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 སྔར་ལ་ལམ་ལུགས་བཟང་་གིས་ག་པའི་འག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དུས་རབས་
བརྒྱད་པའི་ནང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ན་གུ་རུ་རིན་་ཆེ་གིས་་དངོས་དང་་འལ་
གཉིས་ཆ་རའི་ག་ལས་སྨན་ངས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ལ་ལུང་དང་རི་བྲག་ལ་གས་པའི་
ས་ཆ་རྟ་ག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ས་བཅགས། ནག་གས་་ལྷ་མ་ན་ག་
ར་བཏུལ། ཆོས་ར་དམ་རྫས་་གཏེར་ཁ་བསམ་  ས་མི་ཁྱབ་པ་སྦས་ཏེ་གནང་བའི་
སྦས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ས་མཆོག་དམ་པ་མང་རབས་
ཅིག་གིས་གནས་་ས།ཟབ་གཏེར་བན་ཏེ་སེམས་ཅན་  ་འ  ་ན་མཛད་གནང་
དཔ་མ་ཚད་་འལ་ཡ་མ་ཟུང་བན་ཏེ་གནང་བའི་གནས་མང་རབས་ཅིག་ད་མི་
ཚུ་ཞིབ་འལ་འབད་དེ་གཞུང་གི་་བཀོད་ནང་ཚུད་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཅན་ཅིག་
ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནས་ཚུ་གི་ར་ལས་་བཀོད་ཟི ན་ས་ཙམ་
ཡང་མེད་པར་བཞག་པ་ཅིན་ང་བཅས་རའི་ཤེས་མང་ཅན་  ་རྒན་རབས་ཚུ་མེད་པའི་
ཤུལ་ལུ་ངག་ན་  ་་ས་ཙམ་ཡང་མི་ང་ནི་དང་། གནས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ དཀོན་
གཉེར་ཚུ་ར་འཝ་ད་ གནས་བཤད་ཚུ་རྟགས་མ་མཐུནམ་་རྐྱབ་་ན་ཅན་  ་
གནས་ཚུ་་བཏགས་་གཞི་ལུ་ཡང་འར་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག། དེ་མ་ཚད་འག་གི་
གནས་ཡིག་་བཀོད་དང་ཞིབ་འལ་འབད་མི་ལས་བན་ཏེ་རྒྱལ་ངས་དགའ་ད་
དཔལ་འམས་་ཀ་ཆེན་བཞི་འབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ད་མི་དེ་ཡང་། དང་པ་ལ་
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ན་  ་ཆོས་མི་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ཕན་པ་དེ། གནས་རྩ་ཆེན་ཚུ་མ་ཉམས་
པར་བཞག་ནི་དང་། དད་ས་ཅན་  ་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ལས་བན་ཏེ་་དང་
ར་ག་ར་ལུ་གས་བསགས་དང་བ་ང་འབད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ཡུལ་ཁམས་ལུ ་ནད་
མུག་འག་ད་ཞི་བའི་དགོས་པ་ཡང་མ་་ར་ད། གཉིས་པ་ལམ་ལ་ཡུན་བརྟན་
ལུ་ཕན་པ་ནི། དད་ཅན་ཚུ་གནས་བར་ནི་དང་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་ཚེས་བཟང་
དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ཚེས་བཅུ་དང་དུས་ཆེན་གཟུང་ནི་ཚུ་ཡང་གནས་ན་རླབས་ཅན་ད་
སར་འབདཝ་ལས་འག་པའི་ནང་ཆོས་ལས་བན་ཏེ་ང་བའི་ལམ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་
ཉམས་ང་ལུ་ཕན་ཐབས་མ་ད། གསུམ་པ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་
ཐབས་ནི། དེང་སང་འར་བ་གསར་པའི་ག་ལུ་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཚུ་ཉམས་
འ་་དཔ་ལས་ན་རླབས་ཅན་  ་གནས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་བདག་
འཛིན་འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་རང་ང་གི་ཁོར་ཡུག་བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་དགོས་
པ་ད། བཞི་པ་དེ་ལུ་བན་ཏེ་དཔལ་འར་ང་འབབ་འང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་། ང་
བཅས་རའི་འག་གི་དཔལ་འར་ང་འབབ་དེ་བས་ཅན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་བཟུམ་
་ ས་གཏེར་  ་འན་ཁུངས་ལས་བན་ཏེ་ང་འབབ་བ་ཐབས་མེདཔ་ལས། ལམ་
ལ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་གནས་རྩ་ཆེན་ཚུ་མ་ཉམས་པར་ད་མི་ལས་བན་ཏེ་་ཁའི་ལྟ་
བཤལ་པ་ང་མི ་ལས་ང་འབབ་བ་ཚུགསཔ་ཨིན། ང་འབབ་བ་ཐབས་དེ། ཡུན་
བརྟན་  ་ཐབས་ལམ་ཅིག་དང་ རྒྱལ་འི་ཚ་གྱང་ལང་མི་དང་ཡང་མཐུནམ་་ མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ལེགས་མ་བཞག་ག་ལས་བ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་

Telephone: Director General: 00975 -2-322001, EPABX: 00975 -2-322694/325116/325118/322284
Fax: 323040, DCHS Tele-Fax: 321285, DCP: 324751 Fax: Box No: 233

www.departmentofculture.gov.bt 

Telephone: Director General: 00975 -2-322001, EPABX: 00975 -2-322694/325116/325118/322284
Fax: 323040, DCHS Tele-Fax: 321285, DCP: 324751 Fax: Box No: 233

www.departmentofculture.gov.bt 
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གཞན་ལུ་དཔེ་ན་ཚུགསཔ་ཅིག་ལུ་ཡང་འརཝ་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་ ལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལམ་ལ་་དངོས་་ཚན་  ས་ འག་
རྒྱལ་ཁབ་་ང་ཁག་ཉི་ཤུའི་ནང་ལུ་ད་པའི་གནས་ཚུ་ག་ར་ཞིབ་འལ་འབད་དེ་ ་
བཀོད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་བའི་ནང་ལས། ད་རེས་ མོང་སྒ ར་དང་བ  ས་གཡང་  ་ 
བུ མ་ཐང་   ན་  ་   ང་གསར་ སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག་ག་གི་གནས་ལ་ལུ ་ཅི ག་ འདས་པའི ་
ལོ་ནང་ཐོ་བཀོ ད་འབད་བའི ་སྐ བས་འཛགས་ལུ ས་ཤོར་མི ་ཚུ་ ལོག་ཞིབ་འལ་་བཀོད་
བ   བས་ཏེ་གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་ན་གས་བམ་༡༣ པའི་དཔེ་ན་ཐེངས་དང་
པ་འབད་མི་འདི་ལུ་ས་སུ་ཡི་རངས་་ལེགས་་ད། ལཱ་ཤུལ་འདི་གིས་ དད་ལྡན་
ངས་ལུ་འག་གི་གནས་ཆེ་ཆུང་ཆ་མཉམ་  ་གནས་ཚུལ་བ་ཚུགསཔ་་བཞག་ནི་ལུ་ 
ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་་ཁུངས་ན་མ་ངས་ཡུན་བརྟན་་བཞག་ཚུགས་
ནི་ལུ་ཡང་ཕན་གས་ཆེ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ངེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཧིང་དྭངས་མའི་དལ་ལས་
ར་བཀའ་ན་དགའ་ར་དང་བཅས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ད། ་་༢༠༡༨ ་
ཟླ་་་་་ པའི་ཚེས་་་་་ ལུ།

                                
      ཀརྨ་ ད་ཟེར།
                             ལ་འཛིན་ངས་ཁྱབ་མ་ཆེན།

༼ནང་  ད་དང་སྲ ོལ་འཛི ན་ལྷ ན་ཁག།༽

སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས།
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ར་བཀའ་ན་དགའ་ར་དང་བཅས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ད། ་་༢༠༡༨ ་
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ཞི བ་འཚོལ་པའི ་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར།

 འ  ག་གཞུ ང་གི ་བཀའ་དགོ ངས་དང་འ  ལ་ཏེ ་ འ  ག་གི ་གནས་ཆེ ་ཆུ ང་མེ དཔ་

ག་ར་ མ་འོངས་ཡུ ན་བརྟ ན་གནས་ཚུ གསཔ་  ་བཟོ་ཐབས་ལུ ་ སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་

ལམ་སྲ ོལ་   ་དངོ ས་  ་ཚན་  ས་ མོང་སྒ ར་དང་གཡང་  ་ བུ མ་ཐང་   ན་  ་   ང་

གསར་ སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག་འོག་གི ་གནས་ཚུ ་འདས་པའི ་ལོ་ནང་ཞི བ་འཚོལ་ཐོ་བཀོ ད་འབད་

བའི ་སྐ བས་འཛགས་ལུ ས་ཤོར་ཡོད་མི ་ཚུ ་ ཐོ་བཀོ ད་འབད་ནི ་འགོ ་བཙུ གས་ཞི ནམ་ལས་

མཇུ ག་མ་བ  ་ཚུ ན་ཚོད་ རྫ ོང་ཁག་གི ་རྫ ོང་བདག་ཚུ ་གི ས་ ས་གནས་ཁག་གི ་མི ་  འི ་འགོ ་

  དཔ་དང་ ཤེ ས་མཐོང་ཅན་  ་མི ་   ས་ཅན་ཚུ ་གི ས་ སྔ ་  ་བར་གསུ མ་ལུ ་མཐུ ན་འ  ལ་

  ་   གས་རམ་གང་དྲ གས་འབད་དགོ ་པའི ་བཀའ་རྒྱ  ་གནངམ་ལས་བ  ན་ གནས་ཚུ ལ་

ཚུ ་ལེ གས་ཤོམ་  ་ཐོབ་ཚུ གསཔ་ལས་ རྫ ོང་བདག་མཆོ ག་ལུ ་བ  ན་དགའ་ཚོར་ཞུ ་ནི ་དང་

། རྫ ོང་ཁག་སོ་སོ� ་སྲ ོལ་འཛི ན་  ་ཚན་  ས་ཡང་ མཉམ་རོགས་  ་གནས་ཚུ ལ་བ  ་

ལེ ན་  ་  གས་རམ་འབད་མི ་དེ ་ལུ ་ བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། ལྷ ག་

པར་དུ ་ཡང་ འོག་ལུ ་མཚན་ཐོ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་མི ་གནས་བཤད་པ་ཚུ ་གི ས་   ་འོ་བརྒྱ  ལ་

བ་ལུ ་མ་གཟི གས་པར་གནས་ཚུ ་གི ་བརྡ ་སྟ ོན་ངོ ་སྤྲ  ོད་དང་ཁུ ངས་དོན་ཚུ ་ ལེ གས་ཤོམ་  ་

གསུ ངས་གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ཁུ ངས་ལྡ ན་ཡི ག་ཆ་ཚུ ་ཡང་གནང་  ་  གས་རམ་

མཛད་གནང་མི ་ལུ ་ཡང་ ནམ་ཡང་མ་བ  ད་པའི ་བ  ན་དགའ་ཚོར་སྦ ོམ་  ་ར་ཡོད་ཟེ ར་

ཞུ ་ནི ་ཨི ན། དེ ་ལས་རྫ ོང་ཁག་གི ས་བཀའ་  ལ་གནངམ་བཞི ན་དུ ་  ད་འོག་དང་   ་འོག་

གི ་འགོ ་  དཔ་ཚུ ་གི ས་ཡང་ རྒྱ  བ་   ར་གནང་མི ་དེ ་ལུ ་གོ ང་གསལ་ཞི བ་འཚོལ་པ་ཚུ ་གི ་

ཁ་ཐུ ག་ལས་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་སྦ ོམ་  ་ར་ཡོད། མཇུ ག་ར་ འཛགས་ལུ ས་ཤོར་མི ་

གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་ལམ་སྟ ོན།
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གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་ལམ་སྟ ོན།

གནས་ཚུ ་ལོག་  ་ཚུ ལ་བཞི ན་དུ ་ཡི ག་ཐོག་ལུ ་བཀོ ད་ཚུ གས་མི ་འདི ་ མཚན་ཐོ་ནང་ལུ ་

འཁོ ད་དེ ་ཡོད་མི ་མཁས་པའི ་དབང་པོ་ཚུ ་གི ས་ཞུ ན་དག་དང་ ལེ གས་བཅོ ས་གནང་པའི ་

བཀའ་  ན་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ནམ་ལས་ ཁོ ང་ཚུ ་ག་ར་ལུ ་ཞི བ་འཚོལ་པ་ཚུ ་   ་མཐུ ན་  ་

ཐོག་ལས་ ཧི ང་དྭ ངས་མའི ་ད  ལ་ལས་ར་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།



  དཔེ ་   ན་གསལ་བཤད།

ༀ  ་སྭ   ། ཤེ ས་བྱ འི ་མཁའ་ལ་མ  ན་རབ་ད  ལ་འཁོ ར་རྒྱ  ས། །མཛེ ས་པའི ་འོད་སྟ ོང་
གདུ ལ་བྱ འི ་  ང་ལ་ཕོག །རྒྱ  ལ་བའི ་བསྟ ན་པ་ཀུ ན་ནས་གསལ་མཛད་པའི ། །དངོ ས་
བ   ད་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་བ  ་འོ། །ཞེ ས་མཆོ ད་པར་བ  ད་པའི ་ཚི ག་གི ས་མདུ ན་བསུ ་
  ། དེ ་ཡང་ང་བཅས་རའི ་རྒྱ  ལ་ཁབ་འདི ་ནང་པ་ཆོ ས་ལྡ ན་  ་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཅི ག་འབདཝ་ལས་ 
རྒྱ  ལ་ཁབ་ནང་ནང་པའི ་ཆོ ས་དང་འ  ལ་བའི ་ དད་པའི ་  ན་འགུ ལ་ཅན་དང་འགུ ལ་མེ ད་
  ་ད  ་བ་གཉི ས་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་ གནས་འདི ་འགུ ལ་མེ ད་དད་  ན་  ་གྲ ངས་སུ ་
ཚུ དཔ་ཨི ན།

གནས་ཟེ ར་བའི ་ཐ་སྙ ད་ལུ ་ གོ ་དོན་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཡོད་རུ ང་ འདི ་ནང་ལུ ་གདོད་ནས་
རང་བཞི ན་  ན་  ས་  བ་པའི ་རི ་ བྲ ག མཚོ་   ང་    ད་ཚལ་ ས་ ཆུ ་ལ་སོགས་པའི ་
གནས་སྟ ངས་ཚུ ་ མ་བཅོ ས་རང་  ང་  ་གནས་ཏེ ་ཡོད་མི ་གུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་   ས་
ཆེ ན་དམ་པ་ཚུ ་གི ས་  ན་  ས་བརླ བས་མི ་ལས་བ  ན་ མཐོང་ཐོས་དྲ ན་རེ ག་ཙམ་  ས་
རང་   ད་ལུ ་  ན་རླ བས་ཐོབ་  ་   ན་ཁྱ ད་པར་དུ ་འཕགས་པ་ཅི ག་ལུ ་  ར་གནང་མི ་ཚུ ་ལུ ་
གནས་ཟེ ར་གོ ་ནི ་ཨི ན།

དེ ་ཡང་དང་པ་ར་ སངས་རྒྱ  ས་བཅོ མ་ལྡ ན་འདས་  ས་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི ་ཡུ ལ་  ངས་
སུ ་ གནས་ཆེ ན་བཞི ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས། ཨྱ ོན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ང་བཅས་རའི ་
སྨ ན་  ངས་རྒྱ  ལ་ཁབ་འདི ་ནང་ ལན་གྲ ངས་མང་རབས་ཅི ག་ཞབས་  ས་བཅགས་ཚུ ལ་
ཡང་། ཐུ གས་   བ་གསང་བ་རྒྱ  ་ཅན་ལས། བདག་གི ས་ཞབས་  ས་མ་བཅགས་ས་ལ་ནི ༔ 
  ག་  ས་ཙམ་དང་ཏི ལ་འ  ་ཙམ་ཡང་མེ ད༔ ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་    ར་འ  ག་གི ་
ས་ཆ་རྟ ་  ག་ཙམ་ཡང་མ་ལུ ས་པར་ གུ ་རུ ་གི ས་  ་དངོ ས་དང་  ་འ  ལ་  ས་ཞབས་  ས་
བཅགས།   ་བྲ ག་ཏུ ་ལྷ ་  ན་གདུ ག་པ་ཅན་ཚུ ་བཀའ་དང་དམ་འོག་ལུ ་བཙུ གས། མ་
འོངས་སེ མས་ཅན་ཚུ ་གི ་དོན་ལུ ་ ཆོ ས་ནོར་དམ་རྫ ས་  ་གཏེ ར་ཁ་མང་རབས་ཅི ག་སྦ ས་
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ཏེ ་ སྦ ས་པའི ་གནས་ཆེ ན་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་ཤུ ལ་དང་། དེ ་གི ་ཤུ ལ་ལས་
དུ ས་ཚོད་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ རང་སོ� ་ལུ ང་བསྟ ན་དང་འ  ལ་གཏེ ར་སྟ ོན་པ་དང་གནས་
  ་  ་མི ་    ས་ཆེ ན་དམ་པ་མང་རབས་ཅི ག་བྱ ོན་ཏེ ་ མཛད་པ་འ  ན་ལས་  ་འ  ་དོན་
བསྐྱ  ངས་གནང་བའི ་ཤུ ལ་མང་རབས་ཅི ག་འདུ ག།

ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ང་བཅས་རའི ་རྒྱ  ལ་ཁབ་གོ ང་འཕེ ལ་  ་གནས་སྟ ངས་དང་
བ  ན་ དེ ང་སང་གི ་མི ་ཚུ ་རི ག་གསར་ཤེ ས་ཡོན་ལུ ་སྦྱ  ང་བརྩ ོན་དང་ རྒྱ  ལ་ཁབ་གཞན་
  ་ལུ གས་སྲ ོལ་ལུ ་ དབང་ཐལ་བའི ་སྟ བས་  ས་རང་གི ་ལམ་སྲ ོལ་ལུ ་ཡི ད་ཆེ ས་དང་དག་
སྣ ང་ཆུ ང་བའི ་དུ ས་  ་འཕོ་འ  ར་ལས་བ  ན་  ལ་ལུ ་གི ས་ཚན་རི ག་གི ་ཐོག་ལས་དེ ་ཚུ ་
བདེ ན་པ་མེ ད་ལུ གས་  ་ཁུ ངས་   ལ་མི ་རེ ་ཡང་འཐོནམ་ཨི ན་པས། ལས་དང་སྐ ལ་བ་མེ ད་
པའི ་ལོག་ལྟ ་ཅན་ཚུ ་ལུ ནི ། ཆོ ས་  ་ནམ་མཁའ་གང་ཡང་སྟ ོང་པར་མཐོང་། །   ལ་  ས་ས་
གཞི ་ཁྱ བ་ཀྱ ང་ཡི ད་མ་ཆེ ས། །སངས་རྒྱ  ས་  ་རྩ ར་བྱ ོན་ཡང་ཡན་པོར་མཐོང་། །ཆོ ས་མེ ད་
མི ་མགོ ་བ  ར་ན་ཡ་མཚན་   ས། །ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སེ མས་ཅན་   ་མ་ལུ ག་
རུ ང་  ང་  ་མེ ད། སངས་རྒྱ  ས་གནམ་ཁར་བྱ ོན་རུ ང་དད་པ་མེ ད། ཟེ ར་མི ་ལྟ ར་དུ ་རི གས་
ཆད་  ་མི ་ལུ ་གནས་དེ ་ཚུ ་ཕར་བཞག་ སངས་རྒྱ  ས་  ་དངོ ས་སུ ་བྱ ོན་རུ ང་སངས་རྒྱ  ས་  ་
མཇལ་ནི འི ་སྐ ལ་བ་མེ དཔ་ཨི ན།

དེ ་འབདཝ་ད་ཚད་མ་རྣ མ་འ  ལ་ལས་། མ་མཐོང་  ར་ན་མེ ད་པ་མི ན། །དབང་པོ་མ་
གསལ་  ར་མ་མཐོང་། །ཟེ ར་གསུ ང་དོ་བཟུ མ་དང་ བདེ ་སྨ ོན་ལས་ཡང� བདག་གི ་
ཆུ ་བུ ར་མི ག་གི ས་མ་མཐོང་ཡང་། །རང་སེ མས་གསལ་བའི ་ཡུ ལ་ལ་ལྷ མ་མེ ར་གསལ། 
།ཞེ ས་དང་། མཁས་པའི ་གསུ ང་ནང་ལས། མ་མཐོང་ཙམ་  ས་མེ ད་པ་མི ན། །རང་མཐོང་
ཆེ ་ན་རང་དོན་བུ ལ། །ཞེ ས་དང་། གཞན་ཡང་། གནས་ཆེ ན་བརྒྱ  ད་  ་གནས་ཕྲ ན་སྟ ོང་
ལ་སོགས། །ངོ ་མཚར་བསམ་ཡས་རྒྱ  ལ་བས་གསུ ངས་ལགས་ཀྱ ང་། །  ན་རླ བས་ཆེ ་
ཆུ ང་རང་གི ་སེ མས་ལ་འདུ ས། །རང་སྣ ང་མ་དག་དད་མོས་མེ ད་  ར་ན། །ཀུ ན་ནས་ཀུ ན་
ཀྱ ང་ས་རྡ ོ� ་རང་བཞི ན་མཐོང་། །ཟེ ར་གསུ ང་དོ་བཟུ མ་  ་དག་པའི ་སྣ ང་ངོ ར་ཞི ང་ཁམས་
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དངོ ས་དང་ མ་དག་སེ མས་ཅན་ཚུ ་གི ་སྣ ང་ངོ ར་ས་རྡ ོ་རི ་བྲ ག་ལ་སོགས་པ་   ་ནང་གསང་
གསུ མ་  ་སྣ ང་ཚུ ལ་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཡོདཔ་ཀུ ན་  ས་མ  ན་གསལ་ལྟ ར་ གཙོ་བོར་སོ་
སོ� ་དད་མོས་ལུ ་ རག་ལསཔ་ཨི ན་རུ ང་བདུ ད་འདུ ལ་གུ ་རུ འི ་བཀའ་བཤུ ས་ལས།    བ་
པའི ་གནས་  ་  ང་མ་ཐམས་ཅད་  ས༔ གནས་ལ་མི ་དད་ལོག་ལྟ ་ཅན་རྣ མས་ཀུ ན༔ 
སྲ ོག་རྩ ་ཆོ ད་ལ་  ང་ཁྲ ག་ཐང་དུ ་འཕོས༔   ་མ་དམྱ ལ་བར་   ལ་ཅི ག་ས་མ་ཡ༔ ཞེ ས་
སོགས་རྒྱ  ་ཆེ ར་གསུ ངས་པའི ་ལུ ང་   ན་ཚུ ་ལུ ་ཐུ གས་དགོ ངས་བཞེ ས་ཏེ ་ ང་བཅས་སོ་སོ� ་
   ་བོ་ཚུ ་གི ས། གནས་དེ ་ངོ ་མ་ཨི ན་ན་མེ ན་ན་དང་བདེ ན་ག་མི ་བདེ ན་ཟེ ར་བའི ་ཐེ ་ཚོམ་ཟ་
མི ་རུ ང་བ་ཅི ག་ཨི ནམ་ལས་   ན་དང་བ  ན་པའི ་གནས་དགོ ན་ཚུ ་ལུ ་ དད་པ་བ   ད་མ་
ཚུ གས་རུ ང་  ར་པ་མ་བཏབ་པར་བཏང་  མས་  ་བཞག་པ་ཅི ན་ཕན་པ་སྦ ོམ་མེ ད་རུ ང་
གནོད་པ་མེ ད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

ང་བཅས་ར་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་འདི ་ནང་   ས་པའི ་མི ་མང་ཤོས་ར་ ཐེ ག་པ་ཆེ ན་པོ� ་
རི གས་ཅན་དང་ལྷ ག་པར་དུ ་ཚུ ལ་གསུ མ་   ན་མེ ་ལས། དོན་གཅི ག་ན་ཡང་མ་རྨ ོངས་
དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེ ད་པ་དང་། །དབང་པོ་རྣ ོན་པོ� ་དབང་བྱ ས་ནས། །སྔ གས་
  ་ཐེ ག་པ་ཁྱ ད་པར་འཕགས། །ཟེ ར་ཁྱ ད་པར་དུ ་འཕགས་པའི ་གསང་སྔ གས་  ་བསྟ ན་
པའི ་  ར་ཞུ གས་མི ་ཨི ནམ་ལས་ དེ ་ཚུ འི ་དོན་ལུ ་རི ག་འཛི ན་ཆེ ན་པོ� ་ཞལ་ནས། སྦ ས་
པའི ་གནས་ཆེ ན་རང་ཡུ ལ་ཡོད་པ་ལ། །གཞན་ཡུ ལ་གནས་མཇལ་འ  ་རྣ མས་  ང་རེ ་  ། 
།རྒྱ  ལ་བའི ་བཞུ གས་གནས་  ་རྩ ར་ཡོད་པ་ལ། །ས་རྡ ོ་ཡི ན་པར་སྙ མ་པ་  ང་རེ ་  ། །  ་
གསུ མ་ཕོ་བྲ ང་རང་ལ་ཡོད་པ་ལ། །མ་མཐོང་མ་ཤེ ས་འ  ་རྣ མས་  ང་རེ ་  ། །རང་སེ མས་
རྫ ོགས་པའི ་སངས་རྒྱ  ས་ཡི ན་ངེ ས་ཀྱ ང་། །ཆོ ས་  ་  ་ལ་བཙལ་བ་  ང་རེ ་  ། །ཟེ ར་གསུ ང་
དོ་བཟུ མ་དང་། ཁ་གཏམ་ལུ ་ཡང་། དད་པ་ཅན་ལུ ་  འི ་སོ་ལས་ཡང་རི ང་བ  ལ་འ  ངས། 
ཟེ ར་སླ བ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ཧེ ་མ་རྒྱ  ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ  ན་པ་  ་  ང་  ག་པ་རི ག་
འཛི ན་ཚངས་དབྱ ངས་རྒྱ  ་མཚོ་རྒྱ  ་གར་འཕགས་པའི ་ཡུ ལ་ལུ ་གནས་  ར་བྱ ོན་ཏེ ་ བྱ ་  ད་
ཕུ ང་པོ� ་རི ་ལུ ་ཕེ བས་ད་ བྱ ག་དང་རྡ ོ་ཆ་མཉམ་དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་  གས་བམ་དང་རྡ ོན་
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  ་གི ་རྡ ོ་ལེ བ་གུ ་ལཉྩ འི ་ཡི ་གེ ་ལེ ་ཤ་གཟི གསཔ་ལས་ རི ་གི ་རྩ ་བ་ལས་  ་ཕྱ ག་གནང་  ་
ལོག་བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་བཟུ མ་ ང་བཅས་རའི ་ཕ་མེ ས་ཚུ ་གི ་སྐ བས་ལས་ར་མི ་རབས་ལས་
མི ་རབས་བ   ད་དེ ་ གནས་  ་ཆ་བཞག་  ་གནས་བཤད་རྐྱ  བ་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ལུ ་ མི ་ཚུ ་
གི ས་ད་ལྟ ོ་ཚུ ན་ཚོད་བར་ན་ཡང་རང་སོ� ་   ་  ང་དང་ དད་མོས་ཆེ ་ཆུ ང་དང་བ  ན་གནས་
  ར་རྐྱ  བ་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ ད་ལྟ ོ� ་བར་ཡང་   ན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི ་ལམ་སྲ ོལ་འདི ་
ཉམས་མ་བཅུ ག་པར་ བ  ་བཀུ ར་བ   ད་དགོ པ་འདི ་ག་ནི ་བ་གལ་ཆེ ་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

དེ ་འབདཝ་ལས་ རང་ཡུ ལ་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ དད་ཅན་ཡོངས་  ས་དུ ས་ཇི ་  ད་
བསྐ ལ་པའི ་བར་དུ ་མཇལ་ཚུ གས་ནི ་དང་ ཁུ ངས་ཆོ ད་ཚུ གསཔ་བཟོ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་    ་
ལོ་༢༠༠༥ ལུ ་ནང་  ད་དང་སྲ ོལ་འཛི ན་ལྷ ན་ཁག་གི ས་ ལམ་སྲ ོལ་   ་དངོ ས་  ་ཚན་ལུ ་
འ  ག་གི ་གནས་ཚུ ་ཞི བ་འཚོལ་དང་བ  ་   ག་འབད་དགོ པ་  ་ བཀའ་གནངམ་བཞི ན་
དུ ་ཞི བ་འཚོལ་དང་བ  ་   ག་འབདཝ་ད་ ལུ ང་ཕྱ ོགས་སོ་སོ� ་སྦ ས་གནས་ཚུ ་གི ་  ར་
ལས་གཙོ་བོ་ར་ཧེ ་མ་ལས་   ས་ཆེ ན་དམ་པ་ཚུ ་གི ས་མཛད་གནང་མི འི ་གནས་ཡི ག་དང་
རྣ མ་ཐར་  ་བཙན་དང་གཞི ་བདག་ཚུ ་གི ་གསོལ་ཁའི ་དཔེ ་ཆ་ཚུ ་ལུ ་ གཞི ་  ན་དང་འ  ལ་
ཡོད་གནས་ཚུ ་གི ་  ར་ལས་ཤེ ས་མཐོང་ཅན་དང་    ས་ཆ་ཡོད་པའི ་རྒ ན་རབས་དང་
གཞན་ཡང་  ན་གོ ང་ལས་མི ་རབས་རི མ་བ   ད་  ་ གནས་བཤད་རྐྱ  བ་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་ལུ ་འ  ་
གཏུ གས་འབད་དེ ་ གནས་ཚུ ལ་ཐོབ་མི ་ཚུ ་དང་འ  ལ་ཏེ ་ རྫ ོང་ཁག་ག་རའི ་གནས་  ་ས་
ཁོ ངས་ངོ ས་འཛི ན་ཐོག་ལས་ཞི བ་འཚོལ་དང་བ  ་   ག་འབད་ནི ་ལུ ་ དད་གུ ས་སྤྲ  ོ་གསུ མ་
  ་  ་ལས་ཕྱ ག་ཞུ ་དང་ཞུ ་བཞི ན་དུ ་ཡོད།

དེ ་  ་ ཚ་ངེ ར་བཏོན་ཏེ ་འབད་དགོ ་མི ་འདི ་ཡང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་རྒྱ  ལ་ཁབ་གོ ང་འཕེ ལ་
མ  གས་དྲ གས་  ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ གཞུ ང་གི ་དགོ ངས་དོན་ལྟ ར་ ས་གནས་ཐདམ་
ཐད་ཁ་ལུ ་གོ ང་འཕེ ལ་  ་ལཱ ་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་འབད་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ གནས་  ་ས་ཁོ ངས་
ཚུ ་མེ དཔ་གཏང་མ་བཅུ ག་པར་ཉམས་  ང་འབད་ནི འི ་དོན་ལུ ་ཨི ནམ་ལས་ གནས་རེ ་རེ ་
བཞི ན་  ་ཁུ ངས་དོན་གཏི ང་ཟབ་  ་ཞི བ་འཚོལ་མཐི ལ་  ན་འདི ་ ཤུ ལ་ལས་མ་འོངས་
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འ  ང་འ  ར་  ་མཁས་པའི ་དབང་པོ་ཚུ ་གི ས་ མཛད་ནི ་གུ ་བཞག་  ་ད་ལྟ ོ་གནས་  ་ས་
ཁོ ངས་ངོ ས་འཛི ན་འབད་ནི འི ་དོན་ལུ ་ ཡོངས་གྲ གས་ཅན་  ་གནས་ཚུ ་རྐྱ  ངམ་གཅི ག་ 
ཞི བ་འཚོལ་རགས་པ་ཙམ་ཅི ག་འབད་བའི ་ཐོག་ལས་ བ  ་   ག་འབདཝ་ཨི ན། དེ ་  ་
མེ ན་པར་གནས་ཚུ ་གི ་བདེ ན་ཁུ ངས་དང་ དགོ ས་པ་   ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ཚུ ་རྒྱ  ས་པར་
འ  ་བ་ཅི ན་ དུ ས་ཡུ ན་ཡང་ལེ ་ཤ་འགོ ར་ནི ་དང་ཤོག་གྲ ངས་སྟ ོང་ཕྲ ག་ལས་བརྒ ལ་འཐོན་
ནི ་ཨི ནམ་མ་ཚད་ དེ ་གི ་བར་ན་གནས་  ་ས་ཁོ ངས་ཚུ ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ནི འི ་ ཉེ ན་ཁ་ཡང་
སྦ ོམ་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

དེ ་འབད་ནི ་འདི ་གི ས་ ལམ་སྲ ོལ་   ་དངོ ས་  ་ཚན་  ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ འ  ག་གི ་རྫ ོང་ཁག་
ཉི ་ཤུ འི ་གནས་ཚུ ་ གང་མ  གས་ཐོ་བཀོ ད་འབད་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རུ ང་འཛགས་
ལུ ས་ཤོར་མི ་གནས་ཚུ ་ཐོ་བཀོ ད་གྲ ངས་སུ ་བཙུ གས་ཏེ ་ གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་ལམ་སྟ ོན་
  གས་བམ་༡༣ པ་འདི ་པར་   ན་འབདཝ་ཨི ན། འདི ་གི ས་འ  ག་གཞུ ང་གི ་དགོ ངས་
དོན་འ  བ་ཚུ གསཔ་མ་ཚད་ ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས། གནས་མཆོ ག་དག་གི ་ཆེ ་བ་སུ ས་
བ  ད་པ༔ འཕྲ ལ་དང་ཡུ ན་དུ ་  ག་   བ་ཀུ ན་བྱ ང་ནས༔ བདེ ་ཆེ ན་ཐར་ལམ་བ   ད་པར་
ཐེ ་ཚོམ་མེ ད༔ ཟེ ར་གསུ ང་དོ་བཟུ མ་  ་དད་ཅན་  ་   ་བོ་མང་རབས་ཅི ག་བསོད་ནམས་
གསག་ནི ་ལུ ་ ཕན་ཐབས་འ  ང་ཚུ གས་པའི ་རེ ་བ་ཡོད།

ཨི ན་རུ ང་ ཞི བ་འཚོལ་པ་ཚུ ་གི ས་ དཔེ ་དེ བ་འདི ་ནང་བ  ད་དོན་ཆད་ལྷ ག་དང་ ནོར་
འ  ལ་  ་   ན་རེ ་འོང་  ད་ནི ་ཨི ནམ་ལས་ མཁས་པའི ་དབང་པོ་ཚུ ་གི ས་བཟོད་པ་བཞེ ས་
ཏེ ་ ཤུ ལ་མའི ་ནང་ཚུ ད་ཐབས་  ་དོན་ལུ ་ ལེ གས་བཅོ ས་  ་རྒྱ  བ་   ར་གང་དྲ ག་མཛད་དེ ་
བ  ན་བསྐྱ  ང་གནང་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

                              ཕན་བདེ ་དབང་  ག།

                             ལམ་སྲ ོལ་   ་དངོ ས་གཙོ་འཛི ན།

xii

                              ཕན་བདེ ་དབང་  ག།
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༡  ཆེ ད་བ  ད། iii

༢  ཞི བ་འཚོལ་པའི ་བཀའ་འ  ན་དགའ་ཚོར། vi
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མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག།

༡ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༢༡
༢ མོང་སྒ ར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༢༣

ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག།    

༡   ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༢༣
༢ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༢༣
༣ སེ   ་གནས།༼   ལ་ནགས།༽ ༢༤
༤. རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ་དང་ཨོ ་རྒྱ  ན་བྲ ག་ཕུ ག། ༢༥

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས། 

༡.    ལ་མཇུ ག་གི ་གནས། ༢༦
༢. རཏ་  ང་དགོ ན་པ། ༢༧
༣ བཙན་མཆོ ད་ས། ༢༩
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༤. དམར་གཏོར།  ༣༠
༥. མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས། ༣༡
༦. ཡ་བརྒྱ  ་དང་གནས་གཞན། ༣༢
༧ ཡ་རབས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༣༢
༨. རྡ ོ་ལེ བ་ཏང་། ༣༣
༩.    ལ་མགོ ། ༣༣
༡༠. བླ ་མའི ་ཞབས་  ས།  ༣༤
༡༡. ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་། ༣༤
༡༢. རྡ ོ་  ་  ལ་བུ ། ༣༥
༡༣. གསེ ར་  ་རང་འཐག། ༣༥
༡༤. མཁའ་འ  ་མའི ་དབུ ་ཐོད་དང་  བ་ཆུ ། ༣༦
༡༥. གནས་  ་དང་བྱ ་  ང་། ༣༦
༡༦. མི ་གཏེ ར།  ༣༧
༡༧. བྱ ་ཕོ་ཟེ ་དང་བསང་གཏང་ས། ༣༨

ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས། 

༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་གསོལ་འདེ བས། ༣༨
༢ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༣༩
༣. ཨཱ ཿརྒྱ  ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།  ༣༩
༤. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བཀོ ད་པ། ༤༠
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༥. ཤར་ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བའི ་ཞི ང་ཁམས་ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག། ༤༡
༦. ཤར་ཕྱ ོགས་རྣ མ་དག་  ང་མཚོ། ༤༣
༧. ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་དཔལ་ལྡ ན་བ  གས་པའི ་ཞི ང་ཁམས། ༤༤
༨. ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས། ༤༤
༩. བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ� ་ཞི ང་ཁམས། ༤༥
༡༠. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་  ན་རླ བས་དང་ཕན་ཡོན། ༤༦
༡༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་  ་ཚུ ལ། ༤༧

ཀ༽   ་  ར་  ་གནས།      

༡. མཚམས་པ་དཀར་ཅུ ང་གི ་ཞབས་  ས། ༤༨
༢. ཉི ་མ་ཐང་གི ་གནས། ༤༨
༣. ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ ་བཟང་པོ� ་གནས། ༤༩
༤. ཟླ ་བ་ཐང་། ༤༩
༥. མཚོ། ༤༩
༦. ཟླ ་བ་ཐང་ཨང་རྒ ས་  ་ཕྱ ག་  ས། ༥༠
༧. ཡི ་དམ་རྟ ་མཆོ ག་རོལ་པ་དང་   ལ་མ་ཉེ ར་གཅི ག་གི ་ཞལ།  ༥༠
༨. ཚེ ་བུ མ་འོག་མ།  ༥༠
༩.   ན་   མ་རྡ ོ་ཆུ ང་དང་ཛམ་བྷ ་ལའི ་  ་རང་བྱ ོན། ༥༠
༡༠. རྣ མ་སྲ ས་བང་མཛོད་དང་ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་། ༥༡
༡༡. བ་མེ ན་དང་གསེ ར་  ་རང་འཐག། ༥༡
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༡༢. མཆོ ད་  ན་རྣ མ་དག་  ང་གཉི ས་པ། ༥༢
༡༣.    བ་ཕུ ག། ༥༢
༡༤.   ་  ས་དང་གནས་གཞན། ༥༢
༡༥. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་   བ་ཕུ ག། ༥༣
༡༦. དབུ ་ཞྭ ་དང་གནས་གཞན། ༥༣
༡༧. གསེ ར་  ་རང་འཐག་དང་ཚེ ་བུ མ་གོ ང་མ། ༥༤
༡༨. བྱ ་  ང་། ༥༤
༡༩. མི ་ལ་རས་པའི ་བཞུ གས་  ། ༥༤
༢༠. བྲ ག་ཕུ ག། ༥༥
༢༡. སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་དང་རོ་ཕོ་མོ། ༥༥
༢༢. ཞབས་ལྷ མ། ༥༦
༢༣. མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས། ༥༧
༢༤. བདེ ་མཆོ ག་འཁོ ར་ལོ་སྡ ོམ་པའི ་གནས།  ༥༧
༢༥. མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་དང་གཞན། ༥༨
༢༦. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། ༥༨
༢༧. དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཁང་། ༥༩
༢༨. འཕོ་བ་གནང་ས། ༦༠
༢༩. ཕུ ག་རི ང་ནམ་མཁའི ་རྫ ོང་། ༦༠

༣༠. རྡ ོ་རི ང་ནམ་མཁའི ་ཀ་བ་ གསང་ཕུ ག་མཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ་དང་བར་སྣ ང་  
 བཞུ གས་  ། ༦༡
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༣༡. ཀ་ཆེ ན་དང་ཆི བས་སྒ ། ༦༢
༣༢. རྟ ་མཆོ ག་དང་ཚེ ་རི ང་རྣ མ་སྲ ས། ༦༣
༣༣. གུ ་རུ འི ་  ་  ས། ༦༣
༣༤. ཧོར་མགུ ་དཀར་  ་མགུ ་  ང་། ༦༤
༣༥. རི ་བོ་པོ་ཏ་ལའི ་ཞི ང་ཁམས། ༦༥
༣༦. སྤ ང་བླ ང་འབད་སའི ་གནས། ༦༥
༣༧. ཙཱ ་རི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ། ༦༦
༣༨. རྟ ་མ  ན་  ་ཞལ། ༦༦
༣༩. ཨ་ཝ་ཆུ ། ༦༧
༤༠. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ� ་གནས་དང་གཞན། ༦༩
༤༡. གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག།  ༦༩
༤༢. གླ ང་ཆེ ན་བྲ ག་ཕུ ག། ༧༠
༤༣. གླ ང་ཆེ ན་  བ་ཆུ ། ༧༡
༤༤. རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ །  ༧༡
༤༥. ཞབས་  ས་དང་   ལ་མགོ ། ༧༢
༤༦.   ་  ས། ༧༢
༤༧. ཐུ གས་  ་ཆེ ན་པོ་དང་རོ་དངོ ས་  བ་ཅན། ༧༣
༤༨. བཞུ གས་  ་དང་གཞན། ༧༣
༤༩. བྲ ོ་  ་ཐང་། ༧༣
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༥༠. བཞུ གས་  ་དང་གཞན། ༧༤
༥༡. མཁའ་འ  � ་ཚོགས་གཞོང་། ༧༤

ཉི ན་གཉི ས་པ།  

བར་  ར།  

༡. ཟངས་སྤ ོག་པ། ༧༤
༢. ཕག་མོ� ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་གཞན། ༧༥
༣. བར་སྣ ང་བྲ ག་ཕུ ག། ༧༦
༤. བཞུ གས་  ་དང་རུ ས་སྦ ལ། ༧༦
༥. ཟླ ་བ་དང་ཞབས་  ས། ༧༧
༦. སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་གི ་ལྷ ་ཁང་དང་གུ ་རུ འི ་ཅོ ག་གུ ར།  ༧༧
༧.    ལ་བར་དུ མ་དང་གཞན།  ༧༨
༨. རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ།  ༧༨
༩. ཚེ ་གཏོར་དང་གཞན།  ༧༨
༡༠. བདེ ་གཤེ གས་མཆོ ད་  ན། ༧༩
༡༡. མར་གཏེ ར་དང་མེ ་གཏེ ར།  ༧༩
༡༢.   ་རང་བྱ ོན། ༧༩
༡༣.   ་  ས་དང་གསོལ་ཐབ། ༨༠
༡༤. མཁའ་འ  � ་འདུ ་ཁང་ཆེ ན་མོ། ༨༠
༡༥. གུ ་རུ ་མཚན་བརྒྱ  ད་དང་གནས་གཞན། ༨༠
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༡༦. དབུ ་ཞྭ ་དང་གནས་གཞན། ༨༡
༡༧. བྱ ་  ང་དང་  ན་ལན་འཇལ་ས། ༨༡
༡༨. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །  ༨༢
༡༩. ཉེ ་བའི ་སྲ ས་ཆེ ན་  ་ལྷ ་ཁང་། ༨༢
༢༠. རི གས་  ག་གི ་ལམ།  ༨༣
༢༡. ཛམ་བྷ ་ལའི ་བྲ ག་ཕུ ག།  ༨༣
༢༢. བ་མེ ན་  ་ཐོད་པ་དང་གནས་གཞན།  ༨༤
༢༣. ནམ་མཁའ་  ང་པོ� ་བྲ ག་ཕུ ག།  ༨༤
༢༤. རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་དང་གནས་གཞན། ༨༥
༢༥. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ། ༨༥
༢༦. རྟ ་མཆོ ག་དང་བྱ ་  ང་། ༨༦
༢༧.    ་གནས་བར་དོ། ༨༧

༢༨. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ། ༨༧
༢༩. རྟ ་ཕག། ༨༧
༣༠.    བ་ཕུ ག་དང་གནས་གཞན། ༨༨
༣༡. བྱ ་  ང་། ༨༨
༣༢. གནས་  ་དང་གནས་གཞན། ༨༨
༣༣. འབེ བས་གནང་ས་དང་གནས་གཞན།  ༨༩
༣༤. བར་དོ་གསུ མ་པའི ་གནས། ༨༩
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༣༥. གཤི ན་  འི ་ཁོ ག་པ་ཆེ ་བ། ༩༠
༣༦. ཁོ ག་པ་བར་མ། ༩༠
༣༧. ཁོ ག་པ་ཆུ ང་བ། ༩༠

ཉི ན་གྲ ངས་གསུ མ་པ། ནང་  ར།  

ནང་  ར་  ་གནས།  

༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་ཡབ་ཡུ མ། ༩༡
༢. གསེ ར་  ་རང་འཐག། ༩༡
༣. མཚོ། ༩༡
༤. དྲ ང་སྲ ོང་། ༩༢
༥. གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་དང་དབུ ་ཞྭ ། ༩༢
༦. སྨ ན་ཆུ ་དང་གནས་གཞན། ༩༣
༧. སྦ ལཔ། ༩༣
༨. དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ།  ༩༤
༩. རྡ ོ་  ་དང་བྷ ་ག། ༩༤
༡༠.   ན་པོ་དམ་ལུ ་བཏགས་པ། ༩༤
༡༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  །  ༩༥
༡༢. དབུ ་དང་ཞབས་  ་  ས། ༩༥
༡༣. ཚེ ་བུ མ་དང་ཚེ ་ཆུ །  ༩༦
༡༤. ཆི བས་  ངས་ས། ༩༧
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༡༥. འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་རང་བྱ ོན་དང་  ་ཆས། ༩༧
༡༦. བཞུ གས་  ་མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན། ༩༨
༡༧. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ནུ ་མ་དང་གནས་གཞན། ༩༩
༡༨. རྟ ་མ  ན་དམར་པོ། ༩༩
༡༩. རྟ ་མ  ན་ནག་པོ། ༡༠༠
༢༠. གུ ་རུ ་གསང་ཕུ ག། ༡༠༠
༢༡. ཕྱ ག་  ས། ༡༠༡
༢༢. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །  ༡༠༡
༢༣. གསོལ་ཆུ ་དང་གནས་གཞན། ༡༠༣
༢༤. ཚེ ་རི ལ་གནས་ས་དང་གཞན། ༡༠༣
༢༥. ཕྱ ག་རྡ ོར་   བ་ཕུ ག། ༡༠༤
༢༦. མཁའ་འ  � ་གནས་ས། ༡༠༤
༢༧. ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་།  ༡༠༥
༢༨. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མའི ་  ་  ས། ༡༠༥
༢༩. མཁའ་འ  � ་བརྡ ་ཡི ག། ༡༠༦
༣༠.    ལ་དུ མ་དང་གནས་གཞན། ༡༠༧
༣༡. ཨོ ་རྒྱ  ན་བཞུ གས་  ། ༡༠༧
༣༢. དུ ར་  ད། ༡༠༨
༣༣.   ང་  ང་དཀར་མོ་དང་གནས་གཞན། ༡༠༨
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༣༤. ཡར་  ང་ཤེ ལ་བྲ ག་གཉི ས་པ། ༡༠༨
༣༥. གཏེ ར་  ང་ཟོ་ར་ར་   ས་དང་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་བྲ ང་། ༡༠༩

ཉི ན་གྲ ངས་བཞི ་པ། ར་  ར་  ་གནས། 

༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ། ༡༡༠
༢. པདྨ ་  ངས། ༡༡༠
༣. གནམ་ལྕ གས་འབར་བ་དང་གཞན།  ༡༡༡
༤. འཇམ་དབྱ ངས་རང་བྱ ོན་དང་གཞན། ༡༡༡
༥. དུ ར་  ད་དང་གཞན། ༡༡༢
༦. ཐོད་པ། ༡༡༢
༧.   ང་འཁོ ར་གའུ ་དང་གཞན། ༡༡༣
༨.   ར་གདོང་མཚོ། ༡༡༣
༩. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་དང་གཞན། ༡༡༤
༡༠. དབུ ་ཐོད་དང་གཞན། ༡༡༤
༡༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བྷ ་ག་དང་  བ་ཆུ །  ༡༡༥
༡༢. བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་དང་གནས་གཞན། ༡༡༥
༡༣.   དཔ་དང་གནས་གཞན། ༡༡༦
༡༤. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། ༡༡༧
༡༥. བྲ ག་ཕུ ག་དང་མདའ་གཞུ ། ༡༡༧
༡༦. གུ ་རུ ་དབུ ་མནའ་བཞེ ས་ས། ༡༡༨
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༡༧. དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ་དང་གནས་གཞན། ༡༡༩
༡༨. རྩྭ  ་ཨ་ཝ། ༡༡༩
༡༩. ལྗ གས་སྔ གས་གནས་ས། ༡༢༠
༢༠. སྟ ོན་ཆུ ་དཀར་མོ། ༡༢༠
༢༡. གཤོང་མོ་ཆུ ། ༡༢༡

གནས་གཞན།  

༡. མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་། ༡༢༡
༢. དོགས་སེ ལ། ༡༢༢
༣. བཀའ་འ  ར་བྲ ག་ཕུ ག་དང་གནས་གཞན། ༡༢༣
༤. ཁྲ ་མོ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།  ༡༢༣
༥. མཁའ་འ  ་མའི ་རྡ ོ་དང་གནས་གཞན། ༡༢༤
༦. མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པ། ༡༢༥
༧.   ་བཙུ ན་   ལ་མ་དང་གཞན། ༡༢༥
༨. ཚེ ་དབང་ལྷ ་མོ� ་བླ ་མཚོ། ༡༢༦
༩. ཐི ང་  ང་།  ༡༢༧
༡༠. ཐི ང་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༢༧
༡༡. ལྕ གས་  ་  ་མི ག་དང་གཞན། ༡༢༨
༡༢. བླ ་མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ། ༡༢༩
༡༣. བླ ་མའི ་བཞུ གས་  ། ༡༢༩
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༡༤.   ་གདུ ང་མཆོ ད་  ན། ༡༣༠

༡༥. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། ༡༣༠
༡༦. ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་དང་དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པ་ལ་སོགས་པའི ་  
 གནས་གཞན། ༡༣༡

མུ ་   ་   ་འོག་ནང་ཡོད་པའི ་གནས། 

༡. གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མཆེ ཝ། ༡༣༢
༢. མཚོ། ༡༣༣
༣. བྱ ་  ང་དང་ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ ། ༡༣༣
༤.   བ་ཆུ ། ༡༣༤
༥. ཨོ ་རྒྱ  ན་བྲ ག་ཕུ ག། ༡༣༥
༦. ནེ འུ ་ལེ འི ་གཞོང་པ་དང་གཞན། ༡༣༥
༧. ཞི ་བའི ་གནས་དང་གནས་གཞན། ༡༣༥
༨. ཤི ས་  ང་སྨ ན་ཆུ ། ༡༣༦
༩. མུ ་   ་གི ་མཐོང་རྒྱ  ། ༡༣༧
༡༠. དུ ར་  ད། ༡༣༧
༡༡. གཉུ ག་གནས།  ༡༣༨

བར་ལམ་  ད་འོག། 

༡. བར་ལམ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༣༨
༢. བར་ལམ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༣༩
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༣. དུ ང་ཟོར། ༡༣༩
༤. འཁོ ར་འདས་སྤ ང་ཐང་། ༡༤༠

དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག། 

༡. དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༤༡
༢. ཨ་ཎེ ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ� ་གནས།  ༡༤༡
༣. མཚོ་ཝང་དང་དུ ང་དཀར། ༡༤༢
༤. གཟི མ་སྣ ང་གུ ་རུ འི ་གནས། ༡༤༣
༥. མཱ ན་མཁར་   བ་ཕུ ག།༼སྨ ན་མཁར་   བ་ཕུ ག།༽ ༡༤༤
༦.   ་མི ག་ན་དང་། ༡༤༥

ན་རང་  ད་འོག། 

༡. ན་རང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༤༥
༢. ན་རང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༤༥
༣. དབང་  ག་རྒྱ  ལ་པོ� ་གནས། ༡༤༦
༤. བསུ ་ཆང་ན་དང་། ༡༤༧
༥. ཁ་སླ ོང་དགོ ན་པ། ༡༤༧

ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག། 

༡. ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༤༧
༢. ལྕ གས་ས་མཁར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༤༨
༣. བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན། ༡༤༨
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ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག། 

༡. ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༤༩
༢. ཀེ ང་མཁར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༤༩
༣. འ  ་གཏོར་གནང་ས། ༡༥༠
༤. གུ ་རུ འི ་གནས་/  ་འདྲ ། ༡༥༠
༥. བླ ་མ་ཁི ་བཞེ ས་  ་གནས། ༡༥༠
༦. དོམ་ཚང་གནས། ༡༥༠
༧. ཕུ ་  ་རྡ ོ་གཏེ ར་གནས། ༡༥༡
༨. ན་ན་རི ་གནས་ཁང་། ༡༥༡
༩. ཀི ར་ཏི ་གནས།  ༡༥༡
༡༠. གྲ ང་མེ ད་ཆུ ་གི ་ཟམ་ཡུ ན་མ་བརྟ ན་པའི ་ཁུ ངས།  ༡༥༣
༡༡. ཀུ ་རི ་དང་གོ ང་རི འི ་གནས། ༡༥༣

མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག། 

༡. མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༥༤
༢. མཇུ ག་མེ ད་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༥༥
༣. མཇུ ག་མེ ད་གནས་ཁང་། ༼ཞབས་  ས།༽ ༡༥༥
༤. རོ་རོ་ཆུ །  ༡༥༧
༥. རོ་རོ་ལྷ ་ཁང་། ༡༥༧
༦. མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས། ༡༥༨
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༧. གུ ་རུ འི ་ཆི བས། ༡༥༨
༨. དང་གི ་ལ་སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་མོ།  ༡༥༩

སྔ ་ཚང་  ད་འོག། 

༡. སྔ ་ཚང་  ད་འོག། ༡༥༩
༢. སྔ ་ཚང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༥༩
༣. འ  ག་དང་གནས་གཞན། ༡༦༠
༤. ཉ་ཡི ག་དང་གནས་གཞན། ༡༦༡
༥. རྒྱ  ་བཟའ་མོ་དང་གནས་གཞན། ༡༦༡
༦. ཡ་དི ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༦༢
༧. མདའ་   ་པའི ་གནས་ཁང་། ༡༦༣

མོང་སྒ ར་  ད་འོག། 

༡. མོང་སྒ ར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༦༣
༢. བྲ ག་མ་  ང་གནས། ༡༦༤
༣. མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས། ༡༦༤
༤. སྟ ོང་སེ ང་དུ ང་དཀར་ཆོ ས་  ང་གི ་གནས། ༡༦༤
༥. ཕག་ཕུ ང་གནས། ༡༦༥

རྒྱ  ལ་པོ་ཞི ང་གི ་གནས། 

༡. གདོན་  ་དང་གཞན། ༡༦༦
༢. ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའི ་བཞུ གས་  ་དང་གནས་གཞན། ༡༦༦

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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༣.   འུ ་དཀར་ནག་དང་གཞན། ༡༦༨
༤. སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་དང་གནས་གཞན། ༡༦༩
༥. མི ་སུ མ་  ས། ༡༧༠

རྩ ་མང་  ད་འོག། 

༡. རྩ ་མང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༧༠
༢. རྩ ་མང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼རྩྭ  ་མང་།༽ ༡༧༡
༣. གནས་  ། ༡༧༡

༤. ཞབས་  ས།  ༡༧༢

ཙ་ཀ་  ང་  ད་འོག། 

༡. ཙ་ཀ་  ངང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༧༢
༢. ཙ་ཀ་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༧༣
༣. མཁའ་འ  ་  བ་ཆུ /  ་ཕུ ང་  ་འ  ས་གནང་ས། ༡༧༣
༤. བྱ ་  ད་དཔུ ང་པའི ་གནས། ༡༧༤
༥. ཆོ ས་ལེ གས་སྒ ང་མཆོ ད་  ན། ༡༧༥
༦. གཏོར་མ་གཞོང་། ༡༧༦

ས་  ང་  ད་འོག། 

༡. ས་  ང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༧༦

༢. ས་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།  ༡༧༦

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག

༣. སེ ང་གོ ར་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།  ༡༧༧

༤. ལྷ ་ཁང་། ༡༧༧

༥. ཆུ ་འཐག། ༡༧༨

༦. མདའ་   ་པའི ་ཕོ་བྲ ང་། ༡༧༩

༧. གུ ་རུ འི ་དམར་ཐམ། ༡༨༠

༨. ལམ་དཀར་ནག། ༡༨༠

༩. ཙོག་ཕུ ར། ༡༨༡

ཆ་  ང་  ད་འོག། 

༡. ཆ་  ང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༨༡

༢. ཆ་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༨༡

༣. གསེ ར་སྦ ་ལུ ང་གནས། ༡༨༢

༤. ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གནས། ༡༨༣

༥. ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་གནས། ༡༨༣

༦. ཁམས་པ་མཇེ ་གནས། ༡༨༤

༧. ཀརྨ ་ ཆོ ས་  ང་དགོ ན་པ་དང་  བ་ཆུ ། ༡༨༥

༨. པདྨ ་  ང་པའི ་ཞབས་  ས། ༡༨༦

འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག། 

༡. འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག་ངོ ་སྤ རོད། ༡༨༧
༢. འ  ་སྤ ངས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼འ  ་སྤ ོང་།༽ ༡༨༧
༣.   ག་ཀ་གནས།  ༡༨༧



མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག

སི ་ལམ་  ་  ད་འོག། 

༡. སི ་ལམ་  ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༨༨
༢. སི ་ལམ་  ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༨༨
༣.   ་མཁར་གནས། ༡༨༩
༤. ཡ་རི ་གནས། ༡༩༠
༥. གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་གནས། ༡༩༢
༦. ན་གོ ར་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༡༩༤
༧. ཝེ ་རི ང་ལ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼ཝི ་ར་ལ།༽ ༡༩༤

དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག༼གུ ང་འདུ ག།༽ ༡༩༥

༡. དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད། ༡༩༥
༢. དགོ ངས་འདུ ས་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༼གུ ང་འདུ ག༽ ༡༩༥
༣. གུ ་རུ འི ་གནས། ༡༩༦
༤. དོགས་སེ ལ། ༡༩༦
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༡.  ཞི བ་འཚོལ་པའི ་བཀའ་འ  ན་དགའ་ཚོར། 

༄ །འ  ག་གཞུ ང་གི ་བཀའ་དགོ ངས་དང་འ  ལ་ཏེ ་ འ  ག་གི ་གནས་ཆེ ་ཆུ ང་མེ དཔ་ག་

ར་ མ་འོངས་ཡུ ན་བརྟ ན་གནས་ཚུ གསཔ་  ་བཟོ་ཐབས་ལུ ་ སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་ལམ་

སྲ ོལ་   ་དངོ ས་  ་ཚན་  ས་ ཐི མ་ཕུ ག་རྫ ོང་ཁག་འོག་གི ་གནས་ཚུ ་ ཐོ་བཀོ ད་འབད་ནི ་འགོ ་

བཙུ གས་ཞི ནམ་ལས་ མཇུ ག་མ་བ  ་ཚུ ན་ཚོད་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་བདག་གི ས་ ས་གནས་ཁག་

གི ་མི ་  འི ་འགོ ་འ  དཔ་དང་ ཤེ ས་མཐོང་ཅན་  ་མི ་   ས་ཅན་ཚུ ་གི ས་ སྔ ་  ་བར་གསུ མ་

ལུ ་ མཐུ ན་འ  ལ་  ་  གས་རམ་ གང་དྲ ག་འབད་དགོ ་པའི ་བཀའ་རྒྱ  ་གནངམ་ལས་བ  ན་ 

གནས་ཚུ ལ་ཚུ ་ལེ གས་ཤོམ་  ་ཐོབ་ཚུ གསཔ་ལས་ རྫ ོང་བདག་ལུ ་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཞུ ་

ནི ་དང� མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་རྒ པོ་ཆ་ཁྱ བ་  ས་ཡང་ མཉམ་རོགས་  ་གནས་ཚུ ལ་བ  ་

ལེ ན་  ་  གས་རམ་འབད་མི ་དེ ་ལུ ་ བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། ལྷ ག་པར་

དུ ་ཡང་ ཆ་  ང་དང་ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ། ན་རང་དང་སི ་ལམ་  ་གི ་རྒ པོ་དང་དམངས་མི ། དེ ་ལས་ 

འོག་ལུ ་མཚན་ཐོ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་མི ་ གནས་བཤདཔ་ཚུ ་གི ས་   ་འོ་བརྒྱ  ལ་བ་དང་ཐུ གས་

ཚེ ར་བ་ལུ ་མ་གཟི གས་པར་ གནས་ཚུ ་གི ་བརྡ ་སྟ ོན་ངོ ་སྤྲ  ོད་དང་། ཁུ ངས་དོན་ཚུ ་ལེ གས་ཤོམ་

  ་གསུ ངས་གནངམ་མ་ཚད་ གཞན་ཡང་ཁུ ངས་ལྡ ན་ཡི ག་ཆ་ཚུ ་ཡང་གནང་  ་   གས་རམ་

མཛད་གནང་མི ་ལུ ་ཡང་ ནམ་ཡང་མ་བ  ད་པའི ་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་སྦ ོམ་ར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་

ནི ་ཨི ན། མཇུ ག་ར་ ནང་  ད་དང་སྲ ོལ་འཛི ན་ལྷ ན་ཁག་ དེ ་ལས་ལམ་སྲ ོལ་   ས་དངོ ས་

  ་ཚན་  ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ ཐུ གས་གཏད་དེ ་ལམ་སྟ ོན་  ་ཐོག་ལས་ ཞི བ་འཚོལ་འབད་ནི ་གི ་

འགན་ཁག་སྤྲ  ོད་མི ་ལས་བ  ན་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་གནས་ཚུ ་ ཞི བ་ཚོལ་དང་བ  ་   ག་

འབད་ནི ་གི ་ལཱ ་ཚུ ་དུ ས་ཐོག་ལུ ་ མཇུ ག་བ  ་ཚུ གས་པའི ་ཁར་ ཚུ ལ་བཞི ན་དུ ་ཡི ག་ཐོག་ལུ ་

བཀོ ད་ཚུ གས་མི ་འདི ་ མཚན་ཐོ་ནང་ལུ ་འཁོ ད་དེ ་ཡོད་མི ་མཁས་པའི ་དབང་པོ་ཚུ ་གི ས་ ཞུ ན་

དག་དང་ལེ གས་བཅོ ས་གནང་བའི ་བཀའ་  ན་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ནམ་ལས་ བླ མ་སླ ོབ་དང་

མཁན་   ལ། མཁས་དབང་ཚུ ་ལུ ་ ཞི བ་འཚོལ་པའི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ ཧི ང་དྭ ངས་མའི ་ད  ལ་

ལས་ར་བཀའ་  ན་དགའ་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།   

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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༡ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་ངོ ་སྤྲ  ོད།

༉ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་འདི ་ འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་འཁོ ར་ལོ་  བས་བརྒྱ  ད་  ་ཡ་གྱ ལ་ 
གཞོང་སྒ ར་ཚོ་བདུ ན་  ་  ་བ་ཨི ན་མས། དེ ་ཡང་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་
གི ་ཆགས་རབས་རྣ ་ལས་འབབ་པའི ་ཆུ ་   ན་(ཤོག ༣༢༧ནང་) “ད་རེ ས་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་
ཁག་འདི ་ ཤར་ཕྱ ོགས་ལུ ་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་། ལྷ ོ� ་ཧོངས་ལུ ་ པདྨ ་དགའ་ཚལ་དང་གཞལ་
སྒ ང་། ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ བུ མ་ཐང་། བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   ན་  ་དང་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་
བཅས་ རྫ ོང་ཁག་  ག་གི ་  ག་ན་ ས་མཚམས་   ལ་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན།” ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་
དོ་བཟུ མ་  ་ འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་རྫ ོང་ཁག་  ག་གི ་  ་བ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་འདི ་ ཧེ ་
མ་ས་གནས་  ་མི ང་ གཞོང་སྒ ར་ཟེ ར་ཞུ ཝ་མ་ཚད་ གཞོང་སྒ ར་ཚོ་བདུ ན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་
ཡང་འདུ ག། 

ཤུ ལ་ལས་ དཔལ་མི ་དབང་མངའ་བདག་རི ན་པོ་ཆེ ་ འཇི གས་མེ ད་རྡ ོ་  ་དབང་  ག་གི ་
ཞལ་བཀོ ད་དང་འ  ལ་ཏེ ་    ་ལོ་༡༩༦༠ལོ་ལུ ་ རྫ ོང་དཔོན་བཱ ་བུ ་བཀྲ ་ཤི ས་དང་ བཱ ་བུ ་
དཀར་ཅུ ང་གི ས་ རྫ ོང་གསར་བཞེ ངས་གནང་ཞི ནམ་ལས་ཚུ ར་ གཞུ ང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ 
བདག་   ང་དང་འཛི ན་   ང་གི ་ཕྱ ག་ལཱ ་ཡང་ གནང་ནི ་འགོ ་བཙུ གས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྫ ོང་
དཔོན་རྡ ོ་  ་དཔལ་འབྱ ོར་  ས་འགོ ་འ  ན་མཛད་དེ ་ གཞུ ང་དང་མི ་སེ ར་མཉམ་རུ བ་  ་
ཐོག་ལས་    ་ལོ་༡༩༦༡ལོ་ལས་ཚུ ར་ ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་ གཞུ ང་
འ  ལ་ཚེ ས་བཅུ ་འདི ་ རང་ཟླ ་བཅུ ་པའི ་ཚེ ས་བདུ ན་ལས་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་ ཚེ ས་བཅུ ་ཐམ་
ཚུ ན་ ཉི ན་གྲ ངས་བཞི ་གི ་རི ང་ལུ ་ བ  ་སྲ ོལ་འདུ ག།

དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ རབ་  ང་ངུ ར་   ག་གི ་  ་ཡང་    ་ལོ་༡༩༦༦ལོ་ལུ ་ གཞི ་བཙུ གས་
གནང་ཡོད་པའི ་ཁར་    ་ལོ་༡༩༩༩ལས་ གཞུ ང་གྲྭ  ་ཚང་གི ་འཆམ་ཡང་བཙུ གས་གནང་
ནུ ག། 

དེ ་ལས་ རྫ ོང་གི ་དབུ ་  ་ཐོག་གསུ མ་ཡོད་མི ་ནང་ འོག་ཐོག་ལུ ་ཅ་ཆས་འགངས་ཅན་ཚུ ་ 
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བཞག་སའི ་མཛོད་ཁང་དང་   ང་ཐོག་གཉི ས་ལུ ་ གཞོང་སྒ ར་རྫ ོང་ལས་གདན་འ  ན་ཞུ ་
མི ་ ནང་  ན་གཙོ་བོ་ རྡ ོ་  ་འཆང་གི ས་གཙོས་པའི ་ བཀའ་བ   ད་བླ མ་ཚུ ་གི ་  ་འདྲ ་
དང་། གསུ ང་  ན་བཀའ་འ  ར་སྤ ར་མ། མཐོང་  ལ་  ངམ་གཅི ག་དང་ གོ ས་འ  བ་
  ་མཐོང་  ལ་གསརཔ་གཅི ག། མགོ ན་ཁང་། ཟངས་  ་  གས་  ་སྟ ོན་པའི ་  ་འདྲ ་རེ ་
གཅི ག། ཛི  � ་  ་སྟ ོན་པ་འོད་ལྡ ན་མ་གཅི ག། པད་  ང་གི ་ཕྱ ག་བཟོ་ཕུ ར་པ་  ་གང་མ་
གཅི ག། སྨ ན་  ་དང་ཐུ གས་  ན་བདེ ་གཤེ གས་མཆོ ད་  ན་བརྒྱ  ད་ལ་སོགས་པ་བཞུ གས་
ཡོད་པའི ་ཁར་ གཞོང་སྒ ར་རྫ ོང་ནང་ལས་གདན་འ  ན་ཞུ ་ཡོད་མི ་ གསུ ང་  ན་བཀའ་
འ  ར་  ས་མ་བཅས་བཞུ གས་ནུ ག།

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་འོག་གི ་  ད་འོག་ རེ ་རེ ་བཞི ན་དུ ་ཞུ ་བ་ཅི ན་ ༡ ས་  ང་། ༢ སི ་ལམ་
  ། ༣ གུ ང་འདུ ག། ༤ ཀེ ང་མཁར། ༥ མཇུ ག་མེ ད། ༦ འ  ་སྤ ོང་། ༧ རྩྭ  ་མང་། ༨ 
ཙ་ཀ་  ང་། ༩ ཆ་  ང་། ༡༠ མོང་སྒ ར། ༡༡ སྔ ་ཚང་། ༡༢ ལྕ གས་ས་མཁར། ༡༣ 
ཐང་རོང་། ༡༤ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ། ༡༥ བར་ལམ། ༡༦ དགྲ ་མེ ད་  ། ༡༧ ན་རང་  ད་
འོག་བཅས་   ད་འོག་བཅུ ་བདུ ན་འདུ ག།

མོང་སྒ ར་ཆ་འོག་གི ་ གནས་རྩ ་ཅན་མང་རབས་ཅི ག་ ཡོད་མི ་གི ་ངོ ་སྤྲ  ོད་ཚུ ་   ད་འོག་
དང་   ་འོག་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 
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༢ མོང་སྒ ར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཧེ ་མ་ རྒྱ  ་གར་  ་རྒྱ  ལ་པོ་ཨི ནྡྲ  ་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་   ང་མའི ་ཐང་བ   ད་དེ ་ ཤ་བདའ་བར་བྱ ོན་
པའི ་སྐ བས་ལུ ་ ག་ནི ་བ་ནགས་ཚལ་  ག་དྲ ག་  ་ཡོད་མི ་ ད་རི ས་ རྫ ོང་ཡོད་སའི ་ས་
གནས་ཁར་ལྷ ོདཔ་ད་ ཤཝ་དང་ཀ་ཤ་ ཕགཔ་ལ་སོགས་པ་ རི གས་དྭ གས་སེ མས་ཅན་ 
ལེ ་ཤ་  ངས་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་ རྒྱ  ལ་པོ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ སེ མས་ཅན་དེ ་ཚུ ་ ཕུ ད་རྡ ོག་གཅི ག་ཡང་
མེ ད་པར་ ཁ་ཐོར་ཡར་སོང་ནུ ག། དེ ་ལས་ རྒྱ  ལ་པོ་ག་ནི ་ཡང་མཛད་མ་ཤེ ས་པར་ ཧམ་
ཐལ་ཐལ་  ་ ལམ་འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ དེ ་ཚེ ་  ་རུ ་ བཞུ གས་སྒ ར་འདི ་ཁར་ བཅགས་
ཏེ ་སྡ ོད་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ལམ་འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ ཧམ་ཐལ་ཐལ་
  ་ལུ ས་ཏེ ་ བཞུ གས་སྒ ར་བཅགས་ནི ་དེ ་གི ས་ མོང་སྒ ར་ཟེ ར་བཏགས་པའི ་ལོ་   ས་ ཁ་
   ན་ལུ ་དེ ་  ་བཤད་སྲ ོལ་ཡོདཔ་རྒ པོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།   

ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག།   

༡   ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༧༡དེ ་ཅི ག་གི ་
ས་ཁར་ གསེ ར་གཞོང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་
  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༤༠༠དེ ་
ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་༤༠༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ 
གཡུ ས་  ་དང་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་འོག་ལས་མར་ རི མ་པ་
བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ད་རེ ས་ནངས་པ་   ད་འོག་གི ་མི ང་འདི ་ ཤེ ར་མུ ང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་རུ ང་ སྦ ལ་ཡུ ལ་
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༣)ནང་ལུ ་ “དེ ་ན་འ  ན་ལས་  ་དབེ ན་
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གནས་ཡར་  ང་ཤེ ལ་བྲ ག་འདྲ ་བའི ་ཕུ ག་པ་ཁྱ ད་པར་འཕགས་པ་གཅི ག་ཡོདཿ ཟེ ར་
གསུ ངས་ཡོད་པའི ་ཁར་ (ཤོག ༤)ནང་ལུ ་ “བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཤེ ལ་  ་ཕུ གཿ” ཟེ ར་ཐོན་
དོ་བཟུ མ་  ་   ད་འོག་  ་བའི ་མཇུ ག་ལས་མར་ འབབ་འ  ་མི ་ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་གི ་རྐ ་འདི ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཆེ ན་  ་བ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་ བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་ ཡར་
  ང་ཤེ ལ་བྲ ག་དང་འདྲ ་བའི ་ཕུ ག་དང་ ཤེ ལ་རང་  ང་གི ་མཆོ ད་  ན་ ཡོད་ས་ལས་མར་ 
འབབ་ནི ་དེ ་གི ས་ གཡུ ས་མི ང་ཡང་ཤེ ལ་རི ་ཟེ ར་ སླ བ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཚང་ལའི ་ཁ་སྐ ད་
ལས་ རི ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཆུ ་ལུ ་སླ བ་ཨི ན། དེ ་རྫ ོང་ཁ་ནང་འབད་བ་ཅི ན་ ཤེ ལ་ལས་བབས་
པའི ་ཆུ ་ཟེ ར་ སླ བ་པའི ་དོན་དག་ཨི ན་མས།    ་རང་  ང་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་ཡང་
ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་   ད་འོག་གི ་མི ང་ཡང་ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་ཟེ ར་ བཏགས་ནུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ གསེ ར་གཞོང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་ ཧེ ་མ་ གསེ ར་གཞོང་
གི ་མི ་ཅི ག་གི ས་ གཡུ ས་འདི ་གི ་མི ང་གཅི ག་ཞུ ་གེ ་ཟེ ར་ བྷུ  ་ལི ་   ལ་  ་མཁའ་ཁྱ བ་རྡ ོ་  ་
མཆོ ག་ལུ ་ཞུ ཝ་ད་ རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བསོད་ནམས་མཁར་ གནམ་ལྕ གས་སྒ ང་ལས་ཚུ ར་
གཟི གསཔ་ད་ གཡུ ས་ཆགས་སའི ་བཀོ ད་པ་ གསེ ར་  ས་བཟོ་བཞག་པའི ་ གཞོངམ་
དང་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་ གཟི གས་ནི ་དེ ་གི ས་ མི ང་ཡང་དེ ་  ་བཏགས་གནང་ནུ ག་ཟེ ར་ 
  ད་འོག་གི ་དམངས་མི ་ བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་ ངག་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༣ སེ   ་གནས།༼   ལ་ནགས།༽

ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ སྒ ང་ཕུ ག་གཡུ ས་ཚན་བ   ད་དེ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་
གཉི ས་དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ གཡུ ས་ཚན་  ་མགུ ་ལུ ་ དང་པ་རང་ ས་གནས་
  ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གསེ ར་  ་རང་འཐག། གནས་  ང་བྱ ་  ང་། རྡ ོ་ལེ བ་ཏང་དང་གསེ ར་
  ་ཀ་བ། མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས།   ང་འཚོ། བ་མེ ན། འདི ་གི ་རྩ ་བར་གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་གསོལ་བམ། སེ   ་གནས་དང་འདི ་གི ་ཕོ་བྲ ང་། བླ མ་ངག་དབང་གི ས་ བཏོན་
གནང་མི ་  བ་ཆུ །  བླ མ་ལུ ་  མ་ཆེ ན་དང་ཨ་ནེ མོ་བརྒྱ  ་གཅི ག་དེ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ཚུ ་    བ་
པ་གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་ མཚམས་ཁང་གི ་ཤུ ལ་ ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨ་ལུ ་གསོ་
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མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་ གནས་རྡ ོ་  ང་འཚོ་ལུ ་བ  ན་པ་ཅི ན་ ཨ་ལུ ་གསོ་ཚུ གས་ཡོད་པའི ་ལོ་
   ས་དམངས་མི ་ བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ སྒ ང་
ཕུ ག་   ་འོག་གི ་ ས་ཁོ ངས་ནང་ཚུ དཔ་ཨི ན་མས།

          

 སེ   ་རང་བྱ ོན།                        ང་འཚོ།   

༤. རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ་དང་ཨོ ་རྒྱ  ན་བྲ ག་ཕུ ག།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་  ་ བསོད་ནམས་མཁར་   ་འོག་ ས་གནས་གནམ་ལྕ གས་སྒ ང་
ལས་བ   ད་དེ ་ ཁ་ཡར་ལྟ ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༥དེ ་ཅི ག་   ན་འཛེ གས་འ  ཝ་ད་ བླ ་རི ་ཆུ ་
གི ་རྐ ་གུ ་ རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཞལ་ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་བ  ར་ཏེ ་ཡོད་མི ་ རྡ ོ་རང་  ང་
གི ་རྟ ་མཆོ ག་དང་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བྲ ག་ཕུ ག་ ཁག་མ་འདྲ ཝ་གསུ མ་ ག་ནི ་བ་ཡ་
མཚན་ཆེ ཝ་  ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་བསོད་ནམས་མཁར་    ་འོག་ནང་ཚུ དཔ་
ཨི ན་མས།
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ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས།

༡.    ལ་མཇུ ག་གི ་གནས།

གསེ ར་གཞོང་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   མ་འཁོ ར་ནང་
འཛུ ལ་ཏེ ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༥དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ རཏ་  ང་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ 
  མ་འཁོ ར་གསེ བ་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་    ལ་མཇུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག།    ལ་མཇུ ག་འདི ་ ཧེ ་
མ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཿབརྒྱ  ་ནང་གི ་ ལྷ ་མ་  ན་དང་འ  ་བདུ ད་
ཚུ ་ དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་པའི ་སྐ བས་ བདུ ད་  ལ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་འོངམ་ད་ ཨོ ་རྒྱ  ན་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ས་ ཤེ ས་རབ་  ་རལ་  ་དེ ་གི ས་ ཉ་བརྫ མ་རྐྱ  བ་ཞི ནམ་ད་ ཕྱ ོགས་བཞི ་མཚམས་
བཞི ་ལུ ་ ཐུ གས་སྨ ོན་དང་བཅསཔ་  ་ གཏོར་གནང་པའི ་སྐ བས་   ལ་  ་མཇུ ག་འདི ་ 
བསོད་ནམས་མཁར་ལུ ་བབས་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་ བཀྲ ་ཤི ས་ཕུ ན་ཚོགས་  ས་ 
ག་ནི ་བ་སྤྲ  ོ་བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ བསོད་ནམས་མཁར་
   ་འོག་ནང་ཚུ དཔ་ཨི ན་མས།

   ལ་  ་མཇུ ག་མ།
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༢. རཏ་  ང་དགོ ན་པ།

   ལ་མཇུ ག་ཡོད་ས་ལས་   མ་འཁོ ར་གསེ བ་ལམ་བདའ་  ་ སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ 
ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ རཏ་  ང་དགོ ན་པ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། རཏ་  ང་དགོ ན་པ་འདི ་ 
གཏེ ར་སྟ ོན་རཏྣ ་  ང་པ་གི ས་ གདན་ས་བཅགས་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ བར་སྐ བས་
ཅི ག་ཁར་ བདག་འཛི ན་འཐབ་མི ་ ག་ཡང་མེ ད་པར་ལུ ས་སོངམ་ལས་ སྦ ོམ་མི ་གཡུ ས་
  ་མཇུ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་བདུ ད་ཕོ་མོ་གཉི ས་  ས་ ༼ཕལ་རྡ ོ་ཨ་བི ་དང་མེ ས་མེ ས༽ ལྷ ་
ཁང་ནང་ཡོད་པའི ་  ་ཚུ ་ལུ ་ཞུ གས་ཏེ ་ འ  ་བ་མི ་དང་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ལུ ་ གནོདཔ་བཀལ་
ཏེ ་   ག་ར་མ་ཚུ གས་པར་ སྦ ོམ་མི ་སྤ ོག་གཏོར་མཚམས་པ་གི ས་བསམ་  བ་   ལ་  ་ 
  ་  ན་བཅུ ་པ་ མཐུ ་སྟ ོབས་ཆོ ས་ད  ལ་འོད་ཟེ ར་མཆོ ག་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ལས་ཚུ ར་ 
གདན་འ  ན་ཞུ ་  ་ ཐུ གས་སྨ ོན་དྲ ང་ལ་གུ ་ཕེ བས་ད་ རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་བརྟ ག་པ་གཟི གས་
ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ ད་ བདུ ད་འདི ་དམ་ལུ ་བཏགས་ཚུ གས་ཟེ ར་བ་ཅི ན་ དམར་གཏོར་འདི ་
ཕར་སོང་ཞི ག་ དམ་ལུ ་བཏགས་མི ་ཚུ གས་ཟེ ར་བ་ཅི ན་ ཚུ ར་ལོག་ཤི ག་ཟེ ར་ ཐུ གས་
སྨ ོན་དང་བཅསཔ་  ་ གཏོརམ་འཕངས་པའི ་སྐ བས་   ན་འ  ལ་བཟང་ནི ་དེ ་གི ས་ རཏ་
  ང་དགོ ན་པ་ལུ ་བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག།

  ཙན་དན་ཤི ང་གི ་ར་ཏོ་གུ ་བཞེ ངས་ཡོད་པའི ་མཆོ ད་  ན།      ་ལི ་འཛུ ལ་སའི ་རྡ ོ་ཕུ ག།
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དེ ་ལས་ དགོ ན་པ་ལུ ་ཕེ བས་ཞི ནམ་ལས་ ལྷ ་ཁང་ནང་བྱ ོན་ཏེ ་   ་གུ ་བཞུ གསཔ་ཅི ག་ 
མཆོ ད་བཤམ་གུ ་ཡོད་པའི ་   ་  ན་ཚུ ་གི ་ནང་ལས་   ་ལི ་ནགཔོ་གསུ མ་ཐོན་ཏེ ་ ལྷ ་
ཁང་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ ཙན་དན་ཤི ང་གུ ་འཛུ ལ་སོངམ་ལས་   མ་ཆེ ན་དང་མི ་སེ ར་
དམངས་  ས་ ཤི ང་བརྡ བ་པའི ་སྐ བས་ ཉི ་མ་ཤི ང་བརྫ མ་  ་  ད་ཀ་གུ ་ལྷ ོད་སོ་རུ ང་ ནུ བ་
མོ་ཨ་རྟ ག་ཧ་ལུ ་  ར་ཏེ ་ བརྡ བ་མ་ཚུ གས་པར་སྡ ོདཔ་ད་   མ་ཆེ ན་ཚུ ་ཤི ང་བརྡ བ་བཅུ ག་
ཞི ནམ་ད་ བསམ་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ ལྷ ་ལུ ང་དཔལ་  ་རྡ ོ་  འི ་  ར་བཞེ ངས་
ཏེ ་ རཏྣ ་  ང་པའི ་གཏེ ར་འཆམ་  ་   ་འཆམ་གནང་པའི ་སྐ བས་ བདུ ད་ཚུ ་སེ མས་བག་
ཡེ ངས་ཤོར་སོངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ཙན་དན་ཤི ང་འ  ལ་འ  ཝ་ད་ ཤི ང་གི ་ནང་ལས་   ་
ལི ་ནགཔོ་གསུ མ་ཐོན་འོང་མི ་འདི ་ གཅི ག་འདི ་ནང་རང་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
གཞན་མི ་གཅི གཔོ་འདི ་ དུ མ་གྲ ་གཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ནགཔོ་གཅི ག་ཡོད་མི ་གུ ་ 
ཐི མ་སོང་པའི ་ལོ་   ས་དང་། སོ་སོ་འདི ་ འཕུ ར་ཏེ ་མུ ་   ་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ཡོད་
པའི ་   ན་པོ� ་བྲ ག་ཟེ ར་མི ་གུ ་ འཛུ ལ་སོང་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག་ཟེ ར་ མཁན་པོ་ཀརྨ ་
མཆོ ག་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

དུ ས་དེ ་ལས་ཚུ ར་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་ རང་ཟླ ་བདུ ན་པའི ་ཚེ ས་༡༤ལུ ་གཏོརམ་བཞེ ངས་
ཏེ ་ བཅུ ་བདུ ན་ལུ ་གཏོརམ་འཕངས་པའི ་སྐ བས་ གཏོར་མའི ་   ད་ལམ་ལྟ ་མ་དགོ ་པར་ 
ཕྲ ངམ་ཕྲ ང་ས་ར་ གཏོརམ་འདི ་   ན་པོ� ་བྲ ག་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་འཕངསམ་མ་ཚད་ དམར་
གཏོར་གཅི གཔོ་འདི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ནགཔོ་འདི ་གུ ་བཀལ་བཞག་ནི ་འདུ ག། ཙན་དན་ཤི ང་གི ་
ར་ཏོ་གུ ་ ཁ་གནོན་  ་ བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་ཡོད་རུ ང་ མི ་ངན་བསྟ ན་པའི ་རུ ་
དྲ ་ཚུ ་གི ས་ ནང་གཟུ ངས་འབག་ཆི ་ནུ ག། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཧེ ་མ་ ས་གཉན་  ་སྐ བས་ 
འབབ་ནི ་ཡོད་མི ་  བ་ཆུ ་འདི ་ སྐ མས་ཏེ ་བླ ོ་ཕམ་པའི ་གཞི ་ལུ ་  ར་སོང་ནུ ག།  

དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཙན་དན་ཤི ང་གི ་ གཞལ་ལག་གཅི ག་གི ས་ཡང་འཕུ ར་ཏེ ་ ཐི ང་
  ང་གི ་གཡུ ས་ཚན་མགུ ་ལུ ་ཡོད་པའི ་ མཚོ་གུ ་ཐི མ་སོང་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་    ་ལོ་༩༦ལང་
མི ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ལུ ་བཞུ གས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ་གི ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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རང་ཟླ ་བདུ ན་པའི ་ཚེ ས་༡༤ལས་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་ ཉི ན་གྲ ངས་གསུ མ་  ་རི ང་ལུ ་ ས་
གཉན་ཟེ ར་ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་གི ་ ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ལོ་གསར་བཟུ མ་  ་ 
  ས་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་འདི ་ ཉི ནམ་འདི ་ལས་ཚུ ར་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་ ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་   ན་
མ་ཉམས་པར་འདུ ག།    

བསོད་ནམས་མཁར་ མི ་སེ ར་དམངས་  ས་བདག་འཛི ན་འཐབ་སྡ ོད་མི ་ ལྷ ་ཁང་དང་
དགོ ན་པ་འདི ་ ད་རེ ས་ནངས་པ་མཁན་པོ་ཀརྨ ་གི ས་ གྲྭ  ་ཚང་གཞི ་བཙུ གས་གནང་  ་ 
སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་དར་ཞི ང་རྒྱ  ས་ཏེ ་འདུ ག། 

རཏ་  ང་ལྷ ་ཁང་།                      བ་ཆུ ་ཐོན་ས།

༣ བཙན་མཆོ ད་ས།

རཏ་  ང་ལྷ ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་ཡར་   ན་འཛེ གས་ཏེ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡ལྷ གཔ་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་ གཡང་རྡ ོ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བཙན་གསོལ་འུ ང་ ༼འུ ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཐང་ལུ ་སླ བ་
ཨི ན་མས།༽ བཙན་གསོལ་ཐང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ ཐང་གི ་  ག་ལུ ་ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ ་ཨི ན་
ཟེ ར་ རྡ ོ་རང་  ང་མ་འདྲ ཝ་ལྔ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ ་  ་  སཝ་མ་ཚད་ 
འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་ རང་ཟླ ་བདུ ན་པའི ་ཚེ ས་བཅོ ་ལྔ ་ལུ ་ མི ་སེ ར་དམངས་
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འཛོམས་ཐོག་ལས་    ་ལྷ ་ཡུ ལ་ལྷ ་དང་བཙན་ལུ ་ བསང་དང་གསེ ར་   མས་ ཚོགས་ཚུ ་
ཕུ ལ་ཞི ནམ་ལས་ ཕྱ ག་འཚལ་ཏེ ་ ལོ་གཅི ག་གི ་རི ང་ལུ ་    ན་དང་བར་ཆད་ཚུ ་བསལ་ཏེ ་ 
ལོ་  གས་རྟ ག་ཏུ ་ལེ གས། ཆར་ཆུ ་དུ ས་ལུ ་འབབ་  ་ ཚེ ་རི ང་ནད་མེ ད་  ་ངང་ལུ ་ གནས་
བཅུ ག་ཟེ ར་བའི ་ སྨ ོན་འདེ བས་ཕུ ལཝ་ཨི ན་མས། ཉི ནམ་འདི ་ལས་ཚུ ར་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་ 
ལ་བསྡ མས་དང་རི ་བསྡ མས་ཟེ ར་ ལོ་གཅི ག་གི ་རི ང་ལུ ་ ཨཿབརྒྱ  ་གནས་དང་ འཁོ བ་
ལ། དེ ་ལས་  ་ རི ་ཁ་ལས་ཡར་ མི ་ཚུ ་རྩ ་ལས་འ  ་མི ་ཆོ ག་པས། གལ་  ད་ མི ་ཚུ ་རི ་
ཁ་ལས་ཡར་ བཤལ་བར་འ  ་  ་   ང་འཚུ བ་  ས་ ལོ་ཐོག་ལུ ་གནོད་   ན་རེ ་འ  ང་པ་
ཅི ན་ རི ་ཁར་འ  ་མི ་དེ ་གི ས་ ཐོག་གི ་ཚབ་ མི ་དམངས་ལུ ་སྤྲ  ོད་དགོ ་ཟེ ར་ དམངས་མི ་ 
བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།      

༤. དམར་གཏོར། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་   མ་འཁོ ར་གསེ བ་ལམ་བདའ་  ་ འབབ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ དུ ས་
ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ སྦ ོམ་མི ་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་ ཕལ་རྡ ོ་ཕོ་མོ་དང་ 
དམར་གཏོར་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དམར་གཏོར་དེ ་ཡང་ བདུ ད་ཕོ་མོ་གཉི ས་  ས་ གནོད་
པ་བཀལ་ཏེ ་  གས་མ་ཚུ གས་པར་ བསོད་ནམས་མཁར་མི ་སེ ར་དམངས་  ས་ བསམ་
  བ་   ལ་  ་  ང་བཅུ ་པ་མཐུ ་སྟ ོབས་ཆོ ས་ད  ལ་འོད་ཟེ ར་མཆོ ག་ བྱ ོན་གནང་ཟེ ར་ཞུ ་
བ་ཕུ ལཝ་བཞི ན་དུ ་ གཡང་  ་སྒ ང་ཁ་ལས་ཚུ ར་བྱ ོན་ཏེ ་ ཐུ གས་སྨ ོན་དྲ ང་ལ་ཟེ ར་ས་ལུ ་
ཕེ བས་ད་ བླ མ་གི ས་ ང་གི ས་བདུ ད་ཕོ་མོ་གཉི སཔོ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཚུ གས་ཟེ ར་བ་
ཅི ན་ དམར་གཏོར་འདི ་ཕར་སོང་ཞི ག་ དམ་ལུ ་བཏགས་མི ་ཚུ གས་ཟེ ར་བ་ཅི ན་ ཚུ ར་
ལོག་ཅི ག་ཟེ ར་ བརྟ ག་པ་གཟི གས་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ ཐུ གས་སྨ ོན་དང་བཅསཔ་  ་ འཕངས་
གནང་པའི ་སྐ བས་ ལུ ང་བསྟ ན་དུ ས་ལུ ་བབས་ཏེ ་ གཏོརམ་འདི ་ བདུ ད་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་
མི ་ རྡ ོ་ཕོ་མོ་གཉི ས་  ་ལྟ ག་ལུ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་ ད་
རེ ས་ནངས་པ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་དེ ་ཚུ ་ བསོད་ནམས་མཁར་   ་འོག་གི ་ ས་
ཁོ ངས་ནང་ཚུ དཔ་ཨི ན་མས། 
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  དམར་གཏོར།                 དམར་གཏོར་དང་ཕལ་རྡ ོ།

༥. མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་གཅི ག་དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་
གནས་ཡ་རབས་མཇུ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་ རྡ ོ་གུ ་ཞབས་  ས་
གཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཞབས་  ས་འདི ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་ཨི ན་
མས་ཟེ ར་ བླ མ་སྐ ལ་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་ལམ་གཞན་
ཅི ག་ བསོད་ནམས་མཁར་ ཕའི ་སི ང་མ་ལས་ཡར་ མི ་ལམ་བདའ་  ་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་
འ  ་བ་ཅི ན་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཡོད་ས་ལུ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་ གཉི ས་ལྷ གཔ་
ཅི ག་ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གསཔ་ཨི ན་མས།
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༦. ཡ་བརྒྱ  ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ལྟ ་  ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ ཡ་རབས་
  ་གཡུ ས་ཚན་ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་མས། གཡུ ས་ཚན་  ་ལྟ ག་ལུ ་ ཡ་བརྒྱ  ་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་
པའི ་གནས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཚུ ར་ཁ་ཐུ ག་ བ་མེ ན་  ་ཞབས་  ས་དང་། ཡ་
བརྒྱ  ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ སྟ ར་ཀའམ་  ་གསུ མ་གཡུ ས་ཚན་  ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ བྱ ག་གི ་  ད་
པ་གུ ་ གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ� ་  བ་ཆུ ་ཨི ན་ ཟེ ར་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།   བ་ཆུ ་
འདི ་གནམ་  ་སྦ ོམ་ནི ་དང་། གནམ་དགུ ན་ཆུ ང་ཀུ ་ལུ ་ཐལ་ནི ་མེ ད་པར་ སྡ ོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་ 
ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

༧ ཡ་རབས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

གཡུ ས་ཚན་  ་མི ང་ ཡ་རབས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་ ཡི ་གུ ་ཡ་བརྒྱ  ་ཐམ་
པ་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་མ་ཚད་ སྐྱ  བས་  ་སྒ ང་  ང་   ལ་
  ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ང་དགུ ་པ་ ཀུ ན་བཟང་རི ག་འཛི ན་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ་ཞལ་   ན་ལྟ ར་དུ ་
འབད་བ་ཅི ན་ གཡུ ས་ཚན་འདི ་ཁ་ལས་ལྟ ཝ་ད་ ཚྭ ་ཕུ ་ཟེ ར་བའི ་ལ་འདི ་གི ་ད  བས་འདི ་ 
ཡི ་གུ ་ཡའི ་མཇུ ག་གི ་བཟོ་རྣ མ་  ་ཡོད་མི ་འདི ་ མཐོང་ནི ་དེ ་གི ས་ ཨི ནམ་  ་གསུ ངས་ནི ་
འདུ ག། ང་རའི ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་རུ ང་ དེ ་རང་འཐད་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལཝ་མས། 

ཡ་རབས་  ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་ཚན་  ་མི ང་ སྟ ར་ཀ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་མི ་དེ ་
ཡང་ ཀུ ར་སྟ ོད་པའི ་ཁ་སྐ ད་  ད་ཅག་ང་ཅག་གི ་ནང་ལས་ སྟ ར་གོ ་གི ་ཤི ང་ལུ ་ སྟ ར་
ཀ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས། ས་གནས་འདི ་ཁར་ སྟ ག་གོ ་གི ་ཤི ང་ལེ ་ཤ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ དེ ་
  ་བཏགས་བཏགསཔ་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ ཨམ་ཀུ ན་ལེ གས་གསལ་   ན་  ས་ ངག་   ན་
བཤདཔ་ཨི ན་མས།  
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༨. རྡ ོ་ལེ བ་ཏང་།

སྟ ར་ཀ་ལས་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ རྡ ོ་ལེ བ་ཏང་ལུ ་
ལྷ ོད་ཚུ གས་པས། ས་གནསའདི ་ཁར་ ཧེ ་མ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཡར་  ་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པ་གི ས་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་  ་བའི ་བསྒ ང་ ལམ་བསུ བས་ཏེ ་ཡོད་མི ་རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་ ཁ་ཡར་ལྟ ་
ཕུ ད་བཞག་པའི ་སྐ བས་ ཕྱ ག་  ས་དང་ཞབས་  ས་ཚུ ་ དོད་རི ལ་རི ལ་  ་ཐོན་ཡོད་མི ་
འདི ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

                    

ཞབས་དང་ཕྱ ག་པར།

༩.    ལ་མགོ །

འདི ་ཁ་ལས་རྐ ང་སྟ ོང་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ས་གནས་འགོ ་ཆུ ་ཟེ ར་
ས་ལུ ་ མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་གི ་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་   ལ་  ་མགུ ་ཏོ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་
འདུ ག། ཧེ ་མ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ནང་གི ་ ལྷ ་མ་  ན་དང་
འ  ་བདུ ད་ཚུ ་ དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་པའི ་སྐ བས་ བདུ ད་  ས་  ལ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་འོངམ་
ད་ ཨོ ་རྒྱ  ན་རི ན་པོ་ཆི ་གི ས་ ཤེ ས་རབ་  ་རལ་  ་དེ ་གི ས་ཉ་བརྫ མ་རྐྱ  བ་ཞི ནམ་ད་ ཕྱ ོགས་
བཞི ་མཚམས་བཞི ་ལུ ་ ཐུ གས་སྨ ོན་དང་བཅསཔ་  ་ གཏོར་གནང་པའི ་སྐ བས་   ལ་  ་
མཇུ ག་འདི ་ ས་གནས་འདི ་ཁར་བབས་ནུ ག་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་ 
ག་ནི ་བ་སྤྲ  ོ་བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་ ངག་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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   ལ་མགོ །

  

༡༠. བླ ་མའི ་ཞབས་  ས། 

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ ས་གནས་ ཨེ ་བར་ལའི ་ རྒྱ  བ་
ཁའི ་ཆུ ་ནང་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་ལེ བ་གུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མ་ཡར་རྒྱ  ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་ཞབས་  ས་
ཡོད་ལུ གས་ ང་རའི ་ཨ་རྒ ས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་རྡ ོ་  ་གི ས་ བཤད་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ ཆུ ་རུ ད་འོང་
པའི ་སྐ བས་ སའི ་འོག་ལུ ་ཨེ བ་  ་ མཇལ་མ་ཚུ གསཔ་ལས་ བླ ོ་ཕམ་པའི ་གཞི ་ལུ ་  ར་
སོ་ནུ ག། 

༡༡. ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་གཅི ག་དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ས་གནས་ཤི ང་དོང་  ར་བ་ ཟེ ར་
སའི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་མས། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་
གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་གསོལ་
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བ་ཐོབ༔” ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ ས་
གནས་ཚུ ་འགོ ་དང་པ་ འདི ་ཁ་ལས་མཇལཝ་ཨི ན་མས། གནས་མཇལ་བར་བྱ ོན་མི ་ 
གནས་  རཔ་དང་ གནས་ནང་བྱ ོན་མི ་ག་ར་ཨི ན་རུ ང་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ཕེ བས་ད་ 
ཕྱ ག་འཚལ་ཞི ནམ་ལས་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 

དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ལས་མར་ ལོག་འོང་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ཡང་ ས་གནས་
འདི ་ཁར་ལྷ ོདཔ་ད་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་  ་འ  ་དགོ པ་ཨི ན་མས།

 

ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་།

༡༢. རྡ ོ་  ་  ལ་བུ །

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠ དེ ་ཅི ག་རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ ས་གནས་རྡ ོ་
  ་  ལ་བུ ་ ཟེ ར་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་མས། འདི ་ཁར་ ལམ་ལྟ ག་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ རྡ ོ་  ་
རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཨ་ལུ ་མ་གསོ་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཨ་ལུ འི ་
དངོ ས་  བ་ གནས་འདི ་ལས་ཞུ ་དགོ པ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན་  ས་ རྣ ་   ན་
བཤད་ནི ་འདུ ག།

༡༣. གསེ ར་  ་རང་འཐག།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༤༠ལྷ གཔ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ མི ་གཏེ ར་
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  ་གདོང་  ར་ ལམ་ལྟ ག་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ གསེ ར་  ་རང་
འཐག་ རང་བྱ ོན་ཨི ན་ཟེ ར་ ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

༡༤. མཁའ་འ  ་མའི ་དབུ ་ཐོད་དང་  བ་ཆུ །

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༦དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ མཁའ་འ  ་མ་འ  ་བ་བཟང་མོ� ་ དབུ ་ཐོད་དང་  བ་ཆུ ་ ཕོ་མོ་ཡོད་མི ་འདི ་ བུ མ་
  ་  ང་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུ ངས་  ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ མ་དངུ ལ་  ་རྒྱ  བ་   ར་  ན་ཏེ ་ ལམ་
བསལ་བའི ་སྐ བས་ སྤ ོག་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ སེ མས་ཕམ་པའི ་ གཞི ་ལུ ་  ར་སོ་ནུ ག། 
ཨི ན་རུ ང་ དེ ་གི ་རྩ ་བར་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  ་ སེ ང་གདོང་མའི ་ ཞལ་རང་བྱ ོན་
དང་   བ་ཆུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ བྱ ད་ཁ་དང་ཕུ ར་ཁའི ་གནོད་པ་
ལས་བ  ན་ཏེ ་ ན་མི ་ཚུ ་གི ས་ ནད་གཞི ་ལས་སང་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་   བ་ཆུ ་གི ས་ མགུ ་ཏོ་
དང་ཁ་ལག་འ  ་  ་   ན་རླ བས་ཞུ ཝ་ཨི ན་མས། 

༡༥. གནས་  ་དང་བྱ ་  ང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ སྦ ས་ཡུ ལ་  ་གནས་  ་
ཨི ན་ཟེ ར་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཅན་ གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་ལུ ་ གནས་
  ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཁ་ཐུ ག་རྐྱ  བ་སག་ས་ཡོད་པའི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་གཉི སཔོ་འདི ་ ཁ་ཐུ ག་རྐྱ  བ་པའི ་
སྐ བས་ བསྐ ལ་པ་འཇི ག་ནི ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ལོ་   ས་འདི ་    ་ལོ་༧༠ལང་མི ་གནས་བཤདཔ་ 
སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ བསྐ ལ་པ་ནུ བ་པའི ་སྐ བས་ སྐ ལ་བ་དང་ལྡ ན་མི ་རྐྱ  ངམ་གཅི ག་མ་
གཏོགས་ སྐ ལ་བ་མེ ད་མི ་ཚུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཟེ ར་རུ ང་ སྦ ས་ཡུ ལ་ནང་ མ་བཏང་
པར་  ང་མི ་ གནས་  ་  ་  ང་ཨི ན་ཟེ ར་ བྱ ་  ང་རང་བྱ ོན་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་
ཅི ག་ མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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   གནས་  ང་བྱ ་  ང་།           ་་་་གནས་  །

༡༦. མི ་གཏེ ར། 

འདི ་ཁ་ལས་ ཁ་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་དུ ས་ཡུ ན་ སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
མི ་གཏེ ར་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་མས། འདི ་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཆི བས་ རྟ ་མཆོ ག་
བྷ ་ལ་ཧ་དང་ སྒ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ མི ་བརྒྱ  ་གཅི ག། དགེ ་
སླ ོང་བརྒྱ  ་གཅི ག་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་བཞག་པའི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་ བྱ ག་ཕུ ག་དང་བཅས་པའི ་ 
བྱ ག་རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། སྐ ལ་བ་དང་ལྡ ན་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་
གི ་སྐ བས་ལུ ་ བྱ ག་ཕུ ག་ནང་ལས་ དུ ང་དང་རྒྱ  ་  ང་ལ་སོགས་པ་འཕུ ་བའི ་སྐ ད་ གོ ་ནི ་
ཡོདཔ་  ་    ་ལོ་༥༠ལང་མི ་ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན་  ས་ ངག་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

དེ ་བཟུ མ་  ་ ཧེ ་མ་ ཞི བ་འཚོལ་པ་ང་རང་ཆུ ང་ཀུ ་  ་སྡ ོད་པའི ་བསྒ ང་ ང་རའི ་ཨ་རྒ ས་ཨོ ་
རྒྱ  ན་རྡ ོ་  ་དང་ ཨང་རྒ ས་ བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ་ང་བཅས་གསུ མ་ ཞག་བྱ ག་ཕུ ག་འདི ་ནང་
ཉལ་བའི ་སྐ བས་ ཨ་རྒ ས་དེ ་གི ས་ ཆོ ་གུ ་བཏང་པའི ་སྐ ད་གོ ་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་ ཡར་ལོངས་
ཏེ ་ལྟ ་ མར་ཉལ་ཏེ ་ལྟ ་ཞི ནམ་ལས་ ང་བཅས་གཉི ས་ལུ ་   ད་གཉི ས་  ས་ སྐ ད་གོ ་ནི ་
འདུ ག་ག་ཟེ ར་སླ བ་དེ ས། ཨི ན་རུ ང་ ཨང་རྒ ས་ང་བཅས་གཉི ས་  ས་ ག་ཅི ་ཡང་གོ ་མ་
ཚུ གས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།
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༡༧. བྱ ་ཕོ་ཟེ ་དང་བསང་གཏང་ས།

འདི ་ཁ་ལས་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༡༠དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་
ལུ ང་གི ་ གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “བྱ ་ཕོ� ་ཟེ ་ལ་བསང་ཐོངས་  ས་
གསོལ་བ  སཿ དམ་ཚི ག་ཅན་རྣ མས་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་འཆརཿ ལོག་ལྟ ་ཅན་རྣ མས་
  ང་ལ་ཁུ ར་ས་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ གནས་  རཔ་ཚུ ་ སྒ ང་ཏོག་
དེ ་གུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ བསང་བཏང་  ་   ས་གསོལ་འབད་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ ག་གི ས་ཡང་དེ ་  ་ 
འབད་ནི ་མི ན་འདུ ག། དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ པདྨ ་  ང་པའི ་ཐང་ཡི ག་(ཤོག་༢༣)ནང་
ལུ ་ “བྱ ་ཕོ་ཟེ ་ལ་པདྨ ་  ང་ཏི ག་སྦ ས༔” ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ པདྨ ་  ང་ཏི ག་
གི ་གཏེ ར་ཁ་ཡོད་མི ་ཡང་ གནས་འདི ་ན་མེ ན་ན་མནོཝ་མས། 

འདི ་ཁ་ལས་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ་ད་ དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ བྱ ག་ཕུ ག་ནང་ གནས་  ་བྱ ་པོད་
དང་བྱ མོ་ཡོད་མི ་ལུ ་ ཕྱ ག་མཇལ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཤི ང་རི གས་  ་འདབ་མ་བཏོགས་འབག་  ་ 
ཕུ ལ་ཞི ནམ་ལས་ རང་ཡང་ཤུ ལ་ལས་ སྦ ས་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ དེ ་བཟུ མ་ནང་   ་
བར་ཤོག་ཟེ ར་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་  ་ བྱ ་པོད་  ་སྐ ད་རྐྱ  བ་དགོ པ་ཨི ན་མས། ཧེ ་མའི ་ལམ་
  ངམ་བདའ་  ་ ཁ་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ དུ ང་དཀར་  ་  ་  ས་དང་   བ་ཆུ ་ཚུ ་མཇལ་
ནི ་འདུ ག། དེ ་ཚུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་ལམ་བདའ་  ་ཡོད་པའི ་ གནས་ཚུ ་ཨི ན། 

ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས།

༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་གསོལ་འདེ བས།

༉ དག་པའི ་ཞི ང་མཆོ ག་སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ་ལུ ང་། །གནས་ཆེ ན་དམ་པ་བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་དུ ། 
།ཨོ ་རྒྱ  ན་པདྨ འི ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེ བས། །ཚེ ་འདི ར་རི ག་འཛི ན་ཐོབ་པར་  ན་  ས་
རླ ོབས། ། 
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༢ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་འདི ་ག་ཅི ་བཟུ མ་ཨི ན་ན་ དེ ་གི ་  ར་ལས་བཅུ ད་བ  ས་ཏེ ་ཞུ ་བ་ཅི ན་ ཨོ ་
རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་   ་གསུ ང་ཐུ གས་ཡོན་ཏན་འ  ན་ལས་  ་ གནས་ཁག་
ལེ ་ཤ་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་ རྩ ་ཆེ ་ཤོས་ཅི ག་ཨི ན་མི ་མོན་  ་  བ་བཙན་ལུ ང་ཨི ན་པས། 
བཀའ་ཐང་གསེ ར་  ང་(ཤོག་༣༢༣) ནང་ལུ ་ “ལུ ང་ལྔ ་  ང་གཅི ག་  ངས་གསུ མ་གངས་
ཉི ་ཤུ ཿ དབུ ས་ན་ཤངས་  ་ཟབ་བུ ་ལུ ངཿ ཤར་ན་ཀོ ང་གི ་  ན་པ་ལུ ངཿ ལྷ ོ་ན་མོན་  ་  བ་
བཙན་ལུ ངཿ ནུ བ་ན་འགོ ས་  ་ཕག་རི ་ལུ ངཿ བྱ ང་ན་   ད་  ་  ་མ་ལུ ངཿ ལ་སོགས་པ་
ང་ཡི ས་ཞབས་  ས་བཅགས་པའི ་གནས་ཆེ ན་དུ ཿ ཁྱ ད་པར་འཕགས་པའི ་   བ་གནས་
དེ ་ཀུ ན་ཡི ནཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ བོད་  ་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ མོན་ཡུ ལ་  བ་བཙན་
ལུ ང་ངམ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཆེ ན་འདི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་    བ་གནས་ལེ ་ཤ་
ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་ ཁྱ ད་པར་འཕགས་པའི ་   བ་གནས་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། དེ ་
འབདཝ་ལས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ནང་ དགེ ་བ་བ   བ་པ་ཅི ན་ ཕན་ཡོན་བརྒྱ  ་འ  ར་དང་
། འདི ་ཁར་ ཚོགས་  ་འཁོ ར་ལོ་རེ ་བ  ར་བ་ཅི ན་ འཁོ ར་ལོ་   ར་བའི ་རྒྱ  ལ་པོ་ཐོབ་ནི ་
དང་ མཐར་ཐུ ག་རྫ ོགས་པའི ་སངས་རྒྱ  ས་  ་གོ ་འཕང་ འཐོབ་ཚུ གས་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག། 

༣. ཨཱ ཿརྒྱ  ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། 

   ར་བཏང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ཟེ ར་བའི ་སྐ བས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གཅི ག་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ 
དེ ་  ་བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ ་མའི ་མོང་སྒ ར་གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་
ལམ་སྟ ོན་ནང་ལུ ་ཡང་དེ ་  ་ཚུ ད་ཡོད་རུ ང་ ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་འབད་བ་
ཅི ན་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ཟེ ར་བའི ་སྐ བས་ ས་མ་ཡ་རྒྱ  ་ཟེ ར་བའི ་ རྒྱ  ་འདི ་འོང་ནི ་མས། དེ ་ཡང་ ཨོ ་
རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ མོན་ཡུ ལ་  བ་བཙན་ལུ ང་འདི ་ནང་ཡོད་པའི ་ ལྷ ་མ་  ན་འ  ་
བདུ ད་ལ་སོགས་པ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཚར་བའི ་  ས་སུ ་ འ  ་བ་རི གས་  ག་སེ མས་ཅན་
ཚུ ་ལུ ་ གནོད་པ་མི ་བཀལ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་དམ་གནང་པའི ་ དམར་ཐམ་ ཨ་ཡི ག་རྒྱ  ་ཅན་
གནང་ནི ་འདི ་གི ས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་མེ ན་པར་ ཨཱ ཿརྒྱ  ་ཟེ ར་བཏགས་པ་ཅི ན་ འོས་འབབ་འདུ ག་
ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 
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༤. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བཀོ ད་པ།

དག་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ ཙཱ ་རི ་གཉི ས་པ་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་ གནས་  ་  ་བ་ 
བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་འདི ་ “སྦ ལ་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་ངེ ས་གསང་
ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “ཤར་ན་མངོ ན་པར་དགའ་
བ་ཡོད། །” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཤར་ཕྱ ོགས་རྣ མ་དག་  ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཤར་
ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བའི ་ཞི ང་ཁམས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་ཡོད། “ལྷ ོ་ན་དཔལ་ལྡ ན་
བ  གས་པ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་ ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་
ལུ ་ དཔལ་ལྡ ན་བ  གས་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ ཨའི ་གི ་ཕང་མར་ བུ ་སྡ ོད་དོ་བཟུ མ་  ་ཡོད། 
“ནུ བ་ན་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་
  ་བ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་ ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ ཕུ ་  ང་གི ་རྩ ་བར། ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས་ཡོད། “བྱ ང་ན་རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་ཡོད། །”ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་
ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་ཟེ ར་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་གི ་ བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ 
འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས། ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་  ། སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་གསུ མ་  ་ ཞི ང་ཁམས་ཚུ ་
གི ས་བ  ར་ཏེ ་ཡོད།

དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་འདི ་ ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ དུ ང་གི ་མཆོ ད་  ན། 
ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་   ་རུ འི ་མཆོ ད་  ན། བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ ཤེ ལ་  ་མཆོ ད་  ན་དང་
།   ང་བཞི ་ ཐང་བཞི ་གི ས་བ  ར་བའི ་  ག་ལུ ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་ཟེ ར་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་
འདི ་ མེ ་ཏོག་པདྨ འི ་ཟེ འུ ་  འི ་ཚུ ལ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།    
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ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བཀོ ད་པ།

༥. ཤར་ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བའི ་ཞི ང་ཁམས་ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ལས་ཡར་ ཉི ན་ལམ་གཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ ཤར་
ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བའི ་ཞི ང་ཁམས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་འདི ་ རི ་གསུ མ་འཛོམས་
པའི ་  ག་ལུ ་ རི ན་པོ་ཆེ ་སྣ ་ལྔ ་   ངས་བཞག་བཞགཔ་བཟུ མ་མའི ་ལོགས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
   བ་ཕུ ག་ཐོག་གསུ མ་འབད་མི ་འདི ་   ་ཁ་ལས་མཇལཝ་ད་ མཆོ ད་  ན་  ་རྣ མ་པ་  ་
ཡོད་པའི ་ཁར་ གུ ་རུ འི ་གསང་ལམ་དང་བཅསཔ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

   བ་ཕུ ག་གི ་ཐོག་ཁར་ གུ ་རུ འི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ས་   ས་པའི ་རི ་མོ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ 
གསུ ངས་ཡོད་རུ ང་    བ་ཕུ ག་ཐོག་ཁར་ མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ མཇལ་ནི ་
མི ན་འདུ ག།    བ་ཕུ ག་གི ་འོག་ལུ ་ གཏེ ར་རྣ མ་པ་སྣ ་ཚོགས་  ་   མ་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངས་
ཏེ ་འདུ ག། 

ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་    བ་ཕུ ག་ནང་བཞུ གས་པའི ་
སྐ བས་ མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་ བསྟ ོད་པ་  ་དབྱ ངས་  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་ རྡ ོ་
ཕུ ག་གུ ་ཐང་ཆུ ང་ཀུ ་གཅི ག་འདུ ག། འདི ་གུ ་ལས་ཡར་ གནས་  རཔ་ཚུ ་གི ས་ཡང་ གུ ་རུ ་
ལུ ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་བའི ་ཚུ ལ་  ་   ་གཞས་ཕུ ལ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 
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ད་རུ ང་ གནས་གཞན་ཡང་    བ་ཕུ ག་བརྒྱ  ་དང་བརྒྱ  ད་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ཞི བ་
འཚོལ་པ་ང་གི ས་ འཚོལ་ལྟ ་བའི ་སྐ བས་    བ་ཕུ ག་༡༨ལས་ལྷ ག་  ་ མཇལ་མ་ཚུ གས་
ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

   བ་ཕུ ག་ཡོད་ས་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ལམ་འ  ཝ་ད་ སྒ ང་ཏོག་གུ ་
བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་དང་ འབུ མ་རྒྱ  ས་འ  ང་བ  ས་གསུ མ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་བཞག་
མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

གནས་འདི ་ནང་ བཞག་གཅི ག་སྡ ོད་དེ ་ གནས་  ་འ  ལ་བ་འཐབ་མི ་ག་རང་ཨི ན་རུ ང་ 
ཤར་ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བའི ་ཞི ང་ཁམས་ལུ ་    ་འོང་ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་མི ་འདི ་
ཡང་། སྦ ལ་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་
སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “ཤར་ཕྱ ོགས་མངོ ན་པར་དགའ་བ་དེ ། །རི ་
གསུ མ་འཛོམས་པའི ་དབུ ས་ད  ལ་ན། །རི ན་ཆེ ན་སྣ ་ལྔ ་  ངས་པ་ལ། །ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་
ཡ་རེ ་མཚན། །ཞག་གཅི ག་འ  ལ་ཐོགས་སུ ས་བྱ ས་པ། །མངོ ན་དགའི ་ཞི ང་དུ ་   ་བར་
གསུ ངས། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གཞན་དང་མ་འདྲ ་བའི ་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་
ཅི ག་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ གཏེ ར་ཆེ ན་སངས་རྒྱ  ས་  ང་པ་གི ས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་ལས་ 
གཏེ ར་བཞེ ས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་རྣ མ་ཐར་(ཤོག་༤༥༧) 
ནང་ལུ ་ གཞན་ཡང་ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་ནས་རྫ ོགས་ཆེ ན་  ང་པོ་བ  ས་པ་དང༔ ཟེ ར་
གསུ ངས་མི ་དེ ་ཡང་ རྫ ོགས་ཆེ ན་  ང་པོ་བ  ས་པ་འདི ་ གནས་འདི ་ཁ་ལས་ གཏེ ར་ལས་
བཞེ ས་གནང་གནངམ་མེ ན་ན་ཟེ ར་མནོཝ་མས།  
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ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག།         ་བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་གཏེ ར་སྦ ས་ས།

༦. ཤར་ཕྱ ོགས་རྣ མ་དག་  ང་མཚོ།

བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་ཤར་ཕྱ ོགས་ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡དེ ་ཅི ག་ལུ ་ 
ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་ཁ་ཐུ ག་ འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ མཚོ་ག་ནི ་
བ་འདྲ ོག་སི ་སི ་གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་རི ན་པོ་ཆེ ་སྣ ་ལྔ ་གི ་གཏེ ར་ཡོད་པའི ་   ་
མཚན་དེ ་ཡང་། སྦ ལ་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་
རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “ཤར་  ་ཕྱ ོགས་ན་མཚོ་ནག་ཡོད། 
།དེ ་ནང་རི ན་ཆེ ན་སྣ ་ལྔ ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་གི ་
ཤར་ཁ་ཐུ ག་ ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ མཚོ་ནགཔོ་འདི ་ནང་ རི ན་པོ་ཆེ ་གསེ ར་
དངུ ལ་ལ་སོགས་པ་ རི ན་ཆེ ན་སྣ ་ལྔ འི ་གཏེ ར་ཁ་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།

ཤར་ཕྱ ོགས་རྣ མ་དག་  ང་གི ་མཚོ་ནག་མོ།
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༧. ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་དཔལ་ལྡ ན་བ  གས་པའི ་ཞི ང་ཁམས།

གནས་  ་  ་བ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་གི ་ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དཔལ་ལྡ ན་བ  གས་པའི ་ ཞི ང་
ཁམས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རི ་འདི ་ ཨའི ་གི ་ཕང་མ་གུ ་ བུ ཚ་སྡ ོད་དོ་བཟུ མ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
ཞི ང་ཁམས་འདི ་ མ ལ་ཚོམ་བུ ་བཀོ ད་པའི ་ཚུ ལ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ ར་  ར་  ་གནས་ 
མཚོ་ལྗ ང་ཡོན་ཆབ་ཕུ ལ་བ་དང་། ཐོད་པ་གུ ་བདུ ད་  ་བཀང་དོ་བཟུ མ་  ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
གསེ ར་ཉ་ལ་སོགས་པ་གི ས་བ  ར་ཏེ ་འདུ ག། 

དེ ་  ་ཨི ན་པའི ་   ་མཚན་དེ ་ཡང་། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་
ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “ལྷ ོ་རི ་དཔལ་
ལྡ ན་བ  གས་པ་འདི ། །མ་ཡི ་པང་དུ ་བུ ་བཞུ གས་འདྲ ། །མ ལ་ཚོམ་བུ ་བཀོ ད་པའི ་ཚུ ལ། 
།འོག་ནས་སངས་རྒྱ  ས་གསེ ར་ཉ་དང་། །གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་  ་  ས་ཡོད། །མཚོ་ལྗ ང་ཡོན་
ཆབ་ཕུ ལ་བ་འདྲ ། །ཐོད་པར་བདུ ད་  ་བཀང་བ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག།

   ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་དཔལ་ལྡ ན་བ  གས་པའི ་ཞི ང་ཁམས།

༨. ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས།

བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས་འདི ་ 
བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་མཆོ ད་  ན་ གཅི ག་བརྒྱ  ་ཐམ་པ་གི ས་ བ  ར་དོ་བཟུ མ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
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མཆོ ད་  ན་དེ ་ཡང་ གནམ་ལུ ་ཀཝ་བཙུ གས་དོ་བཟུ མ་  ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ 
མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་  ་ཨི ན་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ༔བརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་ངེ ས་
གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་གྲ ངས་༡)ནང་ལུ ་ “ནུ བ་  ་ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི ་ལ། །མཆོ ད་  ན་བརྒྱ  ་ཡི ས་བ  ར་བ་འདྲ ། །མཆོ ད་  ན་བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་
  ། །གནམ་ལ་ཀ་བ་བཙུ གས་པ་འདྲ ། །ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ནུ བ་  ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །

༩. བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ� ་ཞི ང་ཁམས།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་  ་བ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་གི ་ བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ སངས་རྒྱ  ས་
བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ་འདི ་ བླ མ་  ་ཐོག་ཁར་བཞུ གས་དོ་བཟུ མ་  ་འདུ ག། དེ ་གི ་གཡས་
ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དཔའ་བོ་ཚུ ་བཞུ གས་གདན་གུ ་ བཞུ གས་དོ་བཟུ མ་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་
ལུ ་ དཔའ་མོ་ཚུ ་ གྱ ལ་བཅད་དེ ་བཞུ གས་དོ་བཟུ མ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ གདོང་ཁ་ལས་
ཕར་ མཆོ ད་པ་བཤམས་དོ་བཟུ མ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་  ་ཡོད་པའི ་   ་མཚན་དེ ་ཡང་། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའི ་  ་ངེ ས་
གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “བྱ ང་དུ ་བྱ མས་པ་
མགོ ན་པོ་འདི ། །བླ ་མ་  ་ཐོག་བཞུ གས་པ་འདྲ ། །གཡས་སུ ་དཔའ་བོ་གདན་བཞུ གས་
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འདྲ ། །གཡོན་དུ ་དཔའ་མོ་བཞུ གས་གྲ ལ་འདྲ ། །མདུ ན་དུ ་མཆོ ད་པ་བཤམས་པ་འདྲ ། 
།”ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག། 

དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ ཡར་  ང་ཤེ ལ་ཕུ ག་གཉི ས་པ་དེ ་ཡང་ བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ� ་གཡོན་ཁ་
ཐུ ག་ལུ ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

             བྱ ང་ཕྱ ོགས་བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ� ་ཞི ང་ཁམས།

༡༠. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་  ན་རླ བས་དང་ཕན་ཡོན།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་  ན་རླ བས་འདི ་ དེ ་ཅི ག་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ ཚད་མེ དཔ་མ་ཚད་ 
གནས་དེ ་ནང་ལྷ ོདཔ་ཙམ་  ས་ ཚེ ་ད་ལྟ ོ་གི ་   ན་ངན་དང་ བར་ཆད་ཚུ ་བསལ་ མནོ་བའི ་
དོན་ཡི ད་བཞི ན་དུ ་  བ་  ་ བདེ ་བ་ཐོབ་ནི ་དང་། སེ མས་ཁར་དྲ ན་པ་ཙམ་  ས་   ་ནང་
གསང་གསུ མ་  ་   ག་   བ་དག་  ་ མཐར་ཐུ ག་སངས་རྒྱ  ས་  ་གོ ་འཕང་ ངེ ས་པར་
དུ ་ཐོབ། དེ ་འབདཝ་ལས་ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ ་ཅན་  ་ཞི ང་ཁམས་དང་ ཁྱ ད་པར་རྩ ་ལས་
མེ དཔ་ཨི ན་མས། དེ ་  ་ཨི ན་པའི ་   ་མཚན་དེ ་ཡང་། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་
ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ་ “ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་ལ་གསུ ངས་པཿ ཨཱ ༔བརྒྱ  ་
ལུ ང་གི ་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདསཿ གནས་དེ ར་  བས་པ་ཙམ་  ས་བདེ ་བ་ཐོབཿ དྲ ན་
པ་ཙམ་  ས་བྱ ང་ཆུ བ་ངེ ས་པར་ཐོབཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ ་བ་ཅན་དང་ཁྱ ད་མེ ད་ཡི ནཿ” ཟེ ར་
མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་མཆོ ག་ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་
  ་ཡོན་ཏན་དང་ གནས་ཡི ག་གསུ ངས་དགོ པ་  ་ གསོལཝ་བཏབ་བཞི ན་དུ ་ དེ ་  ་
གསུ ངས་གནང་ནུ ག། 
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དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ ལྷ ོད་མི ་འ  ་བ་རི གས་  ག་གི ་སེ མས་
ཅན་ཚུ ་ ངན་སོང་གསུ མ་ལུ ་མི ་གཏང་། གལ་  ད་ངན་སོང་ལུ ་འ  ་བ་ཅི ན་ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ར་
གི ས་འ  ན་འོང་ཟེ ར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་ དབུ ་མནའ་བཞེ ས་ཏེ ་འདུ ག། དེ ་
འབདཝ་ལས་ འ  ག་མི ་ག་ར་གི ས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་བྱ ོན་པ་ཅི ན་ མི ་ཚེ ་སྟ ོང་ལོག་
མི ་འ  ་ནི ་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

༡༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་  ་ཚུ ལ།

གཏེ ར་སྟ ོན་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་རྣ མ་ཐར་(ཤོག་༤༤༦)ནང་ལུ ་ བཀོ ད་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་
ཅི ན་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ལུ ང་བསྟ ན་དང་འ  ལ་ཏེ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་དང་པ་
རང་ ཡར་  ་ཨུ ་རྒྱ  ན་  ང་པ་དགུ ང་ལོ་༢༣བཞེ ས་པའི ་སྐ བས་ གནས་  ་  ་གནང་ནུ ག། 
དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་  ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་གསོལ་མཆོ ད་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “བར་
དུ ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་དང་། །ཆོ ས་ད  ངས་  ན་  བ་ལ་སོགས་  ས། །”ཟེ ར་གསུ ངས་
ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཨུ ་རྒྱ  ན་  ང་པ་གི ས་ གནས་  ་  ་གནང་ཡོད་རུ ང་ བར་
ན་དུ ས་ཡུ ན་རི ངམོ་  ་ལུ ས་སོ་ནི ་དེ ་གི ས་ གནས་ཉམས་ནི ་གུ ་ལྷ ོད་མི ་འདི ་ ཀམ་ཚང་
བཀའ་བ   ད་  ་ ཀརྨ ་ པ་བརྒྱ  ད་པ་མི ་བ   ད་རྡ ོ་  འི ་སླ ོབ་མ་ ཀརྨ ་ འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་
དང་། རྡ ོ་  ་  ང་པའི ་ཆོ ས་   ད་འཛི ན་མི ་ ཆོ ས་ད  ངས་  ན་  བ་ལ་སོགས་པ་གི ས་ཡང་ 
ལོག་  ་རང་གནས་ཚུ ་ངོ ས་འཛི ན་གནང་  ་ ངོ ་སྦྲ  གས་གནང་གནངམ་འོང་ནི ་ཨི ན་མས། 

ཀ༽   ་  ར་  ་གནས།     

  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  འི ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ “  ་  ར་
ནང་  ར་བར་  ར་ལ། །བསམ་ལས་འདས་པའི ་གནས་ཆེ ན་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་
པའི ་ཁར་ “གནས་འདི ་ལ་ དད་ཅི ང་མོས་པའི ་གང་ཟག་རྣ མས་  ས་གསོལ་བ་འདེ བས་
ནཿ ཉི ན་ལམ་བཅུ འི ་བར་མཇལ་   ་ཡོད” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གནས་ཡི ག་དང་
འ  ལཝ་ད་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཆེ ན་ ཁག་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
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ཡོད་རུ ང་ གནས་ལ་ལུ ་ཅི ག་འདི ་ཨི ན་ཟེ ར་ ངོ ་  ད་མ་ཚུ གས་པར་ཉམས་སོ་ནུ ག། ཨི ན་
རུ ང་ ད་རི ས་ནངས་པ་དངོ ས་སུ ་  ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་གནས་ཚུ ་ མཇལ་བར་འ  ་བའི ་
སྐ བས་ གོ ་རི མ་དེ ་ཡང་།   ་  ར། བར་  ར། ནང་  ར། ར་  ར། ཟེ ར་ཁག་བཞི ་  ་ 
  ར་སྲ ོལ་ཡོད་ས་ལས་ དང་པ་  ་  ར་  ་གནས་ཚུ ་ གོ ་རི མ་བཞི ན་དུ ་ཞུ ་བ་ཅི ན། 

