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I

ཆེད་བརྗོད།

༄༅།  །གཞི་རིམ་བར་མ་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་དང།  བདུན་པ།  བརྒྱད་པ༌བཅས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་

དེབ་འདི་ནི།  བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞིན་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྐད་ཡིག་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་སྟེ།  གཞི་རིམ་

སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་ལེན།  འདས་པའི་བོད་ཕྱི་ནང་གི་སློབ་དེབ་དང་

སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྡོམ།  གཞི་རིམ་བར་མའི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གཞི་

རྩའི་ལམ་སྟོན་བཅས་སྒོ་ཀུན་ནས་ལེགས་ཆ་བླངས་ཐོག  གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་

ལྟའི་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།

 སྔོན་ཆད་གཞི་རིམ་བར་མ་ལ་སྐད་ཡིག་དང། རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང། རིགས་ལམ་

ནང་ཆོས་བཅས་སློབ་དེབ་དགུ་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལོར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཏེ་སློབ་དེབ་དྲུག་ཏུ་

བསྒྲིལ། དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དགེ་བསྐོ་བཞག་དང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་

གཞིགས་ཏེ་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ནང་གསལ་ལྟར་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་

གི་ནང་དོན་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་བསྒྲིལ།  སྐད་ཡིག་དང།  རིགས་ལམ་

ནང་ཆོས་བཅས་ཆ་ཤས་གཉིས་སུ་བགོས་ཏེ།  སྐད་ཡིག་གི་ཆ་དེ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་

ཁྲིད་གནང་དགོས་པ་དང། རིགས་ལམ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཆ་དེ་ཆོས་དགེ་ཡིས་གཙོ་འགན་བཞེས་རྒྱུ།  

བདུན་ཕྲག་རེར་སྐད་ཡིག་ལ་ཉུང་མཐར་ཚོགས་ཐུན་༦ དང་། རིགས་ལམ་ནང་ཆོས་ལ་ཚོགས་

ཐུན་༢ ཐོག་སྔ་དགོང་གི་དུས་ཚོད་དགོས་ངེས་བཀོལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་སོང་ཡོད།

 སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའི་དོན་

གནད་ཆེ་ཁག་གཉིས་ནི།  སློབ་དེབ་རྩ་བར་འཛིན་པའི་རྒྱུན་སྲོལ་དང།  ཡིག་རྒྱུགས་གཙོ་བོར་



II

འཛིན་པའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དངོས་ཡོད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་

དགེ་རྒན་རྣམ་པས་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྐད་ཡིག་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་གཙོ་གནད་དམ་

འཛིན་བྱས་ཏེ།  སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་དང།  གཙོ་ཕལ་གྱི་དབྱེ་བ།  གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ།  ལག་

ལེན་གྱི་གོ་རིམ།  གདེང་འཇོག་གི་ཐབས་ལམ་བཅས༌ཀྱི་གལ་གནད་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་

ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོར་འདེགས༌བྱ་དགོས། 

 སློབ་དེབ་འདིར་སློབ་ཚན་གྱི་ཨང་རིམ་བཀོད་པའི་དངོས་གཞིའི་སློབ་ཚན་རྣམས་ངེས་

པར་སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས༌ཤིང་།  གོ་རྟོགས་སྡེ་ཚན་དང། གཞོགས་འདེགས་སྡེ་ཚན། ཟུར་བཀོད་

དང་ཟུར་རྒྱན་བཅས་སློབ་གྲྭ་སོ་སོར་དུས་ཚོད་དང་ལམ་ལུགས་སོགས་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་

སློབ་དེབ་འདི་བརྐྱང་བསྐུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པར་བྱས་ཡོད།

 གོ་རྟོགས་སྡེ་ཚན་ནི་གཙོ་བོ་སློབ་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀློག་རྒྱུ་དང།  གཞོགས་འདེགས་

ཞེས་པས་དངོས་གཞིའི་སློན་ཚན་འཁྲིད་སྐབས་གཞོགས་འདེགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།  དེར་

མ་ཟད་དངོས་ཡོད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིར་བཟུང་དགེ་རྒན་རང་ངོས་ནས་འདེམས་ཁྲིད་

དམ།  སློབ་མར་སྦྱོང་ཚན་ནམ་ལས་བྱའི་ངོ་བོར་ཡང་བསྐུལ་ཆོག

 སློབ་དེབ་འདི་ནི་འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་

བཞིན་སློབ་སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་བཀོད་པ་

ཙམ་ལས།  འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་འཛིན་མིན་སྟབས།  ས་གནས་དང།  

སློབ་མ།  ཁོར་ཡུག  ཆ་རྐྱེན།  ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་མི་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་འོག་འཛིན་རིམ་

བདུན་པའི་སློབ་དེབ་འདིའི་ནང་དོན་དང་གོ་རིམ། ཟབ་ཚད་བཅས་ལ་དགེ་རྒན་རང་ངོས་ནས་

སྐབས་བསྟུན་ཚོད་འཛིན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་གཙོ་བོར་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། འོན་

ཀྱང་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་མ་འགལ་བ་དགོས་པ་ཡིད་

འཇགས་འཚལ།

 ལོ་འཁོར་དང་དུས་ཚིགས་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སུ་དངོས་གཞིའི་སློབ་ཚན་ཁག་གི་ནང་

དོན་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སློབ་དེབ་ནང་མེད་ཀྱང་དམིགས་ཡུལ་དང་བྱེད་ནུས་མཚུངས་པའི་



III

ནང་དོན་ཡང་རྒྱུགས་ཞིབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས།  ང་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་

ཡུལ་ནི་སློབ་ཚན་བྱེ་བྲག་པ་དང། སློབ་དེབ་བྱེ་བྲག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། སློབ་མའི་བོད་ཡིག་

གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན༌སྟབས། ཁྱོན་ཡོངས་རྒྱུན་མཐུད་བརྟག་ཞིབ་(CCE)ཀྱི་

ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ལ་གདེང་འཇོག་བྱ་དགོས། 

 སློབ་དེབ་ནི་ལག་ཆ་དང་ཤེས་ཡོན་ནི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་བརྟེན།  སློབ་དེབ་འདི་

ཉིད་བེད་སྤྱད་ནས་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་ཕྲུག་གི་བོད་ཡིག་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སྤྱི་

དང།  ཁྱད་པར་འབྲི་ཀློག་བཤད་གསུམ་དང།  གོ་སྟོབས་ནུས་རྩལ་བཅས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་

གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་རེ་འདུན་བཅས།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས།  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་༧ 

ཉིན།



IV



V

དཀར་ཆག

བསླབ་བྱའི་སྡེ་ཚན།

 ༡། ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་པའི་དོན་སྙིང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌་་ ༢

 ༢།  དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦

བརྡ་སྤྲོད༌སྡེ་ཚན།

 ཀ)  ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དང་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས།

 ༣།  ནི་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠

 ༤།  དང་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༤

 ༥།  དེ་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩

 ༦།  སྤྱི་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༣

 ༧།  བདག་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༨

 ༨།  དགག་སྒྲ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༣

 ༩།  ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༩

 ༡༠།  ཞར་བྱུང་ཕྲད་འགའ་བཤད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌་༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༣

 ཁ)  དག་ཡིག

 ༡༡།  གོ་དོན་ཉེ་བའི་མིང་ཚིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌ ༤༨

རྩོམ་རིག༌སྡེ་ཚན།

 ཀ)  རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ།

 ༡༢།  རྩོམ་ཡིག་འགོ་འཛུགས་སྟངས་དང་མཇུག་བསྡུ་སྟངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༤

 ཁ)  གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ།



VI

 ༡༣།  བདག་གི་དགེ་རྒན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༢

 ༡༤། ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༧

 ག)  གོ་རིམ་ལྡོག་པའི་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ།

 ༡༥། མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌ ༧༢

 ༡༦། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ངག་དབང་གསང་གྲོལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌ ༧༧

 ༡༧། བརྗེད་དཀའ་བའི་ཐུགས་ཁུར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༨༣

 ༡༨། བདག་གི་དགེ་རྒན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༨༨

 ང)  གསལ་བཤད་རྩོམ་དཔེ།

 ༡༩།  ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༦

	 ༢༠།  ས་ག་ཟླ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠༢

 ཅ)  བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྩོམ་དཔེ།

 ༢༡།  ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠༧

 ༢༢།  མེ་ཏོག་གི་རང་གཏམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡༢

 ཆ)  བོད་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ།

 ༢༣། མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་གཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་༌༌༌་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༡༡༧

 

ལག་ལེན༌སྡེ་ཚན།

 ཀ)  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།

 ༢༤། རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།  (དང་པོ།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༡

 ༢༥། རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།  (གཉིས་པ།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༧

 ཁ)  མཚར་གཏམ།

 ༢༦། མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།  དང་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌ ༡༤༣

 ༢༧། མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།  (གཉིས་པ།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༤༩

 ག)  སྙན་ངག་གི་སྔོན་འགྲོའ་ིསྦྱོང་བརྡར་སྡེ་ཚན།

 ༢༨། ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་༌༌༌༌༌༌་་་༌་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌་་་་ ༡༥༥

 ༢༩། སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌་་་ ༡༦༢



VII

 ༣༠།  ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༦༧

 ༣༡།   སེམས་གཞས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༢

  

གོ་རྟོགས་སྡེ་ཚན།

	  མཆོད་པ་བཤམ་སྟངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༧

  སྒྲུང་གཏམ་གྱིས་བསྟན་པའི་བསླབ་བྱ་ཁག་བཞི།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༡༧༩

	  ལན་མང་བྱམས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་སྐྱེད་མ་མཆོག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨༤

	  མཇུག་མཐའི་ཐུག་འཕྲད་ཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨༧

	  རྩྭ་ཐང་དྲན་གླུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌ ༡༨༩

	  ཐ་མ་ཁའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༢

	  དཔལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་དྲན་གླུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༥

གཞོགས་འདེགས་སྡེ་ཚན།

	  ཞེ་ཚིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༠༠

	  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་དང་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༠༤

  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་གཉིས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་༌༌་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་ ༢༠༨

	  སློབ་གྲོགས་དྲན་གླུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༡༢

	  ལམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༡༤

	  ཨ་ཕ་ལགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༡༦

ཟུར་བཀོད།

 དག་ཡིག་ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌ ༢༡༨  

  ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་་༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༢༡
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སློབ་ཚན་དང་པོ།

ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་པའི་དོན་སྙིང།

༄༅།  །ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་པའི་དགོས་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི།  མི་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་འཐོབ་པའི་ཆེད་

དུ་ཡིན་ཞིང༌།  ཤེས་ཡོན་དེ་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སྤྲོད་དགོས་ཟེར་ན།  ཤེས་ཡོན་སྤྲད་པའི་མི་དེ་

ཡོན་ཏན་ཅན་བཟོས་པའི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌།  སེམས་སྐྱིད་པོ་ཡོད་

པ་ཞིག  དེའི་ཞོར་ལ་སོ་སོའ་ིརོགས་པ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་

དང༌།  ཚང་མར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བློ་སེམས་དཀར་པོ་འཁྱེར་མཁན་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་ན་

ཤེས་ཡོན་བསྒྲུབ་པའི་དགོས་དོན་ཚང་བ་རེད།

 ས་གནས་གང་དུ་གནས་ཀྱང་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།  

དེ་ཡང་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌།  ཁྱད་ཆོས་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་

ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་བརྩི་དགོས།  ན་གཞོན་ཚོས་སོ་སོའ་ིགོ་སྐབས་

ཡོད་པ་དེ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་བཏང་བར་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་

བྱེད་དགོས།  རྒན་པ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཤེས་ཡོན་དང༌།  བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུའི་

ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་དང་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

 ཤེས་ཡོན་ཐོག་དོ་སྣང་མ་བྱས་ན་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད།  མཐོང་རྒྱ་
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ཐོས་རྒྱ་གང་ཡང་མེད་པར་ལྐུགས་པ་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་བསྡད་ན་ལས་དོན་མང་པོ་འཐུས་ཤོར་

འགྲོ་གི་རེད།  དེ་བས་ཤེས་ཡོན་ངེས་པར་དུ་དགོས།  ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གང་

ཡོད་པ་དེ་སེལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

 ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་གི་ཆ་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་ན་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་

ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་དང༌།  སློབ་སྦྱོང་མེད་ན་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་མེད་པ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་

ཡོད།  དེང་འཛམ་གླིང་གང་སར་སྤྱིར་བཏང་སློབ་སྦྱོང་ཞེས་བརྗོད་དུས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་

བརྩིས་ཏེ།  རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ཐོག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 

 ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མི་ཚེའི་ནང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།  ཅི་ཙམ་སོ་

སོའ་ིཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་ཚོད་ཀྱིས་འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་འདོད་དོན་འགྲུབ་ཅིང༌།  མིའི་ནུས་པ་ཆ་

ཚང་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།  ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་

ཐུབ་ན།  རང་ལ་ཡང་མི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང༌།  གཞན་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཐུབ།  

འཛམ་གླིང་གི་མི་གྲལ་ལ་ཚུད་པ་དང༌།  སྤྱི་འགྲོས་གདན་ཐོབ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་

ལ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་ཚད་ལོན་དགོས།

 ཤེས་ཡོན་ནི།  རང་གི་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་པའི་བསམ་བློ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་

བའི་དོན་དག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མིའི་བསམ་བློའ་ིའགྲོ་སྟངས་དང༌།  མིའི་ཀུན་

སྤྱོད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ལེགས་ཆ་ལེན་

དགོས།  ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས།  

བདེ་སྐྱིད་དེ་བརླགས་ན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལས་ཀས་གོ་མི་ཆོད་སྟབས་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་གྱུར།

 ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཟེར་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་ཡིན་

པར།  མིའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ཐབས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་བཟོ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་སྟབས།  ང་རང་ཚོས་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏེ་འགྲོ་སྟངས་ཡག་པོ་ཤེས་པ་གཅིག་བྱ་དགོས། ལོ་བཅུ་བཅོ་

ལྔའི་རིང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེས་དངོས་སུ་མི་ཚེ་བསྐྱལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་མ་ལྷག་

མ་ཆད་པར་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན།  སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དོན་དང་

ལྡན་པ་དང༌།  སྙིང་པོ་ཡོད་པ་བྱུང་བ་རེད།  དེ་མིན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེས་མི་ལ་བརྡབ་གསིག་
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གཏོང་མཁན་དང༌།  ཐུབ་ཚོད་ཤོད་མཁན།  མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྙོག་དྲ་

སྣོན་མ་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཆགས་སོང་ན་རྩ་བ་ནས་མ་འགྲིགས་པ་རེད།

(སློབ་ཚན་འདི་ནི་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་《ཤེས་ཡོན་

ལམ་སྟོན》ལས་བདམས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཡིན།)

 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་ཡིན།  གལ་ཏེ་སྐད་

ཡིག་དེ་དོར་སོང་ན།  མི་རིགས་འདི་ཡལ་འགྲོ་བས།  ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རང་གི་སྐད་

ཡིག་འདི་རྐང་རྩ་བྱས་ནས།  རིག་གནས་ཡོད་ཚད་སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་དང།  མི་རིགས་འདིའི་སྲིད་

འབྱོར་རིག་གསུམ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།

   ——བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

 མི་རིགས་ཤིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཡུན་རིང་གནས་དགོས་ན་དེའི་སྐད་

ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས།  གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་མི་རིགས་

རྩ་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་ན།  སྔོན་ལ་མི་རིགས་དེའི་སྐད་ཡིག་མེད་པར་བཟོས་ན་མི་རིགས་དེ་རང་

བཞིན་གྱི་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད།

     ——སི་ཏཱ་ལིན།

 ཡི་གེ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཆབ་

སྲིད།  རིག་གཞུང་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་པ་དང།  ཡི་གེ་

མེད་པའི་མི་རྣམས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།

  ——མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

དོན་སྙིང།  ཁྱད་ཆོས།  མཐོང་རྒྱ།  ཐོས་རྒྱ།  ཨུ་ཚུགས།  འཐུས་ཤོར།  མདུན་ལམ།  འཕྲལ་ཕུགས།  ཁེ་ཕན།  བརྡབ་གསིག  

སྣོན་མ།

གཉིས་པ།  དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་ངུ་རེ་བྲིས།

༡། ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་པའི་མི་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་བཟོ་དགོས་སམ།

༢། ས་གནས་གང་དུ་གནས་ཀྱང་གང་ཞིག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་སམ།

༣། ན་གཞོན་ཚོས་སོ་སོའ་ིགོ་སྐབས་ཡོད་པ་དེ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་བཏང་བར་གང་བྱེད་དགོས་སམ།

༤། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞིག་གང་གི་ཐོག་གཏོང་གི་ཡོད་དམ།

༥། ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

༦། ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ།

གསུམ་པ།  ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་ལོར་རང་ཉིད་ལ་སྔར་ཡོད་པའི་སྐྱོན་གང་ཞིག་སྤང་ཐུབ་དང།  བྱ་ལས་

བཟང་པོ་གང་ཞིག་གནང་ཐུབ་བམ།

བཞི་པ།  ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཐུབ་ན་ལེགས།
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་པདྨ་དཀར་པོའ་ིཆུན་པོ།

པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། (༡༤༠༨ - ༡༥༥༤)

 

 ལེགས་བཤད་འདིར་མཁས་བླུན་གྱི་ཁྱད་པར་དང། རང་གཞན་དོན་འགྲུབ་

མིན་གྱི་ཁྱད་གསལ་པོར་ཕྱེས་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས། རང་ཉིད་ངེས་པར་དུ་

མཁས་པ་ཞིག་ཆགས་མ་ཐུབ་ནའང། བླུན་པོ་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་བྱེད་དགོས།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པས།  །གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་རུ་བྲིན།  །

རྟ་ཕོ་བཟང་དང་རྒྱན་བཟང་པོ།  །ཚོང་དུས་དག་ཏུ་བྲིན་པ་བཞིན།  །

བླུན་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ལྡན་པས།  །གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ལས་ལྡོག  །

བོང་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན།  །སུས་ཀྱང་ཉོ་བ་མེད་ལ་ལྟོས།  །    

མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒུད་ན་ཡང༌།  །ཟླ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོ་འབྱུང༌།  །

བཙོན་རར་འཁོད་པའི་བློན་པོ་མགར།  །རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ལ་ལྟོས།  །
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བླུན་པོས་རྟོག་དཔྱོད་མི་གཏོང་བར།  །དགྲ་ལ་རྩོད་པ་བླུན་རྟགས་ཏེ།  །

མར་མེའི་འོད་ལ་འཐབ་པ་ཡི།  །ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ལྟོས།  །

མཁས་པས་ལྟོ་གོས་ཁྱད་བསད་ནས།  །བཟང་པོའ་ིགཏམ་ལ་ངོ་སོར་བྱེད།  །

དཔའ་བོ་གང་ལའང་མི་ལྟ་བར།  །གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་ལ་ལྟོས།  །

 

མཁས་པས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་སྐྱོང༌།  །དེ་ཡིས་བདེ་བ་བརྟན་པོ་འཐོབ།  །

ཡེ་དབང་རྒྱལ་པོས་ཡབ་མེས་བཞིན།  །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཆོད་ལ་ལྟོས།  །

 

བླུན་པོས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་སྣུབ།  །དེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་དྲག་ཏུ་འཐོབ།  །

རྒྱལ་པོ་འུ་དུམ་བཙན་གྱིས་ནི།  །བསྟན་པ་བསྣུབས་པའི་ཉེས་དམིགས་ལྟོས།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་གྲོགས་གཉིས་རེ་ཚོལ།

བྲིན།  རྒུད།  གཡུལ།  སྣུབ།  འབིགས།

གཉིས་པ།  མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

ཀུན་ལྡན།  ཉེས་པ།  ཡར་ངོ་།  བཙོན་ར།  རྟོག་དཔྱོད།  ཕྱེ་མ་ལེབ།  ཡབ་མེས།  འུ་དུམ་བཙན།  ངོ་སོ།  ལྟོ་གོས།

གསུམ་པ།  དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་ངུ་རེ་བྲིས།

༡། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་མཁས་པ་ཟེར་རམ།

༢། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བླུན་པོ་ཟེར་རམ།

༣། མཁས་པས་ལྟོ་གོས་ཁྱད་བསད་ནས་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

༤།  བླུན་པོས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་བསྣུབས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

བཞི་པ།  སློབ་ཚན་ནང་མཁས་པས་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་ཡོང་

པ་དང།  བླུན་པོས་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དེའི་རྗེས་འབྲས་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་སོ་སོར་བྲིས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ལ་དོན་འགྲེལ་ཞིག་བྲིས།

མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒུད་ན་ཡང༌།  །ཟླ་བ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོ་བྱུང༌།  །

བཙོན་རར་འཁོད་པའི་བློན་པོ་མགར།  །རྗེས་སུ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་ལ་ལྟོས།  །

དྲུག་པ།  མཁས་པས་ལྟོ་གོས་ཁྱད་བསད་ནས་བཟང་པོའ་ིགཏམ་ལ་ངོ་སོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན།  ཁྱེད་

ཀྱིས་འདི་ལོའ་ིལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡན་བླངས་ནས་ཕ་མའམ་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་

མདུན་བཟང་པོའ་ིགཏམ་གྱིས་ངོ་སོ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཐུབ་བམ།
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བརྡ་སྤྲོད་སྡེ་ཚན།

༄༅། །སྡེ་ཚན་འདིར་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཚན་བརྒྱད་དང།  དག་ཡིག་སློབ་ཚན་གཅིག་བཅས་

སློབ་ཚན་དགུ་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།  སློབ་ཚན་འདི་དག་སློབ་སྐབས་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་

གཉིས་ལས་གཙོ་བོ་ཕྲད་དང།  དེ་ལས་ཀྱང་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ལུགས་ཀྱིས་

སྦྱང་བྱ་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་རྩོམ་དེབ་དང་ཚགས་ཤོག་ཁག་ནས་ཕྲད་ཟུར་འདོན་དང། ངོས་

འཛིན་བྱེད་བཅུག་ནས་གཙོ་བོ་ལག་ལེན་ལ་འཁྱོལ་བར་བྱེད་དགོས།

ཀ)  ཕྲད་རང་དབང་ཅན།

༄༅།  །སྤྱིར་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་

ནང་ལ་སྦྱངས་ཟིན།  འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཚན་འདིར། དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་

རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཏེ། ནི་སྒྲ་དང།  དང་

སྒྲ༑  དེ་སྒྲ།  སྤྱི་སྒྲ།  བདག་སྒྲ།  དགག་སྒྲ་དང།  ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས།  ཞར་བྱུང་ཕྲད་འགའ་

ཞིག་བཤད་པ་བཅས་སློབ་ཚན་བརྒྱད་བསླབ་གཞིར་བཞག་ཡོད།    ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཟེར་བ་

ནི༑  རྗེས་འཇུག་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་སྦྱར་ཆོག་པའི་ཕྲད་ལ་ཟེར།

 དངོས་ཡོད་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཁྲོད་དགེ་རྒན་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་

གཞིགས་ཏེ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་དགར་གནང་ཆོག

 སྤྱིར་སུམ་ཅུ་པའི་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་འདི་དག་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་གོམ་སྟབས་གཉིས་ཀྱིས་

འགྲོ་དགོས་པར་སྣང།  ཕྲད་ངོས་འཛིན་དང།  དོན་སྦྱོར་བཅས་ཡིན།  དེར་བརྟེན་ལེགས་བཤད་

ལྗོན་དབང་ནང་གསལ་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་སོ་སོའ་ིགོ་དོན་དང་། འཇུག་ཡུལ་གཙོ་བོ་བཅས་

སློབ་ཁྲིད་དང་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཏེ།  སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བསླབས་ཟིན་པའི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་

བརྗོད་འབྲི་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་དཔེ་ཁག་དང་ཚགས་ཤོག་

སོགས་ནས་ཕྲད་ངོས་འཛིན་བྱས་ནས་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་གྱི་ཁྲོད་ནས་བཀོལ་

སྤྱོད་ཚུལ་བཞིན་འབྱུང་ཐབས་གནད་ཀྱི་དམ་པར་འཛིན་དགོས།



10


10


སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

ནི་སྒྲ།

 

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  ནི་ནི་དགར་དང་བརྣན་པའི་སྒྲ།  །

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ནི་སྒྲ་ནི་རྩ་བའི་གཞུང་ལྟར་ན།  དགར་བ་དང་བརྣན་པའི་དོན་

གཉིས་ལ་འཇུག

 ༡།  དགར་བ་ནི།

 དགར་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ནས་དགར་བྱ་གང་ཞིག་དགར་ཆོས་ཁྱད་པར་བའི་སྒོ་ནས་

ལོགས་སུ་གཅིག་གམ་དུ་མ་བཀར་པ་ལ་ཟེར།  དེ་ལ་གསུམ་ཡོད།

ཀ  མཆོག་ཏུ་དགར་བ། ལྷག་པ་ནི་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གཟུགས་ཆེ་ཤོས་རེད་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན༑ ང་ཚོ་ནི་དགར་གཞི  ལྷག་པ་ནི་དགར་བྱ། དགར་ཆོས་ནི་གཟུགས་ཆེ་བ་ལྟ་བུའོ།  །

ཁ།  དམན་པར་དགར་བ།  སློབ་སྦྱོང་མི་བྱེད་མཁན་ནི་སློབ་ཕྲུག་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་ཐ་མའོ་ལྟ་བུ་

མཚོན་ན།  དགར་གཞི་ནི་སློབ་ཕྲུག  དགར་བྱ་ནི་སློབ་སྦྱོང་མི་བྱེད་པ།  དགར་ཆོས་ནི་སློབ་

སྦྱོང་མི་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ།  །

ག  ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ།  དགར་གཞི་དང་དགར་བྱ་གཉིས་ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བའོ། །བུམ་

པ་ནི་ཀ་བ་ལས་གཞན་ནོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དགར་གཞི་ཀ་བ་ལས་དགར་བྱ་བུམ་པ་ཐ་དད་ཙམ་

དུ་བཀར་བའོ།  །

 ༢།  བརྣན་པ་ནི།
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 དོན་གང་ཞིག་ནན་ཏན་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྣན་པ་ཟེར།  དཔེར་ན།  ང་ཚོའི་

སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་ནི་ཡོད།  ཁང་པ་ནི་ལེགས།  མཐུན་རྐྱེན་ནི་འཛོམས།  དེས་ན་སློབ་སྦྱོང་ལ་

བརྩོན་འགྲུས་བྱ་དགོས།  ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  དགེ་རྒན།  ཁང་པ།  མཐུན་རྐྱེན་སོགས་དམིགས་

སུ་བཟུང་ནས་དེ་ལ་ནི་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་ནན་ཏན་དུ་བརྣན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བརྣན་པ་ཟེར།

 ༣།  རྩ་བའི་གཞུང་དུ།  ནི་སྒྲ་དགར་བ་དང་བརྣན་པ་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པར་དངོས་

སུ་བཤད་མེད་ཀྱང༌།  གཞན‘ངེས་བཟུང’ལའང་འཇུག་སྟེ།  དཔེར་ན།  གླང་ཆེན་ནི་གཟུགས་

བོངས་ཆེ།  དཀར་པོ་ནི་ཁ་དོག་ཅིག་ཡིན།  ཁོ་ནི་སྙན་ངག་ལ་མཁས་སོགས་ལྟ་བུ་དང༌།  ནི་

སྒྲ་བརྣན་པ་དང་ངེས་བཟུང་ལ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་ནི།  ནི་སྒྲ་བརྣན་པ་ལ་ནི་སྒྲ་ལན་ཁ་ཤས་

བསྐྱར་བ་ཞིག་དགོས།

 ༤།  དེ་བཞིན་ཚིགས་བཅད་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་གྲངས་མ་ལོང་པ་ལ།  ནི་སྒྲ‘ཁ་སྐོང’གི་

ཚུལ་དུ་བཀོད་པའང་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།

  བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱང་དགའ་ནས་ནི།  །

  ལག་པས་ཐལ་མོ་དྲག་ཏུ་བརྡབས།  །ལྟ་བུ་དང༌།

  ལག་པར་སྒྲོན་མེ་ཡོད་ཀྱང་ནི།  །

  ལོང་བས་ལམ་ནི་མཐོང་མི་འགྱུར།  །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༥།  ནི་སྒྲ་ཡིན་ཚད་ཚིག་ཕྲད་མིན་པ་ཤེས་དགོས།  དཔེར་ན།  ནི་ཀུ།  ནི་གུ།  ནི་ལ་ལྟ་

བུ་རྣམས་མིང་ཚིག་ཡིན།  ནི་སྒྲ་མིང་ཚིག་ལ་འཇུག་པ་མང་པོ་མེད།

 སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ཅི་ཞིག་ལ་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཟེར།  ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༢། ནི་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༣། འཇུག་ཡུལ་དེ་དག་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༤། ནི་སྒྲ་རྩ་བའི་ཚིག་ཟིན་དུ་མེད་པ་གང་ལ་འཇུག་གམ།

༥། ནི་སྒྲ་དགར་བ་དང།  བརྣན་པ་ལ་འཇུག་པའི་གོ་དོན་བྲིས།
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༦། ནི་སྒྲ་དགར་བ་དང།  བརྣན་པ་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༧།  ལེགས་ལྗོན་དབང་ལས་ནི་སྒྲ་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ནི་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ལས་དགར་གཞི་དང་དགར་ཆོས་ངོས་བཟུང་སྟེ་

མཇུག་གི་རེའུ་མིག་ནང་བྲིས།

ཀ) ཇོ་མོ་གླང་མ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་ནང་ནས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན།

ཁ) སེངྒེ་ནི་རི་དྭགས་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་རེད།

ག) སློབ་ཕྲུག་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལེགས་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཡིན།

ང) ཨ་རི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ལས་ཡར་རྒྱས་མགྱོགས་པའོ།  །

བྱ་ར། དགར་གཞི དགར་བྱ། དགར་ཆོས།

 ཀ

ཁ།

ག

ང།

གསུམ་པ།  ཁྱེད་ཀྱིས་སྨྲ་ནི་ཤེས།  གཟུགས་ནི་བཟང༌།  བློ་ཁོག་ནི་ཆེ།  ཐབས་ཤེས་ནི་ལྡན།  བསྒྲུབ་མི་

ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་མི་སྲིད།  ཅེས་པ་འདིར་དཔེ་བལྟས་ནས་ནི་སྒྲ་བརྣན་པར་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་

གཉིས་བྲིས།

བཞི་པ།  བརྗོད་དུམ་ནང་གི་འོག་ཐིག་ཡོད་པའི་ནི་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ངོས་བཟུང་སྟེ་གུག་རྟགས་ནང་

བྲིས།

༣།  མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།  (       )   (       )   (       )   (       )

སྤང་བར་བྱ་བ་ནི་སྤངས།  བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་སྒྲུབས།  

ཁྱོད་བྱང་ན་ཉེ་ཚན་ཅི་འདྲ་ཡོད་གསུངས།  སྔར་ཡོད་ཟེར་བ་ནི་མ་ཐོས།  ཡི་གེ་ནི་དེ་གདའ།  རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དྲིས་པས།  

རྒྱུས་ནི་མི་འདུག་ཞུས།

༤། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།  (       )   (       )     (       )
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གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་འདི་ཉིད་ལང་ཚོའི་མེ་ཏོག་ནི་དར་ལ་འབབ།  རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ནི་རྒྱས།  སྒྱུ་

རྩལ་གྱི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་ནི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ།  རྣམ་གྲངས་རེའི་ཆ་ལའང་འགྲན་བཟོད་པའི་སྐྱེ་བོ་འཇིག་

རྟེན་ན་འགའ་ཡང་མ་མཆིས། 

༥། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།  (       )   (       )   (       )

ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་ལས་ཁྱོད་སྨྲ་ནི་མཁས།  གཟུགས་ནི་བཟང།  བློ་ནི་ཆེ།  རྒྱལ་པོར་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད།

༦། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།  (       )

སྣང་སའི་ཐུགས་ལ་སྤྲང་པོ་དེ་ལ་གསོལ་རས་ཤིག་སྟེར་དགོས་ཏེ།  འབྲུ་རྩམ་ཇ་མར་གསེར་དངུལ་གོས་དར་སོགས་སྟེར་བ་

ལ་ནི་ཨ་ནེ་སྙིད་མོ་ལ་མ་དྲིས་པར་སྟེར་ཐག་ག་ནས་ཆོད།

༧། དམངས་གཞས་ལས།  (       )   (       )

རི་ལ་རྩྭ་ནི་མི་འདུག  །ལུང་ལ་ཆུ་ནི་མི་འདུག   །ཤ་བ་ལ་མོ་མ་བརྒྱབ།  །སུ་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཀ  །

༨། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།  (       )   (       )     (       )

ཨ་མས་་་་་་་་་་་ཐོས་ནས།  ཅི་ཟེར་སྐད་འདི་ནི་ངའི་བུའི་སྐད་འདྲ།  ངེད་མ་སྨད་ལས་སྡུག་པ་ནི་ས་ཐོག་ན་མེད་པས་ཁོ་ནི་གླུ་

ལེན་མ་འཐད་སྙམ་ནས་ཡིད་མ་ཆེས་པར་བལྟས་པས།  ང་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཧ་ལས།

༩། བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་ལས།  (       )

བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ་ནི་ནོར་བུ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གོ  །

༡༠།  མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།  (       )   (       )

ཨ་ཞང་གིས་ནི་ཨ་ཁུ་ལ་བུ་མང་པོ་ཡོད་པས་རྒོལ་མ་ནུས།  གཞན་ཡུལ་མི་ངེད་རང་ལ་དཀར་བ་རྣམས་ནི་མ་སྨད་ཚོའི་སྙིང་

རྗེ་བ་ལ་ཟེར་མི་ངུ་བ་མི་འདུག

༡། མི་རོ་རྩེ་སྒྲུང་ལས།  (       )   (       )

ལམ་ཐག་ནི་རིང།  ཉི་མ་ནི་དྲོ།  ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏམ་ཞིག་ཤོད།  ཡང་ན་ངས་གཏམ་ཞིག་བཤད།

༢། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།  (       )   (       )

ཁོང་ནི་དཔའ་ཞིང་ཁོང་ནི་མཛངས།  སྒྱེའུ་ནང་གི་སྙུང་བུ་ཡིན་ཏེ།  དམག་དཔོན་དུ་བསྐོས་ན་འོས་སུ་ཆེའོ།  །

ལྔ་པ།  གོ་རིམ་ནོར་བའི་བརྗོད་པ་འདི་དག་བསྐྱར་སྒྲིག་གྱིས།

 ཀ)  མི་ཤེས་པ་ནི་ད་དུང་མང་པོ་འདུག ཁ)  ནི་སྒྲ་ནི་བསླབས་ཟིན་ཀྱང༌། ག)  ད་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ།

 ང)  དགེ་རྒན་ལ་ནི་འདྲི་མི་ཕོད།
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།

དང་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  དང་ནི་སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌།  །

  ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག  །

 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར།  དང་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི་སྡུད་པ་དང༌།  འབྱེད་པ།  རྒྱུ་མཚན།  ཚེ་

སྐབས།  གདམས་ངག་བཅས་ལྔ་ལ་འཇུག

 ༡།  སྡུད་པ་ནི།

 བསྡུ་བྱའི་ཆོས་དུ་མ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་དེ་དག་རེ་རེའི་རྗེས་སུ་དང་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་མཐར་

བསྡུ་བྱའི་ཆོས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།

        དང།

  
 སངས་རྒྱས་དང༌།  ཆོས་དང༌།  དགེ་འདུན་བཅས་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མོ།  །

འདི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།  བསྡུ་བྱ་སངས་རྒྱས་དང༌།  ཆོས་དང༌།  དགེ་འདུན་གསུམ་སྡུད་བྱེད་

དང་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༢།  འབྱེད་པ་ནི།

 དབྱེ་གཞི་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་དེའི་དབྱེ་ཆོས་སོ་སོའ་ིམཐར་དང་སྒྲ་སྦྱར་ནས་སོ་སོར་
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འབྱེད་པ་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།

        དང།

  
 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི།  སངས་རྒྱས་དང༌།  ཆོས་དང༌།  དགེ་འདུན་ནོ།  །

འདི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན།  དབྱེ་གཞི་དཀོན་མཆོག་ལས་དབྱེ་ཆོས་སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས་དང༌།  

དགེ་འདུན་རྣམས་དང་སྒྲ་སྦྱར་ནས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར།

 ༣།  རྒྱུ་མཚན་ནི།

 ཚིག་དོན་སྔ་མར་དང་སྒྲ་སྦྱར་བ་དེ་ཚིག་དོན་ཕྱི་མའི་རྟགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  དུ་བ་མཐོང་བ་དང་མེ་ཡོད་པ་ཤེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ཚིག་དོན་སྔ་

མའི་རྟགས་དུ་བ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་མ་མེ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ།  ། 

 ༤།  ཚེ་སྐབས་ནི།

 ཚིག་དོན་སྔ་མའི་རྗེས་སུ་དང་སྒྲ་སྦྱར་བས་ཚིག་དོན་ཕྱི་མའི་དུས་ཚོད་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་

ཟེར།  དཔེར་ན།  ནམ་ལངས་པ་དང་གཉིད་སད་ཅེས་ཚིག་དོན་སྔ་མ་ནམ་ལངས་པའི་རྗེས་སུ་

དང་སྒྲ་སྦྱར་ཏེ།  ཚིག་དོན་ཕྱི་མ་གཉིད་སད་པའི་དུས་ཚོད་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༥།  གདམས་ངག་ནི།

 གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་སྟོན་པའི་དང་སྒྲ་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  ལེགས་པར་

སློབས་དང༌།  བསླབ་བྱར་རབ་ཏུ་ཉོན་དང༌།  ལྟ་བུའོ།  །  གཞན་ཡང།

 ཀ  སྐུལ་ཚིག་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  རྒྱུགས་དང༌།  བྲིས་དང༌།  སྡོད་དང༌།  ལྟ་བུ་

དང༌། 

 ཁ།  ཚིག་དོན་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  བྱས་དང་བྱེད་མུས།  

མཐོང་དང་མཐོང་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་བ་དང༌།  ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞི།  

ཁྱོད་དང་ང་ལྟ་བུ་མིང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་མཚམས་སྦྱོར་བར་འཇུག་པ་དང༌།  རྡུལ་དང་འདྲེས།  གྲོགས་

དང་བྲལ།  ཀུན་དང་མཐུན་ལྟ་བུ་གཞི་དང་བྱ་བ་གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའི་མཚམས་སྦྱོར་

ལ་འཇུག་པའང་ཡོད།

 ག  དང་སྒྲ་ཡིན་ན་ཕྲད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ།  དཔེར་ན།  དང་ཀྱོག  དང་ག  དང་དོད།  

དང་བ་ལྟ་བུའི་དང་སྒྲ་འདི་དག་ཕྲད་མིན།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་སྡུད་པའི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་དཔེ་བསྟན་པ་ལྟར་འོག་གི་རེའུ་མིག་ནང་སྐོངས།

ཀ  ཤར་དང༌།  ལྷོ་དང༌།  ནུབ་དང༌།  བྱང་བཅས་ནི་ཕྱོགས་བཞིའོ།  །

ཁ།  མིག་དང༌།  རྣ་བ་དང༌།  སྣ་དང༌།   ལྕེ་དང༌།  ལུས་རྣམས་ནི་དབང་པོ་ལྔའོ།  །

ག  ཉི་མ་དང༌།  ཟླ་བ་དང༌།  མིག་དམར་དང༌།  ལྷག་པ་དང༌། ཕུར་བུ་དང༌།  པ་སངས་དང༌།  སྤེན་པ་བཅས་ནི་རེས་གཟའ་

བདུན་ཡིན་ནོ།  །

ང༌།  གཟུགས་དང༌།  སྒྲ་དང༌།  དྲི་དང༌།  རོ་དང༌།  རེག་བྱ་བཅས་ལ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཟེར་རོ།  །

         

བྱ་ར། བསྡུ་བྱ། སྡུད་བྱེད། བསྡུ་གཞི།

ཀ ཤར།  ལྷོ།  ནུབ།  བྱང། དང༌། ཕྱོགས་བཞི།

ཁ།

ག

ང།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་འདི་དག་ལས་དབྱེ་གཞི་དང་དབྱེ་ཆོས་ངོས་བཟུང་ནས་དཔེ་

བསྟན་པ་བཞིན་རེའུ་མིག་ནང་སྐོངས།

ཀ  ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཞེས་པ་ནི།  ཉི་མ་དང༌།  ཟླ་བ་དང༌།  སྐར་མ་བཅས་སོ།  །

ཁ།  དཔྱིད་ཟླ་གསུམ་ནི།  དབོ་ཟླ་བ་དང༌།  ནག་པ་ཟླ་བ་དང།  ས་ག་ཟླ་བའོ།  །

ག  འབྱུང་བ་བཞི་ནི།  ས་དང༌།  ཆུ་དང༌།  མེ་དང༌།  རླུང་བཅས་སོ།  །

ང༌།  གླིང་བཞི་ནི།  ཤར་ལུས་འཕགས་གླིང་དང༌།  ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་དང༌།  ནུབ་བ་གླང་སྤྱོད་དང༌།  བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་བཅས་

ཡིན་ནོ།  །

བྱ་ར། དབྱེ་གཞི། འབྱེད་བྱེད། དབྱེ་ཆོས།

ཀ ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ། དང༌། ཉི་མ། ཟླ་བ། སྐར་མ།

ཁ།

ག

ང།
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གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྣམས་ལས་དང་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ངོས་ཟུངས།

ཀ  ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་དང་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཡིན་པ་ཤེས།

ཁ།  ཚེས་བཅོ་ལྔར་སླེབས་པ་དང་ཟླ་བ་ཉ་གང༌།

ག  སློབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་བྱོས་དང༌།

ང༌།  རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གཉིས་ལ་དོན་གཉིས་ཟེར།

ཅ།  ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ནི།  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང༌།  ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང༌།  ཁྲི་རལ་པ་ཅན་རྣམས་སོ། །

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་བྲིས།

༡། དང་སྒྲ་སྡུད་པ་དང་འབྱེད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི།

༢། དང་སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

༣། དང་སྒྲ་ཚེ་སྐབས་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༤། དང་སྒྲ་གདམས་ངག་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཅི།

༥། དང་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་ཡི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༦། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ནང་གི་དང་སྒྲ་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་དང་སྒྲ་འཇུག་ཡུལ་གང་ཡིན་གུག་རྟགས་ནང་དུ་འབྲི་དགོས།

སྐྱ་རེངས་ཤར་བ་• དང་མལ་ལས་ལྡང།   (         )

དབྱར་• དང།  དགུན་དང།  སྟོན་དང།  དཔྱིད་ནི་དུས་ཚིགས་བཞིའོ།  ། (         )

ས་དྲོས་པ་• དང་དཔྱིད་ཀ་སླེབས་པ་ཤེས།   (         )

བརྩོན་འགྲུས་རྩོམས་• དང་མཁས་པར་འགྱུར།   (         )

དུས་ལ་འདས་པ་• དང།  མ་འོངས་པ་དང།  ད་ལྟ་བ་གསུམ་མོ།  ། (         )

དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་དང་སྒྲ་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་ལས་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱོས།

༡། རོལ་མོའ་ིབསྟན་བཅོས་ལས།

དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །ང་རོ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ།  །འདྲེན་པ་དང་ནི་བཀུག་པ་དང།  །བསྒྱུར་བ་དང་ནི་ལྟེངས་ཉིད་དོ། །

༢། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

རྒྱལ་པོ་ན་རེ།  ལྷ་མོ་དྲང་པོར་སྨོས་དང།  ཁོ་བོ་ཤིན་ཏུ་དགའོ།  །
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༣། གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང།  ཕུ་བོ་གསུམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཡིད་སྐྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་ནུ་བོ་གསུམ་པོ་ག་ལ་བ་དེར་འགྲོ་ཞིང།

༤། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

འོ་ན་དེ་ད་ལྟ་རང་ཁྱེར་ཤོག་གསུངས་པ་དང།  གཙུག་གཡུ་མདའ་དར་སྣང་ས་རང་གིས་བླངས་ཏེ་དཔོན་པོའ་ིཕྱག་ཏུ་ཕུལ།

༥། རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས།

རིག་པ་གླེགས་བམ་ལ་གནས་དང།  །མ་བསྒྲུབས་པ་ཡི་གསང་སྔགས་དང།  །ཚགས་སུ་མ་བྱས་ཡོ་བྱད་རྣམས།  །དགོས་པའི་

དུས་སུ་སླེབས་པར་དཀའ།  །

༦།  ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ལས།

ཚེར་མ་ཅན་དང་དུག་ཤིང་གིས།  །མི་དགོས་བཞིན་དུ་ས་འདི་གང།  །

༧།  མདོ་མཛངས་བླུན་ལས།

རྩ་བ་དང།  ཡལ་ག་དང།  འདབ་མ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དུ་གྱུར་ནས།  ཁ་དོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་

འཚེར་ཞིང་འབར་ཏེ།  ཉི་ཟླའི་འོད་ཀྱང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏོ།  །

༨།  རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས།

སང་ནམ་ལངས་པ་དང་བློན་པོ་གཞན་རྣམས་བལྟར་ཕྱིན་པས།  ལ་ལ་སྒོ་མ་རྙེད་ནས་རྒྱ་སྲང་དུ་ཉལ་འདུག་གོ  །

༨།  འགྲོ་བ་བཟང་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས།

བྲམ་ཟེ་རྒན་མོ་སྒོ་འདི་ཕྱེ་དང།  ངའི་ཁྱི་མོ་འདི་ན་ཡོད་པར་འདུག་ཅེས་གསུངས།
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

དེ་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  མིང་གི་ཐོག་མའི་དེ་སྒྲ་ནི།  །

  ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌།  །

  རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག  །

 ཅེས་པ་ལྟར།  མིང་གི་ཐོག་མའི་དེ་སྒྲ་དོན་མང་པོར་འཇུག་པར་བཤད་མོད།  མདོར་

བསྡུས་ན་ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌།  རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག

 ༡།  ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ནི།

 འདས་མ་ཐག་པའམ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཐ་སྙད་དམ་མིང་ཚབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དེ་སྒྲ་ལ་

ཟེར།  དཔེར་ན།  དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་དེབ་གསར་པ་བཀྲམ་སོང༌།  དེ་སྤུས་ཀ་དག  དེ་བྲིས་ཆ་

ལེགས།  དེ་གོ་བདེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སློབ་དེབ་གསར་པ་ཞེས་མིང་

ངམ་ཐ་སྙད་བསྐྱར་དུ་མ་སྨོས་ཀྱང༌།  དེ་སྒྲས་འདས་མ་ཐག་པའམ་བཤད་མ་ཐག་པའི་སློབ་དེབ་

གསར་པ་གོ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ།

 ༢།  རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་ནི།

 སྦྱར་གཞི་ཚིག་ཟིན་དུ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང༌།  དེ་སྒྲའི་ཚབ་ཏུ་མིང་གཞན་ཞིག་སྦྱོར་

དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།  དཔེར་ན།  འདི་ནི་དཔེ་དེབ་ཡིན།  དེ་ལ་ཡི་གེ་བྲིས།  དེ་ཅི་ཡིན་ནམ།  
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ལྟ་བུའོ།  །(འདི་ལ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་མང་བས་ཁ་ཚོན་གཅོད་དཀའ།  འདིར་སློབ་དེབ་སྔོན་མ་བཞིན་བཀོད།)

 ༣།  ཞར་བྱུང་འདི་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ།

 དུས་གསུམ་ལས་ད་ལྟ་བ་དང།  ཉེ་རིང་གཉིས་ལས་ཉེ་བ།  མངོན་གྱུར་ལྐོག་གྱུར་

གཉིས་ལས་མངོན་གྱུར།  བདག་གཞན་གཉིས་ལས་བདག་བཅས་ལ་དེ་སྒྲའི་ཚབ་ཏུ་འདི་སྒྲ་

འཇུག་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།

དེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདི་ནུབ་ལ་ཉེ།  ཁ་སང་གི་ཉི་མ་དེ་འདས་སོང།  སང་ཉིན་གྱི་ཉི་མ་དེ་འཆར་ལ་ཉེ།• 

རྒྱ་གར་ལུང་པ་འདི་ལས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ཚ་གྲང་སྙོམ།• 

ས་སྨྱུག་འདི་མིག་གིས་མཐོང་ནའང་ས་སྨྱུག་གི་གནས་ལུགས་དེ་མཐོང་མི་སྲིད།• 

ངའི་མིག་འདིས་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་དེ་རྒྱ་སེ་དཀར་པོ་ཞིག་དང་འདྲ།• 

 ༤།  དེ་སྒྲ་ཡིན་ན་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ།  དཔེར་ན།  བྱ་དེ།  དེ་ཕོ།  དེ་མོ་ལྟ་བུ་

ཡིན།  ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲ་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་མང་པོ་དེ་ཙམ་མེད།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡། དེ་སྒྲ་དོན་གང་དག་ལ་འཇུག་གམ།

༢། ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༣། རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གྱི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༤། དེ་སྒྲ་ལ་འཇུག་ཡུལ་གང་དག་ཡོད་དམ།

༥། དེ་སྒྲ་དང་འདི་སྒྲ་གཉིས་འཇུག་ས་མི་འདྲ་བ་དེ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༦།  ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་དེ་སྒྲ་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་ཁག་གི་དེ་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་ངོས་བཟུང་སྟེ་མཇུག་གི་གུག་རྟགས་ནང་དུ་

བྲིས།

  ཀ བོད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་རྒྱ་གར་བྱང་དུ་ཡོད།  །

  དེ་ན་གསེར་དངུལ་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད།  །
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  དེ་ན་ཆུ་ཆེན་མང་པོའ་ིཆུ་ཡུར་ཡོད།  །

  དེ་ན་བརྗིད་ཆགས་གངས་རི་མང་པོ་ཡོད།  །    (       )

 ཁ དེ་ལྟ་བུ་ལ་བློ་མ་གཏོད།     (       )  

 ག སློབ་མ་གསར་པ་དེ་ནི་བོད་པ་ཞིག་རེད། དེའི་མིང་ལ་ཟླ་བ་ཟེར།  དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྡན།(       )

ང མི་འདི་ལུང་པ་འདི་ནས་སྐྱེས་ཤིང་དེང་གི་དུས་འདི་ཡི་བར་དུ་ལས་འདི་བྱས་པ་རེད། (       )   

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་དེ་སྒྲ་དང་འདི་སྒྲ་སྦྱར་ནས་བརྗོད་དུམ་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་

བཟོས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་དེ་དང་འདི་གཉིས་གང་འོས་སྐོངས།

ཀ ཁོང་གི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པ་——མེ་ཏོག་རྒྱ་སེ་རེད།  ངའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་——མེ་ཏོག་པདྨ་ཡིན།

ཁ རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་བཙན་བཟུང་བྱས་པའི་དུས་——ནས་དེང་གི་དུས་——ཡི་བར་དུ་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་

ཡོད་དམ།

ག —— ནས་ལ་གཅིག་བརྒྱབ་པའི་ཕ་རོལ་ན།  །ཀུན་སྐྱིད་གླིང་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་—— ཡོད།

 དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ལ་བལྟས་ནས་དེ་སྒྲའི་ཕྲད་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་

བ་ཡོད་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་བྲིས།

  དཔེར་ན།  ཀླུ་ཁང་བ་ཞེས་པ་དེ་སྔོན་དུས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བློན་ཞིག་རེད།  དེ་དཔའ་ཞིང་སྙིང་སྟོབས་ཆེ།  དེ་བརྟན་ཞིང་

བློ་རྒྱ་ཡངས།  དེ་མཛངས་ཤིང་ཐུགས་སྒམ།  དེ་ལ་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ལྡན།  ང་ཚོས་ཁོང་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་གཅེས་མི་སྣ་

 དེ་ན

འདི་ན

 དེ་ན

འདི་ན

 དེ་ན

འདི་ན

 དེ་ན

འདི་ན

ང་ཚོའི་རྩེད་ཐང་ཡོད།

སྐྱེད་མོས་ཚལ་ཞིག་འདུག

ང་ཚོའི་ཉལ་ཁང་ཡོད།

གྲོང་ཚོ་གསུམ་པ་ཡོད།
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ཞིག་ཡོང་བར་ད་ལྟ་ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བདུན་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་དུམ་རྣམས་ལས་རྟགས་ཡོད་པའི་དེ་སྒྲའི་འཇུག་ཡུལ་གང་ཡིན་ངོས་

འཛིན་བྱོས།

༡། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

མི་དགའ་དགའ་མདོག་བྱེད་པ་དེ།  །ཕོ་གསར་དམག་ལ་འགྲོ་བའི་རྟགས།  །མི་སྡུག་སྡུག་མདོག་བྱེད་པ་དེ།  །མོ་གསར་བག་

མར་འགྲོ་བའི་རྟགས།  །

༢། གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

སྔར་གཏམ་དར་གྱི་མདུད་པ་དེ།  །ད་དུང་མ་གྲོལ་དམ་ལགས་སམ།  །ཞེ་འདོད་རྡོ་ཡི་རི་མོ་དེ།  །ད་དུང་མ་ཟུམ་བཀྲ་ལགས་

སམ།  །དམ་བཅའ་སྙིང་གི་ཕུར་པ་དེ།  ད་དུང་མི་བུད་བརྟན་ལགས་སམ།  །

༣། འགྲོ་བ་བཟང་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས།

འདི་ནས་ལ་གཅིག་བརྒྱབ་པའི་ཕར་རྒྱབ་ན།  པད་མ་ཅན་གྱི་འབྲོག་སྡེ་ཆེན་པོ་ཡོད།  དེ་ལ་ཟས་སྐོམ་སློང་དུ་བྱོན་པར་ཞུ་

ཞེས་ཞུས་ནས།  ཁོ་རང་སེམས་སྐྱོ་བའི་ངང་ནས་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་སོང་ངོ།  །

༤། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཀྱང།  །གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆུང་ངུའང་ལེན།   །དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སྤྱད་པ་ཡིས།  །མྱུར་དུ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་འགྲོ།  །

༥། སྙན་ངག་མེ་ལོང་མ་ལས།

ཁྱོད་གདོང་རི་དྭགས་མིག་གིས་མཚན།  །ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཉིད་ཀྱིས་མཚན།  །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་མཚུངས་ཉིད།  །ཁྱད་

འཕགས་མིན་ཞེས་ངོ་བསྟོད་དཔེ།  །

༦།  གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

དེ་ལྟར་ཆོམ་རྐུན་དེ་དག་གིས་གཞོན་ནུ་གསུམ་གྱི་གོས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་ཤིང།  ལུས་བྱ་

ཟེའི་རལ་པ་ལྟར་བཅིངས་པས་ཆོ་ངེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདེབས་པར་བྱེད་དོ།  །སྐབས་དེར་ནུ་བོ་གསུམ་སྔོན་ལ་དོང་བས།  

ཕྱིར་ཡང་ཡང་བལྟས་ཀྱང་ཕུ་བོ་གསུམ་འོང་བ་མ་མཐོང་པས་འདི་ཅི་ཉེས་ཞེས་སླར་ལོག་པ་ན།  དེ་དག་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་

མཐོང་ནས།  ་་་་་་་།
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

སྤྱི་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  ཅི་ཇི་སུ་གང་སྤྱི་སྒྲ་སྟེ།  །

  ཞིག་སྟེ་སླད་འདྲ་ཕྱིར་ལ་ཅི།  །

  སྙེད་སྲིད་ལྟར་བཞིན་སྐད་ལ་ཇི།  །

  སུ་ནི་གང་ཟག་གང་ཀུན་ལའོ།  །

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཅི་ཇི་སུ་གང་བཅས་བཞི་ལ་སྤྱི་སྒྲ་ཞེས་ཟེར།  གོ་དོན་ནི།  བྱེ་བྲག་

དམིགས་སུ་མ་བཀར་བར་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་དོན་སྟོན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

 ཕྲད་དེ་དག་གི་འཇུག་ཚུལ་ལས་ཅི་ནི་གཙོ་བོ་དྲི་བ་དང༌།  ཇི་ནི་དཔེ་བཀོད་པ་སོགས་

ལ་འཇུག  ཡང་སྐབས་ཐོག་གི་ཚིག་གྲོགས་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་གཞན་དང་གཞན་ལའང་

འཇུག  སུ་ནི་གང་ཟག་སྟེ་མི་དང༌།  གང་ནི་ཀུན་ཏེ་ཚང་མ་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་འཇུག་གོ  །

 ༡།  ཅི་སྒྲ།

 ཅི་ནི།  ཞིག  སྟེ།  སླད།  འདྲ།  ཕྱིར་སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་སྦྱོར་ཞིང་གཙོ་བོ་དྲི་བའི་དོན་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན།  ཅི་སྟེ་གཞན་ལ་འཕྱ་བར་བྱེད།  ཅིའི་སླད་དུ་སོང༌།  

ཐབས་ཤེས་ཅི་འདྲ་བཀོད།  ཅིའི་ཕྱིར་ནང་སྦྱོང་མ་བྲིས།  ལྟ་བུའོ།  །

 ཅི་སྒྲས་དོན་སྟོན་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་བཞིན་ཡིན།



24


24


ཅི་སྒྲ་དྲི་བའམ་ཐེ་ཚོམ་ལ་འཇུག་པ། བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བའི་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཀྱང།

ཅི་སྒྲ་མ་ངེས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ། ཅི་སྟེ་བློ་དང་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་བསྐྱེད་ནས།

ཅི་སྒྲ་དགོས་པ་སྟོན་བྱེད་ལ་འཇུག་པ། ཅི་སླད་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཤེས་གྱུར་ན།

ཅི་སྒྲ་རིགས་མཐུན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཅི་འདྲ་ཡིན་ཡང་མི་འགྲུབ་བྱ་བ་མེད།

ཅི་སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཅི་ཕྱིར་སོང་བ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་དགོས།

ཅི།

    

 

 ༢།  ཇི་སྒྲ།

 ཇི་ནི།  སྙེད།  སྲིད།  ལྟར།  བཞིན།  སྐད་སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་སྦྱོར་ཞིང་བརྗོད་གཞིའི་ཚད་

དང་དཔེ་སོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཙམ་སྟོན་པར་འཇུག་གོ  །དཔེར་ན། ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་འབད་པས་

སྦྱོངས།  ཇི་སྲིད་རང་དབང་མ་འཐོབ་བར།  དེ་སྲིད་ལས་འགུལ་མཚམས་མི་ཆད།  དགེ་རྒན་

གྱིས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་ཡིད་ལ་འཆང༌།  ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་གནོད་སེམས་བཅངས་ན་དེ་ལྟར་

རང་ལ་འབྲས་བུ་ངན་པ་སྨིན་ཡོང༌།  དགེ་རྒན་གྱིས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་གོ་བ་ལེན་དགོས།

 ཇི་སྒྲས་དོན་སྟོན་ཚུལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

མང་པོའ་ིདོན་ལ་འཇུག་པ། ཆ་ལུགས་མི་འདྲ་མི་རིགས་ཇི་སྙེད་ཀུན།

མ་འོངས་པའི་དུས་ཀྱི་མཚམས་འཛིན་པ། ཇི་སྲིད་རྒྱ་མཚོ་སྐམ་པར་གྱུར་ཀྱང་རུང།

དཔེ་འདྲེན་པ་ལ་འཇུག་པ། ཇི་ལྟར་བྲག་རི་བརྩིགས་པའི་ལྷུན་པོའ་ིསྤོ།

དཔེ་དོན་གཉིས་མཚམས་སྦྱོར་བ། ཇི་བཞིན་སྲ་བརྟན་མི་འགྱུར་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད།

བཤད་ཟིན་དང་འཆད་འགྱུར་གཉིས་ལ་འཇུག་པ། ཇི་སྐད་མི་མང་ཡོངས་ཀྱི་འབོད་ཚིག་ཏུ།

ཞིག་ཡིན།

སྟེ་མ་ཤེས་ན།

སླད་མ་དྲིས།

འདྲ་བྱེད་དགོས།

ཕྱིར་སོང།
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ཇི།

     

 

 ༣།  སུ།

 སུ་ནི་གང་ཟག་སྟེ་མིའི་མིང་ཚབ་ལྟ་བུར་འཇུག་པ།

དཔེར་ན།  སློབ་གྲོགས་སུ་ཡིན་ཡང་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་དགོས།  སུ་དང་འཕྲད་ཀྱང་དགའ་བའི་

འཛུམ་གྱིས་བསུ།  འཛིན་གྲྭའི་ནང་དུ་སློབ་མའམ་དགེ་རྒན་སུ་དང་སུ་འདུག  ལྟ་བུའོ།  །

 ༤།  གང།

 གང་ནི་ཀུན་ཏེ་སྤྱི་སྒྲ་སྟོན་པ་ཚང་མ་ལ་འཇུག་པ་ནི།

དཔེར་ན།  གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བའི།  །དཀོན་མཆོག་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །ལས་ཀ་

འདི་གང་ལྟར་བྱེད་དགོས།  གང་ལ་འགྲོ།  ཁང་པའི་ནང་དུ་མི་གང་དག་འདུག  གདུང་འདེགས་

ཀྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཀ་བའོ།  །ལྟ་བུའོ།  །

 ༥།  སྤྱི་སྒྲའི་ཕྲད་གང་རུང་ཡིན་ན་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་མི་དགོས།  དཔེར་ན།  ཀ་ཅི།  ཅི་

བརྟོལ།  གན་ཇི་ར།  ཇི་དགུ།  ཨ་སུ་ར།  སུ་ལུ།  ཅུ་གང།  གང་ཟག

སྙེད་མཆིས།

སྲིད་བར།

ལྟར་བྱེད།

བཞིན་རེད།

སྐད་གསུངས།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་བྲིས།

༡།  སྤྱི་སྒྲའི་ཕྲད་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢།  སྤྱི་སྒྲ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༣།  གང་དང།  སུ་ཡི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༤།  ཅི་ཞིག་དང།  ཅི་སྟེ།  ཅི་སླད།  ཅི་འདྲ།  ཅི་ཕྱིར་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༥།  ཇི་སྙེད།  ཇི་སྲིད།  ཇི་ལྟར།  ཇི་བཞིན།  ཇི་སྐད་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་ནང་ཅི།  ཇི།  སུ།  གང་ཅི་འཐོབ་སྐོངས།

ཀ) བུ་མོ་ཁྱོད་ནི་དེ་རིང་———ནས་ཡོང༌།  །

  ཁྱོད་ལ་ཕ་མ་གཉེན་ཚན་———འདྲ་ཡོད།  །

  བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་———སྐད་ཟེར། །

  ཁྱོད་ཀྱི་མཛའ་བའི་གྲོགས་པོ་———ཞིག་ཡིན། །

ཁ) རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་མ་བཏང་ན།  །མི་འགྲུབ་བྱ་བ་———ཡང་མེད། །

ག) མི་དེ་———ཡང་མི་ཤེས་པ་———དུ་ཡང་མི་ཚུད་པ་———དང་ཡང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་རེད།

ང) སེམས་ལ་འཆར་སྒོ་———སྙེད་ཅིག་ཤར།

ཅ) ཕ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་———འདྲ་ཞིག་རེད།

ཆ) གཞུང་དོན་———བཞིན་རྟོགས།

ཇ) མི་འདི་———རེད།  སྡེ་པ་———གི་རེད།  བྱ་བ་———ཞིག་སྒྲུབ་མཁན་ཡིན།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཅི་ཇི་སུ་གང་སྦྱོར་ས་ནོར་བ་རྣམས་འགྲིག་པར་བཟོས།

མི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་ས་གནས་སུ་ལ་བསྡད་ཀྱང་བྱ་བ་ཇི་ཞིག་བྱས་ཀྱང་དུས་ཚོད་གང་སྙེད་གཅིག་ནང་གྲུབ་པར་དགོས།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་སྤྱི་སྒྲ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱོས།

༡། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

བུ་མོ་ཁྱོད་ནི་དེ་རིང་གང་ནས་ཡོང། །དོ་ནུབ་འགྲོ་བའི་ས་ཡུལ་གང་དུ་འགྲོ། །ཁྱོད་ལ་ཕ་མ་གཉེན་ཚན་ཅི་འདྲ་ཡོད། །འཇིག་
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རྟེན་གཏན་གྲོགས་བདག་པོ་སུ་འདྲ་ཡོད།  །ཁྱིམ་དང་ལོངས་སྤྱོད་བུ་ཚ་གང་འདྲ་ཡོད།  །བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཇི་སྐད་ཟེར།  །

༢། ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

བུ་མོ་ཁྱོད་ནི་དེ་རིང་གང་ནས་ཡོང།  །དོ་ནུབ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ནི་གང་དུ་ཡོད།  །

༣། མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཁྱོད་ལ་ཡུལ་མིས་སྡུག་པོ་ཅི་འདྲ་བཏང་བྱུང་གསུངས།  ངས་ཡབ་མི་ལ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་གཤེགས་ཚུལ་ནས།  ཨ་ཁུ་

དང་ཨ་ནེས་སྡུག་པོ་བཏང་ཚུལ་རྣམས་ངུ་ངག་གིས་རྒྱས་པར་ཞུས།

༤། བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

སྤྲེའུས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་ལ།  །གཏམ་ལན་དང་གཏམ་ཚིག་ཇི་ལྟར་འཇལ།  །ཧ་ཅང་མང་ན་མགོ་བོ་ཉོག  །ཧ་ཅང་ཉུང་ན་

