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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་དྲུག་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་དྲུག་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་

དྲུག་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།  བོད་མིའི་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣

 ༢།  ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༦

བརྡ་སྤྲོད༌སྡེ་ཚན།

 ཀ  ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན།

 ༣།  རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་སླར་བསྡུ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡

 ༤།  ལ་དོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦

 ༥།  ཨི་ལྡན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༢

 ༦།  རྒྱན་སྡུད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༢༧

 ༧།  ལྷག་བཅས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༢

 ༨།  འབྱེད་སྡུད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༣༨

 ༩།  འབྱུང་ཁུངས་དང་འབོད་སྒྲ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༣

  ཁ།  དག་ཡིག

 ༡༠།  དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད།་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༤༩

རྩོམ་རིག༌སྡེ་ཚན།

  ཀ  རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ།

 ༡༡།  རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཀློག་དགོས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༥༧

 ༡༢།  རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༡

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

 ༡༣།  བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༦༧



VI

 ༡༤།  ཕག་ཤ་འཚོང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧༢

 ༡༥།  ཨ་ཞང་ཧམ་ཆེན་གྱི་སྒྲུང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༧༧

 ༡༦།  རྡོའ་ིསེང་གེ་ཁ་གདངས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༨༢

  ག  གསལ་བཤད་རྩོམ་དཔེ།

 ༡༧།  པོ་ཏ་ལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༣

 ༡༨།  ནོར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་༌༌་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་་་་་་་་་་་་ ༩༧

  ང།  བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་དཔེ།

 ༡༩།  བྱ་ཡིས་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠༢

 ༢༠།  སྤུ་མདོག་མཛེས་པའི་བྱ་ཕོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༠༧

 ཅ།  བོད་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ།

 ༢༡།  པི་པི།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༡༢

ལག་ལེན་སྡེ་ཚན།

  ཀ  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།

 ༢༢།  དགོངས་ཤོག་དང་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༢༠ 

 ༢༣།  འཛིན་ཡིག་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༢༦

 ༢༤།  ཉིན་ཐོ་འབྲི་ཚུལ།་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༠

  ཁ།  མཚར་གཏམ།

 ༢༥།  མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།  (དང་པོ།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༥

 ༢༦།  མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།  (གཉིས་པ།)་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༣༩

  ག  སྙན་ངག་གི་སྔོན་འགྲོའ་ིསྦྱོང་བརྡར།

 ༢༧།  ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་དང་པོ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༤༥

 ༢༨།  ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་གཉིས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༥༡

 ༢༩།  ཀུན་སྤྱོད༌གླུ་གཞས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་ ༡༥༧



VII

གོ་རྟོགས་སྡེ་ཚན།

 ཕྱག་འཚལ་སྟངས་དང་ཕན་ཡོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༣

 ས་སྨྱུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༥

 ས་སྨྱུག་གི་རང་གཤིས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༧

 བོད་ཀྱི་ལོ་གསར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༦༩

 བོད་ཀྱི་རིག་གནས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༢

 རི་བོང་ཁ་ཤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༤

གཞོགས་འདེགས་སྡེ་ཚན།

  ཚིག་གྲོགས་བཟོ་སྟངས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༧

  ལྡོག་ཟླ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༧༩

  དབྱངས་གསལ་སྤྱིའི་གྲངས་དང་མགོ་འདོགས་འཕུལ་རྟེན་གང་འཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་༌་༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་ ༡༨༢

  རེ་འབོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་་༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨༤

  ངའི་ཕ་ཡུལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༨༦

  བརྗེད་དཀའ་བའི་འདས་དོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌་་་་་་་་་་་ ༡༨༨

ཟུར་བཀོད།

སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌་་༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༠

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་ ༡༩༥
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བསླབ་བྱའི་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །སྐད་ཡིག་གཅིག་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ་རང་ཉིད་ལ་ནུས་རྩལ་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས།  དེ་

དག་ནི་ཀློག་རྩལ་དང། འབྲི་རྩལ། འཆད་རྩལ།  ཉན་རྩལ། དག་ཆ། ཡིག་གཟུགས་བཅས་དྲུག་ཡིན།  དེ་རྣམས་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཚུལ་སྔོན་རབས་མཁས་པ་ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པས་སྡོམ་ཚིག་འདི་ལྟ་

བུ་ཞིག་བཀོད་ཡོད།

 མང་དུ་ཐོས་ཀྱང་འཆད་ལ་མི་མཁས་ན།  །

 སྨན་གྱིས་དབུལ་བའི་སྨན་པ་མཁས་པ་བཞིན།  །

 རྩོད་ལ་མཁས་ཀྱང་རྩོམ་ཚུལ་མི་ཤེས་ན།  །

 ལྕེ་བརྒྱ་སྤྲུལ་ནས་སྨྲས་ཀྱང་ལྐུགས་པ་ཡིན།  །

 རྩོམ་པ་ལེགས་ཀྱང་སུག་བྲིས་མི་འབྱོར་ན།  །

 དཔའ་རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་འདྲ།  །  ཞེས་གསུངས།

 མང་དུ་ཐོས་ཞེས་པས་ཀློག་རྩལ་དང་ཉན་རྩལ་བསྟན། འཆད་ལ་ཞེས་པས་བཤད་རྩལ་བསྟན།  རྩོམ་

ཚུལ་ཞེས་པས་འབྲི་རྩལ་བསྟན། སུག་བྲིས་འབྱོར་ཞེས་པས་དག་ཆ་དང་ཡིག་གཟུགས་གཉིས་བཅས་དེ་དག་

ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔེ་དང་བཅས་གལ་ཆེ་ཚུལ་བསྟན་ཡོད།

 ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར་རྒྱུ་མཚན་རིགས་པས་བརྡར་ཤ་གཅོད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་དཀོན་

མཆོག་འཇིགས་མེད་དབང་པོས།

 རིགས་པས་བརྡར་ཤ་མ་བཅད་གཞུང་དོན་ལ།  །

 ཚིག་སྤྱིའི་གོ་བ་ལམ་ཙམ་ཡོད་ན་ཡང།  །

 བརྒལ་ཞིང་བརྟགས་ཚེ་བྱེ་མའི་ཆངས་བུ་ལྟར།  །

 འགྱུར་ཕྱིར་རིགས་པའི་གསང་ཚིག་ཞིབ་ཏུ་སློབས།  །
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 སྒོ་གསུམ་བག་ཡོད་སྤྱོད་པས་རྟག་ཏུ་འཚོ།  །

 ཁྲེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས་ཤིང་ཕྱི་ཐག་རིང།  །

 གང་བརྩམས་ལས་རྣམས་མཐའ་རུ་འདོན་པ་ཡི།  ། 

 ཡ་རབས་སྐྱེ་བོའ་ིསྤྱོད་ཚུལ་དང་དུ་ལོངས།  །  ཞེས་གསུངས།

 དེ་གཉིས་ལས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་སྤྱོད་པ་བཟང་པོའ་ིར་བ་ལས་མ་

འདས་པ་ཞིག་དགོས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀྱང།

 ལྟ་སྤྱོད་བཟང་པོའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཞིག་བཟུང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།  འགྲུབ་ཚོད་ཅིག་འགྲུབ་ཀྱི་རེད་

བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  དེ་ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་ལ་ངེས་པ་གྱིས།  མི་ཡག་པོ་ཞིག་དང།  རྟག་ཏུ་ཡ་རབས་བྱེད་

དགོས།  དེ་ངའི་རེ་བ་ཡིན།  ཞེས་གསུངས།

 དེས་ན་ད་ཆ་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོམས་གཤིས་དང།  

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ིགོམས་གཤིས་བཅས་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་རང་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་བཞིན།  གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་

རྒྱུན་རིག་གནས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེ་བར་བརྟེན།  སྡེ་ཚན་འདིའི་ནང་བཀའ་

སློབ་གཅིག་དང།  ལེགས་བཤད་སློབ་ཚན་གཅིག་བཅས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།
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སློབ་ཚན་དང་པོ།

བོད་མིའི་སློབ་སྦྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ།

(ཕྱི་ལོ་༡༩༩༤  ཟླ་༤  ཚེས་༡  ཉིན་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པའི་ལོ་འཁོར་

ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་བསྩལ་པའི་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་ཚན་པ་ཞིག)

༄༅།  །མིའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད།  རྗེས་

ཡོང་སྔོན་དྲན་གྱི་སྒོ་ནས།  མ་འོངས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བསམ་

བློ་བཏང་སྟེ་སོ་སོ་སྒེར་པའམ།  འདུས་སྡོད།  ལུང་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང༌།  མ་འོངས་

པའི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་བསམ་བློ་སྔོན་ལ་བཏང་སྟེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད།  དེ་

ནི་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།  ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་མ་འོངས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་དང༌།  

འཆར་གཞི་འགོད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ད་དུང་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་བ་ལ།  ཤེས་ཡོན་གལ་

ཆེན་པོ་ཡིན།

 ང་ཚོ་བཙན་བོྱལ་བ་ཆགས་པའི་ཉིན་དང་པོ་དེར་མ་འོངས་པའི་བོད་སྤྱི་དོན་ནམ།  

བོད་མི་སྒེར་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་གང་ཡིན་ནའང༌།  གལ་ཆེ་ཤོས་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས་ཡོད་

པས།  བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ཏེ་དང་པོ་སློབ་གྲྭ་ཁག་

བཙུགས་པ་རེད།  ཤེས་ཡོན་དེ་ཡང་བོད་པའི་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་ཡིན་པས།  བོད་ཕྲུག་བོད་མིའི་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་དགོས།

 དེང་དུས་འཛམ་གླིང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཞིག་
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བྱུང་ན།  བོད་པའི་དྲི་མ་མ་ཡལ་བ་ཞིག་དང༌།  བོད་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡལ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད།  

བོད་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡལ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བོད་ལུང་པ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་

ཡོང་གི་རེད།  བོད་པའི་རྣམ་པ་ཟིན་མ་ཐུབ་པའི་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སོ་སོ་

སྒེར་པ་ཞིག་ལ་འཕྲལ་དུ་དཀའ་ངལ་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་མིན་ནའང༌།  མི་ཚེ་རིང་པོ་ཞིག་ནང་

བོད་པ་ཞིག་ལ་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་གང་ལྟར་རང་ཉིད་སེམས་སྐྱིད་པ་ཞིག་

དང༌།  ཏན་ཏན་བག་ཕེབས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། 

 བོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་མེད་ན།  གང་འཚམ་ནས་ཕོ་རོག་

དཀར་པོ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཏེ།  སྤྱི་ཚོགས་གང་དུ་བསྡད་ཀྱང་བོད་པའི་ཤ་ཁྲག་ནས་གྲུབ་པའི་ལུས་

ནི་བརྗེ་ཐབས་མེད།  ནམ་ཞིག་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ང་གང་ནས་ཡིན་ནམ།  ངའི་ཕ་མ་ཚོ་གང་

ནས་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་འཁོར་ཡོང་དུས།  རང་ཉིད་བོད་པ་ཡིན་ནའང༌།  རང་ཉིད་

ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྐབས་བོད་པའི་དྲི་མ་མེད་པ་ཆགས་པ་མཐོང་ཡོང་དུས།  རང་ཉིད་སྐྱིད་རྒྱུ་

གང་ཡང་མེད། 

 དེར་བརྟེན།  བོད་སྤྱི་དོན་ཨ་ཅང་ཅང༌།  སྒེར་སོ་སོའ་ིདོན་ལ་ཡང་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་

ཞིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང༌། དགེ་མཚན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེའི་འོག་ནས་ང་ཚོས་

བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཞེས་ཟུར་དུ་འཛུགས་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་བཅས་སོ།  །

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

ནུས་པ།  ཐབས་ལམ།  འདུས་སྡོད།  ཁྱད་ཆོས།  ལྷན་སྐྱེས།  རྣམ་པ།  བག་ཕེབས།  ནམ་ཞིག  སྙམ་པ།  དགེ་མཚན།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་ཁག་བར་སྟོང་དུ་སྐོངས།

ཡར་རྒྱས།  དེང་དུས།  གལ་ཆེ་བ།  མཚན་ཉིད།  ཕོ་རོག་དཀར་པོ།  ཡལ་ག  བོད་མི།  ཤེས་ཡོན།  མནོ་བསམ། 

༡ ——ལ་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་མེད་ན་བོད་པའི་གྲས་སུ་མི་ཚུད་ཅིང༌། ——ལྟ་བུར་ཆགས་ན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱིད་

རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དོ།  །

༢ མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ —— གཏོང་བ་དང༌།  འཆར་གཞི་འགོད་པའི་ནུས་པ་ —— གོང་འཕེལ་
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གཏོང་བ་ལ་ཤེས་ཡོན་གལ་འགངས་ཆེ།

༣ བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ —— ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཀྱང་ཐུན་མིན་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་དེ་ —— འཛིན་དགོས།  དེ་མིན་རྩ་

བ་བོར་ཏེ་ —— འཛིན་མཁན་ན་གཞོན་བེད་མེད་ཅིག་འབྱུང་ངེས་སོ།  །

༤ བོད་ཕྲུག་རྣམས་བོད་མིའི་ཁྱད་ཆོས་དང་——ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་བོད་པའི་——ངེས་པར་དུ་དགོས།

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

༡། མིའི་རང་བཞིན་ཁྱད་ཆོས་ལ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གང་རེད་དམ།

༢། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཆགས་པའི་ཉིན་དང་པོ་དེ་ནས་གང་ཞིག་གལ་ཆེན་པོར་བརྩིས་ཡོད་དམ།

༣། བོད་ཕྲུག་ཚོར་བོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཅི་ཞིག་དགོས་སམ།

བཞི་པ།  མི་གང་ཞིག་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་མི་རིགས་དེར་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྗེས་ལ་བརྗེ་ཐབས་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཞིན་བྲིས།

ལྔ་པ།  རང་ཉིད་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ན་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཡོད་སློབ་ཚན་

ནས་ཟུར་འདོན་བྱོས།

 ང་རང་གིས་རྒྱ་སྐད་བཤད་ཤེས་པ་འདི་ང་

རང་གི་འཇོན་ཐང་དང་ཡོན་ཏན་རེད།  གལ་སྲིད་

ངས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནའང་ངོ་ཚ་དགོས་དོན་མེད།  

འོན་ཀྱང་གལ་སྲིད་ང་རང་གིས་བོད་སྐད་དང་བོད་

ཡིག་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན།  དེ་ནི་ང་རང་གི་ཞབས་

འདྲེན་ཡིན་པས་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།  ཅེས་

དང།  བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་འདི་བོད་རྒྱ་

ཆེའི ་མི ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་

གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཆགས་མི་འདུག་གམ།  བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་

གནད་དོན་འདི་ནི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གཏན་ནས་མིན།

—པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བ་ཆེན་པོའ་ིགསུང།

 བོད ་ཀྱི ་ཕལ་སྐད་ཤེས་པ་གཞིར་

བཞག་གིས་སྐད་རིགས་གཞན་ཤེས་ན་ཡོན་

ཏན་ཡིན་གྱི་བོད་མིས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་

བཞིན་སྐད་རིགས་གཞན་ཞིག་སྨྲ་ཁུལ་

བྱས་ན་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་མཁན་མ་གཏོགས་

བསྔགས་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་འཛམ་

གླིང་ཁྱོན་ན་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་པའི་ཕྱིར་

རོ།  །

  —མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།

 

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད།

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། (༡༡༨༢ - ༡༢༥༡)

 སྤྱིར་ལེགས་བཤད་ཅེས་པ་ནི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བླང་དོར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའི་

བསླབ་བྱའི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་པས་ན་ལེགས་བཤད་ཅེས་བྱ།  ལེགས་བཤད་ནི་བསླབ་བྱའི་རང་

བཞིན་གཏིང་ཟབ་པ་དང།  བརྗོད་གཞིའི་ཐད་དུ་གནས་ལུགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་གསོན་

ཉམས་ལྡན་པའི་དཔེ་དག་བཀོལ་ནས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྣ་མང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་བྱ་བར་བླང་དོར་འཇུག་

ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་འདོམས་པར་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་མཛོད་འཛིན་པ།  །དེ་དག་ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་སྡུད།  །

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཆུ་བོའ་ིགཏེར།  །ཡིན་ཕྱིར་ཆུ་བོ་ཐམས་ཅད་འབབ།  །

ལྗོན་པ་དུལ་བ་འབྲས་བུ་མང༌།  །རྨ་བྱ་དུལ་བ་མཇུག་སྒྲོ་བཟང༌།  །

རྟ་མཆོག་དུལ་བ་འགྲོ་མགྱོགས་ཏེ།  །དམ་པ་དུལ་བ་མཁས་པའི་རྟགས།  །

སྐྱེ་བོ་ངན་པ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང༌།  །ལྷག་པར་སྤྱོད་པ་ངན་པར་འགྱུར།  །

འབབ་ཆུ་ཇི་ལྟར་གྱེན་ལྡོག་ཀྱང༌།  །ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཁོ་ནར་འདོད།  །



7


7


ཡོན་ཏན་ཆུང་རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེ།  །མཁས་པར་གྱུར་ན་དུལ་བར་གནས།  །

ཆུ་ཕྲན་རྟག་ཏུ་ཀུ་ཅོ་ཆེ།  །རྒྱ་མཚོ་ཅ་ཅོ་ག་ལ་སྒྲོགས།  །

ཧ་ཅང་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་དྲགས་ན།  །རེ་ཞིག་གྲུབ་ཀྱང་ཐ་མར་བརླག   །

གཟིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོང་བུ་ཡིས།  །ལོ་ཏོག་ཟོས་མཐར་གཞན་གྱིས་བསད།  །

བདག་ཉིད་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན།  །དེ་ཡི་བྱ་བ་ཤེས་པ་དཀོན།  །

གཞན་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ཀྱང།  །རང་ཉིད་ལྟ་ན་མེ་ལོང་དགོས།  །

གང་ཞིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ།  །དེ་ལས་ཡོན་ཏན་མི་ལེན་ན།  །

མི་དེ་གདོན་གྱིས་བཏབ་པའམ།  །ཡང་ན་ལས་ཀྱིས་མནར་བ་ཡིན།  །

འཇམ་པོས་འཇམ་པོ་འཇོམས་བྱེད་ཅིང༌།  །འཇམ་པོས་རྩུབ་པོའང་འཇོམས་པར་བྱེད།  །

འཇམ་པོས་ཀུན་གྲུབ་དེ་ཡི་ཕྱིར།  །འཇམ་ཉིད་རྣོ་ཞེས་མཁས་རྣམས་སྨྲ།  །

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

གྲོག་མཁར་དང་ནི་སྦྲང་རྩི་ལྟར།  །རིང་པོར་མི་ཐོགས་མཁས་པར་འགྱུར།  །

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་འཚོལ་དགོས།

འབྱོར།  ལྡོག  གདོན།  མནར།  འཇོམས།  བརླག  འཇམ།  མཁར།  རྩི།  ཐོགས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་དཔོད་བྲིས་བྱས་རྗེས་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།

དུལ་བ།  མཇུག་སྒྲོ།  ཁོ་ན།  གཡོ་སྒྱུ།  རེ་ཞིག  མུན་འཐིབ།  ཐོས་བསམ།  གྲོག་མཁར།  སྦྲང་རྩི།
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གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་ཐུང་ངུ་རེ་བྲིས།

༡།  མི་མཁས་པ་ཞིག་ལ་ཁྱད་ཆོས་གང་འདུག་གམ།

༢།  ཧ་ཅང་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་དྲགས་ན་ཅི་ཞིག་ཡོང་ངམ།

༣།  སྐྱེ་བོ་ངན་པ་འབྱོར་ཐོབ་ན་ཅི་ཞིག་འགྱུར་སྲིད་དམ།

༤། རང་ལ་དགོས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྦྱང་དགོས་སམ།

བཞི་པ།  སུ་ཞིག་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན།  མི་དེ་ཁེངས་སྐྱུངས་ཡིན་ཚུལ་ཤོ་ལོ་ཀ་གང་གིས་བསྟན་ཏམ།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་ལེགས་བཤད་ཤོ་ལོ་ཀ་འདིའི་བསྟན་དོན་གང་ཡིན་རྒྱུན་གཏན་སྐད་ཆའི་ལམ་ནས་

སློབ་ཕྲུག་ཁག་བགོས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས།

འཇམ་པོས་འཇམ་པོ་འཇོམས་བྱེད་ཅིང༌།  ། འཇམ་པོས་རྩུབ་པོའང་འཇོམས་པར་བྱེད།  །

འཇམ་པོས་ཀུན་གྲུབ་དེ་ཡི་ཕྱིར།  །  འཇམ་ཉིད་རྣོ་ཞེས་མཁས་རྣམས་སྨྲ།  །

དྲུག་པ།  བསླབ་བྱའི་སློབ་ཚན་གཉིས་བསླབ་པར་བརྟེན་ནས་འདི་ལོའ་ིནང་བྱ་བ་བཟང་པོ་གང་ཞིག་

སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང།  བྱ་ལས་ངན་པ་གང་ཞིག་སྤངས་ཐུབ་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་ཐུབ་བམ།

སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་བམ།

སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ལམ་སྲུང་ཐུབ་བམ།

དགེ་ལས་ཀྱི་བཀའ་ལ་ཉན་ཐུབ་བམ།

གཞན་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཕ་མ་ལ་གུས་བཀུར་བྱེད་ཐུབ་བམ།

སློབ་གྲྭའི་ཅ་དངོས་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་ཐུབ་བམ།

ཉིན་རེར་མ་ཎི་ཕྲེང་སྐོར་གསུམ་བགྲང་ཐུབ་བམ།

ཡང་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་བཟང་པོའ་ིབྱ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་བམ།
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བརྡ་སྤྲོད་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཚན་ནི། དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་བརྩམས་པའི་ལེགས་བཤད་

ལྗོན་དབང་ལས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་སླར་བསྡུ་དང།  ལ་དོན། ཨི་ལྡན།  རྒྱན་སྡུད། ལྷག་བཅས།  འབྱེད་སྡུད། 

འབྱུང་ཁུངས༌དང་འབོད་སྒྲ་བཅས་བསླབ་གཞིར་བཞག་ཡོད། 

 ཚིག་ཕྲད་ཅེས་པ་ནི་མིང་ཚིག་གཅིག་གམ་དུ་མའི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ཅི་རིགས་ཀྱི་གནས་སུ་

ཕྲད་ཀྱི་སྒྲ་དེ་སྦྱར་བ་ན་དོན་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་སྟོན་པ་ལ་ཟེར།  ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་དགོས་པ་ནི་དོན་སྟོན་པ་དང།  དོན་

གསལ་བ།  བརྗོད་བདེ་བ།  ཚིག་མཛེས་པ།  ཚིག་སྦྱོར་སྒྲིག་པ་བཅས་ཡིན།

 ༡་ ཚིག་ཕྲད་ཀྱིས་དོན་སྟོན་པ།  དཔེར་ན།

དོན་གྲུབ་ཤ་བཟས་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ཟ་མཁན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཁ་ལག་ཤ་བཟས་པའམ།  དོན་གྲུབ་ཀྱི་

ཤ་དེ་ཟ་མཁན་གཞན་ཞིག་གིས་བཟས་པ་བཅས་གང་དུའང་བརྡ་མི་འཕྲོད་པ་ཡིན།  དེས་ན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཤ་

བཟས་ཞེས་པས་དོན་གྲུབ་ཤ་ཟ་མཁན་ཡིན་པ་དང།  དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཤ་བཟས་ཞེས་པས་ཟ་མཁན་གཞན་ཞིག་གིས་

དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཤ་བཟས་པ་བདེ་བླག་ངང་གོ་ཐུབ་པ་དེས་ཚིག་ཕྲད་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང།  ཚིག་ཕྲད་

ཀྱི་དོན་སྟོན་པ་ཞེས་བརྗོད་ཆོག

 ༢་ ཚིག་ཕྲད་དེ་གསལ་པོར་སྟོན་པའི་སླད་དུ་ཚིག་གྲོགས་ལ་སྦྱོར་བ།  དཔེར་ན།

སྟོན་ཀའི་གནམ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཙང་ཞེས་པ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན།  ནི་སྒྲ་དང་ཏུ་གཉིས་དོན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་

གྲོགས་སུ་གྱུར་པའོ།  །

 ༣་ ཚིག་ཕྲད་དེ་བརྗོད་བདེ་བའི་སླད་དུ་མིང་གི་ཆ་ཤས་ལ་སྦྱོར་བ།  དཔེར་ན།

ལག་བདེ་ལ་ལག་པ་བདེ་མོ་ལྟ་བུ་མོ་ཡིག་མིང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའོ།  །

 ༤་ ཚིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་སླད་དུ་ཚིག་རྒྱན་ལ་སྦྱོར་བ།  དཔེར་ན།

འཇའ་ཚོན་རྣམ་པར་བཀྲ་ཡང་བཀྲ།  ཐ་ཤལ་ང་ཉིད་ཀྱང་བདེ་བར་བདོག་ལྟ་བུ་ཡང་དང་ཉིད་གཉིས་ཚིག་

མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཕྲད་ཡིན།

 ༥་ ཚིག་སྦྱོར་འགྲིག་པའི་དོན་དུ་ཁ་སྐོང་བའི་ཚིག་ལ་སྦྱོར་བ།  དཔེར་ན།

 མཁས་མང་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་ནི།  །

 ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད།  །
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 དཔྱིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཤར་བའི་དུས་དག་ཏུ།  །

 རིག་པའི་གཞུང་ལ་བརྩོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་བསྟེན།  །

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དང་དག་གཉིས་ཚིགས་བཅད་དེ་ཁ་སྐོང་པའི་ཆེད་དུ་སྦྱར་བའོ།  །

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

རྒྱས་བསྡུས་ཅི་དགར་སློབ་སྟོན་གནང་ཆོག

 དག་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་གཉིས་ཁ་མ་བྲལ་བར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཕན་གཅིག་

གྲོགས་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས་པར་བརྟེན་དག་ཡིག་སློབ་ཚན་ཡང་སྡེ་ཚན་འདིར་བཞག་ཡོད། སློབ་མའི་བརྡ་དག་

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་བྱ་དང་གྲུབ་འབྲས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ནན་ཏན་བགྱིས་ཏེ། སློབ་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ིགནས་

སྟངས་རྒྱུས་ལོན་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་དོན་ཕན༌ལྡན་པའི་སློབ་སྟོན་འཆར་གཞི་དང། ཕན་

ཐོགས་ལྡན་པའི་ལམ་སྟོན་དང་མན་ངག་གནང་དགོས། བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་དང་སྦྲགས་ལེགས་བཤད་

ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་བློ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱུན་འཛིན་དང་གཙིགས་ཆེན་གྱིས། ལྗོན་

དབང་རྩ་ཚིག་ཤར་མར་ངག་སྐྱོར་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས༌པར་མ་ཟད།  རྟགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་

ལོང་གི་རྩ་ཚིག་བློ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དགོས།
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ།

རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་སླར་བསྡུ།

 ༈ རྣམ་དབྱེ་དང་པོ།

  གང་ཞིག་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ།  །

  བརྗོད་པ་རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ཡིན།  །

 ཆོས་གང་ཞིག་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཆ་ནས་ཚིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་རྣམ་

དབྱེ་དང་པོ་ཡིན།  དཔེར་ན།  མི།  མིག  གཟུགས།  སྒྲ།  ཕྱེ་མ་ལེབ།  སྦྲང་མ།  གླང་ཆེན།  ཞེས་

བརྗོད་པའི་སྒྲ་ལྟ་བུ་ཡིན།

 ཆོས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནི་གླང་ཆེན་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཚེ་སྦྲང་མའི་ངོ་བོ་

དང་མ་འདྲེས་པར་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  སྤྱིར་རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ནི་མིང་ལས་ལོགས་སུ་མེད།

 ༈ སླར་བསྡུ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ།  །

  རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་བསྡུ་སྟེ།  །

  རྫོགས་ཚིག་ཟླ་སྡུད་ཅེས་ཀྱང་བྱ།  །

  དྲག་ཡོད་ཏོ་དང་མཐའ་མེད་འོ།  །

  གཞན་རྣམས་མིང་མཐའི་རྗེས་མཐུན་སྦྱར།  །
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 ཞེས་པ་ལྟར་སླར་བསྡུའི་ཕྲད་གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་འོ་རོ་ལོ་སོ་ཏོ་བཅས་བཅུ་གཅིག་པོ་

རྣམས་མིང་མཐའི་རྗེས་འཇུག་རང་རང་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་བཅུ་དང༌།  ད་དྲག་གམ་ད་ཡང་

འཇུག་ཡོད་པ་ལ་ཏོ་དང༌།  མཐའ་མེད་དམ་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་འོ་སྦྱར་དགོས།  རྫོགས་

ཚིག་དང༌།  ཟླ་སྡུད་བཅས་ནི་སླར་བསྡུའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཡང་སྒྲ་བཤད་ཙམ་དབྱེ་ན།

 ༡།  རྫོགས་ཚིག་ནི་སྐབས་བབ་ཀྱི་དོན་དེ་རེ་ཞིག་རྫོགས་པར་བསྟན་པ་ལ་རྫོགས་ཚིག་

ཟེར་བ་ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་སྟོན་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད།

 ༢།  སླར་བསྡུ་ནི་སླར་ཡོང་རྒྱུའི་དོན་དེ་རེ་ཞིག་སྡུད་པའམ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པས་

སླར་བསྡུ།

 ༣།  ཚིག་རང་གི་ཟླ་བོའམ་གྲོགས་པོ་སྡུད་པའམ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པས་ཟླ་སྡུད་ཟེར་

བ་ཡིན།

སླར་བསྡུའི་ཕྲད་དེ་དག་མིང་མཐའི་རྗེས་འཇུག་དང་མཐུན་པར་སྦྱོར་ཚུལ་ནི།  དཔེར་ན།

 ག) ཆུ་བཀག་གོ  །

 ང) ཤིན་ཏུ་བཟང་ངོ་།  ། 

 ད) ང་ལ་རྔན་པ་ཡོད་དོ།  །

 ན) ཁ་ཟས་སྦྱིན་ནོ།  །

 བ) ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་བོ།  །

 མ) འདི་ནི་གཞུང་ལམ་མོ།  །

 འ) ང་ཇ་ལ་དགའ་འོ།  །

 ར) འཁོར་ལོ་དེ་འཁོར་རོ།  །

 ལ) གསོལ་ཇ་འབུལ་ལོ།  །

 ས) སློབ་སྦྱོང་ལ་མཁས་སོ།  །

 མཐའ་མེད།  དགེ་བ་བྱའོ།  །
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 ད་དྲག

 ན) སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིནད་ཏོ།  །

 ར) བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་གྱུརད་ཏོ།  །

 ལ) དེ་ལྟར་བཀའ་སྩལད་ཏོ།  །ལྟ་བུའོ།  །

 གཞན་ཡང༌།  སླར་བསྡུའི་ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་གོ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།  ཧ་གོ  

གོ་ས།  སྐུ་ངོ།  ངོ་གདོང༌།  བར་དོ།  དོ་སྣང༌།  ངོ་བོ།  བོ་དོང༌།  ཆེན་མོ།  མོ་བཏབ།  ཇ་འོ།  འོ་

སྐོལ།  ནད་རོ།  རོ་མངར།  ཆོ་ལོ།  ལོ་མ།  གྲིའི་སོ།  སོ་ནམ་ལྟ་བུའོ།  །

    

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

༡། ཅི་ཞིག་ལ་རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ཟེར་རམ།

༢། རྣམ་དབྱེ་དང་པོའ་ིགོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། སླར་བསྡུ་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༤། སླར་བསྡུའི་ཚིག་ཕྲད་ཇི་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།

༥། སླར་བསྡུའི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་བྲིས།

༦། སླར་བསྡུའི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་རྣམས་བྲིས།

༧། སླར་བསྡུ་དང༌།  ཟླ་སྡུད།  རྫོགས་ཚིག་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་གང་ཡིན་ནམ།

༨། སླར་བསྡུའི་ཚིག་ཕྲད་རྣམས་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༩། སླར་བསྡུར་མི་འཇུག་པའི་གོ་ངོ་སོགས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་བྲིས།

གཉིས་པ།  འོག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་སོ་སོར་འབྱེད་དགོས།

རྐང་པ།  དུང་དཀར།  ཆར་པ་བབས།  གཡག་གི་རྭ་ཅོ།  ལུག  རྟ་ལ་བཞོན།  བཏགས།  རྫོགས་ཚིག
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གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཐིག་ཐོག་སླར་བསྡུའི་ཕྲད་གང་ཐོབ་སྦྱོར།

 མདུན་དུ་བཞག་——

 དེ་ནི་དེབ་ཡིན་——

 ཕྱག་གིས་བཟུང་——

 ཕྱེ་མར་འབུལ་——

 གསོལ་ཇ་བཞེས་——

 ཀུན་ལ་དགའ་——

 འཁོར་ལོ་འཁོར་——

 ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་——

 སྐྱིད་པོ་ཡིན་སྙམ་——

 ཡང་ཡང་མཆོད་——

 ངའི་ཕ་མ་——

 བཀའ་བསྩལད་——

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་རྣམས་ལས་སླར་བསྡུ  ༷འི་ཕྲད་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

ད་ནངས་མཛེས་པའི་རྐང་དྲུག  །ད་ལྟ་རོ་རུ་གྱུར་འདུག  །སྣང་ཚུལ་འདི་ལ་བསམ་པས།  །སྐྱོ་སྐྱོ་སེམས་པ་སྐྱོའ།ོ  །

རྨོངས་རྨོངས་བློ་སེམས་རྨོང་ངོ།  །འཁྲུག་འཁྲུག་རང་སེམས་འཁྲུག་གོ  །འདར་འདར་ལུས་སེམས་འདར་རོ།  །གློ་བུར་འཆི་

བདག་བདུད་པོ།  །སྔོན་མ་ཁོང་ལ་སླེབས་སོང།  །མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །སྡུག་གོ་འདབ་ཡངས་སྡུག་གོ  །

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་དང་གུས་པས་ཡིད་མྱོས་པར་གྱུར་ཏེ།  ཐལ་མོ་སྦྱར་ཞིང་མཆི་མ་ཟགས་ནས།  མིའི་བདག་པོའ་ི

བཀའ་བཞིན་འཚལ་ལོ།  །སྡིག་པ་སྤང་ངོ་།  །དགེ་བ་སྒྲུབ་བོ།  །ཚུལ་མིན་སྤང་ངོ་།  །བག་ཡོད་པར་བགྱིད་དོ།  །

བགྲོས་ཀྱི་ཚིག་དེ་ལྟར་བཟང་ངོ་།  །དེ་དེ་བཞིན་དུ་བགྱིད་དོ།  །ཞེས་དབུགས་དབྱུངས་སོ།  །

ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

རྔོན་པ་འོངས་པ་ཀིའུ་རིའི་བྲག་ཕུག་ནས་འོངས་སོ།  །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་བཞུགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ནས་འོངས་སོ།  །ཡོང་དོན་

ཕོ་བྲང་དགའ་བའི་བསམ་གླིང་དུ་ཡིན་ནོ།  །ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིསྐུ་མདུན་དུ་བཅར་རོ།  །གཏམ་དང་སྐད་ཆ་སྙན་
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པོ་ཞིག་ཡོད་དོ་རང་ཞུས་མཛོད།

སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

རྨི་ལམ་བཟང་ངོ་མྱང་ཚ་གསལ་སྒྲོན་མ།  །བློ་སེམས་བདེའོ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་པ།

མི་ལའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ངའི་བུ་མ་སྨད་གསུམ་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཁྱེད་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནེས་གཙོ་བྱས་པའི་གཉེན་ཚན་ཀུན་ཤེས་སོ།  །སྡུག་ཏུ་མ་འཇུག་ཅིག   

ང་ཤི་དུར་ཁུང་ནས་བལྟའོ་ཞེས་གསུངས་ནས་གྲོངས་སོ།  །

མདོ་མཛངས་བླུན་ལས།

རྒྱལ་པོས་དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ཐོས་ནས་ཚིག་འདི་ནི་བདག་གི་མྱ་ངན་སངས་པར་བྱེད་དོ།  །ཞེས་བསམས་ནས།  སྨན་པ་ལ་ཁྱོད་

ཀྱིས་འདི་ལྟར་ནུས་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།  །

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ལས།

འདི་བདག་ཅག་གི་ལས་མ་ལགས་སོ།  །འོ་ན་སུའི་ལས་ཡིན།  གཞོན་ནུ་རྣམས་ཀྱིའོ།  །
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།

ལ་དོན།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  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།  །

 ཞེས་པ་ལྟར་སུ་ར་རུ་དུ་ན་ལ་ཏུ་བཅས་ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་བདུན་པོ་རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་

ལས་སུ་བྱ་བ་དང༌།  བཞི་པ་དགོས་ཆེད།  བདུན་པ་རྟེན་གནས།  གཉིས་པའི་ནང་ཚན་དེ་ཉིད།  

བདུན་པའི་ནང་ཚན་ཚེ་སྐབས་བཅས་ལྔར་འཇུག་གོ  །

 ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་དེ་དག་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་རེའུ་མིག་ནང་དུ་བསྟན་ཡོད།
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རྗེས་འཇུག ལ་དོན་གྱི་ཕྲད།

ས། སུ།

ག་བ་དང།  ད་དྲག ཏུ།
ང་ད་ན་མ་ར་ལ། དུ།

འ་དང།  མཐའ་མེད། ར།  རུ།

ན་ལ་གཉིས་རྗེས་འཇུག་ཁྱད་མེད་གང་བདེར་སྦྱར་ཆོག

 ༡།  རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།

བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ། གཉིས་པ་ལས་སུ་

བྱ་བ་ཟེར།   དཔེར་ན།

 

དཔེར་བརྗོད། བྱ་བའི་ཡུལ། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད། བྱ་བ།

གཟིམ་ཤག་ཏུ་ཕེབས། གཟིམ་ཤག ཏུ་ ཕེབས།

ནང་དུ་གཟིགས། ནང་ དུ་ གཟིགས།

༢། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད།

བྱ་བ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ།  རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་

དགོས་ཆེད་ཟེར།   དཔེར་ན།

 

དཔེར་བརྗོད། དགོས་དོན། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད། བྱ་བ།
ནད་དྲག་ཏུ་སྨན་བཟས། ནད་དྲག་པ་ ཏུ་ སྨན་ཟ་བ།

ཚེ་རིང་དུ་ལུས་རྩལ་སྦྱངས། ཚེ་རིང་བ་ དུ་ ལུས་རྩལ་སྦྱོང་བ།

༣།  རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་རྟེན་གནས། 

དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡུལ་གང་ཞིག་ན་གནས་པའམ་ཡོད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་

རྣམ་དབྱེ་ལ།  
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བདུན་པ་རྟེན་གནས་ཟེར།  དཔེར་ན།

 

དཔེར་བརྗོད། རྟེན་གཞི། ལ་དནོ་གྱི་ཕྲད། རྟེན་མཁན།
རྩེད་ཐང་དུ་སློབ་ཕྲུག་མང། རྩེད་ཐང་ དུ་ སློབ་ཕྲུག

རི་རྒྱབ་ཏུ་ནོར་ལུག་ཡོད། རི་རྒྱབ་ ཏུ་ ནོར་ལུག

༤།  དེ་ཉིད།

བྱ་བའི་ཡུལ་དང་བྱ་བ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་བརྗོད་པ་ལ་དེ་ཉིད་

ཟེར།    དཔེར་ན།

 

དཔེར་བརྗོད། བྱ་བའི་ཡུལ། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད། བྱ་བ།
གཟུགས་རིང་དུ་ཕྱིན། གཟུགས་ དུ་ རིང་ཕྱིན།

མིག་གསལ་དུ་སོང། མིག་ དུ་ གསལ་སོང།

 ༥།  ཚེ་སྐབས།

དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ལ་དོན་ཅན་གྱི་བརྗོད་པ་ལ།  ཚེ་སྐབས་ཟེར།

    དཔེར་ན།

 

དཔེར་བརྗོད། དུས་ཚོད། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད། བྱ་བ།
ཆུ་ཚོད་དྲུག་པར་ཡི་གེ་བྲིས། ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ ར་ བྲིས།

ཞོགས་པར་ཇ་འཐུང། ཞོགས་པ་ ར་ འཐུང།

 ཡང་ལ་དོན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་སུ་རུ་དུ་སོགས་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།

ཨ་སུ་ར།  སུ་ལུ།  ཁྱི་ར།  ར་འཕྲོད།  བྱུ་རུ།  རུ་ཁག  ལ་དུ།  དུ་བ།  ཐ་ན།  ན་ཀྲ།  ཀ་ལ།  ལ་

ཕུག  ཀ་ཐོག་སི་ཏུ།  ཏུ་རུ་ཀ་ལྟ་བུ་རྣམས་མིང་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ནོ།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་བྲིས།

༡། ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་བདུན་པོ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢། ལ་དོན་ཕྲད་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་ལྔ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༣། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༤། རྣམ་དབྱེ་གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་བྲིས།

༥། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༦། རྣམ་དབྱེ་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་བྲིས།

༧། རྣམ་དབྱེ་བདུན་པའི་གོ་དོན་བྲིས།

༨། རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་རྟེན་གནས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་བྲིས།

༩། དེ་ཉིད་དང་ཚེ་སྐབས་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

༡༠། དེ་ཉིད་དང་ཚེ་སྐབས་གཉིས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་གསུམ་རེ་བྲིས།

༡༡། ལ་དོན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་སུ་རུ་དུ་སོགས་བདུན་བྲིས།

གཉིས༌པ།  གཤམ་གསལ་ལ་དོན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཁག་གི་འཇུག་ཡུལ་ངོས་ཟུངས།  དཔེར་ན།

(མདུན་དུ་འགྲོ།  གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།)

དེབ་ཏུ་བལྟ། ————  དེབ་ཏུ་ཡོད། ———— དེབ་ཏུ་བཟོས། ————

དེབ་ཀློག་ཏུ་འགྲོ། ———— དགོང་མོར་དེབ་ཀློག ———— ལག་ཏུ་དེབ་བཟུང༌། ————

དེབ་ལག་ཏུ་ཡོད། ———— ཉིན་གུང་དེབ་ཉོ་རུ་སོང༌། ———— གནམ་སྔོན་པོར་མཐོང༌། ————

མཚན་ལ་རྨི་ལམ་བཏང༌། ———— ཡུར་བུར་ཆུ་དྲངས། ———— ཁ་ཟས་མ་ཞུ་དུག་ཏུ་འགྱུར། ————

མུ་མེད་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་ལུག་ཁྱུ། ———— དགྲ་འགོག་ཏུ་ནམ་མཁར་གནམ་གྲུ་བཏང།  ————

གསུམ༌པ། མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

 དཔེར་བརྗོད    དོན་གྱི་འཇུག་ཡུལ།

གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཟོ་གྲྭ་བཙུགས། ——  དེ་ཉིད། 

ཤིང་གཅོད་དུ་སྟ་རེ་གཡར།  ——  ཚེ་སྐབས།
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རང་ཡུལ་དུ་ཆུ་ཀླུང་མང༌།  ——  བཞི་པ་དགོས་ཆེད།

ཕྱེད་ཡོལ་དུ་ཇ་འཐུང༌།  ——  བཞི་པ་དགོས་ཆེད།

ལག་རྟགས་སུ་ཕུལ།  ——  ཚེ་སྐབས།

གདོང་དཀར་དུ་ཕྱིན།    ——  གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།

བཞུགས་སྒར་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུས། ——  བདུན་པ་རྟེན་གནས།

དོན་གོ་རུ་རྒྱུ་མཚན་དྲིས།  ——  བཞི་པ་དགོས་ཆེད།

མགྲོན་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་བཞུགས། ——  དེ་ཉིད།

བག་ལེབ་ཇེ་སྲབ་ཏུ་བཏང༌།  ——  བདུན་པ་རྟེན་གནས།

མཚན་ཕྱེད་དུ་ཕར་རྒོལ་བྱས། ——  གཉིས་པ་ལས་སུ་བྱ་བ།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་བར་སྟོང་དུ་ལ་དོན་གྱི་ཚིག་ཕྲད་གང་འཐོབ་བསྐངས་ཏེ་གུག་རྟགས་ནང་ལ་དོན་གྱི་

འཇུག་ཡུལ་ལྔ་སོ་སོར་བྲིས།

༡། ཚལ་ཉོ་ —— འགྲོ།   (                                      )

༢། ཚལ་ —— འབུ་འདུག   (                                      )

༣། ཞིང་ཁ་ —— ཚལ་བཏབ།   (                                      )

༤། དགོང་མོ་ —— ཚལ་མི་རྙེད།   (                                      )

༥། ཚལ་སེར་ —— ཕྱིན།    (                                      )

༦། སློབ་སྦྱོང་དོན་ —— ཚལ་བཟས།   (                                      )

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་རྟགས་བཀོད་པའི་ཕྲད་རྣམས་འཇུག་ཡུལ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱོས།

བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

བདེན་ཡོད་བྱ་ཡི་ས་ཆ་དེ།  བདེན་མེད་སྤྲེའུར་སྤྲོད་ཟེར་ན།  རྐུ་མ་ལ་དཔའ་དར་མ་ཡིན་ནམ།  སྤྱང་ཀི་ལ་ཚེ་ཐར་མ་ཡིན་

ནམ།

སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

ང་སྤང་ལྗོངས་ཀྱི་རྐྱང་ཆུང་ཁ་དཀར་ལ།  །ཁལ་འགེལ་དྲེའུ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད།  །རྐྱང་སྒ་གདན་བརྒྱབ་ཀྱང་ག་ནས་སྡོད།  །

བྱང་མི་མེད་ལུང་པར་བང་རྩལ་ངོམ།  །
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ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

དེ་དུས་དྲང་སྲོང་རྔོན་པ་བཅས་པ་ཡང།  །གནས་དེར་མཛེས་པའི་གླུ་གར་ཉན་དུ་འགྲོ།  །ཞེས་གསུངས་པས་རྔོན་པ་རབ་ཏུ་

དགའ།

རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས།

དབུས་གཙང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཏུམ་དྲག་ཅན་གྱི་མི་མེད་པར་བྱས་ནས་ཐམས་ཅད་དབུགས་འབྱིན་པར་བྱེད་

ཅེས་བཀའ་ཕབ་པ་ཡིན།

མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

ལུས་ཅན་རྣམས་འཕྲལ་ཡུན་ཀུན་ཏུ་བདེ་བ་ལ་རེག་པའི་སླད་དུ་ངས་བྱ་བ་རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་བརྩམ་པར་བྱའོ།  །

ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ལས།

ལྗོན་ཤིང་ལོ་བརྒྱར་སྐྱེས་པ་ཡང།  །ནམ་ཞིག་ཚེ་ན་འགྱེལ་བར་འགྱུར།  །

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

མཁས་པ་སློབ་པའི་དུས་ན་སྡུག  །
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།

ཨི་ལྡན།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  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།  །

  སྦྱོར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གྱི།  །

  ད་བ་ས་ཀྱི་ག་ང་གི  །

  འ་དང་མཐའ་མེད་འི་དང་ཡི།  །

 ཞེས་པ་ལྟར་གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི་བཅས་ལྔ་པོ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་དང། དེ་

དག་རེ་རེའི་རྗེས་སུ་ས་མཐའ་ཞུགས་པ་ན་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ཡིན་ཞེས་པའོ།  །

དེ་དག་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ལྟར་ཡིན།

རྗེས་འཇུག ཕྲད།

ན་མ་ར་ལ། གྱི།
ད་བ་ས། ཀྱི།

ག་ང། གི

འ་དང།  མཐའ་མེད། འི།  ཡི།
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 ༡། ཆོས་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཞིག་ལ།  

རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་སྒྲ་ཟེར།  དཔེར་ན།  ང་ཡི་དེབ་ལྟ་བུ།

 ༢། བྱེད་པ་པོ་ཞིག་གིས་བྱ་བ་བྱེད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་ཨི་ལྡན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ཞིག་ལ། 

རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་སྒྲ་ཟེར།  དཔེར་ན།  ངས་དེབ་ཀློག  ལྟ་བུའོ།  །

 རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོར་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཤམ་གསལ།

    རྗེས་འཇུག  འབྲེལ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད། བྱེད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད།

 ག) བདག་གི་ཡི་གེ  བདག་གིས་བྲིས།

 ང) རང་གི་དོན།  རང་གིས་བྱས།

 ད) ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཀ  ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབས།

 ན) གཞན་གྱི་རྨ།  སྨན་གྱིས་གསོ།

 བ) དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ  ཁབ་ཀྱིས་འཚེམ།

 མ) ལམ་གྱི་རྡོ།  ཚེ་རྣམ་གྱིས་བསལ།

 འ) མེ་མདའི་མདེའུ།  ཀུན་དགས་བཏོན།

 ར) རྒྱལ་དར་གྱི་འགྲེལ་བཤད། ཆོས་དར་གྱིས་བརྒྱབ།

 ལ) བལ་གྱི་སྐུད་པ།  བལ་རྒྱལ་གྱིས་བཀལ།

 ས) གོས་ཀྱི་མདོག  ཚོས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

 མཐའ་མེད། ཁོ་ཡི་དེབ།  མོ་ཡིས་ཀློག

 ཡང་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་གི་སོགས་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།  ན་གི  གི་གུ།  ཡོད་

ཀྱི།  ཀྱི་ཧུད།  གྱི་ལིང༌།  གྱི་ན་བ།  ཨ་ཡི་ལ།  ཡི་དྭགས།  ཁྲུས་གྱིས།  རོགས་རམ་གྱིས་ཤིག་ལྟ་བུ་

འདི་དག་བྱེད་སྒྲ་དང།  འབྲེལ་སྒྲ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།  །

(ཨི་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གིས་དང། ཀྱིས། འི། འིས། ཡིས་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་རག་མ་སོང།)
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

 ༡། ཨི་ལྡན་གྱི་ཕྲད་ལྔ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

 ༢། འབྲེལ་སྒྲའི་གོ་དོན་བྲིས།

 ༣། བྱེད་སྒྲའི་གོ་དོན་བྲིས།

 ༤། འབྲེལ་སྒྲ་དང་བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

 ༥། ད་དྲག་ཡོད་སར་ཨི་ལྡན་གྱི་ཕྲད་གང་འཐོབ་བམ།

 ༦། གི་སོགས་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་གང་དག་ཡོད་དམ།

གཉིས་པ།  བར་སྟོང་ནང་དུ་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ཕྲད་གང་འཐོབ་སྐོངས།

 ལུག་——སྤུ།  ལུག་——བརྡུང༌།

 འབྲོང་——རྭ་ཅོ།  འབྲོང་——བཟས།

 གཞན་——ལུགས།  གཞན་——སྤེལ།

 ཐབ་——མེ།  སྲབ་——གཅུན།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་བྱེད་འབྲེལ་གྱི་ཕྲད་ལ་ནོར་བཅོས་བྱོས།

 ཀ) བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྨྱུ་གུའི་ཡི་གེ་བྲིས།

 ཁ) ངའི་ཁའི་སྐད་ཆ་བཤད།

 ག) ངས་ལག་པ་གཡས་པས་སྟ་རེས་ཡུ་བ་འཇུས། 

 ང) ངས་ཁས་སྦུག་གིས་སོ་དེ་སྨན་པས་བཀོག

 ཅ) གངས་རིས་རྭ་བས་བསྐོར་བས་བོད་ཀྱིས་ཡུལ།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་ཚིག་རྣམས་ལས་བྱེད་སྒྲ་འཐོབ་པ་རྣམས་ལ་འགྲིགས་རྟགས་དང༌།  མི་འཐོབ་པ་

རྣམས་ལ་ནོར་རྟགས་རྒྱོབས།

 ངས་ལག་པ།   (           )
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 ངས་མཐོང་བྱུང༌།  (           )

