
 

༼ཀི་དེབ་ཀྱི་མིང་། ཟམ་པའི་ཤེས་ཡནོ།༽ 

༉ ཨོ་རྒྱན་གླིང་ནས་བོྱན་པའི་མི་དབང་གི་ཡབ་སྲས། །མཁའ་འགྲོའི ་གླིང་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་ཡུམ་དང་རྒྱལ་

བཙུན། །འོག་མིན་ཞིང་ནས་ཕེབས་པའི་བླ་སྤྲུལ་དང་མཁན་པོར། །མཐོང་ཐོས་དྲན་སྣང་བརྩམས་པའི་མཆོད་པ་རེ་

འབུལ་ལོ།། 

༡༽ ཟམ་པའི་སྐོར།  

ཟམ་པའི་གོ་དོན་ངོ་སོྤྲད། ཆུ་མོ་གངས་ལས་འབབ་རུང་། །འགྱོ་སུ་ཟམ་པའི་འོག་ལས་ཨིན། །ཟེར་བའི་དཔྱེ་དང་

འདྲཝ་སྦེ་ གཙང་ཆུ་དང་རོང་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་གུ་ལས་ མི་དང་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་ ཕར་དང་ཚུར་གྱི་བར་ན་ 

རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་གི་ ཅ་ལ་ཅིག་གི་མིང་ ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

༢༽ འཛམ་གླིང་ནང་ཟམ་པ་འགོ་ཐོག་འབྱུང་ཚུལ། 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམ་དཔའི་ སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ ཕྱི་སོྣད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་མ་ལས་ཡར་ལྟ་ཆགས། 

ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་ཡར་ལས་མར་ལྟ་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ་ འགྲོ་བ་མི་ཚུ་ འགོ་རིམ་ཞིན་དུ་ ཆགས་ཏེ་

འོངས་པའི་བསྒང་ལས་ མི་ཚུ་ཕར་ཚུར་འགྲོལ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་བརྒལ་དགོཔ་རེ་འཐོནཔ་ད་ དཀའ་

ངལ་ཐོན་ཏེ་ ཆུ་སྦོམ་ཡོད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་བརྒལ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ཧེ་མ་ ཟམ་པ་ཟེར་བའི་ཅ་ལ་ མེད་དེ་ར་

འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་ མི་རང་སོའི་རིག་པ་དང་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ་གིས་ རུབ་སྦྱི་གུ་ལས་དཔྱང་སྟེ་ 

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ལུ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ འགོ་དང་པ་ར་ ཟམ་པ་སྦེ་ ཆུ་ཕར་དང་ཚུར་གྱི་བར་ན་ རུབ་སྦྱི་སྤྲིང་སྟེ་ 

དེ་གུ་ལས་ འགྲོལ་འགྲུལ་འབད་ནུག།  

ནི་བཟུམ་སྦེ་ དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་ཟེར་མི་འདི་ ནགས་ཚལ་ནང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་སི་ཏ་འདི་ 

ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་གིས་ ཨརཝ་བརྐུ་སྟེ་ ལང་ཀའི་གཡུས་ཁར་ འབག་ཡར་སོངམ་ལས་ སི་ཏཱ་ལོག་ལེན་ནི་གི་



དོན་ལུ་ སྤྱའི་རྒྱལ་པོ་ ཧཱ་ནུ་མཱན་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་རོགས་བསྡོམས་ཏེ་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི ་གུ་ལས་  

ཤིང་གིས་ཟམ་རྐྱབ་སྟེ་ ལང་ཀའི་གཡུས་ཁར་ སོང་ཞིན་ན་ སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་ ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུཔ་དང་གཅིག་

ཁར་ དམག་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ བཙུན་མོ་སི་ཏཱ་ ལོག་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟམ་པ་ཟེར་མི་འདི་བྱུང་ཡོདཔ་

ཨིན་མས།  

དེ་ཡང་ འཕགས་བསྟོད་ལས། དགའ་བྱེད་ཆུང་མའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན་ཅེས་གྲག །ཁྱོད་ཀྱིས་

བུད་མེད་སྟོང་ཕྲག་ནི། །བརྒྱད་བཅུ་སྤངས་ནས་ནགས་སུ་གཤེགས། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ལངྐའི་རྒྱལ་པོ་ 

སྲིན་པོ་སྒྲ་སྒྲོགས་ཀྱི་བུ་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་ཟེར་མི་དེ་གིས་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཡུན་རིང་གི་བར ་ན་བསྒྲུབས་རུང་ 

དངོས་གྲུབ་མ་ཐོབ་པར་ ཁོ་རང་ལུ་ མགུ་ཏོག་བཅུ་ཐམ་ཡོད་མི་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཏོག་ཅི་རང་ ལྷ་དབང་

ཕྱུག༌ལུ༌ དམར༌མཆོད༌ཕུལཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོ་གི་མིང་ཡང་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་

མས། 

ཁོ་གི་སྙིང་སྟོབས་དེ་བཟུམ་ ཡོད་མི་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཐུགས་དགྱེས༌སྦེ༌ ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་ 

ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་ ལྷ་མོ་ཨུ་མ་འདི་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་སྦེ་ས་ དངོས་གྲུབ་གནང་པར་བཏང་སྟེ་ ཕར་ལྷོད ་པ་ད་ 

ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་གིས་ ང་ཁྱོད་བཟུམ་མའི་ ཨམ་སྲུ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་དགོཔ་མེད་ཟེར་སླབ་ལས་ ལྷ་མོ་

ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཤུལ་ལས་ལང་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཨམ་སྲུ་གཅིག་གིས་ བཅོམ་བཅུག་

