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ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

2

©	 པར་དབང་	སོལ་འཛིན་སྒིག་ལམ་སེ་ཚན།
	 པར་ཐེངས་དང་པ་	 	སྤི་ལོ་	༢༠༡༡	ལུ།
	 ཞུན་དག་ཐེངས་གཉིས་པ་	སྤི་ལོ་	༢༠༢༡	ལུ།

ཕོགས་སྒིག་འབད་མི།	 འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།
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ཆོས་སིད་ལུགས་བརྒྱར་མཁེན་པའི་རྩ་བ་བརྟན།།
ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་མཛད་འཕིན་ཡལ་འདབ་རྒྱས།།
ཆོས་སིད་མངའ་ཐང་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི།།
ཆོས་རྒྱལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་པར་རྒྱལ།།
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ཆེད་བརོད།

༉	 ནང་སིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོག་	 སོལ་འཛིན་སྒིག་
ལམ་སེ་ཚན་གི་ཁ་ཐུག་ལས་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་དང་	 སོབ་སྦོང་གི་རྩ་གཞུང་ལམ་སོན་དཔེ་དེབ་གཉིས་	 དཔེ་སྐྲུན་འབད་
ཚུགས་མི་འདི་ལུ་	ངལ་རངས་དང་བཅས་པའི་སོ་ལས་ལེགས་སོ་ཡོད།	སྒིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་འདི་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	 གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་	 ཁད་ཆོས་ཀི་ངོ་
རྟགས་ཅིག་ཨིན་པ་གིས་མ་ཚད་པར་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་དབང་བརྟན་ཐབས་ལུ་	
མེད་ཐབས་མེད་པའི་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་གཅིག་མཐུན་དང་	 གཅིག་སྒིལ་གི་དོན་ལུ་
ཡང་	ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་	 སོན་སེ་སིད་དང་	 འབྲུག་རྒྱལ་རིམ་
བོན་ཚུ་གི་	 ཞལ་རྒྱུན་གི་དཔེ་དེབ་མང་རབས་ཅིག་ནང་	 རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་སེ་ཡོད་
མི་ཚུ་ལས་	 ད་རེས་སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སྒིག་ལམ་སེ་ཚན་གིས་	 ཉེར་མཁོའི་

༄
༅།།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་

ལས
་རྣམ

་རྒྱ
ལ།
།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་།

ནང་སྲིད་དང་སྱོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག མདྱོ་ཆེན་ཡིག་ཚང་། བཀྲིས་ཆོས་རྱོང་།

ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
MINISTRY OF HOME AND CULTURAL AFFAIRS,
DIRECTORATE SERVICES, TASHICHHODZONG
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རིགས་	 ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་	 ལག་ལེན་ཁེར་བདེ་ཏོག་ཏོ་སེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་	
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ག་ར་ལུ་	 བ་སབས་བདེཝ་མ་ཚད་	 སོབ་སྦོང་འབད་མི་དང་	
སོབ་སོན་འབད་མི་ལུ་ཡང་	ཕན་པ་འཐེབ་ཅིག་རང་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་	 ང་བཅས་རའི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་གི་ཁད་ཆོས་བཟང་པོ་འདི་	 ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སེ་	 མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་
གཏང་ནི་གི་	ཆ་རྐེན་བཟང་པོ་འདི་ལུ་	འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀིས་	ཚུལ་མཐུན་ལག་
ལེན་འཐབ་སེ་	འཛིན་སྐོང་སེལ་གསུམ་གི་ཐོག་ལས་	འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གི་	
ཞབས་ཏོག་འབོར་ཚུགས་པའི་	 རེ་སོན་དང་བཅས་པའི་	 ལེགས་སོན་གི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།	 ཞེས་སྤི་ལོ་༢༠༢༡	ཟླ༦	པའི་ཚེས་༢་ལུ།

  

བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ།
ནང་སིད་དྲུང་ཆེན
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༄
༅།།དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཕྱོགས་

ལས
་རྣམ

་རྒྱ
ལ།
།

ནང་སྲིད་དང་སྱོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག།

སྱོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

MINISTRY OF HOME AND CULTURAL AFFAIRS
DEPARTMENT OF CULTURE

༉	 ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གི་	 འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་	 ན་གཞོན་ཚུ་
གིས་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་	 ལུགས་སོལ་ལུ་	 དཔེ་བལྟ་སེ་	 རང་གི་ལམ་སོལ་
བཟང་པོ་ཚུ་དང་	ལྷག་པར་དུ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་	
མར་ཉམས་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་	 ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་	 སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
སྒིག་ལམ་སེ་ཚན་གི་	 རང་ལུགས་ཀི་ལམ་སོལ་ཚུ་	 ལྷག་བསམ་དང་ཤ་ཞེན་གི་	
འབད་བརྩོན་སོམ་བསྐེད་དེ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་རྒྱས་
པ་ལས་	 ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་མི་ཚུ་	 བཅུད་བསྡུས་ཏེ་	 ཉེར་མཁོའི་
སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་	 རྩ་གཞུང་གི་	 དཔེ་དེབ་	 ཕོགས་སྒིག་འབད་མི་འདི་
ལུ་	ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ཀི་དགའ་ཚོར་དང་	བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

དཔེ་དེབ་འདི་ནང་	དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་	ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་	
སྒིག་ལམ་སོར་གི་བཅུད་དོན་	 གེ་ར་ཚངམ་སེ་	 སོ་སོའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་
ཡང་	ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དེ་	བ་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་	བཟོ་སེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་	
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ད་ལྟོ་དང་	མ་འོངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་	གཙོས་པའི་འབྲུག་མི་ག་ར་ལུ་	ཕན་
ཐོགས་འཐེབ་སེ་རང་	འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།	དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་	དཔེ་
དེབ་འདི་གིས་	འབྲུག་གི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་	ལམ་སོལ་གི་ཁད་ཆོས་	དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་	 མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གི་ཐོག་ལས་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་དབང་	བཙན་ཐབས་ལུ་	ཕན་ཐབས་སོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་
སོན་ཡོད།	ཞེས་སྤི་ལོ་༢༠༢༡	ཟླ་༦	པའིཚེས་༠༢	ལུ།		

              
གནག་མཚོ་རོ་རེ།
སོལ་འཛིན་མདོ་ཆེན
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ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

དཀར་ཆག།

དགོས་དོན། ................................................................ 19
སྤིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ། ................................................ 19

ཀ༽	ལུས་ཀི་སྒིག་ལམ། ................................................. 21
དམིགས་ཡུལ། ...................................................... 21
རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས། ...............................................21
༢ རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་ཀི་བར་དོན་དང་དབེ་བ། .................. 22
༢ མོ་ཆས་	དཀི་རའི་བར་དོན། ................................... 23
༣ གོན་ཆས་ཀི་རྣམ་གྲངས། ......................................24
༤ གོ་གོན་ཐངས། ................................................24
༣ བཀབ་ནེ་དང་	རགས་ཅུང་། ....................................25
༢ བཀབ་ནེའི་ཐོབ་ལམ་	དབེ་བ་	བཀབ་ཐངས། .................27
༣ རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས། ......................................29
༤ བཀབ་ནེ་ཕག་རྐབ་ཐངས། .....................................29
༥ རགས་ཅུང་ཕག་རྐབ་ཐངས། ....................................29
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ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

10

༦ ཕག་རྐབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད། ...................................29
༧ བཀབ་ནེ་བལྟབས་ཏེ་འབག་ཐངས་དང་	ཞྭམོ་ཕུད་དགོཔ། ......30

དཔའ་རྟགས། .................................................................  
 30

༢ དཔའ་རྟགས་ཀི་དབེ་བ། ........................................31
༣ དཔའ་རྟགས་བཏགས་ཐངས། ................................. 32
༡ ཕོ་མོའི་ཚོགས་ལྷམ། .......................................... 32
༢ ལྷམ་བཅིང་། .................................................. 33

ཁ༽ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ།.......................................... 33
༡ བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གི་སྤི་དོན། ......................... 33
༢ བཟའ་བ། .....................................................34
ཕོརཔ་དང་ལྟོ་རས། ..................................................35
༣ བཅའ་བ། ......................................................35
༤ འགྲོ་ལུགས་	སོད་ལུགས་ཀི་སྤི་དོན། .........................36
༥ ལམ་འགོ་ལུགས། .............................................36
༦ སར་སོད་ལུགས། .............................................37

Tsazhung INSIDE.indd   10 7/6/21   11:58 AM



11

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

༧ མིག་ཏོ་ལྟ་ལུགས། .............................................39
འབྲུག་མིའི་གཤིས་སྤོད་དང་མ་མཐུན་པའི་སྤོད་ལམ། ....................39
༨ ཉལ་ལུགས། ....................................................... 40

༩ ལོང་ལུགས། .................................................. 40
ག༽	ཞབས་ཁྲའི་སྒིག་ལམ། ............................................ 40
ང༽ ངག་གི་སྒིག་ལམ། ................................................. 41

༡ སྤི་དོན། ...................................................... 41
༢ སབ་ལུགས། ..................................................42
༣ ཞུ་ཐངས/	གུས་ཞབས་ཀི་ཐོག་ལས་	སབ་ལུགས། ..........42
༤ བརྒྱུད་འཕིན་དང་འགྲུལ་འཕིན་ནང་	བོ་་སབ་ཐངས། ..........43
༥ ཁ་བཟང་དང་	བསུ་ལེན་འབད་ཐངས། ........................43
༦ ཕ་མའི་བསབ་བ། .............................................43
༧ དཀྲོག་གཏམ། ............................................... 44

ཅ༽ སེམས་ཀི་སྒིག་ལམ། ............................................. 44
༡ སེམས་ཀི་སྒིག་ལམ། ........................................ 44
༢ ཐ་དམ་ཚིག/	རྒྱལ་གཅེས་	ཤ་ཞེན། ......................... 45
༣ ལས་རྒྱུ་འབྲས། ............................................... 45

Tsazhung INSIDE.indd   11 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

12

༤ སྤི་སེམས། ................................................... 46
༤ བོ་་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས། ..................................... 47
༥ བཟོད་སེམས། ............................................... 47
༦ དྲང་སེམས།................................................... 48
༧ མཐུན་འབྲེལ། ................................................ 48
༨ འགན་འཁྲི། .................................................. 49
༩ བརྩོན་ཤུགས/	དང་འདོད/	གདོང་ལེན། ................... 49
༡༠ བོ་་ཁོག་ཡངས་དྲག ............................................ 50
༡༡ རྒྱབ་སྐོར། ..................................................... 50
༡༢ དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད། ........................................ 50
༡༣ ཆོག་ཤེས། ..................................................... 51
༡༤ དུས་ཚོད་བཟུང་ནི། ............................................. 51

ཆ༽ ཕག་དབང་བཅར་ཞུ། ................................................52
༢ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	ཕག་དབང་བཅར་ཐངས། 
52
༣ རྒྱལཔོ་ལུ་ཞབས་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས། ............................53

༤ སྐུ་འཁོར་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཐངས། ............................53

Tsazhung INSIDE.indd   12 7/6/21   11:58 AM



13

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

༥ བོ་ན་ཆེན་དང་བོ་ན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལུ། ............................53
༨ གོ་གནས་འདྲ་མཉམ་དང་	 ཁད་པར་ཆེནམོ་མེད་མི་ཚུ་	 ཕན་ཚུན་
འབོན་ཞུ་འབད་ཐངས། ..............................................53
༩ བཀབ་ནེ་མེད་པར་ཕག་དབང་བཅར་ཐངས། ................... 54
༡༠ ཕག་དབང་བཅར་ཐངས་གཞན་ཡང་།.......................... 54
༡༡ ཕག་འཚལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན། ................................... 56
༡༢ མི་དབང་རྒྱལཔོ་ལུ་	ཕག་འཚལ་ཐངས། ........................ 56
༡༣ བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར། .............................................. 56
དར་གི་བེད་ལས་དང་བསྟུན་པའི་ཐ་སྙད། ............................ 57
༡༤ ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཐངས་དང་	དར་གཏང་ཐངས། .................. 57
༡༥ གོ་གནས་ཐོབ་པའི་དར་ཕུལ་ཐངས། ............................ 58
༡༦ ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཐངས། ............................................ 58

ཇ༽ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ། ................................... 59
༡ ཁུངས་དང་དགོས་པ། ........................................... 59
༢ གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས། ..................................... 60
༣ གྲོ་མ་ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས། .............................. 61
༤ དྲི་བཟང་དྲངས་དགོ་པའི་ཁུངས། ................................62

Tsazhung INSIDE.indd   13 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

14

༥ གསོལ་ཇའི་ཁུངས་དང་དགོས་དོན། .............................62
༦ དྲི་བཟང་དང་	གསོལ་ཇ་	ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས། ..........62
༧ བཞེས་རྩམ་གི་ཁུངས་དང་	དགོས་དོན། ........................63
༨ བཞེས་ཙམ་དྲང་ཐངས། .........................................63

མར་ཆང་། 64
༩ མར་ཆང་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། ............................. 64
༡༠ མར་ཆང་རྒྱས་པ། .............................................. 65
༡༢ ཡར་སྒོན་གི་ཁུངས། ...........................................66
༡༣ དར་ཤིང་གི་ཁུངས་དང་	དགོས་དོན།............................66
༡༤ མར་ཆང་གི་མཆོད་པ།	ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པོའི་གསུང་། ... 67
༡༥ མར་ཆང་སྒིག་ཐངས། ......................................... 67
༡༦ མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས། .......................................... 68
༡༧ མར་ཆང་བསྡུ་ཐངས། .......................................... 68
༡༨ ཕག་འགེདཔ། .................................................69
༡༩ རོག་མ་པ་ནེ། ..................................................69
༢༠ ཤིང་འབྲས་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས། ...............................69
༢༡ མཐོ་སལ། ..................................................... 69

Tsazhung INSIDE.indd   14 7/6/21   11:58 AM



15

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

༢༢ ཤིང་འབྲས་ཀི་གོ་རིམ་དང་ཁུངས། ..............................70
༢༣ བཞུགས་གྲལ་གི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར། ..................71

ཏ༽ གཉེན་སྦོར་ལམ་ལུགས། ...........................................72
གཉེན་སྦོར་གི་ཁུངས་དོན། ..........................................72
༡ འབྲུག་མི་སྤིར་བཏང་གི་གཉེན་སོན།..........................72

ཉ༽ སྐེས་སོན་གི་རིམ་པ། .............................................. 74
༡ སྐེས་སོན་གི་རིམ་པ། ......................................... 74
༢ སྐེས་སོན་རྒྱས་པ། ........................................... 74
༣ སྐེས་སོན་འབྲིང་། ............................................. 75
༤ སྐེས་སོན་བསྡུས་པ། .......................................... 75
༥ སྐེས་ལོ་འཁོར་བའི་	རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ཐངས། .................. 76

ཐ༽ གོ་གནས་གསར་བསོས་ཀི་རིམ་པ། ................................ 76
༡ གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་མགུལ་དར་གི་རིམ་པ། ..............77

ད༽ རབ་གནས། ........................................................ 78
༡ རབ་གནས་ཀི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། ........................... 78
༢ རབ་གནས་འབད་བའི་ཕན་ཡོན། ............................. 78
༣ འགོ་འབེད་རྟེན་འབྲེལ། ....................................... 79

Tsazhung INSIDE.indd   15 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

16

ན༽ བསུ་བ་གསེརསྦེང་དང་ཆིབས་གྲལ། ................................ 79
༡༽ བསུ་བ་གསེར་སྦེང་དང་	ཆིབས་གྲལ། ......................... 79
ཁ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ཆིབས་གྲལ་གི་སོལ་འབྱུང་ཚུལ། ........ 81
༢ གསེར་སྦེང་གི་བྱུང་རབས། .....................................82

པ༽ བསོ་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། ...................................... 85
༡ བསོ་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། ................................. 85
༣ དགེ་བ་བསོ་ཐངས། ........................................... 87
༤ བསོཝ་གི་དབེ་བ། ............................................ 87
༥ བསོ་རྟེན་དང་གྲལ་བཤམས། ................................... 88
༦ བསོཝ་ཞུ་ཐངས། .............................................. 88

ཕ༽ བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན། .............................................. 90
སོ་གསུམ་བག་མེད་ལུ་ཤོར་བའི་སྐོན། ............................... 90
ཆང་གི་གནོད་པ། ....................................................92
རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་	སང་དགོ་པའི་སོར། .............................92
༢ ཚོགས་བསག་སྒིབ་སྦང་གི་ལཱ། .................................93
དཀར་མེ་ཕུལ་ནིའི་རྒྱུ། .............................................. 94
མཆོདཔ་ཕུལ་ཐངས། ................................................ 95

Tsazhung INSIDE.indd   16 7/6/21   11:58 AM



17

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་སབས་ཀི་སེམས་བསྐེད། ......................... 95
མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་དང་	བཤག་ནིའི་དུས་ཚོད། ........................ 97
རྒྱལ་དར་གི་ཚད་གཞི། ............................................... 98
རྒྱལ་དར་ལུ་གུས་ཞབས། ............................................99
སྤིར་བཏང་རྒྱལ་དར་འཕར་ཐངས། ..................................99
རྒྱལ་དར་འཕར་ནི་གི་ཐོབ་ཐངས། ...................................100
གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལུ་རྒྱལ་དར་འཕར་ཐངས། .....................100
སྣུམ་འཁོར་གུ་འཐོབ་ཐངས། ........................................101
རྒྱལ་དར་ལག་ལེན་གི་ཁྲིམས་དོན་སྣ་ཚོགས། .......................101

༤ རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་རྟགས། ........................................ 102
༥ རྒྱལ་ཡོངས་བརྟན་བཞུགས། ....................................... 103

Tsazhung INSIDE.indd   17 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

18

Tsazhung INSIDE.indd   18 7/6/21   11:58 AM



19

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

ཕོགས་སྒིག་པའི་སོན་བརོད།

ཨོཾ་སྭསི།	གསང་ཆེན་བསན་པའི་ལམ་བཟང་ཐོག་མར་དབེ།།
	 མ་རུང་བདུད་ཚོགས་བཅོམ་ཞིང་སྲུང་མར་བསོས།།
	 སན་ལོངས་སས་ཡུལ་ཞིང་དུ་བསྒྱུར་མཛད་པའི།།
	 སྐབས་མཆོག་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ཞིང་འདི་སྐོངས།།

	 ལྷོ་མོན་ཁྲིམས་ཀིས་དབུལ་བའི་ལོངས་འདི་ནང་།།
	 ལུང་མེད་རྫ་ལ་ལུང་གིས་ཀུན་ནས་བརྒྱན།།
	 ཁྲིམས་མེད་ཡུལ་དུ་ཁྲིམས་ཀིས་ཕྱུག་མཛད་པའི།།
	 ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རེས་སུ་དྲན།།

ཟེར་བའི་	 བ་ན་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་	 ཡུལ་གོང་མ་ལུ་	 མཆོད་བརོད་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་	སབས་སུ་འབབ་པའི་	གནད་དོན་འདི་ཡང་	གཡུས་ཆུ་འཐུངན།།	
གཡུས་ཁྲིམས་སྲུང་།།	ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ནང་	དལ་འབོར་	མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐེ་བ་ལེན་ཏེ་ཡོད་མི་	ང་བཅས་ར་	མི་
སེར་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གེ་ར་	ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀི་	བར་ན་	དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་
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པོ་ཆེ་དང་	མངའ་བདག་གོངམ་	རིམ་བོན་ཚུ་གི་སྐུ་དྲིན་ལས་	གངས་བར་ནང་གི་
ཆུ་འཐུང་	སྤིན་བར་ནང་གི་ཉིམ་བསོ་སེ་	དགའ་སྐིད་ཀི་དཔལ་ལུ་	ལོངས་སྤོད་
དེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་	 རེ་འབངས་གེ་ར་གིས་	 ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་	 མི་ཆོས་
གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་	གཙོ་བོར་བཟུང་སེ་	གོང་མ་གིས་	འོག་མ་ལུ་
བམས་སྐོང་	 འོག་མ་གིས་གོང་མ་ལུ་	 གུས་ཞབས་སྐེད་ཐངས་ཚུ་	 གོང་འོག་མ་
ནོར་བར་	ལག་ལེན་འཐབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན།	

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་དེ་ཚུ་ཡང་	མི་རབས་ལས་མི་རབས་	ལེ་ཤ་བརྒྱུད་དེ་འགོ་
བའི་བསང་ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་	 ལུགས་སོལ་ལུ་	 དཔེ་བལྟ་སེ་	 རང་གི་
ལུགས་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་དང་	མ་འོངས་བུ་
བརྒྱུད་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་	ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་ས་ལས་བཞེས་ཏེ་	མི་དབང་འབྲུག་
རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་	 བཀའ་སོབ་བཟང་པོ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 སྤི་
ལོ་	 ༡༩༥༤	 འི་ལོ་ལུ་	 པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་སོར།	ཟེར་མིའི་དཔེ་དེབ་འདི་	གནད་དོན་ག་ཅི་གི་ཐད་
ལས་ཡང་	 ཁུངས་གཏུགས་སའི་གཞི་	 མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་	 ད་ལྟོ་
ཚུན་ཚོད་མི་མང་ལུ་	 ཕན་ཐོགས་སོམ་སེ་རང་བྱུང་སེ་ཡོདཔ་ལས་	 དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་	 མི་སེར་ཡོངས་དང་	 ལྷག་པར་དུ་	 ནང་སིད་དང་སོལ་འཛིན་ལས་
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ཁུངས་ཀི་ཁ་ཐུག་ལས་	 རེས་སུ་ཡི་རངས་ཀི་བསོད་བསགས་དང་	 བཀའ་དྲིན་
རེས་སུ་དྲན་དགོ་པའི་འོས་ལྡན་གི་གནད་དོན་	ངོ་མ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་གུར་	 དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་འཕེང་བ་	 ཟེར་མི་ཅིག་དང་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་	
ཟེར་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་	དཔེ་དེབ་ཚུ་གིས་ཡང་	འབྲུག་པའི་མི་སེར་ཡོངས་
ལུ་	ཕན་སོམ་སེ་རང་	ཐོགས་དང་ཐོགས་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ཡང་	བཀའ་དྲིན་
དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གོང་གི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལུ་	 གཞི་གཞག་སེ་	 སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་ཐུག་ལས་	
ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།	 ཟེར་མི་ཅིག་	 དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་	
དཔེ་དེབ་འདི་ནང་	གོ་གནས་ཀི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	གུས་ཞབས་	བསྐེད་ཐངས་
ཀི་རིམ་པ་ཚུ་དང་	བསུ་བ་གསེར་སྦེང་།	བཞུགས་གྲལ།	བརྩི་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་
ཚུ་	འབད་ཐངས་ཀི་ལམ་སོན་	ཁུངས་དང་དགོས་པའི་བཅུད་དོན་རེ་ཡང་	བཙུགས་
ཏེ་ཡོད།	 འདི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་	 སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་	 འབྱུང་ནི་
ཨིནམ་མ་ཚད་	 སྒིག་ལམ་སོབ་སོན་འབད་ནིའི་	 གཞི་རྟེན་ཅིག་ལུ་ཡང་གྱུར་ཏེ་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་	ཉམས་སྲུང་དང་	གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་	ཕན་
ཐོགས་སོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།	
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དཔེ་དེབ་འདི་ལུ་	 མཁོ་ཆེ་བའི་བསབ་སོན་དང་	 གྲོགས་རམ་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་	
བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་	 ལག་དེབ་འདི་གཟིགས་མི་ཡོངས་
ཀིས་	 འཕི་སྣོན་དང་ལེགས་བཅོས་ཀི་ཐུགས་འཆར་རེ་	 གསུང་ནི་ཡོད་པ་ཅིན་	
མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་	ཁོང་ལུ་ས་སེ་མ་བཞག་པར་	རྩ་བ་གསུམ་ལུ་	ཕན་ཐོགས་
པའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སེ་	 འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་	 ང་བཅས་ཀི་ཁ་བང་
ཐོག་ལུ་	མཉམ་འབྲེལ་གང་ཟབ་གནང་བའི་རེ་སོན་ཞུ་ནི་ཨིན།།
       

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།
ཕོགས་སྒིག་པ།	
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དགོས་དོན།	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་	 ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གི་
ལཱ་	ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	གཞི་སྒིག་ལམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ལུས་	ངག་	ཡིད་གསུམ་
གི་བ་སྤོད་ཚུ་	 ཚུལ་དང་མཐུན་ཏེ་	 འབད་བའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།	
སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 གུས་ཞབས་བསྐེད་ལུགས་
དང་	 དུས་རྒྱུན་	 རང་སོའི་སྤོད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་	 ལག་ལེན་འཐབ་ནི་	 ཐ་དམ་
ཚིག་དང་	 ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསེན་ནི	 རང་གི་སར་སོལ་ལམ་ལུགས་	 རྒྱུན་སྐོང་
འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།	

ལྷག་པར་དུ་	 འབྲུག་མི་རེ་རེ་བཞིན་གི་	 ནང་གི་བསམ་པ་དང་	 ཕིའི་སྤོད་པའི་
རང་བཞིན་འདི་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	ཁད་ཆོས་བཟང་པོའི་	ཚུལ་དང་ལྡནམ་སེ་	
བཞག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	 འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀི་མཐའ་དོན་	
འགྲུབ་ཚུགས་ནི་དང་	 སངས་རྒྱས་བསན་པའི་རྩ་བ་དང་	 སར་སོལ་ལམ་ལུགས་	
བཟང་པོ་ཚུ་གི་སོག་ཤིང་དང་	 ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་	 ག་ར་གི་གཞི་རྟེན་ཡང་	
སྒིག་ལམ་འདི་གིས་གཟུང་ཚུགསཔ་ཨིན།	དེ་གིས་	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་སེའི་བར་ན་	
མཐུན་ལམ་དམ་ཚིག་	གཅིག་མཐུན་གི་ཐོག་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	རང་དབང་རང་
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བཙན་	འགྱུར་བ་མེད་པར་	ཡུན་བརྟན་གི་ཐོག་ལུ་ཡང་	གནས་ཚུགསཔ་ཨིན།	
དེ་འབདཝ་ལས་	 འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་	 ག་ར་ལུ་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་འདི་	མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།

སྤིར་བཏང་དམིགས་ཡུལ།
•	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབངས་མི་སེར་	 དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར	 ཕི་

གཟུགས་ཀི་བ་སྤོད་	 ནང་བསམ་པ་སེམས་བསྐེད་	 ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ་
ལས་	 འགོ་བཟུང་སེ་	 སོ་གསུམ་གི་སྤོད་ལམ་	 ག་ཅི་འབད་རུང་	 ཚུལ་
མཐུནམ་སེ་	འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་	ཤུམ་ཚུད་ཚུགས་ནི།

•	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་	 འཛམ་གིང་ནང་ལུ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁད་
ཆོས་	 ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འདི་	 མ་འོངས་བསལ་པའི་བར་དུ་	 རྒྱུན་སྐོང་
འབད་དེ་	བཞག་ཚུགས་ནི།	

•	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་གིས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	 རང་དབང་རང་
བཙན་དང་ངོ་རྟགས་	འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཚུགས་ནི།

•	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ལུ་	 ཡིད་ཆེས་དང་	 དང་ལེན་གི་ཐོག་ལས་	
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འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀི་མཐའ་དོན་	རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐིད་དཔལ་འཛོམས་
ཀི་དམིགས་ཡུལ་	འགྲུབ་ཚུགས་ནི།

སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དང་སྒིག་ལམ་ཆོས་གསུམ་གི་ངེས་ཚིག།

ལུས་	 ངག་	 ཡིད་གསུམ་གི་བ་སྤོད་བཟང་པོ་	 ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	 གཅིག་
མཚུངས་ཀི་ཐོག་ལས་	སྒིག་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ལུ་	སྒིག།	སོན་བོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་
ཚུ་གིས་	 མཛད་དེ་ཡོད་པའི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་	 ཉམས་མ་བཅུག་པར་	 མི་
རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་	 ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་འབད་ནི་དེ་གིས་	
ལམ།	 དེ་བཟུམ་མའི་ལམ་སོལ་ཚུ་	 བསལ་པ་ཇི་སིད་ནམ་གནས་ཀི་བར་དུ་	
ཉམས་ཆག་འབྱུང་མ་བཅུག་པར་	 མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་	 ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་	སྒིག་ལམ་གི་གོ་རིམ་ཚུ་	བཀོད་དེ་བཞག་མི་འདི་རྣམ་གཞག་
ཨིན།	རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སོལ་རྒྱུན་གི་ཆོས་
ལུ་	ཆོས་	ཟེར་སབ་ཨིན།	
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འབྱུང་ཁུངས།

འགྲོ་བ་མིའི་སིད་པ་ཆགས་པའི་བསང་ལས་	རིགས་མཐུན་གི་མི་སེ་དང་	སེ་ཚན་	
ལུང་ཕོགས་ཚུ་ནང་ལུ་	 དེ་དང་བསྟུན་པའི་	 བ་སྤོད་	 འབད་ཐངས་མ་འདྲཝ་རེ་
དང་	རུང་མི་རུང་དང་	ཆོག་མི་ཆོག་གི་	ལམ་ལུགས་སོ་སོ་དར་ཁབ་	བྱུང་ཡོད་
པའི་ལམ་སོལ་དེ་	 མི་རབས་ལས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་	 ལག་ལེན་འཐབ་སེ་འོང་
བའི་	རྣམ་གཞག་ཅིག་ཨིན་པས།

ལྷག་པར་དུ་	དུས་རབས་	༡༧	པའི་ནང་ལུ་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་	ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་	 ལྷོ་ཁྲིམས་མེད་ལུ་ཁྲིམས་	 རྫ་ལུང་མེད་ལུ་ལུང་
བཏགས་ཏེ་	 ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་	 བརྩམས་གནང་ནུག།	
དེའི་སབས་ལས་རང་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་ཡང་	
གཞི་ངོ་མ་	ལུང་ཕོགས་འདི་ནང་གི་	མི་སེའི་ནང་ལུ་	ཧེ་མ་ལས་	གོམས་གཤིས་
ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ལུ་	 ཆ་བཞག་སེ་	 དེ་ནང་	 མ་རུངམ་དང་	 མ་བཏུབ་	 ཆོས་དང་
འགལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་	སྒྱུར་བཅོས་རྐབ་སེ་	བརྩམས་གནང་ནུག།	

དེའི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་	 འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་གི་རྒྱལ་གཞུང་	 དབུ་བརེས་ཞིནམ་
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ལས་ཚུར་	 དུས་དང་བསྟུན་པའི་	 སྒིག་ལམ་ཚུ་	 མཛེས་པའི་ཁད་ཆོས་ཚུ་གིས་	
ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་	ག་ར་ལེགས་བཅོས་མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་	 མིང་དོན་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་	 ཡོངས་རྫོགས་
མཛད་པའི་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་འདི་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་	
ཁད་ཆོས་ངོ་མ་ཅིག་སེ་	གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཀ༽	ལུས་ཀི་སྒིག་ལམ།

དམིགས་ཡུལ།	

སྒིག་ལམ་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་	 དུས་རྒྱུན་	 རང་སོའི་མི་ཚེ་ནང་	 གོན་ཆས་	 བཟའ་
བཅའ་འགྲོ་གསུམ་	 ཕག་དབང་བཅར་ཞུའི་རིམ་པ་	 བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་
ཚོགསཔ་	དུས་སོན་རྟེན་འབྲེལ་དང་	བསུ་བ་གསེར་སྦེང་	གོ་གནས་གསར་བསོས་
དང་	བསོ་བའི་རིམ་པ་ཚུ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་	ཁ་གསལ་སེ་	ཧ་གོ་སེ་ཚུལ་
བཞིན་དུ་	ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི།

རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས།

༡	 སྤིར་འབྲུག་པའི་གོན་ཆས་ཀི་	ཁུངས་དང་དགོས་པ།	

མིའི་འགྲོ་བ་	ཐོག་མར་བྱུང་བའི་སབས་	གཟུགས་ཁར་གོན་ཆས་མེད་པར་	ཕོ་
མོའི་མཚན་རྟགས་ཚུ་ས་ཚུགསཔ་ཙམ་ལུ་	 ཤིང་དང་	 ཚལ་མ་	 སེམས་ཅན་གི་
པགས་ཀོ་ལས་	 འགོ་བཟུང་སེ་	 ད་རེས་ནངས་པའི་	 རྒྱ་ཕིང་དང་	 གོས་ཆེན་གི་	
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གོ་ཚུན་ཚོད་ལུ་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	བྱུང་ནུག།	

ཧེ་མའི་གོན་ཆས་གོན་ཐངས་ཚུ་	 དཔེ་འབད་བ་ཅིན་	 སྤུ་ན་སྒྲུབ་མཆོད་དང་	
མགར་སའི་ཚེས་བཅུའི་སབས་	དཔའ་རྩལ་པ་ཚུ་གིས་	གོནམ་མ་ཚད་	རྟ་བབས་
གྲམ་འདུས་པའི་	ཕོ་རྒྱ་ཚུ་གིས་	གོན་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན་པས།	ཨམ་སྲུ་གིས་	
ཟོང་	 བང་ཐགས་གཉིས་	 རྒྱབ་གདོང་ལས་བཏང་སེ་	 མཆན་འོག་གཉིས་ལས་	
སྒོག་ཐག་བཏབ་སེ་	གོནམ་ཨིན་པས།	དེ་ལས་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	ལེགས་པའི་
འགྱུར་བ་ཐོན་ཏེ་	 ད་རེས་ཕོ་རྒྱ་གི་གོ་དང་	 ཨམ་སྲུ་གི་དཀི་ར་གཉིས་	 འབྲུག་གི་
རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་སེ་	དར་ཁབ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་	 རང་ལུགས་རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་འདི་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་རྟགས་ཚུ་
གི་ས་ལས་	 གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།	 ཁ་སད་ཀི་ངོ་རྟགས་དང་	 སེམས་ཀི་སྒིག་
ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་	 དངོས་སུ་མིག་གིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་	 མཐོང་སར་མེདཔ་ལས་	
གཅིག་ཁར་ཁ་སབ་སེ་	འདྲིས་ཏེ་མ་གཏོགས་	དབེ་བ་སོ་སོར་ཕེ་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་
རུང་	 གོན་ཆས་འདི་གི་ཐད་	 ག་ཏེ་རང་འགོ་རུང་	 ཕང་ཕང་གཞན་གིས་མཐོང་
ཚུགསཔ་ལས་	དེ་མཐོངམ་ཅིག་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆས་གོས་ཨིནམ་ངོ་ཤེས་ཏེ་	
འབྲུག་མི་ཨིན་པའི་ངོས་འཛིན་དང་	ཆ་བཞག་བསྐེད་ཚུགསཔ་ཨིན།
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་	རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ལུང་ལས་ཡང་	རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བརྩི་
ན།།	 རྟོགས་པ་སེམས་ལུ་འཆར།།	 ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་	 	 ང་བཅས་ར་
ཡང་	གཟུགས་ཁར་འབྲུག་ཆས་གོན་ཞིན་ན་	རང་བཞིན་གིས་	འབྲུག་པ་ལུ་ཤ་
ཞེན་བསྐེད་ནིའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	 རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་ས་
ལས་	 གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།	 རང་ཆས་རང་གིས་སྒིག་ནི་འདི་དང་	 རང་གི་ངོ་
རྟགས་	རང་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནིའི་	ལཱ་ངོ་མ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་	འདི་
བཟུམ་མའི་ཆས་སྒིག་དགོཔ་དེ་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་གྲལ་ལས་	 གལ་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་སེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་ཀི་བར་དོན་དང་དབེ་བ།	

༡	 གོན་ཆས་ཀི་བར་དོན།
  
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་ལུ་ངོས་འཛིན་གྲུབ་པའི་	 གོ་དང་གཅིག་ཁར་	
གོང་	ལག་རྒྱན་	སེད་རགས་དང་།	དཀི་ར་དང་གཅིག་ཁར་	སོད་གོ་དང་	འོན་ཇུ་	
ཀོ་མ་	 སེད་རགས་དང་བཅས་པ་ལུ་	 འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་ཟེར་སབ་
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ཨིན།	དེ་དང་གཅིག་ཁར་	ཕོ་མོའི་བཀབ་ནེ་དང་	ལྷམ་	དེ་ལས་	གོ་གནས་ཅན་
ཚུ་ལུ་	དཔའ་རྟགས་དང་འགན་རྟགས་བཅས་པ་ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་	སྒིག་
ཅན་མ་ཟེར་སབ་ཨིན།
 
༢	 ཕོ་ཆས་ཀི་བར་དོན།	

དང་པ་	 གོ་ལུ་མ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་	 དད་པ་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་བར་མཚོན་ཨིན།
ཟུར་ཚིགས་དྲུག་ཡོད་མི་འདི་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་	ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་ལུ་འཇུག་པའི་བར་མཚོན་ཨིན།		
མ་དང་	ཟུར་ཚིགས་དྲུག་པོ་	གོང་གཅིག་གི་འོག་ལུ་	སྡུད་མི་འདི་	འབྲུག་
མི་ག་ར་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་	ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་གཅིག་
གི་འོག་ལུ་བསྡུ་བའི་བར་ཨིན།
ཕི་ཤབ་དང་	ནང་ཤབ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་	ཕི་དགྲ་ཐབས་ཀི་བཏུལ་ཏེ་	ནང་
གི་གཉེན་	བམས་པས་སྐོང་བའི་བར་ཨིན།
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འཇའ་གཅིག་གིས་སོར་མི་འདི་	འབྲུག་མི་ག་ར་གི་རྒྱུད་ལུ་	ཚད་མེད་བཞིའི་
ལྟ་བ་	གཅིག་གིས་ཁབ་པའི་བར་ཨིན།
སྒོག་ཐག་གིས་བསམ་མི་་འདི་	ཐ་དམ་ཚིག་དར་གི་མདུད་ཕོད་བཟུམ་	དམ་
པོར་གནས་པའི་བར་ཨིན།
སོད་གོའི་གོང་	ཕི་ཁར་སོག་མི་འདི་	ཕོའི་དཔའ་རྩལ་	ཕི་ཁར་ངོམས་པའི་
བར་ཨིན།
ལག་རྒྱན་	 ཕི་ཁར་སོག་མི་འདི་	 ནང་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོ་	 ཕི་ཁར་
ངོམས་པའི་བར་ཨིན།
གོ་གི་སེབ་བ་	 བལྟབ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་	 ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གི་བ་བ་	
ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བར་ཨིན།
གདོང་ཕོགས་ཀི་	 གོ་གི་མདུན་ཚིགས་	 ཕི་ནང་གཉིས་སེ་གོན་དགོ་མི་འདི་	
མདུན་ཕོགས་ཀི་ཉེན་ཁ་དང་	གྲང་བའི་གནོད་པ་སྐོབ་པའི་བར་ཨིན།
སེད་རགས་བཅིང་མི་འདི་	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་རིགས་ཚུ་	དམ་ཚིག་གཅིག་སྒིལ་
དམ་ཏོག་ཏོ་སེ་གནས་པའི་བར་ཨིན།
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༣	 མོ་ཆས་ཀི་བར་དོན།
	 མ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་	 གོང་གི་གོ་གི་མ་གསུམ་དང་འདྲ་བའི་ཁར་	མཐའ་

མ་	རལཔ་འཁལ་མི་འདི་	བུད་མེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཚང་བའི་བར་ཨིན།
དཀི་ར་ལུ་	མཐའ་འཇའ་གཉིས་སེ་ཡོད་མི་འདི་	ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གི་	
ཁད་ཆོས་ཚང་བའི་བར་ཨིན།
ཀོ་མ་གཉིས་དང་རྒྱབ་ཐག་བཏགས་མི་འདི་	 ཁིམ་ནང་གི་འཛིན་སྐོང་གི་ལཱ་
ལུ་	ཉེ་རིང་མེད་པའི་སྐོང་གཞག་	འཐབ་ཚུགས་པའི་བར་ཨིན།
དཀི་ར་རྐང་ཚིགས་མ་མཐོངམ་སེ་	དམའཝ་སེ་གོན་མི་འདི་	དམན་ས་བཟུང་
སེ་	གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་བར་ཨིན།
ཕི་ལས་སོད་གོ་	གོན་མི་འདི་	ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་ཡོད་པའི་བར་ཨིན།
འོན་ཇུའི་གོང་དང་	 ལག་མགོ་ཕི་ཁར་སོག་མི་འདི་	 བམས་སེམས་ཀིས་	
གཞན་ཚུ་སྐོང་བའི་བར་ཨིན།
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༤	གོན་ཆས་ཀི་་རྒྱུ་དང་དབེ་བ།	

གོན་ཆས་ཀི་རིགས་ཚུ་	རང་གི་གཡུས་ཕོགས་དང་	ལུང་ཕོགས་སོ་སོ་ལུ་	འཐག་
སོལ་ཡོད་པའི་	རྒྱུ་དར་དང་	གོས་ཆེན་	འབུ་རས་	ཀ་བལ་	བལ་	གཡག་གི་སྤུ་	
རྩྭ་སྐུད་	 ལ་སོགས་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་	 ཚོས་གཞི་བསྒྱུར་ཏེ་གིས་	
དམར་ཁྲ་	 སེར་ཁྲ་	ལུང་སེརམ་	ཨའི་ཀ་སྤུར་	སན་རྩེ་དམར་ཁྲ་	སྒོམ་ཅུང་
ཅནམ་	སང་རྩེ་ལ་སོགས་པ་དང་	དཀི་ར་ལུ་	གོང་གསལ་གི་ཁ་ལུ་	སྐུད་ཤུགས་
ཐགས་རས་	མོན་འཐག་	ཐགས་རས་	གཞན་ཡང་ཡ་ཁྲ་	སམ་ཐགསམ་	ཕད་
ཅུང་	དོ་ཁྲ་	ཧོར་ཁྲ་	ཐིག་ཁྲ་	རྒྱ་ལོག་	སག་རིས་ཅནམ་	པང་ཁེབས་	ལ་སོགས་
པའི་ཟོང་ཆ་མང་རབས་ཅིག་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 འཐག་སོལ་ཡོད་པའི་
ཁར་	ད་རེས་ནངས་པ་	ཕི་ལས་འཐོན་མིའི་རས་	ཁྲ་མ་འདྲཝ་ཡང་	མང་རབས་
ཅིག་སྤོད་ནི་གི་སོལ་ཡོད།

༥	 གོན་ཆས་གོན་ཐངས། 

གོ་གོན་ཐངས་ཡང་	དང་ཕུ་གི་ལུགས་སོལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་	མི་སྤིར་བཏང་གི་	
གོ་གི་སོ་	པུས་མོའི་འཁོར་ལོ་ལས་	སོར་གང་དེ་ཅིག་འཐུ་སེ་གོན་ནི་དང་	ནང་ན་

Tsazhung INSIDE.indd   34 7/6/21   11:58 AM



35

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

ལས་སོད་གོ་དཀརཔོ་	ལག་རྒྱན་	ལག་གང་བསོག་ནི་དང་	སོད་གོ་གོང་བསོག་མི་
ཆོག།

ཆིབས་བཞོན་པ་གི་གོ་གི་སོ་	པུས་མོའི་འཁོར་ལོ་གི་ལྟག་ལུ་	མ་ལྷོདཔ་ཅིག་དང་	
ལག་རྒྱན་	 གི་གང་བསོག་ཆོག་པའི་ཁར་	 སོད་གོ་གོང་	 སོར་གང་བསོགས་ཏེ་	
དུམ་གྲ་ཅིག་	ཕི་ཁར་བཏོན་སོལ་ཡོད།

གཉིས་སལམ་གི་གོ་གི་སོ་	པུས་མོ་འཁོར་ལོ་ཕེད་ཀ་ས་སེ་གོན་ནི་དང་	ལག་རྒྱན་	
སྤ་མཐོ་གང་	གོང་སོར་དོ་བསོག་ཆོག་པའི་ཁར་	གདོང་ཁ་ལས་ཡང་	སོད་གོང་
ཕི་ཁར་བཏོན་ཆོག།

བོན་པོ་ཚུ་གི་གོ་སོ་	པུས་མོ་འཁོར་ལོ་གི་འོག་ལུ་ཚུན་ཚོད་ཕབ་ནི་དང་	ལག་རྒྱན་
མཐོ་གང་	 སོད་གོ་གོང་	 སོར་གསུམ་བསོག་ནི་དང་	 གདོང་ཁ་ལས་ཡང་	 སོད་
གོའི་གོང་བཟང་ལྷམ་ལྷམ་སེ་	ཕིར་བཏོན་སོལ་ཡོད།

