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༸ གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།    

            
༄༅། །ང་ཚོ་བོད་པའི་ནང་པ་ཚོ་དུས་རབས་ཉི་ཤ ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་སྔ་ང་

ཚོ་བོད་ལ་ཡོད་པའི་ནང་པ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་འདོན་གྱི་ཡོད་ཀྱང། སྐྱབས་ཡུལ་ངོ་མ་ཤེས་པར་སྡོད་པ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང། ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་

ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་དང། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འགོ་ལ་ཁྱད་པར་གང་

ཡོད་པ་དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
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གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐབས་དེ་སྔོན་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་
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འདུག རིགས་ལམ་གྱི་ཐལ། ཕྱིར་ཞེས་ལབ་ས་དེ་དེང་དུས་སློབ་ཚན་གྱི་དོན་དག་ཅིག དཔེར་ན། སུམ་ཅུ་པའི་ནང་

ཆ་བཞག་ན། དེའི་ནང་སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་འཇུག་ལ་མུ་གསུམ་དང། མུ་བཞི། ཁྱབ་མ་ཁྱབ་བརྩི་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད། 

དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་གང་ལྟར་དོན་དག་དེ་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་ཚན་བྱས་ནས་ཁྲིད་སྟངས་རྟགས་གསལ་བཏང་

སྟེ་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་དང། མུ་གསུམ། མུ་བཞི་བྱས་ཏེ་བསླབ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་

ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་དང། ཡང་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་དེ་ཤེས་ཡོན་རང་གི་འདུ་ཤེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་

དུ་བཞག་སྟེ། མ་འངོས་པར་རིགས་ལམ་གྱི་སྟེང་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་དེ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས།
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༄༅། །ཐོག་མར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་དགོས་པ་

དང་བསྟེན་འོས་པའི་ཁྱད་ཡོན།  

རང་ཉིད་ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གནས་བཅའ་བ་དང་། ཕྱོགས་གང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཚེ་རང་གི་འགྲོ་འདུག་

སྤྱོད་གསུམ་གང་གི་ཐད་ལ་ཡང་། ཐོག་མར་རང་གིས་བརྟག་ཅིང་དཔྱད་པ་ལས་བློ་འགེལ་ཞིང། གྲོས་འདྲི་ཡུལ་

གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཞིག་ངེས་པར་འཚོལ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལགས་སོ། །འཇིག་རྟེན་

ཁ་དཔེར་ཡང། གང་ཞིག་གསེར་གྱི་རི་ལ་གནས་བཅས་ན། །དེ་ཡི་འདབ་ཆགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར། ། 

ཞེས་གྲགས། ལྷག་པར་སློབ་ཕྲུག་གིས་མཚོན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་སྦྱོང་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་ཀྱི་དམ་པ་ཡིན། བསྟེན་འསོ་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དེ་ཡང་ཁྱད་ཡོན་དུ་མ་དང་ལྡན་དགོས་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། །སེམས་མི་འགོང་བ་ཉིད་ལ་སོགས།  ། 

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་སོགས་སྟོན་བྱེད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་ཡིན། །ཞེས་དང། 

གཞན་ཡང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བཤེས་གཉེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་བརྩོན་བཅས་ལུང་

གིས་ཕྱུག །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐྱོ་བ་སྤང་ལ་བརྟེན། །ཞེས་བྱ་བ་ལས། 

 

༡།  རང་གི་བསམ་པ་ལྷག་བསམ་གྱིས་མཚོན་པའི་ཀུན་སློང་རྣམ་པར་དག་ཅིང། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་

གཞན་གྱི་མིག་རྣར་མི་མཛེས་པ་མ་ཡིན་པའི་རང་རྒྱུད་དུལ་བ།  

༢།  རང་ལས་མཐོ་བར་ཕྲག་དོག་དང་། རང་དང་མཉམ་པར་འགྲན་སེམས། རང་ལས་དམན་པར་དམའ་

འབེབས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ཞིང། ལེགས་ཉེས་འཇུག་ལྡོག་ལ་དྲན་ཤེས་བསྟེན་པས་སེམས་