ཅིག་ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ལོག་ཡར་སོང་ནུག། 

དོ་རུང་ ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ ཁོ་རའི་སྲས་བར་ན་བསྐོརམ་ སྤྱའི་གདོང་ཅན་ ཟེར་མི་འདི་བཏངམ་ད་ ཁོ་

ལུ་ཡང་ ལངྐའི་མགྲིན་བཅུ་གིས་ ང་ཁྱོད་བཟུམ་མའི་སེམས་ཅན་སྤྱ་ལས་ དངོས་གྲུབ་ཞུ་དགོཔ་མེད་ཟེར་སླབ་

ལས་ སྤྱའི་གདོང་ཅན་ཙིགཔ་ཟ་སྦེ་ ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱ་གཅིག་གིས་ ཐལ་བར་བརླག་

བཅུག་ཅིག་ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ལོག་ཡར་སོངམ་ཨིན་མས། 



མཐའན་མཇུག་ལུ་ ལྷ་ཆེན་ཁོ་རང་དངོས་སུ་ བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ལངྐའི་མགུ་ཏོག་བཅུ་ཐམ་བཏོག་སྟེ་ དམར་

མཆོད་འབད་ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་རང་ ཧེ་མ་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ལོག་སྟེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་གནང་པའི་ཁར་ མགུ་ཏོག་

བཅུ་ཐམ་གྱི་སྦུག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྟའི་མགུ་ཏོག་འདི་ བཏོགས་མ་བཏང་ཚུན་ཚོད་ ག་གིས་ཡང་ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་

བསད་མི་ཚུགས་ནི་དང་ ལྷ་ཀླུ་མི་གསུམ་ ཁོ་གིས་ དབང་དུ་བསྡུ་ཚུགས་པའི་ དངོས་གྲུབ་གནང་སྦེ༌ ལོག་

བྱོན་སོངམ་ཨིན་མས། 

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཧེ་མའི་ སྨོན་ལམ་ངན་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་ཕམ་ཚུལ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་པོ་ཤིང་རྟ་

བཅུ་པ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ བཙུན་མོ་གཉིས་ཡོདཔ་ད་ བཙུན་མོ་སྦོམ་ཤོས་ལས་ སྲས་ཕོ་རྒསམོ་དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་

དང་ བཙུན་མོ་ཆུང་ཤོས་ ཀེ་ཀེ་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ སྲས་ནུ་ཅུང་ བྷ་ར ་ཏ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། 

དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་འདི་ རྒྱལཔོ་བསྐོས་ནིའི་དུང ་ཁ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཅིག་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཧེ་

མ་ རྒྱལཔོ་ཤིང་རྟ་བཅུ་པ་ ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ དམག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལྷའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལྷ་མིན་དང་གཅིག་

ཁར་འཐབ་ད་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ མཚོན་ཆ་ལེ་ཤ་ཕོག་སྟེ་ བསྙུང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ གཡུས་འཐབ་པ་མེད་

པ་ཟེར་ས་ལས་ཨིན་མི་ བཙུན་མོ་ཀེ་ཀེ་ཡ་གིས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞབས་ཏོག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ རྒྱལཔོ་

ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ཤུལ་ལས་ བཙུནམོ་ཁྱོད་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་རང་ཐོན་རུང་ ང་གིས་སྐྱིད་སྡུག་

གཟིགས་གནང་གེ་ཟེར་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་གནང་ནུག། 

ཕོ་རྒསམོ་རཱ ་མ་ཎ་ རྒྱལཔོ་བསྐོས་ནི་འབདཝ་ད་ བཙུན་མོ་ཀེ་ཀེ་ཡ་གིས་ རྒྱལཔོ་མཆོག་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ ང་

ལུ་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ནི་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ རཱ ་མ་ཎ་མེན་པར་ ངེ་གི་བུ་ བྷ་ར ་ཏ་འདི་ 

རྒྱལཔོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་དེ་གིས་ ཕོ་རྒསམོ་རཱ ་མ་ཎ་འདི་ རྒྱལཔོ་འབད་ནི་གི་རེ་བ་ཡོད་རུང་ 

ཐབས་རང་མེད་པར་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་སི་ཏཱ་དང་གཅིག་ཁར་ ནགས་ཚལ་ནང་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ནུ་ཅུང་བྷ་ར ་ཏ་

འདི་ རྒྱལཔོ་སྦེ་བསྐོས་གནང་ནུག། 



དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་གི་ཨམ་སྲུ་ སི་ཏཱ་ཟེར་མི་འདི་ ཧེ་མ་ སྲིན་པོའི་གཡུས་ལངྐ་ལུ་ སྐྱེས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མོ་

གི་སྐྱེས་རྩིས་ལྟཝ་ད་ ཤུལ་ལས་མོ་གིས་ ལངྐའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ བརླག་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ ལུང་བསྟན་བྱུངམ་

ལས་ ལྟས་ངན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཟངས་ཀྱི་སྒྲོམ་ཅིག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཆུ་ནང་བསྐྱལ་བཏང་ནུག། 

དེ་ལས་ཟངས་སྒྲོམ་འདི་ ཆུ་གིས་འབག་སྟེ་ འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་ལོྷད་པའི་སྐབས་ ཞིང་ནང་ཆུ་དཔག་ཡོད་པའི་ 

ཆུའི་གཡུར་བ་ནང་ལས་མར་ ཆུ་གིས་འབག་སོང་ནུག། དེ་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་མཐོང་སྟེ་ སྒྲོམ་ཁ་

ཕྱེ་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ ག་གིས་ཡང་དོ་འགྲན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱལ་

སྲས་རཱ་མ་ཎ་གི་ བཙུནམོ་སྦེ་ཕུལ་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལཔོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ རྟེན་འབྲེལ་ཡང་

རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་གནང་ནུག། ཆུའི་གཡུར་བ་ནང་ལས་ ཐོབ་ནི་དེ་གིས་ མིང་ཡང་ བོད་སྐད་ལས་ 

རོལ་རྙེད་མ་དང་ རྒྱ་སྐད་ལས་ སི་ཏཱ་ཟེར་བཏགས་ནུག། 

དེ་ལས་ རཱ ་མ་ཎ༌དང་སི་ཏ་གཉིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་ སྡོད་པའི་ཚེ་ སྲིན་ཡུལ་ལངྐའི་རྒྱལཔོ་གིས་ 

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ནང་ བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ དྲག་ཤོས་རང་ག་ཡོད ་ག་ཟེར་ བརྟག་དཔྱད་འབད་

དེ་ལྟཝ་ད་ རཱ ་མ༌ཎའི་ཨམ་སྲུ་ སི་ཏཱ་ཨིནམ་སྦེ་ མཐོང་ཆི་ནུག། 

སྤྲུལ་ཏེ་ རཱ ་མ་ཎ༌མདའ་གཞུ་འབག་སྟེ་ སྡོད་སའི་རྩ་བ་ལས་ཕར་ བྱོག་འགྱོ་རྫུ་བཏབ་ད་ དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་

ཎ༌ཡང་ དབའི་ ཀ་ཤ་འདི་ མིག་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་མས་ བཟུང་པ་འགྱོ་དགོ༌སྦེ༌མནོ༌ཞིནམ༌ལས༌ རཱ་

མ་ཎ་གིས་ སི་ཏཱ་ལུ་ དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་ ང་ལོག་མ་ལྷོད་ཚུན་ཚོད་ འོད་ཀྱི་ར་བ་བསྐོར་བཞག་ཡོད་མི་ལས་ 

ཕྱི་ཁར་མ་སོང་ཞིག་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཕྱི་ཁར་ཡ་སོང་པ་ཅིན་ ཚེ་སྲོག་ལུ་བད་ཆད་འཐོན་འོང་ཟེར་གསུངས་སྦེ་ 

ཀ་ཤ་བདའ་འགྱོཝ་ད་ རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་མར་ལྷོདཔ་ཅིག་ ཀ་ཤ་འདི་ གར་སོང་མེད་པར་ ཡལ་ཡར་སོང་ནུག། 

སི་ཏཱ་མོ་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུས་ཡོད་སའི་རྩ་བར་ སོང་ཞིནམ་ལས་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་གིས་

༼རཱ་བ་ཎ༽ བྲམ་ཟེར་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་སྦེ་ སི་ཏཱ་འཁྱིད་འགྱོ་ནི་འབདཝ་ད་ རཱ ་མ་ཎ་ ཀ་ཤའི་རྟིང་བདའ་མ་འགྱོ་

བའི་ཧེ་མར་ སི་ཏཱ་སྡོད་སའི་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ འོད་ཀྱིས་ཐིག་འཐེན་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཐིག་ནང་ར་སྡོད་



པ་ཅིན་ ག་གིས་ཡང་གནོདཔ་སྐྱེལ་མི་ཚུགས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འོད་ཀྱི་ཐིག་འདི་ བརྒལ་འགྱོ་བ་

ཅིན་ ཁྱོད་རང་ལུ་གནོད་པ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་ལས་ འོད་ཀྱི་ཐིག་བསྒོར་མི་འདི་ རྩ་ལས་བརྒལ་མ་སོང་ཞིག་ཟེར་ 

སླབ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ བྲམ་ཟེ་དེ་གིས་ སི་ཏཱའི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོད་རུང་ འོད་ཀྱི་ནང་ན་འཛུལ་ཚུགས་པས། 

ཨིན་རུང་ སྲིན་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྦེ་ སི་ཏཱ་དང་འོད་ཀྱི་རཝ་གིས་མ་ཚད་པར་ ས་གཞི་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྲིན་

ཡུལ་ ལངྐའི་གཡུས་ཁར་འབག་ཡར་སོང་ནུག། 

དེ་ལས་ རཱ ་མ་ཎ་འདིནི་ ཀ་ཤ་ག་དེམ་ཅིག་བདའ་འགྱོ་རུང་ བདའ་ཟུན་མ་ནི་དེ་གིས་ དེ་ ཀ་ཤ་ངོ་མ་མེནམ་ཧ་

གོ་སྟེ་ ལོག་སི་ཏཱ་སྦེ་སར་ལྷོདཔ་ད་ སི་ཏཱ་གར་སོང་མེད་པར་བྱང་དཔ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་དབུགས་འགམ་ 

སྡུག་བསྔལ་སོྦམ་ཕོག་སྟེ་ རྐང་རྗེས་འཚོལ་ཡི་འཚོལ་ཡི་རང་སོང་ནུག། 

དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ལྷོདཔ་ད་ སྤྱའི་རྒྱལཔོ་ བ་ལི་ཟེར་མི་དང་ མགྲིན་བཟང་ཟེར་མི་གཉིས་ 

རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་འཆམ་པར་ དམག་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་མས། རཱ ་མ་ཎ་འདི་ནང་ལོྷདཔ་ཅིག་ སྤྱའི་རྒྱལཔོ་

མགྲིན་བཟང་གིས་ དགའ་བྱེད་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ དམག་ལས་རྒྱལ་ཚུགས་པའི་ ཆ་རོགས་འབད་བྱིན་པ་ཅིན་ 

ང་གིས་ ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཅིག་ ཆ་རོགས་འབད་བྱིན་འོང་ཟེར་སླབ་བཞིན་དུ་ རཱ ་མ་ཎ་

