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འདྲིས་མཛའ་བཤེས། ངམ་དྲུང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་སྐལ་བཟང་ཆོས་

སྒྲོན་ལགས་གཉིས་ནས་དེབ་འདིའི་པར་སྐྲུན་ཆེད་དུ་འགྲོ་གྲོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཅས་ལ་

སྙིང་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་བཀྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཕྱོགས་མཚུངས་ཨེལ་བྷརྚ་ ཨེཎསྚིན་ བསྟི་གནས་ཁང་གི་མཁས་དབང་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ (Dr. Gene 
Sharp) དང་ལག་བསྟར་འགན་འཛིན་ཇམིལཱ་ རཀིཔ་ (Jamila Raqib) གཉིས་ལའང་དེབ་

འདི་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་པར་ཆོག་མཆན་དང་། པར་སྐྲུན་ཆེད་དུ་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་

རམ་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་འབུམ་རམས་པའི་

སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་དེབ་འདིའི་རྒྱབ་ཤ་

དང་དཔར་རྩའི་བྱུས་འགོད་ཡོངས་རྫོགས་གནང་བར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་བཀྲིན་ཆེ་ཞེས་ལན་བརྒྱར་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

འགྱུར་འདིའི་ཨིན་སྐད་ཀྱི་འགོ་བརྗོད། How Nonviolent Struggle Works ཞེས་པ་བོད་སྐད་

དུ་ཐད་བསྒྱུར་བྱས་ན། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཚུལ།༽ ལམ་

ཡང་ན། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ།༽ ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གོ་ཡང་འདི་

གར་གོ་བདེ་བ་དང་ཡིག་ཚོགས་ཉུང་བའི་ཆེད་དུ་༼ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།༽ 

ཞེས་བསྒྱུར་པ་ཡིན། 

   མཁས་དབང་ཇཱིན་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་རྒྱ་མཚོ་ལས།།

   འཁྲུངས་པའི་ཞི་འཐབ་མུ་ཏིག་ཕུང་པོ་ཡི།།

   གནད་སྙིང་བཏུས་པ་གངས་ལྗོངས་བོད་སྐད་ཀྱི།།

   ཕྲེང་བར་བརྒྱུས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས།།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

   ༧རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་།།

   བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གང་མྱུར་གསལ་གྱུར་ཏེ།།

   བོད་སྐད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་རྟག་གནས་ཏེ།།

   རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཤོགས།། 

   ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་ནང་།།

   བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཆེད།།

   སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཕུལ་བའི་དཔའ་བོ་དང་།།

   དཔའ་མོའ་ིཚོགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་སྨོན།།  

ཅེས་པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་༧ ཚེས་༦ ལྷ་ཉིན་དཀར་པོར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་

དགེའོ།།



 

སྔོན་བརྗོད།

ཇཱིན་ ཤཱརྤ།

དེབ་ཆུང་འདིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་དོན་སྙིང་ལ་སྦྱང་འདོད་ཡོད་

མཁན་སུ་འདྲ་ཞིག་ལའང་། ༡༩༧༣ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་

སྲིད་དོན།༽ ཞེས་པའི་མ་དཔེ་ཤོག་གྲངས་༩༠༢ ཡོད་པ་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་ཆེ་ཁག་མཁོ་སྤྲོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད།1  དེ་ནི་རྩོད་རྙོག་གི་ནང་དུ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་བའི་ཁ་གཏད་ཀྱིས་དྲག་གནོན་རྩུབ་

པོ་བྱེད་འདོད་པ་དང་ཐུབ་པའི་སྐབས་སུའང། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་

ཐུབ་པའི་སྐོར་རེད། 

ཡིག་གཞི་སྙིང་བསྡུས་འདིའི་ནང་བྱུང་རབས་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་མཚོན་ཧ་ལམ་གཅིག་ཀྱང་

བཀོད་མེད། དེ་དག་ནི་དཔེ་དེབ་གཞན་གྱི་ནང་ནས་ལས་སླ་པོར་རྙེད་ཐུབ།2  

ཉིང་ཁུ་གཅེས་བཏུས་བྱས་པའི་ཡིག་གཞི་འདི། ༡༩༧༣ ནང་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་མགོ་ཉོག་ལ་

རིང་བའི་དཔྱད་བརྗོད་རྣལ་མ་དེ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་

སྲིད་དོན་༽ ཞེས་པའི་དེབ་ཆ་ཚང་ལོ་དེ་གའི་ནང་དུ་བྲིས་པ་ཞིག་མ་རེད། དེབ་དེ་ནི་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་དང་། འགྲེལ་བརྗོད་། ངོ་སྤྲོད་བཅས་ཐུབ་

པའི་ཆེད་ལོ་མང་རིང་འབད་རྩོལ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་རེད། 

དེབ་དེ་ནི་སྤྱི་ཁོག་གི་ཚན་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ། ཚན་པ་དེ་དག་ནི། སྲིད་དོན་

དབང་ཆའི་གོ་རྟོགས་དང་། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། འགྱུར་ལྡོག་གི་འགུལ་ཤ གས་བཅས་རེད། 

1   ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ཞེས་པ་༡༩༧༣ ལོར་བྷོསྚོན་

དུ་པོ་ཊར་ སཱརཇེཎཊ་ པར་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་འགྲེམས་བྱས། www.extendinghorizons.
com ཞེས་པའི་འབྲེལ་ཐག་ནས་ཐོབ།

2  འདིའི་སྐོར་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ དང་། ༼འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ། བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤ འི་ཉམས་ལེན་དང་བརྒྱ་ཕྲག་ཉེར་གཅིག་པའི་ནུས་པ།༽ ཞེས་

པ་༢༠༠༥ ལོར་པོ་ཊར་ སཱརཇེཎཊ་ པར་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་འགྲེམས་བྱས་པའི་ནང་དུ་གཟིགས། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གྲུབ་ཆ་འདི་དག་མཉམ་དུ་བསྒྲིལ་ན་ཐབས་ལམ་འདིའི་ཉིང་ཁུ་དེ་གསལ་ཐུབ། ཡིག་གཞི་མཐའ་

མ་དེར་དག་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གོ་ཡུལ་ལྷག་པས་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱུང་མེད་ལ། ཐབས་

ལམ་འདིའི་བཀོལ་སྤྱོད་ལ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཡང་མུ་མཐུད་དེ་སྐྱེད་འཕེལ་འགྲོ་དང་

འགྲོ་བཞིན་པར་བརྟེན་ཆ་ཚང་པོ་བྱུང་མེད། 

དེབ་ཀྱི་ཚན་པ་གང་དག་གྲངས་འདྲེན་བྱེད་དང་། དེ་དག་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་གང་དུ་

སླེབས་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ལ་དུས་ཡུན་མི་ལོ་བཅོ་ལྔ་

ཙམ་གྱི་དགོས་མཁོ་བྱུང་ཡོད། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཐོ་མས་ སི་ ཤེ་ལིང་གིས་༡༩༦༥ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་

བཅུ་གཉིས་ནང་ཕྲན་རང་ནོར་ཝེ་ནས་ཧཱར་ཝཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ལྟེ་

གནས་ཁང་དུ་མགྲོན་འབོད་གནང་སྟེ། ཌོཁ་ཊར་ མ་རི་ན་ ཕིན་ཀལྶ་ཊན་དང་ལྷན་དུ་ལོ་གཅིག་

ལྷག་རིང་ཞུ་དག་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་དེ་ཚུད་མེད། 

ཐོག་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ནི་ནོར་ཝེ་ཨོས་ལོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཚོགས་ཉམས་

ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་དང་། ཨེ་ལན་ བྷུ་ལོཁ་སློབ་དཔོན་གནང་སའི་ཨོཀྶ་ཕོཌ་གཙུག་ལག་སློབ་

ཆེན་གྱི་སེཎཊ་ ཁེཐ་རཱིན་མཐོ་སློབ་ཏུ་བྱས་པ་ཡིན། 

མཐའ་མའི་ཞུ་དག་མ་བྱས་སྔོན་ལ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ གྱི་ཟིན་བྲིས་

ཤིག་ཨོཀྶ་ཕོཌ་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ཕྲན་གྱི་འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་དགོས་

མཁོའ་ིཆ་ཤས་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་༡༩༦༨ ལོར་ཞལ་བཞེས་གནང་པ་རེད། ངས་༡༩༦༠ ནས་

༡༩༦༤ བར་དུ་མཐོ་རིམ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་དེ་ཇཱོན་ པལཱ་མཎཛ་ཡི་གཟིགས་རྟོགས་འོག་ཨོཀྶ་ཕོཌ་

རུ་བྱས་པ་ཡིན། 

ད་ལྟའི་ཆར་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ནི་གླེགས་བམ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་པར་

སྐྲུན་བྱས་ཡོད། དེ་དག་ནི། གླེགས་བམ་དང་པོ། ༼དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།༽དང་། གླེགས་

བམ་གཉིས་པ། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག༽  གླེགས་བམ་གསུམ་པ། 

༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགུལ་ཤ གས།༽ བཅས་རེད། 

ད་ཡོད་ཡིག་གཞི་འདི་ནི་པར་སྐྲུན་བྱས་ཟིན་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ གྱི་

ནང་དོན་ཆེས་སྙིང་བསྡུས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། མ་ཟིན་སྙིང་བཏུས་དེ་ཇེམི་ གོཎ་ཛཱལེཛ་ བརྣེལ་

གྱིས་མེཀསིཁོའ་ིནང་སི་པེན་གྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ La Lucha Política Nonvio-
lenta ཞེས་པར་སྐྲུན་བྱས། 



xiii

སྔོན་བརྗོད།

སྙིང་བཏུས་གནང་རྒྱུའི་ཕྱག་ལས་དེར་ལོ་གཅིག་ཆ་ཚང་གཏོང་དགོས་ཐུག་སོང་ཞེས་ཇེམི། གོན་

ཛཱལེཛ། བརྣེལ་གྱིས་ཕྲན་ལ་གསུངས་བྱུང་། དེ་ནི་མེཀསིཁོའ་ིནང་སི་པེན་གྱི་སྐད་དུ་མགོ་བརྗོད་

ལ་ La Lucha Política Noviolenta: Criterios y Técnicas ཞེས་སྒེར་གྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་

ཞིག་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ་རེད། དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དེ་༡༩༨༨ ལོར་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་དང་། ཇེམི་ 

གོན་ཛཱལེཛ་ བརྣེལ་གཉིས་ཀྱི་དཔར་བཤ་བདག་དབང་གི་འོག་ཏུ་དཔར་འགྲེམས་བྱས། གོན་

ཛཱལེཛ་ བརྣེལ་གྱིས་སྒྲིག་པའི་གཅེས་བཏུས་དེ་འོས་བསྡུ་དྲང་བདེན་ཆེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་

གྱི་མེཀསིཁོའ་ིསྡེ་ཚན་ཞིག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད། 

པར་གཞི་དེ་ག་རང་ La Lucha Política Noviolenta: Criterios y Métodos ཞེས་པའི་

མགོ་བརྗོད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ Ediciones Chile América CESOC དཔར་སྐྲུན་ཁང་གིས་༡༩༨༨ 

ལོའ་ིཟླ་བ་བཅུ་པའི་ནང་ཅི་ལེའི་སན་ཏྱིགོའ་ིནང་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། དེའི་དཔར་བཤའི་

བདག་དབང་དེ་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་དང། ཇེམི་ གོན་ཛཱལེཛ་ བྷེར་ནལ། ཨེཌིཤོནེ་ ཅིལེ་ ཨམེརིཁ་བཅས་

ལ་ཡོད། 

ཨིཔེསཱ་ཡིས་བསྐྱར་ཞིབ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་པའི་མེཀསིཁོའ་ིདཔར་གཞི་ཞིག་༡༩༩༡ ལོར་ཇཱིན་ 

ཤཱརྤ་དང་། ཇེམི་ གོན་ཛཱལེཛ་ བརྣེལ་གཉིས་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། 

སནདྲཱ་ ཌིནིས་ ཧེརེརཱ་ ཕོལོརྶ་ ཡིས་སི་པན་གྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚན་པ་དག་ལ་༡༩༩༣ དང་

༡༩༩༤ ལོ་སོ་སོའ་ིནང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཡོད། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༧ ནང་ཧར་མས། ཨལ། རེས་ཁཊེ་ཡིས་ཁྱུ་བྷའི་ཆེད་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་

པའི་དཔར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་གྱི་དཔར་བཤ་བདག་དབང་འོག་ཏུ་པར་སྐྲུན་བྱས་

པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཁ་སྣོན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་འགྱུར་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་

གསུམ་ནས་བཞི་ལ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་ཏེ་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ “ཐོར་ཞིག་” ཁ་སྣོན་

བྱས་པ་དེ་རེད། ༼ཐ་སྙད་འདི་དག་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།༽

ངས་༡༩༩༦ ལོར་སི་པེན་གྱི་སྐད་ནས་དབྱིན་སྐད་དུ་ཡིག་གཞི་གཅིག་བཟོས་པ་ཡིན། དབྱིན་

སྐད་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་གཞི་དེའི་ཚན་པ་འགའ་ཞིག་ཕྲན་གྱིས་བྲིས་པའི་༼འཚེ་བ་སྤངས་པའི་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་ཤ གས་དང་ཉམས་ལེན་༽ ཞེས་ཨ་རབ་དང་། ཌཅ། ཧིབ་རུ། པོརྗུ་གལ། བོད་

སྐད་བཅས་ཀྱི་ནང་པར་སྐྲུན་བྱས་པའི་དེབ་དེའི་ནང་དུ་སྣོན་འཇུག་བྱས་ཡོད། དབྱིན་སྐད་དུ་པར་

སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ངའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་རྒྱབ་པ། བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤ ་པའི་ཉམས་ལེན་དང་། བརྒྱ་ཕྲག་

ཉེར་གཅིག་པའི་ནུས་པ།༽ ཞེས་པའི་ནང་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྙོག་གི་འགུལ་ཤ གས་སྐོར་

གྱི་ལེའུ་རྣམས་གོན་ཛཱལེཛ་ བརྣེལ་གྱི་ཡིག་གཞི་དང་བཀོད་པ་ལ་ཤ གས་ཆེར་བརྟེན་ཡོད་ཀྱང་། 

ནང་དོན་གྱི་ཐད་ལ་གང་འཚམ་མི་འདྲ་བ་རེད། 

དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ཡིག་གཞི་འདི་ནི་གཙོ་ཆེར་སྐུ་ཞབས་གོན་ཛཱལེཛ། བརྣེལ་གྱིས་གཅེས་བཏུས་

གནང་པ་དེ་དབྱིན་སྐད་དུ་སྐྱར་ལོག་བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ཁརི་ཌེཌ། ཨིན་ཌ་ལགས་ནས་

གལ་ཆེའི་རོགས་རམ་དང་སྦྲགས་ཞུ་དག་དང་དཔྱད་ཞིབ་གནང་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་

༡༩༨༧ ནས་བཟུང་སྟེ་༢༠༡༣ གྱི་དཔར་ཐེངས་འདིའི་ཡིག་གཞི་བར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཤ གས་

ཆེ་གནང་ཡོད། 

ངས་དབྱིན་ཇི་དང་སི་པེན་གྱི་སྐད་གཉིས་ཀའི་ཡིག་གཞི་ལ་ཉེ་ཆར་མཚམས་ཅན་གྱི་འགྱུར་

བ་དང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཏེ་མགོ་བརྗོད་དེ་༼ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ་༽ ཞེས་བསྒྱུར་

བཅོས་བྱས་པ་ཡིན། 

ཇམིལཱ་ རཀིབ་ཀྱིས་ཞུ་སྒྲིག་ཐད་དགོངས་འཆར་དང་། ཡིག་གཞི་འདིའི་ཕན་ཐོགས་དང་དགེ་

མཚན་གྱི་ཐད་ལ་གྲོས་བསྡུར་། པར་སྐྲུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་གནང་པ་རེད། ཇེསིཁ། ཌྲཝེ་

དང་། མཡིཀལ། ལིཝི་གཉིས་ནས་ཀྱང་མཐའ་མའི་ཞུ་དག་དང་པར་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་

གནང་ཡོད། 

དབྱིན་ཇི་དང་སི་པེན་གྱི་སྐད་གཉིས་ཀའི་ཡིག་གཞི་སྐྱར་ཀློག་བྱས་རྗེས། སྐུ་ཞབས་གོན་ཛཱལེཛ། 

བརྣེལ་གྱིས་གཅེས་བཏུས་གནང་པའི་སྤུས་ཀ་དེར་ང་ངོ་མཚར་སྐྱེས་བྱུང་། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ གྱི་ནང་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ཚུལ་གྱི་སྙིང་པོ་དེ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་དབྱིན་ཇི་ཀློག་པ་པོ་ཚོར་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་

དང་། འབྱུང་འགྱུར་སྐད་རིགས་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བདེ་བ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་ངས་དེབ་འདི་པར་

སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུར་སེམས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། འདི་ནི་དབྱིན་སྐད་དུ་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རེད། 

སྟབས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ་༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་བ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཇེམི། གོན་

ཛཱལེཛ། བརྣེལ་གར་ཡོད་བརྩད་གཅོད་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ཤ གས་ཆེ་བྱས་ཀྱང་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་།

དེབ་འདི་ཀློག་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་ངེས། དཔེར་ན། སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་དང་། སློབ་ཕྲུག་

དང་དགེ་རྒན། ངོ་རྒོལ་བ། སྤྱི་ཚོགས་བསྒྱུར་བའི་ལས་འགུལ་བ། ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་དཔོན། 



xv

སྔོན་བརྗོད།

སྲིད་དོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་བཟོ་བ་པོ། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་བློ་བ། གསར་འགྱུར་འགོད་པོ། ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ལྟ་བ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སྡེ་སོགས་མང་པོ་ཡོང་སྲིད། 

གཅེས་བཏུས་འདི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཀློག་པ་པོ་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་བ་དང་། 

ཞིབ་ཆ་ཆེ་བ། བྱུང་རབས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་དུ་མ་བཅས་ཆ་ཚང་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་༼འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ཀློག་རྒྱུར་ངས་རེ་བ་ཞུ་གི་ཡོད། ངས་བརྗོད་གཞི་འདིའི་སྐོར་ལ་

བྲིས་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འདི་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཡིན་པས་དེབ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་འགའ་ཞིག་ཐོ་

འགོད་ཞུས་ཡོད། 

 





རྒྱབ་ལྗོངས།

ཇེམི་ གོན་ཛཱལེཛ་ བྷེར་ནལ།

༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ནི་སྐུ་ཞབས་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་༡༩༥༨ ནས་༡༩༦༤ 

བར་དུ་ནོར་ཝེ་ཡི་ཨོས་ལོའ་ིནང་དང་། དབྱིན་ཇིའི་ཨོཀས་ཕོཌ། དེ་བཞིན་ཧཱརྦཊ་གཙུག་ལག་

སློབ་གྲྭའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུར་ལྟ་རྟོག་འོག་༡༩༦༥ ནས་

༡༩༧༣ བར་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་བསྐྱངས་གནང་མཛད་པའི་འབྲས་བུ་རེད། དེབ་

དེའི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རང་བཞིན་དང་། ཐ་སྙད་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་གསལ་ཁ་དེས་དེང་སང་གི་༼མི་

མང་དབང་ཆའི་༽ལས་འགུལ་བ་མང་པོས་འདེམས་བཞིན་པའི་སྲིད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་ཐད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྩ་བའི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

ཤཱརྤ་ཀྱིས་རང་གི་སྔོན་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དུ་“རྩོད་རྙོག་འགའ་ཞིག་ནང་འགྲིགས་ཀྱིས་འདུམ་མི་ཐུབ་

པས་འཐབ་རྩོད་ཁོ་ན་བརྒྱུད་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན།” ཞེས་བྲིས་ཡོད། 

“སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། རང་དབང་རང་བཙན། རང་བཀུར། ཡང་ན་མང་

ཚོགས་ལ་རང་གི་མ་འོངས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་འབྲེལ་བའི་

རྩོད་རྙོག་རྣམས་”སེལ་ཐབས་ལ་“རྒྱུན་ལྡན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་དེ་འདྲ་ཐོབ་དཀོན་པོ་

རེད།” 

སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ན། དེ་འདྲའི་རྩོད་རྙོག་གི་ཐད་དུ་འགུལ་མེད་ཀྱི་མགོ་སྒུར་རམ། ཡང་ན་འཚེ་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གཉིས་ཁོ་ན་ལས་གཞན་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་

ཀྱང་གདམ་ཁ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརྟེན་པའི་

འཐབ་རྩོད་དེ་རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ཆབ་སྲིད་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་རྟོག་འཆར་

དང་རྨང་གཞི་ནི་“དབང་ཆའི་བེད་སྤྱོད་དེ་གང་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་སའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མོས་

མཐུན་ལ་རག་ལས་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱིས་མོས་མཐུན་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཁ་གཏད་

ཀྱི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པ་མ་ཟད་གཏོར་བཤིག་ཀྱང་གཏོང་ཐུབ་པའི་”ཡིད་ཆེས་དེའི་

སྟེང་དུ་གནས་ཡོད། 



xviii

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དབང་ཆ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སྤྱད་དེ་ཁ་གཏད་ཀྱི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན་དང་། གདོང་

ལེན། གཏོར་བཤིག་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་

ལས་རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ལ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ནི་

འཚོལ་ཞིབ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་རེད། ད་ཆ་ཆ་ཚང་བའི་གླེགས་བམ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དབྱིན་སྐད་ཐོག་

པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད། དེ་དག་ནི། ༼དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།༽ དང་། ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་

ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག༽ ༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགུལ་ཤ གས།༽ བཅས་རེད།

གླེགས་བམ་དང་པོ་༼དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།༽ ཅེས་པ་དེས་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་རང་བཞིན་

ལ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱིས་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཡང་ཡང་ང་ཚོས་༼དབང་ཆ་ནི་འཚེ་བ་ལས་བྱུང་

བ་དང་། ཇི་ཙམ་འཚེ་བ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་ཁོ་ནས་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པར་༽ ཡིན་ཤག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་༼དབང་ཆ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་ནས་ཡོང་བ་དང་། 

མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གི་མཐུན་ལམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་དབང་ཆ་གཅོད་པའམ། དམ་

འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

སྲིད་གཞུང་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་ནི་དོན་དངོས་སུ་ཆེས་སྙི་མོ་ཞིག་རེད། དབང་འཛིན་པ་

གནས་པའི་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་འགྲོ་བ་མིའི་རོགས་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚེ་སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་

པའི་དབང་ཆ་ཡང་གཏོར་བཤིག་གཏོང་ཐུབ།༽

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ནི་རྟོགས་ཞིབ་འདི་ལ་གཞི་

བཅོལ་ཡོད། བརྩམས་ཆོས་འདིའི་ནང་དུ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་

ཁག་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་། ལོག་རྟོག་རྣམས་བསལ་དཀྲོལ། དེའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱུང་རབས་ནང་

གི་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་དག་ཚུད་ཡོད། གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆེད་དུ་ནོར་

འཁྲུལ་ཤོར་མིན་ལ་ལྟོས་མེད་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན། དྲང་སྲོང་ཡང་མིན་ལ་ཞི་བ་པའང་མིན་

པའི། མང་ཚོགས་དཀྱུས་མས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཤིག་རེད། 

མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ལས་གླ་མཐོ་སྤར་ཐུབ་པ་

དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན་མེད་པར་བཟོས་པ། གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་བརྗེས་པ། བཙན་

འཛུལ་བ་བཟོད་མ་བདེ་བཟོས་པ། རྒྱལ་ཁམས་དུ་མའི་ཚུགས་ཁ་གཏོར་བ། སྲིད་དབང་སྒེར་

གཅོད་པ་འཆམས་ལ་འབེབས་པ་བཅས་བྱས་ཡོད། 

གླེགས་བམ་གཉིས་པ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་༽ ཅེས་པས་ཐབས་

ཚུལ་འདིའི་ཐབས་ལམ་བྱེ་བྲག་པ་༡༩༨ ལ་ཞིབ་ཕྲའི་སྒོ་ནས་དཔྱད་པ་གནང་ཡོད། དེ་དག་ནི། 



xix

རྒྱབ་ལྗོངས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

མཐུན་འགྱུར་མི་བྱེད་པ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་བཅས་སུ་དབྱེ་གནང་མཛད་ཡོད། 

གླེགས་བམ་མཐའ་མ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགུལ་ཤ གས་༽ ཞེས་པས་འཚེ་བ་དང་

དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཐད་དུ་ཐབས་ཚུལ་འདིའི་བཀོལ་སྤྱོད་མགོ་རྙོག་ཅན་དེ་དག་གི་

ཐོག་ལ་དཔྱད་པ་མཛད་ཡོད། 

དཔྱད་ཞིབ་དེས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་དང་། དེ་བཞིན་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོའི་

གཞི་རྩའི་དགོས་མཁོ་ངེས་ཅན་ཁག་ལ་དཔྱད་པ་མཛད་ཡོད། དེ་ནས་དེས་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

གདོང་ཐུག་གི་འགོ་སྟོད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་༽ཁག་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ཡོད། 

༼དྲག་གནོན་འབྱུང་སྲིད་པ་རེད།༽ དྲག་གནོན་འགོག་པར་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འགོག་རྒོལ་གྱི་འབད་རྩོལ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུའི་སྒོ་ནས་ཁ་

གཏད་པའི་དྲག་གནོན་དེ་ཁོང་ཚོའི་འགལ་ཟླར་འགྲོ་བ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བརྒྱུད་རིམ་འདིས་ཁ་

གཏད་པའི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་གཅོད་པའམ། ཡང་ན་ཉུང་དུ་བཏང་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆ་

སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་བ་དང་། འགོག་རྒོལ་གྱི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཐབས་འཕྲུལ་བཞི་

ལ་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་ཡོད། དེ་དག་ནི། ༼ཤིན་ཏུ་འབྱུང་དཀོན་པའི་༽ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དང་། 

ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད། འཐོར་ཞིག་བཅས་རེད། ཧ་ཅང་ཤ གས་ཆེ་

བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གྱིས་དྲག་གནོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱང་འཐོར་ཞིག་དང་

ནུས་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་འགོག་རྒོལ་སྡེ་ཁག་ལའང་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་

ཡོད། དེའི་རང་བཀུར་དང་། ཡིད་ཆེས། དབང་ཤ གས། ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་

བཅས་ཚང་མ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། 

དབང་ཆ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཁག་གི་དབང་ཆར་སྐྱེད་འཕེལ་

ཡོང་བ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། དྲག་

གནོན་ཅན་གྱི་སྐུ་དྲག་ཚོ་ཕམ་ཉེས་སུ་གཏོང་བའི་ནུས་པ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བཅས་ཚང་མས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ི

འགྱུར་བ་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 



xx

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གཞུང་འདི་ནི་གདུག་རྩུབ་དང་། བཙན་གནོན། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ། དྲག་གནོན་བཅས་དང་

གདོང་ཐུག་བྱུང་སྐབས་འཚེ་བ་ལས་གཞན་པའི་གདམ་ཁ་འཚོལ་བའི་འབད་རྩོལ་ཞིག་རེད། 

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཚེ་བ་ཁས་མི་ལེན་པར་སྤོང་བ་དང་། དགྲ་བོ་ལ་དམའ་འབེབ་བྱེད་པ། 

