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  ང་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁག། 
ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལཔོ། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ དུས་ཡུན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ། མི་སེར་གྱི་

ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ ཡར་དྲག་གི་དོན་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་ ག་

བ་ལྷགཔ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ བོླ་གཏད་སའི་དཀོན་མཆོག་དང་ སྐྱིད་སྡུག་གི་གོངམ་ དྲིན་ཅན་ཕམ་བཟུམ་ཅིག་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གུས་

བཏུད་ཕུལ་ཏེ་ བཀའ་ག་གནངམ་དང་ གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།   

 

ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཚ་བརྒྱུད་སྦེ་ བསྐལ་པ་མ་སོྟང་གི་བར་དུ་ འཚོ་བ་

བསྐྱངས་ཏེ་སོྡད་སའི་ ཕ་གཞིས་ཅིག་ཨིན།  དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ འཕྲལ་གྱི་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད། ཕུགས་ཀྱི་ 

རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཤ་ཞེན་གྱི་སེམས་ཤུགས་སོྦམ་སྦེ་ར་བསྐྱེད་དེ་  ཕྱག་ཕྱི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་། 

ང་བཅས་ཀྱི་གཞུང་འདི་ དམངས་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ 

ཕྱག་ལཱ་ག་ར་ གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ གནང་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ དང་པ་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ལུ་ 

རང་མོས་རྣམ་དག་གི་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་འདེམས་ངོ་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་དང་། 

གཉིས་པ་བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་ལཱ་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ དྲང་བདེན་ དྭང་གསལ་གྱི་སྒོ་ལས་ 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ ཕྱག་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་གནང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། 

 

ང་བཅས་ཀྱི་རིག་གཞུང་།  

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་དང་ གྱོན་ཆས་ ལམ་སོྲལ་ ཆོས་ལུགས་ བཟོ་རིག་ བསམ་སོྤྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ འཚོ་སྐྱོང་གི་ལམ་

ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟེར་སླབ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔོན་

གོང་ལས་  རང་བཙན་ཨིན་པའི་  ངོ་རྟགས་ཅིག་སོྟན་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་ཡང་ རིག་གཞུང་དེ་ཚུ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་དང་གུས་བཀུར་བསྐྱེད་

ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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བཀའ་2ིན་དགའ་ཚོར། 
རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ 
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆོས་ཚན་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་ ཁྱད་རིག་གི་གྲོས་སྟོན་དང་ ཕན་འདེབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་མཛད་མི་ 
གཤམ་གསལ་ ཤེས་ཡོན་མཁས་མཆོག་དང་ ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུཝ་ཨིན། 
 

འགོ་ཐོག་རོྩམ་སྒྲིག་གྲོས་སོྟན་པ། 

༡   དྲགོས་དྲོག་ཀྲར་ པདྨ་འཕྲིན་ལས། དྲུང་ཆེན། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
༢   ཋ་ཀུར་སིང་པའུ་དྲེལ། མདོ་ཆེན། ཤེས་རིག་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ། 
༣   ལྷུན་གྲུབ་འབྲུག་པ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 
འགོ་ཐོག་རོྩམ་སྒྲིག་སྤྱིར་བཏང་བཀོད་ཁྱབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར། 

ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛི། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
 

ལོ་བསྟར་དུས་མཐུན་དང་ ལེགས་བཅོས་ བསྐྱར་ཞིབ་ ཞུན་དག་གནང་མི། 

རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
 

འགོ་ཐོག་(ོམ་8ིག་པའི་མིང་ཐོ། 
༡   དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
༢   ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༣  པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།  
༤   རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཆུ་ཁ། 
༥   བསོད་ནམས་ཚེརིང་། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 
༦   པདྨ་དོན་གྲུབ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་ཁང་། སེམས་རྟོགས་ཁ། 
༧   དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
༨  བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་། སྤ་རོ། 
༩   རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༡༠   དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཧཱ། 
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༡༡   ཕུན་ཚོགས། སློབ་གོང་ལས་རོགས། གཟི་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༢   པདྨ་བསྟན་འཛི། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ཤར་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ། 
༡༣   ཚེརིང་ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༤   དཔལ་འབྱོར། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ། 
༡༥   ཀུན་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༦   ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༧   རྡོ་རྗེ་། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༡༨   ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། སློབ་གོང་ལས་རོགས། འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། རྩི་རང་། 
༡༩   ཡེ་ཤེས་དབྱངས་མཚོ། སློབ་དཔོན། གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ།   
༢༠   དབྱངས་ཅན་མཚོ་སྐྱིད། སློབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༡   བློ་གྲོས་འོད་ཟེར། སློབ་དཔོན། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༢༢   འཛོམས་པ་བུ་ཁྲིད། སློབ་དཔོན། ཕུ་ཡུམ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  ལྷུན་རྩེ། 
༢༣   ཀརྨ་དོན་གྲུབ། སློབ་དཔོན། ཆུ་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༢༤   ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མ། ཐིམ་ཕུག། 
༢༥   ཚེརིང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། ཡོན་ཕུ་ལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༢༦   ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། གསར་སྤང་། 
༢༧   སྨོན་ལམ། སློབ་དཔོན། བ་ཇོ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་། 
༢༨   ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན། བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༢༩   ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། ནང་སྐོར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། པདྨ་དགའ་ཚལ། 
༣༠   ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་། 
༣༡   བཀྲ་ཤིས་བསྟན་འཛི། སློབ་དཔོན། རྒྱལཔོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར། 
༣༢   བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། མོང་སྒར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༣༣   ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། པདྨ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། 
༣༤   ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། བཙན་མཁར་ལ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ།  
༣༥   པདྨ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ།  
༣༦   བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༣༧   ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ། 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

7 

 
བ9ར་ཞིབ་(ོམ་8ིག་པའི་མཚན་ཐོ། 
༡- བསམ་གཏན། ལེགས་བཤདཔ། སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲ། 
༢- ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། སློབ་གྲྭའི་འཆར་གཞི་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཚན། 
༣- བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། ལེགས་བཤདཔ། སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། 
༤- བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ན་གཞོན་ལམ་སྟོན་པ། མཁར་ས་གྲབ་ཅུ།  
༥- སངས་རྒྱས་དཔལ་འབྱོར། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༦- མཁའ་འགྲོ་བཟངམོ། སློབ་དཔོན། གཟི་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༧- ཚེརིང་བཟངམོ། སློབ་དཔོན། རྟ་འབབ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 
༨- པདྨ་ལྷ་མོ། སློབ་དཔོན། ཨ་རི་ཁ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། 
༩- བསོད་ནམས་བཟང་མོ། སློབ་དཔོན། བསོད་ནམས་སྒང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། 
༡༠- ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༡༡- ཀརྨ་དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༡༢-མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
༡༣- བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
༡༤- བསམ་འགྲུབ་ཚེརིང་། སློབ་དཔོན། ལམ་གོང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ། 
༡༥- རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
ཕྱི་ཤོག་པར་རིས། 

༡  བཀྲ་ཤིས་བློ་གྲོས། གློག་རིག་འགོ་དཔོན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། 
2  འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།  
༣   པདྨ་ཆོས་རྒྱལ། གློག་རིག་ལས་རིམ་པ། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། 
ནང་དོན་བཟོ་བཀོད། 

༡- བསོད་ནམས་བསྟན་འཛི། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
༢-  རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་རྩོམ་སྒྲིགཔ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། 
ནང་དོན་པར་རིས།  
༡- ཀུ་མར་དྷན་སུ་བྷ། ཨ་ཐང་གྲོས་སྟོན་ལས་སྡེ། 
ནང་དོན་བཟོ་བཀོད་མི། 

༡- བསོད་ནམས་བསྟན་འཛི། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། 
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ཆེད་བརྗོད། 

༄༅། །ཨོ ྂ་(་)ི། མ་,ས་.ལ་0ན་མ2ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །གཅིག་འ>ས་མཚན་དཔེའི་རང་གBགས་ཤེས་རབ་Dི། །Eག་པའི་E་
མཆོག་Gེ་བHན་འཇམ་དཔལ་དJངས། །མི་Kེད་དད་པའི་Kག་གིས་ལེགས་བLད་ནས། །Mིད་དང་ཞི་བའི་ངོ་མཚར་ཤེས་Jའི་མཛོད། །མཐའ་
དག་དེ་Rགས་མཐོང་བའི་འSལ་Tི་མིག །Uོན་མེད་ཤེས་ཡོན་རིག་ལམ་Wོབ་ཐབས་Dི། །Xོམ་རིག་Wོབ་དེབ་Yམ་གཞག་འདི་ན་དJེ།། 
 
ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་ དངོས་པོ་ངེས་པར་སྟོན་པའི་ཚི་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ ཞུ་ནི་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་
སློབ་དེབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ སློབ་རིམ་༩ པའི་ལྷག་རིག་དང་ རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ གི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དེང་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པའི་ རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་འབད་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།  
 
རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་ལོགས་སུ་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་དང་ ཚི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཤེས་རུང་ རྩོམ་རིག་ལོགས་
སུ་ལྷབ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཡིག་རིགས་ག་ཅི་ར་འབྲི་རུང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྗོད་ཚི་
བཙུགས་ནི་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་དྲག་དང་ རྩོམ་རིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཐོབ་དགོ་པའི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ དམིགས་ཏེ་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། 
 
དེ་ཡང་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ འབྲུག་གི་རང་ལུགས་ སྔར་སྲོལ་རྩོམ་རིག་ལམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་ དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་
པའི་དོན་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་འདི་ནང་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་རྩོམ་ རྣམ་ཐར་ འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་
ཚད་ གཉིས་པ་ལུ་རྩོམ་རིག་ནང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་བའི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བ་ ཡངན་ དེ་ལས་མཐོ་བའི་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་གཞི་
འགྱམ་དང་འབྲེལ་བ་ ཡངན་ མི་ཚེི་ནང་རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པའི་མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ བསམ་སྤྱོད་ཡར་
དྲག་གཏང་ཐབས་ཚུད་དེ་ཡོད། གསུམ་པ་ལུ་ དེ་ཚུ་ག་ར་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ བཞི་པ་ལུ་དེ་ཚུ་ག་ར་ སློབ་
དཔོན་གྱིས་སྟོན་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ཚད་བཟུང་སྟེ་མིན་པར་ བུ་དང་བུམོ་རང་སོ་གིས་ རིག་པ་ཚད་མེད་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ས་ཡོདཔ་འབད་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ཀྱི་
སློབ་དེབ་གསརཔ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཨིན། 
 
སློབ་དེབ་འདི་ནང་ རྩོམ་རིག་གི་དབྱེ་བ་དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལས་གང་
རུང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ཁར་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་གསེས་ལུ་ རྩོམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་དང་ ཁ་བཤད་དང་ ཚུ་ལུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ཡོད།  
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སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆར་སྲུང་ གཏམ་རྒྱུད་དང་ལོ་རྒྱུས་ གང་རུང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་
དང་། འཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ནང་ དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་ཨིན། སློབ་དེབ་འདི་ནང་ རྩོམ་རིག་མ་
འདྲཝ་སྣ་རེ་གི་དཔྱེ་ཙམ་ཅིག་ ལྷབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་
དེབ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ནང་ལས་ དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་དེབ་གཞན་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
 
སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ དེང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ ངེས་གཏན་ 
འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོད། དེ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་སློབ་གཉེར་ལུ་ དང་འདོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ སློབ་དཔོན་གྱི་སྟོན་ཐངས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ གཞུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅིན་ ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་འཁྲི་འབག་ཚུགས་པའི་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བུ་རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གྱི་ ན་གཞོན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཚུགས་པ་ཐེ་ཚོམ་མེད།  
 
སློབ་དེབ་ ལམ་ལུགས་གསར་པའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་གི་གཞི་རྟེན་འབད་ས་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཨིང་ལིཤ་སྐད་ཡིག་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ བཟོ་བཟོཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཤེས་ཚད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་ལུ་ འཛོལ་བ་འོང་མི་སྲིད། ཨིན་རུང་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་གསརཔ་དེ་ཚུ་གི་དཔེ་ རྫོང་ཁའི་ནང་ཧེ་
མ་ལས་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཆེནམོ་ཅིག་ མ་འཐོབ་པའི་ཁར་ གསརཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་ མི་ཁྲོད་དཀོན་པ་དང་ དུས་
ཚོད་ལངམ་མ་འཐོབ་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ ལྷག་ཆད་དང་ ནོར་འཁྲུལ་མེདཔ་མི་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་མཁྱེན་ལྡན་ག་གིས་
ར་འབད་རུང་ ཐད་ཀར་དུ་ལེགས་བཅོས་དགོངས་འཆར་ ག་ཅི་ར་གནང་རུང་ ལེགས་སོ་དང་བཅས་པའི་ དགའ་བསུ་སྦོམ་ཡོད།།  
སྨོན་འདེབས།   

རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་རྒྱང་མཐོང་རིག་ལམ་ནས། །མི་ཟད་ཟབ་རྒྱས་དོན་གྱི་ཤེས་བྱའི་མཐའ།། 

ཡོངས་རྫོགས་མཐོང་བའི་དགེ་མཚན་མཆོག་བརྙེས་ནས། །སྐྱེ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སོྤྱད་གྱུར་ཅིག། 

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  
 
 
     (བ[་ཤིས་Yམ་.ལ) 
       མདོ་ཆེན། 
X་ག\ང་དང་2ད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་]ངས། 
     ཤེས་རིག་Eན་ཁག། 
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ། 

1. ཡིག་ཆ་གི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་དང་ རྗོད་སྒྲ་ ཚིག་ཆད་

ལྷག་ཚུ་གི་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལྷག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས། 

2. སྐད་ཡིག་དང་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དཔེ་དེབ་གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེ་

ནང་མཁོ་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས།  

3. གཞན་གྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མིའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་ ཚིག་གི་

རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།  

4. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་མཁོ་བའི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ ལེགས་ཤོམ་

ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ རང་གི་མི་ཚེ་ དོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་བརྩོན་ཚུགས།  

5. ནང་པའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ལྷག་སྟེ་ རང་གི་བསམ་

སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས། 

6. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས། 

7. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ 

ཤེས་ཡོན་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ལེན་ཚུགས། 
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ལྷག་རིག་དང་རོྩམ་རིག་གི་ལས་དོན། 
1. ཚིག་ལྷུག་དང་ ཚིགས་བཅད་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་མི་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་

ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

2. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེའི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ རིག་རྩལ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

3. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱས་བཤད། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཐོག་

ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

4. ཞིབ་ཞིབ་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་ ལ་སོགས་པའི་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་སྟེ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་དང་ བཅུད་དོན་ཚུ་ བཏོན་ཚུགས་དགོ།  

5. སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཐོས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་སྐྱེད་ གཏང་ཚུགས་

དགོ། 

6. ཞབས་ཁྲ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ བསླབ་བྱ་ ཁ་བཤད་དང་ གསལ་བཤད་ཚུ་དང་འབྲེལ་

བའི་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནད་དོན་ཚུ་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚིག་གི་རྣམ་འགྱུར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ལས་ 

རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ།  

7. ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ 

བཟང་པོའི་བསམ་སྤྱོད་ཚུ་ ཉམས་ལེན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

8. ཆོས་སྐད་དང་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ནང་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

9. གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་འཐོན་པའི་ རྫོང་ཁ་དང་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ལྷབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་

ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 

10.ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ འཕྲིན་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ སྙན་གསོལ་ ཟིན་བྲིས་ ལས་རིམ་ གྲོས་གཞི་ 

ཞུ་ཚིག་ ངག་བརྗོད་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ཚུགས་དགོ། 

11.སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚིག་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༥༠༠ བཀལ་ཏེ་ བསྡོམས་༡༥༠༠ ཡིག་

སྡེབ་ཚངམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
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ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཁུངས་དོན། 

མི་ཚེི་ནང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འཇོན་སྟབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ ཐོས་རྒྱ་དང་ 
ཉམས་མོྱང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་ རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་ཐོག་ལས་ལེན་
དགོཔ་ཨིན། རྩོམ་རིག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་ སྔོན་
འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་གི་མཛད་ཤུལ་དང་། གཞན་ཡང་ འབྱུང་རབས་ རྣམ་ཐར་དང་རྟོགས་བརྗོད་ སྲུང་དང་
གཏམ་རྒྱུད་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ཡིག་ཆ་ གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་འབྱུང་གི་རྩོམ་རིག་དང་ 
རང་གི་རིག་པ་གིས་བཟོ་བའི་ སྲུང་དང་དགོད་བྲ་ འཆར་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ལ་སོགས་པའི་ འཆར་སྣང་གི་
རྩོམ་རིག་ཚུ་ ག་ར་ལུ་སླབ་ཨིན།   

དེ་ཡང་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། འ"ི་%ོག་
ཡོན་ཏན་,ན་-ི་གཞི། །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ དངོས་
རྩོམ་དང་འཆར་རྩོམ་གྱི་རིགས་ག་ར་ལུ་ ལྷག་
སྦྱང་འབད་དེ་ དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ 
རང་རྒྱུད་ལུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ 

ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ར་ ལྷག་ནིའི་རིག་
རྩལ་འདི་ཨིན། རྩོམ་རིག་ལུ་ལྷག་སྦྱང་འབད་
བའི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་གིས་ རང་གི་མི་ཚེི་རིང་
ལུ་ མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་
གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་
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མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་། སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ཐོས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཉམས་མོྱང་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ གདམ་ཁ་མ་ནོར་བར་འཇུག་ཤེས་པའི་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 

• དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་  
• མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་གི་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་དང་།  
• ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི།  
• གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི།  
• རང་གི་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་དོན་ལུ་ལྷག་ནི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་དང་།  

དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཞིབ་ཞིབ་འབད་ལྷག་ནི་དང་། གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི། སྦྱོར་ཀློག་དང་ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་
ནི། ལྷག་སྟེ་བློར་བཟུང་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལྷག་ནི་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་
ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།།  
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 
འབྲི་རྩོམ་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་སྦེ་ མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐད་

ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་

ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༡-  སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི། 

༢- འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ག་

དེ་མང་མང་སྦྱང་བ་འབད་དེ་བྲི་ནི། 

༣-  འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི། 

༤-  འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ མགྱོགས་ཕབ་དང་རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི། 

༥-  འབྲི་རྩོམ་ནང་་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༡-  འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི། 

༢-  རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་

འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་

སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན། 

དབྱེ་ཞིབ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་

དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སློབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་ 

ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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འབྲི་རོྩམ་གྱི་སོླབ་སོྦྱང་ལས་དོན། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་: 

1. འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་དང་ འབྲི་ཐངས་རིག་རྩལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་
ཚུགས་དགོ།  

2. འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ག་ཅི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ། 
3. འབྲི་རྩོམ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསར་རྩོམ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
4. འབྲི་རྩོམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་གསར་པའི་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས་དགོ། 
5. ཨིང་ལིཤ་ནང་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 
6. ཚི་མཚམས་གཅད་ཐངས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷག་ཐངས་རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
7. རྩོམ་འབྲིཔ་ངོས་འཛི་འབད་དེ་ རྩོམ་པ་པོའི་མནོ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་
ཚུགས་དགོ། 

8. འབྲི་རྩོམ་ཚུ་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་དང་ ཁུངས་དོན་བཀོད་ཚུགས་ནི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ 
འཚོལ་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

9. ཉིན་རེ་བཞིན་ མིང་ཚི་གི་སྡེབ་ཚུ་ཤེས་ཏེ་ ཡར་སྐྱེད་འགོྱ་ཚུགས་དགོ། 
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འབྲི་རོྩམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོྩམ་ལྷབ་དགོ་པའི་ དགོས་པ་འདི་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ག་ནི་བ་ ཁག་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
འབྲི་རྩལ་ཤེས་ཡོན་གང་མང་འཐོབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཨིན་པའི་ཁར་ འབྲི་རོྩམ་བྲི་ནི་ལྷབ་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རོྩམ་
སྒྲིག་པ་གཞན་གྱི་བསམ་དོན་དང་ འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ རང་གིས་ལེན་ཚུགས་པའི་ཁར་ རོྩམ་སྒྲིག་གི་
ལཱ་ཚུ་ནང་ འགོ་བཙུགས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་གི་ ཚི་གཞི་བཀོད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ནི་
དང་། ཚི་མཚམས་ བརོྗད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ སོ་སོར་ཕྱེ་ནིའི་ སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་
ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ འབྲི་རོྩམ་གྱི་དབྱེ་བ་ སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷབ་མི་འདི་གིས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མི་ཚེི་ནང་ལུ་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་ 
སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་དང་ ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ། ལོ་རྒྱུས་བཤད་དགོཔ། 
རོྩད་འགྲན་འབད་དགོཔ། འཆར་སྣང་བཀོད་དགོཔ་ལ་སོགས་པའི་ དུས་སྐབས་ཚུ་འབྱུངམ་ད་ དེ་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་དང་
བསྟུན་པའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཡང་ སོ་སོ་འབད་ར་ འཐོབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

འབྲི་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོད། 

འབྲི་རོྩམ་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ རོྩམ་པ་པོ་རང་སོའི་བསམ་འཆར་ཚུ་ 
མི་གཞན་ལུ་བཤད་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གྱི་ དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་པའི་ དོན་མཚམས་སོ་སོར་བཅད་དེ་ ངོ་སོྤྲད་
དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་ དེ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ཡོད་པའི་ འབྲི་བཀོད་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་
ཚུགས་པའི་ ཚི་དོན་གྱི་ རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ཏེ་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཡིག་རིགས་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། འབྲི་
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རོྩམ་འདི་ རོྩམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རོྫང་ཁའི་རོྩམ་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
འབྲི་རོྩམ་འདི་ སོླབ་སྦྱོང་དོན་ཚན་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ང་བཅས་རའི་ སྔ་རབས་ལམ་ལུགས་ནང་ འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་འདི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་གི་རྩ་བ་འགྲེལ་
པ་ རོྩད་ཡིག་ དགག་ལན་ ལ་སོགས་པའི་ འབྲི་ཐངས་སོ་སོར་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་ སྐབས་འཐོབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
རོྩམ་པ་པོ་དེ་གི་ རིག་སོྟབས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་འབྲིཝ་ཨིན་མས། 
ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དུས་ལུ་ ལོྷདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་ཧེ་མ་གི་ ལམ་ལུགས་གུ་དེང་
རབས་ཀྱི་ འབྲི་རོྩམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཤེས་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་ཆེ་བའི་ དུས་སྐབས་ཅིག་ནང་ ལོྷད་དེ་ཡོད། དེང་
རབས་ཀྱི་འབྲི་རོྩམ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ཨིང་ལིཤ་ ལ་སོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ ཡོངས་གྲགས་
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲ་རུང་ རིག་ལམ་གཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ཤེས་པ་ཅིན་ རང་གི་ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་
གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ནི་ཨིན་མས། 
 
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན།། མེདཔ་རོགས་ལས་འཚོལ།། ཟེར་སླབ་སོྲལ་ཡོད་པའི་ དཔྱེ་བཟུམ།ང་བཅས་
རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ཡང་ སྔར་སོྲལ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ གཞི་བཟུང་། དེང་རབས་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཟུར་
བརྒྱན་ཏེ། རོྫང་ཁའི་རོྩམ་རིག་ སྔར་ལས་ལྷག་སྟེ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཁར་ལོྷད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་འབད་ 
ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རོྫང་ཁའི་འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་འདི་ཡང་ དེང་རབས་ཀྱི་འབྲི་རོྩམ་ 
ལམ་ལུགས་ཐོག་ལས་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་ནི་གི་ལམ་སོྲལ་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། 
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འབྲི་རོྩམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ། ༼ཨིང་སྐད་ལས་དཔེ་བཤུད་ཡོདཔ༽ 
༡༽ སྔོན་འབྲི། (Pre-Writing) 

ཧེ་མ་ར་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི། དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དོན་ཚན་ཚུ་ རང་གི་ཉམས་མོྱང་དང་ ཡོན་ཏན་གྱི་
ཐོག་ལས་ བྲི་ཚུགསཔ་དང་། གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ། རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རིགས་ཚུ་འཐོབ་
ཚུགསཔ། གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ། ལྷག་མི་ཚུ་གི་ སྤྲོ་བ་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་
ལས་ བྲི་བ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཚུགས་ནི་ཨིན། དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི། གནད་དོན་ག་ཅི་ར་བཙུགས་ནི་ཨིན་ནའི་ ཐབས་ཤེས་སྒྲིག་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ གནད་
དོན་གོ་རིམ་ མ་སྒྲིག་རུང་བཏུབ། 
 

༢༽ བཀོད་རིས། (outlining) 
དེ་ལས་ སྔོན་འབྲི་གི་སྐབས་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་
རྩོམ་གྱི་ བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་ནི། དེ་ལུ་འཆར་གཞི་ཟེར་སླབ་རུང་བཏུབ། འཆར་གཞིའི་ཟིན་བྲིས་ ལེགས་ཤོམ་
བཟོ་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ དེ་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལམ་སྟོན་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ཚུགསཔ་ཨིན། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ 
ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན་དང་། བར་གྱི་གནད་དོན་ནང་ ག་ཅི་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་ཨིན་ནའི་ འཆར་གཞི་ཚུ་ཚུདཔ་
ཨིན། 
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༣༽ ཟིན་བྲིས། (Drafting) 

བཀོད་རིས་ནང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱད་རྣམ་ཚང་བའི་འབྲི་རྩོམ་ ཅིག་བྲི་ནི། ཁྱད་རྣམ་ཚང་
དགོཔ་དང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ཁ་གསལ་སྦེ་ གཤམ་གསལ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 
 

ངོ་སོྤྲད་འབྲི་ཐངས། 

འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌ངོ༌སྤྲོད༌འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ནང༌འཛུལ༌བཅུག༌ནིའི༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌དང༌། 
མཇུག༌དོན༌འདི༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌ནིའི་ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ཨིནམ༌ལས༌ ངོ༌སྤྲོད༌ཀྱི༌སྒོ༌འདི༌ 
ཕྱེ༌དགོ༌མནོ༌སི༌སི༌བཟོ༌དགོཔ༌འདི༌གལ༌ཆེ། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ངོ་སྤྲོད་འདི་ རྩོམ་སྒྲིག་པ་རང་སོའི་ རིག་པའི་ 
ལྕོགས་ གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ཁྱབ༌ཆེ༌ཤོས༌ཀྱིས༌འབད༌བ༌ཅིན༌ ངོ༌སྤྲོད༌ནང༌ལུ༌ འོག༌གི༌གནད༌དོན༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བྲིཝ༌ཨིན། 
   - གནད༌དོན༌ ག༌ཅིའི༌སྐོར༌ལས༌ཨིན༌ན༌དང༌། ག༌ཅི༌འབད༌བྲི༌དགོཔ༌ཨིན༌ན།ག༌དེ༌སྦེ༌ བྲིས༌ཡོད༌ག༌དང༌། 
      དེ༌ནང༌ ག༌ཅི༌ར༌ཚུད༌ཡོད༌ག༌ཚུ༌ བཀོད༌དེ༌བྲི༌ནི། 
   - ངོ་སྤྲོད་ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ ལྷག་དགོ་མནོ་སི་སི་  
      འོང་ཚུགས་པའི་ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྲི་ནི་ཡོད། 
   - ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་ མཆོད་བརྗོད་དང་ དམ་བཅའ་ ཁེངས་པ་སྐྱུང་བའི་ཚིདོན་ཚུ་ 
      བཀོད་དེ་བྲི་ནི་ཚུ་ཡོད། 

- བར་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ བཅུད་དོན་ཅིག་ ངོ་སྤྲོད་ནང་བཙུགས་བྲི་ནི་ཡོད། 
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- གཙོ་ཚི་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
ངོ་སྤྲོད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་འདི་ དོན་མཚམས་གཅིག་ནང་ བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། དོན་མཚམས་གཉིས་ནང་
བྲི་ནི་ཡང་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་རང་ ཨིན་པ་ཅིན་ དོན་མཚམས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ མང་ཉུང་ག་
དེ་སྦེ་ཡང་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད། 
 

བར་གྱི་གནད་དོན་འབྲི་ཐངས། 

བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ནང༌ འཆར༌གཞིའི༌ནང༌ལུ་ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌ ཟིན༌བྲིས༌ཚུ༌ རྗོད༌ཚིག༌གི༌ཐོག༌ལས༌ 
འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌ རང༌བཞིན༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌ བཤད༌པ༌རྐྱབ༌ནི༌དང༌། ཁུངས༌དོན༌སྦྲག༌ནི༌ རྩོད༌སྡུར༌འབད༌ནི༌ཚུ༌ 
བཀོད༌དགོཔ༌ཨིན།  ཁོྱད༌ཀྱིས༌ བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ གཙོ་ཚི༌རེ༌གིས༌ ཉུང༌ཤོས༌ དོན༌མཚམས༌རེ༌འཐོནམ༌འབད༌ 
བྲི༌དགོཔ༌ཨིན། བར༌གྱི༌གནད༌དོན༌ བྲི༌བའི༌སྐབས༌ ཚི་མཚམས་དང་དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ནི༌དང༌། དོན་
ཚན་གོང་འོག་གི༌བར༌ན༌ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ འབད་བཙུགས་ནི། དེ༌ལས༌ དོན༌ཚན༌གྱི༌རྒྱབ༌རྟེན༌འབད༌ འོས་འབབ་
ཡོད་པའི་དཔེ་དང་ དཔྱེ་གཏམ༌ ལུང༌འདྲེན༌ཚུ་ཡང༌ ལག་ལེན་འཐབ༌སྟེ༌ བྲི༌ཚུགས༌པ༌ཅིན༌ ལེགས༌ཤོམ༌ཨིན། 
 

མཇུག་དོན། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་མཇུག་དོན༌འདི༌ ལྷག༌མི༌ཚུ༌ འབྲི༌རྩོམ༌ལས༌ ཕྱི༌ཁར༌འཐོན༌འགོྱ༌སའི༌ སྒོ༌བཟུམ༌ཅིག༌ ཨིནམ༌ལས༌ 
སྒོ༌དེ༌ནང༌ལས༌ འཐོན༌པའི༌སྐབས༌ གནད༌དོན༌ངོ༌མའི༌སྐོར༌ལས༌ བཅུད༌དོན༌ རྡོག༌རྡོག༌རིལ༌རི༌འབད༌ འབག༌ནི༌ཅིག༌ 
དགོཔ༌ཨིན། དེ༌འབདཝ༌ལས༌ མཇུག༌དོན༌ནང༌ལུ༌  
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- དོན་ཚན་ངོ་མའི་ནང་དོན་ཚུ་གི་ བཅུད་དོན་བཤད་དེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི། 
-  འབྲི༌རྩོམ༌གྱི༌གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ ཚི་དོན་བཙུགས་ནི། 
-  གནད་དོན་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་གྲོས་སྡུར་ བསམ་དཔྱད་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་འབད་དགོ་པའི་ ཚིག་དོན་

བཀོད་དེ་མཇུག་བསྡུ་ནི། 
-  ནང༌པའི༌ལུགས༌དང༌འཁྲིལ༌ཏེ༌མཇུག་རྩོམ་དང་། བཟོད་གསོལ། བསྔོ་སྨོན། མཛད་བྱང།  
- དེ་ལས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་ཚིཚུ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད། 
 

འབྲི་རོྩམ་གྱི་འབྲི་བཀོད། 

ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་རྫོང་གཞིས་ཚུ་གི་ ཕྱིའི་བཀོད་པ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ནི་བ་ བྱ་ཆི་ཆི་སྦེ་མཐོང་ནི་ ཡོད་
དོ་བཟུམ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ འབྲི་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། འབྲི་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་
པ་ཅིན་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་གོ་མནོ་སི་སི་དང་ ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགོྱཝ་མ་ཚད་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ གོ་བ་འཇམ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ལེན་ནི་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་འབྲི་བཀོད་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་བཞག་སྟེ་བྲི་ནི། གྱལ་
ཕྲང་སྟེ་བྲི་ནི་དང་ ཡི་གུ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲི་ནི། དེ་ལས་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བྲི་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། དོན་
མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་ནི་ཟེར་བའི་སྐབས་ སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ ངོ་སྤྲོད་ བར་གྱི་གནད་དོན་ མཇུག་བསྡུ་
ཟེར་ དོན་མཚམས་ཁག་གསུམ་བཅད་དེ་བྲི་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ བར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་བྲི་
ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ནང་ལུ་ཡང་ གནད་དོན་མ་འདྲཝ་རེ་ལུ་ དོན་མཚམས་རེ་བཅད་དེ་ བྲི་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། 
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གནད་དོན་གཅིག་རང་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་ བཤད་པ་རྐྱབ་དགོཔ་ ལེ་ཤ་ར་འཐོན་པ་ཅིན་ མཛེས་ཆ་དང་ལྷག་གོ་
བདེ་བའི་ཐབས་ལུ་ གྱལ་རིམ་བཞི་དང་ལྔ་རེའི་བར་ན་ རྫོགས་ཚིརེ་འཐོནམ་ད་ ཤད་འཐེན་ཞིནམ་ལས་ དོན་
མཚམས་ཕབས་ཏེ་ འབྲི་སྲོལ་ཡང་ཡོད། 
དོན་མཚམས་བཅད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ འབྲི་ཐངས་གཅིག་དང་། དོན་མཚམས་
ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ འབྲི་ཐངས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འབྲི་ཐངས་དེ་ འོག་གི་ 
འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༡ པ་གི་འབྲི་བཀོད་བཟུམ་ བྲི་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་། དོན་མཚམས་ནང་འདྲེན་ མ་འབད་བར་ 
འབྲི་ཐངས་འདི་ འོག་གི་འབྲི་རྩོམ་ དཔེ་༢ པ་གི་འབྲི་བཀོད་བཟུམ་ བྲི་ནི་འདི་ཨིན། འབྲི་བཀོད་དེ་གཉིས་ཆ་
ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་ནི་དེ་ཨིན། 

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་འབདདེ་འབྲི་ཐངས། 

༉       ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་

བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་

བརྒྱན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་

སང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་

ཐབས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད། 
 

       རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐགོ་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་

ཁང་ལས་ རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་

པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟངོ་

གི་བར་དུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལུ་གནས་ཚུགས། 
 

       བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐོན་པའི་བཙོག་

རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲགོ་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲདོ་

ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ 

མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད། 
 

       རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་

ཅན་ག་རའི་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཕན་ཐགོས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་

ལས་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དཔེ་༡པ། ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་འབྲི་ཐངས། 

༉ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱུག་པའི་ མཐའ་འཁོར་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་

དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མཐའ་འཁོར་མཛེས་པའི་ རྒྱན་ཆ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ 

འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ རྒྱལ་ཁབ་

ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་སྡེའི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་

འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་དང་འགྱོ་བཞིན་པ་ཡོད། 

 

རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ བཟ་ོགྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་ རང་

བཞིན་མཐའ་འཁོར་ ཉམས་སྲུང་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རང་བཞིན་གྱིས་མཛེས་པའི་ མཐའ་

འཁོར་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཞག་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟངོ་གི་བར་དུ་ 

དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་གནས་ཚུགས། 

 

བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ ལེ་ཤ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ དེ་ལས་འཐོན་པའི་བཙོག་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་

མི་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲགོ་ལུ་ གནོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་ཚ་དྲདོ་ཡང་ ཡར་འཕར་འགྱོ་

སྟེ་ འབྱུང་བ་བཞི་ ཆ་སྙོམས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སའི་བཅུད་ཉམས་ནི་དང་ མེའི་འཇིགས་པ་ཡང་འབྱུང་

ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོད། 

 

རང་བཞིན་མཐའ་འཁོར་ལས་བྱུང་པའི་ བསིལ་བའི་རླུང་གིས་ འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ག་རའི་ ཚེ་

སྲོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ མེད་ཐབས་མེད་

པའི་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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ནང་འདྲེན་མ་འབད་བར་ བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་གོང་འོག་གི་བར་ན་ གྱལ་རེ་ ས་སྟོང་བཞག་སྟེ་བྲི་
དགོཔ་ དང་། ནང་འདྲེན་འབད་དེ་བྲི་བའི་སྐབས་ དོན་མཚམས་ གོང་འོག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ས་སྟོང་མ་བཞག་
རུང་བཏུབ་ཨིན། 
ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ ཚི་ག་ར་གཅིག་ཁར་ལྟེབ་སྟེ་མེན་པར་ གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་
ནང་ ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཁ་ལས་སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་
གཅད་མཚམས་ བཞག་སྟེ་བྲི་བ་ཅིན་ ལྷག་གོ་བདེ་ནི་དང་ གོ་བ་ལེན་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འགོྱཝ་ཨིན། 

འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་ལུ་ 
འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ དག་པ་ཅིག་ སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་ སློབ་སྦྱོང་དོན་ཚན་སྦེ་ བཀོད་ཡོད། 
འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས་ལས་ རྟ་དྲངས་དྲངམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་སེམས་ཁར་
བཀལ་ཏེ་ ལྷབསྦྱང་འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་སྐད་གཉིས་ཆ་རའི་ཐོག་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་
འདི་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སློབ་གྲྭའི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་དེ་ཡང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ། འགྲེལ་
བཤད་འབྲི་རྩོམ། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ། རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ། ཚུ་
ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛི་གནང་སྟེ་ཡོད།  

 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

29 

དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ གནས་རིམ་བཞི་པ་ སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ནང་ལུ་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་དང་། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་
རྩོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གསུམ་འདི་ གོ་དོན་དང་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལས་
མར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཤད་ནི་ཨིན།   
 

༡. འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ། 

འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ དངོས་སུ་མ་བྱུང་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ མ་འོངས་པའི་ འཆར་བཀོད་ཚུ་ 
རང་གི་སེམས་ཀྱིིས་བཟོ་སྟེ་ བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་ འདས་པ་དང་ མ་འདས་པ་ གང་རུང་ བློ་རིག་གི་ཐོག་
ལས་བཀོད་དེ་ བཤད་མི་དེ་ལུ་སླབ་ཨིན། བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ་ ང་ 
བྱ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འཛམ་གླིང་བསྐོར་བའི་ སྐོར་ལས། བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་ མ་འདས་པའི་འཆར་སྣང་འབྲི་
རྩོམ་གྱི་དཔེ་ ང་སློབ་རིམ་བཅོ་ལྔ་པ་ཚང་ཞིནམ་ལས་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས།  
འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 
- དངོས་སུ་སྦེ་མ་བྱུང་མི་ གནད་དོན་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་བཞགཔ། 
-  མ་འོངས་པའི་ འཆར་སྣང་ལུ་ གཞི་བཞག་བཞགཔ། 
-  སེམས་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས་བྲིཝ། 
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འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་གྱི་དཔེ།  
རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཞས་ཏོག། (འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ།) 

༉ དང་ཕུ་གི་སྲུང་ཚུ་ནང་ ལྷ་དང་བླམ། གྲུབ་ཐོབ་དང་ སྒོམ་ཆེན། དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ། འདྲེ་དང་བདུད་
ཚུ་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཉན་ཏེ་བལྟཝ་ད་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ། སྤྲུལ་པ་དང་མངོན་ཤེས་ ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་  ཧ་ལས་སི་
སི་གི་ ལཱ་འབད་འབད་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ལེ་ཤ་ར་གོཝ་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པའི་ གནས་
སྟངས་ནང་ ང་ལུ་ཡང་ མཐུ་དང་རྗུ་འཕྲུལ་ མངོན་ཤེས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ 
ཕྱག་ཕྱིད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ཞུ་ཚུགས་པའི་ ལམ་མཐོངམ་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་ ང་ལུ་མངོན་ཤེས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་ ཞི་བདེ་ གོང་འཕེལ་ལུ་ བར་ཆད་ག་
ཅི་ར་ འོང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་
ལམ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་དྲག་ག་ ཆ་མཉམ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་ འབྲུག་གཞུང་། 
དེ་ལས་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་མཉམ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཐབས་
འབད་ནི་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མ་འོངས་རང་བཙན་དང་ ཡུན་རིང་གི་ཞི་བདེ་ ཉམས་འགྱུར་མེད་པའི་གོང་འཕེལ་ལུ་ 
ཕན་པའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ ལཱ་
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འབད་དགོཔ་ཚུ་ གཞུང་ལུ་ སྙན་འབུལ་ཞུ་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ག་བ་ཡང་
དྲག་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན། 

ང་ལུ་ རྫུ་འཕྲུལ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་སྡིག་ཅན་ཚུ་ལུ་ ལས་དགེ་སྡིག་གི་རྣམ་སྨིན་ཚུ་ ཁོང་རའི་གདོང་ཁ་ར་ 
མངོན་སུམ་མཚན་མ་འབད་ སྟོན་བྱིན་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ངན་ལྷད་དང་ གཡོ་སྒྱུ་ གནོད་འཚེ ངོ་
རྒོལ་ ནང་གསུག་ ཨར་རྐུན་ འཕྲོག་བཅོམ་ལ་སོགས་པའི་ སྤྱོད་ངན་གྱི་རིགས་སུ་ སྤངས་བཅུག་སྟེ་ བདག་
གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་ མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་
ལཱ་ལུ་ བརྩོན་བཅུག་ནི་ཨིན། 

ང་ལུ་གཞན་སེམས་བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་ ནུས་སྟོབས་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ན་གཞོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ར་ ཤེས་བྱའི་
ཡོན་ཏན་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སྤྲོ་བ་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ཡོདཔ་བཟོ་སྟེ་ ཡོན་ཏན་སྣ་ཚང་ཤེས་བཅུག་ནི་
དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་བ་གསུམ་དང་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རིག་གཞུང་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལུ་ གཅེས་
འཛི་དང་ ཤ་ཞེན་ཡོད་པའི་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་མའི་སྤྱོད་རྣམ་དང་ལྡནམ་འགྱུར་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
བཅུག་ནི་ཨིན། 

ཨ་ལོའི་ཕམ་ཚུ་ཡང་ འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ མདའ་རྩེད། ཤོ་དང་ཏཱསི་རྩེ་ནི། བཤལ་འགོྱ་ནི་དང་ ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་
སྤྱོད་ནི་ཚུ་ལས་འཛེས་ཏེ་ རང་གི་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ཟས་ནོར་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ དུས་ཚོད་དང་ ལམ་
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སྟོན་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཨ་ལོའི་ཡར་སྐྱེད་ལུ་ཕན་པའི་ མིག་དཔེ་བལྟ་བཏུབ་པའི་ ཕམ་ཅིག་འབད་ནི་
ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ གཞུང་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ཡང་ སྒྱིད་ངན་སྡོད་ནི་དང་ རང་དོན་བསྒྲུབ་ནི། ལཱ་གཡོག་ནང་ དུས་ཚོད་
ཁར་ ལོྷད་མ་ཚུགས་པའི་ ལང་ཤོར་ངན་པ་ཚུ་ སྤངས་ཏེ་ རང་གི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ ཅི་ཤེས་གང་ལྕོགས་དང་ 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ངལ་མེད་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་བཙན་དང་ ཞི་བདེ་ གོང་
འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཕྱག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་ཚུགས་པའི་ སེམས་ཤུགས་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནི་ཨིན། 
དེ་ཚུ་ག་ར་ རང་གི་སེམས་ཀྱིས་མནོ་དོ་བཟུམ་ འགོྱ་བཏུབ་པ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ 
རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་ག་ར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ག་ར་ དངོས་སུ་
འབད་ར་ རང་གིས་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ འཆར་སྣང་ཙམ་ཅིག་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་བཞག་སྟེ་ དེ་བཟུམ་འབད་ནིའི་ 
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
དྲི་བ། 

༡- འབྲི་རོྩམ་འདི་ འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་ཨིན་ཟེར་ ག་ཅི་འབད་བཀོདཔ་ཨིན་ན? 
༢- གོང་གི་འབྲི་རོྩམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཁོྱད་ཀྱིས་ཡང་ འཆར་སྣང་དོན་མཚམས་ཅིག་གསར་རོྩམ་འབད། 
༣- མཐུ། རྫུ་འཕྲུལ། སྤྲུལ་པ། མངོན་ཤེས། དཔའ་བོ། མཁའ་འགོྲ། ཉམས་འགྱུར། སྔནོ་འགོག། 

འགན་འཁྲི། གནོད་འཚེ ཟེར་བའི་ ཚི་ཚུ་གི་གོ་དོན་བྲིས། 
༤- ཁོྱད་ཀྱིས་ཡང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་ཅིག་ གསར་རོྩམ་འབད། 
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ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོྩམ། 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མར་འབད་འབདཝ་དང་ ཡང་ཅིན་བྱུང་འབྱུངམ་ཅིག་གི་སྐོར་ ལས་ གོ་
རིམ་མ་འཛོལ་བར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་དེ་ ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འདི་གི་གྲངས་སུ་ རྒྱལ་རབས་ཆོས་
འབྱུང་དང་ དེབ་ཐེར་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན། 
 

ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚིགཙོ་བོ་ར་ 
- སྔོན་མ་འབད་འབདཝ་དང་ བྱུང་འབྱུངམ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ། 
-  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས་བྲིཝ། 
-  ཧེ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་དེ་བྲིས་ཡོདཔ། 
-  གནམ་ལོ་ ཟླ་ཚེ ཆུ་ཚོད་ ལ་སོགས་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་བྲིས་ཡོདཔ། 
-  གང་ཟག་དང་པའི་ ཐོག་ལས་བྲི་དགོ། 
-  འབྲི་རྩོམ་གྱི་མཇུག་དོན་བྲིཝ་ད་ གནས་སྟངས་འདི་ལས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཉམས་མོྱང་དང་ཡོན་ཏན་

ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་བྲི་དགོ། 
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ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གྱི་དཔེ། 

རྡོག་མ་ཆུ་ཤོག་གང་གི་གཡོ་འཕྲུལ། 

༉ ངེའི་ཆ་རོགས་ བཀྲ་ཤིས་དང་ང་ ཆུངམ་ཐལ་རྩེད་རྩེ་བའི་ རྩེད་རོགས་དང་ སྦོམ་སློབ་གྲྭ་ནང་འཛུལ་བའི་ 
འཛུལ་རོགས་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་གཉིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ སྐྱེ་ལོ་༡༧ ཚུན་ཚོད་ དཔེ་
ཆ་གཅིག་ཁར་ལྷབ་སྟེ་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་ བཀྲ་ཤིས་འདི་ རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལས་དཔྱད་རུང་ སློབ་
ཁང་ནང་ ཨ་རྟག་ར་ ཨང་དང་པ་འཐོན་མི་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁོ་སློབ་རིམ་༡༠ པ་ནང་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྟེ་
སྡོད་སྡོད་པ་ར་ སྤྲོ་བ་ཞན་ཏེ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་འགྲུས་མ་པ་ལས་མེདཔ་ཡར་སོ་ནུག། 
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ཁོ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འགོྱ་སའི་ལམ་འདི་ རྡོག་མ་ཚོང་ཁང་ཅིག་གི་གདོང་ཁ་ལས་ཡར་ འགོྱ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་
ཅིག་གི་ཚེ རྡོག་མ་བཙོང་མི་བུམོ་འདི་གིས་ ཁོ་ལུ་ དགའ་འཛུམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ རྡོག་མ་ཁམ་ཏོ་ཅིག་བྱིནམ་
ལས་ ཁོ་གིས་ མི་བཟའ་ཟེར་སླབ་མ་ཚུགས་པས། 
ཉིནམ་དེ་ལས་ འགོ་བཟུང་ ཁོ་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ བུམོ་བཟང་མོའི་རྡོག་མ་ ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ རྡོག་མ་ཆུ་ཤོག་
གང་གང་རེ་ ཉོ་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༥ ལས་༡༠ ཚུན་ རྡོག་མ་ཚོང་པ་དང་ བློ་རྐྱབ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་མས། ཡུདཔ་
ཅིག་ལས་ བཀྲ་ཤིས་འདི་ ཉིནམ་གཅིག་ར་ མོ་གི་ཚོང་ཁང་གདོང་ཁ་ལས་ མ་འཐོན་རུང་ མོ་གི་སེམས་ཁར་ 
ག་ཅི་ཅིག་མ་ཚངམ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ལུ་ཤར་དོ་ཡོདཔ་མས། 
ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་ལས་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ མོ་གིས་རྡོག་མ་སྐྱ་རུ་རུ་སྦེ་ ཆུ་ཤོག་གང་གང་བཟོ་སྟེ་ ཁོ་ལུ་སྤྲོད་སྦེ་ 
ཁོང་ར་གཉིས་ཆ་ར་བློ་རྐྱབ་ཅི་ར་ སློབ་གྲྭ་གི་སྒོ་རས་ཁར་ཚུན་ཚོད་ ཁོ་བསྐྱལ་བར་འོང་དོ་ ཡོདཔ་མས། 
ཉིནམ་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བཀྲ་ཤིས་ཁོ་ར་ མ་པ་གིས་ ཨཔ་དང་ཨའི་གི་བློ་དང་ཧིང་གཏད་སའི་ གཅེས་
པའི་བུ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དངོས་ཅན་གྱི་ལུས་འདི་ ཕམ་གཉིས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལས་ ག་ཏེ་ཡང་འགོྱ་ནིའི་རང་
དབང་མེད་རུང་ དངོས་མེད་ཀྱི་སེམས་འདི་ ཉོན་མོངས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་བསྒྱིར་ས་ བཟང་མོའི་ ཁ་ཐུག་ལུ་
གཡོ་ཆི་ནུག། འདི་འབདཝ་ལས་ ཕ་མའི་སྐོར་གཏམ་དང་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ བསླབ་བྱ་བཟང་པོ་ཚུ་
ལས་ འཁོར་བའི་འཐེན་ཐག་བཟང་མོའི་ ཧིང་གཏམ་ཚུ་ ཁོ་གི་རྣ་བ་ལུ་ཧན་ སེམས་ལུ་བབས་པའི་དུས་ལུ་ 
ལོྷད་ནུག། 
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འདི་བཟུམ་ ལས་ཀྱི་རླུང་གིས་བཀོད་པའི་ བུམོ་བཟང་མོ་ཡང་ སྐྱེ་བའི་ཕ་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་བརྒལ་ནི་ལས་ཡང་ 
བཀྲིས་ཁྱིམ་ནང་འགོྱ་བའི་ཟམ་བརྒལ་ནི་ལུ་དགའ། ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་གཡོག་འབད་ནི་ལས་  རྡོག་མ་པ་ནེ་བཙོང་
ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནུག། 
རྡོག་མ་ཆུ་ཤོག་གང་གིས་ ཁོང་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ དགའ་སྤྲོ་བྱུང་སྟེ་ གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་
གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ སེམས་མཐུན་པའི་སྙིང་གྲོགས་ ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ཤ་དང་སེན་མོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་འབྱལ་མ་
ཚུགསཔ་ཡར་སོཔ་ལས་ ཕམ་གཉིས་ལས་གནང་བ་མེད་རུང་ ཁོང་ར་གཉིས་གཏན་འཇགས་འགྱུར་བ་མེད་པར་ 
སྡོད་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ད་ནུག། 
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དུས་ཚོད་དེ་བསྒང་ བཟང་མོ་ལུ་ ནང་གི་ཨ་མའི་ལཱ་འདི་ ལཱ་ཁག་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དགའ་བ་དང་སྤྲོ་བའི་
སེམས་ཀྱིས་ སྒྱིད་པར་རླུང་ཞུགས་ཞུགསཔ་བཟུམ་ འུ་སྡུག་པའི་ན་ཟུག་མ་ཚོརཝ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལུ་ སློབ་
གྲྭ་ནང་ཡོན་ཏན་ལྷབ་པར་འགོྱ་ནི་འདི་ བཙོན་ཁང་ནང་འགོྱ་དོ་བཟུམ་མའི་ ཉམས་ཤར་ཏེ་ བློ་འདོད་མ་པ་ལས་
མེདཔ་ཡར་སོ་ནུག། དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་རན་ཏེ་ ཆོས་རྒྱུགས་རྐྱབ་སྦེ་ ཨ་རྟག་ཨང་དང་པ་
ཐོབ་པའི་ བཀྲ་ཤིས་འདི་ དེ་བསྒང་ལསནི་ ཆོས་ཚན་གྱི་སྐུགས་ཚུ་ གཅིག་ལས་གཅིག་སྐྱོཝ་སྦེ་འཐོབ་ལས་ ཆ་
རོགས་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ཡང་ སེམས་ཕམ་སྦོམ་ར་བྱུང་ནུག། 
དེ་ཅིག་གི་བར་ན་ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སྦེ་ཤར་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཐོང་པའི་ སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལུ་ དྭངས་
གསལ་སྒྲིབ་པའི་ གྲིབ་མ་གིས་གཅད་དོ་བཟུམ་ མོ་གི་ཨ་པ་དང་ཨའི་གིས་ ཁོ་ ཡོན་ཏན་མཐར་འཁོྱལ་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ ལཱ་དང་གཡོག་མ་འཐོབ། རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ རྨགཔ་སྦེ་དགོ་མ་བཏུབ་
པས། མནོི་ ཧེ་མའི་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་འབད་རུང་ ཕ་མའི་སྐོར་གཏམ་བཙུགས་མི་ལུ་ རང་བཞིན་
གྱིས་ སེམས་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སྡོད་པའི་བར་ན་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ བུཚ་གཅིག་དང་གཉེན་གྲོགས་
བསྡོམས་ད་ནུག། རྡོག་མ་ཆུ་ཤོག་གངམ་འདི་གིས་ བཀྲ་ཤིས་འདི་ ཡོན་ཏན་མཐར་མ་འཁོྱལ་བའི་ཁར་ རྒྱུ་
ཕྱེད་ཀྲམ་དང་ ལཱ་གཡོག་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ མི་ཚེདཀའ་སྡུག་ཅན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག་གོ། 
དྲི་བ། 

༡- ཤེས་ཡོན་སྦྱང་པའི་སྐབས་ལུ་ དགའཝ་མཐུནམ་བཟོ་སྟེ་སྡོད་པའི་ ཕན་གནོད་ག་སྡུར་འབད་དེ་བྲིས། 

༢- རང་གི་མནོ་དོན་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ཙམ་གྱིས་  སེམས་ཤི་སྟེ་ སྡོད་ནི་འདི་ འོས་

འབབ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? 

