུ་རྡོག་གཅིགཔོ་དེ་ ཚེསྔ་
མའི་ལས། བློ་བུར་གྱི་རྐྱེན། འབྱུང་པོའི་གདོན། རྟག་པར་ན་བའི་ ནད་གཞི་ཚུ་གིས་བཏབ་སྟེ་ 
ལུས་ནད་གཞི་གིས་ གདུངས་པའི་བུ་ལུ། མ་རྡོག་གཅིགཔོ་དེ་གིས་ ད་ལྟ་ར་ཤི་མི་ས་ོག་མནོ་བའི་ 
དོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་ར་དྲགཔ་ཅིག་ འོང་པ་ཅིན་ མནོ་བའི་རེ་བ་གིས་ སྤྱགས་རྡུགས་འཐབ་སྟེ་ 
ལྷ་གསོལ་ཀླུ་གསོལ། གདོན་མཆོད་ལ་སོགས་པ་ རིམ་གྲོ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་འབད། སྨན་ག་ཅི་གིས་
ཕན་ག། བཞེས་སོྒ་ག་ཅི་གིས་དྭངས་ཁར་འཇུག་ག་ གོ་ལ་ག་དེམ་ཅིག་གིས་དྲོ་ག་ ལ་སོགས་པ་
དྲིས་ཏེ་ ཧེ་མ་བས་དྲགཔ་ འབད་དོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ།། 
རང་ལུ་ དྲིན་ལན་ལོག་པར་འཇལ་མི་དེ་ལུ་ ལྷག་པར་སྙིང་ནས་བརྩེ་བ་ འབད་དགོཔ་འདི། 
འཆད་ཁ་པས། ཕན་བཏགས་ལན་དུ་གནོད་བྱེད་ཀྱང་། །ཡང་ལན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྒམོ། །ཟེར་
གསུངསམ་བཟུམ། ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ བྱམས་སྐྱོང་ག་འདེ་དྲག་དྲག་ འབད་དགཔོ་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།།  
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མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
དགྲ་བཞིན་  : དགྲ་བཟུམ། 
ནད་ཀྱིས་བཏབ་  : ནད་ཀྱིས་ན།  
ལྷག་པར་   : ཧེང་སྐལ་ར། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རང་ལུ་དགྲ་བཟུམ་འབད་མི་ མི་ལུ་ལོག་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས་ག? 

 

དམན་པ་གོང་དུ་བཀུར་དགཔོ། 
རང་དང་མཉམ་པའམ་དམན་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡིས། །ང་རྒྱལ་དབང་གིས་བརྙས་ཐབས་བྱེད་ན་

ཡང་། །བླ་མ་བཞིན་དུ་གུས་པས་བདག་ཉིད་ཀྱི། །སྤྱི་བོར་ལེན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
གདུང་ཆོས་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ རིགས་ཁུངས་དང་ ཏོག་གོ་ས་ བཀབ་གོ་ལ་ རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་ལ་
སོགས་པ་ རང་དང་མཉམ་མཉམ་ཡོད་མི་ཚུ་འབད་རུང་། ཡང་ཅིན་རང་ལས་དམའ་བའི་མི་ཅིག་
ཨིན་རུང་འདྲ། དེ་ཚུ་གིས་ རིགས་ གཟུགས་ སོྟབས་འབྱོར་ཚུ་ ག་བས་ཡང་ཁོང་དྲག་མནོ་སྟེ་ 
སེམས་ང་རྒྱལ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་པའི་དབང་གིས། རང་ལུ་གཏམ་ ནོར་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་
ལས་ ཁྱད་གསོད་དང་ མི་གྲལ་མ་ཚད་ ཁྱི་གྲལ་ཡང་མ་བཙུགས་པའི་ བརྙས་བཅོས་ཐབས་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་འབད་རུང་། དེ་ལུ་ཙིཔ་མ་ཟ་བར་ རང་ལུ་བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་གནང་མི་ བླ་
མའི་བཀའ་སྒྲུབ་དོ་བཟུམ་ ལོག་སྟེ་ར་ ཁོ་གིས་ ག་སླབ་ ག་ཟེར་ཉན་ཏེ་ གུས་པས་བཏུད་དེ་ 
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རང་གི་སྤྱི་བོར་བཀལ་ཏེ་ ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་ག་ར་ཕར་བྱིན། གྱོང་དང་ཁ་ཉེས་ག་ར་ཚུར་ལེན་དགོཔ་དེ་
ཡང་ རྒྱལ་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ན།ོ། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
མཉམ་པ་   : འདྲན་འདྲ། 
དམན་པ་   : ཉམ་ཆུང་། 
བརྙས་ཐབས།  : བརྙས་བཅོས། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རང་དང་མཉམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨ?ོ 
༢. དམན་པའི་ སྐྱེ་བ་ོཟེར་མི་འདི་ ག་ལུ་སླབ་སྨ?ོ 
༣. ཪང་བ་དམན་པའི་མི་གིས་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ བརྙས་ཐབས་འབདཝ་སྨོ? 
༤. རང་ལུ་ བརྙས་བཅོས་འབད་མི་འདི་ལུ་ ཙིཔ་མ་ཟ་བར་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྨོ? 
༥. ཁྱོད་ལུ་ བརྙས་བཅོས་འབད་མི་ མི་འདི་ཁྱདོ་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་བཀལ་ཚུགས་ག? ཁུངས་

བཀལ། 
སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླང་དགོཔ། 

འཚོ་བའི་ཕོངས་ཤིངརྟག་ཏུ་མི་ཡིས་བརྙས། །འཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་ཀྱང་
སླར། །འགྲ་ོཀུན་སྡིག་སྡུག་བདག་ལ་ལེན་བྱེད་ཅིང་།།ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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ཚེ ད་རེས་སྲོག་འཚོ་བའི་ཟས་དང་ གྱོན་པའི་གོ་ལ་སོགས་པ་ གང་ཡང་མེད་པར་ སྤྱང་ཀ་ལུ་
ཐལ། དུས་རྟག་ཏུ་མི་གིས་ མིག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ བརྙས་བཅོས་འབད་ནི་དང་། འཚབས་ཆེན་པོའི་
ནད་ཀྱིས་ན་ནི་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་ འདྲེ་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་སྟེ་ རང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་
ཏེ་ ཉམ་ཐགཔ་ཐག་སར་སོྡད་རུང་། ད་རུང་ མར་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སླར་སྙིང་རྗེའི་
དབང་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་སྡིག་པ་དང་འབྲས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རྣམ་པ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ རང་ལུ་མྱོང་བཅུག་ཟེར་བའི་སེམས་ཀྱིས་རང་ལུ་ལེན་ཞིན་ན་ལས། 
སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ སྙིང་སོྟབས་ལྷག་པར་བསྐྱེད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འཚོ་བ་  : བཟའ་འཐུང་། 
ཕོངས་  : མ་ལངམ། སྤྱང་ཀ། 
འཚབས་ཆེན་ : འཚུབ་ཅན། 
ཞུམ་པ་མེད་པ་ : སེམས་མ་ཤི་བ། དཔའ་མ་ཞུམ་པ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. འཕོངས་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ནི་སྨ?ོ 
༢. ནད་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་རུང་སེམས་ཅན་ལུ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྨ?ོ 
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༣. གཞན་གྱི་ སྡུག་བསྔལ་རང་ལུ་ལེནམ་ད་ ལྷག་པར་བསྐྱེད་དགོཔ་ ག་ཅི་ཨིན་མས་
གོ? 

 

ང་རྒྱལ་སྤང་དགཔོ། 
སྙན་པར་གྲགས་ཤིང་འགོྲ་མང་སྤྱི་བོས་བཏུད། །རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ནོར་འདྲ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང་། །སྲིད་
པའི་དཔལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 

རིགས་མཐོ་བས་ གཟུགས་གཞི་ལེགས་པས། ཡོན་ཏན་མཁས་པས། ལོ་ན་གཞོན་པས། རྒྱུ་ཕྱེད་
ཀྲམ་འདུག་ ཟེར་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ ཕྱོགས་ཀུན་ལུ་སྙན་གྲགས་ཁྱབ་སྟེ་ 
འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་གིས་ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོྒ་ལས་ 
སྤྱི་བོས་བཏུད་དེ། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐསོ་བུ་ཡི་ ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་འདྲ་བའི་ རྒྱུ་ནོར་ལངོས་སྤྱོད་
ཐོབ་སྟེ་ འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ལུ་གྱུར་རུང་། སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་དཔལ་འབྱརོ་ཐམས་ཅད་ 
རྩྭའི་རྩེ་མོའི་ཟིལ་པ་དང་ ཆུའི་ལྦུ་བ་བཟུམ་སྙིང་པོ་མེད་པར་གཟིགས་ཞིན་ན་ལས། སོྟབས་འབྱོར་
འདེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དེ་ལུ་རང་ ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་སེམས་མེདཔ་ འབད་དགོཔ་ཡང་། མདོ་ལས། 
བདག་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་བདག་མཆོག་ཅེས། །ང་སྙམ་དུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་མི་བྱའོ། །ཞེས་
དང་། ཡང་འབོྲམ་སྟོན་པས། རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཇི་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང་། །གཞན་ལ་ཁྱད་གསོད་
བརྙས་པ་ཆུང་བར་མཛོད། །ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ གཞན་དང་འཕྱད་པ་ཅིན་ ང་དྲག་མནོཝ་
དང་ རང་གིས་རང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཡིད་ཚིས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཁེངས་པ་ཟེར་མི་ བློའི་ཟུར་ཙམ་ཅིག་
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ཡང་ མེདཔ་འབད་སྤང་དགཔོ་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་
ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
སྙན་པ་  : མིང་གཏམ། 
རྣམ་ཐོས་བུ་ : བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ། ནོར་གྱི་བདགཔ།ོ 
དཔལ་འབྱོར་ : ལོངས་སྤྱོད། 
ཁེངས་པ་  : ང་རྒྱལ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. གཏམ་ཧནམ་ (སྙན་པར་གྲགས་པ) ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ནི་སྨ?ོ 
༢. སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལུ་ སྙིང་པོ་མེདཔ་ ག་དེ་སྦེ་བལྟ་ནི་སྨ?ོ 
༣. ཚིས་བཅད་འདི་གི་ སྐོར་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་ མནོཝ་མས་ག? བསམ་འཆར་