ཨམ་སྲུ་གཞན་གི་རིགས་	 དཀི་ར་	 རྐང་མའི་ཚིགས་ཅུང་ཚུན་	 ལྷོདཔ་སེ་དཀི་
དགོཔ་ཨིན།
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ཨིན་རུང་	ད་རེས་ནངས་པ་	དུས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་	མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་
མེདཔ་ག་ར་གིས་	གོ་པུས་མོའི་འཁོར་ལོའི་སྦུག་ལུ་བཀལ་ཏེ་གོན་སོལ་ཡོད་པའི་
ཁར་	ལག་རྒྱན་སྤ་མཐོ་གང་དང་	གོང་སོར་གང་	གཅིག་མཚུངས་སེ་	གོན་ནིའི་
སོལ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕོ་གི་གོ་དང་	 མོའི་དཀི་ར་འདི་	 འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀིས་	 ཨ་རྟག་ར་གོནམ་ཨིན།	
དེ་གི་ནང་ལས་ཡང་	 བམ་སོབ་དཔོན་དང་	 གོངམ་	 མགོནམ་ཚུ་	 འབོན་པའི་
སབས་དང་	ཆོས་ཕོགས་བ་སོ་ཚུ་	འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སབས་	གུས་ཞབས་ཀི་
དོན་ལུ་	རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་འདི་ར་	གོནམ་ཨིན།	
སྒིག་ལུ་གནས་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་	 རྫོང་གཞིས་	 སོབ་གྲྭ་	 ལྷ་ཁང་དགོན་སེ་	
རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་དུས་སོན་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་	ཡིག་ཚང་	ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་
རིམ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་	འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་གོན་དགོ།

གོན་ཆས་ལུ་ལག་ལེན་གི་དབེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 དུས་རྒྱུན་གོན་མི་འདི་ལུ་	 སྒིག་
གོ།	མི་མང་འཛོམས་ས་དང་	དུས་སོན་ཚུ་ནང་གོན་མི་འདི་ལུ་	ཁྲོམ་གོ་	བཟང་
གོ།	ལཱ་འབད་ས་ལུ་གོན་མི་ལུ་	ལཱ་གོ།	ཟེར་བའི་དབེ་བ་དང་	ཐ་སྙད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་སོལ་ཡོད།

Tsazhung INSIDE.indd   36 7/6/21   11:58 AM



37

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

༦	 བཀབ་ནེ་དང་	རགས་ཅུང་།

༡	 བཀབ་ནེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ།	

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་	 འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་ལུ་	 འདུལ་ཁྲིམས་
བཅའཝ་ད་	 དགེ་སོང་ཚུ་ལུ་	 གཙོ་བོ་	 གུས་ཞབས་ཀི་དོན་ལུ་	 གནངམ་མ་ཚད་	
དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་	གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་	འབྲུག་ལུ་བོན་ཏེ་	སོག་གཅོད་སང་
ནི་	 ལ་སོགས་པའི་	 དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་གནང་བའི་སབས་	 མི་སེར་སྤིར་
བཏང་ལུ་	 བཀབ་ནེའི་ཚོས་གཞི་	 དཀརཔོ་སེ་གནང་སེ་	 ཆོས་ཀི་མཛད་སོ་དང་	
འབྲེལ་བའི་སབས་	གུས་ཞབས་ཀི་དོན་ལུ་	བཀབ་སོལ་བཙུགས་གནང་གནངམ་
ཨིན་པས།

དེའི་ཤུལ་ལས་	དུས་རབས་	༡༧	པའི་ནང་	ཞབས་དྲུང་གིས་	ཆོས་སིད་ལུགས་
གཉིས་ཀི་	གཞུང་དབུ་བཙུགས་སབས་	 དགེ་འདུན་གི་སེ་ལུ་	ཐུགས་བརྩེ་ཆེཝ་
ལས་	ལུགས་གཉིས་	ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའི་དཔོན་ཁག་ཡང་	དགེ་སོང་གི་གྲས་ལས་
བསོས་ཏེ་	ལྷན་རྒྱས་དང་	གཉིས་སལམ་ལ་སོགས་པའི་	 ན་བཟའི་དབེ་བ་	སོ་
སོར་བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་	 ད་ལྟོའི་རྒཔོ་ཚུ་གི་བཀབ་ནེ་དེ་ཡང་	 དེ་བསང་ལས་

Tsazhung INSIDE.indd   37 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

38

རང་	རྟོགས་ལྡན་སརཔ་ཟེར་	དོན་ལུ་གོས་དཀར་	སགས་ཆས་སེ་མཛད་གནང་
ནུག།

དུས་རབས་	༢༠	པའི་ནང་	རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་གཞུང་	དབུ་བརེས་ཞིནམ་ལས་	བོན་
པོ་ལྷན་རྒྱས་	གོང་འོག་དང་	གཉིས་སལམ་	ཆིབས་བཞོནམ་དང་	རབ་འབམས་
ལ་སོགས་པའི་	གོ་སའི་རྟགས་ཀི་བཀབ་ནེའི་དབེ་བ་	སོ་སོར་མཛད་གནང་ནུག།

དུས་རབས་	༢༡	པའི་ནང་	རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གི་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་	རྫོང་
བདག་	དྲང་དཔོན་	ཆེ་བསོད་ཅན་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་བཀབ་ནེའི་དབེ་བ་	སོ་སོར་
མཛད་གནང་སེ་ཡོད།

བཀབ་ནེ་འདི་	 གཙོ་བོ་གུས་ཞབས་ཀི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་	རྫོང་གཞིས་	 དགོན་
སེ་	 གཙུག་ལག་ཁང་དང་	 ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་འགོཝ་ད་དང་	 ཆོས་ཞུ་
སར་བམ་སོབ་དཔོན་ཚུ་དང་	གོ་གནས་ཅན་ཚུ་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅརཝ་ད་	བཀབ་
དགོཔ་ཨིན།

གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་གོན་ཏེ་ཡོད་རུང་	 རང་ལས་མཐོ་བའི་གོང་མ་	 བ་སོབ་དང་	
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ཆོས་སིད་ཀི་མཛད་སོ་ཚུ་ནང་	 གོ་གི་ལྟག་ལུ་བཀབ་ནེ་བཀབ་མི་འདི་	 ལྷག་པར་
དུ་	གུས་ཞབས་ཞུ་བའི་དོན་ཨིནམ་མ་ཚད་	གོང་མ་དང་འོག་མའི་བར་ན་	ཐ་དམ་
ཚིག་གི་ཐོག་ལས་	གུས་བཀུར་	སོན་པའི་བར་མཚོན་དང་	ཁྲེལ་ངོ་ཚ་	བག་ཡོད་
དང་ལྡན་པའི་མི་	 ཡ་རབས་ཀི་གལ་ཁར་ཚུད་དེ་	 རང་བསོད་ནམས་གསག་ནིའི་
དོན་ལུ་ཨིན།

ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་	བཀབ་ནེ་གི་སབས་མ་བདེ་བའི་སབས་ལུ་	གོ་བུར་གི་ཁད་
ཆོས་ལུ་	གཉའ་རས་དང་	སེ་སོརམ་ཅིག་ཨིན་རུང་	རྐབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢	 བཀབ་ནེའི་འཐོབ་ལམ་	དབེ་བ་	བཀབ་ཐངས།	

༡	 དཔོན་སོབ་ཀི་ན་བཟའ་	 གཞི་སེརཔོ་ངོ་མ་ལས་	 ལི་ཝང་ཁ་ཙམ་དང་	 ལི་
ཝང་ངོ་མ་ལས་	 སེར་ཁ་འཚམས་ཅིག་སེ་	 ལུང་སེར་མ་ཨིན།	 རྒྱ་ཚད་མཐོ་
དྲུག་དང་ལག་གང་།	དཀྱུས་མཐོ་	༢༡	།
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༢	 རྒྱལ་སས་སྐུ་འཁོར་གི་ན་བཟའི་	 ཁ་དོག་ལི་ཝང་ཁ་
གནག་སུ་ཅིག་སེ་	ཚོས་དམར་བཞེསཔ་ཨིན།	རྒྱ་ཚད་
མཐོ་ལྔ་དང་ལག་གང་།		དཀྱུས་མཐོ་	༢༡	།

༣	ཨ་ཞེ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་	 མདོག་
དམརཔོ།	 རྒྱུ་དར་དང་གོས་ཆེན་	
གྲུ་ཙེ་	 ཚེམ་དྲུབ་ཅནམ།	 རྒྱ་མཐོ་
ཕེད་དང་གཉིས།	 དཀྱུས་རལཔ་དང་སྦགས་ཏེ་	 མཐོ་	
༡༤	།
 

༤	བོན་པོ་ཚུ་གི་ན་བཟའ་མདོག་ལི་ཝང་།	 རྒྱ་ཚད་
མཐོ་དྲུག་དང་ལག་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	 ༢༡	 །	
མདུན་བཀལ་	སྤ་མཐོ་གང་གི་ཚད་ཁར་	 ལྟབ་

ལྔ་མཚམས་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་	 ཆོས་ཀི་
གེགས་བམ་གི་སོ་	 ཅོག་འཐདཔ་སེ་
བལྟབས་ཞིན་ན་	 ཕག་ལྟག་གཡོན་
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པར་བཀལ་ཏེ་བཞེས་དགོ།	 གཞོགས་གཡས་ཐད་ལས་	 ན་བཟའི་སོ་དང་	
དཔའ་རྟགས་གཉིས་འདྲན་འདྲ་སེ་བཞག་དགོ།

	 བོན་པོའི་རགས་ཅུང་	མདོག་ལི་ཝང་	ལྟབ་ཚད་སྤ་མཐོ་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	
༡༤།	བཀབ་ཐངས་	ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ། 

༥	 གཉིས་སལ་མའི་བཀབ་ནེ་མདོག་དམར་རྐང་།	
(བཙོད་ཁམ་)	 རྒྱ་ཚད་མཐོ་ལྔ་དང་ལག་གང་	
དཀྱུས་མཐོ་	༢༡	།	གཞོགས་གཡས་ཧོངས་	གོ་
གི་སོ་ལས་	ལག་གང་གི་འོག་ལས་	དཔའ་རྟགས་
རོ་ལེབ་ཀི་རྩེ་	ཕི་ཁར་ཐོནམ་སེ་བཀབ་དགོ།	

 གཉིས་སལ་མའི་རགས་ཅུང་	 མདོག་
དམར་རྐང་(བཙོད་ཁམ་)	 ལྟབ་ཚད་
སྤ་མཐོ་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	 ༡༤།	

བཀབ་ཐངས་	ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།
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༦	 སྤི་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བཀབ་ནེ་	མདོག་ཧོནམ།	རྒྱ་
ཚད་མཐོ་ལྔ་དང་	 ལག་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	 ༢༡།	
བཀབ་ཐངས་	གཉིས་སལམ་དང་འདྲ།	

 སྤི་ཚ ོགས་འཐུས་མིའི ་རགས་ཅུང་	
ལྟབ་ཚད་སྤ་མཐོ་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	
༡༤།	 བཀབ་ཐངས་	 ཨམ་སྲུ་སྤིར་
བཏང་དང་འདྲ།

༧	 རྫོང་བདག་གི་བཀབ་ནེ་	 གཞི་དམར་པོའི་སྦུག་ལུ་
དཀརཔོ་ཨིནཆི་	༣	རལཔ་མེདཔ་	རྒྱ་ཚད་མཐོ་ལྔ་
དང་ལག་གང་		དཀྱུས་མཐོ་	༢༡	།	བཀབ་ཐངས་	
གཉིས་སལམ་དང་འདྲ།	

 རྫོང་བདག་གི་རགས་ཅུང་	གཞི་དམར་
པོའི་སྦུག་ལུ་	 དཀརཔ་ཨིནཆི་	 ༡	
བལྟབ་ཚད་སྤ་མཐོ་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	
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༡༤	།	བཀབ་ཐངས་	གཉིས་སལམ་དང་འདྲ།
 
༨	 དྲང་དཔོན་གི་བཀབ་ནེ་	མདོག་ལྕང་ཁ།	རྒྱ་ཚད་མཐོ་

ལྔ་དང་	 ལག་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་	 ༢༡།	 བཀབ་
ཐངས་	གཉིས་སལམ་དང་འདྲ།	

 དྲང་དཔོན་གི་རགས་ཅུང་	 ལྟབ་ཚད་སྤ་
མཐོ་གང་	དཀྱུས་མཐོ་	༡༤།	བཀབ་
ཐངས་	ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།

༩	 བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་རལཔ་མེདཔ་	 རྒྱ་ཚད་མཐོ་ལྔ་དང་	 ལག་གང་	 དཀྱུས་
མཐོ་	༢༡།	བཀབ་ཐངས་	གཉིས་སལམ་དང་འདྲ།	རགས་ཅུང་	དཀརཔོ་
རལཔ་མེདཔ་	ལྟབ་ཚད་སྤ་མཐོ་གང་	དཀྱུས་མཐོ་	༡༤།	བཀབ་ཐངས་	
ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།

༡༠	ཁྲོམ་དཔོན་གི་བཀབ་ནེ་བཀརཔོ་	 རྒྱ་ཚད་མཐོ་གསུམ་དང་ལག་གང་།	
དཀྱུས་མཐོ་	༢༡།
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	 མཐའ་སོར་ལས་ཧོནམོ་རྒྱ་ཚད་ཨིནཆི་
༣	མཐའམ་གཉིས་ལས་ཧོནམ་ཨིནཆི་
གང་རེ་འབད་མི་གསུམ་འགིྲགས་མ་
རལཔ་ཡོད་མི།	བཀབ་ཐངས་	ཕོ་སྐེས་
སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།		

༡༡	རབ་བམས་ཀི་བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་	རྒྱ་ཚད་མཐོ་གསུམ་
དང་ལག་གང་།	 སྦུག་ལས་དམར་ཐིག་རྒྱ་ཚད་ཨིནཆི་	
༣།	མཐའམ་གཉིས་དམར་ཐིག་ཨིནཆི་གང་རེ་འབད་
མི་གསུམ་འགྲིགས་མ་རལཔ་ཡོདཔ།	 དཀྱུས་མཐོ་	
༢༡།	བཀབ་ཐངས་	ཕོ་སྐེས་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།	

 རབ་འབམས་ཀི་རགས་ཅུང་།	
ལྟབ་ཚད་	གི་གང་		དཀྱུས་མཐོ་	༡༤།	སྦུག་ལས་
དམརཔོ་ཡང་ན་ལྕང་ཁ་	 ཨིནཆི་	 ༡དང་ཕེད།	
མཐའམ་གཉིས་ལས་དམརཔོ་ཡང་ན་ལྕང་ཁ་	ཨིནཆི་

༡	གསུམ་འགྲིགས་མ།	བཀབ་ཐངས་	ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་དང་འདྲ།
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༡༠	རྒཔོ་གི་བཀབ་ནེ་ཁ་དམར་	 རྒྱ་ཚད་མཐོ་བཞི།	
དཀྱུས་མཐོ་	 ༢༡།	 བཀབ་ཐངས་	 ཕོ་སྐེས་སྤིར་
བཏང་དང་འདྲ།

	 རྒཔོ་གི་རགས་ཅུང་།	བལྟབ་ཚད་གི་གང་		དཀྱུས་
མཐོ་	 ༡༤།	བཀབ་ཐངས་	ཨམ་སྲུ་སྤིར་བཏང་
དང་འདྲ།

༡༡	སྤིར་བཏང་	 ཕོ་སྐེས་ཀི་བཀབ་ནེ་དཀརཔོ་	
རྒྱ་ཚད་མཐོ་གསུམ་དང་ལག་གང་།	 དཀྱུས་
མཐོ་	༢༡།	གཞོགས་གཡས་ཧོངས་	གོ་གི་
སོ་ཁ་ལས་	 ལག་གང་ཡར་འཐུ་སེ་	 བཀབ་
དགོ།		
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༡༢	སྤིར་བཏང་ཨམ་སྲུ་གི་རགས་ཅུང་	 མདོག་
དམརཔོ་ཁ་ནག་སུ་	མེ་ཏོག་ཅནམ་	ལྟབ་ཚད་
གི་གང་	 དཀྱུས་མཐོ་རལཔ་དང་སྦགས་ཏེ་
མཐོ་	༡༤།

༡༣	གཉའ་རས་འདི་	 ཚོས་གཞི་དཀརཔོ་	 ལྟབ་ཚད་གི་གང་	 རིང་ཐུང་དཔུང་
གཡོན་ལས་	མཆན་ལོགས་གཡས་པའི་	སེད་རགས་འོག་ལྷོད་ལྷོད་དགོཔ་
ཨིན།

༣	 རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས། 

རགས་ཅུང་བཀབ་ཐངས་འདི་	 གཉིས་ལྟབ་སེ་	 ཕག་ལྟག་གཡོན་པའི་གུ་ལས་	
གཉའ་གཟེར་རྐབ་སེ་བཀབ་ནི་དང་	 ཕག་དབང་བཅར་ཞུ་གི་སབས་ལུ་	 ལགཔ་
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གཉིས་ཀིས་	སྤི་ཏོ་གཅིག་ཁར་སམས་ཏེ་བཅར་ནི།	དེ་ལས་	ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་
རིམ་	 བསོ་བ་ཞུ་ནི་དང་	 ཕག་འཚལ་ནི་	 དབང་	ལུང་ཚུ་ཞུ་བའི་སབས་	 ཕག་
ལྟག་གཡས་གཡོན་བསྐོར་ཏེ་བཀབ་ནི་དང་	 ཕག་དབང་བཅར་ཐངས་དང་	 གོམ་
སོ་ཐངས་ཚུ་ཕོ་མོ་ཅོག་ར་འཐདཔ་ཨིན།	

༤	བཀབ་ནེ་ཕག་རྐབ་ཐངས། 

བཀབ་ནེ་ཕེད་	 དཔུངམ་གཡསཔ་གི་ལྟག་ལས་	 ལགཔ་གཡསཔ་ཀིས་བཟུང་	
བཀབ་ནེ་ཕེད་	 མཆན་འོག་ལས་བཏོན་ཏེ་ལགཔ་གཡོནམ་གིས་གཟུང་བའི་
བཀབ་ནེ་མཐའམ་འདི་	 ཨོལ་ལོག་ལས་བསོར་ཏེ་	 དཔུངམ་གཡོན་པའི་ལྟག་
ལས་སེ་	རྒྱབ་ལུ་བཏང་།	ལགཔ་གཡོནམ་གིས་གཟུང་མི་བཀབ་ནེ་མཐའམ་འདི་	
གཡོན་གི་མཆན་འོག་ལས་བཏོན་ཏེ་	 དཔུང་གཡོན་པའི་ལྟག་ལས་	 ལྟག་ཀོ་
བསོར་ཏེ་	དཔུང་གཡས་པའི་གུ་ལས་གདོང་ཁར་ཕབ།

རྒྱབ་ཁའི་བཀབ་ནེ་རལཔ་དེ་	བཀབ་ནེ་སྦུག་གི་	ཨོག་གི་ནང་ལས་བཏོན་	མཆན་
འོག་ལས་ཨོག་པའི་	 བཀབ་ནེ་ཨོག་དེ་མཆན་འོག་ཧེམ་ཅུང་གི་	 ལྷུག་གི་འོག་
ལས་ཨོག་གོ།
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༥	 རགས་ཅུང་ཕག་རྐབ་ཐངས།

རགས་ཅུང་དཔ་གསུམ་ལས་	 དཔ་གཅིག་རྒྱབ་དང་	 གཞོགས་གཡས་པའི་འོག་
ལས་བསོར་ཏེ་	 རལཔ་རྒྱབ་ཁར་གཏང་ནི་དང་དཔུང་གཡོན་པའི་རལཔ་	 གདོང་
ཁར་བཏོན་དགོཔ་ཨིན།	

༦	 ཕག་རྐབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད།	

བཀབ་ནེ་ཕག་རྐབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་	 མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཕག་ཞུ་སེ་	 སྐུ་
ཆས་འབག་སེ་འགོཝ་ད་དང་།	

ཆིབས་གྲལ་སབས་ལུ་	 དགྲ་ཆས་བཏགས་མི་ཚུ་དང་	 གཞན་ཡང་	 ཞབས་ཁྲ་
རྐབ་ནི་དང་	ཞབས་ཁྲ་འཐེན་པའི་སབས་ལུ་	ཕག་རྐབ་དགོཔ་ཨིན།

༧	 བཀབ་ནེ་བལྟབས་ཏེ་འབག་ཐངས་དང་	ཞྭམོ་ཕུད་དགོཔ། 

རྫོང་གི་རྩ་བར་	བཀབ་ནེ་སེ་ལུ་དཀི་ནི་དང་	མགུ་ཏོ་གུར་ཐོད་རྐབ་ནི་ཚུ་	རྩ་ལས་
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མི་རུང་།	 བཀབ་ནེ་བལྟབས་ཏེ་	 རལཔ་གདོང་ཁར་བཏོན་ཞིནམ་ལས་	 ལགཔ་
གཡོན་པའི་གུར་བཀལ་ནི་དང་	 དེ་མིན་	 རལཔ་རྒྱབ་ཁར་བཏོན་ཏེ་	 ཕག་ལྟག་
གཡོན་པའི་གུ་བཀལ་ཏེ་འབག་དགོ།	

ས་གོ་གཞན་ཁར་	 བཀབ་ནེ་མགུ་ཏོ་གུར་བཀལ་ནི་དང་	 ཐོད་རྐབ་སེ་འགོ་སོལ་
ཡོད་རུང་	 རང་ལས་མཐོ་བའི་མི་དང་	 མཇལ་བ་ཅིན་བཀབ་ནེ་ཕབ་དགོ།	 དེ་
བཟུམ་སེ་	རྫོང་གཞིས་ཀི་སོ་ལོགས་ཁར་	ཁོད་སོད་བཤུབ་ནི་དང་	མགུ་ལུ་ཞྭམོ་
བཙུགས་ནི་ཚུ་	རྩ་ལས་རང་མི་ཆོག།	

དེ་མ་ཚད་	 རྟེན་གསུམ་བཞུགས་སའི་	 ལྷ་ཁང་དགོན་སེ་དང་	 མཆོད་རྟེན་ཚུ་
མཇལ་བའི་སབས་ལུ་ཡང་	རྩ་ལས་རང་མི་རུང་བའི་ཁར་	འགོ་བའི་ལམ་ཁ་ལུ་
ཡང་	 རང་ལས་མཐོ་བའི་	 བ་སོབ་དང་	 དཔོན་ཁག་གོ་གནས་ཅན་ཚུ་མཇལ་བ་
ཅིན་	རང་ལམ་འོག་ལུ་བཟུར་ཞིནམ་ལས་	ཉི་གདུགས་དང་	ཞྭམོ་ཕུད་དགོ།	
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དཔའ་རྟགས་དང་འགན་རྟགས།	

༡	 དཔའ་རྟགས་དང་འགན་རྟགས་ཀི་ཁུངས་དང་	དགོས་པ།    

དཔའ་རྟགས་བཏགས་དགོ་མི་འདི་	 ཧེ་མར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 དྲག་པོའི་དམག་གི་
གཡུལ་ངོའི་སབས་	དགྲ་བང་ཕད་	བཏུལ་ཚུགས་པའི་	ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་	 ཟངས་ཀི་དོང་རྩེའི་	 ལེགས་སོའི་གཟེངས་བསོད་དང་།	 དངུལ་གི་དོང་རྩེའི་
གཟེངས་བསོད།	གསེར་གི་དོང་རྩེའི་	ལེགས་སོའི་གཟེངས་བསོད་དང་	ལཱ་ཤུལ་
སོམ་འཐོན་པའི་	ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ཚུ་ལུ་	ཁྲབ་རོག་འཁོར་གསུམ་	 དཔའ་བོའི་
རྟགས་མ་སེ་གནངམ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་	དགྲ་བང་ཕད་ཀི་	དམག་སེ་གཅིག་ལས་བཟུང་སེ་	ལུང་ཕོགས་གཅིག་	
རང་གི་ལག་པར་ལེན་མི་ལུ་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་	ཆིབས་བཞོན་པ་དང་	རྫོང་དཔོན་	
སྤི་བ་རྒྱལ་ཕན་ཚུན་ཚོད་ཀི་གོ་གནས་ཡང་	དཔའ་བོའི་རྟགས་མར་	གནང་སོལ་
འདུག།	

རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་གཞུང་	 དབུ་བརེས་ཞིནམ་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་ལུ་	 ཕག་ཕིད་ལེགས་
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ཤོམ་སེ་འབོར་མི་ལུ་	ལེགས་སོའི་བདག་རྐེན་ལུ་	གོ་གནས་སོ་སོའི་བཀབ་ནེ་དང་
གཅིག་ཁར་	 ལཱ་འགན་གི་འགན་ཁག་	 	 ཧིལ་བུམ་འབག་དགོ་པའི་དོན་ལུ་	
དཔའ་རྟགས་གནངམ་ཨིན།	

དེ་མ་ཚད་	གོ་གནས་དང་བསྟུན་པའི་	ཁད་པར་ཅན་གི་བཀབ་ནེ་འདི་	གཞན་ཕན་
བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་	ལྟ་བ་དང་ལྡན་དགོ་པའི་དོན་ལུ་དང་	དཔའ་རྟགས་འདི་རྩ་བ་
གསུམ་ལུ་	གནོད་པའི་དགྲ་རེ་ཐོན་ཏེ་	ཁག་ཆེ་ས་ལུ་ལྷོད་པ་ཅིན་	རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་
སྐོབ་ཀི་དོན་ལུ་	 ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་མ་ཚད་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སར་འཁྱུན་ལམ་སོལ་	ཉམས་སྲུང་གི་ངོ་རྟགས་ཀི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན།
ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་	དཔའ་རྟགས་ཀི་ཚབ་ལུ་	འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གིས་	ལཱ་འགན་
དང་བསྟུན་པའི་	 རགས་ཅུང་དང་གཅིག་ཁར་གནང་བའི་འགན་རྟགས་འདི་གིས་	
གོ་གནས་ཀི་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།	 འགན་རྟགས་འདི་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཚུ་ནང་	 རྒྱལ་ཡོངས་གོན་ཆས་སྒིག་ཅན་མའི་	
རགས་ཅུང་དང་གཅིག་ཁར་	 འཆང་སྤོད་འབད་ནི་དང་	 འདི་ལུ་	 དཔའ་རྟགས་
འཐོབ་མི་ཚུ་དང་	དབེ་བ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་དང་	བརྩི་བཀུར་གི་ཐོབ་ལམ་ཡོད།
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འགན་རྟགས།

༢	 དཔའ་རྟགས་ཀི་དབེ་བ།	

དཔའ་རྟགས་ལུ་	ནང་ན་དོག་མ་	རླུང་གྲི་དང་	དཔག་བསམ་བསན་འཛིན་	ཆུ་ཁ་
བསན་འཛིན་	གདུང་བསམ་ཐུངམ་	ནག་ཕ་ལ་	བུམ་ཐང་བཙན་གྲི་	ལྷོ་གྲི་ངར་
མ་	ཆུ་གྲི་མུན་པ་རེག་ཆོད་རལ་གྲི་ངར་མ་ཁྲག་འཐུང་	བཏབ་པ་རེག་ཆོད་ཟེར་ལེ་
ཤ་ཡོད།	དེ་འབད་རུང་	ཕི་གི་ཤུབས་ལས་བརྟེན་ཏེ་	ཆུ་རིས་ཅནམ་	ཧོ་ཤུབས་
ཅནམ་	བེན་གཞུང་རྐང་	བསེ་ནག་ཅནམ་	སལ་ལྤགས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་
ཡོད།
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ཧེ་མར་འབད་བ་ཅིན་	 བོན་པོ་དང་གཉིས་སལམ་	 རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་	 ནམ་རྒྱུན་	
ཧོ་ཤུབས་ཅནམ་བཞེས་ནི།	 	 ཆིབས་བཞོནམ་ཚུ་གིས་	 བསེ་ནག་ཅནམ་དང་	
སལ་ལྤགས་ཅནམ་བཞེས་ནི།	བེན་ཟེར་མི་འདི་	ཕག་སརཔ་དང་	གཟིམ་སརཔ་	
དམངས་ཀིས་བཏགས་ནི་དང་།	ཆུ་རིས་ཅནམ་དེ་	ཕག་སརཔ་རིག་ཤོསམ་རྐངམ་
གཅིག་བཏགས་ནི་ཨིན།	 ཨིན་རུང་	 ཆུ་རིས་ཅནམ་འདི་	 དཔའ་རྟགས་རིག་
ཤོསམ་སེ་ནི་འདི་གིས་	 ད་རེས་དགའ་སོན་ཚུ་གི་སབས་ལུ་	 ག་ར་ཆུ་རིས་ཅནམ་
བཏགས་སོལ་ཡོད།

༣	 དཔའ་རྟགས་བཏགས་ཐངས།	

དཔའ་རྟགས་བཏགསཔ་ད་	དཔའ་རྟགས་རང་གི་བརླད་དོ་	གཡས་པའི་ཟུར་ཕང་
སེ་དང་	བོ་གསལ་་	བརླད་དོ་གཡོན་པའི་རྒྱབ་ཟུར་ཕང་སེ་	བཏགས་དགོ།	དཔའ་
རྟགས་ཀི་གཡུ་པ་	མཆན་ལོགས་	གཡས་པའི་སྒོག་ཐག་	རྒྱབ་ཀི་ལྷུག་གུར་དང་	
ཤུབ་ཀི་ཁ་ཟེར་	 གོ་གི་ལྷུག་གི་རྩེ་དང་	 འདྲན་འདྲ་སེ་	 བཏགས་དགོ།	 སར་
སོདཔ་ད་	 རྒྱབ་ཀི་བཀབ་ནེ་མཐའམ་དང་	 དཔའ་རྟགས་ཀི་རོ་ལེབ་སྦགས་ཏེ་	
རང་གི་བརླད་དོ་དང་འཇར་ཏེ་	 བཞག་དགོ།	 བཀབ་ནེ་ཕབ་ད་དང་	 སར་སོད་ནི་
ཡར་ལོང་པའི་སབས་ལུ་	དོ་ལེབ་ཀི་སྒ་ཚུ་	མེདཔ་སེ་	འབད་དགོ།	
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དཔའ་རྟགས་ཕང་མར་བཀལ་ཏེ་	 སོད་པའི་སབས་	 རང་ལས་མཐོ་བའི་	 འགོ་

བསེ་ནག་ཅནམ་ ཧོ་ཤུབས་ཅནམ་

སལ་ལྤགས་ཅནམ་ བེན་གཞུང་རྐང་ ཆུ་རིས་ཅནམ་
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དཔོན་རེ་འོང་པ་ཅིན་	 དེ་འཕལ་ལས་	 དཔའ་རྟགས་ཕང་མ་ལས་	 ཕབ་སེ་སོད་
དགོ།	

དཔའ་རྟགས་དང་སྦགས་ཏེ་	ཐག་ལེབ་དང་	དེ་དང་ཆ་སེ་	བོ་གསལ་་བཏགས་ནི་
འདི་	 གོ་གི་སོ་དང་	 འདྲན་འདྲ་སེ་	 རྒྱན་ཆ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་	 དཔའ་རྟགས་
བཏགས་ཏེ་	ཕར་ཚུར་འགོ་དགོཔ་ད་	དཔའ་རྟགས་	རྒྱབ་ཁ་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་	
མཁོ་བད་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།	འགན་རྟགས་དང་སྐུ་པར་བཏགས་ཐངས་འདི་	ཕོ་མོ་
རང་སོའི་བྲང་གཡོན་	དོན་ཧིང་གི་ཐད་ཕང་སེ་	གོ་དང་སོད་གོ་གུར་	བཏབ་ནི་	མ་
གཏོགས་	བཀབ་ནེ་དང་	རགས་ཅུང་གུར་	བཏབ་ནི་མེད།

༡	 ཕོ་མོའི་ཚོགས་ལྷམ། 

ཚོགས་ལྷམ་བཙེམ་ཐངས་འདི་	 ལྷམ་གི་མ་	 ཚོས་གཞི་གནགཔོ་	 ལང་གནག་	
ཧོནམ་ཚུ་ཨིན།	འདི་གུར་སོས་	ལྕང་ཁ་དང་	གདོང་དམརཔོ་	གཡས་དང་གཡོན་
གཉིས་ལས་	དཀརཔོ་བཀལ་ཏེ་	བཙེམ་མི་འདི་ལུ་	འཕྲུལ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་ཟེར་
སབ་ཨིན།	 གཞུང་གཡོགཔ་དཀྱུས་མ་དང་	 མི་སེར་ཚུ་གིས་བཙུགས་མི་འདི་
ཨིན།
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གཉིས་སལམ་དང་	བཀབ་ནེ་རལཔ་མེདཔ་	ཞི་གཡོག་གོ་གནས་	ཅནམ་ཚུ་གིས་	
བཙུགས་པའི་ཚོགས་ལྷམ་གི་སོས་འདི་དམརཔོ་བཀལཝ་ཨིན།	 སྤི་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཚུ་གི་སོས་ཧོནམོ།	 ལྷན་རྒྱས་ཚུ་གི་ཚོགས་ལྷམ་འདི་	 གཞན་རྣམས་
གོང་དང་ཅོག་འཐད་རུང་	སོས་དང་གདོང་	གོས་ཆེན་རྒྱ་སེར་ལི་ཝང་ཨིན།

ཨམ་སྲུའི་ཚོགས་ལྷམ་གི་འཐོབ་ལམ་འདི་ཡང་	 གོང་གི་ཕོ་སྐེས་ཀི་ཚོགས་ལྷམ་
དང་འདྲ།

༢	 ལྷམ་བཅིང་།	

ལྷམ་བཅིང་འདི་	མ་	གོང་གི་སོས་ལས་རིགས་བསྒེས་ཏེ་	རིང་ཚད་མཐོ་ལྔ་ལྷག་
ཙམ་དང་	 རྒྱ་ཚད་སོར་གཉིས་	 འདི་གུར་མེ་ཏོག་ཚོན་ཁྲ་མ་འདྲཝ་སེ་བཙུགས་ཏེ་
འཐགཔ་ཨིན།	བསམ་ཐངས་སེད་རགས་དང་འདྲ།

སྤིར་བཏང་	 ཚོགས་ལྷམ་གི་ཐད་	 འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་	 དུས་སབས་ག་ཅི་ནང་
འབད་རུང་	 བཙུགས་མ་ཆོགཔ་མེད།	 ཨིན་རུང་	 རྫོང་གཞིས་དང་	 གཙུག་སེ་	
སོབ་གྲྭ་	 ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཕར་	 སྒིག་མཐུན་གི་ལྷམ་ཚུ་མ་གཏོགས་	 གཞན་	
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རྩེད་ལྷམ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཙུགས་མི་ཆོག།

བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཚོགས་ལྷམ་

སྤི་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ལྷམ་

གཉིས་སལ་མའི་ཚོགས་ལྷམ་

སྤིར་བཏང་གི་ཚོགས་ལྷམ་
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ཁ༽	བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ།

༡	 བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་གི་སྤི་དོན།  

ང་བཅས་རའི་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ནང་ལས་	གལ་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་	 ལུས་	 ངག་	 ཡིད་གསུམ་གི་ནང་གསེས་	 ལུས་ཀི་སྒིག་ལམ་ལས་	
བཟའ་	བཅའ་	འགྲོ་གསུམ་འདི་ཨིན།	

བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་	བཟའ་བ་ཟས་ཀི་སྒིག་ལམ་དང་།	བཅའ་
བ་	 འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་གི་སྒིག་ལམ།	 འགྲོ་བ་	 འགྲོ་ལུགས་	 སོད་
ལུགས་ཀི་སྒིག་ལམ་ཚུ་	བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ཟེར་སབ་ཨིན།

༡	 བཟའ་བ་ཟས་ཀི་སྤི་དོན།
	 བཟའ་བ་ཟས་ཀི་	 སྒིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་	 ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་	

ཉིན་བསར་བཞིན་དུ་	 ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་བཟའ་འཐུང་སྤོད་
ལུགས་ཀི་སྒིག་ལམ་དང་	ཏོག་བདག་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་	བཞེས་
བང་བཞེས་ཆ་གི་འཐོབ་རིམ།	 གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	 བཟའ་སྤོད་
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འབད་ཐངས།	གོ་གནས་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་	གསོལ་ཇ་དང་	གསོལ་
ཚོགས་ལ་སོགས་པ་	 ནམ་རྒྱུན་གི་བཟའ་བཏུང་	 བསེན་ལུགས་ཚུ་	
ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་	འབད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

༢	 བཟའ་འཐུང་སྤོད་ལུག།
	 བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མར་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལུ་	 མཆོད་པའི་ལྟོ་མཆོད་དང་ཇ་མཆོད་	 རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་
གང་རུང་བཏང་སེ་	བཟའ་དགོཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	གོང་མའི་སྐུ་མདུན་
ལུ་	གནང་བ་དང་འཁྲིལ་དགོ།

	 བཟའ་འཐུང་ལུ་	ནམ་རང་འབད་རུང་	ཚུལ་དང་མཐུནམ་སེ་	མ་ལེན་
པར་	ཧབ་ཐོབ་རྐབ་སེ་ལེན་ནི་དང་	ཞིམ་མི་ཞིམ་གི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་
ཏེ་ཟ་ནི་ཚུ་མི་རུང་།

	 ལྟོ་ཟ་བའི་སབས་	ལྕེ་ཕི་ཁར་བཏོན་ནི་དང་	ཡ་མཆུ་	མ་མཆུ་	ལྕེས་
བལྡག་ནི་	ལག་པར་སྦར་བའི་ལྟོ་	ལྕེ་གིས་བལྡག་ནི་ཚུ་མི་རུང་།
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	 ཚོད་མའི་རིགས་	 ལགཔ་གཡས་པ་གིས་བཟེད་དེ་	 གཡོནམ་ལུ་སྤོད་
དེ་	 ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་དང་	 ཨམ་མཐེ་བོངམ་གཉིས་ཀིས་	
ཚོད་རོག་འཐུ་སེ་བཟའ་ནི་མ་གཏོགས་	 ཕོརཔ་ཁར་བཀལ་ནི་དང་	
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་	ཕོརཔ་ལེན་ཏེ་	བཟའ་ནི་ཚུ་མི་རུང་།

	 རང་གི་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	ཆང་རེ་གནང་པའི་སབས་ལུ་	སར་སོད་
དེ་འཐུང་ཟེར་གསུངན་མ་གཏོགས་	དེ་མིན་ལོང་སེ་འཐུང་དགོ།

	 ཆང་བཟེད་པའི་སབས་ལུ་	 གོངམ་གི་ཕོགས་ལུ་	 རྒྱབ་དང་མདུན་དྲང་
པོ་སེ་མ་སོན་པར་	 གུས་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་	 སེདཔ་དུམ་གྲ་ཅིག་
བསྒུར་ཞིནམ་ལས་	ཟུར་བཏོན་ཏེ་འཐུང་དགོ།	འཐུངམ་ད་ཡང་	གདོང་
གི་རྣམ་འགྱུར་	 (མངར་སྐྱུར་དང་	 ཁགཔ་ཚུ་གི་བྲོཝ་གི་རྣམ་འགྱུར)	
སོན་ཏེ་	འཐུང་ནི་ཚུ་འབད་མི་རུང་།

	 དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་	 གལ་འགུ་ལུ་བཞུགས་མི་གོངམ་ཚུ་	 བཞེས་
ག་མ་བཞེས་	 གུས་ཚུལ་དང་བཅསཔ་སེ་	 མིག་ཏོ་ཟུར་གིས་ལྟ་ཞིནམ་
ལས་	གོངམ་ཚུ་བཞེསཔ་ད་	རང་ཡང་འཐུང་བཟའ་དགོ།
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	 རང་བཟའ་ཚར་རུང་	 གོང་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་	 བཞེས་མ་ཚར་བ་ཅིན་	
རང་ཟ་དོ་བཟུམ་འབད་དེ་	གོང་ལུ་བཞུགས་མི་བཞེས་ཚརཝ་ད་	འདྲན་
འདྲ་མེན་པར་	རང་ཧེ་མར་མཇུག་བསྡུ་ནི་མི་འོང་།

	 གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཟཝ་ད་	 གསུང་ལན་རེ་ཞུ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་	
ཞུ་ཆོག་ཆོག་འོང་ནི་གི་དོན་ལས་	 གནས་སབས་བཏོན་ཏེ་བཟའ་ནི་མ་
གཏོགས་	 ལྟོ་ཁ་གང་ལྟེམ་ལྟེམ་བཙུག་སེ་	 གསུངམ་ད་ལན་ཞུ་མ་
ཚུགས་པར་	སོད་ནི་ཚུ་འབད་མི་རུང་།

	 ཕོརཔ་དང་ལྟོ་རས།  
	 འབྲུག་གི་སར་སོལ་ལམ་ལུགས་ནང་	 བཟའ་འཐུང་སྤོད་པའི་སབས་

ལུ་	 མི་རང་རང་སོ་སོའི་ཕོརཔ་དང་ལྟོ་རས་	 ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།	
ཕོརཔ་ལུ་རྒྱུ་དང་	བཟོ་རྣམ་གི་དབེ་བ་	ཚོད་ཕོར་	བ་ཕོར་	ཆང་ཕོར་	ཇ་
ཕོར་	དགེ་སོང་གི་བཞེས་ཅན་	སོག་ཕོར་	སགས་ཕོར་	ཕོ་ཕོར་	མོ་
ཕོར་	 ཤན་ཡོད་མི་དང་མེད་མི་ལ་སོགས་པ་	 ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་	 སྤིར་
བཏང་	མི་ཚུ་གིས་	ཕོ་ཕོར་དང་མོ་ཕོར་འདི་རང་	སགཔ་ཨིན།
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	 ལྟོ་རས་ཀི་ཐད་ལུ་	དཀརཔོ་ཁ་གང་གྲུ་བཞི་	ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།	

	 ད་རེས་ནངས་པ་	 རྒྱལ་སྤིའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟའ་འཐུང་
སྤོདཔ་ཨིན་རུང་	རང་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སབས་
ལུ་	བཞེས་ཆ་དང་བཞེས་རས་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན།

༢	 བཅའ་བ།

བཅའ་བ་	 འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་གི་སྒིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་	 འབད་གཞག་
ཟེར་	ལུས་ཀི་ཐོག་ལས་	ལཱ་ངོ་མ་	འབད་ཐངས་དང་	བཅའ་གཞག་ཟེར་	ལཱ་ངོ་
མའི་བཅའ་གཞི་	 བསྒིག་ནི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ལས་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ནང་ལུ་
ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་	འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་འདི་ཨིན།	

འབད་གཞག་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་	མི་གི་གདོང་ཁར་	 བ་ཆི་ཆི་དང་བཟང་ལྷམ་ལྷམ་
སེ་	ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་ལཱ་	ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	འཐུས་ཤོར་འགན་ཤོར་མེད་པར་	
འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།	
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དེ་འབདཝ་ལས་	 འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ནང་ལུ་	 ཁ་སབ་ཟེར་གསུམ་དང་	
གཞན་ཡང་	ལུས་ཀིས་འབད་དགོ་པའི་	གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན།

༡	 འགྲོ་ལུགས་	སོད་ལུགས་ཀི་སྤི་དོན།
	 འགྲོ་ལུགས་	 སོད་ལུགས་ཀི་སྒིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་	 བམས་པ་དང་

བརྩེ་བ་	 ཁྲོ་བ་དང་རྩུབ་པ་	 ཞི་ཞིང་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ལས་	
མིག་ལྟོ་ལྟ་ཐངས་ཀི་སྒིག་ལམ་དང་།	 ས་སོད་ཐངས་ཀི་སྒིག་ལམ།	
ལམ་འགོ་ཐངས་ཀི་སྒིག་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་	 འགྲོ་ལུགས་སོད་
ལུགས་ཀི་སྒིག་ལམ་ཟེར་སབ་ཨིན།

	 དེ་འབདཝ་ལས་	བཟའ་	བཅའ་	འགྲོ་གསུམ་གི་སྒིག་ལམ་འདི་	ཆོས་
ཀི་ནང་ལས་ཡང་	 སྤོད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཟེར་	 བཟའ་	 ཉལ་	 འགྲོ་	
འདུག་	 བཞི་ལུ་བརྩིས་ཏེ་	 དེ་ཚུ་གི་	 འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་དང་	
བཟང་ངན་གི་དབེ་བ་ཚུ་	སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་	འདུལ་བ་ནང་ལས་	ཞིབ་
ཞིབ་སེ་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་	ཆོས་དང་མཐུན་པའི་	སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་ཅིག་ཨིན།
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༢	 འགོ་ལུགས།		
	 སྒིག་ལམ་ལུ་	 གནས་དགོ་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་	 ལམ་འགོ་བའི་