ཞི་དུལ་བག་ཡོད་དང་། གཞན་ལ་བརྩེ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་བསླབ་བྱ་སོགས་ཀྱིས་དམག་འཁྲུག་

དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཚེ་བ་གཞན་མེད་པར་བཟོ་བར་རམ་འདེགས་ཆུང་ངུ་ལས་བྱས་མེད་པ་དེ་

གསལ་པོ་རེད། འཚེ་བ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གདམ་ཁ། ཞི་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། 

ནུས་པ་ལྡན་པའི་འཐབ་རྩོད་དང་། ཉེས་ཆད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིསྒོ་ནས་བསྟེན་ན། ང་ཚོས་རང་དབང་

དང་། དྲང་བདེན། འགྲོ་བ་མིའི་ཆེ་མཐོང་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་

འཚེ་བ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གདམ་ཁ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་ཁོ་ནས་ང་ཚོའི་འདོད་པའི་འགྱུར་

བ་དེར་འཁྲིད་མི་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གདམ་ཁ་འདི་དག་མ་མཐར་ཡང་འཚེ་བ་ལས་ཕན་ནུས་

ཆེ་བར་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་དེ་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད། ཡང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་སློབ་འཁྲིད་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འདང་གི་

མེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་འདི་རིགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་། ནུས་པ། རང་

བཞིན་བཅས་ལ་གཟབ་ནན་དང་དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། 

ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་

ཐབས་ཚུལ་ཁོ་ནར་དམིགས་གཏད་གནང་ཡོད། དེས་ཐབས་ཚུལ་འདི་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་

བའམ། ཡང་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་དང་ད་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་དད་དམ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་

དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དག་ལ་དཔྱད་པ་གནང་མེད། དེའི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་

བརྟེན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྙོག་དྲ་དག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་དང་། དེས་རྐྱེན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་བ་དང་

རྒྱལ་ནང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ནུས་པའང་ཐེ་མེད། 

ཧཱརྦཊ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཐོ་མས་ སི་ ཤེལིངྒ་གིས་དེབ་དེའི་ངོ་སྤྲོད་ནང་དུ་“འཚེ་བའི་ལས་

ལ་དོ་སྣང་ཤ གས་ཆེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྲིད་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་འཚེ་བའམ། དོན་

མཐུན་གྱི་འཚེ་བ་” ལ་དེབ་འདིའི་ནང་གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་ཐུགས་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ི

སྒོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་དཀོན་པོ་རེད་ཅེས་བྲིས་ཡོད། ང་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་

མཁོ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་རིན་ཐང་གི་ཐད་ལ་འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

བྱེད་ལས་གཉིས་མཚུངས་བསྡུར་བྱེད་དགོས།3 

3 དགོས་མཁོ་དེ་དག་བཅོས་བྱེད་པ་ལ་༢༠༡༡ ལོའ་ིདཔྱད་རྩོམ་ཞིག་གིས་གཟབ་ནན་གྱིས་འབད་རྩོལ་བྱས་

ཡོད། ཨེརིཁ་ ཅེནོཝེཐ་དང་། མརིཡ་ ཇེ་ སིཊེཕེན་གཉིས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་༼ཅིའི་ཕྱིར་སྤྱི་དམངས་འགོག་

རྒོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྩོད་རྙོག་གི་འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་རིགས་པ།༽ ཞེས་པ་ནིའུ་

ཡོརྐ་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཁོ་ལོམ་བྷི་ཡ་མཐོ་སློབ་ནས་༢༠༡༡ ལོར་པར་སྐྲུན་བྱས་པ་ལ་གཟིགས།



xxi

རྒྱབ་ལྗོངས།

ཤེལིངྒ་གིས་མུ་མཐུད་དེ་“འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དབར་གྱི་ཁྱད་

པར་དེ་འབར་རྫས་དང་སྨོན་ལམ་གཉིས་དབར་གྱི་ཁྱད་པར་ནང་བཞིན་མ་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་སྲིད་དོན་ནང་བཞིན། འཚེ་བའི་སྲིད་དོན་དེས་ཀྱང་འགའ་ཞིག་ལ་ལས་དོན་འགའ་བྱེད་དུ་

འཇུག་པའམ། བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ། ཡང་ན་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་བཅས་

རང་རང་གི་དགོས་དོན་རེ་ཡོད། དམིགས་ཡུལ་ནི་གཞན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་སུ་

འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད།” ཅེས་བྲིས་ཡོད།

ཤེལིངྒ་གིས་འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་གཙོ་ཆེར་མང་ཚོགས་ལ་སྡིགས་ར་སྐུལ་བའི་སྒོ་ནས། 

མི་གྲངས་མང་པོའམ་འགའ་ཞིག རྗེས་འཇུག་པའམ་འགོ་ཁྲིད། ཡུལ་མི་དཀྱུས་མའམ་དཔོན་

རིགས་བཅས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་མཛུབ་སྟོན་

གནང་ཡོད། འཚེ་བས་ཐད་ཀར་མང་ཚོགས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ་དང་། ལག་བསྟར་བྱེད་

པ། ཚུལ་མཐུན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་བཅས་བྱེད་ཀྱི་མེད། གལ་ཏེ་ཉན་འཇོག་མ་བྱས་ན་ཟུག་རྔུ་ཁོ་

ན་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི། མང་ཚོགས་ལ་དོན་འབྲས་མེད་པའི་

ལས་རིགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཉེན་ཁ་བྲལ་ལ་དོན་འབྲས་ཡོད་པའི་ལས་རིགས་བྱེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཐབས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རེད། གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་དང་། ལག་ལེན་ལོག་

པ་བྱེད་ཐུབ། གཉིས་ཀ་བྱ་བ་ངན་པ་དང་ལམ་ལོག་པའི་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲིད་ཅེས་སློབ་

དཔོན་ཆེན་མོས་གསུངས་ཡོད།

ཤེལིངྒ་གིས་“གནད་དོན་གཉིས་ཀའི་ཐད་ལ་སྒྲིག་ལམ་དང་། བཀའ་འདོམས། སྟངས་འཛིན་

བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཁ་གཏད་ཀྱི་གསང་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་སྐོར། གོ་མཚོན་དང་། མིག་འབེན། ས་

གནས་ཀྱི་ཆགས་རབས་དང་དེ་ཉིན་གྱི་དུས་ཚོད་བཅས་ལ་གཟབ་ནན་གྱི་གདམ་ཁའི་སྐོར། 

དེ་བཞིན་དོན་མེད་ཀྱི་འཚེ་བའི་ལས་དང་། འཁྲུག་རྐྱེན་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་ཐོལ་བྱུང་གི་ཁ་

ཕྱོགས་ལས་དམིགས་བསལ་གཡོལ་རྒྱུ་རྣམས་ནི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

”ཞེས་བྲིས་ཡོད། 

 





ཚན་པ་དང་པོ།

དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།





ལེའུ་དང་པོ།

སྲིད་དོན་དབང་ཆའི་རང་བཞིན་དང་སྟངས་འཛིན།

སྲིད་དོན་དབང་ཆའི་རང་བཞིན་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་དེས་ང་ཚོར་འཐབ་རྩོད་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཇི་

ལྟར་བྱེད་པ་ཤེས་ཕྱིར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད།

དབང་ཆའི་གལ་གནད་ལྟེ་བ།

• སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཧ་ལམ་ཚང་མའི་ནང་དུ་དབང་ཤ གས་ནི་རང་བཞིན་

ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད།

• དབང་ཆའི་སྟངས་འཛིན་ནི་སྲིད་དོན་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། སྲིད་དོན་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་གཉིས་ཀའི་ནང་གཞི་རྩའི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད། 

• འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཁ་གཏད་པ་ཚོའི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་དགོས་ངེས་རེད།

•  སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཆ་ནི་སྡེ་ཁག་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སྡེ་ཁག་ཅིག་གི་དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་

པའམ། ཡང་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར། 

མང་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་རྣམས་ནས་རང་གིས་སམ། ཡང་ན་གཞན་ཐོག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་

ཤགས་རྐྱེན་དང་། གནོན་ཤ གས་ཚང་མ་ཧྲིལ་པོ་དེ་རེད།

•  ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ནི་དམིགས་བསལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ཡང་

ན་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ་འགལ་ཟླ་བྱེད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྲིད་དོན་གྱི་

དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དབང་ཆའི་གྲས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

དབང་ཆ་རེད། དེས་ན་དབང་འཛིན་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་འདུན་བསྒྲུབ་པའམ། གཞན་གྱི་

འདོད་འདུན་སྔོན་འགོག་གི་ཆེད་དུ་དབང་ཆ་དང་། ཤགས་རྐྱེན། གནོན་ཤ གས། བཙན་ཤེད་

བཅས་ཡོངས་རྫོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ཟེར་བ་རེད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་གཞི་རྩའི་རང་བཞིན།

དབང་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་ལྟ་བ་གཙོ་ཆེ་བ་གཉིས་མངོན་གྱི་ཡོད།

ཁྱབ་ཤ གས་གཅིག་སྡུད་ཀྱི་དབང་ཆའི་ལྟ་བ་འཛིན་པ་ཚོས་མང་ཚོགས་ནི་རང་གི་སྲིད་གཞུང་

ངམ། ཡང་ན་བླ་དཔོན་རིམ་ལྡན་ལམ་ལུགས་གང་ཞིག་གི་སེམས་བཟང་དང་། ཐག་གཅོད། 

རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་བརྟེན་པ་ཞིག་ཏུ་བལྟ་བ་རེད། ལུགས་འདི་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན། དབང་ཆ་

ནི་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་རྩེ་མོར་གནས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ནས་བྱུང་བར་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ། 

དབང་ཆ་ནི་ལས་སླ་པོ་དང་མྱུར་པོར་སྟངས་འཛིན་ནམ། ཡང་ན་གཏོར་བཤིག་མི་ཐུབ་པར་རྒྱུན་

རིང་དུ་གནས་པ་དང་། རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཅིག་ཡིན་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད། 

དབང་ཆ་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བར་ལྟ་མཁན་ཚོས་སྲིད་གཞུང་དང་ལམ་ལུགས་གཞན་ཁག་

ནི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་བཟང་དང་། ཐག་གཅོད། རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་བརྟེན་ཡོད་པར་བལྟ་

ཡི་ཡོད། ལུགས་འདི་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན་དབང་ཆ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ནས་མུ་

མཐུད་དེ་སྐྱེད་བཞིན་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ནི་མཐུན་ལམ་མུ་མཐུད་མིན་

ཆ་མི་རྟོགས་པའི་མང་ཚོགས་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རང་

གི་སྟོབས་ཤ གས་དང་གནས་སྟངས་རང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་གསབ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྟེན་དགོས་

པའི་དངོས་པོ་སྙི་མོ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་དེ་དེའི་འབྱུང་

ཁུངས་རང་ནས་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་བ།

སྲིད་གཞུང་དང་སྤྱི་ཚོགས། དམིགས་བསལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་འདོམས་ཀྱི་གོ་གནས་

མཐོ་ཤོས་བཟུང་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དང་། སྡེ་ཁག དབང་འཛིན་པ་བཅས་ལ་འདིར་༼དབང་སྒྱུར་

པ་༽ ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་ལ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་ཆ་མེད། དབང་ཆ་དེ་འདྲ་དེ་ངེས་

པར་དུ་ཁོང་ཚོའི་ཕྱི་ལོག་ནས་ཡོང་དགོས། དེའི་རྐྱེན་པས་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆ་དེ་འགྱུར་ལྡོག་

ཅན་རེད། ཁོང་ཚོ་ལ་དབང་ཆ་ག་ཙམ་ཡོད་མིན་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོར་དབང་ཆ་ག་ཙམ་

སྤྲོད་མིན་ལ་རག་ལས་པ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་འབྱུང་ཁུངས་

ཡོད། 
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

ཀ 	ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ཁག

༡།	དབང་ཆ། ཇེཀ་ མརིཊེན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། དབང་ཆ་ནི་གཞན་གྱིས་བརྩི་བཀུར་རམ། 

ཉན་འཇོག་བྱེད་པ་ལ་བཀའ་འདོམས་དང་ལམ་སྟོན་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཟེར། དབང་ཆ་ནི་མང་

ཚོགས་ནས་དྭང་བླངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱས་པས། ཉེས་པ་འགེལ་མི་དགོས་པར་རང་ཆས་སུ་

གནས་ཡོད། སྐྱེ་བོའམ། སྡེ་ཁག་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གོང་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དང་ངོས་ལེན་བྱས་པ་

ཙམ་གྱིས་འཐུས་པ་རེད། དབང་ཆ་ནི་དབང་ཤ གས་དང་གཅིག་པ་མིན་ཡང་དབང་ཤ གས་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། 

༢།	མིའི་ནུས་ཤུགས། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་དེ་དབང་སྒྱུར་པ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བ་དང་། མཐུན་

ལམ་བྱེད་པ། དམིགས་བསལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་སྤྲོད་པའི་སྐྱེ་བུའི་གྲངས་ཀྱིས་ཕན་གནོད་འབྲེལ་

གྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བོ་འདི་ཚོའི་མང་ཉུང་དང་། ཁོང་ཚོའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀྱང་ཕན་གནོད་འབྲེལ་གྱི་ཡོད།

༣།	 རིག་རྩལ་དང་ཤེས་རྒྱ། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་དེ་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་གི་རིག་རྩལ་དང་། ཤེས་

རྒྱ། ནུས་པ། དེ་བཞིན་དབང་སྒྱུར་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་འབྲེལ་བའི་སྐྱེ་བོ་འདི་དག་གི་རིག་རྩལ་

དང་། ཤེས་རྒྱ། ནུས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕན་གནོད་འབྲེལ་གྱི་ཡོད། 

༤།	 མི་མངོན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག	 སེམས་ཁམས་དང་། ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་དཔེར་ན། 

དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་དང་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐད་ལ་གོམས་གཤིས་དང་བསམ་བློའ་ི

འཁྱེར་སོ། དེ་བཞིན་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་དད་མོས་དང་། ལངས་ཕྱོགས་སམ། ཡང་ན་དམིགས་ཡུལ་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འདུ་ཤེས་ཡོད་དང་མེད་བཅས་ཡིན། 

༥།	དངོས་པོའ་ིའབྱུང་ཁུངས། མཁར་དབང་དང་། རང་བྱུང་གཏེར་ཁའི་འབྱུང་ཁུངས། ནོར་སྲིད་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས། དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས། བརྡ་འཕྲིན་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་

པའི་དབང་སྒྱུར་པའི་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི་དེས་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཤ གས་ཀྱི་ནུས་ཚད་ཐག་

གཅོད་པར་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

༦། ཉེས་ཆད། ཇཱོན། ཨོསཊིན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལྟར་ན། “ཉེས་ཆད་ནི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ལག་

བསྟར་བྱས་པ་ཞིག་རེད།” དཔེར་ན། དབང་སྒྱུར་པ་ལ་རང་གི་མི་སེར་དང་། ཡང་ན་རྩོད་རྙོག་

བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དབང་སྒྱུར་པ་གཞན་བཅས་གཉིས་ཀའི་ཐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་ཉེས་

པའམ། ཉེས་ཆད་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་དང་དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལ་གོ། དབང་སྒྱུར་པས་ཉེས་ཆད་ནི་

རང་གི་དབང་ཆ་གཞན་གྱིས་དྭང་བླངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་པ་དང་། རང་གི་བཀའ་ལ་གཞན་གྱིས་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

བརྩི་བཀུར་ཞུ་བའི་ཚད་གཞི་གོང་མཐོར་གཏོང་བའི་ཁ་སྣོན་བྱེད་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད། 

ཉེས་ཆད་འདི་དག་འཚེ་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་གང་རུང་ཡོང་སྲིད། དེ་དག་ཉེས་པ་དང་འགོག་

རྐྱེན་གང་རུང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་སྲིད། བཙོན་འཇུག་དང་སྲོག་ཐོག་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ནང་

གི་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་ཉེས་ཆད་ནི་ཐོག་མའི་བཀའ་འདོམས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། 

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད་དུ་སྤྱིར་བཏང་དམིགས་པ་ཞིག་རེད། 

དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཚང་མའམ། ཡང་ན་འགའ་ཤས་འཛོམས་མིན་ནི་རྒྱུན་

དུ་དེ་དག་གི་ཚད་གཞི་ལ་རག་ལས་པ་རེད། འདི་དག་རྒྱུན་དུ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བས་ཐོབ་དཀའ་

སླའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དབང་སྒྱུར་བ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་དཀོན་པ་དང་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའང་

མི་སྲིད། 

ཁ།	འབྱུང་ཁུངས་འདི་དག་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ལ་བརྟེན་ཡོད།

དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་མི་སེར་གྱི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་མཐུན་ལམ་ལ་

ཤགས་ཆེར་བརྟེན་ཡོད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་དབང་ཆ་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་འདི་འདྲ་ཡིན་

པར་ཆ་བཞག་ན། 

དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་གནས་པ་དང་གཞན་ལ་འཛིན་སྐྱོང་

བྱེད་པ་ལ་དབང་ཆ་ངེས་པར་དུ་དགོས། དབང་སྒྱུར་པ་ཚང་མར་གཞན་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་དང་། 

བཀའ་འདོམས་པ། གཞན་གྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆར་ངོས་

ལེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། གོམས་འདྲིས་ཅན་གྱི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཡོང་བའི་གནད་འགག་

ལྟེ་བ་དེ་མིའི་སེམས་ལ་སྙོབ་རྒྱུ་དེ་རེད། གལ་ཏེ་བཙན་ཤེད་མ་བྱས་པ་དང་། ལར་ཞེན་མེད་ན་

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་གོམས་འདྲིས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་དཀོན་པོ་རེད། མདོར་ན་དབང་ཆ་ནི་རང་མོས་

དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངོས་ལེན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས། 

དབང་ཆ་དེའི་ཚུགས་ཁ་འཐོར་བའམ། ཡང་ན་ཇེ་ཞན་དུ་ཕྱིན་ན་མི་སེར་གྱིས་བཀའ• ་

བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་ངེས་པར་ལྷོད་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་ནས་

བཀའ་ལ་བརྩི་དང་མི་བརྩི་བའི་ཐག་གཅོད་དེ་དྲན་ཤེས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བྱེད་པ་དང་། 

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་བྱེད་པའང་སྲིད། དབང་ཆ་བརླག་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་

སྒྱུར་པའི་དབང་ཆའི་འཐོར་ཞིག་ལ་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། དབང་ཆ་རྩ་ཆད་དུ་

འགྲོ་བའི་ཚད་བར་དུ་དབང་ཤ གས་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད། 

དབང་སྒྱུར་པ་ཚང་མས་རང་གི་མི་སེར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་དང་མཐུན་ལམ་ལ་བརྟེན་• 

དགོས། ཇི་ཙམ་དབང་སྒྱུར་པའི་སྟངས་འཛིན་དེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ཞིབ་ཚགས་པོ་
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཁོང་ཚོ་ལ་གང་ཟག་སྒེར་དང་། སྡེ་ཁག སྒྲིག་འཛུགས། ཚན་

ཆུང་བཅས་ནས་རོགས་སྐྱོར་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་རོགས་སྐྱོར་བ་དུ་མ་

ཞིག་གིས་དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆར་ངོས་ལེན་མ་བྱས་ན། ཁོང་ཚོས་ལས་འགན་

འདོད་བློ་ཁེངས་པ་མི་བསྒྲུབ་པའམ། ཡང་ན་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་མུ་མཐུད་

རྒྱུའང་དངོས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་སྲིད། འདི་འདྲ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དབང་སྒྱུར་པའི་

དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་ཀྱི་རེད། ཉེས་ཆད་གཏོང་སྲིད་ཀྱང་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་

ལ་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་བརྩི་འཇོག་བཅོས་མ་ལས་ཀྱང་མང་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། དབང་སྒྱུར་

པའི་དབང་ཆར་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་དེ་མཚམས་ཅན་དུ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་

ཉེས་ཆད་ཀྱིས་འདང་ངེས་བཞིན་པ་ཡོང་གི་མེད། ལམ་ལུགས་དེ་སྐྱོང་བར་མི་གཞན་

ལ་བརྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དབང་སྒྱུར་བ་རྣམས་སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་དང་། ཐད་

ཀའི་ལས་རོགས་གཉིས་ཀའི་ཤ གས་རྐྱེན་དང་། དམ་བསྒྲགས་ལ་མུ་མཐུད་བསྟུན་

དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། གང་ལ་ཁོང་ཚོས་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་བརྟེན་དགོས་ས་དེ་ལ་

སྟངས་འཛིན་འདི་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་ཡོད། 

ཉེས་ཆད་དང་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་གྱི་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད། • 

དང་པོ་དེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང་། གཏོང་ཐུབ་མིན་དེ་ག་རང་དམའ་མཐར་

ཡང་མི་སེར་འགའ་ཞིག་གི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་མཐུན་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་

གི་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་ཉེས་ཆད་འདི་དག་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡོང་མིན་དེ་སྡིགས་ར་སྐུལ་

ཡུལ་ལམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཡུལ་གྱི་མི་སེར་ཚོའི་ཡ་ལན་ལ་རག་ལས་ཡོད། དྲི་བ་དེ་

མི་མང་གིས་སྡིགས་ར་མེད་ན་བཀའ་ལ་ག་ཙམ་བརྩི་བའི་ཚད་གཞི་དང་། ཉེས་ཆད་

ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་མུ་མཐུད་དུ་གཅོག་པའི་ཚད་གཞི་དེ་རེད། 

དབང་སྒྱུར་པ་ཚོས་བཀའ• ་བརྩི་དྭང་ལེན་མ་བྱས་པ་ཤེས་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ནུས་

པ་དེ་ཡོད་བཞིན་པའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་གྱི་གནས་བབ་ལ་རག་ལས་ཡོད། དཔེར་

ན། ཇི་ཙམ་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བཀའ་བཅགས་

པ་ཤེས་ཏེ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད། ཇི་ཙམ་བཀའ་

བརྩི་དྭང་ལེན་ཞན་པ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཉེས་ཆད་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུའི་ནུས་པ་

ཉུང་བ་ཡོད། 

དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་ནི་རོགས་སྐྱོར་འདི་དག་ཆ་ཚང་མུ་མཐུད་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་ལ་རག་

ལས་ཡོད། རོགས་སྐྱོར་འདི་དག་སྐྱེ་བོ་སྒེར་དང་། དཔོན་རིགས། ལས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཙམ་

ནས་མ་ཡིན་པར་ལམ་ལུགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཁ་སྐོང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་

ནས་ཀྱང་ཡོང་གི་ཡོད། འདི་དག་ནི་ལྷན་ཁང་དང་། རྩ་འཛུགས། ཡན་ལག ཚོགས་ཆུང་ལ་

སོགས་ཡིན་སྲིད། ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བོ་སྒེར་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཁག་གིས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

པ་ནང་བཞིན། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་འདི་དག་གིས་ཀྱང་དབང་སྒྱུར་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་

གནས་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་། སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ལ་འདང་

ངེས་བཞིན་པའི་རམ་འདེགས་མི་བྱེད་པ་ཡོང་སྲིད། “དེས་ན་གལ་ཏེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་

གམ། སྐྱེ་བོ་སྒེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་མིས་མཐུན་འགྱུར་མ་བྱས་པར་སྡེ་ཚན་སུས་ཀྱང་གོང་

མའི་བཀའ་ཁྱབ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མེད།” ཅེས་ཅེསཊར་ ཨཡི་ བཱརྣཌ་གྱིས་བྲིས་ཡོད།

དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གི་རྒྱལ་ནང་བརྟན་ལྷིང་གི་ཚད་གཞི་དེ་དེའི་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་

པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པའི་སྟོབས་ཤ གས་དང་། དེའི་ཁ་གཏད་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་

པའི་སྟོབས་ཤ གས་གཉིས་ཀྱིས་ཚད་འཇལ་ཐུབ། 

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ནི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་སྙིང་པོ་དེ་རེད།

བཀའ་འདོམས་དང་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་གྱི་ཤ གས་

རྐྱེན་དང་། འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གང་རུང་ལས་གཅིག་ཡིན་དགོས། དེ་གང་རེད་ཟེར་

ན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་པས་སོ། གཤམ་འོག་པས་འགུལ་མེད་ཀྱིས་ཁས་

ལེན་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ཤེས་བཞིན་དུ་མོས་མཐུན་བྱེད་པ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་བཀའ་ལ་ཉན་

འཇོག་བྱེད་པའི་རེ་འདུན་ལྟར་མ་བྱུང་ན། སྡིགས་ར་སྐུལ་བ་དང་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཡོང་གི་མེད།

གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གཏུགས་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། མགོ་

རྙོག་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྡེའི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཕན་ཚུན་གྱི་དབར་ལའང་ཡོང་གི་ཡོད། གང་

ཡིན་ཟེར་ན་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་རྩ་འཛུགས་དེས་གོང་མའི་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་རང་གི་གཤམ་འོག་གི་ཚོགས་མི་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཁག་ལ་

རག་ལས་ཡོད། དེ་འདྲའི་འབྲེལ་གཏུགས་དེ་སྲིད་གཞུང་གི་ནང་དུའང་ཡོང་གི་ཡོད། བཀའ་བསྒོ་

དང་བཀའ་འདོམས་ཀྱི་རིགས་རང་འགུལ་གྱིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་གི་མེད། 

དབང་སྒྱུར་པས་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ་དང་། དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་པར་ལམ་ལྷོང་ཡོང་མིན་གྱི་ཚད་

གཞི་དེ་དབང་སྒྱུར་པ་དང་། མི་སེར། གནས་སྟངས་བཅས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་ནས་བྱུང་

བའི་མཐུན་ལམ་དང་། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་དེར་རག་ལས་ཡོད། དབང་འཛིན་པ་

ཞིག་གི་དབང་ཆ་དེ་རང་ཉིད་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་རུ་འཇུག་ཐུབ་པ་དང་། བརྩི་བཀུར་དེ་ལས་ལས་

དོན་བསྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་ཐུབ་མིན་དང་ཆ་མཉམ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། 
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

མི་མང་གིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཅིའི་ཕྱིར་ཞུ་བ་ཡིན་ནམ།

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་ནས་བཤད་ན། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་

དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་རྩ་ལྟེ་བ་དེ་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་། གྲུབ་ཆ། རྒྱུན་

འཁྱོངས་བཅས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ལ་བརྟེན་ཡོད།

 

ཀ 	བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཡོད།

དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་མང་གིས་དབང་སྒྱུར་པའི་བཀའ་ལ་བརྩི་བའི་འགྲེལ་བཤད་

རང་རྐྱ་འཕེར་བ་ཞིག་མེད། རྒྱུ་མཚན་འདི་དག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། མགོ་རྙོག་ཅན། ཕན་ཚུན་

གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་དེ་འདྲ་རེད། འདི་ཚོའི་ནང་དུ་གཤམ་གསལ་རྣམས་བསྡུས་ཡོད།