དོན་མི་གོ  །མང་ཉུང་རན་པའི་ལན་ཞིག་རྒྱོབས།  །

༥། ཆུ་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས།

སྡོང་པོ་ཇི་ཙམ་སྦོམ་ན་ཡང།  །ཡལ་འདབ་མེད་ན་གཅེར་བུ་ཡིན།  །

༦། གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

བྱང་ཐང་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ་ནས་འོངས་པའི་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་པད་མ་དགྱེས་པ་ཞེས་བྱ་བ།  ཅི་ཡང་ཤེས་པ།  གར་ཡང་འགྲོ་བ།  

གང་དུ་ཡང་གནས་པ།  སུ་དང་ཡང་མཐུན་པ་ཞིག་གནས་བཅས་ཏེ།

༧། རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས།

ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མ་ཚུད།  ཁྱེད་རང་ཨེ་ཚུད་ལྟོས་ཤིག་ཟེར་ནས།  གཡུ་དར་ཡུག་དང་བཅས་གཏད་དོ།  །

༨། གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

སུ་ཞིག་གང་གི་འགྲན་ཟླར་གྱུར་པ་ནི།  སྲིད་པ་ཡངས་པའི་འཁོར་ལོ་འདིར་མ་མཆིས།  །

འཇིག་རྟེན་གཙུག་ལག་གཞུང་ལུགས་ཇི་སྙེད་པ།  །དེ་ཡིས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ཅི་ཞིག་ཡོད།

༩། དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ལས།

མཁས་པ་ནི་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་འབྱོར་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་དུལ་ཞིང་གཞན་དག་ལ་མི་གནོད་པར་བདེ་བར་གནས་

པར་གྱུར།

༡༠། མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་བླང་བ་དང་དོར་བར་བྱ་བའི་གནས་མཐའ་དག་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གསང་བ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་དུ་མ་ཡང་

དག་པར་འདོམས་པར་མཛད།
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སློབ་ཚན་བདུན་པ།

བདག་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  ན་རོ་ཡོད་མེད་པ་བ་མ།  །

  བདག་པོའ་ིསྒྲ་སྟེ་ག་ད་ན།  །

  བ་མ་ས་དང་དྲག་མཐར་པ།  །

  ང་འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ།  །

  བདག་སྒྲ་ཡར་གྱུར་བ་དང་ནི།  །

  ཆ་ལ་པ་ཉིད་སྦྱོར་བ་ལེགས།  །

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  ན་རོ་མེད་པའི་པ་བ་མ་དང༌།  ན་རོ་ཡོད་པའི་པོ་བོ་མོ་སྟེ་དྲུག་

ནི་བདག་སྒྲའི་ཕྲད་ཡིན།  རྗེས་འཇུག་ག་དང།  ད།  ན།  བ།  མ།  ས།  ད་དྲག་མཐར་པ་

སྦྱོར་དགོས་པ་དང།  རྗེས་འཇུག་ང།  འ།  ར།  ལ།  མཐའ་མེད་མཐར་བདག་སྒྲ་ཡ་ཡིན་ན་

བ་དང།  ཆ་ཡིན་ན་པ་སྦྱོར་དགོས་པ་བཅས་བདག་སྒྲ་དངོས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་དྲུག་དང།  

མིང་མཐའི་ཅན།  ལྡན།  མཁན་རྣམས་ཀྱང་བདག་སྒྲའི་དོན་དུ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡོད།

 མིང་གང་ཡང་རུང་བའི་མཐར་པ་དང་པོ།  བ་དང་བོ།  མ་དང་མོ་དྲུག་ལས་གང་ཡང་

རུང་བ་གསར་དུ་སྦྱར་བས།  བདག་པོའམ་གང་ཟག་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ་བདག་སྒྲ་ཟེར།

 ཡང་པ་པོ་བ་བོ་བཞི་ཕོ་དང་མ་མོ་གཉིས་མོ་ཡི་སྐྱེས་བུའི་རྟགས་མཚོན་པའི་སྐབས་

ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་བདག་སྒྲ་ལས་མ་འདས།  འོན་ཀྱང༌། མིང་མཐའི་པ་པོ་སོགས་ཡིན་ཚད་བདག་
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སྒྲར་མི་འཇུག་པའང་ཤེས་པར་བྱ།

 ༡།  པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ་དྲུག་བདག་སྒྲ་ལ་འཇུག་ཚུལ།

  པ།   པོ།   བ།
      
 འབྲོག་པ།      ཞིང་པ། ཕྱུག་པོ།     མཁན་པོ། ལྷ་ས་བ།     ཤིང་བཟོ་བ།

  བོ།   མ།   མོ།
      
 དཔའ་བོ།      དགྲ་བོ། གར་མ།     ཆང་མ། གཡོག་མོ།       འབྲོག་མོ།

 ༢།  ཡང་མཁན་དང་ཅན་ལྡན་གསུམ་གྱིས་བདག་པོའ་ིདོན་སྟོན་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད།

  མཁན།   ཅན།   ལྡན།
       
 གར་མཁན།  ཤིང་མཁན། སྙིང་རྗེ་ཅན།   ཤོམ་ཅན། ཤེས་ལྡན།     ནོར་ལྡན།

 ༣། བདག་སྒྲས་སྐྱེས་བུའི་རྟགས་མཚོན་ཚུལ།

 ཕོ།  མོ། ཕོ།  མོ། ཕོ།  མོ།
      
 གར་པ།      གར་མ། བཙུན་པ།     བཙུན་མ། གྲོགས་པོ།      གྲོགས་མོ།

 ༤།  པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ་དྲུག་དང་མཁན་ཅན་ལྡན་རྣམས་བདག་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་དཔེར་

བརྗོད།

  པ།   པོ།   བ།
      
  ལག་པ།     པ་ཊ།  གསལ་པོ།  པོ་ཏི།  ཟླ་བ།  བ་མོ།

  བོ།   མ།   མོ།

      
   ཆུ་བོ།    བོ་རྡོ། གཙང་མ།  མ་མོ།  མངར་མོ།  མོ་ཕྱྭ།
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  མཁན།   ཅན།   ལྡན།

      
 མཁན་པ།    མཁན་ནག དྲེ་ཅན།      ཅན་ནེ། འོད་ལྡན།      ལྡན་ཁོག

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་བར་བསྟན་པའི་བདག་སྒྲའི་ཕྲད་གང་དག་ཡོད་དམ།

༢། བདག་སྒྲའི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་བྲིས།

༣། བདག་སྒྲའི་གོ་དོན་བྲིས།

༤། བདག་སྒྲ་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༥། པ་པོ་དང།  བ་བོ།  མ་མོ།  ཅན།  ལྡན།  མཁན་རྣམས་བདག་སྒྲར་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༦། ལྗོན་དབང་གི་རྩ་བར་མ་བསྟན་ཀྱང་བདག་སྒྲར་འཇུག་པ་གང་དག་ཡོད་དམ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་མཐར།  པ།  པོ།  བ།  བོ་རྣམས་གང་འཐོབ་བྲིས།

སོ་ནམ་——།  ལྷོ་ཁ་——།  རྐུན༌——།  དམེ༌——། རྫི༌——།  གཏེ༌——།  བྱིས༌——།  ཁ་ལོ༌——།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་མཐར་མ་དང་མོ་གཉིས་གང་འཐོབ་བྲིས། 

ཁྱིམ་བདག༌——།  བག༌——།  གཞོན་ནུ༌——།  བཙུན༌——།  རྒྱལ༌——།  རྒད༌——།  ཇ༌——།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་མཐར།  མཁན།  ཅན།  ལྡན་རྣམས་གང་འཐོབ་བྲིས།

མཛེས་——།  ལག་ཤེས་——།  སྙན་ངག་——།  བྱས་རྗེས་——།  རྫ་——།  ཤེས་——།

ལྔ།  གཤམ་གསལ་པ་པོ་བ་བོ་མ་མོ་རྣམས་བདག་སྒྲར་འཇུག་པ་དང༌། མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་སོ་སོར་

ཕྱེས་ཏེ་རེའུ་མིག་ནང་སྐོངས།

དགར་པ།  མགར་བ།  གར་པ།  ལེན་པ།  གླེན་པ།  ལྷན་པ།  རྔོན་པ།  སྔོན་མོ།  ཕྲ་མ།  ཕྲ་མོ།  སྣེ་མོ།  ཉ་མོ།  གྲོག་མོ།   

གྲོགས་མོ།  དགོན་པ།  གཅེན་པོ།  ཨ་མ།  བུ་མོ།  ཁོལ་མོ།  སྔགས་པ།  བ་མོ།  མཁལ་མ།  སྒོར་མོ།  འཁྱོག་པོ།  མེད་པོ།  

ཟོག་པོ།  བློན་པོ།  ཆེན་པོ།  རལ་པ།  སྦལ་པ།  སྒལ་བ།  ཤན་པ།  རྟ་པ།  ངང་པ།  རྐང་ཐང་བ།
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བདག་སྒྲ། མིང་གི་ཆ་ཤས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་དག་གི་ནང་བདག་སྒྲ་ཇི་ཡོད་ངོས་ཟིན་པ་གྱིས།

༡། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

དམན་པའི་སྐྱེ་བོ་བསྟོད་དྲགས་ན།  །ཕྱིས་ནས་དེ་ཉིད་ཁྱད་དུ་གསོད།  །མཁའ་ལ་མི་གཙང་གཏོར་གྱུར་ན།  །གཏོར་བ་པོ་ཡི་

སྤྱི་བོར་འབབ།  །

༢། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

བློ་རྒོད་ཐར་ལེགས་ཞེས་དཔའ་བརྟུལ་གྱིས་བསྙེམས་ཤིང་ཁ་ཕོ་སྨྲ་བ་པོ་དེ་ཡང་སྙིང་ལྷག་པར་ཞུམ་ནས་སྲིད་པ་གཞོན་ནུའི་

ཉེ་བའི་ཆར་ཡང་འོང་མ་བཟོད་པར་རྒྱང་རིང་དུ་བྱོལ་ཏེ་གནས་སོ།  །

༣། བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

འདི་འདྲའི་གཟུར་བཀོད་གནང་ཟེར་ན།  །ཁྱེད་ཤོད་མཁན་ངོ་ཚ་ཧ་ཅང་ཆེ།  །ངེད་ཉན་མཁན་ལ་ཡང་ངོ་རེ་ཚ།  །གཏམ་དེ་

འདྲ་ཡེ་ནས་གསུང་མི་ཉན།  །

༤། ཡང་བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཀྱེ་ཀྱེ་རི་བོང་དང་དེ་ཕོ་ཚུར་ལ་གསོན།  །ཁྱེད་རྣམ་གཉིས་བྱ་དང་རི་དྭགས་ཀྱི།  །དེའི་ཁྲོད་ནས་བློ་ལྡན་ཡིན་ནོ་ཞེས།   །ངེད་

རྣམས་ཀྱི་གཏམ་དེ་སྔར་ནས་ཐོས།  །

༥། ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཟློས་གར་མཁན།  །ནོར་བཟང་གཞོན་ནུ་བདག་ལ་ཚུར་གསོན་དང།  །
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༦། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

སུག་བྲིས་འདི་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བས་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པར་འཚལ།

ཉེས་ཅན་ཚིག་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐུལ་ན་ལེགས།  །མ་ཐུལ་ཀུན་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པས་ན།  །གཅིག་ལ་གནོད་པ་དགོས་ཀྱང་

འཛེམ་མི་བྱ།  །

༧། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

ཐབས་ལ་མཁས་ན་ཆེན་པོ་ཡང་།  །བྲན་དུ་བཀོལ་བ་ག་ལ་དཀའ།  །མཁའ་ལྡིང་མཐུ་རྩལ་ཆེ་ན་ཡང།  །གོས་སེར་ཅན་གྱི་

བཞོན་པར་འགྱུར།  །

༨། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

བྲག་སྟོད་མཐོན་པོའ་ིཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ང།  །མཐོ་བ་བྲག་དམར་ཁྱོད་ལ་མ་ཆགས་ན།  །མདའ་མཁན་དཔའ་བོས་གནོད་པ་

མ་བྱུང་ཡང།  །ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་གཤོག་སྒྲོ་རྒྱས་དུས་མེད།  །
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

དགག་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  མ་མི་མིན་མེད་དགག་སྒྲ་སྟེ།  །

  མ་མི་ཐོག་མ་མིན་མེད་མཇུག  ། 

  མ་ནི་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལའང༌།  །

 ཞེས་པ་ལྟར།  མ་མི་མིན་མེད་བཅས་དགག་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་དངོས་ལ་བཞི་ཡོད།  དེ་

བཞི་དགག་བྱའི་ཐོག་མཐའ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་སྦྱར་བའི་མ་ཡིན་སོགས་དོན་དེ་འགོག་པ་ཞིག་

ལ་བརྗོད།   ཕྲད་བཞི་པོ་དེ་དག་དགག་བྱའི་མིང་ཚིག་གི་ཐོག་མར་མ་དང་མི་སྦྱོར་དགོས་པ་

དང༌།  མིན་དང་མེད་གཉིས་མིང་ཚིག་གི་མཇུག་ལ་སྦྱོར་དགོས་ཤིང༌།  མ་ཡིག་གཅིག་པུ་བར་

གྱི་གསལ་བྱེད་ལའང་འཇུག་གོ  །ཡང་མ་སོགས་ཡིན་ན་དགག་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པའི་ངེས་པ་

མེད།

 ༡།  མ་ཡིག་མིང་གི་ཐོག་མར་འཇུག་པ།
     མ།   

    
  མ་བྱེད།  མ་རིག  མ་བྱུང།  མ་འགྲོ།  མ་མཐོང།  མ་སྐྱེས།  མ་ཡོང།
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 ༢།  མི་ཡིག་མིང་གི་ཐོག་མར་འཇུག་པ།

     མི།   

    
  མི་ཤེས།  མི་ཟ།  མི་བལྟ།  མི་འགྲོ།  མི་སྟོན།  མི་འདུག  མི་འཇིགས།

 ༣།  མིན་ཡིག་མིང་གི་མཐར་འཇུག་པ།
     མིན།
    
  ང་མིན་ཁོ་མིན།  ལྷ་མིན་འདྲེ་མིན།  ཤི་མིན་རོ་མིན།  ཆ་མིན་ཡ་མིན།

 ༤།  མེད་ཡིག་མིང་གི་མཐར་འཇུག་པ།
     མེད།    

    
  ང་མེད།  ཡོན་ཏན་མེད།  བཤད་མེད།  མེད་ཐབས་མེད།  ལག་ཆ་མེད།

 ༥།  མ་ཡིག་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལ་འཇུག་པ།
     མ།     
    
  ར་མ་ལུག  ས་མ་འབྲོག   བྱ་མ་རྟ།  ཤི་མ་གསོན།  གངས་མ་ཆར།

 ༦།  མ་ཡིག་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ།
     མ། 
    
  འོ་མ།  མ་ཧེ།  ཉི་མ།  མ་མོ།  སྐར་མ།  མ་རྩ།  རྫ་མ།  མ་བྱན།  གྲོ་མ།  མ་བུ།

 (དགག་ཚིག་གཞན་རྣམས་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་ཡོད་ནའང་ཆེས་ཉུང་བས་འདིར་མ་བྲིས།)
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། དགག་སྒྲའི་ཕྲད་གང་དག་ཡོད་དམ།

༢། ཅི་ཞིག་ལ་དགག་སྒྲ་ཟེར་རམ།

༣། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་དགག་སྒྲ་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༤། མ་མི་གཉིས་མིང་གི་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་རེ་བྲིས།

༥། མིན་མེད་གཉིས་མིང་གི་མཇུག་ཏུ་སྦྱོར་བའི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་རེ་བྲིས།

༦། མ་ཡིག་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་བྲིས།

༧། མ་མི་མིན་མེད་རྣམས་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་མ་མི་མིན་མེད་རྣམས་དགག་སྒྲ་དང༌།  མིང་གི་ཆ་ཤས།  བར་གྱི་གསལ་བྱེད་

བཅས་གང་ལ་འཇུག་པ་ངོས་འཛིན་གྱིས་རེའུ་མིག་ནང་སྐོངས།

མ་ཡུམ།  མ་བཞེས།  མ་གཞི།  མི་བསྐྱོད།  མ་དཔེ།  མི་མ་འདྲེ།  མ་འཐུང༌།  མ་ལག   མ་བཞུགས།  མི་རིགས།  མི་དམན།  

མི་ཕམ།  ཡོད་མ་ཡིན།  ཡ་མ་བརླ།  སྔོན་མེད།  དྲི་མེད།  རྟ་མ་བོང།  མ་གཡེལ།  མ་ལ་ཡ།  མི་ཕོད།  མ་བརྒྱུད།   མ་རྒྱུད།  

བདག་མེད།  ས་མ་རྡོ།  བསམ་མེད།  མི་རྒོད།   མི་རྒོལ།

དགག་སྒྲ། བར་གྱི་གསལ་བྱེད། མིང་གི་ཆ་ཤས།
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གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་འོས་འཚམ་ཀྱི་དགག་སྒྲའི་ཕྲད་རེ་སྐོངས།

རང་གིས་——མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མེད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས།• 

རང་སྟོབས་ཀྱིས་——ཤེས་པ་རྣམས་གཞན་ལ་འདྲི་དགོས།• 

ཁྲམ་དང་གཡོ་སྒྱུའི་ལས་ལ་འཇུག་——རུང།• 

དགྲ་ལ་རྒོལ་བར་ནུས་པའི་སྙིང་སྟོབས་——།• 

གསལ་བར་འཆར་ཡང་མེ་ལོང་གཟུགས་དེ་དངོས་——།• 

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་དགག་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་བཞི་རེ་འབྲི་དགོས།

དགག་སྒྲ།

མ། མི། མིན། མེད།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་དུམ་སོ་སོའ་ིནང་དགག་སྒྲ་དང་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱེད་

དགོས།

༡། བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ལུང་པའི་ཕུ་ཐག་རིང་ཐུང་དེ།  །གོམ་གསུམ་མ་སྤོས་ཧ་མི་གོ  །ཆུ་བོའ་ིགཏིང་ཚད་རིང་ཐུང་དེ།  །ཆུ་དཀྱིལ་མ་སླེབས་ཤེས་

མི་ཡོང།  །

༢། སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

མཐོ་བ་གནམ་ལ་འཕུར་སོང་ཟེར་ས་མེད།  །དམའ་བ་ས་ལ་འཛུལ་སོང་ཟེར་ས་མེད།  །དབང་ཆེན་དཔོན་པོས་འཕྲོག་སོང་

ཟེར་ས་མེད།  །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་པོས་མི་སྟེར་ཟེར་ས་མེད།  །བུ་མོ་སྣང་ས་མི་འགྲོ་ཟེར་ས་མེད།  །

༣། གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

དེ་ནས་གོ་མཚོན་གྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གན་མཛོད་ཆེན་པོར་གཤེགས་ནས་་་་་་་་་།  ཕ་རོལ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་

མཚོན་ཆའི་བྱེ་བྲག་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལེགས་པར་སྤྲས།
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༤། གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

ལྟད་མོ་ལྟ་བའི་མཚར་འདོད་གཅིག  །དད་པ་མ་སྐྱེས་གནས་མཇལ་གཉིས།  །ཕན་ཡོན་མི་ཤེས་བསྐོར་བ་གསུམ།  །ཟ་འདོད་

བསྙད་ཚོལ་ཁྲམ་པ་བཞི  །བསམ་བློ་མ་བཏང་སྐོར་རྒྱུ་ལྔ།  །གནས་བསྐོར་འདྲ་སྟེ་གནས་སྐོར་མིན།  །

༥། སྒོམ་ཆེན་དང་རྫ་ཙིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཙིག་གུ་སྲེག་ཤོར་ཟེར་བའི་ཁ་ཕོ་ཆེ།  །མི་ཤེས་མི་འཇོན་ཁ་ཕོ་འབྲུག་ལས་ཆེ།  ཁྱོད་ནི་འཐབ་པ་མང་སྟེ་བྲོས་པའང་མང།  །

ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གཞན་གྱིས་ང་མི་ཐུབ།  །ཟེར་བ་ངོ་ཡང་ཚ་ཞིང་ཁ་ཕོ་ཆེ།  །

༦། ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

སྐྱེས་ནས་ཤི་བས་བྲལ་བ་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཡོང་སྲིད།  །མ་ཤི་གསོན་བྲལ་བྱེད་པ་ང་མིན་གཞན་ལ་མི་འདུག  །

ལྷ་མོ་མེད་པའི་ལྷ་འདྲས་བདག་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ།  །ཡིད་འཕྲོག་མེད་པའི་རྒྱལ་གཞིས་བདག་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ།  །

༧། གཞོན་ནུ་དྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

མི་འགྲུབ་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་བྱེད་དམ་སྨྲས་བཞིན་མི་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་སྐྱོན།  །མ་བསམ་ཚིག་དང་མ་བསྡམ་སྤྱོད་པ་ཁེངས་

དང་གཡོ་སྒྱུའང་སྐྱོན་དུ་གནས།  །

༨། མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ལས།

ལོ་འགའ་ལོན་ནས་བལྟ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ།  །དེ་ལས་མི་མིན་སྤྲེལ་མིན་བཞི་བརྒྱར་འཕེལ།  །ཤིང་ཐོག་ཟད་ཅིང་བཀྲེས་པས་

འཐབ་ཅིང་རྩོད།  །ཡི་དྭགས་ལྟ་བུ་སྙིང་རྗེའི་གནས་སུ་མཐོང།  །

༩། འགྲོ་བ་བཟང་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས།

དེ་ནས་བདུད་མོ་ཤི་མ་རོ་ལ་མདའ་གྲི་མདུང་གསུམ་ཕྱོགས་བཞི་ནས།  ཆར་འབབ་པ་བཞིན་བརྒྱབ་ནས་བདུད་མོ་བསད།

བརྡ་རྙིང་པའི་དགག་སྒྲ།

༡༠། ཏུན་ཧོང་ལས་ཐོན་པའི་བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་ལས།

ཡབ་འབངས་ཕ་དགུའ་དང།  ཡུམ་འབངས་ཚན་གསུམ་ལ་དགྲ་རུ་རྒལ་གཡག་ཏུ་དྲུང་ཕོད་དམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ན།  སོ་སོ་

ནས་ཀུན་གྱིས་མྱྀ་ཕོད་ཆེས་གསོལ་ཏོ།  །ལོ་ངམ་རྟ་རྫིས་ཀྱང་ཕོད་ཅེས་གསོལ་པ་ལས་མ་གཏང་སྟེ།

༡༡། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་གྱི་རྡོ་རིང་དུ།

ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དུད་རྡུལ་ནྀ་མྱི་སྣང།  །གློ་བུར་དུ་སྡང་བ་དང་དགའི་མྱྀང་ནྀ་མྱི་གྲག་སྟེ་ས་མཚམས་སྲུང་བའི་མྱི་ཡན་

ཆད་ཀྱང་དོགས་ཤིང་འཇིགས་པ་མྱེད་པར་ས་ས་མལ་མལ་ན་བག་བརྐྱང་སྟེ།  བདེ་བར་འཁོད་ཅིང།
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རིག་པ་འདོན་པ་

ཙི་ཙི་དང་གླང་ཆེན།

 ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ནང་ཙི་ཙི་དང་གླང་

ཆེན་གཉིས་ལ་གནས་ཚུལ་ཐབས་རྡུགས་ཤིག་བྱུང་བ་ཚང་མས་

མཁྱེན་གསལ་རེད།  དེ་ནི་ཙི་ཙི་ནི་གྲོངས་ཟིན་པ་དང་གླང་ཆེན་ནི་རེག་

དུག་HIVནད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རེད།    སློབ་གྲོགས་ཚོ།  དོན་དངོས་

ཐོག་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག

 བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གིས་བརྟག་དཔྱད་གཟབ་ནན་དང།  མྱུར་སྐྱོབ་བྱས་པ་

བརྒྱུད་ཙི་ཙི་དྲན་པ་སོས་པ་དང་རེག་དུག་གི་HIVན་ཚ་ཡང་མེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་འདུག

 རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཙི་ཙི་དང༌།  གླང་ཆེན་གཉིས་

དགའ་དགའ་སྤྲོ་སྤྲོའ་ིངང་གློག་བརྙན་བལྟ་བར་ཕྱིན་ནས་རྐུབ་སྟེགས་མདུན་མར་ཙི་ཙི་

བསྡད་པ་དང༌།  དེའི་རྒྱབ་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཐོག་གླང་ཆེན་བསྡད་པ་རེད།   གློག་བརྙན་

ལྟ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་ཙི་ཙིས་ཕྱིར་བལྟས་སློག་ནས་གླང་ཆེན་ལ་སྐད་ཆ་ཞིག་དྲིས་

པས། དེ་མ་ཐག་གླང་ཆེན་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་གློག་བརྙན་ཡང་ལྟ་འཕྲོ་

བཞག་སྟེ་ལོག་ཕྱིན་པ་རེད།

བྱས་ན་ཙི་ཙིས་སྐད་ཆ་ཅི་ཞིག་དྲིས་སམ།  ཅི་སྟེ་མ་ཤེས་ན་ཤོག་

གྲངས།  60 གཟིགས།
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སློབ་ཚན་དགུ་པ།

ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་ང་ན་མ།  །

  འ་དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར།  །

  ཞིང་ཞེས་ཞེའོ་ཞེ་ན་ཞིག  །

  ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར།  །

  ཅིང་ཅེས་ཅེའོ་ཅེ་ན་ཅིག  །

  ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏོགས།  །

  ཤིང་ཤིག་ཤེའོ་ཤེ་ན་འཐོབ།  །  ཅེས་པ་ལྟར།

 ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་ཏེ་ཞིང་ཞེས་ཞེའོ་ཞེ་ན་ཞིག་བཅས་ཚིག་ཕྲད་ལྔ་པོ་རྗེས་འཇུག་

ང་དང།  ན། མ། འ། ར། ལ། རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱོར་དགོས་པ་དང།  ཅིང་ཅེས་ཅེའོ་

ཅེ་ན་ཅིག་ལྔ་པོ་རྗེས་འཇུག་ག་དང། ད། བ། ད་ཡང་འཇུག་གི་རྗེས་སུ་སྦྱོར་དགོས།  ཤིང་ཤིག་

ཤེའོ་ཤེ་ན་བཅས་བཞི་པོ་ས་ཡི་མཐར་སྦྱོར་དགོས།  འོན་ཀྱང་དམིགས་བསལ་གྱིས་ས་ཡིག་

མཐར་ཤེས་མི་སྦྱོར་བར་ཞེས་སྦྱོར་དགོས་པའི་དོན་ཡིན།

 དོན་ནི་སྡུད་པ་དང།  མཚམས་སྦྱོར།  ཚིག་དོན་གསལ་བྱེད།  མཇུག་སྡུད་པ།  དྲི་

གཞི་སྟོན་པ།  བསྐུལ་བའི་དོན།  སྨོན་པའི་དོན།  གདམས་པའི་དོན་བཅས་ལ་འཇུག
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 ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་མིང་མཐར་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ནང་བཀོད་པ་

བཞིན་ཡིན།

རྗེས་འཇུག ཚིག་ཕྲད།
ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་མཐའ་མེད། ཞིང་ཞེས་ཞེའོ་ཞེ་ན་ཞིག

ག་ད་བ་དང་ད་དྲག ཅིང་ཅེས་ཅེའོ་ཅེ་ན་ཅིག

ས།    (དམིགས་བསལ།  ཞེས།) ཤིང་ཤིག་ཤེའོ་ཤེ་ན།

དོན་གྱི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི།

 ༡།  ཞིང༌། ཅིང༌། ཤིང་གསུམ།

 ཀ ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ།  དཔེར་ན། བདེ་ཞིང་སྐྱིད།  ཡང་ཞིང་གཡོ།  

བརྟག་ཅིང་དཔྱད།  ལག་པ་འཇམ་ཞིང་མཉེན།  དགའ་ཞིང་གུས།  མཆུ་དམར་ཞིང་གུག་པ།  

འཇིགས་ཤིང་སྐྲག  ལྟ་བུ།

 ཁ། མཚམས་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པ་ནི།  དཔེར་ན།  མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ།  ལམ་

བཀག་ཅིང་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས།  མིག་ཆུ་བཏང་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་བཤད།  རྣམ་ཐར་ཐོས་ཤིང་ངོ་

མཚར་སྐྱེས།  ལྟ་བུ།

 ༢།  ཞེས་དང་ཅེས་གཉིས་མིང་དང་ཚིག་དོན་གསལ་བྱེད་ལ་འཇུག་པ།  དཔེར་ན།

 ཁ་ཏོན་ཐོནད་ཅེས་བསྐུལ།  ལག་ཏུ་འབྱོརད་ཅེས་བཤད།  འཕུར་ཏེ་སོང་ཞེས་ཟེར།  

བོད་རིགས་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་རྗེ་ལྡན།  གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཅེས་གྲགས་སོ།  །ལྟ་བུ།

 ༣།  ཞེའོ།  ཅེའོ།  ཤེའོ་གསུམ་མཇུག་སྡུད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ།  དཔེར་ན།

 དངོས་གྲུབ་འབྱུང་ཞེའོ།  །གང་འདོད་བསྩལད་ཅེའོ།  །ཆོས་བཤད་ཅེའོ། འཕེལ་ཞིང་

རྒྱས་ཤེའོ།  །ལྟ་བུ།

 ༤།  ཞེ་ན།  ཅེ་ན།  ཤེ་ན་གསུམ་དྲི་བའི་གཞི་སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ།  དཔེར་ན།

 གང་ལ་ཡོད་ཅེ་ན།  གང་དུ་འཇུག་ཅེ་ན།  རྗོད་བྱེད་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན།  སུ་ལ་མངའ་ཞེ་ན།  
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ནམ་ཞིག་ངེས་ཤེ་ན།  དེ་གང་གིས་བཟོས་ཤེ་ན།  ལྟ་བུ།

 ༥།  ཞིག ཅིག ཤིག་གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ།  དཔེར་ན།

 ཀ བསྐུལ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  བཤེས་གཉེན་སྟེནད་ཅིག  གནས་སུ་སོང་

ཞིག  ལས་ཀ་བདག་གིར་བྱོས་ཤིག  ཆོས་འཁོར་སྐོརད་ཅིག  དོན་དུ་གཉེར་ཞིག  ལྟ་བུ་དང༌།

 ཁ། སྨོན་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  བླ་མེད་གོ་འཕང་འཐོབ་གྱུར་ཅིག  སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་རབ་སྐེམ་ཞིག  ལོངས་སྤྱོད་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིག  ལྟ་བུ།

 ག གདམས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  བག་ཡངས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག  རང་

རྒྱུད་མ་ངན་ཞིག  གྲོང་དུ་མ་གནས་ཤིག  ལྟ་བུ།  །

 ང།  མི་ཞིག  ལུག་ཅིག  ལུས་ཤིག  ལྟ་བུའོ།  །

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་ཐོབས།

༡། ཞིང་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༢། ཞིང་སོགས་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༣། ཞིང་སོགས་མིང་མཐར་འཇུག་ཚུལ་གྱི་རེའུ་མིག་བྲིས།

༤། རྗེས་འཇུག་ཡི་གེ་གང་གི་རྗེས་སུ་ཤིང་ཤེའོ་ཤེ་ན་ཤིག་ཐོབ་བམ།

༥། ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞེས་འབྲི་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

གཉིས་པ།  ཀ་སྡེའི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ཁ་སྡེ་ལས་ཚོལ།

    ཀ་སྡེ།    ཁ་སྡེ།

བག་ཡངས་སུ་སྤྱོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག  སྨོན་པ་ལ་འཇུག་པ། 

གང་དུ་འཇུག་ཅེ་ན།   མཚམས་སྦྱོར།

ལམ་བཀག་ཅིང་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས།  མིང་དང་ཚིག་དོན་གསལ་བྱེད།
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དངོས་གྲུབ་འབྱུང་ཞེའོ། །   མཇུག་སྡུད་པར་འཇུག་པ།

འཕུར་ཏེ་སོང་ཞེས་ཟེར།   དྲི་བའི་གཞི་སྟོན་པ།

བླ་མེད་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག  བསྐུལ་བ་ལ་འཇུག་པ།

གསུམ་པ།  དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

ཞིང་ཅིང་ཤིང་གསུམ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ལ་འཇུག་པ། • 

ཞིང༌། ཅིང༌། ཤིང་གསུམ་མཚམས་སྦྱོར་ལ་འཇུག་པ།• 

ཞེས་དང་ཅེས་གཉིས་མིང་དང་ཚིག་དོན་གསལ་བྱེད་ལ་འཇུག་པ།• 

ཞེ་ན། ཅེ་ན། ཤེ་ན་གསུམ་དྲི་བའི་གཞི་སྟོན་པར་འཇུག་པ།• 

ཞིག ཅིག ཤིག་གསུམ་བསྐུལ་བ་ལ་འཇུག་པ།• 

བཞི་པ།  བར་སྟོང་སྐོངས།

ཞིག ཅིག ཤིག• ་གསུམ་ལས་གང་འཐོབ་བྲིས།

 སློབ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་གྱིས་———རྨི་ལམ་དེ་འདྲ་——བཏང༌།

 ཁ་ལ་ཉོནད་—— འདིར་ལྟོས་—— 

ཞེས། ཅེས• ་གཉིས་ལས་གང་འཐོབ་བྲིས།

 ངས་མཐོང་——ཟེར། གསོལ་ཇ་མཆོད་—— ཇ་བཀྱགས།

 མགྱོགས་པོར་མཇལ་ཡོང་——བཤད།  ཧུར་ཐག་བྱོས་——ཁ་བརྡ་བྱས།

ཞིང༌། ཅིང༌། ཤིང• ་གསུམ་ལས་གང་འཐོབ་སྐོངས།

 མཛའ་——བརྩེ་བ། ཡངས་——རྒྱ་ཆེ་བ།

 བརྟག་——དཔྱད་པ། དཀར་——འཇམ་པ།

ཞེ་ན།  ཅེ་ན།  ཤེ་ན• ་གསུམ་ལས་གང་འཐོབ་སྐོངས།

 སུ་ལ་འདུག་—— མིག་གིས་མཐོང་——

 ཆར་པས་སྦངས་—— གང་དུ་ཕྱིནད་——

ཞེའོ།  །ཅེའོ།  །ཤེའ• ོ་གསུམ་ལས་གང་འཐོབ་སྐོངས།

 འདོད་དོན་འགྲུབ་—— རང་ངོས་ནས་བྱུང་——

 ལས་དོན་ཚར་—— དྲང་པོ་ཤོད་དགོས་——
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སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

ཞར་བྱུང་ཕྲད་འགའ་ཞིག་བཤད་པ།

༄༅།  །སུམ་ཅུ་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ་ཕལ་མོ་ཆེའི་ལུང་གིས་ཟིན་

མེད་པ་དང༌།  རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁ་སྐད་ཡིག་སྐད་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་ལས་

འདིར་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ།

 ༡།  ཡིད་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་སྟོན་པའི་ཕྲད། 

 ཀྱེ་མ་དང༌།  ཀྱི་ཧུད།  ཨེ་མ།  ཨེ་མ་ཧོ།  ཨ་མ་མ།  ཨ་ལ་ལ།  ཨ་ཧོ།  ཨ་རེ།   ཨ་ཙི།  ཧེ་

ཧེ།  སོགས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ ཨེ་མ་ཧོ་མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྲས།

 ཁ། ཨ་མ་མ་འདི་འདྲའི་སེམས་ཉིད་ཀྱི་དགའ་བ།

 ག ཨ་རེ་མདང་དགོང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་སྙམ།

 ང། ཧེ་ཧེ་ཡོན་ཏན་མེད་པའི་མཁས་པ་དགོད་རེ་བྲོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་རིགས་བསྒྲེ་

དགོས།

 ༢།  ཚད་གཞི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད།

 ཤིན་ཏུ།  རྣམ་པར།  ཆེས།  ཧ་ཅང༌།  ལྷག་པར།  ངེས་པར།  ཁྱད་པར།  ཅུང་ཟད།  ཕྲན་

བུ་བཅས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ ཀུན་ཏུ་དགའ།
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 ཁ། རྣམ་པར་གསལ།

 ག ལྷག་པར་དཀོན།

 ང། ཁྱད་པར་འཕགས་སོགས་གཞན་ལ་རིགས་སྒྲེས།

 ༣།  ལྷག་དོན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ།

 ད་དུང༌།  ད་རུང༌།  མ་ཟད།  མ་ཚད།  ཅིས་ཀྱང༌།  ད་གཟོད།  ཐ་ན།  མ་མཐའ་བཅས་

ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ ལེགས་པར་ཉོན་དང་ད་རུང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད།

 ཁ། འདི་ཡིས་མ་ཚད་མང་དུ་མཆིས།

 ག ཁོང་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཅིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་དགོས།

 ང། གཞན་ལ་སྟེར་རྒྱུ་ཕར་ཞོག  ཐ་ན་རང་གི་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡང་མེད་པ་རེད།  ལྟ་བུ།

 ༤།  འགལ་འབྲེལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད།

 མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང༌།  ཕར་ཞོག  ལྟ་ཞོག  ལྟ་ཅི་སྨོས་བཅས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་བདེན་མོད་ཀྱི།  འོན་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས།

 ཁ། བོད་ཡིག་ལྟ་ཞོག་ཨིན་ཡིག་ཀྱང་མི་ཤེས།

 ག སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་མི་ཤེས་པས།  འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ལྟ་ཅི་སྨོས།  ལྟ་བུ་

གཞན་ལ་རིགས་སྒྲེས།

 ༥།  གཞུང་འདྲེན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད།

 དེ་ཡང༌།  འདི་སྐད་གཉིས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ལས།

 ཁ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།  ལྟ་བུ་གཞན་ལ་རིགས་བསྒྲེ་བྱ་དགོས་

ཤིང༌།

 དེ་ཡང་ཞེས་པ་གཞུང་འདྲེན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད་མ་ཡིན་པར་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་

ཕྲད་ལ་འཇུག་པའང་ཡོད།  དཔེར་ན།

 གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་དེ་ཡང༌།  མི་དེ་ཡང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༦།  རྒྱུ་མཚན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད།
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 ཕྱིར།  གཤིས།  ཕྱིན་བཅས་གསུམ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མེད་པ་མིན།

 ཁ། ཉེན་ཁ་ཡོད་གཤིས་དོགས་ཟོན་བྱོས།

 ག བཟང་པོའ་ིགྲོགས་དང་འགྲོགས་ཕྱིན་བཟང་པོར་འགྱུར་ལྟ་བུའོ།  ། 

 ༧།  ཅིག་ཅར་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཕྲད།

 ——དང་འབྲེལ།  ——དང་སྦྲགས། ——དང་མཚུངས་བཅས་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན།

 ཀ སློབ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་སློབ་དེབ་སྒྲིག་དགོས།

 ཁ། དཔལ་འབྱོར་དང་སྦྲགས་ཆབ་སྲིད་བཟུང་དགོས།

 ག རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་མཚུངས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

 ༨།  མཉམ་གནས་སྟོན་པའི་ཕྲད།

 ཆབས་ཅིག་ཏུ།  ལྷན་ཅིག་ཏུ།  མཉམ་གཅིག་ཏུ་བཅས་གསུམ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ གྲོགས་པོ་རྣམས་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་གྲོས་མོལ་བྱེད།

 ཁ། འཐུས་མི་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛོམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ཆེན་རྣམས་ལ་མཉམ་

གཅིག་ཏུ་བཀའ་གྲོས་མཛད་འདུག་ལྟ་བུའོ།  །

 ༩།  དུས་ཡུན་ཆེས་ཐུང་ངུ་སྟོན་པའི་ཕྲད།

 སྐད་ཅིག  དེ་མ་ཐག གཉིས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ སྐད་ཅིག་གཅིག་ཏུ་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་སྟོན།

  ཁ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དགྲ་རྣམས་བཏུལ།  ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༡༠།  ལྡོག་ནས་དྲི་བ་སྟོན་པའི་ཕྲད།

 གྲང༌།  གང་ནས།  ག་ལ་བཅས་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།

 ཀ ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྲང༌།

 ཁ། ཁྱི་རྒན་ལྟོགས་ཀྱང་ལྕགས་རིགས་གང་ནས་ཟ།

 ག ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ག་ལ་དོར།    ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༡༡།  ཚོད་དཔག་བྱེད་པ་སྟོན་པའི་ཕྲད།

 ཕལ་ཆེར།  ཧ་ལམ།  ཡན་མན་གསུམ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།
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 ཀ དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ཞིང་པ་ཡིན་འདུག

 ཁ། དེ་གཉིས་ཧ་ལམ་འདྲ་བ་རེད།

 ག དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཡན་མན་རེད།  ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

མཆན།  སློབ་ཚན་འདི་གོ་ཤུལ་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་《བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་

ཕྲད་ཀྱི་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་ངོ་སྤྲོད་རགས་ཙམ་ཞུ་བ་》ཞེས་པ་ལས་བཏུས་ཏེ་བཟོ་བཅོས་ཅུང་ཟད་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན།

 

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་ནང་དོན་དང་ལྡན་པའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

ཨ་ཧོ།  ཀུན་ཏུ།  ད་གཟོད།  ཕར་ཞོག  འདི་སྐད།  ——དང་འབྲེལ།  ——དང་སྦྲགས།  ——དང་མཚུངས།  ལྷན་

ཅིག་ཏུ།  ག་ལ།  ཡན་མན།  འོན་ཀྱང།  ཕྱིར།  ལྷན་ཅིག་ཏུ།  དེ་མ་ཐག  ཕལ་ཆེར།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་གྱི་ཕྲད་དག་གང་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་མིན་དབྱེ་བ་ཕྱེ་རྒྱུ།

དེ་ཡང༌།  བདེན་མོད།  ཐ་ན།  ད་རུང༌།  ཆབས་ཅིག་ཏུ།  གྲང༌།  རྣམ་པར་གསལ།  ཨེ་མ་ཧོ།  ག་ལ།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པའི་ནང་འོག་རྟགས་ཡོད་པའི་ཕྲད་རྣམས་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མིན་དབྱེ་བ་

ཕྱེ་དགོས།

 ཀྱེ་ཧུད།  དགུན་དུས་ཀྱི་གྲང་ངར།  ཁྱོད་ཀྱིས་ས་གཞིའི་གཡུ་གོས་རབ་ཏུ་བཅོམ་པས་དེ་ཡིས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་སྐྱོ་ལྷང་

ལྷང་གི་སྣང་ཚུལ་ཡ་ང་བ་ཞིག་སྟེར་བར་མ་ཟད།  ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཆུ་མོའ་ིརང་བཞིན་བཟང་པོ་དེ་ཡང་སྐབས་གཅིག་རང་

དབང་གི་ཁ་ཕྱོགས་འགྱུར་ནས་ལྕགས་སྒྲོག་ལ་བཅིངས་པའི་འཁྱག་རོམ་དུ་བཅུག  ཁྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་གྲང་ཟུག་གིས་མནར་

གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ག་ལ་དོར།  ད་གཟོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགུན་དུས་ཞེས་པའི་མིང་དེ་གོ་ཕྱིན་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་སུ་གྲང་

ཤུར་གྱི་འཇིགས་པ་ཞིག་ངང་གིས་ཐོན་ངེས་རེད།  

བཞི་པ།  སློབ་མ་རེས་ཕྲད་རེར་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས་རྗེས་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ན་ལེགས།
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༄༅།  །འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ སྐབས་དག་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དེ ་

བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་དང་ཁ་མ་བྲལ་བར་ ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་

ཡོང་བ་ཞིག་བྱ་དགོས་སྟབས། དག་ཡིག་སློབ་ཚན་དེ་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ་བཞིན། 

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱང་དག་ཡིག་འདིར་བཞག་པ་ཡིན།

 སྐད་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང། མིང་གཅིག་དོན་མང་

ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པ་དེ་མེད་མི་སྲིད་པ་ཡིན།

 ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མིང་ཚིག་མང་དག་ཅིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་

དབང་གིས་སྐབས་འགར་དོན་གཅིག་ལ། མཚམས་རེར་དོན་མི་གཅིག་པ་དང།  ཡང་གོ་དོན་ཉེ་

བའམ་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་བཅས་ཡོད།  རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་མིང་ཚིག་དང། བྱ་ཚིག་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་འབྲི་ཀློག་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ནོར་བ་མང།  དཔེར་ན།  ལ་ལ་དང།  

རང་རང་ལྟ་བུ་ཀློག་སྐབས་གཅོད་མཚམས་ནོར་བ།  ང་འགྲོ་གི་ཡིན།  ང་འགྲོ་

ཚར།  ཁོ་འགྲོ་སོང་ལྟ་བུ་སྐད་ཆ་འཆད་སྐབས་དང་ཡི་གེ་འབྲི་སྐབས་ནོར་

བ་བཅས་ཡིན།  དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་སླད་དུ་གོ་དོན་ཉེ་བ་ཞེས་

པའི་མིང་འོག་ཏུ་སློབ་ཚན་འདི་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཚུལ་དུ་

སྡུད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན།

ཁ) 

དག་ཡིག
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

གོ་དོན་ཉེ་བའི་མིང་ཚིག

༄༅།  །སྔོན་མའི་དུས་དང་གདོད་མའི་དུས་ཞེས་པ་འདི་འདྲའི་སྐབས་སྔོན་མ་དང་གདོད་མ་

གཉིས་འདས་པའི་དུས་ཤིག་གོ་བ་གཅིག་ཀྱང་སྔོན་ཐོན་ཞེས་པ་ནི་ཡར་རྒྱས་མགྱོགས་པའི་དོན་

ཡིན་མོད།  གདོད་མ་ནས་ཐོན་ཟེར་བ་འདི་དུས་སྔོན་མ་ནས་གནས་གཞན་ལ་ཕྱིན་པ་དང་ཐ་ན་

མི་གྲོངས་པ་ལའང་གོ་སྲིད།  འདི་འདྲའི་སྐབས་མིང་ཚིག་དོན་གཅིག་ནའང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ས་

མ་ནོར་བ་ཤེས་དགོས།

 ཡང་ཞིབ་ཚགས་དང་གཟབ་ནན་ལྟ་བུ་དང།  ཕོན་པོ་དང་འཐུམ་པོ་ལྟ་བུ་གོ་དོན་ཉེ་བ་

ཡིན།

ལ་ལ་——ཁ་ཤས་——རེ་འགའ་——འགའ་ཞིག་——རེ་ཟུང།

ལན་བཏབ་——ལན་འདེབས་——ལན་བརྒྱབ་——ལན་སློག

གླེང་མོལ་——བཀའ་མོལ་——གྲོས་སྡུར་——གྲོས་མོལ་——གོ་སྡུར།

ཞིབ་ཕྲ་—ཞིབ་ཚགས་—གཟབ་ནན་—ཏན་ཏིག་—ནན་ཏན།

ཕྱི་ཉིན་—སང་ཉིན་—ནངས་པ་—སང་ཞོགས་—ནངས་མོ།

ཐམས་ཅད་—ཀུན་—ཡོད་ཚད་—ཚང་མ་—ཡོངས་རྫོགས་—ཡོངས་སུ་—ཡོད་དགུ་

—ཡོད་དོ་ཅོག—ཆ་ཚང།
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སྨྲས་པ་ —— བཤད་པ་ —— གསུངས་པ་ —— བརྗོད་པ་ —— ལབ་པ་—— 

བསྙད་པ།

སྔར་—སྔོན་མ་—སྔོན་ཆད་—དེ་སྔོན་—སྔ་མོ་—གདོད་མ་—ཐོག་མ།

ཐོགས་པ་——འཛིན་པ་——ཉར་བ་——བཟུང་བ་——འཆང་བ་——འཇུས་པ།

ཞེད་པ་——འཇིགས་པ་——སྐྲག་པ་——བྲེད་པ།

འཁྲིས་——འགྲམ་——མདུན་——གམ་——དྲུང་——ངོགས་——ཉེ་འདབས།

གྱོན་པ་——གྱོན་ཆས་——ན་བཟའ་——གོས།

ལམ་སང་—དེ་མ་ཐག་—འཕྲལ་མར་—དེ་མུར་—སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ།

སྟབས་——ཙང་——དེར་བརྟེན་——རྐྱེན་པས་——དབང་གིས།

རྟག་པར་—དུས་རྒྱུན་—ནམ་རྒྱུན་—རྣམ་ཀུན་—གཏན་དུ་—རྒྱུན་དུ།

སྡེམ་ཀ་——ཆག་པ་——ཆུན་པོ་——ཐུམ་པོ་——ཚོམ་བུ་——ཕོན་པོ།

འཁྱུག་ཙམ་—ཡུད་ཙམ་—དར་ཅིག་—སྐད་ཅིག་—ཧྲིབ་ཙམ་—ངང་ཙམ།

གཏམས་པ་——ཁེངས་པ་——བཀང་བ་——གང་བ།

འཁྲུངས་པ་——སྐྱེས་པ་——བཙས་པ་——བལྟམས་པ།

གྲོངས་པ་—ཤི་བ་—སྐུ་གཤེགས་—དགོངས་པ་རྫོགས་—སྐུ་ཚེ་འདས་—མྱ་ངན་ལས་འདས།

ཐུགས་—དགོངས་པ་—སེམས་—ཡིད་—བློ་—རིག་པ་—ཤེས་པ།

ལྷན་དུ་—མཉམ་དུ་—ཆབས་ཅིག་—དུས་མཚུངས་—སྟབས་ཅིག

ཤ་སྟག་—རྐྱང་རྐྱང་—འབའ་ཞིག་—ཁོ་ན་ཉིད་—དེ་ཉིད།

གྲོད་པ་——ལྟོ་བ་——གྲོད་ཁོག་——ཕོ་བ།

རང་ཅག་—ང་ཚོ་—འུ་ཅག་—འུ་ཚོ་—ངེད་ཚོ་—ངེད་ཅག་—རང་རེ་—འོ་སྐོལ།

དབྱིབས་—ལུས་—གཟུགས་—བརྙན་—བཟོ་ལྟ།

ཐ་དད་——སོ་སོ་——ཁག་ཁག་——རང་རང་——ལོགས་ཀ

གདན་འདྲེན་——གདན་ཞུ་——ཕེབས་བསུ་——བསུ་བ།

རྟིང་མ་——ཕྱི་མ་——རྗེས་མ་——མཇུག་མ།

ཟོག་—ཟོང་——དཀོར་—རྒྱུ་—ནོར་—དངོས་པོ་—དཔལ་འབྱོར།
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སྐྱོ་བ་—གདུང་བ་—སྡུག་བསྔལ་—སེམས་སྡུག་—སེམས་ཁྲལ་—མྱ་ངན།

རྟགས་མ་——མཚོན་རྟགས་——རྟགས་མཚན་——རྟགས།

མཆིས་——ཡོད་པ་——གདའ་——འདུག་——བདོག

གཡུལ་ས་——དམག་ས་——འཐབ་ས་——འཁྲུག་ས་——འཛིང་ས།

རྒྱུག་པ་——ཡོག་པ་——དབྱུག་གུ་——དབྱུག་པ།

མཚར་སྡུག་——སྡུག་གུ་——མཚར་པོ་——མཛེས་པོ་—སྙིང་རྗེ་པོ།

རྨེག་མེད་——རྩ་མེད་——ཤུལ་མེད་——གཙང་དག

དགྱེས་ཚོར་——དགའ་སྣང་——མཉེས་ཚོར་——སྤྲོ་སྣང།

ཞེ་འགྲས་——འཁོན་འགྲས་——ཞེ་འཁོན་——འགལ་ཟླ།

མཐུ་——སྟོབས་——ཤུགས་——ནུས་པ།

མཉན་པ་——གྲུ་པ་——གྲུ་དཔོན་——དེད་དཔོན།

བསྙེན་བཀུར་—བཀུར་བསྟི་—ཞབས་ཏོག་—སྲི་ཞུ་—གུས་བཀུར་—གུས་ཞབས།

སླར་ཡང་—བསྐྱར་དུ་—ཡང་བསྐྱར་—བསྐྱར་ཟློས་—ཡང་ཡང།

བོད་ལྗོངས་—གངས་ལྗོངས་—བསིལ་ལྗོངས་—ཁ་བ་ཅན—བྷོ་ཊ་—ཁ་བའི་ལྗོངས།

སློབ་གསོ་—བསླབ་བྱ་—ཞལ་ཏ་—ཁ་ཏ་—གདམས་ངག

མཐུན་པ་—འགྲིག་པ་—འདུམ་པ་—འཆམ་པ་—འདྲིས་པ།

ཐུག་པ་——འཕྲད་པ་——མཇལ་བ།

དེ་མ་ཉིད་——འཕྲལ་མ་ཉིད་——ལམ་སང་——དེ་མུར།

གཙིགས་ཆེ་བ་—རྩ་ཆེ་བ་—མཐོང་ཆེ་བ་—གལ་ཆེ་བ་—འགངས་ཆེ་བ།

སྤྲིངས་——བསྐུར་——བཏང་བ་——བསྲིངས་——བརྫངས།

སྤྱང་པོ་——གྲུང་པོ་——སྐྱེན་པོ་——བློ་རྣོ་བ།

བཞེད་པ་——དགོངས་པ་——བསམ་པ།

བག་གཡེང་—ལྷོད་གཡེང་—རྣམ་གཡེང་—ལྷོད་པོ་—བག་ཡངས།

མངའ་འབངས་—སྤྱི་འབངས་—ཆབ་འབངས་—མི་སེར།

འབད་བརྩོན་—འབད་འབུངས་—ཧུར་བརྩོན་—སྦྱངས་བརྩོན་—བརྩོན་འགྲུས།
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དམན་པ་——ཞན་པ་——སྐྱོ་བོ་——སྡུག་པ་——ཐ་ཤལ།

རྨད་བྱུང་—ངོ་མཚར་—ཕུལ་བྱུང་—ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་—མཆོག་གྱུར་—རྩེ་གྲ་—ཡང་རྩེ།

བཙུན་པ་——གྲྭ་པ་——རབ་བྱུང་——དགེ་འདུན།

བཀའ་བསྒོས་——བཀའ་བཏང་བ་——ལས་འགན་སྤྲད་པ་——བཀོད་ཁྱབ།

ཅུང་ཟད་——ཉུང་ཤས་——ཕྲན་བུ་——ཕྲན་ཙམ་——ཉུང་ངུ་།

འབྲངས་——ཕྱིན་པ་——བསྙེགས་——འགྲོ་བ།

སྤང་ལྗོངས་——ན་ཁ་——གསིང་མ་——སྤང་ཐང།

གདུང་རྒྱུད་——རུས་རྒྱུད་——རིགས་རྒྱུད་——གདུང་རབས།

བྱིངས་——སིམ་པ་——ཐིམ་པ་——ནུབ་པ།

ཆས་——ཐོན་——འགྲོ་བ་——བསྐྱོད་པ་——དེངས།

དཔྲལ་བ་——ཐོད་པ་——དཔྲལ་ཀོ

བཞེངས་པ་——ཕྱག་བཏབ་——བསྐྲུན་པ་——འཛུགས་པ་——བཟོས་པ།

ཚོས་གཞི་——ཁ་དོག་——ཚོན་མདོག་——མདོག་ཁ།
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སྦྱོང་ཚན།
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་ཅི་ཡོད་ངག་ཐོག་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

ལ་ལ།  གླེང་མོལ།  སྨྲས་པ།  འཁྲིས།  རང་ཅག  ཐ་དད།  སླར་ཡང་།  བོད་ལྗོངས།  བག་གཡེང།  རྨད་བྱུང་།  བཞེངས་པ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

གཙོ་ཆེ་ཤོས།  གལ་ཆེ་ཤོས།  འགངས་ཆེ་ཤོས།  དཔྲལ་བ།  ཐོད་པ།  དཔྲལ་ཀོ

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་སྡུར་དང།

སྡེམ་ཀ་——ཆག་པ་——ཆུན་པོ་——ཐུམ་པོ།

ཟོག་—དཀོར་—རྒྱུ་—ནོར་—དངོས་པོ་—དཔལ་འབྱོར།

རྟགས་མ་——མཚོན་རྟགས་——རྟགས་མཚན་——རྟགས།

མཐུན་པ་—འགྲིག་པ་—འདུམ་པ་—འཆམ་པ་—འདྲིས་པ།

དམན་པ་——ཞན་པ་——སྐྱོ་བོ་——སྡུག་པ།

བཞེངས་པ་——ཕྱག་བཏབ་——བསྐྲུན་པ་——འཛུགས་པ།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་དུམ་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་གོ་དོན་ཉེ་བའི་ཚིག་རྣམས་བརྗོད་དུམ་གཅིག་

གི་ནང་འདུས་པའི་བརྗོད་པ་རེ་བཟོ་དགོས།

བཞེངས་པ་——ཕྱག་བཏབ་——བསྐྲུན་པ་——འཛུགས་པ།• 

 ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་ནང་ཕྱག་བཏབ་པ་དང།  བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་

དཀར་ནག་གཉིས་ནས་བཟོ་བོ་མང་པོ་གདན་དྲངས་ནས་ཀ་གདུང་སོགས་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་

ཡང་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བཞེངས་ཐུབ་པ་དེ་ནི་འཆར་གཞི་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཚད་ལྡན་བྱུང་བས་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་

རེད།

གདུང་རྒྱུད་——རུས་རྒྱུད་——རིགས་རྒྱུད།• 

ཐུག་པ་——འཕྲད་པ་——མཇལ་བ།• 

ཞེད་པ་——འཇིགས་པ་——སྐྲག་པ་——བྲེད་པ།• 

ལྷན་དུ་—མཉམ་དུ་—ཆབས་ཅིག་—དུས་མཚུངས་—སྟབས་ཅིག• 
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རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །སྡེ་ཚན་འདིར་རྩོམ་རིག་

ཤེས་བྱའི་སློབ་ཚན་གཅིག་དང།  གོ་

རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ་

གཉིས།  གོ་རིམ་ལྡོག་ནས་བརྗོད་པའི་

རྩོམ་དཔེ་བཞི།  གསལ་བཤད་རྩོམ་

དཔེ་གཉིས།  བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་དཔེ་

གཉིས།  བོད་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ་གཅིག་

བཅས་སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་གོ་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད།

 སྤྱིར་རྩོམ་ཡིག་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་

སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་མྱོང་

ཚོར་དང་ལག་ལེན་དག་སླར་ཡང་

དཔྱད་ཞིབ་དང་འདོར་ལེན་གྱི་ལམ་

ངེས་ཅན་ཞིག་བརྒྱུད་དེ ་དངོས་སུ་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

རྩོམ་ཡིག་འགོ་འཛུགས་སྟངས་དང་མཇུག་སྡུད་སྟངས།

 

 ༈  རྩོམ་ཡིག་འགོ་འཛུགས་སྟངས༌རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད༌ཀྱང་། རྒྱུན་དུ་མཐོང་

ཆོས་སུ་གྱུར་པ་ཁག་ནི།

 ༡།  མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལམ་ནས་འགོ་འཛུགས་པ། 

དཔེར་ན།  འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་གཞོགས་འདེགས་སྡེ་ཚན་ནང་གི་《ཨ་མའི་སེམས་》ཞེས་པའི་

འགོར། “ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་མིག་ཟུང་རང་གིས་བཏགས་པའི་ཏ་ལེན་གསར་པ་དེར་ལྟ་བཞིན་

སེམས་སུ་བཤད་དཀའ་བའི་དགའ་སྣང་ཞིག་གིས་ཁེངས་འདུག་”ཅེས་རྩོམ་ཡིག་གི་མི་སྣ་གཙོ་

བོ་ཨ་མ་ཀུན་གྲུབ་ཐད་ཀར་བཀོད་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ༌དང།  ཡང་གཤམ་གྱི་སློབ་ཚན་བཅུ་

གསུམ་པ་《བདག་གི་དགེ་རྒན་》ཞེས་པའི་འགོར། “བདག་གི་དགེ་རྒན་ནི་གཟུགས་རིང་ཞིང་ཤ་

རིད་པ་དང༌།  དབུ་སྐྲ་ཅུང་ནག་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁོང་གི་གདོང་ན་ཡོད་པའི་སྤྱན་ཟུང་ལས་

དུས་ནམ་ཡང་ལྷག་བསམ་དཀར་པོའ་ིབརྩེ་མདངས་ཤིག་འཚེར་བཞིན་ཡོད།” ཅེས་རྩོམ་ཡིག་

ནང་གི་མི་སྣ་གཙོ་གྲས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༢།  བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ཐད་ཀར་བཀོད་པའི་ལམ་ནས་འགོ་འཛུགས་པ།

དཔེར་ན། འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་《པི་པི་》ཞེས་པ་ལས། “པི་པི་ཞིག་གི་

ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་ཉན།” ཞེས་འགོ་བཙུགས་འདུག་པ་ལྟ་བུའོ། །
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 ༣།  བྱ་བ་འབྱུང་ཡུལ་ངོ་སྤྲོད་དམ།  ཡང་ན་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་འབྲིའི་ལམ་ནས་འགོ་

འཛུགས་པ།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོའ་ིསྨྱུག་གསར་འདོན་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་

མ་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བྲིས་པའི་《མཆོད་མཇལ་འགྲོ་བ་》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་འགོར། 

“ལྷ་ས་ཞེས་འབོད་པ་དེ་ནི་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པར་མ་ཟད།  ཆོས་

ཀྱི་དྲི་བཟང་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་འཐུལ་བའི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན།” ཞེས་

མཆོད་མཇལ་ཞུ་ཡུལ་ལྷ་སའི་ཡུལ་ལྗོངས་བཀོད་འབྲིའི་ལམ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ༤།  བྱ་བའི་འབྱུང་རྐྱེན་གླེང་བའི་སྒོ་ནས་འགོ་འཛུགས་པ།

དཔེར་ན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་《ཆར་པར་གཡོལ་བ་》ཞེས་པའི་འགོར། 

“འདི་ལོའ་ིདཔྱིད་ཀར་ང་གྲོ་མོར་སྐྱོད་སྐབས་ལམ་དུ་ཆར་པ་འབབ་བཞིན་འདུག དཔྱིད་ཀྱི་

ཆར་པ་གསེར་ལས་དཀོན་ཞེས་ཟེར་སྲོལ་ཡོད།” ཅེས་བྱ་བའི་འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཆར་པའི་སྐོར་

གླེང་བསླངས་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༥།  བྱ་བ་བྱུང་དུས་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་འགོ་འཛུགས་པ།

དཔེར་ན།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་《བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་》ཞེས་པའི་ནང་

དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད༌ཅེས་པའི་འགོར། “བོད་ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༥ ཉིན་ནི་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཅེས།  

དགེ་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་གཏོད་མཛད་པོ།  རྗེ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་༸བློ་བཟང་གྲགས་པ་

མཆོག་དགའ་ལྡན་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དུ་གཤེགས་པའི་རྗེས་དྲན་གྱི་དུས་མཆོད་ལ་ཟེར་བ་

ཡིན།”  ཞེས་པ་ལྟ་བུ༌དང་།

 ༦།  གཏམ་གླེང་གི་སྒོ་ནས་འགོ་འཛུགས་པ།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོའ་ིསྨྱུག་གསར་འདོན་ཐེངས་༡༤ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་

མ་ཉི་འོད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་《ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་འགོར།  “དལ་འབྱོར་གྱི་མི་

ལུས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ལ་མཚོན་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་

འདོན་པར་ཤེས་རིག་གི་སྒོ་ཐེམ་བསྙེགས་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་བསྔོགས་ཏེ། 

བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་གནའ་དེང་གི་མཁས་

དབང་ཚོའི་གདམས་ངག་གི་གནད་དམ་པར་བསྟན་པར་ངས་བརྗོད་མི་དགོས་པར་ཀུན་གྱིས་

མཁྱེན་གསལ་རེད། འོ་ན་མཚམས་འདིར་གུས་པས་སྨྱུག་རྩེ་ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་ཕབ་ནས་དམར་



56


56


ཆུང་སྙིང་ནས་བཞུར་བའི་བཅོས་མིན་གྱི་སེམས་གཏམ་སྟེ་《ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་》ཞེས་པའི་རྩོམ་

ཐུང་ཞིག་ཁྱེད་ཅག་གི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབུལ་བར་སྤྲོའ།ོ  །”ཞེས་འགོ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༧།  སྡུག་བསྔལ་དང།  ངོ་མཚར།  ཤིས་བརྗོད་སོགས་མཚོན་པའི་འབོད་ཚིག་གི་སྒོ་

ནས་འགོ་འཛུགས་པ།

དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལོའ་ིསྨྱུག་གསར་འདོན་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་

མ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་མོས་བྲིས་པའི་《མཆོད་མཇལ་འགྲོ་བ་》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་འགོར།  

“ཁྲག་རྣག་ཁེངས་པའི་ས་གཞི་ཞིག  །སླར་ཡང་མི་ཡོང་གསོལ་བ་འདེབས།  །བྱམས་དང་སྙིང་

རྗེ་མེད་ན་ཡང། །ལས་དང་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་བར་སྨོན། །”ཞེས་སྨོན་འདུན་གྱི་སྒོ་ནས་རྩོམ་འགོ་

བཙུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

 ༈  རྩོམ་ཡིག་གི་མཇུག་སྡུད་སྟངས༌མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དཔེར་ན།

 ༡།  བྱ་བའི་མཇུག་འབྲས་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ།

དཔེར་ན།  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་《རྡོའ་ིསེང་གེའི་ཁ་གདངས་པ་》ཞེས་པའི་