༡. མཚམས་པ་དཀར་ཅུ ང་གི ་ཞབས་  ས།

ཟངས་སྤ ོག་པ་ལྷ ་ཁང་ལས་མར་ ཉི ་མ་ཐང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་བབས་འ  ཝ་ད་ ལྕ གས་  ་ཤལ་
མ་ལི ་ཟེ ར་བའི ་ ཆུ འི ་མཐའ་མར་ ལམ་  ་ཟུ ར་ཁར་ རྡ ོ� ་ལོགས་ལུ ་ ཨང་རྒ ས་བདེ ་
ཆེ ན་དཔལ་མོ� ་ཨ་པ་ སྔ ་ཚང་ལས་ཨི ན་མི ་ མཚམས་པ་དཀར་ཅུ ང་མཆོ ག་གི ་ ཞབས་
གཡས་པའི ་ཞབས་  ས་ བཞག་གནང་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་གི ་  ར་ལས་ མཚམས་པའི ་སྲ ས་མོ་ ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ་ལུ ་  ་བའི ་སྐ བས་ 
དེ ་བསྒ ང་ ཕུ ་  ང་ལ་ལས་མར་ གནམ་དགུ ན་  ་བཞུ གས་གནས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་བྱ ོན་
པའི ་སྐ བས་ཨི ན། ཞབས་  ས་ཡོད་མེ ད་ང་གི ས་མ་ཤེ ས་ ཨི ན་རུ ང་ ཉི ནམ་དག་པ་ཅི ག་
གི ་རྒྱ  བ་ལས་ ཨ་པ་གི ས་ རྡ ོ་ལེ བ་དེ ་གུ ་ ཞབས་གཡས་པའི ་ཞབས་  ས་ཐོན་སི ་ཟེ ར་ 
གསུ ངས་དེ ས་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

༢. ཉི ་མ་ཐང་གི ་གནས།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༥དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ཉི ་མ་ཐང་ཟེ ར་
ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་མས། ཉི ་མ་ཐང་ཟེ ར་ སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་། ཧེ ་མ་ བླ མ་ཀརྨ ་
འཇམ་དབྱ ངས་མཆོ ག་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ཕེ བས་ཏེ ་ ཡར་ནམ་མཁའ་ལུ ་ གཟི གས་
པའི ་སྐ བས་ ཤར་ལས་ཉི མ་ཤར་ས་གཟི གས་ནི ་དེ ་གི ས་ ཉི ་མ་ཐང་ཟེ ར་ བཏགས་ཡོད་
པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་    ་ལོ་༥༧ལང་མི ་ ཨམ་ཀུ ན་ལེ གས་གསལ་   ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤདཔ་
ཨི ན་མས། 
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དེ ་ལས་ ཤ་རོགསཔ་མགོ ན་པོ་རྡ ོ་  ་གི ་ ཤ་  ་དང་བྲ ག་ཕུ ག་ བདུ ད་  ས་རུ ས་སྦ ལ་ལུ ་ 
   ལ་འོང་མི ་འདི ་ གུ ་རུ ་གི ས་དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་ ཕྱ ག་འཚལ་སའི ་  ན་  ་   ན་  ས་
རླ བས་གནང་པའི ་ གསེ ར་  ་རུ ས་སྦ ལ་དང་། འདི ་གི ་ཟུ ར་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ འི ་བཞུ གས་  ། གསོལ་བམ། བ་མེ ན། ཕ་གླ ང་། གུ ་རུ འི ་  ང་འཁོ ར་གའུ ་ཚུ ་ རྡ ོ་ལུ ་
  ན་  ས་བརླ བས་བཞག་མི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༣. ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ ་བཟང་པོ� ་གནས།

འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་༥དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་ཟུ ར་ཁར་ ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ ་
བཟང་པོ� ་བཞུ གས་  ་དང་   བ་ཆུ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། བཞུ གས་  ་ལུ ་ ཕྱ ག་མཇལ་
ཕུ ལ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ གནས་  རཔ་ཚུ ་གི ས་ ཤི ང་གི ་འདབ་མ་རེ ་བཏོགས་ཏེ ་ཕུ ལ་ཞི ན་ན་ 
སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ཞི ནམ་ལས་    ་ནོར་  ་དངོ ས་  བ་ འདི ་ཁ་ལས་ཞུ ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་
བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༤. ཟླ ་བ་ཐང་།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ཟླ ་བ་ཐང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་མས། ཟླ ་བ་ཐང་ཟེ ར་ 
བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་ ཧེ ་མ་ བླ མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་མཆོ ག་ ས་གནས་
འདི ་ཁར་ཕེ བས་ཏེ ་ ཡར་ནམ་མཁའ་ལུ ་ གཟི གས་པའི ་སྐ བས་ ཤར་ལས་ཟླ ་བ་ཤར་ས་
གཟི གས་ནི ་དེ ་གི ས་ ཟླ ་བ་ཐང་ཟེ ར་ བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་    ་ལོ་༥༧ལང་མི ་ 
ཨམ་ཀུ ན་ལེ གས་གསལ་   ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

༥. མཚོ།

ཟླ ་བ་ཐང་གི ་  ག་ལུ ་ མཚོ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཆུ ་རྫ བ་འདམ་རྫ བ་ཅི ག་འདུ ག། མཚོ་འདི ་ནང་ 
གསེ ར་  ་རྒྱ  ་  ང་བརྒྱ  ། དུ ང་བརྒྱ  ། གསེ ར་  ་སླ ་ང་བརྒྱ  འི ་གཏེ ར་ཁ་ཚུ ་ ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
འདུ ག། གནམ་གཤི ས་  ་འ  ར་འ  ས་ལུ ་བ  ན་ཏེ ་ མཚོ་འདི ་སྐ མ་འ  ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
མི ་བསྐ མ་ནི ་གི ་ཐབས་ཤེ ས་ བཏོན་དགོ པ་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།
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༦. ཟླ ་བ་ཐང་ཨང་རྒ ས་  ་ཕྱ ག་  ས།

ཧེ ་མའི ་མོང་སྒ ར་  ་གནས་ཡི ག་ནང་ལུ ་ བླ མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་  ་ཕྱ ག་  ས་ཨི ནམ་
  ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་རུ ང་ ལོ་   ས་གཞན་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ ཟླ ་བ་ཐང་ཨང་རྒ ས་ཟེ ར་ 
ཧེ ་མ་ མ་ཎི ་གྱ ངས་སྡ ོད་མི ་ ཨང་རྒ ས་ཚེ ་ལོ་བརྒྱ  ་ཐུ བ་མི ་ཅི ག་ བཞེ ས་  ་འབད་བའི ་
སྐ བས་ ཕྱ ག་གུ ་མེ ་རེ གཔ་ད་ ཨ་ཙ་ཟེ ར་ ཐབ་པའི ་རྡ ོ་གུ ་དབུ ར་བཏང་པའི ་སྐ བས་ ཕྱ ག་
  ས་ཐབ་པའི ་རྡ ོ་གུ ་ཐོན་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་ བཤདཔ་
ཨི ན་མས། དེ ་འབདཝ་ལས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཡང་། “མི ་ལུ ས་བྱ ང་ཆུ བ་   བ་གཞི ་
ལཿ ཕོ་མོ་དམན་ལུ ས་ཁྱ ད་པར་མེ དཿ སེ མས་བ   ད་ལྡ ན་ན་མོ་ལུ ས་ལྷ གཿ” ཟེ ར་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ཨི ན་མས།  

༧. ཡི ་དམ་རྟ ་མཆོ ག་རོལ་པ་དང་   ལ་མ་ཉེ ར་གཅི ག་གི ་ཞལ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་    ལ་མ་
ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་གི ་ཞལ་མཇལ་ནི ་དང་། དེ ་གི ་  ་མདུ ན་ལུ ་ ཡི ་དམ་མཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ་
ཟེ ར་ དཔལ་རྟ ་མཆོ ག་རོལ་པའི ་  ་རང་བྱ ོན་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༨. ཚེ ་བུ མ་འོག་མ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་   ན་འཛེ གས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ 
ཚེ ་བུ མ་འོག་མའི ་༼ཚེ ་གཏོར་༽ གནས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ གཡས་  ར་
རྐྱ  བ་  ་ ཚེ ་ལོ་བརྒྱ  ་སྟ ོན་བརྒྱ  ་ཐུ བ་ནི ་གི ་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ཞི ནམ་ལས་ ཚེ འི ་དངོ ས་  བ་
ཞུ ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 

༩.   ན་   མ་རྡ ོ་ཆུ ང་དང་ཛམ་བྷ ་ལའི ་  ་རང་བྱ ོན།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༥དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་   ན་   མ་རྡ ོ་ཆུ ང་འདི ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ནང་ དར་ཟབ་གོ ས་ཟབ་  ་གཏེ ར་ཁ་ལེ ་ཤ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ ་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
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ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་དང་ ཕྱ ག་  ས་ཚད་མེ དཔ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། 
གནས་  རཔ་ཚུ ་གི ས་ དར་ཟབ་གོ ས་ཟབ་  ་ དངོ ས་  བ་ཡང་འདི ་ཁ་ལས་ཞུ ཝ་ཨི ན་
མས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཛམ་བྷ ་ལའི ་  ་རང་བྱ ོན་ཡོད་པའི ་
ཁར་ འདི ་གི ་གུ ་ལུ ་ སྟ ག་   མ་གཟི ག་   མ། ཛམ་བྷ ་ལའི ་རྡ ོ� ་ལོགས་ལུ ་ ནོར་བུ ་ནེ འུ ་
ལེ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༠. རྣ མ་སྲ ས་བང་མཛོད་དང་ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྣ མ་སྲ ས་  ་བང་མཛོད་ ཐོག་གཉི སམ་དང་ འདི ་གི ་ལོགས་ལུ ་ གཏེ ར་
ཕུ ར་ཟེ ར་ ཕུ ར་པ་རང་བྱ ོན་དག་པ་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ མ་
གྲ ་ཅི ག་ཁ་ཡར་འ  ཝ་ད་ ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་ཐོག་གཉི ས་འབད་མི ་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། གནས་གཞན་ཡང་ ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ནོར་བུ འི ་གཏེ ར་   མ་དང་
ནོར་བུ ་ཁ་བཏབ། འདི ་གུ ་ གུ ་རུ འི ་ཕྱ ག་ཐམ་དང་   བ་པ་བཤུ བ་ས། དེ ་ལས་ཆི བས་སྒ ་
ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༡. བ་མེ ན་དང་གསེ ར་  ་རང་འཐག།

ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་གི ་ ལོགས་ལུ ་ཡོད་པའི ་ བ་མེ ན་  ་ཞལ་འདི ་ ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་
ཁ་ཐུ ག་ལུ ་སྟ ོན་ཡོད། བ་མེ ན་གུ ་ལས་ རྒྱ  ་ཚ་དང་རྒྱ  ་ཚམོ་གི ་ དངོ ས་  བ་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་
  ་ རང་གི ་དཔྱ ལཝ་འདི ་ བ་མེ ན་གུ ་བཀལ་ཏེ ་ བ་མེ ན་  ་སྐ ད་རྐྱ  བ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་
བཤདཔ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ 
གསེ ར་  ་རང་འཐག་འདི ་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ལས་ དངོ ས་  བ་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ རྡ ོ་  ་
དུ མ་གྲ ་རེ ་བཟའ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ སྤྲ  ོ་བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་
  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།  
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༡༢. མཆོ ད་  ན་རྣ མ་དག་  ང་གཉི ས་པ།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥༠དེ ་ཅི ག་   ན་འཛེ གས་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ 
སངས་རྒྱ  ས་  ་  ན་  ས་བརླ བས་པའི ་གནས་ཆེ ན་ བརྒྱ  ད་  ་ཡ་གྱ ལ་དུ ་  ར་པ་ མཆོ ད་
  ན་རྣ མ་དག་  ང་གཉི ས་པ་འདི ་ ཚད་མེ ད་བཞི འི ་བང་རི མ་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། 

མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ཟེ ར་ མཆོ ད་  ན་  ་ཕར་ཁ་ལུ ་   འི ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་ རང་
བཞི ན་  ས་  བ་པའི ་ རྡ ོ� ་  གས་འདུ ག་ འདི ་འགུ ་ལས་ བསྟ ོད་པ་  ་དབྱ ངས་  ་
མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་བའི ་ཚུ ལ་  ་   ་གཞས་  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ལ་ལུ ་ཅི ག་
གི ས་ མཎྜ ལ་ཡང་ཕུ ལཝ་ཨི ན་མས། 

༡༣.    བ་ཕུ ག།

ངག་   ན་  ་ལོ་   ས། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་
པའི ་ས་ཁར་ ལྷ ་ལྕ མ་མནྡ ་ར་བའི ་    བ་ཕུ ག་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དངོ ས་  བ་ཞུ ་བའི ་
ཚུ ལ་  ་ རང་ཡང་   བ་ཕུ ག་ནང་ ཚར་ཅི ག་སྡ ོད་དེ ་ ཚེ ་དང་   བ་པ་མཉམ་པར་ཤོག་ཟེ ར་ 
སྨ ོན་ལམ་བཏབ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༡༤.   ་  ས་དང་གནས་གཞན།

འདི ་གི ་རྩ ་བ་རང་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ ཡེ ་ཤེ ས་  ་མཁའ་འ  ་མ་ མནྡ ་ར་བའི ་  ་  ས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་གསང་ལམ་འདུ ག།   ག་   བ་
དག་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ གསང་ལམ་གུ ་ལས་    བ་པ་བཤུ བ་ས་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་  ་  ང་བྱ ་པོད་འདུ ག། རང་ཡང་ གནས་  ་  ་  ང་
ཨི ནམ་  ་   མ་ཞི ན་ན་ བྱ ་པོད་  ་སྐ ད་རྐྱ  བ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་
ཤེ ས་  ས་ དགོ ད་བྲ ོ་དང་བཅསཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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༡༥. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་   བ་ཕུ ག།

འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཧེ ་མའི ་གནས་བཤད་ནང་ལུ ་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ འི ་ཅོ ག་པུ ་ཨི ནམ་
  ་ཚུ ད་དེ ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་
   བ་ཕུ ག་ཨི ནམ་  ་བཤདཔ་མས། འདི ་གི ་   ་མཚན་ཡང་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཕྱ ག་གཡས་
པར་གསེ ར་  ་རྡ ོ་  ་དང་། གཡོན་པར་མེ ་ལོང་བསྣ མས་པའི ་པར་ཚུ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་
ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

 རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་   བ་ཕུ ག།            རྡ ོ་  ་དང་བྷ ་ག།

༡༦. དབུ ་ཞྭ ་དང་གནས་གཞན།

རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་   བ་ཕུ ག་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་གི ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ 
དབུ ་ཞྭ ་རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་ བརླ བས་གནང་མི ་འདི ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྟ ་མ  ན་  ་   བ་ཕུ ག་དང་    བ་ཕུ ག་གི ་འོག་ལུ ་  བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་
ནི ་ཡོད་རུ ང་   བ་ཆུ ་འདི ་སྐ མ་ནི ་གུ ་ལྷ ོད་དེ ་འདུ ག། 
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རྡ ོ་  ་དང་བྷ ་ག་ཟེ ར་ འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྟ ་མ  ན་  ་རྡ ོ་  ་ཁ་བཏབ་དང་ མཁའ་འ  ་རྡ ོ་  ་
ཕག་མོ� ་བྷ ་ག།   ང་བའི ་གསང་ལམ་དང་ བྱ ག་གི ་བར་ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ བྱ ་
  ང་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ བཞུ གས་མི ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༧. གསེ ར་  ་རང་འཐག་དང་ཚེ ་བུ མ་གོ ང་མ།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ལམ་གི ་ཟུ ར་ཁ་ལུ ་ གསེ ར་  ་རང་འཐག་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཚེ འི ་བུ མ་པ། ༼ཚེ ་གཏོར།༽ ཚེ ་བུ མ་གོ ང་མ། ཚེ ་བུ མ་
  ་ལོགས་ལུ ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་ཞབས་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས་ ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་
ཁར་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་གཏེ ར་   མ། དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་   བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༨. བྱ ་  ང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ བྱ ་  ང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ། གསེ ར་
  ་  གས་བམ། བརྒྱ  ད་སྟ ོང་པ། ཉི ་  ། མདོ་མངས་རང་བྱ ོན་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༩. མི ་ལ་རས་པའི ་བཞུ གས་  །

ངག་   ན་  ་ལོ་   ས། འདི ་ཁ་ལས་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ཝ་ད་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
རྣ ལ་འབྱ ོར་  ་དབང་  ག་ཆེ ན་པོ་   ་བཙུ ན་མི ་ལ་རས་པའི ་ བར་སྣ ང་བཞུ གས་  ་ འདི ་
མཇལཝ་མས། རང་ཡང་   ་བཙུ ན་  ད་  ་གོ ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག་ཟེ ར་ སྨ ོན་ལམ་
བཏབ་  ་ བཞུ གས་  ་གི ་རྩ ་བ་ལས་ མགུ ར་མ་ཕུ ལ་དགོ ་ནི ་ཨི ན་མས།
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  མི ་ལའི ་བཞུ གས་  །         མི ་ལ་   བ་ཕུ ག་དང་ཤ་  འི ་བྲ ག་ཕུ ག།

༢༠. བྲ ག་ཕུ ག།

འདི ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་འ  ཝ་ད་ ཧེ ་མའི ་གནས་ཡི ག་ནང་ལུ ་ འ  ག་པ་ཀུ ན་ལེ གས་
དང་ ཤ་  འི ་བྲ ག་ཕུ ག་ཨི ནམ་  ་ཚུ ད་དེ ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་
ལས་འབད་བ་ཅི ན་ བླ མ་མི ་ལ་རས་པའི ་   བ་ཕུ ག་དང་ ཤཝ་ཤ་  ་གཉི ས་ལས་ ཤ་
  འི ་བྲ ག་ཕུ ག། འདི ་གི ་ ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་   བ་ཕུ ག་ཚུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། 

   ར་བཏང་གུ ་རུ འི ་གནས་ནང་ལུ ་   ་བཙུ ན་མི ་ལའི ་གནས་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ཡང་   ་
བཙུ ན་མཆོ ག་   ང་སེ མས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནི ་འདི ་གི ས་ ཉམས་སྣ ང་གི ་ཐོག་ལས་ 
བྱ ོན་  ད་པ་ཨི ནམ་ལས་ འདི ་ལུ ་འ  ལ་བ་མེ ད་པའི ་   ན་དུ ་མི ་འ  ར་ཟེ ར་མནོཝ་མས། 

༢༡. སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་དང་རོ་ཕོ་མོ།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ སྤྱ  ན་རས་
གཟི གས་  ་རང་བྱ ོན་དང་། དེ ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ དུ ར་  ད་བསི ལ་བ་ཚལ་ལས་ འཕོ་བ་ཞུ ་
བར་འོང་ཡོད་པའི ་ རོ་ཕོ་མོ་གཉི ས་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གཡས་ལུ ་ཕོ་རོ་དང་གཡོན་

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག



56

ལུ ་མོ་རོ་ཨི ནམ་ལས་ མཇལ་བར་འོང་མི ་ཕོ་   ་ཚུ ་གི ས་ཕོ་རོ་དང་ ཨམ་  ་ཚུ ་གི ས་མོ་རོ་
གུ ་ དག་པའི ་ཞི ང་ལུ ་   ་བ་ལེ ན་ནི འི ་དོན་ལུ ་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་
  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༢༢. ཞབས་ལྷ མ།

གནས་འདི ་ལས་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཡར་འ  ཝ་ད་ བྱ ག་གུ ་ལས་མར་དཔྱ ངས་བཞག་མི ་ 
ཞབས་ལྷ མ་ཆ་གཅི གཔ་འདི ་ ཧེ ་མའི ་གནས་ཡི ག་ནང་ལུ ་ འ  ག་པ་ཀུ ན་ལེ གས་  ་
ཨི ནམ་  ་ཚུ ད་དེ ་ཡོད་རུ ང་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ འི ་ཚོགས་
ལྷ མ་ཨི ནམ་  ་དང་ འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཕྱ ག་འཁར་ཚུ ་ ག་ནི ་
བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ༌མཇལ་ནི ་འདུ ག།

      གུ ་རུ འི ་ཞབས་ལྷ མ།
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༢༣. མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བདེ ་མཆོ ག་ཡབ་
ཡུ མ་བཞུ གས་ས་ལུ ་ལྟ ་  ་ མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་ འདི ་ཁ་ལས་ བསྟ ོད་པ་  ་དབྱ ངས་
  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ཨི ན་མས། ང་བཅས་ར་ཚུ ་གི ས་ཡང་ ས་གནས་འདི ་ཁ་ལས་ སྨ ོན་
ལམ་བཏབ་  ་   ་གི ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 

༢༤. བདེ ་མཆོ ག་འཁོ ར་ལོ་སྡ ོམ་པའི ་གནས། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འཛེ གས་འ  ཝ་ད་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་
ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢) ནང་། “བདེ ་མཆོ ག་གི ་ཕོ་བྲ ང་།༽ཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་
དོ་བཟུ མ་  ་ བདེ ་མཆོ ག་འཁོ ར་ལོ་སྡ ོམ་པ་ཡབ་ཡུ མ་གཉི ས་པོ� ་ཕོ་བྲ ང་འདི ་མཇལ་
ནི ་འདུ ག། ཕོ་བྲ ང་གི ་  ང་ཐོག་ལས་མར་ པད་  ང་ཚེ ་འ  ད་རྡ ོ་  ་  ང་བ་ལས། བྱ ང་
སེ མས་དཀར་དམར་བདེ ་བའི ་   ཿ ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ བྱ ང་སེ མས་དཀར་པོ་དང་ 
དམར་པོ་དངོ ས་སུ ་བབས་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ ཙཱ ་རི ་
གཉི ས་པ་ཨི ན་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་ཡང་ དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་
རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་
ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  འི ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ “བདེ ་མཆོ ག་ཕོ་བྲ ང་ནང་ཤེ ད་ནང་། །  ང་ན་
ད  ལ་འཁོ ར་  ་གསུ མ་ཡོད། །ལོགས་ལ་གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས་དང་། །རྡ ོ་  ་སེ མས་དཔའི ་
  ས་ཆུ ་ཡོད། །  ས་  ད་  ་གསུ མ་   བ་པ་དག །” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཕོ་བྲ ང་
གི ་ནང་ན་ལུ ་ གནས་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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བདེ ་མཆོ ག་ཕོ་བྲ ང་།          བྱ ང་སེ མས་དཀར་དམར།

༢༥. མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་དང་གཞན།

ཡ་ལས་མར་ལོགས་ཞི ནམ་ད་ རོ་ཕོ་མོ� ་རྩ ་བ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་དག་པ་ཅི ག་ 
ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་དང་། དེ ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་  བ་ཆུ ་
བབས་ཡོད་པའི ་ཁར་ འདི ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   འི ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་
  གས་ཡོད་ས་འདི ་ཁ་ལས་ མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ ། འདི ་ཁ་ལས་ ཡར་ལྟ ཝ་ད་ རྒྱ  ་བོད་
  ་རི ག་འཛི ན་ཚུ ་བཞུ གས་ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་ རྒྱ  ལ་བ་བྱ མས་པ་མགོ ན་པོ་དང་   བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༢༦. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི ་ གཡས་  ་  བ་ཆུ ། ནུ བ་  ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། ཟངས་མདོག་དཔལ་
རི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ ལྟ ག་གི ་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་ཤེ ལ་   མ། སྟ ག་པགས་དང་གཟི ག་
པགས། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་གཡོན་  ་  བ་ཆུ ། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལུ ་ མཆོ ད་
པ་ཕུ ལ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་  ད་པ་གུ ་ལས་ཕར་   ང་ལྷ འི ་མཆོ ད་པ། 
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བར་མི ་གི ་མཆོ ད་པ། འོག་  འི ་མཆོ ད་པའི ་ལྷ ་མོ་ཚུ ་གི ས་ བ  ར་ཏེ ་ཡོད་མི ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་མགུ ་ལས་མར་འབབ་  ་ རྩ ་བར་ལྷ ོདཔ་ད་ གནས་
  རཔ་ཚུ ་གི ས་ཡང་   ་དང་མཎྜ ལ་  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་
འཛི ན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

         ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །        རྟ ་བབ་  ་བཞི །

༢༧. དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཁང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཡོད་མི ་ དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཁང་ནང་འ  ་བའི ་
ལམ་ཁར་ ཤར་  ་དང་རྟ ་བབ་  ་བཞི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་  ་
ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  འི ་(ཤོག་་༢) ནང་ལུ ་ “དེ ་ནས་  ན་
པོ� ་  ་བ་ལ་ཡང་། ཞི ་  ་དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཚོགས་དང་། འོག་ནས་ཁྲ ག་འཐུ ང་ལྔ ་
བཅུ ་རྩ ་བརྒྱ  ད། དབང་  ག་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་བརྒྱ  ད། ཀཽ ་རི ་མ་བརྒྱ  ད། སི ངྷ ་མ་བཅུ ་ལ་སོགས་
ཕྲ ་མེ ན་མས་བ  ར་བ་རང་བྱ ོན་ཡོད།” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་
ལྷ ་ཁང་། འདི ་ནང་ ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་མོ� ་བྷ ་ག་རང་བྱ ོན། གཡས་སུ ་  ་བོ� ་ལྷ ་ཚོགས། 
གཡོན་དུ ་ཞི ་བའི ་ལྷ ་ཚོགས་རང་བྱ ོན་ཚུ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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༢༨. འཕོ་བ་གནང་ས།

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   ་བཙུ ན་   ལ་མའི ་ལྷ ་ཁང་ནང་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་འཕོ་བ་གནང་
བཞུ གས་པའི ་འོད་འཁོ ར་དང་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན། དེ ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་    ལ་མ་
   ལ་  ང་  ་བཞུ གས་ཡོད་མི ་དང་    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག། གུ ་རུ འི ་དབུ ་ཞྭ ་བཅས་
མཇལ་ནི འདུ ག། 

༢༩. ཕུ ག་རི ང་ནམ་མཁའི ་རྫ ོང་།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་འཛེ གས་ཏེ ་ དོང་ནང་ལས་ཡར་འ  ་བའི ་སྐ བས་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  འི ་
(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “ཕུ ག་རི ང་ནམ་མཁའི ་རྫ ོང་གི ་ནང་། །  ་  ས་ཚེ ་ཆུ ་གསལ་པོར་ཡོད། 
།ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་གི ་ནང་ན་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་  ་  ས་དང་ ཚེ ་ཆུ ་ལ་
སོགས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

ཕུ ག་རི ང་ནམ་མཁའི ་རྫ ོང་།
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༣༠. རྡ ོ་རི ང་ནམ་མཁའི ་ཀ་བ་ གསང་ཕུ ག་མཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ་དང་བར་སྣ ང་བཞུ གས་  །

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་རི ང་ནམ་མཁའི ་ཀ་བ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ག་ནི ་བ་རི ངམོ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་ཕུ ར་པ་རང་བྱ ོན་དེ ་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

འདི ་གི ་ཚུ ར་ཁ་ཐུ ག་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་གསང་ཕུ ག་
དང་ གུ ་རུ འི ་བར་སྣ ང་བཞུ གས་  ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་  ར་ལས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་
  ་བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  འི ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“གསང་ཕུ ག་མཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ་ནང་། །  ་ལྟ ར་པདྨ ་རང་བྱ ོན་ལ། །ནང་ལྟ ར་གུ ་རུ འི ་  ་
  ས་ཡོད། །གསང་ལྟ ར་  ་  ན་བསམ་མི ་ཁྱ བ། །ཡང་གསང་གསེ ར་  ་  གས་བམ་ཡོད། 
།གུ ་རུ ་པདྨ ་འ  ང་གནས་  ། །བཞུ གས་  ་བར་སྣ ང་མཐོངས་ལ་ཡོད། །ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་
བཟུ མ་  ་ མཁའ་འ  � ་གསང་ཕུ ག་འདི ་   ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་ མེ ་ཏོག་པདྨ ་རང་
བྱ ོན་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ནང་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས། 
གསང་བ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་   འི ་  ན་གྱ ངས་ཁ་མི ་ཆོ ད། ཡང་གསང་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་
ཅི ན་ གསེ ར་  ་  གས་བམ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་མས། 

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བཞུ གས་  ་ བར་སྣ ང་ལུ ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ ས་ཁར་འབུ ད་སོང་པ་ཅི ན་ འཛམ་བུ ་  ང་ནང་ སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་
ནུ བ་ནི ་དང� བོད་  ་ཆོ ས་  ་བསྟ ན་པ་ཉམས་འ  ་ནི ་ཨི ན་ ཟེ ར་བའི ་ལོ་   ས་འདི ་དང་
། ཧེ ་མ་     ་ལོ་༡༩༥༤འམ་ རང་ལུ གས་གནམ་ལོ་ ལྕ གས་སྟ ག་གི ་ལུ ་ བོད་  ་རྒྱ  ལ་
ཁབ་རྒྱ  ་ནག་ལུ ་ཤོར་བའི ་སྐ བས་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གཡོ་ཡར་སོང་ཡི ་ཟེ ར་ ཞི བ་འཚོལ་པ་
རང་གི ་ ཨམ་ཆེ ་སྐ ལ་བཟང་གཡུ ་   ན་  ས་བཤད་ནི ་ཡོད།    བ་ཕུ ག་གི ་  ད་པ་གུ ་ གུ ་
རུ ་གསང་བའི ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་། གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  � ་གསང་ཕུ ག་ཡང་མཇལ་
ནི ་འདུ ག།
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གུ ་རུ ་བར་སྣ ང་བཞུ གས་  །           མཁའ་འ  � ་གསང་ཕུ ག། 

༣༡. ཀ་ཆེ ན་དང་ཆི བས་སྒ །

འདི ་གི ་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ ཤར་  ་ཀ་ཆེ ན་དང་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་ གཡས་  ར་  ་རྐྱ  བ་
ནི ་ཡོད་མི ་ གུ ་རུ འི ་ཆི བས་སྒ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ 
སངས་རྒྱ  ས་སྨ ན་ལྷ འི ་སྨ ན་   མ་དང་ བདུ ད་ཕོ་མོ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་
ཐུ ག་ལུ ་ ཛམ་བྷ ་ལའི ་  ་རང་བྱ ོན། འདི ་གི ་ཤུ ལ་མར་ རྒྱ  ལ་བ་བྱ མས་པའི ་  ་རང་བྱ ོན་ཚུ ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བཀའ་བརྒྱ  ད་ལྷ ་
ཁང་ངམ་ རྟ ་མ  ན་   བ་ཕུ ག་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

སྨ ན་   མ།                བདུ ད་ཕོ་མོ།

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག



63

༣༢. རྟ ་མཆོ ག་དང་ཚེ ་རི ང་རྣ མ་སྲ ས།

འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རྟ ་ཕོ་གསུ ང་གི ་   ལ་པ། 
འདི ་ཁ་ལས་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཕར་འ  ཝ་ད་ ཚེ ་རི ང་མ་དང་རྣ མ་སྲ ས་  ་གཏོར་མ་ རང་
བྱ ོན་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བྱ ་  ང་གི ་  ་གཟུ གས་
ཞབས་  ར་ཞགས་དང་བཅས་པ་རང་བྱ ོན། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་  འི ་  བ་ཕུ ག་
དང་   བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ བྱ ་  ང་གི ་ཞབས་གཡོན་པ་གུ ་ལས་   ག་
   བ་དག་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་    བ་པ་བཤུ བ་དགོ པ་ཨི ན་མས།

     བྱ ་  ང་རང་བྱ ོན།          

༣༣. གུ ་རུ འི ་  ་  ས།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་  ་  ས་དང་བྲ ག་ཕུ ག། འདི ་གི ་གཡས་ཁ་
ཐུ ག་ལུ ་ ཧོར་མགུ ་དཀར་རྒྱ  ལ་པོ� ་མཆེ ཝ། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བདུ ད་  ས་  ལ་ལུ ་   ལ་
ཏེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ལུ ་ གནོད་པ་བཀལ་ནི ་  ་འོང་པའི ་སྐ བས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
གི ས་ གསེ ར་  ་སླ ་ང་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་ཞི ནམ་ལས་ བདུ ད་  ་མགུ ་ཏོ་
གུ ་ཁ་གནོན་  ་ བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་གནང་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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  རྡ ོ་རང་  ང་གི ་  ལ།    གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་  ་  ས། 

༣༤. ཧོར་མགུ ་དཀར་  ་མགུ ་  ང་།

འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཧོར་མགུ ་དཀར་རྒྱ  ལ་པོ� ་ དོན་ཧི ང་དང་མགུ ་ཏོ་མཆེ ཝ་དང་
བཅསཔ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ སེ ང་ལྕ མ་
འ  ག་མོ� ་  ་གདུ ང་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   ང་གེ ་སར་རྒྱ  ལ་པོ� ་ཕྱ ག་གཞུ ་དང་ 
ཕྱ ག་མདའ་གཉི སཔོ་ ཧོར་  ་ཁ་གནོན་  ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་གནང་གནངམ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་
འདི ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

ང་བཅས་རང་ མདའ་ལུ ་སྤྲ  ོ་བ་ཡོད་མི ་ཚུ ་གི ས་ མདའ་ལེ གས་ཤོམ་  ་ རྐྱ  བ་ཚུ གས་ནི ་
གི ་དངོ ས་  བ་ འདི ་ཁ་ལས་ཞུ ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ སྤྲ  ོ་
བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་ བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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ཧོར་  ་མགུ ་ཏོ་དང་སོ།

༣༥. རི ་བོ་པོ་ཏ་ལའི ་ཞི ང་ཁམས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༢༠ལྷ ག་ཅི ག་   ན་འཛེ གས་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་
ཁར་ འཕགས་པ་ཐུ གས་  ་ཆེ ན་པོ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས་ རི ་བོ་པོ་ཏ་ལའི ་ཞི ང་
ཁམས་དང་  བ་ཆུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཞི ང་ཁམས་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་གི ་ས་ཁ་ལས་ མ་ཎི ་
གདངས་འཐེ ན་ཏེ ་ ཞི ང་ཁམས་ལུ ་འབྱ ོན་དགོ པ་ཨི ན་མས། ཕོ་བྲ ང་འདི ་ནང་ གཡོན་
དུ ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་  ་རང་བྱ ོན། བཅུ ་གསུ མ་རྡ ོ་  ་འཛི ན་པའི ་སའི ་ཐེ མ་སྐ ས། ཕོ་
བྲ ང་གི ་  ་ཁ་ལུ ་ ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་ གསང་ལམ། འདི ་གི ་ནང་ན་ལས་    བ་པ་བཤུ བ་ས་ཚུ ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༣༦. སྤ ང་བླ ང་འབད་སའི ་གནས།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་ད་ རྡ ོ་ཕུ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
མཁའ་འ  ་ལོ་བརྒྱ  ད་མའི ་ ཞབས་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས། མ་ཧཱ ། ཨ་ནུ ། ཨ་ཏི འི ་ལམ་ཚུ ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དགེ ་བ་བཅུ ་བ   བ་ནི ་དང་   ག་པ་མི ་དགེ ་བ་བཅུ ་ལ་
སོགས་པ་ ག་དེ ་  ་སྤ ང་ནི ་ཨི ན་ན་ དེ ་གི ་  ར་ལས་ ཁས་བླ ངས་དམ་བཅའ་ཞུ ་དགོ པ་
ཨི ན་མས། ཁས་བླ ངས་དམ་བཅའ་འབད་ཚརཝ་ཅི ག་ འདི ་གི ་རྒྱ  བ་ཁ་སྤ ོ་ཏོག་གུ ་  ་ 
གནས་བཤདཔ་གི ས་ གནས་  རཔ་རེ ་རེ ་ལས་   ངམ་ལ་སོགས་པ་ ཅ་ལ་རེ ་བ  ་
ཞི ནམ་ད་ རྡ ོ་  ་  ན་  གས་བསྡ ོམ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 
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༣༧. ཙཱ ་རི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ།

འདི ་ཁ་ལས་ རྡ ོ་རེ ་རེ ་འཚོལ་ཏེ ་ ཙཱ ་རི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་  ་མདུ ན་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་
པའི ་ཚུ ལ་  ་ རྡ ོ་  ང་དགོ པ་ཨི ན་མས། ལྟ ག་ལུ ་ སྤ ང་བྱ ་བླ ང་བྱ ་འབད་དེ ་ ཁས་བླ ངས་
དམ་བཅས་ཞུ ་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཁས་བླ ངས་དམ་བཅའ་འབད་མི ་འདི ་ ག་དེ ་  ་འབད་དོ་ག་ 
ཙཱ ་རི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་གི ས་ ཨ་རྟ ག་ར་གཟི གས་བཞུ གསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་
ཞལ་འདི ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

      

 རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ།

༣༨. རྟ ་མ  ན་  ་ཞལ།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་ད་ ཡི ་དམ་རྟ ་མ  ན་  ་
ཞལ་དང་ ཐོད་སྐ མ། རྟ ་མ  ན་  ་  ་གཟུ གས་གུ ་ལས་ མེ ་འབར་བའི ་སྐ བས་ འཚི ག་
འཚི གསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་ བྱ ག་གུ ་ལས་ཕར་ ཆ་མཉམ་ར་དམརཔོ་ཐལ་སོ་ནུ ག། 

འདི ་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ རྟ ་མ  ན་  བ་ཆུ ། འ  ་གཏེ ར་དང་ འབུ མ་པོ་ཏི ་བཅུ ་  ག་གཏེ ར་ལུ ་
སྦ ་མི ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།  
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རྟ ་མ  ན་  ་ཞལ།

༣༩. ཨ་ཝ་ཆུ །

ཆུ ་འ  ་བ་འ  ན་པ་ཟེ ར་   ་ནང་གི ་  ག་   བ་དག་ཚུ གས་པའི ་ ཨ་ཝ་ཆུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ཨ་ཝ་ཆུ ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ རྩ ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི ་གི ་ནང་ན་ལས་ བདུ ད་  འི ་   ན་བབ་པའི ་
ཚུ ལ་ཨི ནམ་ལས་བ  ན་ ཨ་ཝ་ཆུ ་ཟེ ར་བཏགས་བཏགསཔ་བཟུ མ་ཅི ག་འདུ ག། འདི ་ནང་ 
ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་   ་  ས་གནང་སའི ་གུ ་རུ འི ་  ་  ས་དང་ འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ 
བྱ ག་གི ་  ད་པ་གུ ་ མཁའ་འ  � ་རྡ ོ་གཞོང་ཚུ ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་
བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༣)ནང་ལུ ་ “  ་
ནང་  ག་   བ་དག་པའི ་ཨ་ཝ་ཆུ ། །བདུ ད་  ་མྱ ོང་  ལ་ངོ ་མ་ཡི ན། །ཨོ ་རྒྱ  ན་  ་  ས་ནང་
ཤེ ད་ན། །དམི གས་མེ ད་   ་གནས་བར་དོ་དང་། །འཆི ་ཁ་  ་ལམ་བར་དོ་དང་། །འོད་
གསལ་བར་དོ་ལ་སོགས་ཡོད། །འདི ་ན་ལན་གཅི ག་འཛུ ལ་ཙམ་  ས། །བསྐ ལ་པ་སྟ ོང་
གི ་  ག་   བ་དང་། །མཚམས་མེ ད་ལྔ ་ཡི ་ལས་   བ་དག །ངན་སོང་རྡ ོག་པས་མནན་དང་
མཚུ ངས། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཆུ ་འདི ་ ག་དེ ་  ་ཨི ན་རུ ང་ སྨ ན་ཆུ ་དང་ཚེ ་ཆུ ་ 
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བདུ ད་  ་ངོ ་མ་ཨི ན་པ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ཁ་ལུ ་རེ ག་པ་ཙམ་  ས་ ངན་སོང་ལུ ་མི ་   ་ནི ་ཨི ན་
མས། ཆུ ་ཡི ་  ང་བཟུ མ་  ་ ཡོད་མི ་གུ ་རུ འི ་  ་  ས་ནང་    ་གནས་བར་དོ། འཆི ་ཁ་བར་
དོ།   ་ལམ་བར་དོ། འོད་གསལ་བར་དོ་ལ་སོགས་པ་ ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ ཆུ ་ཡི ་  ང་འདི ་
ནང་ ཚར་ཅི ག་འཛུ ལཝ་ཙམ་ཅི ག་གི ས་ བསྐ ལ་པ་སྟ ོང་ཕྲ ག་  ་ བསགས་པའི ་  ག་
   བ་དང་ མཚམས་མེ ད་ལྔ འི ་ལས་བསགས་ཡོད་མི ་ཚུ ་ཡང་ དག་ཚུ གས་ཟེ ར་གསུ ངས་
མི ་དང་ ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་ ཆུ ་འ  ་བ་འ  ན་པ་ཟེ ར་ཡང་ཞུ ཝ་ཨི ན་མས།  

   

   

      

 

  

ཡང་ཞུ ཝ་ཨི ན་མས།         

                          གུ ་རུ ་  ་  ས་གནང་སའི ་གཞོང་པ།    ཨ་ཝ་ཆུ །
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༤༠. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ� ་གནས་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ འི ་གནས་ རོང་ཕྲ ན་བཅོ ་
བརྒྱ  ད་དང་། རོང་ཆེ ན་བཞི ་ལས་ རོང་ཕྲ ན་བཅོ ་བརྒྱ  ད་  ་ནང་གསེ ས་ ཕག་མོ་རོང་ལུ ་ 
རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་ རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ 
༢༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ འཕོ་བ་   བ་ཕུ ག་འདི ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། འཕོ་
བ་   བ་ཕུ ག་འདི ་ རྣ མ་ཤེ ས་འཕོ་  ་ སངས་རྒྱ  ས་འོད་དཔག་མེ ད་  ་ཐུ གས་ཀར་ ཐི མ་
པར་འ  ཝ་ད་ བྱ ག་ཕུ ག་དོང་  ད་དེ ་འ  ་བའི ་ཚུ ལ་ཨི ན་ཟེ ར་དོང་དང་བཅས་པ་མཇལཝ་
ཨི ན་པས།  

        

འཕོ་བ་བྲ ག་ཕུ ག།                   ཕག་མོ་རོང་།

༤༡. གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག། 

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ མི ་  ག་
ཅུ ་དེ ་ཅི ག་ཤོང་པའི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ཚུ ར་ ལོག་
ཞི ནམ་ལས་ ཕག་མོ་རོང་གི ་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་བྲ ག་ཕུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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 ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག།

༤༢. གླ ང་ཆེ ན་བྲ ག་ཕུ ག།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ཝ་ད་ གླ ང་ཆེ ན་བྲ ག་
ཕུ ག་ཟེ ར་མི ་འདི ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ཁ་ཐུ ག་ འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་མཇལཝ་ཨི ན་མས། 
གནས་དེ ་ཡང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་
བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “གླ ང་ཆེ ན་ཕུ ག་པའི ་ནང་ཤེ ད་ན། །གཡས་ན་དཔའ་བོ� ་
བཞུ གས་གྲ ལ་ཡོད། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ� ་བཞུ གས་གྲ ལ་ཡོད། །མི ་ལྤ གས་གདན་དུ ་
བཏི ངས་པ་འདྲ ། །མདུ ན་དུ ་ཨོ ་རྒྱ  ན་གཏོར་གཞོང་ཡོད། །འོག་ན་  ་  ས་ཡ་རེ ་མཚན། 
།”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ བཞུ གས་གྲ ལ་དང་ བཞུ གས་གདན། གཏོར་གཞོང་དང་
  ་  ས་ཚུ ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་   ལ་  ་བར་དུ མ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

གླ ང་ཆེ ན་བྲ ག་ཕུ ག་དང་   ལ་དུ མ།
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༤༣. གླ ང་ཆེ ན་  བ་ཆུ །

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གནས་  ང་ གངས་རི ་སེ   ་
དཀར་མོ་དང་། འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གླ ང་པོ་ཆེ ་གི ་མགུ ་ཏོ་དང་   བ་ཆུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། གླ ང་ཆེ ན་སྣ ་ལས་བབས་པའི ་  བ་ཆུ ་དེ ་ ཁ་ལུ ་རེ གཔ་ཙམ་  ས་ ངན་སོང་གི ་   ་
  ་བཀག་ཚུ གས་པའི ་ ནུ ས་པ་དང་  ན་རླ བས་ཡོད་པའི ་ཁར། ཧེ ་མ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ མ་ བྷུ  ་
ལི ་   ལ་  ་མཁའ་ཁྱ བ་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་ ཡར་མར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ ཆི བས་བཞེ ས་ཏེ ་ཡོད་
རུ ང་ ཆི བས་གུ ་ལས་བབ་  ་ བཞེ ས་ཆ་གང་གང་བཞེ ས་ཏེ ་   བ་ཆུ ་འདི ་རྩ ་ཆེ ་དྲ ག་ཨི ན་
ཟེ ར་ གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་ རྣ ་   ན་  ་བཤད་
ནི ་འདུ ག། 

                    

གླ ང་ཆེ ན་སྣ ་དང་  བ་ཆུ །

༤༤. རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ ། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ ་ཨི ན་ཟེ ར་ 
ས་གི ས་རང་བཞི ན་ལས་  བ་པའི ་ སྤ ོ་ཏོག་ལྔ ་དང་། འདི ་ཁར་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་མོ། 
འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ ཚོགས་  ་བདག་པོ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་   ལ་པ་མགོ ན་པོ་ཨ་གྷོ  ་ར་
ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་  ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་
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ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡) ནང་ལུ ་ ལྷ ོ་ན་ཚེ ས་བརྒྱ  ད་ཟླ ་བ་ཡོད། །ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་
བཟུ མ་  ་ འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ ཟླ ་བ་རང་བྱ ོན་དང་། ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་ལུ ་ ཉི ་མ་རང་བྱ ོན་ཚུ ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༤༥. ཞབས་  ས་དང་   ལ་མགོ །

འདི ་ཁ་ལས་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ སྤ ང་དང་ནགས་  ་མཚམས་ལུ ་ བདུ ད་  ས་སའི ་
ནང་ལས་   ལ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ འོང་པའི ་སྐ བས་ གུ ་རུ ་གི ས་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་པའི ་ 
   ལ་མགོ ། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ རྡ ོ་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས་དང་ གནས་
  ང་  ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་ ཞབས་  ས་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ས་
གནས་  ་མི ང་ ཞབས་  ས་ཐང་ཟེ ར་ སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་ཡང་ དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་
ཟེ ར་ ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན་  ས་ རྣ ་   ན་  ་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༤༦.   ་  ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་ 
  ་  ས་དང་འོད་འཁོ ར། དབུ ་  ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་  ་  ས།
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༤༧. ཐུ གས་  ་ཆེ ན་པོ་དང་རོ་དངོ ས་  བ་ཅན།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གཞུ ང་ལམ་  ་
ལྟ ག་ལུ ་ འཕགས་པ་ཐུ གས་  ་ཆེ ན་པོ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ས་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་
ལུ ་ གཟི གས་ཏེ ་བཞུ གས་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ཡང་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་
གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་གྲ ངས་༤) ནང་ལུ ་ “རྒྱ  ་གར་ནས་རོ་དངོ ས་  བ་
བླ ངས་པཿ རྡ ོ་ལ་རང་བྱ ོན་དུ ་གསལ་བར་དུ ས་བཟང་དུ ས་ཆེ ན་སོགས་ལ་རོ་དེ ས་འཁུ ན་
པ་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ལུ ་ རོ་དངོ ས་
  བ་ཅན་འདི ་གུ ་ རྣ མ་ཅོ ག་དཔག་  ་ཉན་ལྟ ཝ་ད་   ་བའི ་སྐ ད་གོ ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངས་
ཏེ ་འདུ ག།

༤༨. བཞུ གས་  ་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་
རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ བཞུ གས་  ་དང་ཆི བས་སྒ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་
མ་ ༣དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བདུ ད་  ས་སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་དང་ འ  ་
བ་སེ མས་ཅན་ལུ ་ གནོད་པ་བཀལ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ སའི ་ནང་ལས་  ་ཁར་ཐོན་པའི ་སྐ བས་ 
གུ ་རུ ་གི ས་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་པའི ་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་  ལ་མགུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་
གི ་ ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གླ ང་ཆེ ན་ཉི ་མ་དྲ ོ་ས་ཟེ ར་ སྤ ང་དགའ་ཏོག་ཅི ག་དང་ གླ ང་ཆེ ན་རང་
བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༤༩. བྲ ོ་  ་ཐང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
མཆོ ག་ ཡར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ལུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ མཁའ་འ  ་མ་འབུ མ་
  ས་   འི ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་སའི ་ བྲ ོ་  ་ཐང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་མས། གནས་  རཔ་ཚུ ་ཡང་ 
འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གདོང་བ  ར་ཞི ནམ་ལས་ མཆོ ད་
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པ་ཕུ ལ་དགོ པ་ཨི ན་མས། འདི ་ཁར་   ག་པ་ར་ཛ་དང་ དེ ་གི ས་བཟའ་ཡོད་མི འི ་ མི ་རོ་
དང་  ་རོ་ཡོད་པའི ་ཁར་ དེ ་གི ་གཡས་གཡོན་ལུ ་ ཟངས་ཆེ ན་ཁ་  བ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༥༠. བཞུ གས་  ་དང་གཞན།

འདི ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བཞུ གས་  ་དང་། འདི ་གུ ་ཞབས་  ས་
ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་
  ་ཤེ ལ་  ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་མདོག་དཀར་
པོ་ ལོངས་  འི ་རྒྱ  ན་དང་ལྡ ན་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༥༡. མཁའ་འ  � ་ཚོགས་གཞོང་།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་   ་  ར་  ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་
ལུ ་ བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་ ཚོགས་ཕུ ལ་བའི ་ཚོགས་གཞོང་དང་
། འདི ་གི ་འགུ ་ལུ ་ ཀརྨ ་ པ་དབང་  ག་རྡ ོ་  ་གི ་ཞབས་  ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ཡང་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༡) ནང་ལུ ་ “མ་དང་མཁའ་འ  � ་
ཚོགས་  ་གཞོང་པ་ཡོདཿ བཀྲ ་ཤི ས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་རང་བྱ ོན་རི ས་མོ་ཡོདཿ ཀརྨ ་ དབང་
  ག་རྡ ོ་  འི ་ཞབས་  ས་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཚོགས་གཞོང་འདི ་གི ་མགུ ་
ལུ ་ ཀརྨ ་ པ་དབང་  ག་རྡ ོ་  ་གི ་ཞབས་དང་། དེ ་གི ་ལོགས་ལུ ་ ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པའི ་
བརྡ ་མཚོན་ལུ ་ བཀྲ ་ཤི ས་རྟ གས་བརྒྱ  ད་  ་རི ་མོ་ཚུ ་ རང་བྱ ོན་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།   

ཉི ན་གཉི ས་པ། 

བར་  ར། 

༡. ཟངས་སྤ ོག་པ།

ཟངས་སྤ ོག་པ་ལྷ ་ཁང་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ འ  ་གཏེ ར་སྤ ོག་པའམ་ཟངས་སྤ ོག་པ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཧེ ་མ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ ཟངས་
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ནང་འ  ་བཀང་ཞི ནམ་ལས་ ག་ཕུ བ་རྐྱ  བ་  ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་གནང་མི ་འདི ་ ཤུ ལ་ལས་
སྦ ས་ཡུ ལ་  ་  ་བའི ་སྐ བས་ གནས་ནང་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ་དོན་ལུ ་ འ  ་སྣ འི ་རི གས་ འ  ་
གཏེ ར་འདི ་ནང་ལས་འཐོན་ནི ་ཨི ན་མས་ཟེ ར་    ས་ལོ་༩༦ལང་མི ་ ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་
དཔལ་མོ་གི ས་ རྣ ་   ན་  ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

      

ཟངས་སྤ ོག་པའམ་འ  ་གཏེ ར་སྤ ོག་པ།

༢. ཕག་མོ� ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༧དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ མཁའ་འ  ་རྡ ོ་  ་ཕག་
མོ� ་གནས་ བྲ ག་ཕུ ག་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༥དེ ་ཅི ག་
གི ་ས་ཁར་ རྔ ་ཆུ ང་གསང་བའི ་འ  ག་སྒྲ  ་དང་ འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
མཁའ་འ  � ་རྒྱ  ན་ཐོད་སྐ མ་ལེ ་ཤ་ མཇལཝ་ཨི ན་མས། གནས་  རཔ་ཚུ ་གི ས་ སྨ ོན་
ལམ་བཏབ་  ་ ཁ་ལས་ ཆོ ས་རྔ ་ཆེ ན་པོ་སྒྲ  ་ཡི ས་ནི ། །  ག་བསྔ ལ་སེ མས་ཅན་ཐར་  ས་
ཤོག །བསྐ ལ་པ་  ་བ་བསམ་ཡས་སུ ། །ཆོ ས་སྟ ོན་མཛད་ཅི ང་བཞུ གས་  ར་ཅི ག །ཟེ ར་
   ར་དགོ པ་ཨི ན་མས།
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༣. བར་སྣ ང་བྲ ག་ཕུ ག།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་བར་སྣ ང་བྲ ག་ཕུ ག་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ 
བར་སྣ ང་བྲ ག་ཕུ ག་ནང་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ མཁའ་འ  མ་ཚུ ་གི ས་ ཡོལ་ལི ་དཔྱ ངས་
ཏེ ་ཕུ ལ་མི ་འདི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་གནངམ་ཨི ན་མས་
ཟེ ར་ མཚམས་པ་ལྷ ག་པ་འོད་ཟེ ར་  ས་ བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།  

          

བར་སྣ ང་བྲ ག་ཕུ ག།

༤. བཞུ གས་  ་དང་རུ ས་སྦ ལ།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་བཞུ གས་  ་རང་  ང�  རུ ས་སྦ ལ་
ཕོ་མོ་དང་། འདི ་གི ་རྩ ་བར་  བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཕུ ར་པ་
རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཕུ རཔ་འདི ་གུ ་ལས་ སྔ གས་མར་ཞུ ་  ་འབག་འ  ཝ་ཨི ན་
མས། སྔ གས་མར་འདི ་ རྐ ང་ཚི གས་ལག་ཚི གས་ན་མི ་གུ ་དང་ མི ག་ཏོ་གུ ་དབུ ར་བ་ཅི ན་ 
གནམ་མེ ད་ས་མེ ད་ཕན་ཐོགསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ 
རྣ ་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 
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༥. ཟླ ་བ་དང་ཞབས་  ས།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ ཟླ ་བ་རང་
བྱ ོན་གཉི ས་དང་། བྱ ག་གི ་  ད་པ་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ བར་སྣ ང་ཞབས་  ས་བཅས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།

འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་གི ་རྩ ་བ་ལུ  མཁའ་འ  ་མ་ཆ་ཁྱ བ་  ས་ ཆུ ་བཏོན་ཏེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་  ་  ས་གནང་ས་དང་   ་  ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༦. སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་གི ་ལྷ ་ཁང་དང་གུ ་རུ འི ་ཅོ ག་གུ ར། 

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ སངས་རྒྱ  ས་
སྟ ོང་གི ་ལྷ ་ཁང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག། ཞི ་  � ་ལྷ ་ཚོགས། 
སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་རྩ ་གཉི ས་  ས་བ  ར་བའི ་ལྷ ་ཁང་། སངས་རྒྱ  ས་  ་རྩ ་དབུ ་མ། སེ   ་
ཚུ ་མཇལཝ་ཨི ན་མས། འདི ་ཁར་ བསྟ ོད་པ་  ་དབྱ ངས་  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་
པས། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༧དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ གཅོ ད་གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་ གུ ་རུ འི ་ཅོ ག་གུ ར་དང་། འདི ་གི ་
ལོགས་ལུ ་ དབུ ་ཞྭ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

གུ ་རུ འི ་ཅོ ག་གུ ར།
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༧.    ལ་བར་དུ མ་དང་གཞན། 

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ བདུ ད་  ལ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ འོང་པའི ་སྐ བས་ 
ཤེ ས་རབ་རལ་  ་གི ས་བཏུ བ་ཞི ནམ་ད་ ཐུ གས་སྨ ོན་དང་བཅསཔ་  ་ ཕྱ ོགས་བཞི ་
མཚམས་བཞི ་ལུ ་ གཏོར་གནང་པའི ་སྐ བས་ གཅི ག་འདི ་ནང་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་ 
མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ལོག་འོངམ་ད་ ལམ་  ་ཟུ ར་ཁར་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཨོ ་རྒྱ  ན་
  ང་པ་གི ས་ གཏེ ར་བཞེ ས་ནི ་  ་ རལ་  ་གི ས་རྡ ོ་གུ ་བརྫ མ་ད་ ད་ལྟ ོ་ལུ ང་བསྟ ན་དུ ས་
ལུ ་མ་བབས་ཟེ ར་ གཏེ ར་  ་བདག་པོ་དྲ ང་སྲ ོང་ར་ཧུ ་ལ་གི ས་ རེ ་མ་  ར་བའི ་གནས་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ད་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་ལུ ་ རྡ ོ་  ་  ང་པ་དང་པདྨ ་  ང་
པ་ཨི ནམ་  ་ཡང་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༨. རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རྟ ་མཆོ ག་
བྷ ་ལ་ཧ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་ ཆི བས་བཞེ ས་ཏེ ་ བྱ ོན་པའི ་སྒ ་
དང་བཅས་པ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་མར་འབབ་འོངམ་ད་ དུ མ་
གྲ ་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་ བོད་ལས་མར་འཕངས་གནང་པའི ་དམར་གཏོར། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ 
མཁའ་འ  ་འབུ མ་  ས་ གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་ལུ ་ གསོལ་ཇ་དྲ ང་པའི ་ཇམ་   ་བཅས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་  རཔ་ཚུ ་ཡང་ གསོལ་རས་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ ཇམ་   ་གུ ་ལས་ 
ཇ་འཐུ ང་པའི ་ཚུ ལ་འབད་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ རྣ ་   ན་
བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༩. ཚེ ་གཏོར་དང་གཞན། 

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ དག་པ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཚེ ་གཏོར། ཚེ འི ་མེ ་ལོང་། ཚེ ་
དཔག་མེ ད་  ་ཕྱ ག་དམ་བཅས་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ ཚེ འི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་
དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༧དེ ་
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ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ ཚྭ ་གཏེ ར་དང་དམར་གཏོར་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
དེ ་ཡང་ མ་འོངས་པའི ་ནང་ སྦ ས་ཡུ ལ་ནང་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཚྭ ་ཚུ ་འདི ་ནང་ལས་འཐོན་
ཏེ ་ ལོངས་སྤྱ  ོད་འོང་ཟེ ར་བའི ་ རྣ ་   ན་འདི ་གནས་བཤདཔ་ སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་
བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

༡༠. བདེ ་གཤེ གས་མཆོ ད་  ན།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བདེ ་གཤེ གས་
མཆོ ད་  ན་བརྒྱ  ད་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། ད་རུ ང་ འདི ་ཁར་ ཤར་  ་
བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན། ནུ བ་  ་བདེ ་གཤེ གས་མཆོ ད་  ན། དབུ ས་  ་ཁང་གཟུ གས་མཆོ ད་
  ན་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༡༡. མར་གཏེ ར་དང་མེ ་གཏེ ར། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ མར་གཏེ ར། 
མེ ་གཏེ ར་དང་ཚྭ ་གཏེ ར་  ་  ་མི ག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ཡང་ མ་འོངས་པའི ་ནང་ 
སྦ ས་ཡུ ལ་ནང་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ་དོན་ལུ ་ མར་དང་མེ ་ཚུ ་གཏེ ར་ སྦ ་གནང་གནངམ་ཨི ན་མས་
ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།  

༡༢.   ་རང་བྱ ོན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་  ་
རང་བྱ ོན་དང་ གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས། མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་  ་  ས་དང་ ལྷ ་
ལྕ མ་མནྡ ་ར་བའི ་  ་  ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་ བསྟ ོད་པ་  ་དབྱ ངས་  ་མཆོ ད་
པ་ཕུ ལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་མས།
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༡༣.   ་  ས་དང་གསོལ་ཐབ།

གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
ཇ་ཐབ་གསལ་བར་ཡོད། །ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་
༤དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་   ་  ས་དང་
བྷ ་ག་རང་བྱ ོན། འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་  ་  ས་དང་གསོལ་ཐབ། གནས་  རཔ་
ཚུ ་གི ས་ གསོལ་ཐབ་ནང་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་ གསོལ་ཚོགས་དང་གསོལ་ཇ་དྲ ང་པའི ་
ཚུ ལ་  ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ལས་ ཤི ང་འཐུ ་  ་འབག་  ་བཀལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་
མས། ད་རུ ང་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཕར་འ  ཝ་ད་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་ གསང་
ཕུ ག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༤. མཁའ་འ  � ་འདུ ་ཁང་ཆེ ན་མོ།

གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “རྡ ོ་  ་
ཕག་མོ� ་ད  ལ་འཁོ ར་དང་། །ཨོ ་རྒྱ  ན་ཕྱ ག་དམ་མཁའ་འ  � ་བརྡ ་ཡི ག་ཡོད། །”ཟེ ར་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༦དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ མཁའ་འ  ་
འབུ མ་  ་འདུ ་ཁང་ཆེ ན་མོ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ད  ལ་འཁོ ར་དང་ 
མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས། གུ ་རུ འི ་ཕྱ ག་དམ་ ཐད་  ར་  ་  ་ཡོད་མི ་འདི ་ནང་ མཁའ་
འ  � ་བརྡ ་ཡི ག་གི ་གཏེ ར་འདུ ག་ཟེ ར་ མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་སྐ ལ་བཟང་ཉི ་མ་གི ས་གསུ ངས་
ནུ ག། འདི ་ཁར་ ཚོགས་ཕུ ལ་ཏེ ་བསང་གཏང་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་
ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༡༥. གུ ་རུ ་མཚན་བརྒྱ  ད་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ བར་  ར་ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི འི ་ གནས་  ་  ་མི ག། གུ ་རུ ་མཚན་བརྒྱ  ད་དང་མཁའ་འ  ་མའི ་ནུ ་མ། 
འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  � ་གསང་ལམ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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༡༦. དབུ ་ཞྭ ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་དག་པ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་  གུ ་རུ ་པདྨ ་
སམ་བྷ ་ཝའི ་དབུ ་ཞྭ ། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ མས་པ་ལྷ ་ཁང་དང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལྷ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་
བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་པདྨ ་

སམ་བྷ ་བའི ་  ་  ས་དང་  ང་ལམ། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་  ་  ས་དང་དབུ ་རང་

བྱ ོན།   ང་བའི ་གསང་ལམ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

  ་  ས་དང་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ།

༡༧. བྱ ་  ང་དང་  ན་ལན་འཇལ་ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༦དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བྱ ་  ང་རང་བྱ ོན་  ་ཞལ། འདི ་
གི ་རྩ ་བ་ལུ ་   ན་ལན་འབྱ ོར་ས་ཟེ ར་མཆོ ངས་པའི ་སྐ བས་ ལྷ ོད་དགོ ་པའི ་ས་གོ ་ཅི ག་
འདུ ག། འདི ་ནང་ མ་ལྷ ོད་པ་ཅི ན་ ཕ་མའི ་  ན་ལན་འཇལ་མ་ཚུ གསཔ་  ་བ  ཝ་ཨི ན་
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མས།   ན་ལན་འཇལ་ས་དང་གཅི ག་ཁར་    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཕ་མའི ་  ན་ལན་འཇལ་ས་མཇལ་
ནི ་འདུ ག། བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ རྒྱ  འི ་རི ག་འཛི ན་དང་ བོད་  ་  བ་ཆེ ན། གུ ་རུ ་མཚན་
བརྒྱ  ད་ཚུ ་གཏེ ར་སྦ ་  ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག།   

༡༨. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༣དེ ་ཅི ག་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ཁ་ཐུ ག་   ན་
འཛེ གས་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ དང་པ་རང་མཐོ་རི ས་ཐར་པའི ་ཐེ མ་སྐ ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་མས། 
འཁོ ར་བའི ་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ དམྱ ལ་བའི ་  ག་བསྔ ལ་ལས་བཏོན་ཏེ ་ ཐར་པ་སངས་རྒྱ  ས་
  ་ཞི ང་ཁམས་ལུ ་ བསྐྱ  ལ་བར་འ  ་དོ་ཟེ ར་ མནོ་བསམ་བཏང་ཞི མན་ལས་ འདི ་ཁ་
ལས་ཡར་ འ  ་བའི ་སྐ བས་ ཡར་མ་ལྷ ོད་ཚུ ན་ཚོད་ ངག་བསྡ མ་ཞི ན་ན་ ངལ་མ་འཚོ་
བར་    གས་ཏེ ་འ  ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ཁར་ བསང་བཏང་  ་ཚོགས་ཕུ ལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་མས།

༡༩. ཉེ ་བའི ་སྲ ས་ཆེ ན་  ་ལྷ ་ཁང་།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ འབབ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཉེ ་བའི ་
སྲ ས་ཆེ ན་བརྒྱ  ད་  ་  ་  ང་ གངས་སེ   ་དཀར་མོ་དང་ འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཉེ ་བའི ་
སྲ ས་ཆེ ན་བརྒྱ  ད་  ་ལྷ ་ཁང་། གཤི ན་  ་གི ་ཞལ།   བ་ཆུ ་ཕོ་མོ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ བྱ ག་གི ་  ད་པ་གུ ་ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ ་བ་ཅན་  ་ཞི ང་ཁམས་ཟེ ར་ 
སངས་རྒྱ  ས་འོད་དཔག་མེ ད་  ་ བྲ ག་ཕུ ག་འོད་འཁོ ར་དང་བཅས་པ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་
ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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༢༠. རི གས་  ག་གི ་ལམ། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་ གཡས་  ར་  ་འ  ཝ་ད་ འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ་གི ་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
རང་སོ� ་ལས་དང་བ  ན་ཏེ ་ འ  ་བ་རི གས་  ག་ ག་ཏེ ་ལུ ་   ་ནི ་ཨི ན་ན་དེ ་གི ་ལམ་ཟེ ར་ 
རི གས་  ག་གི ་ལམ་འདི ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་སྤ ང་བྱ ་
དང་བླ ང་བྱ ་འབདཝ་ཨི ན་མས། 

རི གས་  ག་གི ་ལམ།

༢༡. ཛམ་བྷ ་ལའི ་བྲ ག་ཕུ ག། 

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ 
ནོར་  ་བདག་པོ་ ཨཱ རྱ ་ཛམ་བྷ ་ལའི ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་བང་མཛོད། མཁའ་འ  � ་ཐེ མ་སྐ ས་
ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   ་བཙུ ན་མི ་ལ་རས་པའི ་བྲ ག་ཕུ ག། བྱ ག་གི ་
ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ་རང་  ང་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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༢༢. བ་མེ ན་  ་ཐོད་པ་དང་གནས་གཞན། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་ བ་མེ ན་  ་མགུ ་རང་བྱ ོན། 
ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ འི ་བང་མཛོད། གསེ ར་དངུ ལ་ཟངས་གསུ མ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
གཏེ ར་  ་  ་མི ག། བྱ ག་གི ་  ད་པའི ་ལོགས་ལུ ་ ནོར་བུ ་ནེ འུ ་ལེ ་རང་བྱ ོན་བཅས་མཇལ་
ནི ་འདུ ག།

 

        

    བ་མེ ན་  ་ཐོད་པ།                  ནོར་བུ ་ནེ འུ ་ལེ །

༢༣. ནམ་མཁའ་  ང་པོ� ་བྲ ག་ཕུ ག། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་འབབ་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ 
ནམ་མཁའི ་  ང་པོ་གི ་བྲ ག་ཕུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ནང་ན་ གཟི མ་ཅུ ང་། གསོལ་
ཆུ ། དགེ ་འདུ ན་པའི ་བཞུ གས་  ། ཤེ ལ་   མ། བོད་ལྷ ོ་བྲ ག་མཁར་ཆུ ་གི ་རི ་མོ།   ན་   མ། 
གསོལ་ཐབ། བཀའ་བརྒྱ  ད་ལྷ ་ཁང་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ ་
ཕུ ལ་ཏེ ་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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ནམ་མཁའ་  ང་པོ� ་བྲ ག་ཕུ ག།

༢༤. རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ འབབ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རོ་དངོ ས་
  བ་ཅན་ཕོ་མོ་དང་   བ་ཆུ ། ཞི ་  � ་ལྷ ་ཚོགས་དང་ མི ་འ  གས་པའི ་བཞུ གས་  ་ཚུ ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། རོ་ཕོ་མོ་གཉི ས་ལས་ དངོ ས་  བ་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ ངག་བསྡ མས་  ་ 
  ང་ཉན་པའི ་ཚུ ལ་  ་ གནས་བྱ ་  ང་གི ་རྩ ་བ་ཚུ ན་བསྐྱ  ལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་མས། 

༢༥. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ།

འདི ་ཁར་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་  ་གཟུ གས་དང་བྷ ་ག། རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ཨམ་  ་ཆ་ཁྱ བ་  ས་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ བྷ ་ག་གུ ་ལས་དབང་ཞུ ་  ་འ  ་དགོ པ་ད། 
ཕོ་   ས་ཚུ ་གི ས་ ཡབ་ཡུ མ་སྦྱ  ོར་བའི ་ཚུ ལ་འབད་དེ ་ དངོ ས་  བ་ཞུ ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་
བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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  རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ་དང་སྤྱ  ན།     རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་  ་གཟུ གས་དང་བྷ ་ག། 

༢༦. རྟ ་མཆོ ག་དང་བྱ ་  ང་།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་ད་ མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་ཀ་ཏྱ ་ཡ་
ན་གི ས་ ངོ ས་འཛི ན་གནང་བའི ་རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ་རང་བྱ ོན་དང་། འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་བྱ ་
  ང་ཕོ་མོ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

           

བྱ ་  ང་ཞལ།                ་གནས་བར་དོ།
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༢༧.    ་གནས་བར་དོ།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “ཨ་མས་   ་བའི ་ཚུ ལཿ བར་
དོ� ་ཕྲ ངཿ”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་    ས་གནས་བར་དོ།(མའི ་མངལ་   ས་) མཇལ་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ཁར་    བ་པ་བཤུ བ་དགོ པ་ཨི ན་མས། ཨི ན་རུ ང་   ག་   བ་དང་གྲ བ་   བ་
རེ ་ཡོད་པ་ཅི ན་ འདི ་ནང་ཨེ བ་བཞགཔ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཧེ ་མའི ་ལོ་   ས་ ཡ་མཚན་ཅན་ལེ ་ཤ་ 
གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༢༨. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ཝ་ད་ རི གས་
གསུ མ་མགོ ན་པོ� ་གསོལ་ཐབ་དང་ རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་
ཁར་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ལས་   ངམ་རབ་གནས་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་  ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་
རང་བྱ ོན་གུ ་ མར་ལས་  ངམ་བཀོ ་དགོ ་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༢༩. རྟ ་ཕག།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “རྟ ་མ  ན་
ཕུ ག་ལ་རྡ ོ་  ་  ་ལོད་སྟ ག་ལ་ཆི བས་པའི ་ཞབས་  ས་དངཿ རྟ ་ཕག་ཡབ་ཡུ མ་རང་བྱ ོན་
བཞུ གསཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་
འབབ་འ  ཝ་ད་ རྟ ་མ  ན་དང་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དང་   བ་ཆུ ་བཅས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

       

    རྟ ་ཕག་ཡབ་ཡུ མ།

       

    རྟ ་ཕག་ཡབ་ཡུ མ།
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༣༠.    བ་ཕུ ག་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་དག་པ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གཡས་སུ ་མཁའ་འ  ་
ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་   བ་ཕུ ག།   ག་ལུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཕུ ག། གཡོན་དུ ་ ལྷ ་
ལྕ མ་མནྡ ་ར་བའི ་   བ་ཕུ ག་བཅས་ གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་   བ་ཕུ ག་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་གི ་བསང་གཏོར་
ཡང་མཇལཝ་ཨི ན་མས། 

༣༡. བྱ ་  ང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བྱ ་  ང་ཕོ་མོ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལས་ ས་དབོག་  ་ ས་བདག་དང་  ་གི ་ཁ་གནོན་  ་ འབག་འ  ཝ་ཨི ན་
མས། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བྱ ག་གི ་  ད་པ་གུ ་ མཁའ་
འ  � ་  བ་ཆུ ་དང་   བ་ཕུ ག། ཧེ ་མའི ་མོང་སྒ ར་  ་གནས་ཡི ག་ནང་ལུ ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་
  ་གསང་ལམ་ཟེ ར་ཚུ ད་དེ ་ཡོད་རུ ང་ སྔ ་  ་འ  ལ་ཆགས་  ་ལྟ ་བ་ཅི ན་ མཁའ་འ  � ་
གསང་ལམ་  ་འཐད་ནི ་ཨི ན་མས། འདི ་གུ ་ལས་    བ་པ་བཤུ བ་དགོ པ་ཨི ན་མས། འདི ་
ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་དག་པ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཁང་བཟང་
འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་ ཕ་ཡི ་ཀ་བ་ཟེ ར་ཕོ་   ས་ཆ་ཁྱ བ་  ས་ ཕངམ་བཏབ་
ད་ ལགཔ་མཐུ ད་ཚུ གས་པ་ཅི ན་ ཕའི ་  ན་ལན་འབྱ ོར་ཚུ གས་  ་བཤདཔ་ཨི ན་པས། མ་
ཡི ་ཀ་བ་ཡང་འདི ་དང་ཅོ ག་ར་འཐད་པས། ཕ་མ་  ན་ལན་འཇལ་ས། ཞབས་  ས་བཅས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༣༢. གནས་  ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་དག་པ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རི གས་གསུ མ་
མགོ ན་པོ� ་ཞི ང་ཁམས་ གཞལ་ཡས་ཁང་གི ་གནས་  ། འདི ་ཁར་མཆོ ད་པའི ་ལྷ ་མོ། 
འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ� ་ལི ངྒ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨ་ལོ་མེ ད་མི ་དང་ གསོ་མ་ཚུ གས་
མི ་ཚུ ་གི ས་ ཨ་ལོ� ་དངོ ས་  བ་ འདི ་ཁ་ལས་ཞུ ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 
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གནས་  །                  རྡ ོ� ་ལི ངྒ །

༣༣. འབེ བས་གནང་ས་དང་གནས་གཞན། 

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་ལྟ ་བབ་འ  ཝ་ད་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ རྩ ་  ང་གི ་ཉམས་ལེ ན་མཛད་དེ ་ འབེ བས་གནང་ས་དང་། བླ མ་ཀརྨ ་ འཇམ་
དཔལ་དབྱ ངས་   ་ངལ་གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་བྱ ག་ཕུ ག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༣༤. བར་དོ་གསུ མ་པའི ་གནས།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ “བར་དོ་གསུ མ་
པ་ལ༔ གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ་རི ་རབ་དང་མཉམ་པཿ གཡས་པས་ཁྲ མ་ཤི ང་དངཿ 
གཡོན་པས་མེ ་ལོང་བསྣ མས་པཿ ལས་མཁན་རྣ མས་  ས་བ  ར་བཿ ཞབས་འོག་ནི ་རྒྱ  ་
མཚོ� ་རྦ ་རླ བས་འ  གས་པཿ ཆུ ་སྒྲ  ་རྣ མས་ནི ་   ་   ་དང་ཕཊ་ཕཊ་  ་སྒྲ  ་   ག་པཿ   ང་
ནག་མཚོ་མོ་འ  ལ་བ་  ན་ལ་ལོག་པ་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ དང་པ་རང་ 
གཤི ན་  ་ལས་མཁན་  ་  ་ར། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ� ་  ་གཟུ གས་
དང་ བཞུ གས་  ། ཟླ ་བ་རང་  ང་མཇལ་ནི འདུ ག།   ་ར་ལས་མར་ འབབ་འ  ་བའི ་
སྐ བས་ མ་ཎི ་གདངས་དབྱ ངས་དང་བཅསཔ་ བགྱ ང་  ་འ  ་དགོ ་ཟེ ར་ མཚམས་པ་
ལྷ ག་པ་འོད་ཟེ ར་  ས་བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།
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༣༥. གཤི ན་  འི ་ཁོ ག་པ་ཆེ ་བ།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ “བར་དོ་དང་
པོ་ལཿ སངས་རྒྱ  ས་འོད་དཔག་མེ ད་རང་བྱ ོན་ལ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ས་བ  ར་བ་ཡོདཿ” 
ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གཤི ན་  འི ་ཁོ ག་པ་ཆེ ་བ་དང་། འདི ་གི ་ནང་ན་ལུ ་ སངས་
རྒྱ  ས་འོད་དཔག་མེ ད་སྟ ོང་བཞུ གས་ཡོད་མི ་གུ ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ས་བ  ར་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་
གསུ ངས་ནུ ག། ཁོ ག་པ་ཆེ ་བའི ་ནང་ལས་ཕར་ འཛུ ལ་ཏེ ་འ  ་བ་ཅི ན་ ལས་ངན་  ག་
   བ་ཚུ ་དག་ཚུ གས་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ རྣ ་   ན་བཤདཔ་
ཨི ན་མས། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལས་ཕར་ གཤི ན་  འི ་ཞལ་ ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༣༦. ཁོ ག་པ་བར་མ།

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ གཤི ན་  ་ཁོ ག་པ་བར་མ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་བླ མ་ཀརྨ ་
འཇམ་དབྱ ངས་  ་ ཕྱ ག་  ས་དང་ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་ཡོད་རུ ང་། 
སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༦)ནང་ལུ ་ “རི ག་འཛི ན་  ད་  ་
  མ་  ག་གསང་ལམ་ཕེ བས་པའི ་ཞབས་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས་ཡོདཿ”ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་མི ་
ལུ ་ལྟ ་བ་ཅི ན་ ཞབས་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས་འདི ་ རི ག་འཛི ན་  ད་  མ་  ་ཨི ན་བཟུ མ་ཅི ག་
འདུ ག། 

༣༧. ཁོ ག་པ་ཆུ ང་བ།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་ གཤི ན་  འི ་ཁོ ག་པ་ཆུ ང་བ་འདི ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༢དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ འི ་དབུ ་ཞྭ ། གུ ་རུ འི ་
ཕྱ ག་  ས་དང་ཞབས་  ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འབབ་འ  ་
བའི ་སྐ བས་ གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ རྔ ་ཆེ ན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། རྔ ་འདི ་  ང་བའི ་སྐ བས་ 
སྐ ད་བོད་ལྷ ་ས་ལུ ་ཡང་གོ ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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ཉི ན་གྲ ངས་གསུ མ་པ། ནང་  ར། 

ནང་  ར་  ་གནས། 

༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་ཡབ་ཡུ མ།

ཉི ་མ་ཐང་ལས་ དུ ང་དཀར་ཆོ ས་  ང་འ  ་སའི ་ལམ་བདའ་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་
ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་ དུ ར་  ད་ཟེ ར་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད། དང་པ་
རང་ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་ཡབ་དང་ཡུ མ་  ་དབུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཧེ ་མ་ཚར་གཅི ག་ བཀྲ ་ཤི ས་
གཡང་  པ་ཅི ག་གི ས་ ཡབ་  ་དབུ ་འདི ་ ནང་  ན་  ་བཞག་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་འབག་སོང་  ་ 
གཡུ ས་ཁར་བཞག་པའི ་སྐ བས་ ཕགཔ་ཐོན་ཏེ ་ལོ་ཐོག་ཆ་མཉམ་ མེ དཔ་བཏང་ནི ་དེ ་གི ས་ 
ལོག་  ་ར་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་བསྐྱ  ལ་ནུ ག་ ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ རྣ ་
   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མ།

༢. གསེ ར་  ་རང་འཐག།

འདི ་ཁ་ལས་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ གསེ ར་  ་རང་འཐག་དང་ གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་  ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དགང་གཟར་
  གས་གཟར་དང་། གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དུ ར་  ད་  ་རྫ ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༣. མཚོ།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ མཚོ་  ་བ  ཝ་ཨི ན་མས། འདི ་ཁ་ལས་ མ་འོངས་པའི ་ནང་
འ  ་སྣ ་དགུ ་འཚོ་འོང་། དེ ་གི ་  ན་འ  ལ་  ་ ཧེ ་མ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ མ་ཤར་ཅུ ང་ཟེ ར་མི ་དེ ་
གི ས་ ཁོ ་རའི ་  མ་ཆེ ན་དང་ ཨ་ཎི ་བརྒྱ  ་ལྷ གཔ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ཚུ ་ལུ ་ ལྕ ངམ་བཙུ གས་ཏེ ་
རེ ད་བ  ་ཞི ནམ་ལས་ ལྟ ོ་ཨ་ཁམ་རེ ་རེ ་གནང་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ གནས་བཤདཔ་སངས་
རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ལྟ ཝ་ད་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་རི ་འདི ་ 
མཎྜ ལ་ཕུ ལ་དོ་བཟུ མ་  ་མཇལཝ་ཨི ན་མས།
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༤. དྲ ང་སྲ ོང་།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ལམ་  ་རྩ ་བ་ལུ ་ 
ཧེ ་མའི ་མོང་སྒ ར་གནས་ཡི ག་ནང་ལུ ་འབད་བ་ཅི ན་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཨེ ་ཁུ ག་ཨི ནམ་
  ་ ཚུ ད་དེ ་ཡོད་རུ ང་ སྐྱ  བས་  ་པད་  ང་གསུ ང་   ལ་  ་  ང་བཅུ ་གཅི ག་པ་དང་། པད་
ཚལ་  ང་   ལ་  ་  ་  ང་ལྔ ་པ་རྣ མ་གཉི ས་  ས་འབད་བ་ཅི ན་ དྲ ང་སྲ ོང་གི ་ཞལ་རང་  ང་
ཨི ནམ་  ་ངོ ས་འཛི ན་གནང་ནུ ག། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཕྱ ག་བཞི ་
པ་རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

དྲ ང་སྲ ོང་གི ་ཞལ།

༥. གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་དང་དབུ ་ཞྭ །

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༧དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ གཞུ ང་
ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་པདྨ ་སམྦྷ  ་བའི ་དབུ ་ཞྭ ་དང་ བཞུ གས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དབུ ་
ཞྭ ་འདི ་ རྒྱ  ་ཆོ ས་བོད་ལུ ་གདན་དྲ ངས་པའི ་སྐ བས་ དམ་ཆོ ས་དབུ ་ཞྭ འི ་ནང་ལུ ་བཙུ གས་
ཏེ ་ རྒྱ  ་གར་ལས་བོད་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་གནང་མི ་འདི ་ ལུ ང་བསྟ ན་དང་འ  ལ་ཏེ ་ འདི ་ནང་བབ་
སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་མས། དབུ ་ཞྭ ་གུ ་ཕྱ ག་པར་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།  
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༦. སྨ ན་ཆུ ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༦དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་སྨ ན་ཆུ ་འདི ་མཇལ་
ཚུ གས་པས། འདི ་གི ་རྩ ་བར་    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་གི ་ཞལ། སྨ ན་ཆུ ་འདི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བྱ ་  ང་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ བཏོན་གནང་གནངམ་ཨི ནམ་ལས་ འདི ་ནང་བྱ ་
  ང་གི ་  ་  ས་དང་གསེ ར་ཉ་ཕོ་མོ། སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་མོ་བཅས་འདུ ག། སྨ ན་ཆུ ་འདི ་ནང་ སྨ ན་
ཆུ ་བརྒྱ  ་དང་བརྒྱ  ད། ཚ་ཆུ ་བརྒྱ  ་དང་བརྒྱ  ད། ཚེ ་ཆུ ་བརྒྱ  ་དང་བརྒྱ  ད་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཡོད་པའི ་
ཁར་   ་ལྟ ར་སྨ ན་ཆུ ། ནང་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་བདུ ད་  ། གསང་བ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་
ཅི ན་ ཚེ ་ཆུ ་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན་མས། 

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“  ་ལྟ ར་སྨ ན་ཆུ ་ནང་ལྟ ར་བདུ ད་  ་ཡི ན། །གསང་བ་ལྟ ར་ན་ཚེ ་ཆུ ་ཡི ན། །”ཟེ ར་གསུ ངས་
དོ་བཟུ མ་  ་ སྨ ན་ཆུ ་འདི ་ ག་ནི ་བ་རྩ ་ཅན་ཅི ག་ཨི ན་མས། 

སྨ ན་ཆུ ་དེ ་གི ས་ སྐྲ  ན་ནད་(cancer)སོགས་ ནད་རི གས་དང་ སྨ ན་བཅོ ས་  ས་དྲ ག་
མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་ཡང་ དྲ ག་ཚུ གས་པའི ་ལོ་   ས་དང་ ནད་རི གས་ཀུ ན་འཇོ མས་ཨི ན་མས། 

༧. སྦ ལཔ།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ མ  ན་  མ་  ་ཚུ ར་ཁ་ཐུ ག་ གནས་  ང་སྦ ལཔ་དང་། འདི ་གི ་འགུ ་
ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་བཞུ གས་པའི ་   ་  ས་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ༼དྲ ང་སྲ ོང་ར་ཧུ ་ལ་
གི ་དབུ ་ཨི ནམ་  ་བཤད་སྲ ོལ་ཡང་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་༼པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་༽ ལུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ 
མཁའ་འ  ་  ་བ་འབུ མ་  ས་ ཚོགས་ཕུ ལ་བའི ་ཚོགས་གཞོང་། འདི ་ནང་ཚོགས་ཕུ ལ་
དགོ ། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་ དབུ ་ཐོད་  ་  ས་ཚུ ་མཇལ་
ནི ་འདུ ག། 
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༨. དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ། 

འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལམ་  ་རྩ ་བར་ དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ་དང་། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ བདུ ད་
  ་པུ ས་མོ� ་པར་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་ ཕུ ་  ང་གི ་ཆུ ་དང་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་ཆུ ་གཉི ས་འཛོམས་སའི ་བདུ ད་མོ་ རྒྱ  ན་ལྡ ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་གི ་
དོན་ལས་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ དུ ང་དཀར་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ བཞུ གས་ཡོད་
པའི ་  ས་ཤུ ལ་དང་། བདུ ད་  ས་གུ ་རུ ་བཞུ གས་ཡོདཔ་མ་ཤེ ས་པར་ ཁ་ཡར་ལྟ ་འོང་པའི ་
སྐ བས་ གུ ་རུ ་དང་ཁ་ཐུ ག་རྐྱ  བ་  ་ འདྲ ོག་  ་ག་ཕུ བ་རྐྱ  བ་འ  ་བའི ་ པུ ས་མོ་གཉི ས་  ་
པར་འདུ ག། 

༩. རྡ ོ་  ་དང་བྷ ་ག།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་ཆུ ་གི ་མཐའ་མར་ མཁའ་འ  ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བྷ ་ག་དང་  བ་
ཆུ ། ཡི ་དམ་རྟ ་མ  ན་  ་རྡ ོ་  ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ ཆུ འི ་ནང་ན་ལུ ་ རྟ ་
མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧའི ་ ཞབས་གཡས་གཡོན་  ་ ཞབས་  ས་གཉི ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༡༠.   ན་པོ་དམ་ལུ ་བཏགས་པ།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༦)ནང་ལུ ་ “ཁ་ ཾ་རྒྱ  བ་ནས་
རྡ ོ་བ་མ་  ་རུ ་དྲ ་  ན་པོ་གན་རྐྱ  ལ་དུ ་བསྒྲ  ལཿ མགོ ་བོ་བཅད་པའི ་ཤུ ལ་དངཿ བྲ ག་ལ་དུ ང་
དཀར་དངཿ སི ལ་སྙ ན་སོགས་རང་བྱ ོན་རི མ་བཞི ན་དུ ་གསལ་བ་ཡོདཿ   ན་པོ� ་  ང་
བཏོན་ནས་སྟ ོད་སྨ ད་  ་བའི ་ཁོ ག་སྨ ད་ལ་རང་གི ་ཞབས་  ས་གསལ་ཡོདཿ རྡ ོ་དེ འི ་  ང་
ནཿ ཀ་པ་ལི ་བདུ ད་  འི ་བཀང་བ་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་
ཧའི ་ཞབས་  ས་ཡོད་སའི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས།   ན་མོ� ་པགས་ཀོ ། དོན་
ཧི ང་། མི ག་ཏོ� ་པགས་པ། མཁལ་རྡ ོག་ཨི ན་ཟེ ར་བ་ལ་སོགས་པ་ལེ ་ཤ་རང་ མཇལཝ་
ཨི ན་མས། 
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༡༡. ཨཱ ཿབརྒྱ  ། 

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ གུ ་རུ འི ་  ་  ས་ཨ་
རང་བྱ ོན་ཨི ན་མས། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ཞུ ་དགོ ་པའི ་   ་མཚན་འདི ་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ནང་ ༀ  ཿསྦ འི ་
གནས། ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས།    ་བརྒྱ  འི ་གནས་ཟེ ར་ཁག་གསུ མ་ལས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་
འདི ་ ཨཱ ་ཡི ག་ཁལ་ལྔ ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ གནས་  ་མཚན་ཡང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་
ཟེ ར་ཞུ ་དགོ ་མི ་འདི ་ དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ ཞི བ་འཚོལ་
པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ མོན་ཡུ ལ་  བ་བཙན་ལུ ང་
གི ་ ལྷ ་  ན་འ  ་བདུ ད་ལ་སོགས་པ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཚར་བའི ་  ས་སུ ་ མ་འོངས་པར་ 
འ  ་བ་རི གས་  ག་ལུ ་ གནོད་པ་བཀལ་ནི ་མེ ད་ཟེ ར་ ས་མ་ཡ་རྒྱ  ་ཟེ ར་དམ་ཚི ག་གི ་ཕྱ ག་
རྒྱ  ་ལུ ་ཨཱ ཿཡི ག་གི ་ཐེ མ་རྒྱ  ་ཅན་ཅི ག་  ་ ཕྱ ག་ཐམ་ལུ ་གོ ཝ་མེ ན་ན་ཟེ ར་མནོཝ་མས། དེ ་
གི ་མཐའ་འཁོ ར་ལས་ཕར་ སྨ ན་   བ་དང་འདྲ ་བའི ་རི ལ་བུ ་ཡང་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ཐོབ་ནི ་འདུ ག། 

ཨཱ ཿབརྒྱ  །

༡༢. དབུ ་དང་ཞབས་  ་  ས།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ� ་ལོགས་ལུ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་རྡ ོ་  ་  ང་པ་ ཡར་ལས་མར་བྱ ོན་ཏེ ་ འདི ་
ནང་ཕེ བས་ད་   ་རྦ བ་ཤོར་བའི ་སྐ བས་ དབུ ་རྡ ོ་གུ ་རེ ག་པའི ་དབུ ་  ས་དང་ཞབས་  ས་
ཐོན་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་  ་ཞབས་  ས་དང་
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དབུ ་  ས་  ་བ  ཝ་ཨི ན་པའི ་ཁར་ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པའི ་ཨི ནམ་  ་ཡང་བཤད་ནི ་
འདུ ག། ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ཡོད་སའི ་འོག་ལུ ་ 
བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་ཡོད་ས་ལུ ་ལྟ ཝ་ད་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་མེ ན་ན་མནོཝ་
མས།

༡༣. ཚེ ་བུ མ་དང་ཚེ ་ཆུ ། 

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༦)ནང་ལུ ་ “ཚེ ་བུ མ་ཚེ ་ཆུ འི ་
བཀང་བ་རང་བྱ ོན་དུ ་དོད་པར་ཡོད་པའི ཿ དེ ་ལ་ཚེ ་ཆུ ་རྒྱ  ་ཁབ་ཙམ་   ན་མ་ཆད་པར་   ན་དུ ་
བབས་པ་ཡོདཿ ཚེ ་ཡི ་དངོ ས་  བ་འདོད་ན་འདི ་ལ་ཞུ འོཿ   ས་  ད་ཅི ང་ཞུ ་ན་ངན་སོང་དུ ་
མི ་འ  ་བའི ་ངན་འ  � ་   ་  ་བཀགཿ ཚེ ་རི ང་ནད་མེ ད་ཐར་ལམ་འ  ན་པར་ཐེ ་ཚོམ་མེ དཿ 
དེ འི ་གཡོན་ཕྱ ོགས་སུ ་  ་  ང་ཆེ ན་པོ་  ་བོ་བདུ ད་  ་འ  ལ་བ་བཞུ གསཿ   ་  ང་དེ འི ་ཕོ་
བྲ ང་ན་བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་སོགས་  ་ཆོ ས་གཏེ ར་དུ ་མ་བཞུ གསཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་
དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་ ཆུ ་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ ཆུ ་གི ་ཟུ ར་ཁ་ གནམ་  ་དགུ ན་
མེ ད་པར་ ཐང་ཐི ག་གཅི ག་  ་བབས་པའི ་ཚེ ་བུ མ་དང་ཚེ ་ཆུ ་ལ་སོགས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
ཨི ན་རུ ང་ གནམ་  ་འབད་བ་ཅི ན་ ཚེ ་ཆུ ་འདི ་ ཆུ ་གི ས་ཨེ བ་  ་མཇལ་མི ་ཚུ གས་པས།

ཚེ ་ཆུ ་འདི ་འཐུ ང་ གཟུ གས་འ  ་འབད་བ་ཅི ན་ ནད་གཞི ་ལས་བཀག་  ་ ཚེ ་རི ང་ནི ་དང་
། ངན་སོང་གསུ མ་ལུ ་མི ་   ་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།

ཚེ ་ཆུ །
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༡༤. ཆི བས་  ངས་ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ འི ་ཆི བས་   ངས་སོང་
མི ་འདི ་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་རླ བས་གནང་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་ལས་    བ་
བཤུ བ་དགོ ། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་ཐུ གས་ཕམ་  ་བཞུ གས་པའི ་  ་དང་། ཆི བས་པའི ་
རྣ མ་ཤེ ས་ཐར་ལམ་འ  ན་ས་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གུ ་རུ ་ཐུ གས་ཕམ་  ་
བཞུ གསཔ་ད་ ཐུ གས་ངལ་བ་བསང་ཐབས་ལུ ་ མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་
ཚུ ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ལས་བ  ན་ གནས་  རཔ་ཚུ ་ འདི ་ནང་ལྷ ོདཔ་ད་ མཆོ ད་
པ་ཕུ ལ་དགོ ། ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ རྡ ོར་  ང་དང་པདྨ ་  ང་པའི ་ཆི བས་བ  ངས་ས་ཨི ན་ཟེ ར་
བཤད་ནི ་ཡང་འདུ ག། ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ འི ་ཆི བས་  ངས་ས་
འདི ་རང་ འོས་འབབ་འདུ ག་ཟེ ར་མནོཝ་མས། 

༡༥. འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་རང་བྱ ོན་དང་  ་ཆས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༦དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ དང་པ་ར་ནོར་བུ ་བསི ་ལི ། དེ ་
ལས་   ་བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་རང་བྱ ོན་དང་ ཕྱ ག་ཐམ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
ཤེ ས་རབ་  ་དངོ ས་  བ་ཡང་འདི ་གུ ་ལས་ཞུ ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་གི ས་བཤད་
ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་དང་པ། གཉི ས་པ། གསུ མ་
པ་ཟེ རཝ་ད་ གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་གསུ མ་  ་བཞུ གས་  ་དང་ གཏོར་མ་བཅས་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། 

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྟ ་གུ ་བཀལ་བའི ་ གུ ་རུ འི ་  ་ཆས་དོ་གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་
གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གནས་  ང་བྱ མོ་ཡོད་མི ་འདི ་   ར་ར་རྐྱ  བ་པའི ་སྐ བས་ བྱ མོ་གི ་སྐ ད་རྐྱ  བ་
དགོ པ་ཨི ན་མས།
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༡༦. བཞུ གས་  ་མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“བཞུ གས་  ་མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན་  ། །ལོགས་ལ་ཡི ་གེ ་ༀ  ་ཨཱ ཿ   ། །རི གས་ལྔ འི ་གཟུ ངས་
དང་བཅས་པ་ཡོད། །མཁའ་འ  � ་གསང་ཡི ག་ལ་སོགས་དང་། །མཇུ ག་ཏུ ་ཡི ་གེ ་འ  ་
  ག་ཡོད། །ཐམས་ཅད་ཡི ་གེ ་དཀར་པོ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་
ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་ མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན་མཇལ་
ནི ་འདུ ག། ཡར་ངོ � ་ཚེ ས་བཅུ ་ཐམ་ལུ ་ ཨ་རྟ ག་ར་གུ ་རུ ་ཉི ་ཟེ ར་གུ ་ཆི བས་ཏེ ་ འབྱ ོན་འོང་
ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཞུ གས་  འི ་ལོགས་ལུ ་ཡི ་གུ ་ༀ  ་ཨཱ ཿ   ་དང་རི གས་ལྔ འི ་
གཟུ ངས། མཁའ་འ  � ་གསང་ཡི ག་དང་། མཇུ ག་ལས་ཕར་ ཡི ག་  ག་ལ་སོགས་པ་
གི ས་ གང་  ་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག། འདི ་ཁར་ བསང་གཏང་ཚོགས་ཕུ ལ་ཏེ ་   འི ་
མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་མས།

         

 བཞུ གས་  ་མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན།
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༡༧. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ནུ ་མ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལམ་འ  ཝ་ད་ དང་པ་ར་ རྡ ོ་  ་ཕག་
མོ� ་ནུ ་མ་ འདི ་གུ ་ལས་ དངོ ས་  བ་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་འབད་དགོ ། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཛམ་
བྷ ་ལའི ་བང་མཛོད། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ཕུ ར་པ་རང་བྱ ོན། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གསུ ང་
  ན་བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་དང་། སྟ ོང་གསུ མ་
གཟི གས་ཚུ གས་པའི ་ ཡེ ་ཤེ ས་པའི ་སྤྱ  ན་ཚུ ་ གོ ་རི མ་  ་མཇལ་ནི འདུ ག། 

 

    

   

 རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ནུ ་མ།                  ཡེ ་ཤེ ས་པའི ་སྤྱ  ན།

༡༨. རྟ ་མ  ན་དམར་པོ།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢)ནང་ལུ ་ 
“དེ ་འོག་བྲ ག་ཏི ་དམར་པོ་ལ། །རྟ ་ཕག་ཡབ་ཡུ མ་དངོ ས་སུ ་ཡོད། །ཁོ ་བོ་རང་གི ་  ་ལམ་
ལ། །  ་བོ� ་རྒྱ  ལ་པོ་རྟ ་མཆོ ག་དཔལ། །དགུ ང་ལོ་བཅུ ་  ག་ཚད་དུ ་མཇལ། །ཐར་པའི ་
ལམ་སྣ ་འ  ན་པའི ་རྟ གས། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པ་
གི ས་ མཇལ་བའི ་རྟ ་མ  ན་དམར་པོ� ་ཞལ་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག



100

      
          

རྟ ་མ  ན་དམར་པོ� ་ཞལ།

༡༩. རྟ ་མ  ན་ནག་པོ།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་༧དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ རྟ ་མ  ན་ནག་པོ་དང་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
མཆོ ག་གི ་ ཞབས་  ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་
ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ནང་  ར་  ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ འོག་མ་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༢༠. གུ ་རུ ་གསང་ཕུ ག།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གཡས་ཕྱ ོགས་ན། །ཁ་ཤར་གཏད་  ་བྱ ང་བྲ ག་ན། །གུ ་རུ ་གསང་བའི ་
ཕུ ག་པ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༨དེ ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་གསང་ཕུ ག་འདུ ག། དེ ་གི ་  � ་རྩ ་བ་ལུ ་ རྡ ོ་  ་  ལ་བུ འི ་པར་དང་
། ཕྱ ག་  ས་ཞབས་  ས་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་གཅོ ད་གནང་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ན་
མས།
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གུ ་རུ ་གསང་ཕུ ག།

༢༡. ཕྱ ག་  ས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་
བླ ་མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་  ་ངལ་གནང་པའི ་སྐ བས་ ཕྱ ག་པར་ཐོན་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། དེ ་གི ་རྩ ་བར་   ་ངལ་གནང་སའི ་ཕྱ ག་འཁར་འདི ་ འོག་ཕྱ ོགས་  ་ཡུ ལ་ནས་
ཕུ ལ་ཕུ ལཝ་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས། 

༢༢. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་༢༠དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་ཐང་  ་ལམ་འ  ཝ་ད་ པདྨ ་གཡང་
རྫ ོང་ཟེ ར་ ཞི ང་ཁམས་བཞི །   ང་བཞི ། ཐང་བཞི ་གི ་  ག་ལུ ་ གནས་  ་  ་བ་ དབུ ས་
ཕྱ ོགས་པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་༼བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་།༽ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་
མས། གནས་འདི ་   ན་པོ� ་དོན་ཧི ང་ཨི ནམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་
བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ “རི ་གཡས་གླ ང་
ཆེ ན་ཉལ་བ་འདྲ ། །རི ་གཡོན་རྒྱ  ་དར་དཔྱ ངས་པ་འདྲ ། །སྤ ང་རི ་མཎྜ ལ་ཕུ ལ་བ་འདྲ ། ཤེ ལ་
རི ་ཡོན་ཆབ་ཕུ ལ་བ་འདྲ ། །གནམ་ལ་འཁོ ར་ལོ་  བས་བརྒྱ  ད་ཡོད། །ས་ལ་པདྨ ་འདབ་
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རྒྱ  ས་ཡོད། །” པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་ལུ ་   ་གསུ ང་ཐུ གས་  ་  ན་བསམ་  ས་མི ་ཁྱ བ་པར་ 
གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག། 

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ལྷ ་ཁང་བཞེ ངས་ཚར་ཏེ ་ ནང་
  ན་མེ ད་པར་བཞུ གས་སྐ བས་ འོག་ཕྱ ོག་  ་ཡུ ལ་ནས་ཕུ ལ་བའི ་ བྱ ང་ཆུ ་མཆོ ད་  ན་
རང་བྱ ོན་འདི ་ ད་ལྟ ོ་དངོ ས་སུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ལི ངྒ ་དང་བྱ ་  ང་གི ་
  ང་རྡ ོག། བྱ ་  ང་གི ་  ང་རྡ ོག་འདི ་ མི ་བདུ ན་བསྡ ོམས་ཏེ ་ རང་སོ� ་ལག་པའི ་མཛུ བ་
མོ་རེ ་བཏོན་ཐོག་ལས་   ང་རྡ ོག་འདི ་ཡར་འཐུ ་དགོ ་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།   ང་རྡ ོག་འདི ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ མ་གི ས་ འ  ་དང་མི ་  ད་བཏུ ལ་ཏེ ་ ཤར་ཕྱ ོགས་ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་ལས་ཚུ ར་ 
བསྐྱ  ལ་བཅུ ག་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། 

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ སྐྱ  བས་  ་སྒ ང་  ང་   ལ་  ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ང་དགུ ་པ་ཀུ ན་བཟང་རི ག་
འཛི ན་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་མཆོ ག་གི ས་ གདན་ས་བཅགས་གནང་  ་    བ་ཁང་དང་ལྷ ་ཁང་
བཞེ ངས་ནུ ག། ལྷ ་ཁང་གི ་རྒྱ  བ་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་  ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་བླ ་མཚོ་ མཚོ་
དཀར་མཚོ་ནག་ཚུ ་འདུ ག།

བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་། 
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༢༣. གསོལ་ཆུ ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ ཕྱ ོགས་བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་
དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དབྱ ངས་  ་གསོལ་ཆུ ། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་
ལུ ་   ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་གནས་ཁང་། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ སྦ ས་ཡུ ལ་ལུ ང་གི ་གནས་
ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༣) ནང་ལུ ་ “གནས་དེ ་ལ་ཤེ ལ་ཁ་དང་དངུ ལ་ཁ་ཡོདཿ” ཟེ ར་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གསེ ར་ཆུ ་དངུ ལ་ཆུ ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཡང་འདུ ག།

༢༤. ཚེ ་རི ལ་གནས་ས་དང་གཞན།

འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཨོ ་
རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ ཡར་  ང་ཤེ ལ་བྲ ག་གཉི ས་པའི ་ནང་ལུ ་ ལོ་གསུ མ་དང་ཟླ ཝ་གསུ མ་
བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་  ་ ཚེ ་རི ལ་འདི ་ནང་གཤགས་པའི ་ ཚེ ་རི ལ་གནས་ས་ཟེ ར་མི ་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   ལ་ལྟ ར་མཇུ ག་མའི ་ཆུ ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་ལུ ་ཕྱ ག་འཚལ་
བའི ་ཚུ ལ་  ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་
ཁར་ བྱ ་  ང་ཕོ་མོ་ལྕ གས་ཐག་གི ས་བསྡ མས་བཞག་མི ་ ཙོག་ཕུ ར་དང་བཅས་པ་མཇལ་
ནི ་འདུ ག།

 

       བྱ ་  ང་རང་བྱ ོན།                ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་གནས་ཁང་།
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༢༥. ཕྱ ག་རྡ ོར་   བ་ཕུ ག།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གཡོན་ཕྱ ོགས་ན། །གསང་བདག་ཕྱ ག་རྡ ོར་   བ་ཕུ ག་ཡོད། །”ཟེ ར་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ལྷ ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་
༡༥དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་  ་གི ་   བ་ཕུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

                      

  ཕྱ ག་རྡ ོར་   བ་ཕུ ག།

༢༦. མཁའ་འ  � ་གནས་ས།

ཚུ ར་ལོག་ཞི ནམ་ལས་ ལྷ ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་མར་ དང་པ་ར་ མཁའ་འ  � ་གནས་ས་
༼དོར་གནས་ས།༽ ཟེ ར་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་ས་འདི ་ ཧེ ་མ་ སྨ ན་མེ ད་
པའི ་སྐ བས་ ཨོ ལ་ཀོ ་གུ ་ལྦ ཝ་བཏག་ནི ་འབདཝ་ད་ གནས་ས་འདི ་ བཟའ་   ་ཁ་ལས་
དབུ ར་བ་ཅི ན་ ལྦ ཝ་མི ་བཏག་ནི ་དང་། བཏགས་མི ་ཚུ ་བསངསམ་ཨི ན་ཟེ ར་ གནས་
བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཚང་ལའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ དོར་ཟེ ར་མི ་
འདི ་ ལྦ ཝ་ལུ ་སླ བ་ཨི ན་པས། 
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༢༧. ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་། 

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ་ 
“གཏེ ར་བདག་ཨཱ རྱ ་ཛམྦྷ  ་ལ། །དབང་  ག་ཆེ ན་པོ་བཅས་པ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་
བཟུ མ་  ་ འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཛམྦྷ  ་
ལའི ་ཕོ་བྲ ང་༼བྲ ག་ཕུ ག༽ དང་  བ་ཆུ ་ཕོ་མོ། དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ དབང་  ག་ཆེ ན་པོ་ཟེ ར་
ཛམྦྷ  ་ལའི ་ལི ངྒ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

       

 ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་།                 ལི ངྒ ་།

༢༨. ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མའི ་  ་  ས།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ སྤ ོག་པ་ཆེ ན་མོ་
ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བླ ་མ་ཀརྨ ་ འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་  ་  ་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ 
དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་ཕོ་མོ་ རོ་
  ང་མ་དང་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག



106

རོ་ཕོ་མོ་དང་རོ་  ང་མ།

༢༩. མཁའ་འ  � ་བརྡ ་ཡི ག།

འདི ་ཁ་ལས་དུ མ་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ མཁའ་འ  � ་
བརྡ ་ཡི ག་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

མཁའ་འ  � ་བརྡ ་ཡི ག།
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༣༠.    ལ་དུ མ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ གཞུ ང་ལམ་  ་
སོ་ཁར་   ལ་  ་བར་དུ མ་ཅི ག་དང་  བ་ཆུ ། འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ཝ་
ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་
ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ། “ཕྱ ག་  ས་ཞབས་  ས་
འདམ་ལྟ ར་  ་བ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ རྡ ོ་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་ཞབས་
  ས་དང་གཏེ ར་ཚག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༣༡. ཨོ ་རྒྱ  ན་བཞུ གས་  །

ཨཱ ་བརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ  
“མདུ ན་དུ ་ཨོ ་རྒྱ  ན་བཞུ གས་  ་ཡོད། །ཐོས་པས་  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་ལས་  ལ། །  ང་
པོ་ཡི ་གེ ་  ག་མ་དང་། །རྒྱ  ་ཡི ག་བཛྲ ་གུ ་རུ ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ པདྨ ་
གཡང་རྫ ོང་གི ་མདུ ན་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བཞུ གས་  ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་
ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། རྣ མ་ཅོ ག་ཁར་གོ ཝ་ཙམ་  ས་   ག་བསྔ ལ་ཆ་མཉམ་ལས་  ལ་
ཚུ གས་པའི ་ཁར་ བཞུ གས་  ་ལོགས་ལུ ་ ཡི ག་  ག་དང་བཛྲ ་གུ ་རུ ་གི ས་བ  ར་ཏེ ་ཡོད་
ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།

ཨོ ་རྒྱ  ན་བཞུ གས་  །
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༣༢. དུ ར་  ད།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ དུ ར་  ད་ལུ ་ 
མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ སེ མས་ཅན་   ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་འདུ ག། མཆོ ད་  ན་  ་
རྩ ་བ་ལུ ་ མེ ་མཆོ ད་ཕུ ལ་སའི ་དུ ར་  ད་དང� ད་ལྟ ོ་མཆོ ད་  ན་ཡོད་ས་འདི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གསུ ང་ཆོ ག་གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་ བཤད་ནི ་འདུ ག། དུ ར་  ད་ཁར་ ཤི ་བའི ་ཚུ ལ་དང་སྐྱ  ་
དང་སེ ན་མོ་ལ་སོགས་པ་བཏོག་བཞག་དགོ ་པའི ་སྲ ོལ་ཡང་འདུ ག།

༣༣.   ང་  ང་དཀར་མོ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ སྐ ར་མ་༡༣ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བོད་  ་  ང་  ང་
དཀར་མོ་ཚུ ་གི ས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་ལུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་   འི ་མཆོ ད་
པ་ཕུ ལ་ས་ཨི ན་མས། དེ ་འབདཝ་ལས་ གནས་  རཔ་ཚུ ་གི ས་ མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་དགོ ། 
འདི ་གི ་ཕ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གནས་  ང་གངས་  ་སེ   ་དཀར་མོ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལ་
ལུ ་ཅི ག་གི ས་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ་རང་བྱ ོན་  ་ཡང་ བ  ཝ་ཨི ན་མས་གོ །  

༣༤. ཡར་  ང་ཤེ ལ་བྲ ག་གཉི ས་པ།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༤) ནང་ལུ ། “ཡང་བྱ ང་
ཕྱ ོགས་  ་སྒ ང་རི ན་ཆེ ན་  ངས་པ་འདྲ ་བ་ཅི ག་ཡོདཿ དེ ་ན་པདྨ ་ང་ཡི ས་  ན་པོ་བཏུ ལ་
ནས་ལོ་གསུ མ་ཟླ ་བ་གསུ མ་བཞུ གསཿ དེ ་ན་འ  ན་ལས་  ་དབེ ན་གནས་ཡར་  ང་ཤེ ལ་
བྲ ག་འདྲ ་བའི ་ཕུ ག་པ་ཁྱ ད་པར་འཕགས་པ་གཅི ག་ཡོདཿ དེ ་ནང་པདྨ ་ང་ཡི ས་བདུ ད་  ་
སྨ ན་   བ་  ད་པའི ་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ཡི ནཿ ཕུ ག་པ་དེ ་ཡི ་ནང་དུ ཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ཧེ ་རུ ་ཀའི ་
ད  ལ་འཁོ ར་དངཿ ཕུ ར་པའི ་ལྷ ་ཚོགས་དངཿ རྡ ོ་  ་གཞོན་ནུ འི ་  ་དངཿ ཚེ ་དཔག་
མེ ད་རང་བྱ ོན་དངཿ ཚེ ་ཆུ ་རང་བྱ ོནཿ པདྨ ་ང་ཡི ་ཕྱ ག་  ས་དངཿ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ འི ་
ལྷ ་ཚོགས་དངཿ རང་བྱ ོན་མང་དུ ་བཞུ གས་སོཿ    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི གཿ མཁའ་འ  ་
མ་བྱ ་  ད་ལ་བྱ ོན་པའི ་རང་བྱ ོན་ཞབས་  སཿ མཁའ་འ  � ་ཚོགས་བརྒྱ  ་རང་བྱ ོན་ཚོགས་
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གཞོངཿ    བ་ཆུ ་ཆེ ་ཆུ ང་དང་བཅས་བྲ ག་ལ་གསལ་བ་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ 
གནས་  ་  ་བ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་གི ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༦དེ ་ཅི ག་
ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་   ན་པོ་ཤ་རང་༼  ན་པོ� ་མགུ ་ཏོ།༽ ཟེ ར་ས་ལུ ་དུ མ་
གྲ ་ཅི ག་མ་ལྷ ོད་པའི ་ས་ཁར་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཡང་དབེ ན་གནས་བརྒྱ  ད་  ་ཡ་གྱ ལ་
དུ ་  ར་པ་ ཡར་  ང་ཤེ ལ་  ་བྲ ག་ཕུ ག་གཉི ས་པ་འདི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ 
བདུ ད་  ་སྨ ན་   བ་  ་ཕྱ ག་ལཱ ་གནང་ས་ཨི ན་པའི ་ཁར་   ན་པོ་བཏུ ལ་ཏེ ་ ལོ་གསུ མ་དང་
ཟླ ཝ་གསུ མ་བཞུ གས་པའི ་གནས་ཨི ན་མས།

༣༥. གཏེ ར་  ང་ཟོ་ར་ར་   ས་དང་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་བྲ ང་།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༣) ནང་ལུ ། “རི ་གླ ང་པོ་ཆེ ་
འདྲ ་བའི ་གླ ང་ཆེ ན་སྒ ང་བྱ ་བ་ནཿ བྲ ག་  ་དམར་རྨ ་ བྱ ་བསྣ ོལ་བ་འདྲ ་བ་ཡོདཿ དེ ་ལ་
གཏེ ར་མཁའ་འ  � ་ཟབ་གཏེ ར་ལྔ ཿ བདུ ད་  ་དམ་རྫ ས་ཆེ ན་པོ་སྣ ་ཚོགས་ཡོདཿ དབང་
གི ་འ  ན་ལས་གཏེ ར་  ང་ཟོ་ར་ར་   ས་དངཿ གནས་བདག་ཡི ་དམ་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་བྲ ང་
ཡོདཿ བྲ ག་མཚོན་ཆ་འཕྱ ར་བ་མེ ་རི ་འབར་བ་འདྲ ་བའི ་རྩ རཿ གཏེ ར་  ང་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ནོར་
གཏེ ར་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གཏེ ར་  ང་ཟོ་ར་ར་   ས་དང་ ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་
བྲ ང་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ འདི ་ནང་ གཏེ ར་ཁ་ལེ ་ཤ་ཡོདཔ་  ་གསུ ངས་ནུ ག། དེ ་
འབདཝ་ལས་ གནས་དེ ་ནི ་བཀའ་གཉན་ཞི ང་  ན་རླ བས་  ར་བ་ཡི ནཿ   ང་པོ་བཛྲ ་
གུ ་རུ ་དངཿ ལེ འུ ་བདུ ན་མའི ་བསམ་པ་  ན་  བ་   ངསཿ ཡང་དག་གི ་དོན་ལ་གནས་
པ་ཡི ན་ནོཿ ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གནས་འདི ་གཏེ ར་  ང་གི ་ཕོ་བྲ ང་ འབད་ནི ་དེ ་
གི ས་ བཀའ་གཉན་དྲ གས་ཡོད་པའི ་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་   ན་  ས་རླ བས་གནང་
དེ ་གི ས་ འདི ་ཁར་ བཛྲ ་གུ ་རུ ་བགྱ ང་ནི ་དང་ གསོལ་འདེ བས་ལེ འུ ་བདུ ན་མ་བསག་ནི ། 
བསམ་པ་  ན་  བ་མ་ལ་སོགས་པ་བསགས་པ་ཅི ན་ མཆོ ག་དང་མཐུ ན་མོང་གི ་དངོ ས་
  བ་འདི ་ མ  གས་པ་ཐོབ་ཚུ གས་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།      
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གཏེ ར་  ང་ཟོ་ར་ར་   ས་དང་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་བྲ ང་།

ཉི ན་གྲ ངས་བཞི ་པ། ར་  ར་  ་གནས།

༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ།

ར་  ར་རམ་རོང་  ར་  ་གནས་ལེ ་ཤ་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་ ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ ཉི ་མ་ཐང་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་
ཁར་ གནས་  ་བྱ ་པོད། སྤྱ  ན་རས་གཟི གས། རྡ ོ་  ་ཕག་མོ། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་བསྟ ོད་པ་
ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ། “ལྷ ོ་  ་གླ ང་ཆེ ན་སྨྱ  ོན་པས་
  ང་། །” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གླ ང་ཆེ ན་རང་བྱ ོན་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༢. པདྨ ་  ངས།

འདི ་ཁ་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༡༨དེ ་ཅི ག་ལུ ་ པདྨ ་  ངས་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། 
པདྨ ་  ངས་འདི ་ ཙཱ ་རི ་གཉི ས་པ་ཨི ནམ་  ་བཤདཔ་ལས་ འདི ་དང་གནས་འ  ལ་ཐོབ་
ཚད་ཅི གཔོ་ བདེ ་བ་ཅན་  ་ཞི ང་ཁམས་ཐོབ་པ་ལུ ་ ཐེ ་ཚོམ་རྩ ་ལས་མེ ད་ཟེ ར་ཨི ནམ་དང་
། ཡང་པདྨ ་  ངས་འདི ་ པདྨ ་  ང་ཟེ ར་ རྒྱ  ལ་པོ་  ་ཁ་ར་ཐོད་དང་སྦྱ  ར་ཏེ ་བཤད་སྲ ོལ་
ཅི ག་ཡང་འདུ ག། 
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  ་ཁ་ར་ཐོད་ཕོ་བྲ ང་པདྨ ་  ང་།                  ་ཁ་ར་ཐོད་  ་ཞལ།

༣. གནམ་ལྕ གས་འབར་བ་དང་གཞན། 

འདི ་ཁ་ལས་ཚུ ར་ལོག་  ་ གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་འོངམ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་
ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ཁར་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་གནམ་ལྕ གས་འབར་བ་ཟེ ར་ 
གནམ་ལྕ གས་  ས་སྤ ོག་བཏང་ཡོད་པའི ་རྡ ོ། ལྕ གས་  ་  ་མི ག། མེ ་འབར་ཆུ ། ལམ་  ་
འོག་ལུ ་ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༤. འཇམ་དབྱ ངས་རང་བྱ ོན་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་དག་པ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་   ་བཙུ ན་འཇམ་
དཔལ་དབྱ ངས་   ་རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ གནམ་  ར་དགུ ན་མེ ད་པར་ཐང་
ཐི ག་གཅི ག་  ་ འབབ་ནི ་ཡོད་མི ་   བ་ཆུ ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་༣དེ ་
ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་ ལྕ གས་  ་ཤལ་མ་ལི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལས་   བ་དག་
ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ སྨ ོན་ལམ་བཏབ་  ་ འདི ་ནང་ལས་མར་ འབབ་འ  ་དགོ པ་ཨི ན་མས། 
འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་ལུ ་ མཚོ་གླ ང་། རྡ ོ་  ་དམྱ ལ་བ། ཆུ ་ཕར་ཁར་ གུ ་རུ ་
རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ མཁའ་འ  ་གསུ ང་  ས་གནང་ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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༥. དུ ར་  ད་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༧དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ མེ ་མཆོ ད་ཕུ ལ་སའི ་
དུ ར་  ད་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཅན་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་ གོ ་ཐལ་བཤགས་ས། 
ཕུ ངམ་བཞག་ས་དང་ཁྲ ག་ཡང་འདུ ག།

དུ ར་  ད་དང་གོ ་ཐལ་བཤགས་ས།

༦. ཐོད་པ།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡) ནང་ལུ ། 
“ཐོད་པར་བདུ ད་  ་བཀང་བ་ཡོད། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཀཱ ་པ་ལི ་ནང་བདུ ད་  ་
བཀང་  ་ཡོད་མི ་དང་། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་    ་མ་ནང་  ལ། གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་བཅས་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ གཞུ ང་ལམ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་ལས་ རྡ ོ་རེ ་
རེ ་འཐུ ་  ་ དམྱ ལ་བའི ་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ དག་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ལུ ་ བསྐྱ  ལ་བར་འ  ་དོ་
ཟེ ར་ མནོ་བསམ་བཏང་ཐོག་ལས་ མ་ཎི ་གདངས་འཐེ ན་ཏེ ་ འབག་  ་གཞུ ང་ལམ་  ་
ལྟ ག་ལུ ་ བསྐྱ  ལ་དགོ ་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་ མཚམས་པ་ལྷ ག་
པ་འོད་ཟེ ར་  ས་སླ བ་མི ་ རྣ ་   ན་འདི ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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ཐོད་པ་བདུ ད་  ་བཀང་བ་རང་བྱ ོན།              ཝ་མཆི ན་པ།

༧.   ང་འཁོ ར་གའུ ་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་   ང་འཁོ ར་གའུ ་གི ་  ན་   མ། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྒྱ  ་གར་  ་མཁས་པ་   བ་
ཐོབ་རོ་ལང་བདེ ་བའི ་   ་  ར་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ གུ ་རུ ་པདྨ ་སམ་བྷ ་ཝའི ་  ་  ས་དང་། འདི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་   ར་གདོང་
མཚོ་གི ་གནསཔོ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ གཅོ ད་གནང་བཞུ གས་པའི ་གུ ་རུ འི ་
ཅོ ག་གུ ར། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ བྱ ་  ང་། མེ ་འབར་མཚོ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༨.   ར་གདོང་མཚོ།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ། 
“ལྷ ོ་ཡི ་ཕྱ ོགས་ན་མཚོ་ལྗ ང་ཡོད། །  ་  ང་གནས་བདག་ཕོ་བྲ ང་ཡི ན། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་
བཟུ མ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་   ་  ང་གི ་ཕོ་བྲ ང་   ར་གདོང་
མཚོ་འདི ་ གི ་ཁུ ག་ནང་མཇལཝ་ཨི ན་མས།
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༩. རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་དང་གཞན།

འདི ་ཁར་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ རི གས་གསུ མ་མགོ ན་པོ་དང་། ཆུ འི ་ཕར་ཁ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་
ལུ ་ གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་  ་  ས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁ་ལས་མར་འ  ཝ་ད་ ལམ་ཁར་ རྟ ་
མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧའི ་ཞབས་  ས་བཞི ་ ཆུ ་གི ་ནང་ན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་
ལུ ་ མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་ གུ ་རུ ་ལུ ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ཚུ ལ་ ཆུ ་མོ་  ན་དུ ་ལོག་པ། དེ ་གི ་
ནང་ན་ ལས་དགེ ་  ག་གི ་  འུ ་དཀར་ནག་  ་ས། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ 
མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་དབུ ་ཐོད་དང་  ་  ས། ཆུ ་གཉི ས་  ་  ག་ལུ ་ གསེ ར་
ཉ་རང་བྱ ོན་སྦ ོམ་  ་ཡོད་མི ་གུ ་ སྲ མ་  ས་སེ ན་མོ་གི ས་བཞར་བའི ་ པར་ཚུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། 

༡༠. དབུ ་ཐོད་དང་གཞན།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་    ལ་  ་དགའ་རབ་རྡ ོ་  ་གི ་དབུ ་ཐོད། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ ཆུ ་གི ་
  ག་ལུ ་མཚོ་གླ ང་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

   ལ་  ་དགའ་རབ་རྡ ོ་  ་གི ་དབུ ་ཐོད།
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༡༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བྷ ་ག་དང་  བ་ཆུ ། 

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ཡུ མ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བྷ ་ག་དང་། འདི ་འགུ ་
ལས་འབབ་པའི ་   བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༡༢. བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་དང་གནས་གཞན།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་རང་བྱ ོན་དང་། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ བླ མ་མ་ཎི ་བ་
བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་མཇལ་བའི ་ཚུ ལ་ལུ ་ མ་ཎི ་བགྱ ང་དགོ ་ནི ་ཨི ན་མས། འདི ་
གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་གུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་ ཁག་ལྔ ་དང་ དུ ང་དཀར་  ས་ཤུ ལ་
བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

  

བཀྲ ་ཤི ས་  ་མང་རང་བྱ ོན།
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༡༣.   དཔ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཚ་དམྱ ལ་དང་གྲ ང་དམྱ ལ་  ་ གནས་  ་གྲ ལ་ལས་   དཔ་དང་ཐབ་
རྡ ོ་གསུ མ། ལམ་  ་ཟུ ར་ཁ་ ཧེ ་མའི ་མོང་སྒ ར་གནས་ཡི ག་ནང་ འ  ག་པ་ཀུ ན་ལེ གས་
  ་ཤ་  ་ལ་སོགས་པ་ཨི ནམ་  ་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་
ལས་འབད་བ་ཅི ན་ ཤ་རོགསཔ་མགོ ན་པོ་རྡ ོ་  ་གི ་ ཤ་  ་གི ་གཞོངམ་དང་ ཤ་  འི ་
བྲ ག་ཕུ ག་ཨི ནམ་  ་བཤདཔ་མས། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག། ཆུ ་གི ་  ག་ལུ ་ 
དམྱ ལ་བའི ་ཟངས་ཆེ ན་ཁ་བུ བ། ཚ་དམྱ ལ། ཆུ ་གི ་ཕར་ཁར་ གཤི ན་  འི ་ཞལ། ལྟ ག་ལུ ་ 
གྲ ང་དམྱ ལ། རྡ ོ་ཕུ ་གུ ་   ་ཆུ ་འཁོ ལ་མོ། འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   འུ ་དཀར་ནག་  ་
ས། གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ སངས་རྒྱ  ས་  ་པཾ ་ཀ་རའམ་མར་མེ ་མཛད་  ་  བ་ཆུ ་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཤ་བ་སྦ ོ་དཀར་འབད་མི ་ཚུ ་   བ་ཆུ ་འཐུ ང་པར་ འོང་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་
   ས་དང་། ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་ཡང་ ཤཝ་དཔྱ ལཝ་དང་ཕོཝ་དཀརཔོ་འབད་མི ་ ཆུ ་
འཐུ ང་སྡ ོད་ས་མཐོང་ཅི ་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། འདི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཡར་འ  ཝ་
ད་   ན་པོ་དམ་ལུ ་བཏགས་པའི ་སྐ བས་ མགུ ་ཏོ་གུ ་ ཕྱ ག་འཁར་  ་པར་ ཡ་མཚན་
ཆེ ཝ་  ་ཐོན་ཡོད་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

              

  ཚ་དམྱ ལ།            གྲ ང་དམྱ ལ།
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༡༤. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་ ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ 
ནང་  ར་  ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་འདི ་མཇལཝ་ཨི ན་མས། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་
གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༡) ནང་ལུ ། “   བ་ཐོབ་ཡོངས་རྟ གས་རི ་ནི ་པདྨ འི ་
  ངས་པ་འདྲ ཿ དེ ་ལ་གནས་ཚད་ངན་སོང་   ་  ་བཅདཿ ཕོ་རྣ མས་དཔའ་བོ་མོ་རྣ མས་
དཔའ་མོ་དངཿ རང་བཞི ན་ཉམས་དགའ་སྤྲ  ོ་དྭ ངས་ཅན་  ་གནསཿ མ་དང་མཁའ་
འ  ་   ན་དུ ་ཚོགས་པའི ་གནསཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་མི འི ་    བ་ཐོབ་ཡོངས་རྟ གས་རི ་འདི ་ 
ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ས་གནས་འདི ་རང་ཨི ན་མས། ཨི ན་རུ ང་ ཆུ འི ་མཐའ་མ་ལུ ་
ཡོད་པའི ་ རྡ ོ་ཅི ག་ལུ ་ཡང་    བ་ཐོབ་ཡོངས་རྟ གས་རི ་ཟེ ར་ངོ ས་འཛི ན་འབད་ནི ་འདུ ག།

 

 

      ་ཆུ ་འཁོ ལ་མ།                གཤི ན་  འི ་ཞལ།

༡༥. བྲ ག་ཕུ ག་དང་མདའ་གཞུ །

ཡར་ལས་མར་ལོག་  ་ ཆུ ་མཇུ ག་ཁ་ཐུ ག་གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་མཇལ་
ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ ཧེ ་མའི ་གནས་ཡི ག་ནང་ བླ མ་འ  ག་པ་ཀུ ན་ལེ གས་  ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་ 
མདའ་གཞུ ་ཨི ན་ཟེ ར་ཚུ ད་དེ ་ཡོད་རུ ང་ བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་ལས་ ཤ་རོགསཔ་མགོ ན་
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པོ་རྡ ོ་  ་གི ་ བྲ ག་ཕུ ག་དང་མདའ་གཞུ ་ཨི ནམ་  ་ཡང་བཤདཔ་མས། འདི ་ནང་   བ་པ་
བཤུ བ་ས་འདུ ག། 

༡༦. གུ ་རུ ་དབུ ་མནའ་བཞེ ས་ས།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༢) ནང་ལུ ། “དཔའ་བོ་དང་
མཁའ་འ  ་མ་ཐམས་ཅད་རང་བྱ ོན་མངོ ན་སུ མ་དུ ་མཇལ་   ་ཡོད་གནས་ཡི ནཿ གནས་
དེ ་ལ་  བས་པའི ་སེ མས་ཅན་རྣ མསཿ ངན་སོང་དུ ་མི ་གཏོང་ཞེ ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་པདྨ ་ང་ཡི ་
དབུ ་མནའ་བཞེ ས་པའི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ་  ས་བྲ ག་ལ་ཡོདཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ལྷ ོད་ཚད་ཅི གཔོ་ ངན་སོང་གསུ མ་ལུ ་མི ་   ་ ག་དེ མ་ཅི ག་  ་ངན་
སོང་གསུ མ་ལུ ་   ་བ་ཅི ན་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ང་ར་གི ས་འ  ན་འོང་ཟེ ར་ དབུ ་མནའ་
བཞེ ས་པའི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ་  ས་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ཡོད་པའི ་
ཁར་   ང་བ་རབ་གནས་ཞུ ་ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

གུ ་རུ ་དབུ ་མནའ་བཞེ ས་སའི ་ཕྱ ག་  ས།
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༡༧. དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༥དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་
པའི ་ས་ཁར་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ ང་དཀར་  ་  ས་ཤུ ལ་དང་  བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་
འདུ ག།  