༡། གོམས་གཤིས།

༢། ཉེས་ཆད་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་།

༣། བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན།

༤། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན།

༥། དབང་སྒྱུར་པ་དང་སེམས་ཐག་ཉེ་བོ།

༦། སྣང་མེད་རྒྱ་ཡན།

༧། མི་སེར་གྱི་ནང་དུ་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།

ཁ།	དབང་སྒྱུར་པའི་སྲི་ཞུ་བ་དང་ལས་ཚབ་ཀྱི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན།

དབང་སྒྱུར་པ་ཚང་མས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ནས་

ཐོབ་པའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་མཐུན་ལམ་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་

ནང་ནས་ཚན་པ་འདིའི་ཀུན་སློང་ནི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཙོ་

འདོན་བྱས་པའི་གོང་དུ་ལུང་འདྲེན་བྱས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད། 

ག 	བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཡོང་ངེས་ཅན་མ་རེད།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དེ་གང་ཟག་སྒེར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་

ལྟོས་ཏེ་ཚད་གཞི་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། མི་མང་པོས་གོམས་གཤིས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་བཀའ་

ལ་བརྩི་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནས་སྐབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་གལ་ཏེ་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

མང་ཚོགས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་ལ་བརྩི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དབང་སྒྱུར་པས་རང་ཚོད་ཟིན་

དགོས། དེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་མི་སེར་ཚོས་ཡུན་རིང་བཟོད་སྒོམ་མི་ཐུབ་པའི་དབང་

སྒྱུར་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་མུ་མཐུད་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བ་ལས་ཁོང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་

དང་། དཀའ་སྡུག སྟབས་མི་བདེའི་གནས་བབ་བཅས་ལ་བཟོད་སྲན་བྱེད་སྲིད། 

ཁྱབ་ཆེ་བའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཡུན་རིང་གོམས་པའི་དབང་

གིས་དབང་སྒྱུར་པ་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བའི་དོགས་པ་རྒྱུན་

དུ་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

མོས་མཐུན་གྱི་བྱེད་སྒོ།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཡོང་བ་ལ། ཉེས་ཆད་སོགས་ཐེ་བའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་གྱི་རྒྱུ་རེ་རེ་བཞིན་

མི་སེར་སྒེར་གྱི་འདུན་པའམ། འདུ་ཤེས་བརྒྱུད་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས། གལ་ཏེ་མི་སེར་

གྱིས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་འདོད་ན། ད་ཡོད་ཀྱི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་

དག་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བ་ལ་རྒྱུ་འདང་ངེས་ཡིན་པར་བརྩི་དགོས། འོན་ཀྱང་ཤ གས་རྐྱེན་

དང་། དོན་རྐྱེན། ནུས་ཤ གས་གསར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སེར་གྱི་འདུན་པའམ་འདུ་ཤེས་འགྱུར་

སྲིད། ཚད་གཞི་སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བོ་སྒེར་རང་ཉིད་ཀྱི་འདུན་པ་དེས་གནས་སྟངས་དེའི་

ནང་དུ་ཕན་གནོད་འབྲེལ་པའི་བྱ་བ་བྱེད་སྲིད། 

དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་མཐར་ཐུག་བརྟེན་སའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དེ་ནི། 

༼སྡིགས་རའི་འོག་གི་མོས་མཐུན་ནམ་༽ ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཞེད་སྣང་དང་། ༼རྒྱུ་མཚན་མངོན་ཏེ་

སྤྲད་པའི་༽ རང་དབང་གི་མོས་མཐུན་གཉིས་སྡེབ་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་རེད། གཉིས་ཀ་མི་སེར་

གྱི་འདུན་པ་བརྒྱུད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཀ 	བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ནི་ངེས་པར་དུ་རང་མོས་དྭང་བླངས་ཡིན།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ནི་རང་འགུལ་གྱིས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་དང་། འཇིག་

རྟེན་ཀུན་ཁྱབ། རྒྱུན་གནས་ཅན་བཅས་གང་ཡང་མ་ཡིན། དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་དང་། བཀའ་བརྩི་

དྭང་ལེན་ཡོང་ཆེད་ཤ གས་ཆེའི་གནོན་ཤ གས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཉེས་ཆད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བཀའ་བརྩི་

དྭང་ལེན་ཡོང་བ་བཟོ་གི་མེད། 

ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་དང་མི་ཞུའི་སྒེར་གྱི་གདམ་ཁ་དེ། ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུས་དང་མ་

ཞུས་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་ལ་དཔྱད་པ་དེས་ཤ གས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་མི་སེར་དེས་ཅི་
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུས་པའི་མཇུག་འབྲས་དེ་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་མ་ཞུས་པའི་མཇུག་འབྲས་

ལས་ཧ་ཅང་ཞན་པར་མཐོང་ན་ཁོས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་མི་ཞུ་བ་ངེས་ཆེ།

སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་བཀའ་བསྒོས་པ་དེ་ལ་བརྩིས་ན་གཞི་ནས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་བྱུང་བ་རེད། 

གལ་ཏེ་ངས་བཙོན་ཁང་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབ་ཏེ་ཕྱིན་ན། ངས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུས་པ་རེད། 

གལ་ཏེ་ང་དེ་གར་དྲུད་དེ་འཁྲིད་ན། ངས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། 

ཕྱིའི་གཟུགས་པོ་ཁོ་ན་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བའི་བཙན་ཤེད་དེར་གྲུབ་འབྲས་ཕྲན་བུ་ཡོང་སྲིད་

ཀྱང་། དེས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་སྐྲུན་པའི་ངེས་པ་མེད། ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་མི་ཞུ་བའི་མི་སེར་

ཚོའི་གཟུགས་ཐོག་ཏུ་ཐད་ཀར་བཙན་ཤེད་བྱས་པ་དེས་དམིགས་ཚད་ཀྱི་རིགས་འགའ་ཞིག་ཁོ་

ན་བསྒྲུབ་ཐུབ། དཔེར་ན། ཁོང་ཚོའི་འགྲུལ་སྐྱོད་སྔོན་འགོག་བྱེད་པ་དང་། ས་གནས་གཞན་དུ་

འོར་འདྲེན་བྱེད་པ། ཁོང་ཚོའི་དངུལ་དང་མཁར་དབང་དོ་དམ་བྱེད་པ་སོགས་རེད། འོན་ཀྱང་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད། དབང་སྒྱུར་པ་ཚོའི་བཀའ་བསྒོ་

དང་དམིགས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤ གས་ཆེ་ཞིག་མི་སེར་ལ་དེ་དག་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་

བའི་སེམས་ཤ གས་བསྐྲུན་པ་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ༼ས་དོང་འབྲུ་བར་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་

པའི་མི་དེ་བསད་ཀྱང་། ས་དོང་དེ་མ་འབྲུས་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད།༽ དེས་ན་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཞེད་

སྣང་དེས་མ་གཏོགས། ཉེས་ཆད་རང་ཐོག་ནས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་སྐྲུན་གྱི་མེད། 

ཡིན་ན་ཡང་ཚོར་བ་ཤ གས་ཆེ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་དམིགས་བསལ་བའི་རིགས་ལ་མ་

གཏོགས། གནས་སྟངས་མང་ཆེ་བའི་ནང་དུ་མི་མང་ཆེ་བས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མ་ཞུས་པའི་

ཉེས་ཆད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་མྱོང་འདོད་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཉེས་ཆད་ལ་མ་ལྟོས་པར་

སྐབས་འགར་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

མདོར་ན། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆ་ནི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་སྣ་མང་དེ་དག་ཐོབ་མིན་ལ་རག་

ལས་ཡོད། འདི་དག་ཐོབ་མིན་ཡང་མི་སེར་གྱིས་སྤྲད་པའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་མཐུན་ལམ་

གྱི་ཚད་གཞི་དེས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་བསླུ་བྲིད་དང་། གནོན་ཤ གས། ཐ་ན་ཉེས་

ཆད་སོགས་ལའང་མ་ལྟོས་པར་འདི་ལྟའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་། མཐུན་ལམ་ནི་ཡོང་ངེས་

ཅན་དེ་འདྲ་མ་རེད། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ནི་ངེས་པར་དུ་རང་མོས་དྭང་བླངས་ཡིན། དེས་ན་སྲིད་

གཞུང་ཚང་མ་མོས་མཐུན་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད། 

འདིས་དབང་སྒྱུར་པ་ཚང་མའི་མི་སེར་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གོ་རིམ་འདིར་དགའ་མོས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་པའི་དོན་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་གོ་རིམ་དེ་འདོད་མོས་ཀྱི་ངང་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

ཙང་མོས་མཐུན་བྱེད་སྲིད། ཡང་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་མྱོང་འདོད་མེད་པའམ། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

རིན་འབབ་དེ་སྤྲོད་འདོད་མེད་པར་མོས་མཐུན་བྱས་པའང་སྲིད། ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ་ལ་རང་

གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་ཀུན་སློང་། སྟབས་མི་བདེ་བ་དང་། དཀའ་

སྡུག་གང་འཚམ་མྱོང་འདོད་ཀྱི་བློ་སྟོབས་བཅས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 

ཤས་ཆེ་བར་སྲིད་གཞུང་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་གི་རང་དབང་ངམ་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ནི་

དེའི་འོག་གི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱིས་རང་དབང་ངང་གནས་འདོད་པ་དང་། ཚེ་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་

བའི་འབད་རྩོལ་དེ་དག་འགོག་པའི་འདོད་པ་དང་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་

ཞིག་རེད། 

དེས་ན། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ཐག་གཅོད་

པར་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ནང་ནས་གསུམ་ནི། 

རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཆར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ལྟོས་བཅས་•	
ཀྱི་འདོད་པ།

མི་སེར་ཚོའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ལྟོས་བཅས་•	
ཀྱི་སྟོབས་ཤ གས།

མི་སེར་ཚོའི་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་མཐུན་དང་རོགས་སྐྱོར་བཀག་ཉར་ཐུབ་པའི་ལྟོས་•	
བཅས་ཀྱི་ནུས་པ།

རང་དབང་ནི་དབང་སྒྱུར་པས་མི་སེར་ལ་སྦྱིན་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་

སྲིད་གཞུང་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་བརྒྱུད་དེ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། 

ཁ།	མོས་མཐུན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐུབ།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྟག་ཏུ་འགྱུར་ལྡོག་ཅན་རེད། དབང་སྒྱུར་པའི་

དབང་ཤ གས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

རྣམས་ཀྱང་འཕེལ་བྲི་བྱེད་སྲིད། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་འགྱུར་ལྡོག་ཅན་ཡིན་ཙང་། དབང་སྒྱུར་

པ་ཚོས་ཉེས་ཆད་རྩུབ་པོ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་རྔན་པ་རྒྱ་ནོམས་པ་སྤྲད་པའི་སྒོ་ནས་གྱོང་གུན་

དེ་གསབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་སེར་གྱི་འདུན་པ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཁོང་ཚོས་

རང་གི་ཞབས་ཞུ་དང་། མཐུན་ལམ། དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་བཅས་དབང་

སྒྱུར་པའི་ས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

གྷནདྷིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དང་། མཐུན་ལམ་གྱི་གནས་བབ་བསྒྱུར་བ་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་

གྱི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོའམ། འདུན་པའི་འགྱུར་བ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ནན་བརྗོད་

གནང་ཡོད་ལ། ཁོང་གིས་གཤམ་གསལ་འདི་དག་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད།

འགུལ་མེད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་སྤངས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་སྙིང་•	
སྟོབས་སྤེལ་བའི་བསམ་བློའ་ིའགྱུར་བ།

མི་སེར་ལ་དབང་འཛིན་པ་གནས་ཐུབ་པ་དེ་མི་སེར་གྱི་རོགས་སྐྱོར་གྱིས་བཟོ་གི་•	
ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན།

མཐུན་ལམ་དང་བཀའ•	 ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ཆོད་སེམས་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ།

མཐུན་ལམ་དང་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་འདི་ནི་དབང་སྒྱུར་པའི་དྲག་གནོན་ཀྱི་

ལས་ཚབ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་སྲི་ཞུ་བ་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཡོང་སྲིད། ཁོང་ཚོའི་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་

སོ་དེ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་མེད་ན། དྲག་གནོན་ལམ་

ལུགས་དེ་འཐོར་ཞིག་འགྲོ་གི་རེད། 

འགྱུར་བ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་གྷནདྷཱི་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱུང་བ་

རེད། 

དེས་ན། སྟངས་འཛིན་བྲལ་བའི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ལན་འདེབས་དེ། དྲག་གནོན་

ལ་ལྟོས་མེད་ཇི་ལྟར་མཐུན་ལམ་དང་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཕྱིེར་འཐེན་དང་། རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་སྟངས་

ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ་ཡོད། 

འགོག་རྒོལ་གྱི་རྩ་བའི་སྒྲོམ་གཞི།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བའི་མི་སེར་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་། ཁོང་ཚོ་ལ་དབང་སྒྱུར་པས་བརྟེན་

དགོས་པའི་ཚད་གཞི་མང་ཉུང་གི་ནང་དུ་དབང་སྒྱུར་པའི་འདུན་པ་འགོག་པ་ལ་མོས་མཐུན་གྱི་

ཕྱིར་འཐེན་ནི་སྲིད་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། 

དེས་ན་རིག་པ་འདི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཤ གས་ཀྱི་དོན་དུ་ལག་བསྟར་ཇི་ལྟར་བྱེད་དེ་དྲི་བ་གཙོ་བོ་

དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་ལམ་དང་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་རྒྱུ་

མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། ཤགས་རྐྱེན་གང་ཆེ་ཐེབས་པའི་

དོན་དུ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ་འདི་མང་ཚོགས་བྱེད་ལས་

ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་དགོས། སྐབས་རེར་གང་ཟག་སྒེར་གྱི་ལས་འགུལ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་བ་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དཀོན་པོ་ཡིན་ཀྱང་། དགོན་པ་དང་། ཚོང་དོན་མཉམ་འབྲེལ། ཚོང་གི་སྒྲིག་འཛུགས། གཞུང་

གི་སྲི་ཞུ་བ། རུ་རོགས་ཁྱིམ་མཚེས། གྲོང་གསེབ། གྲོང་ཁྱེར། ས་ཁུལ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིག་

འཛུགས་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་བརྩི་མེད་བྱས་པ་དེ་གཙོ་གནད་ཡིན། 

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་སྡེ་འདི་དག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྒྱ་

ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་དབང་ཆ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱོད་པ་དང་། དབང་སྒྱུར་པའི་ཐོག་ཏུ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། དབང་སྒྱུར་པ་ཚོ་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པར་རྩ་བའི་སྒྲོམ་གཞི་སྦྱིན་པའི་༼གོ་ཡུལ་ལམ་ས་ཆ་༽ འདི་ཚོ་དབང་ཆ་འཁོར་

ཡུལ་དེ་རེད། གང་དུ་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་འདི་དག་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་དེར་དབང་སྒྱུར་

པ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། འདི་དག་སྐྱོ་བོ་ཡོད་ན། དབང་

སྒྱུར་པའི་དབང་ཆའི་ཐོག་ཏུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པའང་སྐྱོ་བ་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་འདི་

དག་བརྒྱུད་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་བརྩི་

དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།། །།



 

ལེའུ་གཉིས་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས།	འཐབ་རྩོད་ཀྱི་
ཐབས་ཚུལ་བྱ་འགུལ་ལྡན་པ་ཞིག	

ཚོད་དཔག་སྟབས་བདེ་ཞིག

སྲིད་དོན་ཐ་སྙད་ཀྱི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེ་ཚོད་དཔག་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཞིག་ལ་

གཞི་བཅོལ་ཡོད། དེ་ནི་མི་སྡེ་ཚོས་གང་བྱེད་དགོས་པར་མངགས་པ་དེ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་

དང་། སྐབས་རེ་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བྱ་བའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་སེར་ཚོས་རང་གིས་ཁས་ལེན་མི་

བྱེད་པའི་ཁྲིམས་གཞི་དག་ལ་མི་བརྩི་བ་བྱེད་སྲིད། ལས་མི་ཚོས་ལས་མཚམས་འཇོག་སྲིད་ལ། 

དེས་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་འགག་སྲིད། གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ཚོས་བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བ་སྲིད། 

དམག་མི་དང་ཉེན་རྟོག་པས་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་ལྷོད་དུ་གཏོང་སྲིད་ལ་དྲག་པོའ་ིགྱེན་ལོག་ཀྱང་

བྱེད་སྲིད། འདི་ལྟའི་དོན་རྐྱེན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བྱུང་ན། དབང་སྒྱུར་པ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་

སྐྱེ་བོ་ཕལ་པར་འགྱུར་འགྲོ་བ་རེད། དབང་ཆའི་འཐོར་ཞིག་འདི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྩོད་

རྙོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ།

མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་། རོགས་སྐྱོར་འགོག་པ། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་

མི་ཞུ་བ་དང་བརྩི་མེད་བྱེད་རྒྱུར་ཨུ་ཚུགས་བཅས་བྱས་ན། ཁོང་ཚོས་ཁ་གཏད་པ་ཚོ་ལ། སྲིད་

གཞུང་ངམ། བླ་དཔོན་རིང་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལའང་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་

མིའི་རོགས་སྐྱོར་དང་མཐུན་ལམ་དེ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་རེད། གལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདང་ངེས་

བཞིན་པའི་གྲངས་འབོར་དང་བཅས་འདི་ལྟར་རྒྱུན་བསྲིངས་ཏེ་བྱས་ན། སྲིད་གཞུང་ངམ། བླ་

དཔོན་རིང་ལུགས་དེ་ལ་དབང་ཆ་གནས་ཀྱི་མ་རེད། འདི་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་གཞི་

རྩའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོད་དཔག་དེ་རེད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

རྩོད་རྙོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལམ་ཞིག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི་ངོ་རྒོལ་དང་། མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ། ཐེ་གཏོགས་བཅས་ཐབས་

ལམ་བྱེ་བྲག་པ་དུ་མར་ཁྱབ་པའི་སྤྱིར་བཏང་ཐ་སྙད་ཅིག་རེད། འདི་དག་ཚང་མའི་ནང་དུ་འགོག་

རྒོལ་བ་ཚོས་འཚེ་བའི་ལས་དངོས་སུ་སྤངས་ཏེ་བྱ་བ་ཞིག་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་མི་བྱེད་པའི་སྒོ་

ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ནས་བཤད་ན། འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི་བྱ་འགུལ་མེད་པའམ། གོ་མེད་ཚོར་མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་རེད། དེ་ནི་འཚེ་

མེད་ཞི་བ་ཡིན་པའི་བྱེད་ལས་ཤིག་རེད། 

བྱ་འགུལ་མེད་པ་དང་། དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་ལ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་འཐབ་རྩོད་བྱེད་

དགོས་པ་ངེས་ཅན་དུ་མཐོང་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གནད་དོན་གང་ཡིན་དང་། རྩོད་རྙོག་

ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ཞིག་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ཚུལ་ཞིག་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི་རྩོད་རྙོག་ལ་གཡོལ་ཐབས་དང་། སྣང་མེད་གཏོང་

བའི་འབད་བརྩོན་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྲིད་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་

སེལ་བ་དང་། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཇི་ལྟར་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་ལན་འདེབས་གཅིག་རེད། 

འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་འགའ་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཀུན་

སློང་ནི་ཆེས་མི་འདྲ་བ་རེད། གནད་དོན་མང་ཆེ་བའི་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཕན་གནོད་ལ་བསམ་

ཤེས་ཀྱིས་འཚེ་བའི་ལས་མ་བྱས་པ་ལས་ཆོས་ཕྱོགས་དང་། བཟང་སྤྱོད། ཚུལ་ཁྲིམས་བཅས་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་དཀོན་པོ་ཡིན། ཡང་ན་ཀུན་སློང་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པའང་ཡོང་ཆོག 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཡོངས་སུ་དུས་རབས་ཉི་ཤ ་པ་དང་ཉེར་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་

ལས་ནི་སྔ་ན་མེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་འགག་གི་གནས་སུ་སླེབས་ཡོད། འདི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་མཁན་གྱི་མི་སྡེ་ལ་དོན་འབྲས་ཤ གས་ཆེ་བྱུང་ཡོད། ལས་གླ་མཐོ་བོ་ཐོབ་པ་དང་། ལས་

གྲྭའི་གནས་སྟངས་ལ་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད། ལམ་སྲོལ་དང་ལག་ལེན་རྙིང་པའི་རིགས་མེད་པར་

བཟོས་ཡོད། སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དང་། ཁྲིམས་གཞི་བརྩི་མེད་བཟོ་ཐུབ་པ། 

ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ། གཞུང་འབྲེལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ་བཅས་

བྱུང་ཡོད། བཙན་འཛུལ་བར་བཟོད་མ་བདེ་བཟོས་ཏེ་དྲག་དམག་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་ཡོད། རྒྱལ་

ཁམས་ཚུགས་ཁ་འཐོར་དུ་བཅུག་པ་དང་། གཞུང་སྲིད་བཙན་འཕྲོག་བཀག་པ། སྲིད་དབང་

སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་པ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་བཏང་པ་བྱུང་ཡོད། ནཱཛི་དང་དམར་པོའ་ིདབང་འཛིན་

པ་གཉིས་ཀའི་ཐད་དུ་སྟོབས་ཤ གས་ལྡན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། 

སྐབས་རེ་ཐབས་ཚུལ་འདི་སྲིད་བྱུས་དང་འགྱུར་བ་འགོག་པའམ། དུས་འགྱངས་སུ་གཏོང་བའི་

ཆེད་དུའང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། 
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ཚན་པ་དང་པོ།	དབང་ཆ་དང་འཐབ་རྩོད།

ཐབས་ཚུལ་བཙོ་སྦྱང་བྱེད་པ།

ཐབས་ཚུལ་རང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་ཡང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་བེད་

སྤྱོད་ཤ གས་ཆེ་བྱུང་ཡོད། དེའི་ལག་ལེན་དེ་སྐབས་རེ་རང་བཞིན་ལྷུན་འགྲུབ་དང་། རིག་ཤེས་

ལས་བྱུང་བ། སྐབས་རེ་བྱུང་ཚར་བའི་གནད་དོན་འགའ་ལ་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་དཔེ་བསླང་པ་དེ་འདྲ་

བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་ཤས་ཆེ་བ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སྟངས་དང་། ཉམས་མྱོང་མེད་པའི་མཉམ་

ཞུགས་པ། ཡང་སྐབས་རེ་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་འགོ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱི་འོག་ཏུའང་ལག་བསྟར་བྱས་

ཡོད། མང་ཆེ་བ་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་གྲ་སྒྲིག་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཧ་ལམ་མེད་པ། འཆར་གཞི་ཉུང་

བའམ་མེད་པ། འཐབ་བྱུས་དང་། འཐབ་རྩལ། ཡོང་སྲིད་པའི་ཐབས་ལམ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྔ་

ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་མེད་པའམ། ཚད་ཅན་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ཐབས་ལམ་དེ་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་མཁན་གྱི་མི་སྡེ་ཚོ་ལ་ཐབས་ཚུལ་དེའི་རང་བཞིན་ལ་གོ་རྟོགས་ངོ་མ་ཉུང་བ་དང་། 

བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཐོག་ལ་ཤས་ཆེར་རྨོངས་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལ་འཐབ་

བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་གྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་སའི་ཡིག་ཆ་མེད་པའམ། ཡང་ན་ཇི་ལྟར་༼དཔུང་

དམག་༽གོ་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ། སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལག་

དེབ་མེད། 

དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བའམ། རྒྱལ་ཁ་ཕྲན་བུ་ལས་མ་བྱུང་

བ། ཡང་ན་ང་ཚོས་མཇུག་ཏུ་ཤེས་རྒྱུ་ལྟར་ཕམ་ཉེས་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་འཚེ་བའི་བྱ་བ་

སྐབས་འགར་བྱུང་བ་བཅས་ནི་ཡ་མཚར་ཞིག་མ་རེད། ཆ་ལག་མ་ཚང་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྒོ་

ནས་ཐབས་ཚུལ་གྱི་ལག་བསྟར་དེ་ཁྱབ་ཆེན་པོ་དང་། ལམ་ལྷོང་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པ་བྱུང་བ་ནི་

ཡ་མཚར་པོ་རེད། 

ད་ཆ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་འགའ་ཞིག་གིས་ཐབས་ཚུལ་འདིའི་རང་བཞིན་གྱི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་

མང་དུ་བྱེད་པ་དང་། དེའི་ནུས་པའི་སྐོར་ལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་

ཆ་མི་འགའ་ཞིག་གིས་ཆེས་རྙོག་འཛིང་དང་དཀའ་ལས་ཆེ་བའི་དཀའ་རྙོག་འདི་དག་སེལ་བར་

འཚེ་བའི་ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་འདི་ཇི་ལྟར་སྙིགས་འདོར་བཅུད་ལེན་བྱས་ཏེ་བེད་

སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པའི་དྲི་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འབད་རྩོལ་འདིའི་རིགས་ཐབས་

ཚུལ་འདིའི་བྱུང་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་ནུས་པ་ལྡན་ལ་གནད་འགག་ཆེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་

རེད། དཀའ་ངལ་དང་གནས་སྟངས་དུ་མ་ཞིག་གི་ཡ་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ། ངོ་བོ་དུ་མ་དང་། རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས་རྩ་བ་ཚུགས་ཏེ། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་སྣ་ཚོགས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་མུ་མཐུད་བཞིན་ཡོད།། །།





ཚན་པ་གཉིས་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག	





འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སམ། ༼གོ་མཚོན་༽ གྱི་བྱེ་བྲག་མང་པོ་

ཞིག་སྡེ་ཚན་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་དབྱེ་ཡོད།

ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ།• 

མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།• 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས།• 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག་གི་ཚད་གཞི་ཆ་ཚང་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱུང་ན་

ཡག་པོ་ཡོད། འདི་གར་ཐོར་འཁོད་པའི་ཐབས་ལམ་༡༩༨ འདི་དག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་

མ་རེད། 

ཐབས་ལམ་རེ་རེའི་འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བ་དང་། དེ་དག་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་བྱུང་

རབས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་རྣམས་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་བྲིས་པའི་༼འཚེ་བ་སྤངས་པའི་བྱེད་

ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན། ཚན་པ་གཉིས་པ། འཚེ་བ་སྤངས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ཁག༽ ཅེས་པའི་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ།། །།
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ལེའུ་གསུམ་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་
གྱི་ཐབས་ལམ་ཁག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡིན་པའི་ཞི་

བའི་ཕྱོགས་འགལ་ལམ། འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་མང་བསྡུས་པའི་

ཚན་པ་ཞིག་རེད། འདི་དག་ངག་གི་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱ་ལས་འདས་ཀྱང་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་གྲས་སུ་སླེབས་མེད། ཐབས་ལམ་འདི་དག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་གནད་དོན་གང་རུང་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་རམ། ཡང་ན་འགལ་ཟླ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། འགལ་ཟླའམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཚད་གཞི། ཆ་ཤས་ལེན་མིའི་གྲངས་འབོར་བཅས་ཀྱི་རྣམ་

པ་སྟོན་སྟངས་ཞིག་རེད། 

བརྡ་ལན་དེ་ཁ་གཏད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གམ། ཡང་ན་

འདི་དག་གསུམ་ག་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཆོག 

ཐབས་ལམ་གྱི་ཚན་པ་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཀུན་སློང་དེ་ནི་ཁ་གཏད་པ་ལ་གནད་དོན་