མཇུག་ཏུ།  ཁོས་”ངའི་ལག་པ།  ལག་པ།  ཨ་ཚ་”ཞེས་འོ་དོད་ཆེན་པོས་བོས་ན་ཡང༌།  རྡོའ་ི

སེངྒེའི་ཁ་ཟུམ་སོང་བས་ཁོའ་ིལག་པ་ཕྱིར་འཐེན་ཐབས་མ་བྱུང༌ངོ་།  །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང། 

 ཡང༌འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ་《ཕ་སེམས་བུ་ཐོག་དང། བུ་སེམས་རྡོ་

ཐོག་》ཅེས་པའི་མཇུག་ཏུ།  “ཁོས་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་ངང་ནས།  ཨོ་་་་་  ད་འཕྱིས་སོང༌།  ཁྱོད་

ཚོས་ཕ་རྒན་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་གཅེས་འདོད་མེད་པར།  ཁོང་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་

ཁོ་ནར་སེམས་ཤོར་བ་ཡིན་པས། རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཁྱོད་ཚོ་སྤུན་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་ཡི་མུག་ནས་

རྡོ་རུ་གྱུར་པ་རེད་ཅེས་ཤུགས་རིང་ནར་ནར་དུ་འདོན་བཞིན་བསྡད་པས། སྤུན་གསུམ་པོ་ཡང་

མགོ་བོ་སྨད།  ཕྲག་པ་གློད།  སེམས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་འདུག་གོ  །”ཞེས་བྱ་བའི་མཇུག་འབྲས་

བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༢།  ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་སྔར་བས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་

མཇུག་བསྡུ་བ།

དཔེར་ན། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ་《རྒྱལ་ཁ་དང་ཕམ་ཁ་》ཞེས་པའི་

མཇུག་ཏུ། “གང་ལྟར་ཀྱང་ཕུགས་བསམ་བརྟན་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་རྒྱལ་ཁར་ཡིད་ཚིམ་དང་ཕམ་

ཁར་ཡིད་ཕམ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕུགས་བསམ་མངོན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་བོ།  །”ཞེས་པ་ལྟ་
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བུ༌དང་། 

 འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་《ང་དང་ཚགས་པར་དབར་གྱི་གཏམ་

རྒྱུད་》ཅེས་པའི་མཇུག་ཏུ།  “ད་ལྟ་ཕྱིར་སློབ་འབྲིང་སྐབས་ཀྱི་དོན་དག་དེར་བསམ་བློ་རེ་བཏང་

ཚེ།  དངོས་གནས་ཕྱོགས་གཅིག་མཐོང་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་མི་མཐོང་བ་དང༌།  ཕྱོགས་གཅིག་

བཟུང་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་མ་བཟུང་ན་མི་འགྲིག་པའི་གནས་ལུགས་དེ་རྟོགས་སོང༌།” ཞེས་

ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༣།  རེ་འདུན་དང། སྐུལ་མ་དང། སེམས་ཚོར་མཚོན་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ།

དཔེར་ན། ཡང་གཤམ་གྱི་སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་《བདག་གི་དགེ་རྒན་》ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། 

“རེད་ཡ།  རང་གཤིས་དར་དཀར་ལས་འཇམ་ཞིང་བྱམས་བརྩེ་འོ་མཚོ་ལས་དཀར་བའི་དགེ་

རྒན་གྱིས་ཀུན་སྤྱོད་དེ་བདག་གིས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད།” ཅེས་དགེ་རྒན་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་

སེམས་ཚོར་ཤུགས་དྲག་མཚོན་པའི་སྒོ་ནས་རྩོམ་མཇུག་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༤།  ཀློག་པ་པོར་བསམ་གཞིག་དང་དྲི་བ་འདོན་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ།

དཔེར་ན།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོའ་ིསྨྱུག་གསར་འདོན་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་

མ་ཞི་བདེ་ཟླ་བས་བྲིས་པའི་《ནམ་དུས་སྐྱིད་ཤོས་》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ། “འོ་ན།  

ལྷག་བསམ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཡངས་པའི་གྲོགས་པོ་ཚོ།  ཁྱེད་ཚོའི་ནམ་དུས་སྐྱིད་ཤོས་ནི་དཔྱིད་

ཀ་ཡིན་ནམ།”  ཞེས་ཀློག་པ་པོ་ལ་དྲི་བ་འདོན་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའོ།  །

གཏམ་དཔེ།

ལས་འགོ་མེད་ཕག་པའི་སྣ་དང་འདྲ།  ལས་མཇུག་མེད་གླང་ཆེན་མཇུག་མ་འདྲ།

གླིང་སྒྲུང་ལས།

དགྲ་ཕར་འགྲོའ་ིསྔོན་མ་འདན་མ་ཡིན། །བྲག་དཀར་ཐོག་གིས་གཏོར་གཏོར་ཡིན། །

ནང་ཚུར་འོང་རྗེས་མ་འདན་མ་ཡིན།  །རྫོང་བཙན་སྒོ་མོ་བསྡམ་བསྡམ་ཡིན།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་ཚོལ།

འཐུལ།  གཡོལ།  ཚིམ།  སྐུལ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

སྣ་ཚོགས།  མཐོང་ཆོས།  སྨྱུག་གསར།  དལ་འབྱོར།  གནའ་དེང།  ཤིས་བརྗོད།  ཕྲག་པ།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་རེའུ་མིག་ཁ་སྐོངས།
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བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

ཀ) སློབ་ཚན་འདིར་རྩོམ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

ཁ) སློབ་ཚན་འདིར་རྩོམ་མཇུག་སྡུད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་འདུག་གམ།

ག) རྩོམ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་དང་པོ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ང) རྩོམ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་གཉིས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཅ) རྩོམ་འགོ་འཛུགས་སྟངས་གསུམ་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཆ) རྩོམ་མཇུག་སྡུད་སྟངས་དང་པོ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ཇ) རྩོམ་མཇུག་སྡུད་སྟངས་གསུམ་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། 

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཐུང་གཉིས་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་སྟངས་དང།  མཇུག་སྡུད་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན།  རྒྱུ་

མཚན་དང་བཅས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

སྤྲིན་དཀར་
ཆུ་སྐྱེས་སྒྲོལ་མ།

 ང་ནི་ཡུལ་ཕྱོགས་ངེས་མེད་དུ་འགྲིམས་པའི་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ་ཞིག་ཡིན།  ངས་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་གླང་ཆེན་ཇི་བཞིན་ཞི་དུལ་

གྱི་གོམ་འགྲོས་བསྒྱུར་ཏེ།  ཚ་བས་མནར་བའི་ལྗོན་ཤིང་ལ་ཚེ་སྲོག་གསར་པ་བྱིན།  ཞོགས་པར།  ཉི་མའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བྱམས་

བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ང་ལ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་གི་བཀྲག་མདངས་གནང་ཞིང༌།  ཉིན་གུང༌།  ངས་ཚ་གདུང་གིས་གས་

པའི་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་སིམ་སིམ་གྱི་ཆར་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ།  མཚན་མོ།  ངས་ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་ཟླ་བའི་ཞལ་རས་གཡའ་དག་

ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་བསུས། 

 ང་ནི་ནམ་མཁའི་ཕ་མཐའ་འཇལ་བའི་ཐང་དཀར་རྒོད་པོ་ཞིག་ཡིན།  ངས་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་གཤོག་རྩལ་ངོམ་བཞིན།  

མཐོ་བའི་གངས་རི་བརྒལ་ཞིང༌།  ཡངས་པའི་ནགས་ཀླུང་བསྐོར།  ཆར་རླུང་དང་སྤྲིན་སྨུག་མདུན་ནས་བསུས་ཏེ་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་

ལྗོངས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་གཏམ་བཟང་དེ་ཡུལ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སྒྲོག་པས།  ང་ནི་མིག་གི་དགའ་སྟོན་འདྲེན་པའི་རྨ་བྱ་དང༌།  རྣ་བའི་

བདུད་རྩི་འཇོ་བའི་ཁུ་བྱུག་ཡིན་པས།  ང་རང་གང་དུ་འཕུར་བའི་ས་དེར།  ཡིད་སྨོན་དང༌།  དགའ་འབོད།  གླུ་སྒྲས་གང་ཞིང༌།  ང་

རང་གང་དུ་འཕུར་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེར།  རྨ་བྱས་སྒྲོ་གུར་ཕུབ་ཅིང༌།  ཁུ་བྱུག་གིས་གསུང་སྙན་སྒྲོག 

 ང་ནི་ཕྲག་དོག་གི་ཀླད་པ་འགེམས་པའི་སེངྒེ་དང༌།  མཛའ་བརྩེ་ཡི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན།  ང་རང་གང་དུ་

བསྐྱོད་པའི་ཡུལ་དེར།  མཛའ་བརྩེའི་སྡོང་པོའ་ིསྟེང་དུ་རང་དབང་གི་ལོ་འབྲས་རྒྱས་ཤིང༌།  ཞི་བདེའི་ཡལ་གའི་སྟེང་དུ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

དཔལ་ཡོན་རྣམ་པར་བཞད་པས།  ང་རང་གང་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཡུལ་དེར།  བཀྲ་ཤིས་པའི་དགེ་མཚན་ཀུན་ཏུ་རྒྱས།
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བཙོན་ཁང་ནང་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་

ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་པ་ཁྲི་ཚོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།

  བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཞིག་གིས་ཨ་རིར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་རྫུན་མ་ཞིག་བཟོས་ཏེ།  ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་

ཕྱིན་ནས་ལག་ཁྱེར་དེ་བསྟན་ནས།  ལོ་གཅིག་གི་ཐོངས་མཆན་(visa)སྤྲོད་རོགས་ལབ་པར་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་མི་དེས།  ཁྱེད་རང་གི་

ལག་ཁྱེར་འདི་ཨ་རིར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་རེད་མི་འདུག་ཅེས་ལབ།  ལག་ཁྱེར་བདག་པོ་དེས་ད་དུང་ཨ་རིར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་ཡིན།  

ཞེས་ཐེངས་མང་ལབ་ཀྱང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་སླར་ཡང་རེད་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད།  མཐར་ལག་ཁྱེར་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་ཁྱེར་

མཁན་དེ་འུ་ཐུག་སྟེ།  འོ་ན་འདི་ཨ་རིར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་མིན་ན་ག་པར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་རེད་དམ།  ཞེས་དྲིས་པར་ཨ་རིའི་

གཞུང་ཚབ་པ་དེས།  འདི་བཙོན་ཁང་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་རེད།  ཅེས་ལབ་ནས་ལག་ཁྱེར་རྫུན་མ་དེའི་སྟེང་ཐམ་ག་དམར་པོ་ཞིག་

བརྒྱབས་ནས།  ད་ཁྱེད་རང་བཙོན་ཁང་ལ་ལོ་གཉིས་བསྡད་ཆོག་པ་ཡོད།  ཅེས་ལབ་རྗེས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོ་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

རེད།

38 ལན།  ངས་ཁྱོད་རང་གློག་བརྙན་བསྒྲིགས་ཀྱི་མི་འདུག་གམ་ཞེས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད།  

གླང་ཆེན་གྱིས་ང་ཆེན་པོ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁོ་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་གཅིག་གིས་ག་འདྲ་གཡོལ་ཐུབ་

བམ། དེ་ནིེ་ང་ལ་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་རང་རེད་བསམས་ནས་ཁོང་ཁྲོའ་ིངང་ནང་ལ་ལོག་པ་རེད།  

དེ་ནས་བཟུང་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་རེ་ཞིག་ཆད་དོ།  །

 ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཅིག་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན། གླང་ཆེན་མེག་གྷན་ནས་

འཇིབ་འཁོར་ལ་བསྡད་དེ་དྷ་ཤོད་ལ་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཙི་ཙིའི་ལུས་པོ་

ཡོངས་འདམ་བག་འགོས་ཤིང།  སྦག་སྦག་ཞྭ་མོ་ཞིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་འདར་སིག་སིག་གིས་

བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་བས། གླང་ཆེན་སེམས་པས་མ་བཟོད་ནས་མོ་ཊ་ལས་བབས་ཏེ། ”གྲོགས་

པོ་རང་གང་བྱས་སོང་”ཞེས་དྲིས་བར། ཙི་ཙིས། “ཕར་ཤིག་ཚུར་ཤིག་མེད་པའི།  སྡོང་རྒན་ཨ་

བ་ཨ་མ།  ཆད་རྒྱུ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའི།  ཆར་པ་ཕ་རོ་མ་རོ།  རྟ་རྔའི་འོད་ཙམ་མེད་པའི།  ཉི་མ་

སྤང་ཀོག་ཨ་མའི་རོ།”  ཞེས་བཤད་པ་རེད།

བསམ་གཞིག་བྱེད་རྒྱུ།  ཕར་ཤིག་ཚུར་ཤིག་མེད་པའི།  སྡོང་རྒན་ཨ་བ་ཨ་མ་ཞེས་པ་འདིས་ཅི་

ཞིག་བསྟན་འདུག་གམ།  ཅི་སྟེ་མ་ཤེས་ན་ཤོག་གྲངས།  87ལ་གཟིགས།
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ཁ)  ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལས་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པ།

༄༅།  །ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ནང་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་ངོ་བོ་དང།  

བརྗོད་བྱ།  གྲུབ་ཆ།  བརྒྱུད་རིམ་བཅས་སྦྱངས་ཟིན།  གསལ་བཤད་དང།  ལྡོག་བརྗོད།  

རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལས་མ་འདས།  

 འདིར་གཏམ་གླེང་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ་

ཁག་གཉིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།  ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་ངོ་

སྤྲོད་བྱས་པའི་ཐོག་བརྗོད་བྱ་དང་དེ་མཚོན་ཐབས་བཅས་གསལ་རྟོགས་ཡོང་བ་བྱས་ནས་

རྩོམ་རིག་ལ་འཇུག་པའི་བློ་སྒོ་འབྱེད་དགོས།  ལྷག་དོན་གནས་སྐབས་འདིར་ཚིགས་

བཅད་རྩོམ་ཚུལ་དང།  དབྱེ་བ་བཅས་ཅུང་རྒྱས་ཙམ་བཀོད་ཡོད།  འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་

གནས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོ་ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་གི་ཤེས་བྱ་གང་འཚམ་ཞིག་ཐག་

གཅོད་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད།
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

བདག་གི་དགེ་རྒན།

༄༅།  །བདག་གི་དགེ་རྒན་ནི་གཟུགས་རིང་ཞིང་ཤ་རིད་པ་དང༌།  དབུ་སྐྲ་ཅུང་ནག་པོ་ཅན་ཞིག་

ཡིན་ལ།  ཁོང་གི་གདོང་ན་ཡོད་པའི་སྤྱན་ཟུང་ལས་དུས་ནམ་ཡང་ལྷག་བསམ་དཀར་པོའ་ིབརྩེ་

མདངས་ཤིག་འཚེར་བཞིན་ཡོད།

 ཉིན་ཞིག་གི་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ།  དགེ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྐད་གདངས་སྙན་མོས་སློབ་

ཚན་ཀློག་པ་དང་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་འཆད་བཞིན་ཡོད་ལ།  སློབ་གྲོགས་ཚང་མས་ཀྱང་ཁོང་

གི་བརྗོད་པའི་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ལ་རྣ་བ་བླགས་འདུག་པའི་སྐབས་དེར།  གློ་བུར་དུ་སློབ་

ཁང་གི་སྒོ་བརྡུངས་པའི་སྒྲ་ཞིག་གྲག་བྱུང༌།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེ་བ་ན་དགེ་རྒན་གྱི་ཆུང་

མས་“བྱིས་པ་གློ་བུར་དུ་ན་འདུག་པས་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་དགོས་”ཞེས་བཤད་བཞིན་པ་ང་

ཚོས་ཐོས་བྱུང༌།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་རྗེས།  “ཁྱོད་ཀྱིས་ཅུང་ཙམ་སྒུགས་དང་

སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་རྗེས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་”ཞེས་བཤད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སློབ་ཁྲིད་བྱས།  བདག་གིས་

དགེ་རྒན་གྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་སེམས་ལ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ།  

དགེ་རྒན་ལགས།  ཁྱེད་ཉིད་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་བཤད་ན་འདོད་མོད།  ཁོང་ནི་བྱ་བ་

ཅི་ཞིག་ལ་འཕྲད་ཀྱང་སློབ་མའི་ལས་དོན་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས།  ངས་སྐད་ཆ་

དེ་བཤད་ཀྱང་ཁོང་གིས་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མཚམས་མི་འཇོག་ཁོ་ཐག་ཡིན། 
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 དགེ་རྒན་གྱིས་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན།  གནས་ཚུལ་

ཅི་ཡང་མ་ལྷགས་པ་དང་འདྲ།  བདག་གི་སེམས་སུ་སློབ་ཁྲིད་མྱུར་དུ་གྲོལ་སོང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་

པའི་སྐབས་དེར་“ཏིང༌།  ཏིང༌།  ཏིང་”ཞེས་སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་བའི་ཅོང་བརྡ་གྲགས་བྱུང།  དགེ་རྒན་

གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་བའི་ཅོང་བརྡ་མ་ཐོས་པ་དང་མཚུངས་པར་ནན་ཏན་གྱིས་ནག་པང་ངོས་ལ་

མིང་འགྲེལ་བྲིས་ཏེ་བསྡད་པས།  བདག་གི་སེམས་ལ་སླར་ཡང་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་བྲེལ་འཚུབ་ཅིག་

ལངས་ནས་འདུག་མི་བཟོད་པར་གྱུར་ན་ཡང༌།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཚན་ཁྲོད་ཀྱི་མིང་འགྲེལ་

རེ་རེ་བཞིན་འགྲེལ་བ་བྱས་ཚར་རྗེས་ད་གཟོད་རང་གི་བུ་ཆུང་སྨན་ཁང་ལ་བསྐྱལ་སོང༌། 

 རང་གི་བུ་ལ་ནད་བྱུང་ཡང་སློབ་མར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་སྤྱོད་

བཟང་ལས་དགེ་རྒན་ལ་པ་འབྲིའི་འོ་མ་ལས་ཀྱང་དཀར་བའི་ཐུགས་སེམས་དང་སློབ་མ་བུ་ལྟར་

སྐྱོང་བའི་བྱམས་སེམས་ལྡན་པ་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།      

 རེད་ཡ།  རང་གཤིས་དར་དཀར་ལས་འཇམ་ཞིང་བྱམས་བརྩེ་འོ་མཚོ་ལས་དཀར་བའི་

དགེ་རྒན་གྱིས་ཀུན་སྤྱོད་དེ་བདག་གིས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད།

མཆན།  ཆུང་འབྲིང་སློབ་མའི་སྦྱངས་རྩོམ་ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར་ལས་བདམས།  བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མས་བྲིས།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

རིད་པ།  ལྷག་བསམ།  སྐད་གདངས།  རྣ་བ་བླགས།  གློ་བུར་དུ།  ཆུང་མ།  ཅུང་ཙམ།  འདོད་མོད།  ཁོ་ཐག  ཅི་མ་རུང་

སྙམ།  ཅོང་བརྡ།  དར་དཀར།

གཉིས་པ།  དྲི་བར་ལན་ཐུང་རེ་བྲིས།

ཀ) དགེ་རྒན་དེའི་བྱད་གཟུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ།

ཁ) འཛིན་ཁང་སྒོ་གློ་བུར་དུ་བརྡུངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ལྷག་འདུག་གམ།

ག) རྒན་ལགས་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་རྗེས་ཆུང་མ་ལ་ལན་ཅི་ཞིག་བཏབ་བམ།

ང) ཁོང་གི་སེམས་སུ་སློབ་ཁྲིད་མྱུར་དུ་གྲོལ་སོང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ཅ) དགེ་རྒན་དེས་བྱ་བ་གང་ཞིག་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་འདུག་གམ།

ཆ) ནམ་ཡང་བརྗེད་ཐབས་མེད་པའི་འདས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

གཏམ་དཔེ།

གོས་གོང་བ་མེད་ན་བཟོ་འཕྲོ་རེད།  །

གྲི་ཡུ་བ་མེད་ན་བརྡུངས་འཕྲོ་རེད།  །

གཏམ་རྔ་མ་མེད་ན་བཤད་འཕྲོ་རེད།  །

ལྷག་བསམ་དུང་ལས་དཀར།

གཤིས་རྒྱུད་དར་ལས་འཇམ།
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གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་དུམ་དག་གིས་རྩོམ་ཐུང་འདིའི་ནང་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དགེ་སློབ་

ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་གོ་བསྡུར་བྱེད་དགོས།

ཁོང་གི་གདོང་ན་ཡོད་པའི་སྤྱན་ཟུང་ལས་དུས་ནམ་ཡང་ལྷག་བསམ་དཀར་པའོ་ིབརྩེ་མདངས་ཤིག་འཚེར་བཞིན་ཡོད།• 

བདག་གིས་དགེ་རྒན་གྱིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཐོས་མ་ཐག་སེམས་ལ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ།  དགེ་• 

རྒན་ལགས།  ཁྱེད་ཉིད་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞེས་བཤད་ན་འདོད་མོད།

ཏིང༌།  ཏིང༌།  ཏིང་ཞེས་སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་བའི་ཅོང་བརྡ་གྲགས་བྱུང།  དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་བའི་ཅོང་བརྡ་མ་• 

ཐོས་པ་དང་མཚུངས་པར་ནན་ཏན་གྱིས་ནག་པང་ངོས་ལ་མིང་འགྲེལ་བྲིས་ཏེ་བསྡད།

རང་གཤིས་དར་དཀར་ལས་འཇམ་ཞིང་བྱམས་བརྩེ་འོ་མཚོ་ལས་དཀར་བའི་དགེ་རྒན་གྱིས་ཀུན་སྤྱོད་དེ་བདག་གིས་• 

ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ལེགས་པར་སྒྲུབས།

༡) དགེ་རྒན་གྱིས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དང།  བྱ་བ་གང་བྱས་པ་རྣམས་ཟུར་འདོན་གྱིས།

༢) སློབ་མའི་བསམ་བློར་གང་འཁོར་བ་རྣམས་ཟུར་འདོན་བྱོས།

༣) རྩོམ་ཐུང་འདིར་མི་སྣ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཟུར་འདོན་བྱེད་དགོས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་འགེངས་དགོས།

 ཉིན་ཞིག་གི་སློབ་ཁྲིད་སྐབས་སུ།  དགེ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྐད་གདངས་སྙན་མོས་སློབ་ཚན་ཀློག་པ་དང་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་

དོན་——ཡོད་ལ།  སློབ་གྲོགས་ཚང་མས་ཀྱང་ཁོང་གི་བརྗོད་པའི་སློབ་ཚན་གྱི་——ལ་རྣ་བ་བླགས་འདུག་པའི་སྐབས་

དེར།  གློ་བུར་དུ་སློབ་ཁང་གི་སྒོ་——འི་སྒྲ་ཞིག་གྲགས་བྱུང༌།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་སྒོ་ཕྱེ་བ་ན་དགེ་རྒན་གྱི་——“བྱིས་

པ་གློ་བུར་དུ་——སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་དགོས་”ཞེས་འཆད་བཞིན་པ་ང་ཚོས་ཐོས་བྱུང༌།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཞིག་

བཏང་རྗེས།  “ཁྱོད་ཀྱིས་ཅུང་ཙམ་སྒུགས་དང་སློབ་ཁྲིད་གྲོལ་རྗེས་——དུ་འགྲོ་”ཞེས་བཤད་དེ་ཡང་བསྐྱར་སློབ་ཁྲིད་བྱས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་རྩོམ་བྱང་ལས་གང་རུང་ཞིག་བདམས་ཏེ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་

བྲིས།

བདག་གི་དགེ་རྒན།• 

བདག་གི་སློབ་དཔོན།• 
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བདག་གི་བཤེས་གཉེན།• 

བདག་གི་ཡོངས་འཛིན།• 

བདག་གི་བླ་མ།• 

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་མུ་འབྲེལ་རི་མོར་བལྟས་ནས་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ།
 

༄༅།  །སློབ་གྲོགས་ཟླ་དཀར་ནི་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་གཏན་ནས་མི་བྱེད་མཁན་ཞིག་

རེད།  རྒྱུན་དུ་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་འཁྲིས་ཀྱི་སློབ་གྲོགས་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་པའམ་

ཀུ་རེ་རྩེད་རྒྱུར་དགའ་བ་དང༌།  འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་ཕ་མའི་ནང་ནས་དངུལ་ཁྱེར་ཏེ་གློག་བརྙན་

ལྟ་བའམ་ཡང་ན་ཁྲོམ་ལ་འཁྱམ་པ་སོགས་ཁ་གཡེང་མིག་གཡེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དགེ་རྒན་གྱིས་

ཟླ་དཀར་ལ་སློབ་ཁྲིད་ཡག་པོ་ཉན་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་ཡང་ཡང་གནང་བར་མ་ཟད།  སློབ་

ཚན་འཁྲིད་སྐབས་ཟླ་དཀར་ལ་དྲི་བ་ཡང་ཡང་གནང་གི་ཡོད།  འོན་ཀྱང་ཟླ་དཀར་གྱིས་ལན་

འདེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

 ཐེངས་གཅིག་འཛིན་གྲྭའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དགེ་རྒན་གྱིས་ཟླ་དཀར་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་

སྐྱོན་ཆ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན།  ཡིན་ན་ཡང།  ཟླ་དཀར་གྱིས་རང་གི་སྦྱངས་

འབྲས་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དེ་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྟངས་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་པ་ལས།  རང་ངོས་ནས་སྦྱངས་བརྩོན་མ་བྱས་པར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མི་འདུག  དོན་དུ་དེ་

འདྲ་རེད་དམ་ཞེ་ན་རྩ་བ་ནས་མ་རེད།  དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཁ་གསལ་གནང་གི་ཡོད་པ་

དང།  ལྷག་པར་དུ་སྦྱངས་འབྲས་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལ་དེ་བས་རོགས་རམ་གནང་གི་འདུག

 ཉིན་གཅིག  ང་ཚོ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་གབ་རེས་འུར་རེས་རྩེ་དུས།  ཟླ་

དཀར་ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ་ཞིག་གི་ནང་ཏུ་གབ་ནས་དུས་ཚོད་རིང་པོར་རྙེད་མ་བྱུང༌།  མཐའ་མར་



68


68


ཟླ་དཀར་ས་ཕུག་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོང་ནས་“ཉི་མས་ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ང་ས་

ཕུག་ནང་དུ་འཁྱག་ཤི་ཐེབས་གྲབས་བྱས་བྱུང་”ཞེས་བཤད་པ་རེད།  སྐབས་དེར་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

གད་མོ་དབང་མེད་དུ་ཤོར་སོང༌།  དགེ་རྒན་གྱིས་ཟླ་དཀར་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་གསན་འཕྲལ་ང་ཚོར་དྲི་

བ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཏོན་གནང་བ་སྟེ།  “ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟར་ཉི་འོད་མི་ཕོག་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།  

དེ་ཉི་མས་ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་བྱས་པ་རེད་དམ་”ཞེས་གསུང་གི་འདུག  དེར་ང་ཚོས་ལན་

གང་ཡང་མ་ཐེབས་པར་འཇམ་ཐིང་ངེར་ལུས།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་ངང་རྒྱུད་རིང་པོའ་ིསྒོ་ནས་

“ཟླ་དཀར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནོར་བ་རེད།  ཉི་མས་ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་མེད་པར་ས་གཞི་ཆེན་

པོར་འཕྲོས་ཀྱང།  ས་ཕུག་དེ་ཁ་བྱང་ལྟ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ཉི་འོད་མ་ཕོག་པ་རེད།  དཔེར་

ན༑  སློབ་ཁྲིད་ཡག་པོ་མི་ཉན་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གི་སྦྱངས་འབྲས་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དེ་དགེ་རྒན་

གྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད།  དེ་ནི་སློབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་

ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཡག་པོ་མ་ཉན་པའི་སྐྱོན་རེད།  ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ་ལ་ཉི་འོད་ཕོག་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་རེད་”ཅེས་གསུངས་སོ།  །སྐབས་དེར་ཟླ་དཀར་གྱིས་མགོ་བོ་སྒུར་སྒུར་བྱས་

ཏེ་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་བསྡད་འདུག
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ་སྒྲ་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས་བརྗོད་པ་རིང་པོ་རེ་བཟོས།

ཀུ་རེ་རྩེད།  ཡོ་བསྲང།  ཞན་པོ།  གབ་རེས་འུར་རེས།  ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ།  ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན།  ངང་རྒྱུད་རིང་པོ།  ས་

གཞི་ཆེན་པོ།  བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས།  མངོན་གསལ་དོད་པོ།  བསྟོད་བསྔགས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་རེ་བྲིས།

ཀ) རྒྱུན་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་ཟླ་དཀར་གྱིས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཁ) འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་ཟླ་དཀར་གྱིས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ག) ཐེངས་གཅིག་ཚོགས་འདུའི་སར་དགེ་རྒན་གྱིས་ཟླ་དཀར་ལ་བསླབ་བྱ་གནང་བར་ཁོས་ངོས་འཛིན་གང་བྱས་སམ།

ང) སློབ་མ་ཟླ་དཀར་གྱི་ལྟ་བ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གང་འདུག་གམ།

ཅ) དགེ་རྒན་གྱིས་ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ་ལ་དཔེ་སྦྱར་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་རྗེས་ཟླ་དཀར་སློབ་ཕྲུག་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏམ།

གཏམ་དཔེ།

གཞན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང།  །

རང་ཉིད་ལྟ་ན་མེ་ལོང་དགོས།  །

འབྲོག་གླུ།

ཉིན་རི་དྲོད་དང་སྲིབ་རི་གྲང།  །དྲོད་གྲང་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཁ་ལ།  །

གླང་རྒན་སྤུ་མེད་འཁྱག་ཤི་ཐེབས།  །སྤུ་རྩ་སྲབ་པའི་ལས་འབྲས་རེད།  །

 དེ་ནས་བཟུང་ཟླ་དཀར་གྱིས་བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཉན་པ་དང༌།  

དུས་རྟག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་པར་བརྟེན་ཡར་རྒྱས་མངོན་གསལ་དོད་

པོ་བྱུང་ནས་ཀུན་གྱིས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་སའི་སློབ་ཕྲུག་བཟང་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

མཆན།  ཕྱི་ལོ༡༩༩༤  བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པའི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་ནས་བདམས།  འབྲི་མཁན་མི་གསལ།
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གསུམ་པ།  ཟླ་དཀར་དང་ས་ཕུག་ཁ་བྱང་ལྟ་གཉིས་ལ་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཆ་གང་དག་ཡོད་པ་བསམ་

གཞིག་བྱོས།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་དུམ་རྣམས།   སུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་འོག་གི་རེའུ་མིག་ནང་བྲིས།

ཟླ་དཀར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནོར་བ་རེད།  སྐད་ཆ་ཤོད་པ།  ཀུ་རེ་རྩེད།  གློག་བརྙན་ལྟ་བ།  དྲི་བ་ཡང་ཡང་གནང།  ཁྲོམ་ལ་

འཁྱམ་པ།  ས་གཞི་ཆེན་པོར་འཕྲོས།  ཉི་འོད་མ་ཕོག་པ་རེད།  བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས།  སློབ་ཁྲིད་ལ་ཉན་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་

སྦྱངས་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས།  བསླབ་བྱ་ཡང་ཡང་གནང།  སློབ་ཁྲིད་ཁ་གསལ་གནང།

དགེ་རྒན། ཟླ་དཀར།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

གྲོང་ཚོའི་རྣམ་པ་གསར་པ།• 

གསར་དུ་ཕེབས་པའི་དགེ་ཆེ།• 

སྟབས་མ་ལེགས་པའི་བྱ་བ།• 

མཐའ་མའི་རྒྱུགས་འབྲས།• 

སྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་བའི་མི།• 
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སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།

མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང།
 

༄༅།  །ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་སྤུས་ལེགས་དེ་ངས་མཐོང་རིམ་བཞིན་ཕུན་ཚོགས་

མིག་ལམ་དུ་འཆར་གྱི་འདུག  འཛིན་རིམ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕུན་ཚོགས་ངེད་གཉིས་འཛིན་

གྲྭ་གཅིག་ཡིན་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱང་ཡིན།  འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པར་མ་སླེབས་བར་དུ་ངེད་གཉིས་རྒྱུན་

དུ་སློབ་གྲྭར་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་དང༌།  ནང་ལ་མཉམ་དུ་ལོག་པ།  ནང་སྦྱོང་མཉམ་དུ་བྱེད་པ་

བཅས་བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན།

 ཉིན་ཞིག  སེམས་པ་མི་སྐྱིད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་བྱུང་བ་སྟེ།  གུང་གསེང་སྐབས་རང་

ཉིད་སོ་སོས་བཟོས་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་དག་བཏོན་ཏེ་རྩེད་མོ་རྩེས་པ་ཡིན།  ངས་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱིས་བཟོས་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་སྤུས་དག་དེར་ཞིབ་མོར་ལྟ་སྐབས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པས་མོ་

ཊ་ཆུང་ཆུང་ས་ལ་ཟགས་ཏེ་ཆག་སོང༌།  དེ་ཁོས་མཐོང་ནས་ངུ་བཞིན་“སྐྱིན་ཚབ་སྒྲུབས་ཤོག་

”ཅེས་ཤོད་ཀྱི་འདུག  “ངས་ཆེད་མངགས་བཅག་པ་མིན་”ཞེས་བབས་གསེད་བྱས་ཀྱང།  ཁོ་

ཁྲོས་ནས་“ཁྱོད་ཀྱིས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཅི་ཡིན་ནམ།  སྐྱིན་ཚབ་མ་སྤྲད་ན་མི་འགྲིག་

”ཅེས་ཤོད་བཞིན་ནུས་ཤུགས་ཅི་ཡོད་བཏོན་ནས་ང་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང་བྱུང་བས་མོ་ཊ་ཆུང་

ཆུང་ལ་རྡོག་བརྫིས་ཐེབས་ཏེ་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་སོང་བར་བརྟེན། ཁོ་དེ་བས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་ཤུགས་

ཅི་ཡོད་བཏོན་ནས་ངའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་ས་ལ་བརྡབས་པ་དང༌།  རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་བཅས་ཧྲུག་
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ཆག་ཏུ་བཏང༌སྟེ།  དཔེ་ཁུག་འཁྱེར་ནས་ཕྱི་བལྟས་ཙམ་ཡང་མི་སློག་པར་ཕྱིན་སོང༌།  ཧྲུག་ཆག་

ཏུ་བཏང་བའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་མཐོང་ནས་ང་ཡང་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་སོང༌།  དེར་བརྟེན།  

ངེད་གཉིས་ཀྱི་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་གནས་སྐབས་རིང་ཆད་སོང༌།

 དེ་ནས་ཟླ་ཤས་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་ཉིན་ཞིག་སློབ་གྲྭ་གྲོལ་ནས་ནང་དུ་ལོག་པའི་ལམ་

བར་དུ་ཕུན་ཚོགས་ངའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡོང་གི་འདུག  ངས་ལྐོག་ཏུ་ཕྱིར་བལྟས་པས་ཁོ་བའི་ལག་པ་

གཡས་པ་གོས་ཐུང་ཁུག་མའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་འདུག་པ་དེ་ངས་གང་ཡིན་ནམ་

བསམ་བྱུང༌།  ངའི་རྗེས་ཟིན་གྲབས་ཡོད་དུས་ཁོས་ཁུག་མའི་ནང་ནས་སྤུས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་

པའི་ཤིང་གི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་བྱུང་བས། ང་རེ་ཞིག་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས་ཁོ་

པར་བལྟས་ཏེ་བསྡད་པ་ཡིན།  ཁོ་བའི་གདོང་པ་ཡང་དམར་པོར་གྱུར་ཅིང་འགྱོད་སེམས་ཆེན་

པོས་“ཁ་སྔོན་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་ལ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད།  

དགོངས་པ་མ་འཚོམས།  སང་ཉིན་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ས་གནས་གཞན་ལ་སྤོ་རྒྱུ་ཡིན་པས་མོ་ཊ་

ཆུང་ཆུང་འདི་ཁྱོད་ལ་དྲན་རྟེན་དུ་བཟོས་པ་ཡིན་”ཞེས་ཤོད་བཞིན་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་ངའི་ལག་

ཏུ་སྤྲད་བྱུང༌།  ཁ་སྔོན་ངའི་བྱེད་སྟངས་མ་འགྲིག་པ་ཡིན་སྟབས།  ངའི་སེམས་ལ་འགྱོད་པ་ཚད་
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གཏམ་དཔེ།

དགྲ་འཁྲུག་པ་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ལའང་ཡོད།  །

གཉེན་འགྲིག་པ་སྲིན་པོའ་ིཡུལ་ལའང་ཡོད།  །

བཟང་ལ་བཟང་ལན་འཇལ་བ་དང།  ངན་ལ་ངན་ལན་མི་

འཇལ་གཉིས།  ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ིལུགས་སྲོལ་ཡིན།

མེད་སྐྱེས་ནས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལག་གཉིས་དམ་པོར་འཇུས་ནས་གདོང་ལ་ལྟ་ཙམ་ལས་སྐད་ཆ་

གཅིག་ཀྱང་ཐོན་མ་བྱུང༌།

 ཕུན་ཚོགས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་ས་ཕོྱགས་གཞན་དུ་སྤོས་པ་ནས་བཟུང་ངེད་གཉིས་

ཐུག་འཕྲད་མ་བྱུང༌།  དྲན་རྟེན་དུ་སྤྲད་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་མཐོང་རིམ་བཞིན་ཕུན་ཚོགས་ང་

ཡི་མདུན་དུ་ལངས་བསྡད་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་འཆར་སྣང་ཡོང་གིན་འདུག
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་རྣམས་ཀྱི་གོ་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང།  སྤུས་ཀ  གནས་སྐབས།  ཧྲུག་ཆག  འགྱོད་སེམས།  དྲན་རྟེན།  འཆར་སྣང།  མཛའ་བཤེས།  འབུད་རྒྱག  

ཐུག་འཕྲད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

ཀ) ཤིང་གིས་བཟོས་པའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་སྤུས་ལེགས་དེ་ཁོས་མཐོང་རིམ་བཞིན་མིག་ལམ་དུ་འཆར་བ་དེ་སུ་ཡིན།

ཁ) ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང། གནས་བབ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ག) དང་པོ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོ་གཉིས་མཛའ་བཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཆད་དོན་ཅི།

ང) མཐར་ཁོ་གཉིས་ཀྱི་མཛའ་བཤེས་འབྲེལ་བ་དེ་སླར་གསོ་བྱུང་ནའང་གནས་སྟངས་གང་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ངམ།

ཅ) རྩོམ་ཐུང་འདི་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་སྐད་ཆ་དང་བྱ་བ་རྣམས་སུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཞིན་འོག་གི་རེའུ་མིག་ནང་

འགེངས་དགོས།  (རེའུ་མིག་ནང་ཨང་ཀི་གཅིག་པོར་བསྐང་ན་འགྲིག)

༡) མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་སྤུས་དག་དེར་ཞིབ་མོར་ལྟ་སྐབས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པས་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་ས་ལ་ཟགས་ཏེ་ཆག

༢) ངུ་བཞིན་“སྐྱིན་ཚབ་སྒྲུབས་ཤོག་”ཅེས་བཤད།

༣) “ངས་ཆེད་མངགས་བཅག་པ་མིན་”ཞེས་བབས་གསེད་བྱས།

༤) སྐྱིན་ཚབ་མ་སྤྲད་ན་མི་འགྲིག་”ཅེས་ཤོད་བཞིན་ནུས་ཤུགས་ཅི་ཡོད་བཏོན་ནས་ང་ལ་འབུད་རྒྱག་བཏང།

༥) ཤུགས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ངའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་ས་ལ་བརྡབས་པ་དང༌།  རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་བཅས་ཧྲུག་ཆག་ཏུ་བཏང།

༦) ཧྲུག་ཆག་ཏུ་བཏང་བའི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་མཐོང་ནས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས།

༧) ངས་ལྐོག་ཏུ་ཕྱིར་བལྟས་པས་ཁོ་བའི་ལག་པ་གཡས་པ་གོས་ཐུང་ཁུག་མའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་འདུག་པ་དེ་

ངས་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་བྱུང༌།

༨) ཁུག་མའི་ནང་ནས་སྤུས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པའི་ཤིང་གི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་གསར་པ་ཞིག་བཏོན།

༩) ཁ་སྔོན་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་ལ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་བ་དེ་ངའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད།

༡༠) སང་ཉིན་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་ཚང་ས་གནས་གཞན་ལ་སྤོ་རྒྱུ་ཡིན་པས་མོ་ཊ་འདི་ཁྱོད་ལ་དྲན་རྟེན་དུ་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་ཤོད་

བཞིན་མོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་དེ་ངའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་བྱུང༌།
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༡༡) འགྱོད་པ་ཚད་མེད་སྐྱེས་ནས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལག་གཉིས་དམ་པོར་འཇུས་ནས་གདོང་ལ་ལྟ་ཙམ་ལས་སྐད་ཆ་གཅིག་

ཀྱང་ཐོན་མ་བྱུང༌།

ཕུན་ཚོགས། གྲོགས་པོ།

བཞི་པ།  གོང་གི་རྩོམ་ཡིག་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐོག་ལྡོག་བརྗོད་

རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭར་དཔེ་བཟང་བསྟན་པ།• 

ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་བྱས་པ།• 

ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་གཉིས་འདི་ལོའ་ིཡིག་རྒྱུགས་རྩེ་ཕུད་བྱུང་བ།• 

ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲོགས་པོས་གཏོང་རོགས་བྱས་པ།• 

ཕུན་ཚོགས་དང་ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་གཉིས་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭར་གཡོལ་བ།• 
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སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ངག་དབང་གསང་གྲོལ།

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལོར། ཕ ་ ར ན ་ སི འི ་ ག ས ར ་

འགོད་པ་མར་རེ ་ལུ་ཝི ་ ལེ་(Marie Louville)ཡིས་

བཟོ ་སྐྲུན་བྱས་པའི ་ལྷ ་ སའི་བཙོན་པ་(The Pris-

oner of Lhasa)ཞེས་པའི་ གློག་བརྙན་དེ་འགྲེམས་

སྟོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག  གློག་ བརྙན་དེའི ་བརྗོད ་བྱ ་

གཙོ་བོ ་ནི ་བོད་ཀྱི་ཆབ་ སྲིད་བཙོན་མ་ལོ་ན་ཆུང་

ཤོས་ངག་དབང་གསང་ གྲོལ ་གྱི ་ལོ ་རྒྱུས ་ཡིན ་

འདུག  གློག་བརྙན་ལ་ ལྟ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

སྐབས་རེར་དགའ་བསུའི་ ཐལ ་མོ ་རྡེབ ་པ ་དང། 

སྐབས་རེར་སྐྱོ་བའི་མཆི་ མ་འདོན་བཞིན་མཆིས།  

ངོ་མ།  རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་ མོ ་ངག ་དབང་གསང་

གྲོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ང་ཚོ་བོད་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བཙན་དབང་དང་གཉའ་གནོན་འོག་ཡོད་པའི་

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མིག་དཔེ་རུ་གྱུར།
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 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ ནང༌།  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནོར་བུ་གླིང་ཁའི་སྲང་ལམ་དུ་སྔར་རྒྱུན་

དང་མི་འདྲ་བའི་འུར་ཟིང་དང་འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཁེངས། སྐབས་དེར། བོད་རིགས་བཙུན་མ་

ཁག་ཅིག་གིས་ལག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་ནས། “བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། ༸རྒྱལ་

བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག  རྒྱ་དམར་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག  བོད་

ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན།”  ཅེས་འབོད་ཚིག་ལྷང་ལྷང་སྒྲོག་གིན་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས།  ཞི་

བའི་ངོ་རྒོལ་བའི་ཁྲོད་དུ་བཙུན་མ་ན་གཞོན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི།  དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལས་

སོན་མེད༌པའི་བཙུན་མ་ངག་དབང་གསང་གྲོལ་རེད།  

 ཅང་མ་འགོར་བར་ལུས་ཡོངས་དྲག་ཆས་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྐོར་སྲུང་བ་མང་པོ་སྤྱང་

ལྟོགས་ལུག་ལ་མཆོངས་པ་ཇི་བཞིན་རུབ་བརྒྱབ་སྟེ་བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་བ་དང།  

གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོས་བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཉེས་རྡུང༌གཏོང་བཞིན་སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་

བཙན་ཁྲིད་བྱས༌ནའང།  དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་བཙུན་མ་དེ་དག་གིས་ད་དུང་ཁ་ནས་འབོད་

ཚིག་སྒྲོག་བཞིན་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་མཐོང་བས།  མཐའ་འཁོར་གྱི་བོད་མི་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་

མིག་ལ་མཆི་མ་འཁོར་ཞིང་ལག་གི་ཁུ་ཚུར་དམ་དུ་བསྡམས།

 དུས་སྐབས་དེ་ནི།  བོད་དུ་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལས་འགུལ་བྱུང་བ་དང།  ༸ཀུན་

གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློ་བུར་དགོངས་པ་རྫོགས་པ་སོགས་བོད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་

གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་དུ་བྱུང་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན།  ངག་དབང་གསང་གྲོལ་རྒྱ་

གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ནའང་ཞི་རྒོལ་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཐེངས་

དང་པོ་མིན།  དེ་སྔོན་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༩ ལོའ་ིལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་ནང་ཞུགས་ཡོད།  དེའི་སྐབས་བོད་པའི་

སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གིས་བསྐྱབས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་ཐུབ་མེད།

  རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་མི་མང་ལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་དང།  གཏམ་བརྗོད། 

འདུ་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་སྐོར་གསལ་ཡོད་ནའང།  དོན་ངོ་མར་རང་དབང་འདི་

དག་ཤོག་བུའི་སྟེང་བྲིས་པའི་རི་མོ་འགའ་ལས་མ་འདས།   ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་སྟངས་འདི་འདྲ་

ཞིག་གི་འོག   རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་དང་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བྱ་རྒྱུ་

དེ་སྤྱང་ཀིའི་རྣ་བར་ཆོས་བཤད་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་ནའང།  ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱིས་རྒྱ་

གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་བསླུ་བྲིད་སྲིད་བྱུས་ལ་གུས་བརྩི་མ་བྱས་པར་ཐད་ཀར་ཐེར་འདོན་
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དང་རྒོལ་ལན་སློག་པ་དང།  བཙོན་གྲོགས་བཙུན་པ་བཅུ་བཞི་དང་ལྷན་དུ་བཙོན་ཁང་དུ་བོད་

རང་བཙན་སྐོར་གྱི་གླུ་གཞས་སྒྲ་འཇུག་བྱས་ཏེ་ཕྱི་འགྲེམས་བྱས་པ།  བཙོན་ཁང་དུ་བོད་རང་

བཙན་ཡིན་པའི་འབོད་ཚིག་བསྒྲགས་པ་སོགས་ལ་བརྟེན།  རྒྱ་གཞུང་གིས་ཁོ་མོའ་ིབཙོན་འཇུག་

གི་ལོ་ཚད་བསྟུད་མར་སྤར་བ་དང།  འཁོན་འཛིན་དང་ཞེ་སྡང་ཆེན་པོས་མནར་གཅོད་གཏོང་

ཚད་སྔར་ལས་ཇེ་མང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་བཏང་བས།  ལུས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོར་གྱུར་བ་

དང།  ཕ་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཙམ་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གྲོངས་སུ་

གྱུར་པ་དང།  མ་བྱམས་པ་ཆོས་འཛོམས་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་ལས་བྱེད་པས་འཇིག་སྐུལ་འོག་འདས་

གྲོངས་སུ་སོང་ནས་སྐྱིད་པོ་ཉིས་རྩེག་མེད་པའི་སྡུག་པོ་སུམ་རྩེག་ཟེར་པའི་དཔེ་དེ་མངོན་སུམ་

དུ་བྱུང་།  ཡིན་ནའང་ཁོ་མོའ་ིསེམས་སུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་དོན་དང།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ལ་གཡོ་འགུལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཐེབས་མེད། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་ཕྱི་ནང་མི་མང་གི་སྐད་འབོད་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་བཅས་ཀྱི་འོག   ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱི་བཙོན་

འཇུག་ལོ་ཚད་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ནས་རིམ་བཞིན་ཉུང་འཕྲི་བཏང་ནས་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་

བསྒྱུར༌བ་དང།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༧ ཉིན་ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་

ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཁམ་(John Kamm)གྱིས་འབད་བརྩོན་འོག་གློད་བཀྲོལ་བྱུང་

སྟེ་ཨ་རིར་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུ་སོང། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་དང་ཕྱི་ནང་མི་མང་གི་སྐད་འབོད་དང་རྒྱབ་

སྐྱོར།  རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་བཅས་ཀྱི་འོག   ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱི་བཙོན་

འཇུག་ལོ་ཚད་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ནས་རིམ་བཞིན་ཉུང་འཕྲི་བཏང་ནས་ལོ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་

བསྒྱུར༌བ་དང།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༢ ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༧ ཉིན་ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་བ་

ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཁམ་(John Kamm)གྱིས་འབད་བརྩོན་འོག་གློད་བཀྲོལ་བྱུང་

སྟེ་ཨ་རིར་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུ་སོང།

 ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱི་དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྒྱ་

ཁྱབ་བྱུང་བ་དང་འབྲེལ།  ཁོ་མོར་དོ་སྣང་དང་བརྩི་མཐོང་བྱེད་མཁན་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་དུ་

གྱུར།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལོར་དྷ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་
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ལེགས་བཤད།

རང་དབང་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་སྟེ།  །གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན།  །

ཐུན་མོང་བ་ནི་རྩོད་གཞི་སྟེ།  །དམ་བཅས་པ་ནི་འཆིང་བའི་རྒྱུ།  །

འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ངག་དབང་གསང་གྲོལ་ལ་ལོ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བྱ་

དགའི་(the 2001 Reebok Human Rights Award)འོས་མིར་བདམས༌པ་དང།  ཕྱི་ལོ་༢༠༠༦ 

ལོར་ཨི་ཊ་ལིར་ལོ་དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བུད་མེད་(International Woman of the Year)ཀྱི་འོས་མིར་

བདམས།

 ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱི་མི་ཚེ་ནི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདོང་ལེན༌གྱི་མི་ཚེ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

བཟོད་སྒོམ༌དང་བདེན་པའི་རྒྱབ་ལངས་ཀྱི་མི་ཚེ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།   ཁོ་མོའ་ིབཙན་དབང་ལ་མགོ་

མི་སྒུར་བའི་རང་གཤིས་དང།  བདེན་པ་མཐར་སྐྱེལ་གྱི་ཆོད་སེམས་ལ་འཛམ་གླིང་མི་མང་གིས་

གུས་བདུད་ཞུ་བཞིན་ཡོད༌ལ།  ཁོ་མོའ་ིདཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚོ་གཞོན་རབས་

རྣམས་ལ་རེ་བ་གསར་པ་དང་བློ་སྟོབས་འཕར་མ་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པས།  ང་ཚོས་དཔའ་མོ་ཁོང་

ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག   ཁོ་མོའ་ིབསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་

པའི་སྨོན་འདུན་ཞུའོ།  །

 

མཆན། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ངག་དབང་གསང་གྲོལ་ནི། ཕ་རྣམ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས་དང། མ་བྱམས་པ་ཆོས་འཛོམས་གཉིས་སུ་ཕྱི་

ལོ་༡༩༧༧ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐྱེས། ཁོ་མོ་ནི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཆུང་ཤོས་གྲས་ཡིན། སློབ་ཚན་འདིའི་

ནང༌དཔའ་མོ་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་དངོས་བྱུང་ཆེད་འགོད་མི་སྣ་འབྲི་ཐབས་སྤྱད་དེ་བཀོད་འབྲི་བྱས་ཡོད།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

བཟོ་སྐྲུན།  འགྲེམས་སྟོན།  སྲང་ལམ།  འུར་ཟིང།  དྲག་ཆས།  ཉེས་རྡུང།  ཁུ་ཚུར།  ཆབས་ཅིག  བསླུ་བྲིད།  ཐེར་འདོན།  

གནོན་ཤུགས།  ཆབས་ཅིག

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་དུམ་རྣམས་ལ་མགོ་རྔ་ཚང་བའི་བརྗོད་པ་རིང་པོ་རེ་བཟོས།

དཔེར་ན།  བོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པས་འཛམ་གླིང་གི་མི་མང་ཚང་མས་དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་པ་དང།  

བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར།

དགའ་བསུའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་པ།  སྐྱོ་བའི་མཆི་མ་འདོན་པ།  སྔར་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བ།  དྲག་ཆས་སྤྲས་པ།  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དོན་

རྐྱེན།  ཐབས་སྐྱོའ་ིགནས་སྟངས།  ཐེར་འདོན་དང་རྒོལ་ལན་སློག་པ།  གཡོ་འགུལ་སྤུ་ཙམ་ཡང་ཐེབས་མེད།  བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།  དཀའ་སྡུག་ལ་གདོང་ལེན།  དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་རེ་བྲིས།

ཀ) ལྷ་སའི་བཙོན་པ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དེའི་ནང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཁ) ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱིས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དོན་ཅི།

ག) ཁོ་ཚོའི་འབོད་ཚིག་གི་ནང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ང) ངག་དབང་གསང་གྲོལ་ལགས་ཐོག་མར་ཞི་རྒོལ་ནང་ཞུགས་སྐབས་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

ཅ) ཁོང་བཙོན་ནས་གློད་བཀྲོལ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ཆ) ངག་དབང་གསང་གྲོལ་ལགས་དགུང་ལོ་ག་ཚོད་རིང་བཙོན་དུ་བཞུགས་སམ།

ཇ) རྩོམ་ཐུང་འདི་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་ཚུལ་བྲིས།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་བར་སྟོང་འགེངས་དགོས།

ངག་དབང་གསང་གྲོལ་གྱི་མི་ཚེ་ནི་——ལ་གདོང་ལེན༌གྱི་མི་ཚེ་ཞིག་ཡིན་ལ། བཟོད་སྒོམ༌དང་——འི་རྒྱབ་ལངས་ཀྱི་

མི་ཚེ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།   ཁོ་མོའ་ིབཙན་དབང་ལ་མགོ་མི་སྒུར་བའི་——དང།  བདེན་པ་མཐར་སྐྱེལ་གྱི་——ལ་འཛམ་

གླིང་མི་མང་གིས་གུས་འདུད་ཞུ་བཞིན་ཡོད༌ལ།  ཁོ་མོའ་ི——ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ང་ཚོ་གཞོན་རབས་རྣམས་ལ་རེ་བ་

གསར་པ་དང་བློ་སྟོབས་འཕར་མ་སྐྱེད་བཞིན་ཡོད་པས།  ང་ཚོས་——ཁོང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་
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ཆབས་ཅིག   ཁོ་མོའ་ི——ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུའོ།  །

ལྔ་པ།  བོད་ཀྱི་དཔའ་མོ་ཞེས་པའི་སྒྲུང་ཐུང་འདི་བསྡུས་འབྲི་བྱེད་དགོས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཐོག་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

ལྷག་བསམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་བུད་མེད།• 

རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ།• 

དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་གཞོན་ནུ།• 

བདེན་པའི་འབོད་སྒྲ།• 

ཞི་བདེའི་ཕོ་ཉ།• 
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སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

བརྗེད་དཀའ་བའི་ཐུགས་ཁུར།
ཚེ་སྐྱིད་རྒྱལ།

༄༅།  །ངའི་སློབ་ཆུང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ།  བརྗེད་དཀའ་བའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ནའང༌།  ངའི་

ཡིད་དབུས་སུ་ཆེས་བརྗེད་ཐབས་བྲལ་བ་ནི་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་

ཞིག་ཡིན། 

 ཉིན་ཞིག་ལ།  རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོས་ང་ཚོར་སྙོམས་སྐལ་བགོ་ཐབས་ཏེ་གྲངས་ཀ་ཞིག་

སྐལ་དུ་མར་བགོས་ནས་སྐལ་གཅིག་བརྩི་་་་་་་ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་པ་དང༌།  སློབ་གྲོགས་

ཚོས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཉན་ཡོད་པས་སློབ་ཁང་ནང་ཧ་ཅང་ལྷིང་འཇགས་

ཤིག་རེད།  སྐབས་དེར་ངའི་མགྲིན་པར་ཟ་འཕྲུག་ཅིག་ལངས་ནས་ང་རང་ལ་དབུགས་ཀྱང་

འབྱིན་དཀའ་བའི་ཚོར་བ་བྱིན།  སྐབས་དེར་ངས་རང་གི་གློ་ཡུའི་གཉན་ཚད་སླར་འཕར་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ཤེས།  ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་སྒང་ཡིན་པ་དང༌།  སློབ་

གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཉན་བཞིན་ཡོད་པས།  ངས་སློབ་གྲོགས་

ཚོའི་བློ་སེམས་དཀྲོག་ག་ལ་རུང༌།  དེ་བས་ངས་བཟོད་བསྲན་བྱས་ནས་ལག་པས་ཁ་ཟུམ་སྟེ་

ལུད་སྐད་ཇེ་དམའ་རུ་གཏོང་གང་ཐུབ་བྱས་ན་ཡང༌།  རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོས་ངའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་

སོང༌།  ཁོ་མོས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་སློབ་ཁྲིད་གནང་བ་དང༌།  ཕོྱགས་གཅིག་ནས་བྱམས་པའི་



84


84


མིག་མདངས་ཀྱིས་ང་ལ་ལྟ་བཞིན།  དཔེར་བརྗོད་ཅིག་ཁྲིད་ཚར་རྗེས་ཚང་མར་ལས་བྱ་འབྲི་རུ་

བཅུག་པ་དང༌།  དེ་ནས་ཁོ་མོ་ངའི་གམ་དུ་ཡོང་སྟེ་འཇམ་པའི་ངག་གིས་“ཅི་བྱུང༌།  ནད་རྙིང་

སླར་ཡང་འཕར་བྱུང་ངམ།  སྐྱོན་ཨེ་འདུག་”ཅེས་དྲིས་པ་ན།  ངས་སྐྱོན་མི་འདུག་ཅེས་བཤད།  

དགེ་རྒན་གྱི་བྱམས་བརྩེས་ཁེངས་པའི་སྐད་སྒྲ་སྙན་མོ་དེ་ཐོས་རྗེས།  སློབ་གྲོགས་ཚང་མ་མཉམ་

དུ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང༌།

 སློབ་ཐུན་གྲོལ་རྗེས།  སློབ་གྲོགས་ཚང་མ་ངའི་གམ་ལ་ཡོང་སྟེ།  ཚང་མས་སེམས་ཁུར་

ངང་ང་ལ་“ནད་ཇེ་བདེ་ལ་སོང་འདུག་གམ་”ཞེས་དྲིས།  ངས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པའི་སྒོ་ནས་

“དྲག་སོང༌།  ནད་གཏིང་ནས་དྲག་སོང་”ཞེས་བཤད།  སློབ་གྲོགས་ལ་ལས།  “ཕྱི་དྲོ་ངས་ཁྱོད་

ཡུལ་དུ་བསྐྱལ་”ཞེས་བཤད་པ་དང༌།  ཡང་ལ་ལས།  “ཕྱི་དྲོ་ངས་ཁྱོད་ལ་ཟུར་ཁྲིད་བྱེད་”ཅེས་

འཕྲོག་རེས་ངང་ང་ལ་སེམས་གསོ་བྱས་པས། ང་ལ་སེམས་འགུལ་རབ་ཏུ་ཐེབས་ནས་མིག་ཟུང་

ལས་མཆི་མ་རང་དབང་མེད་པར་བཞུར་བྱུང༌།  ངའི་སེམས་ལ་དགེ་རྒན་ནི་རང་གི་དྲིན་ཆེན་

ཕ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་ལ།  སློབ་གྲོགས་རྣམས་ནི་རང་གི་མིང་སྲིང་དངོས་དང་མཚུངས་པའི་

བསམ་ཚུལ་ཤར།  ད་ལྟ།  ང་རང་འཛིན་རིམ་ལྔ་པར་སླེབས་མོད།  དགེ་རྒན་གྱི་གཅེས་སྐྱོང་དང༌།  

སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁུར་ཏེ་མི་སེམས་འགུལ་ལ་བརྗེད་དཀའ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དུས་དང་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངའི་ཡིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་བག་ལ་ཉལ་ལོ།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་གསར་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

ལྷིང་འཇགས།  མགྲིན་པ།  ཟ་འཕྲུག  གློ་ཡུ།  སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ།  སེམས་ཁུར།  མིང་སྲིང། 

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་དོན་འགྲིག་པ་རྣམས་ལ་རྟགས་འདི་དང།  ནོར་བ་རྣམས་ལ་རྟགས་འདི་

རྒྱག་དགོས།

༡། རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོས་ང་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར་ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་ཁྲིད།  (        )

༢། སློབ་གྲོགས་ཚོས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ལ་ཉན་ཡོད།   (        )

༣། སྐབས་དེར་ངས་རང་གི་གློ་ཡུའི་གཉན་ཚད་སླར་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས།  (        )

༤། རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོས་ཁོ་གློ་བརྒྱབ་པ་མ་ཤེས་པ་རེད།    (        )

༥། དེ་ནས་ཁོ་མོ་ངའི་གམ་དུ་ཡོང་སྟེ་ལས་བྱ་འབྲི་རུ་བཅུག   (        )

༦། སློབ་གྲོགས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་ནས་ང་ལ་བལྟས་བྱུང༌།  (        )

༧། ཚང་མས་སེམས་ཁུར་ངང་ང་ལ་“ནད་ཇེ་བདེ་ལ་སོང་འདུག་གམ་”ཞེས་དྲིས།  (        )

གཏམ་དཔེ།

བདག་ཉིད་སུ་བྱམས་ཕ་མ་དང།

འདྲེན་སྟོན་སུ་ཆེ་བླ་མ་ཡིན།

ཐག་རིང་གཉེན་ལས་གྲོང་པའི་དགྲ་དགའ།

འབྲོག་གླུ།

ས་མ་འདྲིས་བྱང་ཐང་སྐྱ་མོ་རེད།  འདྲིས་ཚར་ན་རང་གི་ཕ་ས་རེད།  །

ཁྱི་མ་འདྲིས་སྟག་ཁྱི་གཟིག་ཁྱི་རེད།  །འདྲིས་ཚར་ན་རང་གི་སྒོ་ཁྱི་རེད།  །
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༨། ང་ལ་སེམས་འགུལ་རབ་ཏུ་ཐེབས་ནས་གད་མོ་ཆེན་པོ་ཤོར།   (        )

༩། དགེ་རྒན་ནི་རང་གི་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད།   (        )

༡༠། སློབ་གྲོགས་རྣམས་ནི་རང་གི་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཤ་སྟག་རེད།   (        )

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

ཀ) ཁོ་ལ་བརྗེད་དཀའ་བའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ནའང་ཆེས་བརྗེད་དཀའ་བ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

ཁ) རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོ་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཉན་ཡོད་དམ།

ག) དེའི་སྐབས་ཁོ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ།

ང) རྒན་ལྷ་སྒྲོན་འཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཁོའ་ིགནས་ཚུལ་ཧ་གོ་ནས་ཅི་ཞིག་བྱས་སམ།

ཅ) སློབ་ཐུན་གྲོལ་རྗེས་སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་སེམས་ཁུར་གྱིས་སྐད་ཆ་གང་དག་བཤད་ཡོད་དམ།

ཆ) སློབ་ཚན་འདི་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

 བཞི་པ།  《བདག་གི་སྨྱུག་སྒམ།》ཞེས་པའི་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་འདི་ཉུང་འཕྲི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྲན་

ཙམ་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཏུ་བཅོས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱིས་གོང་གི་《ས་ཕུག་ཁ་

བྱང་ལྟ་》ཞེས་པ་འདི་ཉུང་འཕྲི་དང་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ནས་གོ་རིམ་ལྡོག་ནས་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་

ཅིག་ཏུ་བཅོས།

༈ བདག་ལ་སྨྱུག་སྒམ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད།  དེ་ནི་ང་

རང་འཛིན་རིམ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཨ་ཕས་ང་ལ་ཉོས་

ཡོང་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཡིན།  ད་ལྟ་ང་རང་འཛིན་རིམ་

ལྔ་པར་སླེབས་ཟིན་ནའང།  སྨྱུག་སྒམ་དེ་ད་དུང་གསར་

པ་ཡིན།

 ངའི་སྨྱུག་སྒམ་གྱི་སྟེང་ན་མཐའ་ཡས་ཤིང་མེ་ཏོག་སྣ་

ཚོགས་བཞད་པའི་རྩྭ་ཐང་དུ་སློབ་བུ་ཞིག་གིས་བློ་རྩེ་

གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་སྒོ་ནས་ལས་བྱ་འབྲི་བཞིན་ཡོད་ལ།  

དེའི་འགྲམ་དུ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལངས་ནས་སློབ་བུ་

དེས་ཡི་གེ་འབྲི་བར་ལྟ་བཞིན་པའི་རི་མོ་ཞིག་འདུག
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 ཨ་མས་ཀུ་རེའི་སྒོ་ནས་ང་ལ་སྨྱུག་སྒམ་སྟེང་ན་ཡོད་པའི་བུ་དེ་ཁྱེད་རང་ཡིན་པ་དང།  བུ་མོ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྲིང་མོ་རེད་

ཅེས་བདག་ལ་བཤད་མྱོང།  བདག་གིས་ཀྱང་སློབ་བུ་འདི་དང་མཚུངས་པར་བརྩོན་འགྲུས་བྱེད་དགོས་སྙམ་པའི་ཆོད་སེམས་