 ངས་མེ་ཏོག  (           )

 ངས་ཡི་གེ་བྲིས།  (           )

 ངས་ཡི་གེ  (           )

 ངས་ལས་ཀ  (           )

 ངས་སློབ་གྲྭར་འགྲོ།  (           )

 ངས་གཉིད་ཉལ།  (           )

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དབྱེ་འབྱེད་དང་འགྲེལ་བཤད་དགོས།

ཁྱིས་ཤ་བཟས།  ཁྱིའི་ཤ་བཟས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཕྲད་དེ་དག་བྱེད་འབྲེལ་གཉིས་གང་ཡིན་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་

ངག་ཐོག་ནས་ཤོད་དགོས།

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

གླང་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ཁྱུར་ལོངས་པ།  །རི་བོང་བློ་ལྡན་གཅིག་གིས་བསད།  །

བློ་གྲོས་ཞན་པའི་འདོད་གཏམ་དང།  །ཅང་ཤེས་མིན་པའི་རྟ་མཆོག་དང།  །གཡུལ་ངོར་ལྷུང་བའི་རལ་གྲི་རྣམས།  །སུ་ཡི་

གྲོགས་འགྱུར་ངེས་པ་མེད།

འགྲོ་བ་བཟང་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲས་པའི་གཏམ་དེ་ཤིན་ཏུ་བདེན།  །དེ་བཞིན་ང་ཡིས་དང་དུ་ལེན་པ་ཡིན།  །

དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལས།

ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན།  །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར།  །

རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས།

འདི་སྐབས་གཉའ་སྐྱིད་ན་ཡོད་པའི་གོར་དམག་རྫོང་སྲུང་པ་རྣམས་རྒྱ་བོད་ཀྱི་དཔུང་གིས་བཅོམས་ཏེ་བལ་ཡུལ་གླིང་གསུམ་

གྱི་ནང་དུའང་ལྷགས་ཉེའི་གྲགས་སྦིར་ཆེ་བ་བྱུང་འདུག

བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

རྒྱལ་པོའ་ིབླ་ཤིང་གི་རྩེ་ནས་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་གྱི་བྱ་མགོ་བོ་གཡུ་ལྟ་བུ་རྐང་པ་བྱུ་རུ་ལྟ་བུ་སྙན་འགྱུར་བའི་ལམ་ནས་མི་
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སྐད་ཀྱི་དབྱངས་སྨྲ་བས་འདི་སྐད་དོ།  །

མདོ་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས།

སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་གཅིག་གིས་ཀྱང།  །འདོད་པའི་དོན་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར།  །

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

མངའ་རོལ་རྣམས་ཀྱི་མི་ཁྱིམ་རེ་ནས་ལྕགས་སྐྱེས་བུའི་ཁུར་དུ་ལོངས་པ་རེ་བསྡུས་ཤིག་པའི་བརྡ་སྦྱོར་རོ།  །

སྣང་ས་འོད་འབུམ་ལས།

བཅོལ་བའི་ལས་ཀ་ལོ་ཏོག་མི་རྔ་བར།  །མ་བཅོལ་བ་ཡི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱེད།  །

གཞོན་ན་ུདྲུག་གི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

སྨན་གྱི་ཤིང་དང་དུག་གི་ནགས་ཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ཡང་ཕན་དང་གནོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ནུས་པ་སོ་

སོར་སྨིན་པར་མཐོང།

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ལས།

དབུལ་བ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་གི་གང་བསམ་འབྱུང་ཞིང་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་བྱེད་

པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བཞིན་དུ་་་་་།

ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས།

རྔོན་པས་མི་གསང་ཁྱོད་ལ་དྲང་པོར་ཞུ།  །ཁྱེད་ཀྱིས་ལེགས་ཉེས་བླང་དོར་བསྟན་དུ་གསོལ།  །

བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཐུགས་ཆུང་ཆུང་དེ་འདྲ་དགོས་དོགས་མེད།  །རྡོ་ཆུང་ཆུང་ལྷགས་པས་འཁྱེར་དོགས་མེད།  །རི་ཆུང་ཆུང་པང་ཁས་ཐེག་

དོགས་མེད།  །ཤིང་ཆུང་ཆུང་གིས་གནམ་རྒྱ་རེག་དོགས་མེད།  །
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

རྒྱན་སྡུད།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  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༌།  །

 ཞེས་པ་ལྟར་ཀྱང་ཡང་འང་བཅས་ཕྲད་གསུམ་པོ་རྗེས་འཇུག་ག་ད་བ་ས་བཞི་དང༌།  ད་

དྲག་གི་མཐར་ཀྱང་དང༌།  རྗེས་འཇུག་ང་ན་མ་ར་ལ་ལྔ་ཡི་རྗེས་སུ་ཡང་དང༌།  རྗེས་འཇུག་འ་

དང་མཐའ་མེད་དེ་རྗེས་འཇུག་མེད་པའི་མཐར་འང་དང་ཡང་གཉིས་གང་བདེར་སྦྱོར་དགོས།

 རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་སྦྱོར་ཚུལ་དཔེར་ན།

 ག) ཐུག་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས།

 ང) མཐོང་ཡང་མ་ཤེས།

 ད) ཡོད་ཀྱང་སྤྱོད་མ་ཤེས།

 ན) གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད།

 བ) ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང་མ་བྱས།

 མ) འགྲོ་བསམ་ཡང་དུས་ཚོད་མེད།

 འ) ཀུན་དགའ་ཡང་སླེབས།
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 ར) སླར་ཡང་འབྱོན་པར་ཞུ།

 ལ) སྦྲུལ་ཡང་མཐོང༌།

 ས) ཞལ་བཞེས་ཀྱང་གནང་སོང༌།

 མཐའ་མེད།  མེ་ཡང་འབར།  ལྟ་བུའོ།  །

 

 ༡།  རྒྱན་ནི་ཚིག་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཏེ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད། ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་

མཐུན་པའི་རྒྱན་དང༌།  ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱན་བཅས་སོ།  །སྡུད་པ་ལ་གོང་མས་

འོག་མ་སྡུད་པ།  འོག་མས་གོང་མ་སྡུད་པ།  གཞི་མཐུན་སྡུད་པ་སོགས་དབྱེ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་

འདིར་སྤྲོ་བར་མི་བྱའོ།  །

 《ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་》དུ་ཡང་སྒྲ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་ཚུལ་ཞིག་

གསུངས་འདུག་ཀྱང་མང་བར་དོགས་ནས་མ་སྤྲོས།

 མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན་ནི།

 དཔེར་ན། བཞིན་མཛེས་ཀྱང་མཛེས།

   གོང་ཡང་མཐོ་ལ་འོས་ཀྱང་འོས།  ལྟ་བུ་དང༌། 

 མི་མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན། 

 དཔེར་ན། ཐུགས་སེམས་བཟང་ཡང་ཐབས་བྱུས་ཞན།

   སེར་སྣ་ཆེ་ཡང་གཉེན་ལ་སྟེར།  ལྟ་བུ།

 ༢།  སྡུད་པ་ནི།  དཔེར་ན།

 ལྷས་ཀྱང་ཆར་འབེབས་ན་ཀླུ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས།

 དགེ་རྒན་ཡང་སློབ་སྦྱོང་ལ་བརྩོན་ན་སློབ་མ་ལྟ་ཅི་སྨོས།

 ཁོང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ན་ང་ཡང་འགྲོ།  ལྟ་བུའོ།  །

 གཞན་ཡང༌།  རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་ཀྱང་འང་ཡང་ཡོད་པ་དཔེར་ན།  ཀྱང་ངེ་

ཀྱོང་ངེ།  འང་གུ  ཧ་ཡང༌།  ཡང་དག་སོགས་ལྟ་བུའོ།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢། རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

༣། རྒྱན་ལ་དབྱེ་ན་གང་དག་ཡོད་པ་དང༌།  དེ་དག་རེ་རེར་དཔེར་བརྗོད་ལྔ་རེ་བྲིས།

༤། སྡུད་པའི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་བྲིས།

༥ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་ཀྱང་ཡང་འང་གང་དག་ཡོད་དམ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་སྟོང་ཆར་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་འཐོབ་ཐང་ལྟར་འབྲི་དགོས།

ཀ   ཁོ་གདོང་མཛེས་ལ་གཟུགས་་་་་་་་་་་་་་་་ལེགས།  ། དཔལ་་་་་་་་་་་་་་་་འབར་ལ་ཡིད་་་་་་་་་་་་་་་འཕྲོག  །

ཁ།   ཨུཏྤལ་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན་ལ་སྔོན་པོ་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན།

ག   དྲང་གཏམ་བཤད་་་་་་་་་་་་་་་ཡིད་མ་ཆེས།

ང།   གར་་་་་་་་་་་་་་འཁྲབ་ཅིང་གླུ་་་་་་་་་་་་་་་་་ལེན།

གསུམ་པ།  མཐུན་སྦྱོར་བགྱིས་ཏེ་འཇུག་ཡུལ་ངོས་ཟུངས།

གདོང་མཛེས་ སྤྱོད་པ་ངན།

ལུས་སྟོབས་ཞན་ བརྩོན་འགྲུས་ཆེ།

མཁས་ ཀྱང་ སྐོམ།

གཟུགས་ཆུང་ ཡང་ བྱིས་པ་ཡིན།

རིག་པ་དམན་ འང་ སེམས་ནག

ཁ་སྐོམ་ ཡོན་ཏན་ཆེ།

ང་ བློ་རིག་གསལ།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ངོས་བཟུང་ནས་གུག་རྟགས་ནང་དུ་འབྲི་དགོས།

༡།  མཛེས་ཀྱང་མཛེས།   (མཐུན་པའི་ཚིག་རྒྱན།)  ལྟ་བུ།

༢།  ཕྱུག་ཀྱང་སེར་སྣ་ཆེ།   (               )

༣།  མཛེས་པའང་ཡིན་ལ་མདོག་ཀྱང་དཀར། (               )



30


30


༤།  གོ་དོན་ཚང་མ་བཤད་ཀྱང་བཤད།  (               )

༥།  ཤར་ནས་ཉི་མ་ཤར་ཡང་ཉི་འོད་མི་ཕོག (               )

༦།  ལག་པ་ཡང་བཅག   (               )

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀའི་ཕྲད་དེ་རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ནང་གསེས་གང་ཡིན་མཆན་ཁོད་ཅིག

རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཁོ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ངའི་བཀའ་མ་སྒུགས་པར་འཕྲལ་དུ་བསྒྲུབས་པས་རང་གི་གཟུགས་པོ་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡང།  ཅི་ནས་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མི་ངན་ཚར་གཅོད་པ་དང།  བོད་འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ལ་སྦྱོར་བའི་བསམ་པ་ཡིན་འདུག

སྟག་གླིང་གཡུལ་འཁྲུག་ལས།

ཉོན་དང་གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ།  །བརྙས་ཆེ་ན་ཞེ་ནག་གཏིང་ནས་འཁྲུག  །ཟ་ཆེ་ན་སྦྲང་དཀར་མཆིན་ཁ་ན།  །ཡུན་

རིང་ན་བུ་མོ་མ་ལ་འཁོན།  །ཟེར་ཡང་ཟེར་ལ་བདེན་ཀྱང་བདེན།  །

དུང་དཀར་སུམ་འགྲེལ་ལས།

དྭངས་གཙང་ཆུ་ཡིས་བཀྲུས་པ་ན།  །ནག་པོའ་ིདྲི་མ་དག་ཀྱང་དག  །སྙིང་རུས་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན་པའི་མིས།  །དོན་ཆེན་བྱ་

བ་འགྲུབ་ཀྱང་འགྲུབ།  །

མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

ཀྱེ་མིའི་བདག་པོ་གཟིགས་སུ་གསོལ།  ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་དགུ་ཀུན་ལ་མཉེན་གཤིན་པའི་བསམ་པ་དགེ་བ་ཅན་ཡིན་ནའང།  དེ་ལྟ་

བུར་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་དང་བ་མི་སྟོན་ནོ།  །

དམངས་གཞས་ལས།

བལྟས་ཀྱང་མིག་གིས་མི་མཐོང།  །རི་མགོ་སྨུག་པས་གཡོགས་སོང།  །བོས་ཀྱང་རྣ་བས་མི་ཚོར།  །སྐད་སྒྲ་རླུང་པོས་ཁྱེར་

སོང།  །

བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

རང་འདོད་དང་ཧམ་པ་གཡོ་སྒྱུ་གསུམ།  །འཕྲལ་ལམ་དུ་འགྲོ་ཡང་ཕུགས་མི་བརྟན།  །

རི་དྭགས་གཞན་གྱིས་ལབ་གྱུར་ན།  །མཛེས་ཀྱང་མཛེས་ལ་འདྲ་ཡང་ཆགས།  །

ས་པཎ་སྤྲིངས་ཡིག་ལས།

ཡང་ངོ་བལྟས་པ་འདི་ཡིན།  མ་བལྟས་པ་འདི་ཡིན་ཟེར་བའི་ས་མཚམས་ལེགས་པོ་གྱིས།  ཤན་མ་ཕྱེད་ན་ངོ་མ་བལྟས་པའི་

ཞོར་ལ་བལྟས་པ་ཚོ་ཡང་བརླག་དོགས་འདུག
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ཉམས་མྱོང་རྒན་པོའ་ིའབེལ་གཏམ་ལས།

མདོར་ན་ཚེ་འདིར་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ།  །ལོངས་སུ་མ་སྤྱད་བྱ་བ་གཅིག་ཀྱང་མེད།

བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

ཁྱོད་ཀྱིས་བསླབ་པའི་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ཀྱང་ཡོད།  བྱེད་ཀྱང་བྱེད་དགོས།

མདོ་མཛངས་བླུན་ལས།

བུ་ངུས་པའི་སྐད་ཀྱིས་ཁོ་མོ་ཡང་ཕྱིར་སངས་ནས།  བུ་ཆེ་བ་ནི་ཁུར་དུ་ཐོགས།  བུ་ཆུང་བ་ནི་པང་པར་ཁྱེར་ཏེ་ངུ་ཞིང་སོང་

བ་ལས་ལམ་ཡང་དབེན་པ་ཞིག་སྟེ།  མི་འགའ་ཡང་མ་འགྲུལ་བས་གྲོགས་ཀྱང་མ་རྙེད་དོ།  །
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སློབ་ཚན་བདུན་པ།

ལྷག་བཅས།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  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།  །

 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་གསུམ་ཡིན།  སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་

ནི༑  མིང་མཐའི་རྗེས་འཇུག་ན་ར་ལ་ས་དང་ད་དྲག་བཅས་ཀྱི་མཐར་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ཏེ་

དང༌།  རྗེས་འཇུག་ད་ཡི་རྗེས་སུ་དེ།  རྗེས་འཇུག་ག་ང་བ་མ་འ་དང༌།  མཐའ་མེད་དེ་རྗེས་འཇུག་

མེད་པ་བཅས་ཀྱི་མཐར་སྟེ་བཅས་ཐོབ་བོ།  །

 དེའི་གོ་དོན་ནི།  ཕྲད་དེ་དག་སྦྱར་བས་བསྟན་བྱ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་གོ་བར་བྱེད་པས་ན།  

ལྷག་བཅས་ཞེས་བརྗོད།

 དེ་ཡང་དཔེར་བརྗོད་དང་སྦྱར་ཏེ་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།
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རྗེས་འཇུག ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད། དཔེར་བརྗོད།

ག སྟེ ཆུ་བཀག་སྟེ་བསྐྱིལ།

ང སྟེ མཐོང་སྟེ་བྲོས།

ད དེ བཤད་དེ་གོ

ན ཏེ གསན་ཏེ་བཞུགས།

བ སྟེ ཐོབ་སྟེ་དགའ།

མ སྟེ བཀྲམ་སྟེ་སྐམ།

འ སྟེ དགའ་སྟེ་ལོག

ར ཏེ ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཕྱིན།

ལ ཏེ འགུལ་ཏེ་འགྲོ།

ས ཏེ གནས་ཏེ་འཚོ།  །

མཐའ་མེད། སྟེ མགུ་སྟེ་གླུ་བླངས།

 

 ལྷག་བཅས་ལ་དབྱེ་ན་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ལྷག་བཅས་དང༌།  དམ་བཅའ་བའི་ལྷག་

བཅས།  གཞན་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་བཅས་གསུམ་ཡོད།

༡།  མཚམས་སྦྱོར་བའི་ལྷག་བཅས་ནི།  དཔེར་ན།

  

 རྡོ་འཕངས་ཏེ་ཕོག  ཇ་བསྐོལ་ཏེ་འཐུང༌།  གཤོག་པ་བརྐྱངས་ཏེ་འཕུར།  ལྟ་བུ།

༢།  དམ་བཅའ་ལྷག་བཅས་ནི།  དཔེར་ན།

   

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

 མེ་ཡོད་དེ།  དུ་བ་མཐོང་བས་སོ།  །

སངས་རྒྱས་ཏེ།  མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སངས་ཤིང་ཤེས་བྱར་བློ་གྲོས་རྒྱས་པས་སོ།  །ལྟ་བུ།
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༣།  གཞན་འདྲེན་པའི་ལྷག་བཅས་ནི།  དཔེར་ན།

  

 སྟེང་ན་ལྷ་སྟེ།  འོག་ན་ཀླུ་གནས་སོ།  །ལྟ་བུའོ།  །

གཞན་ཡང༌།  ལྷག་བཅས་མ་ཡིན་པའི་ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་ཡང་ཡོད་པ།  དཔེར་ན།

  

 ཏེ་ཏེ།  ཏེ་སེ།  སྟེ་ཡུ།  བྱ་དེ།  དེ་ཕོ་ལྟ་བུའོ།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ། གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

 ༡།  ལྷག་བཅས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

 ༢།  ལྷག་བཅས་ལ་ཕྲད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 

 ༣།  ལྷག་བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

 ༤།  ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་རྣམས་རྗེས་འཇུག་བཅུ་དང་སྦྱར་བའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

 ༥།  ལྷག་བཅས་སུ་མི་འཇུག་པའི་ཏེ་དེ་སྟེ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

 ༦།  ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ནས་ལྷག་བཅས་བསྟན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་སྟོང་ཆའི་ནང་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་གང་འཐོབ་ཁ་སྐོངས།

 ཀ)  སྐད་ཆ་ལབ་་་་་་་་་་་་བསྡད།

 ཁ)  ས་ལ་བསྡད་་་་་་་་་་་་བཟས།

 ག)  ཁ་ལག་བཟས་་་་་་་་་་་ལག་པ་བཀྲུས།

 ང)  ཆུས་སྣོད་གང་་་་་་་་་་་ས་ལ་འཕོ།

 ཅ)  ཡར་ལངས་་་་་་་་་་་སྨོན་ལམ་བཏབ།

 ཆ)  ལག་པ་བརྐྱངས་་་་་་་་་་་བརྡུངས།

 ཇ)  བརྙས་བཅོས་སྤངས་་་་་་་་་་་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ།

 ཉ)  གཉིད་ཉལ་་་་་་་་་་་སྣང་མེད་བྱས།

 ཏ)  ཡིད་དགའ་་་་་་་་་་་འཛུམ་བསྟན།

 ཐ)  ཡ་ང་་་་་་་་་་་་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ནང་གསེས་གང་ཡིན་ངོས་བཟུང་ནས་གུག་

རྟགས་ནང་དུ་བྲིས།

བགད་དེ་སོ་བསྟན།  (               )

ཆུ་སྐྱེས་ཏེ་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། ། (               )

རླུང་ནི་ཡང་སྟེ་མེ་ནི་ཚ།  (               )
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བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་རྟགས་ཡོད་པའི་ཕྲད་རྣམས་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ནང་གསེས་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་

བྱོས།

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

སོལ་བ་འབད་དེ་བཀྲུས་ན་ཡང།  །ཁ་དོག་དཀར་བ་མི་སྲིད་དོ།  །

དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་མ་ལས།

རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡུལ་ཡར་ཀླུང་སོག་ཁར་བྱོན་ཏེ།  ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་རྩིག་པ་བོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་སྔ་ཤོས་སུ་

འདུག

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ལས།

མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ།  འཇིག་རྟེན་བླང་དོར་གྱི་ཚུལ་ལ་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་དང།  དམ་

པའི་ཆོས་ཀྱི་བླང་དོར་གྱི་ཚུལ་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་གསུངས།

མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།

དེར་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་ཏེ།  རས་ཆུང་བ།  ཁོ་བོར་ཆ་རྒྱུས་ཁྱོད་ཆེ་ནའང་འདྲི་ན་ལན་བཏབ་པར་

བྱ་སྟེ།  ངའི་རུས་ཁྱུང་པོ།  རིགས་ཇོ་སྲས།  ང་རང་མི་ལ་རས་པ་ཡིན།

རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས།

དེར་མགར་རིག་ཅན་དེས།  སྔར་ནས་རྒྱའི་གྲོག་མ་གཅིག་ཟན་དང་འོ་མས་གསོས་ཏེ།  མཐེབ་མོ་ཙམ་དུ་སོང་བ་དང།  དེའི་

སྐེད་པ་ལ་དར་སྐུད་བཏགས་ཏེ།  དར་ཡུག་གི་སྤྱི་བོ་བསྡུས་ནས་བཙེམ།  གྲོག་མ་དེ་གཡུ་མིག་ཏུ་བཙུད་དོ།  །

མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

གཞོན་ནུས་ཀྱང་དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་མངོན་པར་གསལ་བཞིན་པར་རང་གི་དགེ་མཚན་རྣམས་བརྗོད་དེ་དེ་དག་གི་

ཡིད་ལྷག་པར་མགུ་བར་བྱས་སོ།  །

མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཏཻ་ལོ་ནཱ་རོ་མར་པ་ལ་སོགས་ཏེ་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་རང་གི་རྣམ་ཐར་གསུངས།

རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས།

བོད་སྤྲེའུ་དང་བྲག་སྲིན་མོ་སྟེ་དུད་འགྲོའ་ིརིས་ལས་ཆད་པའི་ཨ་ཝ་དྲག་ཏི་ཏ་འདྲེའི་སྐད་དུ་སྨྲ།

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

ཁྱི་རྒན་འཛུམ་ན་དགའ་རྟགས་ཏེ།  །གཤིན་རྗེ་འཛུམ་ན་གསོད་པའི་རྟགས། །

དེབ་ཐེར་དམར་པོ་གསར་མ་ལས།
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སྟག་རི་གཉན་གཟིགས།  དེའི་སྲས་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ཏེ།  འདིའི་དུས་སུ་བྱང་ནས་ཚྭ་རྙེད་ཅིང།  རྒྱ་ནས་རྩིས་དང་

སྨན་སོགས་བྱུང།

རིག་པ་འདོན་པ་

ཙི་ཙི་དང་གླང་ཆེན།

 ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།  སྔོན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའི་སློབ་ཚན་བཅུ་

གཅིག་པའི་ནང་ཙི་ཙིས་གླང་ཆེན་བསླངས་ནས་ཁོང་གཉིས་གྲོགས་པོ་

ཆགས་པ་ཡིན་མོད།  ཡང་ཉིན་ཞིག་ཙི་ཙིས་སྦག་སྦག་བཏང་ནས་གླང་ཆེན་རྒྱབ་ཏུ་

བཞོན་ཏེ་ཨ་མལ་ཀྲིག་སེའི་Amartexཚོང་ཁང་དུ་བཟའ་ཆས་ཉོ་བར་ཕྱིན།  སྟབས་

མ་ལེགས་པར་ལམ་བར་དུ་ཤིང་སྡོང་གཅིག་ལ་རྡུང་ཁ་ཤོར་བ་རེད།

 གླང་ཆེན་རྒྱབ་ཏུ་བཞོན་ཡོད་ཀྱང་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་དང་ཙི་ཙི་སྦག་སྦག་

གཏོང་མཁན་ཡིན་པས་མདུན་དུ་ཡོད་ཀྱང་དྲན་པ་འཐོར་མེད།  དེའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།  ཅི་སྟེ་ལན་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན་ཤོག་གྲངས།   

64ལ་གཟིགས།
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སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

འབྱེད་སྡུད།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ།  །

  རམ་ལམ་སམ་ཏམ་འབྱེད་སྡུད་དེ།  །

  སྦྱོར་ཚུལ་སླར་བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས།  །

 ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ་རམ་ལམ་སམ་ཏམ་བཅས་

ཕྲད་བཅུ་གཅིག་ལ་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ཟེར་ཞིང༌།  དེའི་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་སླར་བསྡུའི་སྐབས་དང་

འདྲ་སྟེ།  དྲག་ཡོད་ཏམ་དང་མཐའ་མེད་འམ།  གཞན་རྣམས་མིང་མཐའི་རྗེས་མཐུན་སྦྱར་ཞེས་

པ་ལྟར་ཡིན།

 རྗེས་འཇུག་དང་སྦྱར་ན། 

 ག) རྟག་གམ་མི་རྟག

 ང) མཐོང་ངམ་མི་མཐོང༌།

 ད) ཡོད་དམ་མེད།

 ན) ཡིན་ནམ་མ་ཡིན།

 བ) ཐུབ་བམ་མི་ཐུབ།
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 མ) དམ་མམ་ལྷོད།

 འ) དཀའ་འམ་སླ།

 ར) དཀར་རམ་ནག

 ལ) གསལ་ལམ་མི་གསལ།

 ས) བྱས་སམ་མ་བྱས།

མཐའ་མེད། སའམ་ཆུ།  

ད་དྲག ན) ཕྱིནད་ཏམ། 

 ར) གྱུརད་ཏམ།

 ལ) བསལད་ཏམ།  ལྟ་བུའོ།  །

 ༡། འབྱེད་པ་ནི། དེ་ཡང་དབྱེ་གཞི་སྔོན་དང་དབྱེ་བ་རྗེས་སུ་དྲངས་པ་ལ་འབྱེད་པ་ཡིན།  

དཔེར་ན།  ཕུང་པོ་ལྔ་ནི།  གཟུགས་སམ།  ཚོར་བའམ།  འདུ་ཤེས་སམ།  འདུ་བྱེད་དམ།  རྣམ་

པར་ཤེས་པའོ།  །ལྟ་བུ།

 ༢།  སྡུད་པ་ནི།  དབྱེ་བ་སྔོན་དུ་བཀོད་དེ་དབྱེ་གཞི་རྗེས་སུ་དྲངས་ན་སྡུད་པ་ཡིན། 

དཔེར་ན།  གཟུགས་སམ།  ཚོར་བའམ།  འདུ་ཤེས་སམ། འདུ་བྱེད་དམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཕུང་

པོའ།ོ  །ལྟ་བུ།

    དང་སྒྲ་དང་གམ་ངམ་སོགས་འབྱེད་སྡུད་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་ཕྲད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་

གཏོགས་དཔེར་བརྗོད་འབྲི་ཚུལ་འདྲའོ།  །

 ༣།  གཞན་ཡང༌།  འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་དྲི་བའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  ཅི་ཡིན་

ནམ།  ཡོད་དམ།  བྱས་སམ།  ལྟ་བུ།

 ༤།  ཐེ་ཚོམ་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  ཡིན་ནམ་མིན།  ཡོད་དམ་མེད།  ལྟ་བུ།
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 ༥།  གདམ་ང་ལ་འཇུག་པ་དཔེར་ན།  གངས་ཅན་ནམ་བོད།  མཁས་པའམ་བླུན་པོ་གང་

ཡིན་ཡང༌།  ལྟ་བུའོ།  །

 ༦།  འབྱེད་སྡུད་ལ་མི་འཇུག་པའི་གམ་སོགས་ཀྱང་ཡོད་དེ།  དཔེར་ན།

 བ་གམ།  གམ་པ་ལ།  ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས།  ངམ་གནག  དུས་ནམ་ཡང།  ནམ་

མཁའ།  གཡར་དམ།  དམ་བཅའ།  གླེགས་བམ།  བམ་པོ།  བུ་རམ།  རམ་འདེགས།  རྒྱ་ལམ།  

ལམ་ལུགས།  སྒོ་སམ།  སམ་ཊ།  གཽ་ཏམ།  ཏམ་བུ་ར་ལྟ་བུའོ།  །

(འབྱེད་སྡུད་ཕྲད་མ་ཡིན་པའི་འམ་མ་རག)
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས། 

 ༡། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་འབྱེད་སྡུད་སྟོན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

 ༢། འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ།

 ༣། རྗེས་འཇུག་བཅུ་པོ་སོ་སོའ་ིམཐར་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

 ༤། འབྱེད་པ་དང་སྡུད་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།

 ༥། འབྱེད་སྡུད་མ་ཡིན་པའི་གམ་སོགས་གང་མང་བྲིས།

   

གཉིས་པ།  འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་གང་འཐོབ་པ་ཁ་སྐོངས། 

ཆུ་བཀག༌༌༌༌༌༌༌༌མ་བཀག

དཀར་ཡོལ་ལ་ཆུ་༌༌༌༌༌༌༌༌ཇ་བླུགས་པ་གང་ལྟར།

སྟག་གི་ཁ་ནས་ཐར་༌༌༌༌༌༌༌༌མི་ཐར།

རྩ་བའི་ཁ་དོག་བཞི་ནི།  དཀར་པོ༌༌༌༌༌༌༌།  སེར་པོ་༌༌༌༌༌༌༌།  དམར་པོ་༌༌༌༌༌༌།  སྔོན་པོ་བཅས་སོ།  །

འདི་ནི་མི་༌༌༌༌༌༌༌ཅི་ཡིན།

རྒྱུན་ལོ་གཅིག་ལ་ཉིན་གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་༌༌༌༌༌༌༌།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་དག་ལས་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་དོན་གང་ལ་འཇུག་པ་ངོས་

འཛིན་བྱོས།

ཀ  སྙིང་ངམ།  གློ་བའམ།  མཆིན་པའམ།  མཚེར་བའམ།  མཁལ་མ་ནི་དོན་ལྔའོ།  ། (               )

ཁ།  མི་འགྱུར་བའི་བདེན་དོན་ཡོད་དམ་མེད།    (               )

ག  འགྲིག་གམ་མི་འགྲིག་བརྡར་ཤ་མི་ཆོད།    (               )

ང།  རི་མགོ་ན་མཚོ་ཞིག་འདུག་ཟེར་བ་ཤེས་སམ།    (               )

ཅ།  བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དེ།  གདུགས་སམ།  གསེར་ཉའམ།  བུམ་པའམ།  དུང་དཀར་རམ།  པད་མའམ།  དཔལ་  

 བེའུའམ།  རྒྱལ་མཚན་ནམ།  འཁོར་ལོ་བཅས་སོ།  །   (               )

བཞི་པ།  རྟགས་ཡོད་པའི་འབྱེད་སྡུད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་འཇུག་ཡུལ་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཕ་མས་བུ་མོ་མ་མཇལ་ཡུན་རིང་སོང།  །བུ་མོ་སྣང་ས་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ལགས་སམ།
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གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཅི་འདི་ལྗོན་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མོ་ཞིག་གམ།  མིའི་བུ་མོ་ཁྱད་པར་དུ་མཛེས་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ཐེ་ཚོམ་དུ་

གྱུར།

བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་ལས།

ཕའམ།  མའམ།  སྤུན་ཟླའམ།  སྲུའམ།  སྲིང་མོའམ།  མཆིས་བྲང་ངམ།  བུ་ཚའམ།  བྲན་དག་གིས་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མྱོང་

བའི་གྲོགས་མི་བྱེད་དེ།  ་་་་་་་།

མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཨ་མས་བདེན་ནམ་མི་བདེན་སྙམ་དགའ་དྲགས་ལངས་ཏེ་བལྟས་པས།  ཨ་ཁུའི་ཁྱིམ་ས་འཚུབ་འཕྱུར་རེ་བ་དང།  ལུང་པ་

ངུ་ཙི་ཐེག་ཐེག་པ་མཐོང་སྟེ།  ཧ་ལས་པ་ལྟར་དགའ།

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

སྲིད་པ་གཞོན་ནུ་འོང་བ་ལེགས་སོ།  །འཚོ་བ་བདེ་འམ།  བསྐྱོད་པ་ཡང་ངམ།  ངལ་ཞིང་དུབ་པ་མ་གྱུར་ཏམ།  དེ་ནི་བདེ་བ་

ལ་རེག་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བརྗོད།

ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས་ལས།

ཁ་བཤད་མང་ངམ་ཉུང་ཡང་རུང།  །དགོས་དོན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་གོ  །

སྒོམ་ཆེན་དང་རྫ་ཙིག་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཕྱིན་ཆད་རང་ཚོད་ཟུངས་ཤིག་རྫ་ཙིག་གཉིས།  །གཏམ་འདི་གོའམ་ཐོས་སམ་རྫ་ཙིག་གཉིས།  །ཞེས་ཟེར།

སྟག་གླིང་གཡུལ་འཁྲུག་ལས།

དེ་ནས་གནམ་ལྷས་མདའ་གཞུ་བཏོན་ཏེ།  ཁོ་རེ་འབུམ་དཔོན་ཐོག་རྒོད་འབར་བ་ཁྱོད།  མིང་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་མདའ་དེ་

འདྲ་འཕངས་པ་ངོ་མི་ཚའམ།  ད་ཁྱོད་རང་སྒུགས་དང་གཏམ་ཚིག་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་བླངས་པར་གདའོ།  །

ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས།

དཔའ་བོས་དགྲ་སྡེ་མ་སོད་ནའང།  །རང་ཕྱོགས་གསོད་པར་བྱེད་དམ་ཅི།  །

རྡོ་རིང་པཎྜི་ཏའི་རྣམ་ཐར་ལས།

ཁ་བཏགས་གཡོགས་པ་དེ་སྐེ་ལ་གྱོན་ནས་རེ་ཞིག་རི་མོ་བྲིས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་གཡོ་འགུལ་མེད་པའམ།  དགུན་གྱི་

ཁུ་བྱུག་བཞིན་དུ་སྨྲ་བ་མེད་པར་ཡུད་ཙམ་གནས།

དུང་དཀར་གྱི་སུམ་འགྲེལ་ལས།

རྒྱ་ཤུག་གམ།  ཆུ་ཤིང་ངམ།  ཙན་དན་ནམ།  མྱ་ངན་མེད་དམ།  སེ་ཡབ་བམ།  སྦྱར་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིང་གི་རིགས་མང་དུ་

ཡོད་དོ།  །
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སློབ་ཚན་དགུ་པ།

འབྱུང་ཁུངས་དང་འབོད་སྒྲ།

 ༈ རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས།

  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   །

 ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནས་ལས་གཉིས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་དང༌།  དགར་བ།  

སྡུད་པ་བཅས་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག  འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཡིན་ན་ནས་ལས་གཉིས་གང་བདེར་

སྦྱར་ཆོག་པ་དང༌།  དགར་བ་ལ་རིགས་མཐུན་པ་དགར་བ་ལ་ནས་དང༌།  རིགས་མི་མཐུན་

དགར་བ་ལ་ལས་སྦྱོར་དགོས།  སྡུད་པ་ལ་ནས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་ལས་སྒྲ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་

ནོ།  །དཔེར་ན།

 ༡། གང་ཞིག་གང་ལས་བྱུང་བའམ་བྲལ་བའི་དོན་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ལྔ་པ་འབྱུང་

ཁུངས་ཟེར། འབྱུང་ཁུངས་ལ་དངོས་དང་ཆ་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ནི་

རྒྱ་མཚོ་ནས་ནོར་བུ་དང༌། བ་ལས་འོ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན།  འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ་ནི་རྟ་ནས་ལྷུང་

དང༌།  འོ་མ་ལས་ཞོ་ལྟ་བུ་ཡིན།
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 ༢།   དགར་བ་ནི་དགར་གཞི་གང་ཞིག་ལས་དགར་ཆོས་གང་ཞིག་ལོགས་སུ་བཀར་བ་

ལ་དགར་བ་ཟེར། དགར་བ་ལ་རིགས་མཐུན་དང༌།  རིགས་མི་མཐུན།  ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ་

བཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས།  རིགས་མཐུན་དགར་བ་ནི།  མི་ཡི་ནང་ནས་གེ་སར་མཆོག་ལྟ་བུ་

དང༌།  རིགས་མི་མཐུན་དགར་བ་ནི།  མི་ལས་ལྷ་མཛེས་ལྟ་བུ་ཡིན།  ཐ་དད་ཙམ་དུ་དགར་བ་ནི།  

ཁ་དོག་ལས་གཟུགས་ནི་གཞན་ལྟ་བུའོ།  །

 ༣།  སྡུད་པ་ནི་དུས་སོགས་ཚད་འཛིན་ཅིང་སྡུད་པ་ཞིག་ཡིན།  སྡུད་པ་ལ་ཡུལ་སྡུད་

པ་དང༌།  དུས་སྡུད་པ།  གྲངས་སྡུད་པ།  དངོས་པོ་སྡུད་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།  ཡུལ་སྡུད་པ་ནི།  

གཞིས་རྩེ་ནས་ལྷ་ས་བར་ལྟ་བུ་དང༌།  དུས་སྡུད་པ་ནི།  དེ་རིང་ནས་སང་ཉིན་བར་ལྟ་བུ།  གྲངས་

སྡུད་པ་ནི་བཅུ་ནས་བརྒྱ་བར་ལྟ་བུ།  དངོས་པོ་སྡུད་པ་ནི།  མགོ་ནས་རྐང་པ་བར་ལྟ་བུའོ།  །  

  ནས་ལས་གཉིས་ཡིན་ན་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ།  

དཔེར་ན།  རྩམ་པ་བཟོ་བྱེད་ནས་ལྟ་བུ་དང༌།  ལས་ཀ་བྱས་པའི་ལས་ལྟ་བུའོ།  །

 ཕྲད་གཉིས་པོ་འདི་དོན་ཐོབ་ཀྱིས་འཇུག་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལས་རྗེས་འཇུག་ལ་

ལྟོས་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་ལ་ཁྱད་པར་མེད།

 ༈ རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་པ་འབོད་སྒྲ།

 ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས། 

  ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བོད་སྒྲ་སྟེ།  ། 

  ཕལ་ཆེར་མིང་གི་ཐོག་མར་སྦྱོར།  །

 ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི།  ཀྱེ༌ཀྭ་ཡེ་འདིར་མ་བསྟན་ཀྱང་ཝ་ཡེ་གསུམ་ནི་རྣམ་དབྱེ་

བརྒྱད་པ་འབོད་པའི་སྒྲ་ཡིན་པ་དང༌།  མང་ཆེ་བ་འབོད་སའི་ཡུལ་གྱི་ཐོག་མར་སྦྱར་དགོས་པའི་

དོན་ནོ།  །དེ་ཡང་ཡུལ་མཆོག་ལ་ཀྱེ་སྦྱར་དགོས་པ།  དཔེར་ན།  ཀྱེ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌།  

ཡུལ་མཉམ་པ་ལ་ཀྭ་ཡེ་སྦྱར་དགོས་པ་དཔེར་ན་ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་པོ་ལྟ་བུ།  ཡུལ་དམན་པར་ཝ་ཡེ་

སྦྱར་དགོས་པ་དཔེར་ན་ཝ་ཡེ་སྤྲང་ཕྲུག་ལྟ་བུའོ།  །

 ཕྲད་གསུམ་པོ་འདི་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་འབོད་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་རྗེས་

འཇུག་ལ་ལྟོས་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་བྱེད་མི་དགོས།
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སྦྱོང་ཚན། 
༈  འབྱུང་ཁུངས།

དང་པོ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་ལས་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་སྟོན་པའི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༢། ནས་ལས་གཉིས་ཀྱི་འཇུག་ཡུལ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༣། རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས།

༤། རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང།  ཆ་འདྲའི་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

༥། དགར་བའི་གོ་དོན་དང།  དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བྲིས།

༦། སྡུད་པའི་གོ་དོན་དང།  དཔེར་བརྗོད་གཅིག་བྲིས།

གཉིས་པ།  འབྲེལ་ཡོད་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

འབྱུང་ཁུངས་དངོས། — གཅིག་ནས་བཅུ་བར།

འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ། — ས་ནས་རྩྭ་སྐྱེ། 

རིགས་མཐུན་དགར་བ། — ཁབ་རྩེ་ནས་ཁབ་མིག་བར།

རིགས་མི་མཐུན་དགར་བ། — རྟ་ཡི་ནང་ནས་རྐྱང་པོ་ལེགས།

དུས་སྡུད་པ།  — དྷ་ས་ནས་ལྡིལི་བར།

ཡུལ་སྡུད་པ།  — རྟ་ལས་ལྷུང།

གྲངས་སྡུད་པ།  — དེ་རིང་ནས་སང་ཉིན་བར།

དངོས་པོ་སྡུད་པ། — མི་ལས་ལྷ་མཛེས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་རྩ་ཚིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྲིས།

རིགས་མཐུན་དགར་ནས་མི་མཐུན་ལས།  །སྡུད་ལ་ནས་སྒྲ་ཁོ་ན་འཇུག  །

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རྣམས་དོན་གང་ལ་འཇུག་པ་གུག་རྟགས་ནང་དུ་བྲིས།

ཀ  ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་འབུས།   (               )
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ཁ།  བྲག་ནས་ལྷུང།    (               )

ག  ལོ་མགོ་ནས་ལོ་མཇུག་བར།   (               )

ང།  གྲེ་བ་བསངས་ནས་གླུ་དབྱངས་ལེན།  (               )

ཅ།  བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཡི་གེ་སློབ་པའོ།  །(               )

ལྔ་པ།  གཤམ་དུ་རྟགས་བཀོད་པའི་ནས་ལས་གཉིས་གང་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་

ངོས་འཛིན་བྱོས།

བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

ཤེས་པ་ཁ་ནས་མ་ལབ་ན།  །བློ་གྲོས་ཁོག་པའི་ནང་དུ་རྒས།  །ཤིང་བཟང་པགས་པའི་འོག་ཏུ་རུལ།  །ས་འོག་གསེར་གྱི་

མདངས་དང་མཚུངས།  །

གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

རླུང་དམར་གྱི་གསེབ་ནས་སེར་བ་ཐ་ར་ར་འབེབས་ཤིང།  སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ནས་འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པོ་འུ་རུ་རུ་སྒྲོགས་ཏེ།  ་་་་་

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་ལས།

ཕྱུགས་ཀྱི་ནང་ནས་གླང་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་ཞིང་དེའི་ནང་གི་གླང་ཆེན་འཁུན་པ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་སྟོང་ལ་རེ་རེ་ལས་མི་འབྱུང།

དམངས་གཞས་ལས།

རི་མགོ་མཐོན་པོའ་ིཆུ་མགོ  །ཇ་དང་ཆང་ལས་ཞིམ་སོང།  །

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

མནར་བའི་གདུང་བ་ལས་གྲོལ་ན།  །དགའ་བདེའི་རྩེ་དགའ་ཁོང་ནས་དགོད།  །

བྱ་སྤྲེལ་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

དུས་ད་ལན་བློ་ལྡན་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས།  །ཚིག་སྙན་པོ་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་བཤད།  །ཐབས་མཁས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ནས་

བསྐོར།  །དོན་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་བླངས།  །

འགྲོ་བ་བཟང་མོའ་ིརྣམ་ཐར་ལས།

ལྷ་ཅིག་ལགས།  བདག་གི་ཡུལ་ནི་མན་དྲལ་སྒང་ནས་ཡིན།  །ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་ཀ་ལ་དབང་པོ་ཞུ།  །དེ་ནི་བདུད་མོས་

བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་མེད།  །་་་་་ཅེས་གསུངས།

གཞོན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལས།

བློན་པོ་འབུམ་ཕྲག་དོ་ཟླ་གཅིག་པ་ཞེས་ཆེས་དཔའ་བའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཁྱད་པར་གྱིས་དཔའ་ཞིང་དཀྱེལ་ཆེ་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་
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ཁབ་དེ་གཉིས་ཀ་དུས་སུ་གཞོམ་པར་འདོད།

སྣང་ས་འོད་འབུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས།

བསོད་སྙོམས་དགོས་ན།  སྐྱེ་གཟུགས་རྨ་བྱ་ལས་མཛེས་པ།  གསུང་ངག་ཁུ་བྱུག་ལས་སྙན་པ།  ཐུགས་རིག་འཇའ་ཚོན་ལས་

བཀྲ་བ།  སྐུ་དབང་རི་རབ་ལས་ཆེ་བ་མྱང་སྟོད་རི་ནང་བའི་དཔོན་མོ་སྣང་ས་འོད་འབུམ་བྱ་བ་དེ་ཕ་གི་ཡིན་པས།  དེ་ལ་ཞུས།

དམངས་གཞས་ལས།

ས་ཐག་རིང་པོའ་ིགནས་མོ།  །དྲིན་ཆེན་མ་ལས་དགའ་སོང།  །

གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

ཀྱེ་ཀྱེ་ཡིད་འོང་སྙིང་སྡུག་གཞོན་ནུ།  །དང་པོ་འགྲོགས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ།  །

༈  འབོད་སྒྲ།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

༡། བོད་སྒྲ་སྟོན་པའི་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་ཚིག་བྲིས།

༢། བོད་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་ཇི་ཡོད་རེ་རེ་ནས་བྲིས།

༣། བོད་སྒྲའི་ཚིག་ཕྲད་རེ་ལ་དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འབོད་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་སྦྱོར་དགོས།

༡།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཕ་མ་མཆོག

༢།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སློབ་གྲོགས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

༣།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུ་མོ་ཆོས་བཟང་སྒྲོལ་མ།

༤།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བུ་ཆུང་ཁྱོད་རང་གང་དུ་འགྲོ།

གསུམ་པ།  འབོད་སའི་ཡུལ་མཐོ་དམན་མཉམ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་རེ་འབྲི་དགོས།

༡་ རང་ལས་མཐོ་བ།    ༢།  རང་དང་མཉམ་པ།    ༣།  རང་ལས་དམན་པ། 
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ཁ)  དག་ཡིག

༄༅།  །སྐད་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སྒྲ་གདངས་ཙམ་འདྲ་ལ་དོན་དང།  དག་ཆ་མི་

འདྲ་བ་དང།  དོན་དག་གཅིག་ལ་སྒྲ་གདངས་དང།  དག་ཆ་མི་འདྲ་བ།  ཕྱོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་བཤད་ན་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང།  མིང་གཅིག་དོན་མང་ལ་འཇུག་

པ་ཞེས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད།  དཔེར་ན།

 སྒྲ་འདྲ་ལ་དོན་མི་འདྲ་བ།  ཀླ།  གླ།  བླ།  བརླ།  སླ།  དོན་འདྲ་ལ་སྒྲ་དང་དག་ཆ་མི་

འདྲ་བ།  འགྲོ།  སྐྱོད།  འདོང།  ཆས།  བཞུད།  དེངས།  འཆག  གཤེགས་ལྟ་བུ་ནོར་ཉེན་

ཆེ་བ་ཡོད།  བཤད་རྒྱུན་དུའང་ད་དྲི་ག་གྲི་ནོར་བ་ལས་དབུས་གཙང་གཉིས་དམག་འཁྲུག་

ཤོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།  མདོར་ན་ཡི་གེ་དག་ཆ་ནོར་ན་གོ་བརྡ་མི་འཕྲོད་པར་མ་ཟད་ཕ་

རོལ་པོས་འགལ་བ་ལྟག་སྤྲོད་དུ་གོ་བ་བཅས་ནོར་ཚབས་ཆེ་བས་དག་ཆ་སྦྱོང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ།



49


49


སློབ་ཚན་བཅུ་པ།

དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད།

     དབྱངས་ཅན་རོལ་པའི་འོ་མཚོ།

 སྒྲ་འདྲ་ལ་དག་ཆ་དང་དོན་མི་འདྲ་བ།

  ཚིག་ཙམ་མཐུན་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས།  །

  ཡི་གེ་ལོག་པར་བྲིས་པ་དེའི།  །

  སེམས་ཀྱི་རྨོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར།  །

  ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཕྱེ་སྟེ་བཤད།  །

 ༈ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ས་བསྟན་ལ།  །

  མི་འགྱུར་བརྟན་པ་ར་བརྟན་ཡིན།  །

  རང་གིས་བསྟེན་པ་ས་བསྟེན་ལ།  །

  གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ར་བརྟེན་ཡིན།  །

  

  གནོད་པའི་དགྲ་ནི་ད་དགྲ་ལ།  །

  སྙན་པའི་སྒྲ་ནི་ས་སྒྲ་ཡིན།  །

 

  ལུས་ཀྱི་མགོ་ནི་མ་མགོ་ལ།  །

  ནད་སོགས་འགོ་བ་འ་འགོ་ཡིན།  །
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  རིན་ཆེན་དངུལ་ནི་ད་དངུལ་ལ།  །

  ལུས་ཀྱི་རྔུལ་ནི་ར་རྔུལ་ཡིན།  །

  མགྲིན་པའི་མགུལ་ནི་མ་མགུལ་ལ།  །

  གཡོ་བའི་འགུལ་ནི་འ་འགུལ་ཡིན།  །

  ཕན་པའི་དྲིན་ནི་ད་དྲིན་ལ།  །

  ཉོ་ཚོང་བྲིན་པ་བ་བྲིན་ཡིན།  །

  སྟོབས་ཀྱིས་དྲེགས་པ་ད་དྲེགས་ལ།  །

  ཕྱོགས་སུ་གྲགས་པ་ག་གྲགས་ཡིན།  །

  གཞན་ལ་སྩལ་བ་ས་སྩལ་ལ།  །

  ལུས་ཀྱི་རྩལ་ནི་ར་རྩལ་ཡིན།  །

  བསྲན་ཐུབ་བཟོད་ནི་བ་བཟོད་ལ།  །

  རྗེས་ཀྱི་གཟོད་ནི་ག་གཟོད་ཡིན།  །

  ཐུང་ངུར་བསྟུངས་པ་ས་བསྟུངས་ལ།  །

  ཉེས་པའི་ལྟུང་བ་ལ་ལྟུང་ཡིན།  །

  མཛའ་བའི་གྲོགས་ནི་ག་གྲོགས་ལ།  །

  ཁུར་བའི་དྲོགས་ནི་ད་དྲོགས་ཡིན།  །

  ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པ་ག་འགྲོགས་ལ།  །

  བྲེད་ནས་འདྲོགས་པ་ད་འདྲོགས་ཡིན།  །
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  འགུགས་པའི་དགུག་ནི་ད་དགུག་ལ།  །

  གྲོགས་པོས་སྒུག་པ་ས་སྒུག་ཡིན།  །

  ཡི་གེ་ཀློག་པ་ཀ་ཀོླག་ལ།  །

  ཕྱི་ནང་སློག་པ་ས་སློག་ཡིན།  །

  མཚུངས་པའི་འགྲེ་བ་ག་འགྲེ་ལ།  །

  གནོད་པའི་འདྲེ་ནི་ད་འདྲེ་ཡིན།  །

 

  ས་མཐོའ་ིསྒང་ནི་ས་སྒང་ལ།  །

  ཆུ་སྣོད་ལྒང་བ་ལ་ལྒང་ཡིན།  །

  བློ་རིག་གྲུང་བ་ག་གྲུང་ལ།  །

  མདུན་གྱི་དྲུང་ནི་ད་དྲུང་ཡིན།  །

  མི་གཙང་རྟུག་ནི་ར་རྟུག་ལ།  །

  མཐུག་པའི་སྟུག་ནི་ས་སྟུག་ཡིན།  །

  རི་དྭགས་གླ་བ་ག་གླ་ལ།  །

  ཚེགས་ཆུང་སླ་བ་ས་སླ་ཡིན།  །

  སྟེང་གི་བླ་ནི་བ་བླ་ལ།  །

  ལུས་ཀྱི་བརླ་ནི་ར་བརླ་ཡིན།  །

  གཅོད་པའི་སྟེའུ་ས་སྟེའུ་ལ།  །

  རྒོད་མའི་རྟེའུ་ར་རྟེའུ་ཡིན།  །
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  ནང་རོལ་རྒྱུ་མ་ར་རྒྱུ་ལ།  །