༣-  ཁྱོད་ར་གིས་བྲི་དགོ་མནོ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་གུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།  
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རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོྩམ། 

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ བསམ་ཕྱོགས་ཀྱི་ གནད་དོན་ལུ་མི་གཞན་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་
ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་ བདེན་ཁུངས་གཟང་སྟེ་ བཤད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན། ཆང་གི་
ཉེས་དམིགས་ཚུ་བཤད་དེ་ ཆང་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ འབྲི་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
 

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོྩམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ། 

སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རྩོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་ར་ ཚང་པའི་ཐོག་ལུ་ བཤད་དགོ་པའི་ གནད་དོན་འདི་ བཤད་ཐངས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ ཚི་གཙོ་བོ་ར་ 
- གནད་དོན་ བཟང་ངན་དང་ བདེན་རྫུན་ དྲག་ཞན་ སྤང་བླང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ གཅིག་གི་ཐོག་

ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་དོན་བཙུགས་ཏེ་ བྲིས་ཡོདཔ། 
-  ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྐབས་ལས་ར་ ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་

ཚི་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ། 
-  རང་གི་བསམ་དོན་ལུ་ ལྷག་མི་ཚུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ ལུང་རིག་བདེན་

ཁུངས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ། 
-  རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཚི་ཚུ་ ཟུར་གྱིས་མེན་པར་ ངོ་མ་འབད་ར་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་

སྐུལ་འབད་ཡོདཔ། 
- རང་གི་བསམ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མཇུག་དོན་ནང་ ལོག་ཚར་ཅིག་སླབ་ཡོདཔ། 
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འབྲི་རྩོམ་འདི་ཚུ་གི་ གྱས་ཁ་ལས་ དབྱེ་བ་དག་པ་ཅིག་ སློབ་དེབ་འདི་ནང་ འབྲི་རྩོམ་དང་ འབྲི་རྩོམ་ལྷན་ཐབས་
ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་གྱི་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ བརྗོད་དོན་ རིག་རྩལ་
གྱི་ལས་དོན་ འགྲུབ་དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་ དང་པ་ཁོྱད་ར་གིས་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་བལྟ། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ སློབ་
དཔོན་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཤེས་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། 
 

བློ་གཏད་མ་བཏུབ་པའི་ཆ་རོགས། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ། 

སངས་2ས་བཅོམ་6ན་འདས་8ིས། ཆང་གིས་འཇིག་<ེན་>ོས་འ?ར་ཞིང་། །དོན་ཉམས་ནོར་ཡང་ཟད་པར་
འ?ར། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཆང་འདི་གིས་ འཐུང་མི་ མི་ཚུ་གི་སེམས་ གནས་པ་མེདཔ་བཟོཝ་མ་
ཚད་ དོན་དག་ཡང་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ རྫོགས་བཅུག་པའི་རྒྱུ་ཅིག་ཡང་
ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བློ་གཏད་མ་བཏུབ་པའི་ཆ་རོགས་ཆང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མ་
བཏུབ་པའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འཐོན་དོ་ག་ ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ གྲོས་སྡུར་ཅིག་འབད་བལྟ་གེ། 
ཆང་གིས་Dོད་ངན་འཕེལཝ་ཨིན་པའི་Jོར། 
ཆང་འཐུང་པ་ཅིན་ དེའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་ དྲན་ཤེས་ཉམས་ཏེ་ རང་གི་སེམས་རང་དབང་མེད་པར་ ག་མནོ་སར་
ཤོརཝ་ཨིན། དེ་ལས་ ལཱ་དང་བྱ་བ་འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ རྩ་རྒས་བཟུམ་ཐལ་
ཏེ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་ རྔམ་སི་སི་འབདཝ་ཨིན། ཆང་གིས་ར་བཟི་
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བའི་བསྒང་ལས་ མི་ལེ་ཤ་གི་གདོང་ཁར་ འོས་མེད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་དང་ གཟུགས་འཚོ་མ་ཐུབ་པར་ ཕར་
དང་ཚུར་འགྱེལ་འགོྱཝ་ཨིན། ཁ་ལས་གཏམ་འདྲ་མི་འདྲ་ མནོ་ཚད་དྲན་ཚད་ག་མནོ་སར་སླབ་སྟེ་ རང་གི་
ལེགས་པའི་ཆ་ག་ར་ མར་ཉམས་འགོྱཝ་ཨིན། 
ཆང་གིས་Kེལ་དང་ངོ་ཚ་མེདཔ་འ-ོ་བའི་Jོར། 
ཆང་གིས་ར་བཟི་ཞིནམ་ལས་ མི་ཡ་རབས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་ ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་གཉིས་ཡང་སྤངསཔ་ཨིན།   
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་གཉིས་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ གཟུགས་སྒྱེན་མོ་སྦེ་ གསང་བའི་གནས་ཚུ་མ་སྦ་བར་ མིའི་སྦུག་ལུ་
འཐོནམ་ད་ མི་ཚུ་ངོ་ཚ་སྟེ་བལྟ་མ་ནུམ་པར་ བྱོག་འགོྱ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། མི་ལུ་ ཁྲེལ་
དང་ངོ་ཚ་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ མི་ག་གིས་ཡང་ བློ་གཏད་མ་བཏུབ་ཐལ་བའི་ཁར་ རང་གི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གིས་
ཡང་ ཆ་བཞག་མ་བཏུབ་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། དེ་ཚུ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ར་ ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ཆང་འཐུང་མིའི་ 
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མི་དེ་ ཕྱུགཔོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་དང་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཡང་ མ་གཏང་པར་ རྒྱུ་ནོར་ག་ར་ ཆང་གི་དོན་ལུ་བཏང་རུང་ དུས་ནམ་ཡང་ཚིས་ནི་
མེདཔ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ག་ར་བརླག་གཏངམ་ཨིན། 
 
ཆང་གིས་Mང་བཟོཝ་ཨིན་པའི་Jོར། 
མི་འདི་ཆང་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ དྲན་པ་ཉམས་ཏེ་ རང་གི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ དེ་ལས་ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ཡང་ 
འཐབམོ་འཚོལ་ནི་ འཐབ་འཛི་འབད་ནི་ ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ངན་འབདཝ་ལས་ མི་ག་ར་གིས་སྨད་པའི་ 
གནས་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། ཆང་གིས་ར་བཟི་མི་ མི་འདི་གིས་ གཞན་དང་མ་འགྲིགཔ་ཐལ་ཏེ་ གཅིག་གིས་
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གཅིག་རྡུང་རྫོབ་དང་ དམར་བསད་འབད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་ འཛུལ་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ 
འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ ང་བཅས་ར་གིས་ མཐོང་ས་དང་ཤེས་ས་ཡོད། དེ་ཚུ་ག་ར་ རྒྱུ་ངོ་མ་ཆང་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ཆང་གིས་ནད་གཞི་མ་འNཝ་འཐོབ་ཨིན་པའི་Jོར། 
ཆང་འཐུང་མིའི་ མི་འདི་གིས་ རྒྱུ་ནོར་ག་ར་
བརླག་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ རང་གི་གཟུགས་ཁ་
ལུ་ ནད་ 
གཞི་མ་འདྲཝ་ མཁྲིས་ནད་དང་ མིག་ནད་ 
ཁྲག་ཤུགས་དང་  ཆུ་ནད་ མཆིན་པའི་ནད་ལ་
སོགས་པ་  
ནད་གཞི་གསརཔ་ལེ་ཤ་ར་ བསྐྱལཝ་ཨིན། 
ནད་གཞི་དེ་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅོས་ག་དེ་ཅིག་འབད་
རུང་ བཅོ་མ་ཚུགས་པར་ ཤི་ནི་ལུ་ཐུགཔ་ཨིན།  

ཆང་གིས་སེམས་8ི་ཞི་བདེ་དང་གཙང་Q་འRོད་བSེན་T་གནོད་པའི་Jོར། 
ཆང་གིས་ ར་བཟི་བའི་མི་འདི་ སེམས་ཀྱི་ནང་ན་ ཞི་བདེ་རྩ་ལས་མེད་པར་ ཁོང་ཁོྲ་ལངས་ཏེ་ ཕམ་དང་བུ་ཚུ་ 
ཆ་རོགས་འཆམ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཁྱིམ་ཚང་གདང་རས་ཚུ་ལུ་ འཐབམོ་འཚོལ། ལཱ་གཡོག་ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་
ཚུགས་པའི་ གནས་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།  
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ཆང་གིས་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་གནོད་པ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆང་གི་སྐྱུར་དྲི་གིས་ ཁྱིམ་གངམ་མ་ཚད་ སྦྱང་
ནག་ཚུ་ཡང་འཁོརཝ་ཨིན། སྦྱང་ནག་འདི་ཚུ་ ཧོད་ཆ་དང་ བཞེས་སྒོ་ལྷག་མཇུག་ ག་ཏེ་ཡོད་སར་ཆགས་ཏེ་ 
ཁམས་ལོག་སི་སི་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ སྨན་གྱིས་བཅོ་མ་ཚུགས་པའི་ ནད་གཞི་ 
གདུག་དྲགས་ འཐོབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  
འ་ནེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ ཆང་འདི་ལུ་ རྒྱུ་ཟད་ སྦུང་ཟད་ འགོྱ་ནི་མ་གཏོགས་ ཡོན་ཏན་རྩ་བ་ཉིད་ལས་མི་ནུག། ཆང་
འདི་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ སྤང་ཚུགས་པ་ཅིན་གཙང་སྦྲ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐབས་དང་ རང་གཞན་
ག་ར་སེམས་སྐྱིད་ ལུས་སྐྱིད་ འོང་ནི་ཨིནམ་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ ཆང་འཐུང་ནི་སྤང་དགོ་ནི་ཨིན་མས་གོ།  
དྲི་བ། 
༡-  ཆང་འཐུང་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་ ལོ་ཚད་བཟོ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 
༢- ཁོྱད་ཆང་མ་དགའ་རུང་ ཆ་རོགས་འཆམ་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཆང་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ འཐུང་བཅུག་པ་

ཅིན་ ཁོྱད་ཀྱིས་ ག་ཅི་འབད་འོང་གོ? 
༣- ཁོྱད་ཀྱིས་ཡང་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་ བྲིས། 
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ལྷན་ཐབས་འབྲི་རྩོམ། 
གནམ་གྲུ། (འཆར་སྣང་འབྲི་རོྩམ་ལྷན་ཐབས) 
༉ ང་ ཉིནམ་གཅིག་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྟེ་སྡོཔ་ད་ རྫོང་ཁའི་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་མ་
འོངས་པ་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལག་པར་ཨིན། ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་ལག་པར་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མནོ་
བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཟེར་གསུངས་དེས།  
དེ་འབདཝ་ལས་ ང་གིས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བལྟཝ་ད་ མ་འོངས་པ་ལུ་ རང་མི་ཚེ
འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྐྱངས་ཏེ་སྡོད་དགོ་པ་ཅིན་ ལཱ་གཡོག་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དགོ་པས། ལཱ་གཡོག་ལེགས་
ཤོམ་ཅིག་ འཐོབ་དགོ་པ་ཅིན་ རྒྱུད་ལུ་ ཡོན་ཏན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དགོ་པས། ཡོན་ཏན་ལེགས་ཤོམ་དགོ་པ་ཅིན་ 
ལྷབ་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མ་གཏང་པར་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག། ཟེར་ཧ་གོ་ཡི། 
སྙན་ཆ་ སྒྲ་སྙན་བསྐྲོག་ནི་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ རྩེདམོ་རྩེ་ནི་འདི་ ང་གིས་སྤང་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་ 
མནོ་བསམ་འཐེབ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ལུ་ དུས་ཚོད་ ནམ་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་དང་། འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ སྒྲ་སྙན་
ལུ་ དུས་ཚོད་ནམ་བྱིན་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དུས་ཚོད་ཀྱི་རེའུ་མིག་ཅིག་ཡང་བཟོ་ཡི། 
ང་གིས་ རེའུ་མིག་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ལུ་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ར་ལྷབ་པའི་ཁར་ ངལ་
གསོའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ལྷག་ནི་ཚུ་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅི་ར་སྡོདཔ་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ 
སློབ་རིམ་༡༢ པའི་ནང་ལས་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༣% ཐོབ་སྟེ་ སི་རི་ལང་ཀ་ ཟེར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དྲུང་
འཚོ་ལྷབ་པར་འགོྱ་ནིའི་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་འཐོབ་མིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནུག། 
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དེ་ལས་ ང་གིས་ ང་རའི་མ་འོངས་པ་འདི་ ལཱ་རྩ་འགེངས་འབད་བ་ཅིན་  ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་
ལས་ ང་གིས་ དྲུང་འཚོའི་སློབ་སྦྱོང་འདི་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ལྷབ་ནི་ཨིན། 
ཟེར་ སི་རི་ལང་ཀ་ལུ་ གནམ་གྲུ་ནང་འགོྱ་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་འདི་ བསྒུགས་ཏེ་ར་སྡོད་ཅི།  
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ ན་ལོན་དང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ལས་ ནངས་པར་ སི་
རི་ལང་ཀ་ལུ་འགོྱ་ནི་ཨིནམ་ལས་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛི་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལེན་པར་ཤོག། ཟེར་འགྲུལ་འཕྲིན་
ནང་ གསུངས་དེས། དེ་ཚེགི་ཉིནམ་འདི་ ང་ སེམས་དགའ་ཐག་མ་ཆོད་པར་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛི་དང་ ཡིག་
ཆ་ཚུ་ལེན། ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་འགོྱ་ནིའི་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ང་རའི་ཨ་པ་ལུ་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ ལུ་ སྤ་རོ་
གནམ་གྲུའི་ཐང་ནང་ ལོྷད་དགོཔ་ལས་ དྲོ་པ་ཧ་སག་ལོང་དགོ་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་སྟེ་ དེ་ཚེཕྱི་རུ་ ནེ་ཅིག་སྦེ་ 
ཉལ་ཡི།  
དྲོ་པ་གཉིད་ཚོར་བའི་བསྒང་ལས་ རྣམ་རྟོག་ལང་སི་སི་སྦེ་ ཆུ་ཚོད་དྲུག་འགོྱ་ནི་འབད་དེས། གནམ་གྲུ་འདིནི་ ཆུ་
ཚོད་ བདུན་ལུ་འཕུར་མི་ཨིནམ་ལས་ ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་ ཨ་པ་ལོྷང་ཞིནམ་ལས་ འབད་ལོང་བཅའ་ལོང་མེད་པར་ 
ཅ་ལ་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཤུགས་ཡོད་ཚད་མེད་ཚར་བཏོན་ཏེ་འགོྱཝ་ད་ ཆུ་ཚོད་༧ འགོྱ་ནི་ལུ་ སྐར་
མ་༡༠ དེ་ཅིག་གུ་ལོྷདཔ་ད་ གནམ་གྲུ་ཐང་ན་ལོྷད་ཅི།  
དེ་ལས་ཚ་ངེར་བཏོན་ཏེ་ ཁུར་ཆ་ཚུ་བཏོན་ཚརཝ་ཅིག་ གནམ་གྲུ་གི་སྐད་འདི་ འུར་རུ་རུ་རུ་ཟེར་རྐྱབ་དེས། ང་
གིས་མིག་ཏོ་གནམ་ཁ་ལྟཝ་ད་ ང་འགོྱ་དགོ་པའི་གནམ་གྲུ་འདི་ ཕངས་སི་སི་སྦེ་ འཕུར་ཡར་སོ་ཡི། ང་ག་ཅི་
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འབདན་ན་མ་ཤེས་པར་ ཨ་པ་་་་་་ ངེ་གི་གནམ་གྲུ། ཨ་པ་་་་་་ ངེ་གི་གནམ་གྲུ། ཟེར་སྐད་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ 
སྔུཝ་ད་ མི་ག་ར་ ཧ་ཧ་ཧ་ ཟེར་ བགའ་བའི་སྐད་ཅིག་གོ་ཡི།  
རང་ ནང་དོགསཔ་ད་ མི་ཚུ་ག་ཅི་འབད་བགའཝ་ཨིན་ན། ཟེར་ དྲནམ་བཟུང་སྟེ་ལྟཝ་ད་འབད་ཚེ ང་སློབ་ཁང་
ནང་ར་ ལགཔ་ཡར་འཐུ་སྟེ་ ངེའུ་གནམ་གྲུ་་་་་ ངེའི་གནམ་གྲུ་་་་་་ཟེར་ སྐད་ཤོར་ཏེ་སྡོད་ནུག། ང་ག་ཅི་འབདན་
ན་ མ་ཤེས་པར་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་སོྡདཔ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དབའེ་ ག་ཅི་འབད་དཔ་སྨོ? ཟེར་གསུངས་
དེས། ངནི་ ག་ཅི་སླབནི་ན་མ་ཤེས་པར་ ཁ་ལས་ ངེའི་གནམ་གྲུ། ངེའི་གནམ་གྲུ་་་ཟེར་ ཐོན་ཡར་སོ་ཡི། དུས་
དེ་ལས་ཚུར་ ང་ར་གིས་ཚོར་བའི་བསྒང་ལས་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ ངེའི་སྐྱོན་མིང་ཡང་ གནམ་གྲུ་ཟེར་ དར་ཁྱབ་
ཡར་སོ་ནུག། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
རང་མགོ་འདྲོངས་བའི་འཚོ་ཐབས། (རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ལྷན་ཐབས།) 

མི་རང་ར་སོ་སོ་གིས་ རང་སོའི་མི་ཚེམཐར་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་
ལས་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ མི་མང་ཤོས་ཀྱི་ཚོང་གི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོ་སྟོནམ་ཨིན་པས། ཚོང་ལཱ་འདི་ རང་
གི་རྒྱུ་སྟོབས་ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་ རང་ལུ་དགོཔ་རང་གིས་ ལངམ་བཟོ་ཚུགས་ནི་གི་ འཚོ་ཐབས་ཅིག་ཨིན། ཚོང་
གི་ལཱ་འདི་འབདཝ་ད་ ཚོང་མ་རྐྱབ་རྩིས་རྐྱབ་ཟེར་དོ་བཟུམ་ དང་པ་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་དགོ། གཉིས་པ་ ཐབས་
ཤེས་ གང་དྲག་བཏོན་དགོ།  གསུམ་པ་ དཀའཝ་སྤྱད་ནུམ་དགོ། བཞི་པ་ ཚོང་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ བརྩོན་
ཤུགས་དགོ། ལྔ་པ་ ཉེན་ཁ་འབག་ཐེག་དགོཔ་ཨིན། 
ཚོང་ལཱ་ལུ་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། དཔེར་ན། བཟའ་ཁང་བཙུགས་ནི་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་ནི་ སྐྱེལ་
འདྲེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་བཙུགས་ནི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྟེ་ ཁང་གླ་ལུ་གཏང་ནི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྡེ་བཙུགས་ནི་ 
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སྒེར་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ཁང་དང་ སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནི་ བཟའ་འཐུང་དང་ གོྱན་ཆས་ཀྱི་ ཚོང་ཁང་བཙུགས་ནི་ ཐ་ན་ 
རྡོག་མ་ཁམ་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ བཙོང་ནི་ཚུན་ཚོད་ ཆ་མཉམ་ར་ཚོང་གི་ལཱ་ཨིན།  
དེ་འབདཝ་ད་ ཕྲང་ཕྲང་ར་ ཁྱིམ་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སྡོད། སྣུམ་འཁོར་ལེགས་ཤོམ་ གཏང་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་
མ་ཤོར་བར་ ཁོང་ལུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཐོབ་ཅི་ག་ ར་ཁུངས་དཔྱད་བལྟ་དགོ། དེ་
སྦེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁོང་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ མ་རྩ་ཆུང་ཀུ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དཀའ་སྤྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚོང་
རྐྱབ་སྟེ་ ཡར་སྐྱེད་བཏགས་བཏགསཔ་ཙང་ཙ་ར་ཨིན། 
ཚོང་གི་ལཱ་འདི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ རང་གིས་ དཀའཝ་སྤྱད་ཚུགས་དགོ། དེ་ལས་ རྩིས་ཁྲ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བཞག་ཞིན་ན་ ཚོང་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་སྐྱེད་བཏགས་འོང་། ཚོང་ལུ་ཁེ་སང་མེདཔ་
རྩ་ལས་ར་མེད། ཨིན་རུང་ ཚོང་ལུ་དར་རྒུད་ ཨ་ཙིརེ་འོང་ནི་ཡོད། གོྱང་རྒུད་ཕོགཔ་ད་ སེམས་ཤི་སྟེ་ ཚོང་ལཱ་
ཚུ་བཀོ་མ་བཞག་པར་ རྒྱུ་རྐྱེན་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ཕོག་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 
དང་ཕུ་གི་དུས་ལུ་ ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར་མི་ཡང་ ཚར་དགུ་ཕྱུགཔོ་ཐལ། ཚར་དགུ་སྤྱང་ཀ་ཐལ། དེ་
ལས་ ཁོ་སེམས་ཤི་སྟེ་ ཚོང་ཡང་མ་རྐྱབ་པར་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན་མས། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ མནོ་བསམ་འདྲ་
མིན་ལེ་ཤ་ཅིག་བཏང་སྟེ་ སྤང་ཐང་ནང་ཉལ་སྡོདཔ་ད་ འབུཔ་ཅིག་ ཤིང་ཅིག་གུ་ ཡར་འཛེས་ཅི་ར་མར་བུད་ 
ཡར་འཛེས་ཅི་ར་མར་བུད་ ཚར་དགུ་དེ་ཅིག་འཛེསཔ་ད་ ཤིང་གི་སྤྱི་ཏོག་ཁར་ ལོྷད་ཚུགསཔ་མཐོང་ནུག།  
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དེ་ལས་ ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཡང་ མནོ་བསམ་ཐེབས་ཅིག་བཏང་སྟེ་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ སྙིང་རུས་
ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ འབད་མ་ཚུགསཔ་འདི་ ག་ནི་ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལོག་ ཚོང་
གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཚོང་དཔོན་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག། 
ཚོང་གི་ལཱ་ལུ་སྤྲོ་བ་ བསྐྱེད་པ་ཅིན་ གཞུང་ལས་ཡང་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གནང་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ སྒེར་སྡེ་གོང་
འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནངམ་ཨིན། ཚོང་ལཱ་འབད་དེ་ སྡོད་པ་ཅིན་ དུས་ཚོད་ཡང་ རང་
གི་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ རང་གི་ལཱ་འགན་ལུ་ འཐུས་ཤོར་འགན་ཤོར་གྱི་ ཁ་
ཉེས་ཕོག་དགོཔ་མེད། དངུལ་གྱི་འོང་འབབ་ཡང་ གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་བཟུམ་ ཟླཝ་ཤི་ཤི་ བསྒུག་མ་དགོ་པར་ 
དུས་རྒྱུན་དངུལ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ སྡོད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ བཟའ་ཚང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ཁར་ 
དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་ཚུགས། 
ད་རེས་ནངས་པ་ རྡོག་མ་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཙུགས་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་༡༥༠༠ ལས་
༢༠༠༠ ཚུན་དང་ ཆོག་ཐམ་གྱི་ཁྲལ་འཐུས་ཚུ་ཡང་ ལངམ་མ་ཚད་ ལྷག་ལུས་འོང་འབབ་ཀྱིས་ བཟའ་ཚང་
སྐྱོང་ནི་དང་ མཁོ་འདོད་བསྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
རྗེ་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས། དཀའ་Dད་Vར་W་Xེར་Yས་ན། །Z་བ་གང་ཡང་དཀའ་བ་མེད། ། 
ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བཟུམ་འབྱུང་རུང་ སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་ག་ཅི་
ར་ཨིན་རུང་ མཐར་འཁོྱལ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཚོང་ལཱ་འགོ་བཙུགསཔ་ཅིག་ ཕྱུགཔོ་འགོྱ་ནི་དང་ སྦྱིན་བདག/ཇོ་
བདག་ལུ་འགྱུར་ནིའི་རེ་བ་མ་བསྐྱེད་པར། Z་བ་ཆེན་པོ་[ན་-ིས་འ\བ། །ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་བློ་བཅོལ་ཏེ་ 
ཚོང་གི་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ སྦྱིན་བདག་འབྱོར་པ་ཅན་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཚུགས་པའི་ གོ་སྐབས་
ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།  
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དམར་ཟས་ཤའི་ཉེས་དམིགས། (རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ལྷན་ཐབས།) 

༉  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཕག་ཤ་ ནོར་ཤ་ 
བྱ་ཤ་ ཉ་ཤ་ ལ་སོགས་པའི་ ཤའི་རིགས་ལུ་ སོྤྲ་སྣང་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཟ་སོྤྱད༌འབདཝ༌ཨིན། དགའ་སོྟན༌བརྩི༌སྲུང༌དང༌ 
ཐ༌ན༌རང༌སོའི༌ཁྱིམ༌ནང༌རིམ༌འགོྲ༌ཅིག༌འབད༌རུང༌ ཤ༌སྲེ༌ཅིག༌མེད༌པ༌ཅིན༌ མ༌བཏུབ༌བཟུམ༌མནོ༌སྟེ༌ ཤའི༌རིགས༌ཟ་སོྤྱད་
འབདཝ༌ཨིན། མི༌གི༌སེམས༌ཁ༌ལུ༌ ཤའི༌རིགས༌བཟའ༌བ༌ཅིན༌ ཉེས༌པ༌མེད༌པའི༌གུ༌ གཟུགས༌ཁམས༌སྒྲིང༌སྒྲིང༌བཞག༌ནི༌ལུ༌ 
ཕན༌ཐོགས༌ཡོད༌པའི༌ སྣང༌བ༌ཤརཝ༌མས།ན༌འཐན༌འབད༌ དབྱེ༌བ༌དཔྱད༌དེ་བལྟ༌བ༌ཅིན༌ ཤའི༌རིགས༌ཟ༌སོྤྱད༌འབད་ནི༌འདི༌ 
ཆོས༌དང༌འཇིག༌རྟེན༌ གསོ༌བ༌རིག༌པའི༌ ཁ༌ཐུག༌ལས༌ཉེས་པ་ཡོདཔ་འབད༌ར་ མཐོངམ༌མས། 
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སེམས་ཅན་ག་ར་ རང་གི་ཕམ་མ་འབད་མི་མེདཔ་ལས་ སོྲག་བཅད་མི་འདི་བ་ དེ་ཚུའི་ཤ་ཟ་ནི་འདི་ ཉེས་པ་ཆེཝ་ལས་ 
ཕྱི་མ་དམྱལ་བ་ ནང་ལུ་ སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན།  སེམས་ཅན་བསད་མི་འདི་ བསྐལ་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་
ལུ་ དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་ དགོཔ་དང་། ཤ་དང་ ཁྲག་རུས་པ་ཚུ་ བཟའ་མི་འདིནི་ དམྱལ་བ་མནར་མེད་ནང་ 
བཙོ་སྲེག་གི་སྡུག་བསྔལ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་ ལོ་བྱེ་བ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ མོྱང་ནི་འདི་སླབ་རང་མི་དགོ། 
མདོ་སྡེ་ལང་དཀར་གཤེགས་པ་ལས། “གསོད་པོ་ནོར་ལ་སྲེད་པ་དག། བསྐལ་པ་འབུམ་དུ་འཚེ་པར་འགྱུར།། ཟ་པོ་
ཤ་ལ་སྲེད་པ་དག། བསྐལ་པ་བྱེ་བར་འཚེ་པར་འགྱུར།།” ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་འདྲ། དམྱལ་བའི་ཟངས་ཆེན་
ནང་ གསོན་པོ་བཙོ་ནི་ རྣ་ སྣ་ ལགཔ་ རྐངམ་ཚུ་ གཅོད་དེ་ རང་ཤ་རང་གིས་བཟའ་བའི་ སྡུག་བསྔལ་ཚུ་མོྱངམ་
ཨིན། དེ་ཡང་ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ (༢༠༡༢ ཤོག་གྲངས་༢༣) “མི་ནི་མང་པོ་ངུ་ཞིང་འདུག་པ་དེ།། 
ཟངས་ཆེན་ནང་དུ་བསྐྱུར་བར་འདུག་བསམ་སྟེ།། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་མོྱང་བ་དང་།། རང་ཤ་རང་གི་ཁ་ལ་
བཅུག་པ་དེ།། སེམས་ཅན་གྱི་སྙིང་ཟ་བའི་ཉེས་དམིགས་ཡིན།།” ཟེར་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན། ཤ་བཟའ་ནི་འདིནི་ ཆོས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་སྡིག་པ་སོྟབས་ཆེན་དང་ དམྱལ་བ་ ནང་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཟ་སོྤྱད་འབད་མ་བཏུབ་པའི་
སོྐར་ གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།   
 
འཇིག་རྟེན་པའི་ལྟ་སྣང་ལུ་ཡང་ མི་དང་དུད་འགོྲའི་བར་ན་ ཁ་སླབ་ཤེས་མ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་མེདཔ་ལས་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཞི་བདེ་མེད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་མི་གིས་ སེམས་ཅན་ཚུ་ བསད་དེ་བཟའཝ་ལས་ཨིན་མས། མ་གཞི་ང་
བཅས་མི་གིས་ བུ་གཞི་དང་གཉེན་ གོྲགས་ལུ་ བྱམས་པ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དུད་འགོྲ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། རང་གི་རྐང་པར་
རྩང་དང་ མིག་ཏོ་ཁར་དུལ་མ་ཅིག་ཡང་ མི་བཟོད་པས། མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཐ་ན་རང་ལུ་ཕན་པའི་ ཁབ་རྐྱབ་ནི་དང་ 
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གཤག་བཅོས་འབད་རུང་ འདོྲགཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ ཉེས་པ་མེད་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྡང་བའི་དགྲ་ལས་
ལྷག་སྟེ་ མཚོན་ཆ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ བསད་སྦེ་བཟའཝ་ད་ མནོ་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་མས། སེམས་ཅན་ལུ་
བྱམས་སྙིང་རྗེ་མེད་མི་ཚུནི་ གཅན་གཟན་སྟག་དང་ གཟིག་བཟུམ་དང་ ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་བཟུམ་ ཐ་སྡུག་ཅིག་འབད་བརིྩཝ་
ཨིན། 
དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ནང་ འབྱུང་བཞི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་པའི་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་མི་འདི་ཡང་ ཤའི་རིགས་ ཟ་སོྤྱད་འབད་
མི་གྱངས་ཁ་ མངམ་ཡོདཔ་ལས་ཨིན་མས། ཡུ་རོབ་ཀྱི་རོྩམ་སྒྲིགཔ་མཁས་མཆོག་ Fiona Harvey 
གིས། “འཛམ་གླིང་གི་ཚ་དོྲད་ཡར་འཕར་དང་ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྐྱེན་ངན་ མར་ཕབ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཤ་ཟ་
སོྤྱད་འབད་ནི་ སྤང་དགོ་པའི་སོྐར་ལས་ བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ (སྤྱི་ཚེ་ ༢༡/༣/༢༠༡༦) བཀོད་ནུག། དེ་མ་ཚད་ 
རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ལས་བརྟེན མི་ས་ཡ་ལས་བཅད་དེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་མི་ཚུ་ངོ་མ་ར་ ཉམས་དགའ་ བའི་ཞོར་ཁར་ ཆུ་ནང་
གི་སོྲག་ཆགས་གྱངས་ཁ་མེདཔ་ཅིག་ བསད་ཟ་བའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ ཨིནམ་སྦེ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འཇིག་རྟེན་པའི་ 
ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཤ་ཟ་སོྤྱད་ལས་བརྟེན་ རང་གི་ཚེསོྲག་ལུ་ཉེན་ཁ་ གཞན་སེམས་ཅན་ལུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཞི་བདེ་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིནམ་ ངེས་བདེན་ཨིན་མས། 
ང་ཅས་རའི་གཟུགས་ཁམས་འཕོྲད་བསྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ དམར་ཟས་ཤའི་རིགས་མངམ་འབད་བཟའ་བ་ཅིན་ གཟུགས་
ཁམས་ལུ་ བཙོག་ གྲིབ་ཞུགས་ཏེ་ ནད་གཞི་འཐོབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཤིང་འབྲས་དང་ཚོད་སྲེ་གི་རིགས་ལེ་ཤ་མ་བཟའཝ་
ལས་ བཅུད་འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་ ཤ་ལས་བརྟེན་པའི་་ན་ཚ་འཁོར་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེཐུང་ཀུ་བཟོཝ་ཨིན། 
Dr.Valter Longo གིས་འབད་བ་ཅིན་ “ཟས་བཅུད་ཅན་ མ་བཟའ་བར་ ཤའི་རིགས་མང་སུ་ཅིག་
ལོངས་སོྤྱད་པ་ཅིན་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ དུག་རྫས་ཏམ་ཁུ་ལས་ལྷག་པའི་གནོད་པ་ཡོད།” ཟེར་བརྡ་བརྒྱུད་
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ནང་བྲིས་ནུག། དེ་གིས་མི་མང་ཤོས་ལུ་ ཀེན་སར་ ཅི་ནིའི་ནད་ ཉམས་ཚད་ལས་འགལ་བཏགས་ནི་ གཟུགས་སོྦ་ནིའི་ 
ནད་གཞི་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་ མི་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་འབྱུངམ་མས། Havard,(2014) གིས་ཞིབ་འཚོལ་
འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཉིནམ་གཅིག་དམར་ཟས་ཤ་བཟའ་རུང་ དེ་གིས་ཨོམ་ཀེན་སར་གྱི་ནད་
གཞི་འཐོབ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་བརྒྱ་ཆ་༢༢%ཡོདཔ་ འབད་བཤདཔ་མས།  
གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དམར་ཟས་བཟའ་མི་ཚུ་ ཚེཐུང་ཀུ་དང་ དཀར་ཟས་བཟའ་མི་ཚུ་ ཚེརིངམོ་སོྡད་ཚུགས་ 
པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཟེར་ དྲན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་གིས་འབད་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་ སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ ཚེརིང་ 
ནད་སོྐྱན་ཏེ་ སོྡད་དགོ་པ་ཅིན་ གསོ་བའི་བསླབ་སོྟན་དང་འཁྲིལ་ དམར་ཟས་མར་ཕབསྟེ་ དཀར་ཟས་ཟ་སོྤྱད་འབད་ནི་
ལུ་  སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ དགོཔ་གལ་ཆེ་བས། 
ཤའི་རིགས་མ་བཟའ་བ་ཅིན་ ནད་ཉུང་ ཚེརིང་ བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཕན་པ་དང་ བཟའ་བ་ཅིན་ ནད་མང་ ཚེ
ཐུང་ སྡིག་པ་ བསགས་པའི་ གནོད་པ་ཡོད་པའི་སོྐར་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ གསོ་བའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡོད། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་ པ་གིས། “་ཤ་ཁྲག་ཟས་སུ་མ་བཟའ་ན།། མཐོ་རིས་མཐར་པ་འཐོབ་པ་ཡིན།། 
འགོྲ་ལ་འཚེབ་སྤངས་པ་ན།། བྱང་ཆུབ་ལམ་ན་མྱུར་དུ་ཟིན།།” ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཞི་བདེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡང་ མང་ཆེ་བ་ ཉེས་པ་མེད་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་བསད་དེ་བཟའ་
བའི་རྣམ་སྨིན་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ རབ་འབྱུང་ན་ ཤའི་རིགས་རྩ་བ་ལས་སྤང་ནིའི་ དམ་
བཅའ་དང་ འབྲིང་ཚེ་བཟང་དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ སྤང་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་རུང་ འདོད་ཆགས་གི་སོྒ་ལས་ ལེ་ཤ་
སེྦ་མེན་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཉུང་སུ་སེྦ་ ཟ་སོྤྱད་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས་གོ། 
 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

53 

 
དགུན་གྱི་ཆོ་ག། ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ལྷན་ཐབས། 

༉ ང་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་  རང་
སོའི་ལུང་པའི་འགོྲ་ལུགས་དང་བསྟུན་  ག་ར་གིས་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ན་ རིམ་གོྲ་གཏང་ནི། ཆོས་ལྷག་ནི། ལྷ་བསང་
གཏང་ནི། ཆོ་ག་གཏང་ནི། ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལེ་ཤ་འབད་ནི་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་ག◌ྲལ་ལས་ གནམ་
དགུན་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ ལུང་པའི་རྐྱེན་སེལ་དང་ བཟའ་ཚང་ནང་མི་ཚུ་གི་ ཚོགས་གསག་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་
མེན་པར་ དུས་ཚོད་འདི་ཁར་ ཕམ་བུ་གཞི་དང་ སྤུནམ་སྤུན་ཆ་ག་ར་ འཛོམས་ཏེ་ སོྤྲ་སོྟན་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡང་
ཨིན། ན་ཧིང་ངེ་གི་ཆོ་གའི་ སྐབས་ཡང་ ང་རའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ ལྟ་ལོྟ་ཚང་དང་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ སོྤྲ་སོྟན་
ཡི། 
ན་ཧིང་དབྱིན་ཟླ་༡༢ པའི་དབྱིན་ཚེ་༢༡ ལུ་ ངེའི་ཆོ་ག་གཏངམ་ད་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ དེ་ཚེའདི་ དོྲ་པ་ཆུ་ཚོད་
༤ ལས་ གཉིད་ཚོར་ད་ཡི། ང་ལོང་འགོྱཝ་ཅིག་ ངེ་ནུམོ་ཡང་ སག་ལང་སོྡད་སོྡདཔ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མོ་ཡང་གཉིད་
ཚོར་ཆི་ཡི། ང་བཅས་ལོང་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ཨའི་དང་ཨ་པ་ཡང་ལོང་སྟེ་ ཐབ་ཚང་ནང་གི་ལཱ་འབད་སོྡད་ནུག། ང་
བཅས་གཉིས་ཡང་ ཆབ་གསང་ནང་འགོྱ། ཁ་ལག་ཁྱུ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུ་ལས་བཏོན་བཞག་ཡོད་པའི་ བཟང་གོ་ཚུ་གོྱན་
སྦེ་ ཐུག་པའི་གྱལ་ཁར་སོྡད་ཅི། ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ནང་ ཐུགཔ་ཡང་འཐུང་སྦེ་ ང་བཅས་གཉིས་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ 
མགོྲན་བརྡ་སླབ་པར་ སོང་ཡི།  
ང་བཅས་གཉིས་ གཡུས་བཤལ་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་ དོྲ་པ་ལས་ཐུགཔ་འཐུང་པར་འོང་དགོཔ་སྦེ་ བརྡ་སླབ་
བཞིན་དུ་ ཁོང་ག་ར་གིས་ འོང་ནི་སེྦ་ ཁག་བཟེད་ཡི། དེ་ཚེང་བཅས་གཉིས་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ དགུང་པ་མཇུག་ 
ཨམ་ཡེ་ཤེས་ལྷམོ་ལུ་ “ཨ་མ་ ང་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་ གཏང་ས་ མགོྱནམ་ཤོག་སྨ་རེ? ཨ་ལུ་ཚུ་ཡང་ག་ར་འཁྱིད་ཤོག། 
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མགོྱནམ་ཡོད་རུང་འཁྱིད་ཤོག།” ཟེར་ སླབ་ཚར་ཏེ་ ཁྱིམ་ན་ལོག་འགོྱ་བའི་བསྒང་ལས་ འུ་སྡུག་སུ་ཅིག་ཡང་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ མགོྱནམ་ཚུ་ཡང་ འོང་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ ང་དང་ངེ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ 
སྒྱིད་པར་ རླུང་ཞུགས་ཞུགསཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཕར་དང་ཚུར་བྱེལ་ནི་དང་ ཨའི་དང་ཨ་པ་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་ཚུ་ ག་ར་
གིས་ ཧར་ཧུར་བཏང་འབད་ཡི། 
དེ་ཚེཉནམ་གཅིགཔ་ ལཱ་གིས་དལ་ཁོམས་མ་ཐོབ་པར་ ཉིམ་འཛུལ་དོ་ཡང་མ་ཚོར་བས། ཚོར་ཚོར་བ་ར་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་
ཡང་རན་ཆི་ནུག། དེ་ལས་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་ཚུ་ མགོྱནམ་ལུ་ཚོགས་དྲང་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཅི། དེ་སྦེ་སོྡདཔ་ཅི་གི་
བར་ན་ མགོྱནམ་ཚུ་ཡང་འོང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། མགོྱནམ་ཚུ་ལོྷདཔ་ཅིག་ ལོྟ་ ཚོདམ་ སྤགས་ ཇ་དང་ཇ་རྩམ་ ཆང་
ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲངས་ཡི། ག་ར་ དགའ་དགའ་སོྤྲ་སོྤྲའི་སོྒ་ལས་ གཅིག་ཁར་ཟ་ འཐུང་ བཤད་ཐོ་བཏང་ སོྤྲ་
སོྟན་པའི་ཤུལ་ལུ་ མགོྱནམ་ལ་ལུ་ ལོག་ཁྱིམ་ན་ཡར་སོ་ཡི། 
ང་བཅས་ཀྱི་གཡུས་དང་ གཞན་ཡང་ གཡུས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཆོ་ག་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཕྱི་རུ་ ཆོ་གཔ་ གནསཔ་
དང་མགོྱནམ་ཚུ་ག་ར་ འཕྲལ་འཕྲལ་བུཚ་དང་བུམོ་ཚུའི་བར་ན་ རྩང་མོ་དང་བློ་ཟེ་ ཁྱད་བརྗེ། འཕྲལ་འཕྲལ་ཞབས་ཁྲ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཧ་ལམ་དོྲ་པ་ཚུན་ཚོད་ཡང་སོྡད་ནི་ཡོད་དོ་བཟུམ་སེྦ་ ངེ་གི་ཆོ་ག་གཏངམ་ད་ཡང་ དོྲ་པ་ཚུན་ཚོད་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་
སྟེ་ལུས་སོ་ཡི། དེ་སྦེ་ ན་ཧིང་ཆོ་ག་གཏང་པའི་བསྒང་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲནམ་ད་ དགའ་བ་དང་སོྤྲ་བའི་ཚོར་
སྣང་ཚུ་ ཁ་ཙ་བྱུང་འབྱུངམ་བཟུམ་སྦེ་ ཤརཝ་མ་ཚད་ ཆོ་ག་བཏང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འགོྲ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལུ་ རྐྱེན་སེལ་རིམ་འགོྲ་སྦེ་ བཏུབ་པའི་ཁར་ བཟའ་ཚང་འཛོམས་པའི་དགའ་སོྤྲ་ཡང་ཨིན་པས་གོ། 
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 

སྙན༌རོྩམ་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་སྦེ་ མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་

རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སོྦྱང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༡- སྤྱིར་བཏང་སྙན་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                

༢- གཏང༌ཡིག༌དང་ཀ༌རོྩམ༌ཕལ༌རོྩམ༌ གསལ༌བཤད༌བོླ༌ཟེ༌ཚུ༌ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌ གང༌མང༌བརྩམ༌དགོ། 

༣- སྙན༌རོྩམ་གྱི་དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                          

༤- སྙན༌རོྩམ་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      

༥- སྙན༌རོྩམ་ནང་་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              

༡- སྙན་རོྩམ་གྱི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   

༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྙན༌རོྩམ་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

སྙན་རོྩམ་གྱི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སོླབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་

དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་

ཨིན།  

 

དབྱེ་ཞིབ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོྦྱང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སོླབ་དཔོན་ཚུ་གི་ཕྱག་

ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། 

སོླབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་

བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།  
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སྙན་རྩོམ་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོ་སྤྲོད། 

སྙན་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་ཚུ་ཉན་སླབ་འབད་དགོ་བདེ་བའི་ཁར་ དོན་དག་ཡང་ གོ་ཧོང་བདེ་ཏོག་

ཏོ་དང་ སེམས་ཁར་ འབབ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་སྙན་

རྩོམ་འདི་ ཚིགས་བཅད་དང་། ཚིག་ལྷུག། སྤེལ་མ་གསུམ་ཆ་ར་ནང་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཡོངས་

གྲགས་ལུ་ སྙན་རྩོམ་ཟེར་བའི་སྒང་ལས་ ཚིགས་བཅད་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། ག་ཅི་

སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚིགས་བཅད་ཚུ་ བྲི་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་མ་ཚད། བྲིས་ཚརཝ་ད་ ལྷག་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་

དང་། ཉན་མི་ཚུ་ལུ་འབད་རུང་ གོ་ཧོང་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། ཚིགས་བཅད་

བྲི་ནི་ལཱ་ཁག་དགོ་མི་འདི་ ཚིགས་བཅད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་  

༡༽ ཚི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚི་འབྲུ་འདྲན་འདྲ་ཡོད་དགོ་ནི་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཕྲད་
དང་རྣམ་དབྱེ་བསྡུ་དགོཔ་དང་། འཕྲལ་འཕྲལ་འཐེབ་བཙུགས་དགོཔ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་དང་།  

༢༽ གཅད་མཚམས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ ཚི་རྐང་བཞིཔོ་ཆ་ར་ ཚི་ཆ་ཡའི་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་གཅད་
མཚམས་ ཅོག་འཐདཔ་ལྷག་བཏུབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

༣༽  དོན་དག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཚིས་བཅད་རེ་རེ་གིས་ དོན་དག་རེ་རེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྟོན་
ཚུགསཔ་དགོཔ་མ་ཚད། གོ་ཧོང་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཧན་ཏོང་ཏོ་སྦེ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ སྦྱང་བ་མེད་པ་
ཅིན་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན། 

  

སྙན་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ།  

སྙན་རྩོམ་ལུ་བརྗོད་བྱ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དགའ་རྩོམ། སྐྱོ་རྩོམ། དྲན་རྩོམ། བསྟོད་རྩམ་ལ་སོགས་པའི་

དབྱེ་བ་ཕྱེ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར། རྩང་མོ། བློ་ཟེ། ཞབས་ཁྲ། ཁ་བཤད། དཔྱེ་གཏམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡང་ 

འབྲུག་གི་ སྙན་རྩོམ་བཤད་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མ་འདྲཝ་གི་ དབྱེ་བ་སྦེ་ཕྱེ་སྲོལ་ཡོད།  
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སྙན་རྩོམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ།  

སྙན་རྩོམ་བྲི་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ ཚིས་བཅད་ཨིནམ་དང་ དེ་ཤེས་པ་ཅིན་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་གསེས་
དབྱེ་བ་འདི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་སྦྱང་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་ནི་
ཨིན།  
 

ཚིགས་བཅད་སྐབས་ཀྱི་ གལ་ཆེ་བའི་མིང་ཚིག་ཁག། 

༡- ཚི་འབྲུ། ༢- ཆ་དང་ཡ། ༣- ཚི་རྐང་དང་ཚིས་བཅད།  
༡༽ ཚི་འབྲུ་ཟེར་མི་འདི་ ཚག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་ སྔོན་རྗེས་མིང་གཞི་ག་ར་བསྡོམས་པའི་ 

ཚི་གི་ཚོགས་པ་གཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིནམ་དང་། འདི་གི་མིང་གཞན་འདི་ ཚེ་བར་ཟེར་ཡང་སླབ་
ཨིན།  

༢༽  ཆ་དང་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ མ་གོཝ་ཅིག་ག་ནི་མེད། ཨིན་རུང་ ཚིས་བཅད་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་དང་
ཡ་ཟེར་མི་འདི་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།  

 

ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡ། 

ཆ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་འབྲུ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་དཔེར་ན། ཆ་རོགས། རྡོ་རྗེ། 

བླ་མ། སངས་རྒྱས་ ལ་སོགས་པ་ ཧེ་མ་ལས་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་རེ་སྦེ་ གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ཚུ་དང་། 

ཤར་ལས། ནུབ་ལུ། འཛུལ་ནི། ལ་སོགས་པའི་མིང་ཚིག་བྱ་ཚིག་ཚུ་གི་མཐའ་མར་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་

སྦྱར་ཏེ་ ཆ་སྦེ་བཟོ་མི་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་དང་།  
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ཡ་ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་འབྲུ་གཅིག་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་ ས། ཆུ། མེ། རླུང་ལ་སོགས་

པའི་མིང་རྐྱང་།  ང་། ཁོ། མོ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཚབ། འགྱོ། སྡོད་ལ་སོགས་པའི་བྱ་ཚིག། སུ་ར་

རུ་ཏུ་ལ་སོགས་པ་ སུམ་ཅུ་པའི་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ཨིན།  

ཚིག་རྐང་དང་ཚིགས་བཅད།  

༣༽ ཚིག་རྐང་དང་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ལས་  ཚིག་རྐང་ཟེར་མི་འདི་ ལྟག་དང་འོག་གི་ཤད་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་ ཚིག་གི་བརྗོད་པ་འདི་ལུ་སླབ་ནི་དང་། ཚིགས་བཅད་ཟེར་མི་

འདི་ ཚིག་རྐང་བཞི་གི་ཚོགས་པ་གཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན།  

རྒྱང་ལས་བྱོན་པའི་སྟག་ཤར།།  
ཟེར་མི་འདི་ ཚིག་རྐང་གཅིག་ཨིནམ་དང་། ད་རུང་འདི་ལུ་ཁ་སྐོང་བཀལ་ཏེ་ 

རྒྱང་ལས་འབྱོན་ཚེལེགས་རུང་། །གཡུས་བཟང་འདི་ན་ལོྷད་ཚེ། 
སོ་ཏོ་ཁོག་ཁོ་ཨིན་མས།།  
ཟེར་བའི་ཚིག་རྐང་གསུམ་བཙུགས་པ་ཅིན། ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཟེར་སླབ་ཨིན།  

 

ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་ ཚིག་རྐང་བཞི་དགོཔ་ཨིན་རུང་། ཚིག་རྐང་རེ་རེ་ནང་ ཚིག་འབྲུ་

འ་ནེམ་ཅིག་དགོ། ཟེར་བའི་ ངེས་གཏན་ཅིག་མེད། ཨིན་རུང་ ཚིག་འབྲུ་ལྔ་ལས་འགོ་

བཟུང་སྟེ་༣༡ ཚུན་ཚོད་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ ཚིག་འབྲུ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་མི་ཡང་ཡོད། ཨིན་རུང་

ཡོངས་གྲགས་འདི་ ཚིག་འབྲུ་༦ ལས་༡༥ ཚུན་ཚོད་དང་། རྫོང་ཁ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ 

ཚིག་འབྲུ་༦ ལས་༩ ཚུན་ཚོད་འབད་མི་འདི་ཡོངས་གྲགས་ཨིན།  
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ཚིག་འབྲུ་ཆ་ཡའི་སྒྲིག་ཐངས།  

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་ཡ་གི་ས་གོ་དང་། ཆ་གི་ས་གོ་སོ་སོ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ཡ་

ཡོད་སར་ཡ་དང་། ཆ་ཡོད་སར་ཆ་སྦེ་ར་བཙུགས་དགོ། དེ་གཉིས་འཛོལ་བ་ཅིན་ ཡ་གི་བཅད་

མཚམས་མི་ཐོན་པའི་ཁར་ ཆ་འདི་ཚུ་ཁ་བྱེལ་འགྱོ་སྟེ་ ལྷག་ངོ་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུངམ་ཨིན། 

ཆ་དང་ཡ་ཚུ་དཔེ་འབད་བ་ཅིན།  

སེམས་ལས་ར་མནོ་ནི་མེད་ན། །ཁ་ལས་འདི་ག་དེ་འཐོན་པ།། 
དེ་སྦེ་ར་སྡོད་ནི་མེན་པར། །ལཱ་ཅིག་འདི་རྩ་འགེངས་འབད་ད།། 

ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་ དང་པ་ཆ་ཅིག། དེ་ལས་ཡ་གཅིག། དེ་གི་ཤུལ་

ལས་ཆ་གཉིས་ཨིན་མས། རྟགས་སྦེ་བཀོད་པ་ཅིན་ ༢་༡་༢་༢ ཟེར་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ཆ་ཡ་ག་དེ་

སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་བལྟ་དགོ།  

 

ཆ་སྦེ་བཟོ་ཐངས།  

ཆ་གི་ས་གོ་ནང་ ཡ་གཅིག་འོང་པ་ཅིན་ ཡ་འདི་ལུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་གང་རུང་གཅིག་ དོན་དག་

དང་བསྟུན་ཏེ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཆ་སྦེ་བཟོ་དགོ། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ས། ཤིང་། རྡོ། ཟེར་མི་ཚིག་

ཡ་ཚུ་ ཆ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ས་ལས། ཤིང་གི། རྡོ་ལུ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་བཙུགས་ཏེ་

བཟོ་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ ཚིག་ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མ་གང་རུང་ལུ་ ཚིག་གྲོགས་ ས་ཆ། སྔོ་ཤིང་། རྡོ་

རིགས། ཟེར་བཙུགས་ཏེ་ ཚིག་ཆ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

 

ཡ་གི་འཐོབ་ཐངས། 

ཚིགས་བཅད་ནང་ ཚིག་འབྲུ་ཡ་གཅིག་འབད་མི་འདི་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་རྐང་གི་མཇུག་ལུ་

ཨིན་པ་ཅིན་སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ ཚིག་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་འགྱོ་བཏུབ། དེ་
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འབདཝ་ད་ འགོ་དང་བར་ན་གི་ བཙུགས་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཁག་གཉིས་ཡོད། འགོ་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ 

མིང་རྐྱང་། མིང་ཚབ། རྫོང་ཁའི་ཁྱད་ཚིག་དང་བྱ་ཚིག་མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་ཅན། འབོ་པའི་ཚིག་

དང་། སྙིང་རྗེའི་ཚིག་དེ་ཚུ་གིས་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན།  

གཡུས་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ཡར་ལྷ་ཡི་གཡུས་དང་འདྲ་བས། ། 
ང་གནས་མཆོག་འདི་ན་སྐྱེ་བ། ཚེཧེ་མའི་བསོད་ནམས་ཨིན་མས།།  

ཟེར་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

དེ་ལས་ཚིག་རྐང་གི་བར་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་དྲག་ཤོས་ཨིནམ་དང་། མིང་ཚབ། 

མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ། བྱ་ཚིག་མིང་མཐའ་ཡར་འདྲེན་ཅན་དེ་ཚུ་ཡང་ འགྱོ་བཏུབ་ཨིན། 

དཔེར་ན།  

ལྷ་ཡུལ་ལས་བྱོན་པའི་ལྷ་ལུ། །དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཞུ་དགོ་མནོ་སྟེ།། 
གསོལ་བ་ཅིག་ཧིང་ལས་བཏབ་དོ། །བྱིན་རླབས་ཅིག་གནང་ནི་འོང་ག། 

ཟེར་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། 

དྲི་བ། 

༡- སྙན་རོྩམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས། 
༢-  ཚིས་བཅད་དང་ ཚི་ལྷུག་ ཚི་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ ག་དོན་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? 
༣- རོྩམ་ཟེར་བའི་སྐབས་ ཚི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་ གསུམ་ལས་ ཚིས་བཅད་ལུ་ར་ གོ་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་

འབད་ཨིན་ན? 
༤- སྙན་རོྩམ་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཕྱེ་སོྲལ་འདུག་གོ? 
༥- ཚི་འབྲུ་ ཆ་དང་ཡ་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་བྲིས། 
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ཚིག་བཅད་རྩོམ་ཐངས། 

ཚིགས་བཅད་དངོས་གཞི། ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ། 

རྫོང་ཁའི་རྩོམ་རིག་ རྩང་མོ། བློ་ཟེ། ཞབས་ཁྲ། ཁ་བཤད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ་ལས་

དགུ་མའི་བར་ན་འོང་དོ་ཡོདཔ་དང་། དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་ རྩང་མོ་དང་། ཁ་བཤད་ཚུ་ ཚིག་འབྲུ་

དྲུག་མ་ ཆ་གསུམ་འབད་མི་(༢་༢་༢)འདི་ནང་འོངམ་ཨིན། དཔེར་ན།  

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལས་ཐོན་པའི། །གསེར་སྐུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།། 
ཁོྱད་ནི་བྱིན་རླབས་ཆེ་རུང་། །ང་ནི་ཕྱག་དབང་མི་ཞུ།། 

ཟེར་མི་འདི་ཚུ་ཨིན་མས། ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་ ཡ་མེད་ནི་འདི་གིས་ འདི་བཟུམ་བརྩམ་ནི་ལུ་

དཀའ་ངལ་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ ཆ་གི་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཡ་ཚུ་འོངམ་ད་ ཆ་རོགས་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་

འཚོལ་ཏེ་ ཆ་བཟོ་ནི་འདི་ སེམས་ལས་བརྗེད་ནི་མི་འོང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་གོང་གི་ལན་ལུ།  

བུཚ་གཅིག་གིས།  

ཕྱག་དབང་ཞུ་ནིའི་མནོ་བསམ། །ཁོྱད་ཀྱིས་གཏང་ར་མིན་དགོ། 
བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་གསེར་སྐུ། །དགོ་མི་བརྒྱ་དང་སྟོང་ཡོད།། 

ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།  

 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ། 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་དང་ བརྒྱད་མ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དབྱེ་བ་བཞི་བཞི་ཡོདཔ་དང་། འདི་ཚུའི་ནང་ 

གཙོ་བོ་བློ་ཟེ་དང་། གཞན་ཡང་ ཁ་བཤད། ཞབས་ཁྲ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བཤད་པ་ཚུ་ བྱ་ཆི་ཆི་སྦེ་འོང་

བཏུབ་ཨིན།  
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ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་རིགས་དང་པ། (༡་༢་༢་༢)  

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་རིགས་དང་པའི་ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་འདི་ ཚིག་འབྲུ་དང་པ་འདི་ ཡ་སྦེ་ལྷག་

ཞིནམ་ལས་ དེའི་རྟིང་ཤུལ་གྱི་ཚིག་ཚུ་ ཆ་ཆ་སྦེ་ལྷག་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན།  

མཇུག་དར་ཕོད་བཏགས་ཚེཝང་མེན། །མཇུག་དར་ཕོད་བཏགས་ཚེཝང་འབདན།། 
མར་ཨོ་ཁང་གླང་ཅུ་པད་གདོང་། །ཁ་ོཝང་གི་གྲས་ཁར་ཚུད་པས།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་རིགས་གཉིས་པ། (༢་༡་༢་༢) 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་ རིགས་གཉིས་པ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་གསུམ་པ་འདི་ ཡ་དང་ གཞན་ག་ར་ ཆ་སྦེ་

ལྷག་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན། 

རྒྱ་གར་གྱི་རྨ་བྱ་མདོངས་སྒྲོ། །བོད་ཡུལ་གྱི་ལྷ་བྱ་གོང་མ།། 
ལོྷ་མོན་གྱི་ཁུ་བྱུག་སོྔན་མ།ོ །བྱ་ལེགས་པའི་དཔེ་ར་ཨིན་མས།། 

 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་རིགས་གསུམ་པ། (༢་༢་༡་༢) 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་ རིགས་གསུམ་པ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་ལྔ་པ་འདི་ ཡ་དང་ གཞན་ག་ར་ ཆ་སྦེ་ལྷག་

དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན། 

ཆུ་མོ་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་སྦུག་ལུ། །འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་གི་བདེ་ཆེན།། 
གཟི་བརྗིད་འབར་ཏེ་ར་བཞུགས་རུང་། །མཇལ་ནི་བསོད་ནམས་ཅིག་ཡོད་ག། 

ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་རིགས་བཞི་པ། (༢་༢་༢་༡) 

མཇུག་གི་ ཚིག་འབྲུ་བདུན་པ་འདི་ ཡ་དང་གཞན་ག་ར་ཆ་སྦེ་ལྷག་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན།  

འོང་ཡི་གོ་ཅིག་འོང་ཡི་གོ། །རྨ་བྱ་རྒྱ་ལས་འོང་ཡི་གོ། 
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རྒྱ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་སེམས་སྐྱིད། །རྒྱ་ཡི་བཙུན་མོ་ལུས་ཁམས་བདེ།། 
 

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ།  

ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ་ལུ་རིགས་བཞི་དང་། དགུ་མ་ལུ་ཡང་ རིགས་ལྔ་ཡོད་ས་ལས་ སློབ་རིམ་དགུ་པ་

འདི་ནང་ བློ་ཟེ་དང་ ཞབས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ དབྱེ་བ་རེ་རེ་རྐྱངམ་ཅིག་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ 

ལྷག་ལུས་འདི་ཚུ་སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ ལྷབ་ནི་ཨིན། 

 

འདི་གི་ནང་ལས་ དང་པ་ཚིག་འབྲུ་བརྒྱད་མ། (༡་༢་༢་༢་༡)  

ཚིག་འབྲུ་དང་པ་དང་ བརྒྱད་པ་འདི་ ཡ་དང་ གཞན་ག་ར་ ཆ་སྦེ་ལྷག་དགོ་མི་ཅིག་ཨིན། དཔེར་

ན། 

ཕར་ཚལ་ལུ་ལྡུར་ར་གཉེར་པ་གིས། །དབའེ་ཚལ་ལུ་བཟའ་ཤོག་ཟེར་དེས་ས། །སྒརཔ་སེན་མོ་མེད་པར་ལུས་
ལུསཔ་མེན། །སྒརཔ་བློ་འདོད་མེད་པར་བཞག་བཞགཔ་ཨིན། །མར་ལམ་མའི་འོག་གི་ཨོམ་ཆུ་འདི། །ནོར་
ཡར་འགོྱ་མར་འགོྱ་ཀུན་གྱིས་འབྱོག །ཁོྱད་གཙང་སྦྲ་ཆེ་ཆེ་འདྲ་རུ་རང་། །ཆུ་ཧུབ་ཅིག་འཐུང་པར་མི་ལོྷད་རེྨ།། 
ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།  
 

ཚིག་འབྲུ་དགུ་མ། རིགས་དང་པ་ ཆ་བཞིའི་ཤུལ་ལུ་ཡ་གཅིག་འབད་མི། (༢་༢་༢་༢་༡) 

སྒང་གི་ཞོལ་ལུ་ལེགས་པའི་ཤིང་ཅིག་སྐྱེས། །ཤིང་འདི་ཤིང་གཞན་མེན་པར་ཙན་དན་མས། །བསོད་བདེ་མེད་
པའི་ནོར་རིྫཔ་དེ་ཚུ་གིས། །ཙན་དན་སྲོལ་མོ་གནག་ལུ་མ་འགྱུར་ག །གཡུས་བཟང་འདི་ནང་མཛེ་པའི་བུམོ་
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ཅིག་འཁྲུངས། །བུམོ་འདི་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་ཡིད་འཕྲོག་ལྷམོ། །ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་མེད་པའི་ཤུལ་མ་
ལུ། །ཟུར་ལས་གཞོག་ཀོ་སྤོག་མི་མ་ཐོན་ག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
དྲི་བ། 

༡- རྩོམ་ཚིས་བཅད་གཅིག་ནང་ ཚི་རྐང་དང་ ཚི་འབྲུ་ ག་དེ་རེ་ འོང་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ? 
ཚི་འབྲུ་དྲུག་མ་དང་བདུན་མ་འབད་མི་ རྩོམ་རེ་རྐྱབ། 

༢- ཚི་འབྲུ་མདུན་མའི་རྩོམ་ལུ་ རིགས་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཉིས་ཀྱི་ དཔེ་རེ་ གསར་
རྩོམ་འའབད། 

༣- ཁྱོད་རའི་ ཆ་རོགས་ལུ་ སླབ་དགོ་བའི་དོན་དག་ཅིག་ རྩོམ་ཚི་འབྲུ་ བརྒྱད་མ་དང་ དགུ་མ་ ག་ཅི་
འབད་རུང་ཅིག་ནང་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ རྩོམ་ཚིས་བཅད་གཉིས་ གསར་རྩོམ་འབད། 

༤- རྩོམ་ལུ་མཁས་དྲགས་འགོྱ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? 
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ཞབས་ཁྲའི་ལྷབ་སྦྱང་། 
ཞབས་ཁྲའི་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ་དང་དཔེ་ཚུ་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་         

B ཞབས་ཁྲའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
B ཞབས་ཁྲའི་འབྱུང་ཁུངས་ དུམ་གྲ་རེ་ཤེས་ཚུགས་དགོ།                     

B ཞབས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་རོྩམ་རིག་ལམ་སོྲལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ།                  

B ཞབས་ཁྲའི་དཔེ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རང་གིས་ཡང་ ཞབས་ཁྲ་ བརྩམ་ཚུགས་དགོ།  

ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

B ཞབས་ཁྲའི་དོན་ཚན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རོྫང་ཁ་འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

 

ངོ་སྤྲོད།  

ཞབས་ཁྲ་ཟེར་མི་འདི་ རང་རང་སོ་སོའི་ སེམས་ཁར་ཤར་མི་ ཚོར་སྣང་ཚུ་ ཁ་ལས་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ གདངས་དབྱངས་
སྦེ་ སྙན་ཆ་དང་ ལེའུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ འཐེན་ནི་དང་རྐྱབ་ནི་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། ཞབས་ཁྲ་ལུ་ གླུ་གཞས་ཟེར་ཡང་
སླབ་སོྲལ་ཡོད། གླུ་ཟེར་མི་འདི་ ཚི་ཅིག་གུ་ གདངས་དབྱངས་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་ལས་འཐེན་མི་ལུ་ གོ་ནི་དང་། 
གཞས་ཟེར་མི་འདི་ ཚི་དང་གདངས་དབྱངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྐང་ལག་ཚུ་གིས་ ལེའུ་ཅིག་ཡང་བསྒྱུར་ནི་ཡོད་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན། ཞབས་ཁྲ་ལུ་ མིང་ཚི་གཞན་ཡང་ ཞབས་བྲོ་ ཟེར་ཡང་སླབ་སོྲལ་ཡོད་རུང་ གོ་དོན་ཚུ་གོང་དང་ཅོག་ར་
འཐད། 
ཞབས་ཁྲ་འདི་ འགོ་ཐོག་ར་ སོླབ་དཔོན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས། །དོན་ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གཉིས། །འཐབ་རོྩད་
ཞི་བའི་ཆེད་དུ་གསུངས།། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ སོླབ་དཔོན་འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ ལྷ་དང་
ལྷ་མིན་གཉིས་ འཐབ་རོྩད་ཞི་ནིའི་དོན་ལུ་གསུངས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ནུག། འབྲུག་རྒྱལ་
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ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་ཞིནམ་ལས་ དར་ཁྱབ་སོྦམ་སྦེ་བྱུང་ནུག། མ་པ་ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཚི་
རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ གདངས་དབྱངས་དང་སྙན་ཆ། ལེའུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དང་བཅསཔ་འབད་ཡོད་མི་ལས་ སོླབ་
རིམ་འདི་ནང་ ཞབས་ཁྲ་དང་ གླུ་ཚི་ བརྩམ་ནིའི་སོྐར་ལས་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་ནི་ཨིན། 
ཞབས་ཁྲའི་ཚི་འདི་གིས་ སོ་སོའི་སེམས་ཁར་ཤར་མི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་དང་ངག་ཐོག་ལས་ གཞན་རྒྱུད་ལུ་ངེས་
ཤེས་དང་ དྭངས་བ་འདྲེན་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ དགའ་ཉམས་སོྤྲ་ཉམས་དང་ སོྐྱ་ཉམས་འཁྲུལ་ཉམས་
ལ་སོགས་པའི་ ཚི་གི་ཉམས་འགྱུར་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རོྩམ་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་ཕནམ་མ་ཚད་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚི་
སྦྱོར་ཚུ་ ཁ་ལས་སླབ་ནི་གི་སོྤྲ་བ་དང་ གོ་བ་ལེན་ངོ་ བདེ་ནི་འདི་གིས་ སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་
སོྦམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ཤེས་ཡོན་སོླབ་སྦྱོང་ནང་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་གི་ཚི་ཚུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་སྦེ་ བརིྩཝ་ཨིན། 
 

ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ། 

བཤད་མཛད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ ཟེར་བའི་དཔེ་དེབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲའི་རིགས་མ་
འདྲཝ་ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དེ་ཅིག་ དར་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སོྲལ་འདུག། དེ་ཚུ་གྱངས་ཁ་གཏན་གཏན་སྦེ་ བཏོན་མ་
ཚུགས་ཏེ་ར་འབད་རུང་ ང་བཅས་ར་གིས་ དཔྱད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ གྱངས་ཁ་འདི་ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་ 
འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ང་བཅ་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་ཅིག་ནང་ གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་རུང་ གཞུང་སྒྲ་
འབོད་སྒྲ་ རིག་གསར་ གཞས་ མགུར་མ་ ཚོགས་གླུ་ སྒྲུང་གླུ་ ཟེར་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་དང་། རིག་གསར་ལུ་ཡང་ 
གདངས་དབྱངས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབོད་སྒྲ་གཞི་བཞག་གི་ རིག་གསར་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གདངས་དབྱངས་གཞི་བཞག་གི་
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རིག་གསར་ཚུ་གིས་མ་ཚད་པར་ གཙབ་གཞས་ཟེར་ ཁོྲ་བའི་ངར་སྐད་བཏོན་སུ་ཅིག་སྦེ་ འཐེན་སོྲལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལེ་ཤ་
ར་ཡོདཔ་དང་། དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞུང་སྒྲ་དང་ འབོད་སྒྲ་ལུ་ཡང་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཁྲའི་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོདཔ་སྦེ་ བརིྩཝ་ཨིན། ཞབས་ཁྲའི་
དབྱེ་བ་ཚུ་ཡང་ དང་ཕུ་ལས་དར་ཡོད་པའི་ གཞུང་སྒྲ་དང་། བར་ན་སོྐར་ལས་དར་ཡོད་པའི་འབོད་སྒྲ། ད་རིས་ནངས་
པ་དར་ཡོད་པའི་ རིག་གསར་ ཟེར་ དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད། དེ་ཚུའི་གོ་དོན་དང་དཔེ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ལྷབ་སྦྱང་
འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།  
 

ཞབས་ཁྲའི་ཕན་ཐོགས། 

ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་
ཡར་རྒྱས་འགོྱ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་རྒན་གཞོན་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ཞབས་ཁྲ་ལུ་དགའ་སྟེ་ འཐེན་ནི་དང་ཉན་ནི་ རྐྱབ་
ནི་ བརྩམ་ནི་ཚུ་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཞབས་ཁྲའི་ཕན་ཐོགས་དེ་ཚུ་ཡང་ 
སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཉན་པ་ཅིན་  

ü སེམས་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་ནི། 
ü དབངཔོ་ངལཝ་སངས་ནི། 
ü སོྤྲ་བ་འཕེལ་ནི། 
ü བརྩེ་གདུང་དང་འཁྲུལ་སྣང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་གོ་ནི། 
ü ལམ་སོྟན་དང་བསླབ་བྱ་འཐོབ་ནི། 
ü སྐད་ཡིག་ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི། 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

69 

ü ལམ་སོྲལ་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི། 
སྐད་ཡོད་དེ་འཐེན་པ་ཅིན་ 

B གཞན་ལུ་ སྒྲའི་མཆོད་པ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་སྦྱང་འབྱུང་ནི། 
B རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ གཞན་ལུ་བཤད་ཚུགས་ནི། 
B ཞབས་ཁྲ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས་ནི། 
B ཞབས་ཁྲ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ག་ར་གིས་རང་ལུ་དགའ་ནི། 
B ལམ་སོྲལ་བདག་འཛི་འབད་ཚུགས་ནི། 
B མི་སྡེའི་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ནི། 