དག་པ་ཅིག་བཀདོ། 
 

རང་སེམས་རང་གིས་བཏུལ་དགཔོ། 
རང་གི་ཞེ་སྡང་དགྲ་བོ་མ་ཐུལ་ན། །ཕྱི་རོལ་དགྲ་བོ་བཏུལ་ཞིང་འཕེལ་བར་འགྱུར། ། 

དེ་ཕྱིར་བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དམག་དཔུང་གིས། །རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡདོ་པའི་ སེམས་ཞེ་སྡང་གི་ཉོན་མངོས་པ་ འདི་ལས་ལྷག་པའི་སྡིག་པ་གཞན་
མེད། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཞེ་སྡང་ལྟ་བུའི་སྡིག་པ་མེད། །བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་
དཀའ་ཐུབ་མེད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་ ཞེ་སྡང་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྡིག་པ་འདི་གིས། རང་ 
ཚེའཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ལས་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཅུག་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་དགྲ་བྱང་འཕྱད་ངོ་
མ་ ཞེ་སྡང་འདི་མ་བཏུལ་བ་ཅིན། རང་དང་རང་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཕ་མ་གཉེན་ཉེ་བ་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་ཁ་
ལས་བྱང་འཕྱད་འབད་ལོང་སྟེ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ ཕྱི་ཡི་དགྲ་བོ་ཚུ་བཏུལ་ཡི་བཏུལ་ཡི་ར་ ཉུང་
སུ་ཉུང་སུ་མེན་པར་ མང་སུ་མང་སུ་འཕེལ་ཏེ་འགྱཝོ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དང་པ་རང་ཕྱི་ཁའི་དགྲ་བྱང་འཕྱད་དེ་ཚུ་ མ་བཏུལ་བའི་ཧེ་མར་དགྲ་བྱང་
འཕྱད་དེ་ཚུ་ ག་ར་བདེ་བ་དང་ལྡན་བཅུག་ མནོ་བའི་བྱམས་པ་དང་ ག་ར་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་
བཅུག་མནོ་བའི་ སྙིང་རྗེའི་དམག་དཔུང་དེ་གིས། རང་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ཞེ་སྡང་གི་དགྲ་བོ་འདི་
བཏུལ་དགོ། 
དེ་ཡང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་མི་སྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དེ་དག་གཞོམ་གྱིས་ཡོངས་
མི་ལང་། །ཁྲོ་བའི་སེམས་འདི་གཅིག་བཅོམ་ན། །དགྲ་དེ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་དང་འདྲ། །ཡང་ཇོ་བོ་
གིས། ནང་གི་སེམས་ནི་དུལ་འགྱུར་ན། །ཕྱི་ཡི་དགྲ་འདིས་གནོད་མི་ནུས། །ཟེར་གསུངསཔ་
བཞིན་དུ་ ནང་ཉནོ་མོངས་པའི་དགྲ་བཏུལ་ནིའི་ དཔུང་མཆོག་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གཉིས་ཨིནམ་
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ཤེས་ཏེ་ བྱམས་སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ལས་ དང་པ་རང་རང་གི་རྒྱུད་བཏུལ་དགོཔ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཐུལ་  : བཏུལ། 
ཕྱི་རོལ་  : ཕྱི་ཁ། 
དམག་དཔུང་ : དམག་གི་རུ་ཁག། 
རང་རྒྱུད་  : རང་སེམས། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རང་གི་ཞེ་སྡང་གི་དགྲ་བོ་དང་ཕྱི་ཁའི་དགྲ་བོ་གཉིས་ལས་ ག་བཏུལ་དགཔོ་སྨོ? 
༢. ནང་གི་དགྲ་བོ་མ་བཏུལ་བར་ཕྱི་ཁའི་དགྲ་བོ་བཏུལ་བ་ཅིན་ག་ཅི་འབད་འངོ་གོ? 
༣. བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ནི་སྨོ? 
༤. རང་གི་ཞེ་སྡང་གི་དགྲ་བོ་བཏུལ་དགོ་པའི་ཁུངས་སོྤྱད་འཇུག་ལས་དང་ཇ་ོབོ་གིས་ག་དེ་སྦེ་

གསུངས་ནུག་གོ? 
 

འདདོ་ཡནོ་ལངོས་སྤྱདོ་སྤང་དགཔོ། 
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཇི་ཙམ་སྤྱད་ཀྱང་སྲེད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །གང་

ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །འཕྲལ་ལ་སོྤང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
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མིག་ཁར་ གཟུགས་ལེགས་པ། རྣ་བར་ སྒྲ་ཧནམ། ལྷ་པ་ཁར་ དྲི་ཞིམ་པ། ལྕེ་ལུ་ རོ་མངར་
བ། ལུས་ལུ་ རེག་བྱ་འཇམ་པ་ ལ་སོགས་པའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ལན་
ཚྭའི་ཆུ་ཟེར་ ཚྭ་ཁ་ཟང་ཟང་མའི་ ཆུ་འཐུང་ཡི་འཐུང་ཡི་ སྐོམ་དད་ཆེ་སུ་ཆེ་སུ་སོང་སྟེ་ངོམ་ནི་
མེདཔ་ འགྱོཝ་དང་འདྲཝ་འབད། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ དེ་ཚུ་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་
འབད་རུང་ ངོམ་ནི་མེན་པར་ སྲེད་པ་ཟེར་ཆགས་དད་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་སེམས་འདི་ གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའི་ཡནོ་ཏན་ ག་ཅི་ལུ་
རང་ཆགས་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ འགྱོ་བའི་དངོས་པོ་དང་ ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ དེ་འཕྲལ་ལས་ སྤང་དགོཔ་
འདི། ཚོམས་ལས། ཀར་ཤ་པ་ནའི་ཆར་འབབ་ཀྱང་། །འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངོམས་མི་
འགྱུར། །འདདོ་པ་མནོག་ཆུང་ཉེས་མང་བར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད། །ཟེར་
གསུངསམ་བཞིན་དུ་ ག་ལུ་སེམས་ཆགས་མི་དེ་ ག་དེ་མགྱོགས་མགོྱགས་སྤང་ནི་འདི་ཡང་ རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འཕྲལ་  : ད་ལྟོ། 
ཇི་ཙམ་  : ག་དེམ་ཅིག། 
ལན་ཚྭའི་ཆུ་ : ཚྭ་ཁུ། (ཚྭ་ཡོད་པའི་ཆུ་) 
སྲེད་པ་  : ཆགས་པ། 
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འགོ་གི་དྲི་བ་དེ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ནི་སྨོ?རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
༢. འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་ཆགས་པ་ཅིན་ དཔེ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ངོམ་ནི་མེདཔ་

འགྱོཝ་ཨིན་ན? 
༣. ཚོམས་ལས་ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་གོ? 
 

བདག་འཛི་སྤང་དགོཔ། 
ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ།། 
དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛི་མཚན་མ་རྣམས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།། 

མིག་གི་དབང་པོ། རྣ་བའི་དབང་པ།ོ སྣ་ཡི་དབང་པོ། ལྕེའི་དབང་པོ། ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཚུ་གི་
ཡུལ་ གཟུགས་ལེགས་མ་ལེགས། སྒྲ་ཧནམ་མ་ཧནམ། དྲི་ཞིམ་མ་ཞིམ། རོ་མངར་མ་མངར། 
རེག་བྱ་འཇམ་མ་འཇམ་ཚུ་ཕྱི་ཁ་ལས་བལྟཝ་ད། དངོས་པོ་རྡོག་རྡོག་རིལ་རིལ་ཅིག་ལུ་གྲུབ་ཡོད་ད་ོ
བཟུམ་ཅིག་འབད་མཐོང་རུང་། འདི་ཚུ་ དཔེར་ན། རང་གི་སེམས་ལུ་ དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་
ཅིག་གི་ རྣམ་རྟོག་འཆར་འོང་བའི་སྐབས་ལུ། ཤིང་དང་། ཞལ་ལག་དང་། ལོ་འདབ་དང་། མེ་
ཏོག་དང་། འབྲས་བུ་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་འབད་ མཐོང་རུང་།  རང་གི་སེམས་འཁྲུལ་
བའི་ངོ་བོ་ལུ་ སྣང་བའམ་མཐོངམ་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ལུ་ རྡོག་རྡོག་རལི་རིལ་འབད་  
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བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ དངོས་པོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན། 
 

དེ་མ་ཚད་ སེམས་འདི་གི་ངོ་བོ་དེ་ཡང་ ཁ་ནང་ན་བསོྒར་ཏེ་བལྟཝ་ད་ ཧེ་མ་ལས་ གཟུགས་དང་ 
རྫས་དབྱིབས་དང་ ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་པོ་འབད་མ་གྲུབ། སེམས་འདི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་
བར་གསུམ། སོྟད་སྨད་ ག་ཏེ་ཡདོ་ག་ འཚོལ་རུང་འཚོལ་མི་འཐོབ། ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་ཟེར་
བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ ཡང་མ་ཤེསཔ་འབད་ ཡོདཔ་དང་མེད་པའི་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་
བྲལ་བ་ཨིན། དེ་སྦེ་ བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ དངསོ་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གནས་ལུགས་དེ་ཉིད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཞིན་ན་ལས་ གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ གཟུང་སའི་
ཡུལ་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་། འདི་གཟུགས་ཨིན་མས། ཟེར་ཤེས་མི་གི་ འཛི་པ་སེམས་ཀྱི་ རྣམ་རྟོག་
ཚུ་ག་ནི་ཡང་ སེམས་ཁར་མ་མནོ་བར་ བདག་འཛི་རྩ་བ་ཉིད་ལས་སྤང་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
སྣང་བ་  : མཐོང་ནི། 
གདོད་ནས་ : ཧེ་མ་ལས། 
སྤྲོས་པ་  : བཟོ་བཟོཝ། བཅོས་མ། 
མཚན་མ་  : རྣམ་རྟོག། 
ཡིད་  : སེམས། 
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འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཕྱིའི་སྣང་བ་དེ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་ག? 
༢. སེམས་འདི་གི་ངོ་བོ་དེ་ག་དེམ་ཅིག་ཨིནམ་སྨ?ོ 
༣. ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུ་ ཕྱིའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ མཐོང་མི་ཚུ་དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ 

ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མས་ག? 
 

ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔ། 
ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་དང་འཕྲད་པ་ན། །དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་འཇའ་མཚོན་ཇི་བཞིན་དུ། ། 

མཛེ་པར་སྣང་ཡང་བདེན་པར་མི་བལྟ་ཞིང་། །ཞེན་ཆགས་སོྤང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །  
ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་གཟུགས་ལེགས་པ། སྒྲ་ཧནམ། དྲི་ཞིམ། ར་ོམངརམ། རེག་བྱ་འཇམ་པ་ 
ལ་སོགས་པ་དང་འཕྱདཔ་ད་ དེ་ཚུ་ག་ར་ནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ། ཆརཔ། རླུང་། ཉི་མའི་འོད། རྐྱེན་
གསུམ་འཛོམས་ལས་ ཁ་དོག་སྣ་སྔ་དང་ལྡན་པའི་གཞའ་ ག་ནི་བ་ལེགསཔ་ མིག་ཡུལ་ལུ་མཐོང་
རུང་ དེ་ཚུ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ དངོས་པོ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ དངོས་པོ་དེ་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཞེན་ཆགས་
སྤང་དགོཔ་འདི། ཏིང་འཛི་རྒྱལ་པོ་ལས། སྒྱུ་མ་བྱས་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏེ། །རྟ་དང་
གླང་པོ་ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་བྱས། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་
བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། །ཟེར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དེ་ཚུ་ལུ་ སྙིང་པོ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་བའི་ 
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བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཞེན་ཆགས་སོྤང་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་
ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཡིད་དུ་འོང་བ  : སེམས་ཁར་འབབ་མི། 
འཕྲད་པ་ན་  : འཕྱདཔ་ད། 
དབྱར་   : བྱཱར། 
འཇའ་ཚོན་  : གཞའ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་གོ? ངོས་འཛི་འབད། 
༢. ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་ག་ར་ དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་ འཇའ་ཚོན་བཟུམ་སྦེ་ བལྟ་དགོ་ཟེར་

ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན་ དེ་སྦེ་མཐོང་མས་ག? མཐོངན་མཐོང་པའི་ཁུངས། 
མ་མཐོངན་ མ་མཐོང་པའི་ཁུངས་བཀལ། 

༣. དབྱར་གྱི་དུས་ཀྱི་ འཇའ་ཚོན་བཟུམ་སྦེ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཞེན་ཆགས་སྤང་དགོཔ་འདི་ 
ག་ཅི་ལསབརྟེན་ཨིན་མས་གོ? 
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སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པར་བལྟ་དགོཔ། 
སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་རྨི་ལམ་བུ་ཤི་ལྟར། །འཁྲུལ་སྣང་བདེན་པར་གཟུང་བས་ཨ་ཐང་ཆད།། 

དེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ །འཁྲུལ་པར་ལྟ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།  
སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ། རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ། འཆི་བའི་
སྡུག་བསྔལ། ལྟོ་གོས་ཀྱིས་མ་ལང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ ལ་སོགས་པ་ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ། ན་ཧིང་ཕྱུག་རུང་དོ་ཅི་སྤྱང་ཀ་ཐོན། དྲོ་པ་དགའ་རུང་ཕྱི་རུ་སོྐྱམོ་ཟུན། ད་ལྟོ་དལ་རུང་ལྟ་
མར་མ་ཁོམ་འཐནོམ་ ལ་སོགས་པ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་དང་ཁ་འབྱལ་
བའི་ཁར་ གཉེན་དང་སོ་སོར་འགྱོ་དགོཔ་བྱུང་། ཆདཔ་ཕོག་པའི་ཁར་ཉེས་སར་ཚུད། ཨཔ་གྱོངས་
པའི་ཁར་ ཨའི་ཤིཝ་ལ་སོགས་པ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ མྱོང་དགོ་མི་
དེ་ཚུ། དཔེར་ན། ཨ་ལོའི་ ཨའི་ཅིག་གི་རྨི་ལམ་ནང་ལུ་ ག་ནི་བས་གཅེསཔ་འབད་ བཞག་
བཞག་པའི་བུཚ་ འབད་རུང་བུམོ་འབད་རུང་ དེ་ཤི་སོ་སྟེ་ སྡུག་བསྔལ་གནམ་མེད་ས་མེད་ མྱོང་
དོ་བཟུམ་མའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ རང་ལུ་འབྱུངམ་ད་ མི་ཚུ་གིས་ དེ་ལུ་བདེན་པར་གཟུངམ་ལས་ 
ཨ་ལ་ཨ་ཙ་ཟེར་ འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་སྡོདཔ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ ལྟག་ལུ་སླབ་མི་ སྐྱེ་
རྒ་ན་འཆི་ལ་སོགས་པ་ མི་མཐུན་པའི་ རྐྱེན་ངན་པ་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་སྡུག་
བསྔལ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་། བདེན་པ་གང་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ འཁྲུལ་པ་ཨིན་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
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སྡུག་བསྔལ་མ་འབད་བར་སྡོད་ནི་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་
ཨིན་ན།ོ། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཨ་ཐང་ཆད་  : འུ་སྡུག། ཉམ་ཐག། 
འཁྲུལ་པ་   : འཛོལ་བ།  
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཁྱབ་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཟེར་མི་ དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེས། 
༢. རྨི་ལམ་ན་བུ་ཤི་ཤིཝ་མཐོང་སྟེ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་སྟེ་ ཉམ་ཐག་དོ་བཟུམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ 

རྨི་ལམ་ནཱི་བཟུམ་མཐོང་སྟེ་ སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མྱོངས་ཡི་ག? ཉམས་མྱོང་
ཅིག་བྲིས། 

 

སྦྱིན་པ་བཏང་དགཔོ། 
བྱང་ཆུབ་འདོད་པས་ལུས་ཀྱང་བཏང་དགོས་ན། །ཕྱི་རལོ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། ། 

དེ་ཕྱིར་ལན་དང་རྣམ་སྨིན་མི་རེ་བའི། །སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
རོྫགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ ངེས་པར་ འཐབོ་དགོ་མནོ་བའི་ འདོད་པ་ཡོད་ 
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མི་ཚུ་གིས། དཔེར་ན། ཧེ་མ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཟེར་མི་འདི་གི་སྲས་ 
སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཟེར་མི་ཅིག་ལུ་ སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཆ་རགོས་ཕོ་རྒནམ་
གཉིས་དང་གཅིག་ཁར་ བལ་ཡུལ་གྱི་ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ བཤལ་བར་འབྱོནམ་ད་ སྟག་མོ་ཅིག་ 
ཕྱུག་གུ་འཚའ་སྟེ་ ཞག་ཡུན་ལེ་ཤ་ཡར་སོ་རུང་། ཤ་མ་འཐོབ་པར་ ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་སྡདོ་པའི་ཁར་ 
ཕྱུག་གུ་ཚུ་གིས་ཨམོ་འཐུང་པར་འོངམ་ད། ཚ་སྟེ་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ཕྱུག་གུ་འཐུ་སྟེ་ བཟའ་
སག་ས་འབད་སར་གཟིགས་ཏེ་ ཐུགས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ ཤ་འཚོལ་རུང་མ་འཐོབ་ལས། ཁོ་ 
ཤུལ་ལས་འོང་ནི་ཟེར་སླབ་སྟེ་བཏང་ནུག། 
 
དེ་ལས་ སྟག་གི་གདོང་ཁར་གཟིམ་རུང་ ས་འཐོབ་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབད་ནི་དེ་གིས་ 
བཟའ་མ་ནུམ་པར་སྡདོཔ་ད་ དེ་སྦེ་མི་བཟའ་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ ཤིང་གི་ཚལ་ ཚ་ཁིག་ཁིག་ཅིག་གིས་ 
སྐུ་གཟུགས་ལས་ཁྲག་བཏོན་ཏེ་འབད་ སྐུ་ལུས་སྦྱིན་པ་གནངམ་དང་འདྲཝ་ ང་བཅས་ར་གི་ལུས་
ཡང་ སྦྱིན་པ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན། ཕྱི་ཁར་ཡོད་པའི་བཟའ་འཐུང་། གོ་ལ། རྟ་ནོར། 
གསེར། དངུལ། བུཚ་བུམོ། གནས་ཚང་ ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཚུ་འདི་ སྦྱིན་པ་ལྷང་མི་ལུ་
བྱིན་དགོཔ་དང་མི་དགོ་ སླབ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ། སླབ་ར་མི་དགོ།  
 

དེ་སྦེ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་ཕྱིརདུ་ ད་ལྟོ་ཁོ་ལུ་མེདཔ་ད་ ང་གིས་སྦྱིན་པ་གཏངམ་ཨིན། 
རྟིང་ལས་ ང་ལུ་མེད་པའི་བྱ་བ་ལུ་ཐུག་པ་ཅིན་ ཁོ་ལས་དགོ་ཟེར་བའི་ལན་དང་། སྦྱིན་པ་བཏང་
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པའི་ཕན་ཡོན་སྦམོ་འཐོབ་བཅུག་ཟེར་བའི་ རེ་བ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་ བཀྲེས་
སྐོམ་ཚ་གྲང་གི་ སྡུག་བསྔལ་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནི་འདི་ ཟང་ཟིང་ནོར་གྱི་སྦྱིན་པ། མེ་ ཆུ་ དུག་ 
མཚོན་ རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་གྲོགས་
རམ་དང་ སྐྱབས་འབད་ནི་འདི་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ། ཆོས་དགོ་མི་ཚུ་ལུ་ཆོས་བཤད་དེ་ 
ལེགས་པའི་ཕྱོགས་ལུ་དྲང་ནི་ཚུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ། དེ་སྦེ་ གཏང་ནི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་ 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ན།ོ། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
བྱང་ཆུབ་  : སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་། 
དངོས་པོ་  : ཅ་ལ། 
སྨོས་ཅི་དགོས་ : སླབ་སྟེ་ག་ཅི་འབད་ནི། 
རྣམ་སྨིན་  : འབྲས་བུ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ གོ་འཕང་འཐོབ་དགོ་ མནོ་བའི་འདདོ་པ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ སྦྱིན་པ་ག་དེ་སྦེ་ 

གཏངམ་ཨིན་ན? 
༢. སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ ཟེར་མི་གི་རྒྱལ་སྲས་དེ་གིས་ སྟག་མོ་ལུ་སྐུ་ལུས་ག་དེ་སྦེ་ སྦྱིན་པ་