  མི་བདེན་སྒྱུ་མ་ས་སྒྱུ་ཡིན།  །

  འཕོང་གི་སྐྱེན་ནི་ས་སྐྱེན་ལ།  །

  མཐུན་པའི་རྐྱེན་ནི་ར་རྐྱེན་ཡིན།  །

  གནས་སོགས་སྐོར་བ་ས་སོྐར་ལ།  །

  དཀོན་མཆོག་དཀོར་ནི་ད་དཀོར་ཡིན།  །

  ཆུ་ལ་རྒལ་བ་ར་རྒལ་ལ།  །

  ལུས་ཀྱི་སྒལ་བ་ས་སྒལ་ཡིན།  །

  ས་བདག་ཀླུ་ནི་ཀ་ཀླུ་ལ།  །

  སྙན་པའི་གླུ་ནི་ག་གླུ་ཡིན།  །

  རེག་བྱ་འཇམ་པ་ཇ་འཇམ་ལ།  །

  ཁྱབ་པའི་འབྱམས་པ་བ་འབྱམས་ཡིན།  །

  སྲ་བའི་རྡོ་ནི་ར་རྡ་ོལ།  །

  བསླུ་བའི་བསྡོ་ནི་ས་བསྡོ་ཡིན།  ། 

  དུས་ཀྱི་དབྱར་ནི་ད་དབྱར་ལ།  །

  དངོས་པོ་གཡར་བ་ག་གཡར་ཡིན།  །

  གནམ་གྱི་སྐར་མ་ས་སྐར་ལ།  །
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  ཁ་དོག་དཀར་བ་ད་དཀར་ཡིན།  །

 ༈ ར་རྟག་ས་སྟག་ལ་ལྟག་རྣམས།  །

  མི་འགྱུར་གཅན་གཟན་མགོ་བོའ་ིརྒྱབ།  །

  ར་རྡང་ས་སྡང་ལ་ལྡང་རྣམས།  །

  འདོགས་ཐག་གཤེ་དང་སྟན་ལས་ལངས།  །

  ར་རྐུ་ས་སྐུ་ད་དཀུ་རྣམས།  །

  གསང་ལེན་ཞེ་ས་ལུས་ཀྱི་ཟུར།  །

  ར་རྒ་ས་སྒ་ད་དགའ་རྣམས།  །

  ན་ཚོད་བཞོན་ཆས་སེམས་ཡིད་སྤྲོ།  །

  ར་རྔ་ས་སྔ་ལ་ལྔ་རྣམས།  །

  བརྡུང་བྱ་དུས་དང་རྩིས་ཀྱི་གྲངས།  །

  ར་རྦ་ས་སྦ་ལ་ལྦ་རྣམས།  །

  ཆུ་དྲག་མི་མངོན་མགུལ་གྱི་རྒྱན།  །

  ར་རྒོ་ས་སྒ་ོབ་བག་ོརྣམས།  །

  རི་དྭགས་ཁང་སྒོ་གོས་རྣམས་གྱོན།  །

  ར་རྐ་ད་དཀའ་ས་སྐ་རྣམས།  །

  ཆུ་ལམ་མི་ནུས་ལྕེ་ཡི་ཡུལ།  །

  ལ་ལྐལ་ས་སྐལ་བ་བསྐལ་རྣམས།  །

  མེད་དང་ཐོབ་དང་དུས་ཡིན་ནོ།  །

  ག་གྲལ་ད་དྲལ་བ་བྲལ་རྣམས།  །

  བསྒྲིགས་དང་རལ་བ་གྱེས་པའོ།  །

  ག་གྲ་ད་དྲ་བ་བྲ་རྣམས།  །

  ཚོགས་པ་གོས་བཟོས་སེམས་སྟོར་རོ།  །
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  ག་གྲི་ད་དྲི་བ་བྲི་རྣམས།  །

  མཚོན་དང་སྣ་ཡི་ཉམས་པའོ།  །

  ག་གྲེད་ད་དྲེད་བ་བྲེད་རྣམས།  །

  འགྱེད་དང་དུད་འགྲོ་སྐྱེངས་པའོ།  །

  ག་གྲོད་ད་དྲོད་བ་བོྲད་རྣམས།  །

  ཟས་སྣོད་ཚ་བ་ཡིད་དགའོ།  །

  འདི་འདྲའི་ཚིག་མཐུན་ལ་འཁྲུལ་ནས།  །

  ཡི་གེ་གང་བྱུང་བྲིས་གྱུར་ན།  །

  དོན་རྣམས་ལོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།  །

  རྟག་ཏུ་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་བསྟེན།  །

  (གོང་གི་གྲེད་དང་གྲོད་ཅེས་པ་འདི་གཉིས་དག་ཡིག་ཕལ་མོ་ཆེར་མི་གསལ།)

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།    སྒྲ་དོན་བསྡུར་ཏེ་ཚིག་གྲོགས་རེ་ཚོལ།

 ༡། བསྟན།  བརྟན།  བསྟེན།  བརྟེན།  ༢། གོྲགས།  དྲོགས།  འགྲོགས།  འདྲོགས།  ༣། གླ།  བླ།  སླ།  བརླ།  ༤། རྦ།  སྦ།  

ལྦ།  ༥། རྒོ  སྒོ  བགོ  ༧། གྲི།  དྲི།  བྲི།  ༨། རྐུ།  སྐུ།  དཀུ།  ༩། ལྐལ།  སྐལ།  བསྐལ།  ༡༠། གྲལ།  དྲལ།  བྲལ།  ༡༡། གྲ།  དྲ།  

བྲ།   ༡༢། གྲེད།  དྲེད།  བྲེད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་བར་སྟོང་རྣམས་སུ་གུག་རྟགས་ནང་ནས་འདེམས་སྐོང་གྱིས།

རི་མགོ་ནས་———བོ་ཡི་མེ་སྒྱོགས་ཀྱི་———གྲགས།    (སྒྲ།  དགྲ།)

བླ་མའི་———ལ་ཕྲེང་བ་གཡོ་———ཤིག་ཤིག    (མགུལ།  འགུལ།)

མི་———ཅན་ག་བར་ཡིན་ན་———།     (བྲིན།  དྲིན།)

མི་གཞན་ལ་———བསྲན་བྱས་ན་ད་———རང་ཉིད་མི་བཟང་བརྩི།   (གཟོད།  བཟོད།)

མིག་འཁྲུལ་———མ་མཁན་གྱིས་རང་གི་———མ་ཕྱི་ལ་བཏོན།   (སྒྱུ།  རྒྱུ།)
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མདའ་———པོ་ཡོད་པའི་———གྱིས་བརྒྱབ་ཚད་འབེན་ལ་ཕོག   (རྐྱེན།  སྐྱེན།)

ཕ་ཡིས་བུ་———པར་ཁུར་ནས་ཆུ་———བ་རེད།    (སྒལ།  རྒལ།)

ནམ་དུས་———ཁ་ལ་གུར་———ནས་གླིང་ཁ་བཏང།    (གཡར།  དབྱར།)

ནམ་མཁའི་———མའི་ཁ་དོག་———པོ་རེད།    (སྐར།  དཀར།)

———པར———གི་———པ་ལ་བཞོན།     (སྟག  ལྟག  རྟག)

སྟན་ལས་———སྟེ་———དགྲ་———ལ་བཏགས།    ( རྡང།  སྡང།  ལྡང།)

ལུས་པོ་———རྒྱུ་ཡོད་ནའང་སེམས་པ་———ནས་རྟ་ལ་———བརྒྱབ།  (སྒ  དགའ།  རྒ)

ཞོགས་པ་———པོ་ལངས་ནས་———ལ་དབྱུ་གུས་ཐེངས་མ་———བརྡུངས།  (རྔ།  སྔ།  ལྔ།)

——ལས་བརྒྱབས་ཏེ་བསྐོལ་བའི་ཇ་དེ་——དྲགས་ནས་ཆུ་——ནས་ཆུ་ཅུང་ཞིག་བླུགས། (རྐ  དཀའ།  སྐ)

ཉི་མ་——སོབ་སོབ་ཤར་བ་དང་ཟས་ཀྱིས་——པ་རྒྱགས་ནས་སེམས་——པོ་འདུག  (གྲོད།  དྲོད།  བྲོད།)

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱོས།

  མཛའ་བའི་གྲོགས་ནི་ག་གྲོགས་ལ།  །

  ཁུར་བའི་དྲོགས་ནི་ད་དྲོགས་ཡིན།  །

  ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པ་ག་འགྲོགས་ལ།  །

  བྲེད་ནས་འདྲོགས་པ་ད་འདྲོགས་ཡིན།  །

  ར་རྟག་ས་སྟག་ལ་ལྟག་རྣམས།  །

  མི་འགྱུར་གཅན་གཟན་མགོ་བོའ་ིརྒྱབ།  །

  ར་རྡང་ས་སྡང་ལ་ལྡང་རྣམས།  །

  འདོགས་ཐག་གཤེ་དང་སྟན་ལས་ལངས།  །

བཞི་པ།  དག་ཡིག་འདི་ནས་མིང་ཚིག་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཟུར་འདོན་གྱིས།
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ཀ)  རྩོམ་འབྲིའི་ཤེས་བྱ།

རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཀློག་དགོས་པ་དང།  ཇི་ལྟར་འབྲི་

དགོས་པ།

༄༅། །རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་རྩ་དོན་གང་ཞིག་འཛིན་དགོས་པ་དང། ཇི་ལྟར་

ཀློག་དགོས་པའི་ཚུལ་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ།  རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས་དཀའ་

ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ནས་སྐྱོན་གང་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ།  དེ་དག་ཇི་ལྟར་བྱས་

ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་ཚུལ་བཅས་ཤེས་པ་བྱེད་དགོས།

རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །སྡེ་ཚན་འདིར་རྩོམ་རིག་ཤེས་བྱའི་སློབ་ཚན་གཉིས་དང།  གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་

བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ་བཞི།  གསལ་བཤད་རྩོམ་དཔེ་གཉིས།  བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་དཔེ་

གཉིས།  བོད་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ་གཅིག་བཅས་སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།  

སྤྱིར་རྩོམ་ཡིག་ནི་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ནས་མྱོང་ཚོར་བྱུང་བ་དག་

སླར་ཡང་དཔྱད་ཞིབ་དང་འདོར་ལེན་བྱས་པ་བརྒྱུད་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཡིག་

ཐོག་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་གནད་དོན་གང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དང།  དེ་

ལྟར་མ་བྱས་ཚེ་སྐྱོན་གང་ཡོད་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས་ཡོད།  ཡང་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས་

འབྱུང་སླ་བའི་སྐྱོན་དང།  དེ་སྤོང་ཚུལ་བཅས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།



57


57


སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།

རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཀློག་དགོས་པ།

༄༅།  །རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་ནན་ཏན་དང་ཞིབ་ཚགས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་འཇགས་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པས་གཤམ་གསལ་དོན་ཚན་བཞི་སེམས་ལ་ངེས་པར་བྱ་དགོས།

༡། སྒྲ་དོན་བློ་ངེས་ཡོང་བ་བྱེད་པ།

 རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྒྲ་གདངས་ཚིག་རེ་རེ་དང་ཚིག་སྒྲུབ་བམ་བརྗོད་པ་རེ་རེའི་ 

 བསྟན་བྱ་མ་ནོར་བར་རྟོགས་པ། 

༢། དུམ་མཚམས་སྙིང་བསྡུས་བྱེད་པ།

 རྩོམ་ཡིག་གི་དུམ་མཚམས་སོ་སོའ་ིནང་དོན་སྙིང་བསྡུས་བྱ་ཐུབ་པ།

༣། བསྟན་བྱ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་པ།

རྩོམ་ཡིག་ཧྲིལ་པོའ་ིནང་དོན་སྙིང་པོའམ་བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱ་ཐུབ་པ།

༤། ཟིན་ཐོའམ་ཐོ་ཡིག་འགོད་པ།

 ཟིན་ཐོ་འགོད་པ་ནི་གོང་གསལ་བྱེད་སྒོ་ཁག་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་ཐབས་ཤིག་ཡིན།  

གཙོ་གནད་ཅན་གྱི་མིང་ཚིག་དང།  དུམ་མཚམས་རེ་རེའི་བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ།  བརྗོད་བྱའི་སྙིང་

དོན་བཅས་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཟིན་བྲིས་འགོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

དང་པོ།  སྒྲ་དོན་ངེས་ཐབས།

 རྩོམ་ཡིག་ཐོག་མར་ཀློག་སྐབས།  མིང་ཚིག་གསར་པ་འཕྲད་རིམ་བཞིན་ཞ་སྨྱུག་གིས་

རྟགས་སམ་ཟིན་བྲིས་བརྒྱབ་རྗེས།  ཚིག་མཛོད་ཀློག་པའམ།  གཞན་ལ་འདྲི་བ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་
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ལམ་ལ་བརྟེན་ཏེ།  རྩོམ་ཡིག་ནང་མིང་ཚིག་གསར་པ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་གོ་དོན་དང།  སྒྲ་གདངས་

དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཀློག་ཐུབ་པ་དགོས་པར་མ་ཟད།  ཚིག་སྒྲུབ་རེ་རེའི་བསྟན་དོན་གསལ་རྟོགས་ཡོང་

བར་བྱེད་དགོས།  མིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ལ་གོ་དོན་དུ་མ་ཡོད་སྲིད་པས།  གནས་སྟངས་དེ་རིགས་

བྱུང་ཚེ་ཚིག་སྒྲུབ་གོང་འོག་གི་བརྗོད་དོན་དང་བསྟུན་ནས་གོ་བ་ལེན་དགོས། འདི་ལྟར་མིང་

ཚིག་གསར་པའི་ནང་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་གོ་བ་ལོན་ཐབས་

བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན། 

གཉིས་པ། དུམ་མཚམས་སྙིང་བསྡུས་བྱེད་ཐབས།

 སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་གིས་རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་འ་རེ་འུར་རེར་ཐེངས་གཅིག་བཀླགས་

པ་ཙམ་ལས།  རྩོམ་ཡིག་གི་དུམ་མཚམས་སོ་སོའ་ིནང་དོན་ལ་བསམ་གཞིག་མི་བྱེད་སྟབས།  

རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ལ་གོ་བ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་ཆགས་མི་ཐུབ།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  རྩོམ་ཡིག་

གི་དུམ་མཚམས་རེ་རེར་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་བརྗོད་དོན་རེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ཅིང༌།  མདོར་

ན་དུམ་མཚམས་དེ་དག་རྩོམ་ཡིག་ཧྲིལ་པོའ་ིབརྗོད་བྱ་མཚོན་པར་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཞེ་གཅིག་

ཡིན་པས།  ང་ཚོས་རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས།  ཕན་ནུས་དེ་དག་ངོས་འཛིན་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས།  

དེ་ལྟར་ཀློག་གིན་ཀློག་གིན་དུམ་མཚམས་སོ་སོའ་ིནང་དོན་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་

རྩོམ་ཡིག་ཆ་ཚང་བཀླགས་རྗེས།  ཡང་བསྐྱར་རྩོམ་ཡིག་ཧྲིལ་པོའ་ིནང་དོན་ལ་བསམ་གཞིག་

བྱས་ན།  རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ།

གསུམ་པ། བསྟན་བྱ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་ཐབས།

 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་ནང་དོན་གཙོ་བོ་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།  

རྩོམ་ཡིག་གང་ཡིན་ཡང་དེ་ཀློག་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི།  རྩོམ་ཡིག་དེའི་བརྗོད་དོན་ལ་

བརྟེན་ནས་བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཀློག་མཁན་གྱི་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་

པས།  གལ་སྲིད་རྩོམ་ཡིག་གི་བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིད་ལ་ངེས་མ་ཐུབ་ཚེ།  རྩོམ་ཡིག་བཀླགས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡང་མ་འགྲུབ་པར་བརྩིས་ཆོག 

 དེར་བརྟེན།  ང་ཚོས་རྩོམ་ཡིག་སློབ་ཚན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས།  ངེས་པར་དུ་བློ་རྩེ་

གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་ཀློག་གིན་ཀློག་གིན་བསམ་བློ་མང་ཙམ་བཏང་སྟེ།  སློབ་ཚན་གྱི་མིང་ཚིག་གི་
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སྒྲ་དོན་དང༌།  ཚིག་སྒྲུབ་སོ་སོའ་ིགོ་དོན་ངེས་པར་བྱས་ཏེ།  རྩོམ་ཡིག་ཡོངས་ཀྱི་དུམ་མཚམས་

དབྱེ་སྟངས་དང༌།  བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་སྙིང་བསྡུས་བྱ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ།  ད་གཟོད་རྩོམ་ཡིག་སློབ་

ཚན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་བརྗོད་ཆོག

བཞི་པ།  ཟིན་ཐོའམ་ཐོ་ཡིག་འགོད་ཐབས།

 ཟིན་ཐོ་འགོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་རང་གིས་རྩོམ་ཡིག་ཀློག་སྐབས་རྩོམ་ཡིག་དེ་གསལ་རྟོགས་

ཡོང་བའི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་འགོད་དགོས།  དཔེར་ན།  འོག་ཏུ་《ཨ་ཞང་ཧམ་ཆེན་གྱི་

སྒྲུང་》ཞེས་པ་ཟིན་ཐོར་བཀོད་ན།

༡། མིང་ཚིག་གསར་པ་དང་གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག  (མིང་ཚིག་གསར་པ་ཞེས་པ་འདི་རང་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་ཇི་ཡོད་

དང་།  གལ་ཆེའི་མིང་ཚིག་ནི་བརྗོད་དོན་མཚོན་བྱེད་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་གོ་དགོས།)

ཀ  འཁོས་འབྱོར།  གཉེན་ཚན།  བསྙུངས།  ཁ་ཆེམས།  

ཁ།  ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང།  ཤེས་སོང།

༢། ཚན་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་གནད་བསྡུས་བྱེད་པ།

 དུམ་མཚམས་དང་པོའ་ིནང་ཨ་མ་ཚེ་ལས་འདས་ནས་མི་སྣ་གཙོ་བོ་བུ་དེ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་སྐབས་ཨ་ཞང་གི་སྤྱོད་ཚུལ་དེས་ཁོ་པ་ལྷག་པར་བློ་ཕམ་ཡི་མུག་གནས་སུ་གྱར།  ཡིན་

ནའང་ཁོ་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ནོར་དང་འཕྲད་པ་བཅས་ཡིན།

 དུམ་མཚམས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ནང་བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་རྗེས་ཨ་

ཞང་ངོ་ཚ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་ལྷམ་གཡོར་དགོས་པའི་རེ་བ་བྱས་པར་བུ་དེས་ཨ་ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་

ནས་ལྷམ་གཡར་བ་ཞེས་པས་བུ་དེའི་རང་བཞིན་བཟང་པོ་མངོན་པར་བྱས་ཡོད།

 དུམ་མཚམས་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་ནང་ཨ་ཞང་འདོད་པ་ཆེ་བས་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་

སྨིན་ནས་ཚེ་མཇུག་བསྡུས་པར་མ་ཟད་ཁོ་པའི་ཕུང་པོ་སྦ་སའི་གསེར་རི་དེ་ས་དམར་གྱི་འདམ་

རི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅེས་རྩོམ་གྱི་བརྗོད་བྱ་གསལ་པོར་མངོན་པར་བྱས་ནས་མཇུག་བསྡུས་ཡོད།

༣།  བྱ་བའི་འཕེལ་རིམ་གནད་བསྡུས་བྱེད་པ།

 ཨ་མ་ཚེ་ལས་འདས་ནས་བུ་དེ་ཨ་ཞང་སར་དངུལ་གཡར་དུ་ཕྱིན་པ།  ཨ་ཞང་གིས་

དངུལ་མ་གཡར་ཁར་ཚུར་ཟ་སེམས་བྱས་པ།  བུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ནོར་དང་འཕྲད་དེ་ཕྱུག་པོ་
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ཆགས་པ།  ཨ་ཞང་འདོད་རྔམ་ཆེ་བས་རང་སྲོག་རང་གིས་ཕུང་པ་བཅས་ཡིན།

༤།  མི་སྣ་གནད་བསྡུས་བྱེད་པ།

 ཨ་ཞང་དང་བུ་གཉིས་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང།  ཨ་མ་འདས་མོ་དང་གྲོང་པ་ཁྱིམ་

མཚེས་རྣམས་ནི་མི་སྣ་ཕལ་པ་ཡིན།  ཨ་ཞང་ནི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང།  གཞན་རྣམས་ནི་

དྲང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཡིན།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

ཞིབ་ཚགས།  ནན་ཏན།  ཟིན་བྲིས།  དཔྱིས་ཕྱིན་པ།  དུ་མ།  ཁོང་དུ་ཆུད་པ།  ཞེ་གཅིག  རང་རྐྱ་འཕེར།  ད་གཟོད།  

བརྗོད་དོན་སྙིང་བསྡུས།  དུམ་མཚམས།  བསྟན་བྱ་གཙོ་བོ།  འཁོས་འབྱོར།  གཉེན་ཚན།  བསྙུངས།  ཁ་ཆེམས།  འདམ་

རི།  བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ།

གཉིས་པ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་བྲིས།

༡། རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པའི་རྩ་དོན་བཞི་གང་དང་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་ངེས་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་སམ།

༣། སློབ་ཚན་འ་རེ་འུར་རེར་བཀླགས་ཏེ།  རྩོམ་ཡིག་གི་དུམ་མཚམས་སོ་སོའ་ིནང་དོན་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་ན་སྐྱོན་གང་ཡོང་

ངམ།

༤། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་རགས་ཙམ་ཤེས་པས་འདོད་བློ་ཁེངས་ཐབས་བྱེད་པའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་གང་ཡོང་ངམ།

༥། ཇི་ལྟར་བྱས་ན་རྩོམ་ཡིག་སློབ་ཚན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་ཐུབ་བམ།

གསུམ་པ།  གཤམ་དུ་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཞེས་པ་དེར་དུམ་མཚམས་ཇི་ཙམ་འདུག་དབྱེ་ཞིབ་གྱིས།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་ཕག་ཤ་འཚོང་པ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་ལ་ཟིན་ཐོ་ཁོད། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།

རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས་པ།

༄༅།  །རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་ནུས་རྩལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།  

རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ན།  རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང༌།  དག་ཆ།  ཚིག་ཕྲད་

སྦྱོར་ཚུལ།  བརྗོད་བྱ་འགོད་སྟངས་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བ་མ་ཟད།  རྒྱུན་

གཏན་རང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་དང་བསམ་གཞིག་བྱེད་པའི་གོམས་

གཤིས་བཟང་པོ་ཞིག་ཀྱང་འཇགས་ཐུབ།  འོན་ཀྱང་དེ་ནི།  རང་ཉིད་ངོ་མ་ཆུ་ནང་དུ་འཛུལ་

ནས་རྐྱལ་མ་སྦྱངས་ན་ཆུར་རྐྱལ་མི་ཤེས་པ་བཞིན་དུ།  རང་ཉིད་དངོས་སུ་རྩོམ་གྱི་ལག་ལེན་

ནང་ཞུགས་ནས་སྦྱངས་པ་མ་བྱས་ན་རྩོམ་པ་པོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་མི་ཐུབ།

 རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུ་ནི།  རང་གི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་

མྱོང་ཚོར་དངོས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཡི་གེའི་ཐོག་ལེགས་པར་འགོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་ལྟར་ཡོང་

བ་ལ་རྒྱུན་དུ་འབྲི་ཀློག་མང་པོ་བྱ་དགོས།  ཀློག་པ་ཁོ་ན་ལས་མ་བྲིས་ན།  འབྲི་བའི་རྩལ་ཐོན་

མི་ཐུབ།  ཐེངས་གཅིག་བྲིས་པས་མི་ཆོག་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབྲི་དགོས།  དེ་ནི་རྩོམ་སྲོལ་

དང་རྩོམ་གཞིར་བརྡར་ཤ་གཅོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཤོས་ཡིན་ཚུལ་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་

གསུངས་ཡོད།

 དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་ནང་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱས་ཏེ།  ཐེངས་རེ་གཉིས་

བྲིས་ཏེ་ཡག་པོ་མ་ཆགས་ན།  ལམ་སང་སེམས་ཤུགས་ཆག་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་མི་ཉན།  ཐོག་མར།

 ༡། ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་མི་ཡོང་བ་དང༌། 
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 ༢། དག་ཆ་ནོར་བ། 

 ༣། མིང་ཚིག་གིས་མི་འདང་བ།

 ༤། ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་སྟངས་མི་ཤེས་པ།

 ༥། བརྗོད་དོན་གོ་རིམ་འཁྲུག་པ།

 ༦། སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་མ་ཆགས་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འབྱུང་སྲིད་ཀྱང༌།  ཉིན་ནས་

ཉིན་བསྟུད།  ཟླ་ནས་ཟླ་བསྟུད་དེ་སྦྱང་བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱས་ན།  དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་རིམ་

གྱིས་སེལ་ཐུབ།

 དེ་ཡང་ཚིག་དུམ་ནས་ཚིག་ཅུང་རིང་བ་དང༌།  དེ་ནས་ཚིག་མང་ཙམ་ཚོགས་པའི་

བརྗོད་པ་ཐུང་ཐུང་འབྲི་བ་བཅས་བྱ་དགོས།  རྩོམ་གཞི་ཡང་གང་ལས་སླ་བ་ཞིག་ནས་འགོ་

འཛུགས་དགོས།  བརྗོད་དོན་ཡང་གཏིང་ཟབ་པོ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་གང་གོ་བདེ་བ་དང་འབྲི་

སླ་བའི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྦྱང་བརྩོན་བྱ་དགོས།  དེ་ནས་ཚིག་དེ་ལས་ཏོག་ཙམ་རིང་བ་སོགས་

རང་གི་ཤེས་ཚད་ལ་དཔག་སྟེ་ག་ལེར་ཉམས་མྱོང་གསོག་གིན་གསོག་གིན་འབད་བརྩོན་རྒྱུན་

བསྲིངས་ཏེ་སྦྱངས་པ་ཡིན་ན།  གང་འཚམ་ཞིག་ནས་གོམས་འདྲིས་བྱུང་སྟེ།  རྩོམ་ཡིག་འབྲི་

རྒྱུར་དགའ་སྣང་སྐྱེ་བ་དང༌།  འབྲི་བའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཐོག་བརྗོད་དོན་

རྣམས་རང་བློར་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སླེབས་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་ལ།  དེ་སྔའི་རྩོམ་པ་

པོ་མཁས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་ལམ་ཁ་དེ་རང་བརྒྱུད་དེ་ཕེབས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན།

 དཔེ་དེབ་ཁྲི་ཕྲག་བཀླགས་གྱུར་ན།  །སྨྱུག་རྩེ་ལྷ་ཡིས་སྒུལ་བ་འདྲ།  །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར།  རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྟངས་ཡག་པོ་ཤེས་པར་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི།  སྔོན་དང་ད་ལྟའི་མཁས་པ་

ཚོས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་ཚོའི་རིགས་ཡང་ཡང་བལྟ་ཀློག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད།  དེ་ལྟར་བྱས་ན།  

རྩོམ་ཡིག་ཕུལ་བྱུང་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་བཅུད་སྡུད་ལེན་ཐུབ་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ནུས་རྩལ་དང་

བློ་རྒྱ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།  དེར་བརྟེན་དཔེ་དེབ་དེ་རིགས་ཀློག་

པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚོའི་ནང་གི་བརྗོད་དོན་རྣམས་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་གོ་

དོན་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན།  དེ་མིན་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ཅི་ཙམ་བཀླགས་

ཀྱང་ནང་དོན་གང་ཡང་རྟོགས་མ་ཐུབ་ན།  ནེ་ཙོའི་ཀློག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་དུས་ཚོད་ཆུད་

ཟོས་དང་ངལ་བ་དོན་མེད་ཡིན།

 རྩོམ་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་བྲིས་ཚར་རྗེས་ཉུང་མཐར་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཀློག་
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དགོས།  ཀློག་པའི་སྐབས་སུ་བརྗོད་བྱའི་དོན་དག་རེ་རེ་བཞིན་འགྲིགས་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་བྱས་

ཏེ༑  ཀློག་མི་བདེ་བ་དང༌།  ཚིག་ཕྲད་དང་དག་ཆ་སོགས་ནོར་ཡོད་ན་སྐབས་འཕྲལ་བཟོ་བཅོས་

བྱེད་དགོས།  རང་གིས་ཀློག་དུས་ཐམས་ཅད་འགྲིགས་པ་ལྟར་མཐོང་ཡང་གཞན་གྱིས་བཀླགས་

ན་ནོར་འཁྲུལ་མཐོང་སྲིད་པས།  གཞན་ལའང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་དགོས།

 མདོར་ན།  སྔོན་བྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཉམས་

མྱོང་གི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་དེ་དག་མ་འོངས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་གི་རང་

བཞིན་དུ་བསྟན་གནང་ཡོད་པ་དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་ཞིག་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བྱེད་ཐུབ་

པའི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོས།

 ནུས་རྩལ།  རྒྱུན་གཏན།  མྱོང་ཚོར།  བརྡར་ཤ་གཅོད་པ།  ནེ་ཙོའི་ཀློག  གདམས་ངག  

 ཞིབ་འཇུག  བརྟག་དཔྱད།

གཉིས་པ།  འོག་གི་མིང་ཚིག་རྣམས་བར་སྟོང་དུ་གང་འོས་སྐོངས།

ཡིག་གཟུགས། མྱོང་ཚོར། སེམས་ཤུགས། ཚིག་ཕྲད། འབྲི་ཀློག ཁོར་ཡུག ཐེངས་གཅིག བརྗོད་བྱ། ཀློག་པ། གོ་རིམ།

རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང༌། དག་ཆ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྦྱོར་ཚུལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་འགོད་

སྟངས་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་ཡར་རྒྱས་ཡོང༌། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུ་ནི། རང་གི་་་་་་་་་་་་་་་ཏུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རང་

ཉིད་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དངོས་དང་སྦྱར་ཏེ་ཡི་གེའི་ཐོག་ལེགས་པར་འགོད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་རྒྱུན་དུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

མང་པོ་བྱ་དགོས། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཁོ་ན་ལས་མ་བྲིས་ན། འབྲི་བའི་རྩལ་ཐོན་མི་ཐུབ། དེ་ཡང་་་་་་་་་་་་་་་་་་གིས་མི་ཆོག་པར་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་འབྲི་དགོས། ཐེངས་རེ་གཉིས་བྲིས་ཏེ་ཡག་པོ་མ་ཆགས་ན། ལམ་སང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆག་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་མི་ཉན། 

ཐོག་མར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡག་པོ་མི་ཡོང་བ་དང༌། དག་ཆ་ནོར་བ། མིང་ཚིག་གིས་མི་འདང་བ། ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་སྟངས་མི་

ཤེས་པ། བརྗོད་དོན་་་་་་་་་་་་་འཁྲུག་པ། སྔ་ཕྱི་འབྲེལ་མི་ཆགས་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་དུ་མ་འབྱུང་སྲིད་ཀྱང༌། ཉིན་ནས་ཉིན་
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 37  ལན།  ཙི་ཙིས་ཉེན་སྲུང་ཞྭ་མོ་helmetགྱོན་ཡོད་པ་

དང།  གླང་ཆེན་གྱིས་དེ་གྱོན་མེད་པས་རེད།

 དེ་ནས་གླང་ཆེན་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ནས་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་སོང་

རྗེས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་པ་དང།  གླང་ཆེན་གྱིས་ཙི་ཙི་ལ་

མིག་གཅིག་བལྟས་ནས་ཡང་བསྐྱར་དབང་པོ་ཤོར་བ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་ཅི།  

ཅི་སྟེ་ལན་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན་ཤོག་གྲངས།   81ལ་གཟིགས།

བསྟུད། ཟླ་ནས་ཟླ་བསྟུད་དེ་སྦྱང་བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱས་ན། དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་རིམ་གྱིས་སེལ་ཐུབ།

གསུམ་པ།  སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་དྲི་བར་ལན་བྲིས།

 ཀ) གང་འདྲ་བྱས་ན་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུར་དགའ་པོ་ཡོང་ཐུབ་བམ།

 ཁ) རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་སྐབས་ཅི་འབྲི་འདི་འབྲི་མེད་པ་ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན།

 ག) གང་འདྲ་བྱས་ན་ཁོར་ཡུག་གི་བྱ་དངོས་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་ཐེབས་ཐུབ་བམ།

 ང) རྩོམ་ཡིག་འབྲི་རྒྱུའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

 ཅ) རང་ཉིད་རྩོམ་པ་པོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་བར་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་སམ།

 ཆ) རྩོམ་འབྲིའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་སྐབས་ཐོག་མར་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

 ཇ) རྩོམ་ཡིག་ཐོག་མར་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

 ཉ) སྔོན་དང་ད་ལྟའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཚོས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་དག་བལྟ་ཀློག་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

(གསལ་བཤད།  འོག་གི་རྩོམ་དཔེ་ཁག་སློབ་སྐབས་རྩོམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཀློག་དགོས་པ་དང་ཇི་ལྟར་འབྲི་དགོས་པ་གཉིས་སྦྱར་

གྱིན་འགྲོ་ཐུབ་ན་ལེགས།)
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ཁ)  གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་དཔེ།

༄༅།  །གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ནི་མི་དང་བྱ་བ་གང་རུང་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་

བཞིན་དུ་ཡིག་ངོར་བཀོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་ཕན་ནུས་ཆེ་ཞིང་སྤྱོད་སྒོ་ཡངས་པ་ཞིག་སྟེ།  

གསར་འགྱུར་དང།  ལོ་རྒྱུས།  རྟོགས་བརྗོད།  རྣམ་ཐར།  གཏམ་རྒྱུད།  སྒྲུང།  ལམ་ཐོ།  ཉིན་ཐོ།  སྙན་ཞུའི་

རྩོམ་ཡིག  འཕྲིན་ཡིག་སོགས་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པས་དེ་ནི་རྩོམ་ཡིག་སྦྱོང་བའི་རྨང་གཞི་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུན་མཁོའ་ིརྩོམ་

རིགས་ཤིག་ཡིན།

 སྤྱིར་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་གྲུབ་ཆ་དྲུག་དང་བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་ཡོད།  །

 གྲུབ་ཆ་དྲུག་ནི་མི་སྣ།  ཡུལ།  དུས།  འབྱུང་རྐྱེན།  བྱུང་རིམ།  མཇུག་འབྲས་བཅས་ལ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་

པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ་དྲུག་ཅེས་ཟེར་ཞིང༌།  གནས་གཞན་དུ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱ་ནི་

མི་དང་བྱ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར།  དེ་ནི་ཡུལ་དུས་མི་སྣ་གསུམ་མཉམ་པར་གནས་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་དུས་གཉིས་

མི་སྣ་ལ་བསྡུས་པ་དང།  འབྱུང་རྐྱེན་དང།  འཕེལ་རིམ།  མཇུག་འབྲས་གསུམ་ནི་བྱ་བ་ལ་བསྡུས་པས་དེ་ལྟར་

བརྗོད་པ་ཡིན།

 ནང་གསེས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་ནི་མི་དང་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སྟེ།   མི་སྣའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་བྱ་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཡིན།

 བྱ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་བྱུང་བ་དང༌།  འཕེལ་བ། མཇུག་འབྲས་

བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡོད་པར་མ་ཟད།  མི་དང་བྱ་བ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་འབྲལ་དུ་མེད་པར་གཅིག་ལ་

གཅིག་བརྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད་སྟབས།  ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱའང་མི་དང་བྱ་བ་

གཉིས་ལས་མ་འདས།

 ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས།  རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་དང་བྱ་

བ་གཉིས་ལས་འཕྲོས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ཁ་གསལ་དང་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་མིན་

ནི༑  གཙོ་བོ་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་མཚོན་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་བལྟ་དགོས་པ་ཡིན།                                             
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 ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འགའ་ཞིག་ཏུ་བརྗོད་བྱ་མི་དང་བྱ་བ།  གནས་དུས་སོགས་གཅིག་

རང་ལ་མ་ངེས་པར་སྣེ་ཁ་མང་ཙམ་འདྲེས་མར་འབྱུང་བའང་ཡོད་པས།  དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་གོང་གསལ་གནད་

དོན་འདི་དག་དེ་བས་གསལ་བར་བརྗོད་དགོས་པ་ཡིན།  ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྐབས་བརྗོད་དོན་

སྙིང་པོའ་ིདགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ།  བྲི་བྱའི་ནང་དོན་ལ་གཙོ་ཕལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ།  ནང་དོན་གང་ཞིག་རྒྱས་

པར་འབྲི་དགོས་པ་དང༌།  གང་ཞིག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་འབྲི་དགོས་པ།  གང་ཞིག་ཐད་ཀར་འབྲི་དགོས་པ་དང༌།  

གང་ཞིག་ཕྱོགས་གཞན་བརྒྱུད་ནས་བྲིས་ན་ལེགས་པ་སོགས་འདི་དག་ཚང་མ་རྩོམ་ཡིག་ཧྲིལ་པོའ་ིབརྗོད་དོན་

སྙིང་པོ་མཚོན་པའི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་བླང་དོར་བྱ་དགོས་སོ།  །
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སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།

བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ།  

༄༅།  །ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧  ལོའ་ིཟླ་༩  ཚེས་༢༧ གྱི་ཉིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཁྲི་

ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་སྒྱུར་དང༌།  གཉའ་གནོན་མ་བཟོད་པར་ཚང་མས་

རང་སྲོག་བློས་བཏང་ནས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱིས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། “བོད་རང་

བཙན་གཙང་མ་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག  རྒྱ་དམར་

བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག  བོད་ཀྱི་བདག་པོ་བོད་མི་ཡིན།”  ཅེས་པའི་འབོད་སྒྲ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་

གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ།  དེའི་ཁྲོད་དུ་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ཅན་གྱི་དཔའ་བོ་བློ་

བཟང་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤྱོད་གང་དུའང་མ་འཛེམ་པར།  རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་

གི་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང༌།  འཚེ་བ་མེད་

པའི་སྤོབས་པ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱེད་དེ།  

ཐོག་མར་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྐོར་

བ་ལན་གསུམ་བརྒྱབས་ནས།  བོད་

སྡོད་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་

ཁག་དག་གི་སྒོ་འགྲམ་དུ་བརྒྱུགས་

ནས་བདེན་པའི་འབོད་ཚིག་བར་
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མེད་དུ་བསྒྲགས།  དྲག་པོའ་ིམཚོན་ཆས་སྤྲས་པའི་རྒྱ་དམར་གྱི་དམག་དཔུང་གིས་མངོན་སུམ་

འཛེམས་མེད་ཀྱིས་མི་མང་ཁྲོད་དུ་མེ་མདའ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྒྱབ་པས།  བོད་རིགས་སྤུན་

ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་འབོད་དང་རྒྱ་དམག་གི་མེ་མདའི་སྒྲ་གཉིས་དོ་མཉམ་པའི་སྒོ་ནས་ཡུད་ཙམ་

ལ་གནམ་ས་མགོ་རྟིང་སློག་པ་དང་གཉིས་

སུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།  སྐབས་དེར་གྲོང་

ཁྱེར་ཉེ་འདབས་ཀྱི་བྱ་བྱིའུ་རྣམས་ཀྱང་

འཇིགས་སྐྲག་གིས་ཕྱོགས་བཞིར་དཀྲོགས།  

དྲག་ཆས་རབ་ཏུ་སྤྲས་པའི་རྒྱ་དམག་གིས་

བཙན་གནོན་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀྱང༌།  རྒྱལ་

གཅེས་དཔའ་བོ་བློ ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་

ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་མི་མང་གི་ཁྲོད་ནས་མགྲིན་པ་གཟེངས་སུ་བཏེགས་ཏེ།  བདེན་པའི་འབོད་

ཚིག་ལྷང་ལྷང་དུ་བསྒྲགས།  ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་ཚོགས་ཀྱིས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ནས།  བཙན་ཤེད་ཀྱིས་མེ་ལྕེ་ལྷམ་ལྷམ་འབར་བཞིན་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཐེངས་གཉིས་

གཡུགས་ནའང༌།  དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྤོབས་པ་སྔར་

ལྷག་རྒྱས་ནས།  ཁོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་རྫོགས་མེ་ཡིས་འཚིགས་ཏེ་གྲི་སྟོང་དུས་གཅིག་ཏུ་

བཙུགས་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་བཟོད་གླགས་མེད་ཀྱང་ཅི་ཡང་མི་སྙམ་པར།  ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་ཁྱེར་ནས།  ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས།

 དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་རང་ཉིད་ཤི་གསོན་གྱི་དབྱེ་ཐག་མ་ཆོད་པའི་སྐབས་དེར་

ཡང༌།  ཁོང་གིས་ད་དུང་ཆོལ་གསུམ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་མཛད་དེ་རྡོག་རྩ་

གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་

ཞི ་བའི ་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱས།  ཕ་

རོལ་དགྲ་བོའ ི་དཔུང་གིས་ཁོང་

ཚོར་རྣོ ་བའི་མཚོན་གྱིས་བསྣུན་

ཏེ ་གདུག་རྩུབ་ཇི ་ལྟར་ཆེ ་ཡང༌།  
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གཏམ་དཔེ།

ཡུལ་གྲུ་བཞི་དགྲ་ལག་ཤོར་ཟེར་ན།  ཕོ་མི་ཚེ་རིང་ཡང་དགའ་རྒྱུ་མེད།  །

དགྲ་བྱུང་ན་གྲི་ཁ་མཉམ་ལེན་དང།

གྲོགས་བྱུང་ན་ཕོར་པ་མཉམ་འཛུགས་བྱེད།

དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་དང༌།  རང་

སྲོག་བློས་བཏང་བའི་བོད་རིགས་དཔའ་

བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པའི་

སྐད་འབོད་དང་བཅས་མདུན་ནས་མདུན་

དུ་བསྐྱོད་དེ།  རང་ཅག་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་

མཛད་རྗེས་བཞག་པའི་དཔེ་བཟང་བླ་ན་

མེད་པ་ཞིག་བཏོད།

 ཉིན་མོ་དེ་ནི།  གཞིས་ལུས་བོད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་རྒྱལ་

གཅེས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྤོབས་པ་ངོམ་སྟེ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་

མེད་པའི་བྱས་རྗེས་བཞག་པའི་དུས་དྲན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།   སྒྲ་དོན་བསྡུར་ནས་ཚིག་གྲོགས་ཚོལ།

ཀ)  ཞུམ།  ཤུམ།  ཞུན། 

ཁ)  སྲོག   ཟོག  སོག

ག)  འཐབ། ཐབ། ཐབས།

ང)  སྟག  ལྟག རྟག

གཉིས་པ།  དག་ཆ་དང་ཚིག་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་རིང་པོ་རེ་བཟོས།

ཞུམ་པ་མེད་པ།    རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར།     དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད།    ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་ཚོགས།  

ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད།    རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ།    རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ།   རང་སྲོག་བློས་བཏང༌།    

སྤོབས་པ་ཆེར་བསྐྱེད།   བཟོད་གླགས་མེད་པ།    མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད།    བླ་ན་མེད་པ།

གསུམ་པ།  ལྡོག་ཟླ་བྲིས།

ཞི་བ།  དཔའ་བོ།  གདུག་རྩུབ།  གཅིག་སྒྲིལ།  མངོན་སུམ།  དགྲ་བོ།  བདེན་པ།  གཉའ་གནོན།  ངོ་རྒོལ།  དཔེ་བཟང༌།  རྣོ་

བ།  ཕ་རོལ།  མདུན་སྐྱོད། 

བཞི་པ། སློབ་ཚན་བཀླགས་ཏེ་ལན་བྲིས།

ཀ)  དོན་རྐྱེན་འདི་བྱུང་སའི་ཡུལ་གང་དུ་ཡིན་ནམ།

ཁ)  དུས་ནམ་ཞིག་ལ་ངོ་རྒོལ་འདི་བྱས་སམ།

ག)  རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་མི་སྣ་གཙོ་བོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ང)  གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དོན་ཅི།

ཅ)  དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་ལ་ངོ་རྒོལ་ཇི་ལྟར་བྱས་སམ།

ཆ) གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་དེས་ཅི་ཞིག་མཚོན་ནམ།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་རྣམས་ལས་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐོག་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་

ཡིག་ཅིག་བྲིས།
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 ཀ) གངས་རིའི་ལྷག་བསམ།

 ཁ) རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ།

 ག) རང་ལས་གཞན་གཅེས།

 ང) ཞི་བདེའི་ས་བོན།

རྩོམ་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ།

 རྩོམ་ཡིག་ཁྲོད་ཀྱི་ཡུལ་ནི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དང། དུས་ཚོད་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༧ ལོའ་ིཟླ་༩ ཚེས་༢༧ ཉིན།  མི་སྣ་གཙོ་བོ་ནི་དཔའ་

བོ་བློ་བཟང་ལགས་དང།  ཕལ་པ་གཞིས་བཞུགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་དང་རྒྱ་དམག་རྣམས་ཡིན།  བྱ་བའི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི་བོད་གཞིས་

ལུས་མི་མང་གིས་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་སྒྱུར་དང་བཙན་ཤེད་མ་བཟོད་པ། བྱ་བའི་བྱུང་རིམ་ནི་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་

བོད་གཞིས་ལུས་མི་མང་གིས་དཔའ་ངར་ཞུམ་མེད་ངང་བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱ་དམར་ལ་ཞི་བའི་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ།      བྱ་

བའི་མཇུག་འབྲས་ནི་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་མི་རྣམས་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་གནོན་བྱས་པ་དང༌།  བོད་གཞིས་ལུས་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ནང་ནམ་ཡང་བསུབ་ཐབས་མེད་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱས་རྗེས་བཞག་པའོ།  །

 རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་ཡུལ་དང།  དུས།  མི་སྣ།  བྱ་བའི་འབྱུང་རྐྱེན།  བརྒྱུད་རིམ།  མཇུག་འབྲས་བཅས་གསལ་བར་བཀོད་པའི་

སྒོ་ནས།  རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་བརྩོན་ལེན་བྱེད་པའི་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་སྙིང་སྟོབས་མཚོན་ཡོད་

པས། རྩོམ་ཡིག་འདིས་ཀློག་པ་པོ་ལ་སློབ་གསོ་དང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན།

(རྩོམ་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་འདི་མཇུག་གི་རྩོམ་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན།)
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སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ།

ཕག་ཤ་འཚོང་བ།

༄༅།  །ཉིན་ཞིག་ལ།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་སྣེ་གདོང་རྒྱལ་པོའ་ིཕག་པ་རྒྱགས་ཤོས་དེ་ལྐོག་ཏུ་

བསད་རྗེས།  རྒྱལ་པོའ་ིདྲུང་དུ་སོང་ནས།  “རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཚང་གི་ཕག་པ་རྒྱགས་ཤོས་

དེར་ནད་ཕོག་སྟེ་ཤི་འདུག  ད་རོ་གང་དུ་གཡུག་དགོས་”ཞེས་ཞུས་པར།  རྒྱལ་པོས“སྤུ་གཙང་

མ་བཞར་ནས་ཤ་ཁྲོམ་ལ་འཚོང་དུ་སོང༌།  རིན་པ་ཆད་ལུས་མེད་པར་རྩིས་འབུལ་ཞུ་དགོས་

”ཞེས་བཤད།
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དེ ་ནས ་ཉི ་

ཆོས་བཟང་

པོ ས ་ རྒྱ ལ ་

པོའ ི་བཀའ་

བཞིན་ཕག་

ཤ་ཁུར་ནས་

ཁྲོམ་ལ་སོང་

སྟེ༑  “ཕག་

ན ད ་ ཕོ ག ་

པའི་ཕག་ཤ་

ཉོ ་ མ ཁ ན ་

ཨེ་ཡོད།”  ཅེས་འབོད་བཞིན་ཉིན་གང་ལ་བསྡད་ཀྱང༌།  ཤ་སྟི་ག་གཅིག་ཀྱང་བཙོང་མ་ཐུབ་པ་

རེད།

 དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཕག་ཤ་ཁུར་ཡོང་ནས་ཉོ་མཁན་མེད་ལུགས་རྒྱལ་པོར་ཞིབ་

ཕྲ་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོས“ད་ཤ་བཙོས་ཏེ་ཟོས་ན་འགྲིག་”ཅེས་ཟེར་བར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས།   

“རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤ་བཞེས་སམ།  ཡང་ན་ཁུ་བ་བཞེས”ཞེས་ཞུས་པ་དང༌།  རྒྱལ་

པོས་“ང་ནི་རྒྱལ་པོ་

ཡིན་པས་ཤ་བཟའ་

བ་ཡིན།  ཁྱོད་ཚོ་

འཁོར་གཡོག་རྣམས་

ཀྱིས་ཤ་ཁུ་འཐུང་བ་

ལས་འོས་མེད་པས།  

ད་དུང་འདྲི་དགོས་

དོན་ཅི ་ཡོད”ཅེས་

གཤེ་གཤེ་བཏང༌།

ཤ་ཞིམ་པོ་རུས་པའི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད།

དེ་དཔོན་ལ་མི་རག་གཡོག་ལ་རག

ཧ་ཧ་ཧ་༌༌༌༌༌༌
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 དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཤ་དང་རུས་པ་ཞིབ་མོར་གཏུབས་ཏེ་ཡུན་རིང་བཙོས་པས།  

ཤ་ལྡུར་ཞིང་ནུར་ནས་ཀོ་བ་དང་རུས་པ་ཙམ་ལས་ལེན་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོ་དང་

གཡོག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཤ་ཁུ་འཐུང་བ་དང༌།  རྒྱལ་པོར་ཕག་ཀོ་དང་རུས་པ་

ཕུལ་ནས།  “རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཕག་ཀོ་དང་རུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤ་ཚང་མ་ནུར་ནས་ཤ་ཁུའི་

ནང་དུ་བཞུར་འདུག  ཕག་ཀོ་བཙོས་མ་འདི་བཞེས་རོགས་གནང་”ཞེས་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོས་

“འོ་ན་ཤ་ཁུ་ཁྱེར་ཤོག་”ཅེས་ཟེར་བར།  ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་“ཤ་ཁུ་ང་ཚོས་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་

བཞིན་བཏུང་ནས་ཚར་སོང༌།”  ཞེས་ཞུས་པས།  རྒྱལ་པོ་ཅི་བྱ་མེད་པར་གྱུར་ནས་ཕག་ཀོ་བཙོས་

མ་དེ་མི་ཟ་ཀ་མེད་བྱུང༌།

 ཐེངས་རྗེས་མར།  ཕག་ཤ་ཟ་སྐབས།  རྒྱལ་པོས་ཐོག་མ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོར་“ད་

རེས་ངས་ཤ་ཁུ་འཐུང་ཆོག  ཁྱོད་ཚོས་ཤ་ཟོ་ཞིག་”ཅེས་བཤད།  དེ་ནས་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཤ་

ཚོས་མ་ཐག་ཏུ་ཡར་བཏོན་ནས་ཚང་མར་བགོས་ཏེ་ཟོས་པ་དང༌།  རྒྱལ་པོར་ཤའི་བྲོ་བ་ཙམ་ཡང་

མེད་པའི་ཤ་ཁུ་དེ་ཕུལ་བ་རེད།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་འདེབས་དགོས།

 ཀ)  ཉིན་ཞིག་ལ་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས་ཅི་ཞིག་བྱས་སམ།

 ཁ)  ཕག་ནད་ཕོག་པའི་ཕག་ཤ་ཉོ་མཁན་ཨེ་ཡོད་ཅེས་འབོད་དོན་ཅི།

 ག)  རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤ་བཞེས་སམ།  ཡང་ན་ཁུ་བ་བཞེས་སམ་ཞེས་ཞུ་དགོས་དོན་ཅི།