ཡིད་ལ་བཅངས་པ་ཡིན།

 ཨ་ཕས་ང་ལ་ཉོས་པའི་སྨྱུག་སྒམ་ཆུང་ཆུང་དེ་ང་དང་འགྲོགས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང།  ངའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཕྱོགས་ལ་སྐུལ་

མ་དང་རམ་འདེགས་ཐེབས་པས།  ང་རང་ལ་སློབ་གསོ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐོབ་པ་མ་ཟད།  ང་རང་དངོས་གནས་སྨྱུག་སྒམ་དེ་ཤིན་

ཏུ་དགའ།

༈ དེ་རིང་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭ་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་སྐབས་ང་ལ་ཨང་དང་པོའ་ིབྱ་དགའ་སྨྱུག་སྒམ་ཞིག་ཐོབ་བྱུང།  

སྨྱུག་སྒམ་གྱི་སྟེང་ན་མཐའ་ཡས་ཤིང་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་བཞད་པའི་རྩྭ་ཐང་དུ་སློབ་བུ་ཞིག་གིས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་སྒོ་

ནས་ལས་བྱ་འབྲི་བཞིན་ཡོད་ལ།  དེའི་འགྲམ་དུ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལངས་ནས་སློབ་བུ་དེས་ཡི་གེ་འབྲི་བར་ལྟ་བཞིན་

པའི་རི་མོ་ཞིག་འདུག  ཨ་མས་ལས་བྱ་འབྲི་བཞིན་པའི་བུ་དེ་ང་འདྲ་བ་དང།  འགྲམ་གྱི་བུ་མོ་དེ་ངའི་སྲིང་མོ་འདྲ་པོ་

འདུག་ཅེས་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་བཤད་པས་ང་ཡང་དགའ་པོ་བྱུང།

ལྔ་པ།  རང་གིས་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཞིག་བདམས་པའམ་ཡང་ན་དགེ་རྒན་གྱིས་བདམས་ནས་ལྡོག་

བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

60 ལན།  སྡོང་རྒན་ཞིག་གཞུང་ལམ་གྱི་ཕྲེད་དུ་འགྲིལ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན། 

བསམ་གཞིག་བྱེད་རྒྱུ།  ཆད་རྒྱུ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པའི།  ཆར་པ་ཕ་རོ་མ་རོ་ཞེས་

པས་ཅི་ཞིག་བསྟན་ནམ།  ཅི་སྟེ་མ་ཤེས་ན་ཤོག་གྲངས།  128གཟིགས།
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སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

བདག་གི་དགེ་རྒན།

ཝེ་ཝེ།

(དགེ་རྒན་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་གི་བཟོ་འགོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  དགེ་རྒན་གྱི་གཏམ་སྤྱོད་

དང་བསམ་སྦྱོར་གྱིས་སློབ་མར་བརྗེད་ཐབས་མེད་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་འཇོག་ཐུབ།  རྩོམ་པ་པོས་བྱིས་པའི་

དུས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གྱི་ཁོ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་དང་ཐུགས་ཁུར་གནང་བའི་དོན་ཕྲན་ཚེགས་འགའ་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ཏེ།  

དགེ་རྒན་གྱི་བླ་མེད་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་ལ་ཡི་རང་དང།  བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ཟོལ་མེད་དྭངས་གཙང་གི་བསམ་པ་

དེ་མཚོན་ཡོད།)

 དགེ་རྒན་ནི་མུན་ནག་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་དང།  སློབ་མ་ལམ་དུ་འཁྲིད་པའི་དམིགས་བུ། ཡར་ཐོན་གྱི་ས་ལ་སྐྱོད་

པའི་ལམ་མཁན་བཅས་མདོར་ན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་དགེ་རྒན་ཉིད་ཡིན་པས།  རང་ཉིད་སློབ་མ་

ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་དགེ་རྒན་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་པ་ནི་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ཧ་གོ་དགོས།  སྔོན་བྱོན་མཁས་

གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ་ཞེས་དགེ་རྒན་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་པ་ངོས་

འཛིན་གནང་ཡོད།  

 དེའི་དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་ན།   མར་པས་མི་ལར་རྩུབ་སོྤྱད་ཇི་ལྟར་བྱས་ནའང་དོན་དུ་སོླབ་མ་ལ་ཕན་ཐབས་

ཡིན་པ་དེ་རྗེས་སུ་མི་ལས་ངོས་ཟིན་ནས་“རྗེ་མི་བསོྐྱད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན།  །”ཞེས་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ནང་

གསེས་གཉིས་པ་སངས་རྒྱས་མི་བསོྐྱད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པས། སོླབ་མའི་རྒྱུད་ལ་

ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་སྐྱེ་བ་དང།  སོྐྱན་སྣ་གཅིག་འགྲིབ་པ་ཡན་ཆད་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་དམ་

པའི་བཤེས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཐོག་མར་དེ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་གལ་ཆེའོ།  །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །
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༄༅།  །ངས་བརྗེད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་ནི་ང་རང་སློབ་ཆུང་སྐབས་ཀྱི་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་

ཡིན།

 ད་ལྟ་ཕྱིར་དྲན་ཞིག་བྱས་ན།  སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཙམ་

ཞིག་ལོན་འདུག  ཞལ་གྱི་གཡས་ཟུར་དུ་སྨེ་བ་ཞིག་ཡོད།  ངའི་དྲན་སྣང་དུ་ཁོང་ནི་གཤིས་རྒྱུད་

འཇམ་པའི་མཛེས་མ་ཞིག་ཡིན།

 ཁོང་གིས་ང་ཚོར་གཤེ་གཤེ་དང་ཉེས་རྡུང་གཏན་ནས་བཏང་མ་མྱོང༌།  ཐེངས་གཅིག་

ཁོ་ནར་ང་ལ་ཁོང་གིས་ཁྲིད་དབྱུག་གིས་རྡེག་པར་བརྩམས་པས་ན།  ངས་པང་ལེབ་གཅིག་གིས་

བཀག་པ་དང༌།  ཁྲིད་དབྱུག་པང་ལེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡང་མོར་ཕོག་བྱུང་བ་ལ་ཚང་མ་གད་མོ་བགད་

པས་ཁོང་ཡང་གད་མོ་ཤོར་སོང༌།  ངས་བྱིས་པའི་གཡོ་སྒྱུའི་ཁྲ་ཆུང་མིག་གིས་བལྟས་པ་ན།  ཁོང་

ང་ཚོར་བྱམས་ཤིང་བརྩེ་བས་དོན་ངོ་མར་གཞུ་བསམ་པ་གཏན་ནས་མེད་པ་གཞི་ནས་རྟོགས།

 སློབ་གསེང་གི་དུས་སུ་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་ཞབས་བྲོ་ཁྲིད་པ་དང༌།  ང་ལ་བུ་མོའ་ིཆ་

ལུགས་སྤྲས་ཏེ་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ཏུ་བཅུག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ད་ལྟའང་ཡིད་དུ་ཝ་ལེར་གསལ།

 གུང་གསེང་གི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ཁོ་རང་དང་ཁོང་གི་གྲོགས་མོའ་ིཁྱིམ་དུ་ཁྲིད།  

ཁོང་གི་གྲོགས་མོའ་ིསྒོ་རའི་ནང་དུ་ང་ཚོར་སྦྲང་མར་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་དུ་བཅུག་པས།  ངས་སྦྲང་

དཔོན་ཡང་དེ་དུས་ངོས་ཟིན་པ་མ་ཟད།  སྦྲང་རྩིའི་རོ་མངར་ཡང་ཐོག་མར་མྱངས་པ་ཡིན།
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 ཁོང་སྙན་ངག་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་ལ།  ད་དུང་ང་ཚོར་སྙན་ངག་དེ་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་འགྱུར་

ཁུག་བཞིན་བཀླགས་ནས་འཁྲིད་པར་དགའ།  ཁོང་གིས་བཀླགས་པའི་སྙན་ངག་གི་གདངས་ད་

ལྟའི་བར་དུ་ཡིད་ལ་ལྷང་ངེར་དྲན་པ་དང༌།  སྙན་ངག་དེ་ད་དུང་བློར་སྐྱོར་ཐུབ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ།

 “གནམ་སྔོན་ཟླུམ་པོས་རྒྱ་མཚོ་བཀབ་པ་འདྲ།  །

 གཙང་ཆབ་སྔོན་མོས་གྲུ་ཆུང་ཁུར་དུ་འདེགས།  །

 རྒྱང་རིང་གནས་སུ་རི་བོ་མི་མཐོང་ཞིང༌།  །

 ནམ་མཁའི་མཐའ་རུ་སྤྲིན་ཕུང་ལྡིང་བ་མཐོང༌།  །

 ལྗོན་པའི་ཤིང་ཡང་འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་དུ་སྟོང༌།  །

 ཆུ་བོའ་ིངོགས་སུ་ཆུ་སྐྱར་འབའ་ཞིག་གནས།  །”

 ད་ལྟ་བསམས་ན་ང་རང་རྩོམ་རིག་ལ་ཉེ་བར་འཇུག་པ་དང༌།  རྩོམ་རིག་ལ་བློ་ཕྱོགས་

པར་ཁོང་གི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་ཐེབས་པར་ངེས།  འདི་འདྲའི་དགེ་རྒན་ལ་ང་ཚོ་མི་དགའ་

བ་དང༌།  ཁོང་དང་ཉེ་བར་འགྲོགས་མི་འདོད་པ་ཅི་ལ་སྲིད།  ང་ཚོས་ཁོང་མཐོང་མ་ཐག  རང་

དབང་མེད་པར་ཁོང་གི་གམ་དུ་རུབ།  ཁོང་གིས་ཡི་གེ་འབྲི་དུས་སུའང་ང་ཚོས་གྲགས་འགུལ་

མེད་པར་བལྟས་པ་དང༌།  ཐ་ན་སྨྱུ་གུ་འཛིན་པའི་བཟོ་ལྟ་ལའང་ལད་མོ་བྱས་པ་ཡིན།

 དོན་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གླེང་རིན་ཡོད་མེད་མ་ཤེས།  འོན་ཀྱང་ཕྱིར་དྲན་ཞིག་བྱས་ཚེ།  

སྐབས་དེར་དོན་དེས་ངའི་སེམས་ཀྱི་གདུང་བ་སངས་སོང༌།  སྐབས་དེ་དུས་ངའི་ཨ་ཕ་ནི་དམག་

མི་ཞིག་ཡིན།  ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་ཕྱིར་མ་ལོག་པས་ཨ་མ་དང་ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཨ་ཕ་ཤི་གསོན་

མ་ཤེས་པར་སེམས་ཁྲལ་ཚད་མེད་བྱས་ཤིང༌།  ཨ་མས་རྒྱུན་དུ་ལྷ་སྐུ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་སྤོས་

བསྒྲོན་ཏེ།  གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང།  མོ་པའི་སར་ཕྱག་མོ་ཡང་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད།  ང་ནི་ཨ་མ་

ལྟར་མེད་ཀྱང་བསམ་ཤེས་ཅུང་ཟད་ཐུབ།  འོན་ཀྱང་བྱིས་པའི་གྲས་ཀྱི་‘ངོ་རྒོལ་བ་’དེ་ཚོས་རྟག་

ཏུ་ངའི་རྣ་ལམ་དུ་“ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕར་མདེལ་ཕོག་པས་ལོག་མི་སྲིད་དོ་”ཞེས་བཤད་པས།  ང་ལ་ངོ་

མ་ཨ་ཕ་ཚེ་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང༌། སྐབས་དེར་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་

ལྷ་མོས་ང་ལ་རོགས་བྱས་ཏེ་‘ངོ་རྒོལ་བ་’ཆུང་ཆུང་ཚོར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་མ་ཟད།  འཕྲིན་

ཡིག་བྲིས་ནས་ང་ལ་སེམས་གསོ་བྱས།  ང་རང་“སློབ་མ་གཞུང་དྲང་”ཞིག་རེད་ཅེས་བསྔགས་

བརྗོད་ཀྱང་མཛད།  དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་བྱིས་པའི་ཁྲོད་དུ་བྱུང་བའི་རྩོད་གཞི་ཆུང་ཆུང་
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ཞིག་བསྡུམས་པ་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་དོན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཕྱིར་དྲན་ཞིག་བྱས་ན།  སྐབས་

དེར་ང་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་སྤོབས་པ་བྱུང༌། 

 ཨེ་མ།  བྱིས་པའི་མིག་ལམ་དུ་རང་གི་དགེ་རྒན་ནི་ཅི་འདྲའི་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པ་དང༌།  

ཅི་འདྲའི་དྲང་བདེན་ཆེ་བ།  ཅི་འདྲའི་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད་ཨང༌། 

 གུང་གསེང་གཏོང་ཐེངས་རེར་ང་ཚོ་ཁོང་དང་ཁ་འབྲལ་མི་འདོད།  ངའི་དྲན་སྣང་གི་

མེ་ལོང་དུ་གསལ་བ་ཞིག་ལ།  གུང་གསེང་གཏོང་རན་པའི་སྔ་ཉིན་ཞིག་ལ་ང་རང་ཁོང་གི་གམ་

དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་ལངས་ཏེ།  ཁོང་གིས་དངོས་པོ་བསྡུ་གསོག་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་

ཡིན།  དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ།  སྐབས་དེར་བྱིས་པ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་གམ་དུ་ལངས་ཏེ།  ཁྱེད་ལ་ཅི་

འདྲའི་བརྩེ་དུང་བཅངས་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཨེ་ཡོད།  རང་གི་དགེ་རྒན་ལ་དགའ་བའི་བྱིས་པ་

ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་ནི་ཅི་འདྲའི་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་རེད་ཨང༌།  ངའི་དྲན་

སྣང་དུ་དབྱར་དུས་ཀྱི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་རྩྭ་གདན་བཏིང་བའི་མཐའ་རུ་དུག་སྦྲང་འགོག་བྱེད་ཀྱི་

སྤོས་བསྒྲོན་རྗེས་ང་རང་གཉིད་དུ་ཡུར།  གཉིད་ནས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་སོང་བ་མི་ཤེས་ལ་མཚན་

མོའ་ིདུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཡིན་པའང་མ་ཤེས།  ང་ཧོབ་ལངས་བྱས་ཏེ་སྒོར་བརྒྱུགས་པ་ལ་ཨ་མས་

སྐད་བརྒྱབས་ནས།  “ཁྱོད་གང་དུ་འགྲོ་”ཞེས་བཀག་བྱུང༌།  “དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོའ་ིདྲུང་

དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་”ཞེས་ལན་བཏབ།  “གུང་གསེང་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།”

 འོ།  ང་རང་ད་གཟོད་གཉིད་ལས་སད་བྱུང༌།  རྩྭ་གདན་ལ་ལྟ་དུས་ང་རང་གོམ་པ་གསུམ་

བཞི་ཙམ་གྱི་སར་སོང་ཟིན།  ཨ་མས་ང་རང་ཕྱིར་ཁྲིད་ནས་ཁ་བརྡ་ཅུང་ཙམ་བྱས་རྗེས་ང་རང་

གཞི་ནས་གཉིད་དུ་ཡུར།  ངས་རང་གི་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་ཅི་འདྲའི་དྲན་པ་རེད་ཨང༌།  ད་

ལྟ་དྲན་གསོ་བྱས་ནའང་དེ་ནི་ངའི་དྲན་ངོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ།  བྱིས་པ་ཞིག་

གི་ལྷད་མེད་ཀྱི་སེམས་འདི་ལ་བརྩེ་དུང་གི་རླབས་ཕྲེང་འཕྱོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲན་ག་

ལ་ནུས།

 ཨེ་མ།  དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་དང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ལྡན་ནམ།  

བློ་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་སློབ་ཆུང་ནས་མཐར་མ་ཕྱིན་གོང་ལ་རྫོང་གི་སློབ་ཆུང་ལྔ་པར་

ཞུགས་པས།  དེ་ནས་བཟུང་ང་རང་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་དང༌ཁ་བྲལ་སོང༌།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་སོ་སོར་བརྗོད་པ་རེ་འབྲི་དགོས། 

སྨེ་བ།  གཡོ་སྒྱུ།  སྐྱེད་མ།  ཝ་ལེར།  ཟླུམ་པོ།  འདྲེན་བྱེད།  འགྲོགས་པ།  བསྡུམས་པ།  དུངས་པ།  ད་གཟོད།  བག་ཆགས།

གཉིས་པ། གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཐུང་ཚན་པ་དེ་བཀླགས་ཏེ།  དེ་དང་འཚམ་པའི་མིང་ཞིག་འདོགས་དགོས།

 གུང་གསེང་གཏོང་ཐེངས་རེར་ང་ཚོ་ཁོང་དང་ཁ་འབྲལ་མི་འདོད།  ངའི་དྲན་སྣང་གི་མེ་ལོང་དུ་གསལ་བ་ཞིག་ལ།  གུང་

གསེང་གཏོང་རན་པའི་སྔ་ཉིན་ཞིག་ལ་ང་རང་ཁོང་གི་གམ་དུ་ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་ལངས་ཏེ།  ཁོང་གིས་དངོས་པོ་བསྡུ་གསོག་

བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན།  དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ།  སྐབས་དེར་བྱིས་པ་ཞིག་ཁྱེད་ཀྱི་གམ་དུ་ལངས་ཏེ་ཁྱེད་

ལ་ཅི་འདྲའི་བརྩེ་དུང་བཅངས་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཨེ་ཡོད།  རང་གི་དགེ་རྒན་ལ་དགའ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་

དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་ནི་ཅི་འདྲའི་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་རེད་ཨང༌།  ངའི་དྲན་སྣང་དུ་དབྱར་དུས་ཀྱི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ་རྩྭ་

གདན་བཏིང་བའི་མཐའ་རུ་དུག་སྦྲང་འགོག་བྱེད་ཀྱི་སྤོས་བསྒྲོན་རྗེས་ང་རང་གཉིད་དུ་ཡུར།  གཉིད་ནས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་

སོང་བ་མི་ཤེས་ལ་མཚན་མོའ་ིདུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཡིན་པའང་མ་ཤེས།  ང་ཧོབ་ལངས་བྱས་ཏེ་སྒོར་བརྒྱུགས་པ་ལ་ཨ་མས་སྐད་

བརྒྱབས་ནས།  “ཁྱོད་གང་དུ་འགྲོ”ཞེས་བཀག་བྱུང༌།  “དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོའ་ིདྲུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་”ཞེས་ལན་

བཏབ།  “གུང་གསེང་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ།”

 འོ།  ང་རང་ད་གཟོད་གཉིད་ལས་སད་བྱུང༌།  རྩྭ་གདན་ལ་ལྟ་དུས་ང་རང་གོམ་པ་གསུམ་བཞི་ཙམ་གྱི་སར་སོང་ཟིན།  ཨ་

གཏམ་དཔེ།

ཕ་མ་བཟང་པོའ་ིབུ་ཚ།

དགེ་རྒན་བཟང་པོའ་ིདགེ་ཕྲུག
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མས་ང་རང་ཕྱིར་ཁྲིད་ནས་ཁ་བརྡ་ཅུང་ཙམ་བྱས་རྗེས་ང་རང་གཞི་ནས་གཉིད་དུ་ཡུར།  ངས་རང་གི་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་

མོ་ཅི་འདྲའི་དྲན་པ་རེད་ཨང༌།  ད་ལྟ་དྲན་གསོ་བྱས་ནའང་དེ་ནི་ངའི་དྲན་ངོས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་སྙམ།  བྱིས་

པ་ཞིག་གི་ལྷད་མེད་ཀྱི་སེམས་འདི་ལ་བརྩེ་དུང་གི་རླབས་ཕྲེང་འཕྱོ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འགྲན་ག་ལ་ནུས།

 ཨེ་མ།  དུས་ནམ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་དང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ལྡན་ནམ།  བློ་ཕངས་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་སློབ་

ཆུང་ནས་མཐར་མ་ཕྱིན་གོང་ལ་རྫོང་གི་སློབ་ཆུང་ལྔ་པར་ཞུགས་པས།  དེ་ནས་བཟུང་ང་རང་དགེ་རྒན་བདེ་སྐྱིད་ལྷ་མོ་

དང༌ཁ་བྲལ་སོང༌།

 གལ་ཏེ་ཚན་པ་འདི་ལ་ཁ་བྱང་ཞིག་འདོགས་དགོས་ན།  གཤམ་གསལ་ཚིག་དུམ་རྣམས་ལས་གང་རུང་ཞིག་བདམས་ན་

འོས་སམ་ཡང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་འོས་འཚམ་ཞིག་བཏགས་ན་ལེགས།  རང་གིས་ཁ་བྱང་བདམས་པའམ་བརྩམས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་

དང་བཅས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དགོས།

ཀ  དགེ་རྒན་ལ་ཞེན་པ། ཁ།  རྨི་ལམ་ནང་དུ་དགེ་རྒན་འཚོལ་བ། ག  དགེ་སློབ་བར་གྱི་བརྩེ་དུང།

ང།  དགེ་རྒན་དྲན་པ། ཅ།  བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།  ཆ།  རྒན་ལགས་གཏན་དུ་བཞུགས་དང། 

གསུམ་པ།  སློབ་ཚན་འདི་ཞིབ་པར་བཀླགས་ཏེ་གཤམ་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཁག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས།

ཀ) སློབ་ཚན་འདིར་ཐོན་པའི་མི་སྣ་ཡོངས་རྫོགས་འབྲི་དགོས།

ཀ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཅ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཆ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཇ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཁ)  སློབ་ཚན་འདིར་ཐོན་པའི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་འབྲི་དགོས།

ཀ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ག) རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་བྱུང་བའི་བྱ་བ་རྣམས་འབྲི་དགོས།

ཀ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཅ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཆ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཇ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ང)  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་དག་བཀླགས་ཏེ་རྟགས་འཁོད་པའི་མིང་ཚིག་ལ་གོ་བ་བླངས་ནས་ལན་

འདེབས་དགོས།

༡།  ཐེངས་གཅིག་ཁོ་ནར་ང་ལ་ཁོང་གིས་ཁྲིད་དབྱུག་གིས་རྡེག་པར་བརྩམས་པ་ན།  ངས་པང་ལེབ་གཅིག་གིས་བཀག་པ་

དང༌།  ཁྲིད་དབྱུག་པང་ལེབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡང་མོར་ཕོག་ནས་ཚང་མ་གད་མོ་བགད་པས།  ཁོང་ཡང་གད་མོ་ཤོར་སོང༌།

དྲི་བ།  ‘ཐེངས་གཅིག་ཁོ་ནར’ཞེས་པའི་མིང་ཚིག་དེས་དོན་གང་ཞིག་བསྟན་གྱི་འདུག་གམ།
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༢།  ངས་བྱིས་པའི་གཡོ་སྒྱུའི་ཁྲ་ཆུང་མིག་གིས་བལྟས་པ་ན།  ཁོང་ང་ཚོར་བྱམས་ཤིང་བརྩེ་བས་དོན་ངོ་མར་གཞུ་བསམ་པ་

གཏན་ནས་མེད་པ་གཞི་ནས་རྟོགས།

དྲི་བ།  ‘གཡོ་སྒྱུ’ཞེས་པ་སྨད་པའི་ཚིག་ཡིན་ཡང་འདིར་བཀོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

༣།  དོན་ཆུང་ཞིག་གླེང་རིན་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་མོད།  འོན་ཀྱང་ཕྱིར་དྲན་ཞིག་བྱས་ཚེ།  སྐབས་དེར་དོན་དེས་ངའི་སེམས་ཀྱི་

གདུང་བ་སངས་སོང༌།

དྲི་བ།  རྩོམ་པ་པོས‘དོན་དེ་གླེང་རིན་མེད་པ’ཞིག་ཏུ་བསམས་པ་ཡིན་ནམ།

༤།  རང་གི་དགེ་རྒན་ལ་དགའ་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་ནི་ཅི་འདྲའི་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་རེད་

ཨང༌།  སྤྱིར་བྱིས་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་གུང་གསེང་ལ་རེ་ལྟོས་བྱེད་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་མོད།

དྲི་བ།  རྩོམ་པ་པོར་‘དབྱར་ཁའི་གུང་གསེང་ནི་དེ་འདྲའི་ཡུན་རིང་བ་’ཞིག་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་སྐྱེ་དོན་ཅི།

བཞི་པ།  རང་ཉིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ནས་ལྡོག་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཐུང་ཐུང་

ཞིག་བྲིས།
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ང)  ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

༄༅།  །གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ནི་ང་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ནང་སྦྱངས་ཟིན་མོད།  

འདིར་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་གོ་དོན་ཞིབ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་ན།  བྱ་དངོས་གང་

རུང་ཞིག་གི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་།  ངོ་བོ།  ཁྱད་ཆོས།  འབྱུང་ཁུངས།  ཕན་ནུས།  

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནས་ལུགས་ཤིག་

གསལ་འགྲེལ་བྱས་ཏེ་མི་རྣམས་ལ་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་འདོན་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་

བརྗོད་དོ།  །དཔེར་ན།  《ཆོས་འབྱུང་འབེལ་གཏམ་ཉུང་ངུ་》ལས།  གདོད་མའི་དུས་

མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་གསལ་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་

འདུག  སྟེང་ལ་དཔོན་མེད་དེ་མི་ལ་དྲག་ཞན་མེད།  འོག་ལ་འབངས་མེད་དེ་དབུལ་

པོའ་ིཐ་སྙད་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ན།  མི་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ།  བདུད་

རྩིའི་ཟས་ཟ།  རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྟ་གཞོན།  རང་འོད་ཀྱིས་སྣང་བ་འབྱེད་པའི་སྐལ་བ་རྫོགས་

ལྡན་དང་པོ་ཞེས་གྲགས་ལ་དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཟ་ཐང་དང་བསོད་ནམས་བྲི།  འབྲས་སཱ་

ལུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐབས་བྱུང་སྟེ་ཞིང་ལ་བགོ་བཤའ་བྱས།  རང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་

འཛོམས་བྱུང།  ལྟ་བུའོ།  །

 འདིར་མི་སྣ་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་དང།  དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གཉིས་

གསལ་བཤད་རྩོམ་དཔེར་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
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སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།

ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ།

 ཡི་གེ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་ཟེར་བ་བཞིན།  ཡི་གེ་ཡོད་ན།  ཆབ་

སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་དང།  དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད།  རིག་གནས་དར་སྤེལ།  ཕན་ཚུན་

འབྲེལ་འདྲིས་སོགས་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བ་དང་ཕན་རླབས་ཆེ།  འོ་ན།  བོད་ཀྱི་ཡི་

གེ་ནི་མི་སུ་ཞིག་གིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་དང།  ཇི་ལྟར་གསར་བཟོ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེ་

ན།  སློབ་ཚན་འདིར་དེའི་སྐོར་གང་འཚམ་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

༄༅།  །ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནི་༦༡༧ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།  ཁོང་གི་དུས་སུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཡང་དག་པར་སྐྱོང་བ་ལ་ཡི་གེ་འདི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་དང་རྩ་བ་ལྟ་བུར་

གྱུར་པར་དགོངས་ནས།  ཡབ་ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་སྲས་ལོ་བཅོ་ལྔར་སླེབས་པ།  རིག་པ་རྣོ་ལ་གཞུང་

དྲང་བ།  དཀའ་བ་དང་དུ་ལེན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་༦༣༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་

ཡི་གེ་སློབ་པར་མངགས།  ཁོང་གིས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཀ་ར་དང༌།  པཎྜིཏ་ལྷ་

རིག་པའི་སེངྒེ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཡིག་རིགས་དང༌།  སྒྲ་སྙན་ངག་སོགས་རིག་པའི་
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གནས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་

པར་སྦྱངས།  སླར་བོད་དུ་

ཕེབས་ནས་ཕོ་བྲང་མ་རུ་

སྐུ་མཁར་ད་ལྟའི་ཕ་བོང་

ཁ་ལ་ལོ ་གསུམ་གྱི ་རིང་

སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་ཕྱི ་

ལོ་༦༤༦  ལོར་བོད་ཡིག་

གསར་དུ་བཟོས།

 རྒྱ ་གར ་ལེགས ་

སྦྱར་སྐད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་སོ་

བཞི་ལས་བོད་སྐད་ལ་མཁོ་

བ་ཉེར་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་དབྱངས་ནས་བླངས་པའི་ཨ་དང༌།  རྒྱ་གར་སྐད་ལ་མེད་པའི་ཅ་ཆ་ཇ་

ཞ་ཟ་འ་བཅས་ཡི་གེ་དྲུག་པོ་གསར་དུ་བསྣན་ནས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་པར་

གཏན་ལ་ཕབ། (རྒྱ་གར་ལ་བརྡ་སྤྲོད་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ཐོན་མིས་སྒྲ་དབྱངས་ཅན་མར་ཁུངས་མཛད་ཡོད་པར་སྣང།)

 ཡང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ལས་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་བླངས་ནས།  གི་གུ  ཞབས་

ཀྱུ༑  འགྲེང་བུ།  ན་རོ་ཞེས་བརྡ་ཆད་བཏགས།  བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཇི་བཞིན་སྟོན་

པའི་བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་གཞུང་སུམ་ཅུ་པ་དང༌།  རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་གཉིས་སོགས་བསྟན་

བཅོས་བརྒྱད་བརྩམས་པར་གྲགས་ཀྱང༌།  ཕྱི་ལོ་༩༠༡  ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་

པ་བསྣུབས་ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ཉམས་གསོ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བསྟན་བཅོས་ལྷག་མ་

དྲུག་ཉམས་པར་གྲགས། 

 ཡིག་གཟུགས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ལཉྫ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་དབུ་ཅན་དང༌།  ཝརྟུ་ལ་དཔེར་

བྱས་ནས་དབུ་མེད་འབྲི་བའི་སྲོལ་བཏོད། 

 དེའི་ཚེ་ཐོན་མིས།  རྒྱལ་པོ་ལ་ཡིག་ཕུད་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་འདི་ལྟར།

  ཞལ་རས་གསལ་ལ་ངང་མདངས་གང་བ་བཟང༌།  །

  གདམས་ངག་ཟབ་ལམ་མ་ཆད་ཐ་དད་རངས།  །
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  ལས་ངན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསལ་མཛད་པ།  །

  འཕགས་པ་མ་ཕམ་ཡང་དག་དམ་པ་ལགས།  །

  བདེ་གཤེགས་བདེན་ངེས་ཡེ་ཤེས་ཏེ།  །

  ཏིང་འཛིན་ཞི་ཉིད་རིག་ཅིང་གཟིགས།  །

  ཉོན་མོངས་ཚོགས་བཅོམ་མགོན་པོ་མཆོག  །

  དུག་གསུམ་བདུད་འདུལ་ཀུན་ཏུ་ཐུལ།  །

 ཞེས་པ་འདི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་ཐོན་མི་ལ་བཀུར་གཟོ་ཆེན་

པོ་མཛད།  དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བློན་པོ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲག་དོག་དང་འགྲན་སེམས་བྱས་པ་ན།  དེ་

གཅོག་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བློན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་གླུ་བླངས་པ་ནི།

  ང་དྲིན་ཅན་གྱི་བློན་པོ་ཐོན་མི་ངས།  །

  ལམ་བགྲོད་པར་དཀའ་བའི་རྒྱ་གར་དུ།  །

  ལུས་ཚ་གྲང་ཆེ་ཡང་དཀའ་བ་སྤྱད།  །

  ཁོང་མཁས་པ་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ལ།  །
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  ཡིད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མོས་གུས་བྱས།  །

  ནོར་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཕྱག་རྟེན་ཕུལ།  །

  དོན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཡིག་འབྲུ་བསྟན།  །

  བློ་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་མཛུབ་སྟོན་བྱས།  །

  ཚིག་དབྱངས་ཡིག་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བསླབས།  །

  རྒྱ་ཡིག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དེ།  །

  བོད་ཡིག་སུམ་ཅུར་གཏན་ལ་ཕབ།  །

  རང་མཁས་པའི་ངེས་ཤེས་བློ་ལ་ཤར།  །

  འཕྲལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད།  །

  དུས་ད་ལྟ་དགའ་ལ་ཕྱི་མ་སྐྱིད།  །

  ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདིར།  །

  མི་མཁས་པ་སླེབས་པའི་སྔ་མ་ཡིན།  །

  རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས།  །

  གྲོགས་བློན་པོའ་ིཁྲོད་ན་ང་ཙམ་མེད།  །

  བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ལ།  །

  ང་ཐོན་མི་བཀའ་དྲིན་མི་ཆེའམ།  །

ཞེས་གསུངས་པས།  བློན་པོ་གཞན་རྣམས་ངོ་གནོང་ནས་ཐོན་མི་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞུས། 

 ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་སྨད་ཙམ་ལ་ཐོན་མིས་བོད་ཡིག་གི་སྲོལ་ཐོག་མར་ཕྱེས་

ནས་ཡི་གེའི་མ་དཔེ་ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་ལ་བཏབ་པར་མཛད།  དེང་སང་རང་རེའི་འབྲི་སྲོལ་ནི་ཁྱུང་

པོ་གཡུ་ཁྲིའི་ཕྱག་རྒྱུན་ཡིན་པར་གྲགས།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

སྐུ་མཚམས།  བཀུར་གཟོ།  སྙིང་སྟོབས་ཅན།  འགྲན་སེམས།  རྒྱལ་སྲིད།  ཕྱག་རྟེན།  གཏན་ལ་ཕབ།  ཁོང་དུ་ཆུད།  བརྡ་

ཆད།  བག་ཆགས།  ཏིང་འཛིན།  མཐའ་འཁོབ།

གཉིས་པ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་བྲིས།

ཀ) རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཡི་གེ་སློབ་པར་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ཁ) ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཅི་འདྲ་ཡོད་དམ།

ག) ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་དཔོན་སུ་དང་སུ་བསྟེན་ཡོད་དམ།

ང) ཐོན་མིས་བོད་ཡིག་བཟོ་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་གསལ་བྱེད་སོ་བཞི་ལས་ཡི་གེ་གང་དག་བླངས་ཡོད་དམ།

ཅ) ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་མེད་པའི་ཡི་གེ་གང་དག་གསར་དུ་བསྣན་ཡོད་དམ།

ཆ) ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ལས་བོད་ཡིག་ལ་མཁོ་བ་གང་དང་གང་བླངས་ཡོད་དམ།

ཇ) དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེ་གང་དང་གང་ལ་དཔེ་མཛད་པ་ཡིན་ནམ།

ཉ) ཐོན་མི་ལ་བློན་པོ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཏ) ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

གསུམ་པ།  སྟོང་ཆར་སྐོངས།

ཀ  ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་—————།  །མི་མཁས་པ་སླེབས་པའི—————།  །

ཁ། ང་མུན་པ་སེལ་བའི་—————།  །རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཉི་ཟླའི་—————།  །

ག  གྲོགས་བློན་པོའ་ིཁྲོད་ན་—————།  །བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་—————།  །

ང། ང་ཐོན་མི་བཀའ་དྲིན་————།  །

བཞི་པ།  མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

ཨང། ལོ་ཚིགས། དོན་རྐྱེན།

༡ ཕྱི་ལོ་༦༡༧ ལོར་ ཐོན་མིས་བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཟོས།

༢ ཕྱི་ལོ་༩༠༡ ལོར་ རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྐུ་འཁྲུངས།
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༣ ཕྱི་ལོ་༦༣༣ ལོར་ ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས།

༤ ཕྱི་ལོ་༦༤༦ ལོར་ རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས།

ལྔ་པ།  འོག་གི་མིང་ཚིག་འདི་དག་གཤམ་གྱི་བར་སྟོང་ནང་འདེམས་སྐོངས་གྱིས།

གཏུགས།  ཡི་གེ  སྙིང་སྟོབས།  བསྣུབས།  གསལ་བྱེད།  སུམ་ཅུ་པ།  དབུ་ཅན།  ཅ་ཆ་ཇ་ཞ་ཟ་འ།

 ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཡང་དག་པར་སྐྱོང་བ་ལ་——འདི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་དང་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་དགོངས་ནས།  ཡབ་ཐོན་མི་ཨ་ནུའི་སྲས་ལོ་བཅོ་ལྔར་སླེབས་པ།  རིག་པ་རྣོ་

ལ་གཞུང་དྲང་བ།  དཀའ་བ་དང་དུ་ལེན་པའི་——ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་༦༣༣ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་ཡི་གེ་སློབ་པར་མངགས།  

ཁོང་གིས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་ཀ་ར་དང༌།  པཎྜིཏ་ལྷ་རིག་པའི་སེངྒེ་གཉིས་ཀྱི་ཞབས་ལ་——ཏེ་ཡིག་རིགས་

དང༌།  སྒྲ་སྙན་ངག་སོགས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་སྦྱངས།  སླར་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཕོ་བྲང་མ་རུ་སྐུ་མཁར་

ད་ལྟའི་ཕ་བོང་ཁ་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་སྐུ་མཚམས་བཅད་དེ་ཕྱི་ལོ་༦༤༦  ལོར་བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཟོས།

 རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་སྐད་ཀྱི་——སོ་བཞི་ལས་བོད་སྐད་ལ་མཁོ་བ་ཉེར་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་དབྱངས་ནས་བླངས་པའི་ཨ་

དང༌།  རྒྱ་གར་སྐད་ལ་མེད་པའི་——བཅས་ཡི་གེ་དྲུག་པོ་གསར་དུ་བསྣན་ནས་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཐམ་

པ་གཏན་ལ་ཕབ། 

 ཡང་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ལས་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི་བླངས་ནས།  གི་གུ  ཞབས་ཀྱུ།  འགྲེང་བུ།  ན་རོ་ཞེས་བརྡ་

ཆད་བཏགས།  བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཇི་བཞིན་སྟོན་པའི་བོད་ཀྱི་སྒྲ་རིག་པའི་གཞུང་——དང༌།  རྟགས་ཀྱི་

འཇུག་པ་གཉིས་སོགས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱད་བརྩམས་པར་གྲགས་ཀྱང༌།  ཕྱི་ལོ་༩༠༡  ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མས་

བསྟན་པ་——ཏེ་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ཉམས་གསོ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བསྟན་བཅོས་ལྷག་མ་དྲུག་ཉམས་པར་གྲགས། 

 ཡིག་གཟུགས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་ལཉྫ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་——དང༌།  ཝརྟུ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་དབུ་མེད་འབྲི་བའི་སྲོལ་

བཏོད། 

དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་རྩོམ་བྱང་གང་རུང་ལས་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

༡། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།  ༢ ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན།  ༣ མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ་ཅན།

༤། བློན་པོ་མགར་སྟོང་བཙན།  ༥ རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མ།
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།

ས་ག་ཟླ་བ།

༄༅།  །བོད་ཟླ་བཞི་པའི་ མིང་ལ་ས་ག་ཟླ་བ་ཟེར་

ཞིང།  ཟླ་བ་འདིའི་ནང་ བདག་ཅག་གི ་སྟོན ་པ ་

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གདུལ་བྱ་ རྣམས་ཐར་པ་དང༌།  ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་གནས་ སུ་འགོད་ཆེད་མཛད་པ་

བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཞིག་ མཛད་པའི་ནང་ནས།  སྐུ་

བལྟམས་པའི ་མཛད་པ་ དང༌།  རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

མཛད་པ།  བདུད་བཏུལ་ བའི་མཛད་པ།  སངས་

རྒྱས་པའི་མཛད་པ།  མྱ་ ངན ་ལས ་འདས ་པའི ་

མཛད ་པ ་བཅས ་དུས ་ ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཀྱི ་ཟླ་

བ་ཞིག་ཡིན་ལ་དམིགས་ བསལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་

སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དང༌།  སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ།  མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་

བཅས་ཀྱི་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཡིན་པས་རྣམ་དཀར་

དགེ་བའི་བྱ་བ་སྤེལ་ན་བྱིན་རླབས་དང་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་དུས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  དེ་སྔ་

བདོ་རང་བཙན་ཡོད་སྐབས་ཚེས་བཅ་ོལྔའི་ཉིན་དེར་བདོ་གཞུང་གི་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་གཙོས་
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ཤོད་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་སའི ་

གཙུག་ལག་ཁང་དང་ར་མོ་ཆེ།  ཞི་

ཁྲོ་ལྷ་ཁང༌།  ནོར་གླིང་བསྐལ་བཟང་

ཕོ་བྲང༌།  རྩེ་ཕོ་བྲང་སོགས་སུ་

མཆོད་མཇལ་དང་གླིང་བསྐོར་ལ་

ཕེབས་ཀྱི་ཡོད།  ཉིན་དེར་ལྷ་སའི་

གྲོང་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཞོགས་པའི ་

ཕྱག་མཆོད་རྣམས་གྲུབ་རྗེས་གཟབ་

མཆོར་ལེགས་པར་སྤྲས་པ་དང་

སྦྲགས་ཇ་ཆང་ཞིམ་ཟས་ཁྱེར་ཏེ ་

རྫོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་དུ་ཀོ་གྲུར་ཞུགས་

ནས་མཚོ་སྐོར་དང༌།  གླུ་གཞས།  

རྣམ་ཐར་སོགས་བླངས་ནས་སྤྲོ་སྐྱིད་

གཏོང་སྲོལ་ཡོད།

 དེ ་སྔ ་རང་གཞུང་རྩིས ་

ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཇོ་ཤཱཀྱ་རྣམ་

གཉིས་དང༌།  གདན་ས་ཁག་གཙོར་

གྱུར་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་རྟེན་གཙོ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ས་ཟླའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་ཞལ་གསེར་

སྤྱན་འབྱེད་དང༌།  མཆོད་འབུལ་སྙན་དར་སོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་ལམ་ཡོད་པར་མ་ཟད།  དགེ་

འདུན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཡང་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  

 རང་གཞུང་ནས་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་སྲོག་གཅོད་སྤོང་དགོས་པའི་ཤ་ཁྲིམས་བསྡམས་ཀྱི་

ཡོད་སྟབས་ཁྲོམ་གཞུང་ཁག་ལ་ཤ་ཁྲོམ་འདོན་མཁན་སྤྱིར་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེ་ཡང་ཚེས་བཅོ་

ལྔའི་ཉིན་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ནས།  ༡། ངན་སློང་ལ་སྦྱིན་གཏོང་དང༌།  དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་

བཀུར།  ༢། ར་ལུག་དང༌།  གཡག  ཉ།  བྱིའུ་སོགས་ཚེ་ཐར་གཏོང་བ་དང༌།  ༣། སྣང་རྩེ་ཤག་

གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་ཉེས་ཅན་གྱི་བཙོན་པ་བཞི་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་བ།  ༤། སེམས་ཅན་ལ་

སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ།

སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ།

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ།
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འཚེ་བ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དམར་ཟས་སྤོང་བ།  ༥། མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་དང༌།  ཕྱག་འབུམ་གསོག་པ།  

༦།བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཀློག་པ་སོགས་རྣམ་དཀར་གྱི་དགེ་སྒྲུབ་ལ་འབུངས་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའི་རྣམ་ཐར་ལས།

རྒྱ་གར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།  སྟག་གཟིག་ནོར་གྱི་རྒྱལ་པོ།  བྷན་རྡ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ།  

གེ་སར་དམག་གི་རྒྱལ་པོ།  སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

འབྲོག་གླུ།

སྟོད་རྒྱ་གར་ཆོས་སྒོ་གོང་མ་ན།  ཆོས་མ་བསྒྲགས་མ་ཎིའི་རང་སྒྲ་སྒྲོག

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

དུས་ཆེན།  མཛད་པ།  བདག་ཅག  གདུལ་བྱ།  རྣམ་དཀར་དགེ་བ།  ཕོ་བྲང།  མཆོད་མཇལ།  གཟབ་མཆོར།  ཞིམ་ཟས།  

བསྙེན་བཀུར།  འབད་འབུངས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

ཀ) བོད་ཟླ་བཞི་པའི་མིང་ལ་གང་ཟེར་རམ། 

ཁ) ས་ག་ཟླ་བ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཟླ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ག) ལྷག་པར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཆེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

ང) དེ་ཉིན་རང་གཞུང་རྩིས་ཁང་ནས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཅ) དུས་ཡུན་དེའི་རིང་རང་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་གང་ཞིག་བསྡམས་ཀྱི་ཡོད་དམ།



105


105


གསུམ་པ།   རེའུ་མིག་འགེངས་རྒྱུ།

ཀ  ས་ག་ཟླ་བ་ནི་དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཞེས་པའི་དུས་ཆེན་ལྔ་དེ་རེའུ་མིག་ནང་བྲིས།

1
2
3
4
5

ཁ།  དམིགས་བསལ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཞེས་པའི་གསུམ་དེ་རེའུ་མིག་ནང་བྲིས།

1
2
3

ག  ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀྱིས་གང་དང་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་བྲིས།

1
2
3
4
5
6

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་བཞིན་འགེངས་དགོས།

 དེ་སྔ་རང་གཞུང་རྩིས་ཁང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་——རྣམ་གཉིས་དང༌།  གདན་ས་ཁག་གཙོར་གྱུར་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་

གི་——ཡོངས་རྫོགས་ལ་ས་ཟླའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞེས་——སྤྱན་འབྱེད་དང༌།  མཆོད་འབུལ་སྙན་དར་སོགས་རྒྱ་གང་ཆེ་

གནང་ལམ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ——གྱི་འདུས་ཚོགས་ལ་——ཡང་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ལྔ་པ།  དུས་ཆེན་གང་རུང་ཞིག་སྐོར་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།
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ཅ)  བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག  

༄༅།  །སྡུས་བརྗོད་ཅེས་པ་ནི་སྙན་ངག་དང།  སྒྲུང་རྩོམ་

སོགས་རྩོམ་གྱི་རིགས་སྣ་མང་ལ་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་ཁོངས་ཧ་ཅང་

རྒྱ་ཆེ།  འདིའི་གོ་དོན་ནི་རང་གི་བརྗོད་པར་འདོད་པའི་དོན་

དེ་བསམ་པར་བྱས་ནས་དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དངོས་པོ་

གཞན་ཞིག་གམ་དཔེ་དེ་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཤུགས་ནས་

བརྗོད་འདོད་པའི་དོན་དེ་བསྡུས་ནས་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པ་

ཞིག་ལ་བསྡུས་བརྗོད་ཟེར།  དཔེར་ན།  ང་ཚོའི་གཞི་རིམ་

འོག་མའི་སློབ་ཚན་ནང་ཁྭ་ཏས་རྨ་བྱར་འགྲན་ཟླར་བྱས་ནས་

རང་ཉིད་ཕུང་བ་རེད།  ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།  །
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

ཉི་དགའ་མེ་ཏོག
སློབ་བུ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ།

 (རྩོམ་ཡིག་འདི་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང༌།  དེ་ཡང་བསྡུས་

བརྗོད་ལྷུག་རྩོམ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས།  རྩོམ་པ་པོས་ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་

གི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེ་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་དུང་དང་སྦྱར་ནས་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཏེ་དགེ་རྒན་གྱི་ཁྱད་འཕགས་རང་གཤིས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་

དང་འབུར་འདོན་བྱས་ཡོད།)

༄༅།  །བྱིས་པའི་དུས་སུ།  ཁོ་བོ་ཕྱི་ཚུལ་དང་ཁ་དོག་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་པདྨ་ལ་དགའ་ནའང༌།  

ནར་སོན་རྗེས།  ཁྲ་ལམ་མེར་བཞད་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཁྲོད་དུ་ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་ལ་དགའ་ཞིང་དུང་

བའི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེས་སོ།  །

 ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་ལ་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་ལྟ་བུའི་དྲི་བསུང་དང་སྒེག་ཉམས།  མེ་ཏོག་གངས་

ལྷ་ལྟ་བུའི་རིན་ཐང་དང་སྙན་གྲགས་སོགས་མེད་མོད།  འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིཚེ་སྲོག་གི་ས་བོན་ལ་

རེ་སྨོན་གྱི་ལྗང་མྱུག་འབུས་པ་ནས་བཟུང༌།  གཡོ་ཟོལ་གྱི་ཡོ་འཁྱོག་དང་ལེ་ལོ་ཡི་བག་གཡེང༌།  

ཡིད་ཆད་ཀྱི་ཞུམ་སེམས་དང་གཏི་མུག་གི་ཉམས་སྣང་སོགས་མེད་པར་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་
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ཀྱིས་གྱེན་ལ་སྐྱེས་པ་ན།  ང་རང་ཁོས་ཉི་འོད་བཏུང་

བའི་གསེར་མདོག་གི་ལོ་འདབ་དང༌།  ཟེའུ་འབྲུ་

ལྡན་པའི་ཞལ་རས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མོས་པར་

མ་ཟད།  ནམ་ཡང་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས་ཉི་མ་བསུ་

ཞིང༌།  ཁེངས་སྐྱུང་གིས་ཉི་འོད་དང་བརླན་གཤེར་

ལ་བརྟེན་ནས་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་ཕུགས་བསམ་གྱི་

འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ།  མིའི་རིགས་ལ་ཕུལ་

བའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་དེ་བས་ཀྱང་དགའོ།  །

 ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱི་རླབས་

ཆེ་བའི་བྱས་རྗེས་དང༌།  གཞུང་དྲང་བའི་གཤིས་

རྒྱུད།  འོད་ཟེར་སྟོང་ལྡན་སྐྲུན་པའི་སྤོབས་སེམས་

ལ་ང་ཚོས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ཆུ་ལུད་གཏོར་ངེས་

ཡིན་ལ།  ང་ཚོའང་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པའི་མེ་ཏོག་

ཅིག་བྱས་ན་འདོད་དོ།  །

དམངས་གཞས།

རི་མགོ་མཐོ་ལ་མ་བལྟས།  །རི་དཔྱད་ཡག་ལ་བལྟས་ཡོད།  །

ཆུང་འདྲིས་ཞལ་ལ་མ་བལྟས།  །གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་བལྟས་ཡོད།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་གྲོགས་ཚོལ།

བསུང།  འབུས།  འཛུམ།  ལུད།  ཟོལ།  གཡེང།  ཆད།  མུག  རམ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

འདུ་ཤེས།  ཡིད་ཆད།  ཟེའུ་འབྲུ།  རམ་འདེགས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་སློབ་ཚན་གྱི་ནང་དོན་བཞིན་འགེངས་དགོས།

 འོན་ཀྱང་ཁོས་ཚེ་སྲོག་གི་ས་བོན་ལ་——གྱི་ལྗང་མྱུག་འབུས་པ་ནས་བཟུང༌།  གཡོ་ཟོལ་གྱི་——དང་ལེ་ལོ་ཡི་——།  

ཡིད་ཆད་ཀྱི་——དང་གཏི་མུག་གི་——སོགས་མེད་པར་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་གྱེན་ལ་སྐྱེས་པ་ན།  ང་རང་ཁོས་

ཉི་འོད་བཏུང་བའི་གསེར་མདོག་གི་——དང༌།  ཟེའུ་འབྲུ་ལྡན་པའི་ཞལ་རས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མོས་པར་མ་ཟད།  ནམ་

ཡང་——ཀྱིས་ཉི་མ་བསུ་ཞིང༌།  ——གིས་ཉི་འོད་དང་བརླན་གཤེར་ལ་བརྟེན་ནས་ལང་ཚོ་རྒྱས་ཤིང་——གྱི་འབྲས་

བུ་སྨིན་པར་བྱས་ཏེ།  མིའི་རིགས་ལ་ཕུལ་བའི་——ལ་དེ་བས་ཀྱང་དགའོ།  །

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

ཀ) ཁོ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་གང་ལ་དགའ་བ་དང།  ནར་སོན་རྗེས་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ།

ཁ) ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་ལ་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་ལྟ་བུའི་དྲི་བསུང་དང་སྒེག་ཉམས།  མེ་ཏོག་གངས་ལྷ་ལྟ་བུའི་རིན་ཐང་དང་སྙན་གྲགས་

སོགས་མེད་ནའང་ཁོང་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་ཞིག་འདུག་གམ།

ག) རམ་འདེགས་ཀྱི་ཆུ་ལུད་དང་དྲོད་གཤེར་གཏོར་ས་དེ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ང) རྩོམ་པ་པོའ་ིབསམ་བློའ་ིནང་གི་པདྨ་མེ་ཏོག་དང།  ཉི་དགའ་མེ་ཏོག་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་མི་སྣ་ག་འདྲ་ཞིག་

མཚོན་འདུག་གམ།

ཅ) རྩོམ་ཐུང་འདི་བསྡུས་བརྗོད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་རིག་པ་ཅན་གྱི་བྱ་ཞེས་པ་འདི་རྩོམ་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་གང་འཚམ་བྱས་ནས་

བཅོས་འབྲི་བྱས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཞི་མི་ཟོག་པོའ་ིསྒྲུང་ཐུང་དེ་རྩོམ་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་བྱས་ནས་བཅོས་

འབྲི་གྱིས།
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རིག་པ་ཅན་གྱི་བྱ་

 ཀོང་པོའ་ིནང་དབྱར་ཁ་ཚ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་

པ་རེད།  ཉིན་ཞིག་ཕོ་རོག་ཅིག་ཁ་སྐོམ་ཐག་

ཆོད་ནས་ཆུ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན།  ས་ཕྱོགས་གང་

སར་ཆུ་བཙལ་ཀྱང་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་

རྙེད་པ་རེད།  མཐའ་མར་མི་ཚང་ཞིག་གི་ཁང་

པའི་འགྲམ་དུ་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་ཞིག་མཐོང།  

དེའི་ནང་ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།  བུམ་པ་

དེའི་ནང་སྐེ་བཅུག་ཀྱང་མ་བསྙབས།  བྱེད་

ཐབས་གང་ཡང་མ་བྱུང།  བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་རྗེས།  ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནང་སོང་ནས་འགྱིག་གི་སྦུ་གུ་ཞིག་བསླངས་

ཏེ།  དེ་ཤེལ་བུམ་ནང་བརྒྱུས་ནས་ཆུ་ངོམས་པར་འཐུངས་ནས་དགའ་བཞིན་དུ་འཕུར་ནས་སོངངོ་།  །

ཞི་མི་ཟོག་པོ་
 ཞི་མི་རྒན་པོ་ཞིག་ཉིན་མང་པོར་ཟས་མ་རག་པར་ཉིན་གཅིག་ཁང་སྟོང་ཕུག་རོན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ག་ལེར་ཟས་

འཚོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།  ཕུག་རོན་རྣམས་འཕུར་ནས་གདུང་མའི་སྟེང་བསྡད་པ་རེད།  ཞི་མི་དེས་ཕུག་རོན་རྣམས་ལ་གཏམ་སྙན་པོ་

ཞིག་གིས་མགོ་སྐོར་བཏང་སྟེ་བསླུ་དགོས་བསམས་ནས།  ཕུག་རོན་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ།  ཁྱེད་ཚོ་ང་ལ་ཞེད་སྣང་བྱེད་མི་དགོས།  སྔར་

ཡིན་ན་ངས་བྱ་བྱིའུ་མང་པོ་བསད་པ་ཡིན་ཀྱང།  ད་ཆ་ན་སོ་རྒས་ཏེ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་སྟོབས་རྩལ་ཉམས།  མཆེ་བ་དང་སྡེར་

མོའ་ིརྣོ་ཡང་ཟད་ཚར་བས།  ཁྱེད་རྣམས་ལ་ངས་དགྲ་མི་བྱེད་པར་རོགས་རམ་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན།  ཞེས་གྲོགས་པོ་ཡིན་མདོག་དང་

ཞི་ཞིང་དུལ་བའི་ངང་ཚུལ་བསྟན་པར།  ཕུག་རོན་རྣམས་མགོ་འཁོར་ནས་དྭོགས་པ་མེད་པར་ས་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་ན།  ཞི་མི་ཟོག་པོ་

དེས་ཕུག་རོན་ཞིག་བཟུང་ནས་བཟས་སོ།  །

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཐོག་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

 ཀ  གངས་ལྷ་མེ་ཏོག ཁ  མེ་ཏོག་པདྨ།

 ག  དགུན་ཁའི་ཉི་མ། ང  དཔྱིད་ཀྱི་ཕོ་ཉ།
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 དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་མུ་འབྲེལ་རི་མོ་ལ་བལྟས་ཏེ་སྒྲུང་ཞིག་བྲིས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

མེ་ཏོག་གི་རང་གཏམ།
རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས།

༄༅། །དབྱར་

གྱི་སྒེག་མོ་ཕ་ཡུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་

དུ་སླེབས་ཐེངས་རེར་ང་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོས་ཁོ་

མོར་བཏགས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཕལ་པ་ཞིག་སྟེ།  མེ་ཏོག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་

ཡིན། དབེན་ཐིང་ཐིང་གི་ རྩྭ་ཐང་ཞིག་ནས་ང་ཡི་ལང་

ཚོར་བཀྲག་མདངས་རྒྱས་ ཤིང༌།  གྱ་གྱུའི་འགྲོས་

དང་ལྡན་པའི ་ཆུ་ཕྲན་ གྱིས་ང་ལ་བསྟོད་པའི་

གླུ་དབྱངས་གྱེར་མྱོང་ལ།  དར་དིར་གླུ་ཆུང་ལེན་

པའི་རྐང་དྲུག་གི་ཚོགས་ རྣམས་ང་ཡི ་མགྲོན་དུ་

ཕེབས་ནས་ང་ལ་དུང་ སེམས་ཀྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེ་མྱོང༌། 

ལྗང་མདོག་གི་ལང་ཚོ་ རྒྱས་པའི་དབྱར་གསུམ་

གྱི་དཔལ་ཡོན་ཁྲོད༌ང་ལ་ དེ་བས་ཀྱང་མཛེས་སྡུག་

ལྡན་རུང༌།  སྟོན་མཇུག་གི་སྡོང་ ལོ་ཐོལ་གྱིས་ཟགས་དུས།  ང་ལ་

སད་སེར་གྱི་བསླུ་བྲིད་ཐེབས་ཏེ་ཚེ་སྲོག་གི་དར་སྐུད་གཅོད་འགོ་

བརྩམས།  ཡིན་ན་ཡང༌།  ངས་གངས་ལྗོངས་དང་

རྩྭ་ཐང་ལ་བཅངས་
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པའི་བརྩེ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་འགྱུར་མ་མྱོང༌།  སང་ལོའ་ིདབྱར་དུས་ང་རང་སླར་ཡང་རྩྭ་ཐང་གི་

གྲུ་ཟུར་འདི་རུ་སྐྱེ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བརྟན་པོ་བཅངས་ཡོད།

 ལོ་རེའི་ལྗང་མདོག་གི་རེ་སྨོན་ཁྲོད། ངས་ཕ་ཡུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་ལ་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་ལེགས་

སྐྱེས་རེ་འབུལ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡིད་ལ་བཅངས་ཏེ།  རིགས་མཐུན་གྱི་གཞོན་ནུ་ཚོར་བརྩོན་

འགྲུས་ཀྱི་སྤོབས་པ་རེ་སྣོན་དགོས་སྙམ་སྟེ།  དུས་གཏན་དུ་ཁོ་ཚོར་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་

འཛུམ་ཆུང་བསྟན་པ་ཡིན།

ཚྭ་གླུ།

ཕོ་རབ་དང་ཕོ་འབྲིང་ཕོ་མཐའ་གསུམ།

ཕོ་རབ་དེ་སྔོན་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ།  རྩིས་ཡི་གེ་སྦྱངས་ནས་དཔོན་སར་འགྲིམས།

ཕོ་འབྲིང་དེ་རང་གཞན་བསམ་ཤེས་ཆེ།  ཚྭ་དབུས་ལ་དྲངས་ནས་ཚོང་ལ་མཁས།

ཕོ་མཐའ་དེ་ཁ་ལས་སྣ་ཁུག་ཐུང།  ཁ་ཚིག་གསུམ་བར་ལ་གྲི་མགོ་ཕུར།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་གྲོགས་རེ་ཚོལ།

དབེན།  གྱེར།  དུངས།  ཐོལ།

གཉིས་པ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

རྐང་དྲུག  སད་སེར།  བསླུ་བྲིད།  དར་སྐུད།  སང་ལོ།  འདུན་པ།  ལེགས་སྐྱེས།  གསོན་ཤུགས།

གསུམ་པ།  བར་སྟོང་རྣམས་སྐོངས།

 དབེན་ཐིང་ཐིང་གི་རྩྭ་ཐང་ཞིག་ནས་ང་ཡི་——བཀྲག་མདངས་རྒྱས་ཤིང༌།  གྱ་གྱུའི་འགྲོས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ཕྲན་གྱིས་

ང་ལ་——གླུ་དབྱངས་གྱེར་མྱོང་ལ།  དར་དིར་གྱི་——ལེན་པའི་རྐང་དྲུག་གི་ཚོགས་རྣམས་ང་ཡི་མགྲོན་དུ་ཕེབས་ནས་
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ང་ལ་——ཀྱི་སྒོ་མོ་ཕྱེས་མྱོང༌།

 ལྗང་མདོག་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་——གྱི་དཔལ་ཡོན་ཁྲོད།   ང་ལ་དེ་བས་ཀྱང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་རུང༌།  ——གི་སྡོང་

ལོ་ཐོལ་གྱིས་ཟགས་དུས།  ང་ལ་སད་སེར་གྱི་——ཐེབས་ཏེ་——གི་དར་སྐུད་གཅོད་འགོ་བརྩམས།  ཡིན་ན་ཡང༌།  ངས་

གངས་ལྗོངས་དང་རྩྭ་ཐང་ལ་བཅངས་པའི་——ནི་ནམ་ཡང་འགྱུར་མ་མྱོང༌།  སང་ལོའ་ིདབྱར་དུས་ང་རང་སླར་ཡང་

——གི་གྲུ་ཟུར་འདི་རུ་སྐྱེ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བརྟན་པོ་བཅངས་ཡོད།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་ཚིག་འགྲེལ་བྲིས་ཏེ་བརྗོད་པ་རེ་བྲིས།

དབྱར་གྱི་བུ་མོ་ནི་ནམ་དུས་བཞིའི་ཡ་གྱལ་དབྱར་ཁ་ལ་གོ་དགོས།  དཔེར་ན།  དཔྱིད་ཀྱི་ཁུ་བྱུག་རི་ཀླུང་ཀུན་ནས་གྲགས་ཏེ་

དབྱར་གྱི་བུ་མོ་བསུ་བའི་ལས་ལ་བྲེལ།

དབྱར་གྱི་བུ་མོ།  ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ།  དབེན་ཐིང་ཐིང།  བཀྲག་མདངས་རྒྱས།  གྱ་གྱུའི་འགྲོས།  གླུ་དབྱངས་གྱེར།  ཐོལ་གྱིས་

ཟགས།  འཛུམ་ཆུང་མངོན།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་རེ་བྲིས།

ཀ) རྩོམ་ཐུང་འདིའི་ནང་ང་ནི་ཞེས་པའི་ང་དེ་གང་ལ་གོ་དགོས་སམ།

ཁ) ཆུ་ཕྲན་གྱིས་བསྟོད་ཚིག་གི་གླུ་དབྱངས་ལེན་ས་དེ་སུ་ཡིན་ནམ།

ག) སྟོན་མཇུག་གི་སྡོང་ལོ་ཐོལ་གྱིས་ཟགས་དུས་ཁོའ་ིལས་དབང་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ།

ང) གངས་ལྗོངས་དང་རྩྭ་ཐང་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་འགྱུར་མ་མྱོང་མཁན་དེ་སུ་རེད་དམ།

ཅ) སང་ལོའ་ིདབྱར་དུས་སུ་ཁོས་འདུན་པ་ཅི་ཞིག་བཅངས་ཡོད་དམ།

ཆ) དུས་གཏན་དུ་གསོན་ཤུགས་ལྡན་པའི་འཛུམ་ཆུང་མངོན་དོན་ཅི།

དྲུག་པ།  ཁྱེད་ཀྱིས་སྦྱངས་ཟིན་པའི་《རྨོ་མོ་འདོད་རྔམ་ཅན་གྱི་སྒྲུང་》དེ་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་ཏུ་

བཅོས་ཡོད།  དེ་བཞིན་གྲོགས་པོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་དེ་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་ཏུ་བཅོས་དགོས།

རྨོ་མོ་འདོད་རྔམ་ཅན་གྱི་སྒྲུང་

 རྨོ་མོ་ཞིག་ལ་བྱ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།  བྱ་མོ་དེས་ཉིན་ལྟར་སྒོ་ང་རེ་གཏོང་གི་ཡོད་པས།  རྨོ་མོ་དེ་ལ་ཡུན་རིང་པོར་སྒོ་
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ང་ཟ་རྒྱུ་དང་འཚོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད།  ཉིན་གཅིག་རྨོ་མོ་དེས།  བྱ་མོ་འདིས་ཉིན་རེ་ལ་སྒོ་ང་རེ་རེ་ལས་གཏོང་གི་མི་འདུག  

འདིའི་ཁོག་པ་བསྔོགས་ན་སྒོ་ང་ཚང་མ་སྡེབ་ལ་རག་གི་རེད་བསམས་ནས་བྱ་མོ་གསོད་གྲབས་བྱས་པ་དང།  བྱ་མོ་དེས།  

སྦྱིན་བདག་ལགས་ཁྱེད་རང་ལྐུགས་རྟགས་དེ་འདྲ་མ་བྱེད།  ངའི་ཁོག་པའི་ནང་ཉིན་རེ་སྒོ་ང་རེ་འབྱུང་བ་ལས་སྒོ་ང་ཚང་