༡༨. རྩྭ  ་ཨ་ཝ།

སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་(ཤོག་༥) ནང་ལུ ། “གནས་དེ ་ལ་
ཡོན་ཏན་  ་རྩ ་ཁྱ ད་པར་དུ ་འཕགས་པ་རྩ ་ཨ་ཝ་བྱ ་བ་ཡོདཿ དེ ་ཟོས་ན་ཚེ ་འདི ་ལ་སངས་
རྒྱ  ས་པར་འ  ར་རོཿ” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ནང་ གཞན་དང་
མ་འདྲ ་བའི ་རྩྭ  ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི ་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ ལུ ས་  ་ནང་ན་རྩ ་དབུ ་མ་ལུ ་ ཨ་
ཝ་དྷུ  ་ཏི ་ཟེ ར་ཡེ ་ཤེ ས་  ་རྩ ་ཅི ག་ལུ ་སླ བ་ཨི ན། འདི ་མཚོན་  ད་ལུ ་   ་ཁར་རྩྭ  འི ་རྣ མ་པ་
  ་   ་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ རྩྭ  ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་རུ ང་ མཚོན་  ད་དང་མཚོན་བྱ ་
  ་ཨི ནམ་ལས་ རྩ ་དང་རྩྭ  ་གཉི ས་ག་ཅི ་སླ བ་རུ ང་ དེ ་ལུ ་འགལ་བ་མི ན་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་
ནི ་ཨི ན། སླ བ་སྲ ོལ་ལུ ་ རྩྭ  ་འདི ་མེ ་ཏོག་རྡ ོ་  ་  ལ་བུ ་དང་འདྲ ་བ། ཤི ང་ཙཱ ་རི ་གཉུ ག་མ་
དང་འདྲ ་བ། ཟེ ར་སྲ ོལ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ རི ང་ཐུ ང་མདའ་གང་ཙམ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཚོས་
གཞི ་ཡང་ཧོནམ། རྩྭ  ་འདི ་འདབ་མ་རྩ ་ལས་མི ན་འདུ ག། ནང་སྟ ོངམ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
བཟའཝ་ད་ ཁག་ཏི ག་  ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ དེ ་བཟའ་བ་ཅི ན་ ཚེ ་ད་ལྟ ོ་རང་ སངས་
རྒྱ  ས་འོང་ཟེ ར་གསུ ངས་བཞག་ནུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ཐོ་བཀོ ད་པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་
འབད་བ་ཅི ན་ འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་ཡོངས་  ་མེ ་ཏོག་  ་བཞག་པ་ཅི ན་ འོས་འབབ་མཐོང་ཡི ། 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ རྩྭ  ་འ  ་བ་འ  ན་པ། ས་འ  ་བ་འ  ན་པ། ཆུ ་འ  ་བ་འ  ན་པ་ཟེ ར་ 
གསུ མ་ཡོད་ས་ལས་ རྩྭ  ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི ་འདི ་ རྩྭ  ་འ  ་བ་འ  ན་པ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཨི ན་མས། 
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 རྩ ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི འི ་ཤི ང་།                 རྩ ་ཨ་ཝ་དྷུ  ་ཏི །

༡༩. ལྗ གས་སྔ གས་གནས་ས།

ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ རྣ མ་དག་  ང་སྤ ང་ཐང་གི ་མགུ ་ལུ ་ སྤ ང་དང་
ནགས་  ་མཚམས་ལུ ་ ལྗ གས་སྔ གས་གནས་ས་ཟེ ར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ 
ཞལ་སྔ གས་གནང་  ་   ན་  ས་བརླ བས་གནང་པའི ་ གནས་ས་དཀརཔོ་འབད་མི ་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཆབ་གསང་བཤལ་ནད་དང་ ཕོཝ་ན་བའི ་སྐ བས་ ཆུ ་ནང་བཀོ ལ་ཏེ ་
འཐུ ང་རུ ང་ ཡང་ཅི ན་དེ ་  ་ར་བཟའ་རུ ང་ ཕན་ཐོགས་སྦ ོམ་ཡོད་ཟེ ར་    ས་ལོ་༩༦ལང་མི ་ 
ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༢༠. སྟ ོན་ཆུ ་དཀར་མོ།

ས་གནས་གདུ ང་དཀར་ཆོ ས་  ང་ལུ ་ གདུ ང་དཀར་སྤ ོག་པ་ཟེ ར་བའི ་གནས་འདི ་གི ་
ལོགས་ལས་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་  བ་ཆུ ་ སྟ ོན་ཆུ ་དཀར་མོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ རང་ཟླ ་
བདུ ན་པའི ་འ  ས་འབབ་དང་བ  ན་ཏེ ་ ཟླ ཝ་གཉི ས་དེ ་ཅི ག་གི ་རི ང་ལུ ་ མ་སྐ མ་པར་
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སྡ ོདཔ་ཨི ན་མས།   བ་ཆུ ་འདི ་འགོ ་དང་པ་བབས་པའི ་ཚེ ་ མི ་ཚུ ་གི ས་ཕྱ ག་མཇལ་འབག་
  ་ འདི ་ནང་སོང་ཞི ནམ་ལས་ ཕྱ ག་འཚལ་  ་མགུ ་ཏོ་  ། འཐུ ང་  ་དངོ ས་  བ་ཞུ ཝ་
ཨི ན་མས།

༢༡. གཤོང་མོ་ཆུ །

གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ་(ཤོག་༢) ནང་
ལུ ། “ཆུ ་བོ་གསུ མ་  ་འབབ་ལུ གས་བསྟ ན། །འཇམ་དཔལ་གཡས་ནས་བབས་པའི ་
ཨཱ ་གི ་ཆུ ། །གཡོན་ནས་བབས་པའི ་ཤེ ལ་  ་ཆུ ། །དབུ ས་ནས་བབས་པའི ་གཤོང་མོ་ཆུ ། 
།འཇམ་དཔལ་གསང་ཆུ ་རང་བྱ ོན་ཡི ན། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་   བ་ཕུ ག་
འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ ཆུ ་བར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ རོང་ཆུ ་བཟུ མ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་   ་
བཙུ ན་འཇམ་དཔལ་དབྱ ངས་  ་གསང་ཆབ་ཨི ན་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།  

གནས་གཞན། 

༡. མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་།

གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པའི ་རྣ མ་ཐར་ཉུ ང་  ས་དད་པའི ་ས་བོན་(ཤོག་༨༨) ནང་
ལུ ། “ཡང་   ་རྫ ོང་ངམ་ཨ་བརྒྱ  ་ཕུ ་  ང་ལ་གནས་མཇལ་ཕེ བས་སྐ བས།” ཟེ ར་གསུ ངས་
པའི ་ཁར་    ས་བུ ་དམ་པ་གསུ མ་  ་རྟ ོགས་བ  ད་བསམ་འཕེ ལ་དབང་གི ་རྒྱ  ལ་པོ་(ཤོག་
༢༢༦) ནང་ལུ ། “  བ་དབང་བླ ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་མཆོ ག་   བ་པ་གནང་ས་ མོན་
   ་རྫ ོང་གི ་གནས་ཆེ ན་གུ ་རུ འི ་གསུ ང་གི ་གནས་ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་ཉེ ་འགྲ མ་དུ ་ཡོད།” 
ཟེ ར་གསུ ངས་མི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་དབེ ན་གནས་བརྒྱ  ད་  ་ཡ་གྱ ལ་ མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་གི ་
གནས་འདི ་ སྟ ར་ཀའི ་གཡུ ས་  ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལས་ཡར་ དང་ཕུ འི ་ལམ་བདའ་  ་འ  ་
བའི ་སྐ བས་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༧དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཐུ གས་སྨ ོན་དྲ ང་
ལའི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ ཉི ་ཟླ ་ཆུ ་གི ་མགུ ་ལུ ་   ན་རླ བས་ཅན་  ་གནས་ མི ་ཁལ་ལྔ ་དེ ་ཅི ག་
ཤོང་མི འི ་བྲ ག་ཕུ ག་དང་། མགུ ་ལས་མར་ཉི ་ཟླ འི ་ཆུ ་འདི ་བབས་ཨི ན་མས། 
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འདི ་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་འ  ས་གནང་སའི ་འ  ས་གཞོང་། གདུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན་ལ་
སོགས་ ཧེ ་མ་ གནས་འདི ་ཁར་ བླ མ་གཞན་ བསམ་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་
བླ མ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན་ཚུ ་ཡང་ བཞུ གས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ བླ མ་བསྐ ལ་བཟང་
ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ཁར་འ  ་ནི ་གི ་ལམ་ཅི ག་ ཁྲ ་མོ་ལས་  ་
འ  ་ནི ་ཡང་ཡོད། གནས་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་  ་ས་གནས་ནང་
ཚུ དཔ་ཨི ན་མས།

༢. དོགས་སེ ལ།

ཞབས་  ང་འཇི གས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱ  ལ་  ་རྣ མ་ཐར་(ཤོག་༡༠༥) ནང་ལུ ། “གནས་དང་སྦ ས་
ཡུ ལ་མང་པོ་ལུ ང་ཡང་བསྟ ན། །ཁྱ ད་པར་   ལ་པའི ་དབེ ན་གནས་ཆེ ན་པོ་བརྒྱ  ད། །དེ ་ཡི ་
ཡ་གྱ ལ་མོན་ག་   ་རྫ ོང་། །ཞེ ས་སུ ་གྲ གས་པའི ་   བ་གནས་ཆེ ན་པོ་དེ ། །ལན་གཅི ག་
མཇལ་ན་སྙ མ་པའི ་འདུ ན་པ་ཤོར། །ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ནོར་འཛི ན་   ང་བའི ་   ་བླ ་དེ ར། །དེ ་ཡི ་
གནས་ཚུ ལ་བཀའ་རྟ གས་  ག་པར་བསྩ ལ། །” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཞབས་  ང་
འཇི གས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱ  ལ་མཆོ ག་ མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་མཇལ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ དར་དཀར་ནང་
ལུ ་འོང་ནི ་ཨི ན་ཟེ ར་ དར་དཀར་   ་བླ ་ལུ ་   ངས་ཐང་ཁ་ལས་ བཀའ་ཤོག་གནང་མི ་
འདི ་ ཞབས་  ང་མཆོ ག་གི ས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་ཉེ ་འདབ་ལུ ་ཡོད་པའི ་    ་རྫ ོང་དང་
  ན་རླ བས་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་གཟི གས་ནི ་འདི ་གི ས་ མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་འདི ་ ལྷ ་མོ་  ང་གི ་རི ་
མགུ ་ལུ ་ཡོད་ཟེ ར་ གསུ ངས་གསུ ངསམ་མེ ད་ན་མནོཝ་མས། དཔེ ར་ན་ སངས་རྒྱ  ས་མྱ ་
ངན་ལས་འདས་ས་ རྩྭ  ་མཆོ ག་  ང་ངོ ་མ་འདི ་ རྒྱ  ་གར་ལུ ་ཡོད་མི ་འདི ་ཨི ན་རུ ང་ གཅུ ང་
དགའ་བོ་གི ས་ ཨ་སམ་ལུ ་ཡང་སངས་རྒྱ  ས་མྱ ་ངན་ལས་འདས་ས་ རྩྭ  ་མཆོ ག་  ང་ཨི ན་
ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་སངས་རྒྱ  ས་  ་རི ང་བ  ལ་ཡང་ ཕར་བསྐྱ  ལ་གནང་པའི ་ལོ་   ས་ཡོདཔ་
བཟུ མ་མེ ན་ན་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།   
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༣. བཀའ་འ  ར་བྲ ག་ཕུ ག་དང་གནས་གཞན།

ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་མར་ལོག་  ་ ཡ་རབས་གཡུ ས་ཚན་  ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ བབས་
འ  ་བའི ་སྐ བས་ དང་པ་རང་ བཀའ་འ  ར་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་མི ་ བཀའ་འ  ར་བྲ ག་
དང་། ཉི ་ཟླ ་ཆུ ་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ཅི ག་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ ཉི ་ཟླ ་རང་བྱ ོན་ ག་ནི ་བ་ཡ་
མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་  ་  ང་ བསོད་
ནམས་གྲ གས་པའི ་ཕོ་བྲ ང་གི ་མཚོ་གཅི ག་འདུ ག། ཧེ ་མར་ བླ མ་ཤར་ཅུ ང་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་
ལས་བྱ ོན་ཏེ ་འདི ་ནང་ཕེ བསཔ་ད་ མཚོ� ་ཁར་   ་གཅི ག་གཟི གས་ཏེ ་ ང་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་
ལོག་ལྷ ོད་ནི ་ཨི ན་ཟེ རན་   ་ངའི ་ལག་པར་ལྷ ོད་བཅུ ག་ཅི ག་ཟེ ར་ ཐུ གས་སྨ ོན་གནང་པའི ་
སྐ བས་   ་འདི ་མཚོ་ནང་ཐི མ་སོང་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག།  

       

ཉི ་ཟླ ་རང་བྱ ོན།                   བཀའ་འ  ར་ཕུ ག།

༤. ཁྲ ་མོ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། 

ཡ་རབས་  ་བླ ་མ། ཐི ང་  ང་གི ་སླ ོབ་དཔོན་ཟེ ར་ གཡུ ས་ཚན་ཁག་གཉི ས་ནང་ལུ ་ བླ མ་
དང་སླ ོབ་དཔོན་གཉི ས་བཞུ གས་ཡོད་མི ་ལུ ་ གཡུ ས་ཚན་འདི ་གཉི ས་  ་  ག་ལུ ་ ཡོད་
པའི ་ཁྲ ་མོ� ་མི ་ཚུ ་གི ས་    ན་བདག་འབད་དེ ་ཕྱ ག་ཞུ ་  ་ ཁྲ ལ་བཏབ་མི ་ངོ ་མ་འབདཝ་
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ལས་ ཁྲ ལ་པ་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ཁྲ ་མོ་ཟེ ར་ དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་
ཟེ ར་ མཁན་པོ་ཀརྨ ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༥. མཁའ་འ  ་མའི ་རྡ ོ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཁྲ ་མོ་
གཡུ ས་ཚན་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ མཁའ་འ  ་མའི ་རྡ ོ་  ང་ཅི ག་ཡོད་མི ་འདི ་གི ་ཞལ་ 
ཡ་རབས་  ་གཡུ ས་ཚན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ བ  ར་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་
ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ མཁའ་འ  ་མ་གི ་བཞུ གས་  ་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་
ད་ གཡུ ས་  ་ངག་   ན་དང་འ  ལཝ་ད་ རྡ ོ་  ང་འདི ་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའ་གི ས་ཐགསཔ་
གི ས་ བསྡ མས་  ་བསྣ མས་བྱ ོན་ཏེ ་ འདི ་ནང་བཞག་བཞགཔ་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ ཐགཔ་
གི ས་བསྡ མས་པའི ་པར་ཚུ ་ཡང་འདུ ག། 

 

     

མཁའ་འ  ་མའི ་རྡ ོ་  ང་།        མཁའ་འ  ་མའི ་བཞུ གས་  །
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༦. མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པ།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ཁྲ ་མོ་ལུ ་ 
མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པ་ཟེ ར་མི འི ་ གནས་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ངག་   ན་དང་འ  ལཝ་
ད་ ཧེ ་མ་ ཨམ་ཅི ག་ ཕག་པའི ་ལྟ ོ་འཚོལ་ཏེ ་ ཉི ་ཟླ ་ཆུ ་གི ་མཐའ་མར་ ཕག་ལྟ ོ་རྩྭ  ་རྔ ཝ་ད་ 
ཟྭ ོཝ་གི ས་རེ ག་  ་ཨ་ཙ་ཟེ ར་ གསུ ང་བྱ ོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུ ང་ ང་ནཱ ་ལུ ་མ་བཞག་པར་ 
  ད་  ས་ཙི འུ ་ནང་བཙུ གས་ཏེ ་ འབག་ཟེ ར་གསུ ངས་བཞི ན་དུ ་ ཨམ་གི ས་འབག་འ  ཝ་
ད་ ཡང་འཕྲ ོས་འཕྲ ོས་ཡོད་རུ ང་། ད་ལྟ ོ་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ ངལ་འཚོ་ཟེ ར་གསུ ངས་
ཏེ ་ ངལ་འཚོ་སྡ ོད་པའི ་ཤུ ལ་མར་ འ  ་ནི ་འབདཝ་ད་ འཐུ ་མ་ཚུ གསཔ་ལས་བ  ན་ཏེ ་
ལུ ས་མི ་འདི ་ མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པ་ཟེ ར་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་   ལ་  ང་  ་བཞུ གས་མི ་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཐོ་བཀོ ད་པ་ང་ར་གི ས་བལྟ ་བ་ཅི ན་ གཡུ ས་ཚན་  ་གནས་བདག་ཅི ག་
ཨི ན་པས། 

 

  མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པ།           མཐོང་ལེ གས་གྲ གས་པའི ་བཞུ གས་  །

༧.   ་བཙུ ན་   ལ་མ་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་གཡུ ས་ཚན་ཁྲ ་མོ་ཟེ ར་
སར་ ཨ་རི ང་གི ་ཟུ ར་ཁར་   ་བཙུ ན་   ལ་མ་ ལོངས་  འི ་ཆས་དང་ལྡ ན་པ་འདི ་ མདུ ན་
ཅོ ག་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཧེ ་མ་ ལོ་གསར་དང་ ཚེ ་བཟང་དུ ས་བཟང་ལུ ་ མི ་
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ཚུ ་འདི ་ཁར་འོང་  ་ ཚོགས་ཕུ ལ།   ར་ར་རྐྱ  བ་ ཞབས་བྲ ོ་རྐྱ  བ་  ་ སྡ ོད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ 
ཕྱ ག་རྡ ོར་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཉམས་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་
མས། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཚལ་མ་ནང་   གཔོ་ནག་སེ ང་གི ་  མ་ར་བ་ཡོད་ས་ལུ ་ 
རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བཞུ གས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

       

   ་བཙུ ན་   ལ་མ།         རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་བཞུ གས་  །

༨. ཚེ ་དབང་ལྷ ་མོ� ་བླ ་མཚོ།

ཁྲ ་མོ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༤དེ ་ཅི ག་   ན་འཛེ གས་ཏེ ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ ཁྲ ་མོ་
སྤ ང་ཐང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ད  བས་ཀ་པ་ལི ་དང་ཅོ ག་ར་འཐད་མི ་ བཙན་ཆེ ན་ཚེ ་དབང་ལྷ ་མོ� ་
བླ ་མཚོ་འདི ་མཇལཝ་ཨི ན་མས། མཚོ་འདི ་ནང་ ཤི ང་གི ་འདབ་མ་རེ ་འབུ ད་སོང་པ་ཅི ན་ 
དེ ་འཕྲ ོ་ལས་ བྱ ་དཀརཔོ་ཅི ག་འོང་  ་འཐུ ་འབག་འ  ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་ གཡུ ས་ཁའི ་མི ་རྒ ན་
ཤོས་ཚུ ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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༩. ཐི ང་  ང་། 

དབེ ན་གནས་ལྷ ་  མ་  ་གནས་ཡི ག་(ཤོག་༡)ནང་ལུ ། “སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ས་ལུ ང་བསྟ ན་
འདི ། །འཛམ་  ང་ལུ ང་པ་ཤར་ཕྱ ོགས་ཐི ་  ང་གནས། །དགེ ་བ  ན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པར་
གཉེ ར་དུ ་གཏད། །བདག་བཅག་དཔོན་སླ ོབ་རྣ མས་  ་མཐུ ན་   ན་   བས། །” ཟེ ར་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ལུ ང་བསྟ ན་གནང་མི ་དང་འ  ལ་
བའི ་ དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པའི ་གནས་ ཐི ང་  ང་གི ་གཡུ ས་ཚན་ནང་   མ་གུ ང་༩དེ ་
ཅི ག་འདུ ག། གཡུ ས་  ་མགུ ་ལུ ་ མཚོ་གཅི ག་དང་ སྦ ས་གནས་ལྷ ་  མ་ལུ ་༼ཁྲ ་མོ་
དགོ ན་པ།༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཞབས་  ས་བཅགས་ཏེ ་   ན་  ས་རླ བས་པའི ་གནས་
ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

ཐི ང་  ང་གཡུ ས་ཚན།

༡༠. ཐི ང་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཤར་ཕྱ ོགས་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཐི ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཡར་ལོང་ནི ་ལུ ་གོ ཝ་ཨི ན། དེ ་འབདཝ་
ལས་ ཡར་ལོང་  ་བལྟ ཝ་ད་ ས་ཆ་རྒྱ  ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་ཡོདཔ་མཐོང་  ་ གཡུ ས་ཆགས་ནི ་
དེ ་གི ས་ ཐི ང་  ང་ཟེ ར་བཏགས་ནུ ག། ངག་   ན་དང་འ  ལཝ་ད་ དབང་འདུ ས་ཕོ་བྲ ང་གི ་
རྫ ོང་དཔོན་ ཀུ ན་བཟང་དོམ་ཅུ ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ གཡུ ས་ཆགས་ནི ་  ་ ས་འཚོལ་ཏེ ་འོངམ་
ད་ གཡུ ས་མགུ ་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་གུ ་ལས་ཡར་ལོང་སྡ ོད་  ་ལྟ ་བའི ་སྐ བས་ ས་གོ ་རྒྱ  ་ཆེ ་ཏོག་
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ཏོ་  ་མཐོང་ནི ་དེ ་གི ས་ ཐི ང་  ང་ཟེ ར་བའི ་གཡུ ས་ཚན་ཆགས་ཡོད་པའི ་  ར་ལས་ ཨཔ་
བྱ མས་པ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༡༡. ལྕ གས་  ་  ་མི ག་དང་གཞན།

ཁྲ ་མོ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ ཐི ང་  ང་ཕའི ་ཆེ ་
ལོ་གི ་ཕར་ཁར་ རྡ ོ་  ་དབང་མོ་གི ་ཞི ང་གི ་ཟུ ར་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་  ་མི ག་ཨི ན་ཟེ ར་
མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ ལྕ གས་  ་  ་མི ག་
ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ སེ མས་ཅན་ཉེ ་ཚེ ་བའི ་དམྱ ལ་བ་ལས་བཏོན་པའི ་ 
རྡ ོ་འགག་འ  ་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། རྡ ོ་འདི ་ ཧེ ་མ་ ཀུ ན་བཟང་དོམ་ཅུ ང་གི ་བུ མོ་ 
ཆོ ས་   ན་  ་བུ ་ མཚམས་པ་བསྟ ན་འཛི ན་མཆོ ག་ ལྷ ་  མ་དགོ ན་པ་ལུ ་བཞུ གས་པའི ་
སྐ བས་ ཚེ ་འདས་ཨམ་བདེ ་ཆེ ན་དངོ ས་  བ་ མཚམས་པ་ཕྱ ག་ཞུ ་  ་སྡ ོདཔ་ད་ལུ ་ 
མཚམས་པ་གི ས་ ང་ཤི ་བའི ་སྐ བས་ མ་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་འདི ་འགག་འ  ་འོང་།   ད་
གཡུ ས་ཁར་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ས་ ང་ཤི ་ག་མ་ཤི ་ རྡ ོ་འདི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ཤེ ས་ཚུ གས་ཟེ ར་
སླ བ་བཞི ན་དུ ་ མཚམས་པ་བསྟ ན་འཛི ན་གཤགས་པའི ་སྐ བས་ རྡ ོ་འདི ་འགག་ཡར་སོ་
ཡི ་ཟེ ར་ ཨམ་བདེ ་ཆེ ན་དངོ ས་  བ་  ས་བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

  

        

རྡ ོ་འགག་འ  ་མི །           ལྕ གས་  ་  ་མི ག།
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༡༢. བླ ་མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ།

ཀུ ར་སྟ ོད་སྤ ང་དཀར་པོ་ལས་ཨི ན་མི ་ བླ མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ཞི ང་
གཤེ གས་དམ་པ་ གོ ང་ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་དབང་  ག་མཆོ ག་གི ་  ང་འཁོ རཔ་ཨི ན་མས། དེ ་
ཡང་ མི ་དབང་མཆོ ག་ས་མཚམས་ཁར་གཟི གས་  ར་ནང་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ བླ མ་ཆོ ས་
གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ་དང་ཕྱ ད་དེ ་ མི ་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོ ག་གི ས་ བླ མ་གི ས་ ན་བཟའ་
གོ ས་དཀརཔོ་བཞེ ས་  ་ སྤྱ  ང་ལོང་གི ་ཚུ ལ་  ་བཞུ གས་མི ་ལུ ་གཟི གས་ཏེ ་ མི ་དབང་
མཆོ ག་གི ་བཀའ་བཞི ན་དུ ་ བུ མ་ཐང་དབང་འདུ ས་ཆོ ས་  ང་ལུ ་བྱ ོན་ཏེ ་ འབེ བས་གདན་
༡༣བ  གས་པའི ་གུ ་ འབེ བས་གནང་པའི ་སྐ བས་ མི ་དབང་མངའ་བདག་རི ན་པོ་ཆེ ་
ཐུ གས་མཉེ ས་  ་ རྩ ་བའི ་བླ མ་དང་འ  ལ་ཏེ ་   ང་འཁོ རཔ་  ་བཞག་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
དང་། ཤུ ལ་ལས་ བླ མ་མཆོ ག་གི ས་དགྲ ་མེ ད་  ་ལེ གས་མི ་ལྷ ་ཁང་། བྱ ་གདུ ང་ལྷ ་ཁང་
།༼རྒྱ  ་མཐོང་།༽ ཐི ང་  ང་དགོ ན་པའི ་ལྷ ་ཁང་ཚུ ་བཞེ ངས་ཡོད་པའི ་ནང་  ན་ཚུ ་ཡང་ མི ་
དབང་མངའ་བདག་རི ན་པོ་ཆེ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་དབང་  ག་མཆོ ག་གི ས་གནང་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
ཚུ ་    ་ལོ་༩༦ལང་མི ་ ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།       

༡༣. བླ ་མའི ་བཞུ གས་  །

ཐི ང་  ང་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ལྷ ་  མ་དགོ ན་
པ་༼ཁྲ ་མོ་དགོ ན་པ།༽ལུ ་ བླ ་མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ་གི ་བཞུ གས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ བླ མ་གི ས་སླ ོབ་མ་ཚུ ་ལུ ་ ཆོ ས་གནང་པའི ་སྐ བས་   ་འདི ་གུ ་
བཞུ གས་ཏེ ་གནང་དོ་ཡོད་པའི ་ཁར་ འདི ་གི ་རྩ ་བ་རང་ གནས་  ང་བྱ ་པོད་ཅི ག་འདུ ག། 
བླ མ་འདི ་ཁར་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ བཞེ ངས་ནི ་དང་གཟི མ་ནི ། ཆོ ས་གནང་ནི ་ལ་
སོགས་པའི ་དུ ས་ཚོད་ཁར་   ག་  ག་  ་ བྱ ་པོད་དེ ་གི ས་འབོ་བའི ་ལོ་   ས་འདི ་    ས་
ལོ་༦༨ལང་མི ་ ཨཔ་འཇམ་དཔལ་  ས་རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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བླ མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ� ་བཞུ གས་  ་དང་ཆོ ས་གནང་སའི ་ཐང་།  གནས་  ང་བྱ ་པོད།

༡༤.   ་གདུ ང་མཆོ ད་  ན།

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་དང་པམ་འདི ་ བླ མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ� ་  ་གདུ ང་མཆོ ད་
  ན་དང་། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན་ལ་སོགས་པ་ལེ ་ཤ་ཡོད་རུ ང་ མི ་ངན་
ཚུ ་གི ས་ནང་གཟུ ངས་ སླ ོང་འབག་ཡར་སོངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ བླ ོ་ཕམ་པའི ་གཞི ་ལུ ་  ར་
སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

༡༥. ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །

དབེ ན་གནས་ལྷ ་  མ་  ་གནས་ཡི ག་(ཤོག་༤)ནང་ལུ ། “དེ འི ་གཡས་སུ ་ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི ། འཛམ་བུ ་  ང་དང་  ་  ས། རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་  ་ཡོད།” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་
  ་ མཆོ ད་  ན་  ་རྒྱ  བ་ཁ་ལས་མར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་བབས་འ  ཝ་ད་ ཟངས་མདོག་
དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་ ཏོག་དང་བཅས་པ་མཇལ་ནི ་ཡོད་
པའི ་ཁར་ འོག་ལས་ཕར་   བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་ བྲ ག་ཕུ ག་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་གི ་མཐའ་  ར་ལུ ་ བྲ ག་ཕུ ག་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་ས་ལས་ཕར་ བླ མ་ཆོ ས་གྲ གས་
རྒྱ  ་མཚོ་དང་ཁོ ང་གི ་སླ ོབ་མ་ མཚམས་པ་བསྟ ན་འཛི ན་  ་སླ ོབ་མ་ཚུ ་    མ་གནང་  ་
བཞུ གས་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་ ཨཔ་འཇམ་དཔལ་  ས་ སྤྲ  ོ་བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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 ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ཏོག།            ་གདུ ང་མཆོ ད་  ན།

༡༦. ཛམ་བྷ ་ལའི ་ཕོ་བྲ ང་དང་དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པ་ལ་སོགས་པའི ་གནས་གཞན།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ལས་མར་བབས་འ  ཝ་ད་ ཛམ་བྷ ་ལ་དང་ ཚེ ་རི ང་མའི ་ཕོ་བྲ ང་། 
དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པའི ་གནས་ཁང་ཚུ ་ མཇལ་བར་འ  ་ནི ་གི ་ལམ་ཚུ ་བསུ བས་ཡོདཔ་
ལས་ སེ ལ་དགོ པ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ ལྷ ་  མ་  ་ས་གནས་ཁག་ལས་ཕར་ གནས་
གཞན་ཡང་ དམྱ ལ་ཁམས་བཅོ ་བརྒྱ  ད། གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ� ་ཕོ་བྲ ང་། རྡ ོ་  ་ཕག་
མོ� ་  ་རང་བྱ ོན། སྦ ས་ཡུ ལ་ལུ ་འ  ་སའི ་གནས་  ། མཁའ་འ  ་  ་བ་འབུ མ། སྤྱ  ན་
རས་གཟི གས་རང་བྱ ོན། ནོར་བུ འི ་བང་མཛོད། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས། བཞུ གས་
  ། བྲ ག་ཕུ ག་ལ་སོགས་པ་ལེ ་ཤ་ཡོདཔ་  ་གསུ ངས་མི ་འདི ་ འདི ་ཨི ན་ཟེ ར་ངོ ་སྦྲ  གས་
ཚུ གས་མི ་མེ ད་རུ ང་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་གཞན་དང་མ་འདྲ ཝ་ ལེ ་ཤ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་ལུ ་
ལྟ ་བ་ཅི ན་ གནས་ཡི ག་ནང་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨི ན་པ་ལུ ་ཐག་ཆོ ད་པས་
ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག



132

བྲ ག་ཕུ ག།

མུ ་   ་   ་འོག་ནང་ཡོད་པའི ་གནས།

༡. གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མཆེ ཝ།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ སོ་ནམ་ཞི ང་ལམ་བདའ་  ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༢༡དེ ་ཅི ག་   མ་
འཁོ ར་ནང་འ  ཝ་ད་ ས་གནས་མུ ་   ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་མས། གནས་ཚུ ་གི ་གྲ ལ་ལས་དང་
པ་རང་ གླ ང་པོ་ཟོར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གླ ང་པོ་ཆེ ་གི ་མཆེ ཝ་རང་བྱ ོན་དང་གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས། 
ཉི ་ཟླ ་རང་བྱ ོན་  ་གནས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ མུ ་   ་དཔོན་ཆེ ན་  ་སྐ བས་ 
འགོ ་དང་པ་མཇལ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་
གསུ ངསམ་ཨི ན་མས། 

             

 

         གླ ང་པོ་ཆེ ་གི ་མཆེ ཝ།        ཉི ་ཟླ ་རང་བྱ ོན།
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༢. མཚོ།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གཡང་མཚོ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གཡང་མཚོ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་
ཡང་ ཧེ ་མ་ དགྲ ་མེ ད་  ་ལུ ་བཞུ གས་མི ་ གཏམ་ཞི ང་ཆོ ས་  ་ དྲ གོ ས་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་
འདི ་ནང་ཕེ བས་ད་ གཡང་མཚོ་ཨི ནམ་ལས་ མཚོ་འདི ་ནང་དུ ང་དཀར་ཆ་གཅི ག་འདུ ག། 
ང་གི ས་བཏོན་འབག་པ་ཅི ན་ འབད་ཚུ གས་ནི ་མས་ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ འབག་ནི ་འབདཝ་
ད་ མུ ་   ་དཔོན་ཆེ ན་  ས་འབག་མ་  ར་བས་ཟེ ར་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་མཆོ ག་
གི ས་གསུ ངསམ་ཨི ན་མས། 

མཚོ་འདི ་ ཚྭ ་ཕུ ་པའི ་བླ ་མཚོ་ཕོ་དང་མོ་  ་ཡོད་ས་ལས་ འདི ་མོ་མཚོ་ཨི ན་མས། ཚྭ ་ཕུ ་གི ་
རྒྱ  བ་ཁ་ལུ ་ གསེ ར་མཚོ་དང་ བླ ་མཚོ་ཕོ་གསུ མ་ཡོད་ཟེ ར་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གསུ ངསམ་ཨི ན་མས། 

གཡང་མཚོ།

༣. བྱ ་  ང་དང་ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ །

གཡུ ས་  ་  ག་ལུ ་ སྨ ན་ཁང་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་   ་དང་ས་བདག་གི ་ཁ་གནོན་ བྱ ་  ང་
རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ པེ ་ཧར་རྒྱ  ལ་པོ� ་བཞུ གས་  ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་
འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཟ་ལ་ཤི ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ འི ་གནས་
ཟེ ར་ ཚེ ་རི ང་མ་རང་བྱ ོན་  ་རྡ ོ་ཕུ ག་ལྔ ་ ཞི ང་གི ་  ག་ལུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།     
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བྱ ་  ང་གི ་ཞལ།             ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ །

༤.   བ་ཆུ །

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥དེ ་ཅི ག་རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ་གདན་ས་ གྲྭ  ་ཚང་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ སྤ ང་གི ་  ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་  བ་ཆུ ་ རྩ ་ཅན་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཡར་རི ་ཁ་ལུ ་ ཚྭ ་ཕུ ་པའི ་གནས་ཁང་
ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག།    

      

                             

         ཚྭ ་ཕུ ་པའི ་གནས་ཁང་།               བ་ཆུ །
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༥. ཨོ ་རྒྱ  ན་བྲ ག་ཕུ ག།

འདི ་ཁ་ལས་མར་བབས་ཏེ ་ ཕོག་ཅི ་རི ་གཡུ ས་ཚན་  ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
བྲ ག་ཕུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་    ་བརྒྱ  ་གཅི ག་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ས་
ལས་ དག་པ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ གཡུ ས་ཚན་  ་མི ང་ མུ ་   ་
ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་   ་མཚན་ཡང་ འདི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་ཟེ ར་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གསུ ངསམ་ཨི ན་མས། ཨི ན་རུ ང་ ཐོ་བཀོ ད་པ་ང་ར་གི ས་བལྟ ་བ་ཅི ན་ 
གོ ང་ལུ ་ཨཱ ཿརྒྱ  འི ་སྐ བས་ལུ ་ བསམ་འཆར་བཤད་ཡོད་མི ་ལྟ ར་དུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གི ས་    ་ཡི ག་རྒྱ  ་ཅན་  ་གནས་  ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་མི ་ལས་བ  ན་ མུ ་   ་
ཟེ ར་བཏགས་གནངམ་མེ ན་ན་ཟེ ར་མནོཝ་མས། དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གི ས་ ལྷ ོ་  ངས་འདི ་ནང་ལུ ་ ༀ  ་ཨཱ ཿ   ་གསུ མ་  ་རྟ གས་རྒྱ  ་ཅན་  ་གནས་ལུ ་   ན་
  ས་བརླ བས་ཡོདཔ་ལས་ ༀ  ་སྦ ། ཨཱ ཿརྒྱ  ། མུ ་   ་  ་གནས་ཟེ ར་དར་དརཝ་མེ ན་ན་ཟེ ར་
མནོཝ་མས། 

༦. ནེ འུ ་ལེ འི ་གཞོང་པ་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ ཤི ་  ང་ཟོར་ལུ ་ ནེ འུ ་ལེ འི ་གཞོངམ་དང་། ཚུ ར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ སེ མས་
ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་ རྐ ང་  ས་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༧. ཞི ་བའི ་གནས་དང་གནས་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་བབས་ཏེ ་ ཤི ་  ང་ལུ ་འ  ་སའི ་  མ་འཁོ ར་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་
  ད་པར་ དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཚོགས་ ཞི ་  � ་གནས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། མར་ལས་
ཡར་མཇལ་བའི ་སྐ བས་ ཞི ་  � ་རྣ མ་པ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ ་མ་ཚར་ཅི ག་སྤ ང་
མེ ་ཤོར་བའི ་སྐ བས་ འདི ་ནང་འཕྱ ར་ཡོད་མི ་དར་འདབ་ཚུ ་ཡང་ མེ ་གི ས་མ་འཚི ག་པའི ་
ལོ་   ས་དང་། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ གནས་ཆུ ་ཟེ ར་ རྡ ོ་མི ་གི ་ཁ་ཅོ ག་རང་འཐད་མི ་ཅི ག་གུ ་
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ལས་   བ་ཆུ ་འཐོན་ནི ་ཡོད་རུ ང་ ད་རི ས་ནངས་པ་   བ་ཆུ ་སྐ མ་སོངམ་ལས་ རྡ ོ་འདི ་
ཡང་འཚོལ་མི ་ཐོབ་པས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

ཞི ་བ་ཟེ ར་ཞུ ་དགོ ་མི ་དེ ་ཡང་ མཇུ ག་ལས་ཡར་ལྟ ་མཇལ་བའི ་སྐ བས་ ཞི ་  ་གི ་ལྷ ་ཚོགས་
བཟུ མ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་ཟེ ར་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་
གསུ ངས་ནི ་འདུ ག།

ཞི ་  � ་ཞལ།

༨. ཤི ས་  ང་སྨ ན་ཆུ །

ཤི ས་  ང་གཡུ ས་ཚན་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ གྲ ང་གཞི ་དང་རྐ ང་ཚི གས་ལག་ཚི གས་ལ་
སོགས་པ་ན་བའི ་སྐ བས་ ཕན་ཐོགས་པའི ་སྨ ན་ཆུ ་རྩ ་ཅན་ཅི ག་འདུ ག། གཡུ ས་མི ང་ ཤི ང་
  ང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་   ་མཚན་དེ ་ཡང་། མུ ་   ་དཔོན་ཆེ ན་  ་ ཤི ང་འབྲ ས་  ་  མ་ར་
འབད་ནི ་དེ ་གི ས་ ཤི ང་འབྲ ས་  ང་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ཤི ས་  ང་ཟེ ར་ 
དར་ཁྱ བ་ཡར་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ མཁན་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གསུ ངསམ་ཨི ན་མས། 
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༩. མུ ་   ་གི ་མཐོང་རྒྱ  །

ཤར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ དགྲ ་མེ ད་  ་  བ་ཆུ ་དགོ ན་པ་དང་། དགྲ ་མེ ད་  ་གི ་བླ མ་རི མ་བྱ ོན་མང་
ཤོས་ཅི ག་ འཁོ ར་འདས་རུ ་ཤན་  ་ཉམས་ལེ ན་མཛད་སའི ་གནས་ འཁོ ར་འདས་སྤ ང་
ཐང་མཇལཝ་མས།

ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གདུ ང་བསམ་ཡོང་ལ་དགོ ན་པ་དང་། གཡུ ས་ཚན་མང་ཤོས་ཅི ག་རང་
མཐོང་ཚུ གས་པས། ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་གནས་ སྒ ང་ཕུ ག་གི ་མགུ ་ལུ ་ སེ   ་
གནས་ལ་སོགས་པ་མཇལཝ་མས། བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཕུ ་  ང་ལ་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་
  ་ཕོ་བྲ ང་། ཨཱ ༔བརྒྱ  ་གནས་  ་  ་བ་ པདྨ ་གཡང་རྫ ོང་ཚུ ་མཇལ་ཚུ གསཔ་ལས་ དགའ་
ཉམས་སྤྲ  ོ་བའི ་ས་གནས་ཅི ག་ཨི ན་མས།      

མུ ་   ་སངས་རྒྱ  ས་ཆོ ས་  ང་དགོ ན་པ།

༡༠. དུ ར་  ད།

རུ ་བཙག་འགག་ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་ལུ ་ པདྨ ་  ང་པའི ་གཏེ ར་བྱ ོན་ལས། “དུ ར་  ད་
རི ་  ད་གངས་  ད་སོགས། །ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པའི ་གནས་ཉི ད་དུ ། །”ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་
བཟུ མ་  ་ མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ མི ་དམངས་ལུ ་ཕན་པའི ་དུ ར་
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  ད་གཅི ག་བཅགས་གནང་ནུ ག། རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གསུ ངས་མི ་ནང་ དང་པ་ལུ ་ས་
  ་གསུ མ་ཡོད་པའི ་ཁར་ མུ ་   ་   ་འོག་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ ཞི ་  � ་གནས། བསོད་མཁར་
   ་འོག་སྒ ང་ཟོར་ལུ ་ དགང་གཟར་  གས་གཟར་  ་གནས་ཚུ ་གི ་ མཇུ ག་འཛོམས་ས་
ལུ ་ཕོག་ཡོད་པའི ་ཁར་ སྐྱ  བས་  ་རྡ ོ་  བ་ཆེ ན་དང་ སྐྱ  བས་  ་སྒ ང་   ལ་ཀུ ན་བཟང་རི ག་
འཛི ན་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ། སྐྱ  བས་  ་པད་  ང་གསུ ང་   ལ་ལ་སོགས་པའི ་ བླ ་ཆེ ན་ཚུ ་ལས་
ཐུ གས་རྟ གས་ཞུ ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཐུ གས་སྨ ོན་དང་བཅས་པ་གནང་  ་ཡོདཔ་ལས་ དུ ར་
  ད་འདི ་གཞན་དང་མ་འདྲ ཝ་ཅི ག་  ་རང་ཡོད་ཟེ ར་གསུ ངསམ་ཨི ན་མས།

༡༡. གཉུ ག་གནས། 

གསེ ར་གཞོང་  ད་འོག་  ་བ་དང་ བསོད་ནམས་མཁར་ལས་ མུ ་   ་དང་རྒྱ  བ་སྒ ང་གཡུ ས་
ཚན་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལས་བབས་འོང་མི ་ ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་དང་བླ ་རི ་འཛོམས་
སའི ་ལྟ ག་ལུ ་ གཉུ ག་གནས་ཟམ་པ་འདུ ག། དེ ་ཡང་ ཧེ ་མའི ་ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ 
མཚོ་གུ ་ལས་ད་ལྟ ོ་ཟམ་པ་རྐྱ  བ་ཡོད་མི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་གཉི སཔོ་འདི ་ མཐུ ད་ནི ་འབདཝ་ད་ བྱ ་
པོད་འབོ་དཔ་ལས་ རྡ ོ་གཉི ས་མཐུ ད་མ་ཚུ གས་པར་ལུ ས་སོ་པའི ་ཁར་ རྡ ོ་གི ་ལོགས་
ལུ ་ འ  ག་རང་བྱ ོན་དང་ བདུ ད་  ས་མགོ ་མཇུ ག་ལོག་བཏང་པའི ་མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་
ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

བར་ལམ་  ད་འོག།

༡. བར་ལམ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

བར་ལམ་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༦༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་
འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༢༢༧དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༢༡༥༦ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་  ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་འོག་ལས་མར་ རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོདཔ་ཨི ན། 
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༢. བར་ལམ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཧེ ་མའི ་ ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ བར་ལམ་ཟེ ར་བའི ་གཡུ ས་ཚན་འདི ་  ལྕ གས་ས་
མཁར་ བར་ལམ་ལས་ཨི ན་མི ་ མི ་གཅི ག་གི ས་འདི ་ནང་འོང་  ་ གཡུ ས་ཆགས་ནི ་དེ ་
གི ས་ བར་ལམ་ཟེ ར་བཏགས་ཡོདཔ་  ་སླ བ་སྲ ོལ་གཅི ག་དང་། བཤད་སྲ ོལ་ཅི ག་ལས་
འབད་བ་ཅི ན་ ད་ལྟ ོ་ཡོད་པའི ་ བར་ལམ་གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལས་ཡར་ ཧེ ་མར་   ་
ནོར་སེ མས་ཅན་  ་ལམ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ བར་ལམ་བཏགས་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ བར་ལམ་
རྒ པོ་ ལུ ང་བསྟ ན་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

   

དགང་གཟར་  གས་གཟར།

༣. དུ ང་ཟོར།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་མར་   མ་འཁོ ར་ནང་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ 
ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ བསོད་མཁར་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ དང་ཕུ ་གི ་ལམ་བདའ་  ་ཁ་ཡར་
ལྟ ་འོངམ་ད་ དུ ང་ཕོ་མོ། དུ ང་ཕོ་འདི ་ འཕུ ་བཏུ བ་  ་ཡོད་རུ ང་ མོ་འདི ་དོང་བསུ བས་ཆི ་
ནུ ག། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྐ ང་དུ ང་། ད་རུ ང་གནས་གཞན་ཡང་ ལེ ་ཤ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
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ཡོད་རུ ང་ ངོ ་སྦྲ  གས་ཚུ གས་མི ་མི ན་འདུ ག། གནས་འདི ་བསོད་མཁར་   ་འོག་ལུ ་ཚུ དཔ་
ཨི ན་མས།

 

         

དུ ང་།                     རྐ ང་དུ ང་། 

༤.. འཁོ ར་འདས་སྤ ང་ཐང་།

བར་ལམ་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ མཁས་པོ་ཤི ང་བ   ད་དེ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་གསུ མ་
དེ ་ཅི ག་གི ་རི ང་ལུ ་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ འཁོ ར་འདས་སྤ ང་ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གསཔ་ཨི ན་མས། 
དེ ་  ་སླ བ་དགོ ་པའི ་   ་མཚན་ཡང་། ཤར་ཕྱ ོགས་དགྲ ་མེ ད་  ་གི ་བླ མ་ཚུ ་ འཁོ ར་འདས་
རུ ་ཤན་  ་ ཉམས་ལེ ན་མཛད་སའི ་གནས་འབདཝ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ འཁོ ར་འདས་སྤ ང་
ཐང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས། གནས་འདི ་མཁས་པོ་ཤི ང་    ་འོག་ལུ ་ཚུ དཔ་ཨི ན་མས།
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དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག།

༡. དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༧༨དེ ་ཅི ག་གི ་
ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་
དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༤༣༨དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༣༨༡༨ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ཞུ ་བ་ཅི ན། 

དགྲ ་མེ ད་  ་གཙུ ག་ལག་ཁང་།

༢. ཨ་ཎེ ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ� ་གནས། 

དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་
ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་   མ་ཆེ ན་ཕུ ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨ་ཎི ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་   མ་
གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་   བ་ཕུ ག་དང་། འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་   མ་ཆེ ན་རི ག་འཛི ན་དབང་
འདུ ས་  ་ཞི ང་གི ་  ག་ལུ ་ གསོལ་ཐབ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ས་
གནས་  ་མི ང་   མ་ཆེ ན་ཕུ ག་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་ལོགས་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ དགྲ ་མེ ད་  ་རྫ ོང་གི ་
བཟོ་དཔོན་ ཡེ ་ཤེ ས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།
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     ཨ་ཎི ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ� ་   བ་ཕུ ག།              གསོལ་ཐབ།

༣. མཚོ་ཝང་དང་དུ ང་དཀར།

འདི ་ཁ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ མཚོ་ཝང་ཟེ ར་ 
མཚོ་ཤུ ལ་ཅི ག་དང་། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ ང་དཀར་  ་པར་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་
ཁར་ ཧེ ་མ་ མཚོ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ མཚོ་བདག་གི ས་གནོད་པ་བཀལ་ཏེ ་
  གས་མ་ཚུ གས་པར་ གཡུ ས་མི ་ཚུ ་གི ས་ མི ་རོ་རྟ ་རོ་ལ་སོགས་པ་མཚོ་ནང་བཀོ ་  ་ 
བདའ་བཏང་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ བཟོ་དཔོན་ཡེ ་ཤེ ས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

 མཚོ་ཤུ ལ།                    དུ ང་དཀར་པར།
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༤. གཟི མ་སྣ ང་གུ ་རུ འི ་གནས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་མར་བབས་  ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༢༣དེ ་ཅི ག་   མ་འཁོ ར་ནང་འཛུ ལ་
འ  ཝ་ད་ མོང་སྒ ར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ ས་གནས་གཟི མ་སྣ ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་དང་། གནས་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ དུ ས་རབས་བརྒྱ  ད་པའི ་ནང་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གི ས་   མ་ཕུ ག་བ  ར་ར་གི ་བདུ ད་ དམ་ལུ ་བཏགས་པའི ་སྐ བས་ བདུ ད་  ་འཁོ ར་
ཅི ག་ ཤོར་སོངམ་ལས་བ  ན་   ང་བདའ་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ བ་མཁར་ལུ ་བདུ ད་འཛུ ལ་
ཏེ ་གཡི བ་སྡ ོད་སའི ་  མ་རཝ་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་ལས་   ང་ཀོ ་ལུ ་  མ་རཝ་ཅི ག་འདུ ག། 
མཇུ ག་ར་ མཁར་བསང་མོ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ བདུ ད་འདི ་བདའ་ཟུ ན་  ་ ད་ལྟ ོ་  མ་རཝ་ཡོད་
ས་ལས་བཟུ ང་  ་   ད་བྱ ོན་ཞི ནམ་ད་ ས་གནས་གཟི མ་སྣ ང་ལུ ་  ་ དམ་ལུ ་བཏགས་
ཡོདཔ་  ་ དགྲ ་མེ ད་  ་རྒ པོ་གི ས་རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། རྡ ོ་གཉི ས་བ  གས་  ་ཡོད་མི ་
འདི ་ བདུ ད་ག་ཏེ ་བཙུ གས་པ་ཅི ན་དྲ ག་ག་ཟེ ར་ ཐུ གས་བཞེ ད་གནང་  ་ གཟི གས་པའི ་
སྐ བས་ བཞུ གས་པའི ་བཞུ གས་  ་ཨི ན་མས། བདུ ད་འདི ་ལྕ གས་ཐག་གི ས་བསྡ མས་
ཞི ནམ་ལས་ ཧོ་ཀ་ཡོད་ས་ལུ ་བཙུ གས་ཏེ ་ ལྕ གས་ཐག་བཏགས་བཞག་པའི ་རྡ ོ� ་ལུ ང་
ཅི ག་དང་། གུ ་རུ ་  མ་གནང་བཞུ གས་པའི ་    བ་ཕུ ག།    བ་ཕུ ག་གུ ་ལས་ཕར་ བདུ ད་
  ས་སོ་བཏབ་པའི ་སོ་པར་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཡང་འདུ ག།

འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཡར་འཛེ གས་འ  ཝ་ད་ ཐད་སྟ ོང་ཤི ང་གི ་རྩ ་བར་ གུ ་རུ ་
རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་ལྷྭ  མ། གུ ་རུ འི ་  ་རང་བྱ ོན། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གཟི མ་  ་བཞུ གས་ས་ 
  ་ཧང་དང་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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  བ་མཁར་བདུ ད་བཟུ ང་སའི ་  མ་ཤུ ལ།             གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  །

    

 གུ ་རུ ་  མ་གནང་བཞུ གས་ས།      བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་དོང་ནང་བཙུ གས་ས།

༥. མཱ ན་མཁར་   བ་ཕུ ག།༼སྨ ན་མཁར་   བ་ཕུ ག།༽

  ད་འོག་  ་བ་ལས་མར་ བབས་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་
ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ ཤར་དྭ ངས་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ ཨ་ཎེ ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་
གི ས་ སྨ ན་  ་   བ་པ་དང་སྨ ན་  ་ཕྱ ག་ལཱ ་གནང་  ་ བཞུ གས་པའི ་   བ་ཕུ ག་ལ་སོགས་
པ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ སྨ ན་མཁར་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་   ད་
སྒྲ  ་ཉམས་ཏེ ་ མཱ ན་མཁར་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་ཡར་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ དགྲ ་མེ ད་  ་རྒ པོ་ཀུ ན་བཟང་
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ཚེ ་རི ང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ ཤར་དྭ ངས་   ་འོག་གི ་ས་ཁོ ང་ནང་ཚུ དཔ་
ཨི ན་མས། 

༦.   ་མི ག་ན་དང་།

དགྲ ་མེ ད་  ་བར་ཟོར་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ ཨཱ ༔བརྒྱ  ་གནས་  ་   � ་  ་མི ག་ཨི ན་
ཟེ ར་ རྡ ོ་རང་  ང་གུ ་ ཚེ མ་རྐྱ  བ་རྐྱ  བ་བཟུ མ་  ་མཇལ་ནི ་ཅི ག་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ འ་ནི ་གནས་འདི ་ཁ་ལས་   ་  ་བའི ་སྐ བས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་ནང་ཕྲ ངམ་
ཕྲ ང་སར་ལྷ ོད་ཚུ གས་ཟེ ར་ ཁོ ་རའི ་ཕམ་ཚུ ་གི ས་སླ བ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ ན་རང་རྒ པོ་ རྟ ་མ  ན་
དབང་  ག་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

ན་རང་  ད་འོག།

༡. ན་རང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ན་རང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༠༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་
དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༢༢༧དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༢༢༧༥ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. ན་རང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ས་གནས་མཱ འི ་ཐུ ང་ཟེ ར་ས་ལས་མར་ ལྟ ་བའི ་སྐ བས་ ན་རང་
ལས་ཡར་ དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་ འབོད་སྒ རཔ་གྱ ལ་བཙར་ཏེ ་ ན་ར་ར་འོང་ས་
མཐོང་ནི ་དེ ་གི ས་ ན་རང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོདཔ་མ་ཚད། སླ བ་སྲ ོལ་གཞན་མི ་གཅི ག་ལས་
འབད་བ་ཅི ན་ ཨ་ཎེ ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་གཤགས་ཤི ང་དགོ ན་པ་
ལས་ཚུ ར་ དགྲ ་མེ ད་  ་ལུ ་བྱ ོནམ་ད་ མི ་གྱ ལ་བཙར་ཏེ ་ ན་ར་ར་  ་འོང་སར་མཐོང་ནི ་དེ ་
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གི ས་ ན་རང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་  ར་ལས་ ན་རང་རྒ པོ་རྟ ་མ  ན་དབང་  ག་གི ས་ 
རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། དོན་དག་ངོ ་མ་འདི ་ ན་ར་ར་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་   ད་སྒྲ  ་
ཉམས་ཏེ ་ན་རང་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་རྒ པོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

ད་རུ ང་ ལོ་   ས་སོ་སོ་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ ན་རང་གཡུ ས་ཚན་  ་ད  བས་འདི ་ 
དགྲ ་མེ ད་  ་ལས་ལྟ ་བའི ་སྐ བས་ གླ ང་པོ་ཆེ ་གི ་ལྷ ་པ་དང་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་ རི ངམོ་  ་
མཐོང་ནི ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ རྣ ་རི ང་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་   ད་སྒྲ  ་ཉམས་ཏེ ་ ན་རང་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་
འ  ་ནུ ག་ཟེ ར་ དྲ གོ ས་སངས་རྒྱ  ས་དབང་འདུ ས་  ས་ ཧེ ་མའི ་རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣. དབང་  ག་རྒྱ  ལ་པོ� ་གནས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༢དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་ ཤི ་ན་དང་
ལུ ་ དབང་  ག་རྒྱ  ལ་པོ� ་གནས་ཟེ ར་ ཕོ་མཚན་རྡ ོ་  ་རང་  ང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨ་ལུ ་
གསོ་མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཨ་ལུ ་   ཝ་ཅི ག་ གནས་འདི ་ཁར་སོང་  ་ རྡ ོ་  ་འདི ་ལུ ་
བ  ན་ཞི ནམ་ད་ མི ང་ཡང་ བུ ་ཨི ན་པ་ཅི ན་ དབང་  ག་རྡ ོ་  ་ལ་སོགས་པ་བཏགས་
སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ཁར་ བུ མོ་ཨི ན་པ་ཅི ན་ དབང་  ག་   ལ་མ་ལ་སོགས་པ་བཏགསཔ་ཨི ན་
ཟེ ར་ ན་རང་རྒ པོ་ རྟ ་མ  ན་དབང་  ག་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

                     

           

དབང་  ག་རྒྱ  ལ་པོ།
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༤. བསུ ་ཆང་ན་དང་།

ན་རང་(ངལ་འཚོ་ས་)དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་ཁར་ བསུ ་ཆང་ན་དང་ཟེ ར་ མོན་རྟ ་དབང་
དོམ་མཁར་མེ ་ལོང་ལུ ་འ  ངས་མི ་ ཞབས་  ང་ཐུ གས་   ལ་  ག་པ་འཇི གས་མེ ད་རྡ ོ་  ་
(༡༩༠༥-༡༩༣༡)མཆོ ག་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ དགྲ ་མེ ད་  པ་དང་ ན་རང་གི ་མི ་སེ ར་ཚུ ་གི ས་ 
བསུ ་ཆང་   གས་ཏེ ་ ཞབས་བསུ ་ཞུ ་ས་ ས་གནས་བསུ ་ཆང་ན་དང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ག་ནི ་བ་
ཉམས་དགའ་བའི ་ ངལ་འཚོ་ས་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༥. ཁ་སླ ོང་དགོ ན་པ།

  ད་འོག་ལས་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠དེ ་ཅི ག་   མ་འཁོ ར་ནང་འཛུ ལ་འ  ཝ་ད་ ཁ་སླ ོང་
གཡུ ས་ཚན་ནང་ལྷ ོད་ཚུ གས་པས། གཡུ ས་  ་མགུ ་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ མཁའ་  ང་
དགོ ན་པ་འདི ་ ཧེ ་མ་ འདི ་ཁར་ ཙན་དན་ཤི ང་ནང་སྟ ོངམ་འབད་མི ་ སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོད་
མི ་འདི ་ནང་ ཨ་ཎི ་མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་   མ་གནང་བཞུ གས་ས་ཨི ན་རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་ 
ཤི ང་འདི ་འགྱ ལ་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་གུ ་ དགོ ན་པ་ཆགས་མི ་འདི ་ ད་ལྟ ོ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་དག་པ་ཅི ག་གི ་རི ང་ལུ ་ རྐ ང་སྟ ོང་  ་འ  ཝ་ད་ གཤོང་ཅི ག་
ནང་ ཨ་ཎི ་  མ་གནང་བཞུ གས་པའི ་བྲ ག་ཕུ ག་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཁ་སླ ོང་ཟེ ར་
སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་ ཧེ ་མར་དགོ ན་པ་ཆགས་པའི ་སྐ བས་   ་གི ་ཁ་ཡར་སླ ོང་  ་
སྡ ོད་པའི ་  ན་འ  ལ་  ས་  ་ མི ང་ཡང་དེ ་  ་བཏགས་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་རྟ ་མ  ན་དབང་
  ག་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག།

༡. ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༥༠ཆགས་
ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་
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ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༤༨༡དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་༣༨༦༠ལྷ ག་
ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ 
ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. ལྕ གས་ས་མཁར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཕར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ 
  ན་ཤི ང་སྤ ོག་ཏོག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཧེ ་མ་ ས་ཁ་ལས་ ལྕ གས་ཐོན་ནི ་དེ ་གི ས་ ལྕ གས་ས་
ཟེ ར་བཏགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདི ་གི ་ཚུ ར་ཁ་ཐུ ག་ ལྷ ་སྲ ས་གཙང་མའི ་གཟི མ་ཅུ ང་ ཡོད་
ནི ་དེ ་གི ས་ མཁར་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་ བཀྲ ་ཤི ས་རྡ ོ་  ་གི ས་རྣ ་
   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༣. བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།

བཀའ་དམ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ ལྷ ་ཁང་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི ་ མཆོ ད་  ན་འདི ་ 
བླ མ་ཨཱ ཙཱ རྱ ་གི ས་བོན་མཆོ ད་  ་ཁ་གནོན་  ་བཞེ ངས་གནང་ནུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་
ད་ ཧེ ་མ་ ལྕ གས་ས་མཁར་མི ་སེ ར་ཚུ ་གི ས་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ དམར་མཆོ ད་འབད་དེ ་ 
བོན་ལྷ ་མཆོ ད་ས་ཨི ན་མས། ཤུ ལ་ལས་ དུ ས་རབས་༢༠པའི ་ནང་ བོད་ལས་མར་ བླ མ་
ཨཱ ཙཱ རྱ ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་བ   ད་དེ ་ འདི ་ཁར་ཕེ བས་ད་ དམར་མཆོ ད་  ་ལཱ ་འབད་ས་གཟི གས་
པའི ་ཁར་ ལྕ གས་ས་མཁར་མི ་སེ ར་དམངས་  ས་ཡང་ ད་ལས་ཕར་བོན་ནག་ དམར་
མཆོ ད་  ་ལཱ ་འབད་ནི ་འདི ་ སྤ ང་ནི ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་དམ་བཅའ་ཕུ ལཝ་བཞི ན་དུ ་ བླ མ་གི ས་
ཡང་ བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་ཡི ་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་ བཀྲ ་ཤི ས་རྡ ོ་  ་གི ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་ལས་ཚུ ར་ ལྕ གས་ས་མཁར་མི ་དམངས་ལུ ་ཕན་ཐོགས་  ང་ཡོད་
པའི ་ཁར་ ལྕ གས་ས་མཁར་གདོང་  ར་ དགྲ ་མེ ད་  ་  མ་མཁར་  ་མཇུ ག་ལུ ་ ཝ་རོང་
  ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨ་རྟ ག་རང་ས་ཆད་སྡ ོད་མི ་ཡང་    ན་ཆད་སོ་ཡི ་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་
བཀྲ ་ཤི ས་རྡ ོ་  ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 
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བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།                ལྕ གས་ས།

ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག།

༡. ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༧༠དེ ་ཅི ག་གི ་
ས་ཁར་ ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་
ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༤༥༥དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་
ཡང་༣༨༩༨ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་  ག་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་  ་དང་ས་
གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. ཀེ ང་མཁར་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

བྲ ོང་ཕུ ག་ལ་གི ་ ལ་ཙའི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཀེ ང་རུ ས་  ་ མགུ ་ཏོ་ཅོ ག་ར་འཐད་མི ་
ཅི ག་ཡོད་པའི ་ཁར་ ས་གནས་ཁར་གཡུ ས་ཆགས་ནི ་དེ ་གི ས་ ཀེ ང་མཁར་ཟེ ར་བཏགས་
ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག།  
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༣. འ  ་གཏོར་གནང་ས།

ཀེ ང་མཁར་དོམ་མ་ལ་ ཆ་སེ ང་ཟེ ར་ས་ལས་མར་ བླ མ་ཀརྨ ་ པ་མཆོ ག་གི ས་ ཐུ གས་སྨ ོན་
གནང་  ་ འ  ་གཏོར་གནང་མི ་འདི ་ ཀུ ་རི ་ཆུ ་གི ་མཐའ་མར་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་འབུ ད་མི ་
འདི ་གུ ་ལས་ ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་མ་ཆད་པར་   ་གི ་ལྕ ངམ་ཆག་པ་༢དང་༣དེ ་ཅི ག་   ་ནི ་
ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། གལ་  ད་ས་གནས་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་   འི ་སོན་མ་ཐོབ་པ་
ཅི ན་ འདི ་ཁ་ལས་ལེ ན་དགོ ་ཟེ ར་ཨི ནམ་ད་ དེ ་ཡང་ མ་རྨ ོས་པའི ་ལོ་ཐོགས་  ་  སཝ་
ཨི ན་ཟེ ར་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

༤. གུ ་རུ འི ་གནས་/  ་འདྲ །

ཀེ ང་མཁར་ གཡུ ས་ཚན་  ་ནང་ལུ ་ ལོ་   ས་ཁ་གསལ་  ་ བཤད་  ན་མི ་མེ ད་རུ ང་ 
གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་སླ བ་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་ཅི ན་ ཕ་   ད་བུ ་   ད་ལས་ར་ གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་གནས་  ་ བ  ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་ གུ ་རུ འི ་  ་  ས་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

༥. བླ ་མ་ཁི ་བཞེ ས་  ་གནས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར༧དེ ་ཅི ག་   ན་འཛེ གས་ཏེ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་
༢དེ ་ཅི ག་ འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་བྲ ག་ཕུ ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ བླ མ་ཁི ་བཞེ ས་སམ་   བ་
དབང་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་ནམ་ མདོ་སྔ གས་རི ན་ཆེ ན་  ་གནས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༦. དོམ་ཚང་གནས།

བཀའ་ཐང་ཤེ ལ་བྲ ག་མ་(ཤོག་༢༠༠) ནང་ལུ ། “དོམ་ཚང་རོང་དུ ་ཞག་ལྔ ་བཞུ གས༔” 
ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་ དོམ་ཚང་མི ང་ཅན་  ་གནས་ཡང་ལེ ་ཤ་ཅི ག་རང་ཡོདཔ་འོང་ནི ་
ཨི ན་པས། ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་གནས་ ཀེ ང་མཁར་དོམ་ཚང་གི ་གནས་འདི ་   ད་
འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༢དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་ གཉུ ག་
ཕུ ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ དོམ་ཚང་གི ་གནས་ བྲ ག་ཕུ ག་གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ནང་ མི ་
ཚུ ་གི ས་ དཀར་མེ ་རེ ་ཕུ ལ་ཏེ ་ བདག་འཛི ན་ལེ གས་ཤོམ་  ་འཐབ་  ་འདུ ག།
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༧. ཕུ ་  ་རྡ ོ་གཏེ ར་གནས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༤དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་ རྒྱ  ལ་
མཁར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཕུ ་  ་རྡ ོ་གཏེ ར་གནས་ཟེ ར་ འདི ་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ 
བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་པའི ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་  ལ་འདི ་ 
པ་ཏྲ ་བ  ་བཞག་བཞགཔ་བཟུ མ་ ཡོད་མི ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༨. ན་ན་རི ་གནས་ཁང་།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༨དེ ་ཅི ག་ ལམ་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་གནས་ ན་
ན་རི ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གནས་ཁང་ཨི ན་ཟེ རཝ་མ་གཏོགས་ ག་གི ་གནས་ཁང་ཨི ན་ན་ ཁ་
གསལ་  ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་རུ ང་ གནས་ཁང་ནང་ལས་མར་ དོང་མི ་ཊར་༦དེ ་ཅི ག་ གཏི ང་
ཟབ་དྲ གས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།   

༩. ཀི ར་ཏི ་གནས། 

མཇུ ག་མེ ད་ལས་མར་ ཉི ནམ་གཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ པདྨ ་དགའ་ཚལ་  ་མུ ང་
དང་། མཇུ ག་མེ ད་  ་བར་ན་   བ་དབང་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་༼བླ མ་ཁི ་བཞེ ས༽ 
ཟམ་རྐྱ  བ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ སའི ་བརྟ ག་པ་གཟི གས་ཏེ ་ རྡ ོ་གུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ ཞབས་
   ལ་  ང་གི ་པར་དང་། གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ བཞེ ས་བང་བཞག་པའི ་པར་། གཡས་ཁ་
ཐུ ག་ལུ ་ ཕྱ ག་འཁར་  ་པར། དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན་ཆེ ་ཆུ ང་གཉི ས། བླ མ་གི ་ཆབ་གསང་
གནང་པའི ་ཤུ ལ། བླ མ་འགོ ་དང་པ་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ ཕེ བས་བསུ ་བའི ་གསོལ་ཅོ ག་ཚུ ་ 
ཧི ང་སངས་ས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ ཟམ་རྐྱ  བ་ནི ་འདི ་   ་
མུ ང་གི ་གནས་བདག་ ལྷ ་ཆོ ས་  ས་   ན་མ་བཏུ བ་ལས་ རྐྱ  བ་མ་ཚུ གསཔ་ལས་བ  ན་ 
གྲ ང་མེ ད་ཆུ ་ལས་ཕར་ ཟམ་རྐྱ  བ་དགོ པ་ཐོན་ནུ ག་ཟེ ར་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག།
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  བླ ་མའི ་བཞུ གས་  །                  བཞེ ས་བང་གི ་པར།

      ཕྱ ག་འཁར་  ་ཤུ ལ།           ཆབ་གསང་གི ་ཤུ ལ།

        

དུ ང་དཀར་ཆུ ང་བ།            དུ ང་དཀར་ཆེ ་བ།
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༡༠. གྲ ང་མེ ད་ཆུ ་གི ་ཟམ་ཡུ ན་མ་བརྟ ན་པའི ་ཁུ ངས། 

  ་མུ ང་གི ་མཇུ ག་ལས་ ཟམ་རྐྱ  བ་མ་ཚུ གས་རུ ང་ གྲ ངས་མེ ད་ལས་ཕར་ བླ མ་ཁི ་བཞེ ས་
  ས་གཙོས་པའི ་ བླ མ་ཚུ ་གི ས་ ཟམ་རྐྱ  བ་ཚར་བའི ་ཤུ ལ་མ་ རབ་གནས་འདི ་ ལུ ང་
བསྟ ན་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་ བླ མ་ཁི ་བཞེ ས་ཁོ ་ར་གི ས་གནང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ མི ་སེ ར་  ་
ཁ་ཐུ ག་ལས་ ཟམ་པའི ་རབ་གནས་འདི ་ ངང་ཤི ང་བླ མ་ཞུ ་  ་ རབ་གནས་གནང་པའི ་
སྐ བས་ བསྟ ན་པ་ཡུ ན་རི ང་གནས་པའི ་བཀྲ ་ཤི ས་ཤོག །ཟེ ར་བཀྲ ་ཤི ས་ཕབ་གནངམ་
ད་ བླ མ་ཁི ་བཞེ ས་  ས་ ཟམ་ཡུ ན་མི ་བརྟ ན་ནི ་ཨི ནམ་མ  ན་ཞི ནམ་ལས་ བསྟ ན་པ་ལོ་
གསུ མ་གནས་པའི ་བཀྲ ་ཤི ས་ཤོག །ཟེ ར་གསུ ངསམ་བཞི ན་དུ ་ ལོ་གསུ མ་  ་རྒྱ  བ་ལས་ 
ཐད་སྟ ོང་ཤི ང་སྦ ོམ་ཅི ག་ ཆུ ་རུ ད་  ས་འབག་འོངམ་ད་ ཟམ་འདི ་བཏོགས་འབག་ཆི ་ནུ ག་
ཟེ ར་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

བླ ་མའི ་གསོལ་ཆུ །                དུ ང་དཀར་འཕུ ་བའི ་སྒ ང་།

༡༡. ཀུ ་རི ་དང་གོ ང་རི འི ་གནས།

ཀུ ་རི ་དང་གོ ང་རི ་ཆུ ་གཉི ས་ འཛོམས་སའི ་ལྟ ག་གི ་བྱ ག་གི ་  ད་པ་གུ ་ མི ་འཛེ གས་ནི ་ལུ ་
ལ་ཁག་ཡོད་རུ ང་ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་དང་། མཆོ ད་  ན་ཅི ག་
ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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འདི ་ཁ་ལས་ ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ལུ ་ བསང་བཏང་པའི ་དུ ད་པ་ཐོན་ས།   ་
རུ ་དཀར་མེ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། གནས་  ང་བྱ ་པོད་འབོ་བའི ་སྐ ད་ གོ ་ནི ་
ཡོད་མི ་ཚུ ་ལས་བ  ན་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་མཇུ ག་ཨི ནམ་  ་བ  ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་ མཚམས་
པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

ཆུ ་འཛོམས་སའི ་གནས།                 བླ ་མའི ་གསོལ་ཅོ ག།

མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག།

༡. མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༨༡དེ ་ཅི ག་གི ་
ས་ཁར་ གསེ ར་གཞོང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་
  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༣༠དེ ་
ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་༢༥༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་
པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་
པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 
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༢. མཇུ ག་མེ ད་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ས་གནས་  ་མི ང་ ཧེ ་མ་ འ  ར་མེ ད་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་རུ ང་ ཁུ ངས་དང་འ  ལཝ་
ད་ ཀུ ་རི ་ཆུ ་དང་གོ ང་རི ་ཆུ ་གཉི སཔོ་   ད་འོག་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ འཛོམས་ཡོདཔ་ལས་ འདི ་
གི ་མཇུ ག་ལུ ་ གཡུ ས་མེ ད་ནི ་དེ ་གི ས་ མཇུ ག་མེ ད་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁར་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་
གནས་  ་མཇུ ག་ཡང་ཨི ནམ་ལས་ མཇུ ག་མེ ད་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པའི ་ཁུ ངས་ མཚམས་པ་
ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

མཇུ ག་མེ ད་གཡུ ས་  ་མཇུ ག།

༣. མཇུ ག་མེ ད་གནས་ཁང་། ༼ཞབས་  ས།༽

  ད་འོག་  ་བ་གི ་ཉེ ་འདབས་   ་ལམ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཚེ ་རི ང་མའི ་གནས་ཁང་འདི ་ བྲ ག་
ཕུ ག་ཐོག་ཚད་གསུ མ་འབད་མི ་དང་། གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས། གུ ་རུ འི ་བཞེ ས་བང་། 
བཞུ གས་  །    བ་པ་བཤུ བ་ས་ལ་སོགས་པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལས་ཕར་ 
གནས་གཞན་ཡང་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ ཨི ་དི ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ གནས་  ་  ་
  ་ གུ ་རུ འི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་ གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་ 
རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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ཤར་ཕྱ ོགས་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཞབས་  ས་སམ་རྐ ང་  ས་ལུ ་   ་ལམ་ཟེ ར་སླ བ་དོ་
ཡོདཔ་ལས་ འདི ་ཁར་ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་ རྐ ང་  ས་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ 
ས་གནས་  ་མི ང་   ་ལམ་ཟེ ར་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི ་མས་ཟེ ར་ གནས་བཤདཔ་རྡ ོ་
  ་དབང་  ག་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

       ་ལམ་གནས་ཁང་།     གནས་ཁང་ནང་གི ་སྤྱ  ན་གཟི གས་དར་དཔྱ ང་།

     གུ ་རུ འི ་བཞེ ས་བང་།            ་ལམ། སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས།
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༤. རོ་རོ་ཆུ ། 

སླ ོབ་གྲྭ  འི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ རོ་རོ་ཆུ ་ཟེ ར་༼ལབ་ཙ་ཆུ ༽ རྩ ་ཅན་  ་བ  ་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ཆུ ་
ཅི ག་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ འ  ག་ལུ ་ཆརཔ་རྩ ་ལས་རྐྱ  བ་མ་བཏུ བ་པར་ ལོ་
ཐོག་བསྐ མས་ཏེ ་ སྟ བས་མ་བདེ ཝ་ཐོན་པའི ་སྐ བས་ ཆརཔ་ཕབ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ རྒྱ  ་གར་
ཨ་སམ་ལས་ པ  ་ཏ་དག་པ་ཅི ག་ མཇུ ག་མེ ད་ལུ ་ཞུ ་  ་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ལྷ ོདཔ་ད་ 
  ང་བདའ་ལུ ས་མི ་རྒ ས་ཤོས་འདི ་གི ས་ ས་བ  ་ལྟ ཝ་ད་ ཆུ ་ཐོན་ནི ་དེ ་གི ས་ ཨ་སམ་  ་
ཁ་སྐ ད་ལས་ ཧེ ་མ་འ  ་མི ་ཚུ ་ རོ་རོ་ཟེ ར་སླ བ་ལས་བ  ན་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡང་ ས་
གནས་  ་མི ང་ རོ་རོ་དང་ ཆུ ་ལུ ་ཡང་ རོ་རོ་ཆུ ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས། ༼རོ་རོ་ཟེ ར་མི ་
འདི ་ཨ་སམ་  ་ཁ་སྐ ད་ལས་ སྡ ོད་སྡ ོད་ཟེ ར་སླ བ་པའི ་དོན་ཨི ན་མས།༽ ད་རེ ས་ནངས་པ་
ཡང་ གཡུ ས་ཁ་ལས་ཕར་ ཆརཔ་རྐྱ  བ་མ་བཏུ བ་པའི ་སྐ བས་ འདི ་ནང་འོང་  ་ ཆརཔ་
ཕབ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༥. རོ་རོ་ལྷ ་ཁང་།

ཧེ ་མའི ་ངག་   ན་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་ ཤར་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཉི རམ་ཤརཝ་ཤར་ས་
སྡ ོད་མི ་ལས་བ  ན་ ནད་དང་མུ ་གེ ་ཐོན་ཏེ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ་ལུ ་ ཐུ གས་བརྟ ག་
ཞུ ཝ་ད་ ཀུ ་རི ་དང་གོ ང་རི ་འཛོམས་ས་ལུ ་ ལྷ ་ཁང་གཅི ག་བཞེ ངས་པ་ཅི ན་ དྲ ག་ནི ་མས་
ཟེ ར་གསུ ངསམ་བཞི ན་དུ ་ ཤར་ཕྱ ོགས་རྫ ོང་དཔོན་གསུ མ་ཟེ ར་ གཞོང་སྒ ར་རྫ ོང་དཔོན། 
བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་རྫ ོང་དཔོན། གདུ ང་བསམ་ཁ་རྫ ོང་དཔོན་གསུ མ་ མཉམ་རུ བ་  ་ཐོགས་
ལས་ ལྷ ་ཁང་བཞེ ངས་ནི ་འབདཝ་ད་ ཆུ ་གཉི ས་འཛོམས་སར་འབད་བ་ཅི ན་ ཐག་རི ང་
ནི ་མས། འདི ་ཁར་ མཆོ ད་  ན་གཅི ག་བཞེ ངས་ནི ་དང་། ལྷ ་ཁང་འདི ་ རོ་རོ་གཡུ ས་ཚན་
ནང་བཞེ ངས་ནི ་  ་ ཁ་འཆམ་  ང་  ་ལྷ ་ཁང་བཞེ ངས་མི ་ལས་བ  ན་ ཞི ་བདེ ་  ང་པའི ་
ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ད་ལྟ ོ་  ག་རོ་མ་གཏོགས་མཇལ་ས་མི ན་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ འདི ་གི ་
ལྟ ག་ལུ ་ ལྷ ་ཁང་གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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༦. མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས།

མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག་ དུ ང་དཀར་ གཙང་མཁར་ཟོར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ རྡ ོ་ལེ བ་གུ ་ མཁའ་
འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ 
མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་མས།

མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས།

༧. གུ ་རུ འི ་ཆི བས།

དུ ང་དཀར་གཡུ ས་ཚན་ལས་ཚུ ར་འོངམ་ད་ མུ ག་བཏང་མཁར་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ སྒ ་
ཆས་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ ཆི བས་དང་སྒ ་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་
འདི ་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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༨. དང་གི ་ལ་སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་མོ། 

མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག་གི ་ ས་ཁོ ངས་ནང་ལས་ཕར་ ཤག་ཤག་ལ་སྨ ན་ཆུ ། དུ ས་གསུ མ་
སྨ ན་ཆུ །   ད་འོག་  ་བ་གི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ གདང་གི ་ལ་སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་མོ་འབབ་མི ་བཅས་
གསུ མ་ཡོད་ས་ལས་ རྐ ང་ཚི གས་ལག་ཚི གས་དང་ གྲ ང་བ་གྲ ང་གཞི ་ལུ ་ཕན་པའི ་ 
དང་གི ་ལ་སྨ ན་ཆུ ་འདི ་སྦ ངས་པ་ཅི ན་ གཞན་གཉི སཔོ་སྦ ང་མི ་དགོ ་ནི ་དང་། གཞན་
མི ་གཉི སཔོ་འདི ་སྦ ངས་པ་ཅི ན་ དང་གི ་ལ་སྨ ན་ཆུ ་ ཨི ན་ཅི ་མི ན་ཅི ་སྦ ང་ཟེ ར་དགོ ་ཟེ ར་ 
གནས་བཤདཔ་རྡ ོ་  ་དབང་  ག་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།   

སྔ ་ཚང་  ད་འོག།

༡. སྔ ་ཚང་  ད་འོག།

སྔ ་ཚང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༤༢དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ ཡ་དྷི  ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་
མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༢༨དེ ་ཅི ག་དང་། 
མི ་རླ ོབས་ཡང་༣༨༧༧ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་
དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ཞུ ་བ་ཅི ན། 

༢. སྔ ་ཚང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཧེ ་མའི ་ ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཐེ མ་ནང་  ་ལས་ཨི ན་མི ་ ནོར་  པ་གཅི ག་གི ས་ 
  ར་རི ་ལའི ་ཉེ ་འདབས་ མཐོང་རྒྱ  ་སྒ ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བཞུ གས་སར་
མཇལཝ་ད་ ཧེ ་མ་རང་ སྔ ་ཚང་གི ་གཡུ ས་ཚན་ཁ་ཐུ ག་ ཞལ་བ  ར་ཏེ ་བཞུ གས་ས་
མཇལ་ནེ ་དེ ་གི ས་ སྔ ་ཚང་ཟེ ར་བའི ་མི ང་ འདི ་ལས་བ  ན་བཏགས་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཤུ ལ་
ལས་ ཨོ མ་དྲ ངས་མི ་འདི ་བཞེ ས་ཞི ནམ་ལས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཞལ་  ་ཚང་༼ཐེ མ་
ནང་  ༽ ཁ་ཐུ ག་ལུ ་བ  ར་ནི ་དེ ་གི ས་   ་ཚང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ ཧེ ་མའི ་
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མོང་སྒ ར་གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་ལམ་སྟ ོན་ནང་ལུ ་བཤད་དོ་བཟུ མ་ ཨཔ་སྐ ལ་བཟང་གི ས་
ཡང་ རྣ ་   ན་དེ ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༣. འ  ག་དང་གནས་གཞན།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་   མ་འཁོ ར་ནང་འཛུ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་
ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་གནས་ དཔལ་ཤུ བས་ཟེ ར་ས་ལུ ་ རྒྱ  ་བཟའ་མོ� ་གནས་
ཡོད་ས་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་གཅི ག་ཁར་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་འ  ག་ཁ་བཏབ། ཤི ང་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ བ་
མེ ན་  ་ཞལ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཧེ ་མའི ་ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ བ་མེ ན་  ་ཞལ་འདི ་ཡ་
དི ་ཁ་ཐུ ག་བ  ར་ཡོདཔ་ལས་ དེ ་གི ས་དུ ས་ཨ་རྟ ག་རང་སྐ ད་རྐྱ  བ་ནི ་དེ ་གི ས་ རྣ ཝ་ཚ་  ་
  གས་མ་ཚུ གས་པར་ ཡ་དི ་ལས་ཨ་རྒ ས་ཅི ག་གི ས་ སྟ ་རེ ་འབག་  ་ བ་མེ ན་  ་ཁ་
གུ ་  གས་ཏེ ་   ད་ཀ་སྤ ོག་བཀོ ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེ ས་ནངས་པ་  ད་ཀ་ལས་མཇལ་མི ་
ཚུ གས་པས།

          

    ལ།                     ཨ་ཎི ་མོ་ཆུ །
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༤. ཉ་ཡི ག་དང་གནས་གཞན།

ས་གནས་ཉ་ཟོར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཡི ་གུ ་ཉ་དང་། འདི ་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ཉ་རང་
བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་ཁར་ ཉ་གི ་སྟ ོད་  ་བ  ཝ་ཨི ན་མས། ཡ་དི ་  མ་  ་མཇུ ག་
ལུ ་ ཉ་སྨ ད་ཟེ ར་བའི ་གཡུ ས་ཚན་ནང་ ཉ་གི ་མཇུ ག་འདི ་ཉ་སྨ ད་ལུ ་ཡོད་ཟེ ར་རྒ པོ་ལེ གས་
   ད་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མགུ ་ཏོ། མཁའ་འ  ་མའི ་རི གས་ལྔ ། བྱ ་  ད་
དགོ ན་པ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ སེ ར་བཀག་པའི ་འོག་ལུ ་ གནསཔོ་མདའ་   ་པ་གི ་གསང་
ཡུ མ་ ཨམ་བུ ད་མེ ད་དབང་མོ་གི ་གཟི མ་ཅུ ང་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཧེ ་མའི ་ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ གནསཔོ་མདའ་   ་པ་གི ས་ ཨམ་འདི ་འ  ད་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ འདི ་ནང་
ལས་མར་ ཤ་བཅད་ཕུ ང་། ཟ་ལ་ཕང་མ། བུ མ་ཕའི ། རོང་ཀོ ་ལས་བ   ད་དེ ་ཕོ་བྲ ང་ནང་
བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག།  

༥. རྒྱ  ་བཟའ་མོ་དང་གནས་གཞན།

བྱ ་  ད་དགོ ན་པའི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ༼བྱ ་ཧོས་དགོ ན་པ།༽ ཕོསི ་ཀོ ང་གནས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་ཁར་ གནས་  ་  ་དང་བྲ ག་ཕུ ག། བྱ ་  ད་དགོ ན་པ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་
ཡང་། དགོ ན་པ་བཅགས་པའི ་སྐ བས་ ནམ་མཁའ་ལས་བྱ ་  ད་ཚུ ་འོང་  ་ ས་གནས་
འདི ་ཁར་ཆགས་ནི ་དེ ་གི ས་ དེ ་  ་བཏགས་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། ཨ་ཎི འི ་གསོལ་ཆུ ། བྱ ་
  ད་ཕུ ང་པོ� ་རི ། བསྐ ལ་པའི ་གངས་རི ། རྒྱ  ་བཟའ་མོ� ་ན་དང་ཟེ ར་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའ་
མོ་ངལ་འཚོ་  ་བཞུ གས་པའི ་གནས་དང་། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའི ་ཞབས་  ས། 
ཞབས་  ས་ཡོད་སའི ་རྩ ་བ་ལས་མར་ ཨ་ཞེ ་འ  ལ་ཏ་རྐྱ  བ་པའི ་ཤུ ལ། གསོལ་བམོ་དང་
བྷ ་ག་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
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      རྒྱ  ་བཟའི ་ཞབས་  ས།               བྱ ་  ད་ཕུ ང་པོ་རི །

༦. ཡ་དི ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ ཡ་རབས་ལས་མར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ས་ ཐུ གས་སྨ ོན་གནང་ཞི ནམ་ལས་ ལུ ང་བསྟ ན་ག་ཏེ ་ཡོད་ས་ལུ ་ འབབ་པར་
ཤོག་ཅི ག་ཟེ ར་ ཡི ་གུ ་ཡ་དག་པ་ཅི ག་གཏོར་བཏང་པའི ་སྐ བས་ གཅི ག་ཡ་དི ་ལུ ་བབས་
ཡོད་པའི ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གཅི ག་བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ཡ་ལང་ཟེ ར་ས་
ལུ ་ བབས་མི ་ལུ ་བ  ན་ཏེ ་ ཡ་ལང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ སྔ ་ཚང་རྒ པོ་ 
ལེ གས་   ད་རྡ ོ་  ་གི ས་ རྣ ་   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

       ཡ་རང་བྱ ོན།
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༧. མདའ་   ་པའི ་གནས་ཁང་།

ཡ་དི ་ལས་མར་   མ་འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་ ཟ་ལ་ཕང་མ་བ  ར་སྟ བ་  ་མཇུ ག་
ལུ ་ ཤེ ལ་རི ་ཆུ ་གི ་རྩ ་བ་ གནསཔོ་མདའ་   ་པའི ་གནས་ཁང་འདི ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་  ་
དང་བཅསཔ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ གང་ཕུ ག་ལས་ཨི ན་མི ་བླ མ་ངག་དབང་
གི ་ ཞབས་  ས་དང་ཕྱ ག་  ས་ཚུ ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ སྔ ་ཚང་རྒ པོ་ལེ གས་
   ད་རྡ ོ་  ་དང་། ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་གི ་དམངས་མི ་ བསོད་ནམས་རྒྱ  ་མཚོ་གཉི ས་
  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ས་ཡང་མ་ཚད་པར་ མདའ་   ་པའི ་གསོལ་མཆོ ད་(ཤོག་
གྲ ངས་༢) ནང་ལུ ། “   ཿ   ་མཁར་རབ་  ད་  ག་ནག་དྲ ག་རི འི ་ད  བས། །  ན་ཤི ང་
སྣ ་ཚོགས་འ  ག་ཅི ང་ཤེ ལ་རི ་ཆུ ། །རྔ མ་པའི ་རྦ ་  ང་དྲ ག་པོ� ་འ  ག་སྒྲ  ་   གས། །རབ་
  ད་མདའ་   ་ཕོ་བྲ ང་ཆེ ན་པོ་ནས། །བཀའ་གཉན་  ་བདུ ད་སྨ ན་མོ་འཁོ ར་བཅས་ཀུ ན། 
།རབ་ཏུ ་དྭ ངས་པའི ་སེ མས་  ས་སྤྱ  ན་འ  ན་ནོ། །”ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག།   

མོང་སྒ ར་  ད་འོག།

༡. མོང་སྒ ར་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

མོང་སྒ ར་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ མི ་ཊར༢༠༠ཅི ག་གི ་ས་ཁར་
ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་
འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༧༢༧དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༧༢༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་༦གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 
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༢. བྲ ག་མ་  ང་གནས།

ཐེ མ་ནང་  ་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ བྲ ག་མ་  ང་གི ་གནས་ཟེ ར་ མཁའ་འ  ་འབུ མ་ 
ཉི མ་བསྲ ོ་  ་བཞུ གས་པའི ་གནས་ རྩ ་ཅན་ཅི ག་བྱ ག་ལོགས་ལུ ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་མཇུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་ཚོགས་པ་ཀུ ན་ལེ གས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།   

༣. མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས།

བྲ ག་མ་  ང་གི ་གདོང་  ་ ཝེ ན་མཁར་ཨ་རི ང་གི ་  ག་ལུ ་རྡ ོ་ཕུ ང་གཅི ག་གུ ་ ཞབས་  ས་
མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་ འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ བྲ ག་མ་  ང་ལུ ་
འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། དེ ་  ་འབད་ནི ་དེ ་གི ས་   ་འཚོ་བའི ་སྐ བས་ གཞན་ཁར་
ཕགཔ་ག་དེ ་ཅི ག་རང་ཐོན་རུ ང་ ཞབས་  ས་ཡོད་སའི ་ཨ་རི ང་འདི ་ནང་ ཕགཔ་རྩ ་ལས་
ཐོན་ནི ་མེ ད་པའི ་ཁར་ གཡང་ཞི ང་འབད་ནི ་དེ ་གི ས་   ་ཡང་གནམ་ས་མེ ད་ས་མེ ད་ལེ གས་
པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ ཝེ ན་མཁར་ཚོགས་པ་ཀུ ན་ལེ གས་  ས་ཉམས་མྱ ོང་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༤. སྟ ོང་སེ ང་དུ ང་དཀར་ཆོ ས་  ང་གི ་གནས།

ཁ་རབས་ཤི ང་   མ་འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་   ་ཏོག་གུ ་ སྟ ོང་སེ ང་གནས་
འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ལོ་ལེ ་ཤ་གི ་ཧེ ་མར་ བླ ་མ་བསྟ ན་འཛི ན་
ཟེ ར་མི ་འདི ་ ས་གནས་འདི ་ནང་ཕེ བས་ད་ སྤ ོས་  ་  མ་གཞན་དང་མ་འདྲ ཝ་མནམ་
  ་ ལྟ ་བར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ གནས་འདི ་གུ ་ལས་མར་   བ་ཆུ ་འབབ་ས་མཇལཝ་ལས་ 
བླ མ་གི ས་ འདི ་གཏེ ར་ཆུ ་ཨི ན་མས། འདི ་ནང་གཏེ ར་འདུ ག་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་
གནས་ཨི ན་མས་ཟེ ར་ གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་དང་། སྟ ོང་སེ ང་དུ ང་དཀར་ཆོ ས་  ང་ཟེ ར་ 
བཏགས་གནང་ནུ ག་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་ བླ མ་གི ་མི ་   ད་ཨི ན་མི ་ ཨམ་པ་སངས་  ས་ རྣ ་
   ན་བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་གི ་རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་གུ ་ ཞབས་  ས་ལ་སོགས་
པ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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 སྟ ོང་སེ ང་གུ ་རུ འི ་གནས།                   ཞབས་  ས།

༥. ཕག་ཕུ ང་གནས།

གཡག་  ་གང་ ཨ་ཎི འི ་གྲྭ  ་ཚང་གི ་རྒྱ  བ་ཁར་ ཕག་ཕུ ང་གནས་ཟེ ར་མི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 
ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ འདི ་གི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་ངོ ་སྦྲ  གས་ནི ་མེ ད་རུ ང་ ཧེ ་མ་ལས་ 
གཡུ ས་ཁ་ལས་ཕར་ ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་ ཨ་ལོ་བ  ན་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་
རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ག་གི ས་ཡང་བ  ན་སྲ ོལ་མི ན་འདུ ག་ཟེ ར་ ཝེ ན་མཁར་ཚོགས་པ་
ཀུ ན་ལེ གས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

ཕག་ཕུ ང་གནས།
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རྒྱ  ལ་པོ་ཞི ང་གི ་གནས།

༡. གདོན་  ་དང་གཞན།

ཀུ ་རི ་ཟམ་པ་ལས་མར་   མ་འཁོ ར་ནང་འཛུ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ གནས་ཚུ ་གི ་གྲ ལ་ལས་དང་
པ་ར་ གདོན་  ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གཤི ན་  ་གླ ང་གི ་མགོ ་ཅན་འདི ་ རྡ ོ་གི ་ལོགས་ལུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། འདི ་ལས་མར་ ཧེ ་མ་འབད་བ་ཅི ན་ མི ་སྐ ད་  ་སྐ ད་ལ་སོགས་པ་ ག་ནི ་ཡང་གོ ་
ནི ་མེ ད་པར་ འདྲ ོག་སི ་སི ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ གདོན་  ་ལས་མར་ དམྱ ལ་བའི ་  ང་  ར་
  ་བ  ཝ་ཨི ན་མས། དེ ་འབད་ནི ་དེ ་གི ས་ གཉི ད་ལམ་ནང་ གདོན་  ་ལས་མར་འ  ་
སར་མཐོང་པ་ཅི ན་ མི ་ཤི ་བའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ མངའ་བདག་ཡབ་
མེ ས་སྲ ས་ཚུ ་དང་ དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་  ན་རླ བས་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ག་ནི ་བ་ཉམས་དགའ་
བའི ་ཞི ང་ཁམས་ལུ ་  ར་ཏེ ་ ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་  ་ཡོད་ཟེ ར་    ས་ལོ་༥༩ལང་མི ་ རྒ པོ་
བ  སཔ་བསོད་ནམས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

གདོན་  ་གཤི ན་  འི ་ཞལ།

༢. ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའི ་བཞུ གས་  ་དང་གནས་གཞན།

འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་   མ་འཁོ ར་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ ཐད་སྟ ོང་ཤི ང་གི ་  ག་ལུ ་ རྒྱ  ལ་པོ་
གི ་མཚན་འདི ་ཨི ན་ཟེ རཝ་ཅི ག་ངོ ་སྦྲ  གས་ནི ་མེ ད་རུ ང་ ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་
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བཟའ་རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་གུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ སྒ ང་བ  ར་ལའི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལས་ རྒྱ  ལ་
པོ་མཆོ ངས་ས་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་གུ ་ལས་མར་ རྒྱ  ལ་པོ་དེ ་གི ས་ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའ་མོ་   མ་
  ་མཆོ ངསམ་ད་ ཨ་ཞེ ་གི ས་མ  ན་ཏེ ་ ཟུ ར་བཏངམ་ད་ རྒྱ  ལ་པོ� ་རྡ ོ་  ་འདི ་ རྡ ོ་གི ་
ལོགས་ལུ ་རེ ག་པའི ་པར་ ཧི ང་སངས་ས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་
བཟའ་གཟུ ར་ཏེ ་བཞུ གས་སའི ་  ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་ལས་རྒྱ  ལ་པོ་ ལོག་  ་གདོན་  ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་གུ ་ ཉལ་  ་གནམ་
མེ ད་ས་མེ ད་ཞལ་བགད་ཤོར་ཏེ ་ ཡར་བ   ར་མར་བ   ར་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ རྡ ོ་གུ ་ཐོན་
ཡོད་མི ་ ཕྱ ག་ཞབས་ལ་སོགས་པའི ་པར་ཚུ ་ ཧ་ལས་སི ་སི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

    

ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའ་  ་ངལ་གནང་ས།         རྒྱ  ལ་པོ� ་རྡ ོ་  ་གི ་པར། 

བཞུ གས་  ་ལས་ཁ་མར་འ  ་བའི ་སྐ བས་ མཐོ་རི མ་སླ ོབ་གྲྭ  འི ་འོག་ལུ ་ ཨ་ཞེ ་རྒྱ  ་བཟའ་
གི ས་  ་འཐེ ན་པའི ་སྐ བས་ ཀུ ་རི ་ཆུ ་ཡང་ཉན་ཏེ ་སྡ ོད་སྡ ོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་ ཆུ ་གཞན་དང་མ་
འདྲ ཝ་  ་ ཁུ ་སི མ་སི མ་  ་འ  ་ས་མཐོང་མས། སྒ ང་བ  ར་ལའི ་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་   མ་
འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ རྒྱ  ལ་པོ་མཆོ ངས་ས་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ལེ བ་སྦ ོམ་ཅི ག་འདུ ག། 
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རྒྱ  ལ་པོ་ཞལ་བགད་ཤོར་ཏེ ་ཡར་བ   ར་མར་བ   ར་བཞུ གས་པའི ་པར།

༣.   འུ ་དཀར་ནག་དང་གཞན།

འདི ་ཁ་ལས་མར་སོང་  ་ མཆོ ད་  ན་བྱ ་རུ ང་ཁ་ཤོར་  ་རྩ ་བར་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ ལམ་
  ་ལྟ ག་ལུ ་ གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལས་ རྡ ོ་  ག་དཀརཔོ་  ་ཡོད་མི ་འདི ་   འུ ་དཀརཔོ་ཨི ན་
པའི ་ཁར་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལས་ རྡ ོ་ནགཔོ་  ་ཡོད་མི ་འདི ་   འུ ་ནགཔོ་  ་བ  ཝ་ཨི ན་
རུ ང་   ད་ཀ་རང་མི ་ཚུ ་གི ས་སྤ ོག་འབག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉམས་ནི ་གི ་ཉེ ན་ཁ་སྦ ོམ་རང་
འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ གཤི ན་པོར་བཞེ ས་  ་དྲ ང་ས་ཟེ ར་རྡ ོ་ཕུ ་གཅི ག་དང་། ཕ་མའི ་  ན་ལན་
འཇལ་ས་ཟེ ར་མི ་འདུ ག།

ཧེ ་མ་འབད་བ་ཅི ན་ མཆོ ད་  ན་བྱ ་རུ ང་ཁ་ཤོར་  ་རྩ ་བ་ལུ ་ གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ� ་
  ང་འཁོ ར་གའུ ། དམྱ ལ་བའི ་ཟངས་ཆེ ན་དང་ དེ ་གི ་  ག་ལུ ་ ད  ག་ནི ་གི ་ ཟན་སྐྱ  ་
བཙུ གས་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་   མ་འཁོ ར་ལམ་བཏོན་པའི ་སྐ བས་ མེ དཔ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ 
བླ ོ་ཕམ་པའི ་གཞི ་ལུ ་  ར་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ཨི ན། 
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  འུ ་དཀར་ནག།

༤. སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་དང་གནས་གཞན།

རྒྱ  ལ་པོ་ཞི ང་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆེ ་བའི ་ས་ཁོ ངས་ བཀྲ ་ཤི ས་སྤ ོ་ཏོག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ འཕགས་པ་ཐུ གས་
  ་ཆེ ན་པོ་ འཁོ ར་བའི ་སེ མས་ཅན་ དམྱ ལ་བའི ་  ག་བསྔ ལ་མྱ ོང་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་ དམྱ ལ་
བ་ལས་བཏོན་ཏེ ་ ཟངས་ཆེ ན་ག་ཕུ བ་རྐྱ  བ་བཞག་མི ་དང་། སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་  ་རང་
བྱ ོན་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

ཟངས་ཆེ ན་ག་ཕུ བ།
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༥. མི ་སུ མ་  ས།

རྒྱ  ལ་པོ� ་ཞི ང་ཟེ ར་མ་བཏགས་པའི ་ཧེ ་མར་ ས་གནས་  ་མི ང་འདི ་ མི ་སུ མ་  ས་ཟེ ར་
སླ བ་དོ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ད  ་གཏམ་ལས་ཡང་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་མ་ཤེ ས་ན། །སྟ ག་
ཆུ ་དགོ ན་པ་གོ ་ཅོ ་ལེ ། །དམྱ ལ་བའི ་  ང་  ར་མ་ཤེ ས་ན། །མི ་སུ མ་  ས་ག་གོ ་ཅོ ་ལེ ། 
།ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ ཧེ ་མ་ལས་ དམྱ ལ་བའི ་གཡུ ས་བཟུ མ་ཅི ག་བ  ་སྲ ོལ་
ཡོད་རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་ རྒྱ  ལ་པོ་བཞུ གས་ཞི ནམ་ལས་ཚུ ར་ རྒྱ  ལ་པོ་ཞི ང་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་
འ  ་འ  ཝ་བཟུ མ་ཅི ག་འདུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་བསོད་ནམས་ཡེ ་ཤེ ས་  ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག། 

མི ་སུ མ་  ས་མཆོ ད་  ན།

རྩ ་མང་  ད་འོག།

༡. རྩ ་མང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

རྩ ་མང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༧༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ 
གསེ ར་གཞོང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་
མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ་༢༢༥དེ ་ཅི ག་དང་། 
མི ་རླ ོབས་ཡང་༢༡༥༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་
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དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་
དེ ་ཡོད། 

༢. རྩ ་མང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼རྩྭ  ་མང་།༽

ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་གི ་གདན་རབས་༼ཤོག་གྲ ངས་༡༨པའི ་༽ ནང་། “ལུ ང་
པའི ་མཆོ ག་  ར་ཀུ ་རི ་ཆུ ་   ད་ནས། །ས་ལ་གཡང་ཆགས་རྩ ་མང་ལུ ང་པའི ་ནང་། །” ཟེ ར་
བཀོ ད་དེ ་ཡོད་བཟུ མ་  ་ ཙཀྐླ  ིང་གི ་གདོང་  ་ ག་ནི ་བ་ཉམས་དགའ་བ་ གཡང་ཆགས་
ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པའི ་ རྩ ་མང་གི ་གཡུ ས་ཚན་འདི ་ ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་   ་ནོར་
འཚོ་   ང་འཐབ་སའི ་རྩྭ  ་འབྲ ོག་དང་།   ་ནོར་སེ མས་ཅན་ཚུ ་གི ས་ བཟའ་བཏུ བ་པའི ་རྩྭ  ་
དང་ཤི ང་ འབོལ་དྲ གས་  ་ ལེ ་ཤ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ མི ང་དེ ་  ་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི ་
མས་ཟེ ར་ རྩྭ  ་མང་རྒ པོ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱ  ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཐོ་བཀོ ད་པ་རང་
གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་    ་མཚན་འདི ་ལུ ་ལྟ ་  ་ ཧེ ་མ་ལས་  ས་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་ རྩ ་
མང་ཟེ ར་མེ ན་པར་ རྩྭ  ་མང་ཟེ ར་འོང་དགོ ་ནི ་བཟུ མ་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།  

༣. གནས་  །

རྩྭ  ་མང་ཏོ་ཀ་རི ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ གནས་  ་  ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་  ་ཟེ ར་ཞུ ཝ་མ་ཚད་ བྲ ག་དཀར་གནས་ཟེ ར་ཡང་ཞུ ཝ་ཨི ན་
མས། རྩ ་མང་ཏོ་ཀ་རི ་གཡུ ས་གཡུ ས་ཚན་  ་མགུ ་ལུ ་ བཙན་ཕུ ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཨ་ཎེ ་
མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་བཞུ གས་པའི ་ གཟི མ་ཅུ ང་གི ་ཤུ ལ། ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་
གི ་གདན་རབས་(ཤོག་༡༠)ནང་ལུ ། “རས་ཆུ ང་རྡ ོ་  ས་གྲ གས་པས་  ན་  ས་བརླ བས་
པའི ་གསེ ར་བུ མ་ལྷ ་ཁང་དེ ་ཡང་ རི ་བོ་ཏ་ལའི ་ཞི ང་ཁམས་བར་སྣ ང་ཁམས་སུ ་མཇལ་བ་
ལྟ ་བུ ་དཀར་ལ་ཉི ་ཟླ ་ཆགས་པ།” ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་བཟུ མ་  ་ རས་ཆུ ང་རྡ ོ་  ་གྲ གས་པའི ་
གདན་ས་ རྩ ་ཅན་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཆ་  ང་  ད་འོག་གི ་དེ ད་གཡོགཔ་ རྡ ོ་  ་
གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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        བྲ ག་དཀར་གནས་  །                   བཞུ གས་  །

༤. ཞབས་  ས། 

ལྟ ོང་བཀང་ལ་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ རྩ ་མང་བཱ ན་སྦྱ  ར་དང་ཏོ་ཀ་རི ་གི ་བར་ན་ བླ ་མའི ་
ཞབས་  ས་དང་ ཆི བས་  ་ཞབས་  ས་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ ཀརྨ ་ པ་ཞྭ ་དམར་  ་
  ང་བཞི ་པ་ཆོ ས་  ་གྲ གས་པའི ་ཞབས་  ས་དང་ ཆི བས་  ་ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་ བླ མ་
བསྐ ལ་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། རྩ ་མང་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ དང་ཕུ འི ་
གཞུ ང་ལམ་  ་ཟུ ར་ཁ་ གསེ ར་བུ མ་དགོ ན་པ་ལས་ འཕངས་པའི ་དམར་གཏོར་ཨི ན་ཟེ ར་
མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

ཙ་ཀ་  ང་  ད་འོག།

༡. ཙ་ཀ་  ངང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ཙཀྐླ  ིང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༣༡དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་
འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༥༩དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
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༣༢༦༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. ཙ་ཀ་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་གི ་གདན་རབས་(ཤོག་༡༥)ནང་ལུ ། “དེ ར་ཕྱ ོགས་སུ ་དགོ ན་
ས་གཟི གས་པར་བྱ ོན་ཏེ ། ད་རེ ས་  ་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཡོད་སར་བླ ་མའི ་དབུ ་ཞྭ ་རྩ ང་གི ས་
འཛི ན་ཏེ ་ལུ ས་ཚེ ། འོ་  ངའི ་གདན་ས་འདི ་ན་བཟང་བར་འདུ ག་ཅེ ས་གསུ ངས་པ་དང་
དུ ས་མཉམ་སྟ ག་ཞི ག་སྐ ད་རྐྱ  བ་པ་ལས་ ས་མི ང་གཅན་གཟན་ཞི ང་དང་། གདན་སའི ་
མཚན་ཙཀྐླ  ིང་ཞེ ས་འབོད་པ་དེ ་ནི ། དེ ར་  ་སྐ ད་དུ ་པཎ་ཞྭ ་ལ་ཙཀྐླ  ིང་ཞེ ས་འབོད་སྲ ོལ་
ཡོད།” ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་    ་ལོ་༡༦༢༠ལུ ་ གདན་རབས་དང་པ་ བླ མ་
བསྟ ན་འཛི ན་དོན་  བ་མཆོ ག་ གདན་ས་བཅག་ནི ་  ་ ས་ཆ་གཟི གས་བ  ར་ནང་བྱ ོན་
ཏེ ་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ སྣ ག་ཚང་ཡོད་ས་ལུ ་ཕེ བསཔ་ད་ བླ ་མའི ་དབུ ་ཞྭ ་འདི ་ རྩ ང་འདི ་གུ ་
བཏབ་ལུ ས་སོངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ལུ ང་བསྟ ན་འདི ་ནང་འདུ ག་ཟེ ར་ ཐུ གས་བཞེ ད་གནང་
  ་ གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུ ག། ཙ་ཀ་ལི ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ཁོ ང་རའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ པཎ་
ཞྭ འི ་བཟོ་རྣ མ་  ་ཞྭ མོ་ཅི ག་ལུ ་སླ བ་ཨི ན་མས། དབུ ་ཞྭ ་བཏབ་ལུ ས་སའི ་ ས་ཁོ ངས་ནང་ 
གདན་ས་བཅགས་གནང་པའི ་ཁར་ ས་  ་རྒྱ  ་ཆེ ་དྲ གས་  ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ ཁོ ང་རའི ་ཁ་
སྐ ད་ལས་  ་ ཙ་ཀ་ལི ་ཟེ ར་བཏགས་ནུ ག། ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ཙཀྐླ  ིང་ཟེ ར་ཡི ག་ནོར་   ན་
འབྱ མས་སོང་ནུ ག། 

༣. མཁའ་འ  ་  བ་ཆུ /  ་ཕུ ང་  ་འ  ས་གནང་ས།

གཏོར་མ་གཞོང་གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གུ ་ལས་ཐོན་ཡོད་པའི ་   བ་
ཆུ ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཟླ ཝ་བདུ ན་པ་དང་བརྒྱ  ད་པའི ་ནང་ 
འ  ས་འབབ་ནི ་དང་འ  ལ་ཏེ ་ འཐོན་ནི ་ཡོད་མི ་  བ་ཆུ ་འདི ་ ཨ་ཎི ་མཆོ ད་  ན་བཟང་
མོ་ བུ མ་ཐང་ཆོ ས་འཁོ ར་ལས་ འཁོ ར་བའི ་བྱ ་བ་ཚུ ་སྤ ངས་ཏེ ་ བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ འདི ་ན་
ཕེ བས་  ་བཞུ གས་པའི ་ནམ་དུ ས་ལུ ་ བཏོན་གནང་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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ད་རུ ང་ བླ མ་ག་གི ་  ་ཕུ ང་འདི ་  ་  ས་གནང་གནངམ་ཨི ན་ན་ ཁ་གསལ་  ་སླ བ་ནི ་མེ ད་
རུ ང་   ་ཕུ ང་  ་  ས་གནང་ས་ཟེ ར་ཡང་སླ བ་ཨི ན་མས།

༤. བྱ ་  ད་དཔུ ང་པའི ་གནས།

ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་གི ་གདན་རབས་(ཤོག་༡༠)ནང་ལུ ། “བྱ ་  ད་དཔུ ང་པ་རང་
བྱ ོན་དུ ་ཡོད་པ་དེ ་ཡང�    བ་པ་སྦྱ  ོང་ས་དང་། དེ འི ་འོག་ཏུ ་བྲ ག་རི ་ངོ ་མཚར་ཅན་ཞི ག་
ཡོད་དེ འི ་ནང་ནས་ ལས་ཅན་   ས་བུ ་རྣ མས་  ས་དུ ས་བཟང་རྣ མས་སུ ་དུ ང་དཀར་  ་སྒྲ  ་
མངོ ན་སུ མ་ཐོས་པ། གུ ་རུ ས་  ་བདུ ད་བཏུ ལ་བའི ་བྱ ་  ང་བཏགས་ཤུ ལ་རྡ ོ� ་ལུ ང་། གུ ་
རུ འི ་བཞུ གས་  ་ཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ ་བཟང་པོས་ཚོང་ཟོག་ཁུ ར་བའི ་ཏོག་
མ། ཀོ ་ཀཱ ོ་ཟེ ར་འབོད་དེ ་ མ་རི ག་གཉི ད་ལས་སད་པའི ་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་ཡུ ལ་གནས་  ་བྱ ་
ཕོ། རྩ མ་པའི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་སའི ་གསེ ར་  ་རང་འཐག བྲ ག་སྐ མ་ངོ ས་ནས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ འི ་  བ་ཆུ ་སྦ ོམ་ཕྲ ་   ག་དུ ང་ཙམ་པ་ཞི ག་   ན་མར་བབས་ཤི ང་། །”ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་དོ་
བཟུ མ་  ་ ཙ་ཀ་ལི ་ལས་འ  ཝ་ད་ དང་པ་རང་ ལྕ གས་ལ་སྒ ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ལྷ ོད་ནི ་འདུ ག། 
འདི ་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་ ཆོ ས་ལེ གས་སྒ ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཙ་ཀ་ལི ་གདན་རབས་གསུ མ་པ་ 
ཀུ ན་མ  ན་ཨོ ་རྒྱ  ན་འ  ག་རྒྱ  ལ་མཆོ ག་གི ས་ འདལ་ཤི ང་རྩ ་བ་༡༦གི ས་  འབུ མ་པོ་ཏི ་
༡༦ལྷ ག་ཆད་མེ ད་པར་བཞེ ངས་ཡོད་ས་ལུ ་ འདལ་བ  ང་པའི ་  འུ ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ ཆུ ་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ བྱ ་  ད་དཔུ ང་པའི ་གནས་ཟེ ར་ བྱ ་  ད་  ་
ཕྱ ག་ཏོ་དང་ཅོ ག་རང་འཐད་པའི ་རི ་གཅི ག་འདུ ག། འདི ་ཁར་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་
བཞུ གས་  ་དང་  བ་ཆུ །    བ་པ་བཤུ བ་ས། སྐ ལ་བ་དང་ལྡ ན་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཚེ ས་བཟང་
དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་བྱ ག་གུ ་ རྣ མ་ཅོ ག་དཔག་  ་ཉནམ་ད་ 
དུ ང་དཀར་འཕུ ་བའི ་སྐ ད་གོ ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་།   བ་ཆུ ་འདི ་ གདན་རབས་བརྒྱ  ད་
པ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ་གི ་སླ ོབ་མ་ དབུ ་མཛད་རྡ ོ་ཕུ ག་མཆོ ག་ ས་གནས་འདི ་ཁར་   ་
མཚམས་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་   བ་ཆུ ་འདི ་སྤྱ  ོད་ནི ་དེ ་གི ས་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ དབུ ་
མཛད་རྡ ོ་ཕུ ག་གི ་  བ་ཆུ ་ཟེ ར་ཡང་སླ བ་ནི ་འདུ ག།  
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བྱ ་  ང་བཏགས་བཞག་པའི ་རྡ ོ་ལུ ང་། གསེ ར་  ་རང་འཐག བྱ ་པོད། ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ ་
བཟང་པོ� ་ཕྱ ག་འཁར། བྱ ག་གུ ་ ཡི ག་འ  ། ལྷ འི ་ཕྱ ག་མཚན།   གས་བམ་དང་མཆོ ད་
  ན། འདོད་འཇོ � ་བ་ལ་སོགས་པ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་  ལྕ གས་ལ་སྒ ང་ཟེ ར་ས་
ལུ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ་གི ས་ ལྕ གས་  ང་  ་ ཕྱ ག་ལཱ ་གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཡང་
མཇལཝ་ཨི ན་མས། 

གནས་འདི ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་མཇུ ག་  ་བ  ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་ སྐྱ  བས་  ་སྒ ང་  ང་   ལ་
  ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ ཕྱ ག་མཛོདཔ་ཚེ ་རི ང་བསམ་  བ་  ས་ རྣ ་   ན་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་
བཤད་ནི ་འདུ ག།   

༥. ཆོ ས་ལེ གས་སྒ ང་མཆོ ད་  ན།

ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་གི ་གདན་རབས་(ཤོག་༡༦༧)ནང་ལུ ། “ས་གནས་དེ ར་
དགོ ན་ས་གཟི གས་ཆེ ད་ཐོག་མར་བྱ ོན་སྐ བས།   ང་འཁོ ར་གའུ ་ཞི ག་བསྣ མས་པའི ་ནང་
སངས་རྒྱ  ས་འོད་  ང་དང་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་གཉི ས་  ་རི ང་བ  ལ་ཡོད་པ་དེ ། ད་ལྟ འི ་མཆོ ད་
  ན་ཡོད་སར་ལུ ས་པ་ལས་ གདན་ས་གཟི གས་ཚར་ནས་གའུ ་འཚོལ་ཚེ ་ས་གནས་དེ ་
ནས་  ད་ཀྱ ང་། གའུ ་དེ ་མ་བསྣ མས་པར་ལྷ ་  ན་  གས་པའི ་ཁ་གནོན་དུ ་དགོ ངས་ཏེ ་ 
ས་དེ ར་མཆོ ད་  ན་ཆུ ང་ངུ ་ཞི ག་བཞེ ངས་ནས་ གཟུ ངས་ཞུ གས་བྱ ས་ཕུ ལ་བའི ་ལོ་   ས་
དང་།   ས་སུ ་བླ ་མ་ཨོ ་རྒྱ  ན་འ  ག་རྒྱ  ལ་  ས་ དེ འི ་  ་ནས་མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་པ་ད་
རེ ས་མཇལ་   ་ཡོད་པ་དེ ་ཡི ན་འདུ ག།” ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ གདན་རབས་
དང་པ་ས་འཛི ན་བསྟ ན་འཛི ན་དོན་  བ་མཆོ ག་གི ས་ ལྷ ་  ན་འ  ་བདུ ད་ཚུ ་གི ་ཁ་གནོན་
  ་ སངས་རྒྱ  ས་འོད་  ང་དང་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་གཉི ས་  ་རི ང་བ  ལ་ གཟུ ངས་ཞུ གས་ཕུ ལ་
ཏེ ་མཆོ ད་  ན་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་བཞེ ངས་ཡོད་པའི ་ཁར་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ གདན་རབས་
གསུ མ་པ་ ཀུ ན་མ  ན་ཨོ ་རྒྱ  ན་འ  ག་རྒྱ  ལ་  ས་ རྟ གས་དང་མཚན་མ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ལུ ་
གཟི གས་ཏེ ་   ་ཁ་ལས་མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་ཡོད་མི ་འདི ་ ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། ཤུ ལ་ལས་ དབུ ་མཛད་རྡ ོ་ཕུ ག་གི ས་ མཆོ ད་  ན་གུ ་ལས་  ལ་བུ འི ་སྒྲ  ་གོ ་ཡོདཔ་
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མ་ཚད་ ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་ རང་ཟླ ་༦པའི ་ནང་   ་དཀར་གསོལ་ཞི ན་ན་ ཁ་གསོ་རབ་
གནས་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཕུ ལ་སྲ ོལ་འདུ ག།  

༦. གཏོར་མ་གཞོང་།

གཏོར་མ་གཞོང་གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལུ ་ ཙ་ཀ་ལི ་ལས་ཚུ ར་ གཏོརམ་འཕངས་པའི ་
ཤུ ལ་ཨི ན་ཟེ ར་ རྡ ོ་ཕུ ་གུ ་ དམར་གཏོར་རང་བྱ ོན་དང་ གཏོར་མའི ་ཤུ ལ་གཞོང་པ་ཅི ག་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ གཏོར་མ་གཞོང་
ཟེ ར་ བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ ཙ་ཀ་ལི ་རྒ པོ་ཀརྨ ་ བསོད་ནམས་དབང་  ག་གི ས་
བཤདཔ་ཨི ན་མས། ལོ་   ས་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ གཏེ ར་བཞེ ས་སའི ་གཤོང་ཡོད་ས་
ལུ ་ གཡུ ས་ཚན་ཆགས་ནི ་དེ ་གི ས་ དེ ་  ་བཏགས་ནུ ག་ཟེ ར་ ཚེ ་མཚམས་པ་ ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་
  ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

ས་  ང་  ད་འོག།

༡. ས་  ང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ས་  ང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༣༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་   ང་མའི ་ཐང་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་
མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༧༠དེ ་ཅི ག་དང་། 
མི ་རླ ོབས་ཡང་༣༥༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་
དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་
དེ ་ཡོད། 

༢. ས་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ངག་   ན་  ་ལོ་   ས། ས་ཆའི ་ཆགས་ཐང་
དང་བཀོ ད་པ། རྒྱ  ་ཚད་ཚུ ་ག་ནི ་བ་ རྒྱ  ་ཆེ ་བའི ་  ང་  ་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ དེ ་  ་བཏགས་ནུ ག་
ཟེ ར་ ས་  ང་རྒ པོ་ ཆོ ས་ཉི ད་རྡ ོ་  ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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༣. སེ ང་གོ ར་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། 

གཡུ ས་ཚན་  ་མི ང་ སེ ང་གོ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་ བུ མ་ཐང་པའི ་ཁ་སྐ ད་
ནང་ ཤི ང་ལུ ་སེ ང་དང་ རྡ ོ་ལུ ་གོ ར་ཟེ ར་ སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ སླ ོབ་གྲྭ  འི ་རྩ ་བ་
ལས་ཡར་   མ་སེ ་ཡ་ཁ་ཐུ ག་   མ་འཁོ ར་ལམ་བདའ་  ་འ  ་ད་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར༣དེ ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ལམ་  ་འོག་ལུ ་ བ་ཤི ང་གི ་མགུ ་ལུ ་ ཁ་ ཾ་  ་ཡོད་མི ་གི ་  ག་ལུ ་ རྡ ོ་
ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ཨི ནམ་  ་    ་དཔོན་ཨམ་དཔལ་   ན་  ས་ ཧེ ་མ་ངོ ་མ་
མཐོང་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། བཅུ ད་བ  ་བ་ཅི ན་ ཤི ང་དང་རྡ ོ་ཟེ ར་ སླ བ་
པའི ་དོན་དག་ཨི ན་མས། 

༤. ལྷ ་ཁང་།

སེ ང་  ར་   ་འོག་འདི ་ ས་  ང་  ད་འོག་གི ་འོག་ལུ ་    ་འོག་  ག་ཡོད་ས་ལས་ གཅི ག་
ཨི ན་མས།    ་འོག་འདི ་   ད་འོག་  ་བ་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༥༠དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཡོད་
པའི ་ཁར་    ་འོག་འདི ་ནང་   མ་གུ ང་༢༧ དེ ་ཅི ག་འདུ ག། གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལུ ་
ར་ ལྷ ོ་འ  ག་ཆོ ས་འ  ང་(ཤོག་༤༧༠)ནང་ལུ ། བཀོ ད་དོ་བཟུ མ་  ་ པད་ཚལ་  ང་  ་
  ང་དང་པ་  བ་ཐོབ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ན་  བ་  ས་ ལྷ ་ཁང་ཅི ག་བཞེ ངས་གནང་ཡོད་རུ ང་  
མེ ་མཆོ ད་ཚར་ཅི ག་ བཞེ ས་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ སེ ང་  ར་མི ་སེ ར་དམངས་
  ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ ས་གནས་འདི ་ན་རང་ ཉམས་གསོ་ཞུ ་མི ་ལྷ ་ཁང་འདི ་ གུ ་རུ ་སྣ ང་  ད་
གཟི ལ་གནོན་  ་  ་ རྩ ་ཅན་དང་བཅསཔ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལུ ་ལྷ ་ཁང་།

༥. ཆུ ་འཐག།

ལྷ ་ཁང་གི ་རྩ ་བ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ ཁ་མར་ལྟ ་འབབ་འ  ་ད་ ག་
ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་ ཆུ ་འཐག་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི ་ཅི ག་ མཇལ་ནི ་འདུ ག། ཧེ ་མའི ་
ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཆུ ་འཐག་འདི ་ རྩ ་ཅན་  ་  ས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དེ ་ཡང་། ལྷ ོ་
འ  ག་ཆོ ས་འ  ང་(ཤོག་༤༧༡)ནང་ལུ ། “སླ ར་དེ འི ་ཡང་  ད་བསྟ ན་པའི ་རྒྱ  ལ་མཚན་བྱ ོན་
པ་ནས་གདན་ས་ཡར་རྒྱ  ས་སུ ་བཏང་། གཞོང་སྒ ར་ས་ལེ ་སེ ང་  ར་དང་།” ཟེ ར་གསུ ངས་
དོ་བཟུ མ་  ་   བ་ཐོབ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ན་  བ་  ་ཡང་  ད་ བླ མ་བསྟ ན་པའི ་རྒྱ  ལ་མཚན་
  ས་ རབ་གནས་གནང་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཆུ ་རུ ད་དང་ཆུ ་ག་དེ ་ཅི ག་སྦ ོམ་འོང་རུ ང་ འབག་
ནི ་མེ ད་ཟེ ར་    ས་ལོ་༧༥ལང་མི ་ ཨམ་བཅོ ་ལྔ ་ལྷ ་མོ་གི ས་ ངག་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

           

ཆུ ་འཐག།                    ཆུ ་རའི ་  མ་རོཝ།
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༦. མདའ་   ་པའི ་ཕོ་བྲ ང་།

གནསཔོ་མདའ་   ་པའི ་གནས་ཁང་འདི ་ སེ ང་  ར་གཡུ ས་ཚན་  ་ ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ 
ཡར་རི ་གུ ་ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་   མ་བཟུ མ་  ་ མཇལཝ་ཨི ན་མས། གནས་ཁང་དེ ་ཡང་ 
གནསཔོ་མདའ་   ་པའི ་ གནམ་  འི ་བཞུ གས་གནས་ཡང་ཨི ན་པའི ་ཁར་ རང་ཟླ ་བཞི ་
པའི ་ཚེ ས་༨ལུ ་ ཨ་རྟ ག་རང་ མདའ་   ་པ་མཆོ ད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་མས། དེ ་དང་འདྲ ཝ་  ་ 
གཡུ ས་ཚན་  ་ ཤར་ལྷ ོ་མཚམས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཕོ་ལྷ ་དགྲ ་ལྷ ་རྡ ོ་  ་གི ་ཕོ་བྲ ང་ཡང་   མ་
འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནམ་  ར་ 
འ  ལ་སྣ ང་  ་ལས་ ནོར་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ ཡར་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ ཨོ མ་ཕུ ད་དྲ ང་དགོ ་པའི ་
ཁར་ ཁོ ་ལུ ་ཡང་ ཟླ ཝ་བཞི ་པའི ་ནང་མཆོ ད་དགོ པ་ཨི ན་མས། 

གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་ཟེ ར་བའི ་ མཆོ ད་  ན་ཅི ག་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། མཆོ ད་  ན་འདི ་ ཧེ ་མ་འབད་བ་ཅི ན་ རྐ ང་གཉི སམ་ཨི ན་རུ ང་ བར་སྐ བས་ཅི ག་
ལས་ མི ་ངན་ཚུ ་གི ས་ སླ ོང་  ་ནང་གཟུ ངས་མེ དཔ་བཏང་མི ་འདི ་ ཉམས་གསོ་ཞུ ་བའི ་
སྐ བས་ འ  ར་བཅོ ས་འབད་དེ ་ བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་བཞེ ངས་ནུ ག། མཆོ ད་  ན་
རྐ ང་གཉི སམ་ལུ ་ ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་ བ  ན་པ་ཅི ན་ གསོ་ཚུ གས་པའི ་ཁར་ 
མཆོ ད་  ན་  ་རྩ ་བར་    འུ ་མཆོ ད་ཟེ ར་ རང་ཟླ ་བཞི ་པའི ་ཚེ ས་༡༠ལུ ་ མཆོ ད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ 
   ས་ལོ་༧༥ལང་མི ་ ཨམ་བཅོ ་ལྔ ་ལྷ ་མོ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

 

     གནསཔོ་མདའ་   ་པའི ་ཕོ་བྲ ང་།           བྲ ག་  ན་བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།
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༧. གུ ་རུ འི ་དམར་ཐམ།

ངག་   ན་  ་ལོ་   ས། ཀ་ལ་སྤ ང་རེ ་ས་   ་འོག་འདི ་   ད་འོག་  ་བ་ལས་  རྒྱ  ལ་པོ་
ཞི ང་བ   ད་དེ ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༧དེ ་ཅི ག་གི ་ ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། ས་གནས་ མེ ག་
ཏེ ་ལ་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཧེ ་མ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ཞི ནམ་
ལས་ ཤུ ལ་ལས་ བསྐ ལ་པ་མ་སྟ ོང་གི ་བར་ན་ ཁ་ལོང་ནི ་མེ ད་པའི ་ཁར་ སེ མས་ཅན་ཚུ ་
ལུ ་ གནོད་པ་བཀལ་ནི ་མེ ད་པའི ་བརྡ ་མཚོན་ལུ ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་དམར་ཐམ་
གནང་བཞག་མི ་དེ ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་ མཇལ་ནི ་འདུ ག།  

༨. ལམ་དཀར་ནག།

རྒྱ  ལ་པོ་ཞི ང་ལས་ལྟ ཝ་ད་ ཀུ ་རི ་ཆུ ་གི ་ཕར་ཁ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ མི ་ཡུ ལ་ལུ ་སྡ ོད་པའི ་
སྐ བས་ ལས་  ག་པ་མི ་དགེ ་བ་བསགས་མི ་ཚུ ་ ཤི ་བའི ་སྐ བས་ དམྱ ལ་ཁམས་བཅོ ་
བརྒྱ  ད་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ་ འོག་ལས་ཕར་ནགཔོ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

ལས་དགེ ་བ་བསགས་མི ་ཚུ ་ ལུ ས་དང་རྣ མ་ཤེ ས་ཁ་བྱ ལ་ཏེ ་འ  ་བའི ་བསྒ ང་ མཐོ་རི ས་
དང་ཐར་པ་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ་ཟེ ར་ ཧེ ་མ་ ལྟ ག་ལས་ཕར་དཀརཔོ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད་རུ ང་ 
ད་རེ ས་ནངས་པ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ནགཔོ་ཐལ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ དམངས་མི ་བཀྲ ་ཤི ས་དོན་
  བ་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ས་གནས་རྡ ོག་རྡ ོག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་གནས་མ་འདྲ ཝ་ཅི ག་ཡང་
མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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ལམ་དཀར་ནག།

༩. ཙོག་ཕུ ར།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་གཉི ས་ལྷ ག་པ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ ས་
  ང་གཡུ ས་ཚན་  ་ལྟ ག་ལུ ་ བུ མ་ཐང་ཨུ ་ར་དུ ང་ནག་པོ� ་ རོ་  ་བཏགས་བཞག་ས་
ཨི ན་ཟེ ར་ ཙོག་ཕུ ར་ཤུ ག་པ་ཤི ང་སྦ ོམ་ཅི ག་འདུ ག། 