ལ་སོགས་པའི་ ཕན་ཐོགས་ཚུ་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། 
 
དྲི་བ། 

༡- ཞབས་ཁྲ་འདི་ འགོ་དང་པ་ ག་གིས་མཛད་གནང་ནུག་གོ? 
༢- ཞབས་ཁྲ་གིས་ འགོྲ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 
༣- ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མ་འདྲཝ་གཞན་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ར་འོང་ག? 
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༡༽ གཞུང་སྒྲའི་གོ་དོན།  
གཞུང་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ སོྔན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་ བརྩམས་གནང་གནང་པའི་ གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཚུ་གུ་ 
གླུ་གཞས་ཀྱི་ཚི་དོན་ཚུ་ཡང་ རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁར་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཙང་ཙ་ཨིནམ་མ་ཚད་  
གདངས་དབྱངས་རིངམོ་སེྦ་འཐེན་ཏེ་ ལེའུ་རྐྱང་གྲལ་གདང་རིངམོ་སྦེ་བཅད་ཞིན་ན་ ལགཔ་མཐུད་དེ་ རྐྱབ་སོྲལ་ཡོད་མི་
ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། (འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སྟོན། ༢༠༡༦ ཤོག་གྲངས་༤༧) གླུ་གཞས་འདི་ལུ་ ཧེ་མ་གཞུང་སྒྲ་ཟེར་
བའི་ ཐ་སྙད་མ་དར་བའི་ཧེ་མ་ གདངས་རིངམོ་ ཟེར་སླབ་སོྲལ་ཡང་འདུག། 
གཞུང་སྒྲ་འདི་ སོྔན་མ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ 
ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཆིབས་སོྐྱད་གནང་
ཞིནམ་ལས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ གྲུབ་པའི་དགའ་སོྟན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་འབྲུག་གི་སྤུངས་ཐང་
བདེ་ཆེན། ལ་སོགས་པའི་ གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་དེ་ཚུ་ གདངས་རིངམོ་སྦེ་འཐེན་ཏེ་ གླུ་གཞས་རྐྱབ་སོྲལ་བྱུང་ནུག། དེ་
ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཐེད་ཐིམ་གཞུང་གི་གོྲང་གསེབ་ཁག་གི་ནང་ དར་ཁྱབ་འགོྱ་བའི་ཁར་ ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་
ཕར་ རྐྱབ་སོྲལ་བྱུང་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་འདི་ གཡུས་གཞུང་ལས་དར་བའི་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སོྒའི་སྐབས་ལུ་ 
རྐྱབ་སོྲལ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མིང་ལུ་གཞུང་སྒྲ་ཟེར་ སླབ་སོྲལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་ གཞུང་སྒྲ་འདི་
ཞབས་ཁྲ་རྙིང་ཤོས་གཅིག་དང་ བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་གུ་ འབྲུག་གི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན། 
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གཞུང་སྒྲ་གི་དཔེ།  
མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་མི་དགོ། 

༉ མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་མི་དགོ། 
མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།། 
དབུ་ཞྭ་གནམ་ལ་མ་རེག་ཆོས་གོས་སོྡམ་པ་གཅིག། 
གཤམ་ཐབས་ས་ལ་མ་གཞོལ་རས་གོས་སོྡམ་པ་གཉིས།། 
ན་བཟའ་བར་ལས་རླུང་དར་འཕྱར་བ་གསུམ་ཟེར་ནས་ཡ།།  
ཨོ་ལོ་དད་པའི་མཚན་ལྡན། ། 
སངས་རྒྱས་སོྟང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ།།  
 
 

ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱལ་ཡུལ་པདྨའི་ཐང་།  

༉ ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱལ་ཡུལ་པདྨའི་ཐང་།། མི་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱ་བཟའ་དབང་ཕྱུག་མ།།  
དབང་ཕྱུག་དགའ་བ་བོད་ལ་བྱོན་པ་མིན།། གནམ་བསོྐས་བོད་ལ་བཀོད་དེ་མ་གཏོགས་པ།།  
ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་སྣང་ ས་ཡུལ་བཟང་འདི།། མི་ཡང་མི་འདྲ་སྣང་སའི་བུ་མོ་བཞུགས།།  
སྣང་ས་དགའ་བ་ཆོས་ལ་བྱོན་པ་མིན།། ལས་འཕོྲ་ཆོས་ལ་བཀོད་དེ་མ་གཅོགས་པ།།  
ཆོས་ལ་མི་འདྲ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བཞེངས།། ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག།  
བཟའ་མོ་ཆོས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་ཤོག། 
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དྲི་བ། 

༡- གཞུང་སྒྲ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས། 
༢- གཞུང་སྒྲ་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ ལུང་ཕྱོགས་ག་ཏེ་ལུ་དར་ཁྱབ་འགོྱ་སྟེ་འདུག་གོ? 
༣- གཞུང་སྒྲ་ལུ་ ཚི་དང་གདངས་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ རྐྱབ་བཏུབ་ག་མི་བཏུབ་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བྲིས། 
༤- གཞུང་སྒྲ་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? 
5- གཞུང་སྒྲ་ཉམས་སྲུང་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་ དོན་དག་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 
 
༢༽ འབོད་སྒྲའི་གོ་དོན།  
འབོད་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ལྟེ་བའི་ གོང་མ་ཚུ་གི་ ཕྱག་ཞུ་མི་འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་དང་ ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ གཡུས་ཚན་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕར་འགོྱཝ་ད་ གྱལ་སོྒར་སོྒརམ་སེྦ་ 
གདངས་དབྱངས་ཐུང་སུ་ཅིག་སེྦ་ རྐྱབ་མི་གླུ་གཞས་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། འབོད་སྒྲ་འདི་མང་ཤོས་ཅིག་ གྱལ་སོྒར་སོྒརམ་
སྦེ་ རྐྱབ་སོྲལ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
འབོད་སྒྲ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་མ་དར་བའི་
ཧེ་མ་ སོྒར་སོྒརམ་ཟེར་ཡང་སླབ་
ཨིན་མས།  
འབོད་སྒྲ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་འདི་ སོྔན་
མར་ ཡིག་ཐོག་གུ་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ 
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མ་འོངས་སོྔན་གཟིགས་ཅན་གྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཅན་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཛི་གྱི་རྒྱལ་རབས་གསུམ་པ་ དཔལ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་གི་ལམ་སོྲལ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་ མི་
ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་འཆམ་དང་ཞབས་བྲོའི་སྡེ་ཚན་ ལོགས་སུ་བཙུགས་གནངམ་ལས་ཚུར་ 
ཞབས་ཁྲའི་མིང་འབོད་སྒྲ་དང་ གཞུང་སྒྲ་ཟེར་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་པའི་ལམ་སོྲལ་ བཙུགས་གནང་ནུག།  
འབོད་སྒྲ་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ས་དང་ དགའམ་དགའ་སོྤྲ་བསྒྱུར་ས་ལུ་ རྐྱབ་ཨིན། འབོད་
སྒྲ་འདི་ ལེའུ་སྦེ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་འཐོབ་གུ་འཐོབ་སྦེ་མེན་པར་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་གི་ཞབས་ཁྲ་སོ་སོ་དང་ མཇུག་
བསྡུཝ་ད་གི་ ཞབས་ཁྲ་སོ་སོ་སྦེ་ར་ རྐྱབ་སོྲལ་ཡོད།  
དཔེར་ན་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ཟེར་མི་དང་། ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་བྱོན་པའི། 
དེ་ལས་ དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་། ཟེར་བའི་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ རྟེན་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞབས་ཁྲ་གིས་འགོ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མཇུག་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ནི་ཟེར་ བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། ཟེར་བའི་ཞབས་ཁྲ་དང་། 
བཀྲ་ཤིས་ལ་སོ་ལུང་པའི་ཕུག་ལས། དེ་ལས་ ཨ་ལེགས་དཔལ་ལེགས་དཔལ། ཟེར་བའི་ཚི་ཚུ་གིས་ སོྨན་ལམ་
བཏབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།  
དེ་མ་ཚད་ ཞབས་ཁྲ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཁྲ་དང་། ཆོ་ག་གཏང་སའི་ཞབས་ཁྲ། གོ་
གནས་གསར་བསོྐས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཁྲ། བླམ་ཚུ་ལུ་མཆོད་བསོྟད་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ། ཆང་དགོ་པའི་ཞབས་ཁྲ། ཞབས་
ཁྲ་རྐྱབ་ས་ལུ་ སེམས་དགའ་བའི་མི་རེ་འཕྱད་པ་ཅིན་ དེ་གི་དོན་ལུ་ རྐྱབ་ནིའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ སོ་སོ་སྦེ་ར་ འོས་འབབ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ རྐྱབ་སོྲལ་ཡོད་མི་འདི་ འབྲུག་པའི་ཞབས་ཁྲ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན།  
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འབོད་སྒྲའི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཚི་ག་ར་གིས་ འདྲན་འདྲ་ འཐེན་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དོན་དག་ག་ཅི་ར་ཨིན་
རུང་ དཔེ་ དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས། གངས་དང་སེངྒེ། སྤང་དང་ཤ་བ། མཚོ་དང་ཉ་མོ། གཡུས་དང་སྟག་ཤར་/སྨན་
ཆུང་། ཚུ་ལུ་ བསོྐར་ཡི་ར་སྦྱར་ཞིནམ་ལས་ འཐེན་རྐྱབ་འབད་སོྲལ་ཚུ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འབོད་སྒྲའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་
ཨིན། 
    
འབོད་སྒྲ་གི་དཔེ།   

དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་།  

༉ དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་།། སྐྱིད་པའི་ཟླ་བ་ཚེ་སོང་།།  
 དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་ཞབས་བྲོ།། པདྨའི་ཐང་ལ་འཆམ་ཤོག།  
                    ཕོ་ཡི་ཞབས་བྲོ་གཡས་བསོྐར།། མོ་ཡི་ཞབས་བྲོ་གཡོནབསོྐར།།        
                      གཡས་གཡོན་བསོྐར་བའི་ཞབས་བྲོ།། ནོར་བུ་དགའ་བ་འཁྱིལ་སོང་།། 
ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུའི་རི་ལ།། དཔག་བསམ་ལོྗན་ཤིང་འཁྲུངས་སོང་།།  
ལྷ་ཤིང་ལོྗན་པའི་རྩེ་ནས།། ཞིམ་མངར་འབྲས་བུ་ཆགས་ཡོད།།  
                     མཛེ་སྡུག་པདྨའི་ཐང་ལ།། གཡུ་ཡི་སྦྲང་མོ་འཁོར་སོང་།།                 
                     ཞིམ་པའི་རྩི་བཅུད་འཐུང་ནས།། དགའ་བའི་མགྲིན་གླུ་བླངས་སོང་།།  
བཀྲིས་མཚོ་མོའི་དབུས་ན།། གསེར་གྱི་ཉ་མོ་འཁྱུག་འཁྱུག།  
ཉ་མོ་གཤོག་རྩལ་རྒྱས་ནས།། བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཡོད།།     
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ལྷ་སྲས་གསེར་གྱི་ཉི་མ།། སྐྱིད་པའི་མཁའ་ལ་ཤར་སོང་།། 
མཁའ་ལ་ཤར་བ་མ་རེད།། གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ཡོད།། གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་ན།། ང་ཚོ་མངའ་འབངས་
ཡོངས་ལ།།བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་ནས།། བརྩེ་བའི་ཅན་གྱི་གཟིགས་དང་། །། 
རྒྱབ་རྟེན། གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སྟོན། (༢༠༡༦ ཤོག་གྲངས་༩༣) རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སླབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ། 
 

དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས། 

དགུང་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
    གངས་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །གངས་སེང་དཀར་མོ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
    གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
སྤང་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །ཤཝ་རྒྱས་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
    མཚོ་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །གསེར་མིག་ཉ་མ་ོའཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
    གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
རོྫང་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
     ནགས་སོྟད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སོྟང་ཡང་འཛོམས། །སྟག་མོ་རི་མཛེ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན།། 
      གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིས་འདི་རུ་འཛོམས། །འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མེད་པའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
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བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས།  

བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། །བཀྲ་ཤིས་རི་བོའི་རྩེ་མོ་རུ། །བྱ་ལ་དང་པ་གསེར་བྱ་ཆགས། །གསེར་བྱ་གསེར་
ལེགས་སོྒྲལ་མ་ཆགས། །ཡར་ནས་ཡར་ལ་གནམ་ལ་ལྡིང་། །མར་ནས་མར་ལ་ས་ལ་ཆགས། །སེམས་རྟེན་མི་
བཞུགས་སེམས་རྟེན་བཞུགས། །སེམས་རྟེན་གསེར་ལེགས་སོྒྲལ་མ་བཞུགས། །ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་པ་དགའ།།སེམས་
ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་སྐྱིད། །ད་ལོ་མཇལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།། སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།།  
 

བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། །བཀྲ་ཤིས་རི་བོའི་སྐེད་པ་རུ། །བྱ་ལ་གཉིས་པ་དངུལ་བྱ་ཆགས། །དངུལ་བྱ་དངུལ་
ལེགས་སོྒྲལ་མ་ཆགས། །ཡར་ནས་ཡར་ལ་གནམ་ལ་ལྡིང་། །མར་ནས་མར་ལ་ས་ལ་ཆགས། །སེམས་རྟེན་མི་
བཞུགས་སེམས་རྟེན་བཞུགས། །སེམས་རྟེན་དངུལ་ལེགས་སོྒྲལ་མ་བཞུགས། །ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་པ་དགའ།། སེམས་
ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་སྐྱིད། །ད་ལོ་མཇལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།།   
 

བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། ། བཀྲ་ཤིས་རི་བོའི་རྩ་བ་རུ། །བྱ་ལ་གསུམ་པ་དུང་བྱ་ཆགས། །དུང་བྱ་དུང་ལེགས་
སོྒྲལ་མ་ཆགས། །ཡར་ནས་ཡར་ལ་གནམ་ལ་ལྡིང་། །མར་ནས་མར་ལ་ས་ལ་ཆགས། །སེམས་རྟེན་མི་བཞུགས་
སེམས་རྟེན་བཞུགས། །སེམས་རྟེན་དུང་ལེགས་སོྒྲལ་མ་བཞུགས། །ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་པ་དགའ། །སེམས་ལ་སྡུག་
བསྔལ་མེད་པསྐྱིད། །ད་ལོ་མཇལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སོྨན་ལམ་ཞུ།། 
དྲི་བ། 
༡-  འབོད་སྒྲ་ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས། 
༢- དཔེ་ གངས་སོྟད་ དགུང་སོྟད་ སྤང་སོྟད་ཚུ་ལུ་ བཀོད་ཡོད་པའི་ འབོད་སྒྲ་གཉིས་དེ་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་བྲིས། 
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༣- འབོད་སྒྲ་འདི་ ལུང་ཕོྱགས་ག་ཏེ་ར་རྐྱབ་སོྲལ་འདུག་གོ? 
༤- དགའ་སོྤྲ་བསྒྱུར་ས་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ རྐྱབ་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 
༥- འབོད་སྒྲ་ཚུ་ ལོ་ངོ་ལེ་ཤ་གི་སྔ་གོང་ལས་དར་ཡོད་རུང་ ད་ལོྟའི་བར་ན་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ར་ལུས་མི་འདི་ 

ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ? 
 
 

རིག་གསར་གྱི་གོ་དོན།  
རིག་གསར་ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་བརྩམ་མི་ཚུ་གིས་ 
རིག་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཚི་དང་གདངས་ ལེའུ་གསརཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ རིག་གསར་གྱི་སྙན་ཆ་ཚུ་
བསྒྲིགས་ཏེ་ འཐེན་རྐྱབ་འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
རིག་གསར་གྱི་གླུ་གཞས་འདི་ ལ་ལུ་གིས་ ཚི་གདངས་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གླུ་གཞས་དང་ ཆ་འདྲ་བར་བརྩམས་
ཏེ་ འཐེན་རྐྱབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་གིས་ སོྔན་མ་མེད་པའི་ ཚི་གདངས་ཚུ་ རང་སོའི་ བློའི་རིག་རྩལ་བཏོན་
ཏེ་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྙན་ཆ་ཚུ་ཡང་ རང་ལུགས་སྙན་ཆ་གིས་མ་ཚད་པར་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་
བའི་ སྙན་ཆ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་བཙུགས་ཏེ་བསོྐྲགཔ་ཨིན། རིག་གསར་འདི་ནང་ ལེའུ་ཚུ་ཡང་ གཞུང་སྒྲ་དང་འབོད་
སྒྲའི་ལེའུ་ཚུ་ གསར་སོྤྲས་འབད་དེ་རྐྱབ་སོྲལ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལེའུ་ཚུ་ལས་ རྟགས་དྲངས་ཏེ་རྐྱབ་སོྲལ་ཡང་ཡོདཔ་
ཨིན།   
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རིག་གསར་ཞབས་ཁྲའི་དཔེ།  
ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་བུམོ། 

ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་བུམོ་འདི་ལུ། །ཡར་ལྷ་ཡི་ཞལ་རས་འཇར་ཏེ་འདུག།    

ང་ཁྱོད་ལུ་དགའ་ཟེར་སླབ་ད་ལུ། །ངེ་བསོད་ནམས་སྐམ་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག།    

བུམོ་ཁྱོད་བཟུམ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི། །དུས་ཧེ་མ་ང་གིས་གོ་མ་མྱོང་།།   

ཨའེ་དཔེ་ཆའི་ནང་ཡང་མཐོང་མ་མྱོང་། ། ཡངན་རྣམ་ཐར་ནང་ཡང་མཇལ་མ་མྱོང་།།    

བུམོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལེགས་པའི་ངོ་རིས་འདི། །ཨའེ་དཔེ་ཅིག་སྟོན་དགོ་མནོ་རུང་རང་།།   

ཡར་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི། །འཛུམ་མཚར་བའི་མཁའ་འགྲོམ་འདི་ཚུ་ཡང༌།། 

ངོ་ཚ་སྟེ་རྒྱབ་ཁར་གཡིབ་སྡོདཔ་མས། །ཡར་མཚམས་ནང་བཞུགས་པའི་མཚམས་པ་ཡང་།། 

བུམོ་ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་རིས་མཐོང་པ་ཅིན། །ཨའེ་ཁ་ཐུན་བར་ཆད་བྱུང་ནི་མས།། 

སྒོམ་མཚམས་དཀྲོགས་པའི་ལས་ངན་བསགས་ནི་མས། །ཁྱོད་དཀར་གསལ་ཟླ་བའི་སྤུན་མེན་ན།། 

བུམོ་ཁྱོད་ལུ་དགའ་བའི་བློ་སེམས་འདི། །ང་གྱངས་ཁ་ག་ལས་རྐྱབ་ཚུགས་པ། ། 

ཨའེ་ཚན་རིག་མཁས་པའི་མཁས་པ་དང་། །རྩིསཔ་ཚུ་ཡང་མགུ་འཐོམས་སྡོད་ནུག་ལོ། ། ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་

གདངས་བརྩམ་མི་  སོླབ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན། ༼སློབ་བོངསི༽   
 

མཚོ་སྨན། 

ཉམས་དགའ་བ་ཀླུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ནང་ན་ལས། །ས་མི་ཡི་ལུང་པར་བཤལ་ཏེ་འོང་སོ་པ། །ང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མཐོང་

སྣང་མ་འདྲཝ་མཐོང་། ང་ལོག་སྟེ་ཀླུ་གཡུས་འགྱོ་ནི་མེད་རུང་དགའ།། 

ཆུ་གེ་ར་བདུད་རྩི་ཨིནམ་ལས། ས་གེ་ར་སྨན་གྱིས་གངམ་ལས། སྨན་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས། སྨན་ལྗོངས་སྨན་

ལྗོངས། གཡུས་མིང་ཡང་སྨན་ལྗོངས་ཟེརཝ་མས་སྨོ།། 

དགའཝ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོྤྲ་ཉམས་ལྷ་ལུ་ཡོད། །ནོརབུ་རིན་ཆེན་གསེར་དངུལ་རྒྱུ་ནོར་ཀླུ་ལུ་ཡོད།། སེམས་

ཞི་བདེ་འཛོམས་པའི་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འདི། །ས་འབྲུག་ལུ་མ་གཏོགས་གཞན་ལུ་མི་ནུག་སྨོ།།  

གཡུས་གེ་ར་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་ལས། མི་གེ་ར་ཆོས་སེམས་ཆེཝ་ལས། ཆོས་ལྡན་ཆོས་ལྡན། གཡུས་མིང་ཡང་ཆོས་

ལྡན་ཟེརཝ་མས་སྨོ།། ༼གློག་བརྙན་མཚོ་སྨན་༡པའི་གླུ༽ 
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དྲི་བ། 
༡- རིག་གསར་ཞབས་ཁྲ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་སོྨ?  
༢- རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ལུ་ ཚི་དང་ གདངས་ ལེའུ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 
༣- ཁོྱད་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་བུམོ། ཟེར་བའི་ཞབས་ཁྲ་ བུམོ་ལུ་བསོྟད་པ་ཨིན་མས། ཁོྱད་ཀྱིས་ བུཚ་ལུ་བསོྟད་

པའི་ཞབས་ཁྲ་ ཚིས་བཅད་༤འབད་མི་ཅིག་ གསར་རོྩམ་འབད།  
 
ཞབས་ཁྲ་བརྩམ་ཐངས།  

ཞབས་ཁྲའི་ཚི་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚི་འདི་ཉམས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ འཐོན་དགོ་པ་ཅིན་  
- དང་པ་དོན་ཚན་དང་བསྟུན་པའི་ གནས་སྟངས་ནང་འཛུལ་ཏེ་ མནོ་བསམ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ ཚི་
ག་ཅི་བཟུམ་ར་བཙུགས་པ་ཅིན་ དྲག་འོང་ག་མནོ་བསམ་གཏང་དགོ།  
དཔེར་ན་ མངའ་བདག་རྒྱལཔོ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ ཞབས་ཁྲ་ཅིག་ བརྩམ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ དང་པ་
ར་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ མཛད་རྣམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མཇལ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ནང་ལས་ ཁག་ཆེཝ་ཚུ་
ཟིན་བྲིས་བཏབ། རང་གིས་ཡང་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སོྐར་ལས་ མནོ་བསམ་ལོག་ཅི་ར་བཏང་།  

- དེ་ལས་ མི་གཞན་གྱིས་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྐོར་ལས་ ཞབས་ཁྲ་རེ་ བརྩམས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་
ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བརྩམས་ཡོད་ག་ གནས་སྐབས་ཚུ་ལེན་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ གཞན་
གྱི་ཅོག་འཐདཔ་མེན་པར་ རང་གིས་ཚི་སོ་སོ་སྦེ་ར་བཙུགས་ཏེ་བྲི་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།  
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- དེ་ལས་བརྩམ་ནི་ཨིན་མི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ལུ་ གདངས་དབྱངས་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གདངས་
དབྱངས་ཀྱི་ གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཚི་བཟོ་དགོཔ་དང་། གདངས་དབྱངས་ཧེ་མ་ལས་མེད་
པ་ཅིན་ ཚི་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་འདི་ རྩོམ་ ཚི་འབྲུ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་མིའི་ནང་ 
བརྩམ་ནི་ཨིན་ན་དང་། ཡང་ཅིན་ ཚི་ལྷུག་པ་དང་ སྤེལ་མ་ཚུ་ ག་ཅིའི་ཐོག་ལུ་བརྩམ་ནི་ཨིན་ན་ 
གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་བརྩམ་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོ།  

- ཞབས་ཁྲའི་ཚི་འདི་ ཁ་ལས་བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚི་བཟུམ་མེན་པར་ དོན་ལུ་ དཔེ་ལེགས་
ཤོམ་སྦྱར་ནི་དང་། ཁྱད་ཚི་བཙུགས་ནི། ཚི་གི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་
བཙུགས་ཐོག་ལས་ བརྩམ་དགོཔ་ཨིན།  

- ཞབས་ཁྲའི་ཚི་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ བློ་ཟེ་དང་ རྩང་མོ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འདྲེན་ ཁ་བཤད་ལ་
སོགས་པའི་ཚི་ཚུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དུམ་གྲ་རེ་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཞབས་ཁྲ་ཧན་ཏོང་
ཏོ་འགོྱ་ནི་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ར་ཡོད།  

- ཞབས་ཁྲའི་དོན་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བཀོད་པའི་སྐབས་ དཔེ་གི་འོས་འབབ་བལྟ་དགོཔ་འདི་ཡང་ཁག་ཆེ། 
དཔེར་ན་ ཕམ་དང་བུ་གཞི་དགའ་བའི་དཔེ་འདི་ ཤ་བ་ཕོ་མོ་གིས་ ཤ་ཕྲུག་གསོ་མི་ལུ་བཞག་བཏུབ་
རུང་ རོ་ཁྱི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ ཕྱུ་གུ་གསོ་མི་ལུ་བཞག་པ་ཅིན་ དཔེ་དམན་པ་སྦེ་ ཡར་སོཔ་ལས་ སྐྱོན་
ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། 
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- ཞབས་ཁྲའི་ཚི་ཚུ་ ཚར་གཅིག་བརྩམས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དེ་གིས་བཏུབ་སྦེ་བཞག་ནི་མེན་པར་ རང་
གིས་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་བལྟ། ཆ་རོགས་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་བཅུག་
དགོཔ་ཨིན།  

ཞབས་ཁྲ་འདི་ བརྩམས་ཡི་བརྩམས་ཡི་ར་ སྦྱང་བ་མང་སུ་མང་སུ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོྱད་ག་དེམ་ཅིག་ ཞབས་ཁྲ་
བརྩམ་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་དོ་ག་ འ་ནེམ་ཅིག་ ཁོྱད་ཞབས་ཁྲ་བརྩམ་ནི་ལུ་ མཁས་དྲགས་འགོྱ་ཡི་ར་སོྡད་ནི་ཨིན། 
དྲི་བ། 
༡༽ ཞབས་ཁྲའི་ཚི་ ལེགས་ཤོམ་འཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག་གོ? 
༢༽  ཞབས་ཁྲ་དང་ རྩང་མོའི་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ བྲིས།  
༣༽  ཞབས་ཁྲའི་ཚི་ཚུ་ནང་ དཔེ་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས་ཤེསཔ་དང་ མ་ཤེསཔ་གི་ ཁྱད་པར་ག་

ཅི་འདུག་གོ?  
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རྩང་མོའི་ལྷབ་སྦྱང་། 

རྩང་མོ་ལྷབ་སྦྱང་གི་ལས་དོན། 

རྩང་མོའི་དོན་ཚན་འདི་ ལྷབ་སོྟན་འབད་ཚརཝ་ད་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
- རྩང་མོ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
- རྩང་མོ་ལུ་ གདངས་དབྱངས་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ རེམ་གཉིསམ་རེ་ འཐེན་ཚུགས་དགོ། 
- རྩང་མོ་འདི་ འབྲུག་གི་སྙན་རོྩམ་གྱི་ ལམ་སོྲལ་ཅིག་ཨིན་པའི་སོྐར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཚུགས་དགོ།  
- རྩང་མོའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
- ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་རྩང་མོ་འཇམ་སངམ་ཚུ་ འཐེན་ཚུགས་དགོ། 
- རང་གིས་ཡང་ རྩང་མོའི་ཚི་འཇམ་སངམ་རེ་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས་དགོ། 

 

རྩང་མོའི་ངོ་སྤྲོད། 

རྩང་མོ་ཟེར་མི་འདི་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་འདུ་འཛོམས་འབད་ས་ལུ་ ག་དང་ག་ ལས་འཕོྲ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 
མི་རེ་ལས་ ཅ་ལ་རེ་བསྡུ་སྟེ་ བཀྲམ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་མི་ཅིག་གིས་ རྩང་དུམ་ལག་པར་བཤེད་དེ་ 
རྩང་མོ་འཐེན་པའི་སྐབས་ རྩང་མོའི་ཚི་རེ་ལུ་ རྩང་དུམ་ཚར་རེ་ ཅ་ལ་རེ་ལུ་ 
དཔག་ཞིནམ་ལས་ ཅ་ལ་གཅིག་ཁར་ཕོག་མི་གཉིས་ གནམ་བསོྐས་ཡོདཔ་སྦེ་
བརིྩཝ་ཨིན། རྩང་དུམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མོ་བཏབ་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ འབད་ནི་
འདི་གིས་མིང་ལུ་ཡང་ རྩང་མོ་ཟེར་ དར་ནུག།  རྩང་མོ་འདི་ གཙོ་བོ་ ན་
གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
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རྩང་མོའི་ཁྱད་རྣམ།  

༴ ཚི་འབྲུ་དྲུག་མའི་ རོྩམ་ནང་ཨིན་མ།ི 
༴  ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ ཚི་འབྲུ་གཉིས་གཉིས་རེ་ གཅིག་ཁར་ ཆ་སྦེ་ ལྷག་བཏུབ་མི། 
༴  ཚི་རྐང་བཞི་ནང་ དོན་དག་སོྟན་ཚུགས་མ།ི 
༴  རོྫང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ། 
༴  ཕོ་མོ་དང་ ཡང་ན་ ཕོྱགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དགྲ་གླུ་དང་ གཉེན་གླུ་ ཡང་ན་ དགྲ་གཉེན་འབྲེལ་མའི་ གླུ་

སྦེ་ཡོད་མི།  
རྩང་མོའི་དབྱེ་བ། 

རྩང་མོ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་དབྱེ་བ་ གཉེན་གླུ། དགྲ་གླུ། དགྲ་གཉེན་འདྲེས་མ། སོྐྱ་གླུ། བསོྟད་གླུ། སྨད་གླུ། ལ་སོགས་
པ་ཚུ་ ཡོད་རུང་ ཁྱད་བརྗེ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཉེན་གླུ་དང་ དགྲ་གླུ་སེྦ་ ཁྱད་བརེྗཝ་ཨིན། རྩང་མོ་ཁྱད་བརེྗཝ་ཟེརཝ་ད་ 
ཕོ་མོ་གཉིས་དང་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གཉིས་བཟོ་སྟེ་ རྩང་མོ་འཐེན་ནི་ ག་དྲག་བལྟ་ནི་ཡོད། དེ་བསྒང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ 
འཐེན་ནི་ག་དྲག་བལྟ་ནི་ཅིག་དང་། དེ་ལས་ རྩང་མོའི་ཚི་ མཐུན་ཚི་འབད་བ་ཅིན་ མཐུན་པའི་ལན་དང་ རོྩད་ཚི་
འབད་བ་ཅིན་ རོྩད་ཚི་གི་ལན་སླབ་ནི་ ག་དྲག་བལྟ་ནིའི་ འགྲན་སྡུར་འབད་ནི་ཅིག་ཡོད།  
འདི་གི་སྐབས་ལུ་ བློ་ཟེ་བཟུམ་སྦེ་ སྐབས་དོན་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་འདི་ར་འཇལ་དགོཔ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཤེས་མི་རྩང་
མོའི་ཚི་དེ་གིས་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་ རང་གི་ བློ་རིག་གིས་བཟོ་སྟེ་ ལན་འབྱོརཝ་སྦེ་ སླབ་དགོཔ་ཨིན། 
  
རྩང་མ་ོཁྱད་བརྗེ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ། 

ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་མངའ་བརྙེས་པ་ཟེར་ སླབ་སོྲལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སེྦ་ རྩང་མོ་ཁྱད་བརྗེ་བའི་སྐབས་ལུ་ 
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དང་པ་ མཐུན་གཏམ་གྱི་གཉེན་གླུ་འཐེན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཡང་དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་སླབ་ནི་དང་ བར་ན་ 
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངལ་མ་རངསམ་བཟུམ་གྱི་ཚི་སླབ་སྟེ་ དགྲ་གླུ་གིས་ཐོག་ལས་ ཁྱད་བརྗེ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གཉེན་གླུ་འཐེན་ཏེ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན། རྩང་མོ་ཁྱད་བརེྗཝ་ད་ རང་ར་སོ་
སོའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོྐར་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཁྱད་བརྗེ་རུང་མ་བཏུབ་མེད།  

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སོླབ་དེབ་ནང་ཡོད་མི་རྩང་མོ་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ར་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་རྣམ་རྟོག་གི་ ས་བོན་བཟུམ་
ཅིག་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ཁྱད་བརེྗཝ་ད་ རང་གི་བློ་རིག་ལས་བཏོན་ཏེ་ སླབ་ཚུགས་པའི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ འབད་
དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
སྐོར་ཐེངས་དང་པ་གཉེན་གླུ།  

བུཚ།     ཐང་གཅིག་པད་མའི་ཐང་ལ།། མེ་ཏོག་དཀར་སེང་དམར་ལྗང་།།  
       རང་གི་སེམས་ཁར་ཚུད་པའི།། མེ་ཏོག་གཅིག་ལས་མིན་འདུག།   
བུམོ།   ཁོྱད་ནི་ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག། ང་ནི་སེར་ཤོག་མེ་ཏོག།  
      ལས་དང་སོྨན་ལམ་ཡོད་ན།། མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་འཛོམ་གེ། 
སྐོར་ཐེངས་གཉིས་པ་དགྲ་གླུ།  

བུཚ།    ཁོྱད་ནི་ཁ་ཤ་གྲ་དུམ།། ང་ནི་གོས་ཆེན་གྲ་དུམ།། 
      གཅིག་ཁར་སྦྲག་སྟེ་བཙེ་རུང་།། འཇའ་འཇའ་འདྲཝ་ར་མིན་འདུག།  
བུམོ།   ཁོྱད་ནི་མར་གྱི་ཞལ་ཟས།། ང་ནི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།།  
      ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར་ཚེ། མར་གྱི་ཞལ་ཟས་བཞུ་སོང་།། 
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བུཚ།   མཆོད་རྟེན་ག་བཞེངས་གུ་བཞེངས།། བྱག་གི་སྐེད་པར་བཞེངས་ནུག། 
      མཆོད་ས་བསོྐར་ས་མེད་པར།། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མི་དག།  
བུམོ།  གཙང་ཆབ་མེད་པའི་ཟམ་པ།། འགོྱ་དགོ་བསམ་པ་མ་བྱུང་།།  
     ཁོྱད་དང་ལུང་བསྟན་མེད་པ།། བརྩེ་བཟའ་འབད་དགོ་མ་བྱུང་།།  
སྐོར་ཐེངས་གསུམ་པ་གཉེན་གླུ། 

བུ།   འབྱུང་ན་གསེར་གྱི་མཛུབ་དཀྱི།། མ་བྱུངན་དངུལ་གྱི་མཛུབ་དཀྱི།།           
     རག་གི་མཛུབ་དཀྱི་ཨིན་རུང་།། རང་དང་བསྟུནམ་ད་ལེགས་པས།། 
བུམོ།  དཀར་ཡོལ་དཀར་སངས་ཁྲ་མོ།། བཅག་རུང་ཁྱད་ཅིག་མིན་འདུག།   
     རྫ་ཕྱི་ཕོར་པའི་གཤམ་མར།། དངུལ་ཤན་ལས་ཀྱིས་འཁོར་ཡོང་།། 
དྲི་བ།  

༡༽   རྩང་མོ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས། 
༢- རྩང་མོ་ལུ་ དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? 
༣- རྩང་མོའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཁོྱད་ཀྱིས་དགའ་མི་ གཉེན་གླུ་༣དང་ དགྲ་གླུ་༣ བྲིས། 
༤-  འོག་གི་རྩང་མོ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་ན་བྟལ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ལན་ཅིག་བྲིས། 
       བྱ་གཅིག་གནམ་ལུ་ལྡིང་སོང། །བྱིའུ་ཅུང་ས་ལུ་ལུས་སོང་།། 

བྱ་མོ་དམ་ཚི་ཡོད་ན། །བྱིའུ་ཅུང་གཡས་བསོྐར་རྐྱབ་ཤོག། 
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བསླབ་བྱ་ལྷབ་སྦྱང་། 
བསླབ་བྱ་ལྷབ་སྦྱང་གི་ལས་དོན། 

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བསླབ་བྱ་འདི་ཚུ་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་:  

࿇ བསླབ་བྱ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བསླབ་བྱ་འདི་ ག་ཏེ་ལས་ར་འཐོབ་ཚུགས་ག་ འབྱུང་ཁུངས་ཚུ་ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།  
࿇ བསླབ་བྱ་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བསླབ་བྱ་ཚུ་ བློ་གི་གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ རྒྱབ་རྟེན་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བསླབ་བྱ་ལུ་ རྒྱབ་བསོྣན་གྱི་སྲུང་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 
࿇ བསླབ་བྱ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 
࿇ དེ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 

བ"བ་$་ངོ་'ོད། 
བསླབ་བྱ་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་འབྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ མི་མཁས་པ་ བློ་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་ཚུ་དང་ བརྩེ་བ་ཅན་གྱི་སློབ་
དཔོན་དང་ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཡོན་དང་ ཉམས་མོྱང་ཚུ་ ང་བཅས་ར་ མ་འོངས་པའི་ མི་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ འབད་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་ བླང་དོར་ཤེས་བྱ་དང་ ཡ་རབས་
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ མཁས་པའི་ཉམས་མོྱང་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་འབད་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་ཏེ་ བསླབ་བྱ་ ལེགས་
བཤད་སྦེ་ གསུངས་མི་དང་ དོན་དག་སྙིང་པོ་བཏོན་ཏེ་ ཞལ་གདམས་ཟེར་ གསུངས་བཞག་མི་ཚུ་ཨིན། 
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འདི་ཚུ་ལུ་སློབ་སྦྱོང་འབད་དེ་ ཁོྱད་ཀྱི་མི་ཚེི་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རྩལ་ བསམ་སྤྱོད་ལེགས་
ཤོམ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་དགོ། དེ་མ་ཚད་ སྔོན་འབྱོན་མཁས་པ་རེ་རེ་གིས་ ཚི་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ 
མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནུག་ག་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ དེ་བཟུམ་མའི་རྗོད་ཚི་ ཁོྱད་ཀྱིས་ཡང་ བཟོ་ཚུགསཔ་
འབད་དེ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། དེ་མ་ཚད་ ཁོྱད་ཀྱིས་ཤེས་མི་དང་ ཉམས་མོྱང་ཚུ་ཡང་ 
མ་འོངས་པའི་ བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བསླབ་བྱ་ལེགས་བཤད་སྦེ་བརྩམས་ཏེ་ བཞག་ཚུགསཔ་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ 
སྤྲོ་བ་དང་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན། 
འོག་ལུ་ སྔོན་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ བརྩམ་གནང་མི་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དང་ བསླབ་བྱ་ལེགས་
བཤད་ཚུ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིས་བཅད་དག་པ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་ལས་ རྒྱས་སུ་ལྷབ་དགོ་མནོ་
མི་ཚུ་ ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གཞུང་ སོ་སོའི་ནང་ལུ་བལྟ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།  
བ"བ་$། 

མིའི་སྦུག་ལུ་གཏམ་སླབ་ཐངས། 

གཏམ་མི་སྨྲ་ལྐོག་མའི་ཕུག་ལ་བཞག། གྲལ་གང་གི་མི་ལ་ལན་གསུམ་བལྟ།།                          

ཕོག་མེད་ན་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་གླེང་།། གལ་གར་འཛོམས་ས་ན་མཛེས་པ་ཡིན།། (དགའ་བའི་རོལ་མཚོ།) 

གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ མ་སླབ་པའི་ཧེ་མར་ རང་གི་ཨོལ་ལྐོག་གི་གྱི་ཁུག་ནང་བཞག་ཞིན་ན། རང་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་
ཡོད་པའི་ གྱལ་གང་གི་མི་ཚུ་ལུ་ བློ་དེ་གིས་སེམས་ཁར་ ཕོག་ག་མི་ཕོག་ འབབ་མི་འབབ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བསམ་བློ་ཚར་གསུམ་
དེ་ཅིག་གཏང་བལྟ་དགོ། གལ་སྲིད་སེམས་ཁར་མི་ཕོག་པས་མནོ་བ་ཅིན་ རྣ་བར་ཧན་པའི་ཚི་གི་སྒོ་ལས་སླབ། དེ་སྦེ་བཤད་བ་
ཅིན་ ས་ཆ་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ མི་དམང་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ བྱ་ཆི་ཆི་ཅིག་ཨིན། 
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བློ་གི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ། 

གཏམ་འགོ་ཐམས་ཅད་འཛུམ་གྱིས་བསུ།། གཏམ་མཇུག་ཐམས་ཅད་དལ་གྱིས་ཕོབ།།                    

དགོས་དོན་མ་ལུས་ཕིགས་པར་སོྨྲས།། སྨྲ་བ་མང་ཉུང་འཚམ་པར་ཤོད།། ༼ལེགས་བཤད་གཏེར་མཛོད།༽ 

ནམ་ར་འབད་རུང་ གསལ་བཤད་ བཀོད་རྒྱ་ གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་ གུས་བཏུད་དང་ ཁ་བཟང་ དགའ་
འཛུམ་དང་བཅས་པའི་སོྒ་ལས་ འགོ་བཙུགས་དགོཔ་དང་། གཏམ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ མོས་མཐུན་གྱི་སྒྲིག་ཆ་
དང་ ལེགས་སོྨན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ག་ར་རིམ་པ་བཞིན་འགོྲས་ཀྱིས་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། བོླ་ངོ་མ་འདི་ སླབ་པའི་
སྐབས་ སླབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ མ་ཚང་ཚངམ་སེྦ་ གོ་བརྡ་འཕོྲདཔ་སྦེ་སླབ་དགོ། སླབ་ནིའི་ཐད་ལུ་ཡང་ མ་མང་ 
མ་ཉུངམ་ འཚམས་ཚོད་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཤོབ་རྐྱབ་བཏུབ། 
རྫུན་གྱིས་ཕ་རོལ་བསླུས་སོ་ཞེས།། སྙམ་ན་རང་ཉིད་བསླུས་པ་ཡིན།།                              

ལན་གཅིག་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དེས།། བདེན་པར་སྨྲས་ཀྱང་དོགས་པ་སྐྱེ།། !ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།" 

རང་གི་ཤོབ་ཀྱིས་ཕར་ཧོངས་ཀྱི་མི་ཚུ་ མགུ་སོྐར་རྐྱབ་ཚུགས་ཅི། ཟེར་མནོ་བ་ཅིན་ གཞན་མགུ་སོྐར་རྐྱབ་མེན་པར་ 
རང་གིས་རང་མགུ་ སོྐར་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན་ ཚར་གཅིག་ཤོབ་རྐྱབ་མི་ མི་དེ་གིས། ཤུལ་ལས་བློ་ཚུ་
ཕྲང་སྟེ་སླབ་རུང་ ཡིད་མི་ཆེས་བར་ དོགས་པ་ཟཝ་ཨིན། 
དྲི་བ། 
༡- གོང་གི་ཚིས་བཅད་དང་པ་དང་ གཉིས་པའི་བརོྗད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་ཉུང་ཤོས་གསུམ་དེ་ཅིག་

འཚོལ་ཏེ་བྲིས།                                                                           
༢- ཚིས་བཅད་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲུང་ཡང་ན་ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས། 
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༣-  ཤོབ་རོགས་ལུ་རྐྱབ་མི་འདི་ རང་གིས་རང་ལུ་ རྐྱབ་ད་འདྲ། ཟེར་མི་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ནའི་སོྐར་ རྒྱབ་ཁུངས་
ཅིག་བྲིས། 

༤- རྫུན་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་རང་ཡོད་ག་ བྲིས་ཞིནམ་ལས་ ཉེས་དམིགས་ཆེ་བའི་ རྫུན་ངོས་འཛི་འབད། 
 

སྐྱོན་གཅིག་གིས་རྟག་བུ་ར་གནོད་ཚུལ། 

ཤིང་ལ་ལན་གཅིག་སྦྲུལ་གནས་དེ།། ཕྱིས་ཀྱང་མཐོང་ཚེ་འཇིགས་པ་ལྟར།།                           

བརྐུ་དང་རྫུན་ལ་གཅིག་ཞུགས་པའི།། མི་དེར་རྟག་ཏུ་དོགས་པ་སྐྱེ།། ༼ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།༽ 

དཔེ་འབདན་ ཤིང་གཅིག་གུ་སྦུལ་དཀྱིས་ཏེ་སོྡད་ཡོདཔ་ཚར་གཅིག་མཐོང་པ་ཅིན། ཤུལ་ལས་ཡང་ཧེ་མའི་ཤིང་དེ་མཐོང་
བའི་ཚེ སེམས་ལུ་འདོྲག་སྣང་སྐྱེ་དོ་བཟུམ། ག་འབད་རུང་ཨརཝ་བརྐུ་ནི་དང་ཤོབ་རྐྱབ་ནིའི་ནང་ ཚར་གཅིག་འབྲེལ་
གཏོགས་འབད་དེ་ཐོན་སོ་པའི་ མི་དེ་ལུ་ དུས་དེ་ལས་ཚུར་ཨ་རྟག་ར་ཁོ་གིས་ཤོབ་རྐྱབ་འོང་ ཨརཝ་བརྐུ་འོང་མནོ་བའི་
དོགས་པ་ཆགས་འོང་། 

རང་གི་སྐྱབས་རང་ཨིནམ། 

བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱི།། གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་གྱུར།། 

བདག་ཉིད་ལེགས་པར་དུལ་བས་ནི།། མཁས་པས་མཐོ་རིས་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༼ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།༽ 

མི་རང་ར་ རང་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་ཨིནམ་ལས། གཞན་ག་ཟེར་མི་གཅིག་ རང་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་ལུ་འོང་ནི་སོྨ། 
གཙོ་བོ་རང་གིས་ར་ རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཉེས་པའི་སོྤྱད་པ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏུལ་ཏེ་ མེདཔ་བཟོ་
ཚུགས་པའི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཚེཕྱི་མ་མཐོ་རི་དང་ཐར་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་ཨིན། 

 

རང་ལུ་སྐྱོན་མེདན་ ག་གིས་གིས་གནོད་མ་ཚུགསཔ། 

རང་གིས་ངན་སོྤྱད་མ་བྱས་ན། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཀྱང་སྨད་མི་ནུས།།                           
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ཆུ་མིག་རང་ཉིད་མ་སྐམ་ན།། ས་ཡིས་མནན་པས་ག་ལ་ཐུབ།། ༼ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།༽ 

མི་རང་གིས་ར་ སོྒ་གསུམ་བག་མེད་ཀྱི་ངན་པའི་སོྤྱད་པ་ཚུ་ མ་འབད་བ་ཅིན། གཞན་མི་ཚུ་གིས་འདི་ཕར་ར་བཞག་ 
ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་ཡང་ བརྙས་བཅོས་དང་ཁ་གཏང་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཚུགས། དཔེར་ན་ཆུའི་རྐ་འདི་ རང་གིས་
ར་མ་སྐམ་པ་ཅིན། ས་དང་རྡོ་ཚུ་གིས་ ཨེབ་ཨེབ་པ་གིས་ ག་ཏེ་སྐམ་ཚུགས་ནི་ མི་ཚུགས། 
དྲི་བ། 

༡- ཚིས་བཅད་བཞི་པའི་དཔེ་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག་ ཚི་ལྷུག་ནང་བྲིས། 
༢-  ཚིས་སུ་བཅད་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཚི་གིས་ ག་ཅི་འབད་དགོ་པའི་སོྐར་གསུངམ་མས་གོ། 
༣- འོག་གི་མིང་ཚི་ཚུ་གི་རྣམ་གྲངས་རོྫང་ཁའི་ནང་བྲིས། 
   སྙེམས། གཡང་ས། ལྷུང་། མནན། ཐུབ། 
༤- རང་གིས་ར་ ངན་པ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ག་གིས་ཡང་སྨདཔ་རྐྱབ་མི་ཚུགས། ཟེར་མི་ལུ་ ཁོྱད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་

ཡོད་ ཡང་ན་མེད་ ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ་ ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ དོན་མཚམས་གཅིག་བྲིས། 
 

བདེ་བ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་དཀའཝ་སྤྱད་དགོཔ། 

མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག། བདེ་བར་སྡོད་ལ་མཁས་མི་སྲིད།།                              

བདེ་བ་ཆུང་ལ་ཆགས་པ་དེས།། ཆེན་པོའི་བདེ་བ་འཐོབ་མི་སྲིད།། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། 

ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ལུ་མཁས་པ་སྦྱང་པའི་དུས་སུ་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་མོྱང་འོང་། གལ་སྲིད་དཀའཝ་སྤྱད་མ་ནུམ་པར་ 
བདེ་བའི་ངང་ལུ་སོྡད་དེ་འབད་བ་ཅིན་ མཁས་པ་ལུ་འགྱུར་བའི་དཔེ་མི་སྲིད། གནས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་བ་ ཁ་གངམ་གི་
བཞེས་སོྒ་དང་ ལུས་དོྲ་བའི་གོས་ཙམ་ལྡན་པའི་ བདེ་བ་ཆུང་ཀུ་ལུ་ སེམས་ཆགས་ཏེ་ལུས་པའི་མི་དེ་གིས། ནམ་ཡང་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་ མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཚུ་ འཐོབ་མི་སྲིད། 
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བརྩོན་འགྲུས་ཁག་ཆེ་ཚུལ། 

རང་ལ་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ།། ཉི་མ་རེ་ལ་ཚིག་རེ་བཟུང་།།                                  

གྲོག་མཁར་དང་ནི་སྦྲང་རྩི་ལྟར།། རིང་པོར་མི་ཐོགས་མཁས་པར་འགྱུར།། ༼ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།༽ 

ཚེའདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་དགོས་པ་སོྦམ་ཡོད་པའི་ ཤེས་བྱའི་ཤེས་ཏན་དེ་ཚུ། སྟབས་གཅིག་གུ་ཁོང་ལུ་ཚུད་
མ་ཚུགས་རུང་ ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ ཚི་གཅིག་ཨིན་རུང་ སེམས་ཁར་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན། དཔེར་ན་ 
གོྱག་མོ་གིས་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་དང་ སྦྱངམ་ཚུ་གིས་ས◌ྦ◌ྲང་རྩི་གསག་དོ་བཟུམ། ཡུན་མ་རིང་པར་མི་
མཁས་པ་ལུ་འགྱུར་འོང་།  

སྒྱིད་ངན་པ་ཅིན་དོན་འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ། 

རྩོལ་བ་དོར་ནས་འདུག་པ་ལ།། འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་མི་འགྱུར།།                              

འབད་པ་མེད་ན་ཞིང་བཟང་ཡང་།། ལོ་ཏོག་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ།། ༼ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།༽ 

འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་ མ་འབད་བར་བཀོ་བཞག་སྟེ་ སྒྱིད་ངན་སོྡད་མི་ལུ། ཚེད་རེས་ཀྱི་དོན་ཚོང་དང་སོ་ནམ་ གཞུང་
སྒེར་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་འབད་ནི་དང་། ཚེ༌ཕྱི༌མའི༌དོན༌ ལྷ༌དང༌མིའི༌ལུས༌རྟེན༌འཐོབ༌ནི༌དང༌ རོྫགས༌པའི༌སངས༌རྒྱས༌ཀྱི༌ 
གོ༌འཕང༌འཐོབ༌ནི༌ ཚུ༌འགྲུབ༌མི༌ཚུགས། བརོྩན༌ཤུགས༌བསྐྱེད༌དེ༌ ལཱ༌འབད༌འབདཝ༌མེད༌པ༌ཅིན༌ ས༌ཞིང༌ག༌འདེ༌ཅིག༌ 
ལེགས༌ཤོམ༌ཡོད༌རུང༌། དེ༌ནང༌ལས༌ལོ༌ཐོག༌གི༌རིགས༌ ག༌ནི༌ཡང༌འཐོབ༌མི༌ཚུགས༌ནི༌ཨིན༌ནོ།། 
དྲི་བ། 

༡- སོྔན་གྱི་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་ སྐུ་ཡོན་སྦྱང་པའི་སྐབས་ དཀའཝ་སོྦམ་སྦེ་སྤྱད་དེ་ མཁས་པ་ལུ་གྱུར་པའི་ 
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག་པ་ཅིག་གི་ མཚན་བཀོད། 

༢-  གོྲག་མཁར་དང་ནི་སྦྲང་རྩི་ལྟར།། ཟེར་བའི་ཚི་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་རྒྱསཔ་སྦེ་བྲིས། 
༣- ཡོན་ཏན་ཟེར་མི་འདི་ ཁོྱད་ཀྱིས་ག་ཅི་ལུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ཡོད་ག་ བསམ་འཆར་བཀོད། 
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༤- འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ། གོྲག་མཁར། ཕྱིས་ཀྱང་། མ་བྱས། སྨད་མི་ནུས། འཇིགས་པ་ལྟར། ཞུགས་པ། ཆུ་
མིག། ཟེར་བའི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚི་ཚུ་གི་ གོ་དོན་འཚོལ། 

 

བརྩོན་ཤུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ཡང་བསྒྲུབ་ཚུགཔ། 

རྟག༌གུས༌བརྩོན༌པ༌མ༌གཏང༌ན།། མི༌འགྲུབ༌བྱ༌བ༌ཅི༌ཡང༌མེད།།                                 

ཆུ་ཐིག་རྟག་ཏུ་འབབ་པ་ཡི། བྲག༌གི༌རི༌བོ༌འབིགས༌ལ༌ལྟོས།། ཆུའི༌བསྟན༌བཅོས། 

རང་གིས་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་ལཱ་ལུ་ དུས༌ཨ༌རྟག༌ར༌དགའ༌བ༌དང༌གུས༌པའི༌སོྒ༌ལས༌ བརོྩན༌འགྲུས༌བསྐྱེད༌ནི༌འདི་ 
༌བཤོལ༌མ༌བཞག༌པ༌ཅིན། རང༌གིས༌མནོ༌དོ༌བཟུམ༌ འབད༌མ༌ཚུགསཔ༌དང༌ འགྲུབ༌མ༌ཚུགས༌པའི༌ ལཱ༌ག༌ཅི༌ཡང༌མེད། 
འགྲུབ༌ཚུགས༌ར༌ཚུགས། དཔེར༌ན༌ ཆུ༌ཡི༌ཐིགས༌པ༌ རྒྱུན༌མ༌ཆད༌པར༌རྡོ༌ཡི༌གུ༌བབས༌མི༌གིས། ག༌ནི༌བ༌སྲ༌དྲགས༌པའི༌ 
བྱག༌གི༌རི༌ཡང་ དོང༌བཏོན༌ཚུགས༌མི༌ལུ༌བལྟ༌ད། 

ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ། 

རྒྱལ༌ཁབ༌ཆེ༌ཆུང༌སུ༌ཡིན༌ཀྱང༌། །རང༌དབང༌རང༌གིས༌འཛིན༌འདོད༌ན།།  

རང༌གི༌ལུགས༌ཀྱི༌སྐད༌ཡིག༌དང༌། །ཆོས༌དང༌རིག༌གཞུང༌བསམ༌སོྤྱད༌སོགས།།  

ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་སྲོག་བཞིན་དུ། །གཅེས་ཤིང་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་ན།།  

རྩ་བ་རུལ་བའི་སྡོང་པོ་བཞིན། །མི་འདོད་བཞིན་དུ་འགྱེལ་བར་འགྱུར།། (དམངས་ལ་སྤྲིངས་པའི་གཏམ།) 

རྒྱལ་ཁབ་སོྦམ་དང་ཆུང་ཀུ་ག་ཨིན་རུང་། རང་གི་དབང་ཚད་དེ་ རང་གིས་ར་ བཟུང་སྟེ་སོྡད་ནིའི་རེ་བ་ཡོདན། རང་གི་
ལམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་སྐད་དང་ཡི་གུ། ཆོས་དང་ལམ་སོྲལ་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་དང་ བྱ་སོྤྱད་བཟང་པོ་ཚུ། 
གཞན་ཡང་ ལུགས་སོྲལ་རྙིངམ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ རང་གི་སོྲག་བཟུམ། གལ་ཅན་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ཕངས་པའི་སོྒ་ལས་གོང་
འཕེལ་མ་གཏང་པ་ཅིན་ ར་ཏོ་རུལ་རུལ་བའི་ཤིང་སོྡང་བཟུམ། ས་ཁར་འགྱེལ་ནིའི་རེ་བ་མེད་དེ་འབད་རུང་ ལས་ཀྱིས་
ར་འགྱེལ་འགོྱ་འོང་། 
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ཕམ་ལུ་ཞུབས་ཏོག་ཞུ་དགོཔ། 

ཁྱིམ་ཐབ་རྙེད་པ་སླ་མོད་ཀྱི།། ཕ་མ་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན།།                                   

དེ་ཉིད་བཀུར་བའི་བསོད་ནམས་ཁྱད།། ཤེས་ན་ལོག་ལྟའི་གཡང་ལས་གྲོལ།། (ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།) 

མི་ངོ་ག་ལུ་ཨིན་རུང་ གཉེན་གོྲགས་འཐོབ་ནི་འདི་འཇམ་ནི་འོང་། ཨིན་རུང་དྲིན་ཆེ་བའི་ ཕ་དང་མ་གཉིསཔ◌ོ་འདི་ 
ལོག་ཅི་ར་འཐོབ་ནི་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོན་དྲགས་ཨིན། ཕམ་གཉིས་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་དེ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ སོྦམ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཤེས་པ་ཅིན་ མི་འདི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚི་ བརྩི་ཤེས་མི་
གཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱུ་ལོག་ལྟ་ལས་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་མོྱང་མ་དགོ་པར་ དེ་ལས་ཐར་ནི་ཨིན། 
དྲི་བ། 
༡- ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཚུ་ ག་ཅི་ལུ་ར་ ངོས་འཛི་འབད་ནི་སོྨ? 
༢- ལུགས་སོྲལ་རྙིང་པ་ཆ་མཉམ་ རྒྱུན་སོྐྱང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་མིན་འདུག་ བསམ་འཆར་བྲིས། 
༣- ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་ མ་ཞུ་བའི་ཉེས་དམིགས་ཚུའི་སོྐར་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས། 
༤- འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཀ་སྡེའི་མིང་ཚི་དང་ ཁ་སྡེའི་མིང་ཚི་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་འབད། 
       ཀ༽                             ཁ༽ 
   ༡-འབིགས།    ཀ- ཕངས་ཏེ། 
   ༢-བྱག།    ཁ- དོང་སེྤད་ནི། 
   ༣-གཅེས་ཤིང་།    ག- བྲག། 
   ༤-ཡིད་ཆེས་མེདཔ།   ང- ལོག་ལྟ། 
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དཔོན་བཟང་པོ་གིས་ མངའ་འབངས་ལུ་ཕན་པའི་སྐོར། 

རྗེ་དཔོན་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས།། གཡོག་འཁོར་མངའ་ཐང་དར་བར་འགྱུར།།                        

ལྗོན་པ་ཆེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི།། འཁྲི་ཤིང་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་བསྙེགས།། (ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས།) 

མགུ་གཏད་པའི་གོངམ་ རྒྱལཔོ་ལེགས་ཤོམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གིས། ཕྱག་ཞུ་མི་དང་འབངས་མི་སེར་ཚུ་གི་ 
དཔལ་དང་འབྱོར་པ་བདེ་སྐྱིད་ཚུ་ ཡར་རྒྱས་འགོྱ་འོང་། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་སོྦམ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གིས། རུབ་སྦྱིས་
ཀྱི་སྤྱི་ཏོ་གནམ་ལུ་ལོྷད་དོ་བཟུམ་ཨིན། 

བསམ་པ་བཟང་དགོཔ། 

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།། བསམ་པ་བཟང་ལ་ནན་ཏན་འབད་པར་འཚལ།། (ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།) 

རང་གི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ བསམ་པ་ར་བཟང་པ་ཅིན་ བྱ་བ་ལམ་བགོྲ་ག་ར་ རང་བཞིན་གྱིས་བཟང་འོང་། 
མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཀྱི་ བསམ་པ་འདི་ངན་པ་ཅིན་ བྱ་བ་ལམ་བགོྲ་ག་ར་ རང་བཞིན་གྱིས་ངན་འོང་། ཆོས་དང་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ བྱ་བ་ལམ་བགོྲ་ག་ར་ བསམ་པ་བཟང་པོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ལུ་ རག་ལས་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ 
དུས་རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་བསམ་པ་བཟང་པོ་བསྐྱེད་ནི་ལུ་བརོྩན་དགོཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་དགོ།  
 

བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཕན་ཡོན། 

བསམ་པ་བཟང་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི།། བྱ་བ་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་སུ་འགྲོ།།  

ཟོ་ཆུན་ལ་བརྟེན་འོབས་ཀྱི་ཆུ།། ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་རི་རྩེར་འགྲོ།། ༼ཆུའི་བསྟན་བཅོས།༽ 

བསམ་པ་བཟང་པོའི་ ཐོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དམ་པའི་ཆོས་དང་མཐུནམ་འབད་
འགོྱཝ་ཨིན། དཔེར་ན་ ས་འོག་ལས་ཆུ་བཏོན་ནིའི་ ཅ་ཆས་ཟོ་ཆུན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གིས་ སའི་དོང་དང་ཡོད་པའི་ཆུ་ཡང་། 
ག་ནི་བ་མཐོ་བའི་ རི་གི་སྤྱི་ཏོ་ཁར་འགོྱ་ཚུགས་དོ་བཟུམ་ཨིན། 
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དྲི་བ། 
༡- དཔོན་ལེགས་ཤོམ་གྱི་བཀྲིན་ལས་ མི་སེར་ཡར་རྒྱས་འགོྱ་བའི་སོྐར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས། 
༢- སོླབ་ཕྲུག་འབད་སོྡཔ་ད་ བསམ་པ་བཟང་པོའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་ཚུགསཔ་འདུག་གོ? 
༣- བསམ་པ་ངན་པ་པ་ཅིན་ རང་གི་བྱ་བ་ལམ་འགོྲ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་གནོད་འོང་ག? བསམ་འཆར་བྲིས། 
༤- བསམ་པ་བཟང་པོ་གཙོ་ཆེ་བའི་སོྐར་ བསླབ་བྱ་ཚིས་བཅད་གཉིས་ ཁྱེད་ར་གིས་རོྩམ་སྒྲིག་འབད། 

རང་གིས་རང་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ། 

རང་ལས་གཅེས་པར་གྱུར་པ་ནི།། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མེད་བཞིན་དུ།།                              

རང་གི་སྐྱོན་ཡོན་མི་བསམ་པ།། དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་ཅི།། ༼རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།༽ 

རང་ལས་ཡང་ ལྷག་སྟེ་ གཅེས་གཅེས་ཕངས་ཕངས་ཅིག་ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ ག་ཡང་མེདཔ་ཨིནམ་ ཤེས་ཏེ་ར་འབད་
རུང་། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཉེས་པའི་སོྐྱན་དང་ ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ དབྱེ་ཕེྱས་ཏེ་མནོ་
བསམ་མ་གཏང་མི་འདི། བྱོལ་སོང་དུད་འགོྲ་ཚུ་དང་ ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་སོྐྱན་
དང་ཡོན་ཏན་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སྤང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 
 

རང་སྐྱོན་རང་གིས་བལྟ་དགོཔ། 

མི་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང་། །རང་ཉིད་བལྟ་ན་མེ་ལོང་དགོས།།                                

རང་བློ་ནང་དུ་མ་བསྡུས་ན། །རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་དཀའ།། ༼ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།༽ 

མི་གཞན་ག◌ྱ◌ི་སོྐྱན་བལྟ་ཚུགས་པའི་མིག་ཏོ་ཡོད་རུང་། རང་གི་སོྐྱན་རང་གིས་བལྟ་དགོ་པ་ཅིན་མེ་ལོང་དགོཔ་ཨིན། 
གལ་སྲིད་རང་གི་བློ་སེམས་དེ་ ཁ་ནང་ན་བསོྒར་ཏེ་མ་བལྟ་བ་ཅིན། རང་ལུ་ཡོད་པའི་སོྒ་གསུམ་གྱི་སོྐྱན་ཚུ་ མཐོང་
ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད། 
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སྦྱོང་ལཱ། 

༡- རང་གིས་རང་ལུ་ཕངས་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ? 
༢- རང་སོྐྱན་རང་གིས་མཐོང་ནི་ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་སོྐར་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེྱ་གཏམ་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་བྲིས། 
༣-   རང་གི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ལུ་ སོྐྱན་ཡོད་མེད་ ག་དེ་སྦེ་བལྟ་དགོཔ་འདུག་གོ?  