བཏང་ནུག། 
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༣. ཕྱི་རོལ་དངོས་པོ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ཐོ་བཀོད། 
 

ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་དགོཔ། 
ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་པར་རང་དོན་མི་འགྲུབ་ན། །གཞན་དོན་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་གད་མོའི་

གནས། །དེ་ཕྱིར་སྲིད་པའི་འདུན་པ་མེད་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
རིན་པོ་ཆེའི་ ས་གཞི་དང་འདྲ་བའི་ ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་པའི་མི་ཚུ་གིས་ ཚེཕྱི་མར་ རང་དནོ་ལྷ་དང་
མིའི་ལུས་རྟེན་ཙམ་ཡང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་དག་མ་འགྲུབ་པ་ཅིན། གཞན་ སེམས་ཅན་ཚུ་མཐོ་རིས་
དང་ ཐར་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་གེ་ མནོ་བའི་ བློ་འདོད་སྐྱེད་མི་འདི་ མཁས་པ་ཚུ་དགོད་བྲ་སྟེ་ 
བཞད་གད་ཤོར་ནིའི་ཡུལ་ཅིག་ལས་ བརྒལ་ཏེ་མེདཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རང་ ཚེཕྱི་
མར་ སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་འཐོབ་པའི་ རེ་འདདོ་སྐྱེད་ཐོག་ལས་མིན་པར་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སོྡམ་
པ་ ཉེས་སྤྱོད་སྡམོ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་
ཚུལ་ཁྲིམས། ཡང་དག་པར་བསྲུང་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་
ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཚུལ་ཁྲིམས་  : སྡོམ་པ། སྒྲིག་ཁྲིམས། 
གད་མོ་   : དགོད་བྲ་ནི། 
འདུན་པ་   : རེ་བ། 
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འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. གཞན་གྱི་དོན་འགྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ རང་ལུ་ག་ཅི་དགོ་ནི་ཨིན་པས?  
༢. གཞན་གྱི་ གད་མའོི་གནས་ལུ་ འགྱུར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?  

 

བཟདོ་པ་བསྒམོ་དགོཔ། 
དགེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་འདདོ་པའི་རྒྱལ་སྲས་ལ། །གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་

མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་ཀུན་ལ་ཞེ་འགྲས་མེད་པ་ཡི། །བཟོད་པ་སྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
དགེ་བ་བཅུའི་ ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་འཐབོ་དགོ་ཟེར་ འདདོ་པ་སྐྱེད་མི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཚུ་ལུ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ ག་ར་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་འཐོབ་པ་དང་འདྲཝ་
འབད་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་གིས་འབད་ རང་གི་དགེ་བའི་ཆོས་ མི་ཉམས་པའི་ཕྱིར་དུ། ཧེ་མ་ སངས་
རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ དྲང་སྲོང་བཟོད་པར་སྨྲ་བ་ ཟེར་མི་ལུ་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་ཏེ་ དགོན་པ་གཅིག་ཁར་ 
ན་བཟའ་དམརཔོ་ཅིག་བརྡལ་ཏེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་གཞན་གྱི་མིག་ཏོ་ཁར་ གླང་གི་
པགས་ཀོ་ ཁྲག་ཁོག་ཁོ་ཅིག་འབད་མཐོང་སྟེ། འདི་གིས་ གླང་ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་ བསད་བསདཔ་
འོང་ནི་ཨིན་པས་ ཟེར་བཟུང་སྟེ་ཀ་ལིངྐ་ (ཨོ་རི་ས) ཡི་རྒྱལ་པོ་ཕུལ་རུང་ མ་དགའཝ་ཟེར་མི་
འདི་ཨ་ཙིཅིག་ཡང་ མ་བསྐྱེད་པས། རྒྱལ་པོ་གིས་ རྐང་ལག་གི་མཛུབ་ཅུང་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་
བཏོགས་ཏེ་ བཟོད་ཚུགས་པས་ག? ཟེརའ་དྲིཝ་ད་ བཟོད་ཚུགས་ཟེར་གསུངས་ནུག། རྟིང་ལས་
ཤ་གཟུགས་ག་ར་འཕྱལ་ཏེ་ བཟོད་ཚུགས་པས་ག? ཟེར་འདྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ བཟོད་ཚུགས་
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ཟེར་གསུངས་མི་དང་འདྲཝ་འབད། འགྲོ་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ ཙིཔ་ཟ་ནི་ (ཞེ་འགྲས་) ནི་ 
རྩ་ལས་མེདཔ་འབད་དེ་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ཙིཔ་ཟ་སྟེ་ ཧད་བཏགས་འཚོལ། ལག་ཉེས་བཀལ། 
སྐྱོན་སློངམ་ལ་སོགས་པ་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཐང་བཏང་བཞག་ནི་ (ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་
) དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དག་ལུ་རེས་ངལ། རེས་ཚ། རེས་གྱང་། རེས་ལྟོགས། རེས་སོྐམ་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་པའི་ཚེ སེམས་མི་སོྐྱ་བ་ (སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟོད་པ་) ཟབ་མོ་སྟོང་པ་
ཉིད་ཀྱི་དོན་ལུ་མ་འདྲོག་པ་ (ཟབ་མོའི་དོན་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟོད་པ་) ཚུ་ སྒོམ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
གནོད་བྱེད་  : གནོདཔ་བཀལ་མི། 
མཚུངས་  : ཅོག་འཐད། 
ཀུན་  : ག་ར། 
ཞེ་འགྲས་  : ཙི་ནི། ཧིང་གྲམ། 
སྐྲག་  : འདྲོག། 
 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. གནོད་བྱེད་ཚུ་ རིན་ཆེན་གཏེར་བཟུམ་ བརྩི་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 
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༢. དྲང་སྲོང་ལུ་ ཀ་ལིངྐའི་རྒྱལ་པོ་གིས་ ཁྲིམས་བཀལ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་
མས? 

༣. སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟོད་པ་དང་ ཟབ་མོའི་དོན་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟོད་པ་གི་ ཁྱད་
པར་བྲིས། 

 

བརྩནོ་འགྲུས་བརྩམ་དགཔོ། 
རང་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཉན་རང་ཡང་། །མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བཟློག་ལྟར་བརྩོན་མཐོང་

ན། །འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་
ཡིན། ། 

གཞན་གྱི་མཐའ་དནོ་ མ་བརྩི་བར་ རང་གི་ དོན་དག་རྐྱངམ་གཅིག་སྒྲུབ་མི་ ཉན་ཐསོ་དང་རང་
རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ཡང་། ལམ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ། དཔེར་ན། བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་གི་ 
མགུ་ཏོ་ཁ་ལུ་ དཔྱད་རིག་རྣམ་རྟོག་མེད་སི་སི་འབད་ མེ་བཟུམ་ཅིག་ཤོར་སོ་པ་ཅིན། མགྱོགས་
པར་མགྱོགས་པར་འཐུ་སྟེ་བཀོ་ཞིནམ་ལས། ད་རུང་ལོག་སྟེ་ མི་རེག་ནི་གི་ཟློག་ཐབས་ འབད་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་སར་མཐོང་པ་ཅིན། རང་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ འགྲོ་བ་
སེམས་ཅན་ག་ར་གི་དོན་དག་ལུ་ སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ག་ར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ འབྱུང་སའི་
གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་འཐོབ་ནི་གི་ལམ་འདི་ 
བརྩོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ལས་ གཞན་མེད།  
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དུས་ད་རེས་ལས་བཟུང་སྟེ་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་རྫོགས་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་
འཕང་ལུ་མ་བཀདོ་ཀྱི་བར་ན། ང་གིས་དགེ་བའི་བརོྩན་འགྲུས་བཀོ་སྟེ་བཞག་ནི་མིན་ ཟེར་བའི་
བསམ་པ་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས། ཉོན་མོངས་པ་སྤང་ནི་ལུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི་དང་། དགེ་བ་
བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བརོྩན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི་ལ་སོགས་པ་ སྦྱོར་བ་ལག་ལེན་གྱི་བརྩོན་འགྲུས། གོང་ལུ་
བཤད་མི་ བསམ་སྦྱོར་གྱི་བརོྩན་འགྲུས་གཉིསཔོ་དེ། བྱང་ཆུབ་མ་འཐབོ་ཚུན་ཚོད་བསྐྱེད་རུང་ དགེ་
བ་ལུ་ངོམ་ནི་ཟེརཝ་རྩ་ལས་མེད་པ་ ཆོག་པར་མི་འཛི་པའི་ བརྩོན་འགྲུས་ཚུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
རོྩམ་མི་ དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
འབའ་ཞིག་  : རྐྱངམ་གཅིག། 
མགོ་   : མགུ་ཏོ། 
བཟློག་   : བཀག་ནི། ལོག་གཏང་ནི། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས།། 
༡. ཪང་གི་དོན་དག་རྐྱངམ་གཅིག་སྒྲུབ་མི་ག་དང་ག་སྨ?ོ  
༢. བསམ་པ་གོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས། སྦྱོར་བ་ལག་ལེན་གྱི་བརོྩན་འགྲུས། ཆོག་པར་མི་

འཛི་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་ད་རིས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་
བཟུམཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ནི་ཨིན་པས་ག? དཔེ་བཀོད།   