 ང) སྒྲུང་ཐུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་དོན་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་གྲོགས་རེ་བཟོ་དགོས་པ་དང།  

ཚིག་གྲོགས་བཟོས་ཚར་བ་དེ་དག་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོ་དགོས།  དཔེར་ན།  ལྐོག་གྱུར།  ལྐོག་གྱུར་གྱི་

གནས་ཚུལ་རྣམས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས།  ལྟ་བུ།

ལྐོག  དྲུང།  བཞར།  ཁུ།  ལྡུར།  ནུར།  བཞུར།  རོ།

གསུམ་པ།  གོང་གི་སྒྲུང་ཐུང་འདི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཆེན་པོ་ལྔ་ཡིས་གྲུབ་འདུག  འོག་གི་རེའུ་མིག་

ནང་བརྒྱུད་རིམ་ལྔ་འགེངས་དགོས།

༡་ ཕག་པ་བསད་ནས་
རྒྱལ་པོར་ཞུས་པ།

༢་ ཁྲོམ་དུ་སོང་ནས་
ཕག་ཤ་འཚོང་ཁུལ་
བྱས་པ།

༣་ ༤་ ༥་

གཏམ་དཔེ།

བཟང་པོའ་ིཞོར་ལ་ཇ་ཆང་དང།  །

ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང།  །
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བཞི་པ།  སྦྱོང་ཚན་ནང་ཁུལ་བྱེད་སྒོ།

 ཀ)  ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱོང་ཚན་དང་པོའ་ིདྲི་བ་ཀ་པའི་ལན་ཅི་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ཡོད་དམ།  ཅི་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལན་དེ་འགྲིག་ཡོད་ 

 ན་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་དུས་དང།  མི།  བྱ་བ་གསུམ་འདུས་ཡོད།

 ཁ)  སྦྱོང་ཚན་དང་པོའ་ིདྲི་བ་ཁ་པ་ལན་འདེབས་སྐབས་ཅི་སྟེ་ཉི་ཆོས་བཟང་པོས”ཕག་ཤ་གཟིགས”ཞེས་བཤད་ན་  

 གནས་ཚུལ་ཅི་ཞིག་ཡོང་སྲིད་པ་སྒྲུང་ཐུང་ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས།

 ག)  རྒྱལ་པོ་ལགས།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤ་བཞེས་སམ།  ཡང་ན་ཁུ་བ་བཞེས་ཞེས་འདྲི་སྐབས་རྒྱལ་པོས་ཤ་ཟ་བའི་མ་  

ཚད་ཤ་ཁུ་ཡང་འཐུང་གི་ཡིན་ཞེས་བཤད་ན་སྒྲུང་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཡོང་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་སྒྲུང་ཡང་ཡང་བཀླགས་  

ཏེ་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས།

ལྔ་པ།  གོང་གི་སྒྲུང་འདི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན་ནམ་མིན་བསམ་གཞིག་བྱེད་

དགོས།

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་རྣམས་ལས་གང་རུང་ཞིག་གི་ཐོག་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་

རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

དོན་གྲུབ་ཚོང་ལ་ཕྱིན་པ།• 

དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མོ་ཊ་སྦྱངས་པ།• 

དོན་གྲུབ་སློབ་གྲྭར་ཕྱིན་པ།• 

དོན་གྲུབ་ར་བཟི་བ།• 
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སློབ་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ།

ཨ་ཞང་ཧམ་ཆེན།

༄༅།  །ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་ལ་མ་བུ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།  མ་བུ་གཉིས་འཚོ་བའི་འཁོས་འབྱོར་ཧ་ཅང་

དབུལ་ཞིང་གཉེན་ཚན་ཡང་ཨ་ཞང་གཅིག་རང་ལས་མེད།  ཉིན་ཞིག  ཨ་མ་ལགས་དེ་ཡུན་

རིང་བསྙུངས་ཏེ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་བས་བུ་དེ་འཚོ་བའི་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ཨ་

ཞང་སར་དངུལ་ཕྲན་བུ་གཡར་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།  ཨ་ཞང་གིས་དངུལ་གཡར་རྒྱུ་ལྟ་ཅི་དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ་ཨ་མ་ལགས་གྲོངས་ཁར་གསེར་དངུལ་འདྲ་སྦས་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་མེད་སྐོར་

སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་ཚུར་ཟ་སེམས་བྱས།  ཧ་ལས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་མཐོང་བས་བུ་དེ་སེམས་པ་

སྐྱོ་བཞིན་ལོག་འགྲོ་སྐབས་ལམ་བར་དུ་རྡོ་ཡི་སེང་གེ་ཞིག་དང་ཐུག་པ་རེད།  སེང་གེ་དེས“ཁྱོད་

སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་བྱེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ་”ཞེས་དྲིས་པར།  བུ་དེས།  སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་

རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཤད།  རྡོ་སེང་དེས།  ཁོ་ལ་ལྷམ་ཆ་གཅིག་གནང་སྟེ།  “ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་

པ་གཅིག་ལས་ལྷག་འགྲོ་མི་རུང་”ཞེས་གསུངས། 

 དེ་ནས་ཁོ་ནང་དུ་ལོག་ནས་ལྷམ་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ཕྱིན་པས།  གོམ་པ་གང་གི་

ས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་གྱུར་པས།  ཁོས་གསེར་དེས་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང༌།  ས་ཞིང༌།  ནང་

ཆས།  གཡོག་ཕོ་མོ་བཅས་ཉོས་པ་རེད།

 བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཨ་ཞང་གིས་གོ་བས།  ལམ་སང་
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བུའི་མདུན་དུ་རྒྱུགས་

ན ས ་ ཞུ ་ བ ་ འ ཐེ ན ་

བཞིན་དཔལ་འབྱོར་

དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་

མིན་དྲིས་པར།  བུ་དེས། 

སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་

དྲང་པོར་ཞུས།  ཨ་ཞང་

དེས་ཚ་བོ་ལ་“ལྷམ་དེ་

ཐེངས་གཅིག་གཡར་

རོགས་གནང་”ཞེས་

པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན་པ་རེད།  བུ་དེས་ཨ་ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ལྷམ་དེ་

གཡོར་བཞིན“ཨ་ཞང་ལགས་ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ལྷག་འགྲོ་མི་ཉན་གསུང་གི་

འདུག”ཅེས་ཞུས་ཀྱང༌།  ཨ་ཞང་གིས་ཁ་ནས།  “ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང༌།  ཤེས་སོང༌།”  ཟེར་བཞིན་

གོམ་པ་མང་པོ་བརྒྱབ་པ་ན།  གོམ་པ་བརྒྱབ་ཤུལ་ཚང་མ་གསེར་གྱིས་གང་བས་ཨ་ཞང་དགའ་

ཐག་ཆོད་ནས་གོམ་པ་མགྱོགས་སུ་བཏང༌།  བུ་དེས་“ཨ་ཞང།  ད་མ་རྒྱུགས་”ཞེས་ཅི་ཙམ་ཞུས་

ཀྱང་ཨ་ཞང་ཁ་ནས།  “ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང༌།  ཤེས་སོང༌།”  ཟེར་བཞིན་བརྒྱུགས་བརྒྱུགས་པས་

གློ ་བུར་དུ་གསེར་

རི ་ ཆེ ན ་ པོ ་ ཞི ག ་

ཆགས་ཏེ ་ཨ་ཞང་

དེའི་འོག་ཏུ་མནན།

 དེ་ནས་བུ་

དེས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་

མཚེས་ཚང་མ་སྐད་

བཏང་སྟེ་གསེར་རི་

དེ་བྲུས་ནས་བལྟས་
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གཏམ་དཔེ།

མགོ་གསེར་སྐུས་བཅག་དང་དངུལ་སྐུས་བཅག  །

ཁམས་བྱིན་རླབས་མེད་པ་འདྲ་འདྲ།  །

དམའ་ཉེ་ཡས་ཕབ་དང་དགྲ་ཡས་ཕབ།  །

ཁྲེལ་དྲེག་པ་མེད་པ་འདྲ་འདྲ།  །

པའི་ཚེ།  ཨ་ཞང་དེ་ཤི་ལ་ཁད་དུ་ཡོད་ཀྱང༌།  ད་དུང་ཁ་ནས།  “ངའི་གསེར།  ངའི་གསེར་”ཞེས་

ལབ་རྡོལ་བྱེད་བཞིན་གྲོངས།

 མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་པའི་ཕུང་པོ་གསེར་རི་དེའི་འོག་ཏུ་སྦས་པ་རེད།  ཕྱི་ཉིན་གསེར་རི་དེ་

ས་དམར་གྱི་འདམ་རི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་རྒྱུ།

འཁོས་འབྱོར།  གཉེན་ཚན།  ཕྲན་བུ།  ཁ་ཆེམས།  ཤི་ལ་ཁད།  ལབ་བརྡོལ།  འདམ་རི། 

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

ཀ) བུ་དེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ཁ) ཨ་མ་དེ་ཡུན་རིང་པོར་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ།

ག) བུ་དེ་ཨ་ཞང་སར་གང་བྱེད་དུ་ཕྱིན་ཏམ།

ང) བུ་དེར་རྡོའ་ིསེང་གེས་ཅི་ཞིག་བྱིན་ནམ།

ཅ)།  བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

ཆ)།  ཨ་ཞང་གིས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་ཅི་ཞིག་འཐེན་ནམ།

ཇ) བུ་དེས་ཨ་ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ལྷམ་གཡོར་བའི་སྐབས་བསླབ་བྱ་ཅི་ཞིག་བྱས་སམ།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་དུམ་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་བུ་དང་ཨ་ཞང་གཉིས་ཀྱི་གཤིས་ཀ་གང་འདྲ་

ཞིག་མཚོན་ཡོད་པ་བསམ་གཞིག་བྱས་ནས་སློབ་མ་རེས་བརྗོད་དུམ་རེ་འགྲེལ་བཤད་དང་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་ཤོད་དགོས།

བུ།

ཨ་ཞང་གི་དྲུང་དུ་དངུལ་ཕྲན་བུ་གཡར་དུ་ཕྱིན།• 

སེམས་པ་སྐྱོ་བཞིན་ལོག་འགྲོ་སྐབས།• 

བུ་དེས་ཨ་ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ལྷམ་གཡོར་བཞིན་ཨ་ཞང་ལགས་ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ལས་འགྲོ་མི་ཉན་• 

གསུང་གི་འདུག

བུ་དེས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ཚང་མ་སྐད་བཏང་སྟེ་གསེར་རི་དེ་བྲུས། • 

ཨ་ཞང།

ཨ་ཞང་གིས་ཨ་མ་ལགས་གྲོངས་ཁར་གསེར་དངུལ་འདྲ་སྦས་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་མེད་སྐོར་སྐད་ཆ་དྲིས།• 

ཨ་ཞང་དེས་ཚ་བོ་ལ་ལྷམ་དེ་ཐེངས་གཅིག་གཡར་རོགས་གནང་ཞེས་པུས་མོ་གཉིས་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ཞུ་བ་འཐེན།• 

ཨ་ཞང་གིས་ཁ་ནས• “ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང༌།  ཤེས་སོང༌།”  ཟེར་བཞིན་གོམ་པ་མང་པོ་བརྒྱབས།
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ཨ་ཞང་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་གོམ་པ་མགྱོགས་སུ་བཏང༌།  བུ་དེས• “ཨ་ཞང་ད་མ་རྒྱུགས”ཞེས་ཅི་ཙམ་ཞུས་ཀྱང་ཨ་ཞང་

གིས་ཁ་ནས“ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང༌།  ཤེས་སོང༌།”  ཟེར་བཞིན་བརྒྱུགས།

ཨ་ཞང་དེ་ཤི་ལ་ཁད་དུ་ཡོད་ཀྱང༌།  ད་དུང་ཁ་ནས།  • “ངའི་གསེར།  ངའི་གསེར”ཞེས་ལབ་རྡོལ་བྱས།

བཞི་པ།  ཕྱི་ཉིན་གསེར་རི་དེ་ས་དམར་གྱི་འདམ་རི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག  ཅེས་པའི་དོན་འདིའི་སྒྲུབ་བྱེད་

དུ་གཤམ་དུ་དཔེ་བཀོད་པ་བཞིན་རང་གིས་གཏམ་དཔེ་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཤོད་དགོས།

སྐལ་བ་མེད་པའི་གཏུན་ཁུང་ལ།  །ཚི་ལུ་བརྡུངས་ཀྱང་སྣུམ་མི་འགོ  །

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་རྩོམ་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

བུ་ཕྱུག་པོ་དང་ཨ་ཞང་དབུལ་པོ།

བུ་ངན་པ་དང་ཨ་ཞང་བཟང་པོ།

ཨ་མ་ཡུན་རིང་བསྙུངས་ནས་ནད་ལས་དྲག

64  ལན།  སྐབས་དེར་ཙི་ཙི་ཆུང་ཆུང་དེས་གླང་ཆེན་ལ་ཁྲག་

བླུག་བཞིན་པ་མཐོང་བས་རེད།

 སྨན་པས་དབུག་སྣོན་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་གླང་ཆེན་དབང་པོ་

སོས་པ་དང།  ཡང་ཙི་ཙི་ལ་གཅིག་བལྟས་ནས་བསྐྱར་དུ་འཁམས་

པ་རེད།  གང་བྱས་ནས།  ཅི་སྟེ་ལན་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན་ཤོག་

གྲངས།   161གཟིགས།
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སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།

རྡོའ་ིསེངྒེ་ཁ་གདངས་པ།

༄༅།  །རི་བོ་ཞིག་གི་རྩ་ན་ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཡོད།   ཁྱིམ་གཅིག་ནི་དབུལ་ཞིང༌།   གཞན་དེ་ཕྱུག་

པོ་ཡིན།  ཁྱིམ་བདག་དབུལ་པོ་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་རི་མགོར་སོང་ནས་བུད་ཤིང་བཏུས་ཏེ་འཚོ་བ་

བསྐྱལ།  ཁོ་རི་མགོར་འགྲོ་སྐབས་ཉིན་གུང་གི་ལྟོ་ལ་རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་ཁྱེར་ཏེ་ཉིན་གུང་ནང་

ལ་མི་ལོག་པར།  བུད་ཤིང་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་བསྐྱལ་གྱི་ཡོད།

 རི་མགོར་མི་མེད་པས།  

ཁོས་བུད་ཤིང་ཁུར་པོ་ཆེན་པོ་

ཞིག་བཏུས་རྗེས།  དེར་རྡོའ་ི

སེངྒེ ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི ་གམ་

དུ་ངལ་གསོ་བྱས་ནས་བྲོ་རྩམ་

ཟོས།  ཁོས་ལྟོ་ཟ་དུས་རྩམ་པ་

དང་མར་ཕྱུར་རྡོའ ི་སེངྒེའི་རྡོ་

སྟེགས་ཐོག་བཞག  ཁོས་ལྟོ་
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ཆས་ཟ་ཁར་ད་དུང༌།  “ཨ་ཇོ་རྡོ་སེང་ལགས།  མར་ཟན་ཅུང་ཟད་བཞེས་རོགས་གནང་”ཞེས་

རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་རྡོའ་ིསེངྒེ་ལ་མཆོད།  དེ་ལྟར་བྱས་ནས་ཉིན་མང་པོ་སོང༌།

 ཉིན ་ཞིག ་ཁོས ་

སྔར་བཞིན་བྱས་ཏེ།  སྐད་

ཆ ་ ཚི ག ་ ག ཅི ག ་ པོ ་ དེ ་

བཤད་པའི་ཚེ།  རྡོའ་ི

སེངྒེས་སྨྲས་པ་“ཐུགས་རྗེ་

ཆེ།  སྤུན་ཟླ་ལགས།  ཁྱོད་

ལ ་སྙིང ་རྗེའི ་བསམ་པ ་

ཆེན་པོ་འདུག  རང་ལ་བྲོ་

རྩམ་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་ནའང་ང་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཟས་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱས་”ཞེས་བཤད་

བྱུང་པས།  མི་དབུལ་པོ་དེ་ཐོག་མར་འཇིགས་ཡེར་བ་ཞིག་བྱུང་ནའང༌།  རིམ་གྱིས་རྡོའ་ིསེངྒེས་

ཁ་གྲག་པ་ཙམ་ལས་ཁོ་ལ་འཚེ་སེམས་མེད་པ་ཤེས་ནས་བག་ཕེབས་ཏེ།  ཁོ་ན་རེ།  “ཨ་ཇོ་སེངྒེ་

ལགས།  ཁྱོད་ལ་ཡང་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པས།  ངས་ཁྱོད་ལ་རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་ཕུལ་བ་

ནི་འོས་པ་ཞིག་རེད།  ཀྱེ་མ་ང་ཧ་ཅང་དབུལ་བས་འབུལ་རྒྱུ་གཞན་ནི་མེད་”ཟེར་བར།  རྡོའ་ི

སེངྒེ་ན་རེ།  “འོ།  ཁྱོད་ནི་ངོ་མ་མི་གཞུང་དྲང་ཞིག་རེད།  འོ་ན་སང་ཉིན་སྔ་མོ་ཉི་མ་མ་ཤར་

གོང་འདིར་ཤོག་དང༌།  ངས་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཞིག་འདོགས།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁུག་མ་ཞིག་འཁྱེར་ཤོག་

དང༌།  ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁུག་མ་ཁེངས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་སྟེར་”ཟེར།  དབུལ་པོས་ཀྱང་“དེ་ལྟར་

བྱེད་”ཟེར་ནས་བུད་ཤིང་ཁུར་ཏེ་ཡུལ་ལ་ལོག

 ཕྱི་ཉིན་ནམ་མ་ལངས་གོང༌།  ཁོས་ཁོ་རང་གིས་རྒྱུན་པར་ཁྱེར་བའི་རྩམ་ཁུག་དེ་ཁྱེར་

ནས་རི་མགོར་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་ཕྱིན།  རྡོའ་ིསེངྒེའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་དུས།  རྡོའ་ིསེངྒེས།  “སྤུན་

ཟླ།  ཁྱོད་འོངས་སམ།”  ཞེས་ཟེར་བར།  ཁོས་ད་གཟོད་སྔ་ཉིན་སེངྒེས་བཤད་པ་དྲན་ཏེ།  “འོ་

ལགས།  ང་འོངས་པ་ཡིན།”  ཞེས་ལན་བཏབ་པར།  རྡོའ་ིསེངྒེ་ན་རེ།  “ད་ངས་ཁ་གདངས་ན།  

ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་མིད་པར་ལག་པ་བསྲིངས་ནས་དྲུས་དང་གསེར་འབྱུང་བས།  ཅི་ཙམ་འདྲུ་ཐུབ་

པ་དེ་ཙམ་དྲུས་ནས་ཁུག་མར་ཆུགས།  ཉི་མ་མ་ཤར་བའི་སྔོན་ལ་ལག་པ་ཕྱིར་ལེན་དགོས།  ཉི་
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མ་ཤར་ཚེ་ངའི་ཁ་ཟུམ་པ་ཡིན་པས།  དེ་ངེས་པར་སེམས་ལ་འཛིན་དགོས་”ཞེས་བཤད།  “ཁོས་

ལེགས་སོ།  ལེགས་སོ་”ཞུས་པར།  དེ་མ་ཐག་སེངྒེས་ཁ་གདངས་བྱུང་བས་དྲུས་ཚེ་དྲུས་འོང་ཚད་

གསེར་ཡིན་པས།  ཡུད་ཙམ་གྱིས་ཁུག་མ་གང་སོང༌།  ཁུག་མ་གང་བ་དང་ཁོས་སྨྲས་པ།  “ཨ་

ཇོ་སེངྒེ་ལགས་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་”ཞེས་ཞུས།  རྡོའ་ིསེངྒེ་ན་རེ།  “ཁྱོད་ཀྱི་ཁུག་མ་གང་སོང་

ངམ།  ཁུག་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱེར་འོངས་ན་གསེར་མང་པོ་བཅུག་ཆོག་པ་ལ་”ཟེར་བར།  ཁོས་

སྨྲས་པ།  “འདི་ངས་ཚེ་གང་ལ་སྤྱད་ནའང་འདང༌།  ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་དང༌།  འདི་འདྲ་མང་བས་ད་

དུང་མི་འདང་ངམ་”ཟེར་བཞིན་ཁུག་མ་ཡར་བཏེགས།  དེའི་ཚེ་ཉི་མ་ཡང་ཤར་བྱུང་བས།  ཁོས་

བུད་ཤིང་བཏུས་ནས་སླར་ཡང་ཡུལ་ལ་ལོག་གོ  །

 དེ་ནས་བཟུང་ཁོ་རི་མགོར་བུད་ཤིང་བཏུ་བར་མ་སོང་ཡང༌།  གསེར་མང་པོ་ཡོད་པས།  

ལྟོ་གོས་ལ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང༌།  རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་ཡང་ཡོད།  ཁང་པ་

ཡང་གསར་པ་བཟོས།  ཟས་གོས་ལོངས་སྤྱོད་གང་འདོད་ལྟར་ཡོད་པས།  ར་བ་ཕྱུགས་ཀྱིས་གང༌།  

བང་མཛོད་འབྲུ་ཡིས་གང་ཟེར་བ་ལྟར་གྱུར།

 ཁོའ་ིཁྱིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱིམ་མཚེས་ཕྱུག་པོ་དེས་མཐོང་ནས་ཁོས་བསམ་བློ་སྣ་ཚོགས་

འདི་ལྟར་བཏང༌།  དབུལ་པོ་འདི་ལ་སྔར་ཡིན་ན་བོང་རྒན་སྤུ་མེད་གཅིག་ལས་མེད།  ད་ལྟ་གློ་

བུར་དུ་ཁྱིམ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས།  བརྐུས་པ་ཡིན་ནམ་ཕྲོགས་པ་ཡིན།  གང་ལྟར་ཡང་

གསལ་པོ་ཞིག་འདྲི་དགོས་སྙམ་ནས་རུ་མྱུལ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ནས་དབུལ་པོའ་ིཁྱིམ་ལ་སླེབས་ཏེ།  

ཁོས་ཁ་སྙན་ཚིག་འཇམ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པའི་མཐར་ནོར་འཐོབ་ཚུལ་དང༌།  ཁྱིམ་ཇི་ལྟར་

ཕྱུག་ཏུ་སོང་བ་སོགས་དྲིས།  དབུལ་པོ་དེ་ནི་བསམ་པ་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས།  སྦ་གསང་མེད་

པར་གསེར་བྱུང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་དྲང་པོར་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་བཤད།  ཕྱུག་པོས་ཐོས་འཕྲལ་སྲེད་

ཞེན་གྱི་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་ཞིང༌།  འདོད་ཧམ་དྲག་པོས་བཟོད་གླགས་མེད་པར་གྱུར།  རང་ཉིད་དེ་

འདྲའི་ནོར་བཟང་པོ་དང་ཅིའི་ཕྱིར་མ་འཕྲད་སྙམ་ནས་ཤུགས་རིང་འབྱིན་བཞིན།  རྡོའ་ིསེངྒེ་

ཡོད་སའི་གནས་དང༌།  བུད་ཤིང་ཇི་ལྟར་བཏུས་པ་སོགས་གཏིང་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་དྲིས་ནས་

ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་བྱས་རྗེས་སླར་ཁྱིམ་དུ་ལོག  ཁོ་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་རྗེས་མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱང་མ་

ཁུག་པར་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་ནས་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་སོང་ནས་རྡོའ་ིསེངྒེ་བཙལ་དགོས་སྙམ།

 དེ་ནས་བཟུང་ཁོས་སློག་པ་ཧྲུལ་པོ་ཞིག་གྱོན་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་རི་མགོར་བུད་ཤིང་



85


85


འཐུ་རུ་འགྲོ་ཁུལ་བྱས་ཏེ།  གྲོའ་ིརྩམ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་ཁྱེར་ནས་རྡོའ་ིསེངྒེའི་འགྲམ་དུ་བཟས།  ཁོས་

དབུལ་པོ་དེས་བཤད་པ་ལྟར་

ཁ་སྙན་བཤད།  དེ་ལྟར་ཉིན་

འགའ་སོང་ན་ཡང་འབྲས་བུ་

ཅི་ཡང་མ་བྱུང་བས།  ཁོར་

སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་

དབུལ་པོས་ཁོ་ལ་རྫུན་བཤད་

པའམ།  ཡང་ན་རྡོའ་ིསེངྒེས་

ཁོ ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཡིན་

ནམ་སྙམ།  དེ་ལྟ་ནའང་གསེར་འཐོབ་ཆེད་སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་བཟོད་སྒུག་བྱས་པ་རེད།

 ཉིན་ཞིག་རྡོའ་ིསེངྒེས་གསུང་བྱོན་ཏེ།  “བུད་ཤིང་འཐུ་བའི་ཟླ་བོ་ལགས།  ཁྱོད་ཀྱིས་

ང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པས།  ཁྱོད་ལ་ཡང་འོ་བརྒྱལ་བྱུང་མ་སོང་ངམ་”ཟེར་བར།  ཁོས་རྡོའ་ི

སེངྒེས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཐོས་འཕྲལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས་སྨྲས་པ།  “ཨ་ཙི།  ཨ་ཙི།  འོ་བརྒྱལ།  

ངའི་ཁྱིམ་ཅི་འདྲའི་དབུལ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར་ལགས་”ཟེར་བར།  རྡོའ་ིསེངྒེས།  “བྲེལ་

བ་མ་ལངས།  སང་ཉིན་སྔ་མོ་ཁུག་མ་ཞིག་ཁྱེར་ཤོག་དང༌།  ངས་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཞིག་འདོགས་

”ཟེར་བར།  “ཁོས་ལེགས་སོ།  །ལེགས་སོ།  །”ཞུས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ལོག

 ཕྱི་ཉིན་སྔ་མོར་ཁོས་སྒྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་རི་མགོར་རྡོའ་ིསེངྒེ་ཡོད་སར་

ཕྱིན་པས།  རྡོའ་ིསེངྒེ་ཁ་གདངས་ནས་ཁོ་ལ་གསེར་འདྲུ་རུ་བཅུག་པ་དང༌།  ཉི་མ་མ་ཤར་སྔོན་

ལག་པ་ཅིས་ཀྱང་ཕྱིར་ལེན་དགོས་པ་བརྗེད་མི་རུང་བར་བཤད།  ཁོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱེད་པར་ཁས་

བླངས་ནས་གསེར་དྲུས་ཏེ།  ཁྱོར་བ་གང་རེ་གང་རེ་དང༌།  རྡོག་པོ་རེ་རེ་བཞིན་ཁུག་མར་བཅུག  

དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་འགོར་ནས་རྡོའ་ིསེངྒེ་ན་རེ།  “ད་ཆོག་གམ།  ཉི་མ་འཆར་ལ་ཁད་འདུག་”ཅེས་

ཟེར་བར།  ཁོས“ལེགས་སོ།  །ལེགས་སོ།  །ད་དུང་སྒྲོ་བའི་ཁ་གང་མི་འདུག་པས།  ཁྱོར་བ་འགའ་

དྲུས་ན་ཆོག་”ཅེས་མུ་མཐུད་དུ་གསེར་དྲུས་ཏེ་གསེར་རོྡག་རེ་རེ་བཞིན་སྒྲོ་བར་བཅུག་ན་ཡང༌།  

སྒྲོ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་སྟབས་ད་དུང་མ་གང་བར་འདུག  རྡོའ་ིསེངྒེས་སླར་ཡང་སྨྲས་པ།  “ད་དུང་

འདང་མ་སོང་ངམ།  ཉི་མ་འཆར་ལ་ཉེ་སོང༌།”  ཞེས་གསལ་བཤད་བྱས་ན་ཡང༌།  ཁོས་ད་དུང་
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“ལགས་ལགས།  ད་དུང་ཅུང་

ཟད་གང་མ་སོང་བས་ཁྱོར་བ་

འགའ་དྲུས་ན་ཆོག”མུ་མཐུད་

དུ་དྲུས།  ཁོས་རྡོའ་ིསེང་གེའི་

མིད་པའི་ནང་ལག་པ་གཏོང་

བཞིན་པའི་སྐབས།  ཉི་མ་ཤར་

རིའི ་རྩེ ་ནས་འོད་སྟོང་འཕྲོ ་

བཞིན་འཆར་བྱུང་བས།  རྡོའ་ི

སེངྒེའི་ཁ་ཐག་ཅེས་ཟུམ་སོང༌།  

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་།  །

མཆན།  (སློབ་ཚན་འདི་ནི་བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་མི་རོ་རྩེ་སྒྲུང་ལས་བདམས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཡིན།  སྒྲུང་འདིའི་རྩོམ་པ་པོ་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིན་པར་བཤད་པ་སོགས་མི་མཐུན་པ་མང་ངོ་།  །)

གཏམ་དཔེ།

དངོས་གྲུབ་མི་དགོས།

རྫོག་མགོ་གློད་རོགས་གནང།

ཕོ་ཁྲམ་པས་དགོད་གིན་དགོད་གིན་བསླུ།  །

མོ་ཁྲམ་མས་ངུ་གིན་ངུ་གིན་བསླུ།  །
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བསམ་གཞིག་སྦྱང་གཞི། 
དང་པོ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

དབུལ་ཕྱུག  བུད་ཤིང།  ཅུང་ཟད།  རྩམ་ཁུག  བདག་སྐྱོང།  ལྟོ་གོས།  ཟས་གོས།  བང་མཛོད།  རུ་མྱུལ།  འགྲམ་ཆུ་ལྡང།  

བཟོད་གླགས།  འོ་བརྒྱལ།  སློག་པ།  ཧྲུལ་པོ།  སྒྲོ་བ།  སྲེད་ཞེན།

གཉིས་པ།  བརྗོད་དུམ་དག་བཀླགས་ཏེ་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དགོས།

ཁྱིམ་བདག་དབུལ་པོ།

༡།  ཨ་ཇོ་རྡོ་སེང་ལགས།  མར་ཟན་ཅུང་ཟད་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་རྡོའ་ིསེངྒེ་ལ་སྤྲད།

༢།  ཨ་ཇོ་སེངྒེ་ལགས།  ཁྱོད་ལ་ཡང་བདག་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་མེད་པས།  ངས་ཁྱོད་ལ་རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་ཕུལ་བ་ནི་འོས་པ་

ཞིག་རེད།  ཀྱེ་མ།  ང་ཧ་ཅང་དབུལ་བས་འབུལ་རྒྱུ་གཞན་ནི་མེད།

༣།  འདི་ངས་ཚེ་གང་ལ་སྤྱད་ནའང་འདང༌།  ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟོས་དང༌།  འདི་འདྲ་མང་བས་ད་དུང་མི་འདང་ངམ།

དྲི་བ།  གོང་གི་སྐད་ཆ་འདི་དག་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོའ་ིགཤིས་ཀ་གང་ཞིག་མཚོན་འདུག་གམ།

༡།  ཁོས་ལྟོ་ཆས་ཟ་ཁར་ད་དུང༌།  “ཨ་ཇོ་རྡོ་སེང་ལགས།  མར་ཟན་ཅུང་ཟད་བཞེས་རོགས་གནང”ཞེས་རྩམ་པ་ཅུང་ཟད་རེ་

རྡོའ་ིསེངྒེ་ལ་མཆོད།

༢། ཁོས་རྒྱུན་པར་ཁྱེར་བའི་རྩམ་ཁུག་དེ་ཁྱེར་ནས་རི་མགོར་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་ཕྱིན།  རྡོའ་ིསེངྒེའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་དུས།  རྡོའ་ི

སེངྒེས།  “སྤུན་ཟླ།  ཁྱོད་འོངས་སམ།”  ཞེས་ཟེར་བར།  ཁོས་ད་གཟོད་སྔ་ཉིན་སེངྒེས་བཤད་པ་དྲན།

༣།  སྦ་གསང་མེད་པར་གསེར་བྱུང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་དྲང་པོར་བཤད།

དྲི་བ།  གོང་གི་བྱ་སྤྱོད་འདི་བྲིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོའ་ིསེམས་ཁམས་གང་འདྲ་ཞིག་མཚོན་འདུག་གམ།
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ཁྱིམ་བདག་ཕྱུག་པོ།

༡།  དབུལ་པོ་འདི་ལ་སྔར་ཡིན་ན་བོང་རྒན་སྤུ་མེད་གཅིག་ལས་མེད།  ད་ལྟ་གློ་བུར་དུ་ཁྱིམ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག་པས།  

བརྐུས་པ་ཡིན་ནམ་ཕྲོགས་པ་ཡིན།  གང་ལྟར་ཡང་གསལ་པོ་ཞིག་འདྲི་དགོས་སྙམ་ནས་མཚན་གང་པོར་གཉིད་མ་ཁུག

༢།  རང་ཉིད་དེ་འདྲའི་ནོར་བཟང་པོ་དང་ཅིའི་ཕྱིར་མ་འཕྲད་སྙམ་ནས་ཤུགས་རིང་འབྱིན།

༣།  ཁོ་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་རྗེས་མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱང་མ་ཁུག་པར་བསམ་བློ་མང་པོ་བཏང་ནས་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་སོང་ནས་རྡོའ་ི

སེངྒེ་བཙལ་དགོས་སྙམ།

༤།  ཁོར་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ་དབུལ་པོས་ཁོ་ལ་རྫུན་བཤད་པའམ།  ཡང་ན་རྡོའ་ིསེངྒེས་ཁོ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཡིན་

ནམ་སྙམ།

དྲི་བ།  གོང་གི་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་འདིས་མི་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་མཚོན་པར་བྱས་འདུག་གམ།

༡།  རུ་མྱུལ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ནས་དབུལ་པོའ་ིཁྱིམ་ལ་སླེབས་ཏེ།

༢།  ཁོས་ཁ་སྙན་ཚིག་འཇམ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པའི་མཐར་ནོར་འཐོབ་ཚུལ་དང༌།  ཁྱིམ་ཇི་ལྟར་ཕྱུག་ཏུ་སོང་བ་སོགས་དྲིས།

༣།  བུད་ཤིང་ཇི་ལྟར་བཏུས་པ་སོགས་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་དྲིས་ནས་ངེས་ངེས་ཏིག་ཏིག་བྱས་རྗེས་སླར་ཁྱིམ་དུ་ལོག

༤།  དེ་ནས་བཟུང་ཁོས་སློག་པ་ཧྲུལ་པོ་ཞིག་གྱོན་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་རི་མགོར་བུད་ཤིང་འཐུ་རུ་འགྲོ་ཁུལ་བྱས་ཏེ།  རྩམ་པ་

ཅུང་ཟད་རེ་ཁྱེར་ནས་རྡོའ་ིསེངྒེའི་འགྲམ་དུ་བཟས།  ཁོས་དབུལ་པོ་དེས་བཤད་པ་ལྟར་ཁ་སྙན་བཤད།

༥།  ཕྱི་ཉིན་སྔ་མོ་ཁོས་སྒྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱེར་ནས་རི་མགོར་རྡོའ་ིསེངྒེ་ཡོད་སར་ཕྱིན་པས།

༦།  ཁྱོར་བ་གང་རེ་གང་རེ་དང༌།  རྡོག་པོ་རེ་རེ་བཞིན་ཁུག་མར་བཅུག

དྲི་བ།  གོང་གི་བྱ་སྤྱོད་འདི་དག་བྲིས་པས་ཁོའ་ིགཤིས་ཀ་ག་འདྲ་ཞིག་མཚོན་འདུག་གམ།

༡།  ཨ་ཙི།  ཨ་ཙི།  འོ་བརྒྱལ།  ངའི་ཁྱིམ་ཅི་འདྲའི་དབུལ་བ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར་ལགས།

༢།  ཁོས་ལེགས་སོ།  །ལེགས་སོ་ཞུས་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་ལོག

༣།  ད་དུང་སྒྲོ་བའི་ཁ་གང་མི་འདུག་པས།  ཁྱོར་བ་འགའ་དྲུས་ན་ཆོག

དྲི་བ།  གོང་གི་སྐད་ཆ་འདི་དག་བྲིས་པས་ཁོའ་ིའདོད་སྲེད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་བསྟན་ནམ།
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གསུམ་པ།  གཡས་གཡོན་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ནས་འདྲ་བའི་ཆ་དང།  མི་འདྲ་བའི་ཆ་གང་ཡོད་དབྱེ་ཞིབ་

གྱིས།

རྡོའ་ིསེང་གེ་ཁ་གདངས་པ། ཨ་ཞང་ཧམ་ཆེན་གྱི་སྒྲུང།

ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་ཆགས་པ་ཧ་

གོ་བ་དང་རུ་མྱུལ་བྱེད་ཁུལ་བྱས་ནས་དབུལ་པོའ་ིཁྱིམ་ལ་

ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད།

བུ་དེ་གློ་བུར་དུ་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཨ་ཞང་

གིས་ཧ་གོ་བ་དང་ལམ་སང་བུའི་མདུན་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཞུ་

བ་འཐེན་བཞིན་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་རེད།

དབུལ་པོ་དེ་ནི་བསམ་པ་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས།  སྦ་

གསང་མེད་པར་གསེར་བྱུང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་མཚེས་

ལ་དྲང་པོར་་བཤད།

བུ་དེས་སྔར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་དྲང་པོར་ཞུས། བུ་དེས་ཨ་

ཞང་ལ་སྙིང་རྗེ་ནས་ལྷམ་དེ་གཡོར་བཞིན“ཨ་ཞང་ལགས་

ལྷམ་འདི་གྱོན་ནས་གོམ་པ་གཅིག་ལས་འགྲོ་མི་ཉན་གསུང་

གི་འདུག

ད་དུང་སྒྲོ་བའི་ཁ་གང་མི་འདུག་པས།  ཁྱོར་བ་འགའ་

དྲུས་ན་ཆོག

ཨ་ཞང་གིས་ཁ་ནས་ཡ།  ཡ།  ཤེས་སོང༌།  ཤེས་སོང་ཞེས་

གོམ་པ་མགྱོགས་སུ་བཏང།

ཁོས་ངའི་ལག་པ།  ལག་པ།  ཨ་ཚ་ཞེས་འོ་དོད་ཆེན་པོས་

བོས་ཀྱང་ལག་པ་ཕྱིར་འཐེན་ཐབས་མ་བྱུང།

ཨ་ཞང་གི་ཁ་ནས།  ངའི་གསེར།  ངའི་གསེར་ཞེས་ལབ་

རྡོལ་བྱེད་བཞིན་གྲོངས།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་དང།  ཚིག་ཕྲད་སྦྱོར་ཚུལ་ནོར་བ་རྣམས་གུག་རྟགས་ནང་བཅོས།

རི་སྒོར་སོང།   (               )• 

འཁོར་ཡུག   (               )• 

བུད་ཤིང་བསྟུས་སྟེ།   (               )• 

འགམ་དུ་བསྡད།   (               )• 

མར་གཟན།   (               )• 

གཞེས་རོགས་སྣང།   (               )• 

གཉེན་བསྐུར་བྱས།   (               )• 

གཞུང་གྲང་ཞིག་རེད།   (               )• 

ད་བཟོད།   (               )• 

ཁ་འདངས་བྱུང།   (               )• 
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ལག་པས་གྲུས།   (               )• 

འཁུག་མ།   (               )• 

བསྲེད་བཞེན།   (               )• 

འོ་འདོད་བོས།   (               )• 

ཁ་གཟུམ།   (               )• 

ཚིག་འགྲེལ།

བྲོ་རྩམ།  ཡུལ་སྐད།  ལམ་འགྲོའ་ིརྒྱགས་ཕྱེ།

སེམས་རྣལ་མོར།  སེམས་ཞི་ཞིང་བག་ཕེབས་པོ་ལའོ།  །

གམ།  འགྲམ་དང་དྲུང་ལ་གོ་བར་བྱའོ།  །

མར་ཟན།  མར་དང་རྩམ་པ་བསྲེས་པའི་སྤགས།

འཇིགས་ཡེར་བ།  སེམས་ལ་ཞེད་སྣང་སླེབས་པའི་དོན།

བག་ཕེབས།  བློ་བདེ་པོར་ཆགས་པ།

ཁྱོར་བ།  ལག་གཅིག་མཛུབ་མོ་རྣམས་ཅུང་ཟད་གུག་པར་བྱས་པའི་ནང་གི་ཤོང་ཚད།

སྲེད་ཞེན།  སེམས་ཆགས་ཤིང་ཞེན་ནས་བློས་མི་དོར་བ།

འདོད་ཧམ།  འདོད་པ་དང་ཧམ་པ་གཉིས་ཀྱི་བསྡུས་ཚིག

ཤུགས་རིང།  ངལ་བ་དང་གདུང་བའི་སྐབས་དབུགས་རིང་པོར་གཏོང་བ།

གཤམ་གསལ་མུ་འབྲེལ་རི་མོར་བལྟས་ནས་སྒྲུང་ཞིག་བྲིས།
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༄༅། །གསལ་

བཤད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་པ་ ནི།  བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གི་རང་

བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་གང་ཡིན་ལ་སྒྲོ་སྐུར་འཁྱོག་བཤད་སོགས་ཀྱིས་མ་བསླད་པར་གོ་བདེ་ཚིག་ཉུང་གི་སྒོ་

ནས་འགྲེལ་བཤད་དང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ལ་ཟེར།  གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་ཁྱབ་ཆེ་

བ་སྟེ།  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས་དང།  ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ།  དེ་བཞིན་སྤྱིེར་བཏང་གི་རྩོམ་ཡིག་ཚང་

མར་སྤྱོད་ཆོག

དཔེར་ན།  《ཕོ་

བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ པ》ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཏུ།  གསལ་

བཤད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ཡོད།

 རྒྱབ་རི་ཇོ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མའི་གཡོན་གྱི་བྲག་ཟུར་སྤོ་རུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མཁར་གྱི་དང་པོ་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིབཞུགས་གནས།  ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དབུ་བརྙེས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

སྐུ་མཁར་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་བཞེངས་པའི་དབུ་རྩེའི་རྒྱ་ཕིབས་

བསྡོམས་པས་ཐོག་རྩེག་དགུ་དང་ལྡན།  ཕོ་བྲང་འདིའི་སྒོ་ནུབ་ཏུ་གཏད་པ་དེ་ནི་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐུ་མཁར་

དང་པོ་དེ་ཡིན་པར་གྲགས།  ཕོ་བྲང་གི་ལྡེབས་རིས་སུ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་གཉའ་བར་བཏེགས་ཏེ་གདན་དྲངས་

པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་ཡོད།

ཡང་།  《གནའ་

རབས་ཀྱི་ལྷ་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་》  ཞེས་པ་ལས་ གསལ་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ཡོད།  

གནའ་རབས་ཀྱི་ཉི་འོད་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ནི་མི་ལོ་ཆིག་སྟོང་སྔོན་ནས་བསིལ་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང།  

དཔལ་འབྱོར།  རིག་གནས་བཅས་ཀྱི་སྙིང་ནོར་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ལྟེ་གནས་དང།  མཁས་དབང་དུ་མའི་

བློ་གྲོས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཅི་དགར་ངོམ་པའི་དོ་ར།  རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བལ་ཡུལ་ལ་སོགས་མི་རིགས་བར་གྱི་མཛའ་

གཅུགས་འབྲེལ་བ་འཛུགས་སའི་གསེར་ཟམ་བཅས་ཡིན།

 དེ་བཞིན་ད་ཆ་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་དེ་དག་ཀྱང་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ལས་མ་

འདས།

ག)  གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག
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སློབ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།

པོ་ཏ་ལ།

	 ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གནའ་བོའ་ིབཟོ་སྐྲུན་

ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཞིང།	 	 དེ་ནི་བོད་རིགས་མི་མང་ཐུན་མོང་གི་བློ་གྲོས་

ཀྱི་རྩལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	 	 རྩོམ་ཡིག་འདི་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བས་ཕོ་

བྲང་པོ་ཏ་ལའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང།	 	 དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་

དང་མི་སྣ།		ཕོ་བྲང་གི་ཁྱད་ཆོས།		གྲུབ་ཆ།		དོན་སྙིང་བཅས་གསལ་བཤད་བྱས་

ཡོད།

༄༅།  །པོ་ཏ་ལ་ཞེས་པ་ནི་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་ཡིན་ལ།  བོད་སྐད་དུ་རི་བོ་གྲུ་

འཛིན་ཞེས་ཟེར།  བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སར་འགྱིང་ཉམས་ལྡན་པའི་

གླང་ཆེན་འཕྲེད་ཉལ་ལྟ་བུའི་རི་ཞིག་ཡོད།  རི་དེ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་གྱི་

སྒྲུབ་གནས་ཤིག་ཡིན།  དེའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་ཐོག་༣༣  པ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་

སྒམ་པོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞུ་སྐབས།  བོད་ཀྱི་

རྒྱལ་ས་ཡར་ཀླུང་དུ་ཡོད།  དེ་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་དམར་པོ་རིར་རྒྱལ་ས་སྤོས།  ཕྱི་ལོ་

༦༤༡  ལོར་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་དམར་པོ་རིའི་སྟེང་དུ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་གསར་བཞེངས་
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མཛད།  དེང་སང་གི་པོ་ཏ་ལའི་ནང་གི་ཆོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་ཅེས་པར་སྲོང་བཙན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་

མཛད་ནས་བཞུགས་མྱོང་ཡོད།  དེ་ནས་ད་ལྟའི་བར་མི་ལོ་ཆིག་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ཟིན་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་

སོང་ཡོད།

 ཕྱིས་སུ་བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་གྱིས་དམར་པོ་རིར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་

བཞེངས་པའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་སྟེ།  མཁར་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དང༌།  

རྩེའི་རྒྱལ་པོའ་ིདབུ་མཁར་བརྩིས་པས་སྟོང་ཐམ་པ།  མཐའ་སྐོར་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པ་གསར་

བཞེངས་མཛད།  རྗེས་སུ་དུས་དབང་གིས་རྐྱེན་པས་ཉམས་ཆག་བྱུང་ཡོད།  ཡིན་ནའང་འཕགས་

པ་ལྷ་ཁང་དང༌།  ཆོས་རྒྱལ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ནང་རྟེན་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང༌།  རྒྱ་བཟའ་

ཀོང་ཇོ།  བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན།  མོང་བཟའ་ཁྲི་ལྕམ།  སྲས་གུང་རི་གུང་བཙན།  བློན་ཆེན་

མགར་སྟོང་བཙན།  ཐོན་མི་སཾབྷོཊ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་བཅས་ལ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་རྩེ་ཕོ་

བྲང་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་ད་ལྟའང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།  སྐུ་བརྙན་འདི་རྣམས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་

རྩ་ཆེའི་ཤུལ་དངོས་ཤ་སྟག་ཡིན།

 ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་དབང་བཞེས་

རྗེས།  ཕྱི་ལོ་༡༦༤༥  ལོར་ད་ལྟའི་ཕོ་བྲང་དམར་པོའ་ིརྨང་གཞི་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང༌།  
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དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དེ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བོྱན་བཞུགས་སའི་ཕོ་བྲང་དང༌།  

བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར།  རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་

པ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས།  སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཕྱི་ལོ་༡༦༩༠  ནས་བཟུང་ལོ་བཞིའི་

རིང་སྔར་གྱི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་ལ་སླར་ཡང་ཞིག་གསོ་མཛད་པ་དང༌།  དེའི་ཐོག་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཕོ་

བྲང་དམར་པོ་གསར་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་རྒྱ་བསྐྱེད་གནང་བ་བཅས་ད་ལྟའི་ཕོ་བྲང་གི་བཟོ་

བཀོད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་འདི་བྱུང་བ་རེད།  ད་ལྟའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་ཐོག་བརྩེགས་བཅུ་གསུམ་

ཡོད་པ་དང༌།  མཐོ་ཚད་ཕི་ཌི་༡༡༠ རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཕི་ཌི་གྲུ་བཞི་མ་ཆིག་འབུམ་སུམ་ཁྲི་༡༣༠༠༠༠ ལྷག་

ཡོད།  དེའི་ཕྱི་ནང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་གསུམ་ཡོད་པ་ནི།

༡) ས་ཡོམ་དང༌།  དྲག་ཆར།  རླུང་ཆེན་པོ་སོགས་རང་བྱུང་གི་གནོད་པས་མི་ཚུགས་པ་སྲ་ཞིང་

བརྟན་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།   

༢) མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཉམས་ཆེ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ། 

༣) བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང༌།  སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་བཅས་ཡོད།

 ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལའི་ནང་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་སྐུ་གདུང་ཁག་དང།  

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་སོགས་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྲངས་མེད་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་དང༌།  དེ་བཞིན་གཟིམ་ཆུང༌།  ཚོམས་ཆེན།  

ཡིག་ཚང༌།  གྲྭ་ཤག  དཔེ་མཛོད།  སློབ་གྲྭ།  མཛོད་ཁང༌།  ཁྲིམས་ཁང༌།  ཁྱམས་ར་སོགས་མདོར་

ན་ཆ་ལག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གྲོང་སྡེ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད།

 ངོ་མཚར་གྱི་བཀོད་པས་ཡོངས་སུ་མཛེས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་

བཟོ་བཀོད་དང༌།  མཐོ་ཚད།  ནང་གི་བརྐོས་རྒྱན།  ལྡེབས་རིས་སོགས་གང་གི་ཐད་ནས་ལས་

ལ་བརྩོན་ཞིང༌།  སྙིང་སྟོབས་ཆེ་བའི་བོད་མིའི་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་དང༌།  

འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་གནའ་བོའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ།  །

འབྲོག་གླུ།

ནམ་མ་ལངས་ཉི་མ་ཤར་འདྲ་དེ།  །རྩེ་ཕོ་བྲང་རྒྱ་ཕིབས་སེར་པོ་རེད།  །

ས་མ་རུབ་སྐར་གྲལ་སྒྲིག་འདྲ་དེ།  །གཙང་གཞིས་རྩེའི་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་རེད།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  ཞིབ་ཏུ་བཀླགས་ཏེ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

 ལེགས་སྦྱར།  ཟུར་ཆག  འགྱིང་ཉམས་ལྡན་པ།  འཕྲེད་ཉལ།  སྒྲུབ་གནས།  དབུ་མཁར།  སྐུ་བརྙན།  འཛུགས་སྐྲུན།  

ཉམས་ཆག  རྒྱལ་སྲིད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

 ཀ) པོ་ཏ་ལ་ཞེས་པ་ཡུལ་གང་གི་སྐད་ཡིན་པ་དང།  དེར་བོད་སྐད་དུ་གང་ཟེར་རམ།

 ཁ) པོ་ཏ་ལའི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་མཐོ་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་དམ།

 ག) པོ་ཏ་ལའི་ཁྱད་ཆོས་ཆེན་པོ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

 ང) བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དག་ཡོད་དམ།

 ཅ) སློབ་ཚན་འདི་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་གསར་བཞེངས་དང་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་མཁན།  ཕོ་

བྲང་སོ་སོའ་ིམིང་དང་ལོ་ཚིགས་ཡོད་ན་ལོ་ཚིགས་འགེངས་དགོས།

བཞེངས་མཁན། ཕོ་བྲང་གི་མིང། བཞེངས་པའི་ལོ།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་ཁག་ལས་གང་རུང་ཞིག་ལ་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།

  ཀ)  བདག་གི་སློབ་གྲྭ།   ཁ)  མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་ཚོ།

  ག)  དྲོ་སོབ་སོབ་ཀྱི་རང་ཁྱིམ།  ང)  བདག་གི་མི་ཚེ།

  ཅ)  དུས་ཆེན་གྱི་ཉིན་མོ།    ཆ)  ཕ་ཡུལ་གྱི་འཕོ་འགྱུར།

  ཇ)  ངའི་ཡབ་ཡུམ།
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སློབ་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ།

ནོར།
ལེ་ཧྥུང།

 (སྤྱིར་ནོར་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་གོ་དོན་མང་ནའང་སྐབས་སུ་བབ་པ་འབྲི་གཡག་གཉིས་ལ་གོ་དགོས།  རྩོམ་ཐུང་འདིར་