 
ཁ་བཤད་ལྷབ་སྦྱང་། 

ཁ་བཤད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། 

ཁ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཕོྱགས་ཀྱི་མཛད་སོྒ་ རྟེན་འབྲེལ་ ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ དཔེར་ན། ཆོས་ཀྱི་མཛད་སོྒ་ བླ་སྤྲུལ་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ གཙུག་ལག་ཁང་དང་ རོྫང་གཞིས་གསར་སྒྲུབ་
ཀྱི་རབ་གནས་ དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་གསར་འཛུགས་ ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཇུག་
ལུ་ ཁ་མཁས་པ་ཅིག་གིས་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ མནྜལ་རྒྱས་བཤད་ཕུལ་ནི་ཡོད།  
མནྜལ་རྒྱས་བཤད་དེ་ནང་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་ སངས་རྒྱས་བྱོན་ཚུལ་ བསྟན་པ་དར་ཚུལ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ སྐབས་དོན་འདི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སོྒ་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ མཇུག་ལུ་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ 
སྐུ་ཚེཞབས་པད་བརྟན་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སོྨན་ཞུ་ནི་ཡོད།  དེའི་རྟིང་ལས་ མནྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་ 
འབུལ་བ་དང་ ཁྲི་དར་ཚུ་ཕུལ་སོྲལ་ཡོད།  
འཇིག་རྟེན་གྱི་ལུགས་སོྲལ་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་དང་ཟམ་ མཆོད་རྟེན་གསར་སྒྲུབ་ གོ་གནས་གསར་ཐོབ་ གཉེན་སོྟན་དང་ 
ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེ་ཚུ་གི་ རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་དང་ དབང་དང་དགེ་རྩ་བསྒྲུབས་ཚར་བའི་མཇུག་སོྟན་ཚུ་གི་ རྟེན་འབྲེལ་
བརྩི་སོྲལ་ཡོད།  དེའི་སྐབས་ལུ་ སོྔན་འབྱོན་ཕམ་དང་ མཁས་པ་ རྒན་ཤོས་ ཁ་མཁསཔ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་མི་
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ཡོངས་ལུ་ སྐབས་དོན་དེའི་སོྐར་ལས་ ངོ་སོྤྲད་དང་འགྲེལ་བཤད་ གཟེངས་བསོྟད་དང་ཕན་ཡོན། བཀའ་དྲིན་དགའ་
ཚོར་གྱི་ཆེད་བརོྗད་ཅིག་ འགོ་མཆོད་བརོྗད་ཀྱིས་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སོྨན་ཚུན་ཚོད་ ཞུ་ནི་གི་ལམ་
ལུགས་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཁ་བཤད་ཟེར་སླབ་ཨིན། འདི་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ འཇམ་དཔལ་ལེགས་བཤད་དང་ ཁ་
མཁསཔ་ཟེར་ཡང་ སླབ་སོྲལ་ཡོད།  
འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མདའ་བཤད་ གྱི་བཤད་ ལ་སོགས་པ་ གོ་མཚོན་གྱི་རིགས་
དང་། པར་ཤིང་ཞུ་ལུགས་ ཟུར་ཆེན་དྲང་ལུགས་ ཤོག་བརྡ་སྐུལ་ལུགས་ ལ་སོགས་པ་བཟོ་རིགས་དང་། ལོ་ལེགས་
བགྱང་ནི། འབབ་ཤོག་བགྱང་ལུགས་ གླང་སྐད་ གཡག་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ སོ་ནམ་དང་སོྒ་ནོར་དང་འབྲེལ་བའི་ 
རིགས། དཔའ་རྩལ་པ་ཚུ་གིས་ སོྒ་བཤད་དང་ རྦད་བཤད་ ལ་སོགས་པ་ དགའ་སོྟན་རྩེད་སོྟན་གྱི་ རིགས་ཚུ་དང་
འབྲེལ་བའི་ འཇིག་རྟེན་པའི་ ཁ་བཤད་མང་རབས་ཅིག་ཡོད། 
དེ་མ་ཚད་ འཇིག་རྟེན་པའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཁ་བཤད་ ལྷ་འབོད་ ཀླུ་འབོད་ དཔའ་བོ་ རྣལ་འབྱོརམ་ གཡག་ལྷ་ 
བོན་སོྐར་ ཕྱྭ་ ལ་གསོལ་ ཟམ་གསོལ་ ཨོ་ཕུད་ ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་ ཐ་ན་གདོན་སྐྱེལ་ གསུར་བསོྔ་ཚུན་གྱི་ཁ་
བཤད་ཚུ་ཡང་ སླབ་སོྲལ་ཡོད། 
དེ་ཚུ་ག་ར་ ངག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལམ་སོྲལ་གྱི་ངོ་རྟགས་
ཅིག་ཡང་ཨིནམ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་ཡར་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་འདི་གིས་ ཁ་བཤད་འདི་ ཤེས་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ལམ་
སོྲལ་ སྲུང་སོྐྱབ་འབད་ཐབས་དང་ ངག་རྩལ་གྱི་སྦྱང་བ་ཐོབ་སྟེ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་
ལུ་ཨིན།  
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སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ ཁ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་རེ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་ འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་
ནང་ཡོད་མི་ སྐབས་དོན་སོ་སོའི་ ཁ་བཤད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་ རང་སོའི་གཡུས་ཁར་ དེ་བཟུམ་
མའི་ ལམ་སོྲལ་ཚུ་ གང་ཡོད་ཞིབ་འཚོལ་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན།  
དྲི་བ། 
༡- ཁ་བཤད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན་ བཤད་པ་རྐྱབ། 
༢- ཁ་བཤད་འདི་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 
༣- ཁ་བཤད་ལུ་་བརྟེན་ཏེ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོྲལ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས་ནི་མས་གོ? 
  
རབ་གནས་ལེགས་སྨོན། 
ཁྱིམ་དང་ལྷ་ཁང་ཚུ་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ལུ་ མི་ག་ར་ཚོགས་ས་ལུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་ནིའི་ ལེགས་

སྨོན་གྱི་པའི་ཁ་བཤད། 

༉ ད་རེས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ནང་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ ཚུལ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཁ་ཙ་གི་ཉིནམ་དཔལ། ད་རེས་
ཀྱི་ཉིནམ་འབྲུག། འགྲུབ་སྦྱོར་དཔལ་གྱི་ཉིན་མར། འ]ོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་2་རས་8ི་ཞལ་ལས། ལེགས་པའི་
^ོགས་_་<ེན་འ"ེལ་བཟང་པོ་བ`ིགས།། Mན་_མ་ཚོགས་པ་རང་གིས་Zས་པས་ཆོག། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ། 
བུ་སྐྱེས་པ་ལུ་མིང་ ཆང་འཐུང་པ་ལུ་གཏམ་ ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ (!་ཁང་། མཆོད་*ེན། -ིམ་གསར་པའི་རབ་གནས། 
དགེ་བ་བཀའ་འ7ར་བ8ན་འ7ར་དང་། གོ་ས་གོ་གནས་9ི་ *ེན་འ:ེལ་བ<་ཤིས་མངའ་གསོལ། ?་@ེ་བའི་@ེས་8ོན། མནའམ་
བག་མར་ལེན་པའི་དགའ་8ོན་ལ་སོགས་པ་ མང་རབས་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ལས་) ད་རེས་ཁང་བཟང་གསར་སྒྲུབ་རབ་
གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མགོན་པོ་ཚེདཔག་མེད་ཀྱི་ དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཏེ་ ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེཝ་གནང་མི་ ཨ་
ཞང་བླ་མ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ གོང་མ་བསོད་ནམས་ཅན་ དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ ན་



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

99 

གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ ལ་སོགས་པ་ག་ར་ དགའ་འཛུམ་ཁ་ལུ་མ་ཤོང་། བཞིན་འཛུམ་གདོང་ལུ་མ་ཤོང་། སྤྲོ་སྣང་
སེམས་ལུ་མ་ཤོང་པར། 
ཉིན་མ་ད་རེས་ལས་ ཁང་བཟང་འདི་ནང་ལུ་ དགའ་བའི་བྲོ་འཁྱམས། སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར། ལེགས་པའི་རྟེན་
འབྲེལ་བརྩསི་ཞིནམ་ལས་ ཀྲག་ཀྲ་སྒོ་ལས་རྐྱབ་ད་ ཟངས་སྐད་ཕུག་ལས་ཐོན་ཏེ་ གཡས་གྲལ་བུ་གིས་བཅད་ 
གཡོན་གྲལ་བུམོ་གིས་བཅད། ཕ་བརྒྱུད་གེ་སར་རྒྱལཔོ། མ་བརྒྱུད་ཤེལ་ལྕངམ་སྒྲོལ་མ། ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བུ་
ནོར་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ་བཏང་།  ལོ་ན་ཧིང་དབང་གི་རྩ་བོ། 
དུས་ཅི་སྐུ་མཆོད་ཀྱི་རྩ་བོ། སང་ཕོད་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་རྩ་བོ་འབད་དེ་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་ ཁང་
བཟང་འདི་གི་ནང་ན་ སྟེང་ལས་བདུད་རྩི་གི་ཆརཔ་འབབ།་ འོག་ལུ་འདོད་ཡོན་གྱི་ཆུ་འཁྱིལ། བར་ལས་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་བཀྲག་མདངས་ཤར་ཏེ་ མི་ཚན་ནགས་ལས་ལྷག། མི་བརྒྱུད་ཆུ་བ་རིང་སྟེ་ དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་
ཁང་བཟང་འདི། རྩ་བོ་འགྱམ་གཞི་ལྕགས་ལས་གྲུབ་སྟེ་ བར་ལས་རླུང་འཕུ་རུང་བརྡལ་དོགས་མེད། རྩེམོ་དར་
ཤིང་མདའ་འདེ་ཕྲང་སྟེ། ཐོག་ལས་གནམ་ལྕགས་བུད་རུང་ གཡོ་བསྒུལ་མེད་པར། མི་རྒས་པ་རྣམས་ཚེརིང་ 
ཚེལུ་བར་ཆད་མེད། གཞོན་པ་རྣམས་ལུ་དཔལ་བསྐྱེད། དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་
འདི་བཟུམ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད། ཧ་ཧ་ཧུ་ཧུ་ཟེར་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ བསྟན་
པ་ཡུན་རིང་དུ་ གནས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་བའི་ བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཡོད་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
དྲི་བ། 

༡- ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་བསྒྲིགས།། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་གིས་བྱས་པས་ཆོག། 
ཟེར་བའི་ཚི་རྐང་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས། 

༢- གེ་སར་རྒྱལ་པོ་དང་ ཤེས་ལྕངམ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་ག་ཨིན་ན? 
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༣- ཁ་བཤད་འདི་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ མི་ག་དང་ག་ར་ འཛོམས་ཏེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཚོརཝ་མས་གོ? 
༤- སྐུ་མཆོད་ཀྱི་རྩ་བོ་དང་། སྨྱུང་གནས་ཀྱི་རྩ་བོ། ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? 

ཨོ་ཕུད། 

ཨོ་ཕུད་གཏོར་ཐངས་དེ་ཡང་ རང་ལུ་ན་ཚ་དང་ སེམས་སྡུག་ལེ་ཤ་ཕོག། ལོ་ཐོག་ལུ་ སེམས་ཅན་གྱི་གནོད་པ་རེ་འབྱུང་། ཆར་ཆུ་ཚུ་ 

དུས་སཚོད་ལུ་ འོང་མ་བཏུབ་པར་སོྡད་པ་ཅིན་ ཨོམ་གྱི་ཕུད་ཅིག་ ཟངས་གཞོང་དང་ རོྡབ་ དཀར་ཡོལ་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་རུང་

གཅིག་ནང་ ཨོམ་ཧིང་སངས་ས་ཅིག་བླུགས། དེ་ནང་རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཀླུ་རྫས་ཀླུ་སྨན་ཚུ་བླུགས་ནི་དང་། དེ་མེན་རུང་ ཨོམ་ཧིང་

སངས་སངས་འདི་ ཐུརམ་དང་ཡང་ན་ ཤིང་གི་འདབ་མ་ཅིག་གིས་ ཀླུ་ཡོད་སའི་ཕོྱགས་ལུ་གཏོར་ཡི་ར་ འོག་གི་ཚིག་ཚུ་སླབ་སྟེ་ 

སོྨན་ལམ་བཏབ་པ་ཅིན་ ན་ཚ་ཚུ་ལས་དྲག་ནི་དང་ ལོ་ཐོག་ལུ་ གནོད་པ་མི་འབྱུང་ནི་ ཆར་ཆུ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ལུ་ འབབ་པ་གིས་མ་

ཚད་ རྒྱུ་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་ འབྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 

ཨ་མ་གླུམོ་དཀརམོ་ གསེར་གྱི་པད་སྐོར་ཅནམ་ དངུལ་གྱི་ལག་འཁོར་ཅནམ། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་ལས་
བཞེས། ཁྱེད་གཏན་ཀྱང་བཞུགས་པའི་གནསཔོ། བདག་ཅག་འཁོར་བའི་མགྱོནམ་ཨིན། གནས་པོ་འདི་བཟང་
དགོཔ་ཨིན་ནོ། མགོྱནམ་འདི་སྐྱིད་དགོཔ་ཨིན་ནོ། རྒྱབ་དང་དཔུང་མཛད་ཅིག། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་ལས་
བཞེས་ཤིག། ས་ཕྱོགས་འདི་ནང་བཞུགས་པའི། གནས་བདག་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་བཞེས་ཅིག། ཁོྱད་ལུ་
དགོཔ་གསོལ་མཆོད་ཨིན། ང་ལུ་དགོཔ་དངོས་གྲུབ་ཨིན། མི་དམངས་ལྟ་སུ་འབད་མ་བཅུག། ཁ་མང་རྗེས་སུ་
ཕོག་མ་བཅུག། རྒྱབ་དང་དཔུང་མཛད་དགོ་པས་ནོ། བསམ་ཚད་ལག་ལུ་འཁོར་བཅུག། མནོ་ཚད་དོན་ལུ་གྲུབ་
བཅུག། བཏབ་ཚད་ལོ་ལེགས། ཕུད་གང་བཅུག་ཅིག། བ་བཞོ་ལག་ལས་བཅད་མ་བཅུག། ཨོ་མའི་ལྟོ་ཆུ་བཀལ། 
དར་བའི་ལགཔ་བཤལ། མར་སྒོ་རྫི་བུ་བཙུགས། ཨོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་ལས་བཞེས།  
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ལཱ་འབད་བའི་དུས་སུ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ ཕོ་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་བྱོན་ཞིག།  ཤེད་རོགས་བུང་རོགས་
འབད་བར་བྱོན་ཞིག། ལཱ་མགོ་བྱ་འཕུརཝ་འདེ་འཕུར་བཅུག། ལཱ་མཇུག་ཐངམ་ བསྡུཝ་འདེ་བསྡུ། ཆུ་མཇུག་
མགོ་ལས་བཅད་མ་བཅུག། ཆུ་མཇུག་ཨུབ་ལས་རྡོལ་མ་བཅུག། རྩེམོ་བྱ་གིས་རྫི་མ་བཅུག། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ཆར་སྒོ་བསྡམ་ ཉིན་སྒོ་ཕྱེ། ཁོྱད་ལུ་ཨོ་ཕུད་དྲང་དོ་གོ། རྒྱས་རྒྱས་ཡོང་ཡོང་
འབད་བཞེས་ཤིག། 

 
ལོ་ལེགས།  

(ལོ་ལེགས་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕོྱགས་ཝང་གི་གཡུས་ཁ་ལུ་དར་བའི་ ལོ་གསར་དུས་སོྟན་ ལོ་འབག་ ཟེར་མི་འདི་ བརྩི་བའི་

སྐབས་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་གིས་ འཐེན་སོྲལ་ཡོད་པའི་ ལེགས་སོྨན་གྱི་ཚིག་ཅིག་ཨིན། ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྡེ་ཚན་བཟོ་སྟེ་ 

ཁྱིམ་བཤལ་ཡི་ར་སོང་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ལེགས་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ གདངས་དབྱངས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འཐེན་ཏེ་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་ནིའི་དོན་

ལུ་ གཉེར་ཚང་ཞལ་འདེབས་ཞུཝ་ཨིན།)  

ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། རྒྱལ་སྒོ་རྟ་གིས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། ཨོག་ཁང་ནོར་གིྱས་གང་སོང་། ལོ་
ལེགས་ལོ་ལེགས།  ཕག་ཁྱིམ་ཕགཔ་གིས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། བྱ་ཚང་བྱ་གིས་གང་སོང་། ལོ་
ལེགས་ལོ་ལེགས། མཆོད་གཤམ་ནང་སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས།།  ཁྱིམ་ཐོག་དར་
ཤིང་གང་སོང་།  ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གྱལ་གུ་ཨ་པས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གྱལ་མཇུག་ཨ་
མས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གཡོ་ཅུང་ནང་བུ་དང་བུ་མས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། སྟེང་
ཐོག་མི་གིས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། མེ་སྐྱོར་བྱི་ལིས་གང་སོང་། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། བར་ཐོག་
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འབ◌ྱ◌ུ་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། དིག་དིག་ཟེར་དོ་གོ། ཙེ་ཙེ་ཟེར་དོ་གོ།  མི་
བསོད་ནམས་ཅན་ཅིག་བྱོན་དོ་གོ། གསེར་གྱི་བང་ས◌ྒ◌ྲ◌ོམ་ཁ་ཕྱེ་དོ་གོ། དངུལ་གྱི་ཕུད་ཏ་འཐུ་དོ་གོ། ཆུམ་
ཕུད་ཏ་གང་ཡང་ཀུ་རུ་རུ། མར་ མར་སྲང་གང་ཡང་ཀུ་རུ་རུ། ཤ་ ཤ་སྲང་གང་ཡང་ཀུ་རུ་རུ།  
དྲི་བ། 

༡- ཀླུ་མཆོད་ ཟེར་བའི་སྐབས་ ཀླུ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? 
༢- ཤེད་རོགས་བུང་རོགས་འབད་བར་འབྱོན། ཟེར་བའི་སྐབས་ ག་ཅི་འབད་བར་འབྱོན་ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན་

མས་གོ? 
༣- ཁོྱད་ཀིྱས་ ཁ་བཤད་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ གཅིག་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས། 
༤- ཁོྱད་རའི་ཆ་རོགས་ཀྱི་ སྐྱེ་བའི་་ཉིནམ་ལུ་བཤད་ནིའི་ ཁ་བཤད་ཅིག་ རོྩམ་སྒྲིག་འབད། 
 

ཁ་བཤད་ལྷན་ཐབས། 

+ར་ཆེན། 
ད་རེས་གནམ་ལས་ཚེ་པའི་སྐར་མ་བཟང་། །ས་ལས་ཚེ་པའི་ཉི་མ་དོྲ།! །བར་ལས་ཚེ་པའི་རྒྱུ་སྐར 
བཟང་། །བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་ཉིན་མ་ལུ།! །ཁ་སང་ཉིན་མ་དཔལ་ཨིན་པས། །ད་རེས་ཉིན་མ་འབྲུག་ཨིན་
པས།! །འགྲུབ་སྦྱོར་དཔལ་གྱི་ཉིན་མ་ལུ། །དུས་བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིས་ཏེ་གིས།! །སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་མོ་མར་ཞུ་
ནི། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡར་འཐེན་ཏེ།!།གནམ་ལྕགས་དབང་མོའི་རལ་གྲི་དཔྱངས་ད་རུང་། །མི་ལུ་ཁྲག་ངོ་དམར་
ངོ་མེད།! །ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་ཅི་གོ །ས་འདི་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ།! །སོ་སོ་རང་སོའི་གནས་ལུ་
འབྱོན། །གནས་ཁང་འདི་གི་གཞི་བདག!།ས་ཕོྱགས་འདི་གི་ཡུལ་ལྷ། །སོ་སོ་རང་སོའི་གནས་ལུ་འབྱོན།!།འདོད་ཡོན་
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ཕྱུག་མོའི་ཁང་བཟང་འདི། །ཁྱིམ་འགྱམ་གཞི་ས་ལུ་བཙུགས་པའི་བསྒང་།!།ཉེན་ཁ་ཀླུ་ལུ་བཅོལ་བཅོལཝ་ཨིན། །འོག་
ས་ཆུ་འཐོན་རུང་བརྡལ་མི་ཚུགས།!།གྱང་གི་སྤར་ཁོག་བཀལ་བའི་བསྒང་། །གྱང་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལུ་བཅོལ་བཅོལཝ་ཨིན།། 
གྱང་རླུང་ཆེན་འཕུ་རུང་བྱེམས་མི་ཕོག། །རྩེ་དར་ཅུང་གནམ་ལུ་འཕྱར་ཏེ་གིས།! །ལྷ་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་བཅོལ་བ་
ལས། །སོྟད་གནམ་ལྕགས་བུད་རུང་གཡོ་མི་ཚུགས།! །ཡར་ལྷ་རྣམས་དགའ་ར་དགའ་བཅུག་དགོ །ལྷ་དགའ་བའི་
འདོད་ཡོན་ཆར་འདེ་ཅིག!།ཁང་བཟང་འདི་ནང་འབབ་བཅུག་ཅིག །མར་ཀླུ་རྣམས་སྐྱིད་ཡང་སྐྱིད་བཅུག་དགོ!།སྐྱིད་པའི་
འདོད་ཡོན་ཆར་འདེ་ཅིག །ཁང་བཟང་འདི་ནང་འབབ་བཅུག་ཅིག! །བར་བཙན་རྣམས་དགྱེས་ཡང་དགྱེས་བཅུག་
དགོ །བཙན་དགྱེས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་སྟེ་གིས།!།ཁང་བཟང་འདི་ནང་འབབ་བཅུག་ཅིག། 
གདོན་མཆོད། 

ཡ་ ཟམ་རྟ་ལོ་མ་ ༼ནདཔ་གོ་ལོ༽ གནོད་མི་ ནཱ་ཚོབ་ཚོ་བཞུགས་པའི་བདུད་ཨིན་རུང་ ཤིང་བེམ་པོ་བཞུགས་
མི་བདུད་ཨིན་རུང་ ཕོ་བདུད་ཨིན་རུང་། མོ་བདུད་ཨིན་རུང་། དམནམ་བདུད་ཨིན་རུང་། རིབ་བཙན་ཨིན་རུང་། 
ལམ་བདུད་ཨིན་རུང་། སྒང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྒང་བཙན། མཚོ་ལུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་དམནམ། མོ་བས་རྒྱ་
ཆེཝ་ མོ་བས་དཔང་མཐོཝ་སྦེ་ ལྟོ་དགའ་ སྤ་དགའ་ ཇ་དགའ་ ཆང་དགའ་སྦེ་དྲངས་དོ་གོ། ད་རིས་ལས་ ཟ་
བའི་ཁམས་དྭངས། ཉལ་བའི་གཉིད་གཏང་། བཅིངས་བཅིངསམ་ཡོད་རུང་གཏང་། བསྡམ་བསྡམས་ཡོདན་
ལོྷད་ཞིག།  
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གདོན་མཆོད་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག། 

མི་དང་ ནོར་སེམས་ཅན་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ན་ཚ་རེ་ཕོགཔ་ད་དང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་ གནས་སྟངས་རེ་འབྱུངམ་ད་ 
མོ་བཏབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་མོ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གདོན་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ལས་ མོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
གདོན་མཆོད་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ རང་སོའི་གཡུས་ཕོྱགས་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བཀལཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ རྒྱལཔོ་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་བཤོས་བཞེངས་ སོྐར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ ཆང་བུ་བཞེངས་བཞགཔ་ཨིན་
མས།  
དེ་ཚུ་ མཆོད་ནིའི་དོན་ལུ་ བང་ཅུང་ནང་ལུ་ སོྔན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་གི་འདབ་མ་ ཤོམ་འདབ་དང་ ད་རེས་ནངས་པ་
འབད་བ་ཅིན་ ཤོག་གུའི་དྲ་དུམ་ཚུ་བཀྲམ་བཞག་སྟེ་ འདི་ནང་ལུ་ ལོྟ་བླུགས་ འདི་གུ་ཚོདམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚོདམ་བླུགས།  
ཚོདམ་མེད་པ་ཅིན་ ཨེ་མ་གཅིག་བཏོག་སྟེ་བཀལ། ཤ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཀལ། འདི་གུ་ ཇ་དང་མར་ ཆང་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་
བླུགས་ཞིནམ་ལས་ ཆབ་སོྦྲན་ཏེ་ ནདཔ་འདི་གི་རྩ་བར་ འབག་སྟེ་འགོྱ་དགོཔ་ཨིན་མས།  
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གདོན་འདི་ བདུད་ཨིན་པ་ཅིན་ ལོྟ་གིས་མིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཅིག་བཟོ་ཞིན་ན་ རྫ་ནག་དབུར་ཏེ་ གནགཔོ་བཟོ་སྦེ་ 
མཆོད་ཐངས་འདི་ གོང་ལུ་རྒྱལཔོ་མཆོད་ཐངས་དང་འདྲ། གཤིན་འདྲེ་དང་ གསོན་འདྲེ་འདི་ བཞེས་སོྒའི་རིགས་ཚུ་ གོང་
ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཆོད་ནི་མ་གཏོགས་ རྒྱལཔོ་དང་བདུད་བཟུམ་སྦེ་ བཅའ་སྒྲིག་ལོགས་སུ་རྐྱབ་དགོཔ་མེད། བདུད་
དེ་ ཕྱི་རུ་མཆོད་དགོཔ་དང་ ཀླུ་དང་བཙན་ལ་སོགས་པའི་གདོན་གཞན་ཚུ་ དོྲ་པ་མཆོད་དགོཔ་ཨིན། 

ལུང་པ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གཤིན་འདྲེ་ཕོ་གཤིན་དང་མོ་
གཤིན་ག་ཅི་གིས་ར་གནོད་རུང་ དེ་ལུ་གདོན་མཆོད་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ 
བང་ཅུང་དང་ཐ་ལི་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལོྟ་བླུགས་སྦེ་ འདི་ཚུ་
བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ བར་ན་ལས་ལམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་ ས་སོྟང་གཡུར་བ་
བཟུམ་ཅིག་བཞགཔ་ཨིན། ངག་རྒྱུན་གྱི་བཤད་སོྲལ་གཅིག་ལས་ དེ་སྦེ་

མཚམས་བཞག་དགོ་མི་འདི་ གཤིན་འདྲེ་དང་ སོྲག་བཅད་པའི་འདྲེ་གཉིས་ བར་ན་མཚམས་བཙུགས་ཏེ་ བཟའ་བཅུག་
པའི་སོྲལ་ཨིནམ་འབད་ཡང་ བཤདཔ་མས། ལོྟ་གུ་ ཕག་ཤ་ ནོར་ཤ་དང་ ཉ་དང་ཉ་སྐམ་ལ་སོགས་པའི་ སྤགས་བཙོ་
སྟེ་བཀལ་དགོ་པས། དེ་གི་ མཐའ་མར་ལས་ཕོརཔ་ནང་ ཇ་ ཆང་ ཚོདམ་ ཆུ་ ཚུ་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་བླུགས་ཏེ་ བཀྲམ་
བཞགཔ་མས། དེ་གི་སོྦ་ལོགས་ཁར་ ཟངས་གཞོང་འདྲཝ་ཅིག་ནང་ ལོྟ་ ཇ་ ཚོདམ་ ཆང་ ཆུ་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་བླུགས་
ཏེ་ གཤིན་འདྲེ་འདིའི་ དགའཝ་མཐུན་བཤེས་དང་ གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུ་བཟའ་བཅུག་པའི་སོྲལ་འདུག། 
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དེ་དང་གཅིག་ཁར་གསུར་བཏང་སྟེ་ ཆབ་སོྦྲན་སྦེ་ འོག་གི་ཚི་ཚུ་སླབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་ཟངས་གཞོང་ཅིག་ནང་
བླུགས་ཏེ་ ནདཔ་འདི་གི་རྩ་བར་ གསུར་དང་གཅིག་ཁར་འབག་སེྦ་ འཕྱི་ 
འཕྱི་ འཕྱི་ འཕྱི་ འཕྱི་ ཟེར་སླབ་སྟེ་འཕྱགས་འབག་ཞིནམ་ལས་ གདོད་
ཡོད་སའི་ཕོྱགས་ལས་ཕར་ གཏོར་གཏང་ནིའི་སོྲལ་ཡང་འདུག། དེ་ཚུ་ག་དེ་
སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ ལུང་པ་རེ་ལ་ལུགས་སོྲལ་རེ། ཟེར་སླབ་སོྲལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ 
རང་སོའི་ལུང་པའི་ལུགས་སོྲལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།  
             

 

གདོན་མཆོད་ཀྱི་ཚིག།  ༼གཤིན་འདྲེ། གསོན་འདྲེ། རྒྱལཔོ། བཙན། བདུད།༽ 
སྐྱེས་པ་/ཟ་མ་ བྱ་ལོ་མ་༼སྐྱེ་པ་བྱ་ལོ་པ༽ ལུ་གནོད་མི་གདོན་འདི་ གངས་ལུ་བཞུགས་པའི་གངས་བཙན་ཨིན་རུང་།  
རྡོ་ཧྲག་ཧོྲག་ཡོད་སའི་ཀླུ་ཨིན་རུང་། ཤིང་བེམ་བེམ་ཡོད་སའི་བདུད་ཨིན་རུང་། གདོན་པར་ལོྷད་པར་ཟ་བར་ལོྷད་དགོ།  
ནཱ་ལས་ཕར་ བཙན་ལུ་ གངས་ཕུད་རྒྱས་རྒྱས་སྦེ་མཆོད་དོ་གོ། བདུད་ལུ་ བདུད་བཤོས་བཞེངས་ཏེ་བཀལ་དོ་གོ།  
ཕོ་གཤིན་ལུ་ ཕོ་གཤིན་ཀྱི་ཟ་ལོྟ། མོ་གཤིན་ལུ་ མོ་གཤིན་ཀྱི་ཟ་ལོྟ་འབད། ལོྟ་ཁ་སྤགས་ཀྱིས་བརྒྱན། ཇ་ཁར་ཆང་
གིས་བརྒྱན་ཏེ། མ་རྒྱས་རྒྱསཔ་དང་། མ་མགུ་མགུཝ་སྦེ་ མཆོད་དོ་གོ། བང་ཆེ་བ་གིས་ འཕོྱག་མ་ཆི་ཞིག། བང་ཆུང་
བ་གིས་ བརྐུ་མ་ཆི་ཞིག། ཟ་མ་ བྱ་ལོ་མ་འདི་ལུ་ ཟ་བའི་ཤ་མེད། ཟ་བའི་ཤ་འདི་ ལྦ་ག་ཨིན་ནོ། འཐུང་པའི་ཁྲག་
མེད་ འཐུང་པའི་ཁྲག་འདི་ ཆུ་ཚན་ཨིན་ནོ། རང་གི་རྩ་བའི་བླམ་བསོྒམ། རང་གིས་ལམ་གཤགས་ཏེ་ བདེ་བ་ཅན་གྱི་
ཞིང་ཁམས་ལུ་ སོང་ཞིག།  
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འཕྱི་འཕྱི་འཕྱི་ ནད་ཕྱི། གདོན་ཕྱི། རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི། ཟ་མ་བྱ་ལོ་མའི་ནད་དང་གདོན་ཚུ་ མིག་ཏོ་ནང་ལས་ 
རྡུལ་མ་བཏོནམ་འདེ། རྐང་པའི་རྟིང་པ་ལས་ རྩང་བཏོནམ་འདེ་ར། ན་ཟུག་སྐད་ལས་ གོྲལ་བཅུག་ཅིག།  

ལམ་གཤགས་ཏེ་ར་ བསྐྱལ་དོ་གོ། ནཱི་བཟའ་ནཱི་འཐུང་སྟེ་ རྒྱས་རྒྱས་སྦེ་སོང་ཞིག།   

ད་དེ་སྦེ་ འཁོར་བ་འཁྱམས་ཏེ་མ་སོྡད་པར་ སངས་རྒྱས་པའི་ལམ་འཚོལ་སོང་ཞིག། ཁོྱད་ཡང་གནོད་པའི་མཇུག་དང་ང་
ཡང་ མཆོད་པའི་མཇུག་ཨིན་ནོ། ཟེར་སླབ་དགོཔ་ཨིན་མས། 
 
ཀླུ་མཆོད་ཐངས་ཀྱི་ཚིག། 

ཨམ་ཀླུ་མོ་དཀར་མོ། ཀླུ་མོ་དམར་མོ། ཀླུ་མོ་སེར་མོ། ཀླུ་མོ་རྒྱ་སྨུག། ཀླུ་མོ་སོྔན་མོ། ཀླུ་མོ་དར་ཕུད་ཅན་མ།  
བསྟེན་ཡང་ཁྱེད་ར་བསྟེན་དོ་གོ།  

སྒྲུབ་ཡང་ཁྱེད་ར་སྒྲུབ་དོ་གོ། ཁྱེད་ལུ་བཞེས་དགོ་མི་འདི་ གསོལ་མཆོད་ཨིན་ནོ།།  
གསོལ་མཆོད་འདི་ ཕར་བཞེས་དགོ་པས་གོ། ང་བཅས་ལུ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ དངོས་
གྲུབ་ཨིན་ནོ།དངོས་སྒྲུབ་འདི་ རྟ་འདེ་ཚུར་ ཞུ་དགོ་པས་གོ། ཁྱེད་གཏན་ཀྱང་
བཞུགས་པའི་གནསཔོ་ཨིན་ནོ།། ང་ད་སང་འཁོར་བའི་མགོྱནམ་ཨིན་ནོ།། ནཱ་ལས་

ཕར་ གསོལ་མཆོད་རྒྱས་རྒྱས་སྦེ་ཕུལ་དོ་གོ། ཟེར་སླབ་སྟེ་ མཆོད་པའི་སོྲལ་འདུག།  
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ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བསང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་སོའི་ ས་གནས་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་
པའི་ གནས་བདག་དང་་གཞི་བདག་ཚུ་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ཚེའདི་ལུ་བར་ཆད་མ་འབྱུང་པར་ དངོས་གྲུབ་གནང་ཐབས་

ལུ་ དང་པ་བསང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ཆབ་སོྦྲན་ཏེ་ ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཟེར་ སླབ་སོྲལ་
ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ ཟེར་ཚར་གསུམ་སླབ་ཞིནམ་ལས། 
ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཅིག ། སངས་སངས་སངས་སངས་ཅིག །བསང་གིས་མ་
སངསམ་གང་ཡང་མེད་དོ། ། ཁྲུས་ཀྱིས་མ་སངསམ་གང་ཡང་མེད་དོ། །བླམ་ཡི་
དམ་མཁའ་འགོྲ་ཆོས་སོྐྱང་སྲུང་མ་བསང་། །སྟེང་ཕོྱགས་ལྷ་རྣམས་བསང་། །འོག་
ཕོྱགས་ཀླུ་རྣམས་བསང་། །བར་ཕོྱགས་བཙན་རྣམས་བསང་། །ཟེར་སླབ་ཞིནམ་

ལས་ རང་སོའི་གཡུས་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་ ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་མཚན་བཏོན་
ཏེ་ བསང་ ཟེར་བའི་ཚི་སླབ་སྟེ་ བསང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་སོྲལ་འདུག།  
 
 
 
 
 
 

ཀླུ།  ཀླུ་བསང་།  
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གཡུས་ཁའི་ དཔའ་བོ་ ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བསང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ། 

ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཅིག །བསང་བསང་བསང་བསང་ཅིག །ཁ་གི་རླངས་པ་ཤོར་བ་བསང་། །ལུས་ཀྱི་གྲིབ་པ་ཕོག་པ་
བསང་། །སྐྱེ་པ་ཤི་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང་། །ཟ་མ་ལུས་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང་། །གཤིན་པོ་ཤི་གྲིབ་ཕོག་པ་བསང་། །ཐབ་

ཤོར་ གཞོབ་ཤོར་ མནོལ་ཤོར་བསང་། །འཁོན་ཤོར་ དཔལ་ཤོར་ལ་སོགས་
བསང་། །བསང་གི་དུ་པ་གནམ་ལ་བསང་། །གནམ་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་
བསང་། །བསང་གི་ཐལ་བ་ས་ལ་ཆགས། །ས་གཞི་དགའ་བའི་མི་རྣམས་
བསང་། །བསང་གི་མེ་ཟིལཔ་བར་ན་འཁྱམས། །བར་ན་དགའ་བའི་བཙན་རྣམས་

བསང་། །སྔ་རབས་དད་པའི་བླ་མ་བསང་། ། ད་ལྟ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་བསང་། །མི་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བསང་།། 
ད་རུང་བརྒྱུད་པའི་བླམ་བསང་། །གྲུབ་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བསང་། །བཀའ་འབབ་ལུང་བསྟན་བརྒྱུད་པའི་
བླ་མ་བསང་། །མཚན་ལུ་ཤུགས་རྩལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བསང་། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་བསང་། །ལོངས་སྐུ་
རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་བསང་། །སྤྲུལ་སྐུ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་བསང་། །གནས་རྒྱ་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་བསང་། །སྐུའི་འཕགས་
པ་འཇམ་དཔལ་བསང་། །གསུང་གི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་བསང་། །འབོད་དོ་མང་
པའི་ལྷ་ཚོགས་བསང་། །གཡས་རྐྱང་དཀར་བའི་ལྷ་ཚོགས་བསང་། །གཡོན་རྐྱང་དམར་བའི་ལྷ་ཚོགས་བསང་།།  
དབུ་ཞྭ་མཐིང་གི་ལྷ་ཚོགས་བསང་། །ཤར་གྱི་དཀར་གསལ་བཙན་མ་བསང་། །ལོྷའི་ཟས་ཤོས་དམར་པོ་བསང་། །ནུབ་
ཀྱི་བྱག་་ཆེན་ཆུ་ཆེན་བསང་། །བྱང་གི་འབྱོར་ཅན་དྭངས་པོ་བསང་། །དབུས་ཀྱི་ཤ་ལ་ཡོ་ག་བསང་། ། ཤར་རྡོ་རྗེ་རིགས་
ཀྱི་མཁའ་འགོྲ་བསང་། །ལོྷ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཁའ་འགོྲ་བསང་། །ནུབ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགོྲ་བསང་། །བྱང་
ལེགས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགོྲ་བསང་། །དབུས་བུདྡྷ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགོྲ་བསང་། །མཁའ་འགོྲ་སྡེ་བཞི་སྡེ་ལྔ་
བསང་། །མཁའ་འགོྲ་ལྔཔ◌ོ་སུ་སྤྱན་སྔར་བསང་། །དཔའ་མོ་ཞེས་སུ་བཅུ་གཉིས་བསང་། །ཟེར་སླབ་ཞིནམ་ལས་
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རང་སོའི་ གཡུས་ལྷ་ སྐྱེ་ལྷ་ ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གི་མཚན་བཏོན་ཏེ་ 
བསང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སོྲལ་ཡང་ འདུག། (ངག་རྒྱུན་ ཨཔ་ཕ་ཇོ་ དཀོན་མཆོག་ནོར་བུ། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀོྲང་
གསར།) 
གསུར་གཏང་ཐངས་འདི་ཡང་ དང་པ་གསུར་ དཀར་གསུར་དང་ དམར་གསུར་་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གསུར་འདི་ནང་ ཟས་
སྦྱོར་ཚངམ་སྦེ་བླུགས་ཏེ་ བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གསུར་བཏང་སྟེ་ ཁྲུས་ཁྲུས་ཁྲུས་ཟེར་ཆབ་སོྦྲན་ཞིན་ན་ གསུར་གསུར་
གསུར་གསུར། ཟེར་སླབ་སྟེ་ ང་བཅས་ར་མི་ལུ་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ རང་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་ཡོད་པའི་ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་
ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ང་ལུ་མ་གནོད་ཤིག། གསུར་གྱི་དྲིམ་བཞེས་ཏེ་ སོང་སྨ་རེ་ ཟེར་སླབ་པའི་སོྲལ་འདུག། ཨིན་རུང་མི་
ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ལུ་ཁ་སླབ་དོ་བཟུམ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ར་སླབ་ཨིན་མས།  
རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་ཐོ།  

ཀུན་བཟང་རོྡ་རྗེ། (༢༠༡༦) འབྲུག་གི་གཞུང་སྒྲའི་ལམ་སོྟན། རྒྱལ་གཞུང་ཟོླས་གར་སོླབ་སོྦྱང་ལྟེ་བ། ཐིམ་ཕུ།  

ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༨) གླུ་དེབ་བོླ་གསར་ལམ་སོྟན། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། ཐིམ་ཕུ།  

རྒྱལ་གཞུང་ཟོླས་གར་སོླབ་སོྦྱང་ལྟེ་བ། (༢༠༡༦) གླུ་དེབ་གཞོན་པའི་དགའ་སོྟན། ཐིམ་ཕུ། 

དྲག་ཤོས་ཤེས་རབ་མཐའ་ཡས། (༢༠༡༨) རྩང་མོའི་དཔེ་ཆུང་། དཔེ་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པ། རྒྱལ་འཚིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ།  

 

ངག་ཐོག་འབྲེལ་བ།  

༡༽ སོླབ་ཀརྨ་དབང་འདུས། དབུ་འཛིན་འོག་མ། ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་འབྲིང་རིམ་སོླབ་གྲྭ་བར་མ། 

༢༽ སོླབ་པདྨ་བསམ་གྲུབ། རྒྱལ་གཞུང་ཟོླས་གར་སོླབ་སོྦྱང་ལྟེ་བ། 

༣༽ མཁན་པོ་རྣམ་རྒྱས། རྣམ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་མགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་། ཕུན་ཚོགས་གླིང་།    

༤༽ སོླབ་ཀུན་ལེགས་སྒྲོལ་མ། རིན་ཆེན་ཀུན་ཕན་སོླབ་གྲྭ་ཆུང་བ། 

༥༽ ཨཔ་གྲགས་པ། ལོ་བི་ས། སྤུ་ན་ཁ།  

༦༽ ཨཔ་དབང་འདུས། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀྲོང་གསར།  

༧༽ འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀྲོང་གསར།  

༨༽ ཨཔ་ ཕ་ཇོ་ དཀོན་མཆོག་ནོར་བུ། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀྲོང་གསར། 

༩༽ ཨཔ་རྟ་མགྲིན་སྲིད་ཐུབ། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀྲོང་གསར། 

༡༠༽ ཨཔ་ཉིམ་ཅུང་། སྤྱན་བདེ་སྦྱིས། ཀྲོང་གསར། 
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 

སྲུང་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ སྲུང༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་འབད་ མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་

རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སོྦྱང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༡- སྤྱིར་བཏང་སྲུང༌གི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                

༢- སྲུང༌གི༌དཔེ༌ཚུ༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌རང༌གིས༌ཡང༌སྲུང༌གསརཔ༌བྲི༌ནིའི༌གོ༌སྐབས༌ལེན༌དགོ། 

༣- སྲུང༌གི༌དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ འདྲི་བ་འདྲི་ལན་བྲི་ནི།                         

༤- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པའི་ མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      

༥- སྲུང༌ནང་ལས་ཐོན་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་དང་འགལ་མིང་ཚུ་བྲི་ནི།  

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              

༡- སྲུང༌གི་ ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   

༢- རང་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་བྲིས་ཡོད་པའི་སྲུང༌་ཚུ་ དམང་ཁར་ལྷག་ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

སྲུང༌གི་ངོ་སོྤྲད་དང་ དབྱེ་བ་ དཔེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སོླབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ 

གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་ དོགས་སེལ་ བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་

གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོྦྱང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སོླབ་དཔོན་

ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་

འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སོླབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ 

ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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སྲུང་གི་ལས་དོན། 

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་སྲུང་འདི་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་:  

B སྲུང་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་དོན་དང་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་

ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་གི་ཉམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ ཚིག་གི་གཅད་མཚམས་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དག་ཏོག་ཏོ་

སྦེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་གི་གཞི་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཨིན་པས་ག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

B བརྗོད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་བཅུད་བསྡུ་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ངོ་མ་ག་ཨིན་མས་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྲུང་རྩེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ ངོས་འཛིན་

འབད་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་འདི་འཆར་སྲུང་ཨིན་ན་དངོས་སྲུང་ཨིན་ན་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐབས་དོན་ཅིག་གི་ནང་གི་ གནད་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་སྲུང་ཐུང་འབྲི་ཚུགས་

དགོ། 

B སྲུང་གི་འབྱུང་རིམ་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ རྙོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་ག་ངོ ས་འཛིན་

འབད་དེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་དགོ། 

B རང་གིས་ཡང་ སྲུང་བྲི་ནིའི་ ཉམས་མོྱང་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 

B སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྫོང་ཁ་ཉན་སླབ་འབད་ནིའི་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ཚུགས་དགོ། 
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ངོ་སོྤྲད། 

སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ རྩོམ་རིག་གི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན། སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་གི་
སེམས་ལུ་ དགའ་སྐྱོ་འཁྲུལ་སྣང་ལ་སོགས་པའི་ ཚོར་ཉམས་ཚུ་ འབྱུང་བཅུག་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ བརྗོད་དོན་
ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ ལྷ་འདྲེ་ ཅ་དངོས་ ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དངོས་སུ་བྱུང་
འབྱུངམ་དང་ ཡང་ན་ སེམས་ཀྱིས་བཟོ་བཟོ་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འབྱུང་རིམ་ཅིག་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཤད་ནི་
ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
སྲུང་གི་ཆ་ཤས། 

སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་འབྲིཝ་ད་ སྲུང་ནང་ ག་ཅི་ར་ ཚུད་དགོཔ་ཡོད་ག་ དེ་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྲུང་
འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འོང་དགོ་པ་ཅིན་ སྲུང་ནང་ ཚུད་དགོ་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ འོང་དགོཔ་
ཨིན། འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྲུང་འབྲི་ག་ར་ ཡོངས་གྲགས་དེ་སྦེ་ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ཁོང་
གིས་སྲུང་ཚུ་འབྲིཝ་ད་ སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་ ག་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཚུདཔ་སྦེ་བྲིས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།  
སྲུང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མཁས་པ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ ན་ལོན་
གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་སོ་སོ་དང་། ན་གཞོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཕྱེ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་འདུག། ཨིན་རུང་ དེ་
ཚུ་བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྲུང་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་ར་ གནས་དུས། སྲུང་རྩེདཔ། རྙོགས་གཞི། ཚོར་ཤུགས། ཞི་
ཐབས། བརྗོད་དོན་དང་བཅས་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུ་ ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
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སྲུང་གི་གནས་དུས། 

སྲུང་འདི་འབྱུང་སའི་ ཡུལ་ དུས་ གནས་སྟངས་ ཚུ་ལུ་གོ་ནི། དཔེར་ན་ ཡུལ་ རྒྱལ་ཁབ/གཡུས་/ཁྱིམ/ས་
ཁོངས་སོགས་པ་དང་། དུས་ཚོད་ དུས་རབས/ལོ་/ཟླ་/ཞག་/ཉིན་མ། ནུབ་མོ། སོགས་པ། དེ་ལས་ གནས་
སྟངས་ མི་སྡེ་དང་ གནམ་གཤིས་ སྲུང་རྩེད་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་
ན༌སྟོན༌མི༌ལུ༌གོ༌ནི།  
སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྤྲོས་ཉམས་མ་བཙུགས་པ་ཅིན་ 
སྲུང་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་མི་འོང་། དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ འཇིགས་སྣང་ ལ་སོགས་པའི་ ཚོར་བའི་གནས་སྟངས་
ག་ཅི་ར་ བཙུགས་དགོ་རུང་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ 
བཙུགས་ཤེས་པ་ཅིན་ སྲུང་འདི་ སྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། 
 
 
 
 
སྲུང༌རྩེདཔ།  

སྲུང་རྩེདཔ་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ལུ་ འགན་ཁག་ཅིག་འབག་སྟེ་ འཐོན་དགོ་པའི་ མི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་
དང་། སྲོག་ཅན་གྱི་ཚབ་སྦེ་རྩེ་མི་ ཤིང་དང་ རྡོ་ ལ་སོགས་པ་ ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན། 
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རྙོགས༌གཞི།  

སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་སླབ་ཨིན། དཔེར་ན་ དགའ་
མཐུན་གྱི་སྲུང་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ཅིག་འཐོན་དོ་བཟུམ་ཨིན། རྙོགས་གཞི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་
ཤོས་  མི་དང་མི་གི་བར་ན། མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བར་ན། སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་གིྱི་བར་ན། རང་དང་
རང་གི་བར་ན།  མི་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་བར་ན། མི་དང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བར་ན་ འབྱུངམ་ཨིན། 
སྲུང་ནང་ རོྙགས་གཞི་མེད་པ་ཅིན་ སྤྲོ་བ་མི་འོང་། རྙོགས་གཞི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་མི་ལུ་ དགའ་སྐྱོའི་ཚོར་སྣང་
ཚུ་ འབྱུང་བཅུགཔ་ཨིན། 
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ཚོར་ཤུགས། 

ཚོར་ཤུགས་ཟེར་མི་འདི་  སྲུང་གི་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་མི་གི་སེམས་ལུ་ ཚོར་སྣང་སྦོམ་སྦེ་ 
འབྱུང་བཅུག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྲུང་ནང་ལུ་ བགའ་ནི། སྐྱོ་ནི་ འཁྲུལ་ནི། འདྲོག་ནི། རྩིག་ནི། སེམས་སྡུག་
ནི། ལ་སོགས་པའི་ ཚོར་ཉམས་ཚུ་ སྤེལ་ཏེ་འོང་ཚུགསཔ་སྦེ་ བཙུགས་པ་ཅིན་ སྲུང་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
འབད་འཐོནམ་ཨིན། 
 

ཞི་ཐབས།  

ཞི་ཐབས་ཟེར་མི་འདི་ སྲུང་ནང་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་ བསལ་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། སྲུང་
ནང་གི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་གི་ ཞི་ཐབས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་ལྷག་མི་ཚུ་ ངལ་རངས་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
ཞི་ཐབས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
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བརྗོད་དོན།  
སྲུང་ལས་བྱུང་པའི་ ལེགས་ཉེས་སྤང་བླང་འབད་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་ལུ་གོ་ནི། དགོད་བྲོའི་སྲུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ སྲུང་
ལྷག་མི་ཚུ་ བགའ་བཅུག་ནི་འདི་ བརྗོད་དོན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་སྟོནམ་མ་གཏོགས་ བརྗོད་དོན་ལོགས་སུ་མེད་མི་
ཡང་འོང་། སྲུང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ བརྗོད་དོན་ལོགས་སུ་མེད་པར་ ཤུགས་ཀྱིས་སྦེ་ ཧ་གོ་དགོཔ་སྦེ་སྟོན་མི་ཡང་
ཡོད། སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལམ་སྲོལ་དང་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ལས་ རང་
གཞན་ག་ར་ལུ་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྤང་བླང་གི་ལམ་སྟོན་བྱིན་ཚུགསཔ་ཅིག་ བཙུགས་ཚུགས་པ་
ཅིན་ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 
དྲི་བ། 
༡- སྲུང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? 
༢- སྲུང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་བྲི་དགོ་པ་ཅིན་ གདེ་སྦེ་ར་བྲི་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ? 
༣-  ཁོྱད་ཀྱིས་ སྲུང་ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་དགའ་ག? དགའ་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས། 
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སྲུང་ལྷབ་དགོ་པའི་དགོས་དོན། 

སྲུང་དེ་ཚུ་གི་ ནང་དོན་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་ གང་རུང་ཅིག་ སྟོནམ་
མ་ཚད། སྲུང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འདས་པའི་འབྱུང་རབས་དང་ མི་དང་སེམས་ཅན་ རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ མི་ཚེི་
གནས་སྟངས་ཚུ་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ཁར་ སྲུང་དེབ་ལྷག་མི་འདི་གིས་ མིང་ཚི་ཡིག་སྡེབ་ མ་འདྲཝ་
གསརཔ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ ཤེས་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་ཚུ་ཡོད།  
དེ་མ་ཚད་ སྲུང་ལྷག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནས་སྟངས་ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཡང་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ལེ་ཤ་འཐོབ་
ཚུགས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་སློབ་དེབ་ནང་གི་སྲུང་དང་ སྲུང་ལྷན་
ཐབས་ཚུ་གི་ཐོག་ཁར་ རྩ་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་དང་ དཔེ་མཛོད་ཚུ་ལས་ སྲུང་དེབ་ཚུ་ ག་དེ་མང་
མང་ལྷག་སྟེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ཐོས་རྒྱ་གོང་འཕེལ་འགོྱ་བ་གིས་མ་ཚད་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྲུང་དེབ་ག་དེ་མང་མང་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
སྲུང་ཚུ་གི་ བཀོད་ཐངས་འདི་ ལ་ལུ་སེམས་ཤོར་སི་སི་དང་། ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འདྲོགས་སི་སི། ལ་ལུ་
དགོད་བྲ་སི་སི། ལ་ལུ་རྔམ་སི་སི། ལ་ལུ་ཐ་རྡུགས་སི་སི། ལ་ལུ་འཁྲུལ་སི་སི། ལ་ལུ་སྐྱོ་སི་སི། ལ་ལུ་ཧ་ལས་
སི་སི། ལ་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཏོག་ཏོ། ལ་ལུ་འབྱུང་རིམ་ངེས་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྦེ་ ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ དེ་ཚུ་ག་ར་ 
སླ་བསྲེས་སྦེ་འོངམ་ཨིན། 
སློབ་དེབ་འདི་ནང་ལུ་ སྲུང་གི་རིགས་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ གོང་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་ བཀོད་ཐངས་ག་
ཅི་གི་གྲངས་སུ་ ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཁོྱད་ཀྱིས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་མེད། འདི་ནང་
ལས་ཁོྱད་ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོཔ་འདི་ དང་པ། སྲུང་གི་ནང་དོན་འདི་གིས་ ཁོྱད་རའི་མི་ཚེི་ བྱ་སྤྱོད་ལུ་སྤང་
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བླང་གང་རུང་ཅིག་འབད་ཤེསཔ་ འགོྱ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་། གཉིས་པ། འདི་བཟུམ་མའི་ རྩོམ་རིག་མ་འདྲ་
བའི་ རིག་རྩལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པའི་ གོ་རྟོགས་ཀྱི་ གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་དགོཔ་ཨིན།།   
སློབ་རིམ་དགུ་པ་ཚུ་གིས་ ལྷག་དགོ་པའི་ སྲུང་དེབ་ཀྱི་ཐོ།  
ལྷག་དེབ་ལྷག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་ལེ་ཤ་ར་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི་ལུ་ སོྤྲ་

བ་བསྐྱེད་ཐབས་ལུ་ འོག་གི་ལྷག་དེབ་ཚུ་ སོླབ་གྲྭའི་མཛོད་ཁང་དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ ལེན་ཞིནམ་ལས་ ལྷག་དགོཔ་

ཨིན། དེ་ཚུ་ལྷག་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སོླབ་དཔོན་ལུ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ལྷག་དེབ་ཚུ་

ནང་ལས་ཡང་ དྲི་བ་དུམ་གྲ་རེ་འཐོན་འོང་།  

༡- ལྷ་དང་ལྷ་མིན་དམག་འཁྲུག།  
༢- བུམོ་སིན་ལེ་མེ་ཐོག།  
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སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ། 

༉ རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བཙུན་མོ་ཆེན་པོ་ འབར་ལི་ལུ་ བུམོ་ཅིག་སྐྱེས་ཏེ་ མིང་ཡང་རྡོ་རྗེ་མོ་ཟེར་བཏགས་
ནུག། བུམོ་དེ་ བྱད་ངོ་རིས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ། གཟུགས་ཀྱི་ཤ་ཡང་རྩུབ་དྲགས། སྟག་གི་པགས་ཀོ་བཟུམ་སྲ་
ཀྲག། སྐྱ་རྟའི་ཟེའུ་བཟུམ་ མར་དཔྱངས་དཔྱངསམ། རྒྱལཔོ་ཡང་ བུམོ་གི་བཟོ་བལྟ་ལུ་ ཐུགས་མ་མཉེས་པར་ 
ག་གིས་ཡང་མ་མཐོངམ་སྦེ་ ཕོ་བྲང་གི་བཞུགས་ཁང་ཅིག་ནང་ བཙུགས་བཞག་ནུག། 

བུམོ་དེ་ བཟོ་མ་བྱ་སྟེ་འབད་རུང་ 
རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་ཨིནམ་ལས་ གཞན་
གྱིས་མ་མཐོངམ་སྦེ་ གསོ་བའི་ཤུལ་
ལས་ ན་ཚོད་ལོན་ཏེ་ མནའ་མ་ལུ་
གཏང་རན་རུང་ གཞན་ལུ་སྟོན་མ་
ནུམ་པར་ རྒྱལ་པོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ 
ཐུགས་ཕམ་པའི་ངང་ལས་ བློན་པོ་ལུ་
བཀའ་གནང་ནུག། ཧེ་མ་རིགས་
བཟང་གི་མི་ ད་ལྟོ་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་མེད་པར་ སྤྱང་འཁྱམས་སྡོད་
མི་ཅིག་ འཁྱིད་ཤོག་ཟེར་གསུངསམ་
ལས་ བློན་པོ་གིས་ཡང་ རྒྱལཔོ་གི་

བཀའ་ལྟར་དུ་འཚོལ་ཏེ་ ཕུལ་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་པོ་གིས་ བུཚ་འདི་ མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ ས་ཁར་འཁྱིད་ཞིནམ་
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ལས་ ང་ལུ་ བུམོ་ངོ་རིས་མེདཔ་ཅིག་ཡོད།  
མནའ་མར་གཏང་རན་རུང་ གཞན་ལུ་སྟོན་
ར་མ་ནུམ། ཁོྱད་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་མེད་
པའི་ སྤྱང་ཀ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རིགས་བཟང་
གི་བརྒྱུད་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁོྱད་ཀྱི་གནས་
ཚང་སྦེ་བྱིན་གེ་ ཟེར་གསུངས་ནུག། 
བུཚ་འདི་གིས་ པུས་མོ་གཉིས་ས་ཁར་
བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལཔོ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་ལུ་ 
རོ་ཁྱི་ཅིག་གནང་རུང་ ཞུ་དགོ་པའི་དུམ་ཁ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་སྐུ་རིགས་ལུ་

གཏོགས་པའི་ སྲསམོ་ཅིག་གནངམ་ད་འདི་ ང་བཟུམ་མའི་བསོད་ནམས་དམན་པའི་མི་ལུ་ གནང་ཆ་སྦོམ་ཅིག་
ར་ཨིནམ་ལས་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནུག། 
རྒྱལ་པོ་གིས་ཡང་ ཁོ་རའི་སྲསམོ་དེ་ བུཚ་སྤྱང་ཀ་དེ་ལུ་ གནང་ཞིནམ་ལས་ སྡོད་ས་འདི་ཡང་ སྒོ་རིམ་པ་
བདུན་རེ་བརྒལཝ་ད་མེནམ་ ནང་ན་ལོྷད་མ་ཚུགས་པའི་ ཁྱིམ་ཅིག་རྐྱབ་གནང་ནུག། དེ་ལས་ རྨགཔ་ལུ་ཞལ་
བཀོད་གསུངས་མི་ནང་ ཁོྱད་ག་ཏེ་འགོྱ་རུང་ མོ་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ སྒོ་བསྡམས་ཏེ་ ལྡེ་མིག་
རྐྱབ་འབག་དགོ། ངེའི་བུམོ་བཟོ་ཉེས་འདི་ ག་གིས་ཡང་མ་མཐོངམ་སྦེ་ སྦ་བཞག་དགོ། ཟེར་ བཀའ་གནངམ་
མ་ཚད་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ ག་ཅི་དགོཔ་གནང་བའི་ཁར་ ཁོ་ལུ་བློན་པོའི་གོ་གནས་ཡང་གནང་ནུག། 
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སྤྱང་ཀའི་བུཚ་དེ་ རྒྱུ་ནོར་ལྡན་མི་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བློན་པོའི་གོ་ས་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་གཅིག་ 
རིགས་མཐོ་བའི་མི་གཞན་དང་ གོ་གནས་ཅན་ཚུ་དང་མཉམ་ དགའ་སྟོན་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ 
མགོྱནམོ་འབད་འབོ་ནུག། དེ་ནང་ལུ་ འཛོམ་མི་ག་ར་གིས་ རང་རང་སོ་སོའི་ བཟའ་ཚང་ཁྱིད་དེ་འོངས་རུང་ ཁོ་
གིས་ཁྱིད་མ་འོངམ་ལས་ བློན་པོ་ཅིག་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ ཁོ་གི་གནས་ཚང་དེ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ འཇའ་
རིསམོ་ཅིག་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཟོ་བལྟ་ ངན་པ་ གཞན་གྱི་ གདོང་ཁར་སྟོན་ར་མ་བཏུབ་
ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མནོ་བའི་ཐེ་ཚོམ་ཆགས་ནུག། འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གསང་བའི་ཐོག་ལས་
སླབ་སྟེ་ ཁོའི་གནས་ཚང་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁོ་ལུ་ཆང་ལེ་ཤ་བྱིན་ཏེ་ ཁོ་ ར་བཟི་སྡོདཔ་ད་ ལྡེ་མིག་ཨརཝ་བརྐུ་
ཞིནམ་ལས་ མི་ལྔ་དེ་ཅིག་ ཁོ་གི་གནས་ཚང་དེ་བལྟ་བར་བཏང་ནུག། 
དེ་བསྒང་ བུམོ་དེནི་ ང་གིས་ ཚེཧེ་མ་ ག་ཅི་གི་སྡིག་པ་ཅིག་བསགས་བསགསཔ་ཨིན་ན། རྨགཔ་གིས་ འདི་
བཟུམ་མའི་ མུན་ཁང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མི་གཞན་ཚུ་བལྟ་ནི་ཕར་བཞག། ཉིམ་དང་ཟླཝ་ཙམ་ཡང་ མི་མཐོང་
མས་མནོ་སེམས་སྐྱོ་སྟེ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ འཇིག་རྟེན་ནང་ བཞུགས་ཏེ་ སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་
གྱིས་ གདུང་མི་ཚུ་གི་ མགོན་དང་སྐྱབས་མཛདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ ང་ཡང་ ཐག་རིང་ས་ལས་ ཕྱག་འཚལ་ཏེ་སྐྱབས་
ཞུ་ནི་ཨིན། ཐུགས་བརྩེ་བ་གིས་གཟིགས་ཏེ་ ངེ་གི་གདོང་ཁར་མངོན་སུམ་སྦེ་བྱོན་ཏེ་ ང་ལུ་ ཞལ་དུམ་གྲ་ཅིག་
སྟོན་རུང་ བཏུབ་པས་སྨོ་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག། 
བུམོ་འདི་གིས་སྐྱབས་ཞུཝ་ཨིནམ་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཁྱེན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ མོ་
སྡོད་སར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་དབུ་ག་ནི་བ་ཡང་ལེགསཔ་དེ་ བུམོ་གིས་མཐོངམ་སྦེ་
སྟོན་གནངམ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་མཇལཝ་ཅིག་ སེམས་དགའ་ ངལ་རངས་ སེམས་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ 
དད་པ་བསྐྱེདཔ་ལས་ སྐྱ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཇམ་ཁྱུག་ཁྱུག་དང་ གནག་ལྕུག་ལྕུག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག། 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