གིས་ མདའ་རྐྱབ་སྟེ་ བ་ལི་བསད་ཡོདཔ་ལས་ མགྲིན་བཟང་སྤྱའི་རྒྱལཔོ་ཐོབ་ནུག། 

དེ་ལས་ མགྲིན་བཟང་གིས་ རཱ ་མ་ཎ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ད་དགའ་བྱེད་ཁྱོད་ལུ་ གྲོགས་རམ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཡོད་

ཟེར་དྲིཝ་ད་ རཱ ་མ་ཎ་གིས་ སི་ཏཱ་འཚོལ་ནི་གི་ ཆ་རོགས་འབད་དགོ་པའི་གྲོགས་རམ་ ལེན་ལེནམ་ཨིན་མས། 

མགྲིན་བཟང་གིས་ ང་ལུ་བོླན་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ ཧ་ནུ་མཱན་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གཏང་གེ་ཟེར་སླབ་

སྟེ་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་བུ་བར་ན་བསྐོརམ་ ཧ་ནུ་མཱན་ཟེར་མི་ མིག་ཏོ་གསུམ་ཡོད་མི་འདི་ སི་ཏཱ་འཚོལ་བར་

བཏང་ནུག། 



དེ་གིས་ མཆོངས་ཐེངས་གཅིག་ལུ་རང་ ལངྐའི་གཡུས་ཁར་ ལྷོད་དེ་འཚོལ་ལྟཝ་ད་ སི་ཏཱ་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་

དང་གཅིག་ཁར་ སྡོད་མ་བཏུབ་ནི་དེ་གིས་ ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཤིང་ཅིག་གི་རྩ་བར་ ས་གཞི་དང་བཅསཔ་སྦེ་

བཙོན་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་སར་མཐོང་ནུག། 

དེ་ལས་ ཧ་ནུ་མཱན་གྱིས་ རཱ ་མ་ཎ་གིས་བསྐྱལ་བཏང་ཡོད་པའི་ མཛུབ་དཀྱིས་དེ་བཏོན་སྦེ་ ང་ རཱ ་མ་ཎ་གིས་ 

ཁྱོད་འཚོལ་བར་བཏང་བཏངམ་ཨིན། ང་དང་གཅིག་ཁར་འགྱོ་གེ་ཟེར་སླབ་ད་ སི་ཏཱ་གིས་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་འདི་ 

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སོྦམ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ བྱོག་མི་ཐལ་ དེ་བ་འདི་ རཱ ་མ་ཎ་ཁོ་

ལུ་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་ལེན་པར་ཤོག་ཟེར་ ཁ་འཐེན་བཏངམ་བཞིན་དུ་ 

ཧ་ནུ་མཱན་གྱིས་ དོ་རུང་ མཆོངས་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ ལོག་སྟེ་ རཱ ་མ་ཎའི་གདོང་ཁར་ ལྷོད་ཞིན་ན་ ཁ་འཐེན་ཚུ་

སླབ་ནུག། 

དེ་ལས་ དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་གིས་ སྤྱའི་དམག་ཚུ་འཁྱིད་དེ ་ མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་གུ་ལས་ ཁོ་རའི་རིག་པ་

གིས་ སྤྱ་དེ་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བཟུང་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ཟམ་བཟོ་སྟེ་ རཱ ་མ་ཎ་དེའི་ཐོག་ཁ་ལས་ཕར་ 

མཆོངས་ཡི་མཆོངས་ཡི་རང་སོང་ནུག། 

མཐའན་མཇུག་ལུ་ རྒྱ་མཆོའི་ཕར་ཀ་ སྲིན་པོའི་གཡུས་ ལངྐ་ལུ་ལོྷད་ལྷོདཔ་ཨིན་མས། ཕར་ལྷོད་ཚརཝ་ཅིག་ 

ལངྐའི་རྒྱལཔོ་གི་ཕོ་བྲང་ནང་སོང་སྟེ་ ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་གསད་ནི་འབདཝ་ད་ ལངྐའི་ཕོ་བྲང་འདི་ རྒྱུ་ ནོརབུ་ཆུ་

ཤེལ་ལས་ བསྒྲུབས་སྒྲུབ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ནང་ ལངྐའི་གཟུགས་བརྙན་ལེ་ཤ་རང་ ཤརཝ་

ལས་ མདའ་ག་ལུ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་སོྡད་ནུག། 

དེ་བསྒང་ ཧ་ནུ་མཱན་གྱིས་ ནཱ་འཐེན་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ངོ་སོྤྲད་ཕུལཝ་ལས་ དགའ་བྱེད་རཱ ་མ་ཎ་གིས་ 

མདའ་རྐྱབ་བཏངམ་ད་ ལངྐའི་མགུ་ཏོག་བཅུ་ཐམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ སྦུག་གི་རྟའི་མགུ་ཏོག་གུ་ ཕྲང་ཕྲང་ཕོག་

ཆི་ནུག། དེ་ལས་ལངྐའི་མགྲིན་བཅུ་ དེ་ནང་རང་ཁ་ཐུམ་བསད་པའི་ཁར་ སྲིན་པོ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ 



བསད་ཚུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སི་ཏཱ་ལོག་ར་མ་གིས་ལེན་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཟམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་

ཨིན་མས།             

ད་རིས་ནངས་པ་ཡང་ ཟམ་པའི་ཤུལ་ཡོད་ས་ལུ་ རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ གནས་ཆེན་སྦེ་བརྩི་

སྟེ་ མཇལ་བར་འགྱོ་བའི་སོྲལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྲིན་པོའི་ཁྲག་གིས་ རེག་རེགཔ་ཨིན་ཟེར་ ས་དང་རོྡ་ རི་ཀླུང་