ཆ་  ང་  ད་འོག།

༡. ཆ་  ང་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

ཆ་  ང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༦དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་
འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༠༥ལྷ གཔ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༢༥༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. ཆ་  ང་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

རྩ ་མང་ལས་ཚུ ར་ལྟ ཝ་ད་ ཆ་  ང་ས་ཆའི ་ད  བས་འདི ་ གསལ་  ད་སུ མ་ཅུ ་གི ་གྲ ལ་
ལས་ ཡི ་གུ ་ཆའི ་རྣ མ་པ་  ་ མཐོང་ནི ་དེ ་གི ས་ ཆ་  ང་ཟེ ར་བཏགས་བཏགསཔ་ཨི ན་
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མས་ཟེ ར་   ད་  ང་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། ཨི ན་རུ ང་ ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བཅུ ་
གཅི ག་པའི ་རྣ མ་ཐར་(ཤོག་༢༡༡)ནང་ལུ ། “ཕྱ ་ལི ་དགོ ན་དུ ་ཕེ བས་མ་ཎི འི ་ལུ ང་མཛད།” 
ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་ དཔྱ ད་དགོ པ་འདུ ག་ཟེ ར་མནོཝ་མས། 

༣. གསེ ར་སྦ ་ལུ ང་གནས།

  ད་འོག་  ་བ་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་བ་༤༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ ཨོ ་
རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་གནས་ བྲ ག་ཕུ ག་ཐོགས་གསུ མ་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ནང་ན་ལས་ཡར་    བ་
བཤུ བ་ས་ཡང་ ཁག་མ་འདྲ ཝ་བཞི ་དེ ་ཅི ག་འདུ ག། བྲ ག་ཕུ ག་གི ་ཐོགས་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་བཞུ གས་  ་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། གནས་འདི ་ མཁའ་
འ  ་མ་ཨི ནམ་  ་བ  ་བའི ་ ཨང་རྒ ས་རེ ང་རེ ང་རྒྱ  ལ་མོ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ གནས་  ་  ་བའི ་
ལོ་   ས་འདི ་   ད་  ང་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་རྣ ་   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

གསེ ར་སྦ ་ལུ ང་གནས།
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༤. ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་གནས།

འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ ཙ་ཀ་ལི ་གཏོར་མ་གཞོང་ཁ་ཐུ ག་འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ རྡ ོ་རང་  ང་  ་ 
ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ ཧེ ་མ་ གསེ ར་སྦ ་
ལུ ང་གཡུ ས་ཚན་ལས་ཨི ན་མི ་ ཨང་རྒ ས་ རེ ང་རེ ང་རྒྱ  ལ་མོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ མཁའ་འ  ་མ་
  ་བ  ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཨང་རྒ ས་  ་གཟི གས་སྣ ང་ལུ ་ གསེ ར་བུ མ་དགོ ན་པ་ལས་ཚུ ར་ རྟ ་
གུ ་ཨ་ལོ་ཅི ག་བཞོན་  ་ འོང་ས་མཐོང་  ་ ཨང་རྒ ས་  ས་ལྟ ་བའི ་སྐ བས་ ཨ་ལོ་འདི ་
ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་ལུ ་  ར་ཏེ ་ རྡ ོ་ལུ ་ཐི མ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ� ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་
དང་། འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ གཏེ ར་ཁ་ཡང་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་   ད་  ང་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་ རྣ ་
   ན་བཤདཔ་ཨི ན་མས། འདི ་གི ་ཚུ ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ ཆི བས་ཡང་རྡ ོ་ལུ ་  ར་མི ་འདི ་ ལམ་  ་
འོག་ལུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

    

ཕྱ ག་སྟ ོང་སྤྱ  ན་སྟ ོང་རང་བྱ ོན།                 ཆི བས་རང་བྱ ོན།

༥. ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་གནས།

མཁར་ཆུ འི ་དགོ ན་གནས་དང་། གདན་རབས་  ་ལོ་   ས་རབ་གསལ་ལྷ ་ཡི ་མེ ་ལོང་(ཤོག་
༡༠༡)ནང་ལུ ། “  ར་ལོག་ཆ་ལི འི ་ཡུ ལ་དུ ་ཕེ བས་ཏེ ་རེ ་ཞི ག་  ་མྱ ་ངན་འདས་པའི ་ཚུ ལ་
བསྟ ན། ཉེ ་གྲ མ་  ག་ཞི ག་ཏུ ་  ་གདུ ང་བསི ལ་བས་  ་ཁྲ ག་བབས་པའི ་གྲ མ་རྡ ོ་དེ ་དག་
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ལ།   ་ཁྲ ག་གི ་ཐི གས་པ་ཆགས་ནས། ཁྲ ག་གི ་  ་མ་དང་བཅས་པ། ད་ལྟ འང་དངོ ས་
སུ ་མཇལ་   ་ཡོད་པ་མ་ཚད། ཆུ ་དེ འི ་མི ང་ལ་ཡང་ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་ཆུ ་ཞེ ས་ཡོངས་
གྲ གས་མི ང་དུ ་ཆགས་ནས་ཡོད་དོ།” ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ ཧེ ་མ་ སྐྱ  བས་  ་
ནམ་མཁའི ་  ང་པོ་   ་  ང་གསུ མ་པ་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་འ  ག་གྲ གས་མཆོ ག་ཞི ང་
ལུ ་ཕེ བས་ཏེ ་   ་ཕུ ང་བོད་ལྷ ོ་བྲ ག་མཁར་ཆུ ་ལུ ་ གདན་འ  ན་ཞུ ་ནི ་འབདཝ་ད་ ལམ་
ཐག་རི ང་ནི ་དེ ་གི ས་   ་ཕུ ང་རུ ལ་ནི ་མས་ཟེ ར་ ཕྱ ག་ཞུ ་མི ་དང་   ན་བདག་ཚུ ་གི ས་    ་མ་
ནང་  ལ་ཚུ ་བཏོན་ཏེ ་   ་ཕུ ང་གུ ་  ་  ས་ཕུ ལ་བའི ་སྐ བས་   ་ཁྲ ག་རྡ ོ་གུ ་ལས་ཕར་རེ ག་
ཡོད་མི ་ཚུ ་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡང་ དངོ ས་སུ ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

བླ མ་ནམ་མཁའི ་  ང་པོ་གི ་  ་ཁྲ ག།

༦. ཁམས་པ་མཇེ ་གནས།

འདི ་ཁ་ལས་ཡར་   ན་འཛེ གས་ཏེ ་གསེ ར་སྦ ་ལུ ང་ གཡུ ས་ཚན་ནང་ལྷ ོདཔ་ད་ ཁམས་
པ་མཇེ ་གནས་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ མཁའ་འ  ་མའི ་
   ལ་པ་ ཨང་རྒ ས་རེ ང་རེ ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ རྡ ོ་ཕུ ་འདི ་གུ ་ཧལ་  ་སྡ ོད་ས་ལུ ་ བོད་ཁམས་
ལས་ཨི ན་མི ་བླ མ་འདི ་གི ས་ ཨང་རྒ ས་   མ་  ་ རྩ ་མང་གསེ ར་བུ མ་དགོ ན་པ་ལས་ཚུ ར་
འཕུ ར་བྱ ོནམ་ད་ ཨང་རྒ ས་གུ ་ཆགས་ནི ་འབདཝ་ཅི ག་ ཨང་རྒ ས་  ས་ཟུ ར་བཏངམ་ད་ 
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བླ ་མའི ་རྡ ོ་  ་མེ ་འབར་བ་འདི ་ རྡ ོ་གུ ་རེ ག་པའི ་ཤུ ལ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། གནས་འདི ་ཁར་ ཨ་ལོ་གསོ་མ་ཚུ གས་མི ་ཚུ ་ བ  ན་ཞི ནམ་ལས་མི ང་ཞུ ཝ་
ཨི ན་མས། དེ ་འབདཝ་ལས་ ཆ་  ང་ལུ ་མི ་མང་ཤོས་  ་མི ང་ཁམས་པ་ཟེ ར་ ཡོད་དགོ ་མི ་
འདི ་ དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་ཟེ ར་   ད་  ང་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

ཁམས་པ་མཇེ ་གནས།

༧. ཀརྨ ་ ཆོ ས་  ང་དགོ ན་པ་དང་  བ་ཆུ །
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ངག་   ན་  ་ལོ་   ས། འདི ་ཁ་ལས་ཡར་ དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་འོངམ་ད་ བླ མ་
ཀརྨ ་ པ་ཞྭ ་དམར་  ་  ང་བཞི ་པ་ ཆོ ས་  ་གྲ གས་པའི ་གདན་ས་ལྷ ་ཁང་གཅི ག་དང་། 
འདི ་གི ་ཕར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་   བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།   བ་ཆུ ་འདི ་ ལྷ ་ཁང་བཞེ ངས་
ཞི ནམ་ལས་   ་གསུ ང་ཐུ གས་  ་  ན་ཚུ ་ལུ ་ ཡོན་ཆབ་ཕུ ལ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ བླ མ་ཀརྨ ་ པ་
ཞྭ ་དམར་ཆོ ས་  ་གྲ གས་པ་གི ས་བཏོན་གནང་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་   ད་  ང་གི ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག།

གོ ང་གི ་གནས་དེ ་ཚུ ་ བཅུ ་ལི ་  ས་   ་འོག་གི ་ ས་ཁོ ངས་ནང་ཚུ དཔ་ཨི ན་མས།

༨. པདྨ ་  ང་པའི ་ཞབས་  ས། 

འདི ་ཁ་ལས་མར་བབས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་   ན་  འི ་  མ་འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ 
བདུ ད་  ་རྒྱ  ལ་པོ་ དགའ་རབ་དབང་  ག་གི ་ ཕོ་བྲ ང་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ བདུ ད་  ་ཕོ་བྲ ང་ལུ ་
གཟི གས་པའི ་སྐ བས་ རྡ ོ་གུ ་ཐོན་མི ་ཞབས་  ས་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ཡང་ བདུ ད་  ་
ཁ་གནོན་དང་ བཀའ་དམ་  ་བ  ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་   ད་  ང་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་ རྣ ་   ན་བཤད་
ནི ་འདུ ག།

            

 གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པའི ་ཞབས་  ས།
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འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག།

༡. འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག་ངོ ་སྤ རོད།

འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༧དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་
འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༢༣༦དེ ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་ཡང་
༢༡༥༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་གནས་
ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. འ  ་སྤ ངས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼འ  ་སྤ ོང་།༽

ད་ལྟ ོ་ཡོད་པའི ་ལྷ ་ཁང་འདི ་ མ་བཞེ ངས་པའི ་ཧེ ་མ་ ས་སྟ ོང་  ་སྡ ོད་པའི ་སྐ བས་ ནུ བ་
མོ་ཨ་རྟ ག་རང་ གསོན་འ  ་ཚུ ་འདི ་ཁར་འཛོམས་ཏེ ་ མེ ་འབར་ས་མཐོང་ནུ ག། དེ ་ལས་ 
གདུ ང་བསམ་ལས་ཨི ན་མི ་ ཁོ ་ཆེ ་འ  ག་རྒྱ  ལ་པོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ འདི ་ཁར་བྱ ོན་ཏེ ་ ལྷ ་ཁང་
བཞེ ངས་གནང་མི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ གསོན་འ  ་ཚུ ་གནས་སྤ ང་  ་ འ  ་མི ་ལས་བ  ན་ 
ས་གནས་  ་མི ང་འ  ་སྤ ངས་ཟེ ར་འོང་ནི ་ཨི ན་རུ ང་ ཡི ག་  བ་འཛོལ་ཏེ ་ འབྲ ས་སྤ ོང་ཟེ ར་
དར་ཁྱ བ་ལོག་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ འ  ་སྤ ོང་གྲྭ  ་ཚང་གི ་བླ མ་ཚེ ་དབང་ལྷ ་རྒྱ  ལ་  ས་ རྣ ་   ན་
བཤདཔ་ཨི ན་མས།

༣.   ག་ཀ་གནས། 

ལྷ ་ཁང་གི ་རྩ ་བ་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ཡ་མ་༣༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་  མ་
འཁོ ར་ལམ་  ་འོག་ལུ ་   ག་ཀ་གནས་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ག་ཅི ་གི ་གནས་ཨི ན་ན་ཁ་
གསལ་  ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་རུ ང་ སྐྱ  བས་  ་  ་རབས་བདུ ན་ཅུ ་པ་མཆོ ག་གི ་ བཀའ་རྒྱ  ་དང་
འ  ལ་ཏེ ་ གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་ བདག་འཛི ན་ལེ གས་  ་རང་འཐབ་  ་འདུ ག།
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  ག་ཀ་གནས།

སི ་ལམ་  ་  ད་འོག།

༡. སི ་ལམ་  ་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

སི ་ལམ་  ་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༧༥དེ ་ཅི ག་གི ་ས་
ཁར་ ན་  ར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་
མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༣༤དེ ་ཅི ག་དང་། 
མི ་རླ ོབས་ཡང་༣༨༠༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་
དང་ས་གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་
དེ ་ཡོད། 

༢. སི ་ལམ་  ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཧེ ་མ་ འདི ་ཁར་གཡུ ས་ཆགས་ནི ་  ་ དགོ ངས་འདུ ས་ལས་མི ་དག་པ་ཅི ག་ ས་འཚོལ་
བར་སོང་  ་ སི ་ལམ་  ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ འགོ ་དང་པ་ ཁེ ང་ཁ་ལས་ཤི ང་གི ་མི ང་ སི ་ལམ་
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  ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ད་ལྟ ོ་ལྷ ་ཁང་ཡོད་སའི ་འོག་ལུ ་ཕྱ ད་ནི ་དེ ་གི ས་ གཡུ ས་  ་མི ང་ཡང་དེ ་  ་
དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་  ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣.   ་མཁར་གནས།

སི ་ལམ་  ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཡོད་ས་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༥དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་ད་ གུ ་
རུ ་ཞི ་བའི ་གནས་ཟེ ར་ བྲ ག་ཕུ ག་དང་  བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ ཧེ ་མ་གནས་ཟེ རཝ་མ་གཏོགས་ འདི ་གི ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ངོ ས་འཛི ན་མེ ད་
རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་ སྐྱ  བས་  ་བདུ ད་འཇོ མས་འཇི གས་བྲ ལ་ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་ ཀ་ལི ་
ཕུ ་ལུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ དགེ ་བ  ས་སྐ ལ་བཟང་ཟེ ར་མི ་གི ས་ འདི ་ཁ་ལས་ ས་
དབོག་འབག་  ་ ག་ཅི ་གི ་གནས་ཨི ན་ན་ཟེ ར་བརྟ ག་པ་ཞུ ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་
ཕུ ལ་མི ་འདི ་ དགུ ང་ཞག་གཅི ག་གི ་རྒྱ  བ་ལས་ གུ ་རུ ་ཞི ་བའི ་གནས་ཨི ན་མས། འདི ་
ཁར་ ཚོགས་འཁོ ར་རེ ་བ  ར་ བཛྲ ་གུ ་རུ ་དང་མ་ཎི ་བགྱ ངས་སྨ ་རེ ་ ཕན་ཡོན་གཞན་དང་
མི ་འདྲ ་བས། གནས་  ་  ན་རླ བས་མ་ཉམས་པས་ཟེ ར་ ཕྱ ག་ཐམ་དང་བཅས་པ་གནང་
ཡོད་རུ ང་ རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གནང་མི ་ཡི ་གུ ་བྱ ང་ད་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་  ་
གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

བྲ ག་ཕུ ག་གི ་ནང་ན་འཛུ ལཝ་ད་ མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ནང་ན་ལས་
ཡར་འཛུ ལཝ་ད་ སི ་ལམ་  ་གཡུ ས་  ་རྩ ་བ་ལས་ འཐོན་སའི ་དོང་དང་། མཇུ ག་ལུ ་
  བ་ཆུ ། འདི ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་ས་
ཁར་ གུ ་རུ འི ་བྲ ག་ཕུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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 གུ ་རུ ་ཞི ་བའི ་བྲ ག་ཕུ ག།        སྤྱ  ན་གཟི གས་དར་དཔྱ ང་རང་བྱ ོན།

 

     བྲ ག་ཕུ ག་ནང་མཆོ ད་  ན་རང་  ང་།               གླ ང་ཆེ ན་རང་བྱ ོན།

༤. ཡ་རི ་གནས།

ཨུ ་རྒྱ  ན་པདྨ འི ་   ་རབས་རྣ མ་ཐར་རྒྱ  ་བོད་ལོ་ཙཱ ་བའི ་འ  ར་བྱ ང་ཆེ ན་མོ་(ཤོག་༡༥༢) ནང་
ལུ ། གཡའ་རི ་གོ ང་གི ་བྲ ག་ཕུ ག་གོ ང་མར་བཞུ གས༔ བཀའ་འདུ ས་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ་མཚོ� ་
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ཞལ་  ་ནས༔ མི ་ལོ་བཅུ ་གཉི ས་བར་དུ ་   བ་པ་མཛད༔ ཟེ ར་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ མི ་
ལོ་བཅུ ་གཉི ས་  ་བར་དུ ་    བ་པ་གནང་  ་བཞུ གས་སའི ་གནས་གཡའ་རི ་གོ ང་འོག་གི ་
གནས་དང་འདྲ ་བ་ཨི ནམ་ལས་ གཡའ་རི ་ལས་ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་  ཡ་རི ་ལུ ་  ར་འོང་ནི ་
ཨི ན་མས་ཟེ ར་ རྒ པོ་བ  སཔ་རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས། 

ཡ་རི ་སྦ ས་ཡུ ལ་  ་གནས་འདི ་ སི ་ལམ་  ་ལས་ མོང་སྒ ར་ཁ་ཐུ ག་ཡ་རི ་ལ་ཁར་ མ་
ལྷ ོདཔ་ཅི ག་གི ་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་དང་ བྱ ག་གི ་  ད་པར་བྲ ག་
ཕུ ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་    ་ལོ་༢༠༡༧ལུ ་ ཝ་མ་   ་འོག་ལས་ཨི ན་མི ་ ཆོ ས་  བ་པ་
དང་ བསོད་ནམས་དབང་འདུ ས་ ༼   ན་མི ང་ཕོ་གདོང་ལ།༽ ཁོ ང་གཉི ས་ནོར་འཚོལ་
བར་སོང་  ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ འདི ་ནང་ལས་ཕར་   ་  ་
བཞག་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་མས།   ་  ་བཞག་མི ་གུ ་ལས་ལྟ ཝ་ད་ མཆོ ད་  ན་དཀརཔོ་ལེ ་ཤ་
དང་ དར་འཕྱ ར་ཏེ ་ཡོདཔ་མཇལ་ཡི ་ཟེ ར་ཁོ ང་གཉི ས་  ས་སླ བ་ནི ་འདུ ག། དེ ་ལས་ ཆོ ས་
  བ་པ་གི ས་ འདི ་ནང་འཛུ ལ་གེ ་ཟེ ར་སླ བ་ད་ ཕོ་གདོང་ལ་གི ས་ ནངས་པ་ལས་འཛུ ལ་
གེ ་ ད་རེ ས་འཛུ ལ་བ་ཅི ན་   ་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་ ང་བཅས་གཉི ས་འཚོལ་ཏེ ་དཀའཝ་སྤྱ  ད་
འོང་། ནངས་པ་འཛུ ལ་གེ ་ཟེ ར་སླ བ་  ་མ་འཛུ ལ་བས། 

ནངས་པ་འཛུ ལ་ནི ་  ་ ལོག་འ  ་ལྟ ཝ་ད་ བྱ ག་འདི ་རང་མ་གཏོགས་ ཁ་ཙ་མཐོང་མི ་
འདི ་ག་ཏེ ་ཡང་མི ན་འདུ ག་ཟེ ར་ ཁོ ང་གཉི ས་  ས་སྤྲ  ོ་བ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཡ་
རི ་གནས་ཟེ ར་ ནགས་ཚལ་  ག་དྲ ག་  ་ཡོད་པའི ་ཁར་ རྡ ོ་ཚུ ་ཡང་མ་འདྲ ཝ་  ་འདུ ག། 
རྒ པོ་བ  སཔ་ རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་གི ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་ཅི ན་ གནས་འདི ་ ཧེ ་མ་ཕ་
མའི ་སྐ བས་ལས་རང་ སྦ ས་ཡུ ལ་  ་བ  ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ནམ་ད། འདི ་ཁ་ལས་ ཚེ ས་
བཟང་དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ལུ ་ དུ ང་རྒྱ  ་  ང་། རྔ ་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པའི ་སྐ ད་གོ ་
ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར་ བྱ ་པོད་འབོ་བའི ་སྐ ད་ཡང་གོ ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ 
  མ་འཁོ ར་  ་ལམ་སྟ ོན་ཞི ནམ་ལས་ རྫ ས་ངན་ཟ་མི ་དང་ འཐུ ང་མི ་ལྷ ོད་ནི ་དེ ་གི ས་ 
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སྐ ད་དེ ་  ་གོ ་ནི ་མི ན་འདུ ག་ཟེ ར་ ཡ་རི ་གནས་ལུ ་ཚོང་ཁང་བཙུ གས་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ས་
བཤདཔ་ཨི ན་མས།  

        
    

 

   མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན།            ཡ་རི ་གནས་  ་   བ་ཕུ ག།

༥. གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་གནས།

སི ་ལམ་  ་  ད་འོག་  ་བ་ལས་མར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་ད་ གུ ་
རུ ་དྲ ག་པོ� ་གནས་ཟེ ར་ བྲ ག་ཕུ ག་དང་  བ་ཆུ ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་དང་
འ  ལཝ་ད་ ཧེ ་མ་གནས་ཟེ རཝ་མ་གཏོགས་ འདི ་གི ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ངོ ས་འཛི ན་མེ ད་
རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་ སྐྱ  བས་  ་བདུ ད་འཇོ མས་འཇི གས་བྲ ལ་ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་ ཀ་ལི ་
ཕུ ་ལུ ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ དགེ ་བ  ས་སྐ ལ་བཟང་ཟེ ར་མི ་གི ས་ འདི ་ཁ་ལས་ ས་
དབོག་འབག་  ་ ག་ཅི ་གི ་གནས་ཨི ན་ན་ཟེ ར་བརྟ ག་པ་ཞུ ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་
ཕུ ལ་མི ་འདི ་ དགུ ང་ཞག་གཅི ག་གི ་རྒྱ  བ་ལས་ གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་གནས་ཨི ན་མས། འདི ་
ཁར་ ཚོགས་འཁོ ར་རེ ་བ  ར་ བཛྲ ་གུ ་རུ ་དང་མ་ཎི ་བགྱ ངས་སྨ ་རེ ་ ཕན་ཡོན་གཞན་དང་
མི ་འདྲ ་བས་ གནས་  ་  ན་རླ བས་མ་ཉམས་པས་ཟེ ར་ ཕྱ ག་ཐམ་དང་བཅས་པ་གནང་
ཡོད་རུ ང་ རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གནང་མི ་ཡི ་གུ ་འདི ་བྱ ང་ད་ནུ ག་ཟེ ར་ མཚམས་པ་སེ   ་རྡ ོ་  ་
གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།
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བྲ ག་ཕུ ག་ནང་འཛུ ལ་བའི ་སྐ བས་ དང་པ་རང་ དུ ར་  ད་  ་གནས་དང་། འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ 
གཏེ ར་   མ། བྲ ག་ཕུ ག་གི ་  ག་ནང་ལས་ཕར་  ་   ག་དང་ གུ ་རུ འི ་  ་  ས། འདི ་གི ་རྩ ་
བ་ལུ ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་དབུ ་  ས། བྲ ག་ཕུ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ ་དྲ ག་
པོ� ་གནས་ཨི ན་པའི ་ཁུ ངས་ལུ ་ ཆ་མཉམ་རང་གྲ མ་བཀལ་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཁར་ ཞི ་  � ་ལྷ ་
ཚོགས་ཚུ ་ཡང་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ཝ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

       གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་བྲ ག་ཕུ ག།              བྲ ག་ཕུ ག་  ་ཁའི ་དུ ར་  ད།

 

    བྲ ག་ཕུ ག་ནང་ཡོད་པའི ་གཏེ ར་   མ།      མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་དབུ ་  ས།
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          འོད་འཁོ ར།                   ཞི ་  � ་ལྷ ་ཚོགས།

༦. ན་གོ ར་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

ཧེ ་མ་ ཤར་ཕྱ ོགས་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་ སྟ ོང་  ང་ལས་ཨི ན་མི ་ མི ་དག་པ་ཅི ག་འདི ་ནང་འོང་
  ་སྡ ོད་པའི ་སྐ བས་ གནམ་མེ ད་ས་མེ ད་ན་  ་ རི མ་  ་ག་ཅི ་རང་འབད་རུ ང་ དྲ ག་མ་
ཚུ གསཔ་ལས་བ  ན་ སྡ ོད་གནས་སྤ ོ་  ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ ཤུ ལ་ལས་རྩ ་ལས་འདི ་ན་མི ་
ལོག་ཟེ ར་ རྡ ོ་གུ ་རྟ གས་བཀལ་ཞི ནམ་ལས་ མནའ་འབོཝ་ལས་བ  ན་ མནའ་  ར་ཟེ ར་
འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་   ད་སྒྲ  ་ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ ན་  ར་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་ལོགས་སུ ་ནུ ག་ཟེ ར་ 
མཚམས་པ་སེ   ་རྡ ོ་  ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་མས།

ན་  ར་གཡུ ས་  ་མགུ ་ལུ ་ མཚོ་གཅི ག་དང་ ཐང་མཚོ་གསུ མ། ཝེ ་རི ང་ལ་ལུ ་ མཚོ་
གསུ མ་བཅས་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༧. ཝེ ་རི ང་ལ་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།༼ཝི ་ར་ལ།༽

ཁེ ང་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཝི ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཆརཔ་ལུ ་གོ ་ནི ་དང་། རི ང་ཟེ ར་མེ ན་པར་ ར་ཟེ ར་
འོང་དགོ པ་ཨི ན་མས། ག་དེ ་  ་སྨ ོ་ཟེ ར་བ་ཅི ན་ ཁེ ང་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཝི ་ར་ལ་ཟེ ར་བ་
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ཅི ན་ ཆརཔ་རྐྱ  བ་སའི ་ལ་ ཟེ ར་བའི ་དོན་དག་ཨི ན་མས་ལས་ ཝི ་ར་ལ་ཟེ ར་འ  ་དགོ པ་
ཨི ན་རུ ང་   བ་ཉམས་ཏེ ་ ཝེ ་རི ང་ལ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་
གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

བཅུ ད་བ  ས་ཏེ ་ཞུ ་བ་ཅི ན་ མར་གཡུ ས་ཁ་ལུ ་ ཆརཔ་རྐྱ  བ་ནི ་མེ ད་རུ ང་ ཡར་ཝི ་ར་ལ་
ཁར་ལྟ ཝ་ད་ ཨ་རྟ ག་ར་ ཆརཔ་རྐྱ  བ་སར་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ ཝི ་ར་ལ་ཟེ ར་
བཏགས་ནུ ག།   

དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག༼གུ ང་འདུ ག།༽

༡. དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག་ངོ ་སྤྲ  ོད།

དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༥༠དེ ་ཅི ག་
གི ་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།    ་ལོ་༢༠༡༥ལུ ་ མི ་རླ ོབས་གྲ ངས་  ས་རྐྱ  བ་མི ་གི ་ སྙ ན་ཞུ ་
དང་འ  ལཝ་ད་   ད་འོག་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་   མ་གུ ང་༣༤༣ལྷ གཔ་ཅི ག་དང་། མི ་རླ ོབས་
ཡང་༣༠༤༠ལྷ ག་ཙམ་ཅི ག་འདུ ག།    ་འོག་ལྔ ་གི ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གཡུ ས་གོ ་དང་ས་
གནས་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༢. དགོ ངས་འདུ ས་ཟེ ར་བཏགས་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༼གུ ང་འདུ ག༽

ལོ་   ས་དང་འ  ལཝ་ད་ བོད་སྒ རཔ་ཅི ག་གི ས་ ཁེ ང་ཡང་མ་རི ་ཁ་ཐུ ག་གི ་མི ་ཅི ག་ ཁོ ་
གི ་དོས་འབག་མི ་  ་འ  ད་འོངམ་ད་ མི ་དེ ་གི ས་ ནཱ ་ཧེ ་མ་བྱ ོན་ད་ ང་  ང་བདའ་  ་ 
འ  ས་  ས་  ་འོང་ནི ་ཟེ ར་སླ བ་  ་ འབོད་སྒ རཔ་ཧེ ་མ་བྱ ོན་རུ ང་ ཞག་སྡ ོད་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་
ད་ དོས་འབག་མི ་གི ས་ སེ མས་ཅན་གུ ང་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ ཧེ ་མ་འ  ་  ་སྡ ོདཔ་ད་ འབོད་
སྒ རཔ་རྣ མ་རྟ ོག་ལང་  ་ དབའི ་ས་གནས་འདི ་ཁ་འབདན་ སེ མས་ཅན་གུ ང་འདུ ག་སྨ ་
རེ ་ ཤུ ལ་ལས་འབདན་ ང་རྩ ་ལས་མི ་ལོག་ཟེ ར་སླ བ་མི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ས་གནས་  ་མི ང་
འདི ་ གུ ང་འདུ ག་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ ཡི ག་  བ་ཉམས་ཏེ ་ དགོ ངས་འདུ ས་ཟེ ར་
  ས་སྲ ོལ་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་ རྒ པོ་རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  
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༣. གུ ་རུ འི ་གནས།

བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ བྲ ག་ཕུ ག་དང་། འདི ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ལི ངྒ ་མེ ་འབར་
བ་ མི ་ཚད་མ་ཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ད་རུ ང་ འདི ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ གུ ་རུ འི ་གནས་ཨི ན་
ཟེ ར་ བྲ ག་ཕུ ག་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་གཅི ག་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག།  

༤. དོགས་སེ ལ།

གནས་བ  ་   ག་པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ དོགས་སེ ལ་ཁག་དག་པ་ཅི ག་ཞུ ་བ་ཅི ན་ 
དཔེ ར་ན་ མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་། ཡ་རི ་གནས། དོམ་ཚང་གནས། ཡར་  ང་ཤེ ལ་བྲ ག། སྟ ག་
ཚང་གནས་ལ་སོགས་པ་ ང་བཅས་རའི ་འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་  ་ ས་གནས་ཁག་ལས་
ཕར་ གནས་ཁག་གཉི ས་གསུ མ་དེ ་རེ ་ཡོད་པའི ་ཁར་ བོད་ལུ ་ཡང་གནས་དེ ་ཚུ ་ཡོདཔ་  ་
གསུ ངས་ས་ལུ ་ལྟ ་བ་ཅི ན་ ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ གནས་ལུ ་ཡི ད་ཆེ ས་འདྲ ོངས་མ་ཚུ གས་པར་
ལུ ས་ནི ་གི ་ཉེ ན་ཁག་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་ སྐྱ  བས་  ་བདུ ད་འཇོ མས་འཇི གས་བྲ ལ་
ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་  འི ་མཆོ ག་གི ་གསུ ང་འབུ མ་ཐ་པ་(ཤོག་༡༨ནང་ལུ ། “སྟ ོད་སྨ ད་བར་གསུ མ་  ་
སྦ ས་ཡུ ལ་རྒྱ  ལ་པོ་གསུ མ། ལུ ང་ལྔ །   ངས་གསུ མ་  ང་གཅི ག། དེ ་རེ ་རེ ་ལའང་རྩ ་བ་
དང་ཡན་ལག་མེ ་ཏོག་འབྲ ས་བུ འི ་ཚུ ལ་དུ ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གངས་བྲ ག་རི ་མཚོ་ཐམས་
ཅད་   བ་གནས་སུ ་  ན་  ས་བརླ བས།” ཟེ ར་གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གནས་དེ ་ལུ ་ད  ་
བ་ཅི ན་ རྩ ་བ། སྡ ོང་པོ། ཡལ་ག། མེ ་ཏོག འབྲ ས་བུ ་ཚུ ་ཡོད་ཟེ ར་ཤི ང་ལུ ་དཔེ ་བཞག་  ་
གསུ ངས་དོ་བཟུ མ་  ་ གནས་ལུ ་མཚན་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་ཡོད་རུ ང་ ལ་ལུ ་ཅི ག་ རྩ ་བ། 
ལ་ལུ ་ཅི ག་སྡ ོང་པོ་ལ་སོགས་པ་འོང་ནི ་ཨི ན་པའི ་ཁར། གནས་ལ་ལུ ་ཅི ག་ སངས་རྒྱ  ས་
དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེ མས་དཔའ་ཚུ ་གི ་གཟི གས་པའི ་སྐ བས་   ན་རླ བས་ཅོ ག་ར་གཅི གཔ་ 
ཡོདཔ་  ་གཟི གས་ནི ་དེ ་གི ས་ གནས་  ་མཚན་ཡང་དེ ་  ་ ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་བཏགས་
གནང་པའི ་ལོ་   ས་འདི ་ མཁས་པ་ཆ་མཉམ་  ས་གསུ ངས་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།
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ཨཱ ༔བརྒྱ  ་གནས་  ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་པར་ཅན་བཞུ གས་སོ།།     

༉ མཚོ་རྒྱ  ལ་  ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ རཿ སྦ ས་ཡུ ལ་ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་བྱ ་
བའི ་གནས་  ་ཡོན་ཏན་དང་གནས་ཡི ག་ཀྱ ང་བཀའ་སྩ ོལ་དུ ་གསོལཿ ཕྱ ག་འཚལ་ནས་
ཞུ ས་པསཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་  ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་ལ་གསུ ངས་པཿ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་ཡོན་ཏན་བསམ་
ལས་འདསཿ གནས་དེ ར་  བས་པ་ཙམ་  ས་བདེ ་བ་ཐོབཿ དྲ ན་པ་ཙམ་  ས་བྱ ང་ཆུ བ་
ངེ ས་པར་ཐོབཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ ་བ་ཅན་དང་ཁྱ ད་མེ ད་ཡི ནཿ ནུ བ་ན་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་ཞེ ས་
བྱ ་བའི ་སྦ ས་ཡུ ལ་འདི ཿ པདྨ ་  ང་གི ་ཆུ ་   ན་བ  གས་པ་ཡི ཿ བྱ ་ཁུ ་  ག་གསུ ང་སྙ ན་
   ག་པ་ཡོདཿ ལུ ང་ཁོ ་ལོང་ལུ ང་པ་བྱ ་བ་ཡོདཿ དེ ་ནས་ལ་ཆེ ན་གཉི ས་དང་ལ་ལུ ང་གཉི སཿ 
ལུ ང་ཤུ ར་མང་དུ ་ཡོད་པའི ་ལྷ ོ་ནུ བ་མཚམསཿ སྟ ག་མོ་ངར་སྐ ད་སྟ ོན་པའི ་སྟ ག་མ་ལུ ངཿ 
  ན་པོ་སྔ ངས་སྐྲ  ག་འཇི གས་པའི ་ཨ་གི ་ལུ ང་ཞེ ས་བྱ ཿ རྒྱ  ལ་པོ་ར་མགོ ་ཅན་ལ་  ན་པོ� ་
གདནཿ   ང་གཤོག་བརྐྱ  ངས་པའི ་  ་སྐ ད་ང་ར་རཿ ར་མགོ ་  ་སྐ ད་ངར་ཞི ང་  ན་པོ� ་
  ངཿ   ན་པོ་དམ་ལ་མ་བཏགས་གནོད་པར་མ  ནཿ   ན་པོ་བཏུ ལ་ནས་སྦ ས་ཡུ ལ་
གནས་སུ ་མཛདཿ བདེ ་ཅན་ཞི ང་དང་མཉམ་པའི ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ངཿ པདྨ འི ་  ང་དུ ་རུ ་ཊ་ཐར་
པ་ནག་པོ་བཏུ ལཿ ཙཱ ་རི ་གཉི ས་པ་པདྨ ་  ང་ཞེ ས་གྲ གསཿ དེ ་ལ་གནས་པའི ་སེ མས་ཅན་
སྲ ོག་ཆ་རྣ མསཿ བདེ ་བ་ཅན་  ་གནས་ལ་ངེ ས་པར་འ  ཿ    ་བོ་   བ་  ད་ཕོ་མོ་ལྟ ་ཅི ་
སྨ ོསཿ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་དུ ་  ན་པོ་ར་མགོ ་  ་ཁ་ར་ཐོད་བཏུ ལཿ   ན་པོ་བཏུ ལ་ནས་སྦ ས་
ཡུ ལ་ཞབས་  ས་བཅགསཿ    བ་པའི ་གནས་ཆེ ན་དམ་པར་  ན་  ས་བརླ བསཿ སྦ ས་
ཡུ ལ་ད  བས་ནི ་  ན་པོ་གན་རྐྱ  ལ་འདྲ ་བ་ཡོདཿ གན་རྐྱ  ལ་གཡས་ལག་མེ ་ལོང་འཆར་བ་
ཡོདཿ ལུ ང་པའི ་མི ང་ཡང་མེ ་ལོང་བྱ ་བ་ཡོདཿ མགོ ་ནི ་ལོག་པར་ལྟ ་བའི ་མི ་ལོག་མགོ ཿ 
མི ་ལོག་བྱ ་བའི ་མི ང་ནི ་འདི ་ནས་  ངཿ གཡོན་  ་ལག་པར་སྟ ག་མོ་ངར་བ་འདྲ ཿ སྟ ག་མོ་
ལུ ང་ཞེ ས་བྱ ་བའི ་ལུ ང་པ་ཡོདཿ རྐ ང་པ་གཡོན་ན་ས་གཞི ་རྒྱ  ལ་ས་སྟ ོངཿ སྟ ོང་པོ་བྱ ་བའི ་
མི ་ནི ་འདི ་ནས་  ངཿ རྐ ང་པ་གཡས་ན་གསེ ར་  ་སླ ་རྔ ་བ  ངཿ རྔ ་ལོང་བྱ ་བ་དེ ་ཡང་འདི ་
ནས་  ངཿ རྐ ང་པ་གཉི ས་པར་ལྟ ས་ངན་བོང་སྐ ད་འདོནཿ བུ མ་ཐང་བྱ ་བ་དེ ་ཡང་འདི ་ནས་
  ངཿ ཀུ ་རི ་ལུ ང་ཞེ ས་བྱ ་བ་རྟ ་སྐ ད་འདོནཿ མདའ་ན་རི ན་ཆེ ན་ཤེ ལ་  ་མཆོ ད་  ན་ཡོདཿ 
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ཤེ ལ་  ་མཆོ ད་  ན་གནམ་སྐ ས་བཙུ གས་པ་འདྲ ཿ ས་གཞི ་རང་ངོ ར་ཡུ ལ་ཁྱ བ་ཁ་འཐོར་
རེ ཿ ཤེ ལ་རི ་བྱ ་བའི ་ཡུ ལ་ཡང་དེ ་ན་ཡོདཿ དེ ་ནས་ཡར་ལ་ཆུ ་གཅི ག་བརྒ ལ་བ་ནཿ བྱ ་
སྐ ད་སྙ ན་པོ� ་གསུ ང་སྐ ད་ལྷ ང་ལྷ ང་  ངཿ མདའ་རྣ མས་ཐམས་ཅད་ཆུ ་དང་བྲ ག་གི ས་
བསྡ མསཿ ལམ་ནི ་ཡི ་གེ ་བྷྱ  ོ་ཡི ག་ཚུ ལ་དུ ་ཡོདཿ ཆུ ་ལུ ང་རང་ངོ ར་བསྡ མས་སྐ ས་མང་དུ ་
ཡོདཿ ཕྱ ག་འཚལ་སྒ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་གསོལ་བ་ཐོབཿ བྱ ་ཕོ� ་ཟེ ་ལ་བསང་ཐོངས་  ས་
གསོལ་བ  སཿ དམ་ཚི ག་ཅན་རྣ མས་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་འཆརཿ ལོག་ལྟ ་ཅན་རྣ མས་
  ང་ལ་ཁུ ར་ས་ཡོདཿ ཆུ ་སྒྲ  ་ཐམས་ཅད་རུ ་ལུ ་   ་སྒྲ  ་   གཿ    བ་ཐོབ་ཡོངས་རྟ གས་རི ་ནི ་
པདྨ ་  ངས་པ་འདྲ ཿ དེ ་ལ་གནས་ཚད་ངན་སོང་   ་  ་བཅདཿ ཕོ་རྣ མས་དཔའ་བོ་མོ་
རྣ མས་དཔའ་མོ་དངཿ རང་བཞི ན་ཉམས་དགའ་སྤྲ  ོ་དྭ ངས་ཅན་  ་གནསཿ མ་དང་
མཁའ་འ  ་   ན་དུ ་ཚོགས་པའི ་གནསཿ བཀའ་བརྒྱ  ད་བླ ་མའི ་ཞལ་ནི ་གཟི གས་པའི ་
གནསཿ མེ ་ཏོག་ཆར་བབས་རོལ་མོ་རང་སྒྲ  ་   གཿ དྲ ང་སྲ ོང་རྣ མས་  ས་  ་དང་གར་ལ་
རོལཿ རོལ་མོ� ་  ་བྲ ག་སྣ ་ཚོགས་འ  ལ་བར་  དཿ ཤི ང་སྣ ་མ་འདྲ ་བརྒྱ  ་དང་རྩ ་བརྒྱ  ད་
   སཿ བྱ ་རི གས་མི ་གཅི ག་སྐ ད་སྙ ན་སྣ ་ཚོགསབ   རཿ པདྨ ་བདག་གི ་ཕྱ ག་  ས་ཞབས་
  ས་ཡོདཿ དགེ ་སླ ོང་ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་   བ་ཁང་དུ ཿ ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ འི ་གཏེ ར་ཁ་
དུ ་མ་དངཿ དམ་ཅན་རྡ ོར་ལེ གས་སྟ ག་ལ་ཆི བས་པ་དངཿ གཞན་ཡང་ཞབས་  ས་ལ་
སོགས་མང་དུ ་ཡོདཿ མདོར་ན་པདྨ འི ་རི ་འདི ་ཁྱ ད་འཕགས་ཡི ནཿ ཞེ ས་གསུ ངས་སོཿ 
སླ ར་ཡང་བཀའ་སྩ ལ་པཿ   ན་པོ� ་གསང་ལམ་དུ ་  ད་པ་བར་དོ� ་བར་དོ་དང་པོཿ བར་
དོ་གཉི ས་པ་ལཿ གསུ མ་པཿ བཞི ་པཿ ལྔ ་པཿ   ག་པཿ བདུ ན་པ་ཡོད་ཅི ངཿ བར་དོ་
དང་པོ་ལཿ སངས་རྒྱ  ས་འོད་དཔག་མེ ད་རང་བྱ ོན་ལ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ས་བ  ར་བ་ཡོདཿ 
བར་དོ་གཉི སཿ ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་པའི ་  ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ལ་   ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་
གི ས་བ  ར་བ་ཡོདཿ བར་དོ་གསུ མ་པ་ལཿ གཤི ན་  ་ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ་རི ་རབ་དང་མཉམ་
པཿ གཡས་པས་ཁྲ མ་ཤི ང་དངཿ གཡོན་པས་མེ ་ལོང་བསྣ མས་པཿ ལས་མཁན་རྣ མས་
  ས་བ  ར་བཿ ཞབས་འོག་ནི ་རྒྱ  ་མཚོ� ་རྦ ་རླ བས་འ  གས་པཿ ཆུ ་སྒྲ  ་རྣ མས་   ་   ་དང་
ཕཊ་ཕཊ་  ་སྒྲ  ་   ག་པཿ   ང་ནག་མཚོ་མོ་འ  ལ་བ་  ན་ལ་ལོག་པ་ཡོདཿ བར་དོ་བཞི ་
པ་ལཿ གཤི ན་  ་གླ ང་གི ་མགོ ་ཅནཿ ལས་དཀར་ནག་གི ་བཟང་ངན་  ་  འུ ་དཀར་ནག་
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ལས་  ་རྒྱ  ་མ་དངཿ ཟངས་  ་རྒྱ  ་མ་ཁ་སྦྱ  ོར་ལྕ གས་  ་ཤལ་མ་ལི ཿ དམྱ ལ་བ་ཚ་གྲ ང་
ལས་མཁན་སོགས་བསམ་ལས་འདས་པ་རང་བྱ ོན་མང་བ་ཡོདཿ བར་དོ་ལྔ ་པ་ལཿ   འི ་
ཡུ ལ་ན་སྲ ོག་ཆགས་ཕོངས་པ་མང་པོཿ ཐུ བ་པ་རྫ ོགས་པའི ་སངས་རྒྱ  ས་དངཿ མོའུ ་གལ་
གཉི ས་  ས་  ་འ  ལ་སྟ ོན་པའི ་ཕྱ ག་  ས་དང་ཞབས་  ས་རང་བྱ ོན་མང་བ་ཡོདཿ བར་དོ་
  ག་པ་ལཿ བསྟ ན་པའི ་རུ ་ཏྲ ་སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་ལ་བསྣ ག་པ་གཤི ན་  ་འཇི གས་སུ ་
རུ ང་བཿ དམ་  ་  ན་དགུ འི ་ངུ ་སྐ ད་འ  ན་པའི ་སྲ ོག་ཆགས་གཟུ གས་ངན་པ་མང་པོ་ཡོདཿ 
བར་དོ་བདུ ན་པ་ལཿ སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་བཤི ག་པ་པདྨ ་ང་ལ་བསྣ ག་པའི ་རུ ་ཏྲ ་ཕོ་མོ་
གསང་སྔ གས་བླ ོར་མི ་གཤོང་བཿ གསང་སྔ གས་ལ་གཤེ ་བ  ར་བཏབ་པཿ   ་གསུ ང་
ཐུ གས་ལ་བརྙ ས་བཅོ ས་  ད་པ་རྣ མས་ནི ཿ བ  ་ཕོ་མོ་ལ་སོགས་ཆུ ་  ན་  ་ཁ་ལ་སྲ ོག་
ཆགས་བསམ་ལས་འདས་པཿ པགས་པ་བཤུ ས་པའི ་ལས་དངཿ ཉི ན་ཞག་རེ ་ལ་ཤི ་བའི ་
ཆུ ་  ན་  ་ཁ་ལ་འ  ་བའི ་སེ མས་ཅན་ལས་ངན་ངུ ་སྐ ད་འ  ག་  ར་བ་ལྟ ་བུ ཿ ཆུ ་  ན་  ་
ལུ ས་ལ་རྡ ོ་  འི ་དམྱ ལ་བ་མང་བ་ཡོདཿ དེ ་ནས་  ན་པོ� ་  ་བ་ལ་ཡངཿ ཞི ་  ་དམ་པ་
རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཚོགས་དངཿ འོག་ནས་ཁྲ ག་འཐུ ང་ལྔ ་བཅུ ་རྩ ་བརྒྱ  དཿ དབང་  ག་མ་ཉི ་
ཤུ ་རྩ ་བརྒྱ  དཿ ཀཽ  ་རི ་མ་བརྒྱ  དཿ སི ང་ཧ་མ་བཅུ ་ལ་སོགས་ཕྲ ་མེ ན་མས་བ  ར་བ་རང་བྱ ོན་
ཡོདཿ བར་ནཿ མཁའ་འ  ་མངོ ན་སུ མ་བཞི ན་དུ ་གསལ་བ་ཡོདཿ མཁའ་འ  � ་  བ་ཆུ ་
འོག་ནས་བརྡ ོལ་བ་ཡོདཿ བདེ ་མཆོ ག་གི ་ཕོ་བྲ ངཿ མཁའ་འ  � ་ཚོགས་གྲ ལཿ ཚོགས་
དུ ང་ཁར་རྔ ་རང་བྱ ོན་དངཿ རྡ ོ་  ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མའི ་  ་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ ་རྒྱ  ས་པ་རང་བྱ ོན་ཤི ན་
ཏུ ་གསལ་བ་ཡོདཿ   ང་ན་ཞི ་བའི ་ལྷ ་ཚོགས་ཞི ་བཅུ ་རྩ ་གཉི སཿ   ་བ་བཞི ་དང་  ་མ་
བཞི ཿ རི ག་འཛི ན་  ་མཁའ་འ  ་མཿ ཐུ བ་པ་  གཿ ཨ་མས་   ་བའི ་ཚུ ལཿ བར་དོ� ་
ཕྲ ངཿ ཐར་པའི ་ལམཿ རི གས་བཟང་བ་དངཿ ལས་བཟང་བ་རྣ མས་  ས་མངོ ན་སུ མ་དུ ་
མཇལ་   ་ཡོདཿ རྟ ་མ  ན་ཕུ ག་ལ་རྡ ོ་  ་  ་ལོད་སྟ ག་ལ་ཆི བས་པའི ་ཞབས་  ས་དངཿ རྟ ་
ཕག་ཡབ་ཡུ མ་རང་བྱ ོན་བཞུ གསཿ བྲ ག་རི ་ཡོལ་བ་བརྐྱ  ང་པའི ་འདྲ ་བའི ་ད  ལ་ནཿ 
སངས་རྒྱ  ས་  ་  ་རང་བྱ ོན་གསལ་བ་བཞུ གས་ཡོདཿ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ ་དངཿ སངས་
རྒྱ  ས་སྨ ན་ལྷ ་རང་བྱ ོད་ཡོདཿ བྲ ག་ལ་མཁའ་འ  ་མ་རྣ མས་འཇའ་མཚོན་སྣ ་ལྔ ་ཟུ གས་པཿ 
ཆུ ་ལ་མཆོ ད་མེ ་རང་བྱ ོན་ཡོདཿ ཉི ན་མོ་མདུ ད་པ་འཇའ་རུ ་འ  གས་པཿ མཚན་མོ་མེ ་རུ ་
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འབར་ཞི ངཿ འོད་ཟེ ར་སྣ ་ལྔ ་འ  གས་པའི ་འཇི ག་  ན་འོད་  ས་གང་བ་ཡོདཿ དེ ་ལ་རྟ ་
སྐ ད་དངཿ དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོནཿ དངོ ས་  བ་ལོན་པའི ་མཁའ་འ  � ་ཚོགས་གཞོངཿ 
པདྨ ་ངའི ་ཕྱ ག་  སཿ ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་ཞབས་  སཿ རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་དབུ ་  སཿ ཡེ ་
ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་  ་  སཿ དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འ  ་མ་ཐམས་ཅད་རང་བྱ ོན་མངོ ན་སུ མ་
དུ ་མཇལ་   ་ཡོད་པའི ་གནས་ཡི ནཿ གནས་དེ ་ལ་  བས་པའི ་སེ མས་ཅན་རྣ མསཿ ངན་
སོང་དུ ་མི ་གཏོང་ཞེ ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་པདྨ ་ང་ཡི ་དབུ ་མནའ་བཞེ ས་པའི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ་  ས་བྲ ག་
ལ་ཡོདཿ ནོར་གཏེ ར་དང་ཆོ ས་གཏེ ར་བཞུ གས་པའི ་བྲ ག་འཇའ་རི ས་འ  གས་པའི ་གླ ང་
སྐ ད་བཙུ གས་པའི ་ཕུ ག་པ་ཡ་མཚན་ཅན་ཡོདཿ ཕུ ག་པའི ་ནང་ན་   ན་མེ ་ཐོགས་ཏེ ་མཇལ་
ན་གསལ་བར་འོངཿ རི གས་བཟང་དང་   ས་བུ ་གང་ཟག་རབ་ང་ལ་མོས་པའི ་དད་པ་ཅན་
རྣ མས་ལཿ ཚེ ་ཆུ ་རང་བྱ ོན་དང་གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་  ་དངཿ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་  ་དངཿ 
བར་དོ� ་ཕྲ ངཿ གུ ་རུ ་མཚན་བརྒྱ  དཿ རྣ མ་སྣ ང་མི ་བ   དཔཿ གསེ ར་  ་སླ ་རྔ ་དང་བཅས་
མང་དུ ་ཡོདཿ ཕུ ག་པའི ་  ་ན་ལྷ ་བསངས་  ས་གསོལ་  ད་ན་ཤི ན་ཏུ ་ལེ གསཿ   ན་པོ� ་
  ང་ཁར་བྲ ག་ཆེ ན་པོ་གུ ར་ཕུ བ་པ་འདྲ ་བའི ་ནང་ན་གུ ་རུ འི ་   བ་ཁང་དངཿ ནམ་མཁའི ་
  ང་པོ� ་  ་འ  ལ་སྟ ོབས་  ས་རྒྱ  ་གར་ནས་ཁུ ར་བའི ་  ན་སོགས་ཡོདཿ ནང་ན་གཞལ་
ཡས་ཁང་གི ་ཕོ་བྲ ང་དང་རྒྱ  ལ་པོ་ཨི ཎྜ ་བོ་དྷི  འི ་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ འི ་གཏེ ར་དངཿ གསེ ར་  ་
སླ ་རྔ ་དངཿ ཉེ ་བའི ་སྲ ས་བརྒྱ  ད་དངཿ རང་བྱ ོན་རྣ མས་བཞུ གས་སོཿ ཀརྨ ་ པ་མི ་བ   ད་རྡ ོ་
  འི ་   བ་གནས་ཡི ནཿ ཀརྨ ་ པའི ་བུ ་བ   ད་གནས་བདག་ཡི ན་པའི ་ལུ ང་བསྟ ན་མཁའ་
འ  � ་གསང་ཡི ག་ནང་གསལ་ལོཿ རི ན་ཆེ ན་སྣ ་ལྔ ་ལས་   བ་པའི ་བྲ ག་རི ་བུ མ་པ་  ག་པ་
འདྲ ་བའི ་ད  ལ་འཁོ ར་དུ ཿ རྒྱ  ལ་པོ་ར་མགོ ་ཅན་  ་ནོར་བུ འི ་རི གས་རྣ མས་དངཿ ནོར་  ་
བང་མཛོད་དཔག་མེ དཿ དེ ་ནང་ལུ ས་པས་གཏེ ར་དུ ་སྦ ས་ནས་ཡོདཿ རྩ ་བ་  འི ་བང་
མཛོདཿ   ་མོ་ཚངས་པའི ་བང་མཛོདཿ འཇི ག་  ན་  ་ཟས་ནོར་  ས་གང་ཡོདཿ དེ ་ནང་
ཚངས་ཤི ང་དངོ ས་  བ་འདོད་པ་རྣ མས་དེ ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབཿ རི འི ་ད  བས་ནི ་ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི ་འདྲ ཿ རྩ ་བ་  འི ་གནས་སུ ་ཟུ ག་ཅི ངཿ རྩ ་བར་ཆུ ་དངཿ མཚོ་ནི ་   ལ་
རི ས་འ  གས་པ་འདྲ ་བ་འ  ལ་བ  ར་བྱ ས་ཤི ང་གཡས་གཡོན་བ  ར་བ་ཡོདཿ དེ ་ལ་བྱ ་
རི གས་མི ་གཅི ག་སྣ ་ཚོགས་དངཿ སེ མས་ཅན་རི གས་མི ་གཅི ག་པ་སྣ ་ཚོགས་དངཿ ཤི ང་
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རྣ མས་  ན་མོ� ་རལ་པ་བསི གས་པ་འདྲ ་བ་ཡོདཿ བྲ ག་ཆེ ་བ་རྣ མས་ནི ་མི ་རོ་ལངས་པ་དེ ་
བཞི ན་ཆུ ང་བ་རྣ མས་ནི ་སྟ ག་མོ་ངར་བ་དང་འདྲ ཿ དེ འི ་གཡས་གཡོན་དུ ་སྦ ས་ཡུ ལ་ལུ ང་
པ་ཆེ ་བ་གཉི ས་དངཿ ལུ ང་ཤུ ར་གསུ མ་ཡོད་པའི ་ཆེ ་བ་གཉི ས་ལཿ མི ་  ་ཉི ་ཤུ འི ་གྲ ངས་
དངཿ ལུ ང་ཤུ ར་གསུ མ་ལཿ མི ་  ་བཅུ ་རེ ་ཤོངཿ དེ ་ལ་བ  ན་པའི ་སེ མས་ཅན་མང་དུ ་ཤོང་
པ་ཡི ནཿ འ  ་ནི ་གང་བཏབ་དེ ་ལ་  ནཿ འབྲ ས་བུ ་མེ ་ཏོག་རྒྱ  ས་པར་འ  རཿ ཤི ང་ཏོག་
འབྲ ས་བུ ་སྣ ་ཚོགས་ཡོདཿ སྨ ན་སྣ ་དགུ འི ་གཏེ ར་ཁ་ཡོདཿ འབྱ ོར་པ་ནི ་དཔལ་  ་ཙཱ ་རི ་
ཀའི ་ནགས་ཚལ་ཡོདཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བྱ ་འཇི གས་བྱ ་བ་ནཿ རི ་གླ ང་པོ་ཆེ ་འདྲ ་བའི ་གླ ང་ཆེ ན་
སྒ ང་བྱ ་བ་ནཿ བྲ ག་  ་དམར་རྨ ་ བྱ ་བསྣ ོལ་བ་འདྲ ་བ་ཡོདཿ དེ ་ལ་གཏེ ར་མཁའ་འ  � ་
ཟབ་གཏེ ར་ལྔ ཿ བདུ ད་  ་དམ་རྫ ས་ཆེ ན་པོ་སྣ ་ཚོགས་ཡོདཿ དབང་གི ་འ  ན་ལས་གཏེ ར་
  ང་ཟོ་ར་རྭ ་   ས་དངཿ གནས་བདག་ཡི ་དམ་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ཕོ་བྲ ང་ཡོདཿ བྲ ག་མཚོན་ཆ་
འཕྱ ར་བ་མེ ་རི ་འབར་བ་འདྲ ་བའི འི ་རྩ རཿ གཏེ ར་  ང་ཨ་གྷོ  ་རའི ་ནོར་གཏེ ར་ཡོདཿ གཏེ ར་
  ང་ཨ་གྷོ  ་ར་ནི ་བསྐ ལ་པ་གྲ ངས་མེ ད་ནས་ཚོགས་བསགས་པའི ་ཚོགས་  ་བདག་པོ་ཡི ནཿ 
ཚོགས་བདག་ནི ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་   ལ་པ་ཡི ནཿ མི ་བསོད་ནམས་  ས་ཚོགས་ཆེ ན་
པོ་བསགས་པ་དངཿ ཆོ ས་  ་སྐ ལ་བ་དང་ལྡ ན་པཿ གནས་དེ ་ནི ་བཀའ་གཉན་ཞི ང་  ན་
རླ བས་  ར་བ་ཡི ནཿ   ང་པོ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་དངཿ ལེ འུ ་བདུ ན་མའི ་བསམ་པ་  ན་  བ་
   ངསཿ ཡང་དག་གི ་དོན་ལ་གནས་པ་ཡི ན་ནོཿ   ན་པོ� ་མགོ ་ལ་ཤེ ལ་  ་མཆོ ད་  ན་
བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  དཿ དུ ང་གི ་མཆོ ད་  ན་བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  དཿ གངས་རི ་ཡོལ་བ་དང་ར་བས་བ  ར་
བ་ཡོདཿ གཡས་སུ ་གངས་རི ་གནམ་ལྕ གས་འབར་བ་འདྲ ་ཡོདཿ ས་དེ ་ལ་དམ་གནསཿ 
མ་དང་མཁའ་འ  � ་བཞུ གས་གནས་དངཿ དཀར་བ   ད་  ་བླ ་མའི ་ཚོགས་  ས་བ  ར་
བཿ མི ་ལ་རས་པའི ་   བ་ཁང་སོགས་སྤ ང་དང་གངས་  ་མཚམས་ན་ཡོདཿ འཕགས་
པའི ་གནས་བརྟ ན་བཅུ ་  གཿ    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི གཿ མ་དང་མཁའ་འ  � ་ཚོགས་བརྒྱ  ་
རང་བྱ ོནཿ ཞབས་  སཿ མཁའ་འ  � ་གསང་ལམཿ གངས་རི ་འཇའ་ལྟ ར་འ  ག་པའི ་
ད  ལ་འཁོ རཿ བཅུ ་གཅི ག་ཞལ་རང་བྱ ོན་སོགས་གང་ཟག་ལམ་ཅན་སྐ ལ་བ་བཟང་པོས་
མངོ ན་སུ མ་དུ ་མཇལ་   ་ཡོདཿ ལས་ངན་ལོག་པར་ལྟ ་བའི ་གང་ཟག་རྣ མསཿ སངས་
རྒྱ  ས་མངོ ན་སུ མ་མཐོང་ཡང་ལོག་པར་མཐོངཿ ལྟ ས་ངན་ལོག་ལྟ ་   ས་པས་སྲ ོག་དང་
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བྲ ལཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ཡི ས་སེ མས་ཅན་མ་ལུ ས་དྲ ངསཿ ངན་སོང་ཁ་བཅད་སེ མས་ཅན་  ག་
བསྔ ལ་ཞི ཿ སེ མས་ཅན་བསམ་པ་མི ་འདྲ ་ཐ་དད་ཡི ནཿ ཡང་བྱ ང་ཕྱ ོགས་  ་གངས་རི ་
རི ན་ཆེ ན་  ངས་པ་འདྲ ་བ་གཅི ག་ཡོདཿ དེ ་ན་འ  ན་ལས་  ་དབེ ན་གནས་ཡར་  ངས་
ཤེ ལ་བྲ ག་འདྲ ་བའི ་ཕུ ག་པ་ཁྱ ད་པར་འཕགས་པ་གཅི ག་ཡོདཿ དེ ་ནང་པདྨ ་ང་ཡི ས་བདུ ད་
  ་སྨ ན་   བ་  ད་པའི ་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ཡི ནཿ ཕུ ག་པ་དེ ་ཡི ་ནང་དུ ཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ཧེ ་རུ ་
ཀའི ་ད  ལ་འཁོ ར་དངཿ ཕུ ར་པའི ་ལྷ ་ཚོགས་དངཿ རྡ ོ་  ་གཞོན་ནུ འི ་  ་དངཿ ཚེ ་དཔག་
མེ ད་རང་བྱ ོན་དངཿ ཚེ ་ཆུ ་རང་བྱ ོནཿ པདྨ ་ང་ཡི ་ཞབས་  ས་དངཿ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་ལྔ འི ་ལྷ ་
ཚོགས་དངཿ རང་བྱ ོན་མང་དུ ་བཞུ གས་སོཿ    ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི གཿ མཁའ་འ  ་མ་བྱ ་
  ད་ལ་   ལ་ཏེ ་བྱ ོན་པའི ་རང་བྱ ོན་ཞབས་  སཿ མཁའ་འ  � ་ཚོགས་བརྒྱ  ་རང་བྱ ོན་
ཚོགས་གཞོངཿ   བ་ཆུ ་ཆེ ་ཆུ ང་བཅས་བྲ ག་ལ་གསལ་བ་ཡོདཿ དེ འི ་འོག་ནཿ གླ ང་པོ་ཆེ ་
རང་བྱ ོནཿ རྟ ་མཆོ ག་རང་བྱ ོནཿ བུ མ་པ་རང་བྱ ོནཿ དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོནཿ ཐར་པའི ་ལམ་
སྣ ཿ སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་བླ ་མཚོ་དཀར་པོཿ གཡུ ་མཚོ་  ན་མོཿ རྒྱ  ལ་བ་རི གས་
གསུ མ་མགོ ན་པོ་རྣ མས་ཡོདཿ དེ ་ནས་མར་འོང་བའི ་བྲ ག་ཐེ མ་སྐ ས་འདྲ ་བའི ་ནང་ནཿ ལྷ ་
ལྕ མ་པདྨ ་གསལ་  ་   ་བ་ཉི ་ཤུ ་ལོན་པའི ་རྣ མ་ཐར་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་ཡི ་གེ ར་གསལ་བའི ་
གཏེ ར་ཡོདཿ    ་བ་ཉི ་ཤུ འི ་  ས་སུ ཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པ་ཞེ ས་བྱ ་བར་   ་བ་བླ ངས་ནས་སྦ ས་
ཡུ ལ་ཤེ ལ་  ་ལུ ང་དེ ་ལཿ    བ་པ་ལོ་གཅི ག་བྱ ས་ནས་གནས་  ་  ཿ སྦ ས་གནས་མ་
འོངས་དུ ས་སུ ་ལུ ང་བསྟ ན་ཕྱ ག་  ས་དང་ཞབས་  ས་མང་དུ ་བཞག་གོ ཿ བྲ ག་མེ ་རི ་འབར་
བར་གུ ་རུ ་དྲ ག་པོ� ་  ་རང་བྱ ོན་ཕྱ ག་  ས་དངཿ ཞབས་  ས་དངཿ    བ་ཁང་ལ་དབུ ་
  སཿ   བ་ཆུ ་དང་བཅས་པ་ཡོདཿ ཡང་མཁའ་འ  ་སངྒ ཻ་གདོང་ཅན་རང་བྱ ོནཿ རྡ ོ་  ་
རྣ ལ་འབྱ ོར་མ་གསང་བའི ་རཀྟ ་རྡ ོལ་བ་ཡོདཿ རྡ ོ་  ་གསུ མ་གཅི ག་ནང་གནས་  ་  ་མི ག་
ལ་སོགས་ཡོདཿ ཡང་ཤར་རི འི ་སྤ ང་མ ལ་ཕུ ལ་བ་འདྲ ་བ་དེ ་ལཿ ནམ་མཁའི ་  ང་པོ� ་
གནས་དེ རཿ མ་འོངས་པའི ་དུ ས་སུ ་སྦ ས་ཡུ ལ་དངཿ གནས་ཡུ ལ་སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ་ཆེ ན་པོ་
མཛད་པའི ་དུ ས་སུ ཿ སླ ོབ་དཔོན་ཨུ ་  ་ཡཱ ་ནཿ ཞེ ས་པ་ནས་ནམ་མཁའ་ནས་ཞལ་
གཟི གས་ནས་དེ ་ལྟ ར་གསུ ངསཿ བྱ ང་ཆུ བ་སེ མས་དཔའ་ནམ་མཁའི ་  ང་པོ་སེ མས་ཅན་
  ་དོན་ལ་བརྩ ོན་པཿ འ  ་བ་འ  ན་པའི ་དེ ད་དཔོན་སོགས་གསུ ང་བཞི ནཿ དཔའ་བོ་
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མཁའ་འ  ་གནས་  ང་ཟོ་ར་རྭ ་   སཿ ཡི ་དམ་ཨ་གྷོ  ་རཿ གནས་བདག་དབང་  ག་རྡ ོ་  ཿ 
དམ་ཅན་རྡ ོར་ལེ གསཿ རྒྱ  ལ་བ་ཞི ་  � ་ལྷ ་ཚོགས་མངོ ན་སུ མ་དུ ་ཞལ་གཟི གས་པསཿ མེ ་
ཏོག་གི ་ཆར་བབསཿ རོལ་མོ� ་སྒྲ  ་དང་བཅས་དགེ ་བའི ་རྟ གས་བཟང་པོ་  ངཿ དེ ་ནས་
མཁའ་འ  � ་ཆོ ས་བྲ ོ་མཛད་པའི ་ཞབས་  སཿ དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རང་བྱ ོནཿ ནམ་
  ང་ཞབས་  སཿ ཕྱ ག་  ས་རྣ མས་གསལ་བར་བཞུ གས་སོཿ པདྨ ་བདག་གི ས་ལྕ གས་
  ་ཕུ ར་པ་རྒྱ  བ་པསཿ བྲ ག་ཡར་མར་རྡ ོལ་བའི ་ཕུ ར་པའི ་  ས་གསལ་བ་དངཿ   ས་ནོར་
བུ ་ཕུ ལ་བའི ་གཏེ ར་ཞི ་  ་རང་བྱ ོན་ལ་སོགས་གསལ་བར་བཞུ གསཿ ཀརྨ ་ དབང་  ག་རྡ ོ་
  སཿ རྡ ོ་ནག་ལ་འཆང་བའི ་ཨ་རང་བྱ ོན་དངཿ རྒྱ  ་གར་ནས་རོ་དངོ ས་  བ་བླ ངས་པཿ རྡ ོ་
ལ་རང་བྱ ོན་དུ ་གསལ་བར་དུ ས་བཟང་དུ ས་ཆེ ན་སོགས་ལ་རོ་དེ ས་འཁུ ན་པ་ཡོདཿ བླ ་མ་
བཟང་པོ་དངཿ མི ་རི གས་བཟང་པོ་སོགས་ལའང་འཇའ་   ན་ལ་སོགས་པ་  ང་བ་ཡོདཿ 
རྒྱ  བ་རི ་མཚོན་ཆ་གསོར་བ་དང་རི ན་ཆེ ན་  ངས་པ་ཡོདཿ མདུ ན་རི ་མ ལ་ཕུ ལ་བ་གངས་
རི ་ཡོལ་བས་བ  ར་བ་ཡོདཿ བར་ན་གནས་སྟ ག་སྣ ་ཚངས་པའི ་གཟུ གས་བརྙ ན་མང་བའི ་
རི གས་སྣ ་ཚོགས་ཡོདཿ གནས་དེ ར་  བས་པའི ་སེ མས་ཅན་དངཿ གང་ཟག་རྣ མས་བདེ ་
བ་ཐོབ་ཅི ང་  ག་བསྔ ལ་མེ དཿ དགའ་བདེ ་ཉམས་དགའ་བ་དང་འཕྲ དཿ སེ མས་བག་
ཕེ བས་ཤི ང་བདེ ་བ་ཡི ནཿ གནས་དེ འི ་ཆུ ་འཐུ ང་ཚེ ཿ ལུ ས་  ་གཅོ ང་ནད་མ་ལུ ས་པ་ཞི ཿ 
དབང་པོ་གསལཿ   ་ནདཿ གཟའ་ནདཿ བརྒྱ  ལ་ནདཿ གག་ལྷ ོགཿ གཟེ ར་ཟུ ག་སོགས་
ཀྱ ང་ཞི ་བ་ཐོབ་བོཿ ཨེ ་མ་ཧོཿ གནས་དེ ར་  བས་པ་ཙམ་  ས་བདེ ་ཐོབཿ དྲ ན་པ་ཙམ་
  ས་བྱ ང་ཆུ ་ལམ་སྣ ་འ  ནཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ ་བ་ཅན་དང་ཁྱ ད་པར་མེ དཿ གནས་དེ ར་
བརྩ ོན་པས་བ  ད་ལ་   བ་ཏུ ་འབུ ངསཿ གསོལ་བ་ཐོབ་ཅི ག་མ་འོངས་སེ མས་ཅན་
རྣ མསཿ ང་དང་མ་འཕྲ ད་  ས་འཇུ ག་སེ མས་ཅན་རྣ མསཿ གསོལ་བ་  ང་ནས་བཏབ་
པའི ་སྐ ལ་ལྡ ན་ལཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ཡི ས་དགོ ས་འདོད་  ན་རླ བས་  རཿ བསོད་ནམས་ཅན་ནི ་
ང་ལ་མོས་གུ ས་  དཿ དགེ ་  ག་བཟང་ངན་ང་ཡི ས་  ་བ་ཡི ནཿ དགེ ་བ་ཅན་ལ་ང་ཡི ས་
རྟ ག་ཏུ ་དགོ ངསཿ   ག་པོ་རི ན་འཇལ་བྱ ོན་ནས་དུ ས་ངན་ཟེ རཿ ང་ལ་གསོལ་བ་མི ་
འདེ བས་ངུ ་འབོད་  དཿ གསོལ་བ་མི ་འདེ བས་  ན་རླ བས་ག་ལ་འོངཿ གསོལ་བ་ཐོབ་
ཅི ག་  ས་འཇུ ག་རི གས་  ་བུ ཿ པདྨ འི ་རི ་ལ་ཚོགས་འཁོ ར་མཆོ ད་འབུ ལ་ནཿ ལོངས་སྤྱ  ོད་
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ཐོབ་ཅི ང་  ་མ་ང་  ང་   སཿ ཞེ ས་རྡ ོ་  ་  ར་བཞེ ས་ནས་ཡང་བཀའ་སྩ ལ་པཿ དད་ཅན་
  ་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ད་ཉོ ན་ཅི གཿ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ་བརྒྱ  ་ལུ ང་དེ ་གནས་འོག་མི ན་དང་མཚུ ངས་སོཿ 
ཨོ ་རྒྱ  ན་ཧེ ་རུ ་ཀ་དང་མཉམ་མོཿ བདེ ་བ་ཅན་དངོ ས་ཡི ན་པསཿ སྦ ས་ཡུ ལ་ཐམས་ཅད་  ་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡ ན་ནོཿ སྦ ས་ཡུ ལ་ཐམས་ཅད་མཇལ་བའི ་  ན་རླ བས་འཇུ ག་པར་ཐེ ་ཚོམ་
མེ དཿ གནས་མཆོ ག་དམ་པ་འདི འི ་གནས་པའི ་གནས་དང་  ་བ་  ང་ཁ་མ  ན་པ་རྣ མས་
ལ་ལྷ ་ཚོགས་ཏི ལ་  ་གོ ང་བུ ་བཞི ན་དུ ་བཞུ གས་པསཿ   ་རབས་  ་གང་ཟག་རྣ མས་ཕྱ ག་
དང་  ར་བ་གསོལ་བ་འདེ བས་པ་ཚོགས་མཆོ ད་མར་མེ ་སོགསཿ མོས་དུ ས་གདུ ང་བས་ཅི ་
འབྱ ོར་ཕུ ལ་ཞི ང་གསོལ་བ་བཏབ་ནཿ ཚེ ་འདི ་ལ་  ག་བསྔ ལ་དང་བ  ས་  མ་མེ ད་ཅི ངཿ 
ལོངས་སྤྱ  ོད་ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པ་ཐོབཿ བསམ་དོན་  ན་  ས་འ  བ་ཅི ང་  ་མ་པདྨ ་ང་ཡི ་
གནས་སུ ་   ་བ་ལེ ན་པར་ཐེ ་ཚོམ་མེ དཿ ཡུ ལ་གཞན་ལ་དགེ ་བའི ་བསོད་ནམས་ལོ་གཅི ག་
  ད་པ་བས་ནི ཿ གནས་དེ ་ལ་ཟླ ་བ་གཅི ག་དགེ ་བའི ་བསོད་ནམས་  ད་པ་འཕེ ལ་འ  ར་ཆེ ་
བརཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ཡི ་རྡ ོ་  ་གསུ ང་གི ས་ལུ ང་བསྟ ན་ཏོཿ གནས་དེ ་ལ་ཡོན་ཏན་  ་རྩ ་ཁྱ ད་
པར་དུ ་འཕགས་པ་རྩ ་ཨ་ཝ་བྱ ་བ་ཡོདཿ དེ ་ཟོས་ན་ཚེ ་འདི ་ལ་སངས་རྒྱ  ས་པར་འ  ར་རོཿ 
གནས་དེ ་ལ་ཤེ ལ་ཁ་དང་དངུ ལ་ཁ་ཡོདཿ དམ་ཅན་དང་གནས་  ང་རྣ མས་ལ་བསང་དང་
གཏོར་ཚོགས་མཆོ ད་པ་གསེ ར་   མས་སོགས་ཕུ ལ་ཞི ང་འ  ན་ལས་བཅོ ལ་ན་གང་འདོད་
འ  བཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅི ང་བསམ་  ན་སོགས་གང་ཐོན་བ  ད་ན་མཆོ ད་
པའི ་རྣ མ་གྲ ངས་བསམ་  ས་མི ་ཁྱ བ་པ་ཕུ ལ་ནས་  ང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ནཿ མཆོ ག་
དང་མཐུ ན་མོང་གི ་དངོ ས་  བ་ཐོབ་པར་ཐེ ་ཚོམ་མེ དཿ ང་ཡི ་ཐུ གས་ལ་འ  ར་ལྡ ོག་ག་ལ་
ཡོདཿ བདེ ་བ་འདོད་ན་དངོ ས་  བ་  ར་དུ ་ལོངཿ དུ ག་   ལ་མགོ ་བོ� ་ཡི ད་བཞི ན་ནོར་བུ ་
འདྲ ཿ ཐབས་ལ་མཁས་ན་ནོར་བུ ་ལེ ན་པས་འཚེ ངསཿ ཐབས་ལ་མ་མཁས་ན་དུ ག་གི ས་
འཆི ་བ་ཡི ནཿ ང་ཡི ་གཏེ ར་གནས་ཤི ན་ཏུ ་བཀའ་གཉན་པསཿ དངོ ས་  བ་འདོད་ན་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དགོ སཿ ཡང་ཐེ ག་ཆེ ན་གསང་སྔ གས་ཟབ་མོ་སྤྱ  ད་པ་གནས་མཆོ ག་
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་སྦ ས་ཡུ ལ་ཞེ ས་པ་འདི ཿ ཡང་གསང་ཐུ གས་  ་མེ ་ལོང་ལས་  ་བ་  ང་ཁ་
གཉི ས་  ་བར་ནཿ སླ ར་ཡང་རི ག་འཛི ན་  ད་  ་  མ་  ག་ཅན་  ས་གནས་  ་ཡང་ཡང་
  ཿ   ང་གེ ་སར་  ་ཡང་  ད་ཁྱ ད་པར་ཅན་  ་འ  ངསཿ ཆུ ་ཕ་རི ་བྲ ག་དར་དཀར་  ་
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ཡོལ་བ་བརྐྱ  ངས་པ་འདྲ ་བའི ་ད  ལ་ནཿ སྐ ས་རི མ་གསུ མ་དངཿ ཐེ མ་རྡ ོ་ལྔ ་ནས་ཡར་
གསང་ལམ་ཡོདཿ ཕུ ག་པ་གནམ་ཡོལ་བྱ ་བའི ་ནང་ནཿ བདག་གི ་  ་  ས་དང་བཞུ གས་
  ཿ གསོལ་  གཿ པད་ཞྭ ་རང་བྱ ོན་གསལ་བར་བཞུ གསཿ རི གས་བཟང་བ་རྣ མས་ལཿ 
ཚེ ་ཆུ ་བྱ ོན་ཞི ང་སྤ ོས་ངད་  ངཿ   ་རང་བྱ ོན་གསལ་བར་མཇལ་ལོཿ གཡས་ན་རྟ ་ཕག་
ཡབ་ཡུ མ་  ་བྱ ང་སེ མས་དཀར་དམར་དངཿ ཚེ ་ཆུ ་ལ་སོགས་གསལ་བར་ཡོདཿ དེ འི ་
འོག་ན་འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟ ་དུ ས་གསུ མ་  ་གཏེ ར་ཚགཿ ཐུ གས་དམ་རྡ ོ� ་གཏེ ར་མ་
མེ ་འབར་བ་མེ ་རི ་འབར་བ་ཡོདཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ཉི ད་ཐུ གས་བརྒྱ  ལ་བཞེ ས་ནས་རྡ ོ་  ་དངཿ 
ཕུ ར་པ་དངཿ ཀ་  ་རྒྱ  བ་ནས་རྡ ོ་བ་མ་ཊཾ ་རུ ་ཏྲ ་  ན་པོ་གན་རྐྱ  ལ་དུ ་བསྒྲ  ལཿ མགོ ་བོ་
བཅད་པའི ་ཤུ ལ་དངཿ བྲ ག་ལ་དུ ང་དཀར་དངཿ སི ལ་སྙ ན་སོགས་རང་བྱ ོན་རི མ་བཞི ན་
དུ ་གསལ་བ་ཡོདཿ   ན་པོ� ་  ང་བཏོན་ནས་སྟ ོད་སྨ ད་  ་བའི ་ཁོ ག་སྨ ད་ལ་རང་གི ་ཞབས་
  ས་གསལ་བར་ཡོདཿ རྡ ོ་དེ འི ་  ང་ནཿ ཀ་པ་ལ་བདུ ད་  འི ་བཀང་བ་ཡོདཿ ཚེ ་བུ མ་ཚེ ་
ཆུ ས་བཀང་བ་རང་བྱ ོན་དད་པ་ཡོད་པའི ་ནངཿ དེ ་ལ་ཚེ ་ཆུ ་རྒྱ  ་ཁབ་ཙམ་   ན་མ་ཆད་པར་
   ན་དུ ་བབས་པ་ཡོདཿ ཚེ ་ཡི ་དངོ ས་  བ་འདོད་ན་འདི ་ལ་ཞུ འོཿ   ས་  ད་ཅི ང་ཞུ ་ན་ངན་
སོང་མི ་འ  ་བས་ངན་འ  � ་   ་  ་བཀགཿ ཚེ ་རི ང་ནད་མེ ད་ཐར་ལམ་འ  ན་པར་ཐེ ་ཚོམ་
མེ དཿ དེ འི ་གཡོན་ཕྱ ོགས་སུ ་  ་  ང་ཆེ ན་པོ་  ་བོ་བདུ ད་  ་འ  ལ་བ་བཞུ གསཿ   ་  ང་
དེ འི ་ཕོ་བྲ ང་ན་བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་སོགས་  ་ཆོ ས་གཏེ ར་དུ ་མ་བཞུ གསཿ མཁའ་
འ  � ་གསང་ལམ་མགོ ་བོ་འདྲ ་བ་ཡོདཿ དེ འི ་ནང་ལ་སྐ ད་བསྒྲ  གས་ན་ལྷ ་ཡི ་  ་ཡང་ངུ ཿ 
མི ་ལོག་གི ་མི ་ཡང་ངུ ཿ རྒྱ  ་གར་  ་གླ ང་ཆེ ན་ཡང་སྐ ད་གྲ གས་སོཿ གེ ་སར་རྒྱ  ལ་པོ� ་
ཆི བས་པ་ཅང་ཤེ ས་བྷ ་ལ་ཧ་ལ་བཞོན་ནསཿ རྟ ་   གས་བཏང་བའི ་ཆི བས་པའི ་ཞབས་  ས་
གསལ་པོར་ཡོདཿ ཨོ ་རྒྱ  ན་ང་ཡི ས་ཟབ་གཏེ ར་གཉི ས་གསུ མ་སྦ ས་ཡོདཿ གནས་འདི འི ་
གཏེ ར་  ང་བདག་གི ་བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པའི ་ཆོ ས་   ང་གཟའ་བདུ ད་དངཿ དམ་
ཅན་ཆེ ན་པོ་བཞུ གས་སོཿ མཚོ་རྒྱ  ལ་  ང་དངཿ རྟ ་མ  ན་ཤི ང་ཞེ ས་བྱ ་བར་བསྐ ལ་པ་
ནས་   ང་ཀའི ་  ་ང་ཙམ་ཡོདཿ བསྐ ལ་པའི ་མར་མེ ་ཕོ་བྲ ང་  ་ནང་ཐམས་ཅད་འོད་  ས་
བཀྲ ་མེ ་རེ ་ཁེ ངས་པ་ཡོདཿ   བ་ཐོབ་ཐང་སྟ ོང་རྒྱ  ལ་པོ� ་  ་རང་བྱ ོན་དངཿ བྲ ག་  ་དམར་
འ  གས་པ་སྣ མ་བུ ་བཏི ངས་པ་འདྲ ་བ་ཡང་ཡོདཿ ཐར་པའི ་ལམ་སྣ ་དངཿ མཁའ་འ  � ་
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གསང་ལམ་ཡང་ཡོདཿ རི ག་འཛི ན་  ད་  ་  མ་  ག་གསང་ལམ་ཕེ བས་པའི ་ཞབས་  ས་
དང་ཕྱ ག་  ས་ཡོདཿ གཏེ ར་ཆེ ན་ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པས་མཁའ་འ  � ་ཚོགས་འཁོ ར་ཕུ ལ་བའི ་
ཞལ་ཟས་དངཿ མཆོ ད་པ་སྣ ་ཚོགས་རང་བྱ ོན་གསལ་བར་ལྡ ནཿ དེ འི ་འོག་ནཿ   ་ལྕ མ་
གཟི མ་ཕུ ང་དངཿ གསོལ་ཐབཿ ཞབས་  སཿ བཞུ གས་  ཿ   བ་ཆུ ཿ གསོལ་ཞི བཿ 
གསོལ་  གཿ གསང་ལམ་སོགས་མཇལ་   ་ཡོདཿ དེ ་ནས་མར་རྡ ོ་མི ་རོ་ལངས་པ་ཞེ ས་
རྡ ོ་རི ང་ཡོདཿ རྡ ོ་རི ང་དེ ་ལ་གནས་ཡི ག་ཐོས་  ལ་ཆེ ན་མོ་གསལ་བ་ཡོདཿ དེ ་   ལ་བའི ་
སེ མས་ཅན་བླ ོ་ཆུ ང་བ་རྣ མས་  ་ནང་ནས་མཆོ ད་པས་བདེ ་བ་ཐོབ་པ་ཡི ནཿ ཕལ་པ་བདེ ་
བ་ཐོབ་འདོད་གང་ཟག་རྣ མསཿ ལོག་པར་ལྟ ་བ་དང་ཡི ན་མི ན་ཐེ ་ཚོམ་མ་བྱ ས་པར་གནས་
དེ ་ལ་གསོབ་བ་ཐོབཿ སྦ ས་གནས་ཁྱ ད་པར་འཕགས་པ་འདི ་ལ་མདོར་ན་འདི ་ལྟ ར་ཡོད་
དེ ཿ གཤི ན་  ་རོངཿ ཆོ ས་རྒྱ  ལ་སྒ ངཿ རྟ ་མ  ན་ཕུ གཿ དཔལ་རི འི ་ཆུ ་མོ་རོངཿ ནུ བ་
ཕྱ ོགས་གླ ང་ཆེ ན་སྒ ངཿ བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཤེ ལ་  ་ཕུ གཿ དུ ང་གི ་སྒ ངཿ སེ   ་སྒ ངཿ གསང་བའི ་
ཕུ གཿ ཤར་ཕྱ ོག་མཚོ་རྒྱ  ལ་སྟ ག་མ་  ངཿ རམ་ཆུ ང་ཕུ གཿ ཁུ ་  ག་གནས་ཐང་  ངཿ 
ཕག་མོ་རོངཿ འཇའ་ཚོན་བསམ་གཏན་  ང་རྣ མས་བྱ ་བ་ཡོདཿ གནས་འདི ་ལ་དད་ཅི ང་
མོས་པའི ་གང་ཟག་རྣ མས་  ས་གསོལ་བ་འདེ བས་ནཿ ཉི ན་ལམ་བཅུ འི ་བར་མཇལ་   ་
ཡོདཿ བདེ ་གཤེ གས་བཀའ་ཡི ་བདེ ན་སྟ ོབས་བ  ད་པསཿ ལོག་ལྟ ་ཅན་ནི ་གནས་འདི ་ན་
མི ་  བ་ཅི ངཿ གལ་ཏེ ་  བས་ཀྱ ང་ཚེ ་ཐུ ང་ནད་མང་བ་འོང་བས་ཟབཿ དད་མོས་ཅན་  ་
གང་ཟག་སྐ ལ་ལྡ ན་རྣ མསཿ གསོལ་བ་ཐོབ་ཅི ག་པད་འ  ང་  ་ཉལ་ཡོདཿ ང་ཡི ་ཐུ གས་
ལ་འ  ར་ལྡ ོག་ག་ལ་ཡོདཿ མ་འོངས་སེ མས་ཅན་སྐ ལ་ལྡ ན་མི ན་པ་རྣ མསཿ སྦ ས་ཡུ ལ་
བ  ད་པ་ཤི ན་ཏུ ་དཀའ་བ་ཡི ནཿ སྐ ལ་ལྡ ན་སྦ ས་ཡུ ལ་འ  ་ལ་  ག་བསྔ ལ་མེ དཿ གནས་
མཆོ ག་དམ་པ་སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ༔བརྒྱ  ་ལུ ངཿ  སུ ས་ཀྱ ང་ཡོན་ཏན་བ  ད་པར་མ་ནུ ས་སོཿ 
ཤར་  ་འཛམ་བུ ་  ངཿ ནུ བ་  ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ངཿ ཙཱ ་རི ་གཉི ས་པ་པདྨ ་  ངཿ ཤར་  ་  ན་
པ་  ངཿ   ང་འདི ་བཞི ་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདསཿ མ་དང་མཁའ་འ  ་འདུ ་བའི ་སྦ ས་
གནས་དེ རཿ རང་བྱ ོན་  ན་  ས་གང་བས་  ན་རླ བས་འཕགསཿ འ  ་དང་མཇལ་དང་
  བས་པས་ཆོ གཿ བཏོན་ཀྱ ང་ཆོ ག་  ་ཡངས་རྒྱ  ས་ཞི ངཿ དེ ་ལ་  འི ་ཡུ ལ་བརྒྱ  དཿ བར་
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ལུ ང་ཕྲ ན་བརྒྱ  དཿ ནང་སྦ ས་ལུ ང་བརྒྱ  དཿ གསང་བའི ་གནས་བརྒྱ  དཿ   ་གངས་རི ་
བརྒྱ  དཿ མདའ་ཆུ ་ཆེ ན་བརྒྱ  དཿ དེ ་ལ་གནས་པའི ་རི ག་འཛི ན་བརྒྱ  དཿ   བ་པ་ཐོབ་པའི ་
  བ་ཆེ ན་བརྒྱ  དཿ མཛད་པའི ་འ  ན་ལས་བརྒྱ  དཿ གུ ་རུ འི ་མཚན་བརྒྱ  དཿ    བ་ཁང་ཕུ ག་
པ་བརྒྱ  དཿ འདི ་རྣ མས་ཐམས་ཅད་གནས་འདི ར་ཚང་བས་དག་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ངོ ་མ་
ཡི ནཿ ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་བདུ ན་  ་བཞུ གས་གནས་ཀྱ ང་ཡི ནཿ གསོལ་མཆོ ད་གཡང་
འགུ གས་  ད་ན་དགོ ས་འདོད་  ན་  ས་འ  བཿ སད་སེ ར་མུ ་གེ ཿ ནད་ཡམས་འགོ ་ནདཿ 
འ  མ་ནད་སོགས་མི ་འ  ང་ཞི ང༔ ཡོན་ཏན་ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པའི ་གནས་ཆེ ན་ཡི ནཿ 
གསོལ་འདེ བས་མོས་གུ ས་ཅན་ལ་  ན་རླ བས་ཤི ན་ཏུ ་  རཿ པདྨ ་ང་ཡི ས་ལྷ ་  ན་
འ  གས་པ་ཕོ་མོ་དམ་ལ་བཏགས་ནས་སྦ ས་པའི ་གནས་སུ ་མཛདཿ ཞབས་  ས་
བཅགསཿ དཔའ་བོ་མཁའ་འ  ་   ན་དུ ་ཚོགས་པའི ་གནས་ཆེ ན་ནོཿ འདི ་ལ་དད་ཅི ང་
མོས་གུ ས་  ད་པ་གཅེ སཿ དར་ཅི ག་ལ་བྱ ་  ད་  ་གཤོག་  བས་  རཿ དཔངས་  ད་པོ་
   ལ་  འི ་འ  ་དོན་རྫ ོགསཿ ཀུ ་རུ འི ་སྨ ད་ནས་མཚན་ལྡ ན་མ་བུ ད་མེ ད་ཕག་ལོ་མཿ 
མ  ན་ལྡ ན་   ལ་འཐངས་གསལ་བ་མཐོང་   ལ་ལསཿ ཤེ ས་རབ་བླ ོ་སྣ ་གསལ་ཞི ང་ཆོ ས་
ལ་མོསཿ དམ་ཚི ག་སྡ ོམ་པ་ཚུ ལ་  མས་དངཿ བྱ མས་དང་  ང་  ས་བཟོད་པར་བ  ངཿ 
དཔྲ ལ་བར་  ་དཀར་མཚན་མ་ཡོདཿ དེ འི ་འ  ་དོན་གནས་  ་ཡང་ཡང་  ཿ   གས་མའི ་
སེ མས་ཅན་དེ ་ལ་མོས་ཤི ང་གསོལ་འདེ བས་ནཿ སེ མས་ཅན་དཔག་མེ ད་དེ ་ཡི ས་འ  ནཿ 
ཨོ ་རྒྱ  ན་ངས་ཀྱ ང་  ན་རླ བས་དགོ ངསཿ ང་ཡི ས་  ན་  ས་བརླ བས་པའི ་  བ་ཐོབ་དངཿ 
མཚན་ལྡ ན་མ་རྣ མས་གནས་འདི ་ལ་འགའ་ཡང་  ངཿ    ་བོ་ཕལ་པ་རྣ མས་  ་བླ ོ་ལ་ཤོང་
བ་དཀའཿ གང་ཟག་   བ་པ་ཐོབ་པ་མི ན་པཿ གཞན་རྣ མས་  ་བླ ོར་མི ་ཤོང་ངོ ་ཞེ ས་
གསུ ངས་སོཿ དབྱ ངས་ཅན་  ་   ལ་པཿ ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་མསཿ ཚོགས་  ་འཁོ ར་ལོ་
བ  ར་ནས་ཞུ སཿ མ་འོངས་སེ མས་ཅན་  ་དོན་དུ ་ཡི ་གེ ར་བཀོ ད་དེ ཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བུ མ་
ཐང་སྨ ད་དུ ཿ བྲ ག་རི ་   ལ་ནག་འ  ལ་བ་འདྲ ་བར་གཏེ ར་དུ ་སྦ ས་སོཿ གཏེ ར་ཆེ ན་ཨོ ་
རྒྱ  ན་  ང་པསཿ ཆུ ་   ལ་ཟླ ་བ་གཟའ་   བ་  ་ཚེ ས་བཅོ ་ལྔ ་ལཿ གཏེ ར་ནས་གདན་དྲ ངས་
པའོཿ 
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མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་གནས་  ་རྒྱ  བ་  ན་དཔེ ་ཐོ།

༡.  ཨུ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ། བཀའ་ཐང་གསེ ར་  ང་། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽ 

༢. གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པའི ་གཏེ ར་མ། ཨུ ་རྒྱ  ན་པདྨ འི ་འ  ངས་རབས་སངས་རྒྱ  ས་
བསྟ ན་པའི ་ ཆོ ས་འ  ང་མུ ན་སེ ལ་   ན་མེ ། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽

༣.  རྡ ོ་  ་  ང་པའི ་གཏེ ར་མ། ཨུ ་རྒྱ  ན་པདྨ འི ་   ས་རབས་རྣ མ་ཐར་ལོ་ཙཱ ་བའི ་འ  ར་བྱ ང་
ཆེ ན་མོ། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽

༤.  གཏེ ར་སྟ ོན་དཔའ་བོ་སྟ ག་ཤམ་  ་གཏེ ར་མ། མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་རྣ མ་
ཐར། ༼དེ བ་གཟུ གས།༽  

༥.  བདུ ད་འཇོ མས་འཇི གས་བྲ ལ་ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་  ། བདུ ད་འཇོ མས་ཆོ ས་འ  ང་།  
༼དེ བ་གཟུ གས༽  

༦. གཏེ ར་སྟ ོན་ཨུ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་གཏེ ར་མ། སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་ཁྱ ད་
པར་ ཅན། ༼དཔེ ་གཟུ གས།༽ 

༧. གཏེ ར་སྟ ོན་ཨུ ་རྒྱ  ན་  ང་པ། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་  ་བསྟ ོད་པ་ངེ ས་གསང་ཆོ ས་  ་རང་སྒྲ  ་
རྣ ་བའི ་བདུ ད་  ། ༼དཔེ ་གཟུ གས།༽

༨  བླ མ་ཆོ ས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚོ། ལྷ ་  མ་གནས་ཡི ག། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽

༩   ་དགེ ་འདུ ན་རི ན་ཆེ ན། དཔལ་ལྡ ན་འ  ག་པའི ་གདུ ལ་ཞི ང་ལྷ ོ་ཕྱ ོག་ནགས་མོ� ་
  ངས་  ་ཆོ ས་འ  ང་བླ ་གསར་རྣ ་བའི ་རྒྱ  ན།༼དེ བ་གཟུ གས།༽ ཐི མ་ཕུ ག འ  ག 
ཀེ ་ཨེ མ་  ་དཔེ ་   ན་ཁང་།
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༡༠   ་ཆེ ན་   ལ་  ་གནམ་ལྕ གས་གསང་སྔ གས་བསྟ ན་འཛི ན་རི ན་པོ་ཆེ ། ༼༢༠༡༤༽ 
གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པའི ་རྣ མ་ཐར། ༼དེ བ་གཟུ གས།༽ བལ་ཡུ ལ། ཨི ་ཝམ་
དཔེ ་   ན་ཁང་།

༡༡ རང་རྣ མ། ༼༢༠༡༦༽ ཞབས་  ང་འཇི གས་མེ ད་ཆོ ས་རྒྱ  ལ་  ་རྣ མ་ཐར། ༼དེ བ་

   གཟུ གས༽ ཐི མ་ཕུ ག འ  ག ཀེ ་ཨེ མ་  ་དཔེ ་   ན་ཁང་།

༡༢ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ། པདྨ ་  ང་པའི ་རང་རྣ མ། ༼དཔེ ་གཟུ གས།༽

༡༣   ་ལེ གས་   ལ་  ་མཁའ་ཁྱ བ་རྡ ོ་  ། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་  ་མོ་སྟ ག་གདོང་མའི ་གསོལ་ཁ། 
༼དཔེ ་གཟུ གས༽

༡༤ མཁན་པོ་ཕུ ན་ཚོགས་བ  ་ཤི ས། ༼༢༠༡༣༽    ་བུ ་དམ་པ་གསུ མ་  ་རྟ ོགས་བ  ད་
བསམ་འཕེ ལ་དབང་གི ་རྒྱ  ལ་པོ། ༼དེ བ་གཟུ གས།༽ སྤ ་རོ་འ  མས་སྟ ོན་ཁང་།

༡༥  སླ ོབ་དཔོན་ཀུ ན་བཟང་འ  ན་ལས། ༼༢༠༠༣༽ གཞོང་སྒ ར་རྫ ོང་གི ་ཆགས་རབས། 

   ༼དེ བ་གཟུ གས༽ སྤ ་རོ། འ  མས་སྟ ོན་ཁང་།

༡༦ སངས་རྒྱ  ས་དོན་  བ། ༼༢༠༡༠༽ མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་གནས་ཡི ག་ཀུ ན་ཕན་
ལམ་སྟ ོན། ༼དེ བ་གཟུ གས༽ སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས། ཐི མ་ཕུ ག འ  ག ཨ་
མེ ན་པར་   ན་ཁང་།

༡༧   ད་ཚང་པ། ཀརྨ ་ པའི ་བ   ད་ཆེ ན་མོ་སྟ ོད་ཆ། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽ རྒྱ  ལ་ཡོངས་
དཔེ ་མཛོད།

༡༨   ད་ཚང་པ། ཀརྨ ་ པའི ་བ   ད་རི མ་ཆེ ན་མོ་སྨ ད་ཆ། ༼དཔེ ་གཟུ གས།༽ རྒྱ  ལ་
ཡོངས་དཔེ ་མཛོད།
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༢༠ སྐྱ  བས་  ་བདུ ད་འཇོ མས་འཇི གས་བྲ ལ་ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་  ། ༼དཔེ ་གཟུ གས།༽ གསུ ང་
འབུ མ་ཐ་པ།

༢༡ གཏེ ར་སྟ ོན་ཨུ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་གཏེ ར་མ། བཀའ་ཐང་ཤེ ལ་བྲ ག་མ། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽ 
རྒྱ  ལ་ཡོངས་དཔེ ་མཛོད།

༢༢ ཐུ བ་བསྟ ན་འོད་གསལ་བསྟ ན་པའི ་ཉི ་མ།   ང་མའི ་ཆོ ས་འ  ང་།༼གུ ར་དྲ ག་ཆོ ས་
འ  ང་།༽ བོད་  ངས་མི ་དམངས་དཔེ ་   ན་ཁང་། 

༢༣ ཡོན་ཐན་ཕུ ན་ཚོགས། ཙཀྐླ  ིང་བསམ་གཏན་ཆོ ས་  ང་གི ་གདན་རབས།  
༼དེ བ་གཟུ གས།༽ རྫ ོང་ཁ་གོ ང་འཕེ ལ་ལྷ ན་ཚོགས།

༢༤ མཇུ ག་མེ ད་རོ་རོ་ལྷ ་ཁང་གི ་གདན་རབས། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽

༢༥ མདའ་   ་པའི ་གསོལ་མཆོ ད། ༼དཔེ ་གཟུ གས༽  

ངག་   ན་ལོ་   ས་གནས་བཤད་པ་ཚུ ་གི ་ཐོ། 

ཀ ཤེ ལ་རི ་མུ ་   ་  ད་འོག་གི ་གནས་བཤད་པ། 

སྐྱ  བས་  ་སྒ ང་  ང་   ལ་  ་ཀུ ན་བཟང་རི ག་འཛི ན་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ།

མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རི ན་པོ་ཆེ །

མཁན་རི ན་པོ་ཆེ ་སྐ ལ་བཟང་ཉི ་མ།

མཁན་པོ་ཀརྨ །

མཁན་པོ་ཀུ ན་བཟང་འ  ན་ལས།

མཁན་པོ་སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་འཛི ན།

སླ ོབ་དཔོན་ཀུ ན་བཟང་འ  ན་ལས།

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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ཨང་རྒ ས་བདེ ་ཆེ ན་དཔལ་མོ།

བླ མ་སྐ ལ་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ།

ཚེ ་མཚམས་པ་ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་  །

མཚམས་པ་རྡ ོ་  ་བསྟ ན་འཛི ན།

གནས་བཤདཔ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ ་ཤེ ས།

རྒ པོ་བ  སཔ་བཀྲ ་ཤི ས་ཕུ ན་ཚོགས།

ཨམ་སྐ ལ་བཟང་།

བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན། 

ལྷ ག་པ་འོད་ཟེ ར།

ཨཔ་འཇམ་དཔལ།

ཀུ ན་བཟང་ཐུ བ་བསྟ ན།

ཨམ་ཀུ ན་ལེ གས་གསལ་   ན།

ཆོ ས་ཉི ད་རྒྱ  ་མཚོ།

ཡོན་ཏན་ཐར་  ན།

ཁ བར་ལམ་  ད་འོག།

མཁན་   ལ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ །

ལུ ང་བསྟ ན།

ཚེ ་རི ང་དཔལ་འབྱ ོར།

ག དགྲ ་མེ ད་  ་  ད་འོག། 

རྟ ་མ  ན་དབང་  ག། 

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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པདྨ ་རྡ ོ་  །

ཡེ ་ཤེ ས་རྣ མ་རྒྱ  ལ།

ཀུ ན་བཟང་ཚེ ་རི ང་།

དབང་གྲ གས།

སླ ོབ་དཔོན་  ན་འ  ལ།

ང ལྕ གས་ས་མཁར་  ད་འོག།

བཀྲ ་ཤི ས་རྡ ོ་  ། 

མཁན་པོ་སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་འཛི ན།

ཅ སྔ ་ཚང་  ད་འོག།

ལེ གས་   ད་རྡ ོ་  ། 

བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན།

ཆ མོང་སྒ ར་  ད་འོག། 

ཨམ་པ་སངས། 

ཀུ ན་བཟང་།

ཡེ ་ཤེ ས་ཕུ ན་ཚོགས།

ཀུ ན་ལེ གས།

ཇ ཆ་  ང་  ད་འོག།

ཨོ ་རྒྱ  ན། 

རྡ ོ་  ། 

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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ཉ ཙ་ཀ་  ང་  ད་འོག།

ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་  །

བསོད་ནམས་དབང་  ག།

ཚེ ་རི ང་བསམ་  བ།

ཏ རྩྭ  ་མང་  ད་འོག།

བསོད་ནམས་དབང་གྲ གས། 

རྡ ོ་  ། 

བླ མ་སྐ ལ་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ།

ཐ འ  ་སྤ ོང་  ད་འོག།

བླ མ་ཚེ ་དབང་ལྷ ་རྒྱ  ལ། 

ཨམ་བཟང་མོ།

ཐ ཀེ ང་མཁར་  ད་འོག།

མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་། 

རྡ ོ་  ་དབང་  ག། 

པདྨ ་ཆོ ས་  བ།

ད མཇུ ག་མེ ད་  ད་འོག། 

རྡ ོ་  ་དབང་  ག། 

མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་། 

མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག
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མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག

ལེ གས་   ད་བཟང་མོ། 

རི ན་ཆེ ན་རྒྱ  ལ་པོ།

ན ས་  ང་  ད་འོག།

ཨམ་བཅོ ་ལྔ ་ལྷ ་མོ། 

བསོད་ནམས་ཡེ ་ཤེ ས། 

བཀྲ ་ཤི ས་  ན་  བ། 

ཆོ ས་ཉི ད་རྡ ོ་  །

པ སི ་ལམ་  ་  ད་འོག།

རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་། 

སྐ ལ་བཟང་།

མཚམས་པ་སེ   ། 

རྡ ོ་  ་དབང་  ག།

ཕ དགོ ངས་འདུ ས་  ད་འོག།

མཚམས་པ་སེ   ། 

རྡ ོ་  ་ཚེ ་རི ང་། 
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མོང་སྒ ར་རྫ ོང་ཁག་གི ་ངོ ་སྤྲ  ོད།

༼བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག༽
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དཀར་ཆག

ཨང་    རྩ ་དོན།     ཤོག་གྲ ངས།

༡༽ བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར།  ༢༢༢

ཀ༽ གཡང་  ་  ད་འོག།  

༡༽ གཡང་  ་  ད་འོག་  ་བ། ༢༢༥
༢༽ སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན། ༢༢༦
༣༽ སྟ ར་ཀ་ལར་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་རང་  ང་གི ་མཆོ ད་  ན་དང་གཞན།  ༢༢༩

༤༽ ཀརྨ ་  ང་དང་གནས་གཞན། ༢༢༩
༥༽ གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མཆེ ་བ་དང་གནས་གཞན། ༢༣༡
༦༽ བྱ ་པོད་རྡ ོ་བ། ༢༣༢
༧༽ དགེ ་སླ ོང་སྟ ོང་གི ་གྲྭ  ་ཚང་། ༢༣༢
༨༽ གླ ང་པོ་ཆེ འི ་ཨ་བུ ག་དང་གཞན། ༢༣༣

༩༽ རྡ ོ་  ་རྒྱ  ་གྲ མ། ༢༣༤

ཁ༽ འབུ མ་  ་  ང་  ད་འོག། 

༡༽ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་མཆོ ད་  ན། ༢༣༦

༢༽ བསམ་གཏན་  ང་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས་  ་  ར། ༢༣༩

༣༽ གནས་ནེ འུ ་མི ན་  ་  ར། ༢༤༡

༤༽ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་གནས་  ་  ར། ༢༤༥

༥༽ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་   བ་གནས། ༢༤༥

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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ག༽ ཁམས་དྭ ངས་  ད་འོག 

༡༽ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་མཆོ ད་  ན་དང་གཞན། ༢༤༨

༢༽ ལྕ གས་  ་  ་མི ག། ༢༤༨

༣༽ འབུ ད་གཡང་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་མ་སང་གི ་གནས་དང་ལོ་   ས། ༢༤༩

༤༽ བཙན་གོ ར་པོ� ་གནས་དང་གཞན།  ༢༤༩

༥༽ གུ ་རུ འི ་གནས་གཞན། ༢༥༡

༦༽ ཁམས་དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་གུ ་རུ འི ་གནས་  ་  ར། ༢༥༡

༧༽    བ་པ་བཤུ ད་ས་དང་  བ་ཆུ །  ༢༥༣

༨༽   ན་པོ་མཁར་མ་སང་གི ་གནས།  ༢༥༣

༩༽   ་གཙང་བྱ ་པོད་རྡ ོ། ༢༥༣

༡༠༽ མ་སང་ཁེ ་  ད་འགྲ ན་ས། ༢༥༤

༡༡༽ ཆོ ས་འབུ མ་གཏེ ར་སྦ ས་ས། ༢༥༤

༡༢༽ བ་མེ ན་  ་  ར། ༢༥༦

༡༣༽ བཙན་གོ ར་པོ� ་གནས། ༢༥༦

༡༤༽ བཙན་ཕུ འི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཚུ ་གི ་ལོགས་ལུ ་  ལ་འ  ་སའི ་ཤུ ལ། ༢༥༧

༡༥༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་འཁར་དང་གཞན། ༢༥༧

༡༦༽ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་དང་གཞན། ༢༥༨

༡༧༽ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་དང་གཞན། ༢༥༨

༡༨༽ ཁམས་དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་གུ ་རུ འི ་གནས་  ་  ར། ༢༥༩

༡༩༽    བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་  བ་ཆུ ། ༢༦༠

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༢༠༽   ན་པོ་མཁར་མ་སང་གི ་གནས། ༢༦༡

༢༡༽   ་ཚང་བྱ ་པོད་རྡ ོ། ༢༦༢

ང་༽ སྟ ོད་ཚོགས་  ད་འོག། 

༡༽ བྱ ང་ཕུ འི ་ལྷ ་ཁང་དང་གཏེ ར་སྟ ོན་ཚུ ་གི ་  ར།  ༢༦༥

༢༽ གནས་གོ ར་པོ་དང་   བ་ཕུ ག་གི ་  ར།  ༢༦༦

༣༽ ལུ ང་   ར་པོ� ་གནས་  ་  ར།  ༢༦༨

ཅ༽ ཡ་ལང་  ད་འོག། 

༡༽ ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན།  ༢༧༠

༢༽ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཟམ་པའི ་  ར།  ༢༧༡

༣༽ རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་  ར།  ༢༧༡

༤༽   བ་ཕུ ག་གི ་  ར།  ༢༧༢

༥༽   ག་  ་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན།  ༢༧༣

༦༽   ག་  འི ་གནས་ཁང་།  ༢༧༤

༧༽ རུ ང་རུ ང་ལའི ་གསོལ་མཆོ ད་དང་རི ་བསྡ མ། ༢༧༤

༨༽ སེ ར་བ་རྫ ོང་།  ༢༧༥

༩༽ ཚོང་ཚོང་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བ་ཆགས་ཚུ ལ།  ༢༧༦

༡༠༽ རི ་བོ་ཚོང་ཚོང་མ་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ།  ༢༧༦

༡༡༽ བཙན་ཆེ ན་ཡོངས་གྲ གས་  ་ཁུ ངས་དང་  ན་མའི ་ལོ་   ས།  ༢༧༦

༡༢༽རི ་བོ� ་འོག་གི ་གནས་ཆགས་ཚུ ལ། ༢༨༠

༡༣༽ རི ་བོ� ་ལམ་ཁར་ཡོད་པའི ་གནས་གཞན། ༢༨༦

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༡༤༽ ཕ་དམ་པའི ་བཞུ གས་  ་དང་གནས་གཞན། ༢༨༨

༡༥༽ ཚོང་ཚོང་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བའི ་མཐོང་རྒྱ  ། ༢༩༠

༡༦༽ རི ་བོ� ་  ད་པར་ཡོད་པའི ་གནས།  ༢༩༢

༡༧༽ རི ་བོ� ་མཇུ ག་གི ་  ་  ང་དང་གཞན། ༢༩༥

༡༨༽ ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་གཞན།  ༢༩༦

ཆ༽ འཇམ་མཁར་  ད་འོག། 

༡༽ མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས། ༢༩༩

༢༽ ཟོར་ཐུ ང་པདྨ ་  ང་པའི ་གནས། ༣༠༠

༣༽ ཨ་ལུ ས་བྲ ག་གི ་  ར།  ༣༠༢

༤༽ མཁའ་འ  ་མའི ་  བ་ཆུ འི ་  ར། ༣༠༤

༥༽ མ་སང་གི ་ཞབས་  ས། ༣༠༤

༦༽ བྲ ག་  ན་མོ� ་བྷ ་གའི ་  ར། ༣༠༤

ཇ༽ སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག།

༡༽ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན། ༣༠༦

༢༽ ཉ་མཁར་རྫ ོང་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན། ༣༠༧

༣༽ གསེ ར་  ་སླ ་ངའི ་  ར།  ༣༠༨

༤༽ ཛམྦྷ  ་ལའི ་གནས་རྡ ོ། ༣༠༩

༥༽ ཤེ ལ་རྡ ོ་ཐོབ་སའི ་ས་གནས་དང་ལོ་   ས་བཅུ ད་བ  ས།  ༣༡༠

༦༽ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཀ་ཆེ ན། ༣༡༠

༧༽ སྒ ང་མཁར་བྲ ག་ཕུ ག་གི ་གཏོར་མ། ༣༡༢

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག



220

༨༽ མཆོ ད་  ན་དང་དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན།   ༣༡༣

༩༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་  ས།  ༣༡༥

༡༠༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས། ༣༡༥

༡༡༽   ་འ  ལ་སྟ ོན་གནང་ས། ༣༡༧

༡༢༽ བདུ ད་མོ་དམ་བཏགས་གནང་ས། ༣༡༧

༡༣༽ གནས་  ་  ་མི ག ༣༡༨

༡༤༽ གནས་ཁང་རྡ ོ་གཡུ ་ཕྲ ་ཅན།  ༣༡༨

༡༥༽ རྡ ོ་གཞོང་དང་གཞན།  ༣༢༠

༡༦༽ ཟླ ་བ་གཤོང་གི ་  ར།  ༣༢༡

༡༧༽ རྡ ོ� ་  ས་གཞོང་། ༣༢༢

༡༨༽ བདུ ད་དམ་ལ་བཏགས་གནང་ས།  ༣༢༣

༡༩༽ གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས་དང་བཞུ གས་  ། ༣༢༣

༢༠༽ ཨཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་  ་མི ག ༣༢༤

༢༡༽    ལ་མ་ཚང་གི ་གནས་རྡ ོ། ༣༢༥

༢༢༽ རྡ ོ་དུ ང་དཀར། ༣༢༥

༢༣༽   ལ་  ས་  ང་རྡ ོག་འབུ ད་ས། ༣༢༦

༢༤༽ སེ མས་ཅན་   ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས། ༣༢༦

༢༥༽   ས་ཆུ ་དགོ ན་པའི ་  ར།  ༣༢༧

༢༦༽ མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས། ༣༢༩

༢༧༽   འུ ་བཏང་ལའི ་མཚོ། ༣༣༠

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

༢༨༽ ཐུ མ་བྲ ང་ལའི ་  ར། ༣༣༠

༢༩༽ ནེ འུ ་ལེ ་ཕུ ག ༣༣༡

༣༠༽ སེ   འི ་མགུ ་ཏོག ༣༣༡

༣༡༽ རྡ ོ་ཐེ ར་པོ� ་  ར།  ༣༣༡

༣༢༽ ཞབས་  ས་དང་གཞན། ༣༣༢

༣༣༽ མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ།  ༣༣༢

༣༤༽    ཿརྫ ོང་ཆགས་ཚུ ལ།  ༣༣༤

༣༥༽ མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་གི ་གནས། ༣༣༤

༣༦༽ བ  ་   ག་པ་རང་གི ས་གནས་ཐོ་བཀོ ད་ཚུ ལ།   ༣༣༨

༣༧༽ རྒྱ  བ་  ན་དཔེ ་ཐོ། ༣༤༠

ངག་   ན་ལོ་   ས་བཤད་མི འི ་ཐོ། ༣༤༡
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བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར།

ད་རེ ས་ ཕྲ ན་གྲ གས་པ་དོན་ལྡ ན་རང་གི ས་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་རྫ ོང་ཁག་ནང་ གནས་
འཛགས་ཏེ ་ལུ ས་མི ་ཚུ ་ ཞི བ་འཚོལ་འབད་དེ ་ ཡི ག་ཐོག་ལུ ་བཀོ ད་ཚུ གས་མི ་དེ ་ གཙོ་
བོ་ར་འ  ག་གཞུ ང་ སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་  ་གོ ་སྐ བས་གནང་མི ་དེ ་ལུ ་ སེ མས་  ་
གདི ང་ལས་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ། དེ ་ལས་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོག་
ཁག་བདག་   ང་  ་བའི ་ནང་ཕྱ ག་ལས་གནང་མི ་དྲ གོ ས་རྫ ོང་བདག་གི ་གཙོས་པའི ་ ལས་
  ་སོ་སོ� ་འགོ ་དཔོན་དང་ལས་  དཔ་ཚུ ་གི ས་ རྒྱ  བ་   ར་  ་  གས་རམ་གནང་མི ་དེ ་ལུ ་ 
བཀའ་  ན་ཆེ ་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

   ད་འོག་སོ་སོ་ནང་གི ་མི ་  འི ་འགོ ་  ད་པ་ཚུ ་དང་  གཡུ ས་  ་སོ་སོ� ་གནས་
བཤད་པ་དང་ལམ་སྟ ོན་པ་ཚུ ་ རང་སོ� ་ལཱ ་གི ས་དལ་ཁོ མ་མེ ད་རུ ང་ བདེ ་ཐབས་བཏོན་ཏེ ་ 
  གས་རམ་གང་དྲ ག་མཛད་གནང་མི ་ཆ་མཉམ་ལུ ་བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་སྦ ོམ་ཡོད། དེ ་
ལས་དམི གས་བསལ་  ས་   ས་ཆུ ་དགོ ན་  འི ་དབུ ་འཛི ན་ མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་
གི ས་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་གནས་ཆ་མཉམ་ཞི བ་འཚོལ་འབད་དེ ་ མཇུ ག་མ་བ  ་ཚུ ན་
  ་བར་ན་   ་འོ་བརྒྱ  ལ་བ་དང་ཐུ གས་འཚེ ར་བ་ལུ ་མ་གཟི གས་པར་ ཐུ གས་  ་གདི ང་
ལས་ཆ་རོགས་མཛད་གནང་མི ་ལུ ་ བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 

ཞི བ་འཚོལ་འབད་བའི ་གནས་  ་ལོ་   ས་ཚུ ་ མཁས་དབང་ཀུ ན་བཟང་  ན་ལས་  ས་ 
  ་འོ་བརྒྱ  ལ་བར་མ་གཟི གས་པར་ ལེ གས་བཅོ ས་དང་ཞུ ན་དག་ གོ ང་འོག་གི ་   ག་
བཀོ ད་ཚུ ་ བླ ོས་ཕོག་ཡི ད་ཕོག་གི ་གོ ་ལས་ རྒྱ  བ་   ར་གང་དྲ ག་གནངམ་ལས་བ  ན་ 
གནས་དེ ་ཚུ ་གི ་ཐོ་ཡི ག་ཚུ ལ་མཐུ ན་བཀོ ད་ཚུ གས་དེ ་ལུ ་ ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་ཁ་ཐུ ག་
ལས་ དུ ས་ནམ་ཡང་མ་བ  ད་པའི ་བཀའ་  ན་ཆེ ་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན་ལགས། 

ཞེ ས་གོ ང་མི ང་པས་རང་ཟླ ་༡༡ པའི ་ཚེ ས་༡༠    ་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ ་ ༡༢ པའི ་ཚེ ས་ ༢༨ 
ལ་ཕུ ལ།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན།

 

རྫ ོང་གཞི ་  ངམ་གདོང་  ་རྫ ོང་གི ་བཀོ ད་པ།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ གཡང་  ་རྫ ོང་  ངམ་ཡོད་སའི ་ས་གོ ་
འདི ་ ཆུ ་དང་བྱ ག་འདྲ ོག་སི ་སི ་གི ས་ མཐའ་བ  ར་ཏེ ་ཡོད་མི ་ལས་གཡང་དང་།   ་ཟེ ར་
མི ་འདི ་སྤ ོ་ཏོ་འམ་ཐོག་ཁ་གི ་མི ང་ཨི ནམ་ལས་ གཡང་  ་ཟེ ར་བའི ་མི ང་འདི ་   ང་ཡོད་
པའི ་བསམ་ཚུ ལ་བཤདཔ་ཨི ན་པས།  

 བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་གསརཔ་ཆགས་ཡོད་སའི ་མཐོང་སྣ ང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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དེ ་ཁར་དུ ས་རབས་དགུ ་པའི ་ནང་ལུ ་ ལྷ ་སྲ ས་གཙང་མ་མཆོ ག་ ཆུ ་དང་བྱ ག་གི ས་མཐའ་
བ  ར་ཏེ ་ ས་བཙན་ཏོག་ཏོག་ཡོད་ས་ལུ ་ ཐུ གས་བག་ཕེ བས་ཏེ ་བྱ ོནམ་ད་ དེ ་ཁ་ལུ ་ཨ་
མི ་དོན་  བ་རྒྱ  ལ་ཟེ ར་མི འི ་མི ་བ   ད་  ་བདག་འཛི ན་འབད་ཡོད་པའི ་  མ་གཞི ས་གཅི ག་
ནང་ སླ ོབ་དཔོན་པདྨ འི ་དངོ ས་སླ ོབ་ཨ་མི ་བྱ ང་ཆུ བ་འ  ་བཀོ ལ་རླ ངས་ལྷ ་གཟི གས་  ་
བ   ད་པ་ཨི ན་མི ་ བྱ ར་པོ་ཟེ ར་མི ་གཡུ ས་ཁ་ལུ ་བཞུ གས་ད་ ཕ་  ན་དང་མ་འཆམ་པར་
མངའ་འབངས་དབང་ནི ་མ་  ངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ འདི ་ཁར་ཁོ ་རའི ་ཕ་མའི ་སྐ བས་ལུ ་
ཆགས་ཡོདཔ་  ་ ལྷ ་སྲ ས་ལུ ་  ་ལོ་   ས་ཞུ ་ནུ ག།  

 དེ ་ལས་ལྷ ་སྲ ས་ཡང་འདི ་ཁར་གནས་བཅགས་ཏེ ་ ཨ་མི ་དོན་  བ་རྒྱ  ལ་  ་
བུ ་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་   ད་འདི ་བཙུ ན་མོ་  ་བཞེ ས་ཏེ ་ སྲ ས་  ་མི ་དབང་  ག་དང་ 
གཅེ ས་བུ ་མཐོང་ལེ གས་བཙུ ན་ཚུ ་འ  ངས་  ་ མི ་  ་ལུ ་དབང་བ   ར་བའི ་ལོ་   ས་ རྒྱ  ལ་
རི གས་འ  ང་ཁུ ངས་གསལ་བའི ་   ན་མེ ་ནང་ལུ ་ མི ་ཟི མ་པ་ཟེ ར་འཁོ ད་མི འི ་ས་ཆ་དེ ་ 
རྫ ོང་  ངམ་ཆགས་ས་དེ ་མེ ན་ན་མནོ་བའི ་དོགས་གཞི ་ཡོད་མི ་འདི ་ མཁས་དབང་དམ་
པ་ཚུ ་གི ས་དཔྱ ད་པ་མཛད་གནང་། དེ ་ལས་རྫ ོང་འདི ་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལས་ གདོང་  ་
ཆུ ་འབབ་པ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ གདོང་  ་རྫ ོང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་
པས། གདོང་  ་ཆུ འི ་མི ང་ལུ ་ཤེ ལ་དཀར་ཆུ ་ཟེ ར་ཡང་སླ བ་ནི ་ཡོད། དུ ས་རབས་བཅོ ་ལྔ ་
པའི ་ནང་ རི ག་འཛི ན་པདྨ ་  ང་པ་ཡང་ ས་གནས་འདི ་ཁར་  ་དངོ ས་སུ ་  ་ཞབས་  ས་
བཅགས་ཏེ ་ ཆོ ས་  ་གདན་ས་མཛད་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 དེ ་གི ་ཤུ ལ་ལས་ དཔལ་ལྡ ན་འ  ག་པ་གི ས་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་གཅི ག་   ལ་
དབང་བ   ར་བའི ་སྐ བས་ལས་ བཀྲ ་ཤི ས་ཤི ང་གཡང་ཆགས་པའི ་མི ང་  ་ བཀྲ ་ཤི ས་
གཡང་  ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་།

   ་ལོ་ ༡༩༩༢ ཚུ ན་  ང་ཁག་བདག་   ང་གི ་ལས་སྣ ་གཙོ་བོ་གནང་སའི ་རྫ ོང་གཞི ་ཅི ག་
ཨི ན་མས།
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 འ  ག་བ   ད་འཛི ན་  ་རྒྱ  ལ་རབས་བཞི ་པ་ དཔལ་མི ་དབང་འཇི གས་མེ ད་
སེ   ་དབང་  ག་མཆོ ག་གི ས་    ་ལོ་༡༩༩༢ ལོར་ མི ་སེ ར་  ་བདེ ་ཐབས་གོ ང་འཕེ ལ་
མ  གས་དྲ གས་གཏང་ནི འི ་དོན་ལུ ་ ཐུ གས་བཞེ ད་བླ ་མེ ད་གནང་  ་ རྫ ོང་ཁག་བདག་
   ང་  ་གཞི ་བཙུ གས་གནང་ནུ ག།  

 གཏེ ར་སྟ ོན་རཏྣ ་  ང་པའི ་གདན་ས་ རི ན་ཆེ ན་སྒ ང་ལྷ ་ཁང་ཡོད་སར་ རྫ ོང་ཁག་
བདག་   ང་  ་བའི ་རྫ ོང་གཞི ་གསར་བཞེ ངས་གནང་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ རྫ ོང་ཁག་བདག་   ང་
  ་བ་ཡང་དེ ་ཁར་སྤ ོ་གནང་  ་ རྫ ོང་  ངམ་དེ ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རབ་  འི ་གྲྭ  ་ཚང་ལུ ་ 
  ས་སྤྲ  ོད་གནང་  ་ མི ་ལོ་ ༢༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

ད་རེ ས་གཡང་  ་  ད་འོག་བདག་   ང་ཡི ག་ཚང་ཆགས་ས།

ཀ༽ གཡང་  ་  ད་འོག་  ་བ།

༡༽ གཡང་  ་  ད་འོག་  ་བ། 

  གཡང་  ་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་རྫ ོང་ཁག་  ་བ་ལས་ མདོ་
གསུ མ་ཁ་ཐུ ག་འ  ་སའི ་  མ་འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡ དེ ་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་ རྫ ོང་ཁག་དང་  མ་  ་རྒྱ  ལ་  ་ལས་ ཁ་ཡར་བདའ་  ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡ དེ ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བཟོ་རི ག་  ལ་ཁང་དང་ རྫ ོང་ཁག་སྨ ན་ཁང་གི ་ཟུ ར་ཁ་ལུ ་༼ཏོང་ཅན་
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ནམ་རྒྱ  ་ཆེ ན་པོ་༽ལུ ་  ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད།   ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་    ་འོག་༥དང་   མ་གུ ང་
༥༡༧ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་༤༡༧༥ དེ ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 དེ ་ལས་   ད་འོག་བདག་   ང་  ་བ་འདི ་   ན་མ་ད་རེ ས་  མ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་
སའི ་ས་གོ ་ནང་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་    ་ལོ་༢༠༠༨ ལུ ་ ས་གནས་༼  ང་མཁར། ཏོང་
ཅན། རྒྱ  ་ཆེ ན་པོ་༽ཟེ ར་ས་ལུ ་སྤ ོ་གནང་  ་ ད་རེ ས་མི ་ལོ་༩ དེ ་ཅི ག་སོང་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་
ནི ་འདུ ག།   ད་འོག་དེ ་གི ་ནང་ མི ་  ་ལུ ་ཚོགས་བསགས་   བ་སྦྱ  ངས་འབད་ནི འི ་ཕན་
ཁྱ ད་ཆེ ་བའི ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་  ན་བྱ ོན་རྒྱ  ལ་བ་གོ ང་མ་ཚུ ་གི ས་ ཞབས་  ས་
བཅགས་ཏེ ་   ན་  ས་བརླ བས་པའི ་གནས་རྩ ་ཆེ ན་ཚུ ་ གཤམ་གསལ་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་
བཀོ ད་དེ ་ཡོད།

གོ ང་དཀར་རམ་སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་ཟུ ར་ཅི ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