124 

དོ་རུང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཞལ་མངོན་སུམ་སྟོནམ་ད་ ཧེང་སྐལ་སེམས་ལུ་དགའ་བ་བསྐྱེད་དེ་ མོ་གི་ ཧེ་མ་གི་
གཟུགས་བྱད་ མི་སྡུག་པ་དང་ རེག་བྱ་རྩུབ་པ་ཚུ་ ག་ར་ཡལ་སོ་ནུག། 
དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ སྐུ་སྟོད་ཡན་ཆད་གསེར་གྱི་འོད་ཟེར་ འཕྲོ་མི་དེ་སྟོནམ་ད་ མོ་ལྷག་པར་དུ་ དད་པ་
དང་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་ མི་སྡུག་པ་ཚུ་ འཇའ་ཡལཝ་འདེ་ཡལ་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཛེ་པའི་ ལྷ་ཡི་བུམོ་
དང་འདྲ་བར་ འཇིག་རྟེན་ནང་ ག་གིས་ཡང་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག། 
ད་རུང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ བུམོ་ལུ་ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚང་ མཇལ་ཁ་
གནངམ་ལས་ མོ་གིས་མིག་ཏོ་ མཐའམ་ཅིག་ར་ མ་བཙུམ་པར་མཇལ་བའི་ངང་ལས་ ཧེ་མ་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ 
སེམས་དགའ་ ངལ་རངསམ་ལས་ ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ དབང་པོ་ཆ་མཉམ་ འཇིག་རྟེན་ན་ དཔེ་མེད་པའི་བུམོ་
འཇའ་རིསམོ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཟེར་མི་ སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པས། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཆོས་གནངམ་ལས་ 
སྡིག་པ་ག་ར་ཟད་ རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་ འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོག་
བྱོན་སོ་ནུག། དེ་སྦེ་ སྡོད་སྡོད་པའི་བར་ན་ར་ མི་ལྔཔོ་དེ་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་ལོྷདཔ་ཅིག་ མོ་གིས་གཟུགས་གཞིས་ 
ངོ་རིས་ལུ་བལྟ་ ཧ་ལས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་ འེང་ ཁོ་གིས་གནས་ཚང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་འཇའ་རིསམོ་ གཞན 
དང་མ འདྲཝ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ མ་འཁྱིདཔ་ཨིན་པས་ཟེར་ བློ་སླབ་ཅི་ར་ སྒོ་ཡང་བསྡམས་སྦེ་ ལོག་འོང་
ཞིནམ་ལས་ ལྡེ་མིག་གཟུགས་ཁར་ བཏགས་བཞག་ནུག། 
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ཁོ་ཆང་གིས་འགྲངམ་སངས་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་
ལོག་ལོྷདཔ་ད་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ 
ཨམ་སྲུ་འཇའ་རིསམོ་ མི་གི་གཡུས་ཁ་
མཐོང་མ་མོྱངམ་ཅིག་མཐོངམ་ལས་ ཁོྱད་ག་
ཨིནམ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མོ་གིས་ ང་ཁོྱད་ཀྱི་ 

གནས་ཚང་ཨིན་ཟེར་སླབ་སླབ་མས། 
རྨགཔ་གིས་ ཁོྱད་ཧེ་མནི་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ བཟོ་ཉེས་ཅིག་ཨིན། ག་དེ་སྦེ་ འདི་
བཟུམ་ལུ་གྱུར་ཡི? ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ང་གིས་ 
སངས་རྒྱས་མཇལཝ་ལས་ དེ་བཟུམ་ལུ་གྱུར་
ཡི། ཟེར་ལོ་རྒྱུས་ ཁ་གསལ་སྦེ་སླབ་ད་ 
རྨགཔ་འདི་ཡང་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་

དགའ་བ་ཐོབ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་སྐྱེས་ནུག། 
དེ་ལས་ གནས་ཚང་གིས་ ད་ང་ཡང་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་མཇལ་དགོ་མནོ་ཡི། དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཡབ་ལུ་ཞུ་ཟེར་སླབ་
ལས་ རྨགཔ་གིས་ཡབ་ལུ་ཞུཝ་ད་ ཡབ་ཀྱིས་འདི་བཟུམ་མའི་ ལོ་རྒྱུས་མ་སླབ་པར་ ཁྱིམ་ནང་བསྡམས་
བཞག་ཟེར་གསུངས་ནུག། ད་རུང་ རྨགཔ་གིས་ སྲསམོ་དེ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ ཐུགས་རྗེ་དང་
བྱིན་རླབས་ལས་  ལྷའི་བུམོ་དང་དབྱེ་བ་མེདཔ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་་ཞུཝ་ད་ 
རྒྱལཔོ་གིས་ ཁོྱད་ཀྱིས་སླབ་མི་དེ་བདེན་པ་ཅིན་ མགོྱགས་པར་འཁྱིད་ཤོག་ཟེར་བཀའ་གནང་ནུག། 
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དེ་ལས་ སྲསམོ་ཤིང་རྟའི་ཐོག་ལས་
གདན་དྲངས་ཏེ་ ཕོ་བྲང་ནང་ཕེབས་
པའི་སྐབས་ ཡབ་རྒྱལཔོ་ཡང་གནམ་
མེད་ས་མེད་ ཧ་ལས་དང་ཡིད་ཆེས་
བསྐྱེད་དེ་ རྒྱལཔོ་དང་བཙུནམོ་ སྲསམོ་ 
རྨགཔ་ཚུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ བཞུགས་སར་སོང་ནུག། 
རྒྱལཔོ་གིས་ པུས་མོ་ས་ཁར་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལུ་ ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ནང་ ངེ་གི་
བུམོ་གིས་ཚེཧེ་མ་ བསོད་ནམས་ག་ཅི་
བཟུམ་བསགསཔ་ལས་ རིགས་མཐོ་
བའི་ཁར་ ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་

རིགས་ལུ་སྐྱེས། སྡིག་པའི་ལཱ་ག་ཅི་འབདཝ་ལས་ བཟོ་བལྟ་ངན་པ་ ཤ་ཡི་པགས་ཀོ་ཚུ་དང་ སྐྱ་ཚུ་ཡང་ དུད་
འགྲོ་དང་ཁྱད་པར་མེདཔ་སྦེ་སྐྱེས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ཟེར་ཞུ་ནུག། 
དེ་ལུ་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ ལེགསཔ་དང་ ཟོགཔ་གཉིས་ཆ་ར་ ཚེརབས་སྔ་མ་ བསོད་ནམས་
དང་ སྡིག་པའི་ལཱ་ འབད་འབདཝ་གི་ འབྲས་བུ་ཨིན། ཧེ་མ་གཡུས་ཝ་ར་ན་སི་ལུ་ མི་ཕྱུགཔོ་ ནོར་བུ་རིན་པོ་
ཆེ་ ཡོད་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། དེ་གིས་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ རང་སངས་རྒྱས་ བཟོ་བལྟ་ ཉེས་སི་སི་སྦེ་མི་
ཅིག་ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་མས། སྦྱིན་བདག་དེ་ལུ་ བུམོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རང་སངས་རྒྱས་ 
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ཁྱིམ་ནང་ཕེབས་པའི་སྐབས། མོ་གི་སེམས་ལུ་ རང་སངས་རྒྱས་དེ་ བཟོ་ག་ནི་ཡང་ མ་ལེགས་མི་ཅིག་དང་ 
གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ཡང་ རྩུབ་དྲགས་ཨིན་མས་ཟེར་བསྐུར་པ་བཏབ་ནུག། 
རང་སངས་རྒྱས་འདི་ ཨ་རྟག་ར་ སྦྱིན་བདག་ལས་མཆོད་པ་ཚུ་བཞེས་ཏེ་ ཡུན་རིང་སོང་བའི་མཐའ་མར་ མྱ་
ངན་ལས་འདས་ནིའི་ ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ ཡོན་བདག་གི་དོན་ལུ་ ཡར་གནམ་ཁར་འཕུར་ཏེ་ སྐུ་གཟུགས་
ལས་མེ་འབར་ནི་དང་། ཆུ་འབབ་པ་དང་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་འཕུར་ནི་ ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལུ་ཉལ་ནི་དང་ བཞེངས་
བཞུགས་འབད་བའི་ རྫུ་འཕྲུལ་ཚུ་སྟོན་ཞིནམ་ལས་ ཡོན་བདག་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཕེབས་པའི་སྐབས། ཡོན་བདག་
དེ་ཡང་ ལྷག་པར་དུ་ དགའ་བ་དང་ ངལ་རངས་བྱུང་ནུག། དེ་ལས་ བུམོ་དེ་ཡང་ ཧེ་མ་སྐུར་པ་བཏབ་མི་འདི་
ལུ་ འགོྱད་པ་གནམ་མེད་ས་མེད་བསྐྱེད་དེ་ ཧེ་མ་ཁ་བཏང་སྟེ་ སྡིག་པ་བསགས་མི་ཚུ་ རང་སངས་རྒྱས་ལུ་ 
བཤགས་པ་ཕུལཝ་ལས་ རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡང་ བཤགས་པ་བཞེས་གནང་ནུག། 
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རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། དེ་བསྒང་གི་བུམོ་དེ་ ད་ལྟོ་ཁོྱད་ཀྱི་བུམོ་དེ་ཨིན། དེ་བསྒང་ མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ འཕགས་
པ་རང་སངས་རྒྱས་ལུ་ སྨད་པ་རྐྱབ་པའི་ངག་གི་ཉེས་པ་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དེ་བཟུམ་མའི་ལུས་ངན་པ་ལེན་
ལེནམ་ཨིན། ཤུལ་ལས་འགོྱད་པ་བསྐྱེད་དེ་བཤགས་པ་ཕུལཝ་ལས་ ད་རེས་ངོ་རིས་ཡོདཔ་ལུ་ གྱུར་སོཔ་དང་ 
རང་སངས་རྒྱས་ལུ་ མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་དེ་གིས་ ག་ཏེ་སྐྱེས་ཏེ་འབད་རུང་ རིགས་རུས་སྦོམ་དང་ རྒྱུ་ནོར་ཡོད་མི་ལུ་
སྐྱེ་བ་ལེན་ནི་དང་ མཐར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་ཨིན། ཟེར་གསུངས་ནུག་གོ།    
དྲི་བ། 

༡- ཚེད་རིས་ ལཱ་ངན་པ་འབད་བའི་རྣམ་སྨིན་ ཚེད་རིས་ར་ མོྱང་མི་མཐོང་ཡི་ག? བཤད་པ་རྐྱབ། 
༢- བྱད་ངོ་རིས་ལེགས་ཤོམ་དང་ ནང་གི་བསམ་པ་སེམས་སྐྱེད་བཟང་པོ་གཉིས་ ག་གཙོ་ཆེ་ག? 
༣- འོག་གི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ འགལ་མིང་བྲིས། 

མུན་པ།   སྨད་པ།  རིགས་རུས་སྦོམ། སྡིགསཔ་འབད།  མི་སྡུག་པ། 
༤- འོག་གི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་བྲིས། 
 རྫུ་འཕྲུལ།རིགས རུས་སྦོམ། ཡོན་བདག་ མྱ་ངན་ལས་འདས། གནསམོ། 
༥- ཁོྱད་སྤྱང་ཀའི་བུ་འདི་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་པོའི་སྲསམོ་དང་གཉེན་རྐྱབ་འོང་ག་ ག་ཅི་འབད། 
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སྲུང་ ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུགཔོ། 

༉ བདེ་ཆེན། ཁྱོད་ཚུད་སོ་ཡི་ག? རོགས་ག་ར་ སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་ནི་སྦེ་ ལམ་ཁར་ལྷོད་སོ་ནུག། ཁྱོད་མི་འགྱོ་ཡ? 

ཨ་ནཱི་བུམོ་འདི་འབདན་ ཐང་ཁུག་རྫོགས་ནི་ར་མིན་འདུག་རྨེ། རོགས་ ཨམ་པད་མའི་ བུམོ་འདི་བལྟ་ཞིག། དྲོ་པ་ཧ་

སག་ལོང་། མཆོདཔ་ཕུལ། བཞེས་སྒོ་འབ། དཔེ་ཆ་བལྟ་ནི་ག་ར་ ཚར་སོ་རུང་ ཁྱོད་ལོང་ ཁ་ལག་ཅིག་ར་ འཁྱུ་ནིའི་ 

འགྲོ་མི་རེ་བས། ཕྱུག་པོའི་སྒྱིད་ཐག་རླུང་།། སྤྱང་ཀའི་སྒྱིད་ཐག་ཞ་རྩི།། ཟེར་མི་འདི་ བདེན་ར་བདེན་པས།  

 

ཨའི། ཁོང་ག་དེ་སྦེ་ ཕྱུགཔོ་ཐལཝ་ཐལཝ་

ཨིན་ན? ཁོང་དང་ང་བཅས་ ལཱ་འདིནི་ ཅོག་

ར་འཐདཔ་སྦེ་ འབད་དོ། ཨམ་པད་མ་དང་ 

ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་འདིནི་ གཅིག་ར་ཨིན་པས། 

ཨཔ་གཉིས་ཡང་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་

འབད་མི་ཨིནམ་འདིནི་ ཅོག་ར་འཐད་པས། 

ཨ་ལོནི་ གསུམ་གསུམ་ འདྲན་འདྲ་ཨིན་

མས། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོང་འདིནི་ ཕྱུགཔོ་

ཨིན་མས། ང་བཅསནི་ ག་ཅི་གི་ཐེད་ལས་

འབད་རུང་ མི་ལངས་མས། མི་ལངས་མས། 

ཟེར་ར་སྡོདཔ་མས། ང་གིས་ལྟ་བ་ཅིན་ ཁོང་ 

ནག་ཚོང་རེ་རྐྱབ་འདྲས་མེན་ན་ཨའི། 

 

དབའེ་བུམོ་འདི་ ག་ཅི་སླབ་སྨོ? ཁོང་དང་ང་བཅས་ཀྱི་ སྡོད་ཐངས་དང་ ལཱ་འབད་ཐངས་འདྲ་བས་ག? ཁོང་ ཧེ་མ་

ལས་ར་ དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ་དང་ ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སྤྲོ་བ་ཡོད། ད་ལྟོ་ཡང་

དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རོགས། དེ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཙང་བཏང་ སྡོད་ནི་འདུག་ག? ཁྱོད་འབད་ཚེ་ ང་གིས་

ག་དེམ་ཅིག་སླབ་རུང་ ཕྱག་མཆོད་ཕར་བཞག། ཁྱོད་ར་ཉལ་ས་ འཕྱག་བརྡར་ཅིག་ར་ མི་རྐྱབ་པས། ཕྱུགཔོ་ག་དེ་སྦེ་
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འགྱོ་ནི? ལྟ་མ་ བཟའ་ནི་ཡང་མི་ལང་ནི་མས། ཁྱོདནི་ཟད་འགྲོ་ དཔོན་གྱི་སྲསམོ་བཟུམ་ གཏང་དགོ་པས། ནང་ 

གང་ཡང་མེད་པར་ ཕྱི་ དོ་བཏོན་ནིའི་ རྩིས་རྐྱབ་མས།  

 

དཔའ། རང་ཡང་བཟའ་ནི་མི་ལང་པས་ས་ དཀོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་བར་ ག་ཅི་ཕུལ་ནི་སྟེ། དཀོན་མཆོག་ལུ་ མཆོདཔ་

ཕུལ་ནི་དང་། སྤྱང་ཀ་ལུ་སྦྱིན་པ་གཏང་དགོནི་ དངམ་རང་ལུ་དགོ་པས། རོགས་ལས་ ཨརཝ་བརྐུ་ཕུལ་བའི་ ལཱནི་ 

མིན་འདུག། 

 

དབའེ་ བདེ་ཆེན། ད་ལྟོ་ཁྱོད་ལུ་ ག་ར་སླབ་ནི་གི་ དུས་ཚོད་མིན་འདུག། འགྱོ་ཞིག། ང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ འགྱོ་

ཡི་འགྱོ་ཡི་ སླབ་གེ།  

དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྱོཝ་ད་ ཨའི་གིས་བུམོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་ར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ཉན་ཞིག། ཁོང་དང་ང་བཅས་ 

ལཱ་གཡོག་འདྲ་རུང་ སྡོད་ཐངས་མི་འདྲ། ཨམ་པད་མའི་བུམོ་ སྨོན་ལམ་འདི་ དྲོ་པ་སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོཝ་ད་ ཨ་པ་དང་

ཨའི་གིས་ བསྐྱལ་བར་འགྱོ་ནི་འདུག་ག? ཁྲོམ་སྡེའི་འགྲུལ་འཁོར་བཱསི་ནང་ འགྱོཝ་མས་མེན་ན? སྨོན་ལམ་དང་ཁྱོད་

ཀྱི་ གོ་ལ་གྱོན་ཐངས་འདྲ་བས་ག? མོ་གི་གོ་ལ་ བཟང་གོ་དང་སྒྲིག་གོ་གཉིས་ཆ་ར་ དགོཔ་བདེན་བདེན་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ 

ཉོཝ་མས། ཁྱོད་ཀྱི་གོ་ལ་ཚུ་ ཕར་ བང་སྒྲོམ་ནང་ བལྟ་ཞིག།  གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་སྦེ་འདུག། ལྷམ་དང་ཀྲེབ་ཀྲེམ་

འདིནི་ ཆུར་བསྐྱལ་རུང་ བསྐྱལ་མ་ཚརཝ་སྦེ་འདུག། མིག་གིས་མཐོངམ་ཅིག་ཉོ། འདི་ཚར་གཅིག་དང་ གཉིས་ལས་ལྷག་

སྟེ་ གྱོན་ནི་མིན་འདུག། དེ་ལས་ འདི་ཚུ་ག་ལྷོད་ལྷོད་བཀོ། ལ་ལུ་ བང་སྒྲོམ་ནང་ དེ་སྦེ་ར་བསྡམས་བཞག་སྦེ་ 

མིག་ཏོ་ར་མི་བལྟ་བས།  

 

རོགས་བུམོ་སྨོན་ལམ་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་  ཏི་རུ་འཐོབ་ད་ ག་ལྷོད་མ་ཉོ་བར་ ག་ར་དངུལ་ཁང་ནང་ བཙུགསཔ་མས། 

ཨམ་པད་མ་གིས་ མོ་རའི་དངུལ་ཕོགས་འདི་ ཆ་མཉམ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས། ཨ་པ་གིས་ལཱ་འབད་དེ་ ཐོབ་མི་འདི་

གིས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ འགྲོ་སོང་གཏངམ་ཨིན་མས།  

ཁྱོད་འབད་ཚེ་ བཏགས་དགོ་པའི་ མས་བཏགས་སནི་ བཏགས་མ་དགོ་པའི་ ཉམས་ར་བཏགས་ཏེ་སྡོདཔ་མས། ཨམ་

པད་མ་གིས་ ཨའི་གི་སྐབས་ལས་ར་ ཆང་མི་འཐུང་། རྡོག་མ་མི་བཟའ། ཏམ་ཁུ་མི་འཐུང་། དེ་ལས་ཨའི་གིས་ ཨམ་



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

131 

པད་མ་གི་དོན་ལས་ཨིན་ཟེར་ དངུལ་ཁང་ནང་ ཟླ་རིམ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠རེ་ དྲིན་ཅན་ཨ་མའི་སྒྲོམ་ནང་ གསོག་འཇོག་

འབད་དེ་ བཞག་ནི་ཡོད་ལོ།  

ཁོང་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་གི་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་རུང་ ཐོ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་  ཁོང་ར་ལྔ་ ཀྲིག་ཀྲི་ ལངམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་

རྐྱབ་པས། ང་བཅས་བཟུམ་སྦེ་ ཚོད་བསྲེ་བཟའ་མ་ཚར་བའི་ཚོད་བསྲེ་ཉོ་། འདི་ཚུ་བཟའ་མ་ཚར་བར་ ག་ར་རུལ་ ཕྱགས་

སྙིགས་སྦེ་བཀོ། སྨོན་ལམ་ཡང་ ཁྱོད་བཟུམ་སྦེ་འདུག་ག? ད་ལྟོ་ལས་ ཏི་རུ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བདག་འཛིན་འབདཝ་མས་

གོ། ང་འདི་ རོགས་མོ་བལྟ་ ངལ་རངས་མས། ཁྱོད་དེ་སྦེ་བཙུགས་ནི་ཡོད་ག? ཕོ་རྒནམ་དང་ཨ་ཞེམོ་གིས་ ཏི་རུ་ག 

དེམ་ཅིག་བྱིནམ་ཅིག་ གོ་ལ་རང་ ཉོ་དགོ་བདེན་བདེན་འདི་ར་ ཉོ་ནི་མེན་པར་ གོ་ལ་ ཕེ་ཤཱན་ ཨིན་ཟེར་ གོང་ག་ནི་

བ་སྦོམ་པ་ལུ་ ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་ཉོ། ད་ལྟོ་ཚུན་ དངུལ་ཁང་ནང་ བཙུགས་ནི་ཕར་བཞག། དངུལ་ཁང་ག་སྟེ་ ཡོད་ག་

ར་མི་ཤེསཔ་འོང་། ཟེར་སླབ་ནུག།   

 

དེ་ལས་བུམོ་གིས་ ཡ་ཡ་ཨའི། སློབ་གྲྭ་ནང་

ལྷོད་སོ་ཡི། ཁྱོད་ཀྱི་ལན་འདི་ཚུ་ ལྟ་མ་ང་ 

སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་སླབ་གེ་རྨེ། 

ཨའི་ ལྟ་མ་ ང་ལེན་པར་འོང་མི་དགོ་རྨེ། ང་

སྨོན་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་འཐོན་འོང་། ཁྱོད་

བུམོ་སྨོན་ལམ་བཟུམ་དགའནི་ ང་ཡང་མོ་

བཟུམ་འབད་ནི་ར་རྨམ། ཟེར་སླབ་སྦེ་ཡར་སོ་

ནུག། 

 

དེ་བསྒང་ཨའི་གི་སེམས་ཁར་ དབའེ། ངེ་གི་

བློ་འདི་གིས་ མོ་ཡང་ སེམས་འགྱུར་སོཔ་

ཨིན་ན? ཡང་ཅིན་ ངེ་གི་བློ་འདི་མོ་གི་སེམས་
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ཁར་ཕོག་ཆིཔ་ཨིན་ན? ཟེར་མནོ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་ནུག།  

 

ཕྱི་རུ་ བུམོ་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ ཨའི་ཡང་ མོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཧ་ལས་ནུག། དེ་

ལས་བུམོ་འདི་གིས་ ད་རེས་ བུམོ་སྨོན་ལམ་དང་ང་ལམ་བདའ་ བློ་སླབ་སྟེ་འོངམ་ད་ མོ་གིས་ ངེ་གི་གཏན་ཁ་ལུ་ཕན་

པའི་ བསླབ་བྱ་ལེ་ཤ་ཅིག་ལུ་ བཤད་བྱིན་ཡི། ང་གིས་མོ་ལུ་ ཏི་རུ་འདི་ཚུ་ དངུལ་ཁང་བཙུགས་སྦེ་ ག་ཅི་འབད་ནི? 

ཁེ་སང་ག་ར་ རོགས་ཀྱིས་ཟཝ་མས། ཟེར་སླབ་ད་ མོ་གིས་ འདི་དེ་སྦེ་མེན། ང་བཅས་ཀྱིས་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས། 

དངུལ་ཁང་གིས་ཏི་རུ་འདི་ མི་སེར་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་བཏང་ འབདཝ་ད་ གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་དྲག་འགྱོ། འདི་

གིས་གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་སླབ་དེས། མོ་ཡང་ཆུངམ་འདི་ གཟུགས་འདི་ར་མས། 

ད་རུང་མོ་གིས་སླབ་ཚེ་ ཏི་རུ་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགསཔ་ད་ཡང་ ག་ལྷོད་བཙུགས་ནི་མེནཔར་ སྐྱེད་ག་མཐོ་བས་ག? 

བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་བཙུགས་དགོ་ལོ་རྨེ།  བུམོ་འདི་འབདན་དྲན་པ་མེ་བཟུམ་འདུག། ཟེར་སླབ་ནུག། 

 

ང་ཡང་ ད་རེས་ལས་འབདནི་ རགས་རོགས་ཉོ་ནི་འདི་ཚུ་བཞག་དགོ་པས། དྲོ་པ་ཡང་ ཡང་ཧ་སག་ལོང་སྟེ་ དྲོ་ལཱ་ཚུ་

འབད་ནི། འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ཡང་ སློབ་གྲྭ་ནང་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ གཞན་རྩེདམོ་རྩེ་ནི་དང་ དོན་

དག་མེད་པའི་གློག་བརྙན་བལྟ་ནི་ཚུ་ བཞག་ར་བཞག་དགོ་པས། ད་ལྟོ་ང་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལས་འགོ་བཙུགས་ སློབ་

རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་ ག་དེམ་ཅིག་བསགས་ཚུགས་པས་ག་ བལྟ་དགོ་པས། ཏི་རུ་བསག་ནི་དང་ བསོད་ནམས་བསག་

ནི་ གཅིག་ཁར་འབད་དགོ་ནི་ཨིན་མས།  

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ང་གིས་ མགྱོནམ་དང་སྤུན་ཆ་ ཨ་ཞང་ཨ་ནེ་ཚུ་གིས་ ཏི་རུ་བྱིན་ཚད་ཅིགཔ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ 

མེད་མི་ལུ་བྱིན་ནི། ང་རའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ བཙུགས་ནི་ཟེར་མི་ཚུ་ མནོ་བསམ་ར་མ་བཏང་མས། ད་རེས་ལས་འབདནི་ ང་

གིས་ འདི་གསུམ་ཆ་ར་ གཅིག་ཁར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ ཏི་རུ་བཟོ་ནི་ལུ་ རྩ་འགེངས་ནི། ཐོབ་ཚད་ཅིགཔ་ དངུལ་

རྫམ་ ཀཱན་ཏུར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ དལ་ཁོམ་འཐོནམ་ད་ར་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་ནི་མ་གཏོགས་ ག་ལྷོད་བརླག་

ནི་འདི་ཡང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་ཨིན། ལཱ་ཡང་རྩ་འགེངས་འབད་ནི་དང་། ཞོར་ཁ་ལུ་ བསོད་ནམས་བསག་ནི་གི་ ལཱ་ཡང་
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འབད་དགོ་པས། ཨའི་ཁྱོད་ཙིགཔ་མི་ཟ་ག? ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་བློ་ཅིག་སླབ་གེ། ཁྱོད་འདི་ཨ་རྟག་ར་ ཕྱི་རུ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ 

དང་ ༡༢ ཚུན་ རྒྱ་གར་གྱི་ རིམ་འཐོན་གློག་བརྙན་ སི་རཱལ་ར་ བལྟ་སྡོདཔ་མས། འདི་གིས་དང་པར་ མེ་ཁྲལ་ཕོག་

ནི་དང་། གཉིས་པར་ ཁྱོད་རའི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ཡང་གནོད་འོང་སྟེ། རོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཨའི་འདི་ ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་བལྟ་སྦེ་ ལཱ་གཡོག་གཞན་ཡོདན་

འབད། འདི་མེདན་ཉལཝ་ཨིན་ལོ། ཁྱོད་ཡང་

ཁོང་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་དྲག་ནི་མས་

གོ? ཨའི་ད་འབདནི་ ཁྱོད་ཀྱི་བུམོ་འདི་ཡང་ 

གཟུགས་ཡང་སྦོམ་མ་ཚད་ མས་ཡང་བཏགས་

ཆེ་ཡི་རྨེ། བལྟ་མས། ང་གིས་ཁ་གིས་སླབ་མི་

འདི་ སོ་གིས་འཐུསཔ་སྦེ་ འབད་ག་རྨེ།  

ཟེར་སླབ་ནུག། 

 

དེ་ལས་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ མོ་ 

སློབ་རིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ 

མོ་གི་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ 

དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་ལྷགཔ་ཡར་སོཔ་ལས་ མོ་

རང་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་ ངལ་རངས། མོ་

གིས་ཚོང་པ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཚོང་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ འགོ་བཙུགས་སྦེ་ ཚོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་

འབད་བཞག་སྟེ་ ཚོང་རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ར་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་བའི་ ཚོང་པ་ཅིག་ལུ་གྱུརཝ་མ་

ཚད་ ན་གཞོན་དག་པ་ཅིག་ལུ་ཡང་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ ཉེན་བཅོལ་དང་ལྡནཔ་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོ་ནུག། 
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ཁྱིམ་ལཱ། 

 

 

 

 

 

རྒྱ་སྐྱེད་སྦྱོང་ལཱ། 

༡-  སྲུང་འདི་གི་བརྗོད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་མས་གོ? 

༢-  ཁྱེད་ཡང་བདེ་ཆེན་དང་ སྨོན་ལམ་བཟུམ་སྦེ་ དངུལ་ཁང་ནང་ དངུལ་བཙུགས་ནི་ལུ་སོྤྲ་བ་འོང་

ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད? 

༣- བསོད་ནམས་བསག་ནི་འདི་ ཕྱུགཔོ་འགྱོ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་ག་དེ་འབད་ཡོདཔ་སྨོ? 

༤-  གཞུང་གཡོག་དང་ ཚོང་ལཱ་གཉིས་ལས་ག་དྲག་ནི་མས? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་བྲིས། 

༥- དངུལ་ཁང་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་སྐྱེད་ག་འདི་དྲག་པས་ དབྱེ་དཔྱད་འབད། 
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མི་སྡེ་ནང་གི་ཚོང་པ་ཡང་ན་ མི་ཕྱུགཔོ་གཅིག་དང་ འོག་གི་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བ་དྲིས་ལེན་འབད་

དེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྲུང་ཅིག་བྲིས། 

  ཀ-  ཚོང་ལཱ་འདི་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

  ཁ-  གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ད་མ་དངུལ་ག་དེམ་ཅིག་གིས་བཙུགས་ཅི།  

  ག-  ཚོང་ལཱ་འདི་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལཱ་ག་ཅི་འབད་ཡི། 

  ང་-  ད་རེས་ནངས་པ་ལཱ་འབད་མི་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད།  

  ཅ-  ལོ་གཅིག་ལུ་འབབ་ཁུངས་ག་དེ་རེ་བཟོ་ཚུགས་པས།  

  ཆ-  ལཱ་གཞན་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད།  

  ཇ-  གཞུང་གི་གཡོག་དང་ཚོང་ལཱ་གཉིས་ལས་ག་དྲག་པས།  

  ཉ-  ཁེ་སང་ འདི་གིས་ དགེ་བའི་ལཱ་རེ་འབད་ནི་ཡོད་ག? ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་

ཡོད?མེད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་མ་འབདཝ་སྨོ? 

 

༢༽ མི་ཉམ་ཆུང་གཅིག་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཞིནམ་ལས་  

    ཀ- ཁྱོད་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད? 

    ཁ-  ཁྱོད་ཟ་འཐུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ག་དེ་གཏངམ་སྨོ? 

    ག-  ཁྱོད་ཀྱི་དགེ་བའི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད?  

    ང་-  ཨ་ལོ་ཚུ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཟད་འགྲོ་ག་དེ་སྦེ་གཏངམ་སྨོ་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་སློབ་གྲྭ་ནང་ག་ཅི་

འབད་མ་བཙུགསཔ་སོྨ? 

   ཅ་-  ནཱ་ལས་ཕར་ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཡོད་གོ? 

 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

136 

བླམ་པདྨ་སེངྒེའི་བཞད་བགད།    

བླམ་པདྨ་སེངྒེ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་ཅིག་ནང་གི་ བླམ་རྩ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ ཨིན་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་ཡང་ བླམ་འདི་ 

བཞད་གད་ཤོརཝ་ཅིག་ གནམ་ཁ་ལས་ཆརཔ་རྐྱབ་ལ་སོགས་པའི་ མཚན་རྟགས་ལེགས་ཤོམ་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་

འབད་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ ཞིང་ལཱ་འབདཝ་ད་ ཆརཔ་དགོཔ་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ བླམ་པདྨ་སེངྒེ་ བཞད་གད་

ཤོར་བཅུག་སྟེ་ ཆརཔ་ཕབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ལོ་གཅིག་འབདཝ་ད་ བླམ་འདི་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ སྒོམ་གནངམ་གནང་སར་ བཞུགསཔ་ལས་ གཡུས་ཁ་

ལུ་ ཆརཔ་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པར་ ས་གཞི་ཚུ་གེ་ར་སྐམ་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་ལས་མི་ཚུ་གིས་ བླམ་བཞད་གད་ཤོར་བཅུག་ནིའི་
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དོན་ལུ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ དགོད་བྲོ་སླབ་ནི་ལུ་མཁས་དྲགས་དང་ ལྟདམོ་དགོད་བྲ་སི་སི་སྟོན་ནི་ལུ་ མཁས་དྲགས་

ཡོད་མི་གེ་ར་ བླམ་དེ་བཞུགས་སར་འཁྱིད་སོང་སྟེ་ བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ དགོད་བྲའི་ལྟདམོ་ག་དེ་སྦེ་ར་སྟོན་རུང་ བླམ་

བཞད་གད་ རྩ་ལས་ཤོར་མ་བཏུབ་པས། བླམ་སྒོམ་གནང་སྦེ་ར་བཞུགས་ཏེ་ བཞད་གད་མ་ཤོརཝ་ལས་བརྟེན་ ཆརཔ་

རྩ་ལས་རྐྱབ་མ་བཏུབ་པར་ ས་གཞི་ག་ར་ ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་སྦེ་ སྐམ་སོཔ་ལས་ གཡུས་དེ་ནང་གི་རྒྱལཔོ་འདི་གིས་

ཡང་ ཁོ་ལུ་དགོངསམ་ཁྲེལ་ཏེ་ བླམ་དེ་གཡུས་དེ་ནང་ལས་ མཐར་བཤུད་བཏང་དཔ་ཨིན་མས། 

བླམ་པདྨ་སེངྒེ་ཡང་ གཡུས་དེ་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་ བྱོན་ཡི་བྱོན་ཡི་ར་ ཕྱི་རུ་གནམ་བསྲོ་ནི་འབདཝ་ད་ མགྱོན་ཁྱིམ་ཅིག་

ཐོབ་སྟེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་དེ་ནང་ ཁང་མིག་བཞི་ཡོད་ས་ལས་ གཡོན་ཕྱོགས་ ཁང་མིག་གཉིས་པ་དེ་ནང་ བཞུགས་ད་

ནུག། 

བླམ་དེ་གི་ཤུལ་ཤུལ་ར་ གུན་ཆ་བཙོང་མི་ཅིག་ ལྷོད་དེ་ ཁོ་ཡང་ཁྱིམ་དེ་ནང་ ཁང་མིག་བཞི་ཡོད་པའི་ གཡོན་ཕྱོགས་ 

ཁང་མིག་དང་པ་དེ་ནང་སྡོད་ད་ནུག། དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཁང་མིག་དང་པ་དེ་ནང་ རྟ་འབྱང་སྟེ་ 

འཚོལ་བར་འོང་མི་ཅིག་ཡང་ 

སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

གཉེན་གསརཔ་རྐྱབ་སྟེ་ འོང་

མི་ཕོ་སྐྱེས་ཅིག་དང་ ཨམ་སྲུ་

ཅིག་ཡང་ དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ 

གནམ་བསྲོ་སྟེ་ མགྱོན་ཁྱིམ་

འདི་ནང་གི་ གཡས་ཕྱོགས་
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ཀྱི་ ཁང་མིག་གཉིས་པ་ནང་ ལུས་སོཔ་ཨིན་མས། 

མགྱོན་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ རང་རང་སོ་སོ་གི་ ཁང་མིག་ནང་བློ་ག་ཅི་ར་སླབ་རུང་ གཅིག་གཅིག་གིས་ གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ཕྱི་རུ་ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ དང་པ་ར་ གཉེན་གསརཔ་རྐྱབ་སྟེ་ འོང་མི་ཕོ་སྐྱེས་དང་ཨམ་སྲུ་དེ་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 

དགའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤདཔ་ད་ ཕོ་སྐྱེས་འདི་གིས་  ཨམ་སྲུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ད་རེས་ང་བཅས་གཉིས་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 

སྡོད་ནི་འཐོབ་ད་ ཁྱོད་ལུ་སེམས་དགའ་བའི་ཚོར་བ་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ འབྱུངམ་མས་གོ་? ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ཨམ་སྲུ་འདི་

གིས་ ང་བཅས་གཉིས་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནི་འཐོབ་མི་འདི་ལུ་ སེམས་ལུ་དགའ་བའི་ཚོར་བ་ འ་ནཱི་བཟུམ་ཅིག་འབྱུང་

མས་ཟེར་ ཚིག་གི་ཐོག་ལས་ རྩ་ད་སྤུ་ལས་ སླབ་མི་ཚུགས་ནི་མས། སྟེ་་་་་་་་!  ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 

ག་དེ་སྦེ་ར་ ཚོརཝ་མས་གོ? ཟེར་མོ་གིས་འདྲིཝ་ད། དེའི་ལན་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་འདི་གིས་ཡང་ ང་གིས་ ཁྱོད་དང་མཉམ་ 

དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སྡོད་ནི་འཐོབ་པའི་དགའ་སྤྲོ་དེ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ལྷ་ཡུལ་ལུ་ལྷོད་དེ་ ང་གིས་འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་ 

ཚར་བདུན་རྐྱབ་ནི་འཐོབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འབྱུངམ་མས་ཟེར་སླབ་ནུག། 

ཁོ་གི་ཚིག་དེ་ སླབ་ཚརཝ་ཅིག་ རྟ་འབྱང་མི་དེ་ རྟའི་སྐོར་ལས་ཚ་གྱང་ སྦོམ་ར་ལངས་ཡོདཔ་ལས་ སྐད་ཤུགས་བཏོན་

ཏེ་ར་ དབའེ་་་་! ཁྱོད་འཛམ་གླིང་སྐོར་ར་ རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ངེའི་རྟ་ རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ ཅིག་དང་མ་འཕྱད་ག? ང་ 

རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་འདི་ འབྱང་སྟེ་ ཞག་ལེ་ཤ་ཡར་སོ་ཡི་ ཟེར་སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ གུན་ཆ་བཙོང་མི་འདི་གིས་ རྟ་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་གོཝ་ཅིག་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ གུན་ཆའི་ཁུར་ཆ་ བཞག་

ཡོདཔ་ལས་ རྟ་གིས་གུན་ཆ་བཟའ་འོང་མནོ་བའི་ ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ་ ཁོ་གིས་ཡང་ སྐད་ཤུགས་བཏོན་ཏེ་ དབའེ་་་་་་ 

ཁྱོད་ར་ རྟ་བདག་འཛིན་འབདཝ་དྲག་འོང་སྨ་རེ། ངེ་གི་ གུན་ཆ་བཟའ་བ་ཅིན་ ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་གོ། གུན་ཆ་དུམ་སུམ་

ཅུ་སོ་གཉིས་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཞག་བཞགཔ་ཡོད་ སྨ་རེ་ཟེར་སླབ་ཅིག་ གནམ་ལས་འབྲུག་ལྡིར་ ས་སྨུག་སྤུབས་ རིའི་

རྒྱབ་ལས་ གློག་འཁྱུག་སྦེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ ཆརཔ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་ད་ནུག། དེ་གིས་ ཧེ་
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མར་ ས་སྐམ་ རྡོ་སྐམ་སྦེ་ ཐལ་སོ་མི་ཚུ་ཡང་ ལོག་ཆརཔ་གིས་སྦངས་ཏེ་ ལོ་ཐོག་དང་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཕན་

ཐོགས་སྦོམ་སྦེ་ར་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས་གོ།  

 

!ོང་%། 

༡༽  སྲུང་འདི་དངོས་སྲུང་དང་ འཆར་སྲུང་གཉིས་ལས་ ག་ཅིག་ཨིན་པས། ག་དེ་སྦེ 
༢༽ སྲུང་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་ཞིནམ་ལས་་ ཁོྱད་ཀྱི་ཡང་དགོད་བྲ་སི་སི་གི་སྲུང་ ཚི་འབྲུ་༡༥༠་འབད་མི་

ཅིག་བྲིས། 
༣༽  སྲུང་འདི་ནང་གི་རྙ ོགས་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞི་ཐབས་ག་ཅི་བཏོན་ནུག་

ག་བྲིས། 
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སྲུང་ལྷན་ཐབས། 
ཨམ་འཐགམ་དང་)ིནམོ། 
དང་ཕུ་ལུངམ་ཅིག་ནང་ ཨམ་ཕུད་ཏ་ ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། མོ་གི་ལཱ་ཟེར་རུང་ ཐགས་འཐག་ནི་ལས་ 
གཞན་ག་ནི་ཡང་ མི་འབད་དོ་ཨིན་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཉིནམ་འཛུལ་མ་རནམ་ཅིག་ཁར་ སྲིནམོ་ཅིག་
གིས་ སྒང་ཏོག་གུ་ལས་ མོ་གི་མིང་བཏོན་ཏེ་ ཨམ་ཕུད་ཏ་ཟེར་ འབོ་འབོཔ་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ དབའི་ 
ཁོྱད་ག་ཨིནམ་སྨོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ སྲིནམོ་དེ་གིས ང་ཁོྱད་ཀྱི་ཆ་རོགས་ཨིན། ད་རིས་ཕྱི་རུ་ ང་ ཁོྱད་འབད་སར་ 
འཐོན་འོང་སྨ་རེ་ཟེར་ སླབ་སླབ་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ འེང་འེ་ཟེར་སླབ་ད་ ཨམ་སྲིནམོ་དེ་གིས་ འདི་
འབདཝ་ད་ ཁོྱད་ཀྱི་ ཁྱིམ་ནང་ རོ་ཁྱི་སོ་བཏབ་མི་མེད་ག་? གླང་རྡུང་མི་མེད་ག་? རྟ་རྡོག་ཐལ་རྐྱབ་མི་མེད་
ག་? བྱ་པོད་མཆོ་ཏོ་རྐྱབ་མི་མེད་ག? ཟེར་དྲིས་ནུག།  ཕུད་ཏ་གིས་ མེད་མེད་ཟེར་སླབ་ནུག། 
ཨ་ཙིཅིག་ཁ་ལས་ སྲིནམོ་གིས་ ཨང་རྒས་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ ཨང་རྒས་ཀྱི་ལྦཝ་ནང་ལུ་ ཆུ་ལྟེམ་ལྟེམ་བཀང་
སྦེ་ ཨམ་ཕུད་ཏ་གི་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་འཛུལ་འོངས་ནུག། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ཡང་ མེ་ཅིག་འཕུ་སྦེ་ དེ་ཚེཕྱི་
རུ་ ཨམ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ནུག། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཨམ་ཕུད་ཏ་ཤིང་རྫོགས་ཏེ་ མེ་ཤི་ནི་འབདཝ་
ད་ ཨང་རྒས་དེ་གིས་ ཁ་བརྒྱང་ཡི་ར་ མོ་གི་ལྦཝ་ནང་ཡོད་མི་ཆུ་འདི་ མེ་ནང་བླུག་ཞིནམ་ལས་ མཆེཝ་འདྲོག་
སི་སི་བཏོན་ཏེ་ ཨམ་ཕུད་ཏ་བཟའ་བར་འོང་དེས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ བརྫེ་སྐོར་མེ་ནང་བཀོ་སྟེ་ 
མེ་འབརཝ་ད་ ཨང་རྒས་དེ་ ལོག་སྟེ་ཁ་ཡང་བཙུམས་སྦེ་ ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་ སྡོདཔ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨམ་
ཕུད་ཏ་འདྲོགས་ཏེ་ གཟར་རུ་དང་གཟན་སྐྱ་ བང་ཅུང་ཚུ་ མེ་བཏང་སྡོད་པའི་བར་ན་ བྱཔོ་འབོ་ནུག། སྲིན་མོ་དེ་
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གིས་ ད་རིས་ཁོྱད་རྒྱལ་བའི་གྲངས་སུ་བཞག། ནངས་པ་ཕྱི་རུ་འཕྱད་གེ་ཟེར་སླབ་སྦེ་ཡར་སོ་ནུག། ཨམ་ཕུད་ཏ་
གིས་ཡང་ འེང་འེ་ ཁོྱད་ར་ནངས་པ་ཕྱི་རུ་ཤོག་ ཟེར་སླབ་ནུག། 
ཨམ་ཕུད་ཏ་ གནམ་ནངསམ་ཅིག་ དྲོ་པ་ཧ་སག་ལོང་སྦེ་ མཛརཝ་ཡང་བཟའ་ལོང་མེད་པར་ རྟ་འཚོལ་ གླང་
འཚོལ་ བྱ་པོད་འཚོལ་ རོ་ཁྱི་འཚོལ་ དེ་ལས་བྱི་ལི་ཡང་འཚོལ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་བསྐྱལ་ཞིནམ་ལས་ མོ་ར་གིས་
ཤིང་ལེ་ཤ་འཐུ་སྦེ་བཞག་ནུག། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཉིམ་འཛུལ་སོ་ནུག། སྲིན་མོ་དེ་གིས་ ད་རུང་ཡང་ ཨམ་
ཕུད་ཏ་ཟེར་ འབོ་འབོཔ་མས། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ ཁོྱད་ག་ཨིནམ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ང་ཁ་ཙ་འོང་མི་ཆ་རོགས་ཨམ་
ཨིན། ཟེར་སླབ་ནུག། ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ ཤོག་ཟེར་སླབ་སྦེ་ ཨམ་འདི་ཡང་ ཁྱིམ་ནང་འོངས་ཞིནམ་ལས་ 
ནུབམོ་ཧེ་མམ་ བཟུམ་སྦེ་ར་ ཁོང་ར་གཉིས་མེ་ སྦུག་ལུ་བཙུགས་སྦེ་ བློ་སླབ་སྟེ་སྡོད་ནུག། 
ཨ་ཙིཅིག་ཁ་ལས་ མེ་ཤི་ནི་འབདཝ་ད་ ཨམ་ཕུད་ཏ་གིས་ བྱི་ལི་བཏང་ནུག། བྱི་ལི་གིས་ སྲིན་མོའི་གུ་ སེནམོ་
བཞར་ཏེ་ སྲིནམོ་གི་ལྦཝ་ཡང་ སྤེད་བཀོ་ད་ནུག། དེ་ལས་ བྱ་པོད་གཏངམ་ད་ བྱ་པོད་ཀྱིས་ སྲིནམོ་གུ་ མཆོ་
ཏོ་རྐྱབ་སྟེ་ སྲིན་མོའི་ལྦཝ་ ཧེང་བཀལ་ར་སྤེད་དེ་ ཆུ་ག་ར་ཐོན་ཡར་སོ་ནུག། དེ་ལས་ སྲིན་མོ་རྣམ་རྟོག་ལངས་
ཏེ་ ཨེ་ཁུག་གུ་ལས་ བབས་འགོྱཝ་ད་ རོ་ཁྱི་གིས་ མོའི་སྒྱིད་ཐག་གུ་ སོ་བཏབ་ད་ནུག། སྲིནམོ་བྱོག་སྟེ་ ཨེ་
ཁུག་རྩ་བར་ལོྷདཔ་ད་ རྟ་གིས་རྡོག་ཐལ་རྐྱབ་སྟེ་ གླང་གི་གདོང་ཁར་བཀོ། གླང་གིས་བརྡུངས་ཏེ་ སྲིན་མོའི་
ཕོཝ་ སྤེད་གཏངམ་ལས་ སྲིནམོ་འདི་ འདི་ཁ་ར་ཁ་ཐུམ་མར་ བསད་ད་ནུག། 
དེ་ལས་ཚུར་ ཨམ་དེ་ལུ་འདྲོག་འཚུབ་སྟོན་མི་ ག་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད། ཨམ་ཕུད་ཏ་མོ་གིས་ མོ་ལུ་སྲོག་སྐྱབས་
འབད་མི་ བྱ་པོད་ བྱི་ལི་ རོ་ཁྱི་ རྟ་ གླང་ཚུ་ཨིན་མནོ་སྟེ་ སྒོ་ནོར་འདི་ཚུ་ མོ་རའི་མི་ཚེི་རིང་ལུ་ འཚོ་སྐྱོང་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནུག་གོ། 
དྲི་བ། 
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༡- སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ མི་ལུ་ཉེན་སྲུང་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་ཡོད་ག་ དཔེ་གསུམ་དེ་ཅིག་བྲིས། 

༢- རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ ཕན་ཐོགས་པའི་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ བྱམས་སྐྱོང་ག་དེ་སྦེ་ར་ འབད་དགོཔ་

འདུག་གོ? 

༣-  སྲུང་འདི་གི་བརྗོད་དོན་ག་ཅིག་སྟོནམ་མས་གོ? 

༤-  སྲུང་འདི་ནང་ རྙོགས་གཞི་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག? གོ་རིམ་སྦེ་བྲིས? 

༥-  སྲུང་འདི་ནང་ལས་ སོྤྲ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ བདེན་པ་ག་ཅི་འདུག? 

༡- མོས་མཐུན་གཞི་གདན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་གིས་ སྲུང་གི་ རྙོགས་གཞི་རེ་རེ་

བྲིས་ཞིནམ་ལས་ མོས་མཐུན་ཡོད་མི་འདི་སྦུག་ལུ་བྲིས་ཏེ་ སྤྱན་ཞུ་འབད་བཅུག། 
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བདུད་ཀྱི་གནསམོ།  

ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གདན་ས་ རྫོང་སྤུ་ན་རྫོང་གི་གདོང་སྐོར་ གཡུས་རི་སྐད་པ་འདི་ སྟེང་ལྷ་ཡི་
གཡུས་དང་ དབྱེ་བ་མེད་ཟེར་སླབ་པ་ཅིན་ སྤྲོས་པ་རྒྱས་པའི་ བློ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཐུགས་བསམ་ བཞེས་མི་ཡང་
འོང་སྲིད་  ཨིན་རུང་ ཁ་གིས་ཤོབ་རྐྱབ་རུང་ མིག་ཏོ་གི་ཤོབ་མི་རྐྱབ་ཟེར་  སླབ་དོཝ་བཟུམ་ཨིན།   
དྲིན་ཆེན་གྱི་བླམ་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱས་གྱིས་ བཞེངས་གནང་པའི་ རྫོང་གཞི་གཉིས་པ་ ཕྲ་ལམ་ལམ་སྦེ་ མཇལ་
ཚུགས་པའི་ཁར་  རྫོང་སྤུ་ན་རྫོང་ནང་ ཆོས་སྒྲིལ་གསིག་པའི་ སྐད་ཡང་འཁྲུལ་སི་སི་དང་ ཆུ་ ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་ 
འཛོམས་པའི་སྐྱོ་སྐད་ཡང་ ལྷང་ལྷང་སྦེ་གོ་ཚུགས་པའི་ གཡུས་གཞན་དང་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ནང་ 
ཨཔ་ཕྲིན་ལས་དང་ ཨམ་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ མཚེམ་སྦེ་ སྐྱེས་མི་བུམོ་ པདྨ་དབང་མོ་དང་ བདེ་ཆེན་དབང་མོ་
ཟེར་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 
ང་བཅས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ ཆུང་ཚེམའི་བསྒང་ལས་ ཕམ་ཅིག་གི་སྤུན་ཆ་བཟུམ་མེན་པར་ ཆ་རོགས་གསརཔ་ 
ཕྱད་ཕྱདཔ་བཟུམ་སྦེ་ བུ་རུ་སུ་རུ་ཟེར་ སླབ་པའི་བློ་ལུ་རྫོགས་ནི་མེད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ག་ཅིག་དེ་ གཅེས་
གཅེས་ཕངས་ཕངས་སྦེ་སྡོདཔ་ཨིན། ང་ སྐྱེ་ལོ་༡༦་སློབ་རིམ་༡༠པ་ནང་ལོྷདཔ་ད་  ཕམ་གཉིས་སྣུམ་འཁོར་ 
ཐུགརྐྱེན་ནང་ གོྱང་སོངཔ་ལས་ གནམ་ཉི་མ་ གནམ་སོ་སོཔ་བཟུམ་དང་ བྱམོ་མེད་པའི་བྱི་ ཅུང་མགུ་རི་རི་སྦེ་ 
ལུས་སོ་ཡི།  སྐྱིདན་གནམ་ཁའི་བྱ་ཡང་འཁོར།། སྡུགནི་མཆན་གྱི་བུ་ཡང་སྤང་།། ཟེར་བའི་སླབ་དོཝ་བཟུམ་
སྦེ་ ཕམ་གཉིས་མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤུན་སྤུན་ཆ་ ག་གིས་ ཡང་གྲོགས་རམ་འབད་མ་བཏུབ།  ང་བཅས་སྤུན་
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ཆ་གཉིས་ ལོ་འདྲན་འདྲ་ཨིན་རུང་ སྐྱེཝ་ང་མགོྱགསཔ་ལས་ ཕམ་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་ནི་གི་ འགན་ཁག་ 
ཧྲིལ་བུ་ང་ལུ་ཕོག་ཆེ་ཡི།  
ངིའི་ནུམོ་དང་ང་ ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གཉིས་ཆ་ར་དྲུང་འཚོ་འབད་ནི་ཟེར་ སླབ་པའི་བློ་འདི་སེམས་ཁར་ དྲན་
ཞིནམ་ལས་ ང་དྲུང་འཚོ་འབད་ནི་གི་སྐལཝ་མེད་རུང་ ངིའི་ནུམོ་འདི་དྲུང་འཚོ་ འབད་བཅུག་ནི་ཟེར་མནོ་སྡོད་ཅི།  
ང་བཅས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ ནུམོ་གི་འབདན་ང་དཔེ་ཆ་ལྟ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ ང་གིས་འབདན་ ནུམོ་དཔེ་ཆ་བལྟ་དགོཔ་
སྦེ་སླབ་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ག་བལྟ་ནི་ཨིན་ན་ གྲོས་ཐག་བཅད་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ སློབ་རིམ་༡༠་
པའི་སྐུགས་ཚད་ ག་མཐོ་མི་འདི་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་སྦེ་ ཁ་ཚི་བཞག་ཅི། ཟླཝ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཆོས་རྒྱུགས་
ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ གསལ་བསྒྲགས་ འབད་བའི་བསྒང་ལས་ ང་བཅས་གཉིས་ཆ་ར་ སྐུགས་ ༨༠%རེ་འདྲན་
འདྲ་ཐོབ་ཆེཝ་ལས་ ད་རུང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་གི་ ཁན་འཆམ་མ་ཚུགས།  ང་བཅས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ ཟླཝ་བུ་ཚུ་
ཨིནམ་ལས་ སློབ་རིམ་༡༢་ཚུན་ གཞུང་ལས་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ ཐོབ་སྟེ་ བསོད་ནམ་བྲེ་གི་རྫོགས་རུང་ 
ཕུད་ཀྱི་མ་རྫོགས།། ཟེར་སླབ་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རུང་དཔེ་ཆ་ ལྷབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ཅི། ཨིན་རུང་ ངི་གི་
སེམས་ཁར་ མོ་དྲུང་འཚོ་འཐོབ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨའི་གོྱང་མི་གི་ གསེར་གྱི་ཀོ་མ་དང་ སིན་ཅུང་ཚུ་ ནུམོ་
གྱི་མ་ཤེསཔ་སྦེ་བཙོང་ཞིནམ་ལས་ མོ་ཟུར་ཐེབ་ཀྱི་དཔེ་ཆ་ཡང་བལྟ་བཅུག་ཡི།  
སློབ་རིམ་༡༢པའི་ཆོས་རྒྱུགས་མ་རྐྱབ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ངིའི་ནུམོ་འདི་ཧང་སྟོང་མར་ནཱ་ས◌ྟ◌ེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་
བས◌ྟ◌ེན་ སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་བསྒང་ལསནི་ མོ་གི་མཁལ་རྡོག་གཉིས་ཆ་ར་ 
མེདཔ་ཐལ་སོ་ནུག། མགོྱགས་སུ་ཅིག་སྦེ་ སྨན་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས་ཟེར་གསུངམ་ལས་ ངནི་ 
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གཟུགས་ཁར་རྩ་ཡང་ མེདཔ་བཟུམ་ དོན་ཧིང་སྦུག་ལས་འགག་སག་ས་སྦེ་ རྐངམ་གི་གཟུགས་ཡང་ འབག་
མ་ཐེག་པར་ ལྐོདམ་མདུད་ཕོད་བཏབ། ཁ་ལས་བློ་ཡང་འཐོན་མ་ཚུགས་པར་ སྡོད་པའི་བར་ན་ ངེ་གི་ཟུར་ཁ་
ལས་ མི་གཟུགས་རིངམོ་ ཤ་བཀྱག་ཧོ་མ་ ལོ་ན་ཚོད་ ངི་གི་ཨ་པ་གོྱང་མི་དང་ དབྱེ་རེ་ཕུ་རེ་འབད་མི་ ཕོ་རྒས་
ཤཝ་བཟུམ་ཅིག་གིས་ དབའེ་བུམོ་ག་ཅིག་འབད་དཔ་སྨོ? ཟེར་ ངེ་གི་ལག་པར་ བཤེད་ཞིནམ་ལས་ བློ་ལེ་
ཤ་དྲི་རུང་ ངནི་ སེམས་ཀྱིས་བློ་ ག་དེ་ཅིག་སླབ་དགོ་མནོ་རུང་ ཁ་ལས་བློ་ཚི་ཐེངས་གཅིག་ཡང་ འཐོན་མ་
བཏུབ་པར་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་ལུས་སོ་ཡི།  
 
ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཨཔ་འདི་གིས་ང་ལུ་ཆུ་ཅིག་ཡང་བྱིན་ བློ་ཡང་གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་སྦེ་ སླབ་ལས་ ང་ཡང་
འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ཁ་འཐོན་ནི་འགོ་བཙུགས་སྦེ་ ངི་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ ཨཔ་འདི་ལུ་སླབ་ད་ ཁོ་གིས་ཁོྱད་ཚ་གྱང་
མ་ལངས། ང་གིས་ གྲོགས་རམ་འབད་གེ་ཟེར་སླབ་དེས། ངནི་ རང་ལུ་རྒྱབ་ཨ་ཅོ་ ཕམ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡང་ ག་
ཡང་མེདཔ་ལས་ འདི་འཕྲོ་ལས་ བཀྲིན་ཆེ་ལགས་ཟེར་ཞུ་ཡར་སོ་ནུག།  ཉིནམ་འདི་ལས་འགོ་གཟུང་ ང་
བཅས་སྤུན་ཆ་གཉིས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་བསྐྱལ་ནི་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ གྲོགས་རམ་ འབད་བ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྨན་བཅོས་འབད་ནི་གི་ དོན་ལུ་འབད་དགོཔ་བཅའ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ཁོ་གིས་ འབད་
གེ་ཟེར་སླབ་དེས།   ངེའི་ནུམོ་གིས་ མོ་གི་ནད་གཞི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་པས་ཟེར་ དྲིཝ་ད ང་གིས་་ཁོྱད་ར་ཤུལ་
མ་ དྲུང་འཚོ་འབདཝ་ད་ ཧ་གོཝ་འོང་། ད་ལྟོ་ཁོྱད་ཀྱི་མི་ཤེས་ ཟེར་སླབ་ས◌ྟ◌ེ་ གསང་བཞག་ཅི། ཉིནམ་
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༣གྱི་རྒྱབ་ལས་ ང་བཅས་སྤུན་ཆ་༢ ཨཔ་འདི་གིས་ སྨན་ཁང་ནང་ལས་ལོག་ སློབ་གྲྭ་ནང་བསྐྱལ་ ཟད་འགྲོ་
འབད་ཟེར་ ཏི་རུ་ཡང་བྱིན་དེས། 
སློབ་རིམ་༡༢པའི་ཆོས་རྒྱུགས་ མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ ཨཔ་འདི་ཡང་ང་བཅས་གཉིས་ ལེན་པར་འོངས་ནུག་ ང་
བཅས་གཉིས་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ནང་འགོྱ་ནི། ནཱ་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གྲོགས་རམ་ འབད་བྱིན་མི་འདི་གིས་ར་ 
བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་སླབ་ད་  ཨཔ་འདི་གིས་ངེ་གི་རྣམ་ཅོ་ཁར་ ཁ་དཔག་་ཞིནམ་ལས་ ནུམོ་ཤི་བཅུག་ནི་ཨིན་ན? 
ཟེར་ སླབ་དེས། དེ་ལས་ངནི་ནུམོ་གིས་ ག་ོའོང་མནོ་འདྲོགས་ཏེ་ ནང་དོག་པའི་ཁ་ལས་གཏམ་ ག་སླབ་མེད་
པར་ ཨེང་ཡ་ཡ་བཏུབ་ ནཱ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུག་འགོྱ་གེ་ལགས། ཟེར་ སླབ་ས◌ྦ◌ེ་ ཨཔ་འདི་དང་
གཅིག་ཁར་ཐིམ་ཕུག་སོང་ཡི། རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལུ་ ཨཔ་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ནང་ཅ་ལ་ག་ར་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མི་ཅིག་ནང་ 
གཉེར་ཚང་ག་ར་ཐབ་ཚང་ནང་ཡོད་ བཞེས་སྒོ་ག་ཅི་དགོ་རུང་འབད་ཟ། ནཱ་ལུ་སྡོད་མི་གཞན་ག་ཡང་མེད་ ཁྱེད་
ར་གཉིས་ར་ཨིན། ག་ལུ་ཡང་འདྲོག་མི་དགོ། ང་ནངས་པ་ཆུ་ཚོད་ ཕྱེད་དང་དགུ་ལུ་ ལེན་པར་འཐོན་འོང་ཟེར་
སླབ་སྦེ་ཡར་སོ་ཡི།   
 
འདི་གི་ནངས་པ་དྲོ་པ་ དྲོ་མཛར་ཟ་ གོ་ལ་གོྱན་ འགོྱ་ཆོགཔ་སྦེ་ སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨཔ་འདི་ ལེན་པ་འོང་སྦེ་ 
ང་བཅས་༣ སྨན་ཁང་ནང་སོང་ཡི། དྲུང་འཚོ་གིས་ ཁྱེད་སྤུན་ཆ་གཉིས་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁ་རྗེ་འདུག། ནུམོ་
ལུ་ མཁལ་རྡོག་བྱིན་མི་ཡང་ ཀྲིག་ཀྲིག་ཐོན་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ མོ་གི་མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ཤོག་འཛི་འདི་ 
ཉིནམ་༣གྱི་རྒྱབ་ལས་ཨིན་པས། མོ་མར་དུས་ཚོད་ཁར་ཀྲིང་ཀྲིག་ལོྷད་འོང་། ཁྱེད་ནང་རྡོག་མིན་དགོ། སྟེ་ཁྱེད་
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འདི་ གནངས་ཚེའགོྱ་ནི་གི་ མཁའ་འགྲུལ་ཤོག་འཛི་ཚུ་ཡང་ ག་ར་གྲ་སྒྲིག་ཚུད་སོ་ནུག་མེན་ན? ཟེར་ 
གསུངས་དེས། 
ངེ་གི་སེམས་ཁར་ གཡའ! ང་གིསནི་ག་ནི་ཡང་འབད་འབདཝ་མེད། ལཱ་འདི་ཚུ་ག་ར་ ཨཔ་འདི་ར་འོང་ཟེར་ 
ངི་གི་སེམས་ཀྱིས་རིག་ཆེ་ཡི། ཨིན་རུང་ དྲུང་འཚོ་གི་གདོང་ཁར་ ང་གིས་ཧེ་མ་ལས་ ཤེས་ཤེསཔ་བཟུམ་བཟོ་
སྡོད་ཅི། གཞན་འདི་ཕར་ར་བཞག་ ཨཔ་འདི་ལུ་འདྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ མཁལ་རྡོག་བྱིན་མི་ག་ཨིན་ན་ ཟེར་
མི་ཅགི་ར་དྲི་མ་ཚུགས། ངིའི་ནུམོ་འདིནི་ ང་བཅས་༢ རྒྱ་གར་ལུ་ཡང་ འགོྱ་ནི་འཐོབ་ནི་མས། དྲུང་འཚོ་གི་ 
སྦྱོང་བརྡར་འབད་ནི་གི་ ས་ཆ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག་བལྟ་དགོ་པས། ཟེར་ མོ་རའི་ནད་གཞི་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ མནོ་
བསམ་ར་ མ་བཏང་པར་ ལགཔ་ཐལ་རྩེ་བརྡུང་ཡི་ར་ པད་སྐོར་བསྒྱིར་ གདོང་དགའ་འཛུམ་ ཤིག་ཤིག་སྦེ་
སོྟན་ས་ མཐོང་པའི་བསྒང་ལས་ མོ་གི་དགའ་བ་འདི མེདཔ་མ◌ི་གཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ང་ཡང་ ནང་གི་སེམས་
ཁར་ སྡུག་མ་ཐེག་རུང་ ཕྱི་ལས་ དགའ་མཛུམ་སྟོན་སྡོད་ཅི།  
ངེ་གི་སེམས་ཁ་ལུནི་ ནུམོ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཅིག་ལས་ ཕ་ལས་མ་ཉེ་ མ་ལས་མ་ཉེ་བའི་ ཨཔ་འདི་གིས་ དེ་ཚུན་
ཚོད་ ཆ་རོགས་འབད་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན་ཟེར་བའི་ ཚ་གྱང་གཅིག་དང་། ད་རུང་རྒྱ་གར་ལུ་ག་དེ་སྦེ་ 
འགོྱ་ནི་ཨིན་ན? ཡངན་ཨཔ་འདི་ཡང་ ང་བཅས་གཉིས་དང་འགོྱ་བ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ བང་མི་
བཙོང་ག་ ཟེར་བའི་ཚ་གྱང་གིས་ གཟུགས་ཁར་སེན་མོ་བཏབ་རུང་ མ་ཚོརཝ་ཐལ་སོ་ཡི། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ 
དྲུང་འཚོ་གིས་ ཁྱེད་དེ་ཚུན་ཚོད་ཚ་གྱང་མ་ལང་། ང་བཅས་ནཱ་ལས་ སྨན་གཡོགམོ་ཅིག་ བསྐྱལ་བར་གཏང་
འོང་། ཟེར་ གསུངམ་ད་ དུམ་དྲག་ཅིག་བློ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡར་སོ་ཡི།  