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 61 of 82 

བསམ་གཏན་བསྒམོ་དགཔོ། 
ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་
ནས། །གཟུགས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་ཡིན། ། 
དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ སེམས་རྩེ་གཅིག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ སྡདོ་པའི་ཞི་གནས་ཀྱི་ བསམ་གཏན་
ལུ་སྦྱང་བ་ རབ་འཐོབ་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་མཐོང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ 
གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་འདྲཝ་ དེ་ཡི་དོན་ངོ་ཤེས་ཏེ་གིས། རང་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་མཐོང་སྤང་གི་
ཉོན་མོངས་པ་ གཅིག་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་ རི་བཟུམ་འབད་མི་དེ་ཚུ་གཅིག་ཅར་དུ་ ལྷག་མེད་དུ་
འཇོམས་ཚུགསཔ་ཨིནམ་ལས་ ཚུལ་དེ་ཤེསཔ་འབད་ཞིནམ་ལས། 
བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའི་སྐབས་སུ་ ཆོས་གེ་ར་གནམ་བཟུམ་ཨིན་ཟེར་མནོ་སྟེ་ སྡོད་མི་ནམ་
མཁའ་མཐའ་ཡས། དེ་སྤངས་ཏེ་སེམས་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ རྩེ་གཅིག་ཁར་བཀལ་ཏེ་ སྡོད་
པའི་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས། དེ་ཡང་སྤངས་ཏེ་གནམ་བཟུམ་དང་ སེམས་རྐྱངམ་ལ་སོགས་པ་ 
གང་ཡང་མེད་ཟེར་མནོ་སྟེ་ སྡོད་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད། དེ་བཟུམ་མའི་མནོ་བསམ་གཏང་
ལུགས་ཚུ་ ག་ར་སྤངས་ཏེ་སེམས་ཡོདཔ་ཡང་མེན་མེདཔ་ཡང་མེན་ ཟེར་མནོ་སྟེ་སྡདོ་མི་ ཡོད་
མིན་མེད་མིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད། དེ་བཟུམ་མའི་ བསམ་གཏན་བཞི་སྒོམ་མི་ཚུ་ ཚེཕྱི་མར་གཟུགས་
མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་བཞི་གི་ལྷ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པར་ཡུན་རིངམོ་འབད་སྡོད་ནི་ཡདོ་
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རུང་། དཔེར་ན། གཞུའི་ཤུགས་ཀྱིས་ མདའ་གནམ་མཁའ་ཡར་སོ་རུང་། གཞུའི་ཤུགས་རོྫགས་
པའི་བསྒང་ལས་ ས་ཁར་འབབ་ད་ོབཟུམ་སྦེ། ཏིང་ངེ་འཛི་གྱིས་ ནུས་མཐུ་རྫོགསཔ་དང་ སྐྱེ་བ་
ཐ་མལ་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འཕགས་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས། 
གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་ གནས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་ ཡང་དག་པར་འདས་པའི། ཡོད་མེད་ལ་
སོགས་པའི་རྣམ་རྟོག་འགགས། ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལེན་འཇིག། ཏིང་ངེ་འཛི་ལུ་ངང་
གིས་འཇུག། ལྟ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ། སྲིད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་མེད། གཟུགས་ལ་
སོགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་བྲལ་འབད་བའི་ (མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ བདེ་བར་གནས་པའི་བསམ་
གཏན་) ཉན་ཐསོ་དང་རང་རྒྱལ་ཚུ་གིས་ མིང་ཙམ་ཅིག་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ སོྟབས་བཅུ་ལ་སོགས་
པའི་ཏིང་ངེ་འཛི་དང་། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཚུ་དང་ ཐུན་མོང་ལུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར། ཟིལ་གནོན། 
སོ་སོ་རིག་བཞི་ལ་སོགས་པ་ (ཡོན་ཏན་བསྒྲུབས་པའི་བསམ་གཏན་) ཏིང་ངེ་འཛི་ གང་རུང་
ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཞིནམ་ལས་ ལུས་དཔག་ཏུ་མེདཔ་འབད་སྤྲུལ་ཏེ་ སེམས་ཅན་ལུ་དགོ་པའི་གྲོགས་
རམ་ འབདཝ་ལ་སོགས་པ་ (སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ བསམ་གཏན་) ཚུ་ སྒམོ་མི་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ།  
ཞི་གནས་  :སེམས་གཡོ་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛི་འབད་ཚུགས་མི། 
ལྷག་མཐོང་ :འཐེབ་མཐོང་མི།ཆོས་ཀྱི་དོན་གསརཔ་མཐོང་བའམ་ཤེས་ནི། 
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བསམ་གཏན་ :སེམས་རྩེ་གཅིག་ལུ་གནས་ཚུགས་མི། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ལྷག་མཐོང་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི་ག་ཅི་དང་འདྲཝ་སྨ?ོ 
༢. བསམ་གཏན་གསུམ་གྱི་གོ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

 

ཤེས་རབ་བསྒམོ་དགོཔ། 
ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་པས།། 

ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི།།ཤེས་རབ་བསྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཚུ་ ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་  དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་ལས་ མིག་ཏོ་གསལ་
ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ འདྲ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མེད་པ་ཅིན། མིག་ཏོ་མེདཔ་དང་བཟུམ་
མའི་ སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བཟོད་པའི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་
པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་ལུ་བརྟེན་རུང་ 
སངས་རྒྱས་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ བསྐལ་ཆེན་བརྒྱད་ཁྲིད་བཞི་སྟོང་ ལ་སོགས་པའི་དུས་རིངམ་
འགོརཝ་ལས། ཉན་རང་གི་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་དང་འདྲ་སོ་ནི་དེ་གིས། རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ རྩ་ལས་འཐབོ་མི་ཚུགས།  
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དེ་ཡང་ ཐབས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་མེད་རུང་ ཤེས་རབ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས། དཔེར་ན། རང་
འགྱོ་དགོ་མནོ་བའི་ ས་ཁར་འགྱོཝ་ད་ལུ། བལྟ་བའི་མིག་ཏོ་དང་། གོམ་སྤོ་བའི་རྐངམ་གཉིས་
འཛོམ་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་འགྱ་ོབ་ལུ་ཡང་། མིག་ཏོ་བཟུམ་མའི་ཤེས་རབ་
དང་། རྐངམ་བཟུམ་མའི་ཐབས་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་འབད་ དགོཔ་ལས། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ 
ཐབས་དང་ལྡན་ཞིན་ན་ལས། འདི་སྦྱིན་པ་གཏང་ནིའི་ དངོས་པོ་དང་། ཕར་ལོགས་མ་དེ་ སྦྱིན་པ་
གཏང་སའི་ཡུལ་དང་། རང་སྦྱིན་པ་གཏང་མི་དང་བཅས་པའི་ འཁོར་གསུམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ 
བདེན་པར་འཛི་པའི་རྣམ་རོྟག་དང་། ཡོངས་སུ་འབྲལ་བའི་སྒོ་ལས་ སྒྲ་དང་ཚད་མ། བཟོ་དང་
གསོ་བ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ (འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་)  
ཕུང་པོ་ མི་གཙང་བ། སྡུག་བསྔལ་བ། མི་རྟག་པ། བདག་མེད་པར་རྟགོས་པ་ལས་བྱུང་ 
བའི་ (འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དམན་པའི་ཤེས་རབ་)  
བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲནོ་ལས། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་གྱུར་
པའི། །རང་བཞིན་སོྟང་ཉིད་ཤེས་པ་ལས། །ཤེས་རབ་ཅེས་ནི་ཡོངས་སུ་བཤད། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ། ཆོས་ག་ར་ སྐྱེ་བ་མེད་
པའི་གནས་ལུགས་ ཤེསཔ་ལས་བྱུང་བའི་ (འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་) ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚུ་བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 65 of 82 

མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
ཤེས་རབ་  : རིག་པ། 
ཐབས་  : གནས་སྐབས། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ ག་ཅི་འབད་ མིག་ཏོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་དང་ 

འདྲཝ་ཨིན་ན? 
༢. ཤེས་རབ་མེད་པ་ཅིན་ གཞན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལྔ་གིས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་

མ་ ཚུགས་པའི་ཁུངས་བྲིས། 
༣. ཐབས་དང་ ཤེས་རབ་གཉིས་ འཛོམ་དགོ་པའི་ དཔེ་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་མས? 
༤. ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ དོན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྲིས། 

 
       བྱ་བ་ངན་པ་སྤང་དགཔོ། 

རང་གི་འཁྲུལ་པ་རང་གིས་མ་བརྟག་ན། །ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཆོས་མིན་བྱེད་སྲིད་པས། །དེ་
ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་རང་གི་འཁྲུལ་པ་ལ། །བརྟགས་ནས་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།། 

རང་གི་ལཱ་དང་བྱ་བ་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་པ་དང་མ་ཞུགསཔ་ རང་གིས་མ་བརྟག་མ་དཔྱད་པ་
ཅིན། སྔོན་མར་རྒྱ་གར་གཡུས་ཝ་རུ་ན་ལུ་ལྷ་ཆེན་པོ་ཟེར་མི་ཅིག་གིས་ ཁོ་རའི་ཨའི་དཀྲོགཔ་
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ལས། ཨའི་གིས་ བུ་ ཁྱདོ་ང་དང་མཉམ་ཅིག་སྡདོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན།  ཨ་པ་ཚོང་ལས་ལོག་
ལོྷད་རན་ཆི། ལམ་ཁར་བསྒུགས་ཏེ་ཨཔ་གསད་ཟེར་ སླབ་བཞིན་དུ་ཨཔ་བསད་དེ། ཨའི་དང་ 
མཉམ་གཅིག་སྡདོ་པའི་བར་ན་ ཨའི་གིས་ ཕོ་སྐྱེས་གཞན་ཅིག་དང་སོྡདཔ་ལས་ མ་རངས་པར་
ཨའི་ཡང་བསད་ད་ནུག། དེ་སྦེ་ ཨཔ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་བསདཔ་ ཁོང་རའི་མཆོད་གནས་ དྲང་
སྲོང་དེ་གིས་ མངོན་ཤེས་མཁྱེན་ཏེ་ གཞན་ཁར་གསུང་འོང་ འདྲོགས་ཏེ་དྲང་སོྲང་དེ་ཡང་ 
བཀྲོངས་ད་ནུག། 
དེ་ལས་ ཁོ་རའི་ ལཱ་ངནམ་དེ་གིས་ གཡུས་འདི་ཁར་ སེམས་བག་ཆགས་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱུ་ནོར་
ཡོད་ཚད་གཞན་ལུ་བྱིན་སྦེ་ གཡུས་གཞན་ཅིག་ཁར་འགྱོཝ་ད། མུ་གེ་སྦོམ་ཅིག་འཐོནམ་ད་ཁག་
ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ དེ་ཁར་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་ལོྟ་མ་འཐོབ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་
ལས། དགེ་སློང་བསྙེན་རོྫགས་ཀྱི་ ཆས་ཚངམ་འབད་བསྒྲིགས། ཆོསཔ་རྣམ་དག་ཅིག་ཨནིམ་བཟོ་
སྟེ་ དགོན་པ་ཅིག་བཟུང་སྟེ་སྡོདཔ་ལས། དགེ་སློང་ཞུ་མི་སློབ་མ་འབུམ་ལྷག་སྟེ་ཐོན་སྦེ་ འགྲོ་དོན་
ག་ཅི་འདེ་ཅིག་བྱུང་ནུག། 
དེ་ལས་ སློབ་མ་ཚུ་ལུ་ ང་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མངོས་པ་ ག་ར་སྤངས་ཚར་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཅིག་ཨིན་ ཟེར་ཤོབ་སྦོམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། ནམ་ཅིག་ ཁོ་རའི་བྱ་བ་ངན་པ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མནོ་མ་
ཚུགས་པར་ (ཨེ་མ་ང་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་) ཟེར་ ཁོ་ར་གིས་ཚོར་ཚོར་བའི་བར་ན་ བྱེལ་སྐད་ཤོར་
མི་འདི་ མཐའ་མ་ལུ་བཞུགས་མི་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་གོ་སྟེ། མཁན་པོ་ ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་
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ཚར་རུང་ དོ་རུང་བདག་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ ཟེར་གསུངས་དེས་མེན་ནམ་ཟེརཝ་ད། མཁན་པོ་གིས་ 
ཁྱོད་ཚུ་གིས་གཞན་མ་གོ་ག་ ང་གིསནི་ སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། ལམ་ཟེར་བདེན་
པ་བཞི་འབོ་འབཔོ་ཨིན་ ཟེར་མགུ་སོྐར་རྐྱབ་ད་འདྲཝ་འབད། གོ་ལ་དམརཔོ་དང་སེརཔོ་གྱོན་ཏེ་
ཆོས་པའི་ གཟུགས་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ ཆོས་མིན་པའི་ལཱ་འབད་སྲིདཔ་ལས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ 
དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ རང་གི་བྱ་བ་ལུ་འཁྲུལ་བ་ཡོད་མེད་ ན་འཐན་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ཞིནམ་
ལས་ འཁྲུལ་བ་དང་མ་བཏུབ་པའི་བྱ་བ་དེ་ཚུ་ གཅིག་ཡང་མེདཔ་འབད་སྤང་དགོ་མི་ དེ་ཡང་རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
བརྟག་  : དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི། 
འཁྲུལ་བ་  : ནོར་བ། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རང་གིས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ ག་ཅི་འདུག? 
༢. མི་དེ་ དགེ་སློང་བསྙེན་རོྫགས་ཀྱི་ ཆས་བསྒྲིག་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ 