མ་ངའི་ཁོག་པའི་ནང་ཕུང་གསོག་བྱས་མེད།  ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་ཁོག་པ་བསྔོགས་ནའང་སྒོ་ང་གཅིག་ཀྱང་རག་གི་མ་རེད་ཅེས་

བབས་གསེད་བྱས་ཀྱང་མ་ཉན་པར་བྱ་མོ་བསད་པ་ན།  སྒོ་ང་གཅིག་ཀྱང་མ་ཐོབ་པས།  མོ་རང་འགྱོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་

རེད།

གྲོགས་པོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུང་

 གྲོང་གསེབ་ཅིག་ནང་གྲོགས་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད།  གྲོགས་པོ་རྣ་མཆོག་སངས་པོས་ཐག་རིང་པོ་ནས་གོ་ཐུབ་པ་དང།  

གྲོགས་པོ་རྐང་པ་རིང་པོ་མགྱོགས་པོར་འགྲོ་ཐུབ་པ།  གྲོགས་པོ་མིག་གསལ་པོས་ཐག་རིང་པོར་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  མིག་

གསལ་པོས།  “ཀྭ་ཡེ།  གྲོགས་པོ་གཉིས།  ངས་རི་འདིའི་ཕར་ཕྱོགས་ལ་བྲག་ཕུག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག   དེའི་ནང་སྒམ་

གཅིག་འདུག  སྒམ་གྱི་ནང་དུ་གསེར་མང་པོ་མཐོང་གི་འདུག་”ཟེར།  གྲོགས་པོ་རྣ་མཆོག་སངས་པོས་“བྲག་ཕུག་གི་ཉེ་

འགྲམ་དུ་ཆུ་ཆེན་པོ་འབབ་པ་དང།  ཤིང་ནགས་ཀྱི་ནང་སྟག་དང།  གཟིག་གི་སྐད་གོ་གི་འདུག”  དེ་ནས་རྐང་པ་རིང་

པོས།  “ད་གྲོགས་པོ་གཉིས་ངའི་སྒལ་པར་ཞོན་ཤོག  ངས་དེ་ལ་འཁྲིད་ཆོག་”ཟེར་ནས།  གྲོགས་པོ་གསུམ་པོ་ཕྱིན་པ་དང།  

བྲག་ཕུག་དེར་སྒོ་མི་འདུག  མིག་གསལ་པོས།  རྐང་པ་རིང་པོ་ལ།  “ཆུའི་ནང་ལ་ཉ་གཅིག་གི་ཁོག་པར་སྟ་རེ་གཅིག་འདུག  

ཉ་དེ་བསད་ནས་སྟ་རེ་དེ་འཁྱེར་ཤོག་”ཟེར་བ་དང།  རྐང་པ་རིང་པོས་ཆུའི་གཏིང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཉ་དེ་བསད་དེ་སྟ་རེ་འཁྱེར་

ནས།  གྲོགས་པོ་གསུམ་པོས་བྲག་དེ་གཤགས།  ལྟོ་ཆས་རྫོགས་དུས་རྐང་པ་རིང་པོས་ཤིང་ཏོག་བཀོག་ནས་འཁྱེར་ཡོང།  སྟག་

དང་གཟིག་ཡང་ཡང་ཡོང་དུས།  མིག་གསལ་པོས་མཐོང་སྟེ་ཐག་རིང་པོ་ནས་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད།  མཐར་བྲག་སྒོ་ཕྱེ་

སྟེ་གསེར་ཚང་མ་གྲོགས་པོ་གསུམ་ལ་ཐོབ།  ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་ཁང་པ་མང་པོ་དང།  སློབ་གྲྭ།  སྨན་ཁང་

སོགས་བརྒྱབས་ཏེ་ཚང་མ་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ངང་གནས་པ་རེད།

བདུན་པ།  གཤམ་གྱི་རི་མོར་བལྟས་ནས་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།
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རང ་

རེ ་ བོ ད ་

པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་

ཏུ་སྐད་ཡིག་གི ་ཆ་དེ ་ བོད་

ཨིན་གཉིས་གལ་ཆེ་སྟབས།  སྐད་ཡིག་

དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་ཀྱིས་སྦྱོང་སྟངས་

ཤེས་པར་མ་ཟད་ཉེར་མཁོའ་ིཡིག་རིགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་

ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས།

ཆ)  

བོད་

སྒྱུར་རྩོམ་

དཔེ།

༄༅། །ང་ཚོས་

འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་

སྦྱངས་ཟིན་པ་བཞིན་སྒྱུར་རྩོམ་

ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཡིག་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་

ཕབ་སྒྱུར་བྱས་པའི་རྩོམ་རིག་ལ་ཟེར།  སྒྱུར་སྟངས་

ཀྱི ་ཆ་ལའང་སྒྲ་སྒྱུར་ དང།  དོན་སྒྱུར།  ཐད་

སྒྱུར།  སྒྱུར་མ་རྩོམ་ བཅས་རིགས་དུ་མ་

ཞིག ་ཡོད ་འདུག་ ཀྱང ་འདི ར ་ དོ ན ་

སྒྱུར་གཙོ་བོ་བྱས་ པའི་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ་

མཚོན་གཅིག་ བཀོད་ཡོད།
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སློབ་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།

མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་གཅིག

༡། ཧྥ་རན་སིའི་རྩོམ་པོ་ཨལ་ཧྥོན་སི་དྷུ་དེས་(Alphonse Daudet)བརྩམས།

 ༢། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༢ ལོའ་ིསྦྲང་ཆར་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པར་བཀོད་པའི་མཁའ་འགྲོ་རྒྱལ་གྱི་བསྒྱུར་ཡིག་

དེར་ཞུ་དག་གང་འཚམ་དང་བཅས་བོད་ནང་བསླབ་གཞིར་བདམས་པ་དེ་ཕྲན་བུ་བཅོས་ནས་འདིར་

བཀོད་པ་ཡིན།

 ༣། རྩོམ་ཡིག་འདིར་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་བླ་སྲོག་ཡིན་པར་མཚོན་པའི་བརྗོད་དོན་

ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་སྟབས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཡིག་རིགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ཁག་གི་སློབ་

དེབ་ནང་བདམས་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་བསླབ་གཞིར་བཞག

༄༅།  །ཉིན་དེའི་ཞོགས་པར་ང་རང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་འཕྱི་བས་དགེ་རྒན་ཧན་མེར་གྱིས་

བཀའ་བཀྱོན་གནང་བར་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་བཞིན་སོང༌།  ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་དབྱེ་

ཚིག་གི་དྲི་བ་གནང་རྒྱུར་གསུངས་ཡོད་ཀྱང༌།  ངས་དྲིས་ལན་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ཀྱང་

འདེབས་མི་ཤེས་པས་སློབ་གྲྭར་མ་ཕྱིན་པར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྩེད་འཆམ་ལ་འགྲོ་སྙམ།

 ཨེ་མ།  ནམ་ཟླ་ནི་ཅི་འདྲའི་དྲོ་ཞིང་འཇམ་ལ་ནམ་མཁའ་ནི་ཅི་འདྲའི་དྭངས་གསལ་

གཡའ་དག་པ་ཞིག་རེད་ཨང༌།  ལྗོན་པའི་ཚལ་ན་འཇོལ་མོས་འགྱུར་ཁུག་སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་

སྒྲོག་ཅིང༌།  ཤིང་ཆ་འདྲ་གཏུབ་བཟོ་གྲྭའི་ལྟག་རྒྱབ་ན་པྲུཤཡ་དམག་མིས་དམག་རྩལ་སྦྱོང་
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བཞིན་འདུག་པ་དེ་ནི་དབྱེ་ཚིག་གི་འཇུག་ཚུལ་ལས་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་སྤྲོ་སྣང་སྐྱེ་བ་ཞིག་རེད།  

ཡིན་ན་ཡང༌།  ངས་ད་དུང་རང་གཅུན་བྱེད་ཐུབ་པས།  མྱུར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་ནས་

སོང༌།

 གྲོང་སྡེའི་གཞུང་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་སྐབས།  ངས་གསལ་བསྒྲགས་སྦྱར་བྱང་

ཞིག་གི་མདུན་དུ་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང༌།  ཉེ་བའི་ལོ་གཉིས་རིང་གཏམ་ངན་སྣ་ཚོགས་ཏེ་

གཡུལ་ལས་ཕམ་ཟིན་ཟེར་བ་དང༌།  དམག་བསྡུ་གཡུལ་

སྐྱོད་བྱེད་དགོས་ཟེར་བ།  དེ་བཞིན་བཀོད་འདོམས་ཁང་

གི་བཀའ་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བྱང་དེའི་ངོས་སུ་གསལ་

བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ལྟ་ནའང་ངས་དོན་རྐྱེན་

ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་བཞིན་གོམ་པའི་

འདེགས་འཇོག་མཚམས་མ་བཞག་པར་དེའི་ཕྱོགས་སུ་

བསྐྱོད།

 མགར་བ་ཧྭ་ཞི་ཐེ་ཡང་ཁོའ་ིདགེ་ཕྲུག་དང་ལྷན་དུ་དེར་

འཚང་ཁ་བརྒྱབས་ནས་བསྒྲགས་ཡིག་ལ་ལྟ་བཞིན་

འདུག  ཁོས་ང་ཚོགས་ར་ནས་རྒྱུག་འགྲོ་བ་མཐོང་

འཕྲལ་ང་ལ།  བུ་ཆུང༌།  ཁྱོད་རྒྱུན་དུ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་སྔ་བས་དེ་འདྲའི་མགྱོགས་པོར་

བརྒྱུགས་ནས་ཅི་བྱེད་ཟེར། 

 ངའི་སེམས་ལ་ཁོས་ཀུ་རེ་རྩེ་བ་ཡིན་ཤས་ཆེ་སྙམ་ནས་དབུགས་ཧལ་ཧལ་དུ་དགེ་རྒན་

ཧན་མེར་གྱི་སྒོ་རའི་ནང་བརྒྱུགས་ནས་སོང་བ་ཡིན།

 ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ན་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མགོ་བརྩམས་པའི་ཚེ།  སྐད་ཅོར་ལ་སོགས་པའི་འུར་

སྒྲས་ཁེངས་པ་སྟེ།  ཅོག་ཙེ་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཁ་རྒྱག་པའི་སྒྲ་དང༌།  ཚང་མ་འུར་ཟིང་ལ་སྐྲག་ནས་

རྣ་བ་བཀབ་སྟེ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཀློག་འདོན་བྱེད་པའི་སྒྲ།  དེ་མིན་དགེ་རྒན་གྱིས་ཁ་རོག་

སྡོད།  ཁ་རོག་སྡོད་ཅེས་ཁྲིད་དབྱུག་གིས་ཅོག་ཙེ་བརྡུངས་པའི་སྒྲ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྲང་ལམ་

དུའང་ཐོས་ཐུབ།

 ངས་ཀྱང་སྐད་ཅོར་རྒྱག་པའི་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཁ་རོག་ལ་རང་གི་སྡོད་གནས་
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སུ་འགྲོ་བསམས་ཀྱང༌།  བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཞིག་ལ་ཉིན་དེར་གཟའ་ཉི་མའི་ཞོགས་པ་དང་འདྲ་བར་

འཇམ་ཐིང་ངེར།  ཁ་ཁུ་སིམ་མེར་གནས་འདུག  ངས་

སྒེའུ་ཁུང་ཕྱི་ནས་ནང་དུ་བལྟས་པ་ན།  སློབ་གྲོགས་ཚང་

མ་རང་གི་སྡོད་གནས་སུ་བསྡད་ཡོད་པ་དང༌།  རྒན་ཧ་

མེར་གྱིས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁྲིད་དབྱུག་དེ་མཆན་

འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱེད་བཞིན་པ་

མཐོང་བྱུང༌།  ངས་ཚང་མའི་མདུན་དུ་སྒོ་ཕྱེ་ནས་འཇམ་

ཐིང་ངེར་གནས་པའི་སློབ་ཁང་དུ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་

བྱུང༌།  སྐབས་དེར་ངའི་ངོ་གདོང་དམར་པོར་གྱུར་ཅིང༌།  

སེམས་སུ་འཇིགས་ཡེར་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི་ཁྱོད་

ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ།  །

 ཡིན་ནའང་སྐྲག་སྣང་སྤུ་ཙམ་ཡང་སྐྱེ་དགོས་དོན་མི་འདུག  དགེ་རྒན་ཧན་མེར་གྱིས་

ང་མཐོང་འཕྲལ་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ངང་ནས་མར་སྡོད་དང་བུ་ཆུང་ཧྥོ་ལང་ཧྲི།  སློབ་ཁྲིད་

འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

 ང་རང་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཕར་ལྡིང་སྟེ་བསྡད་པ་དང༌།  ངའི་སེམས་ཅུང་ཇེ་

བདེར་སོང་བས།  དེ་རིང་དགེ་རྒན་གྱིས་མཛེས་པའི་གཟབ་གོས་ལྗང་མདོག་ཅན་ཞིག་མནབས་

ཡོད་ལ།  ལྟེབ་ཉེས་ཤོར་བའི་མགུལ་ཆིངས་ཤིག་དཀྲིས་ཤིང།  

དར་ཟབ་ནག་པོའ་ིམཐའ་རྒྱན་གྱི་ཞྭ་མོ་ཞིག་མནབས་ཡོད་

པ་གཞི་ནས་མཐོང་བྱུང༌།  གཟབ་གོས་དེ་དག་ནི་སློབ་

གྲྭར་གཟིགས་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་དང༌།  

ཡང་ན་བྱ་དགའ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་མི་གྱོན།  

དེ་ཉིན་སློབ་ཁང་དུའང་རྒྱུན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ཛ་

དྲག་ཅིག་གིས་ཁེངས་འདུག  དེ་བས་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་

རྒྱུན་དུ་སྟོང་པར་ལུས་པའི་གྲལ་མཇུག་གི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་
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དུ་གྲོང་སྡེའི་ནང་གི་མི་འགའ་བསྡད་ཡོད་ལ།  

ཁོ་ཚོའང་ངེད་ཅག་དང་འདྲ་བར་གྲག་འགུལ་

ཅི་ཡང་མེད་པར་བསྡད་འདུག  ཁོ་ཚོའི་གྲལ་

དུ་བགྲེས་པོ་ཧོ་སུག་ཡོད་ལ་ཁོས་ཞྭ་མོ་ཟུར་

གསུམ་ཅན་དེ་གྱོན་ཡོད་པ་དང༌།  སྔོན་གྱི་སྡེ་

དཔོན་དང༌།  ཡིག་སྐྱེལ་བ།  ད་དུང་མི་གཞན་

པ་འགའ་ཡང་ཡོད།  ཕར་བལྟས་ཚོད་ལ་ཁོ་

ཚོའི ་སེམས་པ་སྐྱོ་སྣང་གིས་ཁེངས་འདུག  

རྒད་པོ་ཧོ་སུག་གི་ད་དུང་འདབ་ཟུར་རལ་

ཧྲུལ་དུ་གྱུར་པའི་དམའ་རིམ་སློབ་དེབ་ཅིག་

པུས་མོའ་ིཐོག་ཏུ་བཞག་ཡོད་ཅིང༌།  དེའི་ཐོག་

ལ་ཁོའ་ིམིག་ཤེལ་ཆེན་པོ་དེ་འཕྲེད་དུ་བཞག་

འདུག 

 ངས་སྣང་ཚུལ་དེ་རིགས་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་པའི་སྐབས་དེར།  དགེ་རྒན་ཧན་

མེར་ཞབས་སྟེགས་སྟེང་དུ་བཞུགས་ནས་ད་གིན་བདག་ལ་ཞལ་བརྡ་གནང་བ་ཇི་བཞིན་ཞི་

འཇམ་གཟབ་ནན་ངང་ནས།  ངའི་བུ་སློབ་ཚོ།  འདི་ནི་ངས་ཁྱོད་ཚོར་འཁྲིད་པའི་མཇུག་མཐའི་

སློབ་ཐུན་དེ་ཡིན།  པོ་ལིན་ནས་བཀའ་འབྱོར་ཏེ།  པོ་ལིན་ཨར་ས་སི་དང།  པོ་ལིན་གྱི་སློབ་གྲྭར་

དེང་ཕྱིན་འཇར་མན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ཁྲིད་མི་ཆོག་ཟེར།  དགེ་རྒན་གསར་པའང་

སང་ཉིན་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད།  དེ་རིང་ནི་ཁྱོད་ཚོས་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་སྦྱངས་པའི་མཇུག་མཐའི་

སློབ་ཐུན་དེ་ཡིན་པས།  ཁྱོད་ཚོས་ནན་ཏན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་གང་ལེགས་བྱེད་པར་ངས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།  །

 དེ་སྐད་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ང་རང་དབང་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་རབ་ཏུ་གདུང་པར་

གྱུར།  ཨ་ཁ།  མི་ངན་དེ་ཚོས་གྲོང་སྡེའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སྦྱར་པང་སྟེང་དུ་བཀོད་པའི་དོན་ནི་

འདི་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད།  ཀྱེ་མ།  འདི་ནི་ངའི་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གི་མཇུག་མཐའི་སློབ་

ཐུན་གཅིག་རེད་ཨང༌། 
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 ངས་ད་དུང་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་གོང་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་

བའི་སྐལ་བ་ཆད།  ད་ཇི་ལྟར་བྱེད།  སྔོན་ཆད་ངས་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་བརྩོན་མ་བྱས་པར་

སློབ་བྱོལ་བྱས་ནས་བྱ་ཚང་སྔོག་པར་སོང་བ་དང༌།  དགུན་དུས་ས་ཨར་གཙང་པོའ་ིསྟེང་འཁྱག་

ཤུད་གློད་པ་སོགས་སྔོན་བྱས་ཀྱི་ལས་རྣམས་སེམས་ལ་ཤར་བས་ང་རང་ཧ་ཅང་ནོངས་འགྱོད་

སྐྱེས།  སྔོན་ཆད་བརྡ་སྤྲོད་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སློབ་དེབ་མཐོང་ཚེ་འཚིག་པ་ཟ་ཞིང་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་

ནའང་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བར་སྣང༌།  ད་ལྟ་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དཔེ་ཆ་དེ་དག་རང་གི་བློས་ཐུབ་ཀྱི་གྲོགས་པོ་

དང་མཚུངས་པར་ལག་ནས་འབྲལ་མི་ཕོད་པར་གྱུར་ཅིང༌།  དགེ་རྒན་ཧན་མེར་ལ་ཡང་བྲལ་མི་

འདོད་པར་གྱུར།  ཁོང་ང་ཚོ་དང་ཁ་བྲལ་བའི་རྗེས།  སླར་ཡང་ཞལ་མཇལ་ཡོང་རྒྱུ་ནི་ཉིན་མོའ་ི

སྐར་མ་དང་མཚུངས་སྙམ་ནས།  ཁོང་གིས་ང་ལ་ཆད་པ་བཅད་པ་དང་ཁྲིད་དབྱུག་གིས་རྡེག་

པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་མ་ལུས་པར་ཡལ་བར་གྱུར། 

 ཀྱེ་མ་སྙིང་རེ་རྗེ།

 ཁོང་གིས་གཟབ་གོས་མནབས་པ་དེ་ནི་མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་འདི་མི་བརྗེད་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ།  །གྲོང་སྡེའི་ནང་གི་རྒན་པོ་དེ་དག་སློབ་ཁང་གི་གྲལ་མཇུག་ཏུ་སྡོད་པ་དེ་ཡང་

ཅིའི་སླད་དུ་ཡིན་པ་ངས་ད་གཟོད་གསལ་པོར་ཤེས་སོང༌།  ཧ་ལམ་ཁོ་ཚོའང་དང་ཐོག་རྒྱུན་དུ་

སློབ་གྲྭར་མ་ཡོང་བ་དེར་འགྱོད་པ་སྐྱེས་པ་འདྲ།  ཕར་བལྟས་ན་ཁོང་ཚོས་ཐབས་ལམ་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་གྱིས་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུའི་རིང་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་པ་དེར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང༌།  གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ལ་ཉེ་བའི་

མེས་རྒྱལ་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་མོར་མོས་ཤིང་གུས་པའི་འདུན་པ་དེ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་

སོ༑  ༑

 ངས་འདི ་ལྟར་

བ ས མ ་ བ ཞི ན ་ པ འི ་

སྐབས་སུ།  གློ་བུར་དུ་

དགེ་རྒན་གྱིས་ངའི་མིང་

ནས་འབོད་བཞིན་འདུག་

པས།  ད་ནི་སློབ་ཚན་
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བློར་འདོན་པའི་དུས་ལ་བབས་པ་རེད།  ཀྱེ་གནམ་རྒན་མ།  གལ་སྲིད་ངས་ཤིན་ཏུ་སློབ་དཀའ་

བའི་དབྱེ་ཚིག་གི་བཀོལ་ཐབས་དེ་དག་སྐད་གསང་མཐོ་ལ་སྨྲ་བརྗོད་དག་པ།  ནོར་འཁྲུལ་སྤུ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགོ་ནས་མཇུག་བར་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ནི་ངས་གང་བྱེད་དགོས་

ཀྱང་ཆོག་མོད།  ང་ནི་ཐོག་མའི་ཡིག་འབྲུ་འགས་མགོ་འཐོམས་པར་གྱུར་པས།  སེམས་ལ་ནོངས་

འགྱོད་དྲག་པོ་སྐྱེ་བཞིན་མགོ་བོའང་འདེགས་མི་ཕོད་པར་གྱུར་ལ།  ཡར་འགྲེང་བའི་ལུས་པོ་དེ་

འགུལ་ཙམ་འགུལ་ཙམ་བྱེད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་རྙེད།  དེའི་ཚེ་དགེ་རྒན་ཧན་མེར་

གྱིས་ང་ལ་འདི་སྐད་གསུང་བྱུང༌།

 བུ་ཆུང་ཧྥོ་ལང་ཧྲི།  ཁྱོད་རང་སྡུག་གིས་རབ་ཏུ་ནོན་པར་གྱུར་པ་དེས་ཆོག་པས།  ངས་

ཁྱོད་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་དགོས་དོན་མེད།  དངོས་གནས་དེ་འདྲ་རེད།  ཚང་མས་རྒྱུན་དུ་སེམས་

ལ་དུས་ཚོད་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་ཕྱིར་སང་ཉིན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནའང་ཕྱིས་མི་སྲིད་ཅེས་སྙམ་

པའི་རྐྱེན་གྱིས།  ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གཟིགས་དང༌།  ཀྱེ་མ།  རྟག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་

གི་དུས་ཚོད་ནར་འགྱངས་བྱས་ཏེ་སང་ཉིན་བར་དུ་བཞག་པ་དེས་ཨར་ས་སིའི་མི་རྣམས་ལ་མི་

འདོད་པའི་ཆག་སྒོ་འདི་བསྐྱལ་ཡོང་བ་རེད།  དེའི་ཕྱིར་མི་ངན་དེ་དག་གིས་ང་ཚོར་ཁྱོད་ཚོས་

ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་སྐད་ཀྱང་བཤད་མི་ཤེས་ལ་འབྲིའང་མི་ཤེས་མོད།  ད་དུང་རང་ཉིད་ཧྥ་རན་

སིའི་མི་ཡིན་པར་རློམ་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར།  ཡིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་

རིགས་བུ་ཆུང་ཧྥོ་ལང་ཧྲི་ཁྱོད་གཅིག་པུར་བྱུང་བ་མིན་ཏེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་རང་ཉིད་ལ་འཁང་ར་

བྱེད་འོས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག་ཅེས་གསུངས།

 ཁྱོད་ཚོའི་ཕ་མས་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་གི་སློབ་སྦྱོང་ལ་གཙིགས་འཛིན་མི་བྱེད་པར་དངུལ་

མང་ཙམ་འཐོབ་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཕར་གཡུགས་ཏེ་ཞིང་ཁའམ་འཁེལ་འཐག་བཟོ་གྲྭར་བསྐྱལ།  

བདག་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཁང་ར་བྱེད་འོས་པའི་གནས་མེད་པ་ག་

ལ་ཡིན་ཏེ།  ངས་དུས་རྒྱུན་ཁྱོད་ཚོར་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་ཆུ་སྐྱེལ་དུ་བཅུག་པ་དང༌།  ངས་

ཉ་འཛིན་འདོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་ཅག་ལ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱང་མ་བྱས་པར་ཉིན་ཧྲིལ་པོར་དགོངས་

པ་སྤྲད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས།

 ཁོང་གིས་དོན་དེ་གླེང་རྗེས།  དེ་ནས་སླར་ཡང་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་གི་སྐོར་གླེང་བྱུང༌།  

ཁོང་གིས་ཧྥ་རན་སིའི་སྐད་ཡིག་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ཆེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐད་ཡིག་ཅིག་
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ཡིན་ཏེ།  ཆེས་གསལ་ཞིང་གནད་དུ་འཕིགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང༌།  ཡང་

གསུང་རྒྱུར།  ང་ཚོས་ཅིས་ཀྱང་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཡིད་ལ་དམ་པོར་བཅངས་ནས་དུས་གཏན་དུ་

བརྗེད་མི་རུང༌།  རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་ནས་བྲན་དུ་གྱུར་པའི་མི་དམངས་ལ་མཚོན་ན།  རང་ཉིད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་ལ་སྙིང་ནས་བརྩོན་པར་བྱས་ན་ནི།  བཙོན་ཁང་གི་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལག་ཏུ་

འབྱོར་བ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།  བཤད་མཚམས་དེར་སླེབས་རྗེས་ཁོང་གིས་དཔེ་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ནས་

བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་བྱས།  ཨ་ཡ་མཚན།  དེ་རིང་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཚད་ཚང་མ་ཡིད་ལ་འདྲོངས་

པར་གྱུར་ཏེ་གསུངས་པ་མཐའ་དག་ཧ་ཅང་གོ་སླ་ཞིང༌།  ངའི་སེམས་ལ་སྔོན་ཆད་བདག་གིས་

དགེ་རྒན་གྱི་བཤད་ཁྲིད་ལ་འདི་ལྟར་སེམས་གཏད་ནས་ཉན་མ་མྱོང་ལ་ཁོང་གིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་

སུན་སྣང་མེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་གཏན་ནས་བྱས་མ་མྱོང་སྙམ།  སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མི་

འདིས་ང་ཚོ་དང་ཁ་མ་བྲལ་བའི་སྔོན་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་འཕྲལ་མ་ཉིད་

དུ་ང་ཚོའི་ཀླད་པའི་ནང་ལ་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ིཚུལ་གྱིས་ལྡུག་པར་རྔམ་པ་དང་འདྲ།

 བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་རྗེས་ཡང་ང་ཚོར་ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ་བསླབས།  ཉིན་དེར་དགེ་

རྒན་ཧན་མེར་གྱིས་ང་ཚོར་ཡི་གེ་མ་ཕྱི་གསར་པ་ཞིག་གནང་བའི་སྟེང་ན།  ཧྥ་རན་སི།  ཨར་

ས་སི།  ཞེས་པའི་དབྱིབས་ཟླུམ་གོར་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་འཁོད་འདུག་པ་

རྣམས་ང་ཚོའི་མདུན་ཅོག་གི་ལྕགས་དབྱུག་

སྟེང་བཀལ་ནས།  རྒྱལ་དར་ཆུང་ཆུང་མང་

པོ་སོླབ་ཁང་དུ་ལྷབ་ལྷུབ་བསོྐྱད་པ་དང་

མཚུངས་ལ།  སློབ་གྲོགས་རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་

བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ཤིང་སློབ་ཁང་ན་

ཁུ་སིམ་པོར་གྱུར་ཏེ།  ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་སྨྱུ་

གུ་ཤར་མར་བསྐྱོད་པའི་སྒྲ་ལས་གཞན་ཅི་

ཡང་མི་ཐོས།  སྐབས་འགར་བུང་བ་གསེར་

གྱི་གཤོག་འདབ་ཅན་རེ་ཟུང་སློབ་ཁང་དུ་

འཕུར་ཡོང་ནའང་སུས་ཀྱང་དེར་སེམས་མི་

གཡེང་བར་མ་ཟད།  ལོ་ན་ཆེས་ཕྲ་བའི་བྱིས་
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པ་དག་གིས་ཀྱང་དེར་མི་གཡེང་བར་སེམས་གཏད་ནས་འཕྲེད་རྟགས་འབྲི་བའི་ངང་ཚུལ་དེར་

བལྟས་ན་རྟགས་དེ་ཡང་ཕ་རན་སིའི་ཡི་གེའི་གྲས་སུ་བརྩི་ཆོག་པ་དང་འདྲའོ།  །ཕུག་རོན་གྱིས་

ཁང་ཐོག་ན་སྐད་དམའ་བའི་མགྲིན་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་འདུག  ངའི་སེམས་ལ་མི་ངན་དེ་ཚོས་ཕུག་

རོན་འདི་དག་ལའང་བཙན་ཤེད་གྱིས་འཇར་མན་སྐད་ཀྱིས་གླུ་ལེན་དུ་འཇུག་སྲིད་དམ་སྙམ།

 ངས་མགོ་དགྱེ་ནས་ལྟ་ཐེངས་རེ་རེར་དགེ་རྒན་ཧན་མེར་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་དུ་འགུལ་

ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པར་ཁོར་ཡུག་གི་དངོས་པོ་དག་ལ་མིག་ཅེར་རེ་གཟིགས་ཏེ་སློབ་ཁང་ཆུང་

ཆུང་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཐ་དག་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་ཁོང་གི་མིག་ནང་དུ་

བསྡུས་ནས་ཁྱེར་འདོད་པ་ལྟ་བུའི་ངང་ཚུལ་དེ་མཐོང་བྱུང༌།  དེ་ལོས་ཡིན་ཏེ།  ཁོང་ཉིད་ལོ་བཞི་

བཅུའི་རིང་འདི་གར་བཞུགས་པ་དང༌།  སྒེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་རོལ་ནི་ཁོང་གི་སྒོ་ར་ཡིན་ཞིང༌།  མདུན་

ན་སྡོད་པ་རྣམས་ཁོང་གི་སློབ་མ་རེད།  ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ཉེར་སྤྱད་ཅོག་ཙེ་དང་རྐུབ་སྟེགས་ལ་

ཕྱིས་བརྡར་ཁོ་ན་བཏང་ནས་འོད་འཁྱུག་ཅིང་བརྡར་ཟད་དུ་སོང་འདུག  སྒོ་རའི་ནང་གི་ཁམ་

བུའི་སྡོང་པོ་དེའི་རྩེ་མོ་དགུང་ལ་རེག་ཅིང༌།  ཁོང་གིས་དངོས་སུ་བཙུགས་པའི་འཁྲི་ཤིང་དེ་ཡང་

ད་ལྟ་སྒེའུ་ཁུང་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཁང་ཀླད་དུ་སླེབས་འདུག  ཀྱེ་མ།  ལས་ངན་གྱི་མི་འདི་ད་ལྟ་ཉིད་

ནས་འདི་ཀའི་སྣོད་བཅུད་མཐའ་དག་དང་ཁ་འབྲལ་དགོས་པར་གྱུར་པའི་ཁར་ཁོང་གི་སྲིང་

མོས་ཐོག་ཁང་དུ་འགྲོ་ཆས་སྒྲིག་ཕྱིར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་སྒྲ་ཡང་ཐོས་ཐུབ་པས་ཁོང་ཉིད་བློ་

བག་ཕེབས་པོ་ཞིག་ག་ལ་ཡོང་ཐུབ།  སང་ཉིན་ཁོང་ཚོ་ས་ཆ་འདི་དང་གཏན་བྲལ་བྱེད་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ།  །

 ཡིན་ཡང་ཁོང་དེ་རིང་གི་སློབ་ཚན་ཁྲིད་ནས་མཐའ་འཁྱོལ་བ་ཞིག་བྱེད་པའི་སྤོབས་

སེམས་མ་ཉམས་པ་ཞིག་ཡོད་དེ།  ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ་བསླབས་ཚར་རྗེས་ཁོས་སླར་ཡང་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་སློབ་ཚན་ཞིག་ཁྲིད་པ་དང་དེར་མཐུད་ནས་དམའ་རིམ་འཛིན་གྲྭར་ (ba be bi bo by)  

ཞེས་ཀློག་འདོན་བྱེད་ཚུལ་བསླབས།  དེའི་སྐབས་བགྲེས་པོ་ཧོ་སུག་གིས་ཀྱང་མིག་ཤེལ་གྱོན་ཏེ་

ལག་པས་དམའ་རིམ་སློབ་དེབ་དེ་བཟུང་ནས་ཁོ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སྒྲ་སྦྱོར་བྱས།  ཁོའ་ིཡིད་སེམས་

དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་སྟེ་ཀློག་འདོན་གྱི་སྒྲ་གདངས་ཡང་འདར་འདར་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་

སོང༌།  ང་ཚོས་ཁོང་གི་སྐད་འདར་འདར་དུ་འདོན་བཞིན་པ་ཐོས་པས།  རེས་འགར་དགོད་བྲོ་བ་

དང༌།  རེས་འགར་ངུ་བྲོ་བ་ཞིག་བྱུང༌།  ཀྱེ་མ།  ངས་མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་འདི་དུས་ནམ་ཡང་
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གཏམ་དཔེ།

ཕ་ཡུལ་བསྐྱུར་ན་ཕ་སྐད་མ་བསྐྱུར།

བརྗེད་ག་ལ་སྲིད།

 གློ་བུར་དུ་ཆོས་ཁང་གི་ཅོང་སྒྲ་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་གྲགས་ཤིང།  སྨོན་ལམ་འདེབས་

པའི་དྲིལ་བརྡའང་བཏང་བྱུང་བའི་མུར་སྒེའུ་ཁུང་ནས་དམག་མིའི་དམག་སྦྱོང་མཚམས་འཇོག་

པའི་དུང་བརྡའང་གྲགས་པས།  དགེ་རྒན་ཧན་མེར་ཡར་བཞེངས་ཤིང་ཁོང་གི་ཞལ་མདོག་སྐྱ་

བོར་གྱུ  ུར།  ངས་སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཁོང་ཉིད་འདི་འདྲའི་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

པར་བསམས་མ་མྱོང༌།

 ཁོང་གིས་ང་ཚོར།  གྲོགས་པོ་རྣམ་པ་ལགས།  ང་རང་་་་་་ང་་་་་་་་ཞེས་མགྲིན་པ་བརྣངས་

ནས་གཏམ་མཇུག་བཤད་མ་ཐུབ་པར་གྱུར།

 ཁོང་ནག་པང་ཕྱོགས་སུ་ཞལ་འཁོར་ཏེ་ས་སྨྱུག་ཅིག་བླངས་ནས་ལུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་

ཀྱིས་ནག་པང་སྟེང་དུ་ཧྥ་རན་སི་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག  ཅེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཆེན་པོ་

འགའ་བྲིས་རྗེས་དེ་གར་ཧད་དེ་ལུས་ཤིང༌།  དབུ་རྩིག་ངོས་སུ་བསྙེས་ནས་ཞལ་བརྡ་ཅི་ཡང་

མི་གནང་བར་ང་ཚོར།  སློབ་གྲྭ་གྲོལ་སོང༌།  ཁྱོད་ཚོ་འགྲོ་ཆོག་པ་ཡིན།  ཞེས་ཕྱག་བརྡ་གནང་

བྱུང༌།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ། ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

རང་གཅུན།  མགུལ་ཆིངས།  ཀུ་རེ།  ཁ་རོག་སྡོད།  མཆན་འོག  མཚང་འབྲུ།  ལེ་ལན།  སློབ་བྱོལ།  འཁང་ར།  འཕྲལ་མ་

ཉིད།  ལྡུག་པ།  སྲིང་མོ།  བགྲེས་པ།   བརྡར་ཟད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་རྒྱན་ཚིག་རྣམས་བེད་སྤྱད་ནས་བརྗོད་པ་རེ་བྲིས།

དབུགས་ཧལ་ཧལ།  འཇམ་ཐིང་ངེར།  ཁུ་སིམ་མེར།  ལྷབ་ལྷུབ་བསྐྱོད།  མིག་ཅེར་རེ།  སྐད་འདར་འདར།

གསུམ་པ། གཤམ་གྱི་བརྗོད་དུམ་དག་བཀླགས་རྗེས་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

༡།  དགེ་རྒན་གྱིས་མཛེས་པའི་གཟབ་གོས་ལྗང་མདོག་ཅན་ཞིག་མནབས་ཡོད་ལ།  ལྟེབ་ཉེས་ཤོར་བའི་མགུལ་ཆིངས་ཤིག་

དཀྲིས་ཤིང།  དར་ཟབ་ནག་པོའ་ིམཐའ་རྒྱན་གྱི་ཞྭ་མོ་ཞིག་མནབས་ཡོད་པ་གཞི་ནས་མཐོང་བྱུང༌།  གཟབ་གོས་དེ་དག་ནི་

སློབ་གྲྭར་གཟིགས་རྟོག་པ་སླེབས་ནས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས་དང༌།  ཡང་ན་བྱ་དགའ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་མི་གྱོན།

དྲི་བ།  མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་དེ་ཁྲིད་སྐབས་གཟབ་གོས་དེ་ལྟར་སྤྲས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

༢།  རྒན་ཧན་མེར་ལགས་ཀྱིས་”རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་ནས་བྲན་དུ་གྱུར་པའི་མི་དམངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན།  རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ལ་སྙིང་ནས་བརྩོན་པར་བྱས་ན་ནི།  བཙོན་ཁང་གི་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ལག་ཏུ་འབྱོར་བ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན།” ཞེས་

གསུངས།

དྲི་བ།  ཚིག་འདིས་དོན་ཅི་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནམ།

༣།  “གློ་བུར་དུ་ཆོས་ཁང་གི་ཅོང་སྒྲ་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་གྲགས་ཤིང།  སྨོན་ལམ་ཞུ་བའི་དྲིལ་བརྡའང་བཏང་བྱུང་བའི་མུར་

སྒེའུ་ཁུང་ནས་དམག་མིའི་དམག་སྦྱོང་མཚམས་འཇོག་པའི་དུང་བརྡའང་གྲགས་པས།  དགེ་རྒན་ཧན་མེར་ཡར་བཞེངས་

ཤིང་ཁོང་གི་ཞལ་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར་འདུག  ངས་སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཁོང་ཉིད་འདི་འདྲའི་བརྗིད་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་བསམས་མ་མྱོང༌།”

དྲི་བ།  རྒན་ཧན་མེར་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་ཁང་གི་ཅོང་སྒྲ་དང།  དམག་སྦྱོང་མཚམས་འཇོག་པའི་དུང་བརྡ་སོགས་ཐོས་རྗེས་

ཞལ་རས་སྐྱ་བོར་གྱུར་པ་དང།  བུ་ཆུང་ཧྥོ་ལང་ཧྲིས་རྒན་ལགས་དེ་རིང་གཞི་ནས་བརྗིད་ཉམས་དེ་འདྲ་ལྡན་པ་ཤེས་ཚོར་

ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

༤།  ཁོང་ནག་པང་ཕྱོགས་སུ་ཞལ་འཁོར་ཏེ་ས་སྨྱུག་ཅིག་བླངས་ནས་ལུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་ནག་པང་སྟེང་དུ་’ཧྥ་རན་སི་
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བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག’  ཅེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཆེན་པོ་འགའ་བྲིས་རྗེས་དེ་གར་ཧད་དེ་ལུས་ཤིང༌།  དབུ་རྩིག་ངོས་སུ་

བསྙེས་ནས་ཞལ་བརྡ་ཅི་ཡང་མི་གནང།

དྲི་བ།  དགེ་རྒན་ཧན་མེར་གྱི་བྱེད་ལུགས་དང་རྣམ་འགྱུར་ལ་གོ་བ་ཇི་ལྟར་ལེན་དགོས་སམ།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

ཀ) ཁོ་ཚོའི་གྲལ་དུ་བགྲེས་པོ་ཧོ་སུག་ཡོད་ལ་ཁོས་ཞྭ་མོ་ཟུར་གསུམ་ཅན་དེ་གྱོན་ཡོད་པ་དང༌།  སྔོན་གྱི་སྡེ་དཔོན་དང༌།  

ཡིག་སྐྱེལ་བ།  ད་དུང་མི་གཞན་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་ཅེས་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་མཚོན་འདུག་གམ།

ཁ) རྟག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོད་ནར་འགྱངས་བྱས་ཏེ་སང་ཉིན་བར་དུ་བཞག་ན་སྐྱོན་གང་ཞིག་འདུག་གམ།

ག) རྒྱལ་ཁབ་ཕུང་ནས་བྲན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་བཙོན་ཁང་གི་སྒོ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

ང) ཕ་སྐད་བཤད་མི་ཤེས་ལ་འབྲིའང་མི་ཤེས་ན་ཐོབ་ཐང་གང་ཞིག་མེད་པ་བསྟན་འདུག་གམ།

ཅ) ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་སྨྱུ་གུ་ཤར་མར་བསྐྱོད་པའི་སྒྲ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མི་ཐོས་པ་དང།  བུང་བ་སློབ་ཁང་དུ་འཕུར་ཡོང་

ནའང་སུས་ཀྱང་དེར་སེམས་མི་གཡེང་བ་ཞེས་པ་དེས་ཅི་ཞིག་མཚོན་འདུག་གམ།

ཆ)  སློབ་ཚན་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་སྙིང་པོ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ལྔ་པ།  མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་དང།  ནམ་རྒྱུན་སློབ་ཐུན་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བས།  སློབ་

ཚན་གྱི་ནང་དོན་གཞིར་བཟུང་ནས་རེའུ་མིག་ནང་དུ་བྲིས་རྗེས།  མི་འདྲ་བ་དེས་གང་ཞིག་གསལ་

བཤད་བྱས་ཡོད་པ་ཤོད།

ནམ་རྒྱུན་སློབ་ཐུན། མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན།

རྣམ་པ།

སློབ་མ།

དགེ་རྒན།

དྲུག་པ།  གཤམ་གྱི་ཨིན་རྩོམ་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས།

The Rabbit Invasion

In most parts of the world, rabbits have long been valued for their meat and pelts. 
Europe has had wild rabbits since the Ice Ages. During the twelfth century, Norman 
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invaders brought European rabbits to England, where the rabbits flourished.
  Australia had no rabbits until 1859. Then, an Australian landowner had twenty-four 
European rabbits sent to him from England. The rabbits multiplied. Four years later, 
the landowner said that he had killed about 20,000 of them. for their meat and pelts. By 
1930 the remaining rabbits had multiplied so fsat that millions of them had spread over 
most of Australia.
 The rabbits fed on the same grass. that nourished Australia’s domestic sheep and 
cattle. The bunnies ate the roots of the grass and chewed off almost everyoth growing 
plant they could reach. There was a sharp drop in the number of sheep that an acre of 
grazing land could feed.
 One result of the rabbit invasion was a serious slump in the production wool, Austra-
lia’s leading export. and since the rabbit invasion had left the land almost bare of plants, 
nothing was left to hold down the fertile topsoil. Erosion by wind or water scattered the 
topsoil and changed once-productive
land into useless, desed-like areas.
 To solve its rabbit problem, Australia tried bounties, guns, fentes, traps, poisons. cats, 
dogs, and foxes. But it has been myxomatosis a rabbit disease spread by mosquitoes 
and rabbit fleas, that finally killed most rabbits .In 1950, the disease killed over 90 
percent of Australia’s rabbits. Three years later, many of the remaining rabbits had 
developed an immunity to myxomatosis. Today, Australia’s rabbits are still a serious 
problem.
 Although rabbit pelts bring Australia millions of dollars yearly, the money gained is 
only a small part of the money lost in wool, cattle, and farm crops.

87 ལན།  དེས་ནམ་ཉིན་ལྟོས་མེད་ཆར་པ་བཏང་ནས་ཆར་དུས་

ཀྱི་གནས་སྐབས་ཡིན་པ་གོ་ཐུབ།

བསམ་གཞིག་བྱེད་རྒྱུ།  རྟ་རྔའི་འོད་ཙམ་མེད་པའི།  ཉི་མ་སྤང་ཀོག་

ཨ་མའི་རོ་ཞེས་པས་དོན་གང་ཞིག་གོ་ཐུབ་བམ།  ཅི་སྟེ་མ་ཤེས་ན་

ཤོག་གྲངས།  148གཟིགས།
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ཀ)  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།

༄༅།  །འཕྲིན་ཡིག་ནི་མི་དང་མིའི་བར་དང།  མི་དང་ཚོགས་པའི་བར་སོགས་ཕན་ཚུན་ཡིག་ཐོག་ནས་འབྲེལ་

གཏུག་གིས་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་རེས་དང།  སློབ་སྦྱོང།  ལས་དོན།  འཚོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་

བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་ཉེར་སྤྱོད་ཡི་གེ་ཞིག་ལ་ཟེར།

 དེ་ཡང་རང་རེ་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་གཞན་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་པའི་ཡ་

རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་གོམས་སྲོལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་རྒྱུན་འཇགས་སུ་ཡོད་པ་དཔེར་ན།  ཕ་མ་དང།  དགེ་

རྒན།  འགོ་ཁྲིད།  དྲིན་ཆེ་བ།  མཁྱེན་ཡོན་ཅན།  ལོ་ན་རྒན་པ་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་བ།  སྤུན་ཉེ་དང།  

གཉེན་བཤེས།  གྲོགས་ཕོ་མོ་ལ་མཛའ་བརྩེ་བཅས་བབ་ཐོབ་དང་འཚམ་པའི་ཕྲིན་ཡིག་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད།

 འགོ་བརྗོད་འབྲི་སྟངས་དཔེ་མཚོན་འགའ།

༡། ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་ཟུང་ལྷ་ལམ་ལྟར་ཡངས་པ་྾྾྾྾།

༢། ཕུལ་བྱུང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་྾྾྾྾།

༣། བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་དབང་ཕྱུག་྾྾྾྾།

༤། མཁྱེན་རླབས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་དགེ་རྒན་྾྾྾྾ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༥། བྱམས་བརྩེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ལག་ལེན་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་ནི་དགོས་དམིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་

མེད་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་བཤད་ཟིན་མོད།  དགོས་པ་དེའི་དབང་

གིས་འདིར་རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་ཁག་ཅིག་དང་མཚར་གཏམ་ཁག་ཅིག  

བསླབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་ཁག་ཅིག་བཅས་གོ་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད་པས་གཙོ་བོ་ལག་ལེན་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།
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༦། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

༧། རིང་ནས་ཐུགས་བརྩེས་སྐྱོང་བའི་གཅེན་མོ་བཀྲ་ཆོས་ལགས་གཏན་ཞལ་ལྷན་སྐུའི་དྲུང་དུ།

༨། སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་གཅུང་མོ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་གམ་དུ།

༩། བློ་དཀར་དམ་གཙང་གྲོགས་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༡༠། བརྩེ་སེམས་འགྱུར་མེད་གྲོགས་མཆོག་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༡༡། རིང་ནས་བརྩེ་བའི་གྲོགས་མཆོག་པ་སངས་ལགས་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༡༢། མཛའ་ཞིང་བརྩེ་བའི་གྲོགས་མོ་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༡༣། བརྩེ་འཛིན་མིག་གི་འབྲས་བུ་྾྾྾྾གམ་དུ།

༡༤། བློ་ཡི་རེ་ལྟོས་དམ་པ་གྲོགས་྾྾྾྾ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

༡༥། ཡིད་ལ་རྟག་པར་འཆར་བ་སྙིང་གྲོགས་྾྾྾྾དྲུང་དུ།

༡༦། བརྩེ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་྾྾྾྾།

༡༧། ཡིད་དགའི་པད་མའི་གེ་སར་྾྾྾྾།

༡༨། གྲོགས་པོ་ཡིད་ཀྱི་ཟླ་བ་གསར་པ་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

༡༩། བརྩེ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་མེ་ལོང་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

༢༠། རྣམ་དཀར་བརྩེ་བ་འགྱུར་མེད་གང་དེའི་དྲུང་དུ།

 གུས་ལུགས་འབེབས་ཀྱི་རིམ་པའི་ཚིག་བརྗོད་སྣ་ཚོགས།

 གུས་གསོལ།  གུས་པས་ཞུ་གསོལ།  གུས་པས་ཞུ་བ།  གུས་ཞུ།  གུས་འབུལ།  ཞུ་གསོལ།  ཞུ་འབྲས།  

ཞུ་དོན།  ཞུ་སྙིང༌།  ཆེད་འབུལ།  ཆེད་ཞུ།  ཆེད་གསོལ།  ཆེད་འབྲས།  ཆེད་བསྲིངས།  ཆེད་དོན།  ཆེད་སྤེལ།  

སྟབས་འབུལ།  སྟབས་གསོལ།  སྟབས་ཞུ།  སྟབས་འབྲས།  སྟབས་སྤེལ།  འབུལ་སྙིང༌།  འབུལ་འབྲས།  འབུལ་

དོན།  སྐུར་དོན།

 གུས་ལུགས་འབེབས་ཀྱི་རིམ་པའི་ཐད་ལ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས།

ཆེན་པོ་དག་གི་སྐུར་ཚུལ་ལ།  རྒྱ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་ཟློ་བ་ཐོབ།  །བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་སྤྲིངས་པ་ཐོབ།  །རྣལ་འབྱོར་པ་

ཡིས་འདི་ལྟ་སྟེ།  །བརྒྱ་སྟོང་དཔོན་གྱིས་སྐུར་བ་ཐོབ།  །

ཆུང་བ་དག་གི་སྐུར་ཚུལ་ལ།  ཆོས་འབྲེལ་བླ་མ་སློབ་དཔོན་དང༌།  །ཁྲི་སྐོར་སྟོང་སྐོར་བདག་པོ་དང༌།  །དབུས་

གཙང་རྗེ་དཔོན་ཕ་མ་དང༌།  །རང་ཉིད་ཕྱག་འབུལ་བྱེད་རྣམས་ལ།  །ཞབས་དྲུང་དང་ནི་ཞུ་བ་ཐོབ།  །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ།  །
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སློབ་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།

རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།
(དང་པོ།)

༄༅།  །འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་ཚུལ།  རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་མཐུན་པའི་མཆོག་དམན་

བར་གསུམ་ལ་སོ་སོའ་ིགོ་གནས་དང༌། ལས་རིགས་སྡེ་ཚན་དང་འཚམ་པའི་གུས་ལུགས་ཚུལ་

ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་ཡིག་སོགས་འབྲི་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཞིག་ཡོད།  འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་བའི་

སྐབས་གཤམ་འཁོད་ལམ་སྲོལ་བདུན་པོ་འདི་དག་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་པར་ཚང་བར་བྱ་དགོས།  

ཡིག་རིགས་ཚང་མར་རིམ་པ་བདུན་པོ་ཚང་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ་ལྷག་དོན་རིམ་པ་བཞི་

པ་འདི་བསྐུར་ཡུལ་མཐོ་བ་དང།  དགོས་པ་དམིགས་བསལ་མེད་ན་མ་བྲིས་ན་ལེགས།  འོན་

ཀྱང་རིམ་པ་དང་པོ་དང༌།  གཉིས་པ།  ལྔ་པ།  བདུན་པ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས།  ཡང་

དེང་སང།  བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཡིག་རིགས་གང་ཡིན་མཁྱེན་རྟོགས་ཆེད་རྒྱུན་སྤྱོད་ཡི་གེའི་རིམ་

པ་རྣམས་མ་བྲིས་པའི་སྔོན་དུ་དགོངས་ཤོག་དང༌།  གཏོང་ཡིག  ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་སོགས་འབྲི་སྲོལ་

ཡོད།

 ༡། ཡི་གེ་བསྐུར་ཡུལ་དང་འཚམ་པའི་ཆེ་བརྗོད་དམ་འགོ་བརྗོད།

 ༢། གུས་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ།

 ༣། ཁམས་བདེའི་འཚམས་འདྲི།

 ༤། རང་གི་གནས་ཚུལ།
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  ༥། སྐབས་དོན་དངོས།

 ༦། སླད་ཆར་དགེ་བའི་སྨོན་འདུན།

 ༧། སྐུར་མཁན་གྱི་མིང་དང་ཟླ་ཚེས་བཅས་སོ།  །

 འཕྲིན་ཡིག་གི་ནང་དོན་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་ཡང༌།  གོང་གསལ་དོན་ཚན་བདུན་པོ་

འདི་དག་འཕྲིན་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་ཚང་བར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད།  གཤམ་དུ་གོང་གསལ་དོན་

ཚན་བདུན་ཚང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་ཚུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་གཉིས་བཀོད་ཡོད།

 དཔེར་ན། གོང་གསལ་དོན་ཚན་བདུན་པོ་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་རང་གི་གྲོགས་པོར་འཕྲིན་

ཡིག༌ཅིག་བྲིས་ན།

༡། ཡི་གེ་བསྐུར་ཡུལ་དང་འཚམ་པའི་ཆེ་བརྗོད་དམ་འགོ་བརྗོད།

༄༅།  །བློ་དཀར་དམ་གཙང་གྲོགས་མཆོག་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།  །

༢། གུས་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་འབེབས་ཀྱི་རིམ་པ།

 ཆེད་ཞུ།

༣། ཁམས་བདེའི་འཚམས་འདྲི།

 བར་ལམ་མ་མཇལ་བར་གང་ཉིད་སྐུ་ཁམས་དྭངས་གསལ་ངང་བཞུགས་ཡོད་པའི་བློ་

བདེའི་ཕྱག་བྲིས་གཅིག་འདི་ཟླའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ལག་སོན་བྱུང་བར་དགའ་སྤྲོ་ཆེ།

༤། རང་གི་གནས་ཚུལ།

 འདི་ཕྱོགས་སུ་ཕྲན་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེས་ལུས་ཁམས་བདེ་ཞིང༌།  རང་

འཁྲིའི་ལས་འགན་ཐོག་ལྷག་བསམ་གཡོ་མེད་ངང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པས།  གྲོགས་ཁྱེད་ཐུགས་ཁྲལ་

ཡེ་གནང་མི་དགོས། 

༥།  སྐབས་དོན་ཞུ་སྙིང༌།

 ཁ་སྔོན་དེ་ནས་བཀའ་མངགས་གནང་བའི་ཕྱག་དེབ་རྣམས་མི་འགྲོ་ངེས་གཏན་ཞིག་

བརྒྱུད་དམ་དོན་གྱིས་འབུལ་འཐུས་ཆོག་པ་ཞུ།

༦། སླད་ཆར་དགེ་བའི་སྨོན་འདུན།

 སླད་མ་མཇལ་བར་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་བཅག་གཟབ་བཞེས་དང་འབྲེལ་འདི་ཕོྱགས་

སུ་ནང་མའི་གནས་འབྲེལ་དབྱར་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་དང༌།  མྱུར་དུ་མཇལ་
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བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས།

༧། སྐུར་མཁན་གྱི་མིང་དང་ཟླ་ཚེས།

 རྡོར་གླིང་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭ་ནས་གྲོགས་པོ་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༩ ཚེས་༨ 

ཉིན།           

ཕུལ།

 འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་ཤོག་བུའི་ཐོག་འབྲི་སྐབས་འདིར་རྒྱུན་སྤྱོད་ཤོག་བུ་ཆ་ཚད་A4 ཞིག་

གི་ཐོག་འབྲི་ཚུལ་གཤམ་གསལ།  རང་གི་གྲོགས་ཕོ་མོར་གཏོང་ཡིག༌འབྲི་དཔེ།

གཏོང་ཡིག

༄༅།  །མཛའ་བརྩེ་མཚུངས་མེད་གྲོགས་པོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

      ཆེད་འབུལ། 

 བར་དེར་ཞལ་མཇལ་མ་བྱུང་ཟླ་ཤས་སོང་རིང་དེ་ཕྱོགས་ཁྱེད་རྣམས་སྐུ་

གཟུགས་བདེ་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་སྒྲོལ་མ་ལགས་བརྒྱུད་གོ་ཐོས་བྱུང་བས་བློ་བདེར་གྱུར། 

འདི་གར་ཕྲན་ཡང་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་མཐུས་འབྱུང་བཞིའི་ཉེར་འཚེ་ཞི་ཞིང༌།  

སྐབས་བབ་ཞུ་སྒོ་གང་སར་སྔར་མུས་སུ་ཡོད་ལགས་ན་དེ་གར་ཐུགས་ཁྲལ་མི་དགོས།

 འཚམས་ཞུ།  འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༧  པའི་ནང་རང་རེའི་དབྱར་ཁའི་སྤྲོ་སྐྱིད་སྐབས་

གྲོགས་ཁྱེད་འདི་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ན།  ཕྲན་བཅས་གྲོགས་རྣམས་དགའ་ཚོར་

ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་འདུག་པས།  དེ་དོན་ཐུགས་འཇགས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སླད་

མར་ཡང་དལ་རྟེན་རིན་ཆེན་ཕུང་པོར་ཐུགས་བཅག་གཟབ་བཞེས་ཡོད་པ་དང༌།  འདི་

ནས་ཀྱང་མྱུར་མཇལ་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླིང་གཞིས་སྒར་

གྲོང་སྡེ་༡ ཁང་ཨང་༡༠༠ ནང་སྡོད་གྲོགས་པོ་བསྟན་འཛིན་གྱིས།  བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༨ ཕྱི་

ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ཚེས་ཉིན།

         ཕུལ།
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འཕྲིན་ཡིག

༄༅།  །མཛའ་བརྩེ་མཚུངས་མེད་གྲོགས་མོ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།

    ཆེད་འབུལ། ཞལ་མཇལ་མ་བྱུང་ཟླ་ཤས་

སོང་བའི་རིང་གྲོགས་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཙ་རིའི་སྨྱུག་མར་མཛེས་སྡུག་གི་རང་

མདངས་མ་ཉམས་པར་བདེ་བར་བཞུགས་ཤིང།  སློབ་སྦྱོང་གི་བྱ་བཞག་ཡར་ངོའ་ིཟླ་

ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨ་མ་སྒྲོལ་མ་ལགས་བརྒྱུད་གོ་ཐོས་

བྱུང་བས་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་སྐྱེས།  འདི ་གར་ཕྲན་ཡང་སྤྱི ་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་མཐུ་ལས་འབྱུང་བཞིའི་ཉེར་འཚེ་ཞི་

ཞིང༌། སྐབས་བབ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཞུ་སྒོ་གང་སར་སྔར་མུས་སུ་ཡོད་ལགས་ན་གྲོགས་མོ་

ཁྱེད་ཐུགས་ཁྲལ་མེད་པར་ཞུ།  

 སྐབས་དོན་ཞུ་སྙིང། ཁྱེད་ཀྱིས་མངགས་གནང་བའི་བལ་སྟོད་སེར་སྨུག་དེ་

བཞིན་མ་རག་ནའང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཉོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྦྲག་ཐོག་ཏུ་བཏང་ཚར་

བས་རྩིས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞུ། 

 སླད་གྲོགས་མོ་མཆོག་གི་དལ་རྟེན་རིན་ཆེན་ཕུང་པོར་ཐུགས་བཅག་གཟབ་

བཞེས་ཡོང་བ་དང༌།  འདི་ནས་ཀྱང་མྱུར་མཇལ་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། རྡོར་གླིང་

གནས་སྡོད་གྲོགས་མོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ ཚེས་༡༢ ཉིན་

      ཕུལ།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

གུས་ལུགས།  ངེས་པ།  འཚམས་འདྲི།  བློ་དཀར།  དམ་གཙང།  དམ་དོན།  ཉེར་འཚེ།  ཐུགས་ཁྲལ།  ཕུལ་བྱུང།  དབང་

ཕྱུག  ཆ་ཚད།

གཉིས་པ། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡།  འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་རིམ་པ་བདུན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢།  འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོས་པའི་རིམ་པ་བཞི་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༣།  འཕྲིན་ཡིག་ནང་རིམ་པ་བཞི་པ་དེ་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་པ་མེད་ན་མ་བྲིས་ན་ཡག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི།

༤།  འཕྲིན་ཡིག་ནང་གི་རིམ་པ་བདུན་མ་བྲིས་པའི་སྔོན་གང་ཞིག་འབྲི་དགོས་སམ།

༥།  ཕ་མ་ལ་བསྐུར་རྒྱུའི་འཕྲིན་ཡིག་རིམ་པ་བདུན་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས།

གསུམ་པ།  བར་སྟོང་འགེངས་རྒྱུ།

 རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་——དང་མཐུན་པའི་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་ལ་སོ་སོའ་ི——དང༌།  ལས་རིགས་

——དང་འཚམ་པའི་——ཚུལ་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་འཕྲིན་ཡིག་སོགས་འབྲི་སྟངས་གོ་རིམ་གྱི་——ཞིག་ཡོད།

བཞི་པ།  གཤམ་དུ་དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས་གྲོགས་པོ་ཟླ་བ་བློ་གྲོས་ལ་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་

ཚན་བཤུས་བྱས་ནས་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་འཕྲིན་ཡིག་གི་ཁྱད་ཆོས་བདུན་ནས་གང་དག་ཚང་ཡོད་མེད་

དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།

༄༅།  །ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་འཇུག་པ་ཡངས་པའི་གྲོགས་མཆོག་གང་གི་སྤྱན་སྔར།

    ཉེ་ཆར་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་བདེ་ཞིང་སྦྱངས་འབྲས་ལེགས་པ་གཞིར་བཅས་ཏེ་འཚམས་ཞུ།

 ད་ལྟ་ང་ཚོ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ལ་ཉེ་ཞིང།  ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ད་ལོའ་ིསྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཐུབ་པ་

འདྲ།  བདག་གིས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་རྒྱུགས་རྩོམ་སྔ་མོ་ནས་བྲིས་ཚར་བ་དང།  ཁྱོན་སྡོམ་ཡི་གེ་ཁྲི་ཚོ་བདུན་མཆིས།  བརྗོད་

བྱའི་དོན་གཙོ་བོ་ནི་མགུར་གླུ་ཡིན་མོད།  འོན་ཀྱང།  རྐྱེན་དུ་མའི་དབང་གིས་རྩོམ་ཡིག་དེ་འདོད་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བ་ཞིག་བྱུང་
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མ་སོང།  གང་ལྟར་རང་གི་ལས་འགན་རང་གཞན་བསླུ་བའི་ཟོལ་གྱིས་འགྲུབ་ཐབས་བྱས་ཡོད།

 གྲོགས་པོ་ལགས།  མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ད་ལོའ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་སྔོན་ལ།  བདག་གིས་བྲིས་པའི་རྩོམ་

ཡིག་ཁག་ཅིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་བརྡ་སྦྱོར་འབྱོར་བྱུང་བས།  བདག་དགའ་སྤྲོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  དུས་མཚུངས་སུ་ཁོ་བོའ་ིརྩོམ་དེ་

ཚོ་ལ་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་མེད་པས་ངོ་གནོང་བ་ཞིག་ཀྱང་འདུག

མདོར་ན།  ད་ལོའ་ིཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་ཁོ་བོ་གུང་སེང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས།  དེ་དུས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་པར་གླེང་ཆོག

སླད་མར་ཁྱེད་སྐུ་ལུས་བདེ་བར་སྨོན།

      དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱིས།

      ཕྱི་ལོ་༡༩༨༡ ལོའ་ིཟླ༤ ཚེས༣༠ ཉིན་ལ་ཕུལ།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བསྐུར་ཡུལ་དང་འཚམ་པའི་ཆེ་བརྗོད་དམ་འགོ་བརྗོད་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐོག   

ནང་དོན་དེ་དང་འཚམ་པའི་འཕྲིན་ཡིག་རིམ་པ་བདུན་ཚང་བ་ཞིག་བྲིས།  (རབ་བྱུང་ན་འཛིན་གྲྭ་བདུན་

པའི་སློབ་མ་རྣམས་འཛིན་གྲྭ་ཕན་ཚུན་གཏོང་ཡིག་གི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཐུབ་ན་ལེགས་པར་སྣང།)

ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་ཟུང་ལྷ་ལམ་ལྟར་ཡངས་པ་྾྾྾྾།• 

མཁྱེན་རླབས་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དགེ་རྒན་྾྾྾྾ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།• 

བྱམས་བརྩེ་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།• 

བློ་དཀར་དམ་གཙང་གྲོགས་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ།• 

བརྩེ་ལྡན་སེམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་྾྾྾྾།• 
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སློབ་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།

རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།
(གཉིས་པ།)

 ༈  སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ

 སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚོགས་སྡེའམ་དབུ་འཛིན་སོགས་གོང་རིམ་ལ་རང་

གི་འདོད་བློའམ་འདུན་པ་སྙན་སེང་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡིན།  དཔེར་ན།  བྱ་བ་ཞིག་བྱེད་འདོད་

ཡོད་པའམ།  གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཡིན།  དང་པོ་སྙན་ཞུ་

འབུལ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་ངམ་མིང་སོགས་འབྲི་དགོས།  གཉིས་པ་གུས་ལུགས་ཀྱི་འབེབས་འཇོག་

དགོས།  གསུམ་པ་སྙན་ཞུའི་ནང་དོན་འབྲི་དགོས།  བཞི་པ་འབྲི་མཁན་གྱི་མིང་དང་ལོ་ཟླ་ཚེས་

གྲངས་འབྲི་དགོས།

 སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ་འབྲི་དུས།  གོ་བདེ་བ་དང་གནད་བསྡུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུའི་དོན་

དང་གནས་ལུགས་གསལ་པོར་བྲིས་ནས། གཏང་ཡུལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་བདེ་

པོ་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས།

དཔེ་མཚོན།
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སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ

༄༅།  །གུས་འོས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

ཞུ་གསོལ། 

 གུས་པ་འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་

འབོད་པ།  དེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་ཕྲན་གྱི་ཨ་མས་དམིགས་