ཞིག་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའམ། དེ་མཚམས་འཇོག་པ། ཡང་ན་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་

གི་འདོད་པ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། འདིར་ཚན་ཆུང་

བཅུར་བསྒྲིལ་བའི་ཐོ་གཞུང་གི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ་གྱི་ཐབས་ལམ་

གྲངས་༥༤ བསྡུས་ཡོད། 

ལུགས་མཐུན་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ།

༡། མང་ཚོགས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་རིགས།

༢། རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགག་བྱའི་ཡིག་འབྲེལ་ཁག 

༣། སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་གསལ་བསྒྲགས།

༤། མིང་རྟགས་འཁོད་པའི་ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

༥། ཞུ་གཏུགས་དང་བསམ་འདུན་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག

༦། སྡེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྙན་ཞུ།

མང་ཚོགས་ཕོན་ཆེ་དང་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་པ།

༧།  འབོད་ཚིག་དང་། ཟུར་ཟའི་རི་མོ། མཚོན་རྟགས། ༼འདི་དག་བྲིས་པའམ། ཚོན་

བཏང་བ། རི་མོར་བཀོད་པ། དཔར་དུ་བཏབ་པ། རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ། ངག་ནས་

བརྗོད་པ། ལད་ཟློས་བྱས་པ་བཅས་ཡིན་ཆོག༽ 

༨། འཕྲེད་དར་དང་། སྦྱར་ཡིག འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག

༩།  དེབ་དང་། ཤོག་ལྷེ་རྐྱང་པ། དེབ་ཆུང་གི་རིགས།

༡༠། གསར་ཤོག་དང་དུས་དེབ་ཁག

༡༡། སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ཐག་དང་། རླུང་འཕྲིན། གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན།

༡༢།  གནམ་དང་ས་ཐོག་ཏུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེ

སྡེ་ཁག་ཞུ་འབུལ།

༡༣། འཐུས་མིའམ་སྐུ་ཚབ་ཆེད་གཏོང་།

༡༤། འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས།

༡༥། སྡེ་ཁག་གི་ཟུར་མཇལ་དང་ཞུ་གཏུག

༡༦། གྱེར་ལངས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ།

༡༧། འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་འོས་འདེམས།

མང་ཚོགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ལས་འགུལ།

༡༨། དར་ཆ་དང་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཚོན་མདོག་འཕྱར་བ།

༡༩། མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རིགས་གྱོན་པ། ༼ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐེབ་ཅི་དང་ལྷན་པ་སོགས༽

༢༠། ཁ་འདོན་དང་དགེ་སྦྱོར།

༢༡། མཚོན་རྟགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་སྐྱེལ་འགྲེམས།

༢༢། ངོ་རྒོལ་ཆེད་གོས་ཕུད་པ།

༢༣། རང་ཉིད་ཀྱི་མཁར་དབང་གཏོར་བཤིག་བྱེད་པ། ༼ཁྱིམ་དང་། ཡིག་ཆ། ངོ་སྤྲོད་

ཡིག་ཆ་སོགས།༽
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ཚན་པ་གཉིས་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག

༢༤། སྣང་གསལ་གྱི་མཚོན་རྟགས། ༼སྒྲོན་མེ་དང། གློག་བཞུ། ཡང་ལཱ་སོགས།༽

༢༥། འདྲ་པར་གྱི་འགྲེམས་སྟོན།

༢༦། ངོ་རྒོལ་མཚོན་བྱེད་དུ་ཚོན་རྩི་བྱུགས་པ།

༢༧། མིང་དང་རྟགས་གསར་པ་ཁག་གམ། མཚོན་རྟགས་ཀྱི་མིང་།

༢༨། མཚོན་རྟགས་ཅན་གྱི་སྒྲའི་རིགས། ༼ཤ་སྒྲ་དང་། དྲིལ་བུ། ཉེན་བརྡའི་གློག་དུང་

སོགས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་དབྱངས་སྒྲོག་པ།༽

༢༩། མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ས་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ། ༼ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ཕྱིར་ལེན་བྱེད་པ།༽

༣༠། རྩིང་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར།

སྐྱེ་བོ་སྒེར་ཐོག་ཏུ་གནོན་ཤུགས།

༣༡། མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བསུན་འཁོར་བྱེད་པ། ༼རྒྱུན་དུ་གུས་བརྩི་དང་ཁུ་

སིམ་པོའ་ིངང་ནས་ཁོང་ཚོའི་རྗེས་འདེད་བྱེད་པ།༽

༣༢། མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ལ་ཟུར་ཟའི་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་པ། ༼དམའ་འབེབ་དང་འཕྱ་སྨོད་

 བྱེད་པ།༽

༣༣། མཛའ་གྲོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐབས། ༼ཐད་ཀའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་སྐྱེ་བོ་དེ་

དག་ལ་ཁོང་ཚོས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་སའི་དབང་འཛིན་པ་དེ་དྲང་པོ་མེད་པའི་ཡིད་ཆེས་

སླེབས་ཐབས་བྱེད་པ།༽

༣༤། བྱ་ར་བྱེད་པ།

ཟློས་གར་དང་རོལ་དབྱངས།

༣༥། དགོད་བྲོ་བའི་གཏམ་བརྗོད་དང་ཁྲེལ་རྩེད།

༣༦། ཟློས་གར་དང་རོལ་དབྱངས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན།

༣༧། གླུ་གཞས་གཏོང་བ།

རུ་སྒྲིག་ཁྲོམ་བསྐོར་།

༣༨། གོམ་བགྲོད།

༣༩། རུ་སྒྲིག

༤༠། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་རུ་སྒྲིག་ཁྲོམ་བསྐོར།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

༤༡། གནས་བསྐོར།

༤༢། མོ་ཊའི་རུ་སྒྲིག

འདས་པོར་གུས་བརྩི་ཞུ་བ།

༤༣། སྲིད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་མྱ་ངན།

༤༤། འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་ཞུགས་འབུལ།

༤༥། རྔམ་སྟོན་གྱི་ཞུགས་འབུལ།

༤༦། དུར་ཁྲོད་ཁག་ཏུ་གུས་བཏུད་ཞུ་བ།

མི་མང་འདུ་འཛོམས།

༤༧། ངོ་རྒོལ་ལམ་ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འདུ་འཛོམས།

༤༨། ངོ་རྒོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ།

༤༩། སྒྲིབ་གཡོགས་བྱས་པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ།

༥༠། སློབ་གསོའ་ིསྦྱོང་བརྡར། ༼ཐོས་པ་ཅན་གྱི་ཁྱད་མཁས་པ་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ།༽

ཕྱིར་འཐེན་དང་བསྐྱུར་འཇོག

༥༡། ཚོགས་འདུ་དང་ལྷན་འཛོམས་སོགས་ནས་ངོ་རྒོལ་གྱིས་ཕྱིར་ཐོན།

༥༢། ངག་བཅད།

༥༣། ཆེ་མཐོང་མི་ལེན་པར་བློས་གཏོང་བྱེད་པ།

༥༤། རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་པ།

གོང་གསལ་ཚང་མ་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་རེད། དབང་ཆ་ཆེ་བ་དེ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་

དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་སྤྱད་པ་ལས་ཡོང་གི་རེད།། །།



ལེའུ་བཞི་པ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཁག

ཚན་པ་འདིའི་ནང་གི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་

བཅས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་རིགས་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ཚན་ཆུང་

གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཐབས་ལམ་བཅོ་ལྔ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད།

གང་ཟག་སྒེར་སྐྱིད་སྡུག་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཟུར་འདོན་བྱེད་པ།

༥༥། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་ལྡོག

༥༦། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་ལྡོག

༥༧། འདོད་པའི་ལས་མི་བྱེད་པ། ༼འདོད་སྲེད་ཀྱི་ཕྱིར་ལྡོག༽

༥༨། སྐྱིད་སྡུག་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བ། ༼ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱིར་ལྡོག༽

༥༩། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱ་བ་འགོག་པའམ་མཚམས་འཇོག

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་།	སྒྲིག་འཛུགས།	བྱེད་སྒོ་ཁག་བཅས་ལ་

མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།	

༦༠། སྤྱི་ཚོགས་དང་རྩེད་སྣའི་ལས་འགུལ་ཁག་མཚམས་འཇོག

༦༡། སྤྱི་ཚོགས་ལས་དོན་ཁག་གི་ཕྱིར་ལྡོག

༦༢། སློབ་ཕྲུག་གི་ལས་མཚམས་འཇོག་པ།

༦༣། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་མི་ཞུ་བ།༼སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ་དང་

 སྒྲིག་ཁྲིམས།༽

༦༤། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནས་ཕྱིར་འཐེན།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནས་ཕྱིར་འཐེན།

༦༥། རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་པ།

༦༦། ཆ་ཚང་བའི་སྒེར་གྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

༦༧། ལས་མིའི་བྲོས་བྱོལ། ༼ས་གནས་གཞན་དུ་བྱོལ་བ།༽

༦༨། དབེན་གནས་བསྟེན་པ། ༼ཆོས་ཕྱོགས་དང་། བཟང་སྤྱོད། སྤྱི་ཚོགས། ཁྲིམས་

བཅས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་ལ་བརྩི་མེད་མ་བྱས་པར་འཛིན་བཟུང་མི་ཐུབ་པའི་ས་གནས་

ཤིག་ཏུ་སྡོད་པ།༽

༦༩། སྡེབ་ཡལ་བྱེད་པ། ༼ས་གནས་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་མི་སྡེ་ཚང་མས་རང་ཁྱིམ་དང་གྲོང་

གསེབ་གཡུགས་ཏེ་འགྲོ་བ།༽

༧༠། མི་འབོར་སྤོ་བཞུད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ། ༼ཧིཇརཏ་ལྟ་བུར་རྐང་བཙུགས་ཏེ་ས་གནས་གཞན་

དུ་གཏན་འཇགས་གནས་སྤོ་བྱེད་པ།༽།། །།

 



ལེའུ་ལྔ་པ།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཁག

༡། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག་ནི་དངོས་པོ་དང་། ཞབས་ཞུ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཉོ་ཚོང་དང་། 

འགྲེམས་སྤེལ། ལག་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྤྲོད་སོགས་མི་བྱེད་པ་དེ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ཕྱིར་ལྡོག་གི་

ཚན་ཆུང་དྲུག་གི་ནང་དུ་དབྱེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཉེར་ལྔ་ཐོ་གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད། 

འཛད་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་མཁན་གྱི་བྱེད་ལས།

༧༡། དངོས་པོ་དང་ཞབས་ཞུ་འགའི་ཐད་དུ་འཛད་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཚོའི་ཕྱིར་ལྡོག

༧༢། ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་ཟིན་པའི་དངོས་ཟོག་ལོངས་སུ་མི་སྤྱོད་པ། ༼རང་ཉིད་ལ་བདག་ཐོབ་

ཏུ་ཡོད་པའི་རིགས།༽

༧༣། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས།༼དངོས་ཟོག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་གང་ཉུང་ཉུང་

བྱེད་པ།༽

༧༤། ཁང་གླ་དུས་ཐོག་མི་སྤྲོད་པ།

༧༥། ཁང་པ་མི་གཡོར་བ།

༧༦། རྒྱལ་ཡོངས་འཛད་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ལྡོག ༼རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་

མི་ཉོ་བ་དང་། ཞབས་ཞུ་བེད་སྤྱོད་མི་གཏོང་བ།༽

༧༧། རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛད་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར་ལྡོག ༼རྒྱལ་ཁབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་

ཐོན་སྐྱེད་རྣམས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་མང་པོས་ཉོ་ཚོང་མི་བྱེད་པ།༽
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ལས་མི་དང་ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག་གི་བྱེད་ལས།

༧༨། ལས་མིའི་ཕྱིར་ལྡོག ༼ཁ་གཏད་པས་སྤྲད་པའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ལག་ཆ་བེད་སྤྱོད་མི་

གཏོང་བ།༽

༧༩། ཐོན་སྐྱེད་རུ་ཁག་གི་ཕྱིར་ལྡོག ༼ཐོན་སྐྱེད་པ་ཚོས་རང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་སྒྱུར་དང་

འགྲེམས་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ།༽

བར་ཁེ་བའི་བྱེད་ལས།

༨༠། མཁོ་སྤྲོད་པ་དང་ལག་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྤྲོད་པའི་ཕྱིར་ལྡོག ༼ལས་མིའམ་བར་ཁེ་བ་

ཚོས་དངོས་ཟོག་འགའ་ཞིག་གི་མཁོ་སྤྲོད་དང་ལག་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྤྲོད་མི་བྱེད་པ།༽

བདག་པོ་དང་དོ་དམ་པའི་བྱེད་ལས།

༨༡། ཚོང་པའི་ཕྱིར་ལྡོག ༼སིལ་ཚོང་བ་ཚོས་དངོས་ཟོག་འགའ་ཞིག་གི་ཉོ་ཚོང་མི་

 བྱེད་པ།༽

༨༢། མཁར་དབང་ཚོང་སྒྱུར་དང་གླ་གཏོང་མི་བྱེད་པ།

༨༣། བཟོ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱག་པ། ༼བཟོ་གྲྭའི་བདག་པོས་གནས་སྐབས་བཟོ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་ལས་

འཚམས་འཇོག་པ།༽

༨༤། བཟོ་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་རོགས་རམ་མི་བྱེད་པ།

༨༥། ཚོང་པ་ཚོས་ལས་མཚམས་འཇོག་པ།

མ་དངུལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚོའི་བྱེད་ལས།

༨༦། དངུལ་ཁང་ནས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

༨༧། ཁྲལ་དང་། ཐོབ་ཁྲ། ཡོན་སོགས་མི་སྤྲོད་པ།

༨༨། བུ་ལོན་དང་སྐྱེད་ཀ་མི་སྤྲོད་པ།

༨༩། མ་དངུལ་དང་བུ་ལོན་མཚམས་འཇོག

༩༠། དཔྱ་ཁྲལ་མི་བསྡུ་བ། ༼གཞུང་གི་དཔྱ་ཁྲལ་དྭང་བླངས་ཀྱིས་མི་བསྒྲུབ་པ།༽

༩༡། གཞུང་ནས་དངུལ་མི་ལེན་པ། ༼དངུལ་ཞུ་བའི་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་དགོས་འདུན་

འདོན་པ།༽
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ཚན་པ་གཉིས་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག

སྲིད་གཞུང་གི་བྱེད་ལས།

༩༢། རྒྱལ་ནང་གི་དངོས་ཟོག་འོར་འདྲེན་བཀག་སྡོམ།

༩༣། ཚོང་པ་ཚོའི་མིང་ཐོ་གཞུང་ནག་པོའ་ིནང་འགོད་པ།

༩༤། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་པ་ཚོའི་དངོས་ཟོག་འོར་འདྲེན་བཀག་སྡོམ།

༩༥། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤུས་ཉོ་མཁན་ཚོའི་དངོས་ཟོག་འོར་འདྲེན་བཀག་སྡོམ།

༩༦། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་དངོས་ཟོག་འོར་འདྲེན་བཀག་སྡོམ།། །།

 





ལེའུ་དྲུག་པ།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཁག

༢། ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་

ལམ་མུ་མཐུད་མི་བྱེད་པའི་རིགས་ཚུད་ཡོད། ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་ནི་གཞན་གྱི་ཐོག་ཏུ་གནོན་

ཤགས་སྤྲོད་ཕྱིར་ཤས་ཆེ་བ་གནས་སྐབས་རིང་ལས་མཚམས་འཇོག་པར་མཉམ་རུབ་དང་ཤེས་

བཞིན་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་གར་ཚན་ཆུང་བདུན་གྱི་ནང་དུ་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རིགས་མི་

འདྲ་བ་ཉེར་གསུམ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད། 

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༩༧། ལས་བཤོལ་གྱི་ངོ་རྒོལ་༼སྔོན་བརྡ་སྤྲད་དེ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་།༽

༩༨། མྱུར་བའི་ཕྱིར་ཐོན། ༼དུས་ཚོད་མྱུར་པོ་དང་ཐུང་ངུའི་ཆེད་དུ་རང་འགུལ་གྱི་ལས་

བཤོལ་ངོ་རྒོལ་ཁག༽

སོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༩༩། ཞིང་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༡༠༠། ཕྱུགས་གསོ་འབྲོག་ལས་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

དམིགས་བསལ་སྡེ་ཁག་གིས་ལས་བཤོལ་རིགས།

༡༠༡། ངོ་བསྟོད་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་མི་བྱེད་པ།

༡༠༢། བཙོན་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།



34

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

༡༠༣། ལག་ཤེས་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༡༠༤། ཆེད་ལས་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

བཟོ་ལས་ཀྱི་ལས་བཤོལ་དཀྱུས་མ།

༡༠༥། འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼འཛིན་སྐྱོང་གཅིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་

པའི་བཟོ་གྲྭ་གཅིག་གམ་མང་པོའ་ིནང་དུ།༽

༡༠༦། བཟོ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་གི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼བཟོ་གྲྭའི་སྡེ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་དུ་ལས་

མཚམས་འཇོག་པ།༽

༡༠༧། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་རོགས་ཚོའི་དགོས་

འདུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ།༽

བཀག་རྒྱ་ཅན་གྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༡༠༨། ཞིབ་ཕྲ་ཅན་གྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་མི་རེ་རེས་སམ། ས་གནས་རེ་རེའི་

ནང་དུ་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་ལས་མཚམས་འཇོག་པ།༽

༡༠༩། འབུར་ཐོན་གྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་མིའི་སྤྱི་མཐུན་གྱིས་དུས་གཅིག་ཏུ་

བཟོ་གྲྭའི་ཚན་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལས་མཚམས་འཇོག་པ།༽

༡༡༠། ལས་ཀ་དལ་དུ་གཏོང་བའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༡༡༡། ཁྲིམས་བསྟུན་ཆེ་བའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ཐོན་སྐྱེད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་རྐང་

བཙུགས་ཏེ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ལ་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་བསྟུན་ཁུལ་བྱེད་པ།༽

༡༡༢། ནད་དགོངས་ཞུ་བའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ན་ཁུལ་གྱིས་ནང་དུ་སྡོད་པ།༽

༡༡༣། རྩ་དགོངས་ཞུ་བའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་མི་འབོར་ཆེན་གྱིས་མི་རེ་ངོ་རེ་

ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་བ།༽

༡༡༤། ཚད་ཅན་གྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་མི་ཚོས་ལས་རིགས་འགའ་ཞིག་མི་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན་ཉི་མ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་ལས་མཚམས་འཇོག་པ།༽

༡༡༥། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་མི་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེ་བྲག་པ་འགའ་

ཞིག་ཁོ་ན་མི་བྱེད་པ།༽
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ཚན་པ་གཉིས་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག

བཟོ་གྲྭ་སྣ་མང་གིས་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

༡༡༦། སྤྱི་ཡོངས་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼བཟོ་གྲྭ་དུ་མས་དུས་མཉམ་དུ་ལས་

བཤོལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ།༽

༡༡༧། སྤྱིར་བཏང་གི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ།

ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་དང་དཔལ་འབྱོར་སྒོ་རྒྱག་ཟུང་འབྲེལ།

༡༡༨། ཧརཏཱལ། ༼མ་སྐུལ་དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་འབྱོར་འགྲོ་འོང་ཆ་ཚང་གནས་

སྐབས་རིང་མཚམས་འཇོག་པ།༽

༡༡༩། དཔལ་འབྱོར་སྒོ་བརྒྱབ། ༼ལས་མིའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ་དང་སྦྱིན་བདག་ཚང་

མས་དུས་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་འོང་མཚམས་འཇོག་པ།༽།། །།

 





ལེའུ་བདུན་པ།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལམ་ཁག

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་ནི་ངོ་རྒོལ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཚན་པའི་བྱེད་

སྒོ་འགོག་པའམ། ཡང་ན་སྲིད་གཞུང་འཐོར་ཞིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པར་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆོག 

ཚན་ཆུང་དྲུག་ལ་དབྱེ་བའི་ཐོ་གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་ཐབས་ལམ་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་བསྡུས་ཡོད། 

དབང་ཆ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

༡༢༠། ལར་ཞེན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའམ། འགོག་པ།

༡༢༡། མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པ། ༼ཡོད་བཞིན་པའི་དབང་འཛིན་པའམ། དེའི་

སྲིད་བྱུས་ལ།༽

༡༢༢། འགོག་རྒོལ་སྤེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་གཏམ་བཤད།

སྲིད་གཞུང་ལ་ཡུལ་མིས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

༡༢༣། ཚོགས་མི་ཚོས་ཁྲིམས་བཟོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཕྱིར་ལྡོག་བྱེད་པ།

༡༢༤། འོས་བསྡུའི་ཕྱིར་ལྡོག

༡༢༥། གཞུང་གི་གོ་གནས་དང་སྲི་ཞུའི་ཕྱིར་ལྡོག

༡༢༦། གཞུང་གི་ལྷན་ཁང་དང་། ལས་ཚབ། སྡེ་ཚན་གཞན་བཅས་ལ་ཕྱིར་ལྡོག

༡༢༧། གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁག་ནས་ཕྱིར་འཐེན།

༡༢༨། གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཕྱིར་ལྡོག

༡༢༩། གཞུང་གི་ལག་བསྟར་ལས་ཚབ་པ་ཚོར་རོགས་སྐྱོར་མི་བྱེད་པ།

༡༣༠། རང་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་དང་ས་ཆའི་རྟགས་ཕྱིར་བསྡུ།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

༡༣༡། གཞུང་བསྐོས་དཔོན་རིགས་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

༡༣༢། ཡོད་བཞིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་མིའི་གདམ་ཁ་ཁག

༡༣༣། ཉན་འཇོག་ལྷོད་དལ་དང་མི་འདོད་བཞིན་བྱེད་པ།

༡༣༤། དངོས་སུ་ལྟ་རྟོག་མེད་སྐབས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ།

༡༣༥། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ། ༼ཁྱབ་བསྒྲགས་མ་བྱས་

པར་ཕྱེད་གསང་བའི་སྒོ་ནས།༽

༡༣༦། རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ། ༼ཉན་འཇོག་བྱས་པ་ལྟ་བུར།༽

༡༣༧། ལྷན་འཛོམས་དང་ཚོགས་འདུ་མི་གྲོལ་བ།

༡༣༨། ཙོག་སྡོད་བྱེད་པ།

༡༣༩། དམག་སྐུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པ་ལ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

༡༤༠། གསང་ཡིབ་བྱེད་པ་དང་། བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བ། ཆས་རྫུ་བྱེད་པ།

༡༤༡། ཁྲིམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་ཞི་བའི་མི་མང་གིས་བཀའ་བརྩི་

དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ།

གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བའི་བྱེད་ལས།

༡༤༢། གཞུང་གི་ལས་རོགས་པ་ཚོས་དམིགས་བཀར་གྱི་ལས་དོན་འགར་རོགས་སྐྱོར་

མི་བྱེད་པ། ༼བཀའ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལ་གོང་མར་སྙན་སེང་

 མི་ཞུ་བ།༽

༡༤༣། བཀའ་འདོམས་དང་གནས་ཚུལ་གྱི་རྒྱུན་འགོག་པ།

༡༤༤། ལས་ལ་གཡོལ་བ་དང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ།

༡༤༥། སྤྱིར་བཏང་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

༡༤༦། ཁྲིམས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ། ༼ཁྲིམས་དཔོན་ཚོས།༽

༡༤༧། ལག་བསྟར་ལས་ཚབ་པ་ཚོས་ཆེད་མངགས་ལས་ཀའི་ནུས་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་

བ་དང་། གནད་དོན་འགའི་ཐོག་ལ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

༡༤༨། དམག་མིའི་གྱེན་ལོག
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ཚན་པ་གཉིས་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག

རྒྱལ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་ལས།

༡༤༩། ཕྱེད་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཟུར་བྱོལ་དང་ནར་འགྱངས།

༡༥༠། གཞུང་གི་གྲུབ་ཆའི་ཚན་པ་ཁག་ནས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་བྱེད་ལས།

༡༥༡། གཞུང་ཚབ་གཏོང་ལེན་དང་སྐུ་ཚབ་གཞན་དག་གི་འགྱུར་བ།

༡༥༢། རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཁག་ཕྱིར་བཤོལ་དང་ནར་འགྱངས།

༡༥༣། རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ངོས་ལེན་བཀག་ཉར།

༡༥༤། རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གཅོད་པ།

༡༥༥། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

༡༥༦། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མིར་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པ།

༡༥༧། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ནས་ཕྱིར་འབུད།། །།

 





ལེའུ་བརྒྱད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཁག

འདི་དག་ནི་གནས་སྟངས་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་ཐད་ཀར་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་

རྣམས་རེད། ཐེ་གཏོགས་ངན་པའི་རིགས་ཀྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། འབྲེལ་ལམ། སྲིད་བྱུས། 

རྒྱུན་ལྡན་ཀུན་སྤྱོད་འགྲོ་སྟངས་བཅས་ལ་བར་ཆད་གཏོང་བའམ། གཏོར་བཤིག་ཀྱང་གཏོང་

སྲིད། ཐེ་གཏོགས་བཟང་པོའ་ིརིགས་ཀྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། སྲིད་བྱུས། ཀུན་སྤྱོད་འཁྱེར་

སྟངས་གསར་པ་བཅས་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྲིད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་གིས་ཐད་ཀར་དངོས་སུ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་

བཟོ་ཡི་ཡོད། དེ་དག་གི་འཚོ་གནས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གཉིས་ཀ་ཁག་པོ་ཡོད། དེ་དག་གིས་ཚབས་

ཆེ་ལ་མྱུར་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་སྲིད།

ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་རང་དབང་ལྡན་པའི་བྱེད་སྒོ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། ཀུན་སྤྱོད་

འཁྱེར་སྟངས་སོགས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པར་རང་སྲུང་གི་དོན་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ་དང་། ཡང་ན་

ལས་འགུལ་བའི་དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་སྒར་དུ། འདྲོགས་འགོ་སློང་རྐྱེན་

གང་ཡང་མ་བྱུང་ཡང་། འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཕར་རྒོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད། ཐོ་གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་ཚན་ཆུང་ལྔ་ལ་དབྱེ་བའི་ཐབས་ལམ་བཞི་བཅུ་བསྡུས་ཡོད།

སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐེ་གཏོགས།

༡༥༨། ཚ་གྲང་ཆེ་བའི་ནང་དུ་རང་ཉིད་དམར་འདོན་བྱེད་པ།

༡༥༩། ཟས་བཅད་དམ་སྙུང་གནས།

༡༦༠། གོ་ཟློག་པའི་ཁྲིམས་ཞིབ། ༼གྱོད་ཡ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་

སྦྱོར་པར་གྱུར་པ།༽

༡༦༡། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསུན་བཙེར།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ལུས་དངོས་ཀྱི་ཐེ་གཏོགས།

༡༦༢། ནང་དུ་སྡོད་པ།

༡༦༣། ལངས་ཏེ་སྡོད་པ།

༡༦༤། བཞོན་ཏེ་སྡོད་པ།

༡༦༥། ཆུ་ནང་དུ་འཛུལ་སྡོད་པ།

༡༦༦། འདུ་འཛོམས་བྱེད་པ། ༼མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཆ་ནས་གནད་ཆེ་བའི་ས་ཆར་འཛོམས་

ཏེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ཏེ་སྡོད་པ།༽

༡༦༧། ཁ་འདོན་དགེ་སྦྱོར་ལ་གཞོལ་བ།

༡༦༨། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་འགེབ། ༼གནད་ཆེ་བའི་ས་གནས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་དེའི་བདག་

ཐོབ་ཀྱི་དགོས་འདུན་འདོན་པ།༽

༡༦༩། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གནམ་ཐོག་བཙན་རྒོལ། ༼དཔེར་ན། སྦྱར་ཡིག་དང་ཁ་ལག་

འཁྱེར་ཡོང་བ།༽

༡༧༠། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་འཛུལ།

༡༧༡། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བར་གཅོད། ༼དམིགས་ཚད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་མི་ཞིག་གི་དབར་

ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་འཇུག་པ།༽

༡༧༢། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྐྱེན། ༼ཤས་ཆེ་བ་གནས་སྐབས་རིང་།༽

༡༧༣། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བདག་བཟུང་།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐེ་གཏོགས།

༡༧༤། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོས་གསར་པ་གཏན་འབེབས།

༡༧༥། མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཁུར་ལྕི་རུ་གཏོང་བ།

༡༧༦། ལས་ཀ་སོས་དལ་དུ་གཏོང་བ།

༡༧༧། སྐད་ཆ་ཤོད་པ།

༡༧༨། འཇབ་དམག་གི་འཁྲབ་སྟོན། ༼ཁ་ས་དགོས་ཐུག་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་བར་

ཆད་གཏོང་བ།༽

༡༧༩། སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་གཞན་འཛུགས་པ།

༡༨༠། བརྡ་འཕྲིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཚབ་གཞན་འཛུགས་པ།
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ཚན་པ་གཉིས་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐེ་གཏོགས།

༡༨༡། གོ་ཟློག་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་ཀ་ཐོལ་པ་བྱེད་པ།༽

༡༨༢། ལས་གྲྭའི་ནང་དུ་སྡོད་པའི་ལས་བཤོལ་ངོ་རྒོལ། ༼ལས་གྲྭ་བདག་བཟུང་བྱེད་པ།༽

༡༨༣། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ས་ཞིང་བཙན་བཟུང་།

༡༨༤། བཀག་འགོག་ལ་བརྩི་མེད།

༡༨༥། ཆབ་སྲིད་ཀུན་སློང་གི་སྒོ་ནས་དངུལ་དང་ཡིག་ཆ་རྫུན་བཟོ་བྱེད་པ།

༡༨༦། ཉོ་མི་ཆོག་པའི་དངོས་པོ་ཉོ་བ།

༡༨༧། རྒྱུ་དངོས་བཙན་བཟུང་།

༡༨༨། ཆེད་མངགས་ཕམ་ཚོང་རྒྱག་པ།

༡༨༩། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་འགོ་འདོན་འཚོ་སྐྱོང་།

༡༩༠། ཁྲོམ་ར་གཞན་འཛུགས་པ།

༡༩༡། འགྲིམ་འགྲུལ་ལམ་ལུགས་གཞན་སྤྱོད་པ།

༡༩༢། དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་འཛུགས་པ།

སྲིད་དོན་གྱི་ཐེ་གཏོགས།

༡༩༣། འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལས་འབོར་ལྕི་རུ་གཏོང་བ།

༡༩༤། གསང་བའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་ངོ་བོ་གསང་བརྟོལ་བྱེད་པ།

༡༩༥། བཙོན་དུ་འཇུག་རོགས་ཞུ་བ།

༡༩༦། སྤྱི་སྙོམས་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་ཞི་བའི་མི་མང་གིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ།

༡༩༧། ལག་སྦྲེལ་མེད་པར་ལས་དོན་བྱེད་པ།

༡༩༨། མངའ་དབང་ཟུང་ལྡན་དང་། དོ་མཉམ་སྲིད་གཞུང་།། །།

 





ཚན་པ་གསུམ་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགུལ་ཤུགས།

ཚན་པ་འདིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་མང་བ་འཚོལ་

ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དེ་འགྱུར་རྐྱེན་པོ་དང་། འཕོ་

འགྱུར་ཅན། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་རྒྱུད་རིམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་

ཅིག་རྩ་བ་ནས་མིན། དེའི་བྱེད་ལས་ཀྱང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་དམག་འཐབ་དང་འཇབ་དམག་གི་

བཀོལ་སྤྱོད་དང་མི་འདྲ་བར་ཞེ་དྲགས་མགོ་རྙོག་ཅན་རེད།། །།





 

ལེའུ་དགུ་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དོན་དུ་
རྨང་གཞི་འདིང་བ།

ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཤུགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་པར་དབང་ཆའི་སྟངས་འཛིན་དང་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཤིག་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་གི་དབང་ཆ་དེ་ཁ་གཏད་པའི་

དབང་ཆའི་ཐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་དགོས། དེས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཚེ་བ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཐབས་

ལམ་ཡོངས་སུ་མི་འདྲ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཤས་ཆེ་བར་ཁ་གཏད་ནི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་རེད། གལ་ཏེ་སྲིད་གཞུང་མིན་ན། ཁ་གཏད་པ་དེ་ལ་

སྲིད་གཞུང་དང་། དེའི་ཁྲིམས་ཁང་། ཉེན་རྟོག་པ། བཙོན་ཁང་། དམག་དཔུང་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པས་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་བའི་གོ་མཚོན་དེ་རང་སྤྱད་དེ་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་འབད་རྩོལ་མེད། དེའི་ཚབ་ཏུ་འཐབ་

བྱུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱས་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་ཁ་གཏད་པའི་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དབང་ཆའི་

རྣམ་པ་དེ་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་དེ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་གཙོ་ཆེར་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་སྒོ་ཀུན་ནས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་འགོག་

རྒོལ་བའི་ཁེ་ཕན་ལ་ལྟོས་ཏེ་བཀོལ་རྒྱུར་བཟོས་པ་ཞིག་རེད། འདིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ཐབས་

ལམ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་འཐབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཆ་མི་སྙོམ་པའི་རྩོད་རྙོག་ཅིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེ་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་གནས་བབ་སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་རྒྱུར་

བཀོལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཁ་གཏད་པར་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་སྡེ་ཁག་

དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་བ་དང་། དཔུང་ཚོགས་དེ་དག་གི་བེད་སྤྱོད་ནུས་

པ་ལྡན་པ་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་བྱེད་པ། ཁོང་ཚོར་ཡོད་བཞིན་པའི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་

བློ་སྟོབས་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ལ་དམིགས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆའི་འབྱུང་

ཁུངས་ཉུང་དུ་བཏང་བའམ། བཅད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་ནི་ཁ་གཏད་པས་འཐབ་རྩོད་མུ་

མཐུད་བྱེད་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ། མེད་པར་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་ཉེན་ཁ་དང་འགྱུར་ལྡོག

འཐབ་རྩོད་ཚང་མ་དང་གཅིག་མཚུངས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལའང་ཉེན་ཁ་འབྲེལ་ཡོད། 

དཔེར་ན། ཕམ་ཁ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་མེད། རྩོད་

རྙོག་གི་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་མི་ཚོ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མེད་ལ་ཉེན་ཁའང་ཡོད། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རིགས་

ཚང་མའི་ནང་དུ་མི་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཡོང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུན་ཕོག་པ། བཙོན་དུ་ཚུད་

པ། ཐ་ན་སྲོག་སྐྱོན་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། ཉེན་ཁ་འདི་དག་གང་དུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་འཚེ་བ་བེད་

སྤྱོད་བཏང་བ་དང་བསྡུར་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞེ་དྲགས་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད། 

ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་འཚེ་བ་ཁྱབ་འཕེལ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁའང་ཡོད། དྲག་གནོན་ཡོད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པ་དེས་ཀྱང་འཚེ་བར་མགྲོན་འབོད་བྱེད་པ་

ངེས་གཏན་རེད། 

འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། གང་ཐད་ནས་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགུལ་ཤ གས་ལ་

དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་སླ་བའི་ཆེད་དུ་ཚོད་དཔག་འགའ་བྱས་ཡོད།

ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ། • མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ། ཐེ་གཏོགས་བཅས་ཚན་པ་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་ཐབས་ལམ་ཚང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ཤས་ཆེ་བ་འཚེ་མེད་ཞ• ི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་འོག་ཏུ་མི་

སྡེ་འབོར་ཆེན་གྱིས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པ།

རྩོད་རྙོག་གི་སྐ• བས་སུ་ཞེ་དྲག་ཉུང་དུ་འགྲོ་སྲིད་ཀྱང་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་རང་དབང་འགའ་

ཞིག་ཡོད་པ།

འཇིགས་སྣང་དོར་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནི་གཤམ་གསལ་ལྟར་རང་དབང་གི་སྒོ་

ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་འཇིགས་སྣང་དོར་རྒྱུའམ། འཇིགས་སྣང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ། 

དཀའ་སྡུག་མྱོང་དགོས་པའི་འཇིགས་སྣང་དོར་རྒྱུ་བཅས་རེད། 

སྡ• ར་མའི་རང་བཞིན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་གཉིས་མཉམ་དུ་མི་ཡོང་།

སྡར་མ་ཚོས་རྩོད་རྙོག་ལས་གཡོལ་ཐབས་དང་ཉེན་ཁ་ལས་བྲོས་ཀྱི་ཡོད། • འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་རྩོད་རྙོག་ལ་གདོང་ལེན་དང་ཉེན་ཁ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་གི་ཡོད།
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

གྷནདྷི་ལྟར་ན། འཚེ་བ་ཅན་གྱི་མི་དེ་ཚོ་འཚེ་མེ• ད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་རེ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་

སྡར་མ་ལ་རེ་བ་དེ་འདྲ་མེད། ཅེས་གསུངས་ཡོད།

རང་ལ་སྐྱོན་ཡོད་སྙམ་པའི་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་དེ་ལས་འཇིགས་སྣང་སྐྱེད་ཀྱི་ཡོད། • 

ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་། ལྟ་གྲུབ། ལས་འགུལ་གྱི་ཐབས་• 

ལམ། དྲང་བདེན་བཅས་ལ་ནུས་ཤ གས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་པར་དུ་དགོས།

འཇིགས་སྣང་དོར་བ་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ། རང་ཉིད་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་པ་དང་། འཕོ་• 

འགྱུར་སྐྲུན་པ་ལ་ནུས་ཤ གས་ལྡན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྤོབས་པ་སྐྱེད་རྒྱུ་དང་ཐག་ཉེར་

སྦྲེལ་ཡོད། འཐབ་རྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་དེས་རིམ་བཞིན་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་

བཟོ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་འདིའི་ནང་གི་སྙིང་སྟོབས་དེ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བློ་ཁོག་ཙམ་མིན་• 

པར་ལག་ལེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། 

གྲོས་འདོན་བྱས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྣམས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོའི་སྙིང་• 

སྟོབས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

གདུག་རྩུབ་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་ཐབས་ཤེས་མགྱོགས་ཤོས་དེ་ཁ་གཏད་པའི་དམིགས་ཚད་• 

སྒྲུབ་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བྱེད་མི་རུང་པ་དེ་གསལ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དབང་ཆའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་སྤྱི་ཚོགས་འབྱུང་ཁུངས་ཁག

ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆ་དེ་འགྱུར་ལྡོག་ཅན་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་རྩོད་རྙོག་ནང་གི་སྡེ་ཁག་སོ་

སོའ་ིདབང་ཆའི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཐལ་ཆེ་བ་ཡོང་སྲིད། འཚེ་བ་ཅན་གྱི་རྩོད་རྙོག་ནང་དུ་བྱུང་བ་དང་

མི་འདྲ་བར་འདི་ནི་འབྱུང་མྱུར་བ་དང་། མཇུག་འབྲས་ཀྱང་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་

དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་གི་བྱེད་ལས་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་

གི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་དབང་ཆ་འཕེལ་བའམ། ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་སྲིད། 

འདི་ནི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་འཚེ་བའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་ལས་ཀྱང་

ཧ་ཅང་ཚད་གཞི་མཐོ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆའི་ནང་གི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དང་པོ་དེ་

ནི། འགོག་རྒོལ་བའི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཁ་གཏད་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཉིས་ཀས་རང་རང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

དང་མཉམ་ཞུགས་པའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལ་བརྟེན་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་རང་

གི་སྡེ་ཚན་དང་། ཕྱོགས་གཞན་གྱིས་དྲག་གནོན་གྱི་ལས་ཚབ་དང་སྲི་ཞུ་བ་གཉིས་ལ་བརྟེན་

ཡོད། ཕྱོགས་འགལ་བས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཚེ། སྲི་ཞུ་བ་དང་དྲག་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གནོན་གྱི་ལས་ཚབ་ཚོས། རང་ཉིད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ལ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་ཤ གས་ཆེ་རུ་

བཏང་སྟེ་འཇོན་ཐང་ཆུང་དུ་གཏོང་བ་ཡོང་སྲིད་ཀྱང་། ཁག་ཐེག་བྱེད་མི་ཐུབ། 

ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གཉིས་པ་དེ། སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆེ་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཁ་གཏད་པ་དང་། ཁ་གཏད་པའི་སྲིད་

བྱུས་དང་ཁྲིམས་གཞི་ཁག་ལ་བྱེད་དང་། ཡང་ན་དེའི་ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བྱེད་པའི་ཚད་གཞི་དེ་རེད། གལ་ཏེ་ལས་འགུལ་དེ་

འཚེ་བ་ཅན་མ་ཡིན་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་ན། གཉིས་པ་དེ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེ་བ་ཡོད། 

ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་འབྱུང་ཁུངས་གསུམ་པ་དེ། རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་

སྤྱིའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་བསམ་ཚུལ་དེ་ཕྱོགས་སུ་རུང་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད། 

མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ཕྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ནུས་པ་དེས་ཕྱོགས་གཅིག་གམ། ཡང་ན་

གཞན་དེའི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་དང་ཞན་དུ་གཏོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལ་

འགྱུར་ལྡོག་གི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་བྱེད་རྒྱུ་མེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནང་གི་འགོ་ཁྲིད།

ལས་འགུལ་གྱི་གནད་རྟོགས་པ་དང་། ལམ་སྟོན་བྱེད་པའི་འགོ་ཁྲིད་སྡེ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཚོད་

དཔག་ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་དེ་རྒྱ་ཆེར་

ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཇི་ཙམ་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་མང་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ། དེ་ཙམ་གྱིས་ཁ་གཏད་པ་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་བཙོན་འཇུག་

དང་དམར་གསོད་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་གྱི་༼མགོ་བྲེགས་རྒྱུ་༽ཁག་ཏུ་གཏོང་གི་ཡོད། འགོ་ཁྲིད་

བྱེད་ཟེར་བ་དེ་ནི་མགྲིན་ཚབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལག་

བསྟར་དང་། གོ་སྒྲིག ལམ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་རེད། སྡེ་ཁག་དང་། ལྷན་ཚོགས། སྐྱེ་བོ་སྒེར་

རམ། ཡང་ན་འདི་དག་མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཡོང་ཆོག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ།

ལས་འགུལ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མའི་ནང་དུ་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་འཆར་གཞི་འདིང་བ་དང་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་རེད། གཤམ་གསལ་གྲ་སྒྲིག་གི་རིགས་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ཆོག
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཀ 	དཔྱད་ཞིབ།

རྩོད་རྙོག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ། བློ་ཁ་མ་ཚིམ་པའི་གནས་བབ་གང་ཡོད་ཐོ་འགོད། འདོད་

པ་གཞིར་བཟུང་འགྱུར་བ་ཇི་དགོས་ཀྱི་འཆར་གཞི་འགོད་པ། ཡོང་རྒྱུའི་རྩོད་རྙོག་དེ་དྲང་བདེན་

ཡང་དག་ཡིན་པ་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ “རྒྱུ་གང་ཡིན་

གྱི་འདུ་ཤེས་” སྐྲུན་པའི་སྒོ་ནས་དམིགས་ཡུལ་དང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས། རྒྱུ་རྐྱེན་བཅས་

ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱེད་དགོས།

ཁ།	གནས་སྟངས་དང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་གནས་བབ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པ།	

སྔ་ས་ནས་དཀའ་རྙོག་གང་ཡིན་དང་། དེ་དག་ཚབས་ཆེ་ལོས་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་

ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། དེ་དག་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་དང་ཐབས་ཤེས་གང་གི་

སྒོ་ནས་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་མིན་ལྟ་དགོས། གདོང་ཐུག་མེད་པའི་སྒོ་ནས་འདོད་བློ་ཁེངས་པའི་

ཐག་གཅོད་ཅིག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དངོས་ཡོད་དང་འཚམ་དང་མི་འཚམ། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་

བྱུང་ན་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་རེད། 

གལ་ཏེ་མ་བྱུང་ན། གདོང་ཐུག་ཅིག་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་

ཐུབ་ཆེད་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་དགོས། དེ་བཞིན་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་འགྲེལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། ཡོང་རྒྱུའི་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྗོད་ཟིན་པའི་དམིགས་ཚད་ཐག་གཅོད་པ་ལ། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་

གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ཏེ་གནད་དོན་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་གནས་བབ་ལ་དོ་སྣང་ཤ གས་ཆེ་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་རེད།

གྷནདྡིའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བྱས་ན། ཆེས་སྤྱིར་བཏང་བའི་དམིགས་ཚད་དཔེར་ན། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་

དང་། རང་དབང་། རང་བཙན། བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་བཅས་ཀྱི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུ་མེད། 

དམ་བཅས་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཚད་དེ་ངེས་པར་དུ་དམིགས་བཀར་བྱེ་བྲག་པ་ཡིན་

དགོས། དེ་ནི་གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་ཁ་གཏད་པས་མར་གནང་ཐུབ་པ་དང་། འགོག་རྒོལ་

བས་ལེན་ཐུབ་པའི་དབང་ཆའི་ནུས་པའི་ནང་དུ་ཡོད་དགོས། ཐལ་ཆེ་བའི་དངོས་མེད་རྟོག་འཆར་

རིགས་ཀྱིས་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་། 

འཐབ་རྩོད་སྤྱི་ཡོངས་ལ་སྟོབས་ཤ གས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཅིག་ཆར་དུ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་

པའི་ཚབ་ཏུ་འགོག་རྒོལ་བའི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གོ་མཚོན་དེས། ཁ་གཏད་པའི་སྲིད་བྱུས་

དང་། ལམ་ལུགས། གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་གནད་འགག་སྐྱོ་ཤོས་ཡོད་པར་བརྩི་ས་དེར་འགོག་

རྒོལ་བའི་ནུས་ཤ གས་རྡོག་བསྒྲིལ་རྒྱུ་དེ་མཁས་པ་རེད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ག 	གྲོས་མོལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་ཐད་ཀའི་བྱེད་ལས་མ་སྤེལ་བའི་སྔོན་དུ་འདུམ་སྒྲིག་ཅིག་ཡོང་བའི་

འབད་རྩོལ་ཡོད་ཚད་བྱེད་པ་དང་། བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་དགོས། འདིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་

གི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་བབ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་ཡོད། དགོས་འདུན་གང་ཡིན་གཏན་འབེབས་

བྱུང་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་བརྟན་པོར་གནས་པ་དེ་སྤྱིར་བཏང་བཟང་བ་ཡིན།

གྲོས་མོལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཕན་ཐོགས་པོ་

དང་དངོས་དོན་དང་མཐུན་པ་ཡོང་གི་ཡོད། གྲོས་མོལ་དེ་གདོང་ཐུག་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་

གྱི་མ་རེད། རིམ་པ་འདིའི་སྐབས་སུ་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་མི་ཡོང་རྒྱུ་སྲིད་པ་མ་ཟད་ངེས་པ་

ཡང་ཡོང་ཆོག གྲོས་མོལ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ནི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ཆོད་སེམས་དང་

ནུས་པ་དེ་རེད། གྷནདྡིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དཔུང་དམག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དམག་འཁྲུག་གི་

དགོས་པ་མེད་པ་བཟོ་བ་ནང་བཞིན་གྲ་སྒྲིག་ལེགས་པོ་དགོས། ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཁ་གཏད་

པའི་ས་ནས་ཁས་ལེན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་འགྱུར་ཁས་ལེན་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་དཔང་

རྟགས་ཀྱི་ཚོད་དུ་སྔ་ནུར་ལག་ལེན་གྱི་དགོས་འདུན་ངེས་པར་དུ་འདོན་དགོས། 

གྲོས་མོལ་གྱི་སྔོན་དུ་ཁ་གཏད་པས་འགོག་རྒོལ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ཏུ་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་

ཞིག་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་དེར་མོས་མཐུན་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དཔེར་ན། ཁ་གཏད་པ་འགའ་ཤས་

ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་ལམ་འགོག་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་གི་དགོས་འདུན་འདོན་པ་མ་ཟད། འགོག་རྒོལ་

གྱི་འབོད་སྐུལ་ཡང་མི་ཆོག་པ་དེ་གྲོས་མོལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན་ལྟ་བུར་འདོན་སྲིད། ཡིན་ན་

ཡང་ཇི་སྲིད་ཁ་གཏད་པའི་ངོས་ནས་གྲོས་མོལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིཆ་རྐྱེན་དེ་

ལྟ་བུ་འཇོག་གི་མེད་པ་དེ་སྲིད་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ངོས་ནས་གདོང་ཐུག་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་

སྔོན་དུ་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་དགོས།

ང།	ཕར་རྒོལ་གྱི་དམིགས་པ་རྣོ་རུ་གཏོང་བ།

ཕར་རྒོལ་བྱེད་སའི་གནད་འགག་ངོ་རྟགས་མ་ནོར་བ་རྙེད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལས་འགུལ་ལམ་ལྷོང་

ཡོང་བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན། དམིགས་ཚད་ཆེ་བ་དུ་མ་ཞིག་དུས་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་

འབད་རྩོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མཁས་རྟགས་མིན། སྐབས་རེ་སློབ་གྲྭའི་ར་བའི་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོ་

རྒོལ་རྔམ་སྟོན་གྱིས་ངོ་རྒོལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོའ་ི

ཚབ་བྱས་ཏེ་དགོས་འདུན་མི་འདྲ་བ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་བར་དུ་བཏོན་ཡོད། དེས་དམིགས་ཚད་

རྣམས་ཧ་ལམ་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པའི་གནད་དོན་དང་། སྲིད་བྱུས། ལམ་ལུགས་

བཅས་ཀྱི་ཞན་ཆའི་གནད་དེར་དམིགས་པ་གཏོད་པ་ཡིན་ན་ཡག་ག་ཡོང་། འདེགས་འཇའ་

འཇོག་སའི་བཀན་སའི་རྩེ་མོ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས། གནད་དོན་རྣམས་གནད་དུ་འཁེལ་བ་

དང་། གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ་པ། དྲང་བདེན་ཡང་དག་ཡིན་པར་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པ་བཅས་ངེས་

པར་དུ་དགོས། 

ལམ་ལྷོང་ཡོང་མིན་དེ་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁ་ཆུང་ངུ་རིམ་པ་

བཞིན་ཡོང་རྒྱུར་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་གོ་རིམ་སྒྲིག་སྟངས་ལ་རག་ལས་སྲིད། འཐབ་རྩོད་ལ་དངོས་

ཡོད་ཀྱི་རིམ་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོང་ངེས། 

སྤྱིར་བཏང་དཀའ་རྙོག་གི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གསལ་

པོ་ཡིན་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་རང་གི་ནུས་ཤ གས་སྤུངས་པ་དེས། འགོག་རྒོལ་བའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་

དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་ཡོད། ལྕགས་ཐག་ཡོངས་རྫོགས་

བདག་ཐོབ་ཡོང་བ་ལ་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་མཐུད་མཚམས་དེར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤེས་འཚོལ་དགོས། འགོ་བརྗོད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་ཞེས་འཁོད་པའི་ནང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་

བྱས་ཡོད་པ་བཞིན། ཕར་རྒོལ་གྱི་དོན་གནད་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་དམིགས་པ་གཏོད་མཁན་

གྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་ཐད་དུ་དྲག་གནོན་བྱུང་བ་དེས་ཁོང་ཚོའི་གནད་དོན་

དེའི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ངེས།

ཅ།	འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས། ཇི་ཙམ་ཁ་གཏད་པ་ལ་མི་འོས་

པའི་སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུའི་འདོད་པ་དང་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་པ། དེ་དང་ཚད་གཞི་མཉམ་

པར་རང་གི་རྩ་དོན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་། ཁ་གཏད་པ་སྐྱོ་རུ་གཏོང་བ། དེ་བཞིན་འགྱུར་བ་

གཏོང་བར་འདང་ངེས་བཞིན་པའི་ཆོད་སེམས་དང་དབང་ཤ གས་སྐྱེད་སྤེལ་བཅས་བྱེད་ཐུབ། 

རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་དུ་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཡོངས་

རྫོགས་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུར་དམིགས་པ་དེ་མནོ་བསམ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་ཆོག འོན་ཀྱང་དེ་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་རེད། སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྒྱལ་ཁ་རེ་རེས་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་རིམ་བཞིན་ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཁ་གཏད་པ་སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་

བའི་ཚད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་རེ་རེར་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་འཆར་གཞི་འདིང་ཐུབ་ན་

མཁས་པ་རེད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཚད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་རིམ་འཆར་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་དེ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ལྷོད་ཡང་བྱེད་

པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ནི་རང་གི་ནུས་ཤ གས་དེ་གཅིག་ལ་རྡོག་བསྒྲིལ་ནས་རྒྱལ་ཁ་

ཐོབ་རུང་བཟོ་བའི་ཐབས་ཤེས་རེད། ཚད་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་དེས་དམིགས་

ཚད་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་བྱེད་ལས་སྤེལ་བར་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་

ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་ཡོད། 

ཆ།	རྩ་དོན་གང་ཡིན་གྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་དུ་འཇུག་པ།

འགོ་འཛུགས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའི་སྐབས་སུ་འགྲེམ་ཡིག་དང་། ཤོག་ལྷེ། དེབ། ཆེད་རྩོམ། གསར་

ཤོག རླུང་འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན། མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས། གླུ་གཞས། འབོད་ཚིག་ལ་སོགས་

ཀྱི་ལམ་ནས་འགོག་རྒོལ་སྡེ་ཁག་གི་འདོད་ཚུལ་དང་། གནད་དོན། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་

བཅས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་རེད། འབྲེལ་ལམ་འདི་དག་བརྒྱུད་པའི་བརྡ་འཕྲིན་

གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཁོང་ཁྲོ་དང་སྡང་ཟུག་སློང་རྒྱུ་མེད། དེ་བཞིན་མཐུན་

ཕྱོགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་བློ་ཐག་རིང་དུ་མི་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་རེད། “རྩ་དོན་གང་ཡིན་

གྱི་འདུ་ཤེས་” སྐྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་གོ་རིམ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་དབྱེ་ཆོག འདི་དག་གི་ནང་དུ་

གཤམ་གསལ་ལས་འགུལ་འདི་རིགས་བསྡུ་བ་ཡིན།

གནད་དོན་གྱི་ཤེས་རྟོགས་ཡར་རྒྱས།• 

རྒྱ་ཆེ་མ• ང་ཚོགས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་དང་། དེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་