ཨིན་མས་གོ? 
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སྐུར་པ་བཏབ་ནི་སྤང་དགོཔ། 
ཉོན་མོངས་དབང་གིས་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དག་གི། །ཉེས་པ་གླེང་ན་རང་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་

བས། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི། །ཉེས་པ་མི་སྨྲ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
རང་རྒྱུད་ལུ་ ཉོན་མོངས་པ་ འདོད་ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་ལ་ 
སོགས་པ་ ཡོད་པའི་དབང་གིས་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ རྣམ་སྤྲུལ་གང་ལ་གང་འདུལ་
འབད་འབྱོན་མི་ བླ་མ་སློབ་དཔོན་དང་ཆོསཔ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱུད་ཚོད་རང་གིས་ མཐོང་མི་ཚུགས་
ནི་ཨིན་རུང་། རང་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ བླམ་འདི་གི་འབད་གཞག་ སློབ་དཔོན་འདི་གི་སྐྱོན་ དེ་སྦེ་
འདུག་ལ་སོགས་པ་ གཞན་དང་གཞན་ཚུ་གི་ ཉེས་པ་དང་སོྐྱན་སློང་སྟེ་ སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཅིན། ཧེ་
མ་ དབུ་རུ་དཔལ་འཛི་ཟེར་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་དང་ རྒྱལ་བ་
ཀརྨ་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་ལུ་ ཚོད་མེད་པའི་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ལས་ འབྲི་གུང་ཆོས་འཁོར་
སྒང་ལུ་ ས་གས་ཏེ་དངོས་སུ་དམྱལ་བར་ཐིམ་པ་དང་། གནམ་ཁ་ལས་ མནར་མེད་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་
ཨ་ལ་ལ་ཟེར་བའི་སྒྲ་ཡང་བསྒྲགས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་མའི་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་ རྣམ་སྨིན་འབྱུང་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཡང་ཡོད། 
བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེད་གཉེན་ཚུ་ལུ་ སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཅིན་ རང་གི་ཡོན་ཏན་དང་སྙན་གྲགས་ལ་
སོགས་པ་ཉམས་ཏེ། ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ཕུང་བའི་ རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས། ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་
གི་ཆོས། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི། ཡང་དག་པར་སོྤང་བ་བཞི། རྫུལ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་ཚུ་ 
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བསྒོམ་པའི་ཚོགས་ལམ་པ། ཐེག་པ་འབྲིང་གི་ཆོས། དྲོད། རོྩ་མོ། བཟོད་པ། ཆསོ་མཆོག་ཚུ་ 
བསྒོམ་པའི་སྦྱོར་ལམཔ། 
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལུ་ དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་
ཟུང་འཇུག་འབད་ བསྒོམ་པའི་བཐངོ་ལམ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཡང་ ཆེན་པོའི་ཆོས་ ཇི་ལྟ་བ་
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ལུ་ དམིགས་པའི་ཞི་གནས་དང་། 
ལྷག་མཐོང་ རྗེས་འབྲང་དང་བཅསཔ་འབད་བསོྒམ་པའི་ སྒོམ་ལམ་ཚུ་ལུ་ཞུགས་པའི་ གང་ཟག་
ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚུ་གི་ སྐུའི་ཉེས་པ། གསུང་གི་ཉེས་པ། ཐུགས་ཀྱི་ཉེས་པ། ཡོན་ཏན་གྱི་
ཉེས་པ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཉེས་པ་ཟེར་ སྐྱོན་དེ་ཚུ་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ཡང་མི་མནོ། ཁ་ལས་ཐོན་ཏེ་
ཡང་མི་སླབ་ནི་ དེ་ཡང་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ན།ོ། 
མིང་ཚི་ག་ོདནོ། 
གླེང་  : སླབ་ནི། 
གང་ཟག་  : མི། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཉོན་མོངས་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་ར་སླབ་སྨ?ོ 
༢. དབུ་རུ་དཔལ་འཛི་གྱིས་ ག་ཅི་ར་འབད་ནུག་ དེའི་སྐོར་ལས་བྲིས། 
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ཕུང་གཞི་སྤང་དགོཔ། 
རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་རྩདོ་འགྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་
བའི། །མཛའ་བཤེས་ཁྱིམ་དང་སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་རྣམས་ལ། །ཆགས་པ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་

ལེན་ཡིན། ། 
བསོད་སྙོམས། གོ་ལ། གདན། སྨན། རྒྱུ་ནརོ་ལ་སོགས་པའི་རྙེད་པ་དང་། ཕྱག་འཚལ། 
མགྱོགས་པར་ལོང་། ལུས་སྒུར། སྐོར་ར་རྐྱབ། ཞེ་ས་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་བཀུར་སྟི་ལུ་ 
འདོད་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས། ཁོ་གིས་ང་ལུ་མི་བསྟོད་པས། སྨད་པ་རྐྱབ་མས་ཟེར་མནོ་སྟེ། 
ཆོསཔ་ནང་རྡོག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མ་རངས་པ་འབད་ནི་དང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཐུ་
གཏད་ ངན་སྔགས་ལ་སོགས་པ་བཏང་སྟེ། རོྩད་པའི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་ བླ་མ་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་ཚུ་གི་ཞལ་ལས་ ཚེའདི་གི་སྤྱོད་ཡུལ་ལུ་ མི་ཆགས་པའིཐབས་ མི་རྟག་པ་བསོྒམ་
ནི་གི་གདམ་ངག། སྲིད་པའི་བདེ་བ་ལུ་མི་ཆགས་པའི་ཐབས་ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ ལས་རྒྱུ་
འབྲས་དང་བཅསཔ་འབད་བསྒོམ་ནི་གི་ གདམས་ངག། ཞི་བའི་བདེ་བ་ལུ་མི་ཆགས་པའི་ཐབས་ 
བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་ནི་གི་ གདམས་ངག། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ 
ཤེས་པའི་ཐབས་ བྱང་ཆུབ་ལུ་སེམས་བསྐྱེད་ནིའི་གདམས་ངག་ཚུ་ རྣ་བར་ཐོས་པའི་བྱ་བ་དང་། 
གདམས་ངག་ དེ་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་དོན་ཚུ་ ཡང་དག་པ་ཨིནམ་དང་མིནམ་ སེམས་ཀྱིས་བརྟགས་
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ཤིང་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་བློ་གེ་ར་སྤངས་ཏེ་ ཡང་དག་པའི་དོན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ 
ཡིད་ལུ་བསམ་ནིའི་བྱ་བ་དང་། 
དེ་སྦེ་ རྣ་བར་ཐོས་པའི་ཆོས་ཚུ་གི་ དོན་དག་རང་གིས་གོཝ་ཙམ་ཅིག་དང་། གཞན་ལུ་བཤད་
ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་འབད་ མ་བཞག་པར་ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལུ་འཕྲདོཔ་འབད་ བསྒོམ་པའི་བྱ་བ་བཟང་
པོ་ཚུ་ཟླཝ་མར་གཞོལ་ བཟུམ་སྦེ་རིམ་གྱིས་ཉམས་ཏེ་ སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ལུ་གྱུར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས། 
རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་། བློན་པོའི་གཟིམ་ཅུང་། དགའཝ་མཐུན་བཤེས་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་། སྦྱིན་བདག་
འབྱོར་པ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་ཆགས་ཞེན་བསྐྱེད་དེ་ རྙེད་བཀུར་འཐབོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་ཅི་ར་འཁོར་
ཡི་ར་མ་སྡདོ་པར་ རྒྱལ་སྲས་ཐགོས་མེད་ཁོ་རའི་གསུངས་ཅིག་ལས་ འབྱོར་པ་ཡདོ་ན་ཡོད་དེ་
དགའ།། ཚོགས་གསོག་གི་འབྱོར་པ་སྤེལ་བས་ཆོག། འབྱོར་པ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། བསགས་
སྲུང་གི་འབྲེལ་བ་དེ་ལ་མེད།། ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ རྙེད་བཀུར་དང་། གཏམ་སྙན་གྲགས་ལ་
སོགས་པ། ག་ཅི་ལུ་ཡང་མ་བལྟ་བར་ཆགས་པ་སྤང་མི་དེ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ 
ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རྙེད་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨ?ོ 
༢. བཀུར་སྟི་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འབད་ནི་ཨིན་ན? 
༣. རྙེད་བཀུར་ལུ་ཆགསཔ་ད་བྱ་བ་བཟང་པོ་ག་ཅི་ར་ཉམས་ནི་ཨིན་པས་ག?ོ 
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༤. ཆགས་པ་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ ཁོ་རའི་གསུང་གཞན་ཅིག་ལས་ 
ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག? 