བསལ་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་སྟབས།  

གུས་རང་ཞབས་ཞུར་བཅར་དགོས་བྱུང་བར་བརྟེན་སློབ་གྲྭའི་ཟླ་

རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུར་ཅུང་ཟད་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཏེ།  བོད་ཡིག་ཡིག་

རྒྱུགས་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ལགས་ན།   གུས་པར་བོད་ཡིག་ཡིག་

རྒྱུགས་ཟུར་དུ་གཏོང་འཐུས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་སྐྱོང་

ཡོང་བར་མཁྱེན།  མཁྱེན་ཞུ། 

      

    གུས་པ་གོང་མིང་པས་

    ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན།

      ཕུལ།

 ༈  ལན་འཇོག་གམ་སྐད་འཇོག

 ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ནི་ལན་འཇོག་མཁན་དང་འཇོག་ཡུལ་གཉིས་ངོ་འཕྲད་མིན་

པའི་ཐོག་གོ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན།  དེ་ནི་ཁང་པའི་སྒོ་ལ་སྦྱར་བའམ་བསྐོན་པ་

དང།  མི་གཞན་བརྒྱུད་པ།  གློག་ཀླད་དང།  ཐག་རིང་ཁ་པར་དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་པ་
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བཅས་བྱས་ནས་ལན་འཇོག་ཐུབ།

༡།  ཁང་སྒོར་འཇོག་པ།  དཔེར་ན།

 

བསྟན་པ་ལགས།

 དོ་དགོང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་ཟློས་གར་ཁང་དུ་གཞས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་

འཁྲབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག་པས།  ང་དང་སྟོབས་ལྡན་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་དང་མཉམ་

དུ་གཞས་ལྟ་རུ་འགྲོ་འདོད་མོད།  ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ནང་དུ་བསྡད་མེད་པར་མ་ཟད་ཁ་པར་

ཡང་ཁ་ཕྱེ་མེད་པས།  ཁྱོད་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་མ་ཐུབ།  གལ་ཏེ་ཁྱོད་རང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་

གི་སྔོན་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་ཡིན་ན།  མྱུར་དུ་ངེད་གཉིས་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

  སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་ཏུ་སྐལ་བཟང་གིས་བྲིས།



༢།  མི་གཞན་བརྒྱུད་པ།  དཔེར་ན།

ཨ་མ་ལགས།

 ང་སློབ་གྲྭ་གྲོལ་ནས་ཁྱིམ་ལ་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་ཨ་

ནེ་སྒྲོལ་མ་དང་འཕྲད་བྱུང།  ཨ་ནེ་སྒྲོལ་མས་ང་ཁོང་ཚང་གི་མཚོ་མོ་

དང་མཉམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་རུ་འགྲོ་ཟེར་བས།  ང་ཁོང་ཚང་ལ་འགྲོ་གི་

ཡིན།  དགོང་ཇ་འཐུང་བའི་དུས་སུ་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུ་ཡིན།

བུ་མོས།

ཕྱི་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་༤ དང་སྐར་མ་༣༠ ཐོག་ཏུ་བྲིས།

 

ཡིེ ་གེ ་འདི ་བུ ་མོས ་
ཨ་མ་ལགས་ལ་སྤྲོད་
རོགས་གསུངས་བྱུང།
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༣།  ལག་ཐོགས་ཁ་པར་བརྒྱུད་པ།  དཔེར་ན།

 ལན་འཇོག་གམ་སྐད་འཇོག་ནི་ཡིག་

ཐོག་ཁོ་ནར་མིན་པར་ངག་ལན་འཇོག་པ་དང།  

ཐག་རིང་ཁ་པར་དང་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དུ་

འཇོག་པའང་ཡོད།   དེ་དག་ནི་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ 

message  དང།  voice message ཞེས་པ་

དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

 འདིར་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་བསྟན་པ་ལས་

ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ཆ་ཚང་བ་འདུས་མེད། 01892-222572 sender

   ཁྱེད་ཀྱིས་གུས་རྟག་བརོྩན་པའི་གྲུ་

གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱ་

མཚོར་ཞུགས་ཏེ་ད་རེས་སོླབ་གྲྭ་ཆེན་

མོར་རྒྱུགས་འཕོྲད་པ་ནི་ང་ཚོ་གོྲགས་པོ་

ཚང་མའི་སོྤབས་པ་ཡིན་པས་སླད་ཀྱང་

ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས་དང་བྱ་བ་ལམ་

ལོྷངས།  སྦྱངས་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་

རྒྱུར་སོྨན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས།

 ཁྱེད་ཀྱི་གོྲགས་པོ་ཟླ་བས།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཐོག་ནས་གོ་དོན་ལྡན་པའི་བརྗོད་དུམ་རེ་བྲིས།

འདོད་བློའམ་འདུན་པ།  གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ།  གཉིས་པ་གུས་ལུགས་ཀྱི་འབེབས།  ཞབས་ཞུར་བཅར་

དགོས།  གཞས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་འཁྲབ་སྟོན་གནང་བ།  དགོང་ཇ་འཐུང་བའི་དུས།  སྦྱངས་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ།

གཉིས་པ།  དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་འདེབས་དགོས།

༡། ཅི་ཞིག་ལ་སྙན་ཞུ་ཟེར་རམ།

༢། སྙན་ཞུ་འབྲི་སྐབས་དོན་ཚན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

༣། ཅི་ཞིག་ལ་ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ཟེར་རམ།

༤། སློབ་ཚན་འདིར་ལན་འཇོག་ཡི་གེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་བཀོད་འདུག་གམ།



141


141


གསུམ་པ། གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྣམས་འགྲིག་པ་ལ་རྟགས་འདི་དང།  ནོར་བ་ལ་རྟགས་འདི་

བྲིས།

སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ཡོད།   (       )

སྙན་ཞུ་ཞེས་པ་ནི་གྲོགས་པོ་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཡིན།  (       )

སྙན་ཞུ་ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་བཤད་པ་ལ་ཟེར།  (       )

སྙན་ཞུ་ནི་རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་མིན།   (       )

ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ནི་ཅ་ལག་ཅིག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། (       )

ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ནི་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་ཡོད།  (       )

ལན་འཇོག་ཡི་གེ་ནི་མི་ལ་བསྐུར་ནའང་འགྲིག  (       )

ལན་འཇོག་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཤོག་བུའི་ཐོག་ལ་འབྲི་དགོས། (       )

བཞི་པ།  གཤལ་གསལ་དོན་རྣམས་འབྲེལ་ཡོད་བཞིན་རེའུ་མིག་ནང་སྐོངས།

ཁང་པའི་སྒོ་ལ་སྦྱར་བ།  བྱ་བ་ཞིག་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ།  ངོ་ཕྲད་མིན་པ།		གནད་དོན་ཞིག་ཐག་གཅོད་པ།  གུས་ལུགས་ཀྱི་འབེབས་

འཇོག་པ།  ལག་ཐོགས་ཁ་པར།

སྙན་ཞུ། ལན་འཇོག

ལྔ་པ།  དོན་དག་གང་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སྙན་ཞུའི་ཡི་གེ་ཞིག་བྲིས།

དྲུག་པ།  སྒོ་ལ་འཇོག་པ་དང།  མི་ལག་བརྒྱུད་པའི་ལན་འཇོག་ཡི་གེ་གཉིས་བྲིས།
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ཁ)  མཚར་གཏམ།

༄༅།  །སྤྱིར་མཚར་གཏམ་གྱི་ཤེས་བྱ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ནང་བཤད་ཟིན་མོད།  

མཚར་གཏམ་ནི་ཁ་རྒོད་རྩེད་མཚར་ཁོ་ནར་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་

མཚོན་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད།  དཔེར་ན།  《རྟུག་དྲི་ཤོར་བ།》  (མཻ་སཱུར་གཞིས་ཆགས་སུ་ཡོད་

པའི་ཕ་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱི་བུ་མོ་བུ་འཁྲིད་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ལོ་ལྔར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཕྱིན་ནས་ནང་དུ་ཚུར་ལོག་ཡོང་སྟེ་ཉིན་

ཤས་སོང་རྗེས།  གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཡིན་པའི་ཕ་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་གསོལ་ཚིགས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད།  དེ་

ནས་ཁོ་ཚོ་གསོལ་ཚིགས་མཆོད་བཞིན་བཀའ་མོལ་སྙན་པའི་སྐབས་དེར།  བུ་མོ་བུ་འཁྲིད་ཀྱིས་’ཙི་འུང་’ཞེས་པའི་

རྟུག་དྲི་ཞིག་ཤོར་བས་མོ་རང་ནི་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད།  མོས་རྐང་པ་གཉིས་མདུན་ལྕོག་དེར་བརྡར་ཏེ་དེའི་སྐད་དེ་རེད་ཅེས་

ལབ་དགོས་བསམས་ནས་རྐང་པ་གཉིས་མདུན་ལྕོག་དེར་རྡར་སྐབས་མི་ཆོབ་ཚ་བོ་ཞིག་གིས།  “བུ་མོ་ད་གིན་དང་

པོའ་ིསྐད་ནང་བཞིན་ཡོང་གི་མ་རེད།  གཡུག་ཞོག་”ལབ་པས་བུ་མོ་དེ་ནི་དེ་བས་ངོ་ཚ་ཐག་ཆོད་ནས་ཞལ་ལག་བཟའ་

འཕྲོ་ཡང་བཞག་ནས་བྲོས་འགྲོ་དགོས་ཆགས་པ་རེད།)

 མཚར་གཏམ་འདིའི་ནང་བུ་མོ་དེས་རང་གི་ངོ་ཚའི་གནས་སྟངས་དེ་གཡོ་སྒྱུས་སྦ་གསང་

བྱེད་སྐབས་མི་ཆོབ་ཚ་པོ་དེས་ཐེར་འདོན་བྱས་ནས་བུ་མོ་དེ་ངོ་ཚ་པོ་བྱུང་བ་དེ་རྩོམ་ཡིག་གི་བསྟན་

དོན་ནམ་མཚར་བའི་དོན་ཡིན།

 ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བོད་པ་ཚོས་ཕྱི་གླིང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་གཞིས་ཆགས་ཁག་

ཏུ་སླེབས་སྐབས་གཉེན་ཚན་དང་གྲོགས་ཕོ་མོས་དམིགས་བསལ་མགྲོན་དུ་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང།  

རང་ཉིད་མི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཁེངས་རློམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི།  མཚར་གཏམ་དེས་མཚོན་པའི་སྤྱི་

ཚོགས་འཚོ་བ་དངོས་དེ་ཡིན།  དེར་བརྟེན་སློབ་ཚན་གཉིས་ནང་མཚར་གཏམ་དྲུག་སྦྱང་གཞི་ལ་

བཞག་ཡོད།  མཚར་གཏམ་དེ་དག་གི་མཚར་བའི་དོན་གང་ཡིན་ཤེས་དགོས་པར་མ་ཟད།  དེའི་

སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱང་མཁྱེན་ན་ལེགས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།

མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།
(དང་པོ།)

༈ འབྲུའི་སྐྱིན་པར་བྲོ་སྤྲད་པ།

 ཐེངས་གཅིག་ཨ་ཁུ་སྟོན་པར་ལོ་ཉེས་བྱུང་བས་ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོའ་ིསར་ཕྱིན་ཏེ།   “ད་ལོ་

ང་ལ་འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག་གཡར་རོགས་གྱིས།  སྐྱིན་ཚབ་ཏུ་སང་ལོར་ངས་བྲོ་ཕུལ་ཆོག་”ཅེས་ལབ་

པ་རེད།  ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོས།  ག་ར་བཏགས་གྲ་ན་རོ་གྲོ་དང༌།  བ་ར་བཏགས་བྲ་ན་རོ་བྲོ་གཉིས་

ནོར་ཏེ།  “དེ་ག་རང་འགྲིག་གི་རེད།”  ཅེས་ལབ་སྟེ།  ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ལ་འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག་ལམ་

སང་གཡར་བ་རེད།  ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་འབྲུ་དེ་རང་གི་ནང་ལ་འཁྱེར།  རྔོ་འཐག་བརྒྱབས་ནས་

རྩམ་པ་བཟོས་ཏེ་ཞོགས་པ་

ཇ་འདུར་དང༌།  ཉིན་གུང་

སྤགས།  དགོང་དྲོ་རྩམ་ཐུག་

བཏུང་སྟེ།  འཚོ་བའི་དཀའ་

ངལ་མེད་ཙམ་བྱུང༌།  དེ་ནས་

སྟོན ་ཀར་ལོ ་ཐོག ་བསྡུས་

ཚར་བ་དང་ལོ་ཐོག་རྣམས་

རང་གི་ནང་ལ་བཞག་རྗེས།  
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ཕྱུག་པོ ་ཆེན་པོའ ི་སར་

སོང་སྟེ།  ཞོགས་པ་སྔ་པོ་

ནས།  དགོང་དྲོ་ཉི་མ་མ་

བཞུད་བར་བྲོ་ཧུར་ཐག་

འབད ་ཐག ་འཁྲབ ་པ ་

དང༌།  ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོས་

ཀྱང་“བྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡག་

པོ ་འདུག་”ཅེས་བསྟོད་

བསྔགས་ཀྱང་ཆེན ་པོ ་

བྱས ་པར ་མ ་ཟད ་“ད ་

འགྲིག་སོང་”ལབ་པ་རེད།  དེ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་སོང་རྗེས་ད་དུང་འབྲུའི་སྐྱིན་ཚབ་

སྤྲོད་མཁན་མེད་སྟབས་ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་སྐད་བཏང་སྟེ།  “ཁྱེད་རང་གིས་འབྲུའི་

སྐྱིན་ཚབ་གྲོ་སྤྲོད་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ད་ཆ་ག་པར་ཡོད།”  ཅེས་ལབ་དུས།  ཨུ་ཁུས།  “འོ་ཛི།  

ངས་འབྲུའི་སྐྱིན་པར་བྲོ་ཉི་མ་ཉིན་གང་ཕུལ་བ་ཡིན།  དེ་དུས་ཁྱེད་རང་གིས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་

འདུག་ད་འགྲིག་སོང་ཞེས་གསུངས་བྱུང་།”  ཞེས་ལབ་པར་ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོར་ལབ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མ་རྙེད་པར་ཁ་བཙུམས་ནས་སྡོད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། 

༈ མིའི་ལྕི་བ་བཙོངས་པ།

 ཉིན་ཞིག་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་མི་སྐྱག་སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་འཁྱེར་ནས་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་གཟིགས་

སྒང་དུ་འགྲོ་སྐབས།  ཁྲོམ་པ་ཨ་མ་མགོ་བདེ་ཤོས་དེས་ལམ་སང་ཨ་ཁུའི་མདུན་དུ་རྒྱུག་ཡོང་

ནས།  “ཨ་ཁུ་ལྕི་བ་སྒྱེ་མོ་གང་པོ་དེར་རིན་གོང་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ་”ལབ་པར་ཨ་ཁུས།  “ལྕི་བ་

འདི་མིའི་རེད།”  ཅེས་ལབ་པར་ཨ་མ་དེས།  “འོ་ཛི།  དེ་འདྲ་མ་གསུངས།  ང་ལ་བཙོང་རོགས་

གནང༌།”  ཞེས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པར་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས།  “ཡ་་་་་་ད་བྱས་ན་མིའི་ལྕི་བ་

སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་ལ་སྒོར་གསུམ་བྱེད།”  ཅེས་ལབ་པས་ཨ་མ་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ཉོས།

 ཨ་མས་ནང་དུ་འཁྱེར་ནས་ལྕི་བ་དེ་རྣམས་མར་འདོན་སྐབས།  དེ་དག་ཚང་མ་མི་སྐྱག་
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སྐམ་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་

དང༌།  ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་

རང་ཉིད་ལ་མགོ་སྐོར་

བཏང་འདུག་བསམས་

ཏེ ་ལམ ་སང ་ཨ ་ཁུའི ་

སར་སོང་ནས།  “ཁྱོད་

ཀྱིས ་ང ་ལ ་མགོ ་སྐོར ་

བ ཏ ང ་ ན ས ་ ལྕི ་ བ འི ་

ཚབ་ལ་མི་སྐྱག་བཙོང་

འདུག་པས་གང་མིན་

ཚད་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པར།  ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་ལམ་སང༌།  “འོ་ཛི་ངས་དང་པོ་ནས་མིའི་ལྕི་བ་

རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན།  ད་དུང་ཨ་མ་ལགས་རང་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཉོ་གི་

ཡིན་གསུངས་བྱུང༌།  མ་ཟད་ངས་མིའི་ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་ལ་སྒོར་གསུམ་བྱེད་ལབ་པ་ཡིན་

པ།”  ཞེས་ལབ་པས་ཨ་མ་དེ་ནི་ཅི་བྱེད་འདི་བཤད་མ་ཤེས་པར་གདོང་དམར་པོར་གྱུར་ནས་སྡོད་

དགོས་བྱུང་བ་རེད།

༈ གྲུ་གླ་སྤྲད་པ།

 ཐེངས་ཤིག་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པར་

བརྟེན།  གཙང་པོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྐྱོད་ནས་གྲུ་གཏོང་མཁན་ལ་“གྲུ་དེ་གཏོང་རོགས་”ལབ་པས།  

གྲུ་གཏོང་མཁན་དེས་“ཁྱེད་རང་ལ་གྲུ་གླ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད།”  ཅེས་དྲིས་པས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས། 

“ཡོས་ཡོད་”ཅེས་ལབ་པས་གྲུ་པ་དེས་ལམ་སང་གྲུ་བཏང་བ་དང༌།  ཆུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སླེབས་ཁར་

ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཡོས་དེ་ནས་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེར་སྦར་མོ་འགའ་ཤས་སྤྲད་

ནས་“ད་འགྲིག་སོང་ངམ་”ཞེས་དྲིས་པར་མཉན་དཔོན་དེས་“ད་འགྲིག་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་”ཞེས་

ལབ་སྟེ་ཡོས་རྣམས་བཟས།  དེ་ནས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་སླེབས་རྗེས་གྲུ་པ་དེས།  

“ད་གྲུ་གླ་འཁྱེར་ཤོག་”ལབ་པས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས།  “འོ་ཛི།  གྲུ་གླ་གང་འདྲ་ཞིག་ཕུལ་དགོས་རེད་
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དམ།  ད་གིན་ཁྱེད་ཀྱིས་

གྲུ་གླ་ཡོད་མེད་བཀའ་

འདྲི་གནང་སྐབས་ངས་

ཡོས་ཡོད་ཞུས་པར་ཁྱེད་

ཀྱིས་གྲུ་བཏང་བྱུང་བས་

ངའི་སེམས་པར་གྲུ་གླར་

ཡོས་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་

ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་

བྱུང༌།   

ཡོས་ནི་ཕུལ་ཟིན་པ་

ཡིན་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་འགྲིག་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་བྱུང།  ད་ང་ལ་གང་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་

མེད།”  ལབ་པར།  གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པར་ལུས་སོ།  །

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

ལོ་ཉེས།  སྐྱིན་ཚབ།  འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག  རྔོ་འཐག   ཇ་འདུར།  སྤགས།  རྩམ་ཐུག  ལོ་ཐོག  བསྟོད་བསྔགས།  ལྕི་བ།  སྒྱེ་

མོ།  སྦར་མོ།  མཉན་དཔོན།

གཉིས་པ།  ལན་ཐུང་རེ་བྲིས།

༡། ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་འབྲུ་གཡོར་སྐབས་སྐད་ཆ་གྲ་སྒྲིག་ཅི་ཞིག་བྱས་སམ།

༢། ཨ་ཁུ་སྟོན་པས་ཉིན་གང་བྲོ་འཁྲབ་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༣། ཨ་ཁུས་ཡ་་་་་་ད་བྱས་ན་མིའི་ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་ལ་སྒོར་གསུམ་བྱེད་ལབ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༤། ཨ་མ་མགོ་བདེ་ཤོས་དེར་ཨ་ཁུས་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་པས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ཡོད་དམ།
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༥། ཨ་ཁུས་མཉན་དཔོན་ལ་གྲུ་གླ་ཅི་ཞིག་སྤྲད་ཡོད་དམ།

༦། དོན་དངོས་ཐོག་གྲུ་དཔོན་ལ་གྲུ་གླ་གང་དགོས་ཡོད་དམ།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་དག་གི་མཚར་གཏམ་ལ་ནུས་པ་གང་ཞིག་ཐོན་འདུག་བསམ་གཞིག་

བྱས་ཏེ།  འདྲ་མཚུངས་གང་ཡོད་ཟུར་འདོན་བྱེད་དགོས།

༈  ༡། “ད་ལོ་ང་ལ་འབྲུ་རྒྱབ་གཅིག་གཡར་རོགས།  སྐྱིན་ཚབ་ཏུ་སང་ཕོད་ངས་བྲོ་ཕུལ་ཆོག  ༢། ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས།  

དགོང་དྲོ་ཉི་མ་མ་བཞུད་བར་བྲོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འཁྲབ་པ་དང༌།  ཕྱུག་པོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་བྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡག་པོ་འདུག་

”ཅེས་བསྟོད་བསྔགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་བྱས་པར་མ་ཟད་ད་འགྲིག་སོང་ལབ་པ་རེད།  ༣། ཨ་ཁུས།  འོ་ཛི།  ངས་འབྲུའི་སྐྱིན་

པར་བྲོ་ཉི་མ་ཉིན་གང་ཕུལ་བ་ཡིན།  དེ་དུས་ཁྱེད་རང་གིས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲགས་འདུག་ད་འགྲིག་སོང་ཞེས་གསུངས་བྱུང་ང༌།”

༈  ༡། ཨ་ཁུས།  ལྕི་བ་འདི་མིའི་རེད།  ༢། འོ་ཛི་དེ་འདྲ་མ་གསུངས།  ང་ལ་བཙོང་རོགས་གནང༌།  ༣།  “ཡ་་་་་་ད་བྱས་ན་མིའི་

ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་ལ་སྒོར་གསུམ་བྱེད།” ༤། “ཨ་ཁུས། འོ་ཛི་ངས་དང་པོ་ནས་མིའི་ལྕི་བ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་པ།  ད་

དུང་ཨ་མ་ལགས་རང་གིས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཉོ་གི་ཡིན་གསུངས་བྱུང༌།”

༈  ༡། ཨ་ཁུ་སྟོན་པས། “ཡོས་ཡོད་”ཅེས་ལབ་པ་རེད།  ༢། ཡོས་དེ་ནས་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེར་སྦར་མོ་འགའ་ཤས་སྤྲད་ནས་ད་

འགྲིག་སོང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པར་མཉན་དཔོན་དེས་ད་འགྲིག་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལབ།  ༣། ཨ་ཁུས།  “འོ་ཛི་ཡོས་ནི་ཕུལ་

ཟིན་པ་ཡིན་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་འགྲིག་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་གསུངས་བྱུང།”

བཞི་པ།  གྲུ་གླ་སྤྲད་པ་ཞེས་པའི་མཚར་གཏམ་དེ་བཅོས་འབྲི་བྱས་ཡོད།  དེ་བཞིན་མཚར་གཏམ་ལྷག་

མ་གཉིས་ནས་གཅིག་ལ་བཅོས་འབྲི་བྱས་ནས་མཚར་བའི་ཉམས་མ་ཤོར་བ་བྱེད་དགོས།

《གྲུ་གླ་སྤྲད་པ།》  ཐེངས་ཤིག་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་གཙང་པོའ་ིཕ་རོལ་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པར་བརྟེན།  གཙང་

པོའ་ིའགྲམ་དུ་བསྐྱོད་ནས་གྲུ་གཏོང་མཁན་ལ་“གྲུ་དེ་གཏོང་རོགས་”ལབ་པས།  གྲུ་གཏོང་མཁན་དེས“ཁྱེད་རང་ལ་གྲུ་གླ་

སྤྲོད་རྒྱུ་ཨེ་ཡོད།”  ཅེས་དྲིས་པས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས། “ཡོས་ཡོད་”ཅེས་ལབ་པས་གྲུ་པ་དེས་ལམ་སང་གྲུ་བཏང་བ་དང༌།  ཨ་ཁུ་

སྟོན་པས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཡོས་དེ་ནས་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེར་སྦར་མོ་འགའ་ཤས་སྤྲད་ནས་“ད་འགྲིག་སོང་ངམ་”ཞེས་

དྲིས་པར་མཉན་དཔོན་དེས་“ད་འགྲིག་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་”ཞེས་ལབ།  དེ་ནས་ཆུ་དཀྱིལ་དུ་གྲུ་གཏོང་མཚམས་བཞག་ནས།  

“ད་གྲུ་གླ་འཁྱེར་ཤོག་”ལབ་པས་ཨ་ཁུ་སྟོན་པས།  “འོ་ཛི།  གྲུ་གླ་གང་འདྲ་ཞིག་ཕུལ་དགོས་རེད་དམ།  ད་གིན་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲུ་

གླ་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲི་གནང་སྐབས་བས་ངས་ཡོས་ཡོད་ཞུས་པ་ལས་དངུལ་ཡོད་ཞུས་མེད།  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲུ་བཏང་
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བྱུང་བས་ངའི་སེམས་པར་གྲུ་གླ་ཡོས་སྤྲད་ན་འགྲིག་གི་ཡོད་པ་འདྲ་བསམས་བྱུང་ཞེས་བཤད་པར།    གྲུ་གཏོང་མཁན་དེས།  

འོ་ཛི།  ངས་ནི་གྲུ་གླ་དངུལ་ཡོད་པའི་མ་ཚད་ཡོས་ཀྱང་ཡོད་གསུང་གི་འདུག་བསམས་བྱུང།  བྱས་ན་ང་གཉིས་བསམ་ཚུལ་

མ་མཐུན་པ་རེད།  ད་གང་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད།  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་གྲུ་གླ་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་བྱས།  ངས་ཁྱེད་ལ་གྲུ་བཏང་ནས་ཆུ་ཡང་

སྒྲོལ་མི་དགོས་པ་བྱས་ཟེར་ནས་ལྟག་ལོག་བྱས་པས།  ཨ་ཁུས་ཡོས་ནི་ཕུལ་ཟིན་པ་དང།  ཆུ་ནི་སྒྲོལ་མ་ཐུབ་ནས་གང་བྱེད་

འདི་བྱེད་མེད་པར་ལུས་སོ།  །

ལྔ་པ།  རང་ཉིད་ཀྱིས་མཚར་གཏམ་གསར་པ་ཞིག་རྩོམ་དགོས།

128 ལན།  ཆར་དུས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཉི་མ་ཡང་འོད་མི་གསལ་བར་གནམ་གཤིས་

ཤིན་ཏུ་ནག་ཁུང་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།

 གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཙི་ཙིས་ཤིང་སྡོང་ལམ་སྟེང་འགྲིལ་ཡོད་པ་མ་

མཐོང་ནས་སྦག་སྦག་ཤིང་སྡོང་ལ་བརྡབ་ཡོད་པ་རེད།

 གོང་གི་ཙི་ཙིའི་སྐད་ཆ་མགོ་མཇུག་མེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གླང་ཆེན་དེ་བས་

དངངས་སྐྲག་ལངས་ཏེ་“ཡང་སྙིང་རང་གང་བྱས་སོང་”ཞེས་ལབ་པར།  ཡང་ཙི་ཙིས་“ཡ་

གིའི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ།  །སྡུག་མིག་ཞར་བ་མིན་ན།  །ཉིན་མོ་དཀར་ཆ་མེད་པ།  །ལྟས་ངན་

མིན་ན་གང་རེད།  །མ་གིའི་སྦྱར་བ་གོག་ཏོ།  །སྡུག་སེམས་གནག་པོ་འདི་འདྲ།  །རྒྱ་ལམ་

ཆེན་པོའ་ིདཀྱིལ་ལ།  །ཕྲེད་བཀག་བྱེད་དོན་གང་ཡིན།  །”ཞེས་ལན་བཏབ་པ་རེད།  སྐད་

ཆ་དེས་ལོ་དེར་ཆར་ཞོད་ཆེ་བ་དང།  ཉིན་དེར་གནམ་གཤིས་ནག་ཁུང་ལ་སོང་སྦྱར་སྡོང་

ཞིག་ལམ་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་ཡོད་པ་ཙི་ཙིས་མ་མཐོང་ནས་སྦག་སྦག་བརྡབ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་

ཤེས་ཐུབ།

 སློབ་གྲོགས་ཚོ་ཙི་ཙིས་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་ཡ་རབས་གུས་ཞབས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞིག་

གནང་མ་ཤེས་པར་བརྟེན་ཙི་ཙི་ཤོག་གྲངས་203  ནང་ཞེ་ཚིག་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་ཕྱིན་པ་

རེད། 
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སློབ་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།

མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།
(གཉིས་པ།)

༈ སྔ་ཙམ་གསུང་དགོས་རེད་པ།

 ཐེངས་མ་གཅིག་བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོ་སྲང་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་སྐབས།  ཁོང་གི་འགྲམ་

ནས་རྐུན་མ་ཞིག་བྲོས་འགྲོ་བ་དང༌།  རྒྱབ་ནས་མི་ཞིག་གིས་“ཁོས་རྐུན་མ་བརྐུས་སོང་ཁོ་ཟུངས།  

ཁོ་ཟུངས།”  ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོས་རྣ་ཅོག་འཇམ་ན་དགའ་

བསམས་ནས་ཁ་ཡ་

མ་བྱས་པར་མ་ཟད།  

ད་དུང་རྐུན་མ་དེར་

ལམ་བཤང་བ་རེད།  

རྐུ ན ་ མ ་ འ དེ ད ་

མཁན་དེ་བཀྲ་ཤིས་

བག་གྲོའ་ིམདུན་དུ་

སླེབས་སྐབས་རང་

གི་ངོ་ཤེས་ཡིན་པར་
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མ་ཟད་ཁོ་པས།  “འོ་ཛི་རྐུན་མ་ཁོས་ཁྱེད་རང་གི་ནང་ནས་དངུལ་སྒམ་བརྐུས་སོང་ཁོ་འཛིན་རྒྱུ་

ཕར་ཞོག་ད་དུང་ལམ་བཤང་ནས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།”  ཞེས་བཤད།  སྐད་ཆ་དེ་བཀྲ་ཤིས་

བག་གྲོས་ཐོས་མ་ཐག་རྐང་རྡེབ་ལག་རྡེབ་བྱེད་ཀྱིན།  “འོ་ཛི་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྔ་ཙམ་གསུང་

དགོས་རེད་པ།” ཞེས་ཤོད་ཀྱིན་རྐུན་མའི་རྗེས་སུ་བརྒྱུགས་སོང་ངོ༌། །

༈ བག་ལེབ་ཟ་བ།

     གྲོད་པ་ལྟོགས་པའི་

མི་ཞིག་བག་ལེབ་ཚོང་

ཁང་དུ་ཕྱིན་ཏེ།  དང་པོ་

བག་ལེབ་གཅིག་བཟས་

ནས་མ་རྒྱགས་སྟབས་

ཡ ང ་ བ སྐྱ ར ་ ག ཅི ག ་

བཟས།  དེས་ཀྱང་ད་

དུང ་མ ་རྒྱགས ་པར ་

བརྟེན་བག་ལེབ་བདུན་

མུ་མཐུད་ནས་བཟས་

རྗེས་གཞི་ནས་གྲོད་ཁོག་

རྒྱགས་པ་རེད།  བག་

ལེབ་བདུན་པ་དེ་བཟས་

ཚར་རྗེས་མི་དེས་འགྱོད་

པ་སྐྱེས་པའི་ངང་ནས།  

“ཧ་རོ།  སྔ་ས་ནས་བག་ལེབ་བདུན་པ་འདི་བཟས་ཏེ་གྲོད་པ་རྒྱགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ན་གོང་གི་

བག་ལེབ་དྲུག་པོ་དེ་མ་བཟས་ནའང་འགྲིག་འདུག་”ཅེས་བཤད་པ་རེད།
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༈ སྐར་གྲངས་༡༠༠ ཐོབ་བྱུང༌།

 ཨ་མ་བསམ་སྐྱིད་ཀྱིས་དུས་

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བུ་བསོད་ནམས་ལ་

བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པར་

མ་ཟད།  “བུ་རང་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་

བྱས་ན་དེས་འགྲིག་གི་འདུག”  ཅེས་

ཐབ་ལས་སོགས་གཅིག་ཀྱང་བསྐུལ་གྱི་

མེད།  གང་འཚམ་ནས་བུ་བསོད་ནམས་

ཀྱིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་རན་པར་ཨ་

མས་རང་གི་བུར་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ལ།  “བུ་རང་ཨང་ཀི་ཐོབ་པ་བྱེད་

དགོས་”ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།  

དེའི་རྗེས་བུས་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ཟིན་

པས་ཨ་མས།  “བུ་ཡིག་རྒྱུགས་གང་

འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།  སྐར་གྲངས་ག་ཚོད་ཐོབ་བྱུང་ངམ།”  ཞེས་དྲིས་པར་བུས་ལམ་སང༌།  “ཨ་

མ་ལགས།  ངའི་སྦྱངས་འབྲས་ལ་སྐར་གྲངས་༡༠༠  ཐོབ་བྱུང་”ཞེས་ཞུས་པ་ཐོས་མ་ཐག  ཨ་མ་

དགའ་ཐག་ཆོད་དེ་རང་གི་བུ་ལ་བསྟོད་བསྔགས་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་བྱས།  གང་འཚམ་ནས་ཨ་

མས་“བྱས་ན་བུ་རང་གི་སློབ་ཚན་ཚང་མར་སྐར་གྲངས་༡༠༠  རེ་ཐོབ་པ་རེད་དམ།”  ཞེས་དྲིས་

པར། བུ་དེས།  “དེ་འདྲ་ག་བ་ག་བ།   སྐད་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས༢༣ དང།  དབྱིན་ཡིག་ལ་སྐར་

གྲངས༢༤།  ཚན་རིག་ལ་སྐར་གྲངས༢༢།    ཨང་རྩིས་ལ་སྐར་གྲངས་༡༡།   སྤྱི་ཚོགས་རིག་

གནས་ལ་སྐར་གྲངས༢༠།  བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྐར་གྲངས་༡༠༠ རེད།”  ཅེས་ཞུས་པར་ཨ་མ་

ཧང་སངས་ཏེ་སྡོད་པ་ལས་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་བ་རེད།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་དགོས།

སྲང་ལམ།  ལམ་བཤང།  དངུལ་སྒམ།  རྐང་རྡབ་ལག་རྡབ།  གྲོད་པ།  གྲོད་ཁོག  འགྱོད་པ།  སྔ་ས་ནས།  རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ།  

ཐབ་ལས།  གང་འཚམ།  སྐར་གྲངས།  ཧང་སངས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་སྒྲུབ་རྣམས་འགྲིག་པ་ལ་རྟགས་འདི་དང།  ནོར་བ་ལ་རྟགས་འདི་

རྒྱོབས།

བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོའ་ིདངུལ་སྒམ་རྐུ་མར་ཤོར།   (       )• 

བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོས་རྐུན་མའི་ལམ་བཀག   (       )• 

རྐུན་མ་དང་འདེད་མཁན་གཉིས་ཁ་མཐུན་རེད།   (       )• 

བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོ་རྐུན་མའི་རྗེས་སུ་བརྒྱུགས་པ་རེད།  (       )• 

མི་གྲོད་པ་ལྟོགས་པས་བག་ལེབ་བདུན་བཟས།   (       )• 

མི་གྲོད་པ་ལྟོགས་པས་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་པ་ཕོར་པ་གང་བཏུང། (       )• 

མི་གྲོད་པ་ལྟོགས་པ་དེ་ད་དུང་གྲོད་པ་མ་རྒྱགས།   (       )• 

ཨ་མ་བསམ་སྐྱིད་ཀྱིས་བུ་དེར་ཁྱིམ་ལས་བྱེད་དུ་བཅུག  (       )• 

དེར་བརྟེན་བུ་དེས་ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད།   (       )• 

ཨང་རྩིས་ལ་སྐར་གྲངས་༡༡  ཡིན།    (       )• 

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོས་རྐུ་མ་ཟུངས་ཞེས་བོས་པ་ཐོས་ནའང་ལམ་བཤང་བ་དང། མཐར་རང་གི་དངུལ་སྒམ་ཡིན་པ་ཤེས་

འཕྲལ་རྐང་རྡེབ་ལག་རྡེབ་ཀྱིས་རྐུན་མའི་རྗེས་ལ་རྒྱུགས་པ་དེས་བཀྲ་ཤིས་བག་གྲོའ་ིགཤིས་ཀ་གང་འདྲ་ཞིག་མཚོན་འདུག་

གམ།

༢། ཁོས་སྔ་ས་ནས་བག་ལེབ་བདུན་པ་འདི་བཟས་ཏེ་གྲོད་པ་རྒྱགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ན་གོང་གི་བག་ལེབ་དྲུག་པོ་དེ་མ་བཟས་

ནའང་འགྲིག་འདུག་ཅེས་པ་དེས་ཁོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་སྐྱོན་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག་གམ།

༣། ངའི་སྦྱངས་འབྲས་ལ་སྐར་གྲངས་༡༠༠  ཐོབ་བྱུང་ཞེས་པ་དེ་ཨ་མས་གོ་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བླངས་ཡོད་དམ།

༤། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟས་ན་བུ་དེར་སྐྱོན་གང་ཞིག་ཡོད་བཟོ་འདུག་གམ།
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༥། གོང་གི་མཚར་གཏམ་སོ་སོའ་ིནང་མཚར་བའི་སྐད་ཆ་གང་དག་འདུག་གམ།

བཞི་པ།  《སྐར་གྲངས་༡༠༠  ཐོབ་བྱུང་》ཞེས་པའི་མཚར་གཏམ་འདི་གཙོ་བོ་མི་སྣའི་བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་

ནས་བཅོས་འབྲི་བྱས་ནས་མཚར་བའི་ཉམས་མ་ཤོར་པ་བྱས་ཡོད།  དེ་བཞིན་མཚར་གཏམ་གཞན་

གཉིས་གཙོ་བོ་མི་སྣའི་བྱ་སྤྱོད་བསྒྱུར་ནས་བཅོས་འབྲི་གྱིས།

 《སྐར་གྲངས་༡༠༠  ཐོབ་བྱུང༌།》  ཨ་མ་བསམ་སྐྱིད་ནད་ཀྱིས་མནར་ནས་བུ་བསོད་ནམས་ལ་བྱམས་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་

ཕར་ཞོག་ཁྱིམ་ལས་ཙག་ཙིག་དང་ནད་གཡོག་རྒྱུག་དགོས་པས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མ་རག  གང་

འཚམ་ནས་བུ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ལོ་འཁོར་ཡིག་རྒྱུགས་རན་པའི་དུས་སུ་ཨ་མ་ནད་ལས་དྲག  དེའི་རྗེས་བུས་ཡིག་རྒྱུགས་

བཏང་ཟིན་པས་ཨ་མས།  “བུ་ཡིག་རྒྱུགས་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ།  སྐར་གྲངས་ག་ཚོད་ཐོབ་བྱུང་ངམ།”  ཞེས་དྲིས་པར་

བུས་ལམ་སང༌།  “ཨ་མ་ལགས།  ཨང་རྩིས་ལ་སྐར་གྲངས་༡༡  དང༌།  ཚན་རིག་ལ་སྐར་གྲངས༢༢།  བོད་ཡིག་ལ་སྐར་

གྲངས༢༣།  དབྱིན་ཡིག་ལ་སྐར་གྲངས༢༤།  སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་ལ་སྐར་གྲངས༢༠།  བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་སྐར་གྲངས་༡༠༠  

ལས་ཐོབ་མི་འདུག་ཅེས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོས་ལབ་པར།

 ཨ་མས།  བུ་སེམས་སྡུག་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡོད།  འདི་ལོ་༡༠༠ དང།  ལོ་རྗེས་མ་༡༠༠  བཅས།  ལོ་རེར་༡༠༠  རེ་

བླངས་ན།  ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་སློབ་ཚན་ཚང་མ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠  རེད་འདུག་བཅས་ལབ་པར་བུ་ནི་ངུ་ཤོར་བ་རེད།

ལྔ་པ།  རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་བྱུང་བའི་མཚར་གཏམ་ཞིག་བྲིས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་ཚུལ།

༄༅།  །ཚིགས་བཅད་ནི་རྐང་པ་བཅད་པའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་ལ་ཚིགས་བཅད་ཅེས་བྱ་ཞིང༌།  མང་

ཆེ་བ་རྐང་པ་བཞི་ཚན་བྱས་ནས་ཡོད།  བཞི་ཚན་རེ་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།  ཚེག་བར་

གྲངས་ནི་ཆ་མཉམ་ཞིང༌། ཚིག་རྐང་རེ་རེའི་ཚེག་བར་གྲངས།  ལྔ་ནས་སོ་གསུམ་བར་དུ་བཤད། 

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྐང་པ་སོ་སོའ་ིཚེག་བར་མང་ཉུང་མེད་པར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  གལ་ཏེ་ཤོ་

ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚིག་རྐང་སོ་སོའ་ིཚེག་བར་མང་ཉུང་ཤོར་བ་ཡིན་ན་སྡེབ་སྦྱོར་ཉམས་

པའི་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་བརྩི།  ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་ཚིག་རྐང་གི་ཚེག་བར་མང་ཉུང་ཅི་ཙམ་

བྱེད་མིན་ཐད་འབྲི་མཁན་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་བྱེད་ཆོག་པ་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚད་

འཛིན་མེད། 

 ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་རེ་ལ་ཡིག་འབྲུ་ཚེག་བར་མང་ཉུང་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་

གྲངས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཚེག་བར་དྲུག་ནས་དགུ་མའི་བར་གྱི་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་

མི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

དང་པོ།  ཚེག་བར་དྲུག་མ།

༡།  ཚང་མ་ཆ་འགྲིགས་བྱས་པའི་ཚེག་བར་དྲུག་མ།  དཔེར་ན།

  ཁྱོད་ནི་དགུང་སྔོན་མཐོན་པོའ།ི  །
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  གསེར་འོད་འབར་བའི་ཉི་མ།  ། 

  ང་ནི་ཁྲོན་པའི་སྦལ་པ།  །

  ཉི་འོད་མཐོང་ན་བསམས་བྱུང༌།  །

༢།  ཡ་གཅིག་དང་ཆ་གཉིས་ཡ་གཅིག་བྱས་པའི་ཚེག་བར་དྲུག་མ།

  ཞིང་ས་བོན་མ་བཏབ་ན།  །

  ལོ་བཟང་པོ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ།  །

  ཁྱོད་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱངས་ན།  །

  རྩོམ་སྙན་པོ་ཇི་ལྟར་འབྲི།  །

༣།  ཆ་གཅིག་ཡ་གཅིག་ཆ་གཅིག་ཡང་ཡ་གཅིག་བྱས་པའི་ཚེག་བར་དྲུག་མ།

  ཤེས་རབ་ཀྱི་རྟ་མཆོག་ལ།   །

  བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལྕག་གིས་སྐུལ།  །

  གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐང་ཆེན་དེ།  །

  མི་ཆོད་ཅེས་སུ་ཡིས་བརྗོད།  ། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ།  ཚེག་བར་བདུན་མ།

༡།  ཆ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་ཡ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཚེག་བར་བདུན་མ།  དཔེར་ན།

  དགུན་དུས་རླངས་པ་ན་བུན་བཞིན།  །

  འཐིབས་པའི་ཆུ་ཀླུང་ལྷག་པར་གྲང།  །

  རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་སྔར་ཚ་ཡང།  །

  བསྐོལ་ན་ཆུ་གྲང་རྗེས་སུ་ཁོལ།  །

༢།  ཆ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་དང།  སླར་ཡང་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་ཡ་གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་

ཕྲད་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཚེག་བར་བདུན་མ།

  སྔོ་ལྗང་ལྗོན་ཤིང་གི་རྩེ་ནས།  །

  ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན་ཞིག་གྲགས་བྱུང༌།  ། 

  ཆར་རྒྱུན་ཟིམ་ཟིམ་དུ་འབབ་པའི།  །

  དབྱར་ཁའི་དུས་སྟོན་དེ་སླེབས་བྱུང༌།  །
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༢།  ཆ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་དང།  སླར་ཡང་ཆ་གཉིས་བྱས་པར་མ་ཟད་ཡ་གཅིག་པོ་དེ་

ཚིག་ཕྲད་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཚེག་བར་བདུན་མ།

  ཡིད་འོང་གི་སྐྱེད་ཚལ་ནང་ན།  །

  རབ་མཛེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཞད་པས།  །

  ཐག་རིང་གི་བུང་བའི་ཁྱུ་ཚོགས།  །

  མ་བོས་ཀྱང་མགྲོན་དུ་འགུགས་སོ།  །  ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

གསུམ་པ།  ཚེག་བར་བརྒྱད་མ།

༡།  ཚེག་བར་ཚང་མ་ཆ་རེ་བྱས་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་སྟེ།  དཔེར་ན།

  དགུང་སྔོན་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའི་དཀྱིལ་ནས།  །

  དྲོ་སྐྱིད་ཉི་མ་གསལ་ལེར་ཤར་བྱུང༌།  །

  ལྡུམ་རའི་མཛེས་རྒྱན་མེ་ཏོག་པད་མ།  །

  ཟེའུ་འབྲུ་མི་ངོམ་རང་དབང་མི་འདུག  །

༢།  ཡ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཆ་གསུམ་དང།  སླར་ཡང་ཡ་གཅིག་བྱས་པའི་ཚེག་བར་བརྒྱད་མ།

  དབྱིབས་སྒོང་གཟུགས་ས་ཡི་གོ་ལའི་ངོས།  །

  མཐའ་མི་མངོན་མཚོ་བཞིའི་སྐ་རགས་ཀྱིས།  །

  མཚམས་དམ་པོར་བཅིངས་པའི་གླིང་ཆེན་ལྔ།  །

  དུས་ནམ་བཞིའི་འགྲོས་ཀྱིས་གཡོན་དུ་འཁོར།  །

༣།  ཆ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་དང།  སླར་ཡང་ཆ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་བཅས་ཡོད་

པ་དང།  མཇུག་གི་ཡ་གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་མིན་གང་བདེར་བྱས་ཆོག་པའི་ཚེག་བར་

བརྒྱད་མ།

  དཀར་གསལ་གྱི་ཟླ་བ་འཛུམ་འོད་ཅན།  །

  འགྱུར་ལྡོག་གི་ཨ་གསར་མེད་ན་ཡང།  །

  ཉི་འོད་དང་བར་ཐག་ཉེ་རིང་ལས།  །

  དཀར་ནག་གི་ཆ་ཤས་གང་བྲི་སྣང།  །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།



158


158


བཞི་པ། ཚེག་བར་དགུ་མ།

༡།  ཆ་བཞི་ཡི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་བྱས་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚེག་བར་དགུ་མ།  དཔེར་ན།

  ཚན་རིག་རྣོ་མྱུར་འཕྲུལ་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས།  །

  རང་བྱུང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་གསང་བའི་མཐའ།  ། 

  ཡོངས་སུ་བརྟོལ་ནས་དགུ་ཚིགས་ཆུ་བོའ་ིརླབས།  །

  རབ་བརྒལ་བཟོ་བའི་སྙིང་སྟོབས་རྨད་དུ་བྱུང༌།  །

༢།  ཆ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་དང།  སླར་ཡང་ཆ་གཅིག་བྱས་པ་དང།  ཡ་གཅིག་དེ་ཚིག་

ཕྲད་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཚེག་བར་དགུ་མ།

  ཕ་མཐའ་མི་མངོན་ཞི་བདེ་ཡི་རྒྱ་མཚོ།  །

  ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་འདྲེས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ།  །

  ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་མཚོ་ཆུ་ཡི་ནང་ནས།  །

  མངོན་པར་འཆར་བའི་ལྟད་མོ་ཞིག་མཐོང་ངོ་།  །

༣།  ཆ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་དང།  སླར་ཡང་ཆ་གཉིས་བྱས་པ་དང། དཀྱིལ་གྱི་ཡ་

གཅིག་པོ་དེ་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པ་ཞིག་སྟེ།

  གངས་དཀར་ཏི་སེ་ནས་ཕོྱགས་བཞིར་འབབ་པའི།  །

  གྲགས་ཅན་ཆུ་བོ་དང་ཆུ་ཀླུང་སྣ་ཚོགས།  །

  ཆེད་དུ་མ་བགྲོས་ཀྱང་མཉམ་དུ་འདུས་ནས།  །

  མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་རུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་སོ།  །  ཞེས་པ་ལྟ་བུ།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཚིགས་བཅད།  སྡེབ་སྦྱོར།  ཤོ་ལོ་ཀ  དགུང་སྔོན།  ཁྲོན་པ།  ས་བོན།  རླངས་པ།  འཐིབས་པ།  ཆུ་ཀླུང།  ཁྱུ་ཚོགས།  ཟེའུ་

འབྲུ།  སྐ་རགས།  ཨ་གསར།  གང་བྲི།  དགུ་ཚིགས།

གཉིས་པ།  སློབ་ཚན་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་བཞིན་པའི་ཚེག་དང།  ཚིག   ཚིགས་བཅས་ཀྱི་གོ་དོན་སོ་

སོར་ཕྱེས།

གསུམ་པ། གཤམ་གྱི་ཚེག་བར་དགུ་མའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཚེག་བར་བདུན་མའི་ཚིགས་བཅད་དུ་སྒྱུར།

དེང་དུས་བོད་རིགས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལ་ལ།  ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ལེ་ལོ་རྣམ་གཡེང་གི་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ།  །  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

གླུ་ལེན་གར་རྩེད་ཀྱི་བྱ་བ་དུ་མས།  །  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

ཉིན་མཚན་དོན་མེད་དུ་འདའ་བར་བྱེད་དོ།  ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

བཞི་པ།  ཆ་དང་ཡའི་གཅོད་མཚམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཚིག་རྐང་རེ་རེའི་འོག་ཏུ་ཐིག་རྒྱོབས།

ཡོན་ཏན་གྱི་མཚོ་མཐའ་རུ།  །

བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཉ་མོ་རྒྱུ།  །

མཚོ་འཇིངས་སུ་འཇུག་འདོད་ན།  །

རྐྱལ་རྩལ་གྱི་སྦྱོང་བ་གལ།  །

དད་ལྡན་བུ་སློབ་ཀྱི་དབུས་སུ།  །

ཁ་བདེ་ཆོས་བཤད་ལ་མཁས་ཀྱང།  །

ལག་ལེན་ཁྱིམ་པ་ལས་སྡུག་པས།  །

ཁ་ཞེ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་ངོ་།  །

སྐྱེས་ཕོ་རབ་དགྲ་ལ་རལ་གྲི་འཕྱར།  །
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སྐྱེས་ཕོ་འབྲིང་རྟ་ལ་ལྕག་ཚན་འཕྱར།  །

སྐྱེས་ཕོ་མཐའ་མ་ལ་མེ་ཡོག་འཕྱར།  །

དཔོན་ཨ་ཁུས་བཟའ་ལ་ཁུ་ཚུར་འཕྱར།  །

ཀ་ཡེ་ལང་ཚོས་སྙེམས་པའི་གཞོན་ནུ་མ།  །

ཁ་སྒོ་སྐྱེ་འབྲས་མཚར་བས་དྲེགས་ལྡན་མ།  །

ག་དོར་ལྟ་བུར་ཡོན་ཏན་དབུལ་བའི་ཕྱིར།  །

ང་ཡིས་བལྟས་ན་སྙིང་པོ་མེད་པར་མཐོང།  །

ལྔ་པ།  གུག་རྟགས་ནང་འདེམས་སྐོང་བྱོས།  (ཐོག་མར་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་གོང་བཞིན་འོག་ཐིག་གིས་རྟགས་བརྒྱབ་

ནས་ཚན་པ་དེ་གང་ཡིན་བལྟས་ན་བདེ་བ་ཡོད།)

༡། ཚིག་སྒྲུབ་དག་ཚེག་བར་ཆ་ཡ་སྡེབ་སྟངས་ཡོངས་སུ་མཐུན་པའི་ཚན་པ་ནི།   (       )

a. བོད་གངས་ཅན།  གངས་ཅན་བོད།  མཐོ་གངས་རི།  མྱུར་མགྱོགས་རྟ།

b. དགུང་སྔོན་དབྱིངས།  བར་སྣང་གི་འཇའ།  མི་མང་ཡོངས།  ཁྲ་ཆུང་མིག

c. བརྗིད་ཆགས་གངས་རི།  སྐས་ཀྱི་གདང་བུ།  སེམས་དགའ་བ།  གློག་གི་སྣང་བརྙན།

d. རྩྭ་རྩི་ཤིང།  རྟ་འདོ་བ།  རི་མཐོན་པོ།  སྟག་དམར་ཡག

༢། ཚིག་སྒྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་ཚེག་བར་ཆ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཡ་གཅིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཚན་པ་ནི།  (       )

a. བུ་དཔའ་བོ།  ལུག་གཡང་དཀར།  རྒོད་ཐང་དཀར།  འབྲི་ཐུལ་མ།

b. འདོ་རིག་རྟ།  ཁྲེལ་མེད་བུ།  རི་བོང་རྭ།  སྐྱི་བསེར་རླུང།

c. ལྟ་རྒྱ་ཡངས།  བོད་མི་རིགས།  མདོག་དམར་པོ།  རས་ཀྱི་ཟུར།

༣། ཚིག་སྒྲུབ་ཡོངས་རྫོགས་ཆ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ཚན་པ་ནི།   (       )

a. ཕ་མེས་ཡང་མེས།  ཁ་བརྡ་ལ་ཉན།  ཆར་གནམ་ནས་བབས།  བཀོད་ལེགས་མཆོད་རྟེན།

b. བརྗིད་ཆགས་གངས་རི།  མངོན་སུམ་མཐོང་བ།  རི་མཐོན་པོའ་ིརྩེ།  འཛུམ་པའི་བཞིན་རས།

c. སྨིན་ལེགས་བཅུད་ལྡན།  འཇམ་མཉེན་ལག་པ།  ཇོ་མོ་གླང་མ།  གཞུང་ལམ་པ་ཏྲ།

༤། ཚེག་བར་ཡ་ཅན་ཡོངས་རྫོགས་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པའི་ཚན་པ།   (       )

a. ལྗོན་ཤིང་གི་རྩེ།  འཆི་ཁ་ཡི་ཁ་ཆེམས།  གཡུ་ཡི་གཞོང་པ།  འཇམ་མཉེན་གྱི་ཕྱག
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b. གླུ་སང་སང་བླངས།  མགོ་ལྕོག་ལྡེམ་ལྡེམ།  གསེར་གྱི་སྐར་ལྔ།  ཆར་གནམ་ནས་བབས།

c. རྟ་ཕོ་ལྟར་མྱུར་བ།  ས་མཐོ་ཡི་བོད་ལྗོངས།  ལོ་ལེགས་ཀྱི་སྙེ་མ།  མཚོ་རླབས་དང་འདྲ་བ།

གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས། 

༡། ག་འདྲ་ཞིག་ལ་ཚིགས་བཅད་རྩོམ་ཡིག་ཟེར་རམ།

༢། ཅི་ཞིག་ལ་ཤོ་ལོ་ཀ་ཟེར་རམ།

༣། ཚེག་བར་ཆ་དང་ཡ་ཞེས་པའི་དོན་ཅི།

༤། འདིར་ཚེག་བར་དྲུག་ནས་ག་ཚོད་བར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་འདུག་གམ།

༥། ཚིགས་བཅད་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་འདུག་གམ།

དྲུག་པ།  ཚེག་བར་དྲུག་པ་དང།  བདུན་མ།  བརྒྱད་མ།  དགུ་མ་བཅས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེ་

རྩོམ་དགོས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།

སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ།

 ༡། ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཉེ་དུ་ཀུན།  །

  བཞག་སྟེ་རྒྱང་རིང་ཡུལ་དུ་འོང་ན་ཡང༌།  །

  རྒྱུས་མེད་ཡུལ་ནས་དོན་མེད་མཛའ་བཤེས་སོགས།  །

  བསྡུས་ཏེ་རྣམ་གཡེང་བྱེད་པ་སྨྱོན་པ་ཡིན།  ། 

  འོང་དོན་ཐོས་བསམ་ལས་ལ་སྒྲིམས་ཤིག་ཨང༌།  །

 ༢། ཀུན་སྤྱོད་གཙང་བས་གཞན་གྱི་ཡིད་དུ་འཐད།  །

  སྨྲ་བ་ཉུང་བས་ཕོག་ཐུག་གཡེང་བ་མེད།  །

  དད་བརྩོན་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོས་ཉིན་རེ་བཞིན།  །

  ཡོན་ཏན་ཡར་ཚེས་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བས།  །

  སྒོ་གསུམ་བག་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང༌།  །

 ༣། དོན་གྱི་རྒན་པོ་ཚིག་གི་འཁར་བ་ལ།  །
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  བརྟེན་ཕྱིར་གཞུང་ཚིག་བློ་འཛིན་མི་བྱེད་པར།  །

  དཔེ་ཀློག་ཙམ་དང་ངག་སྒྲོས་ཐན་ཐུན་གྱིས།  །

  ཉིན་རེ་འགྲོ་ཐབས་དེས་ཀྱང་མི་ཕན་པས།  །

  དཔེ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་ཡུན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཨང༌།  །

 ༤། གཞུང་ཚིག་མང་དུ་བཟུང་སྟེ་བསྐྱར་ན་ཡང༌།  །

  དོན་ལ་མི་སེམས་རིམ་གྲོའ་ིཆོས་ཀློག་དང༌།  །

  ནེ་ཙོའི་འདོན་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཚར་གྱིས།  །

  བརྗོད་བྱའི་གནད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མི་ཆོད་པས།  །

  དོན་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཟབ་མོ་གྱིས་ཤིག་ཨང༌།  །

 ༥། ཉིན་རེར་ཟས་ཀྱང་མི་དྲན་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ།  །

  ཞུགས་མ་ཐག་ནས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་འདོད།  །

  ཞག་གསུམ་ལོན་ཚེ་རྗེས་མེད་གཡེང་བས་ཁྱེར།  །

  དེ་འདྲ་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་བས།  །

  བརྩོན་པ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞིན་སྟེན་ཅིག་ཨང༌།  །

 ༦། སྐྱོན་ཡོན་བླང་དོར་རང་གིས་མི་འབྱེད་པར།  །

  གྲགས་སྐམ་འུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་ཡང༌།  །

  ཉེས་སྐྱོན་སུ་ཡིས་ལག་པས་མི་སེལ་ལ།  །

  ཡོན་ཏན་སུས་ཀྱང་ཁ་རུ་མི་ལྡུག་པས།  །

  བླུན་པོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་མ་བྱེད་ཨང༌།   །

 ༧། རང་རང་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་དགོས་དོན་སོགས།  །

  མ་མཐོང་ཤགས་འགྱེད་ཚིག་འཁྲི་སྐམ་པོ་དང༌།  །
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  རིགས་པས་དཔྱད་པ་མི་བཟོད་གོ་ཐོབ་ཀྱི།  །  

  བམ་བཤད་འདིས་ཀྱང་བརྡར་ཤ་མི་ཆོད་པས།  །

  གོ་རིགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་སྦྱོངས་ཤིག་ཨང༌།  །

 ༨། དཀའ་བས་བསགས་པའི་མང་ཐོས་ནོར་བུ་ཡང༌།  །

  བརྗེད་ངས་རྐུན་པོས་དལ་གྱིས་འཇོམས་བྱས་ཏེ།  །

  རིན་ཆེན་གླིང་ནས་སྟོང་བར་ལྡོག་སྲིད་པས།  །

  རྒྱུན་དུ་གོམས་འདྲིས་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡིས།  །

  གང་ཤེས་བརྗེད་པ་མེད་པར་སོམས་ཤིག་ཨང༌།  །

མཆན།  འདི་ནི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་ཅེས་པ་ལས་བདམས་པ་ཡིན།  གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།  

(༡༧༦༢—༡༨༢༣)

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་ཚོལ།

བག  འཁར།  འུད།  ལྡུག འཇོམས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དག་ངག་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་དགོས།

ངག་སྒྲོས་ཐན་ཐུན།  རིམ་གྲོའ་ིཆོས་ཀློག  ནེ་ཙོའི་འདོན་པ།   བརྗོད་བྱའི་གནད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ།  སྐྱོན་ཡོན་བླང་

དོར།  བླུན་པོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད།

གསུམ་པ།  ཡང་དང་ཡང་དུ་ཀློག་པ་དང་འབྲི་བ།

རྣམ་གཡེང༌།  ཕོག་ཐུག  ཐན་ཐུན།  སྒོ་གསུམ།  རིམ་གྲོ།  ནེ་ཙོའི་འདོན་པ།  བླང་དོར།  སྒྲོ་འདོགས།  གྲགས་སྐམ།  ཆུ་སྣ་

གར་ཁྲིད།  ཚིག་འཁྲི་སྐམ་པོ།  བམ་བཤད།
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བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་ཚིག་རེ་ལ་སློབ་ཚན་འདིའི་གཅོད་མཚམས་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཚིགས་བཅད་

ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་བྲིས།

ཉེ་དུ།  རྣམ་གཡེང།  ཡིད་དུ་འཐད།  སྒྲོ་འདོགས།  བླུན་པོ།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀ་རྣམས་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་འོག་ཐིག་གིས་མཚོན་ཐབས་བྲིས་རྗེས།  

སློབ་ཚན་འདི་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།

གྲལ་མགོ་ནས་སྟོད་ཧྲེང་ཕུད།  །

གྲལ་དཀྱིལ་ནས་སྨད་ཧྲེང་ཕུད།  །

གྲལ་མཐའ་ནས་དམར་ཧྲེང་ཕུད།  །

གྲལ་མེད་ཚོས་དམར་ཧྲེང་རྒྱུག  །

དྲོད་རླུང་སིལ་སིལ་དུ་ལྡང་ནས།  །

གངས་ཆུ་ཀླུང་ཐང་ལ་རྒྱུགས་ཤིང།  །

སྔོ་ལྗང་མྱུ་གུ་རྣམས་འབུས་པའི།  །

དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དེ་སླེབས་བྱུང།  །

དུག་ཐ་མ་ཁ་ལ་དགའ་དྲགས་ན།  །

གློ་ཕོ་བ་སྙིང་གི་དགྲ་ནག་ཡིན།  །

ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་རིང་ཙམ་བཞུགས་འདོད་ན།  །

དུག་ཐ་མ་ཁ་དེ་སྤོང་བར་མཛོད།  །

འོད་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དཀར་གཙང་གི་སློབ་ཁང།  །

ལས་བསོད་ནམས་བཟང་བའི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་འཛོམས་ཡོད།  །

ཁྱེད་ཨ་མའི་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་ན།  །

དུས་ཆུད་ཟོས་མེད་པར་ཤེས་ཡོན་ལ་འབུངས་ཤིག  །
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དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིགས་བཅད་འདི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་བྲིས།

ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཉེ་དུ་ཀུན།  །

བཞག་སྟེ་རྒྱང་རིང་ཡུལ་དུ་འོང་ན་ཡང༌།  །

རྒྱུས་མེད་ཡུལ་ནས་དོན་མེད་མཛའ་བཤེས་སོགས།  །

བསྡུས་ཏེ་རྣམ་གཡེང་བྱེད་པ་སྨྱོན་པ་ཡིན།  །

འོང་དོན་ཐོས་བསམ་ལས་ལ་སྒྲིམས་ཤིག་ཨང༌།  །

བདུན་པ།  གཤམ་གྱི་དོན་དག་རྣམས་སློབ་ཚན་གྱི་ཚིགས་བཅད་གང་གིས་བསྟན་པ་ངོས་འཛིན་གྱིས་

གུག་རྟགས་ནང་ཨང་ཀི་བྲིས།

སྦྱང་བྱ་ངག་ཐོག་སླེབ་པའི་མི་འགྲིག་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ། (      )• 

སྐྱོན་ཡོན་རང་གིས་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བླང་དོར་བྱེད་དགོས་པ། (      )• 

སྦྱང་བྱ་བློ་ཐོག་ལ་འབྱོར་བ་བྱེད་དགོས་པ།   (      )• 

རང་གི་དམིགས་ཡུལ་མ་ནོར་བ་བྱེད་དགོས་པ།   (      )• 

རང་གི་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་བག་ཡོད་བྱེད་དགོས་པ།  (      )• 

སྦྱང་བྱ་བློ་ཐོག་ལ་འབྱོར་བ་བྱེད་དགོས་པ།   (      )• 

བརྩོན་འགྲུས་ཡུན་རིང་བྱེད་དགོས་པ།   (      )• 

ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ཟུང་དུ་སྒྲིལ་དགོས་པ།   (      )• 
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སློབ་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།

ཀ་བཤད༌རྩོམ་ལུགས།

 

༄༅།  །ཀ་བཤད་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི།  ཀ་བཤད་དང།  ཀ་རྩོམ།  ཀ་ཕྲེང་རྣམས་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་ཙམ་ལས་དོན་དག་གཅིག་ཡིན་གསུངས།  (ཀ་ཕྲེང་ཞེས་པ་འདི་དོན་གཅིག་ཡིན་མིན་དོགས།)

 ཀ་བཤད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི་ཡིག་རིགས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཀ་མད་སུམ་

ཅུའི་གོ་རིམ་ལྟར་རྩོམ་ཆོག་པ།  བརྗོད་དོན་ཡིད་ལ་ངེས་སླ་ཞིང་ངག་ནས་སྐྱོར་བདེ་བ།  ཚིག་

ཉུང་ལ་དོན་མཚོན་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་བ་བཅས་ཡིན།

 ཀ་བཤད་ཀྱི་གོ་དོན་ནི།  ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ལུས་ལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གི་