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

148 

སྤྱི་ལོ་༢༢/༡༢/༡༢ལུ་ ནམ་ཡང་འཛུལ་མ་མོྱང་པའི་ མཁའ་འགྲུལ་ནང་འཛུལ་ རྨི་ལམ་ནང་ཡང་ 
མཐོང་མ་མོྱང་པའི་ས་ཕྱོགས་ རྒྱ་གར་བེང་ལོར་ལུ་སོང་ཡི། མར་ལོྷད་ཞིནམ་ལས་ མགོྱན་ཁྱིམ་ ཁང་མིག་༣ 
འབད་མི་ཅིག་ནང་སྡོད་ཅི། སྨན་གཡོགམ་འདིནི་ ང་བཅས་མར་བསྐྱལ་བཞག་སྦེ་ འདི་གི་ནངས་པ་རང་ ལོག་
ཡར་སོ་ཡི། ཉིནམ་གཅིག་གུ་གཉིས་བཀལ། གཉིས་གུ་གསུམ་བཀལ་སྦེ་ སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨཔ་འདི་གིས་ ང་
ཁོ་གི་གནསམོ་ འབད་དགོཔ་སྦེ་སླབ་དེས། མ་ཉན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་གཉིས་བཀོ་བཞག་ མཁལ་རྡོག་བྱིན་མི་
ཡང་ ལོག་འཁོྱད་འགོྱ་ནི། ཁོྱད་ལུ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ནུམོ་ཕུད་རྡོག་ཅིག་ལས་བརྒལ་ མེད་མི་འདི་ཡང་ཤི་འོང་ 
ཁོྱད་ར་ཡང་ ལོག་འབྲུག་ལུ་ ལོག་ནི་གི་ ཏི་རུ་ཡང་མེད་པར་ལུས་འོང་། རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཚུནི་ ག་བཟུམ་ཡོད་ག་ 
ཁོྱད་རང་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ཡང་ཤེས། ཁོྱད་ར་བལྟ་འབད་ནི་མས། ཟེར་ལོག་ལོག་  འཇིགས་སྐུལ་འབད་དེས། 
ངནི་འདྲོག་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཐབས་ར་མེད་པར་ མིང་ར་མ་ཤེས་པའི་ཨཔ་འདི་གི་ ཨམ་སྲུ་ འབད་དགོཔ་ཐལ་
སོ་ཡི། མཁལ་རྡོག་བྱིན་མི་ ཨམ་འདི་ག་སྨོ་ཟེར་ དྲིཝ་ད་ ཁོྱད་ར་ང་གིས་འབད་མི་འདི་ལུ་ བཏུབ་སྦེ་སྡོད། མི་
ངོ་ཤེས་དགོཔ་མེད། ཟེར་སླབ་སྟེ་ཨམ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་གདོང་ཁར་ བཏོན་ནི་ཕར་བཞག་ མིང་ཅིག་ར་སླབ་མ་
བཏུབ། ཨཔ་འདི་ལུ་ མཁལ་རྡོག་བྱིན་མི་གི་ སྐོར་ལས་དྲི་ནི་ཕར་བཞག་ ཐ་ན་ཁོ་རའི་མིང་ག་ཅི་སྨོ་ ཟེར་མི་
ཅིག་ར་དྲི་མ་ཚུགས།  
ཟླཝ་༢ ཀྱི་རྒྱབ་ལས་སྨན་བཅོས་ཚུ་ ག་ར་འབད་ཚར། ལོག་འབྲུག་ལུ་ལོག་ནི་འབདཝ་ད་ རྒྱ་གར་གྱི་དྲུང་འཚོ་
གིས་ ཁོྱད་ཀྱི་ནུམོ་་འདི་གི་སེམས་ཁར་ སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་ཡོདཔ་བཟུམ་འདུག། དོན་ཧིང་ལུ་ཡང་སྐྱོན་ དུམ་
ག◌ྲ་ཅིག་འདུག། མོ་སེམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཞག་དགོ་འདི་ཁག་ཆེ་བས། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་གི་སྨན་བཅོས་
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འདི་ མཐར་འཁོྱལ་ཅན་ཡར་སོ་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་འཕྲལ་འཕྲལ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདི་ཡང་ ཁག་ཆེ་
ཟེར་གསུངས་དེས། འདི་གི་ནངས་པ་ མཁའ་འགྲུལ་ནང་འབྲུག་ལུ་ལོག་འོངམ་ད་ ནུམོ་ལུ་ཁོྱད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ 
སྡུག་བསྔལ་ག་ཅི་ཡོད་ཟེར་དྲིཝ་ད་ མོ་གིས་ ཨ་ཞེམོ་ ཁོྱད་ངེ་གི་དོན་ལས་ རང་གི་ཨ་པ་དང་ འདྲན་འདྲ་འབད་
མི་ མི་དང་གཉེན་རྐྱབ་དགོཔ་ ཐལ་སོ་ཡི་ཟེར་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ཉལ་རུང་གཉིད་ཡང་ལོག་མི་བཏུབ་
པས། ང་ཁོྱད་ལུ་ དྲིན་ལན་ག་དེ་སྦེ་ འཇལ་ཚུགས་ག་ཟེར་ ཚ་གྱང་ལངམ་མས་ཟེར་ སྐད་ཤུགས་སྦེ་སྔུཝ་ད་ ང་
ཡང་སེམས་ཀྱི་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ ཕམ་བཏབ་སྦེ་སྔུ་ཡི། དེ་བསྒང་ མི་ག་ར་ང་བཅས་
གཉིས་ལུ་ལྟ་དེས། དེ་ལས་ མེནམ་བཟུམ་སྦེ་མིག་ཆུ་འཕྱག་སྦེ་ ང་ཆབ་གསང་འགོྱཝ་ད་ མཇུག་གི་སྡོད་ཁྲི་གུ་ 
ཨམ་ངོ་ཤེས་ཤེས་ར་འདྲཝ་ཅིག་མཐོང་ཅི། ཨམ་འདི་གསི་ཡང་ ང་ལུ་ན་འཐན་སྦེ་ར་བལྟཝ་ལས་ བློ་ཅིག་རྩ་
ལས་མ་བདེ་བར་ མོ་ལུ་བློ་སླབ་ནི་སྦེ་སྦོ་ལོགས་ཁར་སོང་ཡི། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨཔ་འདི་གིས་ ངིའི་ལག་
པར་བཤེད་འཐེན་ཞིནམ་ལས་བློ་ཡང་ སླབ་མ་སྟེརཝ་ལས་ ལོག་སྤ་རོ་ལུ་མ་ལོྷད་ཚུན་ མནོ་བསམ་མི་འདྲ་
དགུ་འདྲ་བཅོ་བརྒྱད་ བཏང་དགོཔ་ཐལ་སོ་ཡི། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ སྤ་རོ་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལོྷདཔ་ད་ ཨམ་
འདི་ལུ་ བློ་སླབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཅིག་འཚོལ་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨཔ་འདི་ཆབ་གསང་ནང་འཛུལ་སོ་ཡི། 
མགོྱགས་པར་མགོྱགས་པར་ ཨམ་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་འགོྱ་སྦེ་ མིང་དྲིཝ་ད་ ངི་གི་ཨའི་གི་ནུམོ་ཨིན་པས། 
ཨཔ་འདི་ཁོྱད་ཀྱི་རྨགཔ་ཨིན་ན་ཟེར་དྲིཝ་ད་ ཨིན་ཟེར་སླབ་ཅི? ངནི་འདྲོགཔ་ཨིན་ན་ ངོ་ཚཝ་ཨིན་ན་མ་
ཤེསཔ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨམ་འདི་གིས་ མགོྱགས་པ་ལོག་སོང་ ད་ལྟ་ར་བདུད་འདི་འཐོན་འོང་། ནངས་པ་ལས་ 
འཕྱད་གེ་ཟེར་སླབ་དེས།  
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དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨཔ་འདི་ཡང་ལོག་ལོྷད་ཅི། དེ་བསྒང་ང་གིས་ དཔྱད་རིག་ན་འཐན་ར་བཏང་སྟེ་ལྟཝ་ད་ 
ངེའི་ཨའི་གོྱངས་མི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་ཨ་མ་ལུ་ རྨགཔ་ལྟས་ངན་ ཅིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཨ་མའི་རྒྱུ་ནོར་
ཡང་ ཧ་ལམ་བརླགས་ཚར་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་སླབ་ནི་ཡོད། ད་ལྟོ་འབདཝ་ད་ འ་ནི་ཨཔ་འདི་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོ་
ཡི། ཨམ་འདི་ ཁོ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་འདྲོག་མི་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོ་ལུ་མིང་ཡང་ བདུད་ཟེར་སླབ་མས། ཁོ་
གིས་ངིའི་ཨ་མ་འདི་ དྲང་སྟེ་ར་བཞག་དོཝ་འོང་ནི་མས། ཟེར་ ཨཔ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
  
ངིའི་ཨ་མ་ གདོང་མ་ཤི་བའི་རོ་བཟུམ་ཐལ་མི་འདི་ ཁོ་གི་འབད་བཞག་ལས་བརྟེན་འོང་ནི་མས། ཨཔ་འདི་ང་
ལུ་འབད་དོཝ་བཟུམ་ བུམོ་གཞན་ལུ་ཡང་འབད་དོཝ་འོང་ནི་མས། ཁོ་དེ་སྦེ་བཞག་ནིའི་ མི་ཅིག་རྩ་ལས་མེན་
པས་ ད་རི་ལས་ང་གིས་ ཁོ་མ་ཤི་བ་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མོྱང་བཅུག་གེ་ནོ་ཟེར་ མནོ་བསམ་སྒྲིང་སྒྲིང་
བཏང་ཡི།   

དྲི་བ། 
༡- སྣུམ་འཁོར་འཐུག་རྐྱེན་དང་ ནུམོ་ན་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྲུང་རྩེདཔ་གཙོ་བོ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་ར་

བྱུང་ནུག་གོ? 
༢- སྲུང་འདི་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ དོན་མཚམས་ཅིག་བྲིས། 
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༣- སྲུང་འདི་ནང་གི་ ཨ་ཞེམོ་འདི་ ཁོྱད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨཔ་འདི་གིས་ སླབ་མི་འདི་ ཉན་འོང་ག? ག་ཅི་
འབད? 

༥༽  སྲུང་འདི་ནང་ལས་ འོག་གི་བསམ་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་འདི་ ག་ཨིན་ན་བྲིས། 
གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ བློ་གཏད་ཚུགསཔ་ རང་འདོད་ཅན་ འདྲོག་མི། 
    
༦༽  ཨཔ་འདི་གི་བྱ་སྤྱོད་ལས་ ཁོྱད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ཚོར་བ་ག་ཅི་བྱུང་ཡི?  
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-ལ་/ས་ལག་ལེན། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

༼བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་ འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ བསམ་སོྤྱད་ཀྱི་ ལམ་སོྟན།༽ 
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སོླབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་དགོཔ། 

བཤེས༌འཕྲིན༌ལྷབ་པའི་སྐབས་ ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌གི༌ནང་དོན་ཚུ་ ཧ་གོཝ་ཙམ་སྦེ་ མ་བཞག་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ སྐད་

ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་བཞི་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་སོྦྱང་ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

༡- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འདྲི༌བ༌འདྲི༌ལན༌བྲི༌ནི། 

༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌བརྗོད༌དོན༌ལུ༌གཞི༌བཞག༌སྟེ༌ རང༌གིས༌ཡང༌ ཚིགས༌བཅད༌གསརཔ༌རེ༌བྲི༌ནི། 

༤- ཆོས༌སྐད༌ཀྱི༌མིང་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ མགྱོགས་ཕབ་དང་ རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི།      

༥- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌ཐོག༌ལུ༌འགྲེལ༌པ༌རང༌གིས༌བརྩམ༌ནི། 

ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ།                              

༡- ཚིགས༌བཅད༌ཚུ༌གཅད༌མཚམས༌དང༌འཁྲིལ༌ ག་དེ་མང་མང་ ལྷག་ནི།                   

༢- ཚིགས༌བཅད༌ཀྱི༌འགྲེལ༌པ༌ཚུ༌གང༌མང༌ལྷག༌ནི། 

ཉན་སླབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དོན་ལུ། 

ཚིགས༌བཅད༌ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ སོླབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་ལས་འདྲི་ལན་འབད་ནི་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ 

དགག་སྒྲུབ་དང་ གསལ་བཤད་ སྤྱན་འབུལ་དོགས་སེལ་བསམ་འཆར་བཤད་ནིའི་ གོ་སྐབས་གང་མང་ལེན་དགོཔ་ཨིན།  

དབྱེ་ཞིབ། 

ཁྱེད་ཀྱིས་ འབྲི་ལྷག་ཉན་སླབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སོྦྱང་ལཱ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སོླབ་དཔོན་

ཚུ་གི་ཕྱག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ སྐུགས་ཐོ་ཚུ་འོང་། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཡོད་མེད་ འཕྲལ་

འཕྲལ་ར་ བལྟ་དགོ། སོླབ་གྲྭ་ནང་འོང་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ འཕོྲ་བརླག་མ་བཏང་པར་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ 

ཡར་དྲག་འགྱོ་ནིའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དཔེ་ཆ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན། 
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རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན། 

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལྷབ་སྟེ་:  

༡- རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཟེར་བའི་མཚན་དོན་བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༢- རྩ་ཚི་ཚུ་དག་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༣- ཚི་རྐང་རེ་རེ་གི་གོ་དོན་ཚུ་བཤད་ཚུགས་དགོ། 
༤- ཚིས་བཅད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ སྤྱི་དོན་སྦེ་འབྲི་ཚུགས་དགོ། 
༥- རྩ་ཚི་ནང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་མི་ཚེི་བྱ་བ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 
༦- ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྩོམ་འབྲི་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་གོ་རྟོགས་འབད་

ཚུགས་དགོ། 
༧- ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་མིང་ཚི་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་བསྒྱུར་ཚུགས་དགོ། 
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ངོ་སྤྲོད། 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མདོ་དང་ རྒྱུད་སྡེ་ཚུ་དང་ རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་གི་ནང་
ལས་འཐོན་མི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་ཉམས་
སུ་བླང་ནི་གི་སོྤྱད་པ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ གསུངས་གསུངསམ་ཅིག་ཨིན་མས། 

དཔེ་དེབ་འདི་ བོད་དངུལ་ཆུ་དགོན་པ་ལུ་བཞུགས་མི་ རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ བརྩམས་གནང་སྟེ་ ད་ལོྟ་
ཚུན་ཚོད་ ནང་པའི་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ གཞུང་ཆེན་སོྦམ་ཚུ་གི་ཧེ་མར་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན། 

འདི་གིས་ང་བཅས་ར་ལུ་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནིའི་ལམ་སོྟནམ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འགྲུབ་ནིའི་ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གཞན་ཕན་དང་བྱང་སེམས་བསྟེན་
དགོཔ་ གནོད་འཚེདང་ སྡིག་པ་སྤང་དགོཔ་ ལུས་ངག་གི་བྱ་སོྤྱད་བཟང་པོའི་ སོྤྱད་ལམ་ཚུ་ཡང་ སོྟན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ང་བཅས་ར་ལུ་བརྩི་མཐོང་དང་ བསམ་སོྤྱད་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སོྦམ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩ་བའི་ཚི་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་སྐད་ལྷག་ནི་དང་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་
ཐབས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི་གིས་རོྫང་ཁའི་ སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ ཡར་སེང་རྐྱབ་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སོྐྱར་སོྦམ་ འཐོབ་ཨིན། 
སོླབ་དེབ་འདི་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་འདི་ ཚི་འབྲུའི་འགྲེལ་བཤད་ཙམ་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ སོླབ་སྦྱོང་འབད་བའི་སྐབས་ རྩ་ཚི་གི་གོ་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་ནང་ བཀོད་ཡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ 
འཐུསཔ་སྦེ་ མ་བརྩི་བར་ དེ་གུ་རང་གི་ རིག་པ་གིས་དཔྱད་དེ་ གོ་དོན་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ མཁས་
པ་སོ་སོ་གིས་ བརྩམས་ཡོད་པའི་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ དོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ཡང་ མཁས་པ་སོ་སོའི་
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དགོངས་བཞེད་མ་འདྲཝ་ཡོད་ཚུལ་དང་ རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཚུ་ ག་སྡུར་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་
ཆེཝ་ཨིན། 
 

རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ།། 

  མཚན་དོན།  

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ལག་ལེན་ སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་མ་ཟེར་བའི་ འགྲེལ་བཤད་བསྡུས་པ། 

བདུད་བཞིའི་ དམག་ལས་རྒྱལ་བའི་ རྒྱལ་བ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཐུགས་ཀྱི་སྲས་ བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚུ་གི་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས་ (ལག་ལེན)ཀྱི་ བསམ་སོྤྱད་མ་འདྲཝ་ རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་སྦེ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་

ནང་ལས་ ཁག་ཆེཝ་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་ ཤོ་ལོ་ཀ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་གྱི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། ཟེར་བའི་དོན་

ཨིན།  

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

བདུད་བཞི་= ཉོན་མོངས་པའི་བདུད། ཕུང་པོའི་བདུད། འཆི་བདག་གི་བདུད། ལྷའི་བུའི་བདུད། 

ལག་ལེན་= ལཱ་འབད་ཐངས། ཕྱག་ལཱ་མཛད་ཐངས།  

 

 

ཕྱག་མཆོད། 

ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ན་མོ་ : ཕྱག་འཚལ་ལོ། 

ལོ་ཀེ་ : འཇིག་རྟེན།   

ཤྭ་ར་ :  དབང་ཕྱུག། 

ཡ། :  ལུ། 
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 མཆོད་བརྗོད།  

གང་གིས་ཆོས་ཀུན་འགྲོ་འོང་མེད་གཟིགས་ཀྱང་། །འགྲོ་བའི་དོན་ལུ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་མཛད་པའི། ། 

བླ་མ་མཆོག་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ལ། །རྟག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །(༡) 

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དང་ 

ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ག་ར་ དེ་ནང་ལས་འོངས་ཡི། དེ་ནང་ལུ་སོང་ཡི། ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ གང་

ཡང་མེད་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་ སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་འདི་མཁྱེན་ཏེ་ ཁོ་ར་སངས་རྒྱས་ཚར་རུང་། 

སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་ གཞན་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ སྤྲུལ་པ་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་སྦེ་སྤྲུལ་ཏེ་ འགྲོ་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།། 

དེ་སྦེ་ ཕྱག་འཚལ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བསྟན་བཅོས་བྱེད་པས་སྟོན་པ་

ལ། །མཆོད་པར་བརྗོད་པ་འབྲས་མེད་མིན། །སྟ◌ོན་པ་དང་ནི་བསྟན་བཅོས་ལ།། དད་འདུན་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཕྱིར་

རོ།། ཞེས་སོ། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

འགྲོ་འོང་=   ཕར་འགྱོ་ནི་དང་ ཚུར་འོང་ནི། 

མེད་གཟིགས་ཀྱང་=  མེད་པར་གཟིགས་རུང་། 

གཅིག་ཏུ་=  རྐྱངམ་གཅིག། 

རྟག་ཏུ་=   ཨ་རྟག་ར། 

སྒོ་གསུམ་=   ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། 

 

དྲི་བ། 

༡- དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླམ་དང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ ཆོས་ཀུན་འགྲོ་འོང་མེད་པར་

གཟིགས་ནུག་ ཟེར་མི་དེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་དེ་སྦེ་ ཧ་གོ་ཡི? 

༢-  སེམས་ཅན་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ སངས་ རྒྱས་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན? 
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༣- རྩ་བའི་བླམ་དང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལུ་ ཕྱག་ག་ཅི་སྦེ་ འཚལ་དགོཔ་སྨོ? 

 

བརྩམ་དགོ་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། །(༢) 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་ མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ ག་ར་འབྱུང་བའི་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ རྫོགས་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་ སྒྲུབ་ཐངས་ཀྱི་ལག་ལེན་ ལེགས་ཤོམ་

སྦེ་ ཤེསཔ་དང་མ་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས། 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་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ནཱ་ལས་མར་ བཤད་གེ་ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན་ནོ།། 

ཇི་སྐད་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང༌།། སྙིང་རྗེ་

སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བློ་དང༌།། བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།། ཞེས་དང༌། དཔལ་མགོན་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་དག་ཆོས་མངོན་བགྱིས་པ་དེ་དག་ཀྱང༌།། གནམ་ནས་བབས་པ་མ་ལགས་ལོ་

ཏོག་བཞིན།།ཞེས ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན་ནོ།། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཕན་བདེ་  : བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ། 

འབྱུང་གནས་ : འཐོན་ས། 

ལག་ལེན་  : ཉམས་སུ་ལེན་ཐངས། འབད་ཐངས། 

རྣམས་  : ཚུ། 

བཤད་པར་བྱ་ : བཤད་ནི་ཨིན། 
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དྲི་བ། 

༡- རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟེར་བའི་གོ་དོན་བྲིས། 

༢- རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་རྒྱསཔ་སྨོ? 

༣- དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་ཚུགས་མི་ཚུགས་འདི་ ག་ཅི་ལུ་རག་ལསཔ་སོྨ? 

  

དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བསམ་དགོཔ། 

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་བསམ་སྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཨིན། །(༣) 

དལ་བ་བརྒྱད་དང་ འབྱོར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་ མི་གི་ལུས་རྟེན་འདི་ གྲུ་ཆེན་ཟེར་ གྲུ་སྦོམ་ཅིག་དང་འདྲཝ་འདི་ 

རྒྱུ་དཔེ་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འཐོབ་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚེ་ད་རེས་མི་ལུས་

ཐོབ། དམ་པའི་ཆོས་དང་མཇལ། བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གིས་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ སངས་རྒྱས་ནིའི་ 

ལམ་སྟོན་ནི་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ལུ། བདག་གཞན་ཟེར་ རང་དང་གཞན་ སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ འཁོར་

བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་འདྲཝ་ འདི་ཁ་ལས་ ཐར་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་

ལུ་ ཉིན་མ་དང་ ནུབ་མོ་ཟེར་མེད་པར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ ལེ་ལོའི་དང་རྣམ་གཡེང་གི་ ཐོག་ལུ་མ་སྡོད་པར། 

བླམ་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལས་ཆོས་ཉན། ཆོས་ཀྱི་དོན་ཚུ་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད། 

དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ངེས་ཤེས་འདྲོངས་པའི་མཐའ་མར་ སྒོམ་རྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཉམས་ལེན་འབད་

ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེ་དོན་ཡོདཔ་བཟོ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་

ནོ།།  

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། མི་ཡི་གྲུ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་ཆེ་ལས་སྒྲོལ། །གྲུ་འདི་ཕྱིས་ནས་རྙེད་

དཀའ་བས། །རྨོངས་པའི་དུས་སུ་གཉིད་མ་ལོག། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

པཎ་ཆེན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རྙེད་པ་འདི། །ཕོ་གོ་མཐོ་བས་མ་ལགས་ཏེ། །བསོད་

ནམས་བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། འདི་འདྲའི་དལ་བ་རྙེད་གྱུར་ནས། །བདག་གིས་དགེ་སྒོམས་མ་བྱས་ན། །འདི་ལས་

བསླུས་པ་གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་རྨོངས་པའང་གཞན་མེད་དོ།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 
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མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

དལ་  : ཁོམ་པ། ག་དགའཝ་འབད་ནི་གི་རང་དབང་ཡོད་མི། 

རྙེད་   : འཐོབ་ནི། 

དཀའ་  : ལཱ་ཁག། 

བསྒྲལ་  : ཐར་ནི། 

ཉིན་མཚན་ : ཉིན་མ་ ནུབ་མོ། 

གཡེལ་བ་མེད་པར : མ་ཡེང་བར། 

དྲི་བ། 

༡- དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་ལུས་རྟེན་འདི་ དཔྱེ་གྲུ་ཆེན་ཅིག་ལུ་ བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་ཨིན་ན? 

༢- རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཚུ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ཏེ་ འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་

དགོཔ་སོྨ? 

༣- འཛམ་གླིང་ནང་ མི་རློབས་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ཆོས་ནང་ལས་ མི་ལུས་འཐོབ་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་ཡོད་ཟེར་ཨིན་

མས། དེ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

 

 

རྒྱུ་དཔེ་གྲངས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ། 

རྒྱུའི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ།  

རྒྱུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཅིག་ མ་བསྲུངས་པ་ཅིན་ དལ་འབྱོར་གྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་པའི་ མི་ལུས་

རིན་པོ་ཆེ་འདི་ འཐོབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཨིན་མས། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས། དལ་འབྱོར་མི་ལུས་མི་

དཀོན་རྒྱུ།། ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བའི་མི་རེ་ཉུང་།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དཔེའི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ།  

དཔེར་ན་ གཉའ་ཤིང་ཅིག་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལུ་ལྡིངས་ཏེ་ སྡོད་ནི་ར་མེད་པར་ ཆུའི་རྦ་རླབས་དང་རླུང་གིས་ 

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་ བསྐྱལ་མིའི་ཧོ་ཀ་ནང་ལུ་ རྒྱ་མཚོ་འདིའི་གཤམ་ལུ་ རུལ་སྦལ་ཞརཝ་ རྒྱ་
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མཚོའི་ཁ་ལུ་ ལོ་བརྒྱ་རེའི་ནང་ཚར་རེ་མ་གཏོགས་ ག་ཐོབ་སྦེ་འཐོན་ནི་མེད་མི་འདི་གི་ ཨོལ་ལྐོག་ཚུད་ནི་འདི་

ལཱ ཁག་ཨིན།  འདི་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ངན་སོང་གསུམ་ལས་ཐར་ཏེ་ མི་ལུས་འཐོབ་ནི་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ 

ལཱ་ཁག་ཨིན་པས། 

གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་དཀའ་བ། རིགས་དྲུག་གི་ནང་ལུ་སྐྱེ་མི་ག་ར་ ག་སྡུར་འབད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན། 

༡. དམྱལ་བ་ལུ་སྐྱེ་མི། འཛམ་གླིང་གི་སའི་ཕྱེ་བཟུམ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། 

༢. ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་མི། ཆུ་མོ་གངྒཱའི་བྱེམ་བཟུམ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། 

༣. དུད་འགྲོ་ལུ་སྐྱེ་མི། ཆང་གི་སྦང་མ་བཟུམ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། 

༤. ལྷ་མིན་ལུ་སྐྱེ་མི། ཁཝ་དང་ཆརཔ་གི་རྒྱུན་བཟུམ་ གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། 

༥. ལྷ་ལུ་སྐྱེ་མི། ནུབ་མོའི་སྐརམ་བཟུམ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ། 

༦. མི་ལུ་སྐྱེ་མི་  སེན་མོའི་ཐལཝ་བཟུམ་ཅིག་ལས་མེདཔ་ཨིན་མས། 

 

ཕ་ཡུལ་སྤང་དགོཔ། 

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། །(༤) 

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་ཕྱོགས་ལུ་ མ་དགའ་བའི་སེམས་ཞེ་སྡང་མེ་བཟུམ་ འབར་ཏེ་ཙིགཔ་བཟའ་འོང་། དགེ་བའི་ལཱ་ 

ཚུར་བླང་ནི་དང་ སྡིག་པའི་ལཱ་ ཕར་སྤང་ནི་ཚུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་ནིའི་ དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་

ཏེ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པར་ལུས་བཅུག་མི་ ཕ་ཡུལ་ཟེར་ རང་གི་གཡུས་སྤང་དགོཔ་འདི་ 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་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་བཞུགས་ཏེ་ 

ཡབ་གཤགས་པའི་མཇུག་ལུ། ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེ་ཚུ་གིས་ ཁོང་མ་བུ་གཉིས་ལུ་ དགྲ་སྦེ་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་
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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་ཡོན་ཏན་ལུ་སྙིང་པོ་མེདཔ་མ་ཤེས་པར། ཕ་གཞིས་དང་རྒྱུ་ནོར་ལུ་

ཆགས་པའི་དབང་གིས་ ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་བྱིན་པས་ཟེར་ ཙིགཔ་བཟའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ 

རྣམ་ཤེས་མཐོ་རིས་ལུ་དྲང་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་མེད་པ་ཅིན་ སྡིག་པ་འོང་ནི་ཨིནམ་མ་ཤེས་པར་ མཐུ་གཏད་

སེར་གསུམ་ལྷབ་སྟེ་ ལོ་ཐོག་བཅོམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ཡང་བརྡིབ་བཅུག། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཅིག་བསད་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། ནང་ཁྲོལ་ཡང་ཕྲང་ཕྲང་ མཐོང་མཐོངམ་གི་ས་དང་རྡོ་བཀལ། 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་འབོྱནམ་ད་ བཟའ་བའི་ས་གཞིས་ སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ མཐུན་པའི་

གཉེན་ ལ་སོགས་པ་ག་ར་ ཚེ་འདི་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་པའི་ 

ཟྭ་ཆག་གི་བཞེས་ཐུག་རྐྱངམ་གཅིག་བཞེས་ཏེ་ སྒྲུབ་པ་གནངམ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་གཅིག་ལུས་

གཅིག་ལུ་ར་ ཐོབ་ནུག་གོ། 

ཇི་སྐད་དུ། ཕ་ཡུལ་བདུད་ཀྱི་བཙོན་ར་ཡིན། །ཕ་མ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་ཡིན། །གཉེན་འབྲེལ་བདུད་ཀྱི་བཙོན་

སྲུང་ཡིན། །ཁ་ཟས་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྲིད་ཡིན།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་དང་།  

རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས། ཕ་ཡུལ་བདུད་ཀྱི་བཙོན་ར་ཡིན། །ཐར་པ་དཀའ་བས་མྱུར་དུ་བྲོས།། ཟེར་གསུངས་

ནུག། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

བླང་དོར་  : དགེ་བ་ཚུར་བླང་ནི་དང་ སྡིག་པ་ཕར་སྤང་ནི། 

གཏི་མུག་  : འབད་བཏུབ་མ་བཏུབ་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པ། མ་རིག་པ།  

མུན་ནག་ཅན་ : གནག་དུང་དུ། 

ཕྱོགས་ལ་  : ཧོངས་ལུ། ཕྱོགས་ལུ། 

ཆུ་ལྟར་  : ཆུ་བཟུམ། 
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དྲི་བ། 

༡- གཡུས་ཅིག་བཟུང་སྟེ་སྡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་ འཐོན་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

༢- འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཉིས་ དཔྱེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག་གོ? 

༣- ཆོས་འབད་མི་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ ཕ་ཡུལ་སྤང་དགོཔ་ཨིན་ན? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་བྲིས། 

 

 

དགོན་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། །(༥) 

གཡུས་ངན་པ་ ཕ་གཡུས་སྤངས་ཏེ་  དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཟེར་ དགོན་པ་བཟུམ་གྱི་ ས་གནས་ཚུ་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་འགྱོ་ནི་ཨིན། གཟུགས་མཛེས་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་སྦྱོར་ ཕྱག་དང་

མཆོད་པ་ བསང་དང་གསུར་ ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བྱ་བ་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་ འདི་ བདེན་ར་བདེན་པས་ མནོ་བའི་ ངེས་ཤེས་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བྱ་བ་ཚུ་ ཆུའི་

གཉེར་མ་བཟུམ་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཐོན་ཏེ་ རྫོགས་ནི་རྩ་ལས་མེད་པའི་གུ་ ག་དེམ་ཅིག་རྩ་འགེངས་རུང་ ཚེ་

ཕྱི་མ་ལུ་ཕན་པའི་ སྙིང་པོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཤེས་པའི་སྐྱོ་ཤས་ཚུ་ ཁོག་པའི་གདིང་ལས་ར་སྐྱེ་ནི་ཨིན། 

དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་གིས། མི་མེད་ལུང་པའི་བྲག་ཕུག་ན། །ཡིད་སྐྱོ་ཆད་དེ་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་སྦེ་སྡོད་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་
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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་ཁྲོད་ 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་སོྤྱད་པ་དང་མ་འདྲེས་

པ་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།།  

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། དེ་བས་ཤིན་ཏུ་མདངས་དགའ་བའི། །ནགས་ཚལ་ཚེགས་ཆུང་བདེ་སྐྱིད་

ཅིང༌། །གཡེངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བྱེད་པ། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་གནས་པར་བྱ།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ཟེར་མི་འདི་ འཇིག་རྟེན་པའི་གྲོང་གཡུས་ལས་ དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཀྱིས་ ཐག་རིང་སར་འོང་

དགོཔ་ཨིན། 

དཔག་ཚད་ཟེར་མི་འདི་་་ 

གཞུ་འདོམ་༥༠༠ ལུ་ རྒྱང་གྲགས་༡ ། 

རྒྱང་གྲགས་༨ (གཞུང་འདོམ་༤༠༠༠) ལུ་ དཔག་ཚད་༡ ། 

དཔག་ཚད་༨ ལུ་ གཞུ་འདོམ་༣༢༠༠༠ ཡོདཔ་སྦེ་ བརྩིཝ་ཨིན། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཉོན་མོངས་པ་ : འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ངན་པ། 

རིག་པ་དྭངས་ : རིག་པ་གསལ། 

རྣམ་གཡེང་ : སེམས་གཡེང་ནི། 

ངང་གིས་  : ཤུགས་ཀྱིས། རང་བཞིན་གྱིས།  

ངེས་ཤེས།  : འདི་ བདེན་ར་བདེན་པས་ མནོ་སྟེ་ ཡིད་ཆེས་བའི་སེམས། དད་པ། 

དབེན་པ།  : བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ ག་ཡང་མེད་པའི་ས་གོ། དགོན་པ། རི་ཁྲོད་བཟུམ་ས་ཙག་ས། 
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དྲི་བ། 

༡- དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་བསྟེན་པ་ཅིན་ རང་ལུ་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

༢- ཉོན་མོངས་པ་ ག་ཅི་ར་སྨོ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

༣- ཁྱོད་ དགོན་པ་ལུ་སྡོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་འོང་གོ? བསམ་འཆར་བྲིས། 

 

ཚེ་བློས་གཏང་དགོཔ། 

ཡུན་རིང་འགྲོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབྲལ། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ནོར་རྫས་ཤུལ་དུ་ལུས། ། 

ལུས་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགྲོན་པོས་བོར། །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༦) 

སྐྱེ་ཞིནམ་ལས་ མ་ཤི་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ ཡུན་རིངམ་སྦེ་ གཅིག་ཁར་སྡོད་པའི་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ ལྟ་ལྟོ་

ཚང་ གྲོགས་མཛའ་བཤེས་ གཉེན་ཉེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ རང་དབང་མེད་པར་ ག་དེ་འབད་

རུང་ སོ་སོར་ཁ་བྱལ་ཏེ་འགྱོ་འོང་། སྡིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ འཛེམ་པ་མེད་པར་ དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་ 

བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་པའི་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཚུ་ འབག་འགྱོ་ནིའི་ རང་དབང་ནི་མེད་པར་ བློས་གཏང་མ་

ནུམ་བཞིན་དུ་ རང་ཤི་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལུས་ནི་ཨིན། ཐ་ན་ ད་ལྟོ་ངའི་གཟུགས་ཟེར་ བདག་འཛིན་ག་ཅི་དེ་ 

ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཞག་པའི་ལུས་ མགྱོན་ཁྱིམ་དང་འདྲ་མི་འདི་ ཕར་དང་ཚུར་ལས་འོང་པའི་ རྣམ་ཤེས་

མགྱོནམ་དང་ འདྲ་མི་དེ་གིས་ དུས་བཏབ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ཐོན་འགྱོ་འོང་། 

དེ་ཡང་ ཨ་ཞེས་སྣང་ས་གིས། འདུས་པའི་མཐའ་མར་འབྲལ་བ་ངོ་ཤེས་ནས། །བྱམས་པའི་གཉེན་ལ་བརྩེ་

གདུང་བྱས་པ་མེད། །བསགས་པའི་མཐའ་མར་ཟད་པ་ངོ་ཤེས་ནས། །སྒྱུ་མའི་ནོར་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱས་པ་

མེད། །སྐྱེས་པའི་མཐའ་མར་འཆི་མ་ངོ་ཤེས་ནས། །མཛེས་པའི་ལུས་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱས་པ་མེད། །ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ། ཚེ་ད་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་སོྤྱད་ཚུ་ཡང་ རང་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ ལངམ་ཅིག་བཞག་སྟེ་ 

དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རེ་ཕུལ། ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ་རེ་གཏང་། ལུས་ཡང་ཆོས་སྒྲུབ་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་འགྱོན་འགྱོནམ་གིས་ སངས་རྒྱསཔ་ཟེརཝ་ཆོས་ཀྱི་ནང་ལས་འདི་ ག་ལས་འཐོན་ནི། འཇིག་རྟེན་
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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་ ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ག་ར་ བློས་བཏང་དགོསཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། ལུས་འདི་གཅིག་པུ་བྱུང་བ་ཡང༌། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་དག །ཞིག་སྟེ་སོ་སོར་

སྐྱེས་གྱུར་ན། །མཛའ་བོ་གཞན་དག་སྨོས་ཅི་དགོས།། ཞེས་དང༌། དེ་རིང་ཁོ་ན་མི་འཆི་ཞེས།། བདེ་བར་འདུག་

པ་རིགས་མ་ཡིན། །བདག་ནི་མེད་པར་གྱུར་པའི་དུས།། དེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་འག◌ྱ◌ུར།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

འགྲོགས་  : གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི། 

མཛའ་བཤེས་ : མཐུན་པའི་ཆ་རོགས།  

འབད་པས་ : རྩ་འགེངས་ཏེ། དཀའཝ་སྤྱད་དེ། 

མགྲོན་ཁང་ : མགྱོན་ཁྱིམ། 

མགྲོན་པོ་  : མགྱོནམོ། 

 

དྲི་བ། 

༡- ཤི་བའི་སྐབས་ ག་དང་ ག་ཅི་ རྟིང་བདའ་ལུས་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

༢- ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ དཔྱེ་མགྱོན་ཁྱིམ་དང་མགྱོནམ་ལུ་ བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 

༣- ཚེ་འདི་གི་བྱ་བ་ག་ར་ བློས་གཏང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ ག་ཅི་ཨིན་ན? 

 

ཆ་རོགས་ངན་པ་སྤང་དགོཔ། 

གང་དང་འགྲོགས་ན་དུག་གསུམ་འཕེལ་གྱུར་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱུར་ལ། ། 

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །གྲོགས་ངན་སྤོང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༧) 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

167 

ཆ་རོགས་ངན་པ་ ག་དང་འབད་རུང་ གཅིག་དང་མཉམ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སྡོད་པ་ཅིན་ སེམས་དགའ་བའི་ཡུལ་

ལུ་ ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། སེམས་མ་དགའ་བའི་ཡུལ་ལུ་ ཙིགཔ་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་ བླམ་ཚུ་གི་ཞལ་ལས་ ལུང་སྡེ་སོྣད་

གསུམ་དང་། རྟོགས་པ་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་ཉན་ནི་དང་། ཆོས་ཉན་ཞིནམ་ལས་ ལྟ་སྒོམ་

སོྤྱད་གསུམ་ལུ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམ་ནི་དང་ བསམ་ཞིནམ་ལས་ བཏང་སྙོམས་སྦེ་མ་བཞག་པར་ 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་སྦེ་ བསྒྱུར་གཏང་མི་ སྡིག་པའི་གྲོགས་པོའམ་

ཆ་རོགས་ངན་པ་ཚུ་ དུག་བཟུམ་སྦེ་ སྤང་དགོ།  

དེ་སྦེ་ སྤང་དགོ་པའི་དོན་དག་ནི་ ལྟ་སོྤྱད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའི་ལམ་ལུ་འཁྱིད་འགྱོ་མི་ མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

དེ་དང་ མཉམ་གཅིག་སྡོད་པ་ཅིན་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཆ་ རང་ལུ་ཕུང་གཞི་སྦོམ་བཟོ་སྟེ་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་

ལཱ་འབད་ནིའི་ ལམ་ག་ར་ འཛོལ་བཅུགཔ་ཨིན། སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་ངན་པ་དེ་དང་ མཉམ་ཅིག་སྡོད་པ་ཅིན་ 

ཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་འཕེལ་ཏེ་ སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡིག་པའི་ལཱ་ཚུ་ སྣང་དག་གང་ཡང་མེད་

པར་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། 

དེ་གིས་འབད་ ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ལུ་ བར་ཆད་འབད་མི་ ཆ་རོགས་ངན་པ་འདི་ ན་འཐན་བརྟགས་ཤིང་

དཔྱད་དེ་བལྟ་ཞིནམ་ལས། གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་འབུ་བའི་ ནད་ཀྱིས་ཟུན་པའི་ ནདཔ་དང་འདྲཝ་ རྒྱང་རིང་

སར་སྤང་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

དམ་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས། སྡིག་གྲོགས་ཡིན་ཞེས་རྭ་ཅན་མི་འབྱུང་ལ།། ཟེར་ཆ་རོགས་ངན་པ་ཟེར་མི་འདི་ 

ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དེ་ ལམ་འཛོལ་བཅུག་མི་ཅིག་མ་གཏོགས་ མགུ་ལུ་རྭཝ་དང་ 

ཁ་ལུ་ མཆེཝ་སྦེ་མི་འོང་། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ རང་གིས་དབྱེ་བ་དཔྱད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

གང་དང་  : གང་ ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་སྒྲ་ ག་ཟེར་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་ 

རོགས་ངན་པ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
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བྱ་བ་  : ལཱ། 

དུག་གསུམ་ : འདོད་ཆགས་ ཞེ་སྡང་ གཏི་མུག་གསུམ། 

བྱམས་པ་  : ག་ར་བདེ་བ་འཐོབ་བཅུག་མནོ་བའི་སེམས། 

སྙིང་རྗེ་  : སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་མོྱང་མ་བཅུག་ཟེར་མནོ་བའི་ ཕངས་པའི་སེམས། 

 

དྲི་བ། 

༡- དུག་གསུམ་གྱིས་རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་མེདཔ་གཏངམ་ཨིན་པས? 

༢- ཆ་རོགས་ངན་པ་བསྟེན་པ་ཅིན་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་གོ? 

༣-  སེམས་ཅན་ལུ་བྱམས་པ་དང་ སྙིང་རྗེ་གཉིས་ ག་དེ་སྦེ་བསྐྱེད་དགོཔ་སྨོ? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་

བྲིས། 

༤- ཆ་རོགས་ངན་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གནོད་པ་གཞན་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འོང་ནི་མས་གོ? 

 

 

བླ་མ་བསྟེན་དགོཔ། 

གང་ཞིག་བསྟེན་ན་ཉེས་པ་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བའི། ། 

བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རང་གི་ལུས་བས་ཀྱང་། །གཅེས་པར་འཛིན་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༨) 

བླམ་སློབ་དཔོན་ལེགས་ཤོམ་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ གུས་ཞབས་སྦོམ་བསྐྱེད་ད◌ེ་ བསྟེན་

པ་ཅིན་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྐྱོན་ཚུ་ག་ར་ཟད་དེ་ འགྱོཝ་ཨིན། ཡ་རབ་བཟང་པོའི་སོྤྱད་པ་ལུ་འཇུག་ནི་ལ་

སོགས་པའི་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ཡར་ངོའི་སྐབས་ཀྱི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ འགྱོ་ཚུགསཔ་བཟོ་

མི། བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལེགས་ཤོམ་དེ་ཚུ་ རང་གི་གཅེས་པའི་ལུས་དང་སོྲག་ལས་ཡང་། ཁག་ཆེཝ་

སྦེ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བསྟེན་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན། 

མདོ་ལས། སྐྱ་བ་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡིས། །གྲུ་ཡི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མི་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་རྫོགས་

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། 
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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་ ཚེ་ད་རེས་ཕན་

ཐོགས་ཤོས་ ག་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན། ཡི་གུ་ན་གཅིག་སྟོན་མི་ཡན་ཆད་ལས་ རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་ལུ་ ངོ་སོྤྲད་

མི་མན་ཆད་ཀྱི་ བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ སློབ་དཔོན་དེ་ཚུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། 

ཚིག་ཞིག་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ལའང་། །བླ་མ་དག་ཏུ་མ་འཛིན་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་འཐད་པ། ག་ཅི་ཐུགས་བཞེད་གནང་རུང་ ཡང་དག་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

འབྲལ་བ་མེདཔ་སྦེ་བསྟེན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། རྟག་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི། །ཐེག་ཆེན་དོན་ལ་མཁས་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ངོ༌།། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཉེས་པ་  : སྐྱོན་གྱི་རིགས། 

ཟད་འགྱུར་ : ཉམས་འགྱོ་འོང་། 

ཡར་ངོ་  : ཚེས་གཅིག་ལས་བཅོ་ལྔ་ཚུན།  

བཤེས་གཉེན་ : ཆ་རོགས་བཟང་པོ། 

 

དྲི་བ། 

༡- བླམ་བསྟེན་པ་ཅིན་ རང་ལུ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འབྱུང་ནི་མས་གོ?  

༢-  བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཟེར་མི་འདི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་ སླབ་སོྨ? 

༣-  བླ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚུ་ རང་གི་ལུས་དང་སྲོག་བ་ཡང་ལྷག་སྟེ་ ག་ཅི་

འབད་བསྟེན་དགོཔ་སོྨ? 
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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་འགྲོ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༩) 

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་ཐག་གིས་ བཅིངས་བཅིངསམ་གཅིག་ལས་མེད་པའི། འཇིག་རྟེན་པའི་

ལྷ་དེ་ཚུ་གིས། ལུས་དང་ལོངས་སོྤྱད། མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་རུང་། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་

བྱིན་ཚུགསཔ་མ་གཏོགས་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྐྱབས་ཏེ་ 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་འཚོལན་དྲག་གམ་ ཟེར་མནོ་

བ་ཅིན། དུས་ནམ་ཡང་མི་བསླུ་བར་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བཏོན་ཏེ་ ཐར་པའི་ལམ་ལུ་  བཀོད་

ཚུགས་པའི་སྐྱབས་གནས་ངོ་མ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ཨིན། དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་དེ་རང་ མེ་ཏོག་ཨུ་དུམྦ་ར་བཟུམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་ནང་ 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་ ཚེ་འདི་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་འགྲོ་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

མདོ་ལས། འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ལྗོན་ཤིང་དག་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སྟེ། །སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་

ཏེ། །སྐྱབས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ནི།། འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་ཐར་མི་འགྱུར།། ཞེས་དང༌། སྐྱབས་འགྲོ་བདུན་

ཅུ་པར། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

བཙོན་ར་  : བཙོན་ཁང་། 

སུ་ཞིག་  : ག་འདི། 
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སྐྱོབ་  : རྐྱེན་ངན་པ་ལས་བསྲུངས་ཏེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི། སྐྱབས་མཛད་ནི། 

མི་བསླུ་  :  མགུ་སྐོར་མི་རྐྱབ། སེམས་མི་ལྷུ། 

 

དྲི་བ། 

༡- སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ་ ཟེར་བའི་དོན་དག་ རྫོང་ཁའི་ནང་བྲིས།  

༢- འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་གིས་ སེམས་ཅན་སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ སྐྱབས་

འབད་མ་ཚུགས་པའི་ ཁུངས་ག་ཅི་སྨོ? 

༣-  དཀོན་མཆོག་ཟེར་བའི་ངེས་ཚིག་དང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 

  

སྡིག་པ་ལུ་འཛེམ་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། །(༡༠) 

སྡུག་བསྔལ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཤུགས་ཆེཝ་ལས་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དེ་

ཚུ། རྒྱུ་ ཚེ་ཧེ་མ་སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་བའི་ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཨིན་ཟེར་ ཐུབ་པ་རྫོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ནུག། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ ད་ལས་ཕར་ གཞན་གྱིས་ཁྱོད་ སྡིག་

པའི་ལཱ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ལྟག་ཀོ་བཏོག་བཀོ་ནི་ཨིན་ ཟེར་སླབ་མི་ཐོན་ཏེ་ ཉེས་པ་རང་གི་སྲོག་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་ འཛེམ་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཅི་འདྲ་བ་ཡི་ལས་བྱས་པ།། འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་ཐོབ་པར་འགྱུར།། ཞེས་དང༌། དྲན་

པ་ཉེར་བཞག་ལས་ཡང༌། དགེ་བ་ཡིས་ནི་བདེ་འགྲོ་ཐོབ།། མི་དགེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།། ཟེར་གསུངས་

ནུག། དམྱལ་བ་ལུ་ཡང་ དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཟེར་བརྩི་ནི་ཡོད། དེ་ཡང་། 

༡-ཡང་སོས། ༢-ཐིག་ནག། ༣-སྡུད་འཇོམས། ༤-ངུ་འབོད།  

༥-ངུ་འབོད་ཆེན་པོ། ༦-ཚ་བ། ༧-རབ་ཏུ་ཚ་བ། ༨-མནར་མེད། 
ཚ་དམྱལ་བརྒྱད། 
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གྲང་དམྱལ་བརྒྱད་ནི།  

༡- ཆུ་འབུར་ཅན།   ༢- ཆུ་འབོར་རྡོལ་བ།   

༣- ཨ་ཆུ།    ༤- ཀྱེ་ཧུད།    

༥- སོ་འཐམ་འཐམ་པ།   ༦- ཨུཏྤལ་བཟུམ་གས་མི།  

༧- པདྨ་བཟུམ་གས་ནི།   ༨- པདྨ་བཟུམ་སྦོམ་བཟུམ་གས་པ།  

 

དམྱལ་བ་མནར་ཀྱི་ ཕྱོགས་བཞི་རེ་རེ་ལུ་  

༡- སྤུ་གྲིའི་ཐང་།   ༢-རལ་གྲི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ།  

༣- རོ་མྱག་གི་འདམ།  ༤-མེ་མ་མུར་གྱི་འོབས།                 ཉེ་འཁོར  

 

ངན་སོང་ལུ་མ་ཚད་ མཐོ་རིས་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་གྱི་ཀཝ་དང་ ཐབ་ཀྱི་རྫིབུ་ ཕྱགསམ་དང་  

ཐག་པ་ལ་སོགས་པའི་ ཅ་ཆས་ཚ་ལུ་ རྣམ་ཤེས་ཆགས་ཏེ་ ལས་མོྱང་མི། 

 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཤིན་ཏུ་  : གནམ་མེད་ས་མེད། 

བཟོད་དཀའ་ : བཟོད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག། 

ཐུབ་པས་  : སངས་རྒྱས་ཀྱིས། 

དྲི་བ། 

༡- བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་སྨོ?  

༢-  དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མོྱང་ཚུགས་ནི་མས་ག? མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚེ་ད་རེས་ ག་ཅི་

འབད་དགོཔ་འདུག? 

༣-  སྡིག་པ་འི་ལཱ་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ འཛེམ་དགོཔ་སྨོ?  

གྲང་དམྱལ་བརྒྱད། 

ཉེ་འཁོར་བ། 

ཉི་ཚེ་བ། 
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ཆོས་ལུ་དོན་གཉེར་བསྐྱེད་དགོཔ། 

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། །(༡༡) 

སྟེང་ལྷའི་སྲིད་པ། འོག་ཀླུའི་སྲིད་པ། བར་མིའི་སྲིད་པ་ཟེར་ སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཡོད་པའི་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ 

དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སོྤྱད་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྦེ་ཡོད་རུང་། དཔྱེ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན། རྩྭའི་རྩེ་མོ་ལུ་

ཆགས་པའི་ཟིལཔ་འདི་ 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་རྫོགས། 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་ཐོབ་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་སྦེ་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་ འཐོབ་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་ ལྷོད་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་གཞན་ཕར་

བཞག། རང་སྲོག་གཏའ་མར་བཙུགས་ཏེ་ཨིན་རུང་། ཐར་པ་ལུ་འགྱོ་བའི་ལམ་ དམ་པའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་འདི་ 

བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་

ནོ།། 

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་གིས། དེ་ལྟར་བཟོད་པས་བརོྩན་འགྲུས་བརྩམ།། དེ་ལྟར་བརྩོན་ལ་བྱང་ཆུབ་གནས།། རླུང་

མེད་གཡོ་བ་མེད་པ་བཞིན།། བསོད་ནམས་བརྩོན་འགྲུས་མེད་མི་འབྱུང་།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

རྒྱལ་བ་མི་ཕམ་པས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ།། ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་རིག་པར་བྱ་ཞིང་

བསྟེན་པར་བྱ།། ། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཡུད་ཙམ་  : ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག། 
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འཇིག་  : ཧྲམ། ཡལ། 

དོན་དུ་གཉེར་ : རྩ་འགེངས། གཙོ་བོར་གཟུང་། 

 

དྲི་བ། 

༡- སྲིད་པ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ར་སྨོ?  

༢- སྲིད་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ བློ་གཏད་མ་བཏུབ་སྨོ? 

༣- བདེ་བ་ ཚར་གཅིག་ཐོབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་ནི་མེད་པའི་བདེ་བ་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་

ཡོདཔ་སྨོ? 

་་ 

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། །(༡༢) 

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་འབདཝ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ 

ཚེ་ད་རེས་ཀྱི་ཕ་མ་ཚུ་བཟུམ་ དང་པར་གཟུགས་ཁར་འབག། གཉིས་པར་ཁོང་ར་བཟའ་མ་ནུམ་ འཐུང་མ་ནུམ་ 

གྱོན་མ་ནུམ་འབད་དེ་ བུ་ལུ་བྱིན། གསུམ་པར་རྟིང་ལས་ ལྟོ་འཐོབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་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་སྦེ་ 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།  
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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་གསུམ་ གང་རུང་ཅིག་གི་སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་གཅིག་ཡང་མ་བཞག་པར་ བདེ་བ་ལུ་བཀོད་དགོ་པས་

མནོ་མི་ སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། 

སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས། བཟོད་པ། བརྩོན་འགྲུས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚུ་ དངོས་སུ་

ལག་ལེན་བཏབ་པའི་ འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ བསྐྱེད་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར།། ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད།། ཟེར་

གསུངས་ནུག། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན།  

མཐའ་ཡས་ : ཚད་མེདཔ། 

ཐོག་མེད་དུས་ : འགོ་འ་ནཱ་ལས་བཙུགས་ཅི་ཟེར་བའི་ མཚམས་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ལས། 

བདག་  : རང་། 

ཅི་ཞིག་བྱ་ : ག་ཅི་འབད་ནི། 

དེ་ཕྱིར་  : དེ་གིས་འབད། 

དྲི་བ། 

༡- རང་ལུ་ཨའི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལས་མེད་པར་ གོང་གི་ཚིགས་བཅད་ནང་ མ་རྣམས་ཟེར་ ཨའི་ལེ་ཤ་

ཡོདཔ་སྦེ་རྩིས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན?  

༢-  སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

༣-  སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས། 
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བདེ་སྡུག་བརྗེ་དགོཔ། 

སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་བདག་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང་།།རྫོགས་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། །(༡༣) 

ལྷ་ལུ་ འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསྔལ། ལྷ་མིན་ལུ་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། མི་ལུ་ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་གི་སྡུག་བསྔལ། 

དུད་འགྲོ་ལུ་ བཀོལ་སོྤྱད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ཡི་དྭགས་ལུ་ བཀྲེས་སྐོམ་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་ བློའི་འདོད་པ་བཙོངམ་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། 

བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་སྦེ་ ལོངས་སོྤྱད་དེ་བཞུགས་

པའི་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཚུ་ག་ར་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། སློབ་པ་ལམ་གྱི་དུས་

ཚོད་ལས་ར་འགོ་བཙུགས་ཏེ། གཞན་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་ གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་ 

མཛད་སོྤྱད་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་བསྒོམ་ནི་དང་། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རང་གི་བདེ་བ་གཞན་ལུ་དང་ གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་གི་

ལེན་ཏེ་ དངོས་སུ་བདེ་སྡུག་ ཡང་དག་པ་ཅིག་སྦེ་ བརྗེ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་

ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཇི་སྙེད་པ།། དེ་ཀུན་གཞན་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང༌།། འཇིག་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་

ཇི་སྙེད་པ།། དེ་ཀུན་རང་བདེ་འདོད་ལས་བྱུང༌།། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

མ་ལུས་  : ག་ར། 

འདོད་  : སེམས་ལུ་དགོ་པའི་རེ་བ། 

སྡུག་བསྔལ་དག་ : སྡུག་བསྔལ་ཚུ། 
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ཡང་དག་  : ལེགས་ཤོམ། 

བརྗེ་  : ཕར་ཚུར་སོར་ནི། 

 

དྲི་བ། 

༡- དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ རྒྱུ་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་ན?  

༢-  སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ག་ཅི་ར་སྨོ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་ངོ་སོྤྲད་འབད།་ 

༣-  མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བདེ་སྡུག་བརྗེ་སོར་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ བྱམས་སྙིང་བརྗེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ 

བདེ་སྡུག་བརྗེ་སོར་འབད་ཚུགས་པའི་ དཔེ་ཅིག་བྲིས། 

 

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསྔོ་དགོཔ། 

སུ་དག་འདོད་ཆེན་དབང་གིས་བདག་གི་ནོར། །ཐམས་ཅད་འཕྲོག་གམ་འཕྲོག་ཏུ་འཇུག་ན་ཡང་། ། 

ལུས་དང་ལོངས་སོྤྱད་དུས་གསུམ་དགེ་བ་རྣམས། །དེ་ལ་བསྔོ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༡༤) 

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་ 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་སོྤྱད་ག་ར་ ཁོང་ལུ་བྱིན་ཏེ་ ཁོང་ར་ག་དགའཝ་ འབད་བཅུག་དགོཔ་

མ་ཚད།  

ཚེ་ཧེ་མར་བསགས་པའི་དགེ་བ་དང་། ཚེ་ཕྱི་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་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ སྐུ་ཚེ་ཧེ་མར་ རྒྱལཔོ་དྲི་མེད་

ཀུན་ལྡན་སྦེ་ འབྱོན་པའི་སྐབས་སུ། ལོངས་སོྤྱད་གཞན་འདི་ལོས། ནོར་བུ་དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས་ཡང་ 

སྦྱིན་པ་གནངམ་ལས་ བློན་པོ་ཚུ་གིས་ཡབ་དཀྲོགས་ཏེ་ མཐར་བཤུད་བཏངམ་ལས་ ཕོ་བྲང་ལས་ནགས་ཚལ་

ནང་འབྱོན་པའི་ལམ་ཁ་ལུ་ རྟ་དང་གླང་པོ་ཆེ། སྲས་དང་སྲསམོ་ བཙུན་མོ་ ཐ་ན་ཁོ་རའི་སྤྱན་ཡང་ གཞན་

ལུ་ཕན་ཐོགསཔ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྦྱིན་པ་བཏང་ཡོདཔ་བཟུམ་དང་། 
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སྐྱབས་རྗེ་ རྭ་ཧོར་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་སྦེ་ ཡོད་པའི་བར་ན་ཨིན་རུང་བཞག་སྟེ་ ཐུགས་དམ་དང་ལག་འཁོར་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་བསྔོ། །ཟེར་གསུངསམ་དང་འདྲཝ་ 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་ཆ་མཉམ་ལུ་ བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། བདག་གིས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ལ།། ལུས་འདི་ཅི་བདེར་བྱིན་ཟིན་གྱིས།། རྟག་ཏུ་གསོད་

དང་སྨོད་པའམ།། བརྡེག་སོགས་ཅི་དགར་བྱེད་ལ་རག། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

སུ་དག་  : མི་ག་ར་འབད་རུང་། 

འདོད་ཆེན་ : དགོ་འདོད་ཆེ་དྲགས། འདོད་པ་སྦོམ། 

འཕྲོག་  : འཕྱོག། 

འཇུག་ན་ཡང་ : འབད་བཅུག་རུང་། 

ཐམས་ཅད་ : ག་ར། 

 

དྲི་བ། 

༡- མི་བསམ་ངན་དེ་གིས་ རང་གི་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ད་ དེ་ལུ་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ 

གཏང་དགོཔ་སྨོ? 

༢-  རང་གིས་ དུས་གསུམ་ལུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཚུ་ག་ར་ རང་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ བསྔོ་དགོ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་སྨོ? 
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༣-  ང་བཅས་ཀྱིས་ དེ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? དེ་སྦེ་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་

དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? 

 

 

སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་དགོཔ། 

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། །(༡༥) 

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་བཏོགས་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་མོྱང་དགོ་མནོ་བའི་ སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ གནོད་པའི་ལན་ལུ་ཁོང་ཁྲོ་མི་བསྐྱེད་པར་ གནོད་བཀལ་མི་དེ་

གིས་ མོྱང་དགོ་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ། རང་ལུ་འཁོར་བཅུག་ཟེར་ལེན་དགོ། དེ་ཡང་ རང་ལུ་ཉེས་པ་མེད་བཞིན་

དུ་ བྱུང་བའི་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་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་ཨིན་ཟེར་ བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི།། དེ་ལ་མི་དགའ་ཅི་ཞིག་ཡོད།། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི།། 

དེ་ལ་མི་དགའ་བ◌ྱས་ཅི་ཕན།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 
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མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཉེས་པ་  : ལས། 

ཅུང་ཟད་  : ཨ་ཙི་ཅིག། དུམ་གྲ་ཅིག། 

གཅོད་བྱེད་ནའང་ : བཏོག་བཏང་རུང་། 

སྙིང་རྗེ་  : སྡི་ཆེ། 

 

དྲི་བ། 

༡- ཉེས་པ་ཟེར་བའི་སྐབས་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་ གོ་ནི་སྨོ?  