༢༽ སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་  ་  ར། 

 སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་འདི ་   ད་འོག་བདག་   ང་  ་བ་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་
༡༢ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། ས་གནས་དེ ་ཁའི ་   ལ་མ་ཚེ ་རི ང་གི ས་ རྒ ན་
རབས་  ་ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ།  དང་ཕུ ་གོ ང་དཀར་རྒྱ  ལཔོ་ཟེ ར་ཞུ ་མི ་ ལྷ ་
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སྲ ས་གཙང་མའི ་སྲ ས་གཅི ག་གི ས་ རྒྱ  ལ་མཁར་ཆགས་ཏེ ་བཞུ གསཔ་ལས་བ  ན་ 
གཡུ ས་འདི ་གི ་མི ང་ཡང་ གོ ང་དཀར་ཟེ ར་སླ བ་ཡོདཔ་འོང་ནི ་ཨི ན་རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་བ  ད་
སྒྲ  ་ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ སྒ ང་མཁར་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་ལུ ་ཡང་ ལུ ང་ཕྱ ོགས་གཞན་ཚུ ་ནང་བཟུ མ་  ་ ལུ ང་པའི ་ཕུ ་
ལུ ་ལྷ ་ཁང་རྩ ་ཅན་གཅི ག་ཡོད་མི ་འདི ་ གཏེ ར་སྟ ོན་སངས་རྒྱ  ས་  ང་པ་(༡༣༤༠-༡༣༩༦) 
མཆོ ག་གི ས་ གདན་ས་ཕྱ ག་བཏབ་གནང་  ་ དགོ ན་པའི ་མི ང་ཡང་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཁོ ་
རའི ་མཚན་ལས་རི གས་བ   ས་ཏེ ་ གསང་རྒྱ  ས་  ང་ཟེ ར་ཨི ན་དགོ ་རུ ང་ གསང་སྔ གས་
  ང་དགོ ན་པ་ཟེ ར་ བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ཤུ ལ་ལས་དགོ ན་པ་
འདི ་ ཉམས་ཆག་སྦ ོམ་ཤོར་  ་ གྱ ང་ཁོ ག་གཅི ག་ལུ ་  ར་ཡོད་པའི ་   ན་ལས་ གཡུ ས་ཁ་
ལུ ་ བྱ ་སྟ བས་མ་བདེ ་བའི ་དཀའ་ངལ་མང་རབས་ཅི ག་  ངམ་ལས་བ  ན་ བླ མ་ཅི ག་ལུ ་
ཐུ གས་བརྟ ག་ཞུ ་བའི ་སྐ བས་ ཐུ གས་  ་དགོ ངས་འཆར་ལུ ་ གཡུ ས་ཚན་  ་ལུ ང་པའི ་ཕུ ་
ལུ ་ དགོ ན་པའི ་གྱ ང་ཁོ ག་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ ཉམས་གསོ་ཞུ ་དགོ པ་  ་གཟི གས་ཡོད་ལུ གས་
བཤད་ནི ་འདུ ག། ལུ ང་བསྟ ན་གནང་མི འི ་བླ ་མའི ་མཚན་མ་ཤེ ས་ཏེ ་འབད་རུ ང་ འ  ངས་
ས་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་སག་  ང་ལས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ར་ཁུ ངས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 བླ ་མའི ་ལུ ང་བསྟ ན་དང་འ  ལ་ཏེ ་ ལྷ ་ཁང་ཉམས་གསོ་ཞུ ་  ་ ལེ གས་ཤོམ་
བ   བས་ཚར་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་ལོ་  གས་ལེ གས་པ་ལ་སོགས་པའི ་ 
རྟ གས་མཚན་བཟང་པོ་  ང་ཡོད་ལུ གས་དང་། ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་ གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་
གི ་མི ་ཚུ ་གི ས་ གནམ་སོ་ཁའི ་དུ ས་ལུ ་ ལོ་ཐོག་ལུ ་གནོདཔ་མི ་རྐྱ  བ་ནི འི ་དོན་ལུ ་བཙན་
གསོལ་དང་། སེ ར་ཁར་ལོ་ཐོག་བ  ་ཚར་ཞི ནམ་ལས་ བཀའ་  ན་  ས་དྲ ན་  ་གཏང་
རག་བཟུ མ་ཅི ག་  ་ ཆོ ས་  ང་ལུ ་གསོལ་མཆོ ད་ཕུ ལ་ས་དང་། དེ ་ལས་ཚེ ས་བཅུ འི ་
ཚོགས་འཁོ ར་འདི ་ཚུ ་ཕུ ལ་སའི ་ ལྷ ་ཁང་གཙོ་ཅན་གཅི ག་ལུ ་  ར་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ ལྷ ་
ཁང་གི ་མཚན་ཡང་ལོ་ཐོག་ལྷ ་ཁང་ཟེ ར་ཡང་  སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག། དེ ་མ་ཚད གསང་སྔ གས་  ང་གི ་ཉེ ་འདབས་ ཞི མ་བྲ ང་ལ་ཟེ ར་སར་ གཏེ ར་
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སྟ ོན་ཆེ ན་པོ་སངས་རྒྱ  ས་  ང་པ་གི ས་ རྡ ོ་སྦ ོམ་ཅི ག་བཀག་གནང་  ་ གནས་ཆེ ན་ཨཱ ཿ 
བརྒྱ  ་ལུ ང་ལུ ་བྱ ོན་  ་ གནས་  ་  ་ནི འི ་ཐུ གས་བཞེ ད་གནང་རུ ང་ དེ ་ཁ་ལུ ་བྱ ོན་མ་ཚུ གས་
པར་ མ་འོངས་པའི ་  ན་འ  ལ་བཟུ མ་ཅི ག་ལུ ས་ཡོད་པའི ་ གནས་ཡང་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ཡོད་
ལུ གས་ཚུ ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 

   གཏེ ར་ཆེ ན་རཊྣ ་  ང་པའི ་གདན་  

     ས་དང་བཞུ གས་  །

 

    

དེ ་ལས་གཡུ ས་ཚན་  ་  ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་   མ་  ་མཁར་ལྷ ་ཁང་དེ ་   མ་འཁོ ར་  ་ལམ་
ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་རྐ ང་ཐང་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་འགོ རཝ་ཨི ན་པས། 
  མ་  ་མཁར་ལྷ ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ ་   ན་མ་གཏེ ར་སྟ ོན་རཏྣ ་  ང་པ་མཆོ ག་ ད་ལྟ ོ་ལྷ ་ཁང་
ཡོད་སའི ་ལྟ ག་ལུ ་བྱ ོན་  ་   མ་   བ་གནང་སའི ་མཚམས་ཁང་ཅི ག་ཆགས་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་
པས།   མ་   བ་གནང་ས་ལས་མར་འབབ་འ  ཝ་ད་ གཏེ ར་སྟ ོན་མཆོ ག་གི ས་ ཆོ ས་  ་
འཁོ ར་ལོ་བ  ར་གནང་སའི ་བཞུ གས་  ་ཡོད་ས་ལུ ་ ཉམས་སྣ ང་བཟུ མ་ཅི ག་གི ་ཐོག་ལས་ 
  མ་  ་མཁར་ལྷ ་ཁང་ཆུ ང་ཀུ ་ ཐོག་ཚད་མ་གཅི ག་བཞེ ངས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ བཤད་
སྲ ོལ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག།
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༣༽ སྟ ར་ཀ་ལར་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་དང་གནས་གཞན། 

 གཡང་  འི ་  ད་འོག་བདག་   ང་  ་བ་ལས་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༠ 
དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་དང་ སྒ ང་མཁར་ལས་ཡར་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༢ དེ ་ཅི ག་
གི ་ས་ཁར་ སྟ ར་ཀ་ལ་ཟེ ར་བའི ་གནས་འདི ་ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན། 

 

དེ ་ཁར་དང་པ་ར་   མ་འཁོ ར་ལམ་  ་ལྟ ག་ལས་ཡར་ མི ་ཊར་༥༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་  ན་
འཛེ གས་  ་འ  ཝ་ད་ དང་ཕུ ་གི ་གཞུ ང་ལམ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ ཕི ཊི ་༡༢ དེ ་ཅི ག་ལུ ་ ག་ནི ་བ་གཟི ་བ  ད་ཅན་  ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་འདི ་
མཇལཝ་ཨི ན་པས། མཆོ ད་  ན་དེ ་གི ་གདོང་ཁར་ རྡ ོ� ་༼མདུ ན་ཅོ ག༽རྡ ོ� ་ཅོ ག་   མ་
ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ༌  ༌བཞི ༌མ༌གཅི ག་འདུ ག། དེ ་ཁར་དང་ཕུ འི ་ཕ་མའི ་མི ་རབས་  ་སྐ བས་
ལུ ་ ཡར་དང་མར་འ  ་འ  ལ་འབད་མི ་ཚུ ་གི ས་ ཤི ང་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ ་ཕུ ལ་ཞི ན་
ན་ ཕྱ ག་འཚལ་ གསོལཝ་བཏབ་ནི ་ལ་སོགས་པ་འབད་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག། ད་རེ ས་གནས་དེ ་མཇལ་བར་འ  ་བའི ་སྐ བས་ དང་ཕུ ་གི ་གཞུ ང་ལམ་འདི ་ ཚལ་
མ་དང་རྩ ང་རག་རོག་ཚུ ་གི ས་བསུ བ་  ་ ཡོདཔ་ལས་དཀའ་ངལ་སྦ ོམ་འདུ ག།

༤༽ ཀརྨ ་  ང་དང་གནས་གཞན།

 གནས་བཤད་པ་   ལ་མ་ཚེ ་རི ང་གི ས་བཤད་པའི ་ངག་   ན་ལུ ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་
མཆོ ད་  ན་དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་གནས་ཀརྨ ་  ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་
ཁ་གསལ་སླ བ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་རུ ང་ གནས་བ  ་   ག་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་
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འདི ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཀརྨ ་  ང་པ་དང་འ  ལ་
བའི ་གནས་ཅི ག་མེ ན་ན་མནོ་བའི ་དོགས་
པ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་མཁས་དབང་ཚུ ་གི ས་
དཔྱ ད་གནང་། 

 

             གནས་ཀརྨ ་  ང་གི ་རྡ ོ།

སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས།        དུ ང་དཀར་གཏེ ར་ལས་བྱ ོན་པའི ་ཤུ ལ།

དེ ་ཁ་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་ རྡ ོ་ཕུ ་སྦ ོམ་ལེ བ་ཏེ ་ཏེ ་ཅི ག་གི ༌ལོགས་ལུ ་ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་
སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་དང་ ཟུ ར༌ལོགས་ཅི ག་གུ ་དུ ང་དཀར་གཏེ ར་ལས་
བྱ ོན་པའི ་ཤུ ལ་ཚུ ༌མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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      གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མཆེ ་བ།            གནས་བོང་བུ འི ་རྒྱ  ་  ང་།

༥༽ གླ ང་པོ་ཆེ འི ་མཆེ ་བ་དང་གནས་གཞན།

 དེ ༌ཁ་ལས༌དུ མ༌གྲ ༌ཅི ག༌འ  ཝ༌ད༌ རྡ ོ༌ཕུ ག་ཅི ག༌གི ༌ཟུ ར༌ཁ༌ལས༌  ༌གླ ང༌པོ༌ཆེ འི 
༌མཆེ ༌བ༌དང༌། འདི ་གི ་ཐད༌ཕྲ ང༌  ་འ  ༌བའི ༌སྐ བས༌ གནས༌བོང༌བུ འི ༌རྒྱ  ༌  ང༌ཟེ ར༌ རྡ ོ་
བའི ་ལོགས༌ལུ ༌བོང་ཀུ འི ་མཚན་མ་འབུ ར་དོད་མེ ན་པར་ ནང་ན་བ  མས་པའི ་རྣ མ་པ་  ་
མཐོང་ནི ་འདུ ག། ལོ་   ས་ཁ་གསལ་སླ བ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་དེ ་འབད་རུ ང་ གནས་བ  ་   ག་
པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལས་བལྟ ་བ་ཅི ན་ མ་སང་དང་འ  ལ་བའི ་གནས་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ས་
གནས་འདི ་ཁ་ལས་ཕར་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ མ་སང་གི ་ཆི བས་  ་མཚན་མ་མེ ན་ན་མནོ་
བའི ་དོགས་པ་ཡོད། 

         བྱ ་པོད་  ་རྡ ོ།          བྱ ་པོད་ཚོད་དཔག་དོན་ལུ ་བཙུ གས་སའི ་དོང་།
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༦༽ བྱ ་པོད་རྡ ོ་བ། 

 དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ བྱ ་པོད་རྡ ོ་བ་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ བྱ ་པོད་  ་མཆོ ་ཏོ་ཅོ ག་ར་
འཐདཔ་ཅི ག་དང་ དེ ་གི ་གདོང་ཁར་ བྱ ་པོད་འཛུ ལ་སའི ་དོང་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་འདུ ག། གནས་
བཤད་པ་   ལ་མ་ཚེ ་རི ང་གི ས་ དང་ཕུ འི ་མི ་རབས་  ་གཏམ་བ   ད་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་དུ ་
འབད་བ་ཅི ན་ ཚོད་དཔག་གི ་དོན་ལུ ་ དོང་འདི ་ནང་ལས་མར་བྱ ་པོད་གཅི ག་བཙུ གས་
བཏངམ་ད་ འབུ ད་གཡང་ངམ་འབུ མ་གཡང་ལུ ་ འཐོན་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་
པས། 

དགེ ་སླ ོང་དང་ཨ་ནེ ་སྟ ོང་གི ་གྲྭ  ་ཚང་།

༧༽ དགེ ་སླ ོང་སྟ ོང་གི ་གྲྭ  ་ཚང་། 

 དེ ་ལས་  མ་འཁོ ར་  ་ལམ་བདའ་  ་འ  ་བའི ་ལམ་ལྟ ག་ལུ ་ དགེ ་སླ ོང་སྟ ོང་གི ་
གྲྭ  ་ཚང་ངམ་ ཨ་ནེ འི ་གྲྭ  ་ཚང་ཟེ ར་སླ བ་པའི ་ བྱ ག་སྦ ོམ་བཀྱ ག་དཀརཔོ་འབད་མི ་གཅི ག་
འདུ ག། ལས་དང་སྐ ལ་བ་ཅན་ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ་སྣ ང་བ་ལུ ་ ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་ཚུ ་གི ་
སྐ བས་ རྒྱ  ་  ང་དང་ཆོ ས་དུ ང་གི ་སྒྲ  ་སྐ ད་ ཧི ང་སངས་ས་གོ ་དོ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་བཤད་
ནི ་འདུ ག། 
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 དེ ་གི ་འོག་ལས་མར་ རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་ལ་སོགས་པའི ་ གནས་ལེ ་ཤ་ཅི ག་
ཡོདཔ་  ་སླ བ་རུ ང་ དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་འདི ་  ད་རེ ས་  མ་འཁོ ར་  ་ལམ་ཕོགཔ་ལས་
བ  ན་ཏེ ་ གནོད་   ན་སྦ ོམ་རྐྱ  བ་  ་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ མཇལ་བར་འ  ་མ་ཚུ གསཔ་ལས་
བ  ན་ གནས་དེ ་ཚུ ་ཐོ་བཀོ ད་རྐྱ  བ་མ་ཚུ གས། 

གླ ང་པོ་ཆེ འི ་ཨ་བུ འི ་རྣ མ་པ་དང་། གླ ང་པོ་ཆེ འི ་ཨ་ཝ།

༨༽ གླ ང་པོ་ཆེ འི ་ཨ་བུ ག་དང་གནས་གཞན། 

 དེ ་ལས་སྟ ར་ཀ་ལའི ་
མཆོ ད་  ན་  ངམ་ཅི ག་ཡོད་ས་
ལས་   མ་འཁོ ར་ནང་དུ མ་
གྲ ་ཅི ག་སོང་  ་ དེ ་ཁ་ལས་མི ་
ཊར་༣༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་ཁ་ཡར་
འཛེ གས་འ  ཝ་ད་ གླ ང་པོ་ཆེ འི ་
ཨ་བུ ག་གི ་རྣ མ་པ་  ་ཡོད་མི ་
དང་ འདི ་གི ་འོག་ལུ ་གླ ང་པོ་ཆེ འི ་
ཨ་ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་  ག་ རྡ ོ་  ་རྒྱ  ་གྲ མ།
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ཆུ ང་ཀུ ་གཉི ས་གསུ མ་དེ ་ཅི ག་འདུ ག། གནས་དེ ་གི ་  ར་ལས་ལོ་   ས་ཁ་གསལ་ཤེ ས་མི ་
མེ ད་རུ ང་ གནས་བ  ་   ག་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལུ ་ མ་སང་གི ་ཆི བས་མེ ན་ན་མནོ་
བའི ་དོགས་པ་ཡོད།

༩༽ རྡ ོ་  ་རྒྱ  ་གྲ མ།

 དེ ་ཁ་ལས་ ཕར་ཐད་ཕྲ ང་  ་ཡུ ད་ཐེ ངས་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་གུ ་ དང་
ཕུ ་རྡ ོ་ཡོར་མོ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ རྡ ོ་  ་རྒྱ  ་གྲ མ་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། ལ་ལུ ་གི ས་
ཕུ རཔ་དང་ ལ་ལུ ་གི ས་རལ་  ་ ལ་ལུ ་གི ས་  ་གུ ག་ལ་སོགས་པ་ རང་རང་སོ་སོ� ་
ལས་སྐ ལ་དང་འ  ལ་ཏེ ་ མཇལ་སྣ ང་མ་འདྲ ཝ་ མཐོང་དོ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤདཔ་
ཨི ན་པས། རྡ ོ་  ་རྒྱ  ་གྲ མ་ཡོད་སའི ་རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་ དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་འོག་གི ་ཟུ ར་ཁར་
ཡོདཔ་ལས་   ན་མ་ཕམ་བཟང་པོ� ་སྐ བས་ལུ ་ རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་གུ ་ རྐ ངམ་དང་ཁུ ར་ཆའི ་
རི གས་ཚུ ་ རྩ ་ལས་བཀལ་མི ་བཅུ ག་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག།

༼མཆན༽གོ ང་གི ་གནས་དེ ་ཚུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ས་  ན་  ས་བརླ བས་པའི ་གནས་འོང་ནི ་ཨི ན་

རུ ང་ གནས་  ་ཐོ་ཡི ག་བཀོ ད་དེ ་མེ དཔ་ལས་ གནས་བཤདཔ་   ལ་མ་ཚེ ་རི ང་དང་ གཡང་  འི ་

  ད་འོག་གི ་དམངས་ཨཔ་   ལ་མ་ཚེ ་རི ང་གཉི ས་  ས་ ངག་   ན་བཤད་མི ་ལུ ་ གཞི ་བཞག་  ་

གནས་ཐོ་བཀོ ད་འབད་ཡོད།

འབུ མ་  ་  ང་གཡུ ས་ཚན་  ་མཐོང་སྣ ང་།
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ཁ༽ འབུ མ་  ་  ང་  ད་འོག།

 འབུ མ་  ་  ང་  ད་འོག་འདི ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་རྫ ོང་ཁག་  ་བ་ལས་ཡར་ 
  མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་ ༨ ལྷ གཔ་ཅི ག་གི ་ ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན།   ད་
འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་    ་འོག་ ༥ དང་   མ་གུ ང་ ༣༨༠ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་ ༣༥༨༡ དེ ་
ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

   ད་འོག་དེ ་གི ་མི ང་ལུ ་འབུ མ་  ་  ང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ར་ཁུ ངས་ཡང་ ལུ ང་
པའི ་ཕུ ་སྟ ོད་ དཔའ་  ང་ཕུ ་ཟེ ར་སར་ མཁའ་འ  ་མ་འབུ མ་  ས་བཞེ ངས་པའི ་ རྡ ོ་རང་
བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ འབུ མ་ཟེ ར་ཨི ནམ་ད་ དེ ་ལས་དཔའ་  ང་ཕུ ་གི ་
མདའ་ལུ ་ མཚོ་དང་ཐང་བདེ ་ཏོག་ཏོག་གི ་མཐའམ་བདའ་  ་ གཡུ ས་ཚན་  ང་  ང་  ་ 
ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ འབུ མ་བདེ ་  ང་ངམ་ འབུ མ་  ་  ང་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་
དར་བའི ་ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས།

མེ ས་མེ ་ཞོག་པོ་ལ་གི ས་བཤད་པའི ་ངག་   ན་ལུ ་ དཔའ་  ང་ཕུ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཡོར་  ན་
ཟེ ར་སར་མཚོ་ཅི ག་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་འདི ་དང་ འབུ མ་  ་  ང་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་དུ ང་
མཚོ་གཉི ས་ གཉེ ན་འ  ལ་ཨི ནམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ནམ་དགུ ན་  ་དུ ས་ལུ ་ འབུ མ་  ་
  ང་གི ་དུ ང་མཚོ་འདི ་ ཧོ་དི ང་དི ང་  ་ ཧི ང་སངས་ས་འ  ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ནམ་ད་ དེ ་
ལས་གཡུ ས་ཚན་  ་མགུ ་ལུ ་མཆོ ད་  ན་ཡོད་མི ་དང་ གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་མཚོ་ཡོད་
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པའི ་ས་གོ ་འདི ་བཟུ མ་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ནང་ཉུ ང་སུ ་ཅི ག་ལས་བརྒ ལ་མེ ད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་
འདུ ག། འབུ མ་  ་  ང་  ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ གནས་རྩ ་ཆེ ན་ལེ ་ཤ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་
ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཤད་ནི ་ཨི ན།

༡༽ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་དང་གནས་གཞན། 

ང་ལི ་མང་༼ང་ལེ གས་མང་༽གཡུ ས་ཚན་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་
༢ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༢༦༠༧   ་ས་ཁར་ དཔའ་
  ང་ཕུ ་ཟེ ར་བའི ་ས་ཆ་ སྤ ང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་གི ་  ག་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་
ཁར་ནང་  ན་འགངས་ཅན་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ན་  ས་  བ་པའི ་ བདེ ་གཤེ གས་ཀུ ན་  ་
ཐུ གས་  ན་ མཁའ་འ  ་མ་འབུ མ་  ས་བཞེ ངས་བཞེ ངསམ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་
  ་མཆོ ད་  ན་འདི ་བཞུ གས་ཏེ ་འདུ ག། མཆོ ད་  ན་ཡོད་སར་མ་ལྷ ོད་པའི ་ ལམ་བར་ན་རྡ ོ་
ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དེ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

མཁའ་འ  ་འབུ མ་  ས་བཞེ ངས་པའི ་མཆོ ད་  ན།
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  ་མཁན་  ་རབས་རེ ་དགུ ་པ་ དགེ ་འདུ ན་རི ན་ཆེ ན་  ས་མཛད་པའི ་ལྷ ོ་འ  ག་ཆོ ས་
འ  ང་ནང་ ཡང་  ་རི གས་གསུ མ་དགོ ན་པ། ཡང་རབ་  ང་གོ ང་གསལ་འདི ་ནང་ཐུ བ་
དབང་བླ ་མ་ཤཱ ཀྱ ་རི ན་ཆེ ན་ཞབས་  ་ཞལ་སླ ོབ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བཟང་ཞེ ས་གྲ གས་པའི ་
མཁས་  བ་དེ ས་ཀྱ ང་། འ  ་དོན་གདུ ལ་བྱ ་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་བབ་  ་བཀྲ ་ཤི ས་ཡང་  འི ་
བླ ་མར་བྱ ོན། རི གས་གསུ མ་དགོ ན་པ་སོགས་དང་འ  ལ་ཏེ ་འ  ་དོན་ཡུ ན་རི ང་བསྐྱ  ངས་
ཏེ ་བཞུ གས་སྐ བས། འབུ མ་  ་  ང་དུ ་རྡ ོ་རང་འབྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་ཞི ག་གསོ་མཛད་དེ ། 
ཟེ ར་བའི ་ ལོ་   ས་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ ད་རེ ས་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་
  ན་དེ ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། 

དཔའ་  ང་ཕུ འི ་སའི ་ཆགས་ཐང་དང་ལྷ ་ཁང་།

དེ ་ཁར་མི ་དེ ་ཚུ ་གི ས་ཡི ད་ཆེ ས་  ་དད་པ་བ   ད་ཐོག་ལས་   ་ཁ་ལས་ལྷ ་ཁང་ཡང་
བཞེ ངས་ཏེ ་འདུ ག ། རྡ ོ་རང་  ང་གི ་མཆོ ད་  ན་འདི ་ བང་རི མ་བཞི ་དེ ་ཅི ག་དང་ དེ ་
གི ་ཐོག་ཁར་མི ་གི ས་བཞེ ངས་པའི ་ ཏོག་ཉི ་ཟླ ་ཡོད་མི ་ཅི ག་འདུ ག དེ ་ལས་མཆོ ད་  ན་  ་ 
ནང་གཟུ ངས་བཙུ གས་སའི ་ ས་གོ ་ཚུ ་ཡང་འདུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། མཆོ ད་  ན་འདི ་  ག་
བཟོ་མཁས་པ་ཅི ག་གི ས་ ལ་ཁག་  ་རྡ ོ་ཕུ ་སྦ ོམ་ཅི ག་མགུ ་ བ  ་  ་བཞེ ངས་བཞེ ངསམ་
བཟུ མ་ཅི ག་  ་ཡང་མཇལཝ་ཨི ན་པས།  དེ ་ཁ་ལུ ་ང་ལི ་མང་གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་  ན་
མ་ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་རང་ཟླ ་དགུ ་པ་རྒྱ  ལ་བ་ལྷ ་ལས་བབས་པའི ་དུ ས་ཆེ ན་  ་ཉི ནམ་དང་
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བ  ན་ཏེ ་ ཚེ ས་བཅུ ་ཉི ནམ་གསུ མ་དེ ་ཅི ག་བཟུ ང་སྲ ོལ་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་བདེ ་
ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་ལྷ ་ཁང་ནང་ལུ ་བཟུ ང་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ཨི ན་རུ ང་ཚེ ས་བཅུ ་མཇུ ག་
བ  ་བའི ་ཉི ནམ་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་དེ ་ཁར་ ལོ་ལྟ ར་  ་གསོལ་མཆོ ད་ཕུ ལ་བར་འ  ་དོ་ཡོད་
པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

      པཎ་  བ་ཕུ ག               བཀའ་འ  ར་བསྟ ན་འ  ར་གཏེ ར་སྦ ས་སའི ་བྱ ག
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༢༽ བསམ་གཏན་  ང་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས་  ་  ར།

   བ་ཕུ ག་གོ ང་འོག

དཔའ་  ང་ཕུ ་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠ དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ 
པཎ་  བ་ཕུ ག་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་ ཆུ ་ཚོད་༡ དང་  ད་དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་
ད་ བསམ་གཏན་  ང་གི ་གནས་  ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་ཆོ ས་བཀའ་འ  ར་དང་
བསྟ ན་འ  ར་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ བྱ ག་ནོར་བུ ་བ་གམ་བ  གས་
བ  གསཔ་བཟུ མ་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་གི ་རྒྱ  བ་
ལས་ མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༣༠༠༦ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་  ། དེ ་
ལས་གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་གོ ང་འོག་གཉི ས།

  མི ་གཏེ ར་འཐོན་ས།     དམར་གཏོར་རང་བྱ ོན།        ཤི ང་སྣ འི ་རི གས་ཚུ ་   ས་ཡོད་མི །
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       གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  །      མཁའ་འ  � ་བཞུ གས་  །

མ་འོངས་དུ ས་  ་མཐའ་མ་ལུ ་མི ་གཏེ ར་འཐོན་སའི ་གནས་  ་རྡ ོ་ཕུ ག། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
གི ས་   བ་པ་གནང་  ་ བགེ གས་དང་འ  ང་པོ་ཚུ ་ དམར་གཏོར་འཕངས་གནང་བའི ་
འཕྲ ོ་ལས་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་ཏེ ་ མ་འོངས་མི ་རབས་  ་དད་པའི ་  ན་ལུ ་
བཞག་གནང་  ་ཡོད་མི ་ དམར་གཏོར་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་འདི ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་རྒྱ  བ་ཁར་
ཤི ང་རི གས་ལྷ མ་པ་མ་འདྲ ཝ་རྣ མ་པ་སྣ ་ཚོགས་ཡོད་མི ་འདི ་ གཏོར་མ་གི ས་མཐའམ་
བ  ར་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཤི ང་རི གས་ཚུ ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དང་། དེ ་ལས་མི ་རི ་  ན་གསུ མ་  ་རི ་ཟེ ར་
མི ་ཚུ ་ ག་ར་སྟ བས་ཅི ག་ཁར་མཇལ་ཚུ གས་པས།

མི ་རི ་  ན་གསུ མ་  ་རི །
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གནས་ནེ འུ ་མི ན་  ་མཐོང་སྣ ང་།

༣༽ གནས་ནེ འུ ་མི ན་  ་  ར། 

 བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་  མ་ཁ་ལས་ འབུ མ་  ་  ང་གི ་གསེ བ་ལམ་བདའ་  ་ ཀི ་
ལོ་མི ་ཊར་༡ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ཚ་  ང་རོང་ཆུ ་བརྒ ལ་ཞི ནམ་ལས་ སྒ ང་མཁར་གདུ ང་
གི ་སོ་ནམ་ཞི ང་ལམ་བ   ད་དེ ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༦ དང་  ད་དེ ་ཅི ག་འ  ་བའི ་སྐ བས་ སྒ ང་
མཁར་གདུ ང་གི ་གཡུ ས་ཚན་ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན།  དེ ་ཁ་ལས་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་རྐ ང་ཐང་  ་
འ  ཝ་ད་ གནས་ནེ འུ ་མི ན་  ་ས་གོ ་ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། གནས་ནེ འུ ་མི ན་ཟེ ར་སླ བ་
སྲ ོལ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ གཡང་  ་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཨ་རྒ ས་ཅི ག་གི ས་གནས་འགོ ་ཐོག་
མཇལ་  ་ ས་གནས་དེ ་ཁར་གནས་ཅི ག་འདུ ག་མེ ན་ན་ཟེ ར་སླ བ་པའི ་ངག་གཤི ས་ལས་ 
མི ང་འདི ་དེ ་  ་  ང་བའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གནས་བཤད་པ་  ན་ལས་  ས་སླ བ་མི འི ་ངག་   ན་དང་འ  ལཝ་ད། གནས་སྟ ོད་རི གས་
གསུ མ་དགོ ན་པ། བར་  ་གནས་མཁར་ཆེ ན་བྲ ག གནས་  ་སྨ ད་དམ་མཇུ ག་འདི ་ 
གནས་ནེ འུ ་མི ན་ཨི ན་ཟེ ར་ངོ ས་འཛི ན་འབད་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་
པས། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་  ན་  ས་བརླ བས་པའི ་ གནས་རྩ ་ཆེ ་ཤོས་ཅི ག་ཨི ན་པའི ་ར་
ཁུ ངས་ཡང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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དང་ཕུ ་དུ ས་ངན་འཚུ བ་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ ཤི ང་དང་རྡ ོ་འདི ་ཚུ ་གི ས་ཡང་ མི ་དང་སེ མས་ཅན་
ལུ ་གནོད་པ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་   ལ་དོ་ཡོད་པའི ་ གཏམ་དང་ལོ་   ས་ཡོད་དོ་བཟུ མ་  ་ རྡ ོ་འདི ་
གུ ་ཆགས་པའི ་བདུ ད་དྲ ག་པོ་འདི ་གི ས་   ་རི ་ལུ ང་དང་ཁོ ་ལོང་(འཁོ ར་ལོ)སྟ ོད་  ་གཡུ ས་
ཚན་  ་བར་ན་ འ  ་འ  ལ་འབད་མི ་ཚུ ་བཟུ ང་  ་  བར་ཆད་སྦ ོམ་རྐྱ  བ་དོ་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ ད་རེ ས་འདུ ་རང་མཆོ ད་  ན་ཡོད་སའི ་ཕྱ ོགས་ལུ ་ཡང་ བདུ ད་དྲ ག་པོ་ཚུ ་གནས་ཏེ ་
ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ལྟ ག་གི ་རྡ ོ་གུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་བདུ དམོ་འདི ་ གནས་  ་འོག་ལུ ་
ཡོད་མི འི ་བྱ ག་གི ས་  ད་པར་ གཡི བ་སྡ ོད་དེ ་འཐོན་མ་བཏུ བ་པར་ བདུ ད་དེ ་ཚུ ་གི ས་མི ་
དང་སེ མས་ཅན་ལུ ་གནོད་འཚུ བ་སྦ ོམ་བཀལ་ཏེ ་སྡ ོད་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ གང་འདུ ལ་  ན་ལས་སྣ ་ཚོགས་  ་  ་ལས་ བདུ ད་འདི ་ཚུ ་དམ་ལུ ་
བཏགས་ནི འི ་དོན་ལུ ་ གནས་འདི ་ནང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དགུ ང་ཞག་གསུ མ་  ་རི ང་   མ་
   བ་གནང་  ་ བདུ ད་ལ་ལུ ་ཅི ག་དམ་ལུ ་བཏགས་ཚུ གས་རུ ང་ འ  ་བ་མི འི ་བསོད་
ནམས་  ས་མ་ཐེ ག་པར་ ལ་ལུ ་ཅི ག་ཤོར་མི ་ཚུ ་ཡང་ ལོག་  ་རང་དམ་ལུ ་བཏགས་ནི འི ་
དོན་ལུ ་ ཁོ ་ལོང་ཆུ ་བདའ་  ་བདུ ད་འདི ་ཚུ ་   ་འ  ལ་  ས་བདའ་  ་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ 
འདུ ་རང་ཕྱ ོགས་ལུ ་ཕེ བས་ད་ བྱ ་པོད་འབོ་དབ་ལས་བ  ན་ བདུ ད་ག་ར་དམ་ལུ ་གནང་མ་
ཚུ གས་པར་ལུ ས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། དེ ་ལས་གོ ང་གི ་བདུ དམོ་འདི ་ བདུ ད་རང་མཆོ ད་
  ན་  ་ཕར་ཧོངས་ལུ ་ བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོད་མི འི ་  ད་པར་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་  ་ དེ ་
གི ་ཁ་གནོན་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་དངོ ས་  ས་བཞེ ང་བཞེ ངསམ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་རང་
བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་དེ ་ ད་ལྟ ོ་ཡོད་མི འི ་འདུ ་རང་མཆོ ད་  ན་དང་ཆ་འདྲ ཝ་ཅི ག་  ་མཇལ་ནི ་
ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 

     བ་ཕུ ག           བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་   བ་ཕུ ག
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དེ ་བཟུ མ་མའི ་འ  ན་ལས་དྲ ག་པོ� ་  ར་བཞེ ངས་པའི ་ 
སྦ ས་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་གནས་ནེ འུ ་མི ན་ལུ ་ མི ་ཆ་
མཉམ་  ས་མཐོང་སྣ ང་ལུ ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་གནས་འདི ་ 
གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་གོ ང་འོག་གཉི ས་ཡོད་ས་ལས་ འོག་
མ་ལུ ་   བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་སྦྲ  གས་ཏེ ་ཡོད་སར་ ཚེ ས་
བཟང་དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ བདུ ད་  འི ་ཐི གས་པའི ་   ན་ 
ལས་ཅན་སྐ ལ་ལྡ ན་ཚུ ་གི ་དོན་ལུ ་འབབ་ནི ་ཡོད་པའི ་ཁར། 
   བ་ཕུ ག་གོ ང་མ་ལུ ་འ  ་ནི འི ་ལམ་ལ་ཁག་འདུ ག།

དུ ར་  ད་བསི ལ་བ་ཚལ་དང་པད་  ང་བཞུ གས་  །

མ་འོངས་པར་དམ་ཆོ ས་གཏེ ར་འཐོན་ས།

དེ ་གི ་འོག་ལུ ་དུ ར་  ད་བསི ལ་བ་ཚལ། དེ ་གི ་འོག་ལུ ་གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པའི ་བཞུ གས་
  ། དེ ་གི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་པོ་ཏི ་བ  གས་བཞག་བཞགཔ་བཟུ མ་མའི ་ 
བྱ ག་གི ་ལོགས་ལས་ མ་འོངས་པར་དམ་པའི ་ཆོ ས་གཏེ ར་འཐོན་ས། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་
ཁར་ དུ ང་དཀར་གཏེ ར་བཞེ ས་སའི ་ཤུ ལ། རྒྱ  ་གར་རྡ ོ་  ་གདན་  ་མཆོ ད་  ན་  ་རྣ མ་པ་
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  ་ཡོད་པའི ་ ངོ ་མཚར་ཆེ ་བའི ་གནས་  ་བཀོ ད་པ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།  ༼མཆན༽གོ ང་
གི ་གནས་དེ ་ཚུ ་མེ ས་མེ ་འ  ན་ལས་  ས་བཤད་པའི ་ངག་   ན་དེ ་    ས་ལོ་ ༧༦ ལང་མི ་
པདྨ ་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་བཤད་མི ་ལུ ་ གཞི ་བཞག་  ་ཐོ་བཀོ ད་འབད་འབདཝ་ཨི ན།

  

དུ ང་དཀར་གཏེ ར་བཞེ ས་སའི ་ཤུ ལ།         རྡ ོ་  ་གདན་མཆོ ད་  ན་  ་རྣ མ་པ།

ཕུ ར་པ་  ང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༤༽ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་གནས་  ་  ར། 

འོ་མའི ་ནང་གི ་བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ རི ་ཕུ ར་པའི ་ད  བས་སྟ ོད་ཆེ ་བ་ སྨ ད་ཅུ མ་པ་ ཕུ ར་པའི ་
ད  བས་ཅན་  ་འོག་ལུ ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་གནས་ཚུ ་ ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་ ཕུ ར་པ་
  ང་ཟེ ར་བའི ་མི ང་དེ ་  ་ཆགས་ནུ ག། དེ ་ལས་ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་གནས་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་
གི ས་གཙོས་པའི ་ གནས་མང་རབས་ཅི ག་ ཡོད་མི ་དེ ་ སྦ ས་ཡུ ལ་པདྨ ་  ང་གི ་གནས་  ་
མཇུ ག་  ་བ  ཝ་ཨི ན་པས། 

༥༽ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་   བ་གནས།

 ཕུ ར་པ་  ང་གི ་   བ་གནས་དེ ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གི ་རོང་ཆུ ་བདའ་  ་ ཆུ ་ཚོད་
  ད་དང་གཉི ས་དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར། ཕུ ར་པ་  ང་གི ་གནས་འདི ་ཆགས་ཏེ ་
འདུ ག། གནས་དེ ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་གནས་  ་ཡན་ལག་ཨི ན་པས། འདི ་གི ་  ར་ལས་
གནས་ཡི ག་ཚུ ་ག་ནི ་ཡང་མེ ད་རུ ང་ དང་ཕུ ་ལས་ས་གནས་  ་མི ང་ ཕུ ར་པ་  ང་ཟེ ར་སླ བ་
སྲ ོལ་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། སྦ ས་གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་འདི ་ ལུ ང་གཤོང་ཉམས་
དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ནང་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག །
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དེ ་ཁར་ གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པའི ་རྩ ་བའི ་ཆོ ས་བདག་ཨི ན་མི ་ བླ ་མ་བསོད་ནམས་
འ  ག་སྟ ོབས་སམ་ཡོངས་གྲ གས་ལུ ་ བླ ་མ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ཟེ ར་ཞུ ་མི ་འདི ་ དེ ་ཁར་ཡུ ན་
རི ང་བཞུ གས་ཏེ ་ འཁོ ར་སླ ོབ་ཚུ ་ཡང་དར་ཞི ང་རྒྱ  ས་  ་    བ་གནས་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་རུ ང་ 
   ་ལོ་ ༡༩༩༤ ལུ ་ བླ མ་དགོ ངས་པ་ཆོ ས་  ་ད  ངས་སུ ་ཐི མ་པའི ་ཤུ ལ་ལས་    བ་
གནས་དེ ་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ ་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ ནགས་ཚལ་  ག་དྲ ག་ཅི ག་ལུ ་  ར་ཏེ ་
འདུ ག།

 

     བདེ ་ཅན་ཞི ང་ཁམས་  ་རྡ ོ་ཕུ ག   ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་ཞི ང་ཁམས་  ་རྡ ོ་ཕུ ག

དེ ་ཁར་བླ མ་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་མཆོ ག་གི ས་ དག་པའི ་གཟི གས་སྣ ང་གི ་ཐོག་ལས་ ངོ ས་
འཛི ན་གནང་ཡོད་པའི ་གནས་ཚུ ་ཡང་ བདེ ་བ་ཅན་  ་ཞི ང་ཁམས་  ་རྡ ོ་ལེ བ། ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི ། སེ ར་ཉ་ཕོ་མོ་དང་། ད་ལྟ ོ་སའི ་འོག་ལུ ་ཨེ བ་ཡོད་མི ་ བླ མ་བཞུ གས་
པའི ་སྐ བས་ མཚོ་  ང་ནང་གི ་གནས་རྡ ོ་ཚུ ་དང་ ད་རུ ང་གནས་གཞན་ལེ ་ཤ་ཡོད་ཟེ ར་
བཤད་རུ ང་ གནས་  ་   ས་ཆ་དང་ ས་གནས་  ་ཕོ་ཚོད་དཔག་ཚུ གས་མི ་ག་ཡང་མི ན་
འདུ ག། ད་ལྟ ོ་དགོ ན་པའི ་ཤུ ལ་ཡོད་སའི ་རི ་ཁ་ལུ ་ ཕུ ར་པ་  ང་གི ་   བ་ཕུ ག་ཅི ག་ནང་ 
བླ མ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མཆོ ག་  མ་གནང་  ་ བཞུ གས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

  གསེ ར་ཉ་ཕོ་མོ། མཚོ་  ང་ནང་གི ་རྡ ོ་ཕུ ག
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ཁམས་དྭ ངས་  ་བཀོ ད་པ།

ག༽ ཁམས་དྭ ངས་  ད་འོག།

 ཁམས་དྭ ངས་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ ས་གནས་མདོ་གསུ མ་ལས་ཡར་ བཀྲ ་
ཤི ས་གཡང་  འི ་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་ བཟང་པོ་ཟོར་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་ད་ བཙན་མཁར་
ལ་རང་འཐག་འུ ང་ གསེ བ་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༠ དེ ་ཅི ག་ཁར་
ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན།   ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་    ་འོག་ ༥ དང་   མ་གུ ང་༦༨༢ 
དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་༥༠༥༩ དེ ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། གཡུ ས་ཚན་དེ ་གི ་མི ང་ 
ཁམས་དྭ ངས་ཟེ ར་བའི ་ར་ཁུ ངས་ཡང་ གནམ་གོ ་ཡངས་དྲ གས་  ་འོག་ལུ ་ ས་གནས་
ཁམས་དྭ ངས་ཏོང་ཏོ་ ཅི ག་ཡོད་ས་ལུ ་གཡུ ས་ཚན་ཆགས་པའི ་ཤུ ལ་ལས་ མི ང་ཡང་
ཁམས་དྭ ངས་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ཚོད་འདུ ག།   ད་འོག་དེ ་ནང་ལུ ་ གནས་རྩ ་ཆེ ན་
ཁག་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 
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༡༽ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་དང་གནས་གཞན།

 ཁམས་དྭ ངས་བཙན་མཁར་ལ་ སླ ོབ་
གྲྭ  འི ་འོག་ལས་ཕར་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་ 
༦ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ལྕ གས་  ་  ་མི ག་སླ ོབ་གྲྭ  ་
ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།   ང་མཁར་  མ་  འི ་གཙོ་འཛི ན་ 
བླ ་མ་ནོར་བུ ་དབང་འདུ ས་  ས་ངག་   ན་བཤད་པའི ་
ནང་གསལ། ལྕ གས་  ་  ་མི ག་ལུ ་མ་ལྷ ོད་པའི ་ 
  མ་འཁོ ར་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ བྱ ག་ཅི ག་གི ་ལོགས་ 
རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་ 
ངོ ་སྤྲ  ོད་རྐྱ  བ་ཡོད་པའི ་ཁར་ དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་མ་
སང་གི ་གྲྭ  ་ལྷྭ  མ། དེ ་ལས་ དུ ང་དཀར་ཆ་གཅི ག་དང་ 
   བ་པ་བཤུ བ་ས་ཚུ ་ཡང་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་
པས། 

༢༽ ལྕ གས་  ་  ་མི ག།

 གཏམ་མི ་ཁ་བ   ད་ན་ཇེ ་མང་། །ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་ ལྕ གས་  ་
  ་མི ག་གི ་  ར་ལས་ ལོ་   ས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་བཤད་སྲ ོལ་ཡོད་རུ ང་། སླ ོབ་གྲྭ  འི ་བརྡ ་
བྱ ང་ནང་   ན་  ་དུ ས་ལུ ་ གནས་རྡ ོ་འདི ་ནང་ གནོད་པའི ་བགེ གས་རི གས་སྟ ོང་ཕྲ ག་
བརྒྱ  ད་ཅུ ་དང་ ནད་རི གས་བཞི ་བརྒྱ  ་རྩ ་བཞི ་ལ་སོགས་པ་བཟླ ོག་ཚུ གས་པའི ་ གནས་  ་
  ་མི ག་ཆེ ་འ  ང་ཆུ ང་གསུ མ་  ་ མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། སླ ོབ་གྲྭ  འི ་མི ང་ཡང་ 
གནས་དེ ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ལྕ གས་  ་  ་མི ག་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཟེ ར་ དར་ཁྱ བ་འ  ་ནུ ག་ཟེ ར་བཀོ ད་
དེ ་འདུ ག། 

རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན།



249

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

 

ལྕ གས་  ་  ་མི ག་གསུ མ་  ་མཐོང་སྣ ང་།

བླ མ་ནོར་དབང་འདུ ས་  ས་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། གནས་རྡ ོ་ཆེ ་བའི ་ནང་ན་ གནས་
  ་  ་མི ག་ལོགས་སུ ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ ལགཔ་བཙུ གས་  ་ད  གསཔ་ད་ སྐ ད་རྐྱ  བ་ནི ་ཡོད་
ཟེ ར་ཨི ན་པས། ཤུ ལ་ལས་མི ་ཅི ག་གི ས་ཏོག་ཙེ འི ་གཡུ ག་པ་བཙུ གས་  ་སྤ ོག་བཀོ ་བཏང་
མི ་དེ ་ ད་རེ ས་  ང་མཁར་ལྷ ་ཁང་ནང་གི ་  འི ་གཟུ ངས་  ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་
བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣༽ འབུ ད་གཡང་ངམ་༼འབུ མ་གཡང་༽ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས་དང་ལོ་   ས།  

དང་ཕུ ་གི ་གཞུ ང་ལམ་ཅི ག་ཨི ན་མི ་   ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་འོག་ལས་  ་ འབུ ད་གཡང་

བར་ན་ མ་སང་གི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་

དེ ་ཡོད། 

༤༽ མ་སང་གི ་ཕོ་མཚན་དང་གནས་གཞན། 

 དང་པ་ར་   ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་ལས་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་
ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ མ་སང་གསུ མ་  ་གསང་བའི ་རྡ ོ་  འམ་ཕོ་མཚན་ཨི ན་
ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ཆེ ་ཆུ ང་གསུ མ་འདུ ག །དེ ་ལས་བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་  ད་འོག་ འཁོ ར་ལོ་
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༡ མ་སང་གསུ མ་  ་ཕོ་མཚན།

ཆུ ་གི ་ ཕ་ཀི ་ལོགས་ཆགས་ཡོད་པའི ་ཤུ ངས་གཡུ ས་ཚན་ལས་ མ་སང་གི ས་མདའ་རྐྱ  བ་
ཞི ན་ན་   ང་བདའ་  ་ མདའ་འཚོལ་
བར་འོངམ་ད་   ་ངལ་གནང་བཞུ གས་
ས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་ཡོད་མི ་
འདི ་གི ་མི ང་ཡང་ མ་སང་ངལ་འཚོ་ས་
ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། 

  ༣ མ་སང་གི ་ཤ་  །              ༤ རྡ ོ་ཕུ ་བྱ ་པོད་གཤོག་   ་ཡ་གཅི ག་མ།

༢ མ་སང་ངལ་འཚོ་ས།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༥༽ མ་སང་གི ་ཤ་  ་དང་གནས་གཞན།

 

    ༥ མ་སང་གི ་གོ ་ལ་བསྐ མ་ས།     ༦ རོ་ཆེ ན་དངོ ས་  བ་བཟང་པོ།

དེ ་ཁ་ལས་ཕར་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ མ་སང་གི ་ཤ་  ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་ ལམ་
གི ་འོག་ལས་  ་ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་ ད་ལྟ ོ་ར་མཆོ ང་སག་ས་འབད་མི ་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་ལས་བྱ ་
པོད་གཤོག་   ་ཡ་གཅི ག་ མ་སང་གི ས་བཏོག་བཏངམ་ད་ ས་ཁར་འབུ ད་འབུ དཝ་ཨི ན་
ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་གི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ཨ་ཙི ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ མ་སང་གི ་གོ ་ལ་
བསྐ མ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་དང་། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གི ་འོག་
ལུ ་ རོ་ཆེ ན་དངོ ས་  བ་བཟང་པོ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་འདུ ག། 

༦༽ མ་སང་གི ་དཔུ ང་རྡ ོ་དང་   ལ་  ་  ང་།

 ས་གནས་སྒ ང་མཁར་ལས་ མ་སང་
  ན་གསུ མ་  ས་ དཔུ ང་རྡ ོ་རེ ་བཀོ ཝ་ད་ ཆགས་
ཆགསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་གཅི ག་གུ ་གཅི ག་
བ  གས་ཏེ ་འདུ ག། འོག་གི ་རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་ ཕོ་རྒ ནམ་
གི ས་བཀོ ་མི ་དང་ དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་ 
བར་ན་  རམ་གི ས་བཀོ ་མི ་ ད་རུ ང་དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་
ཡོད་མི ་ ནུ ་གཅུ ང་གི ས་བཀོ ་མི ་དེ ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་རུ ང་ 
ད་རེ ས་ཚལ་མ་དང་རུ བ་  ལ་  ས་  ར་ཏེ ་ ལེ གས་ཤོམ་  ་མཐོང་མི ་ཚུ གས་པས། 

༧ མ་སང་གསུ མ་  ་དཔུ ང་རྡ ོ།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༨ གདང་རི ངམོ་  ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་ཕུ །

དེ ་ཁ་ལས་ཕར་ཡུ ད་ཐེ ངས་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ རྡ ོ་ཕུ ་གདང་རི ངམོ་  ་ཡོད་མི ་
འདི ་གི ་མགུ ་ཏོ་ མོན་རྟ ་དབང་མུ ག་ཏོར་ལུ ་དང་ མཇུ ག་འཁོ ར་ལོ་ཆུ འི ་ནང་ལུ ་ཡོད་ཟེ ར་
སླ བ་མི ་དེ ་ དང་ཕུ ་བདུ ད་  ས་ མི ་ཡར་དང་མར་   ན་འ  ལ་འཐབ་མི ་ཚུ ་ལུ ་ གནོདཔ་
བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མ་སང་  ན་གཉི ས་  ས་ དུ མ་ཚན་དུ མ་ཚན་  ་བཏོག་  ་ དམ་
ལུ ་བཏགས་བཏགསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། བཤད་སྲ ོལ་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ 
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བྱ ོནམ་ད་ བདུ ད་  ས་  ལ་ལུ ་བ  ས་ཏེ ་ ལམ་བཀག་སྡ ོདཔ་ལས་ གུ ་
རུ ་གི ས་བཏོག་བཏང་  ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། ས་གནས་འདི ་གི ་
མི ང་ཡང་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་   ལ་  ་  ང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། ས་གནས་དེ ་ཁར་ ལབ་
ཙ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ ཆུ ་རུ ད་ཚར་ག་དེ ་ཅི ག་འོང་རུ ང་ གནོད་   ན་རྩ ་ལས་རྐྱ  བ་ནི ་མེ ད་པའི ་
ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༩ ལབ་ཙ།                  ༡༠ མ་སང་གི ་  བ་མདའ།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༧༽ མ་སང་གི ་  བ་མདའ།

 ས་གནས་   ལ་  ་  ང་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ མ་སང་གི ་  བ་མདའ་ཨི ན་ཟེ ར་
བའི ་རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་འདུ ག རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་ ཧེ ་མ་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་   ང་པ་  ་རྩ ་
ལ་ཟེ ར་མི ་འདི ་གི ས་ འགོ ་འ  ན་འཐབ་ཐོག་ལས་གཞུ ང་ལམ་སེ ལ་བའི ་སྐ བས་ ལམ་
  ་འོག་ལུ ་ ངལ་གསོ་སའི ་ངལ་  གས་ཅི ག་བཟོ་ཡོད་ས་འདི ་ཁར་ སྤ ོ་བཤུ ད་འབད་དེ ་
བཞག་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༨༽ མ་སང་གི ་རྡ ོ་ཟམ། 

 དེ ་ཁ་ལས་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ མ་
སང་  ན་ཆ་ཚུ ་གི ས་ ས་གནས་དེ ་ཁ་ལས་ཕར་ 
སྒ ང་མཁར་ལུ ་འ  ་ནི འི ་དོན་ལུ ་ རྡ ོ་ཟམ་རྐྱ  བ་ད་ 
རྐྱ  བ་འཕྲ ོ་ལུ ས་ལུ སཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་ ས ་
གོ ་འདི ་ནང་དང་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་སྒ ང་མཁར་  ་ས་གནས་སྟ ར་ཀ་ལ་ལུ ་ མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་
གི ་ས་ཁར་ ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། མ་སང་  ན་ཆ་ཚུ ་གི ས་   ་རུ ་རྡ ོ་ཟམ་རྐྱ  བ་ད་ 
བདུ ད་  ་བར་ཆད་ བྱ ་པོད་འབོ་དཔ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ལུ ས་ལུ སཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ལོ་   ས་
ཚུ ་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༩༽ མ་སང་གི ་ཏོག་མ།

དེ ་ཁ་ལས་ཕར་ ཡུ ད་ཐེ ངས་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་
ས་ཁར་ མ་སང་གི ་ཏོག་མ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་
ཕུ ག་ཏོག་མ་དང་ཆ་འདྲ ་མི ་ཅི ག་འདུ ག། ཏོག་མ་
ཟེ ར་མི ་འདི ་ དང་ཕུ ་ཕམ་ཚུ ་གི ་ངོ ་བསྒ ང་ལུ ་ རྒྱ  ་
ཚོང་བོད་ཚོང་ལུ ་འ  ཝ་ད་ ཁུ ར་ཆ་འབག་  ་ 
ངལ་འཚོ་ནི འི ་དོན་ལུ ་ ལག་ལེ ན་འཐབ་ནི ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། 

༡༡ རྡ ོ་ཟམ་རྐྱ  བ་འཕྲ ོ་ལུ ས་ཡོད་མི །

༡༢ མ་སང་གི ་ཏོག་མ།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༡༠༽ མ་སང་ཁེ ་  ད་འགྲ ན་ས།

 མ་སང་  ན་གསུ མ་ ཁེ ་  ད་འགྲ ན་བ  ར་
འབདཝ་ད་ རྡ ོ་གུ ་  ་རྫ མ་རྐྱ  བ་  ་ སྟ ་ཁམ་སྤ ོག་
པའི ་ཤུ ལ་ ཨི ན་ཟེ ར་མི ་འདི ་འདུ ག། འདི ་དང་ཆ་འདྲ ་
བ་ཅི ག སྒ ང་མཁར་འ  ་སའི ་ས་གནས་ གཞལ་
  ང་ཟམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ཡང་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 

༡༣ ཆོ ས་འབུ མ་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་སའི ་བྱ ག ༡༤ བདུ ད་  ་བྱ ོན་ཡོད་པའི ་ཤུ ལ།

༡༡༽ ཆོ ས་འབུ མ་གཏེ ར་སྦ ས་ས།

 ས་གནས་འབུ མ་གཏེ ར་བྲ ག་ཟེ ར་ས་ལུ ་ དང་ཕུ ་མ་སང་(ཀ་ཙ་)ཟེ ར་མི ་འདི ་
གི ས་ བོད་ལས་མར་ཆོ ས་འབུ མ་པོ་ཏི ་གསུ མ་འབག་འོང་ས་ལས་ གགཅི ་བྱ ག་འདི ་ནང་ 
གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་བཞག་ནུ ག་ཟེ ར་སའི ་ བྱ ག་འདི ་ནང་ལས་ བདུ ད་  ་བྱ ོནམ་ཨི ན་ཟེ ར་
སླ བ་བཞི ན་དུ ་ བ  ་   ག་པ་རང་གི ས་ཡང་ བདུ ད་  ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་འབབ་སར་
མཇལ་ཡི ། འབུ ད་གཡང་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན་དེ ་ ཆོ ས་འབུ མ་གཏེ ར་སྦ ས་མི ་ལུ ་བ  ན་
ཏེ ་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་འབུ མ་གཡང་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ བ  ད་སྒྲ  ་ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ འབུ ད་
གཡང་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཡོད་པའི ་ ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། བ  ་   ག་པ་རང་གི ་
བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ མ་སང་འདི  ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   ལ་པ་ཅི ག་གམ་  
ཅི ་བཅོ ལ་ལས་རྣ མས་  བ་པའི ་ དྲ ག་པོ� ་  ན་ལས་  ་  གས་ལུ ་ཤར་མི ་ དཔའ་བོ� ་

༡༢ སྟྭ  ་ཁམ་སྤ ོག་སའི ་ཤུ ལ།
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255

གི ང་ཅི ག་ཡང་འོང་ནི ་ཨི ན་མི ་འདི ་ཡང་ དཔེ ར་ན་རྒྱ  ལཔོ་ཅི ག་ལུ ་ དྲ ག་པོ� ་དགྲ ་ཚུ ་
བཏུ ལ་ནི འི ་དོན་ལུ ་ དམག་དཔོན་དང་དམག་མི ་བཟུ མ་  ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་ཅི ག་འདུ ག།

སྐྱ  བས་སྟ ོན་རི ན་ཆེ ན་འོད་ཟེ ར་  ས་ རྩ ོམ་  ས་འབད་མི ་ བོན་  ་  ་ལན་དྲ ་མཛོད་
ནང� “མོན་བོན་ནས་ནི ་འ  ་  ན་  ར་གསུ མ་དབང་དུ ་བ  ་ཞི ང་མཐུ ་སྟ ོབས་དབང་དང་
ལྡ ན་པའི ་  ར་ཏེ ། ལྷ ོ་རྒྱ  ་མོན་གསུ མ་ལ་བལྟ ས་པའི ་རི ་ཟུ ར་གསུ མ་ཡོད་པ་ལ།   ན་  ན་
གསུ མ་  ས་ས་བགོ ས་བྱ ས་པས་དེ ང་སང་ཡང་རྒྱ  ་  ང་དང་མོན་  ང་ལ་སོགས་  ག་གེ ་
ཡོད་སྐ ད་དོ། །” ཟེ ར་འཐོན་མི ་ལུ ་དཔྱ ད་པ་ཅི ན་   ན་  ན་གསུ མ་ཟེ ར་མི ་དེ ་ མ་སང་
  ན་གསུ མ་ཟེ ར་མི ་དེ ་འོང་ནི ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་མཁས་དབང་ཚུ ་གི ས་ཞི བ་
འཚོལ་མཛད་གནང་། 

   ༡༦ བ་མེ ན་  ་སྤ ོག་བཀོ ་བའི ་རྡ ོ།

    ༡༥ བ་མེ ན་  ་རྐ ང་  ས།
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༡༢༽ བ་མེ ན་  ་  ར།

 ཆོ ས་འབུ མ་གཏེ ར་སྦ ས་ས་ལས་ ཡུ དཔ་ཐེ ངས་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ མ་སང་གི ་བ་
མེ ན་ཙི གཔ་ཟ་  ་ རྡ ོག་ཐལ་རྐྱ  བ་པའི ་སྐ བས་ རྐ ང་  ས་ཐོན་མི ་དེ ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་འདུ ག། 
ད་རུ ང་བ་མེ ན་  ་རྭ ཝ་གི ས་ ཁ་ཕྱ ལ་ཏེ ་སྤ ོག་བཀོ ་བཏང་བའི ་རྡ ོ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཡང་
འདུ ག།

༡༧ བཙན་གོ ར་པོ� ་གནས་  ་མཐོང་སྣ ང་།       

༡༣༽ བཙན་གོ ར་པོ� ་གནས།

 

   ༡༨ བཙན་  ་ཕོ་བྲ ང་དང་།               ལ་ལམ་འ  ་སའི ་ཤུ ལ།
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དེ ་ཁ་ལས་ཕར་འ  ཝ་ད་ དང་ཕུ ་འབུ མ་གཡང་ཟེ ར་སའི ་ གཡུ ས་ཚན་ཆགས་ཏེ ་སྡ ོད་པའི ་
ས་གོ ་ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་ འབུ མ་གཡང་གི ་ཆུ ་འདི ་
བརྒ ལ་  ་ ཆུ ་ཚོད་  ད་ལྷ གཔ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ བཙན་གོ ར་པོའམ་བཙན་ཕུ ་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་
ཕུ ག་ཡོད་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁར་ བྱ ག་གི ་མགུ ་རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་གི ་འོག་
ལས་མར་ བྱ ག་ཕུ ག་མི ་གྲ ངས་༣༠ དེ ་ཅི ག་ཤོང་སའི ་ས་གོ ་ཡོད་ཟེ ར་རུ ང་ ལམ་བྱ ག་
གཟར་དྲ གས་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་འ  ་མི ་ཚུ གས་པས།

༡༤༽ བཙན་ཕུ འི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཚུ ་གི ་ལོགས་ལུ ་  ལ་འ  ་སའི ་ཤུ ལ། 

 འབུ ད་གཡང་ཆུ ་གཤོང་ནང་ལས་ཡར་  ་ བཙན་  ་ཕོ་བྲ ང་གི ་མགུ ་ཚུ ན་ རྡ ོ་ཕུ ་
ཚུ ་གི ་ལོགས་ལུ ་   ལ་ལམ་འ  ་དོ་བཟུ མ་  ་ཡོད་མི ་འདི ་ མི ་ཊར་འབད་བ་ཅི ན་ ༥༠༠ 
དེ ་ཅི ག་འོང་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། བ  ་   ག་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་
ཅི ན་ རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་ཚུ ་གི ་ལོགས་ལུ ་ཡོད་མི ་རི ་མོ་འདི ་   ལ་ལམ་འ  ་འ  ཝ་མེ ན་པར་ 
རྡ ོ་འདི ་ཚུ ་གུ ་དར་དཔྱ ངས་བཀལ་བཞག་དོ་བཟུ མ་མཐོངམ་ཨི ན་པས། དེ ་ཡང་ཞི བ་
འཚོལ་འབད་དགོ པ་འདུ ག། 

༡༥༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་འཁར་དང་གཞན།

 

༡༩ བཙན་གོ ར་པོ� ་ཆགས་ཐང་།
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དེ ་ལས་བཙན་  ་ཕོ་བྲ ང་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ དང་ཕུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཕྱ ག་འཁར་ས་
ཁར་བཙུ གས་བཞག་མི ་ལས་འ  ངས་པའི ་ ཙན་དན་ཤི ང་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ ད་
རེ ས་ནངས་པ་མི ན་འདུ ག་ཟེ ར་བཤད་ཨི ན་པས།  བཙན་གོ ར་པོ� ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཡོད་ས་གི ་ས་
གོ ་འདི ་ ཧ་ཅང་གི ས་མཐོ་ས་མེ ན་རུ ང་ རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་གི ་ཐོག་ཁར་ ལ་མཐོ་སའི ་  ་ཤི ང་བ་
ལུ ་དང་སུ ་ལུ ་ལ་སོགས་པ་ ཧེ ་མ་མཐོང་སྲ ོལ་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་མི ་མཐོང་པས་
ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

༡༦༽ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་དང་གཞན།

 བཙན་གོ ར་པོ་དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ� ་ལོགས་ལུ ་མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་མཇལ་ནི ་
འདུ ག། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ རི ་དྭ གས་ཕོ་མོ་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་གཉི ས་ 
ཧེ ་མ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི ་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཤི ང་ལེ ་ཤ་   ས་ཏེ ་ཡོད་ནི ་འདི ་
གི ས་ ལེ གས་ཤོམ་  ་མཐོང་མི ་ཚུ གས་པས།

༡༩ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག།             ༢༠ རི ་དྭ གས་ཕོ་མོ་ཡོད་སའི ་ས་གོ །

༡༧༽ མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་དང་གཞན།

 དེ ་ཁ་ལས་མར་མ་འོངམ་ད་ རྡ ོ་རི ངམོ་ཅི ག་གི ་གཤམ་ལུ ་ མཁའ་འ  ་མའི ་ནུ ་
མ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་མཇལཝ་ཨི ན་པས།  དེ ་ཁ་ལས་ཕར་ མི ག་མཐོང་
གང་གི ་ས་ཁར་ རྡ ོ་ཕུ ག་  ལ་གི ་མགུ ་ཏོ་ཅོ ག་འཐདཔ་མཐོང་རུ ང་ དེ ་གི ་ལོ་   ས་ཤེ ས་མི ་
ག་ཡང་མི ན་འདུ ག།
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༢༡ མཁའ་འ  � ་ནུ ་མ། ༢༢   ལ་  ་མགུ ་ཏོ་བཟུ མ་མཐོང་བའི ་རྡ ོ།

བཙན་གོ ར་པོ་ལས་ཡར་འ  ཝ་ད་ ཉི ན་ལམ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་   ན་
  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་ ཕོད་གོ ས་དང་ཞབས་  ས་ལ་སོགས་པ་ལེ ་ཤ་ཡོད་སར་ དང་
ཕུ ་མཇལ་བ་འ  ་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་གནས་དེ ་ མཇལ་
བར་འ  ་མི ་ག་ཡང་མེ ད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་གནས་ཡོདཔ་ངེ ས་བདེ ན་ཨི ན་
པའི ་ར་ཁུ ངས་ཡང་ སྤ ང་ཅན་ནང་ལུ ་ཡོད་པའི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་གནས་ སྟ ག་ཚང་རོང་ 
གཟི ག་ཚང་རོང་ དོམ་ཚང་རོང་ སྤྱ  ་ཚང་རོང་བཞི ་གི ་རི ་བ   ད་ལུ ་ཕོགཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་
ནི ་འདུ ག།

༡༨༽ ཁམས་དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་གུ ་རུ འི ་གནས་  ་  ར།

 གནས་བཤད་པ་མཆོ ད་  ན་ནོར་བུ ་གི ས་ ས་གནས་འདི ་ཁའི ་ རྒ ན་རབས་
ཚུ ་གི ས་བཤད་པའི ་ ལོ་   ས་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་ དང་ཕུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ 
གནས་ཆེ ན་ཨོ མ་བྷ ་དང་ གོ ང་ཟ་   མ་ཕུ ག་  ར་ར་དེ ་ཚུ ་ནང་ ཞབས་  ས་བཅགས་
ཏེ ་   ན་  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་ཤུ ལ་ལས་ ས་གནས་དེ ་ཁར་བྱ ོན་  ་ ཉི ནམ་གཅི ག་
  ་ངལ་གནང་  ་བཞུ གས་ཞི ན་ན་ དེ ་ཁ་ལས་  ་སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་བ   ད་དེ ་ གནས་ཆེ ན་
ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་བྱ ོན་ཡོད་ལུ གས་ བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 
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༢༣ ཁམས་དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན། ༢༤ མཆོ ད་  ན་དང་རྡ ོ་རི ང་།

  ་ངལ་གནང་བཞུ གས་སའི ་ས་གོ ་དེ ་ ཐང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་གི ་ཟུ ར་ཁར་རྡ ོ་ལེ བ་སྦ ོམ་ཅི ག་
ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཁྱ བ་སོང་
ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།  དེ ་ཁར་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་གི ་ཟུ ར་ཁར་ ཕི ཊ ༧ དེ ་ཅི ག་
ཡོད་མི ་རྡ ོ་རི ང་དེ ་   ན་མ་བླ ་མ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བཟང་   ་གཟུ གས་ཐུ ང་སུ ་ཅི ག་ཨི ན་
རུ ང་ རྡ ོ་རི ང་འདི ་དང་གཅི ག་ཁར་ཚད་འཇལཝ་ད་   ་འ  ལ་  ས་འབད་ བོངས་ཚད་རྡ ོ་
རི ང་དང་འདྲ ན་དྲ ་མཉམ་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༡༩༽    བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་  བ་ཆུ །

 རྡ ོ་ལེ བ་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་    བ་པ་བཤུ ད་ནི ་ལ་སོགས་པའི ་གནས་ལེ ་ཤ་ཡོད་ཟེ ར་
སླ བ་རུ ང་ གནས་བཤད་རྐྱ  བ་མི ་མེ དཔ་ལས་ཐོ་བཀོ ད་འབད་མ་ཚུ གས། 

 

༢༦ ཁས་བླ ངས་རི ་ལུ ་ཡོད་པའི ་  བ་ཆུ །
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དེ ་ཁ་ལས་ཨ་ཙི ་ཅི ག་མར་འ  ཝ་ད་   མ་འཁོ ར་ལམ་  ་སོ་ཁར་ཡོད་མི ་ཆུ ་དེ ་   ན་
མ་བླ ་མ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བཟང་གི ས་   བ་ཆུ ་ཅི ག་ཡང་བཏོན་གནང་མི ་འདི ་གི ་མི ང་ལུ ་ 
ཁས་བླ ངས་རི ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། ཚང་ལའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ ཆུ ་ལུ ་རི ་ཟེ ར་སླ བ་ལས་ རྫ ོང་
ཁའི ་ནང་ཁས་བླ ངས་ཆུ ་ཟེ ར་བའི ་དོན་ཨི ན་པས། 

 

     

༢༨   ན་པོ་མཁར་ལུ ་ཡོད་པའི ་གྱ ང་རུ ལ། ༢༩   ལ་དུ མ་ཚན་བཏོག་ས།

ས་གནས་འདི ་ཁར་   ན་མ་འཐུ ང་ཆུ ་མེ དཔ་ལས་བ  ན་ བླ མ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བཟང་
གི ས་ ང་གི ས་གཡུ ས་གོ ་འདི ་གི ་དོན་ལུ ་ འཐུ ང་ཆུ ་ཅི ག་བཏོན་  ན་གེ ་ཟེ ར་ ཁས་བླ ངས་
འབད་བའི ་ཤུ ལ་ལས་ ཆུ ་འདི ་བཏོན་གནང་ཡོད་མི ་ལུ ་ ཆུ ་དེ ་གི ་མི ང་ཡང་ ཁས་བླ ངས་རི ་
ཟེ ར་ དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

༢༠༽   ན་པོ་མཁར་མ་སང་གི ་གནས། 

   ་ཚང་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལས་གྲ ང་མེ ད་ཆུ ་དང་ གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལས་འཁོ ར་
ལོ་ཆུ ་གཉི ས་འཛོམས་སར་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་བདུ ད་འདི ་གི ས་ ཁམས་དྭ ངས་  ་མི ་ཚུ ་
ལུ ་ གནོད་པ་གནམ་མེ ད་ས་མེ ད་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་   ན་པོ་
མཁར་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། མ་སང་དང་བདུ ད་གཉི ས་ སྟ ོབས་ཤུ གས་
འགྲ ན་བ  ར་འབདཝ་ད་ མ་སང་རྒྱ  ལ་ཞི ན་ན་ དཔའ་རྟ གས་  ས་   ལ་དུ མ་ཚན་དུ མ་
ཚན་བཏོག་  ་ དམ་ལུ ་བཏགས་བཏགསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་དུ མ་ཚན་དུ མ་ཚན་  ་ད་
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༣༠ མ་སང་གི ་ཞབས་  ས།

ལྟ ོ་ཡང་མཐོང་ནི ་འདུ ག།  དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ མ་འོངས་པའི ་མི ་བ   ད་ཚུ ་ ཡི ད་ཆེ ས་འདྲ ོངས་
བཅུ ག་ནི འི ་དན་རྟ གས་བཟུ མ་ཅི ག་  ་ མ་སང་གི ་ཞབས་  ས་  ་དོ་ལྷ གཔ་ཅི ག་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་  ་བཞག་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ མི ་རྣ མས་ཀུ ན་  ས་མཇལ་ཡུ ལ་ལུ ་འདུ ག།

༢༡༽   ་ཚང་བྱ ་པོད་རྡ ོ། 

 ས་གནས་དེ ་ཁའི ་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་བྱ ་པོད་ལུ ་ ཁ་ཏ་རི ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། 
རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་གི ་བཟོ་རྣ མ་ བྱ ་པོད་བཟུ མ་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ བྱ ་པོད་རྡ ོ་ཟེ ར་སླ བ་སླ བ་འོང་ནི ་
ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག།

 

༣༡   ་ཚང་བྱ ་པོད་རྡ ོ།
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གོ ང་ལུ ་ཆུ ་འཛོམས་སའི ་བདུ ད་འདི ་ མ་སང་གི ས་ དུ མ་ཚན་དུ མ་ཚན་བཏོག་  ་དམ་ལུ ་
བཏགསཔ་ད་ མགུ ་ཏོ་འདི ་བཀོ ་བཏངམ་ད་ ས་གནས་འདི ་ཁར་ཆགས་མི ་འདི ་གུ ་   ན་
ཆད་ད་ལས་ཕར་ག་ལུ ་ཡང་ གནོད་མི ་ཚུ གས་པའི ་ཁ་གནོན་ལུ ་ མགུ ་ཏོ་གུ ་ བཀའ་དམ་
མཆོ ད་  ན་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་ བཞེ ངས་གནང་གནངམ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་
པས།

༣༡ མ་སང་གི ས་རྡ ོ་མགུ ་བཞེ ངས་པའི ་བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།

 མ་སང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   ལ་པའམ་ ཡང་ན་གུ ་རུ ་གི ས་  ན་
ལས་   བ་མི ་ཅི ག་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། འདི ་གི ་   ་མཚན་ཡང་ བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་
དང་ སེ མས་ཅན་  ་འ  ་དོན་མཛད་ནི ་ལ་སོགས་པ་ གུ ་རུ འི ་མཛད་པ་དང་འདྲ ་བས་
ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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ང་༽ སྟ ོད་ཚོགས་  ད་འོག།

 སྟ ོད་ཚོགས་  ད་འོག་འདི ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་གཞུ ང་ལམ་བ   ད་དེ ་ བཟང་
པོ་ཟོར་ལས་ཚུ ར་  བཙན་མཁར་ལ་རང་འཐག་འུ ང་གི ་གསེ བ་ལམ་ལྟ ་  ་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་
༥ ལུ ་   ད་པུ ་མགོ ་གསུ མ་ཟེ ར་སར་   མ་འཁོ ར་ལམ་  ་ཁ་བྱ ལ་ལས་ ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་
༦ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་   ད་འོག་བདག་   ང་  ་བ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག།   ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་
ལུ ་    ་འོག་ ༦   མ་གུ ང་༥༤༧ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་ ༤༡༣༦ དེ ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་
པས།   ད་འོག་དེ ་ནང་ལུ ་ཡང་   ན་བྱ ོན་རྒྱ  ལ་བ་གོ ངམ་ཚུ ་གི ས་   ན་  ས་བརླ བས་
པའི ་གནས་ཁག་མ་འདྲ ཝ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཤད་ནི ་ཨི ན། 
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༡༽ བྱ ང་ཕུ འི ་ལྷ ་ཁང་དང་གཏེ ར་སྟ ོན་ཚུ ་གི ་  ར།

 སྟ ོད་ཚོགས་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་༤ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ བྱ ང་
ཕུ འི ་སླ ོབ་གྲྭ  ་དང་སྨ ན་ཁང་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གས། རྒ པོ་བདེ ་ཆེ ན་དབང་འདུ ས་དང་ཚོགས་
པ་ལྟ འུ ་པོ་གཉི ས་  ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། ས་གནས་  ་མི ང་བྱ ང་ཕུ ་ཟེ ར་
བའི ་ར་ཁུ ངས་དེ ་ ས་ཐག་རྒྱ  ང་རི ང་ས་དང་ ཕུ ་སྟ ོད་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ རྒྱ  ང་
ཕུ ་ཟེ ར་འོང་ནི ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡི ག་  བ་ཉམས་ཏེ ་ བྱ ང་ཕུ ་ཟེ ར་འ  ་སྲ ོལ་དར་
ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

 དེ ་ཁར་  ན་མ་གཏེ ར་སྟ ོན་ཆེ ན་པོ་རཏྣ ་  ང་པ་དང་པདྨ ་  ང་པ་གཉི ས་སྔ ་  ་  ་
བྱ ོན་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ད་རེ ས་ལྷ ་ཁང་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་སའི ་ས་གོ ་ནང་ ཧེ ་མ་མཚོ་ཆུ ང་
ཀུ ་ཅི ག་ཡོད་པའི ་ནང་གི ་མཚོ་སྨ ན་  ས་ འ  ་བ་མི ་དང་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ལུ ་གནོད་འཚུ བ་
བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། 

 

གནས་གོ ར་པོ� ་མཐོང་སྣ ང་།

  ན་མ་གཏེ ར་ཤུ ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཟེ ར་མི ་བླ མ་ཅི ག་གི ས་ མཚོ་སྨ ན་མོ་འདི ་གི ས་འ  ་བ་མི ་
དང་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ལུ ་ གནོདཔ་བཀལ་ཚུ ལ་གཟི གས་  ་ མཚོ་བ  མས་ཞི ནམ་ལས་ 
མ་ཏྲ མ་རུ ་དྲ ་བཟོ་  ་ ཐོག་ཁར་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞལ་འབག་བཞེ ངས་པའི ་འཕྲ ོ་ལས་ ལྷ ་
ཁང་བཞེ ངས་གནང་ཚུ ལ་  ་ ལོ་   ས་བཤད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས།   ན་མ་ལྷ ་ཁང་དེ ་
ནང་ ཨཿབརྒྱ  ་བླ ་མ་ཤར་ཅུ ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་བ  ངས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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  ན་མའི ་ལྷ ་ཁང་རྩ ་བ་ལས་བརྡ ལ་ཏེ ་ ད་རེ ས་གསར་བཞེ ངས་བ   བས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཁར་ 
གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་ ཆོ ས་ལུ གས་དེ ་ པད་  ང་དང་རཏ་  ང་ ཡང་ཟབ་དཀོ ན་མཆོ ག་   ་
འདུ ས་ཚུ ་གནང་ནི ་ཡོད་རུ ང་། ད་རེ ས་ནངས་པ་ པད་རྒྱ  ལ་  ང་པའི ་ཆོ ས་ལུ གས་   ་
གསུ ང་དགོ ངས་འདུ ས་ དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

༢༽ གནས་གོ ར་པོ་དང་   བ་ཕུ ག་གི ་  ར།

 བྱ ང་ཕུ ་གཡུ ས་ཚན་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་
ཁར་ཡོད་མི ་ གནས་རྡ ོ་འདི ་གི ་མི ང་ལུ ་ གཡུ ས་  ་ཁ་སྐ ད་ལས་ གནས་གོ ར་པོ་ཟེ ར་སླ བ་
ཨི ན་པས། རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ པ་ཏྲ ་འབུ ར་བཏོན་ཏེ ་  ས་པའི ་རི ་མོ་བཟུ མ་
ལེ ་ཤ་འདུ ག།

   བ་ཁང་གི ་  ག་ཤུ ལ།

ཚོགས་པ་ལྟ འུ ་པོ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། རྡ ོ་དེ ་གི ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཧེ ་མ་རྡ ོ་
རང་འཐག་བཟུ མ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་རུ ང་ ད་རེ ས་མཐོང་མི ་ཚུ གས་པས། བྱ ང་ཕུ ་གཡུ ས་
ཚན་དེ ་གི ་མགུ ་ལུ ་གནས་གོ ར་པོ་དང་ མ་ནམ་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་ ལུ ང་   ར་པོ་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་
ཕུ ག་གཉི ས་  གནས་  ་བ  ་དོ་ཡོད་པའི ་ར་ཁུ ངས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། གནས་གོ ར་པོ་
ལུ ་ ཨ་ནེ ་  ་མོ་ཟེ ར་མི ་    བ་པ་གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་    བ་ཁང་གི ་  ག་ཤུ ལ་མཐོང་

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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   བ་ཕུ ག།

ཚུ གས་པས། གནས་རྡ ོ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་   བ་ཕུ ག་གི ་ནང་ན་ གཏེ ར་ཤུ ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་ 
  མ་གནང་བཞུ གས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་ དེ ་གི ་འོག་ལས་མར་དེ ་ཅི ག་ཁར་ བྱ ་  ད་
པོ་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་ཡོད་མི ་འདི ་ལུ ་ ལོགས་ཅི ག་ཁ་ལས་བལྟ ཝ་ད་ བྱ ་  ད་ཅོ ག་
འཐདཔ་མཐོངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་བྱ ་  ད་པོ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་
པའི ་ར་ཁུ ངས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

       བྱ ་  ད་པོ།               མ་ནམ་གཡུ ས་ཚན་དང་ལུ ང་   ར་པོ� ་མཐོང་སྣ ང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༣༽ ལུ ང་   ར་པོ� ་གནས་  ་  ར།

 བྱ ང་ཕུ ་གཡུ ས་ཚན་ལས་མར་ རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་༡ དེ ་ཅི ག་འོང་དགོ ་པའི ་ ས་
གནས་ལུ ང་   ར་པོ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། ལུ ང་   ར་པོ་ཟེ ར་བའི ་ གནས་རྡ ོ་འདི ་གི ་བཟོ་
རྣ མ་ ཅོ ག་གུ ར་དང་ཆ་འདྲ ཝ་ཅི ག་  ་འདུ ག། ཚོགས་པ་ལྟ འུ ་པོ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་
པའི ་ནང་གསལ། རྡ ོ་འདི ་གི ་འོག་ལུ ་ བྱ ག་ཕུ ག་ཅི ག་ཡོད་མི ་ནང་   མ་ཆེ ན་ཚུ ་གི ས་ 
   བ་ཁང་བཟོ་  ་ཟླ ་མཚམས་བཅད་དེ ་ བསྡ ད་དོ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

 

ལུ ང་   ར་པོ� ་རྒྱ  བ་དང་གདོང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

དང་ཕུ ་མ་ནམ་གཡུ ས་ཚན་ལས་ཚུ ར་ མི ་ཚུ ་གི ས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་འཇའ་དང་འོད་  ་
  ག་ན་མཇལ་  ་    གས་ཏེ ་ལུ ང་   ར་པོ་ལུ ་ལྷ ོད་བལྟ ཝ་ད་ རྫ མ་གི ་འོག་ལུ ་བཙུ གས་
ནི འི ་༼  ་  ར་༽བཟུ མ་མའི ་ཐགཔ་གི ་ལུ ང་རྐྱ  ངམ་གཅི ག་ལས་ གཞན་ག་ནི ་ཡང་མི ན་
འདུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས།

ཡ་ལང་  ད་འོག་  ་བ་ཆགས་ས་ཁྲ ་  མ་  ་མཐོང་སྣ ང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག



269

ལུ ང་ཐག་འདི ་ལུ ་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ལུ ང་   ར་པོ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་ལུ གས་དང་ རྡ ོ་ཅོ ག་
ཅོ ག་ཡོད་མི ་དེ ་ལུ ་ཡང་ ཚངས་ལྷ འི ་ཁ་སྐ ད་ནང་ ལུ ང་   ར་པོ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོདཔ་ལས་ 
མི ང་ཅི ག་ལུ ་གོ ་   ་གཉི ས་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། རྟ གས་མཚན་ཅན་  ་ལུ ང་ཐག་འདི ་ 
ད་ལྟ ོ་མི ་ག་གི ་ལག་པར་ཡོད་ག་ལོ་   ས་སླ བ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། གནས་རྡ ོ་དེ ་
ནང་ལུ ་ཡང་ དུ ང་དཀར་དང་ཚེ ་བུ མ་ཚུ ་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག།

ཅ༽ ཡ་ལང་  ད་འོག།

 ཡ་ལང་  ད་འོག་  ་བ་འདི ་ ས་གནས་མདོ་གསུ མ་ལས་ཡར་ ཤར་ཁ་ཐུ ག་
གྲ ངས་མེ ད་ཆུ འི ་ཟམ་བརྒ ལ་ཞི ནམ་ལས་ ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་འ  ཝ་ད་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་
ལོ་མི ་ཊར་༢༣ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་སར་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག   ད་འོག་དེ ་གི ་
འོག་ལུ ་    ་འོག་༥ དང་   མ་གུ ང་པ་༤༤༥ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་༣༣༣༣ དེ ་ཅི ག་ཡོད་
ཚུ ལ་བཤདཔ་ཨི ན་པས།   ད་འོག་དེ ་ནང་ལུ ་  ན་བྱ ོན་རྒྱ  ལ་བ་གོ ང་མ་ཚུ ་གི ས་ ཞབས་
  ས་བཅགས་ཏེ ་   ན་  ས་བརླ བས་པའི ་གནས་ལེ ་ཤ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་
པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

སྤ ོ་ཏོ་གུ ་ཡོད་པའི ་ཆུ འི ་ཨོ མ་ཏོ། ཆུ ་ཨོ མ་ཏོ་ནང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

༡༽ ཁྲ ་  མ་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན།

 ཁྲ ་  མ་  ་སའི ་ཆགས་ཐང་དེ ་ སྤ ོ་ཏོ་ཅི ག་གུ ་ཐང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ 
བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་  ་འདུ ག མཚམས་པ་རྟ ོགས་དཀའ་མཆོ ད་  ན་ཚེ ་རི ང་གི ས་ངག་
   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། ས་གནས་འདི ་གི ་མི ང་ལུ ་ ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་
ར་ཁུ ངས་ཡང་ སྤ ོ་ཏོ་དེ ་ཁ་ལུ ་ ཆུ ་ཨོ མ་ཏོ་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་པས། 
དེ ་བཟུ མ་སྒ ང་   ་ཏོག་གུ ་ ཆུ ་ཨོ མ་ཏོ་ཡོད་མི ་དེ ་ དཀོ ན་དྲ གས་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། 
དང་ཕུ འི ་ཡི ག་ཆ་ཚུ ་གི ་ནང་ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡི ག་  བ་ཉམས་ཏེ ་ 
ཁྲ ་  མ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག། གནས་བ  ་   ག་པ་རང་གི ས་
དཔྱ ད་རུ ང་ ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་འོང་ནི འི ་ཨི ན་པའི ་བདེ ན་ཁུ ངས་ཡང་  ད་རེ ས་ཆུ ་ཨོ མ་ཏོ་ ཡོད་
སའི ་འོག་ལས་ ཆུ ་ལམ་གཡུ ར་བ་བཏོན་པའི ་ཤུ ལ་ མངོ ན་གསལ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་མཐོངམ་
ལས་ ཕྲ ་  མ་ཟེ ར་འོང་ནི ་ཨི ན་པས།   ན་མ་སྣ ག་ཚང་གི ་འགོ ་དཔོན་ཚུ ་ཡང་ འཐུ ང་
ཆུ ་འདི ་ཁ་ལས་ དབོག་  ་སྤྱ  ོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ འདམ་པ་ཁོ ག་
ཁོ ག་  ་ཆུ ་མཐོང་ནི ་མི ན་འདུ ག།

རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཟམ་པ།
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༢༽ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཟམ་པའི ་  ར། 

   ད་འོག་  ་བ་ལས་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་
ཚོད་ཅི ག་དང་  ད་ལྷ གཔ་ཅི ག་ ཁ་ཡར་བལྟ ་  ་འ  ཝ་
ད་ ལུ ང་གཤོང་གཏི ང་གཟར་དྲ གས་ འདྲ ོག་སི ་སི ་ཡོད་ས་
ཅི ག་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་ མཐོ་ཚད་
མི ་ཊར་ ༢༡༣༣ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ལྕ གས་  ་ཟམ་པ་
ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཟམ་པ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་
ཅི ག་འདུ ག། རྡ ོ་ཟམ་དེ ་ ཕར་དང་ཚུ ར་རི ང་ཚད་ཕི ཊ་ ༦༢ 
དང་།   ག་ཚད་ཕི ཊ་ ༨ ཟམ་ལས་མར་གཏི ང་ཚད་ཕི ཊ་ 
༦༣ དེ ་ཅི ག་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣༽ རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་  ར།

 རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཟམ་པ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་  ་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡ དེ ་
ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ས་གནས་རི ་མགོ ར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ ཕོ་གཙང་དང་མོ་གཙང་གི ་མཚོ་གཉི ས་
ཡོད་ས་ལས་ མཚོ་ཕོ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་སའི ་འོག་ལུ ་ མེ ས་མེ ་བོ་དྷི  ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ ལྷ ་ཁང་
བཞེ ངས་  ་ དགོ ན་པ་ཆགས་གནངམ་ལས་ མི ང་ཡང་ཕོ་གཙང་དགོ ན་པ་དར་ཁྱ བ་སོང་
ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ལྷ ་ཁང་ཉམས་ཆག་ཤོར་ཏེ ་ ད་རེ ས་གྱ ང་ཁོ ག་  ་
མཐོང་ནི ་འདུ ག། གྱ ང་ཁོ ག་དེ ་གི ་ནང་ན་རྡ ོ་གི ་ཀ་ཆེ ན་གཉི ས་འདུ ག།

  

             བ་ཕུ ག།                བདུ ད་  ་བབ་ཡོད་པའི ་མཐོང་སྣ ང་།

རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་ཆ་གཅི ག།
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༤༽    བ་ཕུ ག་གི ་  ར།

 ཁྲ ་  མ་  ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་ལྷ གཔ་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་ རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༢༡༦༨   ་ས་ཁར་  སང་ག་ར་ཟེ ར་
བའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་    བ་ཕུ ག་ཅི ག་འདུ ག། དེ ་ནང་ལུ ་ བླ མ་འདི ་དང་འདི ་གི ས་ 
   བ་པ་གནང་  ་བཞུ གས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་མེ ད་རུ ང་ དེ ་ཁར་ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་
གི ་སྐ བས་ མཇལ་བར་འ  ་མི ་ཚུ ་གི ས་    བ་ཕུ ག་ལས་བདུ ད་  ་འབབ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་
ཨི ན་པས།  ད་རེ ས་བ  ་   ག་པ་རང་དང་ ལམ་སྟ ོན་པ་དམངས་མི ་ དེ ་ལས་   ས་ཆུ ་
དགོ ན་པའི ་དབུ ་འཛི ན་ མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཚུ ་ ཟླ ཝ་ ༡༠ པའི ་ཚེ ས་༨ སངས་
རྒྱ  ས་སྨ ན་བླ འི ་དུ ས་ཆེ ན་ དགེ ་  ག་སྟ ོང་འ  ར་  ་ཉི ནམ་ལུ ་    བ་ཕུ ག་འདི ་ནང་ ལྷ ོད་
པའི ་སྐ བས་ལུ ་ཡང་ བདུ ད་  འི ་ཐི གས་པ་འབབ་སར་ མངོ ན་སུ མ་  ་མཇལ་ཡི །

 དེ ་ལས་མེ ་ལོང་མཁར་དང་ ཡེ ར་པའམ་ཡེ ར་འཕེ ལ་༼གཡེ ར་མ་ཤི ང་མངམ་
ཡོདཔ་ལས་བ  ན་གཡེ ར་འཕེ ལ་ཟེ ར་ཨི ན་པས་༽ ཟེ ར་སའི ་རི ་མགུ ་ལུ ་ ཤ་རོགས་པའི ་
མདའ་གཞུ ་ལ་སོགས་པའི ་གནས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

འདུ ག་ཏེ འི ་གཡུ ས་ཚན་དང་རི ་བོ་ཚོང་ཚོང་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བ།
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༥༽   ག་  ༽ འདུ ག་ཏི ་གཡུ ས་ཚན། 

 གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་ ཧེ ་མ་
པད་  ང་གི ་ཆོ ས་བ   ད་འཛི ན་མི ་ཅི ག་
གི ས་ ལྷ ་ཁང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་བཞེ ངས་
ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། ཤུ ལ་ལས་
ལྷ ་ཁང་དེ ་ཉམས་ཆག་ཤོར་མི ་དེ ་ ཚོང་
ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་འ  ང་དང་པ་ མི ་
འ  ར་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་གི ས་ གཡུ ས་
ཚན་དེ ་གི ་མཐའ་དོན་ལུ ་དགོ ངས་ཏེ ་ 
ལྷ ་ཁང་རྒྱ  ་   ད་མཛད་དེ ་ཉམས་གསོ་
ཞུ ་གནངམ་ལས་ འདུ ག་ཏི ་གཡུ ས་ཚན་དེ ་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་ཡར་དྲ ག་སོང་ཡོདཔ་ལས་
བ  ན་ ཚོང་ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་འ  ང་རི མ་བྱ ོན་ཚུ ་ལུ ་ བཀའ་  ན་དགའ་ཚོར་བ   ད་དེ ་ 
   ན་བདག་འབད་དང་འབད་བཞི ན་པ་ཡོད་པའི ་ ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ཀུ ན་མ  ན་
འཇི གས་མེ ད་  ང་པའི ་རྣ མ་ཐར་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་ གཡུ ས་དེ ་ནང་ལས་ཨི ན་མི ་ཁོ ་གི ་
སླ ོབ་མ་ཅི ག་གི ས་ ལྷ ་ཁང་ཅི ག་བཞེ ངས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཐོནམ་ཨི ན་པས། 

                                གནས་ཁང་དང་བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།

འདུ ག་ཏེ འི ་ལྷ ་ཁང་།
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༦༽ འདུ ག་ཏི འི ་གནས་ཁང་།

 འདུ ག་ཏི འི ་ལྷ ་ཁང་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
ཚོང་ཚོང་མའི ་གནས་མཇུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ གནས་ཁང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་   བ་
ཕུ ག་དང་   བ་པ་བཤུ བ་སའི ་ཟུ ར་ལོགས་ཅི ག་ཁར་ བྱ ག་སྤ ོག་ཏོ་ཅི ག་མགུ ་ལུ ་ བཀའ་
དམ་མཆོ ད་  ན་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་མཇལ་ཚུ གས་པས། གནས་བཤད་པ་རྡ ོ་  ་ཕུ ན་ཚོགས་  ས་
སླ བ་མི ་ནང་ མཆོ ད་  ན་  ་ཕར་ཧོངས་ལུ ་ མི ་གི ས་ལ་ཁག་  ་ཐང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་བཟོ་  ་
ཡོད་ས་ལུ ་ ཟླ ་རི མ་  ་གསོལ་མཆོ ད་ཡང་ མི ་གྲ ངས་ཉུ ང་སུ ་ཡོད་པ་ཅི ན་ དེ ་ཁར་ཕུ ལ་
སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ར་ཁུ ངས་དང་། མི ་མངམ་ཡོད་པ་ཅི ན་ གནས་མཐོང་ཚུ གས་པའི ་ས་ཁར་ 
ཐང་བདེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ཡོད་ས་ལུ ་ཕུ ལ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།    བ་པ་བཤུ བ་སའི ་
བྱ ག་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ ཤི ང་སྡ ོང་ཅི ག་   ས་ཏེ ་ཡོད་ས་ལས་ གནས་མཇལ་  ་ ལོག་འོངས་
པའི ་སྐ བས་ གནས་ཁང་གི ་  ང་  ད་ཨི ན་ཟེ ར་ ཤི ང་ཆུ ང་ཀུ ་རེ ་བཏོག་འབག་ནི འི ་སྲ ོལ་
ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། དང་ཕུ ་འབད་བ་ཅི ན་ གནས་ཁང་དེ ་ཁར་ཟླ ་རི མ་  ་ གསོལ་
མཆོ ད་ཚུ ་མ་ཕུ ལ་བ་ཅི ན་ གཡུ ས་ཁར་གནོད་འཚུ བས་འོང་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག།

འདུ ག་ཏེ འི ་རུ ང་རུ ང་ལ། རི ་བསྡ མ་བཏང་སའི ་ས་གོ །

༧༽ རུ ང་རུ ང་ལའི ་གསོལ་མཆོ ད་དང་རི ་བསྡ མ།

 རུ ང་རུ ང་ལའི ་བཙན་འདི ་ འདུ ག་ཏི ་གཡུ ས་ཚན་  ་མི ་ཚུ ་གི ས་ སྐྱ  བས་འཚོལ་
སའི ་    ས་བཙན་གཙོ་བོ་ཅི ག་ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་གནམ་སོ་ཁ་དང་སེ ར་ཁ་གཉི ས་ལུ ་ རི ་
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བསྡ མ་ཨི ནམ་ལས་ མི ་རི ་ཁར་འཛུ ལ་ནི ་མེ ད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། འཕྲ ལ་འཕྲ ལ་རང་ ད་
ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་ བཙན་ལུ ་གསོལ་མཆོ ད་ཕུ ལ་སྲ ོལ་ཡོད་ལུ གས་  ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
དེ ་ཡང་ བཙན་  ་གསོལ་མཆོ ད་ནང་།    ། ཕྱ ོགས་ཕྱ ོགས་འདི ་ནས་ཕ་གི ་ན། །འདི ་ཡང་
མ་བཅོ ས་  ན་  ས་  བ་པའི ་རི ། །  ་ལ་  ད་པོ་  ང་བའི ་རི ། །རྩ ་བར་གཙང་ཆབ་འ  ལ་
བའི ་རི ། །ལོགས་ལ་ཤ་གཙང་འ  གས་པའི ་རི ། །རུ ང་རུ ང་ལ་སོགས་ཚ་རི ་  ང་། །དེ ་ན་
རྒྱ  ལ་མཁར་  ་བཞི ་ལམས་(ལམ་)སེ ་ལམ། །

ཟེ ར་   ས་བུ ་རུ ང་རུ ང་གི ་གསོལ་ཁ་ལོགས་སུ ་  ་ར་བརྩ མས་ཏེ ་འདུ ག།

སེ ར་བ་རྫ ོང་ཤུ ལ་ཡོད་སའི ་ས་གོ །

༨༽ སེ ར་བ་རྫ ོང�

 

འདུ ག་ཏི འི ་གཡུ ས་  ་ལས་འཐོན་ཏེ ་ ཡར་རྐ ང་ཐང་ ཆུ ་ཚོད་༢ དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་
ས་ཁར་ སེ ར་བ་རྫ ོང་ཟེ ར་མི ་དེ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། དང་ཕུ ་གཡུ ས་  ་འདི འི ་ལམ་འཕྲ ང་

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག



276

  ང་པའི ་དོན་ལུ ་ བཞེ ངས་པའི ་རྫ ོང་ཅི ག་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་རྫ ོང་གི ་གྱ ང་རུ ལ་ཅི ག་ལས་
བརྒ ལ་མི ན་འདུ ག། རྫ ོང་འདི ་གི ་  ག་ཤུ ལ་ལུ ་བལྟ ཝ་ད་ གཡས་གཡོན་  ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ 
ཡར་མར་འ  ་འ  ལ་འཐབ་སའི ་ ལམ་ཁག་གཉི ས་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ གཙོ་བོ་ར་འཕྲ ང་  ང་
ལྟ ་རྟ ོག་འབད་ནི ་གི ་ལམ་བཟུ མ་ཅི ག་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། 

༩༽ ཚོང་ཚོང་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བའི ་བཀོ ད་པ།

 རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་ མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༤༠༡༡ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་
པའི ་ ཚོང་ཚོང་མ་དེ ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་དང་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་ དེ ་ལས་མོན་རྟ ་དབང་ས་
མཚམས་  ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ རི ་ཡི ་རྒྱ  ལ་པོ་རི ་རབ་བཟུ མ་ཅི ག་མཐོངམ་ཨི ན་པས། རི ་དེ ་
ཡང་  ན་མཐོ་བ་ ལྟ ་ན་  ག་པ་ གཟི ་བ  ད་ཆེ ་བའི ་བཀོ ད་པ་མཛེ ས་ཏོག་ཏོ་  ་ཆགས་ཏེ ་
འདུ ག།

༡༠༽ རི ་བོ་ཚོང་ཚོང་མ་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ།

 དེ ་ཁར་འ  ་སའི ་ལམ་ཁག་གཉི ས་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ གཅི ག་ཁྲ ་  མ་དང་
འདུ ག་ཏི ་བ   ད་དེ ་ མོན་རྟ ་དབང་དང་འ  ག་གི ་ས་མཚམས་ལས་  ་ ཉི ན་གསུ མ་དེ ་
ཅི ག་གཡས་  ར་རྐྱ  བ་  ་འ  ཝ་ད་ ཚོང་ཚོང་མའི ་རྩ ་བར་   བ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་
ཨི ན། ལམ་གཅི ག་དེ ་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་མཐོང་རོང་ལས་བ   ད་དེ ་ ཚོང་ཚོང་མའི ་ཡུ མ་ཨམ་
ཉང་ཞུ ར་མའི ་རི ་གི ་རྩ ་བ་ལས་  ་ མོན་རྟ ་དབང་གི ་ས་མཚམས་བ   ད་དེ ་ ཉི ན་ལམ་
གཉི ས་དེ ་ཅི ག་གི ་ནང་ ལྷ ོད་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

༡༡༽ བཙན་ཆེ ན་ཡོངས་གྲ གས་  ་ཁུ ངས་དང་  ན་མའི ་ལོ་   ས། 

 ཚོང་ཚོང་མ་དེ ་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ཤར་བ   ད་  ་  ་  ང་མི ་ བཙན་ཆེ ན་ཡོངས་
གྲ གས་ཅན་ཅི ག་དང་ གནས་བདག་  ང་མ་མཐུ ་རྩ ལ་ཅན་ཅི ག་གི ་བཞུ གས་གནས། མི ་
ཡི ་མཐོང་སྣ ང་ལུ ་མི ་བཤི ག་པ་རྡ ོ་  འི ་བྱ ག་དང་ དག་པའི ་ངོ ་བོ་ལུ ་ གནས་  ང་ཡོངས་  ་
ཕོ་བྲ ང་ངམ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ མ་དང་མཁའ་འ  ་ཚུ ་རང་བཞི ན་  ས་  ་འདུ ་ས་ རི ་
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བོ་དེ འི ་  ་མོ་ལུ ་ལྷ ོད་པའི ་ཤུ ལ་ལས་ བསྐ ང་གསོལ་དང་ཚོགས་འཁོ ར་ཚུ ་ཕུ ལ་  ་ དད་
མོས་བ   ད་ཐོག་ལས་གསོལཝ་བཏབ་ད་ གནས་  ང་གི ་  ན་རླ བས་  ་ཚན་ཁ་མ་ཡལ་
བར་ཡོད་པའི ་རྟ གས་མཚན་ལུ ་ གནམ་དགུ ན་ཨི ན་རུ ང་    ན་  ་དར་ལམ་དཔྱ ངས་ 
གཞའ་  བས་ནི ་ལ་སོགས་པ་འདུ ག། 

    ར་བཏང་  ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་ཟེ ར་ཤར་  ་  ང་མི ་བསྟ ན་  ང་གཙོ་ཅན་ཅི ག་
ཨི ན་པས། དེ ་ཡང་ ཇོ ་བོ་ཚོང་ཚོང་མའི ་གསོལ་ཁའི ་ནང་།

  ། དམ་ཅན་ཆེ ན་པོ� ་   ལ་པ་ནི ། །   ས་བུ ་ཆེ ན་པོ་ཚོང་ཚོང་པ། །  ད་  ས་གནས་  ་
མཚན་གསོལ་པ། །ཉི ་མ་ཤར་ཕྱ ོགས་ཤེ ལ་  ་རི ། །རྩ ་བ་  ་རྒྱ  ལ་གནས་སུ ་ཟུ ག །  ་མོ་
ཚངས་པའི ་འཇི ག་  ན་  གས། །  ད་པ་རྡ ོ་  ་བྲ ག་ལས་བསྲ ས་(སྲ ་)། །

རི ་བྲ ན་ཆོ ས་ཉན་ཚུ ལ་དུ ་བཞུ གས། །གནམ་ལྕ གས་འབར་བའི ་  ་མཁར་ནས། །

རི ན་ཆེ ན་སྣ ་ལྔ འི ་  ་  ང་ན། །   ས་བུ ་ཆེ ན་པོ་དེ ་ན་བཞུ གས། །  ་མདོག་ལྗ ང་ནག་   གས་
ཚུ ལ་ཅན། །དབུ ་སྐྲ  ་དར་སྣ ་ལྔ ་ཡི ས་བཅི ངས། །སྙ ན་ཆ་གསེ ར་དངུ ལ་ཨ་ལོང་ཅན། །  ་
ལ་ན་བཟའ་ལྗ ང་ནག་གསོལ། །དུ ག་   ལ་ནག་མོ� ་  ་རག་བཅི ངས། །ཕྱ ག་གཡས་རུ ་
མཚོན་ནག་པོ་བསྣ མས། །  གས་པའི ་ཚོགས་རྣ མས་དབང་དུ ་འདུ ས། །ཕྱ ག་གཡོན་ནད་
རྐྱ  ལ་  ་དམར་བསྣ མས། །དམ་ཉམས་དགྲ ་ལ་ནད་རི མས་ཐོངས། །ཆི བས་སུ ་རྒྱ  ་སྟ ག་ཁྲ ་
བོ་ཆི བས། །འཁོ ར་དུ ་ལྷ ་  ན་  ་བརྒྱ  ད་བ  ར། །ལུ ང་ནག་འཚུ བ་མ་  ་ལི ་ལི ། །   ལ་པ་
སྣ ་ཚོགས་ཤ་ར་ར། །སྟ ག་མོ� ་ངུ ར་སྐ ད་འུ ་རུ ་རུ ། །བྱ ་ཁྲ ་སྣ ་ཚོགས་  ང་ན་  ང་། །གཅན་
གཟན་མང་པོ་རོལ་དུ ་  ད། །བདག་ཅག་རྣ ལ་འབྱ ོར་འཁོ ར་བཅས་  ས། །

དད་པའི ་ཚུ ལ་  ས་སྤྱ  ན་འ  ན་ན། །ད  ས་པའི ་ཚུ ལ་  ས་གནས་འདི ར་གཤེ གས། 
།འཁོ ར་བཅས་མ་ལུ ས་གཤེ གས་སུ ་གསོལ། །རང་རང་མཐུ ན་པའི ་གདན་ལ་བཞུ གས། 
།བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཏི ཥྛ ་ལྷ ན། ཟེ ར་གསུ ངས་མི ་ལུ ་བལྟ ་བ་ཅི ན་ དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པའི ་
རྣ མ་   ལ་ཅི ག་མེ ན་ན་མནོཝ་མས།  
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 ཚོང་ཚོང་མའི ་རི ་ཡི ་བཀོ ད་པའི ་  ར་ལས་ མི ་གི ས་ངག་   ན་བཤད་མི ་ནང་ལུ ་ 
རི ་ཟུ ར་གསུ མ་  ་ ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ཚུ ལ་ལྟ ར་དུ ་  བ  ་   ག་པ་རང་གི ས་བལྟ ཝ་ད་ཡང་ 
ཟུ ར་ཅི ག་བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་ཕྱ ོགས་ལུ ་དང་ ཟུ ར་ཅི ག་མོན་རྟ ་དབང་ཕྱ ོགས་ལུ ་གཏད་དེ ་
ཡོད་པའི ་ཁར་ ཟུ ར་ཅི ག་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་གི ་ཕྱ ོགས་ལུ ་འདུ ག། 

 ད་རུ ང་   བ་དབང་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་མཛད་པའི ་ ཚོང་ཚོང་མའི ་
གསོལ་ཁའི ་ནང་ལས་ཡང་། སྤ ོས་ངད་ལྡ ན་པའི ་རི ་བོ� ་ལྷ ོ་འདབས་སུ ། །ཟུ ར་གསུ མ་
མཐོ་བའི ་རི ་རྒྱ  ལ་དགུ ང་ལ་བ  གས། །རབ་འཇི གས་  ག་ནག་  ས་པའི ་ཕོ་བྲ ང་ནས། 
།ལྷ ་  ན་  ་བརྒྱ  ད་ཀུ ན་  ་གཙོ་བོ་མཆོ ག །རྒྱ  ་བོད་མཚམས་ལ་དབང་   ར་གཞི ་ཡི ་བདག 
།བཀའ་ཡི ་  ང་མ་ཚོང་ཚོང་བཙན་  ད་  ད། །ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་འདུ ག། 

 དེ ་དང་འདྲ ་བར་ བོན་  ་  ་ལན་དྲ ་མཛོད་ནང་ཡང་ “མ་   ད་ནས་དབུ ས་ཀང་
ཀ་སྟ ོབས་ཆེ ན། ཤར་སྤ ོས་རི ་ངད་ལྡ ན། བྱ ང་ཕྱ ོགས་ན་གསེ ར་བྲ ག་བྱ ་   བ། ནུ བ་ཕྱ ོགས་
ན་འོལ་ཕུ ག་དགའ་ལྡ ན། ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ན་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བ་ཞེ ས་བཤད་པ་ལྟ ར་ལེ གས་
ཤི ང་།” ཟེ ར་འཐོན་མི ་ལུ ་ ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་དཔྱ ད་ལྟ ཝ་ད་ ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་གཙུ ག་
རུ མ་འབར་བ་ཟེ ར་མི ་དེ ་ ཚོང་ཚོང་མ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག། 

 ཚོང་ཚོང་མའི ་བཙན་ཆེ ན་དེ ་ གསང་བའི ་བདག་པོ་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་  ་དང་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལ་སོགས་པ་ཚུ ་བཀའ་བ  ་དམ་བཞག་གནང་  ་ རྒྱ  ལ་བའི ་བསྟ ན་པ་
  ང་མི ་  ་ བ  ས་གནང་ཚུ ལ་ཡང་གསོལ་མཆོ ད་ནང་ལུ ། གསང་བའི ་བདག་དང་པདྨ ་
ཀཱ ་ར་དང་། །  བ་པའི ་  ས་འཇུ ག་དབོན་སྲ ས་ལ་སོགས་པ། །རང་གསལ་དོན་  ་སེ མས་
ལ་ངོ ་སྤྲ  ོད་ཅི ང་། །དམ་ཚི ག་གཉན་པོ་མཆོ ད་   ན་མདུ ན་བདར་ནས། །གཞི ་དང་གནས་
  ་  ང་མ་  ད་ལ་གཏད། །ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོདཔ་བཞི ན་དུ ་ཚོང་ཚོང་མའི ་བཙན་ཆེ ན་དེ ་ 
དཀར་ཕྱ ོགས་   ང་མི ་ཁྱ ད་དུ ་འཕགས་པ་ཅི ག་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་གི ་གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ཡང་ 
  ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་མ་ཟེ ར་སླ བ་མི ་འདི ་ རྒྱ  ལ་བའི ་བསྟ ན་  ང་མཆོ ག་ལུ ་གུ ས་བཏུ ད་ཞུ ་
བའི ་ཚི ག་ཨི ན་པས། 
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 སྐྱ  བས་སྟ ོན་རི ན་ཆེ ན་འོད་ཟེ ར་  ས་ བ  ་བ   གས་འབད་བའི ་ བོན་  ་  ་
ལན་དྲ ་མཛོད་ སྐྱ  བས་སྟ ོན་  ་འ  ལ་ནང་ལས་བཤད་མི ་ལུ ་བལྟ ་བ་ཅི ན་ ཚོང་ཚོང་མའི ་
རི ་བ   ད་འདི ་  དབལ་བོན་  ས་ བདུ ད་དང་  ན་པོ་དབང་དུ ་བ  ་ནི འི ་དོན་ལུ ་ དབལ་
  ་མ་མོ་ཉེ ར་བདུ ན་  ་འ  ལ་བཅུ ་གསུ མ་  ་  ་ལས་   བ་པའི ་ གནས་  ་  ས་ཁུ ངས་
བ   ད་དོ་ཡོད་པའི ་ཚོད་འདུ ག། 

 དེ ་ཡང་ སྟ ོད་  ་གནས་ དབལ་  ་བྲ ག་ རོང་ཆེ ན་ཟེ ར་མི ་དང་། བོན་ཁོ ང་རའི ་
གཞུ ང་ མ་   ད་ནང་ལས་འཐོན་དོ་བཟུ མ་ཅི ག་འབད་བ་ཅི ན་ ཤར་ཧོངས་ལུ ་ ཉི ་གོ ང་
གཉན་དམར་ལྷ ་  ད་  ་   བ་གནས། བྱ ང་ལུ ་གེ ་ཁོ ད་གཉན་ལུ ང་གི ་   བ་གནས། ནུ བ་
ལུ ་སེ ང་གེ ་རྒྱ  ་མཆོ ང་མ་   ད་  ་   བ་གནས། ལྷ ོ་ལུ ་དབལ་རི ་ཟུ ར་གསུ མ་ཕུ ར་པའི ་   བ་
གནས། ཟེ ར་འཐོནམ་ཨི ན་པས། ད་རུ ང་བོན་ཁོ ང་རའི ་   ད་གཞུ ང་བྱ མས་མ་ཟེ ར་བའི ་ནང་
ལས། འཛམ་  ང་ཕག་ནག་འ  ས་པ་འདྲ ་བའི ་གནས། དབལ་  ་རི ་བོ་ཟུ ར་གསུ མ་ ཟླ ་
གམ་གཏི ང་རི ང་གི ་བྲ ག་ཕུ ག་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཕུ ར་པའི ་གནས་ཟེ ར་འཐོནམ་ཨི ན་པས། དེ ་མ་
ཚད་ ལྷ ་གཤེ ན་  ས་ ལྷ འི ་ཁམས་དབང་དུ ་བ  ་  ་  ང་བའི ་  ག་བསྔ ལ་ཞི ་ནི འི ་དོན་ལུ ་ 
རི ་བོ་ཟུ ར་གསུ མ་པ་ལུ ་ ལྷ ་ཚུ ་འདུ ་  ་འཚོགས་སའི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་འཐོནམ་ཨི ན་པས། 
གནས་དེ ་ཚུ ་ནང་ འབུ མ་  འི ་ལུ གས་  ་ གསུ ང་རབ་ཐམས་ཅད་གསུ ང་སའི ་གནས་
ཨི ནམ་  ་བ  ་  ་འདུ ག། རི ་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡང་སྨ ན་ཆུ ་དང་ སྨ ན་ཕུ ག་
ཡོད་ཟེ ར་འཐོནམ་ཨི ན་པས།

  དེ ་ལས་མོན་བོན་ཟེ ར་བའི ་ནང་ འ  ་  ན་  ར་གསུ མ་དབང་དུ ་བ  ་ཞི ང་ མཐུ ་
སྟ ོབས་དབང་དང་ལྡ ན་ནི འི ་དོན་ལུ ། ལྷ ོ་རྒྱ  ་མོན་གསུ མ་ལས་ལྟ ཝ་ད་ མཐོང་མི ་རི ་ཟུ ར་
གསུ མ་ཡོད་མི ་འདི ་ལུ །   ན་མ་༼མ་སང་༽  ན་གསུ མ་  ས་ས་བགོ ་བཤའ་རྐྱ  བ་ལས་ 
ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡང་ རྒྱ  ་  ང་དང་མོན་  ང་ཚུ ་ལས་མཐོང་ས་ན་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག། 

 ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་དཔྱ ད་ལྟ ཝ་ད་ མི འི ་ངག་   ན་ལས་བཤད་མི ་དང་ 
བོན་  ་བཤད་ཚུ ལ་གཉི ས་རྟ གས་མཐུ ནམ་  ་མཐོང་ཡི ། རི ་དང་མཚོ་ལུ ་ཕོ་དང་མོ་དང་ལྷ ་
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ཟླ ་གམ་ཕུ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

དང་བཙན་ལ་སོགས་པ་བ  ་བའི ་ལམ་སྲ ོལ་འདི ་ བོན་  ་ལུ གས་ཨི ནམ་ལས་ ཚོང་ཚོང་
མའི ་རི ་དེ ་ཡང་ བོན་  ་ལུ གས་ལས་བཤད་མི ་དང་རྟ གས་མཐུ ནམ་  ་འདུ ག། འོག་ལས་
མར་ཡོད་པའི ་གནས་  ་  ར་འདི ་ བོན་  ་   ད་གཞུ ང་ཚུ ་དང་མཐུ ནམ་  ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 

༡༢༽ རི ་བོ� ་འོག་གི ་གནས་ཆགས་ཚུ ལ།

 

བདེ ་མཆོ ག་ཕོ་བྲ ང་གི ་དབུ །

དེ ་ཡང་ཚོང་ཚོང་མ་དེ ་ཁར་ཡོད་པའི ་ གནས་  ་རི མ་པ་ཚུ ་ཡང་ གཡས་  ར་  ་ཚུ ལ་
བཟུ མ་  ་ ཚོང་ཚོང་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ང་དང་པ་མི ་འ  ར་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་    བ་པ་གནང་  ་
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བཞུ གས་སའི ་    བ་ཁང་གི ་རྡ ོ་ཕུ ་སྦ ོམ་ ཟླ ་གམ་  ་ད  བས་བཟུ མ་ཡོད་མི ་དེ ་ གནས་
བཤད་པ་ཚུ ་གི ས་ཟླ ་གམ་ཕུ ག་ཟེ ར་སླ བ་ལས། བོན་གཞུ ང་ན་ཟླ ་གམ་གཏི ང་རི ང་གི ་ཕུ ག་
ཟེ ར་མི ་དེ ་འོང་ནི ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག།  དེ ་ཁ་ལས་མར་བལྟ ་  ་ སྐ ར་མ་༣༠ དེ ་ཅི ག་
འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ཡོད་མི ་ བདེ ་མཆོ ག་ཕོ་བྲ ང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། 

  

   བ་ཕུ ག།

ཟླ ་གམ་ཕུ ག་ལས་ཐད་ཕྲ ང་  ་ སྐ ར་མ་༡༥ དེ ་ཅི ག་འ  ་དགོ ་པའི ་ས་ཁར་ ཚོང་ཚོང་རི ན་
པོ་ཆེ ་  ་  ང་གོ ང་འོག་གཉི ས་  ་ བཞུ གས་གནས་གཙོ་བོ་ཅི ག་ཨི ན་མི ་    བ་ཕུ ག་དང་
མཚམས་ཁང་འདུ ག། ཚོང་ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་  ང་གཉི ས་པ་མཆོ ག་གི ས་ དེ ་ཁར་ཚོང་
ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་གོ ང་མའི ་   བ་ཁང་ཞི ག་གསོ་མཛད་དེ ་   ན་དང་བ  ན་པར་བཅས་པ་
བཞེ ངས་ཚར་བའི ་ཤུ ལ་མ་ ལྗ གས་རྩ ོམ་ཅི ག་ལོགས་  ས་  ་གཤམ་ལུ ་བཀོ ད་དེ ་གནང་
ནུ ག ། དེ ་ཡང་   ་མ།   གས་མའི ་ཡང་མཐར་   ས་པའི ་  མ་ལས་པ། །བན་རྒ ན་
གསེ ར་གཟུ གས་ཚོང་སླ ོབ་མི ང་འཛི ན་བདག །  ན་བསག་ལེ གས་སྨ ོན་མཐུ ་ལས་དལ་
འབྱ ོར་ཚང་། །
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ཚོང་ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་ཕྱ ག་བཟོ།

རང་ལོ་བདུ ན་ནས་སླ ོབ་སྦྱ  ངས་ཆོ ས་  ར་ཞུ གས། །འདི ་ན་བཞེ ངས་པའི ་བཤེ ས་གཉེ ན་
བདུ ན་  ་གཙོས། །  ན་  ལ་རྒྱ  བ་  ན་བ   ད་ལུ ང་མན་ངག་སོགས། །  ་ནང་ཡོན་ཏན་
དུ ་མར་  ད་མཛད་པའི ། ། དགེ ་བའི ་བཤེ ས་གཉེ ན་བཅུ ་གསུ མ་གུ ས་པས་བ  ན། །གང་
གི ་ཐུ གས་  ་ཟབ་རྒྱ  འི ་ཆུ ་གཏེ ར་ལས། །ཆ་ཙམ་བདག་བླ ོ� ་བུ མ་པར་བ   ལ་བ་བཞི ན། །

སྦྱ  ངས་བརྩ ོན་   བ་པའི ་དམ་བཅའ་མི ་དམན་པར། །རང་ཉམས་  ན་པའི ་དཀའ་སྤྱ  ད་  ང་
རུ ས་སོགས། །ཕྲ ན་ཙམ་བ  ས་མཐུ ས་ངེ ས་པ་ཅུ ང་ཞི ག་བ  ད། །ཆོ ས་  ་  ་  ང་བཤད་
   བ་བྱ ་བ་ནི ། །  གས་དུ ས་མཐའ་ཁོ བ་མུ ན་པའི ་ས་ཕྱ ོགས་འདི ར། །སྣ ོད་མི ན་གང་ཟག་
ཚེ ་འདི འི ་དོན་གཉེ ར་ལས། །

ཐོས་བསམ་བ  མ་དང་འཆད་བརྩ ོད་བརྩ ོམ་ལ་སོགས། །བསྟ ན་འ  ར་ཕན་འདོད་   ་བོ་
དབེ ན་སྟ བས་  ས། །ཤེ ས་རབ་  ང་གི ་ད  ལ་དུ ་རུ ལ་བ་ལ། །

བླ ོ་ཡི ད་ཕམ་ཞི ང་སྤྲ  ོས་པའི ་རེ ་འདུ ན་བྲ ལ། །ད་ནི ་ཚེ ་མཇུ ག་ལ་ཁའི ་ཉི ་འདྲ འ་འདི ར། །རྒྱ  ལ་
བས་ཞབས་  ས་བཅག་པའི ་དབེ ན་གནས་སུ ། །སྤ ོངས་བ་བསམ་གཏན་ཁོ ་ནས་དུ ས་
འདའ་ཞི ང་། །ཚེ ་དང་   བ་པ་  མ་པར་དམ་བཅའོ། །ཀུ ན་གཞི ་མ་རི ག་གཉི ས་འཛི ན་
ཞེ ན་པའི ་  བ། །བླ ོ་འདས་བྱ ར་མེ ད་ཡེ ་ཤེ ས་  ང་དུ ་རལ། །  ན་ཆད་  ད་འདི ར་འཇུ ག་
པའི ་རྩ ་བ་ཆོ ད། །   ་མེ ད་གཉུ ག་མའི ་བཙན་ས་ཟི ན་པ་ཞི ག །བཀའ་  ན་གསུ མ་ལྡ ན་
བཤེ ས་གཉེ ན་དམ་པའི ་ཚོགས། །ཐུ གས་  ་ད  ངས་ནས་གཟི གས་ཤི ག་བླ ་མ་མ  ན། 
།དགོ ངས་བ   ད་  ང་ལ་འཕོས་ཞི ག་  ན་  ས་རླ ོབས། །རྟ ོགས་  ལ་དུ ས་མཉམ་མཆོ ག་
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གི ་དངོ ས་  བ་སྩ ོལ། །དེ ་སྐ ད་རང་ལོ་ང་གསུ མ་སོན་པའི ་ཚེ ། །གོ ང་མའི ་   བ་ཁང་ཞི ག་
རལ་སླ ར་གསོ་ཞི ང་། །  ་  ན་འབུ ར་  ས་ཐབ་ཆག་ལག་  ས་བ   ན། །གུ ་ཡང་བླ ོ་བདེ འི ་
འབེ ལ་གཏམ་ཚུ ལ་དུ ་  ས། །སརྦ ་མངྒ ་ལམ།། བཀྲ ་ཤི ས།། དགེ འོ།།ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་
འདུ ག།    བ་ཁང་དེ ་ བོན་  ་   ད་ནང་ལུ ་ སྨ ན་ཕུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ཡོད་མི ་དེ ་ རང་
གི ་བསམ་འཆར་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་སྨ ན་   བ་གནང་ས་ཨི ན་པའི ་ཚོད་
འདུ ག།

ཚོང་ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ་ཕྱ ག་  ས།

དེ ་གི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ ཁ་མར་བལྟ ཝ་ད་མཐོང་མི ་དེ ་ ཤར་  ་  ་  ང་སེ   ་གནམ་དུ ་མཆོ ངས་
པ་འདྲ ་བ་དེ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

ཤར་  ་  ་  ང་།

མི ་ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། ཤར་  ་  ་  ང་  ་བ  ་འཇོ ག་
འབད་དགོ ་མི ་དེ ་ཡང་   ན་མ་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ གནས་འདི ་ནང་ལུ ་ 
དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་འཁོ ར་ལོ་བ  ར་ནི ་འབདཝ་ད་  བདུ ད་  ས་  ལ་སྦ ོམ་གཅི ག་ལུ ་   ལ་
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ཏེ ་ བར་ཆད་རྐྱ  བ་པར་འོང་པའི ་སྐ བས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བདུ ད་འདི ་བཀའ་བ  ་
དམ་བཞག་གནང་  ་   ་  ང་  ་བ  ས་བཞག་བཞགཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག །

 

ནུ བ་  ་ཧོངས་ལུ ་  ་  ང་བཟུ མ་ཡོད་མི །

ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་དཔྱ ད་དེ ་བལྟ ཝ་ད་ ནུ བ་  ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡང་ རི ་འདི ་དང་ཅོ ག་
འཐདཔ་མཐོངམ་ལས་ ནུ བ་  ་  ་  ང་ཨི ནམ་འོང་ནི ་དང་ དེ ་དང་རི གས་བ   ས་ཏེ ་ ལྷ ོ་
དང་བྱ ང་ལུ ་ཡང་   ་  ང་འོང་ནི ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག། 

 

མཁའ་འ  མ་ཚུ ་གི ས་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས།

ཤར་  ་  ་  ང་གི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་ ཁ་ནུ བ་  ་ཧོངས་ལུ ་ དམ་ཅན་ཕོ་བྲ ང་ཟེ ར་སླ བ་མི ་དེ ་
འདུ ག ། དེ ་གི ་འོག་ལས་མར་དེ ་ཅི ག་ཁར་ སྤ ོ་ཏོ་ཅི ག་གུ ་ མཁའ་འ  ་མ་དེ ་ཚུ ་གི ས་ 
  ་གར་  ས་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་འམ་ བྲ ོ་ཁྲ བ་ས་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་ལེ བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་
མཇལཝ་ཨི ན་པས། དེ ་ཡང་  ན་མ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བདུ ད་བཏུ ལ་བའི ་ཤུ ལ་ལས་ 
དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་འཁོ ར་ལོ་བ  ར་གནང་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ མཁའ་འ  ་མ་འདི ་ཚུ ་གི ས་   ་
གར་  ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།
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བྱ ་  ང་ཕོ་མོ།

   བ་ཕུ ག་གི ་ལྟ ག་ལས་ཡར་ཐད་ཕྲ ང་  ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ བྱ ་  ང་ཕོ་མོ་ཆེ ་ཆུ ང་གཉི ས་
རྣ མ་པ་འ  ངས་ཉམས་དང་བཅས་པའི ་ཚུ ལ་  ས་ བཞུ གས་ཡོད་ཟེ ར་མི ་གཉི ས་ཡང་
འདུ ག།

  བ་ཆུ ་འཐོན་སའི ་བྱ ག་ཕུ ག།

   བ་ཕུ ག་གི ་ཟུ ར་ཁར་   བ་ཆུ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ ཚོང་ཚོང་རི ན་པོ་ཆེ ་མི ་འ  ར་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་ 
དེ ་ཁར་   བ་པ་གནང་བཞུ གས་ནི ་  ་བྱ ོནམ་ད་ ཆུ ་མེ དཔ་ལས་བ  ན་    བ་ཆུ ་བཏོན་
གནང་གནངམ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། བོན་  ་   ད་ནང་ལུ ་སྨ ན་ཆུ ་ཟེ ར་འཐོན་མི ་དེ ་ 
ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ས་འབད་བ་ཅི ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ནད་རི གས་འདི ་ཚུ ་ལུ ་ཕན་
ཐོགས་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ བཏོན་གནང་བའི ་  བ་ཆུ ་དེ ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། 
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དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པའི ་ཕོ་བྲ ང་།

༡༣༽ རི ་བོ� ་ལམ་ཁར་ཡོད་པའི ་གནས་གཞན།

   བ་ཆུ ་དེ ་ཁ་ལས་ཡར་ བྱ ག་གུ ་འཛེ གས་ཏེ ་སྐ ར་མ་༣༠ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
ཚོང་ཚོང་མ་དང་དམ་ཅན་  ་ཕོ་བྲ ང་གི ་  ག་ལུ ་གནས་  ར་པ་ཚུ ་ ངལ་འཚོ་སའི ་ས་གོ ་
ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་ ཁ་ནུ བ་  ་ཧོངས་ལུ ་བལྟ ཝ་ད་ སྟ ོད་ཚོགས་ ཁམས་
དྭ ངས་ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ཚུ ་མཐོང་ཚུ གས་པས། ཁ་ཤར་ཧོངས་ལུ ་སག་  ང་ ར་དི ་
མཐོངམ་ཨི ན་པས། 

 ས་གནས་དེ ་ཁ་ལས་ལྷ ོ� ་ཧོངས་ལུ ་ དམ་ཅན་རྡ ོ་  ་ལེ གས་པའི ་ཕོ་བྲ ང་གི ་རི ་
འདི ་ ཕྲ ང་ཏང་ཏ་  ་ག་ནི ་བ་གཟི ་བ  ད་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་མཇལཝ་ཨི ན་པས། རང་རང་སོ་སོ� ་
མཐོང་སྣ ང་ལུ ་མ་འདྲ ཝ་མཇལ་དོ་ཡོདཔ་མས། རང་གི ་མཐོང་སྣ ང་ལུ ་ རི ་དེ ་དམ་ཅན་
   ་གཏོར་དང་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་  ་མཇལ་ཡི ། དེ ་གི ་འོག་ལུ ་  ར་  ར་  ་ཡོད་མི ་རི ་ག་ར་ 
དམ་ཅན་  ་འཁོ ར་ཨི ནམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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   བ་པ་བཤུ བ་ས་གོ ང་འོག།

དེ ་ཁ་ལས་ཡར་ ཁ་  ན་གཟར་དྲ གས་གནམ་ཁར་ལྷ ོངས་ཏེ ་ཡོད་མི ་གུ ་འཛེ གས་ཏེ ་ དུ ས་
ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠ འ  ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ དགེ ་སླ ོང་གྲྭ  ་ཚང་ཟེ ར་བའི ་བྱ ག་གི ་ཐོག་ཁར་ལྷ ོདཔ་
ཨི ན་པས། དེ འི ་རྒྱ  བ་ཁར་   བ་པ་བཤུ བ་ས་དང་པ་དང་ གཉི ས་པ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

 

        བསང་མཆོ ད་དང་  ་བྲ ོ་ཕུ ལ་ས།

དེ ་ཁར་ཚོང་ཚོང་མ་རི ་བོ་ཆེ འི ་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་མཇལ་ས་ལུ ་ ཐང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་འདུ ག དེ ་ཁར་
ཕྱ ག་མཆོ ད་དང་ བསང་ཚུ ་ཕུ ལ་  ་   ་གར་  ་མཆོ ད་པ་ཚུ ་ ཕུ ལ་བའི ་སྲ ོལ་ཡོད་ཟེ ར་
སླ བ་ཨི ན་པས། བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་པད་ཞྭ ་དང་ གསེ ར་  ་རྒྱ  ་  ང་ཆ་
ཅི ག་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དེ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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༡༤༽ ཕ་དམ་པའི ་བཞུ གས་  ་དང་གཞན།

 དེ ་ཁ་ལས་མར་འ  ཝ་ད་༼ཀོ ་ལ་ཤི ང་༽མར་ཤོམ་ཤི ང་དང་ཤུ ག་པ་ལ་སོགས་
པ་ ཐངམ་བརྡ ལ་ཏེ ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ལུ ་བཤེ ད་  ་ ཉེ ན་ཁ་ཅན་  ་བྱ ག་གི ་  ད་པ་ལས་ཕར་ 
རི གཔ་  ་གཅི ག་ཏུ ་བ   མ་  ་ འ  ་དགོ པ་འདུ ག །

 

འ  ་སའི ་ལམ། ཕ་དམ་པའི ་བཞུ གས་  །

གནམ་དགུ ན་ཁཝ་དང་ཁེ གས་  ས་ལམ་བཅད་དེ ་ཡོད་ས་ལས་ སེ མས་གཡང་འདྲ ོག་
བ   ད་རུ ང་ བག་གཟན་བ   ད་ཐོག་ལས་ཨུ ་བཙུ གས་བ   ད་དེ ་འ  ཝ་ད་ ཕ་དམ་པ་
སངས་རྒྱ  ས་  ་བཞུ གས་  ་ཨི ན་ཟེ ར་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། ཕ་དམ་པའི ་རྣ མ་ཐར་ནང་ 
མཁའ་འ  ་རང་བཞི ན་  ས་འདུ ་བའི ་གནས་ཟེ ར་འཐོན་མི ་ལུ ་དཔྱ ད་པ་ཅི ན་ རྒྱ  ་གར་
ཤར་ཕྱ ོགས་ལས་བ   ད་དེ ་བོད་ལུ ་བྱ ོནམ་ད་ གནས་དེ ་ཁར་བྱ ོན་བྱ ོནམ་འོང་ནི ་ཨི ན་པའི ་
ཚོད་འདུ ག།

 

དགེ ་སླ ོང་གྲྭ  ་ཚང་གི ་བྱ ག།                 ཆོ ས་གཏེ ར་སྦ ས་སའི ་བྱ ག།
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དེ ་ཁ་ལས་ཕར་ལོག་  ་མཇལ་བའི ་བསྒ ང་ གཡས་ལུ ་འཕགས་པའི ་དགེ ་སླ ོང་བཞུ གས་
སའི ་གྲྭ  ་ཚང་གི ་བྱ ག་དང་ གཡོན་ལུ ་བྱ ་  ད་ཉི མ་བསྲ ོ་སའི ་འོག་ལུ ་ ཆོ ས་བཀའ་འ  ར་
དང་བསྟ ན་འ  ར་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་  ་ཡོད་ཟེ ར་བའི ་བྱ ག་དང་ དེ ་ལས་དམ་ཅན་  ་ཕོ་བྲ ང་
ཡང་ དྭ ངས་གསལ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལཝ་ཨི ན་པས། 

 

བྱ ་  ད་ཉི ་མ་བསྲ ོ་ས།                 རི ་  ་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ།

དེ ་ཁ་ལས་ཡར་ བྱ ག་གནམ་མེ ད་ས་མེ ད་གཟར་དྲ གས་ཡོད་ས་ལས་  ལྕ གས་ཐག་
བཏགས་ཏེ ་ཡོད་མི ་གུ ་ ལགཔ་བཤེ ད་དེ ་འཛེ གས་པའི ་བསྒ ང་ རྐ ང་པའི ་   ད་ཐག་འདར་
  ་ དོན་ཧི ང་ཡང་ཚ་ཐུ ག་ཐུ ག་བཏང་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༣༠ དེ ་ཅི ག་ལུ ་ རི ་
མཐོ་བ་ཚོང་ཚོང་མའི ་ ཤར་ལྷ ོ་ནུ བ་བྱ ང་གི ་ཕྱ ོགས་ག་ར་ མཐོང་ཚུ གས་པའི ་ རི འི ་   ་ཏོག་
གུ ་ མི ་ལྔ ་བཅུ ་ལྷ གཔ་ཅི ག་འ  ལ་བ་འཐབ་རུ ང་ ཤོང་ཚད་  ་ཐང་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གས་
པས། 

 

ཚོང་ཚོང་མའི ་ནུ བ་ཧོངས་  ་ལམ།
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དམ་ཅན་  ་རི ་མ་གཏོགས་པ་ གཡས་གཡོན་  ་རི ་གཞན་ག་ར་ ཚོང་ཚོང་མ་ལུ ་གུ ས་
བཏུ ད་ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་བཟུ མ་ཅི ག་  ་  ར་ཏེ ་མཐོངམ་ཨི ན་པས། ཚོང་ཚོང་མ་དེ ་དམ་ཅན་
   ལ་པ་འབད་ནི ་འདི ་གི ས་ དམ་ཅན་རི ་ཕྲ ང་  ་མཐོངམ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག། 

ལྷ ོ་ཧོངས་ལས་མཇལ་བའི ་ཚོང་ཚོང་མའི ་རི །

༡༥༽ ཚོང་ཚོང་མའི ་མཐོང་སྣ ང་།

 ཚོང་ཚོང་མའི ་རི ་གུ ་ལས་ ཤར་ཁ་ཐུ ག་བལྟ ཝ་ད་   ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་ཁོ ་རའི ་
གསང་བའི ་ཡུ མ་ཨམ་ཉང་ཞུ ར་མའི ་ཕོ་བྲ ང་། སག་  ང་གཡུ ས་ཚན་ལ་བ  ་  ་ ཨ་མ་ཇོ ་
མོ་དང་། ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ རྐ ང་པ་རའི ་གཅེ ན་ལ་ ཡོན་ཕུ ་ལ་ བཀང་ལུ ང་དང་། གནམ་
གཤི ས་ལེ གས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅི ན་ རྒྱ  ་གར་  ་ས་གནས་ ཨ་སམ་  ་ཆུ ་མོ་ལོ་ཧི ་ཏ་ཚུ ་
མཐོང་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་བལྟ ཝ་ད་ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་  ་ཐུ མ་བྲ ང་ལ། 
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་ཕུ ་  ང་ལ། བུ མ་ཐང་གི ་རི ་བ   ད་  ར་རྒྱ  ལ་ལ། ཆུ ་སྨ ད་  ་རི ་  ་སྟ ོང་ཤོར་ལ་
དང་།   ་ལྷ ་གངས་རི ། མ་སང་སྒ ང་། གངས་དཀར་  ན་གསུ མ་ཚུ ་ ལ་གཅི ག་གི ་རྒྱ  བ་
ལས་གཅི ག་མཐོ་རི མ་འ  གས་ཏེ ་ཡོདཔ་མཐོང་ནི ་འདུ ག། ཕྱ ོགས་བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལ་བལྟ ཝ་
ད་ གཡང་  ་གདོང་ལ་  ན་དགུ །  སྨྱ  ོན་ལ། པདྨ ་  ང་གི ་གངས་རི ་ཟངས་མདོག་དཔལ་
རི ་དང་   ལ་མ་ལ་ཚུ ་མཐོངམ་ཨི ན་པས། 
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ཤར་དང་ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

དེ ་ལས་མོན་རྟ ་དབང་གི ་རྒྱ  བ་ཁ་ལས་ཕར་ ཡོད་པའི ་བོད་  ་གངས་རི ་ཚུ ་ གནམ་གཤི ས་
དྭ ངས་པ་ཅི ན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ ཧི ང་སངས་ས་  ་ མཇལ་ནི འི ་གོ ་སྐ བས་ཐོབ་ཚུ གས་ནི ་
ཨི ན་པས། 

 

ལྷ ོ་དང་ནུ བ། བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

དེ ་ལས་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ཡོད་པའི ་གཡུ ས་  ་སོ་སོ་ལས་ སྐ ལ་ལྡ ན་ལས་ཅན་འོང་མི ་ཚུ ་
གི ས་ སྐྱ  བས་བཅོ ལ་ས་དང་ ཕྱ ག་མཆོ ད་ཕུ ལ་སའི ་ གནས་ཁྱ ད་པར་ཅན་ཅི ག་ཨི ནམ་
ལས་བ  ན་ གནས་མཇལ་བར་འ  ་མི ་ཚུ ་གི ས་ཡང་   ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་མ་གི ས་གཙོས་
པའི ་ གནས་བདག་གཞི ་བདག་ཚུ ་ལུ ་ བསང་དང་གསེ ར་   མས་དང་དེ ་ལས་ཚོགས་
འཁོ ར་བ  ར་ནི འི ་སྲ ོལ་   ན་དང་ཕུ ་ལས་དུ ས་ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་   ན་མ་ཉམས་པར་
ཡོདཔ་མངོ ན་གསལ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་འདུ ག། ཕྱ ག་དང་མཆོ ད་པ་གསོལ་ཁ་ཚུ ་ཕུ ལ་ཚར་
བའི ་ཤུ ལ་ལས་   ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་མ་གི ་གསོལ་རས་ཟེ ར་ ཤུ ག་པ་དང་བ་ལུ ་སུ ་ལུ ་ཚུ ་
བཏོག་འབག་འོང་ནི ་འདུ ག།
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ཚོང་ཚོང་མའི ་རི འི ་   ་ཏོག

༡༦༽ རི ་བོ� ་  ད་པར་ཡོད་པའི ་གནས།

 དེ ་ལས་ ལམ་ཕྱ ོགས་ཅི ག་གི ་ རི ་  ་ལས་གཡས་  ར་རྐྱ  བ་  ་ མར་ལོགཔ་ད་
ཡང་ སེ མས་གཡང་འདྲ ོག་སི ་སི ་  ་ མར་བལྟ ་བ་ཅི ན་ བྱ ག་གི ་རྩ ་བ་མ་མཐོང་ ཡར་
བལྟ ་བ་ཅི ན་ གནམ་ཧོནམོ་གཅི ག་ལས་མཐོང་ནི ་མེ ད་པར་ འདྲ ོག་འཇི གས་  ་ངང་ལུ ་ 
འ  ས་  ས་  ་འོངམ་ད་   ་ཞོགས་ཚོང་ཚོང་མའི ་དམག་དཔོན་   གས་པ་གུ ་རུ འི ་ཕོ་
བྲ ང་དང་འཁོ ར་  ཚོང་ཚོང་མའི ་མདུ ན་ཅོ ག་དང་ དེ ་ལས་ཚོང་ཚོང་མའི ་དམག་དཔོན་
  ་རྒྱ  བ་ཕྱ ོགས་ལུ ་ བྱ ་  ད་ཉི ་མ་བསྲ ོ་ས་ཟེ ར་མི ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག ཞི བ་འཚོལ་རང་གི ་
བསམ་འཆར་ལུ ་ བོན་པོ� ་གཞུ ང་ནང་ ཚོང་ཚོང་མ་ལུ ་ བྱ ་  ད་ཕུ ང་པོ་རི ་ཟེ ར་འཐོན་མི ་
དེ ་ བྱ ་  ད་ཉི ་མ་བསྲ ོ་ས་ཟེ ར་ས་ལུ ་སླ བ་འོང་ནི ་མས།

 

ཚོང་ཚོང་མའི ་ལམ་སྟ ོན་པ་ཚུ ། དམག་དཔོན་  ག་པ་གུ ་རུ །
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ལོག་འོང་སའི ་ལམ།

དེ ་ཁ་ལས་ཡུ ད་ཐེ ངས་ཅི ག་མར་འབབ་ད་ ཚོང་ཚོང་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བྱ ག་གུ ་དོང་བ  ་
  ་ རྡ ོ་  ་དག་པ་ཅི ག་བཟོ་ཚརཝ་ད་ བྱ ག་ནང་ལས་   ད་  ས་བྱ ག་དེ ་མ་ད  གས་ཟེ ར་ 
གསུ ང་བྱ ོན་ནི ་འདི ་གི ས་ བ  ་འཕྲ ོ་ལུ ས་ལུ སཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་མི ་དེ ་འདུ ག །

 

རྡ ོན་  ་བཟོ་སའི ་བྱ ག།

དེ ་ཁར་བྱ ་ཁྲ ་གཅི ག་གཉི ས་དེ ་ཅི ག་ རྟ ག་བུ ་ན་བུ ་རང་ ཕར་དང་ཚུ ར་  ང་  ར་རྐྱ  བ་སྡ ོད་
སར་མཐོང་ཚུ གས་པས། དེ ་ཡང་། བྱ ་ཁྲ ་སྣ ་ཚོགས་  ང་ན་  ང་། །ཟེ ར་གསོལ་མཆོ ད་ནང་
ལས་འཐོན་དོ་བཟུ མ་ཨི ན་པས།
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གནམ་  ་དང་འོག་ལུ ་   བ་པ་བཤུ བ་ས།

ལམ་ཕྱ ོགས་ཅི ག་ལས་ དམག་དཔོན་  གས་པ་གུ ་རུ ་ཟེ ར་བའི ་རི ་འདི ་བ  ར་ཏེ ་ ཁ་མར་
ལྟ ་  ་འབབ་འོངམ་ད་ བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཡོད་པའི ་གནམ་  � ་འོག་ལུ ་    བ་པ་བཤུ བ་
ས་ཡོད་མི ་ལས་མར་འཐོན་འོང་དགོ ། གནམ་  ་འདི ་ནང་ལས་ཡར་མཇལཝ་ད་ བྱ ག་གི ་
ལོགས་གནམ་སྤ ང་བཟུ མ་ཅི ག་ཡོད་མི ་གུ ་ རྒྱ  ལ་བ་ཞི ་  ་དམ་པ་རི གས་བརྒྱ  འི ་ལྷ ་ཚོགས་
  ་ ད  ལ་འཁོ ར་མཇལ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

ཞི ་  � ་ད  ལ་འཁོ ར་ཡོད་སའི ་བྱ ག་གི ་གནམ་སྤ ང་།
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༡༧༽ རི ་བོ� ་མཇུ ག་གི ་  ་  ང་དང་གཞན། 

 དེ ་ཁ་ལས་མར་ ཡུ དཔ་ཐེ ངས་
ཅི ག་འོངས་པའི ་སྐ བས་ གནས་  ར་པ་
ག་ར་ཨི ན་རུ ང་ ཆབ་གསང་རྒྱ  ས་བ  ས་
ལ་སོགས་པའི ་བཙོག་པ་ཚུ ་ ས་གནས་
དེ ་ཁ་ལས་ཡར་ རྩ ་ལས་གཏང་མ་ཆོ གཔ་
  ་ བཀའ་བ  ་དམ་བཞག་གནང་  ་ 
  ་  ངཔ་ཕགཔ་དང་རོ་  ་གཉི ས་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་བཞག་བཞགཔ་ཨི ན་ཟེ ར་
མི ་གཉི ས་འདུ ག། དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་བྱ ག་གུ ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་དམར་གཏོར་ཅི ག་ཡོད་པའི ་  ་
ཁ་ལས་ ཤུ ལ་ལས་མི ་གི ས་བཞེ ངས་བཞེ ངསམ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་མཆོ ད་  ན་ཁང་རུ ལ་ཅི ག་
འདུ ག། 

 

གཏེ ར་བཞེ ས་སའི ་ཤུ ལ།                      བྱ ག་ཕུ ག།

གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལས་  ར་ར་རྐྱ  བ་  ་འོངམ་ད་ མཆོ ད་  ན་ཁང་རུ ལ་ཡོད་པའི ་བྱ ག་གི ་
འོག་ལུ ་ ཧེ ་མ་འདུ ག་ཏི འི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁའི ་གཡུ ས་ཚན་ བོང་  ང་ལས་ཨི ན་མི ་ བོང་  ང་
གཏེ ར་སྟ ོན་  ས་ རྫ ས་གཏེ ར་བཞེ ས་བཞེ སཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ཤུ ལ་ཅི ག་དང་ དེ ་གི ་ལྟ ག་
ལུ ་མི ་བཞི ་དེ ་ཅི ག་ཤོང་སའི ་བྱ ག་ཕུ ག་ཅི ག་ ཡོད་མི ་ལས་ཐད་ཕྲ ང་  ་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་
༡༥ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ལོག་  ་   བ་ཁང་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོད་ཚུ གས།

མཆོ ད་  ན་དང་  ་  ང་ཕགཔ་དང་རོ་  ་ཡོད་

སའི ་སྤ ོ་ཏོ།
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༡༨༽ ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་གཞན།

 འདུ ག་ཏི ་ལས་ཨི ན་མི ་རྡ ོ་  ་ཕུ ན་ཚོགས་  ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། 
རི ་དེ ་གི ་འོག་ལས་མར་ ཆུ ་བཞི ་འབབ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་རུ ང་ མཐོང་སྣ ང་ལུ ་ ཁ་བྱ ང་ཤར་
མཚམས་ལས་མར་འབབ་མི ་ཆུ ་འདི ་ མོན་རྟ ་དབང་གི ་ས་གོ ་ བོང་  ང་དང་སྦ ོམ་རྒྱ  ་ཟེ ར་
མི ་གཉི ས་  ་   ག་ན་ལས་མར་འབབ་ཨི ན་པས། དེ ་ལས་ཤར་ཁ་ཐུ ག་ལས་མར་འབབ་
མི ་ཆུ ་འདི ་ མཐོང་རོང་དང་ཨམ་ཉང་ཞུ ར་མོ� ་ལུ ང་གཤོང་ནང་ལས་མར་ འཐོན་འ  ཝ་
ཨི ན་པས། ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལས་མར་འབབ་མི ་ཆུ ་འདི ་ འདུ ག་ཏི ་དང་མེ ་ལོང་མཁར་གཡུ ས་
ཚན་གཉི ས་  ་བར་ན་གི ་གཤོང་ནང་ལས་མར་ འཐོན་འ  ཝ་ཨི ན་པས། ཆུ ་ཅི ག་འབབ་
སའི ་ས་གོ ་དེ ་ ངོ ་སྦྲ  གས་ཚུ གས་མི ་ག་ཡང་མི ན་འདུ ག། དང་ཕུ ་འབད་བ་ཅི ན་ ཆུ ་དེ ་ཚུ ་གི ་
ཞི ང་ཆུ ་དང་འཐུ ང་ཆུ ་ལ་སོགས་པའི ་དོན་ལུ ་ ཕན་ཐོགས་མེ ད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་རྒྱ  ལ་
ཁབ་ཡར་རྒྱ  ས་  ་འ  ར་བ་དང་བ  ན་ཏེ ་ ཆུ ་དུ ང་བཙུ གས་ཏེ ་དྲ ངས་ཞི ནམ་ལས་ འཐུ ང་
ཆུ ་  ་སྤྱ  ོད་ནི ་ལུ ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གོ ང་གི ་ཚོང་ཚོང་མའི ་  ར་ལས་ བོན་  ་དྲ ་མཛོད་ནང་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་པའི ་   ད་གཞུ ང་དང་ 
  བ་དབང་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་མཛད་པའི ་གསོལ་ཁ་དང་ དེ ་ལས་ཡ་ལང་དང་
མཐོང་རོང་བོང་  ང་གཡུ ས་ཚན་ཚུ ་ནང་ དུ ས་   ན་འདོན་པའི ་གསོལ་ཁ་བ  ས་པ་བཅས་
དང་ ས་གནས་འདུ ག་ཏི ་ལས་ཨི ན་མི འི ་ལམ་སྟ ོན་པ་ རྡ ོ་  ་ཕུ ན་ཚོགས། མེ ་ལོང་མཁར་
ཚོགས་པ་ མཆོ ད་  ན། འདུ ག་ཏི འི ་ཚོགས་པ་ ཀརྨ ་ བསྟ ན་འཛི ན། མཐོང་རོང་སླ ོབ་
དཀོ ན་གཉེ ར་ ཡེ ་ཤེ ས་ཚེ ་རི ང་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་ལུ ་བཤད་མི ་ལུ ་གཞི ་བཞག་  ་བ  ་
བ   གས་འབད་འབདཝ་ཨི ན། ཚོང་ཚོང་སླ ོབ་དཔོན་  ས་མཛད་པའི ་ གནས་ཡི ག་ཡོད་
པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ཞི བ་འཚོལ་འབད་བའི ་སྐ བས་འཐོབ་མ་ཚུ གས། ཤུ ལ་
མའི ་ཞི བ་འཚོལ་པ་ཚུ ་གི ས་གནས་ཡི ག་འཐོབ་པ་ཅི ན་ འདི ་དང་འ  ལ་ཏེ ་ གནས་འདི ་
གི ་  ར་ལས་ ལོ་   ས་དང་གནས་ཐོ་ཚུ ་ ཁ་  ང་རྒྱ  ས་བཤད་བཀོ ད་གནང་ཟེ ར་གསོལ་
འདེ བས་ཞུ ་ནི ་ཨི ན་ལགས།
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འཇམ་མཁར་  ་མཐོང་སྣ ང་།

ཆ༽ འཇམ་མཁར་  ད་འོག། 

 འཇམ་མཁར་  ད་འོག་འདི ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་གཞུ ང་ལམ་ལས་ཡར་ ཚི ར་
  མ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ལས་   ད་འོག་གི ་གསེ བ་ལམ་བ   ད་དེ ་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་
ཊར་༦ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་   ད་འོག་བདག་   ང་  ་བ་ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན། 

   ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་    ་འོག་ ༥ དང་   མ་གུ ང་༣༦༧ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་ 
༢༥༣༧ དེ ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ས་གནས་  ་མི ང་ འཇམ་མཁར་ཟེ ར་
སླ བ་དགོ ་པའི ་ར་ཁུ ངས་དེ ་ མངའ་བདག་  ་སྲ ོང་  འུ ་བཙན་  ་ དབོན་བ   ད་ལྷ ་སྲ ས་
གཙང་མ་དེ ་ གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་གི ་གཙོ་དཔོན་འབད་ བཞུ གས་དགོ པ་  ་ཞུ ་བ་ཕུ ལཝ་
ད་ ང་  ད་ཆ་ཁྱ བ་  ་གཙོ་དཔོན་  ་སྡ ོད་དགོ ་པ་ཅི ན་ སྡ ོད་སའི ་  མ་ཅི ག་བཟོ་དགོ ་ཟེ ར་
གསུ ངས་པའི ་ལན་ལུ ་ མི ་མང་གི ས་འཇམ་ཟེ ར་ཁས་བླ ངས་  ་ རྒྱ  ལ་མཁར་བཞེ ངས་ཏེ ་
ཕུ ལ་བ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་མི ང་ཡང་འཇམ་མཁར་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་  ར་ལས་ 
རྒྱ  ལ་རབས་དང་ཆོ ས་འ  ང་ཚུ ་གི ་ནང་ན་འཐོན་ནི ་ཡོད།    ད་འོག་དེ ་ནང་གི ་གནས་ཡོད་
མི ་ཚུ ་ཡི ག་ཐོག་ལུ ་བཀོ ད་དེ ་མེ དཔ་ལས་ གནས་བཤདཔ་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་
ལྟ ར་དུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད། 
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མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས།

༡༽ མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས།

    ད་འོག་  ་བ་ལས་སྐ ར་མ་༣༠ དེ ་ཅི ག་ རྐ ང་ཐང་  ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ 
  ན་ལམ་ཟོར་རམ་འགོ ར་ལམ་ཟེ ར་སར་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཡོད་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་
ཨི ན། ཞབས་  ས་དེ ་   ན་མ་གཞུ ང་ལམ་  ་འོག་ལུ ་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་མི ་  ་
ཡར་རྒྱ  ས་གོ ང་འཕེ ལ་ལུ ་མཁོ ་བའི ་ གཞི ་  ན་  མ་འཁོ ར་ལམ་བཏོནམ་ད་ ཞབས་  ས་
ཡོད་སའི ་ས་གོ ་དེ ་ ཚལ་མའི ་ཚང་ཅི ག་ལུ ་  ར་སོ་ནུ ག། རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་གི ་ཐོག་ཁར་མཁའ་
འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་གསུ མ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་རུ ང་ གཉི ས་གསལ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་
ཚུ གས་པས། མི ་  འི ་འགོ ་  དཔ་རྒ པོ་ཀརྨ ་ ཚེ ་དབང་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་
དུ ་འབད་བ་ཅི ན་   ན་མ་ས་གནས་དེ ་ཁར་ གནམ་  ་རུ ་ཁམས་མཁའ་འ  མ་འདི ་ཚུ ་
ཡར་དང་མར་    ན་འ  ལ་འཐབ་པའི ་སྐ བས་  ་ མེ འི ་འོད་མདངས་མི ་རྣ མས་ཀུ ན་  ས་ 
མཐོང་ནི ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་མི ་མཐོང་པས་ཟེ ར་བཤད་དོ་ཡོདཔ་
ཨི ན། 
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ཟོར་ཐུ ང་མཐོ་རི ས་འ  ན་ས།

༢༽ ཟོར་ཐུ ང་པདྨ ་  ང་པའི ་གནས། 

 མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཡོད་ས་ལས་ཡར་ ཡུ ད་ཐེ ངས་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
ས་གནས་  ་མི ང་ཟོར་ཐུ ང་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ཟོར་ཐུ ང་ཤི ་ནང་
དུ ང་ཟེ ར་མི ་འདི ་ རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ ཟོར་ཐུ ང་ཟེ ར་མི ་དེ ་་སྒ ང་གུ ་དང་ ཤི ་ནང་དུ ང་ཟེ ར་མི ་
དེ ་ གཤི ན་པོ� ་གཡུ ས་ཚན་ཟེ ར་བའི ་དོན་ཨི ན། གནས་བཤད་པ་ཀུ ན་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ་
  ས་ ངག་   ན་བཤད་ཚུ ལ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན། དང་ཕུ ་ བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་བར་མཚམས་
དང་ གཡང་གཉེ ར་ ཨུ ་རྫ ོ་རོང་ཚུ ་ལས་ཡང་ ཟོར་ཐུ ང་ཤི ་ནང་དུ ང་ལུ ་ ཚར་ཅི ག་ལྷ ོད་པ་
ཅི ན་ ཤི ཝ་ད་ས་གནས་དེ ་ཁར་ མི ་   ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་ལུ ་ཡི ད་ཆེ ས་བ   ད་དེ ་ ཚར་
ཅི ག་ས་གནས་དེ ་ཁར་འོང་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག། 

 དེ ་ཁར་གཏེ ར་སྟ ོན་ཆེ ན་པོ་ པདྨ ་  ང་པ་མཆོ ག་ཡང་བྱ ོན་  ་ ཉེ ་ཚེ ་བའི ་དམྱ ལ་
བ་དེ ་ནང་   ས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ མཐོ་རི ས་དྲ ང་ནི འི ་དོན་ལུ ་ འཕོཝ་གནང་པའི ་འཕྲ ོ་ལས་ རྡ ོ་
ཕུ ག་བཀག་  ་ ཆ་མཉམ་དག་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ལུ ་ དྲ ངས་པའི ་ཤུ ལ་ལས་ ས་གནས་  ་
མི ང་ ཤི ་ནང་དུ ང་ཟེ ར་ སླ བ་སྲ ོལ་   ན་བཅད་པའི ་ ལོ་   ས་འདུ ག།
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  མ་ཕུ ག་ཡོད་སའི ་རྡ ོ། པདྨ ་  ང་པའི ་  ་  ས།

གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་མཆོ ག་གི ས་ ས་གནས་
དེ ་ཁར་བཞུ གས་ཏེ ་ གནས་ངོ ས་འཛི ན་གནང་
ཡོད་མི ་ཚུ ་ཡང་། རྟ ་མཆོ ག་བྷ ་ལ་ཧ། རྡ ོ་ཕུ ག་
གི ་ཨོ མ་ཏོ་ནང་ དུ ས་ནམ་ཡང་སྐ མ་ནི ་མེ ད་པའི ་
ཕོ་གཙང་མོ་གཙང་གི ་ཆུ ། པདྨ ་  ང་པ་ རྡ ོ་ཕུ ག་
གུ ་  ་རྒྱ  བ་ཧལ་  ་   མ་གནང་བཞུ གསཔ་ད་ 
ཐོན་པའི ་  ་རྒྱ  བ་དང་དབུ ་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཚུ ་

འདུ ག། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་གུ ་བཞེ ངས་ཏེ ་བཞུ གས་ཞི ན་ན་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་
ཕྱ ག་མཛུ བ་དཔག་  ་ མ་འོངས་པར་གཏེ ར་སྟ ོན་པ་ཅི ག་གི ས་ ཨ་ཕི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ནང་ལས་ 
ཆོ ས་གཏེ ར་བཞེ ས་འོང་ཟེ ར་ལུ ང་བསྟ ན་གསུ ངམ་ད་ ཞབས་  ས་  ག་ཐོན་ཡི ་ཟེ ར་མི ་ཚུ ་

པདྨ ་  ང་པའི ་ཞབས་  ས་ཡོད་སའི ་རྡ ོ་ཕུ །

ཆུ འི ་ཨོ མ་ཏོ།
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མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་ལྟ ག་ལས་ཡར་དེ ་ཅི ག་ཁར་ ད་རུ ང་རྡ ོ་ཕུ ག་གཞན་ཅི ག་ལས་ 
ཕུ ར་པ་ཅི ག་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་འདུ ག་ཟེ ར་ གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། ས་
གནས་དེ ་ཁའི ་རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་གུ ་  ལ་འ  ་སའི ་ཤུ ལ་ལམ་དང་ རྡ ོ་ཕུ ་གཞན་ཅི ག་གུ ་ སྟ ག་
གི ་  རཝ་ཞག་གི ས་བཞར་བཞརཝ་བཟུ མ་དང་  དེ ་ལས་ད་རུ ང་རྡ ོ་ཕུ ག་གཞན་ཅི ག་གུ ་ 
སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་ མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་ལུ ་
དཔྱ ད་པ་ཅི ན་ ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལུ ་ དུ ར་  ད་ཅི ག་མེ ན་ན་མནོ་བའི ་
དོགས་པ་འདུ ག། མ་འོངས་པའི ་ཞི བ་འཚོལ་བ་ཚུ ་གི ས་དཔྱ ད་གཞི ་  ་བཀོ ད་བཞག་ཅི །  

 

ཆོ ས་གཏེ ར་ཡོད་སའི ་རྡ ོ་ཕུ །            གཏེ ར་འཐོན་ནི ་ཡོད་སའི ་རྡ ོ།

ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལུ ་ གོ ང་གི ་གནས་དེ ་ཚུ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ་
གི ས་ ཞབས་  ས་བཅགས་ཏེ ་   ན་  ས་བརླ བས་བརླ བས་ཨི ན་ཟེ ར་རུ ང་ པད་  ང་
གི ་རྣ མ་ཐར་རྒྱ  ས་པའི ་ནང་ འཇམ་མཁར་ལུ ་བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་མ་འཐོན་རུ ང་   ན་མ་
པད་  ང་རང་རྣ མ་ཤི ན་ཏུ ་རྒྱ  ས་པ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ དཔེ ་   ན་ཉམས་སོངམ་ལས་ དེ ་ཁར་
མ་བྱ ོན་ཟེ ར་སླ བ་མི ་ཚུ གས། ཨི ན་རུ ང་པད་  ང་གི ་སྲ ས་ མཁས་  བ་ཀུ ན་དགའ་དབང་
པོ་   མ་ཕུ ག་  ར་ར་ལུ ་ བྱ ོན་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ ཁོ ་རའི ་རྣ མ་ཐར་ནང་འཐོན་ནི ་ཡོདཔ་
ལས་ མཁས་  བ་ཀུ ན་དགའ་དབང་པོ་གི ས་ གནས་  ་  ་གནང་གནངམ་མེ ན་ན་མནོ་
བའི ་དོགས་པ་ཡོད། 

 ཞི བ་འཚོལ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ཅི ག་ལས་ གོ ང་གི ་གནས་དེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་བྱ ོན་  ་ ཉེ ་ཚེ ་བའི ་དམྱ ལ་བ་དེ ་ནང་   ས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ མཐོ་རི ས་དྲ ངས་ཞི ནམ་ལས་ 
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  ན་  ས་བརླ བས་བཞག་པའི ་གནས་ཨི ན་མི ་དེ ་ ཤུ ལ་ལས་ གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ་
གི ས་ གནས་  ་  ་  ཝ་ཨི ན་པའི ་ཚོད་འདུ ག། གོ ང་གི ་གནས་དེ ་ཚུ ་གི ་  ར་ལས་ ལོ་
   ས་ཡི ག་ཐོག་ལུ ་ བཀོ ད་བཀོ དཔ་ག་ནི ་ཡ་མེ དཔ་ལས་ མི ་རབས་  ་ངག་   ན་རྐྱ  ངམ་
གཅི ག་ཨི ནམ་ལས་ ཞི བ་འཚོལ་མཐི ལ་  ན་འབད་དགོ པ་འདུ ག། 

༣༽ ཨ་ལུ ས་བྲ ག་ཕུ ག་གི ་  ར།

 གནས་བཤད་པ་ ཀུ ན་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་ངག་   ན་བཤད་མི ་ནང་   ན་མ་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཚི ར་  མ་  ་ བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་ནི འི ་དོན་ལུ ་དགོ ངས་
ཏེ ་ གཏེ ར་  ང་སྟ ོབས་ཤུ གས་དང་ལྡ ན་པའི ་མ་སང་ཅི ག་ལུ ་ གནས་ཆེ ན་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་
ལས་ གནས་རྡ ོ་ཅི ག་ནུ བ་ཅི ག་ལུ ་ ཚི ར་  མ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་  ་འབག་འོང་དགོ ་ཟེ ར་བཀའ་
གནང་ནུ ག། མ་སང་གི ས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཀའ་བཞི ན་དུ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ནང་སོང་ཞི ནམ་
ལས་ གནས་རྡ ོ་ཅི ག་འབག་  ་ལོག་འོངམ་ད་ ས་གནས་ཕ་ཐར་མ་ཎི འི ་ཟེ ར་སར་ལྷ ོད་
པའི ་བསྒ ང་ གནམ་ལངས་སོངམ་ལས་བ  ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཨ་ཁ་རྡ ོ་འདི ་ ཚི ར་
  མ་ལུ ་ཨ་ཙི ་ཅི ག་མ་ལྷ ོད་པར་ལུ ས་སོ་ཡི ་ཟེ ར་ཐུ གས་ཕམ་དང་བཅསཔ་གསུ ངས་ཏེ ་ 
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་རྡ ོ་ཡང་ ས་གནས་དེ ་ཁར་རང་   ན་  ས་བརླ བས་བཞག་གནངམ་
ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ཨ་ལུ ས་བྲ ག་ཕུ ག་ཟེ ར་སླ བ་སའི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་  ་
བཞི མ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས།

  བ་ཆུ ་ཡོད་སའི ་ཤུ ལ།
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༤༽ མཁའ་འ  ་མའི ་  བ་ཆུ འི ་  ར།

 ས་གནས་སྤ ང་ཐང་ཟོར་ཟེ ར་ས་ལས་ཕར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་
ཅི ག་ དང་ཕུ ་གཡང་གཉེ ར་ལུ ་འ  ་སའི ་གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་  ལམ་  ་ལྟ ག་
ལུ ་མཁའ་འ  ་མའི ་  བ་ཆུ ་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ཨི ན་རུ ང་ད་རེ ས་ནངས་པ་  བ་ཆུ ་
འདི ་བསྐ མས་ཏེ ་ ཤུ ལ་ཅི ག་ལས་མི ན་འདུ ག།

༥༽ མ་སང་གི ་ཞབས་  ས། 

 ས་གནས་དེ ་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ་ འཇམ་མཁར་
དང་གཡང་གཉེ ར་ གཡུ ས་ཚན་གཉི ས་  ་བར་ན་ སྨ ན་ཆུ ་གྲ ངས་ཟེ ར་སར་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་
གུ ་མ་སང་གི ་ཞབས་  ས་ཅི ག་དང་ དེ ་ལས་འཇམ་མཁར་གཡུ ས་ཚན་  ་གུ ་ ཤི ང་མཁར་
ཟེ ར་སར་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ཞབས་  ས་ཅི ག་ ད་རུ ང་ཉ་ཆུ ་ཟེ ར་བའི ་གཡུ ས་མཚན་  ་ལྟ ག་
ལུ ་ཡང་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ཞབས་  ས་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ཞབས་  ས་འདི ་ཚུ ་ མ་
སང་གི ས་རྐ ང་པའི ་གོ མ་ཚད་རེ ་སྤ ོཝ་ད་ རྡ ོ་གུ ་འཐོན་མི ་འདི ་ཚུ ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༦༽ བྲ ག་  ན་མོ� ་བྷ ་གའི ་  ར། 

 གནས་བཤདཔ་ སླ ོབ་ཀུ ན་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་
གསལ་ འཇམ་མཁར་  ་གདོང་གཏད་ གཙང་ཆུ འི ་ཕ་ཀི ་ལོགས་ བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་
ལོགས་ལུ ་ བྷ ་ག་ཅོ ག་འཐདཔ་ཅི ག་ཡོད་མི ་འདི ་ བྲ ག་  ན་མོ� ་བྷ ་ག་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་
ཨི ན་པས། དང་ཕུ ་ས་དགྲ ་ངན་པ་བྷ ་ག་དེ ་གི ས་ འཇམ་མཁར་གཡུ ས་ཚན་ནང་གི ་ མི ་ཚུ ་
ལུ ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚར་ཅི ག་འབདཝ་ད་ འཇམ་མཁར་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ལུ ་ 
ད་ལྟ ོ་ཁང་རུ ལ་དག་པ་ཅི ག་ཡོད་པའི ་ ས་གནས་  ་མི ང་ངང་ལུ ས་མཁར་༼ངང་མཁར༽
ཟེ ར་བསླ བ་དོ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། དེ ་ནང་སྡ ོད་མི ་ཨམ་ཅི ག་གི ས་ ས་དགྲ ་འདི ་གི ་ཟླ ོག་
ཐབས་ལུ ་ མོ་རའི ་མོ་མཚན་འདི ་ མར་ཤོམ་ཤི ང་༼ཤོམ་པོར་ཤི ང་༽གི ་འདབ་མ་རི ངམོ་
ཅི ག་གི ས་འཕྱ གས་  ་ ཁ་ལས་ངང་མཁར་ཨ་མ་ཕ་ལ་ལ་ཟེ ར་ བྲ ག་  ན་མོ� ་བྷ ་ག་ཡོད་
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བྲ ག་  ན་མོ� ་བྷ ་ག།

ས་ལུ ་ བཀོ ་བཏང་པའི ་ཤུ ལ་ལས་ འཇམ་མཁར་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་ གནོད་པ་མ་བཀལ་
བའི ་ ལོ་   ས་བཤད་སླ བ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

 ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་གི ་བསམ་འཆར་ལུ ་    ར་བཏང་ས་དགྲ ་བྷ ་ག་ཡོད་པའི ་
གདོང་གཏད་ལུ ་ དགེ ་སླ ོང་གི ་  ་ཆགས་པ་ཅི ན་ དགེ ་སླ ོང་འདུ ལ་  མས་  ང་མི ་ཚུ གས་
ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། དེ ་གི ་ཁ་གནོན་ལུ ་ ཕོ་མཚན་ལི ངྒ ་ཆེ ན་པོ་བཞེ ངས་དགོ ་པའི ་  ར་
ལས་ མ་ཎི ་བཀའ་འབུ མ་ནང་འཐོན་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ ཀེ ་ཨེ མ་  ་རྫ ོང་ཁའི ་རྩ ོམ་   ག་པ་
མཁས་དབང་ཀུ ན་བཟང་  ན་ལས་མཆོ ག་གི ས་གསུ ངས་ནི ་འདུ ག།

ཛ༽ སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག་གི ་  ར།

 

སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་  ་མཐོང་སྣ ང་།
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སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག་དེ ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་གཞུ ང་ལམ་བ   ད་དེ ་   ར་ར་ལུ ང་ལས་
ཡར་ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ལུ ་འ  ་སའི ་གསེ བ་ལམ་བདའ་  ་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་
ཊར་༡༢ དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཉ་མཁར་རྫ ོང་ལུ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད།   ད་འོག་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་
   ་འོག་༥   མ་གུ ང་ ༣༨༣ དེ ་ནང་མི ་རླ ོབས་༣༧༨༣ དེ ་ཅི ག་ཡོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་
འདུ ག།   ད་འོག་དེ ་ནང་ གནས་དང་ལོ་   ས་ཡོད་མི ་ཚུ ་ འོག་ལས་མར་རི མ་པ་བཞི ན་
དུ ་བཤད་ནི ་ཨི ན།

༡༽ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན། 

   ད་འོག་དེ ་གི ་མི ང་ བརྡ ་བྱ ང་ནང་ སྟ ོང་པོ་བྱ ང་ས་ཟེ ར་  ས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཁུ ངས་
དོན་ཡང་    ན་མ་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་    ར་བཏང་ཨཱ ཿ བརྒྱ  འི ་གནས་  ་ས་གོ ་
དེ ་   ན་པོ་གན་རྐྱ  ལ་  ་ཡོད་མི ་ལས་ རྐ ངམ་གཡོན་  ་ས་ཕྱ ོགས་དེ ་ གཡུ ས་ཚན་  ད་
འོག་དེ ་ཁ་ལུ ་ཕོག་དོ་ཡོདཔ་  ་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག ། དེ ་ཡང་ཨཱ ཿ བརྒྱ  འི ་གནས་ཡི ག་ནང་
། རྐ ང་པ་གཡོན་པར་ས་གཞི ་རྒྱ  ལ་ས་སྟ ོང་༔ སྟ ོང་པོ་བྱ ་བའི ་མི ང་ཡང་དེ ་ནས་  ང་༔ ཟེ ར་
གསུ ངས་ཡོད་མི ་དང་འ  ལ་ཏེ ་ སྟ ོང་པོ་བྱ ང་ས་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་ཚོད་འདུ ག།

 ཨི ན་རུ ང་ རྒྱ  ལ་རབས་ཚུ ་གི ་ནང་ན་ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ཟེ ར་འཐོན་པའི ་ཁུ ངས་
དོན་དེ ་ཡང་ མི ་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་གབཤད་མི ་ཁག་ཅི ག་ལས་ ས་གནས་ཁམས་
དྭ ངས་  ་མཇུ ག་ མདོ་གསུ མ་  ་ཚང་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ དང་ཕུ ་   ན་པོ་མཁར་ཟེ ར་ས་ལུ ་ 
རྒྱ  ལ་པོ་  ན་པོ� ་བུ ་སྟ ོང་ཕུ ་ཟེ ར་མི ་དེ ་ འབྲ ོང་ཤི ང་གཡུ ས་ཚན་  ་ལྟ ག་ལུ ་   ་བ་མཁར་ 
  ག་པོ� ་བུ མོ་གི ་རྨ གཔ་  ་ལྷ ོད་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས།   ག་པོ� ་བུ མོ་གི ་མི ་ཚན་ཚུ ་གི ས་ 
རྒྱ  ལ་སྲ ས་སྟ ོང་ཕུ ་ལུ ་ ཞང་ཚན་ཟེ ར་སླ བ་མི ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ སྟ ོང་ཕུ ་
ཞང་ཚན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཁྱ བ་  ང་བའི ་ལོ་   ས་འདུ ག།  

 ད་རུ ང་བླ མ་ཉོ ་ལའམ་བསོད་ནམས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ས་ཞལ་   ན་  ་གསུ ངས་མི ་
ནང་ལུ ། མོང་སྒ ར་ཆ་འདུ ས་ ས་གནས་ཡོངས་ཀ་ལའི ་གཡུ ས་ཚན་  ་ལྟ ག་ལུ ་ ཆགས་
ཏེ ་ཡོད་པའི ་སྟ ོང་ཕུ ་ རྒྱ  ལ་པོ� ་བཙུ ནམོ་གི ་མི ་ཚན་ཕོ་   ས་ཅི ག་ ས་གནས་དེ ་ཁར་འོང་  ་ 

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག



307

མི ་སེ ར་དེ ་ཚུ ་དབང་བ   ར་ཏེ ་ སྡ ོདཔ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་
ཟེ ར་བཏགས་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། ངག་   ན་དེ ་གཉི ས་ཅོ ག་ར་འཐདཔ་ཡོང་རུ ང་ ཧེ ་མ་
ག་ལྷ ོད་དེ ་ཆགས་ཆགསཔ་ཨི ན་ན་ ལོ་   ས་ཁ་གསལ་ཤེ ས་ཚུ གས་མི ་ག་ཡང་མི ན་འདུ ག། 
རྒྱ  ལ་རི གས་འ  ང་ཁུ ངས་གསལ་བའི ་   ན་མེ ་དང་ འ  ག་གི ་བསྟ ན་  ད་ཆགས་རབས་ 
འ  ག་གསལ་བའི ་   ན་མེ ་ ཉི ་མ་ཤར་ཕྱ ོགས་ལོགས་  ་རྒྱ  ལ་རབས་ཚུ ་གི ་ནང་ན་ཡང་ 
སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ཟེ ར་ཐོནམ་ཨི ན་པས།    ན་ལན་བསབ་པའི ་མདོ་བཞེ ངས་པའི ་དཀར་
ཆག་ནང་ལུ ། ལུ ང་པའི ་མཆོ ག་  ར་ཁོ ་ལོང་ལུ ང་པའི ་སྨ ད། །

ཡུ ལ་མོ� ་མཆོ ག་  ར་སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ནས། །ཟེ ར་ཐོན་རུ ང་ ད་རེ ས་བ  ས་མི ང་  ་ 
སྟ ོང་ཞང་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཁྱ བ་སོང་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།

༢༽ ཉ་མཁར་རྫ ོང་ཟེ ར་བའི ་ཁུ ངས་དོན། 

   ན་གསུ མ་ཞི བ་དཔྱ ོད་གཙོ་འཛི ན་བ  ས་པ་ དྲ གོ ས་བསྟ ན་འཛི ན་རྡ ོ་  ་
གི ས་མཛད་པའི ་ འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་  ་དཔོན་འ  ང་རབས་བླ ོ་གསར་  ས་པ་དགའ་
བའི ་རྣ ་རྒྱ  ན་ནང་ལུ ། བོད་  ་རྒྱ  ལ་བ   ད་ཤ་  ་ཉ་  ་བྱ ་  ་གསུ མ་ཡོད་ས་ལས་ ཉ་  ་གི ་
བ   ད་པ་གཅི ག་གི ས་ ཧེ ་མ་བོད་ཉང་པོ� ་གཡུ ས་ཁར་ རྒྱ  ལ་མཁར་ཆགས་ཏེ ་བཞུ གས་
པའི ་ཤུ ལ་ལས་ ལྷ ོ་མོན་འདི ་ནང་ལུ ་བྱ ོན་  ་ ད་ལྟ ོ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་ས་ལུ ་ རྒྱ  ལ་
མཁར་བ  གས་ཏེ ་བཞུ གས་པ་ལས་བ  ན་ རྫ ོང་གི ་མི ང་ཡང་ཉ་མཁར་རྫ ོང་ཟེ ར་བཏགས་
ཡོད་ལུ གས་བཀོ ད་དེ ་འདུ ག། བླ ་མ་ཉོ ་ལའམ་བསོད་ནམས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ས།   ན་ལན་
བསབ་པའི ་མདོ་བཞེ ངས་པའི ་དཀར་ཆག་ནང་ཡང་ ཉ་མཁར་  ང་ནི ་མཎྜ ལ་ཕུ ལ་བ་འདྲ ། 
།ཟེ ར་ས་ཆའི ་བཀོ ད་པ་ མཎྜ ལ་ཕུ ལ་དོ་བཟུ མ་ཡོད་པའི ་ བསྟ ོད་བསྔ གས་གནང་ནུ ག།

 མི ་ལ་ལུ ་གི ་ངག་   ན་ལུ ་ ས་ཆའི ་བཀོ ད་པ་ ཉ་གཉི ས་མགུ ་མཐུ ད་རྐྱ  བ་  ་ཡོད་
སའི ་མགུ ་ལུ ་ རྫ ོང་བཞེ ངས་ཞི ན་ན་ མི ང་ཡང་ ཉ་མཁར་རྫ ོང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོད་པའི ་ཚོད་
འདུ ག་ཟེ ར་བཤད་མི ་ཡང་འདུ ག ། རྒྱ  ལ་རབས་ཚུ ་གི ་ནང་ན་ དུ ས་རབས་༩ པའི ་
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ཉ་མཁར་རྫ ོང་སླ ོབ་གྲྭ  འི ་མཐོང་སྣ ང་།

ནང་ ལྷ ་ལུ ང་དཔལ་  ་རྡ ོ་  འི ་  ན་མཆེ ད་ རྡ ོ་  ་  ག་གི ་ནང་གསེ ས་ལས་ ཁ་རྩ ང་ལས་
  ་རྡ ོ་  ་ཡང་ སྟ ོང་ཕུ ་ཞང་ཚན་ལུ ་བྱ ོན་ཏེ ་ བཞུ གས་པའི ་ལོ་   ས་ཐོན་རུ ང་ རྒྱ  ལ་མཁར་
བ  གས་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་མི ་ཐོན་པས།

༣༽ གསེ ར་  ་སླ ་ངའི ་  ར།

 བག་མ་ངལ་སའི ་  མ་འཁོ ར་ལམ་  ་འོག་
ལས་མར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥ འ  ཝ་
ད་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ ཁ་བ་བཱ རཀ་ཕུ ག་༼ཁ་བ་བྲ ག་
ཕུ ག༽ཟེ ར་སའི ་ དང་ཕུ ་གཞུ ང་ལམ་  ་སོ་ཁར་ རྡ ོ་
ཕུ ་སྦ ོམ་ཅི ག་འདུ ག། ངག་   ན་ཅི ག་ལས་ མ་སང་ཚུ ་
སྟ ོབས་ཤུ གས་རྩ ལ་འགྲ ན་ནི འི ་དོན་ལུ ་ མདའ་རྐྱ  བ་
སའི ་འབའ་ཨི ནམ་ལས་ རྡ ོ་འདི ་བཟུ མ་ཅི ག་གཙང་ཆུ འི ་
ཕ་ཀི ་ལོགས་ རམ་འབྱ ར་གཡུ ས་ཚན་  ་འོག་ལུ ་ཡང་ 
ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།
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མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་བཤད་མི ་ནང་ རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་འདི ་གི ་མགུ ་
མཚམས་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་འབྱ ར་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ཁར་  གསེ ར་  ་
སླ ་ང་ཅི ག་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།   ན་མ་བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་དང་ བཀྲ ་
ཤི ས་གཡང་  ་གི ་བར་ན་ མི ་   ན་འ  ལ་འཐབ་སའི ་ གཞུ ང་ལམ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་མི ་
   ནའ  ལ་འཐབ་མི ་ག་ཡང་མེ དཔ་ལས་ ཚལ་མ་གི ས་བསུ བ་  ་འདུ ག། 

༤༽ ཛམྦྷ  ་ལའི ་གནས་རྡ ོ། 

 ས་གནས་སྒ མ་བྷ ་རི ་ཟེ ར་ས་ལས་ཚུ ར་འོངམ་ད་ བག་མ་ངལ་ས་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་
ཅི ག་གི ་བར་ན་ དང་ཕུ འི ་གཞུ ང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ གནས་རྡ ོ་འདི ་ བཀྱ ག་དམརཔོ་
མཚམས་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་གི ་འོག་ལས་ཡར་བལྟ ཝ་ད་ རང་བཞི ན་  ས་ཧུ མ་ཆོ བ་ཆོ བ་
ཅི ག་འདུ ག། མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ།   ན་མ་མི ་དེ ་ཚུ ་
གི ས་ ལ་ཁག་  ་ནོར་  ་མར་ཚུ ་འབག་འོང་ཞི ན་ན་ རྡ ོ་གུ ་དབུ ར་  ་ལོག་  ་དངོ ས་  བ་
ཞུ ་བའི ་ཚུ ལ་འབད་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 

 

ཛམྦྷ  ་ལའི ་གནས་རྡ ོ།

དེ ་ལས་  ་ནོར་སེ མས་ཅན་ བོའུ ་ཅུ ་མ་འཚར་མི ་ཚུ ་ དེ ་ཁར་  ད་འོང་ཞི ན་ན་ རྡ ོ་ཕུ ག་
དེ ་  ར་ར་རྐྱ  བ་  ་ ལོག་  ད་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་ལས་ བོའུ ་ཅུ ་འཚར་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་པའི ་
ཁར་  དེ ་ལས་གནས་རྡ ོ་འདི ་གི ་གུ ་   ན་མ་ཨ་ལོ་ཚུ ་ འཛེ གས་མ་བཅུ ག་པར་ གཙང་
ཏོག་ཏོ་  ་བཞག་དོ་ཡོད་པའི ་ ལོ་   ས་ཡང་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
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 ད་རེ ས་  མ་འཁོ ར་ལམ་  ་ལྟ ག་ལས་ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥ འཛེ གས་ཏེ ་ 
རྐ ང་ཐང་  ་འ  ཝ་ད་ གནས་རྡ ོ་འདི ་ཡོད་སར་ལྷ ོད་ཚུ གས་པས། ཨི ན་རུ ང་ ཚལ་མ་
གི ས་  ར་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་ ལམ་འ  ་ནི ་ལུ ་ དཀའ་ངལ་ཆེ ས་དྲ གས་ཅི ག་ལུ ་  ར་སོ་ནུ ག། 

༥༽ ཤེ ལ་རྡ ོ་ཐོབ་སའི ་ས་གནས་དང་ལོ་   ས་བཅུ ད་བ  ས། 

   ད་ནང་མཁར་  ་ལྷ ་ཁང་ལས་
ཡར་བལྟ ་  ་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་
༣དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ དུ ང་མཁར་དགོ ན་པ་
ལུ ་ ལྷ ོད་ཚུ གས་ཟེ ར་ཨི ན་པས། དུ ང་ཁར་
དགོ ན་པའི ་གཡུ ས་ཚན་  ་བྱ ང་ཧོངས་ལུ ་ 
ས་གནས་རང་  ང་མཆོ ད་  ན་ཟེ ར་བའི ་
བྱ ག་ཅི ག་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས།    ས་ལོ་༨༠ ལངས་མི ་ དམག་མི ་བ  ས་པ་  ་སྟ ོང་ཟེ ར་
མི ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ།   ན་མ་ཁོ ་གི ་ཨ་པའི ་  ན་ཆ་འཆི ་མེ ད་བཟང་
པོ་དང་བག་   ད་ཟེ ར་མི ་གཉི ས་  ས་ རང་བྱ ོན་  ་མཆོ ད་  ན་ཟེ ར་བའི ་བྱ ག་དེ ་ཁ་ལས་ 
ཤེ ལ་རྡ ོ་ཅི ག་ཐོབ་མི ་དེ ་ ད་ལྟ ོ་སྤ ་རོ་ལྟ ག་རྫ ོང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་འ  མས་སྟ ོན་ཁང་ནང་ཡོད་
པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། འདི ་གི ་  ར་ལས་ ལོ་   ས་ཁ་གསལ་མ  ན་འདོད་ཡོད་
མི ་ཚུ ་གི ས་ སྤ ་རོ་འ  མས་སྟ ོན་ཁང་གི ས་ འགོ ་འ  ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ སླ ོབ་དཔོན་
ཀུ ན་བཟང་  ན་ལས་  ས་  ས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་དེ བ་ནང་ལུ ་གཟི གས།

༦༽ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཀ་ཆེ ན།

 མི ་རབས་  ་ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ་ ད་རེ ས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་
པའི ་ རྒྱ  བ་ཁའི ་བྱ ག་གི ་ལོགས་ དང་ཕུ ་ཉ་མཁར་རྫ ོང་རྒྱ  ལཔོ་གི ་   ་  ་གཅན་གཟན་
སྟ ག་དེ ་ ས་གནས་དེ ་ཁའི ་ཀ་ཆེ ན་  ་རྩ ་བར་ ལྕ གས་ཐག་གི ་བཏགས་བཞག་ས་ཨི ན་
ཟེ ར་བཤད་པའི ་ཁར་ ལྕ གས་ཐག་གི ས་ རྡ ོ� ་ལུ ང་ཟད་ཟདཔ་ཅི ག་ཡོད། ཉ་མཁར་རྫ ོང་
རྒྱ  ལཔོ་གི ་   ་  ་གཅན་གཟན་སྟ ག་དེ ་ རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་གུ ་བཏགས་སའི ་ཤུ ལ་ཡོད་ཟེ ར་ཐོན་

ཤེ ལ་རྡ ོ་ཐོབ་སའི ་ས་གནས།
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རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཀ་ཆེ ན།

ནི ་འདུ ག། ཨི ན་རུ ང་ དྲ གོ ས་བསྟ ན་འཛི ན་རྡ ོ་  ་གི ས་མཛད་པའི ་ འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་
སུ ་  ་དཔོན་འ  ང་རབས་བླ ོ་གསར་  ས་པ་དགའ་བའི ་རྣ ་རྒྱ  ན་ནང་ལུ ། ཉ་མཁར་རྫ ོང་
ཞེ ས་པའི ་མཁར་ཤུ ལ་དེ ་ལ་  ན་དུ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ� ་ཆི བས་རྭ ་ཡི ན་ཞེ ས་བྲ ག་ཕུ ག་  ་བཞི ་
པ་  མ་  ་ད  བས་ཅན་  ་དབུ ས་སུ ་རྡ ོ་རི ང་གི ་ཀ་བ་  ་མོ་ཅུ ང་ཞི ག་སྦ ོམ་ལ་བར་  ད་
ཆི བས་རྟ འི ་ཐག་པས་ཟད་པ་ཡི ན་ཞེ ས་ཕྲ ་མོར་  ར་པ་ཞི ག་ཀྱ ང་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་
ཡ་མཚན་ཅན་མང་པོ་མཆི ས་ཀྱ ང་།    ་ལོ་༡༩༦༡ ལྕ གས་གླ ང་ལོར་བསླ བ་གྲྭ  ་ཁང་གསར་
གནས་དེ ར་བཅགས་པས་ཐོར་ཞི ག་ལ་སོང་། ཟེ ར་བཀོ ད་དེ ་ཡོདཔ་ལས་ ཆི བས་  ་  ར་
ལས་དཔྱ ད་གཞི ་འདུ ག། 

 ས་གནས་ཐད་གདོང་ཅན་  ་ གཡུ ས་ཚན་ནང་གི ་མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་
   ན་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་ ཚེ ས་བཟང་དུ ས་བཟང་གི ་སྐ བས་ལུ ་ རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་
ཡོད་སའི ་ས་གོ ་ནང་ལས་ དུ ང་རྒྱ  ་  ང་ལ་སོགས་པ་མཆོ ད་པའི ་སྒྲ  ་དབྱ ངས་ གོ ་ནི ་ཡོད་
ཟེ ར་སླ བ་མི ་ལུ ་དཔྱ ད་པ་ཅི ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཞབས་  ས་བཅགས་ཏེ ་   ན་  ས་
བརླ བས་པའི ་ གནས་རྩ ་ཅན་ཅི ག་མེ ན་ན་མནོཝ་ཨི ན་པས། 

   ན་མ་   ་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་ རྡ ོ� ་ཀ་ཆེ ན་ཡོད་ས་ལུ ་ འ  ་སའི ་ལམ་དེ ་ ཉ་
མཁར་རྫ ོང་སླ ོབ་གྲྭ  ་དང་སྨ ན་ཁང་གི ་  ག་ལས་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་༢༠༡༧ བར་ལུ ་ 
ལྕ གས་  ད་རྭ ་བ་རྐྱ  བ་  ་ར་ཡོད་ནི ་འདི ་གི ས་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཀ་ཆེ ན་དེ ་མཇལ་མི ་མེ ད་
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པར་ ཧ་ལམ་མི ་ལོ་ཉི ་ཤུ ་དེ ་ཅི ག་འ  ་བའི ་ཚོད་འདུ ག། ད་རེ ས་སྲ ོལ་འཛི ན་ལས་ཁུ ངས་
  ་ རྒྱ  བ་   ར་ལས་བ  ན་ ལམ་དང་གནས་གཉི ས་ཆ་ར་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་
ལས་ མི ་དེ ་ཚུ ་མཇལ་བར་འ  ་ཚུ གསཔ་བཟོ་ཡོད། 

 སྨ ན་ཁང་གི ་ལས་  དཔ་འདི ་ཚུ ་སྡ ོད་  མ་ལས་ ཐད་ཕྲ ང་  ་བྱ ག་གི ་  ད་པ་
ལས་མི ་ཊར་ ༥༠  དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ མི ་གྲ ངས་བཅོ ་ལྔ ་དེ ་ཅི ག་ཤོང་པའི ་བྱ ག་ཕུ ག་དེ ་
མཐོ་ཚད་ཕི ཊ་༡༠ དེ ་ཅི ག་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། 

 བྱ ག་ཕུ ག་གི ་  ག་ལུ ་ རང་བཞི ན་  ས་  བ་པའི ་ རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཀ་ཆེ ན་དྭ ངས་
གསལ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་འདུ ག། བྱ ག་ཕུ ག་གི ་གཡས་དང་གཡོན་ལུ ་ ཞབས་  ས་བཟུ མ་
མའི ་བཀོ ད་པ་དང་ དེ ་ལས་ངོ ས་འཛི ན་འབད་མ་ཚུ གས་པའི ་རི ་མོ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་འདུ ག། 

༧༽ སྒ ང་མཁར་བྲ ག་ཕུ ག་གི ་གཏོར་མ།

 

གཏོར་མ་རང་བྱ ོན།                   གླ ང་ཆེ ན་མཆེ ་བ།

ཉ་མཁར་རྫ ོང་ལས་ཕར་   མ་འཁོ ར་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་ སྒ ང་མཁར་བྲ ག་ཕུ ག་ཟེ ར་
སར་ ལམ་  ་ལྟ ག་གི ་བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་  ད་པར་ རྡ ོ� ་ལོགས་ལུ ་བླ ་གཏོར་རང་བྱ ོན་  ་
རྣ མ་པ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གླ ངམ་ཆེ ་
གི ་མཆེ ་བ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། ཧེ ་མ་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ བླ ་
གཏོར་ཡོདཔ་ག་གི ས་ཡང་མཐོང་བའི ་ལོ་   ས་མེ ད་རུ ང་། ནམ་  ང་  ་འ  ང་བདུ ན་པ་ 
འཇམ་དབྱ ངས་ཡེ ་ཤེ ས་བསྟ ན་པའི ་རྒྱ  ལ་མཚན་ནམ་ འཇི གས་མེ ད་པདྨ ་འ  ན་ལས་
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མཆོ ག་ བུ མ་ཐང་ལས་ འ  ངས་ཡུ ལ་  ས་ཆུ ་དགོ ན་པར་བྱ ོནམ་ད་ ས་གནས་དེ ་ཁར་
ཕེ བས་ཏེ ་   ་ངལ་གནང་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ སྤྱ  ན་ཡར་ བྱ ག་གི ་ལོགས་གཟི གས་
ཞི ནམ་ལས་ བླ ་གཏོར་རང་བྱ ོན་ཅི ག་འདུ ག་ཟེ ར་གསུ ངསམ་ལས་ཚུ ར་ མི ་ཆ་མཉམ་
  ས་ ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་མཇལ་ཚུ གསཔ་  ་གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། དེ ་ཁ་ལས་
ཕར་འ  ཝ་ད་ ལམ་ཁར་རྟ འི ་སྒ ་ཆས་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་བཞག་མི ་དེ ་ཡོད་རུ ང་ 
ད་རེ ས་  མ་འཁོ ར་ལམ་བསལ་བའི ་སྐ བས་ མཐོང་མ་ཚུ གསཔ་  ་ཡར་སོ་ནུ ག།

༨༽  མཆོ ད་  ན་དང་དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན། 

 ཉ་མཁར་རྫ ོང་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་ལྷ གཔ་ཅི ག་འ  ཝ་
ད་   ང་ཁར་ངལ་ས་ཟེ ར་སའི ་འོག་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་ ངོ ་ཟམ་བྲ ག་གམ་ སྨ ན་
གཉན་གཤོང་ཟེ ར་བའི ་ བྱ ག་སྦ ོམ་རི ་བོ་མཆོ ག་རབ་བཟུ མ་འདི ་མཐོང་ཚུ གས། 

 

སྨ ན་གཉན་གཤོང་ངོ ་ཟམ་བྲ ག། མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་  ་པར།

རྫ ་དཔལ་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ ཨོ ་རྒྱ  ན་བསྟ ན་འཛི ན་ནོར་བུ འི ་དངོ ས་སླ ོབ་ཨི ན་མི ་ 
རྫ ོགས་ཆེ ན་མཁན་པོ་ཨ་དཔལ་ལམ་ སྤ ང་ཅན་མཁན་པོ་མཆོ ག་གི ས་   ང་འདུ ས་
ཆུ འི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ལ་སོགས་པ་ངོ ས་འཛི ན་དང་གནས་  ་  ་
གནང་  ་ གནས་ཡི ག་ཅི ག་ཡང་  ས་ཏེ ་ གནང་བའི ་ལོ་   ས་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་མི ་ག་
གི ་ལག་པར་ཡང་མི ན་འདུ ག། གནས་དེ ་གི ་  ར་ལས་ངག་   ན་འ  ལ་ཏེ ་བཤད་པ་ཅི ན། 
སྨ ན་གཉན་གཤོང་བྱ ག་གི ་མགུ ་མཚམས་ཅི ག་ཁར་ མཆོ ད་  ན་དང་དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན་
ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཚུ ་ ཐག་རི ང་ས་ལས་མཇལ་ནི ་མ་གཏོགས་ སྦ ོ་ལོགས་ཁ་ལས་མཇལ་
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ནི འི ་གོ ་སྐ བས་མེ ད།  མི ་རབས་  ་ངག་   ན་བཤད་མི ་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་ མཆོ ད་  ན་
དེ ་ རྟ ོགས་དཀའ་གཡུ ས་ཚན་  ་ལྟ ག་ལུ ་ འབག་ལྟ ་བྲ ག་ཟེ ར་ལས་འཕུ ར་བྱ ོན་  ་ སྨ ན་
གཉན་གཤོང་གི ་བྱ ག་གུ ་ ཆགས་ཆགསཔ་ཅི ག་ཨི ན་ཟེ ར་ བཤད་སྲ ོལ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་
ཡང་འདུ ག། 

 མཆོ ད་  ན་  ་དབུ ་དེ ་ཡང་།   ན་ལན་བསབ་པའི ་མདོ� ་དཀར་ཆག་ལས། 
ཁྱ ད་པར་འཕགས་པའི ་   ན་མོ� ་ཡུ ལ་མོ་འདི ། །ཕུ ་བཟང་ས་དཀར་ལྷ ་བཙན་དཀར་པོ་
བཞུ གས། །ཟེ ར་འཐོན་དོ་ཡོད་པའི ་    ན་མོ� ་གཡུ ས་ཚན་  ་ཧོངས་ལུ ་བ  ར་ཏེ ་ཡོདཔ་
ལས་བ  ན་ གཡུ ས་ཚན་གཞན་ལས་    ན་མོ� ་གཡུ ས་ཚན་ནང་གི ་ མི ་དེ ་ཚུ ་    ་ནོར་
དྲ ག་མི ་དེ ་ཡང་ མཆོ ད་  ན་འདི ་གི ་  ན་རླ བས་ལས་བ  ན་ ཨི ན་པའི ་ར་ཁུ ངས་བཤད་ནི ་
འདུ ག། 

   ན་མ་  ན་  ལ་  ང་གི ་  ་ཆེ ན་ གདུ ང་རབས་བཅུ ་གཅི ག་པ་ སྐྱ  བས་  ་
འ  ར་མེ ད་ཀུ ན་བཟང་དབང་རྒྱ  ལ་མཆོ ག་ བོད་ལས་མར་རྒྱ  ་གར་ལུ ་བྱ ོནམ་ད་ དགེ ་
བཤེ ས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་དཔལ་བཟང་གི ས་ རྟ ོགས་དཀའ་རི ན་ཆེ ན་  ངས་ལུ ་གདན་འ  ན་ཞུ ་
ཞི ན་ན་ མི ་མང་ལུ ་ཚེ ་དབང་ཅི ག་གནང་བཅུ ག་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་དང་། དེ ་གི ་ནངས་པ་ 
དགེ ་བཤེ ས་སངས་རྒྱ  ས་རྒྱ  ་མཚོ་དང་ དགེ ་བཤེ ས་ཨོ ་རྒྱ  ན་བསྟ ན་འཛི ན་ དགེ ་བཤེ ས་
པདྨ ་དཀར་པོ་ཚུ ་   ན་  ང་  ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་ བཀྲ ་ཤི ས་སྒ ང་ཚུ ན་ཞབས་   ལ་
ལུ ་འོངམ་ད་ ས་གནས་  ང་མཁར་ངལ་ས་ལུ ་ལྷ ོད་པའི ་སྐ བས་ དགེ ་བཤེ ས་པདྨ ་དཀར་
པོ་གི ས་ སྨ ན་གཉན་གཤོང་གི ་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་རང་བྱ ོན་མཇལ་ནི ་ཡོད་
ཟེ ར་ཞུ ཝ་ད་   ན་  ང་  ་ཆེ ན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ མཆོ ད་  ན་མེ ན་པར་   ་བཙུ ན་འཇམ་
དཔལ་དབྱ ངས་  ་  ་མདའ་ཚད་མ་ཅི ག་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་འདུ ག་ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་
ལུ གས་  ་ ལོ་   ས་ མཁས་དབང་ཀུ ན་བཟང་  ན་ལས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་
ཤུ ལ་ལས་ ཐི མ་ཕུ ག་བལ་སྒ ར་ནང་བཞུ གས་མི ་ བསམ་  བ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཡང་ སྨ ན་
གཉན་གཤོང་གི ་བྱ ག་ལུ ་ རི ན་ཆེ ན་གཏེ ར་  ་བུ མ་པ་ཅི ག་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་འདུ ག་ཟེ ར་
གསུ ངས་པའི ་ ལོ་   ས་རང་གི ས་གོ ་ཡི ་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། 
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ཕྱ ག་  ས།

༩༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་  ས། 

 དེ ་ཁ་ལས་འ  ཝ་ད་ ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ལེ བ་ཏག་ཏ་སྦ ོམ་ཅི ག་གུ ་ གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་  ས་  ་ཚད་མ་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དེ ་ མཇལ་ནི ་ཡོད། ཡི ་གུ ་ཚུ གསམ་
གནགཔོ་རི ངམོ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་   ན་མ་ཡི ག་འ  ་ཆ་ཚང་མཐོང་ཚུ གསཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་
ནངས་པ་ ཡི ག་འ  ་རེ ་རེ ་གཉི ས་གཉི ས་ལས་བརྒ ལ་མཇལ་མི ་ཚུ གས་པས།  ཕྱ ག་  ས་
  ་བ  ད་ཚི ག་ཡང་ བདུ ད་  ་དཔུ ང་བཅས་འཇོ མས་མཛད་ལྷ ། །མ་ལུ ས་འཁོ ར་བཅས་
གཤེ གས་སུ ་གསོལ། །ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཚོད་འདུ ག། 

 བླ ་མ་མཐུ ་སྟ ོབས་ཕུ ན་ཚོགས་  ་དངོ ས་སླ ོབ་ མཚམས་པ་  ་སེ ང་ངམ་ཚེ ་རི ང་
རྒྱ  ལ་མཚན་  ས་གསུ ངས་མི ་ནང་། ས་གནས་དེ ་ཁར་ཡོད་པའི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་
  ས་ཚུ ་ཡལ་འ  ཝ་ད་ རང་བཞི ན་  ས་བདུ ད་དེ ་ཚུ ་ ཁ་དར་ནི འི ་རྟ གས་མཚན་ཨི ན་
ཟེ ར་ ལུ ང་བསྟ ན་ཅི ག་གི ་ནང་ན་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་སྲ ོལ་འདུ ག།

༡༠༽ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས།

    ང་ཁར་ངལ་ས་ལས་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད། སྣ ང་  ད་
ཐམས་ཅད་དབང་དུ ་འདུ ས་པའི ་དཔའ་བོ་ཆེ ན་པོ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་  ་སླ ོབ་དཔོན་མ་ཧཱ ་གུ ་རུ ་དེ ་ 
དྲ ག་པོ� ་  ར་བཞེ ངས་  ་ བདུ ད་དང་འ  ང་པོ་དེ ་ཚུ ་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ དམ་ལུ ་བཏགས་
པའི ་ནང་གསེ ས་ལས་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་མཐའ་མར་ཡོད་པའི ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས།

འདི ་གི ་  ར་ལས་མི ་རབས་  ས ་ངག་   ན་  ་ལོ་   ས་བཤད་མི ་ལས། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
གི ས་   མ་ཕུ ག་  ར་རའི ་དགེ ་བ  ན་ཆེ ན་པོ་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་  ་ ལོག་  ་ཁམས་
དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་ཟེ ར་ས་ལུ ་ཕེ བས་ཞི ན་ན་ ཉི ནམ་ཅི ག་གི ་རི ང་དེ ་ཁར་  ་ངལ་གནང་
བཞུ གས་  ་   ང་འདུ ས་ཆུ ་བ   ད་དེ ་ ཨ་བརྒྱ  ་ནང་ལུ ་ཕེ བས་ཡོད་ལུ གས་  ་ལོ་   ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག།

107

	 གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	 ཀླུང་འདུས་ཆུའི་ཟམ་གྱི་རྩ་བར་མ་ལྷོདཔ་
ཅིག་ཁར་	 བདུདམོ་ཀླུང་དར་མོ་དེ་	 དམ་ལུ་བཏགས་ནིའི་དོན་ལུ་	 རྡོ་ཕུག་
ཅིག་གི་ལོགས་སྐུ་རྒྱབ་ཧལ་ཏེ་	 གཡོ་མེད་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་	
ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་ལུ་བཞུགསཔ་ད་	 སྐུ་རྗེས་ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཐོན་
མི་དེ་མཇལ་ནི་ཡོད།	 	 མི་རབས་ཀྱི་ངག་རྒྱུན་ལུ།	 སྐུ་རྗེས་ཡོད་སའི་འོག་
ལུ་	 རྡོ་ཕུག་བཀྱག་སེར་པོ་མཚམས་ཅིག་ཡོད་མི་ལས་	 མ་འོངས་པར་ཚྭ་
གཏེར་འཐོན་ནི་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག།	
༡༡༽	རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ས།
	 དེ་བསྒང་བདུདམོ་ཀླུང་དར་མོ་གིས་གཟུགས་སྒྱེན་མོ་བཏོན་སྦེ་	
ཆགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལེ་ཤ་སྟོན་ཐོག་ལས་	 བར་ཆད་བརྩམ་ནི་འབདཝ་
ད་	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་	བདུདམོ་འདི་འདུལ་ནི་དུས་ལ་བབ་ཨིནམ་
མཁྱེན་ཏེ་	 གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་	 རིང་ཚད་གཞུ་འདོམ་ཕྱེད་
ལྷགཔ་ཅིག་བཏོན་སྦེ་	 རྡོ་ཕུག་གུ་བརྡབ་གནང་པའི་བསྒང་	 རྡོ་ཕུག་དེ་ཡང་

ཚ་གཏེར་འཐོན་ས། གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་མཐོང་སྣང་།ཚ་གཏེ ར་འཐོན་ས།          གསང་བའི ་རྡ ོ་  ་དང་  ལ་བུ འི ་མཐོང་སྣ ང་།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་ཟམ་  ་རྩ ་བར་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ བདུ དམོ་  ང་
དར་མོ་དེ ་ དམ་ལུ ་བཏགས་ནི འི ་དོན་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གི ་ལོགས་  ་རྒྱ  བ་ཧལ་ཏེ ་ གཡོ་
མེ ད་བདུ ད་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི ་ ཏི ང་ངེ ་འཛི ན་  ་ངང་ལུ ་བཞུ གསཔ་ད་   ་  ས་ཡ་
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མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ཐོན་མི ་དེ ་མཇལ་ནི ་ཡོད།  མི ་རབས་  ་ངག་   ན་ལུ །   ་  ས་
ཡོད་སའི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་བཀྱ ག་སེ ར་པོ་མཚམས་ཅི ག་ཡོད་མི ་ལས་ མ་འོངས་པར་ཚྭ ་
གཏེ ར་འཐོན་ནི ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

༡༡༽   ་འ  ལ་སྟ ོན་ས།

 དེ ་བསྒ ང་བདུ དམོ་  ང་དར་མོ་གི ས་གཟུ གས་   ན་མོ་བཏོན་  ་ ཆགས་པའི ་
རྣ མ་འ  ར་ལེ ་ཤ་སྟ ོན་ཐོག་ལས་ བར་ཆད་བརྩ མ་ནི ་འབདཝ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་
གི ས་ བདུ དམོ་འདི ་འདུ ལ་ནི ་དུ ས་ལ་བབ་ཨི ནམ་མ  ན་ཏེ ་ གསང་བའི ་རྡ ོ་  ་  ་འ  ལ་
  ས་ རི ང་ཚད་གཞུ ་འདོམ་  ད་ལྷ གཔ་ཅི ག་བཏོན་  ་ རྡ ོ་ཕུ ག་གུ ་བརྡ བ་གནང་པའི ་
བསྒ ང་ རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་ཡང་བགག་   དུ མ་བུ ་གཉི ས་  ར་ཞི ནམ་ལས་ གཅི ག་  ང་འདུ ས་
ཆུ འི ་ཕ་ཀི ་ལོགས་ལུ ་འཕུ ར་སོངམ་ད་ བདུ དམོ་འདྲ ོག་  ་བྱ ོག་འ  ཝ་ད་ གོ མ་ཐེ ང་ལྔ ་
  ག་དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁ་ལས་   ་འ  ལ་  ས་བཟུ ང་  ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་སྦྱ  ོར་   ལ་འབད་
ནི འི ་དཔའ་བཅམ་ད་ རྡ ོ་ཕུ ག་གི ་འོག་ལས་བདུ དམོ་དེ ་ཐོན་ཡར་སོ་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 
དེ ་བསྒ ང་ བདུ དམོ་དེ ་གི ་འཁོ ར་ཚུ ་གཡི བ་  ་ བལྟ ་བལྟ ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་འདམ་
པ་བསྣ ས་བསྣ སཔ་བཟུ མ་ ད་ལྟ ོ� ་བར་ན་ཡང་ མི ་རྣ མས་ཀུ ན་  ས་མཐོང་སར་ཡོད།

བདུ དམོ་གི ་ཨ་ལོ་བཞག་ས།

བདུ དམོ་ལུ ་སྦྱ  ོར་   ལ་འབད་ནི འི ་དཔའ་བཅམ་ས།

༡༢༽ བདུ དམོ་དམ་བཏགས་གནང་ས།

 དེ ་ཁ་ལས་ རྒྱ  ང་གྲ གས་གཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ཆུ ་ཨོ མ་ཅན་ཟེ ར་སའི ་ལྟ ག་ལུ ་ 
བདུ དམོ་འདི ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་འཛེ གས་  ་ ད  ་ར་ཡར་བ  ས་ཏེ ་ ཨ་བུ ་བཤུ ས་  ་
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ཕྱ ག་འཁར་བཀོ ་བའི ་ཤུ ལ་དང་བདུ དམོ་གི ་རྐ ང་  ས།

བཏོནམ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཕྱ ག་འཁར་བཀོ ་བཏང་མི ་དེ ་  རྡ ོ་ཕུ ག་གི ་འོག་ལས་ 
  ་གང་དེ ་ཅི ག་ནང་ན་ འཛུ ལ་སོང་མི ་དེ ་ ད་རེ ས་  ་བར་ན་ཡང་ མི ག་ཏོག་གི ས་མཐོང་
སར་ཡོད། དེ ་ཁར་བདུ དམོ་བཟུ ང་  ་ དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག། 

༡༣༽ གནས་  ་  ་མི ག།

 གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ཡོད་ས་ལས་ཡར་
འ  ཝ་ད་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་གནས་ཁང་ཟམ་པའི ་སྦ ོ་
ལོགས་ཁར་ལྷ ོདཔ་ཅི ག འདི ་གི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་བལྟ ཝ་ད་ 
བྱ ག་ཅི ག་མཐོང་མི ་ལུ ་ གནས་  ་  ་མི ག་ཨི ན་ཟེ ར་
བའི ་ རྡ ོ་ཅི ག་བྱ ག་གི ་  ག་ལས་ཚུ ར་ འཐོན་འ  ་སག་
ས་  ་ཡོད་མི ་ཅི ག་མཐོང་ནི ་འདུ ག།

༡༤༽ གནས་ཁང་དང་རྡ ོ་གཡུ ་ཕྲ ་ཅན།

རྡ ོ་གཡུ ་ཕྲ ་ཡོད་སའི ་ས་གོ །          དགའ་རབ་དབང་  ག་གི ་འ  ལ་མཚོ།

གནས་  ་  ་མི ག།
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ཡོད་ས་ལས་ ཡར་འ  ཝ་ད་ གནས་ཁང་ཟམ་པ་ཡོད་སར་
ལྷ ོདཔ་ཨི ན། ཟམ་པའི ་མཐའ་མ་ལས་ཡར་ དུ མ་གྲ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ གནསཔོ་དགའ་
རབ་དབང་  ག་གི ་ཕོ་བྲ ང་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་བྱ ག་ཅི ག་དང་ དེ ་གི ་གདོང་ཁར་   ས་  ང་
ཟེ ར་བའི ་ འ  ལ་མཚོ་གནག་དུ ང་དུ ང་འབད་མི ་ཅི ག་འདུ ག། འ  ལ་མཚོ་དེ ་གི ་འོག་ལུ ་ 
  ན་མ་རྡ ོ་གཡུ ་ཕྲ ་ཅན་མ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ གནསཔོ་དགའ་རབ་དབང་  ག་གི ་བླ ་གཡུ ་
ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་ཡོད། ཨི ན་རུ ང་ད་རེ ས་ནངས་པ་ ལྟ ག་ལས་མར་རུ ད་ཆད་འོང་ནི ་འདི ་
གི ས་ བསུ བ་  ་མཐོང་མི ་ཚུ གས་པས། 

 

གསར་བཏོན་འབད་བའི ་  ་  ས།

 ཕོ་བྲ ང་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་   ན་མ་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   ་  ས་ཆེ ་ཆུ ང་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ཚུ ་ ས་དང་རྡ ོ་རུ ་ནགས་ཤི ང་ཚུ ་
གི ས་བསུ བ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ ཞི བ་འཚོལ་རང་གི ་འགོ ་འ  ན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འབྲ ོང་ཤི ང་
གཡུ ས་ཚན་  ་ངོ ་མི ང་ལེ བ་བཏང་ལ་དང་ ཁོ ་གི ་ནང་མི ་བཅས་  ས་བསལ་ཏེ ་ ད་རེ ས་
ནངས་པ་ མི ་ཆ་མཉམ་  ས་ མཇལ་ཚུ གསཔ་  ་བཟོ་བཞག་ཡོད། 

 དེ ་ཁ་ལུ ་   ན་མ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ གང་འདུ ལ་  ན་ལས་  ས་ 
མཛད་པ་བསམ་  ས་མི ་ཁྱ བ་པར་བསྐྱ  ངས་པའི ་སྐ བས་ བདུ ད་དགའ་རབ་དབང་  ག་
དང་  ་འ  ལ་འགྲ ན་ཏེ ་ བཏུ ལ་བཏུ ལ་བའི ་མཛད་ཤུ ལ་བཟུ མ་ཅི ག་མཇལཝ་ཨི ན་པས། 
དེ ་ཁར་   ་  ས་ལེ ་ཤ་ཡོད་སའི ་བྱ ག་གི ་འོག་ལུ ་ མི ་གྲ ངས་ཁལ་ལྷ གཔ་ཅི ག་ཤོང་སའི ་
བྱ ག་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་འདུ ག།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག



320

ཆུ ་  ང་།

གཡུ ས་ཁ་ལུ ་ ལྕ ང་ལ་གི ་དུ ས་ཚོད་རན་ཏེ ་ ཆརཔ་རྐྱ  བ་མ་བཏུ བ་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ གཡུ ས་
  � ་མི ་དེ ་ཚུ ་ གནསཔོ་དགའ་རབ་དབང་  ག་གི ་  ས་  ང་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་སོང་  ་ ཆུ ་
ནང་འཛུ ལ་  ་རྩ ལ་རྐྱ  བ་ ཆུ ་ཁྱ ད་འཇལ་ དེ ་ལས་འ  ལ་མཚོ་ནང་རྡ ོ་བཀོ ཝ་ལ་སོགས་པ་
འབདཝ་མ་ཚད་ མི ་དེ ་ཚུ ་ཆ་མཉམ་  ས་ སྦ ལཔ་གི ་ཆ་ལུ གས་འབད་བ་ཅི ན་ཆརཔ་རྐྱ  བ་
ཨི ན་ཟེ ར་ཡི ད་ཆེ ས་བ   དཔ་ཨི ན་པས། 

༡༥༽ རྡ ོ་གཞོང་དང་གནས་གཞན། 

 འབྲ ོང་ཤི ང་ལེ བ་བཏང་ལ་གི ས་ ལམ་སྟ ོན་འབད་དེ ་   ང་འདུ ས་ཆུ ་བདའ་  ་
ཡར་འ  ཝ་ད་ གནས་ངོ ས་འཛི ན་མ་འབད་བའི ་ རྡ ོ་གཞོང་གི ་ཆུ ་དང་ མཁའ་འ  � ་བྷ ་
ག་ རྟ འི ་སྒ ་བཟུ མ་ལ་སོགས་པའི ་ གནས་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ལེ ་ཤ་ཡོད་རུ ང་ འདི ་གི ་
  ར་ལས་ ལོ་   ས་ཁ་གསལ་ཤེ ས་མི ་ག་ཡང་མི ན་འདུ ག།

རྡ ོ་གཞོང་ཆེ ་ཆུ ང་གི ་རྣ མ་པ།       བྷ ་ག་འདྲ ཝ་  ་ཡོད་མི ་རྡ ོ་ཕུ །
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༡༦༽ ཟླ ་བ་གཤོང་གི ་  ར།

 མི ་ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་འབད་བ་ཅི ན།   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་
ཕ་ཀི ་ལོགས་ལུ ་ ལྕ ང་མ་གདུ ང་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་ཡོད་མི ་ ཟླ ་བ་གཤོང་ཟེ ར་སླ བ་དོ་ཡོད་
པའི ་ ཆུ ་བཤར་༼ཆུ ་གཟར་༽གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་གུ ་ཉི མ་དང་ཟླ ཝ་གི ་རྣ མ་པ་ཡོདཔ་
ལས་བ  ན་ཏེ ་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ ཟླ ་བ་གཤོང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 
ཨི ན་རུ ང་ ས་གནས་དེ ་ཁར་ ཤི ང་དང་རུ བ་  ལ་  ས་བསུ བ་  ་མཐོང་མི ་ཚུ གས་པས། 

 

ཟླ ་བ་གཤོང་། ཟླ ་བའི ་པར་ཐོན་སའི ་ས་གོ །

ངག་   ན་ཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་ཕ་ཧོངས་ལུ ་ཡོད་མི ་ ཟླ ་བ་གཤོང་
ཟེ ར་ས་ལུ ་   ་བདུ ད་གདུ ག་དྲ གས་ཅན་   ལམོ་ཆེ ་གི ་མགུ ་ཏོ་གུ ་ ཟླ ཝ་ཤར་ཤརཝ་
བཟུ མ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ ཟླ ་བ་གཤོང་ཟེ ར་ བཏགས་ཡོད་པའི ་ལོ་
   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།   ་བདུ ད་འདི ་མཐོང་ནི ་ཡང་མེ ད། ག་དེ མ་ཅི ག་  ་  ་བདུ ད་  ་
  ལ་འདི ་མཐོང་པ་ཅི ན་ མི ་འདི ་གི ་བླ ་སྲ ོག་ཉམས་ཏེ ་ཤི ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 
མི ་ལ་ལུ ་ཅི ག་གི ས་ངག་   ན་བཤད་མི ་ནང་། ས་གནས་དེ ་ཁར་མེ ན་པར་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་
ཚུ ར་ཧོངས་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་གུ ་ ཟླ ཝ་གི ་པར་དངོ ས་སུ ་  ་ཐོན་ཏེ ་ཡོད་ས་ལུ ་ཨི ན་རུ ང་ ས་
གནས་  ་མི ང་ཟླ ་བ་གཤོང་དེ ་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་ཕ་ཧོངས་ལུ ་ཡོད་མི ་ལུ ་ དར་ཁྱ བ་སོང་  ་
ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

 དེ ་ཁའི ་ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་གཞན་ཅི ག་ལས་ དང་ཕུ ་བདུ ད་  ས་ཆོ ་འ  ལ་
སྟ ོན་ཏེ ་ གནམ་མཁའི ་ཟླ ཝ་ ས་ཁར་ཕབ་  ་ སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་དང་ འ  ་བ་
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སེ མས་ཅན་ལུ ་གནོདཔ་བཀལ་ནི ་  ས་རྐྱ  བ་ད་ ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བདུ ད་  ས་
མ་མཐོངམ་  ་   ་འ  ལ་  ས་བཏུ ལ་ཏེ ་ བདུ ད་ས་གནས་དེ ་ཁར་དམ་ལུ ་བཏགས་ཞི ན་
ན་ རྒྱ  ང་གྲ གས་གཅི ག་གི ་ས་ཁར་ བདུ ད་  ་པགས་ཀོ ་རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་  ་ 
བྲ ོ་བ  ང་གནངམ་ད་  གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་ཐོན་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག།

༡༧༽ རྡ ོ� ་  ས་གཞོང་།

   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་མཐའ་མར་ དཀར་ཤི ང་  ན་  ག་ཟེ ར་སར་ རྡ ོ་གཞོང་སྦ ོམ་
ཅི ག་འདུ ག། མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་   ན་
མ་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་   ་  ས་གནང་སའི ་ རྡ ོ་གཞོང་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 
རྡ ོ་གཞོང་དེ ་ནང་ མི ་བཅུ ་ཐམ་ལྷ གཔ་ཅི ག་གཤོང་ཟེ ར་བཤད་པའི ་ཁར།   ན་མ་རྡ ོ་གཞོང་
འདི ་ནང་ མི ་དེ ་ཚུ ་གི ས་ རྡ ོ་བཙོ་རྐྱ  བ་  ་ཆུ ་སྦ ང་ས་གཙོ་བོ་ཅི ག་འབད་ ལག་ལེ ན་འཐབ་
ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་   ད་ནང་མཁར་  ་ཆུ ་གཡུ ར་སེ ལ་བའི ་བསྒ ང་ རྡ ོ་
རྫ ས་བཀལ་མི ་ལས་བ  ན་ཏེ ་ རྡ ོ་དེ ་ཚུ ་གི ས་རོང་ཆུ ་དེ ་   ས་གཞོང་གི ་འོག་ལུ ་ཁ་བ   ར་
ཏེ ་འོངམ་ལས་  ཉེ ན་ཁ་ཆེ ་བའི ་གཞི ་ཅི ག་ལུ ་  ར་ནི ་འདི ་གི ས་ ཆུ ་སྦ ང་ནི ་མེ ད་ཟེ ར་བཤད་
ནི ་འདུ ག། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ རྡ ོ་གཞོང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ འཁན་པ་ཤི ང་ལ་
སོགས་པ་ཚུ ་གི ས་   ར་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་འཚོལ་མ་ཐོབ། རྡ ོ་གཞོང་དེ ་གཉི ས་ ཡུ ན་བརྟ ན་
  ་བཞག་ཐབས་ལུ ་ ས་གནས་གཞུ ང་   ང་གི ས་ཐབས་ཤེ ས་བཏོན་ཞི ན་ན་ ཉམས་  ང་
འབད་དགོ པ་གལ་ཆེ ཝ་འདུ ག། 

གུ ་རུ འི ་  ས་གཞོང་།
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འོག་མཁར་དང་ཁང་  །

༡༨༽  བདུ ད་དམ་ལ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ། 

 འོག་མཁར་སྒ ང་ངམ་མཆོ ད་  ན་སྒ ང་ཟེ ར་ས་ལས་མར་  རི ་དྭ ངས་ཅན་ཟེ ར་
བའི ་ ས་གནས་  ་ལྟ ག་ལུ ་ཚུ ན་ཚོད་ རྡ ོ་ཕུ ག་དུ མ་བཏོག་ཅི ་བཏོག་ཅི ་ གདང་བསྣ ར་ཏེ ་
འདུ ག། རྡ ོ་དེ ་ཚུ ་སངས་རྒྱ  ས་  ་བསྟ ན་པ་དང་ འ  ་བ་སེ མས་ཅན་ལུ ་གནོད་འཚེ ་བཀལ་
མི ་བདུ ད་  ་  ལམོ་དེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ བཏུ ལ་ནི འི ་ཐུ གས་བཞེ ད་གནང་ཞི ན་ན་ 
གནམ་ནུ བ་མོ་བདའ་  ་ ཨཱ ཿ བརྒྱ  ་ནང་ལུ ་   ལ་ཞི ན་ན་ དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་  ས་རྐྱ  བ་
རུ ང་ བདུ ད་  ས་མི ་འ  ་ནི ་  ་ བྱ ་པོད་འབོ་དཔ་ལས་བ  ན་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ས་
གནས་དེ ་ཁ་རང་   ལ་དེ ་དུ མ་ཚན་དུ མ་ཚན་བཏོག་ཏེ ་ རྡ ོ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་  ་ 
དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་ཞི ནམ་ལས་   ན་ཆད་མི ་ག་ལུ ་ཡང་ གནོདཔ་མི ་བཀལ་ནི ་དོན་
ལུ ་ ཕྱ ག་ཐམ་  ་ཚུ ལ་འབད་ རྡ ོ་གུ ་ཕྱ ག་འཁར་བརྡ བས་པའི ་ཤུ ལ་ ཧེ ་མ་ཁང་  ་རྒ པོ་
བ  ས་པའི ་  མ་  ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པ་  མ་འཁོ ར་ལམ་
བཏོནམ་ད་ ཐལ་བར་བརླ གས་བཏང་ནུ ག།

༡༩༽ གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས་དང་བཞུ གས་  ། 

 འོག་མཁར་སྒ ང་མཆོ ད་  ན་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་ཕུ ་ཅི ག་གུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་
བཞུ གས་  ་དང་ ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་དེ ་འདུ ག། མི ་རབས་  ས་ངག་   ན་བཤད་
པའི ་ནང་གསལ།   ན་མ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ ས་གནས་དེ ་ཁར་ ཞལ་ཁམས་དྭ ངས་  ་
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

གུ ་རུ འི ་ཞབས་  ས། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བཞུ གས་སའི ་ཤུ ལ།

ཕྱ ོགས་ལུ ་   ར་  ་  ་ངལ་གནང་བཞུ གསཔ་ད་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ཞབས་  ངམ་གི ་  ས་
གསལ་ཏོག་ཏོ་  ་ཐོན་ཡོད་མི ་དེ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

༢༠༽ ཨཱ ཿ བརྒྱ  འི ་གནས་  ་  ་མི ག།

 རྟ ོགས་དཀའ་ཕུ འི ་འོག་ལུ ་ རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༢༠༠༠ ལྷ གཔ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་   ་མ་ཤི ང་གི ་ནགས་ཚལ་  ག་དྲ གས་  ་ བཀོ ད་པ་ག་ནི ་བ་མཛེ ས་
ཏོག་ཏོ་  ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། བླ ་མ་ཉོ ་ལའམ་བསོད་ནམས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ས་གསུ ངས་
པའི ་ཞལ་   ན་ལུ ་    ་མ་ཤི ང་གི ་གཞལ་ལག་དང་མགུ ་ཏོ་ག་ར་ནུ བ་  ་ཧོངས་ལུ ་  ར་ཏེ ་
ཡོད་མི ་དེ ་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ་ཕྱ ག་འཚལ་བའི ་ཚུ ལ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་པའི ་ཁར་ ས་གནས་འདི ་
ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་  ་ཤར་  ་ཨི ན་ཟེ ར་གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

         ཨཿབརྒྱ  འི ་ཤར་  ་  ་མ་ཤི ང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།         བཀའ་དམ་མཆོ ད་  ན།
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༢༡༽    ལ་མ་ཚང་གི ་གནས་རྡ ོ།

 ས་གནས་  ་མ་ཤི ང་ལས་མར་ ཡུ དཔ་ཐེ ངས་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་    ལ་མ་ཚང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་
གི ས་ ངག་   ན་བཤད་མི འི ་ནང་།  སྤ ོག་ཏོ་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་
ཡོད་པའི ་ གནས་རྡ ོ་གུ ་   ་བཙུ ན་   ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་ 
འབུ ར་དོད་  ་རྣ མ་པ་  ་ གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཏེ ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་
ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་   ལ་མ་ཉི ་ཤུ ་རྩ ་གཅི ག་ཆ་ཚང་ གཏེ ར་ལུ ་
སྦ ས་ཏེ ་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་    ལ་མ་
ཚང་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༢༢༽ རྡ ོ་དུ ང་དཀར། 

    ལ་མ་ཚང་ལས་མར་བལྟ ་འ  ཝ་ད་ ས་གནས་དུ ང་དཀར་བལ་ཆ་ཟེ ར་ལུ ་
ལྷ ོདཔ་ཨི ན། གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ ཐང་ལུ ་བལ་ཆ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན། ད་རེ ས་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆགས་
ཏེ ་ཡོད་སའི ་བྱ ག་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ དུ ང་དཀར་ཅི ག་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ 
དུ ང་དཀར་བལ་ཆ་ཟེ ར་ སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཡོད་པའི ་ ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

 མདོ་གསུ མ་ཚོང་པ་ཡེ ་ཤེ ས་ཚེ ་རི ང་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་མི འི ་ནང་། ཁོ ་རྒྱ  ་
གར་རྡ ོ་  ་གདན་ལུ ་ གནས་  ར་འ  ་བའི ་བསྒ ང་ བོད་པའི ་དགེ ་སླ ོང་ཅི ག་ཕྱ ད་དེ ་   ད་
འ  ག་ག་ཏེ ་ལས་སྨ ོ་ཟེ ར་འ  ་བའི ་ལན་ལུ ་ ཁོ ་གི ས་ང་འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་ བཀྲ ་ཤི ས་
གཡང་  ་ལས་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་ད་   ད་  ས་འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་  ་   ང་འདུ ས་ཆུ འི ་
གནས་མཇལ་ཡི ་ག་ གནས་གནམ་མེ ད་ས་མེ ད་རྩ ་ཅན་ཅི ག་ཨི ན་ཟེ ར་སླ བ་མི ་ལུ ་བལྟ ་བ་
ཅི ན་ གནས་ཡི ག་འདི ་འ  ག་ལུ ་མེ ད་རུ ང་ བོད་ལུ ་ཡོདཔ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། 

   ལ་མ་ཚང་གི ་གནས་རྡ ོ།
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༢༣༽   ལ་  ས་  ང་རྡ ོག་འབུ ད་ས།

 རྟ ོགས་དཀའ་ཕུ ་ལས་མར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
ལྷ ་བྲ ག་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། བྱ ག་གུ ་ཐང་ཆུ ང་ཀུ ་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་གི ་ལྟ ག་
ལུ ་ ལྷ ་བྲ ག་གི ་གཡུ ས་ཚན་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་རུ ང་ ད་རེ ས་  མ་གུ ང་ཅི ག་ལས་མི ན་འདུ ག ། 
  ན་མ་ མེ ས་མེ ས་ཡོང་བ་དང་ ཨང་རྒ ས་ལྷ ་རྒྱ  ་   ལ་མ་ཟེ ར་མི ་གཉི ས་ལུ ་   ལ་གཉི ས་
ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས།   ལ་ཚེ ་རི ང་རྒྱ  ་མོ་ཟེ ར་མི ་གི ས་   ང་རྡ ོག་འབུ ད་བའི ་སྐ བས་ རྡ ོ་གི ་
ནང་ན་བ  མ་འ  ་བའི ་པར་ཐོན་ཡོད་མི ་ཅི ག་དང་། དེ ་ཁ་ལས་མི ་ཅི ག་གི ས་   ང་རྡ ོག་
འབག་འོངམ་  ་ སྦ ོ་ལོགས་ཁའི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གི ་ཐོག་ཁར་བཞགཔ་ད་ཡང་ པར་ཐོན་
ཐོནམ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ཤུ ལ་འདུ ག། 

   ང་རྡ ོག་འདི ་ སྤ ་རོ་ལྟ ག་རྫ ོང་འ  མས་སྟ ོན་ཁང་ནང་འདུ ག།   ང་རྡ ོག་འདི ་གི ་
  ར་ལས་ ལོ་   ས་ཚུ ་ སྤ ་རོ་ལྟ ག་རྫ ོང་རྒྱ  ལ་ཡོངས་འ  མས་སྟ ོན་ཁང་གི ས་འགོ ་འ  ན་
འཐབ་ཐོག་ལས་ གཡུ ས་དེ ་ནང་ལས་ཨི ན་མི ་ རྫ ོང་རབ་པདྨ ་རྡ ོ་  ་གི ས་  ས་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་
གཟི གས་པ་ཅི ན་མ  ན་ཚུ གས།

༢༤༽ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས།

 ད་རེ ས་ རྟ ོགས་དཀའ་ཕུ ་སླ ོབ་གྲྭ  ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ས་གོ � ་མི ང་ སྤ ང་སྒ ར་
བལ་ཆ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན། ས་གནས་དེ ་ཁར་   ན་མ་མི ་ཡར་དང་མར་འ  ་སའི ་ལམ་  ་
ཟུ ར་ཁ་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་ཡོད་མི ་གུ ་ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་ཡོད། 

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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ཨི ན་རུ ང་ སླ ོབ་གྲྭ  འི ་ས་གོ ་རྒྱ  ་   ད་བཏངམ་ད་ རྡ ོ་རྫ ས་བཀལ་ཏེ ་མེ དཔ་བཏང་ཡོདཔ་
ལས་ ད་རེ ས་ནངས་པ་མི ན་འདུ ག། 

༢༥༽   ས་ཆུ ་དང་དགོ ན་པའི ་  ར།

   ད་འོག་  ་བ་ལས་ཡར་   མ་འཁོ ར་ལམ་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༡༥ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་
ད་ རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༢༥༨༢ དེ ་ཅི ག་ས་ཁར་ ཤར་ཧོངས་ལུ ་ ༀ  ་བྷ ་
༼ༀ  ་བརྒྱ  ་༽ གོ ང་ཟ་ ཚོང་ཚོང་གཙུ ག་རུ མ་འབར་བ་དང་། ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གནས་ཆེ ན་
  མ་ཕུ ག་  ར་ར། ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ལུ ང་དང་ཕུ ་  ང་ལ། བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་
ལུ ་ བདེ ་ཆེ ན་ཕོ་བྲ ང་དང་།

རི གས་གསུ མ་དགོ ན་པ། མཁར་ཆེ ན་བྲ ག གནས་ཆེ ན་པདྨ ་  ང་ཚུ ་གི ས་ མཐའ་  ར་
བའི ་  ག་ལུ ་ སྤ ང་དང་ནགས་  ་མཚམས་ བྱ ་དང་  འུ ་ཅུ ང་གི ་སྐ ད་ཧན་པའི ་གཏམ་སྙ ན་
ཚུ ་   གས་པའི ་ཁར་ ས་ཆའི ་བཀོ ད་པ་རང་བཞི ན་  ས་མཛེ ས་ཏོག་ཏོ་ བཀྲ ་ཤི ས་པའི ་
རྟ གས་  ས་བརྒྱ  ན་ཏེ ་ཡོད་སར་   ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་དེ ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད། 

 དེ ་ཁར་   ན་མ་  བ་ཐོབ་ལྕ ང་ལོའམ་ཨོ ་རྒྱ  ན་བསྟ ན་འཛི ན་  ས་   ས་ཆུ ་སྤ ང་
གི ་ས་ཆའི ་བཟོ་ད  བས་དེ ་   ་བཙུ ན་   ལ་མ་ ཞབས་གཡས་བ  མ་གཡོན་བརྐྱ  ང་  ་ 
བཞུ གས་པའི ་ཚུ ལ་འདུ ག་ཟེ ར་གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། སྤ ང་གི ་

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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གསང་བའི ་བྷ ་ག་རང་བྱ ོན།

གནམ་དགུ ན་  ་སྐ བས།

  ས་བབ་སྐ བས།

  ག་ན་གཤོང་བྷ ་གའི ་ད  བས་བཟུ མ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་   ་བཙུ ན་   ལ་མའི ་བྷ ་ག་ཨི ན་
ཟེ ར་ས་ལས་ ལོ་ལྟ ར་བཞི ན་དུ ་ རང་ཟླ ་བརྒྱ  ད་པའི ་  ས་འབབ་  ་དུ ས་ཚོད་དང་བ  ན་
ཏེ ་    ན་མ་  ས་ཆུ ་དཀརཔོ་ཨོ མ་བཟུ མ་ཅི ག་འབབ་ནི ་ཡོད་པ་ལས་བ  ན་ ས་གནས་
མི ང་ཡང་   ས་ཆུ ་སྤ ང་ངམ་  ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ཟེ ར་ སླ བ་སྲ ོལ་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག་ཟེ ར་
ཨི ན་པས། བྷ ་ག་དེ ་ཁ་ལས་ ད་རེ ས་ནངས་པ་ཡང་  ས་ཆུ ་དེ ་ བཀྱ ག་  ན་མ་བཟུ མ་མ་
བབས་རུ ང་ དུ ས་ཚོད་ཁར་   ས་ཆུ ་གཙང་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ཨ་རྟ ག་ར་འབབ་ནི ་འདུ ག་
ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

 ལོ་   ས་གཅི ག་ལས་ ནམ་  ང་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ང་བདུ ན་པ་ འཇམ་དབྱ ངས་ཡེ ་
ཤེ ས་བསྟ ན་པའི ་རྒྱ  ལ་མཚན་མཆོ ག་གི ས་   ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ས་ཆའི ་
ད  བས་དེ ་ ལྷ ་ཆེ ན་དབང་  ག་གི ་མཚན་མ་རང་བྱ ོན་དང་ ལྷ ་མོ་ཨུ ་མའི ་བྷ ་ག་རང་བྱ ོན་
བཅས་ ཐབས་ཤེ ས་ཟུ ང་འ  ལ་  ་གནས་ཨི ནམ་  ་ གཟི གས་ཞི ན་ན་ དེ ་ཁར་དབང་
གི ་   བ་པ་གནང་པ་ཅི ན་ ཁམས་གསུ མ་དབང་དུ ་བ  ས་ཤི ང་   ད་གསུ མ་ཟི ལ་  ས་
གནོན་ཚུ གས་པའི ་  ན་འ  ལ་ལེ གས་ཤོམ་འདུ ག་ཟེ ར་གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་འདུ ག།

 དགོ ན་  ་དེ ་གི ་མི ང་   ན་མ་  ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ སྐྱ  བས་  ་ནམ་
  ང་  ་  ང་བདུ ན་པ་མཆོ ག་གི ས་    ་ལོ་༡༩༩༩ གི ་ལོ་ལུ ་ གཙུ ག་ལག་ཁང་  ན་དང་
བ  ན་པར་བཅས་པ་ གསར་བཞེ ངས་བ   བས་ཏེ ་    ་ལོ་༢༠༠༠ གི ་ལོ་ལུ ་དགེ ་སླ ོང་

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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ཞལ་གྲ ངས་ ༥༠ དེ ་ཅི ག་གི ས་ གཏེ ར་ཆེ ན་རྒྱ  ལ་པོ་དང་མཆོ ག་   ལ་གཉི ས་པ་ཨི ན་
མི ་ གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་གཏེ ར་བྱ ོན་ བླ ་མ་གསང་འདུ ས་  ་  ་ལས་ མྱ ོང་  ལ་བདུ ད་
  འི ་སྨ ན་  ་   བ་ཆེ ན་དང་འ  ལ་ རབ་ཏུ ་གནས་པའི ་མེ ་ཏོག་འཐོར་གནང་བའི ་སྐ བས་ 
གནམ་ཁ་ལུ ་ གཞའ་ཐདམ་ཐད་ཁར་ཤར་བ་ལས་བ  ན་ དགོ ན་  འི ་མི ང་ཡང་   ས་
དགོ ན་པདྨ ་འོད་  ང་ཟེ ར་བཏགས་གནང་  ་ དགེ ་འདུ ན་  ་  ་ཅི ག་ཡང་གཞི ་བཙུ གས་
གནང་ཡོད།

༢༦༽ མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས།

   ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༠ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་
ད་   ་ཟུ མ་སྤ ང་ཟེ ར་བའི ་ ས་ཆ་སྤ ང་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ནང་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། སྤ ང་གི ་
  ག་ན་ རྡ ོ་ཕུ ་སྦ ོམ་ཅི ག་གུ ་ མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཆ་གཅི ག་མཇལ་ནི ་འདུ ག། མི ་
རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་སྲ ོལ་ལྟ ར་དུ ་འབད་བ་ཅི ན་ ཞབས་  ས་དེ ་ ཨ་ནེ ་
མཆོ ད་  ན་བཟང་མོ་མཆོ ག་ ཨཱ ཿབརྒྱ  འི ་གནས་ལུ ་བྱ ོནམ་ད་ ས་གནས་དེ ་ཁ་ལས་ བྱ ོན་
ལམ་ལུ ་བར་ཆད་ག་ནི ་ཡང་མེ ད་པར་ ལེ གས་ཤོམ་  ་ལྷ ོད་ཚུ གས་པའི ་དོན་ལུ ་ ཐུ གས་
སྨ ོན་གནང་  ་   ་ཕྱ ག་འཚལ་གནངམ་ད་ ཐོན་ཐོནམ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

ཞབས་  ས་ཆ་གཅི ག
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ཐུ མ་བྲ ང་བཙན་  ་བླ ་མཚོ།

༢༧༽   འུ ་བཏང་ལའི ་མཚོ།

   ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ལས་ཡར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དང་༣ དེ ་ཅི ག་
འ  ཝ་ད་ སྤ ང་དང་ནགས་  ་  ག་ལུ ་ ཐུ མ་བྲ ང་ལྷ ་བཙན་  ་བླ ་མཚོ་  འུ ་བཏང་ལ་ཟེ ར་
མི ་དེ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ་ སྟ ོང་
ཞང་གཡུ ས་ཚན་  ་མཇུ ག་ མཱ ན་དུ ང་ཟེ ར་སར་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་མཚོ་དེ ་ མི ་དེ ་ཚུ ་གི ས་
བཙོག་  བ་བཏང་པའི ་གནད་ལས་ མཚོ་དེ ་སྤ ོ་འོང་  ་ ས་གནས་དེ ་ཁར་ཆགས་ཡོད་པའི ་ 
ལོ་   ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

༢༨༽ ཐུ མ་བྲ ང་ལའི ་  ར།

 ཐུ མ་བྲ ང་ལ་ཟེ ར་མི ་དེ ་ རྒྱ  ་མཚོ་
ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་ ༣༧༤༧ དེ ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་ཡོད། ཐུ མ་
བྲ ང་ལྷ ་བཙན་ཆེ ན་པོ� ་ཕོ་བྲ ང་ཨི ན་ཟེ ར་
བཤད་པའི ་ཁར་ བཙན་དེ ་མཐུ ་རྩ ལ་ནུ ས་པ་
ཅན་ཅི ག་ཨི ནམ་ལས་ ཁོ ་ལུ ་གསོལ་མཆོ ད་ཕུ ལ་  ་འ  ་བ་ཅི ན་ སྡ ོང་  གས་མཛདཔ་
ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག། ལྷ ་བཙན་དེ ་ སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག་དང་གཡང་  ་  ད་འོག་ལས་ 
སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་མན་ཆད་  ས་ བ  ན་གསོལ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

ཐུ མ་བྲ ང་བཙན་  ་བླ ་མཚོ།
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༢༩༽ ནེ འུ ་ལེ ་ཕུ ག།

 ཐུ མ་བྲ ང་ལའི ་མགུ ་ལས་མར་བབས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༡༥ དེ ་
ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ ནེ འུ ་ལེ ་ཕུ ག་ཟེ ར་མི ་དེ ་ཆགས་ཏེ ་འདུ ག། ས་གནས་དེ ་ཁར་ བྱ ག་ཕུ ག་
ཅི ག་གི ་ལོགས་  ་  ག་ན་ རྡ ོ� ་བཟོ་རྣ མ་
  ་ལི ་ཅོ ག་འཐདཔ་ཅི ག་འདུ ག། ལམ་
སྟ ོན་པ་ཏོམ་པོ་ལ་གི ས་ རྡ ོ་འདི ་ནོར་བུ ་
ནེ འུ ་ལེ ་ཨི ནམ་ལས་ ས་གནས་  ་མི ང་
ཡང་ ནེ འུ ་ལེ ་ཕུ ག་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་དར་
ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣༠༽ སེ   འི ་མགུ ་ཏོ། 

 ལྕ ང་མ་གདུ ང་དམངས་  ་ལྷ ་ཁང་
གི ་འོག་ལུ ་ བྱ ག་ཅི ག་གི ་ལོགས་ལུ ་ རྡ ོ་བཟོ་རྣ མ་སེ   འི ་མགུ ་ཏོ་ ཅོ ག་འཐདཔ་ཡོད་ཟེ ར་
སླ བ་རུ ང་ འདི ་གི ་ཁུ ངས་དོན་ཚུ ་ཁ་གསལ་བཤད་ཚུ གས་མི ་ག་ཡང་མི ན་འདུ ག།

༣༡༽ རྡ ོ་ཐེ ར་པོ� ་  ར། 

 ལྕ ང་མ་གདུ ང་གཡུ ས་ཚན་ལས་
ཡར་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་དེ ་ཅི ག་འ  ་
བའི ་སྐ བས་ ཕུ ་ཞི ང་ཟེ ར་ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་
པས། དེ ་ཁར་ཐང་གི ་  ག་ན་རྡ ོ་ཕུ ་གི ་བཟོ་
རྣ མ་   � ་ཐེ ར་པོ་ཅོ ག་འཐདཔ་ཡོདཔ་ལས་ 
ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་ཐེ ར་པོ་རྡ ོ་བ་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་ཡོད་ལུ གས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ཞི བ་
འཚོལ་པ་རང་གི ས་ རྡ ོ་དེ ་གི ་ཐོག་ཁ་འཛེ གས་ཏེ ་བལྟ ཝ་ད་ ཚོགས་གཞོང་བཟུ མ་ཅི ག་
ཡོད་རུ ང་ ཤི ང་རག་རོག་ཚུ ་གི ས་བསུ བས་ཏེ ་འདུ ག།

ནོར་བུ ་ནེ འུ ་ལེ ་རང་བྱ ོན།
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༣༢༽ ཞབས་  ས་དང་གཞན།

 དང་ཕུ ་སྦ ་དང་ཤི ང་ལེ བ་དྲ ང་སའི ་ལམ་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ཟེ ར་བའི ་  ན་
  ་རྩ ་བ་ལུ ་ ཞབས་  ས་ཡོད་ཟེ ར་ཨི ན་པས།   ན་མ་ཞབས་  ས་མེ དཔ་ཨི ན་རུ ང་ ལྕ ང་
མ་གདུ ང་ལས་ཨི ན་མི ་ གནག་སེ ང་ཟེ ར་མི ་གི ས་ ཨཱ ཿབརྒྱ  ་ནང་ལས་བགས་འོང་  ་ས་
གནས་དེ ་ཁར་ བཀལ་བཞག་ཡོད་ལུ གས་  ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་
འ  ཝ་ད་   ན་མ་ལུ ག་འབྲ ང་ཟེ ར་སར་ རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་གུ ་ སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་
སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ནི ་འདུ ག། 

༣༣༽ མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་ལུ ་འ  ་སའི ་ལམ། 

    ཿརྫ ོང་ལུ ་   ན་འ  ལ་འཐབ་སའི ་ལམ་ཁག་གསུ མ་འདུ ག། ཨཱ ཿབརྒྱ  ་གནས་
ནང་འ  ་སའི ་གཡུ ས་ཡ་རབས་ཚུ ར་གཅི ག་དང་།   ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ལས་ཡར་གཅི ག། དེ ་
ལས་སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་ལས་ཡར་འ  ་སའི ་ལམ་གཅི ག་འདུ ག།  

 ད་རེ ས་ཞི བ་འཚོལ་པ་རང་  ས་ཆུ ་དགོ ན་པ་ལས་ཡར་   ་ཟུ མ་སྤ ང་ སྤ ང་
རི ང་ཀུ ་དགོ ན་པ་  ངམ་ ཀི ་རང་ཤི ང་ངལ་འཚོ་ས་ དེ ་ལས་ཨར་ཏོ་ངལ་ས་ ཁེ ངས་པ་
མཛརཝ་ཟ་ས་ མུ ན་པ་ཐབ་གསུ མ་ལས་ཡར་ ཁ་  ན་འཛེ གས་  ་ རབ་བདེ ་འབྲ ང་ལུ ་
ལྷ ོདཔ་ད་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༢ འགོ ར་ཡི ། དེ ་ཁ་ལས་  འུ ་བཏང་ལའི ་མཚོ་ཡོད་སར་འ  ་
སའི ་ལམ་འདུ ག། རབ་བདེ ་འབྲ ང་ལས་འ  ཝ་ད་ ཏོག་  ་ལ་ཟེ ར་སར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་
ཡུ ན་སྐ ར་མ་༥༠ འགོ རཝ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་   ད་པའི ་ལམ་བ  ་ཟེ ར་མི ་དང་ 
རྡ ོ་  ག་ནང་  ན་ བདེ ་མུ ང་ལ་ ཟེ ་བ་ཆུ ་ དེ ་ལས་སེ   ་སྒ ང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་བརྒ ལ་  ་
འ  ཝ་ད་ ནེ འུ ་ལེ ་ཕུ ག་ ཐུ མ་བྲ ང་ལའི ་རྩ ་བ་ཚུ ན་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་ ༢ ལྷ གཔ་ཅི ག་
འགོ རཝ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་ལས་མར་བབས་ཏེ ་ རྐ ང་ཐང་སྐ ར་མ་༢༠ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ 
སྟ ོད་  ་འབྲ ང་ས་  མཆོ ད་བ་  བ་ དེ ་ཁ་ལས་འ  ཝ་ད་ ཟེ ་ལ་དང་པོ� ་ལམ་ཁ་བྱ ལ་
ཚུ ན་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་ ༡ དང་། དེ ་ཁ་ལས་ གཡོན་ཧོངས་ལས་མར་བབས་འ  ཝ་
ད་ སྐ ར་མ་༣༠ དེ ་ཅི ག་ལུ ་ གཉའ་ཤི ང་སྒ ང་ཆུ ང་ཀུ ་ཟེ ར་སར་ཞག་སྡ ོད་ཨི ན་པས། དེ ་
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གི ་ནངས་པ་ ཟེ ་ལ་དང་པོ� ་རྩ ་བ་ལས་ གཡས་  ར་ར་རྐྱ  བ་  ་འ  ཝ་ད་ སྤ ང་ཆུ ་ཀུ ་
ཅི ག་ཡོད་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁ་ལས་ཡར་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ ཟེ ་ལ་བར་
མ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་ ཡུ དཔ་ཐེ ངས་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ ད་རུ ང་སྤ ང་ཆུ ང་ཅི ག་ནང་
ལྷ ོད་པའི ་འཕྲ ོ་ལས་ དེ ་ཁ་ལས་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ ཟེ ་ལ་གསུ མ་པའི ་   ་ཏོག་
གུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་མར་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༡༥ དེ ་ཅི ག་འབབ་འ  ཝ་
ད་ གཤོང་ཅི ག་ནང་ལྷ ོད་ནི ་ཡོད། དེ ་ཁ་ལས་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་ ༣༠ ལྷ གཔ་
ཅི ག་ ཁ་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ སྒ ང་གི ་   ་ཏོག་གུ ་ལྷ ོད་ཞི ན་ན་ དེ ་ཁ་ལས་ཐད་ཕྲ ང་
  ་ རྐ ང་ཐང་སྐ ར་མ་༡༥ དེ ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་ གཤོང་ཅི ག་ནང་ལྷ ོད་ནི ་ཡོད། དེ ་གི ་གཡས་
ཁ་ཐུ ག་ལུ ་༼ལམ་རྟ གས་༽ཤི ང་  ་རྫ མ་རྐྱ  བ་བཞག་ཡོད་མི ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་ གསེ ར་
མཚོ་དང་ དངུ ལ་མཚོ་གཉི ས་ཡོད་སར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས། 

གསེ ར་མཚོ། དངུ ལ་མཚོའམ་མཚོ་ནག།

གསེ ར་མཚོ་དང་དངུ ལ་མཚོ་གཉི ས་  ་  ག་ལས་ཡར་ ཐད་ཕྲ ང་  ་འ  ཝ་ད་ སྒ ང་
མཁར་པའི ་ནོར་  ་ལྷ ས་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ཨི ན། དེ ་ཁ་ལས་ གཡོན་ཧོངས་ལས་  ་ སྒ ང་ཅི ག་
ཡོད་མི ་དེ ་བརྒ ལ་ཞི ན་ན་ ཐད་ཕྲ ང་  ་བབས་འ  ཝ་ད་ ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་   ཿརྫ ོང་
ལུ ་ སྐ ལ་ལྡ ན་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་ཚུ ་ལྷ ོད་ཚུ གསཔ་ཨི ན། 
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༣༤༽    ཿརྫ ོང་ཆགས་ཚུ ལ། 

 མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་དེ ་ གནས་དེ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཆེ ན་པོ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་གཏེ ར་
མ་ བཀའ་ཐང་བ  ས་པའི ་ནང་    བ་པའི ་དབེ ན་གནས་བརྒྱ  ད་  ་གྲ ལ་ལས་གཅི ག་ཨི ན་
པས། དེ ་ཡང་ བྲ ག་དམར་གཡའ་མ་མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་༔ ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་འདུ ག། དེ ་
ལུ ་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི ་    བ་གནས་ མོན་ཁ་   ཿབྱ ང་རྫ ོང་ཁག་གཉི ས་དང་
། དེ ་ལས་བོད་དི ང་རི ་རྫ ོང་ ལ་སྟ ོད་ཕྱ ོགས་ལུ ་ཡོད་པའི ་ རྒྱ  ལ་  ་མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་བཅས་ 
   ཿརྫ ོང་གསུ མ་དེ ་ཅི ག་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།

 ལ་སྟ ོད་ཕྱ ོགས་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྒྱ  ལ་  ་མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་དེ ། བྱ ང་གཏེ ར་  ་ཆོ ས་
འ  ང་རྣ མ་ཐར་ལས་ མཚན་ལྡ ན་བྱ མས་པ་བཤེ ས་གཉེ ན་དང་ མཚན་ལྡ ན་ངག་དབང་
གྲ གས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་པའི ་ནང་གསལ།  “རེ ་ཞི ག་གི ་ཚེ ་   ཿརྫ ོང་དུ ་གཞི ས་ཕབ་
ནས་ཕུ ག་པ་ཞི ག་ཏུ ་ལོ་མང་པོར་   བ་པ་ཁོ ་ན་མཛད་པས་འོད་གསལ་  ་སྣ ང་བ་ལ་རང་
བྱ ན་ཆུ ད།” ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོདཔ་མ་ཚད།   ན་འ  � ་བ   ད་འདེ བས་ནང་།    ་བྱ ང་རྫ ོང་
དཔལ་  ་   བ་ཁང་དུ ། །མཚན་ལྡ ན་བྱ མས་པ་བཤེ ས་གཉེ ན་ལ་གསོལ་བ་འདེ བས། །

ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་མི ་ཚུ ་ བྱ ང་གཏེ ར་ཆོ ་གའི ་ལས་བྱ ང་དང་རྟ ོགས་བ  ད་ཚུ ་ནང་གཟི གས་
པ་ཅི ན་ ཧ་དགོ ་ཚུ གས། 

༣༥༽ མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་གི ་གནས། 

 བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་རྫ ོང་ཁག་ སྒ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་  ་མགུ ་དང་ གཞི ་
བྲ ང་ལའི ་འོག་དེ ་ཅི ག་ཁར་ རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་༣༤༠༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་གི ་
ས་ཁར་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ མོན་ཁ་   ་རྫ ོང་གི ་  ར་ལས་   ན་བྱ ོན་མཁས་  བ་དམ་པ་
ཚུ ་གི ས་ཡི ག་ཐོག་ལུ ་ བཀོ ད་དེ ་གནང་གནངམ་མེ ད་རུ ང་།   ན་མ་ ༼སླ ོབ་ཨཿརྒྱ  ་པའི ་
གནས་ཐོ་བཙུ གས་དགོ ས༽གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པ་མཆོ ག་ཞབས་  ས་བཅགས་ཏེ ་
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་སྒ ང་མཁར་རི ་མགུ ་ཡོད་པའི ་མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་གི ་བཀོ ད་པ།

བྱ ོན་ཞི ན་ན་ མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་ཨི ནམ་  ་ ངོ ས་འཛི ན་གནང་ཡོད་ལུ གས་ ལྕ ང་མ་གདུ ང་
དགོ ན་  འི ་གཙོ་འཛི ན་ སླ ོབ་ཀརྨ ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག། 

 

  ན་བྱ ོན་   ས་བུ ་དམ་པ་ཚུ ་གི ་ཞལ་   ན་དང་ ཕ་མ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ བུ ་བ   ད་ཚུ ་
ལུ ་བརྡ ་སྤྲ  ོད་འབད་དེ ་ཡོད་པའི ་ དབེ ན་གནས་མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་དེ ་ བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་རྩ ་
བར་ མི ་བརྒྱ  ་  ར་ཆ་ཅི ག་ཤོང་པའི ་བྱ ག་ཕུ ག་རྒྱ  ་སྦ ོམ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་འདུ ག ། 
བྱ ག་ཕུ ག་གི ་མགུ ་ལས་མར་ ཆུ འི ་རྡ ོ་གཟར་མི ་གི ས་ལཱ ་ཁག་འབད་ བཟོ་བའི ་ གཟར་ཁ་
ལས་མར་ ཆུ ་འབབ་མི ་དེ ་ རི ང་ཚད་ཕི ཊ་༣༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་འོང་ནི འི ་ཚོད་འདུ ག། བྱ ག་
གི ་བཀོ ད་པ་ཕྱ ོགས་ཅི ག་ལས་མཇལཝ་ད་ ལྷ ་ཁང་གི ་  ་བཟུ མ་ཅི ག་མཇལ་ཚུ གས་པས།  
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 བྱ ག་ཕུ ག་གི ་མགུ ་ལས་མར་ ཆུ ་འབབ་སའི ་འོག་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ས་
གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ ཆུ ་  ང་ཅི ག་འ  ལ་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ གཏི ང་ཚད་ཕི ཊ་ ༥ དེ ་ཅི ག་
འདུ ག། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ དུ ང་དཀར་གཞུ ་འདོམ་གང་དེ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ གཏེ ར་
བཞེ ས་སའི ་ཤུ ལ་བཟུ མ་ཅི ག་མཇལཝ་ཨི ན་པས། 

 

བྱ ག་ཕུ ག་གི ་ནང་ན་ མི ་གི ས་ལཱ ་ཁག་  ་   གཔ་རྐྱ  བ་རྐྱ  བཔ་བཟུ མ་ཡོད་ས་ལུ ་ ཨོ ་རྒྱ  ན་
གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ གཏེ ར་ཚུ ་སྦ ་བཞག་བཞགཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། གནས་
དེ ་ནང་ མཐོང་སྣ ང་ལུ ་ མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད་རུ ང་    ས་ཡོད་  ་གནས་བཤད་
པ་ག་ཡང་མེ དཔ་ལས་ ཐོ་བཀོ ད་འབད་མ་ཚུ གས། 
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  ས་ཆུ ་དགོ ན་པའི ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་གསལ། 
  ན་མ་གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པ་མཆོ ག་ དེ ་ཁར་བྱ ོན་  ་ ཚོགས་འཁོ ར་བ  ར་གནང་
བའི ་སྐ བས་ལུ ་ གནས་  ་བདག་མོ་རྒྱ  ་གར་ཨང་རྒ ས་གཅི ག་གི ས་ ཤོག་སེ ར་  བ་  བ་
སྟ ོན་  ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཁོ ང་གི ་གཏེ ར་སྐ ལ་མེ ནམ་ལས་ཕྱ ག་ལུ ་ཕུ ལ་མ་བཏུ བ་པའི ་ལོ་   ས་
བཤད་ནི ་འདུ ག། 

དེ ་ལས་ནོར་  པ་  ་པོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ནོར་བྱ ང་སྟ ོར་ཤོར་ཏེ ་ འཚོལ་བར་འ  ཝ་ད་ གནས་
དེ ་ཁར་ལྷ ོད་སོངམ་ལས་ ཁོ ་གི ་སྣ ང་བ་ལུ ་རི ་དང་བྱ ག་  ་མེ ན་པར་ ལྷ ་ཁང་དངོ ས་སུ ་
མཇལ་  ་ ལྷ ་ཁང་ནང་འ  ་བའི ་བསྒ ང་་ ནང་  ན་ཚུ ་ཡང་ ང་བཅས་རའི ་ལྷ ་ཁང་ནང་
བཟུ མ་  ་ར་ སྟ ོན་པ་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཚུ ་མཇལ་ཏེ ་ ལོག་འོང་ཞི ན་ན་ ནོར་  པ་
ཆ་རོགས་ཁོ ་རའི ་  དཔོ་  ད་སོང་  ་ལོག་མཇལ་བར་འ  ཝ་ད་ ལྷ ་ཁང་རྩ ་ལས་འཚོལ་
མ་ཐོབ་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག །

   ན་བྱ ོན་   ས་བུ ་དམ་པ་ཚུ ་གི ་ཞལ་   ན་དང་ ཕ་མ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་ བུ ་
བ   ད་ཚུ ་ལུ ་བརྡ ་སྤྲ  ོད་འབད་དེ ་ཡོད་པའི ་ དབེ ན་གནས་མོན་ཁ་   ཿརྫ ོང་དེ ་ བྱ ག་སྦ ོམ་
ཅི ག་གི ་རྩ ་བར་ མི ་བརྒྱ  ་  ར་ཆ་ཅི ག་ཤོང་པའི ་བྱ ག་ཕུ ག་རྒྱ  ་སྦ ོམ་ ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་
འདུ ག། བྱ ག་ཕུ ག་གི ་མགུ ་ལས་མར་ ཆུ འི ་རྡ ོ་གཟར་མི ་གི ས་ལ་ཁག་འབད་ བཟོ་བའི ་ 
གཟར་ཁ་ལས་མར་ ཆུ ་འབབ་མི ་དེ ་ རི ང་ཚད་ཕི ཊ་༣༠ ལྷ གཔ་ཅི ག་འོང་ཚོད་འདུ ག། 
བྱ ག་གི ་བཀོ ད་པ་ཕྱ ོགས་ཅི ག་ལས་མཇལཝ་ད་ ལྷ ་ཁང་གི ་  ་བཟུ མ་ཅི ག་མཇལ་ཚུ གས་
པས།  

 བྱ ག་ཕུ ག་གི ་མགུ ་ལས་མར་ ཆུ ་འབབ་སའི ་འོག་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ས་
གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་ ཆུ ་  ང་ཅི ག་འ  ལ་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ གཏི ང་ཚད་ཕི ཊ་ ༥ དེ ་ཅི ག་
འདུ ག། དེ ་གི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ དུ ང་དཀར་གཞུ ་འདོམ་གང་དེ ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ གཏེ ར་
བཞེ ས་སའི ་ཤུ ལ་བཟུ མ་ཅི ག་མཇལཝ་ཨི ན་པས།
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   ས་ཆུ ་དགོ ན་པའི ་མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་གི ས་ ངག་   ན་བཤད་པའི ་ནང་
གསལ།   ན་མ་གཏེ ར་སྟ ོན་པད་རྒྱ  ལ་  ང་པ་མཆོ ག་ དེ ་ཁར་བྱ ོན་  ་ ཚོགས་འཁོ ར་
བ  ར་གནང་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ གནས་  ་བདག་མོ་རྒྱ  ་གར་ཨང་རྒ ས་གཅི ག་གི ས་ ཤོག་
སེ ར་  བ་  བ་སྟ ོན་  ་ གཏེ ར་སྟ ོན་ཁོ ང་གི ་གཏེ ར་སྐ ལ་མེ ནམ་ལས་ཕྱ ག་ལུ ་ཕུ ལ་མ་
བཏུ བ་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།  

 དེ ་ལས་ནོར་  པ་  ་པོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ ནོར་བྱ ང་སྟ ོར་ཤོར་ཏེ ་ འཚོལ་བར་འ  ཝ་
ད་ གནས་དེ ་ཁར་ལྷ ོད་སོངམ་ལས་ ཁོ ་གི ་སྣ ང་བ་ལུ ་རི ་དང་བྱ ག་  ་མེ ན་པར་ ལྷ ་ཁང་
དངོ ས་སུ ་མཇལ་  ་ ལྷ ་ཁང་ནང་འ  ་བའི ་བསྒ ང་་ ནང་  ན་ཚུ ་ཡང་ ང་བཅས་རའི ་
ལྷ ་ཁང་ནང་བཟུ མ་  ་ར་ སྟ ོན་པ་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཚུ ་མཇལ་ཏེ ་ ལོག་འོང་ཞི ན་
ན་ ནོར་  པ་ཆ་རོགས་ཁོ ་རའི ་  དཔོ་  ད་སོང་  ་ལོག་མཇལ་བར་འ  ཝ་ད་ ལྷ ་ཁང་རྩ ་
ལས་འཚོལ་མ་ཐོབ་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག །

༣༦༽ བ  ་   ག་པ་རང་གི ས་གནས་ཐོ་བཀོ ད་ཚུ ལ། 

 འ  ག་བུ མ་ཐང་མཁར་ཆུ འི ་མཁན་པོ� ་ལས་ཐོག་པ་ བ  ་   ག་པ་གྲ གས་པ་
དོན་ལྡ ན་རང་གི ས་ གནས་ཐོ་བཀོ ད་འབདཝ་ད་ སེ མས་  ས་མནོ་ཚད་ མི ག་གི ས་
མཐོང་ཚད་ག་ར་ ཡི ག་ཐོག་ལུ ་བཀོ ད་བཞག་པ་ཅི ན་ མི ་ཆོ ས་བླ ་མའི ་  ན་ལུ ་འ  ་ནི ་
ཨི ན་པས། ཕྲ ན་རང་ལུ ་ ནམ་  ང་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ འ  ག་ནང་འཁོ ད་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་བྱ ོན་པའི ་ལོ་   ས་ཚུ ་ ལྷ ་ཁང་གི ་ལོགས་  ས་ནང་བཀོ ད་དགོ ་པའི ་ གསུ ང་གི ་གནང་
བ་ཐོབ་པའི ་སྐ བས་ རི ག་འཛི ན་ཆེ ན་པོ� ་ཞལ་ལས། མཁས་ཀྱ ང་ལེ གས་པའི ་རང་བཟོ་
མ་བྱ ས་ཤི ང་། །ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཡོད་དོ་བཟུ མ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ ལོ་   ས་བཀོ ད་པའི ་
སྐ བས་ ཧམ་ཚོད་གུ ་བཀལ་ཏེ ་བཀོ ད་མ་བཏུ བ་པའི ་  ར་ལས་ ཞལ་བཀོ ད་གསུ ངས་
གནང་ཡི ། ཨི ན་རུ ང་ རྫ ་དཔལ་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་གསུ ངས་པའི ་ ལུ གས་  ་
བསླ བ་བྱ འི ་ནང་། ཝ་མི ་བརྒྱ  ལ་ཀ་མེ ད་འ  ་ཡི ་འགྲ མ་ཅག །  ་མི ་ཟུ ག་ཀ་མེ ད་  ན་མའི ་

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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ནག་བུ ར། །ཟེ ར་གསུ ངས་པའི ་  ས་སུ ་དྲ ངས་ཏེ ་ རང་ལུ ་ཞི བ་འཚོལ་འབད་ནི འི ་ཉམས་
མྱ ོང་དང་ འཇོ ན་སྟ བས་ལ་སོགས་པ་ག་ནི ་ཡང་མེ ད་རུ ང་   ན་བྱ ོན་མཁས་དབང་དམ་
པ་ཚུ ་གི ་གསུ ང་རྩ ོམ་དང་ འ  ལ་ཡོད་མི ་རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ་ངག་   ན་ཚུ ་ལུ ་གཞི ་བཅོ ལ་ཏེ ་ 
སླ ོབ་ཀུ ན་བཟང་  ན་ལས་  ་ ཞལ་བཀོ ད་ལམ་སྟ ོན་དང་འ  ལ་  ་ བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  ་
རྫ ོང་ཁག་གི ་ ལྷ ག་ལུ ས་གནས་ཡི ག་ཞི བ་འཚོལ་འབད་དེ ་ ལམ་སྟ ོན་མདོར་བ  ས་ཅི ག་
ཡི ག་ཐོག་ལུ ་བཀོ ད་དེ ་ཡོད་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༼གནས་ཡི ག་བ  ་བ   གས་འབད་བའི ་སྐ བས་  ་རྒྱ  བ་  ན་དཔེ ་ཐོ།༽

༡༽ སྦ ས་ཡུ ལ་ཨཿབརྒྱ  ་ལུ ང་གི ་གནས་ཡི ག་མཐོང་བ་ཀུ ན་  ལ། ཨོ ་རྒྱ  ན་  ང་པའི ་
གཏེ ར་མ། 

༢༽ ལྷ ོ་འ  ག་ཆོ ས་འ  ང་།   ་དགེ ་འདུ ན་རི ན་ཆེ ན།

༣༽ བཻ ་རོ་ཙཱ ་ནའི ་རྣ མ་ཐར་པདྨ འི ་དགའ་ཚལ། མཆོ ག་  ང་གཏེ ར་བྱ ོན།

༤༽ རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་མེ ་ལོང་། ཝ་གི ནྡྲ  །

༥༽ བོན་  ་ལོ་   ས་དྲ ་མཛོད། སྐྱ  བས་སྟ ོན་རི ན་ཆེ ན་འོད་ཟེ ར།

༦༽ བོད་  ་རི ག་འཛི ན་རྣ མས་  ་  ། མཆོ ག་  ང་གཏེ ར་བྱ ོན།

༧༽ ཆོ ས་འ  ང་དང་བོད་  ་རྒྱ  ལ་རབས་དྭ ངས་ཤེ ལ་མེ ་ལོང་། བདུ ད་འཇོ མས་རི ན་པོ་ཆེ །

༨༽ འ  ག་ཤར་ཕྱ ོགས་སུ ་  ་དཔོན་འ  ང་རབས་བླ ོ་གསར་  ས་པ་དགའ་བའི ་རྣ ་རྒྱ  ན། 
དྲ གོ ས་བསྟ ན་འཛི ན་རྡ ོ་  །

༩༽ བྱ ང་གཏེ ར་ཆོ ས་འ  ང་དང་འདོན་ཆའི ་རི གས།

༡༠༽ འ  ག་གི ་ཆོ ས་  ད་རབས། དྲ གོ ས་ཕུ ན་ཚོགས་དབང་འདུ ས། 

༡༡༽ ཕྱ ོགས་   ག་  ད་བཞི ན་ཡོད་པའི ་སྟ ོང་ཞང་གི ་ཆགས་རབས།

༡༢༽   བ་པའི ་དབང་  ག་ཆེ ན་པོ་  ་བཙུ ན་དམ་པ་སངས་རྒྱ  ས་  ་རྣ མ་པར་ཐར་པ་
དངོ ས་  བ་འོད་སྟ ོང་འབར་བའི ་ཉི ་མ། ཆོ ས་  ་སེ   འམ་མི ང་གཞན་མཁའ་སྤྱ  ོད་
ད  ས་པའི ་རྡ ོ་  །

༡༣༽ ཚོང་ཚོང་མའི ་གསོལ་མཆོ ད་ཁག་གཉི ས། 

༡༤༽   ན་ལན་བསབ་པའི ་མདོ� ་དཀར་ཆག བླ ་མ་བསོད་ནམས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས།

༡༥༽ མི ་རབས་  ་ངག་   ན་བཅས།

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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༼ ངག་   ན་ལོ་   ས་བཤད་མི འི ་ཐོ།༽

གཡང་  ་  ད་འོག 

༡༽ སྒ ང་མཁར་  ་ཆགས་རབ་ལོ་   ས། དམངས་ཨཔ་    ལ་མ་ཚེ ་རི ང་།

༢༽ སྒ ང་མཁར་དགོ ན་  ་དང་སྟ ར་ཀ་ལའི ་གནས་  ་ལོ་   ས། གནས་བཤད་པ་   ལ་ 
   མ་ཚེ ་རི ང་།

འབུ མ་  ་  ང་  ད་འོག 

༡༽ གནས་ནེ འུ ་མི ན་  ་ལོ་   ས། པདྨ ་བསྟ ན་འཛི ན།

༢༽ འབུ མ་  ་  ང་དང་རྡ ོ་རང་  ང་མཆོ ད་  ན། མེ ས་མེ ་ཞོག་པོ། མཆོ ད་  ན་ནོར་བུ །

ཁམས་དྭ ངས་  ད་འོག།

༡༽ འབུ ད་གཡང་གནས་  ་ལོ་   ས། བླ མ་ནོར་བུ ་དབང་འདུ ས།

༢༽ ཁམས་དྭ ངས་རྡ ོ་ལེ བ་ཅན་དང་བྱ ་པོད་རྡ ོ་བའི ་ལོ་   ས། ནོར་བུ ་རྡ ོ་  །

སྟ ོད་ཚོགས་  ད་འོག།

༡༽ ལུ ང་གོ ར་པོ་དང་ལུ ང་   ར་པོ� ་གནས་  ་ལོ་   ས། རྒ པོ་བདེ ་ཆེ ན་དབང་འདུ ས།  
   ཚོགས་པ་ལྟ འུ ་པོ།

ཡ་ལང་  ད་འོག 

༡༽ རྡ ོ་རང་  ང་གི ་ཟམ་པ། ཀ་ཆེ ན།    བ་ཕུ ག་གི ་ལོ་   ས། མེ ས་མེ ་ རྟ ོགས་དཀའམ་

   མཆོ ད་  ན་ཚེ ་རི ང་། 

བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

༢༽ ཚོང་ཚོང་མའི ་གནས་དང་ལོ་   ས། མཐོང་རོང་པ་ སླ ོབ་ཡེ ་ཤེ ས་ཚེ ་རི ང་། ལམ་སྟ ོན་
པ་རྡ ོ་  ་ཕུ ན་ཚོགས། མེ ་ལོང་མཁར་ཚོགས་པ་མཆོ ད་  ན།   ག་  ་ཚོགས་པ་ཀརྨ ་
བསྟ ན་འཛི ན། 

འཇམ་མཁར་  ད་འོག

༡༽ ཟོར་ཐུ ང་མཐོ་རི ས་འ  ན་སའི ་ལོ་   ས། སླ ོབ་དཔོན་ཀུ ན་བཟང་ཆོ ས་འཕེ ལ།

༢༽ མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས་དང་གནས་གཞན། རྒ པོ་ཀརྨ ་ བསྟ ན་འཛི ན། ལམ་སྟ ོན་ 
   པ་ རི ག་འཛི ན་རྡ ོ་  །

སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག།

༡༽ ཛམྦྷ  ་ལའི ་རྡ ོ་བ་དང་གསེ ར་  ་སླ ་ང་། ཚོགས་པ་ཨོ ་རྒྱ  ན། 

༢༽   ང་འདུ ས་ཆུ ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས་  ་ལོ་   ས། གནས་   ས་ཅན་ལེ བ་བཏང་།

༣༽ ཟླ ་བ་གཤོང་གི ་ལོ་   ས། ཚོགས་པ་ཚེ ་རི ང་། གནས་བཤད་པ་དབང་  ག

༤༽    ་རྫ ོང་གི ་ལམ་སྟ ོན་པ་དང་ལོ་   ས། མཁན་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དང་། ཏོམ་པོ།

  ས་དགོ ན་དགེ ་སླ ོང་གཉི ས། 

༥༽ སྟ ོང་ཞང་  ད་འོག་གི ་ལོ་   ས། ཀེ ་ཨེ མ་  ་ལས་  འི ་རྩ ོམ་   ག་གཙོ་འཛི ན་ སླ ོབ་ 
   ཀུ ན་བཟང་འ  ན་ལས་བཅས།
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བཀྲ ་ཤི ས་གཡང་  འི ་རྫ ོང་ཁག

༼བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག།༽
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དཀར་ཆག

ཨང་    རྩ ་དོན།     ཤོག་གྲ ངས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

༡. བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཆོ ས་འཁོ ར་  ད་འོག  ༣༤༥

༢ བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཆུ ་སྨ ད་  ད་འོག༽ ༣༥༤

༣. བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཨུ ་ར་  ད་འོག༽ ༣༥༧

༤. སྟ ང་  ད་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར། ༣༦༦

ངག༌   ན༌  ༌ལོ༌   ས༌བཤད༌མི ༌གནས༌བཤད༌པ༌ཚུ ༌གི ༌ཐོ།  ༣༧༨

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

༡. བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཆོ ས་འཁོ ར་  ད་འོག 

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཆོ ས་འཁོ ར་  དའོག་དུ ར་ཚ་ཆུ ་དང་དེ འི ་ཉེ ་འདབས་  ་གནས་འདི ་ 
དུ ར་སྨ ན་ཆུ ་སྒ ང་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་འ  ཝ་ད་ལུ ་དོས་ལམ་ཉི ན་གྲ ངས་༥འགོ ར་དོ་ཡོདཔ་
མ་ཚད། རྒྱ  ་མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་༤༧༠༠ ཇུ ་ལི ་ལ་དང་ མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་
༤༦༤༠  ག་ཐང་ལ་གཉི ས་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་ལུ ་མང་  ་གཙང་ཆུ འི ་མཐའ་མར་རྒྱ  ་
མཚོ� ་ཁ་ལས་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་༣.༤༠༠ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨི ན།དུ ར་ཚ་ཆུ ་འདི ་རྫ ོང་ཁག་
གཞན་  ་ཚ་ཆུ ་དང་ཕྱ དཔ་ད་  ན་རླ བས་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་དང་  ང་ཡང་མ་འདྲ ཝ་  ་ཡོད་རུ ང་ཚ་
ཆུ ་སྦ ང་པར་འོང་མི ་ཉུ ང་སུ ་ཅི ག་ལས་བརྒ ལ་མེ ད་མི ་འདི ་ཡང་ལམ་ཐག་རི ང་ནི ་འདི ་གི ས་
ཨི ན་པས། 

ཚ་ཆུ ་གི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ཨྱ ོན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་གནས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་
ནང་གསེ ས་ལས་དང་པ་ར་དགེ ་སླ ོང་མ་དཔལ་མོ་དང་།གཡོག་མོ་བསམ་འཕེ ལ་མའི ་   བ་
ཕུ ག།གུ ་རུ འི ་གསང་  །གླ ང་ཆེ ན་མགོ ་འདྲ ་བའི ་་བྱ ག།གུ ་རུ འི ་ཕྱ ག་འཁར།གུ ་རུ འི ་ཆི བས་
རྟ ་བཏགས་ས། 

  ་བཙུ ན་   ལ་མའི ་བྲ ག་ཕུ ག་ གཤི ན་  ་ཆོ ས་རྒྱ  ལ་  ་ཞལ་འབགཔ་བཅས་མཇལ་ནི ་
ཡོད་པའི ་ཁར།གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་ཞབས་  ས་བཅགས་ཏེ ་  ན་  ས་བརླ བས་
གནང་བའི ་ཚ་ཆུ ་  ང་བདུ ན་དེ ་ཅི ག་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་གཙོ་བོ་འམ་  ན་རླ བས་ཆེ ་
ཤོས་ཅི ག་  ང་དང་པ་འདི ་ཨི ན་པས།དེ ་ཡང་གུ ་རུ ་ཁོ ་རང་  ་དངོ ས་སུ ་  ་  ང་འདི ་ནང་
བཞུ གས་ཏེ ་  ་  ས་གནང་གནངམ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།དེ ་མ་ཚད་རྒ ན་རབས་
ཚུ ་གི ་ཁ་   ན་ལས་ཚ་ཆུ ་  ང་དང་པ་འདི ་གི སནད་རི གས་ག་ར་ལུ ་ཕན་ཟེ ར་སླ བ་སྲ ོལ་
ཡོདཔ་ད་གསོ་བ་རི ག་པ་དང་འ  ལ་བ་ཅི ན་བད་ཀན་  ག་པོ� ་ནད་དང་ཚད་པ་  ང

པའི ་རི གས་   མ་བུ ་ཆུ ་སེ ར་དང་པགས་ནད་འབྲ ས་ནད་ཚུ ་ལུ ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེ ར་བརྡ ་
བྱ ང་གུ ་བཀོ ད་དེ ་འདུ ག  
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   གུ ་རུ འི ་ཚ་ཆུ །         མགོ ་ནད་ཚ་ཆུ །        སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཚ་ཆུ །

དེ ་བཞི ན་གྲ ང་བ་ཕོ་ཆུ ་དང་གྲ ང་བ་མོ་ཆུ ་མཁའ་འ  ་མའི ་ཚ་ཆུ ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་ཚ་ཆུ ་
གཟེ ར་ཁམས་ཚ་ཆུ ་མགུ ་ནད་ཚ་ཚུ །བད་ཀན་སྨ ན་ཆུ ་བཅས་འདུ ག།ཚ་ཆུ ་སྦ ངས་ནི ་དང་
གནས་མཇལ་བར་འ  ་ནི འི ་དུ ས་ཚོད་འདི ་རང་ཟླ ་༨པ་དང་༩ ནང་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་
པས།  ང་དང་པ་གུ ་རུ འི ་ཚ་ཆུ ་འདི ་འོག་ལུ ་རོང་ཆུ ་དང་ཁ་ལས་ཚ་ཆུ ་  ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའི ་ཁར་  ང་འདི ་ཚ་ཆུ འི ་  གཔ་གི ་  ང་རང་བཞི ན་འ  ལ་ཏེ ་འདུ ག།  ང་ལྔ ་པ་མགུ ་
ནད་ཚ་ཆུ ་འདི ་དྲ ོད་ཚད་༤༣དང་ཕན་ནུ ས་པགས་མདོག་གསལ་ནི ་དང�བད་མ  ས་དང་
  ང་གི ་མགོ ་ནད་རྩ ་ནད། དོན་རྨ ་ ཚུ ་ལུ ་ཕནམ་ཨི ན་པས།  ཚ་ཆུ ་སྦ ང་པར་འ  ཝ་ད་དང་
པར་མགུ ་ནད་ཚ་ཆུ ་འདི ་སྦ ང་དགོ ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས།   ང་བདུ ན་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟི ཊ་ཚ་
ཆུ ་འདི ་མང་  ་ཆུ འི ་མཐའ་མར་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལས་འདུ ག།ཚ་ཆུ ་འདི ་དྲ ོད་ཚད་༤༠.༢ཕན་
ནུ ས་མ་ཞུ ་བའི ་ནད་དང་བད་ཀན་ལྕ གས་  ག་ རྩ ་ནད་དང་ཆུ ་   ས་  ་ནད་དུ ག་ཚད་ཚུ ་ལུ ་
ཕན་ཟེ ར་ཨི ན་པས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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    ན་མའི ་མཐོང་སྣ ང་།      མཁའ་འ  ་མའི ་ཚ་ཆུ ་གསརཔ།   ཆུ ་རུ ད་  ་གནོད་   ན་  ང་བ།

  ང་  ག་པ་མཁའ་འ  ་མའི ་ཚ་ཆུ ་འདི ་མང་  ་གཙང་ཆུ འི ་མཐའ་མ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ 
ཆགས་ཏེ ་ཡོད་རུ ང་འདས་པའི ་ལོ་ངོ ་དག་པ་ཅི ག་གི ་  ན་མ་ཆུ ་རུ ད་ཐོན་ཏེ ་རྡ ོ་ཕུ ག་འདི ་
ཆག་བ  མ་སོང་བ་ལས་བ  ན་ཚ་ཆུ ་ཡང་དྲ ོད་མེ ད་པར་ཉམས་སོང་ནུ གདྲ ོད་ཚད་༤༣དང་
ཕན་ནུ ས་ ཡན་ལག་རེ ངས་འཁམས་དང་འབྲ ས་ནད་རྣ ག་དང་ཆུ ་སེ ར་  ་ནད།ཉམས་
རྒྱ  གས་མི ་ཚུ ་ཉམས་ཕབ་ནི ་དང་ཤ་སྐ མས་མི ་ཚུ ་ཉམས་རྒྱ  ས་ཚུ གས་པའི ་ནུ ས་པ་ཡོད་ཟེ ར་
  ས་ཏེ ་འདུ ག།

 

  

གུ ་རུ འི ་གསང་  །               ཆུ ་ནང་ཡོད་པའི ་གླ ང་ཆེ ན་  ་མགོ །

བྱ ག་རང་བྱ ོན་  ་གླ ང་ཆེ ན་  ་མགོ ་འདི ་ལོ་ངོ ་དག་པ་ཅི ག་  ན་མ་བྱ ག་རམ་  ་ཆུ ་ནང་ཐི མ་
སོང་ནུ ག།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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  གཡོག་མོ་བསམ་འཕེ ལ་མའི ་   བ་ཕུ ག་               གུ ་རུ འི ་གསང་  །

གསང་  ་   བ་པ་བཤུ བ་ས་གཟེ ར་ཁམས་ཚ་ཆུ ་དང་ཤུ ག་པ་ཤི ང་འོག་ལུ ་རོང་ཆུ འི ་མཐའ་
མར་ཡོད།གུ ་རུ འི ་ཕྱ ག་འཁར་འདི ་  ན་མ་ཤི ང་སྦ ོམ་ཡོད་རུ ང་ཚ་ཆུ ་སྦ ང་པར་འོང་མི ་དེ ་ཚུ ་
གི ས་བཏོག་འབག་  ་ད་རེ ས་ནངས་པ་ར་ཏོག་ཅི ག་ལས་མི ན་འདུ ག། 

    

ཆི བས་རྟ ་བཏགས་ས།              ཕྱ ག་མཁར།

ཚ་ཆུ ་གོ ང་མ་འདི ་དབང་འདུ ས་ཕོ་བྲ ང་རྫ ོང་ཁག་སྲ ས་ཕུ ག་  ད་འོག་ནང་ཚུ དཔ་ཨི ན་རུ ང་
དུ ར་ཚ་ཆུ ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་མང་  ་ཆུ ་ཕར་དང་ཚུ ར་ ཚར་གསུ མ་དེ ་ཅི ག་བརྒ ལ་ཏེ  དུ ས་

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག



349

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༥ཙམ་དུ ང་ཤི ང་དང་ཁེ མ་ཤི ང་གི ་གསེ བ་ལམ་བདའ་འ  ཝ་ད་གཙང་ཆུ འི ་ཕ་
ཁར་གནས་  ན་རླ བས་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་དང་ཡ་ཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་
ལས་དང་པ་ར་རྐ ང་ཟམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་རྒྱ  བ་ཡོལ་བཅསཔ་ཞལ་ཤར་ཁ་
ཐུ ག་ལུ ་བ  ར་བཞུ གས་པའི ་ཚུ ལ་  ་མཇལཝ་མས། 

   

 ཚ་ཆུ ་གོ ང་མ་འ  ་སའི ་ལམ།          གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་རྒྱ  བ་ཡོལ་དང་བཅས།

ཟམ་བརྒ ལ་ཏེ ་ཁ་མར་ལྟ ་འོངམ་ད་ལུ ་གུ ་རུ ་དངོ ས་སུ ་བཞུ གས་ཡོད་པའི ་  ་  ས་ཡ་ཚན་ཆེ ་
ཏོག་ཏོ་དང་  ་  ས་  ་གཡས་གཡོན་ལས་  བ་ཆུ ་ཚ་ཏོག་ཏོ་འཐོན་ནི ་ཡོད་མི ་འདི ་  བ་ཆུ ་
ཕོ་ཆུ ་མོ་ཆུ ་ཨི ན་ཟེ ར་གནས་བཤད་པ་ནོར་བུ ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 

    གུ ་རུ འི ་  ་  ས།                 ་  ས་  ་གཡས་གཡོན་ལས་  བ་ཆུ །



350

   

 གུ ་རུ འི ་བླ ་མཚོ།                གུ ་རུ འི ་གསང་ལམ།                    

འདི ་ཁ་ལས་མར་ལྟ ་འ  ཝ་ད་ལུ ་གུ ་རུ འི ་གསང་ལམ་མགུ ་ནད་  བ་ཆུ ་འདི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་མཆོ ག་གི ས་མ་འོངས་སེ མསཅན་ཚུ ་གི ་མགུ ་ནད་འཇོ མས་པའི ་སྨ ན་ཆུ ་ལུ ་  ན་  ས་
བརླ བས་  ་ཁོ ་རའི ་དབུ ་བཙུ གས་ཏེ ་བཏོན་གནང་བའི ་  བ་ཆུ ་འབད་ནི ་འདི ་མི ་མགུ ་ནད་
ཡོད་མི ་ཚུ ་འདི ་ཁར་འོང་  ་མགུ ་ཏོ་ཁར་  བ་ཆུ ་འདི ་ཕོརཔ་གི ས་འཇལ་ཏེ ་ ཚར་༡༠༨ 
  གས་པ་ཅི ན་མགུ ་ནད་དྲ ག་ཚུ གས་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་འདུ ག། 

འདི ་ཡང་གནས་བཤདཔ་ནོར་བུ ་ཁོ ་རའི ་  ན་ཆ་མགུ ་ནད་ཡོད་མི ་ཅི ག་ཐི མ་ཕུ ག་ལས་ཆེ ད་
མངགས་  ་ས་གནས་དེ ་ཁར་འོང་  ་སྨ ན་ཆུ ་མགུ ་ཏོ་གུ ་  གས་ཞི ནམ་ལས་ མགུ ་ནད་
ཧི ང་སངས་ས་དྲ ག་ཅི ག་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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གུ ་རུ འི ་ཞབས་པུ སམོ།               མགུ ་ནད་སྨ ན་ཆུ །            

གུ ་རུ འི ་  ་  ས་དང་གསང་ལམ་  ་ལྟ ག་ལུ ་མགུ ་ནད་སྨ ན་ཆུ ་འདི ་རྡ ོ་ཕུ ག་རྩ ་བ་ལས་རྐ ་
གཉི ས་  ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་གཅི ག་ཕོ་ཆུ ་དང་གཅི ག་མོ་ཆུ ་ཨི ན་དང་མོ་ཆུ ་འདི ་དྲ ོད་
ཡོད་རུ ང་ཕོ་ཆུ ་འདི ་ཁོ ད་སི ་སི ་ཨི ན་པས།སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་དང་མོ་ལས་ཕོརཔ་༢༥འཐུ ང་ཚུ གས་པ་
ཅི ན་   བ་ཁམས་དང་གཞན་ནད་རི གས་ག་ར་ལུ ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 
ཨི ན་རུ ང་རང་སོ� ་ལུ ས་  ་ཁམས་དང་འ  ལ་ཏེ ་འ  ་དགོ པ་ལས་ག་ར་ལུ ་ཤོ་མཉམ་  ་དེ ་ 
  ་འ  ་མི ་བཏུ བ་འོང་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན། དེ འི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ཚ་ཆུ ་གསུ མ་དེ ་ཅི ག་ཡང་འདུ ག།

མགུ ་ནད་སྨ ན་ཆུ ་ཕོ་མོ་གཉི ས།            རྡ ོ་རང་བྱ ོན་ལ་ཝང་།
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ཚ་ཆུ ་གསུ མ་ཡོད་པའི ་གྲ ལ་ལས་གཙོ་བོ།       གུ ་རུ འི ་  ་  ས།

༉ དུ ར་ཚ་ཆུ ་གི ་ལམ་བདའ་  ་ཇུ ་ལི ་ལ་དང་  ག་ཐང་ལགཉི ས་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ་དགོ པ་

མ་ཚད་ལ་ཆེ ན་གཉི ས་  ་བར་ན་ཇུ ་ལི ་མཚོ་ཟེ ར་མཚོ་ཆེ ན་ཅི ག་ཡོད་མི ་འདི ་  ན་མ་འབོད་

སྒ རཔ་གཉི ས་གཅི ག་གི ས་གཅི ག་ལུ ་མཚོ་འདི ་གི ་མགུ ་ལས་མཇུ ག་ཚུ ན་རྐྱ  ལ་ག་གི ས་

རྐྱ  བ་ཚུ གས་ག་ཟེ ར་རྒྱ  ན་  ངསམ་ད་ལུ ་བོད་སྒ རཔ་རྐྱ  ལ་རྐྱ  བ་ཤེ ས་མི ་གཅི ག་གི ས་ང་གི ས་

རྐྱ  བ་ཚུ གས་  ད་  ་ག་ཅི ་  ན་འོང་ཟེ ར་སླ བ་ད་  ད་མི ་ཚེ ་གཅི ག་ལང་ཚུ གས་པའི ་   ་ནོར་

  ན་གེ ་ཟེ ར་སླ བ་ནུ ག།དེ ་ལས་གལ་  ད་རྐྱ  བ་མ་ཚུ གས་པ་ཅི ན་ རྒྱ  ན་འདི ་ལོག་ལྟ བ་   ་

ནོར་ང་ལུ ་དགོ ་ཟེ ར་རྒྱ  ན་  ངས་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་རྐྱ  ལ་་རྐྱ  བ་ཤེ ས་མི ་འབོད་སྒ རཔ་འདི ་གི ས་

མཚོ་མགུ ་ལས་རྐྱ  ལ་རྐྱ  བ་  ་མཇུ ག་ལུ ་ལྷ ོད་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ ཁོ ་ལྷ ོད་ཅི ག་ཟེ ར་ལག་བརྡ ་སྟ ོན་

  ་ ད་རུ ང་ཁོ ་མ་ཚི མས་པར་ལོག་  ་རྐྱ  ལ་རྐྱ  བ་  ་འོངམ་ད་མཚོ་དེ འི ་མཚོ་སྨ ན་རྒྱ  ལམོ་

གི ས་ བཟུ ང་དཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་འདུ ག།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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        ཇུ ་ལི ་ལ་དང་ ཇུ ་ལི ་མཚོ་གི ་མཐོང་སྣ ང�   

     ག་ཐང་ལ།                 ཨ་ནེ མ་གི ་མཚོ།

ཨ་ཎེ མ་གི ་མཚོ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་དོན་དག་འདི ་  ན་མ་ཨ་ཎེ མ་གཉི ས་དུ ར་ཚ་ཆུ ་ལུ ་འ  ་
ནི ་  ་ཇུ ་ལི ་མཚོ་གི ་རྩ ་བར་ལྷ ོདཔ་ད་ཇུ ་ལི ་མཚོ་གི ས་བདའ་འོངམ་ད་བྱ ོལ་འ  ་མ་ཚུ གས་
པར་ས་ཁོ ང་འདི ་ཁར་ལྷ ོདཔ་ད་འཁལ་  ད་ཆར་བཀབ་ཕུ ད་བཞགཔ་ད་མཚོ་འདི ་ཁར་
འ  ལ་འ  ལཝ་ཨི ན་ཟེ ར་ཁ་   ན་ཐོག་ལས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། 
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༢ བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཆུ ་སྨ ད་  ད་འོག༽

ལྕ མ་མཁར་  མ་ལས་ཀི ་ལོ་མི ་ཊར་༣༢དེ ་ཅི ག་  མ་འཁོ ར་ནང་འ  ཝ་ད་ཐར་པ་  ང་གྲྭ  ་
ཚང་དང་བཤད་གྲྭ  ་ལྷ ་ཁང་ཡོད་ས་ལས་ཐད་ཕྲ ང་  ་འ  ཝ་ད་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༤༠ དེ ་
ཅི ག་འགོ རཝ་ཨི ན་པས།ས་ཁོ ངས་འདི ་མཐོ་ཚད་མི ་ཊར་༣༦༩༡ ཡོད་པའི ་ཁར་ཀུ ན་
མ  ན་  ང་ཆེ ན་རབ་འབྱ མས་ལུ ་གསོལ་དུ ག་དྲ ངས་ས་ལས་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་དུ ས་ཡུ ན་
སྐ ར་མ་༥ ཙམ་འ  ཝ་ད་ལུ ་རྡ ོ་ཕུ ག་འོག་ལུ ་མཁའ་འ  ་མའི ་གསང་ཕུ ག་འདི ་ཡ་མཚན་ཆེ ་
ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ཚུ གས་པས།གསང་ཕུ ག་འདི ་ལས་ཐར་པ་  ང་བཤད་གྲྭ  ་དང་དགེ ་འདུ ན་
གྲྭ  ་ཚང་ཆོ ས་བྲ ག་དགོ ན་པ་ཛམ་བྷ ་ལ་བཅས་  ་མཐོང་སྣ ང་ཚུ ་ག་ནི ་བ་མཛེ ས་ཏོག་ཏོ་དང་
བག་ཕེ བས་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ཚུ གས་པས།

དེ ་མ་ཚད་མཁའ་འ  ་མའི ་གསང་ཕུ ག་ལས་གཡས་བ  ར་  ་འ  ཝ་ད་ལུ ་རྡ ོ་ཕུ ག་གུ ་ཀུ ན་
མ  ན་མཆོ ག་གི ས་རྫ ོགས་ཆེ ན་ཆོ ས་གནང་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བཞུ གས་  ་རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་མཇལ་
ནི ་འདུ ག།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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 མཁའ་འ  ་མའི ་གསང་ཕུ ག       

མཁའ་མ  ་མའི ་གསང་ཕུ གརྫ ོགས་ཆེ ན་ཆོ ས་གནང་སའི ་རྡ ོ་ལེ བ་བཞུ གས་  །ཀུ ན་མ  ན་
ཆེ ན་པོ� ་མཁའ་འ  ་གསང་བའི ་ཕུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་གྲྭ  ་ཚང་བླ ་སླ ོབ་ཚུ ་གི ས་བརྡ ་བྱ ང་ཚུ ་ 
གསལ་རི ་རི ་བཟོ་  ་འདུ ག།

ཆོ ས་གནང་སའི ་རྡ ོ་ལེ བ་བཞུ གས་  །
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ཛམ་བྷ ་ལ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས་འགུ ་ལུ ་ཡོད་པའི ་བྱ ག་ག་ར་ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ འི ་གནས་་ཨི ན་
ཟེ ར་ཐར་པ་  ང་གྲྭ  ་ཚང་གི ་སླ ོབ་དབུ ་མཛད་དཀོ ན་མཆོ ག་རྡ ོ་  ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

                                      

        ཚེ ་རི ང་མཆེ ད་ལྔ འི ་གནས།

ཝང་ཐང་དགོ ན་པའི ་མཐོང་སྣ ང་
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༣. བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག་ཨུ ་ར་  ད་འོག༽

ཨུ ་ར་ཝང་ཐང་དགོ ན་པ་དེ ་ཉི ད་ཤར་ཁ་ཐུ ག་  ར་རྒྱ  ལ་ལའི ་  ད་པར་ཆགས་ཏེ ་ཡོདཔ་
ཨི ན།གདན་ས་འགོ ་ཐོག་  གས་སྟ ོན་ཆོ ས་  ་རྡ ོ་  ་གི ས་བཏབ་གནང་པའི ་ཝང་ཐང་དགོ ན་
པ་ལུ ་ལྷ ་ཁང་གསར་  ང་གཉི ས་ཡོད་ས་ལས་ལྷ ་ཁང་  ངམ་གུ ་རུ ་ལྷ ་ཁང་འདི ་ རབ་  ང་
༡༣ པའི ་ནང་ཀུ ན་མ  ན་འཇི གས་མེ ད་  ང་པའི ་ཞལ་སླ ོབ་མོན་མཁས་  བ་འཇི གས་
མེ ད་ཀུ ན་  ལ་  ས་གདན་ས་བཏབ་གནང་གནངམ་ཨི ན་པས།  ན་གོ ང་ལྷ ་ཁང་  ངམ་
རྩ ་བ་ལས་མེ ་མཆོ ད་བཞེ ས་མི ་དེ ་ལུ ང་བསྟ ན་གདུ ལ་བྱ ་དང་འ  ལ་ཏེ ་བླ ་མ་ཡེ ་ཤེ ས་རྡ ོ་
  ་མཚན་ཅན་བྱ ོན་ཏེ ་ལྷ ་ཁང་དེ ་སླ ར་རྩ ་བ་ལས་ཉམས་གསོ་ཞུ ་བ་མ་ཚད། དུ ས་རབས་
༢༠པའི ་ནང་  མ་  ་གསར་བཙུ གས་ཐོག་ལས་ཨུ ་ར་མདོ་བཞི ་མི ་སེ ར་དམང་དང་  མ་  ་
མཉམ་རུ བ་ཐོག་ཚེ ་དཔག་མེ ད་ལྷ ་ཁང་ཅི ག་གསརཔ་བཞེ ངས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་ཁར།དགོ ན་པ་
དེ ་ཁར་རྒྱ  ལ་ཀརྨ ་ ཞྭ ་དམར་  ་མཚམས་གནང་  ་བཞུ གསཔ་ལས་ལྷ ་ཁང་རྩ ་བར་ ཀརྨ ་
ཞྭ ་ནག་དམར་  ་  བ་ཆུ ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག 

ཀརྨ ་ཞྭ ་ནག་དམར་  ་  བ་ཆུ །
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ཝང་ཐང་དགོ ན་པ་ལྷ ་ཁང་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡ལྷ གཔ་ཅི ག་འ  ཝ་ད་རི འི ་

  ད་པར་དུ ང་ཤི ང་དང་ཁེ མ་ཤི ང་  ག་ལུ ་  བ་ཐོབ་མེ ་ལོང་རྡ ོ་  འི ་   བ་ཕུ ག་འདི ་ རྡ ོ་ཕུ ག་

སྦ ོམ་ཅི ག་རྩ ་བ་འདུ ག།   བ་ཕུ ག་འདི ་ནང་ལུ ་མི ་རབས་ལྔ ་དེ ་ཅི ག་ཧེ ་མ་མེ ས་མེ ས་ཐེ ར་པོ་

ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ས་གནས་འདི ་ཁར་   བ་པ་གནང་  ་ཡུ ན་རི ང་བཞུ གས་ཅི ་ཟེ ར་མཚམས་པ་

ཀརྨ ་གི ས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། མེ ས་མེ ས་ཐེ ར་པོ་བཞུ གས་པའི ་་ཤུ ལ་ ཤི ང་ཆ་རེ ་གཉི ས་

རེ ་མཐོང་ནི ་འདུ ག།   བ་ཕུ ག་ལྟ ག་གི ་རྡ ོ་ཕུ ག་གུ ་ལས་བལྟ ཝ་ད་ཨུ ་ར་མདོ་བཞི ་སུ མ་ཕྲ ང་

དང་སྤ ང་མཁར་ཤི ང་མཁར་གཡུ ས་ཚུ ་ག་ནི ་བ་མཛེ ས་ཏོག་ཏོ་  ་མཐོངམ་ཨི ན་པས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག



359

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

   བ་ཕུ ག་རྡ ོ་ཕུ ག་དེ འི ་རྩ ་བ་ཡོད         བ་ཐོབ་མེ ་ལོང་རྡ ོ་  ་གི ་   བ་ཕུ ག

ཨུ ་ར་  ད་འོག་ཤི ང་མཁར་གཡུ ས་  ་རི ་མགོ ་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་རང་བྱ ོན་  ་གནས་
འདི ། ཨུ ་ར་ཤི ང་མཁར་རྒྱ  ལ་ཡོངས་  ང་ཀ་གི ་ཤི ང་བཏོན་སའི ་ལམ་ཁ་ལས་ཁ་ཡར་བལྟ ་
  ་རྐ ང་ཐང་  ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༢ དེ ་ཅི ག་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་འདི ་
སྤ ང་ཐང་དང་ཤུ གཔ་ཤི ང་ཅི ག་གི ་རྩ ་བར་རྡ ོ་  ངས་ཏེ ་ཡོད་མི ་གེ ་ར་མཁའ་འ  ་རྡ ོ་  ་ཕག་
མོ་རང་བྱ ོན་ཨི ན་ཟེ ར་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ཚུ གས་པས། ཨུ ་ར་ལས་དང་ཕུ ་གི ་
གཞུ ང་ལམ་བདའ་  ་འ  ཝ་ད་  མ་ཤི ང་ལ་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་ཅི ག་ཁར་ནོར་  ་ལྷ སཅི ག་ཡོད་
སར་ཀརྨ ་ ཞྭ ་དམར་  ་  བ་ཆུ ་ཅི ག་ལམ་  ་ཟུ ར་ཁར་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

གདན་ས་ཤི ང་མཁར་བདེ ་ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་གི ་གནས་ཡི ག་ནང་ལས་ཡང་།འབྲ ོག་གསར་
  ང་དུ ་ཕག་མོ་རང་བྱ ོན་དང་།།འ  ་མོ་ས་ལེ ་   ལ་མའི ་ནུ ་མ་ཡོད།ཟེ ར་སླ བ་དོ་བཟུ མ་ རྡ ོ་
  ་ཕག་མོ་རང་བྱ ོན་ཡོད་ས་ལས་ཚུ ར་བལྟ ་འོངམ་ད་ལུ ་བུ མ་ཐང་གི ་ཁ་སྐ ད་ལས་ འཇོ ་
དཀར་མའི ་ནུ ་ཟེ ར་འདོད་འཇོ ་བ་གི ་ཨོ མ་རང་བྱ ོན་སྤ ོ་རི ལ་རི ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་
མཇལ་ཚུ གས་པས།ཤི ང་མཁར་གཡུ ་ཚན་ནང་ལས་ཨི ན་མི ་གནས་བཤད་པ་རྟ ་མ  ན་
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དབང་འདུ ས་  ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་ཅི ན་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་  ་ཉེ ་འདབས་ཤི ང་
ཚང་ནང་ལུ ་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་དུ ང་ཡང་ཡོད་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས།

       

 རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་རང་བྱ ོན།

འདོད་འཇོ ་བ་གི ་ཨོ མ།                  ་བའི ་ཞལ་འབགཔ།
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༉ གདན་ས་ཤི ང་མཁར་བདེ ་ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་གནས་ཡི ག་ནི །ༀ  ་སྭ ་  །གྲ ངས་མེ ད་རྣ མ་
གསུ མ་བསྐ ལ་པར་ལེ གས་གོ མས་པའི །།ལམ་མཆོ ག་ཐེ ག་གསུ མ་དམ་པའི ་ཆོ ས་སྒྲ  ་
ཡི ས།།རི གས་ཅན་གསུ མ་  ་མཐའ་ཡས་འ  ་བའི ་ཁམས།།ཕན་བདེ ར་འགོ ད་མཁས་
འ  ་མགོ ན་ཤཱ ཀྱ འི ་སྲ ས།། སླ ར་ཡང་གསང་ཆེ ན་ཐེ ག་པའི ་སྟ ོན་པ་རུ །། སངས་རྒྱ  ས་ཉི ད་
ལས་འཕགས་པའི ་   ལ་པའི ་  ར།།ལེ གས་བྱ ོན་རྒྱ  ལ་དབང་པདྨ ་ཀཱ ་རའི ་ཞབས།། མི ་
  ད་དད་པས་གཙུ ག་གི ་ནོར་བུ ར་བ  ན།།གང་གི ་བསྟ ན་པ་བཀའ་གཏེ ར་དག་སྣ ང་གི །རི ང་
ལུ གས་རྒྱ  ་མཚོ� ་ལམ་སྲ ོལ་  ངས་འདི ་རུ །།ལེ གསསྟ ོན་མཁས་  བ་  ་བའི ་གཙུ ག་གི ་
རྒྱ  ན།།བ  ན་མཚུ ངས་མེ ད་ཀུ ན་མ  ན་ལ་བཏུ ད་ནས།། རྫ ོགས་པའི ་སངས་རྒྱ  ས་  ་
མེ ད་འོད་ཟེ ར་དེ འི །།གདན་ས་ཤི ང་མཁར་བདེ ་ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་གི ། གནས་  ་ཆགས་ཚུ ལ་
ཚི གས་སུ ་བཅད་པའི ་འ  ང་།།  ་རབས་དད་ལྡ ན་དྭ ང་བ་འ  ན་  ར་བཀོ ད།།དེ ་ཡང་སྟ ོང་
གསུ མ་མི ་མཇེ ད་འཇི ག་  ན་  །།ཞི ང་ཁམས་  ་བ་ལྷ ོ་ཡི ་འཛམ་བུ ་  ང་།།ཡུ ལ་དབུ ས་
རྡ ོ་  ་གདན་  ་བྱ ང་གི ་ཆ།།ཧི ་མ་ལ་ཡའི ་རི ་བ   ད་ཤར་ལྷ ོ� ་ཕྱ ོགས།།ཁ་བཞི ་མོན་ཡུ ལ་
ཙན་དན་བཀོ ད་པའི ་  ངས།།དཔལལྡ ན་འ  ག་པའི ་རྒྱ  ལ་ཁབ་མངའ་  ་ལས།།བུ མ་ཐང་
ལྷ ་ཡི ་སྦ ས་ཡུ ལ་དམ་པ་ཞེ ས།།སྙ ན་གྲ གས་ས་  ང་འདི ་ན་ཡོངས་སུ ་ཁྱ བ།། ཨྱ ོན་རྒྱ  ལ་
པོས་ཞབས་བཅགས་  ན་  ས་བརླ བས། གསང་ཆེ ན་བསྟ ན་པའི ་གནས་སུ ་ལུ ང་ཡང་
བསྟ ན།། ཆོ ས་  ད་བསྟ ན་པ་འཛི ན་པའི ་རྒྱ  ལ་བླ ོན་དང་།། སྟ ོབས་འབྱ ོར་མངའ་ཐང་ལྡ ན་
པའི ་ཡུ ལ་མཆོ ག་ཡི ན།། དེ ་ཡི ་ཆགས་ཚུ ལ་བུ མ་ཐང་  ་བཞི ་ལས།།ཆོ ས་  ད་དཔལ་ཡོན་
   ་བོས་གང་བའི ་ཡུ ལ།ཨུ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ འི ་སྦ ས་གནས་ལུ ང་པ་འདི །། ལྷ ་ཡུ ལ་ས་ལ་འཕོས་
འདྲ འི ་ཁྱ དའཕགས༌ཡོད།། ས་ལ་གཡང་ཆགས་ནོར་གཞོང་འདྲ ་བའི ་དབུ ས།། ཆུ ་བོ་
དལ་འབབ་ནེ འུ ་གསི ང་བ   ད་ཚལ་ངོ གས། རྒྱ  ་ཆེ འི ་ཡུ ལ་  ང་སྐ ར་ཚོགས་བཀྲ མ་འདྲ འི ་
མགུ ལ།།རྒྱ  ལ་བ་གོ ང་མའི ་  ན་ཅན་དགོ ན་  ་མང་།།དེ འི ་ཡེ ་ནང་གསེ ས་ཤི ང་མཁར་དགོ ན་
པ་ནི །།ཐོག་མའི ་དུ ས་ན་རང་  ང་ལྷ ན་   ས་  །།ཡོན་ཏན་ལྡ ན་པའི ་ནགས་  ད་ཤི ང་ཚལ་
དབུ ས།།མཁར་ཆགས་དེ ་  ར་ཤི ང་མཁར་ཐ་སྙ ད་དར།།དེ ་ན་རྒྱ  ལ་བའི ་ཐུ གས་བ   ད་དུ ས་
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  ན་  ར།།དུ ས་རབས་བཅུ ་བཞི འི ་སྐ ལ་བཟང་ཤར་བ་ན།།བདེ ་གཤེ གས་རི ་རབ་མར་མེ འི ་
རྒྱ  ལ་མཚན་ནི །། མཚན་དཔེ འི ་  ར་ཤར་  ང་ཆེ ན་རབ་འབྱ མས་དཔལ།།འ  ག་ཡུ ལ་   ་
འ  � ་བསོད་ནམས་གོ ་སྐ ལ་དུ །། ལེ གས་བྱ ོན་གདན་སར་སྔ ་བའི ་  ང་བརྒྱ  ད་  །། ཡ་
གྱ ལ་ཤི ང་མཁར་བདེ ་ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་ནི །   བ་རི ་རི ན་ཆེ ན་འ  ང་གནས་འ  ལ་བར་
ཆགས།། གནས་མཆོ ག་དེ ་ཡི ་བཀོ ད་པའི ་རང་བཞི ན་ནི །།  ཡ་མཚན་ཁྱ ད་འཕགས་ངོ ་
མཚར་མཆོ ག་ལྡ ན་པས།།  གང་གི ས་མཐོང་ན་  ང་ལ་དགའ་བའི ་དཔལ།།མི ་ཟད་  ར་
བའི ་ཡོན་ཏན་འདི ་ལྟ ་  །།    ར་ནི ་ས་ཆུ ་ཤི ང་འབྲ ོག་ལ་སོགས་པ།།ཡུ ལ་ལ་དགེ ་བའི ་ཡོན་
ཏན་རྣ མ་བཅུ ་དང་།།ནོར་  ད་འདོད་ཡོན་ཆོ ས་དང་ཐར་པའི ་དཔལ།།  ་བཞི འི ་ཕུ ན་ཚོགས་
ཀུ ན་ལྡ ན་  ་བྲ ག་ཏུ །།རྒྱ  བ་རི ་ཟུ ར་ཆེ ་མཛེ ས་  ག་  ན་པོ� ་ད  བས།། དར་  ་ཡོལ་ལེ ་
  ས་པ་ལྟ ་བུ ་ནི །།བ  ་མེ ད་དཀོ ན་མཆོ ག་རི ན་ཆེ ན་རྣ མ་གསུ མ་  །། ཀུ ན་ཏུ ་བསྐྱ  བས་པའི ་
རྒྱ  བ་  ན་བཟང་བར་མཚོན།།མདུ ན་ན་  ར་རྒྱ  ལ་རི ་བོ་ནོར་བུ འི ་དཔལ།། མ་ལུ ས་མ ལ་
  ངས་པའི ་མཆོ ད་པ་དང་།།  ན་པོ� ་སྤ ོ་ནས་འ  ག་ཡུ ལ  ངས་  ་བཀོ ད།།ཡོངས་རྫ ོགས་
འ  ན་  ད་ཡུ ལ་དུ ་མངོ ན་དུ ་མཐོང་།། གཡས་རི ་ཚྭ ་འབྲ ོག་ཐེ ག་མཆོ ག་སེ   ་འ  ངས།།ལྷ ་
དམན་ལོགས་འ  ན་ཚོགས་ཀུ ན་ཟི ལ་  ས་གནོན་།།གཡོན་རི ་མགོ ་ལེ གས་སྟ ག་མོ� ་
འཆོ ང་སྟ བས་  ས།། ཕས་  ལ་དགྲ ་ཚོགས་དབང་འདུ ་  ད་པར་མཚོན།། ཕུ ་ན་ཝ་གཟི ག་
བྲ ག་གི ་བ་གམ་མཆོ ག།ཐེ ག་ཆེ ན་ཆོ ས་  ་པོ་  ་བ  གས་པ་འདྲ །དེ ་ན་གནམ་  ་  ང་བའི ་
ཕོ་ལྷ ་ནི །།དཀར་ཕྱ ོགས་   ང་མཛད་ནོར་ལྷ ་དབང་  ག་བཞུ གས།།  མདའ་ན་གཡང་
བྲ ག་བ་གམ་ནོར་འ  ལ་ནི ། འཛད་མེ ད་དངོ ས་  བ་གཏེ ར་  ་མཛོད་དུ ་གཏམས།།དེ ་ན་
ས་  ་  ང་བའི ་གནས་པོ་ནི །།ནད་རི མས་བར་ཆད་ཀུ ན་ཐུ བ་  ་བདུ ད་བཞུ གས།།བར་ན་
གཡང་མོ་རྒྱ  ན་ནི ་བོད་ཐང་འདྲ །། གནག་  གས་ར་ལུ ག་བཟང་བའི ་འ  ང་ཁུ ངས་ཏེ །།དེ ་ན་
ཡུ ལ་འཁོ ར་མི ་མཐུ ན་ཕྱ ོགས་ཀུ ན་ལས།།  ང་བའི ་སླ ་མཆོ ག་བཟང་པོ་གྲ གས་པ་བཞུ གས།། 
གཡས་ན་སེ མས་མགོ � ་ཆུ ་མོ་དལ་འ  ་མ།། རི ན་ཆེ ན་སྣ ོད་དུ ་གསེ ར་   མས་ཕུ ལ་འདྲ ་
ཞི ང་།། གཡོན་ནས་མེ ར་གང་གཞུ ང་ཆུ ་དག་  ད་ཀྱ ང་།། གནས་འདི ར་ཡོན་ཆབ་ཕུ ལ་
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ལ་ཆས་ནས་འ  །།ཡང་གཅི ག་ནང་འཁོ ད་མཚོན་པ་བརྡ ་ཡི ་གནས།། ངོ ་མཚར་ཅི ང་ཡང་
ངོ མས་པའི ་དཔལ་ཡོན་  ས།། མཚོན་བྱ ་འོག་མི ན་ཐེ ག་མཆོ ག་ད  ས་པའི ་ཞི ང་།།མངོ ན་
དུ ་བ  ན་པའི ་བཀོ ད་པ་འདི ་ལྟ   །། ཤར་  ་ཕྱ ོགས་ན་གཏེ ར་ཅན་ཏོག་ཅེ ས་པའི །། སྤ ང་
  ངས་ཁ་ཤར་བལྟ ས་པའི ་མགུ ལ་ཉི ད་  །། གཡས་  ་ངོ ས་ནས་མོ་ཆུ ་དཀར་མོ་བབས།། 
འཐུ ང་དང་  ས་  ད་ནད་རི གས་མ་ལུ ས་འཇོ མས།།སྤ ངས་གཤོང་གཡོན་ནས་ཕོ་ཆུ ་ནག་པོ་
འབབ།།འདི ས་ནི ་མཐོང་ཐོས་དྲ ན་རེ ག་བསམ་སྦྱ  ོར་  །།དུ ག་རི གས་མ་ལུ ས་སེ ལ་བའི ་སྨ ན་
ཆེ ན་ཏེ །།འདི ་འདྲ ་མི ་བ  ན་   ་བོ་སུ ་ཞི ག་མཆི ས།།ཡོན་ཏན་ཀུ ན་ལྡ ན་གནས་  ་བདུ ད་  ་
ཆུ །།སྤ ངས་རི འི ་མཇུ ག་ཏུ ་ཕོ་མོ་ལེ གས་འཛོམས་  ས།།སླ ར་ཡང་གཞན་དོན་རི ངས་པའི ་
ཚུ ལ་  ས་ནི །།ལྷ ོད་མེ ད་འབབ་པའི ་རང་བཞི ན་ངོ ་མཚར་ཆེ །།ལྷ ོ་ན་གདན་སའི ་མདུ ན་དུ ་ཡ་
བྲ ག་ཅེ ས།། 

སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པར་འཚེ ་བའི ་ཉ་བོ་རྣ མས།།ཐར་མེ ད་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་མནན་པའི ་བརྡ ་
མཚོན་དུ །། ས་ཕྱ ོགས་རང༌  ང་ཧོམ་ཁུ ང་གསལ་བར་ཡོད།། ནུ བ་ན་སྣ ང་  ང་མ་ཞེ ས་
ས་ཆའི ་ད  བས།། གདུ ག་   ལ་ནག་པོ་ཐུ ར་དུ ་   ག་འདྲ ་ཡོད།། འདི ་ནི ་ས་བདག་  ་
གཉན་ལ་སོགས་  །།གནོད་པ་ཀུ ན་ཐུ བ་  ད་པའི ་རྒྱ  ལ་མོས་བཀོ ད།། བྱ ང་ན་དྲ ང་སྲ ོང་
ཁྱ བ་མཇུ ག་གཟའ་མཆོ ག་གི ས།།ཀུ ན་མ  ན་ཆེ ན་པོ� ་གསོལ་ཆུ ར་ཕུ ལ་བ་ཡི །།   བ་
ཆུ ་དགའ་འ  ལ་ཡན་ལག་བརྒྱ  ད་ལྡ ན་དེ །།འཐུ ང་བ་ཙམ་  ས་  ང་གདོན་གནོད་ཀུ ན་
  ལ།། བྱ ང་ཤར་ངོ ས་སུ ་ཤར་ཟུ ར་བྲ ག་ཆེ ན་ལ།། གདུ ག་   ལ་བཏུ ལ་དང་ཨོ ་རྒྱ  ན་གུ ་རུ ་
ཡི །།    བ་ཕུ ག་མཆོ ག་དང་  བ་ཆུ ་བདུ ད་  འི ་ཆབ།། ཡི ད་ཅན་འ  ་བའི ་གདུ ང་བ་ཀུ ན་
སེ ལ་ཡོད།། བྲ ག་  ང་བྱ ་  ང་རང་བཞི ན་མངོ ན་གསལ་དང་།། སྔ གས་  ་  ང་མའི ་བླ ་
མཚོ་བཅས་ཀྱ ང་བཞུ གས།།ཤར་ལྷ ོར་བྲ ག་གི ་ཕང་པར་ཨོ ་རྒྱ  ན་ཆེ །།དངོ ས་ཞེ ན་ཞི ག་པའི ་
  བ་རྟ གས་  ་  ས་དང་།།   བ་རྫ ས་གཏེ ར་ཆས་མངོ ན་སུ མ་རང་བྱ ོན་རྣ མས།།མཇལ་བ་
ཙམ་  ས་དངོ ས་འཛི ན་  ལ་པོར་གཏོང་།།སྣ ང་  ད་དབང་འདུ ས་པདྨ ་འ  ང་གནས་ལ།།ཡེ ་
ཤེ ས་ལས་དང་འཇི ག་  ན་མཁའ་འ  ་མས།།བདེ ་སྟ ོང་བདུ ད་  འི ་མཆོ ད་པ་བཀོ ལ་ས་ཡང་
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།།ད་ལྟ ་འ  ར་མེ ད་མངོ ན་སུ མ་མཇལ་དུ ་ཡོད།།གཞན་ཡང་བྲ ག་དཀར་དངོ ས་སུ ་དུ ང་གི ་
པར།།རང་བྱ ོན་གསལ་བས་རྩ ་གསུ མ་ད  ས་པ་  ར།།འབྲ ོག་གསར་  ང་དུ ་ཕག་མོ་རང་
བྱ ོན་དང་།།འ  ་མོ་ས་ལེ ་   ལ་མའི ་ནུ ་མ་ཡོད།། ལམ་ཅུ ང་  ང་མ་གསེ ར་  ་གཞོང་པ་
འདྲ །། རི ་དྭ གས་སེ མས་ཅན་སྤྱ  ན་གཟི གས་ཚུ ལ་དུ ་   །།རྐ ང་གསུ མ་ཐང་ཆེ ན་སུ མ་  ད་དོ་
ར་ནང་།།གནག་  གས་སྤྲ  ོ་གར་   ར་བའི ་དགའ་ཚལ་ཡངས།།དབུ ས་ན་གཉི ས་འཐུ ང་གམ་
ཆེ ་རི ་བོ་ནི །། གླ ང་ཆེ ན་མགོ ་ཟུ ར་ཉལ་འདྲ འི ་   ་གཙུ ག་ཏུ །།ཆོ ས་  ་རྒྱ  ལ་པོ་  ང་ཆེ ན་རབ་
འབྱ མས་  །  བ་རི ་རི ན་ཆེ ན་འ  ང་གནས་གདན་ཆགས་ནས།།གཟའ་དང་རྡ ོ་  ་ལེ གས་
པས་ཞབས་ཞུ ས་བཅས།། གསང་ཆེ ན་ཆོ ས་འཁོ ར་ཕལ་ཆེ ར་དེ ་ནང་བརྩ མས།།དེ ་མདུ ན་
ས་  ན་ཡངསཔའི ་དབུ ས་ཉི ད་ན།། ཀུ ན་མ  ན་ཆེ ན་པོས་ཆོ ས་འཁོ ར་བ  ར་བའི ་གནས།། 
བདེ ་ཆེ ན་ཆོ ས་  ང་གདན་སའི ་གཙུ ག་ཁང་བཞུ གས།།ས་འོག་གཟའ་ཡི ་བླ ་མཚོ་འ  ལ་
བ་ཡི ས།། མཚོ་མཇུ ག་གཙུ ག་ལག་ཁང་གི ་ཤར་ལྷ ོ་རུ །།ཕ་ཐོང་དཀར་ཁྲ འི ་ད  ལ་ནས་ཆུ ་
བཤུ ལ་སོགས།།ངོ ་མཚར་མངོ ན་སུ མ་མི ག་གི ས་མཇལ་དུ ་ཡོད།།གཙུ ག་ཁང་ལྷ ོ་ངོ ས་ས་
འོག་ལྟ ་བུ ་ལ།།ཀུ ན་མ  ན་ཆེ ན་པོས་བཀའ་བ  ས་དམ་བཞག་པའི །།གདན་སའི ་  ང་མ་
གཟའ་མཆོ ག་ཆེ ན་པོ་ཡི །། གནས་ཁང་འཇི གས་རུ ང་ལྷ ་  ན་རོལ་པའི ་གནས།། དེ ་ནང་
ཀུ ན་མ  ན་ཤངས་ཁྲ ག་རང་  ས་  །།གཟའ་མཆོ ག་  ས་  ་གཞན་ཡང་  ན་ཆེ ན་  །། བླ ་
རྡ ོ་སྲ ོག་འཁོ ར་  ་  ན་མདོས་ཆེ ན་བཅས།། མང་བཟོད་བསྟ ན་དགྲ འི ་  ང་རྩ ་ཅི ར་ཡང་
འདར།།  དེ ་ལ་སོགས་པའི ་གནས་  ་ངོ ་མཚར་བཀོ ད།། བསམ་  ས་མི ་ཁྱ བ་བ  ད་
པར་མི ་ནུ ས་ཤི ང་།།དད་ཅན་ཉམས་རྟ ོགས་འཕེ ལ་བའི ་དབེ ན་རི ་  ང་།།ཕལ་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་
སྤྲ  ོ་དགའ་ངང་གི ས་འཕེ ལ།། ནེ འུ ་གསི ང་མེ ་ཏོག་སྤ ོས་ངད་ལྡ ན་པ་ལ།།བྱ ་དང་  འུ ་ཅུ ང་
སྙ ན་པའི ་སྒྲ  ་ལས་ཀྱ ང་།།ཀུ ན་མ  ན་ཆོ ས་  ་ཟེ ར་བའི ་རྒྱ  ང་འབོད་  །། ཐ་མལ་སྣ ང་བ་
དབང་མེ ད་   ར་བར་ནུ ས།།དེ ་སོགས་རང་བཞི ན་གནས་  ་  ན་རླ བས་ལས།།དེ ར་   ས་མི ་
རྣ མས་ངང་   ད་རབ་ཏུ ་ལེ གས།།གཞུ ང་བཟང་  ་ཐག་ཉེ ་ཞི ང་  ང་  ་ཆེ །། མཚུ ངས་མེ ད་

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

གསང་སྔ གས་ཆོ ས་  ་གདུ ལ་བྱ ་  །། ཐག་རི ང་མ  ན་ལ་  ་ལེ ན་བཟང་བ་དང་།། ལྷ ག་
པར་ཆོ ས་གཟུ གས་ཡོངས་  ་  ་ཞུ ་སོགས།།ཡ་རབས་ཚུ ལ་ལྡ ན་བླ ོ་  ས་མཆོ ག་ལྡ ན་ཅི ང་
།། རི ག་རྩ ལ་ཕུ ན་སུ མ་ཚོགསཔའི ་   ་   ས་གང་།།ཕན་ཚུ ན་ཉེ ་འདུ ས་འ  ལ་བའི ་མི ་རི གས་
ལ།། མཚུ ངས་མེ ད་བ  ་བའི ་གདུ ང་སེ མས་སྨ ོས་ཅི ་དགོ ས།། ལུ ང་ཕྱ ོགས་གཅི ག་དང་ལས་
དོན་གཅི ག་འ  ལ་  །།  གས་བཤེ ས་འ  ལ་ཡོད་ཀུ ན་ལའང་ཕན་སེ མས་ཆེ ། དེ ་འདྲ འི ་ངོ ་
མཚར་ཅན་  ་གནས་མཆོ ག་ཏུ །།གནས་འ  ལ་  ད་པས་ནད་གདོན་  ག་   བ་དག།གང་
ཞི ག་དད་པས་  མ་   བ་བརྩ ོན་འ  ར་ན། རི ང་མི ན་  ར་མི ་ལྡ ོག་པའི ་ས་ཡང་ཐོབ།།འོག་
མི ན་གནས་དང་རྔ ་ཡབ་དཔལ་རའི ་  ང་།། ད  ར་མེ ད་ཀུ ན་མ  ན་ཆོ ས་  འི ་གནས་
མཆོ ག་འདི ར།།ཞག་གཅི ག་ཙམ་  ས་   བ་པ་  དཔས་ཀྱ ང་།། གཞན་དུ ་ལོ་   བ་  ད་པས་
ཁྱ ད་དུ ་འཕགས།།དེ ་  ར་ཀུ ན་མ  ན་ཞལ་དངོ ས་མ་མཇལ་བའི ་།། སླ ད་ནས་འབྱ ོན་པའི ་
དད་ལྡ ན་   ས་བུ ་རྣ མས།།དད་ཅི ང་གུ ས་པས་གནས་འདི ་མཇལ་བ་ན།། དངོ ས་ཉམས་  ་
ལམ་གང་རུ ང་  ན་རླ བས་ཐོབ།། རབ་ཏུ ་དངས་བས་སེ མས་ལ་དྲ ན་པ་དང་།། ཐ་ན་གནས་
ཡི ག་ཉན་དང་  ག་པས་ཀྱ ང་།། ཚེ ་རབས་ལས་  ་   བ་པ་སྲ བ་  ད་པའི །།ཀུ ན་མ  ན་ཆེ ན་
པོ� ་ཐུ གས་བ   ད་གང་ལ་ཡོལ།། རང༌བཞི ན་གདོད་ནས་  བ་པའི ་གནས་ཆེ ན་དང་།། 
ཞབས་བཅག་  ན་རླ བས་ཐེ བས་པའི ་གནས་ཆེ ན་གཉི ས།།གཉི ས་ལྡ ན་ཀུ ན་མ  ན་མཆོ ག་
གི ་གནས་ཆེ ན་འདི །། མཁའ་སྤྱ  ོད་དག་པའི ་ཞི ང་ཁམས་ལོགས་ན་མེ ད།།   ན་འ  ལ་  ་
ཡི ་གནས་མཆོ ག་ལ་བ  ན་ནས།། དོན་དམ་རང་ལུ ས་རྒྱ  ལ་བ་ཞི ་  � ་གནས།། གདོད་
ནས་འདུ ་འབྲ ལ་མེ ད་པའི ་དོན་རྟ ོགས་ནས།། ཆོ ས་ཉི ད་ཟད་སར་འ  ལ་བའི ་ས་ཐོབ་ཤོག། 
།། གོ ང་འཁོ ད་གནས་ཡི ག་འདི ་དྲ གོ ས་ཤི ང་མཁར་བླ མ་མཆོ ག་ནས་མཛད་མཛདཔ་ཨི ན་
ཟེ ར་ གནས་བཤད་པ་ཨཔ་རྟ ་མ  ན་དབང་འདུ ས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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༤. སྟ ང་  ད་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར༽

སྟ ང་  ད་འོག་  ན་ཟ་་  ས་ལས་ཡར་ལྟ ་མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར་ཚུ ན་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་
༣དེ ་ཅི ག་རྐ ང་ཐང་འ  ཝ་ད་ཁ་ཤར་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར་འདི ་ཡ་མཚན་ཆེ ་
ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ཚུ གསཔ་ལས་གནས་ཁྱ ད་དུ ་འཕགས་པ་ཅི ག་ཨི ན་རུ ང་ གནས་འདི ་
གི ་  ར་ལས་ར་ཁུ ངས་ཁ་གསལ་བཤད་མི ་དང་ངོ ས་འཛི ན་འབད་ཚུ གས་མི ་ག་ཡང་མི ན་
འདུ ག་ཨི ན་རུ ང་མཚམས་པ་ཕུ རཔ་འ  ན་ལས་  ས་དུ མ་གྲ ་རེ ་བཤད་མི ་འདི ་ལུ ་གཞི ་
བཞག་ཐོག་ལས་འདི ་ལས་མར་བཀོ ད་ཡོད།

 མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར།         མཁའ་འ  ་མའི ་གནས་  །    

མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར་གནས་  ་  ་ར་ཁ་ཟེ ར་སླ བ་དོ་ཡོདཔ་ལས་གནས་མཇལ་བར་
བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ལུ ་འདི ་ཁ་ལས་འགོ ་བཙུ གས་ཏེ ་མཇལ་དགོ པ་མ་ཚདདེ འི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་
གུ ་རུ ་དང་མཁའ་འ  ་མའི ་  ་  ས་   བ་ཁང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི དང་ མཁའ་འ  ་མའི ་

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

རུ ས་རྒྱ  ན་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ་བཅས་གནས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། མཁའ་འ  མ་
གི ་  ང་  ར་ནང་འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་བུ མ་ཐང་གི ་་ཁ་སྐ ད་ལས་དུ ན་ཕོགས་ཟེ ར་རྡ ོ་ཕུ ག་
སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོད་མི ་གནས་འདི ་ནང་ན་འཛུ ལ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་ལས་བཅད་
དེ ་འ  ་རུ ང་ལྷ ོད་ནི ་མེ དཔ་ཨི ན་པས། ཁ་   ན་དང་རྣ ་   ན་ལས་བཤད་དོ་བཟུ མ་འབད་
བ་ཅི ན་དུ ན་ཕོགས་འདི ་ནང་ལས་  ་ལི ་དང་བྱ ་  ་ཅུ ང་ཚུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ནང་ལས་་བཙུ གས་
བཏངམ་ད་ལུ ་སྟ ང་ཨ་ནུ ་ལྷ ་ཁང་ནང་ལས་འཐོནམ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།མཐའ་
འཁོ ར་ལུ ་གནས་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་ཚུ ་ཡང་གནས་  ་དང་གསང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ལེ ་ཤ་
མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ཨི ན།                     

གུ ་རུ ་དང་མཁའ་འ  ་མའི ་  ་  ས།

མཚམས་པ་ཕུ ར་པ་འ  ན་ལས་  ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་ཅི ན་མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་
  ར་རྩ ་བ་འཕོ་བ་ཟང་ཐལ་  ་ནང་ན་འཛུ ལཝ་ད་གནམ་ཧོནམ་ཕྲ ང་ཕྲ ང་མཐོང་ཚུ གས་
ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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མཁའ་འ  མ་གི ་ རུ ས་རྒྱ  ན

  

མཁའ་འ  མ་གི ་   བ་ཁང་།         རྡ ོ་  ་ཕག་མོ།             

མཁའ་འ  ་མའི ་   བ་ཁང་འདི ་ནང་འཛུ ལ་བལྟ ཝ་ད་ལུ ་ མི ་ལྔ ་དང་  ག་དེ ་ཅི ག་ཤོང་པའི ་
ས་གོ ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ཚུ གས་པས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

   བ་པ་བཤུ བ་ས།           ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་།               

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་གནས་འདི ་ཁར་  ་  ར་བར་  ར་ར་  ར་ཟེ རམཇལ་ནི ་འདུ ག།དེ ་
ལས་བེ མ་ཟ་  ས་དང་དང་ཨྱ ོན་ཆོ ས་  ང་ལས་ས་ཁོ ངས་འདི ་ཁར་འོང་  ་ ཚོགས་འཁོ ར་་
དང་རི ་བོ་བསང་མཆོ ད་རེ ་གནང་སྲ ོལ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག

      ་  ས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ཚུ གས་པས།
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ཁྲ ་མོ� ་གནས། སྟ ང་  ད་འོག་   ་བྱ མས་དང་འབུ མ་ཕོག་ལྷ ་ཁང་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་རྐ ང་ཐང་
འ  ཝ་ད་ལུ ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༤དེ ་ཅི ག་གི ་ས་ཁར་ཁྲ ་མོ་གི ་ལྷ ་ཁང་དང་གནས་ཚུ ་  ་  ར་
དང་ནང་  ར་ཟེ ར་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ཁར་གནས་འདི ་   ་བྱ མས་མེ ས་མེ ས་བླ མ་གི ས་
ཉམས་སྣ ང་ལུ ་གཟི གས་གཟི གསཔ་ཨི ན་ཟེ ར་སླ ོབ་དཔོན་རྡ ོ་  ་དགྲ ་འདུ ལ་  ས་བཤདཔ་
ཨི ན་པས།   ན་མ་ཁྲ ་མོ� ་གནས་ལུ ་བླ ་མའི ་གཟི མ་ཅུ ང་གཅི ག་ལས་མེ ད་དེ ་འབད་རུ ང་ 
གནམ་ལོ་ཕག་ལོ་ལས་ལྷ ་ཁང་གཅི ག་བཞེ ངས་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ཨ་ཞེ ་བསོད་ནམས་ཆོ ས་
   ན་དབང་  ག་མཆོ ག་གི ས་ཆོ ས་ལོངས་   ལ་གསུ མ་  ་སྨ ན་འདམ་  ་  ་འདྲ ་ཚུ ་ ནང་
  ན་  ་བཙུ གས་གནང་ནུ ག།

ཁྲ ་མོ� ་གནས་མཇལ་ནི ་འདི ་འ  ག་ཟླ ་༣ པ་དང་༤ པའི ་ནང་ལེ གས་ཤོམ་ཨི ན་པས། 
གནས་དེ ་ལུ ་  ་  ར་དང་ནང་  ར་  ་ཡོད་མི ་གཉི ས་ཆ་རང་ཉི ནམ་གཅི ག་ལུ ་མཇལ་
ཚུ གསཔ་ནི ་ཨི ན་པས། 

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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རྡ ོ་   མ་ནང་རྡ ོར་  ང་   བ་ཆུ ། ལྷ ་ཁང་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་བྱ ག་གི ་རྩ ་བར་ཡོད། 

    
  

གཏེ ར་བཏོན་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཚོགས་ཁང་། ལྷ ་ཁང་འོག་ལུ ་བྱ ག་གི ་རྩ ་བར་ཡོད།
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སྲ ས་དར་མ་རྡ ོ་  ་འཕོ་བ་གནང་ས་འདི ་ཚོགས་ཁང་ལས་
གཡས་ཁ་ཐུ གབྱ ག་་གི ་  ད་པར་ཡོད།  གུ ་རུ ་གཙོ་
འཁོ ར་༣   ་  ་འདྲ ་ཚུ ་ཚོགས་ཁང་ལས་གཡས་ཁ་ཐུ ག་
བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཡོད།

དེ ་ཡང་ ས་གནས་དེ ་ཁར་འཕོ་བ་གི ་   བ་གནང་  ་   བ་
རྟ གས་བཏོན་མི ་ཡང་ལེ ་ཤ་རང་ཡོདཔ་མ་ཚད་དད་མོས་
ཅན་ཚུ ་འཕོ་བ་གི ་   བ་པ་གནང་པ་ཅི ན་ གནས་འདི ་
ཁར་ལེ གས་ཤོམ་ ཨི ན་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ལྷ ་
ཁང་འོག་ལུ ་ཡོད། 

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

སྲ ས་དར་མ་རྡ ོ་འཕོ་བ་གནང་སའི ་   བ་ཁང་།      

གུ ་རུ ་གཙོ་འཁོ ར་༣།  
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མཁའ་འ  ་མའི ་   བ་ཕུ ག་དང་པ་གཉི ས་པ།  ཨྱ ོན་གུ ་རུ ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་ལུ ་བཞུ གསཔ་
ད་ལུ ་མཁའ་འ  མ་ཚུ ་བྱ ག་ཕུ ག་འདི ་ནང་བཞུ གས་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།

མཁའ་འ  ་མའི ་གསང་ལམ།            རོ་དངོ ས་  བ་ཅན།       

   ་འཇམས་བླ མ་གི ་  ་ལམ་ནང་ལུ ་རོ་དངོ ས་  བ་ཅན་ཅི ག་ཆུ འི ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་
གཟི གསཔ་ལས་འཚོལ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་འདི ་ཨི ནམ་  ་བཞག་ཅི ་ཟེ ར་ཨི ན་པས།
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གུ ་རུ འི ་   བ་ཆུ །             ཟངས་མདོག་དཔལ་རི །

   བ་ཆུ ་འདི ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་གི ་བྱ ག་གི ་  ད་པ་ལས་ཐོནམ་ཨི ན་པས།    

མཁའ་འ  ་ཡེ ་ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་   བ་ཁང་།   

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག

ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱ  ས་  ་   བ་ཁང་།          གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག།                   

ལྷ ་ཁང་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཡོད།      བ་ཕུ ག་འདི ་ མཁའ་འ  ་ཡེ ་
ཤེ ས་མཚོ་རྒྱ  ལ་  ་   བ་ཁང་གི ་ གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད།

 ད  ལ་འཁོ ར།  གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་གི ་གུ ་ལས་མར་ཡོད།
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ཨྱ ོན་གུ ་རུ འི ་གསང་ལམ།                  

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་  ་  ར།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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ཨྱ ོན་གུ ་རུ འི ་བཞུ གས་  ་རྒྱ  བ་ཡོལ་དང་བཅས། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་གུ ་ལུ ་ཡོད། 
གུ ་རུ ་ཞལ་ལྷ ོ་ནུ བ་  ན་པོ� ་ཡུ ལ་ལུ ་བ  ར་ཏེ ་བཞུ གས་པའི ་བཞུ གས་  །  ཟངས་
མདོག་དཔལ་རི འི ་བཞུ གས་  འི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད།

ངག༌   ན༌  ༌ལོ༌   ས༌བཤད༌མི ༌གནས༌བཤད༌པ༌ཚུ ༌གི ༌ཐོ།

༡  མཚམས་པ་ སངས་རྒྱ  ས་དཔལ་འབྱ ོར་ ཝང་ཐང་དགོ ན་པ།

༢  ཨཔ་དམ་ཆོ ས་ལ་ ཨུ ་ར་མདོ་བཞི །

༣  ནོར་བུ ་ དུ ར་ཚ་ཆུ ་གོ ང་མ།

༤  རྡ ོ་  ་ དུ ར་ཚ་ཆུ ་གོ ང་མ།

༥  ཨམ་རྡ ོ་  ་ལྷ མོ་ དུ ར་ཚ་ཆུ ་གི ་གནས་བདག།

༦  མཚམས་པ་ ཨྱ ོན་  ས་ སྟ ང་མཁའ་འ  ་མའི ་  ང་  ར།

༧  སླ ོབ་རྡ ོ་  ་དགྲ ་བདུ ལ་ ཁྲ ་མོ� ་གནས་    ་འཇམ་ལྷ ་ཁང་།

༨  སླ ོབ་ཨྱ ོན་བ  ས་ ཐར་པ་  ང་ 

༩  སླ ོབ་དཀོ ན་མཆོ ག་རྡ ོ་  ་ དབུ ་མཛད་ ཐར་པ་  ང་གྲྭ  ་ཚང་།

༡༠  རྟ ་མ  ན་དབང་འདུ ས་ ཤི ང་མཁར་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས།

བུ མ་ཐང་རྫ ོང་ཁག
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༼  ན་  ་རྫ ོང་ཁག༽
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དཀར་ཆག
ཨང་།             རྩ ་དོན།    ཤོག་གྲ ངས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག། 

སྨ ན་  ས་  ད་འོག། 

༡ ར་ཝ་  ས་དགོ ན་པ། ༣༨༢ 

༢ ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས། ༣༨༥ 

༣  ཉའི ་  ས་ལས་དཔལ་རི ་དགོ ན་པར་འ  ་སའི ་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས། ༣༨༧

༤ ཀར་གནས་དགོ ན་པ་དང་ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པ་གཉི ས་  ་ལོ་   ས་མདོར་བ  ས། ༣༨༩

༥ གནས་ཅན། ༣༩༣ 

༦   ར་མེ ད་ལྷ ་ཁང་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས། ༣༩༥ 

༧ སྐ མ་དར་ཛམྦྷ  ་ལ་གནས། ༣༩༧ 

༨ བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་/པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་། ༣༩༨ 

༩ ཡོ་གའི ་གནས། ༤༠༠ 

མཁོ ་མ་  ད་འོག།

༡ སྤ ང་མཁར་གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་ཞབས་  ས།         ༤༠༥

ཀུ ར་སྟ ོད་  ད་འོག།

༡ ཁམས་ཕུ ག་གནས་དང་ཙན་དན་ཐང་། ༤༠༨

སྒ ང་ཟུ ར་  ད་འོག།

༡   ན་  ་རྫ ོང་ནང་གི ་ནང་  ན་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་འདྲ ་གཏེ ར་མའི ་  ར། ༤༡༦

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

༢  བྱ ང་ཆུ བ་  ང་དགོ ན་པར་ཡོད་པའི ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་གཏེ ར་མ་དང་མེ ས་མེ ས་   འི ་ 

   (   ལ་)ལ་གནས་  ་  ར།  ༤༡༩

༣ ཁཝ་སྟ ང་མཚལ་  ་རི ་མོ། ༤༢༣ 

༤ སྦ ས་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་གནས་  ་  ར། ༤༢༤

  ན་  ་  ད་འོག།

༡ བཞུ གས་  ་དགོ ན་པ། ༤༢༩ 

བཙན་མཁར་  ད་འོག།

༡ ཨའུ ་མཚོ་དྲ ག་དམར་གནས། ༤༣༣

༢ ཨའུ ་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས། ༤༤༣
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སྨ ན་  ས་  ད་འོག། 

༡. ར་ཝ་  ས་དགོ ན་པ། 

 ར་ཝ་  ས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་མི ་དེ ་ ཀུ ར་སྟ ོད་པའི ་ཁ་སྐ ད་ལས་    ག་མའི ་རི གས་
ཅི ག་ལུ ་ར་ཝ་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། ད་ལྟ ོ་དགོ ན་པ་ཆགས་སའི ་ས་གནས་ཁར་ ཧེ ་མ་   ག་
ཚལ་  ས་གང་  ་ཡོདཔ་ལས་ ར་ཝ་  ས་ཟེ ར་དར་ནུ ག ར་ཝ་  ས་དགོ ན་པ་ཆགས་
དགོ ་མི ་དེ ་    ་ལོ་༡༩༥༢ ལུ ་ བོད་ཟངས་རི ་ཁ་དམར་ལས་གཅོ ད་  ་བླ མ་འ  ལ་ཞི ག་
རི ག་འཛི ན་  ང་པའི ་ལུ ང་བསྟ ན་ལས་ རི ་མེ ་ཏོག་པདྨ ་ཁ་རྒྱ  ས་རྒྱ  སཔ་བཟུ མ་མའི ་ཟེ འུ ་
འ  འི ་  ་བ་ལུ ་ མཁའ་འ  � ་བསྟ ན་པ་ཆགས་པ་ཅི ན་ རྒྱ  ལ་ཁམས་ལུ ་ཞི ་བདེ ་དང་ 
སེ མས་ཅན་ལུ ་འ  ་དོན་ཆེ ་འོང་། ཟེ ར་གསུ ངས་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་། མི ་བདག་གི ་རྣ ་བའི ་བུ ་
ག་རུ ། །གཟུ གས་མེ ད་པའི ་སྒྲ  ་ཞི ག་འདི ་སྐ ད་ཐོས། །བོད་ཐེ ངས་ཅི ག་སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་
པ་ནི ། །རྫ ་ཁ་  བ་ལྟ ་བུ ་ཡོང་ངེ ས་ཡི ན། །གནས་སྨ ན་  ངས་ལྷ ོ་མོན་འ  ག་ཡུ ལ་དུ ། །ལྷ ་
ཨྱ ོན་པདྨ འི ་  ན་རླ བས་དང་། །  ་ཆོ ས་   ང་རྒྱ  ལ་པོས་ཚོགས་བསགས་ལས། གནས་དེ ་
ལས་ལྷ ག་པའི ་བདེ ་   ད་མེ ད། །ཡུ ན་མ་རི ང་ལྷ ོ་མོན་ཕྱ ོགས་སུ ་སོང་། །རི ་པདྨ ་ཁ་འབུ ས་
ཟེ འུ ་འ  འི ་  ང་། །མ་མཁའ་འ  � ་  ན་བཞེ ངས་   བ་ལ་བརྩ ོན། །བསྟ ན་འ  ་ལ་ཕན་
བདེ ་འ  ང་བར་ངེ ས། །ཟེ ར་བའི ་ལུ ང་བསྟ ན་དེ ་ཡང་བར་སྣ ང་ཁམས་ལས་གཟུ གས་མེ ད་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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པའི ་མཁའ་འ  ་མའི ་སྒྲ  ་ལས་
གསུ ངས་ནུ ག་ཟེ ར་བླ མ་རི ག་
འཛི ན་  ང་ཡངས་  ས་གསུ ངས་
ཡོད་པའི ་ཁར་ དགོ ན་པའི ་
མཚན་ཡང་ བོད་ཟངས་རི ་ཁ་
དམར་ལས་ གཅོ ད་  ་ཆོ ས་
འཁོ ར་  ་དུ ས་མ་ལོག་གོ ང་ལས་ 
ཕྲ ང་ཕྲ ང་འ  ག་ལུ ་སྟ ོན་ནི ་དེ ་
གི ས་ འ  ག་ཟངས་རི ་ཁ་དམར་
ཟེ ར་མཚན་གསོལ་གནང་ཡོད་
ལུ གས་གསུ ངམ་ཨི ན་པས། 

དེ ་འབདཝ་ལས་ དགོ ན་པ་དེ ་ ལྷ ་ནང་སྨྱ  ོས་  ་གདུ ང་རབས་༤༤ པ་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚེ ་
དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་   ་ལོ་༡༩༥༧ ལུ ་འགོ ་ཐོག་གདན་ས་བཏབ་གནང་ནུ ག། 

   ་ལོ་༢༠༠༩ ལུ ་ ར་ཝ་  ས་དགོ ན་པར་ འ  ག་ཟངས་རི ་ཁ་དམར་ཟེ ར་བའི ་ལྷ ་ཁང་
ཅི ག་ རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ་སྲ ས་བླ མ་རི ག་འཛི ན་  ང་ཡངས་  ས་
བཞེ ངས་གནངམ་མ་ཚད་ ནང་  ན་གཙོ་བོ་མ་ཅི ག་ལབ་   ན་  ་  ་འདྲ ་མི ་ཚད་ལས་ཆེ ་
བ་ཅི ག་    ་གསེ ར་དངུ ལ་ཟངས་གསུ མ་ལས་  བ་  ་ཡོད་མི འི ་ནང་ ཡེ ་ཤེ ས་སེ མས་
དཔའ་ཡང་འགངས་ཅན་གཏེ ར་མའི ་རི གས་  ས་མ་དོ་བར་ སངས་རྒྱ  ས་  ་རི ང་བ  ལ་
སོགས་བཙུ གས་ཏེ ་   ་ནང་གཉི ས་  ་རབ་གནས་ཡང་ སྐྱ  བས་  ་སྟ ག་ལུ ང་  ་   ལ་རི ན་
པོ་ཆེ ་ རྫ ོང་གསར་མ  ན་  ་རི ན་པོ་ཆེ ་ བདུ ད་འཇོ མས་ཡང་  ད་སངས་རྒྱ  ས་པདྨ ་བཞད་
པ་སོགས་བླ མ་མང་རབས་ཅི ག་གི ས་གནང་ཡོདཔ་ལས་བ  ན་ སྨ ོན་ལམ་གང་བཏབ་
ཐེ བས་པའི ་  ན་ལུ ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་ཏེ ་འདུ ག།

རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ་  ་འདྲ །



384

དགོ ན་པ་དེ ་ཁར་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་
ཡང་ མེ ས་མེ ས་བླ ་མ་བསོད་ནམས་བཟང་
པོ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ ཀ་ལུ ང་རི ན་པོ་ཆེ ་ཀརྨ ་
རང་  ང་ཀུ ན་ཁྱ བ་གཉི ས་  ས་ གཟུ ངས་
   བ་ཚུ ལ་ལྡ ན་གནངམ་མ་ཚད་ རྟ ོགས་
ལྡ ན་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་ རབ་
གནས་གནང་སྐ བས་ འཇའ་འོད་  ་གུ ར་
ཁང་  བས་པ་དང་ ཉི ན་དགུ ང་ལུ ་སྐ རམ་
  ན་  ག་གསལ་པོར་འཆར་བ་ལ་སོགས་
པའི ་རྟ གས་མཚན་བཟང་པོ་  ང་བའི ་མཆོ ད་
  ན་  ་བ  ་སྲ ོལ་འདུ ག།

   ར་བཏང་ ར་ཝ་  ས་དགོ ན་པའི ་གནས་རི ་དེ ་རང་ མཁའ་འ  ་མ་ཅི ག་ལབ་   ན་  ་
གནས་ཨི ན་པའི ་བརྡ ་མཚན་ལུ ་ གོ ང་མས་ལུ ང་བསྟ ན་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཧེ ་མ་ལྷ ་
ཁང་འོག་མཚམས་ཅི ག་གི ་ཚལ་མ་ནང་ མཁའ་འ  ་མ་ཅི ག་ལབ་   ན་  ་ ཞབས་  ས་
གཡས་པ་ཅི ག་བཞུ གས་ཡོད་ནི ་དེ ་གི ས་ཡང་མཚོན་ཚུ གསཔ་ཨི ན་པས། ཞབས་  ས་
དེ ་ ད་རེ ས་ལྷ ་ཁང་གི ་ཟུ ར་ཁར་ བཞུ གས་ཁང་ཅི ག་ནང་གདན་འ  ན་ཞུ ་  ་ མི ་ཚུ ་གི ས་
མཇལ་ཚུ གསཔ་  ་བཞག་ནུ ག།

ཞབས་  ས་གཡོན་པ་དེ ་ སྟ ག་  ་ལ་ལས་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༢ དེ ་ཅི ག་གི ་སར་ 
ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་དཔལ་རི ་ལྷ ་ཁང་གི ་འོག་ལུ ་ རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་ཡོད་མི ་དེ ་བ  ཝ་ཨི ན་
པས།
མདོར་ན་ མ་ཅི ག་ལབ་   ན་ལུ ་གསོལཝ་ག་དེ ་  ་བཏབ་དགོ པ་སྨ ོ་ཟེ ར་བ་ཅི ན་ རྒྱ  ལ་
བའི ་ཡུ མ་ཆེ ན་ཐུ གས་  ་   ལ་པ་ནི ། །  གས་མའི ་དུ ས་འདི ར་བསྟ ན་པའི ་   ན་མེ ་མཆོ ག 
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མཁའ་འ  ་མ་ཅི ག་ལབ་   ན་  ་ཞབས་  ས།

།ཉམས་ཐག་མགོ ན་མེ ད་འ  ་བ་ཡོངས་  ་མགོ ན། །ལབ་  ་   ན་མའི ་ཞབས་ལ་གསོལ་
བ་འདེ བས། །ཟེ ར་གསོལཝ་བཏབ་པར་འཐུ སཔ་  ་ བླ མ་རི ག་འཛི ན་  ང་ཡངས་  ས་
གསུ ངས་ཡོད་དོ།།

༢. ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས། 

 ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས་ཟེ ར་མི ་དེ ་ རྒ ན་རབས་ཚུ ་གི ས་འབད་བ་ཅི ན་ ཧེ ་
མ་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གནས་དེ ་ཁར་གསང་བའི ་ཐོག་ལས་བཞུ གས་ཡོདཔ་ལས་ གསང་
བྲ ག་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ ཅང་བཱ རག་ཟེ ར་གཡུ ས་ཁའི ་ངག་གཤི ས་འབྲ ངས་
ཏེ ་ དར་ཁྱ བ་སོང་སོངམ་འོང་ནི ་མས་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། གནས་དེ ་གི ་མཐའ་འཁོ ར་
ལུ ་ མི ་ལོ་༢༠ ཙམ་  ་ཧེ ་མ་བླ མ་རྡ ོ་  ་དབང་  ག་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ 
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བླ མ་གི ས་ཉི ནམ་རེ ར་ཚར་རེ ་ཨི ན་ཅི ་མི ན་ཅི ་བྱ ོན་
ཏེ ་ཐུ གས་དམ་གནང་བཞུ གས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
མཚམས་ཁང་ཅི ག་རྐྱ  བ་ནི ་  ་ས་ཚུ ་ཡང་བཅད་དེ ་
ཡོད་རུ ང་ བླ མ་  ་ཚེ ་ཐུ ང་སོངམ་ལས་   བ་མ་
ཚུ གས་པར་ལུ ས་ནུ ག་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག དང་
ཕུ ་འབད་བ་ཅི ན་ ཅང་བཱ རག་གནས་ལུ ་མ་ལྷ ོདཔ་
ཅི ག་ཁར་ཡོད་མི ་ བ  ས་ཆོ ས་  ང་དགོ ན་པ་ཟེ ར་
སར་ མཚམས་བཅད་སྡ ོད་མི ་  མ་ཆེ ན་ཡང་ལེ ་ཤ་
ཡོདཔ་དང་ དེ ་ཁའི ་མི ་རྒ ན་ཤོས་ཚུ ་ འཕོ་བའི ་
ལུ ང་ཞུ ་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ གནས་དེ ་གི ་མཐའ་འཁོ ར་
ལུ ་འཛོམས་ཏེ ་ སྒ ར་བཅགས་ཏེ ་སྡ ོད་དོ་ཡོདཔ་
ཨི ན་རུ ང་ བླ མ་དེ ་གཤགས་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ཉམས་
སོ་ནུ ག། 

ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས་  ་  ར་ལས་གནས་བཤད་ཁ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་རྐྱ  བ་ཤེ ས་
མི ་མེ ད་རུ ང་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཕུ ག་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ བྱ ག་གི ་  ད་པར་འཛེ གས་
ཞི ནམ་ལས་ ནང་ན་འཛུ ལ་འ  ་སའི ་འཛུ ལ་  ་དང་ ཐོན་  ་ཅི ག་ཡོདཔ་དང་    བ་ཕུ ག་
དེ ་ཧེ ་མ་ གཡུ ས་  ་དེ ་ནང་གི ་མི ་ཚུ ་གི ས་བ  ་མཐོང་བ   ་དེ ་སྡ ོད་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་
  ་མཐོང་སྣ ང་ལུ ་ ནང་ན་ ཁོ ད་  མས་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་དང་ཡངས་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ག་ནི ་ཡང་
མེ ད་མི ་དེ ་ གཟི གས་མི ་ཚུ ་གི ས་དཔྱ ད་དགོ པ་འདུ ག། 

ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས་དེ ་ དྭ ངས་སངས་དགོ ན་པ་ལས་ལྷ ོ་ནུ བ་མཚམས་ལུ ་རྐ ང་ཐང་
དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་  ད་ཙམ་དང་ དུ ང་དཀར་རྡ ོ་བ་ལས་ཆུ ་ཚོད་གཅི ག་དེ ་ཅི ག་གི ་སར་
ཡོདཔ་ཨི ན། 

ཅང་བཱ རག་(བྲ ག)གནས་  ་མཐོང་སྣ ང་།
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དྭ ངས་སངས་དགོ ན་པའི ་ལྟ ག་ལུ ་ རྟ འི ་སྒ ་ཆ་ཟེ ར་ ཧེ ་མ་ བཙན་བདུ ད་ཅི ག་གི ས་གཞུ ང་
མཁར་  ་མི ་ཚུ ་ལུ ་གནོདཔ་བཀལ་ཏེ ་བཟའ་ཚར་ནི ་འབདཝ་ད་ བླ མ་  ་མེ ད་  ང་པ་ཟེ ར་
མི ་ཅི ག་གི ས་ བཙན་  ་རྟ ་དེ ་ དེ ་ཁར་རྡ ོ་གུ ་བ   ར་ཏེ ་སྦ ་བཞག་ཞི ནམ་ལས་ བཙན་
བདུ ད་དེ ་འ  ད་དེ ་   ད་སེ ་  ས་ལྷ ་ཁང་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ རྡ ོ་ཅི ག་གུ ་རྐ ངམ་གཏད་དེ ་འ  ་མ་
བཏུ བ་པའི ་སྐ བས་ བླ མ་གི ས་ རྔ ་རོལ་བ  ང་ ཆོ ་གའི ་ཚི ག་ཚུ ་འདོན་ཏེ ་ད་ལྟ ོ་ལྷ ་ཁང་ཡོད་
སར་བསྐྱ  ལ་བའི ་སྲ ོལ་   ན་དེ ་ ད་ལྟ ོ་ཡང་ རང་ཟླ ་༧ པའི ་ཚེ ས་༡༧ ལུ ་ ཧ་ ཟེ ར་མི ་ལོ་
དུ ས་  ་སྐ བས་ལུ ་ བཙན་འཆམ་དེ ་ ས་གནས་དེ ་ཁ་ལས་འཐོན་སྲ ོལ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་
འདུ ག དེ ་ལས་ དྭ ངས་སངས་དགོ ན་པའི ་འོག་ལུ ་ བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་དུ ང་དཀར་ཡོདཔ་
ལས་ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་དུ ང་དཀར་རྡ ོ་བ་ཟེ ར་སླ བ་   ན་དརཝ་  ་ དམག་མི ་བ  སཔ་
ཡེ ་ཤེ ས་ཚུ ལ་  མས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

༣. ཉའི ་  ས་ལས་དཔལ་རི ་དགོ ན་པར་འ  ་སའི ་ལམ་བདའ་ཡོད་པའི ་གནས། 

 ཉའི ་  ས་གཡུ ས་ཚན་ལྟ ག་ལུ ་ ཡོང་རེ ་ཟེ ར་མི ་གཡུ ས་  ་ལྟ ག་ལས་ཡར་དཔལ་
རི ་དགོ ན་པར་འ  ་སའི ་ལམ་ཁར་ མཁའ་འ  མ་བ  ར་ར་ཟེ ར་མི ་གནས་རྡ ོ་ཅི ག་འདུ ག 
གནས་རྡ ོ་འདི ་འོག་ལས་རྡ ོ་གདན་གཉི ས་  ་མགུ ་ལུ ་བཀལ་བཞག་བཞགཔ་བཟུ མ་  ་
ཡོདཔ་དང་ མི ་ཚུ ་ཡར་མར་ལམ་འ  ལ་འཐབ་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ བ  ར་ར་རྐྱ  བ་དོ་ཡོད་

མི ་དེ ་ཡང་ ཧེ ་མ་གནས་རྡ ོ་འདི ་གི ་
མགུ ་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བཞུ གས། 
འོག་ལས་མཁའ་འ  མ་ཚུ ་གི ས་
བ  ར་ར་རྐྱ  བ་  ་  འི ་མཆོ ད་པ་ཕུ ལ་
ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་ལས་བ  ན་མཁའ་
འ  མ་བ  ར་ར་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་
འ  ཝ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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སླ བ་སྲ ོལ་ལས་ ཉའི ་  ས་ཟེ ར་མི ་ས་གནས་དེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གནས་ལུ ་  ན་  ས་
བརླ བས་གནངམ་ལས་ གནས་སྦ ས་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་ཉའི ་  ས་ཟེ ར་དར་
ཡོདཔ་  ་ ཚོགས་པ་ངག་དབང་ཕུ ན་ཚོགས་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག གནས་རྡ ོ་འདི ་སྟ ག་
  ་ལ་ལས་ལྷ ོ་ནུ བ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་༡.༠༠ ཙམ་  ་སར་ཡོད། དེ ་ལས་ཡར་
དཔལ་རི ་ལྷ ་ཁང་ཁ་ཐུ ག་ རྐ ང་ཐང་སྐ ར་མ་༣༠.༠༠ ཙམ་འ  ཝ་ད་   ་མི ག་རྡ ོ་ར་ཟེ ར་ 
གནས་  ་  ་མི ག་དང་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ཉི ་མ་དང་ཟླ ཝ་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་གནས་རྡ ོ་དང་ དཔལ་
རི ་ལྷ ་ཁང་འོག་ལུ ་ མཁའ་འ  ་ལབ་  ་   ན་མའི ་ཞབས་  ས་གཡོན་པ་བཅས་ཡོད་མི ་ཚུ ་ 
ཚོགས་པ་ངག་དབང་ཕུ ན་ཚོགས་  ས་བརྡ ་སྟ ོན་འབད་ཡོདཔ་ཨི ན།

མཁའ་འ  མ་  ར་ར་ཟེ ར་མི ་གནས་རྡ ོ།         ཟླ ཝ་གི ་ད  བས་འདྲ ་བའི ་གནས་རྡ ོ།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

མཁའ་འ  ་ལབ་  ་   ན་མའི ་ཞབས་  ས།

༤. ཀར་གནས་དགོ ན་པ་དང་ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པ་གཉི ས་  ་ལོ་   ས་མདོར་བ  ས། 

 དེ ་ཡང་ ཡི ག་ཐོག་བཀོ ད་དེ ་མེ ད་རུ ང་ངག་ཐོག་བ   ད་དེ ་འོང་མི ་ལོ་   ས་ལས་ 
ཀར་གནས་དགོ ན་པ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་མི ་དེ ་ ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བརྒྱ  ད་པ་གི ་གདན་ས་ཨི ན་
པའི ་ཆ་ལས་ ཀར་གནས་དགོ ན་པ་ཟེ ར་བཏགས་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་ལས་ 
ཟྭ ར་ཐང་ཟེ ར་མི ་དེ ་   ན་མ་ཟྭ ་ཝ་ཐང་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་ཡོདཔ་དང་ དེ ་  ་ཨི ན་དགོ ་མི ་དེ ་ 
ཧེ ་མ་ ལུ ང་པ་རེ ་ལུ ་རྒྱ  ལཔོ་རེ ་གི ས་དབང་  ་སྡ ོད་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ ཟྭ ར་ཐང་ས་གནས་དེ ་ 
སྟ ག་མོ་ཆུ ་རྫ ོང་དཔོན་  ་ཟྭ ་ཆའི ་  དཔ་སྟ ོན་སའི ་  མ་ར་  ་ལག་ལེ ན་འཐབ་པའི ་ས་ཆ་
འབདཝ་ལས་ ཟྭ ར་ཐང་ཟེ ར་དར་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། ཤུ ལ་ལས་ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བརྒྱ  ད་པ་
གི ་སླ ོབ་མའི ་མཆོ ག་   བ་དབང་ཀརྨ ་ བསྟ ན་འཛི ན་ནམ་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཀརྨ ་ རབ་འབྱ ོར་ཟེ ར་
ཞུ ་མི ་དེ ་ ཁོ ་རའི ་རྩ ་བའི ་བླ མ་གི ས་ རི ་ མི ་རྒ ད་པོ� ་དཔྱ ལ་ཐེ ་བཟུ མ་  ་རྩ ་བར་དང་ ས་
ཡི ་ད  བས་ཀྱ ང་ རྒྱ  བ་དང་མདུ ན་ གཡས་དང་གཡོན་ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་པའི ་གནས་ཅི ག་
གི ་དབུ ས་སུ ་ དགོ ན་པ་ཆགས་པ་ཅི ན་ སླ ོབ་མ་བ  ་བའི ་  ན་འ  ལ་ཡོད་ཟེ ར་བའི ་ལུ ང་
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བསྟ ན་དང་། རི ང་མི ན་ང་ཡང་ཐོན་འོང་ཟེ ར་བཀའ་ཡི ་གནང་བ་བཞི ན་ ས་གནས་ཟྭ ར་
ཐང་ལུ ་ཕེ བས་ད་ ཡུ ལ་ལྷ ་གཞི ་བདག་ཚུ ་གི ས་ཕེ བས་བསུ ་ཞུ ་བའི ་རྟ གས་མཚན་ལུ ་ ཉི ་
མ་འཇའ་དང་མེ ་ཏོག་གི ་ཆར་དང་ ནུ བ་མོ་མཆོ ད་མེ ་གྲ ངས་མེ ད་  ས་བ  ར་བ་གཟི གས་
པ་སོགས་   ང་བའི ་ལོ་   ས་དང་འ  ལ་ རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པ་ལུ ་བུ ་སླ ོབ་
ལེ ་ཤ་འཛོམས་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ལས་ རྟ ོགས་ལྡ ན་མཆོ ག་གི ས་ སླ ོབ་མ་བ  ་བའི ་
གནས་ཟྭ ར་ཐང་ཨི ན་རུ ང་ ཉམས་རྟ ོགས་འཕེ ལ་བའི ་གནས་ཀར་གནས་ཨི ན་པས་ཟེ ར་
གསུ ངས་ཏེ ་ དགོ ན་པའི ་མཚན་ཡང་ ཀར་དགོ ན་   བ་  ་ཆོ ས་ད  ངས་ཁང་བཟང་ཟེ ར་
བཏགས་གནང་ནུ ག རྟ ོགས་ལྡ ན་མཆོ ག་ཀར་གནས་དགོ ན་པར་   བ་པ་ཡུ ན་རི ང་གནང་
  ་བཞུ གས་པའི ་ཤུ ལ་བཟང་པོ་ མི ་རབས་མང་པོ� ་དུ ས་ལས་ མུ ་མཐུ ད་དེ ་  ང་ཡོད་པའི ་
ལོ་   ས་དང་འ  ལ་ ཀར་གནས་ལྷ ་ཁང་གི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་ ཀརྨ ་ པའི ་བཞུ གས་  ་རྒྱ  བ་
ཡོལ་དང་བཅས་པ་གཅི ག་དང་ ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པར་ ད་ལྟ ོ་ཡང་ ཙན་དན་ཤི ང་ལས་
འ  ངས་པའི ་ ཀརྨ ་ པའི ་ཕྱ ག་འཁར་ཡ་མཚན་ཅན་དང་  བ་ཆུ ་ ཆི བས་རྟ ་སོགས་  ་
ཞབས་  ས་དངོ ས་སུ ་མཇལ་   ་ཡོད། དེ ་ལས་ ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པ་ལས་ཁ་མ་ལྟ ་ཀཿཐོག་
གཡུ ས་ཚན་ལུ ་འོང་བའི ་ལམ་ཁར་མཁའ་འ  � ་ཞབས་  ས་དང་བྷ ་ག་ ཀརྨ ་ པའི ་ཆི བས་
  ་ཞབས་  ས་བཅས་ས་གནས་མཁའ་འ  � ་གནས་ཟེ ར་སར་མཇལ་ནི ་ཡོད།

ཀར་གནས་དང་ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པ་གཉི སཔོ་དེ ་ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བརྒྱ  ད་པ་གི ་གདན་ས་ངེ ས་
ཏི ག་ཨི ན་མི ན་  ་   བ་  ད་ཡི ག་ཆ་ཅི ག་ད་ལྟ ོ་ཐོབ་  ་མེ ད་རུ ང་ དགོ ན་པ་གཉི སཔོ་དེ ་ནང་
  བ་དབང་ཀརྨ ་ བསྟ ན་འཛི ན་  ་སྐ བས་ལུ ་ ཀརྨ ་ པའི ་  ་  ང་ཅི ག་མཉམ་ བླ ་སླ ོབ་  ་
འ  ལ་བ་འཐབ་བཞུ གས་པའི ་བདེ ན་ཁུ ངས་ཐོབ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་    བ་དབང་ཀརྨ ་ བསྟ ན་
འཛི ན་  ས་ ཁོ ་རའི ་རྩ ་བའི ་བླ མ་ལུ ་ཕྱ ག་  ན་འབུ ལ་བ་ཕུ ལ་བཏང་བའི ་འབྱ ོར་རྟ གས་
ཤོག་འཛི ན་གནང་མི ་གི ས་གསལཝ་ཨི ན་པས། 

དགོ ན་པ་གཉི ས་པོ་དེ ་ ཐེ ངས་མང་རབས་ཅི ག་ཉམས་ཆག་ཤོར་རུ ང་ཉམས་གསོ་སོགས་
ཞུ ་བཞི ན་པ་དངོ ས་སུ ་མཇལ་   ་ཡོད་པ་ནི ་ངོ ་མཚར་ཆེ ་མོད་ལགས་སོ།།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

ཀར་གནས་དགོ ན་པའི ་མཐོང་སྣ ང་།

ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བརྒྱ  ད་པའི ་བཞུ གས་  ་ཨི ནམ་  ་བཤད་ཚུ ལ་  ་གནས།
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ཟྭ ར་ཐང་དགོ ན་པའི ་ལྷ ་ཁང་དང་ཀརྨ ་ པ་  ་  ང་བརྒྱ  ད་པའི ་

ཕྱ ག་འཁར་ཙན་དན་ཤི ང་།

ཀརྨ ་ པའི ་  བ་ཆུ །

མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་དང་ཞབས་  ས་ 
ཀརྨ ་ པའི ་ཆི བས་  ་ཞབས་  ས་བཅས་

མཇལ་སའི ་གནས་རྡ ོ།

རྒྱ  ལ་བ་ཀརྨ ་ པ་གི ས་  བ་དབང་ཀརྨ ་ བསྟ ན་འཛི ན་ལུ ་གནང་བའི ་འབྱ ོར་འཛི ན་ཕྱ ག་ཐམ་ཅནམ།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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༥. གནས་ཅན། 

 གནས ་ཅན ་ཟེ ར་མི ་

གནས་དེ ་ གཡོ་མེ ད་གཡུ ས་ཚན་

ལས་ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་

༡.༣༠ ཙམ་  ་སར་ཡོདཔ་ཨི ན། 

དེ ་ཁར་ བྱ ག་ཐོག་ཚད་གཉི ས་དེ ་

ཅི ག་གི ་  ད་པར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་

ཆེ འི ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་

ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད། དེ ་ཡང་   ་

  ས་ཡོད་སའི ་མཇུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་

བདུ ད་དགའ་རབ་དབང་  ག་ཟེ ར་

མི ་གི ས་ གཡུ ས་  ་དེ ་ནང་གི ་

མི ་དང་སེ མས་ཅན་ལུ ་གནོདཔ་

བཀལཝ་ལས་ དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཕུ ་  ང་ལ་ལས་འཕུ ར་འབྱ ོན་ཞི ན་

ན་དེ ་ཁར་བཞུ གས་བཞུ གསཔ་ཨི ན་པས།   ་  ས་ཡོད་སའི ་འོག་མཚམས་ལུ ་ རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་གུ ་ 

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་ཟུ ང་གཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད། ཞབས་  ས་དེ ་ སྨ ན་   ས་  ད་འོག་

བུ ་དུ ར་   ་འོག་ལུ ་ཡོད་མི ་ བཞུ གས་  ་དགོ ན་པ་ལུ ་འཕུ ར་འབྱ ོན་པའི ་སྐ བས་བཞག་གནངམ་  ་ 

སྨ ན་  ས་རྒ པོ་ཚུ ལ་  མས་ལ་དང་གཡོ་མེ ད་ཨྱ ོན་དབང་  ག་གཉི ས་  ས་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན། ས་

གནས་དེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བྱ ོན་ཏེ ་བཞུ གས་པའི ་གནས་རྩ ་ཅན་ཅི ག་འབདཝ་ལས་ ཉེ ་འདབས་ལུ ་ 

ཧེ ་མ་ཆོ སཔ་ཚུ ་གི ས་མཚམས་བཅད་དེ ་བཞུ གས་པའི ་ཁང་ཤུ ལ་ཚུ ་ད་ལྟ ོ་ཡང་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

གནས་ཅན་བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས།
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་གཉི ས་མཇལ་ས།

ཧེ ་མ་ཆོ སཔ་ཚུ ་མཚམས་བཅད་དེ ་བཞུ གས་

པའི ་ཁང་ཤུ ལ།

       
གནས་ཅན་ལུ ་ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་

  ་  ས་ཡོད་སའི ་བྱ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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༦.   ར་མེ ད་ལྷ ་ཁང་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས། 

   ར་མེ ད་ལྷ ་ཁང་གི ་  ར་ལས་ བཏུ ང་མཁར་ཨམ་ཚེ ་རི ང་དབང་མོ་གི ས་འབད་
བ་ཅི ན་ གནས་དེ ་གི ་མཚན་ལུ ་   ར་གནས་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ནངས་པར་  ར་མེ ད་
ལྷ ་ཁང་ཟེ ར་དར་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག གནས་འདི ་ཐུ གས་སྲ ས་ཟླ ་བ་གི ས་ སྟ ང་རི ་
མོ་ཅན་  ་གནས་དང་དུ ས་མཉམ་ཉི ནམོ་གཅི ག་ལུ ་   ་འ  ལ་  ས་  ་ དྲ ོ་པ་རི ་མོ་ཅན་
དང་ ཉི ་མ་  ར་མེ ད་ལྷ ་ཁང་གི ་གནས་དེ ་བཅགས་གནང་ནུ ག་ཟེ ར་ ར་ཝ་  ས་བླ མ་རི ག་
འཛི ན་  ང་ཡངས་  ་ཡབ་སླ ོབ་དཔོན་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་གསུ ངས་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་
ཨི ན་པས། དེ ་འབདཝ་ལས་ བླ མ་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་    ་ལོ་༡༩༦༣ ཙམ་ལུ ་ 
ཨམ་ཚེ ་རི ང་དབང་མོ་ལོ་༧   ་སྡ ོདཔ་ད་ ཉམས་གསོ་ཞུ ་གནང་ནུ ག།

ས་གནས་དེ ་འཚུ བ་དྲ གས་ཅན་ཅི ག་འབདཝ་
ལས་   ན་བྱ ོན་གོ ངམ་ཚུ ་གི ས་བསྟ ན་པ་དང་
སེ མས་ཅན་  ་དོན་ལུ ་བདུ ད་འདུ ལ་མཛད་དེ ་
ལྷ ་ཁང་བཞེ ངས་གནང་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ སླ ོབ་
དཔོན་ཚེ ་དབང་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ས་ ཉམས་
གསོ་ཞུ ཝ་དང་འ  ལ་གུ ་རུ ་མཚན་བརྒྱ  ད་  ་ལྷ ་
ཁང་  ་བཟོ་གནང་ནུ ག།ལྷ ་ཁང་གི ་རྒྱ  བ་ཁར་
ཡོད་མི ་བྱ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་དེ ་ཡང་ བུ མ་ཐང་
སྟ ང་རི ་མོ་ཅན་དང་ཆ་འདྲ ་སུ ་ཅི ག་  ་མཇལཝ་
ཨི ན་པས། བྱ ག་གུ ་ལས་ཕར་གཙོ་བོ་རང་
མཚལ་  ་རི ་མོ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་ནང་
ལས་ཀྱ ང་ ལྷ ་ཁང་རྒྱ  བ་  ་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་གི ་བྱ ག་གུ ་མཚལ་  ས་ཨཱ ་རང་བྱ ོན་ཡ་མཚན་
ཅན་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་ཡང་ རང་བྱ ོན་  ་རི ་མོ་ལེ ་ཤ་བྱ ོན་ཏེ ་འདུ ག    ར་

  ར་མེ ད་ལྷ ་ཁང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།
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བཏང་བྱ ག་དེ ་གུ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ མཆོ ད་ཆ་སྣ ་ཚོགས་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ས་ཡོད་ལུ གས་
ཚུ ་ཚེ ་མཚམས་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གསུ ངས་ཡི ་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་ལས་ བྱ ག་གི ་རྩ ་བར་ 
གནས་  ་  ་  ང་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྡ ོ་གཉི ས་དང་ ལྷ ་ཁང་འོག་གི ་གཡོན་ཕྱ ོགས་ལུ ་ ཛམྦྷ  ་ལ་
གཏེ ར་བཞེ ས་ས་ཟེ ར་མི ་ བྱ ག་འགས་ཁ་  ་ཡོད་མི ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

ལྷ ་ཁང་གཡས་ཕྱ ོགས་  ་བྱ ག་གུ ་ཡོད་མི ་ཡི ་གེ ་ཨཱ ་རང་བྱ ོན།

གནས་  ་  ་  ང་གཉི ས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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ལྷ ་ཁང་རྒྱ  བ་  ་བྱ ག་གུ ་ཡོད་མི ་དུ ང་དཀར་ད  བས་འདྲ ་བའི ་གནས།

  
ལྷ ་ཁང་རྒྱ  བ་  ་གནས་བྱ ག་རྩ ་བའི ་མཆོ ད་

  ན་གདངས་རི ངམོ།

        
ཛམྦྷ  ་ལ་གཏེ ར་བཞེ ས་ས།

༧. སྐ མ་དར་ཛམྦྷ  ་ལ་གནས། 

  སྟ ག་  ་ལ་སྐ མ་དར་ཨམ་བྷ ་  ང་ཟེ ར་སར་   མ་འཁོ ར་ལམ་ལྟ ག་ལུ ་ ཨ་
བརྒྱ  ་གནས་  ་མགོ ་ཟེ ར་སླ བ་   ན་ཡོད་མི ་གནས་རྡ ོ་ཅི ག་འདུ ག དེ ་ཁར་ཧེ ་མ་ མི ་ལོ་༢༠ 
ཚུ ན་  ་སྔ ་གོ ང་ལུ ་ རང་ཟླ ་༤ པའི ་ཚེ ས་༡༠ དང་༩ པའི ་ཚེ ས་༡༠ ལུ ་ ཉེ ་འདབས་  ་
མི ་ཚུ ་གི ས་ ཚོགས་མཆོ ད་དང་བསང་གསེ ར་   མས་ཚུ ་ཕུ ལ་སྲ ོལ་སྡ ོད་ནུ ག ལྷ ག་པར་དུ ་ 
གཡུ ས་  ་དེ ་ཁའི ་ཨའི ་དུ མ་བྷ ་ཟེ ར་མི ་དང་ ཨའི ་བ  ས་ཟེ ར་མི ་གཉི ས་  ས་ གནས་དེ ་
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ལུ ་དམི གས་བསལ་  ས་མཆོ ད་དོ་ཡོདཔ་དང་ དེ ་ཡང་ ཁོ ང་གཉི ས་ལུ ་ ནོར་སེ མས་ཅན་
ལེ ་ཤ་འ  ལ་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ གནས་དེ ་ལས་ནོར་  ་དངོ ས་  བ་  ང་བའི ་ཡི ད་ཆེ ས་སྡ ོད་ནུ ག་
ཟེ ར་ ཨཔ་གཡང་འཕེ ལ་ལ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་འབདཝ་ལས་ གནས་དེ ་ ཛམྦྷ  ་ལ་
གི ་གནས་འོང་ནི ་དང་ དེ ་གི ་ལྟ ག་ཅི ག་ཁར་བ་མེ ན་མགུ ་ཏོ་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཡང་འདུ ག།

     བ་མེ ན་མགུ ་ཏོ་རང་བྱ ོན།

༨. བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་/པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་། 

 དེ ་ཡང་ ད་ལྟ ོ་སྟ ག་  ་ལ་ལུ ་བཤད་གྲྭ  འི ་སླ ོབ་དཔོན་  ་བཞུ གས་མི ་མཁན་པོ་
  ད་ཐར་དོན་  བ་  ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་འབད་བ་ཅི ན་ པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་ ཡོངས་
གྲ གས་ལུ ་ བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་ཟེ ར་མི ་དེ ་ རྫ ོགས་ཆེ ན་ཚང་གི ་མཁན་ཆེ ན་གཞན་ག་རི ན་པོ་ཆེ ་
གི ་དངོ ས་སླ ོབ་ རྭ ་ཧོར་ཆོ ས་གྲ གས་དང་སེ ང་དྲ ག་ཆོ ས་གྲ གས་གཉི ས་ལས་ རྭ ་ཧོར་ཆོ ས་
གྲ གས་  ས་   ན་བོད་རྒྱ  ལ་རྒྱ  ་ཡི ་འོག་ལུ ་མ་ཚུ ད་གོ ང་ལུ ་ པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་ལུ ་

ཛམྦྷ  ་ལའི ་གནས།
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་/པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་།

བྱ ོན་ཏེ ་  ་ཞག་གཉི ས་ཙམ་བཞུ གས་སྐ བས་ འ  ག་རྒྱ  ལ་ཁབ་ནང་ལུ ་  ་  ས་ལེ ་ཤ་ཡོད་
པའི ་གྲ ས་ལས་པདྨ ་འོད་འབར་  ་  ་  ས་ཡང་རྩ ་ཅན་ཅི ག་ཨི ན་པའི ་ཉམས་སྣ ང་ཤརཝ་
  ་གསུ ངས་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག ད་ལྟ ོ་  ་ཐོག་བཞུ གས་མི ་བླ མ་ནམ་མཁའི ་  ང་
པོ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་  ང་༧ པ་མཆོ ག་གི ས་ཡང་ རེ ་སྐ བས་གནས་དེ ར་བྱ ོན་ཏེ ་  ་ཞག་གཉི ས་
དང་གསུ མ་རེ ་ཐུ གས་དམ་གནང་  ་བཞུ གས་དོ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
   ་ལོ་༢༠༡༧ ལུ ་འ  ག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ  ་ཚོགས་  ་གི ས་སྟ ོན་ཡོད་ཀི ་དེ བ་(Travel’s 
Guide) ཟེ ར་མི ་ཤོག་གྲ ངས་༣༠ པའི ་ནང་ལུ ་ གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་གི ས་ས་གནས་དེ ་
ཁར་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཞབས་  ས་ཅི ག་ མཐོང་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ ལྷ ་ཁང་དེ ་བཞེ ངས་ནུ ག་
ཟེ ར་ཚུ ད་མི ་དེ ་   ་  ས་ཟེ ར་ཚུ ད་དགོ ་མི ་དེ ་ཞབས་  ས་  ་ཚུ ད་སོངམ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས།

ཧེ ་མ་བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་ལུ ་ ལྷ ་ཁང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་སྡ ོད་དགོ ་མི ་དེ ་ གནས་དེ ་ཁར་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གི ས་ འོག་ལུ ་མཚོ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ནང་གི ་བདུ ད་དམ་ལུ ་བཏགས་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་    བ་པ་
གནང་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་  ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན་ཅི ག་བཞག་གནངམ་ལས་བ  ན་ཏེ ་
ཨི ན་པས། གནས་དེ ་ཤུ ལ་ལས་བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་
བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་གི ་བྱ ག་ཕུ ག་ནང་བཞུ གསཔ་ད་བདུ ད་  ས་བྱ ོག་སོང་  ་ བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་
ལས་ཐག་མ་རི ངམ་ཅི ག་གི ་ས་གནས་ ད་རེ ས་   ལ་  ་རྡ ོ་བ་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་སྦ ཱིར་  ་
རྡ ོ་བ་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བདའ་ཟུ ན་ཏེ ་དེ ་ཁ་ར་དམ་ལུ ་བཏགས་ནུ ག་
ཟེ ར་སྨ ན་  ས་རྒ པོ་ཚུ ལ་  མས་ལ་གི ས་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན། 

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

བར་ཁ་ལྷ ་ཁང་/པདྨ ་འོད་འབར་ལྷ ་ཁང་།
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༩. ཡོ་གའི ་གནས། 

 ཡོ་གའི ་གནས་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས་དོན་གསལ་དག་  ་ཤེ ས་མི ་མེ ད་རུ ང་ 
ཧེ ་མ་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ རི ་ཕར་  ་ལོགས་ལུ ་ཡོད་མི ་ང་ལ་སྒ ང་བདུ ད་བཏུ ལ་ནི ་གི ་དོན་
ལུ ་ གནས་དེ ་ཁར་   བ་པ་གནང་བཞུ གས་པའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ཡོ་གའི ་གནས་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་
སོང་སོངམ་འོང་ནི ་མས་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། གནས་དེ ་གི ་ཁྱ ད་ཆོ ས་མ་འདྲ ཝ་ཅི གཔོ་
དེ ་ དུ ས་བཟང་ཚུ ་གི ་སྐ བས་ལུ ་བདུ ད་  ་འབབ་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་ ཚོགས་པ་ཚེ ་རི ང་རྡ ོ་  ་གི ས་
བཤད་དོ་བཟུ མ་  ་ དེ ་ཚེ ་ རང་ཟླ ་༨ པའི ་ཚེ ་༢༣ རང་ལུ གས་གནམ་ལོ་མེ ་མོ་བྱ ་ལོ་ལུ ་
གནས་ཞི བ་དཔྱ ད་ལུ ་འ  ་བའི ་སྐ བས་ དུ ས་བཟང་མེ ན་རུ ང་ བྱ ག་སྐ མ་གུ ་ལས་   ས་
ཆུ ་འབབ་མི ་དེ ་ དེ ་བསྒ ང་ དེ ་ཁར་ངོ ་འཛོམས་ཡོད་མི ་ མི ་ངོ མ་  ག་ཆ་ར་གི ་མཐོང་སྣ ང་ལུ ་
  ར་མི ་ལུ ་བལྟ ་བ་ཅི ན་ གནས་དེ ་གི ་  ན་རླ བས་མ་ཉམས་པའི ་རྟ གས་མཚན་སྟ ོན་ཡོདཔ་
ཨི ན། 

དེ ་ཁར་གནས་གཞན་ཡང་ མར་བཀང་གནས་ཟེ ར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཕུ ག་  ་
བཤད་སྲ ོལ་ཡོད་མི ་བྱ ག་ཕུ ག་ཅི ག་ཡོད་མི ་གུ ་   ན་མ་བོདཔ་གི ་བླ མ་ཅི ག་གི ས་དུ ང་
དཀར་ཅི ག་གཏེ ར་བཞེ ས་པའི ་ཤུ ལ་ཡོདཔ་དང་ དེ ་ཁ་ལས་མཆོ ད་པའི ་སྒྲ  ་ཚུ ་ཡང་གོ ་བའི ་
ལོ་   ས་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་གི ་ཡར་ཅི ག་ཁར་ མཁའ་འ  ་མའི ་གནས་ཟེ ར་ 
རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་དང་དེ ་གུ ་བྷ ་ག་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཡོདཔ་ཨི ན།

ཧེ ་མ་འབད་བ་ཅི ན་ རང་ཟླ ་༤ པ་དང་༩ པ་ལུ ་སྤ ཱེརའུ ་(   འུ ་)མཆོ ད་ཟེ ར་མི ་དུ ས་སྟ ོན་
  ་སྐ བས་ལུ ་གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་དེ ་ཁར་འཛོམས་ཏེ ་ཚོགས་ཚུ ་ཕུ ལ་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ད་
རེ ས་ཉམས་སོ་ནུ ག།

དེ ་ལས་  ན་མ་  ང་གཡུ ས་ཚན་  ་ས་གནས་ཀཱ ན་སྤ ང་ཟེ ར་སར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མར་
བཀང་གནས་ལུ ་བཞུ གསཔ་ད་བྲ ོ་འཁྲ བ་པའི ་མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་
ཡོདཔ་ཨི ན། 

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

ལྷ ་ཁང་འོག་ལུ ་ཡོད་མི ་མཚོ་ཆགས་ཤུ ལ།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན།
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ཡོ་གའི ་གནས་དེ ་ ས་གནས་  ན་མ་  ང་གཡུ ས་ཚན་ལས་བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་དུ ས་ཡུ ན་རྐ ང་
ཐང་སྐ ར་མ་༣༠ ཙམ་  ་སར་དང་ ས་གནས་སུ མ་པ་ཟེ ར་ས་ལས་ཐད་ཕྲ ང་  ་ ལྟ ག་
ལས་ཡར་མདའ་རྒྱ  ང་  ད་དང་གཉི ས་ཙམ་  ་སར་མཇལ་ཚུ གས།

ཡོ་གའི ་གནས་བྱ ག་གི ་  འི ་མཐོང་སྣ ང་།

ཡོ་གའི ་གནས་བྱ ག་སྐ མ་གུ ་ལས་བདུ ད་  ་

འབབ་པའི ་བསྒ ང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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ཡོ་གའི ་གནས་  ་  ས་ཆུ ་འ  ལ་སའི ་གཞོངཔ།

ངང་ལ་སྒ ང་བདུ ད་  ་གནས་ཁང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཕུ ག་མར་བཀང་གནས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག



404

  ན་མ་བོད་པའི ་བླ མ་ཅི ག་གི ས་དུ ང་དཀར་

གཏེ ར་བཞེ ས་པའི ་ཤུ ལ།

མར་བཀང་   བ་ཕུ ག་ནང་ཡོད་མི ་དུ ང་

དཀར་རང་བྱ ོན།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མར་བཀང་གནས་ལུ ་བཞུ གསཔ་ད་ ཀཱ ན་སྤ ང་ཟེ ར་ས་ལས་ མཁའ་འ  མ་ཚུ ་

གི ས་བྲ ོ་འཁྲ བ་པའི ་ཞབས་  ས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག



405

མཁོ ་མ་  ད་འོག།

༡. སྤ ང་མཁར་གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་ཞབས་  ས།

   ན་མ་འབད་བ་ཅི ན་ས་གནས་  ་མི ང་ལུ ་སྤ ག་མཁར་ཟེ ར་ཨི ནམ་དང་ དེ ་  ་
ཨི ན་དགོ ་མི ་དེ ་ སྤ ང་མཁར་གཡུ ས་  གས་ལུ ་ གཏེ ར་སྟ ོན་གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ས་ ཕྱ ག་
འཁར་  ་བསྣ མས་མི ་སི ་སི ་ཤི ང་ཅི ག་བཙུ གས་བཞག་གནང་མི ་དེ ་ལས་རི གས་བ  ས་
ཏེ ་ སྤ ག་མཁར་ཟེ ར་དར་བའི ་བཤད་སྲ ོལ་དང་ དེ ་ཡང་ གཡུ ས་སྐ ད་ལས་སི ་སི ་ཤི ང་ལུ ་ 
སྤ ག་ཟེ ར་སླ བ་ལས་ སྤ ག་འཁར་ཟེ ར་འོང་དགོ པ་ཨི ན་རུ ང་ད་རེ ས་ནངས་པར་སྤ ང་མཁར་
ཟེ ར་འ  ཝ་ཨི ན་པས། 