དགོས་མཁོ་ཇི་ཡོད། བྱ་བ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བྱས་ན་འོས་དང་མི་འོས་པའི་གལ་གནད་

བཅས་གསལ་པོར་ཤོད་དགོས། 

ཐད་ཀར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དེ་ཡང་དག་པ་ཡིན་སྐོར།• 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་མྱོང་དགོས་པའི་དཀའ• ་སྡུག་གི་སྐོར་ལ་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བ། 

རྒྱལ་• ཁ་ཐོབ་པ་ལ་ཐབས་ལམ་གཞན་ལས་བྱེད་ལས་འདི་རིགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་

ཆེ་བ་ཡོད་ཙང་། དཀའ་སྡུག་མྱོང་རིན་ཆོག་པ་ཡིན་པའི་གདེང་སྤོབས་བསྐྲུན་པ། 

ཕུགས་• སུ་རྩ་དོན་དེ་དྲང་བདེན་ཡིན་པ་དང་། ཐབས་ཚུལ་འདིའི་བེད་སྤྱོད། ཡང་དག་

པའི་འཐབ་བྱུས། བློ་གྲོས་ལྡན་པའི་སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་འདིས་

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ།
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཇ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར།

རྩོད་རྙོག་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་། ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྤུས་ཚད་གཉིས་

ཀྱི་འབྲེལ་བའི་དབར་ལ་རྒྱུན་དུ་བསམ་ཤེས་དོ་ནན་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། བྱེད་ལས་ཀྱི་སྤུས་

ཚད་མཐོ་བོ་དང་གྲངས་འབོར་དབར་གྱི་ཆ་སྙོམ་ཡག་ཤོས་དེ་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགྱུར་

ལྡོག་བྱེད་ཀྱི་རེད། གང་གི་ནུས་མཐུ་དེ་མོས་མཐུན་དང་། མཐུན་ལམ། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་

བ་བཅས་ཀྱི་ཕྱིར་འཐེན་ལ་ཤ གས་ཆེར་རག་ལས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་ཡོང་ཕྱིར་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་གྲངས་འབོར་དེ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་སྨྲོས་

མེད་རེད། དེའི་ནུས་ཤ གས་ངོ་མ་དེ་འཇིགས་སྣང་མེད་པ་དང་། སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པ། དྲག་གནོན་

ལ་ལྟོས་མེད་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱེད་འདོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་འདྲ་ལའང་འབྲེལ་བ་

ཡོད། དེ་བཞིན་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་དང་། འཐབ་རྩལ། ཐབས་ལམ་བཅས་ཀྱི་གདམ་ཁ་བྱེད་

སྐབས་རྣམ་དཔྱོད་བཏོན་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་གྲངས་འབོར་ལས་སྤུས་ཚད་དེ་གལ་ཆེ་བ་རེད། གྲངས་འབོར་ཆེན་པོ་ཡོང་ཕྱིར་

གནས་ཚད་དམའ་རུ་བཏང་བ་དེ་ཕན་མེད་དུ་གྱུར་ཏེ་ལས་འགུལ་སྐྱོ་བོ་དང་ཉམས་དམའ་བའི་

ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་སྲིད། སྤུས་ཚད་དང་གྲངས་འབོར་ཟུང་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཤ གས་ཆེ་

ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུར་གནས་ཚད་མཐོ་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

ཉ།	ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པ།

སྐབས་འགར་ཡོད་བཞིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་གམ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་དུ་མས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྲིད། སྐབས་གཞན་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་པ་ཞིག་གི་དགོས་མཁོ་

ཡོང་སྲིད། དེ་འདྲའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་འཇོན་པོ་དང་། དྲང་པོ། རང་མོས་དྭང་བླངས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་

འོག་ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་པ། ནང་ཁུལ་དུ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་ཡག་པོ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་བཅས་ངེས་པར་

དུ་དགོས། གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བཅད་པ་སོགས་བྱུང་ན། རང་

གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོར་བརྡ་ལན་འཁྱོལ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་འཆར་གཞི་སྔ་ས་ནས་ངེས་པར་

དུ་དགོས། སྒྲིག་འཛུགས་བཀོད་སྒྲིག་གི་འབད་རྩོལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དགོས།

རྒྱ་ཆ• ེ་མང་ཚོགས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་

གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས། གནས་ཚུལ་

ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དྭང་བླ• ངས་པ་ཚོ། ཆ་ཤས་ལེན་མི་གསར་འཇུག་དང་། ཁོང་ཚོར་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་པ་དང། 

མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་པ། ཁོང་ཚོའི་སེམས་ཤ གས་སྤོར་རྒྱུ་བཅས། 

འགོ་ཁྲ• ིད་རྣམ་པ། འཛིན་བཟུང་ཟིན་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ཚབ་གོ་སྒྲིག་དང་། འགོ་ཁྲིད་

འདེམས་སྟངས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་གཏན་འབེབས། འགོ་ཁྲིད་ཚོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་

རྒྱུ་བཅས། 

ལས་འ• གུལ་སྤྱིའི་ཆ་ནས། སྒྲིག་ལམ་དང་སེམས་ཤ གས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཆ་ཤས་ལེན་

མི་ཚོ་ལ་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེའི་སྐབས་སུ་འགོ་ཁྲིད་མེད་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་

དང་། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པའི་གྲ་སྒྲིག 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་གསང་བ་དང་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་གསང་བ་དང་། མགོ་བསྐོར། 

ས་འོག་དར་ཐག་གི་ལྐོག་གཡོ་ངན་བྱུས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲགས་ཆེན་པོ་བཟོ་གི་ཡོད། སྲིད་

དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་དུས་སྐབས་རེ་གསང་

བའི་དགོས་མཁོ་ཡོད་སྲིད། གནས་སྟངས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དེ་ནི་ཆེས་མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་

ཚབས་ཆེའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་སྲིད། གསང་བ་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འཇིགས་

སྣང་རེད་ལ། གསང་བས་འཇིགས་སྣང་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་གལ་ཏེ་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དེ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བཀོལ་འདོད་ན། གསང་བ་དེ་སྤོང་བའམ། དེར་

སྟངས་འཛིན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས། 

གཤམ་གསལ་བགྲོ་གླེང་འདིས་འཐབ་རྩོད་དེ་སྤྱི་དམངས་རང་དབང་གང་འཚམ་སྤྲོད་པའི་ཆབ་

སྲིད་ལམ་ལུགས་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གང་དུ་འདི་ལྟར་

མིན་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་དང་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་གསང་བར་ཉར་དགོས་པ་དང་། གང་

ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་ལ་དོ་སྣང་ཤ གས་ཆེའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནི་སྙིང་སྟོབས་དང་སྒྲིག་ལམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད། འཆར་གཞི་

དང་ཀུན་སློང་གི་ཐད་ལ་མང་ཚོགས་དང་། ཁ་གཏད་པའི་མཉམ་དུ་གང་བཤད་པ་རྣམས་བདེན་

པ་དང་། ཁ་རེ་ཁར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། 

འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ལ་མཁོ་བའི་རྒྱུ་མཐུན་ཞིག་ཏུ་མངོན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་

བྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཛིན་བཟུང་དང་། ཀུན་སློང་ཕྱིར་བསྒྲགས། སྒྲིག་འཛུགས་འཐོར་རྐྱེན། བཙོན་

འཇུག་བཅས་ཀྱི་ཞེད་སྣང་ནས་བཅིངས་གྲོལ་ཡོང་ཐུབ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ན་ངེས་པར་དུ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡིན་དགོས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དེ་ཉི་འོད་ཀྱི་

མདངས་ལ་ཡག་ཤོས་སྲུང་ཐུབ་པ་ལས་ལྐོག་ཏུ་མི་ཡོང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་གསང་བས་ལས་

འགུལ་ཉམས་དམས་དང་། འཚེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བསྙས་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་གི་ནང་དུ་རང་དབང་ལྡན་པའི་མི་ནང་བཞིན་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་འདས་པོ་ཇོཝ་ཧཱར་ལཱལ། ནེཧརུ་ཡིས། རྒྱ་

གར་རང་བཙན་གྱི་འཐབ་རྩོད་གཞི་རྩར་བྱས་ཏེ་གསང་བ་བྲལ་བའི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱེད་

པའི་སེམས་ཁམས་བཅིངས་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སྐབས་བྲིས་པ་གཤམ་གསལ།

“གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་དང་། རང་དབང་དེས་རྐྱེན་

པའི་སྤོབས་པ་ཞིག་བྱུང་། དྲག་གནོན་དང་བསུན་གཙེར་གྱི་ཚོར་བ་རྙིང་པ་དེ་ཆ་ཚང་བརླག་

འདུག ལྐོག་ལབ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དབང་འཛིན་པ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཉེན་ལས་གཡོལ་

ཐབས་སུ་ཁྲིམས་མཐུན་བརྗོད་ཚིག་བསྐོར་བརྗོད་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ང་ཚོས་

གང་བསམ་པ་དེ་བརྗོད་པ་དང་། དེ་ཡང་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་བཤད་པ་ཡིན། མཇུག་

འབྲས་ག་རེ་ལ་སྣང་དག་གཏོང་དགོས་རེད་དམ། བཙོན་ཁང་ཨེ། ང་ཚོས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་

རོགས་བྱས་ན་བསམ་ཏེ་བསྡད་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེས་ང་ཚོའི་རྩ་དོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་རམ་

འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་རྗེས་འདེད་དང་མཐའ་བསྐོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲངས་ལས་འདས་

པའི་སོ་པ་དང་། གསང་བའི་ལས་བྱེད་པ་དེ་ཚོར་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྒྱུ་ལྷག་

མེད་ཙང་ཁོང་ཚོ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཏ་སེ་ཚང་མ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ཅོག་གི་

སྟེང་དུ་བཀྲམས་ཡོད།”

ཁ་གཏད་པའི་ཐོག་ཏུ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་ཀུན་སློང་དང་། དམིགས་ཡུལ། བསམ་

འདུན། འཆར་གཞི་བཅས་ཁ་གཏད་པས་ཡང་དག་པར་བསམ་ཤེས་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་

པ་ལས་གཏན་འཁེལ་བ་བཟོ་གི་མེད། རྩོད་རྙོག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དེར་ཚབས་ཆེའི་རྐྱེན་ངན་འཕྲད་

སྲིད་པའི་འདོད་ཚུལ་གྱི་འཁྱོག་བཤད་ལ་དག་བཅོས་དང་། གཡོལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལྟ་

བུར་ཁ་གཏད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡང་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན། རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་བསྐོར་

བྱེད་རྒྱུའི་སྔོན་བརྡ་དབང་འཛིན་པར་སྤྲད་པ་དེས་སྣང་མེད་དུ་གནས་པའི་ཉེན་རྟོག་པས་གདུག་

རྩུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་པ་མ་ཟད། ལས་འགུལ་དེ་གཙང་མ་དང་སྙིང་

སྟོབས་ཅན་དུའང་བརྩི་སྲིད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དུས་རྒྱུན་གསང་བར་ཉར་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གསང་བརྟོལ་བྱེད་པ་དེར་ཁ་གཏད་པས་ལྟ་སྟངས་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བལྟ་སྲིད། ཁ་གཏད་པས་བསམ་པར་དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་

གསང་བར་ཉར་ཡོད་སྙམ་པ་ཡོང་སྲིད་ལ། ཡང་ན་འགོག་རྒོལ་བས་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་གཏད་པས་འགོག་རྒོལ་སྡེ་ཁག་ལ་གུས་བརྩི་ཆེ་རུ་ཡང་འགྲོ་སྲིད། འཆར་

གཞི་སྔོན་བརྗོད་བྱས་པ་དེ་ཁ་གཏད་པས་སྐྱོ་ཞན་དང་འཇོན་ཐང་མེད་པའི་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པར་

བསམ་སྲིད་ལ། ཡང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་གསང་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་ལྷོང་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ནུས་

པ་ཅན་གྱི་ལས་འགུལ་ཁྱད་འཕགས་ཤ གས་ཆེ་ཞིག་གི་རྟགས་མཚན་རེད་ཀྱང་བསམ་སྲིད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་བྱུས་ནང་གི་གཞི་རྩའི་ཆ་རྐྱེན།

འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་དམག་འཐབ་ཀྱི་འཐབ་རྩལ་རྣམས་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིསྒོ་ནས་འཕེལ་

རིམ་བྱུང་སྟེ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མཚུངས་

བསྡུར་འོས་པའི་འཕེལ་རིམ་ད་ལྟའང་བྱུང་མེད། 

དེས་ན། འཐབ་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་རེད། རྩོད་རྙོག་གི་དམིགས་ཚད་འགྲུབ་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཁག་གི་ནུས་ཤ གས་

ཡོངས་རྫོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གཏད་པ་དང་། འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་

པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་དེ་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྟོག་འཆར་ཞིག་རེད། 

གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་གཉིས་མ་འཁྲུག་པ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

རེད། འཐབ་བྱུས་ནི་སྒྲ་ཟོར་ཡང་པའི་ཐ་སྙད་ཅིག་རེད། དེ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང་། ག་

དུས་འཐབ་དགོས་པ་བཅས་ཚུད་པའི་རྩོད་རྙོག་ཅིག་གི་དོན་ལ་བཟོས་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཆར་

གཞི་དེ་རེད། འཐབ་བྱུས་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། 

འཐབ་རྩལ་ནི་བདམས་ཟིན་པའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་ནང་གི་ཚད་ཅན་གྱི་རྩོད་རྙོག་དུ་

མའི་ཆེད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཁག་ལ་ཟེར་གྱི་རེད། འདི་དག་གིས་གོང་གསལ་ཚན་པ་གཉིས་པའི་

ནང་གི་དམིགས་བཀར་གྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། 

ཀ 	འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་གྱི་གལ་གནད།

འཐབ་བྱུས་ནི་མ་མཐར་ཡང་དམག་འཐབ་ཀྱི་ནང་དུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུའང་གལ་ཆེན་ཡིན། བྱེད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་བདམས་ཏེ་དོ་སྣང་ཆེན་

པོ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རེད། གང་བྱས་པ་དེ་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

བཟང་སྤྱོད་དང་མ་འགལ་བ་དང་། ཡང་དག་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲིགས་ཀྱི་མེད། 

བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ཡང་དག་ཡིན་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་མ་ཡོང་སྲིད། གང་

ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་དེར་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཤ གས་ཆེའི་འགལ་ཟླ་བཟོ་བའམ། རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་

ཐེ་བྱུས་ཡོང་སྲིད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན། དཀའ་ངལ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་འཁུར་

རྒྱུ་དང་། བྱེད་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ཇི་ལྟར་བྱེད་དེ་རེད། བྱེད་ལས་འདི་

དག་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་བདམས་ཏེ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཐོག་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་དགོས། 

ཇི་ཙམ་གྱིས་འཐབ་བྱུས་ལེགས་པ་ཡོད་པ། དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་སླ་བ་དང་། ཇི་ཙམ་གྱི་

འཐབ་བྱུས་ཞན་པ་ཡོད་པ། དེ་ཙམ་གྱིས་ཕམ་ཉེས་ཆེ་བ་ཡོད། ཇི་ལྟར་དམག་འཁྲུག་གི་ནང་དུ་

ཡོང་བ་བཞིན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། བློས་བཏང་། གྲངས་

འབོར་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་བཟོ་བའི་དོན་དུ་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་རེད།

ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ལ་བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་ཐབས་སུ་ངོ་རྒོལ་དང་། 

མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ། ཐེ་གཏོགས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཚང་མ་གལ་ཏེ་ཕྱོགས་

བསྡོམས་གཅིག་གི་ཡན་ལག་ཀྱི་ངོ་བོར་རན་པ་བྱུང་ན་ཕན་ནུས་ཆེ་ཤོས་ཡོང་། བསམ་ཚུལ་

མི་མཐུན་པ་འགོག་ཆེད་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་དེ་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ནས་ངོས་

ལེན་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་རེད། 

ཁ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འགའ་ཞིག

འཐབ་རྩོད་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་དུ་སྤྱིར་བཏང་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འགའ་ཞིག་མངོན་གསལ་དོད་

པོར་གྲུབ་ཡོད།4   

༡། ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆ་ལ་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་པ། ལིཌེལ་ ཧཱརྚ་གྱིས་ “དྲག་པོའ་ི

དམག་འཁྲུག་གི་ནང་དུའང་ཁ་གཏད་པའི་གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་གནས་བབ་ཡོང་ཐབས་སུ་མངོན་

གསལ་དོད་པོ་མེད་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི་རྗེས་སུ་སྤྱིར་བཏང་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་གྲུབ་

འབྲས་བྱུང་ཡོད།” ཅེས་བརྗོད་ཡོད། 

4 འདིར་བཀོད་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་རྒྱས་པ་གཟིགས་འདོད་ན། ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་

བརྩམས་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་རྒྱབ་པ།༽ ཞེས་པའི་ནང་དུ་གཟིགས།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་ཚུགས་ཁ་འཐོར་དུ་བཅུག་སྟེ་ནུས་མེད་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དགྲ་བོས་ནོར་

འཁྲུལ་བཟོ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རེད་ཅེས་ལིཌེལ། ཧཱརྚ་གྱིས་བྲིས་ཡོད། 

དྲག་དམག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཁ་གཏད་པའི་ཐད་དུ། ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆའི་གོ་གནས་

ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་ཆེད། ཁོང་ཚོའི་དྲག་གནོན་དེ་རང་སྟེང་དུ་སྐྱར་འཕར་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོ་

རྒྱུར། རྟག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། 

མཐའ་མ་དེར་དྲག་པོའ་ིཐབས་ལམ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་མི་དགོས་པར་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་

འབྱུང་ཁུངས་རྣམས་ཉུང་དུའམ། མེད་པར་བཟོ་ཡི་ཡོད། 

༢། སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན། འདི་དག་ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་ཁག་དང་འགོག་རྒོལ་བ་

གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། དམག་འཁྲུག་ནང་གི་སྣང་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ཁ་

གཏད་པའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཡ་ལན་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་ནུས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འདི་གསང་རྒྱས་བསྐྲུན་པ་མ་ཡིན་པར་དེའི་

ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བསྟེན་པ་དེས་

བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་གློ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་གི་བྱ་བ་དེས་

ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

རྒྱུའི་འདུན་པ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེས། དཔུང་དམག་ནང་དུ་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉུང་

དུ་ཕྱིན་ཏེ། ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་མི་ཡོང་བ་དང་། ཁོང་ཚོའི་ནང་དུ་བློ་འགྱུར་ཡོང་བ་བཟོ་རྒྱུའི་

གོ་སྐབས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ། 

འགོག་རྒོལ་བའི་ནང་དུ་སེམས་ཤ གས་ཡོད་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་རེད། ཁ་གཏད་པའི་དྲག་

དམག་གི་སྟོབས་ཤ གས་དེས་ཁོང་ཚོར་སྟངས་འཛིན་དང་རྒྱལ་ཁ་གཉིས་ཀ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པ་དེ་

རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད། རིག་རྩལ་དང་། བཟོད་སྒོམ། ཧུར་

བཙུན་དང་མཉམ་དུ་འགོག་རྒོལ་བས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པ་དེ་

རྨང་གཞི་རེད། 

༣། ས་ཁམས་དང་དངོས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་འགྱུར་བའི་ཐབས་

འཕྲུལ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་འགྲུབ་པ་ལ་ས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་བདག་

བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་དེ་ཙམ་མིན། ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བདག་ཏུ་བཟུང་བའམ། ཡང་

ན་དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་ཐོབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་དུ་བརྩི་གི་མེད། གང་གིས་ཅེ་ན། འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དེ་གཙོ་ཆེར་མིའི་བྱེད་ལས་དང་ཆོད་སེམས་ལ་

རག་ལས་ཡོད། གལ་ཏེ་ས་གནས་བྱེ་བྲག་པ་དེ་དག་ལ་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་



61

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

གལ་ཆེན་དུ་འགྱུར་སྲིད། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྐྱེན་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འཇབ་རྒོལ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་འཛུལ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག གང་དུ་

གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགོག་རྒོལ་གྱི་བྱེད་ལས་སྤེལ་སའི་ས་གནས་དེ་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་

འདེམས་དགོས། སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་སྨན་ཁང་དང་། སྡོད་སྒར། ཐབ་ཚང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཞབས་ཞུའི་རིགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ས་འཛིན་རྒྱུ་ཡང་དགོས་གལ་ཡོད། 

༤། དུས་ཚོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་འཐབ་རྩལ་གྱི་ལག་ལེན་འགེལ་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད། དུས་ཚོད་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྲིད། དཔེར་ན། མི་མང་

ནས་ཐད་ཀའི་བྱེད་ལས་སྤེལ་བར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མེད། འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་

དེར་ཡ་ལན་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ལས་ཐོབ་ས་མ་རེད་དམ། ཡང་ན་སྣང་མེད་གཏོང་ས་རེད། འདི་རིགས་

ལ་རྟོག་དཔྱོད་ངེས་པར་བྱེད་དགོས། གནས་སྟངས་ཡོངས་རྫོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་དུས་ཚོད་ལ་མནོ་

བསམ་གཏོང་དགོས། སྐབས་རེ་ཉི་མ་དང་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་བྱེད་ལས་སྤེལ་

རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སྒྲིག་དགོས། སྐབས་འགར་ཁ་གཏད་པ་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་སྐབས་དོན་གནད་གཙོ་བོའ་ིཐོག་ཏུ་འགོག་རྒོལ་སྤེལ་བའི་

དགོས་མཁོ་ཡོད། 

༥། གྲངས་འབོར་དང་སྟོབས་ཤུགས། གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་

དུ་གྲངས་འབོར་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན་སྲིད། འོན་ཀྱང་གྲངས་འབོར་ཁོ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་

ཀྱི་མེད། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་སྤུས་ཚད་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་རེད། སྒྲིག་ལམ་དང་ཧུར་བརྩོན་

ལྡན་ལ། གྲངས་འབོར་ཡང་ཆེ་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་དེ་བཀག་འགོག་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་

འགྱུར་སྲིད། 

༦། གནད་དོན་དང་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་གཅིག་སྡུད། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་

ཡོང་བ་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཁག་གི་གདམ་ཁ་མ་ནོར་བ་ཞིག་དགོས། འདི་ནི་

འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་དང་། སེམས་ཁམས། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་

ཆ་རྐྱེན་རྣམས་བསམ་བློར་བཞག་པ་ཁོ་ནས་བྱེད་ཐུབ། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་སྟོབས་ཤ གས་ངོ་མ་དེ་ལ་ཚབ་གཞན་མེད། ཐག་གཅོད་ཀྱི་

དགག་རྩར་ཐུག་དུས་ཧ་ཅང་སྟོབས་ཤ གས་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡོང་མི་སྲིད། ཕན་ནུས་ལྡན་པ་

ཡོང་བ་ལ་ལེའུ་འདིའི་ནང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེ་གནད་ཆེ་བའི་

དོན་གནད་ཁག་གི་ཐོག་ཏུ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་དགོས། དོན་གནད་འདི་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་

ཤགས་དང་། སྐྱོ་ཞན་གྱི་གནས། མཐུན་རྐྱེན། ཁ་གཏད་པའི་དམིགས་ཚད་དང་། གནས་བབ། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

སྟོབས་ཤ གས། སྐྱོ་ཞན་གྱི་གནས། དེ་བཞིན་རྩ་དོན་གྱི་གལ་གནད་དང་ཡོང་སྲིད་པའི་རྒྱལ་ཕམ་

གྱི་མཇུག་འབྲས་བཅས་བློ་ཡུལ་དུ་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་འདེམས་དགོས།

ལིཌེལ་ ཧཱརྚ་ཡིས། “རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྟུན་དགོས།” ཞེས་བྲིས་ཡོད། ཡིད་

ཆེས་མ་བརླག་པའི་ངང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། 

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ཐུབ་ས་དེར་དོན་མེད་དུ་གཞན་གྱི་ནུས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཆུད་ཟོས་འགྲོ་བ་

ལས་གཡོལ་དགོས། གནས་སྟངས་དམིགས་བསལ་བ་དེ་འདྲའི་ནང་དུ་སྐྱོ་ཞན་གྱི་གནས་བབ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཡོང་བའང་སྲིད། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཐུག་ན། 

གནས་སྟངས་ལ་དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པའི་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས། འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་

རྩལ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ཡོད་སྟོབས་ཤ གས་དེ་བེད་སྤྱོད་ཡག་ཤོས་ཇི་ལྟར་གཏོང་

བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཞན་ཆ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ལེགས་བཅོས་ཐུབ་མིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་ལ་གཞི་

བཅོལ་དགོས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནང་གི་གཅིག་སྡུད་དེ་དགག་པར་བྱ་བའི་ “བྱ་བ་ངན་པ་” མཚོན་

པའི་ཆབ་སྲིད་དང་། སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར་བཅས་ཀྱི་དོན་གནད་འགའ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་གཙོ་

ཆེར་ཡོང་གི་ཡོད། དོན་གནད་འདི་དག་ནི་ཁ་གཏད་པས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཁག་ཤོས་དང་། རྒྱ་ཆེ་

མང་ཚོགས་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཁྲོད་དུ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེན་པོ་སྐུལ་སློང་བྱེད་

ཐུབ་པའི་གྲས་རེད། གཅིག་སྡུད་ཕར་རྒོལ་བྱེད་པའི་དོན་གནད་དེ་བདམས་ཟིན་རྗེས། འགོག་

རྒོལ་བ་ཚོས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནད་དོན་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་ཕྱོགས་སླ་མོ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་

རྩ་བ་ནས་མགོ་གཡེངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། 

༧། རང་འགུལ་གྱི་ནུས་པ། རང་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོབ་ཐབས་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་

ཆེན་རེད། ག་དུས་སྟབས་བདེ་བྱུང་ཡང་། ཁ་གཏད་པ་མ་ཡིན་པར། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་

གིས་དུས་ཚོད་དང་། གནད་དོན། བྱེད་ལས་སྤེལ་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་གདམ་ཁ་བྱས་ཏེ། ཁ་གཏད་

པའི་དྲག་གནོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འགོ་ཁྲིད་སྡེ་ཁག་གིས་གནས་སྟངས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་

དེ་མངོན་གསལ་ཐུབ་པ་དགོས། དུས་ཚོད་དང་། ས་གནས། ལས་འགུལ་གྱི་གནད་དོན་ནམ། 

འཐབ་རྩལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་མེད། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་ཁ་གཏད་པ་ལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་རྩ་བ་ནས་

བསྒྱུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ག 	འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པ།

འགོ་ཁྲིད་ཚོས་སྔ་ས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་དང་། འཐབ་བྱུས། འཐབ་རྩལ། ཐབས་

ལམ་བཅས་ཀྱི་འཆར་འགོད་བྱས་པ་དེས། ལས་འགུལ་གྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་གི་རིང་ལ་སྤྱིར་

བཏང་གི་ཁ་ཕྱོགས་དང་། བྱེད་སྟངས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད། འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་འགོད་

བྱེད་རྒྱུ་དེ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་གི་དགོས་མཁོ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ནས་

གཅིག་རེད། འཐབ་བྱུས་ཁ་གསལ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སེམས་ཤ གས་ཆག་པའི་འབྲས་བུ་དེས། 