༢- རང་ལུ་ ཉེས་པ་མེད་པའི་ ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ ཕོག་འོང་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་མནོ་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ? 

༣- རང་ལུ་ཟོགཔོ་འབད་མི་དེ་ལུ་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་སྨོ? 

 

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་བརྗོད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༡༦) 

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་ ཚིག་རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་འབད། ཤར་ལུས་འཕགས་པོའི་གླིང། ལྷོ་འཛམ་བུའི་གླིང་། ནུབ་བ་གླང་སོྤྱད་ཀྱི་གླིང་། བྱང་སྒྲ་མི་

སྙན་གྱི་གླིང་། དབུས་རི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ། ལྷ་གནས་དང་བཅས་པ་ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་ 

སྟོང་དང་པོ་སྤྱི་ཕུད། དེ་བཟུམ་མའི་ སྟོང་དང་པོ་སྤྱི་ཕུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ སྟོང་གཅིག་ལུ་ སྟོང་གཉིས་པ་བར་

མའི་འཇིག་རྟེན། དེ་བཟུམ་མའི་སྟོང་གཉིས་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་ སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་

པོ་ཟེར་བའི་ འཇིག་རྟེན་ག་ཏེ་ཡང་ཁྱབ་སྦེ་ སླབ་རུང་ར།  

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་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་སྦེ་ ལོག་སྟེ་ར་ རང་གིས་ཁོ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
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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་ཚིག་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་འཛིན་པར་ ཡོན་ཏན་བརྗོད་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། གཞན་གྱི་གྲགས་པ་ལྷག་བརྗོད་པས།། རང་གི་གྲགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན།། བདག་ནི་བྲན་

གྱི་ཐ་མ་ལྟར།། དོན་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀོལ་བར་གྱིས།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

འགའ་ཞིག་ : ལ་ལུ་ཅིག། 

མི་སྙན་  : མ་ཧནམ། 

སླར་ཡང་  : དོ་རུང་ཡང་། 

སྒྲོག་པར་བྱེད་ : སླབ་སྟེ་འབད། 

 

དྲི་བ། 

༡- སྟོང་གསུམ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

༢- ང་བཅས་ལུ་ མ་ཧན་པའི་གཏམ་སླབ་མི་འཐོན་པ་ཅིན་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་མས་གོ? 

༣- རོགས་ཀྱིས་རང་ལུ་ཟོགཔོ་འབདཝ་ད་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? 

 

མ་ཧནམ་སེམས་ཁར་བཞག་ནི་སྤང་དགོཔ། 

འགྲོ་མང་འདུས་པའི་དབུས་སུ་འགའ་ཞིག་གིས། །མཚང་ནས་བྲུས་ཤིང་ཚིག་ངན་སྨྲ་ན་ཡང་། ། 

དེ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །གུས་པར་འདུད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༡༧) 

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་
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མཐུན་པའི་ བྱ་གཞག་བསྒྲིགས་བསྒྲིགསཔ་ ཨིན་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱོན་སློང་སྟེ་ ཚིག་མ་ཧནམ་སླབ་སྟེ་

འབད་རུང་ར་། དེ་ཚུ་ ཧིང་ཁར་མ་བཞག་པར་ དེ་སྦེ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ། ཁོང་གིས་ སྐྱོན་བཤད་ར◌ྐ◌ྱབ་མ◌ི་

ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཤུལ་ལས་ང་གིས་ སྐྱོན་དེ་ཚུ་ངོ་ཤེས་ཏེ་སྤང་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ། རང་གི་སྐྱོན་བཤད་

ར◌ྐ◌ྱབ་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་ཞབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ སོྤྱད་འཇུག་ལས། བདག་ལ་སྨད་

པ་གཞན་ཡོད་ན། །བསྟོད་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་དེ་དྲག་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ གུས་བཏུད་འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་

སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།།  

བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པས། གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི།། རེ་བ་ཆེ་བ་འགའ་

ཞིག་གིས།། ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང༌།། བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

འགྲོ་མང་འདུས་པ་  : མི་ལེ་ཤ་འཛོམ་ས། 

དབུས་སུ་   : སྦུག་ལུ། 

མཚང་   : སྐྱོན། 

སྨྲ་   : སླབ། 

འདུ་ཤེས་   : མནོ་བསམ། 

 

དྲི་བ། 

༡- མི་མང་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ སྐྱོན་སློང་སྟེ་ མ་ཧན་པའི་ཚིག་ངན་ ག་དེ་སྦེ་ར་སླབ་ནི་སྨོ?  

༢- ཚིག་ངན་སླབ་མི་དེ་ལུ་ བླ་མའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་ཅི་ཨིན་ན? 

༣- མ་ཧནམ་སེམས་ཁར་མ་བཞག་པར་ ག་ཅི་འབད་སྤང་དགོཔ་སྨ?ོ 
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ཤ་ཚ་ཧིང་ཚ་འབད་དགོཔ། 

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། །(༡༨) 

རང་གི་ ལུས་ལས་མཆེད་པའི་ བུཚ་བུམོ་བཟུམ་སྦེ་ཆུ་འཁྱུ། གོ་ལ་བཀལ། བཞེས་སྒོ་བྱིན། སློབ་གྲྭ་ལུ་

བཙུགས་ཏེ་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་བཅུགཔ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ ག་འདེ་གཅེས་གཅེས་དང་ ག་འདེ་ཕངས་ཕངས་

སྦེ་བསྐྱངས་ཏེ་ དགའཝ་སྐྱིད་པ་ལུ་བཀོད་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་ ཚེ་སྔ་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་སོ་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་སྒོ་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་

སྒོམས། །ཟེར་གསུངསམ་བཟུམ། ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ བྱམས་སྐྱོང་ག་དེ་དྲག་དྲག་ འབད་དགོཔ་དེ་ཡང་ 

རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།།  

དགེ་བཤེས་གླང་ཐང་པས། རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།། སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།། 

རིན་ཆེན་གཏེར་དང་ཕྲད་པ་ལྟར།། རྙེད་པར་དཀའ་བའི་གཅེས་འཛིན་ཤོག། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

དགྲ་བཞིན་  : དགྲ་བཟུམ། 

ནད་ཀྱིས་བཏབ་  : ནད་ཀྱིས་ན།  
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ལྷག་པར་   : ཧེང་བཀལ་ར། 

 

དྲི་བ། 

༡- ཚིགས་བཅད་འདི་ནང་གི་ དཔེ་དོན་གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས།  

༢-  རང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བྱིན་པའི་མི་གིས་ རང་ལུ་ཟོགཔ་འབདཝ་ད་ མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ 

བཟོད་པ་བསྒོམ་དགོཔ་སྨོ? 

༣- བུ་གཞི་ངོ་མ་གིས་ རང་གི་ཕམ་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་ལཱ་ངན་འབདཝ་ད་ ཕམ་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ ཕམ་

ཁ་ལེན་དོ་ཡོད་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ? བསམ་འཆར་བྲིས། 

 

 

དམན་པ་གོང་དུ་བཀུར་དགོཔ། 

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། །(༡༩) 

གདུང་ཆོས་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་ རིགས་བར◌ྒ◌ྱ◌ུད་དང་ ཏོག་གོ་ས་ བཀབ་གོ་ལ་ རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་ལ་སོགས་པ་ 

རང་དང་མཉམ་མཉམ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་འབད་རུང་། ཡང་ཅིན་ རང་ལས་དམའ་བའི་ མི་ཅིག་ཨིན་རུང་འདྲ། 

དེ་ཚུ་གིས་ རིགས་ གཟུགས་ སྟོབས་འབྱོར་ཚུ་ ག་བས་ཡང་ཁོང་དྲག་མནོ་སྟེ་ སེམས་ང་རྒྱལ་ལུ་ གོམས་

འདྲིས་ཚུད་པའི་དབང་གིས། རང་ལུ་གཏམ་དང་ རྒྱུ་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་ཙིགཔ་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་ 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་ནོ།། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

མཉམ་པ་   : འདྲན་འདྲ། 

དམན་པ་   : ཉམ་ཆུང་། 
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སྐྱེ་བོ་   : མི། 

བརྙས་ཐབས།  : བརྙས་བཅོས། 

 

དྲི་བ། 

༡- རང་དང་མཉམ་པ་དང་ དམན་པ་ཟེར་མི་དེ་གཉིས་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ?  

༢-  རང་ལུ་ཧས་བཏགས་འཚོལ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? 

༣-  རང་ལུ་ བརྙས་བཅོས་འབད་མི་དེ་ལུ་ རང་གིས་ཡང་ འདྲན་འདྲ་ར་ བརྙས་བཅོས་འབད་བ་ཅིན་ 

སྐྱོན་ག་ཅི་འོང་ག? 

 

 

སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླང་དགོཔ། 

འཚོ་བས་འཕོངས་ཤིང་རྟག་ཏུ་མི་ཡིས་བརྙས། །འཚབས་ཆེན་ནད་དང་གདོན་གྱིས་བཏབ་ཀྱང་སླར།། 

འགྲོ་ཀུན་སྡིག་སྡུག་བདག་ལ་ལེན་བྱེད་ཅིང་། །ཞུམ་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། །(༢༠) 

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་སྡོད་

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་མོྱང་བཅུག་ཟེར་

བའི་ སེམས་ཀྱིས་རང་ལུ་ལེན་ཞིན་ན་ལས། སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ སྙིང་སྟོབས་ལྷག་པར་བསྐྱེད་དགོ་མི་

འདི་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས། སོྣད་བཅུད་སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་གང་སྟེ།། མི་འདོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་

ལྟར་འབབ་གྱུར་ཅིང༌།། ལས་ངན་འབྲས་བུ་ཟད་པའི་རྒྱུར་མཐོང་ནས།། རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་

རློབས།། ཟེར་གསུངས་ནུག།  
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མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

འཚོ་བ་  : ཟ་འཐུང་། 

འཕོངས་  : མ་ལངམ། སྤྱང་ཀ། 

རྟག་ཏུ་  : ཨ་རྟག་ར། 

མི་ཡིས་བརྙས་ : མི་གིས་མས་མེད་བཅོས། 

འཚབས་ཆེན་ : འཚུབ་ཅན། 

ཞུམ་པ་མེད་པ་ : སེམས་མ་ཤི་བ། དཔའ་མ་ཞུམ་པ། 

 

དྲི་བ། 

༡- བཟའ་འཐུང་དང་ བཀབ་བགོ་ལ་གིས་མ་ལངམ་ལ་སོགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་མོྱང་དགོ་མི་འདི་ ག་

ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན?  

༢- རང་ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་སྟེ་ཡོད་ས་ ད་རུང་ སེམས་ཅན་གེ་ར་གི་ སྡིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

ཚུ་ རང་ལུ་ལེན་དགོ། ཟེར་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་གཏངམ་སྨོ? བསམ་འཆར་

བྲིས། 

༣-  གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་ལུ་ལེནམ་ད་ ག་ཅི་ ལྷག་པར་བསྐྱེད་དགོཔ་སྨོ? 

 

ང་རྒྱལ་སྤང་དགོཔ། 

སྙན་པར་གྲགས་ཤིང་འགྲོ་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། །(༢༡) 

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་ཁྱབ་སྟེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་

གཅིགཔོ་གིས་ ཕྱག་འཚལ་ མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ མགུ་ཏོ་ཁར་བཀལ་ཏེ། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་

ཐོས་བུ་ཡི་ ནོར་ལོངས་སོྤྱད་དང་འདྲ་བའི་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཐོབ་སྟེ་ འགྲན་ཟླ་མེད་པ་ལུ་གྱུར་རུང་། སྲིད་

པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་ དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ རྩྭའི་རྩེ་མོའི་ཟིལ་པ་དང་ ཆུའི་ལྦ་ག་བཟུམ་སྙིང་པོ་
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མེད་པར་གཟིགས་ཞིན་ན་ལས། སྟོབས་འབྱོར་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ དེ་ལུ་རང་ ང་རྒྱལ་དང་ཁེངས་སེམས་མེདཔ་ 

འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་། མདོ་ལས། བདག་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་བདག་མཆོག་ཅེས། །ང་སྙམ་དུ་ནི་

སེམས་བསྐྱེད་མི་བྱ་འོ།། ཞེས་དང་། ཡང་འབྲོམ་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་ཚིམས་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཁེངས་པ་ཟེར་མི་ བློའི་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཡང་ མེདཔ་

སྦེ་སྤང་དགོཔ་དེ་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ལག་ལེན་ཅིག་ཨིན་ནོ།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། བྱེ་མའི་ཁང་བུ་བརྡིབས་གྱུར་ན།། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ག་ཆད་ངུ།། དེ་བཞིན་བསྟོད་དང་

གྲགས་ཉམས་ན།། རང་གི་སེམས་ནི་བྱིས་པ་བཞིན།། ཟེར་གསུངས་ནུག།  

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

སྙན་པ་  : མིང་གཏམ། 

རྣམ་ཐོས་བུ་ : བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལཔོ། ནོར་གྱི་བདགཔོ། 

དཔལ་འབྱོར་ : ལོངས་སོྤྱད། 

ཁེངས་པ་  : ང་རྒྱལ། 

དྲི་བ། 

༡- གཏམ་སྙན་གྲགས་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ?  

༢- སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་སྙིང་པོ་མེདཔ་ཨིན་ན? 

༣- ང་རྒྱལ་བསྐྱེད་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་སྤང་ནི་སྨོ? 

རང་སེམས་རང་གིས་བཏུལ་དགོཔ། 

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། །(༢༢) 

རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ སེམས་ཞེ་སྡང་གི་ཉོན་མོངས་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་ ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ལས་ སྡུག་བསྔལ་
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མོྱང་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་སྦེ་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་འགྱོཝ་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་། སོྤྱད་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་ཉོན་མོངས་པའི་དགྲ་བཏུལ་ནིའི་ དཔུང་མཆོག་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་

གཉིས་ཨིནམ་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།། 

སོྤྱད་འཇུག་ལས། ས་སྟེང་འདི་དག་ཀོས་གཡོག་ཏུ།། དེ་སྙེད་ཀོ་བས་ག་ལ་ལངས།། ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་ཀོ་

བས་ནི།། ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡོག་དང་འདྲ།། ཟེར་གསུངས་ནུག། 

མིང་ཚིག་གོ་དོན། 

ཐུལ་  : བཏུལ། 

ཕྱི་རོལ་  : ཕྱི་ཁ། 

དམག་དཔུང་ : དམག་གི་རུ་ཁག། 

རང་རྒྱུད་  : རང་སེམས། 

དྲི་བ། 

༡- རང་གི་ཞེ་སྡང་གི་དགྲ་དང་ ཕྱི་ཁའི་དགྲ་གཉིས་ལས་ ཧེ་མ་ ག་བཏུལ་དགོཔ་སོྨ? 

༢- ནང་གི་དགྲ་ཞེ་སྡང་འདི་ བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གཉིས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱིས་ག་ཅི་སྦེ་ 

བཏུལ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན? 

༣-  བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་དག་ དཔེ་དང་བཅས་བྲིས། 
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འ4བ་5ང་། 
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འ1བ་2ང་ངོ་'ོད། 
འཁྲབ་སྲུང་འདི་ དངོས་སྲུང་དང་འཆར་སྲུང་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ འགྲོ་བ་མི་གི་བསམ་སྟོབས་ནང་འཁོད་ལུ་འབྱུང་
བའི་ བྱ་སྤྱོད་ཅིག་ དཔེ་སྟོན་གྱི་ཚུལ་ལུ་ འཁྲབ་རྩེད་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་དགོས་པ་འདི་ དང་པ་ལུ་ འཁྲབ་
རྩེད་རེ་གི་ བརྗོད་དོན་རེ་ཡོདཔ་ལས་ བརྗོད་དོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་དང་ གཉིས་པ་ལུ་ དུས་ཚོད་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་ནང་ དགའ་སྐྱོའི་གནས་སྟངས་ མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུང་བའི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་ཉམས་ 
ཕྱི་ཁར་སླབ་ཐངས་ཀྱི་ངག་རྩལ་ སྦྱང་བ་འཐོབ་ནི་ཨིན། 
དེ་མ་ཚད་ ངག་རྩལ་ཕྱིར་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚི་ཉམས་དང་བསྟུན་པའི་ དབང་པོའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ འཁྲབ་སྲུང་འདི་ སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ལུ་ ཕན་ཐབས་ ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ 
བརྩིཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སློབ་རིམ་འདི་ནང་ བུམོ་དབྱངས་འཛོམས་དང་རྒྱལམོ་ ཟེར་མི་གི་འཁྲབ་
སྲུང་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་འཁྲབ་རྩེད་འབད་ནི་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་ལེན་
དགོཔ་ཨིན། 
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞན་གྱིས་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་མི་གི་ འཁྲབ་སྲུང་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་
བལྟ་བ་ཅིན་ ཁོྱད་ཀྱི་རྫོང་ཁའི་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་ནོ།།  
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འོག་%་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འ.བ་/ང་འདི་2བ་3ེ་:  

B འ.བ་/ང་ནང་གི་6ོ་7་ཐོགས་ཆགསམེད་པར་=བ་7གས་དགོ། 
B འ.བ་/ང་འ?ི་ཐངས་@ི་རིག་Aལ་7་ལག་ལེན་འཐབ་7གས་དགོ། 
B མཐོང་Cང་གི་གོ་དོན་དང་མཐོང་Cང་རེ་རེ་བཞིན་E་གི་བFོད་དོན་7་གི་བGད་དོན་

བH་7གས་དགོ། 
B འ.བ་/ང་གི་བFོད་I་ག་ཅི་ཨིན་ན་བGད་བH་3ེ་=བ་7གས་དགོ། 
B འ.བ་/ང་གི་གཞི་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་=བ་7གས་དགོ། 

B འ.བ་3ོན་Lབས་M་གཏམ་Lོར་གཏམ་དOེ་གཏམ་%་འPེན་7་6ོ་གི་ཚིག་
ནང་འོས་འབབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་Sེ་བTགས་ཏེ་=བ་7གས་དགོ། 

B འ.བ་/ང་དང་འ.ིལ་ཏེ་འ.བ་Aེད་འབད་7གས་དགོ། 
B འ.བ་Aེདཔ་གཙོ་བོ་དང་Wབ་Xོར་Yི་འ.བ་Aེདཔ་ག་དེམ་ཅིག་འEག་ག་

ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཚབ་Aེད་འབད་7གས་དགོ། 
B འ.བ་/ང་གི་[ོགས་གཞི་དང་ཞི་ཐབས་ཚོར་Cང་7་ག་དེ་Sེ་འEག་ག་

བཤད་པ་]བ་7གས་དགོ། 

འ1བ་3ོན། 
ད$ངས་འཛོམས་དང་8ལ་མོ། 
མཐོང་/ང་དང་པ། 
མཐོང་སྣང་ངོ་སྤྲོད། 
རྩེ་ས།   སྤར་འཆམ་སྟེ་ ཁྱིམ་གསརཔ་རྐྱབ་ས་ཅིག་ནང་། 
རྩེ་མི།   བུམོ་དྲུག་ བུཚ་བཞི། སྐེ་ལུ་ལྦཝ་ཡོད་མི་བུམོ་ དབྱངས་འཛོམས་དང་ 

རྒྱལ་མོ། ཐབ་ཚངཔ། 
དུས་ཚོད་གནས་སྟངས། ཉིན་མ་ ཉིམ་ཤར་བའི་སྐབས། 
བུམོ་ཚུ་གིས། ཨའུ་ས་ཕར་ལས་འགོྱ་མི་ས་ཁོ་རེ།། འགོྱ་བ་ཁོྱད་ཀྱིས་འགོྱ་ཤེས་པས་ས་ཁོ་རེ།། གནམ་

ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུད་རུང་ས་ཁོ་རེ། །ལྟག་ཀོ་ས་ཁར་བཀུག་ཆི་ནུག་ས་ཁོ་རེ།། (རྣམ་
འགྱུར། གདོང་དགའ་འཛུམ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྤར་འཆམ་སྟེ་ ཁ་བཤད་བསྒྱུར་ནི་) 
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བུཚ་ཅིག་གིས། དབའེ་ ཨ་ཕི་ནང་ སྤར་འཆམ་མི་བུམོ་ཚུ་ གཅིག་བ་གཅིག་ ལེགས་ལེགས་ར་འདྲ་བས། 
ཁོང་ལུ་དང་པ་ར་ གཉེན་གླུ་ གཏང་པ་ཅིན་ཁེ་སང་རེ་ཡང་ འཐོབ་འོང་ག་མི་ཤེས། ཡ་་ 
ག་འབད་རུང་ གཅིག་གིས་ལན་གཅིག་གཏང་ཞིག། (རྣམ་འགྱུར། གདོང་དགའ་འཛུམ་
དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ སྤར་འཆམ་སྟེ་ ཁ་བཤད་བསྒྱུར་ནི་) 

བུཚ་གཅིག་གིས། ཡ་་ དེ་འབདན་ དང་པ་ར་ ང་གིས་གཏང་གེ་ནོ། ཁྱེད་ཡར་ལུ་བཞུགས་པའི་
སྨན་ཆུང་ཚུ་ས་ཁོ་རེ།། ཕྱི་བལྟ་བའི་ངོ་རིས་ལྷ་འདྲ་བས་ས་ཁོ་རེ།། ང་སྟག་ཤར་
གཡུས་བཤལ་རྐྱབ་མི་འདི་ས་ཁོ་རེ།། སེམས་སྨན་ཆུང་བུ་མོའི་རེ་ཆ་ཨིན་ས་ཁོ་
རེ།། (རྣམ་འགྱུར། གདོང་དགའ་འཛུམ་དང་བཅསཔ་འབད་བསྒྱུར་ནི་) 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨོ་ལ་གྱང་བར་བཤལ་མི་འདི་ས་ཁོ་རེ།། ཞལ་ཟས་གཏོར་མའི་རེ་ཆ་མས་ས་ཁོ་
རེ།། སྨན་ཆུང་ངོ་རིས་ལྷ་དང་འདྲ་ས་ཁོ་རེ།། སྟེང་ལྷ་ཡི་བུ་གི་རྒྱན་ཆ་ཨིན་ས་ཁོ་
རེ།། (རྣམ་འགྱུར། བགའ་སྦེ་ ཁ་བཤད་བསྒྱུར་ནི་) 

བུཚ་གཅིག་གིས། དབའེ་ཨ་ཕི་བུམོ་འདི་ བཟོ་ཉེས་པ་ལུ་ ལྟཝ་ག་ནི་བ་མཐོ་བས། མོ་ལུ་ན་རིལ་རི་
ཅིག་གཏང་གེ་ནོ།། དུས་ཅི་གནམ་ལོ་སྦལཔ་ཨིན་པས་ས་ཁོ་རེ།། སྤར་ཁ་སྦལཔ་
གིས་གང་སོང་ནུག་ས་ཁོ་རེ།། སྨན་ཆུང་དཔའ་མདོག་ཆེ་མ་དྲག་ས་ཁོ་རེ།། སྐེ་
ལྦ་བས་རྒྱན་ཆ་མི་བཏུབ་པས་ས་ཁོ་རེ།། (རྣམ་འགྱུར། ང་རྒྱལ་ལངས་ཏེ་བསྒྱུར་
ནི་) 
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ཐབ་ཚངཔ་གིས། ཡ་ཡ་དབའེ་ ད་འབདན་ ཇ་ཚུད་སོ་ཡི། བུམོ་ཚུ་ ཇ་འཐུང་པར་ཤོག་ཤིག། 
(རྣམ་འགྱུར།  སྐད་ཤུགས་རྐྱབ་འབོ་ནི་) སྤར་འཆམ་མི་ཚུ་ ཇ་འཐུང་པར་ 
འགོྱ་ནི་དང་ བུཚ་ཚུ་ཡང་འགོྱ་ནི། དེ་བསྒང་དབྱངས་འཛོམས་ སྤར་ཤིང་ནང་
ལས་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི། 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ། 
དབའེ་?མོ་ང་ གདོང་ལེགས་པའི་ངོ་རིས་ ང་D་ཡོད་Eང་ཡང་ Fེ་D་ཡོད་པའི་Gཝ་དེ་གིས་ ཨང་Jས་ཅིག་བ་ཡང་ @ོ་བའི་
Kས་L་བMིས་ཏེ་ ང་D་ག་ར་གིས་ Oདཔ་མ་གཏོགས་ ཚིག་ཧན་ཏོང་ཏོ་Sབ་མི་ཅིག་ ག་ཡང་མིན་འTག། ང་བཅས་ར་ནང་
པའི་ཆོས་ནང་ལས་ ཚིག་གཅིག་8ོན་པའི་Sོབ་དཔོན་ལའང་། །Sོབ་དཔོན་དག་U་མ་འཛིན་ན། །-ི་ཡི་@ེ་བ་W་བX་དང་། །Oེ་ཤ་
ཅན་T་@ེ་བར་འ7ར། །ཟེར་གLངས་ཏེ་འTག། དེ་དང་འZིལ་བ་ཅིན་ ང་གིས་ཚེ་ཧེ་མར་ Sོབ་དཔོན་D་ མ་\ས་པའི་ ]ོད་
ངན་ག་ཅི་ར་འབད་དཔ་ཨིན་ན་Oོ་ ང་དེ་མའི་སེམས་@ོ་མི་@ོ། (རྣམ་འགྱུར།  སེམས་སྐྱོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ནི་) 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

194 

མཐོང་;ང་གཉིས་པ། 
མཐོང་སྣང་ངོ་སྤྲོད། 
རྩེ་ས།   ནགས་ཚལ་སྦུག་གི་ བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་། 
རྩེ་མི།   དབྱངས་འཛོམས། བདུད་གཉིས། 
དུས་ཚོད་གནས་སྟངས། ཕྱི་རུ། འབྲུག་ལྡིར་ ཆརཔ་རྐྱབ་ གློག་ཀེམ། 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཤོག་ཡ་་ཡ། ཤོག་ཡ་་ཡ།༼གླང་འབོ་ནི༽ དབའེ་ ད་རིས་ཁྱིམ་ནང་ མི་ཡང་

ག་ཡང་མེད་ཟེརན་ གླང་སྦོ་དཀར་འདི་གིས་ཡང་ ག་ལས་ཕར་འཛུལ་སྡོདཔ་
ཨིན་ན་མ་ཤེས་ ང་ནེ་མའི་ དབུགས་འགམ་མི་འགམ་དབའེ། གནམ་བསྲོ་སོ་ཡི་
ཟེརན་ ཆརཔ་འདི་གིས་ཡང་ ཚགས་ཁར་ཚུད་མི་ཚུད་ལས་དབའེ། ཤོག་ཡ་་ཡ། 
ཤོག་ཡ་་ཡ། ད་ཁྱིམ་ནང་ལོག་འགོྱ་བ་ལུནི་ མིག་གིས་ཡང་མི་མཐོང་པས། 
འདྲོག་སུ་ཅིག་ཡང་ཨིན་པས། (རྣམ་འགྱུར། ཆར་བཀབ་ཅིག་བཀབ་སྦེ་ འདྲོག་
ཅི་འདྲོག་ཅི་ར་ནོར་འཚོལ་བར་ཐོན་ནི་) 

མོ་ནོར་འཚོལ་ཡི་ར་འ_ོཝ་ད `དཔ་ཅིག་ལས་ aག་bག་ཅིག་ནང་!ོད་ནི། 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ།  
དབའེ་-ིམ་ནང་!ོད་མི་cགས་པས་ས། aག་bག་ཅིག་ཡང་འTག། <ིག་<ི་ཨིན་མས། ད་རིས་aག་bག་འདི་ནང་ dོད་དགོ་ནི་
མས། དེ་ལས་མོ་ར་ eོ་Tམ་K་ཅིག་ བཅིངས་འབག་འོང་མི་ eོ་རས་འདི་ཁ་fེས་ཏེ་ བཟའ་ནི་འབདཝ་ད་ eོ་bད་དཀོན་
མཆོག་གLམ་D་ bལ་མ་ཤེས་པར་ དaངས་འཛོམས་9ི་མནོ་བསམ་D། དབའེ་ ད་རིས་ ངེའི་eོའི་bད་འདི་ aག་bག་འདི་



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

195 

ནང་གི་ གནས་བདག་འདི་D་ bལ་ད་པ་ཅིན་ ད་རིས་ཞག་གཅིག་ ང་D་གནོདཔ་མ་བཀལཝ་ཅིག་ཡང་ འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོ་
8ེ། 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཡ་ ད་རིས་ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ ད་
རིས་བུམོ་དབྱངས་འཛོམས་ངེ་གི་ ལྟོ་ཕུད་གཙང་མའི་ཕུད་ལས་བཞེས་ཤིག། 
(རྣམ་འགྱུར། མོ་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ གུས་པ་དང་བཅས་ སྨོན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་
སྦེ་བཏབ་པའི་ཚུལ་སྟོན་ནི་) 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ད་རིས་ང་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ཅི་ར་འབྱུང་རུང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ ཁོྱད་ར་
རང་མཁྱེན་ནོ།། (རྣམ་འགྱུར། འདྲོག་པའི་ཚུལ་སྦེ་ཉལ་ནི་) 

མོ་གཉིད་ལེགས་ཤོམ་iེ་ ལོག་ཚར་ཞིནམ་ལས། 

ས་ཕྱོགས་གཞན་ལས་འོང་པའི་བདུད་ཀྱིས།  
དབའེ་ལྟོ་ཚང་ ད་རིས་ཤའི་དྲིམ་ཅིག་ ན་འཐན་ར་མནམ་མས། ཁོྱད་ཀྱི་བྱག་ཕུག་
ནང་ ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་འདྲས་མེན་ན?(རྣམ་འགྱུར། དཔའ་ཉམས་དང་ དགའ་
ཚུལ་) 

བྱག་ཕུག་ནང་གི་ བདུད་ཀྱིས།  
ཤ་ཡོད་ནི་འདི་ཡོད་པ་ དེ་འབདཝ་ད་ ད་རིས་ཤ་དེ་གིས་ ང་ལུ་ལྟོ་ཕུད་ 
བྱིན་ སྐྱབས་འཚོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱག་འཚལ་བའི་མི་གུ་ རྡོ་མ་རྐྱབ།  
ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་ དེ་ལུ་གནོདཔ་བཀལ་ནི་དེ་ཨ་ཙིམི་བཏུབ་ནི་མས། 
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ས་ཕྱོགས་གཞན་ལས་འོང་པའི་བདུད་ཀྱིས།  
ཨ་་ ག་ཅི་མི་བཏུབ་ནི་ས་ ང་བཅས་ཀྱི་ལཱ་ར་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་དེ་ཨིན་པས་ 
ཆུང་ཀུ་ཅིག་དེ་ བཟའ་དགོ་ར་མནོ་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་ ཨ་ཙིཅིག་བཟའ་གེ་མེན་
ན? 

བྱག་ཕུག་ནང་གི་བདུད་ཀྱིས།  
ད་ཁོྱད་ བཟའ་དགོ་ར་མནོ་སྟེ་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ བྱེལ་མེད་པའི་ 
ཤ་ཐེབས་ཅིག་འདུག། འ་ནི་འབདན་བཏོག་སྟེ་བྱིན་རུང་ ཕནམ་མ་གཏོགས་ 
གནོད་པ་མི་འོང་ནི་མས། 

ཟེར་Sབ་8ེ་ དaངས་འཛོམས་9ི་Gཝ་དེ་ Fེ་D་གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མ་ཕོགཔ་iེ་ བཏོག་8ེ་བTད་གཞན་དེ་D་ aིན་གཏངམ་
ད་དགའ་kག་8ེ་ ཡར་སོ་lག། དེ་ལས་ དེའི་ནངས་པ་kོ་པ་ དaངས་འཛོམས་ལོང་པའི་བmང་ལསནི་ Fེ་D་Gཝ་མེད་པར་ 
ག་ནི་བ་བདེ་བ་D་iེ་ དགའ་kག་8ེ་ འབད་མ་cགས་པར་ དaངས་འཛོམས་ དབའེ་ ང་ནེ་མའི་ སེམས་དགའ་མི་དགའ། ད་
རེས་cན་ཚོད་ང་ མི་གི་nག་D་འཐོནམ་ད་ ངོ་ཚ་བའི་pག་བqལ་ iོམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ ད་རེས་ལས་ rོང་མ་དགོཔ་D་ 7ར་
སོ་ཡི། @བས་L་མཆིའོ། ངེའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ ཧ་ཧ་་་་་། (རྣམ་འགྱུར། སེམས་དགའ་དྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར་) 
དེ་ལས་མོ་ བགའཝ་ཁ་ལུ་མ་ཤོངམ་ འཛུམ་གདོང་ལུ་མ་ཤོང་མའི་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་ བྱག་ཕུག་ནང་ལས་
འཐོན་འགོྱ་ནི། 

མཐོང་/ང་ག1མ་པ། 
མཐོང་སྣང་ངོ་སྤྲོད། 
རྩེ་ས།   གཡུས་ཁར། 
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རྩེ་མི།   དབྱངས་འཛོམས། གཡུས་ཁའི་མི། རྒྱལ་མོ། བུཚ་གཞོནམ་བཞི། 
དུས་ཚོད་གནས་སྟངས། ཉིན་མ།  
དaངས་འཛོམས་མོ་ར་ sང་iོ་དཀར་འདི་ཡང་འ-ིད་iེ་ ག`ས་9ི་nག་ལས་མར་ ཞབས་Z་འཐེན་ཡི་ར་འོངམ་ད་ ?ཚ་c་ 
སེམས་ཤོར་ཡི་ར་བe་8ེ་ *ིང་བདའ་འ_ོ་ནི། 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་འདུག་ལ། དགའ་བ་ལ། སྐྱིད་པ་འདུག་ལ། ང་བཅས་སྟེང་
ཕྱོགས་ལྷ་ལུ། དགའ་བ་ཡོད་ལ་ནི་སྐྱིད་པ་འདུག། ང་བཅས་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལུ།། 
དགའ་བ་ཡོད་ལ་ནི་སྐྱིད་པ་འདུག། (རྣམ་འགྱུར། རྔམ་མདོག་བསྒྱུར་ནི་) 

བུཚ་བཀྲིས་ཀྱིས། དབའེ་ དབའེ་ ཨ་ཕི་བུམོ་འདི་ དབྱངས་འཛོམས་ར་ཨིན་མས། མེན་ན་? 
བུཚ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། ཨིན་ནི་འདི་ དབྱངས་འཛོམས་ར་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ སྐེ་ལུ་ལྦཝ་མིན་

འདུག་མེན་ན? 
བུཚ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། ལྦཝ་འདི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ བཏོག་བཏང་དཔ་བཟུམ་ཅིག་འདུག། 
བུཚ་ངག་དབང་གིས། སྤ་་་ ལྦཝ་མེད་པའི་བསྒང་ལས་ ང་གིས་འདི་ གཡུས་འདི་ནང་ མོ་བ་དྲགཔ་

ཅིག་ ག་ཡང་མི་མཐོང་པས་རྨེ། (རྣམ་འགྱུར། སེམས་ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་
སྟོན་ནི་) 

དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ དaངས་འཛོམས་Xབ་ལོག་བeཝ་ད་ ?ཚ་c་ ཚར་གཅིག་ཧམ་ཐལ་ཐལ་iེ་Dས་ཏེ་ `དཔ་ཅིག་ལས་
Sབ་ནི། 

བཀྲིས་ཀྱིས།  དབའེ་ ཁྱོད་་་་ ཁོྱད་་ དབྱངས་འཛོམས་ཨིན་ན་? 
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དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨིན་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་ནི། (རྣམ་འགྱུར། དགའ་འཛུམ་བཅས་འདྲི་ནི་) 
བཀྲིས་ཀྱིས། སྟེ། ཁོྱད་ཀྱི་ཨ་ནི་་་ ཧེ་མར་ཡོད་མི་་་ ཨང་་་ ཨོལ་ལྐོག་ཁར་ཡོད་མི་ ག་ཅི་ལོ་

ད་? (རྣམ་འགྱུར། ངོ་ཚ་སྟེ་ ཁ་ཐེམ་ཆགས་ཏེ་ལུས་ནི་) 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨེང་ ལྦཝ་ཡ་ དེ་ ད་སང་དྲོ་པ་ལོང་པའི་བསྒང་ལས་ ལས་དག་སོཔ་འདྲས། 

ཡལ་ཡར་སོ་ནུག། (རྣམ་འགྱུར། དགའ་འཛུམ་དང་བཅས་སླབ་ནི་) 
རྣམ་རྒྱལ་གྱིས། དབའེ་ཨིན་ན་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་སོང་ནུག་སྟེ།  
དཔལ་འབྱོར་གྱིས། ཛའི་ ད་རིས་འབདན་ཁོྱད་ བྱ་རིསམོ་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ར་ མཐོངམ་མས་ས། 

(རྣམ་འགྱུར།  གནག་ལོག་ལོག་སྦེ་སླབ་ནི་) 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། མཐོང་འོང་སྟེ་ དབའེ་་་་ (རྣམ་འགྱུར། ནག་ལོག་ལོག་འཚམས་སྦེ་ དཔའ་

མདོག་བསྒྱུར་སླབ་ ཕར་བལྟ་འགོྱ་དོ་བཟུམ་འབད་ནི་) 
ངག་དབང་གིས། དབའེ་ ཨ་ཙིཅིག་ཡང་ང་བཅས་དང་མཉམ་ ཁ་སླབ་སྡོད་ལོང་མེད་ཡ་? ཨ་ཙི

ཅིག་འདི་ སྡོད་ས་དབའི། (རྣམ་འགྱུར། དགའ་འཛུམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྦོ་
ལོགས་ཁར་འགོྱ་སྦེ་ ལག་པ་ལས་བཤེད་དེ་སླབ་ནི་) 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨ་འའ་ ནེ་སྦེ་མ་འབད། ནངས་པར་གནངས་ཚེ་སླབ་གེ། ང་ད་ལྟོ་ཕར་ ནོར་
བཏགས་པར་ འགོྱ་དགོ་པས། (རྣམ་འགྱུར། དབུགས་འགམ་སུ་ཅིག་འབད་
སླབ་ནི་) 
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?ཚ་c་ ནོར་འ-ིད་འ_ོཝ་ད་ ?ཚ་ག་ར་མོ་D་ སེམས་ཤོར་ཡི་ར་བe་8ེ་ མ\་ཏོ་ག`ག་8ེ་ Dས་ནི་དང་ དaངས་འཛོམས་
ནོར་བཏགས་dོདཔ་ད་ མོ་རའི་ཆ་རོགས་ Gཝ་ཡོད་མི་?མོ་ Xལ་མོ་ཡང་འོང་ནི། 

རྒྱལ་མོ་གིས།  དབའེ་ དབྱངས་འཛོམས་ ག་ཅི་འབད་དོ། ནོར་བཏགསཔ་ཨིན་ན?  
(རྣམ་འགྱུར།  དགའ་འཛུམ་སྟོན་ནི་)  

དaངས་འཛོམས་ གདོང་མོ་D་བtིར་བeཝ་ཅིག་ Gཝ་མེད་པར་མཐོངམ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
རྒྱལ་མོ་གིས། དབའེ་་་་་་ དབའེ་ཁོྱད་ དབྱངས་འཛོམས་ར་ཨིན་ན་ མེནམ་འདྲས་མེན་ན? 

(རྣམ་འགྱུར། རྣམ་རྟོག་ལང་པའི་ཚུལ་) 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨ་་་ཨིན་དབའེ་་ ཨ་ནཱ་ ངེའི་གླང་འདི་ ཁ་ཙ་ནུབམོ་ཅིག་ར་ ཚལ་མ་ནང་འབྱང་

སྟེ་ འཚོལ་མ་འཐོབ་པར་ ད་སང་དྲོ་པ་འཐོབ་མས། ད་ལྟོ་ནཱ་ སྒོ་ཁར་བཏགས་
བཞགཔ་ཨིན།(རྣམ་འགྱུར།དགའ་འཛུམ་དང་བཅས་) 

རྒྱལ་མོ་གིས།   སྟེ་ ཁོྱད་ཀྱི་ལྦཝ་ ག་དེ་སྦེ་? (རྣམ་འགྱུར།  ཧ་ལས་ཏེ་) 
དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ད་སང་དྲོ་པ་ ལོང་པའི་བསྒང་ལས་ ལྦཝ་མེད་པར་ ཧིང་སངས་ས་ ཡར་སོ་ནུག་

སྟེ་ མ་ཤེས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? 
རྒྱལ་མོ་གིས།  ཨ་་་ཐབས་ཤེས་ཅིག་མ་བཏོན་པར་ དེ་སྦེ་ར་འདི་ ག་ཏེ་ཡལ་འགོྱ་ནི་ས།  

ག་ཅི་གུ་ཅི་ཅིག་འདི་ འབད་ར་འབད་འབདཝ་འོང་། ཕྲང་སྟེ་སླབ་ད། 
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དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། མ་པ་ཕྲང་སྟེ་ར་སླབ་པ་ཅིན་ ཁ་ཙ་ང་ གླང་འབྱང་སྟེ་ འཚོལ་བར་སོངམ་ཨིན་ཟེར་ 
ཨ་ཡ་་ ཡ་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་ ཕར་འཚོལ་ ཚུར་འཚོལ་སྡོད་པའི་བར་ན་ར་
ནམ་བསྲོ་ད་ཡི། དེ་ལས་ ཆརཔ་ཅིག་ཡང་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་མ་
ཚུགས་པར་ བྱག་ཕུག་ཅིག་འདུག། འདི་ནང་ གནས་བདག་ལུ་ ལྟོ་ཕུད་ཅིག་ཡང་
གཏོར་ སྐྱབས་ཅིག་ཡང་འཚོལ་སྦེ་ ཉལ་ད་པ་གིན་ དྲོ་པ་ལོང་པའི་བསྒང་ལས་ 
ལྦཝ་མེད་པར་ ཧིང་སངས་ས་ ཡར་སོ་ནུག་སྟེ་  ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ ཐད་རི་བ་རི་
ཅིག་དེ་ ང་ར་གིས་ཡང་མ་ཤེས། (རྣམ་འགྱུར། འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་) 

རྒྱལ་མོ་གིས། དབའེ་ཨིན་ན་ དེནི་ཁོྱད་དེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་ཡར་སོ་ནུག་སྟེ། ང་
ཡང་ཚར་གཅིག་འགོྱ་བལྟ་དགོ་པས། (རྣམ་འགྱུར། ཡ་མཚན་ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་) 

དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས། ཨིན་མས་སྟེ་ རང་ཚར་གཅིག་འགོྱ་བལྟ་ནི་མས། (རྣམ་འགྱུར། དགའ་འཛུམ་
སྟོན་ནི་) 

རྒྱལ་མོ་གིས།   ཡ་ཡ་ དེནི་ང་ཡར་སོང་ཡི་རྨེ། 
དབྱངསའཛོམས་ཀྱིས། ཡ་ཡ་ དེནི་ ན་འཐན་འབདཝ་དྲག་ (རྣམ་འགྱུར། འཇམ་པའི་སྒོ་ལས་) 
དེ་ལས་ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་ རང་རང་སོ་སོའི་ dོད་སར་འ_ོ་ནི། 
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མཐོང་;ང་བཞི་པ། 
མཐོང་སྣང་ངོ་སྤྲོད། 
རྩེ་ས།    བྱག་ཕུག་ནང་། 
རྩེ་མི།    རྒྱལ་མོ། བདུད་གཉིས་ 
དུས་ཚོད་གནས་སྟངས།  ནུབ་མོ།  
?མོ་Xལ་མོ་ཡང་ Gཝ་མེདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་D་ aག་bག་ནང་ ཉལ་བར་འོང་ནི། 

རྒྱལ་མོ་གིས། ད་རིས་འབདན་ ང་གིས་ དབྱངསའཛོམས་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ གནས་བདག་ལུ་ ཕུལ་
ནིའི་དོན་ལུ་ ལྟོ་དང་སྤགས་ ཇ་དང་ཆང་ དྲི་ཞིམ་པའི་བདུག་སྤོས་དང་བཅས་ 
འབག་འོང་མི་འདི་ ཕུལ་བའི་བསྒང་ལས་ གནས་བདག་འདི་ཡང་ ཐུགས་དགྱེས་
ཏེ་ ངེ་གི་ལྦཝ་དེ་ མེདཔ་ཅིག་བཟོ་ར་བཟོ་འོང་ཟེར་ མནོ་ཞིནམ་ལས། (རྣམ་
འགྱུར། གུས་ཞབས་དང་བཅས་ དང་པ་ར་སྤོས་ཅིག་བཏེག། བསང་ཅིག་བཏང། 
དེ་ལས་ ལྟོའི་བང་ཅུང་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས་) 

རྒྱལ་མོ་གིས། ཡ་ ད་རིས་ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་བཞུགས་མི་ གནས་བདག་ཁོྱད་ ག་ཏེ་ར་
བཞུགས་རུང་ ནཱ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ ང་གིས་ ཧིང་དྭང་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ ལྟོ་དང་
སྤགས་ ཇ་དང་ཆང་དང་བཅས་པའི་ མཆོད་པ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ཕུལ་ཡོད་མི་འདི་ 
ཐུགས་དགྱེས་པའི་སྒོ་ལས་བཞེས་ཤིག།  

eོ་མཆོད་bལ་ མོ་ར་ཡང་Tམ་K་ཅིག་བཟའ་iེ་ ཞག་ཉལ་རནམ་ད། 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

202 

རྒྱལ་མོ་གིས། ད་རིས་ གནས་བདག་ཁོྱད་ཀྱིས་ བུམོ་ངེ་གི་སྐྱབས་མགོན་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རྐྱེན་བར་
ཆད་ ག་ཅི་འབྱུང་རུང་ ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་དགོ།   

གསོལཝ་བཏབ་8ེ་ ཉལཝ་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
བདུད་གཞན་གྱིས། དབའེ་ ད་རིས་ཡང་ ཤའི་དྲིམ་ཅིག་ ན་འཐན་ར་ཚོར་ཡི། ཤ་ཅིག་ལོྷད་ལོྷདཔ་

འདྲས་མེན་ན? (རྣམ་འགྱུར།  དཔའ་ཉམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
བྱག་ཕུག་ནང་གི་བདུད་ཀྱིས།  

ལོྷད་ནི་དེ་ལོྷད་ཅི། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རིས་ཡང་ ང་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་ཡོདཔ་ལས་ 
ཁོྱད་ལུ་ ཤ་བྱིན་ཐབས་ཅིག་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ མདང་ཞག་བཟུམ་ མོ་ར་ལུ་
མ་དགོ་པའི་ ཤ་ཐེབས་ཅིག་འདུག་ འདི་ འབག་ཤོག་ག་? 

བདུད་གཞན་གྱིས།  སྤའོ་་་ མདང་ཞག་གི་ ཤ་རྩ་གོག་འདི་བཟུམ་ཨིན་པ་ཅིན་དེ་ མེན་དགོ་པས། 
མདང་ཞག་གི་དེ་ར་ རྨུར་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོད། དེ་ཡང་ མོ་ལུ་ལོག་ བསྐྱལ་
གཏང་དགོ་པས། (རྣམ་འགྱུར། དབུགས་འགམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་) 

བྱག་ཕུག་ནང་གི་བདུད་ཀྱིས།  
ཨིན་ན་ འདིནི་ བྱེལ་མེད་པའི་རྩ་གོག་འདི་ མོ་ལུ་ར་ ལོག་བྱིན་ད་གེ། (རྣམ་
འགྱུར། ཤ་འདི་ལེན་ཏེ་ མོ་རའི་ལྟག་ཀོ་ཁར་སྦྱར་བྱིན་ནི་) 

དེའི་ནངས་པ་kོ་པ་ ནམ་ནངས་ཏེ་ Xལ་མོ་གཉིད་ཚོརཝ་ཅིག་་་་་་་་་་ 
Xལ་མོ་གི་མནོ་བསམ་D། དབའེ་ ད་འབདན་ངེ་གི་Fེ་D་ཡང་ Gཝ་དེ་མེདཔ་འོང། ཟེར་མནོ་8ེ་ ཡར་ལོང་8ེ་ ཨོལ་uོག་ཁར་ 
ལགཔ་བཀལ་བeཝ་ད་ Gཝ་ཨ་*ག་ཧ་Dགས་ར་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་@ོ་8ེ་ dོད་པའི་བར་ན་ ད་Eང་ ཧེ་
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མ་དང་མ་འk་བའི་ eག་ཀོ་ཁ་ལས་མར་ vིད་ཅིག་བཏགས་འོང་8ེ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་ ལགཔ་བཀལ་བe་བའི་བmང་ལས་ 
eག་ཀོ་ཁར་Gཝ་ག་ནི་བ་iོམ་ཅིག་ བཏགས་ཡོདཔ་ཚོརཝ་ལས་་་་ (wམ་འ7ར། ད?གས་འགམ་པའི་wམ་འ7ར་) 
རྒྱལ་མོ་གིས།  དབའེ་ ང་ནེ་མའི་ སེམས་སྐྱོ་མི་སྐྱོ་དབའེ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ལྦཝ་དེ་གིས་མ་བདེ་

ཟེརན་ དོ་རུང་ར་ ལྟག་ཀོ་ཁར་གཅིག་ཐེབས་བཏགས་ཆི་ནུག་དབའེ་ ད་ལྟ་ར་ང་ 
ལྦཝ་འདི་བཏོག་བཏང་སྟེ་ ཤི་སྡོད་འོང་ང་། (རྣམ་འགྱུར། འཕྲལ་འཕྲལ་ལྦཝ་
འཕུར་བལྟ་ མར་བསྒུར་བལྟ། སྐེདཔ་བཅག་བལྟ་ ཡར་མཆོངས་བལྟ་ནི་ཚུ་ འོས་
འབབ་འཁྲིལ་འབད་དགོ་) 

ད?གས་འགམ་ འxལ་འxལ་གyགས་ས་ཁར་འ_ེལ་རིལ་བzར་ འxལ་འxལ་ ལགཔ་aང་ཁོག་ཁར་བ{ངས་ཏེ་ 
རྒྱལ་མོ་གིས། དབའེ་ བྱག་ཕུག་འདི་ནང་ ང་མ་འོང་རུང་ཀྲིག་ཀྲི་བཏང་ནུག་པ་སྨོ་་་ཧུཤ་་་་་་་

ཧུཤ་ ་་་་ནམ་ར་འབད་རུང་ རོགས་ཀྱིས་འབདཝ་མས་ཟེར་ རང་གིས་འབད་བ་
ཅིན་ སྟགམོ་མཆོངས་སར་འམོ་མཆོངས། འམོ་སྐེདཔ་ཆག། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་
མི་འདི་ཡང་ བདེན་ར་བདེན་པས་རྨེ། ད་རོགས་ལུ་སླབ་སནི་ ག་ཏེ་ཡང་མིན་
འདུག། རང་གིས་ར་འཚོལ་འཚོལཝ་ཨིན། (རྣམ་འགྱུར།  དབུགས་འགམ་
པའི་རྣམ་འགྱུར་) 

ཟེར་Sབ་8ེ་ ད?གས་འགམ་8ེ་ |་ཡི་ར་ aག་bག་ནང་ལས་ ཐོན་འ_ོ་ཞིནམ་ལས་ མ}ག་བp་ནི། 
(རྣམ་འགྱུར།  སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་དབུགས་འགམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་བཅས་) 
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མི་ཚེ་དོན་Dན། 
དོན་དང་ལྡན་པའི་རང་གི་མི་ཚེའདི་ དོན་མེད་འབད་བཟོ་མིའི་ རྒྱུ་ངོ་མ་ཅིག་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ བག་མེད་ ལོངས་སྤྱོད་
ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ སྨྱོ་རྫས་སྤང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།   
དེ་ཡང་ དང་པ། སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ ཡོན་ཏན་གྱི་བར་ཆད་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ 
ཡོན་ཏན་འདི་ མི་ཚེའདིའི་ སྲོག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་རའི་ 
དོན་དག་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཅིན་ རང་དང་གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་ 
འགྲུབ་མི་ཚུགས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ག་ནི་ཡང་སྦྱངས་
ཏེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་ མི་ཚེདེ་ དོན་མེད་སྟོང་ལོག་ བཟོཝ་ཨིནམ་ལས་ སྨྱོ་རྫས་སྤང་དགོ། 
གཉིས་པ། ཡོན་ཏན་ཡོད་རུང་ གཞན་གྱིས་ ཆ་འཇོག་མི་འབད་ནི་ ཨིན་པའི་ཁུངས། དེ་ཡང་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་
ཡོན་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་རུང་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡོན་ཏན་དེ་གིས་ རང་གཞན་ལུ་ཕན་
ཐོགས་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི། ལཱ་དང་འགན་ཚུ་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཐར་ཕྱིན་མ་
ཚུགས་པའི་ཁར་ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ཡང་ ཐུགས་མི་དགྱེས། 
ཐ་ན་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ མི་ཉམ་ཆུང་གཅིག་གིས་ཡང་ རང་ལུ་ཆ་འཇོག་མེད་པའི་ གཞི་ཅིག་ལུ་
འགོྱཝ་ཨིན། མནོ་ཅན་མི་ཚུ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལས་ སྐྱོཝ་བཟོ་མི་ཡང་ སྨྱོ་རྫས་དེ་ཨིནམ་ ཤེས་དགོཔ་
འདི་ གལ་ཆེ། དེ་མ་ཚད་ ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི་གིས་ ཡོན་ཏན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ལས་སྐྱོཝ་འབད་མི་དེ་ མིའི་
གདོང་ཁར་ངོ་ཚ་བའི་གཞི་ཅིག་ལས་མེད། དེ་འབདཝ་ལས་ སྨྱོ་རྫས་དེ་གིས་ རང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

207 

དང་ གཞན་ལུ་ངོམ་ནི་ ག་ཅི་འདུག་ག་ མནོ་བསམ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མི་ཚེ དོན་མེད་ལུ་ ཟད་པའི་
རྒྱུ་ སྨྱོ་རྫས་སྤང་དགོ། 
གསུམ་པ། ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ ཡིད་ཕམ་པའི་གནས་ལུ་ བཀོད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཕ་མ་
གིས་བུ་གཞི་ལུ་ བརྩེ་བ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཕམ་ལུ་རྒྱུ་ནོར་མེད་རུང་ བུ་གཞི་ལུ་ འགྲོ་སོང་རྩ་འགེངས་བཏང་སྟེ་ བུ་
གཞི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ རེ་བ་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡོན་ཏན་སྟོན་པའི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་
གིས་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མི་ཚེདོན་ལྡན་བཟོ་ནི་ལུ་ རེ་བ་སྦོམ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། 
ཨིན་རུང་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་ལུ་ མ་ཉན་པར་ ཆ་རོགས་ངན་
པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ བག་མེད་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་ཕར་བཞག་ རང་གི་མི་ཚེ ལོ་
༨༠ དང་༩༠ གིས་མ་དོ་བར་ ཐུབ་ནི་དེ་ཡང་༢༠ དང་༣༠ ལུ་ཟད་དེ་ མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ མེདཔ་གཏངམ་
ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ཡང་ ཡིད་ཕམ་གྱི་གཞི་ལུ་བཀོད་དེ་ མི་ཚེཆུད་ཟོས་ གཏང་མིའི་
རྒྱུ་ཡང་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་མི་དེ་ལུ་ ཐུགཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་སྨྱོ་རྫས་དེ་ སྤང་དགོ། 
བཞི་པ། རྒྱུ་ནོར་ཆུད་ཟོས་གཏང་པའི་ རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ དེ་ཡང་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ བལྟ་བའི་མིག་
ཏོ་དང་འདྲ་ རྒྱུ་ནོར་མེད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྦེ་ སྡོད་མི་ཚུགས། དེ་འབདཝ་
ད་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་མི་དེ་གིས་ ཉིན་རིམ་བཞིན་དུ་ མཚམས་ཚོད་མེད་པའི་ འགྲོ་སོང་བཏང་སྟེ་ རྒྱུ་
ནོར་ཆུད་ཟོས་གཏངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ ན་གཞོན་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་པ་ལས་བརྐུ་ ཨའི་
ལས་ལེན་འབག་ དེ་ཡང་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་ གཞན་ལས་ཨརཝ་བརྐུ་ནི་དང་། འཐབ་འཛི་འབད་ནི་ བཙོན་ནང་
ཚུད་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། 
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དེ་ཚུ་ག་ར་ སྨྱོ་རྫས་ལུ་བག་མེད་སྦེ་ སྤྱོད་པ་ལས་བརྟེན་ འབྱུངམ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ རང་དྲིན་རང་ལུ་ ཆེ་བའི་
གྲོས་བཏབ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་མིའི་ནང་ན་ ག་བ་ཡང་སྐྱོ་བའི་གོ་ས་དེ་མ་ལེན་པར་ ཡ་རབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ 
མི་ཚེདོན་ཡོདཔ་ཅིག་ བཟོ་དགོ། 
ལྔ་པ། བཟའ་ཚང་དང་ བུ་གཞི་གི་བར་ན་ཡང་ འཐབ་རྩོད་འབྱུང་བའི་ རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིན་པའི་ཁུངས་ དེ་ཡང་ 
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ ཚེ་ད་རེས་དགོཔ་c་གཞི་ཨིན། ཚེ་^ི་མ་དགོཔ་དམ་ཆོས་ཨིན།  ཟེར་སླབ་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ བཟའ་ཚང་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ བུ་གཞི་ལུ་ ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་དང་ བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ ཕམ་དང་བུ་གཞི་ག་ར་ ཚེསྟོད་ཚེསྨད་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡན་ཏེ་ སྡོད་ནི་དེ་ མི་ལུས་
འཐོབ་པའི་སྙིང་པོ་ ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། སྨྱོ་རྫས་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་མི་ དེ་གིས་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ མནོ་བསམ་
ཕར་བཞག་ ཉིནམ་ད་རིས་དང་ནངས་པའི་ མནོ་བསམ་ཅིག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཏང་མ་ཤེས་པར་ བག་མེད་
ཀྱི་ངང་ལུ་སྡོད་ནི་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་ན་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ར་ འཐབ་འཛི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ 
འབྱུངམ་ཨིན། 
དེ་གིས་ རང་ཡར་རྒྱས་མེད་པའི་གུ་ རོགས་གཞན་གྱིས་ སྨད་པའི་གཞི་ལུ་འགྱུརཝ་མ་ཚད་ བཟའ་ཚང་ཡང་ 
ཁ་བྱལ་ཏེ་འགོྱ་ནི་དང་ བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཡོན་ཏན་སློབ་སྦྱོང་གི་བར་ཆད་དང་ འགྲོ་སོང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་
བརྟེན་ ཡོན་ཏན་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་ མགོ་འཁོར་ཏེ་ ལུས་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཕུང་གཞི་ངོ་མ་དེ་ སྨྱོ་རྫས་བག་
མེད་ སྤྱོད་པ་ལུ་བརྟེན་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་མི་ཚེའདི་ མཁས་པའི་ གྱས་ཁར་མ་ཚུད་རུང་ 
འཇིག་རྟེན་སྐྱོ་ཤོས་ཀྱི་གྱས་ཁར་ མ་ལུསཔ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་ མི་ཚེདོན་ལྡན་གྱི་ནང་ལས་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཨིནམ་ སེམས་ཁ་ལུ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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གནམ་དEན་Fི་ངལ་གསོ། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ གི་ལོ་ལུ་ ང་ སློབ་རིམ་བཞི་པ་ མཐར་འཁོྱལ་ཏེ་ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ སྤ་
རོ་འབངས་སྡེ་ལུ་ ཕོ་རྒནམ་འབད་སར་སྡོད་ཅི། དེ་ལས་ཕྱི་རུ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ང་ལུ་ ནངས་པ་དྲོ་པ་ 
བྱིའུ་ལི་ལ་བདའ་སྟེ་ ཨིས་ཀུ་ཊར་གཏང་ནི་གི་ སྦྱང་བ་འབད་བར་འགོྱ་ནི་སྨ་རེ་ ཟེར་སླབ་དེས། དེ་ལུ་ ངནི་
གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཕྱི་རུ་གི་བཞེས་སྒོ་ཡང་ བཟའ་དགོ་མ་མནོ་བར་ ཕོ་
རྒནམ་དང་ང་ བཤད་ཐོ་བཏང་ཡི་ར་སྡོད་དེ་ ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་ ལངམ་ད་མེནམ་ ཉལ་མ་ཚུགས། 
ང་བཅས་གཉིས་ ཉལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕོ་རྒནམ་གཉིད་ཐལ་སོ་རུང་ ངནི་ ཨིས་ཀུ་ཊར་གཏང་ནི་ འཐོབ་ནི་
ཨིན་པས་མནོ་བའི་ རེ་བ་གིས་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཚུན་ཚོད་ གཉིད་ཡང་ལོག་མ་བཏུབ་པར་ སྡོད་པའི་ཤུལ་
ལུ་ གཉིད་ཐུམ་ཅིག་ ལོག་སོ་ནུག། 
ཕོ་རྒནམ་གིས་ ཨིས་ཀུ་ཊར་བཏང་ ང་རྒྱབ་ཁར་བཞོན་ཏེ་ འབངས་སྡེ་ཟམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ བྱིའུ་ལི་ལ་
བདའ་སྟེ་ སོང་ཞིནམ་ལས ཕོ་རྒནམ་གིས་ང་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་ནི་སྦེ་ ང་ཨིས་ཀུ་ཊར་གུ་བཞོན་བཅུག་ 
ཁོ་གིས་རྒྱབ་ལས་འཕུལ་ཏེ་ ཧ་ལམ་སྦྱང་བ་ཐོབ་མ་འཐོབ་ཀྱི་བར་ན་ གདོང་ཁའི་འཁོར་ལོ་ ཧོག་ཀ་ཅིག་ནང་
ཚུད་དེ་ ང་ར་ ཨིས་ཀུ་ཊར་གུ་ལས་ མགོ་མཇུག་བསློགས་ཏེ་ཡར་སོ་ཡི། ཕོ་རྒནམ་དེ་ང་ལུ་བལྟ་ བགའ་ཚད་
མ་ཐུབ་པར་ ཡར་ལོངས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ངེའི་ལག་པར་བཤེད་དེ་ ཡར་འཐེན་མའི་བསྒང་ལས་ ང་གཉིད་ཚོརཝ་
ད་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༨ དང་སྐར་མ་༣༠ ལངས་ཆི་ནུག། 
དེ་ལས་ མལ་ཆ་ནང་ལས་ལོང་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ཁཝ་གནམ་མེད་ས་མེད་རྐྱབ་ ས་ཆ་ག་ར་ 
ཁཝ་གིས་གང་ མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ རྒྱུ་འགྲུལ་ཚུ་ རྩ་ལས་མཐོང་སར་མེདཔ་ལས་ ང་ ང་ར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
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གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་ཤི་དགོཔ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་ གཞོན་པའི་སྣང་བ་གིས་ རེ་བ་མ་རྫོགས་པར་ ཨིས་
ཀུ་ཊར་གྱི་རྩ་བར་སོང་སྟེ་ སྐོར་ར་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཁཝ་ཆད་མ་ཆད་ བལྟ་སྡོད་ཅི། 
ཕོ་རྒནམ་གིས་ དྲོ་མཛར་བཟའ་བར་ཤོག་ཟེར་སླབ་རུང་ མདངམ་ཕྱི་རུ་ དགའ་སྤྲོའི་ཚོར་ཤུགས་ཀྱིས་ བཞེས་
སྒོ་བཟའ་མ་ཚུགས། ད་ལྟོནི་ སྦྱང་བ་འབད་ནི་གི་ གནས་སྟངས་མེདཔ་ལས་ སྐྱོ་སྣང་གིས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་
ནི་གི་ཁམས་མེདཔ་ལས་ འདི་ཚེཉིནམ་གཅིག་ བཞེས་སྒོ་ཡང་ བཟའ་དགོ་མ་མནོ་བར་ ལུས་སོ་ཡི། 
ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཁཝ་ག་ར་བཞུ་ ང་ཡང་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ སྦྱང་བ་འབད་དེ་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ 
ཧ་ལམ་ གཏང་ཚུགསཔ་ཡར་སོ་ཡི། དེ་ལས་ ཡུན་མ་རིངམོ་གཅིག་ཁར་  ཕོ་རྒནམ་ཁོ་རནི་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ 
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པར་ འགོྱ་དགོཔ་ཐོན་སོ་ཡི། དེའི་སྐབས་ལུ་ ལོ་
བསྟར་སྤ་རོ་ཚེ་བཅུ་འདི་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཉིནམ་དང་པ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ 
ང་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ ཨིས་ཀུ་ཊར་བདའ་སྟེ་ ཚེ་བཅུ་མཇལ་བར་སོང་ཡི། ཉིནམ་མཇུག་གི་ཚེ་བཅུ་མཇལ་བར་ 
ཕོ་རྒནམ་གི་སློབ་ཕྲུག་ རབ་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ངེའི་ཆ་རོགས་སྦེ་འཁྱིད་སོང་ཡི། དྲོ་པ་ མཐོང་གྲོལ་གྱི་
མཇལ་ཁ་ལས་འགོ་བཟུང་ ཉིནམ་གཅིག་གི་གར་འཆམ་ཚུ་ ག་ར་མཇལ་ཚར་ཏེ་ ལོག་འོང་པའི་ཞོར་ཁར་ 
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་གི་རྩ་བར་ཚུན་ཚོད་ བཤལ་བར་སོང་ཡི། 
འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་ལས་ ལོག་འོང་སྟེ་ སྤ་རོ་ཁོྲམ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ འབངས་སྡེ་ཁ་ཐུག་འོང་བའི་ལམ་ཁར་ 
འདྲོགས་འདྲོགས་པའི་ཧང་ཁར་འདྲེ་ ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ ས་གནས་ ཁང་ཁུག་ མ་ལོྷདཔ་ཅིག་གི་ལམ་ཁར་ 
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ སྣུམ་འཁོར་ལྟ་རྟོག་སྡེ་ཚན་ལས་ སློབ་དཔོན་ འགྲིམ་དཔོན་ཅིག་ སྡོད་ནུག། ང་གིས་
ཁོ་མཐོངམ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱོདཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་སྟེ་ མ་མཐོང་རྫུ་བཏབ་ ཤ་ར་ར་འགོྱཝ་ད་ ཁོ་གིས་
ལག་བརྡ་འབད་དེ་ བཀག་ཅི། 
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ཨིན་རུང་ ང་ལུནི་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་ཆོག་པའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འདྲོགས་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་ ཧེང་
སྐལ་ར་ ཤུགས་ཚད་ཁར་བཀལ་ཏེ་ བྱོག་ཡར་སོ་ཡི། མེ་ལོང་ནང་བལྟཝ་ད་ ཁོ་ཡང་ངེ་གི་རྟིང་བདའ་ འོང་
སར་མཐོང་སྟེ་ འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ བྱོག་པའི་བར་ན་ཡང་ བྱོག་ལོང་མེད་པར་ བྱོག་པའི་ཟེར་ སྒོར་
ལྟབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ལོྷདཔ་ད་ ལམ་གྱི་སྦུག་ན་ར་འགྱེལ་སོ་ཡི། 
ང་ར་དྲན་པ་ཅིག་ལོྷད་དེ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ སློབ་དཔོན་འགྲིམ་དཔོན་འདི་ ལགཔ་སྐེད་པར་རྐྱབ། ང་ལུ་བལྟ་
སྟེ་ ཡར་ལོང་ས་ ཟེར་སླབ་སྡོད་ནུག། དེ་བསྒང་ ང་ར་ག་ཅི་འབད་ནི་ཨིན་ན་ མ་ཤེས་པར་ཡར་ལོང་སྟེ་ ཧམ་
ཐལ་ཐལ་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ སློབ་དཔོན་འགྲིམ་དཔོན་གྱིས་ ཆ་རོགས་ལོྷང་ས་ཟེར་སླབ་དེས། ཆ་རོགས་ལུ་བལྟ་བའི་
བསྒང་ལས་ ལམ་གྱི་སྦུག་ན་ ག་ཕུབ་སྦེ་ གཟུགས་ཁ་ལས་ ཁྲག་གནམ་མེད་ས་མེད་ཐོན་ཏེ་ དྲན་མེད་སྦེ་སྡོད་
ནུག། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ སྣུམ་འཁོར་ དྲི་སི་ཨེམ་ཅིག་ལོྷདཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་འགྲིམ་དཔོན་གྱིས་ ང་བཅས་
གཉིས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ སྤ་རོ་སྨན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་ད་ཡི། 
ཆ་རོགས་ སྨན་ཁང་ནང་བསྐྱལ་བའིི་ཤུལ་མར་ ང་རནི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དཀྱུས་མ་ཅིག་གིས་འཁྱིད་དེ་ 
རྟ་མཇུག་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་དོ་དམ་འོག་ལུ་ བཙུགས་བཞགཔ་ལས་ ངེའི་མི་ཚེི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ 
ལོའི་ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོ་འདི་བ་ དབུགས་འགམ་ཅིག་དང་ ངོ་ཚཝ་ཅིག་མ་འབྱུང་།།  
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བ"བ་$།    
 ༄༅། །fེ་བོ་Tགས་8ི་བSན་བཅོས་དཔག་བསམ་g་h་ཞེས་Z་བ་བiགས་སོ།  