གེ་རང་ དམཔརོ་སྦེ་འདུག། དེ་གི་མིང་ སི་ཏུ་བནྡྷ་ར་མེ་ཤྭ་ར་ཟེར་སླབ་སའི་ས་ཆ་འདི་ རྒྱ་གར་ལོྷ་ཕོྱགས་ཀྱི་རྒྱ་

མཚོའི་རྩ་བ་ལུ་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག། 

 

སྲིན་པོའི་གཡུས་ ལངྐ་ལུ་ སྲིན་པོ་རཱ་མ་ཎའི་བུ་ བི་བྷི་ཥ་ ཟེར་མི་གི་ཚུལ་སྦེ་ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་འདི་ ད་ལྟོ་ སྲིན་པོའི་རྒྱལཔོ་མཛད་དེ་ སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་སྦེ་ བཞུགས་ཡོད་ཟེར་གསུངས་ནུག།       

༣༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཟམ་པ་བྱུང་ཚུལ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ སྔོན་དང་ཕུགས་ལས་རང་ མི་རང་སོའི་ཐབས་རིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དང་པ་ར་ 

རུབ་སྦྱི་གི་ཟམ་དང་། དེ་ལས་ རྐང་ཟམ། ཚར་ཟམ། བ་ཟམ། ལྕགས་ཟམ། སྤྲིང་ཟམ། རྩི་སའི་ཟམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ འགོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནུག།     

༤༽ ཟམ་རྐྱབ་ཐངས། 

ང་བཅས་འབྲུག་ལུ་ ཟམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ དང་པ་རང་རྩིསཔ་ལས་ གཟའ་སྐར་འཕོྲད་སྦྱོར་བལྟ་དགོ། 

གཟའ་སྐར་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཟམ་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ ཟམ་རྐྱབ་སའི་ས་གོ་ཁག་

ཚུ་ནང་ གནསཔོ་དུག་དྲག་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་ སའི་ཚབ་སྦེ་མི་ས་གདོང་ནང་ བཙུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་

དང་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ འཇའ་ཚ་དང་འཇའ་ཚ་མེན་ཚུ་ བཙུགས་དགོཔ་འཐོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ 

རྒན་རབ་ཚུ་གིས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབདཝ་ད ་ ད་རིས་ནངས་པ་ དེ་བཟུམ་འབད་དགོཔ་མེད་རུང་ ཟམ་རྐྱབ་



ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ མ་སྒྲུབ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་དང་

དཀའ་ངལ་ཚུ་མི་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆོསཔ་ཅིག་གིས་ དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་རང་ བསང་གསུར་དང་ 

གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ནི་གི་སོྲལ་འདུག། ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་ ཟམ་རྐྱབ་མ་ཚརཝ་ལས་ ཆུ་

གིས་འབག་ནི་དང་ ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བྱ་སྟབས་མ་བདེ་མི་འདི་ ནི་བཟུམ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་སོྲལ་མེད་ནི་

དེ་གིས་ཨིན་མས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

དེ་གི་ཐད་ཁ་ ང་གིས་ལྟ་རུང་བདེན་པ་འདུག་ཟེར་མནོ་མས། ག་ཅི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ནེ་སྦེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ད་

རིས་ནངས་པ་ཡང་ ཨོལ་ལྐོག་བཏོགས་མི་འཐོན་འོང་ ཟེར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ དར་ཁྱབ་སྦོམ་རང་བྱུང་སྟེ་ཡོད་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།  

༥༽ རབ་གནས། 

སྤྲིང་ཟམ་ བ་ཟམ་ ཚར་ཟམ་ ལ་སོགས་པ་རྐྱབ་སྟེ་སྒྲུབས་པའི་མཐའ་མར་ གཟའ་སྐར་བཟང་པོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 

བླམ་ཆོསཔ་ཚུ་གིས་སྦེ་ དྲོ་པ་ལྷ་བསང་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རབ་གནས་ཀྱི་ཆོག་གུ་ རྒྱས་བསྡུ་གང་རུང་ 

གནང་སྲོལ་ཡོད། དེ་སྦེ་ གནང་དགོ་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ ཟམ་འདི་ལུ་ རྐྱེན་ངན་ལ་སོགས་པ་མ་འབྱུང་པར་ 

ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རབ་ཏུ་གནས་ནི་དང་ ཟམ་གུ་ལས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ ཆ་མཉམ་རང་ བཀྲིས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས། 

༦༽ ཟམ་པའི་དབྱེ་བ། 

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟམ་པ་ལུ་དབྱེ་བ་མ་འདྲཝ་ ཚར་གྱིས་བཟོ་བའི་ཚར་ཟམ། བཟོ་བཀོད་ 

ཁྱིམ་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ བ་ཟམ། ཆུ་སྦོམ་གུ་ལས་ཕར་ ཤིང་གིས་བཟོ་སྟེ་བཏགས་ཡོད ་མི་ སྤྲིང ་ཟམ། རོང་

ཆུ་དང་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་གུ་ལས་ཕར་ ཤིང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་གིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ རྐང་ཟམ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ཞིང་

ཁམས་ལུ་འགྱོ་ས་ དར་སྣ་ལྔའི་ཟམ། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སོྟང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ ལྕགས་ཟམ་ཚུ་

ཡོདཔ་ཨིན། 



༧༽ བ་ཟམ་གྱི་སྐོར།  

བ་ཟམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ངོ་སོྤྲད། གཡས་དང་གཡོན་ལས་ བ་སོ་སྒྲིག་ཞིནམ་ལས་ འོག་ཐོག་དང་སྟེང་ཐོག་

གཉིས་སྦེ་རྐྱབ་ནི ་ཡོད ་པའི་ཁར་ སྟེང་ཐོག་ནང་ ཟམ་སྲུངཔ་གི་སྡོད་ས་ཨིན་མས། ཟམ་སྲུངཔ་གི་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་

འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་བལྟ་ནི་དང་ འགྲུལ་པ་ཚུ་ གནམ་སོ་ཞིནམ་ལས་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་ཆོག་ག་མི་ཆོག་འདི་ ཁོ་

དང་འཁྲིལ་དགོ་ནི་ཨིན་མས།  

༨༽ ཚར་ཟམ་གྱི་སྐོར། 

ཚར་ཟམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ངོ་སོྤྲད། དེ་ཡང་ ཚར་ཟེར་མི་འདི་འབའ་དང་ འབའ་གིས་བཟོ་མིའི་ཟམ་པ་ལུ་ ཚར་

ཟམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཚར་ཟམ་རྐྱབ་ཐངས་འདི་ཡང་ འབའ་སྦྱུ་རུམ་ རི་ཁ་ལས་འཐེན་ཏེ་ འབག་འོང་སྦེ་ 

གཅིག་ཁར་མཐུད་ཞིནམ་ད་ ཁ་བག་རི་བག་ ལྐད་ཀོ་ཅུད་ཞིནམ་ལས་ མཐའམ་གཉིས་ ཆུ་ཕར་ཁ་དང་ཚུར་

ཁའི་ཤིང་གུ་བསྡམས་སྦེ་ ཟམཔ་བཏགས་ཏེ་ དེ་གུ་ལས་ འགྲོ་གྲུལ་འབད་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཨིན་རུང་ ཟམ་

དེ་གུ་ལས་ མི་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ སྒོ་ནོར ་སེམས་ཅན་གཞན་མི་ཚུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་མེད་ཟེར་ཨིན་

མས། དེ་སྦེ་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་མེད་མི་དེ་ཡང་ ཟམ་འདི་ ཚར་གྱིས་ཕར་ཚུར་ ཐག་བཞག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ 

ཟམ་གུ་ལས་ ཨེན་ཏ་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་ འཐེན་སྲོལ་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 

༩༽ ལྕགས་ཟམ་གྱི་སྐོར། 

ལྕགས་ཟམ་གྱི་གོ་དོན་ངོ་སོྤྲད། ལྕགས་ཐག་སྤྲིང ་སྟེ་ བཏགས་པའི་ཟམ་ལུ་སླབ་ཨིན་མས།  

དེ་ཡང་ལྕགས་ཟམ་འདི་ འབྲུག་ལུ་འགོ་དང་པ་རང་ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སོྟང་རྒྱལ་པོའི་སྐབས་སུ་ ས་གནས་སྤ་རོ་འོ་

ཆུ་ལུ་སྦེ་ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སོྟང་རྒྱལ་པོ་གིས་ མགར་ཚང་ཁག་བཅོ་ལྔ་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ མགརཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་

ལུ་སྤྲུལ་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་དཔོན་ཡང་ཁོ་རང་གིས་མཛད་དེ་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཟམ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྕགས་ཚུ་ རྡུང་



ཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་ནི་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ ཐང་སྟོང་གིས་རྡུང་པའི་ལྕགས་ཚུ་གིས་ ཕུརཔ་རྡུང་པ་ཅིན་ 

རབ་གནས་འབད་མི་དགོ་ཟེར་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་གསུངས་ནི་འདུག།   

༡༠༽ རྐང་ཟམ་གྱི་སྐོར། 

རྐང་ཟམ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ངོ་སོྤྲད། ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་སའི་ ཅ་ལ་གིས་མིང་ཨིན་མས།  

རྐང་ཟམ་ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་སྦོམ་ཚུ་གུ་ གནམ་བྱཱ་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ རྐང་ཟམ་རྐྱབ་ནི་མེད་རུང་ གནམ་དགུན ་འཐོན་

པའི་སྐབས་སུ་ ཆུ་སྦོམ་ར་འབད་རུང་ དེ་གུ་ལས་ རྐང་ཟམ་རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མང་ཆེས་ཤོས་ར་ རོང་ཆུ་

དང་ ཆུ་ཆུང་ཀུ་དེ་ཚུ་གི་གུ་ལས་ཕར་ རྐང་ཟམ་རྐྱབ་ཨིན་མས།    

༡༡༽ གློ་བུར་དུ་ཟམ་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར། 

ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ མ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་དང་ ལྷག་པར་དུ་ 

ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ལས་ཕར་ གཡུས་ཚན་དང་གཡུས་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་ དེ་གིས་མ་ཚད་པར་ ནོར་གྱི་བྱང་ས་ཚུ་

ནང་ལས་ཕར་ གནམ་བྱཱ་ཆརཔ་རྐྱབ་ ཆུ་འབྲེག་སྟེ་ ནོར་རྫིཔ་ཆ་ཁྱབ་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་ འབད་མ་ཚུགས་

པར་བཟའ་ནི་གི་ རྒྱགས་བསྐྱེད་རོྫགས་འབདཝ་ད་ རྒྱགས་བསྐྱེད་ལེན་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆུ་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ 

ས་གོ་དོག་དྲག་ག་ཏེ་ འདུག་ག་བལྟ་ནི་དང་ ཤིང་སྦོམ་ག་ཏེ་འདུག་ག་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ སྟ་རིས་ཀྱིས་སྦེ་ ཤིང་

བརྡབ་སྟེ་ཟམ་རྐྱབ་སོྲལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཤིང་བརྡབ་པའི་སྐབས་ ཤིང་རིངམོ་མེད་པ་ཅིན་ ཚུར་ཁ་ཐུག་

ལས་ བརྡབ་བཏངམ་ད་ ཤིང་གི་མགུ་ཏོག་གིས་ ཕར་ཀི་ལོགས་ བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཆུ་གི་སྦུག་ལུ་འབུད་འགྱོ་