ཀ་ཕྲེང་གི་གོ་རིམ་ངེས་པར་ལྡན་ཞིང།  འཚོ་བ་གནད་བསྡུས་མཚོན་པའི་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པ་

ཞིག་ཡིན།

 ཀ་བཤད་ཅེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ནས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པའི་

ཆ་ནས་བཞག་པའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་པར་སོང།  དེ་ལ་རྩོམ་སྟངས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་

འདུག 

 ཀ)  ཚིག་རྐང་མགོར་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་བཞིན་བསྒྲིགས་པ་དཔེར་ན།  དགེ་ཆོས་མཆོག་གི་《ཨ་

མཆོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀ་རྩོམ་》ལས།

  ཀ་བ་གདུང་ལྕམ་བཀྲ་བའི་ཁང་བཟང་གི་དབུས་སུ།  །

  ཁ་མངར་ཞིམ་དགུའི་ཟས་ཀྱི་མགྲོན་ཁ་ལ་བོས་ཚེ།  །
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  ག་ལེར་ལོངས་སུ་སྤྱད་ནས་མགུར་དབྱངས་རེ་འཐེན་ནས།  །

  ང་རང་ཨ་མཆོད་ཚོ་ལས་སྐྱིད་པ་ཞིག་སུ་ཡོད།  །  ལྟ་བུ།

 ཁ)  ཚིག་རྐང་མགོར་ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་བཞིན་བསྒྲིགས་པ་གང་ཞིག་རྗེས་མཐུད་དེ་སླར་

ཡང་རྐང་པ་སོ་སོའ་ིཐོག་མར་ཨ་ནས་ཀ་བར་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བྱས་པ་དཔེར་ན།

ནོར་བྲང་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀྱི་《ལྷ་སའི་རྣམ་པ་གསར་པ་》ཞེས་པ་ལས།

  ཨ་ལ་ལ་ཞེས་དགའ་སྤྲོའ་ིའཛུམ་མདངས་ཀྱིས།  །

  ཨ་ཡིག་ལྟ་བུའི་འཕྲུལ་པར་ལ་བརྟེན་ནས།  །

  ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་འདི་དང་འདི་འདྲ་ཞེས།  །  ལྟ་བུ།

 ག)  ཚིག་རྐང་གཅིག་གི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་སུ་ཀ་མད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྦྱར་བ་དཔེར་ན།  སྐུ་

ཞབས་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས།

 དཀའ་བའི་ལས་ལ་མིག་གིས་གཡོལ་ཞིང་ཇ་ཆང་ཕྱོགས་སུ་གདངས་པའི་ཁ།  །

 ག་དུས་ཡིན་ཡང་སློབ་ལ་མི་བརྩོན་དེ་འདྲའི་གྲོགས་པོ་མི་འདོད་ང།  །  ལྟ་བུ།

 ང)  རྐང་པའི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ཀར་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཀོད་

ནས་ཀ་མད་ཀྱི་གོ་རིམ་སྒྲིག་པ་དཔེར་ན།  སྐུ་ཞབས་ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྱིས།

 ཀ་ནས་ཨ་བར་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དབྱངས་བཞིས་རབ་བརྒྱན་ཀ་ཎི་ཀ  །

 ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་གསར་དུ་བཏོད་པའི་མཛད་བཟང་རབ་དཀར་དུང་གི་ཁ།  །

 ག་དུས་ཡིན་ཡང་མ་ཉམས་གསལ་ཞིང་ཆད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཆུ་གངྒཱ།  །

 ང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མིག་ངོར་གསལ་བའི་ཐོན་མི་མཆོག་ལ་ཕྱག་བྱེད་ང།  །  ལྟ་བུ།

 ཅ)  ཀ་ཕྲེང་རྣམས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་དབུས་སོགས་གནས་ངེས་པ་ཅན་གང་རུང་དུ་

བཀོད་པ་དཔེར་ན།  སྐུ་ཞབས་ཆབ་སྤེལ་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས།

  འགྱུར་མེད་རབ་བརྟན་ཀ་བ་ལྟ་བུའི་བློ།  །

  རང་རིགས་ཆེད་དུ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  །

  དཀའ་ཉེན་ཆེ་སར་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང།  །

  སྟག་ལྟར་མཆོང་བ་ང་ཡི་གྲོགས་པོ་མཆོག   །  ལྟ་བུ།

 ཆ)  གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་པ་སོ་སོར་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཞི་པོ་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་ནས་
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ཚིག་རྐང་གི་ཐོག་མར་བཀོད་པ་དཔེར་ན།

རྡོ་རིང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྩམས་པའི་《རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་》ལས།

  ཀི་སྭ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་བོད་ཀྱི་དཔུང།  །

  ཁུ་ཚུར་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་རྡེག་བཞིན་དུ།  །

  གེ་སར་བདུད་འདུལ་ལྟ་བུར་ཆས་པའི་ཚེ།  །

  ང་ོཚ་ཁ་སྐྱེངས་གོར་ཥ་རྒྱལ་བློན་རྣམས།  །  ལྟ་བུ།

 ཇ)  ཚིག་རྐང་གི་ཐོག་མར་གོ་རིམ་བཞིན་བཀོད་པའི་གསལ་བྱེད་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་

དབྱངས་བཞི་ལས་གང་རུང་ཞིག་ངེས་བཟུང་གིས་སྦྱར་བ་དཔེར་ན།  སྐུ་ཞབས་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་གིས།

  ཀོ་ཀིའི་གདངས་ལ་འཕྱ་བའི་སྙན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་གཞུང།  །

  ཁོ་བོས་རྣམ་དཔྱོད་མཛུབ་རྩེས་ཇི་བཞིན་གཞལ་དཀའ་ཡང།  །

  གོ་སླའི་ཚིག་ཕྲེང་སྡེབ་ལེགས་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་དང།  །

  ང་ོམཚར་བློ་བསྐྱེད་གསར་པ་སྲིད་ན་ཐང།  །  ལྟ་བུ།

 ཉ)  གསལ་བྱེད་སྡེ་པ་རེར་ཚིག་རྐང་རེ་བྱས་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་བཀོད་པ་དཔེར་ན།

རྗེ་ཞབས་དཀར་བས།

 ཀ་ཡེ་ཁ་རོག་ག་ལེར་ང་ལ་ཉོན།  །ཅ་ལག་ཆ་ཚང་ཇ་གོས་ཉ་ལྟོར་མཚུངས།  །ཏ་ལའི་

ཐ་སྙད་ད་ལྟའི་ན་གཞོན་སློབ།  །པ་ལ་ཕ་མར་བ་ཞོ་མ་འཐུང་བྱིན།  །ཙ་ར་ཚ་བཞིན་ཛ་ཡ་ཝ་

ཞྭའི་ཏོག  །ཞྭ་གོས་ཟ་ལྷམ་འ་ཅག་ཡ་མ་བྲལ།  །ར་ཅོ་ལ་རིང་ཤ་གནས་ས་རུ་སོང།  ཧ་ཅང་ཨ་

དུར་རེམས་ལ་ཉམས་ལེན་གྱིས།  །  ལྟ་བུ།

 གཞན་ཡང་གོང་གསལ་རྣམས་ཕུད་ད་དུང་སྦྱོར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་འདུག་

ཀྱང།  ཁྱབ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་གོང་གསལ་དཔེ་མཚོན་རྣམས་ཀྱིས་འཐུས་ཁུལ་བྱས་པ་ཡིན།

(གོང་གསལ་ཀྱི་ཀ་བཤད་རྣམས་མགོ་རྔ་ཚང་བ་སློབ་ཚན་གཅིག་གི་ནང་འགོད་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག  གཟིགས་འདོད་ཡོད་ཚེ་དཔེ་

དེབ་གཞན་ནས་འཚོལ་རོགས།)
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཀ་བཤད།  གདུང་ལྕམ།  ཨ་མཆོད།  ངེས་པ་ཅན།  དཀའ་ཉེན།  ཁུ་ཚུར།  ཆས་པ།  འཕྱ་བ།  དུ་མ།  འཐུས་ཁུལ་བྱས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ཀ་བཤད་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གང་དག་ཡོད་དམ།

༢། ཀ་བཤད་ལ་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ཡོད་དམ།

༣། ཅི་ཞིག་ལ་ཀ་བཤད་ཟེར་རམ།

༤། འདིར་ཀ་བཤད་རིགས་མི་འདྲ་བའི་དཔེ་མཚོན་ཇི་ཙམ་བཀོད་འདུག་གམ།

༥། ཀ་བཤད་ཡིན་ན་གོང་གསལ་དཔེ་མཚོན་གང་རུང་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཡོད་དམ།  རྒྱུ་མཚན་ཅི།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཀ་བཤད་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་ཕོབས།

  ཀ་བ་གདུང་ལྕམ་བཀྲ་བའི་ཁང་བཟང་གི་དབུས་སུ།  །

  ཁ་མངར་ཞིམ་དགུའི་ཟས་ཀྱི་མགྲོན་ཁ་ལ་བོས་ཚེ།  །

  ག་ལེར་ལོངས་སུ་སྤྱད་ནས་མགུར་དབྱངས་རེ་འཐེན་ནས།  །

  ང་རང་ཨ་མཆོད་ཚོ་ལས་སྐྱིད་པ་ཞིག་སུ་ཡོད།  །

བཞི་པ།  གོང་གསལ་ཀ་བཤད་དཔེ་མཚོན་ང་པ་དང།  ག་པ་གཉིས་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཡོད་

དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་དགོས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་ཀ་བཤད་རྣམས་གོང་གི་ཀ་བཤད་ཀ་པ་ཁ་པ་སོགས་གང་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་དཔྱད་

བསྡུར་བྱས་ནས་འོག་གི་གུག་རྟགས་ནང་ཀ་སོགས་འགེངས་དགོས།

  ཀོ་ཏམ་བསྟན་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཁ་ོཐག་ཆོས་ལ་གཅོད་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  གོ་རིག་དྲན་པ་སླད་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །
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  ང་ོཚ་ཁྲེལ་འཛེམ་འདོར་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  (       )

  ཀ་བ་རྡུང་ཁ་ཤོར་འདྲའི་ཁ།  །

  ག་ནས་བསམས་ཀྱང་དམིགས་ས་ང།  ། (       )

  ཀོ་རློན་ཞྭ་མོ་འདྲ་བའི་རྒྱ་གཞུང་གིས།  །

  ཁུ་སིམ་ངང་ནས་མགོ་བོ་རིམ་བཞིན་བསྡམས།  །

  གེ་སར་དམག་དཔོན་ཡིན་ཡང་ཁྱོད་ལ་སྐྲག  །

  ང་ོཚ་ཁྲེལ་བག་བྲལ་བ་མཐའ་ཡི་དཔུང། ། (       )

  ཨ་མས་ཀུ་རེ་རྩེད་མཚར་མ་ཡིན་ན།  །

  ཨ་མེས་རྒན་པོ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར།  །

  ཧ་ཅང་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་བའི་ལོ་ལེགས་བྱུང།  ། (       )

 

 

  ཙ་རིར་གནས་སྐོར་བྱེད་པ་མིང་གི་དོན།  །

  ཚ་གྲང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བ་ལྟོ་ཡི་དོན།  །

  ཛ་ཡའི་གསུང་རབ་ཀློག་པ་ཡོན་གྱི་དོན།  །

  ཝ༵་ལེར་བསམ་ན་ཐམས་ཅད་ནོར་གྱི་དོན།  ། (       )

དྲུག་པ།  ཀ་བཤད་ཀ་པ་ནང་བཞིན་ཀ་ནས་ཨ་བར་ཀ་མད་སུམ་ཅུ་ཚང་བའི་ཀ་བཤད་གཅིག་རྩོམ་

དགོས།
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སློབ་ཚན་སོ་གཅིག་པ།

སེམས་གཞས།

ལྕགས་བྱམས།

  ཀ་༵དག་གདོད་མའི་དུས་ནས་གནག་ཕྱུགས་དང་ལྷན་དུ།  །

  ཁ༵་ཆར་བུ་ཡུག་ཁྲོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་འཇུས་ཏེ།  །

  ག་༵ས་གང་དུ་གཞན་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱིས་འཚོ་བ།  །

  ང༵་ཚོ་ས་མཐོའ་ིབོད་པའི་རང་གཤིས་ཤིག་ཡིན་ནོ།  །

  ཅ༵་ཅོའ་ིགཏམ་ལ་རོལ་བཞིན་མུ་མེད་ཀྱི་ཞིང་ན།  །

  ཆ༵་ལུགས་སྟག་སེང་འབྲོང་གི་གཟི་དཔལ་ལ་འགྲན་ཡང༌།  །

  ཇ༵་དཀར་འོ་མཚོ་འཁྱིལ་འདྲའི་ཤེས་རིག་གི་གླིང་ཀར།  །

  ཉ༵་མོ་ཆུ་ལ་རྐྱལ་འདྲ་བོད་རིགས་ཀྱི་སློབ་བུ།  །

  ཏ་༵ལ་ཤིང་ལྟར་དྲང་བའི་རང་རིགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད།  །

  ཐ༵་ན་གཞན་པའི་རིགས་ཀྱི་ཡིད་འོང་གི་མེ་ཏོག  །

  ད་༵ལྟའི་བགྲོད་ལམ་ཡངས་པའི་ནེའུ་གསིང་གི་གཞི་རུ།  །

  ན་༵མཉམ་སྤུན་ཟླས་མཛའ་མཐུན་གར་སྟབས་སུ་བསྒྱུར་སོང༌།  །

  པ༵་ཕ་ཨ་མ་གཅིག་གི་ཁྱིམ་གཞི་ན་མེད་ཀྱང༌།  །

  ཕ༵་ལོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བུ་རབས་དང་ཚ་རྒྱུད།  །

  བ༵་གླང་ནོར་གྱི་གྲས་སུ་ལྷུང་བ་ཞིག་མིན་ཕྱིར།  །

  མ༵་བྲག་སྲིན་མོའ་ིརེ་སྨོན་བདེ་མྱུར་གྱིས་བཙལ་ཆོག  །

  ཙ༵་རི་གངས་ཀྱི་རྩེ་ནས་འབོད་བརྡ་ཞིག་བཏང་སྟེ།  །
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  ཚ༵་གྲང་གཉིད་དུ་ཡུར་བའི་ལ་ལུང་ཉིད་དཀྲོག་བཞིན།  །

  ཛ༵་དྲག་ནང་དམེ་བྱེད་པའི་རྨོངས་མུན་ནི་སེལ་ཏེ།  །

  ཝ༵་ལེར་ནད་ཀྱིས་འཁུམས་པའི་གངས་ལྗོངས་འདི་གསོ་དགོས།  །

  ཞྭ ་༵མོ་ཟུར་གྱོན་གྲི་རིང་སྐེད་བཏགས་ཀྱི་སྟག་ཤར།  །

  ཟ༵་གོས་རྒྱན་གྱིས་ཚིམས་པའི་སྒེག་ལྡན་གྱི་སྨན་ཤར།  །

  འ༵་འུར་ཁྲོམ་སྲང་ཉུལ་བའི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཕོ་མོ།  །

  ཡ༵་མཚན་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་རིགས་ལམ་ལ་ཆས་རོགས།  །

  ར༵་རོར་གྱུར་པའི་མདོ་མེད་འཁྱམ་པོ་ཞིག་མིན་ན།  །

  ལ༵་རྒྱ་ཁུ་ཚུར་ཀླ་ཀློའ་ིསྤྱོད་སྟངས་ལས་མི་འདུག  །

  ཤ་༵རུས་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་བརྩེ་དུངས།  །

  ས༵་ཕྱོགས་གང་དུ་བསྡད་ཀྱང་སྙིང་དབུས་སུ་འཛིན་དགོས།  །

  ཧ༵་ཅང་སྙན་ཆས་དབུལ་བའི་ཐོལ་བྱུང་གི་གཞས་འདིས།  །

  ཨ༵་མའི་བུ་ཆུང་ང་ཡི་སེམས་པ་ཙམ་མཚོན་ནོ།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཀ་དག  གདོད་མ།  གནག་ཕྱུགས།  ཁ་ཆར་བུ་ཡུག  ཆ་ལུགས།  ན་མཉམ།  གར་སྟབས།  ལ་ལུང།  ནང་དམེ།  སྒེག་ལྡན།  

མདོ་མེད།  ཐོལ་བྱུང།  ར་རོ།  ཝ་ལེར།

གཉིས་པ།   གཤམ་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཚིག་ལྷུག་ཐོག་བྲིས།

ཀ་༵དག་གདོད་མའི་དུས་ནས་གནག་ཕྱུགས་དང་ལྷན་དུ།  །

ཁ༵་ཆར་བུ་ཡུག་ཁྲོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་འཇུས་ཏེ།  །

ག་༵ས་གང་དུ་གཞན་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱིས་འཚོ་བ།  །

ང༵་ཚོ་ས་མཐོའ་ིབོད་པའི་རང་གཤིས་ཤིག་ཡིན་ནོ།  །

ཀ་༵ཤིའི་རས་གོས་གྱོན་པའི་གོར་དཔུང་གིས།  །

ཁ༵་ལྗོངས་གཙང་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་གཡུལ་བཤམས་ཏེ།  །

ག་༵རུའང་འགྲན་མེད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིནོར།  །

ང༵་རྒྱལ་དྲེགས་པས་སྐད་ཅིག་བཙན་འཕྲོག་བྱས།  །

གསུམ་པ།  གཤམ་འཁོད་ཁག་ནི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་བཀོད་འབྲི་བྱས་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

ཁྱེད་ཀྱིས་འོག་གི་རེའུ་མིག་ནང་དྲང་ཕྱོགས་དང་ལྡོག་ཕྱོགས་གང་ཡིན་སོ་སོར་འགེངས་དགོས།

ར་རོར་གྱུར་པ།  ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་ཁྲོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་འཇུས།  ནང་དམེ་བྱེད་པ།  འ་འུར་ཁྲོམ་སྲང་ཉུལ་བ།  གཞན་

གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱིས་འཚོ་བ།  སྟག་སེང་འབྲོང་གི་གཟི་དཔལ་ལ་འགྲན་པ།  ཞྭ་མོ་ཟུར་གྱོན་གྲི་རིང་སྐེད་པར་བཏགས།  

ལ་རྒྱ་ཁུ་ཚུར།  ཏ་ལ་ཤིང་ལྟར་དྲང་བའི་རང་རིགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད།

དྲང་ཕྱོགས། ལྡོག་ཕྱོགས།
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བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་དང་པོ་ནས་འཚོ་གནས་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

༢། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་དཔའ་ངར་དང་སྙིང་སྟོབས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།

༣། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་གཤིས་རྒྱུད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༤། ཤ་རུས་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པས་ཕན་ཚུན་བརྩེ་དུང་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་སམ།

༥། ཀ་བཤད་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལྔ་པ།  ཀ་བཤད་འདི་གོང་གི་སློབ་ཚན་སུམ་ཅུ་པ་ཀ་བཤད་རྩོམ་ལུགས་ནང་གི་འབྲི་སྟངས་གང་དང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དཔྱད་སྡུར་བྱེད་དགོས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་ཀ་བཤད་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་རྟགས་རྒྱོབས།

 པ༵་ཕ་ཨ་མ་གཅིག་གི་ཁྱིམ་གཞི་ན་མེད་ཀྱང༌།  །

 ཕ༵་ལོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བུ་རབས་དང་ཚ་རྒྱུད།  །

 བ༵་གླང་ནོར་གྱི་གྲས་སུ་ལྷུང་བ་ཞིག་མིན་ཕྱིར།  །

 མ༵་བྲག་སྲིན་མོའ་ིརེ་སྨོན་བདེ་མྱུར་གྱིས་བཙལ་ཆོག  །
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  མཆོད་པ་བཤམ་སྟངས་

༄༅།  །སྤྱིར་མཆོད་པ་ལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པ་དང།  ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་གཉིས་

ཡོད།  ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་པ་ལ་ཡང་དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་དང་།  ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་

པའི་མཆོད་པ་གཉིས་ཡོད།  ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་ནི་མེ་ཏོག་སོགས་རྫས་ཅི་ཡོད་བློས་

བླངས་ནས་མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་ཕུལ་ན་འགྲིག  དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ནི་

ཡོན་ཆབ་དང་མཆོད་མེ་ལྟ་བུ་ཡིན།

 དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ནི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་དེ་དག་གི་ནང་ཆོ་ག་

ཕྱག་ལེན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད།  དད་ལྡན་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་

ནི་《འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་》ལས་མེ་ཏོག་དམ་པ་དང།  ཕྲེང་བ་དམ་པ།  སིལ་

སྙན་དམ་པ།  བྱུ  ུག་པ་དམ་པ།  མར་མེ་དམ་པ།  བདུག་སྤོས་དམ་པ།  ན་བཟའ་དམ་པ་བཅས་

མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་བདུན་དུ་ཕྱེས་ཡོད།  ཡང་དགེ་ཆོས་ཀྱི་《རྒྱལ་ཁམས་རིག་པས་སྐོར་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ་》ལས་མཆོད་ཡོན་དང།  ཞབས་བསིལ།  མེ་ཏོག  བདུག་སྤོས།  

སྣང་གསལ།  དྲི་ཆབ།  ཞལ་ཟས་བཅས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་བདུན་བཤད་ཡོད།  དེ་དག་གི་

རྫས་ཆ་མ་འགྲིག་ན་ཡོན་ཆབ་བདུན་ཚར་གཅིག་ཕུལ་ནའང་འཐུས།  ཡོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་

འབུལ་སྟེགས་དང་ཏིང་གཙང་ཕྱི་ལེགས་པར་བྱས་ལ།  འབུལ་ཡུལ་གྱི་གཡས་ཕྱོགས་ནས་མགོ་

བརྩམས་ཏེ་འཕྲེད་ལ་ཐད་ཀར་དྲང་པོར་བསྒྲིག་དགོས།  བར་ཐག་ཉེ་རྒྱང་གི་ཚད་དང།  ནང་དུ་

ཆུས་འགེངས་ཚད་བཅས་ལ་ནས་འབྲུ་གཅིག་གི་ཚད་ཙམ་སྟོང་ཆ་བཞག་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།  ཞེས་

ལན་གང་མང་འདོན་དགོས།  མཆོད་མེ་སོགས་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་མེ་ཏོག་སོགས་གང་

ཞིག་འབུལ་འོས་སུ་མཆིས་པ་ཕུལ་ན་འགྲིག  དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་མ་ངེས་

ཀྱང་གྲལ་འགྲིག་པོ་མིག་ལ་མཛེས་པ་དང།  གཙང་མ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན།

 དེའི་ཕན་ཡོན་ནི་སེར་སྣའི་དྲི་མས་མ་གོས་པར་སྦྱིན་པའི་ཚོགས་རླབས་ཆེན་གསོག་
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པ་དང།  ཤེས་རྒྱུད་བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་བརླན་པར་འགྱུར་ཞིང།  ཉོན་མོངས་

པའི་རྙོག་མ་དང་ཇེ་བྲལ་ཇེ་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན་ཆེ་བར་གསུངས།
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  སྒྲུང་གཏམ་གྱིས་བསྟན་པའི་བསླབ་བྱ་ཁག་བཞི་

	

 ༈ ཝ་དང་སྲེག་པ།

  གནོད་སེམས་ཅན་གྱི་ཚིག་མི་ཉན།  །

  དེ་ཡི་ཚིག་རྣམས་ཉན་བྱེད་པ།  །

  བདག་ལ་ཕན་པ་མི་འབྱུང་སྟེ།  །

  ཝ་ནི་སྲེག་པས་ཕུང་བ་བཞིན།  །

 སྔོན་ཝ་གཅིག་དང་སྲེག་པ་གཅིག་གྲོགས་པོ་བྱས་ནས།  སྲེག་པ་ཟས་འཚོལ་དུ་སོང་

བའི་ཚེ།  ཝ་དེས་སྲེག་པའི་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཡོད་པའི་གཅིག་ཟོས་པ་སྲེག་པས་མ་ཚོར་བ་བཞིན་

བྱས་ནས་བསྡད་པས།  ཝ་དེ་ཁ་བསྙོགས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་རེ་རེ་ཟོས་པས་ཟད་དོ།  །
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 བྱ་སྲེག་པ་དེས་འཐབ་ཏུ་ནི་མ་བཏུབ།  སྙིང་ཤིན་ཏུ་ན་ནས་ཡོད་ཙ་ན།  བྲག་ཕུག་

གཅིག་ན་ཝ་རྙི་གཅིག་བཙུགས་འདུག་པའི་སྟེང་དུ་ཤ་ནི་གུ་(ཤ་རྡོག་)ཞིག་བཞག་འདུག་པ་

མཐོང་བ་དང༌།  ད་ནི་ངན་ལན་བསློག་པའི་དུས་ལ་བབས་སོ་སྙམ་སྟེ་མྱུར་བར་ཝའི་གམ་དུ་ཕྱིན་

ཏེ་སྨྲས་པ།  “གྲོགས་པོ་ཕ་གི་ན་བཟའ་བཏུང་ཞིག་འདུག་པ་ལ་ཁྱོད་མེད་པར་ཟ་མ་ཕོད།  དེངས་

དང་”ཞེས་ཁྲིད་ནས་ཤ་བསྟན།  “ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་གསོལ་དང་”བྱས་པས།  ཝ་ན་རེ།  “འདི་

ན་གལ་(རྙི་)མེད་དམ་”ཟེར།  “གལ་ཡོད་མེད་ངས་བལྟ་”བྱས་ཏེ།  གཤོག་པ་བཏེགས་ཏེ་རྐང་

པ་བསྐུམས་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁམ་གཅིག་བཏོགས་ནས་“གལ་མི་འདུག་གོ་”ཞེས་སྨྲས་

པས།  ཝས་ཀྱང་ཕྱིན་ཏེ་ཤ་འཐོག་པས་གལ་བརྡིབས་ནས་མགོ་གལ་ལ་ཆུད།  ཝ་མོས་མཇུག་མ་

གཡབ་ཅིང༌།  “གྲོགས་མོ་གྲོགས་མོ་”ཞེས་འབོད་པ་ལ།  སྲེག་པས་སྨྲས་པ།  “བྱམས་པ་སྙིང་

རིང་བྱས་པ་དང༌།  །གཉེན་ལ་འཁུས་པའི་ཉེས་པ་ཡིས།  །ཁྲེལ་མེད་སྙིང་མེད་ཝ་མོ་ལ།  །ལས་ཀྱི་

རྣམ་སྨིན་བྱུང་ནས་གདའ། །སེམས་ལ་བཞག་ན་སྲེག་པ་མོས།  །བུ་ཡི་ཤ་ལན་ལོན་པར་གདའ།  །

གཡབ་མི་དགོས་དབྱུག་ཐོགས་ཡོང་གི །”ཟེར།  ཝས་སྨྲས་པ།  “ལས་ལ་དགེ་སྡིག་ཡོང་བ་ཆ་མ་

མཆིས་ཏེ།  །རྣམ་སྨིན་འཕྲལ་ལ་ཡོང་བ་ཆ་མ་མཆིས།  །སྔར་དྲིན་ཁྱོད་ཉིད་ཆེ་བ་ལ།  །ད་རེས་ང་

ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བསླུས།  །”ཟེར་ཙ་ན།  གལ་མཁན་དེ་བྱུང་ནས་བསད་པ་ལྟ་བུའོ།  །

 ༈ བྱི་ལའི་རྫུན་ཚིག 

  རྫུན་གྱི་ཚིག་རྣམས་བརྗོད་མི་བྱ།  །

  རྫུན་གྱི་ཚིག་རྣམས་བརྗོད་བྱས་ན།  །

  མྱུར་བར་གཞན་གྱིས་ཤེས་འགྱུར་ཏེ།  །

  དཔེར་ན་བྱི་ལའི་རྫུན་ཚིག་བཞིན།  །

 སྔོན་གྱི་དུས་སུ་བྱི་ལ་གཅིག་གིས་དགེ་སློང་ཞིག་གི་དངོས་པོ་བརྐུས།  ལན་གཅིག་

བརྐུས་པས་དགེ་སློང་གིས་བདས་པས་མཇུག་མ་ནས་ཟིན་ཏེ།  གཉིས་ཀས་འཐེན་པས་མཇུག་

མ་ཆད་དེ་ཁོ་ཡང་ཟོར་(ལུས་ཀྱི་ཡང་རྩལ་)ཆུང་དུ་སོང་བ་དང༌།  བྱི་བ་མ་ཟིན་པར་བཀྲེས་

(ལྟོགས་པ་)ཏེ་ཉམ་ཆུང་དུ་སོང་བ་དང་བྱི་ལ་དེས་འཕྲེང་བ་སྐེ་ལ་གྱོན་ནས་བྱི་བ་གཅིག་ལ་འདི་

སྐད་སྨྲས།  “ང་ནི་བསླབ་པའི་གཞི་སྲུང་བའི་དགེ་སློང་བྱི་བའི་ལྷ་ཡིན་ཏེ།  གཞན་གྱི་སྲོག་མི་
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གཅོད།  མ་བྱིན་པར་མི་ལེན།  རྫུན་མི་སྨྲ།  འདོད་ལོག་མི་སྤྱོད།  ཆང་མི་འཐུང་བ་ཡིན་པས།  

ཁྱོད་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་འཚལ་”ཞེས་ཡང་ཡང་རྫུན་སྨྲས་པས།  བྱི་བས་སྙམ་ན།  ངའི་ཞང་པོ་བྱི་

ལ་འདི་བདག་ཅག་རྣམས་ལས་བཟང་བར་སྙམ་སྟེ།  བྱི་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་བསྡུས་ནས་སློབ་

དཔོན་ལ་ཆོས་ཞུས་པས།  སྲོད་ལ་ཆོས་བཤད་པས་བྱི་བ་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོང་ངོ༌།  །དེ་ནས་

བྱི་ལ་དེས་རང་འཐག་གི་སྟེང་དུ་འདུག་ནས་བྱི་བ་རྣམས་ཁོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ།  སྔོན་ལ་

ཆོས་མང་པོ་བཤད།  ཆོས་ཐོན་པ་དང༌།  བྱི་བ་རྣམས་སྐོར་བ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་ཕྱི་མ་དེ་བཟུང་

གིན་བཟས་སོ།  །དེ་ལྟར་བྱས་པས་བྱི་བ་དེ་ཚོ་ཉུང་རུ་སོང༌།  བྱི་བ་རྣམས་ཉུང་ངུར་སོང་བ་དང༌།  

བྱི་བ་རྣམས་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་བྱི་བ་རྣམས་ཚོགས་ནས་གླེང་བས།  བྲུན་ལ་སྤུ་དང་རུས་པ་འདུག་

པར་མཐོང་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་རྫུན་གཏོང་བ་རིག་བཞིན་དུ་དྲིས་པས།  “སློབ་དཔོན་ཟས་སུ་ཅི་

ཟ་བ་ལགས་”བྱས་པས།  “བདག་ལོ་རྐང་འདྲ་ཟ་བ་ཡིན་”ཟེར་རོ།  །དེ་ནས་བྱི་བའི་གཙོ་བོ་ར་

ཕན་གྱིས་བྱི་བ་རྣམས་བསྡུས་ནས་དེ་དག་ལ་“སློབ་དཔོན་རྫུན་ནོ་”སྨྲས་པས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་

སྟེ་“ཐབས་ཡོད་དམ་”སྨྲས་པས།  ར་ཕན་ན་རེ།  “ཐབས་ཡོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལ་རྒྱན་འདོགས་

དགོས་”ཟེར་ཏེ།  སྐེ་ལ་དྲིལ་བུ་བཏགས་ནས་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་བྱུང་ཙ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བལྟ་བར་

བྱའོ།  །ལན་གཅིག་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་དྲག་པོ་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བལྟས་པས།  བྱི་བ་གཅིག་

བཟུང་ནས་གསོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་ངོ༌། །ར་ཕན་གྱིས་སྨྲས་པ།  “སོླབ་དཔོན་ཡན་ལག་

རྒྱས་གྱུར་ཏེ།  །བདག་གི་བྱི་ཚོགས་ཉུང་དུ་ཐལ། །རྔ་རྡུམ་ཁྱེད་ནི་མི་བཟང་བས།  །སོླབ་དཔོན་མ་

བཞུགས་སོླབ་དཔོན་གཤེགས།  །ཟས་སུ་ལོ་རྐང་ཟ་བ་ལ།  །རིལ་མ་སྤུ་ཅན་ག་ལ་མཆིས།  །”བྱི་ལ་

ན་རེ། “ངས་རིལ་མ་མི་སྦེད་པ་”ཟེར་ནས་ས་གཡོགས་སོ། །དེ་ནས་བྱི་བ་ཐམས་ཅད་བྲེད་དོ།  །ཕྱག་

དང་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱེད་པར་བྲོས་སོ།  །དེ་བཞིན་དུ་རང་རྫུན་གྱིས་བསླད་ན་རང་དོན་ཅུང་

ཟད་འགྲུབ་ཀྱང༌།  མྱུར་དུ་གཞན་གྱི་རིག་ནས་རང་བཙུན་པར་མི་འགྱུར་བས་སྤང་ངོ༌།  །

(ཞིས་མས་ལུད་ས་འོག་སྦེད་པ་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་པ་འདྲ།) 

    

 ༈ རི་བོང་དང་སེང་གེ 

  ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ལུས་ཆུང་ཡང༌།  །

  དར་བབས་གཞན་གྱིས་བརྙས་མི་བྱ།  །
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  དཔེར་ན་བློ་གསལ་རི་བོང་གིས།  ། 

  སེང་གེ་སྲོག་དང་ཕྲལ་བ་བཞིན།  །

 སྔོན་རི་དྭགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅན་གཟན་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ཡི་ཞག་རེ་ལ་ཟ་རེས་

བསྐོར་བ་ལས།  ཉིན་གཅིག་རི་བོང་ལ་བབས་པ་ན། སེང་གེ་ན་རེ།  “ཁྱོད་ལྟ་བུས་ངའི་སོའ་ིབར་

ཡང་མི་ཁེངས།  ཟ་རེས་བབས་འདུག་པས་ཟའོ་”ཟེར་བས།  རི་བོང་ན་རེ།  “བདག་ལྟ་བུ་ཁྱེད་

ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སླ་ཡི།  སྟོབས་ཆེན་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པ།  ཁྱེད་ལ་བསྡོ་ཐུབ་པ་གཅིག་

གིས་བདག་དེའུ་རེ་ཟོས་”བྱས་པས།  “དེ་ལྟ་བུ་འདུག་ན་སྟོན་ཅིག་”ཅེས་ཞེ་སྡང་སྐྱེས་པ་དེ་རི་

བོང་གིས་ཁྲོན་པ་གཅིག་གི་ཁར་ཁྲིད་དེ་“མ་གི་ན་མཆིས་སོ།  །གཟིགས་དང་”བྱས་པས།  སེང་

གེས་མགོ་རྨྱང་ནས་བལྟས་པས་ཆུ་ནང་དུ་རང་གི་གཟུགས་ཤར་བ་ལ་དེར་མ་ཤེས་པར་སྣ་བསྙེར་

བ་དང༌།  ངར་བ་དང༌།  འགྱིང་བ་དང༌།  རལ་པ་སྤྲུགས་པ་སོགས་རྔམ་པའི་ལྟ་སྟངས་དུ་མ་བྱས་

པ་ལ།  མ་གིར་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལྟ་བུར་བྱུང་བས་ཞེ་སྡང་སྐྱེས་ནས་འཐབ་པར་བསམ་པས་ཁྲོན་

པར་མཆོངས་པས་ཡར་ཐོན་མ་ཐུབ་པར་ཤིའོ།  །དེས་ན་ལུས་ཀྱི་རྩལ་ཆུང་ཡང་མི་བརྙས་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ།  །

  ༈ རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་དང་བྲམ་ཟེའི་བུ།   

   ཕྱུག་པོ་ཀླ་ཀློ་ལ་ཡང་ཡོད།  ། 

   དཔའ་བོ་དུད་འགྲོ་ལ་ཡང་ཡོད།  ། 

   དོན་དང་མཐུན་པའི་གཏམ་སྨྲ་བ།  ། 

   འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན།  ། 

 སྔོན་རྒྱ་གར་ན་བྲམ་ཟེ་ཕ་བུ་གཉིས་དང༌།  རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཡོད་པ་ལ།  བྲམ་

ཟེའི་བུ་དེ་ཡོན་ཏན་སློབ་ཏུ་བཏང་ངོ༌།  །རྒྱལ་པོ་དེས་བུ་དང་འབྲལ་མ་ཕོད་པར་གཞོན་པའི་དུས་

སུ་རིག་པ་གང་ཡང་མ་བསླབས་པར།  རྒྱལ་སར་བཏོན་ནོ།  །བྲམ་ཟེའི་བུ་དེ་རིག་པ་ལ་མཁས་

པས་འཁོར་མང་པོའ་ིདབུས་ན་རིག་པ་སྟོན་པར་རྒྱལ་པོའ་ིབུས་མཐོང་ནས།  ཕ་ལ་སྨྲས་པ།  

“ཡབ་ཀྱིས་བདག་གི་གྲོགས་མཐོང་ངམ།  །གྲོགས་ཀྱི་ནང་ན་བདག་རེ་ཞན།  །ངང་པའི་དྲུང་ན་

ཆུ་བྱ་ཕལ་པ་བཞིན།  །”ཞེས་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ལ་འཁངས་པས།  ཡབ་ན་རེ།  “དེ་ལ་མི་དགའ་
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བ་བྱ་མི་དགོས།  ཁོང་ཡང་ངེད་རང་གི་འབངས་ཡིན་མོད།  ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་མ་

ཡིན།”  ཞེས་ཟེར་རོ།  །ཡང་ཡབ་ལ་སྨྲས་པ།  “གོང་མོའ་ིཚོགས་རྣམས་རི་གསུམ་རྩེར་གནས་

ཀྱང༌།  །ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་མཚོ་ལ་གནས་པ་དོ་མ་ཡིན།  །མི་མཁས་གླེན་པ་རྟ་ལ་ཞོན་ན་ཡང༌།  །

མཁས་པ་རྐང་གིས་འགྲོ་བའི་དོ་མ་ཡིན།  །”ཞེས་སྨྲས་པས།  ཡབ་ན་རེ།  “ཁྱོད་ལ་འཁོར་རྣམས་

ཀྱིས་བསྐོར་དུ་གཞུག་གོ་”ཟེར་བ་ལ།  ཡང་སྨྲས་པ།  “རིག་པ་གཞོན་པའི་དུས་སུ་སློབ།  །ས་

བོན་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་འདེབས།  །དེ་ནི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་རྒྱུ།  །མི་ཤེས་འཁོར་འབངས་ངལ་

བའི་གཞི།  །”ཞེས་ཟེར་རོ།  །དེ་བས་ན།  ཕ་མ་ལ་སོགས་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་སྙིང་རྗེ་བར་བསམས་

ནས་ཡོན་ཏན་མ་བསླབས་ན།  ཕུགས་སུ་དྲིན་ཆུང་བར་གྱུར་པས་གཞོན་དུས་ནས་ཡོན་ཏན་

སློབ་པ་ལ་འབད་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ།  །  

 (མཆན། སྒྲུང་གཏམ་འདི་དག་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐྱེ་བོ་གསོ་ཐིགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས་བཏུས།)
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  ལན་མང་བྱམས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་སྐྱེད་མ་མཆོག་

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

  ཁ་ཆེ་ཕ་ལུས།

  དེ་ནས་ཉོན་དང་ཨ་མའི་ཨོ་ལོ་ཚོ།  །

  སྟག་གཟིག་ནགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ཐོན་འདྲ་རྣམས།  །

  ཕྲུ་གུ་མ་ཡི་ཁོག་ནས་ཐོན་པའི་དུས།  །

  ལྟེ་བ་མ་དང་བྲལ་ནས་ཡོང་བའི་དུས།  །

  ཙིར་ཙིར་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་ཤ་རྡོག་གཅིག  །

  ནུ་ཞོ་ཁ་ལ་སྦྱར་ཀྱང་འཐུང་མི་ཤེས།  །

  རྐང་པ་ཡོད་ཀྱང་གོམ་པ་སྤོ་མི་ཤེས།  །
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  མིག་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་བསམ་རྒྱུ་མ་ལས་མེད།  །

  ངོ་ལ་འཁོར་བའི་སྦྲང་མ་དཀྲོག་མི་ཤེས།  །

  འགྲངས་ངུ་འཁྱགས་ངུ་ལྟོགས་ངུ་སྐོམ་ནས་ངུ༌།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།

 གདོང་གཉེར་རིས་ཤིག་གེ་སྐྲ་ལོ་སེ་འཕྱུར་རེར་གྱུར་པའི་ཨ་མ་རྒན་མོ་ཞིག་གིས་

གཞོན་ནུ་ཞིག་གི་འདྲ་པར་ཉར་ནས་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ཅན་རྡར་

མན་རྡར་ཞེས་པའི་གཞུང་ལམ་གྱི་འགྲམ་དུ་བསྡད་འདུག  ཁོང་དེ་རུ་བསྡད་ནས་ལྟོ་སློང་གི་

མེད་ལ།  དངུལ་དེ་བས་ཀྱང་སློང་གི་མེད།  འོ་ན་ཁོང་གིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

 ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ཨ་མས་སྒལ་པར་འཁུར་ཏེ་རྒྱ་གར་

ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་ཏེ།  ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་བོད་ཀྱི་རོལ་མོ་ལ་དགའ་པོ་ཡོད་སྟབས།  

མོན་གྷོ་ཊི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་སྐབས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཞོར་དུ་རོལ་མོ་སྦྱངས་ཤིང།   མཐོ་རིམ་

སློབ་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་གར་ཚོགས་པར་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་

གླུ་གཞས་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་བྱས།  ཕྱི་ལོ་༡༩༨༨ ལོར་སྦྱོང་བརྡར་ཐོན་རྗེས་མོན་གྷོ་ཊི་དང་སྦེལ་

ཀོབ་བཅས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་གནང།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༣ ལོར་ཨ་རིའི་ཧྥུལ་བྷེ་རེ་ཊི་(Fulbright Scholarship)ཞེས་པའི་སློབ་ཡོན་

ཐོབ་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་མིས་ཌོལ་བྷུ་རི་ཞེས་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་

སློབ་ཁྲིད་ཀྱང་གནང།

 ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལོའ་ིཟླ་བ་༡༠ པར་ཕྱིར་རྒྱ་གར་དུ་ལོག་སྟེ།  ཕྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལོའ་ིཟླ་༧ པའི་

ནང་བོད་ཀྱི་རོལ་དབྱངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་བོད་ནང་བསྐྱོད་མོད།  ཟླ་བ་༨ པའི་ནང་ཁོང་

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན།  དེ་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་འགོར་རྗེས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཤེས་ཚོར་བྱུང་བར་མ་ཟད།  ཕྱི་ལོ་༡༩༩༦ ལོའ་ིཟླ་བ་༩ 

པར་ལྷ་སར་བསྐྱལ་ཞིང་གསང་ཡིབ་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག  དེ་ནས་༡༩༩༦ ལོའ་ིཟླ་བ་༡༢  ཚེས་

༢༦ ཉིན་གཞིས་རྩེ་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁོང་ལ་གསང་ཉུལ་གྱི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་༡༨ བཙོན་འཇུག་

གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་དང།  ལོ་༤ ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕྲོག་པའི་ཉེས་ཆད་བཏང།
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དེང་རབས་གཞས།

དབུ་སྐྲ་དུང་ལས་དཀར་བའི་ཨ་མ་ལ།  ཕྱག་གིས་མ་ཎི་སྐོར་བའི་ཨ་མ་ལ།  ཉི་

མ་ལ་ཁར་ཐེད་(ཐོན་)དུས།  ཆར་ཟིམ་རླུང་པོའ་ིཁྲོད་དུ།  ཡིད་སྐྱོའ་ིདྲན་གསོ་

གནང་གིས།  མིག་ལ་མཆི་ཞག་འཁོར་ཞིང།  ཐག་རིང་ཡུལ་ལ་གཟིགས་ནས།  

བུ་ཆུང་ང་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི།  གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གིས།

 མི་བསད་ཀྱི་ཉེས་པ་བསགས་མེད་ལ།  རྐུ་འཕྲོག་གི་ཉེས་པ་ཡང་མ་བསགས་པའི་ངག་

དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཉེས་ཆད་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཅད་པ་ཨ་མ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་

ཐོས་མ་ཐག་མགོ་ལ་ཐོག་ལྕགས་དྲག་པོ་ཞིག་ལྷུང་བ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་ནང་དུ་ལྷུང།

 ལོ་ན་༦༠ སོན་པའི་ཨ་མ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ནི།  མོན་གྷོ་ཊི་གཞིས་ཆགས་སུ་

ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་རིང་གཏན་སྡོད་བྱས་རིང་རང་གི་ལག་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་ནམ་ཞིང་

ལས་བྱས་པ་ལས་ཚོང་ལས་དང།  ཕྱི་གླིང་ལ་ཕྱིན་ནས་དཔལ་འབྱོར་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུའི་

བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་མྱོང་མེད་པ་མ་ཟད་གཞིས་གྲོང་དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན།  དེ་

རིང་ནི་ཨ་མ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལ་གཅེས་དྲགས་པའམ། 

ཡང་ན།  བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད། རླབས་ཆེན་མ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞིག་

ཡིན་ནམ།  གང་ལྟར་ཨ་མ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུ་ལྷག་རིང་ཙི་

ཙིས་གྲོ་མ་བསགས་པའི་དཔེ་བཞིན་རང་ནུས་ཡོད་དགུས་བསགས་བསགས་གསོག་གསོག་

བྱས་པའི་ཁྱིམ་གཞིས་དྲོན་མོ་དེ་ཕངས་སེམས་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་ཉིན་གཅིག་ལ་བསྡུ་གསོག་

བརྒྱབས་ཏེ། རྒྱབ་ལ་ཁུར་པོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་དང། མདུན་དུ་བུ་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་འདྲ་

པར་ཞིག་བཟུང་ནས་རྒྱའི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་རང་གི་བུ་གློད་བཀྲོལ་ཆེད། ཞི་བའི་ངོ་

རྒོལ་བྱེད་པར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཐོན་སོང།  གདོང་གཉེར་རིས་ཤིག་གེ་སྐྲ་

ལོ་སེ་འཕྱུར་རེར་དངོས་གནས་ཐོན་སོང།
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  མཇུག་མཐའི་ཐུག་འཕྲད་

རིན་ཆེན་པདྨ།

༄༅།  །ཨ་མེས་ཚེ་ལས་འདས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ལྷག་སོང་ནའང༌།  ཁོང་ཉིད་དང་ཁ་འབྲལ་ཁའི་

ཐུག་འཕྲད་དེ་ད་དུང་ངའི་དྲན་པའི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་གསལ་པོར་གནས་འདུག

 ན་ནིང་གི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཉིན་ཏེ།  ངས་ཁྱིམ་དུ་ལས་བྱ་འབྲི་བཞིན་པའི་

སྐབས་སུ།  ཨ་མ་བྲེལ་འཚུབ་ངང་ཁྱིམ་ལ་རྒྱུགས་ཡོང་སྟེ།  སྐད་ཆ་ཅི་ཡང་མི་བཤད་པར་ངའི་

ལག་མགོར་འཇུས་ཏེ་ཁང་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་ཁྲིད། ལམ་བར་དུ་ཨ་མས་ང་ལ་“ཨ་མེས་ལ་ནད་ལྗིད་

མོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྡད་ཡོད།  ཁོང་ཉིད་ཁྱོད་རང་དང་ཐུག་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་”ཟེར། 

 སྨན་ཁང་དུ་སླེབས་ནས་ནད་ཁང་གི་སྒོ་དལ་བུར་ཕྱེ་བ་དང༌།  སེམས་ཆུང་གི་ངང་ནས་

ནད་ཁྲིའི་ཉེ་སར་ཕྱིན་པ་ན།  དབུ་སྐྲ་དུང་ལྟར་དཀར་ཞིང་གཉེར་མས་ཁེངས་པའི་གདོང་ཡོངས་

སེར་པོར་གྱུར་པ་དང༌།  མིག་ཟུང་ལྐོག་ཏུ་ལྷུང༌།  སྐམ་ཞིང་རིད་པའི་ལུས་པོའ་ིསྟེང་ལ་ཉལ་ཐུལ་

དཀར་པོ་ཞིག་བཀབ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ངའི་ཨ་མེས་རེད། 

 ངས་སྐད་ཆུང་ངུའི་ངང་“ཨ་མེས་”ཞེས་ཐེངས་འགར་བོས་པ་ན།  ཨ་མེས་གཉིད་ལས་

སད་དེ།  སེར་ཞིང་མདངས་ཤོར་བའི་མིག་ཟུང་ཕྱེ་སྟེ་ང་མཐོང་བ་ན།  སྐམ་ཞིང་རིད་པའི་གདོང་

ལ་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འཛུམ་མདངས་རྒྱས།  སྐབས་དེར་ཁོང་ཉིད་ཡར་ལ་དགྱེ་འདོད་ཀྱང་ནད་

ཀྱི་དབང་གིས་དགྱེ་མ་ཐུབ།  ཁོང་གིས་ང་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁ་དལ་བུར་འགུལ་བཞིན་འདུག  ཕར་
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བལྟས་ཚོད་ལ་ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅི་ཞིག་འཆད་བཞིན་ཡོད་པ་འདྲ།  དུས་དེར་ངའི་གདོང་ཡོངས་

ཚ་ལམ་ལམ་དུ་གྱུར་པ་དང་སྙིང་གི་འཕར་ཚད་ཀྱང་ཇེ་མགྱོགས་སུ་སོང་སྟེ།  རྐང་པའང་ཅུང་

ཙམ་འདར་བཞིན་འདུག  ཨ་མེས་ཀྱིས་སྐམ་རིད་དུ་གྱུར་པའི་ལག་པ་འདར་བཞིན་ཚུར་

བསྲིངས་ཏེ་ང་རང་ཁོའ་ིབྲང་ཁར་སྦྱར།  ངས་ངུ་སྐད་འབྱིན་བཞིན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་“ཨ་མེས་

”ཞེས་བོས།  ཨ་མེས་ཀྱིས་ཀྱང་ངའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་མིག་ཟུང་ལས་མཆི་མ་ཤོར་

བ་དང༌།  སེར་ཁ་གས་ཡོད་པའི་མཆུ་ཏོ་འགུལ་ཙམ་བྱེད་བཞིན་མིག་ཟུང་གིས་ནད་ཁྲིའི་འགྲམ་

གྱི་སིལ་ཏོག་དང། ཟས་ཀྲིན་གྱིས་བཀང་ཡོད་པའི་ཅོག་ཙེའི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་ཏེ་སླར་ཡང་ང་ལ་

བལྟས།  ཨོ།  ཁོང་གིས་ང་ལ་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་གི་སིལ་ཏོག་དེ་དག་ཟོ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ།  ཨ་

མེས་ལགས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ནས་ཚད་འདིར་སླེབས་ཡོད་ནའང༌།  ད་དུང་ང་ལ་ཐུགས་ཁུར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད་ཅེས་པའི་བསམ་ཚུལ་བདག་གི་བློ་ངོར་ཤར་བས།  ངའི་སེམས་ནས་བཟོད་བསྲན་

བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ཨ་མེས་ཀྱི་ལག་པར་འཇུས་ཏེ་སྐད་ཆེན་པོས་ངུས། 

 ཉིན་དེའི་མཚན་མོར་ཨ་མེས་ཚེ་ལས་འདས་པས་ང་ཚོ་དང་དུས་གཏན་དུ་བྲལ་སོང༌།  

ཡིན་ན་ཡང། ནད་ཁང་ནང་གི་མཇུག་མཐའི་ཐུག་འཕྲད་དེ་ངའི་དྲན་པའི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་ད་

དུང་ཡང་གསལ་པོར་ཤར་གྱི་འདུག  ངས་ཧུར་བརྩོན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ།  ཨ་མེས་ཀྱིས་ང་

ལ་བཅངས་པའི་རེ་བ་སྟོང་ཟད་དུ་མི་གཏོང་བར་མི་རིགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་རྗེས་རབས་པ་

གསར་པ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
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  རྩྭ་ཐང་དྲན་གླུ་

(དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ལས་བཏུས།)

 བདག་ནི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་ས་ན་གནས་ཀྱང༌།  །

 ཕ་ཡུལ་དྲན་པའི་འདུན་པ་འགོག་ཐབས་རང་མི་འདུག  །

 མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཕ་ཡུལ་རྩྭ་ཐང་དེ་དྲན་དུས།  །

 བདག་གི་སེམས་འདི་རྟ་ཕོ་གཤོག་ཐོགས་དང་འདྲ་བྱུང༌།  །

 ད་ནི་མི་སྡོད་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཆས་འགྲོ།  །

 ཞིམ་མངར་ཅན་གྱི་ཆུ་མིག་དྭངས་མོ་དེ་དྲན་བྱུང༌།  །

 བང་རྩལ་བསྐྱེད་དེ་མུ་མེད་རྩྭ་ཐང་ལ་ཆས་འགྲོ།  །

 འཚོ་བཅུད་ལྡན་པའི་རམ་དཀར་རྩྭ་མཆོག་དེ་དྲན་བྱུང༌།  །

 ཞོགས་པའི་ཉི་གཞོན་མཐོན་མཐིང་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཆར་དུས།  །

 ཕྱོགས་བཞིའི་ལྷུན་པོ་གངས་དཀར་ཅོད་པན་གྱིས་མཛེས་ཤིང༌།  །

 ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ལྗོན་ཤིང་དོ་ཤལ་གྱིས་བརྒྱན་ནས།  །

 འཕྱོར་སྒེག་ལང་ཚོ་ངོམ་པའི་ཕ་ཡུལ་དེ་དྲན་བྱུང༌།  །
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 ཉི་རྩེ་ས་ལ་ཤར་བའི་སྔ་དྲོ་ཡི་དུས་སུ།  །

 བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོས་སྙེམས་པའི་གེ་སར་གྱི་གཞོན་ནུ།  །

 དབུ་འཕང་དགུང་དང་མཉམ་པའི་རྟ་ཕོ་ལ་བཅིབས་ཏེ།  །

 སྒོ་ཕྱུགས་འཚོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་དེ་དྲན་བྱུང༌།  །

 དཀར་གསལ་ཟླ་འོད་འཕྲོ་བའི་མཚན་མོ་ཡི་དུས་སུ།  །

 གསེར་གྱི་བཞོ་གཟུང་བཏགས་པའི་འཇོ་སྒེག་གི་བུ་མོས།  །

 དགོ་དགོ་གླུ་དབྱངས་ངག་གི་དབྱངས་རྟ་ལ་འགུག་བཞིན།  །

 འབྲི་མོའ་ིའོ་མ་བཞོ་བའི་ངང་ཚུལ་ཡང་དྲན་བྱུང༌།  །

 ཨེ་མ་དགུན་གསུམ་ཤ་མར་རྩམ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་དུས།  །

 རི་ལུང་ཐང་གསུམ་དགའ་སྤྲོའ་ིསྣང་བ་ཡིས་ཁེངས་སོང༌།  །

 གནམ་ལོ་གསར་དུ་ཚེས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་དུས་སུ།  །

 གླུ་གར་གཞས་གསུམ་གཏོང་བའི་རྩེད་འཇོ་འདི་སྐྱིད་པ།  །

 དཔྱིད་གསུམ་སྦྲང་ཆར་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་འཇོ་དུས།  །

 ཐོན་སྐྱེད་ལོ་མ་རྒྱས་པའི་རྩྭ་ཐང་འདི་མཛེས་པ།  །

 ཁུ་བྱུག་གསུང་སྙན་སྒྲོག་པའི་གླུ་དབྱངས་འདི་སྙན་པ།  །

 ནོར་ལུག་འཕེལ་ཀ་རྒྱས་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་སྤྲོ་བ།  །

 དབྱར་གསུམ་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་རི་རྩེ་ནས་འཛུམ་དུས།  །

 གཡུ་ཡི་གཞོང་པ་ལྟ་བུའི་རྩྭ་ཐང་གི་ངོས་ལ།  །

 མེ་ཏོག་སྣ་བརྒྱ་བཞད་པའི་རྩྭ་ཐང་འདི་མཛེས་པ།  །

 ཕྱུགས་ཟོག་ཤ་ཤེད་རྒྱས་པས་སེམས་པ་འདི་དགའ་བ།  །
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 སྟོན་གསུམ་གཡུར་ཟ་ལྡེམ་པའི་འབྲས་ལྡན་གྱི་དུས་འདིར།  །

 འགྱུར་བཞིའི་ལྗོན་ཤིང་གྲུབ་འབྲས་ལོ་འདབ་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞིང༌།  །

 ཐོན་སྐྱེད་འབྲས་བུ་བཀླུབས་པའི་དགེ་མཚན་འདི་མཐོང་ནས།  །

 རྩྭ་ཐང་དྲན་པའི་གླུ་དབྱངས་དབང་མེད་དུ་ཤོར་སོང༌།  །

 ད་ནི་བསམས་ཤིང་བསམས་ཤིང་ཕ་ཡུལ་དེ་དྲན་བྱུང༌།  །

 ལོ་ཡི་དུས་འཁོར་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ཏུ་འདས་ཀྱང༌།  །

 རྒྱང་སྐྱོད་གླུ་སྒྲ་བདག་དང་ཇེ་ཉེ་དང་ཇེ་ཉེ།  །

 མ་འོངས་ཡུལ་ལྗོངས་བདག་གི་མཐོང་ལམ་དུ་ཤར་འོང།
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  ཐ་མ་ཁའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་

གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་རྗེ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།

 

  ཀོ་ཏམ་བསྟན་པའི་ཞབས་འདྲེན་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཁོ་ཐག་ཆོས་ལ་གཅོད་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  གོ་རིག་དྲན་པ་སླད་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  ངོ་ཚ་ཁྲེལ་འཛེམ་འདོར་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཅོ་འདྲི་བསླུ་བྲིད་སྣ་འདྲེན་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཆོ་རིགས་བཟང་པོ་སློད་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཇོ་བཟང་མིན་པའི་དན་རྟགས་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཉོ་ལེ་དགེ་སྦྱོར་འཆག་བྱེད་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཏོ་གེར་ཚུན་ཆད་དྲི་མནམ་ཐ་མ་ཁ།  །

  ཐོ་ཅོའ་ིསྤྱོད་པའི་མཐར་ཟད་ཐ་མ་ཁ།  །

  དོ་གལ་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་འདི་ལ་སྤྱོད།  །

  ནོ་བསམ་ཅི་ཡང་མ་ཐོངས་འདི་ལ་དགའ།  །
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  པོ་ཏི་ལྔ་ལ་མཁས་པའང་འདི་ཡིས་བསླད།  །  

  ཕོ་རབས་སྙིང་སྟོབས་ཅན་ཡང་འདི་ཡིས་བསླད།  །

  བོ་དྷི་སྒྲུབ་བརྩོན་འགའ་ཡང་འདི་ཡིས་བསླད།  །

  མོ་བཙུན་གཙང་སྦྲ་ཅན་ཡང་འདི་ཡིས་བསླད།  །

  ཙོ་རས་ཙམ་ཡང་ཚ་གྲང་སྐྱོབ་མི་ནུས།  །

  ཚོ་སྣུམ་ཟས་བཞིན་ལུས་ཟུངས་སྐྱེད་མི་ནུས།  །

  ཛོ་ཀིའི་སྤྱོད་བཞིན་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་མི་ནུས།  །

  ཝོ་བརྒྱལ་དོན་མེད་མིག་ཆུ་འཛག་པར་ཟད།  །

  ཞོ་སོགས་ཞིམ་དགུ་བསྟེན་ཀྱང་བྲོ་བ་བསླད།  །

  ཟོ་མདོག་མི་བདེ་གདོན་དང་ནད་རིམས་སློང༌།  །

  འོ་དོད་བོས་ཀྱང་ལྷ་སྲུང་འཁོར་མི་ནུས།  །

  ཡོ་དོང་གཡང་ས་ལྟ་བུ་འདི་སྤོངས་ཤིག  །

  རོ་ལངས་གདོན་གྱི་སྣ་འདྲེན་འདི་སྤོངས་ཤིག །

  ལོ་ཏོག་ས་བཅུད་ཉམས་བྱེད་འདི་སྤོངས་ཤིག །

  ཤོ་དང་ཁྲམ་ལ་འདེབས་བྱེད་འདི་སྤོངས་ཤིག །

  སོ་དང་སེམས་རྒྱུད་ནག་བྱེད་འདི་སྤོངས་ཤིག །

  ཧོ་ཧོ་བསམ་བཞིན་བསམ་བཞིན་འགྱོད་དགོས་པ།  །

  ཨོ་ཆུའི་ངན་ལམ་མ་ཐལ་གཟོབས་ཤིག་ཨང༌།  །
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ཚིག་འགྲེལ།

ཀོ་ཏམ།   > གཽཏམ་གྱི་སྒྲ་སྒྱུར། གོ་ཏ་མ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ་སངས་རྒྱས་ལ་གོ

ཁོ་ཐག   >  རེ་ཐག་ཆད་པའི་དོན་ཡིན།

ཁྲེལ།     >  གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ངོ་ཚ་བ་ལ་གོ  །

ཅོ་འདྲི།  > ཡུལ་གོང་མ་ལ་འགྲན་ཟླ་བྱེད་པའམ་དམའ་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་གོ  །

ཆོ་རིགས།  >  ཕའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་གོ  །

ཇོ་བཟང།  >  མི་ཡག་པོ་ལ་གོ  །

ཉོ་ལེ།  >  སྒྱིད་ལུག་པ་ཡིན།

ཏོ་གེར།  >  ཐོར་ཅོག་ལ་གོ

ཐོ་ཅོ།  >  ཚུལ་མིན་གྱི་རྩིང་སྤྱོད་ལ་གོ  །

བོ་དྷི། >  རྒྱ་སྐད་དེ་བྱང་ཆུབ་ལ་གོ་དགོས།

མོ་བཙུན། >  མ་སྲུ་མོ་དམན་ལ་གོ་དགོས།

ཙོ་རས། >  རས་ཤིག་གི་མིང། གསོ་རས་ཀྱང་ཟེར།

ཚོ་སྣུམ། >  ཟ་མ་བཅུད་ཆེན་པོའ་ིརིགས་ལ་གོ  །

ཛོ་ཀི >  རྒྱ་གར་སྐད་དེ།  རྣལ་འབྱོར་བའི་མིང།

ཝོ་བརྒྱལ། >  འོ་བརྒྱལ་དང་འདྲ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་དོན་ཡིན།

འོ་དོད། >  སྡུག་བསྔལ་བའི་གཅོང་སྐད།

ཡོ་དོང། >  གཅོང་རོང་ངམ། གཏིང་རིང་པའི་གཡང་ས།

ཤོ >  ཁྲལ་དང།  རྒྱན་གྱི་རིགས་ཤིག

ཨོ་ཆུ། >  ཤྭ་འོད་རྒྱུགས་པའི་ཆུ།



195


195


  དཔལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་དྲན་གླུ་བཞུགས་སོ་

འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གྲགས་ཅན་སྙན་ངག་པ་ཤེལ་གླིང་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན།

  ཤེས་ཤེས་ཐོབ་ཐོབ་ཅང་མེད་འབྲོག་འཐོམས་ངས།  །

  རྡོག་རྡོག་དོན་སྙིང་ལྷ་ས་དྲན་དྲགས་ནས།  །

  ཐོལ་ཐོལ་གང་ཤར་བྲིས་པའི་གླུ་གཏམ་ཞིག  །

  ཤོད་ཤོད་ཟེར་བའི་གྲོགས་དག་ཚུར་གསོན་དང༌།  །

  ཁྲུང་ཁྲུང་ངང་པ་མང་པོ་རྩེ་དགའི་གནས།  །

  ཆིལ་ཆིལ་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཁའ་ལ་འཕྱོ།  །

  ལྷུང་ལྷུང་སྒྲོག་པའི་ཆུ་ཆེན་སྐྱིད་ཆུ་ནི།  །

  དལ་དལ་གཡས་སུ་འཁོར་བའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  གཤོང་གཤོང་ས་གཞི་ཡངས་ཤིང་ཁོད་སྙོམས་པར།  །

  ལྗང་ལྗང་རྩྭ་དང་ཤིང་ནགས་ཕྲེང་བས་སྤྲས།  །

  འཚེར་འཚེར་ཉི་ཟླའི་འབྱོན་ལམ་བདེ་བ་དང༌།  །

  སྣུམ་སྣུམ་བཀྲག་མདངས་ལྡན་པའི་ལྷ་ས་དྲན།  །
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  མུན་མུན་སྨུག་པ་སངས་པའི་དུས་མེད་པར།  །

  རྫུབ་རྫུབ་འཐིབས་པ་འདི་འདྲ་མ་ཡིན་པར།  །

  བསིལ་བསིལ་དགུན་དུས་དྲོ་ལ་དབྱར་བསིལ་བའི།  །

  སྙོམས་སྙོམས་དྲོ་གྲང་ལྡན་པའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  ཐེར་ཐེར་ས་ལ་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་དང༌།  །

  ཡོར་ཡོར་རི་ལོགས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང༌།  །

  ཟླུམ་ཟླུམ་འཁོར་ལོའ་ིདབྱིབས་འདྲའི་ནམ་མཁའ་སོགས།  །

  མཚར་མཚར་ས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  བར་བར་རྣམ་སྲས་མཛོད་ལ་འགྲན་ནུས་པའི།  ། 

  ལེགས་ལེགས་དངོས་པོའ་ིའབྱོར་ཚོགས་དཔག་མེད་ཀྱི།  །

  འཛག་འཛག་གཏམས་པའི་ཚོང་ཁང་བལྟ་བའི་ཞོར།  །

  ཡང་ཡང་བར་སྐོར་འཁོར་བའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  བྲེལ་བྲེལ་འཚུབ་འཚུབ་འདི་འདྲ་མ་ཡིན་པར།  །

  ལྷོད་ལྷོད་མི་རྣམས་ངང་རྒྱུད་ཆེས་རིང་ཞིང༌།  །

  མུར་མུར་ཁ་ཟས་ཟ་ཞིང་དྲང་པོའ་ིལས།  །

  ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བྱེད་པའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  འཇོལ་འཇོལ་ཟ་འོག་གིས་བཀླུབས་དཔོན་རིགས་རྣམས།  །

  ཞིབ་ཞིབ་མོལ་མོལ་བློ་གྲོས་ལེགས་བསྡུར་ནས།  །

  འཁྱུག་འཁྱུག་ཡི་གེ་འབྲི་སོགས་བྱ་ལས་ཁག  །

  འཕྲལ་འཕྲལ་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ལྷ་ས་དྲན། ་།
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  སྐབས་སྐབས་འཆམ་དང་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པ།  །

  ལིང་ལིང་གར་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྟད་མོའ་ིཚོགས།  །

  རེ་རེ་ལ་ཡང་མིག་ཁྲག་ཀུན་ལུག་པའི།  །

  དུས་དུས་མཆོད་མཆོད་མང་པོའ་ིལྷ་ས་དྲན།  །

  གསལ་གསལ་མར་མེ་ལ་སོགས་ཆོས་ཚོགས་དབུས།  །

  བརྗིད་བརྗིད་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཇོ་ཤག་གཉིས།  །

  གུས་གུས་མཆོད་མཇལ་ཞུ་གྲོགས་དང་བཅས་ཏེ།  །

  ཤོབ་ཤོབ་སྨོན་ལམ་འདེབས་གནས་ལྷ་ས་དྲན།  །

  ལ་ལ་དཔལ་ལྷ་ཞི་དྲག་བསྟི་གནས་སུ།  །

  ཀྭི་ཀྭི་བསོ་བསོའ་ིང་རོས་རི་རབ་ཀྱང༌།  །

  ཡོར་ཡོར་གཡོ་བའི་སྐད་དང་དར་འཕྱར་ཞིང༌།  །

  འཕྱུར་འཕྱུར་བསང་དུད་གཏོང་བའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  ཡོད་ཡོད་ལྟོས་ཤིག་གྲུ་འཛིན་གཞལ་མེད་ཁང༌།  །

  མེར་མེར་རྟེན་གྱིས་ཁེངས་པ་མཇལ་མ་ཐག  །

  ཧྲིག་ཧྲིག་མིག་ནས་དད་པའི་མཆི་མ་ནི།  །

  ཉིལ་ཉིལ་དབང་མེད་བབས་པའི་ལྷ་ས་དྲན།  །

  སྐྱིད་སྐྱིད་དགེ་བཅུ་ཚང་བའི་ཡུལ་ཕྱོགས་དེ།  །

  རྨོངས་རྨོངས་བདག་གི་སྐྱེ་ཡུལ་མ་ཡིན་ཡང༌།  །

  སྔར་སྔར་བསགས་པའི་ལས་ཀྱིས་དེར་འཕངས་པས།  །

  ལམ་ལམ་ཡིད་ལ་དབུས་ལྗོངས་ལྷ་ས་དྲན།  །
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  འདི་འདི་རང་ཡུལ་དྲན་པའི་གླུ་ཡིན་ལ།  །

  གསལ་གསལ་ལོ་རྒྱུས་མངོན་པའི་མེ་ལོང་ཉིད།  །

  སྐྱིད་སྐྱིད་རང་ཡུལ་ལ་གནས་ན་གཞོན་ཚོས།   །

  ལྷང་ལྷང་སྐྱོ་གླུ་ལེན་དགོས་མ་མཆིས་ཀྱང༌།  །

  འཁྲུག་འཁྲུག་དུས་རབས་དང་བསྟུན་གར་འཆམ་ཕྱིར།  །

  དྭངས་དྭངས་མེ་ལོང་འདི་ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས།  །
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 ཞེ་ཚིིག་

༄༅།  །མིའི་ལུས་པོའ་ིཆ་ཤས་ཀྱི་ཞེ་ས།

རྐང་པ། → ཞབས།

རྐེད་པ། → སྐུ་སྐེད།

སྐེ། → མགུལ།

སྐྲ། → དབུ་སྐྲ།

ཁ། → ཞལ། 

མགོ → དབུ། 

ལྕེ། → ལྗགས།

མཆུ་ཏོ། → ཞལ་མཆུ། 

གདོང་། → ཞལ་རས། 

རྣ་ཅོག → སྙན་ཅོག

སྣ། → ཤངས།

དཔྲལ་བ། → དབུ་ཐོད།

དཔྲལ་ཀོ → དབུ་པད།

པང་ཁ། → སྐུ་པང་།

པུས་མོ། → ཞབས་པུས།

མིག → སྤྱན།

མིག་སྤུ། → སྤྱན་སྤུ།

རོ་སྟོད། → སྐུ་སྟོད།

ལག་པ། → ཕྱག

ལག་མཛུབ། → ཕྱག་མཛུབ།

སོ། → ཚེམས།

སེམས། → ཐུགས།

༈ མིའི་ལུས་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱན་གོས་སོགས་

ཀྱི་ཞེ་ས།

སྐ་རགས། → སྐུ་རགས།

སྐེ་རྒྱན། → མགུལ་རྒྱན།

རྐང་འབོལ། → ཞབས་འབོལ།

རྐུབ་སྟེགས། → ཞབས་སྟེགས།

ཁ་དཀྲིས། → ཞལ་དཀྲིས།

མགོ་རྒྱན། → དབུ་རྒྱན།

གྱོན་གོས། → ན་བཟའ།

ཉལ་ཁང་། → གཟིམ་ཤག

ཉལ་ཁྲི། → གཟིམ་ཁྲི།

ཉལ་བ། → གཟིམས་པ།

ནང་འཇམ། → སྐུ་འཇམ།

ཞྭ་མོ། → དབུ་ཞྭ།

འོག་འཇུག → སྐུ་འཇུག

ཡི་གེ → ཕྱག་ཡིག
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ལག་ཤུབས། → ཕྱག་ཤུབས།

ལྷམ། → ཞབས་ཕྱགས།

ཨུ་སུག → ཞབས་སུག

༈ མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞེ་ས།

སྐད་ཆ་བཤད། → བཀའ་མོལ་གནང་།

ཁ་ཆེམས་བཞག → ཞལ་ཆེམས་གནང།

ཁ་ཏོག་བཟས། → ཞལ་ཏོག་མཆོད།

ཁ་ལན་སྤྲད། → ལྗགས་ལན་ཕུལ།

ཁ་ཤུབ་ལབ། → ཞལ་ཤུབ་གསུངས།

ཁས་ལེན་བྱས། → ཞལ་བཞེས་གནང་།

གྲངས་ཀ་བརྒྱབ། → ལྗགས་གྲངས་བསྐྱོན།

གད་མོ་དགོད། → བཞད་མོ་བཞད།

ཁྲུས་བརྒྱབ། → སྐུ་ཁྲུས་བསྐྱོན།

གླ་ཕོགས་བླངས། → གསོལ་ཕོགས་བཞེས།

དགེ་རྒན་ཐུག → ཡོངས་འཛིན་མཇལ།

འགྲོ་བ། → ཕེབས་པ།

ངར་ལངས། → སྐུ་རླུང་བཞེངས།

ངུ། → བཤུམས།

ཅ་ཟིང་བཟོས། → ཐུགས་བསུན་ཞུས།

ཇ་དྲངས། → གསོལ་ཇ་ཕུལ།

ཉན་པ། → གསན་པ།

སྟོན་མོ་བསྒྲིགས། → གསོལ་སྟོན་བཤམས།

ཐུག་འཕྲད་བྱས། → མཇལ་འཕྲད་གནང་།

དོ་སྣང་མ་བྱུང་། → ཐུགས་སྣང་མ་བཞེས།

དྲི་བ་དྲིས། → བཀའ་འདྲི་གནང་།

གདོང་ལ་བལྟས། → བཞིན་རས་ལ་གཟིགས།

སྡོད་རྩིས་བྱས། → བཞུགས་རྩིས་གནང།

བསྡད་པ། → བཞུགས་པ།

གནས་ཚུལ་ཤེས། → གནས་ཚུལ་མཁྱེན།

རྣ་བར་ལབ། → སྙན་དུ་གསོལ།

ཕྱིན་པ། → གཤེགས་པ།

བྲོ་བ་བལྟས། → ལྗགས་བྲོ་གཟིགས།

སྦྱིན་པ་བཏང་། → གནང་སྦྱིན་མཛད།

མིག་ཆུ་བཏང་། → སྤྱན་ཆབ་གསིལ།

མིག་ལ་བསྟན། → སྤྱན་བསྟར་ཞུས།

སྨན་སྤྲད། → གསོལ་སྨན་གནང་།

སྨྱུ་གུ་བཟུང་། → ཕྱག་སྨྱུག་བསྣམས།

རོགས་པ་བྱས། → ཕྱག་རོགས་གནང།

ལག་འཇུ་བྱས། → ཕྱག་གཏོང་གནང་།

ལག་ཏུ་བླངས། → ཕྱག་ཏུ་བཞེས།

ལག་རྟགས་སྤྲད། → ཕྱག་རྟགས་ཕུལ།

ལག་དམ་ཕབ། → ཕྱག་དམ་བསྐྱོན།

ལག་བརྡ་བྱས། → ཕྱག་བརྡ་གནང་།

ལག་པ་བཀྲུས། → ཕྱག་བསིལ་གནང་།

ལག་པས་བཟུང་། → ཕྱག་གིས་བསྣམས།

ལངས་པ། → བཞེངས་པ།

ལས་ཀ་བྱས། → ཕྱག་ལས་གནང་།

ལུས་སྨད་ལ་དཀྲིས། → སྐུ་སྨད་ལ་དཀྲིས།

ཤ་བཟས། → གསོལ་ཀྲུམ་མཆོད།
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སེམས་ཁུར་བྱས། → ཐུགས་ཁུར་གནང།

བསམ་བློ་བཏང་། → དགོངས་པ་བཞེས།

༈ བཟའ་བཏུང་རིགས་ཀྱི་ཞེ་ས།

ཆུ། → ཆབ།

ཆང་། → མཆོད་ཆང།

ཇ། → གསོལ་ཇ།

ཐུག་པ། → བཞེས་ཐུག

མར། → གསོལ་མར།

བག་ལེབ། → བཞེས་བག

མོག་མོག → བཞེས་མོག

རྩམ་པ། → གསོལ་ཞིབ།

ཚྭ། → ལྗགས་ཚྭ།

ཞོ། → གསོལ་ཞོ

འོ་མ། → ཆབ་ཞོ

ཤ  → གསོལ་ཀྲུམ།

སི་པན། → ལྗགས་སྤོད།

༈ གཉེན་ཉེ་དང་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཞེ་ས།

དཀའ་ལས་ཁག་པོ། → སྐུ་ཐང་མཉེལ་པོ།

སྐྱེས་པ། → འཁྲུངས་པ།

དགའ་སྣང། → དགྱེས་ཚོར།

གྲོད་པ་ལྟོགས། → གསོལ་གྲོད་བཅོམ།

རྒན་པོ། → བགྲེས་པོ།

ལྟོགས་པ། → བཀྲེས་པ།

ན་བ། → སྙུང་བ།

ནད་དྲག → སྙུན་གཞི་དྭངས།

མནའ་ཆུང། → ལྕམ་ཆུང།

སྤུན་མཆེད། → སྐུ་མཆེད།

ཕ་བུ། → ཡབ་སྲས།

ཕ་མ། → ཡབ་ཡུམ།

བློ་བདེ་པོ། → ཐུགས་བདེ་པོ།

བརྩེ་སེམས་ཆེན་པོ། → ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོ།

ཤི་བ། → སྐུ་ཚེ་འདས།

ལོ་ན་ཆུང། → སྐུ་ན་ཕྲ།

ཤ་རྒྱགས་པ། → སྐུ་ཤ་འབྱོར་པོ།

སེམས་དགའ་པོ། → ཐུགས་མཉེས་པོ།

སེམས་འཚབ། → ཐུགས་འཚབ།

སློབ་བུ། → ཞལ་སློབ།

༈ ཞེ་ཚིག་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག

མགྲོན་པོ་སླེབས། → སྐུ་མགྲོན་ཕེབས།

འགོ་བཙུགས། → དབུ་བཙུགས།

རྗེས་སུ་འབྲངས། → ཞབས་ཕྱིར་འབྲངས།

མཉམ་འཛོམས་བྱུང། → ཞལ་འཛོམས་བྱུང།

སྡོད་ཁང། → བཞུགས་ཤག

སྡོད་དང་། → བཞུགས་གདན་འཇགས།

ཕྱིར་ལོག → ཕྱིར་ཕེབས།

མིང་། → མཚན།

རྨི་ལམ། → མནལ་ལམ།
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རྩེ་ཐོག → དབུ་རྩེ།

གཟུགས་བརྙན། → སྐུ་བརྙན།

ཡར་ཤོག་ལབ། → ཡར་ཕེབས་ཞུས།

ཡོ་ཆས། → ཕྱག་རྫས།

རིན་གོང། → ལྗགས་གོང།

ལབ། → གསུང།

ལས་ཀ → ཕྱག་ལས། 

༈ ཞེ་ས་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས།

ཁ་ལག་ཟ་དུས་སྐད་ཆ་མ་ཤོད། → ཞལ་ལག་མཆོད་དུས་བཀའ་མོལ་མ་གསུངས།

ངས་ལབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་དང་། → ངས་ཞུས་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གསོན་དང།

ལུས་པོ་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས། → སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་བཅག་གནང་དགོས།

སེམས་ལ་གང་ཤར་མ་བཤད། → ཐུགས་ལ་གང་དགོངས་མ་གསུངས།

148  ད་ནི་ཙི་ཙིས་ཞེ་ཚིག་སྦྱངས་ཟིན་པ་

རེད།  ཉིན་ཞིག་གླང་ཆེན་གྱིས་ཙི་ཙི་ལ་’གྲོགས་

པོ་རང་སྦག་སྦག་གཏོང་མཁས་པས་ཁྲོམ་ལ་

འགྲོ་རོགས་བྱོས་དང།  ཞེས་བཤད་པར་ཙི་ཙིས་

གྲོགས་པོ་ལགས་ཡིན་དང་ཡིན།  ཁྱེད་ལ་ངས་

ཕྱག་རོགས་མ་ཞུས་ན་གང་ནས་འགྲིག  ངས་ཞུ་

དང་ཞུ་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་རེད།  རྫོགས།
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 རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིིག་རིིགས་དང་པོ་

 ༈  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ

 ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡེ་གེ་ནི་ལས་ཁུངས་སམ་མི་སྒེར་གང་རུང་ཞིག་གིས་རང་ཕྱོགས་

ལ་ཐུགས་ཁུར་དང༌།  རྒྱབ་སྐྱོར།  རོགས་རམ་བཅས་བྱས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཕྱིར་བྲིས་པའི་ཡི་

གེ་ལ་ཟེར།

 ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་དོན་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད།  བསྟོད་

བསྔགས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡང་འདུས་ཡོད།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བར་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ནི་ཕར་ཕྱོགས་སམ་

ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བསྐུར་ཆོག་པ་དང༌།  ཡང་ན་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་

ནང་ངམ་དེའི་ཉེ་འཁོར་གང་རུང་དུ་སྦྱར་བ་དང༌།  ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་ཐོག་འགོད་པ།  

རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་ནས་བཤད་པ་བཅས་གང་བྱས་ཀྱང་ཆོག

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་འབྲི་སྟངས།

 ༡། ཁ་བྱང༌།  ཁ་བྱང་ནི་འབྲི་ཤོག་གི་ཐིག་ཕྲེང་དཀྱིལ་དུ་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་

གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་འབྲི་དགོས་པ་དང༌།  ལ་ལས་དོན་གང་ཞིག་གི་ཕྱིར་ལས་

ཁུངས་སམ་མི་སུ་ཞིག་ལ་བྲིས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་ཡིན་པའི་ནང་དོན་འབྲི་བའང་
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ཡོད།

 ༢། ཆེ་བརྗོད།  འབྲི་ཤོག་གི་ཐིག་ཕྲེང་གཉིས་པའི་འགོར་སྟོང་པ་མ་བཞག་པར་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་ལས་ཁུངས་སམ་མི་སྒེར་ལ་ཆེ་བ་བརྗོད་ནས་འབྲི་དགོས།

 ༣། དངོས་གཞིའི་ནང་དོན་འབྲི་ཤོག་གི་ཐིག་ཕྲེང་གསུམ་པའི་འགོར་སྟོང་པ་མ་བཞག་

པར་འབྲི་དགོས་ཤིང༌།  དངོས་གཞིའི་ནང་དོན་ནང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་དོན་གནས་རྣམས་ཆ་

ཚང་བ་འབྲི་དགོས།

 ༤། མཇུག་སྡུད་པ་དང་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས།  དངོས་གཞིའི་ནང་དོན་བྲིས་ཟིན་རྗེས།  

འབེབས་གཅིག་བླངས་ནས་ཚེག་ཁྱིམ་གཉིས་སྟོང་ཆ་བཞག་རྗེས།  གུས་འདུད་མཚོན་བྱེད་

ཚིག་གིས་མཇུག་བསྡུ་དགོས་ཤིང༌།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་མཁན་ལས་ཁུངས་སམ་མི་སྒེར་གྱི་མིང་དེ་

འབྲི་ཤོག་གི་གཡས་གཤམ་དུ་བྲིས་རྗེས།  དེའི་འོག་ཏུ་ཡི་གེ་འབྲི་བའི་ལོ་ཟླ་ཚེས་གྲངས་བཅས་

འབྲི་དགོས་པའོ།  །

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་དཔེར་བརྗོད། 

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ

༄༅།  །གུས་པར་འོས་པའི་རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ།

 འདིར་ང་ཚོ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་དཀོན་པ་དང༌།  ལྷག་པར་སློབ་མར་

མཁོ་བའི་རིག་གནས་དཔེ་དེབ་ཉིན་མོའ་ིསྐར་མ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་སྟབས་དེ་ག་ལྷན་ཁང་ནས་

མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་མ་ཚད་རིན་མེད་གསོལ་རས་བསྩལ་

བར་ང་ཚོས་སྙིང་དབུས་ནས་གུས་འདུད་དང་བཅས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།

སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཡིག་ཚང་ནས།

༢༠༡༢།  ༩།  ༩།

ཕུལ།
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	 ༈  གསལ་བརྡ་འབྲི་སྟངས།

 གསལ་བརྡའི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ནི་ཚན་པའམ་མི་སྒེར་གྱིས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་

གསལ་འདེབས་བྱེད་དགོས་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ལ་ཟེར།

 ཡི་གེ་དེ་རིགས་འབྲི་སྐབས་ཐིག་ཕྲེང་དང་པོའ་ིདཀྱིལ་དུ་བོར་བརླགས་གསལ་བརྡའམ་ཡང་

ན་བོར་དངོས་ལེན་པའི་གསལ་བརྡ་ཞེས་ཁ་བྱང་གསལ་པོ་འབྲི་དགོས་པ་དང༌། དེ་ནས་གསལ་བརྡ་

གཏོང་དགོས་པའི་དོན་དང་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་གསལ་པོ་བྲིས་རྗེས་མཇུག་ཏུ་གསལ་བརྡ་གཏོང་

མཁན་གྱི་ཚན་པའམ་མི་སྒེར་གྱི་མིང་དང་ཟླ་ཚེས་གསལ་པོ་འབྲི་དགོས།  དེ་ཡང་དགོས་མཁོའ་ིགནས་

ཚུལ་འདྲ་མིན་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཡི་གེ་དེ་རིགས་མི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་སའམ་ལམ་ཆེན་གྱི་འགྲམ་དུ་སྦྱར་

ན་འགྲིག་ལ།  ཡང་ན་ཚགས་པར་སྟེང་དུ་བཀོད་པའམ་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་གསལ་བརྡ་བཏང་ནའང་

འགྲིག  གང་ལྟར་ཡང་དོན་ཚན་བཞི་ལ་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས། 

 དེ་ཡང་ནན་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ།  བོར་བརླགས་གསལ་བརྡ་ནི་དངུལ་དང་ཅ་དངོས་

སོགས་བོར་བརླགས་སོང་རྗེས་དོ་བདག་གིས་གསལ་བརྡའི་ཡི་གེ་སྦྱར་འགྲེམས་བྱས་ནས་མྱུར་དུ་ལག་

སོན་ཡོང་རེ་བྱེད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང༌།  བོར་དངོས་ལེན་པའི་གསལ་བརྡ་ནི་བོར་བརླག་

སོང་བའི་དངུལ་དང་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྙེད་ནས་དོ་བདག་སུ་ཡིན་རྩད་གཅོད་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་དོ་

བདག་ལ་བོར་དངོས་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བྲིས་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན།  བོར་དངོས་ལེན་པའི་

གསལ་བརྡ་དེ་ཉིད་འབྲི་སྐབས་བོར་དངོས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་དང༌།  མང་ཉུང༌།  ལེགས་ཉེས།  ཚོན་མདོག་

སོགས་ཁ་གསལ་ཞིབ་བཀོད་བྱས་ན་མི་གཞན་གྱིས་ཧམ་འཁྱེར་བྱེད་ཉེན་ཆེ་བས་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་སྡོམ་

གྱི་ཐོག་ནས་འབྲི་དགོས།  དེ་ཡང་བོར་བརླག་སོང་མཁན་དོ་བདག་ངོ་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན་སྔོན་ལ་དངོས་

པོ་གང་དང་གང་བོར་བ་དང༌།  བོར་དངོས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།  གསར་རྙིང༌།  དམིགས་བསལ་གྱི་རྟགས་ཡོད་

མེད།  རྒྱུ་ཆ་གང་གིས་བཟོས་པ།  དངུལ་ཡིན་ན་ཁ་གྲངས་མང་ཉུང༌།  དུས་ཚོད་གང་དང་ས་ཆ་གང་དུ་

བོར་བ་སོགས་དོ་བདག་ལ་གསལ་པོར་དྲིས་ཏེ་ཚུར་བཏབ་པའི་ལན་དང་བོར་དངོས་གཉིས་ཧེ་བག་སྤུ་

ཙམ་མེད་པར་ར་འཕྲོད་བྱུང་རྗེས་གཞི་ནས་དོ་བདག་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་བཅས་སོ།  །
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དཔེ་གཞི།  ༡།

 བོར་བརླགས་གསལ་བརྡ།

 ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་སློབ་གྲྭའི་ལུས་རྩལ་ཐང་དུ་ལྕགས་སྨྱུག་གཉིས་དང༌།  དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་

གི་བོད་ཡིག་དེབ་དང་པོ་གཅིག་དང།  དབྱིན་ཡིག་དེབ་གཅིག  ཚབ་རྩིས་དེབ་བཅས་བླུགས་པའི་དཔེ་

ཁུག་ཅིག་བོར་བརླགས་སོང་འདུག་པས་སུས་རྙེད་ཡོད་རུང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་དུ་

བརྡ་ལན་ཡོད་པར་ཞུ།

   དྷ་སྟེང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་བཀྲ་ཤིེས་དཔལ་འབར་གྱིས།

   སྤྱི་྾྾྾྾ལོའ་ིཟླ་བ་྾྾ཚེས་྾྾ལ།

དཔེ་གཞི།  ༢།

    བོར་དངོས་ལེན་པའི་གསལ་བརྡ།

 མདང་ནུབ་ང་ཚོའི་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་དངུལ་བླུགས་པའི་ལྟོ་ཕད་གཅིག་རྙེད་ནས་འདི་ག་

སློབ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་དུ་བསྐྱལ་བྱུང་བས་དངོས་པོའ་ིདོ་བདག་སུ་ཡིན་འདིར་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་

རྩིས་ལེན་དུ་ཕེབས་རོགས་ཞུ།

                 དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནས།  

                   སྤྱི་྾྾྾྾ལོའ་ིཟླ་བ་྾྾ཚེས་  ྾྾ལ།
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 རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིིག་རིིགས་གཉིས་པ་

 རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྟངས།

 ཐུན་མོང་ངམ་མི་སྒེར་ལ་ལས་དོན་ཞིག་འགོ་བཙུགས་པའམ་དམིགས་བསལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་

ཐོབ་པ་དང༌།  ཡང་ན་ཚན་པ་ཞིག་གིས་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའམ་དགའ་སྟོན་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་ལ་སོགས་པར་འགོ་ཁྲིད་ཚན་པ་དང༌།  སྤུན་ཟླའི་སྡེ་ཚན།  ཡང་རང་གི་

གྲོགས་སམ་མི་སྒེར་བཅས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་བསྐུར་བའམ་ཕུལ་བའི་ཡི་གེར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་

ཟེར།

 རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྐབས་ཐོག་མར་དེའི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་པོ་དེ་ངེས་པར་ཁ་གསལ་

འགོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

 ༡། དེ་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚན་པའམ།  སྤུན་ཟླའི་སྡེ་ཚན།  རང་གི་གྲོགས་

པོ་གང་ཡིན་རུང་དེའི་མིང་གསལ་པོར་འགོད་རྒྱུ་དང༌། 

 ༢། དེ་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་དོན་སྙིང་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།  དེའི་ནང་

རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཁས་ལེན་དང་གདེང་འཇོག་ཡང་

དག་པ་བྱས་ནས་ཁེངས་སྐྱུང་གིས་ཁོང་ཚོའི་ཉམས་མྱོང་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་

དགོས་པ་དང༌།  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་འབུལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་ཐབས་བཟང་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པར་

མ་ཟད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མདུན་སྐྱོད་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་དང་རེ་སྨོན་ཡང་བྱེད་དགོས།  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་

ཡིག་གི་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་དོན་གསལ་ལ་སྤྲོ་སེམས་འཕེལ་ཞིང་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པ་དང༌།  དཔའ་ངར་
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སེམས་ཤུགས་ཆེར་སྐྱེད་ཐུབ་པ།  མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་ཡོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་སྐུལ་

སློང་གང་ལེགས་གཏོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པའང་ལྡན་དགོས། 

 ༣། རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བ་པོའམ་ཞུ་མཁན་སྡེ་ཚན་གང་རུང་གི་མིང་དེ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་ཡོངས་

སུ་བྲིས་ཟིན་པའི་རྗེས་ཐིག་ཕྲེང་གཅིག་གཉིས་མར་ཕབ་ནས་ཁ་གསལ་འབྲི་དགོས།

 རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་སྟངས་ཐད་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་པ་སྟེ།  བསྡུས་པ་དང༌།  རྒྱས་པ་གཉིས་

ཡོད་པས་གང་རུང་སྤྱད་ན་འགྲིག    

 ༈  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་བསྡུས་པའི་འབྲི་སྟངས་ནི།

དཔེ་གཞི།  ༡།    རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག 

༄༅།  །སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་དགེ་སློབ་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ།

 ཁྱེད་རྣམ་པའི་སློབ་གྲྭ་འདི་ཉིད་དབུ་བརྙེས་ནས་ད་བར་བགྲང་བྱ་ཉི་ཤུའི་མཛད་བཟང་གི་

ལམ་བུར་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ་སླེབས་པའི་གཏམ་བཟང་འདི་གར་ཐོས་

འཕྲལ་དགའ་སྤྲོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང།  འདིར་ང་ཚོའི་གྲྭའི་དགེ་སློབ་ལས་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་དུས་སྟོན་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  སླད་མར་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འབོར་ཆེན་གསོ་

སྐྱོང་བྱ་བའི་ལམ་བུའི་ཐོག་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འབྲས་བུ་ཐོན་རྒྱུར་སྨོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས།

         

    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས།

                       སྤྱི་྾྾྾྾ལོའ་ིཟླ་བ་྾྾ཚེས་྾྾ལ། 

དཔེ་གཞི།  ༢།    རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག

       ༄༅།  །གློག་ཁང་གི་འགན་ཁུར་རྣམ་པ་དང་ལས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ།

 ྾྾྾྾ལོའ་ིཟླ་བ་྾྾ཚེས་྾྾ཉིན་གློག་ཁང་གསར་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གྲྭ་ཡོངས་སུ་

ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་གཏམ་བཟང་འདི་གར་འབྱོར་རྗེས།  འདི་གའི་མི་མང་རྣམས་དགའ་སྤྲོ་རབ་ཏུ་
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འཁོལ་བའི་རྣམ་པས་ཁེངས་ཤིང༌།  གློག་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་འགན་འཁུར་བ་དང་ལས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་

བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་དང་ངལ་བ་དང་ལེན་གྱིས་ས་ཁུལ་དེའི་མི་མང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་བྱ་བ་

རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ལེགས་གྲུབ་མཛད་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  སླད་མར་གློག་གཏོང་བྱ་

བའི་ནང་བྱ་བ་ལམ་ལྷོངས་དང༌།  གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།      

    དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས།

                             ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་བ་༡༡  ཚེས་༡༡  ལ།

 

 ༈  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་རྒྱས་པའི་འབྲི་སྟངས་ནི།

དཔེ་གཞི།  རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག

༄༅།  །ཤེས་རིག་གི་ས་བོན་སྐྲུན་ལ་དཔའ་བའི་ཤེས་རིག་པར་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་དང།  ལས་བཟོ་ལྷན་

རྒྱས་མཆོག་ལ།

      དགེ་མཚན་གྱི་དཔལ་འབར་བའི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་འདི་ཉིད་སྐུ་བལྟམས་པ་ནས་ད་བར་གྱི་བགྲང་

བྱ་ལྔ་བཅུའི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ཕྱག་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་དུས་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོར་སླེབས་

པའི་འཕྲིན་བཟང་འདི་གར་ཐོས་འཕྲལ་མདོངས་མཐའ་ཅན་གྱིས་དབྱར་རྔ་ཐོས་པ་ལྟ་བུའི་སྤྲོ་བ་རབ་

ཏུ་བརྟས་ཤིང།  འདིར་ང་ཚོའི་དགེ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ལོ་མང་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བའི་ལས་ལ་

བྲེལ་བའི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ལ་སྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཁོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བླ་མེད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན།

          པར་ཁང་དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ད་བར་གྱི་དུས་ཐུང་བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ཁྱེད་རྣམ་པས་ངལ་

བ་ཁྱད་བསད་དང༌།  འབད་འབུངས་ཧུར་སྐྱེད་ཀྱིས་ངང་མོས་ཆུ་ལས་འོ་མ་འབྱེད་པ་ལྟར་གནའ་བཟང་

དེང་སྤྱོད་དང༌།  སྙིགས་དོར་བཅུད་ལེན་བཅས་ཀྱི་བགྱི་བ་དང་དུ་བླངས་ནས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་

ཤེས་རིག་གི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ། ལེགས་ཚོགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་བགྲང་ཡས་ཀྱི་གླེགས་བམ་རི་བོའ་ི

གཏོས་ཙམ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བ་དེས་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌།  རང་གི་རིག་

གཞུང་གི་དཔལ་ཡོན་གཉིས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ།  ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་
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བྱ་བའི་བྱ་གཞག་ནང་ཞབས་ཞུའི་ལས་འགན་ཧུར་སྐྱེད་བསྒྲུབས་ཡོད་ལ།  དེ་དག་ནི་ཁྱེད་རྣམ་པས་ལོ་

ངོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་རང་ལས་གཞན་གཅེས་ཀྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་པའི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་ཕྲེང་ལས་གྲུབ་པའི་

གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་དཀར་པོའ་ིམཛད་འཕྲིན་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་ལགས།

 རང་རིགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ཡོན་གཉིས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་

བར་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་འབོར་ཆེན་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་ཤིང༌།  ཤེས་རིག་གི་འབྱུང་རྩ་ནི་དཔེ་དེབ་ཡིན་

པས་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་དཔལ་འབར་བའི་ངང་འཚར་ལོངས་ཡོང་བཞིན་ཡོད་པའི་མི་རབས་རྗེས་མ་རྣམས་

ལ༑  ཚན་རིག་རིག་གནས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ཆར་གྱུར་པའི་སློབ་གཞི་འདིའང་པར་

སྐྲུན་གྱི་བྱ་བའི་མཛད་དྲིན་ལས་བྱུང་བས།  བགྲང་ཡས་སློབ་ཕྲུག་གིས་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་བཞིན་མཆིས་པ་དེས་ཀྱང་ཁྱེད་རྣམ་པའི་བླ་མེད་ཀྱི་མཛད་བཟང་མཚོན་ཐུབ་པས། ང་ཚོས་ཁྱེད་

རྣམ་པའི་གཞན་ཕན་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་དང་ཞུམ་མེད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལ་སློབ་སྦྱོང་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  སླད་ཀྱང་

རྟ་བཟང་སྒ་བཅག་གི་དཔེ་བཞིན་རང་རིགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་དཔལ་ཡོན་གཉིས་དར་རྒྱས་གོང་

འཕེལ་ཡོང་བའི་བྱ་གཞག་རླབས་པོ་ཆེའི་ནང་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་ཐོན་མཁན་གྱི་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གསོ་

སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་སྨན་པ་དང༌།  མིའི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྨན་པ།  དྭངས་གཙང་གི་བསམ་

པ་དང་ཡང་དག་པའི་ཕུགས་བསམ་འཛུགས་རྒྱུར་སྨན་པ་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་

པའི་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་རེ་སྨོན་ཞུ་བཞིན་དུ་ཁྱེད་རྣམ་པའི་དུས་སྟོན་སྤྲོ་པོ་དང༌།  བྱ་བ་

ལམ་ལྷོངས།  མཛད་འཕྲིན་དབྱར་མཚོ་བཞིན་རྒྱས་པར་སྨོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཡིག་དང་ཆབས་ཅིག་

རབ་དཀར་ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་ཀྱི་དཔལ་ལ་འཁུ་བའི་བཀྲ་ཤིས་མཇལ་དར་དང་བཅས།

    བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས།

                             ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་བ་༡༡ ཚེས་༡༡ ཉིན་ལ་ཕུལ།
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 སློབ་གྲོོགས་དྲན་གླུ་

ཆོས་པ།

  ཀ་ཁ་སློབ་མགོ་བཙུགས་ནས་དེ་རིང་གི་བར་དུ།  །

  ཁ་སེམས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་བརྩེ་ལྡན་གྱི་སློབ་གྲོགས།  །

  ག་ལེར་ཡུལ་ཕྱོགས་གཞན་གྱི་ལྟད་མོ་ལ་ཞུགས་པ།  །

  ང་རང་སྐྱོ་བའི་མཆི་མ་དབང་མེད་དུ་བཞུར་སོང༌།  །

  ཅ་ཅོའ་ིའདུ་འཛི་ཆེ་བའི་སྲང་ལམ་དེ་བརྒྱུད་ཚེ།  །

  ཆ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གྲོང་ནས་དགའ་སྤྲོ་ཡི་ངང་དུ།  །

  ཇ་ཐུན་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་ངང་ཚུལ་དེ་དྲན་དུས།  །

  ཉ་མོ་ཆུ་དང་འགྲོགས་འདྲའི་སློབ་གྲོགས་ཉིད་དྲན་སོང༌།  །

  ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསྟན་པར་དད་གུས་རང་ཆེ་ཞིང༌།  །

  ཐ་མག་ལ་སོགས་མི་དགེ་སྤྱོད་ངན་དག་དོར་ནས།  །

  ད་སྐབས་རིག་གནས་སློབ་པར་བརྩོན་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བའི།  །

  ན་ཆུང་ཕུགས་བསམ་ཅན་དེ་སེམས་གཏིང་ནས་དྲན་བྱུང༌།  །

  པ་ཏྲའི་རི་མོ་ལྟར་མཛེས་སློབ་གྲྭ་ཡི་ཚལ་དུ།  ། 

  ཕ་མ་ལྟ་བུའི་རྒན་ལ་བརྩི་བཀུར་རང་བྱེད་བཞིན།  །

  བ་ལང་སྤྱོད་པ་དོར་ཞེས་སློབ་གསོ་ནི་བྱེད་པའི།  །

  མ་མ་གཉིས་པ་དང་མཚུངས་སློབ་གྲོགས་དེ་དྲན་སོང༌།  །
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  ཙ་རིའི་གནས་དང་མཚུངས་པའི་མཐོ་སྒང་གི་ཚལ་དུ།  །

  ཚ་རུ་འཇམ་པོས་བརྒྱན་པའི་བརྩེ་ལྡན་ཀྱི་གྲོགས་པོ།  །

  ཛ་ཛོར་བྱ་བར་མི་སྤྲོ་སློབ་སྦྱོང་རང་བྱེད་པ།  །

  ཝ་ལེར་ཡིད་ལ་ཤར་ཚེ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་སོང༌།  །

  ཞྭ་གོས་མཛེས་རྒྱན་ཅི་ཡོད་གྲོགས་པོ་ལ་བསྐོན་ཅིང༌།  །

  ཟ་མའི་བཟང་ངན་མི་བརྗོད་གང་ཡིན་དེ་ཟ་བ།  །

  འ་ཅག་ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་དེ་སྒྱུར་མཁན།  །

  ཡ་རབས་ཁྱོད་ཉིད་ཡིན་པ་ལྷག་པར་དུ་དྲན་སོང༌།  །

  ར་རིའི་དྲི་མས་མ་གོས་དྭངས་གཙང་གི་བྱིས་བློར།  །

  ལ་རྒྱའི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསྒྲེང་དགོས་ཞེས་སྨྲས་ཏེ།  །

  ཤ་ཚའི་སྙིང་གཏམ་བརྗོད་མཁན་མོས་མཐུན་གྱི་གྲོགས་ཉིད།  །

  ས་ཆ་འདི་རུ་མ་མཐོང་ལྷག་པར་དུ་དྲན་སོང༌།  །

  ཧ་ཅང་སྙན་རྒྱུ་མེད་པའི་བུ་ཆུང་གི་གླུ་འདི།  །

  ཨ་མཚར་རྩེད་མོ་མ་ཡིན་སྙིང་ཁོང་གི་གཏམ་ལགས།  །

  ཨ་རོགས་རྩོམ་འདི་གོ་བ་ལོན་མཁན་རེ་བྱུང་ན།  །

  ཧ་ཧ་དགོད་སྒྲས་འཕྱ་སྨོད་མི་བྱེད་རང་མཁྱེན་མཁྱེན།  །
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 ལམ་

ཡར་ངོའ་ིཟླ་བ།

༄༅།  །ལམ་ཞེས་གླེང་མ་ཐག་ང་ཚོའི་སྣང་ངོར་རང་འབྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་ན་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་

སྲོག་ཤིང་དུ་གྱུར་པའི་གཞུང་ལམ་དང།  ལྕགས་ལམ།  མཚོ་ལམ།  མཁའ་ལམ།  ཐ་ན་མི་ཟོག་

འགྲོ་སའི་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་ཚུན་ལམ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང།  ད་དུང་དེ་དག་ལས་ཆེས་གལ་

ཆེ་བའི་ལམ་གང་མང་ཞིག་མཆིས།

 གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའ་ིདར་རྒུད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་རླབས་ཆེན་གྱི་ལམ་དེ་དག་གིས་ང་ཚོར་སྲིད་

འབོྱར་རིག་གསུམ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རླབས་ཕྲེང་མཁའ་ལ་འཕྱོ་བའི་དུས་རབས་ཤིག་ཐོད་རྒལ་

བྱེད་དུ་བཅུག  ལམ་འདི་དག་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ག་ལ་ཡིན།  ལམ་འདི་དག་ནི་གནའ་

དེང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་དང།  མེས་པོ་ཚོས་ཁྲག་དང།  རྔུལ་ཆུ།  ཚེ་སྲོག་གསུམ་གྱིས་

བསྐྲུན་པའི་བཟོ་བཀོད་ཅིག་ཡིན་ལ་མེས་པོ་ཚོས་ང་ཚོ་རྗེས་རབས་པར་ཕུལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་

ཤིག་ཏུ་བརྩིས་ནའང་འགྲིག

 ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་དྲན་རེ་བྱས་ན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་བདེ་འགྲོ་ནས་རྣམ་

མཁྱེན་བར་བགྲོད་པའི་ལམ་ཞིག་བསྟན།  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཤིག་

བཅས་ནས་བོད་མི་རིགས་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ཞིག་བཟོས། སློབ་དཔོན་ཐོན་མིས་འཕགས་

ཡུལ་དུ་ལོ་ངོ་བདུན་ལ་སློབ་གཉེར་མཛད་ནས་བོད་ཡིག་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་ཤེས་རིག་གི་ལམ་

བུ་བཏོད།  མགར་སྟོང་བཙན་གྱིས་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་བོད་དུ་བསུས་ཏེ་མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་

ཁབ་རྣམས་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ཞིག་བཙུགས།  རོང་འགོག་དམག་འཁྲུག་དང།  ཨིན་འགོག་

དམག་འཁྲུག  རྒྱ་འགོག་དམག་འཁྲུག་སོ་སོའ་ིསྐབས་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོས་རང་ཡུལ་
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སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དམར་པོ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་པའི་ལ་རྒྱའི་ལམ་ཞིག་མངོན་པར་བྱས།  གཞན་ཡང་

འཛམ་གླིང་འདིར་བྱས་རྗེས་ཆེ་བའི་ཚན་རིག་པ་དང།  སློབ་གསོ་བ།  སྙན་ངག་པ།  བསམ་

བློ་བ།  རྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་ཀྱིས་མི་ཚེ་གང་པོར་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་ཀྱིས་ཕྱི་རབས་པར་ཕན་

རླབས་ཆེ་ལ་བགྲོད་བདེ་བའི་ལམ་ཆེན་གང་མང་ཞིག་བཟོས་ཡོད།   ལམ་ནི་དཀའ་ཚེགས་དང་

ཀྱག་ཀྱོག་ལྡན་ལ་ཚེ་སྲོག་གི་རིན་ཐང་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ལམ་འདི་དག་ལ་ཐིམ་ཡོད།  དེ་བས་

ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ།  ང་ཚོ་ལམ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཞུགས་དུས་ལམ་དེ་སྐྲུན་མཁན་གྱི་བཀའ་

དྲིན་བརྗེད་མི་རུང།  གྲོགས་པོ་ལགས།  ལམ་ནི་ཕུགས་བསམ་གྱི་ཡུལ་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་རང་

ཡིན་པས།  ང་ཚོ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་དགོས།

 (རྩོམ་ཡིག་འདི་བཟོ་བཅོས་དང་སྣོན་ཕྲི་གང་འཚམ་བྱས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན།)
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 ཨ་ཕ་ལགས་

ཁྱེད་ཀྱིིས་ཨ་རག་མི་འཐུང་བར་ཞུ་

ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།

༄༅།  །ཨ་ཕ་ལགས།  ད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཨ་རག་མི་འཐུང་བར་ཞུ།  ཨ་ཕ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་

སམ།  བདག་ཆེས་སུན་སྣང་སྐྱེ་བ་ནི་ཁྱེད་ཨ་རག་གིས་བཟི་རྗེས་རང་གིས་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་

པར་འཁྱ་རེ་འཁྱོ་རེའི་རྣམ་པ་དེ་རེད།

 ཁྱེད་ཨ་རག་འཐུང་དགོས་ལ་འཐུང་ཐེངས་རེར་བཟི་ཡང་དགོས།  བཟི་བ་ན་ད་གཟོད་

གཞི་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་ལ་ལོག་གི་ཡོད་པས།  མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཨ་རག་གི་རྐྱལ་བ་ཞེས་

འབོད་པ་མ་ཤེས་སམ།  ཁྱེད་བཟི་ཐེངས་རེ་རེར་ངེས་པར་དུ་མི་ཞིག་གིས་སྐྱོར་ནས་ནང་ལ་

བསྐྱལ་དགོས་པ་དང།  ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ནའང་ཨ་རག་ཤེལ་དེམ་གང་རེ་འཐུང་ངེས་ཡིན།  འཐུང་

དྲགས་ན་བསྐྱུགས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལ་ཨ་རག་གི་དྲི་མས་ཁྱབ་ངེས།  བདག་གིས་འདི་ལྟ་བུའི་

ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་ལ་འཚོ་བ་རོལ།  ཉིན་ཞིག་ཁྱེད་རང་ར་བཟི་རྗེས་རླངས་

འཁོར་བཏང་ནས་ཤིང་སྡོང་ཞིག་ལ་རྡུང་ཐུག་ཤོར།  ཆག་སྒོ་དེའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ངར་གྱི་

སྐྱི་མོ་བཤུས་པ་ཙམ་ལས་རླངས་འཁོར་སྟེང་གི་མི་ལྔ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཆེར་མ་བྱུང་ན་ཡང།  ཁོང་

ཚོ་ལ་འཇིགས་སྐྲག་མི་དམན་པ་ཞིག་བསླངས་ཡོད།  ལྷག་པར་དུ་རྐྱེན་དེའི་དབང་གིས་ལོ་ན་

བགྲེས་པའི་ཨ་ཕྱི་ལ་ནད་གཞི་ལྕི་མོ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ།  ཨ་ཕ་ལགས།  གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་

ཆག་སྒོ་འདྲ་བྱུང་ན་འུ་ཅག་གི་ཁྱིམ་ཚང་གི་འཚོ་བ་ཇི་ལྟར་རོལ།
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 ཁྱེད་རང་ཨ་རག་གིས་བཟི་སྟེ་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་ན་སྔུར་བ་འཐེན་བཞིན་གཉིད་སྐབས།  

ཨ་མ་ཡར་རྒྱུག་མར་རྒྱུག་བྱས་ནས་ནང་ལས་བྱེད་པ་དང།  ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱུག་རོ་དག་གད་བདར་

བྱས་རྗེས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཙོག་པུར་བསྡད་ནས་མིག་ཆུ་འབྱིད་བཞིན་ཡོད།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་

གི་ནང་ལས་དང།  ཕྱིའི་ཞིང་ལས་ལ་རོགས་རམ་མི་བྱེད་པས།  ཨ་མ་གཅིག་པུས་ཞིང་ལས་ལས་

ཚར་རྗེས།  ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་བ་ལང་ལ་གཟན་རྩྭ་སྟེར་བ་དང་ཕག་ལ་ལྟོ་ལྡུད་པ།   བཟའ་

མི་རྣམས་ལ་ཟས་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་པ་སོགས་ལས་ཀ་ལྕི་མོ་དེ་དག་གིས་ཁོ་མོ་ལོ་ན་གཞོན་ཡང་སྐྲ་

འདབས་སྔ་མོ་ནས་དཀར་པོར་གྱུར་འདུག  ངས་ཨ་མ་ཐང་ཆད་ནས་འཚོ་བ་འདི་ལ་སྙིང་པོ་ཅི་

ཞིག་འདུག  འདི་ལྟར་གསོན་པ་ལ་དོན་སྙིང་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་ཐེངས་མང་

པོར་ཐོས་མྱོང།  ཨ་ཕ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཨ་མའི་མྱོང་ཚོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཨེ་མྱོང།

 ཆར་པ་འབབ་ཐེངས་རེ་རེ་ནི་བདག་ཡིད་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བའི་སྐབས་ཡིན།  སློབ་གྲོགས་

གཞན་དག་གི་ཨ་ཕ་ཡོང་ནས་རང་རང་གི་བྱིས་པ་ཁྲིད་པ་ན།  ངས་ཡིད་སྨོན་འཆོར་བཞིན་ཁོ་

ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན།  སྐབས་དེར་ཁྱེད་ཆང་ཁང་གང་ཞིག་ན་ཨ་རག་འཐུང་བཞིན་ཡོད་པ་སུས་

ཤེས།  ང་རང་གཅིག་པུ་ལྕགས་རྟ་རྙིང་པ་དེར་བཞོན་ནས་ཆར་རླུང་གདོང་གིས་བསུ་བཞིན་ཁྱིམ་

དུ་ལོག་སྐབས།  ཁྱེད་རང་ངའི་མིག་ལམ་དུ་མངོན་བྱུང་ན་ཅི་འདྲའི་སྐྱིད་པ་ལ་ཨང།   ལྕགས་

རྟ་དང་སྦག་སྦག་འཁོར་ལོ་བདག་གི་གམ་ནས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་རྒྱུག་ཅིང།  དེའི་སྟེང་གི་སྤྲོ་

སྐྱིད་ཀྱི་འཛུམ་མདངས་རྒྱས་པའི་སློབ་གྲོགས་དག་མཐོང་དུས།  ཨ་ཕ་ལགས།  ཁྱེད་སྐབས་དེར་

གང་ན་ཡོད།  ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་གི་མྱོང་ཚོར་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཨེ་མྱོང།

 ཁྱེད་ཀྱིས་བུ་མོའ་ིསེམས་པ་རྟོགས་སམ།  བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ཡོད་ན་མི་

འདོད་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་དམ།  བདག་གིས་ཀྱང་བྱིས་པ་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཕ་མའི་

བརྩེ་སེམས་ཐོབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

 ཨ་ཕ་ལགས།  ཁྱེད་ལ་ཨ་རག་མ་གཏོགས་འདང་རྒྱག་ས་གཞན་མེད་དམ།
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འཇུ་མི་ཕམ་པའི་ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་བཞུགས་སོ།  །

འཇུ་མི་ཕམ་པ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།(༡༨༤༦-༡༩༡༢)

༄༅།  །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་དབྱངས་ཅན་ངག་གི་ལྷར།  །བཏུད་ནས་ས་མཐའི་སྦྱོར་ཚུལ་

མདོ་ཙམ་བརྗོད། །ན་ར་ལ་གསུམ་རྗེས་སུ་ད་དྲག་དང༌། །དེ་ལྷག་ད་འ་ས་གསུམ་མ་གཏོགས་པའི།།

ག་ང་བ་མ་བཞི་ཡི་རྗེས་རྣམས་ལ། །མི་ནོར་ཕྱིར་དུ་ས་མཐའ་འདི་ལྟར་མཛད། །དུས་ཀྱི་དབང་དུ་

འདས་པའི་ཚིག་རྣམས་དང༌། །སྐུལ་ཚིག་རྣམས་ལ་ས་མཐའ་རྟག་ཏུ་ཐོབ། །དཔེར་ན་གསུངས་སོ་

གསུང་ངོ་གསུང་བར་འགྱུར།  །ཟུངས་ཤིག་གཏོགས་ཤིག་ཅེས་སོགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲེ། །བྱ་ཡུལ་

བྱེད་པོ་བྱ་བའི་ཚིག་རྣམས་ལ། །དབྱེ་བ་འབྱེད་བྱེད་ཕྱེ་བ་ཞེས་དང་ནི། །གདེག་བྱ་འདེག་བྱེད་

བཏེག་པ་ལ་སོགས་པ། །བྱས་པ་རྣམས་ལ་ས་མཐའ་མི་ཐོབ་སྟེ། །ཕལ་ཆེར་སྔོན་འཇུག་ནུས་པས་

འདས་པ་སྒྲུབ། །དེ་དག་བྱས་པ་ཟེར་ཡང་བྱ་ཚིག་གི །རང་བཞིན་ཡིན་ཕྱིར་ས་མཐའ་མི་དགོས་

སོ༑  ༑བྱས་ཟིན་ཡིན་ན་བགྱིས་དང་བཏེགས་གྱེས་སོ།  །ལ་སོགས་སྦྱར་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ།  ། 

༈ མིང་ལ་དུས་གསུམ་དབྱེ་བས་མ་ཡིན་ཡང༌། །མི་ནོར་སླད་དུ་འདི་ལྟར་ཁྱད་པར་མཛད། །སྔ་མ་

ས་མཐའ་མེད་པའི་ཚུལ་དང་ནི།  །ཕྱི་མ་ཡོད་པའི་ཤན་འབྱེད་འདི་ལྟར་བྱ།  །ཕོ་མོ་འཁྲིག་དང་

སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །གཅན་གཟན་གཟིག་དང་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །དོན་བཞིན་རིག་དང་རིགས་

རྒྱུད་སྤེལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་འོས་ཤིང་རིགས། །རག་གི་སྐུད་པ་རགས་དང་ཕྲ། །རིམ་གྱིས་འཇུག་

དང་རིམས་ནད་བྱང༌། །ཐུག་རེག་མེད་དང་ཐུགས་ལ་མངའ།  །ཐབ་ཀ་བ་དང་ཐབས་ལ་མཁས། །
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རྡོ་སོགས་ཆག་དང་སྣོད་བཅུད་ཆགས། །ཆག་ཆག་གདབ་དང་འདོད་ཆགས་སྐྱེ། །མཚོན་ཆས་

འཁྲུག་དང་གོ་རིམ་འཁྲུགས།   །ལྕག་གིས་བཞུད་(གཞུས)དང་ལྕགས་ཆ་མགར། །རྟོག་དཔྱོད་

བགྱིས་དང་དོན་ཀུན་རྟོགས། །མི་རྟག་འཇིག་དང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག །རྟག་ཏུ་སྐྱིད་དང་རྟགས་སུ་

བཀོད།  །གདུག་པ་ཅན་དང་གདུགས་དཀར་ཅན།  །ཐིག་རྩ་མཁས་དང་ཐིགས་པ་འཛགས།  །

སྣ་ཐག་བཏགས་དང་བར་ཐགས་རིང༌། །ཁ་དོག་ནག་པོ་ནགས་ཀྱི་ཚལ། །དབང་གིས་ཕྱུག་པ་

ཕྱུགས་རྣམས་འཚོ།  །དབུག་པར་བྱ་བ་དབུགས་སྣ་རིང༌། །གོ་ཆ་ཚང་དང་ཚངས་པ་ཆེ།  །སྣམ་བུ་

ཕྲུག་དང་ལྔ་ཕྲུགས་གྲངས།  །གྲང་བས་ཉེན་དང་གྲངས་སུ་བགྲང༌།  །ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ཕྱགས་

མས་ཕྱགས། །ལུག་གི་རྫི་དང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས། །ཚིག་སྨྲ་བ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད། །གཡོག་པོ་བྱེད་

དང་གོས་ཀྱིས་གཡོགས།  །ལག་བྲིས་བཟང་དང་བདེན་པ་ལགས།  །ཡན་ལག་ཚང་དང་ཞེ་སའི་

ལགས། །ལྷག་པར་གྲང་དང་གྲང་ལྷགས་ཆེ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་དང་འདི་རྣམས་སུ། །ཁོང་དུ་ཆུད་

དང་ཁོངས་སུ་གཏོགས། །ཁུང་བུར་འཛུལ་དང་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །རྡོ་བའི་གཟེག་དང་གཟེགས་

ཟན་པ། །ལོག་པར་ལྟ་དང་ལོགས་སུ་དགར། །གང་ཞིག་འདི་དང་གངས་ཀྱི་རི། །སྣོད་གང་བ་དང་

གངས་ཆེན་མཚོ། །རྒྱང་རིང་མཐོང་དང་རྒྱ་མཐོངས་ཆེ། །རེག་བྱ་ཡང་དང་ཁྱོན་ཡངས་པ། །ཁམ་

གྱི་ཟས་དང་འདོད་པའི་ཁམས། །གསང་གྲོས་བྱེད་དང་སྐད་གསངས་མཐོ། །གསུང་རབ་ཆོས་དང་

ཚེ་རབས་གཏན། །གོ་སྐབས་དོག་དང་རེ་དོགས་ཆེ། །རྡོ་ཡི་དྲེག་དང་དྲེགས་ལྡན་པ། །ཞལ་ཟས་

སྟོབ་དང་སྟོབས་བཅུ་པ། །དགོང་ཀའི་དུས་དང་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས། །འཕག་འཕག་བྱེད་དང་ས་

ཐོབ་འཕགས། །རང་གཞན་གཉིས་ཀ་རངས་པར་གྱུར། །རེང་བུ་བཞིན་དུ་རེངས་པ་རྣམས། །རིང་

པོར་གནས་ཀྱང་རིངས་པར་ཁུག །ཞག་བརྒྱ་སོང་ནས་འདུ་ལོང་ཞགས། །ཞག་སྣུམ་འཐུང་ནས་

ཞགས་པ་ཐོགས། །ཐོག་རེག་མེད་ན་ཐོགས་པ་མེད། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་བར་ཐོགས། །ཐོག་སེར་

མི་འབྱུང་སྲུང་བ་ཐོགས།  །ཐོག་ཏུ་འབབ་ན་ཐོགས་རྡུག་མེད། །ཡོང་ཡེ་མི་མངའ་ཡོངས་སུ་དག །

མེ་ཡིས་འཚིག་དང་ས་ཚིགས་འདིར།  །ལྕགས་སྒྲོག་དང་ནི་སྐད་སྒྲ་སྒྲོགས། །གཏམ་སྨྲ་བ་དང་

བཅུད་ཀྱིས་གཏམས།  །འདི་རྣམས་ནོར་ས་ཆེ་བའི་རིགས།  །

༈ བྱ་བའི་མིང་ཅན་མིང་རྐྱང་རྣམས། །ཕལ་ཆེར་ས་མཐའ་སྦྱར་བ་སྟེ། །བྱམས་པ་དམིགས་པ་

སྐྱུགས་སོགས་བཞིན། །རུས་ཀྱི་མིང་ཅན་ཕལ་ཆེར་ལ། །གནུབས་གཉགས་སོགས་བཞིན་ས་

མཐར་བྱས། །རུས་མིན་སོགས་ལ་དེ་ལྡོག་གཅེས། །ཆོས་དབྱིངས་འཇམ་དབྱངས་ཕྱོགས་དང་
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ཁྱོགས། །དཀྲིགས་ཁྲག་རྒྱ་སྐྱེགས་གླེགས་བམ་མཁྲེགས། །རྡོ་སྒྱོགས་ལམ་རྒྱགས་འཇུག་ངོགས་

སྔགས། །ཡིད་གཅུགས་མགོ་ལྕོགས་ཞབས་ལྗགས་སྙིགས། །ལྟོགས་ཕོངས་སྟེགས་བུ་མུ་སྟེགས་

དང༌། །བླ་དྭགས་རི་དྭགས་ཡི་དྭགས་སོགས། །

   ས་མཐའ་ཅན་དུ་མཛད་པ་མང༌། །ཉོན་མོངས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ། །འདི་སོགས་ས་མཐའ་ཡོད་

མེད་ཀྱི།  །ཁྱད་པར་མཛད་ཀྱང་ཚིག་གྲོགས་ཀྱི།  །དབང་གིས་ནོར་ས་མི་ཆེ་བས།  །བྱས་ཀྱང་རུང་

ལ་མེད་ཀྱང་འདྲ། །དྲི་བཟང་སོགས་ལ་གང་ཡང་རུང༌། །མང་དུ་སྤྲོས་ན་མཐའ་མེད་ཀྱང༌། །འདིར་

ནི་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས། །དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་ཐོབ་གྱུར་

ཅིག  །བཅས་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པའོ།།  །།
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ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།

༄༅།  །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོྷ་ཥཱ་ཡ། བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་

བཏུད་ནས།  །ཐོན་མིའི་ལེགས་བཤད་སུམ་ཅུ་པའི། །སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ།  །དབྱངས་

ཀྱི་བྱ་བ་གསལ་པོ་རུ། །བྱེད་པ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི། །གསལ་བྱེད་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་ཡིན།  །ག་ང་ད་ན་བ་

མ་འ།  །ར་ལ་ས་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ།  །ད་དང་ས་གཉིས་ཡང་འཇུག་སྟེ།  །ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་

དང༌།  །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་འཐོབ།  །ག་ད་བ་མ་འ་སོྔན་འཇུག  །གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ། །རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་

བསྡུ་སྟེ། །རོྫགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀྱང་བྱ། །དྲག་ཡོད་ཏོ་དང་མཐའ་མེད་འོ། །གཞན་རྣམས་མིང་

མཐའི་རྗེས་མཐུན་སྦྱར། །སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ། །ལ་དོན་རྣམ་པ་བདུན་ཡིན་ཏེ། །རྣམ་དབྱེ་གཉིས་

བཞི་བདུན་པ་དང༌། །དེ་ཉིད་ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འཇུག །ས་སུ་ག་བ་དྲག་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་

ལ་དུ།  །འ་དང་མཐའ་མེད་ར་དང་རུ།  །གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་ལྔ་པོ།  །རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་དང༌།  ། 

དེ་རྣམས་ས་མཐའ་ཅན་ལྔ་ནི།  །རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ་སྟེ།  །སོྦྱར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི། །ད་བ་ས་

ཀྱི་ག་ང་གི །འ་དང་མཐའ་མེད་འི་དང་ཡི།  །ཀྱང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ།  །ག་ད་བ་ས་དྲག་

མཐར་ཀྱང༌།  །ང་ན་མ་ར་ལ་མཐར་ཡང༌།  །འ་དང་མཐའ་མེད་འང་དང་ཡང༌།  །ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་

ལྷག་བཅས་ཏེ། །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ། །མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སྟེ་འཐོབ།།

གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ། །རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབྱེད་སྡུད་ད།ེ །སོྦྱར་ཚུལ་སླར་བསྡུའི་

སྐབས་དང་མཚུངས། །ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་རྣམས།  །རྐང་པ་མི་སོྐང་སོྐང་བའི་ཁྱད། །འོ་འུ་འམ་གྱི་

གོང་དུ་ཚེག །མེད་དང་ཡོད་པའང་དེ་བཞིན་ཡིན། །ནས་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དགར་སྡུད་དེ།  །འབྱུང་

ཁུངས་དངོས་ལ་གང་སྦྱར་འཐུས། །རིགས་མཐུན་དགར་ནས་མི་མཐུན་ལས།  །སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་

འཇུག  །ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བོད་སྒྲ་སྟེ། །ཕལ་ཆེར་མིང་གི་ཐོག་མར་སོྦྱར།  །ནི་ནི་དགར་དང་བརྣན་པའི་

སྒྲ༑ ༑དང་ནི་སྡུད་འབྱེད་རྒྱུ་མཚན་དང༌།  །ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་ལྔ་ལ་འཇུག   །མིང་གི་ཐོག་མའི་
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དེ་སྒྲ་ནི།  །ཐ་སྙད་འདས་མ་ཐག་པ་དང༌། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་གཉིས་ལ་འཇུག །ཅི་ཇི་སུ་གང་

སྤྱི་སྒྲ་སྟེ། །ཞིག་སྟེ་སླད་འདྲ་ཕྱིར་ལ་ཅི།   །སྙེད་སྲིད་ལྟར་བཞིན་སྐད་ལ་ཇི།  །སུ་ནི་གང་ཟག་གང་

ཀུན་ལའོ།   །ན་རོ་ཡོད་མེད་པ་བ་མ།  །བདག་པོའ་ིསྒྲ་སྟེ་ག་ད་ན།  །བ་མ་ས་དང་དྲག་མཐར་པ།  །ང་

འ་ར་ལ་མཐའ་མེད་ལ།  །བདག་སྒྲ་ཡར་གྱུར་བ་དང་ནི། །ཆ་ལ་པ་ཉིད་སོྦྱར་བ་ལེགས། །མིང་མཐའི་

པ་བའང་ཕལ་ཆེར་འདྲ།  །མ་ནི་ངེས་མེད་སྐབས་དང་སྦྱར། །མ་མི་མིན་མེད་དགག་སྒྲ་སྟེ། །མ་མི་

ཐོག་མ་མིན་མེད་མཇུག །མ་ནི་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ལའང༌།  །ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སོགས་ང་ན་མ།  །འ་

དང་ར་ལ་མཐའ་མེད་མཐར། །ཞིང་ཞེས་ཞེ་འོ་ཞེ་ན་ཞིག །ག་ད་བ་དང་ད་དྲག་མཐར། །ཅིང་ཅེས་ཅེ་

འོ་ཅེ་ན་ཅིག །ས་མཐར་དམིགས་བསལ་ཞེས་མ་གཏོགས།  །ཤིང་ཤིག་ཤེ་འོ་ཤེ་ན་འཐོབ།  །འོན་ཀྱང་

ཁ་ཅིག་ལྷན་ཅིག་སོགས།  །མིང་གི་ཆ་དང་མ་ནོར་གཅེས།   །རྐྱང་པ་འཕུལ་ལ་འ་མཐའ་དགོས།  ། 

གུག་ཀྱེད་བརྩེགས་འདོགས་ཅན་ལ་སྤང༌། །ལྷུག་པའི་དོན་མང་མིང་མཚམས་དང༌། །དོན་འབྲིང་

འབྱེད་དང་དོན་ཉུང་རོྫགས།  །ཚིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆིག་ཤད་བྱ། །རོྫགས་ཚིག་མཐའ་ཅན་ལྷུག་

པ་དང༌། །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉིས་ཤད་འཐོབ།  །དོན་ཚན་ཆེན་མོ་རོྫགས་པ་དང༌།  །ལེའུའི་

མཚམས་སུ་བཞི་ཤད་དགོས།  །ང་ཡིག་མ་གཏོགས་ཡིག་ཤད་དབར།  །ཚེག་མེད་དེ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་

འབད།  །ཚིག་གི་ལོ་མས་མ་བསྒྲིབས་ཤིང༌།  །དོན་གྱི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི།  །ལེགས་བཤད་ལོྗན་

པའི་དབང་པོ་འདི།  །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རོྡ་རྗེས་སྤེལ།།  །།