དང་ཐོག་གང་བྱེད་མི་ཤེས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཁྱབ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཤ གས་ཆག་རྒྱུ། མཐའ་མ་

དེར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཀྱི་རེད། 

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། འཐབ་བྱུས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཞིབ་ཚགས་བཏིང་བ་དེས་ལས་འགུལ་

གྱི་འཕེལ་རིམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཀྱི་རེད། འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་ལེགས་

པོ་ཞིག་གིས་འགོག་རྒོལ་བས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དང་། ཁ་གཏད་པ་

དང་དེའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐད་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་གི་སྟོབས་ཤ གས་ནུས་པ་

ཐོན་པ་བེད་སྤྱོད་བཏང་བ་བརྒྱུད་དེ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་པ་ལ་དམིགས་ཀྱི་རེད། 

ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་ཐབས་ཁག་ཀྱང་འདིའི་ནང་དུ་

བསྡུ་དགོས། 

འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་དེས་འཐབ་རྩོད་ཇི་ལྟར་འགོ་འཛུགས་པ་དང་། དམིགས་ཚད་

འགྲུབ་པ་ལ་གནོན་ཤ གས་དང་ཐབས་ལམ་ག་འདྲ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་མིན་གྱི་ཐག་གཅོད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཡོང་ངེས་པའི་བར་བརྒལ་གྱི་དམིགས་

ཚད་བསྒྲུབ་པར་བྱེད་ལས་གང་སྤེལ་གྱི་མཛུབ་འཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཆར་གཞི་དེས་ཇི་འདྲ་

བྱས་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་གི་དམིགས་ཚད་འགྲུབ་ཆེད་སྡེ་ཁག་གི་དབང་ཆ་ཇི་

ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་མིན་སྟོན་དགོས། འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་དེས་དྲག་གནོན་

ལ་ལྟོས་མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱད་དེ་འཐབ་རྩོད་དེ་ཇི་

ལྟར་རྒྱ་སྐྱེད་དང་མདུན་སྐྱོད་བྱེད་པར་ལམ་སྟོན་ཡང་བྱེད་དགོས། དེས་ཧ་ཅང་འདོད་པ་ཆེ་

བའི་འཆར་གཞི་དང་ཆེས་སྙོད་ཆུང་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་སྤོང་དགོས། འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་

འཆར་གཞི་དེས། ཇི་ལྟར་འགོག་རྒོལ་བའི་འདོད་པ་བཞིན་འཐབ་རྩོད་ལམ་ལྷོང་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཐབས་ཤེས་དང་། རྩོད་རྙོག་མཇུག་བསྒྲིལ་ཚུལ་རྣམས་ཀྱང་གསལ་པོར་སྟོན་གྱི་རེད། 

རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་འགོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་གོ་སྐབས་བཟང་

དུ་གཏོང་བ་དང་། འཐབ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལ་འཐབ་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་བྱེ་བྲག་པའི་

འབྲེལ་བ་ནུས་ལྡན་དུ་གཏོང་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཐབ་བྱུས་ལ་གོ་རྟོགས་གསལ་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

པོ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་དོན་སྙིང་དང་དགོས་པ་ཡང་དག་མེད་པར་ཐབས་ལམ་གཅིག་ནས་གཞན་

དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་སྲིད། 

འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་གྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྐབས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་ཟབ་པའི་

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་བསམ་བློར་ཉར་དགོས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་དམིགས་ཚད།• 

ཁ་གཏད་པའི་དམིགས་ཚད།• 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་ཁྱད་ཆོས། སྟོབས་• ཤ གས། ཞན་ཆ་ཁག

ཁ་གཏད་པའི་སྟོབས་• ཤ གས་དང་ཞན་ཆ་ཁག

ཡོང་ལ་ཉེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རེ་སྒུག་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་དང་། དེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་• 

གང་དགོས་མིན།

ལས་འགུལ་ལ་• ཤ གས་རྐྱེན་ཡོང་བའི་ཕྱིའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག

རྒྱུན་ལྡན་གནས་སྟངས་ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཁག• 

ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་ཚང་མ་ལ་དོ་སྣང་གཟབ་པོའ་ིདགོས་མཁོ་ཡོད། 

གནས་སྟངས་ལ་བསམ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། རྩོད་རྙོག་ནང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྤྱིར་

བཏང་འབྲེལ་ཆགས། ལས་འགུལ་གང་དུ་སྤེལ་རྒྱུའི་ས་ཁུལ་དེའི་གནམ་གཤིས་དང་ས་ཁམས་

ཆགས་རབས་ཀྱི་ཞིབ་ཆ། འབྲེལ་ཡོད་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལེགས་བྱང་དང་། སྲོལ་རྒྱུན། སྤྱི་ཚོགས་

ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི། སྡེ་ཁག་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་དམིགས་ཚད་དང་རང་བཞིན། ཐོབ་ཤོར་

བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དོན་བཅས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཚུད་དགོས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནང་སྤྱིར་བཏང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་དང་། མཉམ་ཞུགས་

བྱེད་པར་རེ་བ་ཡོད་པ་ཚོའི་རང་བཞིན་ག་རེ་རེད་དམ། ངེས་ཅན་དང་རེ་བ་ལྡན་པའི་འགོག་

རྒོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ག་རེ་རེད་དམ། ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་དང་འབྱུང་

འགྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པ་འདུག་གམ། ཁོང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་

ག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཁོང་ཚོས་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྐབས་ཉམས་མྱོང་ག་རེ་བྱུང་བ་དང་། 

འཐབ་རྩོད་འདི་ལྟ་བུ་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོ་རིག་རྩལ་རྣོ་ཚད་ག་ཚོད་འདུག་གམ། འགོག་རྒོལ་བ་

དང་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་འདུག་གམ། 

ཁ་གཏད་པ་རྣམས་སུ་རེད། ཁ་གཏད་པའི་ལག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་དང་། འཛིན་སྐྱོང་། དྲག་གནོན་

གྱི་ལས་ཚབ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ག་རེ་འདུག ཁ་གཏད་པའི་དམིགས་ཚད་ག་རེ་རེད་འདུག ཁ་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

གཏད་པས་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་འདུག ཁ་གཏད་པའི་

གྲོགས་པོ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དེ་དག་སུ་རེད། ཁ་གཏད་པས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་

མི་ཚོ་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་འདུག

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་འདོད་པ་དང་། ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་ཐེགས་པའི་

ནུས་པ། སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི། འཇིགས་སྣང་དང་འཚེ་བ་གཉིས་ཀ་ལས་གཡོལ་ཐུབ་པའི་

ནུས་པ་བཅས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། ཁོང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་དམིགས་པའི་

དམ་བཅའ་ཤགས་དྲག་དགོས་པ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་རེད། 

དེའི་སྟེང་དུ་འགོག་རྒོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འདེམས་སྐབས་ཡོང་ངེས་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་རིགས་

དང་། དེ་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས། རྒྱ་

ཆེ་མང་ཚོགས་དང་། འགོག་རྒོལ་བ། འགོ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱིས་དྲག་གནོན་ག་ཙམ་མྱོང་རྒྱུར་གྲ་

སྒྲིག་ཡོད་དམ། 

འཐབ་བྱུས་ཡག་པོ་ཞིག་འཐབ་རྩལ་བཟང་པོ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་ན་ནུས་མེད་དུ་

ལུས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འཐབ་རྩལ་གྱི་གདམ་ཁ་དང་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་བྱུང་བ་དེས་སྤྱི་

ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་ངན་པ་ཞིག་གི་སྟོང་ཆ་སྐོང་མི་ཐུབ། འཐབ་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་

རྒྱུའི་འཐབ་རྩལ་གྱི་གདམ་ཁ་དེར་འདུན་མ་དང་། སྡེ་ཁག དུས་ཚོད་རིང་ཐུང་། ཐབས་ལམ་

བཅས་འདྲ་མིན་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་ཡོང་སྲིད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་དུ་བཀོལ་འདོད་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་དེར་

ཚད་ཅན་དང་བསྒྲུབ་ནུས་ཡིན་པའི་དམིགས་ཚད་གཅིག་ལས་མང་བ་དགོས། དམིགས་ཚད་

གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་འཆར་གཞི་བཟོས་པ་དེས་མ་མཐར་ཡང་

དམིགས་ཚད་གཅིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་སྲིད། དེ་ལྟ་ནའང་དམིགས་ཚད་གཅིག་ཁོ་ན་བདམས་

པ་དེས་ཁྱེད་རང་ལ་ཁ་གཏད་པས་དེ་འགྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་སྔོན་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། 

སྒྲིག་ལམ་ལེགས་པ་དང་ཐང་མ་ཆད་པའི་སྡེ་ཁག་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་འགན་ཁུར་དང་ཉེན་

ཁ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་བརྗེ་སྒྱུར་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག ཁ་གཏད་པའི་སྟེང་

དུ་གནོན་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བའམ། འགྱུར་བ་གཏོང་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ནང་

གི་ཞན་ཆ་རྣམས་ཁ་གསབ་པའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ལམ་ལ་འཕོ་འགྱུར་ཡང་བྱེད་ཆོག ཐབས་ལམ་

དང་འཐབ་རྩལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་དེས་ལས་འགུལ་ལ་སྤྲོ་སྣང་དང་དོན་གཉེར་སྤྲོད་ངེས་ལ། 

གསར་ཤོག་ནང་འགོད་འོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཆགས་སྲིད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འཕེལ་རིམ་བྱེད་བཞིན་པའི་རྩོད་རྙོག་གནས་སྟངས་དེར་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་གྱི་འཆར་

འགོད་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལ་སེམས་ཚོར་རྣོ་བོ་ཡོད་དགོས། གལ་ཏེ་བྱེད་ལས་ཞིག་ལ་

ལམ་ལྷོང་བྱུང་ན་དེ་ནས་གང་བྱེད་དམ། གལ་ཏེ་བྱེད་ལས་ཞིག་ལ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་ན་དེ་ནས་

གང་བྱེད། གལ་ཏེ་ལམ་ལྷོང་ཕྲན་བུ་ལས་མ་བྱུང་ན་དེའི་རྗེས་སུ་གང་བྱེད། ངེས་མེད་ཀྱི་དོན་

རྐྱེན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པོར་སྐྲུན་དགོས། རྩོད་རྙོག་གི་སྐབས་སུ་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་དང་། ཡོང་ངེས་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོའི་ཡ་ལན་དང་ཀུན་སྤྱོད། དམ་

བཅའ་དང་སེམས་ཤ གས་རྣམས་ལ་གཅེས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་རེད། 

གལ་ཏེ་བྱེད་ལས་ལ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་གི་མེད་ན། འཆར་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། གཅིག་

བྱས་ན། མ་འོངས་པར་འབད་རྩོལ་དེ་ལས་ཤ གས་ཆེ་བ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་གནས་

སྐབས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཀྱང་འཐུས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་གི་སྟོབས་ཤ གས་དེ་ལ་མྱུར་ལམ་མམ། ཚབ་

བྱེད་ཐུབ་པ་གཞན་མེད། གལ་ཏེ་དཀའ་སྡུག་དང་ཉེས་ཆད་ཀྱི་མདུན་དུ་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་

བྱེད་པར་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྟོབས་ཤ གས་དང་ནུས་པ་མེད་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ངོས་ལེན་

གྱིས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་ཡ་ལན་སྤྲོད་དགོས། ཕྱིས་དྲགས་པའི་བར་དུ་ངང་སྒུག་མ་བྱེད། ཉེན་

སྲུང་ནུས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཏུ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཤེས་པའི་སྒོ་

ནས། ཞན་ཆ་རྣམས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགོས། 

དེ་ལས་གཞན་དུ་གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པ་ཚོ་ལ་ཞན་ཆ་གང་འཚམ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་རེ་བ་བྱས་པ་ལས་ལྷག་པའི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོད་ན། བྱེད་ལས་མྱུར་

དུ་གཏོང་བ་དང་། འཐབ་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མཁས་རྟགས་རེད། 

ང་།	གོ་མཚོན་གྱི་གདམ་ཁ།

གྲུབ་འབྲས་ཡག་ཤོས་ཐོན་པ་དང་། འདེམས་སྒྲུག་ཟིན་པའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕན་ནུས་

ཆེ་ཤོས་ཡོང་ཆེད་དུ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གོ་མཚོན་༼ཐབས་ལམ་བྱེ་བྲག་པ་༽གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་རྒྱུའི་གདམ་ཁ་དེ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བྱེད་དགོས། ད་ཡོད་

ཀྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་ཚན་པ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད། ད་དུང་གཞན་དག་ཀྱང་

ཡོད། ཕྱིར་ལྡོག་དང་། ལས་མཚམས་འཇོག་པ། ཞི་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་

མི་ཞུ་བ། དོ་མཉམ་པའི་སྲིད་གཞུང་བཅས་ནི་ད་ཡོད་ཐབས་ལམ་གྱི་དཔེ་མཚོན་རེད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཐབས་ལམ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་
ཁག་བློ་ཡུལ་དུ་ངེས་དགོས།	

ངོ་རྒོལ་དང་རྒྱུད་སྐུལ། ཐབས་ལམ་འདི་དག་གི་འབྲས་བུ་ཤས་ཆེ་བ་མཚོན་རྟགས་ཡིན་• 

པས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་གོ་རྟོགས་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ། ཐབས་ལམ་འདི་དག་སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པའི་སྟོབས་• ཤ གས་དང་བཅས་

སྐྱེ་བོའ་ིཚོགས་དང་། སྡེ་ཁག་དུ་མས་བཀོལ་བ་དེས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སྒོ་དང་

ནུས་པ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་བཟོ་གི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེའི་སྐབས་སུ་

ཐབས་ལམ་འདི་དག་གིས་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་གནས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་གི་ཡོད། 

ཐེ་གཏོགས། ཐབས་ལམ་འདི་དག་ལ་གོང་གསལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། • 

འོན་ཀྱང་དེའི་སྟེང་དུ་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐད་ཀར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་གྲུབ་ཆ་

མང་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་སྙིང་སྟོབས་དང་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་ན། ཐབས་ལམ་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲངས་འབོར་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ་བཟོ་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཐབས་ལམ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་འདེམས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་

ཡོད་པའི་ནང་དུ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྩོད་རྙོག་ནང་གི་གནད་དོན། ཁ་གཏད་པ་

དང་འགོག་རྒོལ་སྡེ་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས། འགོག་རྒོལ་གྱི་འཐབ་བྱུས། ཡོང་ངེས་

པའི་དྲག་གནོན། སྔོན་དཔག་བྱས་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་བཅས་བསྡུ་གི་ཡོད། 

འདི་དག་ཚང་མ་གལ་ཆེན་ཡིན་ཡང་། ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་

གནོན་ཤ གས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཐེ་བའི་འགོག་རྒོལ་གྱི་འཐབ་བྱུས་དེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། 

འདིར་ཡོང་སྲིད་པའི་དྲི་བ་འགའ་ཞིག་བཀོད་ཡོད། བསམ་ཤེས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་དག་

གིས་བདམས་ཟིན་པའི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་བྱུས་གཞན་རྣམས་ལག་བསྟར་

བྱེད་པར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། ཐབས་ལམ་འདི་དག་གིས་འབྲས་བུ་ག་རེ་བསྐྲུན་

གྱི་རེད། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་ལྡན་པའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་རན་པ་འདུག 

གལ་ཏེ་འཐབ་རྩོད་ལམ་ལྷོངས་ལྡན་པ་ཡོང་དགོས་ན། དེ་དག་གིས་ཁ་གཏད་པའི་ཐད་དུ་དགོས་

ངེས་ཅན་དུ་ངོས་འཛིན་ཟིན་པའི་ཤ གས་གནོན་གྱི་རིགས་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག་གམ། འགྱུར་བ་བསྐྲུན་

ཕྱིར་བཀོལ་འདོད་པའི་གནོན་ཤ གས་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུད་དང་། ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐྱོ་རུ་གཏོང་བ། སྟངས་འཛིན་བརླག་པའམ། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཤ གས་

རྐྱེན་བཅས་བསྡུ་ཆོག ཐབས་ལམ་དེ་དག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་འགྲུབ་འདོད་པའི་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འགྱུར་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་བདམས་པ་རྣམས་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག་

གམ། ༼དཔེར་ན། ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས་སམ། ཡང་ན་བཙན་ཤེད་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་

ཚུན་ཕམ་ཁ་འཁུར་རེས་བྱེད་པའི་གནས་ཞིག་ལ་སླེབས་ཀྱི་འདུག་གམ།༽

གལ་ཏེ་བསམ་གཞིགས་བྱས་པའི་ཐབས་ལམ་དེ་དག་གིས་འཐབ་བྱུས་རྣམས་ཐད་ཀར་ལག་

བསྟར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། དགོས་ངེས་སུ་ངོས་བཟུང་བྱས་པའི་གནོན་ཤ གས་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་

ན། མ་མཐར་ཡང་གནོན་ཤ གས་དེ་དག་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ལ་གཞོགས་

འདེགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། དེ་ནི་འགོག་རྒོལ་བའི་སེམས་ཤ གས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའམ། 

ཡང་ན། ཁ་གཏད་པའི་སེམས་ཤ གས་གཅོག་པའི་སྒོ་ནས་བྱེད་ཆོག 

ཐབས་ལམ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དུས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་དག་ཡོད་ཀྱང་། 

འདི་དག་ནི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་

བྱེད་དགོས། 

ཐབས་ལམ་འདེམས་པའི་སྐབས་སུ་མི་རྣམས་ལ། བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་

བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ལས། བྱེད་དགོས་རྒྱུར་བཀའ་བཏང་ཚར་བ་ཞིག་ནས་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་

ལས་སླ་བ་ཡིན་པ་དེ་བསམ་བློར་ངེས་དགོས། མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་དེར་ཤ གས་

རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་ལ་མི་མང་པོའ་ིམཉམ་ཞུགས་དང་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིདགོས་མཁོ་ཡོད། 

ཕྱོགས་མཚུངས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཚད་ཅན་

གྱི་རིང་ཁོ་ནར་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། ཉམས་ལེན་པ་རྣམས་རིག་རྩལ་ཅན་དང་། བློས་

འཁེལ་པོ། སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པ། ཆོད་སེམས་ཅན་བཅས་ཡིན་དགོས། དེ་དག་སྐབས་དུ་མར་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དང་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་

བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་གང་འཚམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་རིང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱེད་ལས་དེ་དག་འཕེལ་རིམ་ལྡན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་རེད། འཕེལ་རིམ་དེའི་ནང་དུ་ཐབས་ལམ་གྱི་གདམ་ཁ་དང་གོ་རིམ་དེ་ཆ་རྐྱེན་གལ་གནད་

ཆེ་ཤོས་གཅིག་དེ་ཡིན་སྲིད། འཕེལ་རིམ་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ག་དུས་འགྲོ་མིན་གྱི་ཐག་

གཅོད་དེ་དོ་སྣང་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཡང་ལྕི་འཇལ་དགོས། གཡོ་འགུལ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་

དེ་ངེས་པར་དུ་སྤོང་དགོས།

མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་ནས་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་། མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་ནས་ཐེ་

གཏོགས་སུ་སྤོ་བ་བཞིན། བྱེད་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་སྤྱིར་བཏང་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

གི་ཆ་ནས་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་དྲག་གནོན་གྱི་ཚད་གཞི་རིམ་བཞིན་མཐོ་རུ་འགྲོ་སྐབས་དང་འབྲེལ་བ་

ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་བདམས་པ་དེས། སྐབས་

རེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆུང་བ་དང་ལྷན་དུ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཟིང་ཆ་དང་ཉེན་ཁ་ཆུང་

བའི་རྩོད་རྙོག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་བསྐྲུན་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་སྲིད། 

ཐབས་ལམ་འགས་ལས་འགུལ་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་ནུས་པ་བསྐྲུན་མིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་རེད། ཡོང་སྲིད་པའི་ནུས་པའི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། དབང་

ཆའི་འབྲེལ་བའི་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འཕོ་འགྱུར། རྗེས་སུ་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་བས་ཤ གས་ཆེ་བ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲིད་པ་བཅས་བསྡུ་གི་ཡོད། 

མཐའ་ཚིག

གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པའི་ལྷན་དུ་གྲོས་མོལ་བྱས་པ་དེས་འདོད་བློ་ཁེངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་བསྐྲུན་

རྒྱུའི་རྟགས་མཚན་སྟོན་གྱི་མེད་ན། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འཐབ་བྱུས་དང་། སྔ་བའི་འཐབ་

རྩལ་རྣམས་གཏན་འཁེལ་དགོས་པ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣ་ཚོགས་པའི་གྲ་སྒྲིག་

རྣམས་ཚར་བ་དགོས། དམིགས་བསལ་མེས་པོ་དམ་པ་གྷཱཎདྷིའི་ལུགས་ལྟར་། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འཐབ་རྩོད་འགའ་རེའི་ནང་དུ་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཁ་གཏད་པ་ལ་མཐའ་ཚིག་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་

རེད། འོན་ཀྱང་གནད་དོན་ཤས་ཆེ་བའི་ནང་དུ་མཐའ་ཚིག་མི་ཡོང་བ་སྲིད། གང་གིས་ཅེས་

ན་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡོངས་གྲགས་མ་ཡིན་པ་དང་། འཆར་གཞི་འདིང་མཁན་ཚོས་ཁ་གཏད་པ་

ལ་གློ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་རྒོལ་རྒྱུའི་རེ་བྱེད་པ། རྩོད་རྙོག་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱིས་

རྐྱེན་པས་སོ། །

མཐའ་ཚིག་གི་ནང་དུ་དགོས་འདུན་རྣམས་གསལ་ཁ་གཏོད་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པས་དགོས་

འདུན་དེ་དག་གམ། ༼དགོས་འདུན་གྱི་ཆ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག༽ གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཉི་མ་དང་

ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྲད་ན། ཕར་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ཐོབ་ཤོར་ཅན་གྱི་གནད་དོན་དེར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་འགྱུར་བ་ཡོང་

རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་མཇུག་འབྲས། དཔེར་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་འགོ་འཛུགས་

བྱེད་རྒྱུའི་གསལ་བཤད་ཀྱང་བྱས་ཡོད། ཁ་གཏད་པ་དང་། སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ལ་ཤ གས་

རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཆེད་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་སེམས་

ཤགས་དང་འདུན་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕྱིར་མཐའ་ཚིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་གཏད་པ་རྣམས་ངོ་ཚ་

མི་དགོས་པའི་དོན་དུ་མཐའ་ཚིག་གི་བརྗོད་ཚིག་རྣམས་འཇམ་པོར་བྲིས་པའང་ཡོང་སྲིད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གྲོས་མོལ་ཞེས་པ་་་་་གདོང་ཐུག་གི་འཐབ་རྩོད་དང་བྲལ་བ། དམིགས་བསལ་རྒྱུན་རིང་ལ་ཁ་ཞེ་

གཉིས་མེད་ཀྱིས་དངོས་འབྲེལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་་་་་དེས། ཁ་གཏད་པ་རྣམས་

འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མའི་མིག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ་ཤ་ཚ་བྱེད་

པའི་གནས་བབ་བསྐྲུན་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་སྲིད། ཡང་སྐབས་རེ་མཐའ་ཚིག་ནི་གལ་ཏེ་

གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་དགོས་འདུན་རྣམས་ལ་བསམ་བཞེས་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་

ག་རེ་ཡོང་བའི་སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོང་སྲིད། མཐའ་ཚིག་

དེ་འགོག་རྒོལ་རྒྱ་སྐྱེད་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡང་ཡིན་སྲིད། ཡང་མཐའ་ཚིག་དེ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དྲག་པོ་ཞིག་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་ཀྱང་། ཞི་བའི་ལམ་ནས་འདུམ་སྒྲིག་ཡོང་བར་འབད་རྩོལ་མཐའ་མ་བྱས་པ་དང་། རང་ཉིད་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་དུ་དམིགས་པའང་ཡོང་སྲིད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་མཐའ་ཚིག་ཅིག་གིས་ཁ་གཏད་པ་མགོ་

སྒུར་དགོས་པ་བཟོ་ཡི་རེད་སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་སླ་བོ་དེ་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁ་གཏད་པ་ཚོས་དེ་

འདྲའི་བརྡ་ལན་དེ་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཤ གས་ལ་མི་འོས་པའི་འགྲན་རྩོད་བྱས་པ་དང་། གཤམ་འོག་

ཏུ་ཡོད་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆེས་མི་འོས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་བསྟན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་

མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་ཁ་གཏད་པ་རྣམས་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ཏེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གྲོས་

མོལ་མཚམས་འཇོག་པ་དང་། ཡིག་ངག་གི་འབྲེལ་ལམ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྣང་མེད་དུ་འཇོག་

པའམ། ཡང་ན་གཤམ་འོག་གི་དཔོན་རིགས་འགའ་ཞིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱོས་ཟེར་བ་སོགས་བྱེད་

སྲིད། ཡང་ཁ་གཏད་པས་མཐའ་ཚིག་འབྱོར་བ་དེ་རྣམ་འགྱུར་ངན་པའི་སྒོ་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་

སྲིད། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་བྱེད་ལས་སྤེལ་བའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་པ་རེད།། །།

 



ལེའུ་བཅུ་པ།

འགྲན་རྩོད་ཀྱིས་དྲག་གནོན་འགུགས་ཀྱི་ཡོད།

འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་དགོས་པའི་དུས་ཤིག

བྱེད་ལས་སྤེལ་རན་པའི་དུས་ཚོད་དེ་རང་མགོ་རང་ཐོན་དང་། ནང་གི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་

བའི་དུས་ཚོད་ཀྱང་རེད། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་རང་ཉིད་གྲ་སྒྲིག་ཨང་སར་བྱེད་པ་དང་། ལས་

འགུལ་སྤེལ་བ། གཞན་ལ་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་བཅས་བྱེད་དགོས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་

ཀྱིས་གཤམ་འོག་པའི་ནང་དུ་དབང་ཆའི་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་དང་། རང་རང་གི་མི་ཚེའི་ཐོག་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཁོང་ཚོར་གདེང་སྤོབས་རྙེད་པ་དང་

སྟོབས་ཤ གས་སྤེལ་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༼རང་གིས་རང་ལ་བསྟེན།༽ ཞེས་པ་འདི་

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་ཡིན་ཆོག འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཟེར་དུས་མགོ་སྒུར་བ་

དང་། བྱ་འགུལ་བྲལ་བའི་གནས་བབ་དོར་བ་ལ་ཟེར། ལས་འགུལ་གྱི་འགོ་འཛུགས་འཐབ་བྱུས་

དང་། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཐབས་ལམ་རྣམས་ལས་འགུལ་གཅིག་ནས་གཞན་ལ་མི་འདྲ་བ་

ཤགས་ཆེ་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་སྡེ་ཁག་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཤས་ཆེ་བ་

བག་ལ་ཉལ་བའི་གཞི་རྩའི་རྩོད་རྙོག་རྣམས་མངོན་པར་གསལ་བ་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་ལ་འཇུག་གི་

ཡོད། ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིཐོབ་ཐང་གི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བ་ཇེམས྄། ཕཱརྨར་