སྟེ་ ད་རུང་ཤིང་སོྦམ་འཚོལ་ཏེ་ གཞན་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ཟམ་བཏུབ་པའི་ཤིང་སོྦམ་ རྩ་ལས་

འཚོལ་མ་ཐོབ་པར་ བཟའ་ནི་གི་རྒྱགས་བསྐྱེད་མེད་པར་ ནོར ་རྫིཔ་ཆ་ཁྱབ་ བའུ་ཅུང་བཟུམ་སྦེ་ བ་གི་ཨོམ་

འཐུང་སྟེ་ ཉིནམ་གཉིས་དེ་རེ་ སྡོད་དགོཔ་ཐོནམ་ཨིན་ཟེར་ ཨ་རྒྱ་གནས་ནང་ལས་ཨིན་མི་ ཀུན་བཟང་ཐུགས་

རྟེན་གྱིས་བཤད་ནི་འདུག།   



༡༢༽ སྤྲིང་ཟམ་གྱི་སྐོར། 

སྤྲིང་ཟམ་འདི་ ཟམ་བཏུབ་པའི་ ཤིང་རྩ་ལས་མེད་པའི་ ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ ལྕགས་སྐུད་དང་རུབ་སྦྱི་ ག་

འབད་རུང་ཅིག་གིས་ ཐག་ཞིནམ་ལས་ མཐའམ་གཉིསཔོ་ ཤིང་དང་རོྡ་ག་འབད་རུང་ཅིག་གུ་ བཏགས་ཞིནམ་

ལས་ དེ་གུ་ལས་ སྒྲོམ་ཅུང་ཅིག་དཔྱང་སྟེ་ དེ་གུ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན་མས། 

༡༣༽ གནས་བདག་གཞི་ཚུ་གིས་ཟམ་པ་རྐྱབ་ནི་ཡོདཔ། 

ཧེ་མ་ མོང་སྒར་རོྫང་ཁག་ ཤེར་མུང་རྒེད་འོག་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་བསྙུང་གནས་ཟེར་ས་ལུ་ཡང་ 

གནམ་ནུབ་མོ་ གནསཔོ་གིས་ ཤེར་རི་ཆུ་གུ་ལས་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་ཟམ་རྐྱབ་སྟེ་ རྡོ་གཉིས་མ་མཐུདཔ་གཅིག་

ཁར་ གཡུས་ཁ་ལས་བྱ་པོད་འབོ་ནི་དེ་གིས་ རྡོ་གཉིས་མཐུད་མ་ཚུགས་ཟེར་ གཡུས་ཁའི་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ 

བཤད་ནི་འདུག། དེ ་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལས་ གཏམ་ཞིང་ཁ་ཐུག་ འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་ རྡོ་ཟམ་ཟེར་

མི་འདི་ ཧེ་མ་ གཞི་བདག་ཤེལ་གྱིང་དཀར་པོས་གཙོ་པའི་ རྒྱ་གར་ པད་དཀར་ ཨུར་རྩེ་ ལྕོགས་འཇམ་ལ་

སོགས་པ་ གནས་བདག་གཞི་བདག་ཚུ་གིས་ ལྕམ་མཁར་ཆུ་གུ་ལས་ གནམ་ནུབ་མོ་ རྡོ་རང་བྱུང་གིས་ ཟམ་

བརྐྱབ་ཡོད་རུང་ རྐྱབ་མ་ཚརཝ་ཅིག་ཁར་ གཏམ་ཞིང་ལས་ བྱ་པོད་འབོ་ནི་དེ་གིས་ རྡོ་ཟམ་ཆུའི་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་ཡོད་

མི་འདི་  དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ཟེར་ ལོ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་རང་བསླབ་ནི་འདུག།   

 

༡༤༽ བླམ་ཚུ་གིས་རྫུལ་འཕྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཟམ་རྐྱབ་ཡོད་ཚུལ། 

དེ་ཡང་ དཔལ་ཆོས་རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་དང་ མཁའ་འགྲོ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་

གཉིས་ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་ལུང་བསྟན་གྱིས་སྦེ་ ད་ལྟོ་ལུང་བསྟན་ཟམ་པ་ཟེར་ས་ལུ་ ཞལ་མཇལ་ཏེ་ རྡོ་ཕུང་

གུ་ སྐུ་རྩེད་གནང་བཞུགས་སའི་ པར་ཚུ་མཇལ་ནི་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཕ་ཇོའི་ཐུགས་དགོངས་ལུ་ ལུང་བསྟན་འདི་

རྗེས་སུ་དྲན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་འདི་ཁ་ལས་ཕར་ རྡོ་རང་བྱུང་གི་ཟམ་པ་ཅིག་ བརྐྱབ་གནང་ནི་གི་དོན་ལས་ 



རྫུལ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐུལ་ཏེ་ མི་མ་ཡིནཔ་ཚུ་གིས་ རྡོ་བཏོན་འབག་འོངམ་ད་ གཟི་ལུང་ཁའི་ ཕྱུགམོ་གི་ཁྱིམ་ནང་

ལས་ བྱ་པོ་འབོ་དཔ་ལས་ རྡོ་ཚུ་ཅང་གད་ལྟག་ཕུ་གི་ གསེར་རི་སྒང་ལུ་ཡོད་མི་ རྡོ་རིང་ཚུ་ཨིན་ཟེར་བཤད་ནི་

འདུག།    

 

༡༥༽ ཟམ་པ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ། 

སྤྱིར་བཏང་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ སྲིན་པོའི་གཡུས་ ཆེ་ཆུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ 

ཆགས་ཏེ་འདུག། སྲིན་པོའི་གཡུས་དང་ ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོའི་བར་ན་ མཚོ་མུ་ལེ་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་