སབས་	སྣང་བ་གང་ཤར་སེ་	བརྒྱུགས་འགོ་ནི་	གོམ་རིངམོ་སེ་སོ་ནི།	
རྐང་པའི་རྟིངམ་ཡར་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་	 བངམ་བཙུགས་ཏེ་འགོ་ནི་དང་	
རྟིངམ་བཙུགས་ཏེ་འགོ་ནི།	ལགཔ་སེདཔ་གུ་	བརྟེན་ཞིནམ་ལས་	ཀི་
ལི་ཕི་ཁར་བཏོན་ཏེ་འགོ་ནི།	མགུ་ཏོ་དང་	གཟུགས་ཕར་ཚུར་གཡོ་སེ་
འགོ་ནི།	ལགཔ་གཡུག་སེ་འགོ་ནི།	 གཞན་དང་འཕདཔ་ད་	 ཕག་ཏོ་
དབུར་ཏེ་འགོ་ནི།	ཆ་རོགས་དང་	ལགཔ་མཐུད་དེ་འགོ་ནི་དང་	ལགཔ་
རྒྱབ་ཁར་བཀལ་ཏེ་འགོ་ནི།	ལགཔ་གིས་གོ་	ཡར་བརྫེས་ཏེ་འགོ་ནི་ཚུ་
མ་རུངམ་ཨིན།	

	 ལམ་འག་ོལུགས་འད་ི	བ་ིལ་ིབཟུམ་	རྐངམ་དགི་སྒ་དང་བཅསཔ་ས་ེ	འགོ་
ན་ིཚུ་མ་ིརུང་།	 ལྷག་པར་དུ་གོང་མ་དང་	 རང་ལས་མཐོ་མིའི་སྐུ་མདུན་
དང་	 མི་མང་འཛོམས་པའི་	 སྦུག་གཤག་སེ་འགོ་དགོཔ་ད་	 ལགཔ་
གཉིས་ཀིས་	གོ་གི་སེབ་བ་	གཡས་གཡོན་ལས་ཨེབ་སེ་	ཉམས་ཆུང་
གུས་ཚུལ་གིས་	 འགོ་ནི་མ་གཏོགས་	 ལགཔ་གིས་	 གོ་གི་མཐའ་མ་
ཡར་འཐུ་སེ་འགོ་ནི་དང་	 ལགཔ་གཡུགས་ཏེ་འགོ་ནི་	 ལགཔ་གཉིས་	
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གོ་གི་ལག་པའི་ནང་ལས་	 མཐུད་དེ་འགོཝ་འདྲཝ་དང་	 ལགཔ་རྒྱབ་
ཁར་བཀལ་ཏེ་	ཉམས་བཏོན་ཏེ་འགོ་ནི་ཚུ་	མ་ཆོགཔ་ཨིན།

	 སྐུ་ཆེ་ས་གི་	ཕག་ཞུ་སེ་འགོཝ་ད་	ཞབས་རེས་འགོམས་ཏེ་འགོ་ནི་དང་	
གཡས་ཁ་ཐུག་ལས་	གལ་གོང་ཨེབ་སེ་འགོ་ནི་	སྐུའི་གིབ་མ་བགོམ་
ནི་ཚུ་	མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས་	གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་	དུམ་གྲ་ཅིག་	རྒྱབ་
ལས་མཚམས་ཅིག་སེ་	འགོ་དགོཔ་ཨིན།	

	 བཀབ་ནེ་མེད་པར་འགོ་ནི་དང་	 བཀབ་ནེ་བཀབ་རུང་	 མདུན་བཀལ་
ལྟག་ཀོ་ཁ་ལས་	 ཁ་དཀྲིས་བཟུམ་སྤུར་ཏེ་འགོ་ནི་	 ཡང་ན་	 མདུན་
བཀལ་རྒྱབ་ཁ་ལས་མ་བཏང་པར་	 ལགཔ་གཡས་པའི་	 ལྟག་ལས་
བཏོན་ཏེ་	འགོ་ནི་ཚུ་མི་ཆོག།	

	 སྐུ་ཆེ་ས་གི་ཕག་ཞུ་སེ་འགོཝ་ད་	 ཆིབས་མ་བཞེས་ཚུན་ཚོད་	 དཔའ་
རྟགས་མར་བཏང་སེ་འགོ་ནི་དང་	 ཆིབས་ཁར་ཞོན་ཚར་ཞིནམ་ལས་	
ཆིབས་ཁ་ལས་	མ་ཞོལ་ཚུན་ཚོད་	 རང་ཡང་དཔའ་རྟགས་	རྒྱབ་ཁར་
ཀེ་ཀེ་རྐབ་སེ་	 འགོ་དགོཔ་ཨིན་རུང་	 ལམ་བར་ན་སོར་ལས་གསུངས་
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པ་ཅིན་	དེ་འཕལ་ལས་	དཔའ་རྟགས་རྒྱབ་ལས་བཏང་སེ་	གསུང་ཉན་
དགོཔ་ཨིན།		

༣	 སོད་ལུགས།     
	 སར་སོད་ལུགས་འདི་	མཐོ་འདོད་ན་དམའ་ས་འགིམ།།	ཟེར་བའི་དཔེ་

བཟུམ་སེ་	ས་ག་ཏེ་རང་འབད་རུང་	ཕང་ཕང་	གལ་གོང་དང་	མཐོ་ས་
མ་འགིམ་པར་	དམའ་ས་དང་	གལ་མཇུག་འགིམས་ཏེ་སོད་དགོ།	

	 སར་སོདཔ་ད་	སོག་ཆགས་འབུབ་དང་	ཅ་ལ་གཞན་	ཡོད་མེད་མ་བལྟ་
བར་སོད་ནི།	གཟུགས་ཀི་ལིད་གེ་ར་	ཨ་བུག་ཁར་བཀལ་ཏེ་	ཚྭ་དོས་	
བཞག་དོ་བཟུམ་སོད་ནི།	 རྐངམ་བརྐངས་ཞིནམ་ལས་	 རྟས་ལྕག་ལྷ་
སེ་སོད་ནི་དང་	རྐངམ་གཅིག་གུར་	གཅིག་བཀལ་ཏེ་སོད་ནི།	མཚན་
མ་	 མ་ས་བར་སོད་ནི།	 གཟུགས་ཡར་ཕང་ཏང་ཏ་སེ་	 སོད་ནི་དང་	
གནམ་མེད་ས་མེད་	 མར་བསྒུར་ཏེ་སོད་ནི་	 གཟུགས་སྒུརཝ་དང་
བསྟུན་ཏེ་	 ལྟག་ཀོ་དུམ་གྲ་ཅིག་	མར་ཕབ་སེ་མིན་པར་	ལྟག་ཀོ་རྒྱབ་
ཁར་སྤིངས་ཏེ་	སོད་ནི་ཚུ་མི་རུང་།
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	 སར་སོད་པའི་སབས་	གལ་ཕང་ཞིནམ་ལས་བར་ན་	ས་སོང་	གི་གང་
རེའི་རྩིས་མ་བཞག་པར་	 བསམས་དྲག་ནི་	 ས་སོང་སོམ་དྲག་ནི་ཚུ་
འབད་མི་རུང་།	ཡར་ལོང་སེ་དང་	མར་སར་སོད་ནི་	ག་ཅི་རང་འབད་
རུང་	སེདཔ་ཕང་ཞིནམ་ལས་	ལྟག་ཀོ་དུམ་གྲ་མར་བསྒུར་ཏེ་	རང་གི་
མ་མཁལ་	གོ་གི་གོང་གུ་	མ་རེག་ཚུན་མ་གཏོགས་	 དེ་ལས་ལྷག་སེ་	
བསྒུར་མི་འདི་	བ་ཆི་ཆི་མི་འོང་།

	 སར་སོདཔ་ད་	 ལགཔ་གཉིས་གདོང་ཁར་	 མཛུབ་མོ་ཕར་ཚུར་ལྷ་སེ་	
གུས་ཞབས་ཀི་ཚུལ་ལུ་	 སོད་ནི་མ་གཏོགས་	 ལགཔ་མ་མཁལ་གུར་
བཀལ་ཏེ་སོད་ནི།	པུས་མོ་ཁར་བཀལ་ཏེ་སོད་ནི།	ལགཔ་འཕུར་ནི་ཚུ་
མི་རུང་།

	 བཀབ་ནེ་བཀབ་	དཔའ་རྟགས་བཏགས་ཏེ་	སྐུ་ཆེན་མོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	
རྩ་བར་སོདཔ་ད་	 ལགཔ་གཡས་པ་གིས་	 བཀབ་ནེ་མཐའམ་དང་	
དཔའ་རྟགས་སྦགས་ཏེ་	སྒ་མེདཔ་སེ་	རྩ་བར་སོད་ཞིན་ན་	དོ་ལེབ་ཀི་
མཐའམ་	བཀབ་ནེ་ནང་	སྤུར་ཏེ་བཞག་དགོ།
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	 དེ་ལས་ལགཔ་གཡསཔ་		བཀབ་ནེ་ནང་ན་ལས་སེ་	བདེ་གཟང་ནི་མ་
གཏོགས་	ལགཔ་ཕི་ཁར་བཏོན་ཏེ་	བདེ་གཟང་མི་ཆོག།

	 རྐང་ཁྲི་གུར་	 སོད་ཟེར་གསུངས་ཏེ་སོདཔ་ད་	 རང་གི་ཡི་གུ་དང་ཡིག་
སྣོད་ཚུ་	 འབྲི་ཅོག་ཁར་བཀལ་མི་ཆོག	 རང་གི་ཕང་པར་བཞག་སེ་	
བལྟ་དགོ་པའི་ཁར་	 རྐང་ཁྲི་གུར་རྒྱབ་ཧེན་ཏེ་	 རྐངམ་གཅིག་གུར་
གཅིག་བཀལ་ཏེ་	སོད་ནི་ཚུ་ཡང་མི་རུང་།

	 དེ་བཟུམ་སེ་	ལམ་ཁར་གཟུར་དགོ་རུང་	རང་ལམ་འོག་དང་	དམའ་ས་
འགིམས་ཏེ་གཟུར་དགོཔ་ཨིན།

༤	ལྟ་ལུགས།	
	 མིག་ཏོ་ལྟ་ལུགས་ལུ་	བམས་ཤིང་	གཅེས་པའི་ལྟ་ཐངས་།	བརྩེས་ཤིང་

ཕངས་པའི་ལྟ་ཐངས།	མཛེས་ཤིང་	ཡིད་དུ་འོང་བའི་ལྟ་ཐངས།	ཁྲོ་ཞིང་	
རྩུབ་པའི་ལྟ་ཐངས།	ཞི་ཞིང་	འདུལ་བའི་ལྟ་ཐངས་ཚུ་	མང་རབས་ཅིག་
ཡོདཔ་ཨིན།
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	 ལམ་འགོ་བའི་སབས་ལུ་དང་	 མི་དང་འཕད་པའི་སབས་	 གལ་ཁར་
སོད་པའི་སབས་ལུ་	ནམ་རང་འབད་རུང་	མིག་ཏོ་བལྟ་ནི་དེ་		གཉའ་
ཤིང་གང་གི་	ཚད་ལས་ཕར་	བལྟ་ནི་མ་གཏོགས་	ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་	
ཡར་མར་	ཕར་ཚུར་	ཀྲང་ཀྲིང་འབད་དེ་	བལྟ་ནི་	མི་དང་	འཕད་པའི་
སབས་	རོགས་ཀི་དཔལཝ་འགིམས་ཏེ་བལྟ་ནི།

	 གོངམ་སྐུ་ཆེ་ས་ཚུ་གི་	ཞབས་སར་བཅརཝ་ད་		རང་གི་མིག་ཏོ་	གོང་
མའི་ཞལ་	 ཚར་གཅིག་མཇལ་ཞིནམ་ལས་	 དེའི་ཤུལ་མར་མིག་ཏོ་
ཞབས་ཀི་ཐད་ཁ་ལས་	ལྷག་སེ་		ཡར་ཞལ་ལུ་བལྟ་ནི་ཚུ་མི་རུང་།

	 གོང་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	འཛུལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་	ཕག་དབང་བཅརཝ་ད་
གཅིག་ཁར་	ཞལ་ཚར་ཅིག་མཇལ་ནི་མ་གཏོགས་	ནམ་ཡང་མ་མཐོང་
པའི་	ལྟདམོ་བལྟ་དོ་བཟུམ	ཞལ་ལུ་འགིམ་འགིམ་ས་བལྟ་ནི་དང་	ཁ་
བརྒྱང་སོད་ནི་ཚུ་མི་རུང་།	

	 བཀའ་གནང་པ་ཅིན་	མགུ་སར་སྤུབ་སྤུབ་ས་	སོད་ནི་ཡང་མི་རུངམ་
ལས་	 ཚར་རེ་ཞལ་མཇལ་ཏེ་	 ལན་རེ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།	 ཡུལ་དང་དུས་
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ཚོད་	 ནམ་རང་འབད་རུང་	 མིག་ཏོ་འགོ་དང་པ་བལྟ་བའི་སབས་ལས་	
ཁྲོ་བོའི་ལྟ་ཐངས་བཟུམ་མེན་པར་		བམས་ཤིང་	ཡིད་དུ་འོང་བའི་	སོ་
ལས་བལྟ་དགོ།

	 འབྲུག་མིའི་གཤིས་སྤོད་དང་མ་མཐུན་པའི་སྤོད་ལམ།	
	 དུས་རབས་	༨	པའི་ནང་ལས་རང་	འབྲུག་མི་ཚུ་	ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་

གིས་	 དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་གནང་སེ་	 སྐྲ་བཅད་གནངམ་ལས་ཚུར་	
མི་རབས་མི་རབས་བརྒྱུད་དེ་	 མགུ་ཏོ་གི་སྐ་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སེ་	
བཞག་ནི་གི་སོལ་ཡོདཔ་ལས་	འདི་དང་འཁྲིལ་	བཞག་ནི་མ་གཏོགས་	
སྐ་གི་ཚོས་གཞི་	རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་	རང་རོང་	བཟོ་རྣམ་མ་འདྲཝ་
བཟོ་ནི་དང་	 ཕོ་སྐེས་ཀི་སྐ་རིངམ་སེ་བཞག་ནི་ལ་སོགས་པ་	 མ་རུང་
བའི་ཁར་	 གཟུགས་ཁར་བཙབ་རིས་བྲི་ནི་དང་	 གཟུགས་ཀི་ཆ་ཤས་	
བཏོན་བཏུབ་མ་བཏུབ་	ག་ར་ཕི་ཁར་བཏོན་མི་གི་གོན་ཆས་གོན་ནི་	ཕོ་
སྐེས་ཀི་རྣམ་ཅོ་ཁར་	 སིན་ཅུང་བཏགས་ནི་	 ལ་སོགས་པ་ཚུ་མ་རུངམ་
ཨིན།			
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༥	 ཉལ་ལུགས།	
	 ཕི་རུ་ཉལ་བའི་སབས་སུ་	 དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་བཟུམ་	 མགོ་མཇུག་

ཙམ་ཡང་མ་བལྟ་བར་	མལ་ཆ་གིས་མགོ་སྤུར་ཏེ་	མ་ཉལ་བར་	རྟེན་
ཡོད་ན་	རྟེན་གི་ཧོངས་མགུ་བཏོན་ནི་དང་	རྟེན་མེད་པའི་སབས་	རབ་
བྱུང་པ་ཅིན་	 མགོ་བང་ལུ་བཏོན་	 ཁ་ནུབ་ལུ་བཏོན་	 སེངེ་འགིངས་
སབས་ཀི་ཚུལ་ལུ་	ཉལ་དགོ།	བསམ་པ་ཡང་	ད་རིས་ཉིནམ་གཅིག་གི་
རིང་ལུ་	 ལཱ་བཟང་ངན་	 ག་ཅི་རང་འབད་ཡོད་པའི་སོར་	 བསྐར་ཞིབ་
དང་	བཟང་པོ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་	 རེས་སུ་ཡི་རང་དང་	ངན་པ་འབད་
ཡོད་པ་ཅིན་	འགོད་སེམས་བསྐེད་དེ་	ནངས་པ་ལས་	ངན་པ་མི་འབད་
ནིའི་	དམ་བཅའ་བཟང་པོ་ལུ་	བརྩོན་ཤུགས་བསྐེད་དེ་	རྩ་བ་གསུམ་
ལུ་	ཕག་ཕིད་ཞུ་ནིའི་	མནོ་བསམ་གཏང་སེ་ཉལ་དགོ།

༦	 ལོང་ལུགས།  
	 དྲོ་པ་ཡང་	 གཉིད་ཚོརཝ་དང་གཅིག་ཁར་	 དགའ་ཚོར་སོམ་གི་ཐོག་

ལས་	དགའ་བ་བསྐེད་དེ་	ད་རིས་	ལོག་སེ་ལོང་ནི་ཡོད་མི་འདི་	སལ་
བ་བཟང་ནུག་ཟེར་བའི་	མནོ་བསམ་བཏང་སེ་	ཁ་ལག་འཁྱུ་	དཀོན་
མཆོག་གསུམ་	སྤི་གཙུག་ལུ་བསོམ་སེ་	 	 སྐབས་འགྲོ་དང་	 མ་ཎི་	
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བཛྲ་གུ་རུ་	རང་གིས་ལྷབ་ལྷབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ཡང་	བོ་ལས་སྐོར་ཏེ་	
རང་སོད་ས་དང་	 མཐའ་འཁོར་ཚུ་	 ཧིང་སངས་ས་སེ་	 ཕགས་བདར་
རྐབ་དགོ།	

	 དེ་སེ་མེན་པར་	དུད་འགྲོ་ཕགཔ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སེ་	ཉལ་སོད་ཞིནམ་
ལས་	ལོང་པའི་སབས་ལུ་	དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་	མེད་པའི་རྣམ་རྟོག་ཟ་
ཟཝ་བཟུམ་	ལོང་ནི་ཚུ་མི་རུང་།
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ག༽		ཞབས་ཁྲའི་སྒིག་ལམ།	

ཞབས་ཁྲ་འདི་	 གནས་དང་བསྟུན་ཏེ་རྐབ་དགོ	 ཞབས་ཁྲ་འགོ་བཙུགས་པའི་
སབས་ལུ་	 རང་རང་སོ་སོའི་	 སབས་ཐོབ་ཀི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚིག་དང་	
ལེའུ་འདི་ཚུ་གིས་	འགོ་བཙུགས་པ་ཅིན་	ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན།

དགའ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དུས་དང་	 བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་གི་སབས་ལུ་	
སྡུག་བསལ་གིས་སེམས་སྐོ་བའི་ཞབས་ཁྲ་དང་	 སྡུག་བསལ་གི་སེམས་སྐོ་སེ་
སོད་པའི་བསང་	སྣང་བ་སྐིད་པའི་སྤོ་གླུ་ཚུ་འཐེན་ནི་མི་འོང་།

ཞབས་ཁྲ་ཚུལ་དང་ལྡནམ་སེ་རྐབ་པ་ཅིན་	 ལྟདམོ་ལྟ་མི་ཚུ་གི་	 སེམས་སྤོ་བ་
འཕེལ་ནི་དང་	བསོད་ནམས་གསག་ནི་	ལ་སོགས་པའི་དགོས་པ་ལེ་ཤ་ཡོད།

ཞབས་ཁྲ་འདི་	 མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 བསམ་པ་དང་སེམས་
བསྐེད་འདི་ཚུ་	 ལྷ་	 ཀླུ་	 མི་གསུམ་	 ཐུགས་དགེས་པའི་མཆོད་པར་དམིགས་ཏེ་	
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སོ་ལས་	རྐབ་སེ་འབད་བ་ཅིན་	མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའི་	
སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ནི་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།
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ཞབས་ཁྲ་ནམ་རང་རྐབ་རུང་	གཞན་གི་གདོང་ཁར་	མ་བ་བའི་སྐོན་འདི་ཚུ་སང་
དགོ།		ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་གི་གདངས་	འཐེན་པའི་སབས་	སད་སོམ་སེ་	གསལ་
ཏོག་ཏོ་མེདཔ་དང་	བཙིར་སད་སེ་འཐེན་ནི་	དོན་དག་མ་གོཝ་དང་	ཚིག་མ་ཚངམ་	
སྒ་མ་དགཔ་	དཔལཝ་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སེ་རྐབ་ནི་	ཞབས་ཁྲ་	སྒ་མ་འགྲིགསཔ་དང་	
ཞབས་ཁྲ་རྐབ་ནི་སེ་	གལ་ཁར་ཐོན་ཚར་ཞིནམ་ལས་	ཟང་ཟིང་བཏང་	ལོང་སོད་
ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་	སྒིག་མེད་པའི་རྟགས་ཨིནམ་ལས་	སང་དགོ།
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ང༽		ངག་གི་སྒིག་ལམ།

༡	 སྤི་དོན།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་སད་ཡིག་འདི་རྫོང་ཁ་ཨིན།	 རྫོང་ཁ་འདི་གཞུང་དབུ་
བརེས་པའི་བསང་ལས་རང་	རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་	སབ་པའི་ཁ་འབད་ནི་འདི་གིས་	
རྫོང་ཁ་ཟེར་སབ་ཨིན།	 དེ་མ་ཚད་	 མངའ་བདག་རྒྱལ་བརྒྱུད་	 རིམ་བོན་གིས་
གསུངས་པའི་	ཁ་སད་ཨིནམ་ལས་	འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སད་ཡིག་ཨིན།	

ག་རང་འབད་རུང་	 ཁ་སབ་པའི་སབས་ལུ་	 ངག་གི་སྒིག་ཟེར་མི་འདི་	 གཙོ་བོ་	
བྱཱར་གསུམ་ཆུ་ཡི་ཉེན།།	 དགུན་གསུམ་མེ་ཡི་ཉེན།།	 གཏན་རྐང་ཁ་ཡི་ཉེན།།	
ཟེར་དོ་བཟུམ་	ངག་ཐོག་ལས་	ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་	བོ་་ག་ཅི་སབ་རུང་	དུས་
རྟག་བུ་ར་	 དྲན་པ་དང་	 ཤེས་བཞིན་གི་ཐོག་ལས་	 སྒ་དག་གསལ་གསུམ་དང་	
ལྡན་པའི་ཁར་	ཚིག་ཡང་	ཡང་བསྐར་མེདཔ་སེ་	སབ་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་ཡང་	རང་ལས་གོ་ས་མཐོ་མི་དང་	བམ་ཆོསཔ་	ཕམ་	རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་	སྙན་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་		རང་
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དང་འདྲ་མཉམ་ལུ་	བརྩེ་གདུང་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་	རང་ལས་ཆུང་མི་ལུ་	བམས་
སྐོང་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཚུ་	ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་སེ་མེན་པར་	ཤོབ་དང་ཚིག་རྩུབ་	བར་ན་དཀྲོག་ནི་	དོན་མེད་ཀི་བཤད་ཐོ་	རྒྱབ་
ཁ་ལས་ཁ་གཏང་ནི་	གཞན་ལུ་སྐོན་བཏགས་ནི་དང་	དམའ་ཕབ་རྐབ་ནི་	ཚིག་མ་
འཐོན་པའི་	 ཁ་མར་མུར་སབ་ནི་དང་	 ཁ་དབང་གུར་བཀལ་ཏེ་	 ཨིནམ་འདི་
མེནམ་བཟོ་		མེནམ་འདི་ཨིནམ་བཟོ་ནིའི་	ངག་གི་སྤོད་ལམ་ངན་པ་ཚུ་	རྩ་བ་
ལས་ར་སང་དགོ།	

༢	 སབ་ལུགས།	

གོ་གནས་དང་	དབང་ཚད་ཡོད་མི་	ཡང་ཅིན་	རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་	རང་ལས་ཆུང་
མི་ཚུ་ལུ་	ངག་ཐོག་ལས་	འབྲེལ་བ་འཐབ་པའི་སབས་	རང་ར་ཨིན་ཟེར་མནོ་སེ་	
ཚིག་རྩུབ་དང་	 ཚིག་ག་འཐོབ་སེ་སབ་ནི་	 བཙོག་གཏམ་	 འབེལ་མེད་པའི་འཚོ་
བར་ཚུ་	སངས་ཏེ་	ཧན་པའི་སོ་ལས་	ཁ་བཀོད་བསབ་བ་ཚུ་བིན་ཏེ་	བཝ་སྤོད་
ལམ་ཚུ་	ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ།
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དེ་བཟུམ་སེ་	རང་དང་འདྲ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་		ཚིག་རྩུབ་དང་	ཚིག་ག་
འཐོབ་སེ་སབ་ནི་	བཙོག་གཏམ་		འབེལ་མེད་པའི་བཤད་ཐོ་དང་		གཞན་ལུ་
སྐོན་བཏགས་ནི་	 དམའ་ཕབ་རྐབ་ནི་	 ཁ་དབང་གུར་བཀལ་ནི་ཚུ་	 སངས་ཏེ་	
ཧན་པའི་སོ་ལས་	ཕན་པའི་བསབ་བ་ཚུ་བིན་དགོ།

༣	 གུས་ཞབས་ཀི་ཐོག་ལས་	ཞུ་ལུགས།	

རང་གི་གོང་མ་	བམ་ཆོསཔ་	ཕམ་	རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་	སྙན་ཚིག་དང་
ལྡན་པའི་	 ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་	 ལག་ལེན་འཐབ་སེ་	 ནང་སེམས་ཁར་གུས་པའི་
རྟགས་	ཕི་གཟུགས་ཀིས་	གུས་ཞབས་ཀི་ཐོག་ལས་	ཁའི་རླངམ་དང་	ཚིལ་མའི་
ཟིལ་པ་ཚུ་	བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་	ལགཔ་	ཁར་མ་སྦརཝ་ཅིག་སེ་བསྐོར་ཏེ་	སད་
ཆུང་སུ་སེ་	གསན་ཚུགསཔ་ཅིག་འབད་ཞུ་དགོ་	གོངམ་དང་	རྒན་ཤོས་ཚུ་	གསུང་
གྲོས་གནང་པའི་སབས་	 	 གསུང་གྲོས་རྐེདཔ་བཏོགས་ཏེ་	 ཞུ་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་
དགོ།	
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༤	བརྒྱུད་འཕིན་དང་འགྲུལ་འཕིན་ནང་	བོ་སབ་ཐངས། 

བརྒྱུད་འཕིན་དང་འགྲུལ་འཕིན་ཐོག་	 ཁ་སབ་པའི་སབས་	 	 འོས་འབབ་ཡོད་
པའི་	 སྙན་ཚིག་གི་ཐོག་ལས་	 གུས་ཞབས་དང་སྦགས་ཏེ་	 སབ་དགོཔ་ཨིན།	
དཔེར་ན་	 ལགས་	 ག་ཏེ་ལས་གསུང་དོ་	 ནཱ་གསུང་མི་ག་ཨིན་ན་ལགས་	 ག་ཅི་
གསུང་ནི་ཡོད་ག་ལགས་	 ཟེར་ཞུ་ནི་མ་གཏོགས་	 ཐད་ཀར་དུ་	 ཧ་ལོ་	 ག་སོ་		
ག་ཅི་སབ་ནི་ཡོད་	སབ་ཤིག་	གསུངས་ཤིག་	ཟེར་མིའི་ཚིག་རྩུབ་ཚུ་	སང་དགོ།

༥	 ཁ་བཟང་དང་	བསུ་ལེན་འབད་ཐངས། 

རང་གི་གོངམ་	བམ་ཆོསཔ་	ཕམ་	རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་	རང་གི་ཆ་རོགས་	ངོ་མ་
ཤེས་པའི་	མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཕད་རུང་		ཁ་བཟང་དང་	བོན་ཞུ་ཚུ་འབད་དགོ།

དེ་བཟུམ་སེ་	ཡིག་ཚང་དང་	སོབ་གྲྭ་ན།	རང་གི་གཡུས་ཁར།	རང་གི་ཁིམ་ན།	
མགོནམ་ཆེ་ཆུང་གསུམ་	 ག་བཟུམ་ར་བོན་རུང་	 བོན་	 བཞུགས་ཟེར་	 དགའ་
འཛུམ་དང་བཅས་པའི་ཁ་བཟང་ཚུ་	ལེགས་ཤོམ་	འབད་དགོཔ་ཨིན།
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༦	 ཕ་མའི་བསབ་བ། 

ཕ་བཟང་གི་བུ།།	གི་བཟང་གི་ཤུབས།།	 ཟེར་སབ་སོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་	 རང་གི་
ཨ་ལོ་དང་	སྤུན་སྤུན་ཆ་	གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚུ་	ལུས་	ངག་	ཡིད་གསུམ་གི་སོ་
ལས་	གུས་ཞབས་འབད་དགོཔ་ཚུ་	ཆུང་ཀུའི་བསང་ལས་རང་	སོན་བིན་པ་ཅིན་	
རང་བཞིན་གིས་བཤུམ་ཚུད་དེ་	ལེགས་པའི་ལམ་ལུ་འགོ་ནི་ཨིན།	

ལུས་ཀི་གུས་ཞབས་དང་	ཁ་གི་ཞེ་ས་ཞུ་ནི་	ལཱ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	སང་ནི་དང་
བང་ནི་	 འབད་ནི་དང་བཞག་ནི་	 བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཚུ་	 ཆུང་ཀུའི་བསང་ལས་
རང་	 སོན་བིན་ནི་འདི་	 རང་གི་ཕམ་ཚུ་ལུ་ཕོགས་པའི་	 འགན་འཁུར་ངོ་མ་ཅིག་
ཨིན།	

༧	 དཀྲོག་གཏམ། 

དཀྲོག་ཁ་ཟེར་མི་འདི་	 རོགས་འཆམ་མཐུན་པའི་བར་ན་	 མ་དགའ་བའི་སེམས་
འདི་གིས་	ཨིན་མི་འདི་མེནམ་སེ་སབ་	མེན་མི་འདི་ཨིནམ་བཟོ་སེ་	རང་གི་གོང་
མ་དང་འོག་མ་	འཆམ་ཏོག་ཏོ་དང་	སྤུན་སྤུན་མཆེད་ཚུ་གི་བར་ན་	ཕུང་སོང་སེ་	
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མཐུན་ལམ་དམ་ཚིག་ལུ་	བསེ་ལྷད་བཞུགས་བཅུག་མི་འདི་ལུ་	སབ་ཨིན།

མ་གཞི་དཀྲོག་མི་གིས་དཀྲོགས་རུང་	ཉན་མི་གིས་ཡང་ཉན་ཏེ་	ལག་ལེན་འཐབ་
པ་ཅིན་	 གཉིས་ཆ་ར་	 མི་ངན་པའི་རྟགས་མཚན་ཡོད་པའི་བར་ཨིན།	 དེ་བཟུམ་
མའི་མི་གིས་	རྩ་བ་གསུམ་གི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་ཚུགསཔ་མ་ཚད་	རང་གིས་རང་
ལུ་མགུ་སོར་ཨིན།	རོགས་ཀིས་སབ་ཚད་དང་བཤད་ཚད་ཅིགཔ་	རང་གིས་བརྟག་
དཔད་འབད་དགོ	 བརྟག་དཔད་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་	 དཀྲོག་གཏམ་འདི་ལུ་
ཉན་ཏེ་	ལཱ་འབད་བ་ཅིན་	ཕི་འགྱུར་འགོ་བ་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད།

དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་	རོགས་ཀིས་	ཞུ་རེ་ཞུ་ཚད་དང་	སབ་རེ་སབ་ཚད་	བཤད་རེ་
བཤད་ཚད་	 ཕང་ཕང་བདེན་འཛིན་མ་རེ་བར་	 རང་གི་བརྟག་དཔད་འབད་དགོཔ་
འདི་གལ་ཆེ།

སྐེ་བོ་ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་ལས།	 འོག་མ་སྨྲ་ལྕེ་མང་བ་དང་།།	 ཆེན་པོ་སྙན་
ཤོག་སབ་པ་ཡི།།	 གྲགས་པའི་རླུང་གི་རེས་འགྲོའི་མེས།།	 ལུགས་གཉིས་དགེ་
ལེགས་དཔལ་ཀུན་བསེགས།།	ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ཨིན།
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ཅ༽		སེམས་ཀི་སྒིག་ལམ།

༡	 སེམས་ཀི་སྒིག་ལམ། 

ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་	ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་	གཙོ་བོ་	སེམས་ཀི་ཀུན་སོང་	
ཡང་དག་པ་ཅིག་གི་ཐོག་ལས་	 དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་	 ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་
སྐབས་གནས་	བསླུ་བ་མེདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་	ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་དང་།	

ཚེ་ད་རེས་	མགོ་གཏད་སའི་གོངམ་དང་	ལུས་སྐེད་བསིངས་བའི་ཕ་མ་	ཡོན་ཏན་
སོན་པའི་བ་སོབ་	བརྩེ་གདུང་ཅན་གི་སྤུན་མཆེད་	སྐིད་རོགས་དང་	སྡུག་རོགས་
འབད་མིའི་གཉེན་གྲོགས་དང་	 ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་	 ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་	 གཅིག་ཁར་
འཛོམས་མི་འདི་ཡང་	 ཚེ་སོན་གི་སོན་ལམ་	 རྒྱ་ཆེ་བའི་སབས་ཀིས་	 འཛོམས་
ཨིནམ་ལས་	 གུས་བཀུར་དང་བཅས་པའི་སོ་ལས་	 ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་
བསྒྲུབ་ནི་དང་།	 དྲིན་ཅན་གི་ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏོག་	 བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་བ་སོབ་ལུ་	
མི་འགྱུར་བའི་དད་པ་	སྤུན་མཆེད་དང་	གཉེན་གྲོགས་	ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་	ལས་རྒྱུ་
འབྲས་དང་	ཐ་དམ་ཚིག་བསེན་ཏེ་	སྐིད་སྡུག་འདྲ་མཉམ་གི་	ཀུན་སོང་བཟང་པོ་
བསྐེད་མི་ལུ་	ནང་སེམས་ཀི་སྒིག་ལམ་ཟེར་སབ་ཨིན།
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༢	 ཐ་དམ་ཚིག་དང་	རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན། 

དཔེ་གཏམ་ལས།	 ཐ་དམ་ཚིག་ཡོད་པ་འདི་ཕིར་བདེ།།	 ཐ་དམ་ཚིག་མེད་པ་འདི་
ཕིར་ཕུང་།།	ཟེར་དོ་བཟུམ་		ཐ་དམ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་	རྒྱལ་ཁབ་དང་	གཞུང་ལུ་	
ཤ་ཞེན་དང་	གོངམ་དཔོན་གཡོག་	བ་སོབ་	སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་	ཕམ་བུ་
གཞི་	གཉེན་ཉེ་འཁོར་	ཟླ་ཟླ་རོགས་	ཁིམ་ཚང་གདང་རས་	ལྟ་ལྟོ་ཚང་གི་བར་ན་	
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 	 བརྩི་མཐོང་བསྐེད་དེ་	 ཆ་བཞག་དང་	 རང་གིས་ཁས་
བངས་པའི་ཐ་ཚིག་ལུ་	འགྱུར་བ་མེད་པར་གནས་ཏེ་	འབད་མི་དེ་ལུ་	སབ་ཨིན།

རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་ཟེར་མི་འདི་	 རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཚ་སེ་	 རང་གི་སོག་ལས་ཕངས་
པའི་བསམ་པ་བསྐེད་དེ་	 མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་	 ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀི་ཐོག་
ལས་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་དབང་སྲུང་སྐོབ་	 མི་ཉམས་ཡར་དྲག་ལུ་	 ཕན་པའི་
བསམ་པ་བསྐེད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།
 
༣	 ལས་རྒྱུ་འབྲས།  

ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	རྒྱུ་གར་སོང་གི་འབྲས་བུ་	ཟེར་དོ་བཟུམ་	རྒྱུ་དགེ་བ་ལས་	
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འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་	རྒྱུ་མི་དགེ་བ་ལས་	འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་	མོང་ནི་ཨིནམ་
ཤེས་ཏེ་	རང་གཞན་ག་ར་ཨིན་རུང་	བཟང་པོའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་དང་	མི་དགེ་བ་
བཅུ་	ལ་སོགས་པའི་	ངན་ལྷད་ཀི་	ལཱ་ངན་པ་ཚུ་	སང་དགོཔ་ཨིན།	

༤	སྤི་སེམས། 

སྤི་སེམས་ཟེར་མི་འདི་	རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་	ཕན་པའི་སེམས་འདི་ལུ་སབ་
ཨིན།	 རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལོང་ལ།།	 གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བེད་ཅིག།	 ཟེར་དོ་
བཟུམ་	འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ག་ར་	རང་དང་ཅོག་འཐདཔ་སེ་བརྩིས་ཏེ་འབད་མི་ལུ་			
སྤི་སེམས་འདི་ཨིན།	

དེ་ཡང་	མི་གཞན་ག་གིས་ཡང་	མ་སབ་པར་	རང་གི་སེམས་ཀིས་ཚོར་ཏེ་	དྲན་
ཤེས་བག་ཡོད་ཀི་ཐོག་ལས་	འབད་ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།	དཔེར་ན་	སོ་རང་
གིས་	ཕེ་བ་ཅིན་	རང་གིས་བསམ།།	མེ་	 རང་གིས་བཏེག་པ་ཅིན་	 རང་གིས་
གསད།།	 ཕགས་སྙིགས་རང་གིས་བཀང་པ་ཅིན་	 རང་གིས་འཕག།	 ཟེར་བའི་
དཔེ་བཟུམ་	སྤི་ནོར་བདག་འཛིན་དང་	རྒྱུན་སྐོང་	ཆབ་གསང་ལམ་ཁ་ལས་ཕར་	
གཏང་དགོཔ་ཐོན་རུང་	ག་གིས་ཡང་མ་མཐོང་སར་གཏང་དགོ།
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མི་མང་འཛོམས་སར་	ཏམ་ཁུ་འཐུང་ནི་	རྩེད་ཐང་དང་མི་སེ་	འདུ་འཛོམས་འབད་
སར་	ཚིལ་མ་དང་ལྷབ་བཙིར་བཀོ་ནི་	ཕགས་སྙིགས་བཀང་ནི་	ཁིམ་གི་ག་གག་	
གི་ཁུག་ནང་ལུ་	རོག་མ་ཚིལ་མ་བཀོ་ནི	གཞན་གི་ཁིམ་ནང་འཛུལཝ་ད་	སོ་ཕེས་
ཏེ་ཡོད་རུང་	ཕང་ཕང་མ་འཛུལ་བར་	སོ་གུར་	ཀྲག་རྐབ་སེ་	 ནང་ན་ལས་ངོས་
ལེན་མ་འབད་ཚུན་	འཛུལ་ནི་མི་འོང་།

སན་ཁང་དང་	 དབང་ཞུ་སར་	 དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་	 གལ་གི་གོ་རིམ་ནང་	 སོད་
དགོཔ་མ་གཏོགས་	ཧེ་མར་		ག་འཐོབ་རྐབ་ནི་དང་		ཨེབ་ཏ་རྐབ་ནི་ཚུ་ལས་	
སང་དགོཔ་དང་	 མི་སེ་སྤིར་བཏང་ལུ་	 གུས་ཞབས་མེད་པའི་	 ལཱ་གི་རིགས་
འབད་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོ།

འགྲུལ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་	 འགོ་ཆོག་པའི་ལམ་དང་	 འགོ་མ་ཆོག་པའི་
ལམ་གཉིས་ཀི་བར་བང་ཡོད་དེ་འབད་རུང་	འདི་ནང་འགག་པ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་	
འདི་མིན་	འགོ་མ་ཆོག་པའི་ལམ་ལས་	ཕང་སེ་	འགོ་ནིའི་རྩིས་རྐབ་མི་ཚུ་	རྩ་
ལས་མ་རུང་པའི་ཁར་	དོན་མེད་འགྲུལ་སད་/བར་སད་རྐབ་ནི་ཚུ་ཡང་	མ་གུས་
པའི་རྟགས་ཨིན།
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ད་ལྟ་ོ	ང་བཅས་རའ་ིགནས་སངས་འད་ི	མཁས་པ་དང་ལྕགོས་གྲུབ་ཅན་ཨིན་ཟརེ་མནོ་ནི་མ་ི
འངོ་།	རང་ལས་ལྷག་པའ་ིལོྕགས་གྲུབ་ཅན་དང་	ཡོན་ཏན་ཅན་	ལ་ེཤ་ཡོདཔ་ཨིན།	

ཨིན་རུང་	 ཡོན་ཏན་ག་དེ་ཅིག་མཁས་ཏེ་འབད་རུང་	 གཞན་ཕན་གི་སེམས་	
བསྐེད་མ་ཤེས་པ་ཅིན་	ཡོན་ཏན་ཡོད་པའི་གལ་ཁར་མི་ཚུད།	ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་	
བསམ་པ་སེམས་བསྐེད་དེ་ཚུ་	 ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་	 གཞན་དོན་ལེགས་
ཤོམ་སེ་སྒྲུབ་པ་ཅིན་	 རྩ་བ་གསུམ་གི་ཞབས་ཏོག་	 རང་བཞིན་གིས་འགྲུབ་ནི་ལུ་	
ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན།	

ལཱ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	འཕལ་བཟང་	ཕུགས་ངན་པའི་ལཱ་འདི་ཚུ་	རྒྱབ་ལུ་བཀོ་
བཞག་དགོ།	 ཕུགས་ལུ་སྐིད་པ་ཅིན་	གནས་སབས་སྡུག་རུང་མི་སྐོན།

༥	 ཡིད་ཆེས་དང་བོ་གཏད། 

སྤིར་	 རང་གི་སྐབས་གནས་དཀོན་མཆོག་དང་	 ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེསདང་	
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལམ་ལུགས་དང་སིད་བྱུས་	རྒྱལ་རབས་	ཆོས་འབྱུང་	ལྷག་པར་དུ་	
རང་གི་གོངམ་	བམ་ཆོསཔ་	ཕམ་	རྒན་ཤོས་	རང་མཉམ་དང་		རང་ལས་ཆུང་
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མི་ཚུ་གི་	ཡོན་ཏན་དང་	འཇོན་ཐངས་	ལྕོགས་གྲུབ་	རིག་རྩལ་ལུ་	དབེ་དཔད་
དང་	བརྟག་དཔད་མཐིལ་ཕིན་འབད་དེ་	རེས་སུ་ཡི་རངས་བསྐེད་དགོཔ་ཨིན།

༦	 བཟོད་སེམས། 

རྒྱལ་བ་གོང་མའི་གསུང་ལས།	བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ཐུབ་མེད།།	ཞེ ་ ས ང ་ ལྟ ་
བུའི་སིག་པ་མེད།།	ཟེར་དོ་བཟུམ་	རང་གི་གོངམ་	བམ་སོབ་དཔོན་	ཕམ་རྒན་
ཤོས་ཚུ་གིས་	བཀའ་ཁྲེལ་དགོངས་ཁྲེལ་བྱུང་སེ་	འཚོ་བར་གཏངམ་ད་		ཙིགཔ་
མ་ཟ་བར་	ག་དེ་བཟོད་ཚུགས་ཚུགས་	བཟོད་དགོ།

རང་ལས་ཆུང་མི་ཚུ་གིས་	 འཐུས་ཤོར་འགན་ཤོར་	 བྱུང་བའི་སབས་དང་	 མེས་
མེད་སྐྱུར་	 རྒོལ་བའི་སབས་ལུ་	 ཙིགཔ་མ་ཟ་བར་	 ག་དེ་བཟོད་ཚུགས་ཚུགས་	
བཟོད་དེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་	ཧ་གོ་ནིའི་རྩིས་རྐབ་དགོ།	

དེ་མ་ཚད་	རང་མཉམ་གི་ཆ་རོགས་དང་	གཉེན་གྲོགས་ཚུ་གིས་	ཧད་བཏགས་རེ་
འཚོལ་ཏེ་	 ཁྲག་རླུང་ལོང་བཅུག་པའི་སབས་	 ཁོང་དང་འདྲན་འདྲ་མ་འབད་བར་	
ཁོང་གི་གནས་སངས་	ཧ་གོ་ནིའི་རྩིས་རྐབ་ནི་དང་	ཁོང་ལུ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་	ཁ་
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གསལ་རྐབ་སེ་	སབ་ནི་མ་གཏོགས་	རང་ཡང་ཙིགཔ་ཟ་ནི་མི་འོང་།	

བཟོད་པས་གཟུགས་བཟང་བདེ་བ་དམ་པ་ཐོབ།།	 ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་	
ཕར་ལོགས་མའི་དགྲ་བང་ཕད་ལུ་	ཙིགཔ་ཟ་སེ་	ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཚབ་ལུ་	རང་གིས་
དཀའ་སྤད་ཀི་ཐོག་ལས་	 བཟོད་པ་བསོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་	 གནས་སབས་མངོན་
པར་མཐོ་བ་ལྷ་དང་མིའི་ལུས་རྟེན་	 འཐོབ་པའི་ཚེ་ལུ་ཡང་	གཟུགས་བད་ངོ་རིས་	
འཇའ་རིསམོ་ལུ་	 སྐེ་ནི་དང་	 མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	
འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

བཟོད་པ་སོམ་པའི་བསོད་ནམས་ལས་བརྟེན་	 རང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་བོ་་ག་ཅི་སབ་
རུང་	གཞན་ཕར་ལོགས་མའི་སེམས་ཁར་བབས་ཏེ་	བརྩི་མཐོང་དང་	ཆ་བཞག་
སྐེད་མི་ཡང་	 ལེ་ཤ་ཅིག་འཐོན་འོང་ཟེར་	 བཀའ་མདོ་རྒྱུད་ཚུ་གི་ནང་ལུ་	 རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་གསུངས་ནུག།