སྤ ང་མཁར་གཡུ ས་སྟ ོད་ལས་ཤར་ཁ་ཐུ ག་ རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༣༠ ཙམ་  ་སར་
ས་གནས་ལེ གས་པ་སྒ ང་ཟེ ར་སར་རྡ ོ་ལེ བ་སྦ ོམ་ཅི ག་གུ ་ གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་ཞབས་  ས་
ཡ་མཚན་ཅན་ཅི ག་དང་ ཆི བས་རྟ ་གི ་ཞབས་  ས་ཡོདཔ་ཨི ན། ཞབས་  ས་དེ ་ གུ ་རུ ་
ཆོ ས་དབང་ལུ ག་ཆུ ་དགོ ན་པ་ལུ ་ལྟ ་  ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་གནངམ་  ་བཤདཔ་ཨི ན། 
དེ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་  བ་ཆུ ་  ར་དགུ ན་མེ དཔ་མ་བསྐ མས་མི ་ཅི ག་ཡོད། 

དེ ་ལས་ བུ མ་པ་ཆོ ས་  ང་ལྷ ་ཁང་ལུ ་མཁའ་འ  མ་གི ་ཞབས་  ས་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ ཧེ ་མ་ 
ས་གནས་རི ན་པོ་མཁར་ཟེ ར་མི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་སླ ོབ་དཔོན་འཇམ་
དཔལ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ལྷ ་ཁང་ཟུ ར་ཁར་ཞུ ་  ་བཞག་ནུ ག།

གོ ང་གི ་ལོ་   ས་ཚུ ་ སྤ ང་མཁར་གཡུ ས་ཚན་  ་སླ ོབ་དཔོན་ཨྱ ོན་དབང་འདུ ས་དང་རྒ པོ་
  ད་ཐར་ཚེ ་རི ང་གཉི ས་  ས་བཤད་དེ ་གནས་  ་བརྡ ་སྟ ོན་འབད་ཡོདཔ་ཨི ན།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་ཆི བས་རྟ ་གི ་

ཞབས་  ས།

གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་ཞབས་  ས་ཡ་མཚན་ཅན།

ལུ ག་ཆུ ་དགོ ན་པ།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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མཁའ་འ  ་མའི ་ཞབས་  ས།

གུ ་རུ ་ཆོ ས་དབང་གི ་  བ་ཆུ ་དང་ཕྱ ག་འཁར།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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ཀུ ར་སྟ ོད་  ད་འོག།

༡. ཁམས་ཕུ ག་གནས་དང་ཙན་དན་ཐང་།

 ཁམས་ཕུ ག་གནས་  ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་ ཙན་དན་ཐང་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ 
  ན་མ་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་རྒྱ  ལཔོ་  ་ཁ་ར་ཐོད་སྦ ས་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་ལས་གཡུ ས་
བཏོན་གཏང་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་ ཤི ང་གི ་བྱ ་  ང་ནང་བཙུ གས་ཏེ ་ གནམ་ཁ་ལས་འཕུ ར་བྱ ོན་
པའི ་སྐ བས་ ཤི ང་གི ་གཟེ ར་ཅི ག་དེ ་ཁར་བུ ད་སོང་བའི ་གཏམ་བ   ད་དང་། 

ཙན་དན་ཐང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

གཟེ ར་དེ ་ལས་ཙན་དན་ཤི ང་ཅི ག་   སཝ་ལས་སའི ་མི ང་ཡང་ཙན་དན་ཐང་ཟེ ར་  ང་མི ་དེ ་ 
ད་ལྟ ོ་ཡང་དེ ་  ་སླ བ་སྲ ོལ་འདུ ག ཨི ན་རུ ང་ ད་རེ ས་ཙན་དན་ཐང་ཟེ ར་བའི ་མི ང་ཙམ་མ་
གཏོགས་ ཙན་དན་ཤི ང་གི ་ཤུ ལ་ཙམ་ཡང་མཐོང་ས་མི ན་འདུ ག    ་ལོ་༢༠༡༥ ཙམ་ཚུ ན་
ལུ ་    ས་ལོ་༨༩ ཚུ ན་ཐུ བ་  ་སྡ ོད་མི ་ཨང་རྒ ས་དཔལ་ལྡ ན་བཟང་མོ་གི ས་ མོ་རང་ཆུ ང་
ཀུ ་  ་སྡ ོདཔ་ད་ ཙན་དན་ཤི ང་  ་ར་ཏོ་དེ ་ ད་ལྟ ོ་མཆོ ད་  ན་  ་བཞུ གས་ཁང་  ་བཟོ་ཡོད་
སའི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོད་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་སར་གོ ་ཡི ་ཟེ ར་མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་གི ས་བཤད་
ནི ་འདུ ག། 

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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གནས་དེ ་ཁར་ ཤུ ལ་ལས་གཏེ ར་སྟ ོན་པདྨ ་  ང་པ་གི ས་ཞབས་བཅགས་གནང་ཡོདཔ་
དང་ ཁོ ་གི ་སྲ ས་མཁས་  བ་ཀུ ན་དགའ་དབང་པོ་གི ས་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་བཞེ ངས་
གནང་ནུ ག མཆོ ད་  ན་བཞེ ངས་དགོ ་མི ་དེ ་ ཁམས་ཕུ ག་གནས་བྱ ག་གི ་མདུ ན་ལུ ་ཡོད་མི ་
བདུ ད་ མཚོ་གླ ང་གི ས་རྒྱ  ་ཚ་  ས་གཡུ ས་ཚན་  ་མི ་ཚུ ་ལུ ་གནོད་ནི ་ཨི ནམ་མ  ན་ཏེ ་ དེ ་
གི ་ཁ་གནོན་ལུ ་བཞེ ངས་ནུ ག་ཟེ ར་ཨི ན་པས། 

མི ་ལོ་༥༠ དེ ་ཅི ག་གི ་ཧེ ་མ་ཁམས་པ་བླ མ་བྱ ང་
རི ན་པོ་ཆེ ་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་གི ས་ མཆོ ད་  ན་དེ ་ལོ་
གྲ ངས་ལེ ་ཤ་ལོནམ་ལས་ནང་གི ་གཟུ ངས་ཚུ ་
མེ དཔ་ཐལ་སོངཔ་འོང་ཟེ ར་ཉམས་བཅོ ས་ཞུ ་
ནི ་  ་༡༣ འཁོ ར་ལོ་ལས་མ་བཤུ བ་  ་བུ མ་པ་
གུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ ཉི ་མ་གནམ་བསྲ ོ་  ་མི ག་གི ས་
མ་མཐོངམ་ཐལ་སོངམ་ད་ བླ མ་གི ས་དེ ་འཕྲ ོ་
ལས་མཆོ ད་  ན་ད  གས་ནི ་ལས་མཚམས་
འཇོ གས་འབད་དེ ་ གསོལ་ཁ་ཚུ ་ཕུ ལ་ཞི ནམ་
ལས་རང་འཇགས་  ་བཞག་དགོ པ་ཐོན་ཡི ་
ཟེ ར་ དེ ་བསྒ ང་ས་རྡ ོ་རེ ་   ལ་ནི ་  ་བཅའ་མར་
གཏོགས་མི ་ཨཔ་ཕུ ན་ཚོགས་ཚེ ་དབང་ ད་
རེ ས་   ས་ལོ་༦༢ ལོན་མི ་གི ས་བཤད་ནི ་
འདུ ག། 

མཆོ ད་  ན་དེ ་རྩ ་ཅན་ཅི ག་འབདཝ་ལས་ ཚོགས་འཁོ ར་  ར་བར་འོང་མི ་ཚུ ་གི ་བྱ ་སྟ བས་
བདེ ་ཐབས་ལུ ་ ད་རེ ས་  ་  ས་ཞི བ་ཡོངས་ཁྱ བ་ དྲ ག་ཤོས་ཚེ ་རི ང་སྐ ལ་བཟང་   ན་
  ་རྫ ོང་བདག་  ་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ རྫ ོང་ཁག་གི ་ཁ་ཐུ ག་ལས་ ཚོགས་ཁང་ཅི ག་
བཞེ ངས་གནང་ནུ ག དེ ་ཁར་ ཕྱ ོགས་སོ་སོ་ལས་བླ ་   ལ་ཚུ ་དང་ སྒ ང་   ལ་རི ན་པོ་ཆེ ་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག



410

མཆོ ག་གི ས་ཡང་བྱ ོན་ཏེ ་ཚོགས་འཁོ ར་བ  ར་གནང་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་མཚམས་པ་ཀུ ན་བཟང་
གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

དེ ་ལས་ཙན་དན་ཐང་ལས་ཁ་མ་ལྟ ་འ  ཝ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག་དང་ ཧེ ་མ་དེ ་
ཁ་ལས་མཆོ ད་པའི ་སྒྲ  ་ཚུ ་གོ ་བའི ་ལོ་   ས་ཡོད་མི ་དང་ དེ ་ནང་གུ ་རུ འི ་གསོལ་ཐབ།    བ་
པ་བཤུ བ་ས། དུ ང་དཀར་རང་བྱ ོན། གུ ་རུ འི ་གཏེ ར་   མ། ཛམྦྷ  ་ལའི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས། 
ཆི བས་རྟ ་ལུ ་རྩྭ  ་དྲ ངས་ས། ཆུ ་ཕར་ཀི ་ལོགས་ལུ ་གཏེ ར་བདག་གི ་ཤ་ཁང་དང་དེ ་ནང་ཤ་
བརྫ མ་སའི ་ཨེ ན་ཙི ་ཅི ག་ཡང་ཡོད་པའི ་  ར་ཤ་རོགསཔ་ཚུ ་གི ས་བཤད་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་
ཨི ན་པས། དེ ་ལས་ བུ ་དང་བུ ་མོ� ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས། པད་  ང་  མ་གནང་བཞུ གས་
སའི ་བཞུ གས་  ། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ཤུ ལ་ལས་པདྨ ་  ང་པ་གི ས་ཡང་   བ་པ་གནང་
བཞུ གས་སའི ་   བ་ཕུ ག་ཡོད་མི ་ དེ ་གི ་  ་ལས་ད་རེ ས་མཚམས་ཁང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་རྐྱ  བ་
  ་འདུ ག ད་རུ ང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཁང་   ན་ལྡ ན་ཅི ག་ཡོད་མི ་ནང་དམ་མཚམས་
ལུ ་བཞུ གས་མི ་མ་ཆད་པར་ཐོན་བཞི ན་དུ ་ཡོདཔ་ལས་ནང་ན་མཇལ་མ་ཚུ གས། དེ ་ཁར་
མཆོ ད་  ན་ཟུ ང་གཅི ག་ཡོད། མཆོ ད་  ན་དེ ་ པདྨ ་  ང་པ་གི ས་ འོག་གི ་མཚོ་ནང་ལས་ཚེ ་
དཔག་མེ ད་  ་  ་ཅི ག་གཏེ ར་བཞེ ས་མི ་དེ ་བསྣ མས་བྱ ོན་ཏེ ་ ས་གནས་སྟ ང་རུ ང་ཟེ ར་སར་
ལྷ ོདཔ་ད་ པད་  ང་མཆོ ག་དང་མཉམ་ཕྱ ག་ཞུ ་མི ་སླ ོབ་མ་༧ ལུ ་ཚེ འི ་བར་ཆད་  ང་སོངམ་
ལས་ ལོག་བསྣ མས་ཏེ ་ མཆོ ད་  ན་ཅོ ག་འཐདཔ་གཉི ས་བཞེ ངས་ཞི ནམ་ལས་གཅི ག་
ནང་བཙུ གས་བཞག་མི ་དེ ་ མཚོ་སྨ ནམོ་གི ་ཁ་གནོན་ལུ ་ཡང་ཨི ནམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག 
དེ ་ལས་པད་  ང་གི ་ཞབས་  ས་དང་ མ་འོངས་པར་གཏེ ར་བཞེ ས་ནི འི ་བརྡ ་མཚོན་ལུ ་
གནང་བཞག་པའི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་ཐམ། གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  བ་ཆུ ། མཁའ་འ  � ་
བྷ ་ག་གཏེ ར་བདག་ཟླ ་བ་གདོང་བཙན་  ་ཆི བས་རྟ ་བཏགས་ས། ཛམྦྷ  ་ལའི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་
ས། ཉི མ་དང་ཆརཔ་གི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས་ཟེ ར་ ཚོགས་དང་དཀར་མེ ་ཕུ ལ་ཞི ནམ་ལས་ 
ཆརཔ་དགོ ་པ་ཅི ན་ རྡ ོ་གཞོང་དེ ་ནང་ཆུ ་བཀང་  ་ཆརཔ་དགོ ་པའི ་གསོལཝ་བཏབ་ནི ་
དང་ ཉི མ་དགོ ་པ་ཅི ན་ ཧི ང་སངས་ས་  ་འཕྱ ག་  ་ནང་ན་ཚོགས་བཀང་ ཉི མ་དགོ ་པའི ་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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གསོལཝ་བཏབ་པ་ཅི ན་ ཉི ནམ་གསུ མ་  ་ནང་ལུ ་གང་འདོད་  ་དངོ ས་  བ་ངེ ས་པར་
གནངམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག ཁམས་ཕུ ག་གནས་བྱ ག་ངོ ་མ་ནང་མ་འཛུ ལཝ་ཅི ག་གི ་ཧེ ་མ་ 
མི ་འ  ་སའི ་ལམ་དང་བྱ ག་གི ་བར་ལས་འགག་མཚམས་ཐོན་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་ གལ་  ད་མ་
འོངས་པར་དམག་འ  གས་ཐོན་པ་ཅི ན་ ལམ་ཆད་སོང་  ་ ཁམས་ཕུ ག་གནས་དེ ་ནང་
འཛུ ལ་མ་ཚུ གསཔ་འ  ་ནི ་ཨི ན་པའི ་ཁ་གཏམ་ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།

 གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག

ཆུ ་ཕར་ཀི ་ལོགས་ལུ ་ཡོད་མི ་གཏེ ར་བདག་གི ་ཤ་ཁང་།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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བུ ་དང་བུ ་མོ� ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས།          པད་  ང་  མ་གནང་བཞུ གས་སའི ་བཞུ གས་  །

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་ཤུ ལ་ལས་པདྨ ་  ང་པ་གི ས་ཡང་   བ་པ་གནང་བཞུ གས་སའི ་   བ་ཕུ ག དེ ་གི ་  ་ལས་ད་

རེ ས་མཚམས་ཁང་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་རྐྱ  བ་  ་འདུ ག།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་   བ་ཁང་  ན་ལྡ ན་དང་མཆོ ད་  ན་ཟུ ང་གཅི ག་པོ།

 

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཕྱ ག་ཐམ།                གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  བ་ཆུ །

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག་རང་བྱ ོན།

གཏེ ར་བདག་ཟླ ་བ་གདོང་བཙན་  ་ཆི བས་རྟ ་བཏགས་ས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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ཛམྦྷ  ་ལའི ་དངོ aས་  བ་ཞུ ་ས།

ཉི མ་དང་ཆརཔ་གི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ས།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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སྒ ང་ཟུ ར་  ད་འོག།

༡.   ན་  ་རྫ ོང་ནང་གི ་ནང་  ན་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་འདྲ ་གཏེ ར་མའི ་  ར།

 ལོ་ངོ ་མང་རབས་ཅི ག་གི ་གོ ང་ལས་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་   ད་ལུ ང་ལྷ ་ཁང་འདི ་
ནང་ ཧེ ་མ་ཉ་རོགསཔ་ཅི ག་གི ས་   ད་ལུ ང་ཆུ ་ནང་ལས་ ཉ་བཟུ ང་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ ཚར་
ཅི ག་འབདཝ་ད་ ཉ་གི ་དྲ ་བ་ནང་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་མཐོ་གང་ལྷ ག་ཙམ་འབད་མི ་ཅི ག་
ཚུ ད་དེ ་ ཐོབ་མི ་དེ ་འབག་  ་   ད་ལུ ང་ལྷ ་ཁང་ནང་ཕུ ལ་ཞི ནམ་ལས་ལྷ ་ཁང་འོག་ཐོག་ལུ ་
ལྕ གས་  ་དྲ ྭ་མི ག་གི ས་བ  ར་བཞག་ནུ ག ཤུ ལ་ལས་  ་དེ ་གི ས་ལྕ གས་  ་དྲ ྭ་མི ག་ཡང་
ཧྲ ལ་ཏེ ་ཚར་གསུ མ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་ཧྲ ལ་ཁ་གསུ མ་ཡོདཔ་ཨི ན། དང་པ་འཕུ ར་བྱ ོནམ་ད 
སྒ ང་ཟུ ར་སྨ ན་ཁང་འོག་གི ་  མ་འཁོ ར་ལམ་ལྟ ག་ལུ ་ མཆོ ད་  ན་ཙ་ལོ་ཟེ ར་ མ་ཎི ་གདང་
རི ངམོ་མཆོ ད་  ན་ཡོད་ས་ལས་ལོག་ཞུ ་  ་  ང་མ་མགོ ན་པོ་གི ས་  ་དེ ་ལུ ་ལྕ གས་གཟེ ར་
བརྡ བ་པའི ་ཤུ ལ་ཁ་ཡོདཔ་དང་ ཐེ ངས་གཉི ས་པ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ ད་རུ ང་   ་
དེ ་གི ་  ང་བདའ་  ་འུ ར་རྡ ོ་འཕངས་ཏེ ་ ནོང་མ་མཆོ ད་  ན་ལས་ལོག་ཞུ ་ཡོདཔ་དང་ འུ ར་
རྡ ོ་འཕངས་པའི ་སྐ བས་སྲ ོག་ཞུ ་ལུ ་ཕོག་  ་ཆག་སོངམ་ལས་   ་དེ ་ལུ ་ད་ལྟ ོ་ཡང་སྲ ོག་ཞུ ་
གཅི ག་མེ དཔ་  ་རང་མཇལཝ་ཨི ནམ་པས། ཐེ ངས་གསུ མ་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ རྫ ོང་གི ་ལྟ ག་
ལས་གཡུ ས་བྱ ང་གཞི ་ཁ་ཟེ ར་ས་ལུ ་འཕུ ར་བྱ ོན་ཏེ ་   ་ཁར་རྩྭ  ་ཧོནམ་   ས་ས་ཅི ག་ནང་
བཞུ གསཔ་དང་ དེ ་བསྒ ང་ཨམ་ཅི ག་ཕགཔ་གི ་ལྟ ོ་བཙོ་ནི འི ་རྩྭ  ་རྔ ་བའི ་སྐ བས་ ཟོརཝ་
གི ས་  ་གི ་མཐེ ་བོང་ལུ ་རེ གཔ་ད་ ཨ་ཙཝ་ཟེ ར་བའི ་གསུ ང་བྱ ོན་ཡོདཔ་དང་ ཟོར་ཁ་དེ ་ད་
རེ ས་ཡང་ཡོདཔ་ཨི ན། དེ ་ལས་ཨམ་དེ ་གི ས་   ་དེ ་མོ་རའི ་  མ་ནང་ཞུ ་བཞག་པའི ་ཤུ ལ་
ལུ ་  ན་  ་རྫ ོང་ནང་འཕུ ར་བྱ ོན་ཏེ ་རྡ ོ་གཅལ་འོག་མར་ཆགས་ཏེ ་བཞུ གས་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། 
དེ ་བཟུ མ་མའི ་ཡ་མཚན་ཅན་  ་ རང་བྱ ོན་གཏེ ར་མ་དེ ་ལུ ་ ངག་ཐོག་སླ བ་   ན་  ་ལོ་   ས་
དང་བ  ན་པའི ་   བ་  ད་ཚུ ་མངོ ན་སུ མ་ཚད་མ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་ ད་རེ ས་  ན་  ་རྫ ོང་ནང་གི ་
ནང་  ན་གཙོ་བོ་  ་བཞུ གས་ཏེ ་ཡོདཔ་ཨི ན། ད་རེ ས་  ན་  ་རབ་  ་གི ས་ལོ་ལྟ ར་རང་ཟླ ་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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༨ པའི ་ཚེ ས་༡༥ ལུ ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་དབང་ཟེ ར་  ་  ན་དེ ་གི ་དབང་གནང་སྲ ོལ་ཡོད། 

ལྷ ་ཁང་  ་ཁའི ་རྡ ོ་ལེ བ་ཅི ག་གུ ་  ང་མ་མགོ ན་པོ་གི ས་འུ ར་རྡ ོ་འཕངས་པའི ་སྐ བས་ཐོན་
པའི ་ཞབས་  ས་ཨི ན་ཟེ ར་མི ་ཞབས་  ས་སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོདཔ་དང་ རྡ ོ་དེ ་གི ་ཟུ ར་ཁ་ལུ ་   ་
འདྲ ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ཐོན་པའི ་ཞབས་  ས་གསུ མ་ཡོད་ཟེ ར་བཤད་ནི ་འདུ ག ཨི ན་
རུ ང་ཞབས་  ས་ཚུ ་མཇལ་མ་ཚུ གསཔ་ལས་དཔྱ ད་དགོ པ་འདུ ག གོ ང་གི ་ལོ་   ས་དཀོ ན་
གཉེ ར་ཆོ ས་འཕེ ལ་  ་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན།  

    ད་ལུ ང་ལྷ ་ཁང་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ནང་གི ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་འདྲ ་དེ ་   ད་ལུ ང་ལྷ ་ཁང་འོག་ཐོག་ལུ ་ལྕ གས་  ་དྲ ྭ་མི ག་གི ས་

བ  ར་བཞགཔ་ད་ ཤུ ལ་ལས་  ་དེ ་གི ས་ལྕ གས་  ་དྲ ྭ་མི ག་ཧྲ ལ་ཏེ ་ཚར་གསུ མ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་་

ལྕ གས་  ་དྲ ྭ་མི ག་ཧྲ ལ་ཁ་ཅནམ།

  ང་མ་མགོ ན་པོ་གི ས་འུ ར་རྡ ོ་འཕངས་པའི ་

སྐ བས་ཐོན་པའི ་ཞབས་  ས།
ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་འདྲ ་ཉ་གི ་དྲ ་བ་ནང་ཚུ ད་

མི ་   ད་ལུ ང་ཆུ །

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་འདྲ ་འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ཐོན་པའི ་ཞབས་  ས་གསུ མ་མཇལ་ས།

མཆོ ད་  ན་ཙ་ལོ།

༢. བྱ ང་ཆུ བ་  ང་དགོ ན་པར་ཡོད་པའི ་ཚེ ་དཔག་མེ ད་གཏེ ར་མ་དང་མེ ས་མེ ས་   འི ་  
  (   ལ་) ལ་གནས་  ་  ར། 

Š དེ ་ཡང་བྱ ང་ཆུ བ་  ང་ཟེ ར་ཞུ ་དགོ ་མི ་དེ ་ བྱ ང་ཆུ བ་  ང་ལྷ ་ཁང་ཡོད་སའི ་ཤར་
ཧོངས་  ་མཐའ་མ་ལས་ཡོད་མི ་ ཤར་  ང་བྱ ག་ཟེ ར་མི ་གི ་ལོགས་ལས་དུ ས་སྔ ་  ་
མེ ད་པར་ སྐ ལ་བ་དང་ལྡ ན་མི ་ཚུ ་གི ས་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོ ད་  ན་ཅི ག་མཇལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
དགོ ན་པའི ་མཚན་ཡང་བྱ ང་ཆུ བ་དར་རྒྱ  ས་ཆོ ས་  ང་ཟེ ར་བཏགས་ཡོདཔ་  ་བཤདཔ་ཨི ན། 
དགོ ན་པ་དེ ་   ་མཁན་  ་རབས་༩ པ་རྒྱ  ལ་བ་ཤཱ ཀྱ འི ་སླ ོབ་མ་ཆོ ས་  ་པད་དཀར་རྒྱ  ་མཚོ་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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གི ས་གདན་ས་བཅགས་གནང་ནུ ག ཤུ ལ་ལས་ཆོ ས་  ་དེ ་གི ་སླ ོབ་མ་ཡང་ཨི ནམ་མ་ཚད་
ཆོ ས་  གས་ཡང་ཨི ནམ་  ་བཤད་མི ་ བླ མ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་གི ས་
ཤར་  ང་བྱ ག་གི ་  ད་པར་    བ་པ་གནང་བཞུ གས་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ བྱ ག་གི ་བར་ན་ལས་
  བ་ཆུ ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་བཏོན་གནང་ནུ ག   བ་ཆུ ་དེ ་ ག་དེ ་ཅི ག་དབོགས་འབག་
རུ ང་ཞོབ་ནི ་དང་ཡར་གང་ནི ་ཟེ རཝ་མེ དཔ་དང་ ད་ཚུ ན་  ་བར་ན་ བྱ ང་ཆུ བ་  ང་ལྷ ་ཁང་
གི ་ཡོན་ཆབ་ཆུ ་ཡང་དེ ་ཁ་ལས་རང་དབོགས་ཏེ ་ཕུ ལཝ་ཨི ན་པས། 

ལྷ ་ཁང་དེ ་ནང་ལུ ་ གཏེ ར་མའི ་རི གས་  ་ནང་  ན་རྩ ་ཅན་ལེ ་ཤ་ཡོད་པའི ་ནང་ལས་ཡང་ 
གཙོ་བོ་འདི ་ ཚེ ་དཔག་མེ ད་གཏེ ར་མ་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་དེ ་ཨི ན་པས།   ་
  ན་དེ ་ ཨམ་  ་གཡུ ས་ཚན་ལས་ལྷ ོ་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་མེ ས་མེ ས་   འི ་ལ་གནས་ཟེ ར་མི ་
ལས་ ཨ་རྒ ས་   འི ་ལ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ཞུ ་  ་བྱ ང་ཆུ བ་  ང་ལུ ་ཕུ ལ་ཡོདཔ་ལས་ས་གནས་  ་
མི ང་ཡང་   འི ་ལ་གནས་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་བཞི ན་པ་འདུ ག དེ ་ཡང་ ཨ་རྒ ས་དེ ་ བླ མ་
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པད་དཀར་རྒྱ  ་མཚོ་དང་ངག་དབང་བསམ་གཏན་  ་ནོར་  པ་ཨི ནམ་དང་ ཁོ ་གི ས་དེ ་མ་
ཉི ་མ་ནོར་ཚུ ་མ་བལྟ ་བར་དག་མེ ད་  ་བཞགཔ་ཨི ན་རུ ང་ བླ མ་གཉི ས་  ས་   ད་  ས་
ནོར་མི ་བལྟ ་བས་ཟེ ར་ བ  ་བདའ་གནང་  ་དགོ ངསམ་  ལ་བའི ་སྐ བས་ལུ ་ ཨ་རྒ ས་
  ས་ལགཔ་ཐལ་  ད་གསུ མ་བ  ངམ་ད་ ནོར་ཚུ ་སྟ བས་ཅི ག་གུ ་  ངས་ཐོན་འོང་ཟེ ར་
བའི ་གཏམ་བ   ད་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་རྒ ས་དེ ་ཡང་   ས་བུ ་དམ་པ་ཅི ག་  ་བཞུ གས་ཡོདཔ་
ཐེ ་ཚོམ་མི ན་འདུ ག་མནོཝ་ཨི ན་པས། ཚར་ཅི ག་འབདཝ་ད་ ཨ་རྒ ས་དེ ་གི ་རྣ ་བར་ ད་
རེ ས་   འི ་ལ་གནས་ཟེ ར་མི ་བྱ ག་གུ ་ལས་ ཨ་རྟ ག་དང་མ་འདྲ ་བའི ་མཆོ ད་པའི ་སྒྲ  ་ཚུ ་གོ ་
  ་བལྟ ་བར་འ  ཝ་ད་ བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཚེ ་དཔག་མེ ད་  ་ཆེ ་ཆུ ང་ལེ ་ཤ་ཡོདཔ་མཇལཝ་
ལས་ ཆུ ང་ཤོས་དེ ་ལུ ་ ཧི ང་ཚ་ཁ་ཁ་ཅི ག་འདུ ག་ཟེ ར་ལགཔ་འདོགས་བཞག་ཞི ནམ་ལས་ 
  ་ཚུ ་ག་ར་ཞུ ་  ་བྱ ང་ཆུ བ་  ང་ལུ ་ཕུ ལ་དགོ ་པས་ཟེ ར་ཙེ འུ ་ལེ ན་པར་སོང་  ་ ལོག་དེ ་ཁར་
ལྷ ོདཔ་ད་ ཧེ ་མ་ཁོ ་གི ས་ལགཔ་དོག་མི ་  ་ཆུ ང་ཀུ ་དེ ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཚུ ་གར་སོང་
མེ དཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ལས་ཨ་རྒ ས་དེ ་དབུ གས་བགམས་ཏེ ་ལགཔ་བྱ ག་གུ ་རྐྱ  བ་ད་མཐེ ་
བོང་གི ་  ས་བྱ ག་གུ ་ཐོན་ཡོད་མི ་དེ ་ ད་རེ ས་མི ་ཚུ ་གི ས་ཕ་མའི ་  ན་ལན་བརྟ ག་ས་ཟེ རཝ་
ཨི ན་པས།   ་གཞན་ཚུ ་ ལོག་   འི ་ལ་གནས་བྱ ག་ནང་གཏེ ར་རྫ ས་སུ ་ རང་ཐི མ་སོངམ་
  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གོ ང་གི ་ལོ་   ས་ཚུ ་བྱ ང་ཆུ བ་  ང་གི ་དབུ ་མཛད་སངས་རྒྱ  ས་རྡ ོ་  ་གི ས་  ན་མའི ་རྒ ན་
རབས་ཚུ ་ལས་གོ ་མི ་དང་འ  ལ་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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མེ ས་མེ ས་   འི ་ལ་གནས་  ་མཐོང་སྣ ང་།

བླ མ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་  ་  བ་ཆུ ་ཡ་མཚན་

ཅན་དང་   བ་ཕུ ག
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༣. ཁཝ་སྟ ང་མཚལ་  ་རི ་མོ། 

 བཤད་སྲ ོལ་ལས་ བར་མཚལ་  ་རི ་མོ་ཟེ ར་ ད་རེ ས་མཚལ་  ་རི ་མོ་ཟེ ར་མི ་
གནས་བྱ ག་ལས་ཚེ ་དཔག་མེ ད་གཏེ ར་བཞེ ས་པ། སྟ ོད་རོལ་མོ་ཅན་ཟེ ར་ མཁོ ་འ  ང་
བསམ་  བ་ཆོ ས་  ང་ལས་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་གཏེ ར་བཞེ ས་པ། སྨ ད་ཞི ་བ་སར་ལས་
པད་  ང་རང་གི ་  ་འདྲ ་གཏེ ར་བཞེ ས་མི ་ཚུ ་ཆ་མཉམ་ཁཝ་ཅུ ང་ལྷ ་ཁང་ནང་ལུ ་བཞུ གས་
ཡོད་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ཁཝ་ཅུ ང་ལྷ ་ཁང་དེ ་འགོ ་ཐོག་པད་  ང་གི ས་ཕྱ ག་བཏབ་
གནང་ཞི ནམ་ལས་ ཤུ ལ་ལས་མཁས་  བ་ཀུ ན་དགའ་དབང་པོ་གི ས་གདན་ས་བཏབ་
བཞུ གས་ནུ ག མཚལ་  ་རི ་མོ་བྱ ག་ཐད་ཕྲ ང་  ་  མ་འཁོ ར་ལམ་  ་ཟུ ར་ཁར་ པད་  ང་
འཕུ ར་བྱ ོན་པའི ་ཞབས་པུ ས་གཉི ས་  ་  ས་དང་   མ་འཁོ ར་ལམ་འོག་ལུ ་  ་དམའ་ཟེ ར་
བའི ་པད་  ང་གི ་བཞུ གས་  ་གཅི ག་ གཡུ ས་ཚན་དེ ་ལས་བཞུ གས་  ་དེ ་དམའ་  ་ཡོདཔ་
ལས་སའི ་མི ང་ཡང་  ་དམའ་ཟེ ར་དར་ནུ ག དེ ་ལས་  ་དམའ་ལས་ཁཝ་ཅུ ང་ལུ ་འ  ་སའི ་
ལམ་ཁར་ སྨ ན་ཆུ ་དང་པད་  ང་གི ་བཞུ གས་  ་མགར་ཚང་བཅས་ཡོདཔ་ལས་ས་  � ་
མི ང་ཡང་མགར་ཚང་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས། ད་ལྟ ོ་ཁཝ་ཅུ ང་ལུ ་ཡོད་མི ་སྟ ོན་པ་དང་གུ ་རུ འི ་
  ་འདྲ ་དེ ་མགར་ཚང་དེ ་ནང་བ  ངས་པའི ་ལོ་   ས་དང་གཞན་ཡང་རྡ ོ་  ་༡༠༨བ  ངས་པའི ་
ཁ་གཏམ་  ་སླ བ་དོ་བཟུ མ་ལྕ གས་རོ་ཚུ ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།

གོ ང་གི ་ལོ་   ས་ཚུ ་   ་ས་སྦ ོམ་ས་གེ ་ར་ཁཝ་ཅུ ང་ལས་ཨི ན་མི ་   ས་ལོ་༦༢ལོན་མི ་  ན་  ་
གྲྭ  ་ཚང་གི ་དགེ ་བ  ས་ཆོ ས་བཟང་གི ས་ཧེ ་མ་ས་གནས་དེ ་ཁར་གནས་ལེ ་ཤ་ཡོད་རུ ང་ད་ལྟ ོ་
དྲ ན་ཚུ གས་མི ་ཅི ག་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ཅི །
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༤. སྦ ས་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་གནས་  ་  ར།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་སྦ ས་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་བྱ ོན་དགོ ་པའི ་   ་མཚན།

 1 རྒྱ  ལ་པོ་  ་སྲ ོང་  འུ ་བཙན་  ་བཙུ ནམོ་དམར་རྒྱ  ན་མ་གི ས་དུ ད་འ  ་སེ མས་
ཅན་ར་  ་གཉི ས་དང་མཉམ་འདོད་སྤྱ  ོད་འབདཝ་ལས་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་ཟེ ར་མི ་སྲ ས་
གཅི ག་འ  ངས་ནུ ག སྲ ས་དེ ་རྒྱ  ལཔོ་གི ས་མཐའ་བཤུ ད་བཏངམ་ལས་ཁོ ང་དཔོན་གཡོག་
  ག་ཅུ ་གི ས་མོན་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་སོང་ཞི ན་ན་གཡུ ས་བཟུ ང་  ་སྡ ོད་ཞི ནམ་ལས་
རྒྱ  ལ་པོ་སེ ་དར་ཁ་དང་མཆོ ད་ཡོན་  ་འ  ལ་བ་དམ་ཟབ་འབདཝ་ལས་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཕུ ན་
སུ མ་ཚོགས་ཏེ ་ལོ་  ག་ཅུ ་སྡ ོད་ནུ ག།

དེ ་བསྒ ང་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་གི ས་རྒྱ  ་དམག་བ  ་  ་རྒྱ  བ་འཚོལ་ཞི ནམ་ལས་བསམ་ཡས་ལ་
སོགས་པའི ་ལྷ ་ཁང་རྩ ་ཅན་ཚུ ་མེ དཔ་གཏང་ནི ་གི ་  ས་རྐྱ  བ་ནུ ག། དེ ་བསྒ ང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་དང་མུ ་ཏི ག་བཙན་པོ་གཉི ས་བསྒྲ  གས་  ་ཡང་རྫ ོང་ལུ ་བཞུ གས་ཡོདཔ་དང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་
ཆེ ་གི ས་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་གི ས་དམག་བཏང་ཡོདཔ་མ  ན་ཞི ནམ་ལས་གནམ་ཐལ་དཀར་
པོ་བ  ལ་ཏེ ་གནམ་ལྕ གས་ཆེ ་ཆུ ང་བདུ ན་ཕབ་བཏངམ་ལས་དམག་ཚུ ་ག་ར་འདྲ ོགས་  ལ་
འཐབ་  ་ལོག་ཡར་སོང་ནུ ག།

དེ ་ལས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དང་མུ ་ཏི ག་བཙན་པོ་གཉི ས་བཀའ་བ  ས་མཛདཔ་ད་རྒྱ  ལཔོ་མུ ་
རུ བ་བཙན་པོ་དེ ་ད་རུ ང་མཁན་པ་  ངས་ལས་ཡང་མཐའ་བཤུ ད་མ་གཏང་པ་ཅི ན་ཤུ ལ་
ལས་ཡང་ད་རུ ང་བོད་ལུ ་དམག་རྐྱ  བ་ནི ་གི ་ཉེ ན་ཁ་འདུ ག དེ ་འབདཝ་ལས་མཐའ་བཤུ ད་
གཏང་དགོ ་ནི ་མས་ཟེ ར་བའི ་  ས་མཐུ ན་  ང་  ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་བྱ ོན་
ཞི ནམ་ལས་  ་འ  ལ་སྟ ོབས་  ས་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་ལུ ་ཐབས་ཤེ ས་  ་  ་ལས་བུ མ་ཐང་
སྟ ང་ལུ ་གཡུ ས་བཏོན་བཏང་ནུ ག།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

1སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་མེ །ཤོག་གྲ ངས་༥༨པའི ་དཔེ ་མཚམས་༢པ་ལས་༦༠འི ་རྒྱ  བ་
ཤོག་ཚུ ན་ཡོད་མི ་དེ ་ལས་མར་རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

དེ ་ལས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལོག་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་བྱ ོན་ཞི ནམ་ལས་རྒྱ  ལ་པོ� ་བང་མཛོད་
དང་ཐབ་ཆ་ཚུ ་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་ནོར་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ག་ར་མུ ་ཏི ག་བཙན་པོ་གི ས་བསམ་ཡས་
ལུ ་བསྣ མས། མཁན་པ་  ངས་  ་ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་ཚུ ་རྒྱ  ་རི མ་པ་གསུ མ་  ས་བསྡ མས་ཞི ནམ་
ལས་དུ ས་ཚོད་ཁར་ལྷ ོདཔ་ད་མ་གཏོགས་ག་གི ས་ཡང་མ་མཐོངམ་  ་བཞག་གནང་ནུ ག 
དེ ་གི ས་  ་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་དཔོན་གཡོག་ཚུ ་གི ས་ལོག་ག་དེ ་ཅི ག་འཚོལ་རུ ང་མ་ཐོབ་
ལས་བུ མ་ཐང་སྟ ང་   ད་འཛོམས་ཟེ ར་བའི ་གཡུ ས་བཟུ ང་  ་ཡུ ན་རི ངམོ་སྡ ོད་པའི ་ཤུ ལ་
ལས་ཆོ ས་འཁོ ར་  ་གཡུ ས་མཇུ ག་ལུ ་སོང་ནུ ག།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་  ་ཁ་ར་ཐོད་གཡུ ས་བཏོན་བཏང་  ་མཁན་པ་  ངས་སྦ ས་ཡུ ལ་  ་
  ན་  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་ལོ་   ས།

2 གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་  ་ཁ་ར་ཐོད་བོད་ལས་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་གཡུ ས་བཏོན་བཏང་
བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་སྲ ས་མུ ་ཏི ག་བཙན་པོ་གི ས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་རྒྱ  ལཔོ་  ་ཁ་ར་ཐོད་དེ ་ད་རུ ང་
གཡུ ས་བཏོན་མ་བཏང་པ་ཅི ན་ཡབ་མེ ས་  ས་བཞེ ངས་པའི ་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཚུ ་ལུ ་ལོག་
ཅི ་རང་གནོདཔ་བཀལ་ནི ་ཨི ན་མས། དེ ་འབདཝ་ལས་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་དེ ་མཁན་པ་
  ངས་ལུ ་ཡང་མ་བཞག་པར་གཡུ ས་བཏོན་བཏང་ནི འི ་ཐབས་ཤེ ས་ཅི ག་མཛད་གནང་ཟེ ར་
ཞུ ཝ་བཞི ན་དུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་བྱ ོན་ཞི ན་ན་མི ་གནགཔོ་འདྲ ོགས་
སི ་སི ་ཅི ག་ལུ ་   ལ་ཏེ ་རྒྱ  ལ་པོ་ལུ ་   ་མུ ་རུ བ་བཙན་པོ།   ད་དཔོན་གཡོག་ཚུ ་གི ་བླ མ་ང་
གི ས་འབད་གེ ། ང་བཅས་ཆ་ཁྱ བ་ཁ་མཐུ ན་ཞི ནམ་ལས་གསང་སྔ གས་འཛི ན་པའི ་ཕྱ ོགས་
ཚུ ་ཕམ་གཏང་ནི ་གི ་དོན་ལུ ་བསམ་ཡས་ལ་སོགས་པའི ་ལྷ ་ཁང་ཚུ ་ག་ར་བཤུ བ་  ་ཆུ ་ལུ ་
བསྐྱ  ལ་གཏང་གེ ་ཟེ ར་གསུ ངསམ་ད་ མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་གི ས་ མི ་གནགཔོ་  ད་པདྨ ་འ  ང་
གནས་  ་ཆོ ་འ  ལ་མེ ན་ན། ཨི ན་པ་ཅི ན་ཧེ ་མ་ཡང་  ད་  ས་ང་ལུ ་གནོད་པ་མང་རབས་

2སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་མེ །ཤོག་གྲ ངས་༦༠འི ་དཔེ ་མཚམས་༢པ་ལས་
༦༤ཚུ ན་ཡོད་མི ་ལས་མར་རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།
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ཅི ག་བཀལ་ཡི ་ཟེ ར་བླ ོན་པོ་ཆ་ཁྱ བ་ལུ ་ཁོ ་བཟུ ང་ཞི ན་ན་གསད་ད་ཟེ ར་སླ བ་ད་ མི ་གནགཔོ་
གི ས་ད་ལྟ ོ་བསམ་ཡས་ལུ ་ཡོད་མི ་པདྨ ་འ  ང་གནས་ང་བཅས་གཉི ས་མི ་འཆམ། ང་མུ ་
  གས་  ་སླ ོབ་དཔོན་ཧ་ར་གནག་པོ་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཨི ན། ཁོ ་གི ་བསྟ ན་པ་ལུ ་ང་གི ས་ག་དེ མ་
ཅི ག་འབད་ཚུ གས་ཚུ གས་ཐོ་བསྐྱ  ལཝ་ཨི ན། དེ ་འབདཝ་ལས་རྒྱ  ལཔོ་  ད་དང་ཁོ ་སོ་སོ་
ཡོད་ཟེ ར་གོ ཝ་ལས་  ད་  ་སྟ ོབས་ལུ ་བ  ན་ཏེ ་ཁོ ་གི ་བསྟ ན་པ་བཅོ མ་གེ ་མནོ་  ་ང་རྒྱ  ་གར་
ལས་འོང་འོངམ་ཨི ན། ང་བཅས་གཉི ས་བཀའ་  ས་མཛད་ཞི ནམ་ལས་ཁོ ་གི ་བསྟ ན་པ་ལུ ་
ག་དེ མ་ཅི ག་འབད་ཚུ གས་ཚུ གས་གནོདཔ་བཀལ་གེ ་ཟེ ར་གསུ ངམ་ད་ མུ ་རུ བ་བཙན་པོ་
གི ས་དེ ་འབད་བ་ཅི ན་  ད་  ས་  ་འ  ལ་ཅི ག་སྟ ོན་ཤི ག་ཟེ ར་སླ བ་ནུ ག དེ ་ལས་གུ ་རུ ་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ས་རྒྱ  ལ་པོ� ་ཕོ་བྲ ང་གི ་ལྷ ོ་ནུ བ་མཚམས་ལུ ་རྡ ོ་ལེ བ་གཞོངཔ་བཟུ མ་ཅི ག་ཡོད་མི འི ་
གུ ར་གར་འཆམ་གནངམ་ད་ཞབས་  ས་༡༨བྱ ོན་ནུ ག།

དེ ་ལས་རྒྱ  ལཔོ་ཡི ད་ཆེ ས་ཏེ །   ་སླ ོབ་དཔོན་ཆེ ན་པོ་ལགས། ངེ འི ་ཨ་པ་  ་སྲ ོང་  འུ ་བཙན་
དང་པདྨ ་འ  ང་གནས་གཉི ས་  ས་བཞེ ངས་པའི ་གཙུ ག་ལག་ཁང་བཟུ མ་ཅི ག་ནཱ ་ལུ ་ཡང་
བཞེ ངས་གནང་ཟེ ར་ཞུ ཝ་ད་ སླ ོབ་དཔོན་  ས་  ་སྲ ོང་  འུ ་བཙན་དང་པདྨ ་འ  ང་གནས་
གཉི ས་  ས་བསམ་ཡས་བཞེ ངས་མི ་ལས་ལྷ གཔ་  ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་བཞེ ངས་ནི ་
ཨི ནམ་ལས་   ད་རང་ངེ འི ་ཁ་ལུ ་ཉན་སྨ ་རེ ་ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག དེ ་  ་རང་ཨི ན་པ་ཅི ན་
  ད་  ས་ག་ཅི ་གསུ ངས་མི ་དེ ་ལུ ་ཉན་ནི ་ཨི ན་ཟེ ར་ཞུ ཝ་ད་ དེ ་འབད་བ་ཅི ན་ང་བཅས་
གཉི ས་ཤི ང་གི ་བྱ ་  ང་ཅི ག་བཟོ་གེ ་སྨ ་རེ ་ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་ཤི ང་གི ་བཟོ་རི ག་པ་བཀུ ག་ཞི ན་
ན་བྱ ་  ང་སྦ ོམ་ཐོག་ཚད་རི ངམོ་གཅི ག་བཟོ་ནུ ག།

དེ ་ལུ ་  ང་གཏང་ནི ་དང་བཟུ ང་ནི ་གི ་གཟེ ར་མགུ ་གཉི ས་བཟོ་ཞི ན་ན་སླ ོབ་དཔོན་  ས་རྒྱ  ལ་
པོ་དཔོན་གཡོག་ཚུ ་ད་རེ ས་བྱ ་  ང་གི ་རབ་གནས་ལུ ་འཛོམས་ཤི ག་ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་བྱ ་
  ང་ནང་ལུ ་འཛུ ལ་བཅུ ག་ནུ ག། བཟའ་བཏུ ང་ལུ ་ལོངས་སྤྱ  ོད་དེ ་  ་གར་འཁྲ བ་སྤྲ  ོ་བ་བཏོན་
སྡ ོདཔ་ད་སླ ོབ་དཔོན་  ས་རྒྱ  ལ་པོ་  ་འབངས་ཚུ ་ང་ལུ ་གསན་ཤི ག ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

རྟ གས་སྤ ར་ནི ་དང་གཡོ་ནི ་དང་གསི ག་ནི ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི ་འ  ང་རུ ང་མ་འདྲ ོགས་པར་
   ད་ཏོང་ཏོ་  ་སྡ ོད་སྨ ་རེ ་ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་སླ ོབ་དཔོན་  ས་བྱ ་  ང་གི ་  ང་ལུ ་བྱ ོན་ཞི ན་ན་
ཕྱ ག་གཉི ས་ལུ ་ལྕ གས་  ་ཐོཝ་རེ ་བསྣ མས་ཏེ ་མི ་འདོད་པའི ་  ང་བ   ད་པའི ་གཟེ ར་གཉི ས་
བ  ངམ་ད་བྱ ་  ང་གནམ་ཁ་ལུ ་འཕུ ར་སོང་ནུ ག།

3 ཡུ དཔ་ཐེ ངས་ཅི ག་ལས་རྒྱ  ལཔོ་གི ས་  ་སྐ ད་ལྷ ང་ལྷ ང་ཅི ག་གསནམ་ལས་བླ ོ་མ་བདེ ་
བར་  ་བདག་གི ་  ང་གི ་ཟོག་པོ་པདྨ ་འ  ང་། །སངས་རྒྱ  ས་ཡི ན་ཟེ ར་སེ མས་ཅན་གནོད་
པ་  ད། །གཞན་དོན་ཡི ན་ཟེ ར་མི ག་ལོག་མགོ ་བ  ར་མཁན། །བདག་གི ས་  ད་ལ་
གནོད་པ་མ་བྱ ས་ཀྱ ང་། །ཟེ ར་ཚི གས་བཅད་ནང་  ་གསུ ངས་ནུ ག །

(  ་ངེ འི ་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི ་ཟོག་པོ་པདྨ ་འ  ང་གནས་  ད། སངས་རྒྱ  ས་ཨི ན་ཟེ ར་སེ མས་
ཅན་ལུ ་གནོདཔ་ར་བཀལ། གཞན་དོན་ཨི ན་ཟེ ར་ཕྲ ག་དོག་   ས་ཏེ ་མགུ ་བ  ར་རྐྱ  བ། ང་
གི ས་  ད་ལུ ་གནོདཔ་མ་བསྐྱ  ལ་རུ ང་  ད་  ས་ང་ལུ ་ག་ཅི ་  ་གནོདཔ་བཀལཝ་སྨ ོ།) ཟེ ར་
སླ བ་ད་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་དབའི ་  ་ཁ་ར་ཐོད་  ད་ང་ལུ ་ཉོ ན་ཤི ག ལོག་ལྟ ་ཅན་དམར་
རྒྱ  ན་  ་བུ ་  ད་དུ ད་འ  ་སེ མས་ཅན་གཉི ས་  ་བུ ་མུ ་  གས་རྒྱ  ལཔོ་  ་   ད་མཁནམ་ཨི ན། 
ད་ལྟ ོ་  ད་  ས་  ་སྐ ད་གོ ་མི ་དེ ་རྒྱ  ་གར་རྩ ང་ལུ ང་གི ་  ་སྐ ད་ཨི ན། ཟེ ར་གསུ ངས་ནུ ག།

ད་རུ ང་  ་ཁ་ར་ཐོད་  ས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་4ང་བཅས་ཡུ མ་སྲ ས་ཚུ ་མཐའ་བཤུ ད་བཏང་མི ་
དེ ་ཡབ་རྒྱ  ལ་པོ་དང་བླ ོན་པོ་ཚུ ་  ད་  ས་མགུ ་བ  ར་རྐྱ  བ་མི ་ལུ ་བ  ན་ཏེ ་ཨི ན་སྨ ་རེ ། ཁ་
གི ས་སངས་རྒྱ  ས་ཨི ན་ཟེ ར་བོདཔ་ཚུ ་  ག་སྦྱ  ོར་བཏང་།   ང་  ་ཨི ན་ཟེ ར་ང་བཅས་མཐའ་

3 ཀེ ་ཨེ མ་  ་དཔེ ་   ན་ཁང་གི ས་པར་   ན་འབད་ཡོད་མི འི ་སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་ 
  མེ །ཤོག་གྲ ངས་༦༤པའི ་དཔེ ་མཚམས་༣པ་ལས་མར་རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།
4 སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་མེ །ཤོག་གྲ ངས་༦༥པའི ་དཔེ ་མཚམས་༣པ་ལས་མར་ 

རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན། 
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བཤུ ད་བཏང་། མཐའ་བཤུ ད་བཏང་པ་གི ས་མ་ཚད་པར་ད་རུ ང་གཡུ ས་བཏོན་བཏངམ་ཨི ན་
མས་སྨ ོ། ལཱ ་ཡོག་ཟེ ར་མི ་འདི ་ཡོདཔ་བདེ ན་པ་ཅི ན་ཟོགཔོ་པདྨ ་འ  ང་གནས་ལུ ་འཁོ ར་
བཅུ ག་སྨ ་རེ ་ཟེ ར་སླ བ་ནུ ག།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ 5 དབའི ་དུ ད་འ  ་སེ མས་ཅན་  ་  ་གུ ་  ་ཁ་ར་ཐོད་  ད་ཉོ ན་ཤི ག 
ལྟ ་བ་ལོག་མི ་  ད་མ་སྨ ད་གཉི ས་  ས་ཡབ་  ་བཀའ་བཅགས་ཏེ ་བདུ ད་བླ ོན་ཚུ ་དབང་
ལུ ་བ   ར་ཞི ན་ན་ བཻ ་རོ་ཙཱ ་ན་ལ་སོགས་པའི ་སྒྲ  ་   ར་  ་ལོ་ཙཱ ་བ་ཚུ ་མཐའ་བཤུ ད་བཏང་
  ་བོད་ཡུ ལ་ལུ ་དམ་པའི ་ཆོ ས་  ་ཉི ་མ་བ  བས་བཏངམ་མ་ཚད་དམག་དྲ ངས་ཏེ ་ཆོ ས་  ་
རྒྱ  ལ་པོ� ་གཙུ ག་ལག་ཁང་ཚུ ་བཤུ བ་བཏང་ནི ་འབད་ཡི ། དེ ་མ་ཚད་འབད་ཚུ གས་པ་ཅི ན་
ང་ཡང་གསོད་ནི ་གི ་བསམ་པ་ངན་པ་བ   ད་ཅི ། དེ ་འབདཝ་ལས་མ་འོངས་པར་ནང་པ་
སངས་རྒྱ  ས་པའི ་བསྟ ན་པ་བརླ ག་གཏོར་གཏང་འོང་མནོ་  ་སེ མས་ཅན་  ་དོན་ལུ ་  ག་
ཅན་  ་རྒྱ  ལཔོ་  ད་གཡུ ས་བཏོན་གཏངམ་ཨི ན། ཟེ ར་གསུ ངས་ཏེ ་མི ་འདོད་པའི ་  ང་གཡོ་
མི ་གཟེ ར་ཚུ ་རི མ་པ་བཞི ན་དུ ་བ  ངམ་ལས་ཡུ དཔ་ཐེ ངས་ཅི ག་ནང་བུ མ་ཐང་ཉ་དཀར་
ཟེ ར་མི ་གཡུ ས་ཚན་ནང་ལྷ ོད་ འདོད་པའི ་  ང་བཟུ ང་མི འི ་གཟེ ར་བ  ངམ་ད་བྱ ་  ང་ས་
ཁར་བབས་ནུ ག།

6  ་ཁ་ར་ཐོད་དཔོན་གཡོག་ཚུ ་དེ ་ཁར་བཞག་ཞི ན་ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཁོ ་ར་  ་འ  ལ་  ས་
  ་ལོག་མཁན་པ་  ངས་ལུ ་བྱ ོན་ཏེ ་  ་འབངས་  ་བང་མཛོད་ཚུ ་ག་ར་གཏེ ར་ལུ ་སྦ ་གནང� 
མཁན་པ་  ངས་  ་ས་ཕྱ ོགས་དེ ་  ་ནང་གསང་བའི ་རྒྱ  ་གི ས་བསྡ མ་ཞི ན་ན་གནས་  ་
གཉེ ར་གཏད་མཛད་དེ ་དུ ས་ཚོད་ཁར་མ་ལྷ ོད་ཚུ ན་ཚོད་ག་གི ས་ཡང་མ་མཐོངམ་  ་བཟོ་
བཞག་ནུ ག།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

5 སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་མེ །ཤོག་གྲ ངས་༦༦པའི ་རྒྱ  བ་ཤོག་དཔེ ་མཚམས་༢པ་
ལས་མར་རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།

6 སླ ོབ་དཔོན་པདྨ ་ལའི ་འ  ག་གི ་རྒྱ  ལ་རབས་གསལ་བའི ་   ན་མེ །ཤོག་གྲ ངས་༦༧པའི ་དཔེ ་མཚམས་༣པ་ལས་མར་
རྫ ོང་ཁའི ་ནང་ཕབ་   ར་ཞུ ས་ཏེ ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།  
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

དེ ་འབདཝ་ལས་  ན་གོ ང་ལས་ད་རེ ས་ཚུ ན་  ་ནང་འཁོ ད་ལུ ་སྦ ས་ཡུ ལ་མཁན་པ་  ངས་
ཟེ ར་ཡོངས་གྲ གས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། ཨི ན་རུ ང་ལོ་གྲ ངས་མང་རབས་ཅི ག་གི ་གོ ང་
ལས་དེ ་ཁར་མི ་ཚུ ་སྡ ོད་མི ་མེ དཔ་ལས་གནས་ཚུ ་ག་ར་ཚལ་མར་ཐལ་ཏེ ་ཡོད་མི ་དེ ་མ་
འོངས་པར་འཚོལ་ཞི བ་འབད་དགོ ་པའི ་གནས་སྟ ངས་ཅི ག་ལུ ་  ར་ཏེ ་འདུ ག།

  ན་  ་  ད་འོག།

༡. བཞུ གས་  ་དགོ ན་པ། 

 བཞུ གས་  ་དགོ ན་པ་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་མི ་དེ ་ ར་ཝ་  ས་བླ མ་རི ག་འཛི ན་  ང་
དབྱ ངས་  ་དགུ ན་  ་བཞུ གས་གནས་ལས་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ མདའ་རྒྱ  ང་  ད་ཙམ་
  ་ས་ཁར་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བཞུ གས་  ་ཡ་མཚན་ཅན་ཅི ག་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་
  ་མཚན་ཡང་བཞུ གས་  ་དགོ ན་པ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག བཞུ གས་  ་དེ ་ཡ་མཚན་
ཅན་ཅི ག་  ་ཨི ན་དགོ ་མི ་དེ ་ འོག་ལས་པད་གདན་དང་སེ ང་  ་དང་བཅསཔ་  ་ཡོད་པའི ་
ཁར་ བཞུ གས་  ་གུ ་ཨྱ ོན་པཎ་ཞྭ ་ སྦ ོམ་ཅི ག་མི ་གི ས་བཀལ་བཞག་བཞགཔ་བཟུ མ་
  ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ཨི ན། ཨྱ ོན་པཎ་ཞྭ ་བཞུ གས་  ་གུ ་བཞུ གས་
ཡོད་མི ་དེ ་ ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་ཁོ ་རའི ་  ་ཚབ་  ་བཞག་གནང་བའི ་ཚོར་སྣ ང་ཡང་  ངམ་ཨི ན་
པས། ཧེ ་མ་ནོར་  པ་ཅི ག་གི ས་ པཎ་ཞྭ ་དེ ་གི ་  ་བཅག་བཏངམ་ལས་ མི ་དེ ་ཉི ནམ་དག་
ཅི ག་ལས་ཤི ་སོང་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག བཞུ གས་  ་དེ ་གི ་ མདུ ན་དངོ ས་ཕྱ ོགས་
ལས་ཀུ ་རི ་ཆུ ་ དྭ ངས་ཞི ང་གཙང་མའི ་ངང་ལས་འབབ་མི ་དེ ་ ཡོན་ཆབ་   ན་དུ ་ཕུ ལ་བའི ་
རྟ གས་ཨི ན་པས། བཞུ གས་  ་དེ ་གི ་གཡོན་ཟུ ར་ལས་   བ་པ་བཤུ ད་ས་ཟེ ར་མི ་དོང་ཅི ག་
ཡོད་མི ་ལས་འཛུ ལཝ་ད་ ནང་ན་ལུ ་ད་རུ ང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་བཞུ གས་  ་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ 
སྐ བས་ཅི ག་ལས་  མ་འཁོ ར་གཞུ ང་ལམ་རྒྱ  ་བ   ད་འབདཝ་ད་ འགས་རྫ ས་རྐྱ  བ་མི ་དེ ་
གི ས་ གུ ་ལས་མ་རྡ ོ་རུ ག་ཚུ ་བུ ད་འོང་  ་བསུ བས་ཡོད་མི ་དེ ་ མཚམས་པ་འཇམ་དབྱ ངས་
  ས་སེ ལ་ནི འི ་ཁས་བླ ངས་ཏེ ་ཡོད། 
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བཞུ གས་  ་གི ་འོག་ལས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་  བ་ཆུ ་སྦ ོམ་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་བཏོན་
གནང་མི ་དེ ་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད། ཡོངས་གྲ གས་ལུ ་ཕུ ་  ང་ལའི ་
གནས་མཇུ ག་གི ་  བ་ཆུ ་ཟེ ར་ཡང་སླ བ་ཨི ནམ་དང་ དེ ་གི ་  ར་ལས་ཧ་གོ ་མི ་འ  ་འ  ལ་
པ་ཚུ ་གི ས་ཆེ ད་དུ ་མངགས་ཏེ ་འཐུ ངམ་ཨི ན་པས།

  ་བྲ ག་ལུ ་ ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ ཧེ ་མ་གཡུ ས་ཚན་དེ ་ནང་ཡོད་པའི ་བདུ ད་ཚུ ་བཏུ ལ་ནི ་
གི ་དོན་ལུ ་བྱ ོན་ཏེ ་ས་ཆ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་གནས་ ཉི ནམ་གཅི ག་མཇལ་རུ ང་
མཇལ་མ་ཚུ གསཔ་  ་ཡོད་རུ ང་ ཆ་མཉམ་ཚལ་མ་ཐལ་ཏེ ་ཉམས་སོང་པའི ་ལོ་   ས་གོ ་མི ་
དེ ་ ཤུ ལ་ལས་གནས་ཡི ག་འདི ་གཟི གས་མི ་ཚུ ་གི ་ཐུ གས་ཁར་འཆར་ཐབས་  ་རྣ མ་རྟ ོག་
བསྐྱ  ར་གསོ� ་དོན་ལུ ་ཞུ ཝ་ཨི ན།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་  ་གུ ་ལུ ་ཨྱ ོན་པཎ་ཞྭ ་ཡོད་པའི ་མཇལ་སྣ ང་།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་  ་གི ་རྩ ་བའི ་   ར་བཏང་

མཇལ་སྣ ང་།
བཞུ གས་  ་གི ་གཡོན་ཟུ ར་ལས་ཡོད་མི ་

   བ་པ་བཤུ བ་ས།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་

  ་གི ་འོག་ཅི ག་ལས་འཐོན་

མི ་  བ་ཆུ ་གི ་རྐ །
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      ཕུ ་  ང་ལའི ་གནས་མཇུ ག་གི ་  བ་ཆུ ་ཟེ ར་འཁོ ར་ལམ་ཟུ ར་ལུ ་འ  ་

འ  ལ་འཐབ་མི ་ཚུ ་གི ས་འཐུ ང་མི ་  བ་ཆུ །

བཞུ གས་  འི ་མདུ ན་དངོ ས་ཕྱ ོགས་ལས་ཡོན་ཆབ་  ་ཚུ ལ་ལུ ་འབབ་མི ་ཀུ ་རི ་ཆུ །

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

བཙན་མཁར་  ད་འོག།

༡. ཨའུ ་མཚོ་དྲ ག་དམར་གནས།

 དྲ ག་དམར་གནས་ཟེ ར་མི ་དེ ་    ར་བཏང་ བྱ ག་དེ ་རང་ གུ ་རུ ་དྲ ག་དམར་
བཞུ གས་པའི ་གནས་དང་ གཞན་ཡང་དེ ་ཁར་གནས་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་པའི ་གྲ ས་
ལས་ གུ ་རུ ་དྲ ག་དམར་  ་གནས་རྡ ོ་ཅི ག་ཡོདཔ་དང་ གནས་རྡ ོ་དེ ་ནང་ སེ ང་རྫ ོང་གནས་
  ་སབ་ཁྲ ་བཟུ མ་  ་ མཚོ་དཀར་མཚོ་ནག་གི ས་གཙོས་པའི ་རང་བྱ ོན་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་
ཡོདཔ་དང་   ག་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་དང་གཡོན་ཁ་ཐུ ག་མཁའ་འ  ་གི ་ཞབས་
རང་བྱ ོན་དང་ གཤམ་དབལ་དམརཔོ་  ་གསུ མ་  ་ཡོད་མི ་དེ ་གུ ་རུ ་དྲ ག་དམར་འབད་ནི ་
དེ ་གི ས་ གནས་  ་མཚན་ཡང་དྲ ག་དམར་ཟེ ར་བཏགས་གནངམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གནས་དེ ་རྩ ་ཅན་ཅི ག་འབདཝ་ལས་ ད་རེ ས་སྐྱ  བས་  ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་རབས་༧༠ པའི ་  ་
ཚབ་  ་དྲ ག་དམར་བླ མ་ཨྱ ོན་རྡ ོ་  ་ ཡོངས་གྲ གས་ལུ ་མངོ ན་ཤེ ས་བླ མ་ཟེ ར་མི ་གི ས་ ལྷ ་
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ཁང་རྒྱ  ་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་བྱ ག་གུ ་སྦྱ  ར་ཏེ ་བཞེ ངས་པའི ་བསྒ ང་ཡོདཔ་དང་ ལྷ ་ཁང་ནང་ལུ ་ད་
རེ ས་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་འདྲ ་བཞེ ངས་སའི ་འོག་ལུ ་ འ  ག་གི ་མགོ ་རང་བྱ ོན་དང་ རྒྱ  བ་
གཡས་ལུ ་སྟ ག་དང་གཡོན་ལུ ་  ང་མགོ ་རང་བྱ ོན་ཚུ ་ཡོདཔ་ལས་ ཤི ང་གི ་རི གས་  ས་མ་
  བ་པར་རང་འཇགས་  ་བཞག་པའི ་ཁུ ངས་བཤདཔ་ཨི ན་པས། ད་རུ ང་ སྟ ག་  ་ལ་
ལས་མི ་ཅི ག་གི ས་  གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་ལྷ མ་ཟེ ར་མི ་ཞབས་གཡོན་པའི ་གནས་རྡ ོ་
ཅི ག་བསྐྱ  ལ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་དང་ གཡས་པ་འདི ་སྤ ་རོ་བྲ ག་དཀར་པོ་ལུ ་
ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

ཧེ ་མ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་བྱ ག་གུ ་ཕྱ ག་བཤེ ད་དེ ་བྱ ོན་པའི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ་  ས་དང་ ཐུ གས་དམ་
དང་ཕྱ ག་དཔེ ་བཞག་ས། ཐུ གས་དམ་དང་ཕྱ ག་དཔེ ་གི ་  ང་མ་སེ ང་གེ ་རང་བྱ ོན། མཁའ་
འ  ་མའི ་ཐེ མ་སྐ ས་ ར་ བར་   ་གསུ མ་  ་  ར་ར་རྐྱ  བ་ས། རྟ ་མ  ན་དང་ དཔའ་བོ་ 
མཁའ་འ  ་བཅས་  ་  ་  ས་དང་   ང་བྱ ག་གི ་  ད་པར་བླ ་མ་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་
  ་ཡ་མཚན་ཅན་དང་ གཡོན་ལུ ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན། དྲ ག་དམར་  ་ཕྱ ག་མཚན་
  ག་པ་རྭ ་ཙ་རང་བྱ ོན། དྲ ག་དམར་  ་གནས་ཨི ན་པའི ་རྟ གས་མཚན་ལུ ་ བྲ ག་མེ ་རབ་
ཏུ ་འབར་བ། རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གསང་བའི ་བྷ ་ག་ ཕྱ ག་ ཞབས་   ད་པ་དང་བཅས་པ་
དང་ གཞན་ཡང་ དྲ ག་དམར་གནས་  ་རྒྱ  བ་ལས་ བྱ ག་ཐོག་ཚད་གསུ མ་ཙམ་  ་  ས་ 
ཁ་  ་  ་ཡོད་མི ་ནང་ལས་ཕར་འ  ལ་མེ ་བཏེ ག་  ་འ  ཝ་ད་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་གནས་ལེ ་
ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་དང་ ནང་ལས་  ་ཐོན་ཏེ ་གུ ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ གུ ་རུ ་  ་ངལ་གནང་ས་དང་ 
   བ་པ་གནང་ས། ཛམྦྷ  ་ལའི ་དངོ ས་  བ་ཞུ ་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོད། 

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

སེ ང་གེ ་རྫ ོང་གནས་  ་སབ་ཁྲ ་བཟུ མ་མའི ་རང་བྱ ོན་ལེ ་ཤ་དང་   ག་གི ་གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ གུ ་རུ ་དང་

གཡོན་ཁ་ཐུ ག་མཁའ་འ  ་གི ་ཞབས་རང་བྱ ོན་དང་ གཤམ་དབལ་དམརཔོ་  ་གསུ མ་འབད་མི ་གུ ་རུ ་དྲ ག་

དམར་  ་གནས་རྡ ོ།
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་ལྷ མ་ཟེ ར་མི ་ཞབས་གཡོན་པའི ་གནས་རྡ ོ།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དྲ ག་དམར་གནས་ལུ ་འགོ ་ཐོག་བྱ ོནམ་ད་བྱ ག་གུ ་

ཕྱ ག་བཤེ ད་གནངབའི ་ཕྱ ག་མཛུ བ་  ་  ས་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་ཡོད་པ།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

ཐུ གས་དམ་དང་ཕྱ ག་དཔེ ་བཞག་ས།

ཐུ གས་དམ་དང་ཕྱ ག་དཔེ ་གི ་  ང་མ་སེ ང་གེ ་རང་བྱ ོན།
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མཁའ་འ  ་མའི ་ཐེ མ་སྐ ས་ ར་ བར་ 

  ་གསུ མ་  ་བ  ར་ར་རྐྱ  བ་ས་ཡོད་མི །

རྟ ་མ  ན་དང་ དཔའ་བོ་ མཁའ་འ  ་བཅས་

  ་  ་  ས།

ལྷ ་ཁང་རྒྱ  བ་ཁའི ་བྱ ག་གི ་  ད་པར་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ འི ་བཞུ གས་  ་ཡ་མཚན་ཅན།

 

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

གཡས་ཁ་ཐུ ག་ལུ ་ཡོད་མི ་གུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན།
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་དམ་ལུ ་བཏགས་གནང་མི ་   ལ་མགོ ། དྲ ག་དམར་གནས་  ་རྒྱ  བ་ལས་བྱ ག་ཁ་  ་  ་

ཡོད་མི འི ་མཐའ་མར་ཡོད།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག



441

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

གཞན་ཡང་ དྲ ག་དམར་གནས་བྱ ག་གི ་རྒྱ  བ་ལས་ བྱ ག་ཐོག་ཚད་གསུ མ་ཙམ་  ་  ས་ ཁ་  ་  ་ཡོད་མི ་

ནང་ལས་ཕར་འ  ལ་མེ ་བཏེ ག་  ་འ  ཝ་ད་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་གནས་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་སའི ་མཐོང་སྣ ང་།

ནང་ལས་  ་ཐོན་ཏེ ་གུ ་ལུ ་ལྷ ོདཔ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་ངལ་གནང་ས།
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སྐྱ  བས་  ་རི ན་པོ་ཆེ ་  ་རབས་༧༠ པ་
མཆོ ག་དྲ ག་དམར་གནས་ལུ ་བྱ ོནམ་
ད་  ་ངལ་གནང་སའི ་བཞུ གས་  ་ཡ་
མཚན་ཅན།

བཅས་ གོ ང་གི ་ལོ་   ས་དང་གནས་  ་བརྡ ་སྟ ོན་ཚུ ་དྲ ག་དམར་བླ མ་ཨྱ ོན་རྡ ོ་  ་དང་ ཨཔ་
རི ག་འཛི ན་རྒྱ  ལ་མཚན་གཉི ས་  ས་གནང་ཡོདཔ་ཨི ན།  

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

༢. ཨའུ ་མཚོ་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས། 

 ཨའུ ་མཚོ་  མ་  ་ལྡ ོག་ཕྱ ོགས་ཀུ ་རི ་ཆུ ་གི ་ཉེ ་འདབས་  ་ས་ཁོ ངས་འདི ་ ཕུ ་
  ང་ལ་ ཨ་བརྒྱ  ་ སེ   ་རྫ ོང་ཚུ ་གི ་མཇུ ག་ལུ ་ཕོགསཔ་ལས་ གནས་རྩ ་ཅན་ཅི ག་དང་
  ན་རླ བས་ཅན་ཅི ག་  ་བ  ཝ་ཨི ན་པས། ཨི ན་རུ ང་ལོགས་ཅི ག་ཧོངས་ལས་སའི ་གནས་
སྟ ངས་འདི ་ ས་  ་གསུ མ་ གནམ་  ་གསུ མ་  ་ཨི ན་པའི ་ས་ཆ་ཅི ག་འབད་ནི ་དེ ་གི ས་ 
ས་ཆ་འཚུ བ་དྲ གས་  ་བ  ཝ་ཨི ན་པའི ་ལོ་   ས་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་འབདཝ་ལས་ དེ ་
ནང་གཞི ་ཆགས་ཏེ ་ཡོད་པའི ་མི ་དང་སེ མས་ཅན་ཚུ ་ལུ ་བདུ ད་  ན་ཚུ ་གི ས་གནོད་འཚེ ་
འབད་དེ ་རབས་ཆད་སོ་པའི ་ལོ་   ས་ཡོད་དགོ ་མི ་དེ ་ཡང་ ཨའུ ་མཚོ་གི ་གདོང་བ  ར་  ་
ཡོད་མི ་ སའི ་མི ང་གནས་ཟེ ར་སར་སྤ ོག་ཏོ་ཅི ག་གུ ་ལྟ ག་  ་མཁར་ཟེ ར་ དེ ་བསྒ ང་གཡུ ས་
ཁའི ་མི ་  གཔོ་གི ་  མ་སྦ ོམ་  ་ཡོད་མི ་དང་ མི ་དང་ནོར་སེ མས་ཅན་ག་ཅི ་གི ་ཐད་ལས་
ཡང་དར་ཞི ང་རྒྱ  ས་ཏེ ་ཡོད་མི ་ལུ ་ མཁར་ཟེ ར་ སླ བ་སྲ ོལ་ཡོདཔ་བཞི ན་དུ ་ དེ ་ལུ ་ཡང་
ལྟ ག་  ་མཁར་ཟེ ར་ཡོངས་གྲ གས་སོང་  ་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ ཤུ ལ་ལས་མི ་རབས་ཆད་སོང་
པའི ་ཁང་ཤུ ལ་ཚུ ་ད་རེ ས་ཡང་མཐོང་སར་ཡོདཔ་ཨི ན། 

ས་གནས་དེ ་ འཚུ བ་དྲ གས་ཅི ག་འབད་ནི ་དེ ་གི ས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་སེ   ་རྫ ོང་ལས་
མར་བྱ ོན་ཏེ ་ ད་རེ ས་ཨའུ ་མཚོ་གི ་ཕར་ཁར་རྡ ོ་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་འོག་ལུ ་ཐུ གས་དམ་
གནང་  ་བཞུ གསཔ་ད་ བདུ ད་  ས་ཆུ ་ནང་ལས་སྦ ལཔ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་ 
བར་ཆད་རྐྱ  བ་པར་འོངམ་ད་ དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་རྡ ོ་ལུ ་བ   ར་ཞི ནམ་ལས་མ་འོངས་ལས་
ཅན་ཚུ ་གི ་གོ ་སྐ ལ་ལུ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་པའི ་གནས་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་   བ་པ་གནང་བཞུ གས་སའི ་   བ་ཕུ ག་ནང་གི ་མགུ ་ལས་དབུ ་ཞྭ འི ་  ས་དང་ 
   བ་ཕུ ག་ནང་ལུ ་ གཞན་ཡང་ ད  བས་དང་རྣ མ་པ་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་
པའི ་ལོ་   ས་དང་འ  ལ་ སའི ་མི ང་ཡང་  ་  ས་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོངམ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།
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ད་རུ ང་རྒྱ  ་རས་  ད་འོག་ལས་མར་འབབ་མི ་ཤུ ང་མཱ ན་ཆུ ་དང་ཀུ ་རི ་ཆུ ་གཉི ས་འཛོམས་
སར་བྱ ག་དང་ཆུ ་ཁ་འཐབ་  ་ཡོད་མི ་ཁར་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་བདུ ད་ལུ ་དམར་གཏོར་
འཕངས་ཏེ ་ ཇི ་  ད་གནམ་གནས་  ་བར་སེ མས་ཅན་ལུ ་གནོདཔ་མི ་བཀལ་ནི འི ་དམ་
བཞག་གནང་  ་ཡོད༌པའི ༌དམར་གཏོར་  ་  ས་ཡང་བྱ ག་གི ་ལོགས་ལུ ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཆུ ་ནང་ལུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་  ས་ཡང་ཡོདཔ་ཨི ན་རུ ང་ གནམ་དགུ ན་མ་
གཏོགས་  ར་ཆུ ་  སཔ་ད་མཇལ་མི ་ཚུ གས་ཟེ ར་བཤདཔ་ཨི ན་པས།  

དེ ་ལས་ ཨའུ ་མཚོ་ལས་  ན་  ་ཁ་ཐུ ག་འ  ཝ་ད་ ཕ་ཝཱ ན་ས་ཁོ ངས་དང་དེ ་གི ་གདོང་
ཕྱ ོགས་ཆུ ་ཕར་ཀི ་ལོགས་ལུ ་ སའི ་མི ང་ཚོགས་འཁོ ར་དུ མ་དང་ རུ ག་རུ ་  ས་  ་ས་ཁོ ངས་
ནང་ཡང་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་གནས་ལེ ་ཤ་ཅི ག་ཡོདཔ་པའི ་གྲ ས་ལས་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་
བཞུ གས་  ་དང་ཞབས་ལྷ མ་  ་  ས་ དབུ ་ཞྭ འི ་  ས་དང་ གསེ ར་ཉ་ཕོ་མོ་ རྡ ོ་  ་ཟངས་
ཁ་  བས་  ་  ་ལས་  ར་ར་རྐྱ  བ་  ་ དབུ ་མེ ད་  ་ཡི ་གེ འི ་རྣ མ་པ་ཡོད་མི ་དང་ དེ ་ལས་ 
ཆོ ས་གཏེ ར་སྦ ས་སའི ་བྱ ག་ཡ་མཚན་ཅན་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། 

དེ ་ལས་ ཀུ ་པི ་ཉལ་སའི ་མཇུ ག་ལུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་བྱ ག་ལས་བཏོན་གནང་པའི ་  བ་
ཆུ ་ཅི ག་ཡང་ཡོདཔ་དང་། 

རྒྱ  ་རས་  ད་འོག་ས་གནས་འ  མ་སྤ ངས་ལུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག་དང་   བ་པ་བཤུ ད་ས་དང་ 

ས་གནས་མཁར་ཆུ ་ཟེ ར་སར་བདུ ད་  ས་ཨམ་  ་ཅི ག་ལུ ་   ལ་ཏེ ་འ  ཝ་ད་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་

མ  ན་ཏེ ་   ང་བདའ་བྱ ོནམ་ད་ ད་རུ ང་བདུ ད་  ས་རོ་  ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་བྱ ོག་འ  ཝ་ད་ གུ ་རུ ་རི ན་

པོ་ཆེ ་གི ས་ལྕ གས་ཐག་བཏགས་ཏེ ་ཞབས་རྡ ོ་ཅི ག་གུ ་གཏད་དེ ་འཐེ ན་པའི ་སྐ བས་བྱ ོན་པའི ་ཞབས་

  ས་བཅས་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་  ་ རྒྱ  ལ་ཡོངས་དཔེ ་མཛོད་ཁང་གི ་མཁས་དབང་དྲ ོག་ཀྲ ར་ཡོན་ཏན་

དར་རྒྱ  ས་  ས་བཤད་ཡོདཔ་ཨི ན།

  ན་  ་རྫ ོང་ཁག
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

བདུ ད་  ས་ཆུ ་ནང་ལས་སྦ ལཔ་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་ བར་ཆད་རྐྱ  བ་པར་འོངམ་ད་ དམ་ལུ ་

བཏགས་ཏེ ་རྡ ོ་ལུ ་བ   ར་ཏེ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་མི ་གནས་རྡ ོ།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་  ས།
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག ཡེ ་ཤོས་མཚོ་རྒྱ  ལ་རང་བྱ ོན།

ལྟ ག་  ་མཁར་  ་ཁང་ཤུ ལ།   བ་ཕུ ག་ནང་གི ་མགུ ་ལུ ་ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་

ཆེ འི ་དབུ ་  ས།

ཤུ ང་མཱ ན་ཆུ ་དང་ཀུ ་རི ་ཆུ ་གཉི ས་

འཛོམས་སར་བྱ ག་དང་ཆུ ་ཁ་འཐབ་  ་

མཐོང་སྣ ང་།
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  ན་  ་རྫ ོང་ཁག

༼  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག༽
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དཀར་ཆག

ཨང་།             རྩ ་དོན།    ཤོག་གྲ ངས།

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག། ནུ བ་  ས་  ད་འོག། དཀར་གཞོང་   ་འོག།

༡ དཀར་གཞོང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས། ༤༤༩

༢ ཏོ་ལི ་ཏི ་གུ ་རུ འི ་གནས། ༤༥༠

༣   སི ་སྤ ང་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚུ ལ་  མས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ་ཞབས་  ས། ༤༥༣

༤ དྭ ངས་གནས་གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་དང་  ་  ས། ༥༥༤

༥   ངས་ཐང་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས། ༤༥༦

༦ ཡོམ་ཕོ་ལ་གནས། ༤༦༠

༧ དཀར་གཞོང་ལུ ་ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས། ༤༦༠

༨ བཅུ ད་དོན། ༤༦༢
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  ང་གསར་རྫ ོང་ཁགནུ བ་  ས་  ད་འོགདཀར་གཞོང་   ་འོག

༡. དཀར་གཞོང་ཟེ ར་སླ བ་དགོ ་པའི ་ཁུ ངས།

 དེ ་ཡང་གཡུ ས་སྐ ད་ལུ ་ཕགཔ་གི ་ཚང་ལུ ་ཀར་དང་ས་ད  བས་གཞོང་པ་བཟུ མ་
  ་ཡོདཔ་ལས་ཀར་གཞོང་ཟེ ར་དར་ཡོད་མི ་དེ ་ཧེ ་མ་མི ་ཚུ ་ས་གནས་སྤ མ་ཟེ ར་སར་
གནས་སྐ བས་  ་གཞི ་ཆགས་བཟུ མ་ཅི ག་  ་གནས་བཟུ ང་  ་སྡ ོད་པའི ་སྐ བས་ལུ ་ཕགཔ་
དཀརཔོ་གཉི ས་ཡོད་མི ་དེ ་གི ས་མ་ལས་ཡ་ལྟ ་ད་ལྟ ོ་དཀར་གཞོང་གཡུ ས་ཚན་ཆགས་
སར་སོང་  ་ཚང་བཅགས་ཏེ ་སྡ ོད་སྡ ོདཔ་ཨི ན་པས། དེ ་ལས་མི ་ཚུ ་གི ས་ཕགཔ་གི ས་ཚང་
བཅགས་མི ་ལུ ་སོང་  ་གཞི ་ཆགས་སྡ ོདཔ་ལས་ས་གནས་  ་མི ང་ཡང་དཀར་གཞོང་ཟེ ར་
དར་ཁྱ བ་སོང་ཚུ ལ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

དཀར་གཞོང་གཡུ ས་ཚན་  ་མཐོང་སྣ ང་།
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༢. ཏོ་ལི ་ཏི ་གུ ་རུ འི ་གནས།

 དེ ་ཡང་གཡུ ས་ཁའི ་མི ་ཚུ ་ལུ ་  ་ཞི བ་འབད་བལྟ ཝ་ད་ཏོ་ལི ་ཟེ ར་མི ་ལུ ་དོན་དག་
ཅི ག་བཤད་ནི ་མེ ད་རུ ང་གཡུ ས་སྐ ད་ལས་ཏི ་ཟེ ར་མི ་དེ ་མགུ ་ལུ ་ཟེ ར་གོ ཝ་ཨི ནམ་དང་གནས་
དེ ་ཡང་ནོར་  ་བྱ ང་ས་  ་སྤྱ  ོད་སའི ་སྤ ང་གི ་མགུ ་ལུ ་འབདཝ་ལས་ཏོ་ལི ་ཏི ་ཟེ ར་བཤད་སྲ ོལ་
དར་དརཝ་འོང་ནི ་མས་ཟེ ར་སླ བ་ཨི ན་པས།

ཏོ་ལི ་ཏི ་ལུ ་གནས་གོ ང་འོག་གཉི ས་ཡོད་ས་ལས་ལྟ ག་གི ་དེ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་
ཕྱ ོགས་ཤར་ལུ ་གཏད་མི ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་ཡོདཔ་དང་གནས་དེ ་ཧེ ་མ་ནོར་  པ་དང་
ཉེ ་འདབས་གཡུ ས་ཚན་  ་མི ་ཚུ ་གི ས་མཇལ་སྲ ོལ་སྡ ོད་རུ ང་ད་རེ ས་གཡུ ས་  � ་ནོར་ཚུ ་
ཡང་དེ ་ཁར་   ལ་ནི ་མེ དཔ་ལས་གནས་མཇལ་ལུ ་འ  ་མི ་མེ ད་པར་ལམ་ཚུ ་ཡང་བསུ བ་  ་
ཤུ ལ་ཙམ་ཡང་མི ན་འདུ ག ཨི ན་རུ ང་ཧེ ་མ་གནས་འ  ལ་འཐབ་  ་སྡ ོད་མི ་ཚུ ་གི ས་དཀར་
མེ ་ཕུ ལ་བའི ་ས་གི ་ཀོ ང་བུ ་དང་སྙ ན་དར་ཕུ ལ་བའི ་དངུ ལ་ཤོག་  ངམ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་གི ས་
ཧེ ་མ་གནས་  ་བ  ་སྡ ོད་པའི ་ཡི ད་ཆེ ས་འདྲ ོངསམ་ཨི ན་པས།

དེ ་ལས་  ་  ས་ཡོད་ས་ལས་ཁ་མ་ལྟ ་ལོགཔ་ད་མདའ་རྒྱ  ང་གང་ལྷ ག་ཙམ་  ་སར་གུ ་རུ ་
རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག་ཅི ག་ཡོད། གནས་དེ ་ཁར་མི ་རེ ་གཉི ས་  ས་མཇལ་བར་འ  ་བའི ་
ལམ་ཤུ ལ་ཚུ ་མ་ཉམས་པར་འདུ ག།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ཏོ་ལི ་ཏི ་ལུ ་བྱ ོན་དགོ ་པའི ་གནད་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་བཤད་ནི ་མེ ད་
རུ ང་འ  ་དཔྱ ད་འབདཝ་བལྟ ཝ་ད་ ལ་ཐ་ཏི ་ ཟེ ར་མི ་གངས་ལས་  སི ་སྤ ང་ཟེ ར་ད་རེ ས་
  མ་གུ ང་པ་གཉི ས་ཡོད་མི ་ཚུ ན་  ་རི ་བ   ད་དེ ་བདུ ད་  ལམོ་ཆེ ན་  ་གཟུ གས་ཨི ནམ་  ་
བཤད་དོ་ཡོདཔ་དང་དེ ་ཡང་མགུ ་ཏོ་འདི ་ད་ལྟ ོ་  སི ་སྤ ང་  མ་གུ ང་པ་གཉི སཔོ་གི ་ཆུ ་ཞི ང་
དང་མཇུ ག་མ་འདི ་  ་  ས་ཡོད་ས་ལུ ་ཨི ན་ཚུ ལ་ཚུ ་བུ མ་ཐང་ལས་ཨི ན་མི ་  ང་གསར་  ་
བླ མ་གནས་བརྟ ན་བ  སཔ་འཇམ་དཔལ་  ས་གསུ ངས་ཡི ་ཟེ ར་གནས་  ་ལམ་སྟ ོན་པ་
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ཨཔ་བསོད་ནམས་དོན་  བ་ཧེ ་མ་བླ མ་དེ ་གི ་སླ ོབ་  ག་  ་སྡ ོད་པའི ་སྐ བས་ལུ ་གོ ་ཡོདཔ་
  ་བཤད་ནི ་འདུ ག། དེ ་འབདཝ་ལས་  སི ་སྤ ང་ལུ ་  ལ་ལེ ་ཤ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི ་ཁུ ངས་དང་
  ལ་  ་མགུ ་ཏོ་ཁར་ཨི ནམ་ལས་ཞི ང་རྨ ོཝ་ད་ས་ཡང་སྲ ་ཀྲ ག་ཡོད་པའི ་   ་མཚན་བཤད་ནི ་
འདུ ག།

  སི ་སྤ ང་གཡུ ས་  ་རྩ ་བར་མང་  ་ཆུ འི ་མཐའ་མར་གཏེ ར་གཏམ་ཟེ ར་མི ་བདུ དམོ་ཅི ག་
དམ་ལུ ་བཏགས་ཏེ ་གནསཔོ་  ་བ  ས་བཞག་གནང་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག དེ ་ཡང་
བདུ དམོ་དེ ་གི ས་ཧེ ་མ་མངོ ན་སུ མ་  ་ཐོན་ཏེ ་མི ་ཚུ ་  སི ་སྤ ང་ས་གནས་ལས་ཕར་ཚུ ར་
ལམ་འ  ལ་འཐབ་མ་  ར་བར་གནོདཔ་བཀལཝ་ལས་  བ་ཐོབ་ཅི ག་གི ས་བཏུ ལ་བའི ་
ལོ་   ས་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག   བ་ཐོབ་དེ ་གི ་མཚན་བཤད་ནི ་མེ ད་རུ ང་ས་གནས་དེ ་
ཁར་ཡོངས་གྲ གས་ལུ ་སྤ ང་པ་  བ་ཐོབ་ཟེ ར་ཞུ ་མི ་ཅི ག་བཞུ གས་ཡོདཔ་ལས་  བ་ཐོབ་དེ ་
རང་འོང་ནི ་ཨི ན་པས། དེ ་ལུ ་དཔྱ ད་བལྟ ཝ་ད་གོ ང་གི ་  ལམོ་ཆེ ན་དེ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་ཏོ་
ལི ་ཏི ་གནས་ལུ ་བཞུ གས་ཏེ ་དམ་ལུ ་བཏགས་ཡོད་རུ ང་ད་རུ ང་ཁ་ལོག་མི ་དེ ་ལོག་ཨྱ ོན་རི ན་
པོ་ཆེ ་གི ་རྣ མ་   ལ་  ་བྱ ོན་མི ་  བ་ཐོབ་དེ ་གི ས་ཡང་འདུ ལ་མཛད་ཞི ནམ་ལས་གནསཔོ་  ་
བཀའ་བ  ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་གནངམ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས།

དེ ་ལས་གཞན་ཡང་ས་གནས་བོང་ཟམ་ཟེ ར་སྒ ང་  ང་   ལ་  ་  ་  ང་དགུ ་པ་རི ག་འཛི ན་
ཀུ ན་བཟང་པདྨ ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་  ་གདན་ས་ཡོད་སའི ་ཐད་ཕྲ ང་  ་མང་  ་ཆུ ་གི ་ལྟ ག་ལུ ་ཡོངས་
གྲ གས་ལུ ་སྤ ང་པ་  བ་ཐོབ་ཟེ ར་མི ་དེ ་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་  ་རྒྱ  བ་ཧལ་ཏེ ་མནལ་ཐེ ངས་ཅི ག་
ལོག་པའི ་བར་ན་གཏེ ར་གཏམ་བདུ དམོ་གི ས་འགུ ་ལས་མ་ཨེ བ་ད་  བ་ཐོབ་སྤ ར་བའི ་
སྐ བས་  ་  ས་ཤུ ལ་ཨི ནམ་  ་བཤད་སྲ ོལ་  ་གནས་རྡ ོ་ཅི ག་ཡོད།

ཏོ་ལི ་ཏི ་གནས་དེ ་དཀར་གཞོང་ལས་ཤར་ཁ་ཐུ ག་  ར་མང་ཆུ ་ཚུ ན་རྐ ང་ཐང་སྐ ར་མ་༣༠ 
ཙམ་དང་  ར་མང་ཆུ ་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་  ན་འཛེ གས་ཏེ ་ཆུ ་ཚོད་༣.༠༠ ཙམ་  ་སར་ཡོདཔ་
ཨི ན།
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གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་དང་   བ་ཕུ ག་ཡོད་ས།

  ལམོ་ཆེ ་གཟུ གས་  ་རི ་བ   ད།

ཏོ་ལི ་ཏི ་གི ་རི ་མགུ ་ལུ ་

ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་

  ་  ས།

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག



453

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག

༣.   སི ་སྤ ང་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚུ ལ་  མས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ་ཞབས་  ས།

 དེ ་ཡང་  སི ་སྤ ང་ཟེ ར་མི ་དེ ་ཧེ ་མ་བུ མ་ཐང་དུ ར་ལས་ཚུ ར་བླ མ་ཅི ག་གཡུ ས་  ་དེ ་
ནང་བྱ ོན་པའི ་སྐ བས་ཕེ བས་བསུ ་ཞུ ཝ་དང་འ  ལ་   ན་བདག་ཚུ ་གི ས་  ་ཅི ག་བཟོ་ཞི ནམ་
ལས་  ་གུ ་བཞུ གས་བཅུ གཔ་ད་ བླ མ་དེ ་གི ས་  ་བ་འདི ་སྤ ང་དགའ་ཏོག་ཏོ་འདུ ག་སྤ ང་གུ ་
སྡ ོད་ནི ་ཟེ ར་སྤ ང་གུ ་བཞུ གསཔ་ལས་གཡུ ས་སྐ ད་ལས་  ་  སི ་སྤ ང་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་  ངམ་
  ་བཤད་ནི ་འདུ ག ལོ་   ས་དེ ་ལོ་ལྔ ་ཙམ་  ་ཧེ ་མ་   ས་ལོ་༩༩   ་  ངས་མི ་ཨང་རྒ ས་
དབང་འཛོམས་  ས་སླ བ་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་སྐ ལ་བཟང་ཆོ ས་   ད་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

  སི ་སྤ ང་སྣ ག་ཚང་ཡོད་སའི ་  མ་འཁོ ར་ལམ་འོག་ལུ ་རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚུ ལ་  མས་སྟ ོབས་
རྒྱ  ས་ཆི བས་རྟ ་གུ ་ཆི བས་ཏེ ་བྱ ོནམ་ད་བཞག་གནང་པའི ་ཞབས་  ས་ཟེ ར་མི ་ཅི ག་མཇལ་
ནི ་ཡོད།   སི ་སྤ ང་གདུ ང་གི ་བ   ད་པ་ཅི ག་ཨི ན་མི ་རྟ ོགས་ལྡ ན་བླ མ་དེ ་རྒྱ  ལ་ཡུ མ་ཞི ང་
གཤེ གས་ཕུ ན་ཚོགས་ཆོ ས་   ན་  ་རྩ ་བའི ་བླ མ་བཟུ མ་ཅི ག་  ་བཞུ གས་ཡོདཔ་དང་རྒྱ  ལ་
ཡུ མ་མཆོ ག་གི ་  ་རི མ་ག་ཅི ་རང་   བ་ནི ་ཡོད་རུ ང་བླ མ་དེ ་གི ས་   བ་དོ་ཡོད་པའི ་ཁ་གཏམ་
ཚུ ་བཟོ་བོ་རྟ ་མ  ན་དཔལ་འབྱ ོར་  ས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

རྟ ོགས་ལྡ ན་ཚུ ལ་  མས་སྟ ོབས་རྒྱ  ས་  ་ཞབས་  ས།
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༤. དྭ ངས་གནས་གུ ་རུ འི ་   བ་ཕུ ག་དང་  ་  ས།

 དེ ་ཡང་དྭ ངས་གནས་ཟེ ར་མི ་དེ ་སྤ ང་དང་ནགས་  ་མཚམས་ལུ ་ཤར་ལས་ཉི ་
ཟེ ར་དང་པ་ཕོག་པའི ་ས་ཆ་དང་དཀར་གཞོང་གི ་གཡུ ས་ཚན་ཚུ ་ཡང་ཁྲ ་ལམ་ལམ་མཐོང་
ཚུ གས་པའི ་ས་ཆ་ཁམས་དྭ ངས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི ་   ་མཚན་ལས་སའི ་མི ང་ཡང་དྭ ངས་
གནས་ཟེ ར་བཏགས་བཏགསཔ་འོང་ནི ་ཨི ན་པས།

ས་གནས་དེ ་ཁའི ་སྤ ང་དང་ནགས་  ་མཚམས་ལུ ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག་ཕྱ ོགས་ཤར་
ལུ ་གཏད་པ་མི ་གསུ མ་ཙམ་ཤོངམ་   བ་ཕུ ག་  འི ་གུ ་ལས་རང་བཞི ན་ལས་  བ་པའི ་མེ ་
རི ས་པ་ཏྲ ་དང་བཅས་པ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་དང་   བ་ཕུ ག་གི ་ནང་
ན་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་གཡས་ཁ་ཐུ ག་གཡོ་མི ་ ཡ་མཚན་ཅན་བཅས་མཇལ་ནི ་
འདུ ག།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་དེ ་ཁར་བཞུ གས་དགོ ་མི ་དེ ་གཏེ ར་གཏམས་བདུ དམོ་གི ་ཁ་གནོན་ལུ ་
བཞུ གས་ཡོདཔ་དང་དེ ་ཡང་ཧེ ་མ་   བ་ཕུ ག་དེ ་གི ་མདུ ན་དངོ ས་  ་ས་ཁོ ངས་ཚུ ་གེ ་ར་
བདུ དམོ་དེ ་གི ས་དབང་  ་སྡ ོད་ལུ གས་  ་ལོ་   ས་ཚུ ་བཤད་ནི ་འདུ ག་ཟེ ར་བཟོ་བོ་རྟ ་
མ  ན་དཔལ་འབྱ ོར་  ས་སླ བ་ནི ་འདུ ག།

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག
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གནས་དེ ་  ན་གོ ང་ལས་གནས་  ་བ  ་  ་ཡོདཔ་ལས་   ས་ཅན་ཚུ ་གི ས་གནས་མཇལ་
ལུ ་འོང་  ་དཀར་མེ ་དང་སྙ ན་དར་ཚུ ་ཕུ ལ་སྲ ོལ་སྡ ོད་ནུ ག།

དྭ ངས་གནས་དེ ་སྤ ང་ལེ གས་བདེ ་མོ་ཟེ ར་མི ་ས་གནས་ལས་ཁ་ཡར་ལྟ ་རྐ ང་ཐང་ཆུ ་ཚོད་
༢.༠༠ ཙམ་  ་སར་ཡོདཔ་ཨི ན།

དྭ ངས་གནས་  ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་   བ་ཕུ ག་ཡ་མཚན་ཅན།

   བ་ཕུ ག་འགུ ་ལས་ཡོད་མི ་མེ ་རི ་པ་ཏྲ ་རང་

བྱ ོན་དང་   བ་ཕུ ག་ནང་ལུ ་ཡོད་མི ་ཨྱ ོན་རི ན་

པོ་ཆེ འི ་  ་  ས་ཡ་མཚན་ཅན།
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༥.   ངས་ཐང་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་ཡོད་པའི ་གནས།

   ངས་ཐང་ཟེ ར་མི ་དེ ་མ་གཞི ་འབྲ ོང་ཐང་ཟེ ར་ཨི ན་པས། དེ ་ཡང་ས་གནས་དེ ་
  ན་མ་འབྲ ོང་  མ་ཙེ ་འཁྱ མས་ས་ཅི ག་འབདཝ་ལས་འབྲ ོང་ཐང་ཟེ ར་ཨི ན་རུ ང་ཤུ ལ་ལས་
ཟུ ར་ཉམས་ཏེ ་  ངས་ཐང་ཟེ ར་དར་ཡོད་ལུ གས་བཤད་ནི ་འདུ ག གཡུ ས་  ་དེ ་གི ་ཞི ང་
མཚམས་  ་ནགས་ཚལ་དང་ཆུ འི ་མཐའམ་བདའ་  ་ད་ལྟ ོ་གི ་བར་ན་ཡང་འབྲ ོང་  མ་ཙེ ་
ཐོན་དོ་ཡོདཔ་  ་བཤད་ནི ་འདུ ག།

  ངས་ཐང་ལས་ཕྱ ོགས་བྱ ང་ཁ་ཐུ ག་རྐ ང་ཐང་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡.༠༠ དེ ་ཅི ག་གི ་སར་གུ ་
རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་བདུ དམོ་ཅི ག་བདའ་བྱ ོནམ་ད་བདུ དམོ་དེ ་གི ས་ཆོ ་འ  ལ་རྐྱ  བ་  ་ཤི ་  ་
བཏབ་པའི ་ཚུ ལ་ལུ ་དོན་ཧི ང་དང་  ཝ་མཆི ནམ་ཚུ ་བཏོན་བཞགཔ་ལས་སའི ་མི ང་ཡང་
གཡུ ས་སྐ ད་ནང་  ་རཝ་མཆི ན་པ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག དེ ་ལས་བདུ དམོ་དེ ་ཁ་མར་ལྟ ་
བྱ ོག་སོངམ་ད་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་  ང་བདའ་བྱ ོན་ཏེ ་ས་གནས་ཤི སི ་རྔ ཱས་ཟེ ར་སར་ཞབས་
  ས་ཅི ག་བཞག་གནང་ནུ ག།

བདུ དམོ་དེ ་ས་གནས་རཝ་མཆི ན་པ་ལས་བྱ ོག་སོང་  ་ས་གནས་མ་སྤ ང་ཟེ ར་སར་ལྷ ོདཔ་
ད་ནོར་  མོ་ཅི ག་ལུ ་   ལ་ཏེ ་ཡོག་ཤི ང་(ཕང་)གུ ་བལ་འཁལ་སྡ ོདཔ་ཅི ག་གི ་བར་ན་གུ ་རུ ་
རི ན་པོ་ཆེ ་བྱ ོན་ས་མཐོངམ་ད་བལ་དང་ཡོག་ཤི ང་ས་ཁར་ཤོར་མི ་དེ ་སྦ ོ་ལོགས་ཁར་རྡ ོ་ཕུ ག་
སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ཁ་སྤ ོག་ཞི ནམ་ལས་དེ ་ནང་བསྡ མ་བཞག་པའི ་རྡ ོ� ་ཁབ་ཏོ་བཅས་པ་
ཡོད་མི ་དེ ་ལོ་དག་པ་ཅི ག་གི ་ཧེ ་མ་བུ ཚ་ཚུ ་གི ས་མང་  ་ཆུ ་ནང་ལྷ ོག་བཀོ ག་ནི ་གི ་དཔའ་
བཅམ་ཡོད་རུ ང་འབད་མ་ཚུ གས་པར་རྡ ོ་ཕུ ་དེ ་གི ་མགུ ་ལུ ་རང་ད་རེ ས་ཟུ ར་གཏད་  ་ལུ ས་
མི ་དེ ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག
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དེ ་ལས་བདུ དམོ་དེ ་ས་གནས་མ་སྤ ང་ཟེ ར་ས་ལས་ཁ་མར་ལྟ ་ཆུ ་མཇུ ག་ཁ་ཐུ ག་མདའ་རྒྱ  ང་
གང་ལྷ ག་ཙམ་  ་སར་མང་  ་ཆུ ་གི ་མཐའ་མ་སའི ་མི ང་སུ ར་ཁ་འཇི གས་པ་ཟེ ར་སར་རྡ ོ་
ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་ཡོད་མི ་ནང་འཛུ ལ་སྡ ོདཔ་ད་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གནམ་ལྕ གས་ཕབ་  ་
རྡ ོ་ཕུ ག་  ད་པ་ལས་བཀག་བཏང་ཞི ནམ་ལས་དམ་ལུ ་བཏགས་གུ ་ལུ ་ཞབས་  ས་ཆེ ་ཆུ ང་
ལེ ་ཤ་གནང་བཞག་ཡོད་རུ ང་རྡ ོ་ཕུ ་དེ ་ཆ་མཉམ་ཧམ་བལ་  ས་  བ་  ་ཡོདཔ་ལས་ཞབས་
  ས་གཅི ག་མ་གཏོགས་གཞན་ཚུ ་མཇལ་མ་ཚུ གས། རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་ཧ་ལས་སི ་སི ་  ་བཀག་
བཏང་ཡོདཔ་དང་དེ ་གུ ་སེ མས་ཅན་ཅི ་རི གས་སྣ ་ཚོགས་  ་རྐ ང་  ས་ཚུ ་ཡང་ཡོད་ལུ གས་
བཤད་ནི ་འདུ ག།

རྡ ོ་ཕུ ག་དེ ་གི ་ཟུ ར་ཁར་ཆུ ་མཇུ ག་ཁ་ཐུ ག་ལས་མཁའ་འ  ་གི ་བྷ ་ག་ཡ་མཚན་ཅན་ཅི ག་
མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་བདུ ད་  ་ཁ་གནོན་ལུ ་བཞག་གནང་ཡོད་རུ ང་ལ་ལུ ་གི ས་བདུ དམོ་
གི ་མོ་མཚན་ཟེ ར་བའི ་སླ བ་   ན་ཡང་དར་ནུ ག།

སུ ར་ཁ་འཇི གས་པའི ་གནས་རྡ ོ་གི ་མདུ ན་ཕྱ ོགས་མང་  ་ཆུ ་ནང་རྡ ོ་ཕུ ག་ཅི ག་གུ ་གཞོངམ་
བཟུ མ་ཅི ག་  ་ཡོད་མི ་དེ ་བདུ དམོ་གི ་ཁྲ ག་འ  ལ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བཤད་ནི ་ཡོདཔ་དང་
གཞོངམ་དེ ་ནང་ཆུ ་ཡང་རེ ་ཚེ ་སྐ བས་དམརཔོ་  ་མཐོང་ནི ་ཡོད་ཟེ ར་གནས་བཤད་པ་ཨཔ་
བསོད་ནམས་རྡ ོ་  ་དང་དགའ་སྒ ར་ཚོགས་པ་སྐ ལ་བཟང་འ  ར་མེ ད་གཉི ས་  ས་བཤད་
ཡོདཔ་ཨི ན།
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བདུ དམོ་གི ་  ཝ་མཆི ནམ།  

        བདུ དམོ་གི ་དོན་ཧི ང་།
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བདུ དམོ་གི ་ཡོག་ཤི ང་དང་བལ་

སྦ ་བཞག་གནང་སའི ་རྡ ོ� ་ཁབ་ཏོ་

དང་རྡ ོ་ཕུ ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།

གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་གནམ་ལྕ གས་ཕབས་            གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་  ས།

    ཏེ ་བཀག་བཏང་མི ་རྡ ོ་ཕུ ག

སེ མས་ཅན་  ་རྐ ང་  ས།       མཁའ་འ  � ་བྷ ་ག
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 ས་གནས་མ་སྤ ང་གི ་གདོང་  ར་མང་  ་ཆུ ་ཕར་  ་ལོགས་ལུ ་ཡོམ་ཕོ་ལ་ཟེ ར་
སར་བྱ ག་ཕུ ག་ཅི ག་ནང་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་བདུ དམོ་དམ་ལུ ་བཏགས་པའི ་གཡུ ལ་རྒྱ  ལ་
དགའ་སྟ ོན་བཟུ མ་ཅི ག་  ་མཁའ་འ  ་མ་ཚུ ་གི ས་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ ་ལུ ་ཚོགས་ཆང་དྲ ངས་
པའི ་གནས་དང་ཆང་བཙོ་བའི ་ཨ་རག་ཟངས་ཟེ ར་མི ་གནས་ཚུ ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་ཨི ན།

ཡོམ་ཕོ་ལའི ་གནས་  །            ཆང་བཀལ་ནི འི ་ཨ་རག་ཟངས།

༧. དཀར་གཞོང་ལུ ་ཡོད་མི ་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས།

 དཀར་གཞོང་ཆུ ་དི ་སྒ ང་ཨམ་སངས་རྒྱ  ས་ལྷ མོ་གི ་  མ་  ་འོག་ལུ ་ཆུ ་གི ་
སྦ ོ་ལོགས་ཁར་གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས་ཅི ག་ཡོད་མི ་དེ ་ ཧེ ་མ་མི ་ཚུ ་གི ས་
ལམ་འ  ལ་འབདཝ་ད་ཞབས་  ས་ཡོད་སའི ་རྡ ོ་ཕུ ག་འགུ ་ལས་འ  ་སྡ ོདཔ་ཨི ན་
པས། དེ ་བསྒ ང་དར་བབ་བླ མ་ཚེ ་དབང་རྡ ོ་  ་དང་བུ མ་ཐང་དུ ར་ལས་ཨི ན་མི ་  ང་
གསར་བླ མ་གནས་བརྟ ན་བ  སཔ་འཇམ་དཔལ་གཉི ས་  ས་གནས་འདི ་གུ ་རུ ་རི ན་

  ང་གསར་རྫ ོང་ཁག
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པོ་ཆེ ་གི ་ཞབས་  ས་ཨི ནམ་ལས་ད་ལྟ ོ་དཀར་གཞོང་གི ་གཡུ ས་ཚན་ལུ ་རྟ ་ནོར་སེ མས་
ཅན་དང་ལོ་ཐོག་ག་ཅི ་གི ་ཐད་ལས་ཡང་ཕུ ན་སུ མ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི ་དེ ་ཞབས་
  ས་དེ ་གི ་  ན་རླ བས་ལས་བ  ན་ཨི ན་པས་ཟེ ར་གསུ ངས་ཞི ནམ་ལས་འ  ལ་ལམ་
བ  ར་ཏེ ་བཟོ་ཡོདཔ་  ་དགའ་སྒ ར་ཚོགས་པ་སྐ ལ་བཟང་འ  ར་མེ ད་  ས་བཤད་
ཡོདཔ་ཨི ན། གནས་རྡ ོ་འདི ་གུ ་ཞབས་  ས་ཆེ ་ཆུ ང་གཞན་ཡང་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་འདུ ག། 

      

ཞབས་  ས་ཆེ ་ཆུ ང་ཡོད་སའི ་རྡ ོ་ཕུ །

                                            

   གུ ་རུ ་རི ན་པོ་ཆེ འི ་ཞབས་  ས།
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༨. བཅུ ད་དོན།

 ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གནས་ཚུ ་ནང་བྱ ོན་འ  ་  ན་གདུ ག་པ་ཅན་ཚུ ་དམ་ལུ ་བཏགས་

ཏེ ་  ན་  ས་བརླ བས་གནང་བའི ་གནས་ཚུ ་ཨི ན་པས། ལྷ ་འ  ་མི ་གསུ མ་སྤྱ   ོད་ལམ་

གཅི ག་ཟེ ར་དོ་བཟུ མ་  ་ཨྱ ོན་རི ན་པོ་ཆེ ་གི ས་འ  ་  ན་གདུ ག་པ་ཅན་ཚུ ་དམ་ལུ ་བཏགས་

ཏེ ་བསྐ ལ་པའི ་བར་དུ ་བདུ ད་ཁ་ལོག་ནི ་མེ ད་པའི ་དམ་བཞག་གི ་རྟ གས་མཚན་ལུ ་  ་  ས་

དང་ཞབས་  ས་ཚུ ་ད་ལྟ ོ་བར་ཡང་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་  ་བཟོ་གནང་མི ་དེ ་ཚུ ་ང་བཅས་མི ་

ཚུ ་གི ས་བདག་འཛི ན་འཐབ་  ་མཇལ་ནི ་དང་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་མཆོ ད་ཡོན་ཕུ ལ་དད་པ་

བ   ད་པ་ཅི ན་འ  ་  ན་ཚུ ་ཡང་དེ ་བསྒ ང་བཀའ་བ  ་དམ་བཞག་གནང་པའི ་སྐ བས་  ་

མནའ་ཚི ག་སེ མས་ཁར་དྲ ན་ཏེ ་དུ ས་ད་རེ ས་བར་དང་  ན་ཆད་ཇི ་  ད་ནམ་གནས་  ་བར་

ལུ ་གནོད་འཚེ ་མ་འབད་བར་བཀའ་དམ་འོག་ལུ ་གནས་ཏེ ་སྡ ོང་  གས་མཛད་ནི ་ཨི ན་པའི ་

དགོ ས་པ་ཡོདཔ་ཨི ན།
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༼སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག༽
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དཀར་ཆག།

ཨང་།               རྩ ་དོན།                  ཤོག་གྲ ངས།

རི ན་  ངས་ཆའདུ ས་ བཙན་ཏོ་  ད་འོག།

༡   ་གཉི ས་རྩ ་བ་   ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས། ༤༦༥

༢ ཀུ ་ལུ ས་ཕར་ཀ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས། ༤༧༢

སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

རི ན་  ངས་ཆའདུ ས་བཙན་ཏོ་  ད་འོག་  ་གཉི ས་རྩ ་བ་   ་འོག་ལུ ་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་

  ་ཕག་མོ� ་གནས་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས།

 གཤམ་འཁོ ད་  ་གནས་ཚུ ་ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་ཏོ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོད་རུ ང་
གནས་ཡི ག་དང་གནས་བཤདཔ་མཁས་མཆོ ག་ཚུ ་མེ ད་པའི ་ཁར་ད་ཚུ ན་ཞི བ་འཚོལ་དང་
གནས་ཚུ ལ་བ  ་ལེ ན་  ་ད  ་དཔྱ ད་ལ་སོགས་པ་ག་ནི ་ཡང་འབད་འབདཝ་མེ དཔ་ལས་
ངག་   ན་ལས་བཤད་པའི ་འ  ང་རབས་མི ་རབས་ལས་མི ་རབས་བ   ད་པའི ་གནས་ཚུ ལ་
ཅི ག་ཨི ནམ་ལས་དེ ་ལུ ་ད  ་དཔྱ ད་དང་ཞི བ་འཚོལ་མཐི ལ་  ན་མཛད་དགོ པ་དེ ་ག་ནི ་བ་
ཡང་གལ་ཆེ ་བས་ཟེ ར་ཞུ ་ནི ་ཨི ན།   ་གཉི ས་རྩ ་བ་ཟེ ར་མི ང་བཏགས་དགོ ་པའི ་   ་མཚན་
དེ ་ཡང་དུ ང་རི ་ལ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་དེ ་ནང་གནས་  ་གོ ང་མ་དང་འོག་མ་ཟེ ར་གནས་
  ་༢  ་ཡོདཔ་ལས་ས་ཁོ ངས་དེ ་གི ་མི ང་ཡང་  ་གཉི ས་རྩ ་བ་ཟེ ར་དར་ཁྱ བ་སོང་ནུ ག། 
བཤད་སྲ ོལ་གཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་ས་ཁོ ངས་དེ ་ནང་ལས་གནམ་ཁར་བལྟ ་བའི ་སྐ བས་
ལུ ་གནམ་དགུ ང་ཧོནམ་  ་མཐོང་ནི ་དེ ་གི ས་དགུ ང་ཧོན་རྩ ་བ་ཟེ ར་དར་བའི ་ལོ་   ས་ཡང་
བཤད་ནི ་འདུ ག།

༡. རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས།

རི ན་  ངས་ཆ་འདུ ས་སྤ ་རོ་  མ་ལས་ཀི ་ལོ་མི ་ཀྲ ར་༢༥ དེ ་ཅི ག་  མ་འཁོ ར་ནང་འ  ་བའི ་
ཤུ ལ་ལུ ་བཙན་ཏོ་  ད་འོག་ས་གནས་  ་མི ང་  ་གཉི ས་རྩ ་བ་ཟམ་པ་ཡོད་སའི ་འཁོ ར་ལམ་
ལས་རྐ ང་ཐང་  ་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༡དེ ་ཅི ག་འ  ་བའི ་ས་ཁར་ས་གནས་  ་མི ང་དགོ ནམ་
ལུ ང་པའི ་ཕུ ག་ཟེ ར་ས་རོང་ཆུ ་ཅི ག་གི ་མཐའ་མ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི འི ་བཟོ་ད  བས་
དང་འདྲ ་བའི ་བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་གི ་ནང་ལུ ་བྱ ་བྲ ལ་བྱ ང་ཆུ བ་རྡ ོ་  ་མཆོ ག་གི ས་ངོ ས་འཛི ན་
གནང་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་དེ ་ནང་གནས་  ་གོ ང་མ་དང་གནས་  ་འོག་མ་ཟེ ར་
༢ མཇལ་ནི ་འདུ ག།
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གནས་  ་འོག་མ་གི ་འཛུ ལ་ལམ་དེ ་ཡང་བྱ ག་གི ་ནང་ན་ལས་ཕར་རི ང་ཚད་མི ་ཀྲ ར་༢༠ དེ ་
ཅི ག་ཡོད་པའི ་ཧོ་ཀ་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་ནང་ལས་ཕར་འ  ་  ་གནས་དེ ་ནང་ལྷ ོདཔ་ད་ཡ་མཚན་
ཆེ ་བའི ་གནས་ལེ ་ཤ་ཡོད་པའི ་ནང་གསེ ས་ལས་ག་ནི ་བ་ཡ་མཚན་ཆེ ་བའི ་གནས་ཅི ག་རྡ ོ་  ་
ཕག་མོ་  ་  ས་གནང་སའི ་ཆུ ་གཞོང་བང་རི མ་༣   ་མཇལ་ནི ་ཡོད་ས་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ ་
བའི ་  ས་ཆུ ་ཆུ ་གཟར་ནང་ལས་འབབ་དོ་ཡོད་མི ་དེ ་དེ ང་སང་ཁྱ ད་འཕགས་ཅན་  ་བཟའ་
ཁང་ཚུ ་གི ་  ས་  མ་མཐུ ན་   ན་ཡོད་མི ་དང་ད  ་བ་མེ དཔ་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།

ཆུ ་གཟར་  ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ཞབས་  ས་ཚུ ་དོད་རི ལ་རི ལ་  ་མཇལ་ནི ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་གནས་  ་བྱ ག་ཕུ ག་དེ ་ནང་ལས་ཆུ ་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་འཐོན་སའི ་རྐ ་འགོ ་ཁ་ཐུ ག་
ལས་དུ ང་དཀར་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་ཆུ ་འཐོན་སའི ་བྱ ག་གི ་ཧོ་ཀ་ནང་ལུ ་འཛུ ལ་
ཞི ནམ་ལས་འ  ལ་མེ ་བཏེ ག་  ་མཇལ་དགོ པ་ཡོདཔ་ལས་གཟུ གས་ཉམས་རྒྱ  ག་ཏོག་
རི ལ་རི ལ་ཡོད་མི ་ཚུ ་གི ས་མཇལ་ནི ་ལུ ་དཀའ་ངལ་འ  ང་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།གཞན་ཡང་
གནས་བྱ ག་དེ ་ནང་ལུ ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་ལྷ ་ཚོགས་ཚུ ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
གནས་དེ ་ནང་ལས་འཐོན་པའི ་  བ་ཆུ ་དེ ་ཚུ ་བྱ ག་གི ་འོག་ལས་འཐོན་ཞི ནམ་ལས་དགོ ནམ་
ལུ ང་པའི ་རོང་ཆུ ་དེ ་ནང་ལུ ་འབབ་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས། གནས་དེ ་ནང་ལུ ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་
བཟོ་ད  བས་མ་འདྲ ཝ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོད་རུ ང་དེ ་ཚུ ་གི ་ཁུ ངས་ཁ་གསལ་བཀལ་མ་
ཚུ གས་པའི ་དཀའ་ངལ་འདུ ག།

གནས་  ་གོ ང་མ་ནང་ལུ ་ཡང་གནས་  ་འོག་མ་བཟུ མ་  ་རང་བྱ ག་གི ་དོང་ནང་ལས་ཕར་
འཛུ ལ་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་གནས་ཁང་ནང་ལུ ་ལྷ ོད་ཞི ནམ་ལས་དང་པ་རང་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་ལས་  བ་
པའི ་ཕག་མོ� ་ནུ ་མ་ལེ ་ཤ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་དང་དེ འི ་ཉེ ་འདབས་ལུ ་རང་རྡ ོ་ལེ བ་སྦ ོམ་ཅི ག་
གུ ་གུ ་རུ འི ་ཆོ ས་གོ ས་བརྡ ལ་བཞག་མི ་ཚུ ་ཡང་དངོ ས་སུ ་ཆོ ས་གོ ས་བརྡ ལ་བཞག་དོ་བཟུ མ་
མཇལ་ནི ་འདུ ག། བྱ ག་གི ་དོང་ནང་ལས་འཐོན་ཞི ནམ་ལས་  ་ཁ་ལུ ་   བ་ཁང་ཡ་མཚན་
ཆེ ་ཏོག་ཏོ་ཅི ག་མཇལ་ནི ་ཡོད་མི ་དེ ་ཡང་མཁའ་འ  ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་   བ་ཁང་ཨི ན་ཟེ ར་

སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

ངག་   ན་ལས་བཤད་ནི ་འདུ ག། བཤད་སྲ ོལ་གཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་གནས་  ་གོ ང་
མ་དེ ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་དང་གནས་  ་འོག་མ་དེ ་གུ ་རུ འི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྒྱ  བ་
ཁུ ངས་ཡང་ངག་   ན་ལས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གོ ང་ལུ ་ཞུ ་མི ་གནས་བཤད་ཚུ ་ངག་   ན་ལས་འབད་དེ ་གོ ཝ་མ་གཏོགས་ཁུ ངས་གཏུ གས་
  ་ཡི ག་ཆ་ཅི ག་ག་ནི ་ཡང་མ་ཐོབ་ལས་བཙན་ཏོ་  ད་འོག་  ་གཉི ས་རྩ ་བ་ལས་ཨི ན་མི ་ཚེ ་
རི ང་   ལ་མ་གི ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་  ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།

 བཙན་ཏོ་  ད་འོག་ལུ ་ཆགས་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས།
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

ངག་   ན་ལས་བཤད་ནི ་འདུ ག། བཤད་སྲ ོལ་གཅི ག་ལས་འབད་བ་ཅི ན་གནས་  ་གོ ང་
མ་དེ ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས་དང་གནས་  ་འོག་མ་དེ ་གུ ་རུ འི ་གནས་ཨི ན་ཟེ ར་བའི ་རྒྱ  བ་
ཁུ ངས་ཡང་ངག་   ན་ལས་བཤད་ནི ་འདུ ག།

གོ ང་ལུ ་ཞུ ་མི ་གནས་བཤད་ཚུ ་ངག་   ན་ལས་འབད་དེ ་གོ ཝ་མ་གཏོགས་ཁུ ངས་གཏུ གས་
  ་ཡི ག་ཆ་ཅི ག་ག་ནི ་ཡང་མ་ཐོབ་ལས་བཙན་ཏོ་  ད་འོག་  ་གཉི ས་རྩ ་བ་ལས་ཨི ན་མི ་ཚེ ་
རི ང་   ལ་མ་གི ས་བཤད་དོ་བཟུ མ་  ་བཀོ ད་ཡོདཔ་ཨི ན།

 བཙན་ཏོ་  ད་འོག་ལུ ་ཆགས་ཡོད་པའི ་རྡ ོ་  ་ཕག་མོ� ་གནས།
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

གནས་  � ་མཐོང་སྣ ང་།

གནས་ནང་ན་མཐོང་སྣ ང་བང་རི མ་གསུ མ་དང་འོག་ལས་ཆུ ་དེ ་ལས་  ་  ས་གནང་ས་དང་
དུ ང་དཀར་ཆུ ང་ཀུ ་ཅི ག་གི ་མཐོང་སྣ ང་།
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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༢. ཀུ ་ལུ ས་ཕར་ཀ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས།

 རི ན་  ངས་ཆ་འདུ ས་སྤ ་རོ་  མ་ལས་ཀི ་ལོ་མི ་ཀྲ ར་༢༥དེ ་ཅི ག་  མ་འཁོ ར་ནང་འ  ་
བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་བཙན་ཏོ་  ད་འོག་ས་གནས་  ་མི ང་  ་གཉི ས་རྩ ་བར་བསྟ ན་  ང་དམག་
སྒ ར་ནང་ལས་དུ ས་ཡུ ན་ཆུ ་ཚོད་༣དེ ་ཅི ག་རྐ ང་ཐང་  ་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་ཀུ ་ལུ ས་ཕར་ཀ་
ཟེ ར་བའི ་ལུ ང་གཤོང་ཅི ག་ཡོད་མི འི ་ནང་ལས་ལུ ང་ཆུ ་ཅི ག་འབབ་དོ་ཡོད་མི ་དེ ་ཕར་ཚུ ར་
ཚར་༥དེ ་ཅི ག་བརྒ ལ་ཏེ ་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་གནས་  ་རྩ ་བ་ལུ ་ལྷ ོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ས་གནས་
དེ ་ནང་ལས་གནས་  ་བྱ ག་ཚུ ན་དུ ས་ཡུ ན་སྐ ར་མ་༢༠དེ ་ཅི ག་ཁ་  ན་འཛེ ག་  ་འ  ་བའི ་
ཤུ ལ་ལུ ་གནས་  ་བྱ ག་དེ ་གི ་གདོང་ཁར་ལྷ ོདཔ་ཨི ན་པས།

སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས་དེ ་ཡང་ཕོ་བྲ ང་གི ་བཟོ་ད  བས་དང་འདྲ ་བའི ་བྱ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་
གི ་ནང་ན་བྱ ག་ཕུ ག་སྦ ོམ་ཅི ག་ནང་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་ད  ལ་འཁོ ར་ཡ་མཚན་ཆེ ་ཏོག་
ཏོ་  ་མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་བྱ ག་གི ་ནང་ན་ལས་དོང་མི ་གཟུ གས་ཐལཝ་ཅི ག་ཡོད་མི ་
ནང་ལས་ཕར་རི ང་ཚད་མི ་ཀྲ ར་༣༠དེ ་ཅི ག་འ  ་བའི ་ཤུ ལ་ལུ ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་ད  ལ་
འཁོ ར་དང་ལྷ ་ཚོགས་ཚུ ་རྡ ོ་རང་བྱ ོན་  ་ཐོག་ལས་  ་མཇལ་ནི ་འདུ ག།ད  ལ་འཁོ ར་  ་
ལྟ ག་ལས་གསེ ར་ཤོག་ཟེ ར་གསེ ར་  ་ཁ་དོག་འདྲ ་བའི ་ཤོག་ཀུ འི ་བཟོ་རྣ མ་འདྲ ་མི ་ཚུ ་ཡང་
མཇལ་ནི ་ཡོདཔ་མ་ཚད་དཔག་བསམ་  ན་ཤི ང་གི ་རི ་མོ་ཚུ ་ཡང་བྱ ག་དེ ་ནང་ལུ ་མཇལ་ནི ་
འདུ ག།གནས་དེ ་ནང་ལུ ་ལས་དགེ ་  ག་  ་ས་ཨི ན་ཟེ ར་བྱ ག་གི ་དོང་ན་ལས་ཕར་འཛུ ལ་ས་
ཡང་ཁག་༢དེ ་ཅི ག་འདུ ག།

གོ ང་ལུ ་ཞུ ་མི འི ་གནས་དེ ་ལོ་ངོ ་༣དེ ་ཅི ག་གི ་ཧེ ་མ་གཡུ ས་  � ་མི ་སེ ར་ཚུ ་གི ས་མཇལ་བའི ་
ལོ་   ས་བཤད་ནི ་ཡོད་རུ ང་གནས་དེ ་ཡོངས་གྲ གས་ནང་ལུ ་དར་ཁྱ བ་མ་འ  ཝ་ལས་བ  ན་
གནས་མཇལ་མི ་དེ ་ཅི ག་རང་མི ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་མས། ཨི ན་རུ ང་ད་རེ ས་ནངས་པ་འབད་
བ་ཅི ན་རང་སོ� ་དད་མོས་དང་འ  ལ་བའི ་གནས་  རཔ་ཚུ ་གནས་དེ ་མཇལ་བར་འ  ་དོ་
ཡོདཔ་ཨི ན་པས། གནས་དེ ་ཡོངས་གྲ གས་མ་འ  ཝ་ལས་བ  ན་དུ ས་   ན་མ་ཆད་པར་

སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

མཇལ་བར་འ  ་མི ་མེ ད་པར་གནས་  རཔ་ཚད་ཅི ག་ལས་བརྒ ལ་ཏེ ་མེ དཔ་ཨི ན་པས།རྡ ོ་
  ་ཕག་མོ� ་གནས་དེ ་འབད་བ་ཅི ན་ཧེ ་མ་ལས་རང་ཡོངས་གྲ གས་ཅན་ཅི ག་ལུ ་འ  ་  ་
ཡོདཔ་ལས་གནས་  རཔ་ཚུ ་   ན་མ་ཆད་པ་རང་མཇལ་མི ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨི ན་པས།

ཀུ ་ལུ ས་ཕར་ཁ་སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་གནས་  ་མཐོང་སྣ ང་།
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སྤྱ  ན་རས་གཟི གས་  ་ལྷ ་ཚོགས་ཨི ན་པའི ་མཐོང་སྣ ང་།

སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག
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སྤ ་རོ་རྫ ོང་ཁག

ལས་དགེ ་  ག་  ་སའི ་མཐོང་སྣ ང་།
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པར་བྱ ང་སྨ ོན་ཚི ག།

ན་མཆོག་སྨན་ངས་ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་འདི། །བན་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་བརྡ་རྟགས་ཀུན། 

།གཟི ་ན་དངོས་སུ་འས་འདྲ་དག་པའི་གནས། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་གཉིས་པར་ངས་

སུ་གྲགས། །མན་བྱ་་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས། །མན་ད་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་

་མའི་འལ། །གཉིས་མེད་རང་རིག་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པའི། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོག་

གི་དངོས་བ་བ། །

གང་དག་དངོས་སུ་མཇལ་བའི་སྐལ་དབེན་ཡང་། །དང་བའི་དད་པ་ལན་གཅིག་ས་ཙམ་

  ས། །ཚེ་རབས་ལས་་ག་བ་བྱང་བ་དང་། །དངོས་བ་སྣ་རེ་བ་པར་རྒྱལ་བས་

གསུངས། །དེ་ར་ནང་ལྷན་ལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་། །་དངོས་་ཚན་ལྷག་བསམ་

རྣམ་དག་གིས། །འདི ར་འཁོ ད་གནས་ཡིག་ལམ་ན་བཟང་་འདི། །དད་ལྡན་་་

ངས་་ན་དུ་བཀོད། །

ན་ཀྱང་མ་དག་ར་འལ་ཆ་ད་ན། །མཁས་དབང་མན་ལྡན་ངས་ལ་མལ་

བཤགས་ནས། །རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་དངོས་་ཅི་མཆིས་པ། །མར་ར་འ  ་ལ་ཕན་

བདེའི་་རུ་ན། །ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་འག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི ། །་ར་མི་

དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་གཉིས། །་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མངའ་ཐང་རྒྱས་ར་ནས། 

།རྒྱལ་ཁབ་བདེ་ད་ཡུན་དུ་གནས་ར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་མ།། །།