ནོར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང།  བྱེད་ནུས།  ཕན་ཐོགས་གསལ་བཤད་བྱས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན།  གཙོ་བོ་གནད་དོན་གང་དག་ལ་གསལ་

བཤད་བྱས་ཡོད་པ་གསལ་རྟོགས་དགོས།)

༄༅།  །ནོར་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དང། དེའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་འབྲས་འབྲུག་བལ་གསུམ་སོགས་

བསིལ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་གནས་པ་ཡིན།

 རྒྱུས ་མངའ ་མེད ་

པའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་

བརྗོད་ན།  དེ་ནི་སུག་བཞི་

ཐུང་ལ་སྦོམ་པ་དང་ལུས་

སྐྱེས་ཀྱི་སྤུ་རིང་བ།  ཆེ་ཞིང་

འབུར་དུ ་ཐོན ་པའི ་མིག ་

ཟུང།  རྩ་བ་སྦོམ་ལ་རྩེ་མོ་

རྣོ་བའི་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་

གྱི་རྭ་ཅོ ་ཆ་གཅིག་ལྡན་པ་

 
 རྩིད་པ།

 

 རྨིག་རྭ།

 

 རྭ་ཅོ།

 

 
རྔ་མ།

  ཁུ་ལུ།
  གྲ། 

 ཟེ་བ།
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སོགས་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པའི་སེམས་ཅན་ཐ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད།

 འོན་ཀྱང་འགྲོགས་འདྲིས་དམ་པོ་ལྡན་པ་དང།  རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བའི་སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་

ངོས་ནས་བརྗོད་ན་དེ་ནི་སེམས་ཅན་སྤྱིར་བཏང་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་གཏིང་

དུ་ཚུགས་པ་སྐྱེ་ངེས། དོན་ལ་གཟུགས་ཆགས་ཚུལ་དོ་མཉམ་ཞིང་མིག་དང་རྣ་ཡང་ཤིན་ཏུ་

མཛེས།  གནག་ཅིང་སྣུམ་ལ་ཐུར་དུ་དཔྱངས་པའི་རྩིད་པ་དང།  ལུས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་ཁུ་

ལུ༑  དེ་ཡི་དཀྱིལ་ཐར་ཐོར་དུ་སྐྱེས་པའི་གྲ་ཁ།  རྩུབ་ལ་རིང་པའི་རྔ་མ་བཅས་ནི་རང་བྱུང་ནམ་

ཟླར་འཚམས་པའི་གྱོན་ཆས་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཡིན།  རྩ་ནས་རིམ་བཞིན་རྩེ་

ཡི་བར་ལ་ཕྲ་བར་གྱུར་ཅིང།  རྩ་བ་བརྟན་པ་དང་རྩེ་མོ་རྣོ་ལ་མཉམ་པོར་འགྲེང་ཞིང་ཕྱིར་དགྱེ་

བའི་རྭ་ཅོ་ཟུང་དང།  སུག་བཞིའི་རྨིག་པ་ཆ་བཞི་ནི་སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་པས་རང་སྲུང་གི་གོ་ཆ་

ཞིག་ཡིན།  བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་འདིར་ནོར་ནི་ཁལ་བཀལ་ནས་རུ་སྤོ་བ་དང་ཆུ་ལེན་པ།   

བྱང་ཚྭ་དབུས་ལ་འདྲེན་པ།  དབུས་འབྲུ་བྱང་ལ་དབོར་བ་སོགས་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་ཡོ་བྱད་དང༌།  

ས་ཞིང་རྨོ་འདེབས་བྱེད་པས་མཐོ་སྒང་གི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་དོན་མཐུན་གྱི་མིང་སྙན་མོ་ཞིག་

བཏགས་ཡོད།  འབྲི་ཡི་འོ་མ་ནི་རེག་བྱ་འཇམ་པ་དང།  རོ་མངར་བ།  བཅུད་ཆེ་བ།  ད་དུང་དེ་

ལས་མར་དང།  ཞོ  ཕྱུར་བ་རིགས་འདྲ་མིན་བཟོས་ཆོག  ནོར་གྱི་རྩིད་པ་དང།  ཁུ་ལུ།  གྲ།  རྔ་

མ་བཅས་ཀྱིས་ཐག་ཐིག་སྐུད་གསུམ་དང།  ཕྱ་ར།  སྒྱེ་མོ་བཟོ་བ།  ལྕི་བས་མེ་ཤིང་བྱེད་པ་བཅས་

མདོར་ན་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བར་མཁོ་བའི་བང་མཛོད་ལྟ་བུ་ཡིན།  གླང་པོ་ཆེ་ཤི་ན་གསེར་སྲང་
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བརྒྱ་དང་མ་ཤི་ནའང་གསེར་སྲང་བརྒྱ་ཟེར་བ་བཞིན།  ནོར་ཞིག་ཤི་བ་དང་བསད་པ་ཡིན་ན་

ཡང།  ཤ་ནི་རོ་བཅུད་ཆེ་བ།  ཀོ་བས་ལྷམ་དང།  སྒྲོ་བ།  འབྲེང་བ་བཟོ་བ།  རུས་པ་དང་རྭ་ཅོས་

རྒྱན་ཆ་དང་ཡོ་ཆས་འདྲ་མིན་བཟོས་ཆོག  མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་དུ་ནོར་ཧ་ཅང་མང་ན་ཡང་ས་

ཆ་གཞན་དུ་དཀོན་པའི་ཕྱིར་དངོས་གནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ནོར་རྩ་ཆེན་ཞིག་

ཡིན།

གཏམ་དཔེ།

མགོ་ནག་བརྟེན་ས་སྤུ་ནག   །

སྤུ་ནག་བརྟེན་ས་སྤང་རྩྭ།  །

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་སྦྱོར།

བསིལ།  འབུར།  ཟུང།  དབྱིབས།  དཔྱངས།  གྲ།  ཐག  ཐིག  སྐུད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཉེ་འདབས།  མི་སྡུག་པ།  འགྲོགས་འདྲིས།  དོ་མཉམ།  རྩིད་པ།  སྒྲོ་བ།  རྒྱུས་མངའ།

གསུམ་པ།  དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་འདེབས་དགོས།

༡། ནོར་གྱི་གནས་ཡུལ་གང་དང་གང་དུ་ཡིན་ནམ།

༢། ནོར་གྱི་གཟུགས་དབྱིབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ།

༣། ནོར་གྱི་རྩིད་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

༤། ནོར་གྱི་རྭ་ཅོ་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ།

༥། འབྲི་ཡི་འོ་མས་འཚོ་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

༦། ནོར་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་གྲུ་གཟིངས་ཞེས་མིང་ཐོགས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
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༧། གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་འདིར་རང་བྱུང་དུམ་མཚམས་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

བཞི་པ། རྩོམ་ཡིག་འདིར་དཔེ་བལྟས་ཏེ་གཤམ་གྱི་མཚན་བྱང་གང་རུང་ཐོག་གཙོ་བོ་བྱེད་ནུས་གསལ་

བཤད་ཀྱི་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

ལུག  བ་གླང།  བ་ཕྱུགས།  རྐང་འཁོར།  རླངས་འཁོར།

ལྔ་པ།  གཤམ་གྱི་མུ་འབྲེལ་རི་མོར་བལྟས་ནས་སྒྲུང་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

(འཛིན་རིམ་བཞི་པའི་སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་རི་བོང་དང་རུས་སྦལ་གཉིས་རྒྱུག་རྩལ་འགྲན་ནས་རུས་སྦལ་ཐོབ་པ་རེད།  

ཡང་དེ་རིང་འདིར་་་་་)

  ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་῍ཾ། ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་῍ཾ།

  ཧ་ཧ།  མཐོང་ས་ལ་མི་འདུག







 

 



ཤུའུའུ། ད་འགྲིག་སོང།

ཨ་ཁ་ཁ།  སླེབས་ཚར་བཞག



 
 ཡ་ད།  གྲ་སྒྲིག་ཡིན་ནམ།
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ང)  བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་དཔེ།

༄༅།  །སྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་དངོས་སུ་བྱ་དངོས་གཞན་ཞིག་བརྗོད་པའི་

ཤུགས་ལས་དོན་དེ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།  གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན་མི་

ལས་གཞན་པའི་སྲོག་ཆགས་དང།  དངོས་པོས་མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་

ལས་བྱས་ནས་དོན་དེ་མཚོན་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  དཔེར་ན།  

ཝ་མོའ་ིབསམ་པར་མི་ཚང་དེ་ཆང་ས་རེད་འདུག་པས་གཉེར་

ཚང་ནང་ལ་ཆང་ཡོད་ཐག་ཆོད་རེད་བསམས་ཏེ་ཕྱིན་པ་

རེད།  ཡང་ན།  ང་ནི་པད་མ་མེ་ཏོག་ཡིན།  ང་ཉི་

མ་ཤར་བ་དང་ཁ་ཕྱེ་ནས་དགོང་མོ་ཁ་ཟུམ་པ་

ཡིན།  ལྟ་བུའོ།  །འདིར་བསྡུས་བརྗོད་

རྩོམ་དཔེ ་གཉིས་གོ ་སྒྲིག་བྱས་

ཡོད་པས་འོས་འཚམ་གོ ་

བདེའི་འགྲེལ་བཤད་

གནང་དགོས། 
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སློབ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།

བྱ་ཡིས་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བ།

 སློབ་ཚན་འདིར་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྩོམ་ཐབས་སྤྱད་དེ་སློབ་མས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་རྒྱུན་ལྡན་འབྱུང་སླ་བའི་སྐྱོན་རྣམས་

འབུར་འདོན་བྱས་ཡོད།  སྐྱོན་དེ་རྣམས་སློབ་མ་ཞིག་དང་སྦྱར་ནས་འགྲེལ་ན་ལེགས།  འོན་ཀྱང་དཔེ་མཚོན་གྱི་སློབ་མ་དེ་སློབ་གྲྭ་དེར་

མེད་ན་ཡག

 ༄༅།  །རྨ་བྱ་ནི་བྱ་ཡི་ནང་ནས་

ཚང་བཟོ་མཁས་ཤོས་ཤིག་ཡིན་

སྟབས་བྱ་རྣམས་དེ་ཡི་དྲུང་དུ་

ལག་རྩལ་སྦྱོང་དུ་འཛོམས།  རྨ་

བྱས་བརྗོད་དོན།  “གོ་ཆོད་པའི་

ལག་རྩལ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་དགོས་

ན༑  སྦྱང་བརྩོན་མཐའ་འཁྱོལ་བ་

ཞིག་མ་བྱས་ན་ཤེས་མི་ཐུབ”ཅེས་

སྐད་ཆའི་འགོ་གླེང་མ་ཐག་འུག་

པའི་བསམ་པར་རྨ་བྱ་ནི་ཕྱི་ཚུལ་
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མཛེས་པ་ཙམ་ལས་དོན་དུ་ལག་རྩལ་མཁས་པོ་ཡོད་བཟོ་མི་འདུག་སྙམ་ནས་འཕུར་ཏེ་སོང༌།

 རྨ་བྱས་མུ་མཐུད་བཤད་གསལ།  “དཔེར་ན།  ཡལ་ག་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཤིང་སྡོང་ལྟ་

བུ”ཞེས་སྐད་ཆ་བཤད་མཚམས་དེར་

སླེབས་དུས་འཇོལ་མོའ་ིབསམ་པར་

ཡལ་ག་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཤིང་སྡོང་གང་

སར་ཡོད་པས་དེ་ནི་ལས་སླ་པོ་ཞིག་

རེད་བསམས་ནས་གཤོག་པ་རྡེབ་

བཞིན་འཕུར་ནས་སོང༌།

 རྨ་བྱས་མུ་མཐུད་བརྗོད་དོན།  

“བསྒྲུགས་ཡོང་བའི་ཤིང་ཙག་གྲལ་

བསྟར་འགྲིག་པོ་བརྩིགས་ནས”ཞེས་

པའི་སྐད་ཆའི་མཇུག་མ་རྫོགས་གོང་སྐྱ་ཀའི་བསམ་པར་ཤིང་ཙག་བརྩིག་རྒྱུ་ཙམ་རེད་འདུག་

སྙམ་སྟེ་ཁེངས་པ་ཆེན་པོས་འཕུར་སོང༌།

 རྨ་བྱས་མུ་མཐུད་བཤད་དོན།  “གོང་དུ་བཤད་པའི་ཚང་དེ་རིགས་ནི་སྤུས་ཀ་ལེགས་

པ་ཞིག་མ་ཡིན།  ཚང་སྐྱིད་པོ་ཞིག་བཟོ་

དགོས་ན།  ས་ཆ་ཡག་ཤོས་ནི་ཁང་པའི་

ཉ་རྒྱབ་འོག་ལ་ཡིན།  དེར་ཆར་ལྷགས་

ཀྱི ་ཉེན་ཁ་མེད་པའི ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་

ཡོད”ཅེས་བཤད་པར་དེ་ཁང་བྱིའུ་ཡིས་

གོ་མ་ཐག་དེ་ནི་ང་ཡི་བསམ་པ་དང་

ཡོངས་སུ་མཐུན་སོང་སྙམ་ནས་དགའ་

ཐག་ཆོད་དེ་འཕུར་ནས་སོང༌།

 བྱ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁུག་རྟ་གཅིག་པུས་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་གྱིས་རྨ་བྱའི་བསླབ་བྱ་

ཉན་ནས་བསྡད།  དེ་ནས་རྨ་བྱས་ཁུག་རྟ་ལ“ཚང་སྐྱིད་པོ་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམ་རྒྱུ་

མེད།  སྔོན་ལ་མཆུ་ཏོས་འདམ་བག་བསྒྲུགས་ཐོག་དེ་བརྫིས་ཏེ་རིལ་བུ་རེ་རེ་བཞིན་གྲལ་བསྟར་
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འགྲིག་པོ་བརྩིག་དགོས།  དེ་ལྟར་བྱས་

ཚེ་གཞི་ནས་ཚང་སྐྱིད་པོ་ཞིག་བཟོ་

ཐུབ”ཅེས་བཤད།  ཁུག་རྟས་རྨ་བྱའི་

བསླབ་བྱ་ཡོངས་རྫོགས་རོྡ་ལ་རི་མོ་

བརྐོས་པ་ཇི་བཞིན་ཡིད་ལ་བཅངས་

ཏེ་སྐད་སྙན་པོའ ི་ཐོག་ནས་བཀའ་

དྲིན་གཟོ་བའི་བསམ་པ་མཚོན་པར་

བྱས།  དེར་འདུས་པའི་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་

རྨ་བྱའི་ས་ནས་ཚང་བཟོ་སྟངས་སློབ་

སྦྱོང་བྱས་ཀྱང་ལ་ལས་ནི་རྩ་བ་ནས་ཤེས་མེད་པ་དང༌།  ལ་ལས་ནི་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་ལས་ཆ་ཚང་བ་

ཞིག་ཤེས་ཐུབ་མེད་པ་དང༌།  འོན་ཀྱང་ཁུག་རྟས་བཟོས་པའི་ཚང་ནི་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་དབྱིབས་

མཛེས་པ་དང༌།  ནང་ལ་ཉལ་ན་དྲོ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ཞིག་བྱུང་ངོ༌།  །

གཏམ་དཔེ།

ངུ་ཤོར་བའི་ལས་ཤིག་མ་ལས་ན།  །

དགོད་ཤོར་བའི་ཟས་ཤིག་ག་ནས་རག   །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  སྒྲ་དོན་བློ་ལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

གོ་ཆོད་པ།  ཁོང་དུ་ཆུད།  མཐའ་འཁྱོལ་བ།  ཁང་པའི་ཉ་རྒྱབ།  རི་མོ་བརྐོས།  ཕྱོགས་རེ་ཙམ།  དབྱིབས་མཛེས་པ།  གྲལ་

བསྟར།  འཛེམ་རྒྱུ་མེད།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། འུག་པས་སློབ་ཚན་ཉན་སྟངས་དེར་སྐྱོན་གང་ཞིག་འདུག་གམ།

༢། འཇོལ་མོའ་ིསློབ་ཚན་ཉན་སྟངས་དང་འདྲ་བའི་སློབ་མ་ཡོད་སྲིད་དམ།

༣། སྐྱ་ཀའི་བསམ་བློ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་དང།  ཁེངས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༤། ཁང་བྱིའུའི་ལྟ་བ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡོད་པ་དང།  ཁོའ་ིབསམ་པ་དང་ཡོངས་སུ་མ་མཐུན་ན་ཚང་མ་སྐྱོན་ཡིན་ནམ།

༥། ཁུག་རྟས་བཟོས་པའི་ཚང་ནི་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་དབྱིབས་མཛེས་པ་དང༌།  ནང་ལ་ཉལ་ན་དྲོ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི།

༦།  བྱ་ཡི་ལག་རྩལ་སྦྱོང་བ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་གང་བསྟན་ཏམ།

གསུམཔ།  གཤམ་དུ་སྔོན་སྦྱངས་ཟིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་དཔེ་ཁག་ཅིག་བཀོད་ཡོད་།  དེ་དག་གང་

རུང་ཞིག་གི་ཐོག་འདིར་དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་མུ་འགོད་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་བྲིས།

རི་བོང་དང་རུས་སྦལ།

ཙི་ཙི་ཁ་མཐུན་གྱི་སྒྲུང།

སྤྱང་ཀི་དང་ཁྲུང་ཁྲུང།

དཔེ།  《མ་ཧེས་ཁ་ཡར་བལྟ་དགོས་དོན།》

 མ་ཧེས་རེ་སྒུག་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་ཁ་ཡར་ལྟ་བའི་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  ང་ཚོའི་ངག་རྒྱུན་ལ་བཤད་སྲོལ་འདི་འདྲ་

ཞིག་ཡོད།  དང་པོ་མ་ཧེ་དང་གཡག་གཉིས་ཚ་བོ་དང།  ཞང་པོའ་ིཉེ་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཚ་བའི་རོང་དུ་སྡོད་མཁན་གཅིག་པ་

རེད།  མ་ཧེ་ནི་གཡག་གི་ཨ་ཞང་དང།  གཡག་ནི་མ་ཧེའི་ཚ་བོ་ཡིན་པར་བརྟེན་གཉིས་ཀ་སྤུ་བཟང་པོ་ཡོད།

 ཉིན་ཞིག་གཡག་གིས་མ་ཧེ་ལ།  ཨ་ཞང་ལགས་ང་བོད་དུ་ཚྭ་ལེན་པར་ཕྱིན་ན་ག་འདྲ་འདུག་གམ།  ཞེས་དྲིས་པར།  ཨ་

ཞང་མ་ཧེས།  ཚ་བོ་གཡག་ཁྱོད་རང་གཟུགས་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང།  ཡང་ཤ་དོད་པོ་ཡོད་པས་ཚྭ་ལེན་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་

འདུག  ཅེས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་རེད།  ཚ་བོ་གཡག་གིས་ཞང་པོ་མ་ཧེ་ལ།  བྱས་ན་བོད་ལ་གནམ་གཤིས་གྲང་མོ་ཡོད་ཚོད་
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འདུག་པས།  ཨ་ཞང་རང་གི་སྤུ་དེ་ང་ལ་གཡར་པོ་གནང་ན།  ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་ཆ་ཚང་ཕྱིར་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་

ཞེས་སྨྲས་པར།  མ་ཧེའི་བསམ་པར།  ངས་ཚ་བོ་ལ་སྤུ་གཡར་ན།  ཚ་བོ་བོད་ནས་འཁོར་མཚམས་སྤུ་གཡར་གླ་ཚྭ་ཡང་རག་

གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་བཅས་སྤུ་གཡར་བ་རེད།  ཚ་བོས་སྤུ་ཉིས་རྩེག་གྱོན་ནས་དྲོ་ཆས་བྱས་ཏེ་བོད་དུ་ཚྭ་ལེན་དུ་

ཕྱིན་པ་ན་བོད་ལ་རྩྭ་ཆུ་བཟང་པོ་ཡོད་པས།  སྡོད་འདོད་སྐྱེས་ཏེ་ཚ་བའི་རོང་དུ་ཕྱིར་ལོག་མ་བྱས།  མ་ཧེས་ཚ་བོས་ཚྭ་དང་

སྤུ་འཁྱེར་ནས་ལོག་ཡོང་བའི་རེ་སྒུག་བྱས་ནས་ཁ་ཡར་བལྟས་ཏེ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།  གཡག་ལ་སྤུ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་དང།   མ་ཧེ་

ལ་སྤུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན།

 དེ་ལྟར་རྒྱུན་རིང་པོ་བསྒུགས་ཀྱང་ཚ་བོ་གཡག་མ་སླེབས་པར་བརྟེན་ད་ནི་ཚ་བོ་གཡག་གིས་མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རེད་

བསམས་ནས་ཚྭ་དང་སྤུ་རག་པའི་རེ་བ་གང་ཡང་མ་བྱས།  སྤྱི་ལོ་༡༩༥༩  ལོ་ཙམ་ནས་རིམ་པའི་གཡག་རྣམས་རྒྱ་གར་ལ་

འབྱོར་འགོ་ཚུགས།  ཨ་ཞང་མ་ཧེའི་སྤུ་ཕྱིར་སྤྲོད་བྱས་པར་མ་ཟད་ཚྭ་ཡང་ཁྱེར་ཡོད་པས་ཨ་ཞང་མ་ཧེས་ཚ་བོ་གཡག་ངོ་ཚ་

ཁྲེལ་མེད་དེ་འདྲ་རེད་མི་འདུག་བསམས་ནས།  ཚ་བོ།  ང་རྒྱུན་རིང་པོར་སྤུ་མེད་པར་བསྡད་ཙང་རྦད་དེ་གོམས་ཤག  ང་ལ་

སྤུ་དེ་མི་དགོས།  ཚྭ་དེ་གས་འགྲིག  ད་ཁྱོད་ཕར་མགྱོགས་པོ་ལོག་མཁན་ཡིན་ནམ་འདིར་ངའི་སར་སྡོད་ཀྱི་ཡིན།  ཞེས་དྲིས་

པར།  ད་ཆ་སློབ་སྦྱོང་མེད་ན་གཡག་གྲལ་ལ་ཚུད་ཀྱི་མི་འདུག་པས་ང་ཨ་ཞང་སར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་སྡོད་མཁན་ཡིན་ཞེས་

བཤད།  ཨ་ཞང་གིས་འོ་ན་ང་ཚོའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཚ་བོ་རང་སང་ཉིན་R, C, ཞེས་པའི་ཕྱི་མི་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་

ལག་དེབ་ཅིག་ཡོད་པས་དེ་བཟོ་བར་འགྲོ་དགོས།  དེ་ལོ་རེ་བཞིན་དུས་འགྱངས་ཞུ་དགོས་པས་མ་བརྗེད་པ་གནང་རོགས།  

དེ་མེད་ན་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་སྟབས་མི་བདེ་བར་མ་ཟད།  ཐ་ན་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་ཨང་གྲངས་ཙམ་ཡང་དེབ་སྐྱེལ་

བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་བཤད།

བཞི་པ།  སློབ་ཚན་འདི་འཁྲབ་ཚན་ཞིག་ཏུ་བཟོས་ནས་འཁྲབ་ནའང་འགྲིག
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སློབ་ཚན་ཉི་ཤུ་པ།

སྤུ་མདོག་མཛེས་པའི་བྱ་ཕོ། 

༄༅།  །སྔོན་ཆད།  སྤུ་མདོག་མཛེས་པའི་བྱ་ཕོ་ཞིག་ཡོད།  ཁོས་རང་ཉིད་ཧ་ཅང་མཛེས་པར་

རློམ་ནས།  རྒྱུན་དུ་ང་རྒྱལ་གྱི་སྒོ་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་ལེན་ནོ།  །

 ང་ཡི་པྲོག་ཟེ་མེ་ལས་དམར།  །

 སྤུ་མདོག་མཛེས་ལ་ཚོན་མདངས་བཀྲ།  །

 སྡེར་མོ་གཉིས་པོ་གསེར་གྱི་མདོག  །

 ང་ལས་མཛེས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད།  །

 ཉིན་ཞིག་ལ།  བྱ་ཕོ་རྒུམ་བུ་ཟོས་ནས་ལྟོ་བ་འགྲངས་རྗེས།  མགོ་འཕང་བསྟད།  མགྲིན་

པ་བཏེགས།  གླུ་ལེན་བཞིན་སྡོང་རྒན་

ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོང༌།  ཁོས་སྡོང་པོའ་ི

མགོ་ན་ཤིང་རྟ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ།  

“མཆུ་ཏོ་རིང་བའི་ཤིང་རྟ་མོ།  ཁྱོད་

ཀྱིས་ང་དང་སུ་མཛེས་འགྲན་ཕོད་དམ་

”ཞེས་དྲིས་པར།  ཤིང་རྟ་མོས་”ཐུགས་

རྒྱལ་མ་བཞེངས།  སྡོང་རྒན་གྱི་ཁོག་

ཏུ་གནོད་འབུ་ཞུགས་འདུག་པས། ངས་

གནོད་འབུ་འཛིན་དགོས་”ཞེས་བཤད་པས།  བྱ་ཕོས་གླུ་ལེན་བཞིན་སོང་ངོ༌། །
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 དེ་ནས་བྱ་ཕོ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་སླེབས་ཤིང༌།  དེར་སྦྲང་མ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་

སྟེ།  “སྦྲང་མ་མིག་འབུར།  ཁྱོད་ཀྱིས་

ང་དང་སུ་མཛེས་འགྲན་ཕོད་དམ་

”ཞེས་དྲིས་པར།  སྦྲང་མས“ཐུགས་

རྒྱལ་མ་བཞེངས༌།  ད་ལྟ་ནི་མེ་ཏོག་

བཞད་པའི་དུས་ཚིགས་ཡིན་པས།  

ངས་ཟིལ་མངར་ལེན་དགོས་”ཞེས་

ལན་བཏབ་པས།  ཡང་བྱ་ཕོ་གླུ་ལེན་

བཞིན་སོང་ངོ༌།  །

 ཡང་བྱ་ཕོ་ཞིང་འགྲམ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་པ་དང༌།  དེར་སྦལ་པ་ཞིག་དང་འཕྲད་དེ།  “སྦལ་

པ་ཕོ་ལུག   ཁྱོད་ཀྱིས་ང་དང་སུ་

མཛེས་འགྲན་ཕོད་དམ་”ཞེས་

དྲིས་པར།  སྦལ་པས།  “ཐུགས་

རྒྱལ་མ་བཞེངས༌།  ང་ལོ་ཏོག་

ནང་གི་གནོད་འབུ་འཛིན་པར་

འགྲོ་དགོས་”ཞེས་སྨྲས།  བྱ་

ཕོ་ལ་སུ་མཛེས་འགྲན་མཁན་

གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བས།  ཁོ་

ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ།  འབྲུ་སྒྱེ་ཞིག་འཁུར་བའི་རྟ་རྒན་ཞིག་འཕྲད་པ་དང༌།  རྟ་རྒན་

ལ་ཁོས་ཤིང་རྟ་མོ་དང་སྦྲང་མ།  སྦལ་པ་

བཅས་ལ་སུ་མཛེས་འགྲན་སྐུལ་བྱས་པའི་

གནས་ཚུལ་བཤད་རྗེས།  བྱ་ཕོས་སེམས་

སྐྱོ་བའི་སྒོ་ནས།  “ཨ་ཁུ་རྟ་རྒན་ལགས།  

ངས་ཁོ་ཚོ་དང་སུ་མཛེས་འགྲན་བསམས་

ཀྱང༌།  ཁོ་ཚོས་ང་ལ་ཁ་ཡ་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་
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མཚན་ཅི་ཡིན།”  ཞེས་དྲིས་པར།  རྟ་རྒན་གྱིས་“མཛེས་དང་མི་མཛེས་ནི་ཕྱི་ཚུལ་ཁོ་ནར་བལྟ་

བ་མ་ཡིན་པར།  མི་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མིན་ལ་བལྟ་དགོས་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ཚོས་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་པས་རེད།”  ཅེས་བཤད། 

 བྱ་ཕོས་གཏམ་དེ་ཐོས་ནས་ཧ་ཅང་ངོ་ཚ་ཞིང༌།  དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱ་ཕོ་སུ་མཛེས་འགྲན་

པར་གཏན་ནས་མི་འགྲོ་བར་མ་ཟད།  ཉི་མ་

རེ་རེར་སྐྱ་རེངས་མ་གསལ་གོང་ནས་ཡང་

དང་ཡང་དུ་སྐད་གསངས་མཐོ་པོས་བྱ་སྐད་

བརྒྱབས་ཏེ་ནམ་ཚོད་འཛིན་པ་དང༌།  མི་

རྣམས་མལ་ལས་ལང་བར་སྐུལ་བརྡ་གཏོང་

གི་ཡོད།

(བྱ་ཕོས་ཐོ་རེངས་བྱ་སྐད་རྒྱག་པ་ཡང་དུས་དེ་ནས་བྱུང་བ་འདྲ།)

དམངས་གླུ།

ཐོ་རངས་བྱ་ཕོའ་ིབྱ་སྐད།  །

སྙན་པོ་གང་ཡང་མ་བྱུང།  །

གཡོག་ཆུང་མི་གཡོག་རྒྱུག་མཁན།  །

ལོངས་ཤོག་ཟེར་བའི་བརྡ་རེད།  །

ད།  ངའི་བྱེད་

སྟངས་དེ་འགྲིག་

གི་མེད་ས་རེད།  

ཡག་པོ་མ་བྱས་ན།  

ཧྥུའུའུ་་་་
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་བཟོས།

རློམ།  འགྲངས།  བསྟད།  སྒྱེ།  འགྲན།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་དཔོད་བྲིས་བཏང་སྟེ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

པྲོག་ཟེ།  རྒུམ་བུ།  ལྟོ་བ།  མཆུ་ཏོ།  ཐུགས་རྒྱལ།  ཟིལ་མངར།  སྐྱ་རེངས།  སྐུལ་བརྡ།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། བྱ་ཕོས་གླུ་གཞས་ཅི་འདྲ་ཞིག་བླངས་ཡོད་དམ།

༢། བྱ་ཕོའ་ིདྲི་བར་ཤིང་རྟ་མོས་ལན་གང་འདྲ་ཞིག་བཏབ་ཡོད་དམ།

༣། བྱ་ཕོའ་ིདྲི་བར་སྦྲང་མས་ལན་གང་བཏབ་ཡོད་དམ།

༤། བྱ་ཕོའ་ིདྲི་བར་སྦལ་པས་ལན་གང་བརྒྱབ་བམ།

༥། རྟ་རྒན་གྱིས་བྱ་ཕོར་གསལ་བཤད་གང་དག་གནང་ཡོད་དམ།

༦། གོང་གི་སྲོག་ཆགས་དེ་དག་གིས་བསམ་བློ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང།  སྐད་ཆ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་མི་ཤེས་ནའང་འདི་ལྟར་འབྲི་

དོན་ཅི།

བཞི་པ།  གོང་གི་སྲོག་ཆགས་ལྔ།  སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་མི་གང་ཞིག་དང་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་གོ་བསྡུར་བྱེད་

དགོས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཐོག་བསྡུས་བརྗོད་རྩོམ་ཐུང་ཞིག་འབྲི་དགོས།

(མུ་འགོད།  དྲང་ལྡོག་མི་སྣ་བརྗེ་བ།  མི་སྣ་ཁ་སྣོན་རྒྱག་པ།  ཡུལ་ལྗོངས་བརྗེ་བ་སོགས་རྩོམ་སྟངས་གང་ཞིག་

བྱས་ཀྱང་ཆོག)

ཁྭ་ཏ་དང་རྨ་བྱ།

རི་བོང་དང་རུས་སྦལ།

རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས།
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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་འདིར་

དོན་སྒྱུར་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་སྒྱུར་རྩོམ་དཔེ་

མཚོན་གཅིག་བཀོད་ཡོད།

རང་

རེ་བོད་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་པའི་ཆེད་དུ་གོ་སྒྲིག་བྱས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཅིག་པ།

པི་པི།

༄༅།  །པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་གཏོང་མི་ཉན།  ང་རང་ལོ་བདུན་

ལ་སོན་པའི་སྐབས་སུ།  དུས་ཆེན་ཞིག་ལ་གཉེན་ཉེ་སྤུན་མཆེད་ཚོས་ང་ལ་དོང་ཙེ་མང་པོ་བྱིན་

 ཧཕུ་རན་ཁེ་ལིན་(༡༧༠༦—༡༧༩༠)ཨ་མེ་རི་ཀའི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་གསར་

བརྗེའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མང་གཙོ་རིང་ལུགས་པ་དང༌།  ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཡིན།  མིང་གྲགས་ཆེ་

བའི་རང་བཙན་བསྒྲགས་གཏམ་འབྲི་བར་ཞུགས་མྱོང༌།

 ཡང་དག་པའི་མི་ཚེའི་ལྟ་བ་དང་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་ནི།  མི་ཚེ་དོན་ལྡན་

ཡོང་བའི་རྩ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན།  རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་རྩོམ་པ་པོས་རང་ཉིད་ཀྱི་མྱོང་བ་

དངོས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་ནས། འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་དོན་དངོས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་བསྒྲུབ་བྱར་དྲངས་ཏེ།  

བྱ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་དཔག་མ་ཐུབ་ཚེ།  ལུས་སེམས་ངལ་ཞིང་མི་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་

བའི་གནས་ལུགས་བསྟན་ཡོད།  སློབ་ཚན་ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ།  གནས་ལུགས་དེ་རྟོགས་ཐུབ་

པར་བྱེད་དགོས། 
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བྱུང༌།  ངས་དོང་ཙེ་དེ་དག་ཁྱེར་ནས་བྱིས་པའི་རྩེད་ཆས་ཚོང་ཁང་གི་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱུགས་པ་

ཡིན།  ལམ་བར་དུ་ངས་ལག་ཏུ་པི་པི་འཁྱེར་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་མཐོང་བ་དང༌།  པི་པི་དེས་ངའི་

སེམས་དབང་མེད་དུ་འཕྲོག་པས།  དོང་ཙེ་ཡོད་ཚད་པི་པི་དེ་དང་བརྗེས་པ་ཡིན།  ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་

སྐབས།  ངས་དགའ་མགུ་ཡིད་ཚིམ་གྱིས་པི་པི་དེ་འབུད་ཀྱིན་ཁང་པ་གང་སར་སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་

ན།  ནང་མི་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སུན་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག  ངའི་ཕུ་བོ་དང་ཨ་ཅེ་ཚོས་

ངའི་ཉོ་ཚོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ།  ཁྱོད་ཀྱིས་པི་པི་དེར་མ་གོང་ལས་ལྡབ་བཞིས་

མང་བའི་རིན་གོང་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར།  ཁོ་ཚོའི་ལབ་གླེང་ལས་ངས་རིན་གོང་འཕར་མ་སྤྲད་པའི་

དངུལ་དེས་ཅ་ལག་གཞན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཉོ་ཐུབ་པ་ཤེས་བྱུང༌།  དེ་ལྟར་ཚང་མས་ངའི་གླེན་

རྟགས་ལ་ཁྲེལ་དགོད་བྱས་པས།  ང་རང་འགྱོད་གདུང་དྲག་པོས་རབ་ཏུ་མནར་ཏེ་ངུ་ཤོར་བྱུང༌།  

ངས་བསམ་བློ་ཇི་ལྟར་བཏང་ནའང༌།  པི་པི་དེས་ང་ལ་བདེ་བ་ལས་སྡུག་བསྔལ་མང་པོ་ཁྱེར་ཡོང་

འདུག

 འོན་ཀྱང་རྗེས་སུ་དོན་དེས་ང་ལ་ཕན་མང་དུ་ཐོགས་བྱུང་བས།  ངའི་དྲན་འཛིན་གྱི་

མེ་ལོང་ལས་དོན་དེ་ནམ་ཡང་ཡལ་ཐབས་མེད།  དེ་བས་ངས་ནམ་རྒྱུན་དགོས་མཁོ་དེ་འདྲ་མེད་

པའི་དངོས་པོ་ཉོ་བའི་དུས་སུ།  རང་གིས་རང་ལ་པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་མང་པོ་གཏོང་མི་

རུང་ཞེས་ཡང་ཡང་དྲན་སྐུལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་གྲོན་ཆུང་བྱེད་ཐུབ་སོང༌།

 ང་རང་ནར་སོན་ནས་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་བཤུལ་ལམ་རིང་མོ་བརྒྱུད་པའི་སྐབས་སུ།  

མི་ཚེའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟགས་ཚེ།  རང་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་མི་མང་པོས་ཀྱང་པི་པི་ཞིག་

གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་གཏོང་གིན་ཡོད་པར་སྙམ།

 ༡) དེ་ཡང་མི་འགའ་རེས་གནང་སྦྱིན་གསོལ་རས་ཐོབ་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་

པོ་བློས་བཏང་ནས་དབང་ཆེན་དཔོན་པོའ་ིརྐུབ་གཡོག་རྒྱུག་པ་དང༌།  དཔོན་པོའ་ིགཟིགས་སྐྱོང་

ཐོབ་ཐབས་བྱེད།  འདི་འདྲའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་མི་དེ་ཚོས་རང་གི་རང་དབང་དང་ཀུན་སྤྱོད།  

ཐ་ན་གྲོགས་པོ་ཡང་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་བ་ཡིན།  ངས་སྣང་ཚུལ་དེ་མཐོང་སྐབས།  མི་དེས་ཀྱང་

རང་གི་པི་པིའི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་རང་གིས་རང་ལ་བཤད། 

 ༢) ཡང་གཅིག་གིས་སྙན་གྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་བསྐོས་ཀྱི་ལས་འགན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་

ཏེ༑  སྨྱོ་བ་ལྟར་དཔོན་ལམ་འཚོལ་བའི་སྣང་ཚུལ་དེ་མཐོང་དུས།  ངས་སེམས་ནས་མི་དེས་ཀྱང་
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པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་བརྗོད་དོ།  །

 ༣) ངས་མི་སེར་སྣ་ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཕྱིར་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་

འཚོ་བ་དང༌།  གཞན་ཕན་གྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྤྲོ་སྣང༌།  ཡུལ་མི་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག  

དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་ཀྱི་མཛའ་བརྩེའི་ལ་རྒྱ་སོགས་རིང་དུ་དོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་སྐབས།  

ངས་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མི་ལགས།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་

བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་བརྗོད་དོ།  །

 ༤) སྐྱིད་འདོད་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་མི་འགའ་རེས་རང་ཉིད་ཀྱི་

རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་དེར་ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡང་འཐོབ་འདོད་མེད་པར།  

གཡེམ་གྱི་ལས་ལ་སྲེད་ཅིང་ཞེན་ཏེ་ཐ་ན་རང་གི་ལུས་རྟེན་དེ་ཡང་བརླག་པར་བྱེད།  ངས་མི་དེ་

འདྲ་མཐོང་སྐབས།  ཀྱི་ཧུད་ལམ་ལོག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མི་ལགས།  ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་གནས་བདེ་བ་

སྤངས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླངས།  ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་

འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་བརྗོད་དོ།  །

 ༥) ཡང་མི་འགའ་རེས་བྱད་བཞིན་གྱི་ཉམས་མདངས་དང༌།  རྒྱན་གོས་ཀྱི་མཛེས་ཆ།  

སྡོད་ཁང་གི་བཀོད་པ།  ཅ་ལག་གི་རྒྱུ་སྤུས།  སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་ལ་སོགས་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ལ་

ཆགས་ཞེན་བྱེད་ཅིང༌།  དེ་ནི་རང་གི་ཡོང་འབབ་ལས་ཆེས་ཚད་བརྒལ་ལོ།  །དེ་དག་ཐོབ་པར་

བྱེད་ཆེད་དུ་བུ་ལོན་བླངས་པས་ན།  མཐའ་མར་བུ་ལོན་འཇལ་མ་ཐུབ་པར་བཙོན་དུ་ལྷུང་བ་

རེད།  ངས་མི་དེ་འདྲ་མཐོང་སྐབས།  དཀོན་མཆོག་གིས་མཁྱེན།  མི་དེས་ཀྱང་པི་པི་ཞིག་གི་

ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་བརྗོད་དོ།  །

 ༦) གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་པའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་སྙིང་རྗེ་བྲལ་བའི་ཁྱོ་ག་གཏུམ་སྤྱོད་

ཅན་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་པ་མཐོང་སྐབས།  ངས་ཅི་འདྲའི་ཡིད་ཕངས་པ་ལ་ཨང༌།  མོས་ཀྱང་

པི་པི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་སོང་ཞེས་བརྗོད།

   མདོར་ན།  ཁོ་བོའ་ིབསམ་པར་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཕལ་མོ་ཆེ་ནི།  འགྲོ་བ་མི་རང་ཉིད་

ཀྱིས་བྱ་དངོས་ཀྱི་རིན་ཐང་མ་རྟོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ནི་པི་པི་ཞིག་

གི་ཆེད་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་སྙམ།
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གཏམ་དཔེ་སོགས།

ལ་མགོ་མཐོན་པོའ་ིདར་ལྕོག  །གཡུག་གཡུག་ཉིད་ཀྱིས་ཟད་སོང།  །

བྱིས་པ་མི་གཡོག་རྒྱུག་མཁན།  །རྒྱུག་རྒྱུག་ཉིད་ཀྱིས་ཟད་སོང།  །

མི་ལུས་ལེན་ཁར་ཁྱི་ལུས།  །

དམྱལ་བ་མྱུག་ཁར་དཔོན་ལུས།  །

རྣམ་རྟོག་མང་ན་ལྷ་འདྲེ་འཁོར།  །

སེར་སྣ་ཆེ་ན་ཡི་དྭགས་འཁོར།  །

ཐ་མག་ཨ་རག་བུ་མོ་གསུམ།  །

ཡོད་ན་འདོད་པ་སུ་ཆེ་རེད།  །

མེད་ན་མུ་གེས་ཤི་རབས་མེད།  །

ཁ་ལ་བྲེ་གང་མེད་པར།  །

ངོ་ལ་ཁལ་གང་བྱུག   །

ར་ཚེ་ཟད་འཕར་བའི་སྒོ་ཁར་འབྱོར།  །

མི་ཚེ་ཟད་སྲིན་པོའ་ིསྒོ་ཁར་འབྱོར།  །
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བསམ་གཞིག་སྦྱང་གཞི། 
དང་པོ།  ཀློག་པ་དང་འབྲི་བ།

པི་པི།  དོང་ཙེ།  དལ་འབྱོར།  ཅ་ལག  འགྱོད་གདུང༌།  འཕར་མ།  གཏུམ་སྤྱོད།  ཆགས་སྲེད།  གསོལ་རས།  བཤུལ་ལམ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་དག་གི་མཚན་གཞི་མི་སྣ་རེ་བྲིས། (མཚན་གཞི་དེ་དག་གློག་བརྙན་ནང་གི་མི་

སྣ་རྣམས་བྱས་ན་ལེགས།)

༡། མི་འགའ་རེས་གནང་སྦྱིན་གསོལ་རས་ཐོབ་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་བློས་བཏང་ནས་དབང་ཆེན་དཔོན་པོའ་ི

རྐུབ་གཡོག་རྒྱུག་པ་དང༌།  དཔོན་པོའ་ིགཟིགས་སྐྱོང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད།  འདི་འདྲའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་མི་དེ་ཚོས་རང་གི་རང་

དབང་དང་ཀུན་སྤྱོད།  ཐ་ན་གྲོགས་པོ་ཡང་རྩིས་མེད་དུ་གཏོང་བ་ཡིན།

༢། མི་འགའ་རེས་སྙན་གྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་བསྐོས་ཀྱི་ལས་འགན་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཏེ།  སྨྱོ་བ་ལྟར་དཔོན་ལམ་འཚོལ།

༣། མི་སེར་སྣ་ཅན་ཞིག་གིས་རྒྱུ་ནོར་གསོག་ཕྱིར་རང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་འཚོ་བ་དང༌།  གཞན་ཕན་གྱི་ལམ་ལ་

འཇུག་པའི་སྤྲོ་སྣང༌།  ཡུལ་མི་སྤུན་མཆེད་ཀྱི་བརྩི་འཇོག  དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་ཀྱི་མཛའ་བརྩེའི་ལ་རྒྱ་སོགས་རིང་དུ་

དོར།

༤། སྐྱིད་འདོད་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་མི་འགའ་རེས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་དེར་

ལེགས་བྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅི་ཡང་འཐོབ་འདོད་མེད་པར།  གཡེམ་གྱི་ལས་ལ་སྲེད་ཅིང་ཞེན་ཏེ་ཐ་ན་རང་གི་ལུས་རྟེན་དེ་ཡང་

བརླག་པར་བྱེད།

༥། མི་འགའ་རེས་བྱད་བཞིན་གྱི་ཉམས་མདངས་དང༌།  རྒྱན་གོས་ཀྱི་མཛེས་ཆ།  སྡོད་ཁང་གི་བཀོད་པ།  ཅ་ལག་གི་རྒྱུ་སྤུས།  

སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་ལ་སོགས་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཆགས་ཞེན་བྱེད་ཅིང༌། དེ་ནི་རང་གི་ཡོང་འབབ་ལས་ཆེས་ཚད་བརྒལ་ལོ།།

༦། གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་པའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་སྙིང་རྗེ་བྲལ་བའི་ཁྱོ་ག་གཏུམ་སྤྱོད་ཅན་ཞིག་དང་གཉེན་སྒྲིག་པ་མཐོང་

སྐབས།  ཅི་འདྲའི་ཡིད་ཕངས་པ་ལ་ཨང༌།

གསུམ་པ།  རྩོམ་ཡིག་འདིའི་རང་བྱུང་ཚན་པ་བཞི་པ་ནས་དགུ་པ་བར་གྱི་ཚན་པ་རེ་རེའི་པི་པིའི་གོ་

དོན་ཅི་ཡིན།  ངག་ཐོག་ནས་ཤོད།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་ཨིན་ཡིག་འདི་བོད་ཡིག་ཏུ་སྒྱུརད།
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Democracy  Comes to India

 For centuries, social barriers and religious laws have separated the Hindus of India 
into class groups called castes. Each caste did only certain work, and lived in a certain way.
 Each caste avoided contact with a lower caste.
The highest castes were the Brahmins, who were priest and scholars forbidden to work with 
their hands. Below them, like rungs in a ladder, were soldiers, merchants, farmers, and labor-
ers. So law as to be almost completely outside the caste system were the untouchables. These 
people could not live inside the villages, drink water from wells, or walk on public roads.
 In 1947, when India became an independent democracy, a law was passed abolish-
ing untouchability. Today, other laws are being more effective in breaking down the caste 
barriers.
 Land reform is one such law. Today in India, a men may own only a certain amount 
of land, and he must use ‘the land he owns. As a result, Brahmins are no longer idle landlords 
collecting rents from large estates. They manage their own small farms; some even plant and 
harvest crops with their own hands. 
 In 1950, every adult in India was given the right to vote. Since then’, very few 
Brahmins have been elected to high office because the Brahmins make up such a small caste. 
The middle castes and untouchables hold more voting power than the Brahmins.
 In India, as in most parts of the world people are flocking to cities to live. Living 
in crowded apartments, sharing public transportation, and working sideby-side in factories, 
different castes cannot avoid contact with each other. In lndia’s crowded cities, some caste 
distinctions are being forgotten.
 Slowly but surely, new forces at work in India are unexpectedly doing more to 
break down the caste system than the 1947 law which abolished untouchability.
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ལག་ལེན་སྡེ་ཚན།

༄༅།  །སྡེ་ཚན་འདིར་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་དང་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཡོངས་སླད་དུ་རྒྱུན་

སྤྱོད་ཡིག་རིགས་ཁག་ཅིག་དང།  མཚར་གཏམ་ཁག་ཅིག  སྙན་ངག་སྔོན་འགྲོའ་ིསྦྱོང་བརྡར་

བཅས་གཙོ་བོར་ལག་ལེན་གྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ཏེ་གོ་སྒྲིག་བྱས་པས་བྱ་སྤྱོད་ངོ་མས་ལག་

ལེན་བསྟར་ནས་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིཐོག་སྣག་ཚ་ནག་པོས་འབྲི་དགོས་པ་ཡིན།

ཀ)  རྒྱུན་སྤྱོད་ཡིག་རིགས།

༄༅།  །སྤྱིར་རྒྱུན་སྤྱོད་ཡི་གེ་ནི་ཆེད་རྩོམ་རིགས་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་སྒེར་གྱི་ཡེ་གེ་ཞིག་

ཡིན།  དཔེར་ན།  གཏུག་ཡིག  བརྡ་ཁྱབ།  མགྲོན་བརྡའམ་མགྲོན་ཤོག  གསལ་བརྡ།  ལས་དོན་བརྡ་ཡིག  བོར་

དངོས་འཚོལ་ཡིག  ཉིན་ཐོ།  ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ  སྙན་ཞུ།  རེ་ཞུའི་ཡི་གེ  ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེ  འཚམས་

འདྲིའི་ཡི་གེ  ལན་འཇོག་ཡི་གེ  སེམས་གསོའ་ིཡི་གེ  བརྡ་ཐོ།  གཡོར་ཡིག  ཆིངས་ཡིག   རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ  

དམ་བཅའི་ཡི་གེ  གསལ་བསྒྲགས།  བཀྲ་ཤིས་འཕྲིན་བཟང༌།  གཞན་ཡང་འཛིན་ཤོག་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང༌།  

དཔེ་ཀློག་ཟིན་ཐོ་སོགས་ཐོ་ཡིག་མི་འདྲ་བ།  ཤོག་ཆག་གི་ཁ་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ལ་གོ

 རྒྱུན་སྤྱོད་ཡི་གེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ནའང་དེ་དག་རྒྱུན་དུ་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་པས་ཁྱབ་པ་མེད།  འདིར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སློབ་དེབ་ནང་མཁོ་ཆེ་བ་དགོངས་ཤོག་དང་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ  

འཛིན་ཡིག  ཉིན་ཐོ་བཅས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

༈ འདིར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པས་བླ་མ་མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་

དགོངས་པ་ཞུས་པའི་གསུང་མགུར་ཞིག་དགོངས་ཤོག་གི་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ཡོད།
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རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཅན།  །  ད་ལྟ་སྐུ་ཁམས་ཨེ་བཟང་བལྟ།  །

སྤྲང་ལན་ཞིག་ཡུལ་དུ་གཏོང་བར་ཞུ།  །   སྲིང་མོ་པེ་རྟ་མགོན་སྐྱིད་དེ།  །

ཡུལ་སྐྱ་རྔ་རྩ་ཡི་ཀོ་རོན་ན།  །    ད་ལྟ་འཁྱར་རམ་མ་འཁྱར་བལྟ།  །

ནོར་ལུས་པའི་དངོས་པོ་མ་མཆིས་ཏེ།  །   ལས་ཀྱིས་བསྐོས་པའི་མཛེས་སེ་དེ།  །

སེམས་འཁྲེང་བར་བྱ་བ་འདི་འདྲ་བདོག   །  ད་ལྟ་འདུག་གམ་མི་འདུག་བལྟ།  །

ཁང་པ་ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་དེ།  །  ཨ་ནེ་བདུད་མོ་སྟག་འགྲན་དེ།  །

དུས་ད་ལྟ་འགྱེལ་ལམ་མ་འགྱེལ་བལྟ།  །   ད་ལྟ་ཤི་འམ་མ་ཤི་བལྟ།  །

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་དེ།  །  མཆོད་གནས་དཀོན་མཆོག་ལྷ་འབུམ་དེ།  །

ད་ལྟ་ཐིགས་པས་ཨེ་གདུངས་བལྟ།  །  ད་ལྟ་བཞུགས་སམ་མི་བཞུགས་བལྟ།  །

བཤོས་ཞིང་འོར་མ་གྲུ་གསུམ་དེ།  །  ཁྱད་པར་ལུས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མ།  །

ད་ལྟ་འཇག་སྐྱ་ཨེ་འཕྱུར་བལྟ།  །  དྲན་ནས་བཟོད་གླགས་མི་གདའ་བས།  །

མ་རྒན་ལུས་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་དེ།  །   སྤྲང་ལན་གཅིག་ཡུལ་དུ་གཏོང་བར་ཞུ།  །

༈  འདིར་ཡང་སྔོན་རབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་སྟངས་ཁག་གཉིས་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ཡོད།

 ནོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀེའུ་རིའི་བྲག་ཕུག་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་གིས་རང་

ཉིད་ངོས་སྦྱོར་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱས་ཡོད།

བདག་གི་ཡུལ་ལ་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་ལྡན་ཟེར།  །ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་རྒྱལ་པོ་ནོར་ཆེན་ཞུ།  །ཡུམ་གྱི་མཚན་ལ་རྒྱ་

གར་ལྷ་མོ་ཞུ།  །བདག་གི་མིང་ལ་ནོར་བུ་བཟང་པོ་ཟེར།  །བྱང་ཕྱོགས་པ་ལ་རྒྱུད་འཛིན་བདག་ལས་མེད།  །

 ཡང་གཏམ་པད་མའི་ཚལ་གྱི་ཟློས་གར་ལས།

 གསེར་གྱི་སྦྲང་མ་དེ་ནི་ན་ཚོད་གཞོན་པ།  ལང་ཚོ་དར་བ།  ཤེས་རབ་གསལ་བ།  བློ་ཁོག་ཡངས་པ།  

གསར་འགྲོགས་མེད་པ།  རྒྱུ་བ་ལྷོད་པ།  གཏོང་ལ་དགའ་བ་ཡིན་ནོ།  །

 གཡུ་སྦྲང་ཡང་གཏོང་ཕོད་ཆེ་བ།  ཕན་སེམས་ལྡན་པ།  ངང་རྒྱུད་འཇམ་པ།  ཆོས་ལ་དཀར་བ།  གཡོ་

སྒྱུ་མེད་པ།  ཕྲག་དོག་དང་མིག་སེར་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ།  །
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སློབ་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ།

དགོངས་ཤོག་དང་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ

༈ དགོངས་ཤོག༌འབྲི་ཚུལ།

 དགོངས་ཤོག་ཅེས་པ་ནི་རང་ཉིད་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ངམ་བྱ་བའི་ནང་ཞུགས་མི་

ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་ཀ་དེ་མཚམས་

འཇོག་པར་དགོངས་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་ལ་ཟེར།

 དེ་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་ཡུལ་དང།  ཞུ་དོན།  ཞུ་མཁན།  དགོངས་ཞུས་དུས་ཚོད་བཅས་

དོན་ཚན་བཞི་ཚང་དགོས།

 དགོངས་ཤོག་ལ་དགོངས་ཞུའི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ནད་དགོངས་དང་དོན་

དགོངས་གཉིས་ཡོད་པ༌སོ་སོར་དཔེ་མཚོན་རེ་བཀོད་པ་གཤམ་གསལ།

དང་པོ།  དགོངས་ཤོག་འབྲི་སྐབས་བརྗོད་བྱ་འགོད་སྟངས་དང་ཤོག་བུའི་ཆ་ཚད་ལ་གཞིགས་

པའི་འབེབ་འཇོག་སྟངས་བཅས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
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དོན་དགོངས་

༄༅  མཁྱེན་ཡངས་ཕན་བདེ་གླིང་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་མཆོག་
གི་ཞབས་དྲུང་དུ་

     གསོལ་དོན་
 གུས་པ་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་མ༌དོན་གྲུབ་
ནས་ཞུ་གསོལ་འདེབས་སྙིང༌  ཕྲན་ཉིན་བཅུའི་སློབ་གྲྭའི་
གུང་གསེང་སྐབས་  ཕ་མ་གཉིས་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་ནང་
དུ་འགྲོ་རྩིས་ཡོད་པས་  སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་
དགོངས་འཁྲོལ་སྐྱབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌  དགོངས་
ཞུའི་དུས་ཡུན་རྫོགས་མཚམས་དུས་ཐོག་ཏུ་ངེས་བཅར་ཆོག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་  གུས་སློབ་གོང་མིང་པས་  བོད་རྒྱལ་ལོ་
༢༡༣༩  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་༧  ཚེས་༥  ཉིན།
       

ཕུལ།
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གཉིས་པ།  ནད་དགོངས་འབྲི་ཚུལ།

ནད་དགོངས།

༄༅།  མཁྱེན་བརྩེ་མཚུངས་མེད་རྡ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ཆེ་  

    མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ་

     ཞུ་གསོལ་ 

 གུས་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་བུ༌འགྱུར་མེད་ཆམ་ནད་ཀྱིས་

གཟུགས་གཞི་བདེ་མིན་ལ་བརྟེན་  སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་དང༌ 

སྨན་ལེན་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མི་འགྲོ་ཐབས་མེད་བྱུང་བས་  ཉིན་གཅིག་

རིང་ནད་དགོངས་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ་  འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སློབ་བུ༌འགྱུར་

མེད་ཀྱིས་  བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༣༩  ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་༩  ཚེས་༡༢  ལ།

ཕུལ།

ཡང་འགེངས་ཤོག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་དགོངས་ཤོག་འབྲི་ཆོག  དཔེར་ན།
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༈ ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་འབྲི་ཚུལ།

 ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེ་ནི་རང་ཁོངས་ཀྱི་མི་གང་ཞིག་ས་གནས་གཞན་དང་ཚན་པ་གཞན་

ཞིག་ཏུ་སྤྱི་སྒེར་གྱི་ལས་དོན་གང་རུང་གི་ཆེད་མངགས་གཏོང་བྱེད་སྐབས་མི་དེའི་གནས་བབ་

དང༌།  ཤེས་ཡོན།  སྡོད་གནས།  སྐྱེ་ཡུལ་སོགས་དང༌།  ཡང་ན།  འབྲེལ་ཡོད་དོན་དག་གི་གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ར་སྤྲོད་དཔང་པོ་བྱེད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཡིན།

 དེ་ཡང་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་ཡུལ་དང།  ངོས་སྦྱར་བྱ།  ངོས་སྦྱོར་མཁན།  ངོས་སྦྱོར་དུས་བཅས་

དོན་ཚན་བཞི་ཚང་དགོས།

གཤམ་དུ་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གེའི་འབྲི་སྟངས་ཞིག་ཡོད། 

ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ

༄༅།  །མཚུངས་མེད་འབྲས་ལྗོངས་བདེ་དོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ།

         ཆེད་ཞུ།

 འདི་གའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་

གི་སློབ་དགེ་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་དགེ་སློབ་ཁག་

ཅིག་ད་ལམ་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་སྨན་འཐུའི་ལས་དོན་དང་སྦྲགས།  

དེ་ཁུལ་མི་མང་ལ་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་བྱ་འཆར་ཡོད་ན།  ཁོང་

རྣམས་ཕེབས་བཞུགས་རིང་དེ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གང་

གཟབ་ཡོང་བའི་ངོས་སྦྱོར་དུ།  བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སྨན་

རྩིས་ཁང་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༢༩ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་

༡༠ ཚེས་༢༠ ཉིན།

        

ཕུལ།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་ཚོལ།

རྒྱུན།  འཁྲོལ།  བཅར།  མཁྱེན།  དཔྱད།  སྐྱོང།  ཕྲན།  འབེབས།  ཕྲེང།  ཐམ།  སྦྲགས།  ཁུལ།  འཆར།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ཅི་ཞིག་ལ་དགོངས་ཤོག་ཟེར་བ་དང།  དེ་ལ་དབྱེ་ན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༢། དགོངས་ཤོག་ལ་དོན་གནས་རིམ་པ་ག་ཚོད་འདུག་གམ།

༣། ཅི་ཞིག་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་ཟེར་རམ།

༤། སློབ་གྲྭའི་དགེ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཉིན་གཅིག་གི་དགོངས་ཤོག་ཅིག་བྲིས།

གསུམ་པ།  བོད་ཡིག་རྒན་ལགས་སུ་སློབ་ཐུན་གཅིག་རིང་དགོངས་པ་ཞུ་བའི་དགོངས་ཤོག་རེ་བྲིས་

ནས་འབུལ་དགོས།

བཞི་པ།  གཤམ་གྱི་དཔེ་མཚོན་བཞིན་རང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཡི་གེ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྲིས།

(དཔེ་མཚོན་འདི་དངོས་བྱུང་ཡིན་པས་མིང་སོགས་གང་ཡང་འགོད་རྒྱུ་མིན།)

ངའི་མིང་ལ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཟེར།  ང་ཨིན་ཇི་མཐོ་སློབ་ཐོན་ཙམ་གྱི་ཤེས་ཚད་ལས་གཞན་སློབ་སྦྱོང་གང་ཡང་མེད།  ལོ་ཡང་ཉི་ཤུ་

ཡོལ་ཙམ་ཡིན།  སྔོན་ང་སྒྲུང་ཐུང་ཀློག་རྒྱུ་དང་མཚར་གཏམ་འབྲི་རྒྱུ་དགའ་ནའང་ཕྱི་གླིང་ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་ནས་སྒོར་

མོ་ལ་དགའ་པོ་ཆགས་སོང།  དེར་བརྟེན། ངས་ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་ཙམ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡིན་ན་ཡང་ངས་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་སྒོར་མོ་མང་པོ་བསགས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་སྐྱིད་པོ་

གཏོང་བཅུག་གི་ཡིན།    ཕྱི་གླིང་འདིར་བསྡད་ནས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཀ་སྡུག་པ་གང་ཡང་

བྱེད་ཀྱི་མེད་པས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་ང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡོད།   ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉིན་

ཞིག་ལ་གུས་མོས་བྲིས།

     2009.`````````````````
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སློབ་ཚན་ཉེར་གསུམ་པ།

འཛིན་ཡིག

༄༅།  །འཛིན་ཡིག་ཅེས་པ་ནི་དངུལ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་སྤྲོད་ལེན་སྐབས་གཞི་འཛིན་ཡུལ་དུ་

སྤྲད་པའི་དངོས་དཔང་ཡི་གེ་ཞིག་ཡིན།  འཛིན་ཤོག་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།  འཛིན་

ཡིག་འབྲི་སྐབས་དོན་ཚན་གསུམ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

 དང་པོ།  གང་འབྱུང་སའི་གཞི་སྟེ་ལས་ཁུངས་སམ་ཚན་པ།  ཚོང་ཁང་སོགས་གང་

ཡིན་ཁ་གསལ་འཁོད་དགོས།

 གཉིས་པ།  དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་དང་གསར་རྙིང་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ཁ་

གསལ་དགོས།

 གསུམ་པ།  འཛིན་ཡིག་དེ་གང་ཞིག་གིས་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་བྲིས་པ་ས་རྟགས་དང་

བཅས་པ་གསལ་འཁོད་དགོས།  འདིར་གཡར་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་གཉིས་དཔེ་མཚོན་དུ་

བཀོད་ཡོད།
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 བྱུང་འཛིན།

 བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་གིས་གནང་བའི་《ཚ་ལུ་མའི་བུ་མོ་》ཞེས་པའི་

བརྙན་དེབ་གྲངས་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང༌།  《སྨྱུག་གསར་》བཅུ་པ་དེབ་གྲངས་

ལྔ་བཅུ༌ཐམ་པ།  སྟོན་པའི་སྐུ་ཐང་པར་མ་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཅས་

གྲངས་ཚང་ཉམས་མེད་འདི་གར་འབྱོར་སོན་བྱུང་བའི་འཛིན་དུ། སྤོན་

ཊ་གཏན་སློབ་ཡིག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་༡༠  ཚེས༌༡༩  ཉིན༌བྲིས།

 གཡར་འཛིན།

 དྷ་ས་ཟློས་གར་ཡིག་ཚང་ནས་འཁྲབ་སྟོན་ཡོ་ཆས་རྔ་

ཆེན་པོ་གཅིག་དང༌།  སྐྱེས་པའི་གྱོན་ཆས་ཚོས་མདོག་དམར་

པོ་སྟོད་སྨད་ཆ་བརྒྱད་དང༌།  བུ་མོའ་ིའོག་འཇུག་སྔོ་དཀར་བཅུ་

བཅས་གཡར་པོ་བྱུང་བའི་འཛིན་ཡིག་ཏུ། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་

གྲྭའི་ཡིག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་༩ ཚེས༩ ཉིན༌བྲིས།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཚན་པ།  ས་རྟགས།  ཉོ་ཚོང།  འབྱོར་སོན།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་ཕྲལ་ནས་བྲིས།  དཔེར་ན།

ཚུར་འབྱོར་ནས་ལག་ཏུ་སོན་པ།

འབྱོར་སོན།  འཛིན་ཡིག  དངུལ་དངོས།  ཉོ་ཚོང།  སྤྲོད་ལེན།  གསལ་འཁོད། གསར་རྙིང།  ཁ་གསལ།  གཡར་འཛིན།  

བྱུང་འཛིན།  ཡོ་ཆས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ཅི་ཞིག་ལ་འཛིན་ཡིག་ཟེར་རམ།

༢། སློབ་ཚན་འདིར་འཛིན་ཡིག་མི་འདྲ་བ་གང་བཀོད་ཡོད་དམ།

༣། འཛིན་ཤོག་འབྲི་སྐབས་དོན་གནད་གང་དག་ལ་གཟབ་དགོས་སམ།

བཞི་པ།  སློབ་ཕྲུག་རྣམས་གླིང་ཁ་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཐབ་ཚང་ནས་ཐབ་ཆས་ཆ་ཚང་གཡར་

བའི་འཛིན་ཤོག་ཅིག་བྲིས།

ལྔ་པ།  རང་ཉིད་ལ་སྦྱིན་བདག་ཅིག་གིས་སློབ་ཡོན་སྐུར་བ་ལག་ཏུ་སོན་པའི་བྱུང་འཛིན་ཞིག་བྲིས། 

དྲུག་པ།  གོང་གསལ་གཡར་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་གཉིས་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པོས་ཐེངས་གཉིས་

བཤུ་དགོས།
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ང་ཚོས་དགོངས་ཤོག་དང་འཛིན་ཡིག་འབྲ ི་ཚ ལ་བཅས་རྒྱུ   ན་སྤྱ  ོད་ཡིག་རིགས་ཀྱ ི་ཤེས་བྱ ་ལ
མ
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ས
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་ཕ ག

་གཅིག་རིང་ཉིན་ཐོ་འབྲ ི་བཅུ ག་ནས་འགྲ ན་སྡུ  ར་བྱ ེད་པ་དང།  སླ ོབ་མ་སོ་སོས་བྲ ིས་པའི་ཉིན་ཐ
ོ་ལ

ེག
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ཉིན་ཐོ།

 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ཟླ་བ་༡༢ ཚེས་༡༠ རེས་གཟའ་པ་སངས།  གནམ་གཤིས་

གྲང་ངར་ཆེ།  དེ་རིང་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ནོ་བྷེལ་ཞེ་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་

འབུལ་བཞེས་མཛད་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་རེད།  

 ཉིན་འདིར་ངའི་གྲོགས་པོ་ཀ་པས་ཁོ་ཅུང་ཐག་རིང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་

འགྲོ་དགོས་པས་སྦག་སྦག་གཡར་རོགས་ཞེས་ཁ་པར་འབྱོར།

 གྲོགས་པོ་ཁ་པས་ཀང་ར་ལ་འགྲོ་དགོས་པས་སྦག་སྦག་གཡར་རོགས་

ཞེས་ཁ་པར་འབྱོར།

 གྲོགས་པོ་ག་པས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་

སྦག་སྦག་གཡར་རོགས་ཞེས་ཁ་པར་འབྱོར།  སློབ་གྲོགས་རྣམ་པ།  ཁོང་རྣམས་ལ་

ངས་ལན་ཅི་ཞིག་སྤྲད་ཡོད་ཚོད་འདུག་གམ།

ལན།

༡།  ས་ཆ་གཞན་ཞིག་ནས་མགྲོན་པོ་ཞིག་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་ང་དེ་བསུ་བར་འགྲོ་

དགོས་པར་ཁ་གཡར།

༢།  ངའི་སྦག་སྦག་ད་ལྟ་རང་གྲོགས་པོ་གཞན་ཞིག་གིས་གཡར་སོང་བར་ཁ་གཡར། 

༣།  ང་ཀང་རར་ཅ་ལག་ཉོ་བར་འགྲོ་དགོས་པར་ཁ་གཡར།

དོན་ངོ་མ་ངའི་སྦག་སྦག་དེ་གཞན་ལ་གཡོར་མི་འདོད་པ་ཡིན།
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སློབ་ཚན་ཉེར་བཞི་པ།

ཉིན་ཐོ་འབྲི་ཚུལ།

༄༅།  །ཉིན་ཐོ་ནི་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིའཆར་སྣང་དང༌།  རང་གིས་

བསྒྲུབས་པའི་ལས་དོན་ནམ་མཐོང་ཐོས་སུ་བྱུང་བའི་གཙོ་བོའ་ིབྱ་བ་སོགས་དྲན་གསོ་བྱ་འོས་

པའི་རིགས་དང༌།  དོན་སྙིང་དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཞིག་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་བྲིས་པ་དེ་ལ་ཟེར། 

 དེ་ནི་མི་གཅིག་གི་འཚོ་བ་ཕྱོགས་བསྡོམས་དང༌།  རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིགོ་རྟོགས་

མཐོར་འདེགས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།  དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ནན་ཏན་གྱིས་ཉིན་

ཐོ་ཞིབ་འབྲི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས།  སྤྱིར་བཏང་གི་བྱ་དངོས་ཀུན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་བསམ་

བློའ་ིནུས་རྩལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་དང༌།  རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ་དང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གཞན་ལ་

འཇུག་པར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ཉིན་ཐོ་ནི་ཆུང་དུས་ནས་འབྲི་རྒྱུ་ཧ་

ཅང་གལ་ཆེ།

ཉིན་ཐོ་འབྲི་བ་ལ་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་རྣམས་ངེས་པར་བྱ་དགོས།

 ༡། ཐོག་མར་ཟླ་ཚེས་དང་གནམ་གཤིས་སོགས་གསལ་པོ་འབྲི་དགོས།

 ༢། ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་རྣམས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་

འགོད་དགོས།

 ༣། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྗོད་བྱ་གནད་བསྡུས་དང་གོ་རིམ་ལྡན་

པར་འབྲི་དགོས།

དཔེ་མཚོན།
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ཉིན་ཐོ།

བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༢༩ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༤ རེས་གཟའ་

ལྷག་པ།  གནམ་གཤིས་དྭངས།

 དེ་རིང་ནི་རང་རེའི་སློབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་

འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡིན།  ང་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་

འདྲ་བར་སེམས་པ་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པོ་བྱུང༌།  ཡངས་ཤིང་གཙང་

བའི་སློབ་གྲྭའི་མདུན་ཐང་གི་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ།  སློབ་གྲྭའི་

དབུ་དགེ་རྣམས་དང༌།  སྐུ་མགྲོན་གྱི་ཁོངས་སུ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་མཆོག་དང༌།  སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མའི་འཐུས་ཚབ་བཅས་

དབུ་བཞུགས་ཐོག  སློབ་ཕྲུག་དང་ས་གནས་མི་མང་བཅས་མི་

མང་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འདུ་འཛོམས་བྱུང༌།

 ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་མཛད་སྒོ་དབུ་བཙུགས་

ཏེ།  གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་སྣ་ཚོགས་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པར་མ་

ཟད།  ཉེ་ཆར་ཡིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོས་སུ་བྱུང་བའི་

འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིསློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བསྟོད་བསྔགས་དང་བྱ་

དགའ་གནང་སོང༌།  དེ་རིང་གི་བྱེད་སྒོ་འདིའི་ཐོག་ནས་ང་ལ་

བསམ་ཚུལ་འདི་འདྲ་བྱུང༌།  སྔོན་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་

འཐོབ་འདོད་ན།  དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གིས་རང་ལ་བསླབ་བྱ་ནན་

པོ་བརྒྱབ་སྟེ་གང་ཅིའི་ཐད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་སྙམ།

འདིར་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཏུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་ཉིན་ཐོ་《བུ་མོ་ན་ཆུང་ཞིག་གི་ཉིན་ཐོ།》ཞེས་

པ་དེའི་ཉིན་གཅིག་གི་ཉིན་ཐོ་བོད་བསྒྱུར་བྱས་ནས་ཉིན་ཐོའ་ིདཔེ་མཚོན་དུ་བཞག་ཡོད།  རྩོམ་

པ་པོ་ནི་ཨ་ནི་ཕྷི་རེན་ཁེ་ཡིན།  སྤྱི་ལོ་༡༩༢༩ འཁྲུངས་པ་དང་༡༩༤༥ ལོར་འདས། ཁོང་ནི་ཉིན་
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ཐོ་འབྲི་མཁན་ལོ་ན་ཆུང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག  ལེགས་བཏུས་བྱས་པའི་

ཉིན་ཐོ་དེབ་ཆུང་ཞིག་འདུག་པ་དེའི་ནང་ཉིན་

ཐོ་གྲངས༡༧༠  ཙམ་འདུག  ཁོང་རང་ལོ་བཅོ་

ལྔ་ཡོལ་ཙམ་གྱི་བུ་མོ་རྩོམ་པ་མོ་ཉེས་པ་གང་

ཡང་མེད་པ་ཞིག་འཇར་མན་གྱིས་ཧོ་ལེན་ཌར་

བཙན་འཛུལ་གྱི་འཁྲུག་ཆེན་གཉིས་པའི་ནང་

ཁོང་གི་སྐུ་སྲོག་ཤོར་འདུག་པས་བློ་ཕངས་པའི་

གནས་ཤིག་རེད།

 ཨ་ནི་ཕྷི་རེན་ཁེའི་ཉིན་ཐོ་ཞིག་བོད་

སྒྱུར་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༤༤།  ༢།  ༡༢།  གཟའ་སྤེན་པ།

བརྩེ་བའི་ཀི་ཊི།

 ཉི་འོད་ནི་རབ་ཏུ་གསལ།  ནམ་མཁའ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྔོ།  བསིལ་འཇམ་རླུང་བུ་དལ་བུས་

ལྡང།  ངས་ཡུན་རིང་ཞིག་ལ་རེ་སྒུག་ཅི་ཡང་བྱས།  སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་པའི་རེ་སྒུག་བྱས།  རང་

དབང་ཐོབ་པའི་རེ་སྒུག་བྱས།  གྲོགས་པོ་དང་ཐུག་པའི་རེ་སྒུག་བྱས།  ཁེར་རྐྱང་ཁུ་སིམ་སྡོད་རྒྱུར་

རེ་སྒུག་བྱས།  ངུ་བའི་ཆེད་དུ་རེ་སྒུག་དྲག་པོ་བྱས།  ངའི་ལུས་ཡོངས་འབར་གས་སུ་འགྲོ་བར་

སྙམ།  ངས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་ངུས་ན་འདོད་མོད།  ཡིན་ནའང་ང་ངུ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག  ང་རང་

སེམས་གནས་མ་ཐུབ་པར་ཁང་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱས།  སྒེའུ་ཁུང་གི་

གས་སྲུབས་ནས་དབུགས་ཡང་ཡང་རྔུབ།  ངའི་སྙིང་ཆུང་ལུ་གུ་ལྡིང་ལྡིང་བྱས་ནས་”ད་དུང་ཡང་

རེ་སྒུག་བྱ་རྒྱུར་ཚིམ་མ་སོང་ངམ་”ཞེས་བརྗོད་པའི་སྣང་བ་སྟེར།

 ང་རང་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གནས་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཞིག་འགོག་མེད་ངང་འཆར་འོང།  འདུན་

ANNE  FRANK
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པ་དེ་ངའི་ལུས་སེམས་ཡོངས་ནས་ཤུགས་དྲག་གིས་སྐྱེས་འོང།  ང་མགོ་བོ་ཡོངས་སུ་རྨོངས་སོང་

བས་གང་ཞིག་ཀློག་དགོས་པ་དང།  ཅི་ཞིག་འབྲི་དགོས་པ།   གང་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའང་མ་

ཤེས།  གང་ལྟར་ཡང་ཤེས་པ་ནི་རེ་སྒུག་བྱེད་ཀྱིན་་་་་་་་་་་་!

མཆན།  བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར།  (དམག་འཁྲུག་གིས་རྐྱེན་པས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ན་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྟོབས་ཡུན་རིང་གསང་བའི་ཁང་པར་

ཡིབ་ནས་སྡོད་པའི་གནས་སྐབས་རེད།)

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

འཆར་སྣང།  མཐོང་ཐོས།  གོ་རྟོགས།  བྱ་དངོས།  གནད་བསྡུས།  དགའ་སྟོན།  སྔོན་ཐོན།  འབར་གས།  ལྷན་སྐྱེས།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

༡། ཅི་ཞིག་ལ་ཉིན་ཐོ་ཟེར་རམ།

༢། ཉིན་ཐོ་ལ་ཚང་དགོས་པའི་དོན་གནད་གང་དག་འདུག་གམ།

༣། ཉིན་ཐོ་བྲིས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་དམ།

གསུམ་པ།  སློབ་ཚན་འདི་སློབ་པའི་ཉིན་གྱི་ཉིན་ཐོ་འབྲི་དགོས།

བཞི་པ།  བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ཉིན་ཐོ་བྲིས་ཏེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་ཉིན་ཐོ་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་ནས་རྩེ་ཕུད་

ཀྱི་ཉིན་ཐོ་བཅུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ལེགས།

ལྔ་པ།  ཉིན་ཐོ་འབྲི་མཁན་སློབ་མ་གང་མང་ཡོད་སྲིད་པས་ཉིན་ཐོ་ཞོགས་འཛོམས་ཐོག་རེས་མོས་སྒྲོག་

སྦྱང་བྱེད་ཐུབ་ན་ལེགས་པར་མཐོང།
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ཁ)  

མཚར་

གཏམ།

༄༅།  །མཚར་

ག ཏ མ ་ ནི ་ རྩོ མ ་

ཡིག་འབྲི ་ཐབས་ཀྱི ་

བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡིན།   དེས་

ཡ་མཚན་གྱི་དོན་ཞིག  མཚར་

སྣང་ཅན་གྱི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་

ལམ་ནས་གཞན་གྱིས་གོ་བ་ཙམ་གྱིས་

མཚར་སྣང་འདྲེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།  དེ་རྩོམ་

ཡིག་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་

ཡོད་པ་ནི་རྒན་གཞོན་བྱིས་གསུམ་ཚང་མ་དགའ་མོས་

ཆེ་བར་མ་ཟད་ལྷག་དོན་དེང་སང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མ་

ན་གཞོན་རྣམས་དང།  གྲྭ་སའི་ སློབ ་གཉེར ་བ་རྣམས་འབྲི ་

ཀློག་བྱེད་རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དགའ།  དེར་བརྟེན་སློབ་ཚན་གཉིས་

ནང་མཚར་གཏམ་དྲུག་སྦྱང་ གཞི་ལ་བཞག་ཡོད།  མཚར་

གཏམ་དེ ་དག་གི ་དངོས་ ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི ་

ནང་དོན་མཚོན་སྟངས་ དང།  མཚར་བའི་དོན་

གང་ཞིག་ཡོད་པ་དང།  དེས་བསླབ་བྱ་གང་ཞིག་

བསྟན་ཡོད་པ་བཅས་ ཤེས་པར་བྱེད་དགོས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་ལྔ་པ།

མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།
(དང་པོ།)

 

༈  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིཁ་པར་ཨང་གྲངས།

༄༅།  །ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་

མྱོང་མེད་པའི་སྤོ་བོ་ཉི་མ་

ལགས་ནི་ཉིན་ལྟར་ཆང་

འཐུང་བ་དང་སྣ་ཐ་འཐེན་

ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་འཚོ་བའི་མཐུན་

རྐྱེན་སྒྲུབ་ཆེད་མཚམས་

རེར་དཔེ་དེབ་འཚོང་བཞིན་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་སྤོ་བོ་ལགས་ཀྱིས་དེབ་འཚོང་བཞིན་པའི་སྐབས་

སུ་བུ་མོ་བསམ་སྐྱིད་དེར་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཅིག་ཉོ་བར་ཡོང།  མོས་སྤོ་བོའ་ིམདུན་ནས་དེབ་

གཅིག་ལག་པར་བླངས་ཏེ།  དེབ་དེའི་མགོ་མཇུག་ཀུན་ལ་ཞིབ་པར་བལྟས་མཚམས།  “སྤོ་བོ་

ལགས།  དེབ་འདིའི་མདུན་གྱི་ཨང་གྲངས་འདི་གང་རེད་དམ་”ཞེས་དྲིས་པར།  སྤོ་བོས་དེབ་

དེར་ཡག་པོ་ཞིག་བལྟས་ནས།  “བུ་མོ།  དེབ་འདིར་བྲིས་པའི་མི་འདི་སུ་རེད་དམ་”ཞེས་དྲིས་

པར།  བུ་མོས“སྤོ་བོ་ལགས།  འདི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད་”ཞུས་པར།  སྤོ་བོ་ལགས་
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དེས་ལམ་སང༌།  “འོ་རེད།  བུ་མོ།  ཨང་གྲངས་དེ་ནི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིཁ་པར་ཨང་གྲངས་

རེད།”  ཅེས་ལབ་པས་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་རྣམས་གད་མོ་ཤོར། 

༈  ཡི་གེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན།

 པ་ཕས་ཤོག་བུའི་ཐོག་ཀ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཞིག་བྲིས་ནས་ཕྲུ་གུར་བསླབས་པས།  ཕྲུ་

གུས་མགྱོགས་པོ་ཤེས་ཐུབ་པ་རེད།  ཉིན་གཉིས་

པར་ཕྲུ་གུ་དེ་ཅོག་ཙེའི་འགྲམ་དུ་ལངས་ནས་

སྡོད་དུས།  པ་ཕས་ཅོག་ཙེར་ཕྱི་བདར་བྱེད་

བཞིན་ཕྱིས་རས་རློན་པ་དེས།  ཅོག་ཙེའི་སྟེང་

དུ་ཀ་ཞེས་ཡི་གེ ་ཆེན་པོ ་ཞིག་བྲིས་ནས་ཕྲུ་

གུས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་མིན་རྒྱུགས་བླངས་པར་

ཕྲུ་གུས་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པ་རེད།  པ་ཕས“འདི་ནི་

མདང་དགོང་ངས་བསླབ་པའི་ཡི་གེ་ཀ་ཞེས་པ་

དེ་རེད།”  ཅེས་ཤོད་སྐབས།  ཕྲུ་གུ་དེས་ཧང་སངས་ནས་“ཨ་ཙི། མཚན་མོ་གཅིག་ལས་མ་ཕྱིན་

པར་ཡི་གེ་འདི་འདྲའི་ཆེན་པོ་ཆགས་ཚར་འདུག་”ཅེས་བཤད་པ་རེད།

༈  ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ཤི་ཚར་བ།

 ཐེངས་གཅིག་བོད་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མྱོང་མེད་པ་ཞིག་གི་སྤུན་མཆེད་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་

པ་དེས།  ཁོ་པར་རྔན་པ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་བསྐུར་ཡོད་པ་དེར་ཁོ་རང་དགའ་ཐག་ཆོད་ནས་ཉིན་

མཚན་མེད་པར་རང་གི་ལག་པར་གྱོན་གྱི་ཡོད།  དེ་ལྟར་གང་འཚམ་སོང་རྗེས་ཆུ་ཚོད་དེའི་མེ་

རྫོགས་ཏེ་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས།  སྐབས་དེར་ཁོ་བའི་བསམས་པར་ད་ནི་ཆུ་ཚོད་དེར་སྐྱོན་

ཞིག་ཤོར་ཚར་བ་རེད་བསམས་ནས་ལྷ་སར་བཟོ་བར་ཕྱིན།  ཁོ་པ་ལྷ་སར་འབྱོར་རྗེས་ལམ་

སང་ཆུ་ཚོད་བཟོ་མཁན་ཞིག་གིས་སར་སོང་ནས་དེ་བཟོ་རོགས་ལབ་སྟེ་ཁོ་རང་དེར་ལྟ་བཞིན་
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གཏམ་དཔེ།

གཏམ་དང་མདའ་མོ་དྲང་ན་དགའ།  །

ལམ་དང་གཞུ་མོ་ཀྱོག་ན་དགའ།  །

བསྡད།  ཆུ་ཚོད་བཟོ་མཁན་གྱིས་

ཁ་བསྔོགས་ནས་ལྟ་སྐབས།  དེའི་

ནང་འབུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཤི་ཡོད་

པ་མཐོང་མ་ཐག  ཁོས་ཧང་སང་

སང་ངང་ནས།  “ད་ངས་ཧ་གོ་

སོང༌།  ངའི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་ཤི་

ཚར་འདུག་པས་ཆུ་ཚོད་དེ་འགྲོ་

རྒྱུ་མེད་པར་ཆགས་པ་རེད་འདུག་

”ཅེས་ལབ་པས་དེར་ཡོད་མི་ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

སྣ་ཐ།  ཕྱིས་རས།  ཁ་ལོ་བ།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། མཚར་གཏམ་དང་པོའ་ིནང་མཚར་བའི་དོན་དང་སྐད་ཆ་གང་ཞིག་འདུག་གམ།

༢། མཚར་གཏམ་གཉིས་པའི་ནང་མཚར་བའི་དོན་གང་ཞིག་འདུག་གམ།

༣། མཚར་གཏམ་གསུམ་པའི་ནང་མཚར་བའི་སྐད་ཆ་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ།

༤། ཕྲུ་གུས་ཡི་གེ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ལབ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༥། མཚར་གཏམ་གསུམ་པོའ་ིནང་དོན་བརྗོད་བྱ་གང་ཡིན་ནམ།

གསུམ་པ།  འདིར་མཚར་གཏམ་དང་པོ་བཅོས་འབྲི་དང།  མུ་འགོད་བྱས་ནས་མཚར་བའི་ཉམས་མ་

ཤོར་བ་བྱས་ཡོད།  དེ་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་མཚར་གཏམ་གཞན་གཉིས་བཅོས་འབྲི་དང།  མུ་འགོད་བྱས་

ནས་མཚར་བའི་ཉམས་མ་ཤོར་བ་བྱེད་དགོས།

 ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་མྱོང་མེད་པའི་སྤོ་བོ་ཉི་མ་ལགས་ནི་ཉིན་ལྟར་ཆང་འཐུང་བ་དང་སྣ་ཐ་འཐེན་ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་ཆེད་མཚམས་རེར་དཔེ་དེབ་འཚོང་བཞིན་ཡོད།  ཉིན་ཞིག་སྤོ་བོ་ལགས་ཀྱིས་དེབ་

འཚོང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་བུ་མོ་བསམ་སྐྱིད་དེར་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དེབ་ཅིག་ཉོ་བར་ཡོང།  ཁོ་མོས་སྤོ་བོའ་ིམདུན་ནས་དེབ་

གཅིག་ལག་པར་བླངས་ཏེ།  དེབ་དེའི་མགོ་མཇུག་ཀུན་ལ་ཞིབ་པར་བལྟས་མཚམས།  “སྤོ་བོ་ལགས།  དེབ་འདིའི་མདུན་

གྱི་ཨང་གྲངས་འདི་གང་རེད་དམ”ཞེས་དྲིས་པར།  སྤོ་བོས་དེབ་དེར་ཡག་པོ་ཞིག་བལྟས་ནས།  “བུ་མོ།  དེབ་འདིར་བྲིས་

པའི་མི་འདི་སུ་རེད་”ཅེས་དྲིས་པར།  བུ་མོས“སྤོ་བོ་ལགས།  འདི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རེད”ཞུས།  སྤོ་བོ་ལགས་

དེས་ལམ་སང༌།  “འོ་རེད་བུ་མོ།  ཨང་གྲངས་དེ་ནི་ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཡིན་གྱི་རེད།  ད་དུང་ཨང་གྲངས་

གཅིག་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཨ་ཅེ་བལ་བཟའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཡིན་ཐག་ཆོད་རེད།  གཞན་གསུམ་ཡོད་རེད།  དེ་དག་ལ་ཁ་པར་

ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད།”  ཅེས་ལབ་པས་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་རྣམས་གད་མོ་ཤོར།

བཞི་པ།  མཚར་གཏམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བྲིས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་དྲུག་པ།

མཚར་གཏམ་ཁག་གསུམ།
(གཉིས་པ།)

 ༈  ཚན་རིག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད།

 སྔོན་ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་རྗེས།  རང་གི་སློབ་

གྲོགས་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་འཚོལ་དུ་ཕྱིན།  ཉིན་ཞིག ཁོང་གཉིས་ལ་ཡིག་ཚང་ཞིག་གི་

ལས་ཀའི་ས་མིག་ཆེད་ཡིག་ཚད་གཏོང་ས་རག་པ་རེད།  ཐོག་མར་གྲོགས་པོ་དེ་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་

སླེབས་སྐབས།  ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པོ་དེས་ཁོང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང༌།  སྡོད་གནས།  

སློབ་གྲྭ་སོགས་དྲིས་པ་རེད། 

 དེ ་ རྗེ ས ་ ད ངོ ས ་

གཞིའི་དྲི་བ་དང་པོ“རྒྱ་གར་

གྱི་སྲིད་བློན་དང་པོ་སུ་ཡིན་

ནམ་”ཞེས་དྲིས་པར། ཁོང་

གིས།  “ཇ་ཝཱ་ཧར་ལཱལ་ནེཧ་

རཱུ་Jawaharlal Nehruརེད་

”ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་

པ་“བུད་མེད་ནང་སྲིད་བློན་དང་པོ་སུ་ཡིན་ནམ་”ཞེས་དྲི་བ་བཏང་བར།  ཁོང་གིས།  ཨིནྡིརཱ་
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གཱནྡཱི་Indira Gandhiརེད་ཞུས་པ་དང༌།

 དེ་ནས་དྲི་བ་ཐ་མ་ནི་“འཛམ་གླིང་ནང་སྒོ་ང་དང་བྱ་མོ་གཉིས་དང་པོ་གང་སྐྱེས་སམ་

”ཞེས་དྲིས་པར།  ཁོང་གིས།  “དེ་ཚན་རིག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་མེད་”ཅེས་ལན་བཏབ་པར།  

དྲི་བ་ཚང་མའི་ལན་འགྲིགས་ཏེ་ཁོང་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་རེད།

 གྲོགས་པོ་དེ་ཡིག་ཚད་ཚར་ནས་མར་ཐོན་མ་ཐག  ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཁོང་གི་མདུན་དུ་

རྒྱུགས་ཡོང་ནས་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན་ཇི་ལྟར་བཏང་བའི་སྐོར་སྐད་ཆ་དྲིས་པས།  གྲོགས་པོས་སྦ་

གསང་མེད་པར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་རེད།

 དེ་རྗེས་སུ་ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཡིག་ཚང་ནང་སླེབས་སྐབས།  ཡིག་ཚང་སྐུ་ངོས་ཁོང་ལ“ཁྱོད་

ཀྱི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་ཅི་ཟེར་རམ་”བྱས་པར། ཁོང་གིས“ཇ་ཝཱ་ཧར་ལཱལ་ནེཧ་རཱུ་”ཡིན་ཞེས་

ཞུས།

 “ཁྱོད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་”བྱས་པར།  “ཨིནྡིརཱ་གཱནྡཱི་ཡིན་”ཡིན་ཞེས་

ཞུས་པས།  ཡིག་ཚང་སྐུ་ངོ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་ཏེ་དྲི་བ་ཐ་མར་“འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་གང་

ཟེར་རམ་”ཞེས་འདྲི་སྐབས།  ཁོང་གིས་“དེ་ཚན་རིག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད་”ཅེས་ཞུས་པ་

རེད།

 ༈  ཨ་མས་གནང་བའི་སྒོར་གཉིས།

 སྔོན་འགྲོའ་ིའཛིན་གྲྭ་གཉིས་པའི་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ནག་པང་སྟེང་གི་ཨང་ཀིར་མཛུབ་

མོ ་ བ ཙུ ག ས ་

གནང་སྟེ།  “བུ་ཉི་

མ།  ལྔའི་སྒང་ལ་

གཉིས་བསྡོམས་

ན་ག་ཚོད ་རེད ་

དམ།”  ཞེས་དྲིས་

པར།  བུ་ཉི་མས།  

“ རྒ ན ་ ལ ག ས །  

 
5+2=7 

 
5+2=7 
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ངས་ཤེས་མ་སོང༌།”  ཞེས་ཞུས་པར་རྒན་ལགས་ཀྱིས།  “ངས་ཁྱོད་རང་ལ་དངུལ་སྒོར་ལྔ་སྟེར་

བ་དང༌།  ཁྱོད་ཀྱི་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་རང་ལ་དངུལ་སྒོར་གཉིས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁྱོན་

བསྡོམས་ཁྱོད་རང་ལ་དངུལ་སྒོར་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།”  ཞེས་དྲིས་པར་བུ་ཉི་མས།  “ང་ལ་ཁྱོན་

བསྡོམས་དངུལ་སྒོར་དགུ་བྱུང་བ་རེད།”  ཅེས་ལན་བཏབ།  རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཉི་མར།  “ཁྱེད་

རང་རྩིས་ཡག་པོ་ཞིག་རྒྱོབས་དང༌།  ཁྱོད་རང་ལ་སྒོར་མོ་དགུ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་ཐུབ་བམ།”  

ཞེས་གསུངས་པར།  བུ་ཉི་མས།  “ང་ལ་སྔ་ས་ནས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གནང་བའི་སྒོར་མོ་གཉིས་

ཡོད”ཅེས་ཞུས་སོ།  །

༈  ལྕེ་ལ་གཟིགས་པ།

     

 བུ ་མོ ་ བསམ ་

སྐྱིད་གྲོད་པ་བདེ་མིན་

གྱིས་རྐྱེན་པའི་སློབ་གྲྭར་

འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན།  

ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་བུ་མོ་
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སྨན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་ཁྲིད།  སྨན་ཁང་དུ་འབྱོར་རྗེས་ཨེམ་ཆི་ལགས་

ཀྱིས་བུ་མོར།  “བུ་མོ།  རང་གི་ཁ་གདངས་ཏེ་ང་ལ་ལྕེ་སྟོན་དང༌།”  ཞེས་གསུངས་པར་བསམ་

སྐྱིད་ཞེད་ཐག་ཆོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས།  “ཐབ་ཚང་ནང་གི་སྒོ་ང་དང་ཅོག་ལེ་ཌི་མང་

ཆེ་བ་གཅེན་པོས་བཟས་སོང༌།”  ཅེས་ཞུས་པ་རེད།

ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་པ་ཁྲི་ཚོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས།

སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་བཟོས།

བསྐུར།  བཏབ།  འཕྲོད།  སྦ།  ཁྲོ།  མཛུབ།  གདངས།  སྦྲགས།

གཉིས་པ།  ཡང་ཡང་བཀླགས་ཏེ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ས་མིག  འདེམས་སྒྲུག  སྲིད་བློན།  སྦ་གསང།  ཁྱོན་བསྡོམས།  སྔ་ས་ནས།  གྲོད་པ།  གཅེན་པོ།  ཨེམ་ཆི།  བསམ་གཞིག

གསུམ་པ།  བསམ་གཞིག་བྱས་ནས་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡།  ཧམ་ཇ་ཡེ་གས་དྲི་བ་གཉིས་ལ་ལན་བརྒྱབ་པས་ཡིག་ཚང་སྐུ་ངོ་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་ལངས་འདུག  དེས་ན་དྲི་བ་གསུམ་པ་

ལན་བརྒྱབ་དུས་སྐུ་ངོས་གང་བྱས་ཡོད་ཚོད་འདུག་གམ།

༢། ཧམ་ཇ་ཡེ་གས་དྲི་བ་གསུམ་གྱི་ལན་རྒྱག་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཁོང་གི་རིག་རྩལ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ།

༣། ང་ལ་ཨ་མས་གནང་བའི་སྒོར་གཉིས་ཡོད་ཅེས་པས་བུ་ཉི་མས་རྒན་ལགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་གང་ནོར་

འདུག་གམ།

༤། ཐབ་ཚང་ནང་གི་སྒོ་ང་དང་ཅོག་ལེ་ཌི་མང་ཆེ་བ་གཅེན་པོས་བཟས་སོང་ཞེས་པའི་ཤུགས་ལ་དོན་གང་ཞིག་སྟོན་གྱི་

འདུག་གམ། 

བཞི་པ།  བསམ་གཞིག་བྱེད་རྒྱུ།

 མཚར་གཏམ་གཉིས་པའི་ནང་རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཨང་ཀིར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་ལྔའི་སྒང་ལ་གཉིས་སྣོན་པའི་སྡོམ་རྩིས་

དེ་བུ་ཉི་མས་བརྒྱག་ཤེས་མེད།  དེ་མ་ཐག་རྒན་ལགས་ཀྱི་སྒོར་ལྔ་དང།  པཱ་ལགས་ཀྱི་སྒོར་གཉིས།  ཨ་མའི་སྒོར་གཉིས་

རྣམས་བུ་ཉི་མས་ལས་སླ་པོས་སྡོམ་རྩིས་བརྒྱབ་པ་རེད།  དེ་གཉིས་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ།  དཔེར་ན་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན།  
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5+2=7,  5+2+2=9  རྩིས་ཕྲེང་འདི་གཉིས་གང་དཀའ་ཁག་ཆེའམ།

ལྔ་པ།  བུ་མོ་བསམ་སྐྱིད་གྲོད་པ་ན་བ་དང།  ཨེམ་ཆིས་བུ་མོའ་ིལྕེ་སྟོན་དང་ཞེས་གསུངས་པར་བསམ་

སྐྱིད་ཞེད་ཐག་ཆོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཉིས་གཅིག་གམ་མི་གཅིག  རྒྱུ་མཚན་ཅི།

དྲུག་པ།  འདིར་མཚར་གཏམ་དང་པོ་དེ་བཅོས་འབྲི་བྱས་ནས་མཚར་བའི་དོན་གང་ཡང་མེད་པར་

བཅོས་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱིས་མཚར་གཏམ་གཞན་གཉིས་ཀྱང་མཚར་བའི་དོན་མེད་པར་བཅོས་

ཐུབ་བམ།

༈  ཚན་རིག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་མ་རེད།

 སྔོན་ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་རྗེས།  རང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་འཚོལ་

དུ་ཕྱིན་པ་རེད།  ཉིན་ཞིག་ཁོང་གཉིས་ཡིག་ཚང་ཞིག་གི་ལས་ཀའི་ས་མིག་ཆེད་ཡིག་ཚད་གཏོང་ས་རག་པ་རེད།  ཐོག་མར་གྲོགས་པོ་

དེ་ཡིག་ཚང་ནང་དུ་སླེབས་སྐབས།  ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པོ་དེས་ཁོང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་མིང་དང༌།  སྡོད་གནས།  སློབ་གྲྭ་སོགས་

དྲིས་པ་རེད། 

 དེ་རྗེས་དངོས་གཞིའི་དྲི་བ་དང་པོ“རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དང་པོ་སུ་ཡིན་ནམ”ཞེས་དྲིས་པར། ཁོང་གིས།  “ཇ་ཝཱ་ཧར་ལཱལ་

ནེཧ་རཱུ་Jawaharlal Nehruརེད”ལབ་པ་རེད། 

 དེ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་པ“བུད་མེད་ནང་སྲིད་བློན་དང་པོ་སུ་ཡིན་ནམ”ཞེས་དྲི་བ་བསྐུར་བར།  ཁོང་གིས།  “ཨིནྡིརཱ་གཱནྡཱི་

Indira Gandhiརེད”ཞུས་པ་དང༌།

 དེ་ནས་དྲི་བ་ཐ་མ་ནི“འཛམ་གླིང་ནང་སྒོ་ང་དང་བྱ་མོ་གཉིས་དང་པོ་སུ་སྐྱེས་སམ”ཞེས་དྲིས་པར།  ཁོང་གིས།  “དེ་ཚན་

རིག་གིས་ཀྱང་མཁྱེན་གྱི་མེད”ཅེས་ལན་བཏབ་པར།  དྲི་བ་ཚང་མའི་ལན་འགྲིགས་ཏེ་ཁོང་རྒྱུག་འཕྲོད་པ་རེད།

 གྲོགས་པོ་དེ་ཡིག་ཚད་ཚར་ནས་མར་ཐོན་མ་ཐག  ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཁོང་གི་མདུན་དུ་རྒྱུགས་ཡོང་ནས་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན་

ཇི་ལྟར་བཏང་བའི་སྐོར་སྐད་ཆ་དྲིས་པས།  གྲོགས་པོས་སྦ་གསང་མེད་པར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་རེད།

དེ་རྗེས་སུ་ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཡིག་ཚང་ནང་སླེབས་སྐབས།  ཡིག་ཚང་སྐུ་ངོས་ཁོང་ལ“ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ལ་ཅི་ཟེར་རམ”བྱས་པར།  

ཁོང་གིས“རཱ་ཝེན་རྡར་Raven Dharཟེར”ཅེས་ཞུས།  “ཁྱོད་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ”བྱས་པར།  “སོ་ན་ཤི་ལ་(Sona 

Shila)ཡིན”ཞུས།  “འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་གང་ཟེར་རམ”ཞེས་’དྲི་སྐབས།  ཁོང་གིས“ཧམ་ཇ་ཡེ་ག་ཡིན”ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

བདུན་པ།  མཚར་གཏམ་ཐུང་ངུ་ཞིག་བྲིས།
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ག)   
སྙན་ངག་སྔོན་

འགྲོའ་ིསྦྱོང་བརྡར།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ།

༄༅།  །སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་བསྔགས་པའི་

བོད་ཡུལ་འདིར་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་འགྱུར་དང་སྒྱུ་

རྩལ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་གླུ་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

ཡོད།  མི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་རིག་གནས་འཚོ་བ་འཕེལ་རྒྱས་སོང་བའི་

ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམས་ན་གླུ་གར་ནི་དར་སྔ་ཤོས་དང༌།  རིག་རྩལ་འཚོ་བའི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པ་

ཞིག་ཀྱང་ཡིན།  དེས་ན་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་གླུ་གཞས་ལ་ཡང་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་

གྱི་གོང་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་ད་ལྟ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མུས་ཀྱི་བོད་ཡིག་འདི་ཉིད་དར་བ་ནས་བཟུང་

བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ིསྙན་རྩོམ་ཚིགས་བཅད་ཇི་སྙེད་པ་དང༌།  དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་གཞས་ཚིག་མང་

ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཞིག་གནའ་བོའ་ིཡིག་མཁན་དག་གིས་བྲིས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དང༌།  

རྣམ་ཐར།  སྔོན་བྱུང་གཏམ་རྒྱུད་སོགས་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།  དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་

ཚིགས་བཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡོད།  དེར་བརྟེན་འདིར་ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་ཁ་ཆེ་ཕ་ལུ་

དང།  བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ཐོར་བུ།  གླུ་གཞས།  འབྲོག་གླུ།  ཆང་གཞས།  གེ་སར་

སྒྲུང་གླུ་བཅས་སྙན་འཇེབས་ལྡན་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱིས་ཕྱུག་པ།  གོ་བདེ་ལ་དོན་ཟབ་

པ་མར་རྩམ་གྱི་དྲི་མ་མ་ཡལ་བའི་སྙན་ངག་རྩོམ་དཔེ་ཁག་ཅིག་གོ་སྒྲིག་

བྱས་ཡོད།  སྤྱིར་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་ལ་ཚིག་རྐང་བཞི་ཡོད་

མོད།  འོན་ཀྱང་ཚིགས་བཅད་ཡིན་ན་ཚིགས་རྐང་བཞི་

དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན།
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སློབ་ཚན་ཉེར་བདུན་པ།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་དང་པོ།

 (བོད་ཕོ་རེའི་ཁ་ལ་གཏམ་རེ་ཡོད།  མོ་རེའི་ཁ་ལ་གླུ་རེ་ཡོད་ཟེར་བ་བཞིན་འདིར་དར་ཁྱབ་ཆེ་ལ་གོ་བདེ་བའི་གཏམ་དཔེ་

ཁག་ཅིག་བསླབ་གཞིར་བཞག་ཡོད།)

  

 ༈ བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ཐོར་བུ།  བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེའི་དེབ་འདྲ་མིན་ལས་བཏུས།

  ནམ་མཁའ་གཡའ་དག  ། 

  ས་གཞི་རྡུལ་དག  །

  

  བཟང་པོའ་ིཞོར་ལ་ཇ་ཆང༌།  །

  ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང༌།  །

 

   ལས་ལ་མི་བརྩོན་ཆང་ལ་ཆགས།  །

  སང་གི་བྱ་བ་གནངས་ལ་བསྐྱལ།  །
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   རྟ་ཁ་ལོ་མེད་ན་མ་བཞོན།  །

  ཚིག་རྩ་བ་མེད་ན་མ་ཤོད།  །

 

   ཕོ་རབ་གཅིག་གི་བློ་རྩེ་ལས།  །

  ཕོ་འབྲིང་གསུམ་གྱི་གྲོས་སྡུར་དགའ།  །

 

   

  བདེན་ལུང་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕུ་ཐག་རིང༌།  །

  རྫུན་ཨ་བྲ་གཉིས་ཀྱི་རྔ་མ་ཐུང༌།  །

 

  ནམ་མི་ལངས་ཀ་མེད་ཉི་མས་དེད།  །

  ས་མི་རུབ་ཀ་མེད་གྲིབ་མས་དེད།  །

 

  དབྱར་ཁ་ལྕགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  དགུན་ཁ་རྫ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  ནམ་རྒྱུན་ཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

 

  ཤ་ཞིམ་པོ་ཨ་ཕོ་སྤྱང་ཀིས་བཟས།  །

  ཁག་ངན་པ་ཨ་ལྕེ་ཝ་མོར་བཞག   །

 

  སྐྱིད་དུས་མི་དང་བསྟུན་དགོས།  ། 

  སྡུག་དུས་རང་མགོ་ཐོན་དགོས།  །

 

  གང་དྲག་བྱས་པས་ཅི་དྲག་ཟེར།  །

  གྲོས་ཀྱི་འདྲི་སའི་ཐབས་སྡུག་ལ།  །



147


147


 

  དགོང་མར་ཉལ་མེད་པ་རྟ་དང་འདྲ།  །

  རྟ་འདྲ་བའི་བཞོན་རྒྱུ་ཁྱོད་ལ་མེད།  །

  ཞོགས་ཡར་ལངས་མེད་པ་བ་དང་འདྲ།  །

  བ་ཡིན་པའི་བཞོ་རྒྱུ་ཁྱོད་ལ་མེད།  །

 

  གཅིག་ལ་མི་འགྲིགས་གཞན་གྱི་སྐྱོན།  །

  ཀུན་ལ་མི་འགྲིགས་རང་གི་སྐྱོན།  །

 

  ལྷ་རྗེ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་རྩ་ལྟ་ལུགས་དང༌།  །

  བླ་མ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཆོས་བཤད་ལུགས་གཉིས།  །

 ༈ ཁ་ཆེ་ཕ་ལུ།  པཎ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

  ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ཁག་ཁག་སོ་སོ་རེད།  །

  སེམས་དང་ལུས་པོ་རང་རང་སོ་སོ་རེད།  །

  སེམས་པས་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་འགྲོ་འདོད་ཀྱང༌།  ། 

  ལུས་པོ་ཞིམ་པོ་བཟས་ནས་སྡོད་འདོད་ཆེ།  །

  ལུས་པོ་སྐྱིད་པོ་སྡོད་པ་ཞག་གསུམ་དང༌།  །

  སེམས་པ་སྡུག་ན་ཕུགས་ནས་ཕུགས་སུ་སྡུག  །

  སེམས་སྐྱིད་འདོད་ན་ལུས་ཀྱིས་དཀའ་བ་སྤྱོད།  །

  ལུས་པོ་བསམ་ན་སེམས་པ་སྡུག་ལ་སྦྱོར།  ། 

  ང་ལ་ཉན་ན་ལུས་སེམས་དབྱེ་བ་ཆོད།  །

  གསེར་དང་ར་གན་བརྗེ་མི་སྨྱོན་པ་རེད།  །

  གཡུ་དང་དོ་ལོ་ནོར་ན་ལྐུགས་པ་རེད།  །
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གཏམ་དཔེ།

གཏམ་དཔེ་མེད་མི་ཡིས་མི་གོ  །

ཟས་ཚྭ་མེད་མི་ཡིས་མི་ཟ།  །

 ༈ གེ་སར་སྒྲུང་ག།

  གླུ་ཨ་ལ་ལ་མོ་ཨ་ལ་ལེན།  །

  ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ལེན།  །

  ཐ་ལ་གླུ་ཡི་ལེན་ལུགས་རེད།  །

  ཨ་ལ་ངག་གི་འགུག་ལུགས་རེད།  །

  ས་འདིའི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །

  འདུ་ར་སྟག་ཐང་ཁྲ་མོ་རེད།  །

  སྟག་མ་ཤིའི་པགས་པ་བརྒྱངས་འདྲ་རེད།  །

  ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །

  བཀའ་བློན་འདན་མ་བྱང་ཁྲ་ཡིན།  །

  གེ་སར་རྒྱལ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་ལ།  །

  འདན་མ་བློན་རབས་བཅུ་དགུ་སྲིད།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་གྲོགས་རེ་བཟོས།

 ཕུགས།  འགྲངས།  ཕུ།  གཡའ།  དཀྲོགས།  གནངས།  དོ།

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

 ར་གན།  དོ་ལོ།  ལྷ་རྗེ།  ཨ་བྲ།  ཁག་ངན།  ཕུ་ཐག

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་རེ་བྲིས།

༡། ཁ་ཆེ་ཕ་ལུའི་དུམ་མཚམས་དང་པོས་བསླབ་བྱ་གང་བསྟན་འདུག་གམ།

༢།  གོང་གསལ་སློབ་ཚན་ནང་ཚེག་བར་མང་ཉུང་གང་དག་འདུག་གམ། 

༣། གོང་དུ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཚིག་རྐང་ཁ་ཤས་ལ་འོག་ཐིག་གིས་རྟགས་བརྒྱབ་པ་བཞིན་ཆ་དང་ཡའི་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་

བ་ཅི་འདྲ་འདུག་གམ།

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིགས་བཅད་དག་ལ་དོན་འགྲེལ་ཞིག་བྲིས།

  དབྱར་ཁ་ལྕགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  དགུན་ཁ་རྫ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  ནམ་རྒྱུན་ཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  གསེར་དང་ར་གན་བརྗེ་མི་སྨྱོན་པ་རེད།  །

  གཡུ་དང་དོ་ལོ་ནོར་ན་ལྐུགས་པ་རེད།  །

ལྔ་པ།  གོང་དུ་ཆ་དང་ཡའི་གཅོད་མཚམས་མཚོན་བྱེད་རྟགས་བརྒྱབ་པ་བཞིན་འོག་གི་ཚིགས་བཅད་

རྣམས་ཀྱི་གཅོད་མཚམས་ལ་རྟགས་རྒྱག་དགོས།

  བཟང་པོའ་ིཞོར་ལ་ཇ་ཆང༌།  །

  ངན་པའི་ཞོར་ལ་རྒྱུག་རྡུང༌།  །
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  དབྱར་ཁ་ལྕགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  དགུན་ཁ་རྫ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  ནམ་རྒྱུན་ཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།  །

  

  བདེན་ལུང་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕུ་ཐག་རིང༌།  །

  རྫུན་ཨ་བྲ་གཉིས་ཀྱི་རྔ་མ་ཐུང༌།  །

 

  ལྷ་རྗེ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་རྩ་ལྟ་ལུགས་དང༌།  །

  བླ་མ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཆོས་བཤད་ལུགས་གཉིས།  །

  སེམས་སྐྱིད་འདོད་ན་ལུས་ཀྱིས་དཀའ་བ་སྤྱོད།  །

  ལུས་པོ་བསམ་ན་སེམས་པ་སྡུག་ལ་སྦྱོར།  ། 

  ང་ལ་ཉན་ན་ལུས་སེམས་དབྱེ་བ་ཆོད།  །

  ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།   །

  བཀའ་བློན་འདན་མ་བྱང་ཁྲ་ཡིན།  །

  གེ་སར་རྒྱལ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་ལ།  །

  འདན་མ་བློན་རབས་བཅུ་དགུ་སྲིད།  །

དྲུག་པ།  གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཚིག་རྣམས།  འབྲེལ་ཡོད་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

ཀ ཁ།
དབྱར་ཁ་ ཁ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།

ནམ་རྒྱུན་ རྫ་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།

དགུན་ཁ་ ར་གན་བརྗེ་མི་སྨྱོན་པ་རེད།

གསེར་དང་ དོ་ལོ་ནོར་ན་ལྐུགས་པ་རེད།

གཡུ་དང་ ལྩགས་ལ་བདག་པོ་རྒྱོབས།

བདུན་པ།  གཏམ་དཔེ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་རྩོམས།
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སློབ་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ།

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་དཔེ་གཉིས་པ།

 ༈ དེང་རབས་གཞས།

  བླ་མ་ལགས།  སྐྱབས་སུ་མཆི།

  གངས་དཀར་ཏི་སེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་རེད།  །

  མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་རེད།  །

  ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རེད།  །

  ཉི་མ་ཟླ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་ཟུང་རེད།  །

  བླ་མ་ལགས།  སྐྱབས་སུ་མཆི།  ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།

  ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་བྱང་རེད།  །

  གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་གཉན་རེད།  །

  ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ནོར་རེད།  །

  འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱི་གཅེས་སྲོག་རེད།  །

  བླ་མ་ལགས།  ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།  རྗེས་སུ་བཟུང།

  ཤཱཀྱ་མུ་ནེ་ཁྱེད་ཀྱི་བླ་མ་རེད།  །

  འཚེ་མེད་ཞི་བདེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྔུལ་ཐིགས་རེད།  །
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  གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྷ་གཅིག་ཁྱེད་ཉིད་རེད།  །

  འཛམ་གླིང་འདི་ན་ཁྱེད་ཉིད་རྒྱན་གཅིག་རེད།  །

  བླ་མ་ལགས།  བཀའ་དྲིན་ཆེ།  སྐུ་ཚེ་བརྟན།

  

 ༈ ག་གཞས།

  ཤར་ཕྱོགས་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ།  །

  འཇམ་པོའ་ིབལ་ལ་གྱུར་ན།  །

  རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་ལ།  །

  གོས་སྣ་རེ་རེ་ཕུལ་ཆོག   །

  ཕ་རྒྱུད་ཙན་དན་སྡོང་པོ།  །

  མ་རྒྱུད་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ།  །

  སྤུན་མཆེད་ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ།  །

  ང་རང་པད་མའི་མེ་ཏོག  །

  ཆུང་གྲོགས་ང་གཉིས་ལས་དེ།  །

  རྫ་མའི་རོང་གི་ཆུ་རེད།  །

  ཤང་ཤང་རྣ་བས་ཐོས་ཀྱང༌།  །

  མཇལ་འཕྲད་གསེར་ལས་དཀོན་པ།  །

  གསེར་བྱ་ངང་པ་བཞིན་དུ།  །

  བརྩེ་དུང་ཁྱེད་ལ་ཡོད་ན།  །

  ཟ་རྒྱུ་འདམ་ལས་མེད་ཀྱང༌།  །

  མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་ཞུས་ཆོག  །
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  རི་མགོ་མཐོ་ལ་མ་བལྟས།  །  

  རི་དཔྱད་ཡག་ལ་བལྟས་ཡོད།  །

  ཆུང་འདྲིས་ཞལ་ལ་མ་བལྟས།  །

  གཤིས་རྒྱུད་འཇམ་ལ་བལྟས་ཡོད།  །

  མ་ཤི་དམྱལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།  །

  ཁྱོད་ལ་ཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ན།  །

  ཨ་ཞང་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ།  །

  དགུང་ལོ་ག་ཚོད་རེད་དམ།  །

  སེམས་པ་སྔ་སྐྱོ་ད་སྐྱོ།  །

  ད་ལོའ་ིལོ་ལས་སྐྱོ་བ།  །

  ང་རང་སྐྱོ་བས་མ་ཚད།  །

  ནམ་མཁའི་བྱ་ཡང་སྐྱོ་སོང༌།  །

 ༈ འབྲོག་ག། 

  ང་ཚེ་སྟོད་བསམ་པ་རྣམ་གསུམ་ཡོད།  །

  གོས་ཚ་རུའི་འདབ་མ་ཆེ་ན་བསམ།  །

  རྟ་འདོ་བའི་གོམ་འགྲོས་བཟང་ན་བསམ།  །

  སྨན་བུ་མོའ་ིཤ་རྩ་དཀར་ན་བསམ།  །

  དེ་ཚེ་སྟོད་ཀྱི་བསམ་པ་རྣམ་གསུམ་རེད།  །

  ང་ཚེ་སྐེད་བསམ་པ་རྣམ་གསུམ་ཡོད།  །

  སྦྲ་མཐིང་སྨུག་ཁ་ཞེང་ཆེ་ན་བསམ།  །

  ཇ་འབྲུ་མར་རྩིག་པ་མཐོ་ན་བསམ།  །
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  འབྲི་ཐུལ་མའི་རྡང་ཐག་རིང་ན་བསམ།  །

  དེ་ཚེ་སྐེད་བསམ་པ་རྣམ་གསུམ་རེད།  །

  

  ངའི་མགོ་བོ་ནག་ཆུང་རྨོག་ལ་དགའ།  །  

  རྨོག་གྱོན་གིན་གྱོན་གིན་གྱོད་ལ་དགའ།  །

  ངའི་དུང་སོ་སུམ་ཅུ་ཤ་ལ་དགའ།  །

  ཤ་ཟ་གིན་ཟ་གིན་རྐང་ལ་དགའ།  །

  ངའི་མིད་ཐག་ཁྲ་མོ་གླུ་ལ་དགའ།  །

  གླུ་ལེན་གིན་ལེན་གིན་ཤགས་ལ་དགའ།  །

 ༈ ཆང་གཞས།

  ཆང་ཞིག་བཏུང་ནས་ཡོང་ཡོད།  ། 

  ར་ཞིག་བཟི་ནས་ཡོང་ཡོད།  །

  ར་བཟི་སྐྱུར་འགོང་མེད་པའི།  །

  དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ཡོང་ཡོད།  །

  

  ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་ནང་ལ།  །

  ཕྱོགས་བཞིའི་མགྲོན་པོ་འཛོམས་སོང༌།  །

  ཞིམ་པོའ་ིམཆོད་ཆང་མཆོད་སོང༌།  །

  སྙན་པོའ་ིགླུ་གཞས་བཏང་སོང།  །

གཏམ་དཔེ།

ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ཕུ་ཐག་རིང།

དཔོན་འདི་ལས་ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་སྐྲག་ཆེ།
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

ཐུགས་བསྐྱེད།  འཕྲིན་ལས།  བཀའ་གཉན།  རྔུལ་ཐིགས།  ཕ་རྒྱུད།  མ་རྒྱུད།  སྤུན་མཆེད།  ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ།  རྫ་མའི་རོང།  

ཚ་རུ།  གོམ་འགྲོས།  འབྲི་ཐུལ་མ།  རྨོག  ཤགས།  སྐྱུར་འགོང།

གཉིས་པ།  སློབ་ཚན་ནང་གི་དེང་རབས་གཞས་དང།  གླུ་གཞས།  འབྲོག་གླུ།  ཆང་གཞས།  བཅས་ལ་

ཚིགས་བཅད་རྩོམ་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ལྟ་སྡུར་བྱེད་དགོས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིགས་བཅད་འདི་གཉིས་ཚིག་ལྷུག་ལ་ཕོབས།

  ཤར་ཕྱོགས་སྤྲིན་པ་དཀར་པོ།  །

  འཇམ་པོའ་ིབལ་ལ་གྱུར་ན།  །

  རང་སེམས་དགའ་བའི་མི་ལ།  །

  གོས་སྣ་རེ་རེ་ཕུལ་ཆོག  །

  ཆུ་མོ་ཕྱིན་སོང་མ་བསམ།  །

  ཟམ་པ་ལུས་སོང་མ་བསམ།  །

  ཆུ་མོས་གཡས་སྐོར་བརྒྱབས་ནས།  །

  ཟམ་པའི་འོག་ལ་སླེབས་ཡོང༌།  །

བཞི་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་ལྷུག་འདི་ཚིགས་བཅད་དུ་བཟོས།

 ཤི་ཕ་རོལ་དམྱལ་བའི་ཡུལ་གྱི་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོ་ཀྱེ།  འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་འདིར་ཆོས་སྲིད་

གང་ལའང་དྲང་བདེན་གྱི་ཏག་ཏག་ཁྲིག་ཁྲིག་ཅི་ཡང་མི་འདུག་པས་དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཏག་ཏག་ཅིག་བཟོ་རོགས།

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་དཔེ་བསྟན་པ་བཞིན་རྟགས་རྒྱོབས།

  ངའི་མགོ་བོ་ནག་ཆུང་རྨོག་ལ་དགའ།  །  

  རྨོག་གྱོན་གིན་གྱོན་གིན་གྱོད་ལ་དགའ།  །
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  ངའི་དུང་སོ་སུམ་ཅུ་ཤ་ལ་དགའ།  །

  ཤ་ཟ་གིན་ཟ་གིན་རྐང་ལ་དགའ།  །

  ངའི་མིད་ཐག་ཁྲ་མོ་གླུ་ལ་དགའ།  །

  གླུ་ལེན་གིན་ལེན་གིན་ཤགས་ལ་དགའ།  །

  

  ཆང་ཞིག་བཏུང་ནས་ཡོང་ཡོད།  ། 

  ར་ཞིག་བཟི་ནས་ཡོང་ཡོད།  །

  ར་བཟི་སྐྱུར་འགོང་མེད་པའི།  །

  དམ་བཅའ་བཞག་ནས་ཡོང་ཡོད།  །

  

  ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་ཤེས་ན།  །

  བཀའ་བློན་འདན་མ་བྱང་ཁྲ་ཡིན།  །

  གེ་སར་རྒྱལ་རབས་བཅོ་བརྒྱད་ལ།  །

  འདན་མ་བློན་རབས་བཅུ་དགུ་སྲིད།  །

དྲུག་པ།  གླུ་གཞས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་རྩོམས།



157


157


སློབ་ཚན་ཉེར་དགུ་པ།

ཀུན་སྤྱོད་གླུ་གཞས།

ས།

ཤིང་སྡོང་གཅོད་འབྲེག་གཏེར་ཁ་བསྔོགས།  །

འབྱུང་བའི་ལམ་ལུགས་འཁྲུག་པ་ལས།  །

མེ་རི་འབར་གས་ཆུ་ལོག་དང།  །

ས་ཡོམ་གནོད་འཚེ་རྫོགས་མཐའ་མེད།  །

ཆུ།

རྒྱུག་ཆུ་ཁྲོན་ཆུ་ཆུ་མིག་སོགས།  །

གང་བྱུང་སྦག་བཙོག་མནོལ་གྱུར་ན།  །

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་འཕེལ།  །

སྐྱེ་འགྲོའ་ིབདེ་ཐང་ཤིན་ཏུ་གནོད།  །

མེ།

གློག་དང་ས་སྣུམ་རླངས་ཐབ་སོགས།  །

ཤུགས་དྲག་ཆེ་བའི་མེ་རྫས་རིགས།  །
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རྒྱུན་དུ་ཡིད་གཟབ་དགོས་པ་ལས།  །

འབར་གས་ཤོར་ཚེ་སྟོང་གསུམ་འཇིག  །

རླུང།

བཟོ་གྲྭའི་དུག་རླངས་རྫས་ཀྱི་མཚོན་ཆ་སོགས།  །

རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་བཟོ་སྐྲུན་མང་དྲགས་ན།  །

རང་བྱུང་རླུང་གི་བླ་བྲེ་རལ་གྱུར་ནས།  །

མཐའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཡང་བསྐམས་པར་བྱེད།  །

ཆུ་འཐུང་སྟངས།

ཆུ་གྲང་མོ་མ་འཐུང་ཆུ་ཁོལ་འཐུང།  །

ཆུ་གྲང་མོ་འཐུང་ན་ཁོལ་གྲང་དང།  །

ཆུ་དྭངས་པར་བཟོ་བྱེད་འཕྲུལ་འཁོར་ནས།  །

བརྒྱུད་ཡོང་བའི་ཆུ་རྣམས་ལུས་ལ་འཕྲོད།  །

ལྟོ་ཟ་སྟངས།

ལྟོ་ཟ་ཁར་ལག་གཉིས་གཙང་མར་ཁྲུས།  །

ཞོགས་ཇ་དང་ཡང་ཟས་རན་པར་ཟོ།  །

གུང་བཅུད་ཡོད་ཞལ་ཟས་རྒྱགས་པར་ཟོ།  །

དགུང་སྔ་ཙམ་གཤེར་ཟས་ཉུང་ངུ་ཟོ།  །

ལུས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ།

སྐྲ་སེན་ཐུང་དང་སུག་ལག་སོ།  །

ཕྱི་ཡི་གྱོན་གོས་སྟོད་སྨད་བར།  །

ཡང་ཡང་འཁྲུད་པའི་གོམས་གཤིས་ཀྱིས།  །

ཕྱི་མཛེས་ནང་བདེའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ།  །
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སེམས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ།

བསམ་བཟང་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་གལ།  །

བསམ་ངན་འཚེ་སེམས་འདོད་ཧམ་སྤོངས།  །

འོན་ཀྱང་བརྩོན་སེམས་སྤོབས་པ་གལ།  །

འོན་ཀྱང་ང་ཡི་ང་རྒྱལ་སྤོངས།  །

འཛིན་ཁང་གཙང་སྦྲ།

གྱང་སྦྱར་བཀོད་ལེགས་སྣ་མང་དང།  །

ནག་པང་ཁམས་གཙང་དཀར་ཆ་དོད།  །

ཕྱགས་དར་གཙང་ཕྱགས་བྱས་གྱུར་ན།  །

འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་སྐབས་ལུས་སེམས་སྐྱིད།  །

རྩེད་མོ།

ལུས་སེམས་ཕན་པའི་རྩེད་མོའ་ིརིགས།  །

རན་པར་རྩེས་ནས་གཞན་ལ་འགྲོགས།  །

ཧ་ཅང་མང་ན་གཡེང་བའི་རྒྱུ།  །

ལས་སློབ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་བའི་གཞི།  །

གཏམ་དཔེ།

བོད་མི་རིགས་ནི་གོམ་པ་སྤོ་ཤེས་ན་བྲོ་འཁྲབ་ཤེས།  །

བོད་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་ན་གླུ་ལེན་ཤེས་ཟེར།  །
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སྦྱོང་ཚན། 
དང་པོ།  གཤམ་གསལ་མིང་ཚིག་རྣམས་ལ་ཚིག་སྒྲུབ་རེ་བཟོས།

བསྔོགས།  ཁྲོན་ཆུ།  མེ་རྫས།  བླ་བྲེ།  དངོས་གྲུབ།  ཆོག་ཤེས།  ཕྱགས་དར།

གཉིས་པ།  གཤམ་གསལ་ཚིག་རྣམས་ཕྲལ་ནས་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་དགོས།  དཔེར་ན།

ཤིང་སྡོང་གཅོད་རྩྭ་འབྲེག

གཅོད་འབྲེག  སྦག་བཙོག  ཤུགས་དྲག  མེ་རྫས།  འབར་གས།   བཟོ་སྐྲུན།  ཁོལ་གྲང།  དངོས་གྲུབ།  འདོད་ཧམ།  

ཁེངས་དྲེགས།  བཀོད་ལེགས།

གསུམ་པ།  གཤམ་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀར་དོན་འགྲེལ་ཞིག་བྱོས།

སྐྲ་སེན་ཐུང་དང་སུག་ལག་སོ།  །

ཕྱི་ཡི་གྱོན་གོས་སྟོད་སྨད་བར།  །

ཡང་ཡང་འཁྲུད་པའི་གོམས་གཤིས་ཀྱིས།  །

ཕྱི་མཛེས་ནང་བདེའི་དངོས་གྲུབ་འཐོབ།  །

བཞི་པ།  འབྲེལ་ཡོད་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ།

བཟོ་གྲྭའི་དུག་རླངས་རྫས་ཀྱི་ མང་དྲགས་ན།  །

རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་བཟོ་སྐྲུན་ བསྐམས་པར་བྱེད།  །

རང་བྱུང་རླུང་གི་བླ་བྲེ་ མཚོན་ཆ་སོགས།  །

མཐའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་བཞི་ཡང་ རལ་གྱུར་ནས།  །

ལྔ་པ།  གཤམ་གསལ་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ཆ་ཡའི་གཅོད་མཚམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་འོག་ཐིག་གིས་མཚོན་པར་

བྱེད་དགོས།

ལྟོ་ཟ་ཁར་ལག་གཉིས་གཙང་མར་ཁྲུས།  །

ཞོགས་ཇ་དང་ཡང་ཟས་རན་པར་ཟོ།  །

གུང་བཅུད་ཡོད་ཞལ་ཟས་རྒྱགས་པར་ཟོ།  །
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དགུང་སྔ་ཙམ་གཤེར་ཟས་ཉུང་ངུ་ཟོ།  །

དྲུག་པ།  བར་སྟོང་འགེངས་རྒྱུ།

བསམ་བཟང་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་———།  །

བསམ་ངན་འཚེ་སེམས་འདོད་ཧམ་———།  །

འོན་ཀྱང་———སྤོབས་པ་གལ།  །

འོན་ཀྱང་ང་ཡི་———སྤོངས།  །

དྲུག་པ།  གཞས་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞིག་རྩོམ་དགོས།

81  ལན།  ཙི་ཙི་ཆུང་དྲགས་པ་དང་གླང་ཆེན་ཆེ་དྲགས་ནས་

ཙི་ཙིའི་ཁྲག་གིས་མ་འདང་བར་ཙི་ཙི་གྲོངས་ཚར་བ་མཐོང་བས་

རེད།

 དེ་ནས་སྐར་མ་ལྔའི་རྗེས་སུ་གླང་ཆེན་འཁམས་པ་ལས་སངས་

བ་ན་སྨན་པས་གླང་ཆེན་གྱི་རྣ་རྩར་ཚིག་གཅིག་བཤད་པ་དང།  

ཡང་བསྐྱར་གླང་ཆེན་དྲན་པ་འཐོར་བ་རེད།  རྒྱུ་མཚན་གང༌།  ཅི་

སྟེ་ལན་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན་ཤོག་གྲངས།   187གཟིགས།
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  ཕྱག་འཚལ་སྟངས་དང་ཕན་ཡོན་

 (ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་དང་ཕྱག་འཚལ་བའི་དགོས་དམིགས་མི་

འདྲ་བ་མང་མོད།  འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་དང་ཕན་ཡོན་བཤད་ཡོད།)

༄༅།  །སྤྱིར་ཕྱག་ལ་དབྱེ་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ཡོད་ཀྱང་སྐབས་འདིར་བསྟན་གྱི་

ཕྱག་ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྱག་ཡིན་པ་དང།  ལུས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་དབྱེ་ན་བསྐུམས་ཕྱག་དང་བརྐྱངས་ཕྱག་

གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན།

  ཕྱག་འཚལ་སྐབས་ཐལ་མོ་སྦྱར་སའི་གནས་གསུམ་ཡོད།  དང་པོ་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་

འཁོར་ལོ།  གཉིས་པ་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ།  གསུམ་པ་སྙིང་ག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བཅས་ཡིན། བསྐུམས་ཕྱག་ནི་ལག་གཉིས་དྲང་པོར་རིམ་པས་གནས་གསུམ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་

དང་དུས་མཚུངས་པུས་མོ་གཉིས་དང།  ལག་མཐིལ་གཉིས།  དཔྲལ་བ་བཅས་ལྔ་ས་ལ་གཏུགས་

ཏེ་ཕྱག་འཚལ་དགོས།

 བརྐྱངས་ཕྱག་ནི་ལག་གཉིས་དྲང་པོར་རིམ་པར་གནས་གསུམ་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་

དུས་མཚུངས་ལུས་ཡོངས་ཁ་སྦུབ་ཏུ་སར་ཕབ་ནས་ཕྱག་འཚལ་དགོས།

 ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡུལ་ནི་རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་གནས་ཆེན་ཁག་དང།  དེ་མིན་མཆོད་

པའི་རྟེན་གསུམ་དང་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མ་སོགས་ཡིན།  བརྒྱ་ལ་གནས་ཆེན་ཁག་

དང།  རྟེན་རྩ་ཆེན།  བླ་མ་དམ་པ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་མ་ཐུབ་ན་རང་ཁྱིམ་གྱི་རྟེན་གསུམ་དྲུང་

དུ་ཕྱག་འཚལ་ཆོག  དེ་ཡང་མེད་ཚེ་ཕྱག་ཡུལ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དེ་ཕྱག་འཚལ་ན་

འགྲིག
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 ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་བསོད་ནམས་གསོག་ཅིང་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་བའི་ཐབས་བླ་ན་མེད་པ་

ཞིག་དང།  ལྷག་པར་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་འཇོམས་པའི་གཉེན་པོ་དང།  དེ་བཞིན་ཕོ་ནད་

སོགས་ནད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཕྱག་གི་ནུས་པས་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་སྐོར་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་

གསུང་རྒྱུན་དུ་ཡོད།  དེ་ལྟ་ན་ཕྱག་ཅི་ཙམ་མང་དུ་འཚལ་ཐུབ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དགེ་བ་སྟོབས་ཆེ་

བ་ཤོད་མི་དགོས།

ཚེ་འདིར་བདེ་སྐྱིད་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

ཕྱི་མ་བདེ་འགྲོར་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

རྒན་རྣམས་ཚེ་རིང་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

གཞོན་རྣམས་ཡང་རྩལ་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

ཕོ་གསར་ཤ་རྒོད་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

མོ་གསར་གཟུགས་བཟང་འདོད་ན་ལྷ་ཕྱག་འཚོལ།  །

མདོར་ན་ལྷ་ཕྱག་དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་ནོར།  །
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  ས་སྨྱུག་

 (ས་སྨྱུག་ནི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་ཡིན།  ས་སྨྱུག་ནི་རིག་གནས་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན།  སློབ་ཚན་འདིའི་

ནང་ས་སྨྱུག་གི་རང་གཤིས་དང་སྙིང་སྟོབས་བཅས་ལ་ཁ་གསལ་ཞིང་གོ་བདེ་བའི་ཚིག་གིས་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་ཡོད།  བརྗོད་བྱའི་

དོན་ལ་གོ་བ་བླངས་པ་བརྒྱུད་ནས་ས་སྨྱུག་གི་མཚོན་དོན་ངོ་མ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས།)

༄༅།  །ཉིན་ལྟར་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ངའི་མིག་ལམ་དུ་འཆར་བ་ནི་ནག་པང་གི་ངོས་སུ་དགེ་རྒན་

གྱིས་བྲིས་པའི་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་སོགས་ཚོན་མདོག་འདྲ་མིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་

དང་རི་མོ་དེ་དག་རེད།  ཡིག་འབྲུ་དང་རི་མོ་དེ་དག་ནི་ཚེ་ཚད་ཐུང་ལ་རིན་ཐང་ཆུང་བ།  ཉམ་

ང་བའི་ས་སྨྱུག་གི་ཚེ་སྲོག་དང་ལྷག་བསམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལེགས་སྐྱེས་ཤིག་རེད།

 བྱང་ཆ་དོད་ལ་འཁྱུག་རྩལ་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན་གྱི་ལག་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དང་བསྟུན་ནས་

ས་སྨྱུག་གི་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་རིམ་བཞིན་ཟད་འགྲོ།  ཁོ་པའི་ཚེ་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་ཐུང་སྟེ་བཟོ་གྲྭ་ནས་

སློབ་གྲྭ་དང་སློབ་གྲྭ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བར་ཡིན།

 ཞོགས་ལྟར་གྲལ་བསྒྲིགས་ནས་ཁོས་ང་ཚོར་ངང་སྒུག་བྱས་པར་སྡུག་ཡུས་བཤད་མྱོང་

མེད་ལ།  དེ་བས་ཀྱང་ཁོའ་ིཚེ་སྲོག་དེ་ཡང་ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བར་ཕངས་སེམས་གཏན་ནས་

མེད།  འཛིན་གྲྭ་གྲོལ་རྗེས་གད་རེས་ཀྱིས་ནག་པང་གཙང་མ་ཕྱིས་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་ལྷག་བསམ་

དང་སྙིང་སྟོབས་ནི་ནམ་ཡང་བསུབ་མི་ཐུབ།

 ས་སྨྱུག་ལགས།  ཁྱོད་ཆེས་ཉམ་ང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་ནི་

སྲིད་པའི་གངས་རི་ལས་དཀར།  ཁྱོད་ཆེས་རིན་ཐང་ཆུང་ན་ཡང་མཛད་རྗེས་ནི་ས་གཞི་ལས་རྒྱ་
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ཆེ་ལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཏིང་ཟབ།  ཁྱོད་ཆེས་ཚེ་ཚད་ཐུང་ན་ཡང་མི་ཚེའི་ཤུལ་ལམ་ནི་ཤེས་བྱའི་

གྲངས་ལ་ཐུག  ཁྱོད་ནི་རྙིང་ཞེན་དང་བག་འཁུམ་གྱི་རྒྱ་ལས་གྲོལ་ཅིང་དཀའ་ངལ་གྱི་མདུན་

དུ་མགོ་བོ་སྒུར་རབས་མེད།  ཁྱོད་ནི་ཆགས་ཞེན་དང་ལེ་ལོ་ཡི་དབང་དུ་སོང་ནས་བྱ་བ་ལ་ཕྱི་

བཤོལ་བྱས་པ་མེད།  ཁྱོད་ཁེ་གྲགས་ལ་སྲེད་ནས་འཆལ་བཤད་དང་གཡམ་རྒྱུག་གཏན་ནས་བྱེད་

མྱོང་མེད།  མདོར་ན་ཁྱོད་འཚོ་བ་ནི་གཞན་ཕན་དང་ལྷག་བསམ་འབའ་ཞིག  ཐ་ན་ཁྱོད་འདས་

པའི་པུར་ཐལ་དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྣང་བརྙན་ཞེ་གཅིག་རེད།
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  ས་སྨྱུག་གི་རང་གཤིས་

ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

རྔན་པའི་མངར་མདེལ་གྱིས་དབང་དུ་མ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ་གང།

དངུལ་དཀར་གྱི་མེ་ལོང་བཞིན་ལྷད་བྲལ་ཞིང་གཡའ་དག་པས།

ཞབས་རྗེས་ཀྱི་རི་མོ་ནི་བདེན་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཁོ་ན།

གཡོ་སྒྱུའི་དྲི་མས་མ་བསླད་པའི་བླ་སྲོག

གངས་རི་བཞིན་དཀར་ཞིང་གཙང་བས།

བཞུར་བའི་ཟུངས་ཁྲག་ནི་རབ་དཀར་གྱི་འོ་མ་ཤ་སྟག

ཚེ་ཟུངས་སྒོ་སམ་ལ་བརྡར་ནས་ཟད་དགོས་པ།

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལས་སྐལ་དུ་བསམས་པས།

ནམ་ཡིན་ཡང་ཡི་ཆད་དང་འཁང་སེམས་སྐྱེས་མ་མྱོང།

ཉམ་ཆུང་གི་རང་ལུས་མཐོ་གང་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཀྱང།

དཀྱེལ་ཆེའི་སྤོབས་པ་ལ་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བས།
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སྡུག་ཡུས་དང་ཕངས་པ་སྤུ་ཙམ་མེད།

སྒམ་བརླིང་གི་སྒོ་སམ་གྲུ་བཞིའི་ངོས་སུ།

དབྱངས་གསལ་གྱི་དཔེ་རིས་མངོན་པར་བཀོད་ཚེ།

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་མཚར་སྡུག་མིག་ལམ་དུ་འཆར་འོང།

ཨ་ཨ།  ཅི་འདྲའི་ཚེ་སྲོག་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཨང།

ཚེ་ཐག་ཅི་འདྲ་ཐུང་ཡང་ཐུགས་མོས་འབའ་ཞིག་ནི།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ས་བོན་མི་ཡུལ་འདེབས་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
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  བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་

 རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་རང་གི་རིག་གཞུང་དང།  ལོ་

རྒྱུས།  ཆོས་ལུགས།  གོམས་གཤིས།  ཆབ་སྲིད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་པའི་

དུས་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་བཞིན།  རང་རེའི་བོད་ལའང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ལ་དོན་

སྙིང་གཏིང་ཟབ་ཅན་གྱི་དུས་ཆེན་སྣ་མང་ཞིག་ཡོད།  འདིར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བོད་ཀྱི་ལོ་

གསར་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད།

༄༅།  །ཡུལ་ལུང་ ཕལ་མོ་ཆེ་དང་འདྲ་

བར།  བོད་ཀྱི་ལོ་ གསར་ནི།  ཞིང་

ནས་ལོ་ཏོག་ཡོངས་ སུ་བསྡུས་ཏེ་བཀར་

འཇུག་དང་འབྲེལ་ ལོ ་ ཏོག ་གསར ་པ ་

འདེབས ་ལས ་མ ་ བྱས་གོང་དུ་འཁེལ་

བ ་ཤས ་ཆེ ་ ཞི ང ༌ །  དེ འི ་ ད བ ང ་ གི ས ་

ལོ་ཏོག་དང༌།  ལོ་ གསར།  ལོ་ཞེས་

པའི་མིང་ཚིག་འདི་ དག་དབར་ལྟོས་གྲུབ་
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ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ངེས་སྙམ།

 དེ་ཡང་ལོ་གསར་གྱི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་སྒོ་རྣམས་ལ་བརྟག་

ཞིབ་བྱས་ནས།  ལོ་གསར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་བ་ནི་ལོ་གསར་གྱི་གྲ་སྒྲིག་དང༌།  ལོ་གསར་

དངོས་གཞི།  ལོ་གསར་གྱི་མཇུག་བསྡོམས་བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་རུང་བ་ཡིན། འདིར་

སྐབས་སུ་བབ་པ་ལོ་གསར་དངོས་གཞི་ནི།

 ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ལ་བླ་མ་ལོ་གསར་ཟེར།  དེ་ཉིན་དང་ཐོག་ཐོ་རངས་སྐར་ཆེན་

ཤར་ཙམ་ནས་ལངས་ཏེ།  གཟབ་མཆོར་གང་ལེགས་དང་བཅས་ཐོག་མར་ཆུའི་ཁར་བསང་

གཏོང་བ་དང་ཁ་བཏགས་འདོགས་པ།  ཕྱེ་མར་ཆང་ཕུད་སྟོར་ནས་ཆུ་ཕུད་ལེན་ཞིང༌།  ཆུ་ཕུད་

དེ་ཉིད་ཁྱིམ་དུ་འཁྱེར་རྗེས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཡོན་ཆབ་འབུལ་བ་དང༌།  དེ་འཕྲོས་རྣམས་ཆུ་ཟོམ་

ནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད།  དེ་བཞིན་ནང་མི་གཞན་རྣམས་མལ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ལས་སྔ་བར་ལངས་

ཏེ༑  གཟབ་མཆོར་གང་གཟབ་སྤྲས་ཟིན་མ་ཐག་སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པའི་ཆང་སྐོལ་དང་

ཁ་ཟས་ལྟ་བུ་ནས་སྣེ་སེལ་ཙམ་མཆོད་རྗེས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕྱེ་མར་རྒྱུག་

རེས་བྱེད།  ཕྱེ་མར་རྒྱུག་མཁན་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྒོ་རའི་འགྲམ་དུ་སླེབས་པ་དང༌།  ཁ་ནས་ཐོག་མར།  

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།  ཞེས་བརྗོད་པ་དང༌།  ཁྱིམ་བདག་གིས་ཚོགས་ཚོགས།  

ཞེས་བརྗོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌།  ཡང་ཕྱེ་མར་རྒྱུག་མཁན་གྱིས་ཨ་མ་བག་དྲོ་སྐུ་ཁམས་བཟང༌།  

ཞེས་བརྗོད་པར་ཁྱིམ་བདག་གིས་བཟང་བཟང༌།  ཞེས་བརྗོད།  དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ཕྱེ་མར་རྒྱུག་

མཁན་གྱིས་གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག  ཅེས་བརྗོད་པར་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཤོག་ཤོག  ཅེས་

བརྗོད་འཕྲལ་ཕྱེ་མར་རྒྱུག་མཁན་ཁྱིམ་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ནང་མི་ཚང་མར་ཕྱེ་མར་ཆང་ཕུད་

འདེགས་ཀྱི་ཡོད།  ཕྱེ་མར་རྒྱུག་མཁན་ཕུད་དེ་མིན་ནང་མི་ཚང་མ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟས་རིགས་སྣ་

ཚོགས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཞོར་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་བྱས་ཏེ་སྡོད་པ་ལས་ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་འགྲོ་

འོང་མི་བྱེད།  དེ་ནི་གཙོ་བོ་དབུས་ཁུལ་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ཡིན།  ཡུལ་ལུང་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་

ཚེས་གཅིག་ནས་ཕན་ཚུན་འགྲོ་འོང་བྱེད་པའང་ཡོད།

 ལོ་གསར་ཚེས་གཉིས་ལ་རྒྱལ་པོ་ལོ་གསར་ཟེར།  དེ་ཉིན་རང་རང་གི་དགའ་ཉེ་བློ་

དཀར་ཚོ་ཕན་ཚུན་མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་རོ་བརྒྱའི་ཟས་དང༌།  བདུད་རྩིའི་བཏུང་བར་རོལ་ཞོར་

ཚུལ་མཐུན་བག་ཕེབས་ཀྱི་རྩེད་མོར་རོལ་གྱི་ཡོད།  དེ་ཉིན་ཐུགས་སྤྲོའ་ིཞལ་ལག་ལ་མཚོན་ན།  
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ལུག་ཤ་ཚོས་མ།  བོད་ཕག་རྡོག་ཚོས།  ཤ་སྐམ་པོ།  ཐུད།  མར་ཟན་སོགས་བོད་ཟས་གཙོ་བོ་

གཏོང་སྲོལ་ཡོད། གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་མཚོན་ན་ཚེས་གཉིས་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔ་བར་ཉིན་ཕྱེད་

ཡོལ་ཙམ་ནས་སྒོར་གཞས་ཞེས། བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་སྒོར་དབྱིབས་སུ་ལག་གདང་ཡུག་གཅིག་

ལ་སྦྲེལ་ཏེ་གཞས་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པ་དང༌།  རྟ་རྒྱུག་དང་ཤུགས་རྡོ་འགྱོགས་པས་མཚོན་རྩེད་

མོའ་ིརྣམ་གྲངས་མང་པོར་རོལ་གྱི་ཡོད། 

 ལོ་གསར་ཚེས་གསུམ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་ལོ་གསར་ཟེར།  དེ་ཉིན་གཟབ་མཆོར་གང་ལེགས་

སྤྲས་ཏེ་རང་རང་གི་ཁང་པའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་བསང་གསོལ་དང་བཅས་སྔ་ལོའ་ིདར་ལྕོག་རྙིང་པ་

ཕབ་སྟེ།  གསར་པ་འཛུགས་པར་མ་ཟད།  རི་མགོའ་ིདར་ལྕོག་ཀྱང་གསར་པ་བརྗེ་བ་ཡིན།  དར་

ལྕོག་གསར་པ་བཙུགས་ཟིན་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་བཟང་ཅན་གྱི་སྒོར་གཞས་འཁྲབ་པ་དང༌།  རྣམ་

ཐར་གཏོང་བ་སོགས་བྱས་རྗེས་ལྷ་རྒྱལ་འཐེན་ནས་རང་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ལོག་འགྲོ་བ་ཡིན།

 ལོ་གསར་གཏོང་སྲོལ་མདོར་བསྡུས་འདི་གཙོ་བོ་དབུས་ཁུལ་གཞིར་བཟུང་བྲིས་པ་

ཡིན།  སྤྱིར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ལུང་ཚན་སོ་སོར་ལོ་གསར་གཏོང་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་

ཞིག་འདུག

(འདི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དེབ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ནས་ཟུར་འདོན་བྱས་ཏེ་ཉུང་ཕྲི་དང་གོ་བདེར་བཅོས།)
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  བོད་ཀྱི་རིག་གནས་

 མི་རིགས་དང། རྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རིག་གནས་

ཤིག་གམ་རིག་གཞུང་ཞིག་མེད་མི་སྲིད་མོད།  བསྡུས་ན་མིང་ཚིག་བཅུ་

དང།  སྐྱེད་ན་རི་བོའ་ིལྟོས་དང་མཉམ་པའི་གླེགས་བམ་རྩིག་ཏུ་ཡོད་

པ་ནི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་མ་གཏོགས་མེད།  འདིར་བོད་ཀྱི་ཁྱད་

འཕགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་མདོར་ཙམ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

 ཇི་སྐད་དུ།  རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོས།

  རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན།  །

  འཕགས་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་འཐོབ་མི་འགྱུར།  ། 

  དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་གཅོད་རྗེས་བཟུང་དང༌།  །

  བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕྱིར་དེ་ལ་དེ་བརྩོན་བྱ།  །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

  རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསླབས་ན།  འཕགས་པའི་གང་

ཟག་དག་གིས་ཀྱང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ལ།  དེའི་ཕྱིར་

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ་དེ་དག་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་
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བརྩོན་པར་བྱ་དགོས་ཤིང༌།  དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་མདོར་བསྡུས་ན་རིག་

པའི་གནས་ལྔའམ་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུའོ།  །

 རིག་པའི་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ནི།  སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་ནང་དོན་རིག  །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡིན།  དེ་ཡང་གཞན་དག་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལ་སྒྲ་དང་ཚད་མ་གཉིས།  གཞན་རྗེས་སུ་

འཛིན་པ་ལ་བཟོ་དང་གསོ་བ་རིག་པ་གཉིས།  བདག་གཞན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ་ཕྱིར་ནང་དོན་རིག་པ་བཅས་ལྔ་ལ་བརྩོན་དགོས་སོ།  །

 རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་ནི་རིག་གནས་མཐའ་དག་འདུས་པའི་སྡོམ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེ་ཡང་སོ་

སོར་ཕྱེ་ན།  རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔའམ།  རིག་པའི་གནས་བཅོ་བརྒྱད་དམ།  སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

བཞི་སོགས་བསླབ་པར་བྱ་བའི་གནས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡོད་དོ།  །

 རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་ནི།  སྙན་ངག  མངོན་བརྗོད།  སྡེབ་སྦྱོར།  སྐར་རྩིས།  ཟློས་གར་

བཅས་ལྔ་སྟེ།  སྒྲ་རིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་ཞིང༌།  དེ་ཡང༌།  སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་

རྨོངས།  མངོན་བརྗོད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རྨོངས།  སྡེབ་སྦྱོར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་རྨོངས། 

སྐར་རྩིས་ཤེས་ན་གྲངས་ལ་མི་རྨོངས།  ཟློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རྨོངས་ཞེས་གྲགས་

སོ།  །
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རི་བོང་ཁ་ཤོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

༄༅།  །ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་རི་བོང་གཅིག་དང།  ཝ་མོ་གཅིག  སྤྱང་ཀི་གཅིག  བྱ་དེ་གཅིག་བཅས་

ཡོད་པ་རེད།

 ཉིན་ཞིག་ལུང་མདོ་ཞིག་ཏུ་ལག་ལ་རྔ་དང་རྔ་དབྱུག་ཐོགས་པ།  ཕྲག་ལ་ཏ་ལེན་(ཐག་

གམ་ཀོ་བ་ལས་བཟོས་པའི་སྒྱེ་མགོ་སྦྲེལ་ཞིག)འཁུར་བའི་མི་ཞིག་ཡོང་བཞིན་པ་མཐོང་པ་རེད།  རི་བོང་གིས་

བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་སྟེ་ཁོང་ཚོ་ལ“དེ་རིང་ངས་ཐབས་ཤེས་ཡག་པོ་ཞིག་དྲན་སོང”ཟེར་ནས་ཁོ་

ཚོ་ལ་ཐབས་ཤེས་བསླབས་པ་རེད། 

 དེ་ནས་རི་བོང་གིས་མི་དེའི་རྔ་དབྱུག་འཕྲོག་སྟེ་རྐང་པ་ན་རྫུ་བཏབ་ནས༌བྲོས་ཕྱིན་པ་

ན༑  མི་དེས་རི་བོང་འདིའི་རྐང་པ་ཐང་པོ་མི་འདུག་བསམས་ནས་ཏ་ལེན་སར་བཞག་སྟེ་རྗེས་

འདེད་བཏང་པ་རེད།  དེའི་ཤུལ་དུ་ཝ་མོ་དང། སྤྱང་ཀི བྱ་དེ་གསུམ་གྱིས་ཏ་ལེན་བརྐུས་ཏེ༌བྲོས་

པ་རེད། 

 ཁོ་ཚོས་ཏ་ལེན་ཁ་ཕྱེས་པས་ཏ་ལེན་ནང་རྩམ་པ་ཁུག་མ་གང་དང།  ལྷམ་ཆ་གཅིག  

སྦུབ་ཆལ་ཆ་གཅིག་ཞྭ་མོ་གཅིག་བཅས་ཡོད་པ་རེད།  རི་བོང་གིས“ངས་ཁྱོད་ཚོར་བགོ་བཤའ་

རྒྱག”ཟེར་ནས།  སྤྱང་ཀི་ལ“ཁྱེད་རང་ཉིན་ལྟར་ལུག་བརྐུ་རུ་འགྲོ་དགོས་པས་ལྷམ་འདི་གྱོན་ན་

རྐང་པ་མི་ན་བ་དང།  རྐང་པར་ཚེར་མ་ཟུག་གི་མ་རེད”ཟེར་ནས་ལྷམ་དེ་སྤྱང་ཀི་ལ་སྤྲད།   ཞྭ་

མོ་དེ་བྱ་དེ་ལ་སྤྲོད་བཞིན“ཁྱེད་ཉིན་ལྟར་ཞིང་ཁའི་ནང་རྒུམ་བུ་བསྒྲུག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པས།  ཞྭ་
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མོ་འདི་གྱོན་ནས་ཕྱིན་ན་ཁྱེད་རང་མི་ཞིག་རེད་བསམས་ནས་སུས་ཀྱང་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མ་

རེད”ཟེར།  སྦུབ་ཆལ་དེ་ཝ་མོ་ལ་སྤྲོད་བཞིན།  “ཁྱེད་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་བས།  སྦུབ་ཆལ་འདི་

དཀྲོལ་དང་ཕྲུ་གུ་རྣམས་དགའ་སྟེ་ཞབས༌བྲོ་འཁྲབ་ཀྱི་རེད”ཅེས་བཤད་དེ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་

སྟབས།  ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་སྟེ་ཁ་གྱེས་པ་དང།  རི་བོང་གིས་ད་རེས་ལྟད་མོ་ཆེན་པོ་མཐོང་

གི་རེད་ཟེར་བཞིན་རྩམ་པ་བཟས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་རེད།  སྤྱང་ཀི་ལུག་བརྐུ་བར་འགྲོ་སྐབས་

ལུག་རྫིས་མཐོང་སྟེ་རྗེས་འདེད་བཏང་བས་སྤྱང་ཀིའི་ལྷམ་དེ་ལྗིད་ཁོག་ཆེ་བར་བརྟེན།  འགྲོ་མ་

ཐུབ་པར་ལུག་རྫིའི་ལག་པར་ཐེབས་ནས་ཤི་མིན་གསོན་མིན་ཞིག་བརྡུངས་ཏེ་བཏང་བ་རེད།  

 ཝ་མོས་རི་བོང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ཕྲུ་གུའི་རྩ་ནས་སྦུབ་ཆལ་དཀྲོལ་བས།  ཝ་ཕྲུག་

རྣམས་སྐྲག་ཐག་ཆོད་དེ་གཡང་ལ་མཆོངས་ནས་ཤི། བྱ་དེས་ཞྭ་མོ་གྱོན་ཏེ་ཞིང་ཁར་རྒུམ་བུ་སྒྲུག་

སྐབས་ཞྭ་མོ་ཆེ་དྲགས་པས་ཞིང་བདག་འཁྲིས་ལ་སླེབས་པའང་མ་མཐོང་བས།  བྱ་དེའི་རྔ་མའི་

སྒྲོ་མང་པོ་བཏོགས་པས།  དེ་ནས་བཟུང་བྱ་དེ་གཤོག་རྩལ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཐག་རིང་པོར་འཕུར་

མི་ཐུབ་པར་ཆགས་པ་རེད།

 དེ་ནས་སྤྱང་ཀི་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་ལོག་ཡོང་སྐབས་ཝ་མོ་དང་བྱ་དེ་གཉིས་ལ་ཐུག  ཁོ་

གཉིས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པས།  ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཕྱི་ཉིན་རི་བོང་ལ་དགྲ་ཤ་ལེན་དུ་

འགྲོ་རྒྱུ་བྱས།

 ཕྱི་ཉིན།  རི་བོང་གིས་ཁོ་ཚོ་ཡོང་བ་མཐོང་འཕྲལ།  ད་ཡིན་ན་འགྲིགས་མ་སོང་བསམས་

ཏེ༑  ཐང་ནས་རྡོ་གཅིག་བླངས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་ལ་གཞུས་ཏེ་ཁྲག་ཐོན་བཅུག་སྟེ་བསྒུགས་

བསྡད་པ་རེད།  སྤྱང་ཀི་དང་ཝ་མོ་རྣམས་སླེབས་ནས་ལྟ་སྐབས།  རི་བོང་གི་ཁ་ནས་ཁྲག་ཐོན་

ཏེ“ཨ་ར་ར”ཞེས་སྐད་བརྒྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་ནས།  སྐད་ཆ་དྲིས་པས།  རི་བོང་ན་རེ།  “ང་

ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད།  ང་ཡང་རྩམ་པ་བཟས་ཏེ་འདི་ལྟར་ཆགས་བྱུང”ཞེས་བཤད།  དེར་

བརྟེན་སྤྱང་ཀི་དང་ཝ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རི་བོང་ལའང་ཁག་མི་འདུག་བསམས་ཏེ་ཕྱིན་པ་རེད།  དེ་

ནས་བཟུང།  རི་བོང་གི་ཁ་ཤོ་བ་དང།  རི་བོང་ཁ་ཤོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་བ་

རེད།
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གཞོགས་འདེགས་སྡེ་ཚན།

༄༅། །སྡེ་ཚན་འདིར་གཙོ་བོ་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་སོླབ་ཚན་

ཁག་ཅིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།  དེ་དག་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་དངོས་གཞིའི་

སོླབ་ཚན་དགེ་རྒན་གྱིས་སོླབ་པ་དང།  སོླབ་མས་སོྦྱང་བའི་སྐབས་

གཞོགས་འདེགས་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།  དཔེར་ན།  སོླབ་ཚན་ཡོད་

དོ་ཅོག་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སོྦྱང་ཚན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་

ཡིན་པས་དེ་ལ་དཔེ་ལྟ་ས་འདིར་ཚིག་སྒྲུབ་བཟོ་སྟངས་བཀོད་ཡོད།  ཕོྱགས་

གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན་སྡེ་ཚན་འདི་བརྒྱུད་འབྲི་རྩལ་མཐོར་འདེགས་

དགོས་པ་སྡེ་ཚན་འདིའི་དགོས་དམིགས་ཡིན།
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 ཚིིག་གྲོོགས་བཟོོ་སྟངས་

  སྐྱུར་མོ།      གཏུགས་བཤེར།

སྐྱུར་  སྐྱུར་འགོང། གཏུགས་  ཞབས་གཏུགས།

  མངར་སྐྱུར།   མཐར་གཏུགས།

  བསྒྱུར་བཅོས།   བཀོད་སྒྲིག

བཅོས་  བཟོ་བཅོས། བཀོད་  ཐོ་བཀོད།

  བཅོས་སྒྲིག   བཀོད་འདོམས།

  སོ་ནམ།    ཁེར་རྐྱང་།

ནམ་  ནམ་མཁའ། རྐྱང་  རྟ་རྐྱང་པོ།  །

  ནམ་དུས།    རྐྱང་དཀར།

  དགའ་སྣང་།   དཀོན་མཆོག

སྣང་  བར་སྣང་།  དཀོན་  དཀོན་གཉེར།

  སྣང་ཆུང།    དཀོན་པོ།  །

  པང་གདན།   གོམས་གཤིས།

པང་  པང་གཅལ། གོམས་  གོམས་སྲོལ།

  པང་ལེབ།    གོམས་འདྲིས།

  བླ་མ།    བཟོ་གྲྭ།

བླ་  བླ་མེད།  བཟོ་  བཟོ་རྩལ།

  བླ་སྲོག    བཟོ་དབྱིབས།
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  རྒྱ་ཁྱོན།    གྲ་རྒྱས།

རྒྱ་  རྒྱ་བསྐྱེད།  གྲ་  གྲ་སྒྲིག

  རྒྱ་ལམ།    གྲ་འགྲིག

 ཚིག་གཅིག་ལ་ཚིག་གྲོགས་མང་པོ་སྦྱོར་ཆོག

ནང།  ནང་མི།  ནང་ཁུལ།  ནང་འཁྲུག  ནང་ཆོས།  ནང་དོན།  ཕྱི་ནང།  ནང་ཚགས།  ནང་མོལ།  ནང་

བཞིན།  ནང་ཆས།  ནང་གསེས།  ནང་ལོགས།  ནང་བཞུགས།  ནང་མཐུན།  ནང་མ།  ནང་འགྲིག  ད་ནང།

དཔེ།  དཔེ་དེབ།  དཔེ་ཁུག  དཔེ་སྒྲོམ།  དཔེ་ཆ།  དཔེ་མཛོད།  དཔེ་བཤུས།  དཔེ་སྐྲུན།  ཕྱག་དཔེ།  དཔེ་

ཁང།  མ་དཔེ།  ཡིག་དཔེ།

ཚོགས།  ཚོགས་ཁང།  ཚོགས་མི།  ཚོགས་གཙོ།  ཚོགས་འདུ།  མང་ཚོགས།  སྤྱི་ཚོགས།  ཚོགས་ཆུང།  

ཚོགས་གཞོན།  ཞོགས་ཚོགས།  ཆོས་ཚོགས།  ལྷན་ཚོགས།

མཛེས།  མཛེས་མ།  མཛེས་སྡུག  མཛེས་རྒྱན།  མཛེས་བཟོ།  མཛེས་བཟོ་ཁང།  ལྷ་མཛེས།  དཀར་མཛེས།  

མཛེས་ཉམས།  མཛེས་ཆ།

ལམ།  ལམ་སང།  ལམ་འགྲོ།  ལམ་རོགས།  ལམ་ཟུར།  ལམ་སྟོན།  ལམ་ཕྱོགས།  ལམ་ཡིག  ལམ་ཀྱོག  རྒྱ་

ལམ།  གཞུང་ལམ།  སྲང་ལམ།  འགྲོ་ལམ།

སྒྲིག  སྒྲིག་ཆས།  སྒྲིག་འཛུགས།  གྲ་སྒྲིག  སྒྲིག་ལམ།  གོ་སྒྲིག  བང་སྒྲིག  གྲལ་སྒྲིག  སྒྲིག་ཁྲིམས།
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 ལྡོོག་ཟླ་

དཀར་པོ།  ནག་པོ།

དཀོན་པོ།  འབེལ་པོ།

ལྐོག་གྱུར།  མངོན་གྱུར།

སྐད་ཅོར།  ཁུ་སིམ།

སྐམ།  རློན།

སྐྱིད།  སྡུག

སྐྱོན་བརྗོད།  བསྔགས་བརྗོད།

བརྐྱངས།  བསྐུམས།

ཁེ།  གྱོང་།

ཁེ་བཟང་།  གྱོང་གུན།

ཁེངས་པ།  སྟོང་པ།

ཁོང་ཁྲོ་ལངས།  དགའ་ཚོར་སྐྱེས།

གར་པོ།  སླ་པོ།

གྱེན།  ཐུར།

གྲོན་ཆུང།  འཕྲོ་བརླག

གླེན་པ།  གྲུང་པོ།

དགེ  སྡིག

དགྱེ།  སྒུར།

དགྲ།  གྲོགས།

མགོ  མཇུག

མགྱོགས་པོ།  འགོར་པོ།

འགལ།  མཐུན།

འགྲངས།  ལྟོགས།

འགྲོ་བ།  ཡོང་བ།

ལྡོག་

ཕྱོགས་ཞེས་པ་

ནི་ཅིག་ཤོས་དེ་མ་ཡིན་ན་ཅིག་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་གོ་ཐུབ་

པ་ཞིག་དགོས་པར་སྣང་ཡང་ཨིན་ཡིག་སོགས་སྐད་ཡིག་གཞན་དང་བོད་སྐད་དུའང་དཀར་

པོ་ནག་པོ་གཉིས་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་བྲིས་འདུག་པས་འདིར་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དབང་

དུ་བྱས་ཏེ་དཔེར་བརྗོད་དེ་ལྟར་ བྲིས་ཡོད།
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རྒད་པོ།  གཞོན་པ།

རྒྱལ།  ཕམ།

སྒང་།  གཤོང་།

ང་རྒྱལ།  ཁེངས་སྐྱུང་།

ངང་རྒྱུད་རིང་པོ།  འཚབ་འཚུབ།

ངེས་མེད།  གཏན་འཁེལ།

མངོན།  ལྐོག

སྔོན།  རྗེས།

སྔོན་དུ་སླེབས།  མཇུག་ཏུ་ལུས།

གཅིག་པུར་བསྡད།  མཉམ་དུ་ཕྱིན། 

ཆད།  ལྷག 

ཆེན་པོ།  ཆུང་ཆུང་།

མཆོག  དམན།

འཆི།  གསོན།

འཇམ།  རྩུབ།

བརྗེད་པ།  དྲན་པ།

ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན།  ཉེ་རིང་མེད་པ།

ཉེ།  རྒྱང་།

ཉེ་པོ།  རྒྱང་རིང་།

རྙོག  དྭངས།

རྙོག་དྲ།  སྟབས་བདེ།

སྟེང་།  ཤོད།

བསྟོད་བསྔགས།  སྨད་ར།

མཐོ་རིམ།  དམའ་རིམ།

མཐོན་པོ།  དམའ་པོ།

དར།  རྒུད།

དར་ཅིག  ཡུན་རིང་།

དྭངས།  འཐིབས།

དྲོ།  གྲང་།

གདངས།  བཙུམ།

བདེན་གཏམ།  རྫུན་གཏམ། 

མདུན།  རྒྱབ།

མདོ།  སྦུག 

སྡང་སེམས།  བྱམས་སེམས།

སྡུག་བསྔལ།  བདེ་སྐྱིད།

ནང་སྙིང་།  ཕྱི་ཤུན།

ནོར་བ།  འགྲིག་པ། 

རྣམ་གཡེང་།  བློ་སྒྲིམ།

སྣང་བ།  མུན་པ།

སྤངས།  བླངས།

སྤོབས་སེམས།  ཞུམ་སེམས།

སྤྱི།  སྒེར།

སྤྲད་པ།  ལེན་པ།

ཕངས་མེད།  སེར་སྣ།

ཕན།  གནོད།

ཕན་བཏགས།  གནོད་པ་སྐྱེལ།

ཕལ་ཆེ་བ།  ཉུང་ཤས།

ཕུ།  མདའ།

ཕུལ་བྱུང་།  ཐ་ཤལ།

ཕྱི།  ནང་།

ཕྲ།  སྦོམ།

འཕེལ།  འགྲིབ།
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བབ་ཆགས།  ཀྲོག་ཀྲོག

བྱ་དགའ།  ཉེས་ཆད།

བྱམས་བརྩེ།  སྡང་ཟུག

བླངས།  བཞག

དབུལ།  ཕྱུག

བླུན་པོ།  མཁས་པ།

འབྱོར་བ།  དབུལ་པོ།

སྦས་པ།  བཏོན་པ།

སྨན།  དུག

གཙོ་བོ།  ཕལ་པ།

བཙོག་པ།  གཙང་མ།

རྩེ་མོ།  རྩ་བ།

རྩིང་པོ།  ཞིབ་པོ།

ཚ་པོ།  གྲང་མོ།

མཛངས།  བླུན།

ཞི་བ།  དྲག་པོ།

ཞོགས་པ།  དགོང་མོ།

གཞུང་དྲང་།  གཡོ་སྒྱུ།

བཞིན་བསྡུ།  འཛུམ་སྟོན།

བཟང་པོ།  ངན་པ།

བཟི་བ།  དྭངས་པ།

ཡ་རབས།  མ་རབས།

ཡར།  མར།

ཡིབ།  བཏོན།

གཡས་པ།  གཡོན་མ།

གཡས།  གཡོན།

ཡར་བཞོན།  མར་བབས།

རིང་པོ།  ཐུང་ངུ་།

རླུང་ལངས་པོ།  ངང་རྒྱུད་རིང་པོ།

ལག་པ།  རྐང་པ།

ལང་བ།  འགྱེལ་བ།

ལངས་པ།  བསྡད་པ།

ལེ་ལོ།  བརྩོན་འགྲུས།

ཤར།  ནུབ།

སིལ་མ།  ཧྲིལ་པོ།

སིལ་ཚོང་།  སྡེབ་ཚོང་།

སྲབ།  མཐུག

སྲུང་སྐྱོབ།  གཏོར་བརླག

གསར་པ།  རྙིང་པ།

བསླངས་པ།  བསྒྱེལ་བ།
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 དབྱངས་གསལ་སྤྱིའིིི་གྲངས་དང་མགོ་འདོོོགས་འཕུལ་རྟེན་གང་ཐོབ་

      དབྱངས་ཅན་རོལ་པའི་འོ་མཚོ།

 དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད།

  འཇམ་དབྱངས་ཐོན་མིས་འཕགས་ཡུལ་དུ།  །

  ཡིག་རིགས་ཀུན་བསླབས་གངས་ཅན་བརྡར།  །

  མཁོ་བའི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང༌།  །

  དབྱངས་བཞི་དང་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ།  །

  གསལ་བྱེད་རྣམས་ལས་ཡ་བཏགས་བདུན།  །

  ར་བཏགས་བཅུ་དང་ལ་བཏགས་དྲུག   །

  ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉིས་མགོ་ཅན་གསུམ།  །

  འཕུལ་དང་མཐའ་རྟེན་སོགས་སུ་དབྱེ།  །

  ཡ་བཏགས་བདུན་ནི་ཀ་ཁ་དང༌།  །

  ག་དང་པ་ཕ་བ་མའོ།  །

  ར་བཏགས་ཀ་ཁ་ག་དང་ད།  །

  པ་ཕ་བ་མ་ས་ཧའོ།  །

  ལ་བཏགས་དྲུག་ནི་ཀ་དང་ག   །

  བ་ཟ་ར་དང་ས་ཡིན་ནོ།  །

  ཝ་བཏགས་ཀྭ་ཡེ་འདབ་ཆགས་ཁྭ།  །

  བཅྭོ་བརྒྱད་ཉྭ་བཞི་དྭ་ཕྲུག་བུ།  །

  རྩྭ་སྔོན་ལན་ཚྭ་ཕྲུག་ཞྭ་གྱོན།  །
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  རྭ་ཅོ་ཤྭ་དྲག་ལྭ་བའི་ཧྭ།  །

  ར་ལ་ས་ཡི་མགོ་ཅན་ནི།  །

  ར་མགོ་ལྡན་པ་ཀ་ག་ང༌།  །

  ཇ་ཉ་ཏ་ད་ན་དང་ནི།  །

  བ་མ་ཙ་དང་ཛ་ལའོ།  །

  ལ་མགོ་བཅུ་ནི་ཀ་ག་ང༌།  །

  ཅ་ཇ་ཏ་ད་པ་བ་ཧ།  །

  ས་མགོ་ཀ་ག་ང་ཉ་ཏ།  །

  ད་ན་པ་བ་མ་ཙ་ལའོ།  །

  ག་ད་བ་མ་འ་དང་ལྔ།  །

  འཕུལ་ཡིག་ཡིན་ལ་གས་འཕུལ་ནི།  །

  ཅ་ཉ་ཏ་ད་ན་ཙ་ཞ  །

  ཟ་ཡ་ཤ་ས་བཅུ་གཅིག་གོ  །

  དས་འཕུལ་དྲུག་ནི་ཀ་ག་ང༌།  །

  པ་བ་དང་ནི་མ་ཡིན་ནོ།  །

  བས་འཕུལ་བཅུ་ནི་ཀ་ག་ཅ།  །

  ཏ་ད་ཙ་ཞ་ཟ་ཤ་སའོ།  །

  མས་འཕུལ་ཁ་ག་ང་ཆ་ཇ།  །

  ཉ་ཐ་ད་ན་ཚ་ཛའོ།  །

  འས་འཕུལ་ཁ་ག་ཆ་ཇ་ཐ།  །

  ད་ཕ་བ་ཚ་ཛ་དང་བཅུ།  །

  རྗེས་འཇུག་བཅུ་ནི་ག་ང་ད།  །

  ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས།  །

  སྔོན་རྗེས་གཉིས་པོ་ལས་གཞན་པའི།  །

  ཡི་གེ་རྣམས་ནི་མིང་གཞིའོ།  །
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 རེ་བོོད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ།

  ཀ་མད་སུམ་ཅུ་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ།  །

  ཁ་ནས་སྐྱོར་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར།  །

  ག་ས་ཀུན་ཏུ་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་མཁན་ཏེ།  །

  ང་རང་ཡིན་ན་སྙམ་པའི་རེ་སྨོན་བྱེད།  །

  ཅ་ཅོ་འདུ་འཛི་ཆེ་བའི་ཁང་བཟང་དུ།  །

  ཆ་ཡོད་གྲོགས་དང་འགྲོགས་ནས་ཤེས་བྱའི་མཚོར།  །

  ཇ་ཆང་སྲེད་པ་སྤངས་ཏེ་འཇུག་པ་ཡི།  །

  ཉ་མོ་དེ་ཚོ་ང་རང་ཡིན་ན་བསམ།  །

  ཏ་ལའི་ལྗོན་བཞིན་ལང་ཚོའི་དཔལ་འབར་དུས།  །

  ཐ་ཤལ་རྩུབ་སྤྱོད་དོར་ཏེ་རིག་གནས་ལ།  །

  ད་ནས་བཟུང་སྟེ་སྦྱངས་བརྩོན་བྱེད་པ་ནི།  །

  ན་ཆུང་ཀུན་གྱི་སེམས་སྨོན་ཡིན་ན་བསམ།  །

  པ་སངས་ཇི་བཞིན་ཐུགས་སེམས་རབ་དཀར་བའི།  །

  ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་བྱམས་ན།  །

  བ་གླང་བཞིན་དུ་རྨོངས་པའི་ན་ཆུང་ཚོགས།  །

  མ་འོངས་དུས་སུ་མཁས་པར་གྱུར་པར་སེམས།  །
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  ཙ་རི་གནས་ལ་བགྲོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས།  །

  ཚ་གྲང་དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་དེ་གདོང་གྲལ་དུ།  །

  ཛ་དྲག་ཞུགས་འདོད་ཆེ་བའི་སེང་ཕྲུག་རྣམས།  །

  ཝ་སྐྱེས་གྲལ་དུ་སྡོད་འདོད་མེད་པར་སེམས།  །

  ཞ་ར་ལམ་ལ་ཞུགས་འདྲའི་རྨོངས་ཚོད་ཀྱིས།  །

  ཟ་གོས་ལྟོ་རྒྱབ་ཙམ་ཡང་རྙེད་དཀའ་བས།  །

  འ་ཅག་བོད་ཀྱི་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ལ།  །

  ཡ་རབས་ཆུང་ཆུང་དུས་ནས་སྦྱངས་ན་བསམ།  །

  ར་རྫི་ལུག་རྫི་བྱས་ཏེ་ཉིན་གང་བོར།  །

  ལ་ལུང་མྱུལ་བར་མི་འདོད་མ་ཡིན་མོད།  །

  ཤ་ཁྲག་ལང་ཚོའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག་དུས་སུ།  །

  ས་སྟེང་ཡོངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྦྱོང་བར་འདོད།  །

  ཧ་ཅང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སློབ་གླིང་དུ།  །

  ཧ ་ཅང་འགྲོ་འདོད་ཆེ་བའི་འབྲོག་ཕྲུག་ངས།  །

  ཨ་མཚར་མིན་པའི་སྙིང་གི་རེ་འབོད་འདི།  །

  ཨ་ཕ་ཨ་མའི་དྲུང་དུ་གུས་པས་ཕུལ།  །
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 ངའི་ཕ་ཡུལ་

 ༡། བདག་གི་ཕ་ཡུལ་བོད་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཆགས་ཤིང།  ཉི་མ་དང་རྒྱང་

ཐག་ཉེ་བའི་མཐོ་སྒང་བོད་ཁ་བ་ཅན་ཡིན། དེར་ཆུ་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བའི་གངས་རི་མང་པོས་

ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཡོད་པ།  དཔེར་ན།  གངས་དཀར་ཏེ་སེ་དང༌།  ཇོ་མོ་གླང་མ།  གཉན་ཆེན་ཐང་

ལྷ༑  རྨ་ཆེན་སྤོམ་ར།  ཡར་ལྷ་ཤམ་པོ།  གནོད་སྦྱིན་གངས་བཟང༌།  མི་ཉག་གངས་དཀར།  རོང་

བཙན་ཁ་བ་དཀར་པོ།  གངས་དཀར་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།  རྨེ་རུ་གངས་དཀར་སོགས་སྙན་

གྲགས་ཅན་གྱི་གངས་རི་མང་པོ་ཡོད།  གཞན་ཡང་དབྱར་དུས་སྔོ་ལྗང་རྩི་ཤིང་གི་གཤམ་གོས་

གཡོགས་པའི་སྤང་རི་དང༌།  རྫ་རི་ཡིན་ཞིང༌།  དགུན་དུས་རབ་དཀར་ཁ་བས་བཀླུབས་པའི་

གངས་རིར་གྱུར་པ་སོགས་དུས་བཞིའི་འགྱུར་འགྲོས་ཀྱི་ཉམས་དང་རྣམ་འགྱུར་ཅི་ཡང་སྟོན་

པར་བྱེད།  རི་བོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྩེ་མོར་གངས་དང༌།  སྐེད་དུ་རྫ་སྤང་འདྲེས་མ།  འདབས་སུ་རྩི་ཤིང་

དང་ནགས་ཚལ་གྱིས་ཁེབས་པ་སོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

 ༢། གངས་རི་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་པོ་ཡོད།  དཔེར་ན།  མ་ཕམ་

གཡུ་མཚོ་དང༌།  གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ།  ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།  མཚོ་སྐྱ་རིང་དང་སྔོ་རིང༌།  མཚོ་

ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།  ལྷ་མོའ་ིབླ་མཚོ་སོགས་མཚོ་དང་མཚེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཡོད་པས།  བོད་

འདི་ཨེ་ཤ་ཡའི་གླིང་ཆེན་གྱི་སྐམ་སའི་མཚོ་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན།  དེས་མ་ཚད་

གངས་ཏེ་སེའི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་སྟེ་ཤར་ན་གླང་ཆེན་ཁ་འབབ་

དང།  ལྷོ་ན་རྨ་བྱ་ཁ་འབབ།  ནུབ་ན་རྟ་མཆོག་ཁ་འབབ།  བྱང་ན་སེངྒེ་ཁ་འབབ་བཅས་དང༌།  



187


187


161 ལན།  སྨན་པས་ཙི་ཙི་དེར་གཉན་ནད་

རེག་དུག་HIVགི་ན་ཚ་འདུག་ལབ་པ་རེད།  རྫོགས།

འཛམ་གླིང་གི་ཆུ་ཆེན་ཨང་གསུམ་པར་གྲགས་པའི་ཁམས་ཀྱི་འབྲི་ཆུ་དང༌།  གཞན་ཆུ་ཆེན་རྨ་

ཆུ༑  ཟླ་ཆུ།  རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་སོགས་ཆུ་བོ་ཆེ་ཕྲ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད། 

 ༣། དབྱར་དུས་གཡུ་ཡི་གཞོང་པ་ལྟ་བུ་དང༌།  སྟོན་དུས་གསེར་སྦྱངས་ཞུན་མ་འདྲ་བ་

ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཁོད་སྙོམ་པའི་རྩྭ་ཐང་དང༌།  སྤང་ཐང་གིས་བོད་ས་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་

ཁྱབ་ཡོད།

 ༤། བོད་ནི་རྒྱ་གར་དང།  བལ་ཡུལ།  འབྲུག  འབྲས་ལྗོངས།  འབར་མ་ཡི་བྱང་དང༌།  

རྒྱ་ནག་གི་ནུབ།    ནང་སོག   ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ལྷོ།  པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་ལ་གནས་

ཡོད།  དེ་དག་ནི་ངའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ཡིན།
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 བརྗེད་དཀའ་བའི་འདས་དོན་

དོན་འགྲུབ་རྒྱལ།

༄༅།  །ན་ནིང་ལོ་མཇུག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་དག་དེ་ནི་ངའི་དྲན་འཛིན་གྱི་

ཡུལ་དུ་ནམ་ཡང་བརྗེད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། 

 ཉིས་སྟོང་གཅིག་ལོའ་ིགནམ་ལོ་གསར་ཚེས་བསུ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར།  སློབ་གྲོགས་

ཚང་མས་དགའ་སྤྲོའ་ིངང་སྨྱུ་གུ་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་རྒྱུགས་སྤྲོད་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།  

དུས་དེར་བདག་ལའང་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ་ཅོག་ཙེ་མགོ་མའི་སྟེང་དུ་

བསྡད་པར་མ་ཟད།  སྨྱུ་གུའི་ཁ་བླངས་ནས་རྒྱུགས་གཞིར་ལན་འདེབས་པར་སྟ་གོན་བྱས་ཏེ་

བསྡད་པ་ཡིན།  ཅུང་ཙམ་འགོར་རྗེས་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིརྒྱུགས་ཤོག་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགེ་

རྒན་གསུམ་གྱིས་ཁྱེར་འོངས་ཏེ་སློབ་མ་རང་རང་ལ་བྱིན།  ང་རང་ཡར་ལངས་ནས་རྒྱུགས་ཤོག་

ལེན་སྐབས།  སྟབས་མ་ལེགས་པར་སྨྱུ་གུ་ཐང་ལ་ལྷུང་སྟེ་སྨྱུག་ཁ་ཆག  ཨ་ཁ།  ད་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ།  

ང་རང་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་དེས་ཡིད་བློང་བློང་དུ་གྱུར་ནས་འདང་རྒྱག་གི་གནས་སུ་

ལྷུང༌། 

 དུས་དེར་ངའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་སྐད་དམའ་མོ་ཞིག་གིས་ང་རང་འབོད་བཞིན་ཡོད་པ་

ཐོས།  ང་རང་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས་ཏེ་ཁ་ཕྱིར་འཁོར་བ་ན།  བདག་ལ་གསལ་ཆ་ཅུང་ཙམ་ཡང་

མེད་པའི་སློབ་གྲོགས་ཤིག་རེད།  ཁོས་ངའི་སྨྱུ་གུ་ལ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ང་རང་འཚབ་འཚུབ་

ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་མཐོང་འཕྲལ་ཁོ་རང་གི་ཁུག་མའི་ནང་གི་སྨྱུ་གུ་སོ་མ་དེ་བླངས་ནས་ང་ལ་བྱིན།  

དགེ་རྒན་གྱིས་དོན་དེ་མཐོང་མ་ཐག་“ཁྱོད་གཉིས་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་”ཅེས་དྲིས་
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བྱུང༌། སློབ་གྲོགས་དེ་ཡར་ལངས་ནས་“དགེ་རྒན་ལགས།  ཁོ་ལ་སྨྱུ་གུ་མེད་པས་ངའི་སྨྱུག་གུ་

ཁོ་ལ་གཡར་བ་ཡིན་”ཞེས་བཤད།  སྐབས་དེར་དགེ་རྒན་གྱིས་ཀྱང་“བཟང་གི་”ཟེར་བཞིན་མུ་

མཐུད་དུ་སློབ་གྲོགས་རེ་རེར་ལྟ་རྟོག་བྱས།  ང་རང་ལ་གྲོགས་པོ་དེའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་སེམས་འགུལ་

ཐེབས་ཡོད་ནའང༌།  རྒྱུགས་གཞི་ལ་ལན་འདེབས་དགོས་པས་ངས་ཅི་ཡང་བརྗོད་མ་ནུས།  དེ་

ནས་ངས་མྱུར་མོར་རྒྱུགས་གཞི་ལ་ལན་བཏབ་རྗེས་ཞུ་དག་ཡང་ཡང་བྱས་ཤིང་རྒྱུགས་ར་ལས་

ཕྱིར་བུད་དེ་ད་གཟོད་སློབ་གྲོགས་དེར་“བཀའ་དྲིན་ཆེ་”ཞེས་ལག་འཇུ་བྱས་པ་ཡིན།

 རེད་ཡ།  འདི་ནི་འདས་ཟིན་པའི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང༌།  སློབ་གྲོགས་དེའི་

གཞན་ལ་ཤ་ཚ་བ་དང་རོགས་རམ་བྱེད་པར་སྤྲོ་བའི་སྤྱོད་བཟང་དེ་ངའི་དྲན་འཛིན་གྱི་ངོས་སུ་

ནམ་ཡང་རྡོ་ལ་བརྐོས་པའི་རི་མོ་བཞིན་གསུབ་ཐབས་མི་འདུག
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ཟུར་བཀོད།

དག་པར་བྱེད་པ་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།  །

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།(༡༡༨༢-༡༢༥༡)

༄༅།  །ཀ་ར་ཀུ་ཤུའི་ཞལ་ཟས་དང༌།  །ཀ་བ་ཀོ་བ་ཀ་རྐྱང་ཡིན།  །སྐོར་བ་སྐོར་དང་སྐོར་(དཀོར)

མཛོད་དང༌།   །ས་མཐར་སྐོར་བ་ས་སྐོར་ཡིན།  །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་ས་སྐུ་ལ།  །རྐུན་མ་དག་ནི་ར་རྐུ་

ཡིན།  །ཀུ་ཅོ་བྱེད་པ་ཀུ་རྐྱང་ལ།  །ལྐུགས་པ་དག་ནི་ལ་ལྐུགས་ཡིན།  །བཀྲ་ཤིས་ཚོན་བཀྲ་བ་བཀྲ་

ལ༑  ༑མགོ་བོའ་ིསྐྲ་ནི་ས་སྐྲ་ཡིན།  །མགོ་མཇུག་མགོ་ནི་མ་མགོ་ལ།  །ནད་སོགས་འགོ་བ་འ་འགོ་

ཡིན།  །དུས་ཚོད་སྔ་བ་ས་སྔ་ལ། །ཐུགས་ལ་མངའ་བ་མ་མངའ་ཡིན། །བརྡུང་བྱའི་རྔ་ནི་ར་རྔ་ལ།།

གྲངས་ཀྱི་ལྔ་ནི་ལ་ལྔ་ཡིན།  །གོང་མས་མངགས་པ་མ་མངགས་ལ།  །སྔགས་འདྲེན་པ་དང་སྔགས་

པ་རྣམས།  །ས་སྔགས་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱ། །གོང་མའི་དྲུང་ནི་ད་དྲུང་ལ། །སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་

པ་ག་གྲུང་ཡིན། དྲུང་དུ་མཇལ་བ་མ་མཇལ་ལ།  །བུ་ལོན་འཇལ་བ་འ་འཇལ་ཡིན།  །འབྲུ་ཡི་གྲོ་

ནི་ག་གྲོ་ལ།  །མེ་དང་ཉི་མ་ད་དྲོ་ཡིན།  །ཤིང་གི་འཁན་པ་འ་འཁན་ལ།  །མཁན་པོ་མཁས་པའི་

དབང་པོ་དང༌། །མཁར་གྱང་ལ་སོགས་མ་ཡིས་འཕུལ། །དུས་ལས་འདའ་བ་འ་འདའ་ལ།  །ལུང་

པའི་མདའ་དང་འཕེན་པའི་མདའ།  །མ་མདའ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱ།  །གནམ་གྱི་ཟླ་བ་གྲོགས་

ཀྱི་ཟླ།  །ཟློག་པ་ཟླུམ་པོ་ཟློ་བ་དང༌།  །ཟློས་གར་ལ་སོགས་ཟ་ལ་འདོགས།   །གངྒཱའི་ཀླུང་དང་ཆུ་

ཀླུང་སོགས།  །ཀ་ཀླུང་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱ།  །ས་བདག་ཀླུ་ནི་ཀ་ཀླུ་ལ།  །ལེན་པའི་གླུ་ནི་ག་གླུ་

ཡིན། །བློན་པོ་དག་ནི་བ་བློན་ལ།  །ངན་པས་སླུ་བ་ས་སླུ་ཡིན།  །འབྱུང་བའི་རླུང་ནི་ར་རླུང་ལ། །
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ཡི་གེ་ཀློག་པ་ཀ་ཀློག་ཡིན།  །གོན་པའི་སློག་པ་ས་སློག་ལ།   །བློ་གྲོས་བློ་ལྡན་བ་བློ་ཡིན།   །ལུས་

ཀྱི་གློ་བ་ལེབ་མོར་གླེབ།  །གླེགས་བམ་གླེགས་ཤིང་གླེགས་ཐག་དང།  །གླིང་བུ་གླེན་པ་གློག་

དམར་དང།  །གླ་བ་གླང་མ་གླིང་བཞི་སོགས། །ག་ལ་ལ་འདོགས་ཤེས་པར་བྱ། །ཡིད་དགའ་བ་ནི་

ད་དགའ་ལ།  །དུད་འགྲོའ་ིསྒ་ནི་ས་སྒ་ཡིན།  །རྒོད་མ་རྒན་མོ་ར་རྒན་ལ།  །དགོན་པ་དག་ནི་ད་

དགོན་ཡིན།  །ཆུ་ལ་རྒལ་བ་ར་རྒལ་ལ།  །ལུས་ཀྱི་སྒལ་པ་ས་སྒལ་ཡིན།  །མང་དུ་བསྣན་པ་ས་

བསྣན་ལ།  །གནན་པར་བྱེད་པ་ག་གནན་ཡིན།  །བླུག་པའི་སྣོད་དང་སྣོད་བཅུད་རྣམས། །ས་སྣོད་

ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱ།  །ནམ་མཁའི་གཟའ་ནི་ག་གཟའ་ལ།  །ཁ་རུ་བཟའ་བ་བ་བཟའ་ཡིན།   །

གོང་མས་གནང་བ་ག་གནང་ལ། །མངོན་སུམ་སྣང་བ་ས་སྣང་ཡིན།  །ས་བདག་གཉན་ནི་ག་

གཉན་ལ།  །སྒྲ་སྙན་སྐད་སྙན་སྙན་ཞུ་དང༌།  །སྙན་ངག་ལ་སོགས་ས་སྙན་ཡིན།  །གདོང་གི་གཉེར་

མ་ག་གཉེར་ལ། །བཞིན་རས་སྙེར་བ་ས་སྙེར་ཡིན། །འདིང་བའི་སྟན་ནི་ས་སྟན་ལ། །གཏན་འདུན་

གཏན་ཚིགས་ག་གཏན་ཡིན། །མིག་གིས་ལྟ་བ་ལ་ལྟ་ལ།  །ཞོན་པའི་རྟ་ནི་ར་རྟ་ཡིན།  །བླ་མ་

བསྟེན་པ་ས་བསྟེན་ལ། །གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ར་བརྟེན་ཡིན།  །ལྕགས་རིགས་ཞ་ཉེ་ཞ་རྐྱང་ལ།  །

འཕུར་བའི་བྱ་ནི་བ་བྱ་ཡིན། །འཐུང་བའི་ཇ་ནི་ཇ་རྐྱང་ལ། །ལྗོན་ཤིང་ལྗང་ཁུ་ལ་ལྗང་ཡིན།  །གྱེན་

ལ་འདྲེན་པ་ད་འདྲེན་ལ། །དངོས་རྫས་འགྲེམ་པ་ག་འགྲེམ་ཡིན།  །རྣམ་པ་མང་པོ་ར་རྣམ་ལ།  །སྣ་

ཚོགས་དག་ནི་ས་སྣ་ཡིན།  །དུས་ཀྱི་དབྱར་ནི་ད་དབྱར་ལ།  །གཡར་དམ་གཡོར་བ་ག་གཡོར་

ཡིན།  །ཁོག་པའི་སྙིང་ནི་ས་སྙིང་ལ།  །གསར་རྙིང་རྙིང་ནི་ར་རྙིང་ཡིན།  །གཅོད་པའི་གྲི་ནི་ག་གྲི་

ལ༑ ༑མནམ་པའི་དྲི་ནི་ད་དྲི་ཡིན།  །གཞན་ལ་སྟེར་བ་ས་སྟེར་ལ།  །མཛོད་ཀྱི་གཏེར་ནི་ག་གཏེར་

ཡིན།  །དངོས་པོ་འཛད་པ་འ་འཛད་ལ།  །བྱ་བ་མཛད་དང་ཁང་པའི་མཛོད།   །མཛེས་མ་ལ་

སོགས་མ་ཡིས་འཕུལ། །སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ར་རྟོག་ལ། །ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ག་གཏོགས་ཡིན།  །

བོར་བའི་སྟོར་བ་ས་སྟོར་ལ།  །གཏོར་མ་གཏོར་བ་ག་གཏོར་ཡིན།  །སྡེ་པ་དག་ནི་ས་སྡེ་ལ།  །སྐུ་

ཁམས་བདེ་བ་བ་བདེ་ཡིན། །དབང་དུ་སྡུད་པ་ས་སྡུད་ལ། །བར་ཆད་བདུད་ནི་བ་བདུད་ཡིན།  །

ནང་དུ་གཤེགས་པ་ག་གཤེགས་ལ།  །སྡིག་པ་བཤགས་པ་བ་བཤགས་ཡིན། །མཐོ་བའི་སྒང་ནི་ས་

སྒང་ལ།  །སྒྱེ་སྣོད་དགང་བ་ད་དགང་ཡིན།  །གནས་ནས་སྤགས་པ་ས་སྤགས་ཡིན།  །དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ད་དཔག་ཡིན། །པགས་པ་འབྲི་ཚེ་པགས་རྐྱང་ལ། །སྟག་ལྤགས་སོགས་ལ་ལ་ལྤགས་འབྲི།།

དཔལ་འབྱོར་དཔེ་ཆ་ལ་སོགས་པ། །ད་ཡིས་འཕུལ་བས་ཤེས་པར་བྱ། །ལྗོན་ཤིང་སྟག་པ་དུད་
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འགྲོའ་ིསྟག །ས་སྟག་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བྱ། །དམིགས་ཡུལ་དམིགས་བསལ་ད་དམིགས་ལ། །དུད་

འགྲོའ་ིརྨིག་པ་ར་རྨིག་ཡིན། །འཚོ་བྱེད་སྨན་པ་ས་སྨན་ལ།  །སྤུས་ཀ་དམན་པ་ད་དམན་ཡིན།  །

ཁང་པའི་སྒོ་ནི་ས་སྒོ་ལ། །སྐལ་དུ་བགོ་བ་བ་བགོ་ཡིན།  །མགྱོགས་པར་འགྲོ་བ་མ་མགྱོགས་ལ།  །

ཡར་ལ་འགྱོགས་པ་འ་འགྱོགས་ཡིན།   །ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་བ་བཞེས་ལ།  །དུས་ཀྱི་གཞེས་པ་ག་

གཞེས་ཡིན།  །ན་ཚོད་གཞོན་པ་ག་གཞོན་ལ།  །བཞོན་རྟ་བཞོན་མ་བ་བཞོན་ཡིན།  །ཤིང་གི་

སྨྱུག་མ་ས་སྨྱུག་ལ། །གཉུག་མར་གནས་པ་ག་གཉུག་ཡིན། །ཉེ་བའི་གཉེན་དང་བཤེས་གཉེན་

དང༌།  །གཉེན་པོ་ལ་སོགས་ག་གཉེན་ལ། །ཚུར་ལ་བསྙེན་པ་ས་བསྙེན་ཡིན། །རླིག་པ་རློན་པ་

རླངས་པ་ཆེ། །ར་ལ་ལ་འདོགས་ཤེས་པར་བྱ། །གཡང་ས་གཡང་ནོར་ག་གཡང་ལ། །དབྱངས་ལེན་

པ་ནི་ད་དབྱངས་ཡིན། །མིག་འཕྲུལ་སྒྱུ་མ་ས་སྒྱུ་ལ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ར་རྒྱུ་ཡིན། །རིན་ཆེན་མཚལ་

ནི་མ་མཚལ་ལ། །ཞེ་སའི་འཚལ་ནི་འ་འཚལ་ཡིན།  །རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་མ་མཚོ་ལ།  །ཕྱུགས་ཟོག་

འཚོ་བ་འ་འཚོ་ཡིན།  །རྟ་སོགས་འཚེར་བ་འ་འཚེར་ལ།  །འབྲོག་གི་མཚེར་ས་མ་མཚེར་ཡིན། ། 

རིན་ཆེན་གསེར་ནི་ག་གསེར་ལ།  །བསེར་བུ་ལྡང་བ་བ་བསེར་ཡིན།  །འཛིན་བྱེད་རྙི་དང་སོ་ཡི་

རྙིལ།  །ཐོབ་པའི་རྙེད་སོགས་ར་མགོ་ཡིན། །སྙན་པའི་སྒྲ་ནི་ས་སྒྲ་ལ།  །སྡང་བའི་དགྲ་ནི་ད་དགྲ་

ཡིན།  །གོང་མའི་གསུང་ནི་ག་གསུང་ལ།  །དྲི་བསུང་དག་ནི་བ་བསུང་ཡིན།  །བྱ་བ་བཤོལ་བ་བ་

བཤོལ་ལ།  །ཞིང་རྨོ་གཤོལ་ནི་ག་གཤོལ་ཡིན།  །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ས་བསྟན་ལ།  །མི་འགྱུར་

བརྟན་པ་ར་བརྟན་ཡིན།  །རིན་ཆེན་གཟི་ནི་ག་གཟི་ལ།  །ཆང་གིས་བཟི་བ་བ་བཟི་ཡིན།  །ཁ་ལ་

མངར་བ་མ་མངར་ལ།  །ཚར་དུ་དངར་བ་ད་དངར་ཡིན།  །འབྱུང་བའི་རྡོ་ནི་ར་རྡོ་ལ།  །དར་བའི་

བདོ་ནི་བ་བདོ་ཡིན།  །འཛེག་པའི་སྐས་ནི་ས་སྐས་ལ།  །ཆུ་ཡི་རྐ་ནི་ར་རྐ་ཡིན།  །སྡུག་བསྔལ་བ་

ནི་ས་བསྔལ་ལ།  །མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་མ་མངལ་ཡིན།  །ལུས་ཀྱི་རྨ་ནི་ར་རྨ་ལ།  །ཁ་སྤུ་སྨ་ར་ས་

སྨ་ཡིན།  །མི་གསོད་དམེ་བོ་ད་དམེ་ལ།  །ལུས་ཀྱི་སྨེ་བ་ས་སྨེ་ཡིན།  །ལྕང་མ་ལྕུག་མ་གཞུ་བྱེད་

ལྕག །ལྕེབ་དང་ལྕགས་དང་ལྕེ་ལ་སོགས།  །ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ལྕ་ཡིན་ནོ།  །གཅོང་ནད་སྲོག་གཅོད་

གཅོང་རོང་དང༌། །གཅེར་བུ་གཅེས་ཕྲུག་ག་ཡིས་འཕུལ། །འདོགས་པའི་རྟོད་ནི་ར་རྟོད་ལ། །ལུས་

ཀྱི་སྟོད་ནི་ས་སྟོད་ཡིན། །རྒོད་པོ་བྱ་རྒོད་ར་རྒོད་ལ། །གད་མོ་དགོད་པ་ད་དགོད་ཡིན། །ཡོད་དེ་

མེད་དེ་དེ་རྐྱང་ལ།  །ལུས་དང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དང༌།  །རང་ཐག་ལྟེ་བ་ལ་ལྟེ་ཡིན།  །གྲངས་ཀྱི་སྟོང་

ཕྲག་ས་སྟོང་ལ། །གཟུང་བ་གཏོང་བ་ག་གཏོང་ཡིན། །མདུན་དུ་བཤམས་པ་བ་བཤམས་ལ།  །གོས་
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ཀྱི་གཤམ་དང་གཤར་སྦྱང་སོགས།  །ག་ཡིས་འཕུལ་བས་ཤེས་པར་བྱ།  །མཆོག་དཀར་གཞུ་ནི་ག་

གཞུ་ལ།  །གླེང་མོ་བྱེད་པ་ག་གླེང་ཡིན།  །ཟས་སློང་བ་ནི་ས་སློང་ལ།  །གྲོད་པ་ལྟོགས་པ་ལ་ལྟོགས་

ཡིན། །རྩེ་མོའ་ིཏོག་ནི་ཏ་སྒུར་ཏོག །ཆུང་བའི་དོག་ནི་ད་སྐྱ་ཡིན། །བྱད་ཀྱི་སྣ་ནི་ས་སྣ་ལ། །ཉན་

བྱེད་རྣ་བ་ར་རྣ་ཡིན།  །དག་འབྱིན་མནའ་ནི་མ་མནའ་ལ།  །ན་ཚོད་ན་ཟུག་ན་རྐྱང་ཡིན།། དཔང་

པོ་བྱེད་པ་ད་དཔང་ལ།  །པང་དུ་སྡོད་པ་པ་རྐྱང་ཡིན།  །སྐེ་ཡི་ལྦ་བ་ལ་ལྦ་དང༌།  །ནང་དུ་སྦ་བ་ས་

སྦ་ལ།   །ཆུ་ཡི་རྦ་ནི་ར་རྦ་ཡིན།   །སྦལ་པ་དག་ནི་ས་སྦལ་ལ།   །གྲལ་ལ་སྡོད་པ་ག་གྲལ་ཡིན།  །

སོག་ལེས་དྲས་པ་ད་དྲས་ལ།  །སྟ་རེ་དག་ནི་ས་སྟ་ཡིན།  །ལྷ་བསང་བྱེད་པ་བ་བསང་ལ།  །གསང་

གཏམ་བྱེད་པ་ག་གསང་ཡིན།  །མཚོན་ཆ་གདེང་དང་གདེང་ཐོབ་དང༌།  །ཁ་གདང་སོགས་ལ་ག་

ཡིས་འཕུལ།  །ཉེས་པ་སྙོན་པ་ས་སྙོན་ལ།  །ཤེས་པ་སྨྱོ་བ་ས་སྨྱོ་ཡིན།  །གཉིད་ལོག་པ་དེ་ག་གཉིད་

ལ༑  ༑ཚད་པས་རྙིད་པ་ར་རྙིད་ཡིན།  །གདམས་ངག་ཞུ་བ་ག་གདམས་ལ།  །ཐག་པས་བསྡམས་

པ་ས་བསྡམས་ཡིན།  །རྩེད་མོ་རྩེ་བ་ར་རྩེ་ལ།  །གནོད་པའི་གཙེ་བ་ག་གཙེ་ཡིན།  །གྲངས་བརྩི་

བརྩེ་སེམས་བརྩོན་འགྲུས་དག ། ར་མགོ་བས་འཕུལ་ཅན་ཡིན་ནོ།  །སེམས་ཙམ་པ་ནི་ཙམ་རྐྱང་

ལ༑  ༑ཁ་ཟས་རྩམ་པ་ར་རྩམ་ཡིན།  ། དབུས་གཙང་གཙང་མ་ག་གཙང་ལ།  །ལུས་ཀྱི་རྩ་ནི་ར་

རྩ་ཡིན།  །རི་ཁྲོད་དབེན་དང་དབེན་བཅུག་བྱེད།  །ད་ཡིས་འཕུལ་བས་ཤེས་པར་བྱ།  །འབིགས་

པའི་གསོར་ནི་ག་གསོར་ལ།  །བསོད་ནམས་བསོད་སྙོམས་བ་བསོད་ཡིན།  །འཆིང་བྱེད་ཞགས་

པ་ཞ་ཞགས་ལ།  །ཕྱགས་མ་དག་ནི་ཕ་ཕྱགས་ཡིན།  །པགས་པ་མཉེན་པ་མ་མཉེན་ལ།  །གནོད་

འཚེའི་ཉེན་ཁ་འཕུལ་མེད་ཉེན།  །ཡུལ་ལྗོངས་ལྗན་ལྗིན་ལྕེ་ཡི་ལྗགས།  །ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ཇ་ཡིན་

ནོ༑  ༑རྣམ་འགྱུར་རྣམ་གཡེང་ར་རྣམ་ལ།  །སྣམ་བུ་སྣམ་སྦྱར་ས་སྣམ་ཡིན།  །སྣག་ཚ་དག་ནི་ས་

སྣག་ལ།  །རྣག་ཁྲག་རྣག་ནི་ར་རྣག་ཡིན།  །སྒོ་ང་དག་ཀྱང་ས་སྒོ་ལ།  །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ད་

དགོངས་ཡིན།  །གྲངས་ཀྱི་བཞི་ནི་བ་བཞི་ལ།  །ས་གཞི་དག་ནི་ག་གཞི་ཡིན།  །སྐལ་ལྡན་དག་ནི་

ས་སྐལ་ལ།  །དུས་ཀྱི་བསྐལ་པ་བས་འཕུལ་བསྐལ། །དུད་འགྲོ་གཡི་དང་རིན་ཆེན་གཡུ།  །གཡུལ་

ཁ་ལ་སོགས་ག་ཡིས་འཕུལ།  །རྩིག་པའི་རྨང་ནི་ར་རྨང་ལ། །འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ས་སྨིན་ཡིན།  །

མངའ་ཐང་མངའ་ནི་མ་མངའ་ལ།  །ང་ཚོ་ང་རྒྱལ་ང་རྐྱང་ཡིན།  །མཚོན་ཆས་གསོད་པ་ག་གསོད་

ལ༑  ༑དུས་ཀྱི་སྲོད་ནི་ར་བཏགས་སྲོད།  །སྡེབ་ཁ་སྡེབ་སྦྱོར་ས་སྡེབ་ལ།  །སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་འ་

འདེབས་ཡིན།  །དག་པར་བྱེད་པའི་སྡེབ་སྦྱོར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།།  །།
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ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང།
       དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རོྡ་རྗེ།

༄༅།  །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་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་སྔོན་འཇུག །གོ་ངོ་དོ་ནོ་བོ་མོ་

འོ༑  ༑རོ་ལོ་སོ་ཏོ་སླར་བསྡུ་སྟེ།  །རྫོགས་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༑  ༑སྦྱོར་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་དེ །སྦྱོར་ཚུལ་སླར་བསྡུའི་སྐབས་དང་མཚུངས།  །ར་རུ་འི་ཡི་འང་ཡང་

རྣམས།  །རྐང་པ་མི་སྐོང་སྐོང་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། །
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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་སྦྱོར།  །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་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་སྦྱོར་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་རྫོགས།  །ཚིགས་བཅད་ག་མཐར་ཆིག་ཤད་བྱ།  །རྫོགས་ཚིག་མཐའ་

ཅན་ལྷུག་པ་དང༌།  །ཚིགས་བཅད་རྐང་མཐར་ཉིས་ཤད་འཐོབ།  །དོན་ཚན་ཆེན་མོ་རྫོགས་པ་

དང༌།  །ལེ་འུའི་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་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་འདི།  །དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་སྤེལ།།  །།