༧	 དྲང་སེམས།	

ལེགས་བཤད་ལས།	 དྲང་པོ་ལྷ་ཡི་ལམ་ཡིན་ལ།།	 གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ནི་འདྲེ་ཡི་
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ལམ།།	ཟེར་དོ་བཟུམ་	ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་	རྒྱབ་གདོང་མེད་པར་	དྲག་ཞན་	
གཉེན་ཉེ་འཁོར་	ལྟ་ལྟོ་ཚང་	ལེགས་ཉེས་ཀི་	ཕོགས་ལྷུང་དང་ཕོགས་རིས་	རང་
དོན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་	གཡོ་སྒྱུ་དང་	མགོ་སོར་ཚུ་སངས་ཏེ་	དུས་རྒྱུན་དུ་	
ཨིན་པ་ཨིནམ་	མེན་པ་མེནམ་	དྲང་བདེན་	ཐོག་ལས་འབད་དགོ།

རང་ཉེ་བའི་ཕོགས་སུ་	 ཆགས་པ་དང་	 	 གཞན་ཕོགས་ལུ་	 སང་སེམས་ཀིས་	
ཆགས་སང་དབང་ལུ་མ་ཤོར་བར་	དྲང་བདེན་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་ཨིན།	
 
༨	 མཐུན་འབྲེལ།  

རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་	 ལུང་ཕོགས་དང་ལུང་ཕོགས་	 རྫོང་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་	
གཡུས་ཚན་དང་གཡུས་ཚན་		གཞུང་དང་སེར་	དྲག་ཞན་	མཆོག་དམན་	དགྲ་
གཉེན་དང་	མི་རིགས་ཚུ་གི་དབེ་བ་མ་ཕེ་བར་	ག་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་		མཐུན་
འབྲེལ་གི་ཐོག་ལུ་	 གནས་དགོཔ་མ་ཚད་	 ལྷག་པར་དུ་	 གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་
ཁིམ་ཚང་	བཟའ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་	ཡིག་ཚང་གཅིག་གི་ལས་བེདཔ་	སོབ་གྲྭ་
གཅིག་གི་སོབ་དཔོན་དང་	 སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་	 མཐུན་ལམ་བཞག་དགོཔ་
ཨིན།	
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རང་གི་དམིགས་ཡུལ་	 རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	 དཀའ་ཚེགས་ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་	 ཚུལ་བཞིན་དུ་	 བསྒྲུབ་དགོཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་	 གཙོ་བོ་	
འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་ཡུལ་	 ཕར་ལོགསམ་དང་གཅིག་ཁར་	 མཐུན་ལམ་གཞན་
དང་	མ་འདྲཝ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན།

རང་དང་གཞན་གི་བར་ན་	མཐུན་ལམ་གི་འབྲེལ་བ་	དམ་ཟབ་བཟོཝ་ད་ལུ་	གཙོ་
བོ་ར་	 མཐུན་ལམ་འབྱུང་སའི་གཞི་འདི་	 མི་རང་གི་ཀུན་སོང་དང་	 ཀུན་སྤོད་
གཉིས་ལུ་	 རག་ལས་དགོཔ་མ་ཚད་	 འདི་གཉིས་ལས་ཡང་	 གཙོ་བོ་	 ཀུན་སོང་
རང་བཞིན་བཟང་པོ་འདི་	ག་ཅི་ལས་ཡང་ཁག་ཆེ།

ཀུན་སོང་འདི་རང་	ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་	ཀུན་སྤོད་འདི་	
ཆུ་འགོ་བའི་ཞོར་ཁར་རང་འཐག་འདྲུད།	ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་	ངམ་ངམ་ཤུགས་
ཀིས་	 རང་བཞིན་བཟང་པོའི་ལམ་ལུ་ཞུགསཔ་ཨིན།	 དེ་སེ་འབད་བ་ཅིན་	 མི་
རྣམས་ཀུན་གི་མིག་ཁར་བབས་ཏེ་		ག་ར་གིས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སེ་	མཐུན་ལམ་
བཞག་ཐབས་ལུ་	བརྩོནམ་ལས་བརྟེན་	མཐུན་ལམ་འདི་གིས་	ཕར་ལོགས་མའི་
མི་གཞན་	རང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ཚུགསཔ་ཨིན།	དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	གོང་གི་དམིགས་
ཡུལ་ག་ར་	རང་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།	
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༩	 འགན་འཁྲི།  

དཔེ་གཏམ་ལས།	 རང་སལ་ཨིན་ན་རོ་ཡང་རྨུར།	 ཟེར་དོ་བཟུམ་	 རང་ལུ་ཕོག་
པའི་	ལཱ་འགན་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་		ཁལ་ཕོག་ཕོགཔ་བཟུམ་གི་	མནོ་བསམ་མ་
གཏང་པར་	མི་སེའི་ཞབས་ཏོག་ལུ་	ཕན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་སེ་	ཤ་ཚ་ཧིང་
ཚའི་ཐོག་ལས་	འབག་དགོཔ་དང་	རང་གིས་ལྕོགས་མིའི་	ལཱ་གི་རིགས་ཚུ་ཡང་	
འགན་ཁག་ཧིལ་བུམ་ལེན་ཏེ་	འབག་དགོཔ་ཨིན།

༡༠	བརྩོན་ཤུགས་	དང་འདོད་	གདོང་ལེན།  

བརྩོན་འགྲུས་སྙིང་སོབས་མ་ལྡན་ན།།	ལས་གང་བེད་ཀང་མཐར་མི་ཕིན།།
བརྩོན་འགྲུས་སྙིང་སོབས་ལྡན་གྱུར་ན།།	རི་རབ་ལྷུན་པོ་བཤིག་ཀང་ནུས།།	
ཟེར་དོ་བཟུམ་	རང་ལུ་ཕོག་པའི་ལཱ་འགན་དང་	རང་གིས་	ཁས་ལེན་གི་ཐོག་ལས་	
འབད་བའི་ལཱ་གི་རིགས་	ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་	དེ་ཚུ་འབད་བའི་སབས་	དཀའ་ངལ་
ག་ཅི་བཟུམ་ར་བྱུང་རུང་	བཀོ་བཞག་ནི་དང་	ཕར་ཕུད་རྐབ་མ་བཞག་པར་	གདོང་
ལེན་འབད་དེ་	 དང་འདོད་དང་	 བརྩོན་ཤུགས་བསྐེད་དེ་	 མཐར་མ་ཕིན་ཚུན་ཚོད་	
འབད་དགོཔ་ཨིན།
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༡༡	བོ་ཁོག་ཡངས་དྲག  

རང་གཞན་	གཞུང་སེར་གི་འཆར་གཞི་	ག་ཅི་ར་བརྩམ་རུང་	ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་	གནས་སབས་ཙམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་	མནོ་བསམ་མ་གཏང་པར་	མི་མང་ལུ་
ཕན་ནི་དང་	མ་འོངས་པ་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་	བོ་་རྒྱ་ཡངས་དྲག་དང་	མནོ་བསམ་
རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་	བཏང་སེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།	

དཔེ་གཏམ་ལས་ཡང་	བོ་་དང་རིག་པ་གོ་ཡངས་ན།།	འབད་ཚད་ཆུའི་གཞུང་འདེ་
རྒྱུག།	ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན་ནོ།།

༡༢	རྒྱབ་སྐོར།  

གོང་མའི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་བཞེད་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་	 གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཀི་དོན་
བསྒྲུབ་ནི་	མི་མང་ལུ་	ཕན་པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་	དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་
ཚུ་	དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་	དགྲ་གཉེན་བར་མ་	ག་ར་ཨིན་རུང་	ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་ཐོག་ལས་	རྒྱབ་སྐོར་འབད་དགོཔ་ཨིན།	དེ་བཟུམ་སེ་	ཉམ་ཆུང་	སྐིད་སྡུག་
ཅན་ཚུ་ལུ་ཡང་	ཅི་དྲག་གང་དྲག་གི་ཐོག་ལས་	རྒྱབ་སྐོར་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Tsazhung INSIDE.indd   92 7/6/21   11:58 AM



93

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

༡༣	དྲན་ཤེས་དང་བག་ཡོད།  

དྲན་པ་ཟེར་མི་འདི་	 འབད་དགོཔ་དང་འབད་མ་དགོཔ་ཚུ་	 ང་བཅས་རའི་སེམས་
ཁ་ལས་	མ་བརེད་པར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཤེས་བཞིན་ཟེར་མི་འདི་	 ང་བཅས་རའི་སེམས་ཁར་	འཆར་མི་ཚུ་	ལེགས་ཤོམ་
ག་ཅི་ཨིན་ན་	ཟོགཔ་ག་ཅི་ཨིན་ན་	ཤེས་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

བག་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་	ང་བཅས་རའི་སེམས་ཁར་	མནོ་རེ་མནོ་ཚད་གཅིགཔ་	དབེ་
བ་དཔད་ཚར་ཞིནམ་ལས་	 ལྷག་མ་དྲག་	 ཆད་མ་དྲག་པར་	 ཚུལ་བཞིན་དུ་ལག་
ལེན་འཐབ་མི་ལུ་	སབ་ཨིན།

རང་གཞན་	གཞུང་སེར་གི་འཆར་གཞི་	ག་ཅི་ར་བརྩམ་རུང་	ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་	སེམས་བག་ཡེངས་ཀི་དབང་ལུ་	མ་ཤོར་བར་	དུས་རྒྱུན་དུ་	དྲནམ་བཏོན་ཏེ་	
འབད་དགོཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ར་མི་སེ་ནང་ལུ་	 ག་ཅི་རང་འབད་རུང་	 དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་གསུམ་དེ་	
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བཀོ་མ་བཞག་པར་	བསེན་དགོཔ་དང་	རང་ཚོད་རང་གིས་གཟུང་དགོཔ་འདི་ཡང་
ཁག་ཆེ།

ལུས་ཀིས་གུས་ཞབས་དང་	 ངག་གིས་ཞེ་ས་	 སེམས་ཀིས་ཕག་དོག་དང་འགྲན་
སེམས་མེད་པར་	 བསམ་པ་བཟང་པོའི་སོ་ལས་	 གོང་མ་ལུ་གུས་ཞབས་དང་	
འོག་མ་ལུ་བརྩེ་གདུང་	འདྲ་མཉམ་ལུ་	དག་སྣང་ལ་སོགས་པའི་	སྤོད་ལམ་ལུ་
བརྩོན་དགོཔ་ཨིན།

༡༤	ཆོག་ཤེས།	 

ཆོས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས།	 ཆོག་ཤེས་པ་ནི་ནོར་གི་མཆོག།	 ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་	 རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཀི་རིགས་ཚུ་ལུ་	 འདོད་པའི་དབང་ལུ་མ་
ཤོར་བར་	འཚམས་ཚོད་བཟུང་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ར་	འགྲོ་བ་མི་ལུ་		སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ངོ་མ་འདི་	ཆོག་ཤེས་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་	 འབྱུངམ་ཨིནམ་ལས་	 བདེ་ཞིང་སྐིད་པའི་གཞི་རྩ་	 རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྐིད་དཔལ་འཛོམས་ཀི་རྒྱུ་	སེམས་ཀི་བདེ་སྐིད་འདི་	ཆོག་ཤེས་འདི་ལས་ལྷག་སེ་
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གཞན་མེད།

༡༥	དུས་ཚོད་གཟུང་ནི།	 

ག་ར་ཨིན་རུང་	 དུས་ཚོད་ཁར་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་	 རྟག་བུ་ར་	 དུས་ཚོད་ཁར་
ཀྲིག་ཀྲི་སེ་	འབད་དེ་	རང་དང་གཞན་གི་དུས་ཚོད་	འཕོ་བརླག་	གཏང་ནི་མི་འོང་
།	 སབ་སོལ་ལས།	 དུས་ཚོད་དང་རྦ་རླབས་གཉིས་ལུ་བསྒུག་ལོང་མེད།	 ཟེར་དོ་
བཟུམ་	 ང་བཅས་ར་མི་གིས་	 དུས་ཚོད་ལུ་བསྒུག་ནི་མ་གཏོགས་	 དུས་ཚོད་ཀིས་	
མི་ལུ་	རྩ་ལས་བསྒུག་སོལ་མེདཔ་ལས་	རྟག་བུ་ར་	དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་
མི་དང་	འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
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ཆ༽		ཕག་དབང་བཅར་ཞུ།

༡	 སྒིག་གི་ཕག་དབང་། 

རྫོང་གཞིས་དང་	ཡིག་ཚང་གི་ནང་འཁོད་	དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་	ཕག་དབང་བཅར་ནི་
དེ་	 གཙོ་བོ་	 གུས་ཞབས་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་	མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་	
ལྷན་རྒྱས་ལུ་	དྲོ་པ་	བཞུགས་ཁྲི་གུར་བཞུགསཔ་ད་	བཀབ་ནེ་ཕབ་སེ་	སྒིག་གི་
ཕག་དབང་	ཚར་རེ་བཅར་དགོ།

ཕག་དབང་མ་བཅར་བའི་ཧེ་མར་	 ལགཔ་གཡས་པ་གིས་	 སོ་རས་དུམ་གྲ་ཅིག་
ཡར་ལྷོག་སེ་	བཞུགས་མི་བཞུགས་དང་	མགོནམ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ།

ཕག་དབང་བཅར་ཞིནམ་ལས་	ཞུ་ནི་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་	དེ་འཕལ་ལས་	ཐོན་
འགོ་དགོ།	ཕར་ཚུར་ཐག་རིང་སར་	འགོ་དགོཔ་ཨིན་པ་ཅིན་	བཀབ་ནེ་ཕབ་ཕབ་
ས་རང་	ཞུ་དགོཔ་ཚུ་ཞུ་སེ་	ཕག་དབང་ཞུ་སེ་	ཐོན་འགོ་དགོ།

ངལ་གསོ་ལ་སོགས་པར་སོང་སེ་	 རང་གི་གོང་མ་དང་	 མ་མཇལ་བར་ཉིནམ་

Tsazhung INSIDE.indd   96 7/6/21   11:58 AM



97

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

གསུམ་ལས་	 ལྷག་སེ་འགོ་བ་ཅིན་	 ལོགས་སུ་འབད་དགོངས་སོར་ཞུ་སེ་	 ཕག་
དབང་བཅར་དགོ།	

སོད་ཟེར་གསུངས་པ་ཅིན་	བཀབ་ནེ་ཕབ་ཕབ་ས་རང་སོད་དགོ།	དྲོ་པ་ཚར་གཅིག་
བཅར་ཞིནམ་ལས་	འདི་གི་ཉིན་མར་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་	བཅར་དགོ་རུང་	བཀབ་
ནེ་ཕབ་མི་དགོ།

༢	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	ཕག་དབང་བཅར་ཐངས།  

རྐངམ་གཡསཔ་	གོམས་ཐེངས་གཅིག་གདོང་ཁར་སོ་སེ་	རྐང་པའི་རྟིངམ་གཉིས་
གཅིག་ཁར་ཞིབ་	 པུས་མོ་གི་འཁོར་ལོ་གདོང་ཁར་མ་བཏོན་པར་	 སྒིད་རྩ་བགྲད་
དེ་	 མིག་ཏོ་གཉིས་སྣ་རྩེ་ལུ་ཕབ་	 ལགཔ་གཡས་པའི་མཛུབ་མོ་	 ས་ལུ་མ་རེག་
ཙམ་	མདུན་བཀལ་དང་སྦགས་ཏེ་	སེདཔ་སྒུར་ཏེ་ཕག་དབང་བཅར་དགོ།

དེ་ལས་རྐངམ་གཡོནམ་	 གོམ་ཐེངས་གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་སེ་	 གུས་བཏུད་དང་
བཅསཔ་སེ་	ཁོད་སོད་སྒུར་ཞིནམ་ལས་	གང་གསུང་ཀི་བཀའ་ཉན་ནི་ཨིན།	ཞུ་
ནི་ཡོདན་	གོམ་གཡསཔ་	ཐེངས་གཅིག་གདོང་ཁར་སོ་སེ་	ཞུ་ཚརཝ་ད་	གོམ་
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གསུམ་ཙམ་རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་སེ་	ཕི་ཁར་ལོག་ཐོན་དགོཔ་ཨིན།

༣	 རྒྱལཔོ་ལུ་ཞབས་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས། 

རྒྱལཔོ་ལུ་ཞབས་ཟེར་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་	 མི་དབང་རྒྱལ་པོའི་སྐུའི་གཟི་བརིད་
དང་དབང་ཐང་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་ལས་	 དམའ་ཤོས་ཞབས་འདི་	 མི་སེར་ཡོངས་ཀི་	
སྤི་གཙུག་གི་ཉི་ཟླ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 ཞབས་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།	 ཨིན་རུང་	
དཔོན་གི་བཀའ་	 རྒྱལ་པོའི་བཀའ་	 ཡང་ན་	 རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་	 མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ཟེར་མ་གཏོགས་	 སྦགས་མེད་པའི་ཞབས་རྐངམ་
གཅིག་སེ་ཞུ་བ་ཅིན་	གུས་ཞབས་མེད་པའི་ཚིག་ཨིན།	དེ་མ་ཚད་	མི་དབང་མངའ་
བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	བཀའ་གནངམ་ད་	ནང་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་	མགོ་སྒུར་
ཙམ་མ་གཏོགས་	ལགས་སོ་	ཟེར་ཞུ་ནི་མི་འོང་།	

༤	སྐུ་འཁོར་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་ཐངས།  

བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་ཕབ་སེ་	ནང་ན་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་	གོམ་སོ་ནི་ཚུ་	གོང་
ལུ་བཀོད་མི་དང་འདྲ།	ཨིན་རུང་	ལག་རྩེ་ས་ཁར་མ་རེག་ཙམ་	བཀབ་ནེ་ཕབ་སེ་	
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ཕག་དབང་བཅར་དགོ།	

༥	 བོན་ཆེན་དང་བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ལུ་ཕག་དབང་བཅར་ཐངས། 

བོ་ན་ཆེན་དང་བོ་ན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཚུ་ལུ་	 ལག་རྩེ་རྐང་པའི་ཚིགས་ཏོ་ཚུན་དང་	
གཉིས་སལམ་ལུ་	ངར་གདོང་ཚུན་	ཆིབས་བཞོནམ་ལུ་	པུས་མོ་འཁོར་ལོའི་འོག་
ལུ་ཚུན་ཨིན།	གོམ་སོ་ཐངས་ཚུ་	གོང་ལུ་བཀོད་མི་དང་འདྲ།	

༦	 གོ་གནས་འདྲ་མཉམ་ལུ་འབོན་ཞུ་འབད་ཐངས།	

ཡིག་ཚང་དང་གཟིམ་ཅུང་	ག་ཏེ་རང་ཨིན་རུང་	བཀབ་ནེ་ཡོད་མེད་	ག་དེ་སེ་རང་
ཨིན་རུང་	 དང་པ་ཕི་ཁ་ལས་འབོན་མི་དེ་གིས་	 སེདཔ་སྒུར་ཙམ་གི་ཕག་ལེན་
འབདཝ་ད་	ནང་ན་བཞུགས་མི་དེ་གིས་ཡང་	བཞུགས་གདན་	ཡང་ན་	རྐང་ཁྲི་
ལས་བཞེངས་ཏེ་	ཕག་ལེན་འདྲན་འདྲ་སེ་དགོ།
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༧	 བཀབ་ནེ་མེད་པར་ཕག་དབང་བཅར་ཐངས། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་	སྐུ་འཁོར་ཚུ་ལུ་	ཕོ་སྐེས་ཚུ་གིས་	ལགཔ་
གཡོན་པའི་ཕུ་དུང་གིས་ཁ་བསུབས་ཏེ་	 ལགཔ་གཡས་པའི་	 བརླད་དོ་གཡས་
པའི་གུ་ལས་མར་	 སྤིངས་ཞིནམ་ན་	 མགོ་དང་སེདཔ་བསྒུར་ཏེ་	 ཕག་དབང་
བཅར་དགོ།	

ཨམ་སྲུ་ཚུ་	 ལགཔ་གཡོནམ་གིས་ཁ་བསུབས་ཏེ་	 ལགཔ་གཡསཔ་	 བརླད་དོ་
གཡས་པའི་གུ་ལས་མར་	སྤིངས་ཞིནམ་ན་	ཕོ་སྐེས་ཚུ་གི་བཅར་ཐངས་དང་ཅོག་
ར་འཐད།	ཕོ་མོ་ག་ར་ཨིན་རུང་	ལྷན་རྒྱས་དང་	གཉིས་སལམ་	འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་	
ཕག་དབང་བཅར་བའི་སབས་	ལགཔ་གཉིས་གཅིག་ཁར་མ་གཞིབ་པར་	བར་ན་
ས་སོང་	ལག་གང་ཙམ་བཞག་ཞིནམ་ལས་	མིག་ཏོ་ལྟ་ཐངས་དང་	ལག་རྩེ་ཕབ་
ཐངས་ཚུ་གོང་དང་འདྲ།

༨	 ཕག་དབང་བཅར་ཐངས་གཞན་ཡང་། 

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གཟིགས་ས་ལུ་	 ག་རང་མཇལ་རུང་	 ཕག་
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དབང་བཅར་ནི་དང་	གུས་ཞབས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག།	

ཞལ་འཛོམས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	 དམངས་ཁར་ཚར་ཅིག་ཕག་དབང་བཅར་ཞིན་ན་
ལས་	སོད་ནི་མ་གཏོགས་	གོ་གནས་ཅན་རེ་རེ་ལུ་	ཕག་དབང་བཅར་མི་དགོ།

འབོན་ལམ་ཁར་	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་	 སྐུ་འཁོར་ཚུ་	 ཆིབས་
འཁོར་ནང་བོནམ་ད་	རང་ཡང་འགྲུལ་འཁོར་ནང་སེ་	ཁ་ཐུག་རྐབ་པ་ཅིན་	འབད་
ལོང་མེདན་མ་ཤེས་	 དེ་མིན་	 འགྲུལ་འཁོར་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་	 བཀུག་སེ་སྤན་
གིས་མ་གཟིགས་སར་	བཟུར་ཏེ་སོད་དགོཔ་ཨིན།	

རྟགས་མ་དང་	ལག་ཁེར་		གསོལ་རས་ཚུ་ཞུཝ་ད་	ཕག་དབང་བཅར་ཏེ་	ལགཔ་
གཉིས་སེ་ཞུ་དགོ།	 ཨིན་རུང་	སྤིར་བཏང་གི་ཕག་དབང་བཅར་དོ་བཟུམ་	 རྒྱབ་
བཤུད་	རྐབ་མི་དགོ།	གལ་སིད་	ལག་ཁེར་གནང་མི་དེ་	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མེན་
པ་ཅིན་	 ལག་ཁེར་གནང་མི་དེ་གིས་	 དེ་ནང་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་གོངམ་ལས་	
གནང་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་	 གོངམ་དེ་ལུ་ཕག་དབང་བཅར་ཏེ་	 ལག་ཁེར་གནང་
དགོ།	 དེ་བསང་	 ལག་ཁེར་གནང་མི་ལས་མཐོ་བའི་གོང་མ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པ་
ཅིན་	གུས་ཞབས་ཀི་ཐོག་ལས་	ལག་ཁེར་ཞུ་ནི་མ་གཏོགས་	ཕག་དབང་ལོགས་

Tsazhung INSIDE.indd   101 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

102

སུ་བཅར་མི་དགོ།	 མི་ངོ་གཅིག་གིས་	 ལོག་ལོག་ཞུ་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་	 ཕག་
དབང་ལོགས་སུ་	བཅར་མི་དགོ།

ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་སབས་ལུ་	ཕག་དབང་ཚར་གཅིག་	གཅིག་ཁར་སེ་བཅར་ཚར་
ཞིནམ་ལས་	བར་ན་ལས་	སྐུ་མགྲོན་རང་གི་གདོང་ཁར་ཕེབས་ད་	ཕག་གནང་པ་
ཅིན་མཐུད་ནི་མ་གཏོགས་	ལོགས་སུ་སེ་ཕག་དབང་བཅར་ནི་མེད།

རྒྱལ་པོའི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་སབས་དང་་	 བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་གི་སབས་ལུ་	བཀབ་ནེ་མདུན་བཀལ་མར་ཕབ་དགོ།	

ལས་རིམ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་	 གསལ་བཤད་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་	 ཕག་དབང་བཅར་
མི་འདི་	གཙོ་བོ་	གུས་ཞབས་ཀི་ཐོག་ལས་	ཞུ་མི་ང་ཨིན་ཟེར་	དགོངས་སོར་ཞུ་
བའི་བར་དང་	ཞུ་ཚར་ཡི་ཟེར་བའི་དོན་ལུ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་སེ་	 ཞལ་འཛོམས་ཀི་བར་ན་ལས་	 ཆབ་གསང་རེ་འགོ་དགོ་པ་ཅིན་	
དམངས་ལས་	 གནང་བ་ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་	 ཕག་དབང་ཞུ་སེ་འགོ་ནི་དང་	 ཆབ་
གསང་ལས་ལོག་ནང་ན་འཛུལཝ་ད་	 བཀབ་ནེ་མར་ཕབ་སེ་	 དམངས་ཁར་ཚར་
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གཅིག་	ལོག་ལྷོད་ཅི་ཟེར་	ཞུ་བའི་ཚུལ་ལུ་	ཕག་དབང་བཅར་དགོཔ་ཨིན།

ས་ཁོངས་ཀི་གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ནང་	བཀབ་ནེ་བཀབ་
དགོ་པའི་སབས་ལུ་	 བཀབ་ནེ་བཀབ་སེ་ར་	 ཞལ་འཛོམས་གནང་དགོཔ་ཨིན་
རུང་	དེ་མིན་པའི་སབས་	རྟེན་འབྲེལ་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་	གསུང་གྲོས་
ངོ་མ་གནང་བའི་སབས་	བཀབ་ནེ་མ་བཀབ་རུང་འཐུས།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་དང་	ཚོགས་སེ་	སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་ཀི་	ཀུན་ར་ནང་དང་	
རོ་གཅལ་ཚུ་ནང་	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་	 སྐབས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་	
གསེར་ཁྲིའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	གྲྭ་ཚང་འདུས་དམངས་དང་	མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་དང་	སྐབས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་མ་གཏོགས་	གཞན་ག་ལུ་ཡང་	བཀབ་ནེ་ཕབ་
སེ་	 ཕག་དབང་བཅར་ནི་མེད།	 ཨིན་རུང་	 རྫོང་གཞིས་གཞན་ཚུ་གི་	 རོ་གཅལ་
ནང་ན་དང་	 རྒྱལ་དར་ཕར་ཏེ་ཡོད་པའི་	 གདོང་ཁ་ལས་ཕར་	 སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་དང་འཁྲིལ་བའི་	ཕག་དབང་བཅར་དགོ།	
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༩	 ཕག་འཚལ་ཟེར་བའི་གོ་དོན། 

གུས་ཞབས་	གུས་བཀུར་	གུས་བཏུད་ཟེར་	ང་བཅས་ར་གིས་	ཡུལ་གོང་མ་ལུ་	
ཕག་འཚལ་ནི་འདི་ལས་ལྷག་	གཞན་མེད་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	ལུས་ཀི་སོ་ལས་	གུས་
བཏུད་ཞུ་མི་འདི་ལུ་	ཕག་འཚལ་ཟེར་གོ་དགོཔ་ཨིན།

༡༠	མི་དབང་རྒྱལཔོ་ལུ་	ཕག་འཚལ་ཐངས།	

ཕག་ཐེངས་དང་པ་	འཚལ་བའི་སབས་ལུ་	ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ལགཔ་གཡོན་
པའི་	ཨོག་ལྟབ་ཁར་བཀལ་བའི་	བཀབ་ནེ་མཐའམ་སམ་སེ་	འཐུ་ཞིནམ་ལས་	
ལགཔ་གཉིས་ཆ་རང་	ག་ཕུབ་རྐབ་སེ་	 ས་ཁར་བཙུགསཔ་ད་གཅིག་ཁར་	པུས་
མོ་གཉིས་ཡང་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་	དཔལཝ་ས་ཁར་གཏུགས་དགོ།	དཔལཝ་ས་
ལས་འཐུཝ་ད་	ལགཔ་གཉིས་དང་		པུས་མོ་གཉིས་ཡང་	འདྲན་འདྲ་	ས་ཁ་ལས་
འཐུ་སེ་	ལོངམ་ད་ཡང་	སེདཔ་	ཕང་ཏང་ཏ་སེ་མ་ལོངས་པར་	ཁོད་སོད་	སྒུར་
ཙམ་གི་བར་དུ་ལོང་དགོ	 ཕག་ཐེངས་གཉིས་པ་དང་	 གསུམ་པའི་སབས་ལུ་	
ལགཔ་གཡས་པ་གིས་	 སམ་སེ་བཟུང་བའི་	 བཀབ་ནེ་མཐའམ་དེ་	 ལགཔ་
གཡས་ལས་མ་གཏང་པར་	བཟུང་བཞིན་དུ་	ལགཔ་གཡོན་པའི་ཨོག་བལྟབ་ལུ་	
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ཚར་གཅིག་བཀལ་ཏེ་	 ལོག་གཡས་ཁ་ཐུག་	 འཐེན་པའི་འཕལ་ལས་	 ལགཔ་
གཡས་གཡོན་གཉིས་ཆ་རང་	 ཐལམོ་གཅིག་ཁར་སྦར་ཏེ་	 དཔལ་བར་བཀལ་ཏེ་		
ལགཔ་	པུས་མོ་	དཔལཝ་	ས་ཁར་བཀལ་ལུགས་གོང་དང་འདྲ།

༡༡	བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར། 

ལེགས་པའི་བ་སོ་	 ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཨིན་རུང་	 	 དང་པ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་གིས་
མདུན་བསུ་བ་ཅིན་	 བསམ་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་	 ལེགས་ཤོམ་སེ་བསྒྲུབ་ནི་དང་	
གོང་འོག་གི་དམ་ཚིག་དང་	མི་དང་མིའི་བར་གི་མཐུན་ལམ་ལུ་	ཉེས་པའི་དྲི་མས་	
མ་གོས་པར་	རང་བཞིན་ཤུགས་ཀིས་	ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་	གཞི་
ལུ་འགྱུར་ཚུགསཔ་ལས་	 བཟང་པོའི་བ་བ་ག་ཅི་ལུ་ཡང་	 བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་	
རྟགས་བརྒྱད་མ་		ཨ་ཞེ་ཁ་དར་	དར་མཛོད་	ཉིནམོ་བདེ་ལེགས་	ལ་སོགས་པའི་	
དར་གིས་མདུན་བསུ་དགོ་མི་	འདི་གིས་སེ་ཨིན།

དར་གི་བེད་ལས་དང་བསྟུན་པའི་ཐ་སྙད། 
ཏོག་བདག་རྐེན་གི་དར་གནང་མི་ལུ་	 རྫོང་དར་ཟེར་སབ་ནི་དང་།	 མཇལ་འཕད་
གནངམ་ད་	ཕུལ་མི་འདི་ལུ་	མཇལ་དར།	མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་	
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རེ་མཁན་པོ་	རྒྱལ་བཙུན་	དཔོན་སོབ་	ཁྲི་མངའ་གསོལ་གི་སབས་ལུ་	ཕུལ་མི་
འདི་	ཁྲི་དར།	གོ་གནས་འཐོབ་མི་དང་	ཁིམ་གསར་སྒྲུབ་	གཉེན་སོན་	འཁྲུངས་
སར་ལ་སོགས་པ་	 རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་སབས་ལུ་	 ཕུལ་མིའི་ཁ་དར་ལུ་	
ལེགས་དར་ཟེར་སབ་ཨིན།

རེ་མཁན་པོ་དང་	 སོབ་དཔོན་རྣམ་ལྔ་	 དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་བོན་པའི་སབས་ལུ་	
རྫོང་གི་སོ་ཁར་	 བཏགས་དགོ་མིའི་དར་ལུ་	 སོ་དར།	སྤིར་བཏང་	 མི་ཤི་བའི་
ཕུངམ་ལུ་	སོན་ལམ་བཏབ་སེ་	བཀལ་མིའི་དར་ལུ་	རས་བཀབ་དར་ཟེར་སབ་
ཨིན།

༡༢	ཕེབས་བསུ་ཞུ་ཐངས་དང་	དར་གཏང་ཐངས།	 

དཔོན་ཁག་དང་བམ་	ཕེབས་བསུ་ཞུཝ་ད་	ཁིམ་དང་	རྫོང་གཞིས་ག་ཏེ་རང་ཨིན་
རུང་	དེའི་སོ་ར་ཁར་དང་	རྒྱལ་སོའི་ཕི་ཁར་བསང་བཏང་སེ་	བཀབ་ནེ་ཕབ་པའི་
མདུན་བཀལ་འོག་ལུ་	དར་ཡུག་གཟང་སེ་	དར་རྩེའི་རལཔ་	ལགཔ་གཡོན་པའི་	
མཛུབ་མོ་དང་གུང་མོ་གཉིས་ཀི་བར་ན་བཙུགས་ཏེ་	ལོང་སེ་སོད་དགོ།	
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ཐག་ཉེ་སར་ཕེབས་ད་	 ལགཔ་གཡོན་པའི་	 མདུན་བཀལ་འོག་ཡོད་པའི་དར་དེ་	
ལགཔ་གཡས་པ་གིས་ལེན་ཏེ་	མདུན་གཞོགས་གཡོན་ཐད་	ལགཔ་གཡོནམ་གི་
ཀི་ལི་མན་ཆད་ཀི་	ཐད་ལས་བཏང་སེ་	དར་གི་མཐའ་མ་དེ་	སྐུ་མགྲོན་གི་མདུན་
ཕོགས་ལུ་	ཕུལ་དགོ།	

དར་ལེན་མི་གིས་	དར་ལེནམ་ད་	དར་རྩེ་བཟུང་སེ་	གཡས་ཕོགས་ལུ་ཚར་གཅིག་
གཡུག་	 གཡོན་ཕོགས་ལུ་ཚར་གཅིག་གཡུག་	 དེ་ལས་ལག་མགོར་བཀལ་ཏེ་
སོད་དགོ།	

ཕག་དབང་བཅར་ཚར་ཞིནམ་ལས་	 དར་ལེན་མི་འདི་གིས་	 ཆིབས་གྲལ་གི་གལ་
ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་	 དར་དེའི་རྩེ་	 བཀབ་ནེ་དང་འདྲན་འདྲ་	 གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་
འབག་དགོ།

སོ་ར་ཁའི་ནང་འཁོད་ཨིན་པ་ཅིན་	དཔུང་པར་ཡང་བཀལ་མི་དགོ།	མི་དཀྱུས་མ་
ཚུ་གིས་	བམ་ཕེབས་སུ་ཞུ་ཐངས་འདི་ཡང་	ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཏེ་ཕག་དབང་
བཅར་ཏེ་	 མདུན་བཀལ་མཐའམ་བཟུང་སེ་	 སེདཔ་བསྒུར་ཏེ་	 ཕག་དབང་ཞུ་ནི་
ཨིན།
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༡༣	གོ་གནས་འཐོབ་མི་ལུ་དར་ཕུལ་ཐངས། 

གོ་གནས་ཐོབ་པའི་སབས་	ལེགས་དར་ཕུལཝ་ད་	དང་པ་	དར་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་	
དེ་ལས་	ཕག་དབང་བཅར་ནི་མ་གཏོགས་	དར་མ་ཕུལཝ་ལས་	ཕག་དབང་བཅར་
ནི་མེད།

༡༤	ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཐངས། 

སྐུ་མདུན་ལུ་	ཡིག་ཆ་ཕུལ་བའི་སབས་	ཁྲིའི་སོ་ལོགས་ཁར་ཚུན་	མ་འཇར་བར་
གཟུགས་དུམ་གྲ་ཅིག་	 བསྒུར་ཏེ་རང་གི་ལགཔ་གཉིས་	 ཕག་ལྟག་ལས་དུམ་གྲ་
ཅིག་དམའཝ་འབད་དེ་ཕུལ་དགོ།	 ལགཔ་གཉིས་ཀིས་མ་གཏོགས་	 ལགཔ་ཡ་
གཅིག་གིས་ཕུལ་ནི་དང་	 ཞུ་ནི་མི་འོང་།	 ཡིག་ཆའི་རིགས་	 ཆ་མཉམ་སབས་
གཅིག་ལུ་	 ཕུལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་	 ལགཔ་གཉིས་གུས་ཞབས་དང་	 བཅསཔ་སེ་	
ཕག་ལུ་ཕུལ་དགོ།

ཡིག་ཆ་ལེ་ཤ་ཡོད་དེ་	རེ་རེ་འབད་ཕུལ་དགོ་པ་ཅིན་	ཡི་གུའི་མགོ་	རང་ཕོགས་ལུ་
འབད་དེ་	 ལགཔ་གཡསཔ་གིས་	 ཡི་གུའི་མགོ་ཕོགས་ལས་དང་	 	 ལགཔ་
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གཡོནམ་གིས་	རང་ཕོགས་ལས་བཤེད་དེ་ཕུལ་དགོ།	ཕུལ་ནིའི་རིགས་	ག་ཅི་རང་
ཨིན་རུང་	བཀབ་ནེ་མེད་པ་ཅིན་	ལགཔ་གཡས་པའི་	མཛུབ་མོ་བཞི་འོག་ལས་
དང་	ཨམ་མཐེ་བོང་	ལྟག་ལས་སེ་	བཟུང་ཞིནམ་ལས་	ལགཔ་གཡསཔ་	ཧེ་
མར་འཚམས་ཅིག་དང་	ལགཔ་གཡོནམ་	ཤུལ་མར་འཚམས་ཅིག་སེ་	བཤེད་དེ་
ཕུལ་དགོ།	བཀབ་ནེ་ཡོད་པ་ཅིན་	བཀབ་ནེ་དང་སྦགས་བཤེད་དེ་ཕུལ་དགོ།	

ཡིག་ཆ་ཚུ་སྐུ་མདུན་ལུ་	བཞག་ཟེར་བཀའ་མ་གནང་ཚུན་	ཅོག་སྒོམ་གུར་བཞག་
མི་རུང་།	སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལ་ནིའི་རིགས་	ཡིག་ཆས་མང་ཉུང་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་		
གཟིགས་འབུལ་་ཡིག་སྣོད་	 ཧིང་སང་སའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་	 ཕུལ་ཚརཝ་ཅིག་	
རྐངམ་གཡོནམ་	གོམ་ཐེངས་ཅིག་	རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་ཞིནམ་ལས་		གོམ་ཐེངས་
གསུམ་འབདཝ་ད་	ཟུར་གཏད་སེ་བསྒིར་ཏེ་འགོ་དགོ།
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ཇ༽		བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ།	

༡	 ཁུངས་དང་དགོས་པ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་སོལ་ནང་	 བཟང་པོའི་བ་བ་	 ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་
ཅིག་རང་བརྩམ་རུང་	དང་པ་	ལེགས་བས་ཀི་	འགོ་འབེད་རྟེན་འབྲེལ་	ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་	བཞུགས་གྲལ་གི་མདུན་བསུ་དགོཔ་ཨིན།	

བཟང་པོའི་བ་བ་	 ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་རང་བརྩམ་རུང་	 དང་པ་	 རང་གིས་
གཟའ་སར་འཕོད་སྦོར་ལ་སོགས་པ་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་	 ལེགས་
ཤོམ་སེ་བརྩི་བ་ཅིན་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	 རྟེན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 བརྩམས་
པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་	བར་ཆད་མེད་པར་		ལེགས་ཤོམ་སེ་	བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་
དགོས་པ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་	དང་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་དགོ་
པའི་ཁུངས་དེ་སེ་ཨིན།

བཞུགས་གྲལ་ཟེར་མི་འདི་	 གཙོ་བོ་མཛད་སོ་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་	 བརྩིཝ་ཨིན་རུང་	
རྟེན་འབྲེལ་ངོ་མ་འདི་གིས་	འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ལས་	བཞུགས་གྲལ་གི་རྫས་
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ཚུ་	 དྲང་གཞག་རྐབ་ད་	 བདེ་གཤེགས་སྤི་མཆོད་ལས་	 འགོ་བཟུང་སེ་	 དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པ་	ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་	འཁྲུངས་རབས་	ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལས་	 མཇུག་བཀྲ་ཤིས་སོན་ཚིག་ཚུན་ཚོད་ཡོདཔ་
ལས་	ང་བཅས་རའི་	ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་	ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་	སྐབས་
མགོན་དམ་པ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གི་	 བིན་རླབས་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་	
བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་	དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁད་ཆོས་	མཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན།	

དེ་མ་ཚད་	བཞུགས་གྲལ་གི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	འབད་བའི་ལཱ་དེ་	ག་ཅི་རང་ཨིན་
རུང་	 ཕན་ཚུན་ག་ར་ལུ་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་	 འོང་ནིའི་བར་མཚོན་ཨིན།	
བཞུགས་གྲལ་གི་གལ་ཁར་	དམ་ཚིག་མཐུན་མི་ཚུ་བཙུགས་དགོ་པའི་ཁར་	གལ་
གི་གོང་འོག་	མ་སྒིག་པ་ཅིན་	ཆེ་བསོད་ཀིས་	བད་སད་རྐབ་པའི་ལཱ་ལུ་འགྱུར་ནི་
ཨིནམ་ལས་	རྒྱལ་ཁབ་དང་	གཞུང་གི་དབུ་འཛིན་ལས་	 རིམ་པ་བཟུང་སེ་	མི་
སེར་དཀྱུས་མ་ཡན་ཆད་ལུ་	 གདན་ཐོབ་ཀི་གོ་རིམ་གི་དབེ་བ་	 ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ལས་
དཔད་དེ་	བཞུགས་གྲལ་	གལ་གི་འཐོབ་རིམ་	མ་འཛོལ་བར་བཙུགས་དགོ།

དེ་བཟུམ་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིག་གསུང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་	 ཚིག་ལུ་ལྷག་ཆད་
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དང་	 གོ་རིམ་མ་འཛོལ་བར་གསུང་དགོ་པའི་ཁར་	 བཞུགས་གྲལ་རྫས་ཚུ་ཡང་	
གང་ལེགས་གང་བཟང་གི་	 གཙང་ཏོག་ཏོ་དང་།	 དྲང་གཞག་རྐབ་མི་ཚུ་ཡང་	
གཟུགས་རིང་ཐུང་སྙོམས་པ་	 དྲང་གཞག་གི་བ་བ་ཚུ་ནང་	 འཛོལ་སབས་མ་
ཞུགསཔ་འབད་དེ་	 འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་	 བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་	
དགོཔ་ཨིན།	
 
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་	བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་	དགའ་སོན་མཛད་སོ་ཚུ་
ནང་	བཞུགས་གྲལ་གི་	དྲང་གཞག་རྐབ་མི་ཚུ་	ཁྲོམ་གོ་དང་	སན་རྩེ་བཀབ་ནེ་	
དཔའ་རྟགས་	 བེན་གཞུང་རྐང་དང་	 བོ་གསལ་	 ཁབ་ཤུབས་དར་ཕོད་	 རང་
འགྲིགས་	ཚོགས་ལྷམ་དང་བཅསཔ་བསྒིག་དགོ།

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	 རྟེན་འབྲེལ་སབས་ལུ་	 བཞུགས་གྲལ་གི་
མགོནམ་ཚུ་གིས་	 སར་སོལ་ལམ་ལུགས་དང་	 འཁྲིལ་བའི་	 བཞེས་ཆ་བཞེས་
རས་བསྒིག་དགོ།
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༢	 གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས།

རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་	 པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་	 ལུང་བསན་པའི་དུས་ལུ་བབས་ཏེ་	
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་	༢༣	བཞེས་པའི་སྤི་ལོ་	༡༦༡༦	ལུ་དཔལ་ཡེ་
ཤེས་མགོན་པོའི་	ལུང་བསན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་	ལ་ཡག་
ལུ་ཕེབས་ད་	 ལྷོའི་སྦིན་བདག་	 ལ་ཡག་ལུང་གུ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གིས་	 ཟས་ཀི་
ཐོག་མར་	གྲོ་མ་དྲངས་པའི་སབས་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་	མ་རོས་མ་བཏབ་
པའི་ཟས་འདི་གིས་	 བྲོཝ་མངར་བ།	 དྲིམ་ཞིམ་པ།	 བཅུད་ཆེ་བ།	སྐུ་གཟུགས་
སར་ལས་བདེ་བ་	ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུངམ་ལས་	ཕིན་ཆད་ཟས་
བཅུད་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 ལྷོ་
ལོངས་འདི ་ནང་གི ་མི ་ སེར་ཚུ་	
འབྲུ ་སྣ ་ཕུན ་སུམ་ཚ ོགས ་ ཏེ ་	
དགའ་སྐིད་ཀི་དཔལ་ལུ་	 ལོངས་
སྤོད་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་	འགོ་དང་
པ་འགྲིགས་ནུག།

དེ་མ་ཚད་སྤི་ལོ་	༡༦༣༩	ལས་
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ཚུར་	སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་	ཕོ་བྲང་བཞེངས་ཏེ་	རབ་གནས་དགའ་སོན་གི་	
མཛད་སོའི་བཞུགས་གྲལ་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟས་ཀི་ཐོག་མར་	 ག་ཅི་
བཙུགས་པ་ཅིན་དྲག་གམ་	མནོ་བའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སེ་	བཞུགས་པའི་བར་
ན་	ལ་ཡག་པའི་	སྦིན་བདག་ཚུ་གིས་	གྲོ་མའི་འབུལ་བ་	ཕུལ་བར་ལྷོད་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་	ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆེ་བ་ལུ་	ཐུགས་བཞེད་གནང་
སེ་	བཞུགས་གྲལ་ཚུ་ལས་	དང་པ་གྲོ་མ་	དྲང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་	དེ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་བྱུང་ནུག།	

༣	 གྲོ་མ་ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས།

ལག་གཡོན་དཔུང་པའི་ཐད་	གྲོ་མའི་རོབ་བཀལ་ཏེ་	གྲ་སྒིག་སེ་སོད་དེ་	གཅིག་
གིས་མཆོད་བཤམ་ནང་ཕུད་དྲངས་ཏེ་ལོགཔ་ད་	 གཉིས་ཆ་ར་སྦུག་གྲལ་གི་མཇུག་
ལུ་	འདྲན་འདྲ་ལྷོད་དགོ།	དེ་ལས་རྐངམ་གཡོནམ་	གོམ་གང་གདོང་ཁར་སོ་ནི།		
ལགཔ་གཡསཔ་གིས་	 དཔའ་རྟགས་དང་	 བཀབ་ནེའི་རལཔ་མཉམ་གཅིག་
བཟུང་སེ་	 པུས་མོ་གཉིས་	 ས་ཁར་གཞིབས་པའི་མདུན་ལུ་	 གྲོ་མའི་རོབ་དེ་	
ལགཔ་གཉིས་ཀི་རུབ་སེ་ས་ཁར་ཕབ་ནི།	ལགཔ་གཡསཔ་གིས་	གཟར་རུ་བཤེད་
དེ་གྲོ་མའི་རོབ་ནང་	 གཡས་སོར་སེ་ཚར་གཅིག་དཀྲུགས།	 ལགཔ་གཡོནམ་
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བརླད་དོ་གཡོན་པའི་གུར་	 འཕགས་ཏེ་བཟེདཔ་ད་	 ལག་མཐིལ་གུ་	 བླུག་ཚུལ་
ཅིག་འབད་དེ་	 གཡོན་པའི་ལག་མཐིལ་དེ་	 ཁ་ལུ་ཐེངས་གཅིག་བཀལ་བའི་ཚུལ་
འབད་དེ་	 ལགཔ་གཡོནམ་དེ་	 གོ་གུར་འཕག་པའི་འཕལ་ལས་	 ལགཔ་གཉིས་
ཀིས་རོབ་འཐུ་སེ་	ལགཔ་གཡསཔ་གིས་	དཔའ་རྟགས་དང་	བཀབ་ནེའི་རལཔ་	
བཟུང་ཞིནམ་ལས་	 གཉིས་ཆ་ར་འདྲན་འདྲ་གཞིབས་ཏེ་ལོང་ཞིན་ན་	 རོབ་གཉའ་
བར་བཀལ་ཏེ་	 རྐངམ་གཡོནམ་	 གོམ་ཐེངས་གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་སེ་	 རང་གི་
གདོང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལུ་ཕང་སེ་སོད་དགོ།	

མཆོད་བཤམ་རྒྱབ་ཁར་ཚུད་པ་ཅིན་	 མཆོད་བཤམ་གདོང་མ་བཅད་པར་	 དྲང་མི་
གཉིས་ཀི་བར་ན་	ས་སོང་དུམ་གྲ་ཅིག་བཞག་དགོ།

བཞེས་ཆ་མཐོ་སལ་གུར་གནངམ་ད་བསྟུན་	གོམ་སོ་ནི་ཡང་	མགོགས་ལྷོད་རན་
པའི་སོ་ལས་	 གལ་གི་ཕེད་ཀ་	 བརྒལ་མཚམས་ལས་	 རོབ་དཔུང་པ་ལས་ཕབ་
དགོ།	 	

བཞེས་ཆ་ནང་དྲངས་ཚརཝ་ཅིག་	རྐངམ་གཡསཔ་ཧེ་མར་བཏང་སེ་	གོམ་ཐེངས་
གང་	 རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་ཞིནམ་ལས་	 རང་གི་ཕོགས་སུ་	 ཁ་བསྒྱུར་ནི་དང་འབྲེལ་	
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རོབ་ཅུང་ཚར་གཅིག་	གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་	ད་རུང་གཡས་གཡོན་ལས་	རིམ་པ་
བཞིན་དུ་དྲངམ་ད་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བསྒིམས་ཏེ་	 གལ་མཇུག་ལུ་	 འདྲན་
འདྲ་འཐོན་དགོ།	 གཡས་ལུ་དྲངམ་ད་	 རྐངམ་གཡསཔ་ད་	 གཡོན་ལུ་དྲངམ་ད་
རྐངམ་གཡོན་ཧེ་མར་བཏང་སེ་	སོ་དགོཔ་ཨིན།

གོ མ ་ ཐེ ངས ་ རེ ་སོ ་ སེ ་	
རྐངམ་ཚར་རེ ་གཞིབ་ད་	
ཚར་རེ་དྲང་དགོ།	 དྲངས་
ཚར་ཞིནམ་ལས་	 སྦུག་
གྲལ་གི་མཇུག་ལུ་	 སར་
བཞིན ་ལོང ་ སེ ་སོ ད ་ ནི །	
བཞེས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་
ཅིག་	 རྐངམ་གཡསཔ་	
གོམ་ཐེངས་གང་གདོང་ཁར་སོ་སེ་	 ལགཔ་གཉིས་རོབ་ལུ་བཟུང་སེ་	 སེདཔ་དང་
ལྟག་ཀོ་བསྒུར་ཏེ་	 ལགཔ་གིས་རོབ་དེ་	 མཐོ་གང་ཙམ་གི་ས་ཁར་ཕབ་སེ་	 ཕག་
དབང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	སོའི་ཕོགས་ལུ་	ཐོན་འགོ་དགོཔ་ཨིན།	
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༤	དྲི་བཟང་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས།

སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་	ཕོ་
བྲང་གི་རབ་གནས་	 དགའ་
སོན་གི་མཛད་སོ་	 ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་	ཟས་བཅུད་གཉིས་
པ་	 ག་ཅི་བཙུགས་པ་ཅིན་	
དྲག་ག་མནོ་བའི་	ཐུགས་བཞེད་གནང་སེ་	བཞུགསཔ་ད་	སོད་ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་
པོ་	 སེངེ་རྣམ་རྒྱལ་གིས་	 ཕག་རྟེན་དྲི་བཟང་གི་འབུལ་བ་	 ལྷོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
དང་	 སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་	 དགྲ་བཅོམ་པ་ཉི་མ་གུང་པར་	 ལུང་
བསན་གིས་	རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆེ་བ་གཉིས་	གཅིག་ཁར་བསྒིགསཔ་ལས་	བཞུགས་
གྲལ་གི་གཉིས་པ་	 དྲི་བཟང་དྲངས་དགོ་པའི་	 རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
ནུག།

༥	 གསོལ་ཇའི་ཁུངས་དང་དགོས་དོན།

ཧེ་མར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	 བསམ་ཡས་ལུ་བོནམ་ད་	 བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་
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ཆོས་སྐོང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གིས་ཡང་	 གུས་ཞབས་ཀི་བསུ་བ་དང་བཅས་	 ཅི་
གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་	ཁས་བངས་ཞུཝ་མ་ཚད་	ལྷག་པར་དུ་	རྒྱ་ནག་
གཡུས་ཀི་བཏུང་བའི་མཆོག་	གསོལ་ཇའི་མཐུན་རྐེན་ཚུ་	བསྒྲུབ་ནིའི་ཁས་བངས་	
འབདཝ་བཞིན་དུ་	 འབྲུག་གི་ཡུལ་ལོངས་འདི་ནང་	 རྒྱ་ནག་གི་ཇའི་ལས་སོ་	 རྒྱ་
ཆེ་དྲགས་སེ་བྱུང་མི་དེ་ཡང་	དེའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	བྱུངམ་ལས་	བཞུགས་
གྲལ་གི་རྫས་གསུམ་པ་	གསོལ་ཇ་དྲང་དགོ་མི་དེ་ཡང་	དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།	

༦	 དྲི་བཟང་དང་	གསོལ་ཇ་	ཨམ་ཇི་བཅད་དེ་དྲང་ཐངས།

དྲི་བཟང་དང་	 གསོལ་ཇ་	 དྲང་ལུགས་་	 ཕུད་བཅད་ཐངས་ཚུ་	 གོང་གི་གྲོ་མ་དང་
འདྲ།	ཨམ་ཇི་བཅད་ཐངས་	རྐངམ་གཡོནམ་	གོམ་ཐེངས་གཅིག་	གདོང་ཁར་སོ་
ཞིནམ་ལས་	རྐངམ་གཡོན་པའི་བོལ་ཚིགས་གུར་	རྟིང་པ་བཀལ་ཏེ་	གཡས་ཀི་
བརླད་དོ་གུ་	 ཇམ་སྦིས་དེ་	 ལགཔ་གཡོན་པ་གིས་ཕབ་སེ་	 གདོང་ཁར་ལྷོདཔ་ད་	
ལགཔ་གཡས་པ་གིས་	 ཇམ་སྦིས་ཀི་གཡུ་པ་བཟུང་སེ་	 ལགཔ་གཉིས་ཆ་གིས་
རུབ་སེ་	ཇམ་སྦིས་གདན་དང་སྦགས་ཏེ་	བཀལ་ཏེ་	ལགཔ་གཡོནམ་	བརླད་དོ་
གཡོན་པའི་གོ་གུ་འཕགས་ཏེ་	ལག་མཐིལ་གུར་	བླུག་ཚུལ་ཙམ་འབད་དེ་	ཁ་ལུ་
ཚར་གཅིག་བཀལ་དོ་བཟུམ་འབད་དེ་	 བརླད་དོ་གཡོན་པའི་གོ་གུར་	 ཚར་གཅིག་
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ཕག་སེ་	ཇམ་སྦིས་གདན་དང་སྦགས་ཏེ་	སར་བཞིན་གཉའ་བར་བཀལ་ཏེ་	སོད་
ཐངས་དང་འཛུལ་ཐངས་	གོང་གི་གྲོ་མ་དང་འདྲ།	

༧	 བཞེས་རྩམ་གི་ཁུངས་དང་	དགོས་དོན།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	སྐུ་ན་ཆུང་ཀུ་སེ་བཞུགསཔ་ད་	ཉིན་མར་ཆུམ་གི་ལྟོ་	ཁམ་
རོག་ཅིག་	མཆོད་པའི་ཚུལ་ཙམ་ཅིག་ཡང་མེད་རུང་	ནུབ་མོ་ག་གིས་	བསྐལཝ་
ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་	ཆུམ་དཀར་པོའི་ལྟོ་	ལགས་ཀི་འོག་དང་	ཚེམས་ཀི་བར་ན་
ལས་	ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་བྱུང་ནུག།	དེ་འབདཝ་ལས་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	གོང་
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མའི་ལུང་བསན་ལྟར་	འབྲུག་གི་ཡུལ་ལོངས་ལུ་	འབོན་ནིའི་ས་ལྟས་ལུ་	འབྲུག་
པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་	 དྲངས་པའི་རྟགས་སོན་དོ་བཟུམ་	 དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	 རྟེན་འབྲེལ་སབས་ལུ་	 བཞེས་རྩམ་ལྟོ་
དཀརཔོ་	དྲང་དགོ་མི་འདི་	དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།	

༨	 བཞེས་རྩམ་དྲང་ཐངས།

བཞེས་ཙམ་དྲང་ནི་དེ་	བང་ཁྲའི་ནང་ལྟོ་འདེགས་ཏེ་	ཁབ་ཏོག་སོ་བརྩེགས་འབད་
དེ་བཅད་	བང་ཅུང་སྤུ་རས་	རས་དམརཔོ་མཐོ་དྲུག་	གྲུ་བཞི་འབད་མི་ཅིག་	བང་
ཅུང་སོ་བརྩེགས་ཀི་ཁ་དེ་	རང་གི་ཁ་ཐུག་སོན་ཏེ་བཀལ།	

ཐུར་མའི་མགུ་ཏོ་དེ་	 ལགཔ་གཡོན་པའི་	 ཕི་ཕོགས་འབད་དེ་	 ཐུརམ་ཁ་ཕུབ་
འབད་ཞིནམ་ལས་	 སྤུར་རས་གཡས་གཡོན་གི་ཁུག་བལྟབ་	 སྟུག་ཤོས་གཉིས་
པོའི་གུ་	བང་ཅུང་ཁབ་ཏོ་གི་	སྦུག་ཕང་སེ་	ཀེ་ཀེ་སེ་བཀལ།	

བཞེས་ཙམ་དྲངམ་ད་	 ཇ་དྲང་མི་གལ་མཇུག་ལུ་ཐོན་ཏེ་	 ཇམ་སྦིས་གཉའ་བར་
བགྲདཔ་ད་	 བཞེས་ཙམ་དྲང་མི་དེ་	 ཇམ་སྦིས་བགྲད་མིའི་གདོང་ཁར་འཛུལ་ཏེ་	
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རང་གི་གདོང་དེ་	མགོནམ་གཙོ་བོའི་མདུན་ཕང་སེ་བགྲད་	དེའི་སབས་ལུ་	ཇམ་
སྦིས་བགྲད་མི་ཚུ་	 དུམ་གྲ་ཅིག་གཟུར་དགོ་	 ཇ་མཆོད་གྲོལཝ་ད་གཅིག་ཁར་	
བཞེས་ཙམ་དྲང་མི་འཛུལ་ནི་ཨིན།

བཞེས་ཙམ་དྲང་མི་	 སྦུག་གྲལ་ལས་འཛུལཝ་ད་	 སྦུག་གྲལ་གཉིས་པོའི་གལ་གི་
རིང་ཐུང་དང་	 རྐངམ་གིས་	 གོམ་སོ་བའི་ཡུན་ལུ་	 བང་ཅུང་སྤུ་རས་ཤུབས་ཏེ་	
ཁ་ཕེ་ཚར་བའི་	 དུས་ཡུན་ག་དེ་ཅིག་དགོ་ག་	 སེམས་ཀི་ལེགས་ཤོམ་སེ་	 དཔད་
ཞིན་ན་	 གལ་དེ་རིང་སུ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་	 བང་ཅུང་སྤུར་རས་དེ་ཡང་	 གལ་གི་
ཕེད་ཙམ་ལས་བཤུབ་ནི་དང་	 གལ་ཐུང་སུ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་	 གལ་མཇུག་ལས་
འཛུལཝ་ད་	བཤུབ་དགོཔ་ཚུ་	འོས་འབབ་བལྟ་སེ་	འབད་དགོཔ་ཨིན།

གོམ་སོཝ་དང་གཅིག་ཁར་	ལགཔ་གཡོནམ་	དཔུང་པའི་སེང་ལས་	གདོང་ཁར་	
ཁའི་ཐད་ལུ་ཕབ་ནི་དང་བསྟུན་	མཛུབ་མོ་བར་ལས་ཐོན་པའི་	སྤུར་རས་ཀི་རྩེ་དེ་
ལུ་	 ལགཔ་གཡས་པ་གིས་བཟུང་སེ་	 དཔུང་གཡོན་གི་གུ་ལས་	 ལྟག་སོར་རྐབ་
ཞིནམ་ལས་	སེ་གཡས་	གོ་གི་གོང་གི་བར་ན་ལྟེབས་	དེ་ལས་ལགཔ་གཡསཔ་	
ག་ཕུབ་ཀིས་	ཐུར་མའི་	སེདཔ་ལས་བཟུང་སེ་འཐུ་	ལག་གཡོན་པའི་ཕི་ཕོགས་
ཀི་	སྤུར་རས་བལྟབ་དེ་	ཕི་ཁར་ལྟ་སེ་བཤུབ་	ནང་ཕོགས་ཀི་རྩེ་དེ་	ནང་ན་ལྟ་སེ་
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བཤུབ་	 དེ་ལས་མཛུབ་རྩེའི་ཕོགས་ཀི་བལྟབ་དེ་	 མཛུབ་རྩེ་ཕོགས་ལུ་ལྟ་སེ་	
བཤུབ་ཞིནམ་ལས་	བང་ཅུང་ཁབ་ཏོག་	ལགཔ་གཡསཔ་གིས་ཕེས་ཏེ་		ལགཔ་
གཡོན་པའི་གུར་སྤུར་རས་དང་	བང་ཅུང་མབ་ཏོག་གི་	བར་ལས་བཙུགས།	

དེ་ཡང་	 ཁབ་ཏོག་ཕེད་ཀ་	 མབ་ཏོག་གི་འོག་ལས་བཙུགས་ཏེ་	 ཕེད་ཀ་གེན་དུ་
ལྷོང་དགོ་	དེ་ལས་ལགཔ་གཡས་ཀིས་	ཐུར་མའི་ནང་	ལྟོ་དབོག་ཞིནམ་ལས་དྲང་
ནི་དང་	 	 གལ་ཁར་དྲང་ལུགས་ཚུ་	 གསོལ་ཇ་དང་འདྲ།	 གལ་གཡས་གཡོན་	
གཅིག་མིག་གཅིག་ལུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་	 གལ་མཇུག་ལུ་	 འདྲན་འདྲ་ཐོན་ཞིནམ་
ན་ལས་	ཕང་ཕང་ཕི་ཁར་ཐོན་འགོ་དགོ།	
བཞེས་ཙམ་ལྟོ་དྲངམ་ད་	 མགོནམ་གཙོ་བོ་ལུ་དྲངས་ཞིནམ་ལས་	 གཡས་གཡོན་
ལུ་ཁ་བསྒྱུརཝ་ད་	 བང་ཅུང་གཉའ་བར་བགྲད་མི་དགོ།	 ལགཔ་གཡོནམ་ཀི་ལི་
ཐད་དང་	 མཉམ་པའི་གུར་	 སར་བཞིན་བཞག་	 ལགཔ་གཡསཔ་ཐུར་མ་དང་	
བང་ཅུང་གི་སོ་གཉིས་སྦགས་ཏེ་	བཟུང་ཞིནམ་ལས་ཁ་བསྒྱུར་དགོ།	

༩	 མར་ཆང་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
  
མར་ཆང་བཀལ་ནི་འདི་	 ཧེ་མའི་ལུགས་སོལ་ལྟར་དུ་	 འབད་བ་ཅིན་	 མགོནམ་
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འགོ་དང་པ་བོནམ་ད་	 གདོང་ཆང་ཟེར་	 ཆང་ངོ་མ་སེ་	 དྲང་སོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་	
གནས་པོའི་ཁ་ཐུག་ལས་	 འབད་བ་ཅིན་	 ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་	 རྟེན་
འབྲེལ་མཚོན་བེད་དང་	 མགོནམ་གི་སྐུ་ཚེ་དང་	 མཛད་པ་ཕིན་ལས་ཚུ་	 ཡར་ངོ་
ཚེས་པའི་	 ཟླཝ་བཟུམ་སེ་	 གོང་ལས་གོང་འཕེལ་གི་དོན་ལུ་	 མར་གི་ཡར་སྒོན་
དང་བཅསཔ་སེ་	ཕུལཝ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་	ཆོས་ཕོགས་ལས་འབད་རུང་	བདུད་རྩི་གསེར་སྐེམས་ཀི་མཆོད་པ་ཟེར་	
ལཱ་ཁག་ཆེ་ཏོག་ཏོ་	འགོ་བཙུགས་པའི་སབས་དང་	ཐག་རིང་ས་ལུ་	ལམ་ཞུགས་
འབད་བའི་སབས་ལུ་	 དང་པ་རང་	མགྲོན་བཞི་ལུ་	གསེར་སྐེམས་ཀི་མཆོད་པ་
ཕུལ་ཏེ་	 	 ཕིན་ལས་བཅོལ་སོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་སེ་	 སིད་ཀི་ལུགས་ནང་ཡང་	
མཛད་སོའི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ལུ་	བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་དང་		སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལུ་	
ལེགས་སོན་དང་	 ཆེ་བསོད་ཀི་དོན་ལུ་	 མར་ཆང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་བའི་སོལ་
ཡོདཔ་ཨིན།

མར་ཆང་གི་	 མཛད་སོའི་རྟེན་འབྲེལ་སབས་ལུ་	 དང་པ་	 སྐབས་གནས་དཔལ་
ལྡན་བ་མ་ཚུ་དང་	ཡི་དམ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་	ལ་སོགས་པ་	དཀོན་མཆོག་
སི་ཞུའི་མགྲོན།	གནས་གསུམ་གི་	 དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་	 དུར་ཁྲོད་ཆེན་

Tsazhung INSIDE.indd   123 7/6/21   11:58 AM



ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

124

པོ་བརྒྱད་ལུ་གནས་པའི་	 ཕོགས་སྐོང་དང་	 ཞིང་སྐོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་	
བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་	 མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན།	 དེ་
བཟུམ་སེ	 རིགས་དྲུག་	 སྙིང་རེའི་མགྲོན་དང་	 ལན་ཆགས་བགེགས་རིགས་ཀི་
མགྲོན་བཅས་པའི་	མགྲོན་བཞི་ལུ་	མར་ཆང་ཕུད་ཀི་མཆོད་པ་	ཕུལ་ཞིནམ་ལས་	
བརྩམས་པའི་བ་བ་ཚུ་	གེ་ར་བར་ཆད་མེད་པར་	རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་	
འཕིན་ལས་བཅོལ།	དངོས་གྲུབ་ཀི་རྫས་	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལུ་	སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་
བརྟན་ཏེ་	 མཛད་པ་འཕིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་	 མཆོད་པའི་ཚུལ་ལུ་
ཕུལཝ་ཨིན།

༡༠	མར་ཆང་རྒྱས་པ།
 
མར་ཆང་རྒྱས་པ་བསྒིག་པའི་སབས་	 གྲུམ་གདན་ཆེ་བ་གཅིག་	 བརྐངས་པའི་
སྦུག་ལུ་	ཅོག་སྒོམ་ཁེབས་རྐབ་པའི་གུར་	གཡས་ལས་མར་ཆང་	གཡོན་ལས་ཕེ་
མར་	སྦུག་ལུ་ཕུད་ཀོང་བཅས་བསྒིག་དགོ།	

མར་ཆང་རྒྱས་པ་འདི་	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་དང་	 རེ་མཁན་རིན་པོ་
ཆེའི་	གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་སབས་		རྒྱལ་བཙུན་བཀྲིས་མངའ་གསོལ་	རྒྱལ་
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ཡོངས་དུས་ཆེན་ཚུ་གི་སབས་ལུ་བསྒིགཔ་ཨིན།

༡༢	ཡར་སྒོན་གི་ཁུངས།

སྤིར་བཏང་མར་ཆང་གི་ཁྲོ་གུར་	 ཡར་སྒོན་བཀལ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་	 བདུད་རྩི་
གསེར་སྐེམས་ཀི་མཆོད་པའི་སབས་ལུ་	འོ་མའི་སྙིང་པོ་མར་གི་ཡར་སྒོན་	གངས་
རི་བཟུམ་སེ་	བསོར་བའི་སྦུག་ལུ་	འབྲུའི་སྙིང་པོ་	ཆང་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་བཀང་སེ་	
དམིགས་པའི་ཕུད་དེ་	 དང་པ་	 རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་	 གཉིས་སུ་
མེད་པའི་ངོ་བོ་	 དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྣམས་ལུ་དང་	 གཉིས་པ་	 རྒྱུད་སེ་བཞི་གི་ལྷ་
ཚོགས་ལུ་	གསུམ་པ་གནས་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་དང་	མཁའ་གྲོ་མ་ཚུ་ལུ་	ནང་གི་
མཆོད་པའི་རྫས་སུ་མཆོད་མི་འདི་	 བརྩམས་པའི་བ་བ་ཚུ་	 བར་ཆད་མེད་པར་	
ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ཨིན།
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ཡར་སྒོན་གསུམ་བཀལ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་	 སར་སོལ་ལེགས་སོན་གི་	 རྟེན་
འབྲེལ་གི་ཆེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་	 མར་ཆང་བཀང་	 དེ་གུ་	 དགའ་	མགུ་ཡི་རངས་
གསུམ་གི་	རྟགས་མཚོན་བེད་ལུ་		ཡར་སྒོན་གསུམ་	བཀལ་སོལ་ཡོདཔ་དང་།	
གཞན་ཡང་གསང་སགས་ཀི་	ལུགས་ལས་འབད་བ་ཅིན་	སྦངས་	རྟོགས་	སེལ་
གསུམ་གི་ས་བོན་	 ཡི་གུ་འབྲུ་གསུམ་གི་ཚབ་ལུ་ཡང་	 ཡར་སྒོན་གསུམ་བཀལ་
སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡༣	དར་ཤིང་གི་ཁུངས་དང་	དགོས་དོན།

མར་ཆང་གི་སབས་ལུ་	དར་ཅུང་འཕར་དགོ་མི་འདི་	གནས་སབས་བརྩམས་པའི་
བ་བ་ཚུ་	བར་ཆད་མེད་པར་བསྒྲུབ་ནི་དང་	མཐར་ཐུག་	སངས་རྒྱས་ཀི་	བསན་པ་
བསྲུངས་ཏེ་	 དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསོད་ནི་	 བསན་པའི་གཞི་མ་	 དགེ་
འདུན་གི་སེ་སྐོང་སེ་	 རྒྱལ་ཁབ་དར་ཞིང་རྒྱས་	 ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་	
སིད་གསུམ་ཟིལ་གིས་གནོན་	སྙན་པ་དང་གྲགས་པ་	ཕོགས་ཀུན་ལུ་	ཁབ་པའི་
རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	དར་ཅུང་འཕརཝ་ཨིན།

མར་ཆང་གི་ཕུད་ཀིས་	རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་	ཐུགས་དམ་བསངས་ཞིནམ་
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ལས་	 ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་	 བ་དན་ཟེར་	 དར་ཤིང་འདི་	 འཕར་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དར་ལྕེ་འདི་ཡང་	ལྟག་ལས་གནམ་ཧོནམོ་ཟེར་	དབུ་འཕང་དགུང་ལས་མཐོ་བའི་
དོན་ལུ་དང་།	བར་མེ་དམརཔོ་ཟེར་	སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་	མེ་བཟུམ་འབར་ནིའི་
དོན་ལུ་དང་།	མཇུག་ལུ་ས་སེརཔོ་ཟེར་	སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་	ས་བཟུམ་བརྟན་ནིའི་
དོན་ལུ་	དར་ལྕེ་ཧོནམོ་	དམརཔོ་	སེརཔོ་གསུམ་བཏགས་དགོཔ་ཨིན།		

མར་ཆང་ཕུད་	 ལགཔ་གཡོན་པའི་མཛུབ་མོ་	 སིན་ལག་གིས་བཞེས་ནི་དང་	
ཐུགས་སོན་དར་ཤིང་འདི་	ལགཔ་གཡས་པ་གིས་སེ་བཞེས་དགོ།

༡༤	མར་ཆང་གི་མཆོད་པ།	ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པོའི་གསུང་།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།	ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།	ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།	མཆོད་དོ་	ཕུད་ཐམས་ཅད་ཀི་མངའ་བདག།	
རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཕྱུག།	 དཀིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ།	 དུས་
གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་
བོ།	 རྩ་བརྒྱུད་ཀི་རེ་བཙུན་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་
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རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།	 བ་བའི་རྒྱུད།	 སྤོད་པའི་རྒྱུད།	
རྣལ་འབོར་གི་རྒྱུད།	རྣལ་འབོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀིལ་
འཁོར་གི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་
མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།	གནས་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་དང་།	མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་
དང་།	 དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཕོགས་སྐོང་དང་ཞིང་སྐོང་གི་མཁའ་
འགྲོ་མ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་	 པཉྩ་ཨ་མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་
ཁཱ་ཧི།	 དཔལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ།	 རྣལ་འབོར་གི་དགྲ་ལྷ།	 དུག་
གསུམ་གི་སན་པ།	 གཙུག་ལག་ཁང་དང་དཀིལ་འཁོར་གི་སྲུང་མ་ཆེན་པོ་	 བ་
རོག་མིང་ཅན་འཁོར་བཀའ་སོད་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དམ་པ་ཆོས་སྐོང་བ་
མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།	
གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕོགས་འདི་ཉིད་ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མ་སིན་སེ་བརྒྱད་
འགོྲ་བ་རིགས་དྲུག་སྐེ་གནས་རྣམ་པ་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།	
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༡༥	མར་ཆང་སྒིག་ཐངས།

མར་ཆང་སྒིག་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་	དང་
པ་	 མར་ཆང་གི་གདན་ཐིང་ཞིནམ་
ལས	 སྦུག་ཕང་སེ་ཁྲོ་སེགས་གུར་	
ཁེབས་གནགཔོ་མིན་པའི་ཧིང་སང་ས་
གཅིག་རྐབ་དགོ་	 ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སོ་ལས་	 གཙང་སྦ་དང་ལྡནམ་སེ་	
མར་ཆང་གི་ཁྲོ་འདི་	ཧིང་སང་ས་སེ་	ཆུ་གིས་བཤལ་དགོ་	ཁྲོ་གི་ནང་ན་	ཆང་གི་
གླུམ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་	 ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་བླུགས་པའི་ཁྲོ་གི་ཁ་ལུ་	 ཡར་སྒོན་
གསུམ་	 གཅིག་ཕུད་གཏོར་མིའི་ཁ་ཐུག་དང་	 གཉིས་ས་སོང་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་སེ་	
གཡས་གཡོན་ལས་བཙུགས་ཏེ་སྒིག་དགོ།	

༡༦	མར་ཆང་ཕུལ་ཐངས།	

མར་ཆང་བསྒིགས་ཏེ་ཡོད་པའི་	 རྩ་བར་ལྷོདཔ་ཅིག་	 ཀུ་ཅུང་ནང་ཧེ་མར་ལས་
དབོག་སེ་བཞག་ཡོད་མི་ཆང་འདི་	 མར་ཆང་མཆོད་པའི་	 ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་		
ཆང་བཤོའི་ཕི་ཁར་བསོར་ཏེ་བླུགས་	 ད་རུང་ཆང་བཤོ་ནང་ལས་དབོག་སེ་	 ཆང་
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བཤོའི་ཕི་ཁར་ཚར་གསུམ་བསོར་ཏེ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་	 མཆོད་དོ་ཟེར་བའི་ཚིག་
འདི་ལས་	ལགཔ་གཡས་པར་	མར་ཆང་གི་ཀུ་ཅུང་དང་	གཡོན་པའི་མཛུབ་མོ་
ལྔ་	གཅིག་ཁར་གཞིབས་ཏེ་	མིག་ཏོ་གཡས་གཡོན་གི་	དཀྱུས་དང་	འདྲན་འདྲ་	
མར་ཕབ་མ་དྲག་	ཡར་སེང་མ་དྲག་	བརྐང་སྐུམ་རན་ཏོག་ཏོ་སེ་ཕུལ་དགོ།

ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི་ཟེར་བའི་	ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ཆང་བཤོའི་
ཕི་ཁར་	བསོར་ཏེ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་	ད་རུང་ཆང་བཤོ་ནང་ལས་གསརཔ་དབོག་
སེ་	ཕུལ་ནི་ཨིན།	
 
གཞན་ཡང་ཟེར་བའི་ཚིག་གུར་ལྷོདཔ་ད་	 མར་ཆང་གི་ཕུད་བཟེད་མི་	 སོ་གཡས་
ཁ་ཐུག་ཡོད་པ་ཅིན་	རྐངམ་གཡོནམ་	གོམ་གང་རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་སེ་འགོ་ནི་དང་	
བཟེད་མི་འདི་	 སོ་གཡོན་ཁ་ཐུག་ཡོད་པ་ཅིན་	 རྐངམ་གཡསཔ་རྒྱབ་བཤུད་རྐབ་
སེ་འགོ་བཞིནམ་ལས་	རྐངམ་གཉིས་གཅིག་ཁར་གཞིབ་	 ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་	
རྐེདཔ་གུར་སུ་སེ་	ལུས་གུས་པའི་སོ་ལས་	པད་སེར་ནང་བླུགས་ཏེ་	ལོག་སེ་མར་
ཆང་རྩ་བར་འོང་ཞིནམ་ལས་	 ཆང་བཤོ་ཕི་ཁར་བསོར་ཏེ་བླུགས་ཞིནམ་ལས་	
ཆང་བཤོ་ནང་ལས་	 ཕུད་གསརཔ་དབོག་སེ་	 སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་
ལས་	 ཀུ་ཅུང་འདི་མར་ཆང་འཐུ་མི་ཚུ་གི་ལག་པར་སྤོད་སེ་	 ཐུགས་སོན་དར་
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ཤིང་འདི་འབགཔ་ད་	 ལགཔ་གཡོནམ་གདོང་ཁར་བཏོན་ཏེ་	 ཕག་ལྟག་གཡས་
པའི་	དཔུང་རྩེ་ལུ་བཀལ་ཏེ་	རལ་གྲི་གི་ཟུར་	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ལུ་མ་བཏོན་པར་	
མར་ཆང་གཡས་སོར་རྐབ་སེ་	ཕག་ལུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་	ལོག་སེ་སོའི་ཕོགས་ལུ་	
ཐོན་འགོ་ནི།	

༡༧	མར་ཆང་བསྡུ་ཐངས།

མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་མི་འདི་	 སོ་ཁར་མ་ལྷོདཔ་ཅིག་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་	 མར་
ཆང་འཐུ་མི་ཚུ་འཛུལ་དགོ།

དང་པ་མར་ཆང་ཁྲོ་འཐུ་མི་འདི་གིས་	གཡས་གཡོན་གི་ཡར་སྒོན་བཏོན་ཏེ་	ཤིང་
ཀྲོ་ནང་བཀལ་	དེ་ལས་	རང་གི་ཕོགས་ལུ་ཡོད་མི་	ཡར་སྒོན་འདི་བཏོན་ཚརཝ་
ཅིག་	ཤིང་ཀྲོ་འབག་མི་འདི་འགོ་ནི།	དེ་ལས་ཁྲོ་འཐུ་འབག་ནི་	དེ་ལས་ཁྲོ་སེགས་
དང་	ཁེབས་སྦགས་ཏེ་འཐུ་འབག་ནི་	མཇུག་	གདན་གསུམ་ལྟབ་རྐབ་སེ་	འཐུ་
འབག་དགོཔ་ཨིན།
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༡༨	ཕག་འགེདཔ།

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	སྤུངས་ཐང་	རྫོང་གི་རབ་གནས་	རྟེན་འབྲེལ་མཛད་
པའི་སབས་	གསུང་ཆོགཔ་ཚུ་ལུ་	ཟོང་དང་འབྲུ་སྣ་	གསེར་	དངུལ་	ལ་སོགས་
པའི་ཡོན་དང་	རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་ནང་འོང་མི་	དད་ཅན་སྦིན་བདག་དང་	མི་
མང་ལུ་	 དངུལ་ལ་སོགས་པའི་	 གང་ལ་གང་འདོད་ཀི་གསོལ་རས་གནང་བའི་	
སོལ་བཟང་པོ་	མི་ཉམས་པའི་དོན་ལུ་	ཕག་འགེདཔ་དྲངམ་ཨིན།

41X41 cm

38cm

47cm 7cm

110cm

55cm

40cm

182 cm

Dia. 12cm
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༡༩	རོག་མ་པ་ནེ།

བཞུགས་གྲལ་རོག་མ་པ་ནེ་འདི་	 ཧེ་མར་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་	 ཆོས་ཡོན་
སྦིན་བདག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་	 རྒྱ་གྷ་ཌི་ཁའི་རྒྱལ་པོ་གིས་	 རོག་མ་དང་པ་ནེའི་
འབུལ་བ་	ཕུལ་བར་ལྷོདཔ་ལས་	རྒྱལ་པོའི་འབུལ་བའི་	རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆེ་བ་ལུ་
དགོངས་ཏེ་	ཤིང་འབྲས་ཀི་ཐོག་མར་	རོག་མ་པ་ནེ་དྲངམ་ཨིན།	

༢༠	ཤིང་འབྲས་དྲང་དགོ་པའི་ཁུངས།

འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་པའི་	བཟའ་བ་དང་	བཅའ་བ་	བཏུང་བ་ཚུ་	བཀའ་བརྒྱུད་བ་
མ་རྣམས་དང་	 ཆེ་མཐོའི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་	 དངོས་སུ་འབོར་བའི་མཆོད་པ་མཚོན་
བེད་	 བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་	 ཟས་སོན་ལུ་ཕུལ་བ་ཅིན་	 བདག་
གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ་	འབྲས་བུ་	གནས་སབས་མཐོ་
རིས་	ལྷ་དང་མིའི་འབོར་པ་ལུ་	ལོངས་སུ་སྤོད་ནི་དང་	མཐར་ཐུག་	སངས་རྒྱས་
ཀི་གོ་འཕང་འཐོབ་པའི་	རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་	དྲངམ་ཨིན།	
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༢༡	མཐོ་སལ།

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་	 ཕུལ་བའི་ཤིང་འབྲས་ཀི་རིགས་མ་
འདྲཝ་ཚུ་	ག་ར་ལྷམ་ཚངམ་སེ་	མཐོ་སལ་གཅིག་གི་ནང་བཅད་དེ་	དཀོན་མཆོག་
རྟེན་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་བསྒིགས་ཏེ་ཕུལ་མི་འདི་	 བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་	ཚོགས་རྫོགས་པའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཚོགས་འགོཔ་དང་	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་མདུན་ཅོག་གུར་	བཅད་དེ་དྲང་མི་འདི་	ཆེ་
བར་བསོད་པའི་དོན་དང་	གུས་བཀུར་ཞུ་བའི་དོན་ལུ་ཨིན།	མཐོ་སལ་ནང་	ཤིང་
འབྲས་བཀག་སེ་	བཙུགས་ནི་ཚུ་མི་བཏུབ།	མཐོ་སལ་ཐོབ་སར་	ཕག་འགེདཔ་
དང་	རོག་མ་པ་ནེ་ཡང་	ཤོག་ལྟབ་བཟོ་སེ་དྲང་དགོ།
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༢༢	ཤིང་འབྲས་ཀི་གོ་རིམ་དང་ཁུངས།

ཀ	 ཁྲི་མངའ་གསོལ་དང་	གོ་གནས་གསར་བསོས་	ཚོགས་འཛོམས་	ལ་
སོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	 དང་པ་	 ངང་ལག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
དྲང་དགོ།	

	 དེའི་ཁུངས་ཡང་	 ངང་ལའི་འབྲས་བུ་	 ཤིང་གི་སྦུག་དྲང་པོ་ལས་	
བཏགསཔ་ཨིནམ་ལས་	བ་བ་ཆེ་ཆུང་	ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་བརྩམས་རུང་	
ཧིང་དྭངས་མའི་དཀིལ་ལས་	 ཐ་དམ་ཚིག་བརྟན་པའི་	 རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	
དང་པ་ངང་ལག་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་དགོ།

ཁ	 ལོ་གསར་སབས་ལུ་	 ཤིང་འབྲས་ཧུམ་པ་ལས་	 འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་
དགོ།	

	 དེའི་ཁུངས་	 ཤིང་འབྲས་ཧུམ་པ་འདི་	 འབྲས་བུ་	 ཤིང་གི་རྩེ་ལས་
བཏགསཔ་མ་ཚད་	དྲི་ཞིམ་པ་	རོ་མངར་བ་	ནང་ན་གི་མདོག་དཀར་བ་	
ཞལ་ལག་གིས་	འབག་མ་ཚུགས་པའི་	འབྲས་བུ་སིནམ་ཨིནམ་ལས་	
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ལོ་འདི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་	བརྩམས་པའི་བ་བ་	ག་ཅི་ཨིན་རུང་	འབྲས་
བུ་	 ཤིང་འབྲས་ཧུམ་པ་བཟུམ་སིན་པའི་	 རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	 དང་པ་	
ཧུམ་པ་ལས་	འགོ་བཙུགས་དྲངམ་ཨིན།

ག	 གཉེན་སྦོར་བག་སོན་དང་	སས་སསམོ་ཕིར་བཏོན་	རྟེན་འབྲེལ་སབས་
ལུ་	དང་པ་ཚལ་ལུ་ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་དགོ།	

	 དེའི་ཁུངས་ཡང་	 ཚལ་ལུའི་རོག་མ་	 པགས་ཀོ་གཅིག་གི་ནང་	 ནང་
ཟས་ཤགམ་མང་རབས་ཅིག་	གཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་	ཁིམ་
གཅིག་གི་ནང་	 ཕམ་བུ་ཚ་ཚུ་གེ་ར་	 བདེ་སྐིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་	
མཐུན་ལམ་དམ་ཚིག་	གཅིག་སྒིལ་གི་ཐོག་ལས་	གཅིག་ཁར་འཛོམས་
ཏེ་	 སོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	 དང་པ་ཚལ་ལུ་ལས་	 འགོ་བཙུགས་ཏེ་
དྲངམ་ཨིན།

	 ཤིང་འབྲས་གཞན་ཚུ་གི་གོ་རིམ་དེ་	 ལྡུམ་ར་ནང་གི་	 ཤིང་འབྲས་ཀི་
རིགས་ལས་	 འདབ་མ་	 བྱཱར་དགུན་མེད་པར་	 སོད་མི་དང་	 རོག་མ་
ཤིང་གི་རྩེ་ལུ་བཏགས་མི་	 དྲི་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་	 དྲོཝ་མངརམོ་	 ནང་རྫས་
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དཀརཔོ་འབད་མིའི་རིགས་	 ཧེ་མར་དང་	 རོག་མ་	 ཤིང་གི་རྐེད་པར་
བཏགས་མིའི་རིགས་	 བར་ན་དང་	 རོག་མ་	 རྩ་བར་བཏགས་མིའི་
རིགས་	ཤུལ་ལས་སེ་དྲང་དགོ།

ཅ	 རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ཡོད་པའི་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སོབ་མ་དང་	
སྦིན་བདག་ཚུ་གིས་	རྒྱ་ཟས་	བོད་ཟས་ཕུལ་མི་ཚུ་ཡང་	བཞུགས་གྲལ་
གྲངས་སུ་	 བཙུགས་ཏེ་གནངམ་ལས་	 དང་པ་	 ཡུལ་གི་སམ་ཚོགས་
མས་ཁུ་	ཟས་སྣ་ཚུ་དང་	དེ་ལས་ཕྱུར་སོར་ཚུ་དྲངམ་ཨིན།

ཆ	 ཤིང་འབྲས་ཀི་མཇུག་	སར་གོ་དྲངས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།	

	 དེའི་ཁུངས་ཡང་	 དཔལ་ལྡན་ཆོས་རེ་འབྲུག་པའི་	 བུ་བརྒྱུད་ཚུ་	 ཕས་
རྒོལ་གཞན་སེའི་གནོད་པས་	 མི་ཚུགས་པའི་	 ཕིའི་ལུས་སོབས་ས་བ་
དང་	ནང་གི་བསམ་སྦོར་	ངན་པ་ཚུ་བསྐང་བའི་ཚུལ་ལུ་	སྙིང་རེ་བང་
ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་		རང་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་	བར་དོན་རྟེན་འབྲེལ་
ལུ་	སར་གོ་དྲངས་ཏེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།
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༢༣	བཞུགས་གྲལ་གི་རིམ་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།
༡	 གྲོ་མ།
༢	 དྲི་བཟང་།
༣	 གསོལ་ཇ།
༤	བཞེས་རྩམ་ལྟོ་དཀརཔོ།
༥	 མར་ཆང་།
༦	 ཕག་འགེདཔ།
༧	 རོག་མ་པ་ནེ།
༨	 ངང་ལག།
༩	 ཚལ་ལུ།
༡༠	ཁམ་
༡༡	གི།
༡༢	ཨེ་པཱལ།
༡༣	གུན་ཆ།
༡༤	གུ་རམ།
༡༥	རྒྱ་ཟས།
༡༦	ཕྱུར་གོ།
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༡༧	སར་གོ་	བཅས་བཞུགས་གྲལ་ལྷམ་	༡༡	ལས་༢༡	ཚུན	ཡ་འབད་
བསྒིག་དགོ།	

དྲང་གཞག་རྐབ་མི་ཚུ་གིས་	 ཨམ་ཇི་གཅད་ནི་གི་རིགས་	 མདུན་དང་རྒྱབ་གཉིས་
ཆ་ར་རྐངམ་གཡོནམ་སོ་ནི་	 བཀྲ་ཤིས་ཕབ་ནི་དང་འདྲན་འདྲ་	 བཞུགས་གྲལ་
དྲང་ནི་ཡང་	མཇུག་བསྡུ་ནིའི་རྩིས་རྐབ་དགོ།	

བཞུགས་གྲལ་	ཤིང་འབྲས་ཀི་རིགས་དྲངམ་ད་	ཧེ་མ་ལས་	མཐོ་སལ་ནང་བཅད་
དེ་ཕུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་དྲང་མི་དགོ།	 ཕང་ཕང་སྦུག་གྲལ་	 གཡས་གཡོན་གཉིས་
ལས་	འགོ་བཙུགས་ཏེ་དྲང་ནི་ཨིན།	
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ཏ༽		གཉེན་སྦོར་ལམ་ལུགས།	
 
༡	གཉེན་སྦོར་གི་ཁུངས་དོན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 གཉེན་སྦོར་འདི་	 གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ལུ་བརྩིས་ཏེ་	 རྟེན་
འབྲེལ་གང་བཟང་གི་ཐོག་ལས་	གཉེན་སོན་བརྩི་སོལ་ཡོད།	དེ་ཡང་	ཁ་གཏམ་
ལུ།	རབ་ཆོས་ཀི་ཕྱུགཔོ།	འབྲིང་མི་གི་ཕྱུགཔོ།	 ཐ་མ་རྒྱུ་ནོར་གི་ཕྱུགཔོ།	 ཟེར་
བརྩི་སོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	 རང་གི་བུ་དང་བུ་མོའི་	 གཉེན་སྦོར་འདི་	 སོ་སོའི་
རིགས་བརྒྱུད་བཟང་པོ་	 ཉམས་མ་བཅུག་པར་	 དགའ་སྐིད་ཀི་ངང་ལུ་གནས་
ཐབས་དང་	 གཞན་ཡང་	 བུ་དང་བུ་མོའི་	 མི་ཚེའི་རིང་གི་	 ལེགས་ལམ་གོང་
འཕེལ་གི་	 རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	 གཉེན་སྦོར་གི་ལས་རིམ་འདི་	 གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སེ་
བརྩིཝ་ཨིན།

༢	 འབྲུག་མི་སྤིར་བཏང་གི་གཉེན་སོན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 གཉེན་སྦོར་འབད་ཐངས་འདི་	 བུ་ལུ་མནའམ་ལེན་ནི་དང་	
བུམོ་ལུ་རགཔ་བཙུགས་ནི་འདི་	རང་སོའི་ཁིམ་ནང་གི་	མི་རློབས་ཀི་སབས་བདེ་
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དོག་དང་	 འཁྲིལ་ནི་མ་གཏོགས་	 ངེས་པ་མེད།	 ཨིན་རུང་	 གཟའ་སར་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་	མནའམ་དང་རགཔ་གང་རུང་ལེན་མིའི་ཕམ་ཚུ་གིས་	བཟའ་འཐུང་གི་
བཅའ་སྒིག་ཚུ་	 བསྒིགས་ཏེ་	 ལེན་པར་གཏང་དགོ།	 དེ་སབས་	 མནའམ་དང་
རགཔ་གཉིས་	 ཕི་ཁར་འགོ་མི་ག་ཨིན་རུང་	 རང་གི་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ལུ་	 སྙན་
དར་ཕུལ་ཏེ་	 སོན་ལམ་བཏབ་དགོ་པའི་ཁར་	 དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 ཕིར་
འཐོནམ་ད་	ལོ་ཁམས་དང་བསྟུན་པའི་	ཟློག་ཐབས་དང་	 རྟེན་འབྲེལ་གི་རིམ་པ་
ཚུ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་	འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ།

རགཔ་དང་མནའམ་	 གང་རུང་ལེན་མིའི་ཁིམ་གི་	 རྒྱལ་སོ་ཁར་ལྷོད་རནམ་ད་	
ལེན་མི་ཕམ་གཉིས་ཀིས་	གདོང་བསུ་འབད་དེ་	ཁ་དར་རེ་རེ་བརེ་སོར་འབད་དགོ།	
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སའི་	ཁིམ་ནང་མ་འཛུལ་བའི་ཧེ་མར་	ཁིམ་གདོང་ཁར་	ཧེ་མ་
ལས་	བཅའ་སྒིག་རྐབ་སེ་ཡོད་སར་ལྷོདཔ་ད་	རགཔ་དང་མནའམ་གཉིས་	དར་
དང་མེ་ཏོག་སྦགས་ཏེ་	སྤོད་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་	 བ་སོབ་ཅིག་གིས་	 དང་པ་
རང་སྣ་སེལ་གི་བགེགས་བསྐྲད་	དེ་ལས་	རྣམ་པར་དག་པའི་	ཁྲུས་གསོལ་གནང་
ཏེ་	མར་ཆང་ཕུལ་ཏེ་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སའི་ས་གོ་ནང་	འགོ་དགོཔ་ཨིན།

རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་ཁང་ན་ལྷོདཔ་ད་	 མཆོད་བཤམ་ཁ་ཐུག་	 ཕག་ཐེངས་གསུམ་རེ་
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འཚལ་ཏེ་	 སྙན་དར་ཕུལ་ཚརཝ་ད་	 རགཔ་གཡས་ལས་དང་	 མནའམ་གཡོན་
ལས་སོད་དེ་		བཞུགས་གྲལ་གི་མགོནམ་ཚུ་	གལ་བཅད་ཚརཝ་ཅིག་	བཞུགས་
གྲལ་རྫས་ཀི་དང་པ་	 རགཔ་དང་	 མནའམ་གཉིས་ཀི་གདོང་ཁར་	 ཨོམ་དང་	
ཆང་བཀང་བཞག་མི་འདི་	 ཧུབ་རེ་	 གཉིས་ཆ་རང་གིས་འཐུང་དགོ།	 དེ་ལས་བ་
སོབ་ཀིས་	 བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གི་རིམ་གནང་སེ་	 བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་
ཚོགསཔ་བཙུགས་དགོ།

བཞུགས་གྲལ་	ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་གྲོལ་ཞིམ་ལས་	ཕམ་རྒས་ཤོས་གང་རུང་ཅིག་
གིས་	བསབ་བ་བཤད་ཚརཝ་ད་	ཕམ་རྒས་ཤོས་	གོ་གནས་ཅན་ཚུ་ལས་	འགོ་
བཙུགས་ཏེ་	དར་བཏགས་ནི་དང་།	དར་བཏགས་པའི་	མཇུག་གི་བཅད་མཚམས་
དེ་	 མི་བསམ་པ་སེམས་སྐེད་ལེགས་ཤོམ་	 བུ་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁར་	 ཚེ་
རིང་མི་ཅིག་གིས་	དར་བཏགས་ཏེ་	མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་	བཟའ་འཐུང་ལོངས་
སྤོད་དང་	ཐུགས་སྤོའི་དགའ་སོན་ལས་རིམ་ཚུ་	རང་སོའི་རྒྱུ་སོབས་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་	གང་འཚམས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

གཉེན་སོན་བརྩི་སའི་ཁིམ་དེ་ནང་	 ཉིན་ཆོག་	 ཚེ་དཔག་མེད་སོགས་	 ག་ཅི་རང་
གནང་རུང་	 མཇུག་ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་འགུགས་དང་	 རྩ་བོ་དང་	 མགོནམ་ག་རང་	
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བསམ་པ་སྤི་མཐུན་གི་སོ་ལས་	 བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པ་ཕབ་གནང་སེ་	 མཇུག་བསྡུ་
དགོ་པའི་ཁར་	གཉེན་སོན་གི་	ལཱ་ནང་	བཅའ་མར་གཏོགས་མི་	མགོནམ་དང་	
ལས་རོགསཔ་ཚུ་གིས་	 བ་སྤོད་ངན་པའི་རིགས་སངས་ཏེ་ལེགས་ཤོམ་གི་རིགས་	
གོ་རིམ་མ་འཛོལ་བར་འབད་དགོ་པའི་ཁར་	གཉེན་སོན་གི་མགུལ་དར་འདི་	དར་
དཀར་རྐང་མ་གཏོགས་	དར་སྣ་ལྔ་ཚུ་ཐོབ་ལམ་མེད།
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ཉ༽	སྐེས་སོན་གི་རིམ་པ།

༡	 སྐེས་སོན་གི་རིམ་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	སྐུ་ཆེནམོ་ཚུ་གི་སས་དང་སསམོ་ལས་དབུ་གཙོས་	མི་
སེར་ཉམ་ཆུང་གི་	ཨ་ལོ་ཚུན་གི་བར་ན་	རང་སོའི་འབོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་	ཨ་ལོ་
གསར་སྐེས་དེ་གི་	ཚེ་དང་བསོད་ནམས་	དབང་ཐང་རླུང་རྟ་ཚུ་	གོང་དུ་འཕེལ་བའི་
རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	 སྐེས་སོན་རྩིས་སྲུང་འབད་སོལ་མ་འདྲཝ་	 རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་
གསུམ་སེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢	 སྐེས་སོན་རྒྱས་པ།

གཟའ་སར་དང་བསྟུན་ཏེ་	རྩིསཔ་ལུ་	སྐེས་རྩིས་བལྟ་བཅུག་ཞིནམ་ལས་	སྐེས་
རྩིས་ནང་	དམིགས་བསལ་གི་	རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅིན་	འགོ་བཙུགས་
དགོཔ་མ་ཚད་	སས་སསམོ་གི་རླུང་རྟ་གི་ཁམས་	ག་ཨིན་མི་དེ་གི་	མ་ཁམས་ཁ་
དོག་ཅན་གི་རླུང་རྟ་འཕར་ནི་དང་	 སོག་བསླུ་	 དཀར་མེ་སོང་མཆོད་	 ཚེ་མདོ་དང་	
རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཚུ་	ག་དེ་དྲག་དྲག་ལྷག་དགོ།
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འཁྲུངས་ཞིནམ་ལས་	ཉིནམོ་གསུམ་གི་རྒྱབ་ལས་	ཕིར་བཏོན་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་
ནི་གི་	གཟའ་སར་དང་	བཏོན་ཕོགས་ཚུ་	ག་ར་བལྟ་ཞིནམ་ལས་	དེ་ཚེས་ཉི་མར་	
བམ་ཅིག་གིས་གཙོས་པའི་	ཆོསཔ་ཞལ་གྲངས་	གང་འོས་ཞུ་སེ་	དྲོ་པ་ལྷ་བསངས་	
ཁྲུས་གསོལ་ལས་འགོ་བཟུང་སེ་	 ཉིནམོ་གཅིག་	 ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་ལུ་	 གཏང་
རགས་ཀི་གསོལ་མཆོད་དང་	ཕི་རུ་ཕྱྭ་ཁུག་གཡང་འགུགས་	གནང་དགོ།

དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་	 ཕི་ཁར་བཏོནམ་ད་	 གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་	 ཕོགས་བཅུ་
མུན་སེལ།	ཉེས་པ་ཀུན་གསལ།	བཀྲ་ཤིས་བརྩེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་	གསུང་
རབ་ལྷག་ནི་དང་གཅིག་ཁར་	 སས་དང་སས་མོའི་དགུང་ལོ་	 མཐུན་གསུམ་ཕོག་
མི་	བཀྲ་ཤིས་པའི་མིང་	བཟང་བའི་ཁར་	ཕམ་གཉིས་ཆ་རང་	འཛོམས་ཡོད་མི་
ཅིག་གིས་	ཞུ་དགོ།	

དེ་བསང་ཆིབས་གྲལ་	 གསེར་སྦེངས་ཀི་རིམ་པ་ཅིག་ཡང་	 བསྒིག་དགོཔ་ལས་	
བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད།	བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད།	གཞན་ཡང་ཕོགས་དར།	སིད་
པ་ཧུའི་ཕག་རྒྱ།	 གཡང་བཞི་དཀར་ནག	 གཙང་ཤ་ལགཔ་གཡསཔ།	 འབྲང་
རྒྱས།	ཕེ་མར།	ཡོས།	ཀར།	ནག།	མདའ་དར་སྣ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དང་	སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་གིས་	སྣ་དྲངས་ཏེ་	སས་དང་སསམོ་ཕིར་བཏོན་ཞིམ་ལས་	ཕོ་
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བྲང་སོར་ཐེངས་གསུམ་བསོར་ཏེ་	ལོག་ནང་ན་འཛུལ།

མར་ཆང་དང་	 ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཞུགས་གྲལ་གི་རིམ་པ་ཚུ་	 གྲོལ་ཞིནམ་
ལས་	བཀྲ་ཤིས་ལེགས་དར་གི་རིམ་པ་ཚུ་	བཙུགས་ནི་དང་	ལེགས་དར་ཕུལ་མི་
ཚུ་ལུ་ཡང་	 ཇ་ཆང་གི་ཟས་སོན་ཚུ་	 རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སེ་གནང་སེ་	 རང་ལུགས་
འཆམ་དང་	ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་	ཐུགས་སྤོའི་ལས་རིམ་	ཉིནམོ་གཅིག་དང་
གསུམ་	གང་འོས་ཀི་རིང་ལུ་	དགའ་སོན་རྟེན་འབྲེལ་བརྩིཝ་ཨིན།

༣	 སྐེས་སོན་འབྲིང་།

ཨ་ལོ་སྐེས་ཞིནམ་ལས་	ཞག་གསུམ་གི་ཤུལ་ལས་	ཕིར་བཏོན་	རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་
བའི་དྲོ་པ་	ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསོལ་གནང་སེ་	བཏོན་ཕོགས་དང་	དུས་ཚོད་	ནམ་
བཟང་གི་སབས་དང་བསྟུན་ཏེ་	ཕི་ཁར་བཏོནམ་ད་	གསེར་སྦེངས་བསྡུས་པ་ཅིག་
ཡང་བསྒིག་སེ་	 སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་	 སིད་པ་སྤི་ཐུབ་འཁོར་ལོ་	 ཕེ་མར།	
འབྲང་རྒྱས།	གཡང་གཞི་དཀར་ནག	གཙང་ཤ་ལགཔ་གཡསཔ།	མདའ་དར་སྣ་
ལྔ་	ལ་སོགས་པའི་རིམ་པ་ཚུ་བསྒིགས་ཏེ་	རང་གི་ཁིམ་སོར་ཐེངས་གསུམ་བསོར་
ཏེ་	ལོག་ནང་ན་འཛུལ།
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ཇ་ཆང་དང་	 བཞུགས་གྲལ་གི་རིམ་པ་ཚུ་བསྒིགས་ཏེ་	 འཆམ་མཐུནམ་དང་	
གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་	 མགོནམ་སེ་འབོ་སེ་	 གསར་སྐེས་ལུ་དར་བཏགས་ནིའི་རིམ་པ་	
བཙུགས་ཞིམ་ལས་	 མགོནམ་ཚུ་ལུ་ཡང་	 ཟས་སོན་དང་དགའ་སོན་ཚུ་	 འབད་
སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༤	སྐེས་སོན་བསྡུས་པ།

མི་སེར་སྤིར་བཏང་གིས་	 ཨ་ལོ་སྐེས་ཞིནམ་ལས་	 ཞག་གསུམ་ལངམ་ད་	 བ་
སོབ་ཅིག་ཞུ་སེ་	 དྲོ་པ་ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསོལ་གནང་སེ་	 ཨ་ལོ་ཕིར་བཏོནམ་ད་	
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་།	མདའ་དར།	ཕེ་མར།	འབྲང་རྒྱས།	ཆང་ཕུད།	འོ་
ཕུད་བཅས་འབག་སེ་	 ཁིམ་སོར་ཐེངས་གསུམ་བསོར་སེ་	 ལོག་ནང་ན་འཛུལ་
ཞིནམ་ལས་་	 ཁིམ་ཚང་དང་	 གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ཡང་	 དར་བཏགས་པར་འོང་སོལ་
ཡོདཔ་ལས་	 ཁོང་མགོནམ་ཚུ་ལུ་ཡང་	 ཇ་ཆང་གི་ཟས་སོན་དང་	 བཟའ་འཐུང་
གང་འབོར་རེ་སྦིན་ཏེ་	རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་སྲུང་འབད་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨ་ལོ་སན་ཁང་ནང་དང་	 ཁིམ་གི་ཕི་ཁར་སྐེས་མི་ཚུ་	 ཕིར་བཏོན་	 རྟེན་འབྲེལ་
འབད་སོལ་མེད་རུང་	 ཞག་གསུམ་སོང་བའི་དྲོ་པ་	 ལྷ་བསང་ཁྲུས་གསོལ་ཅིག་	
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ངེས་པར་དུ་གནང་དགོ་པའི་ཁར་	 དར་བཏགས་པར་འོང་མི་ཚུ་ཡང་	 ལྷ་བསང་
གྲོལ་ཞིནམ་ལས་འགོ་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་མ་ཚད་	ཨ་ལོ་སྐེས་ཞིམ་ལས་	ཡུན་མ་རིངམ་ཅིག་ལས་	སྐེས་རྩིས་བལྟ་དགོཔ་
དང་	མིང་ཞུ་དགོ་པའི་ཁར་	སྐ་ཕུད་ཟེར་	སྐ་འགོ་དང་པ་	 བམ་རྩ་ཅན་ཅིག་ལུ་	
བཏོག་ནི་ཕུལ་དགོཔ་དང་	ཟས་ཀི་འགོ་ཐོག་ཡང་	འོ་མའི་སྙིང་པོ་མར་དེ་	བཀྲ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་	 དཔལ་དང་ལྡན་པའི་	 ཕམ་ཅིག་གིས་བིན་དགོཔ་ཚུ་	 ང་
བཅས་འབྲུག་པའི་ལམ་སོལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཅིག་ཨིན།

༥	 སྐེས་ལོ་འཁོར་བའི་	རྟེན་འབྲེལ་རྩིས་ཐངས། 

དེ་ཡང་	 རྒྱས་བསྡུས་རང་གི་འབོར་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 	 རང་སྐེས་པའི་ཉིནམོ་ལུ་	
འགལ་རྐེན་བར་ཆད་	 ག་ནི་ཡང་མེད་པར་	 འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཅིག་འཁོར་བའི་	
དགའ་སོན་གཏང་རག་གི་དོན་ལུ་	རང་སོད་སའི་ཁིམ་ནང་	སྲུང་མའི་བསང་གསོ་
དང་	ལོ་གསརཔ་ཚེས་མི་དེ་ནང་ཡང་		རྐེན་བསལ་ནི་དང་	ཚེ་དང་	བསོད་ནམས་	
རླུང་རྟ་དར་ནིའི་དོན་ལུ་	ལྷ་བསང་།	རླུང་རྟ་འཕར་ནི།	ཚེ་མདོ་བརྒྱ་ཚར།	དཀར་
མེ་སོང་མཆོད་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་	 རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་	 གཉེན་ཉེ་འཁོར་	

Tsazhung INSIDE.indd   148 7/6/21   11:59 AM



149

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ཡང་	མགྲོན་བར་འབད་དེ་	གསོལཝ་དང་	ཚོགས་གང་རུང་གི་	
ཟས་སོན་བསྒིག་དགོ།	དེ་བསང་མགོནམ་ཚུ་གིས་ཡང་	ལེགས་དར་རེ་ཕུལ་སོལ་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཡང་ཅིན་	 རང་སྐེས་པའི་	 དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་	 གཉེན་ཉེཝ་དང་	 འཆམ་
མཐུནམ་ཚུ་	 མགོནམ་སེ་འབོ་སེ་	 མཆོད་བཤམས་ནང་	 ཡང་ཅིན་	 སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རྟེན་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་	 དཀར་མེ་བརྒྱ་མཆོད་དང་སོང་མཆོད་ལ་སོགས་པ་	
ལོ་གྲངས་དང་བསྟུན་པའི་དཀར་མེ་ཕུལ་དགོ།	
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ཐ༽		གོ་གནས་གསར་བསོས་ཀི་རིམ་པ། 

གོ་གནས་གསར་བསོས་ཟེར་མི་འདི་	 འབྲུག་གཞུང་གི་ལྷན་སེ་རྣམ་གསུམ་གི་
བོན་པོ་དང་	 དཔོན་ཁག་ཚུ་གི་གོ་གནས་འདི་	 རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་དང་
འཁྲིལ་	 མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་	 གོ་གནས་ཀི་དར་དང་	
དཔའ་རྟགས་ཚུ་	 གནང་མི་འདི་ཨིན།	 གོ་གནས་གསར་བསོས་ཀི་	 སྒིག་ལམ་
རྣམ་གཞག་འདི་ནང་ལུ་	 དང་པ་	 བདག་རྐེན་གི་དར་གི་འཐོབ་ལམ།	 གཉིས་པ་
དར་ཞུ་ཐངས།	གསུམ་པ་གོ་གནས་གསར་ཐོབ་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ལུགས་བཅས་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡	 གོ་གནས་དང་འཁྲིལ་བའི་མགུལ་དར་གི་རིམ་པ།

དཔོན་སོབ་དང་	 ལྷན་རྒྱས་ལུ་གོ་གནས་ཀི་དར་	 དཀརཔོ་	 སེརཔོ་	 དམརཔོ་	
ལང་ཁུ་	ཧོནམོ་བཅས་དར་མཛོད་སྣ་ལྔ་	གནངམ་ཨིན།	དེ་སེ་གནང་དགོ་མི་འདི་	
ལྷན་རྒྱས་ཀི་གོ་གནས་ཅན་གི་	མི་ངོ་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་	ཞི་བ་	རྒྱས་པ་	དབང་	དྲག་
པོ་	སྣ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཚུ་	རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་	རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	མངའ་
དབང་བསྒྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
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དེ་ཡང་	ཧེ་མར་	གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལས་	འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་	
གོང་ས་ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལུ་	གོ་གནས་ཀི་ཐོག་མར་	ས་རོ་དཔོན་སོབ་ཀི་
གོ་གནས་གནངམ་ད་	 དར་མཛོད་སྣ་ལྔ་	 གནང་དོ་བཟུམ་སེ་	 ཤུལ་ལས་འབྲུག་
རྒྱལ་གསུམ་པ་	འཇིགས་མེད་རོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གིས་	ཞབས་ལས་	ལྷན་རྒྱས་ཚུ་
ལུ་ཡང་	དར་མཛོད་སྣ་ལྔ་རེ་གནང་སོལ་	གསར་བཏོད་གནང་ནུག།

ལྷན་རྒྱས་འོགམ་གི་གོ་གནས་ལུ་	 གོ་གནས་དར་	 དཀརཔོ་	 ལི་ཝང་	 ལང་ཁུ་
བཅས་དར་མཛོད་	སྣ་གསུམ་གནང་མི་དེ་ཡང་	མི་ངོ་འདི་གི་རྒྱུད་ལུ་	ཞི་བ་	དྲག་
པོ་	དབང་དང་རྒྱས་པ་འདྲེས་པའི་འཕིན་ལས་ཚུ་	རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་	
རྟེན་འབྲེལ་ལུ་	མངའ་དབང་བསྒྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

གཉིས་སལམ་མན་ཆད་ཀི་གོ་གནས་ལུ་	 མགུལ་དར་དཀརཔོ་རྐངམ་གཅིག་
གནང་དགོ་མི་འདི་ཡང་	སྤིར་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་ལུ་	དབང་བསྒྱུར་བའི་བར་དང་	
ལྷག་པར་དུ་	གོ་གནས་གོང་མ་ལུ་	དབང་བསྒྱུར་ནི་གི་འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་	ག་
ར་གི་གཞི་	 དཀརཔོ་འདི་ལས་བརྩམ་དགོཔ་དང་	 དགེ་ཞིང་ལེགས་པའི་རྟགས་
མཚན་	ཉི་ཟླའི་འོད་དཀརཔོ་བཟུམ་	གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་	རྟེན་འབྲེལ་གི་
དོན་ལུ་ཨིན།
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བདག་རྐེན་ཞུ་མི་ལུ་	མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་	དར་སྣ་ལྔ་
གནང་པ་ཅིན་	ཆིབས་གྲལ་རྟེན་འབྲེལ་གི་	སྣུམ་འཁོར་གུར་ཡང་	དར་སྣ་ལྔ་དང་	
དར་སྣ་གསུམ་གནང་པ་ཅིན་	 སྣུམ་འཁོར་གུར་ཡང་	 དར་སྣ་གསུམ།	 དེ་ལས་
དར་སྣ་གཅིག་གནང་པ་ཅིན་	 སྣུམ་འཁོར་གུར་ཡང་	 དར་སྣ་གཅིག་གིས་	 ཁག་
གསུམ་ལུ་བཟོ་སེ་བརྒྱན་དགོ།
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ད༽	རབ་གནས།
     
༡	 རབ་གནས་ཀི་ཁུངས་དང་དགོས་པ། 

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་	དར་ཤིང་	སཙྪ་	རྫོང་གཞིས་ལྷ་ཁང་	འཇིག་
རྟེན་པའི་ཁང་ཁིམ་	 གྲུ་དང་ཟམཔ་	 ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་	 བསྒྲུབས་ཚར་
ཞིནམ་ལས་	སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་	རྒྱུད་སེ་ཚུ་ལས་བྱུང་བའི་རབ་གནས་
ཀི་ཆོ་ག་	 ཚུལ་དང་མཐུནམ་སེ་	 མ་འབད་བ་ཅིན་	 སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་ལ་
སོགས་པ་		ཕག་འཚལ་བའི་རྟེན་ལུ་	མི་རུང་ནི་དང་	ཕག་འཚལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་
སེ་འབད་རུང་	ས་དང་རོ་	ཤིང་ལ་སོགས་པ་དང་	ཅོག་འཐདཔ་ཙམ་ལས་	རང་ལུ་
བསོད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་	ག་ནི་ཡང་མ་འཐོབ་པའི་ཁ་ལུ་	ས་ཕོགས་འདི་ནང་ལུ་	
བཀྲ་མི་ཤིས་པ་དང་	ལྟས་ངན་པ་ཚུ་ཡང་	རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

རྫོང་གཞིས་དང་	གཙུག་ལག་ཁང་	 འཇིག་རྟེན་པའི་ཁང་ཁིམ་	ཁྲུས་ཀི་རྫིང་བུ་	
གྲུ་དང་ཟམཔ་	ལ་སོགས་པ་ཨིན་པ་ཅིན་	འདི་ནང་	མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་
འདྲེ་དང་	འབྱུང་པོ་གནོད་སྦིན་	གདོན་བགེགས་དང་	ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་ལ་
སོགས་པས་	བདག་ཏུ་བཟུང་སེ་སོདཔ་ཨིནམ་ལས་	ཕི་	ཁང་ཁིམ་དང་	ཟམ་པ་
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ཚུ་མི་བརྟན་ནི་དང་	 ནང་ན་སོད་མིའི་མི་ཚུ་ལུ་	 ན་ཚ་དང་	 ཤི་ཆད་ལ་སོགས་པ་	
མི་མཐུན་པའི་གནོད་པ་དང་	རྐེན་ངན་	རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འབྱུངམ་ཨིན།

༢	 རབ་གནས་ཀི་ཕན་ཡོན། 

སྐུ་གསུང་མཆོད་རྟེན་དང་	ཇོ་དར་	སཙྪ་	གཙུག་ལག་ཁང་	ཀུན་དགའ་ར་བ་རྫོང་
གཞིས་དང་	འཇིག་རྟེན་པའི་	ཁང་ཁིམ་གྲུ་དང་		ཟམཔ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་ཨིན་
རུང་	གསརཔ་བསྒྲུབས་པའི་འཕལ་ལས་	སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཅིག་
གིས་	 རབ་གནས་ཀི་ཆོ་ག་	 ཚུལ་བཞིན་དུ་འབད་བ་ཅིན་	 འདི་ནང་གནས་པའི་	
མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པའི་	 ལྷ་འདྲེ་དང་	 འབྱུང་པོ་གནོད་སྦིན་	 གདོན་བགེགས་	
ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་	 ཕིར་བསྐྲད་དེ་	 གོང་ལུ་བཤད་པའི་སྐོན་ཚུ་མི་འབྱུང་
བར་	ཁང་ཁིམ་ཚུ་	བརྟན་ཏོག་ཏོ་སེ་གནས་ཚུགས།

ལྷག་པར་དུ་	 རབ་གནས་ཀི་ཆོ་ག་	 མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་འདི་གིས་	 ནང་གི་རྟེན་
དམ་ཚིག་པ་ལུ་	བརྟེན་པ་ཡེ་ཤེས་པ་	རབ་ཏུ་གནས་བཅུག་ནི་དེ་གིས་	མི་འགྱུར་
བར་རབ་ཏུ་གནས་པའི་རྟེན་ལུ་	མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་	གུས་བཀུར་འབད་བའི་བསོད་
ནམས་བསགསཔ་ལས་	 རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་	 དུས་རྟག་བུ་སྲུང་
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སྐོབ་དང་	 བིན་གིས་རླབས་ཏེ་	 ཚེ་ད་རེས་ཚེ་རིང་	 ནད་མེད་ལ་སོགས་པ་	 ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་དང་	 འབོར་པ་ཆ་མཉམ་ཐོབ་སེ་	 ཤུལ་མར་བ་ན་མེད་
པའི་	བང་ཆུབ་ཀི་གོ་འཕང་	འཐོབ་ཚུགས་པའི་ཕན་ཡོན་ཡོདཔ་ཨིན།

༣	 འགོ་འབེད་རྟེན་འབྲེལ།	

ད་རེས་ནངས་པ་	 སོ་འབེད་རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་འབད་དེ་	 བཞག་མི་གི་རིགས་ཚུ་	
རབ་གནས་ཀི་གྲངས་སུ་བསྡུཝ་ཨིན།	 འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་	 འབད་ཐངས་ཀི་
རིམ་པ་	འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བཟུམ་	མཛད་དགོ།

གཟའ་སར་དུས་ཚོད་འགྲིགས་པའི་ཉིནམ་གི་	 དྲོ་པ་ལས་	 རབ་གནས་བ་མ་གིས་
དབུ་གཙོས་	 གསུང་ཆོགཔ་གང་འཚམས་	 ཞུ་ཞིནམ་ལས་	 ལྷ་བསང་རྒྱསཔ་
གཅིག་དང་	སྲུང་མ་གཞི་བདག་ཚུ་ལུ་	འཕིན་བཅོལ་ཚུ་གནང་།	 དེ་ལས་	འགོ་
འབེད་ངོ་མའི་སབས་	བགེགས་བསྐྲད་	ཁྲུས་གསོལ་	རྒྱས་བསྡུས་	དུས་སབས་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད།	 སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་		དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	ཕེབས་
བསུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་	 དང་པ་མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏོར་	 དེ་ལས་	 རྟེན་སྐེད་སྤན་
དྲངས་	རྒྱས་གདབ་ཚུ་	རབ་གནས་བ་མ་གིས་	བསྡུས་ཚིག་སེ་གནང་སེ་	མངའ་
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གསོལ་དང་འབྲེལ་	རབ་གནས་ཀི་	འབྲུ་དང་པ་གཏོརཝ་དང་གཅིག་ཁར་	མཆོད་
སིལ་	 རྒྱ་གིང་གི་སྒ་དང་བཅས་	སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གིས་	 འགོ་འབེད་རྟེན་འབྲེལ་
གནང་	 རབ་གནས་བ་མ་གིས་	 འཕོ་མཐུད་དེ་	 བཀྲ་ཤིས་ཕབ་སེ་	 འགོ་འབེད་
རྟེན་འབྲེལ་གི་རིམ་པ་གྲོལ་ནི་ཨིན།									
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ན༽		བསུ་བ་གསེརསྦེང་དང་ཆིབས་གྲལ།

༡༽	བསུ་བ་གསེར་སྦེང་དང་ཆིབས་གྲལ་གི་ཁུངས་དང་དགོས་པ།
 
ཆིབས་གྲལ་གི་ལམ་སོལ་འགོ་དང་པ་འདི་	 རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་བསན་པ་འདི་
ནང་	འགོ་དང་པ་རང་	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་	ལྷ་ཡུལ་ལས་	འབོནམ་ད་
གི་ཆིབས་གྲལ་གིས་	འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།		དེ་ཡང་	 སངས་རྒྱས་ཀི་
ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་	སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་	སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་
ལུ་	 དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་དང་	 ལྷའི་འགྲོ་བ་ཚུ་བདེན་པ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་	 སོན་
མཆོག་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ་	 ལོ་བདུན་འགོ་བའི་
སངས་རྒྱས་རང་གི་དགུང་ལོ་	༤༢	པ་ལུ་	ལྷ་ཡུལ་ལུ་བོན།	ཡུམ་གིས་གཙོས་
པའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་	 ཆོས་གསུངས་ཏེ་ཟླཝ་གསུམ་འགོཝ་ད་	 འཛམ་བུ་གིང་གི་མིའི་
འཁོར་རྣམ་པ་བཞི་དང་	 སྦིན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚུ་	 སངས་རྒྱས་ཀི་ཞལ་མ་
མཇལ་བར་ཡུན་རིང་སོངམ་མ་ཚད་	 སངས་རྒྱས་ག་ཏེ་བཞུགས་ཡོད་ག་རང་མ་
ཤེས་པར་	མོའུ་གལ་གི་བུ་ལུ་དྲིཝ་ད་	མོའུ་གལ་གི་བུ་གིས་	སངས་རྒྱས་སེང་ལྷ་
ཡུལ་ལུ་ཆོས་གསུངས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག།
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དེ་ལས་	 སོབ་མ་དང་སྦིན་བདག་ཚུ་གིས་	 ལྷ་ཚུ་ཆོས་ཉན་པར་འཛམ་གིང་ནང་	
འོང་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡོད།	 མི་ཚུ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་འགོ་ཚུགས་པའི་	 རྫུ་འཕྲུལ་
མེདཔ་ལས་	 སངས་རྒྱས་འཛམ་གིང་མི་ཡུལ་ལུ་	 འབོན་གནང་ཟེར་གསོལཝ་
བཏབ་པར་	 མོའུ་གལ་གི་བུ་	 ལྷ་ཡུལ་ལུ་བཏང་ནུག།	 མོའུ་གལ་གི་བུ་	 རྫུ་
འཕྲུལ་གིས་སེ་ལྷ་ཡུལ་ལུ་བོན་ཏེ་	 སངས་རྒྱས་ཀི་ཞབས་སར་བཅར་ཞིནམ་ལས་	
མི་ཡུལ་ལུ་འབོན་གནང་ཟེར་གསོལཝ་བཏབཔ་ད་	 སངས་རྒྱས་ཀིས་	 ད་ཞག་
བདུན་གི་ནང་འཁོད་	 འཛམ་བུ་གིང་གི་གྲོང་ཁེར་	 སང་ཀཱ་ཤེའི་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་
ཚལ་ནང་	འབོན་འོང་ཟེར་ཞལ་བཞེས་གནང་ནུག།

མོའུ་གལ་གི་བུ་གིས་	 འཛམ་བུ་གིང་ལུ་ལོག་བོན་ཏེ་	 སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་སོབ་
མ་བཞི་དང་	 སྦིན་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཚུ་ལུ་	 གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་འདི་	 བར་
སྤོད་གནངམ་ད་	 ཁོང་ག་ར་དགའ་དྲག༌སེ་	 གྲོང་ཁེར་སང་ཀཱ་ཤེའི་ལུ་འཛོམས་
ཞིནམ་ལས་	 སངས་རྒྱས་ཀི་བཞུགས་གནས་	 ལྷའི་ཞལ་ཡས་ཁང་རིན་པོ་ཆེའི་	
ཁྲི་དང་བཅས་པ་བཞེངས།	ས་གཞི་གང་བའི་མཆོད་པའི་	བེ་བྲག་བསམ་གིས་མི་
ཁབ་པ་བཤམས་ཏེ་	བསྒུགས་བཞུགས་ནུག།

དེ་བསང་ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱ་བིན་གིས་	 བཟོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་བི་ཤྭ་ཀར་ལུ་བསྐུལ་ཏེ་	
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སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡུལ་ལས་	 གྲོང་ཁེར་སང་ཀཱ་ཤེའི་ཚུན་ལུ་	 སངས་རྒྱས་
བབས་ཏེ་འབོན་ནི་གི་	 འབོན་ལམ་སྦུག་ལུ་	 རིན་པོ་ཆེ་བཻཌཱུརྱ།	 གཡས་གསེར་
དང་གཡོན་དངུལ་ལས་གྲུབ་པའི་	བད་སས་གསུམ་སྒིག་མ་	རིངམོ་ཅིག་བསྒིག་
བཅུག་སེ་ཕུལ་ནུག།	འདི་གུ་ལས་མར་	སངས་རྒྱས་འབོནམ་ད་	གཡས་ཁ་ཐུག་
ལས་ལྷ་ཚངས་པ་	འཁོར་གཟུགས་ཅན་གི་ལྷ་	བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ནོར་བུའི་རྔ་
ཡབ་	 བརྒྱ་སོང་ཐོགས་པ་གིས་བསོར་ཏེ་	 གསེར་གི་བད་སས་ལས་བབས།	
གཡོན་ཁ་ཐུག་ལས་	 ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱ་བིན་འཁོར་	 འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་	 ལྷ་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་	 རྩིབས་བརྒྱ་པའི་གདུགས་དང་བཅས་ཏེ་	 དངུལ་གི་བད་
སས་ལས་བབས།	 བར་སྣང་གི་ཕོགས་བཅུའི་ཕོགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་	 བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དང་	དགའ་ལྡན་དང་	རྒྱལ་ཆེན་བཞི་རིས་ཀི་ལྷ་	སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་	
འཐབ་བྲལ་	དགའ་ལྡན་	འཕྲུལ་དགའ་	གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་ལྷ་	བེ་བ་
ཁྲག་ཁྲིག་	བརྒྱ་སོང་མང་པོ་གིས་		ལྷའི་མེ་ཏོག་མནྡ་ར་དང་		པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་
ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་དང་།	 ལྷའི་སོས་དང་དྲི་ངད་ལ་སོགས་པའི་བདུག་པ།	
ལྷའི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་བེ་བྲག་དཔག་ཏུ་མེདཔ།	 ལྷའི་གདུགས་དང་རྒྱལ་
མཚན་	བ་དན་དང་ཕེ་ཕུར།	ལྷའི་རོལ་མོ་དང་དུང་དང་རྫ་རྔ་།	ལྷའི་གིང་བུ་དང་	
སྒ་སྙན་གི་མཆོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་	 སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་གཡས་གཡོན་	
མདུན་རྒྱབ་ཀི་བར་སྣང་གང་བའི་ཆིབས་གྲལ་གིས་	 ཡོངས་སུ་བསོར་ཏེ་	 འཛམ་
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གིང་ལུ་ཆིབས་བསྐོད་གནངམ་ད་	སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་	རེས་ཅིག་
ནི་	བད་སས་ཀི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མིའི་	བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་དོན་ལུ་	རིན་པོ་ཆེ་
བཻཌཱུརྱ་ལས་གྲུབ་པའི་	སྦུག་གི་བད་སས་ལས་མར་བབས།	རེས་ཅིག་ནི་	སངས་
རྒྱས་ལུ་བད་སས་མེད་རུང་	 འབབ་ཚུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ནིའི་དོན་ལུ་	 བད་
སས་ལུ་མ་བརྟེན་པར་	བར་སྣང་ལས་བབས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་བཅསཔ་སེ་	གྲོང་
ཁེར་སང་ཀཱ་ཤེ་ལུ་	ལྷ་ཡུལ་ལས་བབས་ཏེ་	 འབོན་གནང་མི་འདི་	 ཆིབས་གྲལ་
གི་ལམ་སོལ་འགོ་དང་པ་ཨིན།	

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	ཆིབས་གྲལ་གི་སོལ་འབྱུང་ཚུལ།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་	 ཆིབས་གྲལ་གི་ལམ་སོལ་འགོ་དང་པ་འདི་	 ཞབས་
དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	 ཐིམ་ཕུག་རོ་སོན་རྫོང་རྩིས་བཞེས་ཏེ་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པའི་གདན་ས་	 བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ལུ་བསྒྱུར་གནང་ཞིནམ་ལས་	 གདན་ས་དང་
པ་སྤུ་ན་ཁ་ལས་	 གནམ་བྱཱར་	 ཟླཝ་དྲུག་གི་རིང་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
གཙོས་པའི་	 གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གིས་	 གསོལ་ཐབ་ཐིམ་ཕུག་ལུ་	
ཕེབས་སོལ་འགོ་བཙུགསཔ་ད་	 ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབོན་སོལ་གསར་བཏོད་
གནང་མི་འདི་དང་	སྤི་ལོ་	༡༦༤༩	ལུ་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	གདན་ས་
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སྤུ་ན་ཁ་ལུ་	མགོན་པོ་དབང་ཆེན་གི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོ་	འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་	
སྒྲུབ་མཆོད་གྲོལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྡུལ་ཚོན་	 ནོར་བུ་ཆུར་བཤག་པའི་སབས་
ཀི་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་འབོན་སོལ་ཚུ་	 ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས་	 འགོ་
བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མཛད་ཤུལ་དེ་ལས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་	 སེ་སིད་རིམ་འབོན་ཚུ་གི་སབས་ལུ་ཡང་	
གཞུང་འབྲེལ་སར་བསོར་གི་ཆིབས་སྒྱུར་གནངམ་ད་	 ཆིབས་གྲལ་རྒྱས་བསྡུས་
རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་སེ་གནང་ནུག།	 དེ་ནང་མི་ལས་	སེ་སིད་བཞི་
པ་རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་	 ས་རོ་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་	 སར་སོར་ཆིབས་
སྐོད་གནངམ་ད་གི་ཆིབས་གྲལ་རིམ་པ་	དཔེ་བཟུམ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན།

ཆིབས་གྲལ་གི་སྣ་འཁྲིདཔ་	གསེར་གི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པའི་གང་པོ་ཆེ་གཉིས།	དེ་
གི་ཤུལ་མ་	མི་ཁལ་གཅིག་གིས་འབག་དགོ་པའི་ཟངས་ཀི་རྔ་བོ་ཆེ་	བང་རྔ་བཞི།	
དེ་ལས་	 ཆུང་བའི་བང་རྔ་བཞི།	 དེ་ལས་	 བང་རྔ་ལོགས་གཉིས་མ་དང་	 ལོགས་
གཅིག་མ།	 གཤང་དང་	 རོལ་མོ་ཚུ་	 དུས་གཅིག་ཏུ་ལྡིར་བའི་སྒ་དང་།	 དེ་ལས་
བསུ་སྣ་	རྒྱ་གིང་	འབོད་ཀི་རྒྱ་གིང་	ཆིབས་མདུན་ནས་	གོས་དམར་སྒ་སྙན་པ་
གཉིས་ཀིས་	 ཤིན་ཏུ་སྙན་པའི་སྒ་དབངས་	 གླུའི་མཆོད་པ་ཕུལ་བཞིན་དུ་འབོན་
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པའི་	གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ལས་	སྐུ་ཆས་འབག་མི་	 ཉེན་སྲུང་དཔའ་རྩལ་
པ་བཀའ་བགྲོས་པ་དང་	 ཕག་ཞུ་མི་བཅས་	 མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གིས་	
ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་བོན་གནང་ནུག།

དེ་ལས་	 དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་གི་རྒྱལ་རབས་	 རིམ་འབོན་གི་དུས་སབས་ལུ་	
ཡུལ་དུས་གནས་སངས་ཀི་ཁད་པར་དང་འཁྲིལ་ཏེ༌	 ཧེ་མ་གི་ཆིབས་གྲལ་ལམ་
སོལ་ལུ་	འཕི་སྣོན་གི་ལེགས་བཅོས་	རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛད་དེ་གནང་མི་ལས་	ད་
ལྟོ་གི་ལམ་སོལ་འདི་གུར་	གཏན་འཁེལ་སོང་སེ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢	 གསེར་སྦེང་གི་བྱུང་རབས།

ཀ	 གསེར་སྦེང་གི་ལམ་སོལ་འགོ་དང་པ་འདི་	 རྒྱལ་པོ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་
པོ་གིས་	རྒྱལཔོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་ལུ་	སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བཞེངས་ཏེ་ 
ལག་རྟགས་བསྐལཝ་ད་	 ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་གིས་	 གསེར་སྦེང་གི་ཐོག་ལས་
བསུ་བ་ཞུ་མི་འདི་དང་	དེའི་ཤུལ་མར་	སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོན་རིན་
པོ་ཆེ་	 ནུབ་ཕོགས་ཨོན་གི་ཡུལ་	 ལྷོ་ནུབ་འོ་མ་ཅན་གི་མཚོ་ལུ་	 མེ་
ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་	 སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་	 ཨོན་ཡུལ་གི་
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རྒྱལ་པོ་	ཨིནྜ་བོ་ཏི་གིས་	ཁོང་རའི་སས་ཀི་སལ་བ་ལུ་	གདན་འདྲེན་
ཞུཝ་ད་གི་	གསེར་སྦེང་སྒིགཔ་ད་	དང་པ་རང་	གཅན་གཟན་གི་རྒྱལ་
པོ་སག་	 བའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱུང་	 རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེངེའི་ཆ་བད་ཅན་གི་	
བྲོ་གར་འཁྲབ་མི་སུམ་བརྒྱ།	 དེ་ལས་རྔ་འཆམ།	 རྔ་གིང་	 རྔ་གར་ལ་
སོགས་པའི་	 གར་གི་རིགས་བེད་དང་	 གིང་གི་རིགས་བེད་སུམ་བརྒྱ།	
གུས་ཞབས་ཀི་ཞེ་ས་ཕུལ་མི་	 ན་གཞོན་བུ་མོ་འཇའ་རིསམོ་	 རིན་པོ་
ཆེའི་རྒྱན་ལྡན་སུམ་བརྒྱ།	 རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པའི་	 གར་
གི་ཕག་རྒྱ་སྒྱུར་མི་ཁེའུ་ཆུང་སུམ་བརྒྱ།	 རྔ་བོ་ཆེ་དང་རོལ་མོའི་བེ་བྲག་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒ་དང་།	གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་	བ་དན་	ཕེ་ཕུར་
ལ་སོགས་པའི་	དར་པོ་ཆེའི་རིགས་བེད་གྲངས་མེད།	རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་
ལྟད་མོའི་རིགས་བེད་དུ་	 གྱུར་ཚད་ཀི་འདྲ་འབག་བོན་མི་	 མང་པོ་ཕན་
ཚུན་བརྩེ་བའི་རྣམ་པ་གིས་གལ་བཙར་ཏེ་	 རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་	
གདན་འདྲེན་གི་བསུ་བ་གསེར་སྦེང་ཞུ་མི་འདི་ཚུ་	 འགོ་དང་པ་ཨིནམ་
མས།

ཁ	 རྒྱ་བོད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་	 གསེར་སྦེང་གི་མཛད་སོ་རིམ་པར་བྱུང་
ཡོད་མི་ལས་	དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན།	ཧེ་མར་དུས་རབས་	
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༩	པ་དེ་ཅིག་ཁར་	 རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་	 ནང་པའི་ཆོས་སེ་
ཆེན་པོ་	དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲར་	རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་	ཙནྡྲ་
གོ་མི་བོནམ་ད་	 དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་	བསུ་བ་གསེར་སྦེང་
གི་ཐོག་ལས་	གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག།

	 དེ་ཡང་	དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་	ན་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཕི་
ཁར་	 ཆོས་བཤད་གནང་སེ་བཞུགས་སར་	 ཙནྡྲ་གོ་མི་བོན་ཏེ་བཞེངས་
ཏེ་བཞུགསཔ་ད་	 རྩོད་པ་རྐབ་པར་འོང་མི་ཅིག་ཨིནམ་འདྲ་བས་མནོ་
སེ་	 ཁོད་ག་ལས་འོངམ?	 ག་ཅི་ཤེས་ཟེར་དྲིཝ་ད།	 ཙནྡྲ་གོ་མི་གིས་	
ང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལས་འོངམ་ཨིན།	སྒ་པཱ་ཎི་པ་དང་	བསོད་པ་བརྒྱ་
ལྔ་བཅུ་པ།	མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་གསུམ་ཤེས་ཟེར་གསུངསམ་
དང་	 ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་	 མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཅིག་ཨིནམ་མཁེན་ཏེ་	
ཙནྡྲ་གོ་མི་ཨིན་ན་ཟེར་གསུངམ་ད་	 ཙནྡྲ་གོ་མི་གིས་	 མི་ཚུ་གིས་དེ་སེ་
འབོཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག།

	 དེ་ལས་	དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གིས་	དེ་སེ་བོན་པ་མི་བཏུབ།	དགེ་
འདུན་པ་གིས་བསུ་བ་ཞུ་དགོ་ཟེར་གསུངམ་ད་	ཙནྡྲ་གོ་མི་གིས་	ང་དགེ་
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བསྙེན་ལུ་དགེ་འདུན་པའི་བསུ་བ་མཛད་མི་རུང་ཟེར་གསུངམ་ད།	ཟླ་བ་
གྲགས་པ་གིས་	 ཤིང་རྟ་གསུམ་སྒིག་མ་གི་སྦུག་ལུ་	 འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཀི་སྐུ་	གཡས་གཡོན་གཉིས་ལུ་	ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་	ཙནྡྲ་གོ་
མི་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་	འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་སྐུ་ལུ་	རྔ་ཡབ་གཡོབ་
པའི་ཚུལ་བཟོ་སེ་	 དེ་ལུ་	 དགེ་འདུན་པའི་ཚོགས་ཀིས་གདུགས་རྒྱལ་
མཚན་	 བ་དན་	 ཕེ་ཕུར་	 རྔའི་རིགས་བེད་དང་	 འབུད་དཀྲོལ་	 རོལ་
མོའི་བེ་བྲག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་	བསུ་བ་གསེར་སྦེང་བསྒིགས་ཏེ་	
གདན་འདྲེན་ཞུ་ནུག།

	 དེ་ལས་	 བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་ལུ་	 ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སོང་བཙན་ལྡེའུ་
བཙན་གིས་	 ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་བསུ་བ་ཞུཝ་ད་	 རྒྱལཔོ་ཁྲི་སོང་
ལྡེའུ་བཙན་ལུ་	ཕོ་སྐེས་ཡོངས་ཀིས་བསོར།	བཙུན་མོ་གཉིས་ལུ་	མོ་
སྐེས་ཡོངས་ཀིས་བསོར།	གདུགས་	རྒྱལ་མཚན་	བ་དན་	ཕེ་ཕུར་ཚུ་
བསྒེང་།	རོལ་མོའི་རིགས་བེད་འཁྲོལ།	དུང་དང་	པི་ཝང་	གིང་བུ་སྣ་
ཚོགས་འབུད།	 རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་སྤས་པའི་རོ་རེའི་གླུ་དང་	 གར་བེད་
པའི་མཁས་བཙུན་མང་པོ་དང་།	 ཆ་བད་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཞི་ཁྲོའི་འཆམ་
དང་	 གིང་དང་འབག་འཆམ་གི་རིགས་བེད་	 དུ་མ་བེད་པའི་སགས་པ་
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རྣམས་དང་།	གཞན་ཡང་	རྔ་ཤོན་	ཀླུ་ཤོན་	འབག་ཤོན་	དགའ་བའི་
གླུ་གར་	 བྲོ་རྩེད་ལ་སོགས་པ་ལྟད་མོ་	 སྣ་ཚོགས་བེད་པའི་སྐེས་པ་དང་	
མོ་བཙུན་མང་པོའི་བསུ་བ་དང་	 བོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མི་ཆེན་རྣམས་
ཀི་	ཕག་དང་ཞེ་ས་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་	བཀུར་སིར་བ་བ་ཐམས་
ཅད་ཀིས་	སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལུ་བསུ་བ་ཞུ་ནུག།

ག	 ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་	 གསེར་སྦེང་འགོ་དང་པ་འདི་རང་	
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ས་ལྕགས་རིའི་བདུད་འདུལ་བག་ཕུག་ནང་
ལུ་	 ཐུགས་དམ་ལོ་གསུམ་མ་གྲོལ་ཏེ་	 	 ལྕགས་རི་རོ་རེ་གདན་གི་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་	 འགོ་དང་པ་འབོནམ་ད་	 གྲྭ་ཚང་འདུས་སེའི་
གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་	པད་དཀར་འབྱུང་གནས།	ཡོངས་འཛིན་མཁས་
གྲུབ་ལྷ་དབང་བོ་་གྲོས་	 ཆོས་རེ་ཚེ་དབང་བསན་འཛིན་དང་	 དགེ་སོང་
གི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་	བསང་གི་དུད་སྤིན་	ནམ་མཁའ་གང་བའི་
མཆོད་པ་དང་གཅིག་ཁར་	 ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དང་	 སོམ་ཞྭས་
མཛེས་པའི་	 དགེ་འདུན་གསེར་རིའི་འཕེང་བ་མཚར་དུ་དངར་བས་	
གདུགས་དང་	 རྒྱལ་མཚན།	 ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་བ་དན་དང་	 ཕེ་
ཕུར།	 རོལ་མོའི་བེ་བྲག་དུ་མ་དང་།	རྔ་བོ་ཆེ་སོགས་རྔའི་བེ་བྲག་	དུང་
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དང་དུང་ཆེན་	 རྒྱ་གིང་	 དུང་དཀར་	 རྐང་དུང་།	 སྒ་སྙན་གིང་བུ་ལ་
སོགས་པའི་	མཆོད་རྫས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་།	མཆོད་པའི་ལྷ་
མོ་	 དུ་མའི་གླུ་དབངས་ཀི་མཆོད་པ་	 རྣལ་འབོར་པ་	གོས་དཀར་ལྕང་
ལོ་ཅན་གི་	རོ་རེའི་གཞས་ཀི་མཆོད་པ་དང་བཅས་པའི་	བསུ་བ་གསེར་
སྦེང་གི་ཐོག་ལས་	གཙུག་ལག་ཁང་གཡས་བསོར་གིས་	གཙུག་ལག་
ཁང་གི་སེངེ་ཁྲི་ལུ་	གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་འདི་ཨིནམ་མས།

	 དུས་དེ་ལས་ཚུར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་	སར་བཤལ་
དང་	 ཕོགས་ཕན་ཚུན་ལུ་	 ཆིབས་སྒྱུར་གནང་སེ་	 ལོག་གདན་ས་ལུ་
ཕེབས་རེ་ཕེབས་ཚད་	 བསུ་བ་གསེར་སྦེང་ཐོག་ལས་	 གདན་འདྲེན་ཞུ་
སོལ་	 དར་ཁབ་བྱུང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་	 ཤུལ་ལས་སེ་སིད་རིམ་བོན་གི་
སབས་ལུ་ཡང་	 གདན་ས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ལུ་	 བྱཱར་དགུན་སོ་སོའི་	
གསོལ་ཐབ་ཕེབས་སབས་དང་།	 མངའ་འོག་གི་ལུང་ཕོགས་སོ་སོར་	
ཆིབས་བསྐོད་གནངམ་ད་	ས་གནས་ཀི་མི་བདག་གཙོ་བོ་ཚུ་གིས་	བསུ་
བ་གསེར་སྦེང་ཞུ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

	 དཔེར་ན་	 རྒྱལ་སས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ས་རོ་ལུ་	 གཞུང་འབྲེལ་
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སར་སོར་ལུ་འབོནམ་ད་	 ས་རོ་རྫོང་ནང་ལས་	 སྤི་བ་དང་	 གནས་
བརྟན་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་དགེ་སོང་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་དང་	 གཞུང་
ཞབས་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་གིས་	སོས་འཛིན་	རྒྱ་གིང་	རོལ་མོ་	སིལ་
སྙན་	 རྔ་དང་དུང་	གདུགས་	རྒྱལ་མཚན་	བ་དན་	ཕེ་ཕུར་ཟེར་བའི་	
བསུ་བ་གསེར་སྦེང་བསྒིགས་ཏེ་བསུ་བ་ཞུ་ནུག།
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པ༽		བསོ་བའི་རིམ་པ།

༡	 བསོ་བའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ།	

བསོ་བ་ཟེར་མི་འདི་	 དགེ་བའི་རྩ་བ་གཞན་ལུ་དམིགས་ཏེ་	 བིན་ནི་ཅིག་ལུ་གོཝ་
ཨིན།	 དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་	 རང་དང་གཞན་གིས་	 དུས་གསུམ་ལུ་བསགས་པའི་	
དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་	 ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་	 མཇུག་ལུ་སེམས་ཅན་ག་ར་	
མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	 འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་	 འགྱུར་བཅུག་ཟེར་མནོ་
མི་འདི་ལུ་	བསོ་བ་ཟེར་སབ་ཨིན།	

དེ་འབདཝ་ལས་	 རང་གི་དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་	 ཐ་ན་	 རྟེན་བཟང་པོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	
ཕག་ཕུད་གཅིག་ལས་མ་ཕུལ་	ཡང་ཅིན་	མ་ཎི་ཚིག་ཐེངས་གཅིག་ལས་མ་བགངས་	
ཡང་ཅིན་	 དཀར་མེ་ཏིང་ཅུང་གཅིག་ལས་མ་ཕུལ་རུང་	 དེ་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་	
སེམས་ཅན་ག་ར་	 འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་འགྲོལ་ཏེ་	 མཐར་ཐུག་སངས་
རྒྱས་ཀི་	 གོ་འཕང་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	 བསོ་མི་འདི་ལུ་	 བསོ་བ་ཟེར་སབ་ཨིན་
པས།	
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༢	 དགེ་རྩ་གཞན་དོན་ལུ་	བསོ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་མ་བསོ་བའི་ཉེས་དམིགས།

དགེ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་བསགས་རུང་	 དེ་སྒྲུབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་	གཞན་སེམས་
ཅན་གི་དོན་ལུ་	མ་བསོཝ་འདྲཝ་	ཅིག་འབད་བ་ཅིན།	དགེ་བ་སོམ་ག་དེ་ཅིག་རང་
བསྒྲུབས་རུང་	དགེ་བའི་འབྲས་བུ་	ཚར་གཅིག་མོང་ཞིནམ་ལས་	ཡུན་རིངམ་སེ་
མ་སོད་པར་	རྫོགས་འགོཝ་ཨིན་པས།	

དེ་ཡང་	འབྲི་གུང་སྐོབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་	“དཔེར་ན་	ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་འདི་	
ལེགས་ཤོམ་སེ་མ་འཕག་པ་ཅིན་	 རང་གི་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་	 བསྟུན་པའི་
དངོས་གྲུབ་	 མི་འཐོབ།	 དེ་བཟུམ་སེ་	 དགེ་བ་སོམ་ཆུང་	 ག་ཅི་བཟུམ་རང་
བསྒྲུབས་རུང་	མཇུག་ལུ་	བསོ་བ་དང་སོན་ལམ་	ལེགས་ཤོམ་ཅིག་	མ་བཏབ་
པ་ཅིན་	རང་དང་གཞན་གི་ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ལུ་	ཕན་ཐོགས་པའི་འབྲས་བུ་	
མི་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་	དགེ་བ་བསྒྲུབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་	བསོཝ་སོན་གཏང་
དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ”	ཟེར་གསུངས་ནུག

དགེ་བ་གཞན་དོན་ལུ་བསོ་བ་ཅིན་	 དགེ་བ་དེ་	 སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	མ་ཐོབ་
ཀི་བར་ན་	ཟད་ནི་མེད་པའི་ཁར་	གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་འགོཝ་ཨིན་པས།	དེ་
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ཡང་	 བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས།	 ཆུ་ཐིགས་པ་གཅིག་	 རྒྱ་མཚོ་
ཆེན་པོའི་ནང་བླུགས་པ་ཅིན་	 རྒྱ་མཚོ་མ་སམ་གི་བར་ན་	 ཆུ་ཐིགས་པ་དེ་ཡང་མི་
སམ།	 དེ་བཟུམ་སེ་	 དགེ་བ་གཞན་གི་དོན་ལུ་བསོ་བ་ཅིན་	 སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་
འཕང་	མ་ཐོབ་ཀི་བར་ན་	དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་མི་རྫོགས།	ཟེར་གསུངས་ནུག།	

༣	 དགེ་བ་བསོ་ཐངས།

བསོཝ་ཞུ་བའི་སབས་ལུ་	 དགེ་བ་བསོ་ཐངས་ཡང་	 རང་གིས་འབད་བའི་དགེ་
བའི་ལཱ་	དཔེར་ན་	གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་		གཤིན་པོ་ངན་སོང་གི་གནས་ལས་ཡར་
འདྲེན་ནི་	 རང་གི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་དགོཔ་	 ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་འབད་འབདཝ་
ཨིན་ན་གི་	དམིགས་ཡུལ་དེ་	བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་	སོན་ལམ་བཏབ་ཨིན།	

དེ་དང་གཅིག་ཁར་	རང་དང་འདྲ་བའི་སབས་མ་བདེཝ་དང་	རྐེན་བར་ཆད་	ལུས་
ལུ་ན་ཚ་དང་	སེམས་ལུ་སྡུག་བསལ་	འབྱུང་མི་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་	ང་གིས་སྒྲུབ་
མི་	དགེ་བ་དེ་གིས་ཕན་བཅུག་	ཟེར་བའི་བསམ་པ་དང་	དེ་མ་ཚད་	དགེ་བ་འདི་
གིས་	 རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ག་ར་	 ཚེ་རིང་བ་དང་	 གཟུགས་བཟང་བ་ལ་
སོགས་པ་	ལྷ་དང་མིའི་གོ་འཕང་	གནས་སབས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་	 མཐར་ཐུག་
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རྫོགས་པའི་	 སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	 ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་བཅུག་	 ཟེར་བའི་
བསམ་པ་བསྐེད་དེ་བསོཝ་ཞུ་དགོ།		

བསོ་ཐངས་གཞན་ཡང་	རང་གི་ཨ་རྟག་གི་ཁ་ཐུན་དགེ་སྦོར་དང་	རྟེན་བཟང་པོའི་
སྐུ་མདུན་ལུ་	ཕག་དང་མཆོད་པ་	ཕུལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་	དགེ་བ་བསྒྲུབས་པའི་
མཇུག་ལུ་	བམ་སོབ་དཔོན་ཚུ་ལས་	བསོ་བ་ལོགས་སུ་ཞུ་ནི་མེན་པར་	རང་གིས་
འབད་གཞན་དོན་ལུ་བསོ་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་ཡང་	གལ་སིད་རང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སེ་	བསོ་མ་ཤེས་རུང་	རེ་བཙུན་འཇམ་
དཔལ་དབངས་དང་	 ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་
གིས་	བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལུ་	དགེ་བ་ག་དེ་སེ་བསོཝ་ཨིན་ན་	དེ་དང་
ཅོག་འཐདཔ་སེ་	 ང་གིས་ཡང་	 བསོཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་	 བསམ་པ་བསྐེད་རུང་
བཏུབ་ཨིན།	

༤	བསོཝ་གི་དབེ་བ།

སྤིར་བཏང་བསོ་བ་ལུ་དབེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་	 ཚུར་བསྡུ་བ་ཅིན་གཤིན་བསོ་དང་	
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གསོན་བསོ་གཉིས་ནང་བསྡུཝ་ཨིན།	 གཤིན་བསོ་ཟེར་མི་འདི་	 ལུས་དང་རྣམ་
ཤེས་	 ཁ་བལ་བའི་གཤིན་པོའི་དོན་ལུ་	 ཤུལ་ལས་ལུས་མི་ཚུ་གིས་	 བསྒྲུབས་
པའི་དགེ་བ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ག་ར་	 གཤིན་པོ་དོན་ལུ་བསོ་སེ་	 བར་དོའི་སྡུག་
བསལ་ལས་གྲོལ་ཏེ་	མགོགས་པ་རང་	སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	
བསོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གསོན་བསོ་ཟེར་མི་འདི་	དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་སྦིན་པའི་བདག་པོའམ་	དགེ་བ་འབད་
མི་གིས་གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་	 བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་དོན་ལུ་
དང་	བསན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཐའ་དོན་ལུ་	རང་གི་རྐེན་སེལ་རིམ་གྲོ་	དཔེར་
ན་	དབང་	རབ་གནས་	སྒྲུབ་ཆེན་	ཆོས་ལྷག་ནི་དང་	ལོ་ཆོག་བཏང་ནི་ལ་སོགས་
པ་	དགེ་བ་ཆེ་ཆུང་ག་ཅི་སྒྲུབ་རུང་	མཇུག་ལུ་བསོཝ་ཞུ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

༥	 བསོ་རྟེན་དང་གྲལ་བཤམ།

གཤིན་བསོ་དང་གསོན་བསོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་	བསོཝ་ཞུཝ་ད་	བསོ་རྟེན་གྲལ་
བཤམས་ཕུལ་དགོ།	 བསོ་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་	 བསོཝ་གནང་མི་བམ་ལུ་ཞུ་རྟེན་
ཨིནམ་ལས་	ཟོང་སྦུབ་གཅིག་	ཡང་ཅིན་	ཁ་དར་གཅིག་	ཡང་ཅིན་	དངུལ་རྐང་
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ལྔ་ལས་འགོ་བཟུང་སེ་	མང་ཉུང་རང་གི་འབོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒིག་མི་འདི་ལུ་
སབ་ཨིན།		

གྲལ་བཤམས་ཟེར་མི་འདི་	 ཚོགས་པ་དམངས་ལུ་	 བསོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་	
གནང་ནིའི་ཡོན་སེ་	ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས་	ཟོང་སྦུབ་གཅིག་དང་	ཡང་ཅིན་	དངུལ་
རྐང་བཅུ་ཐམ་ལས་ཡར་	 རང་གི་འབོར་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བསྒིག་ནི།	 ག་ལས་
བསོར་རུང་	གྲལ་བཤམ་འདི་	བསོ་རྟེན་	ལས་	མང་སུ་ཅིག་བསྒིག་དགོཔ་ཨིན།	

དེ་གཉིས་ཕུལ་ཐངས་ཡང་	གསོན་བསོའི་སབས་	དང་པ་གྲལ་བཤམས་དང་	དེ་
ལས་བསོ་རྟེན་ཕུལཝ་ཨིན་རུང་	གཤིན་བསོའི་སབས་	དང་པ་བསོ་རྟེན་དང་	དེ་
ལས་གྲལ་བཤམས་ཕུལ་དགོ།	དེ་ཡང་	གཤིན་པོའི་སྐབས་	དང་པ་	བ་མ་ལས་
ཞུ་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།	 གཤིན་ཆོག་སབས་	 གསོལ་ཇ་ཐེངས་རེ་དྲངམ་ད་	
བསོ་བོ་ཚར་རེ་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་	 ཉིནམོ་གཅིག་ལུ་གསོལ་ཇ་ཡང་ཆ་སེ་དྲངས་ཏེ་	
བསོཝ	 ཡང་ཆ་སེ་ཞུ་དགོ།	 གསུང་ཆོག་མཇུག་བསྡུཝ་ད་	 གསོན་བསོ་ཚར་
གཅིག་ཞུ་སོལ་ཡོད།
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༦	 བསོཝ་ཞུ་ཐངས།

བསོ་བའི་ཕག་གི་ཁུངས་དོན།

གསོན་གཤནི་གི་དག་ེརྩ་	ག་ཅ་ིར་བསྒྲུབས་རུང་	མཇུག་ལུ་བས་ོབ་ཞུཝ་ད་	ཕག་
ཕུད་བཅུ་གཉསི་འཚལ་དག་ོམ་ིའད་ི	དང་པ་	ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མ་ིའད་ི	འདུས་
པའ་ིཚོགས་དམངས་ལུ་	གུས་བཏུད་ཞུ་བའ་ིབར་མཚོན་དང།

དེ་ལས་	 བསོ་བ་གནང་མི་བ་མ་ལུ་	 དར་དང་བསོ་རྟེན་	 གྲལ་བཤམ་ཕུལ་བའི་
ཤུལ་ལུ་	 ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་	 དགེ་རྩ་འདི་ཚུ་	 བསོ་བ་གིས་རྒྱས་
བཏབ་	གནང་དགོ་པའི་གསོལ་འདེབས་	ཞུ་བའི་བར་མཚོན་དང།	

བསོ་བ་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་	ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་	བཀའ་དྲིན་ལེགས་
སོའི་	གཏང་རག་ཕུལ་བའི་བར་མཚོན་གི་ཕག་ཨིན།	དེ་ལས་	མཆོད་བཤམ་ལུ་	
ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་མི་འདི་	 རང་གི་འདོད་པའི་གཉེར་གསོལ་	 དཀོན་མཆོག་
ལུ་	བཅོལ་བའི་དོན་ལུ་ཨིན།
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བསོཝ་ཞུ་མི་	 མི་གཅིག་འབད་རུང་	 ཡང་ཅིན་ལེ་ཤ་གཅིག་ཁར་ཞུ་རུང་བཏུབ།	
ལེ་ཤ་ཅིག་ཁར་ཞུཝ་ད་	རྩ་བོ་སོ་སོར་ཨིན་པ་ཅིན་	རྩ་བོ་རེ་ལུ་དར་དང་	བསོ་རྟེན་
སོ་སོར་དགོ།	གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་	ངོ་མ་དེའི་ལག་པར་	དར་དང་བསོ་རྟེན་དེ་གིས་
འཐུསཔ་ལས་	གཞན་ཚུ་གི་ལག་པར་	ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་བཏུབ།

བསོཝ་ཞུ་མི་དེ་	ལག་པར་དར་དང་ཟོང་གང་རུང་འབག་སེ་	བ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་	
ཚོགས་གྲལ་གི་མཇུག་ལུ་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་	 དང་པ་རང་བསོཝ་གནང་མི་བམ་ལུ་	
ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཚརཝ་ད་	 བསོཝ་བཙུགས་མི་གིས་	 གྲལ་བཤམ་གལ་
གཡོན་ཁ་ཐུག་	འཚམས་ཅིག་བཞག་འོང་།	

དོ་རུང་ཕག་ཕུད་གསུམ་འཚལ་ཚརཝ་ད་	 བསོ་རྟེན་	 ཟོང་དང་དར་ག་ཅི་ཨིན་རུང་	
རང་གི་ལག་པར་ཡོད་པ་ཅིན་བཏང་སེ་	 བཙུགས་མི་གི་ལག་པར་སྤོད་ནི་དང་	
བཙུགས་མི་དེ་གིས་དར་ཨིན་པ་ཅིན་	 ཅོག་སྒོམ་ཁར་དང་	 ཟོང་ཨིན་པ་ཅིན་ཅོག་
སྒོམ་རྩ་བར་བཞག་འོང་།	

དེ་བསང་	རང་པུས་མོ་གཡསཔ་ས་ཁར་བཙུགས་	རྐངམ་གཡོན་པའི་རྒྱ་མ་སར་
བཙུགས་ཏེ་	 རྟིངམ་ཨ་ཙི་ཅིག་སེང་སེ་སོད་ཞིན་ན་	 ལགཔ་བཀབ་ནེ་དང་སྦགས་
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ཐལམོ་སྦར་སོད་དགོ།	 བསོ་བ་གནང་ཚརཝ་ཅིག་	 དོ་རུང་ཕག་ཕུད་གསུམ་	
འཚལ་སེ་	 བམ་ལུ་	 རྒྱབ་མ་འགོརཝ་ཅིག་སེ་	 མཆོད་བཤམས་ལུ་	 ཕག་ཕུད་
གསུམ་འཚལ་ཏེ་	ཐོན་འོང་ནི་ཨིན།	
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ཕ༽		བརྩི་མཐོང་ཤེས་ཡོན།		

༡	 སོ་གསུམ་བག་མེད་ལུ་ཤོར་བའི་སྐོན། 
 
ལཱ་ཚུ་	ཕི་འགྱུར་འགོ་བའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་རྩ་བ་འདི་	གཙོ་བོ་	ཉོན་མོངས་པ་དང་	རང་
འདོད་འདི་གིས་	 ག་ཅི་མནོ་མི་འདི་	 སྒྲུབ་ཐབས་འབད་དེ་	 རང་ཚོད་གཟུང་མ་
ཚུགས་པར་	 ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཨིན།	 ཚེ་འདི་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་	
ལོངས་སྤོད་དེ་	དགའཝ་སྐིདཔ་སེ་སོད་དགོ་པ་ཅིན་རོགས་ཀི་བཟང་ངན་	ཨིནམ་
མེནམ་འདི་རང་	 སབ་མ་སོད་པར་	 ཁ་ཚུར་རང་ལུ་བལྟ་སེ་	 དུས་རྒྱུན་དུ་རང་
སེམས་རང་གིས་བརྟག་དཔད་འབད་དེ་	རང་རྒྱུད་རང་གིས་བཅོ་	རང་གི་ལམ་རང་
གིས་གཟང་པ་ཅིན་དྲག།	

དེ་མིན་པ་	 འདོད་ཆགས་ཀི་དབང་ལུ་ཤོར་སོ་པ་ཅིན་	 གཞན་གི་རྒྱུ་ནོར་ཚུ་ཡང་
ཨརཝ་བརྐུ་ནི།	 རོགས་ཀི་ཨམ་སྲུ་འཕོགས་ཏེ་	 གོང་འབག་དགོཔ་དང་	 བོ་
འཁོལ་དགོཔ་འཐོན་ནི།	 ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་ཚུ་བཤིག་ནི།	 ཆ་རོགས་ལྟོ་ཚང་ཚུ་
མགུ་སོར་རྐབ་ནི།	སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་འབད་འོང་།
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ཞེ་སང་གི་དབང་ལུ་ཤོར་སོ་པ་ཅིན་	 ཕམ་ཚུ་ལུ་རྡུང་རྫོབ་དང་	 ཁ་ངན་ཚིག་ངན་
སབ་	 ལྟོ་ཚང་ལུ་འཁོན་བཟུང་སེ་	 སྐོན་བཏགས་	 མི་ག་དང་ག་ལུ་ཡང་འཐབ་
འཛིང་	 རྩོད་གཞི་	 སབ་གཞི་རྐབ་	 མི་བསད་	 རྡུང་རྫོབ་ལ་སོགས་པ་འབད་དེ་
གིས་	རང་གཞན་གེ་ར་	སྡུག་བསལ་མོང་འོང་།

ང་རྒྱལ་གི་དབང་ལུ་ཐལ་སོ་པ་ཅིན་	 རང་མཐོང་དང་ང་རྒྱལ་	 ཁེངས་སེམས་ཀི་སོ་
ལས་	གཞན་ལུ་ཧད་བཏགས་འཚོལ་	ཁ་ཟོགཔ་གདུག་ཁ་དང་	དམའ་ཕབ་	ཞན་
པར་སང་དྲག་	ལ་སོགས་པ་འབད་འོང་།

ཕག་དོག་གི་དབང་ལུ་ཐལ་སོ་པ་ཅིན་	 རང་ལས་རྒན་ཤོས་དང་མཁས་པ་	གོངམ་
ཚུ་ལུ་	སྐུར་པ་བཏབ་སེ་	ཁ་ངན་སབ་	རང་དང་མཉམ་མི་ཚུ་ལུ་	ཕག་དོག་འགྲན་
སེམས་དང་	སྐོན་གོང་དོ་ལས་ཟུར་འཚོལ་	གཞན་གི་སོབས་འབོར་མངའ་ཐང་ཚུ་
ལུ་	མ་དགའཝ་དང་	མ་རངམ་འབད་འོང་།

སེར་སྣ་གི་དབང་ལུ་སོངན་	 རང་ལུ་རྒྱུ་ནོར་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་	 དཀོན་མཆོག་
གི་མཆོད་པ་	 མར་ངན་སོང་ལྷངམ་རྐབ་མི་	 དབུལ་པོ་ཚུ་ལུ་	 སྦིན་པ་གཏང་མི་
ནུམ།	རང་ལུ་ཕན་ཐོགས་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་	བརཝ་	བསྐིཝ་བིན་མི་ཧུམ།	ད་ལངམ་
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མས་	ད་འགྲིགས་པས་ཟེརཝ་	དུས་ནམ་ཡང་མི་འོང་།	ཐ་ན་རང་གི་བཟའ་འཐུང་
ལྟོ་རྒྱགས་ཙམ་ཡང་	ལེགས་ཤོམ་སེ་འགྲོ་སོང་གཏང་མ་ནུམ་པར་	སེར་སྣ་གིས་	
ཡི་དྭགས་མངོན་སུམ་བཟོ་སོད་འོང་།

གཏི་མུག་གི་དབང་ལུ་	 ཐལ་སོ་པ་ཅིན་	 དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་དང་	 སིག་པ་སང་ནི་	
བ་བ་ལེགས་ཉེས་	མིའི་བཟང་ངན་	སང་བང་ཚུ་	ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་པར་	མགུ་
འཐོམ་མི་འདི་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པ་	མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་གེ་ར་གིས་	གཞན་གི་སྐོན་	སོང་སེ་
སབ་ནི་ཅིག་	 ག་དེ་སེ་ཐོབ་མི་འཐོབ་	 དེ་རང་བལྟཝ་ཨིན་པས།	 དེ་ལས་ལྕི་བའི་
སྐོན་ཅིག་	ཆོས་དང་	འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆ་ར་ནང་མེད་	དེ་གཞན་སྐོན་མིན་པ་རང་
སྐོན་ཨིན།

དེ་བཟུམ་	མི་རེམ་གཉིསམ་གིས་		ཁོང་ར་ར་སོམ་དང་	མཁསཔ་	ཕྱུགཔོ་ཨིན་
མནོ་སེ་	 མི་ཚུ་ལུ་	 བརས་བཅོས་འབད་ནི་ཅིག་འདུག།	 དེ་ནི་	 ཆོས་འཇིག་རྟེན་	
གཉིས་ཆ་གི་ཡོན་ཏན་	 ཁོག་པའི་རྒྱུད་ལུ་མེད་པའི་	 མངོན་རྟགས་	 རང་མཚང་	
ཕི་ཁར་ཐོན་ཐོནམ་ཨིན།	དཔེ་འབད་བ་ཅིན།	ཡོན་ཏན་མེད་མི་ང་རྒྱལ་ཆེ།།	ཀར་
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ནག་གི་མགུ་ཏོ་	ནང་རྫས་མེད་མི་དེ་	ཕང་ཏང་ཏ་	མཐོ་ཡོར་ཡོ་སོད་མི་དང་འདྲ།

མི་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ག་ར་ཨིན་རུང་	 དང་པ་རང་	 བཟང་ངན་བརྟག་དཔད་
འབད་དགོ།	མི་ལུ་རབ་	འབྲིང་	ཐ་གསུམ་ཡོད།

རབ་ཀིས་	ཡུལ་ཁམས་སེ་འབངས་	ཀུན་གི་སྤི་དོན་འབད་དེ་	རང་དོན་ཞོར་ལས་
འགྲུབ་འོང་།

འབྲིང་གིས་	གཞན་ལུ་མ་གནོད་པའི་ཐོག་ལས་	རང་དོན་བཏུབ་པས་མནོཝ་ཅིག་
འགྲུབ་འོང་།

ཐ་མ་གིས་	གཞན་ལུ་གནོད་པ་རང་སྐེལ་ཏེ་	རང་དོན་དེ་རང་སྒྲུབ་རུང་	མནོ་དོན་
བཟུམ་འགྲུབ་མི་ཚུགས།	དེ་མ་ཚད་	མི་རེ་རེ་གིས་ཡུལ་སེ་	ལུང་པ་	ཁིམ་ཚང་
མང་རབས་ཅིག་ལུ་	ཕུ་དཀྲུག་	མདའ་དཀྲུག་འབད་དེ་	སོད་མི་ཡང་ཡོད།

ལོ་ན་རྒན་རབས་ཀི་གོང་མ་དང་	 དབང་གི་གོང་མ་	 བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་གོང་མ་	
བསབ་པ་རྒན་གཞོན་གི་གོང་མ་ཚུ་ལུ་	 ངག་གི་སོ་ལས་ཞེ་ས་དང་	 ལུས་ཀི་སོ་
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ལས་གུས་ཞབས་འབད་ནི་དང་	ཉམ་ཆུང་ལུ་	བམས་སྐོང་འབད་དགོ།	

ཆང་གི་གནོད་པ།
ཆང་འདི་སྤིར་	གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་	ལུགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་	རྩ་བརྒྱད་
སོང་ལ་སྦར་བའི་སན།།	 ཟེར་གསང་སགས་པ་ཚོགས་ས་ལུ་	 དམ་ཚིག་གི་རྫས་
ཙམ་གི་དོན་ལུ་	 མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།	 མི་སེ་དཀྱུས་མ་སྤིར་བཏང་ལུ་	
ལོངས་སྤོད་མ་བཏུབ་པའི་ཟས་ངན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་	 ཉེས་པ་གསུམ་གི་རྩ་བ་
ཆང་ཟེར་	མདོ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལུགས་ལུ་ཡང་	སང་བའི་གཙོ་བོ་ཅིག་སེ་ཆ་
བཞགཔ་ཨིན།

གསོ་བ་རིག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་	 འགྲོ་བ་མིའི་གཟུགས་ཁམས་དང་	 སེམས་
ཁམས་ཀི་འཕོད་བསེན་	 གཉིས་ཆ་ར་ལུ་	 གནོད་སྐོན་རྐབ་མི་	 རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་
ཅིག་ཨིནམ་སེ་	 བཤད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་	 མི་སེ་དང་	 བཟའ་ཚང་ནང་འཁོད་ཀི་
ནང་ལུ་ཡང་	སབས་འགྲིགསཔ་དང་	མ་འགྲིགས་པའི་དཀའ་ངལ་	གཙོ་བོ་ཅིག་
ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཆོས་དང་	ལམ་སོལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་	ཆང་འདི་མ་བཏུབ་པའི་གྲངས་སུ་	ཆ་
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བཞག་དོ་ཡོདཔ་ལས་	མི་སྐ་དྲག་ཞན་ག་ར་ཨིན་རུང་	ཆང་འདི་ལོངས་སུ་སྤོད་ནི་
ལས་	ག་དེ་དྲག་དྲག་འཛེམ་དགོཔ་གལ་ཆེ།།

རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་	སང་དགོ་པའི་སོར། 
སྤིར་བཏང་རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་འདི་	 བདུད་ཀི་སོན་ལམ་ལོག་པ་	 བཏབ་པ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་	བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་མ་ཚད་	ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་	བསན་པའི་དགྲ་ངོ་
མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་	རེས་སུ་ཞུགས་མི་
གེ་ར་གི་	སང་བའི་གནས་	གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིན།

ཏམ་ཁུ་གི་དུ་པ་	གནམ་མཁའ་འགོཝ་ལས་	སེང་ལྷའི་གྲོང་ཁེར་ལུ་བཙོག་གྲིབ་
ཞུགས།	ཚིལ་མ་ས་ཁར་འབོ་མི་འདི་གིས་	 འོག་ཀླུའི་གྲོང་ཁེར་ལུ་	 བཙོག་གྲིབ་
ཞུགས།	ཁའི་རླངསམ་བར་སྣང་ལུ་འཁིལ་མི་གིས་	 བར་གཉན་གི་གྲོང་ཁེར་ལུ་	
བཙོག་གྲིབ་ཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་	 ལྷ་	 ཀླུ་	 གཉན་གསུམ་ཐུགས་མ་དགེསཔ་
ལས་བརྟེན་	འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ནང་	ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ།	ལོ་ཕྱུགས་
རྟག་ཏུ་མི་ལེགས།	མི་ནད་དང་	ཕྱུགས་ནད་ཚུ་	རྒྱུན་མ་ཆད་པར་	བྱུང་མི་དེ་ཡང་	
རྒྱུ་མཚན་རྫས་ངན་	ཏམ་ཁུ་ལོངས་སྤོད་མི་དེ་ལུ་	ཐུགཔ་ཨིན་པས།
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གསོ་བ་རིག་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་	རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་འདི་གིས་	ནང་ན་གི་
གོཝ་གུར་	 གནོདཔ་བཀལཝ་མ་ཚད་	 མི་གི་དབུགས་གཏོང་ལེན་འབད་ནི་ལུ་	
དཀའ་ངལ་སོམ་བིནམ་མ་ཚད་	མཐའ་མཇུག་ལུ་	ཀེན་སར་གི་ནད་གཞི་ལུ་གྱུར་
ཏེ་	 དུས་མ་ཡིན་པ་	 འཆི་བ་འབྱུང་ནི་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་	 ལེ་ཤ་ཅིག་
ཡོདཔ་མ་ཚད་	 མི་སེའི་མཐོང་སྣང་ལུ་ཡང་	 མཛེས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་	 མི་མཐོངམ་
ལས་བརྟེན་	རྫས་ངན་ཏམ་ཁུ་འདི་	ན་གཞོན་ཚུ་གིས་	སང་ཐབས་ག་དེ་དྲག་དྲག་
འབད་བ་ཅིན་	འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་	ཕན་པ་སོམ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢	 ཚོགས་བསག་སྒིབ་སྦང་གི་ལཱ།

དཀར་མེ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན། 
ང་བཅས་རའི་སོ་སོའི་སྐེ་བོ་ཚུ་	 ཐར་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་	
འཐོབ་ཐབས་ལུ་	བསོད་ནམས་བསག་དགོ།	གནས་སབས་	འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་
གི་བདེ་བ་དང་	གཏམ་སྙན་གྲགས་ཚུ་ལས་འགོ་བཟུང་	བསོད་ནམས་ལས་བརྟེན་
ཏེ་འགྲུབ་དགོཔ་ལས་	བསོད་ནམས་བསག་ནི་འདི་	ཁག་ཆེ་དྲག་ཅིག་ཨིན།	

བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཐབས་	 ལེ་ཤ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་	 དཀོན་མཆོག་ལུ་	
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མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་འདི་	 མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་	 དཀར་མེ་ཕུལ་བའི་
ཕན་ཡོན་	 གནས་སབས་	 རང་གི་མིག་ཏོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འགོ་ནི་དང་	 ནད་དང་
སྐོན་མེདཔ་སེ་	 མུན་པ་བསལ་བའི་ས་ཕོགས་ཚུ་ནང་	 དགའ་བདེའི་དཔལ་ལུ་
ལོངས་སྤོད་དེ་	 སོད་ཚུགས་ནི་དང་	 མཐར་ཐུག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་
འཕང་	ཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

དཀར་མེ་ཟེར་མི་འདི་	གཙོ་བོ་རང་	དཀོན་མཆོག་གི་སྤན་ལུ་	སྣང་གསལ་མར་
མེའི་མཆོད་པ་སེ་ཕུལཝ་ཨིན།	 དེའི་ཕན་ཡོན་ཡང་	 དཀར་མེ་ཕུལ་མི་	 རང་གི་
དད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོཝ་ཨིན།	དེ་ཡང་	དད་པ་དང་མོས་གུས་མེད་པ་ཅིན་	རྒྱུ་
རིན་པོ་ཆེ་གསེར་ཚུ་ལས་	 བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་པའི་ཧོད་ནང་ཕུལ་རུང་	 ཕན་ཡོན་
སོམ་མེདཔ་ཨིན་པས།	དེ་གིས་འབད་	དད་པ་དང་མོས་གུས་རབ་ལུ་	བིན་རླབས་
ཡང་རབ་དང་	 དད་པ་དང་མོས་གུས་འབྲིང་ལུ་	 བིན་རླབས་ཡང་འབྲིང་	 དད་པ་
དང་མོས་གུས་ཐ་མ་ལུ་	བིན་རླབས་ཡང་	ཐ་མ་ཅིག་ལས་མི་འཇུག་ཟེར་གསུངས་
ནུག

དཀར་མེ་ཕུལ་སའི་ཧོད།	
དཀར་མེ་ཕུལ་སའི་ཧོད་ཀོངམ་ཡང་	རབ་གསེར་དང་	འབྲིང་དངུལ་	ཐ་མ་ཟངས་
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དང་ཏུང་	ཟངས་སེར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་	བརྡུངས་བརྡུངསམ་དགོཔ་ཨིན།	དེ་སེ་
རྒྱུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་སོ་སོའི་ཕན་ཡོན་དེ་ཡང་	རྒྱུ་གསེར་དང་	 དངུལ་ཚུ་གིས་	
བརྡུངས་བརྡུངས་པའི་ཀོངམ་ཚུ་ནང་	དཀར་མེ་ཕུལ་བ་ཅིན་	རྒྱུ་གང་སོང་གི་འབྲས་
བུ་ཟེར་	ཕན་ཡོན་ཡང་སོམ་སེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སོང་རས་འཁལ་ཐངས་དང་རབ་ཐངས། 
སོང་རས་འདི་	གཙོ་བོ་ཀ་བལ་གིས་	དཀར་མེ་ཀོངམ་གི་སོམ་ཆུང་དང་	བསྟུན་
ཏེ་འཁལཝ་ཨིན།	སོང་རས་འཁལ་ཐངས་ཡང་	གཡས་སོར་སེ་འཁལ་དགོཔ་མ་
ཚད་	 སོང་རས་ཀོངམ་གི་ནང་ན་བརབ་ད་	 སྤི་ཏོག་རིངམ་སེ་བཞག་རུང་མི་
བཏུབ་	ཐུང་ཀུ་སེ་བཞག་རུང་མི་བཏུབ་	ཀོངམ་གི་ཁ་ལས་	ནག་རོག་གང་ཙམ་
ལྷགཔ་སེ་	བཞག་དགོཔ་ཨིན།

དཀར་མེ་ཕུལ་ནིའི་རྒྱུ། 
དཀར་མེ་ཕུལ་ནིའི་རྒྱུ་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད་	 དེ་ཚུ་ཡང་	 བ་མར་	 འབྲུ་མར་	
རྩི་ཐོག་གི་མར་	 ཤིང་མར་	 མར་ཀྲིན་	 ཚིལ་ལུ་ཚུ་ཨིན།	 རྒྱུ་དེ་ཚུའི་གྲས་ལས་	
འགྱུར་ཆེ་ཤོས་འདི་	བ་མར་སེ་བརྩིཝ་ཨིན།	དེ་ཡང་	མར་རིངམ་ཧིགཔ་ཐལ་སོ་
མི་ལས་	མར་གསརཔ་མངརམ་འདི་རང་ཕན་ཡོན་ཆེ།	
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ཕན་ཡོན་ཆེ་དགོམི་འདི་	 ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦང་གི་ལཱ་ནང་ལུ་	 གཙོ་བོ་རང་	
ལྷག་བསམ་དག་མི་དག་གཙོ་ཆེཝ་ལས་	རྒྱུ་ག་ལེགས་མི་དང་	བཟང་མི་འདི་རང་	
འགྱུར་ཆེཝ་སེ་བརྩིཝ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	རྒྱུ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་རྩ་ལས་རང་འབོར་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་	 ག་ཡོདཔ་ཅིག་གཙང་སྦ་དང་ལྡནམ་སེ་	 ཕུལ་བ་ཅིན་མ་བཏུབ་
མེདཔ་ལས་	 དཔེ་གཏམ་ལུ་ཡང་	 དད་པ་ཡོད་པ་ཅིན་	 ཁིའི་སོ་ལས་ཡང་	 རིང་
བསེལ་འཁྲུངས་ཟེར་བའི་དཔེ་དང་འདྲཝ་	རང་ལུ་ཚོགས་བསགས་ནི་ཨིནམ་ལས་	
ག་ར་གིས་དཀར་མེ་ཕུལ་ཐངས་ཚུ་	ཚུལ་མཐུནམ་སེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

མཆོདཔ་ཕུལ་ཐངས། 
རང་བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་དོན་ལུ་	 རང་གི་མཆོད་བཤམ་ནང་ལུ་	 སྐུ་རྟེན་	
གསུང་རྟེན་	ཐུགས་རྟེན་	ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་	རང་སོའི་འབོར་པ་དང་
བསྟུན་	དེ་ལུ་ཕག་དང་	མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་	ཚོགས་སོམ་རྫོགས་ནི་ཨིན་པས།	
གཞན་མཆོད་པ་ཕུལ་མ་ཚུགས་རུང་	 རང་གི་འབོར་པ་དང་འཁྲིལ་	 མཆོད་པའི་
ཏིང་	 བདུན་ཚར་གཅིག་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་	 དེ་ནང་ལུ་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
བཀང་སེ་	དཀོན་མཆོག་ལུ་	དང་བའི་སེམས་ཀིས་	ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་ཅིན་	རང་
ལུ་ཚོགས་སོམ་བསག་ནི་ཨིན་པས།	
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མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་སབས་ཀི་སེམས་བསྐེད།	
མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་	 འགོ་བརྩམ་པའི་བསང་ལས་རང་	 རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་
ག་ར་	 རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་འཐོབ་དགོ།	 དེ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་	
ཚོགས་གཉིས་བསག་དགོཔ་འདི་	 མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས་	 དཀོན་
མཆོག་རྒྱལ་བ་	སས་དང་བཅས་པ་ཚུ་ལུ་	མཆོདཔ་ཕུལ་དགོ་མནོ་སེ་	ཧིང་དྭངས་
མའི་དཀིལ་ལས་རང་	 དད་པའི་སེམས་ཀིས་	 སྤོད་ལམ་ཡང་	 གུས་ཞབས་ཆེ་
བའི་སོ་ལས་	ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་མས།

མཆོདཔ་ཕུལཝ་ད་	དང་པ་རང་	རས་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གིས་	ཏིང་འཕག་དགོཔ་
ཨིན།	 དེའི་སབས་ལུ་	 རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་	 སོ་གསུམ་གི་
སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་	དག་བཅུག་མནོ་སེ་	ཏིང་ལེགས་ཤོམ་སེ་འཕག་	དེ་ལས་	
མཆོད་ཁྲི་ཡང་ལེགས་ཤོམ་སེ་འཕགས་ཞིནམ་ལས་	 ཡོན་ཆབ་སྐོན་ལྔ་དང་བྲལ་		
ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡནམ་སེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་སབས་ལུ་	 མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡང་	 ང་ད་ལྟོ་བསོད་
ནམས་མེད་པའི་དབང་གིས་	 ཡོན་ཆབ་འདི་ལས་ལྷག་སེ་	 ཕུལ་ནི་གཞན་ག་ནི་
ཡང་མེད་རུང་	 རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་	 ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའི་སོ་
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ལས་	བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་	ཚོགས་རྫོགས་པའི་དོན་ལུ་	བཞེས་
གནང་ཟེར་	 ཕུལ་དགོ་པའི་ཁར་	 ད་ལྟོ་མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་དགེ་བ་འདི་	 རྒྱལ་བ་
སས་དང་བཅས་པ་ཚུ་གིས་	ག་དེ་སེ་བསོ་བ་མཛད་དོ་བཟུམ་སེ་	ང་གིས་ཡང་བསོ་
ནི་ཨིནམ་ལས་	 རང་གིས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་འདི་	 ཕངས་སེམས་མེད་པར་	
སེམས་ཅན་ཆ་མཉམ་ལུ་བསོ་དགོཔ་ཨིན།

སྐོན་ལྔ་འདི་	འབྲི་	གང་	རེག	གཡོ	ཆུ་འཁར་དང་ལྔ་ལུ་སབ་ཨིན།
༡	-	འབྲི་ཟེར་མི་འདི་	ཆུ་གིས་	ཏིང་མ་གངམ་ལུ་སབ་ཨིན།
༢	-	གང་ཟེར་མི་འདི་	ཆུ་གིས་	ཏིང་གང་དྲགས་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
༣	-	རེག་ཟེར་མི་འདི་	ཏིང་གི་བར་ན་ས་སོང་མེད་པར་	ཏིང་གཅིག་གིས་གཅིག་

ལུ་	རེག་མི་ལུ་སབ་ཨིན།
༤	-	 གཡོ་ཟེར་མི་འདི་	 མཆོད་ཁྲི་མ་ཕང་པར་	 ཏིང་གཡོ་སེ་	 ཆུ་གིས་ཏིང་

ལོགས་ཅིག་ལས་གང་	 ལོག་ཅིག་ལས་མ་གང་བར་	 གཡོ་གཡོཝ་དང་	
ཡང་ཅིན་ཏིང་གི་གལ་མ་འཕང་བར་	གཡོ་སེ་བསྒིག་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

༥	-	ཆུ་འཁར་ཟེར་མི་འདི་	 མཆོད་བཤམ་ལེགས་ཤོམ་སེ་འཕགས་པའི་གུར་	
ཆུ་འབོ་ནི་དང་	ཡང་ཅིན་	ཆུ་ནང་ལུ་	འབྲུ་དང་	ཆུ་ས་སེ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།
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	 དེ་ཚུ་སྐོན་ཨིན་དགོ་མི་དེ་ཡང་	ཏིང་མ་གང་པ་ཅིན་	སྐེ་བ་ཕི་མ་རང་གི་རྒྱུད་
ལུ་	ཡོན་ཏན་གིས་མི་གང་ནིའི་སྐོན་ཡོད།	

	 ཆུ་གིས་ཏིང་གང་དྲགས་པ་ཅིན་	 ཚེ་ཕི་མ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་	 སིག་སྒིབ་ཀིས་
གང་ནིའི་སྐོན་ཡོད།	

	 མཆོད་ཏིང་	 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	 རེག་པ་ཅིན་	 ཚེ་ཕི་མར་	 སིག་པའི་
བཤེས་གཉེན་དང་	སིག་པའི་གྲོགས་པོ་དང་འཕད་ནིའི་སྐོན་ཡོད།

	 ཏིང་གི་ཕི་ཁར་	ཆུ་དང་འབྲུ་འབོ་སེ་	ས་བསེས་པ་ཅིན་	ཚེ་ཕི་མར་མིག་ཏོ་
ནང་ལས་	ཆུ་མ་ཆད་པར་འཐོན་ཏེ་	མིག་ཏོ་ཨ་བ་གིས་གང་སེ་	སོད་མི་ལུ་
སྐེཝ་ཨིན།

	 དེ་གིས་འབད་	སྐོན་ལྔཔོ་འདི་སང་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན།	དེ་ལས་ཏིང་
འཕགས་ཏེ་འབད་རུང་	མིག་ཏོ་གིས་མ་མཐོང་པའི་	ཐལཝ་ཚུ་འོངམ་ལས་	
ཏིང་འཕག་སེ་	 བརྩེགས་བཞག་པའི་ནང་ལུ་	 བཤལ་ཆུ་དུམ་གྲ་ཅིག་
བླུགས་	 ཏིང་ལྟག་གི་དེ་བཤལ་སེ་	 འོག་མམ་ལུ་བླུགས་ཏེ་བཤལ་	 རིམ་
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བཞིན་དུ་གལ་ཕང་སེ་མཆོདཔ་ཕུལ་དགོ།	

	 ཕུལ་བའི་སབས་	 གལ་འགོ་བཙུགས་ཐངས་	 གཡས་ཕོགས་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་	 བར་ན་	 ནག་འབྲུ་གང་རེའི་རྩིས་བཞག་	 དེ་ལས་བཤལ་ཆུ་
བོར་ཏེ་	གལ་བསྒིགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་	གལ་འགོ་ལས་	རིམ་པ་བཞིན་
དུ་ཆུ་བཀངམ་ད་	ནག་འབྲུ་གང་རེའི་རྩིས་ཆུ་གིས་	ཏིང་ཁ་མ་གངམ་འབད་
བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ཡོན་ཏན་ལྔ་འདི།	སྐོན་ལྔ་སངས་མི་འདི་	ཡོན་ཏན་ལྔ་ཨིན།	ག་དེ་སེ་སོ་ཟེར་བ་
ཅིན།
༡	-	ཏིང་གི་ཁ་མ་གང་པར་མ་བཞག་པ་ཅིན་	རང་གི་རྒྱུད་ལུ་	ཡོན་ཏན་གིས་མི་

དམའ་བར་གང་ནི།
༢	-	ཏིང་གི་བར་ན་	ཐག་རིངམོ་སེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་	ཆ་རོགས་བ་མ་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་	ཐག་མི་རིང་།
༣	-	ཏིང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་	མ་རེག་པ་ཅིན་	སིག་པའི་གྲོགས་པོ་དང་	མི་

འཕད།
༤	-	གལ་མ་གཡོ་བ་ཅིན་	སེམས་རྒྱུད་དང་	གཟུགས་ཡང་ཕང་ཏང་ཏ་འོང་།
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༥	-	ཆུ་མ་བོར་བ་	འབྲུ་དང་ཆུ་ས་མ་བསེས་བ་ཅིན་	མིག་ཏོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་འོང་
ནི་ཨིནམ་ལས་	ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡནམ་ཨིན།

མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་དང་	བཤག་ནིའི་དུས་ཚོད། 
༡	-	མཆོད་པའི་ཆུ་འདི་	 ད་ལྟོ་དབོག་སེ་	 དེ་འཕལ་ལས་ཕུལ་མི་བཏུབ་	 ག་ཅི་

སོ་ཟེར་བ་ཅིན་	ཆུ་ནང་སོག་ཆགས་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་ལས་	ཆུ་འདི་ལུ་ཉིང་
ཆུ་ཟེར	དཔེར་ན་	ཤ་	ད་རེས་བསད་དེ་	ད་རེས་རང་ཟ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།			
དེ་གིས་འབད་	མཆོད་པའི་ཆུ་འདི་	ཕི་རུ་ལས་དབོག་བཞག་དགོ།

༢	-	མཆོད་པའི་ཆུ་འདི་དབོག་ཞིནམ་ལས་	 ཆུ་ཕུད་ཨིནམ་ཤེས་ནིའི་དོན་ལས་	
ཇམ་སྦིས་ཀི་མཆུ་ཏོ་	རྟེན་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་	སོར་ཏེ་བཞག་དགོ།

༣	-	མཆོདཔ་ཕུལ་བའི་དུས་ཚོད་འདི་	 དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད	 ༡	 ལས་	 ༨	 ཚུན་ཕུལ་
བཏུབ།

༤	-	 མཆོདཔ་བཤག་ནིའི་དུས་ཚོད་འདི་	 ཕི་རུ་ཆུ་ཚོད་	 ༣	ལས་	 ༥	ཚུན་
ཨིན།

༥	-	མཆོདཔ་བཤགས་ཞིནམ་ལས་	ཏིང་གན་རྐལ་སེ་བཞག་མི་བཏུབ་	འབྱུང་
པོ་མི་མ་ཡིན་པ་	དྲི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ཆགསཔ་ཨིན་པས།	དེ་གིས་འབད་ཏིང་
བཀྲམ་སེ་	 ཆུ་མ་བཀང་པར་ཡུན་རིངམ་སེ་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་	 ཏིང་གི་
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གཤམ་མར་	ཆུ་དུམ་གྲ་ཅིག་བླུགས་ཏེ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།
༦	-	མཆོདཔ་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་	ཆུ་འདི་	ས་གཙང་སར་བཤག་དགོཔ་ཨིན།
༧	-	 མཆོདཔ་བཤགས་ཞིནམ་ལས་	 ཏིང་དེ་ཚུ་	 བརྩེགས་ཏེ་བཞག་དགོཔ་

ཨིན་ནོ།

༣	 རྒྱལ་དར། 

༡	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་	རྒྱལ་དར་གི་ཁྲིམས་དོན་	རྒྱལ་ཡོངས་
ཚོགས་ཐེངས་	༣༦	པའི་དོན་ཚན་	༢༨	པའི་ནང་གསལ་བཞིན་	ཆ་འཇོག་
གྲུབ་པ་	དབིན་ལོ་	༡༩༧༢	ཟླཝ་	༦	པའི་ཚེས་	༨	ལུ།

 
	 རྒྱལ་དར་འདི་	 རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གི་ངོ་རྟགས་དང་	 ཕོགས་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་	 རྟེན་འབྱུང་	 མཚོན་ཚུགས་པའི་	 རྒྱལ་གཞུང་གི་
སྤི་རྟགས་	 ངོ་མ་ཨིན།	 རྒྱལ་གཞུང་གི་དབུ་འཛིན་	 གཙོ་བོ་ཁག་	 བོན་
བཞུགས་འབད་ས་དང་	 གཞུང་དོན་དགའ་སོན་རྟེན་འབྲེལ་	 སྣ་ཚོགས་ཀི་
ལས་རིམ་ཚུ་གི་སབས་ལུ་	 འཕར་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་	 དེ་ལུགས་ཀི་དབེ་བ་	
ཞིབ་ཞིབ་འབད་	འོག་ལས་མར་ཁ་གསལ་བཀོད་ནི་ཨིན།
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རྒྱལ་དར་གི་བཤད་པ།
༡	 ལྟག་ལས་	 ཕེད་སེརཔོ་གིས་རྩ་བ་འཛིན་མི་འདི་	 ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་

ལས་	 སིད་ལུགས་དོན་དག་སོནམ་ལས་	 ཆབ་སིད་གོང་འཕེལ་གཏང་མི་	
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ལུ་གོ་ནི་དང་	དེ་གིས་	ཆོས་སིད་གཉིས་ཆ་རའི་	
གཞི་མ་འཛིན་པའི་དོན་ཨིན།

༢	 འོག་ལས་	 ཕེད་ལི་ཁྲི་གིས་གཡབ་སེ་ཡོད་མི་འདི་	 ཆོས་སིད་གཉིས་ལས་	
ཆོས་ལུགས་ཀི་དོན་སོན་པའི་ཁར་	 རྒྱལ་བསན་སྤི་དང་	 ལྷག་པར་དུ་	
བཀའ་རིང་ཟུང་འཇུག་གི་	རིང་ལུགས་	ཕོགས་ཀུན་ཏུ་སེལ་བའི་དོན་ཨིན།

༣	 ཕེད་སེརཔོ་དང་	ལི་ཁྲི་གཉིས་ཀི་མཐུད་མཚམས་ལས་ཕར་	འབྲུག་གི་ཁབ་
འབད་ཡོད་མི་འདིནི་	ཆོས་སིད་གཉིས་ལྡན་གི་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་གི་
བར་མཚོན་ཨིན།

༤	འབྲུག་གི་ཁ་དོག་	 དཀརཔོ་འབད་ཡོད་མི་འདིནི་	 རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་མི་
རིགས་ཚུ་	 ཕི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་	 ལ་སོགས་པ་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་
ཡོད་དེ་འབད་རུང་	ནང་གི་བསམ་སྦོར་	རྒྱལ་གཅེས་ཤ་ཞེན་	སོམ་མའི་སོ་
ལས་	རེ་འབངས་གཉིས་ཀི་བར་ན་	དམ་ཚིག་ལུ་	བསེ་ལྷད་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་	དྲི་མེད་དཀར་བའི་དོན་དག་སོནམ་ཨིན།

Tsazhung INSIDE.indd   194 7/6/21   11:59 AM



195

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།

རྒྱལ་དར་གི་ཚད་གཞི།
རྒྱལ་དར་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་	 ཕར་ཚུར་དཀྱུས་རིང་གི་ཚད་	 ག་ཨིན་མི་དེ་གི་	
གསུམ་དཔ་གཉིས་དཀྱུས་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་སེ་བཞགཔ་ཨིན།	 དཔེར་ན་	 ༩	 x	
༦	 བཟུམ་ཨིན།	 དེ་ཡང་	 ཆེ་ཆུང་སོ་སོའི་ཚད་དང་ལྡནམ།	 མཚན་རྟགས་
མཐུནམ།	 ཚོན་རིས་གསལཝ་ལ་སོགས་པ་	 མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་	 རྒྱལ་དར་གི་
བཤད་པའི་ནང་དོན་དང་མཐུན་དགོ།

རྒྱལ་དར་ལུ་གུས་ཞབས།
རྒྱལ་དར་འདི་	 ས་ག་ཏེ་རང་ཕར་ཏེ་ཡོད་རུང་	 འདི་མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་
པོའི་སྐུ་གཟུགས་དང་	འབྲུག་གཞུང་གཉིས་	དབེ་བ་མེད་པའི་གུས་ཞབས་འབད་
དགོ།
ཀ	 རྒྱལ་དར་འདི་གིས་	ཅ་ལ་གཞན་སྤུར་ནིའི་	སྤུར་རས་བཟོ་ནི་དང་	ཁེབས་

འབད་	ཁ་ཤ་གཞན་གི་ཚབ་ལུ་	གཡོག་བཀོལཝ་	ལ་སོགས་པ་འབད་མི་
ཆོག།	

ཁ	 རྒྱལ་དར་འདི་	 རྒྱལ་དར་གཞན་ལས་	 རང་གི་རྒྱལ་དར་དམའཝ་འབད་	
འཕར་མི་བཏུབ།

ག	 རྒྱལ་དར་བལྟབས་ཏེ་བཞག་པའི་ཐོག་ཁར་	ཅ་ལ་གཞན་	ག་ནི་ཡང་བཞག་
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མི་ཆོག།
ང	 རྒྱལ་དར་	མགོ་མཇུག་བསོགས་ཏེ་	ནམ་ཡང་འཕར་ནི་མི་འོང་།
ཅ	 རྒྱལ་དར་འདི་	 ཕར་ཚུར་འབག་པའི་སབས་	 ས་ཁ་ལས་འདྲུད་དེ་འབག་ནི་

དང་	ཆུ་ནང་སངམ་	ལ་སོགས་པ་རྩ་ལས་འབད་མི་ཆོག།
ཆ	 རྒྱལ་དར་ཡར་འཕར་	 མར་ཕབ་ཀི་སབས་ལུ་	 གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་བར་ལུ་	

རྐངམ་གཉིས་གཞིབས་ཏེ་	 དྲནམ་བཏོན་གི་ཐོག་ལུ་	 སོད་དགོ་པའི་ཁར་	
མིག་ཏོ་ཡང་	ཕོགས་དེ་ཁར་བལྟ་དགོཔ་ཨིན།

སྤིར་བཏང་རྒྱལ་དར་འཕར་ཐངས།	
ཀ	 རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་དང་	རྒྱལཔོ་བཞུགས་སར་	གཞུང་གི་ཞི་དྲག་ཁག་གི་	ཡིག་

ཚང་ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	 ནམ་རྒྱུན་	 དྲོ་པ་ཉིནམ་ཤར་ཞིནམ་ལས་	 ཕི་རུ་
ཉིནམ་མ་འཛུལ་གི་རིང་འཕར་དགོ།

ཁ	 སྣུམ་འཁོར་གུར་ཨིན་པ་ཅིན་	རྒྱལ་དར་འདི་	 དར་ཅུང་བཟོ་སེ་འཕར་ནི་དང་	
དགའ་སོན་རྟེན་འབྲེལ་གི་སབས་ལུ་དང་	 གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་	 འོས་
བབས་སོམ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 འཕར་ནི་མ་གཏོགས་	 རྒྱལ་ས་
དང་	རྒྱལ་པོ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་འཛིན་ཁག་བོན་སར་ཨིན་པ་ཅིན་	ཆེ་རིགས་
རྐངམ་ཅིག་ལུ་མ་གཏོགས་	འཕར་མི་ཆོག།
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ག	 རྒྱལ་དར་ཡར་མར་འཕར་བའི་སབས་	 གུས་བཏུད་དང་བཅས་པའི་སོ་ལས་	
ཚུལ་མཐུན་གི་ཐོག་ལས་	 དམག་དུང་ཡོད་པ་ཅིན་	 དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ།

ང	 སོབ་ཁང་དང་	 རྩེད་མོའི་སར་ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	 དམིགས་བསལ་	 དུས་
ཆེན་ཚུ་གི་སབས་ལུ་	 གུས་བཏུད་མཚོན་པའི་བར་ལུ་	 རྒྱལ་དར་སྣ་ཚོགས་
འཕར་ཆོགཔ་ཨིན།

ཅ	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དུས་ཆེན་	 ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་	 དུས་ཆེན་འགོ་
བཙུགས་ཞིནམ་ལས་	 དགའ་སོན་རྟེན་འབྲེལ་མཇུག་མ་བསྡུ་གི་རིང་	 རྒྱལ་
དར་འདི་འཕར་དགོ།

ཆ	 འབྲུག་གི་	རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་གི་སབས་ལུ་	ཨིན་པ་ཅིན་	ས་གནས་ག་ཏེ་
རང་ཨིན་རུང་	རྒྱལ་དར་འདི་འཕར་དགོ།

ཇ	 གཞན་ཡང་	 གཞུང་ལུ་ཕག་ཕིད་སོམ་འབོར་ཡོད་པའི་	 ཞི་དྲག་གི་སྐེས་བུ་	
དཔའ་བོ་ཚུ་གི་	 དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་	 དུས་སོན་ཚུ་གི་སབས་ལུ་ཡང་འཕར་
དགོཔ་ཨིན།

ཉ	 མ་ངན་བརྩི་སྲུང་གི་སབས་ལུ་	གཞུང་ལས་	སབས་ཐོབ་དམིགས་བསལ་གི་	
དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་	 རྒྱལ་དར་ཕེད་ཕབ་ཐོག་ལས་
ཕར་ཏེ་	མ་ངན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དགོ།
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རྒྱལ་དར་འཕར་ནི་གི་ཐོབ་ཐངས།
ཀ	 རྒྱལ་ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་	རྫོང་ཁག་ཡོད་རིགས་ནང་	རྒྱལ་དར་རེ་ངེས་

པར་དུ་འཕར་དགོ།
ཁ	 རྫོང་ཁག་མེད་སར་ཨིན་པ་ཅིན་	 ས་གནས་དེ་ཁའི་	 གཞུང་གི་འགོ་དཔོན་

གཙོ་བོ་གི་	ཡིག་ཚང་གི་གདོང་ཁར་	རྒྱལ་དར་འཕར་དགོ།
ག	 བོན་པོ་ལྷན་རྒྱས་ཀི་	 གོ་གནས་ཅན་ཡན་ཆད་ཚུ་	 བཞུགས་ས་རྒྱལ་ས་ལྟེ་

བའི་སོ་ལོགས་ཁར་མེད་པ་ཅིན་	 བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་གི་སོ་ཁར་རྒྱལ་
དར་འཕར་ཆོག།

ང	 འབྲུག་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་གི་	རྒྱལ་དར་འཕར་ཐངས་ཀི་སོར་	སྐུ་ཚབ་
ཁོང་རའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བསྟུན་ནི།

གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལུ་རྒྱལ་དར་འཕར་ཐངས།
ཀ	 རྒྱལ་པོ་དང་	 ལྷན་རྒྱས་དར་ཐོབ་མི་ཚུ་	 ཕི་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་བོན་སའི་	

བཞུགས་སར་དེ་ཁར་	རྒྱལ་དར་འཕར་ཆོགཔ་ཨིན།
ཁ	 གང་ཟག་ག་རང་ཨིན་རུང་	རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚབ།	ཡང་ཅིན་	གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་

འབད་དེ་	 གཞུང་གི་དོན་གཅོད་ཀི་དོན་ལུ་	 ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འགོ་བའི་
རིགས་དང་	ཡང་ཅིན་	གཞུང་ལས་	དམིགས་བསལ་གི་	བཀའ་རྒྱ་ཡོད་པ་
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ཅིན་རྒྱལ་དར་འཐོབ།
  
སྣུམ་འཁོར་གུ་འཐོབ་ཐངས།
ཀ	 སྣུམ་འཁོར་གུ་	དར་ཐོབ་མི་ག་དེ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་	ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་རྒྱལ་

དར་	མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་	གོ་ས་སོམ་ཤོས་ག་ཨིན་མི་འདི་གི་	སྣུམ་འཁོར་
གུ་	 དར་འཕར་ནི་མ་གཏོགས་	 གོ་གནས་ཆུང་རིགས་ཀི་སྣུམ་འཁོར་གུ་	
དར་འཕར་མི་ཆོག།

ཁ	 དར་ཐོབ་མི་	དཔོན་གོ་ས་འདྲ་མཉམ་ཨིན་པ་ཅིན་	རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་	གཞུང་
གི་རྒྱལ་དར་གཅིག་འཕར་ནི་ཨིན།

ག	 སྣུམ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་ལུ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་	 དཔོན་རིགས་གཉིས་
ཡོད་དེ་འབད་	ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔོན་འདི་	གོ་ས་ཆུང་སོ་པ་ཅིན་	ཁོ་རའི་
སེར་གི་དར་མིན་པར་	 ཁོ་རའི་གཞུང་གི་རྒྱལ་དར་འདི་རང་	 རྒྱལ་དར་འདྲ་
མཉམ་འབད་	སྣུམ་འཁོར་གུ་འཕར་ཆོག།

ང	 རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་དཔོན་རིགས་ལས་	 གོ་ས་མཐོ་དམན་ག་དེ་སེ་རང་ཨིན་
རུང་	རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དར་འདི་	གཡས་ཟུར་ལུ་	འཕར་དགོཔ་ཨིན།

ཅ	 རྫོང་བདག་དང་ཁྲིམས་དཔོན་ལ་སོགས་པ་	 རྫོང་གཞིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་	 རྫོང་
གི་ཡིག་ཚང་གི་གདོང་ཁར་	 རྒྱལ་དར་འཕར་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་	 གང་
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གཞན་སྣུམ་འཁོར་ནང་	 འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སབས་	 སྣུམ་འཁོར་གུར་
དར་འཕར་མི་ཆོག།

ཆ	 སྣུམ་འཁོར་གུར་	 དར་འཕར་ཆོག་མི་	 རྒྱལ་པོ་དང་རྒྱལ་ལྕམ།	 རྒྱལ་པོའི་
ཡབ་ཡུམ།	རེ་མཁན་པོ་དང་	སོབ་དཔོན་བཞིཔོ།	བོན་པོ་དང་བོན་པོ་འོག་
མའི་	གོ་གནས་ཅན་ཡན་ཆད་ལུ་	སྣུམ་འཁོར་གུར་དར་ཐོབ་ཨིན།

ཇ	 རྒྱལ་སས་ཀི་རིགས་ཨིན་པ་ཅིན་	རྒྱལ་སས་སོམ་ཤོས་ག་ཨིན་མི་དེ་གི་	སྣུམ་
འཁོར་གུར་དར་ཐོབ་ཨིན།

ཉ	 རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འཁོར་གི་རིགས་ལས་ཨིན་པ་ཅིན་	 གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་ནང་	
བོན་པོ་ཡན་ཆད་ཀི་	 གོ་གནས་བཞེས་ཏེ་	 བཞུགས་མིའི་རིགས་ལུ་	 སྣུམ་
འཁོར་གུར་དར་ཐོབ་ཨིན།	 			

ཏ	 རྒྱལ་ས་ལུ་	 རྒྱལཔོ་བཞུགས་པའི་སབས་ལུ་	 རེ་མཁན་པོ་དང་	 རྒྱལ་ལྕམ་	
རྒྱལ་པོའི་ཡབ་ཡུམ་བཅས་མ་གཏོགས་	 གཞན་འདི་ཚུ་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བའི་	
ཕིའི་སོ་ར་ཁ་ལུ་མ་གཏོགས་	 དེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་	 སྣུམ་འཁོར་གུར་	 དར་
འཕར་མི་ཆོགཔ་ཨིན།

རྒྱལ་དར་ལག་ལེན་གི་ཁྲིམས་དོན་སྣ་ཚོགས། 
ཀ	 རྒྱལ་དར་འདི་མ་འཕར་བའི་ཧེ་མ་ལས་	 ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞིབ་དཔད་
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འབད་དེ་	 རྒྱལ་དར་རལ་རལཝ་ལ་སོགས་པའི་	 སྐོན་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་	
འཕར་མི་ཆོག།

ཁ	 ཞི་དྲག་གི་དཔོན་ཁག་	 བོན་པོ་དང་	 ཡང་ཅིན་	 དེ་ལས་ཡང་	 མཐོ་བའི་
རིགས་ཀི་	 སྐུ་སྤུར་གུར་	 བཀབ་ཆོགཔ་མ་གཏོགས་	 གཞན་ག་ལུ་ཡང་
བཀབ་མི་ཆོག།

ག	 རྒྱལ་དར་ཕར་ཚུར་འབག་པའི་སབས་	བཞག་ས་གཅིག་ཁར་	གུས་ཞབས་
དང་	གཙང་སྦའི་ཐོག་ལུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ང	 ཉེས་སྐོན་བཞུགས་པའི་	རྒྱལ་དར་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་	མེ་ལྷའི་ཞལ་དུ་ཕུལ་ནི་
དང་	 ཡང་ཅིན་	 གཙང་སྦའི་ཐོག་ལུ་	 བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ནི་མ་
གཏོགས་	གཞན་གང་ཡང་འབད་མི་ཆོག།

ཅ	 རྒྱལ་དར་གི་རྟགས་འདི་	 ཚོང་འབྲེལ་གི་རྟགས་འབད་བཀོད་དེ་	 ལག་ལེན་
འཐབ་མི་ཆོག།

ཆ	 ཐ་ན་རྒྱལ་དར་གི་རིས་མོ་ཙམ་འདྲ་རུང་	 རྟགས་འདི་	 དངོས་པོ་གཞན་ག་ཅི་
གུ་ཡང་	བྲིས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོགཔ་ཨིན་ནོ།

	 	 	 	 	 	 ཤིང་མཁར་བམ།	
	 	 	 	 	 		 	ཚོགས་དཔོན།
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༤	རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་རྒྱལ་རྟགས།	
རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱལ་རྟགས་ཀི་སོར་ཐིག་ནང་	 རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་	 པདྨའི་སེང་དུ་	
བཞུགས་ཡོད་པའི་	 གཡས་གཡོན་ལུ་	 འབྲུག་དཀར་པོ་	 ཕོ་མོ་ཟུང་གིས་
བསོར་བའི་རྩེ་མོར་	ནོར་བུ་དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས་བཞུགས་ཡོད།	

རོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་གི་ལྟེ་བར་	 ནོར་བུ་དགའ་འཁིལ་	བཞི་ལྡན་འདི་	 སངས་རྒྱས་
ཀི་ཆོས་ལས་	རོ་རེ་ཐེག་པའི་ངོ་བོ་ལས་གྲུབ་པའི་	ཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཚོན་
པའི་	འབྲུག་གི་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་དོན།	པདྨའི་གདན་འདིནི་	དྲི་མ་
མེད་པ།	 ནོར་བུ་དགོས་འདོད་དཔུང་འཇོམས་འདིནི་	 རང་བཙན་གི་དབང་
ཚད་དང་།	 འབྲུག་ཕོ་མོ་འདིནི་	 རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་མིང་ལུ་	 འབྲུག་ཟེར་
གྲགས་པའི་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཚན་བང་ལུ་གོཝ་ཨིན་ནོ།

༥	 རྒྱལ་ཡོངས་བརྟན་བཞུགས།	
འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསན་སིད་སྐོང་བའི་མགོན།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ།།	
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སིད་འཕེལ།།
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ཆོས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་ཞིན་རྒྱས།།
འབངས་བདེ་སྐིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག།

མཇུག་བང་གསོལ་འདེབས།

ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་ནང་	 དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒིག་ལམ་རྣམ་
གཞག་གི་སོར་	འབྲུག་མི་ཀུན་གིས་	ལག་ལེན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་	ཕོགས་སྒིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།	ཨིན་རུང་	འདི་ནང་	ཕོགས་སྒིག་པ་རང་ལུ་	
སྐེས་སོབས་ཀི་བོ་གྲོས་དང་	 སྦངས་པའི་ཡོན་ཏན་	 ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་	
དམན་པའི་སབས་ཀིས་	 དེབ་འདི་ནང་	 ལེགས་པའི་ཆ་ལས་	 ཉེས་པའི་ཆ་མང་
སིད་ནི་ཨིནམ་ལས་	 མཁེན་སྤན་དམ་པ་ཚུ་གི་སྤན་ས་ལུ་	 བཟོད་གསོལ་ཞུ་ནི་
ཨིན།	ལེགས་པའི་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་	འབྲེལ་ཡོད་ཕོགས་ཀི་མཁས་
པ་དང་	 ཉམས་མོང་ཅན་ཚུ་གི་གྲོགས་རམ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་	 འདི་ཚུ་ལུ་
ཧིང་དྭངས་མའི་དཀིལ་ལས་རང་	 བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་	 དེབ་འདི་སར་
ཐེངས་གསུམ་པའི་སབས་	 ལེགས་བཅོས་ཀི་དོན་ལས་	 མཁེན་ལྡན་ཡོངས་ཀིས་	
བསམ་འཆར་ཚུ་	 ཐད་ཀར་དུ་གནང་སེ་བཀའ་དྲིན་བསྐང་གནང་ཟེར་བའི་གསོལ་
འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དེ་ལྟར་ཉེར་མཁོའི་སྒིག་ལམ་དཔེ་དེབ་འདི།།	
ཀུན་སོང་བཟང་པོས་བསྡུ་སྒིག་བགིས་པ་འདིར།།
ནོངས་བའི་ཆ་རྣམས་ཀུན་ལ་བཟོད་གསོལ་ཞིང་།།
ལེགས་ཆའི་དགེ་རྩ་མར་གྱུར་འགྲོ་ལ་བསོ།།	 	 དགེའོ།།	
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རྒྱབ་རྟེན་	དཔེ་དེབ།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རེ་འབྲུག་པའི་ལུགས་ཀི་བཟའ་བཅའ་འགོྲ་གསུམ་གི་སོར།	
ཐིམ་ཕུ།	
སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་འཕེང་བ།	 ཐིམ་ཕུག	 རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་
མཛོད།	
སྒིག་ལམ་རྣམ་གཞག།	ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སེ།
 བང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤོད་འཇུག།
ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་།
ཞལ་གདམས་ལུགས་གཉིས་སྙིང་བཅུད།	
གླུ་དེབ་བོ་་གསར་དགའ་སོན།	ཐིམ་ཕུག	ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔར་ལས་སེ་ཚན།

ཞུན་དག་འབད་མིའི་འཐུས་མི།
༡	 དྲགོས་	སངས་རྒྱས་རོ་རེ།	རྫོང་ཁ་མཁས་མཆོག།
༢	བམ་	ཆོས་སྐོང་།
༣	དྲགོས་	མཁའ་འགྲོ།	ཁྲིམས་དཔོན་བགྲེས་པ།
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༤	དྲགོས་	རོ་རེ་ཚེ་རིང་།	ཡོངས་ཁབ་མདོ་ཆེན།	སོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།
༥	 དྲག་ཀྲར་	ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས་	ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན།
༦	སོབ་	པདྨ་དོན་གྲུབ།	གཙུག་ལག་སྒིག་འཛིན།	
༧	སོབ་	འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།	སྒིག་ལམ་གཙོ་འཛིན།

དེབ་རྩོམ་སྒིག་འབད་བའི་སབས་	ཞིབ་འཚོལ་ཁུངས་གཏུགས་ཀི་	མཁས་མཆོག་
ཉམས་མོང་ཅན་དང་འབྲེལ་བ།
༡	 དྲགོས་	ཤིང་མཁར་བམ་		ཐིམ་ཕུག།
༢	དྲགོས་	ལྷ་དར་ལ།		འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཕག་གཡོགཔ།		བུམ་ཐང་

ཆུ་སད།
༣	དྲགོས་	 ཚེ་བརྟན་རོ་རེ།	 	 འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་མགྲོན་གཉེར་བགྲེསཔ།		

ལྷུན་རྩེ།
༤	ཨམ་	ཆོས་སྒོན།		བདེ་ཆེན་ཆོས་གིང་དགོན་པ།
༥	 བམ་	གཱ་ནཱ་པ་ཏི།		འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཕག་གཡོགཔ།
༦	ཨེལ་ཨོ་	དབང་འདུས།		འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་ཕག་གཡོགཔ།
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འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ལོ་ངོ་སོང་ཕག་གི་གོང་ལས་	རང་དབང་རང་
བཙན་སེ་སོད་ཡོད་པའི་གུར་	དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་	ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་	ཞབས་ཀི་བཅགས་སེ་	སས་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལུ་	བིན་གིས་རླབས།	
དེ་ལས་ཚུར་	 དམ་པའི་ཆོས་ཀི་བསན་པ་	 རིམ་པ་བཞིན་དུ་	 དར་བའི་ནང་ལས་	
དུས་རབས་	༡༢	པའི་ནང་	ཕ་ཇོ་འབྲུག་སོམ་ཞིག་པོ་ཡབ་སས་ཀིས་	འབྲུག་པ་
བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ཀི་སོལ་བཙུགས་གནང་སེ་	ཆོས་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་	མིང་
དང་དོན་མཐུན་པ་འབད་སོད་ནུང།	ལྷག་པར་དུ་	 དུས་རབས་༡༧པའི་ནང་ལས་	
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་	 ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གིས	 ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་
ཀི་	འབྲུག་གཞུང་དབུ་བཙུགས་ཏེ་	སྤི་ལོ༡༩༠༧	ཚུན་ཚོད་ལུ་	སེ་སིད་ཚུ་གིས་
རྒྱལ་སིད་སྐོང་ཏེ་བཞུགས་པའི་སབས་	 ཁོང་ར་བ་དཔོན་སེ་པ་ཚུ།	 ནང་དོག་
འགྲིགས་མ་ཚུགས་པར་	 མི་སེར་འརབ་གསིག་བརྐབས་ཏེ་	 རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རང་
དབང་ལུ་	 ཐོ་ཕོག་སག་སག་སེ་སོད་པའི་བསང་	 	 གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་	ཀྲོང་གསར་དཔོན་སོབ་ཀི་	ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་	རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་མང་	བསན་སིད་ཀི་བདེ་ཐབས་ལུ་	ཕག་ལཱ་ག་ཅི་འདེ་	ལེགས་ཤོམ་མཛད་
གནངམ་ལས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བམ་དང་དཔོན་	 འབངས་མི་སེར་ཆ་མཉམ་
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གིས་	 བསྟུན་གྲོས་མ་བརྐབས་པའི་	 བོ་རྩེ་གཅིག་ཁར་མཐུན་ཏེ་སེ་	 གོང་ས་ཨོ་
རྒྱན་དབང་ཕྱུག་	ཡབ་སས་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རྒྱལ་བརྒྱུད་
ཀི་རྒྱལཔོ་	 མཛད་གནང་དགོ་ཟེར་	 དམ་བཅའ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་འབའ་དང་	
གན་རྒྱ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་	 སྤི་ལོ་༡༩༠༧	 དབིན་ཟླ་༡༢	 པའི་དབིན་ཚེས་༡༧	
ལུ་	བརྒྱུད་འཛིན་གི་རྒྱལཔོ་དང་པོ་	གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་	གསེར་ཁྲི་
གུར་	ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུ་ནུག།	

གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་	 བརྒྱུད་འཛིན་གི་རྒྱལཔོ་དང་པོ་ལུ་	 མངའ་
གསོལ་ཞུ་སེ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སེ་	 དབུ་བརེས་
ཞིན་ན་ལས་ཚུར་	 རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་	 ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་	 ཆར་ཆུ་དུས་སུ་
བབས་	 ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་	 ལ་སོགས་པའི་རྒུད་པ་ཚུ་ཞི་སེ་	 རྒྱལ་ཁབ་དང་
འབངས་མི་སེར་ཆ་མཉམ་ར་	 བདེ་སྐིད་ཀི་དཔལ་ལུ་	 ལོངས་སྤོད་དེ་	 རྒྱལ་ཁབ་
རང་དབང་རང་བཙན་དང་	 ལུགས་གཉིས་ཀི་ཆབ་སིད་མངའ་ཐང་	 དགུང་ལས་
མཐོ་བའི་	 རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་	 རང་བཞིན་གིས་བྱུང་སེ་ཡོད་མི་དེ་
འགུར་	 ད་རེས་ཚུན་ཚོད་ལུ་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	 འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་
རྒྱལཔོ་	ཡབ་སས་རིམ་པར་བོན་པའི་	མཁེན་བརྩེས་ནུས་གསུམ་གི་མཐུ་སོབས་
དང་	སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་	མཁས་མཛངས་ཐུགས་བསྐེད་ལས་བརྟེན་ཏེ་	འབྲུག་
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རྒྱལ་ཁབ་འདི་	ལྷ་ཡུལ་ལས་ལྷག་པའི་	དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་	སྐིད་ཏོང་ཏོ་སེ་	སོད་
ནི་ཡོད་པའི་སྐུ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་ནི་དང་	 ད་ལས་ཕར་ཡང་	 རྒྱལ་རབས་རིམ་པར་
འབོན་ཏེ་འབད་	འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་	རྒྱལ་བོན་འབངས་གསུམ་	དམ་ཚིག་
གཙང་མའི་ཐོག་ལས་	 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་	 རང་དབང་རང་བཙན་གི་ཐོག་ལུ་	
བསན་པ་ཇི་སིད་ནམ་གནས་ཀི་བར་དུ་	 འགྱུར་བ་མེད་པར་	 དགའ་སྐིད་ཀི་ངང་
ལུ་	 གནས་ནི་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་དང་	 བཀྲ་ཤིས་པིའ་སོན་ལམ་གི་དོན་ལུ་	 རྒྱལ་
ཡོངས་དུས་ཆེན་འདི་རྩིས་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།

དེ་གིས་འབད་	དུས་ཆེན་འདི་	ག་ཅི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་	འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྫོང་ཁག་ཡོད་ཚད་དང་	སོབ་གྲྭ་ཡོད་ཚད་གཅིག་པའི་ནང་ལུ་	སྤི་ཟླ་
༡༢	པའི་ཚེས་༡༧	གི་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་དེ་	དགའ་སོན་རྒྱས་ཏོག་ཏོ་ཅིག་གི་
ཐོག་ལུ་འབད་རང་	རྩིས་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།	

དེ་གི་སབས་ལུ་	ང་བཅས་ར་གིས་	མནོ་བསམ་གཏང་དགོསཔ་འདི་ཡང་	ད་རེས་
ཚུན་ཚོད་	 རྒྱལ་རབས་རིམ་བོན་གི་སྐུ་བསོད་ལུ་བརྟེན་	 དགའ་སྐིད་ཀི་ངང་ལུ་	
སོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་	 ཕིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ཡང་	 འགྱུར་བ་མེད་པར་	 དར་རྒྱས་
ཡུན་གནས་འོང་བཅུག་ཟེར་	རེ་བ་དང་སོན་ལམ་བསྐེད་ནི་དང་གཅིག་ཁར་	རྩ་བ་
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གསུམ་གི་དོན་ལུ་	རང་སོག་མེན་ཚད་	བོས་བཏང་སེ་	རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཕག་ཞུ་ནི་གི་
ཁས་བང་དམ་བཅའ་ཡང་	སེམས་ཁར་དྲན་དགོསཔ་འདི་	གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་
ནོ།
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