 

གདུག་ཁ་སྤང་དགོཔ། 
རྩུབ་མོའི་ཚི་གིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་འགྱུར་ཞིང་། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ཉམས་
འགྱུར་བས། །དེ་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི། །ཚི་རྩུབ་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
བྱམས་པའི་སེམས་དང་ མ་འདྲེས་པར་ ཞེ་སྡང་ཁགོ་པར་ཞུགས་ཏེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཁ་མང་། 
ག་ནི་བ་ རྩུབ་པའི་ཚི་ངན་ཚུ་གིས་དཔེར་ན། སྦྱངམ་ཙིཔ་བཟའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ མདུང་རྐྱབ་
ད་ཕར་ལོགསམ་དེ་ ན་ཟུག་རྐྱབ་སྟེ་དྲག་སྐྱེ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་གྱི་སེམས་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་ལུ་
འགྱུརཝ་ཨིན། དཔེ་གཏམ་ལས་ཡང་། གཏམ་ལུ་མདའ་མཚོན་མེད་རུང་མི་སེམས་ཚལ་པར་
གཏོང་།། ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་གཞན་གྱི་སེམས་དཀྲུག་ནི་འདི་ ཚི་ངན་སླབ་ནི་འདི་ལས་ ཐུ་བ་
ཅིག་གཞན་མེད། 
དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་སྤྱོད་ཚུལ་ ག་ལུ་
ར་ཨིན་རུང་ཞི་བར་སྨྲ་བ། འཇམ་པོར་སྨྲ་བ། བདེན་པར་སྨྲ་བ། མཛེ་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་
པའི་ ཚུལ་བཟང་པོ་ཚུ་ག་ར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཨིན། དཔེར་ན། སྦྱངམ་གིས་མདུང་ཕར་རྐྱབ་ད་ར། 
རང་ནང་ཁྲོལ་ཐོན་ཏེ་ ཤི་དགོ་དོ་བཟུམ་ ཚི་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་རང་ལུ་ ལོག་སྟེ་འཁོར་ནིའི་རྒྱུ་ལུ་ 
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འགྱུར་ནི་ཨིནམ་ལས། དགེ་བའི་ཆོས་ལས་མི་ཉམས། སེམས་རྩུབ་དྲགས་ལུ་མི་འགྱུར། ཞི་
གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གི་ རྟོག་པ་འཐོབ་པར་ཡུན་མི་འགོར། བླ་མ་ཚུ་ལུ་གུས་ཞབས་མེད་པ་ལུ་
མི་འགྱུར། སྐྱོན་གཏམ་ལུ་དགའ་བ་མི་སྐྱེ། སྙིང་པོ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་ལུ་འཇུག་སྟེ་ ཤེས་རབ་མི་
ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ། ཁ་ངནམ་སླབ་པ་ཅིན་ དུད་
འགྲོ་སེམས་ཅན་ཨིན་རུང་ མི་དགའ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཡོད་དོ་བཟུམ་མའི་ མནོ་ལུགས་བསྐྱེད་དེ། 
གཞན་གྱི་ཡིད་ཁ་ལུ་མི་འོང་པའི། ཚི་རྩུབ་ཟེར་མི་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཡང་ མི་སླབ་པར་སྤང་མི་དེ་
ཡང་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འོག་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. རྩུབ་མོའི་ཚི་གིས་གཞན་སེམས་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་ལུ་ག་འདེ་སྦེ་འགྱུར་འོང་ག? 
༢. རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་བཟང་པོ་ག་དེ་སྦེ་འོང་ག? 
༣. ཚི་རྩུབ་སླབ་ད་རང་དང་རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་གནོད་པའི་དཔྱེ་ག་དེ་སྦེ་འདུག? 
༤. ཚི་རྩུབ་མ་སླབ་པའི་ཕན་ཡོན་ཚུ་བྲིས? 

 

ཉནོ་མོངས་པའི་མག་ོགནནོ་དགོཔ། 
ཉོན་མོངས་གོམས་ན་གཉེན་པོས་བཟློག་དཀའ་བས། །དྲན་ཤེས་སྐྱེས་བུས་གཉེན་པོའི་མཚོན་བཟུང་
ནས། །ཆཊ་སོགས་ཉོན་མོངས་དང་པོ་སྐྱེ་མ་ཐག །འབུར་འཇོམས་བྱེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
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ཉོན་མོངས་པ་ འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ ཡུལ་ལུ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ་ནི་དང་། ཞེ་སྡང་ལུ་བསྟེན་པའི་ཁོང་
ཁྲོ་ཙིཔ་ཟ་ནི། གཏི་མུག་ལུ་བསྟེན་པའི་རྨོངས་པ། ང་རྒྱལ་ལུ་བསྟེན་པའི་ཁེངས་སེམས། ཕྲག་
དོག་ལུ་བསྟེན་པའི་ ཞན་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་དང་ གཞན་ཡང་ཆང་ཏམ་ཁུ་སྨྱོས་རྫས་ལ་སོགས་པ་
བསྟེན་ནི་ལུ་ སྣང་དག་ག་ནི་ཡང་མ་བསྐྱེད་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་སྟེ་ ན་
འཐན་ལང་ཤོར་ཤུགས་འབད་ཐལ་ཚར་བ་ཅིན་ ཤུལ་ལས་བཟོླག་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་འབད་རུང་ སྤང་
ཚུགས་པར་གནམ་མེད་ས་མེད་ལ་ཁགཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ལཱ་
འདི་འབད་བཏུབ་ཨིན་ འདི་འབད་མ་བཏུབ་ཨིན་ཟེར་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ཤེས་པའི་ དྲན་པ་དང་
ཤེས་བཞིན་གཉིས་ དཔེར་ན། མི་ སོྟབས་དང་ལྡན་པའི་ དཔའ་བོའི་ལག་པར་ མཚོན་ཆ་རང་
མཉམ་བཤེད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དགྲ་བྱང་འཕྱད་ག་ཐོན་འངོ་རུང་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བསད་གཏང་ཚུགས་
དོ་བཟུམ་ དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གྱི་གནས་མི་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་དང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་འཛོལ་མ་
འཛོལ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་ལྟ་མི་ ཤེས་བཞིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དཔའ་བོ་བཟུམ་དེ་གིས། འདདོ་ཆགས་ལ་
སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་འགོ་དང་པ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ལས་ར་ ལང་ཤོར་ཐལ་མ་བཅུག་པར་ 
དཔེར་ན། རྩྭ་ག་ཏེ་ཡང་མ་སྐྱེ་བར་ རང་གི་གདོང་ཁར་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ སྐྱེཝ་ཨིན་པ་ཅིན། 
འབར་འབུར་ཅིག་ཡང་ མ་བཞག་པར་བཏོག་གཏངམ་དང་ འདྲཝ་འབད། འདོད་ཆགས་ཀྱི་
གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སོྒམ། ཞེ་སྡང་གི་གཉེན་པོར་བྱམས་པའི་སེམས་སྒོམ། གཏི་
མུག་གི་ཉེན་པརོ་ཤེས་རབ་སོྒམ། ང་རྒྱལ་གྱི་གཉེན་པོར་ དམན་པའི་འདུ་ཤེས་སྒོམ། ཕྲག་དོག་གི་
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གཉེན་པོར་བཏང་སོྙམས་བསྒོམས་སྦེ། ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་ ཆ་མཉམ་འཇོམས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. ཉོན་མོངས་པ་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་སོང་པ་ཅིན་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིྱ་ སྤྱོད་ལམ་

ག་དེ་སྦེ་འབད་འོང་ག? 
༢. གཉེན་པོ་དགེ་བ་ལུ་བསྟེན་ཏེ་གིས་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་ག་དེ་སྦེ་འབད་དགོཔ་སྨོ? 
༣. དྲན་ཤེས་ཟེར་མི་དནོ་དག་ག་དེ་སྦེ་སྨ?ོ 
༤. འདོད་ཆགས་ ཞེ་སྡང་ གཏི་མུག་ ང་རྒྱལ་ ཕྲག་དོག་ ལྔའི་གཉེན་པོ་ལུ་ ག་ཅི་ར་

བསྒོམ་དགོཔ་སྨོ? 
 

གཞན་དནོ་བསྒྲུབ་དགོཔ། 
མདོར་ན་གང་དུ་སོྤྱད་ལམ་ཅི་བྱེད་ཀྱང་། །རང་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅི་འདྲ་ཞེས། ། 
རྒྱུན་དུ་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ་ཡིས། །གཞན་དནོ་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 

གོང་ལུ་བཤད་མི་ དོན་དག་ཚུ་མདརོ་བསྡུ་བ་ཅིན། འཇིག་རྟེན་པའི་གྲངོ་དང་གྲོང་ཁྱེར། ཆོས་པའི་
དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལ་སོགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ གཡུས་ཕོྱགས་བཟང་ངན་ག་ཏེ་ར་ཨིན་རུང་། གསོན་
པོའི་རིམ་གྲོ། གཤིན་པོའི་དགེ་རྩ་ལ་སོགས་པའི་འགྲོ་དོན་འབད་ནི། དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་
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བའི་ཚུལ་བསམས་ཏེ་ ཕ་ཡུལ་སྤངས་སྦེ་ དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ནི། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟེན་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་སྡིག་པ་སྤངས། ཐར་པའི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་ནི། 
ངན་པ་གོང་དུ་བཀུར། དགྲ་ལུ་བརྩེ་བ་སྐྱེད། ང་རྒྱལ་སྤང་། རང་གི་སེམས་བཏུལ། འདོད་ཡོན་
ལོངས་སྤྱོད་སྤངས། བདག་འཛི་སྤངས། ཞེན་ཆགས་སྤངས། སྡུག་བསྔལ་ལུ་འཁྲུལ་པར་
བལྟ། སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད། སྐུར་པ་མི་བཏབ། 
ཕུང་གཞི་སྤངས། ཚི་རྩུབ་སྤངས། ཉོན་མོངས་པའི་མགོ་གནོན་ ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་ག་
ཅི་ཅིག་འབད་རུང། རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སོླང་ དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་
བཟུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ གནས་ཏེ་འདུག་ག་ཟེར དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་ སེམས་ལུ་
དྲན་པ་དང་ དེ་ཚུ་གཞན་དོན་ལུ་འབདཝ་ཨིནམ་མེནམ་ ཤེས་བཞིན་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་
གཉིས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ གོང་དུ་བཤད་པའི་ལཱ་དེ་ཚུ་ག་ར་རང་དོན་ལུ་མིན་པར་ གཞན་འགོྲ་
བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡. སྤྱོད་ལམ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་སེམས་ལུ་ག་ཅི་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དགོཔ་སྨོ? 
༢. དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་དབྱེ་བ་དུམ་གྲ་ཅིག་བྲིས། 
༣. དྲན་ཤེས་བསྟེན་ཞིན་ན་ལཱ་དེ་ཚུ་ག་གི་དོན་ལུ་འབད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས་ག?ོ 
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དགེ་བ་བསྔ་ོདགཔོ། 
དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །མཐའ་ཡས་འགོྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བྱའི་
ཕྱིར། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་བསོྔ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་