༄༅།  །ཐམས་ཅད་མXེན་པ་ལ་^ག་འཚལ་ལོ། །jགས་kེའི་ཉིན་Zེད་ཤར་བ་དང་། །ཉེས་པའི་mན་པ་,ན་
བཅོམ་ནས། །ཡང་དག་ལམ་-ི་`ོན་མེ་མཆོག །དམ་པའི་བཤེས་གཉེན་ཉི་མར་འWད། །མིག་6ན་ལམ་W་འnག་པ་
oར། །ཆོས་6ན་བདེ་འ]ོ་འཐོབ་པའི་pད། །qང་དོར་གསལ་བའི་rམ་དZེའི་ཚིག །2ལ་པོའི་མཛོད་oར་བuེ་བས་
vིན། ། 

འཇིག་<ེན་འདི་ན་fེ་བོ་rམས། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ་Zེད་ཅིང་། །fོན་དང་བཅས་ལ་དེ་o་མིན། །རང་ལ་ཡོན་ཏན་
vོར་བར་རིགས། །fོན་མེད་fེ་བོ་དཀོན་མོད་8ང་། །fོན་ལ་fོན་W་མཐོང་ན་ལེགས། །ཕལ་ཆེར་fོན་དང་ཡོན་ཏན་
གཉིས། །སོ་སོར་འZེད་པའི་qོ་མིག་6ོང་། ། 

ཡོན་ཏན་,ན་ཚང་དཀའ་ན་ཡང་། །ཡོན་ཏན་འདི་^ིར་ཕན་པའི་ནོར། །གཞན་-ིས་དོ་w་མེད་པ་x། །གོ་ན་ཚེས་8ི་w་
བ་འN། །འཇིག་<ེན་Tགས་8ི་ལམ་ཤེས་པ། །དེ་ལ་fེ་བོ་ཕལ་ཆེར་མh། །རང་fོན་རང་གིས་མི་མཐོང་བའི། །yག་
པའི་མིག་ཅན་འགའ་ཞིག་མིན། ། 

འདི་ན་རང་ཉིད་ལེགས་འདོད་པའི། །qོ་]ོས་གསར་པའི་qོ་གསོས་_། །qོ་6ན་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་oར། །qོ་
]ོས་བཟང་པོས་ལེགས་པར་བཤད། །ལེགས་པར་བཤད་པ་ལེགས་པར་ཉན། །ཡང་དག་དོན་ལ་ཡང་ཡང་བpབ། །དོན་
6ན་ལས་ལ་ནན་ཏན་བfེད། །rམ་,ན་བག་མེད་Dོད་པ་{ང་། ། 
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ཡ་རབ་ན་ཚོད་གཞོན་ན་ཡང་། །གཞོན་པའི་Dོད་ངན་Wག་བཞིན་{ོང་། །མ་རབ་ན་ཚོད་|ས་?ར་8ང་། །མ་བ<ག་Zིས་
པའི་Dོད་པ་Zེད། །Wག་དང་འNེས་པའི་ཟས་མ་ཟ། །མནའ་དང་འNེས་པའི་གཏམ་མ་བཤད། ། མང་པོའི་ནང་W་]ོས་
མ་Zེད། །བ<ག་ད}ད་མེད་པའི་ལས་མ་uོམ། ། 

Tགས་ངན་ཕ་མས་བSན་8ང་{ོངས། །Tགས་བཟང་ད]་ལ་ཡོད་8ང་ལེན། །འཇམ་~བ་Dོད་པའི་kེ་འ]ོ་
བས། །<ག་�་Dོད་ལམ་འཇམ་པོ་བpབ། །�ོམ་པ་མེད་པའི་བ�ན་�གས་དང་། །<ོགས་པ་མེད་པའི་\བ་བ�ས་
8ིས། །འRལ་W་གཞན་མགོ་Jོར་Yས་8ང་། །ནམ་ཞིག་iམ་cའི་Sོན་པ་འN། ། 

�ག་འདོད་སེར་�་Zེད་པ་དང་། །]ཊ་འདོད་གཞན་ལ་�ད་པ་དང་། །\བ་འདོད་�ན་�ོམ་Zེདཔ་rམས། ། ལོག་
པའི་ལམ་W་འXམས་པ་ཡིན། །རང་གི་pོབ་དཔོན་�་འབེབས་དང་། །qོ་གཏད་མི་ལ་མགོ་Jོར་དང་། ། གཞན་ནོར་
གཡར་ནས་ངོམ་Zེད་པ། །ངོ་ཚ་མེད་པའི་Dོད་ངན་ཡིན། ། 

འདོད་པ་ཅན་ལ་ནོར་མ་བSན། །ངན་སེམས་ཅན་ལ་qོ་མ་གཏད། །ཅབ་མེད་མི་ལ་]ོས་མ་འNི། །ཁ་མང་པོ་ལ་གཏམ་
མ་བཤད། །�ག་Wས་ད]་ལ་�ིང་མ་ཚིམ། །རང་ལ་�ག་པོ་ཡོང་ཡང་�ིད། །རང་ཉིད་fིད་Wས་ངོམ་མ་ཆེ། །གཞན་
ལའང་fིད་པོ་ཡོད་ལས་ཆེ། ། 

གཟབ་དང་མི་གཟབ་གཏམ་-ིས་འZེད། །དོན་མེད་�་བ་�ང་ན་ལེགས། །Dང་དང་�ེན་པ་སེམས་ཡིན་པས། ། བསམ་
Dོད་,ན་ལ་ནན་-ིས་བ<ག །ཞིམ་པའི་བཟའ་བ�ང་གཞན་ལ་Zིན། །འཚོ་བའི་ཟས་ལ་_་ཡང་འW། །མནང་ཆེན་ནོར་
�ས་རང་གིས་ཉར། །ནམ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེ་Wས་མཁོ། ། 

ཁ་ནས་གཏམ་rམས་འཇམ་པོར་�། །ཁོག་ནས་བསམ་qོ་Nང་པོར་གཏོང་། །འRལ་W་མjན་�ེན་�ང་�ིད་ 
8ང་། །ནམ་ཞིག་Mན་ཚོགས་མང་W་འཕེལ། །དམན་rམས་དམན་པའི་]ོགས་པོ་དང་། །དམན་པའི་Dོད་ 
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པར་ཤིན་�་དགའ། །བཟང་པོ་rམས་ནི་]ོགས་བཟང་དང་། །བཟང་པོའི་Dོད་པ་<ག་�་བ<ེན། ། 

འ^ོན་མའི་གདོང་ལ་o་བ་དང་། །ཁ་གསག་ཅན་ལ་ཉན་པ་དང་། །གཞན་ཟེར་]གས་པའི་kེས་འ"ངས་ན། ། དེ་ནི་མི་
བ<ན་fེ་བོར་]གས། །འོག་མ་�་�ེ་མང་བ་དང་། །ཆེན་པོ་�ན་གཤོག་�བ་པ་ཡིས། །]གས་པའི་�ང་གི་kེས་འ]ོའི་
མེས། །Tགས་གཉིས་དགེ་ལེགས་དཔལ་,ན་�ེག ། 

qོ་ལ་འ?ར་6ོག་ཆེ་བ་དང་། །གདོང་ལ་དཀར་ནག་མང་བ་དང་། །གཏམ་ལ་མངོན་�ོག་མི་མ�ངས་པ། ། བཟང་པོའི་
]ངས་_་བuི་བ་མེད། །ད]་གཉེན་བར་མ་_་ཡིན་ཡང་། །འNིས་པའི་མི་ལ་དོགས་ཟོན་�ང་། ། གསར་འ]ོགས་qོ་
གཏད་མི་�་བའི། །fེ་བོ་དེ་ནི་མཁས་པ་ཡིན། ། 

<ག་�་གསར་འ]ོགས་ཆེ་བ་དང་། །,ན་ལ་�ོག་ལབ་གཏོང་བ་དང་། །གཞན་-ིས་ནོར་�ས་�་Zེད་པ། །དེ་ལ་ཡིད་
ཆེས་Zེད་པ་དཀོན། །དགའ་བའི་rམ་འ?ར་འ�མ་མ་�། །Kོས་པའི་<གས་_་ངོ་མ་གནག །fིད་པའི་Wས་_་ཆོག་
ཤེས་དགོས། །�ག་པོ་�ང་ན་Xགས་པ་-ིས། ། 

ངག་ཚིག་འཇམ་ན་,ན་དགའ་བས། །,ན་ལ་�ན་པའི་གཏམ་-ིས་བ_ས། །Dོད་པ་གཙང་ན་ཡིད་ཆེས་པས། །rམ་
,ན་�་འ"ས་ཞིབ་པ་དགོས། །གསར་འ]ོགས་ཅན་-ི་]ོགས་པོ་ལས། །འ?ར་6ོག་མེད་པའི་�ས་མེད་
དགའ། །གཡོག་པོ་ངན་པའི་དཔོན་པོ་ལས། །དཔོན་པོ་བཟང་པོའི་གཡོག་པོ་fིད། ། 

ཡོན་ཏན་མེད་པའི་]ལ་འགོ་ལས། །མཁས་པ་ཚོགས་པའི་]ལ་མnག་མཛེས། །qོ་གཏད་མེད་པའི་�ང་མ་ 
ལས། །མངོན་�ོག་jབ་པའི་"ན་མོ་དགའ། །ནོར་6ན་�ོངས་པའི་pོབ་དཔོན་ལས། །ནོར་མེད་མཁས་པ་ 
བ<ེན་ན་ལེགས། ། 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

215 

འ]ོ་�་མེད་པའི་ཞོན་<་ལས། །དལ་-ིས་�ང་ཐང་སོང་ན་fིད། །དོ་གལ་ཆེ་ན་དཔའ་གདིང་བfེད། །དོན་�ང་གཞན་
སེམས་བ�ེགས་པས་ཅི། །རང་དང་མjན་པའི་བསམ་Dོད་ལས། །རང་མཐོང་ཆེ་བ་མེད་ན་མཛེས། །ཡོན་ཏན་
བpབས་8ང་མི་འཛིན་ཅིང་། །fོན་དང་�གས་8ིས་�ད་Zེད་པ། །གཏམ་ལ་མངོན་�ོག་མི་jབ་པ། །�་ཚགས་o་c་
{ང་བར་Z། ། 

བ<ག་ད}ད་མེད་པའི་ཁས་ལེན་དང་། །རང་ཡི་མ་ཆེས་ལོ་�ས་དང་། །དགོས་དོན་མེད་པའི་Dོད་པ་ཅན། །མཁས་པ་
ཁོང་ནས་Kེལ་བའི་�། །Nིན་-ིས་བfངས་ལ་Nིན་མི་བkེད། །གནོད་Zེད་ད]་ཡང་འཇམ་པོས་འWལ། །རང་གིས་རང་
ལ་དཔེ་བཞག་ན། །གཞན་rམས་ཕལ་ཆེར་དེ་དང་མ�ངས། ། 

མདོར་ན་མང་པོ་བཤད་པས་ཅི། །འདབ་ཆགས་ཐང་W་བཞག་ན་ཡང་། །-ེན་W་འཛེགས་པའི་རེ་བ་Zེད། །དེ་བཞིན་
<ག་�་-ེན་ལ་oོས། །Xི་rམས་Sེང་W་བཞག་པའི་Wས། །འོག་�་མཆོངས་བསམ་jར་ལ་བo།། དམན་པའི་བསམ་
Dོད་,ན་{ངས་ནས། །གོང་མའི་kེས་_་བ�ེགས་ན་ལེགས། ། 

བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་�ང་�་ཡང་། །དོ་གལ་ཆེན་པོས་བདག་�་�ངས། །ངན་པའི་fོན་ནི་R་མོ་ཡང་། །�ོག་ལ་|ོལ་
བའི་Wག་བཞིན་{ོངས། ། ་མིའི་ཆོས་Tགས་གང་ཡིན་ཡང་། །ཚིག་ཙམ་ཤེས་པ་མཁས་པ་མིན།། ཚིག་གི་ལམ་ནས་
དོན་མཐོང་Sེ། །ཇི་བཞིན་ལག་ལེན་ཐེབ་པ་གཅེས། ། 

ཁ་ནས་བཤད་ན་_་ཡང་མཁས། །བདག་བSོད་གཞན་�ོད་ཕལ་-ིས་ཤེས། །དོན་-ི་�ིང་པོ་ཐོབ་པ་ནི།། འདི་^ི་,ན་�་
མེད་ཐབས་མེད། །2ལ་བ་བདེན་ནམ་�ན་ཡང་xང་། །ཤི་བ་ཤི་བ་ཞེས་]གས་པའི། །ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་¡ག་
པ་དེ། །རང་གི་དcགས་8ི་འ]ོ་Tགས་ཙམ། ། 
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བདེ་fིད་འདོད་ན་བདེ་�་¢བས། །ནད་ལ་ཕན་པའི་�ན་མཆོག་འN། །�ག་བ�ལ་མི་འདོད་དེ་�་{ོངས།། རེག་Mང་
Wག་ལ་འཛེམ་དང་མ�ངས། །དེ་བཞིན་�་འ"ས་ལེགས་ཤེས་ཏེ། །དགེ་བའི་Z་བ་�ན་oར་བ<ེན།། �ིག་པའི་ལས་
ལ་Wག་བཞིན་འཛེམ། །འRལ་དང་[ན་W་ཕན་པར་འ?ར། ། 

དེ་oར་ ག་བསམ་ཡིད་8ི་w་བ་ལས། །£ོས་པའི་ལེགས་བཤད་�ང་�འི་འོད་དཀར་བ¤ད། །qོ་གསར་rམ་བ¥་,་
mད་8ིས་འjང་ནས། །Tགས་གཉིས་ཡོན་ཏན་དཔལ་-ིས་མཛེས་?ར་ཅིག ། 

ཅེས་qོ་གསར་rམས་ལ་ཕན་W་རེ་བས་ ོ་^ོགས་ཙན་དན་ནགས་མའི་¦ོངས། �ོན་Wས་Tགས་གཉིས་མXེན་པའི་
དམ་པ་W་མས་ཞབས་8ིས་བཅགས་པའི་གནས་ cམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་�ིང་གི་ཡང་དབེན་ Sག་uེ་ སེ§ེ་གནམ་�ོང་ 
¨ག་མའི་བསིལ་ཁང་ཉམས་དགའ་བ་ནས། ད}ིད་8ི་2ལ་མོའི་ བཞིན་མདངས་རབ་�་གསལ་བ་དང་། �ང་འjང་
གཞོན་Yའི་ཚོགས་rམས་དགའ་བའི་གར་-ིས་ ཅིར་ཡང་གཡོ་ཞིང་། འདབ་6ན་V་�ག་དང་། རི་Jེག་དང་། འཇོལ་
མོ་སོགས་�ིང་W་�ག་པའི་fེད་ཚལ་ c་མོ་rམས་མ]ིན་པའི་ �ན་འ?ར་ལ་གཅིག་�་བuོན་པའི་ Wས་ཚེས་བཟང་
པོར་{ེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
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ཁ་བཤད། 
འོང་འབོ་ཐངས།        

 

ཤར་^ོགས་བ¥ིས་�ང་T་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག། 

Yབ་^ོགས་ª་ལི་ཁ་T་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 
Zང་མགར་ས་^ོགས་T་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 

 ོ་དཔག་བསམ་ཁ་T་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 
ཤར་xས་པའི་�ག་མོ་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 

ཝང་སི་སི་�ག་མོ་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 
{་རོ་Wས་གཞི་�གམོ་ལོ་ལེགས་པས། དེའི་འོང་དང་འjས་ཡང་©་འབབ་ཤོག ། 
འབབ་ཤོག་འབབ་ཤོག་ ཁལ་ཆེན་ས་T་བཏབ་མི་དེ། ཡང་ཆེན་Mག་T་�ག་དགོ་ལོ། 

 
འབབ་ཤོག་ འབབ་ཤོག་ འབབ་ཤོག། 
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ལོ་ལེགས་བ6ང་ཐངས།      
 

ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། གསེར་གཞོང་གསེར་-ིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 
Wང་ཀར་ཨོ་མས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། །2ལ་�ོ་<་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 

ཨོ་ཁ་ནོར་-ིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། །2བ་Mག་ཕགཔ་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 
བར་Xིམ་འ�་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། །Sེང་ཁང་མི་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 

གཡོག་¤ང་c་དང་cམོ་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེཊ། །ཐབ་ཚང་ཨཔ་དང་ཨའི་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེཊ།། 
ཡང་ཐོག་འ«་�་གང་སོང་ལོ་ལེགས། །Xིམ་ཐོག་དར་ཤིང་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 

ཤ་ཚང་ཤ་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། འ�་ཚང་འ�་གིས་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 
གཟར་ཤིང་གོ་ལ་གང་སོང་ལོ་ལེགས། །ད�ལ་¥མ་^ེད་¥མ་གང་སོང་ལོ་ལེགས། ། 

མི་བསོད་ནམས་ཅན་ཅིག་འོང་དོ་གོ། དིག་ཀི་དིག་ཀི་ཟེར་དོ་གོ། ། 
ད�ལ་-ི་�ོ་ཅིག་^ེ་དོ་གོ། གསེར་-ི་6ེ་མིག་འj་དོ་གོ། 

འདོད་ཡོན་�ག་མོའི་གཉེར་ཚང་ལས། །ཕག་ཤ་གཤག་ཅིག་6ིར་རི་རི། ། 
�མ་Mད་ཏ་གང་ཡང་,་x་x། །མར་�ང་གང་ཡང་i་ཆི་གེ། ། 

ལགས་སོ་ ལགས་སོ་ ལེགས་པས་གོ།         
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2ང་དང་གཏམ་Jད། 

Kམོ་ཉི་L་བཟང་མོ།     
ཧེ་མ་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ནང་ བུམོ་སྤུན་གཉིས་ཡོདཔ་མས། བུམོ་ག་ནི་བ་བྱ་རིསམོ་ ཉིམ་དང་ཟླཝ་བཟུམ་ ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ མིང་ཡང་ཟླ་བ་བཟང་མོ་དང་ ཉི་མ་བཟང་མོ་ཟེར་བཏགས་ནུག། ཁོང་གཉིས་ཨ་རྟག་ར་ མེ་ལོང་ལུ་
བལྟ་སྟེ་བཟོ་བཟོ་ཡི་ར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་མས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ བུམོ་ཉི་མ་བཟང་མོ་གིས་ མེ་ལོང་སྦོམ་འདི་ 
ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་གདོང་ཁར་འབག་ཤོག། ང་བཅས་གཉིས་ ག་བྱ་བས་ག་ བལྟ་གེ་ཟེར་སླབ་སླབ་མས། ཟླ་བ་
བཟང་མོ་གིས་བཏུབ་ཟེར་སླབ་ད་ ཉི་མ་བཟང་མོ་གིས་ ང་བཅས་གཉིས་ལས་ བཟོ་བལྟ་ག་ཉེས་མི་འདི་ ཁྱིམ་
ནང་ལས་ཐོན་འགོྱ་དགོཔ་ཨིན། ཟེར་སླབ་སྦེ་བལྟཝ་ད་ ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་འདྲན་འདྲ་ ཡོད་ནི་འདི་གིས་ དབྱེ་བ་
ཕྱེ་མ་ཚུགས་པས། ཨིན་རུང་ ཉི་མ་བཟང་མོ་ ཨ་ཞེམོ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ མོ་གིས་བང་བཙོང་སྟེ་ ནུམོ་ཟླ་བ་བཟང་
མོ་ ནུབམོ་ཕྱེད་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ བདའ་བཏང་ད་ནུག། 
བུམོ་ཟླ་བ་བཟང་མོ་ལུ་ ཅ་ལ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན་པར་ ལམ་ཁར་བཟའ་ནི་གི་ ཨེ་པཱལ་ ཕུད་རྡོག་གསུམ་
བྱིན་སྦེ་ བཏང་དཔ་མས། བུམོ་ཟླ་བ་བཟང་མོ་ ནུབ་མོ་ཟླ་དཀར་ནང་ སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ལས་འགོྱཝ་ད་ ལམ་
ཁ་ལུ་ ཨང་རྒས་གོ་ལ་ དཀརཔོ་གོྱན་མི་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག། མོ་གིས་ཨང་རྒས་ལུ་ ག་ཏེ་འབྱོནམ་སྨོ་ཟེར་འདྲིཝ་
ད་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ང་བཟའ་ནི་གི་ ལྟོ་ཅིག་འཚོལ་བར་ འོང་འོངམ་ཨིན། བུམོ་ཁོྱད་ལུ་ བཟའ་ནི་གི་ རིགས་
ག་ནི་ཡང་མེད་ག་ ཟེར་དྲིས་ནུག། མོ་གིས་ མོ་རའི་ཧེམ་ཅུང་ནང་ལས་ ཨེ་པཱལ་གཅིག་བཏོན་བྱིནམ་ད་ ཨང་
རྒས་སེམས་དགའ་སྟེ་ ཨེ་པཱལ་དེ་བཟའ་ཡི་ར་ བུམོ་དེ་ལུ་ དྲིས་དྲིསཝ་མས། བུམོ་ཁོྱད་ ནམ་ཕྱེད་གནག་མོའི་
སྦུག་ལུ་ ག་ཏེ་འགོྱ་ནི་སྦེ་ཨིན་སྨོ་ ཟེརཝ་ད་ བུམོ་དེ་གིས་ ཨ་ཞེམོ་གིས་ བདའ་བཏང་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ 
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ཕྲང་སྟེ་སླབ་སླབ་མས། ཁོང་གཉིས་ བློ་དེ་སྦེ་སླབ་ཅི་ར་འགོྱཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ཤིང་སྦོམ་ཅིག་གི་རྩ་བར་ 
ཀླུའི་ཕོ་བྲང་ཡོད་སར་ ལོྷད་ནུག། 
ཀླུའི་ཕོ་བྲང་རྩ་བར་ལོྷདཔ་ད་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ཨ་ཙིངལ་འཚོ་གེ་ ཟེར་སླབ་སྟེ་ངལ་འཚོ་སྡོད་ནུག། དེ་ལས་ 
ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ཁོྱད་ར་ག་ཅི་དགོ་ནི་སྨོ་ མ་གསང་བར་སླབ་ཟེར་ སླབ་ད་ བུམོ་གིས་ ག་ཅི་གནང་རུང་བཏུབ་ 
ཟེར་སླབ་སླབ་མས། ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ཁོྱད་ར་ཚར་གཅིག་ མིག་ཏོ་བཙུམས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ མིག་ཏོ་བཙུམ་སྡོད་
ཞིནམ་ལས་ ལོག་མིག་ཏོ་ཁ་བརྒྱང་བལྟཝ་ད་ ཨང་རྒས་ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག་ ཟེར་ཨིན་མས། མོ་ར་གསེར་
གྱི་ཕོ་བྲང་ ག་ནི་བ་ ཉམས་དགའ་བའི་ནང་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་བྱ་རིསམོ་ གོས་ཆེན་གྱི་གོ་གོྱན་ དཔའ་རྟགས་ བཏགས་
མི་ཅིག་དང་ གདོང་སྐོར་སྦེ་ མཐའ་སྐོར་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ གསེར་དང་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་ ཕོ་བྲང་ཕྱི་ཁར་ 
སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ག་ར་ རྩྭ་བཟའ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ མོ་སེམས་དགའ་སྟེ་ ཕོ་སྐྱེས་དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ དགའ་ཉམས་སྐྱིད་ཉམས་བསྐྱངས་ཏེ་ སྡོད་ནུག། 
ཨ་ཞེམོ་ཉི་མ་བཟང་མོ་ཡང་ ནུམོ་ལུ་སེམས་ཤོར་ཏེ་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་འབདཝ་སྨོ་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ ནུམོ་གིས་ ལོ་
རྒྱུས་དེ་ཚུ་ རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་སླབ་ད་ནུག། དེ་ལས་ ཨ་ཞེམོ་གིས་ཡང་ ནུབམོ་ཅིག་ ཨེ་པཱལ་གསུམ་ ཧེམ་
ཅུང་ནང་བཙུགས་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཐོན་སོང་སོངམ་མས། ལམ་ཁ་ལུ་ ཨང་རྒས་ཅིག་དང་ཕྱད་དེ་ ཨེ་པཱལ་
ཅིག་བྱིནམ་ད་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་ ཤིང་གི་རྩ་བར་འཁྱིད་སྦེ་ མིག་ཏོ་བཙུམ་བཅུག་ནུག། མིག་ཏོ་བརྒྱང་བལྟཝ་ད་ 
སྦུལ་སྦོམ་ཆུང་ ཐང་མེདཔ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ་བཙུགས་དཔ་ལས་ ཨ་ཞེམོ་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་ སྤར་ས་མེད་པར་ དེ་
ནང་ར་སྲོག་བཅད་དེ་ཤི་སོ་ནུག་གོ། །།  
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Nིར་བཏང་Oག་ནིའི་ཐབས་ལམ། 
སྤྱིར་བཏང་ལྷག་ནི་ཟེརཝ་ད་ གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྦྱོར་
ཀློག་དང་ ཚི་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཆ་མཉམ་ཚུདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་གིས་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་
འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཡི་གུ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ 
རྗོད་སྒྲ་འཐོན་ཚུགསཔ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ ལྷག་ནི་གིས་མ་དོ་བར་ གོ་དོན་ཡང་ དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ ལྷག་དགོཔ་
འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། 
མ་གཞི་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ལྷག་མི་དང་ དཔེ་དེབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ལྷག་མིའི་
རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་དང་ ཡིག་ཐོག་གི་བརྡ་དོན་ ལྷག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐབས་དོན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ གཅིག་
ཁར་བསྡུ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིནམ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་པ་བཞི་ཡོད་མི་ཚུ་
ཡང་། 
1. བརྡ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ། 
2. ལཱ་ཅིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ། 
3. ཐོས་རྒྱའི་ཉམས་མོྱང་འཐོབ་ནི་དང་ རྩོམ་རིག་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ནི་དོན་ལུ། 
4. བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ།  
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ད(ད་པའི་ཐོག་ལས་ 1ག་ནིའི་རིག་5ལ་ ཡར་7ས་གཏང་ཐབས། 

གོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཅིའི་དོན་ལུ་ལྷག་རུང་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དཔྱད་ 
པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་འདི་ ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེ།  དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུ་ཚུ་གི་ རྗོད་
སྒྲ་དང་ གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ ལྷག་བཞག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན། ཚི་དོན་རེ་རེ་བཞིན་
དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ཚི་དོན་དང་ གནད་དོན་ཚུ་གི་གོ་བ་ཚུ་ ནེམ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་མནོ་སྟེ་ ལྷག་པ་གིས་མ་ཚད་
པར་ ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ གོ་དོན་ཚུ་ རྩད་དཔྱད་དང་ ཐབས་ལམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གོ་དོན་ལེན་ནི་
དང་ ཚི་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་དང་ གོ་དོན་ ག་དེ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན་ན་ ལྷག་མི་ལུ་ ཚོར་
སྣང་དང་ རིག་པ་ག་དེ་སྦེ་བྱིནམ་ཨིན་ན་ གནད་དོན་གྱི་གཏིང་ཟབ་ཧིང་དང་ རྒྱ་ཆེ་ཧིང་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ 
ལྷག་མི་གི་རྒྱུད་ལུ་ འགྱུར་བ་གཏང་ཚུགས་པའི་ཁུངས་དོན་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ དཔྱད་པ་གཏང་མི་འདི་
ལུ་སླབ་ཨིན། 
དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་བརྗོད་འབད་ནི་མེན་པར་ རྩོམ་
འབྲིཔ་གིས་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཁུངས་དག་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མེད་དང་ངེས་བདེན་ཡོད་
མེད་སོགས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔྱད་པ་བཏང་སྟེ་ལྷག་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁོང་རའི་མནོ་ཚུལ་དང་ 
ཉམས་མོྱང་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་འོང་། དེ་མ་ཚད་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ཁོང་ར་དང་ རྩོམ་
འབྲིཔ་ དེ་ལས་ རྩོམ་རིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་འོང་། འདི་འབདཝ་ལས་ དཔེ་དེབ་
ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ དྲི་བ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག།  
༡. ལྷག་མིའི་ཉམས་མོྱང་དང་ མནོ་ཚུལ། 
 ཀ་ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ ག་ཅི་ཤེས་ག་? 
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 ཁ་ ང་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ ག་དེ་སྦེ་གཏང་དོ་ག་? 
 ག་ ང་གིས་ རྩོམ་རིག་འདི་ ལྷག་དགོ་པའི་ དགོས་པ་ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
 
༢. རྩོམ་འབྲི་པའི་ཉམས་མོྱང་དང་ མནོ་ཚུལ། 
 ཀ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ ཉམས་མོྱང་/ཡོན་ཏན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ཁ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ འབྲི་ཐངས་འདི་གིས་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ར་ཁུངས་བཀལ་
ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག་ག་? 

 ག་ རྩོམ་འབྲིཔ་གིས་དོན་ཚན་འདིའི་སྐོར་ལས་མནོ་བསམ་ག་དེ་སྦེ་ར་བཏང་ནུག་ག་? 
༣. རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་དང་ བཅུད་དོན་ ར་ཁུངས་སྦྲགས་ཐངས། 
 ཀ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ རྩོད་གླེང་གི་ དོན་ཚན་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
 ཁ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་ བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་? 

ག་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ རྩོད་གླེང་གི་ སྐབས་དོན་ཚི་དང་ ན་ཚི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་ག? 
༤. རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ ར་ཁུངས་བཀལ་ཐངས། 
 ཀ་ རྩོད་གླེང་འདི་ནང་ འཁོྱགས་ཚི་དང་ མ་བདེན་པའི་གཏམ་ ག་ཅི་ཡོད་ག་? 
 ཁ་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་ ར་ཁུངས་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཀལ་ཡི་ག། 
 ག་ ར་ཁུངས་དེ་ཚུ་གིས་བཅུད་དོན་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་ནོནམ་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་ནུག་ག། 
 ང་ ཁུངས་གཏུགས་ཚུ་ ཆ་བཞག་ཚུགསཔ་འདུག་ག་? 

ཅ་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་འདི་ ར་ཁུངས་མ་འཐུས་འཐུསཔ་སྦེ་ བཀལ་ཏེ་འདུག་ག? 
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ཆ་ རྩོམ་འབྲིཔ་འདི་གིས་ ར་ཁུངས་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཅོལ་འབད་འབདཝ་ ཨིན་པ་
ཅིན་ ཞིབ་འཚོལ་འདི་: 

  ༡. དུས་མཐུན་འདུག་ག་? 
༢. དཔེ་འདི་གིས་ དམིགས་དོན་བསྐྱེད་མི་ ཡུལ་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ ཆོད་ཚུགསཔ་

འདུག་ག་? 
༣. ཞིབ་འཚོལ་འདི་ ག་གིས་འབད་ནུག་? ཞིབ་འཚོལ་གི་ དགོས་དོན་ག་ཅི་ཨིན་

མས་? 
  ༤. ཞིབ་འཚོལ་ནང་ ཡོད་མི་འདི་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་ནུག་ག་? 

༥. རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་ནང་གི་ གྲངས་རྩིས་ཞིབ་བཅུད་ཚུ་
རྟགས་མཐུནམ་འདུག་ག་? 

༦. པར་ཁྲམ་དེ་ཚུ་གིས་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དྲང་བདེན་སྟོན་མས་ག་? 
༧. པར་ཁྲམ་ཚུ་ གྲངས་རྩིས་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ག་?  

  ༨. གནས་ཚུལ་གྱི་གཞི་ཁུངས་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཨིན་མས་? 
༩. ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཞིབ་བཅུད་དང་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ དོན་ཚན་དེ་གི་ཐོག་

ལུ་ར་ བཀོད་ནུག་ག་? 
 
 

༥. དཔེ་དེབ་ལུ་ ལྷག་མི་གི་ངོས་ལེན། 
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ཀ་ ང་གིས་ རྩོམ་འབྲི་པ་གིས་ ར་ཁུངས་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ བཅུད་དོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་
འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆ་གནས་བཞགཔ་ཨིན་ན་? 

ཁ་ བཅུད་དོན་དེ་ལུ་ ང་གིས་ ཆ་གནས་ག་དེམ་ཅིག་ བཞག་ཚུགས་ག། 
ག་ དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ང་གིས་ཤེས་མི་དང་ ངེ་གི་མནོ་ཚུལ་འདི་ རྩོམ་འབྲི་པའི་བཅུད་དོན་དང་ 
འབྲེལ་བ་ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 

ང་ དོན་ཚན་འདི་ནང་ རྩོམ་འབྲི་པའི་རྩོད་གླེང་འདི་གིས་ ངེ་གི་བསམ་འཆར་ལུ་ག་ཅི་སྒྱུར་བཅོས་
འབད་ཡི་? 

Oག་ཐངས། 
༡. རང་གིས་ ལྷག་མི་འདི་ ཐོ་བཞག་ནི། 

ལྷག་ནི་ཨིན་མི་ དོན་ཚན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ རང་གིས་ག་ཅི་ཤེས་ག་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དེའི་སྐོར་
ལས་ རང་གིས་ མནོ་བསམ་གཏང་མི་ཚུ་གི་ ཟིན་ཐོ་རེ་བཀོད་དགོ། རང་གིས་ ལྷག་ནི་ཨིན་མིའི་ 
ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ པར་ཁྲམ་ མགོ་ཡིག་ པར་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག་བལྟ་
དགོ། གཞན་ཡང་ མཇུག་ལུ་བཅུད་དོན་དང་ གོ་བ་ལེན་ནིའི་དྲི་བ་རེ་ཡོད་རུང་ བལྟ་དགོ། 
ནམ་ཅིག་ར་ཨིན་རུང་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མར་ བཅུད་དོན་དང་ དྲི་བ་
ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལྷག་དགོཔ་ ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས། དཔེ་དེབ་ནང་
ཡོད་པའི་ ཚི་དོན་ག་ར་ ལྷག་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ གཙོ་བོ་ དོན་དག་ངོ་མ་འདི་ ངོས་འཛི་འབད་
དེ་ ལྷག་དགོཔ་ཨིན། 

༢. ཚི་གི་གོ་དོན་མེན་པར་ གཞི་དོན་གྱི་རིག་པ་ལེན་དགོཔ། 
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ང་བཅས་ར་ ནམ་ཅིག་ར་འབད་རུང་ རྩོམ་རིག་ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ བརྗོད་དོན་ནང་ཡོད་པའི་ 
མིང་ཚི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཏེ་ ལྷག་ནི་མེན་པར་ བརྗོད་དོན་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ གཞི་དོན་
གྱི་རིག་པ་ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་གལ་ཆེ། 

༣. ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ མ་བཞག་པར་ འབྲི་དགོཔ། 
ང་བཅས་ར་ ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ ཟིན་བྲིས་རེ་ཡང་འཐབ་པ་ཅིན་ ཟིན་བྲིས་འདི་གིས་ བརྗོད་བྱའི་
གནད་དོན་ངོ་མ་འདི་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ཟིན་བྲིས་འདི་ པར་དང་པར་ཁྲམ་ 
ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་མཐུད་དེ་ བཞག་པ་ཅིན་ གོ་
དོན་ལེན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་ཡོད། 

༤. ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ལྷག་དགོཔ། 
ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ གནད་དོན་དང་ རིག་པ་ཚུ་ཧ་མ་གོ་བ་ཅིན་ ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ལྷག་དགོ། 

༥. ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི། 
བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ རྗོད་ཚི་དང་ མིང་ཚི་གི་ཧེ་མ་དང་ ཡང་ན་ ཤུལ་མའི་ཚི་གྲོགས་ 
ཡང་ན་ རྗོད་ཚི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ཡང་ གོ་དོན་ལེན་དགོ།  

༦. དབྱེ་བ་དཔྱད་ནི། 
བརྗོད་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་ མཇུག་བསྡུ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དང་ རྗོད་ཚི་གཙོ་བོ་དང་ དོན་མཚམས་རེ་རེ་
བཞིན་དུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྷག་དགོ། 

༧. འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི། 
རྩོམ་འབྲིཔ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་གིས་ བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་དོན་ཚུ་ གོ་རིམ་ལྡན་ཏོག་ 



!ག་རིག་དང་(ོམ་རིག།                                              ,ོབ་རིམ་༩ པ།                        

     
 

228 

ཏོ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་འབད་དེ་འོངམ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བརྗོད་དོན་ནང་གི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཚུ་
གིས་ གཙོ་དོན་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ འབྲེལ་བ་བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ། 

༨. བཅུད་བསྡུ་ནི་དང་ ཚི་འགྲེལ་རྐྱབ་ནི། 
དཔེ་དེབ་ཀྱི་དོན་མཚམས་རེ་དང་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་རེ་ལྷག་ཚརཝ་ད་ ཨ་ཙིམནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ 
དོན་མཚམས་ ཡང་ན་ ལེའུ་ཚན་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ རང་སྟོབས་ཀྱི་ཚི་ནང་ ཚི་
འགྲེལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། ཚི་འགྲེལ་འདི་ རང་གི་ཟིན་དེབ་ནང་འབྲི་རུང་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་ཅིག་ལུ་ 
ངག་ཐོག་ལས་སླབ་རུང་བཏུབ། 

༩. ཆ་རོགས་དང་ གྲོས་གླེང་འབད་ནི། 
ཁོྱད་ཀྱིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཆ་རོགས་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ཡང་ ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་དང་
གཅིག་ཁར་ དཔེ་དེབ་འདིའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་གླེང་འབད། 

༡༠. ལྷག་ནིའི་འཆར་གཞི་ནང་ བཙག་འཐུ་རྐྱབ་ནི། དྲི་བ་བཀོད་དེ་ལྷག་ནི། དེ་སྦེ་ར་ལྷག་ནི། བློ་ལས་
སྐྱོར་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་དགོ། ང་བཅས་ར་ ལྷག་
པའི་སྐབས་སུ་ ག་དེ་སྦེ་ལྷག་ནི་ཨིན་ན་ ལྷག་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ འཆར་གཞི་ཅིག་
བཟོ་སྟེ་ལྷག་དགོ། འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་ཅིག་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་པའི་
གནས་སྐབས་ནང་ དཔེ་དེབ་ནང་གི་དོན་ཚན་ག་ཅི་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ ལྷགཔ་ཨིན་ན་ མ་
ཤེས་པར་ ལྷག་དགོ་མ་མནོཝ་འགོྱཝ་ཨིན།  
དེ་མ་ཚད་ ལྷག་ཚརཝ་ད་ཡང་ ག་ཅི་ལྷག་ཅི་ག་ ཧ་མ་གོ་བར་ལུས་ནི་དང་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནིའི་རིག་
རྩལ་ཡང་ གོང་འཕེལ་འགོྱ་མི་ཚུགས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལྷག་མི་འདི་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྷག་
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དགོ་པ་ཅིན་ ལྷག་པའི་གནས་སྐབས་ནང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ།  

 གདམ་འ7་8བ་9ེ་;ག་ནི། 
 གདམ་འཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི་ཟེར་མི་འདི་ རང་གིས་ ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ནང་གི་ ཚི་དོན་ག་ར་ རིམ་

པ་བཞིན་དུ་མ་ལྷག་པར་ གཙོ་ཚི་དང་ གཙོ་དོན་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
དེ་ཡང་ དཔེ་དེབ་དང་ ཡིག་ཆ་ ག་ཅི་ར་ལྷག་རུང་ དང་པ་ར་ མགོ་ཡིག་/མཚན་དོན་ དོན་མཚམས་
དང་པ་ ངོ་སྤྲོད་ མཇུག་བསྡུ་དང་ དེ་ལས་ དོན་མཚམས་ཀྱི་རྗོད་ཚི་དང་པ་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ སྒྲོམ་
ནང་བཙུགས་ཏེ་དང་ ཡི་གུའི་བཟོ་རྣམ་སོ་སོར་བཟོ་སྦེ་ དམིགས་བསལ་ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ་ ཁྱད་པར་
ཕྱེས་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ལྷག་པ་ཅིན་ གཙོ་བོའི་བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
=ི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་9ེ་;ག་ནི། 
དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ང་
བཅས་ར་མང་ཤོས་ཀྱིས་ ཧེ་མར་དཔེ་དེབ་ལྷག་ཞིན་ན་ མཇུག་ལུ་དྲི་བ་ཚུ་བལྟཝ་ཨིན།  
དེ་འབདཝ་ད་ ཐབས་ལམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེན། རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ མ་ལྷག་
པའི་སྔ་གོང་ལས་ རང་ལུ་ གནད་དོན་ག་ཅི་དགོཔ་ཨིན་ན་ རང་གིས་རང་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་འབད་བ་
ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་ག་ཅི་དགོ་མི་འདི་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།  
འདི་འབདཝ་ལས་ དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ རང་གིས་མནོ་མི་འདི་ འཚོལ་དགོ་པ་ཅིན་ འཐོབ་ཚུགསཔ་
ལས་ མ་ལྷག་པའི་ཧེ་མ་ལས་ དྲི་བ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 

 
དེ་>ེ་ར་;ག་ནི། 
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དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་དང་ ཚི་དོན་ཚུ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་
ཨིན་ན་ རག་ཙམ་ཅིག་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ དཔེ་དེབ་འདི་ལྷག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ཡོད་
པའི་ ཚི་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཅི་ར་བལྟ་དགོ། 
དཔེ་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ གྲོས་འཆར་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ། 
$ དཔེ་དེབ་ནང་ ཚི་དོན་གཅིག་མ་ཤེསཔ་ཅིག་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ཚི་མཛོད་ལག་ 

ལེན་འཐབ་ནི་མི་འོང་། 
$ དང་པར་ཚར་གཅིག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཚི་གྲོགས་དང་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་  

ཧ་གོ་ཐབས་འབད་དགོ། 
$ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟིན་ཐོ་བཀོད་དགོ། 
$ རང་ལུ་ ཧ་གོ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ ཚི་དོན་ཚུ་ རྟགས་བཀལ་ཏེ་བཞག་དགོ། 
$ དཔེ་དེབ་འདི་ ལོག་སྟེ་ཐེངས་གཉིས་རེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 
$ དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ལན་འཚོལ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན། 
ཁོང་ལས་Aོར་ནི། 
ཁོང་ལས་སྐྱོར་ནི་ཟེརཝ་ད་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ དཔེ་ཆ་ཁོང་ལུ་བཟུང་སྟེ་ ཁ་ལས་སྐྱོར་ནི་འདི་མེན་པར་ 
ཧེ་མ་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལུ་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གོ་དགོཔ་ཨིན། 
ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ལྷབ་མི་ཚུ་ ངག་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་
ཅིན་ བརྒྱ་ཆ་༨༠ སེམས་ཁར་དྲན་ཚུགསཔ་དང་ ཁོང་གིས་ ངག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་ 
བརྒྱ་ཆ་༨༠ བརྗེད་དེ་འགོྱཝ་ཨིན་ཟེར་ བཀོད་ནུག། བརྗོད་དོན་དེའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལས་ དྲི་
བའི་ལན་བཀོད་དེ་འབད་རུང་ཡང་ བརྡ་དོན་ཚུ་སེམས་ཁར་དྲན་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད། དེ་གི་ ཐབས་
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ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ སློབ་ཁང་གི་ཆོས་གྲོགས་དང་ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ནི་
འདི་ཨིན།  
བAར་ཞིབ་འབད་ནི། 
རང་གིས་ལྷག་མི་དོན་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཁ་ལུ་ དྲན་ནིའི་དོན་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལོག་ལྷག་མི་ཅིག་ལུ་ 
སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་ལུ་ མི་བརྗེད་པའི་གཟུངས་མེདཔ་ལས་ དཔེ་དེབ་ནང་གི་ དོན་ཚན་
གལ་ཅན་ རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཟིན་བྲིས་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གཙོ་དོན་ཚུ་ འཕྲལ་
འཕྲལ་ལོག་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན་ དྲན་གསོ་འབད་དེ་ སེམས་ཁ་ལས་མ་བརྗེད་པར་སྡོད་ཚུགསཔ་
ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཡང་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ ལེགས་ཤམོ་ཅིག་
ཨིན། 
;ག་Cལ། 
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་ཐངས་སྟོན་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་ 
སོ་གིས་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ལྷག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ ཨ་ལོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིནམ་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་
སྐབས་ ལྷག་ཚུལ་སོར་ཏེ་སྟོན་ནི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་ མཁས་པ་བཟོ་ནིའི་ འགན་ཁག་
ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ བཀལཝ་ཨིན། ལྷག་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ལྷག་མི་
འདི་ ཨ་ལོ་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ བཟོ་ཚུགསཔ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  
Dད་བཏོན་ཏེ་;ག་ནི། 
ཨ་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་མི་དང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ 
སྐད་སེང་སྟེ་ ལྷག་བྱིན་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོའི་གདོང་ཁར་མ་བཞག་
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པར་ རྣམ་ཅོ་གིས་ཉན་དགོཔ་ཨིན། བརྗོད་དོན་དེ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚར་གཅིག་ལུ་ མཇུག་
བཏོན་ཏེ་ལྷག་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྗོད་དོན་རིངམོ་ཅིག་ དུས་
ཚོད་བཟོ་ཞིན་ན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷག་མི་ཅིག་ཡང་ཡོད། སྐད་སེང་སྟེ་ལྷག་ནི་འདི་ 
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ མི་ཚེདང་ དཔེ་དེབ་ དཔེ་དེབ་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བར་ན་ འབྲེལ་
བ་བཟོ་ཐབས་དང་ ཡང་ན་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡོདཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།  
Fོབ་དཔོན་6ི་བཀོད་Hའི་ཐོག་I་;ག་ནི། 
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དུས་དེབ་ གསར་ཤོག་ སྙན་རྩོམ་ ཤོག་ཁྲམ་ 
དང་ ཡིག་རིགས་གཞན་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ འབག་འོང་ཞིན་ན་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་
དགོ། དེ་ཡང་ འོག་གི་ ལྷག་ཚུལ་མའདྲཝ་ཚུ་གི་ ཐོག་ལས་ལྷག་བཅུག་དགོ། 
* སློབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་སྤྲོད་འབད་ཞིན་ན་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ ལྷག་

དགོ་པའི་ དགོས་དོན་ཅིག་བཟོ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ལྷག་བཅུག་ནི། 
* སློབ་དཔོན་གྱིས་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་ཅིག་ སྐད་བཏོན་ལྷགཔ་ད་ 

ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དཔེ་དེབ་ནང་ བལྟ་སྟེ་ཉན་ནི། འཕྲལ་འཕྲལ་ དོན་མཚམས་བར་
ན་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཕོ་ཚོད་དཔག་བཅུག་སྟེ་དང་ དོགས་སེལ་དང་ དྲི་བ་རེ་བཀོད་དེ་ 
ལྷག་མི་འདི་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ ངག་ཐོག་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཐོག་ལས་ 
བཅུད་དོན་བཏོན་བཅུག་དགོ། 

* ཆ་རོགས་བསྡོམས་ཏེ་ ཆ་སྦེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 
* སྡེ་ཚན་གཞན་མི་ཚུ་ རང་སོའི་ལཱ་འབད་དེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་

ཆུང་ཀུ་ཅིག་ ཡང་ན་ ཨ་ལོ་ཆ་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 
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* སྡེ་ཚན་ ཡང་ན་ སློབ་སྡེ་དམངས་དང་གཅིག་ཁར་ སྐད་བཏོན་ཏེ་ལྷག་བཅུག་ནི། 
 
Hབ་Aོར་6ི་ཐོག་ལས་;ག་ནི། 
སློབ་དཔོན་གྱིས་ སྡེ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལྷག་
བཅུག་ནི། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ བརྗོད་
དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟོ་སྟེ་ རྫོང་ཁ་ལྷག་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བཟོ་ཡོད་པའི་ དཔེ་
དེབ་ཚུ་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་པ་ཅིན་ འོས་འབབ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འོངམ་ཨིན།  
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྷག་ནི་སྟོན་པའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་འདི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པའི་ 
སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ བརྗོད་དོན་ཅིག་ངོ་
སྤྲོད་འབད། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་གྱི་ ཨ་ལོ་རེ་རེ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་གཅིག་ཨིན་རུང་ གཉིས་ཨིན་རུང་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ སྡེ་ཚན་ལུ་སྤྲོད་དེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ལྷག་
བཅུག་ནི། རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལུ་ ལྷག་ནི་འདི་གིས་ ལྷག་མི་འདི་ལུ་ བརྗོད་དོན་གསརཔ་རེ་ལྷགཔ་ད་ གོ་དོན་
གསརཔ་རེ་ འཐོབ་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་ཤེས་མི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ གསར་ཐེབས་ལྷབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ལེན་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 
 
རང་9ོབས་Jིས་ ;ག་ནིའི་ལས་རིམ། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ མགོྱགས་པར་ལྷག་ནིའི་ ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ དེ་ལས་ 
མིང་ཚི་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་ དུས་ཡུན་བྱིན་ཏེ་ལྷག་
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བཅུག་དགོ། དེ་གི་དོན་ལུ་ ལྷག་ནིའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་དང་། སློབ་
དཔོན་གྱིས་སྤྲོད་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཁོང་ར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལྷག་ཚུགས་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྤྲོད་
དགོཔ་ཨིན། ཀློག་སྦྱང་འཐོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ ཉིན་བསྟར་སློབ་ཁང་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་ ལྷག་
ནིའི་ཁྱིམ་ལཱ་ཡང་ རྟག་བུ་ར་བྱིན་དགོ།  
 
བློ་གསར་སློབ་རིམ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཉུང་ཤོས་ར་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ རེ་ གནས་རིམ་དང་
མཉམ་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་སྤྲོད་དེ་ ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འཐོབ་བཅུག་དགོ། སློབ་རིམ་༡ པ་ལས་༡༢ པ་ཚུན་གྱི་ 
སློབ་ཁང་ནང་ ཨིན་པ་ཅིན་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྐར་མ་༡༥ རེ་དང་ ཁྱིམ་ལཱ་འབད་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ རེ་ 
རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་བྱིན་དགོ། རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་ནིའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ཡང་། 

࿌ དཔེ་དེབ་ནང་ལས་རང་གིས་དགའ་མི་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཤད་ནི། 
࿌ རང་གི་ཆ་རོགས་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་ཆུང་ཀུ་ནང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་ནི་དང་ གཅིག་
ཁར་ལྷག་ནི། 

࿌ ལྷག་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་གི་ ཐོ་བཀོད་དེ་བཞག་ནི། 
࿌ རྩ་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ བཅུད་དོན་ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་ནི། 
࿌ རང་གིས་ལྷག་མི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་ དུས་དེབ་བཟོ་ཞིན་ན་ སློབ་
དཔོན་ལུ་ཕུལ་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཀློག་སྦྱང་གི་ རྒྱུགས་བཀལ་ནི། 

 
གཅིག་ཁར་;ག་9ེ་ Lོགས་རམ་འབད་ནི། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་དཔོན་དང་ འགོ་འདྲེན་པ་ ཡང་ན་ རང་གི་ཆ་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ 
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དང་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་དེ་ ལྷག་ནིའི་གོམས་སྦྱང་བྱིན་དགོ། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲིས་ལན་འབད་དེ་
ལྷག་པ་ཅིན་ གཤམ་གསལ་གྱི་དཔྱད་པའི་ཐོག་ལས་ལྷག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། 

࿌ དཔེ་དེབ་ཀྱི་མིང་དང་ མགོ་ཡིག་ པར་ རང་གི་ཉམས་མོྱང་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དཔེ་དེབ་འདི་ ག་
ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ ཕོ་ཚོད་དཔག་ནི། 

࿌ བརྗོད་དོན་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་བཟོ་ནི། 
࿌ མིང་ཚི་དང་ གོ་དོན་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ དོགས་དཔྱོད་འབད་ནི། 
࿌ བཅུད་དོན་བསྡུ་སྟེ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛི་འབད་ནི། 

=ི་བ་དང་ Lོས་བMན་འབད་ནི། 
གོ་དོན་ལེན་ནི་ནང་ དཔྱད་པ་གཏང་ནི་འདི་ བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོག་ མནོ་བསམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གཏང་དགོ་པའི་ དྲི་
བ་དང་ ལན་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོཔ་དང་ བརྗོད་དོན་ནང་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་བརྡ་དོན་ 
ཚུ་ལེན་ཏེ་ གནས་སྟངས་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ཚུགས། གནས་རིམ་ག་ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ སྡེ་ཚན་གྲོས་
སྡུར་འབདཝ་ད་ བརྗོད་དོན་གྱི་སྐོར་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་འདྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ བཟོ་མི་དྲི་བ་ཚུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ རྒྱུགས་ལེན་ནིའི་ དྲི་བ་སྦེ་སྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
 
;ག་9ེ་ ལོག་བཤད་ནི། 
དབྱེ་ཞིབ་དང་ བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་ ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ ལག་ཆ་ཅིག་ཨིན། སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ངག་ཐོག་ལས་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་ཨིན་རུང་ ཡང་ན་ བཤད་རྩོམ་འབད་རུང་ རྒྱས་བཤད་
རྩོམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལོག་སྟེ་བཤད་ཚུགསཔ་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་ནང་ དེ་ཚུ་གི་ འབྲི་བཀོད་དང་ འབྲི་ཚུལ་ 
སྐད་ཡིག་ཚུ་ བརྗོད་དོན་ངོ་མ་ནང་ ག་ཨིནམ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་འོང་།  
ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་གྱི་གོ་དོན་རྟོགས་ནི་དང་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ དེ་གིས་ རང་སོའི་རྩོམ་
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འབྲི་འབད་ནི་ནང་ལུ་ དཔེ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡང་ཨིན། ལོག་སྟེ་བཤད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ལུ་ མནོ་བསམ་
གཏང་ནི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི་ གོ་དོན་ལེན་ནི་ཚུ་ནང་ རིག་པ་ཐེབས་བྱིནམ་ཨིན། གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ ལོག་
སྟེ་བཤད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ པར་རིས་འབྲི་ནི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 
དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན། 
ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་འདི་ ཁེ་སྒྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་སྦེ་མིན་པར་ འབྲུག་གཞུང་ཤེས་
རིག་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་གི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་ 
ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་
སྐྱོར་བྱིན་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས། ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
འདི་ར་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་
དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ར་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན། 
འདི་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སློབ་རིམ་སོ་སོ་གི་ དཔེ་དེབ་
རྩོམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་ 
དཔེ་སྐྲུན་པ་གཞན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ དོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
གཞི་གཏུགས་འབད་ཡི། འདི་གིས་འབད་རྩ་གཞུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདག་དབང་ཡོད་མི་སྒེར་སྡེ་མི་ངོ་ཚུ་ལས་ 
གནང་བ་ལེན་ནི་གི་ཐབས་ལམ་གང་དྲག་བཏོན་ཡི། དེ་བཞིན་ ཤུལ་མམ་གྱི་དཔར་ལོག་དང་ ཞུན་དག་དཔེ་སྐྲུན་
གྱི་སྐབས་སུ་ ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན་ དེ་ལུགས་ཀྱི་ གནང་བ་དང་བསྟུན་པའི་དགའ་ཚོར་གྱི་ངོས་
ལེན་ཡོད། 
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;ག་རིག་དང་Oོམ་རིག་གི་དོན་ཚན། 
ཨང་། དོན་ཚན། རྩོམ་པ་པོ། དཔེ་སྐྲུན་པ། འབྱུང་ཁུངས། 
༡ རྡོག་མ་ཆུ་ཤོག་གང་གི་གཡོ་

འཕྲུལ། འབྲི་རྩོམ། 
ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། - - 

༢ བློ་གཏད་མ་བཏུབ་པའི་ཆ་
རོགས། འབྲི་རྩོམ། 

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། 
- 

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། 
 

- 

༣ རང་མགོ་འདྲོངས་བའི་འཚོ་
ཐབས། འབྲི་རྩོམ། 

རྒྱལ་མཚན་/ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། - - 

༤ དཔའ་ཉམས། དཔལ་འབྱོར། - རིག་གཏེར་བསམ་རྩེ་རྒྱལ་ཡོངས་
ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང། ༢༠༠༢ 

༥ ངེའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ། ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས། ཀེ་ཨེམ་ཀྲི། གླུ་དེབ་བློ་གསརལམ་སྟོན། 
༦ ཟུར་ཆེན་འཐེན་ནི། 

རབ་གནས་ལེགས་སྨོན། 
ཅང་རྡོ་རྗེ། - - 

༧ སྲསམོ་རྡོ་རྗེ་མོ། སྲུང་། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། - མདོ་མཛངས་བླུན། 
༨ ཁྱིམ་ཚི་ཕྱུགཔོ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་

ཚོགས་སྡེ། 
གསར་རྩོམ། 

༨ བླམ་པདྨ་སེང་གེའི་བཞད་
བགད། སྲུང་། 

རྡོ་རྗེ། དཔེ་ཁང་། ཤར་ལྷོའི་གཏམ་རྒྱུད། 

༩ ཨམ་ཐགས་མཁནམ་དང་
སྲིནམོ། 

   

༡༠ དབྱངས་འཛོམས་དང་རྒྱལ་
མོ།འཁྲབ་སྲུང་། 

རྡོ་རྗེ། - - 

༡༡ མི་ཚེདོན་ལྡན། འབྲི་རྩོམ། དབྱངས་སློབ་དཔོན་འཆི་མེད། - - 
༡༢ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་

གསོ།འབྲི་རྩོམ། 
ཚེརིང་རྡོ་རྗེ། - - 

༡༣ སྐྱེ་བོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། བླ་མ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ། - - 
 ཁ་བཤད། ཅང་རྡོ་རྗེ། - - 
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