ཟེར་མི་གིས་ བཅད་དེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་ ཕྱོགས་བཞི་ལས་ཟམ་བཞི་

འདུག། དེ་ཡང་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་གུ་ལས་ མི་འགྱོ་བའི་བསྒང་དང་ ལྕགས་ཟམ་དེ་

གི་ཕྱི་ཁའི་སྒོ་གི་རྩ་བ་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཡང་ འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་ འགྲོ་དོན་མཛད་དེ་ ལོག་ཟངས་

མདོག་དཔལ་རི་ཁ་ཐུག་འབོྱན་ཚུལ་འདུག།  

ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་གུ་ལས་ མི་གཅིག་འགྱོ་བའི་བསྒང་དང་ ལྕགས་ཟམ་དེ་གི་ཕྱི་ཁའི་སྒོ་

གི་རྩ་བ་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཡང་ འགྱོན་པའི་བསྒང་འདུག། ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྱོ་ས་ཟམ་

པའི་གུ་ལས་ མི་གཅིག་འགྱོ་བའི་བསྒང་དང་ ལྕགས་ཟམ་དེ་གི་ཕྱི་ཁའི་སྒོ་གི་རྩ་བ་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་

ཡང་ འགྱོན་པའི་བསྒང་འདུག། བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ འགྱོ་ས་ཟམ་པའི་གུ་ལས་ མི་གཅིག་འགྱོ་བའི་བསྒང་

དང་ ལྕགས་ཟམ་དེ་གི་ཕྱི་ཁའི་སྒོ་གི་རྩ་བ་ལུ་ གུ་རུ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་ཡང་ འགྲོ་དོན་ལུ་འགྱོ་ན་པའི་ཚུལ་

འདུག། ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱསཔ་སྦེ་མཁན་ནི་གི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ སྒང་སྟེང་གསང་

སྔགས་ཆོགས་གླིང་དང་ བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེ་ ལ་སོགས་པའི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ རི་

མོ་ཚུ་གཟིགས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

༡༦༽ ཟམ་པ་ལུ་གནོད་པ་བསྐྱལ་མི་བཏུབ། 



ཕན་པ་ཐམས་ཅད་ ཆོས་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཟམ་པའི་རིགས་ ག་ཅི་བཟུམ་རང་ཨིན་རུང་ ནང་པའི་ཆོས་དང་ 

འབྲེལ་བ་སོྦམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སྤྲུལ་པ་ཙང་ཙ་རང་ཨིན། དེ་ཡང་ སོྤྱད་

འཇུག་ལས། མུན་པ་ཡོད་ས་ལུ་ མེ་དང་འོད་སྦེ་ ང་སྐྱེ་བར་ཤོག། ཆུ་ཡོད་ས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཟམ་སྦེ་ཡང་ ང་

སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅིག་ ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གུ་ལུ་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་ སྤྲུལ་ཏེ་

བཞུགས་ཡོདཔ་ ངེས་ཏིག་ཨིནམ་ལས་ ཟམ་པ་ཆ་མཉམ་ལུ་ གནོད་པ་མ་བསྐྱལ་བར་ གུས་ཞབས་འབད་དགོ་

ནི་ཨིན་མས།  

 

༡༧༽ ཟམ་པ་རྐྱབ་པའི་ཕན་ཡོན། 

ང་བཅས་ར་ ག་རང་ཨིན་རུང་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ཟམ་པ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཚེ་ད་ལོྟ་ ལུས་ལུ་ན་ཚ་

མེད་པར་ ཚེ་རིངམོ་སྦེ་བསྡོད་ཚུགས་ནི་དང་། མནོ་བའི་དོན་དག་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་འགྱོ་སྟེ་ 

ཅི་བསམ་པའི་དོན་དག་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཀརྨ་ པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་པ་མཆོག་

གིས་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཚོང་རྐྱབ་མི་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཟམ་རྐྱབ་དགོ་ཟེར་གསུངས་པའི་

ལོ་རྒྱུས་འདུག། ཟམ་རྐྱབ་སྟེ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཟམ་རྐྱབ་མི་རང་

ཡང་ བསོད་ནམས་བསག་སྟེ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནི་དང་། ད་རིས་ནངས་པའི་ ནས་སྟངས་བཟུམ་ལུ་ཡོད་པའི་ 

དཔལ་འབོྱར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ཚུགས་པའི་ཁར་ དཔལ་དང་འབོྱར་པ་ཚུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་

ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ནོར་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལས། གཞན་ལ་ཕན་པར་བརོྩན་པ་དེ། །རང་ཉིད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །དཔལ་དང་འབོྱར་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། །འདི་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་འདི་ཡིས་འགུགས། །ཟེར་གསུངས་

བཞག་ནུག་གོ།    

 

རྒྱབ་རྟེན་གྱི་དཔེ་ཆའི་མཚན། 



༡༽ ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ རྣམ་འདྲེན་ཐར་པའི་ལམ་འདྲེན། 

༢༽ གཏེར་བཏོན་པདྨ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར། 

༣༽ ཁྱད་པར་འཕགས་བསྟོད། 

༤༽ ཚངས་སྲས་བཞེད་པའི་སྒྲ་དབྱངས། 

༥༽ གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སོྟང་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར། 

༦༽ སོྤྱད་འཇུག། 

༧༽ ནོར་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། 

༨༽ ཚིག་མཛོད ་ཀྱི་རིགས། 

 

རྩོམ་སྒྲིག་དང་ཞིབ་འཚོལ་པ་ ཨ་བརྒྱཔ་བསོད་ནམས་སོྟབས་རྒྱས། རྫོང་ཁའི་ལེགས་སྦྱར་བ།  

ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྔགས་པའི་ཕུག། 