ཡིན། ། 
གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་མའི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལུ། སྒོ་གསུམ་གྱི་
ནུས་པ་ཡོད་ཚད་བཏོན་ཏེ་ སྔར་ཕན་ཆད་ལུ་བསྒྲུབས་ཚར་བའི་ དགེ་བ་དང་། རྟིང་ལས་བསྒྲུབ་ནི་
གི་དགེ་བ་དང་། ད་ལྟོ་བསྒྲུབ་པའི་བསྒང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཚུ། ནམ་མཁའ་བཟུམ་སྦེ་གྲངས་དང་
ཚད་ མཐའ་ཡས་པའི་མར་གྱུར་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུ་སྡིག་པ་དང་
འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ རྣམ་པ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ། འཁོར་གསུམ་ རྣམ་པར་
དག་པའི་ཤེས་རབ་ཟེར་ བསྔོ་ནི་གི་དགེ་བ། སྔ་ོམི་རང་། བསྔོ་བའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་ 
དོན་དམ་གྱི་ངོ་བོར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ སོྟང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བའི་
ཐོག་ལས། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ན་ཆུ་ཐིགས་ལྷུང་། །རྒྱ་མཚོ་མ་སྐམ་བར་དུ་དེ་མི་ཟད། །དེ་བཞིན་
བྱང་ཆུབ་ཡོངས་བསྔོས་དགེ་བ་ཡང་། །བྱང་ཆུབ་མ་འཐོབ་བར་དུ་དེ་མི་ཟད། །ཟེར་གསུངསམ་
བཟུམ་སྦེ། ནང་གི་ལུས་ཡང་སོྟང་པ་ཉིད། ཕྱིའི་ལངོས་སྤྱོད་ཡང་སྟོང་པ་ཉིད། སེམས་ཡུལ་ཅན་
ཡང་སོྟང་པ་ཉིད། ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡང་ སོྟང་པ་ཉིད་ཨིན་པ་ལུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། དེ་ལྟར་
མ་རྟོགས་པའི་ མར་གྱུར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུ་ ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ངང་ལས་ 
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ག་ོའཕང་འཐོབ་པའི་ རྒྱུ་ལུ་བསྔོ་དགོཔ་དེ་ཡང་ 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
༡. བསྔོ་ནི་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? 
༢. ག་ཅི་བསལ་ནི་གི་དོན་ལུ་བསྔོ་དགོཔ་སྨོ? 
༣. འཁོར་གསུམ་ཟེར་མི་ག་ཅི་ལུ་ར་སྨ?ོ 
༤. མཐར་ཐུག་ག་ཅི་འཐོབ་པའི་དོན་ལུ་བསྔོ་དགོཔ་ཨིན་མས? 

 

བརྩམས་པའི་དགསོ་པ། 
མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་དོན། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་གི་རྗེས་འབྲངས་
ནས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །རྒྱལ་སྲས་ལམ་ལ་སློབ་འདདོ་དོན་དུ་

བཀོད། ། 
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་འདི་ བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་རྩ་གཉིས་ གྲས་ཀྱི་ 
བཞི་པ་ ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ བཀའ་འདུལ་བ་མདོ་སྡེ་མངོན་པ་དང་མདོ་སྡེ་སྣདོ་གསུམ། བྱ་རྒྱུད་ 
སྤྱོད་རྒྱུད་ རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་ རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་པ་དང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། རྒྱ་བདོ་ཀྱི་པཎ་
གྲུབ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་ བསྟན་བཅོས་ཚུ་ལས་གསུངས་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ག་ར། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ 
རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་གསུང་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཞིན་ལས། རྒྱལ་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་
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གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ག་ར་ ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནང་ལུ་བསྡུས་ཏེ། 
རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྤྱོད་ལམ་ལུ་མོས་གུས་ཡོད་དེ་ ལྷབ་འདོད་སྐྱེ་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་ཙི
ཙི་ཨིན་རུང་ཕན་པའི་དོན་དག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
༡. ལག་ལེན་སོ་བདུན་ཟེར་མི་འདི་ འགོ་ ཚིས་བཅད་ག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་

ག་ཏེ་ཚུན་ཚོད་ཨིན་མས? 
༢. རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་འདི་ ག་གི་དོན་ལུ་བརྩམས་བརྩམས་ཨིན་ན? 
༣. མདོ་སྡེ་སྣདོ་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས། 
༤. སྔགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་མིང་བྲིས། 
 

ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཚུལ། 
བློ་གྲོས་དམན་ཞིང་སྦྱངས་པ་ཆུང་བའི་ཕྱིར། །མཁས་པ་དགྱེས་པའི་སྡེབ་སོྦྱར་མ་མཆིས་

ཀྱང་། །མདོ་དང་དམ་པའི་གསུང་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་འཁྲུལ་མེད་ལགས་
པར་སེམས། ། 

བསྟན་བཅོས་རོྩམ་མི་རང་ལུ་ སྐྱེས་སོྟབས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དམན་པའི་ཁར། ཐོས་སོྟབས་ཀྱི་ སྦྱངས་པ་
ཡང་ཆུངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔ་དང་གནས་ཆུང་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ ག་ར་མཁྱེན་
མི་མཁས་པ་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་ཚུགས་པའི་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་དང་ མངོན་བརྗོད་ཀྱི་མིང་། སྡེབ་



རྩ་གཞུང་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢།                      Page 80 of 82 

སྦྱོར་གྱི་ ཆིངས་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ་འབད་རུང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདོ་དང་། སྐྱེས་
བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་གསུང་རབས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བརྩམས་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ རང་གི་
རྟོག་བཟོ་གི་ བསྲེ་ལྷད་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་གི་གནད་དོན་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་ ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བའི་ ཆ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་ 
ཟེར་རང་གི་ སེམས་ཁར་མནོཝ་ཨིན།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
༡. ག་གིས་ ག་ཅི་འབད་མཁས་པ་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་ཚུགསཔ་མི་འོང་ཟེར་གསུངས་

ཡི? 
༢. སྡེབ་སྦྱརོ་མེད་རུང་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་ན? 
༣. རང་གིས་ ག་ཅི་མནོཝ་ཨིན་ན? 
 

མཁས་པ་ཚུ་ལུ་བཟདོ་གསོལ། 
འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་སོྤྱད་པ་རླབས་ཆེན་རྣམས། །བློ་དམན་བདག་འདྲས་གཏིག་དཔག་དཀའ་བའི་
ཕྱིར། །འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཉེས་པའི་ཚོགས། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་དུ་

གསོལ། ། 
གོང་ལུ་བཤད་མི་ལག་ལེན་ཚུ་ རོྩམ་པ་པོ་རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྐྱོན་གང་ཡང་མ་ཞུགས་ཟེར་
མནོ་རུང་། ས་དང་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་ བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཚུན་དང་། ཚོགས་ལམ་ལས་ 
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སྒོམ་ལམ་ཚུན་ལུ་གནས་པའི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ སྤྱོད་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་
མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ནི་བས་རྒྱ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཡན་ལག་གི་ཡན་ལག་རླབས་ཆེ་དྲགས་འབད་ཡོད་མི་
ཚུ། བློ་གྲོས་དམན་པ་བདག་འདྲ་བ་གིས་ དེ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་གཏིང་དཔག་སྟེ་ ཚོད་ལེན་པར་དཀའ་
བའི་ཕྱིར་ན། ལག་ལེན་འདི་ནང་ལུང་གི་དོན་ལས་ འགལ་སོཔ་དང་། ཚི་དོན་མ་འབྲེལ་བ་ལ་
སོགས་པའི་ ཉེས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ག་ར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཐུགས་བརྩེ་བའི་ཡུལ་
ལུ་དགོངས་ཏེ་ཐུགས་ལུ་ མ་བསྣམ་པར་ བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ གསོལ་བ་བཏབ་ནི་ཨིན་
ནོ།། 
འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།། 
༡. ག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྐྱོན་གང་ཡང་མ་ཞུགས་མནོ་ནུག? 
༢. ག་དང་ག་གི་སྤྱོད་པ་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 
༣. ག་ལུ་ག་ཅི་བཞེས་གནང་ཟེར་ གསོལཝ་བཏབ་ཨིན་ན? 

 
སྨནོ་ལམ། 

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན། །དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་གིས། །སྲིད་
དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག ། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ གཞུང་བརྩམས་བརྩམས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ དགེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་
འབད་རུང་ དེ་གིས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་མའི་རྒྱུད་ལུ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཟབ་
མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ སྒོམ་པའི་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། ཐུན་མོང་སྨོན་འཇུག་ ཀུན་
རོྫབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེས་ཏེ་གིས་ སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་
འཁོར་བའི་མཐའ་དང་། ཞི་བ་ མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་གཉིས་ལུ་མི་གནས་པར། ཐར་པ་
མཆོག་གི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཛད་མི་ དེ་
དང་མཚུངས་པ་ལུ་ སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་ནོ།། 

 
མཛད་བྱང་། 

ཅེས་པ་འདི་ རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་ ལུང་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ 
དངུལ་ཆུའི་རིན་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྦྱར་བའོ།། 
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