རྒྱུད་ཞི་བ་དང། 

༣། སེམས་དེ་ཡང་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་དང་རླུང་ཁྲོད་ཀྱི་མར་མེ་ལྟ་བུར་གཡོ་བ་མེད་པ་སྟེ་ཉེ་བར་ཞི་བ། རྟག་ཏུ་

དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་ཏེ་བླང་དོར་གོ་ལྡོག་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་སྟེ་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་དང་ལྡན་པའ།ོ །

༤། མཁས་པའི་དབང་པོའ་ིགོ་ས་འཛིན་པའི་སྙན་གྲགས་ཅན་མ་ཡིན་ནའང་རང་གི་སློབ་ཕྲུག་དེ་ལས་ཐོས་

པ་དང་བསམ་པ། རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པ།  

༥། གཞན་ཕན་གྱི་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀྱང་ངལ་བ་སོྤང་ཞིང་མཐའ་འཁྱོལ་བར་བྱེད་པའི་འབད་པ་ཡུན་



IV

བསྟེན་གྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ།  

༦། རང་གི་བསམ་ཚོད་ལྟར་གང་དྲན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁྲིད་ཐབས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་

ཟབ་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པ།

༧། ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་དང་སྟོང་པ་ཉིད་ལྟ་བུ་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ཀྱང་རང་གི་བཤད་བྱའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་

གནད་དོན་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ལེགས་པར་རྟོགས་པ།

༨། དོན་མེད་ཀྱི་ཚིག་ལྷག་མང་བ་དང་ཟློས་སྐྱོན་ཏེ་ཡང་བཤད་བསྐྱར་བཤད་མ་ཡིན་པར་ཚིག་ཉུང་ལ་ནང་

དོན་ཟབ་ཅིང་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དག་གཙང་གསལ་གྱིས་སློབ་མས་ཉན་སྤྲོ་བའི་སྨྲ་མཁས་དང་ལྡན་པ།  

༩། རྒྱུད་འཇམ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་གོ་མ་ལོག་པར་སློབ་མ་རྣམས་རྒྱུས་ལོན་གྱིས་ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་གཞིགས་

ཤིང་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ཕ་མས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་སྐྱོང་བ་བཞིན་དུ་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ།  

༡༠། ཡིད་ངལ་དང་སུན་སྣང་མེད་པར་དྲི་ཚིག་གི་ནང་དོན་ཕྱུག་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སློབ་མས་དྲི་བ་གང་

འདྲ་ཞིག་དྲིས་ཀྱང་སྐད་འཇམ་པོའ་ིཚིག་གིས་ལན་འདེབས་བྱེད་པ་བཅས་མདོར་ན་སློབ་ཕྲུག་གི་མདུན་

དུ་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་བག་ཡོད་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་མིག་དཔེར་འསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་འགངས་ཆེ། 

གོང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མེད་པ་དང། ཡང་ན་སྐྱོན་མང་བ་དང་ཡོན་ཏན་ཉུང་

བ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་ངེས་པས་ཡིད་གཟབ་གནང་གལ་ཆེ་བ་ལགས་སོ། །

སློབ་མར་ཚང་དགོས་པའི་ཁྱད་ཆོས།

༡། དགེ་རྒན་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀའ་གསུང་གུས་

བཀུར་གྱིས་བརྩི་བ། ༢། ཕྱོགས་ལྷུང་གི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དོར་ཏེ་བློ་གཟུ་བོར་གནས་ཐུབ་པ། ༣། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་གྱིས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་བ་མཐའ་དག་ལ་བླང་དོར་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་

པ། ༤། འཁྲིད་བྱའི་སློབ་ཚན་དེ་ཉིད་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བཞིན་དོན་གཉེར་དང་ལྡན་པ། ༥། དགེ་རྒན་

གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་སོགས་ལ་ལེགས་ཉེས་ཇི་ལྟར་རུང་བཟོད་བསྲན་ཆེན་པོས་དང་ལེན་ཐུབ་པ།  ༦། རྒྱབ་མདུན་ངོ་

ལྐོག་མེད་པར་དགེ་རྒན་ལ་དད་གུས་ཟབ་ཅིང་སྒོ་གསུམ་ཀུན་སྤྱོད་བག་ཡོད་ཀྱིས་གནས་ཐུབ་པ་སོགས་མདོར་

ན། སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་དགོས་པ་ལས་གོང་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་དང་

བྲལ་ན། སློབ་སྦྱོང་མི་ཤེས་ལ་ཤེས་ཀྱང་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་ཉེན་ཆེ་བས་གཟབ་དགོས་སོ། །



V

                                   

ཐོག་མའི་གཏམ།

རིགས་ལམ་ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་རིགས་པའི་འགྲོས་དང་མཐུན་པའི་

བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་སློབ་ཚན་གང་འདྲ་ཞིག་བསླབས་པ་ཡིན་

ཀྱང་དེ་ནི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ། རིགས་ལམ་དང་མཐུན་པ། རིགས་ལམ་དང་འདྲིས་པར་བྱས་ཏེ་བསླབ་དགོས་རྒྱུ་

གལ་ཆེ་བར་སོང་། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་དེ་ཤེས་ཡོན་རང་

གི་འདུ་ཤེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྡེ་ཚན་དུ་བཞག་སྟེ་མ་འངོས་པར་རིགས་ལམ་གྱི་སྟེང་ནས་སློབ་སྦྱོང་སྤྲད་དེ་འཛམ་

གླིང་སྤྱི་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། མ་ཟད་ནང་པའི་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་གཙོ་བོ་སོ་སོ་རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ལྷུར་ལེན་དང། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་

འགོད་པའི་ལམ་ནས་སྦྱང་དགོས་ཤིང། དེ་ནི་སྔར་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཡང་ཡིན་ལ་དེང་གི་དུས་སུ་སློབ་མ་དབུས་བཞག་

གི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱང་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་མཚན་དུ་མ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་སྔར་

ལྷག་གིས་གཟབ་ནན་གང་ནུས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆེད་དེབ་གཟུགས་འདི་ཉིད་འདོན་སྤེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྦྱང་རྒྱུའི་སློབ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་། ལྷག་པར་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

མཁན་ཉུང་བ། དེང་དུས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཤན་ཤ གས་ཀྱིས། རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་

རང་གི་རིག་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་འདི་ཕྱི་ཀུན་ལ་སྨན་པའི་ནང་པའི་ལྟ་སྤྱོད་དག་ལ་བློ་སྦྱོང་བའི་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་

རྐྱེན་ཏེ་དུས་ཚོད་དང། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཤ གས་རྐྱེན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟང་ཟིང། སློབ་

ཕྲུག་ཚོའི་འདུན་པ་དང་འབད་བརྩོན་བཅས་གང་ལྟར་དགོན་པ་ནང་བཞིན་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་ཐབས་མེད་

པས་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་དེབ་གཟུགས་འདི་ཉིད་འཆར་འགོད་བྱས་པ་ལགས། དེ་ཡང་ཁོ་བོས་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཅིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ནས་

ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་སོ་སོའ་ིརིགས་ལམ་ཁྲིད་ཐབས་སུ་བཀོད་

སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང་འདིའི་ཐད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་རིགས་མང་དག་འབྱུང་སྲིད་པས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་གཟུར་གནས་མཁྱེན་ལྡན་སྤྱན་སྔར་འཆགས་ཤིང། དགེ་བས་རང་རིགས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་ཐབས་ཤེས་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་གུ། །



VI རིིགས་ལམ་སྦྱོང་དེབ། 

རྒྱལ་ཡུམ་དགོངས་དོན་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དོན། །རྟེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པའི། །

རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་སྲོལ། །འབྱེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །


