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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།
དབྱངས་དཀར།

དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།
སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།
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༡༦

གདོན་བཅོས་རིམ་འགྲོའི་ངོ་སྤྲོད་ལམ་བཟང་།			

༣༣༥

༡༧

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེའི་ཁུངས་དོན་འོ་མའི་ཉིང་ཁུ།		

༣༤༩

༡༨

བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།		

༣༥༩

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།
པདྨ་དོན་གྲུབ།

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།

12

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
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མིའི་གཟུགས་ཁམས་འཚོ་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུངས་དོན།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དུམ་བུ་དང་པ།
༡)

མཆོད་བརྗོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ།
༆

མངོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་སྲིད་པའི་འཁྲི་ཤིང་བཟུང་། །
འགྲོ་རྣམས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་པ། །
བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་དངོས་ལས་ལྷག་པའི་མགོན། །
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
		 མཚན་དཔེ་རབ་མཛེས་གསེར་རི་བརྗིད་འདྲའི་སྐུ། །
		 སྙན་འགྱུར་རབ་རྫོགས་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང་། །
		 གཏིང་མཐའ་རབ་འདས་རྙོགས་མེད་ཆུ་གཏེར་ཐུགས། །
		 ཕྱོགས་ལས་རབ་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
		རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་འདེགས་ལ་རབ་བཟོད་པའི། །
		ས་གཞི་རིན་ཆེན་ཀུན་འབྱུང་དཔལ་སྟེར་ཞིང་། །
		ཐུབ་ཆེན་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་དཔང་གྱུར་པ། །
		ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མར་དད་ཕྱག་འཚལ། །
		དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དོན་མིན་ན་ཡང་། །
		འཇིག་རྟེན་མཐུན་འཇུག་ལམ་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །
		མི་ཡི་གཟུགས་ཁམས་འཚོ་བའི་རྒྱུ་བཟང་པོ། །
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

རྩམ་པ་རིན་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་འདིར་སྤྲོ་བྱ། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་བརྩམ་པར་དམ་
བཅའ་བའི་ཚིག་གིས་འགོ་དྲངས་ཏེ་ མིའི་གཟུགས་ཁམས་འཚོ་རྟེན་གྱི་རྒྱུ་ སོ་ནམ་
ལོ་ཐོག་རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུངས་དང་ དགོས་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འོག་ལས་མར་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་ནི་ཨིན།

༢)

ངོ་སྤྲོད།

སྤྱིར་བཏང་ཟས་འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཤེས་བྱའི་ནོར་གླིང་དུ་འཇུག་
པའི་གྲུ་གཟིངས་ནང་གསལ་ ཁམས་ཀྱི་ཟས། རག་པའི་ཟས། སེམས་ཀྱི་ཟས། རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་ཟས་བཅས་བཞི་ཡོད་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
འདི་ནང་གི་ མིའི་གཟུགས་ཁམས་ ཡུན་ཐུབ་གནས་ནིའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ ཁམས་ཀྱི་ཟས་
ཟེར་བཞེས་སྒོ་འདི་ཨིན། བཞེས་སྒོའི་རྒྱུ་འདི་ ལོ་ཐོག་འབྲུ་སྣ་ཚུ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུ་
སྣ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཕྱེ་བསྒྲལ་བཏུབ་པ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་
སྐད་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད། བོད་སྐད་ལུ་ ནག་ཕྱེ་
རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ རྩམ་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཚོད་ཨིན།
ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་པའི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་
ཚུ་ ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་དང་ ཡང་ཅིན་བཅུད་ལེན་ཟས་ཀྱིས་འཚོཝ་ཨིན་པའི་ཁར་ ཡོ་
བྱད་ལུ་དབང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་མངའ་དབང་བརྙེས་མི་ཚུ་ལུ་ ཟས་ཀྱིས་འཕོངས་
པ་ག་ནི་ཡང་མེད། དོ་རུང་གཟུགས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་
གིས་ དུད་འགྲོའི་ལུས་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་རྩྭ་ཟ་སྦེ་ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ གཟུགས་
ཁམས་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ངག་རྒྱུན་ལུ་བཤད་ནི་ཡོད། ཨིན་རུང་ ང་
བཅས་ར་མི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁོག་པའི་ནང་ན་ རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་བཞེས་
སྒོ་འདི་ རྩ་ལས་མེད་པ་ཅིན་ གཟུགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་ ལཱ་འབད་ཚུགས་པའི་
ལྕོགས་གྲུབ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན།
ང་བཅས་ར་མིའི་ཁོག་པའི་ནང་ན་ བཞེས་སྒོ་མེད་པ་ཅིན་ རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དང་དངུལ་
རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་ཟ་རུང་ ལུས་ཀྱི་ཟུངས་རྩ་ལས་རང་གསོ་མི་ཚུགས།
བཞེས་སྒོའི་དོན་ལུ་ ཆུམ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ བང་ཅུང་ངམ་སྡེར་མའི་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱི་
རིན་ཐང་འདི་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ གསེར་སྦྲམ་བུ་གཅིག་དང་ ཆུམ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་སྲང་
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ཁར་བཏབ་རུང་ ཆུམ་འདི་རིན་གོང་མཐོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག
ཨིན་རུང་ ཟས་སྟོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ རང་སོའི་ཁོག་པའི་
ཤོང་ཚད་དང་རྩ་ལས་མ་འཁྲིལ་བར་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ བང་ཅུང་ངམ་སྡེར་མའི་ནང་
བླུགས་སྦེ་ སྤགས་ཚོགས་བཟུམ་བྱུར་ཏེ་ འབག་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཟ་མ་ཚར་བར་
ལྷག་མ་བཟོ་སྦེ་ ཕངས་སེམས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཀོ་ནི་འདུག
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ མི་མང་གིས་བཞེས་སྒོ་འདི་ལུ་ ཕངས་སེམས་དང་བརྩི་
མཐོང་བསྐྱེད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་
སོ་ནམ་གྱི་བྱ་སྒོ་ལུ་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་
དམིགས་ཏེ་ ད་རེས་ང་གིས་ རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྗེས་འཇུག་མཁས་པའི་ དགོངས་
འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་
དེ་ལས་རྣ་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱུག་པའི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་
ངག་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་ རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁུངས་དོན་དང་དགོས་པ་ལ་
སོགས་པ་ ཤོག་གུ་དཀར་པོའི་ལོགས་ལུ་བྲིས་ཏེ་ཡོད།

༣)

འཛམ་གླིང་ནང་ཁམས་ཀྱི་ཟས་ཕྲ་བ་འགོ་ཐོག་བྱུང་ཚུལ།

དང་ཕུ་རྫོགས་ལྡན་བསྐལ་པ་དང་པོའི་སྐབས་ བཟའ་ནི་དང་འཐུང་ནི་ཟེར་བའི་ ལམ་
ལུགས་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཚེ་ལོ་དཔག་མེད་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྔོན་མའི་
བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རྣམ་གཡེང་གི་
ངང་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་ནི་འདི་གིས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་མར་ཉམས་འགྱོ་སྦེ་ ཧེ་
མ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མེདཔ་གྱུར་སོང་ནུག
སྟོན་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ འདི་ལྟ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟས་ཀྱིས་
གནས་པའོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མིའི་གཟུགས་ཁམས་ཡུན་ཐུབ་གནས་ནིའི་
རྒྱུ་འདི་ཟས་ཨིན་པས། གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་ཟས་འདི་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ལེ་
ཤ་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་གསེས་ལས་ འགོ་དང་པ་ར་ ཁམས་ཀྱི་ཟས་ཕྲ་བ་དེ་ མིའི་ཚེ་
ལོ་བྱེ་བ་ཐུབ་པའི་སྐབས་ བཞེས་སྒོ་ཟེར་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་དྭངས་མའམ་
ཁམས་ཀྱི་ཟས་ཚུ་ཟ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་བྱུང་ནུག དེ་བསྒང་ མུན་པ་སེལ་བའི་ཉི་མ་དང་
ཟླ་བ་མེད་དེ་འབད་རུང་ མི་རང་རང་སོ་སོའི་འོད་ཀྱིས་གསལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཉིན་མོ་
དང་ནུབ་མོ་ལ་སོགས་པའི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

16

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༤)

ཚེ་ལོ་འབུམ་ལས་དགུ་ཁྲི་གི་བར་ན་ཟས་གོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བྱུང་ཚུལ།

༥)

དུས་ཚོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་མི་གི་གཟུགས་བྱད་བཟང་ངན་བྱུང་ཚུལ།

ཚེ་རབས་སྔོན་མའི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མར་
འགྲིབ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ རང་སོའི་གཟུགས་ཁར་ཡོད་པའི་འོད་ཡང་ཆུང་ཀུ་ཐལ་ནུག
མིའི་ཚེ་ལོ་འབུམ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ འདོད་འཇོའི་བ་ལས་ བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་ཨོམ་འབྱུང་
མི་འདི་ལུ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ རང་སོའི་གཟུགས་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་འདི་ འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་གུ་ བཏགས་པའི་དོག་མ་ཚུ་ཟ་ དེ་ལས་ཤིང་གི་
འདབ་མ་བགོ་སྦེ་ གྱོན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཡང་ འགོ་ཐོག་དེ་བསྒང་བྱུང་ནུག
ཚེ་ལོ་དགུ་ཁྲི་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ཧེ་མ་བ་ཡང་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་ ཚེ་དང་བསོད་
ནམས་དེ་ཚུ་མར་འགྲིབ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ མི་གཅིག་སྐྱེསཝ་ཅིག་ཤིང་གཅིག་སྐྱེས་
ཏེ་ ཤིང་འདི་གི་འབྲས་བུ་དྲི་དང་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ བཞེས་སྒོ་འབད་
ལོངས་སྤྱོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འདབ་མ་ཚུ་བགོ་སྦེ་གྱོན་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་ལོ་ངོ་
བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་གི་རྒྱབ་ལས་ སྦྲང་རྩིའི་རོ་ཟེར་ སྦྱང་གི་བྲོཝ་བཟུམ་ཡོད་པའི་བཅུད་དེ་
ཚུ་ བཞེས་སྒོ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བྱུང་ནུག
དོ་རུང་ ལོ་ངོ་ལྔ་བརྒྱ་གི་རྒྱབ་ལས་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རིམ་གྱིས་ ཧེ་མ་བ་ཡང་མར་
ཉམས་སྦེ་ སྔོན་མ་བསྐལ་པའི་ས་ཆགས་པའི་རྟིང་མ་ ཆུའི་རྒྱུན་འབབ་ནི་འདི་གིས་
རོལ་པའི་མཚོ་དང་གླིང་ག་ར་གང་སྟེ་ དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ཁར་ཆགས་པའི་ཞག་དེ་ལུ་ སའི་
བཅུད་ཟེར་སླབ་སྦེ་ དེ་གུ་ལག་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་བཀྲེགཔ་ད་ ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆགས་
པ་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་ལས་ བཞེས་སྒོ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤིང་ལས་ རས་དང་
བལ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབྱུང་མི་ཚུ་བགོ་སྦེ་གྱོན་ནུག
དེ་ཚུ་ཁ་ཟས་རག་པ་འབད་ནི་དེ་གིས་
རང་སོའི་གཟུགས་ཁའི་འོད་མདངས་མར་
ཉམས་ཏེ་ མུན་པ་གནག་དུང་དུང་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་དང་ སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་
ཀྱི་འབྲས་བུ་ གནམ་ཁར་ཉིམ་དང་ཟླཝ་ཤར་ དེའི་འཁོར་ལུ་གཟའ་དང་སྐར་མ་ཚུ་
ཤར་ཏེ་ དེ་ལས་སྐད་ཅིག་མ། དྲོ་པ། ཕྱི་རུ། ཉིན་མ། ནུབ་མོ། ཞག ཟླ་བ། ལོ་ དེ་ལས་
གནམ་སོ་ཁ་ བྱཱར་ སེར་ཁ་ དགུན་ལ་སོགས་པའི་དུས་ཚོད་ཚུ་ཡང་བྱུང་ནུག
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དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ས་ཡི་ཞག་དང༌། ལྕུ་གུ། ནགས་ཚལ། སུག་མ་ལ་སོགས་
པ་འབྲས་བུ་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ མང་སུ་ཟ་མི་ཆ་ཁྱབ་ བཟོ་བལྟ་ངན་པ་ལུ་འགྱུར། ཉུང་
སུ་སྦེ་ཟ་མི་ཆ་ཁྱབ་ བཟོ་བལྟ་བཟང་པོ་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ངན་པ་ལུ་ཁ་བཏང་སྟེ་
སྨ་ཕབ་རྐྱབ། བཟང་པོ་ལུ་བསྟོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་ངོ་མ་སྦེ་སྐྱེས་ནི་
འདི་གིས་ ཧེ་མ་ཡོད་པའི་སའི་བཅུད་ཚུ་ཡང་ནུབ་སོ་ནུག དེ་བསྒང་ མི་འདི་ཚུ་གེ་ར་
ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཞིན་ན་ ཨའི་སྨོ་ སའི་བཅུད་ཟེར་སླབ་སྦེ་མྱ་ངན་འབད་ནུག
འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སའི་ཞག་བཀྱག་དོང་ཀའི་མེ་ཏོག་བཟུམ་དམར་བའི་ཁར་ བྲོཝ་
སྦྱང་བཟུམ་ཡོད་མི་དེ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་པའི་བར་ན་ མི་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ནི་དེ་གིས་ སའི་ཞག་འདི་ཡང་ཉམས་སོ་ནུག དེ་
བསྒང་ཡང་ མི་འདི་ཚུ་མྱ་ངན་ཚད་མེདཔ་ཅིག་འབད་ནུག
དེ་གི་རྟིང་མར་ མྱུ་གུའི་ཚལ་ཁ་དོག་ཀ་ཏཾ་པུ་ཀའི་མེ་ཏོག་བཟུམ་ སེརཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་
ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་ནུག དེ་ཡང་མྱུ་གུ་དེ་ཉིན་མར་བརྔ་བ་ཅིན་ ཉིན་
མ་རང་ལོག་སྟེ་སྐྱེ། ནུབ་མོར་བརྔ་བ་ཅིན་ ནུབ་མོ་རང་ལོག་སྟེ་སྐྱེ། བརྔཝ་ད་མིག་གིས་
མ་མཐོང་པར་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་ནུབ་སྟེ་མེདཔ་ཐལ་བའི་སྐབས་ དོ་རུང་
མྱ་ངན་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མྱོང་སྦེ་སྡོད་ནུག

༦)

མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་དང་འབྲས་སཱ་ལུ་བྱུང་ཚུལ།

དེ་གི་ཤུལ་མར་ མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་ཟེར་ ས་ཁར་མ་བཏབ་པར་ རང་བཞིན་གྱིས་
སྐྱེས་པའི་ལོ་ཐོག་ གཙང་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་འདི་ ཉིན་མར་བརྔ་བ་ཅིན་ ནུབ་མོར་སྐྱེ། ནུབ་
མོར་བརྔ་བ་ཅིན་ ཉིན་མར་སྐྱེ་ནི་ཡོད་མི་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་ནུག
འདི་ཟས་རགས་པ་ཟ་ནི་དེ་གིས་ ལུས་སྟོབས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ ཆབ་གསང་
བསྡུས་པ་དང་རྒྱསཔ་བཏང་ས་ ཕོ་མོའི་མཚན་མ་ངོ་མ་སྦེ་བྱུང་སྟེ་ དེ་ཚུ་སྦ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ རས་དང་བལ་གྱིས་འཐག་སྟེ་སྨད་དཀྲིས་དང་བགོ་སྦེ་གྱོན་ནུག
དེ་བསྒང་ འབྲས་སཱ་ལུ་ཟེར་ ས་ཞིང་ནང་ལས་ མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་ ག་དེ་ཅིག་
དགོ་དགོ་བརྔ་ནི་ཡོད་རུང་ ཨམ་སྲུ་སྒྱིད་ངན་ཅན་ཅིག་གིས་ ནངས་པར་བཟའ་ནི་གི་
སྐལཝ་ཡང་ ད་རེས་ལས་ལེན་ཏེ་ གསོག་འཇོག་འབདཝ་བཞིན་དུ་ གཞན་མི་ཆ་ཁྱབ་
ཀྱིས་ཡང་འགྲན་སེམས་སྐྱེས་ཏེ་ དེ་བཟུམ་འབད་ནུག དེ་བསྒང་བརྔ་བའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

པགས་ཀོ་རྩ་ལས་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡན་ཆད་བསྐལ་པ་དང་པོའམ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་
དུས་ཨིན་པས།

༧)

མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་དང་སའི་ཞག་ཆ་འདྲ་བ་ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་
ཡོད་པའི་ར་ཁུངས།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་དྭགས་ཝང་ཁ་གཡུས་ཚན་ལས་
ཨཔ་ཅིག་གིས་ སྨན་མོའི་གནས་ཁང་ཨིན་པའི་རི་ཁ་ལས་འབྱ་འཚོ་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་
ཧིང་མགུ་དག་པ་ཅིག་བཏོག་འབག་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཁའི་ཞིང་ནང་སོན་སྦེ་བཏབ་
སྟེ་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ཞིན་ན་འཚོ་པའི་འབྱ་གི་རྒྱུན་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ཡོད་ཟེར་བཤད་
ནི་འདུག དོ་རུང་ཁུར་རུང་ཐང་དང་ སླེབ་སྐྱེལ་ཐང་གི་བར་ན་ དང་ཕུའི་གཞུང་ལམ་ཁར་
ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ཆབ་གསང་གིས་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ས་ཟེར་སར་ ཧེ་མ་རྡོ་
ཕུང་ཅིག་གུ་ འབྱ་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
དེ་ལས་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྒོམ་ཕུག་སྐོར་ར་ ཚིར་སྐོམ་ཟེར་བའི་ས་གནས་ནང་
རྡོ་ཕུང་སྦོམ་ཅིག་གུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་འཚོ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འབྱ་ ད་རེས་
ཀྱི་བར་ན་ཡང་མཐོང་སར་འདུག འདི་དང་འདྲ་བར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ མཁོ་མ་རྒེད་འོག་
སངས་རྒྱས་ལོ་དྲུག་གི་ལྟག་ལུ་ མཛེས་པ་གདུགས་ཟེར་སར་ཡང་ རྡོ་ཕུང་ཅིག་གུ་མ་
རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་ཡོད་ཟེར་བཤད་པའི་ཁར་ གནས་ཆེན་སེང་གེ་རྫོང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ ཚོད་
བསྲེ་ཀེ་བ་ཡོད་མི་དེའང་ མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་རང་ཨིན་མས་ཟེར་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
སམ་ཨ་ཙརྻ་རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་ནི་འདུག
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག་ དགའ་སེང་ལོགས་དང་ དཔལ་ལི་ལའི་རྒྱབ་བུམ་པ་ལོགས་
ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་མཆོག་གིས་ སོན་མ་བཏབ་པའི་ལོ་ཐོག་
སྐྱེ་བར་ཤོག་ཟེར་ ཐུགས་སྨོན་གནང་ཞིན་ན་ པད་དཀར་སོན་གཏོར་གནང་མི་ལས་
བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ས་ཞིང་སྤང་བརྐོ་བཞག་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ པད་དཀར་
རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
དེ་ལས་སའི་ཞག་དང་ཆ་འདྲ་བའི་སྐམ་པ་ས་ཟེར་མི་འདི་ ས་གོ་ཆ་མཉམ་མའི་ནང་
མེད་དེ་འབད་རུང་ གད་པ་ ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་ ས་བཀྱག་དམརཔོ་ བྲོཝ་མངར་ཏོང་ཏོ་དང་
ཞག་ཡོདཔ་ ཟཝ་ད་ཁའི་ཡ་རྐན་ལུ་འབྱར་མི་ཡོད། ཧེ་མ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཧོངས་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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ཀྱི་ཨམ་སྲུ་ གཟུགས་སྦོག་ཁོག་ཚུ་གིས་ ཟ་སར་མིག་མཐོང་ལག་འཛིན་ཨིན་པའི་
ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གིས་ཡང་ས་འདི་ཟ་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད།
དེ་ལས་མི་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་མི་ནང་ ཧེ་མ་རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་
མཆོག་ བོད་ལྷོ་བྲག་གི་བྱག་ཕུག་ཅིག་ནང་ ལོ་གཅིག་འཚོ་བ་ས་བཞེས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་
གནང་པའི་ས་ཨིན་ཟེར་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ས་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་བཅུད་ཅན་
ཅིག་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག
ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ རི་ཁའི་ཚལ་མ་ནང་
ལས་ཐོབ་ནི་ཡོད་པའི་ ཀེ་བའི་རིགས་འདི་ཚུ་ཡང་ མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་དང་ཆ་འདྲ་
བའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག

དུམ་བུ་གཉིས་པ།
༡)

ལོ་ཐོག་ས་ཁར་བཏབ་པའི་ལུགས་སྲོལ་འགོ་ཐོག་བྱུང་ཚུལ།

འཛམ་གླིང་ནང་ ལོ་ཐོག་ས་ཁར་བཏབ་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་ ནམ་ལས་བྱུང་ཡི་གོ་ཟེར་བ་
ཅིན་ ཧེ་མ་བསྐལ་པ་མར་འགྲིབ་ཀྱི་སྐབས་ འདོད་པ་ཆེ་བའི་མི་ཅིག་གིས་ ནངས་པར་
བཟའ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ད་རེས་ལས་ལེན་ཏེ་ གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་པའི་རྣམ་སྨིན་
གྱིས་ ལོ་ཐོག་ལུ་ཧེ་མ་རྩ་ལས་མེད་པའི་ ཕུབ་མ་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁར་ བརྔ་ཚད་ཅིགཔོ་
མིག་ཏོ་གིས་མཐོང་ཡུལ་དུ་གྱུརཝ་མ་ཚད་ དེ་ལས་ཚུར་སྐྱེ་རྒྱུན་ཆད་སོ་ནུག
དེ་ལས་ མི་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ཐོག་བརྔ་ཚད་ཅིགཔོ་ བགོ་
བཤའ་མ་རྐྱབ་པར་སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཨའི་སྨོ་ ང་བཅས་ཀྱི་ཧེ་མ་བྱུང་མིའི་
སའི་དྭངས་མ་དང༌། འདོད་འཇོའི་བ། དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་ཤིང་། སའི་ཞག མྱུ་གུའི་
ཚལ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཐོག་འདི་ཚུ་ གསོག་འཇོག་དང་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བའི་དབང་གིས་ནུབ་
སོ་ཡི། ད་ནི་ལོ་ཐོག་ཚུ་བགོ་བཤའ་མ་རྐྱབ་པར་ ང་བཅས་རའི་སྤྱི་ནོར་སྦེ་བཞག་གེ་
ཟེར་སླབ་སྟེ་གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་ནུག
ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ བསོད་ནམས་རྫོགས་ཁར་ བསམ་ངན་
དྲན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ དེ་བསྒང་མི་ངན་ཅིག་གིས་ འདི་ང་གིས་དབང་ནི་
ཨིན་ཟེར་ རིས་སུ་བཅད་ནི་འདི་གིས་ ག་ར་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་ འུར་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་བགོ་

20

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

བཤའ་རྐྱབཔ་ད་ ང་ལུ་ཉུང་སོ་ཡི་ ཁྱོད་ལུ་མང་སོ་ཡི་ཟེར་ ང་རྒྱལ་དང་ཕྲག་དོག་སྐྱེས་
ནུག དེ་གི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་དང་ངེ་གི་ཞིང་ཟེར་སོ་སོ་དང་ ལོ་ཐོག་ས་ཁར་བཏབ་ནི་ཟེརཝ་
མེད་རུང་ དེ་ལས་ཚུར་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ འདི་ངེ་གི་ཞིང་ཟེར་ངོ་སྦྲགས་ཏེ་སོ་སོར་ཕྱེ་ནི་
དང་ ལོ་ཐོག་ས་ཁར་བཏབ་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་བྱུང་ནུག
དེ་ལས་ བསོད་ནམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ཞིང་ནང་ལས་ ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་སྐྱེས། བསོད་
ནམས་དམན་པ་མི་ཚུ་གི་ཞིང་ནང་ལས་ འབྲུ་སྣ་ས་ཁར་བཏབ་རུང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
སྐྱེས་མ་བཏུབ་པར་ བཟའ་འཐུང་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་པའི་སྐབས་ ལོ་ཐོག་
བཟང་པོ་སྐྱེས་ས་ལས་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ཨཝ་བརྐུ་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ལྷང་ནིའི་དུས་
ཚོད་འགོ་བཙུགས་ནུག མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་བརྒྱུད་དང་ རྒྱལ་པོ་ལུ་
དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་ཡང་འདི་ལས་ཚུར་བྱུང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༢)

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཚོ་པའི་ལོ་ཐོག

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འཚོ་བའི་སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་ གེ་ཟའམ་ཨ་ཤོམ་ རེད་
གཡང་རེད་ མོན་འབྱ་ རྒྱ་རེད་ ཀར་ ནག་ བྱོཝ་ སྲནམ་ཚུ་ལུ་འབྲུ་སྣ་དགུ་ཟེར་སླབ་
ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཆོས་སྐད་ནང་དགུ་འདི་ འདོད་དགུ་ ཡོད་དགུ་ཟེར་བའི་སྐབས་
མང་ཚིག་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུ་སྣ་ཡོད་ཚད་ལུ་གོ་བའི་ཚོད་ཡང་འདུག དེ་ལས་
ལྷོའི་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ རྗེ་དཔོན་བྱུང་རབས་ཀྱི་ནང་ན་ འབྲུ་སྣ་བཅུ་གསུམ་ཟེར་བཀོད་
དེ་ཡོདཔ་ལས་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་འདི་ལུ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་གནང་།
ད་རེས་ནངས་པར་གེ་ཟའི་རིགས་ལེ་ཤ་ཡོད་ཟེར་སླབ་རུང་ ཧེ་མ་གེ་ཟ་གཞུང་རྐྱང་ པདྨ་
གླིང་པ། ར་ལ་ཨ་ཤོམ་ཟེར་རིགས་གསུམ་ཡོད། འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་
ནང་འཚོ་བའི་རེད་ལུ་ཡང་ རེད་དཀརཔོ་ ཀྲོ་ལི་ བྱ་ཟེ་དམར་ཅུམ། འབྱ་དམརཔོ། ཟན་
དཀར། འབྱ་གནགམོ། དབང་འབྲས་དཀརམོ། བོན་འབྲས། མངརཔ་འབྱ། སྐམ་
འབྱ། དེ་ལས་སོན་འབག་འོང་མི་དང་འཐོན་སའི་ས་ཁོངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མིང་བཏགས་
བཏགསཔ་ རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་། རྩི་རང་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་ལེ་ཤ་ཡོད།
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ སྟོངམ་ཞང་ཚན་གྱི་
གཡུས་ཚན་གྱི་ཁ་སྐད་ནང་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ མ་འབྱ། ཨོ་ཝ་ལིང་འབྱ། བསུང་བསུ་། ཨ་
སྲུ། སྐམ་འབྱ་ཟེར་རིགས་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་ལས་སོན་འཐོན་ས་དང་སོན་འབག་འོང་མི་ལས་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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བརྟེན་ མིང་བཏགས་པ་ གཞུང་འབྱ། བལ་པོའི་འབྱ། འབུམ་སྡེ་གླིངཔ། ཀ་ལི་ཕུཔ་ མེ་
མེས་བཟང་ལ་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ཡོད། ད་རེས་ནངས་པར་སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་
ཁ་མཐོ་དམའ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐོན་ཤུགས་ཅན་གྱི་སོན་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་འབྱ་ ཇ་
པཱན། ཨང་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་རིགས་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཚོ་བའི་སྲནམ་གི་རིགས་ལུ་ཡང་ སྲནམ། བོད་སྲནམ། སྲནམ་
ཧུ་ཅུམ་ རུབ་སྦྱིས་སྲནམ་ཅུམ། དཔའ་རྟགས་སྲནམ་ཅུམ་ཟེར་བའི་རིགས་ལེ་ཤ་ཡོད།
དེ་ལས་འབྲུ་སྣ་གཞན་ བྱི་ལི་མཇུགམ། ཕྱམ། པད་དཀར། ཡུངས་ཀར། དཱ་ལི། བ་
དམ། ཞིམ་རྩི་དཀརཔོ། ཞིམ་རྩི་གནགཔོ་ཟེར་ཡོད། ཀེ་བ་ལུ་ཡང་ ཀེ་བ་དཀརཔོ། ཀེ་
བ་དམརཔོ། ཀེ་བ་མངརམོ། ཤིང་ཀེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣)

སོན་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚོད།

༤)

སོན་བཏབ་ཐངས་ཀྱི་བྱ་རིམ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སོན་བཏབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང་། སྐལ་བཟང་ཐར་
པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ནང་ལས། ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཟླ་བ་འདི་ཉིད་ལ། །ས་བོན་
འདེབས་པའི་ལས་ཙམ་མ་ཚད་པར། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ རང་ལུགས་ཀྱི་
ཟླཝ་དང་པ་འདི་ སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ཚེས་གཅིག་
ལས་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་ ཚེས་རེ་རེ་ལུ་ཆོ་འཕྲུལ་རེ་སྟོན་ཏེ་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་
ཐར་པའི་ལམ་ལུ་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ ལོ་ཐོག་གེ་
ཟ་དང་ཀེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ཟླཝ་འདི་ནང་བཏབ་ནིའི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ སྤུ་
ན་ཁ་ལུ་ཧེ་མ་སྦེ་བ་ཅིན་ འབྱ་སོན་འདི་ཟླཝ་དང་པའི་ནང་བཏབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ རྫོང་གཞི་གཞན་ལུ་ཡང་ འབྱ་སོན་བཏབ་ནིའི་སྟ་གོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཟླཝ་དང་པའི་ནང་
འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་པས།
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལྡན་གྱི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཤར་ནུབ་དབུས་གསུམ་
ག་ཏེ་ཡང་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གནམ་སོ་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འགོ་
བཙུགསཔ་ད་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལོ་འདི་ནང་སོན་གཏོར་བཏུབ་མི་ག་
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ཨིན་ན་ ཟླ་ཐོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་འཁོར་ལོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་བའི་སྲོལ་
ཡོད། དེ་མིན་རུང་སོན་འགོ་ཐོག་བཏབ་ད་ ཕྱོགས་བུམ་སྟོང་ཁ་ཐུག་ལས་མེན་པར་
བུམ་པ་གང་བ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ཁ་ལས་ གདོང་བསྒོར་ཏེ་བཏབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་
ཡང་ འབྱུ་གི་འཐོན་ཤུགས་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།
ཞིང་ཁར་སོན་འགོ་ཐོག་གཏོར་བའི་བསྒང་ ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་
གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་གཡུས་སྟོངམ་ཞང་ཚན་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་
སོན་གཏོར་མི་འདི་གིས་ ལེགས་ལེགས་ལེགས་ ལོ་ལེགས་པར་ཤོག་ཅིག་ཟེར་ སྨོན་
ཚིག་འདི་བཟུམ་སླབ་སྲོལ་ཡོད། འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་
ཁག་ རྟ་ལོག་གཡུས་ཚན་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ སོན་གཏོར་མི་འདི་གིས་
ཁ་ལས་ སོན་འབུབ་ཀྱིས་ཟ་མ་བཅུག བཏབ་ཚད་ལྕང་མ་ལུ་འགྱུར། ཞག་དང་ཟླ་
བའི་བར་ན་ ར་ཏོ་ས་ཁར་བཀྲམ་ རྩེམོ་སྤེལ་སྐྱ་འདབ་མ་རྒྱས་ ཤོདཔ་རི་འདེ་སྤུངས་
བཅུག་ཅིག་ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྲོལ་ཡོད་ལུགས་དང་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་
ཚན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་བབས་ ནད་ཡམས་མུ་གེ་འཐོན་མ་བཅུག་ ལོ་ཐོག་
ལེགས་པར་ཤོག་ཅིག་ ཕུགས་གང་བཅུག་ཅིག་ཟེར་བའི་སྨོན་ཚིག་སླབ་སྲོལ་ཡོད་
པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གི་
གཡུས་ཚན་ སྟོངམ་ཞང་ཚན་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཞིང་ནང་སོན་བཏབ་པའི་སྐབས་
དང་ ལྕང་མ་བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ ཞིང་གི་མགུ་ལུ་ ཡོབ་བཅད་ཟེར་
ལོ་ཐོག་གི་འཐོན་ཤུགས་འོང་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ སྤུངས་ཚོགས་སྦེ་བཙུགས་སྲོལ་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ནང་སྦེ་རུང་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
ལྕངམ་བཙུགས་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ འབྱ་
གི་ལྕངམ་ཆག་པ་གཅིག་ནང་ དོག་མ་ཏག་རྡོ་གཅིག་ པ་ནེ་གིས་སྤུར་སྦེ་བཙུགས་
བཞག་ནི་སྲོལ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག

༥)

འབྱ་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་རིམ།

འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ སོ་ནམ་འབྱ་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ རང་སོའི་གཡང་ཞིང་
ལས་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ནང་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བ་
ཅིན་ ཆུའི་རྐ་འགོའི་གནས་པོའི་གཉེར་གསོལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁ་ཤ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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ཧོནམ་བཅས་ཀྱི་གྲ་དུམ་ལྔ་ ཤིང་ཕད་མགོ་ཡོད་མི་ཅིག་གུ་བཏགས་ཞིན་ན་ དར་འཕྱར་
སྦེ་བསང་བཏང་ ཚོགས་མེང་བསྒྱེས་བཤམས་ ཨོམ་ཕུད་གཏོར་ཏེ་ གནས་པོ་མཆོད་
སྦེ་ སྨོན་བཅོལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཆང་བྱིན་ཚར་བའི་འཕྲོ་ལས་
ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བཞེས་སྒོ་ཡང་ སྤགས་
དང་སྦྲགས་ཏེ་རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་བྱིན་དགོ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལས་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་སྟོངམ་ཞང་ཚན་རྒེད་
འོག་ནང་བཟུམ་ཅིག་ནང་སྦེ་བ་ཅིན་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཞིང་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅིན་
ལྕང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ དཀར་འཛིན་ཟེར་འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ བཞེས་
སྒོ་རྡིག་སྟེ་བྱིན་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ལས་འབྱ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ ལྕང་སྟོན་
ཟེར་བཞེས་སྒོ་རྡིག་སྟེ་བྱིན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
		

༦)

ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད།

༧)

གཡུར་མ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད།

ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང་། སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ནང་ལས།
དུས་ཆེན་གསུམ་ལྡན་ཟླ་བར་ལྗང་མ་བཙུགས། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁ་དམའ་སའི་རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་ནང་ ལྕང་ལཱ་འདི་ཆར་
ཆུའི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ ས་ཁ་མཐོ་ས་འབྱ་འཚོ་སའི་རྫོང་ཁག་མང་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལྕང་ལཱ་འདི་ཟླཝ་བཞི་པའི་ནང་རྐྱབ་ཨིན། ཟླཝ་བཞི་པ་ས་ག་ཟླཝ་གི་
ཚེས་བཅོ་ལྔ་འདི་ སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ སྐུ་བལྟམས་པ་ མངོན་པར་
རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་
དང་ ལུགས་གཅིག་ལས་ དུས་ཆེན་འདི་གསུམ་གྱི་ཁར་ ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་
བདུད་བཏུལ་བ་གཉིས་བཀལ་བའི་ དུས་ཆེན་ལྔ་འཛོམས་ཀྱི་ཟླཝ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།
འབྱ་གཡུར་མ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང་ སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་
ནང་ལས། བདེན་བཞི་ཆོས་འཁོར་དུས་སུ་ཡུར་ལས་བྱེད། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་
དོན་འདི་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁ་དམའ་སའི་རྫོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ལྕང་
ལཱ་འདི་ཟླཝ་དྲུག་པའི་ནང་རྐྱབ་ཨིན་རུང་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
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ནང་ ཟླཝ་དྲུག་པའི་ནང་གཡུར་མ་རྐྱབ་མ་ཚད་ ཨ་རིང་གི་བར་ཚིགས་ཚུ་བཟངམ་
ཨིན། ཟླཝ་འདི་གི་ཚེས་བཞི་ལུ་ ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་གཉིས་ཀྱིས་
གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་ སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཆོག་གིས་ ཡུལ་
ཝ་རཱ་ནཱ་སི་ལུ་བྱོན་སྦེ་ བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གནང་བའི་དུས་
ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན།

༨)

འབྱ་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚོད།

༩)

འབྱ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་སྒོ།

འབྱ་བསྡུ་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡང༌། སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ནང་ལས། ལྷ་
བབས་དུས་ཆེན་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་སྨིན། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ ང་བཅས་
རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་ཁག་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལས་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཟླཝ་དགུ་
པའི་ནང་འབྱ་བརྔ་སྦེ་བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཟླཝ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་འདི་ སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ ལྷ་གནས་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ལུ་ ཡུམ་
ལུ་ཆོས་གསུངས་པར་བྱོན་ཏེ་བཞུགསཔ་ད་ མིའི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་
མཆོག་འཕགས་པ་མོའུ་གལ་གྱི་བུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བཏངམ་བཞིན་དུ་
ལོག་
འཇིག་རྟེན་མིའི་ཡུལ་ལུ་བྱོན་པའི་དུས་ཆེན་ཨིན། ཟླཝ་དགུ་པ་དེ་ རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་
བབས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན།
འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་སྤུ་ན་ཁ་བཟུམ་ཅིག་ནང་སྦེ་བ་ཅིན་ འབྱ་བརྔ་ནི་འདི་ གཟའ་ལྷགཔ་
དང་སྤེན་པ་ལུ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་འདུག འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་
ལུ་ གཟའ་ལུ་བལྟ་ནི་མེད་རུང་ འབྱ་བརྔ་ཞིནམ་ལས་ ཨ་རིང་ནང་ཕུང་བརྩིགས་
བཞག་ནི་མེད། འབྱ་བརྔ་ཞིནམ་ལས་ཉིནམ་གཅིག་ཨ་རིང་ནང་ མདང་སྐམ་རྐྱབ་
བཞག་པའི་ཤུལ་ལུ་འཕུརཝ་ཨིན།
ཨ་རིང་ནང་རེད་ལྡེ་འཐིང་ཞིནམ་ལས་ རྩྭ་མང་པའི་ཁ་ལས་ཐིག་ས་ཟེར་མི་འདི་བཟོ་
སྦེ་འཕུར་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཐིག་སའི་སྦུག་ནང་ཤིང་གི་རྐང་
གསུམ་བཙུགས་སྦེ་ འདི་གུ་ཨའི་རྡོ་བ་ཟེར་བའི་རྡོ་སྦོམ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཀལ་
ཞིན་ན་ ལག་པ་གིས་འབྱ་ཆག་སྦམ་བཟོ་སྦེ་སྤུད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྱ་གི་ཆག་
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སྦམ་འགོ་ཐོག་སྤུད་མི་འདི་གིས་ ཁ་ལས་བབས་ཤིག་བབས་ཤིག་ གངས་ཁ་བ་ལྟ་
བུ་བྱུར་རུ་བྱུར་རུ། མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མེ་རེ་རེ། འོང་བབས་ཤིག་བབས་ཤིག་ཟེར་བའི་
ཚིག་སླབ་སྲོལ་ཡོད། དེ་ལས་མི་ཅིག་གིས་གཡང་བཀུག་ནིའི་ཚིག ཨའི་གཡང་གི་
ཨ་མ་འོང་ཞུ་བ། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འོང་ཞུ་བ། །ལྷོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་འོང་
ཞུ་བ། །ནུབ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོང་ཞུ་བ། །བྱང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་འོང་ཞུ་བ། །དབུས་
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོང་ཞུ་བ། །ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཡང་བསྐུལ་བའི་བསྒང་ མི་
གཞན་ཚུ་གིས་ ཨའི་གཡང་གི་ཨ་མ་འོང་བབས་ཤིག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཉིན་མར་བཞེས་སྒོ་ཟཝ་ད་ ཤིང་གི་ཤོམ་འདབ་ནང་ ལྟོ་ཕུད་བླུགས་སྦེ་སྤགས་དར་
ཚིལ་ཀོག་ཏོ་བཀལ་ཞིན་ན་ ཨའི་རྡོ་བའི་གུ་བཀལ་སྦེ་བཞག་ནི་ཡོད། ལོ་རེ་ཆད་མེད་
པར་དགོ་ནི་འདི་གིས་ རྡོ་འདི་ཨ་རིང་གི་བར་ཚིགས་ཅིག་ནང་བཀལ་སྦེ་ བདག་འཛིན་
འཐབ་བཞག་སྲོལ་ཡོད། འབྱ་འཕུརཝ་ད་ ཐིག་སའི་ཟུར་ཅིག་ཁར་ མེ་འཕུ་སྦེ་དཀར་
གསུར་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཞིང་ཁ་ལས་འབྱ་འཕུར་ཚར་བའི་ཁུར་ཆ་འདི་ལུ་ རྩྭ་མང་པའི་ཁ་ལས་ཨའི་ཁུར་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོད། ཁུར་ཆ་འདི་འབག་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ནང་གི་ཨམ་འདི་གིས་ སྒོ་
ཁར་མེ་རུ་ནང་ དཀར་གསུར་གཏང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁུར་ཆང་ཟེར་ཆང་བྱིན་དགོ། རེད་
ལུདཔ་དང་བངམ་ནང་བླུགསཔ་ད་ བབས་ཤིག་བབས་ཤིག གངས་ཁ་བ་ལྟ་བུ་བྱུར་རུ་རུ།
མཚོ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མེ་རེ་རེ། བབས་ཤིག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དུམ་བུ་གསུམ་པ།
༡)

སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་སྡིག་པ་སྦོམ་བསགས་པའི་ར་ཁུངས།

སྤྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་
ཞིང་ལཱ་འདི་ གནམ་བྱཱར་འབུཔ་དར་བའི་བསྒང་ལུ་ འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ རེད་
ལ་སོགས་པའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་ལུ་ སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀར་དང་ནག་ལ་སོགས་
པ་དགུན་ཐོག་ཨིནམ་ལས་ འདི་ལུ་སྡིག་པ་མི་འོང་ནི་འདྲས་ཟེར་མནོ་བསམ་གཏང་
ནི་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་རང་ཨིན་རུང་ ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་སེམས་ཅན་མ་
བསདཔ་ རྩ་ལས་མི་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྡིག་པ་ངེས་པར་དུ་བསགས་འོང༌།
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དེ་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་
པའི་ཐེམ་སྐས་ལས། ལྷོ་མོན་རོང་གི་ཡུལ་ཁམས་ཕལ་ཆེར་དུ། །སྤང་རི་མེར་བསྲེགས་ལོ་
ཐོག་འདེབས་པ་སོགས། །སོ་ནམ་ལས་དུས་སྲོག་གཅོད་བརྗོད་མི་ལངས། །ཟེར་གསུངས་
པའི་གོ་དོན་འདི་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གཡུས་ཚན་མང་ཆེ་
ཤོས་ཅིག་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ རྩེ་རི་བརྫམས་སྦེ་མེ་བཏང་ནི་དང་
གནམ་བྱཱར་སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ འབུཔ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་གཅོད་པའི་
སྡིག་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

༢)

དགེ་སྡིག་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་ཟླཝ།

༣)

འབྲུག་པའི་ཆུམ་འདི་ལུ་སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་མདོར་བསྡུས།

ང་བཅས་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་
ཅན་གྱི་ཟླཝ་བཞི་པོ་ལུ་ དགེ་སྡིག་གི་ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ས་ཅིག་རུང་ ཕན་གནོད་འགྱུར་ཆེ་
བའི་ཟླཝ་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་ཡང༌། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ སྐལ་བཟང་ཐར་
པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལས། དུས་ཆེན་བཞི་པོ་དེ་རུ་སྲོག་ཆགས་གཅིག །གསོད་ན་བྱེ་
བ་བསད་དང་སྡིག་མཉམ་གསུངས། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་
ཟླ་དང་པ། བཞི་པ། དྲུག་པ། དགུ་པ་ཚུ་ག་འབད་རུང་གཅིག་ལུ་ སེམས་ཅན་གཅིག་གི་
སྲོག་བཅད་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་བྱེ་བ་གཅིག་བསད་པའི་སྡིག་པ་ཡོད་ལུགས་དང་ དགེ་བ་
ཆུང་ཀུ་གཅིག་བསྒྲུབས་ས་ཅིག་རུང་ དགེ་བ་བྱེ་བ་བསྒྲུབས་པའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་
ཕན་ཡོན་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་
དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་བཞི་ལུ་ཕོགཔ་ལས་ སྡིག་པ་སྦོམ་བསགསཔ་ཨིན་པས།
ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་ དགེ་སྡིག་
འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་དུས་ཆེན་བཞི་ལུ་ ཕོག་པ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་པའི་ཆུམ་འདི་ལུ་
སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་གི་ར་ཁུངས་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་
གསུང་ སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ནང་ལས། ཁྱད་པར་འབྲས་ཀྱི་ཞིང་
ལས་སྡིག་པ་ཆེ། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་ཚུ་གི་ནང་ལས་
འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་ གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་ དགེ་སྡིག་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་བའི་དུས་ཆེན་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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བཞི་ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཕོག་སྟེ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་ལས་ འབྲུག་པའི་ཆུམ་འདི་ལུ་ སྡིག་པ་སྦོམ་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་གིས་འབད་ཨིན་པས།

༤)

འབྱ་ལཱའི་སྐབས་སྡིག་པ་ཚད་མེདཔ་བསགས་བའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཧེ་མ་མོང་སྒར་ཆ་འོག་ ཨ་བརྒྱ་གནས་ཀྱི་རྩ་བ་ བསོད་ནམས་མཁར་དང་ ཐིག་གླིང་ཁྲ་
མོའི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ རང་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ ཨ་རིང་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཨ་
བརྒྱ་ནང་ལུ་བཞུགས་མི་ བླམ་ཤར་ཅུང་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཡར་ལས་མར་བྱོན་ཏེ་ ས་གནས་
ཡ་རབ་ལུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ མར་གྲོང་གཡུས་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་
བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བླམ་གིས་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་ས་ལུ་ཞལ་བསྒོར་ཏེ་གཟིགས་པའི་སྐབས་ ཨ་རིང་ནང་ཡོད་པའི་ཆུ་དེ་
ཚུ་ ཁྲག་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་འཁྱིལཝ་བཟུམ་གྱིས་ལྟེམ་ལྟེ་ གང་ཡོདཔ་གཟིགས་ཞིན་ན་ འགྲོ་
བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཚུ་སྙིང་རེ་རྗེ་ཟེར་ གསུངས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
དོ་རུང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཅིག་
ཧེ་མ་ཀུར་སྟོད་གནས་སྦིས་གཞུང་མཁར་གྱི་དགོན་པ་ལུ་
གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་གླིང་པ་ཟེར་མི་འདི་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྟག་མོ་ཆུ་དང་གྲོ་མ་གཤོང་
དེ་ལས་ཕག་གི་གདུང་ཚུ་གི་ཨ་རིང་ནང་ གནམ་བྱཱར་ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ འབུཔ་
བསད་པའི་ཁྲག་གིས་ ཨ་རིང་ལྟེམ་ལྟེམ་གང་སྟེ་ཡོདཔ་ གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ འཇིག་
རྟེན་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་འབུཔ་བསད་པའི་རྣམ་སྨིན་མྱོང་དགོཔ་མཁྱེན་
ཞིན་ན་ ཐུགས་གདུང་སྟེ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་བཤད་ནི་འདུག
ཕམ་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱུན་བཤད་པའི་ནང་གསལ་ གནམ་བྱཱར་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་
ནམ་དུས་ལུ་ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནང་བཞུགས་པའི་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ བར་སྣང་ལས་མར་ ཡེ་ཤེས་པའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པའི་
སྐབས་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ ས་ཞིང་ག་ར་
འབུཔ་གི་ཁྲག་དང་རྣག་ ཤ་དང་རུ་ཏོ་ཚུ་ དམར་མཚལ་མཚལ་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་གིས་
གང་ཡོདཔ་གཟིགསཔ་ད་ འབུཔ་ཤི་མི་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་
སྙིང་རྗེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁྲུངས་ཏེ་ བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་
ས་ཞིང་ཚུ་གི་ནང་ ལོ་ཐོག་དེ་ཚུ་མེ་ཏོག་ཤརཝ་ད་ མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པ་དང་ འབྲས་
བུ་སྨིནམ་ད་ལོ་ཐོག་གི་མཆོད་པ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཤརཝ་ལས་ ཕྱོགས་
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བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་
མཉེསཔ་ལས་བརྟེན་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབདཝ་ད་ འབུཔ་བསད་པའི་སྡིག་པ་དེ་ཚུ་
དགཔ་ཨིན་ཟེར་ཡང་བཤད་ནི་འདུག
དོ་རུང་ལོ་ཐོག་དེ་ཚུ་འཚོ་པའི་བསྒང་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ཚུ་གིས་ཟ་སྟེ་ ཕོཝ་འགྲངས་པའི་ཕན་
ཡོན་གྱིས་ འཇིག་རྟེན་སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་
བསགས་པའི་ སྡིག་པ་འདི་ཚུ་འདི་གིས་དགཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་ཡང་བཤད་ནི་འདུག

༥)

སོ་ནམ་གྱི་ཞོར་ཁར་སྡིག་པ་གཞན་བསགས་པའི་ར་ཁུངས།

༦)

ལས་སྡིག་པ་བསགས་མི་འདི་རང་གིས་རང་མྱོང་དགོ་པའི་ཚུལ།

ང་བཅས་ར་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་ཞོར་ཁར་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་སྡིག་པ་གཞན་ཡང་
ལེ་ཤ་ཅིག་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་དཔྱེ་སྦེ་བ་ཅིན་ ལོ་ཐོག་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་
མི་ བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་ ལེ་ཀོ་ བྱི་ཐུར་ ཀ་ཤ་ ཕགཔ་ དོམ་ སྤྱ་ལ་སོགས་པ་ མནོ་མེད་
ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་ལུ་ཅིག་ཧིང་བཀལ་སྦེ་བསད་ ལ་ལུ་ཅིག་དུག་ཅན་གྱི་མདའ་རྐྱབ་
སྟེ་བསད་ ལ་ལུ་ཅིག་གསང་མདའ་བཀལ་ཞིན་ན་བསདཔ་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་ལོ་ཐོག་
འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྡིག་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
དོ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལོ་ཐོག་
ནང་གི་ཧོན་ལྡུམ་ཚུ་ཤི་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫས་སྦྱོར་ཅན་གྱི་སྨན་བླུགས། ཧིང་མགུ་ལུ་སྨན་
གཏོར་སྦེ་ འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་བསད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་ཚུ་
གིས་ལོ་ཐོག་གི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྡིག་པ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནིའི་དོན་ལུ་མེན། མི་
གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིནམ་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་བསགས་མི་སྡིག་པ་
འདི་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཡང་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་འབག་འོང་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། སྡིག་པའི་ལཱ་
རང་གིས་འབད་བའི་ལས་འདི་ཚུ་ རང་གིས་མྱོང་ནི་མ་གཏོགས་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་མེད་
པའི་ར་ཁུངས་ཡང༌། མདོ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་
ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབས་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །ཟེར་
གསུངས་པའི་ཁར། བཤེས་སྤྲིངས་ལས། ཁྱོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་དགེ་སློང་ལྷ་དང་ནི། །མགྲོན་
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དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མོ་དང༌། །འཁོར་གྱི་སླད་དུའང་སྡིག་པ་མི་བགྱི་སྟེ། །དམྱལ་
བའི་རྣམ་སྨིན་སྐལ་ནོད་འགའ་མ་མཆིས། །ཟེར་གསུངས་ཡོད། དོ་རུང་ཡོན་ཏན་མཛོད་
ལས་ཡང༌། གང་ཕྱིར་ཡོན་གནས་ཉེ་དུ་འཁོར་འབངས་དང༌། །ཡུལ་ཁམས་བསྲུང་བའི་
སླད་དུ་སྟོབས་ཆེན་གྱི། །སྡིག་པའི་གཉིས་འཐུང་དཀྲིས་པ་བཏང་ན་ཡང༌། །རྣམ་སྨིན་བགོ་
བཤའ་བྱ་རུ་མེད་པ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེ་འདི་ཁར་སྡིག་པ་བསགས་མི་
ཚུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་བཤགས་སྦྱང་འབད་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

༧)

སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་མྱོང་ཚུལ།

ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་སྡིག་པའི་
འབྲས་བུ་མྱོང་ཚུལ་ཡང༌། སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་
པའི་ཐེམ་སྐས་ལས། སེམས་ཅན་གཅིག་ཙམ་བསད་པའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱང་། །བར་
བསྐལ་གཅིག་གི་ཡུན་དུ་དམྱལ་བ་རུ། །མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དང་སྲོག་ལན་
ཡང་། །ལྔ་བརྒྱར་འཇལ་དགོས་མདོ་ལས་གསུངས་གྱུར་ན། །ལོ་དང་ཟླ་བ་རེ་འགའ་
མ་ཡིན་པར། །མི་ཚེ་སོ་ནམ་ལས་ཀྱིས་དུས་འདའ་བའི། །སེམས་ཅན་དེ་དག་འཆི་
མཐར་དམྱལ་བ་ལས། །ཀྱེ་མ་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཐར་དུས་ཅི། །འབྲུ་སྣ་ཀུན་གྱི་
ནང་ནས་འབྲས་ཀྱི་ཟས། །མི་རྣམས་སྡུག་ལས་ཆེ་བས་མི་ཆོག་པར། །འབུ་སྲིན་ཁྲག་
གི་དཀྱིལ་ནང་སྨིན་འདྲ་བའི། །དཀོར་དང་སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་རབ་ཏུ་ལྕི། །ཟེར་
གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་། སེམས་ཅན་ཕུད་རྡོག་གཅིག་བསད་པའི་ཉེས་དམིགས་
ཡང་ བར་གྱི་བསྐལ་པ་གཅིག་གི་ཡུན་ལུ་ དམྱལ་བའི་ནང་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མྱོང་དགོ་ནི་དང་། སྲོག་ལན་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་འཇལ་དགོ་ཟེར་ མདོའི་ནང་ལུ་གསུངས་
ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་དང་ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་མེན་པར་ མི་ཚེ་གཅིག་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་གིས་
དུས་ཚོད་རྫོགས་པའི་མི་འདི་ཚུ་ཤི་ཞིན་ན་ དམྱལ་བའི་ནང་ལས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལུ་
ཡང་ཐར་ནིའི་དུས་ཚོད་མེད། སོ་ནམ་གྱི་ལོ་ཐོག་འབྲུ་སྣ་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལས་ ཆུམ་
འདི་ མི་དང་སེམས་ཅན་གླང་ལ་སོགས་པ་འདི་ཚུ་ ཁོད་སྟོད་ཆརཔ་གིས་སྦངས། ཁོད་
སྨད་འདམ་པ་གིས་སྦངས་ཏེ་ དཀའ་སྡུག་སྦོམ་སྤྱད་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ འབུཔ་འདི་
ཚུ་བསད་པའི་ཁྲག་གི་སྦུག་ནང་ལས་ འཚོ་འཚོཔ་ཅོག་འཐདཔ་ལས་བརྟེན་ དཀོར་དང་
སྡིག་པའི་ཉེས་དམིགས་གནམ་མེད་ས་མེད་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་པའི་དོན་ཨིན།
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༨)

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དོགས་སེལ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཚོ་པའི་ཆུམ་འདི་ལུ་ སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་བཏོན་མི་ཆུམ་འདི་ལུ་ སྡིག་པ་མི་འོང་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་
མནོ་བ་ཅིན། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་བཏོན་མི་ཆུམ་འདི་ལུ་ཡང་ སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོདཔ་
ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་ གནམ་བྱཱར་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་བསད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཆུམ་འདི་ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ མི་དང་སེམས་ཅན་ ལེ་ཤ་ཅིག་དཀའ་
སྡུག་སྤྱད་པ་གིས་མ་ཚད་ སྣུམ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་ནང་བཀལ་ཏེ་བཏོནམ་ད་ཡང་
ལམ་བདའ་སྟེ་འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་བསད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་གྱི་ལོ་
ཐོག་འདི་ཚུ་ལུ་ སྡིག་པ་མེདཔ་རྩ་ལས་རང་མེན།
ཧེ་མ་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་གུ་བཞུགས་པའི་བསྒང་ཡང་ སྤུ་
ན་ཁ་ལུ་འབྱ་ལཱ་ཤོ་ཐེངས་གཉིས་རྐྱབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ རྣམ་ཐར་ནང་ཐོན་ནི་འདུག ད་རེས་
ནངས་པར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དབང་གིས་ ས་མཐོ་ས་བུམ་ཐང་ལུ་ཡང་འབྱ་
འཚོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་འབྱ་ཤོ་ཐེངས་གཉིས་རེའི་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་དུས་ཆེན་བཞི་ལུ་ མ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ཆུམ་འདི་ལུ་ལས་ཆུང་ནི་
ཨིན་མས་ཟེར་མནོ་རུང་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ནི་འདི་ གཙོ་བོ་གནམ་བྱཱར་ལུ་ཕོགཔ་ཨིནམ་ལས་
འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་བསད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྡིག་པ་བསགསཔ་ཨིན།
སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤིང་ཐོག་གི་རིགས་ལུ་
སྡིག་པ་མི་འོང་ནི་མས་ཟེར་མནོ་རུང་ འདི་ལུ་ཡང་སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོད། གཙོ་བོ་ཤིང་
ཐོག་གི་རིགས་ལས་ ཚལ་ལུ་དང་ཨེ་པཱལ་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་ ལོ་རེ་བཞིན་དུ་
རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཧོན་ལྡུམ་དང་རག་རོག་ཚུ་བསལ་བའི་བསྒང་ འབུཔ་ཚད་མེདཔ་
ཅིག་བསད་པ་གིས་མ་ཚད་
སྨན་ཚུ་གཏོར་ཏེ་འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་བསད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱ་ཚོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་
ལས་ ཤིང་ཐོག་ལུ་ཡང་སྡིག་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།

༩)
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སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ལུགས་མངོན་
སུམ་དུ་གཟིགས་ཚུལ།

སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ དམྱལ་བའི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མྱོང་
བཞིན་པར་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་
འདས་ལོག་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་ལས། ཀྱཻ་མ་མ་ཡེངས་བུ་
མོ་ཚུར་ཉོན་དང༌། །དུ་བ་ནག་པོས་བསྐོར་བའི་མཚོ་མོ་འདི། །ཤིན་ཏུ་གྲང་བའི་མཚོ་མོ་
ཆེ་ཡང་ཟེར། །གཤིན་རྗེ་རྟ་ཡི་མགོ་ཅན་བྱ་བ་འདི། །མཚོ་ཆེན་འདི་ཡི་སྒོ་སྲུང་ཡིན་ནོ་
གསུངས། །ལག་པ་རྒྱབ་ཏུ་བཅིངས་ཏེ་བཅུག་པ་རྣམས། །སྤྱིར་ནི་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་
བསྡད་དུས་སུ། །དབྱར་གསུམ་ལས་བྱེད་འབུ་སྲིན་མང་པོ་བསད། །འབྲས་བུ་ལོ་ཐོག་
མང་དུ་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་མེད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས། །མཚོ་འདིའི་ནང་
ན་སྡུག་བསྔལ་བརྗོད་མི་ལངས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་
མི་ཚུ་གིས་ སྡིག་པ་འདག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་གྱི་དགེ་བའི་ལཱ་འབད་
ནི་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

༡༠) བླམ་ཆོསཔ་གིས་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་རྣམ་སྨིན།

ང་བཅས་ར་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ལུ་ཞུགས་ཞིནམ་ལས་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཞུས་
ཏེ་ ཆོས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོད་པའི་
ར་ཁུངས་ཡང༌། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འདས་ལོག་སངས་རྒྱས་
ཆོས་འཛོམས་ དམྱལ་ཁམས་ནང་བྱོན་པའི་སྐབས་ བླམ་ཆོསཔ་སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་
འབད་མི་ཚུ་ དམྱལ་བའི་ནང་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་ མྱོང་བཞིན་པར་གཟིགས་
ཡོད་ཚུལ་གྱི་ར་ཁུངས་ཡང་རྣམ་ཐར་ནང་ལས། རྐང་པ་གཉིས་ནས་བཟུང་སྟེ་བཅུག་
པ་རྣམས། །བླ་མའི་བཀའ་ཆོས་གདམས་ངག་ཞུས་ནས་ཀྱང་། །ཆོས་པ་ཡིན་ཟེར་ས་
ལས་བྱས་ནས་ནི། །འབུ་སྲིན་མང་པོ་བསད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས། །མཚོ་འདིའི་ནང་དུ་
སྡུག་བསྔལ་བརྗོད་མི་ལངས། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་
ཞུས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་འབད་ཞིན་ན་ བསད་པ་གསོ་ཚུགས་པའི་གདེངས་ཐོབ་མི་ཨིན་
ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་བླམ་ཆོསཔ་འདི་ཚུ་གིས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་འཛེམ་
བག་བསྐྱེད་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

༡༡) དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་འཛེམ་དགོཔ།

ང་བཅས་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ཟླཝ་རེ་རེ་གི་ ཚེས་བརྒྱད། ཚེས་བཅུ་
ཐམ། ཚེས་བཅོ་ལྔ། ཚེས་ཉེར་ལྔ། གནམ་གང་ཚུ་ལུ་དུས་བཟང་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན། འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ གཅེས་ནི་འདི་བླམ་གཅེས། བླམ་བ་རང་
གཅེས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་ལུ་ཤ་ཚ་མི་ཚུ་གིས་ རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཅིན་
དུས་བཟང་འདི་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་སྤངས་ཏེ་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལཱ་འབད་
ནི་ལུ་ བརྩོན་དགོ་ནི་ཨིན་པས།
འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་རྫོང་ཁག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཟླཝ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཚེས་བཅུ་ཐམ། ཚེས་
བཅོ་ལྔ། གནམ་གང་ཚུ་ལུ་ ས་གཉན་ཟེར་སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་ནི་མེད། གནམ་གཤིས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ ལཱ་སྐོར་ དེ་ལས་ཆུའི་སྐོར་རྒྱབ་ལ་སོགས་པའི་གནད་ལས་ སོ་
ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་དགོཔ་ཐོན་སོང་རུང་ གོང་ལུ་བཤད་མི་དགེ་སྡིག་འཕེལ་འགྱུར་ཆེ་
བའི་ཟླཝ་བཞི་གི་ དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཚེས་གྲངས་འདི་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་ཞིང་
ལཱ་འབད་ནི་སྤངས་ཐབས་མཛད་གནང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་ཨིན་པས།

དུམ་བུ་བཞི་པ།
༡)

མིའི་ལུས་རྟེན་འཚོ་ཐབས་བཞེས་སྒོ་གལ་ཆེཝ།

ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་ ཡུན་རིང་འཚོ་ཐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ངེས་པར་དུ་
དགོ་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་། མདོ་བ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༣༡༦ པའི་ནང་། བདག་གིས་
བསོད་སྙོམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་ཕ་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལུས་
ནི་འབྲས་ཆན་དང་། ཟན་དྲོན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་འདི་ཟས་མེད་ཀྱི་བར་དུ་འཚོ་བར་མི་ནུས་
སོ། ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ དོ་རུང་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་འདི་དགྲ་
ལྟར་མཐོང་མོད་ཀྱི། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་བསྲུང་བྱ། །ཁྲིམས་ལྡན་ཡུན་རིང་འཚོ་བས་
ན། །དེ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་བསྐྱེད། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཆོས་དང་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་རག་
ལས་པ་ལས་རྟེན་ གཟུགས་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོའི་ལུས་རྟེན་འདི་ ཡུན་རིང་འཚོ་ཐབས་
བསྒྲིག་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།

༢)

འཚོ་བའི་དབྱེ་བ།

༣)

ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ།
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འཚོ་བ་འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ལོག་པའི་འཚོ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ཟེར་གཉིས་ཡོད།
ལོག་པའི་འཚོ་བ་འདི་ལུ་ཡང་དབྱེ་བ་ཅིན་ལྔ་ཡོད། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར་
ལས། འཚོ་བ་ཤིན་ཏུ་མ་དག་ཐབས་ཀྱིས་བརྐུ། །རྙེད་པས་རྙེད་འཚོལ་ཁ་གསག་ཚུལ་
ཆོས་དང་། །ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བའི་ལོག་འཚོ་རྣམ་པ་ལྔས། །དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བརྟུལ་
ཞུགས་སྨ་བབ་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་། གཞོགས་སློང་ངམ་ཐབས་ཀྱིས་
བརྐུ་བ། རྙེད་པས་རྙེད་འཚོལ། ཁ་གསག ཚུལ་འཆོས། ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་བཅས་ཨིན།
བླམ་ཆོསཔ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འདི་ཚུ་གང་རུང་ཅིག་དང་འབྲེལ་བའི་
ཟས་སྤྱོད་ཐབས་བསྒྲིགས་པ་ཅིན་ ལོག་འཚོ་ཨིན། བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ལོག་འཚོ་
འདི་སྤྱོད་པ་ཅིན་ ཆོས་དང་མཐུན་པའི་འཚོ་བ་མེནམ་ལས་ མི་གཞན་གྱིས་རང་གི་བྱ་
སྤྱོད་ལུ་སྨ་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་པ་གིས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ ལོག་འཚོ་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ནང་
ལུ་གཡོག་འབད་མི་ཅིག་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ཅིན་ ཉིནམ་གཅིག་བལྟ་སྐོར་ལུ་འགྱོ་སྦེ་
ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་འགྲུལ་ཕོགས་དང་ དོས་གླ་ལེན་ཐབས་བསྒྲིགས་པ་ཅིན་ འདི་ཐབས་
ཀྱིས་བརྐུ་བ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་མཇལ་མང་མང་ཉུང་ཉུང་རེ་
ཕུལ་སྦེ་ རང་གིས་ཟུར་ཐེབས་ཀྱི་དངུལ་ཐོབ་ཐབས་བསྒྲིགས་པ་ཅིན་ འདི་རྙེད་པས་
རྙེད་འཚོལ། དེ་ལས་ཁ་བདེ་བའི་ལྕེ་གིས་ཚིག་མཉེན་ཁུག་བསྒྱུར་ཏེ་ རོགས་གཞན་
གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཐོབ་ཐབས་བསྒྲིགས་མི་འདི་ ཁ་གསག རང་གི་རྒྱུད་ལུ་འཛིན་རིམ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་བརྩོན་འབད་འབདཝ་མེད་རུང་ གཡོག་ཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ འཛིན་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ལེན་སྦེ་གཡོག་ནང་འཛུལ་ཞིན་ན་
དངུལ་ཕོགས་ལེན་མི་འདི་ ཚུལ་འཆོས། སྡེ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ དངུལ་ཕོགས་དང་
འགྲུལ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ལེན་མི་འདི་ ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ལོག་འཚོ་
འདི་སྤང་ཐབས་ལུ་བརྩོན་གནང་དགོ།
ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་འདི་ འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལས་ཅིག་ཨིན། ཡང་
དག་པའི་འཚོ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མདོ་ཕ་པ་ཤོག་
གྲངས་ ༡༠༡ ལས་མར། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ནི་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པ་
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ཐམས་ཅད་བཏང་སྟེ་ ཚོང་དཔོགས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་ རྟོག་པ་མེད་ཅིང་སྤྲོས་
པ་མེད་ལ་ སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ཞེས་བྱའོ།། དོ་
རུང་མདོ་ཏ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༢༥༥ པར། འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་
ལྟ་སྟེ། ངན་ངོན་གྱིས་ཆོག་ཤེས་པ་དང་། ཁ་གསག་མེད་པ་དང་། ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་
བ་མེད་པ་དང་། རྙེད་པས་རྙེད་པ་ལ་འདོད་པ་མེད་པའོ།།ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་
སྦྱིན་པ་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །སོགས་བསྔོ་བ་ཡང་དག་པས་
རྩིས་ཟིན་པའི་འཚོ་བ་བསོད་སྙོམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡོདཔ་
ལས་ ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་བསྟེན་ཐབས་བསྒྲིག་གནང་དགོ།

༤)

བསོད་སྙོམས་ཀྱི་དབྱེ་བ།

བསོད་སྙོམས་འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ཕྱི་མའི་ཟས་སྤངས་པའི་བསོད་སྙོམས་དང་ ཕྱི་མའི་
ཟས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱབ་པའི་བསོད་སྙོམས་གཉིས་ཡོད། ཕྱི་མའི་ཟས་སྤངས་པའི་བསོད་
སྙོམས་འདི་ འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ལས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་ཡོད་ཀྱི་
གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་ཕྱིར་གཤེགས་ནས་ཞལ་ཟས་གསོལ་ཏེ་ཟས་ཀྱི་བྱ་
བ་མཛད་དེ། ཟས་ཕྱི་མའི་བསོད་སྙོམས་སྤངས་ནས་ལྷུང་བཟེད་དང་ཆོས་གོས་བཞག་
ནས། ཞབས་བསིལ་ཏེ་གདན་བཤམས་པ་ཉིད་ལ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ནས་སྐུ་དྲང་པོར་
བསྲང་སྟེ་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་ནས་བཞུགས་སོ།།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན།
སྔོན་མ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ དགེ་སློང་ག་ར་གསོལཝ་དགུང་ཚིགས་
གཅིག་ལས་བཞེས་ནི་ལམ་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ ཉིན་མའི་གསོལཝ་མ་རནམ་ཅིག་ཁར་
ཁྱིམ་སྒོ་བཤལ་ཏེ་བསོད་སྙོམས་ལུ་བྱོན་ཞིན་ན་ ག་དེམ་ཅིག་ཐོབ་ཅིག་ དགུང་ཚིགས་
བཞེས་སྦེ་བཞུགས་དོ་ཡོདཔ་མས། ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཤྲཱི་ལངྐ་དང་ ཐའི་ལེནདྲ་གི་
ནང་པའི་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་འཚོ་བ་དགུང་ཚིགས་འདི་ སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་བཞེས་དོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕྱི་མའི་དོན་ལུ་བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་
མི་འདི་
དམ་པའི་ཆོས་མ་བསྒྲུབས་པའི་གོང་ལས་བདུད་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཨིན་ཟེར་
གསུངས་ཡོད་རུང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་
ཧེ་མ་བླམ་ཆོསཔ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཡུས་ཚན་དང་ཐག་རིང་སའི་ རི་ཁྲོད་དགོན་པ་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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ལུ་བཞུགས་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ གནམ་སེར་ཁ་ལོ་ཐོག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ གཡུས་
ཚན་བཤལ་ཏེ་ བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་ཞིན་ན་ དགོན་པར་འབག་སོང་སྦེ་ མཚམས་རྒྱགས་
འབད་སྤྱོད་མི་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་འཁྲིལ་རུང་ དགོན་པ་དང་
གཡུས་ཚན་གྱི་བར་ཐག་རིང་ཚད་ རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།
ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་སྐད་དང་ཀུ་རི་སྨད་པ་ དེ་ལས་རྩྭ་མང་པའི་ཁ་སྐད་ལས་ བསོད་
སྙོམས་ལུ་ མེ་ཏོག་དང་བསྡུ་བྱ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༥)

མིའི་བསམ་སྤྱོད་གཏིང་དཔོག་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ།

ང་བཅས་ར་མིའི་བསམ་སྤྱོད་གཏིང་དཔོག་ཚུགསཔ་ལ་ཁག་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་།
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ལས། གང་ཟག་གི་ཚོད་གང་ཟག་གིས་མི་མཐོང་། ང་
མིན་ང་འདྲ་ཅིག་གིས་མཐོང་ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ མིའི་མཚན་ཉིད་མུ་བཞི་ཡོད་པའི་
ཁུངས་ཡང་། བཤེས་སྤྲིང་ལས། མི་ནི་ཨ་མྲའི་འབྲས་བཞིན་མ་སྨིན་ལ། །སྨིན་པ་དང་འདྲ་
སྨིན་ལ་མ་སྨིན་འདྲ། །མ་སྨིན་མ་སྨིན་པར་སྣང་སྨིན་ལ་ནི། །སྨིན་པར་སྣང་ཞེས་བགྱི་བར་
འདྲར་རྟོགས་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ མིའི་མཚན་ཉིད་ ཤིང་ཐོག་ཨན་
འབྲས་དང་ཅོག་འཐད། དཔྱེ་སྦེ་བ་ཅིན་ ཕྱི་མ་འཚོཔ། ནང་འཚོ་འཚོཔ། ནང་འཚོ་འཚོཔ། ཕྱི་
མ་འཚོཔ། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་མ་འཚོཔ། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་འཚོ་འཚོཔ་བཟུམ་སྦེ་ མིའི་
སེམས་གཤིས་དང་སྤྱོད་ལམ་གཏིང་དཔོག་ཚུགས་པ་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། མཐོ་དམའ་ཆུ་གིས་ཤེས། མི་དྲག་ཞན་རོ་ཁྱི་གིས་
ཤེས་ ཟེར་སླབ་ནིའི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ ཤེས་ཚུགས་
པར་ལ་ཁག་ཡོད། ཆོསཔ་དྲག་ཞན་ལྷ་འདྲེ་གིས་ཤེས། ཆོསཔ་བཟང་ངན་ཤིཝ་ད་
ཤེས། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ ལྷང་པའི་མི་ལུ་རྟ་ཡང་རི་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་
གི་སྒོ་འགྱིམས་ཏེ་བསོད་སྙོམས་ལྷང་པར་འོང་མི་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ ཁ་གིས་ཚིག་ངན་
མ་སླབ་པར་ མང་ཉུང་རང་གིས་འབབ་ལྟོས་དང་འཁྲིལ་ཞིནམ་ལས་ བསོད་སྙོམས་རེ་
ངེས་པར་དུ་ཕུལ་གནང་དགོ། བླམ་ཆོསཔ་དེ་ཚུ་གིས་འབད་རུང་ རང་གིས་བསོད་སྙོམས་
མང་མང་ཉུང་ཉུང་ཅིག་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ དཀོར་སྦྱོང་འབད་དེ་ལོངས་སྤྱོད་འབད་ཤེས་དགོ་
ནི་དང་ དཀོར་སྦྱོང་མ་འབད་བར་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཅིན་ དཀོར་ཕོགཔ་ཨིན།
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

སྔོན་མ་སངས་རྒྱས་བསོད་སྙོམས་ལུ་བྱོནམ་ད་ ཨམ་བསམ་ངན་ཅིག་གིས་ རེད་བརྡུངས་
པའི་ཨོམ་བྱིས་ལྷུང་བཟེད་ནང་འདེགས་ཏེ་ཕུལ་མི་དེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡོན་སྦྱོང་གི་བསྔོ་
བ་གནང་སྦེ་ ཨོམ་བྱིས་འདི་བཞེས་རུང་ བསམ་ངན་བསྐྱེད་དེ་ སངས་རྒྱས་ལུ་ཨོམ་བྱིས་
ཕུལ་བའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ ཨམ་འདི་ཤི་ཞིནམ་ལས་ཡི་དྭགས་ལུ་སྐྱེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༦)

དཀོར་གྱི་དབྱེ་བ།

རི་བོ་བསང་མཆོད་ལས། དཀོན་མཆོག་དད་གཤིན་དཀོར་ལ་སྤྱད་པ་རྣམས། །ཟེར་
གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་དཀོར་འདི་ལུ་ དཀོན་
མཆོག་གསུམ་གྱི་དཀོར་འཕྲོག་པ། གསོན་པོའི་དད་ཟས། གཤིན་པོའི་དཀོར་ཟས་
བཅས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དཀོར་འདི་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་པ་དང་ཆོསཔ་
གཉིས་ར་གིས་མ་ཟཝ་དཔེ་མི་སྲིད། ཨིན་རུང་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། སྐྱེ་
ཤི་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ། །བླམ་ཆོས་པ་བང་ཆེན། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
གསོན་གཤིན་གཉིས་ཀྱི་དཀོར་ག་ར་ བླམ་ཆོས་པ་གིས་ར་ཟ་དགོ།
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཞལ་ལས། དཀོར་ནག་པོ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་ཡིན། །བཟས་དྲག་
ན་ཐར་པའི་སྲོག་རྩ་གཅོད། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་
གིས་དཀོར་རྩ་ལས་མ་ཟ་ཟེར་མེན་པར་ དཀོར་ཟ་ཐངས་ཤེས་དགོ་ཟེར་བའི་ཁུངས་དོན་
ཨིན་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། མང་དྲགས་ན་ཨའི་གི་ཨོམ་ཡང་དུག།
ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གི་གདེངས་ཚོད་དང་མ་བསྟུན་པའི་དཀོར་ཟ་དྲགས་
པའི་ཁར་ དཀོར་སྦྱོང་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ནང་ ཧེ་མ་འཕོ་བ་
ལུ་གདེངས་ཐོབ་པའི་གཙང་གི་བླ་མ་རྟ་ནག་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཤི་གསོན་གྱི་དཀོར་ཟ་
དྲག་པའི་ཁར་ དཀོར་སྦྱོང་མ་འབད་བའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་ མཚོ་མ་ཕམ་ཡུམ་མཚོའི་ནང་
ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ སེམས་ཅན་དཀར་ནག་གྱངས་མ་ཆོདཔ་གིས་ ཁོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཤ་འདི་
ཚུ་ ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་མྱོང་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་
ཤིང་རྒྱསཔ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་གོང་གི་ཕྱག་དཔེ་དེ་ནང་གཟིགས།
བླམ་ཆོས་པ་ཟེར་མི་འདི་ མིའི་གདན་ཐོག་ཏུ་སྡོད་སྦེ་ བདག་གཞན་གཉིས་ཕན་གྱི་
ཚོགས་རྫོགས་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།
འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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གཤིན་པོའི་དཀོར་ཟས་འདི་ སྒོང་རྡོག་བཟུམ་ཅིག་དང་ དཀོར་ཟ་མི་འདི་ལུ་ ཐུགས་
རྗེའི་ཞགས་པ་སྒོང་རྡོ་བཟུང་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ་ནི་དང་། ཡང་ན་གཤིན་པོའི་དཀོར་
འདི་ལྕགས་ཀྱི་ཨང་སྒོང་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དཀོར་ཟ་མི་འདི་ལུ་ ཁྲོའི་འགྲམ་
ལྕགས་དགོ་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རང་སོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་
གསུམ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ རབ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་རྟོགས་མི། འབྲིང་བསྐྱེད་རྫོགས་
ལུ་མངའ་དབང་བརྙེས་མི།
ཐ་མ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་མཚམས་བཅད་དེ་
རྩ་གསུམ་གྱི་བསྙེན་པ་མཐར་བསྐྱལ་མི་ཅིག་དགོ་ནི་དང་། ཡང་ཐ་ཡང་སྔོན་འགྲོའི་
བསགས་སྦྱངས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ ཚིག་བརྗོད་དོན་འདྲེན་གྱི་ལམ་གོ་ཆོདཔ་ཅིག་ ངེས་
པར་དུ་དགོ་ནི་ཨིན་པས། དེ་མེན་རུང་ ཆོ་ཀུ་ཕྱག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་
མ་འཛོལ་བའི་ཁར་ ཆོ་ཀུ་གཏངམ་ད་བསྙེན་པ་གྲངས་བསག་པའི་སྐབས་དང་ ཆོས་
ག་ཅི་རང་ལྷག་རུང་ སེམས་བག་གཡེང་གི་དབང་ལུ་མ་བཏང་ གཉིད་མ་ལོག་པར་
དྲན་པ་རྩེ་གཅིག་ཁར་བསྐྱེད་དེ་འབད་ཚུགསཔ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་པས།
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྲུང་བྱ་ཚུ་ལས་ ལྕི་བ་བཞི་གསུངས་པའི་གྲས་ལས་གཅིག་
སྒྲུབ་པའི་ཟས་འདི་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ རི་ཁྲོད་ལུ་སྒྲུབ་པ་གནང་བཞུགས་མི་
ཚུ་གི་སྒྲུབ་རྒྱགས་ཟ་བ་ཅིན་ འདི་ཡང་དཀོར་ཨིནམ་ལས་རྟེན་ སྤང་ཐབས་བསྒྲིག་དགོ།
དཔྱལཝ་མི་ལུ་བཙོངས་ བྱིན་ཐག་རོ་ཁྱི་ལུ་བཙོངས་སྦེ་ དཀའ་ཐུབ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་
སྤྱད་དེ་ གཡུས་སྒོ་བཤལ་ཞིན་ན་ སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་སྦྱོང་གི་བསྔོ་བ་གནང་
ཞིནམ་ལས་ བསོད་སྙོམས་རྐྱབ་སྟེ་ཐོབ་པའི་འབྱུ་རྫས་ལུ་སྡིག་པ་མེད་ཟེར་གསུངས་
ཏེ་ཡོད་རུང་ ལོག་འཚོ་ལྔ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་རྫས་འབད་ནི་འདི་གིས་ དཀོར་སྦྱོང་
འབད་དེ་བཞེས་དགོ་ནི་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་དཀོར་སྦྱོང་མ་འབད་བར་ལོངས་སྤྱོད་པ་
ཅིན་ སྡིག་པ་མི་འོང་ག་མནོ་བའི་དོགས་གཞི་འདུག

༧)

དངུལ་ཕོགས་འདི་ཡང་དཀོར་ཨིནམ།

མི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གིས་ དཀོར་ཟ་མི་བླམ་ཆོསཔ་ཨིན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་པས། ང་བཅས་
ར་དངུལ་ཕོགས་ཟ་མི་ཚུ་ཡང་ དཀོར་གྱི་ནང་ལས་ ཡང་དཀོར་ཟ་མི་ཨིན་པའི་སྣང་བ་
འཆརཝ་ཨིན་པས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་རང་ཨིན་རུང་ དངུལ་གྱི་
འབྱུང་ཁུངས་འདི་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལས་བསྡུ་མི་ཁྲལ་དང་ཚོང་ཁྲལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

བྱུངམ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་དབང་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལེན་པའི་དངུལ་ཙང་ཙ་ཨིན།
འདས་ལོག་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ནང་། མོ་དམྱལ་ཁམས་ནང་བྱོན་
པའི་བསྒང་ གཤིན་པོ་ཅིག་གིས་ སྤྱིར་ནི་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་བསྡད་དུས་ལ། །ལོ་ནི་བཅུ་
གསུམ་ཡན་ཆད་དཔོན་པོ་དཀོར་ཟས་ཟོས། །དཀོར་ཟས་དེ་ལྟར་བཟོས་པའི་རྣམ་སྨིན་
གྱིས། །ཐོ་བ་ནག་པོས་མགོ་ལ་བརྡུང་གིན་ཡོད། །སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་
ཕྱིར་དུ། །གསུང་རྟེན་བཀའ་འགྱུར་ཆེན་མོ་ཀློག་དང་ཟེར། །བརྒྱད་སྟོང་སངས་རྒྱས་
མཚན་འབུམ་བཞེངས་དང་ཟེར། །ཁ་འཐེན་བཏང་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག
གཞུང་གཡོགཔ་ཨིན་ཚད་ཆ་མཉམ་ དཔོན་གྱི་འོག་ལུ་ འཚོ་བ་དངུལ་ཕོགས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་སྡོད་མི་དང་ སྒེར་སྡེའི་ནང་ལཱ་འབད་མི་འབད་བ་ཅིན་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གི་འོག་
ལུ་ དངུལ་ཕོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཨིན། དངུལ་ཕོགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་མི་ག་ར་ཨིན་རུང་ རང་གིས་ལོགས་སུ་དཀོར་སྦྱོང་འབད་མ་ཤེས་ས་
ཅིག་རུང་ དྲོ་པ་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དུས་ཚོད་ལས་བཟུང་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
བའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་རིང་ རང་ལུ་འཁྲིལ་བའི་ལས་འགན་འདི་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་
སྒོ་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བ་ཅིན་ དཀོར་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡངས་ནི་ཨིན་པས།

དུམ་བུ་ལྔ་པ།
༡)

ཟས་ནོར་སྤྱོད་ཤེས་དགོཔ།

ང་བཅས་ར་ནང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་
མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་གཉིས་ཡོད། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ལས་
གཅིག་ཟས་ནོར་སྤྱོད་མཁས་པ་འདི་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་མཐའ་
དབུས་མེད་པའི་ནང་ མི་འདི་ཚུ་གིས་འབྲུ་སྣ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཆང་བཟོ་སྦེ་འཕྲོ་བརླག་
བཏངམ་ཨིནམ་ལས་ མི་ཆོས་གཙང་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་འགལཝ་ཨིན་པས།
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། གཏམ་ལྷག་གིས་གནོད། ཟས་ལྷག་གིས་ཕན། ཟེར་
སླབ་སྲོལ་ཡོད། ལུགས་གཅིག་ལས། མི་ལྷག་གིས་གནོད། ལྟོ་ལྷག་གིས་ཕན། ཟེར་
ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་མི་སྐྱ་
དང་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ལྟོ་རས་འབག་སྲོལ་ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་འདི་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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རང་སོའི་ལྟོ་སྐལ་བཟེད་སྦེ་ ཟ་མ་ཚར་བའི་ལྷག་རྒྱུ་ལུས་མི་འདི་ ལྟོ་རས་ནང་བསྡམས་
བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་པའི་སྐབས་ཟ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཧེ་མ་སྦེ་བ་ཅིན་ གྲྭ་ཚང་ནང་དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ཡང་ གསོལཝ་ཚོགས་བཞེས་མ་ཚར་བའི་
ལྷག་མ་འདི་ ལྟོ་བསྐམས་བཟོ་ཞིན་ན་གཡུས་ཁར་བསྐྱལ་བའི་སྲོལ་ཡོད། ལྟོ་བསྐམས་
འདི་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཆུ་ཚན་བསྐོལ་བའི་ནང་བཤུར་སྦེ་བཙག་ཞིན་ན་ ལྟོ་གཡོས་སྦེ་ཟ་
བའི་སྲོལ་དང་ ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ ཡོས་བརྔོ་སྟེ་ཟ་བའི་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་ གསོལཝ་དང་ཚོགས་
སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ སྡེར་མའི་ནང་བཞེས་སྒོ་ལྷམ་ཚང་ཚང་
དབོག་བླུགས་ཏེ་ སྤགས་ཚོགས་བཟུམ་བྱུར་སྦེ་འབག་སོང་ཞིནམ་ལས་ ཟ་མ་ཚར་
བར་བཀོ་མི་འདི་ ཟས་ནོར་སྤྱོད་མ་ཤེས་པའི་མངོན་རྟགས་ཨིན་པས།

༢)

གསར་ཕུད་ཕུལ་བའི་གནད་ཁུངས།

གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་དོན་ལུ་ དཀའཝ་ཚད་མེདཔ་ཅིག་སྤྱད་ཐོག་
ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་པ་དང་ སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་བཅད་དེ་བསགས་
ཡོད་པའི་སྡིག་པ་ཚུ་ འདག་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་
ལུགས་སྲོལ་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕར་ ཨེ་མ་ གེ་ཟ་ལ་
སོགས་པའི་ ལོ་ཐོག་གི་རིགས་ གསརཔ་ག་ཅི་ར་ཐོན་ས་ཅིག་རུང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་
གིས་ མ་སྤྱོད་པའི་ཧེ་མར་ གསར་ཕུད་ཟེར་ དགོན་སྡེ་ཁག་ལུ་བཞུགས་མི་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པའི་བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཕུལ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་གི་ནང་ སྔོན་དང་ཕུ་ཕ་མའི་མི་རབས་ལས་ད་རེས་
ཚུན་གྱི་བར་ན་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་བསྡུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གནམ་དགུན་རང་རང་སོ་སོའི་
འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་རྩ་བོ་འབད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་
ཚོགས་འབུམ་བསགས་ཏེ་ དགེ་བའི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ཡང་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་ལཱ་
འབད་བའི་བསྒང་ སྡིག་པ་བསགས་མི་འདི་འདག་ཐབས་ལུ་ཨིན་པས།
བླམ་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་སྡིག་པ་ལུ་ཡོན་ཏན་མེད་རུང་ བཤགས་པ་གིས་
དག་མི་འདི་ སྡིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྣམ་དག་བདེ་
ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་ལས།འགྱོད་པ་མེད་ན་བཤགས་པས་མི་འདག་པས།།སྔར་བྱས་
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

སྡིག་པ་ཁོང་དུ་དུག་སོང་ལྟར། །ངོ་ཚ་འཇིགས་སྐྲག་འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་བཤགས། །ཟེར་
གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་
གླང་དང་རྟ་འདི་ཚུ་ལུ་ དཀའ་སྡུག་བཏང་བའི་ཁར་ འབུཔ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་བསད་
དེ་སྡིག་པ་བསགས་མི་ལུ་ འགྱོད་སེམས་དྲག་པོའི་སྒོ་ལས་ གསར་ཕུད་ཕུལ་མི་འདི་
ཡང་ སྡིག་པ་བཤགས་བྱང་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་
པ་གིས་མཚམས་སྦྱར་གནང་དགོ་པའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།

༣)

ཡོན་སྦྱོར་གནང་དགོ་པའི་ར་ཁུངས།

༤)

བསོད་ནམས་བསག་སའི་ཞིང༌།

འཚོ་བ་སྦྱོར་མི་ཚུ་ག་ར་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བསྔོ་བ་དང་ སྨོན་ལམ་གྱིས་
མཚམས་སྦྱར་གནང་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་།
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་
རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་ཞལ་ལས། འཚོ་བ་སྦྱོར་བའི་ཡོན་བདག་དང་། །བྲག་ལ་
བཞུགས་པའི་སྒོམ་ཆེན་གཉིས། །སངས་མཉམ་པོར་རྒྱ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན། །རྟེན་
འབྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་བསྔོ་བ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ ད་རུང་སྐལ་བཟང་ཐར་
པར་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ལས། ལོངས་སྤྱོད་རྗེས་སུ་ཅི་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་དང་། །སྲོག་
ཆགས་ཤི་བ་རྣམས་དང་ཞིང་ལས་མཁན། །དེ་འབྲེལ་སྦྱིན་བདག་བཅས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ། །ཆེད་དུ་དམིགས་པའི་བསྔོ་སྨོན་གནད་སྨིན་གཅེས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ མ་ཤེསཔ་དང་མ་མཐོང་པའི་སྒོ་ལས་ སྡིག་
པ་བསགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ར་དག་སྟེ་ འདི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་རྫོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་གནང་དགོཔ་
འདི་ གལ་ཆེ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས།
ང་བཅས་རའི་རྒྱུད་ལུ་ བསོད་ནམས་བསག་ནིའི་ཞིང་ ལེ་ཤ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ མདོར་བསྡུ་
བ་ཅིན་ ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་ ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་དང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཞིང་གསུམ་གྱི་ནང་
ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཆོས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་བྱས་
ན། །རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །ཟེར་གསུངས་དོ་
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བཟུམ་ མཆོད་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འདི་ ཡོན་ཏན་བླ་ན་མེད་པའི་ཞིང་ཨིན།
བཤེས་སྤྲིང་ལས། གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི། །རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སློབ་
དཔོན་བཅས་པ་ལགས། །དེ་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་གྱུར་པ་དང་། །སླད་མ་ལ་
ཡང་མཐོ་རིས་གྱུར་པ་ལགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ རང་གི་ལུས་རྟེན་བསྐྱེད་པའི་
ཕ་མ་གཉིས་དང་ བླང་དོར་གྱི་གནས་སྟོན་མི་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ འདི་ཚུ་ཕན་
འདོགས་པའི་ཞིང་ཨིན།
སྤྱོད་འཇུག་ལས། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དགེ་ཆེན་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ཡུན་
རིང་གི་ནད་པ་ ཐག་རིང་གི་མགྲོན་པོ་དང་ མནོ་མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཞིང་ཨིནམ་ལས་ ཞིང་འདི་གསུམ་རང་གིས་ ཚོགས་བསག་སྒྲིབ་
སྦྱོང་འབད་སའི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཨིན།
བཤེས་སྤྲིང་ལས། རྟག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད། །ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་
གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་བས་དགེ་བ་སྤྱོད་ལ་
བརྩོན་པར་བགྱི། །ཟེར་གསུངས་པའི་དགོངས་ལུ་དཔྱད་པ་ཅིན་ དུས་རྟག་པར། བསམ་
པ་མངོན་ཞེན། དེའི་གཉེན་པོ་མེདཔ་ དེ་ལས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཞིང་དང་ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་
གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག

༥)

བཞེས་སྒོའི་ཕུད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཁྱིམ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་
མཆོད་བཤམ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་རང་གིས་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མར་ ཕུད་པད་སྡེར་
གཅིག་ནང་བཀང་སྦེ་ མཆོད་བཤམ་གུ་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ཆབ་བྲན་སྲོལ་ཡོད། མཆོད་
བཤམ་མེད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཐབ་ཚང་གི་ཟུར་ཁར་བཞེས་སྒོའི་ཕུད་ཕུལ་ས་བཟོ་ནི་
ཡོད། ཟངས་དང་ཀ་ལའི་པད་སྡེར་དང་ ཡང་ན་བཞེས་སྒོའི་ཕུད་ཕུལ་སའི་ལྷོད་ ཤིང་
གིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ བླམ་དཀོན་མཆོག་ཟེར་སླབ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་དུ་བཞེས་
སྒོ་རང་གིས་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མར་ ཕུད་ཕུལ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
བཞེས་སྒོ་ཁྱིམ་ན་འབད་ཞིན་ན་ ལྟོ་རས་ནང་བཅིང་འབག་སོང་སྦེ་ སྤང་ན་ཟ་རུང་ ལྟོ་
རས་ཁ་བརྐྱངས་པའི་འཕྲོ་ལས་ ལག་པ་གིས་ལྟོ་ཕུད་གཏོརཝ་ད་ ཁ་ལས་ཡང་ཚིག་
མཆོད་མཆོད་ བླམ་དཀོན་མཆོག་མཆོད། གནས་བདག་གཞི་བདག་མཆོད་ཟེར་སླབ་
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སྦེ་ ལྟོ་ཕུད་གཏོར་བའི་ཤུལ་ལས་ བཞེས་སྒོ་བཟའ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕྱི་ཁར་འགྱོཝ་ད་ ལམ་ཁར་ཁ་སྐོམ་སྟེ་ཆུ་འཐུང་
པའི་བསྒང་ཡང་ ལགཔ་གིས་དབོག་སྟེ་ ཕུད་གཏོར་བའི་ཤུལ་ལས་ རང་གིས་འཐུང་ནི་
ལ་སོགས་པའི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་
ཚུལ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཅིག་ཨིན།

༦)

བླམ་དང་དཀོན་མཆོག་ལུ་བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པའི་ར་ཁུངས།

༧)

བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པའི་ངག་རྒྱུན།

ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ ལྟོ་ཕུད་བླམ་གིས་མི་ཐོབ། ཟེར་སླབ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་ར་ཁུངས་འདི་ གཙོ་བོ་བཞེས་སྒོ་འབད་བའི་བསྒང་ ཐབ་ཚངཔ་གིས་ ཇ་དང་
ཚོདམ་ཚུ་གི་ཚྭའི་བྱོ་ལྷ་བལྟ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས། ཚྭའི་བྱོ་ལྷ་བལྟ་བའི་སྐབས་
ཚོདམ་གཟར་རུ་དང་ཟན་སྐྱ་གང་རུང་ཅིག་གིས་དབོག་ཞིནམ་ལས་
ཕུད་ཕར་སློག་
བཞག་དགོ་ནི་དང་ བྱོ་ལྷ་བལྟ་བའི་ལྷག་མ་ཡང་ལོག་རྩ་ལས་བླུགས་ནི་མི་འོང༌།
བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་ཕུལ་མ་བཏུབ་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་
མདོ་མ་པ་ཤོག་གྲངས་༡༤༤ པའི་ནང་། དགེ་བསྙེན་གྱིས་ཀྱང་རུང་སྟེ་བསོད་ནམས་
ཀྱི་ཟས་སྦྱར་རོ་ཅོག་ལ་ཐོག་མ་ནས་མྱང་བས་སྦགས་པར་མི་བྱའོ། །དེ་མྱངས་པས་
སྦྱར་བ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མས་སྦགས་པ་མི་བྱའོ། །བྱས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་ན་
མ་བྱས་ཀྱང་སླའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷ་ཐམས་ཅད་མི་དགྱེས་པར་འགྱུར་རོ། །གཉེན་
པོ་ཐམས་ཅད་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་མྱངས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཚེ་རབས་ལྔ་
ཁྲིར་འདྲེ་ལྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་པ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་བར་འགྱུར་
རོ། །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ་འདུག
སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གི་ དུང་དཔོན་བགྲེསཔ་སྟོདཔ་རྡོ་རྗེ་གྱོངས་མི་གིས་ ངག་རྒྱུན་
བཤད་མི་འདི་གོ་བའི་ནང་གསལ་ ཧེ་མ་ཨམ་ཅིག་ རྟ་ལོག་ལུ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་
མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་ གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ཁར་ བྱིནམ་ཐག་ག་ནི་བ་སྦོམ་པའི་ཕོ་སྐྱེས་ དོད་
རིལ་རི་བཞི་ ཀོཝ་འཕུར་སྦེ་སྡོད་ས་མཐོངམ་ཅིག་ ཨ་མའི་སེམས་ཁར་ ང་ལུ་ཡང་
ཀོཝ་འཕུར་ནི་ཡོད། བླམ་གིས་ཁོང་བཞི་ངེ་གི་ཀོཝ་འཕུར་བར་ བཏང་གནང་རུང་བཏུབ་
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ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ལས་མོ་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་དབང་བཅར་བའི་བསྒང་ ཨམ་གིས་བླམ་ལུ་
གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ཁར་ཀོཝ་འཕུར་མི་ ཕོ་སྐྱེས་དོད་རིལ་རི་བཞི་འདུག ང་ལུ་ཡང་ཀོཝ་
འཕུར་ནི་ཡོད་ཟེརན་ ཀོཝ་འཕུར་མི་མ་ཐོབ་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད། བླམ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
ཁོང་བཞི་ངེ་གི་ཀོཝ་ཡང་འཕུར་བར་བཏང་གནང་པ་ཅིན་ ག་ཅི་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ནི་མས་
ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླམ་གིས་ ཡ་ཡ་བཏུབ་ང་གིས་ཁོང་བཞིཔོ་གཏང་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་
ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁོང་བཞི་ལུ་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཚུ་ག་ཅི་ར་བྱིན་རུང་ གཙང་ཏོག་ཏོ་འབད་
བྱིན་ནི་མ་གཏོགས་ ལྷག་མཇུག་དང་ཁོདམ་མ་བྱིན་སྨ་རེ་ ཁྱོད་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ཞིནམ་
ལས་ ཀོཝ་ཆུ་ནང་སྦངས་བཞག་ཟེར་གསུངས་ཞིན་ན་ དུས་སྟབས་བཟོ་བཞག་སྦེ་
ཨམ་ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་ཡར་སོང་ནུག
དེ་ལས་ཨམ་གིས་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ ཀོཝ་ཆུ་ནང་སྦངས་བཞག་ནུག དེ་ལས་
ཁོང་བཞི་ དུས་སྟབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨ་མའི་ཁྱིམ་ནང་འོང་ཞིན་ན་ ཀོཝ་མ་བཏུབ་
བཏུབ་སྦེ་འཕུརཝ་ད་ ཨམ་གིས་ཡང་ ཉི་མའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བླམ་
གིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་བྱིན་ནུག དོ་རུང་ལོག་ལཱ་འབད་དེ་ ཀོཝ་འཕུར་ནི་གི་
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རུའི་བཞེས་སྒོ་དེ་ ཨ་མ་གིས་བཞེས་སྒོ་གསརཔ་མ་
འབད་བར་ ཉི་མའི་ལྟོ་ལྷག་དྲོད་ཡང་མ་བཏགས་པར་བྱིན་བྱིནམ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་འབད་ ཁོང་བཞི་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཨམ་གི་སྲོག་རྩ་གཅད་ནི་སྦེ་ དོན་ཧིང་བཏོན་
འབག་སོང་སྟེ་ བླམ་ལུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ བླམ་གིས་ ཨམ་གི་དོན་ཧིང་ག་ཅི་འབད་
བཏོན་འབག་འོང་སྨོ་ཟེར་གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ ཁོང་བཞི་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ཨ་མ་
གིས་ བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་དྲོད་ཡང་མ་བཏགས་པར་སྦྱིན་དེས། དེ་གིས་འབད་ ང་
བཅས་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ དོན་ཧིང་བཏོན་འབག་འོང་ཡི་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བླམ་དགོངསཔ་ཁྲེལ་
ཏེ་ ཨམ་འདི་ངེའི་སྦྱིན་བདག་ཨིནམ་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་མ་ཤེས་ག་ ཨམ་ཤི་སོང་
པ་ཅིན་ ཁྱེད་བཞི་དང་ང་ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་སྨ་རེ་ ད་ལྟོ་ར་ལོག་བསྐྱལ་བར་སོང་ཟེར་
ཚོགས་བརྡ་གནང་སྦེ་ དོན་ཧིང་དེ་ལོག་བསྐྱལ་བར་བཏང་ད་ནུག
དེ་ལས་ཁོང་བཞི་གིས་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་
ཨམ་གི་དོན་ཧིང་འབག་སྟེ་ལོག་
བསྐྱལ་བར་འགྱོ་སྦེ་ མར་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ཨམ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་སོང་རུང་
ནང་གི་དབུགས་མ་ཆད་པར་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་བཞིཔོ་གིས་ ཨམ་གི་དོན་ཧིང་ལོག་
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བཙུགས་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ མ་ཤི་བར་དྲག་ཚུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག
འ་ནི་མི་བཞིཔོ་དེ་ བླམ་ཞབས་དྲུང་གི་བཀའ་སྲུང་ ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ཨིན་རུང་
ཨམ་རྣམ་རྟོག་ལང་འོང་མནོ་ བླམ་གིས་ལས་མགོན་སྡེ་བཞི་ཨིན་ཟེར་མ་གསུངས་
པར་ བཞེས་སྒོ་གཙང་ཏོག་ཏོ་ ལེགས་ཤོམ་བྱིན་དགོ་པའི་ཞལ་བཀོད་གནང་གནངམ་
ཨིན་པས། ཨམ་གིས་བླ་མའི་ཞལ་བཀོད་ལུ་མ་གནས་པར་འཛོལ་བའི་ལཱ་འབད་མི་
ལུ་ཡང་ ཉེས་སྐྱོན་འདི་བཟུམ་བྱུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཤེས་བཞིན་དུ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ ཉེས་
སྐྱོན་ཡོདཔ་དེ་སླབ་རང་མ་དགོཔ་ཨིན་པས།
ང་བཅས་ར་བླམ་དང་དཀོན་མཆོག་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཕུལ་རུང་ ཕུད་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཕུལ་དགོ་
ནི་དང་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ལྷག་མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ བླམ་དང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ཐུགས་
ཁྲོས་ཏེ་ རང་ལུ་བཀའ་ཆད་འོང་ནི་གི་ ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ལྷག་མ་
ཕུལ་ནི་འདི་སྤངས་དགོཔ་ཨིན་པས།
མཆན། ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལས་ སྔ་མ་འདི་འོང་ནི་དང་
ཨམ་འདི་གི་གཡུས་ཀྱི་མིང་བརྗེད་སོང་ནི་འདི་གིས་བཀོད་མ་ཚུགས།

༨)

བཞེས་སྒོ་ཕུད་གཙང་ཏོག་ཏོ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན།

༩)

བཞེས་སྒོ་མཚམས་ཚོད་བཟུང་སྟེ་ལོངས་སྤྱོད་དགོཔ།

ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ ཡུལ་དམ་པ་བླམ་དང་དཀོན་མཆོག་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཕུད་
གཙང་ཏོག་ཏོ་ཕུལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདོ་མ་པའི་
ནང་ལས། དེ་ནས་བསོད་ནམས་སུ་གྱུར་ཅིང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགའ་བར་འགྱུར་རོ།།
གཉེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགའ་བར་འགྱུར་རོ།། ལྷ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྲུང་
ཞིང་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ་ ལ་སོགས་པ་གསུངས་
ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུལ་དམ་པ་བླམ་དང་དཀོན་མཆོག་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཕུད་གཙང་ཏོག་
ཏོ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནི་དང་ དཀོན་མཆོག་
གསུམ་དང་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ཡང་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ རང་ལུ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་
བྱིན་གྱིས་བརླབ་གནང་ནི་ཨིན་པས།
བཞེས་སྒོ་མཚམས་ཚོད་འབད་ཟ་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་ཡང༌། བཤེས་སྤྲིང་ལས། ཁ་ཟས་སྨན་དང་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་མེད་པར་བསྟེན་བགྱི་སྟེ། །རྒྱགས་ཕྱིར་མ་ལགས་
བསྙེམས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། །མཚག་ཕྱིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར། །ཟེར་
གསུངས་པའི་གོ་དོན་འདི་ ང་བཅས་ར་ བཞེས་སྒོ་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་ནད་གཞི་ལུ་ཕན་པའི་སྨན་
བཟུམ་མའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ མང་ཉུང་གི་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ཟ་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།
སེམས་ལུ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་མེད་པར་ སེམས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་ལས་
བཞེས་སྒོ་བསྟེན་ཐོག་ལས་ བཟའ་ནི་མ་གཏོགས་ གཟུགས་ཉམས་རྒྱགས་ནིའི་
དོན་ལུ་བཟའ་ནི་མི་འོང་། གཟུགས་སྟོབས་ཤུགས་བཏགས་ཏེ་ གཞན་ལུ་དོ་འགྲན་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ང་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡང་བཟའ་ནི་མི་འོང་། དེ་གིས་མ་ཚད་
པ་ གཟུགས་གཞིའི་བཀྱག་མདངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གནས་ནིའི་དོན་ལུ་ མཚག་
སེམས་བསྐྱེད་དེ་ཡང་བཟའ་ནི་མི་འོང་། ག་དེ་སྦེ་ཟ་དགོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན དེ་ཡང་སྤྱོད་
འཇུག་ལས། འདི་ལ་གླ་རྔན་བྱིན་ནས་ནི། །ད་ནི་རང་གི་དོན་བྱེད་ཆུག །ཕན་པ་མེད་
པར་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པར་མི་བྱའོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་པའི་ཁར་ སྔོན་བྱོན་
རྒྱལ་བ་གོང་མའི་ཞལ་ལས་ཡང་། ལེགས་ན་ཐར་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལུས་འདི་ཡིན། །ཉེས་
ན་འཁོར་བའི་གཏིང་རྡོ་ལུས་འདི་ཡིན། །དགེ་སྡིག་ཀུན་གྱི་གཡོག་པོ་ལུས་འདི་ཡིན། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་གཟུགས་འདི་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ལཱ་འབད་ཚུགས་
པའི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་གནས་ཐབས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འཚོ་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་
མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ཟ་དགོཔ་ཨིན།
བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཟ་བའི་སྐབས་ ཕོཝ་དཔྱ་གསུམ་བགོ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ དཔྱ་
གཅིག་ལྟོ་བཀང་ནི་ དཔྱ་གཅིག་ཆུ་བཀང་ནི་ དཔྱ་གཅིག་སྟོངམ་སྦེ་བཞག་དགོཔ་
ཨིན་ཟེར་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་བྱོན་ཚུ་གི་ཞལ་རྒྱུན་ཨིནམ་མ་ཚད། ཞི་བ་ལྷ་
གིས་ཡང་། རན་པ་ཙམ་དུ་བཟའ་བར་བྱ། །ཟེར་བཞེས་སྒོ་མཚམས་ཚོད་རན་ཏོག་ཏོ་
འབད་ ཟ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག
དེ་ལས་རང་གིས་ཟ་མ་ཚར་བའི་ལྷག་མ་རེ་ལུས་མི་འདི་ འབག་འགྱོ་བ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་
བདེ་བའི་གནད་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་བར་ རྒྱུ་གར་སོང་གི་འབྲས་བུ་ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཐའ་སྐོར་ལུ་ཡོད་པའི་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ མནོ་
མེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་ཡོད་མི་རོ་ཁྱི་དེ་ཚུ་ལུ་ སྦྱིན་པ་བཏང་པ་ཅིན་ འབྱ་ལཱ་
རྐྱབ་པའི་སྡིག་པ་དང་ དཀོར་གྱི་སྡིག་པ་ཚུ་འདག་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན།
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༡༠) བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་སྐབས་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས།

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

ང་བཅས་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་སྐབས་མནོ་བསམ་
གཏང་ཐངས་དེ་ མི་སྤྱིར་བཏང་གིས་གོང་ལུ་བཤད་དོ་བཟུམ་ཟ་དགོཔ་ཨིན་རུང་། ཐེག་
ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་
བཞེས་སྒོ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་ཡང་སྤྱོད་འཇུག་
ལས། འགྲོ་དང་འོང་བའི་རྟེན་ཙམ་དུ། །ལུས་ལ་གྲུ་ཡི་བློ་བཞག་སྟེ། །སེམས་ཅན་
རྣམས་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཡིད་བཞིན་གྱི་ནི་ལུས་སུ་བསྒྱུར། །ཟེར་གསུངས་པའི་
དགོངས་དོན་བཞིན་དུ་ གཟུགས་འདི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་རྟེན་ ཡུན་རིང་གནས་
ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ཟ་དགོཔ་ཨིན།
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལུ་ ཐུན་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད་ལས། བདག་ལུས་ཕུང་
ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སྟེ། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལ། །འགུལ་སྐྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོ། །གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་
དུ་ ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་འདི་ ཕུང་པོ་ལྔ་རིགས་ལྔར་གསལ་བ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གདན། འབྱུང་བ་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་གསལ་བ་ལྷ་མོའི་གདན། སྐྱེ་མཆེད་ག་ར་སེམས་
དཔའ་སེམས་མར་གསལ་བ་སེམས་དཔའི་གདན་ཏེ་
གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཨིནམ་ལས་ འདི་ནང་ཁྲག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང་ ཞི་བ་ཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་
བཅས་ དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རང་གི་མགྲིན་
པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་སྦུགས་ལུ་ སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་
ངོ་བོ་བླ་མ་ སྙིང་གར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཡི་དམ་ ལྟེ་བ་ལུ་བར་ཆད་སེལ་མི་ཆོས་སྐྱོང་
གཟུགས་ཀྱི་རྩ་ཁམས་ག་ར་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གསལ་བཏབ་ཞིན་ན་ འདི་ཚུ་ལུ་ཚོགས་
མཆོད་ཕུལ་བའི་དམིགས་པ་བསྐྱེད་དེ་ཟ་དགོཔ་ཨིན།
བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་སྐབས་ ལག་པའི་མཛུབ་མོ་ལྔ་པོ་ འདོད་ཡོན་གྱི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་
ལྔ་ཨིནམ་མནོ་བསམ་བཏང་དགོ་པའི་ཁར་ བཞེས་སྒོའི་རིགས་ཡང་ མ་དག་པའི་
ཟས་མེན་པར་ ན་བ་གསོས་ འཆི་བ་ལྷོང་ཚུགས་པའི་ ཟས་མཆོག་བདུད་རྩིའི་རང་
བཞིན་ཨིནམ་མནོ་བསམ་བཏང་ཞིན་ན་ བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་གི་
རིང་ཡང་ སེམས་བག་ཡེངས་ཤོར་ཏེ་མ་སྡོད་པར་ དམིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་
ལོངས་སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་དེ་སྦེ་ཟ་བ་ཅིན་ ཟས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མི་འབྱུང་ནི་དང་
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རང་གི་རྒྱུད་ལུ་དམིགས་བཅས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནི་ལ་སོགས་པའི་
དགོས་པ་སྦོམ་ཡོད། འདི་གི་སྐོར་ལས་རྒྱས་པར་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤོང་བ་
པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པས་ ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་པའི་ཐུན་མཚམས་
རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དགོས་
པ་ཀུན་ཚང་ཟེར་མི་འདི་ནང་གཟིགས་གནང་།

༡༡) བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་སྐབས་ སྤང་དགོ་པའི་སྤྱོད་ངན།

ང་བཅས་ར་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ བང་ཅུང་ངམ་སྡེར་མའི་
ནང་ ལྟོ་དང་ཚོདམ་ཅིག་ཁར་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ སླ་བསྲེས་ཏེ་བཟའ་ནི་ ལྟོ་ཨ་
ཁམ་ཁམ་འཕྲོ་བཅད་དེ་བཟའ་ནི། ཨ་ཁམ་མགུ་མཇུག་སློག་སྟེ་བཟའ་ནི་ ཁའི་ནང་
ན་ཨ་ཁམ་གྱིས་ལྟེམ་ལྟེ་བཀང་སྟེ་བཟའ་ནི་ཚུ་སྤངས་དགོ་པའི་ཁར་ བཞེས་སྒོ་ཟ་
བའི་བསྒང་ འཕྱེན་གཏང་ནི། ལྷབས་པ་བཙིར་ནི། གློ་ཁོག་ཞིནམ་ལས་གློ་ཚིལ་གླད་
ནི། ཏག་ཏག་དང་ཅག་ཅག་ འཕུ་འཕུ་ ཧུར་ཧུར་ལ་སོགས་པ་ སྐད་དང་བཅས་པའི་
སྒོ་ལས་ བཟའ་ནིའི་སྤྱོད་པ་ངན་པ་ཚུ་ སྤང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བྷུ་སུ་ཀུ་གིས།
ཁ་བཀང་བ་དང་སྒྲ་བཅས་དང་། །ཁ་གདངས་ནས་ནི་བཟའ་མི་བྱ། །ཟེར་གསུངས་ནུག
བཞེས་སྒོ་ཟ་སྡོད་པའི་བར་ན་ ལགཔ་གིས་མནོ་ཚད་དྲན་ཚད་སྦེ་རྩེདམོ་རྩེད་ནི་དང་
ཁ་ལས་དོན་དག་མེད་པའི་བཤད་ཐོ་བརྡལ་ནི་ ལ་སོགས་པ་སྤངས་དགོ་པའི་ཁར་
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང༌། སྡུག་རུང་ལོང་སྦེ་མ་ཟ། སྐྱིད་རུང་ཉལ་སྦེ་མ་
ཟ། ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྐངམ་རྐྱང་སྟེ་བཟའ་ནི་དང་ ཡར་ལོང་སྦེ་བཟའ་
ནི་ མར་ཉལ་སྦེ་བཟའ་ནི་ལ་སོགས་པའི་སྤྱོད་ངན་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ཟ་དགོཔ་ཨིན། འདི་
ཚུ་མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ སྤྱོད་འཇུག་ལས། འཇིག་རྟེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །མཐོང་དང་
དྲིས་ཏེ་སྤང་བར་བྱ། །ཟེར་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་ འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་མ་དད་
པའི་སྤྱོད་ངན་ཚུ་ སྤང་ཐབས་མཛད་གནང་དགོ།
མཆན། མདོ་ལས་ལུང་དྲངས་མི་ཚུ་ བཀའ་འགྱུར་ལྷ་ས་པའི་པར་མ་ རྒྱ་གར་ལས་
པར་ལོག་བཏབ་སྟེ་ཐོན་མི་འདི་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།
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ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དུམ་བུ་དྲུག་པ།
༡) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་མ་རྫོང་གཞི་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ གཉེར་ཆེན་རེ་བསྐོས་
སྲོལ་ཡོད། འདི་གི་འགན་ཁུར་ཡང་ རང་སོའི་མངའ་འོག་གི་མི་སེར་ཚུ་ལས་ རློན་ཁྲལ་བསྡུ་
ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་སྣ་ཚུ་གསོག་འཇོག་འབད་དེ་བཞག་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། རྫོང་གཞི་ཁག་
གི་དཔོན་ཁག་དང་གཞུང་གཡོག་རྐྱབ་མི་ཚུ་ མི་སེར་གྱིས་གསོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཚུ་གིས་ དུས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྐམ་ཁྲལ་ལུ་བསྒྱུར་
བཅོས་མཛད་གནང་སྦེ་ རློན་ཁྲལ་ཕུལ་མ་དགོ་པའི་ལམ་སྲོལ་གཏོད་གནང་ཞིན་ན་ གཉེར་
ཆེན་གྱི་མཚན་གནས་སོར་ཏེ་ རྫོང་བདག་ཟེར་བའི་གོ་གནས་བསྐོས་གནང་ནུག
གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་བྱ་བཀྲ་བའི་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་རིམ་བྱོན་གྱི་ ཐུགས་
བཞེད་བླ་ན་མེད་པའི་སྐུ་དྲིན་ལས་ མི་སེར་འདི་ཚུ་གི་བདེ་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་མ་འདྲཝ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ནང་
བཙུགས་གནང་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལུ་ཞུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་
གྱིས་ མི་སེར་རང་སོའི་དངུལ་གྱི་འབབ་ཁུངས་ཡར་དྲག་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ གྲོང་གསེབ་
ཁག་ལས་ ཁྲོམ་ཁར་གཞིས་སྤོ་འོངས་སྦེ་ འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་འདི་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སོ་ནམ་ས་ཞིང་མང་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤང་ཁོག་ལུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ཡོད།
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། ལུང་པ་ཆུ་གིས་འཕྱག་འབགཔ་ད་ བརྡར་རྡོ་སྐམ་པོ་མི་
ལུས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ སྟབས་ཉེས་པའི་མུ་
གེ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ མི་མང་སྤྱིར་བཏང་གི་འཚོ་བའི་
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་
ལས་སེམས་དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ་གལ་ཆེ་དྲགས་འདུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་པས།

༢)

དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དགོཔ།

ང་བཅས་ར་ཆ་མཉམ་གྱིས་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ ནད་མ་འོངས་གོང་ལས་རིམ་
གྲོ་དང་ ཆུ་མ་འོངས་གོང་ལས་གཡུར་བ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ མནོ་བསམ་
བཏང་སྦེ་ ད་རེས་ལས་གཞུང་དང་མི་སེར་གཉིས་ བློ་སེམས་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།
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རྒྱལ་ཁབ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་བཟོ་ནི་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཞིན་ན་ གཞུང་གི་
ཁོངས་ལས་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་དགོ་ནི་
དང་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་བདག་དབང་གི་ས་ཞིང་འདི་ཚུ་ བདག་འཛིན་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་ཞིན་ན་ སོ་ནམ་གྱི་ཞིང་ལཱ་འབད་དེ་ ལོ་ཐོག་འབྲུ་སྣ་ཚུ་ འབོར་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཏོན་ཐབས་དང་ གསོག་འཇོག་འབད་ཐབས་བསྒྲིག་དགོཔ་འདུག
འབྲུག་གཞུང་གི་ཐུགས་བཞེད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་བཟོ་ནི་
ཨིནམ་བཞིན་དུ་ མི་སེར་གྱི་ཁོངས་ལས་ཡང་ མེ་གྲོགས་རླུང་དང་ཆུ་གྲོགས་ཆར་
ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་ སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་ལཱ་འབད་དེ་ འབྲུ་སྣའི་འཐོན་ཤུགས་འབོར་
ཆེ་ཏོག་ཏོ་བཏོན་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་བཟོ་ཚུགས་
ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཟེར་བའི་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་འདི་ མིང་
དང་དོན་མཐུན་པར་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་མཐོངམ་ཨིན་པས།

༣)

སོ་ནམ་ལོ་ཐོག་གི་རིན་ཐང་།

༤)

ཟས་སྐོམ་འདི་ཚུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལས་གྲུབ་ཚུལ།

ཧེ་མ་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ ཤྲཱི་ན་ལེནྡྲའི་མཁན་པོ་མཛད་དེ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་ རྒྱ་གར་ལུ་མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རིང་མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ ཡུལ་དབུས་སྟོང་ནི་
ལུ་ཐུག་རུང་ སློབ་དཔོན་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ལུ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཐབས་ཤེས་
དྲིས་པར་ སེམས་ཅན་རང་རང་སོ་སོའི་ལས་ཨིནམ་གཟིགས་ཏེ་ དགེ་འདུན་པའི་འཚོ་བ་
འདི་ཚུ་ དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁོ་རང་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རི་རབ་ཀྱི་ཁོང་གསེང་
ནང་བྱོན་སྦེ་ གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བསྣམས་ཞིན་ན་ ལོག་བྱོན་ཏེ་ལྕགས་དང་རྡོ་འདི་ཚུ་ལུ་
གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩི་བླུགས་ཞིནམ་ལས་ འདི་ཚུ་གསེར་ལུ་གྱུར་ཏེ་ གསེར་དང་འབྲུ་སྣ་
མཉམ་བརྗེས་རྐྱབ་སྦེ་ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚུ་ འཚོ་བ་གི་དཀའ་སྡུག་ག་ནི་ཡང་
མྱོང་མ་དགོཔ་མཛད་གནང་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཀོད་དེ་འདུག
ཟས་སྐོམ་འདི་ཚུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལས་གྲུབ་ཚུལ་ཡང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཟས་དང་སྐོམ་གྱི་ཆར་ཕབ་སྟེ། །བཀྲེས་དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་
བསྔལ་བསལ། །མུ་གེའི་བསྐལ་པ་བར་མའི་ཚེ། །བདག་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་དུ་གྱུར། །ཟེར་

50

ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།

གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ བཟའ་ནིའི་ཟས་དང་སྐོམ་
པ་སེལ་བའི་འཐུང་ནིའི་རིགས་ཀྱི་ཆརཔ་ཕབ་སྟེ་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ལྟོཝ་བཀྱེས་མི་
དང་ ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཚུ་ག་ར་བསལ་ནི་ཨིན་པའི་ཁར་ དུས་ངན་ཚེ་ལོ་
བཅུ་པའི་མུ་གེའི་བསྐལ་པའི་བར་མ་ གབ་ཚེ་པ་དང་རུས་གོང་པ་ ཐུར་མ་པའི་དུས་ལུ་
ང་ནི་ཟས་དང་སྐོམ་པ་སེལ་བའི་རྒྱུ་ལུ་གྱུར་ཅིག་ཟེར་ཐུགས་སྨོན་གནང་ནུག
རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ མིའི་གཟུགས་ཁམས་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་
གསེར་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་གིས་ཡང་གསོ་མི་ཚུགས། ལོ་ཐོག་འབྲུ་སྣ་འདི་རང་དགོཔ་
གལ་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གིས་ ཟས་དང་སྐོམ་པ་
སེལ་ནིའི་རྒྱུ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འགྲོ་དོན་མཛད་ནི་སྦེ་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ཐོག་
གམ་རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

༥)

ཆུམ་གྱི་རིན་ཐང་འདི་ གསེར་གྱི་རིན་ཐང་ལས་ལྷགཔ།

ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། ཚོང་མ་རྐྱབ་བརྩི་རྐྱབ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་
ལས་ ཆུམ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་བང་ཅུང་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ཀྱི་རིན་ཐང་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་བཏང་བལྟ་
བ་ཅིན་ ཆུམ་གྱི་རིན་ཐང་འདི་ གསེར་གྱི་རིན་ཐང་ལས་ལྷག་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག
དཔེར་ན་འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ སོན་བཏབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྱ་བསྡུ་སྦེ་
ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ལུ་ མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ དཀའ་སྡུག་ཚད་མེདཔ་ཅིག་རྐྱབ་པའི་གླ་
ཆ་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་འབུཔ་བསད་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་སྲོག་རིན་
བཏབ་དགོ་པ་ཅིན་ འདི་གི་དངུལ་འབོར་ཞིབ་ཕྱ་སྦེ་བརྩི་རྐྱབ་བལྟ་དགོ།
དེ་ལས་རེད་རྐྱངམ་གཅིག་བརྡུངས་པའི་གླ་ཆ་དང་ ལྟོ་གཡོ་ནིའི་དོན་ལུ་མཁོ་ཆས་ཧོད་
ཆུ་དང་ཤིང་ ད་རེས་ནངས་པའི་འབྱར་རྫི་དང་རླུང་ ཐབ་ཆས་ མེ་ཀྲེ་ལ་སོགས་པའི་རིན་
དངུལ་དང་ བཞེས་སྒོ་འབད་མི་ཚུ་གི་གླ་ཆ་ཚུ་ བརྩི་ཞིབ་པར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཆུམ་
ཕུད་རྡོག་གཅིག་གི་རིན་དངུལ་འདི་ གསེར་སྦྲམ་བུ་གཅིག་གི་རིན་གོང་ལས་ལྷག་ནི་
བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ བཞེས་སྒོ་ལུ་བརྩི་མཐོང་སྦོམ་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་
ཨིན་པས། མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ ཆ་མཉམ་གྱིས་བཞེས་སྒོའི་རིན་ཐང་འདི་ལུ་
བརྟག་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་དེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱང་གནང་།

རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེ།

༦)

མཐའ་སྡོམ།
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དང་ཕུ་མི་ཅིག་གིས་ ང་བཅས་ར་མིའི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ཁོག་པའི་ནང་ན་ བཞེས་
སྒོ་དགོ་དང་མི་དགོ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བལྟ་བའི་ར་ཁུངས་ཡང་། དང་པ་ར་ཁོ་གིས་
ལགཔ་མ་སྤར་བར་ཞག་བདུན་སྡོད་ནི་ཨིན་ཟེར་ ཁས་བླངས་འབད་དེ་སྡོད་བལྟཝ་ད་
ཞག་བདུན་སྡོད་ཚུགས་ནུག དེ་ལས་དོ་རུང་ཁོ་གིས་ རྐངམ་མ་སྤར་བར་ཞག་བདུན་
སྡོད་བལྟ་རུང་ སྡོད་ཚུགས་ནུག
དེ་ལས་ཁོ་གིས་ ད་བཞེས་སྒོ་མ་ཟ་བར་ཞག་བདུན་སྡོད་ནི་ཨིན་ཟེར་ ཁས་བླངས་འབད་
དེ་ སྡོད་པའི་སྐབས་ ཞག་གསུམ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ ཁོ་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་
ལགཔ་དང་རྐངམ་ཚུ་ སྤར་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བའི་ཁར་ མིག་ཏོ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་ རྣམ་ཅོ་གིས་
སྒྲ་ཡང་མ་གོ། སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་ཉམས་ཏེ་ གཞན་ལུ་བློ་ཡང་སླབ་མ་ཚུགསཔ་འགྱོ་ནུག
དེ་ལས་ ཁོ་གིས་བཞེས་སྒོ་ཟ་བའི་ཤུལ་ལསནི་ གཟུགས་ཀྱི་ལགཔ་དང་རྐངམ་སྤར་
ཚུགས་ མིག་ཏོ་ཕྱེ་ཚུགས་པའི་ཁར་ རྣམ་ཅོ་གིས་སྒྲ་ཡང་གོཝ་ལས་ སེམས་དྲན་པ་
གསལ་ཏེ་ གཞན་དང་ཅིག་ཁར་བློ་སླབ་ཚུགསཔ་འགྱོ་བ་ལས་བརྟེན་ མིའི་གཟུགས་
ཁར་བཞེས་སྒོ་འདི་ དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
ང་བཅས་ར་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། གཟབ་བརྩིསན་ ཉེན་ཆུང་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲོ་བ་མིའི་གཟུགས་ཁམས་ཡུན་རིང་ འཚོ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུ་གཙོ་
བོ་བཞེས་སྒོ་ཨིནམ་ལས མི་མང་གིས་བཞེས་སྒོ་འདི་ལུ་བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་ནི་དང་། སོ་
ནམ་ལོ་ཐོག་རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རིན་ཐང་འདི་ལུ་བསམ་ཞིབ་གཏང་ནི། སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་
འབད་ནི་ལུ་ འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ནི་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་ཤེས་ནི་ཚུ་ག་ར་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།
སོ་ནམ་གྱི་ལོ་ཐོག་རྩམ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་གནད་ལེ་ཤ་
ཅིག་མཐོང་སྟེ་ མི་མང་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ དཀའ་སྤྱད་
ལུ་མ་འཛེམ་པར་ ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་བསྒྲིགས་འབད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་རང་མགོ་རང་འདྲོངས་བཟོ་ནི་དང་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་གཏང་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ རྒྱབ་
སྣོན་དང་ལྷན་ཐབས་ཕན་ཐོགས་པའི་ རེ་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད།
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མཇུག་གི་སྨོན་ཚིག

		
རྒྱུད་ལ་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་མེད་ན་ཡང་། །
		
ངག་གིས་སྨྲ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྐྱེས། །
		
རང་དང་སྐལ་མཉམ་ཚོགས་ཀྱིས་འདི་ལོངས་དང་། །
		
འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་སུ་མཁོ་བའི་བསླབ་བྱ་ཡིན། །
		 ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟེན། །
		 ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་གཟུགས་ཕུང་སྟེ། །
		 འདི་ཉིད་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་རྒྱུ་དེ་ཡང་། །
		 ལོ་ཐོག་ཡིན་ཏེ་གཞན་གྱིས་ག་ལ་འཚོ། །
		ཀླུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ཤིང་། །
		ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལོ་ཐོག་རབ་རྒྱས་ནས། །
		ཟས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དབྱར་མཚོ་བཞིན་འཕྱུར་བས། །
		འགྲོ་རྣམས་དགའ་བདེའི་དཔལ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
		 འདི་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །
		 འགྲོ་རྒྱུད་ཉེར་འཚེའི་མུན་པ་སྨག་བཅོམ་ཞིང་།
བདེ་སྐྱིད་པདྨོ་འཛུམ་རྒྱ་རབ་རྒོད་ནས། །
		
རྫོགས་ལྡན་དུས་ཀྱི་དཔལ་བཟང་རྒྱས་ཕྱིར་བསྔོ། །
		 བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །
		 ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བདེན་ཚིག་དང་། །
		 བདག་གི་ལྷག་བསམ་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་མཐུས། །
		 སྨོན་པ་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ། །

རྩ་དོན་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།
༡) མདོ་ཏ་པ།				
༢) མདོ་པ་པ། 				
༣) མདོ་ཕ་པ། 				
༤) མདོ་བ་པ།				
༥) མདོ་མ་པ།				

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
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༦)འཕགས་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ། 		
༧) མ་ཎི་བཀའ་འབུམ། 			
༨) ཡིད་བཞིན་མཛོད། 			
༩) མཆིམས་ཆེན།				
༡༠) སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་
པའི་ཐེམ་སྐས། 			
༡༡) བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་འཇུག
༡༢) ཡོན་ཏན་མཛོད་དགའ་བའི་ཆར།
༡༣) ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང༌། 		
༡༤) བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག			
༡༥) དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ།			
༡༦) རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་ཐར།
༡༧) རི་བོ་བསང་མཆོད།			
༡༨) མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་ཐར།		
༡༩) འདས་ལོག་སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་
ཀྱི་རྣམ་ཐར།			
༢༠) བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན། 		
༢༡) རྣམ་དག་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ།
༢༢) ཐུན་མཚམས་ཆོས་སྤྱོད། 		
༢༣) ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐར་པའི་
གྲུ་གཟིངས།			
༢༤) རྗེ་དཔོན་བྱུང་རབས། 			
༢༥) མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན་བཅས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།
ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ།
འཇམ་དབྱངས་སེང་གེ།
སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ།
རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ།
ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ།
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
འཕགས་པ་ལྷ།
རྣལ་འབྱོར་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན།
གུ་རུའི་གཏེར་མ།
གཞུང་ཆེན་གྱི་མཆན་འགྲེལ་ནང༌།
ཀེ་ཨེམ་ཀྲིའི་དེབ་གཟུགས།
ཨཿབརྒྱ་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།
གྲུབ་ཐོབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད།
འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས།
མགོན་པོ་དབང་རྒྱལ།
དྲགོས་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག་གི་ལོ་གསར་ ཉིན་ལོག་ ཁྲུས་འབབ་གསུམ་གྱི་དུས་སྟོན་གསལ་
བཤད་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤལ།

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག་གི་ལོ་གསར་ ཉིན་ལོག་ ཁྲུས་འབབ་གསུམ་གྱི་ དུས་སྟོན་གསལ་བཤད་
དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤལ།
སྔོན་བརྗོད།

༆
ཨོྂ་སྭ་སྟི། མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲོ་ཁམས་འདིར། །མཐའ་
ཡས་བདེ་བའི་ལམ་བཟང་རབ་སྟོན་ནས། །མཐའ་ལ་མི་གནས་མྱང་འདས་གོ་འཕང་
མཆོག །མཐའ་མར་མཛད་མཁས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོར་འདུད། །གང་གི་ཟབ་ཆོས་ཞི་བསིལ་
གྱ་ནོམས་པའི། །ཤིང་རྟ་ལྗོངས་འདིར་ཐོག་མར་འདྲེན་མཛད་པ། །བཀྲིན་མཚུངས་མེད་
ཨྱོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བཀྲིན་ལན་བརྒྱར་དྲན་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད། །སླར་ཡང་ལུང་བསྟན་
དུས་ལ་བབས་པ་ན། །ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །ཁ་བཞིའི་
རྒྱལ་ཁམས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞིང་།

།སྒྱུར་མཛད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པར་རབ་

བཏུད་ནས། །འདི་ན་ཕྱོགས་འདིར་སྦྱངས་པ་མ་མཆིས་ཤིང་། །ཞིབ་འཚོལ་དུས་ཚོད་ལང་
བར་མ་ཐོབ་ཀྱང་། །གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་གྱེན་ལྡོག་མ་ནུས་པར། །དུས་སྟོན་གསལ་
བཤད་མདོ་ཙམ་ཞུ་བར་བྱ། །ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མདུན་བསུས་ཏེ་ དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ སྔར་ནས་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་གསར་ ཉིན་ལོག་
ཁྲུས་འབབ་གསུམ་གྱི་དུས་སྟོན་གྱི་ཁུངས་བཤད་མདོ་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ལ། རྒྱལ་ཁབ་འདི་
ནང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དང་ ཕ་མེས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ག་
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ཅི་ནང་ལུ་ཡང་ ཕྱི་གཟུགས་སྣང་གི་བཟོ་རིག་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཁྱེར་སོ་ བར་ལུས་ངག་གི་
སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་སོ་སོར་མཛད་གནང་སྟེ་འདུག དེ་ཚུ་གཙོ་
བོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་
ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ ཆོས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ཡ་རབས་དམ་པའི་མཛད་བཟང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་མཛད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ རྒྱལ་
ཁབ་འདི་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ངོ་རྟགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན།
དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དེ་ཚུ་མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ མིག་གི་དབང་པོའི་སྤྱོད་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་། སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་དངོས་མེད་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་དང་དབྱེ་བ་གཉིས་སྦེ་ཡོད། དེའི་ནང་ལས་ སྐབས་སུ་འབབ་པའི་ ལོ་གསར་
ཉིན་ལོག་ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་གི་དགའ་
སྟོན་མཛད་སྒོའི་རྣམ་པ་ཚུ་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་ལུ་ཡོད་རུང་ དུས་སྟོན་དེ་རང་གི་ངོ་
བོའི་རྒྱུན་དང་ བློ་ཡུལ་དུ་ངེས་པའི་རང་བཞིན་ཚུ་མཐོང་ཐོས་ལུ་མེདཔ་ལས་ འདི་ནང་
དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཁོངས་སུ་བརྩིས་ཏེ་ཡོད།
དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་མཛད་ཁྱུན་དེ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སྟོན་ནི་ལུ་ ཧ་ཅང་གིས་
གལ་ཆེ་བར་ཡོདཔ་དང་ཅིག་ཁར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེཝ་
ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་མགྱོགས་འགྲོས་དང་ འཛམ་
གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབང་ཤུགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མནང་ཆུང་དང་ ཁུངས་དོན་མ་ཤེས་པའི་
གནས་ལུ་ འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་ངན་པའི་དབང་ལུ་མི་ཤོར་བར་ དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་
མེད་མངོན་གསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོངས་འགྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་
འབྲུག་གཞུང་ནང་སྲིད་དང་
སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ཆར་གཏོགས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་
ལོ་བསྟར་ ལམ་སྲོལ་ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་གྱི་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནངམ་ཨིན་མས། ད་རེས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་ ༦ པ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་ཚོགས་མི་
འདི་ནང་ རྨོངས་པ་རང་ལུ་ཡང་ འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་ལོ་གསར་
ཉིན་ལོག་ ཁྲུས་འབབ་གསུམ་གྱི་ ཁུངས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་འབྲི་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་
ཕེབས་ལས་ རང་ལུ་མཁས་པ་དགྱེས་པའི་རྩོམ་མཆོད་ཕུལ་ནི་མེད་རུང་ རང་སྲོལ་རང་
གིས་གཟུང་ནི་འདི་ འབྲུག་མི་རེ་རེ་ལུ་ཕོག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འགན་འཁྲི་ཅིག་ཨིན་པའི་
བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཕེབས་པའི་བཀའ་ལུ་ དགའ་བསུའི་ངོས་ལེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ རང་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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གིས་གང་ཤེས་ སྤྱི་བརྟོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་
གི་ལོ་གསར་ ཉིན་ལོག་ ཁྲུས་འབབ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་དོན་གསལ་བཤད་ དཔྱོད་ལྡན་
དགྱེས་པའི་དོ་ཤལ་འདི་བསྒྲིགས་ཏེ་ཕུལ་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཅི།
དེ་ཡང་བརྗོད་བྱ་འདི་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་ གཟའ་སྐར་གནས་
སྟངས་ རང་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཁུངས་དག་ཚུ་ལུ་བརྟེན་དགོཔ་
ལས་ གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་ དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་དང་འཛམ་གླིང་མཛེས་
པའི་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ཀྱི་མངོན་པ་མཛོད། རྒྱལ་
བ་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་བཅོས་ཡིད་
བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དང་། ཕུགས་ལུགས་རྩིས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་རྩིས་གཞུང་བཻ་ཌཱུར་
དཀར་པོ་ འབྲུག་གི་མཁས་དབང་དམ་པ་བླམ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་དང་ བོད་ཀྱི་མཁས་
པ་དུང་དཀར་བློ་བཟང་ཕྲིས་ཚུ་གི་གསུང་རྒྱུན་དང་། གཞན་ཡང་ དྲགོས་བླམ་གསང་
སྔགས་ཀྱིས་བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ནང་ ཁྲུས་འབབ་གསལ་བཤད་གནང་མི་ཚུ་དང་ དེ་གུ་རང་
གིས་མི་ལོ་ ༤༥ གི་རིང་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པའི་རིང་ དངོས་
སུ་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་པའི་ཁུངས་ལྡན་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་གིས་བརྒྱན་ཏེ་
ཡིག་ཐོག་ཕྱོགས་
བསྡེབས་བཀོད་དེ་ཕུལཝ་ཨིན།
ཨིན་རུང་ རང་ལུ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་རིག་སྟོབས་ ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ལས་ཀྱང་དཀོན་པའི་དབང་
གིས་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཀྱི་གཞན་དབང་ལུ་ཤོར་བའི་སྐྱོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་སྲོལ་
རྒྱུན་བཟང་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ ཁུངས་བཤད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ ར་རིའི་
དྲི་མ་མང་རབས་ཅིག་འོང་སྲིདཔ་ལས། དེ་ལུ་གཟུར་གནས་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་ དཔྱད་
གཞིར་མཛད་དེ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གནང་སྐྱེས་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཆུ་རྒྱུན་ལྷུག་སྩོལ་གྱི་ཐོག་
ལས་ གཙང་དག་ཏུ་བཟོ་བར་གསོལ་འདེབས་ལན་བརྒྱར་ཞུ་བ་བཅས་ལགས་སོ།།
སླར་སྨྲས་པ། གཞུང་གི་བཀའ་གསང་དབྱར་རྔའི་སྒྲ་ལྡན་ཞིང་། །རང་རིགས་བསམ་
ཞེན་ཆུ་འཛིན་རབ་འཁྲིགས་ཀྱང་།
།ཤེས་དཔྱོད་རྨོངས་པའི་འཐོར་རླུང་རབ་བཙན་
པས། །སྲོལ་བཟང་ཁུངས་བཤད་སྦྲང་ཆར་དེ་ཙམ་ཉིད། །འོན་ཀྱང་སྔར་སྲོལ་དྲི་མེད་གཙང་
མའི་སོན། །ཁུངས་ལྡན་མཁས་གསུང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་གྱིས། །བསྐྱེད་པའི་གཏམ་གྱི་
མེ་ཏོག་དོ་ཤལ་འདི། ། རང་རྒྱལ་བསྟན་སྲིད་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ཕུལ། །ཕན་འབྲས་གང་
མཆིས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི། །ཁྱད་ཆོས་ཇི་སྲིད་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ནས། །རྩ་བ་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལེགས་གྲུབ་སྟེ། །རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་མངོན་
གྱུར་ཤོག། །།

དང་པ་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་གསལ་གཤད།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་
ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་
ཁུངས་དོན་གསལ་བཤད་ཞུ་ནི་ལུ་ དང་པ་ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། གཉིས་པ་
འབྲུག་གི་ལོ་གསར། གསུམ་པ་ལོ་གསར་གྱི་བཅའ་སྒྲིག་ བཞི་པ་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་
བརྩི་སྲུང་། ལྔ་པ་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་གྱི་དགོས་དོན། དྲུག་པ་ལོ་གསར་དང་འདས་ལོའི་
སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་དང་དྲུག་ཡོད།

དང་པ་ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་ངོ་སྤྲོད།

ལོ་ཟེར་མི་འདི་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཚར་རེ་ འཁོར་ཚརཝ་ད་དང་ ཡངན་རགས་རྩིས་ཉིན་ཞག་
༣༦༠ ཚར་རེ་ལངམ་ད་ ཉིམ་འདི་གིས་ སྐར་མའི་རྒྱུ་ལམ་ན་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་
ཚར་རེ་བསྐོར་ཚར་ཏེ་ ཉིམ་ལྷོ་ལས་བྱང་ལུ་ཚར་གཅིག་དང་ བྱང་ལས་ལྷོ་ལུ་ཚར་གཅིག་
ལོག་ཚརཝ་ད་ ལོ་རེ་སྦེ་བརྩི་བའི་ཐ་སྙད་ཆགས་ཏེ་ཡོད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སེར་ཁ་ དགུན་ སོ་ཁ་ བྱཱར་ ཟེར་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་སྐོར་
རྒྱབ་ཚར་རེ་ཡང་ཚངམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་དུས་ཡུན་ཚར་རེ་ཚངམ་ད་ ལོ་འགོ་ཚར་རེ་
འཐོནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་མ་འདྲཝ་དག་པ་ཅིག་ཡོདཔ་
ལས་དེ་ཚུ་གི་ཁུངས་དོན་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན།

༡)

འབྱུང་རྩིས་པའི་ལོ་འགོ།

སྤྱིར་བཏང་འབྱུང་རྩིས་པ་ཚུ་གིས་ དཔྱིད་ཟླ་ར་བ་སྟག་གི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླ་
༡༡ པ་སྐར་མ་མགོ་གིས་ཉ་བའི་ཟླ་བ་འདི་ལུ་ དགུན་གྱི་ཉིམ་ལྷོ་ལས་བྱང་ལུ་ལོགཔ་ད་
གནམ་ལོ་སོརཝ་སྦེ་བརྩི་ནི་འདི་གིས་ རགས་རྩིས་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ ཚེས་ ༡ ལུ་དང་
ཞིབ་རྩིས་ཉིམ་ནམ་ལོག་པའི་ཚེས་ལས་ལོ་འགོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།

༢)

དགོངས་འདུས་རྩིས་ཀྱི་ལོ་འགོ།

༣)

ཧོར་བོད་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་འགོ།

༤)

དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་འགོ།

༥)

ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་གཞན་ཚུ།
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གསང་སྔགས་རྙིང་མ་པ་ཚུ་གིས་ རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་དང་ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ཀྱི་
རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བརྩི་ལུགས་ལྟར་ འབྱུང་རྩིས་དཔྱིད་
ཟླ་འབྲིང་པོ་ཡོས་ཀྱི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་ཟླ་ ༡༢ པ་སྐར་མ་རྒྱལ་གྱིས་ཉ་བའི་
ཚེས་ ༡ ལས་ ལོ་འགོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་གི་ལུགས་ལས་གུ་རུའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་
ཆེན་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ཡང་ཟླཝ་ ༦ པའི་ནང་ཕོགཔ་ཨིན།
ཧོར་བོད་རྒྱ་ནག་དང་ ཉེ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དམ་པ་དང་ སྨན་
གྱི་རྒྱུད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབྱུང་རྩིས་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་འབྲུག་གི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་
ཟླ་ ༡ པ་ སྐར་མ་མཆུ་གིས་ཉ་བའི་ ཚེས་ ༡ ལས་ ལོ་འགོ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
སྐར་རྩིས་པ་ཚུ་གིས་ དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ འབྱུང་རྩིས་དབྱར་ཟླ་
འབྲིང་པོ་རྟའི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླ་ ༣ པ་ སྐར་མ་ནག་པ་གིས་ཉ་བའི་ཚེས་ ༡
ལས་ ལོ་འགོ་ཚེས་པ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་ལུ་ལོ་གསར་རྟེན་འབྲེལ་སོ་སོར་བརྩི་ནི་མེད་
རུང་ ཟླ་ཐོ་གསརཔ་བཏོན་ནི་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཡང་འབྲུག་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བཟུང་
སྟེ་བཏོནམ་ཨིན།
གཞན་ཡང་ རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ཚུ་གིས་ འབྱུང་རྩིས་དགུན་ཟླ་
ར་བ་ཕག་གི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླ་ ༨ པ་ སྐར་མ་ཁྲུམས་སྟོད་ཀྱིས་ཉ་བའི་
ཚེས་ ༡༦ ལས་ལོ་འགོ་བརྩི་མི་དང་། མདོ་སྡེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ཚུ་གིས་
འབྱུང་རྩིས་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་བྱི་བའི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༦
ལས་ལོ་འགོ་བརྩི་མི་དང་། འདུལ་བ་དང་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་མི་ཚུ་གིས་
འབྱུང་རྩིས་དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་གླང་གི་ཟླ་བ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླ་ ༡༠ པ་སྐར་མ་སྨིན་
དྲུག་གིས་ཉ་བའི་ ཚེས་ ༡༦ ལས་ ལོ་འགོ་བརྩི་མི་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

དེ་ཚུ་ ག་ར་ རང་རང་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་ལས་ ཆ་བཞག་སའི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དཔང་པོ་རེ་
ཡོད་པའི་ཁར། ཁུངས་ལྡན་མཁས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ཨིནམ་ལས། དེ་ཚུ་ཡང་ མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས། ལུང་
པ་རེ་ལ་མི་མཐུན་ཆོས་ལུགས་རེ། །སོ་སོའི་རྒྱབ་གནོན་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་རེ། །དེ་ཡི་རྗེས་
འབྲངས་མཁས་བླུན་སྟོང་ཕྲག་རེ། །གང་དུ་མང་བའི་ལུགས་དེ་གཙང་མར་བརྩི། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་ ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལས་ ག་འདི་མང་སུ་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་གི་
ལུང་ཕྱོགས་དེ་ནང་ ལུགས་འདི་ཁུངས་ལྡན་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས།

༦)

ཟླ་བའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་དང་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་བརྩི་ལུགས།

གོང་གསལ་གྱི་ལོ་འགོ་བརྩི་ཐངས་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཟླ་བའི་མིང་དང་ སྐར་ཟླ་ ཟླ་
བདག་ ནམ་དུས་ཀྱི་བརྩི་ཐངས་ལུགས་སྲོལ་སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ དཔེར་ན་ འབྲུག་
ཟླ་ ༡༠ པ་ལུ་ སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་གིས་ཉ་བ་ཟེར་སླབ་དགོ་མི་དེ་ ཟླཝ་དེ་གི་ཚེས་ ༡༥
ལུ་ སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་ཕོག་པའི་དོན་ལུ་གོ་ནི་དང་། ཟླ་བ་དེ་གི་ཚེས་ ༡ ལས་འགོ་བཟུང་
སྟེ་ ནམ་ཚོད་ཡང་ སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་གིས་བཟུངམ་ལས་ ཟླ་བ་དེ་ལུ་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ་ཟེར་
སླབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྐར་མའི་མིང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ཟླ་བ་གཞན་ལུ་ཡང་བརྩི་
ཐངས་ཅོག་འཐད། དེ་ལས་སྐར་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ གཞུ་དང་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་
པའི་དུས་སྦྱོར་གྱི་མིང་དང་། འབྱུང་རྩིས་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཟླཝ་རེ་ལུ་ སྟག་དང་ཡོས་ལ་
སོགས་པའི་ཟླ་བདག་བརྩི་སྲོལ་དང་། ག་ར་གི་ལུགས་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔྱིད་ར་དཔྱིད་
འབྲིང་ལ་སོགས་པའི་ནམ་དུས་བརྩི་ཐངས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་
ཤོག་ཁྲམ་ནང་སྡེབ་ཅིག་ཁར་བཀོད་དེ་ཡོད།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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སྐར་རྩིས།

ནམ་དུས ཟླ་བདག ནམ་དུས སྐར་ཟླ

ཉི་ཁྱིམ

འབྲུག་གི་ནམ་དུས་བརྩི་ཐངས།

ཟླ་བའི་མིང་།

འབྱུང་རྩིས།

དུས་འཁོར་གསོ་དཔྱད།
ཧོར་བོད་རྒྱ་ནག།

ཟླ་བ་དང་ ཟླ་བདག་ ནམ་དུས་བརྩི་ཐངས་ཤོག་ཁྲམ།

༡༡་པ དཔྱིད་ར

སྟག

དགུན་ར

མགོ

གཞུ

༡༢་པ

དཔྱིད་
འབྲིང་

ཡོས

དགུན་
འབྲིང་

རྒྱལ

ཆུ་སྲིན

དགུན་ཐ

དགུན་
འབྲིང་

༡་པ་

དཔྱིད་ཐ

འབྲུག དགུན་ཐ

མཆུ

བུམ་པ

དཔྱིད་ར

དགུན་ཐ

སྦྲུལ

དཔྱིད་ར

དབོ

ཉ

རྟ

དཔྱིད་
འབྲིང་

ནག་པ

ལུག

དཔྱིད་ཐ

གླང

དབྱར་ར

༢་པ་ དབྱར་ར
༣་པ་

དབྱར་
འབྲིང་

༤་པ་ དབྱར་ཐ

ལུག

དཔྱིད་ཐ

ས་ག

༥་པ་

སྟོན་ར

སྤྲེལ

དབྱར་ར

སྣྲོན

༦་པ་

སྟོན་
འབྲིང་

བྱ

དབྱར་
འབྲིང་

ཆུ་སྟོད

༧་པ་

སྟོན་ཐ

ཁྱི

དགུན་འབྲིང་ དགུན་ར

དཔྱིད་འབྲིང་ དཔྱིད་ར
དཔྱིད་
འབྲིང་

དཔྱིད་ཐ

འཁྲིག་ དབྱར་འབྲིང་ དབྱར་ར
པ
ཀརྐཊ

དབྱར་ཐ

དབྱར་ཐ གྲོ་བཞིན སེང་གེ

སྟོན་ར

དབྱར་
འབྲིང་

དབྱར་ཐ
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༨་པ་

དགུན་ར

ཕག

༩་པ་

དགུན་
འབྲིང་

བྱི་བ

༡༠་པ་ དགུན་ཐ

གླང་

སྟོན་ར་ ཁྲུམས་
སྟོད
སྟོན་
འབྲིང་

ཐ་སྐར

བུམོ

སྟོན་འབྲིང

སྟོན་ར

སྲང

སྟོན་ཐ

སྟོན་
འབྲིང་

སྟོན་ཐ སྨིན་དྲུག སྡིག་པ

དགུན་ར

སྟོན་ཐ

								

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཟླ་བདག་འབྱུང་རྩིས་པའི་ལུགས་དང་། སྐར་ཟླ་དང་ཉི་ཁྱིམ་སྐར་
རྩིས་པའི་ལུགས་དང་ ནམ་དུས་བརྩི་ཐངས་ རང་ལུགས་མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་
ཡོད། དེ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ཧེ་
མ་ ཟླ་བདག་སོ་སོར་བརྩི་སྲོལ་ཅིག་ཡང་ཡོད་མི་འདི་ འབྱུང་རྩིས་པའི་དཔྱིད་ར་སྟག་གི་
ཟླ་བ་ལུ་ ཡོས་ཀྱི་ཟླ་བ་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ཟླཝ་ ༤ པ་ལུ་སྤྲེལ་ཟླ་དང་ ཟླཝ་ ༧
པ་ལུ་ཕག་ཟླ་ལ་སོགས་པ་བརྩི་སྲོལ་ཚུད་དེ་འདུག བརྩི་ཚུལ་འདི་ཁུངས་ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན་ན་དང་ དུས་ནམ་ལས་བརྩི་སྲོལ་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ད་ལྟོ་གཏན་འཁེལ་མ་ཤེསཔ་
ལས་བརྟེན་ གོང་གི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་མེད་རུང་ སྔར་རྩོམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ལུ་ཅིག་
ནང་ལས་ ཟླ་བདག་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འཐོན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་
དོན་ལུ་དྲན་གསོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན།

གཉིས་པ་འབྲུག་གི་ལོ་གསར།

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་འགོ་འབྲུག་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལས་བརྩི་མི་
དང་ འབྲུག་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ དང་ ཉིན་ལོག་ལས་བརྩི་མི། འབྲུག་ཟླ་ ༡༢ པའི་
ཚེས་ ༡ ལས་ བརྩི་མི་དང་མ་འདྲཝ་ཁག་གསུམ་སྦེ་ཡོད། དེ་སྦེ་བརྩི་དགོ་པའི་གནད་
དོན་ སྤྱིར་བཏང་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོའི་དགོངས་པ་དང་ རྩིས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་ཚུ་ གོང་ལུ་ཁ་
གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་གི་ལུགས་སྲོལ་སོ་སོའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བརྩིཝ་ཨིན་པའི་
ཁར་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།

༡)

རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་གསར།
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འབྲུག་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོ་གསར་བརྩི་དགོ་མི་འདི་ ཧེ་མ་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་
༡༣ པའི་ ནང་ ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་(མོང་གོ་ལི་ཡ)ནང་ལས་བྱོན་མི་ ཧོར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་
པོ་ (ཆིང་གེ་སེ་ཁཱན) ཟེར་མི་འདི་གིས་ རང་ལོ་ ༡༨ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དམག་
རྐྱབ་རྐྱབ་སར་ སོག་པོ་དང་རྒྱ་ནག་བོད་ཁམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་བྱང་དང་
ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་དབང་འོག་ལུ་བཙུགས། དེ་མ་ཚད་
ནུབ་ཁ་ཐུག་ ཨབ་གཱ་ནིིས་ཏཱན། པར་ཤི་ཡ་ ཏུར་ཀིས་ ཧང་ག་རི་ཡ་ཚུན་ཚོད་དང་། ལྷོ་
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན་མང་རབས་ཅིག་དབང་ཚར་ཏེ་ མཇུག་རང་དགུང་ལོ་
༦༥ པ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༢༢༧ རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལུ་ མེ་ཉག་རྒྱལ་པོ་དབང་ལུ་བསྡུ་
སྟེ་ འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་དབང་བའི་ དགའ་སྟོན་མཛད་པའི་ཉིནམ་དེ་ལུ་ ཧོར་གྱི་ལོ་འགོ་
གསརཔ་བརྩི་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ འགོ་དང་པ་བཙུགས་ཏེ་ ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་
ལོ་གསར་སྦེ་ཆ་བཞག་བཞགཔ་མས། དེ་ལས་ཚུར་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་ཤར་
གླིང་གི་བྱང་དང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་ནང་གི་ལོ་གསར་ ཧོར་ཟླ་
དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ བརྩི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག
ཧོར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པོ་ལུ་ བུ་བཞི་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་མི་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
རྒྱལ་པོ་སྦེ་བཞུགས་པའི་ཁར་ རྒྱ་གར་དབང་བའི་མོངྒལ་རྒྱལ་པོ་དང་པ་ བ་བཱར་ཟེར་མི་
འདི་ཡང་ ཇིང་གིར་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ Qutlug nigar khanum ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་
ཨིན་མས། མོངྒལ་རྒྱལ་པོའི་རིགས་བརྒྱུད་ལས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོ་རིམ་པར་མཛད་པའི་
རྒྱལ་བརྒྱུད་མཐའ་མ་ ཐོག་གན་ཐི་མུར་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༣༦༨ ལུ་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་
འདི་ རྒྱ་ནག་མ་གོང་མ་ལུ་མ་ཤོར་ཚུན་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་རབས་ཅིག་དབང་
ལུང་གིས་བསྒྱུར་ཏེ་སྡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་ལོ་ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་གི་བར་ན་ཚུན་
ཚོད་ རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་ག་ར་ནང་ ཧོར་གྱི་ལོ་གསར་ལུ་ཆ་བཞགཔ་མ་ཚད་ ཟླ་བའི་
མིང་ཡང་ ཧོར་ཟླ་ཟེར་བརྩི་སྲོལ་དར་ནུག འདས་པའི་ལོ་གྲངས་བཅུ་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་
གོང་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་ བོད་པ་གིས་བོད་ཟླ་ འབྲུག་པ་གིས་འབྲུག་ཟླ་ཟེར་ བརྩི་སྲོལ་ཚུ་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཁུ་ནུ་ཟླ་ཐོ་ཚུ་ནང་ ད་ལྟོ་ཡང་ཧོར་ཟླ་ཟེར་རང་བྲིས་ཏེ་ཡོད།
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབས་ ༨ པ་ལས་རང་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
སྦས་ཡུལ་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་བཀྲིན་ལས་བརྟེན་ ཧོར་གྱི་དབང་འོག་ལུ་མ་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཚུད་པར་སྡོད་ནུག དེ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ཡང་ ཧོར་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་དབང་
བའི་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༢༡༩ ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱོན་མི་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་
རྣམ་ཐར་དང་ དེ་གི་ཧེ་མ་བྱོན་མི་བླམ་ལྷ་པ་དང་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་བྱོན་མི་ཕ་ཇོའི་སྲས་
བརྒྱུད་ ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་མང་རབས་ཅིག་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ གསལ་
སྟོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཧོར་གྱི་དབང་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པའི་
བདེན་ཁུངས་གསལ་རིལ་རི་ཐོན་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ལོ་གསར་གྱི་ཐད་ ཁྱིམ་ཚང་བཅར་
ཤོས་དང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྦོམ་འབྱུང་ས་ བོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ བརྩི་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ད་རེས་བར་ན་ཡང་
གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལོ་གསར་དེ་ ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ངལ་གསོ་ ཧེ་མ་ཉིནམ་ ༣ རེ་དང་ ད་རེས་ཉིནམ་ ༢ རེ་ གནང་སྟེ་ ལོ་གསར་
དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།

༢)

ལོམ་འབག་གི་ལོ་གསར།

འབྲུག་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོ་གསར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ནང་
དགུན་གྱི་ཉིམ་ལོག་ཞིནམ་ལས་ འབྱུང་རྩིས་པའི་ལུགས་ལས་ གནམ་ལོ་གསརཔ་སྤོ་ནི་
འདི་གིས་ཨིན་རུང་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ལུང་ཕྱོགས་གཉིས་ནང་ ཉིན་ལོག་ལས་མནང་ཆེཝ་སྦེ་
ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོམ་འབག་གི་ ལོ་གསར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལམ་
ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོར་
གཞུང་གི་ངལ་གསོ་མེད་རུང་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ལུ་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ཀྱི་ངལ་གསོ་གནང་
སྟེ་ལོ་གསར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡོད།
ཟླ་ ༡༡ པའི་ ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོ་འགོ་བརྩི་ནི་འདི་ འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཨིནམ་ལས་
ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ལུ་ཙམ་མ་ཚད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ སྐྱེ་ཤིའི་
རྩིས་དང་ དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཟའ་སྐར་ཚུ་ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་གནམ་
ལོ་སོར་བའི་ལུགས་ལུ་ཆ་བཞག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་
བརྟེན་ ལོམ་འབག་གི་ལོ་གསར་བརྩི་ལུགས་འདི་ ཁུངས་ལྡན་ཅིག་ཨིན་ལས་ ཧཱ་དང་
སྤ་རོ་ལུ་འགོ་དང་པ་ག་དེ་སྦེ་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ང་བཅས་ར་གིས་ཤེས་
དགོཔ་གལ་ཆེཝ་སྦེ་འདུག དེ་གི་སྐོར་ལས་འོག་ལུ་དཔྱད་གཞི་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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རྩིས་ལུ་ སྐར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་ ནག་རྩིས་དེ་ བོད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་
འགོ་དང་པ་དུས་རབས་ ༧ པའི་ནང་རྒྱ་བཟའ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱ་ནག་ལས་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་དང་། སྐར་རྩིས་དེ་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༠༢༧
ལུ་ དུས་འཁོར་བོད་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིན། བོད་ལུ་དཀར་ནག་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཞིནམ་ལས་
འབྲུག་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་འགོ་དང་པ་དེ་ འབྲུག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་
འབྱུང་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དུས་རབས་ ༩ པའི་ནང་ ལྷ་སྲས་གཙང་མ་དཔོན་གཡོག་
ཚུ་ བོད་ལས་མཐར་བཤུད་དེ་ བྱོན་ཡོད་མི་འདི་དང་། གཉིས་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༡༩༤ ལུ་
བླམ་ལྷ་པ་དང་ ༡༢༡༩ ལུ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་བྱོན་པའི་ཤུལ་ལས་བྱུང་ནུག ལྷ་
སྲས་གཙང་མ་དུས་ཡུན་མང་སུ་ཅིག་བཞུགས་ས་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་དང་ ཕ་ཇོ་
འབྲུག་སྒོམ་དུས་ཡུན་མང་སུ་ཅིག་ཐིམ་ཕུ་ ཁ་ཐུག་བཞུགས་རུང་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ཁ་ཐུག་
བླམ་ལྷ་པ་གིས་གདན་ས་བཅགས་ཏེ་ གྲྭ་བུ་སློབ་སྐྱོང་སྟེ་བཞུགས་ནི་འདི་གིས་ལོམ་
འབག་བརྩི་ལུགས་འགོ་དང་པ་འདི་ ཁོང་ལས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བྱུངམ་འོང་སྲིད་ནི་མས།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་རྩིས་ཀྱི་བྱུང་རབས་འདི་ དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ལོམ་འབག་བརྩི་སྲོལ་ཡང་ དེ་ལས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་
ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ག་ར་ནང་ ལོམ་འབག་བརྩི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་དགོཔ་
ཅིག་ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་དར་ཁྱབ་མ་བྱུང་བར་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་ལུ་ དམིགས་
བསལ་ཀྱི་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་འདུག ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བར་ན་ཐོབ་མི་ རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་
དང་ གཏམ་རྒྱུན་ཚུ་ནང་ དཀར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས་ འབྲུག་ལུ་དར་ཚུལ་གྱི་ཁུངས་དོན་
གོང་གསལ་ཚུ་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ ལོམ་འབག་བརྩི་སྲོལ་
འདི་ བླམ་ལྷ་པ་ལས་མེན་པ་ཅིན་ དེའི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་ ༡༢ པ་ལས་ ༡༥ པའི་
བར་སྤ་རོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ གྲུབ་ཐོབ་སྤྱིལ་དཀར་བ་ལས་གཟར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་དང་། ཧཱུྃ་རལ་
དྲུང་དྲུང་ལས་ཧཱུྃ་རལ་ཆོས་རྗེ། གནས་རྙིང་པ་ལས་ རྫོང་བྲག་ཆོས་རྗེ་ཚུ་བྱོན་ཡོདཔ་ལས་
བླམ་དེ་ཚུ་གཅིག་གི་སྐབས་ལས་འབྱུང་ཡོདཔ་ངེས་ཅན་ཨིན་མས།
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༣)

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་གསར།

ཟླཝ་ ༡༢ པའི་ལོ་གསར་བརྩི་ནི་འདི་ གདན་ས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ ཧེ་མ་འབྲུག་གཞུང་དབུ་
བརྙེས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ལས་ཚན་བཀལ་ཕབ་ཚུ་ ཟླཝ་
༡༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་དཔོན་སློབ་ཚུ་གིས་
ལོ་འཁོར་གྱི་འབུལ་བ་ཡང་ དེའི་ཉི་མ་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་
གསར་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཅུ་གཉིས་པའི་ལོ་
གསར་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་གཞུང་ལས་ ཉིནམ་དེ་ལུ་ཡང་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་གསོ་ཉིནམ་གཅིག་བཞག་སྲོལ་ཡོད།
གདན་ས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ སྔར་སྲོལ་འབུལ་བའི་ལོ་འགོ་འདི་ དང་པ་རང་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༤༩
ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་བླ་རྣམ་གསུམ་ག་ར་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ འབུལ་བ་ཕུལ་ནི་ལམ་སྲོལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༠ དང་ ༡༦༥༡ གང་
རུང་ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན། ཉིནམ་དེ་ལུ་དཔལ་ལི་
ལ་ཕར་ལྟབ་ཀྱིས་ ༡༢ པའི་ལོ་གསར་ཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ དུས་ནམ་ལས་འགོ་
བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཧ་མ་གོ་རུང་ ལམ་སྲོལ་འདི་གི་ཁུངས་གཏུགས་
ས་འདི་ གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་མ་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་
ལུ་ཐུགཔ་ཨིན་མས། གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་འདི་ དུས་རབས་ ༡༣ པའི་ནང་
བྱོན་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལས་ཚུར་དགོངས་འདུས་ཆོས་སྐོར་དར་ཁྱབ་གནངམ་ད་ཅིག་ཁར་
ལོ་གསར་བརྩི་སྲོལ་ཡང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཆ་ཚོད་དཔག་ཚུགས་པས། དེ་མ་ཚད་
གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རིགས་དང་ ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ ཀོང་པོ་བླ་ཆེན་རིག་
འཛིན་སྙིང་པོ་ཡང་ བླམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་གིས་སྤུ་ན་ཁར་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ དགོངས་
འདུས་ཆོས་སྐོར་སྤེལ་གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡ ལས་ལོ་འགོ་
བརྩི་སྲོལ་ དེ་ལས་ཚུར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

གསུམ་པ་ལོ་གསར་གྱི་བཅའ་སྒྲིག

ལོ་གསར་ཚུ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་གསར་རྡིག་ཤོས་འདི་ ཟླཝ་དང་པའི་ལོ་གསར་འདི་
ལུ་བརྩིཝ་ལས་ འདི་གི་སྐབས་ལུ་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་སྦོམ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་
འདི་ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་། ལོ་མའི་ལོ་འཁོར་བཅིུས། ཞག་ཁལ་ཕྱེད་དང་བཅོ་བརྒྱད། ཟེར་ལོ་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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འཁོར་གཅིག་འཁོར་ནི་ལུ་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་ཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ འདས་པའི་ལོ་དེའི་རིང་
ལུ་ རྐྱེན་ཆག་སྒོ་ཚུ་མ་བྱུང་བའི་དགའ་ཚོར་དང་ གལ་སྲིད་རྐྱེན་བར་ཆད་རེ་བྱུང་ཡོད་རུང་
དེའི་སྡུག་མྱ་ངན་ཚུ་སེལ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་། མ་འོངས་པའི་ལོ་འཁོར་ནང་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་
མེད་པར་བཀྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་ནི་དང་སྨོན་འདེབས་ཞུ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ མི་ཚང་དེ་ནང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ སྤྲོ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་
བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་རྡིག་སྟེ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༡)

གནས་ཁང་ཡོ་བྱད་དང་རྩེ་སྟོན།

མི་ཚང་རང་རང་སོ་སོའི་ཁྱིམ་པ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་
གིས་ ཁྱིམ་དེ་གི་དར་ཤིང་རྩེ་མོ་མན་ཆད་དང་ ཨོ་ཀ་སྒོན་ཐེམ་ཡན་ཆད་ལུ་ ལེགས་
བཅོས་དང་ ཚོན་གྱི་ཁ་གསོ་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་མ་ཚད་ ལོ་གསར་མ་རན་
པའི་ཉིནམ་ ༡ དང་ ༢ ཀྱི་ ཧེ་མ་ ཁྱིམ་ག་ག་གི་ཁུག་མེད་པར་ཆུ་འཁྱུ། ཕྱགས་བརྡར་
རྐྱབ་སྟེ་ འགོ་བའི་ལྷ་ཚུ་ཡང་བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་དང་ རང་གཞན་ག་ར་བལྟཝ་ཙམ་གྱིས་
ཁམས་དྭངས་པ་ ཡིད་དགའ་བ་ སྤྲོ་སེམས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྐྱེད་ཚུགསཔ་སྦེ་
བཟོ་བཞག་འོང་། དེ་མ་ཚད་རང་གི་ས་གནས་ལས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་མ་ཐོབ་པའི་དགའ་
སྟོན་གྱི་ཅ་ལ་དང་གཉེར་ཚང་ཚུ་ཡང་ ནམ་སེར་ཁ་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལྟོ་བཀོད་
བསྒྲིག་ནི་ཡོད། དེ་ལས་ ཟླ་ ༡༢ པའི་གནམ་སྒང་གི་ཕྱི་རུ་ལས་ ནང་པ་དྲོ་པའི་ལོ་
གསར་གྱི་ཐུགཔ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཕྱི་རུ་གི་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་གི་རློན་
སྦྱོར་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ ནུམ་ཕྱེད་ཚུན་འབད་སྡོད་འོང་།
ལྷག་པར་དུ་ ལོ་གསར་མ་རན་པའི་ ཧེ་མ་ལས་མི་ཚང་དེ་ནང་གི་མི་ཚན་ཚུ་ལས་ ལོ་
གསར་པའི་ནང་ ལོ་དོག་ཕོག་མི་གི་རྐྱེན་ཆག་ཚུ་བསལ་ནི་དང་ རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་
བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་དོན་ལུ་ ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་ གསོལ་མཆོད་
ཕུལ་ནི་ ཆོས་ལྷག་ནི་ རྩིས་ཀྱི་ལྟོ་བཅོས་རིམ་གྲོ་ སྲུང་ཟློག་གི་སྐུ་རིམ་ཚུ་ཧེ་མ་ཟླ་ ༡༡
པའི་ནང་ཉིམ་ལོག་ཞིནམ་ལས་བཏབ་པའི་ལོ་མོ་ནང་ཐོན་མི་ཚུ་ ལོ་གསར་མ་རནམ་
ལས་བསྒྲུབས་ཚར་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ མཇུག་རང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ ༢༩ ལུ་རིམ་གྲོ་ཞབས་
བརྟན་ཚུ་གྲུབ་ཚརཝ་སྦེ་འབད་འོང་།
དེ་ལས་ཕོ་རྒྱ་དང་ཨམ་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་དང་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ལཱ་གཡོག་དང་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཚོང་ལཱ་འཐབ་སྟེ་ཕར་དང་ཚུར་སྡོད་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཕམ་དང་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་
ལུ་དང་ དེ་ལས་ཕམ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་མི་ཚུ་གིས་ རང་གི་བུ་བུམོ་དང་ཚབོ་ཚམོ་ཚུ་ལུ་ ལོ་
གསར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་སྦེ་ བྱིན་ནི་གི་གོ་ལ་དང་ རྒྱན་ཆ་ ཅ་ལ་ག་ཅི་འབད་རུང་
ལྷམ་ཅིག་འདི་ བྱིན་རང་བྱིན་ནི་གི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་རྐྱབ་ཨིན།
ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་ལུ་ རབ་བྱུང་ན་ལུས་ཆས་ཆ་ཚང་གསརཔ་སོར་ཏེ་གྱོན་ནི་དང་ དེ་
མིན་གྱོན་ཆས་དང་ཡངན་རྒྱན་ཆ་ལྷམ་རེ་འདི་
ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གསརཔ་གྱོན་ནི་དང་
བཏགས་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ཨིན། འབྱོར་པ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཨམ་དང་བུམོ་
ཚུ་ གྱོན་ནི་བཏགས་ནི་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་སྦུག་ལས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་ སོ་སོའི་
ཤ་མདོག་དང་འཁྲིལ་བའི་གྱོན་ཆས་དང་ རྒྱན་ཆ་དཀར་སེར་དམང་ལྗང་གཞི་མཐུན་གྱི་
ཆས་འགྲིག་ནི་དང་ བཟོ་བཟོ་ནི་གི་ཅ་ལ་བསྒྲིག་ནི་ལུ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་རུང་ དེ་ཚུ་
ག་ར་གནམ་སྒང་གི་ཕྱི་རུ་ནམ་ཕྱེད་ཚུན་ཚོད་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་འོང་། ཁྱིམ་ནང་གི་
ཨ་ལོ་བུ་དང་བུམོ་ཚུནི་ ལོ་གསར་བརྩི་ནི་ལུ་སག་ལང་སྟེ་ ནངས་པ་ནམ་འཐོན་འོང་ག་
མནོ་སྟེ་ གནམ་སྒང་གི་ཕྱི་རུ་གཉིད་ལོག་མ་ཚུགས་པར་སྡོད་མི་ཡང་འོངམ་ཨིན།
ལོ་གསར་སྐབས་ལུ་ དག་སྣང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ རྩེད་སྟོན་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ལོ་གསར་སྐབས་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ཁྱིམ་ནང་ལས་རྩེད་རིགས་ལག་བྱང་ཡོད་མི་ཕོ་
སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ཚང་ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ལོ་གསར་སྐབས་སྤྲོ་བཏོན་གྱི་
རྩེདམོ་རྩེད་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་དང་། ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ཞབས་ཁྲ་དང་བློ་ཟེ་ རྩང་
མོའི་རྩོད་འགྲན་འབད་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

༢)

གཉེན་བཤེས་འདུ་འཛོམས།

ལོ་གསར་སྐབས་ལུ་ ཕམ་བུ་གཞི་གཉེན་ཉེ་ཚན་ཚུ་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ དགའ་
སྤྲོ་བསྒྱུར་ནི་ཡོད། དེ་ལས་གཞུང་སྒེར་གྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ཐག་རིང་སར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་
སོ་སོའི་གསོག་འཇོག་ངལ་གསོ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ལོ་གསར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཞུ་ནི་གི་ལས་
རིམ་བཟོཝ་ཨིན། ལོ་གསར་ལུ་ལྷོད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་གསར་གྱི་གཉེར་ཚང་དང་
བཀྲིས་པའི་རྫས་ཀྱི་ལག་རྟགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ སྙན་ངག་གི་ལམ་ལས་དྲངས་པའི་
བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་རྩོམ་ཚིག་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཚིག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་སྐྱེལ་སྲོལ་
ཡང་ཡོད། ལོ་གསར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཕྲིན་ཤོག་འདི་ས་ཐག་རིང་ས་ལུ་སྡོད་མི་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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མིན་རུང་ ལོ་གསར་གྱི་ཉིམ་འདི་ནང་ མི་ངོ་མ་སྦེ་ཕྱད་མ་ཚུགས་པའི་རང་གི་ གྲོགས་
པོ་གྲོགས་བཤེས་དང་བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་སྐྱེལ་སྲོལ་ཡོད། འཕྲིན་ཤོག་དེ་ཚུ་རབ་
བྱུང་ན་ ལོ་གསར་གྱི་ཉིམ་དེ་ཁར་དང་ དེ་མིན་ཉིནམ་ ༡/༢ དེ་ཅིག་གི་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལུ་
ལྷོད་ཚུགསཔ་སྦེ་བསྐྱལཝ་ཨིན།

བཞི་པ་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་།
༡) གསོལ་མཆོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་
སྲུང་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་བརྩམ་རུང་ དང་པ་དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་
ནི་འདི་གལ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩིཝ་ད་ཡང་
དང་པ་རང་ རང་སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ འབྱོར་པ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ བླམ་ཆོསཔ་ཞུ་སྟེ་ ནམ་
ནངསམ་ད་ཅིག་ཁར་ ལྷ་བསང་དང་སྲུང་མའི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་གནང་འོང་།
དེ་འབདཝ་ད་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ཡང་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལོ་གསར་བརྩི་དགོ་ནི་འདི་གིས་
བླམ་ཆོསཔ་ཐོབ་ནི་ལུ་ལ་ཁག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མང་ཤོས་རང་ཁྱིམ་དེ་ནང་ལས་ མགོ་
འདྲོངས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གིས་འབད་ལྷ་བསངས་དང་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།
གལ་སྲིད་འགོ་འདྲོངས་མི་ག་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་ཨ་པ་དང་ཨ་མ་ག་འབད་རུང་
གཅིག་གིས་དང་པ་རང་ མཆོད་བཤམ་ནང་མཆོད་རྫས་དང་བཀྲིས་པའི་རྫས་ཚུ་བཀྲམ། དེ་
ལས་མཆོདཔ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་བཀང་། བསང་དང་སྤོས་བཏེགས་ཏེ་བཞག་འོང་། དེ་
ལས་དྲོ་པ་གི་ཐུག་པ་ལས་བགོ་བཙུགས་ཏེ་ འདི་ཚེས་ཉིམ་གཅིག་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་
ག་ཅི་རང་ཟ་རུང་ དེའི་ཕུད་ མཆོད་བཤམ་ནང་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཐུག་ཐུག་མཆོད་
བཤམ་གང་སྟེ་ས་གོ་ཡང་མ་ཐོབ་མ་ཐོབ་འགྱོ་འོང་། ཐ་ན་ཟས་གསརཔ་ཚུ་ཟཝ་ད་དང་གོ་
ལ་གསརཔ་རེ་གྱོནམ་ད་ཡང་ དང་པ་རང་ དཀོན་མཆོག་དང་རང་གི་སྲུང་མ་ལུ་ མཆོད་
པར་དམིགས་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་དགོཔ་ཨིན།།

༢)

ལེགས་སྨོན་གྱི་མཛད་སྒོ།

ལོ་གསར་སྐབས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ཅིག་
ཁར་འཛོམས་ད་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་མི་དགའཝ་འཛོམས་བརྒྱ་ལམ། ཟས་ཞིམ་ཟ་བ་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གཏན་རྐྱང་ཟེར་བཟའ་ནི་ལས་ཡང་ ནང་མི་འཛོམས་མི་འདི་གཙོ་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ དང་
པ་རང་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ དག་སྣང་དང་བརྩི་མཐོང་ཆ་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ ལོ་གསར་ལེགས་
སྨོན་གྱི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཁ་བཟང་ཞུ་ནི་འདི་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཁ་བཟང་ཞུ་ནི་
འདི་ དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་གཅིག་མཐུན་དམ་གཟབ་ལྷག་པར་བཟོ་ནི་
ལུ་ ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ལོ་གསར་གྱི་ཉི་མ་ མི་འགོ་དང་པ་ཕྱདཔ་ད་ག་མགྱོགས་སྦེ་ལོ་
གསར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི་ཡོད།
དེ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཚུ་ལུ་རང་
གིས་ དང་པ་སླབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན། ལོ་གསར་གྱི་ལེགས་སྨོན་ཞུ་ནི་འདི་ ཁྱིམ་
ནང་འཁོད་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་ ཕྱི་ཁ་གི་གཉེན་ཉེ་ཚན་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ལུ་ཡང་
བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ཞུ་སྲོལ་ཡོད། འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་
སྦེ་གཏངམ་ད་ རབ་བྱུང་ན་བཀྲིས་པའི་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་གཏང་དགོ། དེ་
མེན་རུང་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ ལོ་གསར་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་རྐྱངམ་ཅིག་ཞུ་རུང་འཐུས། དེ་བཟུམ་
མའི་ལེགས་སྨོན་ཞུ་ནི་འདི་ ཚེས་གཅིག་གི་ཉི་མ་ནམ་མ་སྲོ་ཚུན་སླབ་སྲོལ་ཡོད།
ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཕམ་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་ཡང་ ལོ་མའི་ལོ་འཁོར་བཅིུས། ཞག་
ཁལ་ཕྱེད་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་དང་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ སང་ཕོད་ཀྱི་དུས་
ཚོད་འ་ནེམ་ཅིག་ལུ་ ཕམ་བུ་གཞི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་གསར་
གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ནི་ཐོབ་སྟེ་ ཚེ་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ། སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་། ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཅུག་ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྲོལ་ཡོད།

༣)

གཟབས་ཆས་དང་སྤྲོ་ཆས་ཀྱི་མཛད་སྒོ།

གྱོན་ཆས་འདི་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ དྲོ་པ་ཡར་ལོངམ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་
ཡོད་མི་འདི་ ཕྲང་ཕྲང་གྱོན་ནི་ཡོད། དེ་མེན་རུང་དྲོ་པ་གི་ཐུགཔ་དེ་འཐུང་ཞིནམ་ལས་
གྱོན་ཆས་དང་མཛེས་རྒྱན་བཏགས་ནི་ཚུ་བཞེས་ཐུག་གྲོལ་ཏེ་ གསོལ་ཇ་མ་རན་པའི་བར་
ན་བཞུགས་གྲལ་སྐབས་ལུ་གྱོན་ཚརཝ་འབདཝ་ཨིན།
དེ་ལས་ ལོ་གསར་བཟའ་འཐུང་གི་སྤྲོ་ཟས་གོ་རིམ་ཡང་ ཉིམ་ཁ་རྩ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་གི་
མི་ཚུ་ལུ་འགན་ཁག་བཀལ་ཏེ་བཞག་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་དྲོ་པ་
ནམ་ནངམ་ལས་ དང་པ་ཐུགཔ་གིས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཞུགས་གྲལ་ དོག་མ་པ་ནེ་ཤིང་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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འབྲས། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལས་ཐོན་པའི་ཟས་སྣ་ཚུ་དང་ དེའི་ཤུལ་མ་ཇ་དང་འབྲས་སེར་
ཇ་རྩམ་ལྷམ་བསྒྲིགས་ཏེ་དང་། དེའི་ཤུལ་མ་ཆང་སྐོལ་ མར་དང་སྒོང་རྡོག་བླུགས་ཏེ་སྐོལ་
ཞིནམ་ལས་འཐུངམ་ཨིན། ཉི་མ་གི་ལྟོ་རནམ་ད་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་ནང་
མནང་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་དང་ སྤྱིར་བཏང་ལྟོ་དཀརཔོ་དམརཔོ་ལྷམ་བསྒྲིགས། དེ་དང་
ཅིག་ཁར་སྤགས་དང་ཚོདམ་ལྷམ་བསྒྲིགས་ཏེ་གཏང་ནི་དང་ ལྟོ་གི་ཧེ་མ་ལྟོ་ཆང་ ཤུལ་མ་
བཤལ་ཆང་ཟེར་ལོ་གསར་གྱི་དོན་ལུ་བཙོ་བའི་བསིང་ཆང་ ཨ་རག་ སྦང་ཆང་ དེ་ལས་ཕྱི་
རྒྱལ་ཆང་དང་ བི་ཡར་ཚུ་ རང་སོའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ག་འདོད་འཐུང་སྟེ་ ཉིནམ་གང་
རང་སྤྲོ་བཏོན་སྡོད་འོང་། དེ་ཡང་ཕྱི་རུ་གི་ལྟོ་འདི་ཉི་མ་ལས་བསྡུས་སུ་ཅིག་སྦེ་བསྒྲིགས་ཏེ་
བཞག་མི་འདི་ ཟ་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ཕྱི་རུ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྤྲོ་གར་བསྒྱུར་ཏེ་སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཇ་
དང་ཆང་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལུ་སྤྲོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།

༤)

ལོ་གསར་གྱི་སྤྲོ་སྟོན་ལས་རིམ།

ལོ་གསར་གྱི་དྲོ་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཇ་ཆང་གྲོལ་ཞིནམ་ལས་ ཉིམ་དྲོཝ་དང་བསྟུན་རྩེདམོ་རྩེ་མི་
ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་རྩང་མོ་དང་བློ་ཟེ་ཁྱལ་བརྗེ་མི་ཚུ་སྤང་ན་ཐོན་ཏེ་ རྩེད་སྟོན་འགོ་བཙུགས་པ་
ད་ ནང་མི་དང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་ སྤྲོ་བའི་རྩེདམོ་རྩེ་མི་དང་། ལ་ལུ་ལྟདམོ་བལྟ་བར་སྤང་ན་
ཐོན་སྡོདཔ་ད་ ཁྱིམ་ནང་ལས་མངར་ཇ་ སྲུ་ཇ་ ཕྱུར་སྒོར་མར་བརྔོ་ མོ་མོ་ མངར་ཟས་ ཆང་
མངར་ཆུ་ ཁ་ཟས་ལག་ཟས་ཚུ་རྫོགས་ནི་མེདཔ་ གཅིག་ཤུལ་གཉིས་སྦེ་གཏང་ནི་ཡོད། དེ་
ལས་ཉི་མ་གི་ལྟོ་བཟའ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཡང་ སྤྲོ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་རྩེདམོ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རྩེད་
ཞིནམ་ལས་ ཉིམ་འཛུལཝ་ད་རྩེདམོ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་འཛོམས་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་དང་
ཁྱིམ་ནང་རྩེ་བཏུབ་པའི་རྩེདམོ་ཚུ་རྩེ་སྟེ་ ཕྱི་རུ་ནུབ་ཕྱེད་ཚུན་ཚོད་སྡོད་འོང་།
དེ་བཟུམ་མའི་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་འདི་ ཟླཝ་དང་པའི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ག་ར་
ནང་བརྩིཝ་ཨིན་རུང་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ནང་ ཧཱ་དང་སྤ་རོ་གི་ལོམ་འབག་སྐབས་དང་ ཟླཝ་ ༡༢
པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ དཔལ་ལི་ལ་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ནང་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་གི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གཡོག་པ་ཚུ་ལུ་ཡང་ དང་ཕུ་འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པའི་སྐུ་ཚེ་སྟོད་ཚུན་
ཚོད་ལུ་ ལོ་གསར་སྐབས་རྫོང་ནང་འབོ་སྟེ་ བཞེས་ཐུག་ གསོལ་ཇ་ གསོལཝ་ཚུན་གནང་
སྲོལ་སྡོད་ནུག འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པའི་སྐུ་ཚེ་བར་ན་སྐོར་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་
དོན་ལུ་ གཞུང་གཡོགཔ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་གནངམ་ལས་ དེ་ཚུ་ས་གནས་གཅིག་ནང་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

སྤུངས་མ་ཚུགས་པར་ ལོ་གསར་འཐུས་ཟེར་གཞུང་གཡོགཔ་མི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥ རེ་
ལས་ ༡༠༠ རེ་ཚུན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡར་སེང་རྐྱབ་ཏེ་གནང་ནུག སྐུ་ཚེ་མཐའ་མ་ལུ་གཞུང་
ལས་ལོ་གསར་ངལ་གསོ་ཉིནམ་ ༣ ཆ་ར་དངུལ་ཕོགས་རང་འཇགས་ཡོད་པའི་ཉིནམ་སྦེ་
བཞག་གནང་སྟེ་ དངུལ་གྱི་གསོལ་ར་ལོགས་སུ་གནང་སྲོལ་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་ནུག དེ་འབདཝ་
ད་དྲག་པོའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ལོ་གསར་མཛར་ཅུམ་ཟེར་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་གསོལ་སྟོན་ཚར་
གཅིག་དང་ དམངས་ཁར་ལྟོ་ཁ་ཚར་ཅིག་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ཨིན།

ལྔ་པ་ལོ་གསར་བརྩི་སྲུང་གི་དགོས་དོན་དང་དུས་སྟོན།

འབྲུག་གི་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་དགོ་མི་འདི་ དང་པ་མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་
སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་དང་། གཉིས་པ་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་
ནི་དང་། གསུམ་པ་ལུས་སེམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་གོང་འཕེལ་ཐོག་ལས་ བདེ་སྐྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་ནིའི་
དོན་ལུ་དང་། བཞི་པ་ཧེ་མ་ལས་དར་བའི་ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ་གྱི་ངོ་རྟགས་སྟོན་བཏུབ་སྦེ་འགྱོཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་
ཡང་ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན།
ཟླ་བ་དང་པའི་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་འདི་ བོད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཚེས་ ༡ བླ་མ་ལོ་གསར། ཚེས་
གཉིས་ ༢ རྒྱལ་པོ་ལོ་གསར། ཚེས་ ༣ མི་མང་གི་ལོ་གསརཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚེས་ ༡ ཁྱིམ་ནང་གི་ལོ་གསར་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ ལོ་གསར་རྒྱས་བསྡུས་ག་དེ་སྦེ་
བརྩི་རུང་ རྩེད་སྟོན་ཚུ་ཡང་ རང་གི་ཁྱིམ་ནང་བརྩི་ནི་མ་གཏོགས་ གཞན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་སྲོལ་
མེད། དེ་སྦེ་མ་འགྱོ་མི་འདི་རྩིས་ཀྱི་ལུགས་ནང་ལུ་ཡང་ གཅིག་གསུམ་མགྲོན་སྒོ་ཟེར་ཚེས་ ༡
ལུ་ མགྱོནམ་སྦེ་འགྱོ་ནི་དང་འབོ་ནི་ཚུ་མ་བཏུབ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ཚེས་ ༢ ལས་རང་གི་ཆ་རོགས་དང་ཉེ་ཚན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཕར་འགྱོ་ཚུར་འགྱོ་འཐབ་སྟེ་ ལོ་
གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཚེས་ ༢ དང་ ༣ འདི་ ཁྱིམ་ཚང་གདང་
རས་ཀྱི་ལོ་གསར་སྦེ་མང་ཤོས་རང་ཉིནམ་ ༣ ཚུན་ཚོད་ལོ་གསར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་
ཨིན། མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ཁར་ ཚེས་ ༡༥ ཚུན་དང་ ལ་ལུ་གིས་བདུན་ཕྲག་ ༡ ཚུན་བརྩི་སྲོལ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སྡེ་ལ་ལུ་ཅིག་ལོ་གསར་ཚོགས་པ་བཟོ་སྟེ་ ཚེས་ ༢ ལས་འགོ་བཙུགས་
ཉིན་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་འཐུས་མི་སྐོར་རྒྱབ་མ་ཚང་ཚུན་ ཉིནམ་ལེ་ཤ་གི་བར་ན་ལོ་གསར་ཟ་མ་ཚར་
བར་སྡོད་དེ་སྤྲོ་བཏོན་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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དྲུག་པ་ལོ་གསར་དང་འདས་ལོའི་སྐོར་གྱི་གྲོས་འཆར།
༡) ལོ་གསར་བརྩི་ཐངས་ཀྱི་བསམ་འཆར།

ལོ་གསར་འདི་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དང་ཕུ་ལས་རང་བརྩི་སྲོལ་ཚུད་པའི་ལམ་
སྲོལ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ལོ་གསར་བརྩི་ནི་འདི་རྒྱུ་མཚན་
གོང་ལུ་ ཁ་གསལ་ཞུ་ཡོདཔ་བཟུམ་ ང་བཅས་རའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་དང་ ཡངན་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མེས་པོ་
དམ་པ་ཚུ་གི་མཛད་ཚེས་སོགས་ག་ནི་ཡང་མེན། རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་བའི་ཆོས་
ལུགས་དང་ རྩིས་གཞུང་གསར་དུ་དར་བའི་ལོ་འགོ་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ཡང་མེནམ་ལས་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ ཧེ་མ་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ ཧོར་གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ཚུ་
གི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ ཧོར་ཟླ་དང་པའི་ཚེས་ ༡ ལུ་ ལོ་གསར་བརྩི་སྲོལ་བཙུག་མི་འདི་
ད་རེས་ཡང་རང་འཇགས་བཞག་ནི་འདི་ འོས་འབབ་རྩ་བ་ལས་རང་མི་མཐོངམ་མས།
རྩིས་ཀྱི་གཟའ་སྐར་དང་ལོ་ཁམས་བརྩི་ནི་ཚུ་
རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་
ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་ལོ་གསར་འདི་ རབ་བྱུང་པ་ཅིན་རྩིས་གཞུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཧཱ་
དང་སྤ་རོ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ ཟླཝ ༡༡ པ་འབྱུང་རྩིས་དཔྱིད་ཟླ་ར་
བ་འདི་ འབྲུག་ཟླ་དང་པ་སྦེ་བརྩི་དགོཔ་འདུག དེ་མེན་པ་ཅིན་ ཧོར་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡
ལུ་རང་ལུགས་ འབྲུག་པའི་ལོ་གསར་བརྩི་རུང་མ་བཏུབ་མེད་པའི་ཁར། ཧོར་ཟླ་ ༣ པ་
འདི་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དུས་འཁོར་གསུངས་པའི་ཟླཝ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟོ་བར་
ན་ ཟླ་ཐོ་ཡང་ཟླཝ་ ༣ པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བཏོན་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ལུ་ལོ་གསར་
བརྩི་རུང་འོས་འབབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཟླཝ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་
འགོ་དང་པ་དབུ་བརྙེས་མི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ སྐུ་མཚམས་ལུ་བཞུགས་
པའི་དུས་ཚོད་ཡང་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་པའི་ལོ་གསར་འདི་ ཧོར་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡
ལས་བརྩི་རུང་འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢)

འདས་ལོའི་བསམ་འཆར།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་ལོ་བརྩི་ནི་འདི་ ཧེ་མ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དུས་རབས་
ལོ་ཚིགས་ཚུ་ནང་ མེ་གླང་ས་སྟག་ལ་སོགས་པའི་ལོ་ཁམས་བརྩི་ནི་གཅིག་ལས་ གཞན་
བསྟན་རྩིས་ཀྱི་གཞི་བཞག་བཏུབ་པའི་འདས་ལོ་བརྩི་སྲོལ་གཏན་གཏན་ཅིག་གི་ ལམ་
སྲོལ་ག་ནི་ཡང་མ་ཚུད་པས། བར་ན་སྐོར་ལས་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་ རབ་ལོ་བརྩི་ནི་ཅིག་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

འགོ་བཙུགས་ཡོད་རུང་ རབ་ལོ་འགོ་དང་པ་བརྩི་ནིའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ དུས་འཁོར་བོད་
ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་ གནམ་ལོ་སྤྱི་ལོ་ ༡༠༢༧ ལུ་ མེ་ཡོས་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ མེ་
ཡོས་ཀྱི་མིང་ལུ་རབ་བྱུང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་ ༦༠ སྐོར་རེ་ནང་མེ་ཡོས་
ཚར་རེ་ཐོནམ་ད་ རབ་བྱུང་ཚར་རེ་བརྩིས་ཏེ་ དུས་ཅི་རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་མེ་གླང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༩ ལུ་ རབ་ལོ་ ༩༨༢ པ་ཨིན།
རབ་ལོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འདས་ལོ་སྦེ་བརྩི་ནི་འདི་ རྩིས་གཞུང་གི་ལུགས་སྦེ་བཏུབ་
རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་རབས་དང་ འབྲུག་ལུ་རྩིས་གཞུང་དར་བའི་གནམ་ལོ་ལ་སོགས་
པ་ག་ནི་ཡང་མེན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་གྱི་འདས་ལོ་བརྩི་ཐངས་འདི་ ཡངན་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཆོས་ལུགས་དར་བའི་ལོ་འགོ་ལས་དང་ ཡངན་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་དུ་དབུ་བརྙེས་
པའི་འདས་ལོ་ ཡངན་ གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་འདས་ལོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
དེ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བསྟན་རྩིས་ཀྱི་འདས་ལོ་འོག་ལུ་ཞུ་མི་ བསམ་
འཆར་ཚུ་ལས་ གང་རུང་ཅིག་བརྩི་ནི་གི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་གྲོས་འཆར་ཞུཝ་ཨིན།
༡) འབྲུག་གི་བསྟན་རྩིས་འདས་ལོ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་
རིང་ལུགས་དབུ་བརྙེས་པའི་ལོ་ལས་བརྩི་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ལོ་ངོ་
༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་མ་སོང་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་རབས་བསྟན་རྩིས་
ཀྱི་ལོ་གྲངས་ ལུགས་བྱུང་ལས་ལུགས་ལྡོག་མངམ་བརྩི་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིནམ་
ལས་ བྱ་སྟབས་བདེཝ་ཅིག་མི་ནུག
༢) འབྲུག་གི་བསྟན་རྩིས་འདས་ལོ་གཞན་མི་གཅིག་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲུག་
གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་གནམ་ལོ་འདི་ སྐྱབས་མགོན་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་
མཚམས་ལུ་བཞུགས་པའི་གནམ་ལོ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ཀྱི་ལོ་འདི་ བརྩི་ནི་གི་འོས་
འབབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་མཁས་གྲུབ་དབང་ཕྱུག་ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་
གྱི་དགོངས་པ་ཡང་ དེ་ཨིནམ་ལས་ འབྲུག་གི་འདས་ལོ་འདི་ལུ་བརྩི་དགོ་བདེན་
བདེན་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ད་ དུས་ཅི་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ འབྲུག་གི་འདས་ལོ་
༣༥༨ པ་ཕོགཔ་ལས་ དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཚུ་ ལུགས་བྱུང་ལས་
ལུགས་ལྡོག་གི་འདས་ལོ་མང་སུ་བརྩི་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཨིན་མས།
༣) འོས་འབབ་ཆེ་ཤོས་འདི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་དང་བསྟུན་ནི་འདི་ཨིན་མས།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་བརྩི་ཐངས་ལུ་ལྷམ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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ཡོངས་གྲགས་འདི་བོད་ཀྱི་ཕུགས་རྩིས་དང་། འབྲུག་པའི་འབྲུག་རྩིས། རྒྱ་གར་གྱི་
གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་དང་གསུམ་ཡོད། དང་པ་བོད་ཀྱི་ཕུགས་ལུགས་རྩིས་
ཀྱི་ལུགས་ལས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་མ་ཐོན་པའི་
གོང་ལོ་ 890 BC ལུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་འདས་
ལོ་ ༢༨༨༩ ཐལ་ཏེ་ ༢༨༩༠ ངོ་ཐོག་ལོ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་བོད་གཞུང་གི་
གཞུང་འབྲེལ་བསྟན་རྩིས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། བོད་ལས་
དར་བའི་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་མང་ཤོས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱི་ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་ནང་ལུ་ཡང་ རང་ལུགས་
འདས་ལོ་མ་ཐོན་ཚུན་གྱི་ བསྟན་རྩིས་ཡང་འདི་གུ་ཆ་བཞག་སྟེ་གནང་ནུག
གཉིས་པ་འབྲུག་རྩིས་ལུགས་ལས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་མ་
ཐོན་པའི་གོང་ལོ་ 1057 Bc ལུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་
འདས་ལོ་ ༣༠༦༥ ཐལ་ཏེ་ ༣༠༦༦ གི་ངོ་ཐོག་ལོ་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་ ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་ཟླའི་བསྟན་རྩིས་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོད། གསུམ་
པ་རྒྱ་གར་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་ལས་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤུའི་
འདས་ལོ་ མ་ཐོན་པའི་གོང་ལོ་ ༥༤༥ Bc ལུ་ དགོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༠༩ ལུ་འདས་ལོ་ ༢༥༥༢ ཐལ་ཏེ་ ༢༥༥༣ གི་ངོ་ཐོག་ལོ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་
འཛམ་གླིང་སྤྱིར་བཏང་གིས་ཆ་བཞག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་ལོ་འདི་ཨིན།
ལུགས་སྲོལ་འདི་གསུམ་ལས་དང་པ་དང་ གཉིས་པ་འདི་ཐེག་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་དང་
གསུམ་པ་འདི་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་དགོངས་པ་ཨིནམ་ལས་ འདས་ལོ་ག་འདི་བརྩི་རུང་
མ་བཏུབ་པ་མེད། ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
འདས་ལོ་ རྒྱ་གར་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ལས་
ང་བཅས་རའི་འབྲུག་གི་འདས་ལོ་འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དུས་དང་བསྟུན་
ཏེ་ ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་ རྒྱ་གར་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ སྤྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ལུ་ སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་ འདས་པའི་འདས་ལོ་ ༢༥༥༣ པ་སྦེ་བརྩི་ནི་
གི་གྲོས་འཆར་ཞུཝ་ཨིན།
བསྟན་རྩིས་ཀྱི་འདས་ལོ་དེ་ཡང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བཟུམ་ ཆོས་ལུགས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་
ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཞག་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཆ་རའི་ཕྱག་ལཱ་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་ཅོག་འཐདཔ་འཐབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་བཟོ་བ་ཅིན་ ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་རབས་དུས་ཚིགས་ཚུ་ཡང་ མགུ་འཐོམ་
གྱི་དཀའ་ངལ་ག་ནི་ཡང་མི་འཐོན་ནི་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རང་ལུགས་
སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ཟུར་ཁར་བཞག་སྟེ་ གཞན་གྱི་སྟོན་པའི་འདས་ལོ་ ལ་ཁག་སྦེ་བརྩི་
དགོ་པའི་འོས་འབབ་མ་མཐོངམ་ལས་བརྟེན་སྟེ་ཞུ་མི་འདི་ལུ་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་བརྟག་
དཔྱད་མཛད་དེ་ངོས་ལེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

གཉིས་པ་ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་གསལ་བཤད།

ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་གསལ་བཤད་ལུ་ དང་པ་ཉིན་ལོག་གི་ངོ་སྤྲོད། གཉིས་པ་ཉིན་ལོག་
གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་། གསུམ་པ་ཉིན་ལོག་དུས་སྟོན་གྱི་དགོས་དོན་དང་གསུམ་ཡོད་
པའི་ དང་པ་ཉིན་ལོག་ངོ་སྤྲོད་ལུ་ཡང་ ཉིན་ཟླའི་རྒྱུ་ལམ། ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་དང་ཟླ་
བའི་འཕེལ་འགྲིབ། ཉིན་ལོག་དུས་ཚོད་དང་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་བཤད་པ་དང་གསུམ་ཡོད།

༡)

ཉིན་ཟླའི་རྒྱུ་ལམ།

ཉིམ་འདི་ང་བཅས་ར་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ འཇིག་རྟེན་འདི་གི་སྟེང་ཕྱོགས་ཀྱི་ གནམ་
ཁ་ལས་ཕར་བསྐོར་ཏེ་འགྱོཝ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་བཅས་ར་གནས་ཏེ་ཡོད་
པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཅིག་གི་སྦུག་ལུ དང་པ་དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་
ཆགས། དེའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་གསེར་གྱི་རི་བདུན་དང་རོལ་པའི་མཚོ་བདུན། དེའི་ཕྱི་སྐོར་
ལས་ ཤར་ལུ་གླིང་ཆེན་ལུས་འཕགས་པོ་དང་ གླིང་ཕྲན་རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། ནུབ་
ལུ་གླིང་ཆེན་བ་ལང་སྤྱོད་དང་ གླིང་ཕྲན་གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། བྱང་ལུ་གླིང་
ཆེན་སྒྲ་མི་སྙན་དང་ གླིང་ཕྲན་སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ་དང་བཅས་ གླིང་ཆེན་དང་
གླིང་ཕྲན་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཐའ་འཁོར་ མཐའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་
པོའི་ཕྱི་ཁ་ལས་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་ནང་
ལས་ང་བཅས་ར་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་སའི་གླིང་འདི་ ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་གླིང་ཆེན་
གྲངས་སུ་ཚུདཔ་ཨིན།
དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ལུ་ མཐོ་དམའ་དཔག་ཚདབརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་པའི་ཕྱེད་མཚམས་
དང་ གསེར་གྱི་རི་བདུན་གྱི་ནང་མ་ གཉའ་ཤིང་འཛིན་གྱི་རྩེ་དང་མཉམ་པའི་ཐད་ཀའི་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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གླིང་བཞིའི་ནམ་མཁའ་ལས་ཕྱི་ལྕགས་རིའི་ཁོར་ཡུག་གི་བར་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཉི་ཟླ་གཟའ་
སྐར་ཚུ་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་སའི་རྒྱུ་ལམ་འདི་ལུ་ གོ་ལ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་སྐོར་བ་
རིམ་པ་བཅུ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཉི་མའི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཟེར་ཡང་སླབ་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། ཉིམ་འདི་གིས་གླིང་བཞི་བསྐོར་སའི་ལམ་འདི་ ཟླཝ་རེ་ལུ་དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་
ཀྱི་ཁྱིམ་རེ་རེ་ནང་ལས་
ལོ་འཁོར་གཅིག་ལུ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་སྐོར་ཚར་རེ་འཁོརཝ་
ཨིན་མས། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་འདི་ཡང་ དུས་སྦྱོར་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་འདི་
འཛམ་གླིང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ཚུན་བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་དང། གཞུའི་ཁྱིམ་འདི་
འཛམ་གླིང་དང་ཐག་རིང་བའི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཕྱིའི་ལྕགས་རི་དང་ཐག་ཉེ་སར་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། བུ་མོའི་ཁྱིམ་དང་ཉའི་ཁྱིམ་འདི་ མཐའི་ལྕགས་རི་དང་ གླིང་གཞན་ཚུ་གི་བར་
ན་ཀྲིག་ཀྲི་ཁར་ཕོག་པའི་བར་སྐོར་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ ཁྱིམ་གཞན་བརྒྱདཔོ་ཚུ་གོང་གསལ་
ཁྱིམ་དེ་ཚུ་གི་ བར་ན་གི་ས་སྟོང་རིམ་པ་བཞིན་སྙོམས་ཏེ་ བསྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༢)

ཉིན་མཚན་རིང་ཐུང་དང་ཟླ་བའི་འཕེལ་འགྲིབ།

འཇིག་རྟེན་གསལ་བའི་ཉིམ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ ཉིན་ཞག་བུབས་རེ་ལུ་གཟའ་སྐར་
གཞན་བཟུམ་ གླིང་བཞི་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཉིམ་འདི་ ནུབ་གླིང་ལུ་ཐལཝ་ད་ འཛམ་
གླིང་འདི་གནག་དུང་ཐལ་ཏེ་ ནུབ་མོའི་དུས་ཚོད་དང་། ཉིམ་འདི་ ཤར་གླིང་བརྒལ་ཏེ་
འཛམ་གླིང་ཁ་ཐུག་ཐོན་ཏེ་འོངམ་ད་ འཛམ་གླིང་གསལ་ཏོག་ཏོ་འགྱོཝ་ལས་ ཉིན་མའི་
དུས་ཚོད་འཐོནམ་ཨིན། ཉིམ་འདི་ འཛམ་གླིང་དང་ཐག་ཉེ་སའི་གནམ་ཁ་ལས་བསྐོར་
ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཉིན་ཚད་རིང་ནི་དང་ མཚན་ཚད་ཐུང་ནི། འཛམ་གླིང་ལས་ཐག་རིང་སའི་
གནམ་ཁ་ལས་བསྐོར་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ཉིན་ཚད་ཐུང་ནི་དང་ མཚན་ཚད་རིངམོ་ཨིན།
ཟླ་སྟོད་ཟླ་སྨད་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་འདི་ཡང་ཐ་ལུགས་གཅིག་ལས་ ཟླཝ་འདི་ཉིམ་དང་
ཐག་ཉེ་སུ་འགྱོཝ་ད་ ཟླཝ་རང་གི་ཁ་ཆག་གིས་མར་འགྲིབ་དང་། ཉིམ་དང་ཐག་རིངམོ་སྦེ་
འགྱོཝ་ད་ ཡར་འཕེལ་འགྱོཝ་སྦེ་བཤད་མི་ཅིག་དང། ལུགས་གཅིག་ལུ་ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་ལོགས་ཅིག་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་དཀར་པོ་དང་ ལོགས་གཅིག་ནོར་བུ་བཻཌཱུརྱ་ཧོནམོ་
ལས་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟླཝ་རེ་ནང་ཚར་རེ་སྟེང་འོག་སོར་ཏེ་འགྱིར་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
ལས་ ཆུ་ཤེལ་འོག་ལུ་ཚུདཔ་ད་ ཡར་འཕེལ་གྱིས་ཟླཝ་ཉ་གང་ནི་དང་། བཻཌཱུརྱ་འོག་ལུ་
ཚུདཔ་ད་ མར་འགྲིབ་ཀྱིས་གནམ་གང་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ཉིན་ལོག་གི་དུས་ཚོད་དང་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི།

ཉིམ་འདི་ཟླཝ་རེ་ལུ་ཁྱིམ་རེ་གི་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཉིན་མཚན་བུབས་གཅིག་ལུ་ གླིང་བཞི་ཚར་
རེ་བསྐོར་ཏེ་འགྱོཝ་ད་ ནམ་བྱཱར་གྱི་ཟླཝ་ ༥ པའི་ནང་དུས་་སྦྱོར་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་ལུ་སྤྱོད་
པའི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གནམ་ཁ་ལས་ དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་
བསྐོར་ཏེ་འགྱོཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་གིས་ཉིམ་འདི་དུས་ཡུན་རིང་སུ་མཐོང་ཚུགས་ནི་འདི་
གིས་ཉིན་ཚད་རིང་ཤོས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་སྟེ་ དེ་ཁ་ལས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལོག་ནིའི་འགོ་བརྩམ་ཨིན།
དེ་བསྒང་ ང་བཅས་ར་ཉིམ་དང་ཐག་ཉེཝ་ལས་ དྲོད་ཚད་མཐོ་ཤོས་ལུ་ལྷོད་དེ་རྒྱ་མཚོ་དང་
ཆུ་ཚུ་ལས་དྲོད་རླངས་འཕེལ་ཏེ་ ཆར་ཆུ་མང་བའི་ནམ་བྱཱར་གྱི་ནམ་དུས་ཨིན།
ཟླཝ་ ༥ པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཉིམ་འདི་གིས་ལྷོ་ཁ་ཐུག་བལྟ་སྟེ་ བར་ན་སྐོར་ལུ་ཡོད་
པའི་ཁྱིམ་རེ་ནང་ཟླཝ་རེ་ཟླཝ་རེ་སྦེ་འགྱོཝ་ད་ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་དུས་སྦྱོར་བུ་མོའི་ཁྱིམ་ནང་
ལྷོདཔ་ཨིན་མས། ཁྱིམ་འདི་རི་བོ་མཆོག་རབ་དང་ མཐའི་ལྕགས་རིའི་ བར་མཚམས་
ཀྲིག་ཀྲི་ནང་ཕོག་ལས་ དེ་བསྒང་སེར་ཁ་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་
ལུ་ཤིང་འབྲས་དང་ལོ་ཐོག་ཚུ་ འཚོ་བའི་ནམ་སེར་ཁའི་ནམ་དུས་འཐོནམ་ཨིན་མས།
དོ་རུང་ཉིམ་འདི་གིས་ དེ་ཁ་ལས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་ འཛམ་གླིང་དང་ཐག་རིང་བའི་ལྷོ་ཁ་
ཐུག་བསྐོར་ཡི་རང་འགྱོཝ་ད་ ཟླཝ ༡༡ པའི་ནང་དུས་སྦྱོར་གཞུའི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ཨིན་
མས། གཞུའི་ཁྱིམ་འདི་ འཛམ་གླིང་ལས་ས་ཐག་རིང་ཤོས་ མཐའི་ལྕགས་རི་དང་ཐག་ཉེ་
ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་གིས་ཉིམ་འདི་ དུས་ཡུན་ཐུང་སུ་ཅིག་ལས་མཐོང་མ་ཚུགས་ནི་
འདི་གིས་ ཉིནམ་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་སྟེ་ དེ་ཁ་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ལོག་ནིའི་འགོ་བརྩམ་
ཨིན། དེ་བསྒང་འཛམ་གླིང་དང་ཉིམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ས་ཐག་རིངམོ་ལས་ དྲོད་ཤུགས་
ཆུང་ནི་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་གྱང་ཤུགས་མཐོ་ཚད་ཁར་ལྷོདཔ་ལས་ རྒྱ་མཚོ་དང་
ཆུ་ལས་དྲོད་རླངས་འཐོན་ནི་ཉུང་ནི་འདི་གིས་ ཆརཔ་དཀོན་ཏེ་ས་སྐམ་རྡོ་སྐམ་ལུ་གྱུར་
བའི་ནམ་དགུན་གྱི་དུས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
དེ་ལས་ཉིམ་འདི་གིས་དོ་རུང་ ལྷོ་ལས་བྱང་ལུ་བལྟ་སྟེ་རིམ་པ་བཞིན་སྐོར་རྐྱབ་འོངམ་ད་
ཟླཝ་གཉིས་པའི་ནང་ དུས་སྦྱོར་ཉའི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ཨིན་པས། ཉའི་ཁྱིམ་འདི་མཐའི་
ལྕགས་རི་དང་ རི་བོ་མཆོག་རབ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་ཀྲིག་ཀྲི་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་
སོ་ཁ་གི་ཉིན་མཚན་དུས་ཚད་མཉམ་པའི་ཟླཝ་ཨིན། དེ་བསྒང་ང་བཅས་རའི་ས་ཁར་དྲོད་
བཏགས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ལས་ ས་ཁ་ལས་རྩྭ་དང་ཤིང་སྐྱེ་ནི་དང་ མེ་ཏོག་ཤར་ནི་ཚུ་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ནམ་སོ་ཁའི་དུས་ཚོད་འཐོནམ་ཨིན།
ཉིམ་འདི་གིས་ དེ་ཁ་ལས་ཡང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ རིིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱང་ཁ་ཐུག་བལྟ་སྟེ་
འཛམ་གླིང་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་དུས་སྦྱོར་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་ནང་མ་ལྷོད་ཚུན་སྐོར་རྐྱབ་ཏེ་
འོང་ཞིནམ་ལས་ ཟླཝ་ ༥ པའི་ནང་ཧེ་མ་བཟུམ་ལོག་སྟེ་རང་ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལོགཔ་ལས་
ལོ་འཁོར་རེ་ནང་ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་ཚར་རེ་འཐོནམ་ཨིན།
ང་བཅས་ར་ལུ་བསིལ་དྲོད་དང་ ས་ཆ་སྐམ་གཤེར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ ནམ་ཟླ་དུས་
བཞིའི་འགྱུར་བ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ཉིམ་དང་ང་བཅས་ར་གི་བར་ན་ ས་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་
པར་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། ཉིན་མཚན་གྱི་ཡུན་ཚད་འདི་ཡང་ རྩིས་ཀྱི་ལུགས་
ལས་ཉིན་མཚན་བུབས་གཅིག་ལུ་ཚུ་ཚོད་ ༦༠ རེ་འབདཝ་ད་ ཉིན་ཚད་རིང་ཤོས་སྐབས་
ཉིན་ཚད་ ༣༦ མཚན་ཚད་ ༢༤ དང་མཚན་ཚད་རིང་ཤོས་སྐབས་ དེ་གོ་ལྡོག་སྟེ་བརྩི་
ནི་ཨིན། ཉིན་མཚན་མཉམ་ད་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཆུ་ཚོད་ ༣༠ རེ་ཡོད་མི་འདི་
ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་རེའི་ཡུན་གནསཔ་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་གླིང་ཕྱོགས་ནང་ ནམ་ཟླ་དུས་བཞི་དང་བསིལ་དྲོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱུང་དོ་
བཟུམ་ ང་བཅས་རའི་སྡོད་གནས་ཀྱི་གླིང་འདི་གི་ ཤར་ནུབ་དང་བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་
གླིང་ཚུ་ནང་ཡང་ དཔེར་ན་ ང་བཅས་ར་ལུ་ཉིནམ་རིངམོ་ད་ བྱང་གླིང་ནང་ནུབམོ་རིང་ཤོས་
ནུབ་གླིང་ལུ་སེར་ཁ་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་ནི་དང་ ཤར་གླིང་ལུ་སོ་ཁ་གི་ཉིན་མཚན་མཉམ་
ནི། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ང་བཅས་ར་ལུ་སེར་ཁ་ཐོནམ་ད་ ནུབ་གླིང་ལུ་དགུན་དང་
བྱང་གླིང་ལུ་སོ་ཁ་ ཤར་གླིང་ལུ་བྱཱར་གྱི་དུས་ཚུ་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོད། དེ་
མ་ཚད་ཉིམ་འདི་གི་ཟུར་ཁར་ཚུད་མི་གི་གླིང་བར་དང་ གསེར་གྱི་རི་བདུན་གྱི་རྒྱབ་ཁར་
ཚུད་མི་གི་གླིང་ཚུ་ནང་ ཉིམ་མ་ཕོགཔ་སྦེ་ལུས་མི་དང་ དེ་གི་ལོགས་ཅིག་ཁ་ཐུག་ ཉིམ་
ཤརཝ་ཤར་ས་སྡོད་མི་གི་གླིང་བར་ཚུ་དང་། དོ་རུང་བར་ན་སྐོར་ཚུད་མི་ཚུ་ནང་ ནམ་ཟླ་
དུས་བཞིའི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་གླིང་ཚུ་ཡང་ ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

གཉིས་པ་ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་།

ལོ་གཅིག་ལུ་བྱཱར་དགུན་གྱི་ཉིན་ལོག་གཉིས་ཡོད་རུང་ ནམ་དགུན་གྱི་ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཉིན་
ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ལོ་འགོ་ཐོནམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ཉིན་ལོག་གི་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་སྦོམ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན། ནམ་བྱཱར་གྱི་ཉིན་ལོག་སྐབས་ ལོ་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གསར་འཐོན་ནི་མེདཔ་ལས་ ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་མེད། ཨིན་རུང་ཉིན་
ལོག་སྐབས་དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤོང་གི་འགྱུར་ཁྱད་ཚུ་ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡོད།

༡)

ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཉིན་ལོག་དུས་སྟོན།

ནམ་དགུན་ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཉིན་ལོག་ལས་ གནམ་ལོ་སོར་སྟེ་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ ལོ་གསར་
སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ལས་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཡང་ ལོ་གསར་གྱི་སྐབས་དང་ཅོག་འཐདཔ་
སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཤར་གྱི་ཉིན་ལོག་ སྤ་རོ་པའི་ལོམ་འབག་ ལྷོ་
མཚམས་པའི་དཱ་སཱའི་ ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁྲུས་ཟེར་ ཉིན་ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་བོ་དབང་
འདུས་ཕོ་བྲང་ཆ་འོག་ ཤར་དར་བརྒྱད་པོའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་དང་ ཝང་ཚོ་ཆེན་བརྒྱད་པོའི་
ནང་ མནང་ཆེ་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ལས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ཉིན་ལོག་གི་ཉིནམ་འདི་
ཁར་ ཉིནམ་གཅིག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་གསོ་སྦེ་བཞག་གནངམ་ཨིན།
ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་མི་དང་གཉེན་ཉེཝ་
དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་ནི་ཡོད། མ་པ་ཉིན་
ལོག་གི་སྐབས་ཟླཝ་དང་པའི་ལོ་གསར་བཟུམ་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཕྲིན་ཤོག་སྐྱེལ་
ནི་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་རུང་ དེའི་ཉི་མ་མི་ངོ་མ་སྦེ་འགོ་དང་པ་ཕྱདཔ་ད་ ཉིན་ལོག་གི་བཀྲིས་
བདེ་ལེགས་ཟེར་ཁ་བཟང་འབད་སྲོལ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཉིན་ལོག་གི་ཉིནམ་ལས་ ལོ་
གསརཔ་ཐོནམ་ལས་ ལོ་གསར་པའི་ནང་ ནང་མི་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ལས་དོག་
ཆག་ག་ཅི་ཡོད་ག་ མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ལོ་མོ་བསྐོར་ཏེ་ རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཁ་
གཏམ་ལུ་ཡང་ཆུ་མ་འོང་གོང་ལས་གཡུར་བ། ནད་མ་འོང་གོང་ལས་རིམ་གྲོ་ཟེར་སླབ་
སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་ཉིན་ལོག་གི་ཧེ་མ་ལས་འབད་ཚར་དགོ།
དེ་ལས་ཉིན་ལོག་མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གཉེར་ཚང་མཁོ་སྒྲུབ་རྐྱབ་ནི་གི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་
ཡང་ རྐྱབ་ཚརཝ་འབད་དེ་ ཉིན་ལོག་གི་ཉི་མ་ལུ་ ནང་མི་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་སྐྱིད་ཉམས་
སྐྱོང་ནི་དང་ དྲོ་པ་གི་ཐུགཔ་ལས་འགོ་བཙུགས་དེ་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྲོ་ཉམས་
བསྒྱུར་ཏེ་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ཉི་མའི་ཤར་གྱི་གཡུས་ཁར་ ཆུམ་
ལེགས་ཤོམ་དབང་འབྲས་དཀརམོ་གི་ལྟོ་འབད་དེ་བསྣས་ཞིནམ་ལས་ མེང་སྒྱེས་འབྱོག་
པའི་ཕྱུར་སྒོར་བཟུམ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དང་པ་མཆོད་བཤམ་ནང་ཕུལ། གཉིས་པ་ཕམ་
རྒན་ཤོས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ནང་མི་ཚུ་ལུ་དྲང་། གསུམ་པ་ཤོམ་འདབ་ཀྱིས་སྤུར་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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ཏེ་ ཐག་རིང་ས་གི་ཉེ་ཚན་དགའཝ་མཐུནམ་ཚུ་དང་ རང་གི་གོངམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཕུལ་ཐོག་
ལས་ཉིན་ལོག་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན།

༢)

ཉིན་ལོག་ལོ་ལེགས།

༣)

དམིགས་བསལ་གྱི་རྩེད་སྟོན།

ཉིན་ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ དྲོ་པ་ལས་འབྲུག་མི་མང་ཤོས་ར་ འཚོ་བ་སོ་ནམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་
མི་འབད་ནི་འདི་གིས་ གནམ་ལོ་གསརཔ་དེ་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་གི་
དོན་ལུ་ ལོ་ལེགས་བགྱང་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་གཡུས་ཕྱོགས་རེ་གི་ བུ་ཚུ་ལོ་ ༩ དང་ ༡༠
ལས་ ༡༧ དང་༡༨ འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ཁ་བསྡོམས་ཏེ་ བུ་ཚུ་མང་ཉུང་གི་འབོར་དང་བསྟུན་
ཏེ་ མི་གྲངས་ ༡༠ དང་ ༡༥ ཚུན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་བཤལ་ཏེ་ལོ་ལེགས་
བགྱང་པར་འགྱོཝ་ཨིན། ལོ་ལེགས་བགྱངམ་ད་བུཚུ་ཚུ་གིས་ ལོ་ལེགས་ལོ་ལེགས། །སྟེང་
ཐོག་མི་གིས་གང་བའི་ལོ་ལེགས། །བར་ཐོག་འབྲུ་གིས་གང་བའི་ལོ་ལེགས། །འོག་ཐོག་ནོར་
གྱིས་གང་བའི་ལོ་ལེགས། །ཟེར་གདངས་འཐེན་ཏེ་ སྒོ་ཁ་ལས་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་དང་།
དོ་རུང་ཕོ་ཡི་གེ་སར་རྒྱལ་པོ། །མོ་ཡི་ཤེལ་ལྕམ་སྒྲོལ་མ། །ལོ་ལེགས་ལ་སོགས་པའི་བསྟོད་
ཚིག་དང་དོ་རུང་ ཕག་ཤ་མགུ་སྦྲགས་བཅུ་གསུམ། །གསོལ་ཆུམ་ཕུད་ཏ་བཅུ་གཅིག །ལོ་
ལེགས་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་བློ་རིག་གིས་བཟོ་སྟེ་ ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁ་ལས་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་
ལོ་ལེགས་བགྱངམ་ཨིན།
དེ་བསྒང་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ཁྱིམ་ནང་འབོ་སྟེ་ ཇ་དང་ལྟོ་ མངར་ཆུ་ལ་
སོགས་པ་དང་ཅིག་ཁར་ གཉེར་ཚང་ཤ་མར་ཆུམ་ཚུ་ཡོད་མི་གིས་མང་སུ་དང་ མེད་མི་
གིས་ཉུང་སུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བྱིན་དགོ། ད་རེས་ནང་པ་ཨ་ལོ་ཚུ་གཉེར་ཚང་
ཁུར་ཆ་འབག་ནི་ཉམས་འཚེར་ཏེ་ ཏི་རུ་མང་སུ་བྱིན་པ་ཅིན་དགའཝ་ཨིན་མས། སྲོལ་
དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཉེར་ཚང་རང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། དེ་གི་ནངས་པ་གཡུལ་ཚན་རེ་གི་ཨ་
ལོ་ཚུ་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ ལོ་ལེགས་ཀྱི་གཉེར་ཚང་འདི་མཛར་ཅུམ་འབད་དེ་ཟ་
ནི་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་སྟེ་ ཉིན་ལོག་གི་སྤྲོ་སྟོན་སྡོདཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ཉིན་ལོག་སྐབས་ རྩེད་སྟོན་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ མི་མང་ཤོས་རང་
ཧེ་མ་ལས་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་མདའ་རྩེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་དང་ལུང་ཕྱོགས་

82

དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

བར་ན་ ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཁུངས་བར་ན་ རྫོང་ཁག་དང་རྫོང་ཁག་བར་ན་ ཕྱོགས་མདའ་
རྐྱབ་ནི་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་དེ་བསྒང་བརྩམས་ཨིན། ཕྱོགས་མདའ་སྐབས་ལུ་ མདའ་རྩེདཔ་
ཚུ་གཟབ་སྤྲོས་རྡིག་ དཔའ་རྟགས་བཏགས་ཏེ་ གཅིག་ལས་གཅིག་བབ་བརྗིད་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་
སྟེ་འཐོན་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབའ་ཐང་ནང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་ དགའ་སྤྲོ་
བསྒྱུར་ནི་དང་བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྲོ་སྟོན་སྦོམ་སྦེ་འབད་འོང་།
དེ་ནང་ལྟདམོ་བལྟ་བར་ གཡུས་མི་རྒན་གཞོན་མེད་པར་བཟང་གོས་གྱོན་ མཛར་ཅུམ་
བཟའ་ནི་འབག་སྟེ་འཛོམས་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མདའི་ལྟདམོ་ལུ་སྤྲོ་བ་བཏོན་ཏེ་ རང་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁ་ཐུག་ལས་བཀག་རེག་རེ་ཕོགཔ་ད ངལ་རངས་བའི་སྐད་རྐྱབ་ནི་དང་
ལགཔ་ཐལ་རྩེ་བརྡུང་སྟེ་དགའ་དྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལེ་ཤ་སྟོན་ནི་ཡོད། དེ་ལས་མི་ལ་ལུ་
ཅིག་ནི་ ཕྱོགས་མདའ་མེན་རུང་ རྒྱལ་གུ་སྦེ་མདའ་རྩེད་ རྡོས་སྒོར་ ཁུ་རུ་ སོག་སོགམ་
སྦྱིག་དུམ་ཚུ་གི་རྩེདམོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རྩེ་མི་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཤོ་ཏསི་ ཧི་མ་ལ་སོགས་
པའི་རྩེད་མོ་ཚུ་རྩེ་སྟེ་ དགའ་སྤྲོ་བསྒྱུར་སྡོད་མི་ཡང་ཡོད།

༤)

ཉིན་ལོག་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ།

དོ་རུང་མི་ལ་ལུ་ཅིག་ནི་ ཉིན་ལོག་ལུ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་དགོ་ཟེར་ དྲོ་པ་ལས་ལྟོ་མཛར་བཅིང་
མར་དང་སྤོས་ མེ་ཏོག་ཚུ་འབག་སྟེ་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་བཤལ་ཏེ་དཀར་མེ་ཕུལ། མཆོད་
མཇལ་ཞུ་སྟེ་ གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གཏང་མི་དང་། དེ་ལས་ ཉིན་ལོག་སྐབས་ ནང་མི་
འཛོམས་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ལོ་ཆོག་གཏང་ནི་གི་ལས་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ལོ་འཁོར་གཅིག་
གི་ རང་གི་དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ལེནམ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་མའི་ཉིན་ལོག་གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
ངལ་གསོ་ཉིནམ་ ༡ ལས་མེད་རུང་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ཉུང་ཤོས་རང་ཉིནམ་ ༣ རེ་སྤྲོ་བཏོན་
ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། ས་གནས་ལ་ལུ་གི་ནང་བདུན་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ སྤྲོ་བཏོན་ཏེ་སྡོད་མི་ཡང་
ཡོདཔ་ལས་ དེ་གི་དོན་ལུ་གཞུང་དང་སྒེར་སྡེའི་ལཱ་གཡོགཔ་ཚུ་ ལོ་གཅིག་ནང་གསོག་འཇོག་
འབད་དེ་ཡོད་པའི་ངལ་གསོ་ལས་ གནང་བ་ཞུ་སྟེ་ སྡོད་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

གསུམ་པ་ཉིན་ལོག་དུས་སྟོན་གྱི་དགོས་དོན།

ལོ་འཁོར་གཅིག་ལུ་ དགུན་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་ཉིམ་ལྷོ་ལས་བྱང་བལྟ་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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འཛམ་གླིང་ཁ་ཐུག་ ལོག་པའི་དུས་དེ་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་དུས་སྟོན་དེ་བཟུམ་སྦེ་
བརྩི་སྲོལ་མེད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་སྟོན་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་གཞུང་ལས་ངལ་གསོ་
བཞག་ མི་རྣམས་ཡོངས་ཀྱིས་ མནང་ཆེཝ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་གི་
གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
དེ་ཡང་ དང་པ་ལུ་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ནང་ལས་ གནམ་ལོ་སོར་ནི་འདི་གིས་ལོ་གསར་སྦེ་
བརྩིཝ་ལས་ འདས་པའི་ཟླ་ངོ་ ༡༢ ཀྱི་རིང་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་སྡོད་ཚུགསཔ་
བྱུང་བའི་དགའ་ཚོར་རྗེས་དྲན་ཞུ་ནི་དང་ ལོ་ངོ་གསརཔ་འཐོན་མི་འདི་ནང་ལུ་ཡང་ ནཝ་
ཚཝ་མེད་པར་བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་
ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ཉིནམ་བྱང་ཁ་ཐུག་ ང་བཅས་ར་ལུ་བལྟ་སྟེ་འོངམ་ད་ ང་
བཅས་རའི་ས་གཞི་ལས་ལོ་ཐོག་དང་ ཞིང་པ་ལུ་དགོ་པའི་ཆརཔ་ ག་ར་ལུ་བསིལ་བའི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཏེ་ དྲོ་ཉམས་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་བའི་དགའ་བའི་དུས་ཚོད་འཐོནམ་ལས་
ཉིམ་ཐག་རིང་ལྷོ་་ལས་བྱང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ལོག་མི་འདི་ལུ་ དགའ་བསུ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་
མནང་ཆེཝ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན།
གཉིས་པ་ ཉིན་ལོག་གི་སྐབས་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ དུས་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་
པའི་བསོད་ནམས་ དགེ་བའི་འབྲས་བུ་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཐོབ་འོང་ཟེར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ ཆོས་ནང་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དང་།
གཞུང་ལས་ཡང་ མི་ཚུ་ལུ་དགེ་བའི་བསྐུལ་མ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལཱ་
གཡོག་པ་ཚུ་ཡང་ངལ་གསོ་བཞག་སྟེ་ དགེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཚུགསཔ་
བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ཨིན།
གསུམ་པ་ལུ་འབྲུག་གི་མི་སྡེའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཕྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་ཁག་ཆེཝ་དང་འདྲན་འདྲ་ མི་སོ་སོའི་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གོང་
འཕེལ་ཁག་ཆེཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་ནི་འདི་གིས་ཨིན། དེ་ཡང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགའ་སྟོན་
འདི་ མི་རྒྱུ་སྟོབས་ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ཐོབ་རུང་ སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ མི་དྲག་
ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ག་ར་ལུ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་
གིས་ཉིན་ལོག་གི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ མཚམས་བཞག་སྟེ་ངལ་
གསོ་གནང་། སོ་སོའི་ཁྱིམ་ནང་རྫོགས་ནི་མེད་པའི་ལཱ་འབད་དགོཔ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་
རུང་ བར་མཚམས་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ནང་མི་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ མི་སྡེའི་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གཅིག་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་གོང་འཕེལ་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཉམས་སུ་མྱོང་ནི་གི་གོ་
སྐབས་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ཉིན་ལོག་སྐབས་ནང་མི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་
ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ ཡོད་པ་གིས་ཡར་དང་ མེད་
པ་གིས་མར་འབད་དེ་ཉིནམ་གཅིག་སྣང་བ་གུ་ཡངས་ཐོག་ལས་ སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་ཐོབ་
ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་མི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་
འགྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན་ནོ།།

གསུམ་པ་ཁྲུས་འབབ་དུས་སྟོན་གསལ་བཤད།

ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན་གསལ་བཤད་ལུ་ དང་པ་ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། གཉིས་པ་ཁྲུས་
འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་། གསུམ་པ་ཁྲུས་འབབ་དུས་སྟོན་གྱི་དགོས་དོན། བཞི་པ་
ཁྲུས་ལུ་ཉེར་མཁོའི་སྤང་བླང་བཤད་པ་དང་གསུམ་གྱི་དང་པ་ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ནི།

༡)

ཁྲུས་སྐར་ངོ་སྤྲོད།

ང་བཅས་རའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ཡང་
ཧེ་མ་བསྐལ་པ་དང་ཐོག་ཆགས་པའི་
སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་བཟུམ་གང་འདོད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་ དགའ་བདེའི་དཔལ་
ཡོན་ག་ར་ཚང་བར་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་འགྲོས་ཀྱིས་་བཏང་སྟེ་ མི་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་
ཉོན་མོངས་པ་རིམ་པར་འཕེལ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ བསྐལ་པ་རྫོགས་ལྡན་གྱི་དཔལ་ཡོན་
རིམ་པར་ཉམས་ཏེ་ མི་ཚུ་ལུ་ ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་དགོཔ་དང་ གནས་མལ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་མཁོ་
འདོད་ཚུ་འབད་རྩོལ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྒྲུབ་དགོཔ་བྱུང་ནུག
དེ་འབདཝ་ལས་ སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཉིན་མཚན་གསལ་ཞིང་
བསིལ་དྲོད་ཀྱི་མཁོ་འདོད་སྒྲུབ་མི་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་ནུག དེའི་གྲངས་
སུ་སྐར་མ་ རི་ཥིའམ་ ཁྲུས་སྐར་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྐར་མ་རི་ཥི་
འདི་ངོ་བོ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་ལས་གྲུབ་པའི་སྦོམ་ཚད་ རྒྱང་གྲགས་
དྲུག་གི་ཚད་དང་ལྡན་པར་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཁྲུས་སྐར་དེ་ དབང་ཆེན་རིའི་རྒྱལ་
པོ་རི་རབ་ཀྱི་ཕྱེད་ཀ་ལས་ཚུར་ཐོན་ཏེ་ རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ཐད་ལས་ དཔག་ཚད་ཉིས་ཁྲི་གིས་
མཐོ་བའི་གནམ་ཁ་ལས་ གཟའ་སྐར་གཞན་དང་མཐོ་ཚད་འདྲན་འདྲ་གི་རྒྱུ་ལམ་ལས་
གླིང་བཞི་བསྐོར་ཏེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།

༢)

ཆུ་ཀླུང་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ལུ་འགྱུར་བའི་ཁུངས་དོན།
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དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ གསེར་གྱི་རི་བདུན་གྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཕྱི་མ་མུ་ཁྱུད་འཛིན་གྱི་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱ་མཚོའི་སྦུག་ལུ་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
ཀྱི་སྐུ་བརྙན་སྦོམ་ཅིག་ ཞལ་འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྐུ་
བརྙན་དེ་ ཧེ་མ་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་དྲང་སྲོང་
བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་ཚུ་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་བསྡུས་ཏེ་བཞེངསམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དབུའི་གཙུག་ཏོར་དེ་ ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་
དྭངས་མའི་ཁམས་ཉག་རྐྱང་ལས་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་སྦེ་བཞེངས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཁྲུས་སྐར་རི་ཥི་དེ་གླིང་བཞི་བསྐོར་ཏེ་འོང་ས་ལས་ ལོ་འཁོར་རེ་ལུ་ཚར་རེ་ ལོ་བསྟར་
རང་ཟླ ༨ པའི་དབུགས་ཐོབ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ དབུའི་ཐད་
ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལུ་ལྷོད་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་བསྒང་ རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་
དང་ དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་ཚུ་གི་ཐུགས་སྨོན་དང་ སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་
ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས། རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཁྲུས་སྐར་ རི་ཥིའི་ངོ་བོ་ནོར་བུ་ཀེ་
ཏ་ཀའི་ཁམས་ལས་གྲུབ་མི་དེ་དང་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་
ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་དྭངས་མའི་ཁམས་ཉག་རྐྱང་ལས་གྲུབ་མི་གཉིས་ཀྱི་འོད་མདངས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ཕོགཔ་ད་ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ལས་ སེམས་ཅན་
གྱི་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་ག་ར་དག་ཚུགས་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབབ་དོ་ཡོདཔ་མས།
ཁྲུས་སྐར་རི་ཥི་འདི་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་གྱི་ནམ་མཁའ་
ལས་ འབྱིད་དེ་འགྱོ་ཚར་ཚར་ལུ་ ཉིན་ཞག་བདུན་གྱི་རིང་འགོར་དོ་ཡོདཔ་མས། དུས་
ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་འབབ་སྟེ་ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱི་ཟེགས་མ་ ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་
ག་ར་ལུ་ཁྱབ་ལས་ ཆུ་ག་ར་ ཆུ་བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་
ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་མས།
དེ་གི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ ཁྲུས་འབབ་ཉིན་ཞག་བདུན་གྱི་རིང་ལུ་ གནམ་
ཁ་ལས་རྐྱབ་པའི་ཆརཔ་དང་ ས་ལས་འཐོན་པའི་ཆུ་དང་ཆུ་ཕྲན་ཚུ་ ག་ར་བདུད་རྩིའི་
ཟེགས་མ་གིས་ཁྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་དེ་གཟུགས་ཁར་རེག་ཚད་ཀྱི་ འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་སྡིག་པ་ག་ར་དག་ནི་དང་། སྨན་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ཡང་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

གཟུགས་ཁམས་ལུ་འཕྲོད་དེ་ ནད་ཡམས་རིམས་ཚད་ག་ར་ཞི་འགྱོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལུ་དད་པ་མོས་གུས་
བསྐྱེད་དེ་ཁྲུས་འབད་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་དེ་གི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལས་ ང་བཅས་
རའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ག་ར་དག་ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ར་ཞི་སྟེ་ བདེ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་སྐབས་འདི་ལུ་ ང་
བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲུས་འབབ་དང་ ཁྲུས་རྒྱས་པ་ཟེར་མནང་ཆེ་དྲག་སྦེ་
བརྩི་དགོ་མི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

གཉིས་པ་ཁྲུས་འབབ་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་།

ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་སྐབས་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁར་ རི་ཥིའི་ཆར་ཟེརཝ་ཙམ་མ་
གཏོགས་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་སྦོམ་སྦེ་འབད་ནི་མེད། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་ཕམ་ཚུ་གི་སྐབས་ལས་རང་གཞུང་སྒེར་གྱི་ཕྱག་ལཱ་དང་ འཇིག་
རྟེན་པའི་ཚོང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ལཱ་མཚམས་བཞག་སྟེ་ ཁྲུས་དང་ཚ་ཆུ་སྨན་
ཆུ་སྦང་ནི་དང་། ནང་མི་ཚུ་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་བཞེས་སྒོ་ལེགས་ཤོམ་བཟའ་ནི། སྨན་
བཅོས་དང་གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དང་། དགའ་བའི་རྩེད་སྟོན་གྱི་དགའ་
སྟོན་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ སྤྲོ་བ་འཐེབ་ཅིག་རང་བསྐྱེད་དེ་འབད་སྲོལ་ཡོད།

༡)

ཁྲུས་ཀྱི་དུས་ཚོད།

༢)

ཁྲུས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག

ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདི་ ཟླཝ་ ༨ པའི་དབུགས་ཐོབ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་རུང་
ཟླ་བཤོལ་དང་ ཚེས་གྲངས་ལྷག་ཆད་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དབུགས་ཐོབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་
དུས་ཚོད་གཅིག་གུ་མ་གནས་པར་ ཕར་ཚུར་སོར་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཡོད། དེ་ངེས་ཏིག་ཤེས་ནི་གི་
དོན་ལུ་ དང་པ་རང་རྩིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ལུ་ཞུ་སྟེ་ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་
ཚོད་བལྟཝ་ཨིན། ཚེས་གྲངས་དང་ཆུ་ཚོད་གཏན་འཁེལ་ ཤེས་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་སྔ་གོང་ལས་རྐྱབ་བཞག་འོང་།
ཁྲུས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་ལུ་ དང་པ་ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ག་ར་ཁྲུས་འབད་ནི་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།

87

གི་ལས་རིམ་བཟོ་ནི་དང་། གཉིས་པ་ནང་མི་ཚུ་ལུ་ དྲོ་པ་གི་ཐུགཔ་ལས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ ཇ་ཆང་དང་ཁ་ཟས་ལག་ཆས། ཉི་མ་དང་ཕྱི་རུ་གི་མཛར་ཅུམ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་གཉེར་ཚང་
ཅ་ལ་བསྒྲིག་ནི། གསུམ་པ་སྤྲོ་སྟོན་གྱི་ལས་རིམ་ མདའ་རྩེད་ རྡོས་སྒོར་ སྦྱིག་དུམ་ སོག་
སོགམ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་གི་ལས་རིམ་དང་། དེ་ལས་རང་གི་ནང་མི་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ གླིང་ག་ཚུ་
ནང་སྤྲོ་བཤལ་འགྱོ་ནི། ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་མཆོད་མཇལ་ཞུ་བར་འགྱོ་ནི། གཞན་
ཡང་སྤྲོ་ཁང་ཚུ་ནང་ གློག་བརྙན་དང་ འཁྲབ་སྟོན་ཚུ་དང་། ཞབས་ཁྲའི་ལྟདམོ་ཚུ་བལྟ་
བར་འགྱོ་ནིའི་ལས་རིམ་གྱི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་རྐྱབ་ནི་ཡོད།

༣)

ཁྲུས་འབད་ཐངས།

ཁྲུས་འབབ་སྐབས་ལུ་ ཁྲུས་འབད་ཐངས་འདི་ཡང་ ཁྲུས་འབབ་འདི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་
གི་དུས་ཡུན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་ག་ར་ཁྲུས་འབབ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ཁྲུས་འབད་ནི་ལུ་གབ་ཐོབ་རྐྱབ་ཨིན། ཆུ་ཚོད་འདི་དྲོ་པ་ཕོག་པ་ཅིན་ ཆུ་ཚོད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་མི་ག་ར་སྤང་ན་ཐོན་ཏེ་ ཆརཔ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཆར་ཆུ་དང་ དེ་མིན་ཆུའི་གཟར་དང་
ཨོམ་ཆུ་ འབབ་ཆུ་ གཙང་ཚུ་ ཆུ་དུང་ཚུ་ག་ཏེ་ཡོད་སར་སོང་སྟེ་ གཟུགས་འཁྱུ་ནི་ མགུ་
ཏོ་འཁྱུ་ནི་ ཁ་ལག་འཁྱུ་ནི་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་སྤང་ན་ཐོན་མ་ཚུགས་རུང་ ཆུ་
ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཁ་ལག་འཁྱུ་ནི་ གཟུགས་འཁྱུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ཁྲུས་
རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་ཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་འབདཝ་ཨིན།
དེ་ལས་ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་འདི་ནུབ་ཕྱེད་འདྲཝ་ཅིག་ནང་ཕོག་པ་ཅིན་ དེ་བསྒང་ཆརཔ་རྐྱབ་
ནི་བཟུམ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤང་ནང་ཟངས་གཞོང་དང་ ཆུ་ཧོད་ཚུ་བཟེད་དེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་
དྲོ་པ་ཆུ་འདི་གིས་ཆུ་འཁྱུ་ནི་དང་ ཆརཔ་མ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཆུ་གཞན་མི་གིས་ཆུ་འཁྱུཝ་ཨིན།
ཕུན་སུམ་ཚོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲུས་ཀྱི་དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་སྦང་ནི་དང་། ནང་
པའི་གསོ་རིག་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཕྲག་
གི་རིང་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་། དེ་
མིན་རུང་ཉིནམ་གཅིག་གི་རྡོ་བཙོ་རྐྱབ་སྟེ་ཁྲུས་འབད་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ ཡོངས་
གྲགས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད།
གལ་སྲིད་ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆརཔ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཐིགས་
པས་ཟེར་རྩིས་པ་ལུ་ཆ་འཇོག་ལྷག་པར་དུ་བསྐྱེད་ནི་དང་། སོ་སོའི་སེམས་ལུ་སྤྲོ་སྣང་ཡང་
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དྲགོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

ལྷག་པར་དུ་འཕེལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ཡོད། དེ་ལས་ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཆུའི་གཟར་ཁ་
ལུ་ཧེ་མ་ལྷོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆུ་འདོམ་གང་རེ་ཨོམ་བཟུམ་
དཀརཔོ་སྦེ་འབབ་སར་མཐོང་མི་དང་། དེ་ལས་སྤང་ནང་ཆུ་ཧོད་བཟེད་བཞག་མི་ནང་ ཆུ་
དཀརཔོ་སྦེ་འཁྱིལ་ཏེ་སྡོད་སར་མཐོང་ནི་ཡོད་ཟེར་བའི་སླབ་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་
ཐད་དཔེ་དེབ་འདི་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་གིས་ མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ཡུལ་ལུ་མ་གྱུར་རུང་
ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་མི་ཚུ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང་ སོ་སོའི་
ལས་སྣང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་བདེན་ཟེར་ཡང་
སླབ་མ་ཚུགསཔ་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི།

༤)

བཟའ་བཏུང་དང་ རྩེད་སྟོན་གྱི་སྤྲོ་བཏོན།

ཁྲུས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་ཐད་ དྲོ་པ་གི་ཐུགཔ་དང་ཆང་སྐོལ་ ཇ་ཆང་དང་ ཉི་མའི་ལྟོ་ཚུ་
མཛར་ཅུམ་རྡིག་སྟེ་ ནང་མི་འཛོམས་ཐོག་ལས་སྤྲོ་བཏོན་ཏེ་བཟའཝ་ཨིན། ལྷག་པར་
དུ་ཁྲུས་ཀྱི་སྐབས་འདི་ནང་ ཁྲུས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གཟུགས་ཁར་སྨན་རྫས་དང་འདྲ་
བར་བརྩིས་ཏེ་ ཤ་གསརཔ་དང་ ཟས་རིགས་བཅུད་ཅན་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་དང་ གཞན་
བཅུད་ལེན་གྱི་སྨན་ཟས་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱིས་བསྟེན་སྲོལ་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་
གིས་ ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ ཕྱི་ཁ་ལས་ཚུར་འོང་མི་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁྲུས་ཀྱི་
ཤ་དང་ ཁྲུས་ཆང་ཟེར་མངགས་ཏེ་འབག་འོང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཐག་རིང་ས་ལས་
ཡང་ ནང་མི་སེམས་ཐག་ཉེ་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲུས་ཤ་ཁྲུས་ཆང་ཚུ་ལག་རྟགས་སྦེ་བསྐྱལ་
སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྲུས་ཀྱི་རྩེད་སྟོན་ཐད། མི་ལ་ལུ་ཅིག་ ནང་མི་འཛོམས་ཏེ་སྡོད་ནི་ལས་ཡང་ རྩེད་མོ་རྩེ་ནི་
ལུ་སྤྲོ་ཆེཝ་སྦེ་འབད་མི་ཡང་ཡོད། དེ་ཚུ་ཧེ་མ་ལས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་མདའ་རྩེད་དང་ རྡོས་སྒོར་ སྦྱིག་དུམ་ སོག་སོགམ་ཚུ་ཕྱོགས་མདའ་འབད་
དེ་འཕྱད་ནི་དང་ དེ་མིན་རུང་དོ་དོམ་སྦེ་རྩེ་མི་དང་ རྩེད་རིགས་ཚུ་རྒྱལ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་
མེདཔ་སྦེ་རྩེ་ནི་ཚུ་ འབྲུག་གི་ལུང་ཕྱོགས་ག་ར་ནང་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཁྲུས་ལུ་བརྟེན་པའི་བྱ་སྒོ་གཞན་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྲུས་འབབ་གྲོལ་བའི་ཚེས་ལས་
བསིལ་བཏགས་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་མ་རྫོང་གཞིས་ཁ་ལུ་ དྲོ་པ་
གི་སྒྲིགས་ཀྱི་བཞེས་ཐུག་བཙུགས་ནི་འདི་ཡང་ ཁྲུས་འབབ་ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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མས། སྲོལ་རྒྱུན་དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཡང་རྫོང་གཞིས་ཁར་མིན་རུང་ གཞུང་གི་དཔོན་
ཁག་ཚུ་གི་གཟིམ་ཅུང་ནང་དང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཆོ་ག་གཏང་ནི་དང་ ཆོས་ལྷག་ནི་ཚུ་ལུ་
ནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ལུ་དྲོ་པ་གི་བཞེས་ཐུག་དྲང་སྲོལ་མེད་རུང་ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ཚེས་ལས་
དྲོ་པ་གི་བཞེས་ཐུག་དྲང་ནི་འགོ་བཙུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

གསུམ་པ་ཁྲུས་འབབ་དུས་སྟོན་གྱི་དགོས་དོན།

ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་ནི་འདི་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དང་
ཕུ་ཕ་མའི་སྐབས་ལས་རང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་སྦེ་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་
གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་
ཨིན། འདི་གིས་མི་སྡེའི་གཅིག་མཐུན་དང་ མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སོ་སོའི་གཟུགས་ཁམས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ལུ་བཞག་ནི་
དང་ རྫོགས་ནི་མེད་པའི་ལཱ་གི་བར་གསེབ་ལས་ ལུས་སེམས་སྤྲོ་བའི་ངལ་གསོ་ཐོབ་སྟེ་
སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་ནི་གི་རྒྱུ་ངོ་མ་གཅིག་ཡང་ཨིན།
དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གཞུང་གཡོགཔ་དང་ སྒེར་གྱི་ལཱ་
གཡོགཔ་ཚུ་ ག་ར་ ཁྲུས་འབབ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ ཉིནམ་གཅིག་ལཱ་མཚམས་
བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་གསོ་སྦེ་གནང་སྟེ་ཡོད། དེ་གིས་ང་བཅས་རའི་ སྔར་སྲོལ་
ལམ་ལུགས་རྒྱུན་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦོམ་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཞི་པ་ཁྲུས་ལུ་ཉེར་མཁོའི་སྤང་བླང་།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལས་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ཚེས་
གྲངས་དང་ ཁ་ཕྱོགས་བལྟ་ནིའི་རིམ་པ་ཚུ་ རྩིས་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་སྲོལ་ཡོད།
རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལས་སྤྱིར་བཏང་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་གཟའ་སྐར་ཚུ་ ལཱ་སོ་སོའི་དབྱེ་
བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟ་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཁ་ཕྱོགས་བསྒོར་ནི་འདི་ཡང་སྤྱིར་ ས་
བདག་ཕྱོགས་གཙང་དང་ བུམ་པ་གང་བ་དང་ཡར་འཕེལ་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ཁ་བསྒོར་དགོཔ་
དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ལཱ་གི་དབྱེ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རང་གི་བབས་པར་གྱི་ གནམ་སྨན་དང་སྲོག་
འཚོ་ ཕྱ་ལོན་དང་དཔལ་སྐྱེད་ཚུ་ ཕྱོགས་ག་ཏེ་གནས་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེའི་ཕྱོགས་
ལུ་ཁ་ཕྱོགས་བསྒོར་ཏེ་འབད་དགོཔ་དང་ གཟའ་སྐར་དུས་ཚོད་དང་ ཁམས་འཕྲོད་ཚུ་
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བརྩིས་ཏེ་འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་རྩིས་པའི་སློབ་དཔོན་ལུ་ཞུ་སྟེ་ སྤང་བླང་འབད་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་ཁྲུས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྩིས་པའི་སློབ་དཔོན་ལུ་ཞུ་མ་དགོ་
པར་ ཁ་ཕྱོགས་དང་ཚེས་གྲངས་གཟའ་སྐར་ རང་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་
ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།

༡)

ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས།

༢)

ཁྲུས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་ཚེས་གྲངས་དང་ཁ་ཕྱོགས་སྤང་བླང་།

སྤྱིར་བཏང་ ཁྲུས་འབད་ནི་འདི་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་བཅོས་གྲངས་སུ་
ཚུདཔ་ལས་ གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྤར་ཁའི་གནམ་སྨན་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་ཁ་བསྒོར་དགོཔ་ཨིན་
རུང་ དེ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་བཟང་ངན་འོག་ལུ་ལོགས་
སུ་བཀོད་དེ་ ཡོད་མི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་
སྐབས་འདི་ནང་ གོང་མའི་ཞལ་རྒྱུན་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འཁྱུ་ནི་དང་ ཚ་ཆུ་སྨན་ཆུ་
ཚུ་སྦང་དགོཔ་ཚུ་ ཁ་བྱང་ལུ་བསྒོར་ཏེ་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་མས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
འདི་ཡང་ ཁྲུས་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་བདུད་རྩི་འབབ་སའི་ རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་
མཛད་འདི་ དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ གསེར་གྱི་རི་བདུན་གྱི་ཕྱི་མ་ མུ་
ཁྱུད་འཛིན་གྱི་རིའི་གདོང་ཁ་ལས་ ཞལ་ལྷོ་ལུ་བསྒོར་ཏེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ལས། ང་བཅས་ར་
ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཁ་བྱང་ལུ་བསྒོར་ཏེ་ རྒྱལ་བ་དེ་ལུ་
དད་པ་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་ ཁྲུས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་
ལྷག་པར་དུ་དག་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་ཟེར་བའི་ངག་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི།
ཁྲུས་འབབ་སྐབས་ལུ་ ཁྲུས་འབད་ནི་འདི་ ཁྲུས་འབབ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་
དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་ལས་ ཚེས་གྲངས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ལེ་ཤ་མེད། ཨིན་རུང་
ཁྲུས་འབབ་ཀྱི་ཞོར་ཁར་སྤྱིར་བཏང་ཁྲུས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་དང་འཁྲིལ་
བའི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤང་བླང་སྟབས་གཅིག་ཁར་ཞུ་བ་ཅིན།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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ཚེས་གྲངས་
ཚེས་ གཅིག

བཟང་ངན་
X

ལུགས་གཅིག་ལས། ཁ་ཕྱོགས
X

ཚེས་ གཉིས

X

X

ཚེས་ གསུམ

O

0

ཚེས་ བཞི

O

X

ཚེས་ ལྔ་

O

O

ཚེས་ དྲུག

O

X

ཚེས་ བདུན

X

0

ཚེས་ བརྒྱད

O

0

ཚེས་ དགུ

X

0

ཚེས་ བཅུ

O

0

ཚེས་ བཅུ་ཅིག

O

0

ཚེས་ བཅུ་གཉིས་

X

X

ཚེས་ བཅུ་གསུམ་

0

0

ཚེས་བཅུ་བཞི

X

O

ཚེས་ བཅོ་ལྔ་

O

O

ཚེས་ བཅུ་དྲུག

O

X

ཚེས་ བཅུ་བདུན

X

X

ཤར་ x
བྱང་ x
ལྷོ་

x

ལྷོ་

x

ནུབ་ x
ནུབ་ x

ནུབ་བྱང་ x

བྱང་ཤར x
ཤར་ x
བྱང་ x

ཤར་ x

ལྷོ་ནུབ་ x
ལྷོ་

x

o

ནུབ་བྱང་ x
ཤར་ x

ལྷོ་ནུབ་ x
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0

X

ཚེས་ བཅུ་དགུ

O

0

ཚེས་ ཉི་ཤུ་

X

X

ཚེས་ ཉེར་གཅིག

X

X

ཚེས་ ཉེར་གཉིས

O

0

ཚེས་ ཉེར་གསུམ

O

0

ཚེས་ ཉེར་བཞི་

X

X

ཚེས་ ཉེར་ལྔ་

X

X

ཚེས་ ཉེར་དྲུག

O

0

ཚེས་ ཉེར་བདུན

X

0

ཚེས་ ཉེར་བརྒྱད་

X

X

ཚེས་ ཉེར་དགུ

X

X

ཚེས་ གནམ་གང་

X

X

ཚེས་ བཅོ་བརྒྱད

ལྷོ་

x

ནུབ་བྱང་ x
x
x

ནུབ་བྱང་ x

བྱང་ཤར་ x
ལྷོ་ནུབ་ x
ལྷོ་
o

x

o
o
x
x

གོང་གི་རྟགས་འདི་ x འཁོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ནང་ ཁྲུས་འབད་ནི་ངན་པའི་དོན་དང་
རྟགས་འདི་ o འཁོད་པའི་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ནང་ ཁྲུས་འབད་ནི་བཟང་བའི་དོན་ཨིན། ཁ་
ཕྱོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ དཔེར་ན་ ཤར་ x ཟེར་འཁོད་མི་འདི་ ཤར་ཕྱོག་ངན་པ་དང་ ཕྱོགས་
གཞན་བཟང་བའི་དོན་ཨིན། རྟགས་འདི་ x རྐྱང་པ་ཡོད་མི་འདི་ཕྱོགས་ག་ཏེ་བསྒོར་རུང་
ངན་པའི་དོན་དང་ དེ་ལས་རྟགས་འདི་ o རྐྱང་པ་འཁོད་མི་འདི་ ཕྱོགས་ག་ཏེ་བསྒོར་
རུང་བཟང་བའི་དོན་ཨིན།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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གཉིས་པ་རེས་གཟའ་བདུན་གྱི་སྤང་བླང་།
རེས་
གཟའ་
བཟང་
ངན་

ཉི་མ

ཟླ་བ

X

0

མིག་ ལྷག་པ ཕུར་བུ
པ་ སྤེན་པ
དམར་
སངས་
X

0

0

0

X

རེས་གཟའི་སྤང་བླང་གི་བརྡ་སྟོན་ཡང་ གོང་གི་ཚེས་གྲངས་དང་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤང་བླང་
བཟུམ་ རྟགས་འདི་ x ཡོད་སའི་རེས་གཟའ་ལུ་ཁྲུས་འབད་མ་བཏུབ་དང་ རྟགས་འདི་
o ཡོད་སའི་རེས་གཟའ་ཚུ་གི་སྐབས་ཁྲུས་འབད་བཏུབ་པའི་དོན་ཨིན།

གསུམ་པ་ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྤང་བླང་།
ཉི་མ་

བཟང་ངན་

ཉི་མ་

བཟང་ངན་

གླང་

O

ལུག

O

ཡོས

O

བྱ་

O

སྦྲུལ

O

ཕག་

O

བྱི་བ

O

སྟག

X

འབྲུག

O

རྟ

O

སྤྲེལ་

O

ཁྱི་

X

ཉི་མའི་བཟང་ངན་བརྩི་ཐངས་ཡང་ གོང་གི་ཚེས་གྲངས་དང་རེས་གཟའི་སྐབས་དང་ཅོག་
འཐད། ཚེས་གྲངས་སོ་སོ་ལུ་ཉིམ་ག་ཅི་ཕོག་ག་བརྩི་ཐངས་འདི་ ཨ་རྟག་རང་ཟླཝ་ དང་
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པ་ གསུམ་པ་ ལྔ་པ་ བདུན་པ་ དགུ་པ་ བཅུ་གཅིག་པ་ཚུ་ ཚེས་གཅིག་སྟག་གི་ཉི་མ་
ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་བརྩི་ནི་དང་། ཟླཝ་གཉིསཔ་ བཞི་པ་ དྲུག་པ་ བརྒྱད་པ་ བཅུ་པ་ བཅུ་
གཉིས་པ་ཚུ་ ཚེས་གཅིག་སྤྲེལ་གྱི་ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་་བརྩི་ནི་ཨིན། ཚེས་གྲངས་
ལྷག་ཆད་ཡོད་པ་ཅིན་ཆད་ས་ལུ་ཕོག་པའི་ཉི་མ་འདི་མེདཔ་སྦེ་བརྩི་ནི་དང་ ལྷག་ས་ལུ་ཉི་
མ་ཡང་གཉིས་བརྩེགས་སྦེ་བརྩི་ནིི་ཨིན་ནོ།།

ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་ཐོ།
ཨང་
༡)

དཔེ་དེབ་མཚན་			
མངོན་པ་མཛོད།			

མཛད་པ་པོ/སྤར་བསྐྲུན་ལོ།
སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།

༢)

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་གི་བསྟན་
བཅོས་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།
			
༣)
ཕུག་ལུགས་རྩིས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་
མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་བཻཌཱུར་དཀར་
པོའི་དོ་ཤལ་དཔྱོད་ལྡན་སྙིང་ནོར།
སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།
༤)

འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད།		

༥)

ལྷོ་འབྲུག་ནགས་མོའི་ལྗོངས་ཀྱི་					
ཆོས་འབྱུང་བློ་གསར་རྣ་རྒྱན།		
རྗེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན།

༦)

དུང་དཀར་ཚིག་མཚོད།		

༧)

གཞུང་འབྲེལ་དུས་ཆེན་ངལ་གསོའི་
རྣམ་བཤད།			
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ ༡༩༩༩།
འབྲུག་བློ་གསལ་དུས་དེབ་ ལོ་ངོ་		
༥ པའི་ ཐོན་རིམ་ ༣ པ་དང་ ༤		

༨)

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ ༡༩༩༠།

དུང་དཀར་བློ་བཟང་ཕྲིན་ལས།

དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་དོ་ཤོལ།
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པ་ལས་ཁྲུས་ བབས་སྐོར།		

དྲགོས་བླམ་གསང་སྔགས།

འབྲུག་བློ་གསལ་ལོ་ངོ་ ༣ པའི་
ཐོན་རིམ་༤ པ་ལས་ གཞུང་ནས་
ཆ་འཇོག་ ངལ་གསོ་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད།

ཚོགས་དྲུང་ཆེན་མོ་ སངྱས་རྡོ་རྗེ།

འབྲུག་བློ་གསལ་ལོ་ངོ་ ༤ པའི་
ཐོན་རིམ་༢ པ་ལས་འབྲུག་ལུགས་
སྟོན་པའི་ འདས་ལོ་དང་རེས་གཟའ་
འདས་པའི་རྣམ་གཞག		

སློབ་དཔོན་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག

༡༡)

འབྲུག་ལུགས་ཟླ་ཐོ་རིམ་ཐོན་
དཔྱོད་ལྡན་སྙིང་ནོར།		

གྲྭ་ཚང་གི་གཞུང་རྩིས་སློབ་དཔོན།

༡༢)

བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ 		
ཟླ་བ་འབུམ་ཕྲག་འཆར་བའི་རྫིང་བུ།

ཞྭ་སྒབ་པ་དབང་ཕྱུག་བདེ་ལྡན།

༡༣)

འབྱུང་རྩིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར། ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

༩)

༡༠)

༡༤)

འབྲུག་ལུགས་འཕྲལ་མཁོའི་
རྩིས་ཀྱི་སྐོར་ཚོགས་ལེགས་བཤད་
བདེ་སྐྱིད་ དཔལ་སྟེར།		
					
༡༥) ཁུངས་ལྡན་ངག་སྒྲོས་ཞལ་རྒྱུན།
			

གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་
སློབ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་དབང་།
ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་རྒན་རབས་ཚུ།
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གངས་རི་དང་མཚོ་ཚུ་རྩ་ཅན་ཨིན་པའི་ཁུངས་གསལ་སྡེ་བརྒྱད་དགའ་
བའི་རོལ་དབྱངས།

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

༡)

ངོ་སྤྲོད་སྔོན་བརྗོད།

༆
གངས་རིས་བསྐོར་བའི་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་ཡུལ། །མ་དག་སྣང་ངོར་གངས་
མཚོའི་དབྱིབས་དང་བཀོད། །དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོར། །གཞལ་ཡས་
ཁང་གཟིགས་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་འདུད། །ཟེར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་ ཡུལ་གོང་མ་དག་
པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱན་མངའ་བ་ཡོངས་ལུ་ གུས་བཏུད་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ འགྲོ་བ་ལྷ་དང་མི་
གིས་གཙོས་པའི་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ ཆགས་ས་གི་གནས་གཞི་གངས་རི་དང་ ཆུ་ཆེན་
མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་བར་ན་གི་འབྲེལ་བ་དང་ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་བདེ་
སྐྱིད་ལུ་ཕན་ཐབས་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་སྐོར་ལས་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྨན་ལྗོངས་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བྱང་ལུ་རྒྱ་ནག་དང་ ལྷོ་ལུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་ འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལྷོ་རྒྱུད་མ་གཏོགས་ ཕྱོགས་གསུམ་ཆ་ལས་ གངས་རིའི་ར་བས་
ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་ མི་སྡེ་མང་ཤོས་ རང་མགོ་རང་འདྲོངས་ཀྱི་བདེ་བས་མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་
འབྲུག་གི་ལྷ་སྐལ་ལུ་བྱོན་པ་སྐྱབས་གནས་མཆོག་གྱུར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ཞབས་དྲུང་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ སྐྱེས་ཆེན་གོང་མ་ཚུ་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ འོད་གསལ་ལྷའི་
རིགས་ལས་བྱོན་པའི་ ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་གོང་མ་ མངའ་བདག་མི་དབང་ཡབ་སྲས་དམ་
པ་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཉག་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ སྤྲིན་བར་ནང་གི་ཉིནམ་བསྲོ་ གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་
འཐུང་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ལས་ལྷག་པའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
གི་ ས་ཆ་ཁྱོན་ཡོངས་བསྡོམས་ཀི་མི་གྲུ་བཞི་ ༤༦༥༠༠ ལས་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༧༢ སྐྱེ་ཤིང་
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

ནགས་ཚལ་གྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཡོད་པ་དང་ བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ གངས་རི་ཁ་བ་ཆགས་སའི་གཞི་
ཁྱེགས་ཀྱི་མཛོད་སྦེ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་གི་ཤར་ནུབ་ཐིག་མཚམས་ཁུག་ཚད་
(ཌིག་རི)༣ དང་ ལྷོ་བྱང་ཐིག་མཚམས་(ཌིག་རི) ༡.༥ རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་དམའ་
ཤོས་མི་ཊར་ ༡༥༠ གི་མཐོ་ཚད་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ ས་ཁ་དམའ་ཚད་ལས་གངས་རི་ཚུན་
ཀི་མི་ ༩༠ ལས་ ༡༥༠ གི་རྒྱ་ཚད་ཅན་ འབྲུག་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་
མི་ གངས་རི་མང་ཤོས་རྒྱ་མཚོ་ལས་ མི་ཀྲར་ ༧༠༠༠ གྱི་མཐོ་ཚད་ཁར་ཆགས་ཏེ་ཡོད་
པའི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་གི་གངས་རི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ མཐོ་ཤོས་གངས་དཀར་སྤུན་
གསུམ་ཟེར་མི་དེ་ རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཀྲར་ ༧༤༩༧ གྱི་གནས་ཚད་ལུ་ཆགས་ཏེ་

ཡོད། བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གངས་རི་ཚུ་དང་ གངས་རྒྱུད་མཐུད་དེ་ཡོད་པའི་
གངས་རི་ཚུ་ གནམ་བྱཱར་དགུན་མེད་པ་ གངས་རི་ཁྱེགས་ཀྱི་མཛོད་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ བརྒྱ་
དཔྱ་ ༦༠ ལས་ ༧༢ གི་བར་ ནགས་ཚལ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟང་པོ་ཚུ་ལས་
བརྟེན་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དགུན་ཨིན་ཟེར་གྱང་བསིལ་ཆེ་མ་དྲགས་ བྱཱར་
ཨིན་ཟེར་གནམ་གཤིས་ཚ་མ་དྲགས་པ་ བསིལ་དྲོད་ཧ་ཅང་སྙོམས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་མ་འདྲ་བའི་སྔོན་བྱོན་ཕམ་བཟང་པོའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་སྟེ་ཡོད་པའི་
མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ འཛམ་བུ་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་
དྲག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ཚུ་ ཐང་མེད་པའི་ཟད་གྲོ་བཏང་སྟེ་ སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་པ་
འོང་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢)

གངས་རི་མང་ཤོས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རང་བྱོན་གྱི་དབྱིབས་སུ་ཆགས་ཚུལ།

སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས། ཏི་སི་གངས་ལ་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས། །ཆུ་

བོ་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡང་དེ་ནས་བབས། །ཙ་རི་ཙ་གོང་བདེ་མཆོག་རང་བྱུང་གནས། །རྡོ་ཆུ་རིན་
པོ་ཆེ་ཡང་དེ་ན་ཡོད། །ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲས། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡུལ་རྣམས་
ཀུན་གྱི་གཙོ། །ཉེ་བའི་གནས་མཆོག་ཙ་རི་པར་པ་ཏ། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་
འཁོར་མ་ལུས་གནས། །སྐལ་བར་ལྡན་པའི་སྤྱོད་པ་བརྩམ་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། རྣལ་
འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པས། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཙ་རི་འདི། །འཁོར་ལོ་

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།
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སྡོམ་པའི་ཕོ་བྲང་ཡིན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚོགས་ཁང་དེ། །མི་ཁོ་བོའི་བརྒྱུད་པས་
འཛིན་ཞེས་པ། །ང་ཟེར་གཙིགས་སུ་མི་ཆེ་སྟེ། །ང་ཡི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །སྒྲ་སྒྱུར་
ལོ་ཙཱས་འདི་སྐད་གསུངས། །ཟེར་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ལེ་ཤ་གིས་ གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་
གསུངས་གནང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་ཆེན་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་
པ་ ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་ མཆོད་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་རྣམ་
པར་ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པ་དེ་ དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་རང་
བྱོན་དང་ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་
ཚོགས་ཁང་དང་ འཕགས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའི་བཞུགས་གནས་ཨིནམ་སྦེ་
མཁས་གྲུབ་ག་ར་ཞལ་མཐུན་པའི་ཁར་ ཧིན་དུའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་
ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང་ ཡུམ་ཨུ་མ་དེ་ཝ་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་
ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་མི་གིས་མ་དོ་
བར་ ཧིན་དུའི་ཆོས་བརྒྱུད་པ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་ ཁྲི་ཕྲག་ལས་བརྒལ་ཏེ་གནས་
མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ང་བཅས་ར་འབྲུག་གི་གངས་རི་དང་ ལ་ལུང་
ཚུ་ཡང་ གནས་དང་གཞལ་མེད་ཁང་གི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ དཔྱེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་
དག་པ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། གནས་ཆེན་སྤ་རོ་སྟག་ཚང་གི་བྱག་གི་ངོས་དེ་ དཔལ་ཆེན་
རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རང་བྱོན་གྱི་ཚུལ་དང་། རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་རྫོང་རྟ་མགྲིན་རང་བྱོན་
གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་། ཧ་ མི་རི་སྤུན་གསུམ་ རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་རང་བྱོན་གྱི་
གནས། ཨ་བརྒྱ་ ཞི་ཁྲོ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་སོགས་ཡི་དམ་ལྷ་ལེ་ཤ་རང་བྱོན་དུ་
བཞུགས་པའི་གནས་དང་ ཤར་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་དགོན་པའི་རི་དེ་ སྙིང་ཐིག་གི་ཕུར་
པ་རྒྱུད་ལུགས་རང་བྱོན་གྱི་གནས་སོགས་ མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དཔྱེ་ཙམ་ཞུས་པ་
མ་གཏོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གངས་རི་དང་ ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་ རེ་
རེ་བཞིན་གྱི་བཀོད་པ་དང་ཆགས་ཚུལ་ཚུ་ཞུ་བ་ཅིན་ ཞུ་ཡང་མི་ཚར་ནི་ཨིནམ་ལས་
ལོགས་སུ་གཟིགས་ནི་དང་གསན་ནི་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ གནས་ཁག་སོ་
སོའི་གནས་ཡིག་ཚུ་ནང་ལས་ གསན་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་བཟུམ་སྦེ་གུ་རུ་རིན་པོ་
ཆེ་གིས་ཞབས་བཅགས་པའི་བུམ་ཐང་གི་བྲག་ཆེན་བཞི་དང་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་
པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་བྱག་དང་ རྫོང་ཚུ་ཡང་ གངས་རི་དང་ལ་ཚུ་
བཟུམ་ ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་རང་བྱོན་སྦེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་ཙང་ཙ་
ཨིན། གོང་གསལ་བྲག་ཁག་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཤར་ནུབ་དབུས་
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

གསུམ་གྱི་རི་བྲག་དང་ ས་གནས་ཚུ་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གིས་ དངོས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆེན་འབད་ནི་
འདི་གིས་ ད་རིས་ཀྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་མཚན་དང་ཁུངས་ཚུ་ཞུ་
ནི་གི་གནམ་མ་མཐོང་ཟེར་ཞུ་ནི།

༢.༡ གངས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་བཞིའི་སྒོ་དང་དེ་ལས་འབྱུང་ཚུལ།

དེ་བཟུམ་མའི་དག་པ་ཤེལ་གྱི་གངས་རི་བུམ་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་གི་ ཕྱོགས་བཞི་
ལས་འཛུལ་སྒོ་རེ་རེ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་དང་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཕྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོ་བཞིའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་སྟེ། ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་ལས།
རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ ཤེས་རབ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་ལས། རྒྱ་གར་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་
དར་བའི་རྒྱུ་མཚན། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་ མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་མོ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་
མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བ་ལས། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་གཡུས་ལུ་ གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཆོས་དར་བ་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ཁུངས་དང་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་འཕགས་
པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་གནང་བ་ལས། བོད་རིགས་ཀྱི་མི་ཚུ་ ཆོས་ལུ་
མོས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་དང་
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པད་མ་འབྱུང་གནས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་གསུངས་ནུག

༢.༢ ས་འོག་ས་སྟེང་ག་ར་ན་འབྱུང་པོ་ས་བདག་ཚུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ཚུལ།

དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག་ལས། མཚོ་གླིང་འོ་མའི་བརྡལ་ཁྱབ་ནས། །སྟོན་པ་ཆེན་པོ་འགྲོ་
བའི་མགོན། །བླ་མེད་ས་བཅུ་སྟོན་པ་ཡིས། །མཁྱེན་རབ་བདག་པོ་འཇམ་པའི་དཔལ། །མ་ཧཱ་
གསེར་སྦལ་སེར་པོ་རུ། །སྐུ་སྤྲུལ་འགྲོ་བའི་དོན་ཡང་མཛད། །རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ནས་འགྲོ་དོན་
མཛད། །འགྲོ་དོན་མཛད་ཕྱིར་རུས་སྦལ་སྤྲུལ། །ཞེས་དང་། བསངས་ཀྱི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་
ཀུན་འབྱུང་ལས། གཞན་ཡང་སྟོང་གསུམ་འཛམ་གླིང་ཡུལ། །ས་འོག་ས་སྟེང་ས་བླ་ཡི། །གཞི་
བདག་གཉན་པོ་ཐམས་ཅད་བསངས། །ས་ལ་གནས་པའི་ས་བདག་བསངས། །ཆུ་ལ་གནས་
པའི་ཆུ་བདག་བསངས། །བྲག་ལ་གནས་པའི་བྲག་བཙན་བསངས། །ཡུལ་ལ་གནས་པའི་

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།
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གཞི་བདག་བསངས། །འཕྲང་ལ་གནས་པའི་གཞི་བདག་བསངས། །ལ་ལ་གནས་པའི་
གཞི་བདག་བསངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་སྟེང་གངས་རི་ཆེན་པོ་ཚུ་ལས་བཟུང་ ས་
འོག་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ཚུན་ཚོད་ ས་རྡོ་ རི་བྱག་ ཆུ་དང་མཚོ་ཚུ་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཚུལ་དུ་ཆགས་རེ་ཆགས་ཚད་ བདག་པོས་མ་བཟུང་བ་ རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མེདཔ་ཨིནམ་
མ་ཚད་ ས་བཅུ་ལུ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
མཆོག་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་པའི་ཐབས་ལུ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་རུས་སྦལ་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་
སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་མཛད་གནང་ནུག

༣)

ཆུ་ཆེན་ཚུ་གངས་རི་ལུ་ཆགས་པའི་མཚོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འབྱུང་ཚུལ།

ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ལས། འཕགས་ཡུལ་དབུས་ནས་བྱང་དུ་རི་ནག་དགུ། །འདས་
པའི་གངས་རིའི་བྱང་ན་སྤོས་ངད་ལྡངས། །བར་དུ་མ་དྲོས་མཚོ་ཡི་ཕྱོགས་བཞི་ནས། །ཁ་
བབས་ཆུ་བཞི་ཕྱོགས་བཞི་རྒྱ་མཚོར་འགྲོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་
གི་ཁོངས་གཏོགས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གཡུས་ཀྱི་ ཆོས་ཚིགས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ རྒྱ་གར་རྡོ་
རྗེ་ལྡན་ལས་ བྱང་ཁ་ཐུག་རི་གནགཔོ་དགུ་བརྒལ་བའི་ས་མཚམས་ལུ་ རི་བོ་གངས་ཅན་
དང་རི་བོ་སྤོས་ངད་ལྡན་པ་ཟེར་ཡོད་པའི་རི་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པའི་
བཞུགས་གནས་མ་དྲོས་མཚོ་ཟེར་ སྨན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་དང་ ནགས་ཚལ་ཆུ་ཆེན་
ལ་སོགས་པ་ག་ར་འབྱུང་སའི་མཚོ་ཅིག་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མ་དྲོས་མཚོ་འདི་གི་ཕྱོགས་བཞི་ལས་ ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་བཞི་ཟེར་ ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ བྱག་
གླང་པོ་ཆེ་གི་གདོང་བཟུམ་ཡོད་ས་ལས་ ཆུ་མོ་གངྒ་ ཆུ་ཕྲན་ཡན་ལག་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅསཔ་
སྦེ་འབབ་ཚུལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ བྱག་ཁྱུ་མཆོག་སེང་གེའི་གདོང་བཟུམ་ཡོད་ས་ལས་ ཆུ་ཆེན་
སིནྡྷུ་ ཆུ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འབབ་ཚུལ། ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ བྱག་རྟ་མཆོག་གི་གདོང་
བཟུམ་ཡོད་ས་ལས་ ཆུ་ཆེན་པཀྵུ་ ཆུ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འབབ་ཚུལ་དང་ བྱང་
ཕྱོགས་ལུ་ བྱག་སེང་གེའི་གདོང་བཟུམ་ཡོད་ས་ལས་ ཆུ་ཆེན་སི་ཏ་ཡང་ ཆུ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་
དང་བཅསཔ་སྦེ་འབབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཆུ་དེ་ཚུ་གིས་ མ་དྲོས་པའི་མཚོ་འདི་ ཚར་བདུན་
རེ་ གཡས་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱོགས་བཞིའི་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཚུ་ནང་རིམ་པར་
ཐིམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག
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༣.༡ འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པ།

མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་བརྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོའོ། ཟེར་
གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ ག་ར་སྟོང་ཚར་
བའི་ཤུལ་མར་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་ ལས་
ཀྱིས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡིད་རྣམ་པར་དྭངས་པ་ཟེར་བའི་ ནམ་མཁའ་འོད་དཀར་པོ་
ཡོད་མི་ཅིག་ཆགས། འོད་དཀར་པོ་ཆགས་མི་དེ་གི་ཐོག་ཁར་ རླུང་འཇམ་པོ་ཟེར་ ཡང་
ཞིང་འཁོད་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས། དེ་ལས་རིམ་པར་དེ་
གི་ཐོག་ཁར་ ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས་ཚུལ་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་
ཀྱི་ཞལ་སྔ་ལས། དེ་སྟེང་ཆར་བབས་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །ཞི་བ་གསལ་དག་ཅེས་བྱ་
ཀུན་ནས་ཟླུམ། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ བརྟན་པ་དང་ སྲ་བའི་རང་བཞིན་ཨིན་
མི་ རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ཆུའི་རྒྱུ་སྤྲིན་གསེར་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ཟེར་
བའི་ས་སྨུག་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ལུ་ མང་རབས་ཅིག་སྤུབས་མི་དེ་ རླུང་གིས་གཡོ་བ་ལས་
ཆརཔ་ཡུན་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་ ཆུ་ཟེར་
མི་འདི་འགོ་དང་པ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག་ལས་། ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་ཚེ་མེ་
ཡི་ཚ་ངར་ལས། །འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་འཁོར་ལོ་ཆགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ སྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟེར་ ཁ་དོག་ཧོནམ་སྦེ་ནམ་མཁའ་ལས་ཡར་འགྱོ་མི་ ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་
དེ་གིས་ ཚར་ཅིག་གནམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ ས་སྨུག་བཟུམ་སྤུབ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ རྩུབ་འགྱུར་རླུང་
གིས་གནམ་ཁ་ལུ་གཏོར་བཏང་། རྣམ་པར་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟེར་མི་འདི་གིས་ དེ་ཚུ་ག་ར་
ཅིག་ཁར་བསྡུ། སྨིན་བྱེད་མེའི་རླུང་དམར་པོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ལས་ མེ་མཆེད་
དེ་ དེ་ཚུ་འཚིག་པའི་སྐབས་ རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར་རླངསམ་ཐོན་ཏེ་ ནམ་མཁའ་ལུ་
སྤུབས་མི་འདི་ལས་ འབྱུང་བ་བཞི་གི་ནང་གསེས་ ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱུང་ནུག
དེ་བཟུམ་སྦེ་ད་རེས་ནངས་པ་གི་ ཚན་རིག་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ གངས་རི་
དེ་ཚུ་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཚོ་ཚུ་ལས་ གཙང་ཆུ་དང་ རོང་ཆུ་ཚུ་གི་ཚུལ་སྦེ་བབས།
ཆུ་དེ་ཚུ་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལུ་ཐིམ། མཐའ་ཡས་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དེ་ཚུ་ལས་ འབྱུང་བ་མེ་ཁམས་ཉི་མའི་དྲོད་ཀྱིས་རླངསམ་ཐོན་ཏེ་ གནམ་
ཁ་ལུ་སྤུབས། གནམ་ཁ་ལུ་སྤུབས་ཏེ་ས་སྨུག་ལུ་གྱུར་མི་དེ་ འབྱུང་བ་རླུང་གིས་གཡོ་བ་

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།

103

ལས་ ཆརཔ་འབབ་སྟེ་གངས་རི་གི་མཚོ་ཚུ་ལུ་བབས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ སྐྱེ་ཤིང་ནགས་
ཚལ་ཚུ་སྐྱེས། སྐྱེ་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཚུ་ལས་ ཆུ་མར་ས་ལུ་བབས་ཏེ་ ཆུ་ཆེན་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བབས་པ་ལས་ ཕྱོགས་སོ་སོའི་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཚུ་ལུ་ཐིམ་སྟེ་ ཆུ་
བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རམ་ ཆུ་གི་སྐོར་རིམ་ཚུ་གྲུབ་ཨིན་ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཚུ་ སླབ་ཐངས་ཀྱི་
གོ་རིམ་ལུ་ ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་མ་གཏོགས་ དོན་ངོ་མ་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་མི་
བཀའ་དང་མ་འཁྲིལཝ་རྩ་ལས་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༢ འབྱུང་བ་ཆུ་ལུ་ཆུ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་བའི་གོ་དོན།

དེ་ཡང་ དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག་ལས། ཐམས་ཅད་ཆུབ་པས་ཆུ་ཞེས་བྱ། །ཆུ་ཡིས་
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཞེས་དང་། ཆུ་ཡིས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པས་ཆུ། །གཡོ་བའི་རང་
བཞིན་ངང་དུ་འདུས། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
འདི་ན་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་རིགས་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ ག་ར་ཞིག་འགྱོ་མ་བཅུག་པར་
ཅིག་ཁར་བསྡུ་མི་ རླན་ཞིང་གཤེར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ལུ་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་
གིས་མ་ཚད་པར་ ཆུ་དེ་གིས་དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡོད་
ཚད་ཅིགཔོ་ལུ་ མ་ཁྱབ་པ་མེད་ནི་འདི་གིས་ཡང་ ཆུ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག
རླན་གཤེར་རམ་རློན་ཆ་ཅན་གྱི་ཆུ་དེ་གིས་ རྩྭ་དང་ ཤིང་ཧོནམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ སྐམ་མ་བཅུག་
པར་ ཡར་འཕེལ་ནི་དང་ ཚར་གཅིག་བ་ཚར་གཅིག་རྒྱ་སྦོམ་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ ཆུ་ཟེར་སླབ་
ཨིན་པའི་དོན་སྟོན་ཨིན་པས། ཆུ་དེ་ལུ་ཡང་ མིང་བཏགས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་
ལས་ དེ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ཞུ་བ་ཅིན། དྲེག་པ་གི་རིགས་སེལ་ནི་དེ་གིས་ ངན་སེལ། ཆུ་འགྱོ་
བའི་སྐབས་ ས་ཁ་ལས་ཉལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ ཉལ་འགྲོ། ཆུ་དེ་འཐུང་ནི་གི་རིགས་འབད་
ནི་དེ་གིས་ བཏུང་བྱ། ཁ་མར་བལྟ་སྟེ་འབབ་ནི་དང་འགྱོ་མི་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཐུར་འགྲོ། ཆུ་
གིས་བཤལ་བཏངམ་ད་ ག་ཅི་ཡང་དག་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ དག་བྱེད། ཤིང་ཏོག་དང་འབྲུ་
སྣ་ཚུ་འཚོ་ནི་དང་སྨིན་ནི་ལུ་ ཆུ་གི་རློན་གཤེར་གྱིས་ཕན་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་
འབྲུ་ཕན། ཆུ་གིས་ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནི་དེ་གིས་ སྐོམ་སེལ་ ཟེར་བཏགས་མི་
ཚུ་ ག་ར་ཆུ་གིས་ང་བཅས་འགྲོ་བ་མི་དང་སེམས་ཅན་ སྐྱེད་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ཕན་
པའི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་བཏགས་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

༣.༣ ཆུ་ལས་བརྟེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་གྲུབ་ཚུལ།

དེ་ཡང་ དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག་ལས། སྔོན་ཚེ་ཆུ་ཡི་རྦ་རླབས་ལས། །རིན་ཆེན་
གསེར་གྱི་ས་གཞི་གྲུབ། །འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་གཡོ་བ་མེད། །རང་བཞིན་ཁང་དང་རིམ་
གྱིས་ཆགས། །ཞེས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ལས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་
སྔོན་མ་བསྐལ་པ་དང་པ་ཆགས་པའི་སྐབས་ སྲུབ་བྱེད་རླུང་ཟེར་མིང་བཏགས་མི་དེ་གིས་
ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀྲུགས་བཏངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དབྱིབས་གྲུ་བཞི་ བཀྱག་སེརཔོ་སྦེ་
ཡོད་པའི་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱི་ས་གཞི་བྱུང་ནུག
དེ་སྦེ་འབྱུང་བའི་ས་གཞིའི་རང་བཞིན་འདི་ རྟག་པ་དང་ བརྟན་པ་ སྲ་ཀྲག་དང་ གཡོ་
བ་མེད་པའི་གུ་ལས་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ རང་རང་སོ་སོའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་
ལས་དང་ བསོད་ནམས་གྱིས་སྦེ་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཟེར་ ས་གཞི་དང་ཁང་ཁྱིམ་ལ་
སོགས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས། དེ་ལས་ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ཡང་
རང་བཞིན་གྱིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་པའི་ཚུལ་ཡང་ བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་ནུག

༣.༤ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་ཆུ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཚུལ།

དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག་ལས། རི་རབ་གསེར་གྱི་གླིང་ཆེན་བཞི། །དེ་བཞིན་ཆུ་ཡི་རླན་
གྱིས་བཙས། །ཞེས་དང་། ཆུ་ཡི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཡང་། ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྲུབས་
པ་ལས། །རི་གླིང་འཁོར་ཡུག་རིམ་པར་ཆགས། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ ཧེ་མ་
ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆགས་ཡོད་མི་གུ་ སྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་གིས་ཨོམ་དཀྱོགས་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ དཀྱོགས་པའི་བསྒང་ལས་ གསེར་གྱི་རི་རབ་ལྷུན་པོ། ཕྱོགས་བཞིའི་རི་ཆུང་ཀུ་བདུན་
ནི། མུ་ཁྱུད་འཛིན། རྣམ་འདུད། རྟ་རྣ། ལྟ་ན་སྡུག སེང་ལྡེང་ཅན། གཤོལ་མདའ་འཛིན།
གཉའ་ཤིང་འཛིན་ཚུ་དང་། གླིང་བཞི་ནི། ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ནུབ་
བ་གླང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། དེ་ལས་ གླིང་ཆུང་ཀུ་བརྒྱད་དང་ཕྱི་ལྕགས་རིའི་འཁོར་
ཡུག་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་ཏེ་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཟེར་བ་དེ་ཡང་ འབྱུང་བ་ཆུ་ལུ་
བརྟེན་ཆགས་ཆགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།

105

༣.༥ ཆུ་ལུ་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་ཚུལ།

འབྱུང་བ་ཆུ་དེ་ལུ་ ཡོན་ཏན་དང་ནུས་པ་མ་འདྲཝ་གི་ཁྱད་ཆོས་ ལྷམ་པ་བརྒྱད་དེ་ཅིག་
ཡོད་ཚུལ་ཡང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། བསིལ་དང་ཞིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དྭངས་
དང་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། །འཐུང་ན་ལྟོ་བར་བྱམས་པ་དང་། །མགྲིན་པ་ལ་ཡང་མི་གནོད་
དང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་གི་ཡོན་ཏན་
དང་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་བརྒྱད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་ཟེར་སླབ་
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་དེ་ཚུ་ ཆུ་འཐུང་བའི་སྐབས་བསིལ་ཏོང་ཏོ་
དང་ ཞིམ་ཏོང་ཏོ། ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་དང་ འཇམ་ཁྱུག་ཁྱུ། ག་ཅི་འདེ་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་
ཡོད་པའི་ཁར་ དྲིམ་བཙོག་པ་དང་ དྲེག་པ་མེད་པ། འཐུང་པ་ཅིན་ཕོཝ་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་
ཁར་ ལྐོལམ་ལུ་ཡང་གནོད་པ་རྩ་ལས་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཆུ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཡན་ལག་
བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། སྤྱིར་བཏང་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོན་དྲགས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཆུ་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཆུ་
བོ་གྲངས་མེད་འབབ་ན་ཡང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རེ་རེ་ཙམ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ཆུ་གི་རིགས་ གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་དེ་འབད་རུང་
ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་ཆུ་དེ་ རེ་རེ་གཉིས་ལས་ལྷག་མེད་ཟེར་གསུངས་པའི་དོན་དག་ལུ་
གོཝ་ཨིན། ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ཡོད་པའི་ཆུ་ཚུ་ལས་ ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་
ལྡན་པའི་ཆུ་དག་པ་ཅིག་བརྩི་བ་ཅིན། བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་སྒྲུབ་ཆུ། ཕ་ཇོ་སྡིངས་ཐུགས་རྗེ་བྲག་
གི་སྒྲུབ་ཆུ། ཤར་མཁོ་ཐང་རྡོ་ལུང་སྒྲུབ་ཆུ། འཕྲིན་ལས་སྒང་དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་སྒྲུབ་
ཆུ། སྤ་རོ་རྟ་མཆོག་ལྷ་ཁང་ཉེ་འདབས་ རྟ་མཆོག་སྒྲུབ་ཆུ་དང་ སྐྱབས་ཁྲ་སྤ་སྒར་དགོན་
པ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཆུ་དེ་ཚུ་འཐུང་པ་ཅིན། ན་བ་ལས་གསོ་ འཆི་བ་ལས་ལོག་ཚུགས་
པའི་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བཟུམ་སྦེ་ མགྲིན་པ་དང་ཕོཝ་ལ་སོགས་པ་ལུ་གནོད་ནི་མེདཔ་མ་
ཚད་ ག་ནི་བ་ཧིང་སང་ས་དང་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་ཡོད་པའི་ཆུ་ཙང་ཙ་ཡོདཔ་མཁྱེན་ལྡན་
ག་ར་གིས་མཁྱེན་ས་དང་གཟིགས་ས་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༦ ཆུ་གིས་ལོ་ཐོག་དང་རྩི་ཤིང་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ།

ཆུ་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ན། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་
འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཞུ་བ་ཅིན་ ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཟེར་ དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

ལྷའི་རྒྱལཔོ་དང་ ཀླུ་ཚུ་གིས་དངོས་གྲུབ་ཚུལ་བཞིན་གནང་སྟེ་ ཆརཔ་ཕབ་པའི་སྐབས་ ས་
གཞི་ལུ་འབྲུ་སྣ་དགུའི་ལོ་ཐོག་དང་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ ལོ་འདབ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་རིགས་
ཚུ་ ག་ནི་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་དང་ སྨིན་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དོ་རུང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས། སྤྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དྲངས་ཏེ། །དལ་
གྱིས་འབབ་པས་འཛིན་མ་སྐྱོང་། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཡང་། ས་སྨུག་གིས་རྒྱ་མཚོའི་
ནང་ལས་ ཆུ་ཡར་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཁར་སྤུབས་ཏེ་ཆུ་འཛིན་ཞེས་སྤྲིན་གྱི་ཚུལ་ལུ་
གནམ་ཁར་འཁྱིལ་ཞིན་ན་ ཆར་ཆུ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་ཕབ་ནི་དེ་གིས་ ས་གཞི་གུ་ལས་སྐྱེས་ཏེ་
ཡོད་པའི་འབྲུ་སྣ་དགུའི་ལོ་ཐོག་ཚུ་དང་ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ ག་ནི་བ་བྱ་
མཆིས་ཆི་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ དར་ཞིང་རྒྱས་བཅུག་མི་དེ་ འབྱུང་བ་ཆུ་གི་བཀའ་
དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག

༣.༧ ཆུ་གིས་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས། ལྗོན་ཤིང་ཡལ་ག་རྒྱ་ཆེ་ཡང་། །ཆུ་དང་བྲལ་ན་བསྐམ་
པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ ལྗོན་ཤིང་དང་སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་
ཚུ་གི་ གཞལ་ལག་ག་དེ་ཅིག་ར་རྒྱ་ཆེ་ས་ཅིག་རུང་ རློན་གཤེར་ལྡན་པའི་ཆུ་དང་སོ་སོར་ཁ་
བྱལ་པ་ཅིན་ ལྗོན་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རང་བཞིན་མེད་པར་བསྐམ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་
པའི་གོ་དོན་ལྟར་ ས་གཞི་དང་སྤང་གཤོང་ཚུ་སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་ཏེ་ ག་ཅི་དེ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་
བྱ་མཆིས་ཆི་སྦེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་བཞག་དགོ་པ་ཅིན་ འབྱུང་བ་ཆུ་དེ་མེད་ཐབས་མེདཔ་
ཨིནམ་ལས་ ཆུ་གི་རྐ་ཚུ་བདག་འཛིན་ག་དེ་དྲག་དྲ་འཐབ་དགོ་པའི་ཁར་ སྔོ་ལྗང་དང་ལྡན་
པའི་ཤིང་དང་ནགས་ཚལ་ སྨན་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་སྦུག་ལུ་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་སྟེ་འཁྱམས་ས་གི་རྟེན་ རང་
བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ བྱ་མཆིས་ཆི་
དང་མཛེས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་བཏོན་ནི་ དེ་ལས་
གཞན་ཡང་ འབྲུ་སྣ་དགུ་པོའི་ལོ་ཐོག་ས་ཁར་བཏབ་མི་ཚུ་ སྐྱེ་བཅུག་ནི་དང་ཡར་རྒྱགས་
བཅུག་སྟེ་ མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་འབད་སྤྱོད་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བཟའ་ནི་དང་འཐུང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་
ཡང་ ཆུ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་གཞི་རྟེན་ངོ་མ་གཅིག་ར་ཨིན།

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།
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༣.༨ དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཆུ་ཨིན་པའི་ཁུངས།

དེ་ཡང་ ས་ལུ་རླན་གཤེར་ཡོད་པའི་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་ཡར་
འཐེན་སྦེ་རླན་གཤེར་གྱི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལུ་བརྟེན་ ལོ་ཐོག་ཚུ་གི་
འཐོན་ཤུགས་འཕྱེལ་ཏེ་ འཇིག་རྟེན་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གི་འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡར་དྲག་འགྱོ་
བའི་ཁར་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་མ་བཅུག་
པར་ སྲུང་སྐྱོབ་སྒྲིང་སྒྲིང་འཐབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ ཆུ་གི་འཐོན་སྒོ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་ གློག་མེ་ཨམ་གྱི་འཕྲུལ་ཁང་ ཐདམ་ཐད་
ཁར་གཞི་བཙུག་འབད་དེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་དོ་མཉམ་པའི་དཔལ་
འབྱོར་འོང་འབབ་ཀྱི་གཞི་རྟེན་བཙུགས་མི་ཡང་ གཙོ་བོ་ཆུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།
མི་སྙོམས་ཆུང་རང་བཟུམ་ཅིག་གི་བསམ་འཆར་ལས་དཔྱད་རུང་ ཝང་ཆུ་དང་ ཀུ་རི་
ཆུ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གློག་མེ་ཨམ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ནང་
ཆུ་ག་དེམ་ཅིག་ཁག་ཆེཝ་ཨིན་ན་དང་ ཆུ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་ གློག་མེའི་
འཐོན་ཤུགས་ལུ་གནོད་པ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བལྟཝ་
ད་ ང་བཅས་ར་ སྒེར་མི་རེ་རེ་གིས་སྣང་བདག་མེད་པར་ འཕྲོ་བརླག་བཏང་བའི་ཆུ་ལྷག་
ཚུ་ དཔེར་ན་ ཚོད་བསྲེས་དང་བཀབ་གོ་ལ་དེ་ཚུ་ ཆུ་འཁྱུ་བའི་ཆུ་ཁམས་ལོག་སི་སི་ཚུ་
ཡང་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ གཞུང་གི་གློག་མེ་ཁང་ལུ་ ཞལ་
འདེབས་སྦེ་ གློག་མེ་གསར་སྐྲུན་གྱི་ཆུ་རྫིང་ཚུ་ནང་བླུགས་དགོ་མནོ་སི་སི་ཨིན་མས། ཆུ་
འདི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་གཞི་རྩ་ ངོ་མ་ཨིནམ་མཁྱེན་ནི་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་མི་
ཚུ་གིས་ གཞུང་ལས་གློག་མེའི་ཨམ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ བྱོན་ཏེ་གཟིགས་
པ་ཅིན་ ཆུ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ ག་དེམ་ཅིག་ཕན་
ཐོགསཔ་ཨིན་ན་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་ར་ མཁྱེན་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༩ ཆུ་གིས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ།

འབྱུང་བ་ཆུ་གིས་གཟུགས་ཁམས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུལ་དེ་ཡང་
འགྲོ་བ་མི་སྡེ་སྤྱིར་བཏང་གིས་ཆུ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་ནི་དེ་ འཛམ་བུ་
གླིང་གི་གསོ་བའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུནམ་མ་ཚད་ ཕྱིའི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ས་
ཁོངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ཡང་ ཆུ་གིས་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོགས་ཏེ་ཡོད།
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་། ཕྱི་མ་དག་ཆུ་གིས་བཤལ། །ནང་མ་དག་གཏམ་
གྱིས་བཤལ། །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རང་བཟའ་ནི་གི་ཟས་དང་ བཀབ་གོ་ལ་ གཟུགས་
དང་རྐངམ་ ལགཔ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་འཁྱུ་བའི་བསྒང་ལས་ གཟུགས་ཁར་རླུང་འཇུག་ནི་
དེ་གིས་ཕྱིའི་འབྱུང་བ་དང་ ནང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཆགས་ཏེ་ ན་ནི་དང་
ཚ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་ ལུས་དང་སེམས་ཁམས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ བདེ་བ་འཐོབ་ནི་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ ཆུ་འཁྱུ་སྦེ་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའི་བསྒང་ལས་ ཉབས་
ཉོབས་སྦེ་ གཉིད་ཁུག་ནི་མེད་ནི་དེ་གིས་ དཔེ་ཆ་བལྟ་མི་ཚུ་དང་ སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལུ་
བརྩོན་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་སྦོམ་སྦེ་ར་ཐོགས་ཚུགསཔ་ཨིན།

༣.༡༠ ཆུ་ལུ་བརྟེན་ཚོགས་བསགས་ཚུལ།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས། དྲི་བཟང་འགོས་པའི་གཙང་ཆུ་དེ། །མཆོད་ཡོན་
ཞབས་བསིལ་བསང་གཏོར་སོགས། །གང་དུ་བྱས་ཀྱང་ལེགས་པ་ལྟར། །ཟེར་གསུངས་
པའི་གོ་དོན་དེ་ ག་ཅི་འདེ་ དྲི་བཟངཔོ་མངར་སང་ས་དང་ལྡན་པའི་ཆུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་འདི་
ཡར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་ བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ་དང་
མར་ངན་སོང་གསུམ་ལུ་ གནས་པའི་འབྱུང་པོ་མི་མ་ཡིན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ བཏུང་བ་
ཆུ་གཏོར་གྱི་སྦྱིན་པ་ལུ་བསྔོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ ཚོགས་བསགས་ནི་
དང་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་ནི་སྦྱིན་པ་ལུ་བསྔོ་ནི་གི་རྒྱུ་ ཆགས་པ་དང་འཛིན་པ་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་སྒོ་
ལས་ སྤྱོད་ཚུགས་མི་ཆུ་ཨིནམ་སྦེ་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་གསུངས་གནང་ནུག
དོ་རུང་ཆུ་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། ཆུ་བོ་མཐུན་མོང་མཆོད་ཡོན་ཏེ། །ཟེར་གསུངས་པའི་གོ་
དོན་ཡང་ ཆུ་ཟེར་ཆུ་ཆེ་ཆེང་ག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ས་ཅིག་རུང་ མི་སྡེ་སྤྱི་སྒེར་ དྲག་ཞན་
མཐོ་དམན་མེད་པར་ ཆ་མཉམ་ཐུན་མོང་ལུ་དབང་བ་མ་ཚད་ རྒྱུ་ཆུ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཡུལ་
དམ་པ་བླམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཉེས་པའི་ཡོན་ཆབ་ཀྱི་མཆོདཔ་ཡང་ ཆུ་དེ་ལས་
བཟང་བ་མེད་ཟེར་གསུངས་ནུག

༣.༡༡ ཆུ་མེད་པ་ཅིན་ས་གཞི་ག་དེ་སྦེ་འོང་ག

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གིས། ཆུ་མེད་ས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཡང་། །མྱ་ངམ་ཐང་ཞེས་
ཀུན་གྱིས་འདོར། །ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ ཆུ་རྩ་ལས་མེད་པའི་ས་གཞི་འདི་ ག་དེ་ར་

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།
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རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འགྲོ་བ་མི་དང་དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཆ་ཁྱབ་ཚུ་ རང་བཞིན་མེད་པར་
སེམས་སྐྱོ་ས་དང་འཁྲུལ་ས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་མས། ཁུངས་མེད་ ཕན་ག་ནི་ཡང་མི་
ཐོགས་ཟེར་ག་གིས་ཡང་ མ་དགོ་པར་བདག་མེད་སྦེ་བཀོག་བཞགཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག
ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱང་མཐོང་ཀྲི་བི་ཚུ་ནང་བཏོན་དོ་བཟུམ་འབད་རུང་ ཆུ་དེ་ཚུ་ བསྐམ་འགྱོ་
བའི་བསྒང་ལས་ ཆུའི་ནང་ན་དང་ཕྱི་ཁར་སྡོད་མི་སེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་ ཆུ་མ་ཐོབ་པར་
ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ རིན་ཆེན་སྲོག་དང་བྲལ་ཏེ་ ཤི་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ག་ནི་བ་
མཛེས་ཆ་དང་ བྱ་མཆིས་ཆི་སྦེ་ཡོད་པའི་ཤིང་དང་ ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བསྐམས་པའི་
རྐྱེན་ལུ་བརྟེན་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་སྤྱི་ཡོངས་
ཀྱི་འཚོ་བ་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་ཚད་མེདཔ་ ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལས་བརྟེན་ བྱུང་ནི་
ཨིནམ་འཇིག་རྟེན་མི་རིགས་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ས་དང་གཟིགས་ས་ལུ་ཨིན།

༣.༡༢ ཆུ་བདག་འཛིན་འབད་ན་ཕན་ཡོན་ཡོད་ཚུལ།

ཆུ་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་ལྷ་ཡིས་སྐྱོབ། །ཟ་ཐང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་ཞུ་བ་ཅིན་ འཁོར་ཡུག་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་
ཚུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བའི་ཆུ་དེ་ཚུ་ བག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བཙོག་པ་
མ་བཟོ་བར་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཨིན་མས། ཆུ་
བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་གནས་བཅའ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཆུའི་ཆུ་ལྷ་དང་
གཞན་ཡང་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་འགོ་བའི་ལྷ་དེ་ཚུ་གིས་ རང་ལུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་སྐྱབས་
དང་མགོན་མཛད་དེ་ མནོ་ཚད་དོན་ལུ་གྲུབ་ནི་དང་ བསམ་ཚད་ལག་པ་ལུ་འཁོར་སྦེ་ རང་
གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་ ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་
དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ སྡོད་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་
པར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཐབ་པ་ཅིན་དྲག་ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག

༤)

མཚོ་མ་བསྐམས་པར་ཡོད་མི་དེ་སྡེ་བརྒྱད་ཀླུའི་བཀྲིན་ཨིན་ཚུལ།

དེ་ཡང་མདོ་སྡུད་པ་ལས། འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་ཆུ་ཀླུང་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབབ་ཅིང་། །མེ་
ཏོག་འབྲས་ལྡན་སྨན་དང་ནགས་ཚལ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །མ་དྲོས་གནས་པའི་ཀླུ་དབང་ཀླུ་
བདག་བརྟེན་གནས་ཏེ། །དེ་ནི་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡི་མཐུ་དཔལ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་པའི་
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མགོན་པོ་ཚེ་རིང་།

གོ་དོན་ཡང་ ང་བཅས་ར་འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་ ཆུ་སྦོམ་དང་ཆུང་ཀུ་ རོང་ཆུ་ལ་སོགས་
པ་ ཚད་མེདཔ་ཅིག་འབབ་ནི་ཡོད་མི་དང་ མིག་ཁར་མཛེས་ཏོག་ཏོ་གི་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་
ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་གུར་སྨིན་ནི་ཡོད་མི་ རྡོག་མ་སྨན་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ རང་བཞིན་
གྱིས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་རིགས་དང་ སྐྱེད་ཚལ་འདྲ་མིན་གྱི་ནགས་ཚལ་ཚུ་ག་ར་ སྐྱེས་ཚུགས་
མི་འདི་ ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དྲོས་པའི་བཞུགས་གནས་ མ་དྲོས་པའི་མཚོ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་པའི་
ཀླུའི་དབང་པོ་ དེ་ཚུ་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་
ཟེར་བའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ ཆུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་འདི་ཚུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་
པར་འབབ་དགོ་པ་ཅིན་ གཙོ་བོ་ར་ རི་དང་ སྒང་གཤོང་ཚུ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་མཚོ་དང་
མཚོ་ཆུང་ཚུ་ སྐམ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ཟེར་གསུངས་ནུག
མི་ང་ར་གི་བསམ་འཆར་ལས་དཔྱད་རུང་ ལྷ་ཡུལ་ས་ལུ་འཕོས་པ་འདྲ་བའི་སྨན་ལྗོངས་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཁྱེན་ལྡན་ག་ར་གིས་གཟིགས་ས་དང་མཐོང་ས་ལུ་ ག་དེ་ཅིག་གཙང་
ཏོག་ཏོ་དང་བྱ་མཆིས་ཆི་ཡོད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ཚུ་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བབས་དང་འབབ་
བཞིན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ རི་དང་སྒང་གཤོང་བདའ་སྟེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ མཚོ་དེ་ཚུ་ལུ་
བརྟེན་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤.༡ མཚོ་བདག་འཛིན་མ་འཐབ་པ་ཅིན་སྐྱོན་ཡོད་ཚུལ།

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་གི་ཞལ་སྔ་ལས། རྩ་བ་ཆུ་མཚོ་སྐམ་གྱུར་ན། །རླབས་
ཀྱི་ཕྲེང་བ་གང་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་གོ་དོན་དེ་ ཆུ་རིགས་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲ་བ་
ཚུ་འབྱུང་ས་གི་རྐ་ངོ་མ་ མཚོ་དེ་ཚུ་སྐམ་སོང་པ་ཅིན་ ཆུ་གི་རྦ་རླབས་ཕྱེངམ་བཟུམ་སྦེ་
གཅིག་ཤུལ་གཉིས་ཤུལ་སྦེ་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས་མི་འདི་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་བྱུང་ནི་ཨིན་ན་ཟེར་
བའི་དོན་དག་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་རུང་ ང་
བཅས་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོའི་རི་འགོ་དང་ སྒང་གཤོང་བདའ་སྟེ་ ཆགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་མཚོ་དང་ མཚོ་ཆུང་དེ་ཚུ་ སྐམ་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་མ་
འཐབ་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་ར་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་བསྐམས་ དེ་ལས་རིམ་གྱིས་ཆུ་སྦོམ་ཚུ་བསྐམ་ནི་
དང་ ཆུ་ཡོད་ཚད་ཅིགཔོ་སྐམ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ རྩྭ་དང་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་ཚུ་རིམ་
གྱིས་བསྐམ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་ལུ་རྩི་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ ས་རུད་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་
རྐྱེན་ངན་བྱུང་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཚུ་

སྡེ་བརྒྱད་དགའ་བའི་རོལ་དབྱངས།
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ལུ་གནོད་ནི་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གངས་རི་དང་རི་འགོ་ཚུ་ལུ་ ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་
མཚོ་ཚུ་ སྐམ་མ་བཅུག་པར་བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཐབ་ནི་འདི་ གལ་ཆེ་བའི་
ཁུངས་དེ་ལུ་ཐུགཔ་ཨིན་མས།

༤.༢ ས་གཞི་དབང་མི་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་དང་མཐུན་ལམ་དགོས་ཚུལ།

དཔེར་ན་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་ན་ རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་ གནས་
ཏེ་ཡོད་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྔར་
བཞིན་བཙན་ཏོག་ཏོ་དང་ བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་སྦེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ དང་པ་ར་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་གནས་པའི་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་དང་མཉམ་ མཐུན་
འབྲེལ་དམ་ཟབ་ཅན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དགོཔ་འདི་
གལ་གནད་ཅན་ཨིནམ་མ་ཚད། གཉིས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤར་ ནུབ་ དབུས་གསུམ་གྱི་
མི་རིགས་ཚུ་གི་བར་ན་ མཐུན་སྒྲིག་དམ་ཟབ་ཡོད་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ཁར། གསུམ་པ་
ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གཡུས་ཚན་ཁག་ཚུ་གི་བར་ན་ ཞི་བདེ་གི་རྩ་བ་མཐུན་ལམ་དམ་
ཟབ་བཞག་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་སྲིད་བྱུས་ངན་པའི་རླུང་དམར་ ག་
དེ་ཅིག་འཕུ་རུང་ མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་དེ་ལུ་ གཡོ་འགུལ་
རྩ་ལས་མེད་པར་གནས་ཚུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་ཁྱོན་འདི་ན་ ཆགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་གངས་རི་ བྱག་ ནགས་ཚལ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་
གིས་དབང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་བཞག་
དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དེ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
བཞག་དགོཔ་དེ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི། འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་
སྤྱོད་ལམ་གཅིག །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་ཀྱིས་དབང་གིས་འཁོར་བ་འདི་ནང་ལུ་སྐྱེས་
ཞིནམ་ལས་ ནམ་ཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་
ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལུ་གནས་ཏེ་སྡོད་དགོཔ་ ང་བཅས་ར་ མི་དང་ཅོག་ར་འཐད། ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་
ཟེར་བ་ཅིན། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ས་ཆ་དང་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཁོང་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཚུ་
གིས་དབང་སྟེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་མི་ཆ་ཁྱབ་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་ ཐ་ན་རང་སོའི་
སྡོད་ཁྱིམ་སྦ་སྒོར་གཅིག་རྐྱབ་རུང་ མ་བརྐྱབ་པའི་ཧེ་མ་ ས་བསླང་ཆོ་ག་ཟེར་ སའི་ལྷ་མོ་
ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་མ་གཏོགས་ ག་མནོ་ས་འབད་དེ་རྐྱབ་སྲོལ་མེད། དེ་ཚུ་ཐུགས་ཁར་
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བསྣམ་ཞིན་ན་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལོ་ཐོག་རྟག་ཏུ་ལེགས། ནད་
ཡམས་མུ་གེ་མེད་པ་ ལྷའི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་ རང་འཇགས་གནས་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོང་སྡེ་
བརྒྱད་ཚུ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་སྟེ་ གཞུང་སྒེར་གྱི་མཛད་སྒོ་ག་ཅི་ར་བརྩམ་རུང་ མ་བརྩམ་
པའི་ཧེ་མ་ བསངས་གསུར་ལ་སོགས་པ་བཏང་སྟེ་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ཙིགཔ་ཟ་མི་བཅུག་ནི་དེ་ ག་
ནི་བ་གལ་ཆེ། དེ་མེན་པ་ ག་མནོ་ས་རང་ཐག་བཅད་དེ་འབད་པ་ཅིན་ ལུང་ནག་ན་གི་ཐོར་ཐོར་
མའི་མཚོ་འབེགཔ་ད་ གནོད་པ་ལོས་ཆེ། སྣང་ཆུང་ཤོས་ ཧོང་ཚོ་གི་རོང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་
གིས་ཡང་ མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཚེ་སྲོག་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་མི་ཚུ་ག་ར་ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་
ཚུ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཨིནམ་ ག་གིས་ཡང་མཁྱེན། དེ་སྦེ་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་
ལེགས་ཤོམ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་མཚོ་དང་ཆུ་ཆེན་གྱི་རྐ་ཚུ་ནང་ཀླུ་བུམ་དང་ས་
ཆུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ བཙུགས་གནང་པ་ཅིན་ དཔྱེ་གཏམ་ལས། ནད་མ་འོངས་གོང་ལས་
རིམ་གྲོ། །ཆུ་མ་འོངས་གོང་ལས་ཡུར་བ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་མཚོ་ཚུ་ལུ་ ཀླུ་བུམ་ལ་སོགས་པ་བཙུགས་ཏེ་ སྡེ་
བརྒྱད་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་བརྟན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་དེ་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་
སྙོམས་ཆུང་ང་གིས་དྲན་གསོའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བ་ལགས་སོ།།

༥)

ཞིབ་འཚོལ་སྐབས་ཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ་གི་ཐོ།

༡) ཙ་རི་གནས་བསྟོད་པད་དཀར་ལེགས་བཤད།
༢) དག་པ་གསེར་གྱི་མདོ་ཐིག
༣) འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོའི་མདོ།
༤) བསངས་ཆོག་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་།
༥) ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱ་ི དཀའ་འགྲེལ།
༦) ཆུ་ཡི་བསྟན་བཅོས།
༧) ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་མཛོད།
༨) མཆིམས་ཆེན།
༩) གེ་རཱལདྲི་ན་བཱ་ར་གིས་བརྩམས་པའི་འབྲུག་གི་ལྷ་གནས་གངས་རི།
༡༠) ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་དཔར་ཁང་གི་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་པ།
༡༡)རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་བཀྲམ་སྤེལ་བགྱིས་པ་སྟག་ཚང་གནས་ཀྱི་ལམ་ཡིག

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

སྔོན་བརྗོད།

༆
ཨོཾསྭསྟི། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྲོལ་བའི་ལམ་སྟོན་པ། །སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་
པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ལམ་ལ་མི་ནོར་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་པོ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ཞབས་
ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་པོ། །ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་འབྲུག་རྒྱལ་རྣམས་ལ་འདུད། །འདི་ཕྱིའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་མཆོག །ལྷ་
སྲས་ཐེག་མཆོག་སྐུ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ལུ་གུས་བཏུད་ཀྱི་ཕྱག་
མཆོད་ཕུལ་ཏེ་ གང་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་འཛམ་གླིང་ནང་
གཡོ་བ་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་ བརྟེན་པ་ཕྱི་སྣོད་
ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ ཉམས་ཆག་དང་གནོད་པ་འབྱུང་མ་བཅུག་
པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ ས་སྟེང་ཁྱབ་པར་སྒྲོག་དང་སྒྲོག་
བཞིན་དུ་ཡོད། ཨིན་རུང་བྱ་བ་ལག་ལེན་གྱི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་
ཀྱི་གནད་གསང་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པར་བརྟེན་ ཞེ་འདོད་དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་
གནད་ལུ་མ་འཁེལ་བར་ མི་འདོད་བཞིན་དུ་ རང་བཞིན་འབྱུང་བའི་འཇིགས་པ་དང་
གནོད་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་བདེ་བ་དང་
སྐྱིད་པ་མེད་པར་སྡོད་དགོཔ་བྱུངམ་ཨིན་མས།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་འབྲུག་གཞུང་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་ཆ་
ལག་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ ཞིབ་འཚོལ་གོ་རིམ་དྲུག་པའི་ནང་ལུ་
འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་
བའི་སྐོར་ལས་ ང་གིས་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་འབྲི་དགོ་པའི་ བཀོད་ཁྱབ་གནང་ནི་འདི་གིས་
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ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན

གང་ཤེས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།
དེ་ཡང་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་ཚུ་གི་གསུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་གིས་བསམ་དཔྱད་འབད་
བལྟཝ་ད་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་དང་ ནང་གི་འབྱུང་བ་གཉིས་ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་
དབང་གིས་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འབྱུང་བའི་ཕན་གནོད་ཚུ་ ནང་གི་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ལུ་
རག་ལས་པ་དང་། ནང་གི་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱིའི་འབྱུང་བའི་
གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔོན་བྱོན་ཕ་མེས་རིམ་
བྱོན་ཚུ་གིས་ ནང་གི་འབྱུང་བའི་གནས་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐྱོང་ནི་འདི་གིས་ ཕྱི་སྣོད་
ཀྱི་འབྱུང་བའི་གནོད་པ་ཡང་གང་ཉུང་ལས་མ་བྱུང་བར་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་ འབྲུག་གི་
དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་གནད་གསང་འདི་ འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ ཤེས་ཏེ་ལག་ལེན་
འཐབ་པ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པར་འཛམ་གླིང་ནང་གྲགས་པ་ཆེ་བའི་ རང་བཞིན་མཐའ་
འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ འབྲུག་གི་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ་
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ཡང་འགྲུབ་ཚུགས་ནི་མས་
མནོ་བའི་བསམ་པ་བསྐྱེད་དེ་ ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ འབྲི་རྩོམ་
འབྲི་ནི་གི་བྱ་བ་དང་ལེན་ཞུ་དགོཔ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
འདི་ནང་ངོ་སྤྲོད་ལས་བརྩམས་ཏེ་ ཕྱིའི་དངོས་པོ་གྲུབ་ལུགས་དང་ནང་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་
ལུགས། ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལས་ནང་གི་ལུས་གྲུབ་ལུགས། ལོག་པར་འཛིན་ལུགས་དང་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་བྱུང་རིམ། རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད། ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
འབྱུང་བ་ལྔ་པོའི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཆུང་། ཕྱིའི་ཡུལ་གྱིས་ནང་གི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ། ནང་
གི་སེམས་ཁམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཡུལ་འགྱུར་བ། ཕྱི་ཡུལ་འགྱུར་བས་མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་དང་སྡུག་
བསྔལ། སྡུག་བསྔལ་ག་ར་གི་རྩ་བ་རང་སེམས་བདག་འཛིན་དང་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་སོགས་
ཚུལ་མཐུན་ལོངས་སྤྱོད་དགོ་པར་བསྐུལ་བ་བཅས་ རང་གི་སེམས་ཁར་ ཧེ་མ་ལས་ཨ་ཙི་
རེ་ཤར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་རེས་ཅིག་ཁར་བསྒྲིགས་ཏེ་བཟོ་མི་འདི་ལུ་ ཀུན་གྱི་ཐུགས་བཞེད་
གནང་སྟེ་ རང་གི་ཕ་ནོར་རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་དེ་བདེ་བ་ཐོབ་ནི་ལུ་ཕན་པའི་རེ་བ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ འདི་ནང་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལག་ལེན་རང་ལུ་མེདཔ་མ་ཚད་ འདི་ལུ་
ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཆ་ཡོད་མི་ཚུ་ མཁས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་བཟོད་པར་བཞེས་ཏེ་ལེགས་བཅོས་
ཀྱི་བསླབ་སྟོན་ ལྷུག་རྩོལ་ཡོད་པར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཞུ་བ་དང་བཅས་ གུས་ཤེས་རབ་
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་རང་ཉིད་ཆང་གིས་ར་བཟི་ནས་ གཞན་ལ་ཆང་མ་འཐུང་བར་གདམས་
པའི་ངང་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཐལ་ལོ།།

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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༡)

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

༢)

འབྱུང་བཞིའི་དངོས་པོ་གྲུབ་ལུགས་དང་ནང་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་ལུགས།

སྤྱིར་བཏང་ཀུན་གྱི་འདོད་པ་བདེ་བ་དང་ མི་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པ་ལས་ ཕྱིའི་
འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སོགས་ ཁམས་མི་འཁྲུག་པར་གནས་པ་དང་ ནང་
གི་འབྱུང་ཁམས་སེམས་མི་འཁྲུག་པ་དང་མི་འཁྲུལ་བར་གནས་ན་ བདེ་བ་ཟེར་སླབ་
ཨིན། ཕྱི་ཁར་འབྱུང་བ་གྲུབ་པ་བཞིན་ རང་གི་གཟུགས་ལའང་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་
སོགས་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། དེ་ཡང་སའི་ཁམས་ལུ་ཤ་དང་རུས་པ། ཆུའི་ཁམས་ལུ་ཁྲག་དང་
ཆུ། མེའི་ཁམས་ལུ་དྲོད། རླུང་གི་ཁམས་ལུ་ནང་དབུགས། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལུ་ནང་
གི་སྟོང་པའམ་ནམ་མཁའ་ཚུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཡིན།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ལས་ཕྱི་ཁར་སའི་ཁམས། ང་རྒྱལ་ལས་
ཆུའི་ཁམས། ཞེ་སྡང་ལས་མེའི་ཁམས། ཕྲག་དོག་ལས་རླུང་གི་ཁམས། གཏི་མུག་
ལས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཁར་སྣང་བའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་
བ་ སྐར་མ་ཚུ་ཡང་ག་ར་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་
ཕྱི་ནང་གཟུང་འཛིན་གྱི་སྣང་བ་སོགས་ག་ར་གཅིག་ལུ་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན་མས།
རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནང་གི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཚུ་ལུ་གཉེན་པོ་བརྟེན་
ཏེ་ ཉམས་ལེན་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཕྱིིའི་འབྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཡང་མ་འཁྲུགས་
པར་ ལུས་ཅན་ག་ར་ བདེ་བར་གནས་ཚུགསཔ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།
སྤྱིར་འཇིག་རྟེན་ནང་དངོས་པོ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་
རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལུ་མ་བརྟེན་པ་མེད།
ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཨིནམ་སྦེ་གསུངས་ནུག དཔེར་
ན། ས་བོན་འདི་གིས་རྒྱུ་འབད། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གིས་རྐྱེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཤིང་གི་མྱུ་
གུ་ ལོ་འདབ་ མེ་ཏོག་ འབྲས་བུ་ཚུ་འབྱུངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ནང་གི་
གཟུགས་དང་སེམས་ཡང་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་འཛོམས་ཏེ་འགྲུབ་འགྲུབ་ཨིན་མས། ས་ཆུ་མེ་
རླུང་ནམ་མཁའ་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚུ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་འཛོམས་ད་ རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་ཚོགས་ཏེ་ འཛིན་པའི་སེམས་ སྐད་ཅིག་མ་རེ་འབད་མི་དེ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་
དུ་བག་ལུ་ཆགས་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པོ་སྟོང་པའི་ཁམས་ལུ་ལས་ཀྱི་རླུང་
ཤུགས་ཀྱིས་མེའི་དྲོད་ལོངས། མེའི་དྲོད་ཤུགས་ལས་བརྟེན་ཆུ་འཁྱིལ། ཆུ་འཁྱིལ་ཡུན་
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ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན

རིང་བ་ལས་བརྟེན་ས་འདི་ཆགསཔ་ཨིན་མས།
མི་གི་ལུས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བའི་དཔེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་དཔྱད་རུང་ འཆི་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
བར་དོའི་ཐོས་གྲོལ་ནང་གསལ་ འཆི་ཁར་དང་པོ་ས་ཁམས་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་ཁམས་མེ་
ལ་ཐིམ། མེ་ཁམས་རླུང་ལ་ཐིམ། རླུང་ཁམས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་ཞིནམ་ལས་རྣམ་ཤེས་
ལུས་དང་འབྲལ་བར་གསུངས་ནུག
དེ་བཞིན་དུ་མི་ལུས་འགྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པོ་ཕོ་མོ་སྦྱོར་བ་ནས་ ཕ་དང་མའི་
ཐིག་ལེ་འཛོམས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ཆགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཤ་ ཁྲག་ རུས་
པ་ རྩ་ དབང་པོ་ཡན་ལག་ཆ་ཚང་རིམ་པར་རྫོགས་ཏེ་ མི་ལུ་འགྱུར་བ་དང་ འཆི་ཁར་
ཡང་ དང་པོ་རྣམ་ཤེས་དང་ལུས་བྲལ་བས་རོ་ལ་གྱུར། རོ་འདི་མེ་ལ་བསྲེགས་པས་ཐལ་
བར་གྱུར། ཐལ་བ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར་བས་མི་གཟུགས་མེད་པར་འགྱོཝ་ཨིན་མས།
དེ་བཞིན་དུ་ཕྱིའི་དངོས་པོ་གང་ཅིའི་ཐད་ལུ་ཡང་ རྟག་པར་གནས་པ་མེད་པ་དང་ རང་
དབང་མེད་པ་དང་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཞིག་རྩ་ནས་མེད། ང་བཅས་ར་གིས་བདེན་
པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་ བདེན་པར་གྲུབ་པར་བསམ། རྟག་པ་མེད་པ་ལ་རྟག་པར་བསམ།
རང་དབང་མེད་པ་ལ་ རང་དབང་ཡོད་པར་བསམ། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་བསམ་པ་
འདི་ཚུ་ནོར་བར་བཟུང་བ་ཨིནམ་ཧ་གོ་བ་ཅིན་ ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཁྱེན་པ་ཟེར་མི་འདི་
ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་མཁྱེན་པ་དང་ དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།
ནང་གི་འཛིན་པའི་སེམས་འདི་ཡང་ ང་མེད་པ་ལས་ ང་རང་དབང་དུ་འཛིན་ནས་རིམ་བཞིན་
ལས་དང་བག་ཆགས་བསགས། ང་ཟེར་མི་འདི་ལུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆེར་བཟུང་
ནས་བདག་གཞན་གྲུབ། དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སེམས་ལུ་དུག་ལྔ་རྡོག་རྡོག་ཧྲིལ་ཧྲིལ་སྣང་མི་འདི་
གིས་ ནང་གི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཁར་མདོག་སེར་པོར་མཐོང་ དངོས་པོ་ས་གྲུབ། ནང་
གི་ཞེ་སྡང་གིས་ཕྱི་ཁར་མདོག་དམར་པོར་མཐོང་ དངོས་པོ་མེ་རུ་སྣང་། ནང་གི་གཏི་མུག་
གིས་ཕྱི་ཁར་མདོག་སྔོན་པོ་དང་ དངོས་པོ་ནམ་མཁའ་རུ་སྣང་། ནང་གི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཕྱི་
ཁར་མདོག་དཀར་པོ་དང་ དངོས་པོ་ཆུ་རུ་སྣང་། ནང་གི་ཕྲག་དོག་གིས་ཕྱི་ཁར་མདོག་ལྗང་
ཁུ་དང་ དངོས་པོ་རླུང་དུ་སྣང་བར་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་གསུངས་ཏེ་འདུག
ཕྱི་ཁར་ཁ་དོག་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་གྲུབ་མི་འདི་ མ་རིག་པ་ལས་བརྟེན་
རང་གི་སེམས་ཁམས་ལས་གྲུབ་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ ང་བཅས་ར་ཚུ་གིས་ལོགས་སུ་ སོ་
སོ་རྡོག་རྡོག་ཧྲིལ་ཧྲིལ་གཞན་གཅིག་ལས་བྱུང་བར་བཟུང་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་འཛིན་པ་
ཞུགས་ཏེ་ལོག་ལམ་ལུ་འཁྱམས་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངང་ལུ་ལུསཔ་ཨིན་མས།

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

༣)
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ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལས་ནང་གི་ལུས་གྲུབ་ལུགས།

ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ཡང་ ཕྱིའི་ཡུལ་དང་ནང་གི་ཡུལ་ཅན་འབྲེལ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
གྲུབ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་གཟུགས་འདི་ ས་ཁམས་དང་ཆུ་ཁམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་
བ་དང་། ངག་འདི་མེ་ཁམས་དང་ རླུང་ཁམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་། སེམས་འདི་
ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག
དེ་ཡང་ ཕྱི་ལྟར་ས་དང་ཆུ་ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ ནང་ལྟར་སེམས་འདོད་ཆགས་
ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་གི་སེམས་ཞེ་སྡང་ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་ ཕྱི་ལྟར་
མེ་དང་རླུང་ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱི་ལྟར་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོད་མི་འདི་
ནང་ལྟར་སེམས་གཏི་མུག་ཁམས་ལུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།
དཔེར་ན། གཟུགས་མེད་རུང་འབྱུང་བ་ལས་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་ཡུལ་ཅན།
(Subtle element) Subjective

༡)འདོད་ཆགས།

༢)ཞེ་སྡང་།

༣)ང་རྒྱལ།

༤)ཕྲག་དོག ༥)གཏི་མུག

དངོས་པོ་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ཡུལ།
(Gross element) objective

༡)ས།

༢)ཆུ།

༣)མེ།

༤)རླུང་།

༥)ནམ་མཁའ།

༤) ལོག་པར་འཛིན་ལུགས་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བྱུང་རིམ།
རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས།

༡) མ་རིག་པ། (Ignorance) ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱི་
གྲུབ་ཐངས་དང་ གྲུབ་ལུགས་མ་ཤེས་པར་གནས་ལུགས་ངོ་མ་ ངོ་མ་ཤེས་པར་
ལོག་པར་འཛིན་པ་ལས་བརྟེན་ མ་རིག་པ་ རྨོངས་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན། གནས་
སྟངས་ངོ་མ་མ་མཐོང་བར་ལོག་པར་འཛིན་པས་མ་རིག་པ་ཟེར་གསུངས་ནུག
༢) མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་འདུ་བྱེད་ (Karmic formation) མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་
སེམས་ཡུལ་ལུ་གཡོ་ཞིང་འཇུག་པ་དེ་ཨིན་མས། མི་གཡོ་བར་མངོན་པར་འདུ་
བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་གསུངས།
གཟུཊ་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤྱོད་པའི་ལས་
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༣)
༤)
༥)
༦)

ཏེ་ སེམས་ཀྱིས་ཡུལ་ལུ་བཟུང་བས་གཟུགས་ལུ་སྣང་བ། སེམས་ཀྱིས་ཡུལ་ལུ་
བཟུང་བས་སྒྲ་རུ་སྣང་བ། སེམས་ཀྱིས་ཡུལ་ལུ་བཟུང་བས་དྲི་རུ་སྣང་བ། སེམས་
ཀྱིས་ཡུལ་ལུ་བཟུང་བས་རོ་ལུ་སྣང་བའི་འདུ་བྱེད།
འདུ་བྱེད་ལས་བརྟེན་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་(consciousess) དངོས་པོ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པ་སྟེ།
མིག་ རྣ་བ་ སྣ་ ལྕེ་ གཟུགས་ ཡིད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་བྱུང་།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་བརྟེན་ མིང་དང་གཟུགས་ (Name &form) གཅིག་ཏུ་
མངོན་པར་བསྡུས་ནས་མིང་དང་གཟུགས་གྲུབ།
མིང་དང་གཟུགས་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ (Arising and spreading out of conscioucess to objectives.
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་སྒོ་ཨིནམ་ལས་
སྐྱེ་མཆེད་ཟེར་མི་འདི་ མིག་ རྣ་བ་ སྣ་ ལྕེ་ ལུས་ ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཚུ་བྱུང་།
སྐྱེ་མཆེད་ལས་བརྟེན་རེག་པ་ (contact Actual coming together. ཡུལ་དང་
དབང་པོ་དང་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ནི་(འདུས་པས་ཕྲད་པ)དང་
འཕྱད་ནི་འདི་གིས་ རེག་པ་བྱུང་། Meeting and gathering of object and
sense organ and conscioucess.

༧) རེག་པ་ལས་བརྟེན་ ཚོར་བ་ (sensation) ཟེར་མི་འདི་ ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་དོན་
ཨིནམ་ལས་ བདེ་བའི་ཚོར་བ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ཚོར་བ་
ལ་སོགས་པ་བྱུང་།
༨) ཚོར་བ་ལས་བརྟེན་སྲེད་པ་
ཚོར་བའི་བྱེ་བྲག་དེ་དག་ཉམས་སུ་མྱོང་ཞིནམ་ལས་
སེམས་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་ལྷག་པར་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ་ནི་སྲེད་པ་ཟེར་སླབ་
ཨིནམ་ལས་(By experiencing those diverse sensation there is delight and
longing which is known as craving)
གཟུགས་ སྒྲ་ དྲི་ རོ་ རེག་བྱ་ལ་སོགས་
པའི་ཡུལ་ལུ་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པ་བྱུང་། (སྐོམ་པ་ལྟར་ཞེན་པ་ནི་སྲེདཔའི་དོན་ཡིན།)
༩) སྲེད་པ་ལས་བརྟེན་ ལེན་པ་ (Grasping) ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་ཉེ་བར་ལེན་པ་
བྱུང་། དེ་ལ་འདོད་པའི་ལེན་པ་ཡང་ཡོད། ལྟ་བའི་ལེན་པ་ཡང་ཡོད། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་
བརྟུལ་ཞུགས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལེན་པ་ཡང་ཡོད་དོ།། (The wish not to be separated from attractive and pleasureable things is the relentless grasping)

༡༠) ལེན་པ་ལས་བརྟེན་ སྲིད་པ་ དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་ ཕྱིར་ཞིང་སྨོན་པ་དེ་

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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ལ་བརྟེན་ནས་ ཚེ་ཕྱི་མར་སྲིད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཚུ་ སློང་
ནི་འདི་གིས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཀུན་ནས་སློང་བར་བྱེད་པའི་ལས་
ཀྱང་ཡོད་དོ་གསུངས། (Existence) Eatablish rebirth in the next life are
excited. Existence related to Karmic action.

༡༡) སྲིད་པ་ལས་བརྟེན་ སྐྱེ་བ་ རྒ་བ་ ན་བ་ འཆི་བ་

(Birth) transference of con-

ཚུ་བྱུང་། སྐྱེ་བ་ཟེར་མི་འདི་ འཕོ་བ་
ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། མངོན་པར་བྱུང་བ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། ཕུང་པོ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་
ཟེར་མི་ཡང་སླབ་ཨིན། སྲོག་གི་དབང་པོ་སོར་ཐོབ་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན། ལས་དེ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཕུང་པོ་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ རྒ་བ་དང་
ཤི་བ་ཟེར་མི་ཚུ་ བྱུང་མི་འདི་ཡང་ སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ མངོན་པར་གྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་
ཚུ་གི་འཕེལ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། རྙིང་པར་འགྱུར་མི་ལུ་རྒ་བ་དང་། ཕུང་པོ་ཚུ་
ཞིག་འགྱོ་མི་འདི་ཤི་བ་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཁ་ལས་ལོག་སྟེ་ སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་
གཞན་དང་གཞན་ལུ་གནས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག
༡༢) སྐྱེ་བ་ལས་བརྟེན་ སྡུག་བསྔལ་ (suffering) ཟེར་མི་འདི་ གནས་སྐབས་དེ་ཚུ་
གི་ནང་ལུ་ སེམས་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་ནང་གི་སེམས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ནི་
མྱ་ངན་ཨིན། མྱ་ངན་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་ཁ་ལས་ཐོན་མི་འདི་ སྨྲེ་ངག་འདོན་པའོ།།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔའི་ཚོགས་དང་ལྡན་པས་མི་བདེ་བ་མྱོང་མི་འདི་ སྡུག་བསྔལ་
གྱི་རང་བཞིན་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག་གོ།
sciousness Actual coming into existence.

༥)

རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད།

གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་མ་བརྟེན་པ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ རྒྱུ་རྐྱེན་
མེད་པ་ཅིན་ དངོས་པོ་ཅི་ཡང་མེད་ནི་འདི་གིས་ སེམས་ཅན་ཟེར་མི་འདི་ཡང་མེད་
ལགས། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ ཕྱིའི་འབྱུང་
ཁམས་དང་ ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་གྲུབ་ཨིན་མས། དཔེར་
ན། ཕྱི་ཁར་ཨེ་པཱལ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ས་བོན་ (རྒྱུ) ས་ཁར་བཏབ། ས་ཆུ་མེ་
རླུང་ནམ་མཁའ་གིས་ (རྐྱེན) འབད་དེ་ འབྲས་བུ་ ཨེ་པཱལ་གྱི་ཤིང་དང་ལོ་མ་མེ་ཏོག་
འབྲས་བུ་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན།

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན

120

ད་ཨེ་པཱལ་ཟེར་མིང་བཏགས་ཏེ་ ཨེ་པཱལ་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ཤེས་པ་ (ཧ་གོ་བ) དེ་
ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་ཞིནམ་ལས་བྱུངམ་ཨིན། ཨེ་པཱལ་གྱི་གཟུགས་དེ་གིས་ སེམས་ཀྱིས་
དམིགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད། མིག་གི་དབང་པོ་འདི་གིས་ རྟེན་གྱི་བྱ་བ་བྱེད། སྣང་བའམ་
མཐོང་མི་དེ་གིས་ མངོན་པའི་བྱ་བ་བྱེད། ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་འདི་གིས་ མི་སྒྲིབ་པའི་བྱ་བ་
བྱེད། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདི་གིས་བསམ་པའི་བྱ་བ་བྱེད་དེ་ ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་ཨེ་པཱལ་
ཨིན་པར་ཧ་གོ་བའི་ཤེས་པ་གྲུབ་པ་མ་གཏོགས་ གོང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡན་ལག་གཅིག་མ་
ཚང་རུང་ ཨེ་པཱལ་དང་ཨེ་པཱལ་ཡིན་པར་ཧ་གོ་བའི་ཤེས་པ་ཆ་ཚང་འགྲུབ་ནི་མེདཔ་ཨིན།
རྒྱུ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་མ་འཛོམས་ན་ ཨེ་པཱལ་ཟེར་བ་འོང་མི་སྲིདཔ་ལས་བརྟེན་ ཨེ་པཱལ་
ཤེས་པའི་དོན་དུ་ དང་པོ་ ཨེ་པཱལ་སོན་དགོ་པས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དགོ་པས།
མིག་གི་དབང་པོ་དགོ་པས། འོད་གསལ་བ་དགོ་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚུ་དགོཔ་འདུག
དེ་ཚུ་ག་ར་ཚོགས་ཏེ་མ་གཏོགས་ཨེ་པཱལ་ལུ་མི་འགྲུབ།
དེ་མ་ཚད་ རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་ཚུ་གི་ནང་གསེས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་
ཚོགས་དགོཔ་འདུག དཔེར་ན། ས་རྐྱང་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚོགས་པ་གྲངས་མང་དགོཔ་དང་
དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་དཔྱད་ཀྱང་ རྒྱུ་རྒྱེན་གྲངས་མང་ཚོགས་འདུག་པ་དང་། འོད་
གསལ་བ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་གྲངས་མང་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཨིན་མས། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་གྲངས་མང་ཚོགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ག་ར་
ཚོགས་ནས་ འདུས་ནས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་ རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་ རང་དབང་
དང་རྟག་པ་ གཅིག་རྐྱང་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་མཁྱེན་ཏེ་འོངམ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་འཛོལ་
ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཏེ་བཟུང་ནུག བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ བསམ་བློ་མ་བཏང་བར་
བཟུང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་ལགས།

༦)

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།

ཕྱིའི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ་དང་། ནང་གི་
བསམ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཕྱིའི་འབྱུང་ཁམས་འགྱུརཝ་ཨིན། ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕྱིའི་དངོས་
པོ་དང་ནང་གི་སེམས་ཁམས་ག་ར་འབྱུང་བ་བཞི་ལུ་བརྟེན་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་རྒྱུ་དང་
རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བར་བརྟེན་ ནང་མེད་ན་ཕྱི་མེད་པ་དང་ ནང་ཡོད་ན་ཕྱི་ཡོད་པ་
བཞིན་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་བྱུང་ནི་འདི་གིས་ ཕྱི་དང་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་འདི་ འཇིག་རྟེན་མིའི་སྣང་བར་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སེམས་ཁར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཚ་གྱང་ཕོགཔ་ད་ རླུང་ཁམས་ལུ་
ཕོག་སྟེ་ རླུང་ཤུགས་རྒྱུག་ནི་འདི་གིས་ རྩའི་ནང་གི་ཁྲག་དང་ཆུ་ལུ་ཕོག ཁྲག་དང་ཆུ་
རྒྱུགཔ་ད་ དྲོད་འབར་ཏེ་ མེ་ཁམས་ཤུགས་སྦོམ་འགྱོཝ་ལས་ གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་
ཚདཔ་དང་ རྔུལ་ནག་ཚུ་འཐོནམ་ཨིན། རྔུལ་ནག་དང་ཆུ་ཐོན་མི་འདི་ ནང་ལག་པའི་
མཛུབ་མོ་གིས་དྲིལ་བ་ཅིན་ ས་ཡི་རྡུལ་ཕྲན་བྱུངམ་ལས་ དེ་གིས་འབྱུང་བཞི་འགྲུབ་ཚུལ་
དང་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཞིབ་པར་དཔྱད་པ་ཅིན་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་སོ་སོ་ལོགས་སུ་ག་ནི་ཡང་མེད། ག་ར་
མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པར་བཟུངམ་ལས་བརྟེན་སྣང་བ་ཨིན་མས། དཔེར་
ན། ཕྱི་དང་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་འབྲེལ་བ་འོག་ལུ་གཟིགས་གནང་།
ཕྱིའི་འབྱུང་ཁམས།		

༡) ས།		
༢) ཆུ།		
༣) མེ།		
༤) རླུང་།		
༥) ནམ་མཁའ།

འབྲེལ་བའི་ལམ།		

ས་ལས་ཐོན་པའི་ཟས་བཟའ་བ།		
ཆུ་འཐུང་བ། 		
ཉི་མའི་དྲོད་ལེན་པ།
དབུགས་ལེན་པ། 		
མི་འགག་པ།			

ནང་གི་འབྱུང་ཁམས།

གཟུགས་ཀྱི་ཤ་དང་རུ་ཏོ།
ཁྲག་དང་ཆུ།
གཟུགས་ཀྱི་དྲོད།
ནང་གི་དབུགས།
ནང་གི་ནམ་མཁའ།

འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ཡང་
འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་འདུག

༧) འབྱུང་བ་ལྔ་པོའི་ངོ་མཚར་ཆེ་ཆུང་།
༡)

འབྱུང་བ་ས་འདི་ དངོས་པོ་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་ཡོད་པ་དང་བརྟན་པོ་ཨིནམ་
ལས་འབྱུང་བ་གཞན་ལས་ ངོ་མཚར་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལགས།
༢) འབྱུང་བ་ཆུ་འདི་ས་བས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཡིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཆུ་འདི་ས་ལས་ལྗིད་ཡང་བ་
དང་ བརྟན་པ་མེད་པ་དང་ འགུལ་སྐྱོད་ཅན་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
༣) འབྱུང་བ་མེ་འདི་ ཆུ་བས་ངོ་མཚར་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ མེ་འདི་ཆུ་ལས་ཀྱང་ལྗིད་
ཡང་བ་དང་ མགྱོགས་པ་ ལགཔ་གིས་བཟུང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
༤) འབྱུང་བ་རླུང་འདི་ མེ་བས་ཀྱང་ངོ་མཚར་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རླུང་འདི་མེ་ལས་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན
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ཀྱང་ལྗིད་ཡང་བ་ དང་ མིག་མཐོང་དཀའཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
༥) ནམ་མཁའ་འདི་ འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཡིན། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་
ཅིན་ ནམ་མཁའ་འདི་ ནམ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་དཀའ་བ་
དང་ མི་འགག་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནམ་ མཁའ་མེད་པ་ཅིན་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས་
འབྱུང་བ་གཞན་འབྱུང་ཐབས་མེདཔ་ཨིན།
༦) རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ ཐམས་ཅད་ལས་ངོ་མཚར་ཆེ། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྣམ་
ཤེས་འདི་ལག་ བཟུང་མེད་པ་ མིག་མཐོང་མེད་པ་ ངོས་བཟུང་མེད་པ་མཚན་མ་
མེད་པ་དང་ བརྗོད་མི་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འབྱུང་བ་ག་ར་ལས་ཡ་
མཚན་ཆེ་ཤོས་འདི་རྣམ་ཤེས་འདི་ཨིན་ལགས།

༨)

ཕྱིའི་ཡུལ་གྱིས་ནང་གི་སེམས་ཁམས་འགྱུར་བ།

༩)

ནང་གི་སེམས་ཁམས་ཀྱིས་ཕྱི་ཡུལ་འགྱུར་བ།

ཕྱིའི་ཡུལ་བཟང་ངན་གྱིས་ནང་གི་བསམ་པ་བཟང་ངན་འགྱུརཝ་ཨིན། དཔེར་ན། ས་ཆ་
ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཡོད་པའི་སྤང་ན་ ཆུ་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ གཙང་བ་
ཞིག་མཐོང་ན་ ནང་གི་སེམས་ཡང་དགའ་སྟེ་ བདེ་བ་ཡང་མྱོང་བ་ཡིན། ས་ཆ་རང་རོང་
དང་བཙོག་པ་ རོང་དོག་དྲགས་དང་དྲི་ངན་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་ན་ སེམས་ཡང་སྐྱོ་སི་སི་
དང་སྙིང་མི་དགའ་བ་ སྡོད་མི་ཆགས་པ་ཅིག་འོངམ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡུལ་
བཟང་ངན་གྱིས་ནང་གི་སེམས་བཟང་ངན་འགྱུརཝ་ཨིན།
དེ་བཞིན་དུ་ གཟུགས་དང་ སྒྲ་དང་ དྲི་དང་ རོ་དང་ རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་བཟང་ངན་
གྱིས་ ནང་གི་བསམ་པ་ཡང་བཟང་ངན་བྱུངམ་ཨིན། དཔེར་ན། ཡུལ་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་
ཤིང་གི་བསམ་པ་བྱུང་བ་དང་ ཡུལ་ཆུ་ཡིན་ན་ ཆུའི་བསམ་པ་བྱུང་བ་བཞིན་ཨིན། ཡུལ་
དང་ དབང་པོ་དང་ འབྱུང་བཞི་དང་ བག་ཆགསདང་ ཤེས་པ་སོགས་མ་བརྟེན་པར་ མ་
འདུས་པར་ བསམ་པ་འདི་ཡང་གྲུབ་ཐབས་མེདཔ་ཨིན།
དཔེར་ན། རང་སེམས་བདེ་བ་ ལྷོད་ཆགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ རང་གི་ཕྱིའི་གཟུགས་
གདོང་ཡང་ཞི་ཞིང་མདངས་དཀར་བ་མ་ཚད་ རང་དང་འབྲེལ་བའི་མི་དང་ ས་ཆ་ཚུ་
ཡང་མ་ལེགས་ཀྱང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ སྡོད་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་ཨིན། དཔེར་

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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ན། མཚམས་པ་ལེགས་པོ་ཞིག་བཞུགས་སའི་གནས་ སྙིང་མི་དགའ་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་
བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་སྒོམ་ཤུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ མཇལ་མཁན་ཡང་སེམས་
ལྷོད་ཤིག་ཤི་དང་ ས་གནས་ཡང་ལྷོད་ཆགས་པ་ཞིག་སེམས་ཁར་བྱུང་བ་ཨིན།
མི་ངན་པ་དང་བསམ་པ་ངན་པ་ཞིག་དང་ཕྲད་ན་ མི་འདིའི་གདོང་ཡང་འཇིགས་སྣང་ཆེ་བ་
དང་ སྙིང་མི་སྡུག་པ་འོང་བ་ཨིན། རང་གི་སེམས་ཁམས་ལུ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ སྤྲོ་བ་
དང་མི་དགའ་བ་ ཞེ་སྡང་དང་ཁོང་ཁྲོ་ལོང་བ་སོགས་ཀྱིས་ ཕྱི་ཁ་ལུ་རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་
རྣམ་འགྱུར་དང་གདོང་གི་བཀྲག་མདངས་ཚུ་ལུ་ཡང་འགྱུར་བ་མཐོངམ་ཨིན།
ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་བ་འདི་ དོ་རུང་ དཔེར་ན། ནམ་ནངས་དུས་ ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་པ་
ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པར་མཐོང་དུས་ སེམས་ཡང་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ དྭངས་ཏེ་
དགའ་ཡལ་ལེ་མྱོང་བ་ནི་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཡིན།
ནམ་མཁའ་འདི་སྤྲིན་ནག་དང་ ན་བུན་གྱིས་འཐིབས་ནས་མཐོང་ན་ རང་གི་སེམས་ཡང་
ནག་ཐོམ་མེར་ མགུ་ཏོ་ཁར་ཞྭམོ་སྟུག་པག་པ་ཅིག་གིས་བཀབ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ སེམས་
མ་བདེ་ གཟུགས་ཡང་འཐིབས་ཏེ་ན། རྐང་ཚིགས་ལག་ཚིགས་ཡང་ལྗིད་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་
ན་དོ་བཟུམ་མྱོང་མི་འདི་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཡིན་ལགས།
ཕྱིའི་གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་ཤུགས་ཀྱིས་ རང་གི་གཟུགས་ཁམས་ཡང་ བདེ་བ་དང་མི་
བདེ་བ་མྱོང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཁམས་ཡང་འཁྲུགས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན།
དེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་སེམས་ཁམས་འཁྲུགསཔ་ད་ རང་གི་གཟུགས་ལུ་ཡང་བདེ་ཏོག་ཏོ་
མི་འོང་ནི་དང་ ཕྱིའི་འབྱུང་ཁམས་ཡང་འཁྲུགས་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན། ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་
སོགས་མི་འཁྲུག་པར་སྙོམས་པར་གནས་ན་ ཕྱིའི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ ནང་
གཟུགས་དང་སེམས་ཡང་བདེ་བ་མྱོངམ་ཨིན།

༡༠) ཕྱི་ཡུལ་འགྱུར་བས་མི་འདོད་པའི་རྐྱེན་དང་སྡུག་བསྔལ།

ནང་གི་སེམས་འཁྲུགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་ འདོད་པ་
ཚད་མེད་སྤྱོད་པས་ ཕྱིའི་ཡུལ་འཁྲུགས་པའི་འགྱུར་བ་བྱུང་། ཕྱིའི་ཡུལ་འཁྲུགས་པས་
འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ནི་དཔེར་ན།
༡) འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་ འདོད་པ་ཆེ་དྲག་སོང་ན་ འདོད་པའི་ཁམས་འདི་ས་ཁམས་
ལུ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ས་ཁམས་མཐོ་དྲག་པ་ལས་ བརྟེན་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་
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འཁྲུགས་ཏེ་སའི་འཇིགས་པ་འོང་བ་ཡིན།
༢) མི་ཚུ་ཞེ་སྡང་རབ་ཏུ་འབར་ན་ མེ་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་འབར་ནས་ ཚ་བ་ཤུགས་
ཆེ་བར་སོང་སྟེ་ འབྱུང་བའི་ཁམས་གཞན་རྣམས་ཡང་འཁྲུགས་ཏེ་གིས་ སེམས་
ཅན་ལུ་གནོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འོང་བ་ཡིན། མེ་ཡི་འཇིགས་པ་འོང་སྲིད། ཚ་
དྲོད་ཀྱི་ཤུགས་ཆེར་འོང་བ་ཡང་འདི་ལས་བརྟེན་ཨིན།
༣) མི་རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆེར་སོང་ན་ ཆུ་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་མཐོ་ནས་ འབྱུང་བ་བཞི་
འཁྲུགས་པའི་ཆུ་རུད་དང་ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན།
༤) མི་རྣམས་ཕྲག་དོག་ཤུགས་ཆེར་སོང་ན་ རླུང་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་སོང་ནས་ རླུང་
འཚུབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ བྱུང་བ་ཡིན།
༥) མི་རྣམས་ཉོན་མོངས་དང་ གཏི་མུག་ཤུགས་ཆེར་སོང་ན་ ནམ་མཁའི་ཁམས་
འཁྲུགས་ནས་ས་གཡོ་བ་དང་ གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་དང་འཇིགས་པ་འོང་
བ་ཡིན། ཕྱིའི་འབྱུང་བ་བཞི་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ ནང་གི་སེམས་ཁམས་
འཁྲུགས་པ་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན། ཕྱིའི་འབྱུང་ཁམས་ལུ་ མིའི་འདོད་པ་མ་
ཚིམས་པར་ རྫས་སྦྱོར་དང་རྫས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཆེ་བ་ལས་བརྟེན་ནས་ ས་ཆུ་མེ་
རླུང་འཁྲུགས་ཏེ་འཇིགས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ལགས།
མི་ཚུ་གི་སེམས་འཁྲུགས་པའི་དམག་འཁྲུག་ ནང་འཁྲུག་ སྲིད་འཁྲུག་གིས་འབྱུང་
བ་བཞི་འཁྲུགས་པའི་དཔེ་མང་རབས་ཅིག་ མངོན་སུམ་དུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
དེང་སང་མཐོང་ཐོས་སུ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་བཞིན་ཡིན་ལགས། དཔེར་ན།
དམག་འཁྲུག་གི་རྗེས་སུ་ ས་གཡོ་བ་ རླུང་འཚུབ་ (tsunami) མེའི་འཇིགས་པ་དང་
ཆུའི་འཇིགས་པ་ཚུ་གིས་ སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པ་དང་ སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་མྱོང་བ་
ཡིན། རང་གི་གཟུགས་ལུ་དཔེ་བླངས་ཏེ་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན་ཡང་མཁྱེན།
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ རང་གི་གཟུགས་ལའང་ འབྱུང་བ་ལྔ་གྲུབ་ནས་ཡོད་པ་དང་
གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ལེགས་པོ་བཞག་ཆེད་ ཕྱིའི་སྤྱོད་པ་དང་ཟས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་
ལེགས་པར་སྤྱོད་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ནང་གི་ སེམས་ལྷོད་ཆི་ཆི་བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ།
དེ་མིན་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སེམས་ངལ་འབྱུང་ཚེ་ ཁྲག་ཤུགས་
ཆེ་བ་དང་སྙིང་གི་ན་ཚ་ཕོག་པ་སོགས་སྲིད། དཔེར་ན། གཟུགས་བདག་འཛིན་མ་བྱེད་
པར་དྲེག་པ་ཆགས་བཅུག་སྟེ་ བདག་མེད་དུ་བཞག་ནས་ཅི་མཐོང་ཅི་ཐོབ་སྣ་ཚོགས་ཚད་

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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མེད་བཟའ་བ་ཅིན་ གཟུགས་ཁམས་མི་བདེ་བ་དང་ ཤིག་དང་སྲོ་མ་ཚུ་ཡང་གང་ལས་
འབྱུང་བ་མི་ཤེས་པར་ དེ་མོད་དུ་འབྱུང་ནས་འོང་བ་ལ་གཟིགས་དང་། དེ་བཞིན་ཤ་དང་
དར་ཚི་རུལ་བཅུག་ནས་ བདག་མེད་བཞག་ན་ དྲི་ངན་དང་སྲིན་བུ་འཕེལ་ནས་འོང་བ་
བཞིན་ ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ལ་རག་ལསཔ་ཨིན།
རང་གི་གཟུགས་ནང་ལུ་ མེ་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་སོང་སྐབས་ གཟུགས་ལ་ཚ་བའི་ན་ཚ་
འབྱུང་བ་དང་ ཆུ་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་སོང་སྐབས་ གྲང་བ་གྲང་བཞིའི་ན་ཚ་ཕོག་པ་དང་
རླུང་ཁམས་ཤུགས་ཆེར་སོང་སྐབས་ ཁྲག་རླུང་གི་ན་ཚ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཚུ་ག་
ར་ རྩ་བ་ཕྱི་དང་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་སོགས་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་
བ་མ་གཏོགས་ དོན་མེད་གཞན་ཁ་ལས་འོང་འོངམ་ཅིག་ རྩ་བ་ལས་མེདཔ་ཨིན།

༡༡) སྡུག་བསྔལ་ག་ར་གི་རྩ་བ་རང་སེམས་བདག་འཛིན་དང་ཕྱིའི་འབྱུང་
བ་སོགས་ཚུལ་མཐུན་ལོངས་སྤྱོད་དགོ་པར་བསྐུལ་བ།

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ག་ར་གི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ནི་ རྩ་བ་རང་གི་སེམས་ལུ་ཐུག་སྟེ་ཡོད། དཔེ་
རྒྱང་མཐོང་ TV ལུ་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་བལྟ་བ་ཅིན་ རྒྱང་མཐོང་ནང་གཟུགས་བརྙན་
ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་ སྒྲ་སྣ་ཚོགས་ འོད་དང་མུན་པ་ མི་སྣ་ཚོགས་མཐོང་དུས་ ང་
བཅས་རའི་ སེམས་ལ་ཡང་བཟང་ངན་དང་ དགའ་སྐྱོ་ འཇིགས་སྣང་ཚུ་བཀག་མ་
ཚུགས་པར་ཤརཝ་ཨིན། ད་ལྟའི་ལུས་སེམས་དང་སྣང་སྲིད་ག་ར་ རང་གི་སྔོན་ལས་དང་
བག་ཆགས་ ཉོན་མོངས་པའི་སེམས་དང་ ད་ལྟའི་རྐྱེན་གྱིས་ རྒྱང་མཐོང་ནང་གི་མཐོང་
སྣང་བཟུམ་ ག་ར་མངོན་སུམ་ལུ་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟུམ་ སྣང་བ་ཡིན་ལགས། མནོ་བསམ་
ཞིབ་པར་བཏང་ཞིནམ་ལས་ མཐོང་སྣང་འདི་ལ་བརྟགས་ན་ སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྒྱུ་དང་
རྐྱེན་ཚོགསཔ་ད་ རྒྱང་མཐོང་ནང་བཟུམ་མཐོང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་ དོན་ལུ་མ་གྲུབ་
ཨིནམ་མཁྱེནམ་ད་ དེ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨ་ཁ་ང་འཛོལ་སོང་ནུག་ ང་འཁྲུལ་སོང་ནུག་
ཟེར་མཁྱེན་ཚུགསཔ་ཨིན།
དཔེ་དེ་བཟུམ་ ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་
གསལ་བཤད་ཞུ་མི་འདི་ཡང་ ཕྱི་དང་ནང་ཟེར་བ་ཡང་གྲུབ་གྲུབ་ཅིག་མ་པ་ལས་མེདཔ་
དང་། ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ ནང་གི་གཟུགས་ཤ་ཁྲག་དྲོད་རླུང་
ནམ་མཁའ་དང་ གསང་བར་འདོད་ཆགས་ང་རྒྱལ་ཞེ་སྡང་ཕྲག་དོག་དང་གཏི་མུག་ལ་
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སོགས་པ་ རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་ལུགས་དང་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགསཔ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་བྱུང་བ་ཨིན་པའི་ངེས་ཤེས་ཐོབ་དུས་ ད་ཚུན་ལོག་པར་བཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ དངོས་པོར་སྣང་ཡོདཔ་ཨིནམ་ མཁྱེན་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།
སེམས་མེད་པ་ལུ་ སེམས་ལུ་འཛིན། ཕྱི་མེད་པ་ལུ་ ཕྱི་རུ་འཛིན། ནང་མེད་པ་ལུ་ ནང་
དུ་འཛིན། ཕྱི་དང་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་རང་བཞིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་འདི་ རྒྱུ་མེད་པ་རྒྱུ་རུ་
འཛིན། རྐྱེན་མེད་པ་རྐྱེན་དུ་འཛིན་ཏེ་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞི་དང་སྣང་
སྲིད་འདི་ཚུ་ སྣང་འདུག་པ་འདི་མཁྱེན་ཏེ་འོངམ་ད་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་གྲུབ་ལུགས་
དང་གནས་ལུགས་དེ་ དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ཡིན་
དུས་ འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ཟེར་བ་ག་ཏེ་འོང་ནི། འབྱུང་ཁམས་ཟེར་མི་ཡང་མེདཔ་ད་
འཁྲུགས་པ་ཟེར་མི་ཡང་འོང་དོན་མེདཔ་ལས་ འདི་ཞི་བ་ཡིན། ཞི་བ་ཨིན་པ་ཅིན་ བདེ་བ་
ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་མ་འཁྲུགས་པར་བཞག་ཐབས་གཙོ་བོ་རང་
མི་ཡི་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་དང་བསམ་སྤྱོད་ཡ་རབས་དང་གཙང་མའི་ཐོག་ལུ་
བཞག་སྟེ་ སེམས་མི་འཁྲུག་པར་ སེམས་མ་བཅོས་པར་ ཆགས་སྡང་དང་ དུག་ལྔའི་དབང་
དུ་མི་ཤོར་བར་ རང་བབས་རང་གནས་སུ་བཞག་ཐུབ་ན་ ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་
པ་མི་ཤོར། ང་བཅས་ར་འཛམ་གླིང་མི་ཚུ་གི་སེམས་ནང་ ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་ཇི་སྲབ་ཇི་
གཙང་བཞག་ན་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ཡང་གཙང་བ་དང་ སྙོམས་པར་བཞག་ཚུགས་ནི་ཨིན།
འབྱུང་བཞི་དང་སེམས་ཁམས་མ་འཁྲུགས་ན་ ལུང་པ་དང་མི་ལ་འཁྲུགས་པའི་གནོད་པ་
དང་ སྡུག་བསྔལ་མི་འོང་བར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པས་
ཀུན་གྱིས་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནས་ཚུལ་མཐུན་སྐྱོང་ཐུབ་ན་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་
ཀར་བདེ་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ནི་ཨིན།
ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་སོགས་འཁྲུག་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཆེད་ ཕྱིའི་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་
པའི་ལས་དང་བྱ་བ་ རྫས་སྦྱོར་རྡུལ་མཚོན་སྣ་ཚོགས་ ལོངས་སྤྱོད་པ་སོགས་འཛེམ་དགོས་
པ་དང་། གཉིས་པར་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་མི་འཁྲུག་པར་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་བ་གོང་
མ་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་མི་འཁྲུགས་པར་བཞག་དགོས་པ་ཅི་ནས་
གལ་ཆེ།
ཁྱད་པར་དུ་རང་རེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ མི་རིགས་སོ་སོའི་

ཕྱི་ནང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
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དབར་ཤན་མི་ཕྱེ་བར་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་མཐུན་སྦྱོར་དང་ དག་སྣང་བསྐྱེད་ན་ ལྷ་
དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱང་ ཐུགས་མཉེས་ནས་ཞི་བར་འགྱུར་བ་དང་ གནས་
བདག་གཞི་བདག་སོགས་ཀྱང་ འབྱུང་བ་མི་འཁྲུགས་ན་ ཁོང་ཡང་རང་བཞིན་གྱི་མི་
འཁྲུགས་པར་ཀུན་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འབྱུང་འོང་།
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་འདི་ཡང་ རང་རེ་འབྲུག་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནང་པའི་
ཆོས་ལ་མོས་པས་ འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་སོགས་ལ་གནས་པའི་ གནས་བདག་གཞི་
བདག་ཡོད་པ་རྣམས་ ངོས་ལེན་དང་བརྩི་མཐོང་གིས་ཐུགས་མི་འཁྲུག་པར་ཞི་བའི་ངང་
དུ་བཞག་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ་ ཕྱག་ལཱ་ག་ཅི་
བཟུམ་ཅིག་གནང་རུང་ འབྱུང་བ་བཞི་ལུ་གནོད་པའམ་འཁྲུགས་པའི་བྱ་བ་འཛེམ་དགོཔ་
དང་། མི་དམངས་ཀྱི་དུག་ལྔ་མར་ཕབ་དང་ ནང་གི་ཁམས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཕུགས་དོན་
གཙོ་བོ་སྦེ་བཏོན་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་སྔར་ཁྱུན་གྱི་ལྷ་ཆོས་མི་གསུམ་མི་འཁྲུགས་
པར་བཞག་དགོས་པ་དང་། རང་རེ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་ཞི་
བདེ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བཀའ་རྙིང་རྒྱལ་གསུམ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བཞག་དགོཔ་
འདི་ འབྲུག་མི་ཀུན་གྱི་འགན་ཁག་ཨིན་ལགས།
ད་རེས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གཞི་བཞག་སའི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ལྟ་བ་འདི་
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཨིན། སྡུག་བསྔལ་མེད་ན་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཡིན།
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དུག་ལྔ་
འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུངམ་ཨིན། རྩ་བ་རྒྱུ་དང་ཀུན་གྱི་གཞི་འདི་ སྔར་གྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་
པ་ལས་གྲུབ་པའི་ད་ལྟའི་ལུས་སེམས་ཨིན་མི་འདི་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་དབང་མིན་འདུག
ཨིན་རུང་ རྐྱེན་བཟང་ངན་ལུ་ཁ་བསྒྱུར་ནི་འདི་ ད་ལྟོ་རང་གི་རང་དབང་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ཕྱི་ནང་
གི་འབྱུང་བ་སོགས་མི་འཁྲུགས་པར་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ རང་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ཆེད་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ དཀའ་ཐུབ་དང་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་
པོ་གནང་ནས་ཐོབ་པའི་ ལམ་སྟོན་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་ ད་ལྟ་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་མི་འདི་ ཆུད་ཟད་
དུ་མི་གཏོང་བར་འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་ལས་འགྲོལ་ཐབས་དང་ བདེ་བ་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ཐུགས་
བསམ་བཞེས་ཏེ་སྤང་བླང་མཛད་དགོཔ་སྦེ་གསོལ་བཏབ་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།
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ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན

བཀྲིན་དགའ་ཚོར།

གོང་གི་ཞུ་བ་རྣམས་ནི་ གུས་པའི་བླ་མ་ལྷ་སྲས་ཐེག་མཆོག་གི་ དཔེ་དེབ་གྲུ་གཟིངས་
དེད་དཔོན་རལ་གྲི་ནང་གསལ་གྱི་བཅུད་ལ་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དང་ངེས་ཤེས་
ཐོབ་ནས་ ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་དྲག་པོའི་ཐོག་ལས་ ཐར་ཐོར་ཙམ་ཞུ་བ་དང་ གཉིས་པར་
སྐྱབས་རྗེ་གདུང་སྲས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་ཨིང་སྐད་དཔེ་དེབ་ Magic Dance སྒྱུ་མའི་
ཟློས་གར་ནང་ལས་ ཁུངས་དོན་ཚུ་རགས་ཙམ་ཞུ་བ་ལགས་པས་ རང་གིས་ཞུ་བ་དེ་ཚོ་
གོང་གསལ་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ཚུ་གི་བཀྲིན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ལུ་རང་ངོས་ནས་བཀྲིན་
དགའ་ཚོར་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ་ དེབ་འདི་ནང་ནོར་བ་རེ་སྲིད་ན་གུས་པའི་གོ་བ་ལེན་ཐངས་
ལ་ནོར་བ་མ་གཏོགས་ གྲུ་གཟིངས་དེད་དཔོན་རལ་གྲི་དཔེ་དེབ་དང་ སྒྱུ་མའི་ཟློས་གར་

ལ་ནོར་བ་མིན་པར་མཁྱེན་པར་ཞུ། དེ་བཞིན་རྩོམ་ཡིག་འདི་བཞིན་ ཡིག་ཐོག་འགོད་
པའི་བསྐུལ་མ་གནང་མི་དང་ བསླབ་སྟོན་གནང་མི་ ཞུན་དག་དང་གློག་ཡིག་བཀོད་པའི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་བ་བཅས་ལགས་སོ།།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས་རིག་རྩལ་རྣམ་བཤད།

གདུང་རྡོ་རྗེ།

སྔོན་བརྗོད།

༆
ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དེ་ཡང་ མི་ང་ལུ་ཤེས་
བྱའི་ཡོན་ཏན་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅིག་གང་ཡང་མེད་དེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་
སྟོན་ཁང་གི་བཀའ་ཡི་ བསྐུལ་མ་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཕྱག་ཕྱིད་དཀའ་མེད་ཞུ་དགོཔ་བྱུང་
བའི་རྐྱེན་དང་ དྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ མེ་ཏོག་ཆུང་རུང་མཆོད་པའི་རྫས་བཟུམ་ཅིག་
དང་ མ་འོངས་འབྲུག་གི་མཁས་དབང་བྱོན་མི་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཞབས་
ཏོག་ཞུ་བའི་ཚུལ་ཨིན་རུང་ དེའི་སྐོར་ལས་ ང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་དང་སྤོབས་པ་ཆུང་བའི་
སྟབས་ཀྱིས་ རྒྱ་སྦོམ་འབད་ཞུ་མ་ཚུགས་རུང་ ཆུ་ཐིག་ཙམ་ཅིག་བླངས་ཏེ་ འབྲུག་གི་ཡིག་
གཟུགས་རིག་རྩལ་རྣམ་བཤད་ མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཨིན་རུང་ ང་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་ རྩ་ལས་མ་ཐོབ་པ་ལས་
བརྟེན་ འདི་ནང་ མིང་ཚིག་གི་སྡེབ་སྦྱོར་ བརྗོད་བྱ་བརྗོད་དོན་དང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བའི་
གསུང་ལུ་སྐྱོན་པའི་ ཉེས་འཁྲུལ་ཡང་ཐོན་སྲིདཔ་ལས་ མཁས་དབང་ཚུ་ལུ་གཤགས་བྱང་
དང་ ཐུགས་ལུ་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་བའི་ གསོལ་འདེབས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ ང་གིས་འབད་མི་དེ་ལུ་ མ་འོངས་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྐྱོན་བརྗོད་
དང་ནོར་བཅོས་ཀྱི་ ཞལ་བཀོད་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་ ཐད་ཀར་གནང་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ འབྲུག་
གི་མཁས་དབང་ཡོངས་ལུ་ སྙིང་ཐག་པ་ལས་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

ཡི་གུ་དར་ཚུལ།

རྒྱ་གར་ལུ་ཡི་གུ་སྔ་ཤོས་ ཨ་ཤོ་ཀའི་སྐབས་ལུ་ ཡེ་ཤུའི་འདས་ལོ་མ་ཐོན་པའི་སྔོན་མར་
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༢༦༥-༢༣༨ ལུ་ རྡོ་རིང་གུ་འབྲི་མི་འགོ་ཐོག་བྱུང་ནུག
བོད་ལུ་ཡི་གུ་འགོ་ཐོག་རྩོམ་མི། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྐབས་ལུ་ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་
དབྱངས་རྣམ་སྤྲུལ་ མི་ཡི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ ཆོས་བློན་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་གིས་ དགུང་ལོ་
༡༥ ལས་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ བཀའ་སྤྱི་བོར་ལེན་ཏེ་ བོད་ཧ་ཅང་གིས་གྱང་
ངམ་ཆེ་བའི་གངས་ཅན་ལས་ རྒྱ་གར་གང་བས་ཚ་བའི་ཚད་པའི་ས་ཁར་ དཀའ་སྡུག་སྦོམ་
སྤྱད་དེ་ སྐུ་སྲོག་ཉེན་ཁ་ལུ་ཡང་མ་འཛེམས་པར་ རྒྱ་ལུ་མཁས་པ་སྦྱང་པར་བྱོན་ནུག
རྒྱ་ལུ་ཕེབས་ཞིན་ན་ རྒྱ་གར་ན་ལན་ཌ་གཙུག་ཁང་ལུ་ རྒྱ་གར་ཤྲཱི་ན་ལན་ཌཪ་ ཡིག་
རིགས་ལུ་མཁས་མཆོག་ རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལས་ མཁས་དབང་བྲམ་ཟེ་ལི་བི་ཀ་ར་འམ་
(བྲམ་ཟེ་ལི་བྱིན་) དང་མཇལ་ཏེ་ གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱག་མཇལ་ཕུལ་ཏེ་
ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་ཚུ་ ག་ཅི་འདེ་ལེགས་ཤོམ་ཞུ་སྟེ་ ཡིག་རིགས་ ༦༤
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་ ལྷབ་སྦྱངས་ཐར་ཕྱིན་ཏེ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ལུ་ བདག་ཅག་བློན་པོ་
ཐུ་མི་ལ། །མ་ལུས་གནང་བ་ཐུགས་ལ་བཏགས། །རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་འོངས་པ་ཡིན། །མཁས་
གྲུབ་ཁྱེད་དང་མཇལ་བ་ཡིན། །ཟེར་བཀའ་དྲིན་དྲིན་འབུལ་ཞུ་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ བོད་ལུ་
དགུང་ལོ་ ༢༡ ལུ་ལོག་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
བོད་ལུ་ལོག་ཕེབས་ཞིན་ན་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡིག་རིགས་ ལཉྩ་ལྷའི་ཡི་གུ་ལུ་ དཔེ་བཞག་སྟེ་
དབུ་ཅན་དང་ བྷ་གྲུ་འམ་ཝརྟུ་ཀླུའི་ཡི་གུ་ལུ་དཔེ་བླངས་ཏེ་ དབུ་མེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་
གསརཔ་བརྩམས་ཡོདཔ་སྦེ་ མཁས་པ་ཚུ་གིས་དེ་སྦེ་གསུངམ་ཨིན་པས། ད་ལྟོ་རྒྱ་གར་
ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་ འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ནང་ རྡོ་རིང་གུ་ཡོད་ཡི་གུ་ཚུ་མཇལ་བ་
ཅིན་ ཕལ་ཆེར་དབུ་ཅན་དང་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་ཡང་འདྲཝ་ལས་ འབྲུག་གི་
མོན་ཡིག་འདི་དེ་ཡང་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་མ་དར་གོང་ལས་ཡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།
ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་གིས་ ལཉྩ་ལས་དཔེ་བླངས་ཏེ་ དབུ་ཅན་ཡིག་གཟུགས་ གསར་བརྩམས་
གནངམ་ད་ འཐུག་པོ་ ༥ ལོག་ཡིག་ ༥ མཐའ་ཡི་ཀྵ་ཡིག་བཅས་ ༡༡ བོད་སྐད་ལུ་
ཁག་མ་ཆེ་བར་བཏོན་བཞག་པའི་ ལྷག་མ་༢༣ གུར་ རྒྱ་གར་ལུ་མེད་པའི་ ཅ་ཆ་ཇ་༣
དང་ཞ་ཟ་འ་༣ བཅས་ ཡི་གུ་ལྷམ་པ་༦ གསར་བརྩམས་མཛད་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི་དབྱངས་
ཡིག་༡༦ ལས་ གི་གུ་ ཞབས་ཀྱུ་ འགྲེང་པོ་ ན་རོ་བཞི་དབྱངས་དང་། དབྱངས་ཀྱི་དང་པོ་
ཨ་ཡིག་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཇུག་ལུ་བཀལ་ཏེ་ བོད་ཡིག་གསལ་བྱེད་༣༠ དང་དབྱངས་
༤ སྦེ་བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་ འཐུག་པོ་༥ དང་ལོག་ཡིག་ ༥ མཐའ་མའི་ཀྵ་ཡིག་དེ་ཚུ་
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འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།

གཟུངས་སྔགས་འབྲི་ནི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་བཞག་སྟེ་ རྒྱ་ཡིག་༥༠ ཐམ་པ་ལས་ བོད་
༣༤ ལུ་འཕྲི་བསྣན་མཛད་དེ་ བོད་ལུ་ཡི་གུ་གསར་གཏོད་གནང་ནུག
དབུ་ཅན་ཡིག་གཟུགས་ལུ་ ལི་ལུགས་དང་ལྡན་ལུགས་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ལི་
ལུགས་ཉམས་སོང་ནུག ལྡན་ལུགས་འདི་ རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐབས་ཀྱི་ ལོ་ཙཱ་
བ་ལྡན་མ་རྩེ་མངས་ཀྱི་ ཕྱག་རྒྱུན་ཨིན་པ་མ་ཚད་ དབུ་ཅན་འདི་ ད་ལྟོ་བོད་དང་འབྲུག་
ལ་སོགས་པའི་ནང་ ནང་པ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེང་སང་བོད་བྲིས་
ནི་ སྡེབ་བྲིས་ ཀརྨ་སྒར་བྲིས་ འབྲུག་ཡིག་ལྷོ་བྲིས་ཟེརམི་ ཡིག་མཁན་སོ་སོའི་ལག་
རྩལ་གྱིས་སྦེ་ ཡིག་བཟོ་དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་ཡང་བྱུང་སྟེ་འདུག

ཡིག་བཟོའི་མཁས་མཆོག་ཡོངས་གྲགས་ཅན།

རྒྱ་གར་ལུ། ཤྲཱི་ན་ལན་ཌཪ་ ཡིག་རིགས་ལུ་མཁས་མཆོག་ བྲམ་ཟེའི་སློབ་དཔོན་ལི་བི་
ཀ་ར་ཨིན་པས།

བོད་ལུ།		
		

༡) རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྐབས་ ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་དང་།
༢) རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་ ལྡན་མ་རྩེ་མང་།

འབྲུག་ལུ་ཡིག་རིགས་དར་ཚུལ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ རི་བྲག་པ་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལས་
བྱོན་མི་གྲུབ་ཐོབ་དང་ ཟུར་འབྱོལ་བྱོན་མི་ཚུ་དང་ བོད་ལུ་མཁས་པ་སྦྱངས་པར་བྱོན་མི་
འབྲུག་གི་དགེ་བཤེས་མཁས་དབང་ཚུ་ལས་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རིང་ལུ།
༡)
༢)

སྡེ་སྲིད་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔོན་གངས་ཆེན།
འབྲུག་རྒྱལ་དང་པོའི་སྐབས་ གོང་ས་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་གི་ དྲུང་ཡིག་ཚེ་དབང་དངོས་
གྲུབ། གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་དང་རྣམ་ཐེར་གླིང་ཅི་ལས་མགོན་
པོ་བསྟན་འཛིན།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

༣)

འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་གཙོ་བོ་དྲགོས་སྐལ་བཟང་ཟླ་བ།
རྒྱལ་མགྲོན་འཕྲིས། སྟངས་སྦིས་སྐལ་བཟང། ཨུ་ར་ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་དང་
བསོད་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཚུ་ཨིན་པས།
༤) འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་སྐབས་ དྲགོས་ཤིང་ཁར་བླམ་ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་དང་
ཀོ་ཏ།
༥) འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐབས་བླམ་པད་མ་ལ། བླམ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག བུམ་ཐང་
ཆུ་སྨད་གཞུ་རི་ལས་ སློབ་དཔོན་མགོན་པོ་བསྟན་འཛིན། བླམ་གནག་མདོག་
གྲྭ་སློབ་རྣམ་རྒྱལ། བླམ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན་པས།
༦) འབྲུག་གི་གློག་རིག་ནང་ཡོད་མི་ ཡི་གུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དང་
འབྲུག་ཀུན་གསལ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་གི་ ཡིག་བཟོ་དུམ་གྲ་རེ་
མ་འདྲཝ་ཡོད། དེ་ཡང་ཆ་བཞག་ས་ནི་ བླ་མ་པདྨ་ལའི་ཕྱག་ཡིག་འདི་ཨིན་པས།
༧) དབུ་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ནི་ དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ དཔེ་ཡིག་
འབྲི་ནི་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ མགྱོགས་ཡིག་
གློག་རིག་མ་ཐོན་པའི་གོང་ལུ་ ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཡིག་ཚང་ཁག་གི་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་མང་ཤོས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ གློག་རིག་མེད་མི་ཚུ་གིས་ ཡིག་འགྲུལ་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེང་སང་གློག་རིག་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེཝ་ལས་
མ་འོངས་པ་ལུ་ཉམས་རྒུད་འགྱོ་ཉེན་དོགས་ཏེ་ མགྱོགས་ཡིག་གི་ཡིག་བཟོའི་
ཐིག་ཚད་དང་ འབྲི་ཐངས་མི་ཉམས་ནི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཡིག་གི་ ཡིག་བཟོའི་
དེབ་རིམ་ ཁག་གསུམ་འབད་མི་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལུ་ གདུང་རྡོ་རྗེ་རང་གིས་
གསར་བརྩམས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་ཡིག་རིགས་ཡོད་ཐོ།

ལཉྩ་ ཝརྟུ་ ཧོར་ཡིག་ དབུ་ཅན་ དབུ་མེད་ (མོན་ཡིག) མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཚུ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ གྲུབ་ཐོབ་དང་བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་
བཅགས་པའི་གནས་ཚུ་ནང་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་ རྟེན་རྙིང་རྩ་ཅན་ཚུ་དང་ རྡོ་ལྷ་ལ་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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སོགས་པའི་གུར་མཇལ་ནི་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་དང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་༢པ་བསྟན་
འཛིན་འབྲུག་སྒྲ། རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རིང་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་རིམ་བྱོན་
ཚུ་གི་སྐབས་ལས་ གྲྭ་ཚང་ དགོན་སྡེ་ བཤད་གྲྭ་ སྒྲུབ་གྲྭ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་
གསར་བཙུགས་མཛད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ འབྲུག་གི་དགེ་བཤེས་དང་ བླམ་སློབ་དཔོན་མཁས་
དབང་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་སྦེ་ དབུ་ཅན་གི་ཡི་གུ་འདི་འབྲུག་འབྲི་དང་ ལྷག་པར་དུ་རང་ལུགས་
མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ འབྲུག་པའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་བྱུང་ནུག
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་ མགྱོགས་ཡིག་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ཡང་མེད་
པའི་ ཡི་གུ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན། འདིའི་མིང་ལུ་ས་ཕྱོགས་དང་ སྔར་ཡུལ་
མིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་ཡང་མ་འདྲཝ་ མོན་ཡིག ལྷོ་ཡིག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་སྐྱོང་སྐབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་འབྲུག་དང་ མི་ལུ་འབྲུག་པ་ ཆོས་ལུ་འབྲུག་
པ་བཀའ་བརྒྱུད་ འབྲུག་པའི་ཡི་གུ་ལུ་མིང་ མོན་ཡིག་ ལྷོ་ཡིག་ མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་
བའི་ ཐ་སྙད་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག

ཡི་གུའི་རྣམ་པ་འབྱུང་ཚུལ།
ཡི་གུའི་རྒྱུ་སྐྱེ་བའི་གནས།

ཀ་སྡེ་དང་ནི་ང་རོའི་རྩ་བ་གསུམ། །མགྲིན་པ་ལས་སྐྱེས་ཅ་སྡེ་ཙ་ཚ་ཛ། །ཞ་ཡ་ཤ་དང་ཨི་
ཨེ་རྐན་ལས་སྐྱེས། །ཏ་སྡེ་ཟ་ལ་ས་རྣམས་སོ་ལས་དང་། །པ་སྡེ་ཝ་དང་ཨུ་ཨོ་མཆུ་ལས་
སྐྱེས། །ར་ཡིག་ལྕེ་རྩེ་ཉེ་བའི་སྟེང་ཕྱོགས་ཏེ། །ང་ཉ་ན་མ་རང་རང་སྐྱེས་གནས་དང་། །སྣ་
ལྡན་ཞེས་བྱ་ཡི་གེའི་སྐྱེས་གནས་སོ། །ཞེས་སྐྱེ་གནས་ ཁོག་པ་ མགྲིན་པ་ རྐན་ ལྕེ་
སྣ་ སོ་ མཆུ་ སྤྱི་བོ་བཅས་དྲུག་པོ་ཡོད། དཔེར་མཚོན་ན་ འབྱུང་སའི་སྐྱེ་གནས་དྲིལ་བུ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ།

སྲོག་ཆེན་ (ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟཤ་ས་ཨ་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་) སྲོག་ཆུང་ (ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ག་ང་ཇ་
ཉ་ད་ན་བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་) སྒྲ་ལྡན་ (ག་ང་ཇ་ཉ་ད་ན་བ་མ་ཛ་ཝ་འ་ཡ་ར་ལ་ཧ་) སྒྲ་མེད་
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

(ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ་ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ་ཞ་ཟ་ཤ་ས་) བྱེད་པ་ (ཕྲད་པ་ ཅུང་ཟད་ཕྲད་པ་ བཙུམ་པ་ ཕྱེ་
བ་ དོག་པ་ ཡངས་པ) བཅས་ཡོད། སྡོམ་ཚིག་ནང་འབད་ཞུ་བ་ཅིན་ ངག་ནས་དབྱུངས་ཚེ་
དབུགས་ཐོན་ཆེ་ཆུང་གིས། །སྲོག་ཅན་དང་ནི་སྲོག་མེད་ཅེས་སུ་བརྗོད། །ངག་ནས་དབྱུངས་ཚེ་
སྒྲ་ཐོན་ཆེ་ཆུང་གིས། །སྒྲ་ལྡན་སྒྲ་མེད་ཅེས་སུ་བརྗོད་པའོ། །དཔེར་མཚོན་ན་ འབྱིན་པར་
བྱེད་པའི་རྒྱུ་ དྲིལ་བུའི་ལྕེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

སྐྱོད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ།

སྐྱེ་གནས་(ཁོག་པ་ མགྲིན་པ་ ལྕེ་ རྐན་ སྤྱོ་བོ་ སྣ་ སོ་ མཆུ་) བརྒྱད་དང་། བྱེད་པ་
(དམ་པ་ ལྷོད་པ་ ཤིན་ཏུ་ལྷོད་པ་ ཆེས་ཤིན་ཏུ་ལྷོད་པ་) བཞི་དང་། རྩོལ་བ་ (ཕྱི་ཡི་རྩོལ་བ་
ནང་གི་རྩོལ་བ་ ཕྱི་ལ་སྒྲ་དང་ ནང་ལ་དབུགས་) གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་སྡོམ་ཚིག་ནང་འབད་
ཞུ་བ་ཅིན་ མགྲིན་མཆུ་ལས་སྐྱེ་རང་རང་བྱེད་པ་ཅན། །རྐན་ལས་བྱུང་རྣམས་ལྕེ་དབུས་བྱེད་
པ་ཅན། །སོ་ལས་བྱུང་རྣམས་ལྕེ་རྩེའི་བྱེད་པ་ཅན། །ར་ཡིག་ལྕེ་རྩེ་ཉེ་བའི་བྱེད་ཅན་ནོ།། དཔེར་
མཚོན་ན་ བསྐྱོད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ དྲིལ་བུ་གསིལ་མིའི་ ལགཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།

སྐུལ་བར་བྱེད་བྱེད་པའི་རྒྱུ།

(རྣམ་རྟོག་གི་ཤེས་པ་ བརྗོད་འདོད་ཀུན་སློང་ གཡོ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་) བཅས་གསུམ་ཡོད།
སྐུལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ དྲིལ་བུ་གསིལ་མི་ སྐྱེས་བུའི་རྣམ་རྟོག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། རྒྱུ་དེ་ཚུ་
འཛོམས་པའི་བསྒང་ལས་ ཡི་གུ་ག་དེ་སྦེ་བྱུངམ་ཨིན་ན་ ཞུ་བ་ཅིན།

དང་པར།

ཡི་གུ་གི་རྣམ་རྟོག་བསྐྱེད་དེ་ ཡི་གུའི་རྣམ་པ་ཤར་ཏེ་སྐྱེ་ནི་དང་། དེ་སྐྱེཝ་ད་ནང་གི་རླུང་
སྤར་ཏེ་ རླུང་གིས་གནས་དང་ བྱེད་པ་རྩོལ་བ་ཚུ་བསྐྱེད་དེ་ དབུགས་དང་སྟབས་ཅིག་
ཁར་ སྒྲའི་རྣམ་པ་ཡི་གུ་སོ་སོའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་འོང་ནི་དང་ སྒྲའི་རྣམ་འགྱུར་ལྕེ་ལ་སོགས་པ་
སྤརཝ་ད་ བྱུངམ་ཨིན་པས།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།

གཉིས་པར།
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གནས་དེ་ལུ་ཡང་ དོག་པའི་གནས་དང་ ཡངས་པའི་གནས་ཟེར་ དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག དོག་
པའི་གནས་ནི། མགྲིན་པ་ སྣ་ སྤྱི་བོ་ ཀླད་པའི་སྦུབས་དང་། ཡངས་པའི་གནས་ནི། ཁོག་པ་ མགྲིན་
པ་ རྐན་ ལྕེ་ སོ་ མཆུ་དང་། བྱེད་པ་གནས་ནི། ལྕེ་དང་རྐན་གཉིས་གཙོ་བོ་ཨིན་ དེ་ཚུ་ཕྱད་ནི་དེ་
གིས་ རྣམ་པ་དྲུག་ཕྱེ་ནི་དང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཕྱད་ནི་ བཙུམ་ནི་ ཕྱི་ནི་ དོག་པ་ ཡངས་པ་ཟེར་ཡོད།

ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མིང་ནི།
༡.
༢.
༣.
༤.
༥.
༦.
༧.
༨.
༩.
༡༠.
༡༡.
༡༢.
༡༣.
༡༤.
༡༥.
༡༦.
༡༧.
༡༨.
༡༩.
༢༠.
༢༡.

ཚངས་པའི་ཡི་གེ
ཁ་རེ་ཥྚྭའི་ཡི་གེ
པདྨའི་ཡི་གེ
ཨངྒའི་ཡི་གེ
པངྒའི་ཡི་གེ
མཱ་ག་དྷའི་ཡི་གེ
བཀྲ་ཤིས་པ་ཡི་གེ
སོར་གདུབ་ཀྱི་ཡི་གེ
ཤཱ་ཀཱ་ནཱའི་ཡི་གེ
སཱ་དྷ་ནའི་ཡི་གེ
ཨ་ཧུ་བའི་ཡི་གེ
རྩུབ་མོའི་ཡི་གེ
འགྲོ་ལྡང་བའི་ཡི་གེ
མོན་ཡུལ་གྱི་ཡི་གེ (འབྲུག་གི་ཡི་གེ)
ལྷོ་ཕྱོགས་པའི་ཡི་གེ
དྲག་པོའི་ཡི་གེ
གྲངས་ཀྱི་ཡི་གེ
སྤྱི་གཙུག་གི་ཡི་གེ
ཕས་སུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ
དྷ་རི་ཀའི་ཡི་གེ
ཁྱཱ་སྱའི་ཡི་གེ
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༢༢.
༢༣.
༢༤.
༢༥.
༢༦.
༢༧.
༢༨.
༢༩.
༣༠.
༣༡.
༣༢.
༣༣.
༣༤.
༣༥.
༣༦.
༣༧.
༣༨.
༣༩.
༤༠.
༤༡.
༤༢.
༤༣.
༤༤.
༤༥.
༤༦.
༤༧.
༤༨.
༤༩.

གདུང་རྡོ་རྗེ།

རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ
ཧུ་ནའི་ཡི་གེ
དབུས་ཀྱི་ཡི་གེ
རྒྱལ་གྱི་ཡི་གེ
ཀླུའི་ཡི་གེ
ལྷའི་ཡི་གེ
གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཡི་གེ
དྲི་ཟའི་ཡི་གེ
མི་འམ་ཅིའི་ཡི་གེ
ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་ཡི་གེ
ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་ཡི་གེ
ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ཡི་གེ
རི་དྭགས་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ
བྱ་རོག་སྐད་ཀྱི་ཡི་གེ
སའི་ལྷའི་ཡི་གེ
བར་སྣང་ལྷའི་ཡི་གེ
བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཡི་གེ
ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡི་གེ
ཤར་ལུས་འཕགས་པོའི་ཡི་གེ
འདེགས་པའི་ཡི་གེ
བཞག་པའི་ཡི་གེ
རབ་ཏུ་བཞག་པའི་ཡི་གེ
རྒྱ་མཚོའི་ཡི་གེ
རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ
སྤྲིང་པའི་ཡི་གེ
རབ་ཏུ་སྤྲིང་པའི་ཡི་གེ
རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཡི་གེ
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡི་གེ

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།

༥༠.
༥༡.
༥༢.
༥༣.
༥༤.
༥༥.
༥༦.
༥༧.
༥༨.
༥༩.
༦༠.
༦༡.
༦༢.
༦༣.
༦༤.
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བསྟན་བཅོས་སྐོར་བའི་ཡི་གེ
རྩིས་སྐོར་བའི་ཡི་གེ
འདེགས་པའི་སྐོར་བའི་ཡི་གེ་
རྐང་པས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ
ཚིག་ཕྱི་མ་གཉིས་གྲུབ་པའི་ཡི་གེ
སྲིད་ཚིག་ཕྱི་མ་བཅུ་གྲུབ་པའི་ཡི་གེ
བར་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཡི་གེ
སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ
རིག་པ་དང་ཕས་སུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ
རྣམ་པར་བསྲེས་པའི་ཡི་གེ
དྲང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གདུང་བའི་ཡི་གེ
གསལ་བའི་ཡི་གེ
ས་རབ་ཏུ་ལྟ་བའི་ཡི་གེ
སྨན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པའི་ཡི་གེ
སྙིང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ།

དབུ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ ཡི་གུའི་ཆ་ཚད་ལྡན་དགོཔ།
༡) གཅེས་པ་བརྒྱད་ནི།

སྣག་ལམ་ཟླུམ་ལ་སྒྲོས་ཆགས་གཅེས།།གཅིག་པུར་སྐྱེས་ལ་དཔུང་ཐུང་གཅེས། །གདགས་
པ་ཅན་ལ་ཟུར་ཐིག་གཅེས།།སྟོད་ཕུབ་ཅན་ལ་ཕོ་བ་གཅེས།།སྨད་ཕུབ་ཅན་ལ་ཁོང་འདྲེན་
གཅེས། །རྐང་པ་རྟར་ཞོན་ཕྱི་འབྲང་གཅེས། །ཡར་ཕུལ་མཐར་རྒྱས་སྒྲོས་གནོན་གཅེས། །མིག་
ཅན་དག་ལ་རྐེ་གཙང་གཅེས། །ཞེས་དང་།

༢) གཟབ་ཆེན་ལ་འདོན་པ་བཅུའམ་བཅུ་བཞིར་གྲགས་པ་ནི།

ཁང་མགོ་ལ་འདོན། མཁྲང་པོ་ལ་འདོན། སྒྲོས་སྦོ་ཐེམ་ལ་འདོན། བཤན་མར་འཐེན་ལ་འདོན། སྤྱང་
ཁོག་པ་ལ་འདོན། ཧྲམ་སྣག་ལ་འདོན། ཧྲར་མིག་འདྲིལ་ལ་འདོན། གཡེར་ཡར་ཕུལ་ལ་འདོན། ཡང་
ཡ་བཏགས་ལ་འདོན། གྲུང་ཟགས་མཆུ་ལ་འདོན། བཟང་མགོ་དཔུང་ལ་འདོན། འཛུམ་དཀརནག་སྣ་
ལ་འདོན། གཉེན་སྣོལ་མཚམས་སུ་འདོན། འཕྱུག་ཡན་ལག་ལ་འདོན་ལ་སོགས་པ་དང་།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

༣) ཆོས་ཉེར་གཅིག་ནི།

མགོ་རབ་ཐག་ཟླུམ་གྲིས་བཅད་འདྲ་བ། འབྲིང་ཀ་བ་ཀ་གཞུ། ཐ་མ་ཚག་མགོ་སྟེ་མགོ་
གསུམ། དཔུང་རབ་ཐུགས་ཀར་རྡོར་འཛིན། འབྲིང་མདའ་འཕེན། ཐ་མ་ལག་ཆག་འཕྲེད་
ཉལ་ཏེ་དཔུང་གསུམ། སྦོ་རབ་སྒྲོས་ཆགས་གྲི་ལྟག་འདྲ་བ། འབྲི་སྤུ་ཐག་སྒྲིམ་འདྲ། ཐ་
མ་གྲོག་སྐད་འདྲ་བ་སྟེ་སྦོ་གསུམ། ཟག་མཆུ་རབ་གསེག་སྦྱོར་ཐུང་རྣོ། འབྲིང་འགྱེའམ་
ཕག་སྣ། ཐ་མ་རྒུར་བོ་གླང་སྣ་སྟེ་ཟག་མཆུ་གསུམ། རབ་རྒྱ་ཁབ་བསླང་འདྲ། འབྲིང་རྔ་
དབྱུག་འཕྱར་འདྲ། ཐ་མ་ལག་མགོ་བཅད་འདྲ་སྟེ་ཡར་འཐེན་གསུམ། རབ་སྒོ་ལྕགས་
རྐང་འདྲ། ཐ་མ་འབུ་འཇུག་སྦྲང་རྐང་འདྲ་བ་སྟེ་མར་འཐེན་གསུམ། རབ་ཉ་མིག་འབྲིང་
ནས་འདྲ། ཐ་མ་ཟུར་གསུམ་འཕྲོ་མིག་སྟེ་མིག་གསུམ་བཅས་ཉེར་གཅིག་ཨིན་ནོ།།

༤) བུ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་ནི།

གཉིས་ཆོད་འཛུམ་ལ་འཐོ་དམན་མེད་པ་ ན་རོའི་ཆོས་གསུམ། གསེག་གིས་གཞོལ་བ་
སྟོད་སྨད་ཕྱེ་བ་སྟེ་འགྲེང་བུའི་གཉིས། ཟླུམ་འདྲིལ་འཁྱུག་པ་སྟེ་གི་གུ་གསུམ། གདགས་
པ་ཅན་གདན་ཐབས་བརྐྱང་པ་ མདུང་ཚུགས་གསུམ་སྦྲེལ་ལྡན་པ་སྟེ་ ཞབས་ཀྱུའི་
གསུམ། རྟ་སྦྲེལ་ཕངས་མ་བསྐྱིན་པ་སྟེ་ ར་སྟའི་གཉིས། འཁྱུག་སྙོམས་འདེགས་ལ་
དཀྱིལ་ཡངས་ཏེ་ ཡ་བཏགས་ཀྱི་གསུམ་ བཅས་བསྡོམས་པས་བཅུ་དྲུག

༥) སྤྱི་ཆོས་གསུམ་ནི།

གཟུགས་དཀྱུས་སུ་མ་གོལ་བ་། དཀྱུས་ཉིད་ཚང་ནས་མ་ཡར་བ། གཟུགས་དཀྱུས་ཤན་
འབྱེད་པ་སྟེ་ སྤྱི་ཆོས་གསུམ་གསུམ་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ། གཞན་ཡང་
ཐིག་སྒྲོམ་གྲུ་བཞིན་ལག་ལེན་ལྟར་བཙལ་བ་ལ། ཕུབ་དང་དཔུང་པ་ཆ་གཅིག་ཟག་མཆུ་ཆ་
གཉིས། ཆ་གསུམ་རྐང་པ་སྟེ། ཅ་ཆ་ར་འ་རིང་བ་སྐྱོན། ད་ན་ཞ་གསུམ་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་
སྐྱོན། ཀ་ག་ཤ་གསུམ་ཐུང་ན་སྐྱོན་ཡིན་ལ། འདོགས་འབྲེལ་ཆ་བཞི། སྟེང་གི་ཡན་ལག་ཆ་
གཉིས། ཐིག་ཤིང་ལོགས་ལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་བྱས་ལ་ སྐྱོན་རྣམས་སྤངས་ཏེ་འབྲི་བར་བཤད་དོ།།

སྨྱུ་གུ་བཤེད་ཐངས་ཀྱི་བཤད་པ།

ཡི་གུ་ལག་ལེན་དངོས་སུ་སྦེ་ འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སེམས་ཁར་ངེས་དགོཔ་ ལག་པའི་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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བརྐྱངས་བསྐུམས་ལྷོད་གསུམ་ རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ ལག་པའི་ཁྱིམ་ནང་ ཕུ་གྲོ་གི་སྒོང་དོ་
ཤོངམ་ཅིག་བཞག་པའི་ སོར་མོ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་བསྐུམས་ཚད་རན་པ་ཅིན་ སོར་མོའི་
རྩ་ཁམས་བདེཝ་ལས་ ཡུན་རིང་རུང་སོར་ཚིགས་དང་ ལག་ཚིགས་མི་ན་བའི་ཕན་པ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡིག་གཟུགས་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་ཐོན་པའི་ཕན་པ་དང་ སྨྱུ་གུ་བཟུངམ་
ད་ མཐེབ་མཛུབ་གཉིས་ཀྱི་དམ་ལྷོད་རན་དགོཔ་དང་ ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགཔ་ད་
ཁམ་ནས་ཚོན་གང་ངམ་ ཡང་ན་ ཚོན་གང་དང་ཕྱེད་ཙམ་ལས་ མ་རིང་པར་བཟུང་པ་ཅིན་
ལེགས་ཤོམ་ཨིན།
དེ་ཡང་གཡས་ཀྱི་སོར་མོ་ འོག་མ་གསུམ་ནང་དུ་བསྐུམ་ མཐེ་མཛུབ་གཉིས་ཀྱི་ ཁ་གྱད་
ཡངས་ཤིང་ སྙམས་པར་ཕྱུར་ནས་འབྲི་དགོ། སྨྱུག་ཁ་བསྐོར་བདེ་བའི་ ཕན་གནད་ཡང་ཡོད།

དེ་ལྟར་འབྲི་ཐོག་མར་བསླབ་དུས་ནས་ ཤིན་ཏུ་བྱང་ཞིང་ གོམས་པར་འགྱུར་བར་དུ་གཟབ་ཏེ་
དལ་མོ་འབྲི་བ་ནི་ལེགས་པའི་རྒྱུ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བས་མགྱོགས་བྲིས་ གང་
འབྱུང་བྱས་ན་ ཡིག་གཟུགས་ལད་ནས། ལག་པ་ངན་གོམས་དུ་འགྲོ་བས་ ནམ་ཡང་ཡིག་
གཟུགས་ མཁས་པའི་གྲལ་དུ་ ཚུད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ གོམས་པ་རྫོགས་ནས་ མགྱོགས་
པར་བྲིས་ཀྱང་ ཡིག་ཚུགས་ཤོར་མི་འགྱུར་བས་ ཐོག་མར་གཟབ་གལ་ཆེ། སློབ་དཔོན་
མཁས་མིན་གྱི་ལག་ཁྲིད་ནི་ ཕལ་ཆེར་ཚ་ཚའི་དབྱིབས་བརྐོས་ཕོར་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་
པ་ལྟར་འབྲི་བར་མཁས་པས་བཤད་མོད། དེར་བརྟེན་ ལེའུ་བརྒྱད་པའི་སློབ་དཔོན་ མཚན་
ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཙལ་ནས་ ཇི་ལྟར་བསྟེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་བསྟན་པར་བྱའོ།
བྲིས་ལེགས་པའི་མཚནཉིད་ནི་ དག་སྒྲོས་སྐྱེན་གསུམ་འཛོམས་པ་མཆོག་ཅེས་ཏེ་ ལག་
རྒྱུ་བཟང་ཞིང་ བྲིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཐམསཅད་སྦྱངས་ཤིང་ གོམས་པས་སྣག་ལམ་གཙང་ལ་
ཡིག་ཚུགས་ལེགས་ལ་ སྦྱངས་པ་ཆེ་བས་ དཀར་ནག་གི་ཆ་སོགས་སྙམས་ཞིང་ འབྲུ་
ཁོག་སྒྲོས་པ་ བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་རིག་པ་ལ་མཁས་ཤིང་ རིག་པ་དྭངས་ལ་ རྣམ་རྟོག་རྒོད་པས་
ཆད་ལྷག་དང་ ཡིག་ནོར་མེད་པ་གསུམ་ནི་ ཡིག་རིགས་ཀུན་ལ་གཅེས་ཤིང་ ཡིག་བྲིས་
ལེགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན།
དེའང་ འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། ཡིག་གཟུགས་བཟང་ངན་ལག་པའི་རྒྱུ། །མགྱོགས་
དལ་སྦྱངས་པ་ཆེ་ཆུང་སྟེ། །དག་ཆ་རྣམ་རྟོག་རྒོད་གཡུང་གཙོ། །ཞེས་བྲིས་ལེགས་པའི་རྒྱུ་ནི་
འདི་གསུམ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།
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ཡི་གུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་སེམས་ལུ་ངེས་དགོཔ།

ཡི་གུའི་འབྲི་གཞི་དེ་རང་གི་ ནུ་མ་གཡས་པའི་ཐད་ཧོངས་ སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་སྐབས་ལུ་ པུས་མོ་
གཡས་པའི་ཐོག་ཁར་བཞག་སྟེ་ གཟུགས་ཀྱི་ཁོད་སྟོད་ཕྲང་པ་ཅིན་ འབྲིཝ་ད་ཡི་གུ་མི་གཡོ་བར་
ཡིག་གཟུགས་ཕྲང་བའི་ཕན་པ་དང་ མཇིང་ཚིགས་དང་ སོག་སྲུབ་མི་ན་བའི་ཕན་པ་ཡོད།
ཡི་གུ་ག་ཅི་འབྲི་རུང་ སེམས་དང་ལགཔ་གཉིས་ལྷོད་ཤིག་ཤིག་སྦེ་ འབྲི་དགོཔ་གལ་ཆེ་
ཡི་གུ་ལྷབ་སྦྱང་འབདཝ་ད་ དང་པར་ག་མགྱོགས་འབད་བ་ཅིན་ ག་དེམ་ཅིག་བྲིས་ཚར་
རུང་ ཡར་བསྐྱེད་དང་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་མི་འཐོན། དཔེར་ན་ འགྱོ་མ་ཤེས་གོང་
ལས་ རྒྱུག་ནི་ག་ཤེས་བལྟ་དོ་བཟུམ་འབད་ནི་མི་འོང་།
ནམ་རྒྱུན་ཡིག་གཟུགས་ སྦྱོང་བརྡར་འབདཝ་ད་ མ་དཔེ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་བལྟ་ཞིན་ན་ ཐིག་
ཚད་གུར་བཀལ་ཏེ་ལྷབ་ནི་གལ་ཆེ་ དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ མཁས་པ་དཔེ་དང་མ་བྲལ་ན། །བཟོ་
བོ་སློབ་དཔོན་མ་བྲལ་ན། །ཟེར་དོ་བཟུམ་ སྔོན་བྱོན་མཁས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཨིན། ཡིག་བཟོའི་
ཁྱད་ཆོས་ ལེགས་པ་ལས་མགྱོགས་པ་གཙོ། མགྱོགས་པ་ལས་ཀྱང་སྙོམས་པ་གཙོ། སྙོམས་
པ་ལས་དག་པ་གཙོ་ཟེར་ ཁྱད་ཆོས་དེ་ཚུ་ཚང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཡི་གུའི་རྣམ་རིགས་མ་འདྲ་བ།

མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ཡིག་ གཏེར་ཡིག་ རང་བྱོན་ སྔགས་ཡིག་ མདོ་ཡིག་ གཏོར་མའི་ས་
བོན་ གཟུངས་ཡིག་ དཀྱིལ་འཁོར།

རྡོ་རྐོའི་ཡིག་གཟུགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནི་ ཆོས་དར་སའི་སྦས་ཡུལ་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལས་རང་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནི་
ཁྱིམ་ཚང་ཐག་ཉེ་ཤོ་ཅིག་སྦེ་ སྔ་རབས་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་དང་ གཏེར་བཏོན་པ་ བླམ་དགེ་བའི་
བཤེས་གཉེན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་
མི་དང་ སྟབས་བདེ་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབང་གིས་ ཟུར་འབྱོལ་སྦེ་
བྱོན་མི་ཚུ་ལས་སྦེ་ ཡིག་རིགས་སྔ་ཤོས་མོན་ཡིག་དང་ ཡིག་རིགས་གཞན་ཡང་ ལེ་ཤ་
ཅིག་དར་ཁྱབ་བྱུང་མི་ཚུ་ལས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ལཉྩ་དང་ཝརྟུ་ ཧོར་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་རྡོ་
རྐོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ ཐུགས་རྟེན་ཚ་ཚ་དང་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ་ཚུ་ལུ་མཇལ་ནི་འདུག

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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དེ་ཡང་ རྡོ་ལྷ་རྐོ་མི་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ རྡོ་ཡིག་རྐོ་ཐངས་ཀྱི་དཔྱེ་ སེམས་ཁར་བཞག་ངོ་
བདེ་བའི་ མན་ངག་གི་བསྡོམས་ཚིག་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།
ཨོྃ་ནི་རྒྱལ་པོ་གདན་ལ་བཞུགས་འདྲ་དགོས། །མ་ནི་བུ་ཆུང་པང་འདྲ་དགོས། །ཎི་ནི་རྫ་
ལི་གློ་ཉལ་དགོས། །པ་ནི་རྒྱ་སྒོ་ཕྱེས་འདྲ་དགོས། །ད་ནི་བྲག་ཐོག་ཆུ་འཕྱར་དགོས། །ཧཱུྃ་
ནི་སྒོ་ང་སུམ་བརྩེགས་དགོས། །ན་རོ་རྒོ་གཤོག་བརྒྱངས་འདྲ་དགོས། །གི་གུ་ཕོ་རོག་
ཤིག་བཏུ་དགོས། །འགྲེང་བུ་སྤང་ལ་མདའ་མཛེར་དགོས། །ཞབས་ཀྱུ་ཉ་མོའི་ལྕགས་ཀྱུ་
དགོས། །ཨ་མིག་མ་མིག་ན་མིག་གསུམ། །གསེར་ཉ་མ་བུའི་མིག་བཞིན་དགོས། །པ་
སྐེ་ད་ཧ་སྐེ་གསུམ་ནི་། །བྲག་ཐོག་གླ་བའི་སྐེ་བཞིན་དགོས། །ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་ནོ།།

ཡིག་གཟུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦྱང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

རྗེ་བསྟན་དར་ལྷ་རམས་པའི་ཞལ་ལས། རྩོམ་པ་ལེགས་ཀྱང་སུག་མི་འབྱོར་བ་ན། །དཔལ་
རྩལ་ཆེ་བའི་དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་འདྲ། །ཞེས་དང་། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས། སྣག་
ཤོག་སྨྱུ་གུ་མི་གཟབ་པར། །ཡི་གེ་གཟོབ་འདོད་ཡིག་མཁན་འཁྲུལ། །ཞེས་དང་། འཇུ་མི་
ཕམ་གྱིས། འདྲི་ཀློག་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི། །དང་པོ་ཉིད་ནས་འདི་ལ་འབད་
པར་གཅེས། །ཞེས་དང་། མཁས་མཆོག་ཚེ་བརྟན་ཞབས་དྲུང་གིས། ཡི་གེ་དག་སྙོམས་
མཛེས་གསུམ་ལས། །མ་དག་སྐྱེས་བུ་སྙིང་མེད་འདྲ། །མི་སྙོམས་རྐང་ལག་འཁྱོར་བ་
འདྲ། །མི་མཛེས་གོས་ངན་གྱོན་པ་འདྲ། །དག་སྙོམས་མཛེས་གསུམ་ཆ་གང་ཡང་། །མི་
ལྡན་ལམ་ཁར་བོར་བ་ཡི། །གོས་ཧྲུལ་ངན་པ་སྐྱུག་བྲོ་འདྲ། །དེ་ཕྱིར་སྔ་མ་སྔ་མ་གཙོ། །གསུམ་
ཀ་འཛོམས་ན་བཞིན་མཛེས་པའི། །དཔའ་བོ་ཟ་འོག་གོས་ཀྱིས་བཀླུབས། །ལུས་དང་ཡན་
ལག་སྡུག་ན་སྡུག །ཚོགས་པའི་ཁྲོད་དུ་འགྲིམས་པ་འདྲ། །ཡི་གེ་སྦྱོང་འདོད་ཐོག་མ་རུ། །འདི་
འདྲའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་ལ་བཀྲི། །ཟེར་གསུངས་མི་དང་། དགོན་བློ་ཆོས་ཀྱིས། ཀ་ཁ་ཡི་
གེ་འབྲི་ཀློག་ལ་མཁས་ན། །ཁ་དང་ལག་པ་ཡོད་པའི་དོན་གོ་ཆོད། །ག་རུ་སོང་ཡང་ཀུན་
གྱིས་གོང་དུ་བཀུར། །ང་ཚོ་སྦྱངས་པའི་འབྲས་བུའི་གཙོ་བོ་ཡིན། །མཁས་མཆོག་དོར་ཞི་
གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ་ཡིས། །རི་མོ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕུལ་བྱུང་བ། །བརྗོད་དོན་གསལ་
ལེར་མཚོན་པའི་ཡིག་རིས་ཏེ། །མཛེས་དག་སྙོམས་གསུམ་བཀོད་ལེཊ་བཟོ་རྩལ་དང་། །དོན་
སྟོན་ཆོས་གཉིས་རིན་ཐང་ཁྱད་པར་འཕགས། །མི་རིགས་རིག་གནས་དར་རྒྱས་ཡིན་མིན་
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

ནི། །སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡོད་མེད་སྟེང་ནས་ཕྱེ། །རིག་གནས་སྤེལ་དང་གནས་པའི་ལག་ཆ་
ཡང་། །ཡིག་རིགས་ལས་གཞན་ཐབས་ལེགས་ཡོད་མ་ཡིན། །རྩོམ་ལ་མཁས་ཀྱང་ཡིག་
གཟུགས་མ་ཡག་ན། །ཁ་འཁྱོགས་ཤན་རྡིབས་བུ་མོ་ན་ཆུང་བཞིན། །དེ་ཕྱིར་རྩོམ་དང་
ཡིག་གཟུགས་གཉིས་ཀ་ལ། །ཡག་ལག་ཚང་བར་སྦྱོང་བ་གནད་དུ་ཆེ། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

སྨྱུག་བྲིས་བཟོ་ཐངས།

སྨྱུག་རྒྱུ་སྲ་ཀྲག་བཅོ་ཐབས་ལུ། མེ་ཐབ་ཀྱི་གུ་ལས་ཡོད་པའི་ གྲབ་གུར་ དུ་པ་ནང་ཡུན་
རིངམོ་བཞག་ཞིན་ན་ བའི་རྐང་་རྙིངམ་ཡོད་པ་ཅིན་རབ་ཨིན་ དེ་མ་ཐོབ་པ་ཅིན་རྐང་མར་
དབུར་ཞིན་ན་ ཡོས་ཚ་རློམས་ནང་ལུ་བཙུག་ཞིན་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འཕྱག་པ་ཅིན་ སྲ་
ཀྲག་རུ་ཏོ་བཟུམ་འགྱུར་འོང་། དེང་སང་ལྕགས་སྨྱུག་སྣ་ཚོགས་དང་ སྨྱུ་གུ་མ་འདྲཝ་ སྨྱུག་
གསར་ལྷམ་པ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ ཚད་ལྡན་འབྲི་དགོཔ་ད་
སི་གི་སྨྱུ་གུ་ལས་དྲགཔ་གཞན་མེད་ ལྷོ་སྨྱུག་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཐིམ་ཕུག་
ལས་ སྤུངས་ཐངས་འགྱོ་སའི་ལམ་བར་ སྟོདཔ་ཕྱག་མདའ་ནང་ཡོད་མི་ སི་འདི་ཨིན།

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན།

སྨྱུག་གུའི་རྒྱུ་ནི། སྨྱུག་ཤ་སྟུགཔ་དྲག་དང་ སྲ་ཀྲག་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོ་ སྨྱུག་གུ་བཟོ་
ཐངས་ མཐོ་གང་ལས་མ་རིངམོ་ མཐེབ་མཛུབ་བམ་ སོར་མོ་ལྔ་ལས་མ་ཐུངམ་ རན་
ཏོག་ཏོ་དང་བཤེད་ངོ་བདེཝ་ གཞོག་རྩེ་སོར་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱི་ས་ཁར གྱིས་ཁམ་
གཉིས་གཞོག སུམ་དཔྱའ་གཉིས་རྫིང་ཞགས་དང་ སུམ་དཔྱའ་གཅིག་མཆུ་བཞག་སྟེ་
མགྱོགས་བྲིས་འབྲིཝ་ད་གས་ཆེན་དང་ ཞུན་དག་འབྲིཝ་ད་གས་ཆུང་སྦེ་ རྫིང་ཡུར་བཟུམ་
དང་ སྨྱུག་རྒྱབ་ལས་བལྟཝ་ད་ གཡས་གཡོན་ཆ་སྙོམས་པ་ རྫིང་མཆུ་ཕྱ་མ་དྲགཔ་ཅིག་
སྦེ་བཅད་ སྨྱུག་མཆུ་དུམ་གྲ་ཅིག་གསེག་དྲ་འཚམས་བཅད་དགོ།

ཚེག་བྲིས་འབྲི་ན་མཉམ་པར་བཅད། །ཟླུམ་བྲིས་འབྲི་ན་ཉིས་ཆོད་བྱ། །སྨྱུག་ཁ་ཆིག་ཆོད་བྱས་
གྱུར་ན། །ཡི་གེ་ལེགས་པའི་གནད་གཅིག་ཡོད། །སྨྱུག་ཁ་ཉིས་ཆོད་བྱས་གྱུར་ན། །སྨྱུག་ཁ་སྲ་

བའི་གནད་གཅིག་ཡོད། །གསུམ་ལྡན་ལྔ་འཛོམས་ཞེས་པའི་དོན། །སྨྱུ་གུ་མཆུ་ལ་མཁས་གྱུར་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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ན། །ཡི་གེའི་འབྲུ་ལ་མཁས་པར་བཤད། །ཟེར་མི་སྨྱུ་གུ་བཟོ་ཐངས་སྐོར་ལས་ཨིན་ནོ།།

དབུ་མེད་སྨྱུག་ཁམ་ གསེག་འབྲིང་སྦེ་གཅད་དགོ། དབུ་ཅན་སྨྱུག་ཁམ་གཡོན་ཧོངས་སྦེ་
གསེག་འབྲིང་ཅིག་སྦེ་གཅད་དགོ། འཁྱུག་ཡིག་གི་སྨྱུག་གུ་ཁ་གཡས་ཧོངས་སུ་ དུམ་
གྲ་ཅིག་གསེག་སྟེ་ཕྲ་སྦོམ་ཡི་གུ་སྦོམ་ཆུང་བལྟ་སྟེ་ གང་བདེཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ། སྨྱུ་གུའི་
འགོ་རྔ་ལུ་མིང་བཏགས་ཐངས་ནི། ཁམ། ཁམ་རྩེ། སྨྱུག་རྫོང་། སྨྱུ་གུའི་ཡུ་བ། སྨྱུ་གུའི་
ཡུརྩེ། སྨྱུག་རྒྱབ་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁམ་གསེག་གི་ཟུར་འདི་ཐོན་དགོཔ་གལ་ཆེ། སྨྱུག་
སོ་གཅདཔ་ད་ གྱི་ཅུང་གིས་ཟད་ཁམ་ ལེབ་ཏེ་སྦེ་བཞག་སྟེ་གཅད་དགོ།

གཞན་ཡང་།

སྣག་སྨྱུག་གཤེར་བ་དང་ ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་འབྲིཝ་ད་ ཡུར་ལམ་ཐུང་པ་ཅིན་ སྣག་ཙི་རྒྱུག་
ཧིང་ལུ་ཕན་ སྣག་ཆུ་ནུར་བ་དང་ ཡི་གུ་མངཔོ་འབྲི་དགོཔ་ཅིན ལྕགས་སྨྱུག་དགའ་ སྨྱུག་
མའི་སྨྱུ་གུ་ཨིན་པ་ཅིན་ སྲ་ཀྲག་པགས་ཀོ་སྲབ་སུ་ཡོདམི་དེ་ གད་མི་བཏུབ་ཟེར་མི་འདི་
བྲིས་མི་གི་ཞལ་རྒྱུན་ཨིན།

སྨྱུ་གུའི་རྒྱུའི་བཤད་པ།

སྨྱུ་གུའི་རྒྱུ་དངོས། པྱིར། ཕག་ཟེ། སྒྲོ་སྨྱུག། སི་སྨྱུག སྦ་མྱུག ལྕགས་སྨྱུག འབྲི་སྨྱུག་བཟོ་

བཏུབ་པའི་ སྨྱུག་མ་ངོས་འཛིན་དང་ སྨྱུ་གུའི་རྒྱུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཐབས་ནི། སྨྱུག་མ་
ལུ་རིགས་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ སྨྱུ་གུའི་རྒྱུར་བཏུབ་པའི་ སྨྱུག་མ་ཤ་སྟུག་ཤོས་
མ་གཡོ་མི། མདོག་སེར་ཁམ་ ཕྱི་རྩེ་འཇམ་འཁྱུག་འཁྱུག་ འོད་དང་ལྡན་པ། རྒྱུ་སྲ་བས་
སོ་གིས་བཏབ་བལྟཝ་ད་ གད་ཏ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཡིག་རིགས་དང་ གསེར་དངུལ་མཚལ་
སྣག་གེ་ར་ལུ་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན།
འཇང་སྨྱུག་ཟེར་མི་ མདོག་ནགཔོ་དོང་སྦེ་ཡོད་མི་སུབ་ཟེར་ དཀྱུས་ཡིག་འབྲི་ནི་བདེ་
ཤོས་དང་ ལྕགས་སྨྱུག་ནི་ གསུང་རབ་ལེ་ཤ་འབྲི་དགོཔ་ད་ལེགས་ཤོས་ཅིག་ཨིན། ལྷོ་
སྨྱུག་དང་རོང་སྨྱུག་ སྨྱུག་གུ་དྲག་ཤོས་ཨིན་མི་ ཞལ་རྒྱུན་མས། དེང་སང་སྨྱུག་མའི་
རིགས་འདི་ཚུ་ ངོ་ཤེས་ཚུགས་མི་དང་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཉུང་པས། (ལྷོ་སྨྱུག་) ཟེར་
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མི་འདི་ འབྲུག་ནུབ་ཕྱོགས་ཐིམ་ཕུག་དང་ སྤུངས་ཐངས་འགྱོ་སའི་ལམ་བར་ སྟོདཔ་
ཕྱག་མདའ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ སི་སྨྱུག་འདི་ཨིན།

སྨྱུ་གུའི་བཤད་པ་གཞན།

ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ་ བྲིས་མི་གི་ལག་རྩལ་ཨིན་རུང་ འབྲི་བྱེད་སྨྱུ་གུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེཝ་
ལས་ བྲིས་ལ་མཁས་མིན་སྨྱུ་གུར་ལེགས་དགོ་ སྨྱུ་གུ་བྱ་ཉེས་ཀྱིས་ ཡིག་གཟུགས་ཐོན་
རུང་མཛེས་ཆ་དཀོན་ དེ་གིས་སྦེ་སྨྱུ་གུ་གཞོག་ནི་ལུ་མཁས་དགོས། འབྲུག་འབྲི་ནི་སྨྱུ་གུ་
གལ་ཆེཝ་ལས་ སྨྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཆ་དང་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་དགོས།
༡)

ཐོག་མར་ཡིག་གཟུགས་ལྷབ་སྦྱོང་འབདཝད་ ཟ་སྨྱུག་རྙིང་པ་སྐམ་ཐག་ཆོདཔ་དེ་
རིང་ཐུང་ཕྲ་སྦོམ་ལེགས་པར་ འཚོས་ཏེ་མང་ཙམ་ཉར་དགོས།
༢) གསུང་རབ་སོགས་ ཡིག་གཟུགས་འབོར་ཆེན་འབྲིཝ་ད་ལུ་ འབྲི་བྱེད་ གསེར་
དངུལ་ཟངས་ལྕགས་རིགས་ལེགས་ཤོམ་ཨིན། སྨྱུག་ཁམ་འཛད་དཀའ་བས་
ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་གི་ སྐྱོན་མི་འབྱུང་།
༣) སྨྱུག་མ་ནི་ སྔོན་བྱོན་བྲིས་མཁན་ཚོས་གཅེས་པར་འཛིན་ཏེ་ རྒྱ་སྨྱུག་གིས་
གསེར་དངུལ་སོགས་རིན་པོ་ཆེའི་རིགས་དང་ སྣག་མཚལ་གྱིས་ གསུང་རབ་པོ་
ཏི་འབྲི་བར་ མཉེན་ས་ཆེ་བས་མཆོག
༤) འཇང་སྨྱུག་ནི་ སྣག་གིས་དཀྱུས་ཡིག་མྱུར་མོ་དང་ འཕྲིན་ཡིག་འབྲི་བྱེད་དགའ་
ཟེར་སླབ་ཨིན།
༥) ལྷོ་སྨྱུག་དང་རོང་སྨྱུག་གིས་ སྨྱུག་རྒྱུ་རུང་ཙམ་ཡིན།
༦) པིར་སྨྱུག་གིས་ གསེར་དངུལ་དང་རིན་ཆེན་གྱི་ རྩི་ཡིག་འབྲི་བྱེད་བཟང་། སྤུ་ཉུང་
ཞིང་འབྲི་རྫས་འདྲེན་བདེ་བ་ འཕྲོ་བརླག་མི་བཏང་བའོ།།
༧) པིར་ལེབ་ཀྱིས་ ཡིག་སོགས་འབྲི་ཆེན་ རྔམས་བརྗིད་ཅན་འབྲི་བྱེད་མཆོག
༨) ཤིང་ལེབ་སོགས་ཀྱིས་ སྦྱར་ཡིག་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་འབྲི་རུང་།
༩) པྱིར་དུམ་གྱིས་ མཛེས་ཡིག་མཚོན་ཁྲ་ཅན་འབྲི་ནི་དགའ་ ཤིང་ལེབ་གཉིས་ཀྱི་
བར་ དུ་བ་བཙིར་ནས་འབྲི་བར་བྱེད་པ་ཡིན།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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༡༠) ལྕགས་སྨྱུག་ཆུ་འབབ་ནི་ རྒྱུན་སྤྱོད་དང་ཟུར་མཆན། ཡིག་ཆུང་། འཕྲིན་ཡིག་
སོགས་འབྲི་བྱེད་བཟང་། རྒྱུན་དུ་ཁྱེར་བདེ་བས་དེང་རབས་ཀྱི་ འབྲི་བྱེད་ཆེས་
བཟང་ཤོས་ཨིན།

༡༡) ཞ་སྨྱུག་ནི་ བྱིས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ སྨྱོང་བྱེད་མཆོག་ཡིན། སྟབས་བདེ་ལ་
གཙང་མ། སྤྱིར་ཟིན་བྲིས་འབྲི་བྱེད་ཀྱང་ལེགས།

༡༢) རྩེ་ཟླུམ་རང་འབབ་སྨྱུ་གུ་ནི། སྤྱིར་ཁྱེར་བདེ་བ་དང་ ཡིག་ཆུང་མགྱོགས་བྲིས་ལུ་

བཟང་རུང་། འགོ་ཐོག་སྦྱང་མི་གིས་འདི་སྤྱོད་པ་ཅིན་ མཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེཝ་ལས་སྤང་

དགོ། མ་འོངས་པའི་སྐོར་ལས་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན སྨྱུ་གུ་གིས་ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ཐད་

ཁར་ ག་གིས་འབད་རུང་བརྩོན་ཤུགས་མཛད་བཅུག་དགོཔ་འདི་ ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆེཝ་སྦེ་མཁྱེན་དགོཔ་དང་ དེ་མིན་པ་ཅིན་ ད་རེས་ནངས་པར་ ག་ར་གིས་ གློག་རིག་
སྤྱོད་ནི་ལུ་ ཤུགས་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཤུལ་ལས་ལག་པ་གིས་འབྲི་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་
ཤེས་མི་ དཀོན་དྲག་འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་འདུག
ལྷག་པར་དུ་ རང་ལུགས་སི་སྨྱུག་གིས་ འབྲི་ཤེས་མི་ཡལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱིས་ ཐུགས་བཞེད་གནང་དགོཔ་ ཤིན་ཏུ་ནས་ཁག་ཆེ་ནི་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

བརྡར་རྡོའི་བཤད་པ།

སྨྱུག་གྲི་བརྡར་སའི་བརྡར་རྡོ་བཤད་པ་ སྨྱུག་གྲི་རྣོ་ངར་ཅན་ཅིག་དགོསན་ བརྡར་རྡོ་བཟང་
ངན་ལ་རག་ལས་ གྲི་བརྡར་སའི་རྡོ་ནི་སྲབ་ལ་གཉེན་པ་ རྡོ་དབྱིབས་ཆེ་ཆུང་ག་འདེ་ཨིན་
རུང་ མདོར་ན་མདོག་ སེར་ནག་ཅན་དེ་ ལྕགས་ཟ་ཚོད་རན་མི་རྡོ་རིགས་དེ་བཟང་ རྡོ་
ཕལ་པ་ཚུ་ལུ་བརྡར་བ་ཅིན་ གྲིའི་ངར་ཤོར་ནི་དང་ ལྕགས་ངན་འགྱུར་ནི་ཡོད། གྲི་བརྡར་
སའི་རྡོ་ལེགས་ཤོས་ནི་ ཁམས་སྡེར་དགེའི་ ཁྲོ་ཟིལ་ཁྲོམ་གྱི་མདུན་ཞོལ། གཡུ་འབྲུག་
རྡོ་བརྡར་ནི་ ག་ཅི་འདེ་ལེགས་ཤོས་འབད་བརྩི་སྲོལ་ཡོད། བརྡར་འཇམ་རེ་ལ་ ལུག་མ་
མོ་རེ་ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་ཡོད། གཞན་དེ་དང་འདྲ་བ་ འཛིང་ངམ་ལྕོག་རླབས་ཚུ་ཡང་
བཟང་ཤོས་འབད་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
གྲི་བརྡར་ཚུལ་ ངར་ཆུང་ཐད་ཀར་བརྡརཝ་ད་ རྣོ་ཁ་མགྱོགས་པར་འཐོན་འོང་ ངར་ཆེན་
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

བསྐོར་ཏེ་བརྡར་བ་ཅིན་ སོ་ལ་གྲུམ་མི་འགྱོ་ གྲི་ཕྱི་ལ་ལན་གཅིག་བརྡརཝ་ད་ ནང་ལུ་
ལན་དྲུག་རེ་བརྡར་དགོཔ་ཨིན།
བརྡར་ཚད་ གྲི་སོ་ནག་དང་རྣོ་ངར་ སྤུ་བཏོག་ཚུགསཔ་ མ་འགྱོཝ་བར་དུ་བརྡར་དགོ།
བརྡར་ཆེས་ན་གྲི་སོ་མགྱོགས་པར་ཟད་ནི་དང་ ངར་ཤོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ དོགས་ཟོན་
བསྐྱེད་དགོ། བྲིས་མི་ལས་ སྨྱུ་གུ་གཙོ་བོར་བཟུང་ སྨྱུ་གུ་གྲི་ལ་རགས་ལས་ གྲི་ཡི་རྣོ་

ངར་བརྡར་རྡོ་བཟང་ངན་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་ རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྣུམ་སོགས་ གྲི་ངར་ཤོར་བའི་
རྐྱེན་རྣམས་ལུ་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

བྲིས་རྫས་སྣག་རྩི་བཟོ་ཐངས།

སྣག་ཚའི་རྒྱུ་དགུ་ལས་ ལེགས་ཤོས་ར་ མར་ནག་གི་མེ་ཏོག་དང་ སྒྲོན་ཤིང་ ཉ་སྦྲིད་ གྲོ་
ག་ ཐང་ཚིལ་ལྔ་ དེ་ཚུ་ལས་ རབ་ མར་ནག་གི་མེ་ཏོག་དང་སྒྲོན་ཤིང་དང་། འབྲིང་ ཉ་སྦྲིད་
དང་གྲོ་ག (སྟག་ལྤགས) ཐ་མ་ ཐང་རྒན་གྱི་ཐང་ཚིལ་ཨིན།
བཟོ་ཐབས་སུ་ མར་ནག་གི་མེ་ཏོག་ སྣུམ་གྱི་མར་མེའི་རྩེར་ཆགས་པའི་ དྲེག་པ་ནག་པོ་
གང་མང་བསགས་ནི་དང་ སྒྲོན་ཤིང་དང་ཉ་སྦྲིད་དང་གྲོ་ག་གསུམ་གྱི་ ཤུན་པགས་སྔོ་བཤུ་
འབད་ ཐང་ཚིལ་གཞོན་ཆེས་འབྱོར་པ་ཅིན་ དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐང་རྒན་གྱི་ ཐང་ཚིལ་ཚིལ་ལུ་
འདྲ་བ་ དེ་གང་མང་བསགས་ དེ་ནི་འཁོར་མོའམ་ བྲུ་ཐབ་ཅེས་པའི་སྒོ་དང་ སྟེང་བུག་ཅན་
གྱི་ཐབ་སྟེང་དུ་ དུ་བ་རྒྱུ་ཞིང་འཐུལ་བའི་རྫ་ཁོག་ཞབས་རྡོལ་ལྔ་ནས་བདུན་གྱི་བར་བརྩེགས།
ཐབ་ཏུ་སྣག་ཚའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་ དེ་ལ་མེ་སྦར་བའི་ དུད་དྲེག་བསྡུས་ཞིན་ན་ ལྕགས་སྣོད་
ནང་ སྤྱིན་ཆུ་དྭངས་མ་ལུ་བཏབ་སྟེ་ མེའི་ཐོག་གུ་དུམ་གྲ་རེ་དཀྲུགས།
དེ་ལས་སྒྱེའུ་ནང་བླུགས་ཏེ་ མཉེ་བསྲུབ་ཤེད་མཉམ་ཞིང་ རན་པར་འདུལ་ནི། མི་རེས་ཉིནམ་
རེར་ བྲེ་གང་རེ་འདུལ་བར་བཤད་ཅིང་། འདུལ་རྟགས་ཚེག་སྒྲ་གྲགས་ཅན་ཚད་དུ་བཤད།
དེ་ཡང་ག་དེམ་ཅིག་བཏུལ་ཚུགསཔ་ཅིག་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། སྐམ་ཐག་ཡང་ཡང་ཆོད་མི་
ནི་ ནག་འདུལ་གྱི་མན་ངག་མཆོག་ཏུ་བཟུང་དགོ།

དམ་ཚད།

དམ་ཚད་ནི་ གར་སླ་ཟན་ཙམ་གྱུར་པའི་དུས་རེག་ན་ ལག་པར་འབྱར་ན་ དམ་ཆུང་བའི་
རྟགས་ སྲ་ཞིང་འཐས་ན་ཆེ་བའི་སྐྱོན། ཤ་རྗེས་དོད་ཅིང་མི་འབྱར་བ་ནི་ ཚད་དུ་བཤད་དོ།།
སྣག་ཚ་ལ་མཉེ་བསྲུབ་ཀྱི་དུས་སམ། སླང་ནས་ཀྱང་རུང་སྟེ། པི་པི་ལིང་དང་ཀ་ཀོའི་ལའི་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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ཆུར་སྦང་ན་ དགུན་མི་འཁེངས། ག་པུར། ཏང་ཀུ། ཙན་དན་དཀར་པོའི་ཆུར་སྦྱངས་པས་
དབྱར་མི་རུལ། ཤིན་ཏུ་རྒྱུག་ཅིང་མི་འཆད། ཀ་ར་དང་རྒྱ་སྐེག་ཆུས་ཕབ་ན་ ཁ་དོག་སྣུམ།
ལི་ཤི། རུ་རྟ། ག་བུར། རྒྱ་ཡོས། ཏང་ཀུ། ཤུ་མོ་ཟ། ཨར་ནག་རྣམས་ཀྱི་ ཆུ་ཕབ་ན་དྲི་
བཟང་། ཡོས་ཚིག་ཁུ་བ་དང་ བེ་ཁྲག་གཉིས་ཀྱི་དྭངས་མ་བླུགས་ན་ དངུལ་འོད་འཚེར།
སྤྱི་བཞུར་ཁུ་བས་མཐིང་མདངས། སྐྱེར་ཤུན་ཁུ་དྭངས་བླུགས་ན་ གསེར་མདོག་སྐག་
ཁུས་ ཟངས་མདངས་འབྱུང་ངོ་།།
དམ་ཆེ་ནས་མི་རྒྱུག་ན་ དར་མཚུར་རམ་ཚྭ་ལ་བསྲེག་ ཐལཝ་དུམ་གྲ་ཅིག་བཏབ། སླ་
ན་ནས་སམ་སྲན་མའི་ཕུད་རྡོག་བཏབ་ཅིན་ དེས་ཆུ་འཐུང་ནས་གར་བར་ནུས། སྤྱིན་མེད་
ན་ གྲོ་ནས་ཀྱི་ཡོས་ཁུ་བའམ། ཐང་ཁྲག་སོགས་དམ་དུ་སེམས་ཅན་རྗུད་པའི་ཆུ་སེར་
དྭངས་མ་ ཁྲག་མེད་པ་སོགས་བསྲེས་པས་ འོད་དང་ལྡན་ཞིང་ དགུན་འཁྱགས་དུས་
ཕྱིར་འཇིབ་མི་འོང་བས་བཟང་། འོན་ཀྱང་རླན་ཆེར་མི་འཁྱགས། བུལ་ཏོག་ཇ་བསྐོལ་ནང་
བཏབ་ན་ འཇུབ་དེ་སྣག་ཚའི་དམ་རྩེ་ མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་སོགས་འགའ་བས། ཕལ་ཆེར་
སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཉིད། སྡེབ་སྦྱོར་མང་བས་ལེགས་པ་མིན། རྒྱུ་བཟང་གནད་ཤེས་ལས་
ནུས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པས་ རྒྱུ་ངན་ན་ལག་ལེན་ལ་ ཇི་ལྟར་མཁས་ཀྱང་མི་ཕན་པས་
སྲེ་སྦྱོར་ཡང་བརྟགས་སྦེ་འབད་དགོ།

སྣག་ཚའི་རྒྱུ་དགུ་པོའི་ ལག་ལེན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
དང་པོ།

དྲག་པ་ལས་སྦྱར་ཚུལ་ནི། སྣུམ་ནག་གི་དྲེག་པ་ བོངས་ཆེ་བར་འོང་ཡང་འདུལ་དཀའ།
ཁྱི་ལྕེའི་དྲེག་པ་འདུལ་སླ་ ལེགས་ཀྱང་འོད་ཆུང་། ཤིང་དྲེག་ལེགས་ལ་བོངས་ཆེ། དམར་
ཆེན་རྩེའི་དྲེག་པ་ མདོག་ལེགས་ བོངས་ཆེ་འདུལ་སླ་ཡང་རྐྱེན། དེའི་ཕྱིར་ དགུན་དུས་
དམར་རྩེ་དྲག་དང་། ཡང་ན་ སྣམ་དྲེག་གི་ལྕེའི་དྲེག་པ་ལ་མཉམ་སྦྱར་བྱས་ན་ མདོག་
ལེགས་འདུལ་སླ་ཞིང་ བོངས་ཆེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད། དེ་ལ་མཐིང་ཀ་འདོད་ན་ རམ་གྱི་
ཁ་ཆུ་ནག་པོ་དང་ སྤྱི་བཞུར་ཁུ་སྔོ་སྐྱ་འདོད་ སྤྱི་བཞུར་ཁུ་བ་ཁོ་ན་ དངུལ་མདོག་འབྲས་
དཀར་དང་ མ་ནུ་རུ་རྟའི་ཁུ་བ་ ཆ་མཉམ་མང་དུ་བཏང་སྟེ་ ཡུན་རིང་ཉི་མར་མཉེས་པས་
འོང་། དམར་མདངས་འཚེར་བར་འདོད་ན་ སྣུར་ཐག་ཆོད་ཁར་ གཅོད་ཁྲག་སྦངས་བའི་
དྭངས་མ་ ཅུང་ཟད་བཏང་ནས་མེ་ལ་མི་བརྟེན་པར་ ཉི་མར་མཉེས་པས་འོང་། ཤིན་ཏུ་
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

གནག་ཅིང་ འོད་ཆེ་བར་འདོད་ན་ ལ་ཆུ་ཅུང་ཟད་བཏང་སྟེ་ ཆུ་གྲང་མི་བླུགས་པར་དྲོ་ཁོ་
ནར་བརྟེན་པས་འོང་། དེ་རྔམས་གང་བྱེད་ཀྱང་ མ་ནུ་རུ་རྟའི་ཁུ་བ་བཏང་བས་ འཇམ་ལ་
རྨེ་བའི་གནད་ཡོད་དོ། དམ་གྱི་སྤྱི་ཆུའི་ཚབ་ འབྲས་ཁུ་ཉག་གཅིག་གིས་བྱས་ན་ འདྲེན་
བདེ་ སྐམ་མགྱོགས་ དབྱར་མི་རུལ་ལོ། སུག་ཆུ་དྭངས་མ་དང་ སྤྱིན་ཆུ་ཅུང་ཟད་བཏང་
ན་འོད་ཆེ་ སྤྱིར་ཡུན་རིང་དུ་མཉེས་པ་དང། མཉེ་དུས་སྐོར་ཕྱོགས་ངས་ ངེད་དུ་བྱས་ན་མི་
འཆད་པ་ འདྲན་བདེ་ལ་གནག་རྙིང་ཉུང་། འོད་ཆེ་བའི་གནད་ཀ་ཡོད་དོ།།

གཉིས་པ།

མེ་ཏོག་ལས་བཟོ་ཚུལ། སྣུམ་གྱི་མར་མེའི་རྩེར་ ཆགས་པའི་དྲེག་པ་ནག་པོའི་ མེ་ཏོག་གི་
སྣུམ་དྲེག་དང་འདྲ། མེ་ཏོག་གཞན་ འབྲས་ཁུར་ཧ་ལོ་སྨུག་པོ་དང་ རྒྱ་ལྕམ་མེ་ཏོག་གཉིས་
སོ་སོར་སྦང་ལ་ ནག་པོར་གྱུར་བ་དང་ལྷན་གཅིག་བསྲེ། དེ་ལ་ཚོས་ཁུ་དང་། མཚུར་ནག་
ར་ཁྲག་ཅུང་ཟད་བཏང་ནས་བྲིས་པས། དང་པོར་ སྣག་ཚ་འཆིང་ཁ་ སླ་འདྲེན་བདེ་བ་ཞིག་
འབྱུང་། བྲིས་ཟིན་ནས་ ལོ་རེ་བཞིན་གསུབ་འགྲོ།

གསུམ་པ།

ས་ལས་བྱེད་ཚུལ་ནི། ས་སྨྱག་གཤིན་པོ་སྤྱིན་ཆ་གསུམ། ཞིབ་ཟན་ཆ་གཅིག་བསྲེས་ལ་གོང་
ལྟར་བྱ། སྐམ་ཐག་ཆོད་པ་དང་ མེ་ལ་བཙན་བསྲེས་བྱ། དམར་པོར་སོང་བ་དང་། དེ་འཕྲལ་
གཏུན་ཁུང་མེ་ཐུལ་གྱི་ནང་དུ་ མཉེས་ནས་ཅུང་ཟད་དྲོ་བ་དེ་ལ་ ཉེ་ཤིང་མ་ནི་དྭངས་མ་ཅུང་ཟད་
དང་། སྤྱིན་ཆུ་བླུགས་ལ་ཆུ་ཡོད་ཚེ་མཆོག་ཏུ་བཟང་། མེད་ནའང་ཡུན་རིང་མཉེས་པས་ མདོག་
ནག་བོངས་ཆེ། རྩེ་འཐུབ་ཞལ་བ་ཐབ་ཚང་དང་ ཐབ་ཁ་ལ་བྱུག་པའི་ སྣག་ཚ་མཆོག་ཡིན་ནོ།།

བཞི་པ།

ཕ་སྒོ་སྒོ་ལས་བྱེད་པ་ནི། བ་མོ་དུ་གོལ་ཡང་ཟེར། དེ་སྐྱེས་བྲལ་གྱི་ཁྲེས་བོ་ཐུས་ལ། མེ་ལ་
བཙན་བསྲེགས་བྱ། དམར་ཏིང་ངེ་བ་དེ་ཆུ་ལ་བསྐྱུར། དེ་བཏོན་ནས་གཏུན་ཁུང་དུ་མཉེས།
སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་བརྔོས་ལ་ ཉེ་ཤིང་མའི་ཁུ་བ་དང་དང་ སྤྱིན་ཆུ་བླུགས་ཡུན་རིང་
མཉེས་པས་ མདོག་ནག་བོངས་ཆེ་བ་འོང་སྟེ། འདི་པགས་ནད་ལ་བྱུག་པའི་འོས་ཡིན་ནོ།།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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ལྔ་པ།

ལྕི་བ་ལས་བཟོ་ན། བ་ལང་གི་ལྕི་བ་ སེར་ཀ་མ་བཏུས། དེ་ཡང་སྔ་ལྕི་སེར་ཁ་མ་ཡིན་ན་
བཟང་། དེ་མེ་བསྲེགས་དམར་པོར་སོང་དུས་ ཆུ་ལ་བསྐྱུར་ནས་བཞོན། དེ་ནས་ཞིབ་ཟན་
མཐེབ་ཀྱུ་སྐམ་པོ་བསྲེག་པ་ ཆུར་བསྒྱུར་བ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ཏེ། གཏུན་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ་
གོང་ལྟར་བྱས་པས་ མདོག་ཤིན་ཏུ་ནག་པ་འོང་སྟེ་ རྩི་བྱ་བར་འོས་སོ།།

དྲུག་པ།

སེར་ཤ་ལས་བྱེད་ཚུལ། དབྱར་གྱི་སེར་ཤ་ལས་བྱེད་ཐབས་ཡོད་ཀྱང་ ཆད་སླད་འཛུད་
ཅེས་དཔེ་ལྟར་རོ།

བདུན་པ།

ཙི་དྲ་ཀའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་དེ། རློན་པ་ཡིན་ན་ཁབ་ཀྱིས་བཙེག་པའི་ཁུ་བ་ ལྕགས་སྣོད་དུ་
བླངས། སྐམ་པོ་ཡིན་ན་ཆོལ་ཙམ་བརྡུང་ལ་ ལྕགས་སྣོད་དུ་ཆུར་སྦངས། ཉི་མར་འདུལ་
བས་ ཁུ་བ་སྨུག་ནག་འབྱུང་བ་ལ། ཐར་རྒྱུ་དང་མཚུར་ནག་གི་ཁུ་བ་ དྭངས་མ་བླུགས་
ནས་བྲིས་པ་ སྣག་ཚ་མཆིན་ཁ་དྲུག་སིང་ངེ་བ་འདྲེན་བདེ་མོ་ཞིག་བྱུང་།

བརྒྱད་པ།

དུད་འགྲོའི་རྒྱུངས་པ་ ཁྲག་དང་རྩ་དང་ལྐོག་མེད་པ་གཅིག་ ཚོན་ཙམ་རྫ་ཕོར་འཇམ་པོའི་
ནང་དུ་བླུགས། དེ་ལ་གོང་གི་དྲེག་པ་རྣམས་ གང་ཡོད་བཏབ་ལ་མཉེ། ཆུ་འཇམ་ཙམ་
བླུགས་ གར་སླ་རན་པོར་བྱུང་བ་དང་བྲིས་པས། འདྲེན་བདེ་མོ་རང་མིན་ མདོག་ལེགས་
པོ་གཅིག་འོང་། འདི་མེ་ཉི་མི་ཕོག་པའི་ ཞལ་བ་སོགས་ལ་བྱུག་ན་ལེགས། རྒྱུངས་པ་ཆེ་
ན་ གོག་འོང་བས་ཟིན་པར་བྱའོ།།

དགུ་པ་ལ།

ཕུག་བརྡར་གསེབ་དྲེག་པ་ གང་འདོད་ཅིག་བླུགས། ལག་པས་མཉེ་ལ་ ཆུ་གཙང་ཅུང་ཟད་
བླུགས་ཏེ་བཙིར་བས་ འཕྲལ་དུ་སྣག་ཚ་འབྱུང་སྟེ་ མདོག་ལེགས་རང་མིན་ཡང་ འདྲེན་ཤིན་
ཏུ་བདེ་བ་གཅིག་འོང་། ཡུན་རིང་ན་ ཅུང་ཟད་ཡལ་འགྲོ་བ་ཡིན། འཕྲལ་དུ་སྣག་ཚ་དགོས་
ན། འདི་དང་རྒྱུངས་པ་ལས་བྱས་པ་གཉིས་ མགྱོགས་སྣག་ཡིན་ཅེས་གསུངས་སོ།།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

གོང་གི་སྣག་ཚ་བཟོ་ཐབས་ལས་ འཕྲོས་པའི་མགྱོགས་སྣག་སྦྱར་ཐབས་ལ། དེང་གི་
སྣག་ཆུའི་རིགས་དང་ གོང་སྨྲས་རྒྱུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ མགྱོགས་སྣང་ཡོད་ན་དེར་ཟད།
མེད་ན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྣག་ཚ་ སྣག་བུམ་ནང་དུ་ཆུ་འཇམ་བླུགས་ཏེ་ མེར་རན་པར་
བསྲོས་ལ་ ཚ་ལའི་སྦུ་བ་བླུགས་པས་ འབབ་པར་བཤད། རག་ནག་པས་ནི་རྡོ་གཞོང་
དུ་ ཆུ་འཇམ་བླུགས་ཏེ་ དབུར་བར་བྱེད་དོ། མདོར་ན་སྣག་རྒྱུ་ངན་པ་དང་། ཡུན་དུ་མི་
གནས་པར་མདངས་ཡལ་ཉིན་ཆེ་བའི་ སྣག་གི་རིགས་ཀྱིས་ གླེགས་བམ་བྲིས་པ་དང་།
སྣག་དམ་དུ་ བྱ་སྒོང་གི་སྤྲི་དང་ ཆུ་སེར་དྭངས་མ་ལས་བྱེད་པ་སོགས་འཕྲད་ལ་ དེ་ཡང་
ཡུན་དུ་འཇོག་ན་ རུལ་ཉེན་ཆེ་བའི་རིགས་ཀྱི་ སྐྱོན་ཅན་སྤངས་ཏེ་ ལོ་གྲངས་ལོན་ཀྱང་
མདངས་མི་ཡལ། རླན་དང་འཕྲད་ཀྱང་འབྱར་འགོས་མེད། བཀྲག་སྣུམ་འོད་དང་ལྡན་པ་
ནི། གླེགས་བམ་འབྲི་བའི་ སྣག་དམ་མཆོག་ཅེས་ གསུངས་པ་ལྟར་གཟབ་གལ་ཆེའོ།།
དེང་གི་སྣག་ཚ་ལ། ཤེལ་དམ་དུ་བླུགས་པའི་ རྒྱུ་སྣག་གི་རིགས་དང་། སོལ་རྒྱུའི་སྣག་
ཆུ་ཞེས་ སོལ་བ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ ཁ་དོག་སྣག་དང་ཉེ་བ་དང་། ཚོན་གྱི་རིགས་ལས་
བྱུང་བའི་ སྣག་སྐམ་རློན་སྦྱར་མ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། རིན་གོང་ཆུང་ཞིང་ ཐུན་མོང་དུ་
སྤྱོད་པའི་སྣག་ཚ་ གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ སྒྲོན་ཤིང་གི་འོད་ལ་སོགས་པར་ འབོད་པའི་སྣག་
གི་རིགས་མང་ཡང་། དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ ཤིང་དང་ལྡམ་བུ་གཏེར་རྡོ་སོགས་ལས་བླངས་
པ་དང་། སོལ་བ་ལས་བྱས་པ་དང་། ཡང་ན་ ཤིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་པགས་པ་དང་ ཚིལ་གྱི་
སྙིགས་མ། གསོམ་ཤིང་དང་ རྡོ་སྣུམ་གྱི་སྙིགས་མའི་ དུད་དྲེག་སོགས་ལས་བཟོས་པ་
ཡིན་པས་ གླེགས་བམ་བྲིས་པར་མི་འོས་ལ།
དེང་གི་སྣག་ཚ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ནི། ཀྲུང་གོའི་རི་མོ་ཞེས་ སྣག་ཆུའི་རི་མོར་སྤྱོད་པའི་
མདོག་སྣག་སྣུམ་ཅན། དྲི་བཟང་པོ། ཤོག་བསེ་དང་ གོས་ཀྱི་ཤུབས་དང་བཅས་པའི་སྟེང་
དུ་ རི་མོ་དང་གསེར་ཡིག་བཀོད་ལེགས་ རིན་ཐང་ཆེ་བ་དེ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་བོད་དང་མཚུངས་
པའི་ རབ་ སྣུམ་དྲེག་དང། འབྲིང་ སྒྲོན་ཤིང་གཉིས་ལས་ལྷག་པ་མེད། དེ་ཉོ་བར་འདོད་
ན་ རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ གྲས་ཀྱི་ཀྲུང་གོའི་ རི་མོའི་སྤྱོད་ཆས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་དུ་ཉོ་
བར་བྱ་ལ། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོང་ཁང་དུ་ རྙེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་སྣག་ཚ་བཟོ་ཐངས།
གསེར་བཟོ་ཐངས།

རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་འབྲི་རྫས་ ཐོག་མར་གསེར་བཟང་པོ་ བཙོ་བཞུས་གང་རུང་འབད་དེ་
ཀོཝ་རྒྱ་སྦོམ་ཅིག་བཏིང་བའི་ ལྕགས་ཀྱི་ཏི་ཚེའི་སྟེང་ལུ་ སྦྱང་མའི་འདབ་གཤོག་ཙམ་
གྱིས་ སྲབ་མཐུག་ཏུ་བརྡུང་ལ་ ཞིབ་ཏུ་བཏུབས་ནས་ མཚོ་རྩྭ་དཀར་པོ་ལྷད་ངེད་ གསེར་
གྱི་གསུམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་ གཏུན་གཙང་ལུ་སྦང་དུམ་གྲ་ཅིག་བཏབ་སྟེ་བརྡུངས། དེ་ལས་
བཅད་གཏུབས་འབད་ མཐར་རྡོ་དཀར་མཁར་གོང་གི་ཕྱེ་མ་དང་མཉམ་དུ་ རྡོ་ཡི་གཏན་
བུ་རུ་འདུལ་ངེས་བྱ། སླར་ལྕི་བས་བཏུམས་པ་ སྒམ་ནས་མེར་བསྲེགས། ཐལ་བར་
ཆུར་དལ་བུས་དཀྲུགས་ཏེ་ རྡོ་ཕྱེ་གསེར་སོ་སོར་ཕྱེ་ཐུབ་པས་ དེ་ལྟར་ལན་ཁ་ཤས་བྱས་
ན་ གསེར་རྡུལ་བྲལ། ཡང་ཡང་བཏུལ་ནས་བྲས་ན་རྒྱུག་ངེས་བྱུང་ཚེ་ དེ་ལ་ཡོས་མེ་ལ་
བསྲེགས་པའི་ཁུ་བ་དྭངས་མའམ་ སྤྱིན་ཆུས་དམ་རན་པར་སྦྱར་ནས་ ཡི་གེ་གང་འབྲི་
བར་བྱ་རུང་། གསེར་འདུལ་ཞག་ལ་བཞག་ན་ གཡའ་ནག་འབྱུང་བས་ ཚོན་ཀོང་དུ་ཆུ་
བླུགས་ འདུལ་ཤིང་གིས་དཀྲུགས་ འདུལ་ལན་འགའ་བྱས་ཏེ་ཁུ་བ་ནག་པོ་དེ་ ཡང་ཡང་
འདོན། དེ་ནས་སྤྱིན་ཆུ་སྔར་བཞིན་བསྲེས་ཏེ་སྤྱོད་ཆོག ཟར་ཁུ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ན་གསེར་
ཞུན་འཇམ་པོར་འོང་བར་ཕན་པ་ཡོད་དོ།།

དངུལ་གྲང་བཟོ་ཐངས།

དངུལ་གྲང་འདུལ་གྱི་ ལག་ལེན་ཡང་སྤྱིར་གསེར་དང་འདྲ་ལ། སླ་ཐབས་སུ་ རྡོ་གཞོང་
དུ་སོལ་ཕྱེ་བླུགས་པའི་ནང་དུ་ བཞུས་མ་བླུགས་ལ་ མ་གྲང་བར་དུ་ རྡོ་གཞོང་དུ་སོལ་
ཕྱེ་བླུགས་པའི་ནང་དུ་ དངུལ་བཞུས་མ་བླུགས་ལ་ མ་གྲང་བར་དུ་ རིལ་གྱིས་མཉམ་དུ་
ཕྱེད་ཕྱུང་ནས་ འདུལ་བསྲུབ་ཚ་དྲག་ཏུ་བྱས་པས། བརྡར་མི་དགོས་པ་ རྩམ་པ་རྩིང་པོ་
ལྟར་འབྱུང་བ་དེ་སླ་ཐབས་ཡིན། མ་དུལ་བས་རགས་ན་ སྔར་ལྟར་བཞུས་ནས་ཡང་ཡང་
དུ་འདུལ། བཏུལ་བའི་ཕྱེེེེ་མར་ གཡའ་དྲེག་འབྱུང་བས་ གཡའ་འདོན་ཐབས་སྟར་བུ་
དང་ཚ་ལ། བུལ་ཏོག་གསུམ་གྱི་ཁུ་བ་ དྭངས་མར་བགྲུང་བའི་ནང་དུ་ ཡང་ཡང་བསྣུར་
ཏེ་བཀྲུས་ན་ དངུལ་མདོག་ལེགས་པོར་འོང་བར་ཕན། ཡང་ན་ ཆང་དང་སེ་འབྲུའི་ཁུ་བ་
སྦྱར་ཏེ་ བཙོ་བཀྲུ་བྱས་ན་མདོག་ལེགས་པོར་བཤད། དེ་ལྟར་བྱས་རྗེས་ ཡི་གེ་བྲིས་ན་
རྒྱུག་སླ་བར་འོང་རྗེས་ སྤྱིན་ཆུ་ཉུང་ཙམ་བླུགས་ནས་འབྲི་བར་བྱའོ།།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

ཟངས་དམར་བཟོ་ཐངས།

མོ་ཟངས་ཁ་དོག་དམར་སྐྱ་དེ་ འཇམ་ཞིང་མཉེན་པ་ཡིན་པས་སྤུས་ལེགས། དེ་ཉིད་སག་
བརྡརགྱིས་བརྡར་བའི་ཕྱེ་མ་ མཚུར་དཀར་གྱི་ཆུ་ནང་དུ་ ཡང་ཡང་བཙོ་བཀྲུ་བྱེད་རྗེས་
གསེར་འདུལ་ལྟར་བཞུལ་ནས་ ཞོ་སྐྱའི་སྔོ་ཀྲུང་སྟེ་དར་བ་བསྐོལ་ཏེ་ ཕྱུར་བ་བླངས་ཟིན་
པའི་ཁུ་བའམ་ཕྱུར་ཁུ། ཡང་ན་ སྐྱུར་ཁུའི་ནང་བཙོས་པས་ གཡའ་ཆོད་དེ་ ཟངས་མདོག་
ལེགས་པོ་འོང་ རྗེས་གོང་བཤད་ལྟར་བྱའོ།།

རག་འདུལ་ཐངས།

རྒྱ་རག་སེར་པོ་ མདོག་བཟང་ལེགས་པ་ སག་བརྡར་གྱིས་བརྡར་བའི་ཕྱེ་མ་ མཚུར་ནག་
ཆུས་སྦྱང་བའི་ དྭངས་ཁུར་ བཙོས་བཤལ་བྱས་ནས་གསེར་ལྟར་འདུལ། བཏུལ་ནས་སྙ་
ལོའི་ཁུ་བར་ སེར་མཚུར་བཏབ་པའི་ནང་བུལ་ཏོག་ ཅུང་ཟད་བཏབ་སྟེ་དེའི་ནང་དུ་ བཙོས་
བཤལ་བྱས་པ་ན་གསེར་ལྟར་འདུལ། བཏུལ་ནས་དམ་སྦྱར་བའི་སྐབས་ མྱང་རྩི་སྤྲས་
ཀྱིས་ཁ་བསྒྱུར་ན་ གསེར་མདངས་འབྱུང་ངོ་། དེང་སྐབས་རག་འདུལ་ལ་ གཡའ་ར་ཨ་
ཙི་འབྱུང་སླ་བས་ དེ་ཉིད་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ གཡིས་དཀར་གྱིས་བྲིས་ན་ལེགས།

གཡུ་འདུལ་ཐངས།

གཡུ་སོགས་བྱེ་འདུལ་དང་ ཆུ་འདུལ་ཞག་ངེས་པར་འདུལ། དེ་ལ་དམ་སྦྱར་ སྤྱིན་སོགས་
རན་པར་བྱས་ཏེ་བྲིས་རྗེས་ གཟི་སོགས་རིན་པོ་ཆེས་ དལ་བུར་དབུར་ན་ མདངས་ལོགས་
པོར་འོང་ངོ་།།

མཚལ་འདུལ་ཐངས།

མཚལ་རབ་ནི་ བཅག་མཚམས་སུ་ ཤེལ་དཀར་འདྲ་བ་ཡིན། མཚལ་འབྲིང་ནི་ དམར་
ལ་དྭངས་གསལ་ཅན་ བར་མཚམས་སུ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་བཀྲ། མཚལ་ཐ་མ་
ནི་དམར་ཞིང་སྨུག་ཁ་ཅན་ཡིན། དེ་འདུལ་སྦྱང་བྱེད་ཚུལ་ནི་ གཏུན་གཙང་མར་ཕྲམ་
བརྡུངས་བྱས་ཏེ་ མཚལ་ནུབ་ཙམ་དུ་ ཨ་རུའི་ཁུ་བའི་ཆུ་ལན་གསུམ་བླུགས། དེ་ནས་
ཡུན་རིང་བར་དུ་སྦྱང་སྟེ་ སྤྱིན་ཆུ་དྭངས་མ་བླུགས། ཡང་ན་མགྱོགས་འདོད་མཚལ་ཕྱེར་
སྤྱིན་ཆུར་སྦྱར་ཏེ་གཡའ་མེད་སྣོད་དུ་ དལ་བུས་མཉེ་ཞིང་ཤེད་དྲག་ན་ ཁ་དོག་ནག་པོ་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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འགྱུར། མཚལ་འདུལ་མི་ལག་པ་བཟང་། ཞེས་པ་ལྟར་ འབྲི་ཚེ་ཀ་པི་དྲུག་སྦྱོར་མཚལ་
གྱི་ སུམ་ཆ་གཉིས་དང་ སྤྱིན་ཆུ་སུམ་ཆ་གཅིག་བཅས་བླུགས་ནས་ ཡུན་རིང་བར་དུ་
ཉི་མར་བསྟན། རྒྱ་ཚ་གང་ཙམ་བཏབ་པས་འོད་འཕྲོ་བ་དང་། ཚ་ལས་དམ་བྱེད་ ལན་
ཚས་གཤེར་བག་གཅོད། སྤོས་དཀར་ཐལ་བས་ དམར་ཞིང་འཚེར་བ་དང་སྐམ་རྩི་བྱེད།
སྨྱུག་ཁར་འགྲིམ་དཀར་སེར་ན་ ཆུ་གཙང་བླུགས་པ་དང་། མདངས་སྐྱ་སྨུག་ན་ཀ་པི་
བསྣན་བཅོས། ཀ་པི་སྦྱོར་ཐབས་དཔྱིད་དང་ སྟོན་མཇུག་བརྐོས་པ་ཉིད་ལྕགས་མིན་
སྣོད་དུ་བཙོས་ཏེ་བཞུར་རྗེས་ཚགས་བཙག གོང་བཤད་ཀྱི་རྫས་རྣམས་བཏབ་སྟེ་ དལ་
བུར་དཀྲུགས་ཤིང་མེ་ལ་བསྐོལ། སུམ་སྦྱོར་མཚལ་དང་ཀ་པ་ལ། བྱེ་མ་ཀ་ར་ ཅུང་ཟད་
འདེབས་ན་ མདངས་ལེགས་པ་འོང་བར་བཤད་དོ།།

ཤོག་གུ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ།
རབ་ནི།

ཤོག་ལྡུམ་དུང་ལོ་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ས་ནག་དང་ ཤུག་ཁྲོད་སོགས་རྫ་དང་བྲག་
མེད་པའི་སར་སྐྱེས་པ་དེ་བཟང་སྟེ། བྱེ་མ་དང་ ས་དམར་གཡམ་པའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་
རྒྱུ་སྲ་ཞིང་ཚོས་དཀའ་བ་ཁ་དོག་སེར་བ་ཡིན་པས་འབྲིང་པོ་དང་། ཤུན་པ་མཐུག་ཅིང་
འབུ་ཡོད་པ་ནི་དམན་པར་བཤད་དོ།།
ལྡུམ་བུ་ལེགས་པར་བཏུས་ནས་ རྡུལ་བཀྲུ་བཤལ་དང་ ཕྱི་ཤུན་བྲད་བརྡར་བྱས་ཏེ་སྙིང་པོོ་
བླངས། བྱེ་རྡོ་བསྲེགས་པ་ ཆུ་འཁྱག་ཏུ་འཕངས་ཏེ་དཀྲུགས་ལ་ གར་སླ་རན་པ་ཙམ་བྱས་
པ་ དེ་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བླུགས་ན་ རྒྱ་ཚྭ་ལྟར་འབིགས་པ་ནི་ལེགས་པའི་རྟགས་ཏེ། ལམ་དུ་མ་
སོང་ན་ངར་མི་འབྱུང་ངོ་། དེ་ཉིད་གྲུངས་གཞུག་སྙིགས་མ་ མེད་པའི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་ཤོག་
ལྡུམ་བཙོའོ། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་ཐལ་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོས་ཀྱང་ཆོག་ལ་ ཚོས་ནས་རྡོ་གཏུན་དུ་
བརྡུང་ནས་ ཟན་ལྟར་གྱུར་པ་དང་ཤོག་ཁ་རེའི་ཚད་ ཆ་མཉམ་པར་བགོས་པ་དེ་སྣོད་དུ་ཆུ་
ནང་བཀྲུགས། རྫིང་སོགས་ཆུ་འཁྱིལ་གཙང་མའི་ནང་དུ། ཤོག་བྲེ་ཞེས་ཤོག་ཁ་ཆེ་ ཆུ་གང་
འདོད་པའི་ཚད་ཅན་གྱི་ སིང་སྒམ་གྱི་ཁེབས་གཅོད་ མཐིལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ གྲུ་བཞི་སྤྲས་པའི་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ སིང་རས་སམ་རླུང་རས་དང་ དར་སྲབ་ཞིང་འཇམ་པ་ ཚགས་དམ་པོ་ལྟ་
བུ་ དེའི་ནང་དུ་བླུགས་ལ་མ་ ཡོ་བ་རྫིང་ཆུའི་སྟེང་དུ་ གཙག་དཀྲུག་བྱས་ཟིན་པ་དང་བླངས་
ཏེ། སྐམ་དུ་བཅུག་ནས་གྲུབ་བོ། ཆུར་བཙག་དཀྲུག་བྱེད་པར་ཤོག་བྲེ་ཡོ་ན་ཤོག་བུར་ སྲབ་

154

གདུང་རྡོ་རྗེ།

མཐུག་འགྲོ་ཉེན་ཆེ་ཞིང་། ཆ་སྙོམས་པར་དཀྲུགས་ཤིང་ལས་བླང་དུས་ མ་གཟབ་ན་བུག་
རྡོལ་འབྱུང་ཉེན་དང་། ཤོག་ལྡུམ་མ་ཚོས་ན་དུལ་དཀའ་བ་དང་། གཏུན་བརྡུང་གིས་མ་དུལ་
ན་ འཇམ་པོ་མི་འོང་བ་དང་། རྡོ་གཏུན་སྲ་མཁྲེགས་དང་གཙང་མ་མིན་ན། ཤོག་མདོག་མི་
གཙང་བ་སོགས་འབྱུང་བས་ འདི་དག་གཟབ་གལ་ཆེ་བར་བཤད། དུང་ལོ་མ་ནི་ ཤོག་བུ་
སྲབ་མཐུག་ གང་འདོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མཆོག་ཏུ་བཤད་དོ།།

འབྲིང་།

ཨ་ག་རུའི་ཤུན་པ་སྟེ་ སྔ་བཤུས་བྱས་པའི་ ཤུན་པའི་ནང་གི་བར་ཤུན་དེ་ ཐོག་མར་ཡུད་ཙམ་
བཙོས་ནས་ཁུ་བ་འཕོ། གཞན་གྱི་བཙོ་བརྡུང་ དཀྲུགས་བླུགས་ཐམས་ཅད་གོང་ལྟར་བྱ་ལ།
འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ནི་ མཐུག་པོར་ལེགས་པས་ གླེགས་བམ་འབྲི་གཞིར་མཆོག་ཏུ་བཤད་དོ།།

ཐ་ན།

རེའུ་ལྕག་གི་རྕ་བ་སྟེ། འདི་ལས་བཟང་བ་བྱེ་མ་ས་འབོལ་དང་ ས་ནག་སོགས་སྙི་སར་
སྐྱེས་པའི་ རེའི་ལྕག་གི་རྩ་བ་བརྐོས་ནས་སྐོགས་ནང་སྙིང་གཉིས་དོར་བའི་ བར་ཤུན་
རྒྱུས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ ཐལ་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོས་པས་ བལ་ལྟར་ལྷོད་པར་འོང་། དེ་ལ་དུག་ཡོད་
པས་དུག་འདོན་ཨ་རུ་ར་ཐུམ་གཅིག་འདེབས། བརྡུང་དཀྲུགས་བླུགས་ཐམས་ཅད་ གོང་
ལྟར་ལ་འདི་གོང་གཉིས་ལྟར་ རྒྱུ་བཟང་པོ་མི་འོང་ཡང་། དུག་ཡོད་པས་འབུ་སྲིན་གྱིས་
གནོད་པ་མི་ཚུགས་པས་ ཡུན་དུ་གནས་པར་མཆོག་ཏུ་བཤད་དོ། ཤོག་བུ་ལེགས་པའི་
ཚད་ནི། སྲབ་མཐུག་དང་བུག་རྡོལ་མེད་པ། ནག་དྲེགས་དང་འཛར་འཛོར་མེད་པ། དབུར་
རྡོས་བརྡར་ནས་རྡོ་བའི་ར་རི་མེད་པ། འབོལ་ཞིང་དཀར་ཞད་ཆེ་ལ་ཁམས་འཛིན་པ་དེའོ།།

ཤོག་བུ་སྤུ་གཅོད་དང་ སྦག་འདོན་ཐབས་ནི།

ཤོག་བུ་བཟོས་ཟིན་ནས་ ཐོག་མར་སྤུ་གཅོད་མ་བྱས་ན་ དབུར་བ་ཙམ་གྱིས་ངོས་འཇམ་
པོ་འོང་དཀའ་བས་ སྦག་འདོན་མ་བྱེད་སྔོན་དུ། རྡོ་དཀར་སོབ་ཀྱིས་ བྲད་རྡོལ་མི་ཤོར་
བར་དྲུད་བརྡར་ཅུང་ཟད་བྱ། དེ་ནས་གྲོ་ཕྱེ་བཙགས་མ་ ཆུ་ནང་འོ་མ་ལྟར་དཀྲུག་ སྦུ་བ་
བྱུང་བ་རྣམས་བཅུས་ནས་དོར་ དེ་ཅུང་ཟད་གྲང་དུ་བཅུག་པའི་ དྭངས་མ་ཆ་གཉིས་སུ་
བགོས་པའི་ ཆ་གཅིག་མེ་ལ་ཚོས་པར་བསྐོལ་ནས་ཕོག་ལ། མ་བསྐོས་པའི་ཆ་གཅིག་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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པོ་དེ་བསྲེས། རླུང་དང་རྡུལ་མི་འབྱུང་ཞིང་ ཉི་མ་ཚ་ཞིང་རླན་ཅུང་ཡོད་པའི་སར་ ཤོག་བུ་
གོང་གི་ བག་ཆུར་དྲངས་ནས་ སྐམ་དུ་གཞུག་གོ། གྲོ་ཕྱེ་ཞག་ཉི་ཤུ་ཡན་སོང་བའི་ རྙིང་
པ་དམ་རྩི་ལྷོད་པས་མི་རུང་ཞིང་། གྲོ་ཕྱེ་ཆུར་འོ་མ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ གྲང་ཡུན་རིང་ན་སླ་
ཉེན་ཡོད་པས་གཟབ་བོ། བྱ་ཐབས་གཞན་ནི། གྲོ་ཕྱེ་བཙག་མའི་བག་ཆུ་དྭངས་མའི་ནང་
དུ་དར་བ་ སྣུམ་དྲལ་བག་ཆུའི་བཞི་ཆ་ཙམ་དང་ སྤྱིན་ཆུ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ནས་ དྲོ་འཇམ་
བག་འདོན་བྱེད་པ་ལ། ཚ་ཆེས་ན་ཤོག་བུ་འཚིག་ གྲང་ན་བག་ཆུ་མི་འགོ་བས་ཤོག་བུ་
སྲ་འཐིང་མི་འོང་མོད། དྲོ་ཚད་རན་པར་བྱ། གོང་གི་རྫས་རྣམས་ཀྱི་དགོས་པ་ནི། དར་
བས་དཀར་ཞིང་དྭངས་བར་ཕྱེད། །བག་ཆུས་སྲ་ལ་འབོལ་བ་འབྱུང་། །སྤྱིན་ཆུས་ཡི་གེ་མི་
འབྱམས་ཤིང་། །མཁྲིགས་ལ་མདངས་དང་ལྡན་པ་འོང་ངོ་། །

དུང་དཀར་བར་འདོད་ན།

དམ་མེད་པའི་དཀར་ ཅུང་ཟད་བསྲེག་པས་ ལེགས་པ་འབྱུང་ཡང་ མང་ཆེ་ན་ལྗིད་པོར་
འགྱུར། བག་ཆུ་མང་ན་ཤོག་བུ་འཚིག་ཅིང་ཐིག་མི་དོད། སྤྱིན་ཆུ་གར་ཆེ་ན་ ཤོག་བུ་གྱོང་
ཞིང་ སྣག་མི་ལེན་པ་འོང་བས་ཚོད་ཟིན་པར་བྱ། ཚོད་ཟིན་དཀའ་ན་ཤོག་ལྷེ་ འགའ་ཞིག་
ལ་ཐོག་མར་ཚོད་ལྟ་བྱ་དགོས། སྦག་འདོན་བྱས་རྗེས། བཅོས་ཐབས་དཀའ་ཞིང་བཅོས་ཀྱང་
ལེགས་པོར་མི་འོང་བས་ ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གཟབ་གལ་ཆེ། བག་ཆུར་དྲངས་པའི་ཤོག་བུ་
སྐམ་ཐག་ཆོད་པ་རྣམས་རྡུང་བསལ་ཏེ། སྐམ་པོ་ཤོག་ཁ་བཅུ་རེའི་བར་ རློན་པ་རེ་རེ་བཞག་
ནས་མནན་ཏེ་ རིང་ན་ཞག་གཅིག་ཙམ་བཞག་ ཐུང་ནའང་ཇ་སྦྱོར་ཡུན་ཙམ་རེ་བཞག་ནས་
སྐམ་རློན་ སྙོམས་ཤིང་ཡང་བསྡམ་བྱ། དེ་ནས་རྡོ་མཆིན་པ་ལྟ་བུ་ མཁྲིགས་ཤིང་འཇམ་པོའི་
སྟེང་དུ་ གཡག་རྭ་སྣུམ་དྲེག་མེད་པས་བརྡུང་། མ་འཛོམས་ན་ སྲ་ཤིང་གི་བེར་ག་འཇམ་
པོས་ དལ་བུ་བརྡུང་ནའང་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བས་ཆོག སྐམ་ཐག་ཆོད་ནས་དབུར་དཀའ་བས།
བངས་རླན་གྱི་ནེམ་མངོན་ཙམ་ཞིག་ སླ་ལ་ལེགས་པོ་འོང་བར་བཤད་དོ།།

ཤོག་བུའི་ལག་ལེན་འབད་ཐབས།

འདི་དག་གཙོ་བོར་སྔོན་གྱི་ བོད་ཤོག་ས་མདོག་ཅན་དག་ཡིན་མོད། དེ་དག་ལ་རྒྱུ་གཉེན་ཞིང་
སྲོག་སྲ་བ་འབོལ་ལ་སྣག་ལེགས་པར་འཛིན་པ། ཡུན་དུ་བལྟས་ཀྱང་ མིག་ལ་གནོད་པ་མེད་པ།
འབུ་སྲིན་གྱིས་གནོད་པ་ཆུང་ཞིང་ མཐུག་པ་སོགས་ གླེགས་བམ་འབྲི་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་མང་ལ།
དེང་དུས་སུ་ གོང་གི་ཤོག་བུའི་བཟོ་རྒྱུན་ནི་ འཛམ་གླིང་ཐོག་ན་སྐད་གྲགས་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་ནོ།།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

ཤོག་བུ་སྦག་འདོན། དབུར་རྒྱག་དྲས་རྒྱག་སོགས་ ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། ཙན་དན་
ལ་སོགས་ཀྱི་ ཐིག་ཤིང་དྲང་ལ་སྙོམས་པ་བརྒྱུད་སྐྱེར་ཤུན་གྱི་ཁུ་བར་ ཡུང་བ་དང་དྲི་
བཟང་སྦྱོར་མས་ གླེགས་བམ་ཆེ་ཆུང་། ཡིད་ཕྲེང་མང་ཉུང་སོགས་དང་ ལེགས་པར་
བསྟུན་པའི་ བྱང་ཆུབ་རྒྱུན་ལམ་སོགས་ཀྱི་ཐིག་གདབ། མཐའ་སྐོར་དུ་མཚལ་གྱིས་རིམ་
པར་གདབ། དབུ་ལྡེབ་ལ་ཐིག་རྒྱས་བསྡུས་མང་བས་ མཁས་པའི་ལག་རྒྱུན་བཞིན་བྱ།
ཟུབ་པ་དང་ཡང་ན་ཐིག་ཁོག་དང་ སྦོམ་ཕྲ་མི་སྙོམས་པ་དང་། འཁྱོགས་པ་སོགས་ནི་
ཐིག་གི་སྐྱོན་ཏེ་སྤང་བར་བྱའོ།།

༡) མཐིང་ཤོག་བཟོ་ཐབས་སྐོར་སོགས་བཤད་པ།

གསེར་བྲིས་དང་དངུལ་བྲིས་ཀྱི་ འབྲི་གཞི་མཐིང་ཤོག་བྱ་ཐབས་ལ། ནག་མཚུར་
བགྲུངས་སུ་བཅུག་ནས་ ས་རྡུལ་མ་སོང་བར་དྭངས་བསིང་བྱ། ཐར་ནུའི་རླངས་པ་མིག་
ཏུ་མ་སོང་བར་ གདུས་པར་ཚ་ལ་བསྲེས་ཏེ་ རས་ཚགས་ལ་བཙགས། དེ་གྲོ་ཆང་སྐྱུར་
མོ་དང་བསྲེས་ཏེ་སྐོལ་བར། ཚ་ལ་དང་ནག་མཚུར་ཉུང་ཞིང་། གྲོ་ཆང་དང་ཐར་ནུ་མང་
དགོས་ཏེ་ཚོད་ཟིན་པར་བྱ། ཤོག་སྐྱ་ལ་བྱུག་ནས་ཚོད་ལྟར་བྱེད་པར། ཤོག་བུ་ནག་ལོག་
གེར་སོང་ན་ ཚོས་པའི་ཚད་ཡིན་པས་ ཐབ་ལས་བླངས་ཏེ་ཅུང་ཞིག་གྲང་ནས་ དྲོ་འཇམ་
ཙམ་སོང་བའི་ནང་དུ་ དེང་གི་ཤོག་གུ་སྣ་ཐུང་རིགས་མ་ཡིན་པའི་ བོད་ཤོག་སྤུས་ལེགས་
པར་དྲངས་ཏེ་སྐམ་དུ་བཅུག་ དེ་ནས་ཨ་རུ་ར་འགའ་ཞིག་བརྡུང་སྟེ་ བཙོས་ནས་ཁུ་བ་
རས་ཚགས་ལ་ བཙགས་པར་ཤོག་བུ་དྲངས་པས་མཐིང་ཤོག་གྲུབ་ཅིང་། འདུལ་ཐབས་
ཤོག་བུ་ དཀྱུས་མའི་ལག་ལེན་ལྟར་བྱའོ།།

ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ལུགས་སུ།

མགྲོན་བུ་བསྲེགས་པ་ཞིབ་བཏགས་བྱས་པ་ལ། གྲོ་ཆང་དང་ཛཱ་ཏི་བཏབ་སྟེ་ གདུས་པའི་
ཁུ་བར་ཤོག་བཟང་དྲངས་པས་མཐིང་ཤོག་འབྱུང་ཞིང་། སྐམ་ནས་ཆགས་བྱས་ལ། ཨ་
རུ་རའི་ཆུ་གོང་ལྟར་ བཏོན་པར་བྱའོ་སོགས་མཐིང་ཤོག་བཟོ་ཐབས་ནང་དུ་འབྱུང་ཡང་
ལག་ལེན་སྟབས་བདེ་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་བྲིས་སོ།།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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༢) ཤོག་དམར་བྱེད་ཐབས།

བཙོད་ཁུ་གར་མོ་ལས་དྲངས་ནས་སྐམ། དེ་ནས་བུལ་ཆུའམ་རྡོ་ཞུན་གྱི་ དྭངས་མ་སྡོ་
བཟི་རེ་བ་ལས་དྲངས། ཡང་ན་ རྒྱ་ཚོས་ཚ་ལ་མ་སོང་བའི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་དྲངས། འོ་རྐྱལ་
ནང་དུ་འོ་ཤང་བླུགས། དེའི་ནང་དུ་འབྲི་མོག་གི་རྩ་བ་ཤུན་པ་མེད་པ་ནང་དུ་བསགས་ཏེ་
བཏབ་པ་ཞག་གཅིག་ལ་བཞག་ནང་པར་ཁ་དམ་པར་བྱས་ལ་ཕྱི་ནས་ལག་འཕུར་ ཡང་
ཡང་བྱས་རྗེས་ ཁུ་བ་བཏོན་པ་ལ་དྲངས་དགོས་སོ།།

༣) ཤོག་སེར་བྱེད་ཐབས།

ཞུ་མཁན་བཟང་པོ་ར་ཚ་ལ་བཏབ་ནས་ ཁུ་བ་བཏོན་པའི་གར་མར་དྲངས་པས་ཡོང་། རྡོ་
དྲེག་དམར་པོ་ས་རྡུལ་ཁུ་བ་གར་མ། ཁ་ཆེ་དཔའ་སེར་ཅོ་ག་མེ་ཏོག སྒ་ཚ་མེ་ཏོག སྐྱེར་
ཤུན། ལྕང་ཤོག་སེར་པོ། ཆུ་བུར་རྣམས་ཚ་ལ་ཆ་མཉམ་ལས་ཁ་འགུགས། རྡོ་ཞོ་དྭངས་
མ་ལས་དྲངས་ན་དམར་སེར་འོང་། མེ་ཏོག་ལྕང་ཤོག་ཁུ་བར་ སེར་ཚུར་ཅུང་ཟད་བཏབ་
སྟེ་དྲངས་དགོས། ད་དུང་སེར་པོར་འདོད་ན་ མྱང་རྩི་སྤྲས་ཀྱི་ཁུ་བར་དྲངས་པས་ལེགས་
པོར་འོང་ངོ་།།

༤) ཤོག་སྔོན་བྱེད་ཐབས།

རམ་ཚོས་ལ་དྲངས་། དར་སྔོན་གྱི་སྔོ་ཚོས་ལ་དྲངས། མེ་ཏོག་ཤང་དྲིལ་དམར་པོ་ལེགས་
པར་བསྐམ་པ་ ཆུར་བཏབ་ལ་མཛུབ་མོ་ཚུགས་ཙམ་བསྲེས་ཏེ་ ཁུ་བ་ཡང་ཡང་སྔ་ཕྱིར་
ཕྱུངས་ལ་སྡོམ་སིག་མ་དོར། དེ་ས་ལ་ཅུང་བཏབ་པར་དྲང་ངས།

༥) ཤོག་ལྗང་བྱེད་ཐབས་།

མེ་ཏོག་དེ་ལ་ བུལ་དཀར་ལྷད་མེད་བཏབ་པར་དྲངས་། ལ་ཏོག་ཤེད་ཆུང་ན་གཡུ་ཁ།
རན་པ་ལ་ལྗང་ཁུ། ཆེ་ན་ལྗང་སེར། ཤིན་ཏུ་མན་མང་ན་སེར་པོར་འགྲོ། ཁུ་བ་དེ་ལ་རྡོ་ཞོ་
བསྲེས་པས་སེར་པོ་ཡོང་ངོ་།།
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༦) ཤོག་ནག་བྱེད་ཐབས།

ཚུར་ནག་ལ་ཐར་ནུ་སྦྱར་བས་ཡོང་། ཤོག་སྣ་གྱོང་དུ་འགྲོ་བ་ཆད་མཐོར་ཡོང་བ་འདུག་ན་ ཤིང་
སཱ་ལའི་མེ་ཏོག་སྔོ་ཚོས་འདི་རང་བཟང་། གསེར་དངུལ་སོགས་འབྲི་གདན་བྱེད་ཚེ་ རམ་ཤོག་
ནན་ཚོས་ཅན་རང་བཟང་། སྣག་ཤོག་བྱ་ན་སྤྱིན་མང་པོར་མི་བྱེད། སེམས་ཅན་གྱི་ཀླད་པ་ཁྲག་
ཆུ་དོར་ནས་ རྡུལ་དུ་བཅུག་ན་གསེར་དངུལ་མི་གཡའ་བའི་དགོས་པ་དང་། ཀླད་པས་འབོལ་
མཉེན་འོད་ལྡན་ཡོང་བའི་དགོས་པ་ཡོད། འདུལ་ཁང་གཟི་མཆོང་གིས་དབུར། སྣག་ཚ་བྲི་
ཁྱིམ་ལས་མི་བྱུག་གོ། ལག་ལེན་སྟབས་བདེ་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་བྲིས་སོ།།

༧) དབུར་རྡོ་དང་དབུར་གདན་བཤད་པ།

ཤོག་བུའི་དབུར་རྡོ་ནི། བྲིས་པའི་ཉམས་མྱོང་ལ་ ཤོག་བུའི་དབུར་རྡོ་ དུང་ལས་བྱས་ནས་
དབུར་ན་འཇམ་པོར་ཡོང་ཡང་ མདོག་སྔོན་པོར་འགྲོ་། རྡོས་དབུར་ན་རྙེད་པ་སལ་ཡང་
ཤོག་བུ་ཚིག་ནས་སྣ་ཐུང་བ་འོང་། མཆོང་གིས་དབུར་ན་རི་མོ་དོད། ཟངས་དང་ལྕགས་
ཀྱིས་དབུར་ན་གཡའ་འབྱུང་། དེས་ན་དབུར་རྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པ་ནི་ གཟི་
སེར་ཁར་དེ་ཡིན་ལ་ དེས་དབུར་ན་མདོག་ལེགས་ཤིང་ ངོས་འཇམ་པ་ ཤོག་བུ་འབོལ་བ་
འོང་བར་ཡིན་ཡང་ དེ་ལྟར་རྙེད་པ་དཀའ་མོད། མ་རྙེད་ན་ར་དང་ དཀར་ཡོལ་སོགས་ཀྱི་
རུང་ཙམ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་རྟའི་ཀླད་པའམ་ མ་ན་ཧོ་སོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་རྡོ་འཇམ་
ཞིང་ སྲ་མཁྲེགས་ཅན་རྣམས་བཟང་བར་བཤད་དོ།།

༨) དབུར་གདན་ཤིང་ལེབ་ནི།

འཛེར་མ་དང་གས་ཆག་སོགས་མེད་པའི་ སྲ་ཤིང་ལས་བྱས་པའི་ ཤིང་ལེབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་
ངོས་འཇམ་པ། བརྟན་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ཡིན་ལ། ཤོག་དུས་དབུར་བར་ མཐའ་
དབུས་ཐམས་ཅད་དུ་ མ་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ ཤོད་རན་པར་ཕྱུང་ནས། ཡུན་དུ་དབུར་ན་
ལེགས་ལ། དབུར་ངན་དང་མཉེད་ངན་གྱི་ དཀྱིལ་ནས་འདུལ་བཞིན་ མཐའ་ནས་གྱོང་
ཟེར་བ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་མི་ཤོར་བ་གལ་ཆེ། གོང་གི་དབུར་རྡོ་དང་ དབུར་གདན་ཐང་
ཁའི་རས་གཞི་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་ སྟབས་བདེའི་ལག་ལེན་ནི། དབུར་གདན་རྡོ་འཇམ་
ལ་ སྲ་མཁྲེགས་ཅན་ཞིག་གི་ཁར་ ཤོག་ལྡེབ་བརྒྱ་ཚོ་གཅིག་ ཡས་མས་ཆུན་གཅིག་བྱས་
ཏེ་ མི་གཅིག་གིས་ལག་ལེན་གཉིས་ཀྱིས་ འགྲམ་གཡས་གཡོན་ནས་དམ་པོར་བཟུང་། མི་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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གཅིག་གིས་རྡོ་བརྡུང་ངོས་འཇམ་རིང་ཐུང་ ཁྲི་རྩི་གང་ཅན་སྣེ་གཉིས་ལ་ ལག་པས་དམ་
པོར་འཛིན་བདེ་བར་དགོས། ཤོག་ལྡེབ་དབུས་ནས་ མཐའ་ཡར་མར་ལ་ལན་གསུམ་
གསུམ་བརྡུང་ ངོས་རྒྱབ་ཏུ་དེ་བཞིན་ ལན་གསུམ་གསུམ་བཅས་ ཁྱོན་བཅུ་གཉིས་རེ་
བརྡུང་དགོས། བརྡུང་མཁན་རང་གི་ཕྱོགས་སུ་ བརྡར་བའི་ཚུལ་བྱེད་ན་ལེགས། བརྡུང་
ཚར་བ་དེ་ ལྡེབ་གྲངས་བརྒྱ་ཚོ་དེའི་འོག་ཏུ་ འཇོག་སྟེ་རིམ་བཞིན་མཇུག་མ་རྫོགས་པར་
བརྡུང་དགོས། ཤོག་བུ་འཇམ་མཉེན་རན་པ་ འོང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ་ སྟབས་བདེ་བ་
དང་ཤོག་བུ་ཚིག་པ་དང་ རི་མོ་དོད་པ་སོགས་སྐྱོན་མི་འབྱུང་ངོ་།།

ཡི་གུའི་འབྲི་གཞིའི་ས་གཞི།

གསེར། དངུལ་ ཟངས་ ལྕགས་ བྲག་ ཆུ་རིལ་རྡོ་ རྡོ་ཕོང་ རྡོ་ནག ས་དང་ས་ལེབ་ རས་
དར་ དར་འདབ་ གོས་ཆེན་ ཤིང་ ཤིང་པགས་ ལོ་འདབས་ ཀོ་བ་ གཏོར་མ་ གཟུངས་
ཤིང་ ཤོག་གུའི་རིགས་ ཚ་ཚ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

ཡི་གུ་འབྲི་གཞི་ས་གོ།

རྫོང་ཆེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ གྱང་གི་ལྡེབས་ སྒོ་ཡིག ཀ་ཆེན་ ཀ་བའི་གདུང་
ཀ་བའི་བོག་ སྒོ་འཁྱམས་ ལག་འཁོར་ དྲིལ་བུ་ དུང་འཁོར་ ཀླུ་མཁར་དང་ ཀླུ་བུམ་
བཀའ་དང་བསྟན་ གླེགས་ཤིང་བརྡ་བྱང་ སྒོ་ཡིག མཆོད་ཤོམ་པ་ཏྲ་ རྡོ་ལྷ་ སྐུ་ཐང་ སྲུང་
འཁོར་གའུ་ མཆོད་མེ་ཀོངམ་ ཚོགས་ལྡེར་ དུང་ རྒྱ་གླིང་ དྲིལ་བུ་ ཏིང་བཤགས་གང་
གཟར་གང་བླུགས་ བུམ་པ་ བུམ་པའི་སྦྲོན་གཡབ་ཚུ་ཨིན།

དང་ཕུའི་ཡིག་འགྲུལ་སྡམ་ཐངས།
བཀའ་ཤོག་དང་ཟོང་ཆའི་ ཞུ་འཐུམ་སྡམ་ཐངས་སྐོར།

བཀའ་ཤོག་ཟེར་མི་འདི་ སྐུ་ཆེ་ས་ལས་ ཆུང་བ་ལུ་གནང་བའི་ ཕྱག་ཡིག་འདི་ལུ་ བཀའ་
ཤོག་ཟེར་སླབ་ནི་དང་ འཐུམ་ཟེར་མི་འདི་ ཟོང་བཙུགས་ཏེ་ བསྒྲིལ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་
ཡང་་བཀའ་ཤོག་གི་རྟེན་ ཟོང་སྦུབས་གཅིག་དང་གསུམ་ཚན་སོགས་ གོང་མའི་བཀའ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགོཔ་མ་ཚད་ ཟོང་གི་རྒྱ་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ འབྲུག་ཤོག་གཅིག་ དུམ་
ཁ་འདྲན་འདྲ་སྦེ་བསྒྲིག་སྟེ་ ཟོང་མགུ་ལས་མར་ དཔྱ་གསུམ་ལས་ དཔྱ་གཅིག་བལྟབ་
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ཞིན་ན་ ནང་ན་བཀའ་ཤོག་བཙུགས་ཏེ་བསྒྲིལ་ནི་ཨིན།
བསྒྲིལ་ཚར་བའི་ཟོང་འཐུམ་འདི་ འབྲུག་ཤོག་གི་མཐའམ་གུར་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ ཤོག་
གུའི་སོ་ཁ་སོར་དོ་ ནང་ན་སློག་སྟེ་བལྟབ་པའི་སྐབས་ ལགཔ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་
ཨམ་མཐེ་བོང་གིས་ ཤོག་གུའི་སོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཅག་སྟེ་ ལྟབ་པའི་མཐའམ་ཚུ་ལུ་
ལ་ཆུ་དབུར་ཏེ་སྦྱར་དགོ།
དེ་ལས་བཀའ་ཤོག་གི་འཐུམ་ ལགཔ་གཡོན་པའི་གུར་བཀལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་དམ་
གྱི་ཉི་ཟླའི་ རིས་མོ་ཕྲང་སྟེ་ནང་ན་ཏི་རུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕྱག་དམ་གསུམ་ད་ དེ་མིན་སྦུག་ལུ་
ཕྱག་དམ་གཅིག་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུ་མདུན་ལུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན།

ཞུ་འཐུམ་དང་བཀའ་ཤོག་འཐུམ་གྱི་ཁྱད་པར།

ཆུང་ས་ལས་སྐུ་ཆེ་ས་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འཐུམ་བཟོ་སྟེ་ ཕུལ་མི་འདི་ལུ་ ཞུ་འཐུམ་ཟེར་སླབ་མ་ཚད་
ཡིག་རྟེན་ཡང་ཟོང་སྦུབས་ གཅིག་ལས་གསུམ་ཚུན་སོགས་རང་སོའི་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་
ཤོག་གུའི་གུར་སྡམ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ གོངགི་བཀའ་ཤོག་གི་འཐུམ་ད་ཅོག་རང་འཐད། ཨིན་
རུང་ སྒྲིལཝ་ད་ ཟོང་མཇུག་ལས་ ཡར་དཔྱ་གཅིག་ལྟབ་པའི་གུར་ ཞུ་ཡིག་བཀལ་ཞིནམ་
ལས་ བསྒྲིལ་ཏེ་བསྡམ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཐིའུ་རྐྱབ་ད་ཡང་ གུས་ཞབས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ལུ་ ཐིའུ་
གི་ཉི་ཟླའི་རིས་མོ་འདི་ ཁ་ཡིག་གི་མགུ་རྒྱན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཡོ་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།
ཧེ་མ་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ བཀའ་ཤོག་མདའ་གངམ་དང་ ཤོག་གུ་རྒྱ་གང་གི་ཚད་ཡོདཔ་
ལས་ བསྒྲིལཝ་ད་ཡང་ མདའ་གངམ་གི་ཚད་སྦེ་ བསྒྲིལ་ཏེ་བསྡམ་སྲོལ་འདུག ཨིན་རུང་
རིམ་པ་བཞིན་ མདའ་གང་གི་ཚད་ལས་ ཁྱུ་གང་ དེ་ལས་ཐོ་གང་དང་ གི་གང་ཚུན་ འགྱུར་
བ་སོང་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ བཀའ་ཤོག་བསྡམ་ད་ཡང་ ཤོག་གུ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་
མཐའམ་སོར་དོ་རེ་བཅག་སྟེ་ གི་གང་ལས་མི་ཐུང་བ་བལྟབ་ལྟེ་ རང་གི་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་
ཤོག་གུའི་མཇུག་ལས་ཡར་སོར་གསུམ་བལྟབ་ཞིམ་ལས་ ནང་ན་བཀའ་ཤོག་བཙུག་དགོ།
དེ་ལས་ཕྱི་ཁའི་མཐའམ་ སོར་གསུམ་བཅག་སྟེ་ ནང་ན་བལྟབ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་ཚད་
དང་བསྟུན་ དཔྱ་གསུམ་འདི་ དཔྱ་གཉིས་ མགུ་ལས་མར་བལྟབ་ནི་དང་ དཔྱ་གཅིག་
མཇུག་ཁ་ཐུག་ལུ་བཞག་ཞིནམ་ལས་བསྡམ་སྟེ་ ནང་ན་ཏི་རུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མཐའམ་
གཉིས་དང་སྦུག་ལུ་ཕྱག་དམ་རྐྱབ་དགོཔ་མ་ཚད་ མགུ་ལས་མར་བལྟབ་མི་ལུ་ ལ་ཆུ་
སྦྱར་དགོ་རུང་ མཇུག་ལས་ཡར་བལྟབ་མི་ལུ་ ལ་ཆུ་འབྱར་ནི་མེདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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ཨེ་ཝཾ་བཤད་པ།

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་ དོན་ཐམས་ཅད་ཚང་ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ ཆོས་ཀུན་མཚོན་
པའི་ ཡི་གུ་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ཀྱི་འབྲི་ཐངས་ལུ་ སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་ལྔ་ཟེར་མི་ ཝཾ་ཡིག་ལུ་
ཆ་ཤས་ལྔར་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་ན་ དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྒྲིབ་བྲལ་ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་
བཞིན་ ཝཾ་ཡིག་ཁོག་པ་ གྲི་གུག་གི་རྣམ་པ་ ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། ཚོར་བ་སྒྲིབ་བྲལ་
མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ཟླ་ཚེས་མེའི་ཁམས་དང་། འདུ་ཤེས་སྒྲིབ་བྲལ་ སོར་
རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ ཐིག་ལེ་ཆུ་ཡི་ཁམས་དང་། འདུ་བྱེད་སྒྲིབ་བྲལ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ རྐང་པ་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ རླུང་གི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཕུང་
སྒྲིབ་བྲལ་ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ མགོ་ཐོང་གུའི་རྣམ་པ་ཅན་ སའི་ཁམས་བཅས།
འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཚོནམ་ཨིན།		
ཁམས་དྲུག་གི་རང་བཞིན་ ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་ཡི་གེ་དྲུག་ཟེར་བའི་ ཙ་ཚ་ཛ་ཉ་ཡཱ་བཅས་
རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཡི་གེ་དྲུག ཏ་ཐ་ད་བྷ་ན་ལཱ་ བཅས་ས་ཁམས་ཀྱི་ཡི་གེ་དྲུག པ་ཕ་བ་བྷ་མ་
རྐ་ཀྵ་ བཅས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡི་གེ་དྲུག ཊ་ཋ་ཌ་དྷ་ཎ་རཱ་ རྣམས་མེ་ཁམས་ཀྱི་ཡི་གེ་དྲུག་པོ་
མཚོན་པའི་ ཡི་གེ་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རེ་རེ་ རླུང་གཉིས། མེ་ཆུ་གཉིས། ནམ་མཁའ་
རྣམ་ཤེས་གཉིས་ ཆ་གསུམ་ལུ་སྦེ་གཤིབ་པ་གསུམ་ འབྱུང་བ་རྩེ་སྤྲད་སྦེ་ ཨེ་ཡིག་ལུ་
གྲུབ་མི་ནི། གསལ་བྱེད་དང་ ཉི་མའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཤེས་རབ་གཙོ་བོ་གྱུར་པ་
ནི་ ངོ་བོ་རྒྱ་གར་བྷ་རིའི་ ཡིག་གཟུགས་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་ནོ།།

རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་བཤད་པ།

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྙིང་པོ་ཨིན། འདིའི་མཚོན་དོན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལུ་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་
བ་ཅིན། ཡ་ནི་རླུང་གི་ཁམས། ར་ནི་མེའི་ཁམས། བ་ནི་ཆུ་ཡི་ཁམས། ལ་སའི་ཁམས་ཏེ།
ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་ རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྙིང་པོའམ་ མཚོན་བྱེད་ཅིག་ཡིན། མ་
ནི་འདོད་པའི་ཁམས་དང་། ཀྵ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས། ཧ་ནི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་
ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ ས་བོན་ནམ་མཚོན་བྱེད་ཨིན། སྣ་ལྡན་ཟླ་ཚེས་ནི། སེམས་
ཅན་གྱི་སྲོག་དང་། ཐིག་ལེ་སེམས་ཅན་གྱི་དྲོད་མཚོན་བྱེད་ཨིན། ནཱ་ད་ནི་སྲོག་གི་ཨ་
ཡིག་ ནམ་མཁའ་སྟོང་པའི་ཁམས་མཚོན་བྱེད་ཨིན།

162

གདུང་རྡོ་རྗེ།

དེའི་ཚོན་མདོག

འོག་གི་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་བཞིཔོ་ནི་ སོ་སོའི་རང་མདོག་ ཡ་ལྗང་ཁུ། ར་དམར་པོ།
བ་དཀརཔོ། ལ་སེརཔོ། མ་འདོད་པའི་ཁམས་ འདོད་ཡོན་ལྔའི་མཚོན་བྱེད་ཁ་དོག་ལྔ་
ལྡན། ཀྵ་གཟུགས་ཁམས་མཚོན་པའི་དཀར་པོ། ཧ་གཟུགས་མེད་ཁམས་མཚོན་པའི་
སྔོན་པོ། ཟླ་ཚེས་སྣ་ལྡན་ནི་སྲོག་ཟླ་བའི་ཁམས་དཀར་པོ། ཐིག་ལེ་ནི་དྲོད་ཉི་མའི་ཁམས་
དམར་པོ། ནཱ་ད་ནམ་མཁའི་ཁམས་སྔོན་པོ་ཨིན།

དེའི་ཕན་ཡོན།

འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱི་ འཇིག་རྟེན་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
འདི་ཁང་སྟེང་དུ་བཀལ་བཞགན་ ས་དཔྱད་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ གནོན་ཏེ་བཀྲ་
ཤིས་འོང་། གཟའ་སྐར་ངན་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་སྟེ་གནོད་པ་སྲུང་འོང་། ཁྱིམ་
ནང་བཞགཔ་ཅིན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སྲུང་། རྒྱས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན། མང་ཤོས་ཀྱིས་ཁང་སྟེང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ གྱང་
གི་ལོགས་ཚུ་ལུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད། མདོར་བསྡུ་ན་འདི་ནི་ དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནང་ གཞན་
གསུམ་མཐའ་དག་བསྡུས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཁར་ཆ་ཚང་བ་བཤད་མི་ཚར། ད་ལྟོ་བྲིས་པའི་
དགོས་དོན་ཡང་ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ཕན་པ་དང་ གནས་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་པར་བྱེད་པ་
དང་། མཐར་ཐུག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཨིན།

དང་ཕུ་གི་ཐིའུ་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་དཔེ།
འབྲུག་ལུ་ཡི་གུའི་དར་ཁྱབ།

འབྲུག་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བཞིན་ལས་ འགོ་བཟུང་ཡིག་རིགས་ཡང་ ལེ་ཤ་
དར་བའི་ནང་ལས་ མོན་ཡིག་དང་ དེ་ལས་ལཉྩ་དང་ ཝརྟུ་ དབུ་ཅན་ དབུ་མེད་ལ་སོགས་
པ་ཚུ་ རིམ་པར་དར་བ་མ་ཚད་ པད་གླིང་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ཚུ་ དབུ་མེད་ནང་འདུག
དབུ་ཅན་དེ་མ་དར་བའི་སྔོན་ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་མ་ ཨརྫུན་ཟེར་མི་འབྲུག་ལུ་
བྱོནམ་ད་ ཤར་ར་ཛ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་གཟུངས་ སངས་རྒྱས་འོད་
སྲུང་གི་ རིང་བསྲེལ་ཡོད་པའི་ཁ་བྱང་ རྡོ་ལེབ་གུ་བཞེངས་ཡོདཔ་དང་། སྤུངས་ཐང་ཁ་

འབྲུག་གི་ཡིག་གཟུགས།
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བསོད་སྣ་དགའ་ས་ལུ་ཡོད་མི་ གྲུབ་ཐོབ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་གྱི་ བྱག་ཕུག་ནང་ལུ་ཡོད་
པའི་ནང་རྟེན་ ཚ་ཚ་མཆོད་རྟེན་གུར་ཡོད་པའི་ལཉྩ་དང་། སྤ་གྲོ་རྒྱ་གར་ཐང་གི་ མཆོད་
རྟེན་གདང་རིངམོ་གི་ རྡོ་ལྷའི་ཡི་གུ་ ལཉྩ་ ཧོར་ཡིག་ ཝརྟུ་ དེ་ཚུ་མཇལ་བ་ཅིན་ ལཉྩ་དང་
ཝརྟུ་ཚུ་དང་། འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་སྦོམ་དང་ ལྷ་ཁང་འགངས་ཆེན་ཚུ་གི་ སྒོ་དང་ཀ་ཆེན་
ལ་སོགས་པའི་ ཤིང་གི་པ་ཏྲ་སྡིགས་ཤོམ་ཚུ་ལུ་ ལཉྩའི་ཡིག་གཟུགས་ནང་སྦེ་ ནང་རྟེན་
དང་འཁྲིལ་བའི་ གཟུངས་སྔགས་བྱིན་ཅན་ཚུ་ ཡིག་གཟུགས་འབུར་སྟོན་བརྐོས་ཏེ་ ད་
ལྟོ་བར་ན་ཡང་ལག་ལེན་འཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཡི་གུའི་བཟོ་ རྣམ་འགྱུར་
ཚུ་ཡང་འགྱུར་བ་སྦོམ་མ་སོང་པར་ཡོད།
འབྲུག་ཡིག་ནི་ སྔ་རབས་ལས་ད་ལྟོ་འདི་གི་ཡི་གུ་བར་ན་ བཟོ་རྣམ་ལེགས་ཧིང་དང་
བྲིཝ་ད་གི་མགྱོགས་ལྷོད་ཚུ་ཁྱད་པར་སྦོམ་གྱུར་བ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་གྲྭ་ཚང་
འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དང་ རབ་སྡེ་ དགོན་སྡེ་ ཨ་ཎེ་གྲྭ་ཚང་ བཤད་གྲྭ་སློབ་གྲྭ་ཁག་
ཚུ་ནང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཚད་ གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ་དང་ རྫོང་གཞིས་ཡིག་ཚང་
ཁག་ནང་ གཙོ་བོ་དབུ་ཅན་དང་ མགྱོགས་ཡིག་ ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་སྦོམ་སྦེ་ཡོད་པའི་
གུར་ དེང་སང་གི་གློག་རིག་ནང་ཡང་ དབུ་ཅན་དང་མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་ གློག་རིག་
ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། མགྱོགས་ཡིག་འདི་གཙོ་བོ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་
ཡི་གུ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཟོད་གསོལ།

རྩོམ་སྒྲིག་འབད་མི་ལས་ གསོལ་འདེབས་ཞུ་བ་ རྩོམ་སྒྲིག་འདི་འབདཝ་ད་ གུས་པ་རང་
ལུ་ དུས་ཚོད་རྩ་ལས་མ་ཐོབ་པར་ ག་ཐོབ་དང་ གང་དྲན་སྦེ་ཐད་ཀར་བྲིས་ཡོདཔ་ལས་
ཚུལ་ལྡན་ཅིག་ཕྱག་ཕྱིད་བྱོར་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་གོང་མའི་བཀའ་ནི་ འབགན་རི་བ་
ལྕི། འབོརན་གསེར་བ་ཕངས་ཟེར་དོ་བཟུམ་ཅིག་དང་ མ་འོངས་མཁས་དབང་ཚུ་གི་རྩོམ་
སྒྲིག་གནངམ་ད་ ཆུ་ཐིག་ཙམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཞབས་ཏོག་གིས་ཕན་པ་འོང་བའི་རེ་སྨོན་
དང་། རང་དང་མཉམ་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ མ་འོངས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་རེ་ཐོནམ་
ད་ ཐུགས་ཀྱི་དྲན་འཆར་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དུས་ཚོད་མ་ཐོབ་རུང་ཐབས་མ་ཆག་ཙམ་ཅིག་
རྩོམ་སྒྲིགས་འབད་དེ་ཕུལ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
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གདུང་རྡོ་རྗེ།

རྒྱབ་བསྟན་དཔེ་ཆ།

དཔེ་མིང་				

རྩོམ་མི།

༡) ཡིག་གཟུགས་རྣམ་བཤད་དུང་གི་ཟླ་བ།

རིག་བརྟན།

༢) ཡི་གེའི་བཤད་པ་ཀླུང་དབང་མགུལ་རྒྱན།

སྒྲུབ་རྒྱུད་བསམ་གྲུབ་བསྟན་འཛིན།

༣) རྒྱལཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་མཁས་
པའི་ཞིབ་འཇུག་དེབ།			

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས།

༤) འབྲུག་གི་ཡིག་བཟོ་རིམ་པས་འབྱུང་ཚུལ། དྲགོས་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག
༥) རྫོང་ཁའི་མགྱོགས་ཡིག་གི་སློབ་ཚན་
ཡིག་བཟོའི་དཔེ་ཚན། 			

གདུང་རྡོ་རྗེ།

༦) སུམ་རྟཊ་སྙིང་དོན་རེའུ་མིག་
སྔོན་མེད་རིག་འཕྲུལ་ལམ་བཟང་།		

རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།

༧) ཞལ་བརྒྱུད་ལས་			

ཆོས་བླམ་བཀྲ་ཤིས་སྐལ་བཟང་།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་ཁྱུན་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་སླ་ལས་ ཤིང་
དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་བྱ་རིམ་གྱི་སྐོར།

ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

མཆོད་བརྗོད།

༆ རབ་མཛེས་ཡིད་འཕྲོག་མཚན་དཔེས་ཀླུབས་པའི་སྐུ། །སྙན་འཇེབས་ཆོས་སྒྲ་དྲུག་ཅུ་
རྫོགས་པའི་གསུང་། །ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །གཡེལ་མེད་གཟིགས་
ཤིག་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཀྱེ། །གང་གི་ཐུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། །རིགས་དྲུག་
འདམ་ལས་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅས་ཏེ། །ཕན་བདེ་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་འབྲུ་ཆར་འདི། །ངལ་
མེད་འབེབས་མཛད་རྒྱ་བོད་བླ་མར་འདུད། །མ་དག་འཁོར་བའི་འདམ་ལས་གྲོལ་གྱུར་
ཀྱང་། །མ་བཅིངས་ལྷོ་རོང་ཁམས་འདིར་ཞབས་བཅགས་ཏེ། །མ་བསྐུལ་རྒྱལ་ཁམས་
གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་མཛད་པའི། །མ་གཅིག་མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་
མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མངོན་དུ་འཐོར་ཏེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཁྱད་ཆོས་མཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་གྲལ་ལས་ རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་
ནི་དང་ དེ་ལས་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་འདི་ འགོ་ཐོག་དང་པར་རྒྱ་ནག་
ལུ་ དབྱིན་ལོ་མ་ཐོན་པའི་སྔ་གོང་ ༢༠༦-༢༢༠ ནང་འཁོད་ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་
གི་ ཕྱག་ཐམ་ཚུ་ རྡོ་དང་ས་ལུ་པ་ཊ་བརྐོས་ཡོད་མི་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་དབྱིན་ལོ་
༨༦༨ ལོ་ལུ་ འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་མདོ་འདི་ ཤིིང་
པར་ལུ་བརྐོས་ཏེ་དཔར་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལུ་ཧ་ཤོས་
ཅིག་ཨིན་མས།
དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དུས་རབས་ ༦ པའི་ནང་ལུ་ ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་
གྱི་སྐུ་རིང་ལུ་ རྒྱ་གར་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབས་ཚུ་བོད་དབུས་གཙང་དག་པའི་
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སྐད་ལུ་བསྒྱུར་རུང་ ག་ར་ལགཔ་གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་
༡༣ དང་ ༡༥ པའི་བར་ལུ་བྱོན་པའི་ ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་ རྗེ་
ཙོང་ཁ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དཔར་བསྐྲུན་
གྱི་བྱ་ལས་འདི་བོད་ལུ་དར་ཁྱབ་མཛད་དེ་ བོད་ཀྱི་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་བཀའ་འགྱུར་
ཆ་ཚང་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་སྟེ་རིམ་པར་ བོད་ཀྱི་སྣར་ཐང་དགོན་པ་
དང་ སྡེ་དགེ། ཡུང་ལོ། ལྷ་ས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་དར་ཏེ་ ཤིིང་དཔར་ལས་བཏབ་པའི་
བཀའ་འགྱུར་ཐོན་སྲོལ་བྱུང་ནུག
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལམ་
སྲོལ་འདི་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པ་དང་ མཐུ་ཆེན་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁ་བཞི་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དུམ་
བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནང་སྟེ་ ཁོ་རང་ཐུགས་དམ་ལུ་མ་བཞུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཆོས་
དང་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་འགན་ པད་དཀར་འབྱུང་གནས་དང་དགོན་འོ་མཚོ་བླམ་གི་སྲས་ དབུ་
མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ལུ་གནང་སྟེ་ སྡེ་སྲིད་མཆོག་གིས་ རྗེ་བླ་མའི་ཐུགས་
དགོངས་བཞིན་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ཡང་ འཐུས་མ་ཤོར་བར་ མི་སེར་གྱི་ཕན་བདེ་ལུ་གཟིགས་
ཏེ་ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་གྲལ་ལས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་བ་སྤུང་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་
ནང་ལུ་འབད་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཚང་ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་ དཔར་སྐྲུན་
མཛད་གནང་ནུག
དེ་ལས་བརྒྱུད་དེ་ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། དེ་ལས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ ༩ པ་ དགེ་
བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་གིས་ དབྱིན་ལོ་ ༡༧༢༠ ལོར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་
ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་དང་མགུར་འབུམ། ཏོག་གཟུངས། མདོ་
མངས། འདུས་འཁོར་རྣམ་བཤད་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་དཔེ་
ཆ་དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྫོང་གཞི་དང་ དགོན་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་
པར་བཞག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་དང་ ཀྲོང་གསར་
རྫོང་། དེ་ལས་གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པའི་གདན་ས་ གཏམ་ཞིང་དང་ཀུན་བཟང་བྲག་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་འབད་སའི་ལྟེ་བ་སྦེ་གཞི་
བཙུགས་མཛད་ནུག
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ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ གནམ་ལོ་ ༡༩༧༣ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མདོ་
ཆེན་ སློབ་དཔོན་ནམ་བླམ་པདྨ་ལ་ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནིའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་
དགོ་པའི་ བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་བཞིན་དུ་ དུས་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ མི་དབང་ཨ་ཞེ་གིས་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་ ཤིིང་དཔར་མཁོ་བསྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ བརྐོ་
ནིའི་བྱ་ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་
པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ བླ་ཆེན་ཚུ་གི་རྣམ་ཐར་རིགས་ཤིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲག་འབད་འགྱོ་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ མིའི་བློ་རྩལ་ལས་བསྐྲུན་
པའི་དཔར་སྐྲུན་གྱི་འཕྲུལ་རིགས་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུངམ་ལས་བརྟེན་ ཤིིང་དཔར་
བརྐོ་ནི་དང་དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་སྲོལ་ཁྱུན་འདི་ ཉམས་འགྱོ་ནི་གུར་ལྷོད་ནུག

༡)

རྒྱ་ནག་ལུ་ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་གྱི་ལག་རྩལ་བྱུང་ཚུལ།

ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དེ་ལས་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་འདི་ ང་བཅས་ལྷོ་ཨེ་
ཤི་ཡའི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འགོ་ཐོག་དང་པ་ རྒྱ་ནག་ལུ་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ རྒྱ་ནག་ལུ་དཔར་བརྐོ་ནིའི་ལག་རྩལ་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སྐད་ལས་ ཡིན་ ཟེར་བ་
ཅིན་ས་འདམ་གྱིས་ཤོག་གུ་གུར་སྦྱར་ནི་ལུ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་པའི་སྔ་
གོང་ ༥༥ ལུ་ས་འདམ་དང་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་ངོས་ལུ་སེམས་ཅན་དང་མེ་རིས། དེ་ལས་པ་ཊ་
ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཚུ་བརྐོས་སྲོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དཔར་སྐྲུན་དང་ དཔར་བཏབ་
སྲོལ་མ་བྱུང་པས། ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་པའི་སྔ་གོང་ ༡༧༥-༡༨༣ ལོར་ རྒྱ་ནག་གི་
མཁས་མཆོག་སྐད་གྲགས་ཅན་ ཀཱན་ཕིའུ་སིས་དང་ ཀྲོཡེ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལུ་ ས་འདམ་
དང་དེ་ལས་རྡོ་གུར་པ་ཊ་བརྐོས་ཡོད་མི་ལུ་སྣག་རྩི་དབུར་ཏེ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་སྲོལ་བྱུང་ནུག
དེ་ལས་རྟ་དྲངས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་པའི་སྔ་གོང་ ༢༠༦-༢༢༡༡ རྒྱ་ནག་གི་ཧཱན་རྒྱལ་
བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གི་ ཕྱག་ཐམ་ཚུ་རྡོ་ནག་དང་ ས་འདམ་གུར་པ་ཊ་བརྐོས་ཏེ་ པ་ཊ་
བརྐོ་ཐངས་ཡང་ང་བཅས་རའི་དེང་སང་ རྩིསཔ་དང་ཕ་ཇོ་ཚུ་གིས་འཆང་སྲོལ་ཡོད་པའི་
ས་དཔར་གླུད་དཔར་གྱི་བཟོ་རྣམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེའི་བསྒང་ལུ་དཔར་བཏབ་ཐངས་
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ཡང་ ཤོག་གུ་དང་ ཁ་ཤ་ རས་ དེ་ལས་ཁ་དར་ག་ཅི་བཟུམ་རང་སྦེ་རུང་ དང་པར་ཆུ་ནང་
ལུ་སྦང་བཏབ་བཞག་སྟེ་ ཉི་མར་བརྡལ་ཏེ་ ཧ་ལམ་སྐམ་ཤས་རློནམ་ཤས་ཐལ་ཞིནམ་
ལས་ པ་ཊ་བརྐོས་ཡོད་པའི་ཕྱག་ཐམ་དང་གཞན་ཡང་ དཔར་བཏབ་བཏུབ་པའི་རིགས་
རྣམས་རྡོ་གིས་དབུར་ཏེ་ ཤོག་གུ་དང་ཁ་ཤ་རས་གུར་སྦྱར་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞི་དཀརཔོ་
གུར་ ཕྱག་ཐམ་དང་གཞན་གཟུགས་ནགཔོ་འབད་ཐོན་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རིམ་པར་བཞིན་དུ་ རྒྱ་ནག་གི་ཙང་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚུ་གིས་ གོང་གི་ས་འདམ་
དང་རྡོ་གུར་པ་ཊ་བརྐོས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་
ལུ་ ཤིང་གུར་དཔར་བརྐོ་ནིའི་སྲོལ་འདི་དར་ཁྱབ་སྦོམ་འབད་གཏང་ནུག ཤིིང་དཔར་བརྐོ་
ནིའི་ལག་རྩལ་ལུ་མཁས་པའི་མི་ཚུ་དང་ དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དད་མོས་ཡོད་པའི་
ཆོས་ལུགས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་དང་ཀྲོཡེསཏ། དེ་ལས་
ཀཱན་ཕིའུ་སིས་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ཡི་ཤུ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ དཔར་བརྐོས་ཏེ་
དཔེ་ཆ་ཡང་མང་རབས་ཅིག་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནུག
དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལུ་ དད་མོས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱལ་པོ་དང་ དཔོན་ཚུ་གིས་ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
རིགས་ལས་ མང་ཤོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ དངོས་ཅན་གྱི་བྱེ་བྲག་
ཚུ་ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤིིང་དཔར་ལས་དཔར་སྐྲུན་
འབད་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་དང་ཤོག་དྲིལ་མ་ ཁག་མ་འདྲཝ་
༤༨༠ ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་རྙིང་ཤོས་གཅིག་ཨིན་མི་ ཤོག་དྲིལ་རིང་ཚད་ཕིཀྲི་ ༡༧ དང་
རྒྱ་ཚད་ ཨིན་ཅི་ ༡༠ དང་ཕྱེད་སྦེ་མི་དང་ དུས་རབས་ ༡༠ པའི་ནང་ལུ་སྦས་བཞག་
པའི་ཡིག་རྙིང་ ཤོག་དྲིལ་ཁག་ ༡༥༠༠ དང་། ཕྱག་དཔེ་ དཔེ་དེབ་མང་རབས་ཅིག་ཐོབ་
ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་མདོ་
གཅིག་ཡང་ཐོབ་ནུག ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞིབ་འཚོལ་པ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་
ཞིབ་དཔྱད་འབད་ལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོར་གཅོད་ཀྱི་མདོ་
འདི་ སྤྱི་ལོ་ ༨༦༨ ལོར་དཔར་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་
ནང་ལུ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཆ་བཞག་སྐྱེད་དོ་ཡོད་མི་གཉིསཔོ་འདི་ ད་ལྟོ་ བིཀྲིཤི་
གི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམང་གི་དོན་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག
དེ་གི་སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་ དུན་ཧཱང་ ཡང་ན་ཤཱ་ཅུ་ ཟེར་

ཤིང་དཔར

169

མའི་གཡུས་ཚན་འདི་ བྱེ་མའི་ཐང་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱ་ནག་དང་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ས་མཚམས་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་
པར་ཞིབ་འཚོལ་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ས་གནས་ཐེམ་ཐད་ཁར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གནས་ རྩ་ཅན་མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཧེ་མ་
སྤྱི་ལོ་ ༨༤༠ ལུ་ ཀྲོཡེསཏ་དང་ཀཱན་ཕིའུ་སིས་གི་ཆོས་ལུགས་ཤུགས་སྦེ་དར་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་
༨༤༥ ལུ་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་རྩ་མེད་བཟོ་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཆོས་སྡེའི་བྲག་ཕུག་
ཁག་ ༤,༦༠༠ དེ་ཅིག་སྒོ་བསྡམས་ཏེ་ ནང་པའི་བླམ་ཚུ་གིས་གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་བྲག་
ཕུག་ཚུ་ནང་ལུ་ ནང་པའིི་ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་གྱི་རིགས་
ཚུ་སྦ་སྟེ་བཞག་ནུག
སྤྱི་ལོ་ ༡༡༢༧ ལོར་ ཧསི་ཧསིཡ་ ཟེར་མའི་འབྱོག་པའི་མི་ཚུ་གིས་ དུན་ཧཱང་གི་གཡུས་
ཚན་དབང་སྟེ་མི་ལོ་ ༨༥༠ ལངས་པའི་དུས་རབས་ ༢༠ པའི་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༠༠ ལོར་
ནང་པའི་བླམ་ཝང་ཡཱུན་ལུ་ཟེར་མི་དེ་ དུན་ཧང་གི་གཡུས་ཚན་དེ་ཁར་བྱོན་ཏེ་ བྲག་ཕུག་
བྱེམ་གྱིས་སྤུར་ཏེ་ཡོད་མི་བསལ་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲག་ཕུག་ཨང་ ༡༦ དེ་བསལ་
བའི་སྐབས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་གསང་བའི་དཔེ་མཛོད་བྲག་ཕུག་ཨང་ ༡༧ པ་དེ་ངོས་
འཛིན་འབད་ནུག རྡོའི་བྲག་ཕུག་ཨིན་པའི་གསང་བའི་དཔེ་མཛོད་དེ་ནང་ལས་ ཧཱན་དང་
ཙང་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་བརྐྱབས་ཡོད་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཤོག་
དྲིལ་ཁག་མ་འདྲཝ་ ཁྲི་གཅིག་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བྲག་ཕུག་དེ་ནང་ལུ་མི་ག་གིས་
སྦས་བཞག་བཞགཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཏེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་འབདཝ་ཨིན་ན། དེ་
ལས་ གསང་བའི་དཔེ་མཛོད་དེ་ནང་གི་ལྡེབ་རི་དང་ ཀ་ར་ཚུ་ག་གིས་བཏང་བཏངམ་ཨིན་
ནའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ རྡོ་རྗེ་གཅོད་པའི་ཕྱག་
དཔེ་དེ་ནང་ལུ་ ཤོག་གྲངས་རྒྱབ་གདོང་རྩིས་ཏེ་ ཤོག་ལྷེ་བདུན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ག་དེ་
སྦེ་ཨིན་རུང་ ཤིིང་དཔར་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་གྱི་བྱ་རིམ་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་
ནང་ལུ་གཏམ་སྙན་གྲགས་ཡོད་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་དཔེ་དེབ་རྩམ་པ་པོ་མཁས་མཆོག་ ཀྲི་
ཨེཕ་སེན་ཀྲར་གྱིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་བརྩམས་པའི་ རྒྱ་ནག་ལུ་དཔར་སྐྲུན་གྱི་གསར་
གཏོད་རིག་པ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་དར་ཚུལ། “Invention of Printing and its Spread
Westward.
” ཟེར་མིའི་དཔེ་དེབ་ནང་ལུ་ ཤིིང་པར་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

རྩལ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་ ཤོག་གུ་བཟོ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་འགོ་ཐོག་དང་
པ་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གསར་གཏོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་རང་སོའི་
ཆོས་ལུགས་དང་ ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་གྱི་རིགས་ཚུ་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ འདྲ་བརྫུན་མ་བཟོ་ནིའི་
ཐབས་ཤེས་དཔར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་ལས་འདི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་དང་ གཞན་
རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག་ཟེར་བཤད་དེ་འདུག

༢) བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ལུ་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཚུལ།
༢.༡ རྒྱལ་པོ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་མཆོག་གི་སྐུ་རིང་ལུ་བར་སྣང་ཁམས་
ལས་བབ་པ།

སྟོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ མི་
ལོ་ ༡༢༥༤ ལངམ་ད་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་
ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་མཆོག་འཁྲུངས་ཏེ་ དགུང་ལོ་ ༦༠ བཞེསཔ་ད་ ཁོ་རའི་ཕོ་བྲང་ཡུམ་
བུ་བླ་སྒང་གི་ཐོག་ལུ་ བར་སྣང་ཁམས་ལས་ ཀླུའི་དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཤིིང་དཔར་ མ་འབོད་རང་འབབ་སུ་བབས་ཏེ་ དུས་དེ་ལས་བཟུང་བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ནང་ལུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག ཨིན་
རུང་ རྒྱལ་པོ་དེའི་སྐུ་རིང་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁྱབ་ཆེ་སུ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ བཀའ་
བསྟན་ལ་སོགས་པའི་གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཕར་བཞག་ བོད་ཀྱི་
ཡི་གུ་ཡང་མེད་པར་ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ཐ་སྙད་མིན་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢.༢ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་རིང་ལུ་དར་ཚུལ།

དུས་རབས་ ༦ པ་ སྤྱི་ལོ་ ༦༡༧ བོད་མེ་གླང་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ གངས་ཅན་བོད་
མི་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་བསྐུར་བའི་ ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་རྒྱ་
ལྟར་ རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ལྷའི་སྤྲུལ་པ་ ཐུ་མི་མཁན་པོ་བསམ་བྷོ་ཊའམ་ བོད་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཡིག་བརྩམས་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚུ་
བོད་ཡིག་ལུ་བསྒྱུརཝ་མ་ཚད་ རྒྱ་བཟའ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བཙུནམོ་འབད་ཁབ་ཏུ་བཞེས་
པའི་ཤུལ་ལུ་ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་

ཤིང་དཔར
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ཉི་མ་རིའི་རྩེ་ལས་ཤར་དོ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་ རྒྱ་བཟའ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་
གི་བཟོ་རིག་མཁས་པ་ཚུ་འབོ་སྟེ་ བོད་མི་ཚུ་ལུ་བཟོ་རིག་ལ་སོགས་པའི་ལག་རྩལ་ ཤིང་
དང་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་ངོས་ལུ་ སྲོག་ཆགས་དང་མེ་ཏོག་གི་གཟུགས་བྲིས་ཏེ་བརྐོ་ཐངས་
ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁོང་གི་གྲལ་ལས་ལག་རྩལ་མཁས་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཤིང་
གུར་ ཡི་གུའི་ཚད་གཞི་སོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བརྐོས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་
དུས་རབས་ ༦ པ་ལས་ ༡༢ པ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་
སྐུ་རིང་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚུ་ བོད་དབུས་གཙང་དག་པའི་སྐད་
ལུ་བསྒྱུར་རུང་ གསུང་རྟེན་གྱི་རིགས་ཆ་མཉམ་ཡིག་བཟོ་ལུ་མཁས་པའི་གང་ཟག་ཚུ་
གིས་བྲིས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཤིང་གུར་ཡིག་གཟུགས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བརྐོས་
ཏེ་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢.༣ མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ ཡུང་ལོས་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ཀརྨ་པ་སྐུ་
ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐབས་ལུ་དར་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་བྱ་ལས་འདི་གཙོ་བོ་
རང་ དུས་རབས་ ༡༤ པ་ རབས་འབྱུང་ ༧ པའི་ས་བྱི་ ༡༤༠༨ ཀྱི་ལོ་ལུ་ མིང་རྒྱལ་
རབས་ཀྱི་གོང་མ་ ཡུང་ལོས་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ལུ་དད་མོས་གནམ་མེད་ས་མེད་
ཡོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ རྗེ་གི་བཀའ་བཞིན་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་ཟངས་ཀྱི་དཔར་
མ་དེ་ འགོ་ཐོག་དང་པ་བརྐོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་བའི་བཀའ་
འགྱུར་ཆ་ཚང་རེ་ ས་སྐྱ་པ་དང་ཀརྨ་པ། དེ་ལས་རྗེ་ཁོ་རང་ལུ་ཕུལ་ཏེ་ ཐུགས་རྗེས་སུ་ཡིད་
རང་བྱུང་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ ཤིིང་དང་ཁྲོ་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་
འདི་བོད་དབུས་གཙང། མངའ་རིས། མདོ་ཁམས། སྡེ་དགེ ཡུན་ནན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ།
མཚོ་སྔོན། ཚུར་ཕུག ནང་སོག ཕྱི་སོག་ལ་སོགས་པའི་ས་གནས་ཚུ་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་
འབད་འགྱོཝ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་ བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ཡང་ ཡར་རྒྱས་རྒྱ་ཆེཝ་འབད་སོང་ནུག མ་གཞི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ བོད་ལུ་མང་ཤོས་
རང་ཟངས་དང་ཁྲོ་ལུ་ ཡི་གུ་དཔར་བརྐོས་སྲོལ་ཡོད་རུང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཟངས་དང་ཁྲོའི་
གཏེར་ཁ་དཀོན་སུ་འགྱོ་ནི་དེ་གིས་ བལ་པོ་ (ནེ་པཱལ་) རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཤིང་རྒྱ་ཆེཝ་
འབད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ དེ་ཁ་ལས་ཤིང་ ཚེ་དང་ངར་ཡོད་པ་ ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་ལུ་འོས་བབ་
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

ཡོད་མི་ཚུ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་མང་ཤོས་རང་ ཤིིང་དཔར་དང་རྡོ་དཔར་
བརྐོས་སྲོལ་བྱུང་ཡོདཔ་དངོས་སུ་མཚན་མ་འབད་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ཕག་གྲུ་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་ལྔ་པ་ དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ས་
སྐྱ་གོང་མ་ལྔ་གི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ ཤིིང་དཔར་བརྐོས་གནངམ་ཚད་ རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་
དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྣིའུ་རྫོང་དཔོན་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་ཟེར་མི་གིས་ སྦྱིན་
བདག་མཛད་ཐོག་ལུ་ རྗེའི་གསུང་འབུམ་ཆ་ཚང་ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཡོད་པའི་དཔར་ཤིང་
ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་དགའ་ལྡན་དཔར་རྙིང་ཟེར་ཡོངས་གྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

༢.༤ བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དཔར་ཁང་།
བོད་ལུ་དཔར་ཁང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཁག་བཞི་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་
༡)

༢)

༣)

༤)

བོད་ཀྱི་རབས་འབྱུང་ ༡༢ པའི་ལྕགས་བྱ་ (༡༧༤༡) ལོ་ལུ་ བོད་ས་གནས་
ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་ལྷ་བ་ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཟེར་ མི་གིས་ བཀའ་
འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཅིག་ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་ པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་
༥ པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལུ་ཕུལ་མི་དེ་ ད་ལྟོ་སྣར་ཐང་དགོན་པའི་ནང་རྟེན་སྦེ་
བཞག་ཡོད་མི་དེ་ཨིནམ་མ་ཚད་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ཟེར་མི་དེ་ཨིན།
བོད་རབས་བྱུང་ ༡༢ པའི་ཤིང་བྱི་ (༡༧༤༤) ལོ་ལུ་ སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ་བསྟན་
པ་ཚེ་རིང་ཟེར་མི་གིས་ སྡེ་དགེ་དགོན་པའི་ནང་རྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ བཀའ་འགྱུར་
དང་བསྟན་འགྱུར། དེ་ལས་གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ ཆོས་
ལུགས་ཁག་གི་དཔེ་ཆ་མང་ཤོས་ཅིག་ དཔར་བརྐོས་གནང་མི་ཡོངས་གྲགས་
ལུ་སྡེ་དགེ་དཔར་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན།
རབས་བྱུང་ ༡༣ པའི་ཆུ་སྤྲེལ་ (༡༧༥༢) ལོ་ལུ་ཅོ་ནེ་དཔོན་ བསྟན་སྲུང་ཚེ་
རིང་དང་ མེན་མོ་རིན་ཆེན་དཔལ་འཛོམས་གཉིས་ཀྱིས་ དབུས་གཙང་དཔར་
དང་ པེ་ཅིན་གྱི་དཔར་མ། དེ་ལས་སྣར་ཐང་དགོན་པའི་དཔར་མ་ཚུ་ལས་དཔར་
བཤུས་བརྐྱབས་ཏེ་ བཀའ་བསྟན་ ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་
འབད་སའི་ས་གནས་ལུ་ཅོ་ནེ་དཔར་ཁང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན།
དུས་རབས་ ༢༠ པའི་ནང་ལུ་བྱོན་པའི་ ཏཱ་ལའི་བླམ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་རྒྱ་གར་
ལས་ལོག་བོད་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གནས་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལའི་ ཞོལ་ལུ་ཡོད་མི་ ཧེ་

ཤིང་དཔར
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མ་ཏཱ་ལའི་བླམ་སྐུ་ཕྲེང་ ༥ པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོག་གིས་ ཕྱག་བཏབ་
པའི་དཔར་ཁང་རྙིངམ་དེ་ རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་དེ་ བཀའ་བསྟན་དང་ཕྱག་དཔེ་མང་
ཤོས་ཅིག་ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་མི་ལུ་ ལྷ་ས་ཞོལ་
དཔར་ཁང་ཟེར་ སྐད་ཅན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཨིན།
དེ་ལས་གཞན་པའི་སེ་ར། འབྲས་སྤུངས། དགའ་ལྡན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། བླ་བྲང་བཀྲ་
ཤིས་འཁྱིལ། དེ་ལས་སྐུ་འབུམ་ལ་སོགས་པ་དགོན་པའི་ནང་ལུ་ཡང་བོད་ཡིག་གི་ཆོས་
དཔེ་དང་རིག་གནས། སྨན་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས། དེ་ལས་བརྡ་ཡིག་གི་དཔར་ཤིང་མངོན་
གསལ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ལུ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་དྲག་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་
ང་བཅས་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་དང་ འབྲུག་
པའི་བླམ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ དགེ་བཤེས་སྦྱང་པར་བྱོན་ཏེ་ སླར་ལོག་
འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཏེ་ རིམ་པར་བཞིན་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་བཟོ་རིགས་ལ་སོགས་པའི་
ལག་རྩལ་གྱི་རིག་པ་ཚུ་འབྲུག་ལུ་དར་ཁྱབ་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༢.༥ དཔར་ཁང་དེ་ཚུ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་བའི་ཕྱག་དཔེ་ཚུ་ལུ་ཁྱད་
ཆོས་མ་འདྲཝ།

མ་གཞི་ གོང་ལུ་ཞུས་པའི་སྣར་ཐང་དང་ལྷ་ས་ཞོལ། དེ་ལས་ ཅོ་ནེའི་དཔར་ཁང་ཚུ་ལས་
དཔར་སྐྲུན་འབད་མི་ཕྱག་དཔེ་ལུ་ ཁྱད་པར་མ་འདྲཝ་སྦོམ་མེད་རུང་ རང་རང་སོ་སོའི་
ལག་རྩལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ ཡིག་གུའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་ཁྱད་པར་དུམ་གྲ་རེ་ཞུགས་ཏེ་འདུག་
ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ སྡེ་དགེ་དཔར་མའི་ཕྱག་དཔེ་རིགས་ཚུ་སྦེ་བ་ཅིན་ ཕྱག་དཔེ་གཡས་དང་
གཡོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་རྐྱང་ཐིག་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་ སྡེ་དགེ་དཔར་ཁང་ལས་དཔར་
སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣) སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཁྱབ་ཚུལ།
༣.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་ཙམ།

དུས་རབས་ ༦ པ་ལུ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཆོས་
རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒོམ་པོ་གིས་ མཐའ་འདུལ་ཡང་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཁང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ ནུབ་
གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞེངས་གནང་པའི་གྱལ་ལས་ སྤ་རོ་སྐྱེར་ཆུ་དང་བུམ་
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ཐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་གཉིས་ ང་བཅས་ལྷོ་མོན་འདི་ཁར་བཞེངས་གནང་པ་ལས་ཚུར་
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་ཏེ་ ཡར་དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ་དང་ མར་ངན་སློང་ལུ་
སྦྱིན་པ་གནང་ནིའི་སྣང་བ་དང་ དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་གི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དུམ་གྲ་རེ་ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་བྱུང་ནུག དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ ཞི་ཁྲོའི་ཚུལ་ལུ་ཐེངས་ ༣ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ མ་འོངས་པའི་གདུལ་
བྱ་ཚུ་བསོད་ནམས་བསགས་ཐབས་ལུ་ ས་གནས་ཐེམ་ཐད་ཁ་ལུ་ སྐུ་རྗེས་དང་ཞབས་
རྗེས་ དེ་ལས་ཐུགས་གཏེར་དགོངས་གཏེར་ལ་སོགས་པའི་ གཏེར་ཁ་མང་རབས་ཅིག་
སྦས་གནང་སྟེ་ མོན་པའི་ས་གནས་འདི་སྦས་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ གསང་
སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དར་ཏེ་ མི་སེར་ག་ར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་
དད་མོས་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་རྩིས་ཤེསཔ་བཟོ་གནང་ནུག
དེ་མ་ཚད་ དུས་རབས་ ༡༣ ལས་ཚུར་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མ་འདྲ་
བའི་བླམ་མང་ཤོས་རང་ རང་སོའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་གདུལ་བྱ་ལྷོ་རོང་ལུ་ཡོདཔ་
ལས་བརྟེན་ མོན་གཡུས་འདི་ཁར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ལ་ལུ་གིས་སྒྲུབ་ཁང་རེ་བརྐྱབས།
ལ་ལུ་གིས་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་བཟུང་སྟེ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྦེ་བ་ཅིན་ རྙིང་
མའི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་བཟུང་མི་བླམ་ཚུ་དང་ ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་སྦེ་བ་ཅིན་མང་ཤོས་
འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླམ་ཚུ་དང་ ས་སྐྱའི་བླམ་ཡང་དུམ་གྲ་རེ་བྱོན་ཏེ་ གདན་
ས་ཕྱག་བཏབ་གནང་སྟེ་ བླ་ཆེན་ཚུ་གིས་མ་འོངས་གདུལ་བྱ་ཚུ་ཚོགས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་
ལུ་རང་གི་རྣམ་ཐར་རེ་མཛད་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་རང་གི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་
བཞག་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ ལ་ལུ་བྲིས་མ་དང་ ལ་ལུ་བོད་ལས་བསྣམས་བྱོན་པའི་དཔར་མའི་
ཡིག་ཆ་དང་ཕྱག་དཔེ། དེ་ལས་རང་སོའི་ཕྱག་ཐམ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༢ གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པས་ཤིང་དཔར་དང་དཔར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་བ་འགོ་
བཙུགས་པ།

དུས་རབས་ ༡༥ པ་ རང་ལོ་གནམ་ལོ་ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ གཏེར་བཏོན་
གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་གྲལ་ལས་ གཏེར་བཏོན་བཞི་པ་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་ སྐྱེ་བ་མཐའ་
མ་ ང་བཅས་རའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ མི་དབང་ཡབ་སྲས་ཚུ་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གོང་
མ་ རྣམ་འདྲེན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོའི་ཆེའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་
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ཏེ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ ཐུགས་ལུ་མངའ་བའི་གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་
པ་ (༡༤༥༠-༡༥༢༡) མཆོག་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ཉི་མ་གཅིག་ལུ་དཔར་བརྐོས་
ཡོད་པའི་ འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་ཤིིང་དཔར་དང་ ཕྱག་དཔེ་གཞན་མང་རབས་ཅིག་
ཤིང་དཔར་བརྐོས་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་ཁང་འགོ་ཐོག་དང་པ་
གཞི་བཙུགས་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ད་ལྟོ་བུམ་ཐང་ཀུན་བཟང་བྲག་ལུ་ ཤིིང་དཔར་
ལེབ་གྲངས་ ༦༡༤ དེ་ཅིག་མངོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཤིང་དཔར་གཞན་མི་ཚུ་ཁོ་
རའི་སློབ་མ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་གདན་ས་ཚུ་ནང་ལུ་བསྣམས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གཏེར་བཏོན་མཆོག་གིས་བརྐོས་པའི་ཕྱག་དཔེའི་བཟོ་རྣམ་འདི་ དཔེ་ཆ་གཞན་བཟུམ་སྦེ་
ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་བརྐྱབས་ཏེ་མེན་པར་ གཡས་གཡོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་
ཀྱི་ཐིག་ཡང་ ཐིག་གཉིས་མཉམ་ཅིག་བརྐྱབས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕྱག་དཔེ་གུར་ཁོ་རའི་
ཕྱག་ཐམ་མམ་ ཕྱག་མཛུབ་མཐེ་སྦོམ་གྱི་རྗེས་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། གཏེར་ཆེན་པདྨ་
གླིང་པ་མཆོག་གི་ ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རྩལ་འདི་ ཁོ་རའི་སློབ་མ་ག་གིས་ཡང་
ཕྱག་རྒྱུན་བཟུང་བ་དང་སྤེལ་བའི་ཚུལ་ གཏེར་སྟོན་ཁོ་རའི་རྣམ་ཐར་ནང་ཁ་གསལ་མིན་
འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༣ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་སྲས་གར་སྟོན་གྱི་ཡང་སྲིད་ ཆོས་རྗེ་ངག་
དབང་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐུ་རིང་ལུ་ཤིང་དཔར་བརྐོས་པ།

དེ་ཡང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བའི་མཚན་གསོལ་གནང་མི་ སྐྱབས་
གནས་ཀྱི་བླམ་དང་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་ འགྲོ་བའི་མགོན་
པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་སློབ་མ་ སངས་རྒྱས་དབོན་རས་ལུ་ ཁམས་ནས་
ཁམས་ཕྲུག་གཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ང་དང་ཕྱད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། སངས་
རྒྱས་དབོན་རས་ཁྱོད་ཀྱིས་ རྗེས་སུ་བཟུང་ཏེ་ ཨོ་རྒྱན་མཁན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་
ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་པའི་ཡུལ་ ཉི་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་བཏང་ཤིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་ལུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱུང་འོང་ཟེར་ལུང་བསྟན་གནང་པ་བཞིན་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
ཞིག་པོ་ལུ་བཀའ་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་སྟེ་ ཁོ་རའི་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་
དང་འཁྲིལ་ ལྷོ་རོང་མོན་པའི་གླིང་ལུ་བྱོན་ནིའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནུག དེ་ལས་ལྷོ་མོན་ལུ་
བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ ལྷ་མོ་ཇོ་མོ་ལྷ་རི་གིས་གཙོས་པའི་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་ཚུ་གིས་གདོང་བསུ་
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མཛད་ཐོག་ ལ་ཡག་དང་གླིང་གཞིའི་གཡུས་ལས་སྦེ་ཕྱག་ཕེབས་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་
ཐད་ཐིམ་གྱི་འདྲེ་སྲིན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ རྫོང་བཞི་དང་བྲག་བཞི། དེ་ལས་ རྟ་མགོ་དང་ལྕགས་
རི་ལ་སོགས་པར་གདན་ས་བཏབ་སྟེ་ ཝང་དྭངས་ལུང་ལས་ མ་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་ལབ་
སྒྲོན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་ གསང་ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་
སྲས་མོ་གཅིག་དང་སྤྲུལ་པའི་སྲས་བཞི་འཁྲུངས་ནུག
དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཕ་ཇོ་ཁོ་རང་དང་སྲས་བཞི་གིས་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་
འགྲོ་དོན་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་སྦོམ་མཛད་དེ་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གྲུབ་རྟགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན། མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་བླམ་ལྷ་པ་དང་
འདྲེ་སྲིན་མ་རུངས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཚར་གཅོད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལུ་ལྷོ་མོན་ཟེར་མེན་
པར་འབྲུག་དང་ མི་སེར་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་ནུག དེ་སྦེ་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླམ་
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་འདི་ ཕ་ཇོ་ཁོ་རའི་ཞལ་ནས་གསུངས་ སྦེ་
སྲས་དམ་པ་གིས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་སྟེ་ མ་འོངས་གདུལ་བྱ་ཚུ་ཚོགས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་
མཁའ་འགྲོའི་དབུ་སྐྲ་གིས་བཅིངས་ཏེ་མ་འོངས་པའི་དུས་ལུ་ ཁོ་རའི་སྲས་རྒན་ཤོས་
གཅིག་གིས་གཏེར་སྐལ་སྦེ་ བདུད་བཙན་གཉིས་ལུ་བཀའ་གཏད་དེ་ ཕ་ཇོ་ཁོ་རའི་གདན་
ས་ཐུགས་རྗེ་བྲག་ལུ་གཏེར་ལུ་སྦས་བཞག་ནུག
སྲས་གར་སྟོན་མཆོག་གིས་ཡང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ ཐིམ་ཕུ་དང་སྤུ་ན་
ཁའི་ས་མཚམས་ཁར་ཡོད་པའི་ སྟོད་པ་ལུང་པའི་གཡུས་ཚན་ བཀྲིས་རྒྱས་པ་ཕྲལ་
སྣ་ལས་ ཡབ་མདའ་འཛིན་ཆེན་པོའམ་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ (༡༤༥༥༡༥༢༩) ཀྱི་སྲས་ལུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ཡང་ ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་
(༡༥༢༢-༡༥༩༠) ཟེར་གསོལ་ནུག སྐུ་ཉིད་དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཚུན་སྦས་པའི་
ཚུལ་དུ་བཞུགས་ཏེ་ དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་བཞེསཔ་ད་ གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་ནམ་རྟ་མགོ་
ལུ་ སྐུ་མཚམས་བསྡམས་བསྡམས་འབད་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཁའ་འགྲོ་གིས་
གཏེར་བཞེས་ནིའི་དུས་ལུ་བབ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཐུགས་རྗེ་བྲག་ལུ་
གསང་བའི་སྒོ་ལས་བྱོན་ཏེ་ གཏེར་བཞེས་ནི་འབདཝ་ད་ བྱག་ཧྲམ་ནི་བཟུམ་སྦེ་སྤར་ཏེ་
ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ལུ་ ཕ་མཁྱེད་བརྩེའི་བྱམས་ལྡན་པད་དཀར་ཅན། །བདག་རྟ་
མཆོག་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །ལམ་དཀའ་བ་སྤྱད་ནས་སྤྱན་མངར་སླེབས། །རྗེ་ཁྱེད་
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ཀྱི་གསུང་ངག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དེ་སྦ་སྲི་མེད་པ་གནང་བར་ཞུ། །བུ་ཡི་རེ་བ་བསྐོང་ཅིག་
ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ དེ་འཕྲལ་ལས་རྣམ་ཐར་གྱི་གཏེར་དེ་ རང་བཞིན་
གྱི་ཐོན་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྟ་མགོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལས་ ཨུ་རྒྱན་གུ་
རུའི་ཞབས་རྗེས་ཚེ་བུམ་གྱི་ནང་ལས་ དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་རིལ་བུ་བཏོན་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་གནང་ནུག
གཞན་ཡང་གདུལ་བྱ་འཁོར་བུ་སློབ་དང་ མ་འོངས་པའི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ བརྩེ་བས་
གཟིགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འགོ་ཐོག་དང་པ་ བླམ་ཕ་ཇོའི་རྣམ་ཐར་དཔར་ཤིང་བདུན་
བཅུ་དོན་ལྔ་དང་ བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་མདོ། དེ་ལས་མོས་གུས་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་
ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཡོངས་བསྡོམས་ དཔར་ཤིང་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་ བརྐོ་
གནངམ་མ་ཚད་ བྱ་ཡུལ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐབས་གཞི་བཀྲིས་ཟེར་ཞུ་མི་གིས་ཡང་ ཆོས་རྗེ་ལུ་
ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནིའི་གྲོགས་རམ་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་ གནམ་ལོ་ ༡༩༨༥ ལུ་དཔར་སྐྲུན་འབད་
ཡོད་པའི་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་ཟེར་མིའི་འགོ་ཤོག་
ནང་ལུ་ གོང་གསལ་གི་ཤིང་དཔར་བརྐོ་མི་འདི་ ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་མེན་
པར་ སྲས་མི་ཕམ་ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན་ནམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ ཕ་ཇོ་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་མཚན་
(༡༥༧༤-༡༦༤༣) ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

༣.༤ ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་གཞི་བཙུགས་མཛད་
ཞིནམ་ལས་སྡེ་སྲིད་དང་པས་ ཤིང་དཔར་དང་དཔར་སྐྲུན་གྱི་བྱ་ལས་
འགོ་བཙུགས་པ།

དུས་རབས་ ༡༦ པའི་ནང་བྱོན་པའི་ལུང་བསྟན་ལྷ་ཡིས་བཀོད་ཅིང་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་
དབུ་ལྷའི་མགོན་པོ་ དཔལ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ (༡༥༩༤༡༦༥༡) གྱིས་འབྲུག་ལུང་པའི་མོན་གཡུས་ནང་ལུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་
གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དུམ་བུ་གཅིག་ལུ་བཟོ་གནངམ་མ་ཚད་ གནས་
བཙན་དྲག་དང་ འཚུབ་ཅན་ཡོད་ས་ལུ་ རྫོང་གཞི་ཁག་ལེ་ཤ་བཞེངས་གནངམ་མ་ཚད་
ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་བྱ་སྒོ་མང་རབས་ཅིག་དབུ་བཙུགས་མཛད་དེ་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་སྔར་མེད་
པའི་ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་ས་སྦེ་བཟོ་གནང་པའི་མཐར་ ཞབས་དྲུང་ཁོ་
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རང་ཐུགས་དམ་གྱི་ངང་ལུ་ མ་བཞུགས་པའི་སྔ་གོང་ལས་ ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་རིགས་
མཁན་ཆེན་ཁྲི་རབས་དང་པ་ པད་དཀར་འབྱུང་གནས་དང་། སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་
རིགས་སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་དང་པ་ དགོན་འོ་མཚོ་བླམ་གི་སྲས་ དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་
འབྲུག་རྒྱས། དེ་ལས་གཞན་ཡང་ རང་སོའི་ལུང་པ་དང་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་
སྐྱིད་སྡུག་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ཞབས་དྲུང་རང་གི་སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྤྱི་བླ་དང་རྫོང་དཔོན་སོགས་
བསྐོ་བཞག་གནང་ནུག
དེ་ལས་ སྡེ་སྲིད་དང་པ་དབུ་མཛད་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱས་ (༡༦༥༡-༡༦༥༦)
མཆོག་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བཟོ་རིགས་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཁས་ནི་དེ་གིས་
ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་མཛད་ཡོད་པའི་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བྱ་བ་ཚུ་ལྷག་པར་དུ་གོང་འཕེལ་
མཛད་གནངམ་མ་ཚད་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་ རིག་
གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཁྱབ་སྤེལ་སྦོམ་སྦེ་མཛད་དེ་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ སྤུངས་
ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ རྣམ་ཐར་འགོ་དང་པ་
ཤིིང་དཔར་བརྐོས་ཐོག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རང་ལུགས་དཔེ་ཆ་ཤིིང་དཔར་བརྐོ་
ནིའི་ལག་རྩལ་དང་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་བྱ་རིམ་འདི་དར་ཁྱབ་མཛད་གནང་ནུག ཨིན་
རུང་དེའི་བསྒང་ལུ་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནིའི་ལག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་མི་ལེ་ཤ་མེདཔ་ལས་
ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་བཀའ་བསྟན་གྱི་རིགས་ཚུ་ གོང་ལུ་ཞུས་པའི་
བོད་ཀྱི་དཔར་ཁང་ཚུ་ལས་ཉོ་བསྒྲུབས་འབད་དེ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༣.༥ སྡེ་སྲིད་གསུམ་པས་རང་ལུགས་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་གོང་དུ་འཕེལ་བ།

དེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ་ འབྲུག་ཤར་ཕྱོགས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་
ཚུ་ནང་ལུ་ གུས་བཏུད་དང་གཏམ་སྙན་གྲགས་ རྒྱ་ཆེཝ་ཡོད་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མི་འགྱུར་
བསྟན་པ་ (༡༦༦༨-༡༦༨༠) མཆོག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བྱ་བ་ལུ་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་དེ་ གནས་སྐབས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
ནད་ཡམས་མུ་གེ་ དེ་ལས་འཁྲུགས་རྩོད་ཚུ་ཞི་སྟེ་ མི་སེར་ཀུན་ལུ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཕན་པ་
བྱུང་ཐབས་ལུ་དང་ མཐར་ཐུག་ལུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ བསྐལ་པའི་བར་དུ་
མ་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ས་གནས་ཐེམ་ཐད་ཁར་མ་ཎི་དངས་རིངམོ་
དང་ མཆོད་རྟེན། མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིསམ། དེ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་
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ལྟར་ རྫོང་གཞི་མང་ཤོས་ཅིག་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཉམས་གསོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནིའི་དབུ་ཁྲིད་
མཛད་དེ་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་སྦེ་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ ཆོས་རྩེ་རྫོང་དང་རྫོང་ལྟེ་བ་གཉིས་ཀྱི་
ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབས་དང་ བླ་མ་རྒྱལ་བ་གོང་མ་མང་རབས་ཅིག་གི་རྣམ་
ཐར་དང་ གསང་སྔགས་དཀྱིལ་ཆོག་གི་སྐོར། དེ་ལས་ ཁྲིད་ཡིག་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཤིིང་དཔར་
བརྐོས་ཏེ་དཔར་སྐྲུན་འབད་སའི་ལྟེ་བ་སྦེ་གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་
ད་རེས་ནངས་པར་ཡང་ ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚང་ནང་ཡོད་པའི་གསུང་རབས་ཚུ་གི་དཔར་
བྱང་ནང་ལུ་གཟིགས་པ་ཅིན་ སྤུངས་ཐང་དཔར་མ་དང་ ཡང་ན་ཆོས་རྩེའམ་ཀྲོང་གསར་
དཔར་མ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་དུ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༦ སྡེ་སྲིད་བཞི་པས་རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པ།

སྡེ་སྲིད་བཞི་པ་ དཔལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ (༡༦༨༠-༡༦༩༤) མཆོག་
གིས་ཡང་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ རྗེ་གོང་མའི་མཛད་རྣམ་དང་ཕྱག་
བཤུལ། དེ་ལས་ཐུགས་གཏད་བཞིན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སྔར་མེད་པའི་ ཤར་ཝང་
སྤ་གསུམ་ལས་བཙུན་ཁྲལ་བསྡུས་ཏེ་འཕགས་པ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་སྤེལ། མཚན་ཉིད་
པའི་སྡེ། གསོ་བ་རིག་པའི་སྡེ། ལྷ་བྲིས་པའི་སྡེ། འཇིམ་བཟོ་པའི་སྡེ། རྩིས་པའི་སྡེ། ཡིག་
རིས་པའི་སྡེ། ཚེམས་དྲུབ་པའི་སྡེ། དཔར་པའི་སྡེ། གསེར་ཤོག་པའི་སྡེ། དེ་ལས་ དངུལ་
བཟོ་པའི་སྡེ་ལ་སོགས་པ་མང་རབས་ཅིག་ ལོགས་སུ་འབད་ གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་བཟོ་རིག་གྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྤེལ་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབས་
ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་འདི་དར་ཁྱབ་སྦོམ་འབད་གཏང་
སྟེ་ སྔར་ཤིིང་དཔར་ཡོད་པའི་རྫོང་གཞི་ཚུ་ཡང་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་མཛད་གནངམ་མ་
ཚད་ གཞན་རྫོང་གཞི་དང་དགོན་སྡེ་སྦོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ རང་སོའི་དཔར་སྐྲུན་ཁང་ཆུང་
ཀུ་རེ་ཡང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༣.༧ སྡེ་སྲིད་དགུ་པ་དང་དེ་བཟུམ་སྦེ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་པོ་ཚུ་གིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པ།

དེ་བཟུམ་སྦེ་ སྡེ་སྲིད་དགུ་པ་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཚན་འཛིན་པའི་ དགེ་
བཤེས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ (༡༧༢༠-༡༧༢༩) མཆོག་གིས་ཡང་ ཁོ་རང་ཆོས་སྲིད་
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

གཉིས་ལུ་ཐུགས་ཀྱི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེཝ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ སྒྲ་རིག་པ་ལུ་མཁས་པའི་
ཡང་རྩེར་ཐོན་མི་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡོངས་འཛིན་
ཡང་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དགེ་བཤེས་མཆོག་ དབྱིན་ལོ་ ༡༧༢༠ ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་
ཁྲི་ཐོག་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་བདེའི་འབྲུ་ཆར་ཕབས་པ་དང་
སྒོས་སུ་སྡེ་སྲིད་ཁོ་རང་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་དང་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནིའི་བྱ་བ་ལུ་ ཐུགས་
སྤྲོ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་
ཏེ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༧༢༠ ལོར་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་སྦེ་ རྣལ་འབྱོར་
གྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་དང་ དེའི་མགུར་འབུམ། ཏོག་གཟུངས་དང་
མདོ་མངས། དེ་ལས་འདུས་འཁོར་རྣམ་བཤད་དང་ ཀུན་མཁྱེད་པདྨ་དཀར་པོའི་མཛད་
རྣམ་ལ་སོགས་པའི་ ཕྱག་དཔེ་མང་རབས་ཅིག་ དཔར་བརྐོས་ཏེ་དཔར་སྐྲུན་རྒྱ་ཆེན་པོ་
མཛད་གནང་ནུག དེ་ལས་རྟིང་མར་བྱོན་པའི་སྡེ་སྲིད་དང་རྗེ་མཁན་ཚུ་གིས་ཡང་ ཤིིང་
དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་བྱ་ལས་ལུ་ སྣང་མེད་བསྐྱུར་མ་བཞག་པར་གོང་
འཕེལ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ཐབས་བྱུས་བརྩམས་ཏེ་ སྤུངས་ཐང་རྫོང་དང་ཆོས་རྩེ་རྫོང་
ནང་ལུ་ དཔར་ཤིང་མངས་རབས་ཅིག་མཁོ་བསྒྲུབས་འབད་བཞག་ནུག

༣.༨ འབྲུག་སྤུངས་ཐང་པར་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

འབྲུག་སྤུངས་ཐང་པར་མའི་ཕྱག་དཔེ་རིགས་ཚུ་ དཔར་ཁང་གཞན་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་
མ་འདྲཝ་འདི་ ཕྱག་དཔེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་འདི་ སྟུག་དྲག་སྦེ་ཡོད་

མི་དེ་གིས་ དཔར་ཁང་གཞན་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཕྱག་དཔེ་ཚུ་ལས་ ཐད་
བཀར་དུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༣.༩ ཤིང་དཔར་དང་དཔར་ཁང་ཚུ་འབྱུང་བ་ལྔའི་འཇིགས་པ་ལུ་བརྟེན་ བརླག་སྟོར་ཤོར་

བ་དང་ དེང་སང་རིག་གསར་གི་འཕྲུལ་ཆ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཉམས་རྐྱེན་ཤོར་བ། གདུལ་
བྱ་ཚུ་བསོད་ནམས་ཆུང་བའི་དབང་གིས་ སྤུང་ཐངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་
བཞུགས་ཡོད་པའི་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཚུ་གིས་ དཀའ་སྤྱད་མཛད་
དེ་བསྒྲུབས་པའི་ དཔར་ཤིང་དང་དཔར་སྐྲུན་ཁང་འདི་ མེ་རྐྱེན་ལན་ཐེངས་ ༣ ཙམ་བྱུང་

ཤིང་དཔར
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པའི་གྲལ་ལས་ མེ་རྐྱེན་མཇུག་རང་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་
དཔར་མང་ཤོས་རང་ རླགས་སྟོར་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མེ་རྐྱེན་གྱིས་གནོད་པ་མ་བྱུང་
བའི་ཤིང་དཔར་ཚུ་ ད་ལྟོ་མོ་ཆུ་ཟམ་ལས་ཡར་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བ་ཅིན་
དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤ དང་ ༥ བསྒོར་བའི་ས་གནས་ བསོད་ན་དགའ་ས་ལུ་ཟུར་བཞག་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ མིའི་བློ་རིག་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
འཕྲུལ་ཆ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་དང་མཉམ་ཅིག་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ཡང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོམས་པ་མདུན་དུ་སྤོ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༦༧
ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མི་དམང་ལུ་སྤེལ་ཐབས་ལུ་ ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་
ལས་འཛིན་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ བདུན་ཕྲག་རེ་བཞིན་གཞུང་སྐད་
རྫོང་ཁ་དང་ དབྱིན་སྐད་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་དཔར་སྐྲུན་འབད་
ནུག དེ་ལས་འབྲུག་གཞུང་གིས་སྒེར་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༨༣
ལོར་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་ཁྱེར་གནང་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་ དཔར་སྐྲུན་གྱི་ལག་ཁྱེར་ ༧༣ ཙམ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དབྱིན་ལོ་ ༡༩༨༥ ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ མཁོ་གལ་ཆེ་བའི་དཔེ་
དེབ་ཚུ་དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཞིནམ་ལས་ཚུར་
དེང་སང་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་བའི་འཕྲུལ་རིག་དང་ལྡན་པའི་ དཔར་
ཁང་མང་རབས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལུ་
ཡང་ བྱ་སྟབས་བདེ་ཞིང་ དཔར་ཡིག་ཡང་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་ཡོད་པའི་དཔར་འཕྲུལ་
གྱིས་ དཔེ་གཟུགས་དང་དེབ་གཟུགས། དེ་ལས་རང་གི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་
རི་བརྐྱབ་བཏུབ་པ་དང་། དཔར་སྐྲུན་ཡང་དེ་འཕྲོ་ལས་ དཀའ་ཚེགས་མེད་པར་བརྐྱབ་
ཚུགས་པའི་ནུས་སྟོབས་ཡོདཔ་ཨིན། རང་ལུགས་ཀྱི་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ དང་པར་
རྒྱུ་ཅ་ལ་ཚུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཐོབ་ཚུགས་རུང་ ལག་རྩལ་དང་ལག་སྦྱངས་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཤེས་པའི་ཁར་ དུས་ཡུན་བསྒོརཝ་མ་ཚད་ དཔར་ཡིག་
ཡང་འཕྲུལ་དཔར་བཟུམ་སྦེ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མི་འཐོནམ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་ཤིིང་
དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དེ་ལས་དཔེ་ཆ་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་བྱ་ལས་ལུ་ སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་མི་
ཡང་ ཇེ་ཉུང་ལུ་གྱུར་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་
རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ དཔེར་ན་འོད་
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མཚར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་འདི་ ཕངས་སི་སི་འབད་ རྐྱེན་ངན་དགྲ་ཅན་གྱི་ཁ་ལུ་ཚུད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཡལ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་ས་ཨིན།

༣.༡༠ ཡང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་ཉམས་གསོའི་ཆེད་དུ་ ལག་

རྩལ་སླབ་པའི་སྡེ་གཞི་བཙུགས་མཛད་པ། བསོད་ནམས་བྲེ་གི་རྫོགས་རུང་ ཕུད་ཀྱི་
མ་རྫོགས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་
བརྗེད་པར་ཕངས་ཞིང་བཀའ་དྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་
གོང་འཕེལ་གྱི་གྱུར་བ་དང་ འདྲ་མཉམ་བཟོ་ནི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་ཐོག་བརྩམས་གནང་མི་ རྒྱལ་ཁབ་གསར་གྱུར་གྱི་ཡབ་མེས་
མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་
བཀའ་སློབ་བཞིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་མ་ཉམས་པར་ བཞག་ཐབས་ལུ་དགོངས་
ཏེ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༦༦༡ ལོར་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་མཛད་
གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གཞུང་སྐད་དང་རིག་གནས། དེ་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་གོང་འཕེལ་
གཏངམ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་
བླམ་རྒྱལ་དབང་ཉི་མ་དང་ བླམ་ནོར་བུ་དབང་ཕྱུག་ (༡༨༩༨-༡༩༩༠) ཡོངས་གྲགས་
ལུ་ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཞུགས་པའི་རིང་ལུ་ རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ རིག་གཞུང་གི་
གནས་ཀུན་ལུ་མཁས་ནི་དེ་གིས་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་འཁྲུངས་གཡུས་དབང་འདུས་
ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་ ཤར་ཀ་ཞི་ལས་ཨིན་མི་ སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་དང་ ཤིང་དཔར་
བརྐོ་ནི་ལུ་མཁས་པ་ འཁྲུངས་གཡུས་བོད་ལས་ཨིན་མི་ སློབ་དཔོན་པདྨ་མཆོག་གཉིས་
ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་གི་འགོ་འདྲེན་པ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་ སློབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའི་
རིགས་གཞུང་གི་དཔེ་ཆ་དང་ ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱོར། དེ་ལས་རིམ་གྲོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་
དཔེ་ ཁག་མང་རབས་ཅིག་ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག
ཚང་ཁ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོ་རང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ དབུ་འཛིན་ལས་
དགོངས་ཞུས་བྱོན་རུང་ སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་གིས་ རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་སློབ་ཐུགས་ཁར་
བསྣམས་ཏེ་ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་ཐབས་ལུ་དང་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ང་
བཅས་རའི་རང་ལུགས་སྲོལ་ཁྱུན་ མི་ཉམས་པར་བཞག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དབྱིན་
ལོ་ ༢༠༠༨ ལུ་ཞི་གཡོགཔ་ལས་དགོངསམ་མ་ཞུ་ཚུན་ རང་གི་སྐུ་སྒེར་དངུལ་ཕོགས་
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ཐོག་ལས་ ཤིིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ད་
ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཤིང་དཔར་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཆོས་ཚན་ཁག་ ༤༥
ཙམ་དང་ ཤིང་དཔར་ལེབ་གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཅིག་ མཁོ་བསྒྲུབས་འབད་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ དེ་ལས་དཔར་སྐྲུན་འབད་དེ་ སློབ་གྲྭ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ དམ་པའི་
ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡང་མང་རབས་ཅིག་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་དང་ ཡིག་རིགས་
གཏན་འཇོག་ཁང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ དབྱིན་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་
ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ བླམ་པདྨ་ལ་ (༡༩༢༧-༢༠༠༩)ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་
ཡུམ་ཨ་ཞེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་ རང་ལུགས་ཤིང་དཔར་བརྐོ་
ནིའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་བཞིན་དུ་ མི་
དབང་རྒྱལ་ཡུམ་ཨ་ཞེ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་ཤིིང་དཔར་
མཁོ་བསྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ བརྐོ་ནི་ཚུ་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀུན་མཁྱེན་
པདྨ་དཀར་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ གཞན་ཚུ་ཡང་ དཔར་བརྐོ་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ནང་ལུ་ དཔར་བརྐོའི་
ལས་ཚན་ཟེར་ལོགས་སུ་འབད་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་གཞུང་གིས་གཏན་
འཇགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ཡང་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དཔེ་ཆ་ཆོས་
ཚན་མ་འདྲཝ་ཁག་ ༢༥ གི་ནང་ལུ་ ཤིང་དཔར་ལེབ་གྲངས་ ༡༠,༠༠༨ དེ་ཅིག་མཁོ་
བསྒྲུབས་འབད་དེ་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ གྱི་ལོར་ རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པ་ སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་
ཆོས་གྲགས་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་
སྤེལ་གསུམ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ འབྲུག་ལྷོ་མཚམས་བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ ཅེང་བྷ་རི་གཡུས་
ཚན་ནང་ལུ་ འཕགས་པ་དགེ་འདུན་པའི་ གྲྭ་ཚང་འགོ་དང་པ་གཞི་བཙུགས་མཛད་དེ་
བླམ་གནས་བརྟན་ཡང་ རིག་གཞུང་ལུ་མཁས་པའི་རྩེར་སོན་པ་ ལྷག་པར་དུ་ཡང་ རང་
ལུགས་མགྱོགས་ཡིག་དང་ཚུགས་ཡིག དེ་ལས་ ལཉྪ་དང་དབུ་མེད་ལ་སོགས་པ་བྲིས་
ནིའི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་ སློབ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ་
བླམ་མཆོག་གིས་ཡང་ ཧེ་མ་སེམས་རྟོགས་ཁའི་གྲྭ་ཚང་ནང་ལུ་ སློབ་དཔོན་སྦེ་བཞུགས་
པའི་རིང་ལུ་ ལག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་དག་པ་ཅིག་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རིག་གཞུང་
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་འོག་ལུ་ ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་འབད་
ནི་ཚུ་ལྷབ་བཅུག་སྟེ་ ཤུལ་ལས་སློབ་དཔོན་ཁོ་རང་བླམ་གནས་བརྟན་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་
ཞིནམ་ལས་ ལག་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ཚུ་ བླམ་ཁོ་རང་དང་མཉམ་ ཅེང་བྷ་རི་གྲྭ་
ཚང་ནང་ལུ་ཁྱིད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པར་ཅེང་བྷ་རི་གྲྭ་ཚང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་མི་ དགེ་
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཉམས་ཉེན་སྦོམ་རང་ཡོད་པའི་རང་ལུགས་ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དཔེ་ཆ་
དཔར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལག་རྩལ་འདི་སློབ་སྟོན་གནང་བཞིན་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

༣.༡༡ ཤིང་དཔར་བརྐོཝ་ད་དགོ་པའི་ལག་ཆས་ཀྱི་རིགས།
ཨང་ ལག་ཆས།
༡

ཞུན་མར།

དགོས་ཁུངས།

༢

འཕྱག་བྱ།

༣

སོག་ལེ།

ཤིང་དཔར་བརྐོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཤིང་གི་ཐལཝ་ཚུ་
འཕྱག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

༥

ཟོངས་ཅུང་།

༤

༦

ཞུན་མར་ཡང་ན་ པད་དཀར་མར་ཁུ་འདི་དཔར་མ་
བརྐོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཡིག་གཟུགས་སྦྱར་བའི་ཐོག་
ཁར་བླུགས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་དཔར་བརྐོ་བའི་སྐབས་ལུ་
འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཞིང་ཁམས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སེག་ཅུང་དང་སྨིན་དྲུ། སེག་ཅུང་འདི་ ཡིག་གཟུགས་དཔར་བརྐོ་ནིའི་དོན་ལུ་
མཁོ་གལ་ཅན་གྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ཨིན།

བརྡར་རྡོ།

དཔར་བརྐོ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཞིང་ཁམས་ཁོངས་སེང་
བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སེག་ཅུང་དང་ཟོངས་ཅུང་ལུ་ རྣོས་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།
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ཤིང་དཔར

༧

སྟག་པའི་ཤིང་གི་
ཨེན་ཏ།

༨

ཡིག་གཟུགས།

༩

སོག་སོམ།

༡༠ སྤྱིན་ནམ་ལྕོག

༡༡ ཆུ།

མ་གཞི་རབ་འབད་བ་ཅིན་ ཟངས་འདི་ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན་རུང་ འབྱོར་པ་དང་སྤུ་གིས་མ་ལྕོགས་ནི་
དེ་གིས་ སྟག་པའི་ཤིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
སྟག་པའི་ཤིང་འདི་ ཤིང་གྱི་གྲལ་ལས་ངར་ཆེ་ཤོས་
དང་སྲ་མཁྲེག་ཡོད་པའི་ཤིང་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་
གལ་སྲིད་ཡིག་གཟུགས་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རི་མོ་ཚུ་
བྲིས་ཏེ་དཔར་བརྐོ་བ་ཅིན་ ཤིང་གཞན་ལས་སྟག་པའི་
ཤིང་གུར་བརྐོ་མི་འདི་ དུས་ཡུན་རིངམོ་འབད་གནས་
ཚུགས་ནིའི་འོས་བབ་དང་ལྡནམ་ལས་ སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་
བ་གོང་མ་ཚུ་གིས་ཤིང་གི་སླ་ལས་ཤིང་དཔར་བརྐོ་
ནི་འདི་ སྟག་པའི་ཤིང་འདི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་སྦེ་
གཟིགས་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན།
ཤིང་གུར་ཡིག་གཟུགས་བརྐོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟག་པའི་
ཤིང་གི་ཨེན་ཏ་གུར་སྦྱར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སོག་སོམ་འདི་སྟག་པའི་ཤིང་གི་ཨེན་ཏ་ སྦྱིས་བརྐྱབ་
སྟེ་ཡིག་གཟུགས་སྦྱར་བའི་སྐབས་ལུ་ འབུར་གཤོང་
མེད་པར་ སྙོམ་ཏང་ཏ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།

སྤྱིན་ཡང་ན་ལྕོག་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུ་སྣ་ལ་སོགས་པའི་
ཕྱེའི་ཐུགཔ་བཟུམ་སྦེ་ བསྐོལ་ཏེ་ སྟག་པའི་ཨེན་ཏ་
གུར་ཡིག་གཟུགས་སྦྱར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པར་ལཱ་མཇམ་ཧིང་ལུ་ལྟ་སྟེ་ རྒྱ་ལས་
འཐོན་པའི་ཤིང་སྤྱིན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ཆུ་འདི་ ཡིག་གཟུགས་ཨེན་ཏ་གུར་སྦྱར་ཏེ་ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་སྐམ་པའི་མཐར་ ཆུའི་ཟེག་མ་གཏོར་ཏེ་རྒྱབ་
ཤོག་སྤོག་ཐབས་ལུ་ཨིན།
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༣.༡༢ ཤིང་དཔར་བརྐོ་ཐངས།

རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་གྱི་ཤིང་དཔར་བརྐོ་ཐངས་འདི་ རང་རང་སོ་སོའི་བླམ་གི་བསླབ་
སྟོན་ཐངས་དང་ རང་གི་ལག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཤིང་དཔར་ལེགས་ཧིང་དང་བརྐོ་
ཐངས་ཡང་མ་འདྲཝ་ཐོནམ་ཨིན།

བྱ་རིམ་
ཀ)

གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ཤིང་གི་ནང་ལས་ ཚེ་དང་ངར་ཡོད་པ། ཤིང་གུར་ཡིག་
གཟུགས་པར་བརྐོ་ནི་ལུ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་སྟག་པའི་ཤིང་འདི་དཔར་ཤིང་
སྦོམ་ཤོས་ག་དེ་ཅིག་མཁོ་འདོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་བསྟུན་ཏེ་ཨེན་ཏ་འབད་
གཞོག་དགོ
ཁ) ཨེན་ཏ་གུར་ཡིག་གཟུགས་འདི་ མ་སྦྱར་བའི་ཧེ་མ་ འབུར་གཤོང་ཚུ་གི་སྐྱོན་
མེད་པར་སྙོམ་ཏང་ཏ་སྦེ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་སོག་སོམ་དབུར་ཞིནམ་ལས་ འབྲུའི་
བྱེ་བྲག་ལས་བཟོ་བའི་ལྕོག་དང་ཡང་ན་ དེང་སང་རྒྱ་གར་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་
བའི་ཤིང་སྤྱིན་དེ་ཨེན་ཏ་གུར་སྙོམ་ཏང་ཏ་འབད་བླུགས་ཏེ་དེ་གུར་ཡིག་གཟུགས་
སྦྱར་དགོ
ག) ཡིག་གཟུགས་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐམ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གུར་ཆུའི་ཟེག་མ་གཏོར་
ཏེ་ལགཔ་གིས་དབུར་ཏེ་ ཡིག་གཟུགས་མཐོངམ་འབད་སྦེ་བཟོ་དགོ
ང་) དེ་ལས་དཔར་བརྐོ་བའི་སྐབས་འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ སེག་ཅུང་གིས་ ཡིག་
གཟུགས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་དང་ ཞིང་ཁམས་ཐེདམ་ཐད་ཁར་རྩོབ་སྟེ་དེའི་ཐོག་ཁར་
པད་དཀར་གྱི་སྣུམ་བླུགས་ཏེ་སྣུམ་དེ་ཤིང་གུར་མ་སིམ་བར་ལུ་བཞག་དགོ
ཅ) པད་དཀར་གྱི་སྣུམ་དེ་ཤིང་ཁར་སིམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སེག་ཅུང་གིས་ ཆེབ་
དཀྱུ་ ཟེར་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བར་དང་མགོ་མཇུག་གི་ས་སྟོང་ཡོད་མི་ག་ར་བཏོན་
གཏང་དགོ
ཆ) དཔར་ཤིང་འདིའི་སྒོ་མཇུག་ག་ཨིནམ་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ བཙུགས་རྒྱུ་ ཟེར་
ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་སེག་ཅུང་བཙུག་ནི་དང་ སྒོར་གོམ་ཡོད་པའི་
ཡིག་རིགས་ག་ར་ སྨིན་དྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བཏོན་བཏང་དགོ
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ཇ)

ཉ)

ཏ)

187
དཔར་ཤིང་འདིའི་མགོ་མཇུག་ལོག་སྟེ་ དེ་ལས་ ཏེག་རྒྱུ་ ཟེར་ཧེ་མ་ཡིག་
གཟུགས་ཀྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་སེག་ཅུང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ དོ་རུང་གཡོན་ཁ་
ཐུག་ལས་སེག་ཅུང་བཙུག་ཏེ་བཏོན་བཏང་པའི་སྐབས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་རང་གི་
ལག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དཔར་ཡིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཐོནམ་ཨིན།
དེ་ལས་ཤིང་དཔར་བརྐོས་ཚར་བའི་རྟིང་མར་ པར་ཡིག་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མེད་
ལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་དཔར་བཏབ་སྟེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཞིནམ་ལས་ གལ་སྲིད་ཡི་
གུ་སྤོག་སོང་བ་དང་ཡིག་གུའི་རྩེ་མཇུག་བཏོན་དགོཔ་སོགས་ཡོད་པ་ཅིན་ དོ་
རུང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ
མཇུག་རང་ གལ་སྲིད་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ བཟོ་ཆས་སོག་
ལེ་དང་ཟོངས་ཅུང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ དཔར་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དཔར་
ཧིིང་སང་ས་འབད་འཐོན་ཐབས་ལུ་ པར་ཤིང་གི་ཞིང་ཁམས་བརྐོ་དགོ
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༣་༡༣ ཤིང་དཔར་ཐོག་དཔར་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དགོ་པའི་ལག་ཆས་
ཀྱི་རིགས།		
ཨང་ ལག་ཆས།
༡

སྣག་རྩི།

དགོས་ཁུངས།

༢

རྡོ་ལེབ།

རྡོ་ལེབ་དང་ཡང་ན་ དེང་སང་ཁྱིམ་ཐོག་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་པའི་རྡོ་ནག་གུར་ སྣག་རྩི་བླུགས་ཏེ་ བྱང་སྤར་ལག་
ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

སྣག་རྩི་འདི་ཡིག་གཟུགས་ཤོག་གུ་གུར་འཐོན་ནིའི་དོན་
ལུ་དང་ མ་གཞི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབས་ཚུ་ དཔར་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྣག་རྩི་ རབ་འབྲིང་ཐ་མ་འབད་རྩིས་
སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ) རབ་འབད་བ་ཅིན་ རིན་པོ་ཆེ་གསེར་དང་དངུལ་ལ་
སོགས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི།
ཁ) འབྲིང་འབད་བ་ཅིན་ སྐར་མེའི་སྟེང་ལུ་ཆགས་པའི་
དུ་པའི་སྣག་རིལ་དང་ ཙན་དན་ཤིང་གི་དུ་པའི་ཕྱེ་ཚུ་བསྡུ་
བཞག་སྟེ་ སྣག་རྩི་བཏུལ་བ་དང་ ཡང་ན་མཚལ་སོགས་
བཏུལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་སྣ་དང་བཟང་དྲུག་ལ་སོགས་
བླུགས་པ་དང་ ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ལས་འཐོན་པའི་སྣ་རྩི་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི།
ག) ཐ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་སྣ་ཚུ་མེ་གཏང་སྟེ་ དེ་གི་དུ་
པའི་ཕྱེ་བསྡུ་སྟེ་ སྨན་སྣ་དང་བཟང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་བླུགས་
ཏེ་ལག་ ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ཡང་ན་དེང་སང་རྒྱ་གར་ལས་
འཐོན་པའི་ཚོན་ནག་དང་སྣག་རྩིའི་རིགས་ཚུ་ཨིན།
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༣

བྱང་སྤར།

༤

དྲིལ་ཤིང་།

༥

ཤིང་དཔར།

༦

ལྕོག་རྩེ།

༨

ཟངས་གཞོང་། ཟངས་གཞོང་འདི་དཔར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཤོག་གུ་
ཚུ་ཆུ་སྦང་བཏབ་དགོཔ་ལས་དེའི་དོན་ལུ་དགོཔ་ཨིན།

༧

༩

ཤོག་གུ

གླང་ག

༡༠ མཚལ།

བྱང་སྤར་འདི་རྒྱུ་སྤུས་སྣམ་བུ་དྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་
སྣག་རྩི་ཤིང་དཔར་གུར་འབུར་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པར་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བྱ་སྟབས་བདེ་
ལུགས་ལུ་ལྟ་སྟེ་ རྒྱ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ ཕག་ཟེར་
འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

ཤིང་དཔར་གུར་སྣག་རྩི་དབུར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དེ་ཐོག་ཤོག་གུ་
བཀལ་ཏེ་དབུར་བྱའི་ལག་ཆ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན།
དཔེ་ཆ་ག་ཅི་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དེའི་ཤིང་དཔར་
འདི་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཅིག་ཨིན།
ལྕོག་རྩེ་འདི་ ཤིང་དཔར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

དཔེ་ཆ་འདི་རང་ལུགས་འབྲུག་ཤོག་དང་རྒྱ་ཤོག་གང་རུང་
ཐོག་ལུ་དཔར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་རུང་ཤིང་དཔར་གྱི་རྒྱ་ཞིང་
དང་འཁྲིལ་བའི་ཤོག་གུ་དགོཔ་ཨིན།

གླང་ག་ཟེར་མི་འདི་ དཔེར་ན་ཤིང་དཔར་སྦོམ་གྱི་རིགས་
དར་ཤིང་གི་དཔར་ལ་སོགས་པ་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དྲིལ་
ཤིང་དང་འདྲ་རུང་རྒྱ་ཞིང་དུམ་གྲ་ཅིག་རིང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་
ཨིན།
མཚལ་འདི་ དཔེ་ཆ་དཔར་བཏབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ན་
བཟའི་ཚུལ་དུ་དབུར་བའི་མཚལ་གྱི་སྣག་རྩི།
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

༣.༡༤ དཔར་སྐྲུན་འབད་ཐངས།
བྱ་རིམ་
ཀ)

དང་པ་རང་ ཤིང་དཔར་ལས་དཔར་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཤོག་གུ་སྲབ་སྟུག་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཤོག་གུ་སྐམ་བཞི་དང་ལྔའི་བར་ན་ལུ་ཤོག་གུ་རློནམ་རེ་བཙུགས་
ཏེ་ཞག་གཅིག་དང་ཡང་ན་ ཞག་ཕྱེད་གང་རུང་ཤིང་ལེབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དང་
ཤོག་གུ་སྦང་ཧིང་ རན་ ཏོག་ཏོ་མ་འགྱོ་ཚུན་ཨེབ་སྟེ་སྦང་བཏབ་བཞག་དགོ དེ་
དང་ཆབ་ཅིག་སྣག་རྩི་དང་མཚལ་སོགས་རང་གི་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་བཞག་དགོ
ཁ) ཤོག་གུ་སྦང་ཧིང་ལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཆོས་ཚན་ག་བཏབ་ནི་ཨིན་ན་དང་བསྟུན་ ཤིང་
དཔར་ལྕོག་རྩེ་གུར་བཀལ་ཏེ་རྡོ་ལེབ་གུར་བླུགས་པའི་སྣག་རྩི་དེ་ བྱང་སྤར་ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་ ཤིང་དཔར་གུར་ པར་ཡིག་དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་འཐོན་
ཐབས་ལུ་སྤྱི་སྙོམ་འབད་དབུར་དགོ
ག) དེ་ཐོག་ཤོག་གུ་བཀལ་ཞིནམ་ལས་དྲི་ཤིང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཨེབ་པའི་མཐར་
ཤོག་གུ་རློག་པའི་སྐབས་ལུ་དཔར་ཡིག་བྱང་སྤར་གྱི་སྣག་རྩི་དབུར་ཐངས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འཐོནམ་ཨིན།
ང་) རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དཔར་སྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ཤོག་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
སྐམ་པའི་མཐའ་མ་ལུ་ བསྡུ་བསྒྲིག་འབད་དེ་ན་བཟའི་ཚུལ་ལུ་འཚལ་འདི་ཕྱག་
དཔེའི་ཟུར་ཁར་དབུར་དགོ།
ཅ) གལ་སྲིད་ དར་ཤིང་གི་དཔར་བཏབ་ནིའི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྣག་རྩི་དབུར་ཐངས་གོང་
གསལ་དང་འདྲ་རུང་ དེ་ཐོག་ཁ་ཤ་རས་བཀལ་ཏེ་ དྲིལ་ཤིང་དང་འདྲ་མཚུངས་
ཡོད་པའི་གླང་ག་དང་ ཡང་ན་རང་རང་སོ་སོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལ་
ལུ་གིས་ཆུ་ཤོག་དང་ཤིང་གི་འདབ་མ། དེ་ལས་ལ་ལུ་གིས་ ཚོད་བསྲེ་ལ་ཕུག་
དང་གཡུ་རྡོ་གི་རིགས་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༣.༡༥ རྒྱབ་གནོན་བསམ་འཆར།

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་ ལུགས་སྲོལ་རྙིང་པ་སྲོག་བཞིན་དུ། །རྒྱུན་
དུ་གཅེས་པར་མ་སྐྱངས་ན། །རྩ་བ་རུལ་པའི་སྡོང་པོ་བཞིན། །མི་འགྱལ་བཞིན་དུ་འགྱལ་

ཤིང་དཔར
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བར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་སྔོན་
བྱོན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་དང་ བཀྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་ཡོད་པའི་ རིན་པོ་
ཆེ་གསེར་དང་འདྲ་བའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཕ་ལས་བུ། བུ་ལས་ཚའོ་ལུ་བརྒྱུད་
དེ་ སྒྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ མི་
རློབས་དང་ས་ཆ་ རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་དེ་སྦེ་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
སྟོབས་འབྱོར་དབང་ཐང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ དབང་མ་
ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཁོང་ཚུ་གིས་དཔེ་བཞག་སའི་གཞི་གཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་རེ་
བཞིན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྟ་བཤལ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ལུ་འོང་མི་དེ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྟ་བཤལ་པའི་གྱངས་ཁ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འོང་བབས་བྱུང་ས་ རིམ་ཨང་གཉིས་པའི་གྲལ་ཁར་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། གནད་དོན་
དེ་ལས་བརྟེན་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་འདི་ལུ་ཐུགས་ཙིགས་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ གསུང་བཤད་ག་ཏེ་རང་གནང་རུང་
ལམ་ལུགས་སྲོལ་འདི་ རང་གི་སྲོག་བཟུམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ་པའི་ བཀའ་
སློབ་དང་དྲན་བསྐུལ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་དབང་མཆོག་གི་
བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་
ཁྲིམས་གཞུང་ཀུན་གྱི་མ་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་ ༥ པ་ ལམ་སྲོལ་ཟེར་
མིའི་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ ང་བཅས་རའི་བཀྲིན་ཅན་གྱི་མངའ་བདག་མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་
ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལས་འཁྲུངས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ རྒྱལ་
ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ རྩ་བའི་ཀ་ཆེན་བཞི་གི་ནང་ལས་ གཅིག་ལམ་
ལུགས་སྲོལ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ། འབྲུག་གཞུང་། དེ་ལས་འབྲུག་
གི་མི་སེར་ཐུགས་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ང་བཅས་རའི་སྲོལ་ཁྱུན་དེ་ མ་ཉམས་པར་བཞག་
ཐབས་ལུ་ སྲིད་བྱུས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བརྩམས་གནང་སྟེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་
རྒྱས་འགྱོ་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་
དེང་སང་གི་གློག་རིག་གི་འཕྲུལ་ཆས་འདྲ་མིན་སྣ་
ཚོགས་བྱུང་པ་ལས་བརྟེན་ ང་བཅས་རའི་རང་ལུགས་དཔར་སྐྲུན་ལམ་ལུགས་ལུ་ ཉེན་
འཚུབ་བྱུང་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ།

ལམ་ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོའི་གྲལ་ལུ་ རང་ལུགས་ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་དཔར་སྐྲུན་
འབད་ནི་འདི་ཡང་ མ་གཞི་རྒྱ་བོད་ལས་དར་བའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ དུས་རབས་ ༡༥ པ་ལས་ཚུར་དར་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བླམ་
ལས་སློབ་མ་ལུ་བརྒྱུད་དེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དང་འཐབ་
བཞིན་དུ་ཡོད་རུང་ དེང་སང་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་སྣང་མེད་བསྐྱུར་བཞག་སྟེ་ ཧ་ལམ་ཉམས་
ནིའི་དུམ་ཁ་ལུ་དཔག་སྟེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་
བར་ན་ ང་བཅས་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་
ལུ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་གནང་བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའི་སྔོན་
གྱི་ལག་རྩལ་འདི་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲལ་ཁར་ཚུད་རུང་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་
སྤེལ་ཁང་གི་མངའ་འོག་ལུ་ དཔར་བཟོའི་ནང་གསེས་ལུ་ ཤིང་དཔར་དང་རྡོ་དཔར་ཟེར་
གཉིས་ཡོད། ཤིང་དཔར་གྱི་ནང་ལུ་ཡང་ ཤིང་གུར་པ་ཊ་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་
དང་ དེ་མིན་པའི་རི་མོའི་གཟུགས་ཚུ་བརྐོ་ནི་དང་ དེ་ལས་གཞན་པའི་ཤིང་གུར་ཡིག་
གཟུགས་བརྐོ་ནི་གཉིས་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཁོང་གིས་ཤིང་གུར་པ་ཊ་སོགས་སེམས་ཅན་དང་
རི་མོའི་གཟུགས་བརྐོ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་སློབ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གལ་སྲིད་གཞུང་གིས་ བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ དཔར་བཟོའི་ནང་
གསེས་ཤིང་དཔར་གྱི་གྲལ་ཁར་ ཡིག་གཟུགས་དཔར་བརྐོ་ནིའི་ཆོས་ཚན་གཅིག་གཞི་
བཙུགས་གནང་པ་ཅིན་ ད་ལྟོ་ཉམས་ཉེན་ཡོད་པའི་ཤིང་དཔར་བརྐོ་ནི་དང་ དཔར་སྐྲུན་
འབད་ནིའི་སྲོལ་འདི་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ དེ་གིས་སྤྱིར་དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་གྱིས་ རང་དབང་རང་བཙན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི་དང་ སྒོས་
སུ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ ལོ་
ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས་ཏེ་ སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་བདེ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཤིང་དཔར

༣.༡༥ ཁུངས་གཏུགས་ཡིག་ཆ།

༡) ལྷོ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་།
༢) ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
༣) རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།
༤) གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས།
༥) འབྲུག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
༦) འབྲུག་དཀར་པོ།
༧) འབྲུག་གྱི་རྒྱལ་རབས་སློབ་རིམ་ ༩-༡༠།
༨) ལྷོའི་ཆོས་འབྱུང་འཇམ་མགོན་སྨོན་མཐའི་འཕྲེང་བ།
༩) བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།
༡༠) དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད།
༡༡) རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
༡༢) འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ།
༡༣) ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་རྣམ་ཐར་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན།
༡༤) ཀུན་གསལ།
༡༥) ཁ་རྒྱུན།
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འབྲུག་གི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།

མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།

ངོ་སྤྲོད།

༆ དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་གྲལ་ཁ་ལས་ རང་སོའི་རྫོང་ཁག་དང་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་གི་
ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འདི་
གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་
འདི་ མི་དམངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་ཨིན་པ་ལུ་བརྟེན་ སྔོན་གོང་
ལས་རང་རྩིས་སྲུང་འབད་ནི་ཡོད། ཚེས་བཅུ་ཟེར་མི་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་
དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན། ཚེས་བཅུ་ལུ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་རྩིས་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ལྟ་བུའི་དུས་སྟོན་འདི་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་སྦེ་ ཆགས་
ཏེ་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་བརྒྱ་ཕྲག་སྦེ་སོང་བའི་ལམ་སྲོལ་གཅིག་ཨིན། ཚེས་བཅུའི་
དུས་སྟོན་འདི་གིས་ རྒྱ་ཆེའི་མི་དམངས་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་ལུ་ མཐུན་ལམ་དང་ཞི་བདེ་ལ་
སོགས་པ་འབྱུང་བཅུག་ནི་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་གཅིག་ཨིན།
སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ སྔོན་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞབས་
ཀྱིས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་
ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཐོ་བརྩམས་ཏེ་ བར་ཆད་འབད་བའི་སྐབས་
ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞི་བ་གིས་བཏུལ་ རུང་མི་ཚུ་ལུ་ སྐུ་ཞི་བའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ། རུ་
ང་དྲེག་པ་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐུ་ཁྲོ་བོའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ། བར་མ་རྣམས་ལུ་ གུ་རུའི་སྐུ་ཞི་མ་ཁྲོ་ལུ་
སྐུར་བཞེངས་ཏེ། ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། འཚེ་བ་མེད་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་
དགའ་སྟོན་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་གཏེར་དུ་སྦས་གནངམ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་འདི་
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ལུ་བརྟེན་ ཞི་བ་ལུ་ཞི་བ་དབྱིངས་ཀྱི་གར་འཆམ་དང་། ཁྲོ་བོ་ལུ་གཏུམ་རྔམ་དྲག་པོའི་
གར་འཆམ། ཞི་མ་ཁྲོ་བོ་ལུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་གར་འཆམ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་
གདུལ་བྱ་རིམ་པ་བཞིན་ཏུ་ མི་དང་མི་མིན་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ཏེ་ ཐར་པ་གཏན་གྱི་བདེ་བ་
ལུ་བཀོད་གནང་བའི་མཛད་ཕྲིན་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཚུ་ དུས་ད་རེས་ནངས་པའི་བར་
ལུ་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཟེར་ཚོགས་པའི་གནད་དོན་ངོ་མ་འདི་ཨིན།
ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་འདི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་རང་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ དགའ་སྐྱིད།
ཕྱིའི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་དྲག་དང་གོང་འཕེལ་ མི་སྡེའི་ནང་ལུ་མཐུན་ལམ་དང་ མཛའ་
བཤེས་ཚུ་ཚེས་བཅུ་གིས་བཟོཝ་ཨིན། ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ལྷ་སྡེའི་གར་
འཆམ་དང་ མི་སྡེའི་ཞབས་ཁྲ་བཅས་ ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་ཚུ་ དངོས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་
གཙོ་བོ་ཅན་གཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ཚེས་བཅུ་གི་དགའ་སྟོན་འདི་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་དང་
འབྲེལ་བའི་དུས་སྟོན་སྦོམ་གཅིག་ཡང་ཨིན།

ཚེས་བཅུའི་ཁུངས་དོན།

ཚེས་བཅུ་ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ མཛད་པ་ཁག་
མ་འདྲཝ་བཅུ་གཉིས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ ཟླཝ་རེ་རེ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་ལུ་
མཛད་པ་མ་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཕོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཚེས་བཅུ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ རང་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༡༠ ལུ་མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་
པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ཟེར་ཡང་བཟུང་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གང་ལྟར་ཡང་འདི་
བཟུམ་སྦེ་ཚེས་བཅུ་གི་ཚེ་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ གུ་རུ་ཁོ་རང་དངོས་སུ་འབྱོན་ནི་ཨིན་
ཟེར་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལུ་བརྟེན་ དད་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་
ཚོགས་འཁོར་གྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་དང་ གསོལ་བ་བཏབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཡང་ཨིན།
རྒྱ་ཆེ་བའི་དབང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ རང་སོའི་གཡུས་སྒོ་དང་ ལུང་གཤོང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་
ཚེས་བཅུའི་སྐབས་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ལུང་པ་རང་སོའི་
མི་འབོར་མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ ས་གནས་གཅིག་ལུ་མི་གེ་ར་སྤུངས་འཛོམས་འབད་བའི་
དུས་ཚོད་ཅིག་ཡང་ཨིན། གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལས། ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་
དངོས་སུ་འབྱོན། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚེས་བཅུ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ རྩ་
ཆེན་དང་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་དུས་སྟོན་སྦོམ་གཅིག་ཨིན་པ་གི་མ་ཚད་ ཡུལ་

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།

197

ལུང་གི་མི་ཚུ་ཡང་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ནི་གི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཡང་ཨིན། འདི་གི་སྐབས་
ལུ དཔེར་ན་རང་གི་བློ་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་ལྟོ་ཚང་དང་ གཉེན་ཉེཝ། ཕམ་བུ་གཞི་ཚུ་ཆ་
མཉམ་འཛོམས་ཏེ་ རང་སོའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་བློ་སླབ་ནི་དང་ བཟའ་འཐུང་ཅིག་ཁར་
བཟའ་སྟེ་སྤྲོ་ཉམས་སྟོན་ནི་གོ་སྐབས་ཡང་ཐོབ་མ་ཚད་ མི་གསརཔ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ཡང་
ངོ་ཤེས་དང་མཐུན་ལམ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། གོང་ལུ་ཞུས་དོ་བཟུམ་མཐུན་
ལམ་དང་གཅིག་མཐུན་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་མཛའ་བཤེས་དང་བརྩེ་གདུང་གི་ཐོག་
ལས་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ མི་སྡེའི་བར་
ན་མཛའ་བཤེས་མཐུན་ལམ་ཚུ་ཡང་ ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་གྱིས་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། རྒྱུ་
མཚན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི་དང་། ལྷ་ཁང་། དགོན་སྡེ་དང་། གཡུས་སྒོ་
ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ ཚེས་བཅུའི་དུས་
སྟོན་བཟུང་ནི་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྐབས་ལུ་མི་དམངས་ཚུ་ལུ་ གཞུང་ལས་ངལ་གསོ་ཡང་
གནང་། རྫོང་གཞི་ཁག་ལུ་ཡོད་པའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་བཟུང་ནི་གི་ མ་དངུལ་ཡང་
གཞུང་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནངམ་ཨིན། རང་སོའི་གཡུས་སྒོའི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་
དགོན་སྡེ་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ལུང་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལས་ ཞལ་འདེབས་
བསྡུ་སྟེ་ དགོན་པའི་བླ་སློབ་ཚུ་གིས་ཚེས་བཅུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཡོད། ཚེས་བཅུའི་དུས་
སྟོན་སྐབས་ལུ་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ མི་དམངས་
ཀྱི་དོན་ལུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་ཕན་ཐོགས་དང་མི་སྡེའི་མཐུན་ལམ།

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྐབས་ལུ་དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་
གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་གར་
འཆམ་ ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྦེ་སྐུའི་ཁྲབ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ རྐང་ལག་ཞབས་ཁྲ་གི་སྒོ་
ལས་ སྙན་འཇེབས་སྒྲ་དབྱངས་གསུང་གི་མཆོད་པ་བཅས་ ཁག་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན།
ལྷའི་གར་འཆམ་མཇལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་དམངས་ཚུ་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་
འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་ལུ་བརྟེན་ སེམས་ལུ་སྤྲོ་སྣང་སྐྱེ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་
ནི་ཡོད། ལྷག་པར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་དང་ སྤྲུལ་པ་ཚུ་གར་འཆམ་གྱི་སྒོ་ལས་
མི་དམངས་ལུ་སྟོན་པའི་སྐབས་ མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ལུ་ཡང་ སྔོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་
དངོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ མཛད་པ་འདི་དང་འདི་
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བཟུམ་མཛད་ཡོད་པའི་རྣམ་ཐར་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཁྲ་ལམ་ལམ་ཤར་ཏེ་ དད་པ་དང་དག་
སྣང་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ གནས་སྐབས་སེམས་ལུ་བདེ་སྐྱིད་དང་ཞི་བདེ་
འབྱུང་ནི། ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཡོད།
འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་འཆམ་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ གུ་རུ་ཁོ་རང་གིས་
ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དག་སྣང་ལས་བྱུང་བའི་གཏེར་འཆམ་ཚུ་ཨིནམ་ལས། དེ་
ཚུ་སྔོན་དུས་རབས་ ༨ པ་དང་ ༩ པ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བྱུངམ་དང་།
གཏེར་འཆམ་དེ་ཚུ་ ཤུལ་ལས་གཏེར་སྟོན་པ་ཚུ་གི་ དག་སྣང་ལས་བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་ཨིན།
གསུང་སྐད་གདངས་དབྱངས་ཀྱི་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྒྱ་ཆེ་མི་དམངས་ཀྱི་
སེམས་ལུ་སྤྲོ་སྣང་དང་དགའ་བ་སྐྱེཝ་ཨིན། དེ་སྦེ་གར་འཆམ་དང་གླུ་གཞས་གཉིས་ཚེས་
བཅུའི་སྐབས་ལུ་ ལས་རིམ་གཙོ་བོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ དང་པ་ལུ་རང་ལུགས་སྔར་
སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ མི་ཉམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ནི། གཉིས་པའི་
ཐད་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་གཉིས་ཀྱི་ལས་རིམ་མེད་པ་ཅིན་ ཚེས་བཅུ་
ཟེར་ལོགས་སུ་ག་ཅི་ཡང་ དམིགས་གསལ་གྱིས་ལས་རིམ་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས། འཆམ་
དང་ཞབས་ཁྲ་གཉིས་པོ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་གྱི་སྲོག་ཤིང་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་གིས་
མི་དམངས་ལུ་དགའ་སྐྱིད་དང་ སྤྲོ་ཉམས་འཕེལ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་སྦོམ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་
དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྟད་མོ་གཟིགས་མི་ མི་དམངས་ཆ་མཉམ་གྱིས་འབད་རུང་ འཆམ་རྐྱབ་
མི་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་རྗེས་སུ་ཡིད་རངས་དང་ སེམས་སྤྲོ་བའི་སྒོ་ལས་ བཀབ་
བགོ་ལ་ཚུ་གསརཔ་དང་ ལེགས་ཤོམ་གྱོན་ཏེ་ བཟའ་འཐུང་ཡང་རྡིག་སྟེ་འབག་འགྱོ་ནི་
ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་གིས་འབད་རུང་ འཐུས་ཤོར་རྒན་ཤོར་
མེད་པ་ཚགས་ཁ་ཚུད་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལུས་ ངག་ ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྩ་འགེངས་ཏེ་
སེམས་ལུ་སྤྲོ་ཉམས་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་འཁྲབ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཚེས་བཅུའི་དུས་
སྟོན་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་བ་ཅིན་
མི་སྡེའི་བར་ན་གཅིག་མཐུན་དང་ མཛའ་བཤེས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་འོང་། དེ་སྦེ་མི་སྡེའི་ནང་
ལུ་གཅིག་མཐུན་དང་མཛའ་བཤེས་ཡོད་པ་ཅིན་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་ བདེ་སྐྱིད་ཚུ་
རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འདི་གིས་ མི་དམངས་སྟོང་
ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ས་གནས་གཅིག་ལུ་སྤུངས་འཛོམས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།
ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱོགས་ལས་འབད་རུང་ བཟའ་འཐུང་

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།
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ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། བཀབ་བགོ་ལ། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཅ་ཆས་མ་འདྲཝ་སྣ་
ཚོགས་ཚུ་ཡང་ ཚོང་ཟོག་གི་འདུ་རྒོད་ཆེ་བས། ཚོང་པ་ལུ་རྒྱུ་ནོར་བཙོང་བའི་ཁེ་སང་ཐོབ་ནི་
གི་གོ་སྐབས་དང་། ཚོང་ཉོ་མི་ཨིན་རུང་ རང་ལུ་དགོས་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཉོ་
བ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་མ་དགོས་པར་ གོང་ཚད་ཡང་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
ཆོས་ལུ་དད་པ་དང་དག་སྣང་ཆེ་བའི་རིགས་དང་ ཕ་མ་རྒན་རྒོན་ཚུ་ནི་ རང་གི་དད་མོས་
ཀྱི་ཡུལ་ གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་གར་འཆམ་དང་། ཚོགས་བསགས་པའི་ཞིང་ས་བླ་མ་དང་
དགེ་སློང་། སྒོམ་ཆེན་དང་ཨ་ནེམ་ཚུ་གིས་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་
ཆོ་ག་དང་ གསུང་ཆོགཔ་ཚུ་མཆོད་མཇལ་ཞུ་ནི་དང་ ཕྱག་འཚལ་ནི། གསོལ་ཇ་དྲངས་ནི་
ལག་འགྱེདཔ་དྲངས་ནི། རྟེན་མཇལ་ཞུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡང་ཐོབ་ཨིན། ལོ་ན་
མ་སྨིན་པའི་བྱིས་པ་ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུནི་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་གཞན་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ རྩེད་རིགས་
ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལུ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩེདམོ་རྩེད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ནི་ཡོད། རྩེད་
འཇོ་དང་དགའ་མཐུན་གྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་རན་པའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུནི་ གསར་འགྲོགས་དང་
མཐུན་འགྲོགས་གྱི་འབྲེལ་བའི་ སྤྲོ་བཏོན་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ཡང་ ཚེས་བཅུ་དུས་
སྟོན་གྱིས་བཟོཝ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འདི་ ཆེ་བ་བླ་མ་ཆོསཔ་
ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་ཕོ་མོ་དང་། ཆུང་བ་ཨ་ལོ་ཡན་ཆད་ལུ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་
དང་འཁྲིལ་བའི་ སྤྲོ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སྟོན་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན། ཚེས་བཅུའི་
དུས་སྟོན་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ དེ་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་ཚུ་གིས་ སང་ཕོད་ཡང་འདི་
བཟུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་མཇལ་བཅུག་ཅིག་ཟེར་བའི་སྨོན་འདེབས་འབད་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་
ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་ཡང་མེད་པ་ བསམ་དོན་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་སྟེ་ སྨན་ལྗོངས་འདི་གིས་གཙོས་པའི་ ཡངས་པའི་
རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལུ་ ནད་ཡམ་དང་མུ་གེ་ དམག་འཁྲུགས་ལ་སོགས་པ་དུས་ནམ་
ཡང་མ་འབྱུང་བ། བཀྲིས་དང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་
བཟང་པོ་ཚུ་ཡང་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་གི་སྐབས་ལུ་བཏབ་ནི་ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་བསམ་
པ་བཟང་པོ་ གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནི་གི་ ལུགས་སྲོལ་
འདི་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ་གཙོ་ཅན་གཅིག་ཨིན།
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མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།

གཞུང་གི་རྫོང་གཞི་ཁག་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་གར་འཆམ་གྱི་རིགས་ལུ་ དགེ་སློང་
གིས་གནང་སྲོལ་ཡོད་པའི་འཆམ་ཚུ་ལུ་དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་། མི་སྡེ་འབོད་སྒརཔ་
ཚུ་གིས་རྐྱབ་མི་ལུ་ འབོད་འཆམ་ཟེར་ཁག་གཉིས་སྦེ་ཡོད། དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་
འབོད་འཆམ་གཉིས་ལུ་འཆམ་ཆས་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད། ཨིན་རུང་དགེ་སློང་གི་འཆམ་ཚུ་
འབོད་སྒརཔ་གིས་རྩ་ལས་རྐྱབ་མ་ཆོག་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་འབོད་འཆམ་ཡང་དགེ་སློང་
གིས་རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། གོང་ལུ་ཞུས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་
འབོད་འཆམ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ཆ་མཉམ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་
ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས་ རྫོང་གཞི་ཁག་མིན་པའི་རིགས་ མི་སྡེ་སྒེར་གྱི་ལྷ་ཁང་ཚུ་གི་ནང་ལུ་
ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་སྐབས་གར་འཆམ་གྱི་རིགས་དང་། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་གིས་དབང་བའི་
ལྷ་ཁང་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ བརྩིས་སྲུང་འབད་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ཚེས་བཅུ་དུས་
སྟོན་གྱི་འཆམ་ཚུ་ མི་འབོར་བྱ་སྟབས་བདེ་སྡུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་
འབོད་འཆམ་གཉིས་ཆ་རང་ དབྱེ་བ་མེདཔ་སྦེ་ དཔེར་ན་གྲྭ་ཚང་ནང་བཞུགས་མི་དགེ་
སློང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འཆམ་ཁག་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཆ་རང་དགེ་སློང་གིས་རྐྱབ་
ནི་དང་། འདི་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཁང་དང་དགོན་པའི་ནང་ལུ་བཞུགས་མི་ཚུ་ སྒོམ་ཆེན་གྲྭ་ཚང་
གི་སྡེ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ འཆམ་ཁག་མ་འདྲ་བ་གཉིས་ཆ་ར་ སྒོམ་ཆེན་དང་གྲོང་
གཡུས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་རྐྱབ་ཨིན།
མ་གཞི་དགེ་སློང་གི་འཆམ་དང་ འབོད་འཆམ་ཟེར་མི་གི་ཐ་སྙད་འདི་ ང་བཅས་རའི་
འབྲུག་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དར་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། མིང་འདི་གི་ཐ་སྙད་ཡང་ སྔོན་དང་
ཕུ་ཞབས་དྲུང་སྐབས་ལས་རང་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཅིག་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་
ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་ ༢༠ པའི་མགོ་སྟོད་ཙམ་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་
འབོད་སྒརཔ་ཚུ་གིས་ ཁོག་སྨད་ལུ་ སྟག་གཤམ་དང་དར་སྣ་ལྔ་པུས་མོའི་བར་བཞག་
སྟེ་ མཐའམ་ཚུ་འཐག་སྟེ་རྐེད་པར་བཅིང་། སྟོད་མགོ་དང་རྡོ་རྗེ་གོང་། ཁྲབ་ལ་སོགས་པ་
ཁོག་སྟོད་ལུ་གྱོན་ཞིན་ན་ གདོང་ལུ་འབགཔ་བཙུགས་ཏེ་ འཆམ་རྐྱབ་མི་གི་རིགས་ལུ་
འབོད་འཆམ་ཟེར་སླབ་པའི་སྲོལ་བྱུང་ནུག དགེ་སློང་གི་འཆམ་ནི་ཕོད་གོས་ཕྱུ་པ་བཟུམ་
ཕུ་དུང་རིངམོ་ཡོད་མི་འདི་གྱོན་ཏེ་ དེ་ཚུ་ཡང་ཕྱི་ལས་བལྟཝ་ད་ལུ་ དགེ་སློང་གི་གཤམ་
ཐབས་བཟུམ་རིངམོ་ རྐངམ་གི་ལོང་བུའི་བར་ བཀབ་སྟེ་ཡོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ཆས་ཀྱི་སྒོ་

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།
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ལས་དགེ་སློང་གི་འཆམ་ཟེར་ ཐ་སྙད་དེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག དགེ་སློང་གིས་རྐྱབ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་འཆམ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ཞྭ་ནག་འཆམ། མཚོ་གླིང་། གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད། གཏུམ་
རྔམ། དུར་བདག རིགས་མ་བཅུ་དྲུག གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་ཚུ་ཨིན། ཐིམ་ཕུག་ལུ་འབད་
བ་ཅིན་ ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་འཆམ། དགེ་བསྙེན་སྨྱོ་ཁའི་འཆམ། བཀའ་སྲུང་གི་འཆམ་
ཚུ་དགེ་སློང་གིས་རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
འབོད་འཆམ་གྱི་རིགས་ལུ་ནི་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ། ཤ་ཟམ་བཞི། བར་དོ་འཆམ། པད་
གླིང་གིང་གསུམ་གྱི་འཆམ། དུར་བདག་ གིང་འཆམ། དཔའ་འཆམ། ཕོ་ལེགས་མོ་
ལེགས། ཨ་ཅོ་ཕན་ཏོ། ཤཝ་ཤ་ཁྱི། ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ། སྟག་སེང་
ཁྱུང་འབྲུག པད་གླིང་ཕག་འཆམ། སྐྱེལ་འཆམ། རྡོར་གླིང་གི་འཆམ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་
ཨིན། རྫོང་གཞི་དང་དགོན་པ་ཆེ་ཆུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཆམ་འདི་ཚུ་ཡང་རྒྱས་བསྡུས་
དང་ འཆམ་རྐྱབ་མི་གི་གྲངས་མང་ཉུང་ལ་སོགས་པ་ཡོད། ཨིན་རུང་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་
ཀྱི་འཆམ་དང་། བར་དོའི་འཆམ། དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ། ཞྭ་ནག་འཆམ་ དཔའ་འཆམ་
ལ་སོགས་པ་འཆམ་ཡོངས་གྲགས་ཚུ་ རྫོང་ཁག་མང་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་
ངེས་པར་དུ་བརྐྱབ་སྲོལ་འདུག

ཞབས་ཁྲ།

རྫོང་གཞི་གི་ནང་ལུ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྐབས་ཞབས་ཁྲ་ཡང་ གཞུང་སྒྲ་དང་འབོད་སྒྲ་
གཉིས་མ་གཏོགས་ རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན། གཞུང་
སྒྲ་དང་འབོད་སྒྲའི་ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་དང་གདངས་དབྱངས། ལེའུ་ཚུ་ སྔོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་
རྩ་ཆེན་ཚུ་གིས་ལུང་པ་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བརྩམས་
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་ ལུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཞབས་ཁྲའི་ལེའུ་བསྒྱུར།
ངག་གི་ཐོག་ལས་གདངས་དབྱངས་སྙན་པའི་སྒོ་ལས་འཐེན། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ལས་དད་པ་
དང་དག་སྣང་། དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ གླུ་
དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིནམ་ལས་ ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་ལཱ་ཚུ་ཡང་རང་
བཞིན་གྱིས་འགྲུབ། བསོད་ནམས་ཡང་བསགས། ཡུལ་ལུང་ལུ་བཀྲིས་པ་དང་ལོ་ཕྱུགས་
ལེགས་པ་སོགས་ རང་བཞིན་གྱིས་འབྱུངམ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་སོ་སྐྱེས་ཕལ་པ་རིག་
རྩལ་ཅན་ཚུ་གིས་ བརྩམས་པའི་ རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ རྫོང་གཞི་ཁག་དང་ ལྷ་
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མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲིས།

ཁང་དགོན་སྡེ་རྩ་ཆེན་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྐབས་རྐྱབ་ནི་མེད། ཨིན་རུང་
རིགས་གསར་གྱི་ཞབས་ཁར་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་སྤྲོ་བཏོན་ལས་རིམ་དང་། མདའ་རྩེད་དུང་
རྩེད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་ཨིན།

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཆ་མཚུངས་ཡོད་ལུགས་དང་ཉམས་ཉེན་མེད།

འབྲུག་གི་ཤར་ནུབ་དགུང་གསུམ་ ག་ཏེ་འབད་རུང་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཨིན་པ་ཅིན་
འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲའི་ལས་རིམ་གཉིས་ཀྱིས་ མི་དམངས་ལུ་ སྟོན་ནི་ཨིནམ་ལས་ འཆམ་
མང་ཉུང་དང་ ལུང་པ་རང་སོའི་ཞབས་ཁྲ་ཁག་མ་འདྲཝ་རེ་ཡོདན་མ་གཏོགས། ཚེས་བཅུའི་
ལས་རིམ་ཕལ་ཆེར་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་འོངམ་ཨིན། འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ སྔོན་གོང་དང་
འཕྱད་པ་ཅིན་ ལེ་ཤ་གིས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་
ཡང་ལོ་རེ་ལས་ལོ་རེ་ རྫོང་ཁག་སོ་སོའི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕར་ གསར་བཙུགས་
འབད་ཐངས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ཉམས་ཉེན་མི་འདུག་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས།
ཞབས་ཁྲའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ རྫོང་ཁག་རང་སོའི་མངའ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་
དང་ ཞབས་ཁྲ་མཐུན་མོང་མིན་པ་ཚུ་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་སྟོན་ནི་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ ས་གནས་

ག་ཏེ་ལུ་ རྩིས་སྲུང་འབད་རུང་ ཞབས་ཁྲའི་ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་དང་ གསུང་སྐད་ཀྱི་གདངས་

དབྱངས་འཐེན་ཐངས་ཚུ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་
འབད་བ་ཅིན་གཞུང་ལས་ཞབས་ཁྲ་སྟོན་མི་རྩེ་དཔལ་མོ་ཟེར་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་སློབ་
དཔོན་གཅིག་གིས་ རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ལས་ཞབས་ཁྲ་བརྐྱབ་མི་ ཨ་ལོ་ན་གཞོན་སྐད་ཡོད་
མི་ཚུ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་བཀུག་ཞིན་ན་བསླབ་སྟོན་འབད་དེ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱོགས་གྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་དང་། རྫོང་ཁག་གི་རང་སོའི་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ལས་རྒྱལ་
གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སྡེ་ཚན་གྱི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ལུ་བལྟ་
བསྐོར་སོང་སྟེ་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་ཡོད། སློབ་དཔོན་དེ་ཚུ་གིས་གཙོ་བོ་རང་ སྔོན་དང་ཕུའི་
གཞུང་སྒྲ་དང་འབོད་སྒྲའི་སྐད་འཐེན་ཐངས་དང་། ལེའུ་བསྒྱུར་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་བྱིནམ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་འཆམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་རུང་
རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟློས་གར་སྡེ་ཚན་
གྱི་ཁོངས་ལས་ སློབ་དཔོན་གཅིག་གིས་རྫོང་ཁག་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།
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བསླབ་སྟོན་འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ་གྱི་གྲལ་ལས་ ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འདི་ཉམས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་གཅིག་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ གནས་ཚུལ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས། ལྷག་པར་དུ་སྔོན་དང་ཕུ་དང་མ་འདྲ་བའི་
ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་གསརཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རྫོང་ཁག་གསརཔ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་ཅིག་ཁར་
ཚེས་བཅུ་ཡང་འགོ་བཙུགས་འབད་ནི་ཡོད། དཔེར་ན་ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་དང་། བསམ་གྲུབ་
ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག གསར་སྤངས་རྫོང་ཁག བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ལ་སོགས་པའི་ནང་ལུ་
ཚེ་བཅུའི་དུས་སྟོན་གསརཔ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྔོན་དང་ཕུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ལུ་
ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་གྱི་གྱངས་ཁ་ལེ་ཤ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁ་ཉི་ཤུའི་ནང་ལུ་ རང་སོའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་ཆ་མཉམ་ གལ་ཆེ་ཆུང་ཚུ་ཅོག་
འཐདཔ་ཡོད་རུང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོང་ཁག་གི་ཚེས་བཅུའི་གྲལ་ལས་ སྤ་རོ་དང་ཐིམ་
ཕུག་ཚེས་བཅུ་འདི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་། དབུས་ཕྱོགས་ལུ་འབད་བ་ཅིན་བུམ་ཐང་
བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་སྒྲུབ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ཨིན་པ་
ཅིན་བཀྲིས་གཡང་རྩེ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་བཅོ་ལྔའི་མཆོད་པ་དང་ སྒོམ་ཕུག་བསྐོར་རའི་
ཚེས་བཅུ་ཚུ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན།
ཚེས་བཅུའི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚེས་བཅུ་འདི་སྔ་ཤོས་ཨིན་
ཟེར་བའི་ཡིག་ཆ་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཁ་གསལ་ཚུ་གང་བས་ཉུང་བ་ལུ་བརྟེན་ ཚེས་བཅུའི་དུས་
སྟོན་འདི་ གཙོ་བོ་རང་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ དམ་སྲིད་ཉུལ་ལེ་མ་ ཕྱིར་བསྐྲད་པའི་བགེགས་
འཆམ་དང་། བསྒྲལ་འཆམ་སྐབས་ ཞྭ་ནག་ཁྲོ་ཞལ་གྱི་འཆམ་ཚུ་ འདུ་ཁང་ནང་བརྐྱབ་
མི་འདི་སྔ་ཤོས་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་འཆམ་འདི་ཚུ་དེ་བསྒང་ དུས་རབས་ ༡༤ པའི་
སྐབས་ལས་བརྐྱབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག
དེ་བཟུམ་སྦེ་དུས་རབས་ ༡༥ པའི་ནང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་གླིང་པ་དང་ ཁོ་གི་སྲས་བརྒྱུད་
ཚུ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དག་སྣང་གི་འཆམ་ལེ་ཤ་ཅིག་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་། ད་རེས་
ནངས་པ་བཟུམ་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྦོམ་སྦེ་ ལྷ་ཁང་དང་ རྫོང་གཞི་ཁག་གི་ནང་ལུ་
བརྐྱབ་སྲོལ་མ་བྱུང་པས། དུས་རབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡོད་
དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་གཞི་ཡང་རྒྱ་སྦོམ་མེདཔ་ལས་ བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་གར་འཆམ་
ཚུ་ བླ་མ་རང་རང་སོ་སོའི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ སྐལ་ལྡན་གྱི་བུ་སློབ་ཚུ་
ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ལུ་གར་འཆམ་ཚུ་མཐོང་གྲོལ་བཟུམ་མཇལ་
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བ་ཙམ་གྱིས་ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་བར་ཆད་ཚུ་ཞི་ནི་དང་། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་
ཚོགས་ལུ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་འབད་
བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གི་ཧ་མ་གོ་བ་ གསང་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཚུ་ མི་དམངས་སྤྲོ་
བཏོན་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་བཟུམ་ཅིག་ལུ་རྩིས་ནི་ཡོད་མི་འདི་ ནོར་བ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
ནི། དེ་ལུ་ང་བཅས་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ གསང་སྔགས་གྲུབ་པའི་ཞིང་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་
སྦས་ཡུལ་ངོ་མ་དང་། དག་པའི་ཞིང་མཆོག་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་མི་ཆ་མཉམ་རང་ སྐལ་བ་
དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཕོ་མོ་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས། གསང་སྔགས་ཀྱི་གར་འཆམ་འདི་ལུ་
མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ཡུལ་དུ་དམིགས་ཏེ་ གར་འཆམ་མཇལ་བའི་སྐབས་ དད་གུས་
སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་དཀར་པོ་ སེམས་གདིང་ལས་རང་ཡོད་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་
མེད་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་རེས་ང་གིས་ འབྲུག་གི་ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན་འདི་གི་ དགོས་དོན་དང་ར་ཁུངས་ཚུ་མདོར་
བསྡུས་ཅིག་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ རང་གཞན་ཆ་མཉམ་ལུ་ཕན་པ་མ་འབྱུང་རུང་། གནོད་
པ་མི་འོང་མནོ་བའི་ལྷག་བསམ་དུང་དོག་ལྟར་དཀར་བའི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་
དབུས་མེད་པར་ དར་ཁྱབ་འོང་བའི་རེ་འདུན་བཟང་པོས་ ལྷོ་མོན་བཀྲིས་སྒང་གི་ཆར་
གཏོགས་ ཡུལ་ལྗོངས་བར་མཚམས་ལུ་བཙས་པའི་ སྤྲང་འཆམ་མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་
བཀྲིས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལུ་བྲིས་པ་དགེའོ།།

གཞུང་སྒྲ།
༡)
༢)
༣)
༥)
༦)
༧)
༩)

མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གླུ།
ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་དྭངས་པ་སེམས་རེ་དགའ།
ཨོ་ལེགས་ཞེན་པ་མི་ཆགས་ཞེན་པ་ཆགས།
དགོན་པ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་དང་སྐྱེས་བུ་གཉིས།
ཤར་ན་བྱང་སེམས་ཅན་གྱི་ཕོ་བྲང་ན།
དགོན་པ་གསེར་ལས་གྲུབ་པ་དཔོན་གཡོག་ཚུ།
ཨོ་ལེགས་མི་ཆགས་ཨོ་ལེགས་ཆགས།

ཚེས་བཅུའི་དུས་སྟོན།

༡༠)
༡༣)
༡༤)
༡༥)
༡༦)
༡༧)
༡༨)
༡༩)
༢༠)
༢༡)
༢༢)
༢༣)
༢༤)
༢༥)
༢༥)
༢༦)
༢༧)
༢༨)
༢༩)
༣༠)
༣༡)
༣༢)
༣༣)

བུམ་ལ་ནག་ཏེའུ་གི་སྣང་གསལ།
རྒྱ་བཟའ་བོད་ལ་མི་འགྲོ།
གཡུ་བཟང་འབྲུག་གི་རི་ལ།
ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མི་བཙུགས།
ཁྲི་མཉམ་པ་མི་བཞུགས།
ཤར་ཕྱོགས་དགུང་ཐང་ལ་མོ།
སེངྒེ་ལ་སོགས་རྒྱལ་མཚན།
གསུང་སྒྲ་སྙན་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ།
ཁྲུང་རྟ་སྐར་མའི་གླུ་གཞས།
གསུང་གི་ཁུ་བྱུག་སྔོནམོ།
ཁྲུང་ལ་ཡ་ཡ།
གླུ་གར་ཁྲ་མོ་མི་ཆགས།
སྨྱུག་མ་སྐྱེས་རེ་སྐྱེས་ཚད།
གླུ་དབྱངས་རྩ་བ་མི་བཙུགས།
སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མ་མཆོད།
ཉི་མ་སྒྲོལ་མ་མི་ཤར།
ཤར་རི་ཐང་གངས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ལུ།
དར་དཀར་ལ་མོའི་ལ་ཞོལ།
གནམ་དགུང་ཧི་ཡིད་ལུ་བཞུགས་མི།
གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལས།
གཟིམ་ཅུང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལ།
འབྲུག་པའི་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན།
གནས་ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནས་ཕྱོགས་ན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

འབོད་སྒྲ

༡) ཤར་རི་རྩེ་ནས་བརྒྱན་པ།
༢) དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་སོང་།
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ཟླ་ཡང་མི་འགྲོ་ཟླ་ཡང་འགྲོ།
ལྷོ་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས།
གླུ་གཅིག་ཕུལ་དགོ་བསམ་པ་ཡོད།
གླུ་འདི་གང་དང་གང་གི་གླུ།
སྔོན་ཨྱོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།
ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་བུའི་གླིང་ལ།
བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་།
སྔོ་ལྗོངས་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གྱི།
ཆུ་མོའི་འགྲམ་ལ་མི་བཞུགས་པ།
གནས་ཆེན་པདྨ་སམ་བྷ།
ཤར་ལས་ཧ་ལས་མི་ཤར།
སྨན་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་འདིར།
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར།
འཇའ་ཡོང་སྐར་མའི་གཞུང་ལ།
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས།
བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ།
དགུང་སངས་མི་ཆགས་དགུང་སངས་ཆགས།
ཉི་མ་བྱང་ཕྱོགས་གླིང་གི་བྱང་མཆོག་ན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན།

གཞས་ཕོ་ གཞས་མོ (མཆོདཔ)
༡)
༢)
༣)
༤)

འུ་ཆུ་པའི་གཞས།
ཝང་གཞས།
ནུབ་གཞས།
དགོན་གཞས།
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འཆམ་ལུ་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་དགེ་སློང་གྱི་
འཆམ་དང་འབོད་འཆམ་ཟེར་ཁག་གཉིས་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད།
དགེ་སློང་གི་འཆམ།			

༡) གཏུམ་རྔམ།				
༢) མཚོ་གླིང་།				
༣) ཞྭ་ནག་རྔ་འཆམ༢(རྔ་དང་བཅས། རྔ་མེད།
༤) གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད།			
༥) ལྷ་མོ་གཉེར་གཅིག་འཆམ།		
༦) གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ།			
༧) དུར་བདག				
༨) བལ་རོལ་འཆམ། 			
༩) རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་རྔ་ཅན་མ།		
༡༠) རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་ཌ་རུ་ཅན།		
༡༡) མགོན་པོའི་དམང་འཆམ།		
༡༢) མགོན་པོ་བེར་འཆམ།
༡༣) ལས་མགོན་གྱི་འཆམ།			
༡༤) དགེ་བསྙེན་སྨྱོ་ཁའི་འཆམ།		
					
			

འབོད་འཆམ།

༡) དགྲ་མེད་རྔ་འཆམ།
༢) སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་འཆམ།
༣) པད་གླིང་གིང་གསུམ་གྱི་འཆམ།
༤) རྡོར་གླིང་གཏེར་འཆམ།
༥) ཤ་རྫམ་བཞི།
༦) ཕོ་ལེགས་མོ་ལེགས།
༧) རཀྴ་དམང་འཆམ།
༨) ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་འཆམ།
༩) པད་གླིང་ཕག་འཆམ།
༡༠) དུར་བདག་གི་འཆམ།
༡༡) སྟག་སེང་ཁྱུང་དྲུག་གི་འཆམ།
༡༢) དཔའ་འཆམ།
༡༣) ཤཝ་ཤ་ཁྱི་
༡༤) སྐྱེལ་འཆམ།
༡༥) ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་འཆམ།

པད་གླིང་ཕག་འཆམ།
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ངོ་སྤྲོད།

༆ ང་བཅས་ར་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དུས་རབས་བརྒྱད་པར་ ཨོ་
རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་གནང་སྟེ་ ནང་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཁྱབ་སྤེལ་དུ་ མཛད་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ གར་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་
ཆོས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ དར་ཁྱབ་ཆེ་བར་བྱུང་ནུག ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་
ནང་ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏེར་བཏོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ པད་མ་
གླིང་པ་བྱོན་ཏེ་ ང་བཅས་རའི་ལམ་སྲོལ་ནང་ གཏེར་འཆམ་དང་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་
མང་རབས་ཅིག་ གསར་བརྩམས་མཛད་གནང་ནུག དེ་ལས་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་
ནང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ བོད་ལས་འབྲུག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ གར་འཆམ་ལེ་ཤ་ཅིག་
གསར་བརྩམས་མཛད་དེ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལུ་ ཐུགས་གཏད་པའི་རྟགས་སུ་ སྤུ་
ན་སྒྲོམ་མཆོད་འགོ་ཐོག་བཙུགས་གནང་ནུག
དེ་ལས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་གིས་གཙོས་པའི་ རྫོང་གཞི་ཁག་
དང་ ས་གནས་སོ་སོའི་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ རང་སོའི་སྔ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་
བསྟུན་པའི་ ཚེས་བཅུ་དང་མཆོད་པའི་དུས་རེ་བཟུང་སྟེ་ གར་འཆམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་དེ་
ལྷག་པར་དུ་དར་ཁྱབ་སོང་ནུག ད་རེས་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྫོང་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་
ནང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ རཀྵ་དམང་འཆམ་ ཤ་བ་ཤ་ཁྱི་ གིང་
ཚོགས་གླིང་ པད་གླིང་གིང་གསུམ་ ཤ་རྫམ་ དུར་བདག་ ཕོ་ལེགས་མོ་ལེགས་ལ་སོགས་
པའི་ གར་འཆམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གཡུས་སྒོ་སོ་སོ་
དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ རང་གི་ཆགས་རབས་ཀྱི་ ལོ་རྒྱུས་དང་བསྟུན་པའི་ གར་
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འཆམ་སོ་སོ་ཚུ་ཡང་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དཔེར་ན་ ཐང་སྦིས་བེར་འཆམ། སྟང་
གི་གཡག་འཆམ། བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་སེང་གེའི་འཆམ། སྟང་སི་སྦིས་ཕོ་ལེགས་མོ་
ལེགས་ལ་སོགས་པའི་གར་འཆམ་ཚུ་ཨིན་མས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་ལྷ་ཡི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་
ལུ་ གཏམ་ཞིང་ཕག་མཆོད་ ཟེར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད་པའི་ དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་ གར་
འཆམ་གྱི་གྲལ་ལས་ གཙོ་བོ་ཅིག་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་ཟེར་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། པད་གླིང་ཕག་འཆམ་དེ་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ད་རེས་
ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ས་གནས་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ཕར་ཡང་ དར་ཕྱབ་སོང་སྟེ་ རང་
སོའི་གཡུས་སྒོའི་ཚེས་བཅུ་དུས་སྟོན་གྱི་སྐབས་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་
དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕག་འཆམ་གྱི་འབྱུང་རབས་དང་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ གཡུས་
ཕྱོགས་རང་སོས་སྤྲོས་པ་བཟོ་སྟེ་ འགྱུར་བ་ཨ་ཙི་རེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པད་གླིང་
ཕག་འཆམ་དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ བུམ་ཐང་གཏམ་ཞིང་ཕག་མཆོད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་
ཀྲོང་གསར་གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་། བལ་གླིང་། སྐོར་ཕུག དེ་ལས་མོང་སྒར་ཚེས་བཅུ། ཙ་
ཀ་གླིང་གཡའ་སྒང་ཚེས་བཅུ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་རྐྱབས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

(གཏམ་ཞིང་ཕག་མཆོད་དང་པད་གླིང་ཕག་འཆམ།)
འབྱུང་རབས།

འདི་ཡང་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ རིག་འཛིན་པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་
བུམ་ཐང་ལུ་ ཁོ་རའི་གདན་ས་ཅིག་བཞེངས་ནིའི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད་
གཏེར་སྟོན་ཁོ་ར་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཡི་དམ་སྦེ་བརྟེན་མི་ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ ཕགཔ་
གི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ཏེ་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་ས་བླངས་དང་ ས་བཅད་ དཀྱིལ་འཁོར་
འབྲི་ནིའི་ཕྱག་ལཱ་ཚུ་ག་ར་ འཆམ་གྱི་རྣམ་པ་སྦེ་བཏོན་གནང་ནུག མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་
མོ་གིས་མཛད་པའི་ འཆམ་གྱི་ལེའུའི་གོ་རིམ་དང་ ལེའུའི་མིང་ཚུ་ལུ་བལྟཝ་ད་ གཙུག་
ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་རྣམ་པ་སྦེ་ དང་པ་ས་བཅགས་ དེ་ལས་ས་རྨོ་ཞིནམ་ལས་ སའི་
མཐོ་དམན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ། འདོམ་གྱིས་འཇལ་ཏེ་ཚད་ལེན། དེ་
ལས་གཙུག་ལག་ཁང་ རྟེན་དང་བརྟེན་བཅས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་ རྟེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཕྱག་
འཚལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ ཕྱག་འཚལ་བའི་རྣམ་པ་བཏོན། དེ་ལས་མཇུག་རང་ དཀྱིལ་འཁོར་
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འབྲི་བའི་ཚུལ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
པད་གླིང་ཕག་འཆམ་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གིས་ དངོས་སུ་འབྱོན་ཏེ་ གཙུག་
ལག་ཁང་གི་ས་བཅགས་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་མ་ཚར་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཚུ་ འཆམ་གྱི་ལེའུའི་ཚུལ་སྦེ་བཏོན་མི་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཏམ་ཞིང་ལྷུན་
གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་ཚར་ཏེ་ རབ་གནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་
ལུ་ གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པ་ཁོ་ར་གིས་ གཏེར་འཆམ་སྦེ་མཛད་གནང་གནངམ་ཨིན་
པས། གོང་འཁོད་གནད་དོན་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ གཏམ་ཞིང་ཕག་མཆོད་ཟེར་ གཡུས་སྐད་
ནང་འབད་བ་ཅིན་ གཏམ་ཞིང་ཕག་ལ་མཆོད་པ་ཟེར་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ད་རེས་
ནངས་པ་ཡང་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༠ ལས་༡༢ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་
གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཏམ་ཞིང་ལུ་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་བཞིན་ཡོདཔ་ཨིན། ད་རེས་ནངས་པ་
གཏམ་ཞིང་ཕག་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དགྲ་མེད་རྩེ་རྔ་འཆམ་ པད་གླིང་གིང་
གསུམ་ ལ་སོགས་པའི་འཆམ་གྱི་རིགས་ལེ་ཤ་ཅིག་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ གཙོ་བོ་ཕག་
འཆམ་སྦེ་བཞག་མི་འདི་ མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ་ གཏེར་བཏོན་
པད་མ་གླིང་པ་མཆོག་གིས་ གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོ་བཞེངས་མི་དེ་ བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་
དྲན་པའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ལེའུ།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)
༦)

འཐོན་འཆམ།
ས་རྨོས།
ས་སྙོམས།
འདོམ་འཇལ།
ཕྱག་འཚལ།
དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བ་ལ་ གསུམ་དུངས། ལྔ་དུངས། བདུན་དུངས། དགུ་
དུངས།/འཛུལ་འཆམ།

དྲན་གསོ:- ལེའུ་ཆ་མཉམ་ལམ་བགྲོད་གསུམ་དུངས་ལས་ལེནམ་ཨིན་མས།
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ལེའུ་གི་འགྲེལ་བཤད།

དང་པ་འཐོན་འཆམ་ལམ་བགྲོད་འཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་འགྱོ་
སྟེ་ས་བཅགས། གཉིས་པ་ ས་རྨོས་ཀྱི་ལེའུ་ཟེར་ ཕགཔ་གིས་ས་སློང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕྱོགས་
བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་འགྱོ་སྟེ་ས་སློང་། དེ་ལས་ གསུམ་པ་ས་སྙོམས་ཀྱི་ལེའུ་ཟེར་ ས་
གཞི་མཐོ་དམན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
ཐིག་ཚད་བཏབས་ཨིན་ཟེར་ ལེའུའི་མིང་ཡང་ འདོམ་འཇལ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ལེའུ་
བཞི་པ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་བཟུམ་སྦེ་ འཇལ་ཐག་ཟེརཝ་མེད་ནི་འདི་གིས་
ཚད་ལེན་ཚད་ཅིགཔ་ འདོམ་ ཐོ་ གྱི་ སྤྱ་ཐོ་ཚུ་གིས་ལེན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱུ་
རིང་ཐུང་ཚུ་ འདོམ་གྱིས་འཇལ་ཏེ་ ཚད་ལེན་ཞིནམ་ལས་ གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། དེ་
ལས་ལེའུ་ལྔ་པ་ནང་ གཙུག་ལག་ཁང་ཕྱི་ནང་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་ རྟེན་གྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་
ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་ལེའུ། ལེའུ་དྲུག་པ་ནང་ དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་བའི་
ལེའུ་ལུ་ གསུམ་དུངས། ལྔ་དུངས། བདུན་དུངས། དགུ་དུངས་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ དཀྱིལ་
འཁོར་འདི་ཐད་སྒོར་སྒོ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ འབྲིཝ་ད་ དང་པ་ནང་གི་ཐིག་ཚད་ལེན། དེ་
ལས་ དེ་གི་ཕྱི་ལས་ ཨ་ཙི་སྦོམ་སུ་སྦེ་སྐོར། དེའི་ཕྱི་ལས་དོ་རུང་སྦོམ་སུ་སྦེ་སྐོར། མཇུག་
རང་ ཐ་མ་གི་ཐ་ཐིག་འདི་སྐོར་བའི་སྒང་ལས་ དགུ་དུངས་ལུ་ལྷོདཔ་ཨིན། འདི་འབད་ནི་
འདི་གིས་ སྦུག་གི་ཐིག་ཚད་འབྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ འབྲི་མ་དགོ་ནི་དེ་གིས་
ལེའུ་ཡང་གསུམ་དུངས། དེ་ལས་དེ་གི་ཕྱི་ལས་ཀྱི་ཐིག་དེ་ ཨ་ཙི་སྦོམ་སུ་སྦེ་འབྲི་དགོ་ནི་དེ་
གིས་ལྔ་དུངས། དེ་བཟུམ་སྦེ་བདུན་དུངས་ དེ་ལས་མཇུག་རང་ ཐ་ཐིག་གུ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྒང་
ལས་ གོམ་ཡང་རིང་སུ་སྦེ་ ཐིག་ཚད་ཡང་སྦོམ་སྦེ་འབྲི་དགོ་ནི་འདི་གིས་ དགུ་དུངས་ཆ་
གཅིག་རྐྱབ་ ཡ་གཅིག་གུ་ལས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།

ཕག་འཆམ་གྱི་ལེའུ་ལེན་ཐངས།

ཕག་འཆམ་གྱི་ལེའུ་ཆ་མཉམ་ ལམ་བགྲོད་གསུམ་དུངས་ལས་ལེན་དགོཔ་དང་ ལེའུ་ཆ་
མཉམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ གདོང་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ ངལ་གསོ་ཚར་རེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་རོལམོ་ཕབ་ཅིག་ ངལ་གསོ་ལས་ལོག་ ལེའུ་ལེནམ་ད་ཡང་ གསུམ་དུངས་ལས་
ལེན་དགོཔ་ཨིན་མས། དང་པ་འཐོན་འཆམ་གྱི་ལེའུ་དེ་ཡང་ གསུམ་དུངས་ལས་ ལེན་
དགོ་ནི་འདི་གིས་ གཅིག་གཉིས་གསུམ་མོ་བྱ་ཟེར་ གསུམ་དུངས་ཆ་རེ་ཡ་རེ་ལེན། ལེའུ་

ཕག་འཆམ།
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ངོ་མ་གུར་ལྷོདཔ་ཅིག གསུམ་དུངས་ཆ་གཅིག་རྐྱབ་ ཡ་གཅིག་གུ་ལས་ གཅིག་གཉིས་
གསུམ་མོ་བྱ་ཟེརཝ་ཅིག་ ས་རྨོས་ཀྱི་ལེའུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་སྐབས་ སྤུས་
མོ་སར་བཙུགས་ཏེ་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ་ཟེར་ གཅིག གཉིས། གསུམ་བྱ་ཟེར་
གཡས་ཁ་ཐུག་རྐྱབ། དེ་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ། གསུམ་
བྱ། གཅིག་གཉིས་གསུམ་མོ་བྱ་ཟེར་ ཆ་གཅིག དེ་ལས་ཡ་གཅིག་གུ་ལས་ ལོག་ཡར་
ལོང་སྟེ་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ། གསུམ་བྱ། གཅིག་གཉིས་གསུམ་མོ་བྱ་ཟེར་ ལོག་
གསུམ་དུངས་ལེན་ཏེ་ ཧེ་མ་ཕྱོགས་ཤར་ལས་ལེན་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་མཆོངས་
དགོཔ་ཨིན་མས། ས་རྨོས་ཀྱི་ལེའུ་ལེན་ཚུལ་ཡང་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་བཅོག་འཐདཔ་
སྦེ་ ཕགཔ་གི་ལྷ་པ་གིས་ ས་སློང་བའི་ཚུལ་སྦེ་རྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་མས། ས་རྨོས་ཀྱི་ལེའུ་
དེ་ གསུམ་དུངས་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདོང་
ཁར་ལྷོདཔ་ཅིག་ གཅིག་གཉིས་ གསུམ་ཟེརཝ་ཅིག་ ངལ་གསོ་ཚར་གཅིག་ལེན། དེ་
ལས་ལོག་གཅིག་གཉིས་གསུམ་མོ་བྱ་ཟེར་ གསུམ་དུངས་ ཆ་གཅིག་རྐྱབ་ ཡ་གཅིག་
གུ་ལས་ས་སྙོམས་ཀྱི་ལེའུ་ཟེར་ དེ་ཡང་གསུམ་དུངས་རང་ཨིན། ས་སྙོམས་ཀྱི་སྐབས་
ལུ་ ལགཔ་གིས་ ས་སྙོམས་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཏེ་ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞི་ལུ་མཆོངས།
ས་སྙོམས་ཚར་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ གདོང་ཁར་ལུ་ལྷོདཔ་ཅིག་ ད་རུང་ངལ་གསོ་ཚར་
གཅིག་ལེན། དེ་ལས་ད་རུང་གསུམ་དུངས་ཚར་གཅིག་ལེན། གསུམ་དུངས་ལས་ཕྱག་
འཚལ་གྱི་ལེའུ་ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚུལ་སྦེ་
ཕྱོགས་བཞི་ མཚམས་བཞི་ལུ་བཀལ་དགོ། ཕྱོགས་བཞི་ལུ་བཀལ་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
གདོང་ཁ་ལུ་ལྷོདཔ་ཅིག་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདོང་ཁ་ལས་ དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི་ནིའི་དོན་
ལས་ ཕྲང་ཕྲང་དབུ་མཛད་ཀྱི་གདོང་ཁར་ཚུན་ཚོད་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་འདི་
ནང་ལུ་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ། གསུམ་བྱ་ཟེར་ གསུམ་དུངས་ཆ་གཅིག་ཡ་གཅིག་
ལེན། ལོག་ཡར་མཆོངསམ་ད་ འཆམ་ཁང་སྒོ་ཁར་ཚར་གཅིག་མཆོངས། འཆམ་ཁང་
སྒོ་ཁ་ལས་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ། གསུམ་བྱ་ཟེར་མར་འགྱོཝ་ཅིག་ ཧེ་མ་ལས་
རྒྱས་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཐིག་ཨ་ཙི་སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་བཏབས། འདི་ནང་ལུ་ ལྔ་དུངས་ཆ་གཅིག་
དང་ཡ་གཅིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལོག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདོང་ཁར་ལུ་མཆོངས། ལྔ་
དུངས་ཟེར་མི་དེ་ གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ་གི་བྱ་ཟེར་ གཡས་ལས་གཡོན་
ཁ་ཐུག་ལུ་ ལྔ་གི་བྱ་ཚར་གཅིག་མཆོངས། གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ལྔ་གི་བྱ་ཚར་
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གཅིག་མཆོངས། རྟིང་མ་གི་གཡས་ལས་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ དཀྱོལ་འཁོར་གྱི་
གདོང་ཁ་ཚར་གཅིག་ལྷོདཔ་སྦེ་འགྱོ། དེ་ལས་ལོག་ལོགཔ་ད་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་
ཀྱི་བྱ། གསུམ་བྱ་ཟེར་ ཕྱག་འཚལ་གྱི་ལེའུ་ལྷགཔ་ཅིག དོ་རུང་གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་
ཐུག་ལུ་ གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན་གྱི་བྱ་ཟེར་རྐྱབ། དེ་ལས་གཡས་
ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན་གྱི་བྱ་ཟེར་
རྐྱབ། དེ་ལས་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ སྒོམ་སྤོ་ཡི་སྤོ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་
གྱི་གདོང་ཁར་འགྱོ། དོ་རུང་ གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན་བྱ་ཟེརཝ་
ཅིག་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདོང་ཁ་ལས་ དབུ་མཛད་ཀྱི་གདོང་ཁ་ཚུན་ཚོད་ ཕྱག་འཚལ་
གྱི་ལེའུ་སྦེ་ གཅིག་གི་བྱ། གཉིས་ཀྱི་བྱ་ཟེརཝ་ཅིག་མར་མཆོངས། གསུམ་བྱ་ཟེརཝ་ཅིག་
ཕྲང་ཕྲང་དགུ་དུངས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་
གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ་གི་བྱ། དེ་ལས་ལོག་
གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ལོག་ལེནམ་ད་ཡང་ གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ།
དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ་གི་བྱ། དེ་ལས་ ཡ་གཅིགཔ་གུ་ལྷོད་ད་ གཡོན་ལས་གཡས་
ཁ་ཐུག་མཆོངསམ་ད་ ཐིག་ཡང་སྦོམ་པའི་ཁར་ འཆམ་ཁང་སྒོ་ཁར་ལྷོདཔ་སྦེ་ གཅིག
གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན། བརྒྱད། དགུ་ཟེརཝ་ཅིག་ དཀྱིལ་འཁོར་བྲིས་
ཚརཝ་ལས་ ཕྱག་ལེན་ཐེངས་གཅིག་འབད་དེ་འཛུལཝ་ཨིན་མས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཆ་འདུས་ ན་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་དང་ བལ་
གླིང་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ཆ་འདུས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ ན་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་
དང་ བལ་གླིང་གཡུས་ཚན་ གསུམ་ནང་ ད་རེས་ནངས་པ་རང་སོའི་གཡུས་ཀྱི་ཚེས་
བཅུའི་སྐབས་ལུ་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ པད་གླིང་
ཕག་འཆམ་འདི་ དང་པ་གཏམ་ཞིང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ན་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ རང་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལས་༡༥ ཚུན་
སྐོར་ཕུག་ཚེས་བཅུ་སྐབས་ལུ་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་འདི་ གཡུས་མི་གཅིག་གིས་ བོད་
འཆམ་གྱི་གྲངས་སུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་སྐོར་ཕུག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གཡུང་
དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་ལྷོད་དེ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ལོ་ལྟར་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༤ ལས་༡༧
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ཚུན་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ པད་
གླིང་ཕག་འཆམ་རྐྱབ་སྲོལ་དར་ནུག གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་
གཡུས་ཚན་ བལ་གླིང་ཟེར་སར་ལྷོད་དེ་ བལ་གླིང་ཚེས་བཅུ་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཕག་འཆམ་
རྐྱབ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་རྒན་རབས་མཁས་པ་ཚུ་ ཚེས་
ལས་འདས་སོང་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་འདི་ ན་སྦྱིས་སྐོར་ཕུག་གཡུས་
ཚན་དང་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ དེ་ལས་བལ་གླིང་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ལྷོད་
ལྷོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ བཤད་མི་མེད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཀྲོང་གསར་གཡུང་དྲུང་
ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་གི་རྫོང་དཔོན་ དགེ་སློང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ གསུང་དོ་བཟུམ་འབད་བ་
ཅིན་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཕག་འཆམ་
འདི་ གཏེར་སྟོན་པད་མ་གླིང་པའི་ གཏེར་འཆམ་འཁྲུལ་མེད་ཨིནམ་ལས་ འབྱུང་
རབས་ཀྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ གཏམ་ཞིང་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ ཕག་འཆམ་དང་ཁྱད་
པར་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་གི་མི་རྒས་ཤོས་ལ་ལོ་གིས་
འབད་བ་ཅིན་ ཁོང་གི་གཡུས་ཁར་ ཕག་འཆམ་གི་སྲོལ་བཙུགས་མི་དང་ ཞལ་འབག་
བརྐོ་མི་ སྐྱོན་མིང་ཕ་རྒས་པོ་ཟེར་མི་ཅིག་ ལྷོད་ཅི་ཟེར་ཨིན་པས། ཕག་འཆམ་མཛད་མི་
དང་ འཆམ་གྱི་ཞལ་འབག་བརྐོ་མི་ ཕ་རྒས་པོ་འབད་ནི་འདི་གིས་ འཆམ་གྱི་མིང་ཡང་
ཕག་འཆམ་ཟེར་ ཕ་རྒས་པོའི་དགོངས་གཏེར་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ད་
ཕ་རྒས་པོ་ཟེར་མི་འདི་ མི་རབས་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་མང་རབས་ཅིག་
ནང་ མཚོན་རེ་བཏང་ འབགཔ་རེ་བརྐོ་སྟེ་སྡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་མ་གཏོགས་ ཁོ་མཚན་མེད་
ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཨིན་པའི་གྲུབ་བྱེད་དང་ ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ ག་ནི་ཡང་
མེདཔ་ལས་ གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ལུ་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཕག་འཆམ་འདི་ ཕ་རྒས་
པོའི་དགོངས་གཏེར་མེནམ་ ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་འདི་
གསུམ་གྱི་ནང་ལུ་ འཆམ་གྱི་ལེའུ་དང་ འཆམ་ཆས་ ཕྱག་ཚན་ལག་པར་རལཔ་ འཆང་
སྟེ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ དབྱེ་བ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས།

ལེའུ།
༡)
༢)

འཐོན་འཆམ།
ས་རྨོས་དང་བར་རྨོས།
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༣)
༤)
༥)
༦)
༧)

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

འདོམ་འཇལ།
ཕྱག་འཚལ་རྐྱབ།
བགེགས་བཀྲད།
རྡོ་བཤག
བདུན་པ་འཛུལ་འཆམ།

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཆ་འདུས་ ཙ་ཀ་གླིང་དང་ གཡའ་སྒང་གི་གཡུས་ཚན་
གཉིས་ནང་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་དང་ འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས།

དེ་ཡང་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་འདི་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་ཆ་འདུས་ ཙ་ཀ་གླིང་དང་ གཡའ་
སྒང་གི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་རྐྱབ་སྲོལ་དར་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་ཚན་གཉིས་ནང་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ པད་གླིང་ཕག་
འཆམ་འདི་ཡང་ གཏམ་ཞིང་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོང་འོངམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྱིར་འབྱུང་
རབས་ལུ་ མ་འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ པད་གླིང་
ཕག་འཆམ་ག་དེ་སྦེ་ ལྷོད་ལྷོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་སྒོམ་སྡེའི་བླམ་དཔལ་
ལྡན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཙ་ཀ་གླིང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ པད་མ་གླིང་པའི་གདུང་རུས་
ཀྱི་གདན་ས་བཟུང་མི་ སྲསམོ་མ་གཏོགས་སྲས་མེད་པར་ གདུང་རུས་ཆད་ཉེན་ཡོདཔ་
སྦེ་ པད་མ་གླིང་པ་གིས་མཁྱེན་ཏེ་ ཁོ་རའི་གདུང་བརྒྱུད་བཟུང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་སྲས་
ཀྱི་གྲལ་ལས་ སྲས་རྡོ་བཤེལ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ གཏམ་ཞིང་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་ལུ་
བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་སྲས་རྡོ་བཤེལ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་
འདི་ ཙ་ཀ་གླིང་ལུ་དང་པ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ཙ་ཀ་གླིང་གི་ཚེས་
བཅུ་ ལོ་ལྟར་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༧ ལས་༡༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་བཞིའི་དུས་སྟོན་སྐབས་ པད་
གླིང་ཕག་འཆམ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། དེ་ལས་ རྩ་ཀ་གླིང་ལས་བརྒྱུད་
དེ་ མོང་སྒར་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བར་
སྐབས་ཅིག་ལས་ རྒྱུན་ཆད་དེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ དོ་རུང་
ཡང་ མོང་སྒར་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ སླར་ཡང་ཕག་འཆམ་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་
བཞི་དེ་ཅིག་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་ ཕག་
འཆམ་རྐྱབ་མི་ ཙ་ཀ་གླིང་ལས་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཕག་འཆམ།
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པད་གླིང་ཕག་འཆམ་འདི་ མོང་སྒར་གྱི་གཡུས་ཚན་ གཡའ་སྒང་ཟེར་སར་ཡང་ རང་ཟླ་
༥ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ་ སྟོན་ཟླ་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་སུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་རྐྱབ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་ པད་གླིང་ཕག་འཆམ་འདི་ ཙ་ཀ་གླིང་ལས་བརྒྱུད་དེ་འོང་འོངམ་འབད་ནི་དེ་
གིས་ རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ལེའུ་དང་ཆས་ དེ་ལས་འཆམ་གྱི་བྱུང་ཁུངས་ཚུ་ ཙ་ཀ་གླིང་དང་མ་
འདྲཝ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ མོང་སྒར་ རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་རྐྱབ་སྲོལ་
ཡོད་པའི་ཕག་འཆམ་འདི་ཡང་ ཕྱག་ཚན་རལཔ་འཆང་སྟེ་རྐྱབ་ཨིནམ་ལས་ ཕྱག་ཚན་
ལུ་ ཀྲོང་གསར་གྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་མི་དང་མ་འདྲཝ་མེདཔ་ཨིན་མས།

ལེའུ།
༡)
༢)
༣)

༤)
༥)
༦)
༧)

འཐོན་འཆམ།
ས་བཅད།
བཤག་སྦྱོར། (གཡས་སྐོར་ གཡོན་སྐོར་ དེ་ལས་དོ་རུང་གཡས་སྐོར་ཟེར་
བཤག་སྦྱོར་གྱི་ལེའུ་ ཆ་གཅིག་ཡ་གཅིག་རྐྱབ་ཨིན་མས།)
བཞི་པ་དགུ་དུངས།
མཁའ་འགྲོའི་དགུ་དུངས།
དྲུག་པ་ཐང་སྐོར།
མཇུག་རང་འཛུལ་འཆམ།

ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞུ་ཡོད་མི་ཚུ་
གི་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)

རྩ་ཀ་གླིང་སྒོམ་སྡེའི་བླམ་དཔལ་ལྡན།
གཏམ་ཞིང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་བླམ་ཚེ་བརྟན།
གཡུང་དྲུང་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་གི་རྫོང་དཔོན་དགེ་སློང་བསོད་ནམས།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་སློབ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
སེམས་རྟོགས་ཁ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལེགས་སྦྱར་བ་
སློབ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ནང་ གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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སྔོན་བརྗོད།

			
༆
སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བའི་སྐབས་
རང་སོའི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས་ཡང་ མ་འདྲཝ་སོ་སོ་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཨིན་དེ་
འབད་རུང་ གཡུས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལུ་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་སོ་
སོ་སྦེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས། དམིགས་བསལ་གྱི་ཀུར་སྟོད་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་ མཁོ་མོ་རྒེད་
འོག་ནང་ ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བའི་སྐབས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་
ལམ་སྲོལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ རྩ་ལས་རང་མ་འདྲ་བའི་ཁར་ ང་
བཅས་རའི་རྫོང་ཁག་གཞན་ཚུ་གི་ ལམ་ལུགས་དང་ཡང་མ་འདྲཝ་གཅིག་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་མཁོ་མོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༨ པའི་ནང་
ཨྱོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སེངྒེ་རྫོང་ལས་མར་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ མཁོ་མོ་གཡུས་ཀྱི་ལྕགས་
ཟམ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ བདུད་སྡེ་དམ་བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གཏེར་
ཁ་སྦས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པས་ ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕུར་པ་གསུང་
བྱོནམ་གཅིག་ གཏེར་ལས་བཞེས་མི་འདི་ མཁོ་མོ་གཡུས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ དཀར་ཕུག་
དགོན་པའི་ནང་རྟེན་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ མཁོ་མོ་གཡུས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ གསང་རྒྱ་ཟླ་དྲུག་ཟེར་བའི་བྱག་
ཕུག་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཕྱོགས་བཞིའི་རྡོ་རིང་བཞི་ རྒྱལ་ཆེན་བཞིར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྡོ་རང་
བྱོན་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། དམ་པ་རིག་བརྒྱའི་གཏེར་ཁ་དང་ རྣམ་སྲས་བང་མཛོད་
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ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཚུ་སྦས་གནངམ་མ་ཚད་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལུ་ གསང་བའི་
ཚེ་སྒྲུབ་གནང་སྐབས་ མདའ་དར་གཡབ་ད་ལུ་ སྒྲུབ་ཕུག་གུ་ཐོགསཔ་ལས་ ཕྱག་དང་
དབུ་ཡིས་སྒྲུབ་ཕུག་གི་བྱག་འདི་ ཡར་བཏེགས་གནང་སྐབས་ཀྱི་ ཕྱག་དང་དབུའི་རྗེས་
ཚུ་ མངོན་སུམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཇལ་ནི་འདུག མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ གནས་
དེ་ཁར་ཟླཝ་དྲུག་བཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་ གནས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་གསང་རྒྱ་ཟླ་དྲུག་ཟེར་
སླབ་ཨིན་པས།
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ གསང་རྒྱ་ཟླ་དྲུག་གི་ གསང་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནང་བཞུགས་སྐབས་
གཡུས་མཁོ་མོ་ལས་ མན་མོ་བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་ཟེར་མི་ནོར་རྫིཔ་སྦེ་ ནོར་འཚོ་བར་འགྱོཝ་
ད་ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་ཞལ་མཇལཝ་ལས་ བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་གྱིས་ ཡེ་
ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལུ་ནོར་གྱི་ཨོམ་དྲངས་ནུག ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ བཀྲིས་ཁྱེའུ་སྒྲོན་
གསང་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཕུལཝ་ད་ ཨྱོན་གུ་
རུས་ཀྱང་ ང་ལ་མཁོ་བའི་མཁོ་མོ་བྱུང་༔ ཞེས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ ལུང་བསྟན་དང་བཅས་
གཡུས་ཀྱི་མིང་ལུ་ཡང་མཁོ་མོ་ཟེར་བཏགས་གནངམ་མ་ཚད་ གཡུས་འདི་ཁར་རིགས་
བཟང་གི་མཚན་རྟགས་ཅན་ བུམོ་རེ་ངེས་པར་དུ་འོང་ཞེས་གསུངས་ནུག
མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ནང་ གཉེན་སྦྱོར་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ལུ་ གདོང་ཟན་ཟེར་སླབ་མ་ཚད་
གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འདི་ རྒེད་འོག་དེ་ནང་གི་ མི་དྲག་
དྲགམ་ཚུ་གིས་འབདཝ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་གི་མི་དཀྱུས་མ་ཚུ་གིས་ དེ་སྦེ་བརྩི་སྲུང་
འབད་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་གདོང་ཟན་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཡང་ གཉེན་སྦྱོར་
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་སྐབས། ཕམ་སྤུན་ཆ་གཉེན་ཉེཝ་ ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་མཐུནམ་གི་ སྐུ་
མགྲོན་བཅས་ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ གདོང་སྒོར་བརྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ལྟོ་དང་ཤ་ཆང་
ཚུ་ སྦུག་ན་བཙུགས་ཏེ་ཟཝ་ལས་གདོང་ཟན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་སྤྱིར་བཏང་
གི་མཛར་ཅུམ་ཟ་མི་འདི་ལུ་ གདོང་ཟན་ཟེར་སླབ་སྲོལ་མེདཔ་མ་ཚད་ གདོང་ཟན་ཟེར་
སླབ་པ་ཅིན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་གཉེན་སྦྱོར་ལུ་རང་ གོ་དགོཔ་ཨིན་པས། གདོང་ཟན་གྱི་ལམ་
སྲོལ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མེདཔ་ལས་ ཉམས་ནི་གི་དུས་ཚོད་གུ་
ལྷོད་ཡོད་པའི་ ནམ་དུས་ལུ་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ལས་ གཉེན་སྦྱོར་
གྱི་ལམ་སྲོལ་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ ང་ལུ་བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ་
རྒེད་འོག་དེ་ཁར་སོང་སྟེ་ མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་ ཕོ་མོ་རྒན་རབས་ཚུ་ལུ་

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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དྲིས་གཏུགས་འབད་དེ་ རྩོམ་བྲིས་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ངོ་རྟགས་དང་ སྒོས་སུ་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཐོག་ ཞིབ་འཚོལ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ཕན་
ཐོགས་འབྱུང་བའི་རེ་སྨོན་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 		

མཆོད་བརྗོད།

༄༅། །དབྱར་རྔའི་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་དག་ཞབས་བཅགས་ནས། །
བདུད་བཏུལ་གཏེར་སྦས་མི་རྣམས་ཆོས་ལ་བཀོད། །
སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
			
རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་སེངྒེ་གཉིས་ཀྱི་བར། །
			
སྟོབས་ཆུང་ཝ་སྐྱེས་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས། །
			
རང་བཙན་གཙང་མ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་དུ་ཚུད། །
			
ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །
མཐའ་ཟུར་ཡུལ་སྡེའི་གཉེན་སྦྱོར་རྣམ་གཞག་འདི། །
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲོལ་གཞན་དང་ཐ་དད་སྣང་། །
དེ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་སྲོལ་བཏོད་མཁན། །
སྔོན་བྱོན་མེས་པོ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བསྔགས། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་
མངོན་དུ་འཐོར་ནས་ གང་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་སྔར་སྲོལ་གྱི་ལམ་
ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་ ཡོད་ན་གཞན་ལུ་ངོམ་བཏུབ་པ་ མེད་ན་ཐབས་ཆག་པས་ ཉམས་
བསྲུང་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ལས་ དམིགས་བསལ་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་མཁོ་མོ་
རྒེད་འོག་ནང་ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ སྔར་སྲོལ་ལམ་
ལུགས་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཀ)
༡)

གཉེན་འབྲེལ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།				
གཉེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕ་མའི་བསམ་སྤྱོད།

རང་གི་ཁྱིམ་ནང་བུམོ་ལུ་རྨགཔ་ལེན་རུང་འདྲ་ བུཚ་ལུ་མནའམ་ལེན་རུང་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་
ཕར་ལོགསམ་གི་མི་འདི་ རང་དང་རིགས་རུས་མཉམ་མི་ཅིག་ཨིན་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

ཁའི་བཟའ་ཚང་གི་གཤིས་རྒྱུད་ལེགས་ཉེས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་སྟེ་ ཕམ་གཉིས་
ཀྱི་སེམས་ཁར་འོས་བབས་འདུག་མནོ་བ་ཅིན་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ རང་གི་བུ་དང་བུམོ་
ལུ་བསྟུན་གྲོས་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བ་ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ར་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ཕམ་
ད་ཅིག་ཁར་ ཁོང་ར་ཕམ་ནང་རྡོག་ བློ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ཐག་བཅད་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་ཕམ་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ དང་པ་རང་གི་བུ་དང་བུམོ་ག་ཨིན་རུང་འདི་ལུ་
བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ བསྟུན་གྲོས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྐྱབ་སྟེ་ བཏུབ་སྦེ་ཁན་
འཆམ་ཐོག་གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ཅིན་ དེ་ལས་མནའ་མའམ་ རྨགཔ་གི་ཕམ་གཉིས་དང་
ཅིག་ཁར་ དེ་སྐོར་ བསྟུན་གྲོས་ཚུ་བརྐྱབ་སྟེ་ གལ་སྲིད་ཁ་བཟེད་སུ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་
ལས་མནའ་མའམ་ རྨགཔ་ལྷང་བ་གཏང་ནིའི་གྲ་བསྒྲིག་ཚུ་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན་པས།

༢)

གཉེན་ལྷང་ཐངས།

མནའ་མའམ་རྨགཔ་ལྷང་པར་འགྱོཝ་ད་ རྩ་བོའི་གཉེན་ཟླ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་གིས་ འགྱོ་ནི་
མེན་པར་གཡུས་ཁའི་མི་ངོ་ཕོ་མོ་ག་ཨིན་རུང་ སླབ་ཤེས་ཉན་ཤེས་གཅིག་འཚོལ་ཞིནམ་
ལས་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཙནྡན་དམརམོ་བླུགས་ཏེ་ རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་བཟོ་བའི་ཆང་སྐྱོགས་
(གཟའ་རུ་)༡༡-༡༢དེ་ཅིག་འགྱོ་བའི་ ཆང་པ་ལང་གང་དང་སྦྲགས་ཏེ་ མི་ངོ་འདི་མནའ་
མའམ་རྨགཔ་གི་ཕམ་འབད་སར་ ལྷང་པར་གཏང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
ཉིནམོ་འདི་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ མི་ངོ་དེའི་འགན་ཁུར་གྱི་མིང་ལུ་ སྒར་གདོང་ངམ་ཨ་
ཞང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་མི་ངོ་དེ་ རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཕམ་གིས་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ཕམ་འབད་སར་
ཕར་གཏང་། ཕར་ལས་ལོག་ཚུར་གཏང་སྟེ་ རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གཉེན་སྦྱོར་གདོང་
ཟན་གྱི་སྐོར་ལས་བློ་རྐྱབ་མི་གཙོ་ཅན་ བོད་སྒརཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འགན་ཁུར་
གྱི་མིང་ཡང་ མདོར་བསྡུ་སྟེ་སྒར་གདོང་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། སྒར་གདོང་དེ་ལྷང་པར་
འགྱོ་བའི་ཉིནམོ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཉེན་སྦྱོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་མཇུག་མ་བསྡུ་
ཚུན་ཚོད་ གཉེན་སྦྱོར་རྩ་ཕན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གི་ སྟབས་བདེ་སྡུག་ཚུ་སེལ་ཏེ་མཐུན་
འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་མི་ངོ་དེ་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།

༣)

ཕར་ལོགསམ་ཕམ་གི་མནོ་ཐངས་དང་རྣམ་འགྱུར།

༤)

མཐའ་མའི་གྲོས་ཆོད།

ཁ)
༡)

ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐོར།
མོ་རྩིས།
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གལ་སྲིད་གཉེན་སྦྱོར་འདི་ ཕམ་ནང་རྡོག་བསྟུན་གྲོས་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཕྲངམ་ཕྲང་
ས་ ལྷང་པར་བཏང་པ་ཅིན་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ ལྷང་པར་གཏང་
མི་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་རིགས་རུས་དང་ བཟའ་ཚང་གི་གཤིས་རྒྱུད་ཚུའི་སྐོར་ལས་ འོས་
བབས་ཡོད་མེད་མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ སེམས་ཁར་ཚུད་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མིན་གཉེན་གྱི་སྐོར་ལས་བློ་ ཚུར་རང་འོང་མི་སྟེར་བའི་ཁར་ རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁ་ཐུག་
ལས་ བསྐྱལ་བཏང་བའི་ལྷང་ཆང་ཡང་ མ་འཐུང་པར་སླར་ལོག་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
གལ་སྲིད་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་ཁར་བབས་ཏེ་ གཏང་ནིའི་བློ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕམ་
ལ་ལུ་གཅིག་གིས་རང་གི་བུ་དང་བུམོ་ལུ་ བསྟུན་གྲོས་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་མ་འབད་བར་ ཕམ་
གཉིས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནི་དང་། ཕམ་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ རང་གི་བུ་དང་བུམོ་ག་ཨིན་
མི་འདི་ལུ་ བསྟུན་གྲོས་རྐྱབ་སྟེ་བཏུབ་སྦེ་གྲོས་ཐག་བཅད་རུང་ ལྷང་པར་འོང་མི་ སྒར་
གདོང་གི་གདོང་ཁར་ ཐད་རི་བ་རི་བཏུབ་སྦེ་ཁ་མ་བཟེད་པར་ ཉག་ཉོག་བཙོང་སུ་ཅིག་
སྦེ་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ལྷང་ཆང་བསྐྱལ་བཏང་མི་འདི་སྦུག་ན་བཙུག་སྟེ་ འཐུང་པ་ཅིན་
གཉེན་ཟླ་རྩ་བོ་དེ་བློ་བདེ་དགོཔ་ཨིན་པས།
སྒར་གདོང་འདི་མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ ཕམ་གཉིས་འབད་སར་ གཉེན་ལྷང་ནིའི་སྐོར་
ལས་བློ་རྐྱབ་པར་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རང་ ཚར་གསུམ་དེ་ཅིག་ ལྷང་ཆང་འབག་སྟེ་འགྱོ་བའི་
ཤུལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཐད་རི་བ་རི་བཏུབ་སྦེ་ཁ་བཟེད་དེ་མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་གྲུབ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གལ་སྲིད་མནའ་མའམ་རྨགཔ་འདི་གཏང་ནི་གུ་ གྲོས་ཐག་བཅད་པ་ཅིན་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་
གི་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་གྱི་དུས་ཚོད་ཚུ་ ནམ་བཏུབ་ཨིན་ན་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ བླམ་ཆོསཔ་
དང་རྩིསཔ་གང་རུང་གཅིག་གི་ ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་ མོ་བཏབ་རྩིས་བལྟ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
གཟིགས་བཅུག་སྟེ་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་དུས་ཚོད་ཚེས་གྲངས་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་པས།
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

༢)

གསུང་ཆོགཔ།

༣)

བག་རྩིས་ཀྱི་དགོངས་དོན།

རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་བསྲུང་གི་ཉིནམོ་འདི་ཁར་ གསུང་ཆོག་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་
འགོཔ་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ ཆོསཔ་དུང་ཆ་འདྲོངསམ་གཅིག་ཡང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་
དགོཔ་ཨིན་པས།
ང་བཅས་ར་ནང་པའི་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལས་ མཐུན་སྦྱོར་བག་རྩིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ འབྲས་
བཤད་བཟང་ངན་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་མ་འབད་བའི་ ཧེ་མ་
གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་ཉིནམོ་གཅིག་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་མི་ ཕོ་མོ་གཉིས་ཆ་རའི་
སྲོག་ ལུས་ དབང་ཐང་ རླུང་རྟ་དང་ འབྱུང་བའི་སྤུན་གྲངས་ ཕོ་མོ་རང་གི་སྐྱེས་བའི་ ཟླ་
ཞག་ དུས་ཚོད། སྤར་ཁ་དང་སྨེ་བ། རང་ཁམས་ མ་ཁམས་ཚུ་ལུ་གཞིར་བཞག་སྟེ་
བག་རྩིས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས་ཀྱི་བག་ལམ་ཡོད་མེད་ བརྟག་དཔྱད་ལེགས་
ཤོམ་འབད་དེ་ གཉེན་ཅིག་ཁར་བསྡོམ་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ སྲོག་ ལུས་ དབང་ཐང་དང་ རླུང་རྟ་བཞི་ ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་
རྡེའུ་ཡང་། རྩིས་གཞུང་ལས། དེ་ཡང་སྲོག་རླུང་སྐྱེས་པ་གཅེས། །ལུས་དབང་བུད་མེད་
གཅེས་པར་བཟུང་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ སྲོག་དང་རླུང་རྟ་གཉིས་ཕོ་སྐྱེས་ལུ་གཙོ་
ཆེ་ནི་དང་། ལུས་དང་དབང་ཐང་གཉིས་ཨམ་སྲུ་ལུ་གཙོ་ཆེ་བར་གསུངས་དགོ་མི་དེ་ཡང་
ཕོ་སྐྱེས་དེ་ སྔར་སྲོལ་ལྟར་དུ་རི་མཐོ་སར་འཛེག་ནི་དང་ ཆུ་ཆེན་བརྒལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་
སྲོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ལཱ་གི་རིགས་ཚུ་ འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་དོན་ཆེན་ཚུ་
བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ རླུང་རྟ་འདི་ལེགས་
ཤོམ་དགོཔ་ལས་ སྐྱེས་པའི་སྲོག་རླུང་གཉིས་ཀྱི་རྡེལ་དེ་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ཨམ་སྲུ་དེ་ཡང་ ལུས་དང་གཟུགས་ཁམས་ལེགས་ཤོམ་མེད་པ་ཅིན་ ཨ་
ལོ་སྐྱེ་ནི་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བའི་ལཱ་དང་། ཁྱིམ་ནང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་ཚུ་བདག་འཛིན་འབད་མི་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཨམ་སྲུའི་ལུས་དང་དབང་གི་ རྡེལ་
དེ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་ཨིན་པས།
གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོ་གཉིས་སྲོག་མཐུན་པ་ཅིན་ ཚེ་རིང་བའི་ཁར་ གྲོགས་ཡུན་ཡང་རིང་ནི་
ཨིན་པས། ལུས་མཐུན་པ་ཅིན་གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་སོགས་མེད་པའི་ཁར་ རང་གིས་སྐྱེས་

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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པའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་མེདཔ་ གདོང་འཇའ་རིསམོ་འོངམ་མ་ཚད་ རིགས་
བརྒྱུད་ཡང་སྤེལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། དབང་ཐང་མཐུན་པ་ཅིན་ གཞན་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་
རྫས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འོང་ནི་ཨིན་པས། རླུང་རྟ་མཐུན་པ་
ཅིན་ རང་གི་བསམ་པའི་དོན་འདི་ཚུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཡ་རབས་
གོངམ་ཚུ་གིས་ བྱམས་སྐྱོང་ཆེ་བའི་ཁར་ མི་གཞན་གྱིས་ཁ་བཏང་ནི་ལ་སོགས་པ་ག་
ནི་ཡང་མི་འོང་ནི་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་མ་མཐུནམ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་དང་
བསྟུན་པའི་ཟློག་ཐབས་དང་ སྐུ་རིམ་ཚུ་ཡང་ བག་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་
ངེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོའི་ཁྱད་པར་ཡང་། རྩིས་གཞུང་ལས། སྐྱེས་པ་ཕོ་ལོ་རྒན་པ་
དང་། །བུད་མེད་མོ་ལོ་གཞོན་པ་གཉིས། །བཟང་ཞིང་གོ་ལྡོག་ངན་པ་སྟེ། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྦེ་ སྤྱིར་བཏང་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ནང་ ཕོ་ལོ་དྲུག་དང་མོ་ལོ་དྲུག་ཡོད་ས་ལས་ ཕོ་
སྐྱེས་འདི་ཕོ་ལོ་ཨིན་པའི་ཁར་ཨམ་སྲུ་ལས་ལོ་ན་རྒས་ཤོས་དང་ ཨམ་སྲུ་འདི་མོ་ལོ་ཨིན་
པའི་ཁར་ ཕོ་སྐྱེས་ལས་ན་ཚོད་གཞོན་ཤོས་གཅིག་དགོཔ་ཨིན་པས།
ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་འབད་བའི་སྐབས། རྩིས་གཞུང་བེེ་ཌཱུར་དཀར་པོ་ལས། དེ་སྐབས་དགོས་
པའི་མི་ལྔ་ནི། །ཟླ་མོ་མཐུན་གསུམ་ལོ་པ་དང་། །འོག་རྟ་ལུས་ཀྱི་ཁ་དོག་བསྟུན། །ཡང་ན་
སྲོག་གི་མ་ཡང་བཞེད། །ལུས་སྐྱེད་མ་ཡིས་རྟ་ཁྲིད་བྱ། །དབང་ཐང་མ་ཡིས་ཟས་དྲོངས་
ལ། །བདུན་ཟུར་ལོ་པས་སྣ་ཚོགས་བྱ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་
གི་ཆ་རོགས་འདི་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་མཐུན་གསུམ་ལོ་པ་ དཔེར་ན་ མནའ་མའམ་
རྨགཔ་ལོ་རྟགས་ གླང་ཨིན་པ་ཅིན་ དེའི་མཐུན་གསུམ་ ལོ་བྱ་དང་སྦྲུལ་གཉིས་གང་རུང་
གཅིག་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་མནའ་མའམ་རྨགཔ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་འགྱོ་བའི་སྐབས་ བཞོན་རྟའམ་སྣུམ་
འཁོར་གྱི་ཁ་དོག་ཡང་ རང་གི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་མདོག་དང་མཐུན་པ་ མནའ་མའམ་
རྨགཔ་གི་ལོ་ ཤིང་གླང་ཨིན་པ་ཅིན་ཁ་དོག་དཀརཔོ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྟ་འཁྱིད་མིའམ་
འདེད་གཡོག་པ་ཡང་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ལུས་ཁམས་དང་མཐུན་པའི་ཁར་ལུས་
དར་བ་གཅིག་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ཐོག་མའི་ཟས་སམ་ དབང་ཟས་དྲང་མི་ཡང་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་
དབང་ཐང་གི་མ་དེད་ཕོག་པའི་ཁར་ དབང་ཐང་དར་བ། ཕ་མ་གཉིས་ཆ་རང་ཡོད་མི།
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

བཀྲ་ཤིས་པའི་མིང་དང་ལྡན་པ། དབང་པོ་ལུ་སྐྱོན་མེད་པ་གཅིག་གིས་ དྲང་དགོ་པའི་
ཁར་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ལོ་རྟགས་ཀྱི་བདུན་ཟུར་ཕོག་མི་གཅིག་གིས་བཅོས་ཐབས་
དང་ རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ཚུ་མཛད་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ རྟེན་
འབྲེལ་བརྩི་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕྱོགས་བཟང་པོ་གནམ་ལོའི་ཕྱོགས་གཙང་ཕོག་ས་ལུ་ ཞལ་
བསྒོར་ཏེ་སྡོད་དགོཔ་ལས་ གལ་སྲིད་དེ་ཁ་ལུ་ བུམ་སྟོང་ཕོག་པ་ཅིན་ བུམ་པ་གང་བ་
དང་ ཡར་འཕེལ་ སྤར་ཁའི་ཕྱོགས་བཟང་བཞི་ལས་གང་རུང་ཞིག་དང་བསྟུན་ཏེ་ མཛད་
དགོ་པའི་ཁར་ ས་གནས་དེ་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་པ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ རྟེན་གསུམ་བྱིན་
ཅན་བཞུགས་ས་ འཕན་དར་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཁང་བཟང་ཚུ་ནང་ལུ་མཛད་ནི་མ་
གཏོགས་ དེ་མིན་ཀ་བའི་རྩ་བ་དང་སྒོའི་རྒྱབ་ཁར་ ཐོག་ཆ་མེད་པའི་བར་འཁྱམས་ཚུ་ལུ་
རྩ་ལས་རང་མ་བཏུབ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་བག་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལུ་ མཐུན་སྦྱོར་བཟང་ངན་གྱི་སྐོར་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་
འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་དཔེ་ལས་ཡང་ ཆུ་མ་འོངས་གོང་ལས་གཡུར་བ། །ནད་མ་འོངས་
གོང་ལས་རིམ་གྲོ། །ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ག་ར་འབད་རུང་ ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ བག་རྩིས་ཀྱི་ལམ་ལས་མཐུན་སྦྱོར་བཟང་ངན་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་མེད་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྟག་དཔྱད་མཛད་དེ་ གཉེན་བརྐྱབ་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཆེ་དྲག་
གཅིག་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

༤)

སྲིད་པ་ཧོའི་ཕྱག་རྒྱ།

སྲིད་པ་ཧོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ ངན་པ་དགུ་ཐུབ་དང་ ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་
ལོ་ཟེར་ཡང་ སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕྱག་རྒྱ་འདི་ནམ་འབག་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་
འདི་འབག་དགོ་པའི་དགོས་པ་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་ གོ་གནས་གསར་
བསྐོས་དང་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་འབད་ནི་ ཡིག་ཚང་ནང་འགོ་དང་པ་འཛུལ་ནི་ ཨ་ལོ་
གསར་སྐྱེས་ཕྱི་ཁར་བཏོན་ནི་དང་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གཏོང་ལེན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་
ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་སྐབས་དང་ མི་ཤི་བའི་ཕུངཔོ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་བཏོན་
ནི་ལ་སོགས་པ་ བྱ་བ་བཟང་ངན་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ སྲིད་པ་ཧོའི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཧེ་མ་
འབག་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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དེ་སྦེ་འབག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ གཟའ་སྐར་ངན་པ་དང་ ཕྱོགས་ངན་པ་ཚུ་སེལ་
ནི་དང་ གལ་སྲིད་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་དེ་རང་འབད་རུང་ ང་
བཅས་ཀྱི་མིག་ཏོ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ ལོ་དང་ ཟླ་བ་ ཞག་ དུས་ཚོད་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་
ས་བདག་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གི་གནོད་པ་ཚུ་ ཞི་བའི་ཟློག་
ཐབས་དང་ ས་བདག་སྤྱིར་བཏང་སྒྲིབ་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ངེས་པར་དུ་འབག་
སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།

༥)

རྩིས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བྱུང་ཚུལ།

དེ་ཡང་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་འཁྲུངས་པའི་གནས་
རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་ ཨྱོན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ལྷའི་བུ་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་ལུ་
སྤྲུལ་ཏེ་ འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཞབས་སར་བཅར་ཏེ་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག འཇམ་
དཔལ་དཔྱད་འདི་དོན་དམ་བདེན་མིན་ཀྱང་༔
ཀུན་རྫོབ་བདེན་པས་སེམས་ཅན་ཕན་
ཐོགས་འདུག༔ རྩིས་འདི་གཏེར་ནས་ཕྱུང་སྟེ་ང་ལ་ཤོད༔ ཟེར་ཞུཝ་ད་ དེ་བསྒང་ལྷ་མོ་
རྣམ་རྒྱལ་མ་དང་ ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོ་སྦྲུལ་མགོ་བདུན་པ་ ཁོང་གཉིས་ཡང་འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་བདུན་ལུ་ལྷོད་ནུག
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཡང་ གཏེར་ལས་བཏོན་ནི་སྦེ་ ཞལ་གྱིས་
བཞེསཔ་བཞིན་དུ་མཐིང་ཤུན་གྱི་གུར་སྤུབ་སྟེ་ གཏེར་ལས་བཏོན་ཞིནམ་ལས་ གཏེར་
སྒྲོམ་འདི་ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་གིས་འདྲུད་དེ་ གུར་ནང་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལས་ གཏེར་
སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ གསོན་རྩིས་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་། གཤིན་རྩིས་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་། བག་
རྩིས་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་། ས་དཔྱད་རྩིས་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་བཅས་རྩིས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་
བཞི་སྟོང་ག་ར་གསུངས་གནང་ནུག
དེ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ཨྱོན་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ རྩིས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་
འདི་འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་ལུ་ སྟོན་གནང་བའི་བཀའ་
དྲིན་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕོ་མོ་གཉེན་སྦྱོར་འབད་
བའི་སྐབས་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ག་དེ་
སྦེ་ཡོད་རུང་ ག་ར་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཞི་ངོ་མ་འདི་ རྩིས་ཀྱི་སྒོ་མོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་
གི་གྲལ་ལས་ བག་རྩིས་ཉིས་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཅིག་རང་འོང་ནི་ཨིན་
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ཡང་ གཉེན་སྦྱོར་
གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་རུང་ གཞི་བག་རྩིས་ཀྱི་དགོངས་
དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལམ་སྲོལ་དེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་གཅིག་ཨིན་པས།

ག)
༡)

བཅའ་སྒྲིག་བརྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།
བཟའ་འཐུང་།

༢)

སྡོད་ཁྱིམ།

༣)

མི་ངོ་།

ང)
༡)

གཉེན་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།
གདན་འདྲེན་མི།

གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གཉེན་ཟླ་རྩ་བོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ གླང་གཅིག་གི་
ཤ་དང་ཕགཔ་གཉིས་དེས་ཅིག་གི་ཤ་ ཆང་ ཆུམ་ མཛརཝ་ སྲིབ་ མར་ དརཝ་ དར་
ཚིལ་ཚུ་ག་དེ་མང་མང་ གྲ་བསྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་དོན་ལུ་ དོག་མ་ པ་ནེ་ ཤིང་འབྲས་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ཡང་དགོཔ་ཨིན་པས།
གཉེན་སྟོན་སྐབས་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ བཞུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གཉེན་ཟླ་རྩ་བོའི་ཁྱིམ་གྱི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ རབ་ཏུ་འབྱུང་པ་ཅིན་གུར་སྤུབ་ནི་དང་ དེ་མེན་རུང་ ལྟག་ལས་སྦ་ལེབ་
བཀབ་སྟེ་ གཡས་གཡོན་ཚུ་ལས་ཡང་ སྦ་ལེབ་ཀྱིས་བསྒོར་ཞིནམ་ལས་ བྱང་ས་སྦོམ་
སྦེ་ར་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་པས།
གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་བཞེས་སྒོ་འབད་མི་ ཐབ་ཚང་པ་དང་ དྲང་བཞག་རྐྱབ་མི་དེ་
བཟུམ་སྦེ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ག་ར་བཏོན་ཏེ་ ཧེ་མ་ལས་གྲ་བསྒྲིག་བཟོ་དགོཔ་ཨིན་པས།

མནའ་མའམ་རྨགཔ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ད་ འགོ་དང་པ་གཉེན་ལྷང་པར་འགྱོ་
མི་ སྒར་གདོང་དེ་རང་མ་གཏོགས་ གཞན་འགྱོ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་གཡུས་
ཚན་གཅིག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཉིནམོ་འདི་ཁར་འགྱོཝ་ཨིན་རུང་ གཡུས་
གཞན་ཁར་ཐག་རིང་སུ་གཅིག་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམོ་ནངས་པར་

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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ཨིན་ཟེརཝ་ད་ ད་རེས་བཟུམ་ལས་རང་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་འདི་མ་འགྱོ་བ་ཅིན་ནངས་པ་
དུས་ཚོད་ཁར་ལྷོད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ སྒར་གདོང་ཞག་ཉལ་བར་ མནའ་མའམ་
རྨགཔ་གི་ཕ་ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།

༢)

ཕ་ཁྱིམ་ལས་འཐོན་ཐངས།

༣)

ཆུ་རིལ་རྡོ་འབག་དགོཔ།

གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་ ཉིནམོ་འདི་ཁར་མནའ་མའམ་རྨགཔ་འདི་ གཟའ་
སྐར་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོནམ་ད་ ཧེ་མ་མི་
གཅིག་གིས་ཕྱོགས་ངན་ཚུ་ཟློག་ཐབས་ལུ་ སྲིད་པ་ཧོའི་པར་འབག་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་
དུ་གྱལ་བཙར་ཞིནམ་ལས་ འཐོན་དགོ་པའི་ཁར་ མནའམ་ཨིན་པ་ཅིན་ མནའམ་གི་ཆ་
རོགས་བུམོ་གཅིག་དང་ རྨགཔ་ཨིན་པ་ཅིན་རྨགཔ་གི་ཆ་རོགས་བུཚ་གཅིག་ངེས་པར་
དུ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་རྩ་བོའི་གཉེན་ཟླ་ བུ་ཨིན་པ་ཅིན་ཆ་རོགས་བུཚ་དང་ བུམོ་ཨིན་པ་ཅིན་ཆ་
རོགས་བུམོ་གཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་པས། མནའ་མའམ་རྨགཔ་འདི་ རང་གི་ཕ་
ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོཝ་ད་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་ གདོང་ཟན་ཟ་མི་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ གཉེན་
ཉེཝ་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ གཡུས་ཁའི་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་ སྟོང་སྦེ་འགྱོ་རུང་
འགྱོ་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་རྟ་གུ་བཞོན་འགྱོ་ནི་དང་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་རྐང་
སྟོང་སྦེ་ཡང་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
སྒར་གདོང་གིས་གདན་འདྲེན་ཐོག་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་གིས་གཙོས་པའི་ སྐུ་མགྲོན་
ཚུ་ནཱ་ལས་ཕར་ལམ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཕར་ལས་ཚུར་ཡང་མནའ་མའམ་རྨགཔ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་སྟེ་འོང་མི་གཉིས་ ཅིག་ཁར་ཁ་ཐུག་བརྐྱབ་པ་ཅིན་ ལམ་ལྟག་ལས་འགྱོ་ནི་ ག་
འཐོབ་རྐྱབ་དགོཔ་ལས་ དེ་ཡང་དབང་ཐང་དང་རླུང་རྟ་ཚུ་རང་མཐོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་
དམིགས་ཏེ་འབདཝ་ཨིན་པས།
མནའ་མའམ་རྨགཔ་ད་ཅིག་ཁར་འགྱོ་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ ལམ་ཁ་ལས་ཆུ་རིལ་རྡོ་
ཆུང་ཀུ་ཚུ་འཐུ་སྟེ་ཧེམ་ཅུང་ནང་བཙུག་འབག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་
ཁྱིམ་ནང་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ཁྲོ་ཟངས་ཡར་སྒྲོན་དང་བཅས་པའི་ནང་ན་
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

ཆང་ཨ་རག་ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་བཀང་སྟེ་གྲ་བསྒྲིག་སྦེ་བཞག་མི་དེ་ནང་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་
ཆུ་རིལ་རྡོ་འདི་ཁྲོ་ཟངས་ཀྱི་ཆང་ནང་ན་ བླུགས་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཆང་གི་ནང་ལུ་རྡོ་འདུག་
ཟེར་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རྡོ་བླུགས་ཚུགས་པ་ཅིན་
ཆང་ག་དེ་ཅིག་འཐུང་རུང་རང་ ར་མི་བཟི་ཟེར་བཤད་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་ཡིད་ཆེ་
ཡང་འབདཝ་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁྱིམ་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་
ཡང་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་ཟངས་འདི་ ཁ་ཤ་རས་ཡུག་གིས་བསྒོར་ཞིནམ་ལས་ ཆུ་རིལ་རྡོ་
བླུགས་མ་བཅུག་པར་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན་པས།

ཅ)
༡)

དབང་བཙོང་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།
ཉིནམོ་དང་པ།

གཉེན་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་ད་ཅིག་ཁར་འོང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་རྟེན་
འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམོ་དང་པ་ ཉི་མའི་གསོལཝ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བཞེས་སྒོ་གི་
རིགས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་མེད་པར་འཐུས་ཤོར་རེ་འབྱུང་ནི་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་
བཟའ་འཐུང་གི་ནང་ལུ་ མགུ་ཏོག་གི་སྐྱ་དང་སྤུ་ ཤིང་གི་ཟིལཔ་ འབུབ་དང་སྦྱངམ་ལ་
སོགས་པའི་རིགས་ག་ཅི་རང་མཐོང་རུང་ དེ་འཕྲལ་ལས་ སྒར་གདོང་འབོ་ཞིནམ་ལས་
ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ ལྟོ་དང་ཚོདམ་ཆང་ཚུ་ སྒར་གདོང་སྒྱིམས་གཏོར་ཏེ་ ང་བཅས་
ག་ར་ལོག་འགྱོ་ནི་ཨིན་ཟེར་ མི་ག་ར་ ཡར་ལོང་ཞིནམ་ལས་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་འདི་
ཡང་འདྲན་འདྲ་ཡར་ལོང་བཅུག་སྟེ་ཧད་བཏགས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
དེ་ལུ་གཉེན་ཟླ་རྩ་བོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕོ་མོ་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ཆང་ པ་ལང་ལག་པར་བཤེད་
དེ་ ཁ་ལས་ཞབས་ཁྲ་འཐེན་ཡི་ར་ཆང་དྲང་སྟེ་ གསོལཝ་བཏབ་དགོ་པའི་ཁར་ སྒར་གདོང་ཡང་
བཀབ་ནེ་བཀབ་ཞིནམ་ལས་ གསོལཝ་བཏབ་བཏབ་ས་རང་སྡོད་དགོཔ་མ་ཚད་ ཧད་བཏགས་ག་
ཅི་བཟུམ་ཅིག་འཚོལ་རུང་བཟོད་པ་སྒོམ་སྟེ་གསོལཝ་བཏབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ཁ་སྐོམ་ཆི་ཡི་ ཆུ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་ད་ ཆང་
འབག་འོང་སྟེ་དྲང་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ དྲང་བཞགཔ་ཚུ་གིས་མ་ཤེས་པར་ཆུ་འབག་འོང་
སྟེ་བྱིན་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་ང་བཅས་ཆུ་མ་འཐོབ་པར་ ནཱ་ལུ་ཆུ་འཐུང་པར་འོང་འོངམ་
བཟུམ་མཐོང་མས་ག་ཟེར་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ཏེ་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ གྱི་འབལ་ཞིནམ་
ལས་ གདོང་ཁའི་ཅོག་ཙེ་ཚུ་ཡང་བཀགཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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མནའ་མའམ་རྨགཔ་ད་ཅིག་ཁར་འོང་མི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ གཉེན་ཟླ་རྩ་བོ་དེ་ལུ་ ཧད་
བཏགས་འཚོལ་ཏེ་དགའཝ་སྐྱིདཔ་སྦེ་ རྩ་ལས་ར་སྡོད་མ་སྟེརཝ་ལས་བརྟེན་ གཉེན་ཟླ་
རྩ་བོ་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ཆང་གི་ནང་ལུ་ཏམ་ཁུ་ཡང་བླུགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ཡང་ཆང་གི་ནང་ལུ་ཏམ་ཁུ་བླུགས་པ་ཅིན་ མི་ཚུ་ར་བཟི་ ཁ་ལས་བསྐྱུག་ ནདཔ་འཐོན་
ཏེ་འགྱེལ་སོང་པ་ཅིན་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འགྱེལ་ནིའི་ཐབས་ལུ་
བླུགསཔ་ཨིན་པས།

༢)

ཉིནམོ་གཉིས་པ།

ཆ)
༡)

འབྱོན་བཞུགས་འབད་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།
གདོང་བསུ།

གཉེན་སྟོན་སྐབས་ཧད་བཏགས་འཚོལ་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་དུས་ཚོད་དེ་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་
སྲུང་གི་ཉིནམོ་དང་པ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ཉིནམོ་གཉིས་པའི་ཉི་མའི་ཆུ་ཚོད་༡༢ཀྱི་གསོལཝ་
མ་གྲོལ་ཚུན་ཚོད་མ་གཏོགས་དེའི་རྒྱབ་ལས་ རྩ་བོ་གིས་ ག་བྱིན་མི་འདི་བཟེད་ཟ་སྡོད་ནི་མ་
གཏོགས་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ ལམ་
ལུགས་ཧ་མ་གོ་བར་ ཡས་མས་ཀྱི་བློ་རགས་རོགས་སླབ་མི་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ དེ་འཕྲལ་ལས་
གཉེན་ཟླ་རྩ་བོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚིག་བཟུང་སྟེ་ ཧད་བཏགས་ཕར་འཚོལཝ་ལས་ དེ་བསྒང་
ཁོང་ར་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོལཝ་བཏབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམོ་འདི་ཁར་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་དེ་ གཡུས་
ཚན་གཞན་ཁ་ལས་འོང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོང་དང་ཅིག་ཁར་མི་གྲངས་ག་དེ་ཅིག་འོངམ་
ཨིན་ན་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཉི་མའི་གསོལཝ་ཡང་ལམ་ཁར་འབག་དགོཔ་མ་ཚད་ ས་
གནས་འདི་ཁར་ཧོབ་བསིལ་བསྒོར་ གདན་འཐིང་སྟེ་ མི་ངོ་ག་ར་ལུ་ གདོང་ཁར་ཤིང་
གི་ཅོག་ཙེ་རེ་ཡང་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་སྡོད་ས་ སྤང་ན་ཨིན་ནི་དེ་གིས་
རྡོའི་ཅོག་ཙེ་གིས་འཐུསཔ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་འབྱོནམ་ད་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སྟེ་ དང་པ་རང་
གསོལ་ཇ་དྲང་ དེའི་ཤུལ་ལས་གསོལཝ་མ་དྲང་བའི་ཧེ་མ་ ལྟོ་ཆང་ཟེར་ཆང་ཕོརཔ་ གང་
སྒྲོན་རེ་དྲང་སྟེ་ གསོལཝ་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས། གསོལཝ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་བཤལ་
ཆང་ཟེར་ དོ་རུང་ཆང་ཕོརཔ་ གང་སྒྲོན་རེ་དྲང་སྟེ་འདི་ཁ་ལས་འབྱོན་དགོཔ་ཨིན་པས།
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

༢)

གདོང་བསུ་ཆང་།

༣)

ཆིབས་གྲལ།

ཇ)
༡)

རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་ཐངས་ཀྱི་སྐོར།
བཞུགས་ཐངས།

སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ཉི་མའི་གསོལཝ་བཞེས་ས་ལས་ རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁྱིམ་ནང་མ་ལྷོད་པའི་
བར་ན་ རྩ་བོའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལམ་ཁར་གདོང་བསུ་ཆང་ ཚར་ལྔ་དེ་ཅིག་འབག་འོང་
དགོཔ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་སྡོད་ནི་གི་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་བརྐྱབ་མ་དགོ་རུང་
ཆང་ཕུད་གཏོར་ཏེ་ ཕྱ་དང་ཧུ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ཡར་ལོངམ་ལོང་ས་ར་ ཆང་ཕོརཔ་གང་
སྒྲོན་རེ་དྲང་སྟེ་དེ་འཕྲལ་ལས་འབྱོན་དགོཔ་ཨིན་པས།
སྐུ་མགྲོན་ཚུ་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁྱིམ་གྱི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གཉེན་ཟླའི་ཕམ་སྤུན་
ཆ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་གཉེན་ཉེཝ་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཞིནམ་
ལས་ ཕོ་མོ་ག་ར་བཀབ་ནེ་བཀབ་སྟེ་ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལས་
ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ སེར་སྦྲེངས་དང་བཅས་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ སྔོན་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ དགའ་ལྡན་ལྷའི་ཡུལ་ལུ་བཞུགས་སྐབས་ འཛམ་བུ་
གླིང་གི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་ དགེ་བསྙེན་དང་ དགེ་བསྙེན་མ་བཅས་འཁོར་རྣམ་པ་
བཞི་གིས་ ཚེ་དང་ལྡན་པ་མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལུ་ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་འཛམ་
གླིང་ནང་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་ མོའུ་འགལ་གྱི་བུས་ གདན་
འདྲེན་ཐོག་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་བྱོནམ་ད་ འཁོར་རྣམ་པ་
བཞི་གིས་གཙོས་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་བརྐྱབས་ཏེ་ ལྷའི་དགའ་ཚལ་བཟུམ་
བཟོ་སྟེ་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ བསུ་བ་སེར་སྦྲེངས་ཚུ་ཡང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབདཝ་
ལས་བརྟེན་ འཛམ་གླིང་ནང་ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་ སེར་སྦྲེངས་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་
འདི་འགོ་དང་པ་དེ་ལས་བཟུང་དར་ཁྱབ་སོང་སོངམ་ཨིན་པས།

མནའ་མའམ་རྨགཔ་དེ་ རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་ལྷོདཔ་ད་ གཡས་ཁ་ཐུག་གི་
གྱལ་གོང་ལུ་བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་བཞུགས།
དེའི་འོག་ལུ་རང་རྨགཔ་གི་བཞུགས་ཁྲི་དང་

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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གདོང་ཁར་ཅོག་སྒྲོམ་ཁེབས་དང་བཅས་པའི་གུ་ དཀར་ཡོལ་ཡར་སྒྲོན་བཀལ་བའི་ནང་
ལུ་ ཙནྡན་དམརམོ་བླུགས་ཏེ་ རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་བཟོ་བའི་ཆང་ཨ་རག་ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་བཀང་
སྟེ་བཞག་དགོཔ་ལས་ དེ་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་ཆང་ངམ་ལྷ་ཆང་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་གཡོན་གྲལ་གྱི་ཁ་ཐུག་ མནའམ་གི་དོན་ལུ་ཡང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་རང་ བཟོ་
དགོཔ་མ་ཚད་ རྨགཔ་དང་མནའམ་གི་བཞུགས་ཁྲི་ཡང་ ཕར་ཚུར་གདོང་ཐད་སྦེ་བཟོ་
དགོ་པའི་ཁར་ རྨགཔ་གི་འོག་ལུ་ཆ་རོགས་བུཚ་དང་ མནའམ་གི་འོག་ལུ་ཆ་རོགས་
བུམོ་སྦེ་སྡོད་དགོཔ་ཨིན་པས།

༢)

གྲོ་མ་དྲི་བཟང་།

རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་བཞུགས་གྲལ་འདི་ཁར་ཕམ་སྤུན་ཆ་ གཉེན་ཉེཝ་ སྐུ་མགྲོན་
བཅས་ག་ར་བཞུགས་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དང་པ་རང་གྲོ་མ་དྲི་བཟང་གིས་གཙོས་ བསོད་
ནམས་མཆོད་ཇ་ བཞེས་རྩམ་ལྟོ་དཀརཔོ་དང་བཅས་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ཐོག་མར་གྲོ་མ་དྲང་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་
ལུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་མེདཔ་ལས་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ལྟར་ སྤྱན་རས་
གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྤྲུལ་པ་ བྲག་
སྲིན་མོ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་བུ་བརྒྱུད་ལྔ་བརྒྱ་འཕེལ་ཏེ་ ཟས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་བྱུངམ་
ལས་ རི་བོ་ཏ་ལར་སོང་སྟེ་ སྤྱན་རས་གཟིགས་ལུ་ཞུཝ་བཞིན་དུ་ མ་རྨོས་མ་བཏབ་པའི་
ཟས་ གྲོ་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནངས་ཏེ་ ཟས་ཀྱི་ཐོག་མར་ལོངས་སྤྱོདཔ་ལས་བརྟེན་
དང་པ་གྲོ་མ་དྲང་དགོཔ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
གཉིས་པ་དྲི་བཟང་དྲང་དགོཔ་ཡང་ ཧེ་མ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ དགྲ་བཅོམ་པ་ཉི་
མ་གུང་པར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ ཉི་མ་གུང་པས་རི་སྤོས་ངད་ལྡན་ལས་གུར་གུམ་བླངས་
ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་སྲིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པས་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ལ་སོགས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་སྟེ་ མཐར་
ཐུག་ག་ར་ཟག་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལུ་ མངའ་དབང་བརྙེས་པར་ལུང་བསྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་དྲི་བཟང་དྲངམ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་བསོད་ནམས་མཆོད་ཇ་ཟེར་མི་ཡང་ ཧེ་མ་ཞབས་དྲུང་ཁོ་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་
གནང་བའི་ཇ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན་པས། བསོད་ནམས་མཆོད་ཇའི་བཞེས་རྩམ་ ལྟོ་དཀརཔོ་
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

དྲང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་ ཉི་མ་ཟས་རགས་པ་
བཞེས་པའི་ཚུལ་ཙམ་ཡང་ མེད་དེ་འབད་རུང་ ནུབ་མོ་ག་གིས་བསྐྱལ་བསྐྱལཝ་ཨིན་ན་
ཡང་མ་ཤེས་པར་ བྱཱ་གི་ལྕུག་གུའམ་མྱུ་གུ་ཚུ་བསྐྱལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཆུམ་དཀརཔོ་གི་
ལྟོ་ ལྗགས་ཀྱི་འོག་དང་ཚེམས་སྲུབས་ལས་ཡང་བྱུངམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གོང་
མའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ལུ་འབྱོན་ནིའི་སྔ་ལྟས་ལུ་ འབྲུག་པའི་ཡུལ་ལྷ་
ཞི་བདག་ཚུ་གིས་ དྲངས་པའི་རྟགས་སུ་མཁྱེན་ཏེ་ རང་རེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ མཛད་
སྒོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་ བཞེས་རྩམ་ལྟོ་དཀརཔོ་དྲང་དགོ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༣)

ཆང་ཕུད།

༤)

བཞུགས་གྲལ།

གྲོ་མ་དྲི་བཟང་ཚུ་དྲང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏོར་
གནང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ཧེ་མ་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་སྐབས་ རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་
ཏེ་ དུག་ཧ་ལ་ནག་པོ་དང་ ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་ཚུ་རིམ་པར་བྱུངམ་
ད་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཚུ་ག་ཐོབ་རྐྱབ་སྟེ་ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འདི་ལྷ་ཚུ་གིས་ཐོབ་ལས་ ད་རེས་
འཇིག་རྟེན་འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ ཆང་གི་ཕབ་གཏའ་འདི་ཡང་ལྷའི་བདུད་རྩི་ལས་བྱུང་
བྱུངམ་གཅིག་ཨིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆང་ལུ་བདུད་རྩི་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དར་
ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྦེ་འབྱོན་མི་འདི་ སྐུ་ཚེ་རིང་
ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་སྦེ་ མར་ཆང་བཀལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་དང་པ་བླ་མ་ ཡི་དམ་ མཁའ་
འགྲོ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ མར་ཆང་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཕུལ་དགོཔ་མ་ཚད་ དེའི་ཤུལ་ལས་
ཡུལ་ཕྱོགས་དེ་ཁ་ལུ་གནས་པའི་ ལྷ་མ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ སྐྱེ་གནས་རྣམ་པ་
བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་ མར་ཆང་བདུད་རྩིའི་ཕུད་འདི་གཏོརཝ་ཨིན་པས།
མར་ཆང་གི་ཕུད་གཏོར་ཚརཝ་ཅིག་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ཞལ་
འདོན་སྦེ་གནངམ་ད་ཅིག་ཁར་ ཕྱག་འགྱེབ་ དོག་མ་པ་ནེ་ ཤིང་འབྲས་ཧོནམོ་དང་སྐམ་
ཕྱེ་མར་ སྣུམ་བཙོས་སྐམ་ཚོགས་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་ མཇུག་ར་སྟར་གོ་དང་ཕྱུར་སྐམ་
བཅས་བཞུགས་གྲལ་གྱི་རིགས་ཚུ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལྷམ་པ་ཚངམ་སྦེ་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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ཨིན་རུང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཚལ་ལུ་ལས་འགོ་བཙུག་སྟེ་ དྲང་དགོཔ་ལས་ དེ་
ཡང་ཤིང་འབྲས་ཚལ་ལུ་འདི་ བལྟ་བའི་མིག་ལུ་མཛེས་པའི་ཁར་ རོ་བཅུད་ལྡནམ་མ་
ཚད་ ནང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ཚུ་ཡང་གཅིག་སྒྲིལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ གཉེན་
སྦྱོར་གཉིས་ཡང་ ཐུགས་མཐུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཐོག་
མར་ ཚལ་ལུ་དྲང་དགོཔ་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་ཚལ་ལུ་མ་
ཐོབ་པ་ཅིན་ དེའི་ཚབ་ལུ་ངང་ལག་དྲང་རུང་འཐུསཔ་ལས་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ར་
ཕྱེ་མར་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།

༥)

རྟེན་འབྲེལ་ཆང་།

བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ རྨགཔ་གི་ཆ་རོགས་དང་
མནའམ་གི་ཆ་རོགས་གཉིས་ཀྱིས་རྟེན་འབྲེལ་ཆང་ དྲང་ནི་ལུ་ཧེ་མ་ག་མགྱོགས་རྐྱབ་
དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་རྨགཔ་གི་ཅོག་སྒྲོམ་གུ་རྟེན་འབྲེལ་ཆང་ ཡར་སྒྲོན་དང་
བཅསཔ་སྦེ་ བཀང་བཞག་མི་དཀར་ཡོལ་འདི་རྨགཔ་གི་ཆ་རོགས་ཀྱིས་ཡར་འཐུ་ཞིནམ་
ལས་རྨགཔ་འདི་ལུ་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།
མར་གྱི་ཡར་སྒྲོན་གསུམ་འབདཝ་ད་ དང་པ་རང་ གཅིག་རྨགཔ་གི་ཁ་ནང་བཙུག་སྟེ་
ཆང་ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་འཐུང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་སྒྲོན་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
དཀར་ཡོལ་གཡས་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ཡར་སྒྲོན་གཉིས་པ་འདི་ཡང་ ཁ་ནང་བཙུག་སྟེ་ ཆང་
ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་འཐུང་ཞིནམ་ལས་སྒྲོན་བླུགས། དེ་ལས་ཡར་སྒྲོན་གསུམ་པ་འདི་ཡང་
ཁ་ནང་བཙུག་སྟེ་ ཆང་ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་འཐུང་ཞིནམ་ལས་སྒྲོན་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ དུས་མཉམ་ཅིག་ཁར་ མནའམ་གི་ཆ་རོགས་ཀྱིས་མནའམ་ལུ་
ཡང་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས། ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ཡར་སྒྲོན་ཁ་ནང་བཙུག་སྟེ་ ཆང་ཚར་རེ་
འཐུངམ་ད་ཧུབ་གང་མེན་པ་ དཀར་ཡོལ་ནང་གི་ཆང་ག་ར་ ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་ནང་འཐུང་
དགོཔ་ཨིན་རུང་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ཆང་མ་པ་ལས་མ་འཐུངམ་ལས་བརྟེན་ ཧུབ་ཐེངས་
རེ་འཐུང་པ་གིས་ འཐུསཔ་སྦེ་བཞགཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་རྟེན་འབྲེལ་ཆང་ཚར་
གསུམ་འཐུང་སྟེ་ སྒྲོན་དྲང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཆང་ཕོརཔ་འདི་ཕར་
ཚུར་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་འཐུང་བཅུག་དགོཔ་ཨིན་པས།
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༦)

ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

དར་བཏགས་ཐངས།

རྨགཔ་དང་མནའམ་གཉིས་ལུ་ རྟེན་འབྲེལ་ཆང་དྲང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ དར་བཏགས་ནི་
འགོ་བཙུག་དགོཔ་མ་ཚད་ དར་འདི་ཡང་རང་རང་སོ་སོ་ ག་འཐོབ་སྦེ་བཏགས་ནི་མེན་པར་
མི་ངོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གཅིག་གིས་དར་གྱི་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བཏགས་དགོཔ་ཨིན་པས།
དར་གྱི་བཤད་པ། དགུང་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་
མས་གཏོད། །གངས་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །གངས་ཀྱི་སེང་ཆེན་དཀར་མོས་
གཏོད། །སྤང་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །སྤང་གི་ཤ་བ་རྭ་བཅུས་གཏོད། །བྲག་གཏོད་
སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །བྲག་གི་ཐང་དཀར་རྒོད་པོས་གཏོད། །མཚོ་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་
མི་གཏོད། །མཚོ་ཡི་གསེར་ཉ་ཕོ་མོས་གཏོད། །ཡུལ་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །ཡུལ་
གྱི་དབང་ཆེན་དཔོན་པོས་གཏོད། །གྲལ་གཏོད་སྲི་གཏོད་སྲི་མི་གཏོད། །གྲལ་གྱི་ཕ་མ་བུ་
ཚས་གཏོད། །ཕོ་གྲལ་གཡས་ལས་མ་ཞིག །མོ་གྲལ་གཡོན་ལས་མ་ཞིག །མི་བརྒྱུད་
ཆུ་ལས་རིང་བ། །སྐུ་ཚེ་བྲག་ལས་བརྟན་པ། །སང་ཕོད་ད་རེའི་དུས་ཚོད། །མ་འཛོམས་
འཛོམས་པའི་སྨོན་ལམ། །མ་མཇལ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་ངོ་མིང་་་་་་་་་་་་་་་་་་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དར་ཏི་རུབ་ཁལ་ལྔ་ལེགས་པས་གོ་ཟེར་ རང་སོའི་ཏི་རུབ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་བཏགསཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་དང་པ་རང་གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཕམ་གི་ ཁ་ཐུག་ལས་ཁ་དར་བཏགས་དགོཔ་
ཨིན་པས། དེའི་ཤུལ་ལས་སྤུན་ཆ་དང་གཉེན་ཉེཝ་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་དང་ཁྱིམ་ཚང་ སྐུ་མགྲོན་
བཅས་ཀྱི་དར་འདི་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་དར་མེན་པ་དངུལ་སྦེ་བཏགསཔ་ཨིན་པས།
དེ་བསྒང་ལ་ལུ་གཅིག་གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ གདོང་རང་མ་མཐོང་
པར་ ཕམ་ནང་རྡོག་བློ་སླབ་སྟེ་ དབང་བཙན་ཐོག་གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི་ཚུ་ མནའ་མའམ་
རྨགཔ་སྦེ་འོང་མི་འདི་གི་ སེམས་ཁར་ཚུད་ན་མ་གཏོགས་ དེ་མིན་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་སྐབས་ དར་བཏགསཔ་ད་ དར་རང་བཟེད་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་
གཅིག་གིས་ཟླཝ་དག་པ་གཅིག་དང་ ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ལོ་གཅིག་དེ་གཅིག་སྡོད་ཞིནམ་
ལས་ ཉན་མ་བཏུབ་པར་ལོག་འགྱོ་མི་ཡང་འཐོནམ་ལས་ དེ་སྦེ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་རྩ་བོའི་
ཁ་ཐུག་ལས་ བློ་རྐྱབ་མི་བོད་སྒརཔ་དཔག་སྟེ་ ཟ་བའི་ཟ་ལོག་དང་ངོ་ཚ་བའི་ཚ་རིན་ཚུ་
ཡང་ ལེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།

༧)

ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ཐངས།

༨)

ཕྱི་རུའི་ཚོགས་དྲང་ཐངས།

༩)

གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ཉལ་ཐངས།
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གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ལུ་དར་བཏགས་ནི་ མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་ནི་འགོ་
བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་མནའ་མའམ་རྨགཔ་དང་ཅིག་ཁར་འོང་མི་ སྐུ་མགྲོན་
ཚུ་དང་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཁ་ཐུག་གི་མི་ཚུའི་བར་ན་ ཞབས་ཁྲ་ག་རྒྱལ་ འགྲན་བསྡུར་རྐྱབ་
སྟེ་ ནུབ་མོ་ཞག་ཡང་མ་ཉལ་བར་དྲོ་པ་གནམ་ནངས་ནངས་རང་སྡོདཔ་ཨིན་པས།
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་བའི་ཕྱི་རུ་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་སྦེ་རྡིག་སྟེ་ དྲང་དགོཔ་
མ་ཚད་ མི་ག་ར་གི་ལྟོ་གུ་ཕག་ཤ་ ཤག་རེ་མ་བཙོ་བ་སྤགས་སྦེ་ཡང་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་
པས། དེ་ཡང་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་གཡུས་ཁའི་མགྱོནམ་ཚུ་གི་ ཕག་ཤ་སྤགས་འདི་བདག་
འཛིན་འབད་མ་དགོ་རུང་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་དང་ཅིག་ཁར་འོང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གི་
ཕག་ཤ་སྤགས་འདི་ཚུ་ག་ར་ སྒར་གདོང་གིས་བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ ལོག་འགྱོཝ་ད་རེ་
རེ་བཞིན་དུ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་པས།
རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམོ་དང་པའི་ནུབ་མོ་ རྨགཔ་དང་མནའམ་གཉིས་ ཉལ་བའི་
སྐབས། རྨགཔ་གི་ཆ་རོགས་བུཚ་དང་ མནའམ་གི་ཆ་རོགས་བུམོ་བཅས་ ཁོང་མི་
བཞི་གདན་མལ་ཆ་ཅིག་ཁར་སྦེ་ཞག་གཅིག་ཅིག་ཁར་ཉལཝ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ལོ་ན་
གཞོནམ་ མི་ངོ་གསརཔ་ཨིན་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་ཅིག་གཉེན་སྦྱོར་འབད་མི་གཉིས་ ཧེ་
མ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གདོང་རང་མ་མཐོང་མི་ཡང་འོངམ་ཨིནམ་ལས། གདོང་
མཐོངམ་ཅི་ཅིག་ཁར་ཉལ་ནི་འདི་ གཡང་ཟ་ ངོ་ཚ་སྟེ་ཉན་མ་བཏུབ་མི་ཡང་འཐོནམ་ལས་
བརྟེན་ དེའི་ཚེ་ཕྱི་རུ་ཆ་རོགས་གཉིས་ཡང་ཆ་རོགས་འབད་དེ་ ཅིག་ཁར་ཉལ་དགོ་མི་རྒྱུ་
མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

༡༠) ཉིནམོ་གཉིས་པའི་ལམ་སྲོལ་ལས་རིམ།

ཉིནམོ་གཉིས་པའི་ཚེ་ དྲོ་པ་གསོལ་ཇ་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་གཙོས་ མི་ག་
ར་བཀབ་ནེ་བཀབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཐང་ནང་ལུ་འཐོན་ཏེ་ ཞབས་ཁྲ་བརྐྱབ་མི་
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ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

ཚུ་གིས་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀྱི་བཀབ་ནེ་ཡང་
ཕར་ཚུར་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་བཀབ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་དང་ཅིག་ཁར་འོང་མི་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་རྩ་བོ་གཉེན་
ཟླའི་ཁྱིམ་ནང་གི་ཤའི་གཉེར་ཚང་མཇལ་ཏེ་ཤ་ཟ། ཆང་གི་གཉེར་ཚང་མཇལ་ཏེ་ཆང་འཐུང་
དགོཔ་ལས་ གལ་སྲིད་ཤའི་གཉེར་ཚང་ནང་ལུ་ཤ་མེད་ ཆང་གི་གཉེར་ཚང་ནང་ལུ་ ཆང་
ཡང་མེདཔ་ལ་སོགས་པ་འབད་བ་ཅིན་ དོ་རུང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་གིས་ གཉེན་ཟླ་རྩ་བོ་ལུ་ཧད་
བཏགས་འཚོལཝ་ཨིན་པས།
དེ་ཚེ་ཉི་མའི་གསོལཝ་དྲངམ་ད་ཡང་ བཞེས་སྒོ་གི་རིགས་ཚུ་རྡིག་དགོ་པའི་ཁར་ མི་ངོ་རེ་
རེ་བཞིན་ག་ར་ལུ་ཕག་ཤ་དང་ ནོར་ཤ་ ནང་ཁྲོལ་གྱོདཔ་དང་བཅས་ སྤགས་གསུམ་སྦྲགས་
ཏེ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་རང་དྲང་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་གཡུས་ཁའི་གཉེན་ཉེཝ་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ག་ར་གིས་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
ངོ་ཆང་ཟེར་ ཆང་འབག་འོང་སྟེ་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ག་ར་ལུ་ རང་རང་སོ་སོ་གིས་སྦེ་དྲང་དགོཔ་ཨིན་
པས། དེ་ལུ་མནའ་མའམ་རྨགཔ་དང་ཅིག་ཁར་འོང་མི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་དང་ གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་
ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་ཆང་འབག་འོང་མི་ག་ར་ལུ་གསོལ་རས་ཡང་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་པས།

ཉ)
༡)

མཇུག་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར།
ཕ་ཁྱིམ་ནང་སླར་ལོག

གཉེན་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་ བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམོ་དང་པ་ལས་རྩིས་ཏེ་ ཉིནམོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་
ལས་མགྱོནམ་ཚུ་ག་ར་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་དང་ གཡུས་ཁར་ལོག་འགྱོཝ་མ་ཚད་
མནའ་མའམ་རྨགཔ་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་ལོག་འགྱོཝ་ལས་ ཁོང་ད་ཅིག་ཁར་གཉེན་
སྦྱོར་གཉིས་ཡང་ ཚར་གཅིག་ཕ་ཁྱིམ་ནང་སླར་ལོག་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་བསྒང་རྩ་བོ་གཉེན་ཟླའི་ཕམ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕག་ཤ་ ནོར་ཤ་ ཆུམ་ མཛརཝ་ ཆང་ཚུ་
འཇོབ་འཇོབ་སྦེ་ ལམ་འཇུག་བརྐྱབ་དགོཔ་མ་ཚད་ མནའ་མའམ་རྨགཔ་དང་ཅིག་ཁར་འོང་
མི་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ག་ར་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ཉི་མའི་ལྟོ་དང་ལམ་ཆང་བཅས་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
རྟ་གུ་བཀལ་ཏེ་རྩ་བོའི་ཁ་ཐུག་ལས་མི་གཅིག་ཞབས་བསྐྱལ་ལུ་ཡང་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ ཕ་ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་དེ་ནངས་པར་བཟུམ་ཅིག་ཁར་ གཡུས་
ཁའི་གཉེན་ཉེཝ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་ མི་ངོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ངོ་ཆང་འབག་འོང་སྟེ་དྲང་

གཉེན་སྦྱོར་གདོང་ཟན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཐངས།
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དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ངོ་ཆང་འབག་འོང་མི་ཚུ་
ལུ་ གསོལ་རས་ཡང་བྱིན་དགོཔ་མ་ཚད་ གཉེན་སྦྱོར་གཉིས་སླར་ལོག་གཉེན་ཟླའི་ཁྱིམ་
ནང་འགྱོཝ་ད་ ཁོང་རང་གཉིས་དང་ཞབས་བསྐྱལ་ལུ་འོང་མི་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་
གཞན་ལོག་སྟེ་བསྐྱལ་བར་འགྱོ་བའི་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས།

བསྔོ་སྨོན།

གནའ་བོའི་རྒྱབ་གནོན་ཡིག་ཆ་མི་སྣང་ཡང་། །མཐོང་ཐོས་རྒན་རབས་ཕོ་མོ་ལ་གཏུགས་
ནས། །བྲིས་པའི་གཉེན་སྦྱོར་ལམ་སྲོལ་ཆུ་རྒྱུན་འདིས། །འགྲོ་རྣམས་སྐོམ་པའི་གདུང་བ་
སེལ་བར་ཤོག །

ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་ལུ་
དྲིས་གཏུགས་འབད་བའི་མི་ངོ་ཚུའི་མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)
༦)
༧)
༨)

པདྨ་བཀའ་ཐང་།
མཁོ་མོ་གསང་རྒྱ་ཟླ་དྲུག་གི་གནས་ཡིག
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་དེབ་ཐེར་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།
བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། སྤང་རི་ཟམ་པའི་རྩིས་སློབ།
དབང་དྲག མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ གཡུས་ལ་འོག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༧༦ །
དཔལ་སྒྲོན། མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ གཡུས་རྟ་ཡག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༧༡ །
མ་ནེ་མོ། མཁོ་མོ་རྒེད་འོག་ གཡུས་རྟ་ཡག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༦༨ །

240

ཨྱོན་བསྟན་འཛིན་ཤཱསྟྲི།

རྟ་ལོ་པའི་ལོ་ཐོག་གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

སྔོན་བརྗོད།

༆ ད་རེས་ནངས་པ་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུའི་ནང་ སྔོན་གྱི་ཆོས་དང་ལམ་
ལུགས་ཚུ་རིམ་གྱིས་ཡལ་ཏེ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཀོན་
མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ སྔོན་བྱོན་གོང་མ་ཡབ་མེས་ཚུ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་ སྔར་སྲོལ་ལམ་
ལུགས་བཟངཔོ་ཚུ་ ཁྱུན་མ་ཉམས་པར་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་ལས་
ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་མི་ བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ཕམ་
རྒན་རབས་ཚུ་རྫོགས་པའི་བསྒང་ལས་ མ་འོངས་པ་ན་ ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ལུས་ནིའི་ཉེན་ཁ་
སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་སྤུ་ན་ཆ་འདུས་རྟ་ལོག་པའི་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་ལུགས་དང་གེ་ཟའི་
ལཱ་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེའི་བར་ན་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཡིག་
ཐོག་ལུ་བཀོད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པའི་བུ་བརྒྱུད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ གཡུས་ཀྱི་གོམས་གཤིས་
ཚུ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་དང་དྭངས་བ་བསྐྱེད་དེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་བདག་འཛིན་འཐབ་
སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་
དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ཞུཝ་ཨིན།

ངོ་སྤྲོད།

སྤྱིར་བཏང་འབྲུག་ལུ་འབྲུ་སྣའི་རིགས་ རེད།
གེ་ཟ། མོན་འབྱ། གཡང་རེད། རྒྱ་
རེད། དཀར། ནག་ བྱོཝ། སྲནམ་ཚུ་འབྲུ་སྣ་དགུའི་གྲས་ལས་ གེ་ཟ་དེ་ལོ་ཐོག་གཙོ་
བོ་ཅིག་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ གེ་ཟ་བཏབ་ནི་དང་བསྡུ་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་པའི་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

ཁར་ མི་མང་ཆེ་ཆུང་དྲག་ཞན་མེདཔ་ག་ར་གིས་ དགའ་མི་སྤྲོ་ཟས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཚོགས་ཕུལ་ནི་དང་ དྲག་ལས་ བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུ་སྣའི་གྲལ་ཁ་གེ་
ཟ་དེ་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གེ་ཟ་འདི་འབྲུག་ལུ་འགོ་དང་པ་ ག་དེ་སྦེ་
འབྱུང་འབྱུངམ་ཨིན་ན་གི་ཁུངས་ ཁ་གསལ་སྦེ་བཀལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ སྤུ་
ན་ཁ་རྫོང་ཁག་རྟ་ལོག་པའི་གེ་ཟ་སྲིབ་ཟེར་ སྐད་ཅན་མིང་ཅན་སྦེ་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ གེ་
ཟ་འདི་སྤོག་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་སྡེའི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་ དེ་ལས་
གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་སྲོལ་ རང་ལུགས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ མ་ཉམས་པར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་
ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

འབྲུག་ལུ་གེ་ཟ་འདི་སྟོན་ཐོག་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ།

དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོའི་གནས་ཚད་ལས་ མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༣༠༠ ལས་ ༣༠༠༠ གི་ས་
ཁར་ གེ་ཟ་འདི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐྱེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་རྒེད་
འོག་ ༡༨༩ གིས་ གེ་ཟ་བཏབ་དོ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ཁྱིམ་གུང་པ་ ༣༧,༠༠༠ ལྷགཔ་
ཅིག་གིས་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༥༣,༩༣༨ ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ གེ་ཟ་གི་ལཱ་འབད་དོ་
ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་ལས་གེ་ཟའི་ཐོན་སྐྱེད་བརྒྱ་དཔྱ་ ༨༠ དེ་ཅིག་ཟ་སྤྱོད་འབད་དོ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ བརྒྱ་དཔྱ་ ༦ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
མ་གཞི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ འཚོ་སྐྱོང་གི་དོན་ལུ་ ཆུ མ ་
འདི་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་གུང་པ་རེའི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་
༢༤ དེ་ཅིག་གིས་ གེ་ཟ་འདི་སྟོན་ཐོག་གཙོ་བོ་སྦེ་བརྩི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཡུས་ཚན་ཁག་སོ་སོ་ལུ་ གེ་ཟ་འཛུགས་སྐྱོང་ འབད་དོ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གེ་ཟའི་
ལཱ་རྒྱ་སྦོམ་སྦེ་འབད་མི་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཁ་རང་ཟེར་ ལྟོ་གཡོས་ཏེ་ཟ་ནི་དང་
གེ་ཟའི་ཆང་ཡང་བཙོ་སྟེ་འཐུང་ནི་འདི་གིས་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་མི་གངམ་མེདཔ་མ་ཚད་
བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ རིག་གསར་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་སྲོལ་
འགོ་བཙུགས་ནུག དེ་འབདཝ་ད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྡུང་མི་གེ་ཟ་སྲིབ་འདི་
མིག་ཏོ་གིས་བལྟ་རུང་སྤོ་ཁོག་ཁོ་དང་ ཁ་ལུ་ཟ་རུང་སྲ་ཀྲག་སྦེ་བྱོ་ལྷ་མེདཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་ གེ་ཟ་གི་ལཱ་འབད་ཐངས་དང་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་ཐངས་ཚུ་
དང་ཕུ་གི་ལུགས་སྲོལ་ག་ཨིནམ་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཁའི་སྲིབ་

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།
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དང་ཕྱདཔ་དང་ རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟའི་སྲིབ་ཀྱི་བཀྱག་ལེགསཔ་མ་ཚད་ བྱོ་ལྷ་ཆེ་དྲག་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་གེ་ཟ་གི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་སྡེའི་བར་
ན་འབྲེལ་བ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

རྟ་ལོག་ལུ་གེ་ཟ་བཏབ་ནི་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི་ག

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ལྟེ་བ་ལས་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ རྟ་ལོག་གཡུས་
ཚན་དེ་ ཝ་ལ་ཁ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ཟུར་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༥ འགྱོ་དགོ་པའི་
ས་ཁར་ རི་འབྲང་རྒྱས་བཟུམ་གུ་ལུ་
ག་ཅི་འདེ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཆགས་ཏེ་
འདུག ཁྱིམ་གུང་པ་ ༥༨ དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ མི་རློབས་ ༡༦༠༠ ལྷགཔ་
ཅིག་ཡོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ དེ་བསྒང་ལས་ ལོ་ཐོག་གཙོ་བོ་གེ་ཟ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེ་འཚོ་
སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སྔོན་གོང་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ ས་ཁ་དམའ་སར་འབྱ་
ལཱ་དང་ ས་ཁ་མཐོ་སར་དཀར་ནག་གི་ལཱ་ འབད་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གེ་ཟ་གླིང་སྦེ་
བཏབ་སྲོལ་མེད་རུང་ རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་ལོ་ཐོག་གཙོ་བོ་གེ་ཟ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྟ་ལོག་གཡུས་ཚན་ཡོད་སའི་ས་ཁོངས་དེ སྔོན་དང་ཕུགས་ སྤང་ཐང་ཉམས་དགའ་ཏོག་
ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མིའི་འུར་འབྱེལ་རྩ་ལས་མེད་པའི་ས་གནས་ སྐྱིད་ཉམས་ལྡནམ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འཁྲུངས་གཡུས་སྟོད་པའི་ས་ལས་ཨིན་མི་ གྲུབ་ཐོབ་ངག་དབང་རབ་
རྒྱས་ཟེར་མི་དེ་ དབེན་པའི་གནས་ཀྱི་བདེ་བ་ཐུགས་ལུ་དྲན་ཏེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྒྲུབ་པ་
གནང་པར་བྱོན་ཞིན་ན་ ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལྷ་ཁང་དང་། ནང་རྟེན་གཙོ་བོ་རྒྱུ་གསེར་
ལས་གྲུབ་པའི་ རྒྱལ་བ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་འདྲ་བཞེངས་གནང་སྟེ་ ཐུགས་དམ་ལུ་
བརྩོན་ཏེ་བཞུགས་ནུག
དེ་ལས་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ ཡང་སྲིད་
བླམ་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་གིས་ རབ་བྱུང་ ༡༣ པའི་གནམ་ལོ་མེ་ཕག་ རང་ལུགས་
འདས་ལོ་ ༡༡༦ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༡༧༦༧ ལོར་ གཙུག་ལག་ཁང་རྒྱ་སྐྱེད་དང་། དཔལ་
མགོན་གྱི་མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ གསང་བའི་རྟེན་རྫས་ཚུ་གསར་སྒྲུབ་གནངམ་མ་ཚད་
ཕྱོགས་སོ་སོ་ལས་ དད་ཅན་གྱི་ཆོསཔ་ལེ་ཤ་ ཆོས་ཞུ་བར་ལྷོད་མི་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བཟོ་
བཀོད་ཀ་སྦུག་དརཔ་ཁྱམས་ ཐོག་ཚད་གཉིས་འབད་མི་ཁྱིམ་ཆ་མཉམ་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཐུན་གཏང་སའི་མཚམས་ཁང་ཨིན་རུང་། ཤུལ་མ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

གྲགསཔ་ ཤར་ཕྱོགས་མོང་སྒར་དགྲ་མེད་རྩེ་ལས་ རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལུ་
བྱོན་པའི་སྐབས་ ཕྱག་ཞུ་སྟེ་འོང་མི་ཆ་ཁྱབ་ མཚམས་ཁང་དེ་ཚུ་ནང་སྡོད་དེ་ མི་རྒྱུད་དར་
དརཝ་མིན་ན་ཟེར་མནོཝ་ཨིན་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ རྟ་ལོག་གི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་
ལོ་མཆོད་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ ཆོས་སྲུང་ལྷམ་བསྡུ་སྦེ་གཏང་
དགོ་མི་འདི་གིས་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཀི་དེབ་དེ་ནང་ལུ་ རྟ་ལོག་པའི་གེ་ཟ་སྲིབ་
བརྡུང་ལུགས་དང་ གེ་ཟའི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེའི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་
ལས་ཁུངས་བཀལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ མི་རབས་ཀྱི་ཁུངས་བཀལ་དགོཔ་མིན་འདུག ཨིན་
རུང་མ་འོངས་པའི་ཞིབ་འཚོལཔ་ མཁས་པའི་དབང་པོ་ཚུ་གིས་བརྟག་དཔྱད་གནང་འོང་
མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།
གཡུས་ཀྱི་རྒན་ཤོས་ཚུའི་ལོ་རྒྱུས་ད་འཁྲིལཝ་ད་ འགོ་ཐོག་རྟ་ལོག་ལུ་ རྒྱལ་བ་གོངམ་
མང་རབས་ཅིག་བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁའི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ ཆོས་
འབད་དེ་སྡོད་མི་ཚུ་མ་གཏོགས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་ཚོད་མེད་དེ་འབད་རུང་། ཞབས་དྲུང་
འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་ ཤར་ཕྱོགས་མོང་སྒར་ལས་བསྣམས་བྱོན་མི་ གེ་ཟའི་སོན་འདི་
ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ལུ་གནང་སྟེ་
རྟ་ལོག་ལུ་བཏབ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཤུལ་ལས་རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་
གེ་ཟ་འདི་ལོ་ཐོག་གཙོ་བོ་སྦེ་བཏབ་མི་དེ་ འདི་གིས་སྦེ་ཨིན་ཟེར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
དེ་འབདཝ་ད་ རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟའི་སོན་འདི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པ་གིས་
མོང་སྒར་ལས་ བསྣམས་བྱོན་མི་འདི་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ མོང་སྒར་ལུ་ད་རེས་ནངས་པ་
གེ་ཟ་སོན་དེ་བཟུམ་བཏབ་སྲོལ་མེད་མི་དེ་གིས་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་མ་ཚུགསཔ་ལས་
མཁས་པ་ཚུ་གིས་དབྱེ་དཔྱད་གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།
རྟ་ལོག་ལུ་ ལོ་ཐོག་གེ་ཟའི་ལཱ་འབད་ནི་འདི་ དུས་ཚོད་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཅི་ག་
གཏན་གཏན་ཅིག་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ རྟ་
ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ ནང་གི་རྟེན་རྒྱལ་བའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ གསར་བཞེངས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་ རྟ་ལོགཔ་འབྱོར་ལྡན་ཚུ་
གིས་ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ འབྲེལ་ཞུ་ཕུལ་ཏེ་འབད་རུང་ མང་ཤོས་ཀྱིས་གེ་ཟ་སྲིབ་དོས་
སྦེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ རྟ་ལོག་གཙུག་ལག་ཁང་མ་ཆེན་ལྷ་ཁང་གི་སྒོ་ཁར་གྱང་
གི་ལོགས་ལུ་བྲིས་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་སྤུ་ན་ཁའི་གཡུས་ཚན་ གཞན་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ཡང་ ལོ་མཆོད་ཀྱི་སྲིབ་ཕུད་འཚོལ་བར་རྟ་ལོག་ལུ་འོང་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།
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རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་ གེ་ཟའི་ལཱ་ལུ་ཤུགས་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
དེ་གིས་ཡང་མ་ཚད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་
ལོ་བསྟར་རྟ་ལོག་ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་མཇུག་གི་ཚེ་ ཕྱི་རུ་ཁམས་རཀྵ་དམངས་འཆམ་ཐོན་
ཏེ་ ཆོས་རྒྱལ་བྱོནམ་དང་ རྟ་ལོག་གི་གྲྭཔ་ཕྱི་སྐོརཔ་ འདམ་ཕྱི་ ལ་རྩཔ་ཁ་ ཝ་ལ་ཁ་
སྣང་གསལ་དགོན་པ་ སྦུལ་སྒང་ སྦུལ་མེད་ན་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ བང་ཅུང་ནང་ཆུམ་
འདེགས་ཏེ་ ཤོ་བསྒྲིགཔ་དང་གྲྭཔ་ནང་སྐོརཔ་ རྟ་ལོག་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གེ་ཟའི་སྲིབ་
མ་གཏོགས་ འབྲུ་སྣ་གཞན་གྱི་རིགས་ཤོ་བསྒྲིགས་སྲོལ་མེད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་དུས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ དེའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཉམས་སོ་ནུག
རྒྱལ་ས་ཐིམ་ཕུ་ཚོད་སྲེ་ཁྲོམ་ཁར་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་གིས་ གཡུས་ཆུམ་དམརཔོ་ག་ཏེ་གི་
ཨིནམ་ཟེརཝ་ད་ སྤུ་ན་ཁ་ཤེལ་རྔ་ནང་གི་ཨིན།
ཨེ་མ་ག་ཏེ་གི་ཨིནམ་ཟེར་བ་ཅིན་
བོད་དཀར་ནང་གི་ཨིན། གེ་ཟ་སྲིབ་ག་ཏེ་གི་ཨིནམ་ཟེརཝ་ད་ རྟ་ལོག་གི་ཨིན་ཟེར་
སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་སྲིབ་འདི་ མངར་མདངས་ཆེ་བའི་
ཁར་ སྲིབ་ཀྱི་བཀྱག་ཡང་ལེགས་ནི་འདི་གིས་ མི་ག་ར་གིས་མཐོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།
གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་བྲོཝ་ གཡུས་ཚན་
གཞན་ཁ་གི་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ གེ་ཟ་སྲིབ་རང་ལུགས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་སྦེ་
བརྡུང་མི་དང་ སྔོན་དང་ཕུ་ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་ནི་
འདི་གིས་ཨིན་ཟེར་ ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་
མེད་གྲགསཔ་མཆོག་གིས་ རྟ་ལོག་བཞུགས་ཁྲི་སྒང་ཁ་དང་ གཟིམ་ཅུང་འོག་མ་ལྷ་
ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ ས་གནས་སྨོན་འགྲུབ་སྒང་ལུ་ ཁམས་སངས་བྱོན་པའི་སྐབས་ ལས་
ཁར་གེ་ཟ་ཧོ་མཐིང་མཐིང་སྦེ་གཟིགསཔ་དང་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་རྒྱལ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟངམོ་
དང་ དཔལ་མ་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ དུ་ཅི་གེ་ཟ་ལོ་ལེགས་པས་
ངེའི་གྲྭཔ་ཚུ་ཡར་དྲགས་འགྱོ་ནི་མས། དུས་ཅི་བ་སང་ཕོད་དྲགས་བཅུག་ཟེར་ ཐུགས་
སྨོན་གནང་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གེ་ཟ་གི་དབྱེ་བ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གེ་ཟ་ལྷམ་པ་ ༣༨ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ གཡང་རྩེ་
པའི་གེ་ཟ་འདི་ འཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་སོན་རིགས་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ གཡུས་སྒོ་སོ་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

སོ་ལུ་ གེ་ཟ་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ གེ་ཟ་སོན་གཡང་རྩེཔ་འདི་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་རྟ་ལོག་གཡུས་སྒོ་ནང་ རྟ་ལོག་དང་དགའཝ་སྤེལ་གྱི་ གེ་ཟའི་
སོན་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ སོན་རིགས་གཞན་བཏབ་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་མས།
རྟ་ལོག་ལུ་སྔོན་དང་ཕུ་ གཞན་ཁ་གི་གེ་ཟ་གི་སོན་དང་སླ་བསྲེས་མེད་པར་ རྟ་ལོག་གི་
གེ་ཟ་སོན་ཉག་རྐྱང་བཏབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་རྟ་ལོག་ལས་ཆུ་ཚོད་ ༡
དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ དགའཝ་སྤེལ་གཡུས་ཚན་གྱི་གེ་ཟའི་སོན་དེ་ཡང་ རྟ་ལོག་
གི་གེ་ཟའི་སོན་དང་སླ་བསྲེས་སྦེ་བཏབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ད་ནུག རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་ཤོདཔ་
དེ་ སྦོམ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ་དང་ བཟོ་དབྱིབས་རྩེ་མཇུག་ཤིག་ཤི་སྦེ་ཨིན་རུང་ དགའཝ་
སྤེལ་གྱི་དེ་སྦོག་རྟོལ་རྟོལ་སྦེ་ཨིན་མས། གཡུས་ཁའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བར་
སྐབས་ཅིག་ཁར་ སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྟ་ལོག་པའི་མི་
སེར་སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ འཐོན་ཤུགས་ཆེ་བའི་སོན་རིགས་ གཡང་རྩེ་པའི་གེ་ཟ་བཏབ་
དགོཔ་མ་ཚད་ བཅུད་ཆེ་བའི་རིག་གསར་གྱི་ལུད་བླུགས་དགོཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་འབདཝ་དང་། དེའི་ལོ་ལུ་གེ་ཟ་སྐྱེས་ཏེ་འབད་རུང་ བཤོསཔ་བཏགས་ནི་མེད་མི་འདི་
ཚན་རིག་གི་ཐོག་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་རུང་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན་ བདའ་མ་ཟུན་
མི་དེ་ལུ་ལྟ་བ་ཅིན་ རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟའི་སོན་འདི་ ཞབས་དྲུང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་ བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ གནང་གནངམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།
གེ་ཟ་ཤིང་ན་ཁུག་མ་ཚུགས་པར་ལྕུག་གུ་སྦེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྐེད་པར་ལས་བཅག་
སྟེ་གུན་ཆག་བཟུམ་སྦེ་རྨུརཝ་ད་ བྱོ་ལྷ་མངརམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་
མཐོང་བསྐྱེདཔ་ཨིན། གེ་ཟ་སྤོག་ཚར་བའི་རུ་གོ་དེ་ གནམ་དགུན་མེ་འཕུ་བསྲོཝ་ད་ དུ་པ་
མེད་པར་མེ་ཁ་དངས་དྲགས་འོངམ་ཨིན།
དེ་ལས་གེ་ཟ་ཤིང་སྐམ་ཚུ་ ཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་ཨེབ་བཞག་མི་འདི་ ཟླ་ངོ་ ༢ དེ་ཅིག་གི་རྒྱབ་
ལས་ ནོར་གྱི་ལུད་བ་བཅུད་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ ལས་ཁར་ལུད་སྦེ་བསྐྱེལ་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ག་ཅི་ར་བཏབ་
རུང་འཐོན་ཤུགས་ཆེ་དྲག་འོངམ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་གེ་ཟ་འདི་ ཆུང་ཀུ་གཅིག་ཡང་
ཆུད་ཟོས་མ་འགྱོ་བར་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ལོ་ཐོག་ཅིག་ཨིན། རྟ་ལོགཔ་ཚུ་གིས་ གེ་ཟ་དེ་ཆུམ་
དང་སླ་བསྲེས་སྦེ་ ལྟོ་གཡོས་ཏེ་ཟ་ནི་དང་ ཆང་བཙོ་སྟེ་འཐུང་ནི་མེདཔ་མ་ཚད་ གེ་ཟ་སྤོག་པའི་
དུས་ཚོད་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཨ་རྟག་གེ་ཟ་མེ་གཏང་ནི་དང་ བཙོ་སྟེ་ཟ་སྲོལ་གནམ་མེད་ས་
མེད་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན། གཙོ་བོ་ར་ཇ་རྩམ་སྦེ་ཟ་སྤྱོད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ལས་གོ་སེལ་ཐངས།

ཤིང་ཁྱུ་གང་བརྡབ་པ། །རྩཝ་འདོམ་གང་སེལ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཐོག་
མ་བཏབ་པའི་ཉིནམ་ ༣ དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ ལས་ཁར་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ རག་རོ་ཚུ་ཧིང་
སང་ས་སྦེ་སེལ་ ཧོན་སྡུ་ཚུ་ཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་མེ་བཏང་སྦེ་ དངས་འཕྲོས་འཕྲོས་བཟོཝ་
ཨིན་མས། ཧོན་སྡུ་ཚུ་ར་འབལ་ཏེ་ཧིང་སང་ས་མ་བཟོཝ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ས་
བཅུད་མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ གེ་ཟ་ཡར་བསྐྱེད་མི་བཏགས་ཟེར་ཨིན་མས།

གེ་ཟ་བཏབ་ཐངས།

རྟ་ལོགཔ་ཁྱིམ་གུང་རེ་གིས་ གེ་ཟ་སོན་བྱེ་ ༡༠ ལྷགཔ་སྦེ་བཏབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་གླང་དོ་ཕྱེད་དང་གསུམ་དང་ ཤོ་མཉམ་གྱི་གླང་དོ་ཕྱེད་དང་
གཉིས་ ཉུང་ཤོས་ར་གླང་དོ་གཅིག་གི་རྩིས་གེ་ཟ་བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གེ་ཟ་བཏབ་
ནི་གི་དུས་ཚོད་ མ་རན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ལས་མི་ཕོ་རྒས་ ༡༥ དེ་ཅིག་ལཱ་བསྐྱི་བཏགས་
ཏེ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་རང་བཏབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གེ་ཟ་གི་འཐོན་ཤུགས་ལེགས་ཤོམ་
འབྱུང་འོང་ཟེར་བརྩིཝ་ཨིན་མས། གེ་ཟ་བཏབ་ནི་གི་དུས་ཚོད་འདི་ ཟླཝ་ ༣ པའི་ཚེས་
ལུ་ གཟའ་སྤེནམ་ཕོགཔ་ཅིག་ལུ་ གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བལྟ་སྟེ་ ཕོ་རྒས་ ༢༠ ལྷགཔ་
ཅིག་ ལས་མི་བསྒྲིགས་ཏེ་ ཐོག་བཏབ་ནི་གི་གྲ་འགྲིགས་བརྐྱབ་ཨིན་མས།
གེ་ཟ་བཏབ་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ ཚེས་ལུ་མིན་པར་ཉེར་ལུ་བཏབ་པ་ཅིན་ སོན་འབུབ་ཀྱིས་ཟ་
སྟེ་མི་སྐྱེཝ་མ་ཚད་ དུམ་གྲ་རེ་སྐྱེས་མི་ཚུ་ཡང་ ཡར་བསྐྱེད་མི་བཏགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་
ལས་ དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཚེས་ལུ་རང་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་མས། གེ་
ཟ་སོན་ཚ་དང་འདྲེས་མ་བཅུག་པར་ཆུ་ནང་སྦང་སྟེ་ སྐམ་རློན་འགྲིགས་ཞིནམ་ལས་ སོན་
སྐྱུར་མི་འདི་གིས་ བུམ་པ་གང་བའི་ཕྱོགས་ག་ཏེ་ཕོག་མི་དེ་ལུ་ཁ་སྒོར་ཏེ་ སོན་འབུབ་
ཀྱིས་ཟ་མ་བཅུག་ བཏབ་ཚེ་ལྕངམ་ལུ་འགྱུར། ཞག་དང་ཟླ་བའི་བར་ན།
ར ་ ཏོ ་
ས་ཁར་བཀྲམ། རྩེམོ་སྤེལ་སྐྱ་འདབ་མ་རྒྱས། བཤོསཔ་རི་དེ་སྤུངས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སྨོན་
ལམ་བཏབ་སྟེ་ སོན་སྲབ་སྟུགས་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཏབ་དགོཔ་ཨིན་མས། གེ་ཟ་སོན་བྱེ་
༦ བཏབ་པ་ཅིན་ འཚོཔ་ད་བྱེ་༧༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཐོནམ་ཨིན་མས།
ཐོག་མ་བཏབ་པའི་ཉིནམ་གཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཨམ་སྲུ་ཆ་ཁྱབ་ ལས་ཁར་ལུད་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་
ལུ་ ཕོ་རྒས་ཚུ་སྦོ་ལོགས་ཁ་ལས་འགྱོ་སར་མཐོང་པ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཧེད་བཏགས་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

འཚོལཝ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་བློ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སླབ་སྟེ་དོག་མ་རེ་མ་བྱིན་པ་ཅིན་ ག་
ར་རུབ་སྟེ་བཟུང་ དོརམ་ཤུབས་སྦེ་ག་མནོཝ་འབད་དེ་ བང་བཙོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ཐོག་བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་ཡར་དང་མར་འགྱོ་སར་མཐོང་པ་ཅིན་
ཕོ་རྒས་ཚུ་གིས་ཡང་ ག་ར་རུབ་སྟེ་བཟུང་ རྐེདཔ་ཏོ་ཙེ་ལོགས་བཀལ་ཏེ་ བྲོཝ་འབལ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། རྐེདཔ་ཏོ་ཙེ་ལོག་བཀལཝ་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ ཏོ་ཙེ་ག་སྤུབས་བཞག་མི་
གུ་ལུ་ ལ་ལུ་གིས་ ལག་པར་དང་ ལ་ལུ་གིས་རྐངམ་གུ་བཤེད་འཐུ་སྟེ་ རྐེདཔ་ཏོ་ཙེ་གུ་
ཀྲིག་ཀྲི་ཕོགཔ་སྦེ་བཀལཝ་ད་ ཨ་བུག་སྒ་འགྲམ་དང་མོ་མཚན་གྱི་ཐད་ཁར་ འཕྱལ་
ནི་བཟུམ་གྱི་ན་ཟུག་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

འགོ་གཡུར་རྐྱབ་ཐངས།

དེ་ལས་གེ་ཟ་བཏབ་སྟེ་ བདུན་ཕྲག་ ༢ ལྷག་པའི་བསྒང་ལས་ གེ་ཟ་ལྕུག་གུ་ལྟེམ་ལྟེམ་
སྦེ་ས་གི་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་ཨིནམ་ད་ དེ་ལས་བདུན་ཕྲག་ ༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ལས་མི་ཨམ་
སྲུ་མི་གྲངས་ ༡༠ དེ་ཅིག་འཚོལ་ཏེ་ གེ་ཟ་ཚོམ་ཏོ་སྦེ་ཅིག་ཁར་སྤུངས་ཏེ་་སྐྱེས་མི་ཚུ་
འབལ་སྦེ་ སྲབ་སྟུགས་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ། དེ་ལས་གེ་ཟ་གི་བར་ནང་ལས་སྐྱེས་མི་
གཡུར་མ་ཚུ་འབལ་མི་དེ་ལུ་ འགོ་གཡུར་རྐྱབ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

ལོག་གཡུར་རྐྱབ་ཐངས།

དེ་ལས་ཟླ་ངོ་ ༡ གི་རྒྱབ་ལས་ ཧོན་སྡུ་ཨ་ཙི་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ར་འབལ་ཏེ་་དངས་འཕྲོས་
འཕྲོས་བཟོ་མི་འདི་ལུ་ ལོག་གཡུར་རྐྱབ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། ཧོན་སྡུ་གི་ར་ཏོ་གཅིག་
ཡང་མེདཔ་སྦེ་འབལ་རྐོ་ཏེ་ ས་བཙབ་མི་འདི་གིས་ གེ་ཟ་ཕོཝ་རྒྱགས་ཏེ་ན་ཁུགཔ་
འཇམ་ཏོང་ཏོ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གེ་ཟ་ངོ་ལང་ཚུལ།

གེ་ཟ་བཏབ་སྟེ་ཟླ་ངོ་ ༣ གྱི་ཤུལ་ལས་ གེ་ཟ་བཤོསཔ་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་ གེ་ཟ་འབྱུམ་རྡོག་
ནང་ཨོམ་བཅའཝ་ཨིནམ་ད་ བཤོས་པའི་ཕྱི་ཁའི་ བལ་ལྕུང་གི་བཀྱག་དཀརཔོ་སྦེ་
སྡོདཔ་ད་ གེ་ཟ་མ་ཁུགཔ་ཨིན། ཟླཝ་༤ གི་རྒྱབ་ལས་ བལ་ལྕུང་གི་བཀྱག་གནགཔོ་
འགྱོ་བའི་བསྒང་ལསནི་ གེ་ཟ་འཚོ་བའི་རྟགས་ཨིན་མས།

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།
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རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་ཤིང་རིང་ཚད་ཕིཊ་ ༨ དང་ ཤིང་གཅིག་ལུ་འདབ་མ་ ༨ ཡོདཔ་མ་ཚད་
རྒྱ་ཚད་ཨིན་ཅི་ ༣ ལྷགཔ་ཅིག་ད་ རིང་ཚད་ཕིཊ་ ༢ དང་ཕྱེད་འདུག གེ་ཟ་བཤོསཔ་
གཅིག་ལུ་པགས་ཀོ་བལྟབས་ཚན་ ༧ དང་ བསྡོམས་ཀྱི་པགས་ཀོ་ ༡༣ རེ་འདུག
རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་ ལེགས་ཧིང་རན་ཏོག་ཏོ་ཚུ་ བཤོསཔ་གཅིག་ལུ་ མགུ་ལས་མཇུག་
ཚུན་ འབྱུམ་རྡོག་ ༢༢ དང་གྱལ་ ༡༦ འབདཝ་ད་ བཤོསཔ་གཅིག་ལུ་ བསྡོམས་
ཀྱི་གེ་ཟ་འབྱུམ་རྡོག་ ༣༥༢ ལྷགཔ་ཅིག་འདུག

གེ་ཟ་སྤོག་པའི་སྐབས་མི་སྡེའི་བར་ན་འབྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ།

ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་ གནམ་ཆར་ཆུ་འབོལ་བའི་སྐབས་ རྟ་ལོག་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ འུར་
འབྱེལ་ཆེ་དྲགས་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ གེ་ཟ་སྤོག་པའི་དུས་ཚོད་ འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་
མས། ལས་སྒོ་གཅིག་ནང་ལས་ གེ་ཟ་བཤོསཔ་ ཁུར་ཆ་ག་དེམ་ཅིག་ར་འཐོན་
རུང་ འ་ནེ་ཁྱིམ་གྱི་ཡབ་ཆེན་སྦུག་ལུ་ རི་བཟུམ་སྦེ་སྤུངས་བཞག་མི་དེ་ ཕྱི་རུ་ཞག་མ་
ལུས་པར་ དེ་ཚེ་ནུབ་མོ་རང་ སྤོག་ཚརཝ་སྦེ་སྤོག་དགོཔ་ཨིན་མས།
ལས་ཁ་ལས་གེ་ཟ་བཤོསཔ་སྤོག་པའི་སྐབས་ ལས་མི་འཚོལ་ནི་མེད་པར་ ནང་མི་བཟའ་
ཚང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་འབདཝ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་གེ་ཟ་སྤོག་ནིའི་དུས་ཚོད་རན་པའི་བསྒང་
ལས་ ཁྱིམ་མཚེས་སྒོ་ལམ་ཉེ་ཤོས་ཚུ་ ལཱ་བསྐྱི་བཏགས་ཏེ་ རྩ་བོ་གཅིག་གི་གེ་ཟ་སྤོག་པའི་
སྐབས་ ཁྱིམ་མཚེས་ཚུ་རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཕྱི་རུ་གི་ལྟོ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གནམ་
སྲོཔ་ཅིག་ ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ གེ་ཟ་སྤོག་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིནམ་ད།
དེའི་སྐབས་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་སྲུང་བཏང་། གཞོན་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ཉན། རེ་ཚེ་སྐབས་
གཞོནམ་ཚུ་གིས་ ཞབས་ཁྲ་དང་རྩང་མོ་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ དབངཔོ་མི་ངལ་
བར་སྤྲོོ་ཉམས་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་གེ་ཟ་སྤོག་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཁ་ལས་ ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་ནང་གི་
ཨམ་དེ་གིས་སྲུ་ཇ་བཀོལ་ ཇ་རྩམ་གེ་ཟ་བཙོ་སྟེ་བྱིན་དགོཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱི་རུ་ནུམོ་
ཕྱེད་དེམ་ཅིག་ཁར་ ལྟོ་ཁར་སྤགས་བསྐྱལ་ཏེ་བྱིན་པ་ཅིན་ རྡིག་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།
གེ་ཟ་སྤོག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་གི་དགའཝ་མཐུན་བཤེས་ཚུ་ ཅིག་ཁར་འཕྱད་ནི་གི་
དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྔོན་མ་གནམ་མེད་ས་མེད་འབྲེལ་བ་མེད་མི་ཚུ་ཡང་ འ་
ནི་བསྒང་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ་བའི་མིག་གཞི་མཐུན་ སླབ་པའི་སོ་གཞི་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

དཀར་ཏེ་ ཨ་རོགས་དགའ་རོགས་སྦེ་འཕྱད་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཉེན་གྲོགས་སྦེ་སྡོམ་སྲོལ་
ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དུས་ཚོད་དེ་གི་སྐབས་ བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་མགུ་ཏོ་ཅིག་ཁར་མཐུད་ གཅིག་གིས་གཅིག་
ལུ་དགའ་བའི་ཧིང་གཏམ་ཚུ་ གསང་ཁ་སྦེ་བཤད་དེ་ གེ་ཟ་སྤོག་ནི་ཡང་བརྗེད་དེ་ ཁུ་
སིམ་སིམ་འགྱོཝ་ད་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་བློ་ཟེ་བསྒྱུར་ཏེ་ཚིག་འཚོལཝ་སྦེ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་
ལུ་ཁ་གྱེས་ཏེ་བློ་ཟེ་ཁྱད་འཕྱད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ གེ་ཟ་བཤོསཔ་སྐལཝ་བགོ་བའི་བསྒང་ལས་ ག་ཐོབ་གུ་ཐོབ་རྐྱབ་
སྟེ་སྤོག་ཞིན་ན་ རང་དགའ་མི་དང་ཅིག་ཁར་སྡོམ་སྟེ་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། འ་ནིའི་སྐབས་ལུ་གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་བར་ན་ མ་འགྲིགཔ་འཐོན་ཏེ་ བཟའ་ཚང་ལ་ལུ་
ཅིག་ཡ་བྲལ་འགྱོ་དོ་ཡོད་རུང་ ལ་ལུ་བཟའ་ཚང་གསརཔ་སྡོམ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ གེ་ཟའི་ལཱ་འབད་མི་ཉུང་སུ་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་ དེ་བཟུམ་
གྱི་བྱེལཝ་འཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུགདུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༤.༣༠ གི་རིང་ མི་བཞི་གིས་
གེ་ཟ་བྱེ་ ༣༠ དེ་ཅིག་གི་རྩིས་སྤོག་མི་དེ་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ར་ ལྷ་ང་ནང་རྔོ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བྲོཝ་
མི་ཡལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

སྲིབ་བརྡུང་ལུགས།

རྟ་ལོགཔ་ཚུ་ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུང་རན་པའི་བསྒང་ལས་ ཁྱིམ་མཚེས་སྒོ་
ལམ་ཉེ་ཤོས་ཚུ་ ལཱ་བསྐྱི་བཏགས་ཏེ་སྲིབ་བརྡུངམ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁར་ ལྷི་ཁྱིམ་གྱི་ གི་
ཁུག་ནང་རྫིཔ་བཙུགས་ཏེ་ མེ་ཁ་རན་ཏོག་ཏོ་གུ་ལུ་ ལྷ་ང་བཀལ་མི་ནང་ལུ་ཨམ་སྲུ་ ༢
ཀྱིས་ གེ་ཟ་འབྱུམ་རྡོག་ ཕུད་ཏ་ཕྱེད་དང་དོ་བླུགས་ཏེ་ ཤེད་ དཀྱོག་གིས་བརྔོཝ་དང་
སྐར་མ་ ༥ མ་ལངམ་ཅིག་འཚོ་མི་དེ་ མ་ལྷི་ནང་བླུགས། དེ་གུར་གོ་ཐལ་ཐུརམ་གང་
བཏབ་སྟེ་ ཕོ་རྒས་ངར་ཡེང་ཡེ་ ༢ ཀྱིས་ ལག་ལྷི་སྐོར་རྒྱབ་སྦེ་ གེ་ཟ་བརྡུངམ་ད་ དུས་
ཡུན་སྐར་མ་ ༣ དེ་ཅིག་ལས་སྲིབ་ལུ་བསྒྱུརཝ་ཨིན་མས། ཉིནམ་ ༡ ལུ་མི་ ༥ གིས་
སྲིབ་བྱེ་༤༠དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་བརྡུང་མི་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།
གེ་ཟ་འབྱུམ་རྡོག་རྔོ་སྟེ་ མ་ལྷི་ནང་བླུགས་ཞིན་ན་ མ་བརྡུང་པའི་ཧེ་མ་ གོ་ཐལ་བཏབ་དགོ་
མི་འདི་ སྲིབ་བརྡུངམ་ད་ གེ་ཟ་སྟོར་མི་འགྱོ་ནི་དང་ དེ་ལས་ཅིག་ཁར་ཨང་སྒོར་མི་སྒོང་
ནིའི་དོན་ལས་ཨིན་མས། ཤིང་སྲ་ཤིང་གི་ གོ་ཐལ་སྤུས་གཙང་སྦེ་གསིག་ཞིན་ན་ གཙང་

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།
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ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཏབ་པ་ཅིན་ གེ་ཟ་སྲིབ་ཀྱི་བཀྱག་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
གེ་ཟ་སྲིབ་ ལྷིའུ་ནང་ལས་ སྦི་འཁྱབ་ནང་བཏོན་ཏེ་ཁྱབ་ཞིན་ན་ ད་རུང་ཚར་ཅིག་ལོག་
ཞག་ཞག་སྦེ་བརྡུང་དགོཔ་ཨིན་མས། གེ་ཟ་གི་ལྟེཝ་དེ་ ནོར་གྱི་ཆག་ནང་བླུགས་ ཁྱབ་
ཕྱེ་འདི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ ཇ་དང་ཅིག་ཁར་ལྡུར་ཏེ་འཐུང་། ཨུམ་ཕྱེ་འདི་ནོར་སེམས་
ཅན་ལུ་བྱིནམ་ཨིན་མས།
གེ་ཟའི་འབྱུམ་རྡོག་ནང་ ཨོམ་བཅའ་སྟེ་འཚོ་ནི་འདི་ ཟླ་ངོ་གཅིག་དེ་ཅིག་འགོར་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ རང་ཟ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨོ་བཅའ་སྦེ་ སྤོག་ནི་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལ་
ཁག་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ སེན་མོ་བཏབ་སྟེ་ གེ་ཟ་འབྱུམ་རྡོག་རེ་རེ་སྦེ་སྤོག་དགོཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་ཁོད་ལངམ་ད་ སྲིབ་བརྡུང་མི་འདི་ བྱོ་ལྷ་གུ་རམ་བཟུམ་སྦེ་འོངམ་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ གེ་ཟ་ཨོ་བཅའི་སྲིབ་བརྡུང་མི་ གངམ་མེད་མི་དེ་ཡང་ གེ་ཟ་
སྤོགཔ་ད་ དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོར་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

དོམ་ཁྱིམ་བཟོ་དགོ་པའི་ཁུངས།

རྟ་ལོག་ལུ་གཡུས་ཚན་ནང་ གེ་ཟའི་ལས་ཀྱི་ཧང་ལུ་ ཀཝ་བཞི་བརྡབ་ ས་ཁ་ལས་མི་
གཟུགས་གང་དེ་ཅིག་ ཡར་འཐུ་སྦེ་ སྦ་ལེབ་ཟངས་གུར་སྤུབས་ཏེ་ མི་གསུམ་དེ་ཅིག་
གཤོང་པའི་ས་ཁོངས་བཟོ་མི་དེ་ལུ་ དོམ་ཁྱིམ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་མི་འདི་ཡང་ དེ་བསྒང་
གེ་ཟ་ལུ་གནོདཔ་བསྐྱེལ་མི་ དོམ་མང་སུ་འཐོན་ནི་འདི་གིས་ དེ་སྲུང་སའི་སྦ་སྒོར་འདི་ལུ་
དོམ་ཁྱིམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
ཕྱི་རུའི་ལྟོ་ཟ་ཚར་བའིཤུལ་ལུ་ དོམ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་མེ་འཕུ་སྦེ་ ཞག་མ་ཉལ་བར་སྐད་རྐྱབ་
སྟེ་ དོམ། བྱི་ཐུར་ ཀ་ཤ་རྐྱངམ་ཅིག་ལས་ གེ་ཟ་སྲུང་སྲོལ་ཡོད་རུང༌ད་རེས་ནངས་པ་ སྤྱ།
ལེ་སྐོ། བྱ་ཐང་ཀ་རསཔ། བྱི་ཅུང་ནེ་གཟནམ། ཤིང་གེ་ཏ། ཀ་ཤ་ཚུ་ལས་ཡང་སྲུང་སྐྱོབས་
འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སེམས་ཅན་བདའ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དོམ་ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལས་ཀྱི་མཇུག་ཚུན་ཚོད་ཐགཔ་
སྤྲིངས་ཏེ་ དེ་གུ་ལས་མར་ ལྕགས་ཀྲིན་རག་རོག་ཚུ་བཏགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ དོམ་
ཁྱིམ་ནང་ལས་ཐགཔ་གུ་ལུ་བཤེད་དེ་འཐེནམ་ད་ ལྕགས་ཀྲིན་གྱི་སྐད་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་
སེམས་ཅན་ཚུ་འདྲོག་སྟེ་བྱོག་འགྱོ་མི་འདི་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
ཨིན་རུང་ དེའི་སྐད་ཀྱིས་ ཨམ་སྲུ་དཀྲོགས་པར་འོང་མི་ཕོ་རྒས་ཚུ་ འདྲོག་འཇིགས་
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

འཐབ་སྟེ་ གར་སོང་གུ་སོང་མེད་པར་བྱོག་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་རྒས་དང་འབྲེལ་བ་མ་འཐབ་མི་བུམོ་ཚུ་ ལས་ཁ་གེ་ཟ་སྲུང་
སྟེ་སྡོདཔ་ད་ ཕོ་རྒས་ཚུ་ནུབ་མོ་དོམ་ཁྱིམ་ནང་འོང་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སེམས་
ཆགས་ཏེ་ མི་ཚེ་གཅིག་གི་གཉེན་གྲོགས་སྦེ་སྡོམ་ནིའི་ལོ་རྒྱུས་སླབ་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་གྱི་
བདེ་བ་འགོ་དང་པ་དོམ་ཁྱིམ་ནང་སྦེ་མྱོང་སྟེ་གཉིད་ཐལཝ་ད་ གེ་ཟ་ག་ར་དོམ་གྱི ས ་ཟ་
སྟེ་ དྲོ་པ་ཕམ་ལས་ཚོགས་བརྡ་འདུ་དགོཔ་ཡང་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་རེ་ཚེ་
སྐབས་ཕོ་རྒས་ཆ་ཁྱབ་ དོག་འཐབ་རྐྱབ་སྟེ་ རང་གི་མནོ་དོན་སྒྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ ལོག་
ཁྱིམ་ནང་འོང་སྟེ་ ཉལ་དགོཔ་ཡང་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
རྟ་ལོག་པའི་བུམོ་ཅུང་ཚུ་མང་ཤོས་ར་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་ གེ་ཟ་སྤོག་པའི་འཕྲལ་སྐབས་
གསར་སྤེད་བརྐྱབ་ནི་འདི་གིས་ བུམོ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་གཟུགས་ཁར་མ་
བདེཝ་ཆགས་ཏེ་ དེའི་སང་ཕོད་ཟླཝ་ ༥ པའི་ནང་ ཨ་ལོ་རྨེ་སྐྱེས་འབག་སྟེ་ གེ་ཟ་ལོག་གཡུར་
རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྨགཔ་ཡོད་མི་ཚུ་དཔའ་ཁིག་ཁི་ཨིན་རུང་ རྨགཔ་གདོང་ཁར་བཏོན་ནི་
མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་ལོའི་ཨ་པ་ག་ཨིནམ་ཟེར་དཀྲོགས་ཏེ་ ངོ་ཚ་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་སྦེ་དཔྱད་དེ་ལྟཝ་ད་རྟ་ལོགཔ་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ ལོ་རྟགས་ཅོག་གཅིགཔོ་དང་སྐྱེས་ལོ་
འདྲན་འདྲ་འབད་མི་འདི་ དེ་གིས་འབད་མེན་ན་ཟེར་མནོཝ་མས།
ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ བུམོ་ཚུ་ལུ་དབང་བཙོང་
ལུས་འབྲེལ་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ དོམ་ཁྱིམ་ནང་ཕྱི་རུ་གེ་ཟ་སྲུང་པར་ ཕོ་རྒས་ཚུ་
མ་གཏོགས་ བུམོ་ཚུ་འགྱོ་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དེའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ཅིག་
ལུ་ཐུགཔ་ཨིན་མས།

ཐོག་ཕུད་ཕུལ་སྲོལ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ནང་པ་ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་ཚུ་ཡང་ག་
ར་ཆོས་སེམས་ཅན་ཙང་ཙ་འབད་ནི་འདི་གིས་ བཞེས་སྒོ་གསརཔ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ཟ་
རུང་ དང་པ་ཕུད་དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་དེ་ ཟ་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ རྟ་ལོགཔ་ཚུ་
གིས་ གཟའ་སྐར་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གེ་ཟ་སྲིབ་འགོ་དང་པ་བརྡུངས་
མི་དེ་ རང་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མ་ལས་ སག་ས་རྡིག་རྡི་སྦེ་རྩམ་ཁུ་གང་འདེགས་ཏེ་ ཞབས་
དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཐོག་ཕུད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།

253

འདི་ ཤུལ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཏེ་འབད་རུང་ དེའི་ལུགས་སྲོལ་
དེ་མ་ཉམས་པར་ ཟླཝ་ ༧ པའི་ནང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ སྐུ་
མཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྲིབ་ཕུད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ད་རེས་ནངས་པ་ སྔར་
སྲོལ་ཤེས་མི་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་དེ་བཟུམ་གྱི་སྣང་བ་མེདཔ་ལས་
དེ་གི་ལུགས་སྲོལ་ཉམས་ནི་གུ་ལྷོད་སོང་ནུག
རྟ་ལོགཔ་ཚུ་ གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུངས་ཏེ་ ཧོད་ནང་འདེགས་ཞིན་ན་ལས་ ཟླཝ་གཉིས་གསུམ་
དེ་ཅིག་ གོངམ་ལུ་ཕྱག་མཇལ་ཕུལ་ནི་དང་ དགའཝ་མཐུན་པའི་སེམས་གསོ་ནི་གི་དོན་
ལུ་ འབག་ནི་བཅའ་ནི་ལུ་ ནང་མི་དོགས་པར་ ལག་བཞོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཁྱིམ་ནང་མགྱོནམ་ངོ་ཆེན་ཚུ་འོངམ་དང་ གེ་ཟ་སྲིབ་ནང་མར་བཙུགས་ གུ་རམ་བླུགས་
སྦེ་ བསྒྱེས་ཏེ་ ཇ་རྩམ་སྦེ་བསྒྲིགས་མི་འདི་ རྡིག་ཤོས་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས།

གེ་ཟ་སྲིབ་ཚོང་བསྒྱུར་འཐབ་ཐངས།

སྔོན་མ་འབད་བ་ཅིན་རྟ་ལོག་པའི་གེ་ཟ་སྲིབ་དེ་ གཡུས་ཁར་རྒྱགས་སྐལ་དང་ གང་
བརྗེས་སྦེ་བརྗེསཝ་མ་གཏོགས་ ཁྲོམ་ཁར་ཏི་རུབ་ཁར་བཙོང་སྲོལ་མེད་དེ་འབད་རུང་
བར་སྐབས་ཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གེ་
ཟ་སྲིབ་དེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ དེ་ཅིག་ལས་ ཁྲོམ་ཁར་བཀྲམ་སྟེ་བཙོང་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་
ནུག དེ་བསྒང་གེ་ཟ་སྲིབ་བྲེ་གང་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༠ རེ་སྦེ་བཙོང་དོ་ཡོད་མི་
དེ་ ད་རེས་ནངས་པ་འབདཝ་ད་ གེ་ཟ་སྲིབ་བྲེ་གང་ལུ་ ཉུང་ཤོས་རང་དངུལ་ཀྲམ་ ༡༥༠
ལྷགཔ་རེ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གེ་ཟ་གི་ལཱ་འབད་མི་ཉུང་སུ་འགྱོ་བའི་ཁུངས།

རྟ་ལོག་གི་གཡུས་སྒོ་ནང་ གེ་ཟའི་ལཱ་འབད་མི་ སྔོན་མ་བཟུམ་སྦེ་མེད་མི་དེ་ཡང་
དང་པ་རྟ་ལོགཔ་ཚུ་ ཁྱིམ་གུང་རེར་ སྐམ་ཞིང་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་མ་ཚད་ མི་
རློབས་ཡར་འཕར་འགྱོ། གཉིས་པ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལས་ སྤུ་ན་ཁ་དང་ལོད་སྦི་ས་ སྟོད་
པའི་ས་ལས་ཆུ་ཞིང་ཉོ། ལ་ལུ་གིས་ཆུ་ཞིང་བགོ་བཤའ་ལེན་ཏེ་ལྕང་ལས་རྐྱབ། གསུམ་
པ་དཔྱ་ ༡ གིས་ ཚོད་བསྲེའི་ལཱ་ལུ་ཤུགས་བཏོན་ནི་དེ་གིས་ གེ་ཟ་གི་ལཱ་ལུ་ཤུགས་
བཏོན་མི་ ལོ་གཅིག་ལས་ལོ་གཅིག་མར་བབས་སོང་ནུག
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སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

རྟ་ལོག་ལུ་ གེ་ཟ་གི་ལས་གོ་མང་ཤོས་ཅིག་ ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཁོངས་ལས་མི་ཊར་
༣༠༠ དེ་ཅིག་གི་ ས་ཁར་འབད་ནི་འདི་གིས་ རིགས་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་གིས་ ཡུདཔ་
ཐེངས་ཅིག་ལུ་རང་ ཧ་ལམ་གེ་ཟ་ཁུར་ཆ་ལས་བཅད་དེ་ མེདཔ་བཏང་ནི་འདི་གིས་ཡང་
རྟ་ལོགཔ་བརྒྱ་དཔྱ་ལས་ ༧༠ དེ་ཅིག་གིས་ གེ་ཟ་བཏབ་ནི་བཞག་སྟེ་ ཚོད་བསྲེ་ཀེ་བའི་
ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ཤུགས་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

གེ་ཟ་སྲིབ་བརྡུངམ་ད་དགོ་པའི་ཅ་ཆས།

ལོ་ངོ་༢༠ཅིག་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྟ་ལོག་གཡུས་སྒོ་ནང་ གེ་ཟའི་ལཱ་འབད་
བའི་སྐབས་ འབྲུག་ནང་འཁོད་ལས་འཐོན་པའི་ ཁྱུང་ཅུ། བང་ཁ། སྦི་འཁྱབ། བྲེ། གཟན་
སྐྱ། ལྷ་ང་། ཨམ་པ། སེག་སེགམ། ཤེད་དཀྱོགས། མ་ལྷི། ལག་ལྷི་གི་རིགས་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་
གེ་ཟ་འདེགས་ས་ཁྱུང་ཅུ་དང་ བང་ཁའི་ཚབ་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་འཐོན་མི་གྱིབ་ཀྱི་རྡོབ་དང་
ཧ་ཡང་གི་ཟངས་གཞོང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མང་སུ་འཐོན་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་
ན་
རང་ལུགས་ཀྱི་ཧོད་ཆས་ཚུ་ རྩ་མེད་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁག་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།
དེ་སྦེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྟཝ་ད་ རྟ་ལོག་གི་གེ་ཟ་སྲིབ་ཟེར་ མིང་གཏམ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩི་
དགོ་མི་འདི་ ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁའི་ གེ་ཟའི་སོན་དང་ སླ་བསྲེས་མེད་པར་ འ གོ ་
ཐོག་བཏབ་མི་གེ་ཟའི་སོན་ག་ཨིན་མི་འདི་ བཏབ་ནི་འདི་གིས་ཨིནམ་འོང་ནི་མས། དེའི་
ནང་དོན་ཉིད་ལས་ གེ་ཟའི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ མི་སྡེའི་ནང་འཁོད་ལུ་འབྲེལ་བ་བྱུང་མི་འདི་
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་མཐུནམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དེ་བཟུམ་གྱི་ལུགས་
སྲོལ་དེ་ ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་ད་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མ་འོངས་པ་ན་
ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁག་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ དེ་བཟུམ་རང་ལུགས་ལམ་
སྲོལ་གྱི་སྐོར་ གོ་བརྡ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་སྤྲོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་ཚུ་གིས་
སེམས་ཤུགས་ཐེབས་ཅིག་རང་བསྐྱེད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
ཚུ་ ཡུན་བརྟན་སྦེ་གནས་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ལྷག་པར་དུ་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིན་
མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

གེ་ཟའི་བྱ་རིམ་རྣམ་བཤད།

རྒྱབ་རྟེན།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)
༦)

ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར།
སློབ་དཔོན་གནག་མདོག་གིས་མཛད་པའི་འབྲུག་དཀར་པོ།
མོང་སྒར་འོན་མཁར་སོན་རིགས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ།
སྤུ་ན་རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་ལས་ཚན།
རྟ་ལོག་རྒཔོ་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན།
ཨཔ་རྡོ་དཔལ།

255

སྐྱེས་རྩིས་མ་འོངས་གསལ་བཤད།

དབྱངས་དཀར།

༆ ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། ཟབ་མོའི་གསང་བ་ཡངས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་
མེད་ངང་ལས་རྩལ་འཆར་བ། །སྣ་ཚོགས་དཔག་མེད་འགྲོ་བའི་མགོན་གྱི་མཆོག །བླ་མ་
དུས་འཁོར་དབྱེར་མེད་ཞབས་ལ་འདུད། །གྲངས་མེད་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
སྟེ། །མཚན་བཟང་དཔེ་བྱད་རབ་ཏུ་བཀྲ་འབར་བ། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་བཞུགས་
ཏེ། །མི་འབྲལ་སྙིང་གི་དབུས་ནས་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཞེས་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་
བཏང་ནས་དངོས་གཞི་དོན་ཚན་གྱི་རིམ་པ་ལ་འཇུག་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་དེ་ཉིད་ རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ སྔ་མ་ལས་རྒྱལ་
ཁབ་སྟོབས་ཅན་ཆེ་ཆུང་ག་གི་འོག་ལུ་ཡང་མ་ཚུད་པར་ རང་དབང་རང་བཙན་སྦེ་ དགའ་
ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནུག ང་བཅས་མུན་པའི་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ སྤྱི་མཐུན་
གྱི་བསོད་ནམས་ལས་བརྟེན་ སྔ་མ་ཆོས་ མ་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་རུང་ རྗེས་
སུ་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ནས་ བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡང་
ཆོས་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་འགྱུར། མི་ཡང་ཆོས་དར་སའི་མི་སྦེ་སྐྱེ་འོངམ་ལས་
བརྟེན་ ད་ལྟ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ སྔར་སྲོལ་བཟང་པོ་དེ་ཚུ་ སྔོན་
བྱོན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ཨིནམ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་བཟོ་
བཟོཝ་མེན་པར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་དྲིན་
ཅན་གྱི་ཕམ་འདི་ཚུ་གིས་བདག་འཛིན་ཐབས་ཏེ་ མ་འོངས་བུ་རྒྱུད་ཚུ་ལུ་ རྩིས་སྤྲོད་སྦེ་
གནང་མི་དེ་ ག་ཅི་དེ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨིན་རུང་ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ སྔར་ལས་ལྷག་པའི་གོང་འཕེལ་སྦོམ་སྦེ་སོང་ མི་
ཡང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་འོངམ་ལས་བརྟེན་ སྔར་སྲོལ་དེ་ཚུ་ ཉམས་ཏེ་འགྱོ་ནི་གི་
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ཉེན་ཁག་སྦོམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི་འབྲི་རྩོམ་འགོ་
འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ མདོ་ཆེན་གྱི་དབུ་གཙོས་
པའི་ལས་བྱེད་པ་ཡོངས་དང་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་དེ་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ང་བཅས་
རའི་མ་འོངས་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གིས་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ཧ་
གོ་ཚུགས་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ངོ་རྟགས་སྦོམ་ཤོས་རང་དེ་ཨིནམ་
ལས་བརྟེན་ དེ་སྦེ་བདག་འཛིན་ཐབས་གནང་མི་དེ་ལུ་ག་ནི་བ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་
དང་འབྲེལ་ ད་རེས་ང་ལུ་ཡང་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་
དགོ་པའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ ང་རའི་མི་ཚེ་ནང་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ང་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚུད་དེ་བཟུམ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ནང་ འགོ་ཐོག་དང་པ་བཅའ་
མར་གཏོགསཔ་ཨིནམ་ལས་ ང་ལུ་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བརྟུལ་ཞིང་ ཐོས་བསམ་སྦྱང་
པའི་ཡོན་ཏན་ལས་འབད་ས་ཅི་རུང་ རྒྱ་ཆུང་བའི་དབང་གིས་ མཁས་དབང་གཞན་དང་སྤྱི་
མཚུངས་ རྒྱས་ཞིང་རྒྱསཔ་སྦེ་ བཟོ་མ་ཚུགས་རུང་ མ་འོངས་པ་ན་ འདི་བཟུམ་གྱི་ལས་
རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འོང་མནོ་སྟེ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཞུཝ་ཨིན་
ཟེར་ཞུ་ནི། ད་རེས་ང་གིས་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ནང་ ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་སྐབས་
སུ་ ལྷ་བསངས་བཏང་དགོཔ་དང་། ཨ་ལོའི་སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོ་པའི་སྐོར། ཨ་ལོ་སྐྱེས་
ཚརཝ་ད་ མིང་བཏགས་དགོ་པའི་སྐོར་བཅས་ དོན་ཚན་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དང་པ་ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ལྷ་བསངས་བཏང་དགོས་པའི་བསྐོར།

དེའི་སྐོར་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་འབད་རང་གིས་ མ་ཤེས་རུང་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན། ཨ་
ལོ་འདི་མའི་མངལ་ནང་ ཟླཝ་དགུ་དང་ངོ་བཅུ་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ མའི་མངལ་ནས་འཐོན་ཏེ་
འོངས་པའི་སྐབས་སུ་ སྐྱེས་གྲིབ་ཕོགཔ་ལས་ དེའི་སྐྱེས་གྲིབ་བསངས་ནིའི་དོན་ལུ་ བླམ་
ཆོསཔ་གཅིག་ཞུས་ཏེ་ ལྷ་བསངས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིགས་རྐྱབ། དེ་ལས་ཨ་ལོ་ སྐྱེས་པའི་ཚེ་
ལུ་གྲིབ་ཕོགཔ་མི་ རང་གི་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་དང་ དེ་ཚེ་སྐྱེ་བའི་ཨ་ལོ་འདི་ལུ་
བསངས་དང་ཁྲུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་འདི་གི་ སྐྱེ་བ་ཐོག་མ་མེད་
པའི་དུས་ནས་ ད་ལྟ་ཚུན་གྱི་བར་དུ་བསགས་པའི་ བཅས་པའི་སྡིག་པ་དང་ རང་བཞིན་
གྱི་སྡིག་པ་དེ་ཚུ་ རང་གིས་བྱེད་པ་དང་གཞན་ལ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡིག་པ་
རྣམས་དག་པའི་ཐབས་དང་ བཤགས་པ་ཡང་དེ་ཨིནམ་སྦེ་ ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཞུང་ལས།

མ་འོངས་གསལ་བཤད།
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ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །བཅས་རང་ཁ་ན་མ་ཐོའི་སྡིག །བགྱིས་དང་བགྱིད་སྩལ་ཡི་
རང་བ། །ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན།
ཨ་ལོ་འདི་གི་སྐྱེ་བ་ཐོག་ཐ་བར་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་ སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་གེ་ར་ ཡུལ་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྤྱན་ སྔར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པ་ཕུལཝ་ཨིན། ང་བཅས་རའི་
ཨ་ལོ་འདི་གི་མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་བརྩམ་རུང་ ཡར་ཡུལ་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལུ་གསོལ་བ་བཏབ་ནི་ དཔེར་ན་ སྔོན་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་རྒྱལ་
པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་ བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་འདི་
བཞེངས་གནང་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གཉན་པོ་ཚུ་གི་བར་ཆད་རྩོམ་སྟེ་ ཉིན་
མོར་བརྩིགས་པའི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ ནུབ་མོར་ལྷ་སྲིན་དེ་ཚུ་གིས་བཤིག་སྟེ་ དགེ་
བའི་ལས་ཇི་ལྟར་བརྩམས་ཀྱང་ མཐར་མ་ཕྱིན་པར་བཞུགས་དུས་ དེ་ནང་ལྷ་སྲིན་གདུག་
པ་དེ་ཚུ་ འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་ ལྗོངས་འདིས་རྗེ་བློན་འབངས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གྲོས་བྱས་
ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་ཉིད་ བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལུ་
སྤྱང་དྲངས་ཏེ་ བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་དེ་ཚུ་ ཐབས་དང་ བསངས་ གསེར་སྐྱེམས་
གཏོར་མ་ལ་སོགས་ གང་དགྱེས་པའི་བརྔན་པ་སྟེར་བ་མཛད་པས་ ལྷ་སྲིན་ཕལ་ཆེར་དེ་
ཡིས་ གནོད་སེམས་ཞི་ ཧ་ཅང་མི་བསྲུན་པའི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་རྣམས་ མཐུ་དང་ནུས་
པས་བཏུལ་ཏེ་ དགེ་བའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཆེར་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལྷ་བསངས་
ཀྱི་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས་ སྐྱཻ༑ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ། །སྲིད་པའི་མེས་པོ་ཚངས་
པ་དེས། །དག་བྱེད་འབར་བའི་མེ་ལ་བྱས། །འདོད་དགུ་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་བྱུང་། །དེ་
ནས་བར་གྱི་བསྐལ་པ་ལ། །དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའི་ཚེ། །ལྷ་སྲིན་གཉན་པོ་རྒྱུད་
འཁྲུགས་ནས། །ཉིན་མོ་བརྩིགས་པ་ནུབ་མོ་བཤིག །དགེ་བའི་ལས་བརྩམས་མཐར་མ་
ཕྱིན། །དེ་དུས་གདུག་པ་འདུལ་སླད་དུ། །རྗེ་བློན་འབངས་རྣམས་གྲོས་བྱས་ནས། །རྒྱལ་
སྲས་པདྨ་སྤྱན་དྲངས་བྱོན། །སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐབས་མཁས་པས། །བསངས་དང་
གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་མ་དང་། །དགྱེས་པའི་བརྔན་ནི་ཅི་ཡང་མཛད། །ཕལ་ཆེར་དེ་ཡིས་
གནོད་སེམས་ཞི། །ཧ་ཅང་མི་བསྲུན་ནུས་པས་བཏུལ། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་དང་།
དེ་མ་ཚད་ རང་གི་སྐྱེས་ལྷ་དང་ དགྲ་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་
ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི། ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ མི་མཐུན་པའི་འཁོན་འཛིན་དང་
ཕྲག་དོག་སེལ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཡོད་པའི་ ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཚུ་གི་ བཙོག་
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གྲིབ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པའི་རྐྱེན་ངན་དང་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ ལས་ལ་བསྐུལ་ནི།
ཁང་ཁྱིམ་ནང་ལ་མི་གཙང་བ་སེལ་བའི་ཐབས་དང་ ཨ་ལོ་འདིའི་ཚེ་སྲོག་སྲ་ཞིང་བརྟན་
པ་དང་ གཟའ་དང་སྐར་མ་ངན་པ། གཞི་དང་སོ་སོའི་གནས་ལ་སྡོད་པའི་ ཚེ་མཐུན་
རྐྱེན་ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་གོང་དུ་སྤེལ་ནི། ས་ཕྱོགས་ཐག་རིང་བྱེས་སུ་འགྲོ་བ། མདོར་
ན་ ཨ་ལོ་འདིའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཐབས་འདི་ཡང་ ལྷ་བསངས་བཏང་
མི་འདི་གིས་འཐུསཔ་འབད་ ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། ཀྱཻ༑ ད་ལྟ་བསྐལ་
པའི་མཐའ་མ་ལ། །ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །འཁོན་འཛིན་ཕྲག་དོག་སེལ་བའི་
ཐབས། །གཙང་བཙོག་ངན་པ་སེལ་བའི་ཐབས། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཐབས། །སྲུང་
མ་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཐབས། །ཁང་ཁྱིམ་མི་གཙང་སེལ་བའི་ཐབས། །ཚེ་སྲོག་སྲ་ཞིང་
བརྟན་པའི་ཐབས། །གཟའ་སྐར་ངན་པ་སེལ་བའི་ཐབས། །གཞི་དང་གནས་ལ་སྡོད་པའི་
ཚེ། །མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་པ་སྤེལ་བའི་ཐབས། །ཐག་རིང་བྱེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚེ། །དོན་རྣམས་
ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་ཐབས། །དེ་རིང་བསངས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར། ལྷ་བསངས་ཀྱི་ཆོ་ག་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ ང་བཅས་ར་ དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་
ག་ར་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཨ་ལོ་སྐྱེཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་མ་ཚད་པར་ གཞན་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་
འཕྲོ་གིས་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ ལོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་
ལུ་ བླ་མའི་སྐུ་མཆོད་བཟུང་ནི་དང་ ཚེ་ཆོག་གནང་ནི་ ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་
ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཏེ་ བཟློག་
ཐབས་སྐུ་རིམ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཁོང་གིས་སྒྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན། ང་
བཅས་ར་ཚེ་སྔ་མའི་ལས་འཕྲོ་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ ཕ་མ་ཉམས་ཆུང་གཅིག་གི་ཨ་ལོ་
གིས་ གོང་ལུ་འབྱོར་ལྡན་གྱི་ཨ་ལོ་དང་སྤྱི་མཚུངས་འབད་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་དང་
རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཚུ་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འབད་དགོ་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་
ལས་ དེ་ཚུ་སྒྲུབ་ནི་གི་ནུས་པ་མེད་དེ་རང་འབད་རུང་ ལོ་དང་ཟླ་བ་ ཞག་དང་དུས་ཚོད་
ཀྱི་སྐབས་སུ་རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ ཆོས་པ་རབ་བདུན་དང་ འབྲིང་ལྔ་ ཐ་མ་གསུམ་ཙམ་ཅིག་
ཞུས་ཏེ་ ལྷ་བསངས་ཁྲུས་གསོལ་རེ་དང་ སོ་སོའི་ཡུལ་ལྷ་རེ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཚུགས་
པ་ཅིན་ དེ་གིས་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ བླ་མ་ ཡི་དམ་ མཁའ་འགྲོ་ ཆོས་
སྐྱོང་ ཡུལ་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལུ་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་དོ་བཟུམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། བསངས་
མཆོད་ཀྱི་གཞུང་དེ་ཉིད་ནང་། ཀྱཻ༑ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཐུག་གི་

མ་འོངས་གསལ་བཤད།

261

བར། །བདེ་གཤེགས་སྤྲུལ་པ་འབའ་ཞིག་པའི། །བརྒྱུད་པ་བཞི་ལྡན་བླ་མ་བསངས། །སོགས་
ནས་ བསངས་ཀྱིས་མི་བསངས་གང་ཡང་མེད། །མ་བསངས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་
བསངས། །མ་དག་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །བསམ་པ་སྒྲུབ་ལ་རེ་བ་སྐོངས། །འདོད་
དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་བར་ཚིག་གིས་སྟོནམ་ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ནི། དེ་མ་ཚད་ང་བཅས་རང་ག་ར་ཨིན་རུང་ གྲིབ་དང་མི་གཙང་བའི་རིགས་ཚུ་ ག་
ཅི་དེ་འཛེམ་དགོཔ་དེ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ འཇིག་རྟེན་ནང་བརྩི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་
གྲིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཁ་གསལ་ མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ མི་གཙང་བའི་ལག་ནས་ཟས་
ཟོས་པ་དང་། གོས་གྱོན་པ། དམ་གྲིབ། བཙོག་གྲིབ། གཤན་གྲིབ། བག་གྲིབ། ཡུགས་གྲིབ།
མཛེ་གྲིབ། འཐབ་ཤོར། གཞོག་ཤོར། ཉམས་གྲིབ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་རྣམས་དང་། གཞན་
ཡང་ལྷ་དང་ མི་ལ་གྲིབ་ཕོག་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་དང་ བྱ་བ་
ག་ཅི་རང་འབྱུང་རུང་ ལྷ་བསངས་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་ཕུལ་ཚུགས་པ་ཅིན་ འདིས་གྲིབ་ཀྱི་
རིགས་དང་ ངན་པའི་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ དག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ ལྷ་
བསངས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལས་ ཀྱཻ༑ མི་གཙང་ཟས་སུ་ཟོས་པ་བསངས། །མི་གཙང་གོས་
སུ་གྱོན་པ་བསངས། །དམ་གྲིབ་བཙོག་གྲིབ་གཤན་གྲིབ་བསངས། །བག་གྲིབ་ཡུགས་
གྲིབ་མཛེ་གྲིབ་བསངས། །འཐབ་ཤོར་གཞོབ་ཤོར་བསྣོལ་ཤོར་བསངས། །ཉམས་གྲིབ་
སྐྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསངས། །ལྷ་དང་མི་ལ་གྲིབ་ཕོག་ཅིང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་
འགལ་བ་རྣམས། །བསངས་ཀྱི་མཆོད་པ་དམ་པ་འདིས། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་
ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
གཞན་ཡང་ཨ་ལོ་འདི་ལོ་དང་ ན་ཚོད་རིམ་གྱིས་སྦོམ་འགྱོཝ་ད་ལུ་ བྱ་བ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་
བརྩམ་དགོཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་སུ་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོགས་ གང་ཡང་མི་འབྱུང་ནི་
དང་ ནང་རང་གི་བསམ་པའི་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི། ཕྱི་
དགྲ་དང་ དགྲའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན་རྟགས་ མི་དང་མི་མ་ཡིན་དང་
གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ འབྱུང་པོ་ཚུ་གིས་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟློག་
ཐབས་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་འདི་གི་ མི་ཚེ་སྡོད་རིང་གི་བར་ནང་ལུ་ ཚེ་ལུ་
བར་ཆད་མི་འཐོན་ནི་དང་ སྲོག་ལུ་རྐྱེན་ཆག་མི་ཤོར་ནི། ལུས་ལུ་ན་ཚ་མི་འབྱུང་ནི། དབང་
ཐང་ལུ་ཉམས་རྒུད་མི་ཤོར་ནི། རླུང་རྟ་ལུ་དར་རྒུད་མི་ཤོར་ནི་དང་། མདོར་ན་ རང་གི་ཚེ་
དང་བསོད་ནམས་ དབང་ཐང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ། བུ་ནོར་ལོངས་
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དབྱངས་དཀར།

སྤྱོད་སོགས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྡོད་ཚུགས་པའི་ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པའང་ ལྷ་བསངས་གཏོང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཞུང་
དེ་ནང་ཚངམ་ཨིན་པས།
དེ་ཉིད་ལས་ ཀྱཻ༑ ད་ནི་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་བ། །དེང་
ནས་བདག་གི་ཁ་འཛིན་མཛོད། །མཐོ་བའི་ས་ནས་བྱ་ར་མཛོད། །དམའ་བའི་ས་ནས་མེལ་ཚེ་
མཛོད། །མུན་པའི་ནང་དུ་སྒྲོན་མེ་སྤར། །དགྲ་དཔུང་ཤིགས་ལ་བདུད་དཔུང་ཆོམས། །བསམ་
པ་སྒྲུབས་ལ་རེ་བ་སྐོངས། །ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་དང་། །བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པར་མཛོད། །ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ཨིན་རུང་ ལྷ་བསངས་
ཀྱི་ཆོ་ག་འདི་ མནོ་ཆུང་ཅིག་འབད་མ་བཞག་པར་ དེ་ལུ་ཕན་པ་དང་ བདེ་བ་འབྱུང་སའི་
གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཐུགས་ཁར་བསྣམ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་མཇུག་རང་ ལྷ་བསངས་བཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨ་ལོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ལྷ་བསངས་
བཏང་མི་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ དེ་ཚེ་སྐྱེ་མི་ཨ་ལོ་འདི་དང་ གཞན་ཡང་
དེ་དང་དུས་མཚུངས་སྦེ་སྐྱེ་མིའི་རིགས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་དེ་ཚུ་ལུ་དགེ་རྩ་བསྔོ་ནི་དང་
སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ དེ་ཚུ་གི་ཚེ་གཅིག་སྡོད་རིང་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་
ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་བར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་གནས་ཚུགས་པའི་སྨོན་ལམ་ རྒྱ་ཆེ་ཆུང་
སྐབས་དང་བསྟུན་ཏེ་ བཏབ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

ལྷ་བསངས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིགས་སྐོར།

ལྷ་བསངས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིགས་སྐབས་ཅ་ཆས་ པད་སྡེར་ཆེ་ཆུང་༥ ། མཆོད་ཏིང་བདུན་
ཚར་གསུམ། དཀར་མེ་ཀོང་བུ་གསུམ། བུམ་པ་གཅིག གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་སྐྱོགས་༡ །
གཏོར་ཕྱེ་ཀེ་ཇི་༢ ། དཀར་རྒྱན་ཀེ་ཇི་༡ ། མཆོད་འབྲུ་ཆུམ་ཏིང་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཀེ་
ཇི་གང་དང་དོ་གང་རུང་། དཀར་མེ་ཀེ་ཇི་ཕྱེད། ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག བྱ་རྒྱུད་སྤོས་ཕྱགཔ་
༡ ། བསངས་རྫས་སྣ་ཚོགས། དྲི་བཟང་པེག་༡ ། ག་བུར་པེག་༡ ། ཁྲུས་ཀྱི་ཁ་དར་༡ །
མེ་ལོང་༡ ། རྔ་དང་རོལ་མོ། དྲིལ་བུ། རྡོ་རྗེ། ཌ་རུ། རྒྱས་ན་དུང་དང་རྒྱ་གླིང་བཅས་ཆ་
ཚང་སྦེ་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཡིན་ལགས།།

གཉིས་པ་ཨ་ལོ་གསར་སྐྱེས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོས་པའི་བསྐོར།

དེ་ཡང་ང་བཅས་ག་རང་ཨིན་རུང་ ཨ་ལོའི་སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་

མ་འོངས་གསལ་བཤད།
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ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི། ཨ་ལོ་དེའི་མི་ཚེ་སྔ་མ་ ད་ལྟ་ ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཚུ་ག་ར་ གསལ་བཤད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ཨ་ལོ་ འདི་དྲན་པ་གིས་མ་
ཟིན་རུང་ ཤུལ་མ་ཨ་ལོ་འདི་རིམ་གྱིས་སྦོམ་འགྱོཝ་ད་ དྲན་པ་ཟིན་ཏེ་ཁོ་རང་གི་ མི་ཚེ་
གནས་ སྟངས་ཚུ་ཧ་གོཝ་ལས་ ཁོ་རའི་ཕ་མ་གཉིས་ལུ་བཀའ་དྲིན་བསམ་ནི་དང་ དམ་
པའི་ཆོས་ལུའང་ཡིད་ཆེས་པའི་དགོས་ པ་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨ་ལོའི་སྐྱེས་རྩིས་
འདི་ག་དེ་སྦེ་བལྟཝ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་གནམ་ལོ་ ཟླ་བ་ ཞག་ ཚེས་
གྲངས་ རེས་གཟའ་ སྐར་མ་ སྐྱེས་བརྟག་འཁོར་ལོ་ དུས་སྦྱོར་ རྟེན་འབྲེལ་ སྐྱེས་
སྤར་ སྐྱེས་སྨེ་ ཕ་དང་མའི་རུས་ཁམས་མཐུན་སྦྱོར་ མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་བརྟག་ བཟློག་
ཐབས་རིམ་གྲོ་བཅས་ སྐྱེས་རྩིས་ ནང་གསེས་རྣམ་གྲངས་བཅུ་བཞི་སྦེ་བལྟ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།
དང་པ་གནམ་ལོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ བཞག་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གནམ་ལོ་ ག་ཅི་
ཕོགཔ་ཨིན་ན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ དེའི་འབྲས་བཤད་བཟང་ངན་ ག་ཅི་རང་འབྱུང་རུང་བཏོན་
ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་འདི་ཕམ་གཉིས་ལུ་ བཟང་ན་ བཟང་བའི་འབྲས་བཤད་དང་ ངན་
ན་ངན་པའི་འབྲས་བཤད་རྒྱབ་སྟེ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། དེ་དང་སྤྱི་མཚུངས་འབད་ ཟླ་བ་
དང་ ཞག་ ཚེས་གྲངས་གསུམ་ཡང་གོང་ལུ་གནམ་ལོ་གི་ འབྲས་བཤད་རྐྱབ་མི་དང་སྤྱི་
མཚུངས་སྦེ་ བཟང་ངན་གྱི་ འབྲས་བཤད་བརྐྱབ་དགོཔ་ཨིན།
གཉིས་པ་རེས་གཟའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ གཟའ་བདུན་པོ་དེ་གིས་ཀྱང་ བཟང་ངན་སོ་
སོར་སྦེ་བཏོན་འོངམ་ཨིན། དེའི་འབྲས་བུ་ལས་ ཨ་ལོ་འདི་ལུ་ ཚེ་ཚད་དང་ ཆག་དོག་
མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་དང་ མི་དགེ་བའི་སྐྱོན་སོགས་བརྗོད་ནི་
དང་ ནང་སེམས་ཀྱི་གཤིས་བརྒྱུད་བཟང་ངན་སོགས་ཀྱང་བསྟན་འོངམ་ཨིན།
གསུམ་པ་སྐར་མ་བཟུམ་ཅིག་འབད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་
བར་མ་ ལ་ལུ་ཅིག་ཤིན་ཏུ་ངན་པ་སོགས་ བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་
བཟང་ངན་འདི་ སོ་སོའི་འབྲས་བུ་ཚུ་ལས་གཟིགས་པ་ཅིན་མཁྱེན་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཞི་པ་སྐྱེ་བ་བརྟག་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་གི་ ཉིན་ཟླ་སྐར་མ་ལ་བརྟེན་
ནས་ སྐྱེ་བརྟག་འཁོར་ལོ་འདི་ཨ་ལོ་གི་ ག་ཏེ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ག་འཚོལ་ཏེ་བལྟཝ་ད་
དེའང་བཟང་ངན་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ དཔེར་ན་ སྐྱེ་བརྟག་འཁོར་ལོ་འདི་ཨ་ལོ་གི་སྤྱི་བོར་
གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཚེ་སྐྱེས་མི་ཨ་ལོ་འདི་ སྐྱེ་བརྟག་བཟང་པོ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
ཨིནམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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ལྔ་པ་དུས་སྦྱོར་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་འདི་སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁའ་ལུ་ གཟའ་དང་
སྐར་མ་བརྟེན་སའི་གཞི་ དུས་སྦྱོར་གྱི་ཁྱིམ་ཟེར་བཅུ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ དེ་ཚེ་ཨ་ལོ་
འདི་ སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ་ དུས་སྦྱོར་ག་ཅི་གུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ ཟླ་ཐོའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་
དབུགས་ཐོབ་དང་ ཟླ་བཤད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་མཁྱེན་ཚུགས། དཔེར་ན་ ས་གླང་ ཟླ་༩
པའི་ཟླ་བཤད་ནང་ ཚེས་ ༤ རྟའི་ ༢ ནས་རང་ཟླའི་དབུགས་ཐོབ། ཚེས་དུས་དེ་ཉིད་
ལ་ཉི་མ་སྲང་ཁྱིམ་དུ་འབྱོར་ཞེས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཟླ་དགུ་པའི་དུས་སྦྱོར་ སྲང་ཁྱིམ་
འདི་ཨིན་རུང་ དུས་ཚོད་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དུས་སྦྱོར་ནི་ ཟླ་བའི་དུས་སྦྱོར་འདི་ ནམ་ལངས་
ལུ་བཀོད་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལོ་འདི་ནམ་ལངས་ཡོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགསཔ་
ལས་ཐོ་རངས་སྟག་ཚུན་དུས་ཚོད་ག་ཅི་གུ་ སྐྱེས་སྐྱེཝ་ཨིན་ན་བལྟ་སྟེ་ དུས་ཚོད་བཅུ་
གཉིས་དང་ དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་ ག་ཅི་གུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་
དུས་སྦྱོར་བཟང་ངན་གྱི་འབྲས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དྲུག་པ་རྟེན་འབྲེལ་ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ང་བཅས་རང་ ཨ་ལོ་འདི་སྐྱེ་བའི་ཚེས་ཀྱི་
གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་ ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟེན་འབྲེལ་འདི་རང་བརྩི་ནི་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
རྟེན་འབྲེལ་དེ་ཡང་ ཉིན་ཞག་ལུ་དབང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚེ་ ཉིན་གཅིག་ཧྲིལ་པོར་བརྩི་
ནི་མ་གཏོགས་ དུས་ཚོད་སོགས་ཆུ་ཚོད་གཞན་དང་བསྟུན་མ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཚེ་ཨ་ལོ་
འདི་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ ཚེས་གྲངས་ནང་ལུ་རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་ཕོགཔ་ཨིན་ན་བལྟ་སྟེ་ དེའི་བཟང་
ངན་གྱི་འབྲས་བཤད་ རྐྱབ་སྟེ་ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བདུན་པ་སྐྱེས་སྤར་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ ཨ་ལོ་འདི་སྐྱེ་བའི་སྒང་གི་ སྤར་ཁ་འདི་ལུ་བརྩིཝ་
ཨིན། སྤར་ཁ་བརྩི་ཐངས་དེ་ཡང་ དུས་ཅི་གནམ་ལོ་ས་གླང་ལོ་ལུ་སྐྱེས་མི་ཨ་ལོ་བཟུམ་
ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཨའི་གི་ལོ་རྟགས་ག་ཨིན་མི་དེ་གུ་ལས་བརྩི་ནི་ ཨིན། དཔེར་ན་
དུས་ཅི་ཨའི་གི་ལོ་ ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨའི་གི་བསྐོར་སྤར་ཟིན་
ཤིང་ བབས་མི་འདི་ དེ་ཚེ་སྐྱེས་མི་ཨ་ལོ་འདི་གི་ སྐྱེས་སྤར་འབད་བརྩིཝ་ཨིན། དེ་ལས་
ཨ་ལོ་ ལོ་གཉིས་དང་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་སོང་ན་ འབྱུང་རྩིས་བཙོ་མ་གསེར་མདོག་
གི་གཞུང་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་ མ་ལོའི་སྟེང་ནས་བུ་ཡི་ལོས། །ཕྲི་ལྷག་སྟེང་དུ་གཅིག་
བསྣན་པའི། །གྲངས་དེར་མ་ཡི་སྤར་ཁ་བསྐོར། །མ་དེ་གར་བབས་སྤར་ཁ་དེ། །བུ་དེ་
སྐྱེས་པའི་སྤར་ཁ་ཡིན། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་བརྩི་སྟེ་ བཟང་ངན་གྱི་འབྲས་བཤད་
བཏོན་ཏེ་ཕུལཝ་ཨིན།
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བརྒྱད་པ་སྐྱེེས་སྨེ་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཨ་ལོ་འདི་སྐྱེ་བའི་སྒང་གི་ གནམ་ལོ་ག་ཨིན་
མི་ གནམ་ལོའི་སྨེ་བ་འདི་ ད་ལྟ་ ཨ་ལོ་འདི་གི་སྐྱེས་སྨེ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན། སྐྱེས་སྨེ་འདིའི་
འབྲས་བུ་ག་ཅི་སྟོནམ་ཨིན་ན་མནོ་བ་ཅིན་ དཔེར་ན་ ང་བཅས་ར་ ནང་པའི་ཆོས་ག་ཅི་
ནང་ལས་འབད་རུང་ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ ཚུལ་བཞིན་དུ་འཐོནམ་
ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་ལོའི་སྐྱེས་རྩིས་བལྟཝ་
དང་ སྨེ་བའི་འབྲས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་ག་ཏེ་ལུ་སྐྱེས་ཡི་ག་དང་ སྐྱེ་བ་
ཕྱི་མར་ག་ཏེ་ལུ་སྐྱེས་འོང་ག་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། སྐྱེ་བ་ད་ལྟ་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་
འབད་འོང་ག་ཚུ་ག་ར་སྟོན་འོངམ་ཨིན། དེ་ལས་རང་སྐྱེ་བའི་སྒང་གི་ ལྷ་སྐལ་དེ་ཡང་སྨེ་
བའི་འབྲས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྟོནམ་ཨིན། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་ངན་སོང་གི་ གནས་རྣམས་
སུ་ སྐྱེས་འོང་ཟེར་ སྨེ་བའི་འབྲས་བཤད་ནང་ལས་འཐོན་པ་ཅིན་ དེའི་བཟློག་ཐབས་དང་
སྐུ་རིམ་ཚུ་ཡང་ག་ར་སྨེ་བའི་ འབྲས་བཤད་ཚུ་ནང་ལས་བལྟ་སྟེ་ ཨ་ལོའི་ཕམ་གཉིས་ལུ་
ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་དགོཔ་ཨིན།
དགུ་པ་ཕ་མའི་རུས་ཁམས་མཐུན་སྦྱོར་ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ ཨ་ལོ་དེ་གི་ཨ་པ་དང་ ཨའི་
གཉིས་ཀྱི་ལོ་དང་ ཨ་ལོ་འདིའི་ ལོ་ཁམས་ཚུ་ མཐུན་ག་མི་མཐུན་བལྟ་ནི་འདི་གིས་
ཕ་མའི་རུས་ཁམས་མཐུན་སྦྱོར་ཟེར་བཞགཔ་ཨིན།
ཕ་མའི་རུས་ཁམས་མཐུན་སྦྱོར་
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་འདི་ཚེ་རིང་ནི་དང་ བསོད་ནམས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་
ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་ལྡན་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཚུགས་པའི་དགོས་པའང་
ཡོད། གལ་སྲིད་ཕ་མའི་ རུས་ཁམས་མ་མཐུན་ན་ ཨ་ལོ་འདི་ ནད་མང་གསོ་བ་དཀའ་
ཞིང་ བར་ཆད་ཀྱི་གནོད་པ་སོགས་འབྱུང་ཉེན་ཆེར་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ལོ་ཕམ་གཞན་ལུ་
བཅོལ་བ་སོགས་ཀྱི་ ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཅུ་པ་མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་བརྟག་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ དེ་ཚེ་ཨ་ལོ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ ཚེས་
གྲངས་ག་ཅི་ཨིན་ན་བལྟ་ཚརཝ་ད་ མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔ་ལས་ ཚེས་ལྷའི་ངོ་བོ་མཁའ་
འགྲོ་ ག་ཕོགཔ་ཨིན་ན་བརྩི་སྟེ་ དེའི་ལུང་བསྟན་གྱི་ མཁའ་འགྲོ་ག་ཨིན་མི་འདི་
གི་ འབྲས་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཕུལཝ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ཆོས་ཀྱི་ལས་འཕྲོ་ཡོད་མེད་ དེ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟ་དགོཔ་ཨིན། སྐྱེས་སྐར་གྱི་མིང་དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་དེ་ལས་བརྟེན་
བཏགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཅུ་གཅིག་པ་བཟློག་ཐབས་སྐུ་རིམ་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ གོང་ལུ་གནམ་ལོ་ ཟླ་བ་ ཞག་ ཚེས་
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གྲངས་ རེས་གཟའ་ སྐར་མ་ སྐྱེས་བརྟག་འཁོར་ལོ་ དུས་སྦྱོར་ རྟེན་འབྲེལ་ སྐྱེས་སྤར་
སྐྱེས་སྨེ་ ཕ་དང་མའི་རུས་ཁམས་མཐུན་སྦྱོར་ མཁའ་འགྲོའི་སྐྱེ་བརྟག་ཟེར་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་
གི་ནང་ལས་ བཟློག་ཐབས་སྐུ་རིམ་ ག་དེ་འབད་འཐོན་ཏེ་ཡོད་ག་ སྐུ་རིམ་གྱི་རིགས་དེ་ཚུ་
ག་ར་བཅུད་བསྡོམས་ཏེ་ མཇུག་ལུ་བཟློག་ཐབས་ རིམ་གྲོ་ཟེར་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ ང་བཅས་
རའི་ཨ་ལོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཐོ་བཅུད་བསྡོམས་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་ལགས།།

གསུམ་པ་མིང་བཏགས་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན།

དེ་ཡང་ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་ལས་ཀྱང་། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་
རྟེན་ཐམས་ཅད་ རྨོངས་པ་འགྱུར། །དེ་བས་མགོན་པོ་ཐབས་མཁས་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་
གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་པ་ ལྟར་ ང་བཅས་རང་འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་
དངོས་པོའི་ཅ་ཆས་ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་མིང་གཅིག་ མ་བཏགས་པར་བཞག་པ་
ཅིན་ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་མགོ་འཐོམ་པའི་ གཞི་ཅིག་ལས་མེད་ནི་དེ་གིས་ འཇིག་རྟེན་
ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ དཔེར་ན་ ས་ རྡོ་ རི་བྲག་ལ་སོགས་པ་ ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་
རྟེན་དང་། དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ག་ར་ལུ་ མིང་བཏགས་
ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་ར་འགྲོ་བ་མིའི་ལུས་རྟེན་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ནང་བཅུད་
ཀྱི་སེམས་ཅན་སྤྱི་མཚུངས་སྦེ་ མའི་མངལ་ནས་ འཐོན་པའི་སྒང་ལས་རང་ མིང་རེ་
བཏགས་པའི་སྲོལ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ལུས་འདི་
སེམས་ཀྱི་རྟེན་དང་ སེམས་དེ་མཚན་མའི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་
རུང་ ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ དངོས་པོའི་མིང་བཏགས་ཚུལ་ འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་
སྦེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་ལུ་ཁ་གསལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དབྱེ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་ མིང་བཏགས་
ཚུལ་ལུ་ ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ གཅེས་པའི་སྒོ་ལས་མིང་བཏགས་ཚུལ་གཅིག་དང་། རྩིས་
ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཟའ་དང་ སྐར་མ་ མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མིང་བཏགས་ཚུལ།
དེ་ལས་གཞན་ཡང་ བླམ་དེ་ཚུ་ལས་ ཆོས་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཚུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་མིང་
ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ལུང་པ་སོ་སོའི་སྐྱེས་ལྷ་ ཡུལ་ལྷ་དེ་ཚུ་ལུའང་ གཉེར་
ཁ་བཅོལ་ཏེ་ དེའི་མཚན་དང་ འདྲེས་ཏེ་མིང་བཏགས་ཚུལ་བཅས་ མི་འདྲ་བར་ཁག་སོ་
སོར་སྦེ་མཐོང་ས་ཅིག་རུང་ རབ་ ཆོས་ཞུ་དབང་ཞུའི་སྐབས་ཀྱི་ བླ་མ་རྣམས་ལས་ཞུ་
མི་འདི་དང་། འབྲིང་ སྐྱེས་རྩིས་ནང་ལས་འཐོན་མི། ཐ་མ་ངོ་རྟགས་སམ་མཚན་མ་ནི་
ཕ་མ་རྣམས་ཀྱི་གཅེས་མིང་ཚུ་གིས་ཡང་ འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ ནུས་པ་དང་བྱིན་

མ་འོངས་གསལ་བཤད།
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རླབས་ཀྱི་མཚན་ཁ་ཚུ་ མི་འདྲཝ་འོང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཨ་ལོའི་
མིང་འདི་ བླམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚུ་ལས་ཞུ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་འདིའི་ཚེ་གང་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་
ཅི་ལུ་རང་བརྩོན་རུང་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་ནི་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡང་ བག་ཆགས་བཟང་
པོ་བཞག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་ལོའི་ཕམ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལོའི་མིང་ལེགས་
ཤོམ་བཏགས་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

མཇུག་བསྡུ།

ད་རེས་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་གྱི ་ འབྲི་རྩོམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་སར་
མཁས་དབང་དུ་མ་ཞིག་ འཛོམས་པའི་དབུས་སུ་ བློ་དམན་རང་ཉིད་དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་
རིམ་ནང་ འགོ་དང་པ་བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ཨིནམ་ལས་ ང་ལུ་མཁས་དབང་གཞན་
དེ་ཚུ་བཟུམ་མའི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ལྕོགས་གྲུབ་
མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ཨིན་རུང་ད་རེས་སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་མདོ་ཆེན་
མཁན་པོ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ་ གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་དེ་བཟུམ་གནང་མི་འདི་ ང་རའི་མི་ཚེ་ནང་ སྐལ་བ་བཟང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ད་རེས་ང་གིས་གོང་ལུ་དོན་མཚན་ཁག་གསུམ་སྦེ་ ཞུ་མི་འདི་ནང་ལུ་
རང་ཉིད་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བའི་དབང་གིས་ ཚིག་དོན་གང་ལའང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སྲིད་པས་
དེ་ཚུ་ག་ར་མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ ཐུགས་ཀྱི་བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན། གལ་སྲིད་ བློ་དམན་རང་དང་མཉམ་པའི་ སྐྱེ་བོ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ལུ་ཕན་
པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་བརྩོན་པའི་འབྲས་བུ་ དགེ་བའི་ལེགས་ཆ་རེའང་འབྱུང་སྲིད་པས་
འདིས་བཀྲིན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པའི་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ མཛད་པ་
འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་
ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བདག་པོ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་གི་ཉི་ཟླ་ དྲིན་ཅན་
གྱི་ཕམ་ མི་དབང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་ ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་ ཡར་ཚེས་
ཀྱི་ཟླ་བཞིན་ གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ནི་དང་ ལྗོངས་འདིའི་རྒྱལ་བློན་འབངས་གསུམ་
ཐམས་ཅད་ག་ར་ཕན་དང་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
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མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།
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སྔོན་བརྗོད།

༆ མེ་རག་སག་སྟེང་བྱ་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་དེ། །སྤང་ལྗོངས་མེ་ཏོག་ཆུ་དང་གངས་རིས་
བསྐོར། །རི་དྭགས་སྒོ་ནོར་བྱ་དང་མི་ཡི་རིགས། །བཟང་ཞིང་ཀུན་གྱི་མིག་ལ་བདུད་རྩིར་
སྣང་། །ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏི་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པའི། །གནས་དེར་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས། །བླ་
མ་བྱ་རས་པ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །མ་བཅོས་ལམ་སྲོལ་འཛིན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་
བསྟོད་བསྔགས་དང་བཅས་ གང་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ གཙོ་
བོ་མེ་རག་དང་སག་སྟེང་འབྲོག་སྡེ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ འདས་མཆོད་
ལམ་སྲོལ་སྐོར་ཞུ་ནི་དང་ཅིག་ཁར་ དེ་ཁའི་མི་རིགས་འབྱུང་ཁུངས། གཡུས་ཀྱི་ཆགས་
ཚུལ། ལམ་སྲོལ་ཁྱད་ཆོས་ཅན་དར་ཚུལ་བཅས་གསལ་བཤད་ཞུ་ནི་ཨིན།
མེ་རག་དང་སག་སྟེང་ལུང་གཞོང་གཡུས་ཚན་འདི་ ཤར་ཕྱོགས་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་
གི་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་གཅིག་ཨིན་པའི་ ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་དཱེཤ་གི་
ས་མཚམས་ཁ་ཐུག་ལུ་གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ཧ་མ་གོ་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ མེ་རག་སག་
སྟེང་འདི་ གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་མིང་སྦེ་ གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ངོ་མ་འབྲོག་སྡེ་ལུང་
གཞོང་ཁག་མ་འདྲཝ་གཉིས་ལུ་སླབ་ཨིནམ་མ་ཚད་ མེ་རག་རྒེད་འོག་དང་སག་སྟེང་
རྒེད་འོག་ཟེར་ རྒེད་འོག་ཡང་གཉིས་སྦེ་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ནང་
རྒེད་འོག་ ༡༥ ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ རྒེད་འོག་འདི་གཉིས་ མཐའ་ཟུར་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་
ཨིན་པས། མེ་རག་འདི་རྒྱ་མཚོ་ལས་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༣༤༠༠ ལས་ ༣༥༠༠ གི་བར་
དང་ སག་སྟེང་འདི་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མེ་
རག་རྒེད་འོག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༨༦༧.༧ དང་ འདི་ནང་གཡུས་ཚན་
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ཁག་ ༤ (མེ་རག ཁྱི་ལི་ཕུག ཁ་ཤ་སྟེང་། གྱེལ་འགོ། ) ནང་གུང་གྲངས་ ༢༣༡ དང་
མི་རློབས་བསྡོམས་ ༡༩༥༧ ལྷག་ཙམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ སག་སྟེང་རྒེད་
འོག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་ ༩༡༠.༩ དང་གཡུས་ཚན་ཁག་ ༨ (ལྗོན་མཁར།
མུར་སྦིས། ཁྲག་ཁྲི། སྟེང་མ། སྤུ་ས། སྦོ་རང་རྩེ། སྦོ་རང་མང་། སག་སྟེང་བཅས) ནང་
གུང་གྲངས་ ༣༣༦ དེའི་ནང་མི་རློབས་ ༢༢༥༡ ལྷག་ཙམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒེད་འོག་འདི་གཉིས་ནང་ དེང་སང་གི་ཡར་རྒྱས་མཐུན་རྐྱེན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་
གློག་མེ་བརྒྱུད་འཕྲིན་སོགས་མ་ལྷོད་པར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ནང་སྨན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་
ཚུ་གཞུང་གིས་ གཞི་བཙུགས་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གི་ལུས་ཁམས་
འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་བུཚུ་དང་བུམོ་ཚུ་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་
ནི་གི་གོ་སྐབས་སྦོམ་ཐོབ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ད་ལྟོ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
བཀྲིས་སྒང་ཕོང་མེ་ལས་ མེ་རག་ལུ་འགྱོཝ་ད་ དོས་ལམ་ཉིནམ་ ༢ དང་ དེ་ལས་ སག་
སྟེང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ དོས་ལམ་ཉིནམ་ ༣ སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས།
རྒེད་འོག་འདི་གཉིས་ ས་ཁ་མཐོ་ས་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ག་ནི་
ཡང་མ་འཚོཝ་ལས་ དེ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ གཙོ་བོ་ར་ ལ་ནོར་གཡག་དང་འབྲི་གི་
འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ བཀྲིས་སྒང་རང་འབྱུང་། ར་འདུས། ཕོང་མེ་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་ འབྲུ་སྣའི་
རིགས་ལུ་བརྗེ་ཚོང་རྐྱབ་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ་སྐྱོངམ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ མེ་
རག་དང་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་ གནམ་བྱར་དང་དགུན་ལུ་གཞི་ཡར་དང་མར་སྤོ་སྟེ་ སྡོད་
པའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཡང་ གནམ་དགུན་ལུ་ཁོང་ར་གི་གཡུས་མེ་རག་དང་སག་
སྟེང་ལུ་ བཟའ་ཚང་ནང་ལས་ རང་སོའི་ཁྱིམ་བསྲུང་མི་སྦེ་ ནང་མི་རེ་རེ་གཉིས་རེ་བཞག་
ཞིནམ་ལས་ གཞན་བཟའ་ཚང་ཚུ་ག་ར་ གཡག་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ས་
ཁ་དམའ་ས་བཀྲིས་སྒང་ཁ་ཐུག་ལུ་འོང་སྟེ་ ལ་ལུ་གིས་སྤང་ནང་ལུ་སྒར་བཅགས། ལ་
ལུ་གིས་གནསཔོ་བརྙ་སྟེ་ དགུན་ཐེངས་གཅིགཔོ་ དེ་ཁར་ར་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ གནམ་
བྱར་རནམ་ད་ ཁོང་རའི་གཡུས་གཞིས་ངོ་མ་ཡོད་སར་ སྡོད་སྒར་སྤོ་སྟེ་ དེ་སྦེ་ལོ་བསྟར་
བཞིན་མི་ཚེ་བཀལཝ་ཨིན་པས།

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།

༡)
༡.༡

མི་རིགས་འབྱུང་ཚུལ་དང་གཡུས་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ།
མཁའ་ལྡིང་ཁྱུང་གི་རིགས་རྒྱུད་འབྱུང་ཚུལ།
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དེ་ཡང་ འདུལ་བ་ལུང་ཁ་དུམ་པ་ལས་ བྱའི་རྒྱལ་པོ་འདབ་བཟང་དང་གཤོག་བཟང་
ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ སྤྲུལ་པའི་བློན་པོ་སྣ་ཆེན་གྲགས་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་རྒྱལ་
སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བློན་པོ་གཅིག་ཨིན་མི་ འདི་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ རིགས་རྒྱུད་
བྱུང་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལས་ བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ནང་ལུ་ ཁྱུང་གི་སྒོང་རྡོག་
ལས་ སྤྲུལ་པའི་ཁྱེའུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ངང་
པའི་སོར་མོ་བཟུམ་སྦྲེལ་བ། བྱ་མིག་མས་ནས་ འཁྲིག་པ་ཞིག་བལྟམས། དེས་ཡར་ལུང་
ལུ་འཕེབས། བྱ་ལྡང་ཁྲི་ལ་གཟིགས་པའི་ བྱ་ཁྲི་གཟིགས་ཞེས་གྲགས་པར་བྱུང་ནུག དེ་
ལུ་སྲས་བཞི་བྱུང་བའི་ནང་ལས་ བྱ་དགེ་བཤེས་གསེར་མདོག་ཅན་གྱིས་ཕོད་ཀ་དཀར་པོ་
གྱོན་པས་ བྱ་དཀར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་། དངུལ་མདོག་ཅན་གྱིས་ཕོད་ཀ་ཁྲ་བོ་གྱོན་པས་
བྱ་ཁྲ་རུ་སླབ་སྲོལ་བྱུང་། ནུ་གཅུང་གཉིས་ཀྱིས་ཕོད་ཀ་ནག་པོ་གྱོན་པས་ བྱ་ནག་ཏུ་སླབ་
སྲོལ་བྱུང་། བྱ་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་ཟེར་དེ་སྦེ་བྱུང་ནུག
དེ་ལས་ བྱ་ནག་གི་བརྒྱུད་པ་རིམ་པར་བྱུང་བ་ལས་ བྱ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་སྐུ་མཆེད་
གསུམ་བྱུངམ་ལས། གཅིག་གིས་བྱར་བཟུང་། གཅིག་གིས་ལོ་རོ་བཟུང་། ཆོས་རྒྱལ་
དཔལ་བཟང་གིས་གཉལ་བཟུང་སྟེ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ཧོར་དམག་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་ བོད་
ལྗོངས་ག་ར་འཇིག་ཅིང་། བོད་ཀྱི་ཤུག་པའི་ནགས་ཚལ་ག་ར་མེ་བཏང་སྟེ་བསྲེགས་པ་
སོགས་ འཇིག་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནུག བྱ་ཆོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་ལུ་ སྤུ་གྲི་སྐོར་གསུམ་གྱི་
ལུང་བསྟན་བྱུང་བར། གཉལ་རོང་ལུ་ བྲག་མེ་ལོང་བཟུམ་ལུ་རྫོང་བཟུང་སྟེ་སྡོད་ན་ ཧོར་
དམག་བཟློག་ཟེར་བ་བྱུང་བའི་བྲག་དེ་ ཡང་རྩེའི་བྲག་ཨིནམ་ལས་ ལུང་བསྟན་ཨ་ཙི་
ཅིག་མ་འགྲིགསཔ་བྱུང་ནུག ཨིན་རུང་ གཉལ་རོང་རྒྱལ་ཟླའི་བྲག་བཟུང་སྟེ་ བྱ་ཆོས་
རྒྱལ་དཔལ་བཟང་གི་ཕོད་ཀ་ནག་པོ་གྱོན་ཏེ་འཆམ་རྐྱབ་ལས། ཧོར་གྱི་མི་ཚུ་ལགཔ་བཞི་
རེ་འདུག་ཟེར་འདྲོགས་ཏེ་བྱོག་འགྱོཝ་ད། བྱ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་སྟེ་བྱོག་
འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ བྱ་ནག་དེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ། ཨ་མི་བྱ་ནག་ཆེན་
པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོས། ཧེ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་འཁྲིལ་ ཡང་རྩེའི་བྲག་
ལུ་ ཕོ་བྲང་ཡང་རྩེ་བཏབ་སྟེ་ ཆོས་ཁང་དཀར་པོའི་ལྡེབ་རིས་ལུ་གཟའི་སྐུ་བྲིས་པའི་ལྡེབ་
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

རིས་ལས་ གཟའི་འབུར་སྐུ་རང་བྱོན་བྱུང་བ་ དུས་ད་རེས་བར་ན་ཡང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་
ཨིན་པས། ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་མཛོད་ནག་སྤུ་གྲི་སྐོར་གསུམ་ལུ་གཏད་པ་ད་ལྟོ་ཡོད། སྤུ་གྲི་
སྐོར་གསུམ་ཡང་ མགོན་པོ་བདུད་ཀྱི་སྤུ་གྲི། ལྷ་མོ་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི། ཁྱབ་འཇུག་གཟའི་
སྤུ་གྲི་ དེ་ཚུ་བྱ་ནག་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་སྤུ་གྲི་སྐོར་གསུམ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས། ད་རུང་
བྱ་ནག་དེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ བྱ་བཀྲིས་དར་རྒྱས་ཟེར་མི་གཅིག་བྱུང་བ་དེས་ མཛོད་ནག་
ལགཔ་གིས་དཀྲོགསཔ་ལས་ བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ནི་གི་རྟེན་འབྲེལ་བྱུང་ནུག
དེའི་སྐབས་ལུ་ བསྟན་པ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་ མཚོ་སྣ་ དགེར་པ་ཡང་ བྱ་སའི་དགེར་
གྱི་མི་བརྒྱུད་ཨིནམ་ལས་ བྱ་ནག་དེའི་བརྒྱུད་པ་ལས་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་མཆེད་ཚུལ་ཡང་
བྱ་བཀྲིས་དར་རྒྱས་ཀྱིས་ ངའི་བརྒྱུད་པ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ཡང་ཡོད་ཟེར་གསུངས་པ་ལྟར་
བྱ་ནག་རྣ་དུམ་ཟེར་མི་བྱུང་སྟེ་ དེ་གིས་ཀརྨ་པ་སྐུ་འཕྲེང་གཉིས་པ་པཀ་ཤི་(༡༢༠༤–
༡༢༨༣)ལུ་ བརྒྱ་འབུལ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ གསེར་གྱི་སྡེར་མ་ནང་བླུགས། དེའི་སྟེང་དུ་
རྣ་བ་གཡས་པ་བཅད་ནས་ཕུལ་བས། གསེར་གྱི་སྟེང་དུ་ རྣ་བས་བྲོ་ ལན་གསུམ་བརྡུངས་
པས་ རྣ་དུམ་འདི་ གྲུབ་ཐོབ་རྣ་དུམ་དུ་གྲགས། དེས་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་གསེར་བསྲུང་ལ་བྱོན།
དེའི་སྲས་བྱ་དོན་གྲུབ་པ། དེའི་སྲས་བླ་མ་བྱ་རས་པ་ཟེར་བྱུང་མི་དེ་ མཚོ་སྣ་སྐོམ་རློན་
རོགས་གསུམ་གྱི་མི་ཚུ་གི་རྩ་བའི་བླམ་སྦེ་བཞུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོང་ལུ་བཀོད་
དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱུང་གི་རིགས་རྒྱུད་ ཧེ་མ་དུས་རབས་ ༨༥༠ ཙམ་ལས་བོད་ལུང་
ཕྱོགས་ལུ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་རུང་ ཤུལ་མའི་དུས་རབས་ནང་ བོད་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་
མཚོ་སྣ་མངའ་སྡེ་ནང་ཡང་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ མཚོ་སྣ་སྐོམ་རློན་རོགས་གསུམ་
གྱི་མི་ཚུ་ ཁྱུང་གི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བརྒྱུད་བརྒྱུདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤད་མི་ཡང་འདི་འོང་ནི་
ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་མི་ཚུ་ཡང་ ཧེ་མ་བོད་མཚོ་སྣ་སྐོམ་
རློན་རོགས་གསུམ་ལས་ གཞི་སྤོ་འོང་མི་གཅིག་འབདཝ་ལས་ སླབ་སྲོལ་གཅིག་ལས་
ཁོང་ཚུ་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ཁྱུང་གི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བརྒྱུད་བརྒྱུདཔ་ཨིན་ཟེར་མི་ཡང་ འདི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་འོང་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ཁོང་གི་མི་རིགས་/མི་རྒྱུད་སྐོར་ མི་
རིགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་མ་འབད་ཚུན་ གཏན་གཏན་སླབ་
མི་ཤེས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།

༡.༢ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་གཡུས་ཆགས་ཚུལ།
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ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་མཚོ་སྣ་མངའ་སྡེ་ སྐོམ་རློན་རོགས་གསུམ་
ཟེར་ས་ལུ་ དུས་རབས་ ༡༥ པའི་བར་མཚམས་ཙམ་ནང་ མཁར་གདོང་དཔོན་པོ་ཟེར་
མི་གཅིག་བྱུང་མི་འདི་གིས་ མཁར་གདོང་རྫོང་བཟུང་སྟེ་བཞུགས་ནུག དེའི་སྐབས་
ལུ་ དཔོན་པོའི་ཕོ་བྲང་ རི་སྦོམ་གཅིག་གིས་བཅད་དེ་ ཉིམ་མ་པ་ལས་ མ་ཕོག་པའི་ས་
གནས་གཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རི་
བརྡལ་ཞིནམ་ལས་ཁོའི་ཕོ་བྲང་ལུ་ ཉིམ་ཕོག་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ་པའི་ བཀའ་ནན་ཆེན་པོ་
གནང་སྟེ་ མི་སེར་ཚུ་ རི་བརྡལ་ནི་གི་ལཱ་ ས་བརྐོ་རྡོ་སློག་འབད་དེ་ ལོ་ལེ་ཤ་སོང་སྟེ་ འུ་
སྡུག་ཉམ་ཐག་སྡོད་པའི་སྐབས་གཅིག་ལུ་ ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏི་གིས་ཨམ་སྲུ་གཅིག་ལུ་སྤྲུལ་
ཏེ་ ཨ་ལོ་སྒལ་ཏོ་ཁར་འབག་སྟེ་ ཨོ་ལོ་ཨོ་ལོ་ རི་མགོ་གཅོད་པ་ལས་ མི་མགོ་གཅོད་
པ་སླ་ཟེར་སླབ་སྟེ་འབདཝ་ད་ དཔོན་པོ་བསད་ཟེར་བའི་བརྡ་ཨིནམ་ཧ་གོ་ནུག
དེ་ལས་མི་སེར་ཚུ་ག་ར་འཛོམས་ཏེ་ དཔོན་པོ་དེ་བསད་ནི་གི་ གྲོས་བསྟུན་ངན་པ་
བརྩམས། དཔོན་པོ་ལུ་ཕྱི་ལྟར་ཞབས་ཏོག་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་ནི་གི་ དུས་སྟོན་ལས་རིམ་
བཅའ་སྒྲིག་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ དཔོན་པོ་དུས་སྟོན་ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཞིནམ་
ལས་ ཆང་གིས་གཙོས་པའི་ ཟ་འཐུང་གི་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དྲངས། སྐྱིད་པའི་གླུ་
འཐེན་ དགའ་བའི་བྲོ་ཁྲབ་སྟེ་ གྱི་བཤེད་ཀྱི་ལྟདམོ་ཕུལཝ་ད་ དཔོན་པོ་ཆང་གིས་ར་བཟི་
སྟེ་ ཐུགས་ལྟདམོ་ལུ་ཡེངས་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་གཞོནམ་ཚུ་གིས་དཔོན་པོའི་དབུ་ གྱི་
བརྫམ་བརྐྱབས་ཏེ་ དེ་ཁར་ར་བསད་ད་ནུག དེ་ལས་ཁོང་མི་སེར་ཚུ་ དཔོན་པོ་བཀྲོངསམ་
ལས་ ལུང་པའི་ཁྲིམས་སྦོམ་ཕོག་འོང་མནོ་འདྲོགས་ཏེ་ ཁོང་རའི་རྩ་བའི་བླམ་བྱ་རས་པ་
ཟེར་མི་ལུ་ འདྲི་བསྟུན་ཞུས་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ཆས་ གཡག་ཆས་ རྟ་ཆས་ མཆོད་ཆས་
ཆོས་འབུམ་དང་གསེར་གྱི་གླེགས་བམ་བཅས་ གཡག་དང་འབྲི་གུར་བཀལ། བླམ་བྱ་
རས་པས་དབུ་འཁྲིད་མཛད་ ཨ་མ་ཇོ་མོས་གདོང་གྲོགས་མཛད་དེ་ ཡུལ་སྤངས་སྟེ་ ལ་
ལུང་གཟར་དྲགས་ ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་སོགས་ལེ་ཤ་བརྒལ་སྟེ་ མོན་རྟ་
དབང་བརྒྱུད་ ད་ལྟོ་སག་སྟེང་ཟེར་སར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ཁར་གཞི་བཅགས་ཏེ་སྡོདཔ་
ལས་ སག་སྟེང་གི་འབྲོག་སྡེ་བྱུང་ནུག
སག་སྟེང་ལུ་ལྷོད་དེ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་མ་འགྱོཝ་ཅིག་ཁར་ འབྲོགཔ་ལ་ལུ་ རི་བཤལ་ཏེ་
འགྱོ་བའི་སྐབས་ དེང་སང་མེ་རག་ཟེར་སའི་ས་གནས་དེ་ཁར་ལྷོད་ནུག དེར་ནགས་ཚལ་
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

གྱི་སྦུག་ལུ་ སྤང་སྐར་མ་བཟུམ་ཅིག་ཡོདཔ་མཐོང་སྟེ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ཤུག་པའི་ཚལ་མ་
མེ་བཏང་ནི་དེ་གིས་ ཡུལ་སྐད་དུ་མེ་ཧྲ་སྐར་མའི་ཐང་ཟེར་བཏགས་ཡོད་རུང་ དེང་སང་
སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་ མེ་རག་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག དེ་ལས་ཁོང་སག་སྟེང་ལུ་ལོག་འགྱོ་
ཞིནམ་ལས་ མེ་རག་ལུ་ཡུལ་གཞི་སྤོ་ནི་གི་གྲོས་འཆམ་སྟེ་ མེ་རག་ཕྱོགས་ལུ་འོང་བའི་
སྐབས་ལུ་ ལ་ཆེན་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ ཡར་འཛེགས་ཏེ་ཕྱེད་ཀ་ལྷོདཔ་ད་ རྒན་ཤོས་དང་
ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་ ལ་ཆེན་དེ་བརྒལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ སག་སྟེང་
ལུ་ལོག་དགོཔ་བྱུང་ནུག དེ་ཁར་ས་ཡི་མིང་ཡང་ ལོག་འགྲོ་ལྗོངས་ཟེར་བཏགས་ཡོད་
མི་འདི་ དེང་སང་སྐད་ཟུར་ཆགས་ཏེ་ ལོན་འགྲོ་ལྗོངས་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ནུག ལ་དེ་གི་
མིང་ཡང་ མི་ཉག་པའི་ཉག་ཅུང་དང་ རྟ་ཉག་པའི་ཉག་ཅུང་ལ་ (ཕིཊ་ ༡༥༠༠༠ དང་མི་
ཊར་ ༤༡༠༠) ཟེར་བཏགས་ནུག དེ་ལས་ ཁོང་གཞོནམ་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ རིམ་
པར་མེ་རག་ལུ་ལྷོད་དེ་ ཡུལ་གསར་བཅགསཔ་ལས་ མེ་རག་གི་འབྲོག་སྡེ་བྱུང་ནུག

མེ་རག་གི་གཡུས་ཚན།
༡.༣ ས་གནས་ཀྱི་བཀོད་པ།

མེ་རག་གི་ས་གཞི་བཀོད་པ་འདི་ ལུང་གཞོང་ཕར་ཚུར་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་ ཡར་མར་དཀྱུས་རིང་བ།
གདོང་ཕྱོགས་འབྲོག་གསར་རི་དང་རྒྱབ་ཕྱོགས་སེར་ཕུ་རིས་བསྐོར་བ། ཕུ་ལུ་དབྱར་དུས་རྫ་རི་
ག་ར་ མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ དགུན་དུས་ཁཝ་གིས་བརྗིད་ཆགས་པ། མདའ་ལུ་ ཆུ་
བོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལྷུང་ལྷུང་བབས་པ། མཐའ་བསྐོར་ལུ་ དབྱར་དགུན་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པས་མཚོན་པ་ ཤིང་སྣ་ཚོགས་འཛོམས་པའི་ནགས་རི་དང་།
དེའི་སྦུག་ལུ་ སྤང་ སྔོ་ལྗང་མེ་ཏོག་དཀར་སེར་མཐིང་དམར་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ དྲི་
ཞིམ་འཐུལ་བའི་སྟེང་དུ་ མེ་རག་གཡུས་མཚན་ཆགས་ཏེ་འདུག མེ་རག་གྱེན་འགོའི་འབྲོག་
སྐལ་ལུ། མེ་རག་སྟེང་ཕྱེ། ཟུགས་མོ་གཡག་ཟ་སྦལ་ཟ། གསར་པ་ན་གས་ཡུལ། ནུམ་བུར་རྩ་
ཆུང། དོ་བ་སླ་འབྲོག་ལྦང་སྒོར་དེ་ཚུ་ཨིན་པས།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ སག་སྟེང་གི་ལུང་གཞོང་འདི་ ས་ཐང་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་བ། ཕུ་ལུ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་
པའི་དྲིས་འཐུལ་བ་དང་ མདའ་ལུ་ རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཆུ་ཀླུང་དང་ ཆུ་སྣ་ཡིད་དུ་འོང་བ་
འབབ་ཅིང་ ཆུ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྙན་པའི་སྐད་སྒྲ་སྒྲོག་པ། མཐའ་བསྐོར་ལུ་ ཤིང་སྣ་
བརྒྱ་ཕྲག་སྣ་ཚོགས་པའི་ནགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ སྤང་གཤོང་ཉམས་དགའ་བ་

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།
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སག་(ཧིག་མ་)དང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་སྟེང་དུ་ གྲོང་ཡུལ་ཆགས་པ་ལས་ སག་
སྟེང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་བྱུང་ནུག ལུང་གཞོང་དེ་ནང་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་གིས་
བརྒྱན་ཅིང་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་བག་ཆགས་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ སྦས་
ཡུལ་སྟག་མ་ལྗོངས་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། སག་སྟེང་པའི་འབྲོག་སྐལ་
ལུ། སག་སྟེང་སྟོད་སྨད། དཔལ་རི་རྩེ། ལོགས་ཆེན་ཟུར་ཁ། སྲེ་མོ་ལོགས། སྤུན་གསུམ་
རྒྱབ་ཆུང་། སོང་ལོགས། སྦལ་མིག་པ་རྨིག་བུ་ཚེ་ཁ། ཉགས་ཆུང་ཚུ་ཨིན་པས།

༡.༤ ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དར་ཚུལ།

མེ་རག་དང་སག་སྟེང་འབྲོག་སྡེ་གཡུས་ཚན་གྱི་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ མང་ཤོས་ར་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཚུ་དང་མ་འདྲཝ་སྦེ་འདུག དེ་ཡང་ དུས་རབས་
༡༥ ཙམ་ལུ་ ཡུལ་གཞི་ཆགས་པའི་ནམ་དུས་ལས་ར་ འབྲོག་སྡེ་དེ་ནང་འཇིག་རྟེན་པའི་
བྱ་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ དུས་རབས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འོང་མི་འདི་
ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་ལམ་སྲོལ་གཅིག་སྦེ་ཆ་
བཞགཔ་ཨིན། འབྲོག་སྡེ་གཡུས་ཚན་འདི་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་
ཨིན་རུང་ དུས་རབས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ གཙོ་བོ་ མོན་རྟ་དབང་དང་ཅིག་ཁར་ ཚོང་
དང་གཉེན་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་སྡོདཔ་ལས་བརྟེན་ དེ་ནང་གི་ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ཡང་
མོན་རྟ་དབང་གི་ལམ་སྲོལ་དང་ཆ་མཚུངསམ་སྦེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་འདུག དཔེར་ན་གྱོན་
ཆས་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་རྣ་རྒྱུན་གོ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མ་
ཁོང་གི་གྱོན་ཆས་ངོ་མ་བོད་ཀྱི་གྱོན་ཆས་དང་ཆ་འདྲཝ་སྦེ་སྡོདཔ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་མོན་རྟ་དབང་དང་ཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་འཐབ་ལས་བརྟེན་
གྱོན་ཆས་ཡང་དེ་ཁའི་གྱོན་ཆས་དང་ཅོག་འཐདཔ་གྱོན་སྲོལ་དར་དརཝ་འོང་ནི་ཨིན་མས་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ད་རེས་ནངས་པར་གྱོན་སྲོལ་ཡོད་མི་ མཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་གྱོན་ཆས་ ཆུ་པ། རྩི་པོ་ཞྭམོ། རྩེམ་ལྷྭམ། རྐང་གོས། སྤུས་ཤུབ་སོགས་
ཕོ་ཆས་དང་ སྟོད་ཐུང་། བལ་སྟོད་ཐང་། ཤིང་ཁ། སྨད་དཀྱིས་མ། ལྷན་པ། རྩེམ་ལྷྭམ་
སོགས་ མོ་ཆས་ག་ར་ ཨ་ཙི་རེ་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ མང་ཤོས་ར་ མོན་རྟ་
དབང་གི་མི་ཚུ་གིས་གྱོན་མི་གྱོན་ཆས་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འདི་བཟུམ་
སྦེ་ གཞན་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་གིས་ཕྱུག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཡང་ཁ་
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

སྐད། ཁྱིམ་རྐྱབ་ཐངས། སྐྱེས་སྟོན། གཉེན་སྟོན། གཤིན་སྟོན་ཚུ་གི་བྱ་སྟངས་རིམ་པ།
འབྲོག་པའི་ལམ་སྲོལ་ ཐོས་པ་དགའ་ལི་དང་ཇོ་མོ་བཟློག་ས། ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐུ་
མཆོད་དང་ དུས་མཆོད་ཀྱི་བྱ་སྟངས་རིམ་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་ སྐབས་
འདིར་ འབྲོག་པའི་ལུགས་སྲོལ་གཤིན་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་བྱ་སྟངས་རིམ་པ་ འོག་ལས་མར་
ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢)

གཤིན་སྟོན་བྱ་སྟངས་རིམ་པ།

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ཆེན་ལས། བསགས་པ་ཀུན་གྱི་མཐའ་འཛད་ཅིང་། །བསླང་
བའི་ཐ་མ་འགྱེལ་བར་འགྱུར། །འཕྲད་པའི་མཐའ་ནི་འབྲལ་བ་སྟེ། །གསོན་པའི་མཐའ་ནི་
འཆི་བར་འགྱུར། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གསོན་པོར་ཡོད་མི་ག་ར་མཐའ་མཇུག་ལུ་
འཆི་བ་ལས་ཐར་ཐབས་མེདཔ་ལས་ ཤི་བའི་གནས་སྐབས་ལུ་གཤིན་སྟོན་བྱ་སྟངས་རིམ་
པ་ཡང་ རྣམ་ཤེས་ཁ་འབྱེལ་བའི་འཕྲོད་ལས་ དེའི་བྱ་ལུགས། ཕུང་པོ་ལག་ལེན་འཐབ་
ཚུལ། ཕུང་པོ་མེ་བཏང་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན། ཕུང་པོ་བརླག་ཚུལ། གཤིན་པོའི་དགེ་སྦྱོར་
སྒྲུབ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ དོན་ཚན་ཚུ་ནང་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༢.༡ སྤྱིར་བཏང་ཕུང་པོ་བརླག་ཐངས་མ་འདྲཝ།

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ རང་སོའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་བརྟེན་ ཕུང་
པོ་བརླག་ཚུལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཡང་ སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་སྦེ་བཞག་
སྲོལ། མེ་བཏང་སྲོལ། ཆུ་ལུ་གཤགས་སྲོལ། ས་དོང་ནང་བཙུགས་སྦེ་བཞག་སྲོལ། རི་
མཐོ་སར་བསྐྱལ་སྟེ་བྱ་རྒོད་ལུ་སྦྱིན་པ་བཏང་སྲོལ།(བྱ་གཏོར) བྱག་དང་ཤིང་བར་ན་
བཙུགས་སྲོལ་ སོགས་ཕུང་པོ་བརླག་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
འབྲུག་དང་བོད་ལུ་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བླ་སློབ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་སྐུ་ཕུང་ མེ་མཆོད་མ་ཕུལ་
བར་ སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་ དད་ལྡན་ཕོ་མོའི་མཆོད་པའི་ཡུལ་སྦེ་བཞག་སྲོལ་
ཡོདཔ་ཨིན། བོད་དབུས་གཙང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མི་སྤྱིར་བཏང་ག་ར་ བྱ་རྒོད་ལུ་སྦྱིན་
པ་བཏང་ཐོག་ལས་ ཕུང་པོ་བརླགཔ་མ་གཏོགས་ མེ་ལུ་བཏང་སྟེ་བརླག་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་
ལས་བརྒལ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་མི་ཡང་ བོད་འདི་ བྱང་ཐང་གཡའ་རི་ཅན་
གྱི་གངས་ལྗོངས་འབདཝ་ལས་ ཤིང་ཐོབ་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་
ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ མི་རིགས་དམའ་མི་ཚུ་གིས་ ཕུང་པོ་ཆུ་དང་ས་དོང་ནང་

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།
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བཙུགས་ཏེ་བརླགཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་རུང་ བོད་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྲུག་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་
ས་མཚམས་ཚུ་ནང་གནས་མི་ དཔེར་ན་ མཚོ་སྣཔ་མི་དྲག་ཞན་མེད་པར་ག་ར་གིས་ར་
ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་བརླག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་སྦེ་བརླག་དགོ་མི་ཡང་ བོད་ལྷོ་ཕྱོགས་
ཁ་ཐུག་ལུ་ བྱ་གཏོར་འབད་བ་ལུ་ བྱ་རྒོད་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་འོང་ནི་མེདཔ་ལས་
བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

༢.༢ རྣམ་ཤེས་ཁ་འབྱེལ་བའི་འཕྲོད་ལས་དེའི་བྱ་ལུགས།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ལས་ མ་འདྲཝ་
སྦོམ་ཅིག་མིན་འདུག ནདཔ་དབུགས་ཆད་པའི་འཕྲོད་ལས་ གདོང་དང་གཟུགས་ཁ་ལུ་
ཁ་ཤ་དཀརཔོ་གཅིག་གིས་ གཟུགས་མི་མཐོང་བའི་དོན་ལུ་བཀབ་པའི་སྲོལ་འདུག དེ་
ལས་ ཕུང་པོའི་གདོང་ཁར་ ཡོདན་ལྕོག་རྩེ་དང་མེདན་བཏེག་འཐུ་ཞིནམ་ལས་ དེ་གུར་
དཀར་མེ་དང་ཟས་གཏད་འབད་དེ་ སྒོ་ཁར་གསུར་བཏང་བཞགཔ་ཨིན་པས། ཕུང་པོ་མ་
བསྡུ་བའི་ཧེ་མ་ལས་རང་ རབ་འབྱུང་ན་ བླམ་རྣམ་དག་གཅིག་གིས་ཚོགས་འགོ་མཛད་
དེ་ ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་གནང་ཐོག་ལས་ དབང་བསྐུར་གནང་དགོཔ་
ད་ དེ་མིན་ཆོསཔ་ཞལ་གྲངས་གང་འབྱུང་ཞུ་སྟེ་ སྨན་བླ་དང་ལྟུང་གཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་
དང་སྨོན་ལམ་གནང་ནི་ཚུ་ ཤི་བའི་འཕྲོད་ལས་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་
རྩིསཔ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ གཤིན་རྩིས་གཟའ་སྐར་དང་ ཕུང་པོ་ག་གིས་ལགཔ་དོག་བཏུབ་
མ་བཏུབ་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ གལ་སྲིད་གཟའ་སྐར་དུས་ཚོད་ཚུ་ མ་བཏུབ་རུང་ དེའི་བཟློག་
ཐབས་འབད་དེ་ ཞག་གསུམ་འགྱོཝ་ད་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཕུང་པོ་བརླག་དགོཔ་ཨིན་པས།
ཕུང་པོ་བརླག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བགེགས་བསྐྲད་འབད་དེ་ ཕུང་པོ་ག་ཏེ་འབག་འགྱོ་
བའི་ཕྱོགས་ལུ་ དུར་འཕན་ཟེར་བའི་དར་གཅིག་ཡང་འཕྱར་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེའི་སྐབས་ལུ་ ཡུལ་མི་ག་ར་གིས་ སེམས་གསོ་དང་ཞལ་འདེབས་ ཆང་ མཆོད་མེ་
མར་ རྩམ་པ་ འབྲས་ དངུལ་ཀྲམ་སོགས་ཅི་དྲག་གི་སྒོ་ལས་ རོགས་རམ་འབད་སྲོལ་
ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལྷག་པར་དུ་ ཕུང་པོ་མ་བརླག་ཚུན་ ཕུང་པོ་བསྲུང་རོགས་འབད་བ་གིས་
མ་ཚད་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་རང་ཡོད་རུང་ རོགས་རམ་འབད་སྲོལ་འདུག
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

༢.༣ ཕུང་པོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་ཤི་མི་གི་གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ རྩིསཔ་གིས་ལོ་ཁམས་བཏུབ་མ་བཏུབ་
བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ག་བཏུབ་མི་གིས་ཕུང་པོ་བསྡུ་བའི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སྟབས་བདེ་
མིན་ལས་བརྟེན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ཕུང་པོ་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་མི་ ཉམས་མྱོང་ཅན་འཚོལ་
ཏེ་ རྩིས་ནང་མ་བཏུབ་འཐོན་རུང་ དེའི་བཅོས་ཐབས་འབད་དེ་ ཕུང་པོ་བསྡུ་སྲོལ་ཡང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོང་གསལ་ལྟར་ ཕུང་པོ་ཕྱིར་བཏོན་ནི་ བསྡུ་ནི་ བརླག་ནི་སོགས་
གཟའ་སྐར་བཏུབ་མ་བཏུབ་ལུ་ བསྒུག་མ་བཞག་པར་ གཤིན་རྩིས་ནང་འཐོན་གསལ་
ལྟར་ དེའི་བཟློག་ཐབས་འབད་ཞིནམ་ལས་ ནདཔ་ཤི་སྟེ་ཉིནམ་གསུམ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་
ཕུང་པོ་བརླགཔ་དགོཔ་ཨིན་པས།
ཕུང་པོ་བསྡུ་མི་དེ་གིས་ཕུང་པོ་ལུ་ ལགཔ་མ་རེག་པའི་ཧེ་མ་སླབ་སྲོལ་ཡང་
“ཁྱོད་
ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ནང་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ཐོན་འགྱོ་ཚར་ཡི། ད་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་
འདི་ ས་དང་རྡོ་ལུ་འགྱུར་ཚརཝ་ལས་ དེ་ལུ་ཆགས་པ་ཞེན་པ་ག་ནི་ཡང་མ་བསྐྱེད་ཤིག
ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་འདི་ ང་གིས་སྦེ་བསྡུ་ནི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཨོལ་
ལྐོག་དང་རྐང་ལག་ཚུ་ཐགཔ་གིས་བསྡམ་ད་ ཁྱོད་མ་འདྲོགས་ཤིག་’’ ཟེར་སླབ་སྟེ་ཕུང་
པོ་བསྡུ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ཕུང་པོ་སྒོང་ནི་དང་བསྡམ་ནི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་
ཡོད་མི་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཕུང་པོ་བསྡམས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ རྩེའུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཕུང་པོ་འབག་མི་
གིས་སྒལ་ཏོ་ཁར་བཀལ་བའི་འཕྲོད་ལས་ ཁ་དར་གཅིག་རྩེའུ་གུར་བཏགས་ཞིནམ་ལས་
བླམ་ཆོསཔ་གཅིག་གིས་སྣ་འཁྲིད་འབད་ དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་གཉེན་ཉེཝ་
ཚུ་གིས་གདོང་ཁ་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་གིས་མ་ཎི་བགྱང་སྟེ་དུར་ཁྲོད་ཁར་བསྐྱལཝ་ཨིན་པས།
མེ་རག་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ མང་ཆེ་བ་གིས་ཕུང་པོ་ས་དོང་ནང་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་སག་སྟེང་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་གཤགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ དེ་
སྦེ་ལུགས་སྲོལ་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཡོད་མི་གི་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢.༤ ཕུང་པོ་མེ་བཏང་མ་ཆོག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁ་བཟུམ་སྦེ་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་གཡུས་ཚན་
ནང་ལུ་ མི་ཤི་བའི་སྐབས་ཕུང་པོ་མེ་བཏང་སྲོལ་མེད་མི་ཡང་ གཙོ་བོ་མེ་རག་དང་སག་

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།
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སྟེང་གི་ལུང་གཞོང་འདི་ དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་རྣམ་སྤྲུལ་ ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏི་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་
པའི་ གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཁར་ ཕུང་པོ་མེ་བཏང་པ་ཅིན་ དུ་པ་གིས་
ཡུལ་བདག་ཨ་མོ་ཇོ་མོ་དང་ གནས་བདག་གཞན་ཚུ་ལུ་བཙོག་སྒྲིབ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་ལས་
ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ནང་ ན་རྐྱེན་འཆི་རྐྱེན་ནད་མུག་ དུས་མ་ཡིན་པའི་སེརཝ་དང་ ཆུ་རུད་
སོགས་འཐོནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ཕུང་པོ་མེ་བཏང་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་
པས། ལྷག་པར་དུ་ མེ་རག་ལུ་ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་ནི་དང་ མེ་བཏང་ནི་སོགས་ རྩ་གཏན་
ལས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིནམ་ལས་ མེ་བཏང་དགོཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ རང་འབྱུང་
ཁ་ཐུག་འབག་འོང་དགོཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་དཔྱིད་ཟླ་ ༤ པ་ལས་སྟོན་ཟླ་ ༩ པའི་བར་
ལོ་ཐོག་སྨིན་ཏེ་བསྡུས་མ་རན་ཚུན་ཚོད་ ལ་བསྡམ་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་
ཕུང་པོ་རང་བྱུང་ཕྱོགས་ལུ་འབག་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས། ལ་བསྡམ་སྐབས་ཕུང་པོ་རང་འབྱུང་
ཁ་ཐུག་ལུ་འབགཔ་ད་ ར་འདུས། ཕོང་མེ། ཅ་གླིང་། ཤོང་ཕུཔ་ཚུ་གི་ཕུ་ལས་མར་འབག་
འོང་དགོ་ནི་དེ་གིས་ ཡུལ་བཙན་གཞི་བདག་ཚུ་བཙོག་སྒྲིབ་ཕོག་པའི་རྐྱེན་ལས་ དུས་མ་
ཡིན་པའི་སེརཝ་དང་ ཆུ་རུད་ཚུ་འཐོན་ཏེ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་
ཐ་ན་ཁོང་རང་ རང་འབྱུང་། ར་འདུས། ཕོང་མེ། ཅ་གླིང་གཤོང་ཕུ་ཚུ་གི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཡང་
ཕུ་ལས་ཤིང་སྣ་དང་སྨྱུག་མའི་རིགས་སོགས་འབག་འོངམ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་པས།
མེ་རག་ལུ་ ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་མ་ཆོག་མི་ཡང་ མེ་རག་གི་ཆུ་ ཀླུང་ཆུ་ཟེར་མི་འདི་(ཆུའི་
མིང་)བཀྲིས་སྒང་ རྐང་སྤར་ཟོར་དུང་ལས་མར་ འཐོན་ཏེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ས་གནས་
སྤང་ཟམ་ཟེར་ས་ལུ་བདུད་གདུག་ཅན་ གནོད་པ་འཚུབ་དྲགས་བཀལ་མི་གཅིག་གནས་ཏེ་
ཡོདཔ་ལས་ མེ་རག་ལས་མར་ ཕུང་པོ་ཆུར་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ ས་གནས་སྤང་ཟམ་གྱི་བདུད་
ཁྲོས་ཏེ་ མེ་རག་གི་གཡུས་ཚན་ལུ་ ན་རྐྱེན་འཆི་རྐྱེན་ ནད་མུག་སོགས་འབྱུངམ་ཨིན་ཟེར་
བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ དུས་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་ནི་འདི་ བཀག་
བསྡམ་འབད་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༢.༥ ཕུང་པོ་བརླག་ཚུལ།
༢.༥.༡
མེ་རག

མེ་རག་ལུ་ ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་གཤགས་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ས་དོང་ནང་
བཙུགས་ཏེ་བརླགཔ་ཨིན་པས། གལ་སྲིད་རྩ་བོ་གི་འདོད་པ་ལྟར་ཆུ་ལུ་གཤགས་དགོ་པ་ཅིན་
སག་སྟེང་ཁ་ཐུག་ སྦལ་མིག་པ་ཆུ་ཟེར་ས་ལུ་ འབག་འོང་ཞིནམ་ལས་གཤགསཔ་ཨིན་པས།
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

བྱ་སྟབས་བདེ་མིན་ལས་བརྟེན་ ཕུང་པོ་ས་དོང་ནང་བཙུགས་ས་ལུ་ གཤིན་ཆོས་དབང་
བསྐུར་སོགས་ག་ནི་ཡང་གནང་སྲོལ་མེདཔ་ལས་ ཐྲང་ཐྲང་ཕུང་པོ་ས་དོང་ནང་བཙུགས་
ཞིནམ་ལས་ གཤིན་རྩིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པན་དྲིལ་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་འདྲ་གཟུགས་
བཟོ་སྟེ་ ཕུང་པོའི་འོག་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཕུང་པོའི་གུར་བཀལ་སྦེ་ དེ་གུར་ས་དང་རྡོ་གིས་
གཡེབ་སྟེ་བཞགཔ་ཨིན་པས།

༢.༥.༢

སག་སྟེང་།

གཟའ་སྐར་བཏུབ་པའི་ཉིནམ་ལུ་ མེ་རག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་
སྦེ་ ཕུང་པོ་བསྡམ་སྟེ་རྩེའུ་ནང་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཆུའི་མཐའ་མར་ (དུར་ཁྲོད་ཁར་)
བསྐྱལ་ཏེ་ རྐང་ལག་ཕར་ཚུར་ཐགཔ་གིས་སྤྲིངས་བའི་འཕྲོད་ལས་ གཟུགས་ག་ཕུབ་སྦེ་
བཞག་པའི་གུར་ རྡོ་བཀལ་ཏེ་ ཞག་གསུམ་དང་དྲུག་གི་བར་ ཆུ་ནང་བཙུགས་བཞགཔ་
ཨིན་པས། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཆུ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ ཤི་མི་ཕོ་ཨིན་པ་ཅིན་ གདོང་ག་ཕུབ་
བརྐྱབས་ཏེ་བཞག་ནི་དང་ མོ་ཨིན་པ་ཅིན་གདོང་གང་རྐྱལ་སྦེ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ དང་
པ་ར་མགུ་ཏོག་བཏོག་སྟེ་སྦ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཕོ་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་པ་
ལས་དང་ མོ་ ཕྱག་ལྟག་གཡོན་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ རྐངམ་གི་མཛུབ་མོ་ཚུན་ གྱི་ཅུང་
ཡང་ན་རྭ་བོ་གིས་ཐིག་ཁྲམ་རྐྱབ་སྟེ་ རྐང་ལག་ཤ་གཟུགས་ག་ར་ཕྱལ་བའི་འཕྲོད་ལས་
གྱི་བརྫམ་བརྐྱབས་ཏེ་ དྲ་དུམ་བསྡོམས་ ༡༠༨ བཟོ་སྟེ་ རིམ་པ་བཞིན་ཆུ་ནང་སྐྱེལཝ་
ཨིན་པས། དྲ་དུམ་ ༡༠༨ བཟོ་དགོ་མི་ཡང་ གཙོ་བོ་ང་བཅས་ར་ ནང་པའི་ལུགས་ལས་
གྱངས་ཁ་ ༡༠༨ འདི་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་མ་ཚད་ དྲ་དུམ་ཆུང་ཀུ་ལེ་ཤ་བཟོ་
སྟེ་ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་བ་ཅིན་ ཉ་དང་སྲོག་ཆག་ཆུང་ཀུ་མན་ཆད་ཀྱི་ཁ་ནང་ཚུད་དེ་སྦྱིན་པའི་
ཡུལ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཤ་གཟུགས་དྲ་དུམ་ ༡༠༨ བཟོ་མི་དེ་ཡང་
ཕུང་པོ་ཞུན་དག་སྦེ་བརླག་པའི་ཚུལ་ཅིག་སྟོནམ་ལས་ ཨིན་རུང་མང་ཤོས་ཀྱིས་ འཇམ་
སངམ་གི་ཐོག་ལས་ གྱི་བརྫམ་བརྐྱབས་ཏེ་ཆུ་ལུ་བསྐྱལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་སྐྱེལ་བའི་སྐབས་མཇུག་ར་ མགུ་ཏོ་འདི་བཞག་སྟེ་ མགུ་ཏོ་འདི་རང་
འཇགས་སྦེ་མ་བརྫམ་པར་ ཆུ་ནང་བཀོག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་མ་བཀོག་
བའི་ཧེ་མ་ རྩ་བོ་དང་ཡུལ་ཕྱོགས་འདི་ནང་གི་ ན་སྒོ་ཤི་སྒོ་ཚུ་བཀག་བཅུག་ཅིག་ ཟེར་
སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ཆུ་ནང་བཀོགཝ་ད་ རྟགས་པ་ཡང་གདོང་ ལོག་ཡར་སྡོད་མི་ཁ་

འདས་མཆོད་ལམ་སྲོལ།
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ཐུག་ལུ་ཚར་གཅིག་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ རྩ་བོ་ལུ་རྐྱེན་འབྱུང་ནི་དང་ ཚར་གཉིས་བསྒྱིར་བ་ཅིན་
གཡུས་ཚན་ལུ་དང་ ཚར་གསུམ་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྱོགས་ལུ་རྐྱེན་བར་ཆད་འབྱུང་ནི་
གི་ རྟགས་པ་སྟོནམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ལོག་མ་བསྒྱིེར་བར་ཐྲང་ཐྲང་ཆུ་གིས་
འབག་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྩ་བོ་དང་གཡུས། ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ ག་ར་ཤི་མི་དེ་
གིས་འབག་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། སླབ་སྲོལ་གཅིག་ལས་འབདན་ མགུ་
འདི་དམར་གཏོར་གྱི་ཚུལ་ལུ་ འཕངམ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས། ཕུང་པོ་ས་དོང་ནང་
བཙུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕུང་པོ་ཆུ་ལུ་གཤགས་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ གཤིན་ཆོས་དབང་
བསྐུར་སོགས་ག་ནི་ཡང་གནང་སྲོལ་མེད་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།

༢.༦ གཤིན་པོའི་དགེ་སྦྱོར་སྒྲུབ་ཚུལ།

གཤིན་ཆོག་མ་འདྲཝ་གནང་སྲོལ་ཡོད་མི་ཡང་ གཙོ་བོ་ཆོས་ལུགས་ལས་ བརྟེན་ཏེ་
ཨིནམ་ད་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་ལུ་ གཙོ་བོ་དགེ་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་བསྟེན་མི་ཙང་
ཙ་འབདཝ་ལས་ གཤིན་ཆོག་ཡང་ དགེ་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་འཆར་ཐངས་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་
བཏངམ་ཨིན་པས། ནདཔ་ཤི་ཞིནམ་ལས་ཞག་གསུམ་འགྱོཝ་ད་ རྩིསཔ་གིས་འགོ་
འཁྲིད་འབད་དེ་ ཟ་འདྲེ་ཁ་འགྱུར་དང་བགེགས་བསྐྲད་ཅིག་ གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ལས་ ཞག་བདུན་འགྱོ་བའི་སྐབས་འགོ་ཐོག་གི་བདུན་རྩིས། (བདུན་ཚིགས་
དང་པ) བཅུ་བཞི་ལུ་བར་བདུན་རྩིས། (བདུན་ཚིགས་གཉིས་པ) ཉུ་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལུ་
(བདུན་ཚིགས་གསུམ་པ)སྦྱང་བ་བསྲེག་སྟེ་གཤིན་སྟོན་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།
བདུན་ཚིགས་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཚུ་ལུ་ ཆོ་ག་སྨན་བླ་མདོས་ཆོག་ ལྟུང་བཤགས་
སོགས་ གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡིག་བརྒྱ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་སོགས་བསགས་ནི་དང་
དར་འཕྱར་ནི། ཚོགས་མར་མེ་སོགས་ཡང་ ཕུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། མི་ཤི་རྩ་བོ་ག་
ནི་ཡང་མེད་མི་ཚུ་གིས་ སངས་རྒྱས་མཚན་འབུམ་དང་ སྨོན་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་
ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་བཞག་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཕུང་པོ་བརླག་ཚར་བའི་ཤུལ་
ལས་ གཤིན་པོའི་ཚབ་ལུ་སྦྱང་བ་ བདུན་ཚིགས་རེ་ལུ་ ཚར་རེ་ལྷོང་ནི་མ་གཏོགས་ ལུང་
ཕྱོགས་གཞན་ཁ་བཟུམ་ ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཚུན་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ལྷོང་བཞག་སྲོལ་མེདཔ་
ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཟས་བསྔོ་ཡང་བདུན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྐབས་མ་གཏོགས་
གཞན་ཉིནམ་ཚུ་ནང་ཟས་གཏད་འབད་བཞག་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ ཡུལ་
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དྲོག་ཀྲར་ཡོན་ཏན་དར་རྒྱས།

མི་ཚུ་གིས་ཉི་མར་ཆ་རོགས་དང་ ཕྱི་དྲོ་གླ་སྙེམ་(སེམས་གསོ)ཆང་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་
བྱད་སོགས་འབག་སྟེ་འོང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

༣)

མཐའ་དོན།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་གཞན་ཁར་བཟུམ་ མེ་རག་དང་སག་སྟེང་གི་འདས་མཆོད་
ལམ་སྲོལ་འདི་གིས་ གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་
གཡུས་ཚན་དང་ཁྱིམ་ཚང་གདངས་རས། གཉེན་ཉེཝ་དང་ཟླ་ཟླཝ་རོགས་ཚུ་གི་བར་ན་
སྐྱོ་བའི་སྐྱོ་རོགས་དང་ རྒུད་པའི་རྒུད་རོགས་འབད་ཐོག་ལས་ མཛའ་བཤེས་ཀྱི་མཐུན་
ལམ་གཅིག་བསྒྲིལ་བཟོ་ནི་ལུ་དང་། བྱམས་སྐྱོང་། བརྩེ་གདུང་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གོང་
འཕེལ་བཏང་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སྔར་ཁྱུན་མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་
དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐབས་ལུ་ཁེ་ཕན་སྦོམ་འདུག
མེ་རག་དང་སག་སྟེང་འབྲོག་སྡེ་གཡུས་ཚན་འདི་ དུས་རབས་ ༡༥ པ་ཙམ་ལས་རང་
ཆགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོདཔ་ད་ འབྲོག་སྡེ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་ ག་དང་ཡང་མ་འདྲ་བའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་གྱིས་
ཕྱུག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ད་རེས་ནངས་པར་ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་
རྐྱངམ་ཅིག་མིན་པར་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ཡོད་
དགོ་མི་ཡང་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཁྱད་ཆོས་བཟང་པོ་ཚུ་ སྔོན་རབས་ཀྱི་ཕམ་ཚུ་གིས་དུས་
རབས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ་ ཉམས་མ་བཅུག་པར་ཁོང་རའི་སྲོག་ལས་ལྷག་སྟེ་ བདག་
འཛིན་འཐབ་སྟེ་བཞགཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཚོར་སྣང་ལུ་ དེང་སང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་འགྱོཝ་དང་
བསྟུན་ མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་དང་ ལྷག་པར་དུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་བསམ་སྤྱོད་ཡང་འགྱུར་བ་
སྦོམ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་རའི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ དཔེར་ན་ གྱོན་ཆས་ལུ་དག་
སྣང་དང་བརྩི་མཐོང་ཞན་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་པས། གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་
ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་(༡༦༡༧–༡༦༨༢) རང་གི་སྐྱེ་བརྒྱུད་མ་ཤེས་ན་ནགས་
ཕུག་གི་སྤྲེའུ་དང་འདྲ། མི་རང་གི་ཆོ་འབྲངས་མ་ཤེས་ན་གཡུ་འབྲུག་ཟོལ་མ་དང་འདྲ།
ཡབ་མེས་ཀྱི་ཆེ་གའི་ཡིག་ཚང་མ་ཤེས་ན་མོན་ཕྲུག་ཡལ་བོར་དང་འདྲ། སྐྱེས་པའི་མི་
ལ་གྲགས་པའི་གཏམ་དགོས། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་
མཛད་ཤུལ་བཟང་པོ་ཚུ་ དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་བསྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ ཁོང་གི་མི་རིགས་འབྱུང་
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ཁུངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་
ཕྱིན་འབད་དེ་ མཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེཝ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན་པས་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།།

ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)
༦)
༧)

མོན་གྱི་བླ་མས་མཛད་པའི་མེ་རག་སག་སྟེང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས།
གོང་ས་ལྔ་པས་མཛད་པའི་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་དངོས་
གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཤིང་རྟ།
མདོ་སྨད་པ་ཁྲོམ་སྟེང་དགེ་སློང་བྷིཀ་ཤུ་པས་མཛད་པའི་ མོན་ཕྱོགས་འཛིན་
པའི་ཆར་ ཞྭ་སེར་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དགའ་
བའི་དཔལ་སྟེར།
རྟ་དབང་མཁན་པོ་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པའི་མོན་ཡུལ་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་།
བཀྲིས་དབང་འདུས་ཀྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་གྱིས་པའི་མེ་རག་སག་སྟེང་གི་ཆོས་
དང་ལམ་སྲོལ་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་བྲིས།
རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད་ཀྱིས་པར་བསྐྲུན་གྱིས་པའི་འདས་པའི་དུས་རབས་ཀྱི་
མེ་ལོང་དང་མ་འོངས་པའི་འབྲེལ་ཟམ།
གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་བཏོན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་ཡུལ་མི་སོ་སོ་གི་
ངག་རྒྱུན་སོགས།

བོན་མཆོད་ལུགས་ཀྱི་གཏམ་ཕྲེང་།
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༆
དཀར་པོ་ལྷ་ཡི་ཉི་ཟླ་ཤར་བའི་བོན། །ནག་པོ་བདུད་ཀྱིས་འཛིན་པས་རབ་ཏུ་
བསྒྲིབས། །སྲོག་གཅོད་ཤ་ཁྲག་མཆོད་པའི་བོན་ནག་ཆོས། །བོན་དཀར་བསྒྱུར་མཛད་
ཨྱོན་པད་མར་འདུད། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་འཐོར་ནས་ གང་
ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་བ་འདི་ཡང་བོན་ཟེར་མི་འདི་ བོན་མཆོད་གསོལ་བའི་སྐབས་ ཚིག་
ཚུ་གདངས་དབྱངས་སྙན་པའི་སྒོ་ལས་འཐེན་ཏེ་གསོལ་ནི་དང་ འགོ་ཐོག་དར་ཏེ་སྤེལ་བའི་
ས་བོན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་བོན་ཟེར་འོང་ནི་ཨིན་པས། དེ་ཡང་(གཡུང་དྲུང་བོན་
གྱི་བསྟན་འབྱུང་ཤོག་གྲངས་༣༣༩ ལས་) སྒྲ་དོན་སྙན་དུ་བོན་པས་བོན། །ཞེས་དང་། བོན་
ཞེས་ས་བོན་ལྟ་བུའང་བཤད། །ཟེར་གསུངས་ནུག
སྤྱིར་གྱིས་ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དང་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ ལྷ་སྲིན་འབྱུང་པོ་ཚུ་གིས་
གནོད་འཚེ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ དེ་ཚུའི་བཟློག་ཐབས་ལུ་ བོན་མཆོད་འབད་བའི་ལམ་
སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་དར་མི་ལུ་བོན་དང་ བོན་གྱི་སྲོལ་དེ་ཡང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་མ་དར་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལུ་དབྱེ་བ་བོན་དཀར་དང་བོན་ནག་ཟེར་གཉིས་འདུག བོན་དཀར་འདི་འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་ཚུ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་དང་། བོན་ནག་འདི་ དཀོན་
མཆོག་གི་མཚན་སྨོས་ཏེ་ སེམས་ཅན་ཚུ་བསད་དེ་ དམར་མཆོད་འབད་ཐོག་ལས་ལྷ་ལུ་
ཕུལཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ལྷ་མཆོད་བོན་མཆོད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ བོན་གྱི་ལུགས་དེ་ སྔོན་དང་ཕུག་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་
པའི་སྐབས་ལུ་ སངས་རྒྱས་རང་གིས་གསུངས་པའི་ མདོ་སྡེ་ཚུ་གི་དགོངས་པ་ལྟར་འབད་
བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་མིང་ལུ་ སངས་རྒྱས་རང་གི་ཞལ་ལས། ཁ་བ་རི་བྲག་གི་
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ཡུལ་དང་ འདི་ནང་ལུ་གནས་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ རི་བྲག་པ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཤུལ་ལས་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་
ཤ། བུམ་ཐང་ལས་ སྒོམ་ཆེན་ཧ་མི་ན་ཐ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འབྲུག་གི་མིང་འདི་
ལྷོ་མོན་དང་ མོན་པ་ཟེར་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡན་ཆད་ལུ་ ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་
དཔང་དུ་བཙུགས་པ་དང་ གངས་རི་དང་རྡོ་ཆེན་ ཆུ་ཆེན། མཚོ། ཤིང་ཆེན། ས་གཉེན་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་ ལྷ་དང་ཀླུ་བཙན་ལ་སོགས་པའི་ མི་མ་ཡིན་སྡེ་བརྒྱད་ལུ་
ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དང་ སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་བསྟེན་ཏེ་སྡོདཔ་མ་གཏོགས་ དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ། དགེ་སྡིག་བླངས་དོར་གྱི་གནས་ལུ་སྤང་བླངས་
དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས། ཚེ་སྔ་ཕྱི་ལུ་ཡིད་ཆེ་བརྩི་བསྐུར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ དུས་དེང་སང་
བཟུམ་སྦེ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་ཡུལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དད་པ་རྣམ་གསུམ་ལུ་གཙོ་བོ་
བརྟེན་ཏེ་ ཕྱག་མཆོད་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་བསྒྲུབ་ནི་དང་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་རིགས་
ཚུ་སྤངས་ནི་ཡོད་པའི་རྣམ་གཞག་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།
གོང་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ལྷ་ཀླུ་བཙན་གསུམ་ལུ་བློ་གཏད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཤ་ཁྲག་
དམར་གྱི་མཆོད་པ་དང་ དཀར་པོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཟས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཡུལ་ ཀླུ་གདོན་
ཕོ་མོ་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དང་ གངས་རི་ལུ་གནས་པའི་ ལྷ་མོ་ཚུ་ལུ་བསྟེན་པའི་སྒོ་ལས་
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ འབྲུག་གི་ལུང་པ་ཆེ་ཆུང་དང་།
མཐའ་དབུས་མེད་པ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ འཚེ་བ་མེད་པར་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཁུངས་དོན་དང་
མ་འཁྲིལ་བའི་ལྷ་གསོལ་ ཀླུ་མཆོད་ བོན་མཆོད་ བཙན་གསོལ་ལ་སོགས་པ་འབད་ནི་
ཡོད་པའི་སྲོལ་ཁྱུན་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་བར་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
དང་ བླ་མ་སྐྱེ་ཆེན་དམ་པ་ཚུ་གིས་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་ ལྷ་གསོལ་ ཀླུ་གསོལ་
དང་ བོན་མཆོད་ལ་སོགས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ཚུ་ རྩ་བ་ལས་མེདཔ་མ་གཏང་པར་ ལྷ་དང་
ཀླུ་ བཙན་དང་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚུ་ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་དབང་ལུ་
འདུས་ བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་གནང་སྟེ་ ཕྱིན་ཆད་མ་འོངས་པ་ལུ་ རང་གི་ས་གནས་
ག་ཏེ་སྡོད་རུང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་ལས་སྤངས། ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལུ་ འགྱོ་མི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་དཔུང་
གཉེན་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་བསྒོ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་གསུངས་པའི་
གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ སྲུང་སྐྱོབས་ གང་དྲག་འབད་དགོ་པའི་
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བཀའ་གཏད་དང་ གཉེར་གཏད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲུང་མ་ཚུ་ལུ་ཤ་ཁྲག་
དམར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་ལྷ་བཤོས་དང་ འབྲུ་ཆང་ འབྲས་ཆང་གིས་གཙོས་པའི་ གསེར་
སྐྱེམས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཕུལ་བའི་སྒོ་ལས་ ཐུགས་མཉེས་པར་མཛད་པའི་ཐབས་དང་།
ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ སྡོང་གྲོགས་མཛད་དགོ་པའི་བཀའ་ལུང་
ལེ་ཤ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་མི་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྔོན་གུ་རུ་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ལུ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་དེ་ཡོད་རུང་ ཧ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་
གོ་བ་ལུ་བརྟེན་ ལྷ་གསོལ་དང་བཙན་གསོལ་ཀླུ་གསོལ་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ རྟ་ནོར་སེམས་
ཅན་དང་ གཡག་དང་ར་ལུག་ བྱམོ་དང་བྱ་པོད་ཚུ་སྲོག་གཅོད་འབད་དེ་ ཤ་ཁྲག་ཚ་
ཏོམ་ཚུ་གིས་དངོས་སུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཏེ་ རང་གི་མནོ་དོན་ཆ་མཉམ་འགྲུབ་ནིའི་རེ་འདོད་
བསྐྱེད་ནི་དང་ ཤ་ཁྲག་དེ་ཚུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་མཆོད་པ་ཕུལ་མི་ཚུ་གིས་ དངོས་གྲུབ་
ཀྱི་ཚུལ་ལུ་ རང་གིས་ལོངས་སྤྱོད་ནི་གི་སྲོལ་དང་རིམ་པ་ཚུ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་མ་མཐུན་
པའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་ལུ་ བོན་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་མའི་བོན་མཆོད་ལུ་ ལག་ལེན་དང་གསོལཝ་བཏབ་འབད་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་ ནང་
པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ བོན་མཆོད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་མ་ཚུགས་མི་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ དཔེར་ན། གངས་རི་དང་བྲག་རི་ལུ་གནས་པའི་ལྷ་
གསོལ་འབད་ཐངས་དང་། མཚོ་དང་ཆུ་ཆེན་ཤིང་ཆེན་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་ཀླུ་གསོལ་དང་
རྡོ་དང་ཁང་ཤུལ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་གནས་པའི་ བཙན་གསོལ་འབད་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་
གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཚུ་གསོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ དགེ་སློང་དང་སྒོམ་ཆེན་ བླམ་སྒྲུབ་ཐོབ་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
སྟེ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་མགྲོན་དང་ མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན། རིགས་དྲུག་
སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་ལ་སོགས་པའི་ མགྲོན་བཞི་
ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབད་བའི་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་གྲུབ་སྟེ་ དེ་གི་འབྲས་བུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱི་
མ་ཐར་པ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་དང་ མངོན་མཐོ་ལྷ་དང་མིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་ནི་གི་ཕན་
ཐབས་ཡོདཔ་ཨིན། གཞན་ལྷ་ཀླུ་བཙན་གསུམ་གསོལ་བའི་བོན་མཆོད་ཚུ་ལུ་ ཚེ་ད་རེས་
ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་ནི་དང་ ཡུལ་ལུང་ལུ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འབྱུང་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ ཕན་ཐབས་གཞན་ཅིག་
མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་ རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ རང་ཡང་འཁོར་བའི་སྡུག་
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བསྔལ་བཅིངས་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་སྐྱོབས་པར་ནུས། །ཟེར་གསུངས་
དོ་བཟུམ་ཨིན་མས།
ལྷ་གསོལ་ བོན་གསོལ་གྱི་འབད་ཐངས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཤར་ནུབ་དགུང་གསུམ་གྱི་འབད་
ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཡུལ་ལུང་རང་སོ་ལུ་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་ཇོ་དང་ཇོ་མོ་ དཔའ་
བོ་དང་དཔའ་མོ། རྩིསཔ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་མགྲོན་བཞི་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ སེམས་ཅན་
སྲོག་གཅོད་དང་། དེ་གི་ཤ་ཁྲག་ཚུ་མཆོད་པའི་རྫས་ལུ་གྲུབ་སྟེ་ ལྷ་ཀླུ་བཙན་གསུམ་ཞུ་སྟེ་
མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་རིགས་ཚུ་ལུ་ ཆ་མཉམ་བོན་མཆོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།
དེང་སང་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ཕར་ མཆོད་སྲོལ་ཡོད་
པའི་བོན་རིགས་འདི་ཡང་ ༡ ཧཱ་ལུ་ སྦོང་སྒོ། ༢ དབང་འདུས་ཤར་གྱི་བློ་སྐྱོར། ༣ བཀྲ་
ཤིས་སྒང་མེ་རག་སག་སྟེང་དང་བུམ་ཐང་ཨུ་རའི་ ཨ་ཅེ་ལྷ་མོ། གཡག་ལྷ་མཆོད་པ། ༤
གཞལམ་སྒང་ཁེངས་ལུ་ མཁར་ཕུག་(ཕུད) ༥ མོང་སྒར་ རྩ་མང་ལུ་ཁ་རམ། སྐྱིད་
བདེ་མཁར་ བདུད་ཟ། (ལོ་གཉིས་ནང་ཚར་རེ) ༦ ལྷུན་རྩེ་ཀུར་སྟོད་པའི་ཕྱྭ། ༧ གཡང་
རྩེ་སྟོང་ཞང་ ཨ་ཧོའི་ལ། ༨ ཀྲོང་གསར་མང་སྡེ་པའི་ ལྷ་འབོད། ༩ མགར་ས་ལ་གཡག་
པའི་ ཨའུ་ལེགས། ༡༠ ཤར་ཕྱོགས་གདུང་བསམ་ཕྱོགས་ལུ་ དགུང་ལྷ་གསོལ་ནི་ལ་
སོགས་པ་ཚུ་ཆ་མཉམ་བོན་གྱི་སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་དང་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལོ་མཆོད་
བཏངམ་ད་ ཚོགས་ལུ་དམར་ཤ་ཕུལ་ནི་དང་ ཆོསཔ་དང་སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ལུ་ཡང་ དམར་
ཤ་སྤགས་སྦེ་བཀལ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ བོན་མཆོད་ལས་དར་དརཝ་གཅིག་རང་འོང་
ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
མ་གཞི་བོན་མཆོད་འདི་ ཚེ་ད་རེས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་རུང་
མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་རྟེན་ལུ་ མ་བཏུབ་པའི་གཞི་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་པ་
ལུང་ཕྱོགས་ལ་ལུ་ཚུ་གི་ བོན་མཆོད་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་འབད་
དེ་ དཀར་ཕྱོགས་དགེ་བའི་ལམ་ལུ་གྱུར་དང་གྱུར་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཨུ་རྒྱན་གུ་
རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལེའུ་
དོན་བརྒྱད་པ་ལས་ སྔོན་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་ ད་ནི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལ་
སོགས་པའི་ཡུལ་ཚུ་ལས་ པཎྚི་ཏ་མཁས་པ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་གདན་དྲངས་ཞིནམ་ལས་
བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ ལོ་ཙྪ་ལྷབ་བཅུག་སྟེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། བསྟན་པའི་
ཆོས་ག་ར་སྐད་བསྒྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག དེ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་སྔར་གྱི་ཆོས་དང་མི་ཚུ་
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གི་ ཨིན་མིན་གྱི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་ཡང་དེ་གིས་ གསལ་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་
ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཏེ་ ལོ་ཙྪ་བ་ཚུ་ལུ་ཞུ་རྟེན་ཕྱག་འཇལ་ཚུ་གནང་སྟེ་ རྒྱ་གར་ཡུལ་
ལས་བུདྡྷ་གུ་ཧྱ༔ ཨཱ་ཙཱ་རྱ་གསལ་བ༔ མཁན་པོ་ཤཱི་ལེནྡྲ་བོ་དྷི༔ མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀཱིརྟི༔
མཁན་པོ་ཤཱི་ཏི་གརྦྷ༔ མཁན་པོ་གསལ་བ༔ མཁན་པོ་པདྨ་གཔྟ༔ མཁན་པོ་བོ་དྷི་མི་ཏྲ༔
མཁན་པོ་སུ་རེནྡྲ་བོ་དྷི༔ མཁས་པ་ཙནྡྲ་མ་ཎི༔ མཁས་པ་བི་ཤུདྡྷ་སིདྷ༔ ཤྲ་དྡྷ་ཀ་རི་ཝརྨ༔
རོ་བུ་གྷུ་ཡ་དེ་ཝ་ཙནྡྲ༔ པཎྚི་ཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ལེ་ཚུ་གདན་དྲངས༔ སིང་གྷ་ལའི་ཡུལ་ལས་ ཨཱརྱ་
དེ་བ༔ མ་རུ་ཙ་ན༔ ཀ་མ་ལ་ཤྲཱི་ལ་དང༔ རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་ལས་ སྦ་ཁྲི་བཞེར་སང་ཤི་ཏ༔
རྗེ་རིགས་ཧ་ཤང་མ་ཧཱ་ར་ཙ༔ མཧཱ་དེ་བ༔ ཧ་ཤང་ཡ་ན༔ མཁས་པ་དུ་ཧར་ནག་པོ༔ ཧ་
ཤང་མ་ཧཱ་པུ་ཏྲ་ཚུ་སྤྱན་དྲངས༔ བྲུ་ཤའི་ཡུལ་ལས་ ཨ་ནན་ཏ༔ བལ་པོའི་ཡུལ་ལས་ཤཱི་
ལ་མཉྫུ༔ བ་སུ་དྷ་ར༔ ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ༔ ག་ཡ་དྷ་རི་ཚུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ འབུལ་བ་ཕུལ་
བསྙེན་བསྐུར་མཛད་དེ་ རང་རང་སོ་སོ་ལུ་མཐུན་རྐྱེན་མ་བཏུབ་ བཏུབ་སྦེ་གནང་ཞིནམ་
ལས་ སྒྲ་བསྒྱུར་གླིང་ལུ་བཞག་སྟེ་ཆོས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅུག་ནུག དེའི་སྐབས་རྒྱལ་པོའི་
ཐུགས་དགོངས་ལུ་ ཧེ་མ་ང་གིས་བོན་མ་འབདཝ་ལས་ བོན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་ཚུ་གཡུས་མང་
དགུ་ལུ་བཏོན་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ཡི། ད་ནི་བན་བོན་གཉིས་ཆ་རང་ སྟབས་གཅིག་ལུ་དར་
དགོ་ནི་མས་ཟེར་ཐུགས་དགོངས་བཞེས་ཏེ། ད་རུང་ཞང་ཞུང་གི་ཡུལ་ལས་ གཤེན་ལི་
ཤུ་སྟག་རིང༔ སྣ་ཐང་ནག་བོན༔ ཆོམ་གཡུང་དྲུང༔ གཤེན་བོན་དྲན་པ་ཁོད་སྤུངས༔ མི་
ལུས་བསམ་ལེགས༔ རྟག་ལ་མེ་འབར༔ རྟ་བོན་བྱང་ཁྲི་ནག་པོ༔ ཐར་བོན་གྲུབ་དཀྱིལ༔
མཐུ་ཆེན་མི་དགུ༔ འཕྲུལ་བོན་གསང་བ་ལྗང་སྟེ༔ ལ་སོགས་པའི་གཤེན་བོན་ལེ་ཤ་བོས་
ཏེ་ ཨཱརྱ་པ་ལོའི་གླིང་ལུ་བཞག་སྟེ་བོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅུག་ནུག
དེའི་དུས་ལུ་ སྤ་ནེ་གུས་ མོ་བཏབ་ད་ རྒྱལ་པོའི་སྐུའི་རིམ་གྲོ་ལུ་ བོན་པོ་གིས་སྦེ་ རིམ་
གྲོ་ ཤ་བ་རུ་རྒྱས་ཟེར་མི་འདི་འབད་དགོ་པས་ཟེར་ཞུཝ་ད་ བོན་པོ་གཞན་ཚུ་གིས་ བོན་
ཡས་བསག་དགོ་པས་ཟེར་ཞུ་ནུག རིམ་གྲོ་དེ་གི་དོན་ལུ་ག་ཅི་དགོ་ཟེར་དྲིསཝ་ད་ ཤ་
བ་རུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཡག་ལུག་ར་གསུམ་དང་ ཤ་བ་ཕོ་དང་མོ་ གཉིས་དགོཔ་
ལས་ དེ་ཚུ་བཟུང་སྟེ་འབག་ཤོག་ཟེར་སླབ་བཞིན་དུ་ དེ་ཚུ་འབག་འོངམ་ད་ བོན་པོ་ཚུ་
གིས་ ཤ་བ་གྱེར་ལན་(བོན་ཚིག་གདངས་དབྱངས་སྦེ་ཐོན་) འབད་དེ་ ཤ་བ་གསོན་པོ་
བསད། གཡག་ལུག་ར་གསུམ་ ཨོལ་ལྐོག་བཏོགས། ཤ་ཁྲག་གིས་བོན་གྱི་ལྷ་མཆོད་པ་
ལ་སོགས་པའི་ སྲོག་གཅོད་མི་དགེ་བའི་ལཱ་ལེ་ཤ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བོན་པོ་ཚུ་གིས་
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ཆོས་ལུགས་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འབདཝ་ཨིན་ན་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ལོ་དཔོན་
ཚུ་གཟིགས་པར་བྱོནམ་ད་ བོན་པོའི་ཡས་མཐོངམ་ལས་ ཐུགས་མུག་སྟེ་ ལོ་དཔོན་ཚུ་
གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ཞལ་མཐུན་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་པོ་ལུ་སྙན་གསོལ་དེ་སྦེ་ཞུ་ནུག ཆོས་
ཀྱི་ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་བོན་ལུགས་འདི༔ མི་དགེ་ཕལ་གྱི་དོ་ཡ་མ་ཡིན་ཏེ༔ འདི་འདྲ་
བྱེད་འཇུག་ངེད་ཚོ་རང་ཡུལ་འགྲོ༔ བསྟན་པ་གཅིག་ལ་སྟོན་པ་གཉིས་མི་ཡོང༔ སྡིག་
པའི་གྲོགས་དང་བསྐལ་པར་འགྲོགས་མི་བྱེད༔ ཟེར་ཞུ་བ་ཕུལ་བའི་ལན་ལུ་ བོན་ཆོས་
གཉིས་ནི་གཤེད་མ་ཕྲད་པ་ལྟར༔ གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་དྲག་པ་མི་སྟེར་ཞིང༔ ཆོས་ནི་
དར་ཆ་ཆུང་ལ་བོན་ཁ་དྲག༔ ལོ་ཙྪ་མཁས་པ་འགའ་རེ་སྤྱུགས་དགོས་བྱུང༔ བོན་ཆོས་
གཉིས་ཀ་དར་ཆུག་བཞུགས་པར་ཞུ༔ ཟེར་གསུངས་གནངམ་ད་ པཎྚི་ཏ་ཚུ་ཐུགས་མ་
དགྱེས་པར་ ཆོས་བསྒྱུར་ཞིན་ན་གསུང་དགོཔ་སྦེ་ཞུ་རུང་ ལན་ག་ཅི་ཡང་མ་ཞུ་བར་ག་ར་
ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་བཞུགས་ནུག
བོན་པོ་ཚུ་གིས་ནི་ ལྷ་སེལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བཙུགས་པའི་ཤིང་ཚུ་གིས་ ལོ་འདབ་
རྒྱས་པ་དང་ གཟུགས་བརྙན་གྱིས་ཡང་ལམ་འགྱོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བྱུངམ་ལས་ བློན་
པོ་ཚུ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་ནུག དེའི་ཚེ་འབྲོམ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་མ་ཤི་བ་དང་ བློན་པོ་ངམ་རྟ་
ར་ཀླུ་གོང་ཤི་བའི་སར་ བན་བོན་གཉིས་ཆ་རང་བསགས་ཏེ་ བུམ་ཆོག་འབད་བཅུགཔ་
ད་ བོན་པོའི་མཚན་བྱང་གིས་ ཁ་སླབ་སྟེ་ རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་གཉིས་ ག་འབད་མི་ཚུ་
ཁ་གསལ་སྦེ་སླབ་ལས་ རྒྱལ་པོ་ཡང་བོན་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་ནུག རྒྱལ་པོ་གིས་
ཁྱོད་ལུ་ དགེ་བ་ག་ཅི་གིས་ཕན་ཟེར་དྲིསཝ་ད་ (ཁོ་)མཚན་བྱང་གིས་ ངེའི་དགེ་བ་ལུ་
ཞབས་བྲོ་འཐོན། སྒྲུང་ཟློས། (སྲུང་གཏམ་བཤད་) བོན་གྱེར། ངའི་ཟས་སྐལཝ་ལུ་ཤིན་
བསྒྲིགས་ཤིག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཟས་སྐལ་ཟཝ་ལ་སོགས་པ་འབདཝ་ལས་ དེ་ཁར་འཛོམས་
མི་ཆ་མཉམ་གྱིས་ང་བཅས་ག་ར་བོན་འབད་ནི། བན་དྷེ་ག་ར་ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཟེར་སླབ་ནུག
དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་གིས་ སློབ་དཔོན་པདྨ་ལུ་གོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཞུཝ་ད་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
ཁྱེད་ཡིད་ཆེས་ཡི་ག་ཟེར་གསུངསམ་ད་ རྒྱལ་པོ་གིས་ཆེས་ཡི་ལགས་ཟེར་ཞུ་ནུག དེ་
ལས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དེ་གནང་སྟེ་ འདི་གཡིབ་སྟེ་བཟུང་ཞིན་ན་ མཚན་
བྱང་ལུ་ ཁྱོད་ལྷ་ག་ཅི་གིས་བཏུལ་ཡི། ནུབ་མོ་ཁྱོད་ལུ་གསང་མཚན་ག་ཅི་བཏགས་ཅི་
ཟེར་དྲི་ཤིག ཁོ་གིས་སླབ་ནི་མེད་པ་ཅིན་ རྡོ་རྗེ་དེ་བཏོན་ཏེ་ འབྱུང་པོ་རང་གཟུགས་བཏོན་
རང་སྐད་སླབ་ཤིག་ཟེར་ སླབ་ཟེར་གསུངས་ནུག
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དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་ཚུ་བོན་པོའི་མདུན་ལུ་སོང་སྟེ་མཚན་བྱང་ལུ་ ཧེ་མ་སློབ་དཔོན་
པདྨས་ དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་གསང་མཚན་ག་ཅི་བཏགས་ཅི་ཟེར་བ་ལ་
སོགས་པའི་གཏམ་ཚུ་དྲིསཝ་ད་ མཚན་བྱང་གིས་ དེའི་ནུབ་མོ་ང་མེད། དེ་བསྒང་ང་པདྨ་
གིས་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ལུ་བདའ་བཏང་ཡི། དེ་མིན་ང་དང་ཁོ་སོ་སོར་འབྲེལ་
རང་མ་མྱོང་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་རྒྱལ་པོ་གིས་ཕྱག་མཚན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཏོན་ཏེ་འབྱུང་པོ་
རང་སྐད་སླབ་ རང་གཟུགས་བཏོན་ཟེརཝ་ད་ ཁོ་འདར་སྐད་སྦོམ་འབད་དེ་ དེ་མ་བཏོན་
དེ་མ་བཏོན་ དེ་གིས་ང་བརྡུངས་བརྡུངསམ་ཅིག་ཨིན། ང་གིས་ཕྱིན་ཆད་ད་ལས་ཕར་ཤོབ་
སྤུ་ལས་མི་སླབ་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་འབདན་ཁྱོད་ག་སྨོ་ཟེར་དྲིསཝ་ད་ ཁོ་གིས་ ང་བློན་པོ་
གི་སྲོག་གཅོད་མི་ སྲོག་གི་གཤེད་མ་ཨིན། ཁོ་སྐྱེས་ཞིནམ་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁོ་དང་
ང་ལུས་དང་གྱིབ་མ་བཟུམ་སྦེ་ཅིག་ཁར་སྡོདཔ་ལས་ ཁྱེད་གཉིས་གསང་གཏམ་ག་སླབ་
མི་ཚུ་དང་ ག་འབད་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་ ང་གིས་ཤེསཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག ངམ་རྟ་ར་ཀླུ་
གོང་ག་ཏེ་ཡོད་ཟེར་དྲིསཝ་ད་ དེ་ང་གིས་མི་ཤེས་ དཔེར་ན་ ལུག་སྤྱང་ཀི་གིས་བསད་
ཞིནམ་ལས་ ལུག་ག་ཏེ་ཡོད་ག་ སྤྱང་ཀི་གིས་ག་ཅི་ཤེས་ནི་ དཔེ་ནི་དང་འདྲ་ཟེར་སླབ་མ་
ཚད་ ང་ད་འབདན་འདི་ཁར་མི་འོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་ སྦུལ་ནགཔོ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ལུང་པའི་
ཕུལ་ལུ་ཡར་སོང་ནུག དུས་དེ་ལས་ཚུར་མཚན་བྱང་གིས་སྤར་བ་ཙམ་ལས་གཏམ་སླབ་
མ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ཚུར་རྒྱལ་པོ་གིས་བན་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས། བོན་ལུ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད། དེ་ལས་དོན་
མཁར་ཐང་ལུ་ བན་བོན་གཉིས་ནུས་པ་འགྲན་བཅུག་སྟེ་ པཎྚི་ཏ་རེ་རེ་གིས་ རྫུ་འཕྲུལ་མ་
འདྲཝ་རེ་བསྟནམ་ད་ བོན་པོ་ཚུ་ག་ཅི་ཡང་འབད་མ་ཤེས་པར་ ནག་ཐོམ་བཏང་སོང་སྟེ་
རྫས་ངན་དུདཔ་ལས་ ལྷ་སེལ་ལུ་མནོལ་སྒྲིབ་ཕོག་སྟེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག དེ་ལས་བན་
དྷེ་ཚུ་རྒྱལཝ་ལས་རྒྱལ་པོ་ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ བོན་ལུ་ཐེ་ཚོམ་བཞེས་ཏེ་ ད་
རུང་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་ ཐང་ནག་བོན་པོ་གཉིས་གྲུབ་མཐའ་རྩོད་དུ་བཅུག
དེ་བཟུམ་སྦེ་ བོ་དྷི་ས་ཏྭ་དང་ སེ་ཤབ་རིའི་དབུ་ཅན་གཉིས། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང་ དྲན་པ་
ནམ་མཁའ་གཉིས་ཚུ་ བོན་པོ་རེ་དང་པཎྚི་ཏ་རེ་སྦེ་ ཆོས་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་དང་ བོན་ཐེག་
པ་རིམ་དགུ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དགག་པ་རྐྱབ་སྟེ་རྩོད་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ གྲུབ་མཐའ་
བདེན་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་གསེར་དངུལ་གྱིས་བྲིས། མ་བདེན་མི་ཚུ་སྣག་ཚས་བྲིས། བདེན་
རྟགས་ལུ་རྡེའུ་དཀརཔོ་བཞག མ་བདེན་མི་ལུ་རྡེའུ་ནགཔོ་རེ་བཞག རྒྱལ་བློན་དང་ཡུལ་
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གྱི་མི་ཚུ་འཛོམས་དཔང་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཉིནམ་བཅུ་གསུམ་རྩོད་པ་རྐྱབ་ད་ སློབ་དཔོན་པདྨ་
གིས་ རྡེའུ་དཀརཔོ་དགུ་བརྒྱ་ བོ་དྷི་ས་ཏྭ་གིས་སུམ་བརྒྱ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་གིས་ལྔ་བརྒྱ་
དང་ གཞན་ཡང་ པཎྚི་ཏ་ཚུ་གིས་ རྡེའུ་དཀརཔོ་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཐོབ་སྟེ་ བན་
དྷེ་ཚུ་རྒྱལཝ་ལས་ རྒྱལ་པོ་བན་ཆོས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ བོན་ལུ་ཐེ་ཚོམ་བཞེས་ཏེ་ མངའ་
འབངས་ཆ་མཉམ་བཀུག་ཞིནམ་ལས་ བོན་པོའི་དཔེ་ཆ་ཚུ་ག་ར་མེ་ལུ་བསྲེགས། ལ་ལུ་
མཆོད་རྟེན་ནག་པོའི་འོག་ལུ་མནེམ་བཞག་པའི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན་ལགས།

ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ་གྱི་སྐོར་ལས།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

མཆོད་བརྗོད།

༆
ཨོཾསྭསྟི། འབྲུག་མོན་ཡུལ་མུན་པའི་གླིང་འདི་ན། །བོན་མཆོད་ཀྱི་བསྟན་པ་
དར་བ་ལས། །ལུང་བསྟན་གྱི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས། །ས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་
བརླབས། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་ཀུན། །ལྷ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་པདྨ་ཡིས། །དམ་
ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཀོད། །དམ་ཉམས་ཀྱི་དགྲ་བོའི་སྲོག་སྙིང་བཞེས། །སྤྱིར་ལྷོ་མོན་
རྒྱ་བོད་ཡོངས་ཀྱི་བཙན། །སྒོས་ཧས་ལྗོངས་ཡུལ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ལྷ། །ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་
ཞེས་བྱའི་དགྲ་ལྷ་འདི། །རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་མེད་ཀྱང་། །དཔལ་བཅོམ་ལྡན་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །ལྷ་པད་འབྱུང་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ། །བཀའ་ཅི་གསུངས་སྒྲུབ་པས་
སྲོག་སྙིང་ཕུལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད། །བདག་ཁྱུང་བདུད་ལེགས་
པའི་རྩལ་མཆོག་ལུ། །ཐུགས་དགྱེས་པའི་མཁོ་དགུའི་འབྱོར་པ་ཡིས། །དྲི་རོ་བཅུད་བཟང་
པོས་གསོལ་མཆོད་ན། །ཧཱཔ་ཡུལ་འཁོར་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡུལ་བདེ་ཞིང་
སྐྱིད་པའི་དངོས་གྲུབ་གནང་། །ཕྱོགས་རྐྱེན་ངན་སེལ་བའི་དཔུང་གྲོགས་གནང་། །བསམ་
ཡིད་བཞིན་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཆོས་བསྟན་པ་སྐྱོང་བའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར། །ཞེས་
མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་བསྟོད་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ནས་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་
ཁང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཉམས་ཉེན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ ཧཱ་
པའི་བོན་སྐོར་ལས་འབྲི་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་གནང་བ་བཞིན་ ཕྲན་རང་ལུ་ སྦྱངས་
པའི་བློ་སྟོབས་དང་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་མེད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ཧཱ་རྫོང་ཁག་
ནང་ལུ་ སྔོན་མ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ བོན་སྐོར་གསོལ་མཆོད་
འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་
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དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་དྲིས་ལན་གྱི་ཐོག་ལས་ གནད་ཁུངས་བསྡུ་
གསོག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་མི་རབས་ལས་མི་རབས་ རིམ་པར་ཕན་
ཐོགས་པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

༡)

བོན་མཆོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

སྔོན་མ་བོད་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མ་དར་བའི་སྔ་གོང་ལུ་ བོད་ལུ་བོན་སྟོན་པ་གཤེན་
རབས་ཟེར་མི་ཅིག་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གསོལ་མཆོད་ག་ཅི་རང་ཕུལ་དགོ་རུང་ ལོ་བསྟར་
བཞིན་དུ་ མིའི་མགུ་ཏོ་བཏོག་སྟེ་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་སྲོལ་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
མ་ཚད་སང་ཕོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡང་ དོ་ཅི་ལོ་ནང་རང་ སྐོར་རྒྱབ་ག་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན་ན་ བཀྲིས་
སྨོན་ལམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ རིམ་པ་བཞིན་ཤོ་བརྐྱབས་ཏེ་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཤུལ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་
རུ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལུ་བྱོནམ་ད་ གསོན་པོའི་མི་གཟུགས་ལས་མགུ་ཏོ་བཏོག་སྟེ་ གསོལ་
མཆོད་ཕུལ་མ་དགོཔ་སྦེ་ བོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། ཨིན་རུང་དུས་སྐབས་ཅིག་ལུ་ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་སྐུ་བསྙུངས་ཏེ་
བསྙུང་གཞིས་ལས་མ་གྲོལ་བར་ ཐུགས་རྟགས་ཞུ་བའི་སྐབས་ལུ་ བོན་ཆོས་དེ་ངེས་པར་
དུ་གསོལ་དགོཔ་འཐོན་ཏེ་ བོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་པ་མེད་པའི་བོན་
གྱི་བརྒྱུད་པ་འབྲང་ཅིག་འཚོལ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ལུ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་
ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ བོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཨ་ལོ་འདི་ལུ་བོན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་བཅུག་
པའི་སྐབས་ལུ་མ་ཤེས་པར་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྔའི་པགས་ཀོ་ཕྱེད་ཀ་སྤུར་མི་དང་ རོལ་
མོ་ཡ་ཅིག་ལས་བརྡུངས་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཟོ་གནང་བའི་སྐབས་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ཡང་
འགོ་བཙུགས་མ་ཤེས་པར་ ཕར་གྱི་ལོགས་ཀྱི་བྱག་གུ་ལས་སེམས་ཅན་ སྭ་ཟེར་མི་ཅིག་
འགྱོ་སར་མཐོངམ་ལས་ གསོལ་མཆོད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ཡང་ སྭ་ཟེར་མི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
བོན་མཆོད་གསོལ་བཅུགཔ་ལས་བསྙུང་གཞིས་ལས་གྲོལ་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བོན་སྟོན་པ་གཤེན་རབས་དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོད་རུང་ བོན་གྱི་
བརྒྱུད་པ་ ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་གིས་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོད་ལས་མོན་ཡུལ་ལུ་འོང་སྟེ་ ཁོ་རའི་
གཞས་ཀྱི་ཚིག་ནང་ལུ་ཡང་ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་འབྱོན་དགོ་པས། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་འབྱོནམ་
ད། །མཛོ་དཀར་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །མཛོ་ནག་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །ཟེར་གསུངས་

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།
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ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ མོན་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ བོན་ཆོས་ཀྱི་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མོན་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཏེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉིམ་ཤར་ མོན་ཡུལ་འདི་
ནང་ལུ་ བོན་ཆོས་ཟེར་བའི་མིང་མེད་ཐལ་བར་བརླག་སྟེ་ དམ་ལུ་བཏགས་གནང་ཡོད་རུང་
བོན་པོའི་ལྷ་སྲུང་ཚུ་ མོན་ཡུལ་ལུ་སྡོད་ཐག་ཆོད་པའི་དབང་ཚད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་གཞན་ ལྷ་དང་བདུད་ བཙན་ རྒྱལཔོ་ དེ་ལས་གཤིན་འདྲེ་དང་ གསོན་འདྲེ་ཚུ་
ཡང་ ཁོང་དང་ཅིག་ཁར་འོང་སྟེ་མོན་ཡུལ་ལུ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ འབོན་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་
ཚོགས་དང་ ཤ་ དེ་ལས་མར་དང་དར་ཚིལ་ སྒོང་རྡོ་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་ཕུལ་མཆོད་
དགོཔ་སྦེ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ཁོང་ལུ་ཐོབ་ཐངས་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་གནང་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། དེ་ལས་ཚུར མོན་པ་ཚུ་གིས་ཁོང་ཚུ་ལུ་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་དེ་ཚུ་བྱིན་མ་
བཏུབ་པ་ཅིན་ གཤིན་འདྲེ་དང་གསོན་འདྲེ་ལ་སོགས་པའི་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ མི་ཚུ་
གི་གཟུགས་ཁམས་ལུ་ གནོད་པ་སྐྱེལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་འབྱུང་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་
ལུ་འབོན་ལྷ་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད་དགོ་པའི་སྲོལ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༢)

སྤྱིར་གཏང་དུས་སྟོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ གཡུས་ཚན་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ལུ་ རང་རང་
སོ་སོའི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་མི་རབས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཉམས་ཆག་ཤོར་
མ་བཅུག་པར་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་རྩིས་སྲུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་དཔྱེ་
འབད་བ་ཅིན་ ཕྱྭ་ལི་གི་ཁ་རམ་དང་ ཤར་གྱི་བློ་བསྐྱུར་ མོང་སྒར་གྱི་མཁར་ཕུག་ དེ་ལས་
ཁེངས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་
པར་ དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ དེ་ལས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
མི་ཚུ་ ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་གཞི་སྤོ་མི་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཧེ་མ་དང་ཕྱདཔ་
ད་ ཉམས་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་འདི་ གནས་མེ་རིས་སྤུན་གསུམ་ གཡས་སུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་
གཡོན་དུ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ དབུས་སུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགྲ་
ལྷ་ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་ཀྱི་གདན་ས་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ག་ནི་བ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་
སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་སྤྱིར་གཏང་གི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་།
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གཡུས་སྒོ་
དུས་སྟོན་མ་འདྲཝ ཚེས་གྲངས་
སོ་སོ་

༡

དབུས་སུ་

དབུས་སུ་

༢

སྦྱིས་

ཇེན་ཀ་ཁ ཁྱུང་བདུད་གསོལ་ཁ སྤྱི་ཟླ ༡༡ པའི་ནང་ལུ་

༣

སྦྱིས་

ཡང་ཐང་

ཡང་ཐང་བོན་སྐོར

༤

དབུས་སུ

སྐྱིབ་རི

སྐྱིབ་རི་བོན་སྐོར་དང་

༥

དབུས་སུ

དུམ་ཆུ

དུམ་ཆུ་བོན་སྐོར་

༦

དབུས་སུ་

དཀར་ནག

དཀར་ནག་བོན་
སྐོར་བརྩི་སྲུང་།

རང་ཟླ ༡༡-༡༢པའི་
ནང་ལུ་

༧

དབུས་སུ་

གཞས་ལུ་གཞས་
རང་ཟླ ༡༡-༡༢པའི་
ཚ་འཕེལ་ སྐད་ཐོབ་པ་ཧཱ་དགོན་
ནང་ལུ་
པའི་དགོན་གཞས།

༨

དཀར་མཚོ་ བཱ་ལི་

བཱ་ལི་བོན་སྐོར།

རང་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་ལུ་

༧

དཀར་མཚོ་ ཝང་རྩ་

འཆམ་ལུ་འཆམ་སྐད་
རང་ཟླ་ ༡༡པའི་ཚེས་
ཐོབ་པ་ཝང་རྩ་པའི་
༡ ལུ་
དགོན་འཆམ།

༨

དབུས་སུ

ཧཱ་བང་
རྒྱས་ནང་

ལྷ་ཁང་དཀར་པོའི་ རང་ཟླ༨པའི་ཚེས་
ལོ་བསྟར་ཚེས་བཅུ། ༨-༩-༡༠ ལུ་

བགེགས་བསྐྲད་
བརྒྱ་བསྒྱུར།

རང་ཟླ ༡༡ པའི་ནང་
ལུ་

རང་ཟླ ༡༡-༡༢པའི་
ནང་ལུ་

རང་ཟླ ༡༡-༡༢པའི་
ནང་ལུ་

རང་ཟླ ༡༡ པའི་ནང་ལུ་

དྲན་གསོ།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག
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༩

སྦྱིས་

༡༠

གསང་
སྦས་ཁ་

༡༡

དཀར་མཚོ

དབང་ལུ་དབང་སྐད་
ཇེན་ཀ་ཁ ཐོབ་པ་ བཙན་དཀར་ རང་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་
ཨོ་ཀ་བརྩི་སྲུང་།

བཀྲིས་སྒང་ མཁའ་འགྲོའི་
དགོན་པ གསོལ་ཁ།

ལུང་ཁ་ལྷ་
དགོན་འཆམ།
ཁང

༡༢ དཀར་མཚོ་
༡༣ ཧཱ་རྫོང་ཁག་

༣)

ཧཱ་པ་ཡོད་
རིགས

རང་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ལུ་
རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ལུ་

ལྷ་ཡུལ་ཁ།

ལོ་རེའི་བར་ན་་

ཧཱ་པའི་ལོམ་བཱ

རང་ཟླ༡༠ པའི་ ༢༩ ལུ་

བོན་སྐོར་གྱི་གསོལ་མཆོད།

དེ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་ ཧཱ་གི་བོན་སྐོར་ཟེར་
མི་འདི་ཡང་ ཧེ་མ་བོད་ཀྱི་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་གིས་སྦེ་ ཁོ་རང་མོན་ཡུལ་ལུ་འོང་སྟེ་ ཁོ་
རའི་ཆོས་ལུགས་བོན་ཆོས་ཀྱི་ གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ མོན་ཡུལ་ལུ་
ཡང་སྲོལ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་ནང་ལུ་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་མ་ཉམས་
པར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཞིབ་འཚོལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བོན་པོའི་ཆོས་
བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་དརཝ་ལས་བརྟེན་ བོན་སྐོར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
མི་ཚུ་གི་ཡོངས་གྲགས་ལུ་ བོང་སྐོར་ཟེར་སླབ་སྲོལ་དར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་དེ་ཡང་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་དབུས་སུ་རྒེད་འོག་དུམ་ཆུ་དང་ སྐྱིབས་རི་བོན་
སྐོར་ དཀར་ནག་བོན་སྐོར་ སྦྱིས་རྒེད་འོག་ཡང་ཐང་བོན་སྐོར་ དཀར་མཚོ་རྒེད་འོག་
བཱ་ལི་བོན་སྐོར་ཟེར་ བོན་སྐོར་ཁག་མ་འདྲཝ་ ༤ དེ་ཅིག་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་རུང་
གཡུས་སྒོ་ག་ར་ནང་ལུ་ལོ་ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བོན་སྐོར་གྱི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་
གིས་ རང་སོའི་ལུགས་སྲོལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གཅིག་དང་ ཁོ་ལུ་ཆ་རོགས་
འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨམ་རྣལ་འབྱོར་མ་གཅིག་ཡང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

ཨམ་རྣལ་འབྱོརམ་འདི་ ཨམ་སྲུ་གིས་རང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་
ཨམ་སྲུ་རྣལ་འབྱོརམ་ ལྷ་ཆགས་ཡོད་མི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕོ་སྐྱེས་འཚོལ་ཏེ་འབད་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བོན་སྐོར་དུས་སྟོན་འདི་ ཧེ་མ་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་བོད་ལས་བྱོན་པའི་སྐབས་ལུ་ འགོ་ཐོག་
ཡོད་པའི་ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ ཧེ་མའི་ཁྱིམ་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་ཨོ་ཀ་ནང་
ལས་སྦེ་ འགོ་དང་པ་རང་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་གིས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ཚུ་ནང་ལུ་
ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་འཚུབས་ཆག་ཚུ་གི་ རྟགས་པ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་ མཚམས་
བཅད་ཐོག་ལས་འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ ཨོ་ཀ་ནང་ལས་རང་ འཐོན་
དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདི་ རྒས་པོའི་ངག་གཤིས་དང་རྣ་རྒྱུན་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་
ཧེ་མ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བོད་དང་འབྲུག་གཉིས་ཆ་རང་ནང་ལུ་ བོན་མཆོད་
དེ་ གསོལ་མ་ཆོག་པའི་དམ་བཏགས་གནང་ཡོད་རུང་ གཡུས་སྒོ་སོ་སོའི་མི་སེར་རང་
སོའི་ ཡིད་ཆེས་དང་འཁྲིལ་ངེས་པར་དུ་མཆོད་དགོ་མི་ཚུ་གིས སྔོན་མ་ལས་ ད་རེས་
ཀྱི་བར་ན་ཡང་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཏེ་མཆོད་དགོཔ་ད་ དེ་སྦེ་མ་མཆོད་པ་ཅིན་ འདྲེ་སྲིན་
གདུག་པ་ཅན་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་སྐྱེལ་དོ་ཡོད་པའི་སེམས་ཀྱི་ དོགས་པ་ཡོདཔ་ལས་
ཐབས་རང་མེད་པ་མཆོད་དགོཔ་འཐོནམ་ལས་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གཡིབ་སྟེ་
འབད་བའི་ཚུལ་དུ་ བོན་སྐོར་འདི་ཁྱིམ་གྱི་ཨོ་ཀ་ནང་ལས་སྦེ་འཐོན་དགོ་མི་དེ་ཡང་དེ་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི།

༤)

དུམ་ཆུ་དང་སྐྱིབ་རིའི་བོན་སྐོར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐངས།

དུམ་ཆུ་དང་ སྐྱིབ་རི་གཡུས་སྒོ་ནང་གི་བོན་སྐོར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ཐངས་འདི་ ཁྱད་
པར་མེད་མི་དེ་ཡང་ དང་པ་སྐྱིབ་རི་དང་ དེ་ལས་དུམ་ཆུ་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་
དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ དེ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཡང་ ཡར་མར་འབྲེལ་མཐུད་ཐོག་
ལས་ བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གཡུས་སྒོ་ཡང་ཧ་ལམ་ཐག་ཉེ་སར་ཅིག་ཁར་ཡོདཔ་
ཨིན་པས། བོན་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་ དེ་བསྒང་ཨ་ཁུ་བསྟན་པས་བརྩམས་གནང་བའི་གཞས་
རིགས་ ༡༣ དང་ཞབས་ཁྲ་ལྷམ་པ་ ༡༣ གྱི་ཐོག་ལས་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་པས།

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།

༥)

བོན་སྐོར་གྱི་བཅའ་སྒྲིག

༦)

དཔའ་བོ་གིས་ལྷ་ཞུ་བའི་ཚིག
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བོན་སྐོར་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ གཡུས་སྒོ་དམང་ལས་ཆུམ་ཕུད་དང་ མར་
ཕུད་ལ་སོགས་པའི་ཕུད་ཚུ་བསྡུ་སྟེ་ བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ཤ་ངག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་
གཡག་ཤ་ལགཔ་གཅིག་ཕུད་སྦེ་ སོ་སོ་རང་ཉོ་བཞག་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་
ནགས་ཚལ་ནང་ལས་སྟག་པའི་ཤིང་མ་བཏོག་པའི་ཧེ་མ་རང་ ཕྱོགས་བཞི་ཁག་ཕྱེ་སྟེ་མ་
འཛོལ་བར་འབག་འོང་སྟེ་ བཞི་བཀག་རྐྱབ་སྟེ་ ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་བརྡ་མཚོན་བཀལ་ཏེ་
བཞག་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཡུས་སྒོའི་ཕྱོགས་བཞི་སོ་སོ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་དང་དགྲ་
སྲིན་ཚུ་བཏུལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱོགས་བཞི་ལུ་བལྟ་ཕུར་བརྡབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་དང་པའི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་ཨམ་རྣལ་འབྱོརམ་གིས་ དུས་སྟོན་
གྱི་དོན་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་བརྐྱབས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཏོརམ་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་
ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ལེགས་སོ་བསྐུལ་ ཨམ་
སྲུ་ཚུ་གིས་ལེགས་པས་འཐོན་ཏེ་གདན་འདྲེན་ཞུཝ་ཨིན་པས།
གཏོརམ་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་
ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་ ཨམ་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཀྱིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་མཆོད་བཤམས་
བཟོ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་བྲོ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་
དེ་རང་བརྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ཞབས་བྲོ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་
གིས་ ནངས་པ་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ གཞས་ཚུ་ལུ་སྦྱང་
བ་འབད་བར་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་
གདུག་པ་ཅན་གྱི་དགྲ་ཚུ་བདའ་ནི་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་དང་ སེམས་ཅན་ དེ་ལས་ལོ་
ཐོག་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེལ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནི་དང་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་འཚུབས་ཆག་ཚུ་ཞི་
ནིའི་དོན་ལུ་གླུད་བདའཝ་ཨིན་པས། དེའི་ཤུལ་ལས་དཔའ་བོ་འཆམ་པའི་སྐབས་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཕྱག་འཚལ་ལོ། མཆོད་པ་འབུལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ། ཐུགས་
དགྱེས་པར་མཛོད་ཅིག་ཡི་དམ་ལྷ། །རྒྱུ་ལམ་ལས་འདྲོངས་ཅིག་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །དགུང་
སྤྱི་བཙུག་ཉི་མའི་གདན་ས་ལས། །ངེ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཞུ། །བདགཔོ་མེད་པའི་བུ་ལུ་
ཐུགས་རྗེ་བཟུང་། །བསྟན་པའི་ལྷ་དང་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་འབྱོན། །བསྒོ་བའི་ལྷ་དང་སྒྲུབ་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

པའི་ཡི་དམ་བྱོན། །བླ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བྱོན། །ཤར་ཁྲི་གདུགས་ཤར་ར་ཟེར་ས་
ལས། །ཡར་མཐོ་བའི་དགུང་གི་ཁྲི་གདན་ལས། །རྟོགས་ལྡན་ལྷ་དང་ཚོགས་པའི་གཞི་བདག་
བྱོན། །ཝང་བྱེ་མ་གཉིས་ཀྱི་རི་ཁམས་ལས། །དར་དཀར་ཕུ་དང་ཆོས་རྗེ་ལས། །གཡང་ཆུང་ཇོ་
མོ་ཚེ་རིངམ་བྱོན། །ཆུམོ་འཁྱིལ་ཆུ་རྒྱུག་པའི་གཡས་ཕྱོགས་ལས། །ལྕགས་རི་མདོ་སྡེ་རྟ་
མགོ་ལས། །ཡི་དམ་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་བྱོན། །གསང་བའི་བདེ་ཆེན་ཕུག་ནང་ལས། །དགེ་
བསྙེན་རྟ་དམར་ཝ་རྟ་བཙུགས་མི་བྱོན། །ཞྭ་དམར་གནམ་ལུ་ལྡིང་མི་བྱོན། །དགེ་བསྙེན་
ཇག་པ་མེ་ལེན་བྱོན། །དགེ་བསྙེན་བསྟེན་དོ། དགེ་བསྙེན་སྒྲུབ་དོ། གསོལཝ་ག་བཏབ་བྱོན་
ཤིག་ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་ལྷ་མ་འདྲཝ་སོ་སོ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
ད་རུང་ནུབ་མོ་ ཤར་ངག་གཏང་ནི་ཟེར་ གཡུས་ཚན་འདི་གི་གདོང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་
སྒོམ་ནི་སྟེང་ཁ་ཟེར་བའི་ སྒང་ཏོ་གུ་ཡོད་མི་ གཡུས་བཙན་འདི་ལུ་གུས་བཏུད་ཞུ་ནིའི་
དོན་ལུ་ གཡག་གི་མགུ་ཏོ་གཅིག་ཉོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་གི་ཀླདཔ་བཏོན་ཏེ་ ཚོགས་ཕུལཝ་
ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཤར་ངག་གཏང་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བོན་པོའི་ལྷ་ཚུ་ལུ་གསོལ་མཆོད་
འབདཝ་ཨིན་པས། ཤར་ངག་གཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ད་རུང་ དཔའ་བོ་འཁྱམས་ནི་
འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ཨཔ་དཔའ་བོ་ལུ་ལྷ་འཛུལ་ཏེ་ མོ་གཅིག་བཏབ་
པའི་སྐབས་ གཤིན་པོ་དང་ གསོན་པོའི་བར་ན་ལུ་ མ་འགྲིགས་པར་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དབྱེ་
བ་ཕྱེ་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ གཡུས་བཙན་དང་ དགྲ་ལྷ་ གཞན་རྒྱལ་འགོང་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གིས་
གནོད་པའི་ཚིག་ཚུ་མོ་བཏབ་ཐོག་ལས་གཡུས་སྒོའི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་སླབ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

༧)

དེ་བསྒང་དཔའ་བོ་གིས་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོའི་བར་ན་མོ་བཏབ་
འབད་བའི་ཚིག

མོ་ནག་ཕུད་ལས་བསྟེན་པའི་མ་འབྱོར། སྲིད་པ་ཀུན་ལུ་འཚོ་བའི་བུ་ཚའུ། བློ་བླ་མར་
གཏད། སྐྱབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་འཚོལ། རྒྱབ་ཀྱི་རི་དང་མདུན་གྱི་འཁརཝ་
བཙུགས་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་འབྱོན། བློ་ང་ལུ་གཏད། ང་ཡང་མ་ཤེསཔ་མ་མཐོང་པར། ཨཔ་
ཁྱུང་བདུད་ཁྱོད་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ཨིན། ཨཔ་ཁྱུང་བདུད་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦེ་འབྱོན། ནདཔ་
མེ་ལས་སློང་། སྲིད་པ་གསུམ་ལུ་བཙུགས། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་ལ་ཕན་ཐོགས་བཅུག་
ཟེར་སྨོན་ཚིག་དང་བཅསཔ་སྦེ་མོ་བཏབ་ཨིན་པས། དེ་གི་ནངས་པ་དྲོ་པ་ གཡུས་ཁའི་
མི་སེར་ཕོ་མོ་དང་ ཨ་ལོ་ག་ར་ ཁོང་རའི་གཟབ་སྤྲོས་འདིགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།
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ཚུ་གིས་ དཔའ་མཛངསཔ་གི་ཚུལ་སྦེ་ དཔའ་རྟགས་བཏགས་ནི་དང་ མགུ་ཏོ་གུ་དར་
རེ་དཀྱིས་ཏེ་ ཕྱྭ་དང་ཧུ་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ལེགས་པས་འཐོན་ཏེ་ སྐད་ཚུ་
བརྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ དཔའ་མཛངསཔ་གི་ཚུལ་
ཨིན་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་ག་ར་ ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱག་དང་སྙན་དར་
ཕུལ་ འདི་ནང་ལས་ ཕྱོགས་དར་དང་ བཙན་དར་ དེ་ལས་དར་ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་
ཚུ་འགྲིགས་ཐོག་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ལེགས་སོ་བསྐུལ་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ལེགས་པས་
འཐོན་ཏེ་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
འདི་གི་ཤུལ་ལས་ཐང་འདི་ནང་ལུ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་
རྐྱངམ་ཅིག་སྡོདཔ་ཨིནམ་ད་ ཁོང་ཚུ་ཡང་དཔའ་བོ་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ ལས་
རིམ་འདི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་ཅིག་ཁར་ ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་ཨམ་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་
ཀྱིས་བར་ན་སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་གི་ལྟདམོ་གཅིག་སྟོན་མི་ལུ་ ལྷ་བྱ་འཕུར་ནི་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་
ད་ འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་འདི་ ལྷ་བྱ་དང་ རྣལ་འབྱོརམ་འདི་འདྲེ་བྱ་སྦེ་རྩིས་
མི་ནང་ལུ་ ལྷ་བྱ་འདི་རྒྱལ་བའི་ཚུལ་ལུ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཨིན་པས།

༨)

དེ་བསྒང་ལྷ་བྱ་འཕུར་བའི་སྐབས་དཔའ་བོ་འཆམ་པའི་ཚིག

ལྷ་བྱ་འཁྲུངས་པའི་ཡབ་ཡུམ། །ཡར་ལུང་སྟོད་ལས་འཁྲུངས་མི། །ལྷ་བྱ་འཁྲུངས་པའི་
ཡབ་ཡུམ། །ཡབ་མཚན་ལྡན་དཔའ་བོ། །ལྷ་བྱ་འཁྲུངས་པའི་ཡུམ། །ཡུམ་ཁྱུང་སི་བུ་ཁྲིད་
དགྲ་ལྷ་ཡུམ། །གཡས་ཤར་ལུ་འགོར་ཏེ་ཆགས། །གཡོན་ནུབ་ལུ་འགོར་ཏེ་ཆགས། །ལྷ་
བྱ་འཁྲུངས་སའི་ཡབ་ཡུམ། །མ་མཐོང་མ་འགྲིགས་ལྷ་བྱ་ལུས་ལུ་མེད། །མ་མཐོང་མ་
འགྲིགས་ལྷ་བྱ་སེམས་ལུ་མེད། །ལྷ་བྱ་འཁྲུངས་པའི་ཡབ་ཡུམ། །གཅིག་དང་གང་ལས་
འཁྲུངས་སྨོ། །གནམ་ལ་ཚེས་ཚེ་སྐར་མ་བཟང་། །ས་ལ་ཚེས་ཚེ་ཉི་མ་དྲོ། །བར་ལ་ཚེས་
ཚེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང་། ། བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ཁ་རྩ་ཉིནམ་འབྲུག །ད་རེས་
ཉིནམ་དཔལ་ཨིན། །སྐར་མ་གྲུབ་སྦྱོར་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ལུ། །ལོ་ན་ཧིང་ཟེར་མ་ཧ། །དུས་
ཅི་ཟེར་མ་ཕྱི། །གསར་པའི་ཕུད་དང་རྙིང་པའི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ། །དགྲ་བཟློག་ནིའི་གཏང་
རག་ཕུལ་དོ། །ན་རག་བཤགས་སྦྱང་ཕུལ་དོ། །དམ་ཚིག་མདུད་པོས་བཅད་དེ་གསོལ་
མཆོད་དྲངས་དོ། །དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཚུར་ཞུ་ཤིག །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

ཚིག་གིས་སྒོ་ལས་ལྷ་བྱ་འཕུར་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་གི་ཤུལ་ལས་ དང་པ་རང་དགྲ་ལྷ་གསོལ་ནི་ཟེར་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་ཚིག་ཚུ་སླབ་
ཅི་རང་ གཞན་ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ དེའི་རྗེས་སུ་དྲངས་ཏེ་སླབ་དགོ་དེ་ཡང་ དགྲ་ལྷ་ཚུ་
ལུ་བསྟོད་པ་ཕུལ་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ནི་ ལྷག་པར་དུ་
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་འབྱུང་མ་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་ཚིག་གི་
དོན་ལུ་ཚིག་ཁམས་ལོག་སི་སི་ཚུ་ཡང་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༩)

དགྲ་ལྷ་ལུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་།

ཨའི་ཤོག་ཅིག་ཤོག་ཅིག་དམག་མི་གིས། །གནམ་ལ་ཚེས་ཚེ་སྐར་མ་བཟང་། །ས་ལ་
ཚེས་ཚེ་ཉི་མ་དྲོ། །བར་ལ་ཚེས་ཚེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང་། །བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ནང་
མཚམས་ནང་ལུ་འཛུལ། །མཚམས་སྒོ་གནས་སུ་སྤུངས། །མཚམས་ཕུད་ལྷ་ལུ་དྲངས་
དོ། །རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ལོ་མཚམས། །ལྷ་འདྲེ་གཉིས་ཀྱི་བར་མེད། །བཤོལ་ཅུ་གནམ་
ལུ་གཏང་དོ། །སྟེང་གི་ལྷ་ཡང་དགྱེས་ཅི། །བཤོལ་ཅུ་བར་ལུ་གཏང་། །བར་མཆོད་བཙན་
ཡང་དགྱེས་ཅི། །བཤོལ་ཅུ་ས་ལུ་གཏང་། །འོག་གི་ཀླུ་ཡང་དགྱེས་ཅི། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་
སྐུ་ཟུར་ཅིག །ཕྱེ་ཕུད་བྲེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཕུལ། །མར་ཕུད་སྲང་ཁ་འཇལ་ཏེ་ཕུལ། །དགྲ་ལྷ་
དགྱེས་པའི་ཤ་གསུམ་ཡོད། །མགོ་ལ་ལྷ་གཡག་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །ཆབ་ལ་གསེར་མིག་ཉ་
མོའི་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །བར་ལ་གཡང་སྐར་ལུག་མོའི་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །དགྲ་ལྷ་དགྱེས་པའི་
ཤ་གསུམ་འདི་ཡིན་ནོ། །དགྲ་ལྷ་མ་དགྱེས་ཤ་གསུམ་ཡོད། །བར་གླང་ཅུང་མོའི་ཤ་ཅིག་
ཡོད། །ལྕོང་མ་སྦལ་པའི་ཤ་ཅིག་ཡོད། །སི་སི་ར་མོའི་ཤ་ཅིག་ཡོད། །དགྲ་ལྷ་མ་དགྱེས་
ཤ་གསུམ་འདི་ཡིན་ནོ། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་འགོར། །ཤར་གྱི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་
བཏགས། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་ལྷོ་ལུ་འགོར། །ལྷོའི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །བྱི་ཁ་
ཉི་མའི་ནུབ་ལུ་འགོར། །ནུབ་ཀྱི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་བྱང་ལུ་
འགོར། །བྱང་གི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །ལོ་ན་ཧིང་ཟེར་མ་ཧ། །དུས་ཅི་ཟེར་
མ་ཕྱི། །གསར་པའི་ཕུད་དང་རྙིང་པའི་བཅུད་བསྡུ་སྟེ། །དགྲ་བཟློག་ནིའི་གཏང་རག་ཕུལ་
དོ། །ན་རག་བཤགས་སྦྱང་ཕུལ་དོ། །དམ་ཚིག་མདུད་པོས་བཅད་དེ་གསོལ་མཆོད་དྲངས་
དོ། །དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཚུར་ཞུ་ཤིག །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་བསྟོད་
པ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་གཞས་རིགས་མ་འདྲཝ་རྐྱབ་ཡོདཔ་

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།
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ད་ དེ་བསྒང་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཡང་ ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ ཕྱོགས་
བཞི་ལུ་ བལྟ་ཕུར་བརྡབ་པར་ ཟེར་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་དགྲ་གདུག་པ་ཅན་
ཚུ་དམ་བཏགས་པར་འགྱོཝ་ཨིན་པས།

༡༠) ཕྱོགས་བཞི་ལུ་བལྟ་འཕུར་བརྡབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་
འབྱོརམ་གིས་གཙོས་པའི་ དཔའ་མཛངསཔ་ག་ར་གིས་སླབ་དགོ་
པའི་ཐ་ཚིག

དགུང་སྟོད་བདེ་མོ་བཀྲིས་པས། །གངས་སྟོད་བདེ་མོ་བཀྲིས་པས། །མཚོ་སྟོད་བདེ་མོ་བཀྲིས་
པས། །མཚོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་བཀྲིས་པས། །ད་རེས་དངོས་གཞི་དམ་ལུ་བཏགས། །དགྲ་
སྐྱེས་འདི་ལུ་བཀལ། ། ཞག་གཅིག་ ཞག་གཉིས་ ཞག་གསུམ་ ཞག་བཞི་ ཞག་ལྔ་
ཞག་དྲུག་ ཞག་བདུན་ ཞག་བརྒྱད་ ཞག་དགུ་ཚུན་འོག་ལས་མ་སློང་ཅིག།
ཟླཝ་གཅིག་ ཟླཝ་གཉིས་ ཟླཝ་གསུམ་ ཟླཝ་བཞི་ ཟླཝ་ལྔ་ ཟླཝ་དྲུག་ ཟླཝ་བདུན་ ཟླཝ་
བརྒྱད་ ཟླཝ་དགུ་གི་འོག་ལས་མ་སློང་ཅིག
ལོ་གཅིག་ ལོ་གཉིས་ ལོ་གསུམ་ ལོ་བཞི་ ལོ་ལྔ་ ལོ་དྲུག་ ལོ་བདུན་ ལོ་བརྒྱད་ ལོ་དགུའི་འོག་
ལས་མ་སློང་ཅིག
བསྐལ་པ་གཅིག་ བསྐལ་པ་གཉིས་ བསྐལ་པ་གསུམ་ བསྐལ་པ་བཞི་ བསྐལ་པ་ལྔ་
བསྐལ་པ་དྲུག་ བསྐལ་པ་བདུན་ བསྐལ་པ་བརྒྱད་ བསྐལ་པ་དགུའི་འོག་ལས་མ་སློང་ཅིག
བསྐལ་པ་གཅིག་ལུ་ཉི་ཤུ་གཅིག་ བསྐལ་པ་གཉིས་ལུ་ཉི་ཤུ་གཉིས་ བསྐལ་པ་གསུམ་
ལུ་ཉི་ཤུ་གསུམ་ བསྐལ་པ་བཞི་ལུ་ཉི་ཤུ་བཞི་ བསྐལ་པ་ལྔ་ལུ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ བསྐལ་པ་དྲུག་
ལུ་ཉི་ཤུ་དྲུག་ བསྐལ་པ་བདུན་ལུ་ཉི་ཤུ་བདུན་ བསྐལ་པ་བརྒྱད་ལུ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་ བསྐལ་
པ་དགུ་ལུ་ཉི་ཤུ་དགུའི་འོག་ལས་མ་སློང་ཅིག ཟེར་བལྟ་ཕུར་བརྡབ་ཨིན་པས།

༡༡) མཚོ་སྨན་མཆོད་པའི་སྐབས་ལུ་དཔའ་བོ་འཆམ་པའི་ཚིག

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སོགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གནམ་ལ་ཚེས་ཚེ་སྐར་མ་
བཟང་། །ས་ལ་ཚེས་ཚེ་ཉི་མ་དྲོ། །བར་ལ་ཚེས་ཚེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང་། །བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་
ཡར་ཚེས་ལུ། ། དྲངས་རྒྱས་ཞལ་དཀར་འགྲིགས་པའི་ནང་། །མཚོ་སྨན་གསེར་ཆུ་དྲངས་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

དོ། །གསེར་གཞོང་གསེར་སྐྱེམས་བཀང་སྟེ། །ནོར་བུ་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ་དོ། །དངུལ་གཞོང་
དངུལ་གྱིས་བཀང་སྟེ། །ནོར་བའི་རྟེན་གཞོང་ཕུལ་དོ། །དུང་གཞོང་ཨོ་མ་བཀང་སྟེ། །ནོར་
བུ་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ་དོ། །ཞལ་ལས་མ་ཕྱེ་ཁམ་གསུམ། །གེ་ཛ་མཛའ་བའི་སྤར་བུ། །ཤིང་
ཏོག་ཨ་མའི་འབྲས་བུ། །ནོར་བུ་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ་དོ། །དོ་མ་རྒྱ་ཟས་དབང་ཕྱུག །རྒྱ་ཤིང་
བཀགཔ་དེས་བཀག །པ་ཎེ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ། །ཤོམ་འདབ་སྤེད་དེས་སྤེད། །ཙུ་ཎེ་དཀར་
མོ་ཚོན་བཟང་། །ཀ་ར་གཏངམ་དེས་གཏང་། །གསོལ་ཆུ་ཕར་ལུ་དྲངས། །དབང་དང་དངོས་
གྲུབ་ཚུར་ཞུ་གེ། །ཨ་ལེགས་ལེགས་པའི་ཟེར་རུང་། །ལེགས་པའི་བུ་མོ་ལྔ་པོ། །མགུ་ཏོ་
པད་ཅུ་འདྲ། །དར་གྱི་ཕང་གི་ར་ཅུང་། །རིས་མོ་ལེགས་པའི་ཕྲ་འཁོར། །བུམོ་ཅུ་ལྔ་པོས་ཕར་
དྲངས་དོ། །དངོས་གྲུབ་ཚུར་ཞུ་གེ། །ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་མཆོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན་པས།
འདི་དང་འབྲེལ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ཚུལ་སྟོན་མི་གིས་ ཨ་ཙ་རའི་འབགཔ་
བཙུགས་ཏེ་ ཕ་ཇོ་གི་སྐུ་འདྲའི་འབག་སྦེ་ གསོལ་རས་ཚུ་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
གསོལ་རས་བསྐུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་པའི་སྨོན་ཚིག་ཚུ་བཙུགས་
ཐོག་ལས་ མི་འདི་གིས་བསྟོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་གསོལ་རས་ཞུ་ གཞས་དཔོན་ཚུ་གིས་གཞས་
ཚུ་རིམ་བཞིན་དུ་འགོར་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་།

༡༢.༡ གཞས་དང་པ། ཕྱག་འདི་འཚལ་ལོ་འཚལ་ལོ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕ་བླ་མ་རྣམས་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་བླ་མའི་སྐུ། །གསུང་འཛོལ་བ་མེད་པར་བླ་མའི་
གསུང་། །ཐུགས་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བླ་མའི་ཐུགས། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །སྐུ་མཐོ་དབང་མཛད་ཅིག་ཡི་དམ་ལྷ། །རྐྱེན་བར་ཆད་བཟློག་ཅིག་མཁའ་
འགྲོ་ཚོགས། །དགྲ་ལམ་སྣ་འདྲོངས་ཅིག་བཅུ་གཅིག་ཞལ། ། དགྲ་བོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་
པའི་ཡ་མཚན་ཅན། །དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟག་ཤར་བསྟན་
པ་བཙུགས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན། །དགྲ་ལྷ་ཁྱུང་བདུད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱིན་
བརླབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་ཡ་མཚན་ཅན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །བསྟན་སྲུང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡ་མཚན་ཅན། །མི་དབང་སྡེ་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །གླུ་གཞས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་ཡ་མཚན་ཅན། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པའི་ཞབས་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གདན་ས་ཡར་མར་བཞུགས་པའི་ཡ་མཚན་ཅན། །གཡུས་བཙན་
ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།
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༡༢.༢ གཞས་གཉིས་པ། ཤར་ཕི་ལས་ཁྲི་གདུགས་ནམ་ཡང་ཤར། །ད་རེས་ཤར་བའི་

ཁྲི་གདུགས་ལུས་དྲོ་བས། །ནུབ་ཕི་ལས་དྲོ་ཤར་ནམ་ཡང་ཤར། །ད་རེས་ཚེས་པའི་དྲོ་ཤར་
མདངས་དཀར་བས། །དགོན་པ་ནཱི་ལུ་མཚན་ལྡན་ནམ་ཡང་བཞུགས། །ད་རེས་བཞུགས་
པའི་མཚན་ལྡན་བྱིན་བརླབས་ཆེ། །རྫོང་ཆེན་ནཱི་ལུ་དབང་ཆེན་ནམ་ཡང་བཞུགས། །ད་རེས་
བཞུགས་པའི་དབང་ཆེན་མཁས་དབང་རང་ཆེ། ། གཞུང་ཡུལ་ནཱི་ལུ་དཔའ་ཤེད་ནམ་ཡང་
འཛོམས། །ད་རེས་འཛོམས་པའི་དཔའ་ཤེད་གླུ་གཞས་རང་མཁས། །དཔའ་ཤེད་ཐོར་ཐོར་མ་
བྱེད་རུ་རུ་རང་འཛོམས། །

༡༢.༣ གཞས་གསུམ་པ། གཅིག་གཉིས་གསུམ། གསུམ་དྲུག་དགུ། ཨ་ཁུ་བསྟན་

པ་ཡོང་ཡོང་། །ཉི་མ་ཤར་སའི་གཡུས་ནས་ཡོང་། ། གཅིག་གཉིས་གསུམ། གསུམ་དྲུག་
དགུ། ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ཡོང་ཡོང་། །ཉི་མ་ལྷོ་ར་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་། །གཅིག་གཉིས་གསུམ།
གསུམ་དྲུག་དགུ། ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ཡོང་ཡོང་། །ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་གཡུས་ནས་ཡོང་། །གཅིག་
གཉིས་གསུམ། གསུམ་དྲུག་དགུ། ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ཡོང་ཡོང་། ། ཉི་མ་བྱང་ཕྱོགས་
གཡུས་ནས་ཡོང་། །གཅིག་གཉིས་གསུམ། གསུམ་དྲུག་དགུ། ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ཡོང་
ཡོང་། །ཉི་མ་དབུས་རང་གཡུས་ནས་ཡོང་། །དབུས་རང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁོར་དང་
བཅས་པ། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་ཡོང་བའི་དགའ་ཉམས་ཡོད། །སྐྱིད་ཉམས་ཡོད།

༡༢.༤ གཞས་བཞི་པ།

ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་མི་བྱོན་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་བྱོན། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་
སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་བྱོན། །དངོས་གྲུབ་ཟུང་གཅིག་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་ཞུ། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་མི་
བྱོན་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་བྱོན། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་བྱོན། །དངོས་གྲུབ་ཟུང་གཅིག་
འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལས་ཞུ། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་མི་བྱོན་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་བྱོན། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པ་བར་
ཕྱོགས་བཙན་ལས་བྱོན། །དངོས་གྲུབ་ཟུང་གཅིག་བར་ཕྱོགས་བཙན་་ལས་ཞུ། །

༡༢.༥ གཞས་ལྔ་པ།

ཆོས་འདི་མང་མང་རྒྱ་ནག་གཏིང་གཞི་ལུ། །རྒྱ་དང་པདྨ་
ཐང་གི་སྦུག་གཞི་ལུ། །ལེགས་པའི་རྨ་བྱ་ཟུང་གཅིག་བྲོ་འཁྱམས་དོ། །བྲོ་དང་འཁྱམས་
ཤོག་འགྱིར་ཤོག་རྨ་བྱ་མཆོག །ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པའི་མདོངས་སྒྲོ་གནམ་ལུ་ཟིང་། །བཙན་
རྣམས་དགྱེས་པའི་སྤུ་ཟིང་བྲག་ལུ་ཟིང་།
།ཀླུ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ལྡེབ་བྱ་ས་ལུ་
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བཀྲམ། །ཕྱི་ལྟར་ལྷ་བྱ་དམང་གི་ལྟད་མོ་ཡིན། །ནང་ལྟར་ཨ་ཞེ་རྒྱ་བཟའ་ཆེན་པོ་རང་
ཡིན། །ཆོས་འདི་ཡར་ཡར་སྐུ་རྗེས་བོད་ཁང་ནང་། །བོད་དང་ཉི་ཟླ་ཐང་གི་སྦུག་གཞི་
ནང་། །ཤང་ཤང་ཐེངས་ཐེངས་འདྲཝ་ཅིག་བྲོ་འཁྱམས་དོ། །བྲོ་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་
ཤོག་ཤང་ཤང་མཆོག །ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཕོད་ཀ་གནམ་ལུ་ཟིང་། །བཙན་རྣམས་
དགྱེས་པའི་སྤུ་ཟིང་བྲག་ལུ་ཟིང་། །ཀླུ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ལྡེབ་བྱ་ས་ལུ་བཀྲམ། །ཕྱི་
ལྟར་བོད་ཁམས་དམང་གི་ལྟད་མོ་ཡིན། །ནང་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྲས་རང་
ཡིན། །ས་འདི་གཞུང་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་ཕོ་བྲང་ནང་། །སྟག་ཤར་ཐེངས་ཐེངས་འདྲཝ་
ཅིག་བྲོ་འཁྱམས་དོ། །ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཕྱག་གཞས་གནམ་ལུ་སྟོན། །བཙན་
རྣམས་དགྱེས་པའི་དཔུང་སིང་བྲག་ལུ་ཟིང་། །ཀླུ་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཞབས་ཁྲ་ས་ལུ་
བཀྲམ། །ཕྱི་ལྟར་ཁྲོམ་སྡེ་དམང་གི་ལྟད་མོ་ཡིན། །ནང་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
པོའི་སྲས་རང་ཡིན། །

༡༢.༦ གཞས་དྲུག་པ། ཆོས་སྒོ་ལྷ་སའི་གསེར་ཏོག་འདི་ཚུ། །གཅིག་དང་གང་གི་པར་

ཤིང་འདྲ་བས། །ཆོས་སྒོ་ལྷ་སའི་གསེར་ཏོག་འདི་ཚུ། །ཚོང་པ་དམང་གི་ཕ་ཡུལ་འདྲ་བས། །རྒྱས་
ཤིང་སྐྱོང་བའི་བསིལ་དྲོད་འདི་ཚུ། །གཅིག་དང་གང་གི་པར་ཤིང་འདྲ་བས། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོའི་
ཚང་ཚིང་འདྲ་བས། །ལྷ་བྱ་གོང་མའི་ཕུ་ཡུལ་འདི་ཚུ། །གཅིག་དང་གང་གི་པར་ཤིང་འདྲ་
བས། །བྱ་རྣམས་དམང་གི་ཕ་ཡུལ་འདྲ་བས། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཆོས་རྭ་འདི་ཚུ། །གཅིག་
དང་གང་གི་པར་ཤིང་འདྲ་བས། །གྲྭ་ཚང་དམང་གི་ཕ་ཡུལ་འདྲ་བས། །དབང་ཆེན་དཔོན་
གྱི་ཁྲིམས་རྭ་འདི་ཚུ། །གཅིག་དང་གང་གི་པར་ཤིང་འདྲ་བས། །སྒར་ལྟོ་དམང་གི་ཕ་ཡུལ་འདྲ་
བས། །སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་གསུང་སྐད་འདི་ཚུ། །གཅིག་དང་གང་གི་པར་ཤིང་འདྲ་བས། །ཡབ་ཡུམ་
གཉིས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་འདྲ་བས། །

༡༢.༧ གཞས་བདུན་པ། ས་བོད་ཀྱི་ཨ་ཁུ་བསྟན་པ། །གཞོནམ་དར་མགོ་ཙམ་ལུ་བུ་མེད་

པར། །རྒསཔ་འཁར་བར་བསྟེན་ཚེ་བུ་གསུམ་འཁྲུངས། །བུ་གཅིག་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་
བཏང་། །ཆོས་ལ་དར་བ་ལྷ་བྱ་གསོལ། །བུ་གཅིག་གཡུས་ལུ་བོན་དུ་བཏང་། །བོན་ཅུང་
ལྟ་བས་ཐད་ཀར་མཛད། །བུ་གཅིག་གླུ་དང་གཞས་ལུ་བཏང་། །གཞས་དཔོན་ཁྱོད་ལས་
མཁས་པར་མཛད། །དགུང་ལོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ལུ། །གླུ་གཞས་ཁོང་ལུ་སྦྱང་དགོ་

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།

307

པས། །དགུང་ལོ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལུ། །དཔའ་རྩལ་ལུས་ལུ་སྦྱང་དགོ་པས། །དགུང་ལོ་
བདུན་གསུམ་ཉེར་གཅིག་ལུ། །ང་བསྟན་པའི་མཚན་མིང་གསོལ་དགོ་པས། །ང་བསྟན་པའི་
མཚན་མིང་གསོལཝ་ད། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་འབྱོན་དགོ་པས། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་འབྱོནམ་
ད། །མཛོ་དཀར་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །མཛོ་ནག་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །ཁལ་བཀལ་
འཇམ་བུ་གཡས་ལས་བཀལ། །གུང་ཆེན་དཀར་པོ་གཡོན་ལས་བཀལ། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་
འབྱོན་དགོ་པས། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་འབྱོནམ་ད། །ལ་དྲོད་མོ་ལ་ཁར་འཕྲུལ་གྱིས་ལྷོད། །ཨརཝ་
འཇམ་གཅིག་དང་འཕྲུལ་གྱིས་འགོར། །ང་བསྟན་པ་རྒན་རྐྱལ་རྒྱལ་བར་ཤོག །གངས་ལས་
ཉི་ཤར་ཨུབ་ལས་ཤོར། །གཞས་ཀྱི་འཁར་བ་གསུམ་དུ་བཅག །གླུ་ཡི་དྲྭ་ཕད་རྒྱབ་ལུ་ཤོར། །སྨོན་
ལམ་རྟས་ལྕག་ཕྱག་ལས་ཤོར། །འབྲལ་མེད་གྱི་ཅུང་གློ་ལས་ཤོར། །ཆུ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་
ཞབས་ལས་ཤོར། །ང་བསྟན་པ་བོད་ལུ་ལོག་དགོ་པས། །ང་བསྟན་པ་བོད་ལུ་ལོགཔ་ད། །ཞུ་
བོད་ཡུལ་རྣམས་ལུ་ཞུ་ཅིག་འབུལ། །ཤར་ར་བྲག་སྤུན་གསུམ་ཞུ་ཅིག་འབུལ། །ནུབ་ཨ་ན་དྷེ་
ཝ་ཞུ་ཅིག་འབུལ། །ཕོ་ལྷ་མ་སངས་ཁྱུང་བདུད་ཞུ་ཅིག་འབུལ། །གནས་མེ་རིས་སྤུན་གསུམ་
ཞུ་ཅིག་འབུལ། །ཞུ་འབུལ་གྱི་འབུལ་ཚུལ་མ་ངལ་བར། །བོད་ཤཱཀྱ་མུ་ཎེ་ཞུ་ཅིག་འབུལ། །ང་
བསྟན་པ་བོད་ལུ་ལོག་འདྲ་བས། །ང་བསྟན་པ་བོད་ལུ་ལོགཔ་ད། །བོད་ཀྱི་གཡུས་འདི་རྒྱ་
ཆེ་བས། །སོག་པོའི་གཡུས་འདི་ཕུག་རིང་པས། །ང་བསྟན་པ་ཞུ་འབུལ་གྱི་འབུལ་ཚུལ་མ་
ངལ་བར། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་ལོག་དགོ་པས། །མཛོ་དཀར་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །མཛོ་
ནག་མོ་ལུང་པའི་ཕུ་ལས་ཞུ། །གཡས་ལས་རྟ་དང་ཁྲོ་མོར་བཀལ། །གཡོན་ལས་ཕྱུགས་
དཀར་མཛོ་མོ་བཀལ། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་ལོགཔ་ད། །གངས་ལས་ཉི་ཤར་དབུ་ལུ་
བཞེས། །འབྲལ་མེད་གྱི་ཅུང་གློ་བར་འཛེག །གླུ་ཡི་དྲྭ་ཕད་རྒྱབ་ལས་དང་། །དར་གོས་
ཚུལ་གསུམ་ལུས་ལུ་བཞེས། །ཆུ་ལྷམ་དཀར་ཅུང་ཞབས་ལུ་བཞེས། །ང་བསྟན་པ་ལྷོ་ལུ་
ལོག་འདྲ་བས། །ཕྱི་ལྟར་དང་ལ་དུང་ལ་བརྒལ། །ནང་ལྟར་གསང་བའི་ལ་མོ་བརྒལ། །ཆུ་
ཆེ་བ་བརྒྱད་དང་ཆུང་བ་བརྒྱད། །ཆེ་བ་ཝ་ར་ཎ་སི་བརྒལ། །ཆུང་བ་གཡས་རི་སངས་ཆུང་
བརྒལ། །གངས་རི་སངས་སྨུག་ཝ་རྟ་བཙུགས། །གྲུ་ཆེན་རྟ་མགོ་སྒ་གསར་སྒྲོན། །ཐང་
པདྨའི་ཐང་ལུ་འཕྲུལ་གྱིས་ལྷོད། །ཚར་གཅིག་དགུང་སྟོད་དབུས་སུ་ལྷོད། །དགུང་ཁྲི་
གདུགས་འཛོམས་པའི་སྦུག་ལུ་ལྷོད། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མར་བཤད་བྱིན་དོ།།དགུང་སྟོད་འཐོན་
པོའི་རྫུར་སྟོན་དོ། །དཀར་གསལ་བག་ཆགས་བྱང་རན་དོ། །ཚར་གཅིག་གངས་སྟོད་དབུས་ལུ་
ལྷོད། །གངས་སྟོད་འཐོན་པོར་བཤད་བྱིན་དོ། །གངས་སེང་དཀར་མོར་རྫུར་བྱོན་དོ། ། གདོང་

308

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

ཕྲུག་བག་ཆགས་བྱང་རན་དོ། །ཚར་གཅིག་དགོན་གསར་གཡུས་ལུ་ལྷོད། །ནཱ་མཚན་
ལྡན་བཞུགས་པའི་སྦུག་ལུ་ལྷོད། །མཚན་ལྡན་བླ་མར་བཤད་བྱིན་དོ། །དགོན་གསར་
ཁྲ་མོར་རྫུར་བྱོན་དོ། །མཚན་དྲུག་བག་ཆགས་བྱང་རན་དོ། །ཚར་གཅིག་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་
ལྷོད། །དབང་ཆེན་བཞུགས་པའི་སྦུག་ལུ་ལྷོད། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོར་བཤད་བྱིན་དོ།། རྫོང་
ཆེན་ཁྲ་མོར་རྫུར་བྱོན་དོ། །སྒར་ལྟོ་བག་ཆགས་བྱང་རན་དོ། །ཚར་གཅིག་གཞུང་ཡུལ་ཁྲ་
མོར་ལྷོད། །དང་ཕུའི་གཞས་ལུ་ཕ་འདུག་པ། །ད་ལྟོའི་གཞས་ལུ་ཕ་མིན་འདུག །གཞས་
ལུ་ཕ་མེདཔ་ཟེརཝ་མེད། །གནམ་འཁོར་ལོ་གཙུག་རྒྱན་གཞས་ཀྱི་ཕ། །དང་ཕུའི་གཞས་ལུ་
མ་མིན་འདུག །གཞས་ལུ་མ་མེདཔ་ཟེརཝ་མེད། །ས་པདྨ་འདབ་རྒྱས་གཞས་ཀྱི་མ། །དང་
ཕུའི་གཞས་ལུ་སྒོ་འདུག་པ། །ད་ལྟོའི་གཞས་ལུ་སྒོ་མིན་འདུག །གཞས་ལུ་སྒོ་མེདཔ་
ཟེརཝ་མེད། །བར་བཀྲིས་ཁ་དར་གཞས་ཀྱིས་འགོར། །ཆོས་ཅུང་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་
ཀྱིས། །དང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མི་ཕྱེ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཞུ་འབུལ་གྱིས། །དང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་
དགོ། །བོན་ཅུང་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས། །གཡུ་དྲུང་བོན་གྱི་སྒོ་མི་ཕྱེ། །བོན་ཅུང་ལྷ་བུར་ཞུ་
འབུལ་གྱིས། །གཡུ་དྲུང་བོན་གྱི་སྒོ་ཕྱེ་གེ། །གཞས་བུ་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས། །ནཱ་གླུ་དང་
གཞས་ཀྱི་སྒོ་མི་ཕྱེ། །ཨ་ཁུ་བསྟན་པར་ཞུ་འབུལ་གྱིས། །ནཱ་གླུ་དང་གཞས་ཀྱི་སྒོ་ཕྱེ་གེ། །སྒོ་
བཞི་ཕྱེ་བར་ལྡེ་བཞི་དགོ། །ང་ལྡེ་བཞི་གངས་དཀར་ཏི་སེ་ཡིན། །སྒོས་ལྕགས་མ་ཕམ་གཡུ་
མཚོ་ཡིན། །ཟི་རི་བྲག་དམར་ལོགས་ལས་ཞུ། །ཧཱ་དང་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་དང་གསུམ། །ཧཱ་བུ་བཟང་གི་
ལྡེ་མིག་ཡིན། །རྔ་དང་དུང་དང་རོལ་མོ་གསུམ། །མཆོད་དཔོན་བཟང་པོའི་ལྡེ་མིག་ཡིན། །ཟས་
ལྒཔ་དང་སྒོགཔ་དང་འོད་སེ་གསུམ། །ཟས་མདངས་དཀར་ཕྱེ་བའི་ལྡེ་མིག་ཡིན། །སྒོ་ཤར་གྱི་
སྒོ་འདི་ཇི་ལྟར་སྒོ། ། སྒོ་ཤར་གྱི་སྒོ་འདི་དུང་གི་སྒོ། །སྒོ་དུང་སྒོ་ཕྱེ་བའི་ནང་ཤེད་ནང་། །རྟ་འདི་རྟ་
རང་དཀར་བ་འདུག །རྟ་དཀར་སྟེང་ལུ་མི་དཀར་ཞོན། །ཞྭ་དཀར་གནམ་ལུ་ལྡིང་འདྲ་བས། །དུང་
དཀར་པོ་ཕྱག་ལུ་བསྣམས་འདྲ་བས། །རྟ་ལང་སེ་ཟེར་སྐད་འཐེན་དགོཔ་ཨིན་པས། ཁོག་སྟོད་
སེང་སེང་སེངྒེ་བཟུམ། །དགུང་སངས་བདེན་པ་ནཱི་ལས་ཡིན། །ཁོག་སྨད་འཇམ་འཇམ་རྨ་བྱ་
བཟུམ། །སྤུ་སི་ལེགས་སྤུས་ནཱི་ལས་ཡིན། །སྐེད་པར་གྱེན་ལོགས་མཆན་ལོགས་ཟུང་། །མཆན་
ལོགས་ཟུང་ལས་སྒ་ཅིག་སྒྲོན། །སྒ་དང་སྒ་ཆག་ཁྲ་ལམ་ལམ། །སྲབ་དང་ཐིའུ་སྤུ་རིས་བརྗིད། །
གོང་དང་སྨད་དང་ཨ་ལོང་བརྗིད།།དྲིལ་བུ་བེན་ཙ་སི་ལི་ལི། །ཡེར་བུ་གཡེར་ཀ་སི་ལི་ལི། །གཡོན་
བུ་གཡེར་ཀ་སི་ལི་ལི། །སྒོ་ཕྱི་འདྲིལ་ལོགས་ལ་ནམ་ཅིག་ཡང་། །ཁྱུང་རིས་ལོགས་ལ་ཉིམ་
གཅིག་ཤར། །ནམ་ཡང་ཉི་ཤར་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་བསྟན་པ། །བསྟན་པ་
ཉི་མ་ལྷོ་ལུ་རང་འབྱོན་དགོ་པས། །སོགས་ལྷོ་སྒོར་གསེར་ ནུབ་སྒོར་གཡུ་ བྱང་སྒོར་ཁྲོ་ དབུས་
སྒོར་ཁྲ་བོ་སྦེ་ཡོད་པའི་བཤད་ཚུལ་གསུངསམ་ཨིན་པས།
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༡༢.༨ གཞས་བརྒྱད་པ། ཤར་ཕི་ལས་ཁྲི་གདུགས་ནམ་ཡང་ཤར། །ཤར་ཕི་ལས་ཁྲི་

གདུགས་མ་ཤར་ན། །ནུབ་སྐྱིད་རི་ཕྱེད་ཀ་མི་དྲོ་བས། །ནུབ་སྐྱིད་རི་ཕྱེད་ཀ་མ་དྲོ་ན། །བྱང་
ཡུལ་ལས་རླུང་ཅིག་མི་འཕུར་བས། །བྱང་ཡུལ་ལས་རླུང་ཅིག་མ་འཕུར་ན། །ལྷོ་བསིལ་
དྲོད་དངས་མ་མི་ཕྱེ་བས། །ལྷོ་བསིལ་དྲོད་དངས་མ་མི་ཕྱེ་ན། །ནང་གསང་སྣ་དུས་སུ་མི་
བཏབ། །གསང་སྣ་དུས་སུ་མ་བཏབ་ན། །ནཱ་གསང་སྣ་འབྲས་བུ་མི་འཚོ་བས། །དང་ཕུ་སློབ་
དཔོན་གཅིག་དང་སློབ་མ་གཉིས། །སྟོན་པའི་དུས་ཚོད་སློབ་དཔོན་མཁས། །སྦྱངས་པའི་
དུས་ཚོད་སློབ་མ་མཁས། །སློབ་དཔོན་བསྟེན་ག་མི་བསྟེན་བལྟ་དགོ་པས། །སློབ་མ་སྦྱངས་
ཁ་མི་སྦྱངས་བལྟ་དགོ་པས། །སྟག་ཤར་རྒས་ག་མི་རྒས་བལྟ་དགོ་པས། །སྐེད་པར་སྟོབས་
ཡོདན་གཞོན་པའི་རྟགས། །སྐེད་པར་སྟོབས་མེདན་རྒས་པའི་རྟགས། །རྒྱགསཔ་རྒས་ག་
མི་རྒས་བལྟ་དགོ་པས། ། རྩེདམོ་ཕོད་ཀ་ཡོད་ན་གཞོན་པའི་རྟགས། །རྩེདམོ་ཕོད་ཀ་མེདན་
རྒས་པའི་རྟགས། །བདེ་སྐྱིད་དཀར་གསལ་རྟ་རྭ་ལུ། །དུད་འགྲོ་འཁྱམས་ས་གཅིག་དང་འགྱོ་
ས་གཉིས། །འཁྱམས་ས་གཅིག་འདི་འཁྱམས་མེན། །འགྱོ་ས་གཅིག་འདི་འགྱོཝ་མེན། །ང་
འཁྱམས་ས་དཀར་གསལ་རྟ་རྭ་ཡིན། །ཕར་དཀར་གསལ་རྟ་རྭ་རྒྱན་ཆས་ཡིན། །ནོར་བུ་ཕང་
དུ་ལེན་པར་ད་ལྷོད་ཅིག །གཞོན་མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དཔའ་ཤེད་དགོ། །ང་ཕག་མཇུག་དགྲ་
བོ་བརྡུང་དགོ་པས། །ཚུར་དབང་རྒྱ་བོ་གསོ་དགོ་པས། །ང་བལ་སྐོརམ་ཁྲ་ཅུང་འཐག་དགོ་
པས། །མོན་ཡུལ་ཚལ་སྣ་སྐྱེས་པའི་ལུང་རྒྱན་ཡིན། །ལུང་རྒྱན་ཡིན་པའི་དུས་ཚོད། །སྐྱེས་པ་
ཚར་འདོད་མཁན་གྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད། །བལ་འདོད་མཁན་གྱི་ལག་ཏུ་སྤྲོད། །བལ་སེན་མོ་གཟིར་
དགོ་པས། །བལ་བལ་གདན་གྱི་འཇལ་དགོ་པས། །ཕ་བླ་མའི་ན་བཟའ་འཐག་དགོ་པས། །ན་
བཟའ་དར་ལུ་བསྒྱུར་དགོ་པས། །

༡༢.༩ གཞས་དགུ་པ།

ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །དགུང་སྟོད་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་ལུ།
།བཀྲ་ནི་གཞའ་དང་འོད་ཀྱིས་གང་། །ཁྲི་གདུགས་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་ལུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་
དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །གངས་སྟོད་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་ལུ། །མདངས་གསལ་ལེགས་
པའི་ཕྱོགས་སུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །སྤང་གཤོང་བདེ་མོའི་
ཕྱོགས་ལུ། །ཤཝ་རྒྱས་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་
གྱི་ཨ་ལོང་། །ནགས་སྟོད་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་སུ། །སྟག་མོ་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ། །མཇལ་ནི་
བདེན་པ་དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །དགོན་གསར་ཁྲ་མོའི་ཕྱོགས་སུ། །མཚན་ལྡན་
ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །རྫོང་ཆེན་ཁྲ་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

མོའི་ཕྱོགས་སུ། །དབང་ཆེན་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་དགའ། །ཤ་བ་ཁྲི་
རྒྱལ་གྱི་ཨ་ལོང་། །གཡུས་བཟང་བདེ་མོའི་ཕྱོགས་སུ། །ཡབ་ཡུམ་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་
སུ། །མཇལ་ནི་བདེན་པ་དགའ། །

༡༢.༡༠ གཞས་བཅུ་པ། དགུང་སྟོད་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་

གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་ཁྲི་གདུགས་མཆོག །དགྲ་གཟའ་འཛིན་
མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །གངས་སྟོད་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །མདངས་གསལ་སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་
གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་མདངས་གསལ་མཆོག །དགྲ་
བུ་ཡུག་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །ནགས་སྟོད་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །རྟ་མེད་སྤུན་ཆ་
བརྒྱད་ཀྱིས་གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་རྟ་མེད་མཆོག །
དགྲ་བསམ་བདག་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །སྤང་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །ཤཝ་རྒྱས་
སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་ཤཝ་རྒྱས་
མཆོག །དགྲ་སྟག་ཕྲུག་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །དགོན་ས་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །མཚན་ལྡན་
སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་མཚན་ལྡན་
མཆོག །དགྲ་མཚན་ཕྲུག་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །རྫོང་ཆེན་ཆོས་རྗེ་ཕོ་བྲང་ནང་། །དབང་ཆེན་
སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་འགྱིར་ཤོག་དབང་
ཆེན་མཆོག །དགྲ་དམག་འཁྲུག་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །གཞུང་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་ཕོ་
བྲང་ནང་། །སྟག་ཤར་སྤུན་ཆ་བརྒྱད་ཀྱིས་གཡང་ཆགས་དོ། །གཡང་དང་འཁྱམས་ཤོག་
འགྱིར་ཤོག་སྟག་ཤར་མཆོག །དགྲ་སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དགའ་ཚོར་ཡོད། །

༡༢.༡༡ གཞས་བཅུ་གཅིག་པ།

བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་གཙང་པ་བྱ་རྭ་རྒྱས་ཚེ་
དགའ། །བྱ་རྒོད་པོ་ནམ་འཕང་གཅོད་པ། །ནམ་འཕང་མཐོ་བ་དགའ། །སྤང་པོ་རྩྭ་རི་སྐྱེས་
པའི་མདའ་མོ་ཚིག་གསུམ་དགའ། །མདའ་མོ་བློ་གཏད་ཕྱུག་པོ། །ཕྱུག་པོའི་ཚིག་གསུམ་
དགའ། །བྱ་སྒྲོ་རྩྭ་རི་བསྐོར་མི། །ལྷ་ས་བསྐོར་བ་འགྱིར་མི་འབུམ། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ནང་
སྐྱིད་པའི། །གེ་སར་རྒྱལ་པོ་འདི་དགའ། །སྟག་ཤར་བློ་གཏད་ཕྱུག་པའི། །ཕྱུག་པོའི་སྲུང་
མ་འགྱིར་བ་དགའ། །ལ་སོགས་པའི་གཞས་དང་ ཞབས་བྲོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་དགའ་སྟོན་
བརྩིཝ་ཨིན་པས།།

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།

༡༢.༡༢ བཀྲིས་ཀྱི་གཞས་ཚིག།

311

གནམ་ལོ་གཙུག་རྒྱན་སྤུབས་པའི་འོག །ས་
པདྨ་འདབ་བརྒྱ་གཏིང་པའི་གདན། །བར་བཀྲིས་ཁ་དར་ཚངས་པའི་དབྱངས། །ཚངས་
པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་གླུ་ཞུ་ཡིན། །ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལུ། །ཤར་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་
དཔའ། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཀྲིས་གཡང་ཆགས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ལས་ཞུ་གེ། །ཉི་མ་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ། །ལྷོ་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་
གནས། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ལས་ཞུ་གེ། །ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ། །ནུབ་ན་སྣང་བ་མཐའ་
ཡས། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ལས་ཞུ་གེ། །ཉི་མ་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ། །བྱང་ན་དོན་ཡོན་གྲུབ་
པ། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག ། གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཀྲིས་གཡང་ཆགས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ལས་ཞུ་གེ། །ཉི་མ་དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ། །དབུས་ན་རྣམ་
པར་སྣང་མཛད། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །བཀྲིས་གཡང་
ཆགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཞུང་ཡུལ་འདི་ལས་ཞུ་གེ། །ལོ་དོ་ཅི་འཛོམས་སར་སང་ཕོད་
འཛོམས། །ལོ་སང་ཕོད་འཛོམས་སར་གཞི་ཕོད་འཛོམས། །ནཱ་ང་བཅས་འཆམ་སའི་འཆམ་
ཤོང་ནང་། །ལྷ་དང་དཔལ་གྱི་འཆམ་ན་འཆམ། །འདྲེ་དང་འགོང་པོའི་འཆམ་མི་ཆོག །ཕྱྭ་མ་
ཤོང་འཁྱིལ་ལི་ལི། །གཡང་མ་ཤོང་ཁུ་རུ་རུ། ། བཀྲིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ཀུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས། །བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག །བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་
སུ་གཡང་ཆགས་པར་ཤོག །ཟེར་བཀྲིས་པའི་ཚིག་གིས་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ག་ར་ ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་
གཉིས་ལུ་ དར་བཏགས་པར་འཛོམས་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདིའི་སྐབས་ལུ་ འགྲོ་བའི་མགོན་
པོ་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་ལུ་ཡང་དར་བཏགསཔ་ཨིན་པས། འདི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ མི་
ཚུ་གིས་ ཤུལ་མམ་གྱི་སྦོང་སྒོ་རྩིས་སྲུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དམང་གི་དར་ཟེར་ སོ་
སོ་སྦེ་བཏགས་པའི་ཤུལ་ལས་ ད་རུང་དཔའ་བོ་གིས་ཚར་གཅིག་འཁྱམས་ཞིནམ་ལས་
འདི་སྒང་གཡུས་ཚན་འདི་ནང་གི་ ལྷ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ ལོ་གསུམ་གྱི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚུ་ ག་
ཅི་རང་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན་དང་ དེ་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་དགོཔ་ཡོད་ག་
དེའི་སྐོར་ལས་སླབ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ རྦེ་བརྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་ཅིག་ཁར་ དང་པ་རང་
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ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

ཕ་ཇོ་གི་རྦེ་དང་ བཙན་དར་གྱི་རྦེ་ དེ་ལས་ལྷ་དར་གྱི་རྦེ་ཚུ་བརྐྱབ་ཨིན་པས། རྦེ་བརྐྱབ་ཚར་
བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གི་ལེགས་སོ་བསྐུལ་ནི་དང་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ལེགས་པས་འཐོན་
ཏེ་སྦེ་ ཨཔ་དཔའ་བོ་དང་ ཨམ་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་གདན་འདྲེན་
ཞུ་ཞིནམ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ཕ་ཇོ་གི་མར་ཆང་བསྐུག་པར་འགྱོཝ་ཨིན་པས། འདི་
གི་ཤུལ་ལས་གཡུས་ཁའི་མི་སེར་ཕོ་མོ་ག་ར་ ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་
ནུབམོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ཞབས་བྲོ་དང་དགོད་བྲོའི་རིགས་ དེ་ལས་ རྩེདམོ་གི་རིགས་ཚུ་
སྟོན་ཏེ་སྤྲོ་བ་སྟོནམ་ཨིན་པས།

༡༣) དཔའ་བོ་གིས་བཀྲིས་ཕབ་པའི་ཚིག

ལྷ་ཁྱིམ་བྱ་འདི་གིས། །ལྷ་དང་དཔལ་གྱི་ནང་ན། །ན་ཧིང་དགའ་རུང་དུས་ཅི་སྐྱིད། །སངས་
ཕོད་ནམ་དུས་དགའ་དུས་ལུ། །བཀྲིས་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལུ། །རྒསཔ་ཚེ་ཡི་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མ་
བཅུག །གཞོནམ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མ་བཅུག །བུ་བརྒྱུད་ཆག་ཆེ་འབྱུང་མ་བཅུག །གཡས་གྲལ་
སྦུག་གིས་བཅད། །གཡོན་གྲལ་བུམོ་གིས་བཅད། །བཀྲིས་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་ལུ། །ན་ཧིང་
དགའ་རུང་དུས་ཅི་སྐྱིད། །ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད། །སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད། །ཞལ་ལཡང་
ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་གེ། །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་བཀྲིས་ཕབ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་མཇུག་གི་ཚེ་ དྲོཔ་ཨཔ་དཔའ་བོ་གིས་ ནང་མི་ཨམ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ མདའ་མོ་
ཟེར་ མདའ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་ལུ་གནོད་པ་དང་ ཕན་པ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གདོན་དེ་ཚུ་
བཤད་དེ་བྱིནམ་ཨིན་པས། གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་བོང་བསྐོར་ཟེར་མི་དུས་སྟོན་འདི་ ལོ་
ངོ་ ༣ གྱི་བར་ན་ཚར་རེ་ལས་བརྒལ་རྩིས་སྲུང་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ གཡུས་ཁའི་མི་སེར་
དང་ གཞུང་གཡོགཔ་ ས་གནས་གཞན་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ མི་སེར་ཚུ་ཡང་ ག་ར་འདིའི་
སྐབས་ལུ་ ཕན་ཚུན་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ག་ར་ཅིག་ཁར་འཛོམས་ཏེ་ དུས་སྟོན་
མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ཚོད་ ལཱ་ཚུ་ག་ཅི་རང་འཐོན་རུང་ རྩ་འགེངས་ཏེ་འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཤུལ་མམ་གྱི་བོང་སྐོར་མ་རན་ཚུན་ཚོད་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་མེད་ སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་
པར་གཡུས་འདི་ནང་ལུ་ དགའ་བའི་ཉིམ་ཤར་ སྐྱིད་པའི་ཟླཝ་ཚེས་ཏེ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ཏེ་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་ཚུ་འཇོམས་ཏེ་ མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་
ལུ་མཐར་སྐྱེལ་ཏེ་ ལོ་དུས་ཅི་འཛོམས་སར་ སང་ཕོད་འཛོམས་ཟེར་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་
ཁ་བྱལཝ་ཨིན་མས།།

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།

༡༤) ཡང་ཐང་བོན་སྐོར་དུས་སྟོན།
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ཡང་ཐང་བོན་སྐོར་འདི་ ཟླཝ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༧-༡༨ གཉིས་ལས་གཟའ་སྐར་བལྟ་སྟེ་ ལོ་
ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ད་ ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་
སྦེ་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་གཉིས་ཀྱིས་ གཏོརམ་བཞེངས་ནི་དང་ གླུད་ལྷོང་ནི་ལ་སོགས་
པའི་བཅའ་སྒྲིག་བརྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་ལེགས་སོ་བསྐུལ་ཏེ་སྦེ་ཞུཝ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་གཙོ་ཅན་ ཨམ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཨོ་ཀ་ (ཁྱིམ་གྱི་འོག་
ཐོག) ནང་ལུ་སྦེ་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡོད་པའི་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་
གིས་གཙོས་པའི་ མཚོ་སྨན་བུམོ་ཅུང་ལྔ་ཟེར་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ མཚོ་སྨན་བུམོ་ཅུང་དང་པ་ལྷ་
ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་དགོ་མི་དེ་གནསཔོ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་དང་ གཉིས་པ་འདི་ཕ་ཇོའི་མི་
བརྒྱུད་ལས་བརྟེན་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལས་བུམོ་ཅུང་གཅིག་ གསུམ་པ་འདི་མཚོ་སྨན་གྱིས་དངོས་
གྲུབ་གནང་སྟེ་ཕྱུགཔོ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་གཅིག་ བཞི་པ་འདི་ཤིང་
དཀར་བཙན་འདི་མཚོ་སྨནམ་གྱི་གནསཔོ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་གཅིག་ ལྔ་པ་འདི་གཡུས་
མཇུག་ཕྱུག་པོའི་ཁྱིམ་ནང་ལས་བུམོ་ཅུང་གཅིག་བཅས་ མཚོ་སྨནམ་བུམོ་ཅུང་ལྔ་བཙག་འཐུ་
འབད་མི་ཚུ་དང་ དཔའ་མཛངསཔ་དམང་ དེ་ལས་ཕ་ཇོ་འགྲོ་བོའི་མགོན་པོ་གི་ཚབ་སྦེ་ ཕོ་
མཚན་འདི་ཡང་ཞུ་སྟེ་ ཁྱིམ་གྱི་འོག་ཐོག་ལུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགསཔ་ཨིན་པས།
དེ་སྦེ་བཞུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་དགྲ་སྲིན་
གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་ཏེ་ གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནིའི་དོན་ལུ་དང་
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་ནིའི་དོན་ལས་ མཚམས་ནང་བཞུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ དམང་གི་
འཚུབས་ཆག་བལྟ་ནི་དང་ བར་ཆད་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔའ་བོ་དང་
རྣལ་འབྱོརམ་གིས་ མོ་བཏབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ མོ་ནང་ལས་འཐོན་མི་ཚུ་ངེས་པར་དུ་འབད་
དགོཔ་དང་ དེ་ཚུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་ཀྱི་དོགས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཚུབས་ཆག་འབྱུང་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་དོན་ལུ་མོ་བཏབ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ གཡུས་སྒོ་དམང་གི་བར་ཆད་
སེལ་ནིིའི་དོན་ལུ་ གླུད་བདའཝ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་ དྲོ་པ་ཨོ་ཀ་ནང་ལས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ དེ་ལས་ཕ་ཇོ་ཚུ་ཞུ་ནིའི་
དོན་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ ཨོ་ཀ་ནང་ལས་གྱལ་རིམ་བསྒྲིག་
སྦེ་ལེགས་སོ་བསྐུལ་ཏེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆམ་བརྐྱབ་སའི་ཐང་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་པས།
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༡༥) དེའི་སྐབས་ལུ་ལེགས་སོའི་ཚིག་ཡང་།

ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་དབང་ཕྱུག

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལུ་མཐོ་བའི་རི་ཅིག་སྐྱེས། །མཐོ་བའི་རི་གི་སྟེང་
ལུ་གངས་ཀྱི་ཁ་བ་ཆགས། །གངས་ཀྱི་ཁ་བའི་སྟེང་ལུ་གསེར་གྱི་ཁྲི་ཅིག་བརྐྱབས། །གསེར་
གྱི་ཁྲིའི་སྟེང་ལུ་པད་མའི་གདན་ཅིག་བརྐྱབས། །པདྨའི་གདན་གྱི་སྟེང་ལུ་གཡུ་ཡི་རིས་མོ་
བྲིས། ། གཡུའི་རིས་མོའི་སྟེང་ལུ་ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བཞུགས། །ལ་སོགས་པའི་
ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ལེགས་སོ་ཞུ་ཡི་རང་ ཐང་འདི་ནང་འཛོམས་ཨིན་པས། ཐང་དེ་ནང་
འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ དགྲ་ལྷ་ལུ་བསྟོད་པ་ཟེར་ དཔའ་བོ་གིས་ དགྲ་ལྷ་ཁྱུང་བདུད་ལུ་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ནིའི་དོན་ལུ་གསོལ་ཤ་དང་
ཆང་ཕུད་ཚུ་བཏུབ་མི་བཏུབ་ཀྱི་སྐོར་
ལས་དབྱེ་བ་བཤད་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ གཡག་ཤ་ ཉ་ཤ་ ལུག་ཤ་གསུམ་གསོལ་ཤ་
སྦེ་ཕུལ་བཏུབ་ནི་དང་ དེ་ལས་ གླང་ཤ་ ཕག་ཤ་ ར་ཤ་གསུམ་གསོལ་ཤ་ཕུལ་མི་བཏུབ་
མི་དེ་ཡང་ ཤ་དེ་ཚུ་སྒྲིབ་ཅན་གྱི་ཤ་འབད་ནི་དེ་གིས་དང་ ཕུལ་བཏུབ་མི་ཤ་ཚུ་གཙང་ཏོག་
ཏོ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཆང་ཕུད་དེ་ཡང་བཙོ་བའི་སྐབས་ལས་རང་
བྲེ་གསུམ་བྱུ་རུ་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཙོ་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་འཐོནམ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་ དགྲ་ལྷ་བསྟོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གངས་རི་སྟོད་ལུ་དྭངས་གསལ་ཆེ། །མཛེས་
པའི་སྟེང་ལུ་དགྲ་ལྷ་ཆགས། །གཡུས་བཟང་སྟེང་ལུ་ལྷ་ཁྱིམ་མཛེས། །མཛེས་པའི་སྟེང་
ལུ་དགྲ་ལྷ་ཆགས། །རིགས་བཟང་སྟེང་ལུ་ལྷ་ཤོས་མཛེས། །མཛེས་པའི་སྟེང་ལུ་དགྲ་ལྷ་
ཆགས། །ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་དགྲ་ལྷ་ལུ་བསྟོད་པ་བརྐྱབས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལྷ་ཁང་
འདི་བསྐོར་ར་བརྐྱབ་སྟེ་གླུད་བདའཝ་ཨིན་པས།
དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ ལྷ་ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་ལུ་མཚོ་སྨནམ་བསྐོརཝ་ཟེར་ མཚོ་སྨན་ངོ་མ་སྦེ་བྱོན་པའི་
ཁུངས་སྦེ་ མཚོ་སྨན་བུམོ་ཅུང་ལྔཔོ་རྒྱན་ཆ་དང་ གཟབ་སྤྲོས་འདིགས་ཏེ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་
སྦེ་ ཨོམ་དང་ཕྱེ་མར་ཚུ་གིས་མཆོད་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་བསྒང་དཔའ་བོ་གིས་ མཚོ་
སྨནམ་ཐུགས་མཉེས་མི་མཉེས་ཀྱི་མོ་བཏབ་ཅིག་ཡང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་
ལས་ད་རུང་གྱལ་བསྒྲིག་སྟེ་ ལེགས་སོ་བསྐུལ་ཏེ་གཡུས་ལྟག་ས་ཕུག་ཟེར་སར་ རྣལ་
འབྱོརམ་གིས་མཚོ་སྨནམ་བསྐོར་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཤིང་དཀར་བཙན་ཟེར་སར་ལུ་ཡང་
དཔའ་བོ་གིས་མཚོ་སྨནམ་བསྐོར་ཏེ་ མཇུག་རང་གཡུས་མཇུག་ལུ་རྣལ་འབྱོརམ་གིས་སྦེ་
མཚོ་སྨནམ་བསྐོརཝ་ད་ མཚོ་སྨནམ་ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ཚར་བཞི་བསྐོརཝ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་གཡུས་མཇུག་ལས་སྦེ་གཡུས་སྐོར་བརྐྱབ་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་གཞས་

བོང་སྒོ་ལྷ་གསོལ།
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རྐྱབ་སའི་ཐང་ནང་ལྷོདཔ་ཅིག་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ ཨོཾ་མོ་ལ་ས་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ལ་
སོགས་པའི་ གཞས་འགོར་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕ་ཇོ་གིས་གཙོས་པའི་
དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ དེ་ལས་མཚོ་སྨན་བུམོ་ཅུང་ལྔཔོ་ ཨོ་ཀ་ནང་གི་མཚམས་
ཁང་ནང་ལུ་བྱོནམ་ཨིན་པས། གཞས་རྫོགས་ཁམས་ཅིག་ལས་ ཕ་ཇོ་དང་དཔའ་བོ་
རྣལ་འབྱོརམ་ཚུ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་དག་པ་ཅིག་འགྱོ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་
ཁོང་ཚུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ དཔའ་བོ་གིས་དར་བཤད་རྐྱབ་ དཔའ་མཛངས་དམང་གིས་དར་
བཏགས་ གཡུས་སྒོའི་འཚུབས་ཆག་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྣལ་འབྱོརམ་གིས་མོ་བཏབ་
ཞིནམ་ལས་ ད་རུང་མཚམས་ཁང་ནང་ཞུ་བའི་སྐབས་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་ཞབས་
སྐྱེལ་འབདཝ་ཨིན་པས། དེའི་སྐབས་ལུ་ཕ་ཇོའི་སྦྱིན་བདག་གིས་ དཔའ་མཛངས་དམང་
ལུ་གསོལ་ཇ་དྲངས་ནི་དང་ དཔའ་མཛངས་དམང་གིས་ གསོལ་རས་རེ་ཡང་གནང་སྟེ་
ཉིནམ་གཉིས་པ་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།
ཉིནམ་གསུམ་པའི་ནང་ དྲོ་པ་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོརམ་ལུ་གསོལ་ཇ་དྲངས་ཞིནམ་ལས་
དཔའ་བོ་གིས་ མཚོ་སྨནམ་ལྔཔོ་གི་མདའ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་མོ་བཏབ་འབད་ནི་ཡོདཔ་མ་
ཚད་ གཡུས་སྒོ་དམང་གི་དོན་ལུ་ཡང་མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་འབད་དེ་ ཉིནམ་གསུམ་གྱི་
རིང་ལུ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་མི་གཏོརམ་ཚུ་ཡང་ ཕྱི་ཁར་བཤགས་ཏེ་ གཡུས་ཚན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་
གིས་ དཔའ་བོ་དང་ རྣལ་འབྱོརམ་གི་དོན་ལུ་ ལམ་མཇུག་ཕུལ་ཆ་ ཟོང་ཆ་དང་ ཕྱག་
འགྱེདཔ་ལ་སོགས་པའི་འབུལ་ཆས་ཚུ་ཕུལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ དགའ་སྤྲོའི་གླུ་གཞས་ཚུ་ཡང་
བརྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་པས།

༡༦) བཱ་ལི་བོན་སྐོར།

དཀར་མཚོ་རྒེད་འོག་ བཱ་ལི་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ ལོ་ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ བོན་
སྐོར་ཚར་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཕྱི་རུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ལྷ་ཁང་གི་དཀོན་
གཉེར་གྱིས་སྦེ་ ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་བཟློག་ཐབས་རིམ་གྲོ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཆོ་ག་ཡང་གླུད་ཀྱི་
ཁྱད་ཆོདཔ་སྦེ་ དྲག་པོའི་དམར་ཆེན་གྱི་གཏོར་ནག་མགོ་གསུམ་ཟེར་ གཡས་སྟག་མགོ་
གཡོན་ཕག་མགོ་ དབུས་གླང་མགོ་ཟེར་སྐྱེལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ དམང་གི་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁའི་
དོན་ལུ་གཏང་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་དང་ཅིག་ཁར་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ འཚུབས་
ཆག་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྟགས་པ་ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨོ་ཀ་ནང་ལུ་ དཔའ་བོ་མཚམས་ནང་
བཞུགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་རང་ དམང་གི་མོ་བཤད་ཟེར་ མོ་བཏབ་ཅིག་
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ཡང་འབད་ནི་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ མཚོ་སྨནམ་བུམོ་ཅུང་ལྔ་ཟེར་ ལོ་ངོ་ ༥-༦
ལས་འགོ་བཟུང་བུམོ་ག་གི་ཁྱིམ་ནང་ཡོད་རུང་མཚོ་སྨནམོ་གསོལ་ནིའི་དོན་ལུ་ བུམོ་ཚུ་
ཁྲུས་རྐྱབ། རིགས་ལྔ་གསོལ་ ན་བཟའ་དར་དང་གོས་ཆེན་གྱིས་གཙང་མའི་སྤུད་ཀྱིས་སྒོ་
ལས་ རྒྱན་ཆ་མ་འདྲཝ་ཚུ་བཏགས་ཏེ་བཞུགས་དགོཔ་ཨིན་པས།
དེ་གི་ནངས་པ་དྲོ་པ་ལས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་གི་ཕོ་སྐྱེས་ཡོད་རིགས་དཔའ་བོ་གིས་འགོ་
ཁྲིད་འབད་དེ་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཏེ་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ན་ཡོད་པའི་ཐང་དེ་ཁར་འཛོམས་ཞིནམ་
ལས་དཔའ་བོ་གིས་ དགྲ་ལྷ་ལུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་ཚུ་སླབ་ད་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་
ལད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ་དགོཔ་ཨིན་པས། དགྲ་ལྷ་ལུ་བསྟོད་པའི་ཚིག་དེ་ཡང་ཨའི་ཤོག་
ཅིག་ཤོག་ཅིག་དམག་མི་གིས། །གནམ་ལ་ཚེས་ཚེ་སྐར་མ་བཟང་། །ས་ལ་ཚེས་ཚེ་ཉི་
མ་དྲོ། །བར་ལ་ཚེས་ཚེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང་། །ཕྱེ་ཕུད་བྲེ་གིས་འཇལ་ཏེ་ཕུལ། །མར་ཕུད་སྲང་ཁ་
འཇལ་ཏེ་ཕུལ། །དགྲ་ལྷ་དགྱེས་པའི་ཤ་གསུམ་ཡོད། །མགོ་ལ་ལྷ་གཡག་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །ཆབ་
ལ་གསེར་མིག་ཉ་མོའི་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །བར་ལ་གཡང་སྐར་ལུག་མོའི་ཤ་ཅིག་ཕུལ། །དགྲ་
ལྷ་དགྱེས་པའི་ཤ་གསུམ་འདི་ཡིན་ནོ། །དགྲ་ལྷ་མ་དགྱེས་ཤ་གསུམ་ཡོད། །བར་གླང་ཅུང་
མོའི་ཤ་ཅིག་ཡོད། །ལྕོང་མ་སྦལ་པའི་ཤ་ཅིག་ཡོད། །སི་སི་ར་མོའི་ཤ་ཅིག་ཡོད། །དགྲ་ལྷ་མ་
དགྱེས་ཤ་གསུམ་འདི་ཡིན་ནོ། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་འགོར། །ཤར་གྱི་དམ་ཉམས་འདི་
གིས་བཏགས། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་ལྷོ་ལུ་འགོར། །ལྷོའི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །བྱི་
ཁ་ཉི་མའི་ནུབ་ལུ་འགོར། །ནུབ་ཀྱི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །བྱི་ཁ་ཉི་མའི་བྱང་
ལུ་འགོར། །བྱང་གི་དམ་ཉམས་འདི་གིས་བཏགས། །ཟེར་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་
བསྟོད་པ་ཕུལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་ཚུ་གིས་གཞས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་
རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ཡང་ ཨོཾ་མོ་ལ་ས་མ་ཎི། ། ད་རེས་དུས་བཟང་སྐར་བཟང་
ཚེས་བཟང་གསུམ། །སྐར་མ་འབྲུག་གཞུང་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ལུ། །དགོན་པ་གཡས་ལ་
མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས། །ད་རེས་བཞུགས་པའི་མཚན་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཆེ། །རྫོང་ཆེན་
སྨད་ལས་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས། །ད་རེས་བཞུགས་པའི་དབང་ཆེན་མཁས་དབང་
ཆེ། །གཡུས་བཟང་འདི་ནང་ཡབ་ཡུབ་རྣམ་གཉིས་བཞུགས། །ད་རེས་བཞུགས་པའི་ཡབ་
ཡུམ་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ། །ད་རེས་འཛོམས་པའི་སྟག་ཤར་བྲོ་མཁས་པས། །ད་རེས་ངོམས་
པའི་སྨན་ཆུང་གསུང་མཁས་པས། །ཤར་བོད་ལས་ཁྲི་གདུགས་ནམ་ཡང་ཤར། །ད་རེས་
ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ལུས་དྲོ་བས། །ལ་སོགས་པའི་གཞས་ཚིག་འགོར་ཏེ་གཞས་དེ་
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རྫོགསཔ་ཅིག་ གཡུས་སྒོ་དམང་གི་དོན་ལུ་ དཔའ་བོ་གིས་མོ་བཏབ་འབད་དེ་ རང་སོའི་
དད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དར་བཏགས་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་མཇུག་རང་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་འདྲེ་སྲིན་དང་ མ་རུངས་གདུག་པ་ཅན་ཚུ་བཏུལ་
ཚར་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ དཔའ་མཛངསཔ་གསུམ་གྱིས་སྦེ་ ལྷའི་རྦེ་དང་ ཕ་ཇོའི་རྦེ་
བཙན་གྱི་རྦེ་ཟེར་ རྦེ་གསུམ་རྐྱབ་སྟེ་ བཀྲིས་ཕབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།།

༡༧) དཀར་ནག་བོན་སྐོར།

དཀར་ནག་གི་བོན་སྐོར་འདི་ སྔོན་མ་ལས་གསོལ་མཆོད་ཕུལ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཚར་
གཅིག་ཉམས་སོང་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལོག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཐེངས་གཉིས་བརྩི་སྲུང་
ཞུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མ་གཞི་དུས་སྟོན་འདི་སྐྱིབ་རི་དང་ དུམ་ཆུ་གི་བོན་སྐོར་དང་དབྱེ་བ་
མེདཔ་ལས་ ནཱ་ལུ་ལོགས་སུ་སྦེ་མ་བཀོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

མཇུག་བྱང་།

འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ཆུང་ཡང་། །དུས་སྟོན་གྱི་མཛད་སྒོ་བསམ་མི་ཁྱབ། །འཇལན་
ནམ་མཁའི་ཕ་མཐའ་འཇལ་དཀའ་བས། །བྲིསན་ལག་པའི་སྨྱུ་གུས་བྲིས་བར་དཀའ། །དུས་
སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་དུས་ཚོད་འདིར། །ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཐོང་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ཤར། །མིག་
མཛེས་པས་ལག་ལེན་དངོས་བསྟར་བས། །ནང་སེམས་ཀྱི་རིས་མོ་ཅི་ཡང་བསྒྱུར། །སྔོན་
ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་གོང་མ་ཡིས། །སྲོལ་གཏད་པའི་དངོས་ཅན་དངོས་མེད་ཀྱི། །ལམ་
སྲོལ་བཟང་ནུབ་རིར་གཡོ་བའི་ཚེ། །དེང་སང་གི་མཁས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕངས། །ཧཱ་བོན་
སྐོར་ཟེར་མི་དུས་སྟོན་འདི། །རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབྲུག་ལྟར་གྲགས་ཆེ་ཡང་། །ངག་སྙན་པོས་
གསོལ་མཆོད་ཕུལ་ཙམ་ལས། །ཡིག་ཐོག་གི་ཟིན་འཁོད་ཙམ་རང་མེད། ། རང་རིག་པའི་
རྣོ་དང་མི་ལྡན་ཀྱང་། །རྒན་ཕོ་མོའི་ལུང་དང་གདམ་ངག་ཞུ། །ཕོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་ཆུ་
གཏེར་ལས། །གནད་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་ནོར་བུ་ལེན། །དེ་བྲིས་པའི་དགེ་བས་སེམས་
ཅན་ཀུན། །སྤྱིར་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་འགྱུར་ཅིང་། །སྒོས་ཧས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་མི་
སེར་ཀུན། །དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །
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བོན་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་གྲོས་བསྟུན་གྱི་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།
༡)
༢)
༣)
༤)
༥)
༦)
༧)
༨)
༩)
༡༠)

ཨཔ་བཙན་བཙན། ཡང་ཐང་གཡུས་སྒོའི་གཞས་དཔོན།
པདྨ་རྡོ་རྗེ། བཱ་ལི་གཡུས་སྒོའི་གཞས་དཔོན།
ཁྲི་འཛིན། ཧཱ་རྫོང་ཁག
གའུ་རྒྱས། དུམ་ཆུ་གཡུས་སྒོའི་གཞས་དཔོན།
སངས་རྒྱས་པ་སངས། གཡུས་སྦྱིས་པ་ སྤ་རོ། དཔའ་བོ།
སྤྱི་མི་ ཡང་ཐང་གཡུས་སྒོ།
ཨམ་དགའ་སྐྱིད། ཡང་ཐང་གཡུས་སྒོའི་ལྷ་ཁྱིམ་གཙོ་བོ།
པདྨ་དབང་དྲག རྫོང་ཁག་སྲོལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ཀུན་བཟང་། རྫོང་ཁག་འོང་འབབ་ལས་རོགསཔ།
སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། སྐྱིབ་རི་ལྷ་ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག

སྐྱབས་ཆ་སློབ་གནས་ཁའི་ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

༆
ཨོྃསྭསྟི། མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །དུག་གསུམ་ལས་ཀྱིས་
འཁྲུལ་འཁོར་འཁྱམས་པའི་བུས། །དུས་གསུམ་གཡོལ་མེད་ཚེ་རབས་འདི་དང་གཞན།
།སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཞབས་པད་སྤྱི་བོར་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས་
ཡི་དམ་ལྷ། །དངོས་སྤྲུལ་དུས་རྒྱུན་གསོལ་མཆོད་ལས་འདས་པའི། །དངོས་ལེན་ཉམས་
ཆག་ཉེས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །དངོས་མཐོང་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བྱང་
ཆུབ་ལམ་ལ་གསང་བའི་རིགས་ཀྱི་བདག །བྱང་ཆུབ་སར་བགྲོད་རྒྱལ་ཡུམ་རྣལ་འབྱོར་
མ། །བྱང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་རིགས་མ་ཌ་ཀི་ནི། །བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་ལ་གུས་པས་བཏུས།
།ཞེས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱོ་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་
མཆོག་དང་མཐུན་མོང་གི་ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་རྣམས་འབྱུང་བའི་གནས་ ཡི་དམ་
དཔའ་བོ། དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་སྟེར་བའི་ཕོ་ཉ་མོ་མཁའ་འགྲོ་
བཅས་ རྩ་གསུམ་ལྷ་ལུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་མཆོད་པར་བརྗོད་པས་མདུན་བསུས་ནས་
གང་ཞིག་འབྲི་བར་བྱ་བའི་རིམ་པ་དེ་ཡང་ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་ ས་གནས་
དང་ ལུང་ཕྱོགས་ཚུ་ལུ་དབང་བའི་གནས་བདག་རེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ སྐྱབས་མཛད་པའི་ལྷ་བཟུམ་སྦེ་
གསོལཝ་བཏབ་པའི་གཡུས་ལྷ་དང་། རང་གི་ལུས་སྐྱེ་བའི་བསྒང་ལས་དུས་ཉམས་ལྷན་
གཅིག་ཏུ་ ཕྱིའི་ས་གཞི་འཇིག་རྟེན་ལུ་ཡང་ ལྷའི་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་ལྷ། ས་རྡོ་རི་བྲག་ཤིང་
ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་གི་ལས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་ནུས་པའམ་བཙན་ཤུགས་ཡོད་
པའི་ཀླུ་བཙན་དང་ ཕོ་ལྷ་ དགྲ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་ མ་འདྲཝ་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་མཆོད་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ངག་ཐོག་
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ལོ་རྒྱུས་ཙམ་མ་གཏོགས་ དེའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ འབྱུང་རབས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཁ་
གསལ་སྦེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉམས་ཉེན་གྱི་དུས་
ཚོད་འདི་ཁར་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་ འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
གྱི་བརྗོད་གཞི་ཐོག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་ འབྲི་ནི་གི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་
གནང་མི་ནང་ ཕྲན་རང་ལུ་སྐྱེས་སྟོབས་དང་ སྦྱང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚུ་གིས་དབེན་ཅིང་
མཁས་པ་དགྱེས་པའི་ མཆོད་པའི་ཚིག་དོན་ཚུ་མེད་དེ་འབད་རུང་ གཞུང་གིས་བཀའ་
ལུང་གནངམ་བཞིན་དུ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ སློབ་གནས་ཁའི་གཡུས་
ཁ་ལུ་ གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཡུས་སྒོའི་ཤེསཔ་མཐོངམ་གི་རྒས་ཤོས་
ཚུ་དང་ དྲིས་ལན་འབད་དེ་ མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལུ་ དངས་འདོད་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པའི་
རེ་བ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནས་ཚུལ་བསྡུས་བསྒྲིགས་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་དང་
ཅིག་ཁར་གཡུས་ལྷ་གནས་བདག་འདི་ གནས་པའི་གཡུས་སྒོ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ཤེས་
དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེཝ་མཐོངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དང་པ་གཡུས་ཀྱི་ཆགས་རབས་ལས་
འགོ་བཟུང་སྟེ་ གཡུས་ལྷའི་ལོ་རྒྱུས་ གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ། ད་རེས་ནངས་པའི་མཆོད་
སྲོལ་གྱི་གནས་སྟངས། ཕན་ཐོགས་ཚུལ་ མཇུག་སྨོན་དང་ རྒྱབ་བརྟེན་ཁུངས་དོན་བཅས་
དོན་ཚན་ཁག་བདུན་གྱི་ནང་ལུ་བསྡུས་ཏེ་ གོ་རིམ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

༡)

གཡུས་ཀྱི་ཆགས་རབས།

ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ སློབ་གནས་ཁ་གི་གཡུས་སྒོ་འདི་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་
གི་ རྒེད་འོག་བཅུ་གཅིག་གི་གྲལ་ལས་ སྐྱབས་ཆ་རྒེད་འོག་ནང་ཨིན། རྒེད་འོག་འདི་
ནང་ལུ་ སྤ་སྒར། མཚམས་སྦྲག མེ་སྟེགས། གྱོང་གཞི། བཤལ་ཡུལ། བཤལ་དགོན།
སྒང་ཁ། རིམ་རྟགས་ཁ། རྡོར་དགོན། སྦུ་ན་ཁ། སློབ་གནས་ཁ་ཟེར་སྤྱི་འོག་བཅུ་གཅིག་
གི་ནང་ལས་ སློབ་གནས་སྤྱི་འོག་འདི་ཨིན། གཡུས་སྒོ་འདི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལས་ ཀི་
ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༠༦ གི་ས་ཁར་ གཞུང་ལམ་ཁ་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༥
གི་ས་ཁ་ལུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་བའི་ ས་གནས་གཅིག་ལུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ཤར་ཁ་ཐུག་དར་དགའ་ལའི་ ལ་མཇུག་སྤོང་མེ་ལ་དང་། ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་དགེ་ལེགས་
དགོན་པ། བྱང་ཁ་ཐུག་སྐྱབས་ཆའི་གཡུས་ཚན་དང་། ལྷོ་ལུ་ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་གི་གཙོས་

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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པའི་ རྩི་མ་གཤམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚུ་ཆགས་པའི་སྦུག་ལུ་གནས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ཁྱིམ་གུང་ ༨༤ དང་གཤིན་གསོན་གཉིས་ཀའི་སྐྱབས་རྟེན་ཞུ་སའི་
ལྷ་ཁང་། དེ་ལས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བཅས་ཆགས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ག་ནི་བ་ཉམས་དགའ་
བའི་ས་གནས་གཅིག་ཁར་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ བགས་ཆགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཡུས་སྒོ་འདི་གི་མིང་ལུ་ གླང་ཉལ་ཁ་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་འདུག དེ་ཡང་གཡུས་སྒོ་
འདི་ཆགས་ཡོད་པའི་བཀོད་རིས་བཟོ་རྣམ་འདི་ གླང་ས་ཁར་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་མའི་
ས་གནས་གུར་ལུ་ཆགས་ནི་དེ་གིས་ གླང་ཉལ་ཁ་ཟེར་སླབ་ཨིན་ཟེར་རྒས་ཤོས་གཅིག་
གིས་སླབ་ཨིན་མས། མ་གཞི་གཡུས་དེ་གི་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ལྟཝ་ད་ཡང་
ལོ་རྒྱུས་འདི་བདེན་པ་ཡོདཔ་བཟུམ་མཐོངམ་ཨིན་མས། ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་
གཡུས་སྒོ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་གི་བཟོ་རྣམ་འདི་ གླང་ཉལ་ཉལཝ་བཟུམ་རང་མཐོངམ་ཨིན་
མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་གཡུས་སྒོ་དེ་གི་མིང་ལུ་ སློབ་གནས་ཁ་ཟེར་དར་ཁྱབ་
ཡོད་མི་འདི་ སྒྲ་ཟུར་ཉམས་ཏེ་འགྱོ་འགྱོཝ་མེན་ན་ཟེར་བའི་དོགས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།
གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ སྔོན་དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ གཉེན་
ཕྱི་ཁའི་མི་དང་རྐྱབ་མ་ཆོགཔ་ཨིན་མས། གལ་སྲིད་གཉེན་ཕྱི་ཁ་ལས་བརྐྱབས་ད་པ་ཅིན་
མི་འདི་གཡུས་སྒོ་དེ་ཁ་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོ་ནི་དང་ ཡང་ན་ཕྱི་ཁའི་མི་འདི་ རྨགཔ་/
ཨམ་སྲུ་སྦེ་ནང་ན་འཛུལ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་གིས་ དམངས་ཁ་ལུ་གླང་གཅིག་བཙུགས་
ཏེ་ མཛར་ཅུམ་བྱིན་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་ལུགས་འདི་ཆ་མེད་སོང་སྟེ་ རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་བརྐྱབ་ཆོགཔ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་གཉེན་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཡང་ ཇི་སྐད་དུ། གཟུགས་ཀྱི་ནང་
ན་མཛེས་པའི་མཐར་ཐུག་པ། །སྐྱེས་པའི་མིག་ལ་བུད་མེད་གཟུགས་ཡིན་ཅིང་། །བུད་མེད་
མིག་ལ་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཡིན་ཏེ། །འདི་ལས་ལྷག་པའི་མཛེས་པ་ངས་མ་མཐོང་། །ཟེར་
གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཕོ་གི་མིག་ཁར་མོ་འཇའ་ མོའི་མིག་ཁར་ཕོ་ལེགས་ཏེ་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་མིག་གཞི་མཐུན།
བར་ན་མི་བཙུགས་སྦེ་གཉེན་བརྐྱབས་ཨིན་མས།
གཉེན་འབྲེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ བུཚུ་གིས་ རང་གི་འབབ་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཏའམ་
ཟེར་ ཏི་རུ་ཉུང་མཐའ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ལས་ སྟོང་ཁྲག་བཅུ་ཐམ་ཚུན་བཙུགས་ཏེ་ གཉེན་
འབྲེལ་འབདཝ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་དེ་ཡང་ བུཚུ་དེ་གིས་ གཉེན་བརྐྱབས་

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།
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ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མ་བཏུབ་མ་བཅའ་བའི་ལཱ་ངན་རེ་འབྱུང་སོང་པ་ཅིན་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་
འདུན་ལུ་སྙན་མ་དཀྲོགས་པར་ གཏའམ་ཟེར་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཏི་རུ་འདི་ བུམོ་གི་ཁ་
ཐུག་ལུ་བཞག་སྟེ་ཁ་འབྱལ་ནི་དང་། གལ་སྲིད་མ་བཏུབ་འདི་ བུམོ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཨིན་
པ་ཅིན་ ཧེ་མར་བཙུགས་ཡོད་པའི་གཏའམ་དེ་གུ་ ལོག་ལྟབ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་བུཚུ་དེ་ལུ་སྤྲོད་
དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས། (གཏའམ་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཨིན་པ་ཅིན་དྲུག་སྤྲོད་ནི་ཨིན་
མས།) དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་གཡུས་སྒོ་དེ་ཁའི་མི་སེར་ཚུ་གི་ གཉེན་
ཡ་འབྲལ་གྱི་ རྩོད་རྙོགས་སྐོར་ལས་ རྫོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ ལྷོད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་
ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།
གཡུས་སྒོ་འདི་ཁའི་འཚོ་བ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འདི་ ས་ཁ་མཐོ་ས་མཚམས་ཅིག་འབད་ནི་དེ་
གིས་ ལོ་ཐོ་གཙོ་བོ་དངུལ་ཐོ་ཀེ་བ་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཀེ་བ་ལས་བརྟེན་པའི་འོང་བབས་
ལོ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་དམའ་ཤོས་ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུ་(༨༠,༠༠༠/-)རེ་དང་མཐོ་
ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པ་(༢༠༠,༠༠༠/-)རེ་ཐོབ་སྟེ་(རྩིས་ལོ་
༢༠༠༨ མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིན།) རང་འཚོ་རང་ལྡང་སྦེ་སྡོད་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལུ་དཔྱེ་སྟོན་བཏུབ་པའི་གཡུས་སྒོ་གཅིག་སྦེ་ སྙན་བསྒྲགས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་
གཡུས་ཚན་གཅིག་ཨིན་མས།

༢)

གཡུས་ལྷ་གི་ལོ་རྒྱུས།

གནསཔོ་གི་བསྟོད་ཚིག་ལུ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཀུན་ཏུ་ཚད་
མེད་དགྲ་རྣམས་བརླགས་པའི་ཕྱིར། །སྙིང་རྗེས་དྲག་པོ་ཁྲོས་པའི་བཙན་སྐྱ་བ། །གཞུང་
འགུགས་བཙན་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འདུད། །ཟེར་ཞུ་བའི་གནསཔོ་གཞུང་འགུགས་
བཙན་ ཕོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཟེར་ཞུ་མི་འདི་ སློབ་གནས་ཁ་གཡུས་སྒོའི་གནས་བདག་
སྦེ་ བསྟེན་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་དེ་ སླབ་ལུགས་མ་འདྲཝ་གཉིས་སྦེ་འདུག
དེ་ཡང་གཡུས་དེ་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གི་ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་(༡༨༣༡-༡༨༦༠)
ལུ་བྱོན་པའི་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་སྐུ་ངོ་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་གི་ རྫོང་
གི་གནསཔོ་འདི་གནས་བདག་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་བཞུགསཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་
མས། ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་རྫོང་འདི་མེ་མཆོད་བཞེསཔ་ད་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོརབུ་
གིས་ གནས་བདག་ལུ་ ཆརཔ་ཕབ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནངམ་ད་ ཁོ་གནས་བདག་

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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སྦེ་བཞུགས་ནིའི་དུས་སྐབས་རྫོགས་པའི་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆརཔ་གི་ཚབ་ལུ་ མར་ཁུ་
ཕབ་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་དགོངས་ཁྲོས་ཏེ་ ཁོ་གནས་བདག་ལས་
བཏོན་ཏེ་ བདའ་བཏང་བཏངམ་ཨིན་ཟེར་བའི་བདེན་རྟགས་ལུ་ མཚན་ཡང་གཞུང་ལྟེ་བ་
ལས་འོང་འོངམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཞུང་འགུགས་བཙན་ཟེར་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་
དེ་སྦེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག
སླབ་ལུགས་གཞན་མི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གནས་བདག་འདི་བོད་ལས་མར་ འབྱོག་བྱོན་
བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་ཡང་སླབ་ནི་འདུག མ་གཞི་དཔྱད་ལུགས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་
བོད་ལས་བྱོན་བྱོནམ་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ བདེན་པ་བཟུམ་ཅིག་མཐོངམ་ཨིན་མས། ག་
ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ གནསཔོ་ཁོ་རང་མཆོད་པའི་ དགྲ་ལྷའི་སྐུ་བསྟོད་ནང་ལས། བོད་དང་
འབྲེལ་བའི་ཚིག་ལེ་ཤ་རང་འཐོན་ནི་འདུག དཔེར་ན་ ཕོ་ལྷ་ཆེན་པོ་གཞུང་འགུགས་ཏེ། །སྐུ་
འཁྲུངས་པ་སྐུ་རྒྱལ་བོད་ལ་འཁྲུངས། །བཞུགས་པ་བྲག་དམར་གནས་ལ་བཞུགས། །བོད་
མི་སེར་མང་ཡང་གསོལ་མཆོད་དཀོན། །ཤ་ལ་དགྱེས་པའི་ཤ་བཟའ་ཡིན། །ཁྲག་ལ་
དགྱེས་པའི་ཁྲག་འཐུང་ཡིན། །བོད་བྲག་དམར་གནས་ལས་ཉན་བལྟ་ཚེ། །གསོལ་མཆོད་
རྒྱ་ལ་འབོལ་ཟེར་དོ། །ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་འགྱོ་དགོ་པས། །རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་བྱོན་པར་
དགོངས། །མགོན་པོ་རྟ་ལ་འཆིབས་ཏེ་བྱོན། །དགུང་དང་སྤྲིན་གྱི་བར་ལས་བྱོན། །གཞའ་
དང་འོད་ཀྱི་ནང་ལས་བྱོན། །ཟེར་འཐོན་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ གནསཔོ་འདི་བོད་ལས་མར་
བྱོན་པའི་ར་ཁུངས་གསལ་ཚུགསཔ་ཨིན་མས། གང་ལྟར་ཡང་ འབྱུང་རབས་འདི་ལུ་
དཔྱད་གཞི་གཅིག་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་ག་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་རུང་ གནས་བདག་འདི་ཁོང་སློབ་གནསཔ་གཡུས་ཁར་བཞུགས་
པའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ཧེ་མ་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་ བྱཱར་གཞི་དགུན་
གཞི་སྦེ་ གནས་སྤོ་སྟེ་འགྱོ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་སྐྱབས་ཆ་སློབ་གནས་
ཁའམ་ གླང་ཉལ་ཁ་གི་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ བྱཱར་ཁོང་རའི་གཡུས་ཁར་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་
དེ་སྡོད་རུང་ ནམ་དགུན་ལུ་དགུན་གཞི་ མཐའ་ས་ ད་རེས་ནངས་པ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
དཔག་བསམ་ཁའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཨིན་མི་ ས་གནས་ པཱ་ན་ཟེར་སར་ དགུན་གཞི་སྤོ་སྟེ་
སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་
མེད་པར་ རྐང་སྟོང་སྦེ་ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ སློབ་གནསཔ་ཨཔ་དར་དཀར་ཟེར་མི་ཁོ་རང་ པཱ་ན་ལས་ཡར་
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སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

གཡུས་ཁར་ ལོག་འོང་པའི་ལམ་ཁར་ས་གནས་རྟག་ཏི་བྱག་གི་མཇུག་ལུ་ རྫ་ཆག་ལྷ་
མོ་ཟེར་སར་ལྷོདཔ་ད་ དགེ་སློང་གི་ཆས་ལུ་བཞེས་ཏེ་ མགུ་ཏོག་ཁར་བོད་ལོ་གཅིག་
བཙུགས་ རྟ་གུར་བཞོན་ཏེ་ ཁ་མར་འགྱོ་མི་གཅིག་དང་འཕྱད་ནུག ཨཔ་དེ་གིས་ དགེ་
སློང་གི་ཆས་ལུགས་ལུ་བལྟ་སྟེ་བློ་མ་བདེ་བར་ གཏམ་ལོ་རྒྱུས་དེ་སྦེ་དྲིས་ནུག དེའང་
མར་རྫ་ཆག་ལྷ་མོར་ཆགས་ཀྱིས་མཇལ། །དེ་གར་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བ་གིས། །གསན་ཅིག་
ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ལ། །ཉན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ལ། །ད་སང་འོང་འོང་གང་ལས་འོང་། །ད་ལྟ་
འགྲོ་འགྲོ་ག་ལར་འགྲོ། །དོན་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ཡིན། །དམིགས་གཏད་པའི་
འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ལགས། །ཟེར་ཞུཝ་ད་ལུ་ དགེ་སློང་གི་ཆས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་དེ་གིས་
མ་གཞི་སླབ་དགོཔ་ཅིག་མེད་ ཨིན་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲིས་ཏེ་འཐོན་འོངམ་ལས་ མ་སླབ་
ཐབས་རང་མིན་འདུག་ཟེར་ དེ་སྦེ་སླབ་ནུག གསན་ཅིག་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བ་གི། །ཉན་
ཅིག་སྐལ་ལྡན་དཔའ་བ་གི། །བཞུགས་པ་བྲག་དམར་གནས་ལ་བཞུགས། །བྲག་དམར་
གནས་ལས་ཉན་བལྟ་ཚེ། །གསོལ་མཆོད་རྒྱ་ལ་འབོལ་ཟེར་དོ། །ཤ་ཁྲག་རྒྱ་ལ་འབོལ་
ཟེར་དོ། །རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་བྱོན་ནི་ཡིན། །དེང་སང་བོད་ཁམས་གཡུས་བརླག་ཡིན། །ད་ལྟ་
རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་འགྲོ། །དོན་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་སྦྱིན་བདག་འཚོལ། །དམིགས་གཏད་
པའི་འབྲས་བུ་བར་ཆད་བསེལ། །བོད་མི་སེར་མང་ཡང་གསོལ་མཆོད་དཀོན། །སྦྱིན་བདག་
འཚོལ་བར་འགྲོ་བ་ཡིན། ། ཟེར་སླབ་ད་ལུ་ ཨཔ་དེ་གིས་ གསན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་
ལ། །ཉན་ཅིག་ལྷ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ལ། །ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལ་བྱོན་མི་དགོས། །རྒྱ་ནག་མེ་
ལྷབ་མདའ་བ་ཚ། །རྒྱ་ནག་ཚད་པ་མེ་བ་ཚ། །བོད་ཀྱི་སྐུ་ཤ་དར་བ་འཇམ། །དར་ཁ་མེ་
གིས་བཞེས་མི་དགོས། །ང་བཅས་གཞོང་ཡུལ་ཁྲ་མོ་གི། །སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགས་པ་ཡོད།
།སྟག་ཤར་བཙན་བ་ལྷག་པ་ཡོད། །བུ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་གླང་འགྱེད་ཕུལ། །བུམོ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་ར་
འགྱེད་ཕུལ། །ཁོལ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་བྱ་འགྱེད་ཕུལ། །གསོལ་མཆོད་མི་ཆད་ང་དྲང་གེ། །མགོན་
སྐྱབས་མི་ཆད་སྐྱབས་མཛད་ཅིག །ཟེར་སླབ་སྦེ་ མར་འབྱོན་མི་དགོ་པས་ ངེ་གི་གཡུས་
ཁར་ གནས་བདག་མེད་ ལོག་འབྱོན་གེ་ འབྱོན་པ་ཅིན་ བུ་སྐལ་སྐྱེསན་གླང་རེ་ཕུལ་འོང་
བུམོ་སྐལ་སྐྱེསན་ ར་རེ་ཕུལ་འོང་ ཁོལ་སྐྱེསན་བྱ་རེ་ཕུལ་འོང་ཟེར་ཞུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ངེ་
གི་གཡུས་ཁར་ སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགསཔ་ སྟག་ཤར་བཙན་བ་ལྷག་པ་ལེ་ཤ་ཡོད། ལོག་
འབྱོན་གེ་ཟེར་གསོལཝ་བཏབ་ད་ལུ་ དགེ་སློང་གི་ཆས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་དེ་གིས་ཡང་ ཁ་
ཟེད་དེ་ ཁོང་གཉིས་ཅིག་ཁར་ལོག་ཡར་འོང་ནུག

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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དེ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་གསར་བཞེངས་བསྒྲུབས་པའི་ ཆུ་ཁ་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ས་
ཁོངས་ཀྱི་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ འབྲུག་གློག་
མེ་འཕྲུལ་ཨམ་གི་ལྟག་ལུ་ དངོས་སུ་མཐོང་གསལ་ཡོད་པའི་ རྣམ་ཐར་བྲག་ཟེར་ས་
ལུ་ལྷོདཔ་ད་ དེའང་ འཕྲད་པ་རྫ་ཆག་ལྷ་མོར་འཕྲད། །གཏམས་པ་རྣམ་ཐར་བྲག་ལ་
གཏམས། །ཟེར་འཐོན་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཨཔ་དེ་གིས་ ད་རེས་ཁྱོད་ བྲག་འདི་གི་རྩ་བར་
བཞུགས་གནང་ ང་གིས་གཡུས་ཁར་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཕེབས་བསུའི་བཅའ་
བསྒྲིགས་བརྐྱབ་སྟེ་ ནངས་པར་ཞུ་བར་འཐོན་འོང་ཟེར་སླབ་སྟེ་གཏམས་བཞག་ནུག
དེ་ལས་ཨཔ་འདི་ཁོ་རའི་གཡུས་ཁར་ལྷོད་ལོང་མེད་པར་ གཡུས་དེ་ཁའི་སྤང་གི་སྦུག་
ལུ་སྡོད་དེ་ དེ་སྦེ་སླབ་ནུག བཀུག་ཅིག་བཀུག་ཅིག་ལས་ཚན་གྱི། །འཛོམས་ཤིག་
འཛོམས་ཤིག་རྒས་ཤོས་ཀྱི། །སྟག་ཤར་བཙན་བ་ལྷག་པ་ཤོག །སྨན་ཆུང་ལྷ་བ་ལེགས་
པ་ཤོག །མར་ཆང་མཚོ་ལྟར་འཁྱིལ་ཏེ་ཤོག །ཕོ་གྲལ་ཐམས་ཅད་གཡས་ལས་ཤོག །མོ་
གྲལ་ཐམས་ཅད་གཡོན་ལས་ཤོག །ལྷ་སྐལ་མི་ཞན་ལྷ་སྐལ་བཟང་། །ལྷ་སྐལ་བཟང་པོ་
ང་ཐོབ་ཅི། །བུ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་གླང་འགྱེད་ཕུལ། །བུམོ་སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་ར་འགྱེད་ཕུལ། །ཁོལ་
སྐལ་སྐྱེ་ཚེ་བྱ་འགྱེད་ཕུལ། །གསོལ་མཆོད་མི་ཆད་དྲང་ནི་ཨིན། །མགོན་སྐྱབས་མི་ཆད་
མཛད་ནི་ཨིན། །ཕོ་ལྷ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པས། །ཟེར་སླབ་སྦེ་འབདཝ་ད་ལུ་ གཡུས་
ཁའི་མི་དམང་ག་ར་འཛོམས་ནུག དེ་ལས་ཨཔ་དེ་གིས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་དྭངས་འཕྲོས་
འཕྲོས་སྦེ་སླབ་སྟེ་འབདཝ་ད་ ག་ར་གིས་བློ་སེམས་ ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་སྦེ་གཅིག་མཐུན་
ལུ་གྱུར་ཏེ་ གནསཔོ་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནི་གུ་ཁ་འཆམ་ནུག
དེ་ལས་བཅའ་སྒྲིག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྐྱབས་ཏེ་ དེ་གི་ནངས་པར་ ཆུ་ཁ་ལས་
གནསཔོ་འདི་ གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ (གདན་འདྲེན་ཞུ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཤེས་
མི་མིན་འདུག) སློབ་གནས་ཁའི་གཡུས་ཁར་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ བཞུགས་གནས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ཞུཝ་ད་ལུ་ གནསཔོ་དེ་གིས་ བོད་རི་མཐོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །བོད་ས་དང་
སེརཝ་འགོག་དགོ་པས། །ཤར་རི་མཐོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །དགྲ་བོའི་ཁ་མནན་བཟློག་
དགོ་པས། །ལྷོ་རི་མཐོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །མུ་གེ་ཁ་མནན་སློག་དགོ་པས། །ནུབ་རི་
མཐོང་བའི་རི་གཅིག་དགོ། །སྲིན་པོའི་ཁ་མནན་སློག་དགོ་པས། །བྱང་རི་མཐོང་བའི་
རི་གཅིག་དགོ། །བྱང་ངན་པའི་ཁ་མནན་སློག་དགོ་པས། །རྩེ་མོ་ཉིན་ཟླ་གཉིས་ཀྱིས་
བསྐོར། །སྤྲ་དང་སྤྲེའུ་ཡམ་རྩལ་འཇོམས། །བྱ་དང་བྱིའུ་ཤོག་རྩལ་འཇོམས། །སྐེདཔ་
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སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

ནགས་ཚལ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར། །སྟག་གཟིག་ཕོ་མོ་གཡས་སྐོར་རྐྱབ། །དོམ་གཟིག་ཕོ་མོ་
གཡོན་སྐོར་རྐྱབ། །སྟག་གཟིག་དོམ་གཟིག་ཟི་ལི་ལི། །རྩ་བ་ཆུ་ཆེན་གཡོན་སྐོར་རྐྱབ། །གསེར་
མིག་ཕོ་མོ་གཡས་སྐོར་རྐྱབ། །དུག་སྦྲུལ་ཕོ་མོ་གཡོན་སྐོར་རྐྱབ། །ཤོང་བཞི་རྣམས་ཀྱིས་
བདུད་རྩི་བཀྲམ། །ལོ་ཐོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་འབྲུའི་མཛོད། །ཆུ་མིག་རྣམས་ཀྱིས་ཡོན་ཆབ་
ཕུལ། །ནགས་ཚལ་རྣམས་ཀྱིས་མན་ཌལ་ཕུལ། །མདུན་རི་ནོར་བུ་སྤུངས་པ་འདྲ། །རྒྱབ་
རི་གླང་ཆེན་ཉལ་བ་འདྲ། །ཟུར་རི་དམག་དཔོན་ཚིག་གསུམ་འདྲ། །གནས་བྲག་རི་གསེར་
གྱི་སྐེད་པ་བཞུགས། ། ཞེས་པ་ལྟར་ རི་མཐོང་གསལ་ཅན་གཅིག་དགོ་ཟེར་གསུངསམ་
ལས་ གཡུས་དེ་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ རི་གཙང་ཏོག་ཏོ་མཐོང་གསལ་ཆེ་བའི་ས་གནས་
གཅིག་ གནས་ཁང་སྦེ་ཕུལ། གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ཨ་ལོ་བུ་དང་བུམོ་ག་
ཅི་སྐྱེསཝ་ཅིག་ བུ་སྐལ་གླང་དང་ བུམོ་སྐལ་ར། ཁོལ་སྐལ་བྱ་རེ་མཆོད་ནི་སྦེ་ཁས་བླངས་
འབད་དེ་ དགེ་སློང་གི་ཆས་ལུ་ཡོད་པའི་མི་དེ་ གཡུས་དེ་ཁའི་ གནསཔོ་སྦེ་བསྟེན་ནི་
འགོ་བཙུགས་ནུག
དེ་ལས་ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་མི་ཞྭརཝ་དབང་འདུས་ཟེར་ ཁ་
དྲག་དབང་ཅན་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་རེ་སྐྱེས་ཚདཔ་ཅིག་ལུ་ དེ་སྦེ་རང་
མཆོད་དེ་སྡོདན་ རྩ་ལས་རང་གནད་གཞི་མི་བསྒྲིག་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ མཆོད་ནི་བཀག་
བསྡམ་འབད་དཔ་ལས་ གནས་བདག་འདི་ཁྲོས་ཏེ་ མི་དེ་གི་རིགས་བརྒྱུད་ གཅིག་ཡང་
མེདཔ་སྦེ་ རབ་ཆད་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
དེ་སྦེ་གཡུས་དེ་ཁར་ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚདཔ་ཅིག་ལུ་ གླང་དང་ ར་ དེ་ལས་བྱ་རེ་མཆོད་དེ་
སྡོད་པའི་བར་སྐབས་ཅིག་ལས (ལོ་ཚིགས་མ་ཐོབ) སྐྱབས་ཆ་དཔའ་སྒར་ལས་ དགེ་
བཤེས་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆེན་ཟེར་ཞུ་མི་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་ལུ་ཨ་ལོ་ལྔ་སྐྱེསན་ གླང་
ལྔ་རེ་མཆོད་ནི་འདི་ དྲག་རང་དྲག་པས་ཟེར་ ལོ་བསྟར་ཕ་ཚན་གྱི་ལྷ་མཆོད་པའི་སྐབས་
ལུ་ གླང་རེ་རེ་མཆོད་ནི་གུ་ཕབ་གནང་ནུག (ཕ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་འོག་ལུ་ལྷ་མཆོད་པའི་
སྐབས་ཁ་གསལ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན།) དེ་ལས་སྐྱབས་ཆ་རྡོར་དགོན་གྱི་བླམ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ་མཆོག་གིས་ ལོ་བསྟར་ཕ་ཚན་གྱི་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་སྐབས་ལུ་ མཆོད་ནི་དེ་ཡང་མ་
བཏུབ་པའི་གནད་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ལོ་རེར་རང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་ར་
གཅིག་དང་ རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་གླང་སྐྱོན་གཞི་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ (རྣམ་ཅོ་རལ་
རལཝ་དང་ ཞིང་རྨོ་རྨོཝ་མེན་མི།) སྤུ་ཁ་གནགཔོ་མེན་མིའི་ གླང་དམརཔོ་གཙང་ཏོག་

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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ཏོ་འབད་མི་རེ་ མཆོད་ནི་ལུ་ཕབ་མཛད་གནང་སྟེ་ དམར་མཆོད་ཕུལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

དྲན་གསོ་:- བྱ་མཆོད་སྲོལ་འདི་ གོང་གི་མི་དེ་གིས་བཀག་བསྡམ་འབད་བའི་ནམ་

དུས་ལས་ ཡལ་སོངམ་འོང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ གཡུས་དེ་གི་རྒན་ཤོས་ངོམ་ཨཔ་མཛེས་
སྒོ་གིས་སླབ་ནི་འདུག

༣) གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ།
༣-ཀ) ལོ་བསྟར་གསོལ་མཆོད།

ཁོང་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ རྡོར་དགོན་བླམ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ མཛད་
གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལོ་དེའི་ཁའི་སྤྱི་དཔོན་ག་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ར་དང་གླང་འཚོལ་
ཏེ་གྲ་སྒྲིག་བརྐྱབ་སྟེ་ རང་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༧ ལུ་ར་གཅིག་དང་། རང་ཟླ་ ༦ པའི་
ཚེས་༡༧ ལུ་གླང་རེ་ བསད་དེ་ཤ་དང་ཁྲག་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ཡང་གཡུས་དེ་གི་ལྷ་ཁང་གི་ཤར་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ལྷ་ཤིང་ཟེར་རྩིས་སྲོལ་ཡོད་
པའི་ཤིང་དེ་གུར་ གླང་དེ་བཏགས་ དཀོན་གཉེར་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ཕབ་ཞིནམ་ལས་
གླང་དེ་རྐང་ལག་བསྡམས་ ས་ཁར་བརྡབས་ཏེ་ཨོལ་ལྐོག་བཏོགས་ཏེ་བསད། ཁྲག་ཚ་
ཏོམ་ ཕུད་ལྕོག་ནང་བླུགས་སྦེ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་དང་ཅིག་ཁར་ ཤ་གཟུགས་
ག་ར་ལས་ལྷམ་ཚངམ་སྦེ་ ཤ་ཕུད་བཅད་དེ་ཚོགས་ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཤ་ལྷག་ཚུ་ ལོ་དེའི་
སྤྱི་དཔོན་གྱི་ཁྱིམ་ནང་བཀལ་ཏེ་ ཕ་ཚན་ཚུ་ལུ་བགོ་སྟེ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཕ་ཚན་ཟེར་མི་དེ་ཡང་ སློབ་གནས་པའི་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་ནང་
འཁོད་ལུ་ ནཝ་ཚཝ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་རེ་འབྱུངམ་ད་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་
གྲོགས་རམ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་བའི་ཚོགས་པ་གཅིག་ཨིན་མས། དེ་ཡང་བརྟེན་
མཆོད་པའི་ཕ་ཚན། ཆུ་དཔག་པའི་ཕ་ཚན། ཆུ་ཚད་པའི་ཕ་ཚན། དྭངས་དཀར་པའི་ཕ་
ཚན། འབག་འགྱོ་པའི་ཕ་ཚན་ཟེར་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལྔ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་
མས། ཕ་ཚན་ནང་འཁོད་ལུ་གཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་
ཕ་ཚན་དེ་ནང་གི་བཟའ་ཚན་ལས་ མི་རེ་ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་རང་འོང་དགོ་པའི་ཁར་ སྦུང་
འགུལ་གྱི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཡང་ ག་ར་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལུ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་
ཨིན་མས། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཉམས་རྒུད་པའི་མི་ངོ་འདི་ ཉམས་ཆུང་གཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་
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སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ དགེཝ་དགེ་རྩ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ག་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།
ཨིན་རུང་ཕ་ཚན་སོ་སོའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ རང་སོའི་བློ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གྲོགས་རམ་
འབད་དེ་ ཆེ་བ་གིས་ཆུང་ལུ་བརྩེ་ ཆུང་བ་གིས་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་དེ་ ག་
ནི་བ་མཐུན་ལམ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་གཅིག་ཨིན་མས།
གླང་གི་ཤ་འདི་ ཕ་ཚན་ནང་འཁོད་ལུ་བགོ་ཞིནམ་ལས་ དེའི་ནངས་པ་ རང་སོའི་ཕ་ཚན་གྱི་
ལྷ་ཤིང་ཡོད་སར་ འཛོམས་སྦེ་ རང་སོའི་ལྷ་ཚུ་མཆོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་འབག་
འགྱོ་པའི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ གཡུས་དེ་ཁའི་གཞི་བདག་མཆོད་ནི་དང་། དྭངས་དཀར་པའི་
ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ དྭངས་དཀར་བཙན་མཆོད་ནི། ཆུ་ཚད་པའི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ དགེ་བསྙེན་
མཆོད་ནི། བསྟན་མཆོད་པའི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ ཁྱུང་བདུད་མཆོད་ནི། དེ་ལས་ཆུ་དཔག་པའི་
ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་ གཡུས་བཙན་མཆོད་སྦེ་ མཛར་ཅུམ་བཟའ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བསྒང་ཕྱི་ལས་འཁོར་བའི་རྨགཔ་དང་གནའམ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ཕ་ཚན་ནང་འཛུལ་
དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་དམང་ཁ་ལུ་ ཆང་བཙུགས་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་འཛུལ་མི་འདི་ཕོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆང་དམ་སྦྱི་གཉིས་གསུམ་གང་རུང་
བཙུགས་ཏེ་ ཕ་ཚན་གྱི་གྲལ་ཁར་འཛུལ་ནི་དང་། གལ་སྲིད་འཛུལ་མི་འདི་ཨམ་སྲུ་ཨིན་
པ་ཅིན་ དམང་ཁ་ལུ་ཆང་རྒྱ་རྫི་རེ་བཙུགས་ཏེ་ འཛུལ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་
མས། དེ་ལུ་ང་གིས་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོཔ་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན་ཟེར་དྲི་བའི་ལན་ལུ་
སྔོན་དང་ཕུ་ལས་རང་དེ་སྦེ་འབད་བའི་སྲོལ་འདུག་ཟེརཝ་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ཁ་
གསལ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་སླབ་ནི་མིན་འདུག
ཕ་ཚན་གྱི་སྲོལ་འདི་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ ཕ་ཚན་ལྔ་ལས་གསུམ་གུར་བབས་ཏེ་ ལོ་
ངོ་བཅུ་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལས་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ འགྱུར་བ་དུམ་གྲ་རེ་འགྱོ་སྟེ་ ཕ་ཚན་གྱི་སྲོལ་འདི་ཡལ་ཏེ་ལོ་ངོ་
གསུམ་སོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།
ང་གིས་གཡུས་དེ་ཁའི་སློབ་རྩིསཔ་ལུ་ ཕ་ཚན་གྱི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཡོད་མེད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་གྱི་སྐོར་ལས་དྲི་བ་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ ཁོ་གིས་ མ་གཞི་ཁོང་དྲགཔ་ཚུ་ལུ་འདིནི་
ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་བཏུབ་པས། ང་བཅས་མི་ཉམས་ཆུང་ཚུ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ཕ་ཚན་འདི་
ཡོདཔ་རང་དགའ་བས་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་སྦེ་གསུངསམ་ཨིན་མས།
ར་མཆོད་ནི་འདི་ གོང་གི་གླང་མཆོད་དོ་བཟུམ་མིན་པར་ དཔའ་རྫཔ་གི་ཚུལ་ལུ་ གཡུས་

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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དེ་ཁའི་སྤྱི་དཔོན་དང་དམང་མི། དཀོན་གཉེར། དེ་ལས་གཞན་ཕོ་རྒས་གཞོནམ་ གསུམ་
དང་ལྔ་གང་རུང་འཛོམས་ཏེ་ ར་དེ་བསད། ཤ་ཕུད་ཁྲག་ཕུད་ཚུ་ ཕུལ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་
འདི་ཁར་ཡོད་མི་ཚུ་ མཛར་ཅུམ་སྦེ་བཟའ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

༣- ཁ) གྲོ་ལོད་མཆོད་སྲོལ།

ལོ་བསྟར་རང་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས ༥ གི་ཚེ་ གཡུས་གཞན་ཁ་ལས་ དཔའ་བོ་གཅིག་ཞུ་ དེ་
དང་ཅིག་ཁར་ ལྷ་ཆགས་ཡོད་པའི་གཡུས་དེ་ཁའི་དཔའམོ་གཅིག་ཡོད་མི་ ཁོང་དཔའ་
བོ་དང་ དཔའམོ་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ གཡུས་ཁའི་ཕོ་རྒས་ཚུ་ག་ར་བསྡུ་འཛོམས་
འབད་དེ་ གྲོ་ལོད་མཆོད་ནི་ཟེར་ ལྷ་མཆོད་སྲོལ་འདུག དེ་ཡང་གཡུས་དེ་ཁའི་སྤྱི་དཔོན་
གྱི་སྐོར་རྒྱབ་ ག་ཕོག་མི་འདི་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་ གྲབ་གྲིབ་ དཔེར་ན་སྐྱེས་གྲིབ་ཤི་
གྲིབ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ལས་ སྲུང་དགོཔ་ཨིན་མས། སྤྱི་དཔོན་སྦེ་གདམ་ཁ་བརྐྱབས་པའི་
ཉི་མ་ལས་ སྤྱི་དཔོན་མི་ངོ་དེ་དང་ དེའི་ནང་མི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ལུ་ རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ཅི་
ཡང་མི་འབྱུང་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ངེས་བདེན་ཨིནམ་ ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་གིས་
ཡང་དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་སྤྱི་དཔོན་འདི་ གྲིབ་ལས་
སྲུང་དགོ་པའི་དོན་དག་གཙོ་བོ་རང་ ལོ་བསྟར་གྲོ་ལོད་མཆོདཔ་ད་ གནསཔོ་གི་བཙན་
དར་ཞུ་མི་འདི་ གཡུས་དེ་ཁའི་སྤྱི་དཔོན་ལུ་ཕོགས་དོ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ག་ནི་ལས་
ཡང་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་དགོ་ཟེར་ཨིན་མས།
གྲོ་ལོད་མཆོདཔ་ད་ལུ་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ ༧ དེ་ཅིག་ཁར་ སྤྱི་དཔོན་དང་དཀོན་གཉེར་ ཆོསཔ་
དག་པ་ཅིག་དང་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་སོང་སྟེ་ མགོན་ཁང་ནང་ལུ་ བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ བཙན་དར་སྒྲོམ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཀྲིང་ཀྲིང་བང་རྔ་བརྡུངས་ ཆ་དང་ཧུ་སྐད་
བརྐྱབས་ཏེ་ གཡུས་དེ་ཁའི་སྦུག་ལུ་ཡོད་པའི་སྤང་ནང་གི་ མཆོད་ཁྲིའི་དཀྱིལ་འཁོར་
ནང་ཞུ་ཞིནམ་ལས་ བཙན་དར་འདི་སྒྲོམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་བཏོན་ ཀྲིང་ཀ་གུར་ཤ་ལྔ་ཟེར་
ཚོགས་ཤ་ཕག་ཤ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཟུར་ཁར་བཞག དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་གདོང་ཁ་ལུ་ཆང་ཕུད་ཚུ་བཀྲམ། དེ་ལས་དེ་ཁར་འཛོམས་ཡོད་པའི་ཕོ་རྒས་ཚུ་
ག་ར་ དཔའ་མཛངསཔ་གི་ཚུལ་ལུ་ ལག་པར་དཔའ་རྟགས་རེ་བཤེད་ མགུ་གྱིབ་ཤིང་
རེ་བཙུགས་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་སྦེ་བཟོ་ དཀོན་གཉེར་གྱིས་སྦེ་ གནས་པོའི་སྐུ་བསྟོད་ཕུལ་
ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ཨཔ་དར་དཀར་གྱིས་གཙོས་པའི་སློབ་གནསཔ་དམང་གིས་ ལྷ་འགོ་
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སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

ཐོག་ཞུཝ་ད་ ག་དེ་རང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ འབད་བའི་ཚུལ་ལུ་ གཡུས་དེ་ཁའི་
ཆོསཔ་རྒས་ཤོས་གཅིག་གིས་ བེམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་གནས་པོའི་དཔེ་ཆ་གི་ཚིག་ཚུ་བསྐུལ།
དམང་གིས་ལད་སྲོལ་བརྐྱབ་པའི་ཐོག་ལས་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་གི་སྦུག་ལུ་ དཔའ་བོ་
བཞག་སྦེ་ པད་བསྐོར་བསྒྱིར་ཏེ་མཆོད་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མ་
གནསཔ་དང་མཇལ་མི་ ཨཔ་དར་དཀར་གྱི་ཅ་ཆས་ཨིན་ཟེར་ བཀབ་ནེ་དང་ ཐེ་བསྐོར།
དཔེ་ཆ། ཤ་ལྔ་ཟེར་ཤ་ཕུད་བཙུགས་སའི་ཀྲིང་ཀ་ཚུ་དངོས་སུ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ བེམ་དེ་གིས་
བཀབ་ནེ་གཟུགས་ཁར་བཀབ། ལག་པར་ཐེ་བསྐོར་བཙུགས་ཏེ་མཆོད་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་
ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། བེམ་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་འདི་ཡང་ ཧ་པའི་ཧ་ཤ་ ཧབ་ཤ་ཧབ་ཤ་
ཟེར་བ་འདི། ཤ་ནི་དགྲ་མེད་དགྲ་ལ་བཟའ། །ཁྲག་ནི་དགྲ་མེད་དགྲ་ལ་འཐུང་། །ཤ་བཟའ་
མཁས་པ་ཤ་ར་ར། །ཁྲག་འཐུང་མཁས་པ་ཧུ་རུ་རུ། །གནམ་ལ་ཚེས་ཚེ་སྐར་མ་བཟང་། །ས་
ལ་ཚེས་ཚེ་ཉི་མ་དྲོ། །བར་ལ་ཚེས་ཚེ་རྒྱུ་སྐར་བཟང་། །བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་བརྟེན་གཤེགས་
ལུ། །ཡར་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་གསོལ་གེ། །མར་ལ་ངན་པའི་སྲིད་མནན་གེ། །བར་ལས་ཕྱྭ་
དང་གཡང་ཁུག་གེ། །ཟེར་བ་སོགས་གོ་རིམ་སྦེ་བསྐུལ་ཏེ་མཆོད་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་དེ་
ཁའི་ ནང་གི་ཨམ་ཚུ་གིས་འབག་འོང་བའི་ཆང་ཕུད་ཚུ་ཕུལ་ཏེ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་ལས་གཡུས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ཡོད་པའི་མཚོ་སྨན་མོ་དང་ གཡུས་མཇུག་ལུ་ཡོད་པའི་མཚོ་
སྨན་ཕོ་གཉིས་ཡང་ མཁའ་འགྲོམ་གི་ཚུལ་ལུ་ བུམོ་ཅུང་སྐྱེས་ལོ་ བརྒྱད་ལས་བཅུ་ཐམ་
གྱི་བར་ན་འབད་མི་ མི་གྲངས་གསུམ་ ལྔ་ བདུན་གང་རུང་བསྒྲིགས་ཏེ་ དེ་ཚུ་གིས་
ལག་པར་ དར་སྣ་ལྔའི་ མདའ་དར་རེ་འབག་ མཚོ་སྨན་ནང་ལུ་ སྤན་དྲིལ་གྱིས་ གླང་
ལ་སོགས་པའི་འདྲ་གཟུགས་ཚུ་བཟོས་ཏེ་ མཚོ་སྨན་གྱི་ཆུ་ནང་ལུ་བླུགས་སྦེ་ དཔའ་བོ་
དེ་གིས་ གསང་དང་ཁྲུས་གསོལ་ཕབ་སྟེ་མཆོད་ཞིནམ་ལས་ གཡུས་ཀྱི་ནུབ་ཁ་ཐུག་
ལུ་ཡོད་པའི་ མཆོད་རྟེན་དེ་གི་རྩ་བ་ལས་ གཡུས་དེ་གི་ལོ་གཅིག་གི་བྱད་ཁ་སློགཔ་
ཨིན་ཟེར་ ལོ་ཁམས་ཕོ་ལོ་ཅནམ་གཅིག་གིས་ མདའ་གཅིག་ཡང་གཡུས་དེ་གི་ཕྱི་ཁ་
ལུ་འཕང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ལོག་སྟེ་ཐང་ནང་འཛོམས་ཞིནམ་ལས་ དཔའམོ་
འཆམ་སྟེ་ གཡུས་དེ་གི་ལོ་གཅིག་གི་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་མངོན་བཤད་ཚུ་ཞུ་ཞིནམ་ལས་
ལོག་སྟེ་བཙན་དར་འདི་ སྒྲོམ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ མགོན་ཁང་ནང་ཞུ་སྦེ་མཇུག་བསྡུསཝ་
ཨིན་མས། གཡུས་ཁའི་དར་རྒུད་ཀྱི་བཟློག་རིམ་ཚུ་ཡང་ དཔའམོ་གིས་སྔོན་བཤད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་འབདཝ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་འདུག

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

༤)

ད་རེས་ནངས་པའི་གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ།

༥)

གནས་བདག་གིས་གཡུས་སྒོ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུལ།
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ད་རེས་ནངས་པའི་ གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཟླ་ཚེས་ཚུ་སྔར་ག་ཨིན་
པའི་དུས་ཚོད་དེ་ཁ་ལུ་ སྲོག་གཅོད་འབད་མ་དགོཔ་སྦེ་མཆོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་
ཨིན་མས། དེ་ཡང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཨྱོན་
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་བའི་སྦས་གནས་
ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཕྱིས་སུ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་
པའི་ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་རབས་ཅིག་བྱོན་པའི་ ཞིང་མཆོག་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྤྲུལ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་
བའི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན་པའི་
ཁར་ ནང་མི་སེར་ཚུ་ཡང་ཆོས་དང་བསྟན་པ་ལུ་ དད་མོས་ཅན་ཙང་ཙ་ཨིན་པའི་རྟགས་
ཚན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོ་ལས་ གཡུས་དེ་ཁའི་བླམ་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དང་ ཆུ་ཁ་རྫོང་
ཁག་གི་བླམ་གནས་བརྟེན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དབུ་གཙོས་པའི་ གཞན་རྒས་ཤོས་
ཚུ་ གྲོས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ལས་ བོན་ལུགས་དམར་མཆོད་འདི་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་དང་འགལ་བ་སྦོམ་ཨིནམ་ལས་ མི་བཏུབ་པས་ཟེར་མཆོད་ནི་བཀག་བསྡམ་མཛད་
དེ་ བཀའ་བསྒོ་དམ་བཞག་མཛད་གནང་སྦེ་ དེའི་ཚབ་ལུ་སྔར་མཆོད་པའི་དུས་ཚོད་
རང་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༧ ལུ་ཤ་ཕུད་ཚུ་རྒྱ་ལས་བཏོན་སྦེ་ གནསཔོ་བརྒྱ་ཚར་གནང་སྟེ་
མཆོད་ནི་འགོ་བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་སྲོག་གཅོད་འབད་མ་དགོ་
པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སོང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།
གནས་བདག་འདི་མཆོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ གཡུས་སྒོ་དེ་ནང་ལུ་ ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་ཚུ་ཞི། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གཡུས་སྒོའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་
བར་ན་ལུ་ ཆེ་བས་ཆུང་བར་བརྩེ་ ཆུང་བས་ཆེ་བར་གུས་པའི་ ཐ་དང་དམ་ཚིག་གི་མཐུན་
ལམ་ཚུ་ག་ནི་བ་ ལེགས་ཤོམ་དང་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྱུངམ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་
མས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྔར་གཡུས་སྒོའི་གནས་བཤད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཞུ་དོ་བཟུམ་སྦེ་
ཁོང་གཡུས་ཚན་དེ་ནང་གི་མི་ཚུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་བྱུང་རུང་ རྒས་
ཤོས་ཚུ་གིས་ཁ་བཀོད་དང་ ལམ་སྟོན་བསླབ་བྱ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནང་འཁོད་ལུ་རང་ ནང་

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།
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བསྒྲིག་འབད་དེ་ ཕྱི་ཁར་མི་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ལོ་ཐོག་ལུ་ ཆར་ཆུ་དཀོན་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ གཡུས་སྒོ་ལས་ཆུ་ཚོད་
གཅིག་དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ གནསཔོ་དེ་གི་གནས་ཁང་ལུ་སོང་སྟེ་ ཆང་ཕུད་སྟོར་
བསང་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ཕུལ། ཀྲིང་ཀྲིང་བང་རྔ་བརྡུངས་ ཆ་དང་ཧུ་སྐད་བརྐྱབས་
ཏེ་ ཆརཔ་ཕབ་འབདཝ་ད་ ཆརཔ་བརྐྱབ་ནི་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། གཡུས་དེ་ཁའི་རྩིསཔ་
སློབ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་གྱིས་གསུངས་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་གི་
ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་དང་ སྒོས་སུ་མངའ་ཞབས་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་སྐུ་དྲིན། ལྷག་པར་དུ་
གནས་བདག་འདི་གི་སྐྱབས་གཟིགསཔ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ད་ཚུན་གཡུས་སྒོ་འདི་
ནང་ལུ་ ནད་ཡམ་མུ་གེ་ཚབ་ཆེན་དང་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་བའི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་
བྱུང་པར་ རང་འཚོ་རང་ལྡང་སྦེ་ དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་འདི་ ནི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། དེ་མ་ཚད་གཡུས་ཚན་དེ་ཁའི་བྱད་ཁ་ ཕུང་
སྲིད་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་ངན་བཟློག་ཐབས་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་
སློབ་གནསཔ་ཚུ་གིས་ གནས་བདག་འདི་ལུ་ གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ར་ འདོད་
མོས་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།

༦)

མཇུག་བསྡུ།

ད་རེས་ང་གིས་བསྒྲིགས་ཏེ་གཟིགས་འབུལ་ཕུལ་བའི་
ཞིབ་འཚོལ་ལས་རིམ་འདི་
ནང་ སྐྱབས་ཆ་སློབ་གནས་ཁའི་ཕོ་ལྷ་དམ་ཆོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་
གཏོགས་ རྒེད་འོག་འདི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ལྷ་མཆོད་ནི་གི་སྲོལ་གཞན་ཚུ་ག་ར་དུས་
གཅིག་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་འབྲི་ཚུགས་པར་ ལ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྟབས་
གཅིག་ཁར་ཞུ་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་མ་འོངས་ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྒོ་སྐབས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་གཅིག་སྦེ་ལུས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་
དངོས་སུ་སྦེ་ འབྲི་སྟེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ མགྱོགས་པ་རང་ ཡལ་ཏེ་ཁ་རྒྱུན་ཙམ་ཅིག་ལུ་
འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་སློབ་གནས་ཁའི་གཡུས་ལྷ་མཆོད་སྲོལ་གྱི་ ཁུངས་
དང་དགོས་པ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ རང་གིས་གང་ཐོབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དཔེ་དེབ་ ཐོ་ཡིག་ཟུར་
སྦྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་པའི་ཁར་ རྒན་ཤོས་རྒྱུས་ཅན་ཚུ་གི་ ཁ་རྒྱུན་ཁུངས་

ལྷ་གསོལ་ ཐོས་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
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ལྡན་ཚུ་ཡང་བཙུགས་ཏེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན། འདི་གིས་སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངོས་མེད་
ལམ་སྲོལ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་ ལྷག་པར་དུ་སློབ་གནས་ཁའི་ མ་འོངས་བུ་བརྒྱུད་
ཚུ་ལུ་ཁོང་རའི་གཡུས་སྒོའི་གནསཔོ་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ཡོད་ཟེར་
ཞུ་ནི་དང་། འདི་ལུ་མཁས་དབང་གཟུར་བཞུགས་རྣམས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕུགས་
ཀྱི་བཙན་ཐབས་དང་ འཕྲལ་གྱི་བདེ་ཐབས་ལུ་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ སྐྱོན་བསེལ་དང་
དག་བཅོས་ཚུ་མཛད་དེ་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཕན་ཐོགས་ཚུགསཔ་ཅིག་ལུ་ བཟོ་གནང་
འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་དང་ཅིག་ཁར་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ནི་གི་གོ་སྐབས་གནང་མི་
སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་
ཚུ་གསུངས་ཏེ་གྲོགས་རམ་མཛད་གནང་མི་ སློབ་གནསཔ་ སློབ་མཛེས་སྒོ་དང་ སློབ་
རྩིསཔ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་གཡུས་སྒོའི་དཀོན་གཉེར་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱི་བཀྲིན་
དགའ་འཚོར་སྦོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

སླར་སྨྲས་པ།

ང་རིགས་རུས་ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས། །ང་ལུས་སེམས་སྐྱེ་ལྷ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས། །ང་ཐོས་པའི་
ཡུལ་ཞིང་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས། །ང་འཁྱམས་པ་མི་ཡི་ལུང་པའི་ཕྱོགས། །གཞུང་ལས་ཁུངས་
བཀའ་ཡི་དབྱར་རྔའི་སྒྲས། །འབངས་བཅོལ་ཆུང་ཆུ་འཛིན་ཕུང་པོར་འཁྲིགས། །ཐོས་
མཐའ་རྒྱ་ཆུང་བའི་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན། །དོན་ལོ་རྒྱུས་འབྲས་ཆར་ཚུལ་ཙམ་ལགས། །ཚིག་
རྗོད་བྱེད་སྙན་ལམ་མི་མཛེས་ཤིང་། །དོན་བརྗོད་བྱར་ནོར་འཁྲུལ་ཧ་ཅང་མང་། །གཏམ་ཇི་
ཡོད་རྒས་པའི་ལམ་དྲངས་ཕྱིར། །ཁོང་མ་འོངས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་སྲིད། །འདི་བྲིས་པའི་
དགེ་བ་སྒྲོན་མེའི་འོད། །སྤྱིར་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ཉམས་པའི་མུན། །སྒོས་སློབ་གནས་
ཁ་ཡི་མི་སེར་གྱི། །སྲོལ་བཟང་པོ་མི་ནུབ་བསལ་བར་སྨོན།། །།
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༧) རྒྱབ་ཁུངས།

༡/ དགྲ་ལྷའི་གསོལ་ཁ་དཔེ་ཚན།
༢/ འབྲུག་གི་ཆོས་འབྱུང་བསྡུས་གསལ།
༣/ ངག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ སློབ་རྩིསཔ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།
༤/ ངག་ཐོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ སློབ་མཛེས་སྒོ།
༥/ གཡུས་དེ་ཁའི་དཀོན་གཉེར།

སེང་གེ་བསམ་གྲུབ།

གདོན་བཅོས་རིམ་འགྲོའི་ངོ་སྤྲོད་ལམ་བཟང་།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

ངོ་སྤྲོད།

༆
དྲང་པོར་སྲང་བ་མི་འགྱུར་དྲང་པོའི་སྐུ། །དྲང་པོའི་ཚིག་གིས་དྲང་པོའི་ཆོས་
བསྟན་གསུངས། །དྲང་པོའི་གནས་ལུགས་དྲང་པོར་མངོན་མཛད་པ། །དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་
སྲིད་ན་རྒྱལ་འགྱུར་ཅིག །ཅེས་མཆོད་བརྗོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྔོན་དུ་འཐོར་ཏེ་རིམ་གྲོའི་སྐོར་
ལས་ཞིབ་འཚོལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ མི་མང་དཀྱུས་མ་ལུ་ ཕན་
ཐོགས་ཅིག་མེད་རུང་ བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་དོགས་པ་ཤར་ནིའི་གཞི་ཅིག་དང་
གཏོ་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དོགས་པ་སེལ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་རེ་འོང་མནོ་སྟེ་ ད་རེས་དུས་
ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་ དཔྱད་པ་རགས་ཙམ་ཅིག་འབད་ བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།
རིམ་གྲོའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ རིམ་གྲོ་ཟེར་མི་འདི་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་
ལུ་ ནད་གདོན་ཞི་ནི་དང་། ཚེ་བསོད་རྒྱས་ནིའི་དོན་ལུ་ མཆོད་སྦྱིན་གྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མི་འདི་
ལུ་ རིམ་གྲོ་ཟེར་སླབ་ཨིན། གསོན་པོ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ རིམ་གྲོ་དང་གཤིན་པོ་ལུ་
ཕན་ཐོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ དགེ་རྩ་ཟེར་གཉིས་སྦེ་སླབ་ཨིན། གསོན་པོའི་རིམ་གྲོ་ལུ་ཡང་ལྷམ་
པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ ནད་གདོན་
གནོད་པ་ཞི་ཞིང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་ མི་ནོར་ཟས་གསུམ་བསྡུ་ནི་ རྐྱེན་བར་ཆད་
བཟློག་ནིའི་དོན་ལས་ ལས་བཞིའི་སྒོ་ནས་རིམ་གྲོ་འབད་ཐངས་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད།
དེ་ལས་དང་པོ་སྤྱིར་གཏོ་བཅོས་ཀྱི་སྐོར། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་བྱུང་རྩིས་དང་བོན་ལུགས་
ཀྱི་གཏོ་བཅོས་ཚུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ལྟ་དགོངས་ཀྱིས་རྒྱས་བཀབ་སྟེ་ མདོས་དང་
གླུད་ཚུ་བཏང་སྟེ་ རིམ་གྲོ་འབད་མི་ལུ་གཏོ་བཅོས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་ཟེར་སླབ་ཨིན། བླམ་
ཆོསཔ་མེད་པའི་ས་ཁར་ ཡུལ་མིའི་རྒན་ཤོས་ལ་ལུ་གཅིག་གིས་ གདོན་བཅོས་རིམ་གྲོ་
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ཡི་གུ་བྲིས་འབྲིཝ་མེད་རུང་ ཁ་ལས་བཤད་པ་བརྐྱབ་སྟེ་གདོན་ལུ་ ལྟོ་དང་ཇ་ཆང་ཚུ་བྱིན་
ཏེ་སྨྲེང་འདོན་གྱི་རིམ་གྲོ་འབད་ནི་ཡོད།
གོང་གསལ་དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ གཏོ་བཅོས་རིམ་གྲོ་དང་ འཇིག་རྟེན་མི་
གནགཔ་གི་རིམ་གྲོ་གཉིས་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་དང་ ཞར་བྱུང་གཏོར་མའི་གོ་
དོན་དང་ཆོ་གའི་བདག་བསྐྱེད་དང་མདུན་བསྐྱེད་སྐོར་ཐུང་ཀུ་ཅིག་འབྲི་ནི་ཨིན།
གདོན་གྱི་གོ་དོན་ནི། སྤྱིར་བཏང་ནད་ན་ཚ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཚུ་ག་ཅི་རང་བྱུང་རུང་འདི་ལུ་
རྒྱུད་བསྐུལ་འབད་མི་གནོད་སྦྱིན་གཅིག་ལུ་གདོན་སྦེ་སླབ་ཨིན། སེམས་ཅན་ཚུ་འཇིག་
རྟེན་ནང་ ལུས་ལེནམ་དང་ཅིག་ཁར་ ཕན་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་གཅིག་དང་གནོད་པར་བྱེད་
པའི་འདྲེ་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད། དྲག་པོ་ལྕགས་འདུལ་ལས། དང་པོ་ཆོས་
དབྱིངས་སྟོང་པ་ལ། །ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་མི་རྣམས་ལ། །ཕན་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་གཅིག་
བྱུང། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་འདྲེ་གཅིག་བྱུང་། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན། གནོད་པར་
བྱེད་པའི་འདྲེ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེ་འདི་ནང་ལུ་ནད་དང་ གནོད་པ་འདི་ཚུ་བྱུངམ་
ཨིན། ཕན་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེ་གཅིག་ལུ་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་བྱུངམ་
ཨིན་མས། འདྲེ་དང་གདོན་གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཨིན།		
གདོན་གྱི་དབྱེ་བ།
སྤྱིར་གདོན་གྱི་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོདཔ་སྦེ་གསུངས་མི་འདི།
བརྒྱ་བཞི་དང་། ཤེར་བཟློག སྒྲོལ་མའི་གཡུལ་བཟློག་ཚུ་ནང་ གདོན་གྱི་དབྱེ་བ་མང་ཙམ་
གསུངས་ཡོད་རུང་ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་གྲངས་ངེས་པ་མིན་འདུག གཙུག་ཏོར་གདུགས་
དཀར་གཟུངས་ལས། ལྷ་ཡི་གདོན་དང། ཀླུ་ཡི་གདོན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་དང་།
ཞེས་དང་། ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བ་དང་ སོགས་དྲུག་ཅུ་ཙམ་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་གྲངས་
སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ ངེས་པ་མིན་འདུག གདུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། གནས་གདོན།
ལུས་གདོན། ལས་དོན། གསུམ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཕྱེ་བས་གཙོ་བོ་གདོན་ཆེན་༡༨། དེ་ལོ་
གཅིག་གི་བཞག་རེ་ནས་དེ་༣-༣གྱི་བར་ཆད་བརྩམ་པའི་ཆ་ནས་གདོན་རིགས་༣༦༠འོ།
ཞེས་མ་ཅིག་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུང་ཟེར། བརྒྱ་བཞི་དང་གདུང་དཀར་ནང་རིམ་ཉིན་
གཅིག་པ་དང་། ཉིན་༢པ་དང་། གསུམ་པ་དང་། ཉིན་བདུན་པ་དང་རྟག་པའི་རིམ་ནད་དང་།
རིམ་མི་བཟད་པ་རྣམས་དང་ཞེས་གསུངས་མི་དང་དོན་གཅིག་གམ་སྙམ།
གདོན་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་འདི་བརྩི་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལུ་ ༡-ལྷ། ༢-ལྷ་མིན། ༣-དྲི་
ཟ། ༤-ཀླུ། ༥-གནོད་སྦྱིན། ༦-ཚངས་པ། ༧-སྲིན་པོ། ༨-ཤ་ཟ། ༩-ཡི་དྭགས།
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༡༠-གྲུལ་བུམ། ༡༡-བྱད་སྟེམས། ༡༢-གཡེང་བྱེད། ༡༣-རོ་ལངས། ༡༤-མཚུན་ལྷ།
༡༥-བླ་མ། ༡༦-དྲང་སྲོང་། ༡༧-རྒན་པོ། ༡༨-གྲུབ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདུག
མདོར་བསྡུ་ན་གདོན་གྱི་དབྱེ་བ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུཝ་ཨིན། སྡེ་བརྒྱད་ནི། ལྷའམ་
དྲི་ཟ། གཤིན་རྗེ། མ་མོ། བདུད། བཙན། རྒྱལ་པོ། གནོད་སྦྱིན། ཀླུ་ཚུ་ཨིན། སྡེ་བརྒྱད་
ཁེངས་མདོས་ལས། སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ན། །ཤར་ཕྱོགས་སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་
གྱི། །སོགས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལུ་སྡེ་བརྒྱད་སྦེ་གསུངས་ནུག ཡང་ན་ ཕྱོགས་
སྐྱོང་བཅུ་སྦེ་རྩིས་ཐངས་ཡང་ཡོད། ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟ། ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེ། ནུབ་ཕྱོགས་
ཀླུ་དབང་། བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན། ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷ། ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོ། ནུབ་བྱང་ཀླུང་ལྷ།
བྱང་ཤར་དབང་ལྡན། སྟེང་ལྷ། འོག་ཀླུ་སྦེ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུའི་ནང་གདོན་རིགས་ག་ར་
བསྡུཝ་ཨིན།
འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལས། གཤིན་རྗེ་འདི་རྒྱལ་པོ་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་གཞན་
རྣམས་འདི་ཡི་འཁོར་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནུག དེ་ཡང་འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་ལས། འཆི་
བདག་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ། ལས་མཁན་སྡེ་བརྒྱད། ཕོ་གདོན་རྒྱལ་པོ། མོ་གདོན་བསེན་
མོ། ཀླུ་གདོན་ས་བདག་ཟེར་གསུངས་ནུག
གཏོ་བཅོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རིམ་གྲོ་འབད་ཐངས། སྤྱིར་བཏང་གཏོ་བཅོས་ཀྱི་གོ་དོན་ནི། གཏོ་
སྒྲོམ་འབུམ་ཏིག་ལས། དེ་ལ་གཏོ་ཞེས་པ་ཉེས་པ་ལེགས་པར་བཅོས་པའི་ཐབས་ཀྱི་མིང་
ཡིན། དེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ཚེགས་ཆུང་ལ་དོན་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་ གཏོ་ཡི་མན་ངག་དང་མཁྱུད་
སྤྱད་དུ་ཡང་གྲགས་སོ། དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཏོ་དེ་ལ་ དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་དུ་དབྱེའོ།། རྒྱས་ན་
གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ གཏོ་བཅོས་ཀྱི་གོ་དོན་ནི་
ཉེས་པ་ལེགས་ཤོམ་བཅོས་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མིང་ཅིག་ཨིན།
གཏོ་བཅོས་འབད་ཐངས་ནི། འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ རྒྱ་ནག་ལས་དར་བའི་གཏོ་བཅོས་
དང་ བོན་ལུགས་ཀྱི་གཏོ་བཅོས་འབད་ཐངས་གཉིས་པོ་དེ་ ལག་ལེན་བོན་དང་རྩིས་ཀྱི་
ལུགས་སྲོལ་ཨིན་རུང་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱིས་རྩིས་ཟིན་ཏེ་ གཏོ་བཅོས་
འབད་ཐངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་མཛད་གནང་ནུག དཔེར་ན་རྒྱ་ལས་
ཐོན་པའི་རས་ཨིན་རུང་འབྲུག་ལུགས་རང་གི་གྱོན་ཆ་བཟོ་དོ་བཟུམ་ཨིན་མས།
མདོས་དང་གླུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག གླུད་ཀྱི་གོ་དོན་ནི། མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་ཚབ་ལུ་ མི་
དང་སེམས་ཅན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་
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བརླབས་ཏེ་ དངོས་སུ་བཤམས་པའི་རྫས་འདི་ ཆུང་ཀུ་དང་ངན་པ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ངོ་བོ་
བཟང་པོ་རྣམ་པ་གྲངས་མང་པོ་གང་ལ་གང་འདོད་པ་ དུས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་འཐབ་རྩོད་དང་
རྒྱལ་ཕམ་མེད་པ་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་བསྔོ་སྟེ་བཏང་མི་ལུ་གླུད་ཟེར་སླབ་ཨིན།
གླུད་ཀྱི་རྫས་ནི་ ཕྱེ་གིས་བཟོ་བའི་ངར་མི་ལུ་ བགོ་དང་རྒྱན་ཆ་ ཆ་ཚང་སྦེ་བཏགས་དགོཔ་
ཨིན། རབ་བྱུང་པ་ཅིན་གླུད་ཀྱི་རྫས་ཡང་ མི་ལུ་དབང་པོ་དང་ དོན་སྣོད་ཚུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་
གྱི་ཚབ་ལུ་རྫས་ནི་ འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་ལས། ཤ་ནི་མ་མཆིས་ན་བསེ་ལ་ཤ་ཡང་བྱས།
སོགས་གསུང་དོ་བཟུམ་ མཚལ་ཆེན་ལྕོག་ལ། སྙིང་ཞོ་ཤ། གླ་གོར། བ་མཆིན་སྨུག་པོ།
མཁལ་སྲན་བྱིའུ། མཁལ་མ་ཞོ་ཤ། ཐང་དཀར་སྤུ་རྒྱུས། སྤུ་ཤེལ་རྩེ། མགྲོན་བུ། ལེ་རྒན་
དར། ལུང་ཐང་མིག ཟངས་མའི་སྣ་རུ། གྲོ་གའི་རྣ་བ། ཟེར་མོའི་སྤུ། དབང་ལག གསེར།
དངུལ། ལྕགས། བཟང་བཅས་གླུད་རྫས་ཚུ་ཁང་ཁྱིམ་རྟ་ནོར་བང་མཛོད་དང་། ཞིང་གི་ཚབ་
ལུ་ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་ཚུལ་རི་རབ་དང་བཅསཔ་སྦེ་སྒྲིག་དགོཔ་ཨིན།
པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། འཇིག་རྟེན་འཕྲལ་རྐྱེན་ཟློག་པ་ཙམ་གྱི་བོན། །ཤ་བ་ཤིང་མགོ་རྭ་
རྒྱས་བྱེད་པ་དང་། །གཡག་ལུག་ཟན་ལ་གཟུགས་བརྙན་བྱེད་དུ་བཅུག །ལྷ་གཡང་སྐོར་
གསུམ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་བསྣུབས། །ཟེར་གསུངསམ་བཞིན་དུ་ གླུད་འདི་བོན་པོའི་ལུགས་
ལུ་ སྲོག་ཆགས་སེམས་ཅན་དངོས་སུ་གཏང་ནི་དང་ བསད་ནི་ཚུ་ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་
དམ་འོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་ ཚབ་ལུ་གླུད་ཀྱིས་བཏུབ་འབད་མཛད་གནང་གནངམ་ཨིན་མས།
གླུད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཡང་། བརྒྱ་བཞི་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ལས། སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་
ཀྱིས། །ལྷ་དབང་སྙུན་གྱིས་ཟིན་པ་ལ། །སོགས་ཀྱིས་གསུང་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཏང་ནང་པའི་
ལུགས་ལུ་གླུད་འདི་ སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐབས་ ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བསྙུན་གྱིས་ཟིན་པ་བསལ་
ཐབས་ལུ་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ལུ་ བརྒྱ་བཞི་ཡི་ཡས་དང་རྫས་བསགས་སྟེ་བདུད་བཞི་ལུ་
བསྔོ་བར་མཛད་པས་ ལྷ་དབང་བསྙུན་ལས་ཐར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་། འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་
ལས། སྔོན་མེད་སུ་དང་སུ་ཡི་གླུད། །ཨ་ཤོ་ཀ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་གླུད། །ཟེར་གསུངས་ནུག གཞན་
ཡང་ སྒྲོལ་མདོས་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལས། གླུད་བྱུང་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ནས་བྱུང་། །ཟེར་ལྷའི་ཡུལ་
དེ་ལས་ཟ་ཧོར། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བོད་ལུ་དར་ཚུལ་ཅིག་ཡང་བཤད་དེ་འདུག
མདོས་ཀྱི་གོ་དོན། གླུད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆས་ ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་ ནམ་མཁའ་ རྒྱང་
བུ། མདའ་ཁྲ་ཕངས་ཁྲ་མཁའ་ལ་འཕུར་དགུ། ས་ལ་འཛུལ་དགུ། ཆུར་གནས་སྲོག་ཆ།
ས་གཞི་ཁང་ཁྱིམ། ལ་རྫས་ལུང་རྫས་སོགས་ཚང་མི་འདི་ལུ་མདོས་ཟེར་སླབ་ཨིན།
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མདོས་ལུ་དབྱེ་ན་རྟེན་མདོས་སམ་སྒྲུབ་མདོས། བསྐང་མདོས། མཆོད་མདོས། དགྲ་མདོས་ཟེར་
དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད། རྟེན་མདོས་སམ་སྒྲུབ་མདོས་ནི་ རྟེན་པ་ཡི་དམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན།
བསྐང་མདོས་ནི འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་པའི་སྤྱན་གཟིགས། མཆོད་
མདོས་དང་བསྐང་མདོས་དོན་འདྲ། དགྲ་མདོས་ནི་ གནོད་བྱེད་ཟློག་པའི་ཟོར་མདོས་ཟེར་
དམག་དཔུང་དང་མཚོན་ཆ་དམིགས་ལ་མཐུན་མདོས་ཀྱང་ཟེར་རོ།།
མདོས་ཀྱི་རྫས། ནམ་མཁའ་ནི་ སྣང་སྲིད་གསིལ་བུའི་གྱེར་ལས་ཀྱང་། ཀྱེ་ནམ་མཁའ་
དངོས་མེད་ཁ་དོག་ཀྱང་། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་འོད་ལས་སྲིད། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་
པའི་རྟགས། །སྐུ་བཞི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་རྫོགས། །སྦུབ་སྟོང་ཀུན་ཁྱབ་ནམ་མཁའ་
ཡི། །མཐུན་པའི་རྫས་ཀྱི་ལེགས་སྒྲུབ་པ། །སེམས་ཉིད་སྟོང་པའི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། དཀྱིལ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་དབྱིངས་མི་འགྱུར་བའི་ནམ་མཁའ། ཚོན་སྐུད་
སྣ་ལྔའི་མཇའ་རིས་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་ཨིན། འདི་ནི་སེམས་ཀྱི་གླུད་ཡིན།
ནམ་མཁའ་ནི་སེམས་དངོས་སུ་ལགཔ་གིས་བཟུང་ནི་མེདཔ་ལས་ བར་སྟོང་པ་དང་དེ་ལུ་
ཕྱི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔས་བཅིངས་པ་འོད་ལྔའི་རང་བཞིན་སེམས་ཀྱི་རྩལ། དེ་ལས་འཁྲུལ་ཏེ་
འཇིག་རྟེན་ན་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་བྱུང་བ་བཞི་དང་ དེ་ལས་ཁ་དོག་ཏུ་ཤར་ཚད་དང་ གཟུགས་
ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་དོ་ཅོག་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཨིན། སྡེ་བརྒྱད་སྒོས་མདོས་ལས་ཀྱང་། མི་
འགྱུར་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་མདངས་སུ་ཆགས། །མཐུན་རྫས་བྱ་
སྤུ་དར་ཤོག་དཔྱངས། །ཡུངས་མོའི་རྒྱན་རྫས་འཆང་བ་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། རྒྱུད་
བླ་མ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་བརྟེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོ་བརྟེན། །འདི་ལ་ས་བརྟེན་འདི་ལ་
འགྲོ་བ་འདི་དག་བརྟེན། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ནམ་མཁའ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གཞི་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་སེམས་ཀྱང་འཁོར་བ་ཀུན་གྱི་གཞི་ཨིན། དེའི་དཔེ་མཚོན་
ནམ་མཁའ་ཟེར་ཐགས་ཏེ་ གླུད་ལུ་བཙུགས་མི་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་མཚོན་དོད་ཅིག་
ཨིན། ཕྱི་ལྟར་དུ་ནམ་མཁའ་དང་ རྒྱང་བུ་འདི་ཚུ་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཕུལཝ་
ཨིན། སྒོས་མདོས་གྱེར་ཆོག་ལས་ཀྱང་། གནམ་རྒྱང་བལ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡང་། །མེ་ཏོག་ཧ་
ལོ་འབར་བ་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཡོད།
རྒྱང་བུ་ནི། སྣང་སྲིད་གསིལ་བུའི་གྱེར་ལས། ཀྱེ་རིན་ཆེན་སྨྱུག་མའི་རྩེ་ལོག་ལ། ། ཚངས་
པ་བྱ་ཡི་སྤུ་བཟང་དང་། །འབྲུ་མཆོག་ཡུངས་མོའི་སྒང་བུ་དང་། །མཚེ་མ་ཐན་གྱི་མགལ་
པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་བལ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡི། །རྒྱང་བུ་དཀྲིས་པ་རིམ་གསུམ་པ། །སྐུ་གསུང་
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མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

ཐུགས་སུ་བྱིན་རླབས་པ། །ཡོན་བདག་ལུས་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་
རྒྱང་བུ་སྟོད་བལ་ཚོན་དང་བྱ་སྤུ། སྨད་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་ རིམ་པ་གསུམ་དུ་བཅིངས་པ་
འདི་ལུས་ཀྱི་རྟེན་ཨིན་མས། ལུས་ལུ་བགོ་ལ་གྱོན་དོ་བཟུམ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་དར་བཤམ་
དང་ བལ་ཚོན་ཚུ་བགོ་གི་ཚོན་དོད་ཨིན། དོན་ལུ་ལུས་མ་གྲུབ་པ་ཨིན་རུང་འཁྲུལ་པའི་
སྐབས་རིག་པའི་མདངས་ འོད་ལྔའི་རྩལ་ལས་ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་དང་ གཟུགས་
ཅན་གྱི་དངོས་པོ་བྱུང་ཞིང་ དེ་ལས་ལུས་སྦེ་གྲུབ་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱང་བུ་
ལུས་རྟེན་ཨིན་རུང་ ཕྱི་ལྟར་ན་བགོ་ལའི་ཚོན་དོད་དང་། ནང་ལྟར་བྱུང་བ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་
རིག་པའི་མདངས་འོད་ལྔའི་ཁ་དོག་མཚོན་ནི་ལུ་ དར་ཚོན་གྱིས་རྒྱནམ་ཨིན་མས། ལུས་
གྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡི་རྩ་བ་ སེམས་ཨིནམ་ལས་ རྒྱང་བུ་ལུ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ རིམ་
པ་གསུམ་དུ་བཅིངས་མི་འདི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དོན་ཨིན་མས། དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་
དཀོན་མཆོག་གཅིག་ལ་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་ སྐུ་དགེ་མདུན་གསུང་དམ་
ཆོས་ ཐུགས་སངས་རྒྱས་ཟེར་དོ་བཟུམ་ རྒྱང་བུ་ནི་ནང་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་
ཚོན་པ་ཡིན། ཕྱི་ལྟར་གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་རྟེན་ཨིན་རུང་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀ་ཚོན་
པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ལུ་བཏགས་པའི་རྫས་ ཡུངས་ཀར་ནི་ལུས་ལ་གནོད་པའི་གདོན་
བགེགས་བསལ་ནི་དང་། བྱ་སྤུ་ནི་མགོ་ཡི་སྐྲ་དང་། སྨྱུག་མ་ནི་ལུས་ཀྱི་རུ་ཏོག་རྒལ་
ཚིག་ཚུ་ཚོན་པ་ཨིན། མིའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་གླུད་ནི་མི་ཡི་ཚབ་དང་། ནམ་མཁའ་ རྒྱང་
བུ་ ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་ཚུ་ནི་ མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྟེན་ཨིན་ནོ།། སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ལས་
ཀྱང་།ནམ་མཁའ་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པ་ལས། །སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་འོད་ལྔར་ཤར། །འོད་ལྔ་ཐགས་
སུ་བཏགས་པ་ཡི། །གདུགས་ཆེན་འབར་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ། །མདའ་ཁྲ་སྐྱེས་པ་
སྟག་ཆས་ཏེ། །ཐབས་ཀྱི་དཔའ་སྐྱེད་ལམ་སེ་ལམ། །ཕངས་ཁྲ་མོ་བཙུན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས།
།ཤེས་རབ་གླུ་སྙན་ཀྱུ་རུ་རུ། །རྒྱང་བུ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད། །འོད་འབར་སྣང་བ་ཡ་
ལ་ལ། །ཕོ་གདོང་སྲིད་པ་སྐྱེད་པའི་ཡབ། །མོ་གདོང་སྲིད་པ་སྐྱེད་པའི་ཡུམ། །གཉིས་མེད་
ཕན་དང་དར་སྣས་བརྒྱན། །བསྡུ་ན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡིན་ཏེ། །སེམས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་
ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །སྣོད་བཅུད་དག་དང་མ་དག་གི། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཅིར་ཡང་བྱུང་། །སྣང་
སྲིད་མདོས་བཤམས་དེ་ནས་སྲིད། །ཞེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་མདོས་ནི་ སྣོད་བཅུད་
འཇིག་རྟེན་ཆགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ ཕྱི་ཡི་མདོས། ནང་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་
མཚོན་བྱེད་ཨིན་ནོ།།
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མདའ་ཁྲ་འདི་སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་ལག་ཆ་ ཚོན་ཆ་ཚུ་མཚོན་པའི་ཆས་ཨིན། ཕངས་ཁྲ་ནི་མོ་ཡི་
ལག་ཆ་དང་མོ་ཆས་ཚུ་མཚོན་པ་ཨིན། ཕོ་གདོང་ནི་ ཕོ་ཡི་རིགས་ཡོད་ཚད་མཚོན་པའི་
ཆས་ཨིན། མོ་གདོང་ནི་མོའི་རིགས་ཡོད་ཚད་མཚོན་པའི་ཆས་ཨིན། མདོས་ཐགས་ཚོན་
སྐུད་སྣ་ལྔ་པོ་ སྙིང་ནག རུས་དཀར། ཤ་སེར། ཁྲག་དམར། པག་ལྗང་(སྔོན་པོ)ཟེར་
བཤད་པས་དོན་འོད་ལྔའི་རྩལ་ལས་ལུས་གྲུབ་པའི་ཁུངས་བཤད་པའི་དོན་འདྲ་བ་ཨིན།
ཐགས་ཐངས་ནི་ ཞི་བའི་མདོས་ཚུ་ སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོའི་སྲོག་གི་ཁ་མདོག་དབུས་ལུ་
བཙུགས་ཏེ་ དེ་ལས་མ་སྡེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ ཕྱིར་རིམ་བཞིན་ཐགས་དགོས། དྲག་པོའི་
མདོས་ཨིན་པ་ཅིན་ སྲོག་སྦུག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ དགྲ་སྡེབས་རྐྱབ་སྟེ་ ཕྱི་རིམ་འབད་
ཐགས་དགོ།
མི་ཁ་དགྲ་མདོས་བཟུམ་ལུ་དབུས་སུ་ ནག་པོ་དང་དེ་ལས་ཕྱིར་རིམ་
དགྲ་སྡེབས་སྦེ་ཐགསཔ་ཨིན་ཟེར་བའི་ཁ་རྒྱུན་ཅིག་ཡང་འདུག		
ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་དང་ངར་གླུད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི།
ངར་གླུད་ནི་སྦྱིན་བདག་ཕོ་
མོ་གང་ཡིན་པ་གཅིག་གིས་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཨིན། ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་ནི་ འཁོར་ཕོ་ཡི་
རིགས་དང་མོ་ཡི་རིགས་ཐམསཅད་མཚོན་བྱེད་ཨིན། 			
ཕོ་གདོང་མོ་གདོང་གི་རྒྱུ་ནི། ཕོ་ཤིང་སྟག་པ་དང་ མོ་ཤིང་གླང་མའི་བྱང་བུ་ལུ་ཕོ་མོའི་
གཟུགས་འབད་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། རྡོ་རྗེ་གཙུག་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། བྷྱོ། གསེར་གྱི་ཕོ་ཤིང་
སྟག་པ་ལས། །སྤྱན་ཁྲོ་སྨ་ར་དབུ་རྒྱན་ཅན། །སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །ཅེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། བྷྱོ། གཡུ་ཡི་གླང་མ་ཕན་
བཟང་མ། །མོ་གཟུགས་འཛུམ་མདངས་མུ་ལུ་ལུ། །ཟ་མ་མོ་ཡི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །ཅེས་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན། འདི་ཡི་འོག་ལུ་ཕོ་ལུ་སྟག་
ཁྲ་དང་ མོ་ལུ་གཟིག་ཁྲ་སྦེ་བྲིསཝ་ཨིན། འདི་ཡང་ཕོ་མོའི་གོས་ཀྱི་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པ་ཤོག་གུ་གུར་ ཕོ་མོའི་སྤར་བཏབ་སྟེ་བཙུགས་མི་འདི་ལཱ་འཇམ་ནིའི་དོན་
ལུ་ཚུལ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངོ་མ་མེན། ཤེལ་ཚིག་ནི་ དཀར་དང་ན་ཚིག་མི་གནགཔོ་དང་
མ་ཚིག་མི་དཀརཔོ་གཉིས་འབད་དགོཔ་ཨིན། སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ལས། ཤེལ་
ཚིག་ཁྲི་དཀར་སྟོང་ནག་ནི། །རྟ་ནོར་ར་ལུག་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ར་
ལུག་སོགས་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ཚུ་མཚོན་བྱེད་ཨིན།
གཏོ་བཅོས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། བཅའ་སྒྲིག་རྒྱས་པ་མདོས་འབད་སྒྲིག་ནི་དང་།
བསྡུས་པ་གླུད་འབད་སྒྲིགཔ་ཨིན། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་འཆང་བུ་འབད་རུང་བཏུབ་ཨིན།
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མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

མདོས་གླུད་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཐངས།
རྒྱས་པ་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་སྒོ་ནས་
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ནི། འབྲིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིའི་མཚན་བརྗོད་དེ་ སཾ་བྷ་རའི་
སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཨིན། བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་
དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། །རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་
སྤྱོད་པར་ཤོག །ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ན་ སཾ་བྷ་རའི་སྔགས་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ཡང་བཏུབ། རྒྱས་
བསྡུས་ག་ར་ནང་ ན་མོ་བདག་གིས་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང་། །སོགས་བདེན་སྟོབས་
ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཨིན།
མདོས་གླུད་འབུལ་ཚུལ་ནི། གཏོ་ཆོག་སོ་སོའི་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྗོད་ཚུལ་སོ་སོ་
ཡོད་ཀྱང་སྤྱིར་བཏང་། ཁྱེར་ཅིག་ཁྱེར་ཅིག་སྟོབས་ལྡན་རྣམས། ། སོགས་དང་། བཟུང་
བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་འཁྲོལ། །སོགས་སྤྱིར་འཇུག་ཙམ་ཅོག་ཐདཔ་འབད་འགྱོཝ་ཨིན།
མདོས་ཀྱི་བརྫངས་ཕྱོགས་ནི། འདྲེ་ལྔ་བདུད་གཅོད་གླུད་ཀྱི་ལམ། །ཟེར་གསུངས་དོ་
བཟུམ་སྤྱིར་བཏང་ སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོའི་ འདྲེ་ལྔ་བདུད་གཅོད་ལུ་གཏང་ནི་དང་། དེ་ལས་
དྲག་པོའི་གཏོར་ཟློག་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སྤར་ཁའི་གནོད་པའི་ཕྱོགས་ལུ་གཏང་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ཡང་བཟློག་པ་གནོད་ཡོད་སྟེང་དུ་གྱིས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན། ཨིན་
རུང་རང་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ས་ཕྱོགས་ག་ཏེ་ཨིན་ས་ལུ་གཏང་དགོཔ་ཨིན་མས།

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་པ་ཚུ་གིས་སྨྲེང་འདོན་འབད་ཐངས་ནི།

འཇིག་རྟེན་མི་གནག་པ་ཚུ་གིས་ཁ་རྒྱུན་རྣ་རྒྱུན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རིམ་གྲོ་འབད་ཐངས་འདི་
བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་ འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་བློ་བུར་དུ་གདོན་བཅོས་འབད་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅིན་
གདོན་གྱི་རིགས་རྒྱལ་པོ་ལུ་ ཇ་བསུར་མར་བསུར་དང་ ལྟོ་ཕུད་ཆང་ཕུད་ཚུ་བཤམས་ཏེ་
སྨྲེང་འདོན་འབད་དེ་མཆོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་གཤིན་འདྲེ་གསོན་འདྲེ་ཚུ་ལུ་ ལྟོ་དང་ཤ་ཆང་
དང་དམར་གསུར་ཚུ་བཏང་སྟེ་ སྨྲེང་འདོན་འབད་མཆོདཔ་ཨིན། ཀླུ་ཡི་རིགས་མཆོད་ནི་
ལུ་ ཨོམ་དང་མཛརཝ་ བསང་དང་དར་ཤིང་ཆུང་ཀུ་རེ་དང་ ཙམ་པ་ཀ་ཡི་མེ་ཏོག་ཚུ་གིས་
ཀླུ་ཡི་རྟེན་ཡོད་ས་ལུ་མཆོདཔ་ཨིན།
ཆང་ལུ་ཀུན་བཟང་གིས། གཤིན་གསོན་གྱི་གདོན་མཆོད་ཐངས། ཆབ་ཆབ། རྒྱལ་པོ།
འགོང་པོ། མ་མོ། གསོན་འདྲེ། གཤིན་འདྲེ། གདོན། འབྱུང་པོ། མི་གཙང་བ། གྲིབ་
ཁམས། ཁྱིམ་ཚང་དང་རས་ཀྱིས་གནོད་པའི་གནོད་གཞི། ཀླུ་བདུད། ཆུ་བདུད། ག་ར་ལུ་
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(ཟ་མ་རྟ་ལོ་མ་) དང་ཕམ་སྤུན་མཆེད་ག་ར་གིས་ རམ་མདའ་ཡོད་གོ། གདོན་དེ་གཤིན་
འདྲེ་ཨིན་པ་ཅིན། ཕོ་གཤིན་བརྒྱ། མོ་གཤིན་སྟོང་ཡོད་རུང་ང་བཅས་ཀྱི་མིང་མ་ཤེས་རྨ་
རེད། ཕ་མ་བཟུམ་སྦེ་ང་ཨིན་ནོ། བུ་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ཁྱོད་ཨིན་ནོ། ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སྒོམ། ཤར་ས་ལས་ ནུབ་ས་ལྷོདཔ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་སྦེ། གར་འགྲོ་གར་གནས་ཟློག་
ཅིག གཤིན་འདྲེ་དང་རྒྱལ་པོ། འགོང་པོ་མ་མོ་ཚུ་ལུ་ (ཟ་མ་རྟ་ལོ་མ་ལུ་) ཟ་བ་ཤ་མེད།
འཐུང་བ་ཁྲག་མེད། མུར་བ་རུ་ཏོག་མེད། ཤ་གི་ཤ་ཚབ། ཁྲག་གི་ཁྲག་ཚབ། རུ་ཏོག་གི་
རུ་ཏོག་ཚབ་སྦེ། ལྟོ་ཁག སྤགས་ཁག ཆང་ཁག་སྦེ་དྲངས་དོ་གོ། (ཟ་མ་རྟ་ལོ་མ་) ཟ་
བ་ཁམས་དྭངས། ཉལ་བ་གཉིད་ཁུག མགུ་ཏོ་ལས་ཞྭམོ་ཕུད་བཀོག་དོ་བཟུམ། རྐངམ་
ལས་རྩང་འབལ་བཀོག་དོ་བཟུམ། བསྡམས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ལྷོད་གནང་། བཅིངས་ཏེ་ཡོད་
པ་ཅིན་བཏང་གནང་། གར་འགྲོ་གར་གནས་ཟློག་ཅིག འདི་བཟའ་འདི་འཐུང་སྦེ་རང་རང་
གནས་པའི་ལམ་ལུ་བྱོན་རྨ་རེད། གར་འགྲོ་གར་གནས་ཟློག་ཅིག ནད་ཕྱེ། གདོན་ཕྱེ། ཕྱེ་
ཕྱེ། ཟེར་ནད་པའི་གོ་ལ་ ཡང་ན་ ལག་པ་ལས་འཐེན་ཏེ་འབད་འགྱོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་སྦག་
སོང་སྟེ་ ཕྱེ་གདོན་འོང་སའི་ས་ཕྱོགས་ལུ་ ལྟོ་དང་སྤགས་ཚུ་སྐྱེལ་བཞག་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་པོ་དང་བཙན་ཚུ་ལུ་ཞི་བའི་ཐོག་ལས་མཆོད་ནི་དང་གཤིན་གསོན་གྱི་འདྲེ་ཉམས་
ཆུང་ཚུ་ལུ་བཀའ་བསྒོ་ཚུལ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན ང་བཅས་ཀྱི་ནདཔ་འདི་ལུ་གནོད་པ་སྐྱེཝ་
ད་ ངོ་མི་ཚ་བས་ག ཁྱིམ་ཚང་དངས་རས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་འབདན་ མགུ་ལུ་
ཐལ་བ་བཏབ་སྟེ་བདའ་བཏང་འོང་གོ། ཨེ་མ་དང་མཐིང་གཡེར་ བཙན་བདུག་མེ་བཏང་
སྟེ་ བདའ་འོང་གོ། འདི་བ་གནོདཔ་མ་སྐྱེལ་བར་ ང་བཅས་ཀྱི་བྱིན་མི་ལྟོ་དང་སྤགས་ ཇ་
དང་ཆང་འདི་ཚུ་བཟའ་འཐུང་འབད་དེ་ རང་སོའི་གནས་ས་ལུ་སོང་རྨ་རེད། གར་འགྲོ་གར་
གནས་ཟློག་ཅིག་ ཟེར་སླབ་སྟེ་འཇིག་རྟེན་པའི་སླབ་སྲོལ་ལུ་གོ་རིམ་ངེས་མེད་བཟུམ་སླབ་
སྲོལ་མ་འདྲཝ་ཨ་ཙི་རེ་འདུག
ཀླུ་མཆོདཔ་ད་ཀླུ་ལུ་གནོད་པའི་ ཤ་ཆང་ཡོད་པའི་སྤོས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ འཛེམས་དགོཔ་ཨིན།
ཀླུ་མཆོད་མི་ མི་ཡང་ཆང་དང་སྒོག་བཙོང་ཚུ་སྤང་ཏེ་ ཁ་སྲུང་སྟེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ཀླུ་མཆོད་ཐངས། ཆབ་ཆབ་ ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ། ཀླུའི་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་
བཅས་པ། ཀླུ་བདུད། ཆུ་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་མིང་མ་ཤེསཔ་
བརྒྱ་དང་སྟོང་ ས་དང་རྡོ་ལུ་གནས་པའི་ཀླུ། ཆུ་དང་རྫིང་ལུ་གནས་པའི་ཀླུ། ཤིང་དང་རྩིགས་
པ་ལུ་གནས་པའི་ཀླུ་ག་ར་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་མཆོད་དོ་དགོ། ནད་ལས་
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གྲོལ་ཅིག གདོན་ལས་གྲོལ་ཞིག ང་བཅས་ཀྱི་མ་ཤེས་མ་མཐོངམ་ལས་གནོདཔ་སྐྱེལཝ་
རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཤགས་པ་ཕུལ་དོ་དགོ། བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཞིག ད་རེས་ལས་ཕར་
འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ལུ་ཁ་འཛིན་དང་གདོང་གྲོགས་མཛད་དེ་སྐྱབས་མཛད་གནང་ཞིག
བསང་དང་བསུར་གྱི་མཆོད་པ། གསེར་སྐྱེམས་འོ་མའི་མཆོད་པ། སྤྱན་གཟིགས་དར་དང་
མེ་ཏོག་གི་མཆོད་པ། ང་བཅས་ལུ་ཡོད་ཚད་ཅིག་ག་ར་ཕུལ་དོ་གོ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་
ག་ར་གིས་བཞེས་ཤིག ད་རེས་ལས་ཕར་འབདན་ང་བཅས་ལུ་རྒྱབ་ཀྱི་རྟེན་མ་མཛོད་ཅིག
གདོང་གི་བསུ་མ་མཛོད་ཅིག ན་ཚ་ཞི། གདོན་ཡལ། གནོད་པ་ཟློག་ཅིག མི་ལུ་ན་ཚ་མ་
བཏང་། ཕྱུག་ལུ་གོད་ཁ་མ་བཏང་། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། ཡུལ་
ཁམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད། རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་རྒྱས། ཞིང་ལུ་ལོ་ལེགས། ཨ་རྟག་ར་ང་བཅས་
ལུ་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛོད་ཅིག་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨོམ་ཕུད་དང་འབོ་ཡོ་ཚུ་ ཀླུའི་ས་གནས་ལུ་
གཏོར་ཏེ་བཞག་གོ། ཤིང་གི་ཞལ་ལག་ཆུང་ཀུ་ལུ་སྐུདཔ་སྣ་དང་ ཡང་ན་ དར་ཚོན་གྱི་རས་
ཆུང་ཀུ་རེ་བཏགས་ཏེ་ དར་ཤིང་འབད་འཕྱར་ནི་དང་ ཙམ་པ་ཀའི་མེ་ཏོག་ཚུ་ བཤལ་འགོར་
འཇུ་སྟེ་བཏགས་ནི་དེ་ཚུ་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཨིན་མས།
ཤིང་བཅད་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཀླུའི་གནོད་པ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཤིང་གི་ཚབ་ཚུ་ཡང་
བཙུགས་ཏེ་འབད་སྲོལ་ཡོད། དེ་ཡང་སྔགས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ གསལ་བཏབ་པ་
དང་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཚུ་མེད་རུང་ མ་གཞི་འཇིག་རྟེན་པའི་ སྨྲེང་འདོན་འབད་མཆོད་
མི་ལུ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ལྟ་བ་ཅིན་ ཆོ་ག་བཏང་དེ་མཆོད་མི་དང་ དོན་འདྲཝ་སྦེ་འདུག
དཔེར་ན་ཆབ་ཆབ་ཟེར་ཆབ་བྲན་མི་དེ་
ཆོ་གའི་ནང་མཆོད་པ་དང་མདོས་ཚུ་ལུ་བྱིན་
རླབས་འབད་མི་ ཨ་མྲིཏ་དང་ སྭ་བྷ་ཝས་བསང་སྦྱང་གི་དོན་དང་མཚུངས། གདོན་
ཕོ་གཤིན་བརྒྱ། མོ་གཤིན་སྟོང་ཟེར་མི་ཚུ་བསྔོ་བྱའི་གནོད་སྦྱིན་ངོས་བཟུང་མི་དང་ཅོག་
འཐདཔ་ཨིན། ཤ་གི་ཚབ་ཁྲག་གི་ཚབ་སྦེ་ ལྟོ་ཁག་སྤགས་ཁག་ཟེར་མི་དེ་ མདོས་གླུད་
དང་འདྲ། གར་འགྲོ་གར་གནས་ཟློག་ཅིག་ཟེར་མི་ཟློག་པ་དང་འདྲ། རང་རང་གནས་པའི་
ལམ་ལུ་བྱོན་རྨ་རེད་ཟེར་ མདོས་གླུད་རྫངས་ཕྱོགས་དང་ གཤེགས་གསོལ་དང་འདྲ། ཞི་བ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་ཟེར་མི་དེ་ནི་ཆོས་སྦྱིན་དང་འདྲ། ང་བཅས་ཀྱི་ནདཔ་འདི་ལུ་གནོད་པ་
སྐྱེཝ་ད་ངོ་མི་ཚ་བས་ག་ཟེར་དྲག་པོ་སྦེ་སླབ་མི་འདི་བགེགས་སྐྲད་དང་འདྲཝ་ཨིན།

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་གཏོར་མ་དང་ ཆོ་གའི་བདག་བསྐྱེད་དང་ མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་དོན་ནི།
གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མིན་གྱི་ལུགས་ལྟར་

གཏོར་མ་དང་ཆོ་གའི་བདག་

གདོན་བཅོས་རིམ་འགྲོ།
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བསྐྱེད་དང་མདུན་བསྐྱེད་སྐོར། དེ་ལས་ དང་པ་གཏོར་མ་འདི་སྤྱིར་བཏང་གཏོར་མ་
ལུ་ གོ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་ཡང་གཏོར་མ་ལ་ལུ་ ལྷ་བཞེས་ནིའི་དོན་ལུ་
འབུལ་གཏོར་ཨིན། དཔེར་ན་ཞལ་ཟས་བཟུམ། ལ་ལུ་བར་ཆད་བཟློག་ནིའི་མཚོན་ཆ་
འབད་དམིགས་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ཟློག་གཏོར་བཟུམ། ལ་ལུ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་སྦེ་
དམིགས་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་བླ་གཏོར་བཟུམ། ཡང་གཏོར་མ་གཅིག་ལུ་ཡང་གོང་
གསལ་གནད་དོན་གསུམ་ཀ་ ཁ་བསྒྱུར་བཏུབ་མི་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་བསྐུལ་
གཏོར་འདི་དང་པ་འབུལ་གཏོར་ཨིན་མི་འདི་དོན་འགུགས་ཞུགས་འབད་དེ་བསྒྲལ་
ཞིནམ་ལས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལུ་འབུལ་གཏོར་འབད་དེ་བསྔོ། དེ་ལས་ཟོར་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་
ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་ལུ་དམིགས་ དེ་ལས་མཚོན་ཆ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གདོན་བགེགས་ཀྱི་
སྟེང་དུ་འཕངམ་ལས་གཏོར་མ་ལུ་ཤེས་པ་གསུམ་ལྡན་ཟེར་བསླབ་མི་དེ་ལུ་ཚངམ་ཨིན།
སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་སྐབས་ལུ་ བདག་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་བུམ་བསྐྱེད་ཟེར་ དཀྱིལ་འཁོར་
བསྐྱེད་ལུགས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད། དང་པ་བདག་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་སྐྱབས་སེམས་དང་
ཚད་མེད་བཞི་སྒོམ་སྟེ་ རང་ཆོ་ག་སོ་སོའི་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་
ཏེ་ ཡེ་ཤེས་པ་འགུགས་སྟིམ་འབད་དེ་ འཕྲོ་བསྡུའི་བསྙེན་པ་སྒྲུབ་མི་འདི་ལུ་བསླབ་ཨིན།
དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རང་ཉིད་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་གྲུབ་པའི་དོན་ལུ་
ཨིན། གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་ ཕྲིན་ལས་གྲུབ་དགོཔ་དམིགས་བསལ་གྱི་ལཱ་
ཡོདཔ་ལས་རང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ཡང་ ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་སྟེ་འདི་གིས་འབད་ལཱ་
ག་ཅི་རང་ཨིན་རུང་ ཆོ་གའི་ཚིག་གིས་གསལ་དོ་བཟུམ་བཅོལ་མི་འདི་ལུ་བསླབ་ཨིན།
ཆོ་ག་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་བདག་བསྐྱེད་ལྷ་རྐྱང་དང་ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ལེ་ཤ་འབད་མི་ཡང་ཡོད།
དཔེར་ན་སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟློག་བདེན་འབྲས་མྱུར་སྟོན་ནང་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན། དེ་
ལས་བདག་མདུན་གཉིས་དཀྱིལ་འཁོར་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན་བདག་བསྐྱེད་གུ་
རུ་དྲག་པོ་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་བཏང་དོ་བཟུམ་ཨིན། བདག་མདུན་དབྱེར་
མེད་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་མི་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་གཞུང་
བཟུམ་ཨིན། བུམ་བསྐྱེད་ནི་རབ་གནས་དབང་བསྐུར་ལ་སོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བྱེ་བྲག་
པ་ཡོད་པ་ཅིན་མ་གཏོགས་གཞན་ལུ་མེད།
བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གོ་དོན་ནི་ བདག་མདུན་བསྐྱེད་པའི་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ བུམ་པའི་ནང་དུ་
ཡང་བསྐྱེད་དེ་ མཆོད་བསྟོད་དང་བཟླས་བརྗོད་གཞུང་ལྟར་འབད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།
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མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

དེ་ཡང་དགོས་པ་རབ་གནས་དབང་བསྐུར་གནས་འདྲེན་ལ་སོགས་པ་གཞུང་གི་ལྷ་ གང་
ཡིན་པ་བུམ་པའི་སྟེང་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་མིན་བསང་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་
ཆུའི་ངོ་བོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ རྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ངོ་བོར་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གྱིས་ དཀྱིལ་
འཁོར་གསུམ་གྱིས་ཟླས་ཕྱེ་བའི་བུམ་དཀྱིལ་ཟེར་འདོད་ནི་མིན།
ཁ་ཅིག་གིས་དཀྱིལ་
འཁོར་བསྐྱེད་ལུགས་གཅིག་ལ་ བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་ཀ་ངེས་པར་དགོས་སྙམ་པ་ནི་
མགུ་དོགས་པའི་གནས་ཨིན། དེ་ལུ་ཆོ་གའི་འགྲོས་གཅིག་ལ་གསུམ་ཀ་ངེས་པར་ཚང་མ་
དགོཔ་མ་ཚད་བསྙེན་པའི་སྐབས་བདག་བསྐྱེད་རྐྱངམ་ཅིག་བསྐྱེད་པ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

མཇུག་དོན།

དེ་ལྟར་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ལས། །ཅུང་ཟད་དོན་དང་ལྡན་གྱུར་ན། །བདག་འདྲ་
འགའ་ལ་ཕན་པར་སྨོན། །ནོངས་པར་མཆིས་ན་བཟོད་པར་གསོལ། །

རྒྱབ་རྟེན་ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་ཆ།
དཔེ་ཆའི་མཚན།

མཛད་པ་པོ།

ཤོག་གྲངས

དྲག་པོ་ལྕགས་
འདུལ།

ཆགས་མེད་རཱ་ག་
ཨ་སྱེ།

དུང་དཀར་ཚིག་
མཛོད་ཆེན་མོ

དུང་དཀར་བློ་བཟང་ སྨད་ཆ་ཤོག་གྲངས་ བོད་གཞུང་ཤེས་
འཕྲིན་ལས
༡༡༡༨ནང་གསལ། རིག་དཔར་ཁང་

གདུགས་དཀར་
སྟོན་པ་སངྱས།
མཆོག་གྲུབ
(མདོ་མང་བསྡུས་པ)

སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་
མདོས།

འཇམ་མགོན་ཀོང་
སྤྲུལ།

ཤོག་གྲངས་༢་པའི་
རྒྱབ།

དཔར་བསྐྲུན།

ཤོག་གྲངས་༨་ཀྱི་
རྒྱབ་ཤོག

ཤོག་གྲངས་ ༥་
པའི་རྒྱབ།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

འབྲུག་འདོད་འཇོ་
ཚོང་ཁང་།
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འཆི་བདག་གཏོར་
ཆེན།

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་
ཤེས་རྡོ་རྗེ།

ཤོག་གྲངས་ ༡༥འི་ འབྲུག་འདོད་འཇོ་
རྒྱབ།
ཚོང་ཁང་།

འཆི་བདག་གཏོར་
ཆེན།

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་
ཤེས་རྡོ་རྗེ།

ཤོག་གྲངས་ ༢༠འི་ འབྲུག་འདོད་འཇོ་
རྒྱབ།
ཚོང་ཁང་།

གཏོ་སྒྲོམ་འབུམ་
ཏིག

པདྨ་བཀའ་ཐང་།

མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ།

ཨྱོན་གླིང་པ།

བརྒྱ་བཞི་འདོད་དོན་ རིག་འཛིན་འགྱུར་
ལྷུན་གྲུབ།
མེད་རྡོ་རྗེ།
འཆི་བདག་གཏོར་
ཆེན།
སྒྲོལ་མདོས་དགྲ་
ལས་རྣམ་རྒྱལ།
འབྲུག་ལུགས་
མདོས་གླུད་ཀྱི་ངོ་
སྤྲོད།

འཇིགས་བྲལ་ཡེ་
ཤེས་རྡོ་རྗེ།

རྩིས་སློབ་ཨྱོན་རྡོེ

འཇམ་མགོན་ཀོང་
སྤྲུལ།

སྒོས་སྡེ་གྱེར་ཆོག

པད་དཀར།

ཀུན་མཁྱེན་པད་
དཀར།

ལྡེ་ལི་ཆོས་སྤྱོད་
དཔར་ཁང་

ཤོག་གྲངས་ ༢༣༧་ ཤིང་དཔར་མ།
གྱི་
ཤོག་གྲངས་ ༦་གི་
རྒྱབ།

འབྲུག་འདོད་འཇོ་
ཚོང་ཁང་།

ཤོག་གྲངས་༢༢་ཀྱི་ འབྲུག་འདོད་འཇོ་
གདོང་ཤོག
ཚོང་ཁང་།

བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ། ཤོག་གྲངས་༡༨ཀྱི་
གདོང་ཤོག

སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་
མདོས།
སྡེ་བརྒྱད་སྒོས་
མདོས།

ཤོག་གྲངས་ ༡་གི་
རྒྱབ།

???

ཤོག་གྲངས་ ༢་པའི་ སྤང་རི་ཟམ་རྩིས་
གདོང་ཤོག
གཞུང་མཐོ་རིམ་
སློབ་གྲྭ།

ཤོག་གྲངས་༢༡་ གི་ འབྲུག་འདོད་འཇོ་
གདོང་ཤོག
ཚོང་ཁང་།
ཤོག་གྲངས་གསུམ་ ཤིང་པར།
པར།
ཤོག་གྲངས་གཉིས་ ཤིང་པར།
པར།
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མདོས་གླུད་ཀྱི་ངོ་
སྤྲོད།
སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་
མདོས།

རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་
རྒྱུད།
སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་
མདོས།

མཆོད་རྟེན་ཚེ་རིང་།

རྩིས་སློབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ། བཅུ་གསུམ་ནང་།

སྤང་རི་ཟམ་རྩིས་
གཞུང་སློབ་གྲྭ།

འཇམ་མགོན་ཀོང་
སྤྲུལ།

འབྲུག་འདོད་འཇོ

???

འཇམ་མགོན་སྐོང་
སྤྲུལ།

ཤོག་ལྔའི་རྒྱབ།
???

ཤོག་གྲངས་ཉེར་
ཅིག་གི་གདོང་ཤོག

???

འབྲུག་འདོད་འཇོ་

འཇིག་རྟེན་པའི་སྨྲེང་འདོན་འབད་ཐངས་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ ཆང་ལུ་ཀུན་བཟང་ཟེར་
གདོན་བཅོས་འབད་མི་ཡོངས་གྲགས་ཅན། སྐྱེས་ལོ་༧༠། གཡུས་ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་མེད་
རྩེ་ལས་ ད་ལྟོའི་ཐིམ་ཕུ་སེམས་རྟོགས་ཁ་ལུ་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ངག་འདོན་འབད་མི་
ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་བྲིས་བྲིསཝ་ཨིན།

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེའི་ཁུངས་དོན་འོ་མའི་ཉིང་ཁུ།

						

ཆེད་བརྗོད།

པདྨ་དོན་གྲུབ།

༆ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་
སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་གཙོ་བོ་ རང་ལུགས་འབྲུག་གི་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་
བཟང་པོ་ མཐོང་རེག་གི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་ དངོས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ བློའི་སྤྱོད་
ཡུལ་ངག་ཐོག་ཙམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ ཐོག་རེག་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ དངོས་མེད་ལམ་
སྲོལ་གཉིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ དེང་སང་རིག་
གསར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ཤུགས་ཆེར་སོང་སྟེ་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཉམས་ཉེན་
གྱི་དུས་ཚོད་འདི་ཁར་ སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གིས་ མི་ཉམས་སྲུང་སྐྱོབས་
དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་གཞི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བརྗོད་དོན་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ནིའི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་ལུ་
བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ལས་རིམ་འདི་ནང་ ང་ལུ་ཡང་བརྗོད་གཞི་ གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེའི་ཁུངས་དོན་
གྱི་སྐོར་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གོང་གི་བརྗོད་
གཞིའི་ཐོག་ དོན་ཚན་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་གྱི་ གྲངས་ལྡན་ཅིག་ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་
རྩོམ་བྲིས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་བཙན་ཐབས་དང་ མངའ་
འབངས་ཡོངས་ལུ་ཞི་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ སུམ་རྩེན་ལྷའི་ལོངས་
སྤྱོད་དང་མཉམ་སྦེ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་སྨོན་ཡོད།
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༡)

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ་གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ སྔོན་བྱུང་གི་འབྱུང་ཁུངས།

དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པ་གིས། སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ལ། །བགེགས་
དང་བར་གཅོད་མིང་ཡང་མེད། །གློ་བུར་རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་པའི་གདོན། །ཆོས་དབྱིངས་
ངང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ཚེ་ཧེ་མའི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་
ལས་བརྟེན་ ད་ལྟོའི་ཚེ་སྲོག་ལུ་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་ གནོད་བགེགས་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་
རིགས ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་གེ་ར་ཧེ་མ་ལས་རང་ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པས་མ་གོས་
པའི་ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་ལུ་ ཀུན་བརྟགས་གློ་བུར་གྱི་གནོད་བགེགས་ཚུ་ག་ར་
རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་། གསང་འགྲེལ་ལས། མཚམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་རྟོག་མནན་པར་བྱ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན་པས།
ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་མཆོག་གིས། འདྲེ་སེམས་ཀྱི་རྩ་བར་མ་བཟུང་ན །རྣམ་རྟོག་གི་འདྲེ་
ལ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ཨིན་རུང་། ད་རེས་ནངས་པ་ ཕལ་ཆེར་གྱིས་
འདྲེ་དངོས་པོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཟུང་། ལ་ལུ་གིས་འདྲེ་དངོས་མེད་ཅིག་ལུ་བཟུང་ནི་ལ་སོགས་
པ་ སོ་སོའི་བཞེད་པ་མ་འདྲཝ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་
ཨིནམ་ལས་ དཔྱད་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ཨིན་རུང་་སྤྱིར་བཏང་ཡོངས་གྲགས་ཙམ་གྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཅིན།
ཟ་འདྲེ་ཁ་ཕྲལགྱི་ཆོ་ག་དྲག་པོའི་ལྕགས་འདུལ་ནག་པོའི་ཕྱག་ལེན་བསྡུས་
པའི་འདོན་འགྲིགས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས།

ཚེ་འཕོས་ཅི་ལྟར་འགྱུར་བའི་མདོ་སྡེ་དང་།
།སྦྱངས་རྒྱུད་གཙུག་དགུ་ལ་སོགས་རྒྱུད་
འགྲེལ་དང་། །ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལ་སོགས་རྒྱུད་གཞུང་ནས། །འཆི་ཁ་དབུགས་བསྡུད་འཆི་
ནས་ཕུང་པོ་བདག །བར་དོའི་སྐབས་སུ་ཉེ་འདུ་མཐུན་པོར་སྤྲུལ། །ཡར་ལ་ཐར་པའི་ཞིང་
དུ་འགྲོ་བསམ་ན། །རྗེས་ནས་འབོད་ཅིང་ཡར་ལ་འགྲོར་མི་འཇུག །སྐྱེས་གནས་ངན་པ་
བཟང་པོར་མཐོང་བ་དང་། །བཟང་པོ་ངན་པར་མཐོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན། །ལྕགས་བླུགས་
བཞིན་དུ་ཐར་དུ་མི་འཇུག་པས། །ཟ་འདྲེ་གཤིན་ལྕགས་ཞེས་ནི་བྱ་བ་ཡིན། །ཚེ་འདས་
གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་གསོན་པོར་གནོད། །ཚེ་འདས་ཡིན་ཞེས་སྨྱོན་པ་ནད་པར་བབས། །སྔར་
གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་རིག་གསལ་པོར་སྨྲ། །ཡང་ན་ཤི་བའི་སྲི་ཞུགས་ན་ཚ་གཏུད། །དེ་ཕྱིར་ཟ་
འདྲེ་གསོན་བདུད་ཅེས་བྱའོ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ མི་ཤི་ཞིནམ་ལས་གསོན་པོ་སྦེ་

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ།
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སྡོད་མི་ལུ་གནོདཔ་སྐྱེལ་བའི་འདྲེ་ལུ་གཤིན་འདྲེ་དང་། ཡང་ན་ ཚེ་འདས་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་མི་གི་
འདྲེའི་མིང་དང་། གཤིན་པོ་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འདྲེ་ལུ་ གཤིན་འདྲེ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་མི་དང་སེམས་ཅན་ལུ་གནོད་པའི་གདོན་ཅིག་གི་མིང་ལུ་གསོན་འདྲེ་དང་།
གཟུགས་ཅན་གྱི་གནོད་འདྲེ་ མི་གསོན་པོ་ ཕོ་མོ་ལུ་གསོན་འདྲེ་ཟེར་བཞགཔ་མ་ཚད་
གསོན་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འདྲེ་ལུ་གསོན་འདྲེ་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེའི སྔོན་བྱུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡང་། གོང་གཞུང་ལས།

དང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་སྟོང་པ་ལ། །ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་མི་རྣམས་ལ། །ཕན་པར་བྱེད་པའི་
ལྷ་ཅིག་བྱུང་། །གནོད་པར་བྱེད་པའི་འདྲེ་ཅིག་བྱུང་། །གནོད་བྱེད་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་བྱུང་། །གནོད་
བྱེད་མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་དེས། །གསོན་པོའི་དུས་ན་བདུད་དུ་བྱེད། །ཚེ་འདས་སྲོག་ལ་བར་ཆད་
བྱས། །ཤི་བའི་དུས་ན་གཤེད་ཀྱང་བྱས། །རང་དབང་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བསྐོར། །གསོན་
པོ་རྣམས་ལ་བདུད་དུ་འཇུག །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ལ། །ནད་དང་མཚོན་གྱི་
བསྐལ་པ་འབེབས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་བྱུང་ཡོདཔ་དང་། དེ་བཟུམ་གྱི་མ་ཏྲཾ་རུ་
ཏྲ་ཚུ་བཏུལ་ནི་གི་གཉེན་པོ་ཡང་། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་བསོད་ནམས་ལས། །དུས་གསུམ་
སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས། །རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་
གཉེན་པོར་སྤྲུལ། །སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས། །ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊཾ་རྕེ་གསུམ་གྱིས། །རུ་
ཏྲའི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱབ། །རུ་ཏྲའི་དུག་གསུམ་རྩད་ནས་བཅད། །མ་ཏྲཾ་རུ་ཏྲ་སྡིག་ཅན་
དེ། །སྔོན་ཚེ་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས། །སྤྲུལ་ནས་དུར་
ཁྲོད་ཆེན་པོར་མཛད། །བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་སྤྲུལ། །ཟེར་བཅོམ་ལྡན་དཔལ་
ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་གིས་ རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་གཉེན་པོར་སྤྲུལ་ཏེ་ ཕྱག་མཚན་ཁ་ཊཾ་རྩེ་གསུམ་པ་
དེ་གིས་ རུ་ཏྲའི་དུག་གསུམ་རྩ་བ་ལས་རང་བཅད་དེ་བཏངམ་ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །གཏི་མུག་བྱུང་ཡང་ཁྱོད་ལས་བྱུང་། །གཏི་མུག་
གནས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་བྷུདྡྷ་ཧེ་རུ་ཀ། །གཏི་མུག་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་
གསོལ། །མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །ཞེ་སྡང་བྱུང་ཡང་ཁྱོད་ལས་བྱུང་། །ཞེ་སྡང་གནས་
ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ། །ཞེ་སྡང་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་
ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །ང་རྒྱལ་བྱུང་ཡང་ཁྱོད་ལ་བྱུང་། །ང་རྒྱལ་གནས་ཀྱང་ཁྱོད་
ལ་གནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་རཏྣ་ཧེ་རུ་ཀ། །ང་རྒྱལ་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཏྲཾ་
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པདྨ་དོན་གྲུབ།

བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །འདོད་ཆགས་བྱུང་ཡང་ཁྱོད་ལས་བྱུང་། །འདོད་ཆགས་གནས་
ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ། །འདོད་ཆགས་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་
གསོལ། །མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །ཕྲག་དོག་བྱུང་ཡང་ཁྱོད་ལས་བྱུང་། །ཕྲག་དོག་
གནས་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་ཀརྨ་ཧེ་རུ་ཀ། །ཕྲག་དོག་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་
གསོལ། །མ་ཏྲཾ་བྱ་བའི་སྡིག་ཅན་ཁྱོད། །མི་དགེ་བཅུ་པོ་ཁྱོད་ལས་བྱུང་། །མི་དགེ་གནས་
ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གནས། །འདུལ་བྱེད་ཁྲོ་བཅུ་ཁྲ་ཐབས་ཚོགས། །མི་དགེའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་
ཡིས། །ཤི་གཤེད་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལོག་འདྲེན་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་
བཞུགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཉོན་མོངས་
པ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་དང་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཚུ་གེ་ར་ དེ་
ལས་བྱུངམ་སྦེ་བསྟན་ནུག

༢)

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ་ལུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན།

རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཚུ་གིས་མཛད་པའི་ གཏོ་བཅོས་སོ་སོའི་གཞུང་ལས། སྔོན་ཡང་
དམ་ཚིག་ཉམས་པས་ན། །ལས་ངན་འདྲེ་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེས། །ཟེར་གསུངས་པ་དང་། དེ་
བཟུམ་སྦེ་འཇིགས་མེད་གླིང་པས། ཐེག་པ་གསུམ་དང་རིག་འཛིན་གྱི། །སྡོམ་གསུམ་
དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ སྤྱིར་བཙུན་པ་ཆ་ཁྱབ་དམ་ཚིག་
ཉམས་ནི། བྱང་སེམས་བསླབ་པ་ཉམས་ནི། གསང་སྔགས་པ་ཚུ་གིས་དམ་ཚིག་ཉམས་ནི་
ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་ཞི་ཁྲོའི་གཞུང་ལས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དྲིན་ཅན་ལ། །གཤེ་སྐུར་
བཏབ་དང་ལྟ་བ་ལོག །ཟེར་གསུངས་པས་ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལུ་སྐུའི་དམ་ཚིག་ཉམས་ནི།
གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ནི། ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ནི་ལ་སོགས་པ་དང་། མཆེད་
ལྕམ་གྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ནི། ཤེས་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ཉམས་ནི། དང་དུ་བླང་བའི་
དམ་ཚིག་ལྔ་ཉམས་ནི། སྤྱད་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ཉམས་ནི། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་
དང་ ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ འབྲས་བུ་ལས་ངན་འདྲེ་གི་
རིགས་སུ་སྐྱེཝ་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ཡང་རང་གི་ཚེ་རབས་ཧེ་མའི་ལན་ཆགས་ཀྱི་ བདག་པོ་དང་བདག་མོ་ཚུ་ རང་
དང་གཞན་གྱི་སྲོག་ལུ་གནོད་པའི་ འཆི་བདག་གི་བདུད་གླང་དམར་པོས་རྣམ་པ་ལན་
ཆགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཞིང་ ཁ་ལག་སྤར་གསུམ་བཟེད་དེ་ རང་དང་མཉམ་རྟག་བུ་རང་ བུ་
ལོན་ལན་ཆགས་ཀྱི་ཚུལ་ལུ་འཁོར་ཏེ་གནསཔ་ལས་སྐྱེཝ་ཨིན་ནོ།།

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ།

༣)
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གནོད་བྱ་གསོན་པོ་ལུ་གནོད་བྱེད་གསོན་འདྲེའི་དབྱེ་བ་དང་ གནོད་
ཚུལ་ ཕོ་མོ་གང་ལ་ཞུགས་ཚུལ།

གནོད་བྱེད་གསོན་འདྲེ་དེ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ལུས་སྲོག་ལུ་རྣམ་པར་སྡང་
བའི་གསོན་འདྲེ། ཤ་དང་ཁྲག་ལུ་གདུང་བའི་གསོན་འདྲེ། ཚེ་རྐུ་མདངས་འཕྲོག་སོགས་
ལེན་པའི་གསོན་འདྲེ། གཞན་ལུ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པའི་གསོན་འདྲེ། ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་ཉམས་
པའི་གསོན་འདྲེ། ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བར་གནོད་པའི་གསོན་འདྲེ་ལ་སོགས་
པ་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་གསོན་པོ་ལུ་གནོད་པའི་གདོན་གྱི་དབྱེ་བ་ཡང་། ལྷའི་གདོན་
དང་། ཀླུའི་གདོན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གདོན་དང་། རླུང་
ལྷའི་གདོན་དང་། མིའམ་ཅིའི་གདོན་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་གདོན་དང་། དཀོར་དང་རྒྱལ་
པོ་གཤིན་པོ་ གཤིནའདྲེ་ལ་སོགས་པ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
གནོད་ཚུལ་ཡང་། གསོན་པའི་བུད་མེད་དབང་ཆེ་བ་གསོན་འདྲེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ གསོན་
པའི་སེམས་ཅན་གཞན་ལུ་ གནོད་སེམས་དང་ འཁོན་འཛིན་ ཆགས་ཞེན་དང་ ལན་
ཆགས་ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གནོདཔ་མ་ཚད་ གསོན་འདྲེ་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་དང་
ཕོ་རྒས་ག་ཨིན་རུང་ དེ་ཚུ་གིས་ཕྱི་རུ་མི་གཞན་གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་ མལ་ཆ་ནང་སྡོད་སར་
མཐོང་རུང་ ནུབ་མོ་ཁོང་རང་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ ཤ་ཁྲག་འཚོལ་ཏེ་ ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ལུ་
འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གསོན་འདྲེ་གདུག་དྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གསོན་པའི་མི་ཚུ་
དངོས་སུ་ཁྱིད་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཁ་ལས་ཡང་གཏམ་གསལ་རིལ་རིལ་སྦེ་
བཤད་ནི་ཡོདཔ་ཡིན་པས། གསོན་འདྲེ་ཚུ་གཙོ་བོ་བུད་མེད་དབང་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་
ལུ་ཞུགས་དོ་ཡོདཔ་དང་ གསོན་འདྲེ་ཡོད་མི་ཚུ་ངོ་འཛུམ་ཡང་དམར་གཟིང་གཟིང་སྦེ་
ཡོདཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས།

༤)

གནོད་བྱ་གསོན་པོ་ལུ་གནོད་བྱེད་གཤིན་འདྲེ་གི་དབྱེ་བ་དང་གནོད་ཚུལ།

དེ་ཡང་ཨྱོན་ཆེན་པོས། བཙུན་པའི་སྙིང་ལ་དམ་སྲི་ཞུགས། །སྐྱེས་པའི་སྙིང་ལ་འགོང་པོ་
ཞུགས། །བུད་མེད་སྙིང་ལ་ཐེའུ་རང་ཞུགས། །བྱིས་པའི་སྙིང་ལ་མ་མོ་ཞུགས། །ཐམས་
ཅད་སྙིང་ལ་འབྱུང་པོ་ཞུགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ གནོད་བྱ་གསོན་པོ་ལུ་གནོད་
བྱེད་གཤིན་འདྲེའི་དབྱེ་བ་ནི། ཕོ་གདོན་རྒྱལ་འགོང་། མོ་གདོན་སྲིན་མོ། གནའ་འདྲེ་
རྙིངམ། ད་འདྲེ་གསརཔ། ཡུལ་འདྲེ་འཁྱམས་པོ། ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད། གསོན་པའི་ལུས་
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སྲོག་དང་ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ སྟོབས་འབྱོར་ དབང་ཐང་ལུ་བར་དུ་གཅོད་པའི་འབྱུང་
པོའི་རིགས། ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་གྱི་རིགས། བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་རིགས་
སོགས་དང་ གཞན་ཡང་། སྨྱོ་འདྲེ་ཕོ་གཤིན་མོ་གཤིན། གྲེ་བོ་ཐེའུ་རང་། འདྲེ་སྲིན། འདྲེ་
མོ་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཡོད་པ་ཨིན་ནོ།།

གཤིན་འདྲེས་སེམས་ཅན་གཞན་ལུ་གནོད་པའི་ཁུངས་ཡང་།

གཙོ་བོ་བར་དོ་རྣམ་པ་དྲུག་ལས་ སྲིད་པ་བར་དོའི་ སེམས་ཅན་དགེ་སྡིག་འདྲེས་མ་
ལུ་བརྟེན་སྐྱེ་བ་ལེན་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཨིན། ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཚེ་རབས་ཧེ་མའི་ལན་ཆགས་
ཤུགས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་གཤིན་འདྲེ་གིས་ང་བཅས་ཚུ་མཐོང་རུང་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་
ཀྱིས་གཤིན་པོ་དེ་དངོས་སུ་མཐོང་ནི་མེད་པར་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡིད་ཐང་
ཆད་དེ་ སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླགས་མེདཔ་ཅིག་མྱོངམ་ཨིན། དེ་གིས་སྦེ་གནམ་མེད་ས་
མེད་ ལས་ངན་གདུག་རྩུབ་ཆེ་མི་ཚུ་གནོད་འཚུབས་ཆེཝ་མ་ཚད་ གནོད་པའི་སྐབས་སུ་
ཡང་ དབང་ཆེ་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་གསོན་པོའི་མི་དེ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ དངོས་སུ་འཁྱིད་མི་
ཡང་ཡོད། ལ་ལུ་གིས་གཤིན་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་ ཁ་ལས་གཏམ་ག་ཅི་ཡང་མ་སླབ་པར་སྡོད་
མི་ཡང་ཡོད། མང་ཆེ་ཤོས་གཤིན་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་ ཁ་ལས་གཏམ་ཤར་ར་ར་སླབ་མི་ཡང་
ཡོད། དེ་ཚུ་དེ་འཕྲོས་ལས་བླ་སློབ་དང་རྩིས་པ་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ལ་སོགས་པ་ མི་
ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་གིས་མོ་རྩིས་དང་ དྲིས་དཔྱད་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་
ཟབ་ཟབ་འབད་དགོ།

༥)

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ་གི་བཅོས་ཐབས།

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་གནོད་པ་ཅིན་ བཅོས་ཐབས་དང་བཟློག་ཐབས་ལེ་
ཤ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ཙམ་ཅིག་སྦེ་བཤད་པ་ཅིན་གསོན་འདྲེ་གིས་གནོད་པའིི་སྐབས་
དང་པོ་གསོན་འདྲེ་གི་གླུད་གཏང་ གསོན་འདྲེ་གི་སྲུང་མ་བཏགས་ ལུས་ལུ་སྔོ་བཙོས་
དབུར་ ཁ་ལས་བཙོས་ཁུ་འཐུང་ནི་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཨིན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཁ་སྐད་ལུ་ཡང་
གསོན་འདྲེ་གི་བཅོས་ཐབས་མི་རིགས་ངན་པ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ཕན་ཐབས་སྦོམ་ཡོདཔ་
སྦེ་བཤད་སྲོལ་འདུག
དེ་བཟུམ་སྦེ་གཤིན་འདྲེ་གིས་གནོད་པ་ཅིན་སྤྱིར་བཏང་བཅོས་ཐབས་ཡང་ གཙོ་བོ་ ཟས་

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ།
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བསྔོ་དང་ བསུར་བསྔོ་ཚུ་ཨིན། ཡང་ཅིན་གསོན་གཤིན་ལག་བྲལ་ཟེར་འབད་ནི་ཡང་
ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སྟེ་བདེན་པའི་ཆོས་བཤད་ཚུལ་དང་ བཀའ་བསྒོ་དྲང་
སྲོང་ཁྲོས་པའི་དམ་བཅའི་སྒོ་ལས་གནོན་ཚུལ་ གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་བསུར་གྱི་སྒོ་
ལས་བཅོས་ཚུལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ལུ་ཡང་ཧེ་མ་གི་ཕ་མ་རྒན་རབས་ཚུ་གིས་ བཤད་སྲོལ་ལྟར་དུ་
འབད་བ་ཅིན་ མི་གཞན་མི་ཅིག་གིས་གཤིན་འདྲེ་གི་གདོང་ཁ་གཟུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་ཚུ་
འདྲོག་སི་སི་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ངོ་འཛུམ་ནག་པོ་དང་དྲག་སྐད་བརྐྱབ་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་བ་
ཅིན་ གཤིན་འདྲེ་དེ་ དེ་འཕྲོས་ལས་གར་སོང་མེདཔ་སྦེ་ཡལ་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག

༦)
༡)
༢)

༣)
༤)
༥)
༦)
༧)
༨)
༩)
༡༠)
༡༡)

གཤིན་འདྲེའི་བཅོས་ཐབས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་ལུགས་ལྟར་བཤད་པ།

གཤིན་འདྲེ་ལུ་ཆོས་བཤད་འབད་དེ་བཅོས་ཚུལ།
དམ་པའི་ཟབ་ཆོས་སྔགས་ལུགས་ཀ་ལིང་ཞི་ཁྲོའི་ཟས་གཏད་ཐ་སྙད་ལྟར་དུ་
བསྔོ་ཚུལ།
དེའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་བཤད་ལམ་སྟོན་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ལུ་ངོ་སྤྲོད་ལུགས།
ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལུགས་ཀྱི་བར་དོའི་སྨོན་ལམ་ལྟར་ངོ་
སྤྲོད་ལུགས།
དེའི་སྒོ་ལས་ལམ་སྟོན་ཆོས་བཤད་གཞན་དང་ཟས་བསྔོ་ཚུལ།
བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོས་བཤད་དང་ཟས་གཏད་ལུགས།
དྲག་པོ་གསུམ་དྲིལ་གྱི་དབང་གི་སྒོ་ལས་གནོད་བྱེད་བགེགས་རིགས་ཚུ་བཟློག་
ཚུགས་པའི་ཆོས་བཤད།
གནོད་བྱེད་འདྲེ་དང་གནོད་བྱ་མི་ལུ་ཕན་ཚུན་བསླབ་བྱའི་སྒོ་ལས་ཁ་འབྱེད་བྲལ།
གསོན་པོ་དང་གཤིན་འདྲེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆོས་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཁ་བྲལ་འབད་
ཐངས།
གསོན་གཤིན་གཉིས་ལུ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གིས་ཆོས་བཤད་ཚུལ།
གནོད་བྱེད་ལུ་གཏོར་གླུད་བསྔོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་བཅོས་ཐབས་སྣ་
ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
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༧)

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ་ཞུགས་ཏེ་གནོད་ཚུལ་དངོས་བྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས།

༨)

ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་ཆ།

འཕྲལ་ལུ་ཤི་བའི་གཤིན་པོ་དང་ ཕྱིས་སུ་གསོན་པོ་གཞན་ལུ་གནོད་པའི་གཤིན་འདྲེ་
གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཟས་གཏད་ཚུལ་དང་ཆོས་བཤད་ཚུལ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཆར་
འདྲ་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་མའི་དུས་བོད་དང་ཡུལ་གཞནཚུ་ནང་ ཆོས་དེམ་ཅིག་མ་དར་བའི་
སྐབས་ བོན་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་དེ་སྦེ་རང་ཨིན་པས། ཧེ་མའི་དུས་ལུ་
རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་བཙུན་མོ་གཅིག་ ཚེ་ལས་འདས་པའི་སྐབས་ཅིག་ན་ ཆོས་བླ་
རྗེ་བཙུན་དང་ བོན་བླ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཨྱོན་པདྨའི་རྣམ་ཐར་ནང་གསལ་དོ་བཟུམ་དང་། དེ་
བཟུམ་སྦེ་རྒྱ་གར་མའེ་སུར་ཕྱོགས་ལུ་ དགེ་ལྡན་པའི་གྲྭ་ཚང་སེ་རར་ རྒྱ་གར་གྱི་ཨམ་སྲུ་
གཅིག་ཤི་བའི་ཤུལ་ལུ་གྲྭ་ཚང་ནང་ མོ་གི་གཤིན་འདྲེ་གིས་གནོད་འཚུབས་སྦོམ་རང་སྐྱེལ་
བའི་ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་འདུག
ད་རུང་ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནུབ་ཕྱོགས་སྤ་གྲོ་ལུ་ སྨན་ཁང་གསར་བཞེངས་སྐབས་ལུ་
ཡང་ ཨམ་སྲུ་གཅིག་ཤི་བའི་རྣམ་ཤེས་ ལོག་ལོག་འཁོར་ཏེ་འཇིགས་སྣང་ལེ་ཤ་སྟོནམ་
ལས་ ཤུལ་ལས་སློབ་དཔོན་གཅིག་གིས་ ཞི་སྦྱིན་ཞག་དག་པ་ཅིག་གནང་སྟེ་འཇིགས་སྣང་
དེ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གོ་ཡི། དེ་བཟུམ་ཀྲོང་གསར་ལུ་ཡང་དགེ་སློང་ ལྕགས་ལ་ཟེར་མི་
ཤི་བའི་གཤིན་འདྲེ་ ཁོ་ར་གི་ཨ་པ་ལུ་ཞུགས་ཏེ་ ཁྱིད་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག
དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཀྲོང་གསར་དགེ་སློང་གཅིག་གཞན་གྱིས་ དབང་བཙོང་ཐོག་ལུ་བསད་
ཡོད་མི་འདི་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ཁོ་གི་གཤིན་འདྲེ་ བསད་མི་ མི་དེ་ལུ་ཞུགས་
ཏེ་བསད་མི་དེ་ཁྱིད་འགྱོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ལོ་ངོ་༢༠དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ མང་སྡེ་ཚང་ཁར་
པའི་གཡུས་ཁ་ལས་ཨམ་སྲུ་ ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་འདི་ བུམ་ཐང་དབང་འདུས་ཆོས་
གླིང་ལས་ གསོན་འདྲེ་གདུག་དྲག་ཡོད་པའི་ཨམ་སྲུ་ཅིག་གིས་ དངོས་སུ་ཁྱིད་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་འདུག
༡)

༢)

ཟ་འདྲེ་ཁ་ཕྲལ་གྱི་ཆོ་ག་དྲག་པོའི་ལྕགས་འདུལ་ནག་པོའི་ཕྱག་ལེན་བསྡུས་པའི་
དོན་འགྲིགས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། བསྐངས་བཤགས་ཉམས་ཆག་རང་

གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེ།
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གྲོལ་གྱི་ཆ་ལག་ཚེ་འདས་གནས་འདྲེན་འགྲོ་དྲུག་རང་གྲོལ།
༣) བར་དོ་སྨོན་ལམ།
༤) གསང་བདག་དྲེགས་པ་འདུལ་བྱེད་ལས་ཚོགས་དམ་སྲིའི་གླུད།
༥) གསོན་འདྲེ་དང་གཤིན་འདྲེའི་སྐོར་ སློབ་དགེ་ བློ་ལྡན་དབང་ཕྱུག་ནས་འབྱོར་
བའི་ཟིན་བྲིས།
༦) རྒན་རབས་དང་ ཤེས་མཐོང་ཅན་གྱི་མི་ཚུ་གི་ངག་རྒྱུན།

༩)

མཇུག་དོན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་གིས་ བརྗོད་དོན་འབྲུག་གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་འཚོལ་འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ནིའི་ལས་རིམ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ ང་གིས་
ཡང་བརྗོད་གཞི་ གཤིན་འདྲེ་དང་གསོན་འདྲེའི་ཁུངས་དོན་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་
དེ་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཞིབ་འཚོལ་པ་རང་ལུ་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ ལུས་ཟུང་གི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ཁུངས་ཐུབ་
མེདཔ་ལས་ གོང་དོན་འདི་ནང་ལུ་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་དང་ དོན་གྱི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཏོག་ཅིག་མེད་མི་ལུ་ མཁྱེན་ལྡན་གཟིགས་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ཐུགས་དགོངས་
འགལ་མ་མཛད་པར་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་ཐུགས་འཆར་གང་ཟབ་གནང་པ་ཅིན་
ལེགས་བཅོས་དང་འཕྲི་བསྣན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས།

སླར་སྨྲས་པ།

ལུས་ཟུང་ཡོན་ཏན་ནོར་གྱིས་ཕོངས་བཞིན་དུ། །འབྲི་རྩོམ་གང་བྲིས་མཁས་རྣམས་ཁྲེལ་བའི་
གནས། །འོན་ཀྱང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དཀར་རྨ་མེད་པས། །བཀོད་ཕྱིར་ནོངས་ཀུན་ཞུགས་
ཀྱང་ཉེས་མེད་སྙམ། །འདིར་འབད་ལེགས་བྱས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གྱི། །ཆབ་ཀྱིས་མི་
ཤེས་སྐོམ་པའི་གདུང་བསལ་ཞིང་། །རིག་པའི་མྱུ་གུ་གསར་དུ་རྒྱས་བྱེད་ནས། །ལམ་སྲོལ་
འབྲས་བུས་མཆོག་ཏུ་དུད་པར་སྨོན། །

358

པདྨ་དོན་གྲུབ།

བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།

བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་ལོས་རྒྱུས།

༆
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ལེགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ ག་ཏེ་བརྩི་སར་ སྐུ་མགྲོན་
གཙོ་བོ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བའི་སྐབས་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་རིམ་པ་སྒྲིག་སར་ མེད་ཐབས་མེད་
པའི་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ ལོ་རྒྱུས་ཟུར་ཙམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་
སྔོན་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་འབྱུང་ རྒྱལ་རབས་ རྣམ་ཐར་ ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པའི་
ནང་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་སྦེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ བཀོད་བཞག་བཞགཔ་
ཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཨིན་རུང་ལོ་རྒྱུས་འདི་ མ་འོང་བུ་རྒྱུད་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ བྱ་
ལམ་རྗེས་མེད་ལུ་ མི་འགྱོ་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐར་ཐོར་ཚུ་
ལུ་ དཔང་པོ་བཅོལ། རྒན་རབས་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་གི་ རྣ་ཐོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཙམ་ལུ་ གཞི་
བཞག་སྟེ་ བསྡུ་བསྒྲིགས་འབདཝ་ཨིན། དེ་ཡང་ཉམས་མྱོང་ཅན་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ བྱིས་
པའི་དཔའ་བོ་རྐྱབ་ནི་གི་ སྲོལ་ཁྱུན་འདི་ འགོ་ཐོག་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་བཅུ་དྲུག་པ་ ཡོངས་
གྲགས་ཀྱི་མཚན་ ཨ་རྒས་ཧཱཔ་དང་ མཚན་ངོ་མ་ཚུལ་འཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མི་འདི་
གིས་ བཙུགས་བཙུགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་བཤདཔ་ཨིན་པས།
དེ་ཡང་ རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ཐུགས་སྤྲུལ་བཞི་པ་ ངག་
དབང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་འདི་
ཡབ་པདྨ་གླིང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
རྒྱལ་དང་ ཡུམ་གོང་མ་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཨ་ཞེམོ་ འབྲུག་རྒྱལམོ་གཉིས་ཀྱི་
སྲས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༣༡ རབ་བྱུང་ ༡༤ ལྕགས་ཡོས་ལོར་ ཤར་ཕྱོགས་དགྲ་མེད་རྩེ ཝེན་
མཁར་ལུ་ ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅསཔ་འབད་སྐུ་འཁྲུངས། སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་
བཞི་པ་ ཨ་ཐངཔ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ གཞུང་ལུ་གདན་དྲངས་

360

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།

ཏེ་ གོང་མའི་གསེར་ཁྲི་གུ་ ཁྲི་མངའ་གསོལ་མཛད། ཡུན་མ་རིང་བར་ སྡེ་སྲིད་ཨ་ཐང་
པ་འཕྲིན་ལས་བསྙུངས་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དང་ འཇམ་དཔལ་
རྒྱ་མཚོ་ པདྨ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཚུ་ལས་ རིག་པའི་གནས་
ཚུ་ལུ་ གསན་བསམ་མཐར་ཕྱིནམ་འབད་མཛད་པའི་འཕྲོ་ཁར་ སྤུངས་ཐང་ཁར་ ནང་
འཁྲུགས་ལངས། གཞོང་སྒར་རྫོང་དཔོན་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་དམག་ལུ་འཐོན་འོང་སྟེ་
སྤུངས་རྫོང་འཕྱོགས་པ་གིས་མ་ཚད་ ཁོ་རའི་འདོད་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ་སྡེ་སྲིད་
ཀྱི་ཁྲི་ཁར་བསྐོས། ཐིམ་ཕུ་ཁ་ཐུག་ལུ་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་བསྐོས་ཏེ་ ཁག་
གཉིས་འབད་ཡར་སོ་ནུག ཡབ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ ཆོས་
རྩེ་ལས་གཞུང་ལུ་ མ་སྒྲིགཔ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྲི་བསྒྲིག་པར་བྱོན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
གཞུང་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གཞན་རྐྱེན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྡེ་སྲིད་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡར་
སོངམ་ལས་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ ཡབ་ཀྱི་སྤུངས་ཐང་རྫོང་ནང་བཞུགས་མ་
བཅུག་པར་ གཞན་ཁར་བྱོན་དགོཔ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་ཡོད་རུང་
འབྲུག་དཀར་པོའི་ནང་གསེས་ ཆོས་རྩེ་དཔོན་སློབ་རིམ་བྱོན་གྱི་གྲངས་སུ་ དཔོན་སློབ་
ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ཟེར་བའི་མཚན་མེདཔ་ལས་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞིར་གྱུར་ཡོད་རུང་
དཔོན་སློབ་བདུན་པ་ དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཟེར་མི་དང་ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་
གཉིས་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མེན་ན་ མནོཝ་ཅིག་འདུག
གང་ལྟར་ཡང་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་ ཡབ་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་དུ་ སྤུངས་ཐང་
རྫོང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་བྱོན་ངོ་མ་བདེ་བར་ ཡོངས་འཛིན་པདྨ་བཟང་པོ་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཆོ་
ག་གནང་པར་འབྱོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནད་དོན་ལུ་ཧད་བཏགས་ཏེ་ ཧེ་མར་གདན་དྲངས།
ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་གིས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ དལ་འབྱོར་གྱི་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་བཞིན་
དུ་ ཤིང་འབྲས་ཟེར་བའི་དངོས་པོ་ཅིག་ལུ་མཚན་གསོལ་ཏེ་ དོས་ཆུང་ཀོ་ནག་ཅན་ཅིག་
གི་ནང་ན་བསྡམས་ཐོག་ལས་ཞུ་སྟེ་ ཡབ་སྲས་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་མཛད་པའི་སྐབས་
སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ ཨ་རྒས་ཧཱཔ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་ཡང་བྱོན་ཏེ་ ཐུགས་དགྱེས་པའི་
གསུང་གྲོས་ཡང་ ལེ་ཤ་ཅིག་གནང་ཐོག་ལས་ བྱོན་ལམ་བྱི་ལི་སྒང་བརྒྱུད་དེ་ ནོར་བུ་
སྒང་ལུ་ཕེབས་ད་ སའི་ཚངས་པ་སྡེ་སྲིད་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ཡང་ བསུ་བ་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ དཔོན་
གཡོག་ལྷན་རྒྱས་ག་ར་ རྗེ་གོང་མའི་གདན་ས་རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
ལུ་བདེ་བར་ཕྱག་ཕེབས་གནང་ནུག

བྱིས་པའི་དཔའ་བོ།

361

དགུང་ལོ་དགུ་བཞེསཔ་ད་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་བྱོན་ཏེ་ རྗེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་
གདན་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ སྔོན་འགྲོ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་སྨིན་
གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་ཅིག་གསན་ཏེ་ བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་སྦེ་བཞུགས་
བཞུགས་པར་རང་ སྡེ་སྲིད་དབང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ ཐིམ་རྫོངཔ་ཚེ་དབང་གིས་བཀྲོངས། ཐིམ་
རྫོངཔ་ཚེ་དབང་ཡང་ དབང་རྫོངཔ་ ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀྲོངས་ཏེ་ ཟིངས་
འཁྲུགས་སྦོམ་ལངས་རུང་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ དབང་རྫོངཔ་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལག་
པར་མ་ཤོར་བར་ཡོདཔ་ལས་ དགེ་འདུན་པ་དམངས་དང་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ ཨ་རྒས་
ཧཱཔ་གཉིས་ཀྱིས་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོརབུ་ སྡེ་སྲིད་མཛད་དགོཔ་འབད་གསོལཝ་
བཏབ་བཞིན་དུ་ ཞབས་དྲུང་དགུང་ལོ་ ༢༠ སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༠ རབ་བྱུང་ ༡༥ པ་གནམ་ལོ་
ལྕགས་ཁྱི་ལོ་ལུ་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་དགུ་པའི་ཁྲི་ཐོག་ཁར་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཏེ་བྱོནམ་
དང་འབྲེལ་ དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཱཔ་གིས་ ཕྱི་ལྟར་དེ་ཁར་འཛོམས་པའི་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་
ཡེངས་བཅུག་ནི་དང་ ངལ་མ་རངས་པའི་ལྕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་དགྲ་
བྱང་ཕྱད་ཚུ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི་ མི་གཉིས་ཀྱིས་གྱལ་
གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ ཡར་མར་བརྗེ་སྟེ་ འཆམ་གྱི་ལེའུ་བསྒྱུར་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་ མི་ཚུ་
ཕར་བདའ་ཚུར་བདའི་ཐོག་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད། ནང་ལྟར་དུ་མི་འཇིགས་དཔའ་བོའི་མཐུ་
སྟོབས་ཕྱི་ཁར་བཏོན་པའི་རྟགས་མཚན་དང་ རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་དགོངས་ཏེ་ བཀྲིས་
ཆོས་རྫོང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཐང་རྫོང་ནང་ཟེར་སར་ ད་རེས་ནངས་པ་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སྣུམ་འཁོར་
བཞག་སའི་(པཱར་ཀིང་) དེ་ཁར་ ཐང་ལ་བདེཝ་འགོར་ཐོག་ལས་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོ་ཟེར་
བའི་སྲོལ་ཁྱུན་འགོ་ཐོག་དེ་བསྒང་དཔོན་སློབ་ཧཱཔ་གིས་བཙུགས་གནང་གནངམ་ཨིནམ་
སྦེ་ མངོན་གསལ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་བྲིསཝ་མེད་རུང་ སྔ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཕྱུག་པའི་རྒས་
ཤོས་ཉམས་མྱོང་ཅན་ཚུ་གིས་གསུངམ་ཨིན་པས།
སྤྱིར་བཏང་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོ་ ཟེར་བའི་གོ་དོན་འབྲེལ་བཤད་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་
དག་ཡིག་ཚིག་མཛོད་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བྱིས་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་དང་ མས་
མེད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན་པས། འདི་ལུ་ཡང་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ རྒས་གཞོན་གྱི་ ཟླས་
དབྱེ་བའི་བྱིས་པ་དང་། མཁས་བླུན་གྱི་ཟླས་དབྱེ་བའི་བྱིས་པ་ཟེར་དབྱེ་བ་ཁག་མ་འདྲཝ་
ཁག་གཉིས་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་བ་འདི་གཉིས་ལས་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོ་ འདི་མཁས་བླུན་
གྱི་ཟླས་དབྱེ་བའི་བྱིས་པ་ལུ་ ཆ་བཞག་དགོཔ་འདི་ཡང་ འཆམ་འདི་ རང་གི་ལེའུ་དེ་རང་
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མི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ མས་ག་ཏེ་ཡང་མེད་མི་ཅིག་ རྩེདམོ་རྩེད་དོའི་འགྲོས་བཟུམ་སྦེ་ རྐྱབ་
དགོ་ནི་དེ་གིས་བྱིས་པ་དང་། མི་གནག་པའི་གྲོང་སེབ་ནང་ལས་ཕར་གདོན་བཅོས་སྐྱེལ་མི་
གི་ དཔའ་བོའི་འགྲོས་བཟུམ་སྦེ་ མགུ་ལུ་རིགས་ལྔ་དང་ ལག་པར་ཌ་རུ་བཤེད་དེ་འཆམ་
རྐྱབ་དགོཔ་ལས་དཔའ་བོ། མིང་དེ་གཉིས་སྟབས་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ བྱིས་
པའི་དཔའ་བོ་ ཟེར་བའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་གསརཔ་ཅིག་སྦེ་ དར་ཏེ་འོང་མི་དེ་ ད་རེས་ནངས་
པར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་དར་ཁྱབ་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་སྦེ་ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་མཆོག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་ཁར་བྱོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
སྐབས་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཧཱཔ་གིས་ རྒྱལ་རབས་ནང་ ལོ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་གཞས་
རིགས་ཀུན་ལས་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོ་ཟེར་དམིགས་གསལ་གྱི་
ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གསར་དུ་མཛད་གནང་མི་འདི་གིས་
ཡོན་མཆོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
འབྲེལ་བ་བླ་ན་མེདཔ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་མངོན་གསལ་འབད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུའི་གསུང་ ཀོ་ཀ་ལའི་རྒྱངས་གླུ་ནང་ ཀ་འཕྲེང་གི་གསུང་
རྩོམ་ཅིག་གསུངས་ཡོད་པའི་ པ་སྡེ་ལས་མར་
པ་གྲོ་ལུང་པའི་མི་ནི་དད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །
ཕ་རོལ་དགྲ་རྣམས་བདག་ལ་དོན་མེད་ཤིན་ཏུ་སྡང་བའི་ཚུལ་བསམ་ཚེ། །
བ་མོས་མེ་ཏོག་བཅོམ་པ་བཞིན་དུ་དགྲ་བགེགས་དུལ་ལུ་མ་རློག་པར། །
མ་ལུས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་ཕྱོགས་དེར་ཡོང་བའི་རེ་བ་གཏིང་ནས་ཟད། །ཟེར་གསུངས་
ཡོད་མི་དེ་དང་ གཞན་ཡང་ དེའི་ནང་གསེས་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཡུལ། །སྤྱི་དང་ཁྱད་
པར་ཀུན་སྣང་འོད་གསལ་ཞེས། །འཇམ་མགོན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ཡི། །དབེན་
པའི་ཁང་པར་གནས་པའི་གྲོགས་རྣམས་དང་། །ཟེར་གསུངས་པའི་ཚིག་བཅད་འདི་གིས་
སྤྱིར་དཔོན་སློབ་ཨ་རྒས་ཁོ་རང་དང་ ལྷག་པར་སྤ་རོ་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ རྗེ་དེ་ལུ་
འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་ དད་པ་ཡོད་མི་ སྦྱིན་བདག་ཙང་ཙང་ཨིན་པའི་ཁར་ དཔོན་སློབ་
ཨ་རྒས་ཧཱཔ་གིས་ རྗེ་འདི་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ འདྲ་མི་འདྲ་ལེ་ཤ་བཏོན་ཐོག་
ལས་ ཅི་འབྱོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ཞུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིག་ཡང་ མི་མང་
གིས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན་པས།
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༡)

༢)
༣)
༤)
༥)
༦)
༧)
༨)
༩)
༡༠)

དཔའ་བོ་གཉིས་གཟུགས་ཁར་ཁྲོམ་གོ་ རྒྱུ་འབུ་རས་དང་གོས་ཆེན་གང་རུང་
ལས་བསྒྲུབས་པའི་གོ་ལེགས་ཤོམ་རེ་གྱོན།
ཁོད་སྟོད་དར་མཛོད་སྣ་ལྔའི་སེ་བསྐོར་རྐྱབ།
སྦལ་ཁམ།
ཕོར་ཤུབས།
དངུལ་ཤུབས།
མེ་ཏོག་གི་ཐོད་རྒྱན་རྫུན་སྐྲ་དང་སྦྲགས་སྦྲགསཔ།
མ་འབྱུང་ན་ དཔའ་འཆམ་གྱི་རིགས་ལྔ་རྫུན་སྐྲ་ཅནམ་གིས་ཡང་བཏུབ།
ཁོད་སྨད་ལུ་སྨད་གཡོག་དཀརཔོ་ ཚིའུ་བསྡུ་བསྡུཝ།
རྒྱབ་ཁར་དཔའ་རྟགས་བན་བཀལ།
ལག་པར་དར་དཔྱང་དང་བཅས་པའི་ ཀྲང་ཀྲིང་ཆེ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འབག

འཆམ་རྐྱབ་ཐངས།
༡)

༢)

༣)
༤)

ཆིབས་གྲལ་བཙར་བའི་སྐབས་ དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི་གཉིས་ མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་
སའི་ས་སྒོ་ནང་ མ་ལྷོད་ཚུན་ཚོད་ ཆིབས་གྲལ་གྱི་ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་ལས་
ལམ་བགྲོད་ཀྱི་ལེའུ་ ཡར་དང་མར་རེས་མོས་ཀྱིས་སྤེལ་ཏེ་ གཅིག་མཚུངས་
གི་ཐོག་ལས་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་ནི་མ་གཏོགས་ ཆིབས་གྲལ་སྐེདཔ་བཏོགས་ཏེ་
སྤྲོས་རྐྱབ་མི་ཆོག
མར་ཆང་ཕུད་གཏོར་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལྷོདཔ་ཅིག་ སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་གིས་ དབུ་
གཙོས་པའི་ཆིབས་གྲལ་པ་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོའི་ས་སྒོ་ནང་བཞུགས་ཞིནམ་
ལས་ དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི་གཉིས་ཀྱིས་ མར་ཆང་གི་ཁྲོ་ སྦུག་ལུ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལེའུ་དང་པ་ ཞི་བའི་ལེའུ་ ཐང་ལ་བདེ་བ་རྐྱབ་ནི།
མར་ཆང་ཁྲོ་པད་བསྐོར་འགྱིར་ཏེ་ ལེའུ་གཉིས་པ་ཞི་མ་ཁྲོའི་ལེའུ་ བླ་མ་ལ་མི་
བཞུགས་གུ་བཞུགས་བརྐྱབ་ནི།
འདི་ཡ་ མར་ཆང་ཁྲོ་པད་བསྐོ་འགྱིར་ཏེ་རང་ ལེའུ་གསུམ་པ་ཁྲོ་བའི་ལེའུ་ ལྷ་
བྱ་འཕུར་དགོ་མནོ་སྟེ་བརྐྱབ་ནི།

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།
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༥)

ཕྱག་དབང་ཞུ་བའི་ལེའུ་ཆ་གཅིག་དང་ ཡ་གཅིག་བརྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ རང་
རང་སོ་སོའི་ས་སྒོ་ནང་འཛུལ་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་ནོ།

དྲན་གསོ།

དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ དང་ཕུ་མི་གྲངས་གཉིས་རེ་འབད་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་
ད་རེས་ནངས་པར་ མི་སྟོབས་ཀྱི་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་མེདཔ་ལས་ མི་གྲངས་བཞི་རེ་
འབད་རྐྱབ་རུང་ བྱ་ཆི་ཆི་འབད་མཐོངམ་ཨིན།
སྐད་འཐེན་ནི་འདི་ཡང་ དང་ཕུ་འབད་བ་ཅིན་ དཔའ་བོ་རྐྱབ་མི་རང་རང་སོ་སོ་གིས་འཐེན་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ འཕྲུས་ཆས་
ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་འབྱོར་པ་ ཕུན་སུམ་ཚོགསཔ་ལས་བརྟེན་ དཔའ་བོའི་ལེའུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ གདངས་དབྱངས་ཚུ་ རྒྱབ་ལས་ འཁྲུལ་ཆས་ཝཱ་ཤང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འཐེན་རུང་
འདྲ་ཆགས་ཏོག་ཏོ་མཐོངམ་ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་ཚིག
༡)

༢)
༣)
༤)
༥)

ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སོ་ང་། །འ་དབའི་ པད་མའི་པད་ཐང་། །
ཐང་ལ་བདེ་བ་ལེགས་སོ། །པད་མེ་གི་པད་ཐང་། །
ཆུ་ལ་བབས་ལ་ལེགས་སོ་ང་། །འ་དབའི་ ཤེལ་དཀར་གྱི་བདུད་རྩི། །
ཆུ་ལ་བབས་པ་ལེགས་སོ། །ཤེལ་དཀར་གྱི་བདུད་རྩི། །
མི་ལ་འཁོར་བ་ལེགས་སོ་ང་། །འ་དབའི་ སྟོབས་ལྡན་གྱི་དཔའ་བོ། །
མི་ལ་འཁོར་བ་ལེགས་སོ། །སྟོབས་ལྡན་གྱི་དབའ་བོ། །
ཤིང་ལ་སྐྱེས་བ་ལེགས་སོ་ང་། །འ་དབའི་ ཙན་དན་གྱི་སྡོང་པོ། །
ཤིང་ལ་སྐྱེས་བ་ལེགས་སོ། །ཙན་དན་གྱི་སྡོང་པ། །
བྱ་ལ་འཁོར་བ་ལེགས་སོ་ང་། །འ་དབའི་ ལྷ་བྱ་གི་གོང་མ། །
བྱ་ལ་འཁོར་བ་ལེགས་སོ། །ལྷ་བྱ་གི་གོང་མ། །

ལེའུ་གཉིས་པ་ཞི་མ་ཁྲོའི་ལེའུ།
༡)

བླ་མ་ལ་མི་བཞུགས་གུ་བཞུགས་ང་། །གཅིག་བཞུགས་ནུག །

བྱིས་པའི་དཔའ་བོ།

༢)
༣)
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བླ་མ་བཞུགས་ནུག་ཟེར་ན། །ཨོ་རྒྱན་གྱི་གུ་རུ། །
ཕྱག་ལ་བསྣམས་ནུག་ཟེར་ན་ང་། །གཅིག་བསྣམས་ནུག་།
ཕྱག་ལ་བསྣམས་ནུག་ཟེར་ན། །ཚེ་དབང་གི་བུམ་པ། །
དབུ་ལ་བཞེས་ནུག་ཟེར་ན་ང་། །འ་དབའི་ གཅིག་བཞེས་ནུག །
དབུ་ལ་བཞེས་ནུག་ཟེར་ན། །ཨྱོན་གྱི་པད་ཞྭ། །

ལེའུ་གསུམ་པ་ཁྲོ་བའི་ལེའུ།
༡)

༢)
༣)
༤)
༥)

ལྷ་བྱ་འཕུར་དགོ་མནོ་སྟེ་ང་། །འ་དབའི་ གཤོག་སྒྲོ་ཁྲབ་ཁྲབ་འབད་དོ། །
ལྷ་བྱ་འཕུར་དགོ་མནོ་སྟེ། །གཤོག་སྒྲོ་ཁྲབ་ཁྲབ་འབད་དོ། །		
ཟན་མ་བཟའ་དགོ་མནོ་སྟེ་ང་། །འ་དབའི་ མཆུ་ཏོ་ཁྲབ་ཁྲབ་འབད་དོ། །
ཟན་མ་བཟའ་དགོ་མནོ་སྟེ། །གཤོག་སྒྲོ་ཁྲབ་ཁྲབ་འབད་དོ། །
བསིལ་ཆུ་འཐུང་དགོ་མནོ་སྟེ་ང་། །འ་དབའི་ ལྐོད་མས་ཏོང་ཏོ་འབད་དོ། །
བསིལ་ཆུ་འཐུང་དགོ་མནོ་སྟེ། །ལྐོད་མས་ཏོང་ཏོ་འབད་དོ། །
ལྷ་བྱ་ལྷ་ཤིང་རྩེ་ལས་ང་། །འ་དབའི་ ཡར་བལྟ་བར། །
ཡར་བལྟ་བར་དཀར་པོའི་ལྷ་གཡུས་རང་མཐོང་། །
(༢)
དཀར་པོ་ལྷ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ང་། །འ་དབའི་ ཡོད་ག་མེད། །
ཡོད་རུང་ལྷ་བྱ་ལྷ་ཤིང་རྩེ་ལུ་རང་བཞུགས། །
(༢)

མཇུག་རང་ ལོ་རྒྱུས་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དུ་གྱུར། །ཟེར་

གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ བྱིས་པའི་དཔའ་བོའི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཡིག་ཆ་ དོད་
རིལ་རིལ་ཅིག་ ག་ཏེ་ལས་ཡང་ཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་སོ་དགུ་
པ་ ཞབས་དྲུང་འཇིགས་མེད་ནོར་བུ་དང་ སྤ་རོ་དཔོན་སློབ་བཅུ་དྲུག་པ་ ཨ་རྒས་ཧཱཔ་
གཉིས་ཀྱི་ མཛད་རྣམ་ལུ་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་ལས་ འཕྲོས་ཏེ་ཞུ་མི་འདི་ལུ་ སྐྱོན་གྱི་ཆ་
ལེ་ཤ་ཅིག་རང་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་རུང་ བློ་གྲོས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པའི་མཁས་དབང་ཚུ་གིས་
སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུ་མ་དགོངས་པར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ ཚད་ལྡན་ཅིག་ལུ་
སྒྱུར་ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འཕྲི་གནོན་གྱི་ཐུགས་འཆར་ཚུ་ ཐད་ཀར་གནང་སྟེ་
བཀྲིན་བསྐྱང་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ གནད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་རྙིངམ་རེ་ཡོད་

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།
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རུང་ མ་འོངས་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་སྲི་ཞུ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བསྡུ་སྒྲིག་པ་རང་ལུ་ དངོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་གྲོགས་རམ་ གང་ཟབ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཟབ་རྒྱས་སུ་ཞུ་བ་ལགས།།

ཁུངས་གཏུགས་དཔེ་དེབ་དང་ རྒན་པོ་ཉམས་མྱོང་ཅན་དང་འབྲེལ་བ།
ཀ)
ཁ)
ག)
ང)
ཅ)

རྒྱལ་རབ་མེ་ཁྱེར་སྣང་བ།		
འབྲུག་དཀར་པོ།			
དྲགོས་ རྒྱ་མཚོ།			
སློབ་ པདྨ་དོན་གྲུབ།		
སློབ་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།		

སློབ་ པདྨ་ལ།
སློབ་ གནག་མདོག།
དྲུང་ཆེན་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།
རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ།
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Intangible Culture: What we make of it

Dorjee Tshering

Introduction
I feel privileged to be given the opportunity to participate
at the 6th Biennial Colloquium organized by the National Museum
of Bhutan at Ta-dzong in Paro. The Museum has been making
landmark contributions towards the protection of valuable culture
of Bhutan through timely documentation and dissemination of
information on such at risk culture. I am delighted to know and feel
a sense of gratitude to the Director Khenpo Phuntsho Tashi and the
management of the museum that they are encouraging local scholars
to make literary ventures on the chosen theme of “Intangible Culture
of Bhutan” for the current colloquium.
Culture is one of the main pillars of Gross National
Happiness. As such it is central to the Kingdom’s holistic
development. We expect our culture to provide energy for social
harmony, group cohesion and individual well being. Culture should
increasingly enable the Bhutanese people to adjust and cope with the
rapid pace of social change.
Bhutan’s culture is so intricately woven into all aspects of
our lives that the country’s overall development would be rendered
unworkable if its preservation and promotion were to be ignored. The
country’s modern, economic, social and technological developments
have thus to be envisaged ensuring that the plan forward does not
impair its tradition and culture. Sustaining the cultural heritage is thus at
the heart of our developmental goals.
We have a clear understanding of the origin and the
significance of our culture. The interpretations of course, often pose
difficulty when lost in legends. Their sources are varied as different
are the authors and the currents of their thoughts and opinion. I
start therefore, with the thought that I should not add further
complication to the description of our culture. Questions that
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often crossed my mind while thinking about culture are – have we
influenced our culture or have we been influenced by our culture?
The answer seems to be ‘a mix of both’. That could be clarified
when we start asking what culture is.
What is culture?
A host of literature on culture are unanimous in saying that
“the entire inherited essentials observable and unobservable, values
contained in the beliefs (religious/social), the connectional value of
space (in our context: Ney as sacred space), the conception of time and
season, practices linked to the major events in life and the production
rituals, traditional and popular songs and dances, language, dress,
food, written or oral literature, arts, crafts and handicrafts, traditional
games and sports are collectively called culture”.
The Free Online Dictionary by FARLEX affirms Culture as
“the totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs,
institutions, and all other products of human work and thought.
Additionally culture is represented by the patterns, traits, and
products considered as the expression of a particular period, class,
community, or population. Then the predominating attitudes and
behavior that characterize the functioning of a group or organization
can also be called culture.”
While we understand what culture is, it is also useful to
differentiate the general strands of it being tangible and intangible.
While tangible culture is represented by solid moveable and
immoveable products of man and nature such as houses, artefacts,
etc. intangible culture manifests in song, music, drama, skills, crafts
and others that can be recorded in audio, visual and print forms
but cannot be touched and interacted with. Intangible culture of
songs and dance forms can be seen and experienced only through
the various modes of performances and touched through channels
and products such as DVDs, CDs and cassettes.
What are the various types of Culture?
When we look at the above definitions we see that culture
appears in some forms and categories. They are seen to be created
by an individual or group and adopted as accepted or enduring
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ideas and values for our common good at community, national
and universal (for mankind) level. The degree of acceptability may
differ. While some ideas and values are widespread elsewhere they
can hardly be called a part of other culture. The following are the
common categories:
1.
Popular Culture
2.
Vernacular Culture
3.
Trend
4.
Fads
5.
Craze
6.
Bandwagon Effect
7.
High Culture
8.
Low Culture
9.
Trash Culture
Popular culture is represented by an idea, a perspective, an
attitude, a behavior or an image, that is deemed preferred through
a consensus which may be informal within a given community. All
taxi drivers playing a common song to entertain their passengers is
an example. It is heavily influenced by mass media - in the case the
modern Dzongkha songs, the local FM Radio stations seem to impact
their popularity. Such a culture is generally perpetuated by a common
language that permeates the everyday lives of the society. Popular
culture is often so because it is catchy and find wide acceptance
throughout the mainstream society. Popular culture at times comes
under heavy criticism from sources, notably countercultural groups,
which deem it superficial, consumerist, sensationalist and corrupted,
according to Online Wikipedia.
Popular culture manifests in preference, acceptance or
rejection of various views of life, such as food (readymade food),
clothing (blue jeans), consumption, and the many forms of
entertainment such as sports, music, film, and literature. Wikipedia
states that “popular culture often contrasts with the more exclusive,
even restrictive “high culture”, that is, the culture of ruling social
groups, and the “low or folk culture” of the lower classes.”
Vernacular Culture consists of culture that is rife in any
given society to the point that it is accessible to all section, especially
the common lots. In language ‘vernacular’ is often used as an antonym
for ‘literary’. Dzongkha can be literary for a non Dzongkha person
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and a vernacular for someone from western Bhutan. While the
concept of a vernacular culture is clearer when referring to languages
it also applies to art, cooking, clothing, entertainment, films, mass
media, music, sports and style. The traditional architecture of wood
and rammed earth is an example of vernacular culture but it may
be more of the tangible form. The Shingkhar (Bumthang) Phendey
Tshogpa’s vernacular cuisine (food festival) is quite popular among
foreign tourists and many of residents of Thimphu. The annual
Lolay celebration as initiated by Folk Heritage Museum in Thimphu
is an event to enliven a vernacular culture.
Trend applies to a general tendency or inclination; a direction
of movement, a prevailing style or preference. We often hear of
someone saying ‘the latest trend in fabric is light green fine silk’ in the
fashion world. It is a line of development, or the general movement
over time of a statistically detectable change. When simply put, "trend"
is a synonym to "tendency". A fashion designer devotes time to check
out latest trend in the choice of colour, texture and thickness of the
fabric before the start of designing trendy garments. The latest trend
among female civil servants is to wear half kira at work, especially in
summer. It is also trendy among younger women to be vegetarian and
regular in exercise to stay slim and fit in urban Bhutan.
Fad in culture applies to a practice or interest followed, out
of a whim and as an idea in vogue or has become a cult-out-of-theordinary. A fad stays in practice for a shorter time with exaggerated
zeal. The effect may wear out as it becomes ordinary and common.
This as such may not be considered a culture in the true sense of
the term. Many of the Bhutanese youth seemed to be experimenting
with drugs and alcohol as a growing phase. Under such influence they
gang up, create social problems and even break the laws. Fortunately
quite often the fad wears out, but in a few odd cases there have been
tragic consequences of loss of valuable lives.
Craze is a product, idea, cultural movement, or model that
gains popularity among a small section of the populace then quickly
migrates to the mainstream. Crazes are characterized by their lightning
fast adoption and swift departure from public awareness. Crazes
and fads have similarity in that they are also characterized by their
unusually high interest and sales figures relative to the time they are
active in the marketplace, as compared with other products, ideas,
cultural movements or models. In Bhutan two common crazes among
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the younger generation are the “Korean Fever” of dress and hair style
and the “Rock Culture” of loud music. The Video (now CD/DVD)
Parlours do a good business hiring Korean MTV and so do garment
and shoe stores selling items of taste to fashion-conscious youths.
Bandwagon effect, also known as "cromo effect" and
closely related to opportunism. According to Wikipedia bandwagon
effect is the observation that people often do and believe things
because many other people do and believe the same things. We
know it to be the effect of what we call herd instinct. People tend to
follow the crowd without examining the merits of a particular thing.
The bandwagon effect is the direct result of the bandwagon fallacy's
success. The latest experience of Bhutanese women participating in
traditionally male games such as archery and khuru are instances of
bandwagon effects in our culture. The women folks imitate their
male counterparts with the traditional cheers and jeers as a claim for
gender equality, which is being scowled by the conservationists as
something unbecoming of femininity. Certain section of this group
oppose the high spirited fair sex howls and yells as disrespect to
the ever-present guardian deities, fearing retribution in the form of
natural disasters and crop failure.
High culture is a term, used in a number of ways especially
in academic discourses. The most common meaning is the set of
cultural products, mainly in the arts and crafts, held in the highest
esteem by a culture, such as textile in fine silk. It is the culture of the
educated, the aristocracy or intelligentsia. It is contrasted with the
low culture or popular culture of the less-educated or the masses.
It is often the profession that dictates the topics for easy discussion
even among the educated. Teachers, doctors or engineers interact
and converse well within a profession, as they find common topics
to discuss. The culture and conversation of such groups is dominated
by professional jargons specific to the group. Monks have their own
jargon and so do drivers. The Diglam Namzha and Zacha Drosum are
examples of high culture in Bhutan.
Low culture elsewhere is considered the opposite of high
culture and is often used as a derogatory term for some forms of
popular culture. There is as such similarity between low and popular
culture. This means everything in society that has mass appeal is
low culture. In today's society, this would involve things like 'takeaway' meals, gossip magazines, current best seller books and sports
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such as archery, football and basketball. As there are similarities
between low and popular cultures it is the same between high and
low culture. When the practices of the elite get adopted by the
general population there is the merging of the high and low culture.
Multitudes of intangible culture that will be described in the later
part of this paper that received mass acceptance are high culture
changed to low or popular culture.
Trash Culture is at times termed the modern culture as it
is generally personified by the youth and the younger section of the
society. This culture is seen as largely reactionary towards the more
established section of the society, being characterized by indulgent
drinking, smoking, anti-intellectualism, irresponsible behavior,
misbehavior at school, petty crime, juvenile crime, violence, racial
intolerance, etc. While trash culture purports a behavior stimulated
by a renegade instinct it is believed to be a phase most individuals
pass through during their youth. This is increasingly experienced
as adolescents are deprived of the earlier benefit of care from
grandparents in the extended family system prevalent in Bhutan.
The schools are challenged to play the important role of overcoming
the persistent and troubling defect of a social change.
What is intangible Culture?
The concept of Intangible Cultural Heritage emerged in the
1990s as a equivalent for the World Heritage that focuses mainly on
tangible aspects of culture. UNESCO made a survey among states
and non- governmental organizations to try to agree on a definition.
According to the definitions submitted by the various states, “intangible
culture is something that is inherited from the ancestor that cannot
be touched or grasped by the hand but by the mind.” Thus intangible
culture in Bhutan can be defined as “the totality of tradition-based
creations of a cultural domain expressed by our communities and
recognized as reflecting the combined expectations of the cultural and
social identity. Its standards and values as transmitted orally, by imitation
or by other means.” Intangible culture cannot be considered as separate
and exclusive of tangible culture. It has to be seen as complementary
in form to the tangible culture. Its forms among others are language,
religion, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs,
handicrafts, architecture and arts among others.
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Intangible cultural heritage means any cultural heritage that
cannot be felt by hands but can be seen or heard which includes
different kinds of performances and shows, folklore, beliefs,
religious, wedding and mourning ceremonies, music, drama,
literature and similar cultural values, traditions and customs of
nations, nationalities and humanity as a whole.
Intangible cultural heritage is the whole human spiritual
values and practices created and adopted during its long periods
of historical evolutions such as: wisdom, knowledge, know-how,
arts, literature, morals, good rules and social practices, whose main
function is to humanize and civilize oneself and the others in their
lives in groups or in our society.
The following are some of the selected Bhutanese Intangible
Culture:
Sl.
Bhutanese Term
No.
1.
Choechogi
Lamsoel
1.1 Due zang
1.2 Da tho (Lo tho)
1.3 Kay choe
1.4 Daye choe
1.5 Dip (Grib):
kaydip shidip,
khoendip
1.6 Choemey
1.7 Choep
1.8 Salang Tendre
1.9 Marchang
1.10 Khimgi Rabney
1.11 Ser kem (Golden
Beverage)
1.12 Thrue soel

English Equivalent
Religious & Ritualistic Culture
Auspicious/Holy days (Not all are holidays)
Almanac/Monthly Calendar (Covering a year)
Ritual related to the Child Birth
Ritual related to the Human Death
Obscuration/Defilement Sickness by
coming in contact with impure people &
their things
Offering of Butter Lamp
Offering of Bowls of Water
Ground Breaking Ceremony
Offering of Essence of Milk (Butter) &
Grains (Beer)
Consecration Ceremony of House/building
Tea/ beer offered to gods and tutelary
deities, Ritual for offering oblation, libation
Cleansing ritual to remove effects of obscuration
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1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Tshecu
Ngoendroi Thri
Nyung nay
Lochoe
Khathun gejor
Truelku
Tomchoe
Zhudre Phunsum
Tshogpa
1.21 Kabney Namza
2.
Ngoen-gi Loju
3.
Zhab-do
4.
Tsom-rig
5.
Ranglugi Tsem
6.
Dangphui Sung
7.
Kaed yig
8.
Nyenchai-rig
9.
Zo-rig Cusu
10. Zo- Koed
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Local Festival with Religious & Folk Fervour
Teaching of the Preliminary Practice
Samadhi in the Invocation of Avalosteshwara
Annual Ritual at the Ancestral Home
Daily Prayer (morning & Evening)
Incarnation of Superior Being
Grace for Lunch/ Dinner/ any Meal
Prayer for Auspicious/Splendid/Sublime
Occasion
Scarf/ Shawl indicating Levels/Ranks
Folklore
Dances
Literature
Games
Stories
Languages
Music
Handicrafts
Architecture

Brief Highlights on selected Religious Intangible Culture of Bhutan
A.
Celebrating the birth (Kay choe) of a child:
The birth of a child is looked upon with great care and
sensitivity. An experienced woman takes the role of a mid-wife and
severs the umbilical cord and bathes the new born. It is normally
believed that the child takes the personality of the individual attending
the birth process. The baby is given a lump of fresh butter at birth
and given a warm bath. The third day normally is an important day
when a purification ceremony is conducted and the baby is named.
It would be a monk or a lay practitioner, a favorite uncle or aunt or
granparent who would name the child. In some culture in Bhutan the
child is brought out of the house on an auspicious day determined
by an astrologer. Birthdays were not celebrated traditionally but
now, the culture is changing in the urban areas. Calculating the age
of an individual is complicated. A child born just the day before the
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1st Bhutanese Lunar month is chronologically one day but two years
old. Traditionally Bhutanese age was calculated from the lunar New
Year’s Day. If a child is born on the last day of the last month of the
Tiger year the next day the year turns Rabbit. He is a child of Tiger
year and when the Rabbit year sets in he is considered to have lived
the year of Tiger and Rabbit. As such he will be 2 years old.
B.

Mourning and rituals for the dead (Daye choe)

Death is a solemn occasion. The widow or the widower of
the deceased is allowed to live without attending to even household
chores. He/she is considered influenced by mourning defilement. If
the dead person has led a religious life and were considered realized,
the body is to be kept undisturbed for a number of days. The person
is said to be in meditation. From the moment she or he dies, a butter
lamp is to be placed in front of him or her and prayers invoking the
Gurus, Buddhas and Bodhisatvas have to be performed. On the 4th
day a special ceremony has to be conducted. Hence-on, the deceased
has to be guided through the Bardo (intermediate) stages of the life
after death and before rebirth. While the affluent conducts rites
and prayers through out the period between the days of death and
the 49th day, the weekly rites are mandatory even for the families
of humbler background. The current Chief Abbot (the 70th) has
passed an edict that no meal and money, be required to be offered
to the monks who are called for the prayers at the cremation time.
While the death rites can be a huge financial burden for the family
they are conducted with the most generous intentions and gestures
by most bereaved families.
C.

Defilements and the purification process:

Defilement from birth is known as Kay drip. If one goes to
a place where a dead body lays in state, one is influenced by Shi
drip. If one meets a bride and a groom who is getting married, one
is contacting a Bag drip. One is not supposed to eat from the hands
of a mourning widow or widower, lest one should contact Yug drip.
A person contacting a leper catches a Dze drip and if one eats from
a person with ruined relationship through quarrel or discord one
suffers from a Khoen drip. A person dealing with a person who has
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violated a spiritual vow one should watch out for Nyam drip and
should one eat undeservingly or accept food or money offered
to religious organization one gets a Kor drip. There are more
obscurations/defilements that cause sickness and even death when
one contacts impure people and their things. There are however,
prayers and rites that serve as methods for removing the impurities
and defilement caused.
D.

Annual rituals at home (Lo choe)

Every family has a strong root at the ancestral home through
this prayers and rites on this occasion. On this day all (birth, home,
enemy, protective) deities are evoked and offerings made to satiate
them. It is a day when four five generations gather and conduct a
family reunion with much merriment, feasting and performances of
cultural extravaganzas. Lily Wangchuk’s Facts About Bhutan and T.
Sangay Wangchuk’s “Seeing With the Third Eye give good narration
and accounts of Lo choe and other rites which are much the same
across the whole country.
E.

Zhug drey and Mar chang Ceremony

The term literally refers to rows of seats on which people
rank sit on ceremonial occasions. It begins with invocation of higher
beings, that helped shape the destiny of the kingdom and made it
a land of peace and tranquility. Their blessings are sought for the
acquisition of the triple attributes of grace, glory and wealth (Phunsum
Tshogpa). In celebration of the occasion Drom, Drizang, Sonam Choeja
and bondrey rice are served to all present. This is followed by libation
through beer and flag offerings. There after Chang gyep and Domapaney are offered followed by a variety of ceremonial fruits, sweets,
biscuits and nuts. All are offered in set sequence according to specific
meaning and significance. All along prayers specifically addressed to
the health, wellbeing and prosperity of the person honored and all
those present are performed.
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How do we achieve the protection, preservation and promotion
of intangible culture of Bhutan?
Policy Direction:
The Royal Government of Bhutan has long recognised the
importance of culture and cultural heritage as one of the main areas
of development. There are clear directions that culture must be
learned, nurtured and assimilated by the future generations.
The 4th King His Majesty Jigme Singye Wangchuck
established the Special Commission in 1985. Today the cultural
affairs are looked after by the Department of Culture under the
Ministry of Home and Cultural Affairs. The protection, preservation
and development of the cultural heritage of Bhutan must, however,
be a shared responsibility of all organisations and institutions, at the
national, regional and local levels.
Although Bhutan places great importance on the preservation
and promotion of its cultural heritage, preserving Bhutan's cultural
heritage does not imply that Bhutan intends to remain past-oriented
and less prepared to be dynamic. For Bhutan, the wish for the
development of the country has always been to bridge the gap between
modernity and the treasures of the country's cultural heritage, the live
values and traditions. The long term goal for the cultural sector of
the Department of Culture is to integrate the preservation, promotion
and development of the culture of Bhutan into all areas related to the
sustainable development of the country.
In the preamble to the Seventh Five Year Plan (1992-1997)
of Bhutan it is stated that: "Concrete steps must be taken to promote
all the aspects of the Nation's traditions, culture and customs that are
relevant and practical for strengthening the country's unique national
identity. At the same time, it must be realized that such measures are
not being taken because of sentimental values or orthodox views to
uphold past practices, but that they are crucial steps that must be taken
to consolidate and safeguard the sovereignty and security of the nation".
Culture Development Strategies:
Bhutan follows a development philosophy where culture is
given equal importance to economic and material advancement. For
Bhutan, the aspiration has always been to find a balance between
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development and valuing the richness of her culture. For conservation
and protection of Bhutan's Cultural Heritage proper and relevant
legislation have been initiated. The following are the steps suggested
for the smooth implementation of the strategies proposed:
Steps for Preservation
Inventorying, mapping and documenting of Bhutan's cultural
heritage by various means, including use of audio visual
and multimedia programmes, workshops, and making these
available to promote research, conservation, appreciation and
inspiration for the development of this sector.
The following table shows the summarized inventories of
Cultural Properties as of June 2010:
Sl. No.

i.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objects
Clay images
(Statues)
Metal images
(Statues)
Thangka
(Painting Scroll)
Phurpa
(Ritual Dagger)
Others
Kanjur
(Buddha’s Treatise)
Tenjur
(Commentaries)
Boom (Pranya
paramita Text)
Other scriptures

In Dzongs/ In private
Lhakhangs Choekhangs

Total

24,136 Nos.

51 Nos.

10,220 Nos.

1669 Nos.

9,677 Nos.

1006 Nos.

1550 Nos.

200 Nos.

400 Nos.
349 sets

5 Nos.
101 sets

24,187
Nos.
11,889
Nos.
10,683
Nos.
1,750
Nos.
405 Nos.
450 sets

53 sets

-----

53 sets

561 sets

87 sets

648 sets

1646 Nos.

36 Nos.

1682
Nos.
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10.

Metal Stupa

441 Nos.

51 Nos.

11.

Clay Stupa

849 Nos.

36 Nos.

12.

Others

350 Nos.

6 Nos.

13.

65 Nos.

3 Nos.

1117 pairs

24 pairs

2705 Nos.

4 Nos.

16.

Artefact with
Rhino Horn
Artefact with
Elephant Task
Cats Eye stone
(Zee)
Coral

1481 Nos.

15 Nos.

17.

Others

1984 Nos.

39 Nos.

14.
15.

ii.

iii.

492
Nos.
885
Nos.
356
Nos.
68
Nos.
1,141
pairs
2,709
Nos.
1,496
Nos.
2023
Nos.

The preservation of traditional languages and literature along
with advocation of contemporary literature through contests,
workshops, provision of facilities, training programmes,
awards and publishing of works. The Dzongkha Development
Commission has been very active in this area.
Documentation, preservation and development of traditional
and contemporary performing arts. This can be carried out
by supporting the reinforcement of the Royal Academy of
Performing Arts and other relevant bodies or individuals in
terms of facilities, training, equipment, and production.

Steps for Promotion and Development
i.

ii.

The promotion and development of traditional arts and
crafts along with supporting of contemporary art by
providing facilities, training, conducting workshops, arranging
exhibitions and competitions and providing means for earning
a living through these skills.
Promotion of cultural tourism to ensure the safety of the
country's cultural heritage through formulation of appropriate
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iii.

iv.
v.

legislation, conducting of workshops, awareness campaigns
and minimization of the negative footprints on heritage sites.
Establishment of new museums and reinforcement of existing
museums by providing infrastructure, equipment, and training
to museum and personnel. The museums will promote cultural
heritage through exhibitions, workshops, and research, among
other relevant activities.
Co-operation and exchange programmes between different
cultural institution at national and international levels.
Human resource development for the cultural sector will have
to be formulated and implemented for successful promotion
and development of culture.

Steps for Developing Sustainability
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Reinforcement and formulation of appropriate structures
for the cultural sector. These structures will have to also be
organized to allow for incorporation of the cultural heritage of
the country into other aspects of development.
Establishment and development of conservation laboratories
through proper and appropriate technical and scientific
methods, which may be both traditional and modern.
Establishment of a Programme to rationalize the use of existing
resources and to explore new methods and mechanisms for
the funding of cultural activities.
The establishment of proper networks, national, regional
and international through the application of information and
communication technologies.
Production of audio-visual, television, radio programmes and
films that will promote cultural awareness.
Preparation of suitable educational materials on cultural issues
to be used in schools and other non-formal sectors.

Institutional Provision & Support
i.

The National Museum, Paro: was established in 1968 and is
Bhutan’s first museum. Its collections consist of archaeological
objects and ethnographic objects. The collections also include
the largest number of Bhutanese coins and historically
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significant objects which mould Bhutan’s history. The objective
of the National Museum is to be the premier national centre for
the collection, preservation, and display of Bhutan’s historical
heritage. The museum is located inside a renovated fortress
in the valley of Paro, which was built in the early 1700’s. It is
an important organization that implements the strategies for
culture preservation and promotion.
The National Library: was established in 1967 with the primary
object of collecting, preserving ancient Bhutanese written and
printed resources. The multi-functional library has recently
been updated to provide a number of services and facilities. It
accommodates a sizeable and steadily growing stock of books,
scriptures, written documents as well as a huge collection of
wood printing blocks for religious treasures, which is one of the
largest holdings of Mahayana Buddhist literature in the world
written in Choe kay, the lingua franca of the lamaist sect. The
library also holds a representative collection of English written
works mainly related to the Himalayas, Buddhism and Bhutan.
The Division for Cultural Properties: is the division that
safeguards the moveable cultural properties in Bhutan. A
detailed inventory of all objects and sites of significant cultural
or historical value is maintained by the division. The division
of cultural properties is vested with the powers to issue special
permits for transfer, viewing, or visitations to culturally
sensitive areas in Bhutan. Reports of loss or intent to sell of
significant cultural objects are reported to the division. Many
regulatory roles of culture are played by this division based on
a Culture Property Act passed in 2005.
The Royal Academy of Performing Arts: was established in
1967 under the Royal Command of the late King of Bhutan,
His Majesty Jigme Dorji Wangchuck to ensure that the
performing arts traditions are being preserved and documented
for posterity. Bhutanese music and dance traditions are being
threatened owing to accelerating infiltration of other cultures.
To combat this trend, the Royal Government has been making
every effort to reorganize the existing activities at the academy
to enable its efforts to preserve and promote the performing
arts traditions. This ambition and process call for an expansion
in the programs, including curriculum development and
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development of a bill for an Intangible Culture Act.
v.
The Division for Conservation of Architectural Heritage:
is charged with the task of conservation, renovation and
preservation of historical sites in Bhutan. The division
includes an engineering cell and an architectural cell. The
division ensures the safety of historical sites with regard to
stability of the structure and traditional architectural look for
all Bhutanese heritage buildings and sites.
vi. The Textile Museum: is a national centre for the collection,
preservation, documentation and display of Bhutan’s textile
traditions. The museum is mandated to provide a better
understanding of Bhutanese textile heritage through education,
promotion and development of the textile traditions. The
highlight of its program is the Annual Craft Fair organized at the
popular town centre of the Clock Tower Square in Thimphu.
vii. The Folk Heritage Museum: is located in a renovated historical
house in the Culture Zone of the capital city, Thimphu. It aims
at preserving both tangible and intangible values of Bhutan. The
museum lays emphasis on cultural heritage that is passed on
to succeeding generations of what constitute the culture of the
people. Heritage consists of the traditional artefacts used now
and in the past, the skills necessary to make or use these artefacts,
the folklore and legends, the songs and poems, the sketches and
drawings, the cures and potions and the oral knowledge which
has been passed down from generation to generation.
viii. The Tower of Trongsa for the Bhutanese Monarchy was
opened in December 2008. The state of the art museum holds
items used by the successive monarchs of Bhutan among
others presented as gifts.
ix. The Division for Diglam Namzha is charged with the
responsibility to preserve, promote and standardize DN, the
traditional etiquette of Bhutan. The section also carries out the
training and meetings related to culture and Diglam Namzha.
The Cultural Trust Fund
The Royal Charter for the Cultural Trust Fund was granted
by the fourth King, His Majesty Jigme Singye Wangchuck, on the
23rd of June 1999 to ensure a sustainable source of funding for

Intangible Culture: What we make of it

389

the preservation, promotion and development of the cultural sector
of Bhutan. The National Assembly of Bhutan in its 76th Session
resolved to establish a Cultural Trust Fund.
The overall objective of the Cultural Trust Fund is to use its
income for the preservation, promotion, dynamic development and
incorporation of the cultural heritage of Bhutan along with modern
development for the overall sustainable and holistic development
of the country. All sectors, including the private sector will be the
beneficiaries of the Fund. The Cultural Trust Fund aims to build
a minimum capital of US $10 million through contributions and
donations from the International community and from voluntary
donations from the people, the business community, and the
corporations in Bhutan. The Fund shall become operational once
the minimum size of the capital has reached US $5 million. Only
the income, which accrues from the capital, is be utilised. The Fund,
being non-profit, is to be exempted from income tax in Bhutan.
Conclusion
Although the issue of culture encompasses many diverse
matters of interest like religious freedom, cultural diversity, indigenous
peoples, and global citizenship, Bhutanese culture describes the many
ways in which we express ourselves for the purposes of uniting
ourselves as a nation, forming ourselves as a group, defining an
identity, and even distinguishing ourselves as unique.
Our culture is often used as a starting point when expressing
our identity to others. Yet culture, like identity, is complex and it
includes characteristics beyond what is demonstrated physically
with behaviors. For instance, some people around the world share
the common experience of living with a unique need as a disability.
Some people who identify as groups with special needs have begun
to recognize the uniqueness and empowerment of their collective
expressions as members of the same culture, disability culture.
Some of us have a great concern for the preservation of our
culture. We fear that our cultural values and traditions are at risk of
getting lost among the mix of new and different ideas. However, as
global cultures become increasingly in contact, the fear that one’s culture
will be lost can be helped with the practice of intercultural dialogue.
Intercultural dialogue supports the preservation and the
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fusion of various cultures. The focus of intercultural dialogue is on
the willingness to learn about other cultures without the biases.
With advancements in information and communication
technologies, we can learn from each other with dignity, show
mutual-respect for our differences and similarities. We can begin
to experience our culture from a diversity of perspectives and
viewpoints as others can. We have to take notice of our geo-political
situation and experience of our world. Additionally we need to
awaken our passion to demonstrate and inspire a definition of the
uniqueness of what makes us Bhutanese.
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Dangphu ... Dingphu ...
The Origin of the Bhutanese Folktales

Dorji Penjore

Abstract
Bhutan is no more an oral society and its store of oral
tradition is fast depleting due to rapid transformation of Bhutanese
society and proliferation of mass media and modern communication
system. There is no effort either from the government or general
public to study, archive, translate, teach and use folktales. This
paper makes a review of the Bhutanese oral tradition and discuses
the origins of the Bhutanese folktales in the light of major folklore
theories. It attempts to promote better appreciation of the Bhutanese
folktales through the study of types, characters, themes, and narrative
structure. It ends with a short discussion on its functions, primarily
its role in education of children.
Introduction
Most Bhutanese have grown up listening to folktales at
homes and schools, and there are folktales everywhere to know at
least one of them. Ironically, it is this ubiquitous nature of folktales
that very little interest is generated for studying it formally. Bhutan
may have been rich in oral tradition (kha rgyud) until the 1960s, but
recycling the same image today is blinding our sight to that fact that
this oral tradition is fast dying. General public apathy, disinterested
government, and poor folklore scholarship do not help the situation.
So far the government has limited its role to stressing the importance
of folklore and very little is done to archive and integrate it to the
school curriculum. Whatever folklore literature we have today is the
direct outcomes of individual initiatives. For Bhutan whose hallmark
of nationhood is founded on cultural identity and Gross National
Happiness, folktales are too important. It deserves to be narrated
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at homes, taught in schools, documented by archivists, studied by
scholars, translated into different languages, and above all made
into every day part of life. The identification of folktales as a ‘dying’
intangible culture heritage by the National Museum of Bhutan, Paro
is a good beginning.
Awaiting the first systematic study of the Bhutanese
folktales, this paper could have benefited from folklore study
of Tibet and those Himalayan Tibetan culture areas like Ladakh,
Dolpo, Mustang, Manang, Solu-Khumbu, and Yolmo, Sikkim and
Tawang. To my knowledge, the folklore scholarships in these areas
are at best documentation of folktales in local languages and their
translations, similar to Bhutan. This paper is partly based on primary
information I collected from my fieldwork at Trongsa in 2005 and
Zhemgang in 2005 and 2007. Writing about the Bhutanese folktales,
and particularly their origins1 is challenging. Authorial anonymity
of any folktale is one of the reasons for its universal appeal. The
study of folktale is everywhere charged with politics and power to
represent and interpret. I will attempt to make preliminary discussion
on possible origins (micro-theories) of the Bhutanese folktales in
relation to existing macro-theories, which I hope will help in better
appreciation of our folktales and provide leads for future research.
By folktale (srung) here is meant all Bhutanese stories which begins
with dangphu … dingphu … (dang phu … ding phu …) I have used
the Wyle to transliterate Dzongkha, regional dialects and classical
Tibetan words wherever applicable.
Any discussion on the Bhutanese folktales should be placed
within larger religious and political context in which folktales were
created, narrated, memorised, and adapted. Society may have
served as direct inspiration as well as a censure. In the narratives
of the state, the term ‘folk’ or secular (‘jig rten pa or mi nag po) is
always differentiated from the Dharma (dam chos). In other words,
there is a clear sacred-profane distinction. It has been my contention
that compared to other societies and culture, Bhutan does not
have as many folktales as they are claimed. Of the folktales which
have been documented, are being narrated or had been lost, only a
fraction could be considered as ‘folktales’; the rest were influenced
by Buddhism and other factors. During the theocracy (16511907), Buddhism was the subject of the traditional scholarship, and
monks neglected secular or worldly matters, particularly those
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associated with ordinary people. They not only neglected secular
concerns, but discouraged any folk belief that did not conform to
Buddhist values. The monastic culture then enjoyed an exclusive
monopoly over the arts, education and government, and shaped
popular attitudes and values of the lay community. The voices
of the common people heard in some of the popular folktales,
folksongs, sayings, beliefs, and superstitions are remnants of those
that escaped the state censure. The current state of Bhutanese folk
art and folk music best explains the monastic culture’s trampling
of common people’s artistic creativity. Except for phalluses, not
even one art or artistic expression of common people could be seen
today because the Buddhist art (thang ka) and fresco) and general
society suppressed individual artists. Even today, a teenager playing
a bamboo flute or reed pipe in the house will be reprimanded and
chased out because Buddhist ritual music is the proper music. The
proper place of folk music and instruments are forests far away from
the civilization centres of Buddhism.
The survey of Bhutanese oral traditions
I want to begin with a cursory glance at some of the important
Bhutanese oral tradition (kha rgyud, gtam rgyud, sna rgyud) which
also includes folktales. Where possible, I have provided some
examples, most of which are taken from my work.
English equivalent terms
a lo’i glu/srung		
blo zas			
chos log		
dgod bra		
dpe gtam		
gap tshig		
glu gzhas		
gtam			
gtam rgyud		
gtsog gtam		
ka rtsom		
legs bshad		

child-lore
ballad
the dharma reversed
joke, lit. meaning ‘sound of laughter’
sayings
riddle
folksong
legend
legend
filthy or dirty tales
acrostic poem
aphorisms
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lo rgyud		
‘jig rten pa’i lug tshal
slab bya		
srung			
gtsang mo		

myth
superstition
advice
folktale
quatrain

a lo’i glu/srung
There is a category of songs sung for children, which I
call it a lo a lo’i glu or srung. They are normally sung by adults to
children to teach language, make them fall asleep or entertain them.
I remember adults singing this child-lore, Acho Lala to children
in the evening or night in the moonlight. In this child-lore, adult
assumes the role of Acho Lala (The Brother Moon). There could
many similar child songs, which are slowly being forgotten.
Acho Lala
Romanised Khengkha		

English translation

a cho la la ma ma shag pa wai le
					
lang na bleg pa				
lang a ni				
ga mi nyum pa 				
gami a ni				
khe na cho sa				
khe a ni				
jasa bari thong pa			
Jasa bari an i				
brag ning ga’i pa			
brag ning ga’i pai deb a ni 		
					
rod pai khor pa				
rod pai deb ani				
dung mai nyng khrong pa 		
					
dung mai nyung a ni			
bari chu sa 				
bari a ni				

Brother Moon! Give me the
left-over food
It was kept on a shelf
Where is the shelf
It was burnt by a fire
Where is the fire
It was put out by water
Where is water
It was drunk by an ox
Where is the ox
It fell down and died
Where is the place the ox
fell down
A flood washed it
Where is the place of the flood
Artemisia plants have grown
over it
Where are Artemisia plants
An ox had eaten it
Where is the ox
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leng tsho ro khor pa 			
leng tsho sa’i deb a ni 			
a shom khrong pa			
a shom a ni 				
to cham pa 				
To a ni					
lang na bleg pa 			
lang a ni				
ga mi nyum pa				

It was taken for ploughing
Where is the ploughed land
Maize has been grown
Where are the maize crops
It has been cooked
Where is the food
It was kept on a shelf
Where is the shelf
It was burnt by a fire

ka rtsom
Also known as ka shad, this poetry genre is as popular
among farmers as literate people. It is a type of acrostic poem
whose first line begins with the first Dzongkha letter (Ka), follows
alphabetically and ends with the last letter (A). So it will have 30
lines. Each line connects to the preceding and subsequent lines, and
every line is seldom isolated to stand on its own. This poetry genre
has been employed by eminent Buddhist masters to for religious
compositions. It is a restrictive form but its alphabetical order
and acrostic can help memory retrieval. This literary form became
popular among common people to express the world around them.
It is particularly popular among those with poetic gift. They are
narrated to children and adults alike.
ka wa nam ning ling ma is a popular Khengkha ka rtsom
sung in Wamling village, Zhemgang. Unfortunately, the older
people could remember only 12 original lines. The last two lines
throw insight on the nature of taxation. Poultry tax must also have
been based on head counts.
kawa nam ning ling ma
Romanised khengkha text		

English translation

ka wa nam ning ling ma 		
kha ga sa ru ma chag			
ga ru cho ro mut to			
nga ni ngo ro ra sa			
ca la mut lai kha ga			
cha wai ra ning khor pa 		
					

As eagle circled in the sky
Hen could not rest on the earth
Unable to be happy or sad
I am made to cry
A poor hen has been
Scooped from beneath a
pepper tree
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ja ru ta se khor se			
nya pa nyo pa chusa			
ta ru gai dey bu na 			
thag thug tsi ma zad			
da ning kha ga khorpa			
na mung khrai yang mi je		
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Taken to a distant place
Eaten voraciously and cruelly
Thought of going to see it
But weaving is not completed
This year, a hen has been taken
Next year, there will be no tax

gab tshig
We have virtually lost this oral tradition. gab tshig is a
standard Dzongkha or chos skad word, and it is called differently in
different dialects. Its closest English translation is riddle. gab tshig
competition is held between two persons or groups. In Khengkha, it
is called ‘Shaw Shaw La’ and is popular among young people. Every
riddle question is closed by a loud and emphatic utterance of ‘shaw’.
me zon ai reng reng. Shaw (two persons holding height
competition. What is it?) = epa tok thang (Two people pounding
paddy in a tshom.)
The respondent will have to answer within certain agreed
time or else surrender. The act of two persons beating paddy in a
tshom alternately is similar to each trying to be taller than the other.
One of its limitations is that most riddles are based on concrete
imageries of every day life, habits, material culture etc, and they
do not make much meaning if these cultures are not extant. In the
above example, the riddle solver will find it difficult to solve it since
rice hullers have replaced tshom. Known as khar, riddle is played
like a game during lo gsar, tshe bcu, marriage ceremonies, yearly
religious rituals, and other socio-cultural and religious events. It is
also played as entertainment during winter months before going
to bed. It tests and sharpens intelligence.
dpe gtam
dpe gtam, literally meaning ‘example through story’, are
sayings. They are distilled expression of different experience for
other members, especially children. Human experiences often
narrated in folktales are distilled in form of proverbs, which come
as a moral at the end of the story. blo zas for example contain a
lot of dpe gtam. The Bhutanese proverbs have been classified as
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metaphorical and symbolic, circumlocutory, paradoxical, didactic, of
despair, of choice and preferences, of action and consequence,and
of experience. Bhutanese dpe gtam can be traced to different
sources like Buddhist works and sources like stories, poetry, legends,
superstition, historical circumstances, and incidental remarks as well
as of simple village life. Dasho Sherab Thaye is the only Bhutanese
traditional scholar who has compiled Dzongkha proverbs, and there
are two books in English translations.
blo zas
When we think of blo zas, these lines come to our mind instantly:
rdong dpon am ‘brug nyi ma gis
bka’ rgya ‘bor na ser bas phang
gsun bya ‘bag na ri bas lci
The command of Dzongpon Aumdruk Nim:
To dismiss it is dearer than gold
To carry it out is heavier than the mountains.
The meaning of this popular oral tradition depends on how you
spell it: ‘blo bsral, meaning ‘products of clear or intelligent or educated
mind’ or blo zas ‘ornament of speech’. Referred to as a genius expression
in Buddhist scriptures, it is recited during marriage, mourning, and war,
and this ‘art of reciting without hindrance or obstacle’ may have existed
since twelfth to thirteenth centuries. Due to lack of English equivalent,
it is translated as a ballad. It is a ballad in that it is a narrative poetry, which
can be sung and put to music. It is not the language of ordinary people
of western Bhutan, but polished Dzongkha, whose closest parallel is
the Tibetan epic; one difference being that the blo zas is declaimed
but never chanted which is the case with epic. Its unique feature is
the ubiquitous presence of established social, religious, religious and
cultural norms and standards expressed in a beautiful poetry, and hence
its function as ‘ornament of speech’ which can be used for effective
communication. blo zas is a rich source of information on Bhutanese
culture, customs, dress habits, and literature, which varies from place
to place. It is unique to Dzongkha, but its popularity is pervading other
dialects through direct use or translation into native dialects in eastern
and central Bhutan.
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blo zas serves as a means of interacting with friends and
impressing girls. Like tsangmo it is used express love, friendship,
courtship, dislike or insult.10 In fact, blo zas is recited in competitions
between ordinary folks in the villages. Despite the usage of
ordinary language, it achieves poetic height. It is never direct; meanings
are conveyed through similes, metaphors, and symbols. The two most
popular blo zas today is blo zas of Pemi Tshewang Tashi and Gelong
Samdar Tashi.
glu gzhas
Both glu and gzhas means ‘song’. Not all songs, which are
classified under the rubric of folksongs, have oral origin. Folksongs
may be transmitted by oral narration or folk performance, but most
songs were composed by lamas. Song composition was traditionally
the domain of lamas and eminent religious persons and most songs
contain Buddhist themes. Of two broad categories of Bhutanese
folksongs, gzhung gra (literally, ‘the melody of the centre’) originated
in dzongs and later spread elsewhere. bod gra were popularized by
medieval court servants known as bod gar pa. Other minor categories
include gzhas, yul dra, gzhas ma, btsang mo, a glu, kho ras, and a’u
sa. Some songs are dance-oriented, while others are voice-oriented.
Folksongs are repositories and vehicles for transmitting social values
for they contain historical and social information, narrate legends and
stories of human dilemmas and relationships, and travelogues. Some
are commentaries on dzongs, monasteries, lhakhangs, and sites of
pilgrimages and ordinary houses.
legs bshad
legs bshad can be translated as elegant sayings or aphorisms.
This is usually narrated by the literate persons like lamas and monks
who are familiar with the written legs bshad of Buddhist luminaries
such as Sakya Pandita Kunga Gyaltsen (1182-1251). His famous
one, the sakya legs bshad (legs par bshadpa rin po che’i gter - Jewel
Treasury of Good Advice) is a practical guide for life especially for
lay people. Dasho Sherab Thaya uses ‘byad pa’i legs bshad (elegant
sayings) and ‘jig rten pa’i dpe gtam (proverbs) synonymously.
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gtsang mo
This is a popular oral narrative genre consisting of four
lines of two couplets. Each couplet is a self-contained entity. The
first couplet usually makes a statement or describes a situation; the
second concludes or summarizes the points made by the first. In
other words, the first couplet throws a tension and the second
couplet resolves it, either positively or negatively, depending on
the nature of gtsang mo. A person seldom recites or sings it alone,
but engages an opponent in a competition normally held between
two opposite sex or people from different groups. The subject is
either of love or hate. Each will respond depending on the nature
of preceding one. There will be a winner or a draw. Messages are
never conveyed directly but through articulate usage of metaphors
and symbols.
Example of gtsang mo
khyod ni shel gi bum pa		
phyi mthong nang mthong ain pas
nga ni dngul gi bum pa			
nang zung ga gi mi shes		

You are a glass vase
Visible both inside and outside
I am a silver vase
No one will know its inner relics

Some believe that gtsang mo was popularized by the Love
Songs of the Sixth Dalai Lama, tshangs dbyangs rgya-mtsho (16831706) composed using four lines.
sgom pa’i bla ma’i zhal ras		
					
yid la ‘char rgyu mi ‘dug		
ma sgom byams pa’i zhal ras		
					
yid la a le u le				
					
chos log

When I’m meditating, my
lama’s face
Fails to appear in my mind.
When I’m not meditating, my
lover’s face
Comes clearer and clearer into
my mind.
Translation by Per K. Sorensen

Meaning heresy, perverted, false doctrine, incorrect teachings or
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the dharma reversed, chos log is a category of ‘alternative voices’ which
removes not only the constraint of monastic tradition, but subverts the
monastic authority, and express a new viewpoint of Bhutanese society.
One piece of chos logs literature discussed by Aris is a satire that inverse
Buddhist formalism: how a certain teacher Gyalwa Lodro bestows the
‘dharma of copulation’ (rgyo-chos) on a great queen.
Types
The Bhutanese folktales can be classified as fairytale-like
stories; stories of ma sang (men of super-human physical strength);
stories of srin po (demons) and srin mo (demoness); stories of
stupidity and wit; sexually-oriented stories; funny stories; stories
of poor man’s son and rich man’s son; stories involving talking
animals; ghost stories, ro glong stories; story of jealousy where the
jealous one gets punished; and stories involving the deities and
spirits etc.13 Characters and themes are two main criteria for this
classification. They can also be classified by studying some common
motifs of society and social structure; farming tse ri and mothers’
trick to transform lazy sons; characters in disguise; journey for cattle
business; and klu, ghosts, spirits, talking trees.
Characters
What are the characters we encounter in the Bhutanese
folktales? Because the structure reality of the Bhutanese folktales,
Dangphu and Dingphu, links it to a time long past, the general tendency
is to shelve them in history, having no relevance to the present time.
But the folktales stories are beyond space and time as explained by
migration or diffusion theory. The characters are in fact those we
encounter and interact every day. Yeti (mi rgod) is encountered in the
Bhutanese folktales as well as in real Bhutanese forest.
The characters of Bhutanese folktales can be grouped
into humans, animals, srin mo and srin po, spirits, lha, klu, and
inanimate objects. Human characters come from every stratum of
social hierarchy: king, queen, minister, courtiers; lama, monk;
merchant (mostly of cattle), rich man; farmer (mostly tse ri
cultivators), fisherman, hunter, astrologer, herder (cattle, sheep,
yak); poor man, poor man’s son; and poor orphan. Two types of
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kings are encountered: all powerful benevolent kings whose authority
and power are accepted unquestioned because their rule is noble,
compassionate and just. There is a second category of kings whose
despotic rule not helped by their stupidity draws even an orphan to
challenge and dethrone them. The second category can be said of
the folk composition.
Animal characters are either friends, mostly domestic
animals like cow, ox, horse, donkey, mule, pig, sheep, goat, hen, and
rooster; resource competitors (some predators) like tiger, lion, bear,
wild dog, monkey, jackal, deer, baking deer, porcupine, elephant,
birds (crow, sparrow, cuckoo), and snakes. Animals like tiger and
bear are known by honorific names– or human names: meme bear
(grandpa bear), a zhang zig (uncle leopard), a zhang tsa wa reng
(uncle wild dog), which are the residues of animism. The stories
with animal characters or animal stories or fable, and the talking
animals help draw children’s attention. Human qualities are shown
through their interaction with animals.
srin po and srin mo are generally portrayed as cannibals who
should be avoided or killed. The stories start with a demon king who
has to be fed with one human a day; a horde of demons going for
human-hunting from valley to valley; a hero travelling to the land of
demons to prove his heroism and bravery; a demon abducting humans
as their wives and servants. Their nature differs from story to story.
The common spirits are ‘dre or dun (khengkha) which is a
western equivalent of a ghost. They are harmful or harmless, visible
and invisible, children’s biggest fear factor. The threat of their coming
or calling is enough to stop them cry. The ghosts interact with clever
human characters and escape using their wits. In every day lived
experience, ghost exists to scare away people from certain restricted
time and place, and to discourage children from going out of the
houses at night and avoid physical danger. The perpetuation of
the belief in ghosts of course perpetuates functions and relevance of
Buddhist monks and practitioners. Other group of spirits are lha, lha
mo, and srin mo residing on trees, rocks, rivers, cliffs, road, mountains,
fields etc. In folktales, they are generally peaceful if unprovoked. They
constrain human agency. The belief in these spirits is perhaps residues
of animism, the belief in spirits which pervades the natural world. In
one story, spirits write destiny of a child on the third birthday when
a ritual is performed by making offering to the spirits. Inadequate or
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unsatisfactory feast offering make them write bad destiny. This beliefs
force humans to respect these spirits and their abodes like tress, rocks,
mountains, and water bodies.
lha (god) is another character, but not as common as humans
and animals. Living in the upper realms of the tripartite divisions of
the world, they are seen interacting with human and other characters.
Heroes of the story travel to the realm of lha flying by themselves or
are helped by some agents. Some heroes even defeat evil lha. Some
of their qualities are just above humans and the distinction between
them and humans blurs. Either they descend to the human world
or the human characters travel to their realm.
klu are the beings of the world below or the water world
who come up and interact with humans and animals. A category of
klu dwelling in marshy lands and water bodies with whom humans
come into daily contact is not as common as those living beneath
the ocean with kings, queens, princes and princesses, palaces filled
with riches of gold, silver an turquoise has less affinities with
humans. They come to the human world they face btsan spirit, their
principal foes, in which they lose the fight, paving the way for human
intervention or help. The reward of gold, silver turquoise and bride
or groom teaches humans to respect the klu and not disturb their
abodes. Propitiation is believed to bring prosperity. In many stories,
lha, klu and btsan characters interact with human characters disguised
as one of them and reveal their identities to change the plots. The
inanimate objects imbued with life and qualities, which enable them
to participate equally, or in fact, more than other characters is one
important characteristic.
Themes
Another way of studying Bhutanese folktales is by classifying
them by themes or motifs. Different spaces in which folktales take
place from human world to realms of lha and klu, valleys of srin
po ands srin mo, and invisible world of spirits and ghosts are there
in our world, and similar events take place every day in varying
degrees. Folktales tell of different aspects of our lives in metaphors
and allegory. They convey universal themes, and categorization
as such is difficult. For this paper, I have divided Bhutanese tales
into seven broad interrelated themes: morals, heroes, good vs evil,
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conflicts, relationship, humour, and just stories.
Morals: Animal stories or fables always have didactic
endings. Similarly, fairy tales through their happy endings provide
lessons for listeners. The qualities like generosity, humility, honesty,
hard work, integrity, and kindness, which help characters overcome
difficulties, are cultivated, and those responsible for their downfall
such as cruelty and deceit are negated.
Heroes: Some stories are of achievement and exploits of
characters who become heroes at the end. The masculine qualities
such as strength, bravery, gentility, honesty and wit come out clearly.
Heroes are mostly princes, rich men’s sons, poor men’s sons,
or orphans who defeat demons terrorizing villages, dethrone evil
kings, and kill wild animals that harm people. They overcome the
greatest dangers using wits and tricks. They demonstrate their heroic
exploits from the realm of klu below to the realm of lha above.
Good versus evil: The religious tales are mostly about the
struggle between the benign and bad forces, mostly involving
religious characters. The stories start with evil characters winning,
and end up with their annihilation or acceptance of their mistakes.
An orphan dethrones an evil king, a disciple humbles a conceited
lama, a lha prevents an evil work; the reign of a srin po ends with
their slaughter. The good always wins, but the evil is not weak.
Some folktales contain values and principles of the interaction of
man and the outer forces of nature and of the cosmos, invisible to
ordinary perception but highly influential and determinant in human
existence. The plots provide clues to past ideas and behaviours, and
customs and habits current in certain places at certain times and
social conditions.
Conflicts: Stories are filled with conflicts at many levels; it is
in fact the conflicts which move the plots. The conflicts arise either
between members of different social strata or members of same
stratum. The highest conflicts is epitomized by humans and gods’
king and subjects’ ascending (pha ma) and descending generations
(bu tsha); parents and children; adults and children; teacher and
disciples; man and woman; and husband and wife. There are also
conflicts between the humans on one hand, and environment
represented by animals, spirits and demons on the other. Actions are
moralized – the deviants are punished, the right rewarded. Stories
are as much about tradition stifling individual talents as they are
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about individuals transforming the social given.
Relationship: This theme is a counter to conflict theme.
Many folktales are interspersed with human relationship theme,
especially friendship. The most trying circumstances test the nature
and qualities of human friendship. In one folktale, a rich man’s
son who would murder his best friend, a poor man’s son, merely
to become richer dies, while the poor man’s son who trusts his
best friend, live to become rich. Relationship fostering qualities
are affirmed, while those which break human relations are negated
through a reward and punishment system.
Humour: There are group of tales whose main purpose are
entertainment. They of course perform other functions. Jokes for
example satirize certain characters or events.
Other themes: There are some stories that do not contain
any one of the above themes. They are just stories containing
entertainment values, and adventure of characters without much
significance.
Origins of Bhutanese stories
The folklore scholarship, particularly its origin is
contested. There is no one hegemonic folklore theory, but only
competing theories, and their relevance would largely depend on
one’s orientations, culture, national ideologies, civilizations and
other factors. In the light of the types, characters, themes of the
Bhutanese folktales presented above, I want to discuss some of the
possible origins or sources of the Bhutanese folktales by relating
them to some folklore theories, the comparative, the national, the
anthropological, and the psychoanalytical.
Local origin
There is a category of the folktales which could be called
stories of the ‘folk’, created by Bhutanese farmers (mi chungku small people) out of their daily experience with the physical and
invisible worlds to entertain and instruct children, to narrate, record,
share, and pass down their hard-learned lessons to descending
generations, and to document history of their settlements, rocks,
rivers, trees, etc., around their world. If common people are the
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principle authors of the folktales, it then follows that the plots,
characters, themes, motifs etc., should reflect the social, political,
and economic milieus in which they have principally lived. The
Bhutanese folktales were created by Bhutanese people for fulfilling
various functions, and contain information on society, economy,
politics, social structures of family, society and village or communities.
Folktale is a witness to and the mirror of real history and culture.
The tales whose authorship can be attributed to small people differ
from those which originated from the elites in their treatment of
themes, plots, endings, characters etc. For example, elite characters
are often ridiculed in oral folktales by characters coming from lower
classes, and the latter always emerge as winners.
The local origin contends with the comparative method’s
revelation of India and Western Europe as the origins of widely
diffused folktales, but affirms the polygenesis theory. The idea that
the folktales were created by common people in a particular time
and place was been used by small nations like Ireland and Finland
to revive their folktales, and assert their cultural independence. Also
known as the nationalist folklore theory, it emphasizes uniqueness
of folktales found within a national boundary in contrast to the
unity and commonality in themes of folktales across the world
stressed by the comparative school. In fact the rise of nationalism
and folklore scholarship was no coincidence. Some nations used
folktales for propaganda: folklorists reinforced Hitler’s race ideology
united through blood and culture; Soviet Russia located spirits of
Bolshevik revolutions in the workers’ songs and legends, and defined
folktales as creative expressions of the working class. The study of
relationship between folklore study and nationalism revealed two
broad divisions: independent nations where folklore study had
achieved special character that either manipulated folklore study for
political ends (Nazi Germany, Soviet Russia and some communist
states), encouraged objective study for enriching national traditions,
or were indifferent or opposed folklore scholarship (US and
England). The second is the cultural areas where the formation of
the nationhood had just begun; folklore materials were aplenty but
their study by the intellectual not yet begun.
In Bhutan folktales provide the alternative voices of the
people, and reveal what has been suppressed by the monastic
narratives. One interesting characteristic of the Bhutanese folktale
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is the presence of thematic elements of dissent, pitting small people
against representatives of the ruling classes and elites (mi sbom big people). The argument that the folktales reflect small people’s
discontent with the exploitative and unjust social order and coercive
power of big people should be understood within theocratic social
structure, contested by small people in small ways. The acceptance,
rejection, and contestation of the power-structure are recurrent
themes of the folktales, and the endings of the folktales in particular
are the common people’s ideals of how the world should be, or an
attempt to create an imagined alternative social order.
Using Sigmund Freud’s psychoanalysis, psychological
theory identified dreams as the source of folklore. Freud used myths
and fairy tales to elaborate the subconscious mind. According to
him, dreams are expression of the repressed wishes and fears of
childhood sexuality in symbolic disguises, and he equated dreams
with myths and other kinds of folklore. Infantile desires are not
usually disclosed nakedly because of the censor imposed by
the superego to screens the brute wishes of the libidinous id. These
wishes emerge in dreams and myths in symbolic dress. To Carl Jung,
dreams form the substance of the mythical tales, and the existence
of many variants of tales across space and time (synchronically
and diachronically) are because psyche keeps reproducing similar
myths and mythological components which he calls as “archetype”.
Primitive man, he says, does not invent myths, he experiences them
as revelations of the preconscious psyche; the modern man reexperiences myths in ‘autochthonous revivals”; and the archetypes
are lodged in a collective unconscious.
Folktales reveal man’s attempts to escape from social
repressions as well as from his geographical conditions and his own
biological limitations. It provides a psychological escape from social
repression for the individuals. It was only through their folktales
that they took the centre stage and consigned big people to the
periphery though it was the opposite in the real social circumstances.
The happy endings of most Bhutanese folktales
involving
village characters were represent ideals or aspirations. The
transmission of folktales provided them a space to ridicule, satirize,
lampoon, and take revenge on the big people. They are a medium
to express their dissent, contrast their ideal world to their real life
situations, and to lampoon the follies and foibles of ruling classes.
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The oral transmission and listening process provided psychological
escapes from the repression and exploitation of social or state
power. The process also provided a medium for alterative voices
to express dissent by reversing the status quo: a social and political
order dominated by monastic and property elites; religious and
cultural life dominated and defined by Buddhist lamas and monastic
groups; and an economic order dominated by their rich and
greedy neighbours--landed aristocrats and powerful taxpaying
free households. This dissent is not expressed for its own sake, but
to improve the structures that generate inequalities.
Pre-Buddhist Origin
The structure (character or theme) of some Bhutanese
folktales are beyond the scope of common people’s creativity. They
are full of non-Buddhist spiritual elements. Such tales are filled with
gods and spirits as distinct from Buddhist pantheon, and the use
of magic elements is ubiquitous. I distinguish this category as
being of the Bon origin. The systematised Bon is non-existent in
the country. I have followed the common definition in Bhutan of
any non-Buddhist worship of gods and spirits living in the natural
entities like mountains, water bodies, rocks, cliffs and land as Bon.
Such beliefs and associated rites and ritual in rudimentary forms
continue to this day. Its resilience and relevance is contingent on
its little interference with Buddhism. The elements of magic or
animated artefacts are of Bon. Some demon tales are also of this
category because of the Bon’s expertise in taming demons.
One important Tibetan origin myth explains Tibet as a
supine srin mo spreading across Tibet and frontier regions. This
srin mo was subdued by building 108 temples on the key points
of her body. Nothing could be as memorable as the demons
of Samye who destroyed at night what were built during the day,
and how Guru Padmasambhava not only subdued them but made
into protectors of Buddhism (chos srung). Thus there is a dominant
presence of human-eating demons, life-force-snatching spirits
and other malignant forces in some folktales. These tales are
deliberately composed and narrated to inform about the land
before the spread of the Buddhism and legitimate Buddhist
dominance over indigenous faiths, chiefly Bon and Shamanism.
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An active suppression of alternative voices of ordinary people was
equivalent to suppression of Bon religion since the popular beliefs
of the common people were informed by Bon and animistic beliefs.
Similarly, some fables are also of pre-Buddhist oral traditions.
Some folktales contain values and principles of the interaction of
man and the outer forces of nature and of the cosmos, invisible to
ordinary perception but highly influential and determinant in human
existence. The plots provide clues to past ideas and behaviours, and
customs and habits current in certain places at certain times and
social conditions.
Buddhist origin
The other sources of origin can be discussed though a
comparative school, also called historical-geographical method or the
Finish school, which uses a comparative method for reconstructing
the history of each individual tale to understand how it originated and
spread. Its premise is the belief that every tale has one particular time
and place of origin and was invented consciously. It then travelled
through diffusion. The theory rejects polygenesis and anti-diffusion
theories. According to this theory, tales moves from more advanced
to less civilized people, and identifies India and Western Europe as
the origins of widely diffused folktales, and Asian Minor and other
zones of Europe as secondary centres of diffusion. The theory
is criticized for diverting the folklore scholarship’s attention
from philosophical and metaphysical questions of meaning to
empirical question of fact; it also ignores folktale’s style and
artistry, creation process, their transformation, cultural influences,
the social context, and the role of the individual narrators.
Buddhism is perhaps the single biggest source of Bhutanese
folktales. The use of parables as a teaching pedagogy is common to
all faiths. The Buddha used simple fables to explain his profound
teachings. Two important mdo (canon) of Tibetan Buddhism,
bka’ ‘gyur (Translation of the Word of the Buddha) and bstan
'gyur (Translations of the Teachings) are punctuated with stories,
particularly the Jataka Tales – stories of the previous births of the
Buddha. They were used by the Buddha to teach the truth of the
law of causality and the other basic principles of his teaching. It is an
effective means to awaken deep spiritual knowledge and insight and
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guide the readers to understand basic principles of spiritual teachings,
and cultivate moral conduct and good behaviour. The Jataka Tales
is a literature and the inspiration for the Buddhist art and architecture.
The painting of mthun pa spun bzhi was an artist’s expression of the
one of the Jataka Tales. This category of tales lack magical elements,
but are dominated by moral principles. The animal characters
are common. Imageries, similes or metaphors of ocean, nor bu, ocean
travel, elephants etc in the Bhutanese tales, in addition to the belief
in the tripartite division of the world into lha above, klu below and
btsan in between which of course the Bon worldview as much are the
evidences of the influence of the Jataka Tales.
Lamas, travellers, pilgrims, and traders
Folktales migrated to the Americas through four channels,
from Europe across the North Atlantic, from Africa across the
South Atlantic, from Northeast Asia via the Bering Strait, and from
Southeast Asia across the South Pacific. The Tibetan culture areas
mentioned before was once a ‘free and fertile zone’ across which
stories travelled with lamas, pilgrims, and traders who then knew no
national borders. It was only after the formation of modern nation
states and delimitation of national borders in the regions that free
movements of peoples ended. Peoples living this large Tibetan
culture areas could preserve distinct local cultures and could easily
identify with each other since similarities of religion (Tibetan
Buddhism), peoples, culture, languages (Tibeto-Burman dialects),
geography, climate, and ecology are greater than dissimilarities. The
commonality was such that folktales almost required no adaption.
Unless told, it is not easy to distinguish many folktales narrated
in these regions. But this is not to deny other channels of folktale
migration. Today, the trans-Himalayan human and animal traffic is
not as heavy as in the past, not because people prefer other
modes of communication, but because of the formation, and
consolidation of nation states. For example, Tibetan lamas sought
the sanctuary of Bhutan to escape prosecution of dominant ruling
school as well as to avoid conflicts among different schools and subschools. Some had visited Bhutan to seek its peace and tranquillity,
and to avail benefits of its many sacred places (gnas), and others to
spread Buddhism, particularly of their respective schools. Ordinary
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people pass the ‘border’ freely, mostly for the purpose of trade and
pilgrimage. They did not come alone but brought folktales and used
them for teaching and entertainment. This does not suggest a oneway traffic. Bhutanese frequented Tibet and the neighbouring
regions sharing common geography, religion, language, culture and
climate, and took stories with them.
Local adaptation
The anthropological folklore theory emphasizes the
functional elements of folktales. In studying non-literate societies,
which included the study of folk culture, anthropologists foregrounded folktale’s style and content, artistic creativity of
individual narrator; co-existence of its multiple variants; and
its functions in the society. According to Frank Boas, folktale in
a culture reflects the traits of the material culture, and provides
clues to lost tradition and history. Bascom suggested the use of the
culture concept framework for folklore study. Preferring ‘verbal
art’ to ‘folklore’ he distinguished it as the creative composition of a
functioning society, and called for viewing it as “dynamic not static,
integrated not isolated, central not peripheral components of the
culture”. Folktale, according to him, is a living recitation delivered
to a responsive audience for cultural purposes.
One group of folktales is the work of adaptation. Trubshaw
uses roots, branches and twigs, propagation and pruning metaphors
to explain the migration and local adaptations of folktales. Folktale
originates in a particular place and time, is transformed through
narration over generations or migration to other lands and
societies, which is then followed by adaptations to suit the local
contexts. One reason for resiliency of folktales is that both narrators
and listeners adapt countless stories they hear or read to suit local
contexts. Folktales generally reflect the customs and beliefs,
structures of families, communities and societies of the originating
lands, adaptations render them servants to be witness to and mirror
the local society, economy, culture, customs, tradition, beliefs, and
faith of lands where they were adapted. Some of the Bhutanese
folktales are versions of the folktales of other societies. They adapted
those tales with the potential for children to appreciate and relate to
their worldview, environment and lives.
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The structure
The structure of Bhutanese folktales is not as different
from those of other cultures and societies. However, there are
few distinguishing characteristics. One unique characteristic of the
Bhutanese folktale is its starting formula has been discussed. ‘Once
upon a time’ or ‘Long long ago’ etc starting formula is universal
across all cultures, which in Bhutanese culture is sngon ma …
sngon ma … or hen ma … hen ma… However, dang phu ding
phu is much more than ‘once upon a time’. The longer the pause
between Dangphu and Dingphu, the further back in time in which
the story is believed to have taken place. Dangphu and Dingphu are
also personified and assume characters of the story. Some people
narrate folktales as, once there lived one Dangphu, and there lived
one Dingphu. There is a belief that dangphu should never catch up
ding phu; otherwise, there will be no story.
There is a story about Dangphu and Dingphu. Dangpo once
escaped from Dingphu and began to run until a thorn got inside his
foot. Dangphu asked a Brokpa for a needle to remove the thorn
but he refused. He then asked a mouse to eat Brokpa’s bag, but
the mouse refused. A cat refused to eat the mouse, a dog refused
to chase the cat, a stick refused to hit the dog, a fire refused to burn
the stick, and water refused to put off the fire. At last a ram agree to
drink water. Frightened water flashed on the fire, who in turn burnt
the stick, who in turn beat the dog, who in turn chased the cat, who
in turn caught the mouse, who in turn gnawed the bag of a Brokpa,
who in turn borrowed his needle with which Dangphu took out
the thorn from his foot and could escape Dingphu by hair’s breadth.
This story is also narrated to close the folktale narration.
Folktales are not told but shig, equivalent to undoing a knot
or un-spinning thread roll or yarn bundle. In Dzongkha, stories
are not narrated but tang, equivalent of releasing or sending. The
first one conjures up an image of un-spinning yarn spun into a ball
until the last end of the yarn, and listener(s) spinning them into a
ball so that it could later be un-spin. The second term, tang paints
an imagery of a narrator releasing or sending stored-story, and
listener(s) receiving it. However, both suggest that un-spinning
or releasing (namely narration) is easier, more spontaneous and
quicker than spinning or storing.
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Unlike most western societies where stories are narrated
around campfires or by professional storyteller at particular
settings, every Bhutanese space is a place where folktales are narrated.
However, the ideal place is homes. There are no professional story
tellers either. Stories are mostly narrated after dinner from the moment
family members retire to bed to until they fall asleep. This does not
mean that stories are not told at other times. The choice of night is
deliberate. Night is the time when all family members gather under
one roof. It is the time when they could rest from work and reflect; a
time when children are amidst their siblings, parents and relatives in
sharp contrast to the day when they are alone or with grandparents.
Storytelling is an interactive process between narrator and
listener, the one is useless without the other. In an ideal case,
story telling takes place at homes between grand-parents and
grand-children. When narrating, a listener must respond, ‘Ae’
(meaning yes, ok). If not it is believed that a ghost, not humans, will
listen. The utterance of ‘Ae’ helps narration makes it into an interactive
process and keeps listeners awake. It also ensured that the narration is
completed before both went to sleep.
Functions
Bhutanese folktales serve multi-purpose functions for
individual, family, community and nation through its multi-layered
meanings. Stories may be of trivial events, but of great moral and
social consequence, with experiences drawn directly from farmers’
daily life. Elsewhere I have discussed four main functions of the
Bhutanese folktales: their roles and functions in children’s education,
entertainment and communication, as repository of history,
language, culture and values, and their spiritual functions.
Its educational function in Bhutan is significant where universal
education was made available only in 1960s. This is not to suggest
that it has no role in the present society since “up to 70 per cent of
the world's peoples are oral cultures, meaning they require
or prefer to communicate through narrative presentations,
storytelling and other traditional art forms. It will continue to be
relevant for individuals, families, communities and the country. The
four functions cannot be described in isolation but in relation to
other functions.
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One of the primary functions of folktales is to provide
children yon rten (qualities, mistakenly translated as ‘knowledge’ or
education) and rig pa (awareness, mistakenly translated as intelligence
or power of memorization) necessary for surviving and thriving as
farmers. When the monastic education was available to few children,
the oral tradition served the role of today’s universal westernstyle modern education. The traditional Bhutanese extended family
system is today’s equivalent of a school where ascending generations
expose descending generations to knowledge, experiences, morals,
customs, rituals and belief, and prepare them for their adult life.
The folk composition, narration, memorization, adaptation and
daily use of indigenous knowledge system transmitted through oral
mediums were a continuous process. It fully met the learning needs
of a traditional society.
Our grandmother’s folktales are as meaningful as most
school textbooks and classroom lessons mostly repeated enduring
values of folktales, which are seldom found in other literary mediums.
Demons of the tales stopped children from wandering alone in
the forest; a cruel tiger is punished so that they can be kind; an ash
of a frog-skin turns into gold overnight to fire their imagination;
transformation of a lazy boy into a hard working person is their
transformation as well; the spirits of trees and cliffs write human
destiny, so that they respect nature; klu afflicts humans with leprosy
so that people do not pollute their abodes.
What old people narrate during the day or night are what
they had already experienced, what adults are experiencing during
the day even as the tales are being told, and what children will face
as adults. It serves as a medium for inculcating values to children.
A tiger who does not honour his word is killed by a hunter to warn
children about the danger of wild animals and travelling alone, at
the same time cultivating values of honesty. Values and wisdoms
imparted have been time-tested through many years of interaction
or experience with the real world. Story telling is creative in the
sense that they make children imagine and create their own mental
pictures, thus leaving deep impression on them. The timing of the
story telling, which mostly happen at night before children go to
sleep, is instrumental in plots or memorable scenes often appearing
in dreams, which helps children draw lessons from tales, in addition
to being a sleeping pill.
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All these happen without children being aware of the process:
for children entertainment is the end, and value inculcation comes
as a by-product without their being aware of it. To parents, value
transmission is the main objective and the entertainment is a byproduct. Devoid of any formal traditional sports or games, folktales
provide entertainment to children.
Every folktale is a witness to the milieu (socio-economic,
religious, cultural and political) of the time in which it was composed,
narrated, and adapted. The ethnography of the past could be
indirectly constructed from insights gleaned from the study
of folktales. Folklore is a reservoir of local history and beliefs.
Myths and legends in particular provide identity through insights
they provide into local history and beliefs. The legends and myths
associated with certain physical landscapes such as rocks, cliffs,
waterfalls, lakes not only help people make meaning of the world
around them, but help establish and perpetuate beliefs in spirits
(gnas po) and conserve particular local ecosystem as their homes,
which coincidentally are village water sources. It instils a sense of
belonging, patriotism and identity to their village. The settings
and plots increase children's awareness of diversity of the culture
and geography. Values affirmed by folktale characters are the same
fundamental Bhutanese values which form the bedrock of our society:
bsam pa bzang po (good intention); dren lan (returning gratitude),
dam tshig (commitment), mtha' dam tshig (difference separating ruler
and subject), las rgyu ’bras (the principle of cause and effect),
‘jam pa dang snying rje (gentleness and compassion).
Conclusion
Walls of rural Bhutanese houses may have once echoed and
re-echoed with folktales narrations but frequency of narrations today
is becoming ever fainter and lesser. There is a huge gap between
original folktale reservoir and what could be narrated today. A
Bhutanese folklorist would be disappointed by number of
narrators and folktales surviving in the villages. The old people’s
ability to recollect or narrate folktales is decreasing, as there are rare
occasions for them to narrate as school children take less interest
in listening to parents’ stories when they have worldwide choices
of other stories in textbooks and the mass media. The death of any
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village elder is a loss of an important, irreplaceable heritage.
Culture is being promoted as Bhutan’s unique identity.
Value education is being emphasised as a priority by education
system. Culture is of the four pillars as well as the nine domains of
GNH. There is a scope for the study and use of folktales to fulfill
those national objectives. Children more than any point in history
need to learn Bhutanese values to balance non-Bhutanese values
they consume through mass media in schools, homes and market.
At the present rate of change, the folklore reservoir will
be empty in the next few years. The current and urgent task is to
document this important intangible cultural heritage before they are
lost forever.
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An Introduction to Foodways of Bhutan

Kunzang Choden

Introduction
Food is mundane and often overlooked by scholars as a subject
for investigation and scholarship. In the case of Bhutan the oversight
is pronounced, creating an obvious absence of any ethological or
anthropological work on Bhutanese foodways. Yet, food is one of
the most important cultural symbols of any society. Food and all
the associated customs of production, preparation, rites, rituals and
consumption practices are signifiers of the underlying realities and the
worldview of a society.
The information in this paper is based on a more detailed
publication, my 2005 book entitled “Chilli and Cheese: Food and
Society in Bhutan.” Most of the information is based on my personal
experiences, observations, and informal interviews. Some secondary
written sources have also been consulted and used. In this condensed
version, I will present an overview of the book using information
which I consider to be of most relevance for this limited version.
I will briefly discuss the historical perceptions, understanding
and significance of food, both symbolic and real in Bhutanese
society. In the past Bhutan was a non- monetized and subsistence
farming society and so food had an all encompassing quality that cut
across all sections of society, influencing both the mundane and the
most sacred beliefs and behaviors of the people.
In the last few decades the country has experienced major
transformation affecting all aspects of Bhutanese life. The impacts
of these changes are all the more powerful because the accelerated
speed of the change happened within a relatively short span of time.
Today there are generations of young urbanites who are completely
distanced from the traditional agrarian life styles of their parents and
grandparents. Bhutan is located in a region that is home to some of
the world’s best known and loved culinary traditions; Indian in the
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south and Chinese in the north. While acknowledging the culinary
influences from the neighboring countries, Bhutanese food traditions
and customs evolved organically and independently within its own
natural environment nurtured by the ingenuity of the people, resulting
in foodways that can distinctly be recognized as uniquely Bhutanese
food cultures. Bhutanese foodways needs not only to be documented
but also to be revalued and accorded a credible status as a distinctive
food culture before it is completely lost and forgotten.
The geography
Bhutan, situated in the eastern Himalayas, is one of the most
rugged countries in the world.
The entire country is made up of a series of steep and
precipitous slopes that descend dramatically into rocky gorges and
narrow ravines. Altitude ranges from a few hundred meters in the
subtropical areas bordering the Indian plains in the south to the
permanently snow capped peaks in the north above 5000m. The
climate is dominated by the monsoons that bring rains from the Bay
of Bengal during the summer months. Most of the rain falls on the
southern foothills, which receive 3-5 m of precipitation in a year
while the valleys in the rain shadow receive only 0.6 to 1 m. The
extremes in altitude and rainfall result in a diversity of climates and
a remarkably rich and varied flora and fauna. However in some this
variability has meant marginal production environments due to high
elevation, steep slopes, poor soils or absence of water. It was within
such an environment that the people of Bhutan adapted and adopted
ways to live and eat. Bhutanese farmers and herders have devised
production methods adapted to such conditions providing the base
for the society to thrive in often hostile mountain conditions.
The History
Bhutanese use the genesis story of the Tibetan Buddhism to
explain their origins and the beginnings of their agricultural practices.
According to this tradition the nine original crops and cereals (dru na
gu) were gifts from the Bodhisattava Chenrezi or Avalokkitesvara ,
when the food of happiness, or foods that grew without cultivation,
ma moe lo thok, deteriorated because of the people’s greed and
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aggression. Bhutanese generally considered any area blessed if the
conditions are favorable for cultivating dru na ga which usually
include rice, wheat, barley, peas, two kinds of buckwheat, millet and
soya beans.
A serious study of the history of foods, their cultivation,
meaning and significance to the Bhutanese society is yet to be
undertaken so currently only limited secondary literature is available.
For example the biographies of Bhutan’s revered saint Pema Lingpa
(1450-1521) and the Tibetan master Drukpa Kunley (1445-1529)
provide some insights into the crops, like peas, barley and rice ,
and some food ingredients thingnay (Zanthoxylum species) which
were used in their days. These crops and spice are still important to
Bhutanese cookery today. It may be hoped that more information
will emerge as the primary sources, the written texts and manuscripts
are explored by future scholars.
The early accounts by the Europeans starting from the 16th
century onwards, although limited in number, also shed valuable
light some aspects of Bhutanese society including the contemporary
foods materials. In the accounts there are lists of commodities
of trade which were bartered with the neighbors included food
materials as well as livestock products.
Certainly the accounts by the Portuguese, Fathers Cacella
and Cabral in1627 offer invaluable details of the crops and fruits
cultivated in the country and also give insight into the food customs,
especially at the court of Shabdrung Ngawang Namgyel (1594-1651)
who unified Bhutan.
From the 17th century onwards records are available from
British political missions to Bhutan. From their records we can
glean information on the introduction of some Andean crops such
as the, potato. From the same records we can also guess when chilli,
another South American plant may have come to Bhutan.
Food for the Farmers and Herders
Bhutan was traditionally a society of herders and farmers and
had no urban centers until the mid-20th century. The majority of
the population across the entire country was engaged in subsistence
agriculture. Despite its relatively small area of 38,000sq. Bhutan
is blessed with a variety of cultivation practices and food cultures
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which were influenced by the microphysical conditions, the belief
systems and the population dynamics of the local area. For example,
the subtropical southern belt which includes several dzongkhags, is
inhabited mainly by people of Nepali descent who immigrated to
Bhutan in the first half of the 20th century and brought dramatic
changes to the region’s ethnic composition, redefining religious and
cultural norms and practices. Their food preferences and customs
dictated by the concept of caste purity have added new dimensions
to Bhutanese foodways. Beyond the foot hills, rice and maize were
grown in the valleys of the mid hills determining a distinctive food
culture different from the temperate regions where a mixed farming
system produced wheat, buckwheat and barely. Some barely,
radish and turnips can be grown up to 4000m. Still higher the yak
production system using grasslands bordering the permanent snow
line is the dominant livelihood for the pastoralists.
The food cultures that existed among the indigenous
populations long before the coming of the immigrants from the
north, still prevail among some communities such as the Monpas in
south central Bhutan and among the communities of Lhops in the
south western part of the country. There were cross fertilizations
as the immigrants’ food preferences and customs enriched and
enhanced the prevalent food traditions and they in turn adopted
existing ingredients and customs.
As in many other parts of Asia, rice has always been the
most coveted food grain in Bhutan. But maize in terms of area under
cultivation and amounts produced is definitely the most important
crop. As the Bhutanese production does not meet the demand
for rice, the country has to rely on substantial imports from India.
Varieties of rice have been introduced into the country, but Bhutanese
still prefer the native rice varieties which are collectively referred to as
yul chum or country rice. Despite the lower yields, the country rice, is
preferred for their color and flavour, red grains are especially favored
and considered to be more prestigious.
In the past before the system of importing rice, it enjoyed
a definite aura and status in Bhutanese society as the most exclusive
and attractive food, mainly because of its limited availability and the
high desirability. The distribution of Bhutanese rice has always been
skewed; Bhutan exported “surplus” rice to Tibet, while the non rice
growers in the country could only yearn for it. Today rice is still
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held in high esteem because of its seductive taste, ease of cooking
(especially with the introduction of the electric rice cookers) and the
many possible ways of using it. Nowadays most Bhutanese meals
are planned around rice and meats and vegetables and other grains
and cereals are secondary to rice. Interestingly and unfortunately other
cereals and grains are rarely eaten and more often they are used as add
on rather than being eaten as the main meal.
Because of the high value placed on rice as the most desired
grain it naturally became embedded in layers of beliefs and customs
over the years. Rice cooked and uncooked became an irreplaceable
social signified invested with rich symbolism. Rice growers were
viewed by non rice growers with envy. And those who could eat rice
especially in non rice growing areas were seen as privileged people
blessed with good fortune.
As Bhutanese society becomes more affluent with increasing
access to foods of their choice, rice is often identified as the one of
the main sources of carbohydrates in the Bhutanese diet. Although
Bhutanese meals include meats and vegetables, carbohydrates tend
to dominate most menus. There is a growing segment Bhutanese,
specifically those in urban areas, who have sedentary jobs and
have become victims of life style diseases such as diabetes and
hypertension. Rice is now being viewed with suspicion and the once
respected and yearned for grain is being dismissed especially by
educated and health conscious consumers.
With the recent emergence of health consciousness and
choice of healthy food habits, there is a visible resurgence of other
traditional grains and cereals, such as maize, buckwheat, wheat,
and barley and millet. There is an obvious recognition and a slow
revalidation of these foods once considered to be the rough foods of
poor farmers. Environmental concerns and a growing awareness of e
the down side of globalization may help Bhutanese re-embrace their
traditional foods which had sustained the generations before them.
The revalidation of buckwheat as a food in the Bhutanese
culinary world clearly demonstrates the changing perceptions
of food in Bhutanese society. In the recent years buckwheat has
been making a dignified comeback as a healthy food that is truly
local. Both the bitter (Fagopyrum tartaricum) and the sweet species
(Fagopyrum esculetum) traditionally constituted the main staple
of the inhabitants of the cold, high altitudes such as Bumthang in
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Central Bhutan and Ha in the country’s extreme west. Buckwheat
is a versatile food, and, with the exception of wheat, there may
be no other grain that can be prepared in so many different ways.
Unfortunately buckwheat is not given any respect as a food crop
by its growers, the Bumthangpas and the Hapas themselves. For
them it was simply a crop that grew in cold and harsh conditions
prevalent at altitudes of 2800m and above; the growers themselves
would have preferred to eat anything else, preferably rice, the food
of the aristocrats and the rich.
Today buckwheat pancakes, khuli and noodles, puta, once
dismissed as common farmers’ food, has become, ”Bhutanese
specialties” for tourists and for those seeking a change from rice.
This altered status has been influenced by increasing urbanization,
the growth of the Bhutanese middle class, curiosity associated
with Bhutanese recipes by visitors and tourists and perhaps most
importantly, the reputation of buckwheat as a healthy food.
Despite its low status as a food and the difficult and tedious
cultivation methods, buckwheat cultivation fostered bonds within
communities through systems of reciprocal and shared labour. The
cultivation of buckwheat using the steep dry lands under a fallow
rotation system is known as pangshing. This production system was
so important that it was given a separate official land use category.
The strategies and methods adopted by the Bhutanese farmers to
cultivate this crop show their ingenuity in optimizing the available
resource potential. Folklore and stories grew around buckwheat
cultivation practices and foods made of buckwheat.One story
prevalent in some buckwheat growing areas looks at the most
mundane aspect of buckwheat and extols the perfect faeces that
comes from eating buckwheat as opposed to the loose motions
produced by eating the best Bhutanese meal of rice and pork! Even
if buckwheat eaters envied the rice eaters they were evidently aware
of the positive digestive qualities of the food.
Although the traditional methods of buckwheat cultivation
were difficult and time consuming Bhutanese will soon realize that
compared to rice, wheat or maize buckwheat stands out as a healthy
food because of being gluten free and its higher fiber content and
valuable protein.
Maize occupies over 37% of all the cultivated land and
contributes about 47% of the grain production. It is grown especially
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in eastern and south central Bhutan, growing at elevations below
2500m. Maize is mostly eaten as coarsely ground granules, kharang..
A more finely ground version is eaten as a cooked dough, Bokpi .
Every bit of the maize plant is used as food for humans and animals
while the stems as fuel for fire.
Around the hearth
In an effort to get a more holistic picture of the relationship
between a society and the foods it eats, food has to be placed in the
larger context of where and how it is prepared and eaten.. This will
be done by taking a closer look at household activities. The most
important room in the average Bhutanese rural households was the
kitchen. It was in this multi-purpose room, around the hearth and
mostly on the floor, that the life of a particular family was lived.
This was the place that where the family gathered to cook,
eat, recreate, entertain, work and sleep. In some kitchens the hearth
was revered as the home of the hearth spirit, thab la, thus propriety
in behavior which included respect and sharing was nurtured around
the hearth.
Women usually took charge of the cooking although
Bhutanese society in general does have strict distinction between
male and female domains of labour, both men and women work in
the kitchen without any hesitation and cook equally tasty meals. In
fact, in traditional homes, most meals, particularly evening meals,
when all the family members were home after work, were cooked
jointly with everyone present pitching in.
While Bhutanese do not observe many taboos concerning
food some behaviors, such as eating directly out of the cooking pots
and pans or putting the serving the serving ladles into the mouth are
not acceptable. In the past all Bhutanese had their individual utensils
for eating and drinking from; circular covered baskets, bangchung,
square cloths, torey for eating rice and wooden bowls, phops for
drinking liquids and eating the vegetables, soups and sauces. These
utensils were used and cared for by the individuals so the cook did not
have the additional task of dishwashing.
When the meal was ready, family members and guests sat cross
legged on the floor in a circle or a semi circle. Usually the mother of the house
or another woman would sit in the centre of the circle and serve everyone.
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It is a normal custom in most families that actual or
visualized offering would be made to the Buddha, Bodhisattavas and
deities before eating any food. Food was eaten with the fingers and
normally with the right hand. When eating rice, rather than mixing
it with the sauces and vegetables, rice was made into fistfuls and
popped into the mouth while vegetables and meat from the bowls
were picked up with the right thumb and the index finger and the
soups and sauces were drunk from the bowls.
The indigenous and the new
Without systematic and archeological studies it is difficult
to differentiate which crops and vegetables may be truly indigenous
and which were introduced. Not many Bhutanese will ever believe
that there was a time when there was no chilli in their cuisine.
And still fewer will believe that the chilli is not indigenous to the
Himalayas but that it originated very far away in South America.
Its arrival to Asia is perhaps only as recent as 400-500 years ago
its introduction to the Himalayas may be even more recent. But
once the chilli reached the Bhutanese kitchen, cooks embraced it
whole heartedly. Chilli probably transformed cookery and raised the
thresholds of palates to a new height for hot foods. The new tastemaker quickly established its supremacy in every kitchen as a prized
and indispensable spice and a vegetable. The taste of chilli must have
come to Bhutan with the traders and pilgrims who traveled back
and forth between India with the fiery tang of chilli still lingering
on their tongues. Just as we may never know when exactly the chilli
reached Bhutan, we can never exaggerate the importance or ubiquity
of chilli in Bhutanese cuisine. Today no dishes, except food for the
sick and baby food are cooked without chilli. A dish made of chillies (
the chillies can be fresh, dried red or green, blanched white and dried)
cooked with cottage cheese, called chilli and cheese, ema datsi is what
some Bhutanese claim as the national dish of Bhutan. The cheese,
datsi, that is used, is a cottage cheese which is made after taking the
butter out of the milk. The universal use of this cheese in Bhutanese
cookery is what makes Bhutanese food distinctive
Just like the chilli there are many other vegetables that
Bhutanese grow and eat that came from far away South America.
The potato, which today is one of the most widely grown vegetables
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and respected as an important cash crop was introduced to Bhutan
as late as the mid 1770s by the British. It is no wonder that in south
central parts of Bhutan, Kheng area, potato is still known as chilling
kye or foreign potato to distinguish it from the other tubers that they
were already eating and which grew wild and plentiful in the forests.
The people of this area still maintain a great knowledge of many
edible resources from the forests.
Besides bringing in substantial amounts of money to the
growers, the potato has become a favorite dish for many, one of
the most popular dish being potato and cheese, kewa datsi. This is
remarkable because it was not so long ago that potato was regarded
suspiciously as a cause of illness and ailments such as stomach pains,
vomiting and even TB or baykhen!
Other South American vegetables which flourish here and
are considered as important in Bhutanese diet are beans (phaesolous
coccineus and p.virgatus) olachoto (Cyclanthera pedata). These have
become so well incorporated into Bhutanese cuisine that Bhutanese
cooks proudly cook crows beak, olochoto, for visitors who ask for a
typical Bhutanese vegetable!
Although the average Bhutanese consumes more vegetables
than meat, most Bhutanese would prefer to have more meat in their
diets. Eating meat is not only prestigious; but most people have a
distinct love for it. Today more meat is available and more meat
is eaten than ever before, but Bhutanese society grapples with the
dilemma of being Buddhist who should respect all forms of life and
at the same time eating butchered meat. In the past only meat of
dead animals was eaten.
Surely the most common vegetables the Bhutanese know
and like are radish, turnip and mustard. They are surely the most
traditional vegetables. These vegetable are versatile and robust and
can thrive at a range of altitudes.
The symbolism and significance of Food
The accumulation of food in the form of grains, butter,
salt and meat was crucial for the survival and the well being of the
people as well as the country’s economic and political institutions.
In Bhutan’s traditional self sustaining agrarian society where money
did not play a significant role, food was at the centre of the customs,
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traditions and economics of everyday life. The amounts and varieties
of food distinguished the rich and powerful from the poor and
vulnerable.
Encompassing the physical and tangible aspects of this
culture was the powerful belief in yang or the living essence of
prosperity. The notion of yang had all pervading presence and its
ability to bring prosperity or doom was so real that a whole body of
traditions grew around it. Thus, the ritual of calling the yang ,yangku
was performed, fields were designated as fields of prosperity, yangshi
and actions to retain and keep the yang in ones’ household became
a preoccupation for many.
Large quantities of food either in cooked or in symbolic
forms are used during both Buddhist and pre-Buddhist rituals and
rites. The ideal of making offerings to the divinities and giving alms
to the poor was ever present in the minds of many Bhutanese.
The expression of this ideal was manifested in the grand offerings
presented in monasteries during special prayers and rituals as well
as by a single wild fruit placed before a humble wayside shrine in
an isolated place. The underlying philosophy is that the blessing
of Buddha and our good fortune enabled us to have food. Hence,
we must make offerings of gratitude and share with others in
compassion. Actual food as well as symbols made of food materials,
ritual cakes, (torma, paktsog and chilud effigies made of dough) are
common forms of offerings and representations.
Food is not only offered to the deities and divinities but also
to malevolent sprits who live with us and share the same spaces as
human beings. Their malevolency can be softened or negated by
offerings of food in specified rituals of propitiation, dhon chud or
dhon torni..
Beliefs and realities
The most eminent scholar on Bhutan’s history, the late Michael
Aris says that “ Buddhism never provided those moral underpinnings for
the total ascendancy of man over nature…” Whether it was the primitive
fear of the unknown or simply an acknowledgement of the living beings
other than just human, the Bhutanese relationship with nature was one of
harmony and humility. Bhutanese farmers were ever conscious of the fact
that they shared the earth with other livings, seen and unseen.
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In acknowledging the presence of these spirits in the
natural environment, the farmers are also acknowledging both the
sanctity as well as the vulnerability of their environment. Even
as the academics continue to debate whether the land forms, the
mountains, rocks, spurs and gorges, trees and ponds and rivers are
the spirits themselves or the abode of the spirits, farmers take a
broader view. They see natural forms and the spirits as one and the
same thing- to be feared, revered and appreciated. In this sense these
tangible forms become manifestations of the ethereal spirits who are
the custodians of the earth. Thoughtless destruction of the forests
and the water sources harm the unseen custodians whose retribution
the farmers prefer to avoid. Smoke from the indiscriminate burning
of solid waste could provoke the fury of the spirits who would also
be angered by the desecration of bodies of water by careless pollution
or physical destruction. The uninterrupted practice of this code of
conduct could have ensured ecological balance of the environment
that would have allowed the people to live sustainable lives and have
enough to eat always.
Change and Continuity
In the last few decades since Bhutan opened up to the
rest of the world and began to follow a policy of development
and modernization, the country has undergone tremendous
transformation. Change has reached all aspects of the society
impacting on the perceptions, attitudes and behaviors of the people.
The main factors behind these changes are increased mobility
and connectivity through the building of motorable roads, introducing
communication facilities, the introduction of a western styled education
and the shift from a barter system to a monetized economy leading
to a consumer life styles. While features of materialistic consumerism
are manifesting in many forms; Bhutanese foodways are in danger of
transforming beyond recognition.
In the urban centres, as consumers thrive on instant noodles
packaged in layers of colourful plastic, fizzy drinks in disposable
plastic bottles, off season vegetables and fruits shipped from half way
across the world, the new generations of Bhutanese may never know
the traditional foods and the ways they were cultivated, understood
and used ,and how they sustained our ancestors in the past.
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Nowadays people are eating more refined foods, more
sugar, fat and oils and a myriad of commercial, processed and
packaged foods. These changing food habits are compounded by
more sedentary lifestyles, that together may account for some of the
“new disease” like diabetes, high blood pressure and gout, especially
among the urban population. Today the average person is wealthier,
and access to all kinds of food is easier. Ironically in the past , from
a farmer’s viewpoint, feeding the stomach was the sole purpose of
farming and farmers worked hard guided by the adage, ‘ the meat
must be ground to fill the sausage” which meant one must exert
the muscles so that there is food to eat; which in turn meant that
people worked hard to feed themselves. Today many people do not
even stop to think where certain food were and buy whom. We are
losing touch with what we eat.
There is a need to slow down and relearn about Bhutanese
traditional foods, recognizing, revaluing and appreciating the
meaning of foods, as substances of sustenance for life within
specific environments within the context of our beliefs and realities.
The concepts of seasonal foods grown from the soils of our shared
fragile mountains, watered by our unpolluted water sources, guarded
by the invisible co- inhabitants of our world, and the traditions
and customs that allowed us to survive through time must be
revalidated. This is the only way we can begin to appreciate the
“Bhutanese distinctiveness” in our world view and our foodways
which contributes to the global diversity rather than being absorbed
by its homogeneity.

LOMA LOCHHOE
ANNUAL OBSTACLE DISPELLING RITUALS

Dorji Namgyel

Abstract
"The history of Bhutanese Lochhoe is one of the oldest
traditions in the country and it is said that the origins of this system
goes back to the advent of Bon and Buddhist religions in the
country. Numerous legends have grown up concerning the origins
and development of Bhutanese Lochhoe. Such legends illustrate the
importance in defining Bhutanese Lochhoe culture, especially from
a religious perspective. This investigation is meant to explore the
historical foundation of Bhutanese Lochhoe to ascertain a better
understanding of the annual Lochhoe ritual among the Bhutanese."
This paper deals about the Lochhoe (Annual ritual) practiced
in almost every family house in Bhutan and how they have evolved
throughout different cultures and time periods. The paper begins
with a discussion on the evolution of Lochhoe followed by a case
study on Lochhoe in Trongsa region in a village called Gagar, under
Nubi Geog. The paper then explains how the people of these regions
took Lochhoe as their portrayal of the Buddhist rituals and made it
their own, adding parts of their culture to the general Lochhoe. The
Lochhoe is examined from legends, myths and ancient scripts and
provides an understanding of the historical foundation of it.
In regards to Trongsa region, there is a discussion about a
particular family Lochhoe, which is probably the most important
event of the family from the early period. Then, the Lochhoe of
the other regions in the country are discussed in brief, which is very
interesting in connection with the Tantric form of Buddhism. The
paper concludes by pointing out how Lochhoe contributes towards
the achievement of the goal of Gross National Happiness (GNH)
and how Lochhoe has changed over time and cultures and how
it still enables us to know it is an annual ritual important to the
community through the consistent characteristics.
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Introduction
Cradled in a great sling of the Southern Himalayas, the ancient
Buddhist kingdom of Bhutan is held separate by its formidable
mountains. To east and west are Indian hill states, to the south the
plains of India and to the north the bleak and merciless Jomo Lhari
range, an expanse of ice and sky, is the barricade of the Himalayans
shouldering the Tibetan plateau.
People in Buddhist cultures have always relied on the prayers
of monks and nuns for centuries. Full-time spiritual practitioners
develop deep wisdom and great kindness, which make their prayers
especially effective. Sacred rituals, originated by highly realized
masters, enhance the blessing power of the prayers. For example,
the hermits of the Ta-dzong who have been meditating for over two
and half decades without break have brought in the blessing power
to the people and the place.
Buddhism incorporates a variety of rituals and practices,
which are intended to aid in the journey to enlightenment and bring
blessings on one-self and others. The practice of meditation is
central to nearly all forms of Buddhism, and it derives directly from
the Buddha’s experiences and teachings. Lochhoe is similar to that
and the central focus of Bhutanese Buddhism and the only annual
obstacle dispelling rituals.
In addition to meditation, the Mahayana school of Buddhism
have developed a variety of other ritual and devotional practices,
many of which were inspired or influenced by the existing religious
culture of Himalayan Buddhism. This particular article provides an
overview of some of the main Bhutanese sacred rituals and practices
being practiced over the centuries.
1. Buddhist Prayers
Most of the prayers that we recite contain meanings to be
reflected upon. This type of chanting is not done to request or invoke
the compassion of the Buddhas but is a method of meditation, the
content of the chant being the object of meditation.
"However, there is a type of chant which is done to invoke
the compassionate attention of the Buddhas. The difference between
this and worshipping a god is determined by the motivation and the
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recognition of what one is doing. Whenever a Mahayana Buddhist
makes an offering or a prayer to the Buddhas or Bodhisattvas, he is
asking guidance and aid to attain enlightenment for the benefit of all
sentient beings."
Lochhoe rituals are beautiful and powerful. Body, speech, and
mind are all involved. Prayers can involve reciting sutras, chanting
mantras, performing mudras, visualizing Buddhas and Bodhisattvas,
and offering water, flowers, incense, lights, food, music, etc. All these
methods generate merit. Merit is necessary for good health, long life,
happiness, worldly success, spiritual realization and good rebirth.
Vajrayana Buddhism includes countless methods to dispel
negative circumstances, such as war, disease, calamity, famine, drought,
floods and so forth, and to increase positive circumstances, such as
peace, prosperity, good health and a balance in the outer elements.
In order to remove negative circumstances for individuals,
the local communities and the entire residents in every village in
Bhutan traditionally perform important annual obstacle-dispelling
rituals called as Lochhoe. It involves group practice of meditation and
liturgical chanting focusing on individual family deities worshipped
and passed down for generations.
The “Lochhoe”, rituals may last for minimum of one to
maximum of three days and in some occasion it is of nine days (Echhi
in Toebisa). Its rituals conclude with an elaborate ceremony that both
physically and symbolically expels and annihilates all negativity.
1.1 Why it is called Loma Lochhoe?
Before we go into the Loma Lochhoe theory and its practices
in the country, it is necessary on our part to understand few basic
characteristics of Lochhoe tradition.
In this context, I try to analyze the Bhutanese Lochhoe
tradition, where I find huge gap in terms of literary concepts, and
theories. Historically Shar (Wangdiphodrang), Wang (Thimphu)
and Paro were the main provinces where the Lochhoe first became
popular. However, as a Buddhist every famer or cultivator in Bhutan
believes in certain deities in the village and in particular in Bhutanese
tradition there is a fixed time of the year where they propitiate their
ancestral protective deities, which is an annual event popularly
known as Loma Lochhoe.
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Lochhoe is always performed in particular time of the year
and it is basically the propitiation of the protector deities (choesung)
and is an annual event and that is why it is known as “Lochhoe”. It is
sometimes performed after the winter solstice and according to Shar
and Wang tradition a ritual known as Serchhoe is also performed in the
7th month of the Bhutanese calendar and it is always performed before
the annual Lochhoe rituals. Serchhoe is normally performed right
after the paddy harvest in the rice growing areas of Wangdiphodrang,
Punakha, Thimphu and Paro.
However, in ancient days the Lochhoe was performed in a
similar way of Bon tradition where people always worshipped their
local deities through sacrificing animals like ox, yak, sheep, goats,
rooster etc. Before the advent of Guru Rinpoche and Zhabdrung
in Bhutan, people were propitiating Dra Lha, Fairies, Tsan, Lhaboe,
Menmo annually and especially the individual local deities of the
village and was in a non-Buddhist tradition. However, Guru
Rinpoche in 8th century and Zhabdrung Rinpoche in 17th century
AD integrated such rituals into a Buddhist way, which is being
performed today in many parts of the country.
1.2 Worship of Dharma protectors (Choesung)
Although the practice of the Lochhoe was done earlier to
the advent of Zhabdrung, in 1627 in the 11th Rabjung, Zhabdrung
Rinpoche dispatched a Kasho along with a white flag to all the Lha
sin de gye of the country declaring that they are under his religious
and spiritual control. Henceforth, it has become a popular tradition
to erect a white flag annually during the Lochhoe on the rooftop of
the each house and to make prayers in sequence to all the protective
deities of Palden Drukpa. A white flag has then become a symbol
and it is being raised only during the Lochhoe time (changing of
the old flag is compulsorily done at the time of Lochhoe). It was
also the time people had paid importance on the recognition of the
protective deities as their own family deity.
The main categories of the worship of the Choesung in
the farmhouses of the villages are Namsey (Kubera), Tsheringma,
Yudonma, Gyelpo, Ge-nyen, Gomo followed by each individual local
village deities called Tsan. There was no tradition of worshipping
dharma protectors like Yeshi Gonpo, Palden Lhamo, Les Gon and
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Gonpo Camdrel Sum in the village houses and by the villagers. Most
popular way of performing annual ritual was in a sequence lead by
Tshering ma and single deity performance is also followed with
Nespo of each locality having a prominent role.
Although there was no tradition of worshipping Yeshi
Gonpo, Lhamo and Les Gon in the village houses during the
Lochhoe but it has become a tradition in the houses of the noble
family, ex-civil servants and monks. They, which later created an
example for others, to worship Lhamo, Les Gon and Yeshi Gonpo
during the Lochhoe and from such tradition village people started
performing the Lochhoe in their way. Since then there arise a
tradition that the performance and worship of protectors became
no difference between the village and the noble families that became
common to both.
The tradition and sequence in the Eastern part of Bhutan
during the Lochhoe is that they worship Gonpo Maning, Mahakala
and Renalingpa as most important deities followed by others and the
reason is that the Nyinmapa and Peling traditions appeared before
the advent of Zhabdrung. The main sequence in the Eastern Bhutan
is Choesung Mani followed by Lhamo Remati which has become
the main tradition. In Gasa there is a tradition of worshipping
Gonpo Aghora followed by others and in Shar, Wang, Paro and
Haa in some of the houses Gonpo Tor-ngo becomes main deity
followed by other minor ones. In some houses it is Gonpo Nangtor
in sequence and their ancestral parents set up this type of tradition.
However, it is very important to know the region where the Lochhoe
is performed and according to the region the choesungs are chosen
for the worship.
1.3 Why do the farmers worship their ancestral deities (Choesung)?
From generation to generation our ancestral parents have
adopted the tradition of worshipping their own protective deities
atleast once in a year. It has become one of the most important
inherited annual rituals, special personal rites and other ceremonies,
which one must compulsorily be performed once in a year.
Farmers and their housewives are always busy with their core
of farming works and they have no opportunities for doing religious
works. Because of busy core of farming works and nature of their
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lives, they are not able to avoid five poisons and they are also into
gossip, defaming talks, lying, hatred, delusion etc in their lives which
is natural for the life of the cultivators. As a result of that they get
numerous sicknesses and fall into untimely death and get attacked
by diseases and ill faith. Since they fall into miseries and sickness,
the villagers require to worship and propitiate their ancestral family
deities at least once in a year to dispel off their evil spirits and cleanse
their bad omens.
1.4 Categories of Choesunng being performed in the village houses
The main and common types of Choesung being performed
during the Lochhoe in the village houses is wrathful Tshepamed and
Peaceful Tshepamed, in some houses Phurpa Sangkhorpa, Phurpa
Thadrakpa, Phurpa Langkapa, Gongdus Tshechu etc. In almost
all the houses, people prefer performing wrathful Tshepamed
(Amitayus), God of longevity since they believe in getting their life
span expanded. Besides, they also worship Lhamo, Les Gon, Yeshi
Gonpo, Lhamo Remati, Gonpo Aghora etc and are arranged in
sequence as per their parental belief. As the dharma protectors, they
protect the villagers as they propitiate them as their main deities.
2. Case study:
Nestled in the forested hills of central Bhutan, Trongsa
is situated at an altitude of 2700 metres from the sea level. It is a
secluded center, which nurtures the heart essence of the Drukpa
Kagyupa lineage.
The Lochhoe in Trongsa is normally held during the 11th,
12th and first months of the Bhutanese calendar (Dawa chu chigpa,
chunyipa and dangpa) in the winter season, December through
February. It is astrologically believed by the people that the Lochhoe
should be performed before the New Year (Losar) begins but in
some villages it goes on even after the Losar.
Lochhoe is the only method for Angay Tshering to dispel off
negative circumstances, such as war, disease, calamity, famine, drought,
floods and so forth, and to increase and gain positive circumstances,
such as peace, prosperity, good health and to balance the outer elements.
Angay takes Lochhoe as the most important performance in the year
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and she is very serious in it. Following are the Lochhoe sequence in
Angay Tshering’s house:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Early in the Morning - Lhabsang Thrisoel
Lamai choga – Tshepamed Throwo or Lhacig bum cig (Other
regions- Perform Phup and Dragpo marchen and individual
Choesung like Goem mani and others will also be performed.
Chendren – During this time the white flag will be hosted on
rooftop and Goem mani will be concluded
Lhamoi nes ti
Choesung chendren, Choepa, Tor ngo and soelwa –lunch is
served.
Tshog offering is normally done after the lunch.
Kangso – Nyendar is offered and Lhaktor shag ni
Goem mani nyer soel and Tor shag-Chab drone
Chagu yang khug – first lhamo and followed by Tshering mai
yangkhug - an elaborate Yang is prepared and placed near the
altar.
Concludes with Trashi followed by dinner and traditional folk
dances.

2.1 Importance of fixing a date
Angay Tshering has to find out an auspicious day for her
Lochhoe, which is very important, and if the day somehow falls
inauspicious and Lochhoe is performed on that day she believes that
it would bring more harm than good. The day should be fixed on
the most auspicious day and there are some deities who are higher
in hierarchy and the stage of saintly perfection, which should not be
offended by choosing a bad and inauspicious day.
Angay Tshering goes to consult the local astrologer Tsip
Kinley Sithub who provides the date on 15th day of the 12th
Bhutanese month (30th January, 2010) based on Angay’s own age,
which predicts the specific date, which is auspicious.
After the astrologer gives the date it becomes top priority on
Angay’s agenda for conducting the annual one-day Lochhoe (ritual).
It is a hectic ritual for Angay Tshering, which requires lots of money
for the ritual, which includes hosting a feast for the neighbours.
The 15th day of 12th Bhutanese month is annual Lochhoe day
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in Angay Tshering Pem’s house in Gagar village in Trongsa. It is the
day of rituals and religious performances, where the people exorcize
evil spirits - negative forces, and obstacles of community for peace,
prosperity and progress.
Prayers and pujas are supervised by an ordained monk or lay
monk, accomplished teachers of meditation and ritual. A reputed
lam heads the ritual for the day.
It is normally believed that the chief of the Lochhoe
performer should be a pure and ordained monk who possesses
religious merit. However, in the village it is sometimes not possible
to get such a quality performer but one should be at least of respected
by the community in the village. All the members of the Lochhoe
performers (lam, gomchens) are believed to be as real Lama, Yidam,
Pawo and Khando by the host. Angay however, believes that it is
one’s respect and dedication to the monks for taking them as Lam,
Yidam, Pawo and Khando.
Angay stresses that it is very important for all the participants
in Lochhoe to maintain peace and tranquility when the Lochhoe is
being performed. Everybody in the house should take the Lochhoe
seriously and fights both verbal and physical should be avoided till
the conclusion of the Lochhoe. It should be celebrated in a joyous
manner as we believe that the character of the man and the deities
are same. It entirely depends upon the inner feelings of the people
who are hosting the Lochhoe.
There are many types of Lochhoe performed by Buddhists
around Bhutan each year, most of which commemorate important
practice and worship of the family deities. The date of the Lochhoe
is based on the lunar calendar and often differs by region.
2.2 Preparation for Lochhoe
Couple of weeks prior to real day, Angay Tshering does
repairing, fixing, cleaning, and washing of her house to give pure and
immaculate look to perform her annual Lochhoe. It also becomes
the annual clean-up season for Angay Tshering Pem but she faces
difficulty in finding required number of monks for performing her
Lochhoe. Around this time is busy month for every Bhutanese
family especially in Western region. All the lay gomchens and monks
are pre booked at least few weeks ahead and it becomes difficult to
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find the appropriate number required for the ritual.
Angay Tshering starts stocking of foodstuff and other essentials
things for her Lochhoe a couple of months ahead. She prepares for
the Lochhoe with all the necessary food grains including the dried
fruits and meat. She informs her relatives and her own siblings on
the date of the Lochhoe and she instructs everybody should attend
it compulsorily. Other essential things, which are not available in
the village, are being asked to bring from the town by the earning
members of the family. Angay has to arrange all the logistics for all
her relatives who would come to attend the Lochhoe and sometimes
it becomes the most difficult part for Angay Tshering.
2.3 Food
Among the various foodstuff served during the day in
Lochhoe, the porridge is the first item to be served in the early
morning. The porridge is prepared with many ingredients such as
grains, fruits, meat, dried cheese etc. It is the most sumptuous
starter served to everybody present in the Lochhoe and it has to
be served first to the monks and lay monks who are performing.
A special cook who has the experience in preparing the porridge
would do the preparation.
After fun with porridge the next item is rice with ezey and tea,
which is normally served after the Lhabsang Thrisoel as a breakfast.
Sugar and butter tea will be served in different intervals along with
biscuits, zaw and crushed maize followed by the vegetarian and nonvegetarian lunch. Some interesting food items are served towards the
afternoon followed by grand dinner to all members present for the
occasion. Local arrack is abundantly served to each and everybody
including the children.
When the toepa and nyen pa are conducted it is the time for
serving the lunch to the performers and the host have to arrange
it. The chief ritual conductor “Lama” is served first followed by
the other members. There are lots of traditional practices on how
to serve the lunch to the chief ritual master but this tradition has
disappeared. Number of food items are served concluded by water
or curd water and the eating manners have to be strictly maintained.
There are various prayers (tomchoed) and ways to follow if there is
presence of a monk in the group.
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Arrangement of offering of Tshog is normally done after
the lunch (gung tshig). An elaborate tshog offering is being arranged
in the altar and towards the afternoon there is a special serving of
Zhecha ngam (scented rice) along with the tea, which is considered
special. This was first practiced in the region of Shar, Wang and Paro
as it was quoted in the history and biographies of the lamas.
It always becomes a feast for the people with rich food served
in the end of the day’s prayers. After the conclusion of the rituals,
there will be folk dance performance by the men and women gathered
in the house, which continues till the dawn. Drinks and refreshments
are served in between and the dancers keep entertaining throughout
the night. Sometimes there will be a competition in-between the men
and women, young and old.
2.4 Quote from Kuensel on the meat or non-vegetarian food
There is a standing rule in the village, which prohibits
villagers from serving “any sort of meat” during the annual ritual.
They are allowed to serve only vegetables and that include meals
served to the monks performing the Lochhoe. The rule is not only
in Kinga’s village, it applies to all 11 gewogs in the Dzongkhag, as
decided by the 91st session of the Punakha Dzongkhag Yargye
Tshogdu (DYT). “It’s very convenient. I needn’t handle meat this
time,” said the well-to-do farmer.
While meat had been an indispensable part of Bhutanese
rituals, the decision to not serve meat was received with great
appreciation by the villagers. “The best thing about the rule is that it
came from the people,” said Punakha DYT chairman, gup Tshering
Tobgay. “A few gewogs raised the issue in their gewog yargye
tshogchung and it was sent to the DYT,” said the gup. “It’s one
decision that was welcomed in all the gewogs,” he said.
Bap gewog’s gup Penjore told Kuensel that 263 of the 270
households have all sighed an agreement not to serve meat. “It
wasn’t imposed. People were consulted and all the representatives
readily signed the agreement,” he said.
“The greater objective is that we’re a Buddhist society and
killing is against our religion.” “His Holiness the Je Khenpo and
many lams are on a drive to stop killing. Not serving meat during
Lochhoe will automatically reduce killing,” A Lochhoe without meat
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is unimaginable, but people still prefer meat in many village houses.
People want to discourage killing and banning meat during rituals
although the ban could not be unanimous.
The ban would help poor villagers, who sometimes even
go to the extent of borrowing money from neighbours to perform
Lochhoe. “Rich villagers have no problem, but, since Lochhoe is a
compulsory ritual, poor villagers are affected by this social pressure.
Some families are left without meat after the Lochhoe,” and the
ever-increasing cost of meat has burdened the poorer section.
“Every household buys at least two legs of beef, five to six chickens,
fishes, sausages. At least 100 heads of cattle, thousands of fishes and
chickens will be spared,”
Villagers said that, although they are a meat-eating society,
meat served at a Lochhoe has become a social status with richer
farmers addicted to an attitude of displaying dozens of meat items.
Villagers are happy without the meat and by not serving
meat anybody will die. Angay Tshering said.
Angay Tshering wanted to complete her Lochhoe by serving
different items of vegetable curries. She claims that her neighbours
and relatives would be happy with what I serve. She said, for thsogsha
(meat offered at the altar), she offered cheese on the advice of the
local lam.
However, there are a few farmers, who feel that a vegetarian
diet would compromise the importance of Lochhoe. “Lochhoe is
the only annual ceremony where relatives, friends and neighbours
gather and enjoy,” said a villager Tshering. “With the rule, not many
would be interested in Lochhoe.”
2.5 Significance of Lochhoe
For Angay Tshering the Lochoe is very important and
significant event as she gets to worship the main dharma protector
deities practiced and worshipped by her parents and passed down to
her in generations. There are quite a number of protective deities like
Cakrarasamvara as main prominent deity followed by other deities
like Kubera, Tsheringma etc. that Angay believes. She has to follow
various procedures of the rituals and monk performers, which they
instruct her from time to time to be present in the altar room.
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2.6 The steps and the sequence of the rituals
Angay Tshering enters the altar room and does the prostration
at the beginning of the ritual and she prays that all sentient beings
including here family get liberation from the samsaric world. She believe
that “I as a farmer get this rare opportunity to perform the ritual and let
everyone of us get peace and be protected from evil spirits”. She prays
and makes her dedication that all be protected and gets liberation by
performing this particular Lochhoe ritual. Other parts of the Lochhoe
ritual follow in sequence till the Trashi at the end.
Angay believes that offering of halfhearted things would
annoy the protector deities and whatever offerings offered should
be in the fullest way with full dedication. If the offerings are made
with dedication and in a better way the protective deities do bless the
worshipper and his/her obstacles are cleared and bring good luck
and fortune in the family. Following are the Lochhoe sequence in
Angay Tshering’s house:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Early in the Morning - Lhabsang Thrisoel
Lamai choga – Tshepamed Throwo or Lhacig bum cig (Other
regions- Perform Phup and Dragpo marchen and individual
Choesung like Goem mani and others will also be performed.
Chendren – During this time the white flag will be hosted on
rooftop and Goem mani will be concluded
Lhamoi nes ti
Choesung chendren, Choepa, Tor ngo and soelwa –lunch is served.
Tshog offering is normally done after the lunch.
Kangso – Nyendar is offered and Lhaktor shag ni
Goem mani nyer soel and Tor shag-Chab drone
Chagu yang khug – first lhamo and followed by Tshering mai
yangkhug - an elaborate Yang is prepared and placed near the
altar.
Concludes with Trashi followed by yang go dam ni and dinner
with traditional folk dances.

Other sequences of the Lochhoe rituals are Lhag tshog shag
Ni, kul gi martor, yang zey drig Ni followed by Ja phuey, chag gu
yang khu, yang go dam ni.

Loma Lochhoe

443

2.7 Serving of the refreshment and food during the ritual
Performance of rituals would continue in sequence and the
monk performers are served tea and refreshment in between the
rituals as it is demanded by the ritual text as the monks follow
the sequence of the ritual. Angay is often summoned to do the
prostration at the beginning of the rituals.
The Tshepamed (Amitayus) ritual is one of the important
rituals performed in every village house. This ritual brings long life
and fortune for Angay and her family. Amitayus ritual is an important
to all the village people and this ritual has to be performed by every
household as they believe in longevity of their life.
Angay stresses that one has to worship lama, Yidam and
dharma protectors to get blessings from them as it was quoted by
Kuenkhyen Padma Karpo in the book “Sang pey Trashi Rekong”.
Quote “Byinlab tsa wai lama, ngo drub byung wai yidam lha, thinley
zepi khado, barchey sung wai damchen, gon chap tongdro jepi lha,
toe yod kung la cha giwo”
Angay Tshering further explains to the members of her
family that in Bhutanese context all the above-mentioned protectors
are very powerful and sensitive to the worshippers. It is due to
the powerful dharma protectors who protected the country from
external forces and it remained independent among the powerful
countries in the world.
2.8 Duration of the Lochhoe
Normally the Lochhoe is performed within a single day but
there are exceptional cases that the Lochhoe rituals continue at least
for 3 to 5 days. It is of 13 days in the house of Echi under the Thimphu
district and it also shows how wealthy and capable for the Echi house
to perform Lochhoe rituals for such a long duration. This tradition is
being continued till today and there must be some other places where
such a long practice of the Lochhoe choku is performed.
The people of Wang use to perform two different types of
Choku. Serchhoe in Thimphu and Lochhoe in Punakha and Wangdi. The
people of Wang are wealthy and they could afford Lochhoe twice and as
they are the jindag of Zhabdrung and they have two different places for
summer and winter.

444

Dorji Namgyel

Bhutanese people have relied on the prayers of monks and
nuns for centuries. Full-time spiritual practitioners develop deep
wisdom and great kindness, which make their prayers especially
effective. Sacred rituals, originated by highly realized masters,
enhance the blessing power of the prayers.
In these stressful modern times, Lochhoe plays a more
important role than ever. It becomes an annual event for the family
and the house becomes a place for the study and practice of profound
rituals, where family members meet once in a year. Some of the tormas
are then taken to where three roads/paths meet, Because we say, spirits
meet where three roads meet. People then return home never looking
back, but laughing, joking and feeling triumphant. Some tormas are
placed on the rooftop and some tormas remain in the altar.
Angay again warns everybody that it is necessary to maintain
peace and harmony during the Lochhoe and no one should fight. The
Lochhoe is meant to appease the ancestral protective gods and local
protectors we believe that both men and deities possess the same
character, which demands peace and harmony at least during the
Lochhoe. Therefore, it is necessary to maintain complete peace till the
concluding day of the Lochhoe.
2.9 Lochhoe Ritual text
a) Ngoen tog, b) Chen dren, c) Dham zhag, d) Choe pa, e)
Tor ngoe, f) Toe pa, g) Nyen pa, h) Tshog, i) Kang soo, j) Tshog
Lhag ma, k) Nyer soel phul ni, l) Concluded by Tor shag.
However in some other tradition there is nga soel for Namsey
and Tsheringma. Ngoen tog and nyer soel has to be performed for even
singular Gyelpo and any single deity has to be followed in sequence.
Out of great compassion, the enlightened ones manifest in
wrathful forms in order to subdue sentient beings that habitually
engage in unwholesome actions and for whom more peaceful
methods are simply ineffective. In essence, the flow of their negative
actions is interrupted thereby benefiting both the compulsive
perpetrator of misdeeds as well as all those who, sooner or later,
suffer based on their transgressions. At the same time, this profound
practice pacifies all outer, inner and secret obstacles and negativity in
whatever form they may arise to the villagers.
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2.10 Arrangement of Choepa and choemed
The monks participating in the Lochhoe do arrangement of
Choepa. It is compulsory to well arrange offering (Choepa) to the
singular deity and it should be of five (ngatshar) and men rag and
serkem should be arranged separately. The reason for arranging a
separate choepa for the deity who is worshipped would be like inviting
a special guest by arranging special things for him/her at your own
house. Offering of lighted lamps in honour of deities are also done.
Angay Tshering has to do number of prostrations especially
during the invoking (chendren) as the protectors are supposed
to appear as per the recitation of the prayer texts. While doing
prostration one must visualize the presence of the parental protective
deities in his/her house.
2.11 Tormas (Dough)
Tradition of preparation of tormas was introduced before
the advent of Zhabdrung Rinpoche in Bhutan and it derived
through secret teachings. Tormas are prepared from barley, wheat
and rice flours and number of tormas has to be prepared following
a sequence till Zhidag. There is a fix text (Tor pey) for each family
house to refer. To gain merit one must pray and prepare tormas of
kar sum (Curd, milk and butter) ngar sum (sugar, cane, honey) and
the representation of the five knowledges. Five different meats have
to be present in the torma and they are meat of ox/cow, dog, horse
elephant and human flesh and they are all secret materials (sang wan
ngag ki zey). Torma should contain all types of meat, hearts and
different types of medicines. However, in the village it is difficult
to obtain all these and the believer should believe that all the above
materials are present in the torma when it is being prepared.
One has to carefully prepare tormas and ingredients should
be washed. Tormas normally should be added the first serve (arak
phue), butter and nector (duetshi mendrup) which contains all types
of meat and the one who is preparing the tormas has to take special
care and cleanliness should be maintained. Refer the text written
by His Holiness Kyabje Tenzin Dendup 68th Je Khenpo. Tormas
should not differ from the original ones prescribed by Zhabdrung
Rinpoche, Desid Umzey, and Drung Wang Damchoe and sequence
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should not be disturbed. All the kar gyen of the tormas should
be according to the colour prescribed to each deity and it is very
important to follow the ancient way without a mistake.
The monk who prepares the torma should maintain the
highest standard of cleanliness although there is no as such cleanliness
for the higher position deities. There is a concern for the deities who
are associated with the people and they are lha tsan and if cleanliness
were not maintained they would be annoyed and would bring lots of
bad fortune to the family who is conducting the Lochhoe.
Angay Tshering and members of the family move and toss the
piece of torma all around their body, and would say, "Take away all
the evil - physical disease, and mental problems. Take them all far, far
away and never come back to us. Take away obstacles of a year of 12
months, 365 days."
3.0 Tshog Offering
Tshog an assemblage, mass or group consist of different
varieties of food grains, fruits, butter, cheese, biscuits, sweets, cakes
etc offered during the ritual. Tshog also means mass of different
food items being arranged by the people and the Tshog is offered to
the deities and recitation of the particular mantra called tshog choed
which is repeated for number of times and is blessed by the invoked
deities and then distributed for consumption. Tshog in the real sense
is interpreted as assemblage of the all the good things to gain merit by
offering them to the protective deities.
Arrangement of Tshog is done in an elaborate way as per the space
and material available with the host. The arrangement is done in the
shape of a jewel and small piece of meat (Tshog sha) must be there
and put on the top of all the things offered.
Normally the number of tshog should be three and including
lhag ma it is four. Three tshogs are first phul, shag tshog in second
and drel tshog in third and pung tshog is normally offered to gain
merit for the offering person. One can offer hundred number of
tshog but in general there should be a number. Tshog could also
be Lama, Yidam, Khando and Choechong and one could be ku key
tshog for the choesung. Number becomes five and including lhag
ma would be six.
In the end, the tshog is consumed as the most blessed food
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and every body gets his/her share.
Offering of music, all sorts of offerings, offerings or libations
to the gods, offerings made to lamas in order to honour them. Offering
consisting of grains and offerings presented on prescribed occasion
and daily or usual offering or religious service are done and verses are
recited. Utensils necessary in making offerings are arranged.
3.1 Prostration (Chag tshel)
Angay Tshering, the host of the Lochhoe has to prostrate
quite a number of times as instructed during the ritual. As a layman
they commit sins knowingly or unknowingly and they in the
process of farming and carrying out chores of their works commit
sins, which have to be wiped out during the performance of the
Lochhoe. After making offerings of butter lamp, tshog, torma etc
the layman must explain or lay open his/her sins. They have to
do the confession and repentance for what bad things they have
committed as a life of the farmer.
Although the cash offering or nyendhar has to be in the
form of five different colour silk scarves, today people normally
offer cash. While offering cash as nyen dhar he/she has to pray for
their good health, happiness and for well being of all sentient beings
to get liberation from the little things they are doing in the Lochhoe.
They also pray that their might, luck, destiny and fate be increased
and there should not be any miseries occurring on the family.
3.2 Terminologies of Lochhoe
Lochhoe in eastern Bhutan is widely practiced and it
is not too stressful like in the western region. It is performed
simpler way with less expenditure.
In Lhuntse district of Minjay gewog the Lochhoe is known
as yearly Kang shag or commonly called as Rimdro and is normally
performed on a single day by a single Gomchen or with few lay
priests. Torma, tshog, Choepa etc are arranged and offered to Lama,
Yidam, Khado and Choechong. It is also known as kangso to make
copious religious services to the tutelary deities, angels, local tsan
and the guardian spirits of the ten quarters. It is sometimes also
known as Choesung soel ni.
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In some places of Bumthang, a Pawo performs Lochhoe
and the rituals are of different type. It does resemble like a Bon ritual
and would have been derived from Bon and inherited from that.
In Trashiyangtse, people commonly called it as attending
of Mahakala (Mahakala Zawa) and the Lochhoe there is performed
according to the Renalingpa tradition.
Most common way of addressing the Lochhoe is Choku and
people are used to this terminology. Dagana, Tsirang, Shar, Wang,
Paro, Gasa and Trongsa provinces address it as Choku.
3.3 Conclusion of the Lochhoe
Angay Tshering’s Lochhoe or Choku then concludes as per the
type of rituals and type of deities the family worship and is normally
done reciting Yig ja followed by ngo wa, dewa cen gi monlam and
concludes with trashi.
Lochhoe rituals are performed like the other rituals following
a standard text and fixed instruments like oboe, trumpet, drum,
bell and vajra. Besides religious logistics, the host has to arrange
other logistics for the Choku and it becomes a heavy burden till it is
arranged and concludes.
Angay then arranges grand dinner with varieties of food
items, which is first served to the monks and lay performers and
to the neighbours who come with food items and drinks. There
is a tradition among the villagers that they have to compulsorily
visit the house where the Lochhoe is being performed and it is in
reciprocation of their previous visits.
After the main course of the Lochhoe ritual, the layman,
ladies, children assembled in Angay’s house would start folk
dances called Lu yi Choepa which is an indication of the Gross
National Happiness (GNH). First, the dance is performed before
the altar in presence of the chief monk performer (Lam) and
then would continue for almost whole night often dragging on
to next morning. The old and young ladies, men would form
their own group and throw a competition with vulgar songs. The
songs would of modern (Rigsar, Zhungdra and Boedra). The host
would serve the drinks and refreshments and at the conclusion
of the dance the host have to distribute some cash as a token of
thanks for entertaining. Cash would be distributed normally by the

Loma Lochhoe

449

host or by a higher-ranking official present in the Choku. Dance
performance would conclude with a Trashi and all the performers
in the end would wish Angay Tshering a good luck, happiness and
same gathering for next year. They wish Angay and family “Lochu
tak tu leg, Char chu dus su bab, ney yam mugey jom, Tshe ring ney
me phun sum tshog, sam phey dama dus tshoe lu, zhel yang yang
gyel wai mon lum zhu”
Annual Choku brings in happiness and satisfaction in the
village especially in the house where the Choku is being performed.
Lochhoe therefore, is connected with the GNH and although it is a
burden in performing, it brings happiness to everybody in the end.
3.4 Future Concern
Angay Tshering Pem, 73 says that today’s children are
not interested in the religious activities, which are attached to our
tradition and way of life. Old generation people are concerned with
the power of choesung who would bring ill luck to the family if
they were propitiated and not performed in time. As of now, people
conduct Lochhoe choku in time out of fear.
As far as author is concern, there is an economical and
psychological burden for the family who is conducting the annual
Lochhoe choku. However, as an ancient tradition every Bhutanese
who are Buddhist has to continue and carry forward the tradition
and have to pass down to their children who in the near future may
not be performing the Lochhoe the way it is done today. Some of
the young generation Bhutanese is already in discussion as how the
entire Lochhoe ritual would survive. They are thinking of recording
the entire Lochhoe ritual proceedings into an audio or video CD
cassettes, which they could play at the time of the year when the
Lochhoe should be conducted. This type of idea would be a grave
concern and threat for our age old culture and we must take it
seriously to create a way or system for our young generation people
to stop that grave idea. This important tradition should be carried
forward in the way it is done today by our children in future.
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Conclusion
Our children should have sense of religious patriotism
on the Lochhoe and it should be preserved, prioritize, preferred,
acceptable to all future generation Bhutanese. However, it should
not be a compulsion and people should have choice in conducting
Lochhoe choku as per their economic means.
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Introduction
What is the impetus for the woman of the house to remain
mentally and physically healthy? According to many Bhutanese, it is
thought that as long as the mother in the house remains happy, the
entire family will enjoy healthy food. All jokes aside, the mother of the
house is traditionally responsible for cultivating a nurturing role, relied
upon to care for the children, the elderly and any other members who
need assistance. If the woman of the house is healthy and happy, she is
believed to be able to carry out her role most efficiently. In the context
of this article, when one talks about health and happiness, it refers to
individual physical and mental health, as well as a supportive family
network. It is well known that a home marred by domestic violence,
abuse, financial restrictions, jealousy, lack of mobility or reduced
freedom of speech is no home for a woman, or for anyone else. In
such a prohibitive atmosphere, it seems a jail would be a better place
to live, as at least her basic needs and safety are ensured. However, as
the wellbeing of women in Bhutanese society is determined by many
factors, both seen and unseen, among these factors, that of culture is
one of the strongest elements shaping both women and men’s lives.
What is culture?
Culture is often defined as the practices and beliefs linked to
tradition and religion. Accordingly, culture is understood to be the
very foundation of society, shaping our understanding of how and
why particular things are done. The World Conference on Cultural
Policies describes culture as:
“….the whole complex of distinctive spiritual, material,
intellectual and emotional features that characterize a society or
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social group. It includes not only the arts and letters, but also modes
of life, the fundamental rights of the human being, value systems,
traditions and beliefs;” (UNESCO , 1982)
From another angle, culture and development are said to be
intertwined and difficult to segregate as each penetrates the lives of
the indigenous population. As Verhelst and Tyndale (2002) argued,
culture is a part of development because it pervades the very essence of
local conception of a ‘good life’. If meaningful development is to take
place, culture should be embedded into development programmes
(Verhelst and Tyndale, 2002:248). In other words, culture not only
belongs to the past but also evolves in response to outside influences
as well as internal forces of change.
How does culture affect men and women?
Culture is never neutral as it shapes gender relations and
tends to be gender biased (Kabeer 1994 and Moser 1993). In most
societies, there are expectations and behaviours that men and
women are essentailly ‘required’ to follow which tend to find root
in the general pattern of division of labour, e.g., ‘men’s work’ and
‘women’s work’. While the specific expectations may vary from
society to society, the general pattern is that women end up with less
personal autonomy with limited access to resources and decision–
making influences within the household and in the wider community
(Schaikwyk et al. 2007:1).
For Bhutan, culture can be examined in light of the Gross
National Happiness (GNH) concept. At a glance, the GNH
paradigm of growth and development seems to take the approach of
neutrality. It is only when the pillars of GNH are examined that the
issue of gender inequality arises. Since socio-economic development
and cultural preservation are two of the founding principles of
GNH, the position of Bhutanese women can be examined in terms
of Bhutan’s development policies and cultural practices.
Sociologist Naila Kabeer debated the negative elements of
culture that subjugate women. Kabeer (2005) argued that influential
aspects of tradition and culture are so taken for granted that they
become normalised. As a result, women sometimes internalise their
subordinate status and view themselves as inferior to men, then their
sense of rights and entitlements are diminished (Kabeer, 2002:46).
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For example, women may submit to violence against them and
make choices that will further enhance their subordinate positions.
Another area of culture where women are marginalised is in
women’s perceived role as cultural preservers. According to YuvalDavis and Floya Anthias (1989), women bear the responsibility of
preserving culture through controlled reproduction within an ethnic
society, thus reproducing national boundaries. Women are seen to
be responsible for nurturing the spiritual quality of national culture
(Davis and Anthias, 1989:6-7). However, this responsibility does
not necessarily elevate the position of women in society. Rather,
this ‘burden of representation’ of embodying collective identity and
future destiny often legitimizes the control and oppression of women,
constructing them as passive bearers of a nation’s honour rather than
as subjects with an agency of their own (Davis, 1997:45-47).
The notion that culture works against women is strongly
supported by Gita Sen and Caren Grown in ‘Development
Alternatives with Women for a New Era’ (DAWN) (1985). They
argued that social forces such as national chauvinism, racism and
sexism subdue the most oppressed sections of society and then
dissipate their ability to resist any policies that are not in their
interests (Sen and Grown, 1985:67). Even in the political arena,
cultural practices discriminate against women. Historically, men
enjoyed the position as the primary bread earner and the head of
the family. It is not surprising, then, that men would want to carry
forward the same position in the public domain. Men have always
dominated politically while women have carried on the age-old
practices of looking after the household, primarily identified only as
wives and/or mothers. As Stacy and Price argued, all women shared
communality about housework and family attachment and:
“each woman was attached to a family and the material
bases of their families in the public world derived from the
class position in the world of the husband-father; women were
divided by their allegiance to their separate family interests as
defined by their husbands” (Stacy and Price, 1981:86).
Such allegiances and their implicitly subordinate societal
positions prevented women from venturing out into the public and
assuming positions of power. Stacy and Price thus concluded that
the traditional practices of men have at least partly unconsciously
restricted the activity of women. These restrictions were carried
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out in the interest of men, as husbands and fathers, employers,
administrators and as politicians to keep women in their traditional
place while making use of women’s productive and reproductive
roles. The entry of women into the public domain is seen as causing
alteration in the entire lifestyle of men (Stacy and Price, 1981:179).
Support for this argument is clearly discernible in the proportion
of Bhutanese women acting as representatives in national level,
decision-making political positions. For example, in 2006 only three
percent of the National Assembly members were women, while
representation in district level meetings were sometimes as high
as seventy percent (Planning Commission, NCWC and RGOB,
2007:18, 23).
Culture sometimes exploits women economically
Women are considered to be generally home oriented and
the culture of women being tied to their nurturing roles often places
them in an exploitative position. Yuval-Davis argued strongly that
it is often in the name of culture that women are marginalized and
exploited socially, economically and financially. Christa Wichterich
(2000) in ‘The Globalized Woman’ argued this kind of marginalization
very effectively. Wichterich contends that corrupt authoritarian
regimes often back systems of increased profit with low pay and no
secondary wages, in which women forced into the labor market fall
victim to such practices. Why is women’s cheap labor the means to
launch into the world market? Wichterich answers it convincingly.
The answer is found in the cultural attitude that considers women
as employable as part time or casual labour that can be dismissed
easily, can be paid minimal wages and are thought to be working to
supplement their husband’s income. Women’s roles as mothers and
wives diminish their interest in long time employment (Wichterich,
2000:1-2). These situations can be related to the employment of
domestic helpers in Bhutan. The majority of domestic helpers are
young girls trying to supplement their parent’s income and are thus
easily employed and dismissed. Some even suffer abuse at the hands
of their employers.
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How does Bhutanese culture affect women and what are the
roles of Bhutanese women in upholding Bhutanese culture?
Culture comprises of two elements. One is the traditional
practices that are handed down to the younger generations and
the preservation of those physical structures that are linked to our
cultural past. The second element is comprised of the beliefs that
determine the role of women in society. The traditional practices
and structures can be termed as a tangible form of culture and the
beliefs as the intangible form.
Tangible practices
Leadership
In our largely matrilineal society, the woman as the head
of the household seems to take most of the household decisions.
Women, by virtue of working indoors, are more decisive and
influential in household decision-making activities. Women arrange
domestic work programmes, such as when women divide the day’s
work between family members and determines who should do what.
However, when it comes to jobs concerning local public
space or community matters, men are mostly associated with those,
more public, spheres of life. For example, men attended important
decision making public meetings (such as the decision to build roads)
that would influence the whole community. Men are traditionally
considered to be more capable and thus it is mostly the men who
attend public meetings, where their dominance is evident. For
example, the choice of sending men to important decision-making
meetings and men’s dominance is explained as follows by a fifty-one
year old village woman who I interviewed:
‘I think men are given more respect when they venture
outside the house because age old practices still prevail that men
deserve more respect than women. Even if the man is less capable
than woman, he still earns more respect. But in urban places, both
men and women seem equally respected both within the household
and outside. When there are important meetings in the village, the
men are usually expected to attend rather than women. So I think
there is still some discrimination in deciding who is more efficient
and who has more authority’.

458

Tshering Yangden

Meetings that carry less potential public impact, such as
hearing public messages, announcements or collecting contributions
for community festivals are normally attended by women. This
long-standing association of men with the public space and women
with domestic and private affairs undermine women’s contribution
in the community. These practices reinforce patriarchal values and
delegate women in the background. The NCWC Report (2007:48)
reported that most of the village meetings are represented by up to
70% of women.
Financial Control and Management
In a village in Sha where I gathered feedback from participants
regarding gender issue discussions, women seemed to have greater
financial control within the household. Women not only kept their
own earnings but also took charge of earnings made by every member
of the household. This seemed to be a part of tradition for a long time.
A 90-year-old man’s admission supports the case:
‘When I was earning, I have handed over all the money I had
to the woman of the house and they decide on how the money is to
be spent. Now I don’t have any money of my own and cannot buy my
own drink even’.
Inheritance
The social concession of women’s right to inherit properties
is protective of women’s economic independence. Since most of the
women are homemakers, their opportunities outside the household are
comparatively limited and women need more social security than men do.
Even though the Inheritance Act of 1980 provides that every
sibling in a family is entitled to an equal share of inheritance from their
parents, the matrilineal system of inheritance continues to rule a major
part of Bhutan. The actual system of inheritance varies from region to
region. Southern Bhutan follows a patriarchal system of inheritance
where the daughters traditionally leave to live with their husbands, and
it is the sons who inherit everything. In the western region, generally
the women inherit parental property whereas in some eastern regions
daughters and sons inherited equally. All systems eventually balance
out workforce and property share through marriage.
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Division of work
The general pattern of gender division of work in home and
outside the home defines women’s mobility outside the domestic
setting and in the wider community. Caroline Moser (1993) made
a meaningful distinction between gender divisions of labour. She
found that in most developing countries, as long as women worked
for household needs such as collecting water, toilet, education and
so on, men supported them. This kind of work restricted women’s
mobility and confined them in tedious repetitive jobs. As soon as
women demanded equality as an end to gender discrimination, men
withdrew their support. This is because granting equality would
mean men losing control over women and their activities. Thus, fair
division of labour granted a high degree of mobility for women. In
recent times, Bhutanese women are seen to enjoy a fair share of
freedom of mobility outside their homes.
In Bhutan, work is normally divided based on the traditional
beliefs of physical strength. Work can be roughly divided into
outdoor and indoor work. Outdoor work is related to activities that
demand more physical strength such as ploughing, felling trees,
carpentry, masonry, etc. Traditionally, it is thought that few women
could actually do such work. Women are instead identified more
with indoor work such as household chores and those works that
require a lesser degree of strength. Men thus took on jobs that
involved more risks, for example, guarding the fields at night and
long distance travel. Men taking responsibility for such kind of work
can be seen as men being protective over their women, which is seen
by some people as a positive trait.
Intangible culture that impacts Bhutanese women’s wellbeing
Traditionally, Buddhism in Bhutan has an important role in
shaping a woman’s future and the amount of freedom she is allowed
to exercise both in public and private life. There is an invisible rule
ingrained in religious belief structures that women are either forced
to follow or motivated to follow which constitute the proper form of
their position in society. For example, a woman carrying an empty
basket must avoid the path of a man on an important mission lest she
should bring bad luck upon him.
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One example of society portraying women as subordinate
can be seen in school textbooks, which reproduce prevailing religious
beliefs in their pages, and where women are often depicted in pathetic
demeaning ways. Content of some school textbooks is based on how
to pick out undesireable physical characteristics of women in order
to avoid sleeping them, towards the goal of men freeing themselves
from worldly attachments . This type of content was likely taken from
religious teachings written by men in the past and targeted at those
men who wished to renounce worldly life and enter religious practice
but were finding it difficult to do so. These messages are taken out of
context, twisted and used to suit the ill purposes of men in general.
However, the government has the responsibility of screening for what
is appropriate while preparing course materials for students. Such
biased and unfounded statements hurt the feelings of women and
instils in men a false sense of superiority over women.
One belief that remains strongly ingrained in society is the
belief that women are inferior to men as perpetuated by the Kerap
Ghu, the ‘nine noble births’ or ‘nine rebirths’. This concept has been
accepted unquestioned over the years and is recorded in the Bhutan
Report to the CEDAW (2006:10). However, the Constitution of
Bhutan (2008) strongly refutes any such claims and asserts that all
men and women are to be considered equal in the eyes of law. This
idea of the inferiority of women, that has permeated through society
for so long, now finds itself questioned by educated women.
Entertaining Guests
(the belief that the host should keep the guests happy)
Hospitality is practised almost everywhere, and is one of the
hallmark characteristics of Bhutanese people, especially in the rural
areas. In generations past, visiting powerful officials were known to
have demanded hospitality; now, hosts feel that they are obliged to
be hospitable in many of the same circumstances. Even at present,
officials visiting the villages are said to demand sexual services from
young village girls. The practice of entertaining guests is noted in the
NCWC Report:
“in rural areas many people say they perceive the need to
provide dancing girls to entertain in villages as a form of harassment”
(Planning Commission, NCWC and RGOB, 2007:54).

The Role of Bhutanese Women in Family Wellbeing

461

This was because it had been considered a part of local
hospitality for young village girls to entertain officials with dances and
songs. However, many girls end up sleeping with these men and serious
problems may result for the reputations and lives of these young women.
These short-term relationships often create significant problems for
the women later on, especially if they become impregnated and the
men refuse to acknowledge the relationship. Presently, such incidents
cannot be quantified for lack of formal research and data. However, one
woman I interviewed in the village spoke about the the demands made
by government officials on their visits:
“Earlier, whenever there was official visit from the
government, schoolgirls were asked to provide sexual services to the
visitors and many girls had to drop out of school because of that”.
Night Hunting
One of the most superfluous parts of Bhutanese culture has
been the belief that women are prey for males’ sexual adventures. It
had been consdiered a sign of masculinity when men were able to
boast of numerous sexual conquests, regardless of the consequences
of their actions. Even though these sexual encounters involve both
genders, it is considered a matter of pride and status for men when
they have multiple partners whereas for women, a similar situation
would mean degradation and branding them as being easy. One type
of sexual encounter is the very popular practice of ‘Night Hunting’,
which is widespread in eastern, central and western Bhutan. Night
hunting takes place when men secretly visit women in their homes
at night, with or without prior consent. In some cases, such visits
lead to a long term relationship and may end up in marriage, though
many incidents are one night stands and women are occasionally
forced to bed complete strangers. Some women then become single
mothers and soemtimes have a harder time getting married later on.
What has been the government’s role in improving women’s lives?
Keeping in mind the negative impact of the above practices
have on women, I browsed through government policies to investigate
past initiatives aimed at improving women’s lives. To some extent,
the government has acted, for example, increasing punishment for
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sexual crimes and providing shelter for victims of domestic violence.
However, the government’s efforts to this point have mostly
concentrated on development issues. Below is a survey of all of
Bhutan’s Five Year Plans to date, with highlights of any issues that
were related to improving women’s lives.
First Five-Year Plan (1961-65)
The first plan concentrated mainly on building infrastructure
such as roads and buildings. The construction of roads helped women
in transporting loads, such as the government taxes paid in kind in the
form of rice, butter and wheat. According to some old people I met,
distant travels sometimes resulted in several women being sexually
harassed and abused on night halts along the way as men were also
transporting goods on their backs to the same location.
Second Five-Year Plan (1966-70)
The introduction of a modern education system in this plan
allowed women to attend schools for the first time. Although initial
numbers were very small, this was a milestone for women as until
then the monastic education system had been exclusively targeted to
males (Black and Stalker, 2006:55).
Third Five-Year Plan (1971-75)
This plan emphasised increased agricultural production,
increases which helped women secure increased varieties of food
at home and also allowed them to produce more on their own
farms. Most of the farms in western Bhutan are inherited by women
through the matrilineal system of inheritance, which encouraged
some economic security for those women.
Fourth Five-Year Plan (1976-81)
The biggest achievement for women was the establishment
of National Women’s Association of Bhutan (NWAB) in this plan.
This was the first formal step undertaken by the Government to
specifically look after the welfare of women. The establishment of
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local planning committees also allowed women to voice their opinions
for the first time, albeit indirectly. I often observed that in femaleheaded homes, it was most likely that the women would instruct their
men on what to say at the local committee meetings. The Marriage
Act and Inheritance Act were also passed in 1980, which among other
benefits protected women’s rights to legal access and justice in cases
of divorce and child custody battles. The minimum age for marriage
was set at 18 for men and 16 for women. The law allows both men
and women to inherit property equally but does not interfere with
local practices of the matrilineal system of inheritance.
Fifth Five-Year Plan (1981-87)
During this plan, the Bhutan Citizenship Act was passed,
granting equal citizenship rights to both men and women. However,
a clause in the act stated that:
“children of Bhutanese men married to expatriates prior
to 1985 were automatically eligible for citizenship. In the case of
women, however, her husband and children would, according to the
law, not be considered citizens of Bhutan” (Marriage Act, 1985).
This act openly created a gender bias favoring men. I would
argue that Bhutanese women as the birth mothers should offer equal
status as to the children’s Bhutanese citizenship. This portion of the
act seems to be a surprising contrast given the largely matrilineal
society in Bhutan, and this legal act intervenes to establish the
government’s patriarchal position.
Sixth Five-year Plan (1987-92)
This plan also prioritised achieving gender balance in school
enrolments and more equitable coverage across districts. Another
important aspect of this plan was the Government’s effort to
develop approaches aimed at protecting and promoting the needs
of the vulnerable in society, especially women and children.
Seventh Five-Year Plan (1992-97)
During this plan in 1996, the minimum marriage age for
women was raised from 16 to 18 in keeping with the conditions of
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the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW) Act. The 1996 Amendment to the 1980
Marriage Act releases the custody of a child who is nine years of
age or younger to the mother irrespective of who is determined to
be at fault. The husband is required to pay 20% of his income as
compensation to bring up the child until the child attains the age of
18. However, the legal requirement of handing over a child of nine
years and below into the custody of the mother reinforces the role
of women as homemakers and her role as a caregiver until the child
grows up. This situation limits the woman’s mobility to venture out
of her home and participate into income generating activities, yet
she is only entitled to 20% of her former spouse’s income to raise
the child. Even here, the patriarchal value is indirectly reinforced.
Eighth Five-Year Plan (1997-2002)
No significant changes for women were planned in this plan.
Rather, earlier development plans were extended into this plan.
Ninth Five-Year Plan (2001-2005)
One of the most important objectives in this plan was the
introduction of a separate chapter on the importance of women,
children and gender equality in the economic development process.
The plan included a goal of decreasing the child mortality rate
through effective primary health care, increased mother and childcare
initiatives, widespread immunisation, reproductive and family
planning programs and access to safe drinking water. This concept of
improving women’s lives at the initial stage concentrates more on a
welfare approach and less on other initiatives. There was in this plan
a detailed strategy on improving the overall well-being of women,
including short policy measures concerned with empowering women
in educational and employment sectors. According to a review of the
past five-year plans, the maternal mortality rate was reduced by 16%
between 2000 to 2005, and the enrolment ratio of girls to boys in the
ninth year was 93 to 98 girls for every 100 boys in the primary and
secondary level. (Planning Commission, ninth five-year plan).
Institutions such as the National Commission for Women
and Children (NCWC) and Respect, Educate, Nurture and
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Empower Women (RENEW) that concentrate on women’s welfare
were established. The Constitution of Bhutan (2008) was legalised,
which reinforced that the state should take responsibility to respond
appropriately to eliminate discrimination against women both in the
public and private sphere (Article 9, sec 17).
However, a point to be noted is that the Constitution seems
a little biased when it comes to pass the crown to a successor.
Article 2, section 3, sub section b, under the heading ‘Institution of
Monarchy’ states that succession should:
“Pass by hereditary succession to the direct lineal descendants
on the abdication or demise of the Druk Gyalpo, in order of
seniority, with a prince taking precedence over a princess, subject
to the requirement that, in the event of shortcomings in the elder
prince, it shall be the sacred duty of the Druk Gyalpo to select and
proclaim the most capable prince or princess as heir to the Throne”.
It is clear that patriarchal value is reinforced here. Having
said that, it cannot be denied that the very step taken to include
women as successors is a bold break from tradition and is also a
sign of a change that is taking place at a fast pace for a country that
has embraced modernisation not so long ago. Even Japan, despite
being one of the most developed countries, has found it hard to
accept a woman as a successor to their Chrysanthemum Throne, as
evidenced by its wide debate in the media) and thus Bhutan should
be applauded for being able to accept this degree of change in such
a short period.
Changes
One major change for Bhutanese citizens arrived with
the introduction of television on June 2nd, 1999, coinciding with
the fourth king’s Silver Jubilee celebration. Especially the effect
on women was far greater than anticipated. Rapten, a researcher,
accused women of postponing their household chores in favour of
watching television late into the night. He lamented the fact that
family quality time was lost due to changing times (Rapten, no date:
184-186). Rapten’s patriarchal emotion seems to be aroused here,
suggesting that women ought to limit themselves to their traditional
role of household work. What would happen if women, who had
been on their feet the whole day, take some time off to enjoy doing
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something they liked? Rapten sees only problems. His reaction
reveals that men of today resist change in women’s roles. Men often
fear the impacts that media and development have on women. Some
decades ago, women stayed home, raised children and took care
of their men. Today, women’s own independence in the changing
economy has these roles reversed. Many women have become
primary breadwinners and financial providers to their families. As a
result of these changes, men feel that their masculinity is threatened,
their employment opportunities are threatened and that their role as
a traditional provider for the family is threatened.
What needs to be done?
In order to improve the wellbeing of women, the biggest
challenge for the Bhutanese government is to make a concerted effort
to eradicate all forms of beliefs and practices that disenfranchise
women and obstruct their development as individuals. People must
challenge religious beliefs such as men’s superiority over women,
beliefs that subjugate and demean women and thus affecting their
confidence. Some changes in the legal act are called for in regards to
custody rights of children below nine years to be given solely to the
mother, as such rights restrict women’s mobility and earning potential.
The government of Bhutan in its constitution (2008) has
given women equal freedom to participate in all areas of development
and opportunities. However, writing alone is insufficient if women
continue to be marginalised by cultural values and social norms.
If religious beliefs in Bhutan have to erode in order to increase
gender equality, then the very concept of GNH is at risk, as cultural
preservation is one of the strongest pillars. However, that does not
mean everything about religion has to change. The government can
make an effort to create awareness and educate the public to do away
with negative cultural and religious values that are discriminatory
in nature. The very fact that people practice and blindly believe in
traditional and cultural values is a hindrance to women’s way to
empowerment. Negative and positive aspects of such values are
not segregated and the government does not provide a clear-cut
distinction. The government’s silence advocates all negative and
positive aspects of traditional beliefs and cultural values.
Another area where the government needs to change is
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in regards to some school textbook contents. For example, the
Dzongkha school textbook (intermediate level) contains a chapter
on what qualities to look for in a wife before getting married
(Dzongkha Text Book, 2008). In the textbook, a good quality of
a wife is described as gentle, loving, and respectful towards the
husband, adorned with old clothes, eating after everyone has finished,
sleeping only when everyone else has slept and being completely
selfless. These descriptions reinforce women’s position as caregivers
and as completely dominated by men. These contents also instill
gender discrimination to youth even before they reach puberty and
the education ministry is to blame for producing the textbooks. The
very purpose of co-education is to develop mutual respect for each
other. Such outdated ideas seem to defeat the very purpose of the
government’s anti-discrimination policies.
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MANGDEKHA

Dr. Jagar Dorji

Introduction
What we now call Trongsa Dzongkha used to be known as
Mangde Tsho Zhi. The name ‘Mangde’ is derived from the word
‘many’ or ‘plenty.’ In the 14th century Kuenkhyen Longchen Rabam
established the Tharpaling monastery, overlooking the Chumed
valley of Bumthang, where he was teaching. At that time he came
over to the Mangde valley and wrote the following descriptions:
“The valley of Mangde to the west [of Bumthang] is a
fascinating country which is shaped like a drawn bow and the river
flowing from west to the south east along the valley. The upper part
is crowned with mountains filled with lush forests, the middle part
flourishing with many types of grains, herbal plants, and in the lower
part one finds many varieties of grains, fruits, tea plants, dyes, cotton
and other yarns. Adequately nourished by rich soil the fruits are plenty
and tasty. These descriptions go very well with its name as Mangde
which means “the valley of plenty” (volume I, folio. 188-89).
In the 16th Century Yongdzin Ngagi Wangchuk, was guided
by Palden Lhamo, a guardian deity of Bhutan, to the valley of central
Bhutan resembling a bow and which was abundant in food grains
(Mang-dru) and meditate there (Phuntshog, 2003).
Accordingly he went to the valley and meditated in a place
now called Yueling. From his retreat cabin he looked towards the
bottom of the valley and observed butter lamps on auspicious days
like the full moon and new moon. He went there and found that it
was a sacred place where Palden Lhamo and other dakinis used to
come for bathing in the holy water on auspicious days. After that he
went and meditated at a rock cave where the main temple of Yeshe
Goenpo (Mahakala) and Palden Lhamo (Maha Kali) stand today.
Therefore, in the year 1543 AD, Pal Ngagi Wangchuk
established a small thsamkhang (meditation cabin) in the sacred
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spot indicated to him by Palden Lhamo and named it Mon Drubde
(the meditation sangha in Mon). The holy spring water is still seen
dripping from the cliffs but as it is concealed under the stone works
during the dzong construction it is not accessible. This soon attracted
a number of disciples who built their own quarters in the vicinity of
the main tshamkhang. The cluster of newly built meditation quarters
appeared to the local people as a new settlement which they called
Krong-sar (in local pronunciation), meaning “new settlement.” It had
to be written as kRong-gSar but pronounced Trongsar. This gradually
changed into became Trongsa (Phuntshog, NMB, 2003).
As mentioned above the valley of Mangde, therefore, derived
its name from the description of Kuenkhyen Longchen Rabjam and the
prophesy given by Palden Lhamo. Located at the centre of the country,
a large variety of fruits, crops and berbal plants are found in the valley,
but at the same time it is a rugged and narrow valley. However, since
Trongsa, the new village, is the administrative centre of the district, it
is now more common to attach the district by this name rather than
Mangde. The valley is surrounded by Bumthang in the north and northeast, Kheng valley in the south-east, Sarpang in the south, and by Shar
district to the west and noth-west.
Mangde was once a power centre after the entire eastern
region was liberated from selfish petty leaders in different places by
the central forces under the leadership of Mijur Tenpa and Lama
Namsey as commanded by Zhabdrung Rinpoche in Punakha.
Trongsa Poenlop was also made in charge of the eight eastern
districts called the Sharchog Khorlo Tsib Gye.
Ror nearly half a century (1907-1952). The first two hereditary
kings of Bhutan had also made Trongsa as their winter seats, to take
a respite from the cold winters of Wangdue Choeling in Bumthang.
The installation of Trongsa Poenlop by tradition precedes the
ascension to the Golden Throne of Bhutan. Interestingly one also
finds that as many as four different dialects are spoken in this valley
– the Hen kha, Trongsapai kha, Khen kha and Mon kha.
The other name for Trongsa is Choekhor Rabtentse. It is
said that the structure of the dzong is firmly placed on top of a hill
that resembled a conch shell having rings that go clock wise – the
right kind of religious item in Buddhism. In short it is also called
Choetse, but nowadays people loosely write the name using their
own spellings like Choetsi.
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Importance of a dialect
The main purpose of this paper is to write a short introduction
of the dialect of Mangde. Therefore, attempt is being made to
describe a brief account on the dialect based on a skeletal research
conducted for the purpose. At this point in the essay I would like to
propose to use Yue ked in Dzongkha since the English equivalent of
the word ‘dialect’ has not been in use in Bhutan. However, the term
stands to be only a temporary measure until a more suitable one is
coined by other scholars.
Bhutan’s uniqueness, among other things, is also characterised
by its cultural divergence despite its small size and population. A
large variety of dialects spoken in different parts of the country is
deserves a especial mention. In the valley of Mangde there are as
many as four different dialects spoken –such as Zhag-ked which is
similar to the dialects of Bumthang; another that has affinity with
the dialects of Kheng district, Hen Kha and Mon Kha that are not
easily understood by people from other parts of Bhutan.
A DDC study in 1991 suggests that this is a great strength
for Bhutan. A conglomerate of smaller linguistic groups has a better
chance of standing ground as a nation rather than a homogenous
group. For instance, the Lhop people of the south west of Bhutan
take pride in the claim that their ancestors had played an important
role in unifying Bhutan during the Zhabdrung’s period. In the same
manner all other groups would also share their sense of belonging
and being Bhutanese. Moreover, this is also evidence that the Royal
Government of Bhutan pursues a liberal policy of giving indigenous
languages in the Kingdom the rightful space to thrive.
Usually accumulated knowledge is encoded in written
language (Barth, R.S. (2000), but this is not the case in dialects
which must ensure survival of the tradition through effective oral
transmission. According to a survey conducted by DDC in 1991,
research into language (for that matter the dialects) can expand
the understanding of Bhutan’s rich cultural heritage and linguistic
history and which should be recorded for future generations. These
dialects were also thought to be reliable sources of information for
future researchers and scholars.
The focus of this paper is Mangde kha and particularly Hen
kha. The three other dialects are only mentioned as a reference. I
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would like to present to the readers the status of Mangde Kha, the
number of speakers, some examples of words used in this dialect
that are particularly structured with undeclared grammatical rules,
and why the dialects in Bhutan should be given more attention.
Mangde Kha:
Although it is generally believed that Hen Kha is the dialect
of Mangde, but as mentioned earlier, there as four other dialects
spoken in the district.
1.
Hen Kha/ Nga Ked
2.
Zhag Ked – Bumthang kha and Khen Kha.
3.
Mon Kha
The addition of more dialects in the valley had apparently
happened during the era of hereditary monarchy in Bhutan. As
mentioned above, the first two kings of Bhutan ruled from the
centre with their winter residence in Trongsa and Kuenga Rabten.
One comes across few families who speak only Dzongkha at home.
People from different parts of the country came to serve the courts
and brought Khen Kha and other dialects with them and often
married and settled here. As I went to school we came to know
that people employed in the Dzong would only speak in Dzongkha
while those who came from villages spoke their own dialects and yet
they could communicate perfectly well.
One of the original dialects spoken in the valley was Hen
Kha to which I wish to draw the attention of the readers now.
Hen Kha or Nyen Kha
Hen Kha literally means language of the early. From this
meaning it can be deduced that Hen Kha has been a dialect that
existed from the very early period in Bhutan’s history. B. Chakravarti,
a keen researcher on Bhutan’s past history, mentions that there was
a settlement surrounding the Black Mountain region. But he also
mentions another settlement called Nga Lung which refers to the
valleys of Shar, Wang and Paro that has some relationship with the
term Ngoen Lung (early settlement).
Around te 11th century A.D. the western valleys were
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relatively developed and hence gained the name of Nga Long (early
riser). Having risen from the darkness of Monpa tradition before,
the dialect that they spoke may have been termed the dialect of early
riser (Nga-long-kha). Hence, Ngoen Lung and Nga Lung refer to
two different concepts.
Hen Kha spoken in Mangde is also known by the village in
which it is spoken. For example in the Nubi Gewog it is known by
the name Chutoedpai Kha while in the Tangsibi Gewog it is known
as Tangsibipai Kha or Tshangkhapai Kha or Chendebjipai Kha or
Tagtsepai Kha and so on.
If we look at the map below, Hen Kha is spoken outside
Mangde district. It is also a dialect of few settlements in the Shar
district now called Wangdue Phodrang Dzongkhag. But it is also
clear that those settlements are in the immediate region of Black
Mountain range.
To the east of Black Mountain range and to the west
of Mange Chu Hen Kha is spoken in the Trongsa district. The
settlements where Hen Kha is spoken are Pang, Bemji, Kaba, Daba,
Sinphu, Chela and Drengzhi in the Nubi Gewog; in Chendebji,
Nyala, Drangla, Tshangkha, Tangsibji and Kela in Tangsibji Gewog;
in Changra, Tag-je , Eusa and Trashi Dingkha in Dragten Gewog.
Some elder people in Eusa say that during the reign of Gongsar
Ugyen Wangchuck (the Second King), there were only about
30 main households called khrelpa (thraep). Later people from
different parts of the country came to serve the King and settled
there to make it a multi-lingual community.
To the west of Mangde but still in the east of Pelela (in the
Black Mountain range) which fall under the jurisdiction of Shar district
there are settlements known as Rukubji, Bumpailo and Phobjikha
and to the west of Pelela there are three villages in Dangchu and
the village of Athang in the lower part of Shar where people speak
Hen Kha. However, there are variations in vocabularies, accent and
diction among these settlements despite speaking the same dialect.
From the way a person speaks one is often able to determine which
settlement he or she hails from.
Van Driem thinks Chutoebi kha and the Hen kha spoken in
the villages of Sephu Gewog further west are same. This is not really
true. The fact is that people from Sephu Gewog are walking traders
and go to many places with their merchandise. This way they are
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proficient in many dialects. However, the actual Labi Kha is not easily
comprehensible to a Hen Kha speaker. According to the School of
International Laguage (SIL) two languages should have more than
85 percent vocabularies common to belong to the same dialect or
to belong to same dialect group. A normal Hen Kha speaker would
comprehend much less than 40 percent of the conversation with the
native of Sephu Gewog, apart from places like Rukubji.
What can be established from Van Driem’s statement is
that Labi Kha may also be one of the earliest dialects spoken in the
country. Hence, it is also a Hen Kha of another kind.
Van Driem and the SIL classify Hen Kha as Tibeto-Chinese,
Himalayan, Tibeto-Burman, Tibeto-Kinauri. Hence, Hen Kha
in general belongs to a group in the Asia region surrounding the
Himalayas.
Again, according to Van Driem, Hen Kha has the following
lexical similarities with other languages of Bhutan. It 75 to 77
lexically similar to Bumthang Kha, 69 percent similar to the language
of Kurtoe, 65 to 78 percent similar to Khen Kha and 60 percent
with Dzongkha.
The table below shows a comparison of vocabularies
between two dialects of Hen Kha and Zhag Ked and the Dzongkha.
The last column in English is given to help other readers to get a
sense of the words.
Day-to-day conversation and vocabularies
Hen kha
Ngai bren
Neyi bren
Yeyi bren (singlur)
Yidi bren (plural
Khi bren
Boeyi bren
Tsoenda sho/shey
Thamda shoo/shi
Uda yi-dze-lo/ udachu-dze-lo

Zhagked
Ngai bran
Ngerei bran
Wei bran
Yinji bran
Khiji bran
Boji bran
Tshor shai
Thur galae
Ao gaimila

Dzongkha
Nga gi shed
Ngache gi shed
Choera gi shed
Chaed ki shed
Kho /Mo gi shed
Khong gi shed
Tshur shog
Phar song
Gatey Joney-mo

English
I know
We know
You know
You know
He/she knows
They know
Come here
Go there
Going where?
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Aewae ra-dze-lo ?
Aewae tshandze lo
Mi-yi-ga/michuga
Laeshi/laachugshi
A-dzo nee/bongee
Yoen-da-lang/
langee
Doe/doegyi
Shae-ma-chae
Dangnee
Dawl
Dasu
Naembae
Naemu

			
Food and grains

Arba ra-mi-la? Nam ‘Ong-ni-mo?

Coming when?

Megaila
Gaiba /
Chongba
Otshor nilae
Khag Yangae

Mi-jo-ga
Yar-soyi

not going?
Gone

Ana doed
Yar long

Sit here
Stand up

Dodlai
Tshor-mabu-ye
Thenla
Dangla
Dasum/
dusum
Yamba
Nasmung

Nyaeda
Daebe mabesa
Kha-nyim
Khatsa
Dari

Sleep
I beg you
Day-before
Yesterday
Today

Naba
Naatshe

Tomorrow
Day after

Roo
Zoo/zayee
Khu
Sehm
chhung
pChhi
Nes
Zeng
Bangal
Gaerae

Ruk
Zooye
Khurba
Iba
Throng
Phi
Nad
Kar
Bangala
Chara

Tshoem
Za
Khule
Rae
Chhum
pChhi
Naa
Kaa
Ema
Gerey

Braem
kyaduhm
Kheh
Kapch

Branma
Ashom
Khoe
kebtang

Bjo
Ashom/gaeza
Chhu
Kebta

Curry
Eat
Pan cake
Paddy
Rice
Flour
Barley
Wheat
Chilli
Sweet
Buckwheat
Buckwheat
Maize
Water
Bread
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Animals
Khawm
Khag
Khuechu
Bah
Bar
Idza
Pra
Sabar
Wom

Khaga
Khari
bJaoya
Bah
Bari/Buri
Bouya
Pra
Sawar
Wam

bJam
Bjapoe
bJichu
Bah
Lang
Bouchung
pCha
Phao
Dom

Hen
Rooster
Chicken
Cow
Ox/bull
Calf
Monkey
Wild dog
Bear

One may note that in the Henkha a pronoun is gender
neutral while there are verbs for singular and plural nouns. For
example, ‘khi ra do de’ (he/she is coming); ‘Boe tsangdo de’ (they
are coming); ‘Nga yigdo’ (I am going); ‘Ney lachhugdo’ (we are
going); ‘ye sho lo wae?’ (you (singular) please come ok!); ‘yid sheylo
wae?’ (you (plural), come ok!). In Dzongkha the plural in the verb
is identified by the nouns, but in Hen kha both nouns and verbs can
be singular and plural.
Table 2: the use of plural and singular nouns and verbs
Nouns

ཁི་(ཁོ/་མོ་)

Verbs

Singular/
Plural

He/she

is coming

ར་དོ་(འོང་)

དེ་(དས)

གཅིག་ཚིག

བོས(ཁོང)

Singular

They

ཚང་དོ་(འོང་)

are coming

དེ་(དས)

མང་ཚིག

སྔ་(ང)

ལཱེག་་དོ་(འགྱོ་དོ)

ཝཱས་(སྨ་རེ)

གཅིག་ཚིག

ནེ་(ང་བཅས)

ལཱ་ཆུག་དོ་(འགྱོ་དོ)

ཝཱས་(སྨ་རེ)

མང་ཚིག

I

We

am going
are going

Plural

Singular
plural
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གཡེ་(ཁྱོད)

ཤོག་ལོ་(ཤོག)

ཝས་(སྨ་རེ)

གཅིག་ཚིག

ཡིད་(ཁྱེད)

ཤེ་ལོ་(ཤོག)

ཝས་(སྨ་རེ)

མང་ཚིག་

ཁི་(ཁོ/་མོ)

ལས་ཤི་(ཡར་སོ་ཨིན)

ཝས་(སྨ་རེ)

གཅིག་ཚིག

བོས་(ཁོང)

ལཱ་ཆུག་ཤི་(ཡར་སོང་ཨིན)

ཝས་(སྨ་རེ)

མང་ཚིག

you

you

he/she
They

come
come

has gone

have gone

ok!
ok!

singular

plural

singular
plural

The lexical similarities may occur in the case of honorific
words across Bhutan. As DDC (1991) already mentions that
when Dzongkha was adopted as the national language of Bhutan
it was already in use by the officials in the Dzongs and educated
members of the society for centuries. Honorific words were used
while addressing officials and monks from dzongs and monasteries.
Although today our use of the honorific words have become rather
loose, historically only selected positions were addressed using
honorific words.
Like most languages in the dialects of eastern Bhutan,
words that are spelled using ‘ra’ are pronounced almost similar to
those in Sanskrit. For example, monkey is pra rather than pcha,
and precipice is brag rather than bjag.
Even though words are generally similar their pronunciations
differ from village to village and their usages are generally
accompanied by the style and accent during speech.
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Table 3: Speakers of Hen Kha in different parts of the region
District

County/villages

Mangde/
Trongsa

Tangsibi Gewog: Tshangkha, Tangsibi, Nyala,
Drangla, Kela
Dragteng Gewog: Trashi Dingkha, Tagje, Eusa, 697
changra
Nubi Gewog: Pang, Boenbi, Kaba, Daba,
3500
Sinphu, Chela, Drengzhi
Athang Gewog: Athang and Rukha
208

Shar/
Wangue
Phodrang

Number
of
speakers
1848

Dangchu Gewog: Gobang, Takshar, Tomla,
1299
Uesagang, Trashidingkha, Rithang Wog,
Tokaling.
Phobji Gewog: Gangphael, Radey, Wangchen, 1929
Tangchen, Kethang, Jangchen, Dogsar,Dangpa.
Sephu Gewog: Rukubji, Bumpailog, Ribarna
Total

9481

Source: Population and Census, 2005.
Although the focus of this paper is Hen Kha,as mentioned
earlier, but there are three other dialects which are spoken as dialects
of Mangde district. Therefore, a brief description of the other three
dialects will also be given here.
Trongsabi Kha
One of the dialects is the what is locally known as Zhag Ked.
Very little is known about this dialect except that it is similar to the
Bumthang Kha with variations in few words in diction and accent.
In view of the description given by the School of International
Language (SIL) it is a branch of the Bumthang dialect as the two
dialects face no difficulty in comprehending each other.
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Zhag Ked speakers are usually found on the left bank of
Mangde Chu, except the village of Bji in the Nubi Gewog. It seems
that the speakers of this language would have hailed from Bumthang
and Khen districts at the time when Ngagi Wangchug was teaching
at Trongsa after establishing the Mon Dupde and settled there. This
theory is subject confirmation from further research in future. In
any case the speaker of Zhag Ked had not crossed the Mangde Chu
towards the west, except those living in Bji village of Nubi Gewog.
During the reign of the second King, few families were settled in
Kela village to till the fields that belong to the royal property.
In the same manner, not many Hen Kha speakers have
crossed over to the east of Mangde Chu except a couple of villages.
Khen Kha
Khen Kha, a dialect spoken in the Khenrig Namsum area
under Zhemgang Dzongkhag, is similar to Zhag Ked with variations
in diction. In Mangde district, Khen Kha speakers are usually found
in the lower part of the valley. If the oral accounts provided by few
elder people are correct, they came to the Second King of Bhutan, at
that time residing in Kuenga Rabten palace, to seek refuge as they were
undergoing a great deal of hardships under their local leaders in Khen.
In the Dragteng Gewog, their settlement is found
surrounding the Kuenga Rabten Palace. His Majesty the second
King assigned them to till the government land in the valley and also
to tend the oxen raised for tilling the field. In the Langthel Gewog,
the dialect is similar to Khen kha and Zhag Dek, but their style is
slightly different. The speakers of this dialect were original natives
of the lower valley, but like any other community, very little can be
said about them.
Whether they are Khen speakers, or Bumthang speakers,
or Hen Kha speakers, they have lived side by side for many years
and still managed to preserve their own dialect without mixing with
others. They used a common language, Dzongkha, in order to
communicate with each other while in many instances they could
understand each other even if they spoke their respective dialects.
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Mon-Kha
George van Driem classifies Mon-Kha under “other TibetoBurman languages” (Pomarret, 1994), but no attempt has been made
to specify it. Neither does Van Driem nor by Aris and others who
usually do not leave any communities out of their knowledge box.
The Monpas speak Monkha, a dialect incomprehensible
to many; even those in the neighbouring villages face the same
difficulty to understand the Monpas. In order to ease this difficulty
in communication, today the Monpas speak the language of other
villages, mainly zhag-ked.
The fact that Mon Kha is spoken by a small community in
Rukha village called the Olekha and in Trongsa District gives some
clue to their original settlement. Today the Black Mountain range
divides the community. It is reported that the Oleps are giving up their
dialects for Shar kha (or Dzongkha) while the Monpas of Trongsa are
still maintaining the dialect.
Aup Towla of Wangleng says that according to some oral
tales, the present Monpas were once living in Wowchen, a narrow
valley opposite to Yurmung across Mangde Chu. They later shifted
to the present day Nangnang, opposite to present day Langthel
village. Then they finally went and settled in the present villages of
Wangleng, Jangbi, Phurzug, Legpagang and Kubrag. When Guru
Padma Sambhava was travelling to Bumthang in 746 A.D. there are
mentions of Monpas living in Phurzug and Kubrag areas. This gives
rise to some questions: whether the Monpa settlements were spread
wider area than we now see or whether they had actually migrated
to the present settlement even before 8th century, or whether the
Trongsa Monpas branched out from Oleps or vice versa.
Some examples of Monkha speech
Monkha

English

Ing go yikhaegi?
Ingnag (plural) go yikhaegi?
Ing obargae?
Koe opaga.

Where are you going?
Where are you (many) going?
Are you hungry?
Yes, I am hungry.
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Oma paga
Inge meng adey?
Kola meng Towla
Ing gowa mong?
Koe Wangleng nang

No, not hungry
What is your name?
My name is Towla.
Where are you from?
I am from Wangleng.

Today the speakers of Mon Kha are found in the villages of Berti,
Retti, and Chungsengkha in Sarpang Dzongkhag. Berti and Chungsengkha
Monpas still speak the dialect but many of their vocabularies are derived
from Khen kha. In the Mangde district the Mon Kha speakers live in
Wangleng, Jangbi, Phrumzur, Legpagang and Kubrag. In the Shar district
they are found in the Rukha village of Athang Gewog.
It is believed that earlier the people of Nyimzhong, under
Korphu Gewog were Mon Kha speakers, but gradually their Mon
dialect had been over taken by Khen Kha. This claim also needs a
thorough research for academic purpose.
Today’s youth feel shy to speak their dialect. It is the exposed
image that deters them from being open and being proud of their
dialect and culture. On important national occasions all others
appear with glamorous garments and sophisticated decorations in
public while the Monpas are made to wear the old fashioned, extinct
dress and perform dances in the public. It is obvious that they do not
enjoy this show of antiquity particularly the younger cohorts. Their
dialect, linked with this outdated museum pieces, naturally cannot
be spoken with pride and therefore use less. The government policy
is also contributing to the slow disappearance of the dialect.
Present status of Hen kha
Namgyel (2003) writes that in Bhutan, despite rigorous
efforts made by the DDC, Dzongkha seems to be receiving a luke
warm attention from many users, especially those in the official
position. Understandably, he suggests that English, which contains
all the technical vocabularies and its usage beyond the borders
of Bhutan has less problem attracting learners (2003). Although
we may still be hurting English with our careless use of grammar,
making wrong use of its vocabularies and putting the wrong stress,
we still prefer to use it in our daily conversations to Dzongkha.
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Most dialects in Bhutan have so far sustained the invasion of
technical developmental language that has come with modernization.
When I was a kid going to school we heard that people used words
like jamji for kettle and shey damji for bottles. Soon these words
were taken over by ketlee and botola. Then came telfom (telephone),
tex (taxi), dalda (instead of mar tin) which was used earlier; and so
on. If Dzongkha has to be punched left and right by the new words
(abandoning our own where there are already existing ones), our
dialects are less prepared for such a massacre.
Taking lessons from Ethnologue, I would like to present the
following factors that might influence the life of dialects in
Bhutan in future.
1.

2.

3.

4.

Population speaking that language (say 50 or less). A dialect is
considered endangered if it is spoken by less than 50 persons.
A typical example is the Olekha in Wangdue Phodrang district
which has only an old lady speaker.
The number of those who connect their ethnic identity with
the language (whether or not they speak the language). In this
case only the name may remain, as though there are people
known to belong to an ethnic group, but do not speak the
dialect. For example, there are still Olebs living in the village
and spoke a dialect before, but they do not speak now.
The stability of and trends in that population size. Monkha
to me seems more prone to disappearing because the younger
people now are able to get out of the community more
frequently where their language has not applicability at all.
Because of the difficulties in surviving the emigrants are less
likely to return leading to a slow death of the dialect.
Bilingualism, People of Trongsa are by necessity bilingual
or even multilingual. Even when they speak their dialects at
home, their social and official businesses bring them in contact
with speakers of other languages almost daily, now more
than before. A Henkha speaker will need to speak Zhagked
(Bumthang kha) or Dzongkha. Our dialect use is limited to
the day to day need of the community and their surroundings.
It is not for trade, correspondence, recordings and certainly
not for modern technological and economic development.
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5.

Language attitudes within the community itself and the
attitudes towards the language by outsiders (e.g. Olekha). Many
speakers of dialects often feel shy refuse to use their mother
tongue in order to conceal their backwardness. I shall not
dare to name them but I have met few already. This shyness is
further aggravated by slanderous remarks that others make on
their speech. If my community has been branded with some
insensible remarks, I have a tendency to hide my identity by
refusing to use the dialect.
6.
Residency and migration patterns of speakers. A village
that has moved out of it location to another area where the
dominant language is different from their dialect, will naturally
switch over to the host language.
7.
Industrialization and modernization trends. Many languages
in Bhutan are not officially functional. Even Dzongkha is
threatened by its being less functional. When a language lacks the
vocabularies required for communicating the new technology,
other language takes over. Many of us have been victims of bad
speaker of English in offices and work places, parties.
					
(Source: Ethnologue, 2009).
For some reasons speakers of some language no longer
use their language and begin using another. For example we see
that some parents prefer to speak the second language with their
children such as Dzongkha or English. Modernization in Bhutan has
brought together couples from different linguistic groups – east and
west, north and south and so on - whose children use the language
that is more rigorous and forceful usually that of the mother. So the
intergenerational transmission of the language is subject to reduced
for use or even ceased to be used.
Consequences of loosing dialect
First, dialect (or language) is closely linked to culture, loss of a
dialect leads to disruption in social and cultural order of that speaker.
Secondarily, it is a loss of linguistic diversity both for the linguistic and
social environment. For the academic community it is a loss of an
important source of information.
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A language or a dialect, along with its folk lore, contains
history of the past that tells us how people lived and toiled their soils
and tendered their animals, how they worshiped and organized their
social affairs;
Suggestions to preserve dialect
Walt Wolfram (1990) suggests that dialects should be a part of
language students avenues for exploring the diversity of educational
There are several reasons for introducing students to dialect
diversity as a systematic part of the language arts curriculum. First,
there is a need to challenge popular myths about dialects. The level of
misinformation about dialects in our society is, without exaggeration,
severe enough to be compared to that of a modern geophysicist
claiming that the planet Earth is flat. In order to understand the true
dynamics of language and its role in society and education, students
need a basic understanding of the nature and development of dialect
differences. Students have a right to obtain accurate information
about dialects; this provides them with the opportunity to confront
current dialect stereotypes and prejudices.
The study of dialects also offers a unique, fascinating window
through which the nature of language may be viewed. Dialect
diversity seems to pique practically everyone's natural curiosity, and
this inherent interest can be seized upon to help language come alive
for students. Language comes alive when students actively examine
how language varies over time and space, including regional, social,
ethnic, gender, and other types of social and physical "space."
The active study of dialect structures further offers an
approach for developing critical thinking skills in students. The
knowledge of language, including dialects, involves a unique form
of knowledge in that speakers know about language simply by virtue
of the fact that they speak it. Looking at dialect differences provides
a natural laboratory for making generalizations drawn from carefully
described sets of data. Students can hypothesize about certain dialect
forms and then check them out on the basis of actual usage patterns.
This, of course, is a type of scientific inquiry that can help develop
higher order thinking skills in students.
Since radio is a very effective medium for communication,
each valley that has a dialect unique to its people may take a great
deal of advantage from using local radio stations with the dialect of
that valley as the medium. It will be interesting even to listen to the
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different accents that people use in the same language. For example,
as people approach Wangdue Zam, the local radio station comes
on the car radio in typical Shar accent while crossing the Pelela, the
local radio tunes in for Henkha and then Mangde Kha and then
Bumthang kha and Tshang la as appropriate.
Conclusion
Owing to the far sighted leadership of our Kings Bhutan has
attained unprecedented progress in economic development. At the
same time our ancient cultural traits have also continued to be preserved
without their being overshadowed by the economic progress. Today
our beloved Monarchs have handed the country that has both economic
development benefits and without an adverse impact on our ancient
culture and tradition, along with the rule of democracy.
A dialect, be it Hen Kha or any other, is the backbone of our
culture. In Mangde valley the four different dialects, with variations
in dictions and style, and the richness of vocabularies in each of the
dialects, are the sources of how the people here have come to this
present stage from the past. Without this variation, it would be
difficult to understand their history. A proper academic research in
these dialects will lead us to finding the true history.
However, it is common to find that our interests in the
dialects are deteriorating by the year. It seems the speed of loosing
them will be more rapid compared to our efforts of preserving them.
Not only the dialects of Mangde, Bhutan’s other dialects that provide
the richness of our national culture, deserve similar attention.
On the other hand, the colloquium organized by the National
Museum in Paro, has given me this opportunity to search, superficial as
it may be, and write a brief account on the dialect of Hen Kha and other
dialects in Mangde, including the little knowledge that I have from my
past experiences. I conclude here with an aspiration that the few note of
concerns expressed in this paper will not collect dust on the shelves and
our academics will take heed to the precautions sounded in this paper.
http://www.ericdigests.org/pre-9215/arts.htm
http://www.ethnologue.com/ethno_docs/introduction.asp#alt_names
http://www.und.edu/dept/linguistics/wp/2003Headland.PDF

Bhutanese Textiles
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History, Role, Fibers, Dyes, Pattern designs & Looms
Bhutanese textiles have been inspired by mundane everyday
sights that have been portrayed in resplendent weaves by their
creators, in which the weavers meticulously incorporate the meaning
of nature, religion and life as a whole in Bhutan. Each woven peace
tells a story that corresponds to a period of time in the weaver’s life
that has influenced the weave.
Textiles in Bhutan are woven for all occasions, an elaborate Kira
or gho with vivid colors signify celebrations and are worn on special
occasions such as Tshechus, weddings and other celebratory gatherings.
Over the years textiles have come a long way from plain
weaves with occasional hint of color serving the primary purpose
of basic clothing. Today, Bhutanese textiles are one of the finest
examples of human skills which are produced without the use of
modern technology.
The finest examples of our textiles are woven on common
back strap looms, which dates back to the late 1800s and horizontal
frame looms that were later introduced sometime in the early 1960s.
I.

Brief History

Bhutan is a country deeply influenced by Buddhism. Most
of our history is recorded with reference to religious texts, which
are often laced with mythology. However, there has been no formal
documentation, although we possess a very rich textile heritage.
We are unable to successfully determine the costumes of the early
periods. Accounts of a Portuguese Jesuit Cacella’s visit to Bhutan
in 1627 and a painting of Samuel Davis in 1783, lead us to believe
that the attire of that era was very similar to a Pakhi, attire worn
by the member tribe who inhabited the sub tropical region of the
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Himalayas. The pakhi can be described as a simple piece of cloth
with its upper ends draped over the shoulders. Zhabdrung Ngawang
Namgyel, the founder of Bhutan is accredited for introducing the
gho around the first half of 17th century. It was actually adapted from
the Tibetan Chuba to suit our warmer climes and provide unrestricted
movement in our mountainous terrain. It is most unfortunate but
there have been no records of woman’s attire, this could be attributed
to the prevalence of a male dominated society. However, the Gutsuma
is believed to have been worn by women much before the kira. It is
a tunic constructed out of two panels of cloth with appliqué details
at the end and sides. It is also known as shingkhas and kishung and
associated with central and eastern regions of Bhutan. The archaic
attire has almost disappeared, but for a minority if women in Kurtoe,
present day Lhuntse who still wear it for rituals honoring local deities.
This kira probably came into existence towards the end of 18th
century. One suggested theory that I like to believe is that it may have
also been adapted from the pakhi. I may have been lengthened and
fasteners such as hooks and pins introduced later. The first weaves are
believed to have been of nettle, yak hair and sheep wool which were
mainly used for utilitarian purposes. It was also woven as garments
used by common folk. According to a legend, a Chinese princess
Lhachik Kongjo who was married to a Tibetan King Songtsen
Gampo, introduced weaving in Bhutan. Specific patterns were
introduced like the Hortha (Tibet) and Martha (Central Bhutan). In
the earlier 20th century outstanding examples of Bhutanese weaving
were produced under royal patronage at the court of the First King Sir
Ugyen Wangchuck in central Bhutan.
II.

Role of Textiles

Cloth weaving is an integral part of the Bhutanese traditional
life. The significance of this activity and the subsequent production
of cloth had a persuasive influence on many aspects of the Bhutanese
socio-cultural, economic, and political as well as ceremonial and
religious life. The craft of weaving cloth as a necessity among the
self sustained agrarian families has over the years evolved into an art
form that has given Bhutanese textiles a distinctively unique identity.
Bhutanese weavers living within a wide range of agroecological conditions learned to use locally available fibers and dyes
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to create a variety of fabrics. Nomadic herders in the high altitude
pastures use the coarse outer hair and the sift under coats of the
yaks to create various fabrics for different purposes. The weavers
in the temperate sheep rearing regions have developed an amazing
reservoir of skills and techniques for woolen based crafts. At the
lower, subtropical altitudes, raw silk cotton bad nettle fibers are used
to produce textiles of exquisite artistry and durability. While there
are commonalities in the techniques and patterning across the entire
country, the regional and ethnic differences enhance the richness of
the Bhutanese textile traditions.
Susan Bean, an anthropologist writes “Bhutanese textiles,
especially the intricate brocades and complex warp-striped patterns,
are unmatched anywhere else in the world. These products of diverse
regional and ethnic specialization, taken together constitute one of
the world’s great textile traditions” – From The Land of Thunder
Dragon-Textile Arts of Bhutan-Serinda Publications.
We Bhutanese recognized certain skills and crafts which are
collectively known as Zorigchusum or thirteen traditional crafts.
The skills and knowledge of these crafts have been passed on from
generation to one another over hundreds of years.
Thagzo or weaving is included among the zorigchusum.
Although the term Thagzo is translated as weaving, it also includes
all the other related activities such as collection of raw materials,
preparation of the yarn, dying and spinning.
Many of the thirteen crafts are fairly exclusive and practiced by a
select group of people who are mostly men (e.g. Shagzo: wood turning;
Jinzo: clay work etc.) Thagzo is different from the other crafts. It is the
craft which produces the biggest variety of products and engages the
largest number of crafts persons. Most importantly, women dominate
and monopolize all or most of the activities associated with weaving.
The art of weaving has thus become an important avenue for woman
to express their creativity and individuality. The production of cloth
was recognized as such a viable and important activity that Thagla
beyla, ‘work related to weaving and wool work’ were traditionally
considered highly desirable attributes that men looked for in women
when choosing a wife.
Traditionally Bhutanese weavers were viewed as esteemed
and prestigious artists who were highly skilled in the manufacture
of cloth. Through their dedicated labour and use of prized raw
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materials and dyes, both indigenous and imported, spinners, weavers
and dyers have developed and handed down a weaving legacy that is
replete with masterful artistry and competitive aesthetic quality.
Complementing the traditions of textile production is
compelling repository of oral traditions of history, folklore, beliefs,
customs and practices. Many of these traditions explain the symbolic
properties of cloth that give meaning and significance to the roles
and value of cloth in the Bhutanese society. Oral traditions trace the
origin of weaving and dying to the Chinese Princess Lhachik Kongjo
or Ashi Jaza as she is popularly known in Bhutan. Ashi Jaza was a
bride of the Tibetan King Songtsen Gampo (627-249). The activities
of spinning, dyeing and weaving constitute important components
of many legends and folklore.
Cloth production reinforced weavers’ status as producers of
wealth or Ju-nor. Neither while nor is z generic term for domestic
animals, Ju refers to wealth in which cloth was a fundamental
component. The cloth wealth often included especially crafted
textiles and clothing which in time became invaluable heirlooms
that were passed on from generation to another. These clothes were
invested with history and genealogical sentiments. Cloth wealth in
Bhutan enriched many households and especially the royal treasuries.
Cloth became a standard of value and circulated as money. Taxes to
the government were paid in cloth until the 1950s. In today’s society
weaving is a viable means of generating income.
III.

Fibers

The method of yarn processing for each fiber is slightly
different from one another. Numerous implements are used to
process the yarn from its natural state for it to be woven into textiles.
In Bhutan all these processes were traditionally carried out manually.
•

•

Bora: Wild silk-The extensive use of raw silk in Bhutan can
be explained with the fact that we are in accordance with our
religion ‘do not kill any living things’. Raw silk is spun from
cocoons from which the silk moth has already emerged. By
contrast, ungloved silk is wound from the cocoons which
have to be treated so as to kill the worm
Cotton – is grown in the warmer regions Kheng (Matpala,
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Deubang). The cotton is dried in the sun and cleaned after
harvesting. This is an activity normally carried out by older
women who stayed at home, as the able women had to work
in the fields. Seeds are separated from the cotton with the
help of a chasing or cotton gin. This is fluffed with a zushing
a contraption that resembles a bow. The process of fluffing
cotton is known as Kapa dap. The cotton is then separated
to one hand spans lengths and then processed in a similar
manner as wool. In order to make cotton firm and stiff, skeins
of cotton is spread over. This is sprinkled over by a handful
of memja or buckwheat grains, after which another layer of
cotton skeins are spread over. This is done layer by layer
adding water which allows it to boil till the grains are well
cooked. The skeins are left to air dry looped over a ‘y’ shaped
post outside. A shed rod is placed through the other end and
the yarn is twisted a few times to even out.
Zocha or Nettle – that grow up to six feet are harvested,
cut crisscross at the ends are allowed to rot in water for few
days for the skin to be removed easily. It is left in water for
a bit longer to soften the fiber, after which it is beaten with
a hammer to break the stems into fibers. It is boiled with
ashes and then thoroughly rinsed and the beating continues
to further soften the fibers. When the desired softness is
acquired, it is followed by spinning process. Nettle is woven
into cloth used mainly for utilitarian purposes.
Wool – The fleece is roughly sheared with scissors, it is cleaned
and washed. Locks are pulled apart to finer strands with a pair
of nap or combs. The wool is then spun on the chapang or
spinning wheel. The ply of the yarn is further strengthened
on a Yokpa or drop spindle. It is then rolled on a dokshing
which is an implement used to detangle the yarn into skeins
for dyeing purposes. After dyeing, the hanks are looped over
a shupdang to be rolled into balls.
Yak hair- As the name suggests the fur from the yak is used
for production for utilitarian textiles as well as clothing by the
nomadic yak herders. Yak hair is very coarse and the process
of spinning using a wheel is not practiced. It is pulled apart
and kept rolled around one wrist. It is then twisted roughly
by the other hand into crude uneven yarn. The length of the
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•
•

IV.

finished yarn is rolled around a stick. When there is enough,
the yak hair is wound from the stick into balls. The two balls
of yak hair are plied together with a drop spindle which is
different from usually used for other fibers. Items such as
ropes, tents, sacks and clothing are produced.
Imported yarns- Seshu or cultivated silk, which was initially
imported from China and India. Lattah, a vegetable fiber
imported from India. Acrylic or Jachen is widely used in Bhutan.
Synthetic yarns- Other yarns have been introduced in the
markets which are usually imported from India. Majority of
commercial weavers prefer to buy yarns, which are readily
available in the market. These yarns are available in different
shades of every color and are dyed synthetically.
Dyes

In China dyeing was believed to have been carried out more
than 5000 years ago, when rest of Europe still had not reached
civilization and the very existence of Bhutan was doubtful. However,
down the ages the skill of dyeing was introduced in Bhutan.
i.

Natural dyes

Dyes have always been popular ad there is evidence in the
fact that with age the colors remain as new and the shapes improve
beautifully. Though the dyeing process are time consuming and
involve complex procedures, few families still opt to dye their own
yarns for clothing. The basic dye ingredients used are locally available
materials, which includes majority of plants. Recipes of the dyeing are
handed down from mother to daughter and are usually well-guarded
family secrets. Often dyeing is carried out discreetly as the local belief
is that a visitor will steal color of their yarns. The dye process although
complex are carried out with crude implement unlike that for yarn
processing which have become more refined over the years and serve
a definite purpose. The area for dyeing is usually located in a shed
outside the main house. Makeshift mud stove, a water source, and
cooking pots are regular sight in these places.
•

Tsoe: Rubia Tinctoria or madder: The perennial roots of this
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plant give a rich orange color
Zhunkey/zim: Symplocos or walnut. The leaves of this tree
give a light yellow color. The leaves are more commonly used
as mordant than for its color.
Yoenka or turmeric/curcuma sp.: Is a rhizome plant. It is
readily available form as it is more popularly used for coloring
and flavoring food. For the traditional yellow color, the yarn
is dyed with zim and then boiled with yoenka.
Ram or indigo, strobilanthes flaccidifolius: is used attain
the color blue. The indigo leaves are fermented, it is then
passed through ash water (acidic content) after which the yarn
is immersed into the dye.
Jatsho – Stick lac: is a resinous secretion deposited on the
branches of Khangaling shing, zizyphus sp by parasite insects,
lakshadia chinensis; lakshadia communis: The dye is collected
by removing deposits from the twigs and branches of the host
tree. Lac is boiled in water in order to melt; this solution is
passed through a sieve where the residue is collected. The
liquid is used for dyeing purposes whereas the residue is used
as sealing wax.
Synthetic dyes: are factory produced dyes with the use of chemical
coloring agents. The synthetic yarns are usually pre-dyed.
Pattern designs

Visitors to Bhutan leave with vivid memories of people adorned
with most impressive fabrics. Colorful bands of supplementary warp
patterning and weft are the techniques employed to adorn these
commendable hand woven textiles.
i.

Warp

Is the yarn than runs lengthwise on the loom. The warp
pattern designs are characterized by their supplementary floating
technique that forms bands of repeated motifs on plain ground. The
different warp pattern designs are differentiated with their color
schemes. The number of legs or cross hatches in each supplementary
warp pattern band is one indicator of the superiority if the textile.
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The textile is even more priced when the weaver includes weft
pattern designs.
Warp pattern designs:
•
•
•
•
•
ii.

Mentsi Martha – Alternate yellow warp bands with plain
weave red ground
Lungserma – Alternate green and red on yellow ground
Aikapur – Alternate yellow and white supplementary warp
band on red ground
Dromchuchem – Literally means ‘with little boxes’ patterns
bands are woven in rows of three.
Mentha – Narrow white warp bands on black ground. It is
open pattern which is worn solely by women.
Weft

Is the yarn that is passed back and forth through each shed
across the loom and is interwoven in the warp. Weft patterns are
popularly referred to as Sapma - Continuous weft pattern and Tigma
– Discontinuous weft patterns in Bhutan
The discontinuous weft pattern motifs resemble embroidery
are indigenous to Bhutan. Colored pattern yarns are knotted
individually to the weft yarns to create geometric motifs which are
usually combination of multiple pattern motifs.
Weft Pattern Designs:
•
•

Sapma: Continuous weft pattern designs
Tingma: Discontinuous weft pattern designs. Textile experts
often mistake the supplementary weft pattern designs for
embroidery as they say it is impossible to weave brocade
patterning on a common back-strip loom.

The Sapma and Tingma weft pattern designs are usually used
as pattern designs for:
•

Ngoshom – Woman’s robe with a dark ground usually blue
or black
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Kushuthara – Woman’s robe with a white ground
Shinglochem – Woven both for man and woman’s robes,
usually woven with alternate rows of warp pattern bands
Plain weave

Plain weave textiles are usually woven in patterns with stripes and plaids
•
•
•
•

Martha: Plaid weave usually with red or maroon as the
dominant color
Sertha: Plain weave usually with yellow or orange as the
dominant color
Thara: Woven only for production of horizontal striped
women’s robes with white as the dominant color
Kamtham Jadrima: Striped weave incorporating the colors
of the rainbow.

Three types of looms are known in Bhutan. It is assumed
that even though the use of raw materials, techniques of patterning
and choice of motifs and their combinations have undergone many
changes over the years, the basic technology of weaving has remained
constant. The back strap loom known as Pangthag is generally
accepted as the indigenous loom that predates today’s commonly
used thruethag or horizontal frame looms which were introduced
from Tibet in the first half of this century. 		
A third kind of loom widely used for specifically narrow
textiles is the card loom. Traditionally the looms were considered as
essential household items and occupied prominent places in many
houses and were imbued with potentialities of creativity and wealth.
•

•
•

Pangthag or back strap loom – has always been the most
commonly used loom type. It is operated by just one person
who creates tension in the warp threads by leaning against the
broad back strap. Used for production of panels for kira, gho,
rachu and other utilitarian textiles
Shogutha or Card loom – Follows a similar concept as the
back strap loom using hard paper on the warp thread used for
the production of belts – for tighter and thicker weaves
Thruethag or Horizontal frame loom – Was introduced in

Bhutan within the last century, it is treadle loom which was
introduced from Tibet, and it has gained some popularity
especially in the wool producing region of central Bhutan.

Healing through spirituality,
waters and herbs:

An Indigenous Panacea of Bhutan

Phurpa Wangchuk

Abstract
Bhutan is rich in ethno-medical traditions which are being
supported by the rich medicinal flora that Bhutan have. The ethnomedical systems are broadly categorizable into two: conventional
g.so-ba-rig-pa system which is well documented with proper
pharmacopoeia and the Local Healing System-some aspects of
which are not well documented. This paper describes only the
Local Healing System which is in itself very diverse and comprises
of healing through spirituality, waters, herbs, minerals and animal
parts. It attempts to classify the Local Healing System and the types
of healers, describe etiologies, throw lights on the historical roots,
derive materia-medica, relate spiritual significance, and analyze the
health benefits of different types of local healing practices prevalent
in Bhutan. The rgya-nad treatment in Pema Gatshel and the local
healing practices ubiquitous to Trashi Yangtse are also reported in
the paper as a case study. The paper is the culmination of author’s
own understanding of the prevalent healing practices, practitioner’s
experiences, interviewees’ perceptions and the literature findings.
Keywords: Local Healing System, Local Healers, Spirituality,
Healing Waters, Herbs, and rgya-nad.
In the struggle between life and death, Bhutan’s health systems
have evolved into a fusion of traditional and modern in a symbiotic
blend of ritual practices, religious rites and modern medicine.
			
Dr. Pem Namgyal, WHO Office, New Delhi.
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1. Introduction
Bhutan is one of the few countries that are rich in biodiversity
as well as affluent in culture and tradition. The striking geographical
setting of a country where inaccessible mountainous terrain enliven
the thick forest growth and Bhutan’s self-imposed isolation from rest
of the world free of colonization and its plaguing cultural genocides
had very much influenced such an endowment and an evolutionary
processes into a distinctly modern country. In fact, such environment
was so congenial that it shaped the typical Bhutanese personality
and secured the manifestations of unique civilizations that cleavage
into religion and political institutions, and the social and economic
life including a country’s baffling medical traditions. The medical
traditions of Bhutan bequeathed with rich medicinal herbs must have
been so vibrant that even Tibetans and other Himalyan countries, in
olden days, preferred calling Bhutan as ‘sman-ljong’-Land of medicine.
The Bhutanese traditional medical practices can be broadly
categorized into two types of traditional healing systems known as
g.so-ba-rig-pa and the Local Healing System. Together the health
care providers pertaining to these two systems are called ‘Traditional
Healers”(Wangchuk et al., 2008). g.so-ba-rig-pa is based on Buddhist
philosophy and is well developed with proper documentation of
principles, pharmacopoeias, diagnostic procedures and treatment
regimens. Because g.so-ba-rig-pa is a codified system, it is officially
recognized by the government and the people of Bhutan as the
mainstream of health care delivery system alongside bio-medicine.
On the other hand, the Local Healing System is based on rich
oral tradition devoid of documentation in which ethno-medical
knowledge are being passed down from generation to generation,
from father to son and master to apprentice.
The Local Healing System is in itself very diverse and
comprises of healing through spirituality, waters, herbs, minerals and
animal parts. Among all these, spiritual healing is very perplexing
so much so that the healing philosophies, principles, diagnostic
methods and treatment regimens are entwined in a strong dose of
faith in religious rites and offerings, complicated rituals and cultural
beliefs delimiting scientific reasoning. Not much has changed
despite the advent of allopathic medicine and the proliferation of
gso-ba-rig-pa in the 1950s. In fact, this medical tradition portrays
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so strongly and prominently that it very much decides over the life
and death of patients especially in the rural areas. When a person is
sick, first thing in their health care priority is to immediately consult
a Lama , Gomchen or and an Astrologer for their Zhel-ngag ,
astrological insight and advice on redemption of a patient’s health.
It is also customary to give a patient home remedy including herbal
concoction, offering to the supernatural beings (realm of spirit),
and applying the ngag-dmar and ngag-chu . If these remedies don’t
work, then only the patient is taken to the nearby hospitals or the
Basic Health Units.
Realizing their existence and importance, it ensured the
survival of our Traditional Medical Practices in the country while
the government also invested heavily in developing an allopathic
health care system. Today, the modern and the Traditional Medical
Systems co-exist and supplement health care services in the country.
Therefore, it is not uncommon that a patient would consult both
the indigenous and modern healers and derive the best health care
benefits. In fact, the National Health Survey on health seeking pattern
of the Bhutanese which was carried out in 2000 found that almost
78 % of the Bhutanese who were sick in 2000 sought traditional
healing services including that of the services provided by Lamas,
local healers, home-based self care and others (Anonymous, 2000).
From the health care cost-saving and personal benefit perspectives,
this is an appealing statistic. By consulting those traditional healers;
first it cuts down the modern health care costs significantly, second
the unnecessary side effects of allopathic drugs are prevented, and
third the healing philosophies, principles, approaches and methods
of treatment involved with Bhutanese Traditional Healing Systems
are generally more compatible and congruent with our people’s
belief, practice and our perceptions of life, health and diseases
thereby making it more efficacious. These systems treat patients
pursuing different strategies and approaches with minimal side
effects. Mainly for these reasons and also because they are the facets
of our unique culture and tradition that is deeply revered by our
people, Traditional Healing Practices in Bhutan didn’t have to go
through dramatic criticism as of today.
In the western countries, when the traditional/alternative
medicines gained popularities in between 1970s and 1980s, they
also attracted drastic criticisms and opposition from biomedical
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and scientific communities (Wangchuk, 2005). Accusation on both
sides made the medical scenario worse there. While some traditional
medical people believed that the cures in western medicines involved
invasive curative interventions with less emphasis on prevention or
wellness, focusing lots on physical body and diseases that are mostly
based on interpretative models rather than on wholeness of a person,
some modern medical practitioners considered traditional/alternative
medicines as “primitive”, “quackery” and “unconventional”. For
example Chiropractics, which is significantly practiced worldwide
today because of its effectiveness and popularity among the clientele,
was condemned as a mere “Quack” in USA in the 1980s (Bright,2002).
The unhealthy criticism emerging from both the medical systems is
detrimental albeit both have titanic impacts on the public health.
It is fortunate that such spiteful medical professional conflicts
didn’t happen and is not happening in Bhutan. But this does not
mean that it will not happen and Bhutan cannot remain complacent
especially when Bhutan is transitioning into a modern country, and
when the overriding western culture stands watchful and ready to
engulf Bhutanese values, cultures and traditions anytime. There
are some Bhutanese who are pale imitators of the west. The new
generation, wanting to find a place in the power structure, has become
impatient and seeks to get rid of the old valuable medieval values. For
example, the status of monastic body that enjoyed the highest rung
in the social fabric earlier is now corroding in its importance. There
is a lot of discontent and unrest in certain unemployed sections of
society thus putting a question mark on Bhutan’s age old traditions
and values. Thus, the cultures and traditions are needed to be treated
as volatile and subtle. Mainly for these reasons preserving the rich
cultures and traditions has been founded as one of the important
pillars of Gross National Happiness. While preserving cultures and
traditions, it is important to know what we have and how they are
manifested into different forms and shapes with the changing times.
That is why the initiatives of Paro Museum on the documentation
of tangible and intangible assets of the country have been conceived.
In their efforts of incessantly documenting the intangible traditional
knowledge, urgent need was felt to throw lights on the existing rich
but subtle local traditional healing cultures in Bhutan.
Therefore, series of research was carried out by the author
and the staff of the Institute of Traditional Medicine Services

Healing through spirituality, waters and herbs

501

(ITMS) to document the Traditional Healing Practices that are
currently practiced in the country. The literature research for
finding the basis of the origins of the Traditional Healing Systems
in Bhutan was carried out prior to the field researches. With the
budgetary support from the World Health Organization and the
Royal Government of Bhutan, the ITMS carried out field researches
on two districts of Bhutan: Pema Gatshel in May 2007 and Trashi
Yangtse in March 2009. The Dzongdas of the respective districts
were informed about researches and the Local Healers from their
respective districts were interviewed by the researchers of ITMS
using standard research protocols. Besides, the author interviewed
the elderly and knowledgeable people representing different regional
races as Thimphup, Shaap, Haap, Parop, Trongsap, Bumthap,
Kheng, Kurtoep, Sharchop and Nepalese on the local healing
practices prevalent in their respective areas.
Thus, this paper is the culmination of author’s own
understandings, practitioner’s experiences, interviewees’ perceptions
and the literature findings. It describes the historical roots, materiamedica, spiritual significance, healers and etiology, healing waters,
and health benefits of different types of Local Healing Practices
prevalent in Bhutan. The paper also expounds about rgya-nad
treatment in Pema Gatshel and the local healing practices ubiquitous
in Trashi Yangtse. This paper excludes g.so-ba-rig-pa healing system
since it has been exhaustively documented. However, whenever
relevant and wherever links can be drawn between g.so-ba-rig-pa
and the Local Healing Systems in Bhutan, their brief accounts are
also portrayed in this paper.
2. History and origin of Traditional Healing Systems in Bhutan
Apart from g.so-ba-rig-pa healing system, the actual practice
time of Traditional Healing Systems in Bhutan is unknown as there
is no written documentation about it. However, it is definitive that
in the pre-historic Mon-yul which traces back to 500 B.C.-500 A.D,
when Bonism and the Shamanism were then prevalent religion,
there survived a form of Bon-shamanistic healing system. Those
times, Mon-yul was an isolated region sparsely populated with
diverse tribes believed to be merely savages and illiterate heathen
practicing Shamanism and Bonism . Bonism was mixed up with
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superstitious practices, worship of deities representing nature like
sun, moon, hills, trees, rivers and lakes. They also had a peculiar
mode of worship of the good and evil spirits. Sorcery, black magic,
witchcraft and Bonistic rituals played a predominant role in the
health care system of those times. Such beliefs and practices are still
prevalent in Bhutan.
In fact, very fascinatingly, Bonism was allowed to infiltrate
into the Tantric core of Buddhism later on. For example, an
astrology and Buddhist rituals, which are also an important concept
of Bonism, was incorporated into Buddhism. These fields have
become vital course components in the study of g.so-ba-rig-pa and
in the deliverance of its related traditional health care services in
Bhutan even to this day.
While many Bhutanese claim the Bon-shamanistic practices
to be of Bhutanese breed since antiquity, many sources refute this.
The history of Bhutan traces the origin of Bonism to 7th century
A.D and not much has been said about the origin of Shamanism in
Bhutan. Some people believe that Shamanism is the part of Bonism.
Paos like Jomo (Danglingor Durshing) appeases Ama Jomo and
g.nye-jom appeases Jom Akhe Gyem of Tshelu Tshokha lake. These
two types of Paos can be associated with Bonism since the worship
involves the deities of lakes and caves respectively and thus their
origin plows to Bonism. But Paos like g.ter-dag worships Guru
Rimpoche. It is said that when Guru Rimpoche was propagating
Dharma in Bhutan and Tibet, obstacles were created by the Demons
and Klus. The Guru subdued them and they became the austere
protector of Dharma and the Guru’s Hidden Treasures. Therefore,
their roots can be quarried to the times of those two respective
legendary figureheads of Bhutan.
About Bonism, it is recorded that when Lhase Tsangma was
exiled from Tibet by his followers he came to Tashigang in Bhutan.
There the local landlords built him a house in the Jamkhar Dzong and
his followers came to be known as Khoche Penchhen. Then Lhase
Tsangma’s family migrated to Nubji-Korphu and Mangde where they
are known as Gaga Choeje and Bemjee Choeje respectively. From
thereon, the Bon practices including rituals meant for health care was
extended to other parts of Bhutan.
Then in the 8th century (747 A.D), g.so-ba-rig-pa form of
healing system was established in Bhutan. The philosophy of g.so-
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ba-rig-pa is about 2500 years old (Wangchuk, 2008) conceived at
the time of Lord Buddha. He is also referred to as supreme healer
or Sangay Menlha. However, the three energy principles (rlung,
m.khris-pa and bad-d.kan), treatment regimens, formulary and the
proper g.so-ba-rig-pa pharmacopoeia originated only in the 8th
Century in Bhutan and Tibet (Wangchuk et al, 2007).
The Lhoyi Chhoejung reports that in the 8th century, the
Chakhar king of Bumthang was afflicted by the Shelging Karpo and
his companion demons. The king couldn’t be cured by any medicine
and Guru Padmasambhava from Nalanda, India was invited to treat
him. He came via Kheng Nubji Korphu and Ugyen Dag, and subdued
the Shelging Karpo along with his companion demons and klus. The
king was completely cured of his illness. To show his appreciation,
the king offered his daughter Khandro Tashi Kheudon to Guru
Padmasambhava as his mystic Sang-yum . They both meditated inside
the Dorji Red Rock Cave where today stands a sacred Bumthang Kurje
Lhakhang. They left numerous footprints in places like Bumthang and
Paro and also wherever Guru sauntered to sanctify it demonstrating
his spiritual power. It is said that the Guru concealed g.ter-ma that
includes medical teachings in numerous places.
Similarly at that time, Khandro Yeshi Tshogyal, a consort
and a disciple of Guru Rimpoche also meditated on ‘rdu-rtsi smangi b.chued-lan b.rgya-tsa b.rgyad’ at Monkha Nyering, Singye Dzong
(Wangchuk and Dorji, 2007). From one of the oral historical accounts,
it is told that her meditation practice resulted in the emission of
an unusual medicinal aroma in her meditation cave that diffused to
nearby places like Khoma, Pangkhar, Gangla, Khoema and Lugchu
under Lhuntse District. The people of those localities pledged their
respect and faith to Khandro Yeshi Tshogyal and thereafter several
rich elites became her Patrons. Today, at her meditation cave stands
a mortar and pestle that processed the medicinal materials to make
secret magical concoctions. According to the oral transmission
of Guru Rimpoche on treasures (g.ter-rlung), this secret magical
medicinal concoction was then preserved as a treasure (g.ter) at
Mon Chumo Phug in Paro District. The same treasure was later on
revealed by Guru Tsheten Gyeltshen, thus helping to spread and
propagate g.so-ba-rig-pa in Bhutan.
However, it was only in 1616 that a Bhutanese saint and an
adept administrator Zhabdrung Ngawang Namgyal permanently

504

Phurpa Wangchuk

institutionalized this g.so-ba-rig-pa medical system in Bhutan and
the La Ngoenpa Tenzin Drugdra made it popular. This system was
well documented, codified and very sophisticated requiring thorough
trainings and were usually practiced by trained monks. The earliest
concepts of g.so-ba-rig-pa in Bhutan are set out in the sacred writings
called rgyud-zhi . Unfortunately, in olden times until 1967 , g.so-ba-rigpa medical system was accessible to only few elites like Debs, Desis,
Dzongpons, Ponlops, Jekhempos and their rich patrons. Today the
Institute of Traditional Medicine Services (ITMS) under the Ministry
of Health in Thimphu is the patronizing authority of g.so-ba-rig-pa
in Bhutan. There are 37 traditional medicine centres established wide
across the country providing primary health care services to the people.
Beside Bon-shamanistic, g.so-ba-rig-pa, Sorcerers and
other tantric-based spiritual healers; there are also Bone setters
(Chiropractics), Poison eliminator (Rajibs), Janey healers, herbalists
and home-based elderly healers . These classes of local healing systems
completely lacks documentation and the knowledge are being passed
down from father to son and master to apprentices. Therefore, their
history and origins are shrouded in the mist of complete obscurity
and mystery, and their antiquity cannot be traced. It can be deduced
that the Bone setting, Rajibs and Herbalism must have originated
from g.so-ba-rig-pa since it describes all of these healing methods.
Those teachers who taught the current local practitioners in the
above areas must not have got complete training because they are
unaware of their professional sources. It is also plausible that the
beginners must have seen the Physician trained in g.so-ba-rig-pa
practicing them. These beginners then must have applied it at the
times of emergencies when there were no trained Physicians to
treat the patients. Their services must have been indispensable so
much so that they became popular among the ordinary people and
such practices must have passed down from master to apprentices
or father to sons as their livelihood. However, their starting period
cannot be gauged. Where the trained Physicians are rare, this type
of occurrence is always more likely. Current Village Health Workers
are the living examples. They are indispensable healers in the villages
but unlike in the past, these Village Health Workers are appointed
and trained by the Ministry of Health.
Ultimately, the history of origin of Local Healing Systems in
Bhutan is determined by the ethnicity of the people, nature, religion,
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culture and their struggle for existence. It is a conglomeration of
diverse types of healing practices that are of various origins developed
at one point of time in different parts of Bhutan. It is also eminent
fact that religion played a dominant role in the socio-economic and
cultural life of the people including the evolutionary process of the
Local Healing Systems in Bhutan. In fact, to look into different types
of Local Healing Practices that are prevalent in Bhutan, it is better
to have insight into the racial and religious segregations of Bhutan.
Bhutan has mainly two forms of race that are of Mongoloid origin
and of Indo-Aryans originalities. The Mongoloid and the TibetoBurman races inhabited the northern, western, central and eastern
parts of Bhutan. These races include various tribes like Ngalops,
Mangdeps, Bumthaps, Khengpas, Kurtoeps and Sharchops and
their culture, traditions, languages, religion and healing systems
are related to Tibeto-Burman origin. They constitute the bulk of
the Bhutanese population and follow Buddhism. Buddhist rituals
are most commonly prescribed and performed for boosting the
health; clearing the obstacles; and for bringing in peace, harmony
and prosperity of the individual, family, community, region and a
country as a whole. This belief is deeply ingrained in the majority of
the Bhutanese societies and if the rituals are neglected, it can disturb
the web of life resulting into calamities, disaster, drought and diseases.
The Indo-Aryan and Nepalese races inhabited mainly southern
parts of Bhutan. The races include Rais, Gurungs, Limbus, Chetris,
Bawans, Thakurs, Lepchas, Tamangs and Pradhans; and their culture,
traditions, languages, religion and healing systems are of Indo-Aryan
origin. Their belief and healing practices are mainly influenced by
Hinduism and derived from Ayurvedic system of medicine.
Recently; owing to the resettlement programs, ruralurban migration and cross-country marriages; the integration of
races, culture and traditions have taken place. Interracially, some
Traditional Healing Practices are diluted; others are disappearing
while few new new healing systems have emerged consequently.
Despite remarkable progress in the modern health care services, one
can still see the Local Healing Practices wide across the country. In
fact, as Doctor Pem Namgyal puts it, Bhutan’s health system has
evolved into a fusion of traditional and modern in a symbiotic blend
of ritual practices, religious rites and modern medicine.
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3. Materia medica and philosophies of Bhutanese panacea
It is difficult to derive one common Materia Medica and
etiology since various traditional healing practices prevail in Bhutan.
However, majority of the healing traditions and systems credit healing
powers to god and everything that afflicts are creations of devil or
spirits. Piously, Bhutanese believe that when the world was created,
the sun and the moon were taken from the heavenly Bumpa . The last
churning of this primordial substance produced a b.dud-rtsi that cured
every illness. The invention of b.dud-rtsi ensured immortality of the
gods and preserved it for themselves. A demon, who knew this secret,
disguised itself as a god and tried to drink the fluid. Unfortunately,
other gods recognized it and beheaded it with a sword. The chalice
containing the ambrosia fell down and was spilled. Wherever a drop
of this heavenly b.dud-rtsi fell, plants, animals, minerals, tshachus,
sman-chus and spring waters with medicinal properties materialized
abundantly (Wangchuk and Dorji, 2007)
Fortunately, Bhutan could have been one of the prime spots
where this heavenly b.dud-rtsi fell, since it is blessed with a plentiful
supply of all of these. Bhutanese were fast learner. Soon they were
discovering the science of traditional healings using what is available
in their environment.
Philosophically, most of the Local Healing Practices prevalent
in the country are either fully or partially comply with the Gautama
Buddha’s four noble truths. They are: a) all life forms have to go
through the stages of suffering right from birth to the moment of
death; b) all suffering is caused by ignorance of the nature of reality
and the craving, attachment, and grasping that arises from such
ignorance; c) there is cessation of suffering and the path to overcome
such suffering is the eight noble paths. The eight noble paths are:
right view, right intention, right speech, right action, right livelihood,
right effort, right mindedness and right contemplation. In Buddhism,
Ignorance is considered as the crux of all sufferings because due to
ignorance, one cannot see the reality of the phenomena and thereby
clings to personal self which then results into three moral poisons; Doechag (desire), Tshe-sdang (aversion) and Ti-mug (mental obscuration
or stupidity). The level of ignorance and sufferings is determined by
one’s own karma (intentional acts and their ethical consequences)
which is governed by the law of cause and effect. Unless one breeds
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the seed of altruism, one cannot cultivate good karma and to that one
has to follow the eight noble paths.
All Buddhist worship Sangay Manlha who had vowed
to dispel calamities, cure diseases, ameliorate deformities, restore
physical and spiritual health and lengthens life of all beings. The
medicine Buddha has a deep blue or aquamarine complexion like
that of the precious Lapis Lazuli stone which emanates and transmit
healing rays (Anonymous, 2003). It is believed that through invoking
his name or just through visualization of him can heal one’s illnesses.
The creative visualization of Medicine Buddha involves generating
his imagery mandala, reciting refuge prayers and then absorbing into
oneself his radiating healing energy. A serious Physicians/Healers,
when providing health care services to the patients, chants the healing
Mantra of Sangay Menlha which goes as: Tayatha Om Bekadze
Bekadze Mahabekadze Bekadze Razaya Samoung Gate Svaha.
This empowering mantra is also chanted by the commoners while
prostrating, praying, circumbulating, meditating or taking medicines.
The Lhotshampa traditional healers regard Hindu values and
principles. Bon and Shaman practitioners adhere to the principles
of Animism . In all these traditional healing systems, astrology and
astrological predictions are closely knitted and without it, the healing
may not be as effective as it should be.
4. Astrology as the helm of Traditional Healing Systems in Bhutan
The Bhutanese astrology is a system of observations
gathered through ages and is based on the belief that mundane
activity on Earth are represented by the positions and movements of
astronomical bodies, particularly the Sun, Moon, Planets, and Stars.
The Bhutanese astrology called skar-rtsi is based on the movement
of star and was first introduced by Khewang Lhawang Lodre at
Chari during the time of Zhabdrung Ngawang Namgyal.
While astrology and its influence to the life of people in the
western and other Asian countries are declining, astrology in Bhutan
still holds a strong base in a society to constitute a part of its rich cultural
heritage. In fact it was seen as; an aid to political power used by Debs,
Desis, Penlops, Dzongpons and Kings; a deadly tool to draw military
strategies; a topic for philosophical speculation; a means to arrange
marriages and held important celebrations; promising computation
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to make money; a gauge for forecasting the future; and an essential
contrivance for medical diagnosis and treatment. Even today, it plays
a significant role in daily decision-making of the Bhutanese people
even as the 21st century unfolds with an unprecedented advancement
in the scientific and information technology.
Bhutan has one national g.zhung-rtsi Lopen and one or more
rtsi-pai Lopen in almost all the monastic institutions. For matters
of national importance especially the annual public religious rituals
conducted for warding of the obstacles affecting the people, King
and the government; an appropriate time and date is decided by the
Government after consultation with the g.zhung-rtsi Lopen. He is
also responsible for the compilation of the annual calendar in the
form of zla-thog . The zla-thog was first composed by Tshangkha
Rimpoche Norbu Wangchuk. All the Local Healers including
Drungtshos and sman-pas use this zla-thog as an indispensable
tool for providing traditional medical services.
Even the daily d.za’-d.kar is predicted using this zla-thog or
the astrological texts. Thus, astrology and astrologers plays important
role in everyday life of the people in Bhutan even with the literates.
They are still sought after for their advice in seeking the compliant
medical treatments, in cases of prolonged illness or a failure of the
medicines to improve the health of the sick one.
In the rural areas, an astrologer can be anybody ranging from
Gomchen to a professional astrologer. They are sought by most
of the common Bhutanese nearly for everything. For example: for
constructing a birth horoscope; identifying marriage compatibility
and the auspicious days for events like shifting houses, celebrations,
ceremonies including funereal rites, offerings, festivals, recitations
of prayers, beginning new business, sowing, harvesting, sporting
and medication; for forecasting fortune, misfortune and the future;
and to predict the life form in the next life. In case the astrological
predictions turn out to be hostile, specific practices like religious
ceremonies, reciting mantra, tantric exorcism, performance of
meritorious activity, spiritual empowerment/initiation, etc. are
prescribed in order to pacify and ward off obstacles and unfavorable
cosmic influences.
The link between astrology and medicine is well established
in g.so-ba-rig-pa medical system. In fact, it is an integral and
fundamental module of g.so-ba-rig-pa taught for Drungtsho and
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sman-pas at the National Institute of Traditional Medicine located
at Kawang Jangsa, Thimphu. Astrology is functional right from
the underlying philosophical basis to the application of therapies,
collection of raw materials and compounding of traditional
medicines. It is said that an experienced physicians who has excelled
in the field of astrology and pulse reading could easily dig the past
history of a patient, decode the cause of disease, forecast the future
disease trends and exactly predict the time of recovery or death with
precise day, date, month and year.
5. Classification of Local Healers in Bhutan
The Local Healers includes: Lamas, Gomchens, rtsips,
d.paos, d.pamos, Bonpos, Bone Setters, Poison Extractors and
rgya-nad Healers. The d.paos and d.pamos can be further classified
as: General d.paos, d.pamos, g.ter-dag, Jomo-Dangling (Durshing
or g.nye-ljom), Gay-ser, Sapamo, Ninba and Jakhris (Nepali).
The Bonpos are of two categories: Bon-d.kar and Bon-nag. It is
chronicled that the Bon-nag was banned since it involves the animal
sacrifices. Whereas Bon-d.kar was adapted and are still practiced in
Bhutan since it doesn’t include animal offerings. In fact, the almost
all Bhutanese rituals are the combination of Bon and Mahayana
Buddhist practices. The Bone Setters are prevalent wide across
the country. Poison Extractors (Rajibpas) are quite common in
the country since many illnesses especially the food are believed to
be poisoned by the enemies and much of the stomach pains are
connected to poisoning. They also remove poison of the snake bites.
Some healers of this kind also extract bile from the body when the
patient suffers from jaundice. Janey Healers are common to eastern
parts of Bhutan encompassing the districts like Trashigang, Pema
Gatshel, Mongar, Lhuntse and Trashi Yangtse.
6. Etiology and disease classification
In Bhutan, almost all the cause of the disorders are believed
to be afflicted by the supernatural beings/elements. In a country:
where advancement of science and technology transpired very
recently; where the culture and tradition are inundated in spirituality;
and where the pathogen-describing terminologies such as bacteria,
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virus and fungus were devoid; feigning healing system driven
by the supernatural beings is only to be anticipated. Within this
understanding Bhutanese recognize that our health is intricately
connected with the health of the physical, emotional, social, and
spiritual environments in which we live. Therefore, the disorders are
also the manifestations of these conditions.
According to Buddhism and Bhutanese perspectives (Gayleg,
2005) there are 404 diseases which are etiologically divisible into four
main classes. They are: yongs-grub-tsheyi-nad (101 diseases), starsnang-‘phrel-gyi-nad (101 diseases), kuen-rtag-g.don-gyi-nad (101
diseases), and the g.shen-d.bang-sgon-les-kyi-nad (101 diseases).
6.1 yongs-grub-tsheyi-nad
The universe is made up of five macrocosmic physical
elements: Sa (earth), chu (water), mie (fire), rlung (air) and nam-kha
(space). These cosmo-physical elements influences: An incident a
person is conceived, a manner rlung of different weeks nurture an
embryo inside the mother’s womb, a system an embryo progresses
to form a human body with complete sense organs, and a way baby
is born. Thus, it is believed that different elements enter into the
composition of three bodily energies called rlung (air), m.khrispa (bile) and bad-d.kan (Phlegm) which forms the basis of all the
functional aspects of life. Dynamic equilibrium among the elements
and their functional aspects i.e. the three bodily energies, result
in optimal health. Deviation from the delicate equilibrium either
through receeding of anyone of the three energies or through
disturbances brings about diseases. Since human body is formed
from the same five elements; it is possible to ascertain the nature of
deviation by analyzing the respective composition of these elements
through various means of diagnostic techniques.
Consequently, healing in g.so-ba-rig-pa occurs through the
balancing of these elements to their normal harmonic state. This is
possible because the five elements in the macrocosmic frame relates
to the five elements in the microcosmic being which makes it feasible
to alter the deviations through intake of foods and medicine having
same composition. For these classes of diseases, Drungtshos, who
are formally trained at the National Institute of Traditional Medicine,
have to diagnose the disorders affecting the three principle energies
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deploying four main diagnostic procedures such as pulse reading,
urine analyses, physical examination, and interrogation of a patient.
This category of diseases is called yongs-grub-tsheyi-nad and is usually
practiced in g.so-ba-rig-pa medical system.
6.2 star-snang-‘phrel-gyi-nad
It is said that under this category of disease classification,
there are 101 different types of ailments. The diseases under this
category may seem serious initially but it gets healed by itself even if
the treatment is not given to a patient. The diseases may include the
abrupt disorders or sufferings like minor cut, sprain, rgya-nad, skin
infection, food poisoning, cough and cold, diarrhea, constipation,
stomach pain, body ache and other newly emerging diseases. The
cause of the disorders is mostly attributed to accidental incidents some
of which can be cured without major medical procedures.
For these disorders, rituals and merit accumulation will
be void and hence emergency health care or treatment should be
rendered to such patients. However, it was found that the bleeding
can be easily stooped by mantra called khrag-ngag. The Local
Healers like Bone setters can treat the fracture and sprain and fix the
joint dislocation using bare hands but sometimes using herbs. Bone
setters are very few in numbers but it is evenly distributed across the
country. Rajibs and moxibustion are useful for snake bite and for
removing poison from the body parts.
Thread healing is also common in Bhutan. Thread healing
can be either empowered by mantra (g.sung-ma) or just a simple
rope made of specific bark of the plant which is in Khengkha called
Oadaliseng .
6.3 kuen-rtag-g.don-gyi-nad
Bhutanese believe that some serious, sudden and disabling
diseases are of supernatural origin and is classified as kuen-rtag-g.
don-gyi-nad. They might be the result of a black magic spell
(Ngan); or the visitation by a malevolent spirits (g.don); or the
work of an offended god, nagas and local deities; or had extracted
or scattered the soul of a patient by b.dud (bla-g.ced). Although,
broadly it is reported that there are 101 types of diseases belonging
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to this disease category, there are 1080 disorders caused by g.don.
These disorders that are caused by g.don are further divisible into
3 general categories: Pho- g.don (360 disorders), Mo-g.don (360
disorders), Bisexual and Klu-g.don (360 disorders). In addition,
the b.dud causes 360 types of ailments and is called Yi-drog in
Bhutanese. It is believed that there are 360 Bla residing in 360
types of nerves in the human body. When one is intimidated or
when any one of these 360 Blas are scattered, the Tshei (life)
drifts into the air leaving behind the empty nerve. This same nerve
without Bla then becomes Yi-drog and turn into pathogen thereby
resulting into a disorder.
The most common g.don that affects Bhutanese quite
frequently are: sgrib, Soen-dre, Shin-dre, Klu or Zhi-dag, Tsan,
g.nye-b.dag, rgyal-po, Jomo or Tshomen, b.dud, Phur-kha (Ngan)
and g.teng-za. sgrib is a pollution that invincibly defile human body
by the unclean halo or the filth objects and can be divided into three
groups: phyi-gi sgrib (physical), nang-gi sgrib (inside) sang-bai sgrib
(unseen). People often suffers from sgrib if subjected continuously to
unclean things, not necessarily filth, but also unseen and supposedlyclean (outwardly clean but unclean from within) objects (Chophel,
1984). While ‘khon (dams-log-gi) sgrib is a good example of sang-bai
sgrib, the ze-log sgrib is an example of phyi-sgrib. The ‘khon sgrib
usually results from the misunderstanding, quarrel or the insolence
that has cropped up between a senior and the junior people. For
example; a son/daughter quarreling with their father or a mother, a
disciple disrespecting his master, a subordinates fighting with their
superior and a subject revolting against a king all give rise to what is
called ‘khon sgrib.
The ze-log sgrib can be further subdivided into several
distinctions like skye-sgrib, zhi-sgrib, na-sgrib, jo-sgrib, zda-thragsgrib, mi-sgrib, phag-sgrib and rta-sgrib. The skye-sgrib is related to
child birth and delivery. It is believed that when a child is delivered,
the entire atmosphere including those who attended the delivery
within the house has been polluted by the delivery reasonably due to
blood, placenta and placental fluid associated therein. The zhi-sgrib
is a defilement caused by the death and the funeral rites. Like the
delivery phenomenon, the death pollutes the entire atmosphere and
much worst is when cremating the death body due to the polluted
air. It is believed that a father or a mother who has a breast feeding
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babies, if they are involved with the crematorium, it can bring
horrible consequences such as instant death of a child or causing
disabilities like dumbness, etc. The death of an animal can also cause
zhi-sgrib. For instance, a pious man will be sick from sgrib if he
visits a butcher’s meat shop parade.
The na-sgrib is the pollution resulted from the sick person.
The interesting fact is that if the sick person is suffering from the
communicable diseases, it is obvious that the disease can be transmitted
to the person who attends to that sick person. In layman’s term that
is what is called a na-sgrib. The jo-sgrib is the pollution resulted from
the sexual intercourse or through the visit to the places where the love
making have taken place. The zda-thrag-sgrib is the pollution due to
menstruation. A woman under menstruation period should not visit any
holy places or hot springs or the diviner or Lamas for it brings them
grave sgrib. The mi-sgrib is pollution resulted from the gathering of all
types of people representing all walks of life.
The phag-sgrib is the contamination resulted either through
the contact with the pig or through devouring its meat. For instance,
it is quite common to associate epilepsy to pig calling it as phag-nad
(pig’s disease). It is an also very common experience that after eating
pork, one easily falls asleep which is accredited as phag-sgrib. The
rta-sgrib is the defilement caused by horse. It is believed that if a
pregnant woman goes under a horse, or if the shadow of a horse
falls on to her, or if she walks over the rope that ties the horse to a
post; she will undergo what is known as sta-sgrib. The end-result is
that, a pregnant woman will remain pregnant for twelve months (the
length of the time a mare gestates) as opposed to normal gestation
period for human).
While the Soen-dre is an evil force of living woman that
lingers at night looking for human flesh to gratify their desire, the
Shin-dre and Gyal-po are the wandering spirits of a dead person and
a king respectively. It is believed that after death, the soul lingers
in the Bardo . When these souls are sick and hungry, they haunt
the human to transfer their sickness or asking for foods and drinks
to quench their hunger and thirst. Accordingly, their propitiating
rituals should be performed.
The Klu is sub-terranean spirits generally represented by
serpent and are quite often called as Sa-b.dag or Zhi-b.dag. There
are mainly five categories of Klu but if that is further divided, there
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are 84,000 specific Klu (Dorji, 2005). The Klu resides in the lakes,
swamp water sources, cliffs, old trees (usually Quercus), and the
damp lands and rocks. Klu transmit poison through the malicious
intent, physical contact, mouth vapor, and spotting. The Klu afflicts
human beings when their habitat are disturbed through cutting down
Klu-shing, excavating land, demolishing or burning Klu-rdo and
Cliff, shouting in the strange unfriendly mountain areas, poisoning
the lakes, decapitating and killing the manifestations of Klu that
may include fish, frog and snake. The popular afflictions include
leprosy or festering wounds in the body.
The Tsan is middle-terranean spirit that resides in the tress
and cliffs and so called skye-tsan (sometime called skye-lha) are kept
in Lhakhangs and Goenkhangs as guarding deities. For example,
Dom-tshang-pa of Changangkha Lhakhang and Gye-nyen-jag-pami-lan of Dechephug Lhakhang are the life saving Tsan of Thimphu
people. As soon as a baby is born, he/she is taken to these two
Lhakhangs to get the name and the blessings from the respective
Tsan. When a baby is sick and has disturbing sleep, it is customary to
take serkem to these Tsan and seek refuge. In fact, mothers and babies
visit their skye-tsan every month to pay homage even if they are not
sick. One can bet, it works miracle and if the mothers may be asked
about such incidents, 100% of them would say it happens and works.
They are also visited by the people for various purposes such as; for
blessings of good luck and good health in their endeavors which
may include exams, bussinesses, tournaments and other important
undertakings. The Tsan afflicts human beings when their habitat is
disturbed through cutting down Tsan-shing, demolishing or burning
cliffs, and shouting near their habitats. The Tsan rituals to appease
them are usually performed when afflicted by the Tsan. g.nye-b.dag
are the lord of g.nyes (sacred sites) and since almost all the g.nyes are
endowed with g.ter-ma (hidden treasures) it is also called g.ter-dag
(Lord of Treasure).
he Jomo is the deity of lakes and usually worshiped as the
Nor-lha in eastern part of Bhutan. When their serenity and sanctity are
disturbed, they afflict both human and the cattle. b.dud is a demon
believed usually to reside in the unsanctified and creepy places like
landslide and waterfall areas. When the people shout loudly or panicstricken in and around theirs places, b.dud captures the soul of the
culprit and causes serious illness. Unless some immediate gla-kup
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rituals are performed to restore the soul of the victim to its natural
state, it is believed that the patient may not live long.
The Phur-kha (Ngan) is the affliction by black magical hex
and are usually believed to be the works of one’s enemies. The
Phur-kha is usually practiced by the exorcist and also some religious
practitioners. To have the maximum outcome, one has to be perfect
in Nyen-pa recitation and must have also undergone rumination
on its practices. It is said that the eminent saints of Bhutan, Jetsun
Milarelpa and Zhabdrung Ngawang Namgyal, were also the masters
of this Phur-kha but they primarily used it for overcoming the
enemies of Dharma. Whatever it may be, it is seen as a powerful
tool to cause the strange sufferings not even treatable by modern
medicines. Those who knows the Phur-kha, they perform themselves
to afflict others with whom they might have hitch or quarrel. Few
people who don’t know Phur-kha, they either hire the exorcist or
the Black Magician to perform it to afflict their enemies. While some
people resort to invoking of the local deities for afflicting sufferings
to their enemies, many people, after a hitch or a quarrel, resorts
to backbiting which would metamorphosize into venominous mikha or dra-kha. Specific rituals to overcome sufferings caused by all
these evil forces must be performed or else one may not live long.
g.teng-za is the disorder caused by the extra-terrestrial objects such
as shooting stars, asteroids and lightning. While this is rare, it causes
life-threatening disorders.
6.4. g.shen-d.bang-sngon-les-kyi-nad
The cause of the g.shen-d.bang-sngon-les-kyi-nad is
attributed to sngon-gyi-rnam-par-smin-pa (Previous Karma)
wherein an individual is destined to suffer from an incurable illness
due to the bad deeds that one has committed in one’s previous
life. Bad deeds that one may have committed in the past life may
include: Loss of conviction of sku (body), g.sung (speech) and thugs
(mind) to accumulate good merits; causing affliction and pain to
others through uncompassionate beating; killing and shortening
life of others; and robbing others’ wealth and depriving them of
happiness. It is believed that if one commits such appalling acts, the
eventuality is chastisement and retribution with similar or even more
horrendous sufferings in the next life. For example it is believed
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that: if the person have lost the sku conviction, perpetrator shall
be born with incomplete sense organs or would become disabled
at later stage in his life (dbang-po-go-nga ma-tshang); if one have
lost the conviction of thugs, one would be born with the inability to
think properly (tsa-gya with mental disorders); if one have lost the
g.sung conviction, one will be reborn as deaf and dumb.
7. Treatment regimens
The treatment regimens engaged for treating the four main
classes of diseases (yongs-grub-tsheyi-nad, star-snang-‘phrel-gyinad, kuen-rtag-g.don-gyi-nad, and the g.shen-dbang-sngon-les-kyinad) are healing through spirituality, waters and herbs. While the
yongs-grub-tsheyi-nad and star-snang-‘phrel-gyi-nad are treatable
by herbal and water therapies, the kuen-rtag-g.don-gyi-nad, and the
g.shen-d.bang-sgon-les-kyi-nad are treatable only by spirituality.
7.1 Healing through spirituality (Spiritual therapy)
World Health organization (WHO) defined health as a
dynamic state of physical, mental, social and spiritual well-being.
Many countries lack the later health care dimension but Bhutan has
them all. In fact, the spirituality is deeply ingrained in the culture and
traditions of the country. The physical, mental and social states of
all Bhutanese are embodied or transcended from either the Buddhist
or the Hindu or the Christian religious upbringings. Any mishappenings or health disorders are therefore perceived in relation
to one’s alignment with different spiritualities and even the spiritual
healing gyrates around this understanding.
For a Bhutanese, the spiritual healing is a way of living, a way
of being in the world that recognizes our innate wholeness, holiness,
connectedness and the right relationship-within ourselves, family,
with communities, with nature and environment, and with the sacred
source called supernatural beings. Rather than seeing ourselves as the
weaver of the web of life, this healing tradition show us that we are each
a strand in an intricately woven tapestry. Our life, our relationship, our
actions, our priorities, our decisions, our ecosystems, our inter-being
and our karma affect every part of the web, and what we do to the web
we ultimately are doing to ourselves. For this reason, the diagnosis
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of disorders, the healing strategies and curative methods are focused
in making these web a perfectly balanced condition. Prescription
of drugs and treatment by modern medicine may not work in such
cases and instead it may have contrary effects. Cases were reported
from many hospitals that when the patients suffering from sudden
and severe illness with undiagnostible symptoms (usually believed
to be g.don affliction) are given injection as an emergency treatment
measures, it resulted into the worsening of the patient’s health
and sometimes even leading to untimely death. Because of such
incidences and beliefs, it is normal to find many patients, especially
coming from the rural areas, reluctant to avail the modern health
care services.
The spiritual healing has served the Bhutanese since times
immemorial and it still continues to play the core role in ensuring the
health of the people even as the country opens to the unprecedented
modernizations and invasive western culture infiltrations. The
spirituality is deeply associated with Tendrel, Takpa, Namtog and
Mongpa. Tendrel means premonition and can be b.zang (good) or
Ngyen (bad). For example, when traveling, sighting a huge black
python or snake in a deserted place or seen crossing a road is a bad
Tendrel since it warns of the approaching death or serious illness.
On the contrary, if one sees a Golden Langur while traveling, it is
considered good Tendrel since it augurs success and sound health.
For every iconic event or phenomenon that signifies good and bad
Tendrels, there is an inherent Takpa (interpretation) and if one
believes in Tendrel and its Takpa, it is then called Namtog. Namtog
means belief and doesn’t grossly imply superstition. The Takpa can
be allegorical or represented by incidental phenomenon or can also
manifest into dreams. The Bhutanese pay attention to the Takpa
for it herald impending messages and timely warning so that one
can perform rituals or avoid the situation and prevail over the
catastrophic incidents or ailments. However, the perceptions and
interpretations, although not completely, varies from place to place
and people to people. But the gold standard for interpreting Tendrel,
Takpa and Nid-lham (dreams) is set by Phagpa Ludup according to
the time, situation and place. The skilled interpreters of these three
phenonmenon would be Lama, Gomchens and Astrologers.
The Mongpa refers to a set of beliefs based on total ignorance,
baseless fear and blind faith on occultism, exorcism, shamanism,
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divination, and many other magic and charm besides popular belief
which cannot be proved empirically but considered true and rational
in a particular community (Pedey, 2005). Operating within the wheel
of Tendrel, Takpa, Namtog and Mongpa, the Bhutanese seek d.za’-d.
kar intervention and also the clairvoyant advices from a Lama or an
astrologer for carrying out any important events. According to the
Bhutanese d.za’-d.kar, the days referred to as Ta-she Gha-chhag are
believed to be highly inauspicious for the start of a journey since
mishap including accidents and life threatening illness may occur.
The d.za’-d.kar, if followed strictly, is said to prevent all kinds of
mis-happenings including kuen-rtag-g.don-gyi-nad and the starsnang-‘phrel-gyi-nad.
There is a famous Bhutanese saying “Nad-ma-wong-leyrimdro dang chu-ma-wong-ley-g.yur-ba” and many Bhutanese stick
to this saying. The Bhutanese believe that prevention is better than
cure and mainly for this reason; the zla-thog is constructed each year
encompassing all aspects of preventative health rituals. The zla-thog
portrays one year’s predictions of obstacles and diseases for Lo-khor
g.chu-gyis and the prescribed rituals for trouncing those respective
obstacles and diseases. For example, if one’s rlung-rta (lucky wind
energy) was predicted to be diminishing by the zla-thog; appropriate
measures like reciting rlung-rta mantras, conducting rlung-rta rituals
and erecting prayer flags are usually prescribed in the zla-thog.
Interestingly, Bhutanese believe that diminishing rlung-rta is the main
cause of sufferings including diseases. When one has accidents, when
one runs into business loses and when one’s srog is being snatched
by the malignant spirits; it is customary to say that the rlung-rta of a
victim must have diminished (kho rlung-rta bab-so-nu).
Also as soon as a child is born a birth horoscope is
constructed, through the consultation of an Astrologer or Lama
or a Gomchen, to envisage illnesses that may affect a child or an
individual in his/her lifetime and accordingly prescribing the rituals
to overcome such illnesses. Conducting the prescribed rituals at
the predicted age and time of a person would prevent him from
the havoc of any illnesses that are to befall him/her.
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Some of the preventative or precautionary measures taken by
the Bhutanese to keep the ill happenings at bay are as follows.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

When the child is conceived, an expectant mother takes
consecrated water blessed by a spiritual master and receives
long-life initiations to ensure mother and child’s safety and
long life. Pre-birth or when the child is still in the womb,
names are sought from the incarnate Lamas to minimize
sickness and other unpleasant incidents that may befall the
child. Sometimes when a child is seriously ill or when a family
encounters difficulty in bringing up children (if more than one
child dies), an incarnate Lama would give the child new name.
Some parents would dress a girl, who constantly falls sick, in a
boy’s attire to deceive the devils/evil spirits into thinking that
she is a boy (Sangay, 1984). The male souls are believed to be
stronger and the ghosts and spirits cannot attack them.
Gyapa Bumchung is recited every month to keep the 24 kinds
of illness affecting children.
The umbilical cord of a baby when dried can be used as
talisman that would protect a child from evils.
A child is never taken out of the house at night to prevent evil
spirits and other maligned beings from causing it sickness and
throwing curses.
When a child has disturbed sleep (waking up or startled and
frightened) in the nights, the parents would place a man’s kera
(belt) under the pillow to usher good sleep. Similarly when
one has nightmares and troubled sleep, a Bhutanese would
keep the Dozom (knife) under the pillow to scare away the
spirits causing nightmares and steer sound sleep.
A newborn baby should never be taken to a newly constructed
house or an abandoned house with the belief that the house is
under the influence of the spirits that may cause sickness to a child.
After giving bath to a new-born child, the water in the bathtub
should not be thrown in a dirty place with the fear that a
child may fall sick. This applies to even the breast milk which
shouldn’t be thrown to the toilet.
To avoid disasters and wrecking havoc on the life of the
family members, an annual rites and rituals like Lho choe or
Tshechu are performed.
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Some Bhutanese keep pets and domestic animals at home
so that it would bear any illness that is to befall the family
members of the house.
To guard the house and its members from any evil influence
or Kharam , Phallus drawings are painted in red on the outside
wall of a newly constructed house. Or a wooden version-carved
and painted red to which a cord or a rope is tied is hung in
the four corners of roof-top of a house. An auspicious day, a
person and place (in this case any four corners of the house
can be a special place) is chosen for the Phallus to be hung.
A chosen man climbs on to the rooftop and passes down a
rope, to a female from the group who has gathered outside for
the occasion. They make a knot at the shaft end of the Phallus
and the chosen man from the roof top then pulls it up as the
whole crowd joins in to shout “Sho chig sho g.nyes shoda layba
g.sumla ya” and sets up a beat. The phallus is hung and kept it
dangling like a wind chime from the four corners of the roof.
The people who have participated in the hanging of Phallus
then take part in the party and merrymaking. Small Phallus
made of wood is also worn by some Bhutanese as a talisman.
Some Bhutanese prefer to keep an ox that gores, a dog that bites
but not barks and a cock that springs and pecks at people since
this trinity frightens away evil spirits that may harm the members.
After cutting hair, littering of hair is prohibited since it is
believed that drifting of d.wang-rta (energy of personality) and
rlung-rta (energy of luck) may occur which may lead to illness.
If one has tormenting nightmares, to prevent from recurring
bad dreams, the Bhutanese would go to toilet or near a boulder
and narrate the bad dreams in front of them.

These are just few examples. The detailed descriptions and
interpretations of Tendril, Takpa, Namtog and Mongpa which are
related to the health, illness, g.don-b.choe (treatment rituals) are
given in the book called “Ta She Gha Chha: The broken saddle and
other popular Bhutanese beliefs” (Pedey, 2005).
When a person is sick, the first thing the Buddhist Bhutanese
do is performing relevant g.dhon-b.choe at home. The rituals may
include the appeasing of the supernatural beings by offerings a simple
Sang , Sur , Serkem , Dug-ze , and incantation and recitation of mantras
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and sutras; or conducting lengthy sophisticated rituals like Drol-mayul-dhog, rgyab-zhi, Tor-dhog and Sher-nying-dhue-dhog.
The ngag-d.mar, Sur, Dug-ze, Sang, and Serkem are like the
first aid tool kits especially prominent in the rural folk life of Bhutan.
These can be easily done at home by any elderly people. If we have
sudden bouts of stomach aches, body aches and severe headache, it
is believed that ghosts or spirits have attacked them and the ngag-d.
mar is applied first in the crown, temple and then to the affected areas.
If a patient doesn’t recover, Sur is burnt to appease the malignant
spirits. The protégé or the performer calls the suspected spirits to
help the patient regain his health while feasting on the Sur that has
been offered. The fumes envelope the patient and is transferred to
the doorstep outside the house. The Sur is also burnt immediately
before the arrival of the guest coming from distant places or after the
departure of a visitor, as a precautionary means, in case the visitor may
have been accompanied by ghosts and spirits of the dead. This is done
particularly if there is a sick person or a new born baby in the house.
Simultaneously, a Dug-ze is burnt to quell the malignant
spirits. In this case, a patient covers his head with any large piece
of cloth and encloses the fuming Dug-ze to inhale the fumes. The
charred remains are then thrown out of the house.
If a patient have the symptoms such as loss of appetite,
fever, and the disturbed sleep with sudden shock; then we know it
is caused by the deities including lam-kuencho and skye-san. In such
cases, the propitiations may be recited while placing in the hand of
the patient a handful of rice (uncooked) in a piece of cloth together
with a paper currency. The utterances would consist of apologies
and assurances as the performer becomes the spokesperson for the
family that he will take responsibility for their negligence and they
will take pledge to make amendments (Pedey,2005). A patient is
made to touch the offering item; it is wrapped inside a cloth and
then kept hanging above the bed. If the illness persists, the bundle
may be taken to the local priest or an astrologer to confirm illness
and get their advice on what rituals should be performed next. The
Sang and Serkem are also offered to appease them but usually in
the morning. Even in Thimphu, a skye-san appeasement offering
comprising of rice grains, an egg or meat, a bottle of alcohol and
a paper currency is a common scene that one can come across the
Changangkha and Dechenphug Lhakhangs.
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If a patient suffer from Shin-dre, the signs and symptoms
includes sudden sickness accompanied by vomiting, frothing,
groaning, trembling, white eyes, fever, stomach pain and swelling,
headache, localized severe pain, clinching of fist, tethering, instability
of mind manifested into talking nonsense and weird behaviors
(multiple personality), and fainting and falling into coma. The
treatment is propitiating the suspected spirits of the dead person
with food offering (Shinpoi Tou) calling their names, chiding and
chastising them. If the illness persist and the appeasement offering
and mild chastising doesn’t work, then Aema or Thingngey is
usually burnt to ward the spirits of the dead person. The fume with
the tingling irritation is believed to suffocate evil spirits.
If a patient suffers from a sudden stiff neck or stomach aches,
joint pains or any unbearable aches in the body parts, it is suspected
that a Soen-dre (bad spirit of living woman with witch mindedness)
has afflicted him/her. Soen-dre is believed to appear in the form of
roaming fireballs during the night. It is believed that if a patient applies
Ngag-d.mar or takes medicines, an ailment would become worst and
sometimes even lead to death. Therefore, an appropriate treatment
for Soen-dre affliction is to apply the extract of Tsod on the affected
areas. The Tsod leaves are crushed and wringed with the hands to get
an extract. Few drops of water and a pinch of salt are added to the
extract which can be smoothed on the afflicted areas. The touch of the
extract on the skin gives you a burning sensation but the excruciating
pain will subside. The appearance of long scratch marks of nails on
the affected areas after the application of Tsod extract is a portentous
mark of the Soen-dre affliction.
After having done all the above easy rituals and if the patients
get worst, that is when a Lama or a Gomchen or a Tsip (astrologer)
are consulted for their guidance and clairvoyant divination. If the
patient is seriously ill, the Lamas perform instantaneous lifesaving
acts such as Brakpoi-kag-go-wang or Tshe-wang and other necessary
rituals. Where there is no Lama or Gomchen; the Paoas , Pamos ,
and Bonpos are sought regularly to mediate, negotiate and at times
unleash their powerful mind-freaking tantrums and threats to the
b.dud , Tsan , Shin-dre and Klu . The patient even get treatmentcompatibility-prediction (thugs-b.tab) from them and upon their
advice only, a patient avails different forms of health care services
including the performance of the health rituals. For example, if
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a Lama or an astrologer prescribes the rituals to extract the evil
intruder like Gyal-po or Kow, it should be immediately executed.
Otherwise, there is high chance that an evil intruder may take the full
possession of a patient and may affect their mental state.
For a Gyal-po or kow a little advanced propitiation ritual
with food offering is conducted. Food items includes cooked meat,
chilly, tea leaves, salt, cheese and a butter which are all placed in
a bowl or Bangchung or a flat bamboo container. A layman who
knows the propitiation words (usually Gomchen) chants it placing
a bowel of food offering just below the patient’s bed. The chanting
formula and the types of propitiation tools including stor-ma (ritual
cakes) for Gyalpo, Shin-dre and b.dud is described and translated
in the book called “Ta-She Gha-Chha” (Pedey, 2005). The Gyalpo,
Shin-dre and b.dud are also considered the srog-ched-be-dre which
captures the soul of the vulnerable people when scattered during
the intimidation or frightening moment. For this, a special ritual for
restoring the soul of the vital principle-called srog lug-ni or Lhakub-ne is performed by the medium to stamp-out the misfortune. A
popular ritual for restoring the srog is described in detail in the book
“The Spider and the Piglet” (Dorji, 2004). The Lha-kub-ne from
b.dud is usually done by Paos or Pamos.However, this may differ
from place to place.
If a patient suffers from the symptoms like puffed eyes,
stuffy nose, bloated skin, heaviness of a body, shivering, mental
obscuration, eye sores, sore throat, body pain, and an excessive
sleepiness; then any Bhutanese would know that it is a sgrib.
A person suffering from any kind of sgrib would persistently
experience discomforts in the morning. For treating a sgrib, the
Bhutanese would perform cleansing rituals called Lhab-b.sang and
Thrue-sel. For example; when a child is born, a purification ritual
(Lhab-g.sang) is performed on the early morning of the 3rd day after
delivery. The ceremony is performed to free the baby, mother and
the house from the impurity of the delivery. Until this has been
performed, people avoid visiting the house. As the purification ritual
is done in the morning, neighbors, friends and relatives arrive with
presents to celebrate the birth and welcome the baby to the family
networks, to the communities and to the world. It involves short
religious recitations and incantations accompanied by the burning of
incense and offering all-purifying materials. A Lama or the Gomchen
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whoever performs the ritual sprinkle the mother and the baby with
the holy milk prepared from milk, saffron and camphor. The mother
and a baby wash their face and hair (in warm water) and puts on
clean clothes. It is then believed to have removed the skye-srgib.
Similarly when a person attends the funeral rites, it is
customary to burn the sgrib-sang (incense), inhale and fumigate
whole body attires to remove the Zhi-sgrib. Along with it, one also
washes the face and hands with the holy milk prepared from milk,
saffron and camphor. It is sprinkled in the head and body and should
be most appropriately done by a Gomchen. Sometimes, Dhug-ze is
also burnt to ward of the accompanying spirit of the dead. If it is
‘khon (dams-log-gi) sgrib, then it is removed by secretly stealing the
items of the suspected malicious person or enemy, rubbing it against
the ailing person with mantra recitation and then burying it in a hole.
If the patient is being afflicted by Klu (Nagas), one would
have festering wounds, sores, and would dream about serpents. It
is believed that one would brew such wounds and sores if they pass
urine or defecate in the areas where Klus reside such as abnormal
looking boulders, trees, abyss, or water sources. That is why; the
Bhutanese wouldn’t prefer to build houses near a swamp, or large old
tress or eerily secluded places. The attack by serpents in one’s own
dreams can confirm that the affliction is due to Klus. To appease
them, milk offering are done and also one should conduct Klu
rituals and erect Klu-bum. It is also customary to perform Sa-Lhang
ritual coinciding with the auspicious day to appease the residing Klus
before any construction of houses began. After unearthing, Sa-chubum-ster are positioned in the four directions with the main one
placed in the centre. This act is believed to spare the house owner
and its members from calamities and illnesses.
If one’s ear is ringing constantly and have the dreams of bees,
snakes, preying birds and the blood sucking leaches; it is indicative
of Mikha . The signs include slowly waning of one’s skin glow and
becoming thinner and weaker day by day without any diagnostible
symptoms. For that, a Mikha rituals of various kinds and ranges
are performed by the Gomchens and Bonpos. One of such ritual is
hoisting a Phallus and a bamboo basket containing some household
items and performing the prescribed incantations by Bonpos. This is
usually performed in lower Kheng.
If a person is suffering from black magic spell or Phur-kha,

Healing through spirituality, waters and herbs

525

the symptoms include sudden piercing pain in any body parts and
rendering any sense organs functionless. The treatment is a counter
spell rituals to afflict the suspected enemies by deploying a skillful
Black Magician or an Exorcist or a skillful Pao. The effectiveness
of the treatment depends upon the skills and the art of the Black
Magician or an Exorcist or a Pao. If the black magic of the enemy’s
Exorcist is powerful, the result may turn out to be lethal and life
threatening sometimes even ensuing into sudden death or slow and
torturous death of both the patient and the Exorcist. The rituals may
take minimum of one day to even a week and it is the most atrocious,
extravagant and elaborate rituals of all. It is also very expensive since
the Exorcist or Paos have to be rewarded with huge money.
If all the rituals are exhausted, the ultimate resort is to
perform most sophisticated super-rituals such as Drolma-yul-dhog,
rgyab-zhi, Tor-dhog and Sher-nying-dhue-dhog. These are usually
performed by the learned and experienced Lamas along with his
seven monk accomplices. While this is the case, it is important that
the g.don-b.choe is executed in accordance to one’s own belief,
local cultures and traditions. A stranger performing the rituals or
if the rituals are performed by the Lamas or Gomchens to whom a
patient lacks faith and trust, a ritual may not be as effective as one
would expect to be otherwise. Instead, it may turn out to be fatal and
sometimes even leading to sudden death of a patient. The Drolmayul-dhog, rgyab-zhi, Tor-dhog and Sher-nying-dhue-dhog rituals are
sophisticated and elaborate but generally it is believed to clear all the
obstacles or sufferings or illnesses.
However, if a patient is suffering from g.shen-dbang-sgonles-kyi-nad, the associated disabilities or the diseases of such kinds
and orders are believed to be untreatable even by these sophisticated
rituals or to that matter the modern bio-medicines. Therefore, better
option for the patient suffering from any types of these diseases is to
avoid committing sin, obligate oneself in accumulating good merits
through cultivation of compassion and kindness (mind merit), and
undergo deep meditation under the supervision of learned Lamas. For
accumulating sku merit, a patient should be remorseful of his past bad
actions, recite prayers and perform rigorous prostrations to god as an
act of penance and go to hermitage or visit sacred religious sites. For
some of the patients, these treatment regimens have worked wonders
but for Singey Wangchuk which was featured in Kuensel dated 18
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October (Dema, 2009), even such expiation expedition seemed to be
not working in his present life. Nevertheless, he is hopeful that in his
next life (after death) at least, he will be free of such sufferings.
Whatever it is, the reality is that such believes creates
perfect environment to practice Dharma. The ripple effects of this
retributive belief based on cause-effect and karma doctrine has
resounding effect in creating peace and harmony in the communities
and a country.
7.2 Healing through waters (Hydrotherapy)
Water is one of the five important cosmo-physical elements
of the universe and also that of a human body. It is the life saving
element and has been applied for innumerable purposes worldwide
including healing/hydrotherapy. For example; when you choke with
food, the first thing a Bhutanese would do is take water and bang him
at the dorsal torso and it is all gone. When there is uncontrollable
hiccups, one would drink water and hey presto relief would come
to you within second. An elderly Bhutanese would also advocate the
sipping of warm water through out the day, particularly in winter.
This improves digestion and therefore improves the skin and keeps
the system clean. So the water was used by the Bhutanese as a first
aid and used for healing many ailments even before the arrival of
modern medicine.
The healing waters can be classified into seven types: Tshachu, sman-chu, Drup-chu, Thruel-bab-chu, Thrue-sel-chu, Ngagchu, b.dud-rtsi-bum-chu and rdu-rtsi-nga-lum. While Tsha-chu,
sman-chu, Drup-chu and Thruel-bab-chu are of natural in its origins;
Thrue-sel-chu, Ngag-chu, b.dud-rtsi-bum-chu, and rdu-rtsi-nga-lum
are man-made empowered either with healing mantra (Nyen-pa) or
by adding herbs.
The Tsha-chu is the hot spring usually found in volcanoactive areas. sman-chu is the medicinal water without any heat but
usually associated with pungent aroma. Drup-chu is the holy water
believed to be unearthed by the Drubthops or the eminent Lamas
as an end-result of their austerities and arduous meditation. These
three healing waters (Tsha-chu, sman-chu, Drup-chu) are therefore
regarded sacred and amazingly almost all these healing waters are
found in holy sites.
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The Thruel-bab-chu is also considered very holy. It occurs
once in a year just at the end of rainy season (Monsoon) and it is
celebrated as Thruel-bab Dues-chen all over the country. Bhutanese
believe that if one can take bath at the right time of the blessed of
rainy day as predicted by the rtsip (g.zhung-rtsi Lopen in this case);
it can cleanse one’s own sins, defilements and cures all types of
diseases. The Thrue-sel-chu is generally prescribed when the patient
is suffering from a sgrib or a shadow and a Ngag-chu when a patient
is afflicted by g.don. The b.dud-rtsi-bum-chu is a holy water made
with the mixture of normal water, Gabur and Dri-zang and is usually
kept inside a container called Bumpa. The b.dud-rtsi-bum-chu is
kept stocked in every Lhakhangs, temples and home altars. Every
time an offering is made to the Gods and deities, it is followed by
the sprinkling of b.dud-rtsi-bum-chu to the air. The b.dud-rtsi-bumchu is also given to the people at the time of blessings, Drubchens ,
Tshechus , and other religious ceremonies.
The rdu-rtsi-nga-lum is the combination of five main herbal
elixirs and other 32 herbal ingredients. This is made according to the
g.so-ba-rig-pa formulation by the Institute of Traditional Medicine
Services and is not available to the Local Healers. The rdu-rtsi-ngalum herbal mixture is used for providing services like: Herbal Bath,
Herbal Steaming, Herbal Compress and Localized Herbal Steaming.
7.2.1 Tsha-chus, sman-chus and Drup-chus
Spiritually, it is believed that Tsha-chus (hot springs), smanchus (medicinal waters) and Drub-chus owe their origins to the good
wishes and blessings of Buddhas and Boddhisattavas. In fact, most
of the Tsha-chus, sman-chus and Drub-chus in Bhutan are blessed by
the eminent saints/Lamas especially by Guru Padma Sambhava and
Zhabdrung Ngawang Namgyal. Hence, almost all of them are also
held to be sacred sites (g.nyes). The Tsha-chus, sman-chus and Drubchus are very popular in Bhutan. The people from all walks of life; old
and young, men and women, and rich and poor flocks at the Tshachu/sman-chu/ Drub-chu sites looking for the cures of the disorders
that they have been afflicted with.
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a) Tsha-chus (Hot springs)
Tsha-chu literally means “hot water” but in this context,
it means water originating from a “natural source and emanating
from natural phenomena which have associated hot properties
(Wangchuk and Dorji 2007). Unlike in other countries, where
Tsha-chus are more commonly used for recreation and relaxation,
in Bhutan they are mainly used as a therapy for treating diseases.
The warm water promotes circulation of blood and that is always
beneficial in hastening the body’s natural healing processes. It is
possible that all these waters touched by the volcanic and radioactive fires deep in the earth, might contain properties which our
present day instruments have not been able to detect.
Nevertheless, the Tsha-chus are reported to contains a
combination of Coal (rdo-sol with various colors: light blue, bluishblack, and whitish), Sulphur (mu-zi), Limestone (rdo-sho), Mineral
Pitch (Brag-zhun), Sodium carbonate (Chong-zhi), and Mu-ljang
and based on such contents, a Tsha-chu can be identified into 5
types (Dorji, 2008). Because of the presence of these minerals most
of the Tsha-chus have medicinal value.
The general medicinal values of Tsha-chus are healing the:
‘gram-‘dug, rnying-tshad, byir-shing, shen-pa, ‘bres, rma-rgyan, rtsanad, rengs-‘khums, sur-ya, sgur-po, sha-skam, chu-ser, ba-spur, dreggrum, ‘bam, and d.mu-chu. Tsha-chus also cures festering wounds,
blisters, muscles/body stiffness and the skin diseases. It facilitates
slimming for those who are overweight and progresses the health
of the debilitating patient (weak, lean and thin) through weight gain.
It detoxifies human body, regenerates skin texture and tonicity and
ultimately smoothens skin. The specific healing properties of the
Tsha-chus depends on the substances it contains and varies from
one Tsha-chu to Tsha-chu and from pools to pools.
Mindful of such health benefits that the Tsha-chus deliver to
the Bhutanese people, the Institute of Traditional Medicine Services
(ITMS) under Ministry of Health carried out a series of research on
these popular Tsha-chus. The main objectives of such research were
to document, identify, validate and classify the Tsha-chus according
to the therapeutic properties described in the g.so-ba-rig-pa texts
and ultimately to substantiate and improve them as an alternative
medicinal therapy for the treatment of diseases in Bhutan.
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So far, about ten Tsha-chus have been formally reported
in Bhutan (Table 1) but the number may be more than this.
The validation and identification of their therapeutic uses was
accomplished by analyzing the specific organoleptic properties of
smell, physical appearance and colour of the Tsha-chu at its source
and the stones around it, and also recording the temperature, altitude
and proximity of the locations of each pool (Table 2 to 8).
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Table 1. Ten Tsha-chus Reported in Bhutan
Sl.
No

Name of the
Tshachu

Altitude
(meters
above
sea level)

Dzongkhag

Blessed by

Chu Boog
Tsha-chu
Dur Tshachu

Punakha

Zhabdrung 2930
Rimpoche
Guru
3390
Rimpoche

Dun-mang
Tsha-chu
Gasa Tshachu
Gaylegphug
Tsha-chu

Zhemgang

6

Koma Tshachu

Punakha

7

Kur-stod
g.nyes Tshachu

Lhuntse

8

Laya Tshachu
Yonten
Kuenjong
Tsha-chu
Wachi Tshachu

Gasa

1
2

3
4
5

9

10

Bumthang

Gasa
Sarpang

Lhuntse

Gasa

Guru
Rimpoche
Zhabdrung
Rimpoche
Not
reported
in the
literature.
Guru and
Zhabdrung
Rimpoche
Guru
Rimpoche

500
2200
Not
recorded

Gnyes-po
(Guardian
Deity)

Not
recorded
g.yag-b.
dud-nagpo
Not
recorded
Don-grubnor-b.zang
Not
recorded

1860

Not
recorded

1925

g.nodsbyinrgod-makha

Not studied

531

Healing through spirituality, waters and herbs

Pool No.

Table 2: Chu Boog Tsha-chu: Its pools, temperatures and their
uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

1

rzing-gongma

43.502

2

rzing-’og-ma 45.60

Medicinal
substance
present

Coal (rdosol) and
Sulphur
(Mu-zi).

Uses

Heals chu-ser (serous
fluid) associated with
grang-ba disorders
which includes urinary
tract infection and other
sexually transmitted
diseases. It also cures
skin diseases and other
diseases related to g.don
afflictions.
Coal (rdoHeals indigestion, grangsol), Sodium ba disorders, lhren-skren
carbonate
and lchag-dreg.
(Chong-zhi),
Sulphur
(Mu-zi).
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Table 3: Dur Tsha-chu : Its pools, temperatures and their uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

Medicinal
substance
present

1

Guru Tshachu

42.0

Ring-b.srel
with froth.
This feature
is not
reported in
other Tshachus.

2

grang-bamo-chu

42.0

Not
identified

3

grang-bapho-chu

43

Not
identified

4

g.zer-khams 38
Tsha-chu

Not
identified

Uses

According to the elderly
people of Bumthang, this
Tsha-chu has powers
to heal almost all the
diseases. However,
according to g.so-ba-rigpa this Tsha-chu is useful
for alleviating bad-d,kansmug-po, chronic fever,
grum-bu-chu-ser, and
healing skin diseases and
‘bres-skran.
Useful for treating
brang-ba, and monad-rlung-tshabs. Also
heals stomach pain and
backache resulting from
bad-d.kan and brangrlung.
Helpful in treating
stomach pain resulting
from bad-d.kan, heals
kidney disorders,
alleviates rdy’u-chu-‘gags,
grang-grum affecting
joints of the limbs,
‘or-nad, skya-rbab, and
d.mu-chu.
Heals bad-d.kan, rtsa-nad
and ‘brum-pa.

Healing through spirituality, waters and herbs

5

m.gu-nad
Tsha-chu

43

Not
identified

6

m.kha-‘groi
Tsha-chu

43

Ring-b.srel

7

spyen-res-g.
zigs Tshachu

40.2

Not
identified
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Improves skin texture and
glow, and assuage bad-m.
kris, rlung, rtsa-tshad and
don-rma. First bathing
should be done here and
then follows the rest.
Heals bad-d.kan-pho-nad,
yan-lag-rengs-‘khums,
‘bres-nad-rnag ,and chuser-nad. It can also loose
weight (slimming) of the
fat people and progresses
weight gain for those
people who are thin
and lean resulted from
debility.
Heals Indigestion and
alleviates bad-dkan-lcagsdreg, chu-rgyus-nad, ,rtsanad, and dug-tshad.
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Table 4: Dun-mang Tsha-chu: Its pools, temperatures and
their uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

1

r d o - s h o i 40.7
Tsha-chu

2

C o n - z h i 45.2
Tsha-chu

3

rzing-g.sum- 49.0
pa

4

rzing-b.shi- 43.0
pa

Medicinal
substance
present

Uses

Lime stone Heals indigestion and
(rdo-sho).
improves the bodily
heat. Bad-dkan (phlegm)
disorders,
lhren-skren,
lchag-dreg and dreggrum. People also use this
pool for curing the goiter.
S o d i u m Heals bad-d.kan-smugc a r b o n a t e po,
removes
bodily
(Chong-zhi) poison, and alleviates
chronic fever and dreggrum.
S o d i u m Same source as Pool
c a r b o n a t e No.2 and thus has same
(Chong-zhi) medicinal
properties.
But people use it for
alleviating the headache.
S o d i u m Same source as Pool No.2
c a r b o n a t e & 3 and thus has same
(Chong-zhi) medicinal properties. But
people use it for healing
the skin diseases.
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Table 5. Gasa Tsha-chu: Its pools, temperatures and their uses

Pool Name

Tempera- Medicinal
ture
substance
(Degrees
present
Celsius)

1

rdo-sho
Tsha-chu

41.0

2

Mu-zi Tshachu

40.50

3

rdo-chui
Tsha-chu

40.1

4

Mu-ljang
Tsha-chu

41.5

Uses

Lime
It is a general detoxifier
stone
(all poisons), and heals
(rdo-sho). indigestion. It also helps to
assuage bad-d.kan-smugpo and bad-d.kan- lhrenskren.
Sulphur
Cures the diseases afflicted
(Mu-zi).
by the subterranean spirits
(g.don) called Klu-sa-b.
dag which are usually
associated with festering
wounds like leprosy.
Also useful for treating
unwanted serous fluid
accumulation in joints
and lymph in the tissues.
Alleviates zha-bkra, za‘khrugs-nad,‘bres, and
lhog-nad.
rdo
It is a detoxifier (especially
(stone)
for poisoning caused by
precious metals). Heals
fracture, rigidity of the
limbs, and swelling in the
joints.
Mu-ljang Heals chu-ser including
that of brang-ba disorders
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Table 6. Gaylegphug Tsha-chu: Its pools, temperatures and
their uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

Medicinal
substance
present

Uses

1 rzing-dangpa

34.1

Coal (rdosol), Sodium
carbonate
(Chong-zhi)
and Sulphur
(Mu-zi)

2 rzing-gnyispa

36.4

3 rzing-g.
sum-pa

38.1

4 rzing-b.
shi-pa

Normal
cool
water

Coal (rdosol), Sodium
carbonate
(Chong-zhi)
and Sulphur
(Mu-zi)
Coal (rdoSame as Pool 1 & 2.
sol), Sodium
carbonate
(Chong-zhi)
and Sulphur
(Mu-zi)
Coal (rdoSame as Pool 1, 2 & 3 but
sol), Sodium never used since it is cold.
carbonate
(Chong-zhi)
and Sulphur
(Mu-zi)

Heals chu-ser-nad
that has resulted from
grang-ba, skya-rbab.nad,
spags-nad (skin diseases),
dreg, grum-bu, m.khalrkad-nad, and bad-d.kan
disorders.
Same as Pool 1.
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Table 7. Koma Tsha-chu: Its pools, temperatures and their uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

1

Tsha-chu
rzing-gongma

2

Tsha-chu
33.20
rzing-‘og-ma

38.3

Medicinal
substance
present

Coal (rdosol), and
Mineral
pitch (Bragzhun)
Sulphur
(Mu-zi),
Sodium
carbonate
(Chong-zhi)
and Mineral
pitch (Bragzhun).

Uses

Alleviates rlung-mkhris,
bad-rlung, bad-mkhris
and complicated bad-d.
kan-smug-po.
Heals skin diseases,
indigestion, stiff muscle,
festering wounds,
fracture, chu-ser-nad,
lhren-skren, smug-poiskren, lden-nad and
‘dus-nad.
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Table 8. Kurtoe g.nyes tsha-chu: Its pools, temperatures and
their uses

Pool Name

Temperature
(Degrees
Celsius)

1

Guru Tshachu

40.2

2

Tshe-d.
pag-med
Tsha-chu

40

3

m.kha'-'gro'i 40.3
Tsha-chu

		

Medicinal
substance
present

Sodium
carbonate
(Chong-zhi)
and Sulphur
(Mu-zi)

Uses

Helpful in treating
indigestion, phlegm
disorders, lchag-dreg
and various grang-ba
disorders that include
urinary tract infection
and other sexually
transmitted diseases. It
also cures skin diseases
including scabies and
heals bone fracture and
chronic wounds.
Lime stone Helpful in treating
(rdo-sho),
bad-smug, indigestion,
Sulphur and lhren-skren, chu-ser, shaCoal (rdopags, bone and tendon
sol)
disorders and atrophy. It
also cures skin diseases
including scabies and
heals bone fractures and
chronic wounds.
Lime
Helpful in treating
stone and
chu-ser-dreg-nad, gout,
Sulphur
rheumatoid arthritis,
polio and paralysis. It
cures skin diseases
including scabies and
heals bone fractures and
chronic wounds.
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While taking a bath in the Tsha-chu, there are several
important polite conventions as well as rituals that people believe
should be performed even if one is a non-believer in the supernatural
beings. The first and the foremost traditional practice that the
visitor do on arrival in any Tsha-chu is, people pay homage and
appeasement offerings to the Guardian Deity of the Tsha-chu.
The appeasement offerings usually comprises of serkem
(alcohol libation), d.kar-b.sur offering, and recitation of the invocation
prayer pertinent to that Tsha-chu one is visitng. Some Tsha-chus like
Kur-stod g.nyes Tsha-chu requires offering of brang-rgya symbolic
ritual cake, black chicken, and also hoisting of new scarves with five
colors (White, Yellow, Red, Green, and Blue). The appeasement
offerings to the Guardian Deities may not serve its purpose if strict
cleanliness, in and around the Tsha-chu, is not maintained.
Therefore, people availing the Tsha-chu services observe the
following polite conventions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Not taking the clothes of the dead or of those who have
recently attended the delivery of baby.
Not shouting or whistling loudly.
Not throwing meat or blood in the source of Tsha-chu and its
surrounding areas.
Not burning meat or animal skin.
Not defecating or urinating in the Tsha-chu pools.
Not having sexual intercourse inside the Tsha-chu pools.
Not bathing in pairs especially couples, and
Women and girls not bathing inside the Tsha-chu pools when
they are under menstruation period.

Failing to adhere to any one of the above restrictions, means
subjecting oneself to the wrathful punishments of the Guardian
Deities. It is believed that Guardian Deities of the Tsha-chus orders
fierce and wrathful punishments comprising of sudden snow falls
and downpours of rain accompanied by abnormally large hailstones,
dreadful lightning and thunderbolts aimed at those who have breached
their pledges and to those violating acceptable practices in his domain.
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To derive the best health benefits from the Tsha-chus,
beside appeasing the Guardian Deities, people also pay due
attention to the following:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

Before availing the Tsha-chu treatment, people consult
an Astrologer or a Traditional Physician to determine the
auspiciousness of the planned visit, diagnose any complaints
and to obtain any specific instructions.
The auspicious day for visiting Tsha-chu is between Mar-ngo
Tshe 16th -30th days of the winter months 10-11 and spring
months 2-3 of the Bhutanese calendar year. Bhutanese believe
that during those days and months, the disturbances by other
cosmo-physical elements is less and the health is progressive
thereby facilitating Tsha-chu’s medicinal elements to work
most effectively.
Unfavorable timing for visiting Tsha-chu are: During summer
months of 5-6 and the autumn months of 8-9 of the Bhutanese
calendar year. In terms of days, Yar-ngo Tshe 1st -15th days
of the Bhutanese calendar months are considered inauspicious
and the Tsha-chu efficacy at it’s lowest.
The treatment days on average is 10 days but depending upon
one’s need and desire, the staying days can be varied.
Pregnant women, infants and those suffering from blood
pressure abnormalities, cough and cold, jaundice, headache
and giddiness, heart disease, conjunctivitis, trachoma and
leprosy (fear of communicating /transmitting to others) don’t
or shouldn’t visit Tsha-chu.
While bathing in the Tsha-chu, people staty alert praying
and invoking either Guru Rimpoche or Medicine Buddha
(Sangs-rgyas sman-lha), and reciting their sacred mantras and
awakening to their blessings.
Old people bath or should soak for one hour. Long exposure
can induce headache and vomiting.
At least 30 minutes gap is kept after meals and soaking.
Bathing right after a meal is not advisable.
People take nutritious food and avoid those foods which are
not advisable for their diseases especially the rotten, sourly,
and cold ones.
People stay covered with a blanket after the bath for at least 15
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minutes and then takes nutritious soup or broth (usually made
from meat and bones). One cannot stay in the cold wind.
When treatment days are over and it is time to return home,
it is also customary that certain rules are followed. In the early hours
of the day and before the long arduous return journey begins, people
burn incense, offer d.kar-b.sur and the serkem. Then, at the source of
the tsha-chu, people offer precious jewels or paper money or coins
and make wish for the blessings of good health for oneself and also to
all sentient beings. If there are no precious jewels or money or coins to
be offered, at least few grains of rice are offered. In olden days, people
used to offer even precious jewels like turquoise, coral and silver as a
token of respect but today, Bhutanese offer only coins or rice.
These practices and beliefs are a Bhutanese way of living,
a way of being in the world that recognizes our innate wholeness,
holiness, connectedness and the right relationship with ourselves,
our family, our communities, with nature and the environment, and
with the supernatural beings. Therefore, we need to reflect that our
actions affect every part of each ecosystem where the supernatural
beings and the elements of the physical cosmos co-habit. It is thus
important that when Tsha-chu and sman-chus services are availed,
spirituality be given due credence to generate the best and effective
health care outcomes.
b. sman-chus
There are 14 sman-chus reported so far (Table 9) but
the number may increase if exhaustive studies and surveys can be
carried out. Although every layman can make out if the water is
of medicinal values, g.so-ba-rig-pa text dri-med-zhel-gyi-bumrgyud classified sman-chus into five main types purely based on the
organoleptic test parameters such as smell, taste, colour, heaviness,
sources, directions, nya-lchibs and analyzing the surrounding areas
(Dorji, 2008). The sman-chus contains either Sulphur, Cong-zhi,
Brag-zhun, or Sindura (Iron oxide) or all of them mixed. The nature
of the taste (as sweet, sour, bitter, hot and mixed tastes) and the
healing properties of the sman-chus varies according to the contents
of these chemicals/minerals. All sman-chus are cool in nature.
While availing the sman-chu treatment services, the doo’s
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and don’ts including the polite conventions that are necessary to
be followed is quite similar to Tsha-chu. The patient should use the
sman-chu services according to their ailments and not as desired.
Therefore, it is important to first diagnose the disease and then go
for the sman-chu treatment. It is customary to drink a sman-chu
with the belief that it has the curative properties. However, one has
to be careful about its contents. Some of the contents like Sulphur
or Sindura may be toxic if ingested in large quantities and may do
more harm than a help.
Unlike Tsha-chu, the sman-chu is never used as it is but
rather with the heated stones. First, a wooden bath tub is filled with
the sman-chu and then the heated stones (heated in separate fires)
are immersed slowly inside the water-filled bath tub to heat it. Then
a patient can soak in the bath tub at the leisurely pace reciting the
healing mantras and invoking the deities to fasten the recuperation.

rlung-sel
smanchu

2

lto-kyes
smanchu
bya-rgod
smanchu

3

Dzongkhag

Altitude
Organoleptic
(meters
properties
above
sea level)

2250
Gasa

1

Gasa

Name
of the
smanchu

Gasa

Sl. No

Table 9. Fourteen sman-chus reported in Bhutan

2570

2330

Taste is sweet
and sour.
Inhabited by
green algae.
It is viscous
and heavy in
nature.
Sour in
taste, light in
nature.
Sour in taste.
Light in
nature.

Uses

Drinking it
progresses good
sleep. Bathing with
it moisturizes and
soften the skin. It
heals rlung disorders.
Heals bad-d.kan
(nauseated vomiting)
and blood disorders.
Alleviates Bad-d.
kan and m.khris-pa
disorders.
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7

8

Ba-rab
smanchu

9

Rab-m.
khes
smanchu

Gasa

d.karsbeschu‘khor
smanchu
bya-sasbes
smanchu

Thimphu

6

2600

N/R
Thimphu

d.karsbes
smanchu

N/R
Lhuntse

5

2270

N/R
Lhuntse

Ya-ma
smanchu

Wangdiphodrang

4

N/R

N/A

Heals Ya-mai-nad
(sinusitis) including
headache, eye
infection and nose
blockage.
Sour and
Stir and inhaling the
sweet in taste. vapor can alleviate
Darkish in
bad-m.krhis and
colour and
rlung disorders.
heavy in
nature.
N/R
Useful for rlung,
m.khris-pa and
bad-d.kan disorders.

Sweet and
sour in taste.
Heavy and
viscous in
nature. Dark
blue and dirty
in colour.
Sweet and
sour in taste.
Has Peacock
feather
colour.
Sweet and
sour in taste.
Sky blue in
colour.

Drinking it can
alleviate bad-rlung
disorders.

Drinking it alleviates
‘dus-nad .

Useful for bad-d.kan
and rlung disorders.
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13 Ra-zah
smanchu

14 Ra-kesmanchu

Wangdiphodrang
(Phobjikha)
Wangdiphodrang
Wangdiphodrang

12 sgang-ste
smanchu

Wangdiphodrang
(‘phang-yul)

10 Dangschu-d.
bangchu
smanchu
11 Zi-zi
smanchu

Wangdiphodrang
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N/R

N/R

Useful for general
disorders since it is a
detoxifier.

N/R

N/R

Heals khrag-grum
and chu-ser.

N/R

N/R

Alleviates bad-d.kan
disorders.

N/R

N/R

Useful for bad-d.kan
and blood disorders.

N/R

N/R

Useful for bad-d.
kan and stomach
disorders.

In Thimphu, the d.kar-sbes sman-chu has been popularly
used by the people of Thimphu including the Lingzhips. It is just 1
hour drive from Thimphu. There are only three wooden bath tub
and the people (patients) have to line for using them based on first
come first basis. People sometimes camp up there.
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When the patients were interviewed, all participants agreed that
the d.kar-sbes sman-chu is effective in treating many diseases such as
migraine, headaches, sinusitis, stomach inflammation (ulcer), backache,
fracture, sprain, joint pain, gout, arthritis, abscess and skin diseases.
Although, the sman-chu is effective and useful in alleviating many
ailments, need to improve the cleanliness and sanitation was found
crucially urgent. Providing a house with modern bath tub and other
sanitary facilities would greatly enhance the health of the end users.
c. Drub-chus
The Drub-chu is seldom found in abundance, as it only seeps
out from underneath the ground or trickles down a cliff. Comes winter
or summer, the source stays same as firm and unperturbed as Drubthops under deep meditation. It is believed that Drub-chu is borne out
of the asceticism, forbearance, good wishes and blessings of Buddhas
and Buddhisattavas especially that of the great saints and sages who
underwent retreat and deep meditation. It is also believed that some
great saints, out of compassion, revealed Drub-chus in villages where
there was scarcity of water or in places where it was afflicted by deadly
diseases or in the legendary Lhakhangs and Temples. Therefore, almost
all Drub-chus originate from holy sites or g.nyes and thus Bhutanese
believe that it is a holy water which can cleanse one’s own sins and
defilements (sgrib) if washed by Drub-chus. It is also believed that
Drup-chu has both purging and healing powers.
The most fascinating, popular and spiritually significant
Drup-chus are: Bumthang Kurje Drub-chu; Tsheringma Drup-chu
(Fig.9) of Tshangkha under Trongsa district; Dobdrek Drup-chu
of Dobji Dzong, Tamchoe Drup-chu, Taksang Monastery Drubchu under Paro district; Woolha Gyalp Drub-chu of Lobesa and
Pelzo-Gyem Drub-chu of Toebesa and Drubthob Nyagi Rinchen
Drub-chu under Punakha district; Thuji Drak Drub-chu of
Phajoding, Tango Monastery Drub-chu, and Dodedrak Drub-chu
under Thimphu district; Kham-phug Drup-chu (Fig.10), Khandro
Drowa Zangmoi Oothoed Drub-chu and gter-ston Peling Drub-chu
of Lhuntse district; Bartsham Drub-chu of Drub-chu goenpa and
Jomorichu of Bidung under Trashigang district.
The Bumthang Kurje Drub-chu was sourced out and blessed
by Guru Rimpoche in the 8th century A.D. The people from all walks
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of life and from different parts of Bhutan visit this Drub-chu and even
carry as a gift from Bumthang to the other people who couldn’t visit
it. Many people use it as a drinking water and have been reported
to have healed lots of patients suffering from stomach disorders.
The Drub-chu has been also reported to have healing properties for
eyes disorders caused by sgrib which includes puffiness in the eyes,
reddening of eyes, and other eye allergies. If one drinks it and applies
it to body, it purifies the soul and heal the body. The water, therefore,
is used to anoint a new born, or a patient. If applied to the things and
items it can expel pollution and defilement. Today, the every drops
of Bumthang Kurje Drub-chu has been trapped, filtered, bottled and
commercially sold in the market. Many Bhutanese prefer Kurje Drubchu water over the normal Mountain Spring water bottled and sold by
Bhutan Agro Industry at Wangchu Taba, Thimphu.
The Tsheringma Drup-chu of Tshangkha under Trongsa
district was sourced by Tsheringma and is believed to enhance the
longevity. This Drub-chu has been popularly used for throat related
disorders and for improving the vocal clarity usually desiredby
singers. That is why it is said that people from Tshangkha who
resides nearby the Drub-chu has good musical voices since their
drinking water is sourced from it.
The Dobdrek Drup-chu of Dobji Dzong was sourced by
Jetsun Milarelpa (1040-1123 A.D) and it is believed that its source
plows to Druk Ra-lung of Tibet. Besides its goodness for cleansing
sins and defilements, this Drub-chu is popularly used by the people
for healing stomach inflammation, headache, wounds, tumor, warts,
blood pressure and is most commonly used as tonic .
The Woolha Gyalp Drub-chu of Lobesa was sourced by
Woolha Gyalp. The oral construction of its origin says that an old
man called Woolha Gyalp from the Woolhakha village requested
Lama Drukpa Kuenley (1455-1529 A.D) to give him an initiation
(rlung) for Chab-dro-sem-kad. The venerated Lama gave him three
versed mantra to recite which goes as:
Woolha Gyalpoi Ji,
Yar chin ya,
Mar chin ma.
He went home and with full conviction he recited the mantra
throughout the day. But the mantra was so obscene and demoralizing
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that his family members couldn’t stand it. They constructed a small
hut and an old Woolha Gyalp was asked to moved out and stay
there. His conviction and dedication was so strong that an old man
got enlightened with the sheer recitation of that mantra and as a
result he revealed the Drub-chu where it stands today. Accordingly
the Drub-chu was named as Woolha Gyalp Drub-chu. The people
say that he miraculously dissolved into radiant light (gya-lue-drup)
and vanished into Zangdo Pelri. The people passing it take it for
cleansing sgrib and sins.
The Tamchoe Drup-chu was sourced by Drubthop
Thangtong Gyalpo (1420-30) and it is believed that its original source
plows to Nub-tsho-na-patra of Tibet. The people use it mainly for
headache and also for cleansing sgrib.
The Thuji Drak Drub-chu of Phajoding was sourced by
Khandro Sonam Peldron who was a consort of Phajo Drukgom
Shigpo (1200-1251 A.D). It has been reported that this Drub-chu
cleanses sgrib especially those children who cannot talk properly. It is
found to heal stammering, dumbness, eye disorders and headaches.
The Dodedrak Drub-chu was sourced by Je Yonten Thaye
and is used for cleansing defilements. The Khandro Drowa Zangmoi
Oothoed Drub-chu resembles that of human skull and was believed
to be sourced by Khandro Drowa Zangmo herself and is reported
to heal disorders related to sgrib.
The Dorji Phagmo g.nyes Drub-chu of Drub-chu goenpa
in Bartsham was sourced by Dorji Phagmo. The most remarkable
thing about this Drub-chu is that the water trickles down from a
rock symbolic of Dorji Phagmo’s breast. The people of Bartsham
use it for cleansing sins and defilements. Another healing water of
Bartsham, not necessarily a Drub-chu, is a Jomorichu. It is believed
to be sourced and blessed by Ama Jomo . The people of Bartsham
and Biddung use it for treating tumor, headache, and for all sorts
of ailments . There are evidences that most of the ailments that got
treated by Jomorichu got healed.
There are many unaccounted Drub-chus in the country
oozing out wastefully from the rocks and clean earth. The Bhutanese
go for only the renowned and popular Drub-chus. That is why one can
find many people queuing up in the Drub-chu sources of Bumthang
Kurje, Tsheringma, Dobdrek, and Tamchoe Drup-chus. Every day
thousands of people use the water from these four most popular

548

Phurpa Wangchuk

Drub-chus of Bhutan either to cleanse their sins and defilements or
to heal their ailments. Their impacts to the public health are therefore
unquestionably huge than one can expect.
7.3 Healing through herbs, minerals (Herbo-mineral therapy)
and animal parts
The Bhutanese, through their intuition and ingenuity, learnt
which plant alleviated which disorders. The luxurious growth of
lifesaving medicinal herbs in Bhutan also facilitated the development
of rich herbal traditions in the country. The bulk of the medicinal
ingredients are used in g.so-ba-rig-pa medical system which provides
primary health care services to the Bhutanese through 37 health
centers in the country. About 230 medicinal plants and other
medicinal materials like minerals and animal parts are used by this
healing tradition. However, the exact number of medicinal plants
and other medicinal ingredients used by the Local Healing System is
unknown and thus awaits proper documentations. From the informal
discussions with the people from different parts of the country and
also based on one’s own experience, it is conjecturable that many
medicinal plants and along with other medicinal materials are used
by the Local Herbalists in providing health relief at home wide
across the country. It was an unwritten law that the home remedies
are usually provided by an elderly people (usually a grand mother or
grand father) of the household. No wonder, so commonly in use
are the medicinal ingredients and so well known are these remedies
that they have come to be called grandmother’s remedies especially
in the southern parts of Bhutan. The most common diseases treated
by the Local Herbalist at home are given below in Table 10 although
whatever described here would be touching only the fringe of the
vast practices prevalent in the country.
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Sl.No.

Table 10: Diseases and treatment regimens using herbs and
other medicinal materials.

1

Diseases

Pregnancy,
Delivery
and the Post
delivery care.

Treatment regimens

a) During pregnancy, mothers take nourishing
food like milk, meat soup, rice broth and
fruits. Drinking liquors, smoking cigarettes
and eating hot and spicy food are avoided.
b) Before delivery, a mother is fed with the
butter tea and the alcohol, onions and
garlic even if it is put in the soup/broth
must be avoided since it would make the
child drowsy and sluggish delaying the
contraction and labor.
c) During delivery, mother’s abdomen and legs
are massaged with the mustard or sesame
oil for easing the delivery.
d) A peacock feather with eight strands of hair
of a bear is burnt and the ash is put into
lukewarm water. This is empowered with
the specific mantra by the Lama and the
mother is made to drink the decoction for
speedy and smooth delivery. It is commonly
practiced by the Tibetan communities in
Bhutan.
e) During obstructed delivery, drink a cup of
concentrated decoction of a dried leaf of
a Peepul tree (Banyan leaf). This facilitates
easy delivery.
f) Some Bhutanese especially the Tibetan
communities keep the small supply of the
fish caught from the Lake Manasarowara at
the foot of mount Kailash. During delivery
this is taken with a little cold water to
ensure a speedy delivery .
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2

Cough and
cold

g) After cutting the umbilical cord of a baby,
a powdered Ru-rta (Sausurea lappa) mixed
with butter is applied on the navel daily to
prevent infection.
h) Some high class Bhutanese and also the
Tibetan communities give first bath to the
baby in lukewarm water perfumed with
Kashmeri saffron (Dri-zang) to give good
complexion for the baby.
i) Musk and Shu-dag with honey is given
to the baby to improve the wisdom,
intelligence, and memory.
j) After the delivery is over, locally brewed
alcohol called Changkoe or Ara is fried with
fresh butter and let mother drink a cup of it.
It relaxes and helps mother to spawn more
milk for a baby.
k) Boil the Khempa and compress on the
abdominal and genital areas to heal the torn
parts faster.
a) Drink crushed ginger and a tea spoon full
of honey with a cup of hot water (GingerHoney Juice) every morning and evening. It
works wonders.
b) Drink a cup of hot decoction of Gya-tig
every morning, afternoon and evening.
Usually taken by the people of Shingkhar
Lauri.
c) Drink a cup of hot decoction of Honglen
every morning and evening. Usually taken
by the people of Dagala and Lingzhi.
d) If the cough is chronic and persistent, drink
a cup of hot decoction of Zera or Coriander
seed, Gabur (Camphor) and Drezang
(Safron) twice a day. Usually practiced in
lower Kheng.
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3

Diarrhoea

4

Constipation

5

Dysentery

6

Toothache

7

Backache and
Joint Pain

8

Vomiting
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a) Eat two to three pieces of Banana in a day
to stop the drooling stools.
b) Take the petals of red Eto-metog , it brings
in instant relief.
c) Take the wheat slurry porridge well cooked
with fresh butter and salt to stop diarrhea.
Some Bhutanese prescribe the thick rich
porridge.
a) Drink a decoction of se-bru with honey
twice a day to relieve constipation.
a) Take a two-three pegs of concentrated triple
X (XXX) Rum in empty stomach. The
dysentery will be gone the next day.
a) Apply cotton soaked in clove oil to the
affected tooth.
b) Apply the seeds of so-sman to the affected
tooth.
c) Burn the seed of the Dadura and fumigate
the affected tooth. It works wonders.
a) Warm the mustard oil, apply thinly over
the affected areas and massage it. It gives
magical effect.
a) Drink lemon with a cup of lukewarm water
twice a day.
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Sprains, Joint
a) First the bones or dislocated joints are
dislocations,
positioned back to their original place. Boil
and
the Khempa and compress on the fractured
Fractures (Bone
or joint dislocated parts. The Khempa
setting)
compress works wonders on sprains.
b) Wrap the hot firewood ash inside the wet
cloth and compress on the affected areas.
It can heal the sprains and wounded body
parts. Generally used by Sharchops (eastern
Bhutan) .
c) Drink the decoction of Ngey-shing-thuep
three times a day. It heals the wounds
and joins the bone. Generally taken by
Sharshops but most popular among all the
sections of the Bhutanese. It is also taken as
a butter tea.
10 Headache
Apply the menthol oil to the temple and
massage the head.
11 Cuts and
a) Bamboo bristles especially from the young
bleedinga)
nodes when applied to the bleeding and
gasping gash, it stops bleeding and quickly
fixes the gasping wounds. Used by the
people of lower Kheng.
b) The people of Wangdi Phodrang use Babphyem to stop profuse bleeding .
c) Wring the Khempa leaves (Artemesia) and
apply the juice to the cuts. It stops bleeding
and heals the wounds.
d) Wring the Ra-kang-la leaves and apply the
juice to the cuts. It stops bleeding and heals
the wounds. This is usually practiced in
Lower Kheng.
12 Stomach pain
a) Press the stomach with hot stones or the
lids of the hot cooking pan. The pain goes
within minutes.
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13 Jaundice

14

15

16

17
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a) Sam-pa-ka’s flowers are cooked and let
patient eat them. It heals Jaundice.
b) A piece of bear bile is swallowed by
wrapping inside the butter (to prevent
bitterness taste). Many Bhutanese were
cured of Jaundice and the lab reports of the
patients provide substantial evidences for
this cure.
Cracks in the
a) Take the Thang-chu (resin) from
hands and legs:
Tongposhing . Put the resin inside bamboo,
lit it with match stick from the one end and
by tilting the other end, let the melting resin
fall into the cracks. The crack is healed after
applying atleast 4-5 times . This is usually
practiced in Kurtoe.
Body rashes
a) Rashes in the body believed to be caused
by Budpa don is treated by a rope made
of Oodaliseng that is used for tying the
cows. Wipe the rashes with the rope and
unbelievably all the rashes would disappear
after few hours. This is commonly practiced
in Central and eastern Bhutan.
Diabetes
a) Brag-zun is orally taken by many Bhutanese
who can afford it for treating diabetes.
b) Yung-ba is ground into powder and is
taken orally for curing Diabetes. Some
Bhutanese take it as tea or with the curry.
Sinusitis (Yama) a) The people of Lingzhi and Dagala use the
aerial part of rtsad and Bya-rgod-sug-pa
for treating Sinusitis.The dried aerial part of
this plant is wrapped in any piece of dried
leaf (not brittle) or a paper and then smoke
it like the cigarette. The fume is inhaled
and kept inside the nose for few minutes
(to have maximum effect) and then exhaled
out.
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18 Piles

19 Head lice and
dandruff

20 Indigestion
21 Giddiness
22 Blood pressure
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a) The Bhutanese suffering from piles eat Hay
Hem which is called Nabu in Khengkha.
b) The people of Laya, Lingzhi and also other
Bhutanese fry the g.yar-rsa goen-bub with
butter and takes it for curing piles.
c) The Bhutanese also takes the meat of
Gomchen Chewla for curing the piles.
Many Bhutanese have the stories to tell
about how their piles got vanished after
taking its meat.
a) Take out the seed, thrash the outer layer
of g.nag-ka-pa-ni and wash the head with
it just like the normal soap. Commonly
practiced in Kheng, Trongsa and Eastern
Bhutan.
a) Eat the root of Shing-tsa or drink hot water
and the indigestion woud be gone.
a) Snuff a Dza-ti powder and the giddiness is
gone within seconds.
a) Stem (without bark) and fruits of Kandakari are taken to reduce the blood pressure.
b) A decoction of Ru-rta root is taken
to reduce the hypertension by some
Bhutanese.
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23 Poisoning and
snake bite

24 Ulcer and the
cold sores

25 Warts

26 Foul armpit
odour
27 Dog bite
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a) A Bhutanese would carry a Za-phyi-phob
to drink anything offered by the unknown
hosts. The small bowl is made from a
special knot of trees, the best being that
from the root knots of Artemesia species,
and is believed to smother or neutralize the
toxic effect of the poison.
b) It is customary to take sliced raw onion with
the meals to prevent food poisoning.
c) If bitten by a snake, the affected anterior
part is tied with Kera to arrest the poison
and to prevent them from spreading to
other body parts especially heart. The
mouth of a person providing first aid is
rinsed with alcohol and the poisoned blood
from the victim is sucked till it is exhausted.
Some healers use cupping to draw the blood
from the victim and then herbs are applied
to the wounds as well as given to the victim
to drink its decoction for neutralizing the
poison inside.
a) Brag-zun is orally taken to heal the stomach
ulcer. It is also applied to the pustule and
cold sores and the effect is admirable.
b) Liquified g.lar-rtsi is also applied to the
wounds, ulcers and cold sores.
a) Apply the fresh steaming blood of a pig
(right after slaughtering) to the warts. It
vanishes after few months.
a) Wear hot horse dung under your armpits
for an hour and you will be rid of the foul
smell.
a) Stick the dog’s own hair on the wounds to
stop it from festering.
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28 Arthritis

29 Fish bone
obstruction
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a) Southern Bhutanese eat the Semri sag for
arthritis and also for liver disorders. Wash
and cook it as curry to taste better and eat
it alone or with rice. It is also eaten as salad.
Some use it as lotion for face blemishes.
a) Bhutanese take the meat of a Sam (Fishing
cats) to clear the entry of fishbone in a
throat.
b) Some southern Bhutanese take the petals
of Rrhododendron species to clear and heal
the wounds caused by bones and fishbones.

		
While different medicinal ingredients and methods are engaged
by the Bhutanese in treating about 29 various disorders as mentioned
above, some of the practices are dying. As the modern and g.so-ba-rigpa medicines are accessible and provided free of cost to the people of
Bhutan, people hardly care about using what is freely available in their
gardens or the forests. Fed up and desperate about the irreversible
side effects that modern allopathic drugs possess, more and more
people in the west are looking to the nature for cure. Unfortunately
here in Bhutan, more and more people are attracted towards the
bewitching allopathic drugs forsaking one’s own rich herbal remedies.
Many Bhutanese are seeking easy and fast relief to their ailments not
knowing that it has toxins inside. For example, people in Thimphu
suffering from cough and cold goes to hospital, gets prescribed for
sumptuous paracetamol tablets and consumes dozens of it ignorant
about the adverse effects it has on their liver. In fact, cough and cold
has no cures but the home remedy with concentrated decoction of
ginger and honey can hasten the recovery.
Bhutan has the rich traditions of effective herbal home
remedies. With the colonization by the modern allopathic drugs, the
practice is becoming rare yearly and therefore need for documentation
is seen vital. Like other countries, it would be wise to turn to nature
for cure and in doing so there is need to change the policy of the
Ministry of Health. Changing policy would involve employing these
herbal home remedies and g.so-ba-rig-pa medicines in providing
primary health care services to the people of Bhutan. This would
bring down the currently skyrocketing cost of health care services.
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Modern medicines should be only engaged for providing secondary
and tertiary health care services in the country.
8. rgya-nad treatment in Pema Gatshel
Pema Gatshel has 11 geogs and based on the highest
number of prevalent local healers, three geogs (Khar, Shumar and
Zobel geogs) were purposively selected for the study. The study
found that the spiritual healing is most popular and deeply ingrained
in the daily cultural and traditional conduct of the people of Pema
Gatshel district. Besides, there are also local healers providing
specific traditional health care to the patients affected by the disease
called rgya-nad. The rgya-nad is well known in the eastern districts
(Sharchops) but it’s practice has been an oral traditions. Its concept
of illness, illness representation, causes, diagnostic methods and
treatment procedures were not documented until the study was
conducted by ITMS in 2007. The study included those healers who
lived and are known to treat the patients in the study area since 1995
till 2007.
The origin of rgya-nad is cocooned in mystery and obscurity.
However, according to the oral construction, it is fabled that the
disease was brought in by the businessmen from India. It is said
that before the advent of modern development and the motorable
roads in those districts, people used to go to India for business trips.
Since they did not have proper sleeping attires or the camping tools,
they had to sleep in the wet areas flooded with water and swarmed
by mosquitoes. When these people came back from India to their
villages, they were afflicted by the strange sickness to which even
their rituals didn’t work. Some of them died out of this bizarre
affliction and thus the people named it as rgya-nad; rgya means
India and nad means disease.
The rgya-nad is therefore correlated to the sexually transmitted
disease. However, the local healers of Pema Gatshel believe
that rgya-nad is also caused by the following:
a)
b)
c)

Sitting on the areas urinated by horses.
Sitting on the cold places.
Strenuous working during hot days.
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The signs and symptoms of rgya-nad includes: the reddening
and yellowing of eyes; pain in the bones, joints, and abdomen; giddiness;
stomach ache; blood in the urine; diarrhea; yellow urine; and fever. This
disease occurs mainly in the summer season when it is hot.
While some people regard rgya-nad and Ma-lek-pa as two
different diseases, for most of the people of eastern districts, especially
Pema Gatshel, rgya-nad is commonly known by the term Ma-lek-pa.
The Local Healers of Pema Gatshel classifies Ja-ney mainly into two
types: Lha-Ji and Mar-Ji. Other synonyms of classification includes
Che-ba (big) and Chung-ba (small) or d.kar (white) and g.nag (black)
or Pho (male) and Mo (female). It is likely that the rgya-nad which can
be treated easily within short span of time is called as Lha-Ji or Chungba or d.kar or Pho and that rgya-nad which takes longer to be treated
as Mar-Ji or Che-ba or Nag or Mo.
If the rgya-nad is not treated immediately, there is high risk
of dying within 7 to 9 days. It is also believed that if the patient is
taken directly to the hospital and given the injection before treatment
by the local healers, they would probably die.
The rgya-nad is treatable with herbal medications alone but it
takes long to cure. Therefore, to speed up the healing process, herbal
therapy is followed by the extraction of malevolent fluid (considered
poison) from the male or female sex organs using bamboo straw or
horn or syringe attached to a plastic pipe or a small copper pipe. If
rgya-nad is treated immediately employing this combined approach,
it is curable permanently in a week’s time. But if the treatment is not
done correctly and generously, sometimes it relapses after one or two
years. While the extraction of malevolent fluid is mainly done from
the genital parts, in few cases, it is also extracted from abdomen and
the tail bone (pediatric cases) creating a small incision using blade or
the razor-sharp penknife.
The herbal therapy is mostly a prescription of decoction made
from a single ingredient or from the mixture of medicinal herbs, sea
salt or rock salt. Some of the medicinal ingredients (names in Sharchop
language) that are being used for this purpose includes Laniru, Bartsi,
Jungser, Zumphithinglom), Gashawarong), Phudanigadang, and the
Dulchenpako. The healers have not disclosed the name of some of
the ingredients and therefore remain unidentified.
When treating a patient, a rgya-nad healer first washes his
hands and then rinses his mouth with Ara or water before and
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after the treatment (sucking). This is intended to protect both the
healer and a patient. The instruments like bamboo straw, copper
pipe, syringe or the horn, whichever is available at the discretion of
a healer is washed with the water (cold or hot) and is greased with
the butter. The blade (razor) and the cup are also washed and kept
ready for incidental use. The washing of the genital part of a patient
is not mandatory. However, most patients who seek the services do
clean it before coming to the healer.
The instrument is then inserted into the genital part of a
patient and the healer sucks the pathogenic fluid believed to be poison
from within which is spitted into a cup kept on the standby. Creamy
or sometime yellowish pathogenic fluid/substances can be seen in the
cup when observed and the amount of such release from the body of
a patient depends on how serious a patient has been afflicted.
The sucking of the pathogenic fluid/substance from the
genital part of a patient is repeated till there is no secretion or release
from within. It is then believed that the poison affecting a patient is
extracted out and the herbal decoction is prescribed to the patient
to drink it hot. A patient is then given the counseling on dietary
intake and the behavioral changes. A patient shouldn’t take meat,
alcohol, egg, betel nut, milk, butter, cheese, curd, tomatoes, potatoes,
white rice, and the mustard oil. A patient should also avoid sexual
intercourse and doing heavy works. Complete rest with restricted
diet is therefore recommended.
The study carried out by ITMS found that, in between 19952007, the pattern of patients suffering from rgya-nad ranged all
sexes and ages. However, no pediatric cases have been reported in
those years. The information furnished by the rgya-nad healers was
retrospective recollection. Since they hardly kept any patient record,
the incidence and prevalence rate couldn’t be determined. About 122
patients (62 male and 60 females) were treated by the rgya-nad healers
of three geogs: Shumar, Khar and Zobel. Among three geogs, Shumar
with 51 patients had the highest number of patients recorded for the
rgya-nad treatment followed by Zobel (44) and then Khar (37). In
Shumar and Khar geogs, male patients outnumbered female but quite
contrastingly female patients dominated the male in Zobel geog. If the
rgya-nad has to do with the sexual activity, it is presumable that social
life of Zobel geog is predominated by female.
Interestingly, the number of rgya-nad healers in the
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Shumar geog (where the number of rgya-nad patients was recorded
highest) was found lowest among the three geogs with only 5 active
practitioners (Table 11). On the contrary, Khar geog (that had lowest
number of recorded rgya-nad patients) had the highest number of
rgya-nad healers (11 Practitioners) followed by Zobel geog with
9 Practitioners. The reasons could be that the rgya-nad healers of
Shumar geog were efficient, well respected and popular so much so
that the patients from other geogs must have availed their services.

Sl.No.

Table.11: rgya-nad healers of Shumar, Khar and Zobel geogs
under Pema Gatshel district

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Name of the
Healers

Penjor
Sonam
Pelzom
Karma
Tshewang
Phangpai
Dorji
Memey Dorji
Pechung
Sonam
Dupchu
Sangay Dorji
Ugyen Penjor
Chonga Dawa
Dechen
Wangdi
Bungpa
Gempo
Karsang
Dawa

Age in
yrs.

Sex

Village

Geog

48
66

Male
Female

Gongpung
Bainangko

Shumar
Shumar

37

Male

Shumar

Shumar

51

Male

Shumar

Shumar

72
N/R
N/R

Male
Male
Male

Shumar
Khar
Nagtsiri

Shumar
Khar
Khar

N/R
N/R
N/R
N/R

Male
Male
Male
Male

Lawar
Khengzor
Thongsa
Khengzor

Khar
Khar
Khar
Khar

N/R
N/R
N/R

Male
Male
Male

Khawar
Tsebar
Khar

Khar
Khar
Khar
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15 Ugyen
Thinlay
16 Jangchub
Namgay
17 Choeten
18 Sherab
Chogyel
19 Wangchuk
20 Thinlay
Wangdi
21 Sangay
22 Yongba Daza
23 Daza
24 Dorji Wangdi
25 Gyeltshen

N/R

Male

Khar

Khar

N/R

Male

Khar

Khar

N/R
N/R

Male
Female

Zobel
Zobel

Zobel
Zobel

N/R
N/R

Male
Male

Bainangtsheng
-do-

Zobel
Zobel

N/R
N/R
N/R
N/R
N/R

Male
Male
Male
Male
Male

Nganmalang
-doPangthang
Zobel
Zobel

Zobel
Zobel
Zobel
Zobel
Zobel

In overall, there were about 25 rgya-nad healers practicing in
the three geogs of Pema Gatshel in 2007. The number seems to be
increasing despite the fact that the modern and g.so-ba-rig-pa health
care services has expanded and made freely accessible to the people
over the recent years. In fact, many people (Sharchops) including the
rgya-nad healers claim that the rgya-nad is not treatable by the modern
medicine or the g.so-ba-rig-pa medicines. This statement may not be
true. Since there is no study conducted by the modern health workers
to find and correlate rgya-nad with other disease terminologies, it is
not advisable to assume that there is no treatment from the modern
bio-medicine. Thus, there is urgent need to study the rgya-nad using
the modern research methodology and lab facilities, and identify and
define the disease in modern terms.
Analyzing an equivalent disorder in g.so-ba-ri-pa, the signs and
symptoms exhibited by the rgya-nad corresponded to the grang-ba disorder.
While it is important to find out and define rgya-nad in
modern medical terms or the g.so-ba-ri-pa terminologies, it is also
vital to recognize this culturally bonded treatment regimen that
has served the communities well through the centuries and still
maintains its relevancy despite the unprecedented development in
an integrated health care system of the country.
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Many participants responded that the local treatment is
effective in treating rgya-nad and this may be true as the study found
that out of 122 patients treated in three geogs of Pema Gatshel
(between 1995-2007) only 2 cases were reported dead as a result of
rgya-nad affliction. However, there are needs for improvement in the
areas of cleanliness and sanitation, sterilization of the equipments/
instruments, and the procedures of treatment. This is important as
there are high chances of contracting other communicable diseases in
the process of rgya-nad treatment. The intervention from the health
care programs of the Ministry of Health should be provided as a
package wherein rgya-nad healers are trained on infection control and
other related health hazards, and simultaneously a study be carried out
to document, identify and define rgya-nad in modern medical terms.
9. Local healing practices in Trashi Yangtse
The preliminary information on the prevalence of local healing
practices was gathered from Drungtsho of the 20 District Traditional
Medicine Units in the country. The scrutiny of their list of local healers
found that Trashi Yangtse district had the highest number of local
healers (47 Local Healers) providing primary health care services.
Based on this information, a study on the local healing
practices was carried out by ITMS in the five geogs of Trashi Yangtse
district. The geogs are Khamdang (Kha), Jamkhar (Ja), Toedtshog
(Toe), Tomijangsa (To) and Trashi Yangtse (Tra).
Among the five geogs studied, Jamkhar geog had the highest
prevalence rate of local healing practitioners followed by Khamdang,
Trashi Yangtse, Tomi-jangsa, and Toedshog respectively. Some of
the Local Healers have been practicing for the past 20-30 years
and almost everyone who participated in the study had acquired
their local healing knowledge from the Gomchens and Goendey
personel (Lamas). There were large numbers of male practitioners as
compared to the female practitioners. Out of 47 Local Healers who
participated in the study, only two were the female practitioners.
These practitioners mostly treat the following disorders:
•

g.don affliction, locally believed to be caused either by spirits
or angry gods and demi-gods which is the most common
ailments afflicting the communities.
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Headache, locally believed to be either caused by g.don or
associated with the poisoning.
Stomach pain, locally believed to be either caused by g.don or
associated with the poisoning.
Cough and cold, locally believed to be either caused by g.don
or sgrib (unclean halo).
Ailing limbs, locally believed to be either caused by g.don or
Phur-kha (Ngan) or the physical trauma.
Boil and skin infection, locally believed to be either caused by
klu (nagas) or sgrib (unclean halo).
Jaundice/yellow eyes, locally believed to be either caused by
drinking excessive alcohol or Phur-kha (Ngan).
Malegpa, the cause of which is locally attributed to poisoning
of the body and bodily parts.
rgya-nad, believed to be a sexually transmitted diseases and it is
sometime confusingly referred as Ma-lek-pa by the local people.

The most common treatment deployed for treating ailments
is the blood letting using horn/syringe (same as those used by the
rgya-nad healers of Pema Gatshel). The rgya-nad is also treated
by one of the Local Healer of Tomijangsa geog. Unlike in Pema
Gatshel, he uses bamboo stick wrapped with a thin piece of cloth to
siphon the abscess orally by inserting into the genital part. A blade
is the most common surgical tools used by the local healers during
their blood letting procedures. Some local healers provide treatment
by direct oral contact without using any tools, to siphon blood
and that presents high risk of contacting the diseases by the Local
Healers. Those Local Healers who uses the tools/instruments, they
wash their instruments before and after using it to prevent spreading
of any infectious diseases, while new blade is being used for every
patient. Besides, to protect themselves, they also recite the ngags
before and in the process of treatment which they must learn from
their teachers when receiving teaching on the local healing practices.
Other tool used by the Local Healers of Trashi Yangtse in
treating a patient is the medicinal ingredients. But, only a handful
of Local Healers (only two Local Healers) that too reported only in
Jamkhar geog uses few medicinal ingredients (Table 12).
The people of the five geogs under Trashi Yangtse believe
that the services of the Local Healers are of paramount importance
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since their unwavering and undemanding services have benefited
the local communities to a great extent. The people especially from
far flung villages visit medical centers only when their Local Healers
advises them to do so or when the local treatment cannot alleviate
their illness. Like in Pema Gatshel, some people of Trashi Yantse also
believe that the rgya-nad and the Ma-lek-pa should be first treated by
the Local Healers and not by the modern bio-medicine or g.so-ba-rigpa medicine. If done otherwise, the end result of the treatment would
be catastrophic sometime even leading to sudden death.

Sl No

Table 12. Medicinal ingredients (in local names) used by Local
Healers of Jamkhar geog.
Local name

Common
name

Part
used

Whole
plant
Whole
plant
Leaves
Whole
plant
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves

1

Limchangshing

Unknown

2

Khusungman

Unknown

3
4

Zalashing
Sashoma

Unknown
Unknown

5
6
7
8
9
10

Moyomashing
Khasermashing
Khamshing
Ratapata
Baitangtsa
Ridangshing

Unknown
Unknown
Peach
Unknown
Unknown
Unknown

Abundance

Local use

Rare

Boil

Available

Boil

Rare
Rare

Boil
Boil

Abundant
Abundant
Available
Available
Available
Unknown

Boil
Boil
Boil
Boil
Boil
Boil

11 Arto

RhodoFlower
dendron sp.

Abundant

Diarrhea

12 Sokoma
13 Warongmo

Rerel
Larvae of
bees
Crab

Leaves
NA

Rare
Rare

Diarrhea
Dysentery

NA

Rare

Dysentery

14 Kangkara
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15
16
17
18

Merangma
Animosangshing
Susushing
Khiru

19 Changling

Artimesea sp. Leaves
Unknown Leaves
Unknown Bark
Unknown

Abundant
Available
Unknown
Unknown

Eye sore
Eye sore
Sinusitis
Sinusitis

Dan-rog

Abundant

Stomach
disorder

Fruit

In 2008, the Local Healers of the five geogs under Trashi
Yangtse have treated about 1598 patients suffering from various
ailments employing spiritual, herbal and water healing techniques.
The Local Healers of Khamdang (Kha) geog treated the highest
number of patients followed by Trashi Yangtse (Tra), Jamkhar
(Jam), Toedshog (Toe), and Tomijangsa (To) contrary to the fact
that the Jamkhar geog had the highest number of Local Healers.
The study also revealed that most of the people who availed
the local healing services were in between 30-50 years of age. Just
like the rgya-nad healing practices of Pema Gatshel district, safety is a
matter of concern when providing the invasive local healing services
in Trashi Yangtse district. For the benefit of the communities and
also the Local Healers, an appropriate intervention strategy and tools
needs to be formulated and implemented by the Ministry of Health.
An intervention can be in the form of organizing an awareness
training on safety issues, and providing basic sterilization tools,
disinfectants and disposable syringes (to replace the bamboo straw)
which would prevent and control infection to greater extent. This
would also improve the skills of the Local Healers and uplift the
quality of their Local Healing Services thereby ultimately ensuring
healthy society in Trashi Yangtse district.
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10. Conclusion and future directions
The Bhutanese prefer to live in harmony with nature,
religion, and societies and when they are deprived of it for long,
they become sick: physically, mentally, spiritually and socially. Their
ailments are then treated through healing spirituality (g.don-choe),
waters, herbs, minerals and animal parts. Off all these, spirituality
(g.don-choe) is the mainstream of the health care systems in Bhutan.
Therefore, it is normal to find the Bhutanese seeking the spiritual
treatments from different healing practitioners like Paos, Pamos,
Bonpos, Gomchens, and Lamas. Majority of the Bhutanese patients
who are the victims of g.don, sgrib, soen-dre, shin-dre, gyal-po, kow,
mamo, jomo, phur-kha, klu, g.nyes-dag, zhi-dag, b.dud, and tsan
are treated by Gomchens and Lamas. For spiritual healing, various
processes, methods, techniques and tools are employed. Ritual cakes
(stor-mas) and threads are the indispensable tools used for spiritual
healing by any Traditional Local Healers. Amazingly many patients
easily get their ailments cured through g.don-choe.
The Healing waters also plays second important role in the
primary health care system of Bhutan. Tsha-chus, sman-chus and
drup-chus, depending upon the nature of their therapeutic properties,
are popularly used by the Bhutanese for treating gastritis, migraine,
boil, ulcer, tumor, cancer, piles, fracture, backache, gout, joint pain,
arthritis, sinusitis, and skin eruptions. There are astounding stories
about how people got cured by different healing waters.
The herbs, minerals and animal parts are also commonly
used by the Bhutanese for treating different diseases ranging from
cough and cold, to diabetes to rgya-nad. g.so-ba-rig-pa uses the bulk
of herbs, minerals and animal parts that are abundantly found in
Bhutan. Some Local Healers and elderly family members employ
herbs as the main wheel of their treatment regimens and their
knowledge are purely based on oral tradition.
Besides, some Bhutanese get their ailments (depression,
stress and blood pressure) healed by the soothing music or by just
being in the serene places or enjoying the beautiful sight scenes and
wilderness. The quietness drains out all the weariness of us and can
recharge one’s depleted emotional batteries.
The documentation survey carried out at Trashi Yangtse and
Pema Gatshel found that the Local Healers are quite common in
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those districts and the findings can be generalized to the country as
a whole. g.don and rgya-nad were most effectively treated in those
two respective districts using different tools and techniques.
All these healing systems when considered in totality render
the Bhutanese indigenous panacea uniqueness and the holism. This
is mainly because the health and illness concept is interlinked to the
subtle web of lives including paranormal beings and considers all
the factors that give rise to the state of healthiness and illness. They
also use non-toxic herbs as the bulk ingredients which if studied
phytochemically and pharmacologically can furnish the new druglead compounds for use in modern pharmaceuticals.
The Bhutanese panacea becomes even more holistic when
modern biomedicine is integrated to it. While the healing through
spiritual, waters, herbs, minerals and animal parts are directed
towards the preventative and the primary health care services
as well as in providing the end of life care of the terminally ill
patients; the biomedicine is used for providing the tertiary health
care services (surgeries and chemotherapies) in the country. As Dr.
Pem Namgyal puts it (Namgyal, 2005), in the struggle between life
and death, Bhutan’s health systems have truly evolved into a fusion
of traditional and modern in a symbiotic blend of ritual practices,
religious rites and modern medicine.
However, the co-existence of the traditional and modern
medicines is not devoid of constraints and challenges. The problems
occur at many levels. At one level, they are entirely two different
systems with completely different paradigms, philosophies, methods
and formulas. At another level, the traditional practitioners are
not fluent in any other languages other than their own so they
are not able to translate their knowledge into the languages that
can be understood by the modern health workers and scientific
communities. Yet at other level, some traditional healing systems
are highly individualized and not at all documented since it has
been an oral ethno-medical tradition. Above all, they do not have
statistic of field testing and so are not able to give proof in the
modern scientific parlance. For these reasons, few modern doctors
and scientific communities of Bhutan are beginning to feel that the
traditional medicines are baseless and quackery.
As Bhutan opens to unprecedented changes and when more
and more rural Bhutan are exposed to it, there is high chance that
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the traditional healing cultures are either diluted or become extinct.
Also when the unemployment increases and Bhutanese moral values
decreases; like the Drugs, Arms and Terrorist squadrons wanting
to make their living through unacceptable practices; there are also
high chances that some unemployed sections may become ‘Quack
Traditional Healers’. This would affect the authenticity and the quality
of the Traditional Healing System in Bhutan. Therefore, in a move
to stall misinformation and exploitation by imposters, there is urgent
need to document the oral traditions of Local Healing Practices
prevalent wide across the country, analyze them and bring about a
certain standardization in their knowledge, preparation, skills and
recognition. The government should also come up with a legislation
to prevent the unethical practices that could harm the people. In
an effort to excellently integrate modern and traditional medical
systems, the upcoming Bhutan Institute of Medical Sciences (BIMS)
should design a course curriculum for Drungtshos, Doctors, Nurses,
Technicians and Health Assistants incorporating the spiritualism and
herbalism among others.
Keeping in mind that efficacies of medicines or treatment
regimens are just subjective and relational, it is always healthier to be
prudent and realize the weaknesses of each other to build on their
strengths and potentials. It will not help anybody by professional
turf-building, working on the professional economic gain and the
politicizations of the medical practices. Health care is more likely to be
integrative, holistic, safe and effective when practitioners of both the
conventional and traditional medicines consider the welfare of the client
and work together to harmonize care for optimal treatment outcomes.
Let us hope that like our ancestors we too will blaze a trail
of glory of which our sons and grandsons will be justifiably proud to
see our uniquely brewed and evolved Bhutanese Healing Systems to
which the other countries will look up to as an exemplary one.
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