གྱིས་བཟོས་པའི་ཐ་སྙད་ལྟར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ “རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་རྩོད་རྙོག་དང་འཐེན་འཁྱེར་”  

བརྒྱུད་དེ་ནན་པོ་བཟོས་པའི་རྩོད་རྙོག་འདུམ་སྒྲིག་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོང་སྲིད་པ་རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་པ་ཚོས། ཚེ་གཡོག་ལམ་ལུགས་ལ་འགལ་ཟླ་བྱེད་

པར་ཤོད་རྩལ་ཆེ་བའི་ཨ་རིའི་ཨཕ་རི་ཀ་བ། ཕེཌརིཀ ཌོགལཱས་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁོང་གིས་ “རང་དབང་འདོད་ལ་ངོ་རྒོལ་ཟིང་སློང་ལ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་པར་ཡོངས་བསྒྲགས་

བྱེད་མཁན་ཚོ་ནི་ཞིང་ས་རྨོ་མི་དགོས་པར་སྟོན་ཐོག་དགོས་མཁན་གྱི་མི་དང་འདྲ་བ་རེད། ཁོང་

ཚོར་འབྲུག་སྒྲ་དང་གློག་དམར་འཁྱུག་པ་བྲལ་བའི་ཆར་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོར་འཇིགས་

སྣང་ཅན་གྱི་རྦ་རླབས་སྒྲ་དང་བྲལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འཐབ་རྩོད་དེ་བཟང་སྤྱོད་དང་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡོང་སྲིད་ལ། ཡང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའང་ཡོང་སྲིད། འོན་ཀྱང་

དེ་ངེས་པར་དུ་འཐབ་རྩོད་ཅིག་ཡིན་དགོས། དགོས་འདུན་མ་བཏོན་པར་དབང་ཆས་ཁས་ལེན་

གང་ཡང་མི་བྱེད།” ཅེས་བརྗོད་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་པ་ཚོས། རྣོ་ངར་ལྡན་པའི་རྩོད་རྙོག་གི་ནང་དུ་

ནུས་པ་ལྡན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཁོ་ནས་བྱ་འགུལ་བྲལ་བ་དང་། འཚེ་བ་གཉིས་

ཀ་སྤངས་ཏེ་བློ་ཁ་ཚིམ་པར་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཐུབ་པའི་ནན་བརྗོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་བ་བཟོ་གི་ཡོད། འགའ་ཞིག་ནི་

སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བ་རེད། དཔེར་ན། གཅིག་མཐུན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། རེ་བ་བྲལ་བའི་

ངང་ཚུལ། སྒྱིད་ལུག་པའི་ངང་ཚུལ། ནུས་མེད་ཀྱི་ངང་ཚུལ། བྱ་འགུལ་བྲལ་བའི་ངང་ཚུལ་བཅས་

ལ་གས་ཆག་གཏོང་བ་དང་། རང་གིས་རང་ལ་གུས་བརྩི་དང་། ཡིད་ཆེས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་

དང་། རང་གི་སྟོབས་ཤ གས་ལ་གོ་རྟོགས་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་རེད། 

འགྱུར་བ་གཞན་རྣམས་ཆབ་སྲིད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བའི་རིགས་རེད། དཔེར་ན། དམིགས་

ཚད་བསྒྲུབ་པ་ལ་མཉམ་རུབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྦྱོང་བརྡར། 

མོས་མཐུན་དང་། མཐུན་ལམ། མགོ་སྒུར་བཅས་ཀྱི་ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་

འབྱུང་ཁུངས་ལ་དོ་ཕོག་ཐེབས་ཙང་ལམ་ལུགས་ལ་འགྲན་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིར་འཐེན་གྱིས་

དྲག་གནོན་གྱི་ཐད་དུ་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེ་ལོས་བཟོ་ཐུབ་མིན་དེ། བྱེད་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། 

ལས་འགུལ་བའི་གྲངས་འབོར་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་བཅས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། སྤྱི་

ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འདིའི་ནང་དུ་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་

གཅིག་འགྱུར་མ་ཡིན་པའི་གནས་བབ་བཟོད་བསྲན་དང་། དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་

སུ་རྣམ་འགྱུར་ཇི་ཡོད། འགོག་རྒོལ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་རེ་བའི་ཚད་གཞི་བཅས་བསྡུ་གི་ཡོད། 

འགྲན་རྩོད་ཀྱི་གྲུབ་དོན་མཐའ་མ་དེ་འགྲན་རྩོད་ལ་དོ་ནན་ཇི་ཡོད་དང་། ཕྱོགས་སོ་སོར་སྤྱི་

ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ་ཀྱིས་དགའ་མོས་བྱེད་པའི་ཚད་གཞིའི་ལྕི་ཡང་དེས་ཐག་

གཅོད་ཀྱི་རེད། ཁ་གཏད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་འབད་རྩོལ་རྣམས་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། 

འོན་ཀྱང་དེ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་གནས་མེད། དཔེར་ན་དྲག་གནོན་ལྟ་བུ་

རེད། དྲག་གནོན་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཡོང་བ་ལ་དེས་མགོ་སྒུར་བའི་གནས་བབ་བསྐྲུན་དགོས། 

ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་འགའ་རེར་དེ་ལྟར་ཡོང་གི་མེད། འོག་ཏུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་དྲག་

གནོན་གྱི་རྐྱེན་པས་འགོག་རྒོལ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའང་ཡོང་སྲིད།
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

དབང་ཆ་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྗེས་དེད་པའི་ཐོག་མའི་མཐའ་གཉིས་སུ་
གྱེས་པའི་གནས་བབ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་དེས་ཧ་ལམ་དུས་རྟག་ཏུ་འཐབ་རྩོད་ལ་རྣོ་ངར་

གཏོད་ཀྱི་ཡོད། དེས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཁག་ཕན་ཚུན་གསལ་པོར་རང་རང་གི་རྣམ་པ་

མཚོན་དུ་འཇུག་པ་དང་། དེ་སྔ་འོས་འགན་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་འཛིན་རྒྱུར་ངར་ཤ གས་

སྦྱིན་པའི་རྒྱུ་བྱེད་ངེས། ཐོག་མར་ཁ་གཏད་པ་ལ་ཡིད་རྟོན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དང་སྡེ་ཁག་ཚོས་

ཁོང་ཚོའི་གནས་བབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཐོག་མར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

སྡེ་ཁག་ལ་ཡིད་རྟོན་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་ཉེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། ངེས་མེད་དང་

ལྷིང་འཇགས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འདི་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཚང་

མའི་ནང་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་མངོན། 

ཐོག་མའི་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པོ་གཉིས་ཀ་ཡོང་སྲིད། 

དུས་ཚོད་འདིའི་སྐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་དོ་

སྣང་གཟབ་ནན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕྱོགས་གང་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་ཐོབ་མིན་དེ་འདིས་ཤ གས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐོག་མའི་ཆར་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་དེ་

སྔོན་མ་ལས་ཀྱང་ཞན་པ་ཡོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ཆ་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་ཐོག་ཏུ་དྲག་གནོན་

ལའང་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་ནའང་། སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཅིག་གིས་དུས་

ཚོད་དེའི་རིང་ལ། ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་མི་མཐུན་པ་བཟོ་བ་དང་། ཁ་གཏད་པའི་རྒྱབ་

སྐྱོར་བརླག་ཏུ་འཇུག་པ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་སྐུལ་

ལྕག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དྲག་སྤྱོད་པའི་ནང་གི་

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཤ གས་ཆེར་གཏོང་བ་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་གནས་བབ་ལེགས་

བཅོས་ཆེད་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྐྱེད་འཕེལ། ཁ་གཏད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འཐོར་ཞིག་དང་

དུམ་བུར་འཐོར་བའི་གནས་བབ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། འཕོ་འགྱུར་འདི་ཇི་སྲིད་ལས་འགུལ་དེ་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ངང་དུ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མངོན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་

ཚོས་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་ནང་དུ་མ་ཟད། ཁ་གཏད་

པའི་སྡེ་སྒར་གྱི་ནང་དུའང་མུ་མཐུད་རང་གི་གྲངས་འབོར་ལ་སོགས་པའི་སྟོབས་ཤ གས་གོང་

མཐོར་གཏོང་བའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་དགོས། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དེས་ན་ལས་འགུལ་གྱི་སྐབས་སུ་འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཁག་གཉིས་ཀའི་སྟོབས་ཤ གས་ལ་ཆ་ཚང་བ་

དང་ལྟོས་བཅས་གཉིས་ཀའི་འགྱུར་བ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་དེ་སྐབས་

རེ་ཤ གས་ཆེན་པོ་དང་མྱུར་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། 

དེས་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བ་ཚོའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤ གས་ལ་

ཤགས་རྐྱེན་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཁ་གཏད་པ་དང་། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པས་ཀྱང་སྡེ་ཁག་སུ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱེད་མིན་ལའང་ཤ གས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཆེས་འགུལ་ཤ གས་ཅན་དང་། འགྱུར་སླ་བའི་གནས་སྟངས་འདིས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་

ནང་གི་ལས་འགུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་དབང་ཆའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེ་བ་

དང་གནད་ཆེ་བའི་བརྡབ་གསིག་བཟོ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེས་ན་ཚད་ཅན་གྱི་

བྱེད་ལས་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་རུང་། བྱེད་ལས་བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་

ལ་དེའི་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཇི་ཡོད་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་འདེམས་སྒྲུག་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་

དགོས། གནས་སྐབས་ཀྱི་ “ལམ་ལྷོང་” ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་སྤྱིར་འགོག་རྒོལ་བའི་གནས་བབ་སྐྱོ་

ཞན་དུ་གཏོང་བ་དང་། ཁ་གཏད་པའི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་ན་དེ་ནི་མ་འགྲིག་པ་

རེད། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། ཐོག་མའི་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱེས་པའི་རྗེས་སུ་ལས་འགུལ་

བའི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤ གས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མཐའ་མའི་གྲུབ་འབྲས་དང་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་ཡོང་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་ཐག་གཅོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

ཁ་གཏད་པའི་ཐོག་མའི་དཀའ་ངལ།

ཁ་གཏད་པའི་ཐོག་མའི་དཀལ་ངལ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སྔར་ས་ད་གནས་གཏོར་

དཀྲུགས་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲན་རྩོད་དེ་ལ་ཡ་ལན་གང་རུང་ཞིག་སྤྲོད་དགོས་པའི་རྐྱེན་

ལས་ཡོང་གི་ཡོད། དཀྲུགས་རྐྱེན་དེའི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དང་། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་། དབྱེ་བ་བཅས་སྣ་

ཚོགས་ཡོང་། ཁ་གཏད་པའི་༼སེམས་ཁམས་དང་ཡ་ལན་སྤྲོད་སྟངས་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་༽

བཟོད་བསྲན་དང་ཚུར་སྣང་ལན་འཆར་གྱི་ཚད་གཞི་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡོང་སྲིད་ལ། འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་སྐབས་སུ་འགྱུར་ཡང་སྲིད། ཁ་གཏད་པས་ཕྱོགས་འགལ་གྱི་ལྟ་བའི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་བཟོད་

བསྲན་ཐུབ་མིན་དེ་སྤྱི་ཚོགས་དེ་མང་གཙོའམ། ཡང་ན་མང་གཙོ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་

ཡིན་མིན་གྱིས་ཤ གས་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་

སྒར་གྱི་ནང་དུ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བྱེད་མིན་གྱི་སྐོར་ལ་རྩོད་རྙོག་བསྐྲུན་པ་དང་

ཛ་དྲག་ཏུ་ཡང་གཏོང་གི་ཡོད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ལས་འགུལ་གྱི་ལོག་རྟོག་

རྣམས་བཅོས་ཐབས་དང་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས། དེ་འདྲའི་ལོག་རྟོག་གིས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་

མར་གནོད་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཡ་ལན་གྱི་རྒྱུ་བྱེད་སྲིད། 

སྐབས་འགར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དང་གདོང་ཐུག་བྱུང་དུས་ཁ་གཏད་པ་དང་ཁོང་ཚོའི་

དཔོན་རིགས་ཚོ་མགོ་འཐོམ་སྲིད། འདི་ནི་དོན་རྐྱེན་གློ་བུར་ཐོལ་རྒྱག་ཏུ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་

ཁོང་ཚོར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་གོམས་འདྲིས་མེད་པའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད། མགོ་

འཐོམ་པའི་གནས་སྐབས་འདི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དང་ཁོང་ཚོའི་དམིགས་ཚད་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཡོང་བའི་ངེས་པ་མེད། མགོ་འཐོམ་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ཁ་གཏད་པས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་

ལྟ་བའམ། བསམ་ཚུལ་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཛིན་སྟངས་དེ་འགོག་རྒོལ་བས་རྡོག་

རོལ་དུ་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡོང་ཐུབ། དཔེར་ན། སྲིད་གཞུང་གི་དབང་ཆ་དང་འཚེ་བའི་བྱེད་

ལས་དེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཧ་ཅང་ཐལ་

ཆེ་བའི་རེ་བ་དང་། ཧ་ཅང་རང་མཐོང་ཆེ་དྲགས་པ་ཐེ་བའི་མགོ་འཐོམ་པའི་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་

ཡང་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་མཐུ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གློ་

བུར་ཐོལ་རྒྱག་གམ། དཔེ་གསར་གྱི་རང་བཞིན་དེ་ལ་མཁོན་ནས་བསྡད་མེད། དེའི་ནུས་མཐུ་

དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་

གདམ་ཁ། དེ་བཞིན་ལས་འགུལ་བའི་རིག་རྩལ་དང་། སྙིང་སྟོབས། སྒྲིག་ལམ་བཅས་ལ་རག་

ལས་ཡོད། 

ཁ་གཏད་པས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགྲན་རྩོད་དེ་ཁོང་ཚོར་དམའ་འབེབས་དང་། བརྙས་བཅོས། 

དྲག་རྒོལ་གྱི་སྤྱོད་པ། དེ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆ་དང་གོ་གནས་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་པ་བཅས་

སུ་མཐོང་སྟེ་སེམས་ཚོར་དྲག་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཡ་ལན་སྤྲོད་སྲིད། ཁོང་ཚོས་གནད་དོན་ངོ་མ་དེ་

ལས་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འདི་དག་གལ་ཆེ་བར་རྩི་སྲིད། དེ་ནས་ཁ་གཏད་པས་གྲོས་མོལ་ལ་

མོས་མཐུན་མ་བྱས་སྔོན་དུ་ཁོང་ཚོའི་དབང་ཆ་དང་། གོ་གནས་ལ་ངག་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་

ཐབས་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་པ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་

ཀ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་སྲིད། 

ཡང་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་ཁ་གཏད་པ་ཚོས་རང་གི་ཆེ་མཐོང་དང་དབང་ཆ་ལ་འགྲན་རྩོད་

བྱས་པ་དེ་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆུང་བ་དང་ཐོབ་ཤོར་ལྡན་པའི་གནད་དོན་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཆེ་བ་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

བྱེད་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དབང་ཤ གས་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་པ་དེས། སྐབས་རེ་

ཁ་གཏད་པས་འགྲན་རྩོད་མཚམས་འཇོག་པའི་རེ་བ་བྱས་ཏེ་ཚད་ཅན་གྱི་ཆག་ཡང་བྱེད་པའི་

ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་སྲིད། སྐབས་གཞན་དུ་འཐབ་རྩོད་གང་འཚམ་རྒྱུན་རིང་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་གཞི་

ནས་ཁ་གཏད་པས་ཆག་ཡང་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ནི་ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་གྱི་

སྟོབས་ཤ གས་ངོ་མ་ངོས་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད། ཡང་ཁ་གཏད་པས་ད་དུང་ཡང་ལྟོས་

བཅས་ཀྱི་ཆག་ཡང་ཆུང་ངུ་ལས་མི་གཏོང་བའང་སྲིད། བློ་ཐག་ཆོད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་

འདི་དག་གིས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཡོང་གི་མེད། 

སྐབས་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོས་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་གྱི་ཐད་ལ་ཁ་བཤད་

དོན་གནས་ཡིན་ན། ཁ་གཏད་པས་ཆག་ཡང་དང་། ཕན་ཚུན་ཕམ་ཁ་འཁུར་རེས་སམ། ཡང་

ན་མགོ་སྒུར་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་དྲི་བའང་མེད་པའི་དོན་དམ་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྲིད། དེ་བས་

ཀྱང་ཚབས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཐེངས་གཅིག་གནད་དོན་བྱེ་བྲག་པའི་ཐོག་ལ་མགོ་སྒུར་ན། ཚང་མའི་

ཐོག་ལ་མགོ་སྒུར་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའི་ཁ་གཏད་པའི་ཞེད་སྣང་དེ་ཡིན་ཆོག འདིས་

དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་རེད། 

ཁ་གཏད་པས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་སྐྱར་དུ་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། 

འཐབ་རྩོད་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་དྲག་གནོན་གྱི་ཚབ་ཏུ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་སྲིད། ཁོང་ཚོས་ “ཁྱེད་ཚོས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག་ད་ལྟ་ནས་སྟོབས་ཤ གས་

ཉམས་ཀྱི་འདུག” ལྟ་བུའི་བརྡ་ལན་གཏོང་སྲིད། ལས་འགུལ་དང་དེའི་ཀུན་སློང་དང་འགོ་ཁྲིད་

ཀྱི་སྐོར་ལ་དཀྲོག་གཏམ་ཁྱབ་སྤེལ་ཡང་བྱེད་སྲིད། ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་སྡེ་

ཁག་ཁ་བྲལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འགོ་ཁྲིད་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་འགལ་ཟླ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་སྲིད། 

ཡང་ན། ཁ་གཏད་པས་ད་ཡོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

སྡེ་ཁག་གིས་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་རྣམས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་སྟོན་ཕྱིར་

འབད་རྩོལ་ཤ གས་ཆེའི་སྒོ་ནས་ཐད་ཀར་རྒོལ་རྡུང་གཤོམ་སྲིད། འདི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་

གིས་སྐུལ་སློང་དང་བདག་ཉར་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་འདོད་ཀྱི་འབད་རྩོལ་

ཡིན་སྲིད།

ཁ་གཏད་པས་ལས་འགུལ་བའི་དགོས་འདུན་རྣམས་ངོས་ལེན་བྱེད་འདོད་མེད་པའམ། བྱེད་མི་

ཐུབ་པའི་སྐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་གྱིས་དྲག་གནོན་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་

རྒྱུན་ལྡན་རེད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

དྲག་གནོན་ནི་འགྲན་རྩོད་དེ་ཛ་དྲག་ཡིན་པའི་ངོས་ལེན་ཞིག་རེད། 

སྐབས་འགའ་རེར་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་ཆུང་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགྲན་རྩོད་ཛ་དྲག་ལོས་དང་དོ་

མཉམ་པ་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཡིན་མི་དགོས།

 

གནས་སྟངས་བྱེ་བྲག་པའི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པས་བཀའ་ལ་རྩིས་མེད་བྱས་པ་དེ་མཇུག་བསྒྲིལ་

བའི་དགོས་པ་དེ་ཤས་ཆེ་བ་མཚོན་རྟགས་ཙམ་ཡིན་སྲིད། འོན་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་

རྒྱ་ཁྱབ་དང་སྐྱེད་འཕེལ་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པའི་ཐོག་ཏུ་འགོག་

རྒོལ་མཚམས་འཇོག་པའི་གནོན་ཤ གས་དེ་ཧ་ཅང་ཤ གས་ཆེ་ཡོང་གི་རེད། འདི་ནི་ལམ་ལུགས་

དེས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་ཤ གས་ཆེ་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྐབས་དམིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་

ཡོང་གི་ཡོད། ཁ་གཏད་པ་དེ་སྲིད་གཞུང་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་དེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་སྐབས་ཉེས་

ཆད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། བཙོན་ཁང་། དྲག་པོའ་ིདཔུང་དམག་བཅས་

ཀྱི་ཐེ་བྱུས་ཡོང་ངེས། ཡ་ལན་འདི་དྲག་གནོན་རེད།

དྲག་གནོན།

རང་གིས་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་གྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོར་ཁ་གཏད་

པས་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དེར་ཡ་མཚར་སྐྱེད་ཀྱི་མ་རེད། རང་དབང་དེ་རིན་མེད་མ་རེད། རང་

དབང་ལ་རིན་པ་སྤྲོད་དགོས་པ་རེད། ཁ་གཏད་པས་དྲག་གནོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་

ཚར་ན་དྲི་བ་འདི་ལྟར་ཡོང་།

ཁོང་ཚོས་དྲག་གནོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་རེད། • 

དྲག་གནོན་གྱིས་ཁ་གཏད་པའི་དམིགས་ཚད་འགྲུབ་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་• 

གམ། 

དྲག་གནོན་དེ་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དང་གཞན་དག་ཚོའི་ཡ་ལན་ག་རེ་རེད། • 

ཁ་གཏད་པས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཉེས་ཆད་འགའ་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་ཡིན་སྲིད་ལ། ཉེས་ཆད་

འགའ་ཞིག་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་སྐུལ་འདེད་བྱས་པའང་ཡོང་སྲིད། སྐབས་འགའ་

རེར་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་། སྐབས་གཞན་དུ་ཉེས་ཆད་རྣམས་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐོག་ཏུ་ཐད་

ཀར་འགེལ་ངེས། ཉེས་ཆད་འགའ་ཞིག་ལ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དྲག་དཔུང་གི་ཐེ་བྱུས་ཡོང་། འགྲན་

རྩོད་ཀྱི་ཐད་དུ་ཡ་ལན་གཞན་དག་རྣམས་སྟངས་འཛིན་དང་། གཡོ་སྒྱུ་བཅས་བརྒྱུད་པའི་བྱ་

ཐབས་བཀོལ་བ་དང་། དུས་དུས་སུ་གོ་ལྡོག་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཉེས་ཆད་ཀྱང་སྤྱོད་སྲིད། 



78

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་ངང་སྒུག་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད་ལ་རྣམ་པ་དང་གནོན་ཤ གས་

ཀྱི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་། དེ་དག་སྤྱིར་བཏང་འགོ་བརྗོད་བརྒྱད་ཀྱི་འོག་ཏུ་འགྲེལ་

བཤད་བྱས་ཡོད།

ཀ 	བརྡ་འཕྲིན་དང་གནས་ཚུལ་གྱི་སྟངས་འཛིན།

ཡོངས་ཁྱབ་གནས་ཚུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་འགོག་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གསར་

ཤོག་དང་། དེབ། འགྲེམ་ཡིག རླུང་འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་

པ་ཡོང་སྲིད། ཁ་གཏད་པས་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཡང་སྲིད། དེ་བཞིན་ཡིག་འགྲུལ་

དང་། གློག་འཕྲིན། ཏར་འཕྲིན་བར་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། ཁ་པར་གྱི་སྐད་ཆ་བར་ཉན་བྱེད་པ། 

ལས་འགུལ་དང་བགྲོ་གླེང་རྣམས་བརྙན་པར་དུ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་

ནང་ཁུལ་དང་། གང་ཟག་སྒེར་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གཅོད་པ་སོགས་བྱེད་སྲིད། 

ཁ།	སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོན་ཤུགས།

ཁ་གཏད་པས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྲིད་པའི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནོན་ཤ གས་ཀྱི་གྲས་

ལ། ངག་གི་ཚིག་རྩུབ་དང་། སྐྱིད་སྡུག་ནས་ཟུར་འདོན་བྱེད་པ། གསང་བའི་ལམ་ནས་བློ་ལོག་

སེམས་ལོག་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ། འཆར་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་བཅས་ཡོད། གཞན་ཡང་

གསལ་ཁ་མེད་པའི་འཇིགས་སྣང་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཉེས་པ་ཚབས་ཆེ་

བཏང་སྟེ་ “དཔེ་མཚོན་” བཟོ་བ། འགོག་རྒོལ་བའི་ནང་མི་དང་གྲོགས་པོའམ། ཡང་ན་ཉེས་མེད་

ཀྱི་མི་ཚོ་ལ་འཁོན་འཛིན་བཅང་པ། ཚབས་ཆེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤ གས་བཅས་ཀྱང་

འདིའི་ནང་དུ་བསྡུ།

ག 	གཞུང་བཞེས་བྱེད་པ།

མཁར་དབང་དང་། དངུལ། ཡིག་ཆ། ཟིན་ཐོའ་ིཡིག་ཆ། ཡིག་འགྲུལ། ལས་ཁུངས། ལག་ཆ་

སོགས་འཇུ་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་གཞུང་བཞེས་བྱེད་སྲིད། 

ང་།	དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད།

འདི་དག་ནི་ཁྲིམས་ཁང་དང་དཔོན་རིགས་ཚོས་བཀལ་བའི་ཉེས་ཆད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་པའི་བར་དུ་ཡོད། དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་ལས་ཀ་ནས་ཕྱིར་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

འབུད་བྱེད་པ་དང་། མིང་ཐོ་ནག་པོའ་ིནང་དུ་འཇུག་པ། ཆུ་གློག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་འགོག་པ་

བཅས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་འཚོ་བར་བརྡབ་གསིག་དངོས་ཤ གས་བརྒྱུད་གསུམ་

ནས་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་སྲིད། 

ཅ།	བཀག་རྒྱ་དང་བཀག་སྡོམ།

ལས་འགུལ་དང་བྱ་འགུལ་གྱི་རིགས་འགའ་ཞིག་སྤེལ་མི་ཆོག་པའི་ཐད་ལ་སྲིད་གཞུང་ནས་

བཀའ་གཏོང་སྲིད། དེས་སྒྲིག་འཛུགས་ཁྲིམས་མཐུན་མ་ཡིན་པར་བསྒྲགས་པ་དང་། མང་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་འཛོམས་དང་འདུ་འཛོམས་མི་ཆོག་པ། ཐན་སྤང་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ། ཁྲིམས་ཁང་

ནས་བཀག་སྡོམ་གྱི་བཀའ་གཏོང་བ་སོགས་བྱ་ཐབས་གཞན་ཡང་བཀོལ་སྲིད། 

ཆ།	འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག

འདི་དག་རྒྱུན་ལྡན་སྲིད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བརྩི་འཇོག་མ་བྱས་པའི་ཉེས་ཆད་

དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེད། འདི་དག་གི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་

འཛུགས་ཚབས་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་། འབྲེལ་མེད་དམ། 

རྟོག་བཟོ་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་བཟུང་དང་ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་བསུན་

གཙེར་བྱེད་པ། གྲོས་མོལ་བ་དང་། སྐུ་ཚབ། འགོ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་དང་། དུས་ཡུན་

སྣ་ཚོགས་པའི་བཙོན་འཇུག་བྱེད་པ་བཅས་བསྡུས་ཡོད། 

ཇ།	དམིགས་བསལ་གྱི་བཀག་རྒྱ།

ཐབས་ལམ་འདི་དག་གི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་

པ་དང་ཚབས་ཆེའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བཀག་ཉར་དང་དམ་བསྒྲགས་བསྡུས་ཡོད། ཐབས་ལམ་

འདི་དག་གི་ནང་དུ་བཀའ་ལ་རྩིས་མེད་དང་། མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་རིགས་འགོག་པའི་ཆེད་

དུ་ཁྲིམས་གཞི་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་གསར་པ་བཟོ་བ། ཁྲིམས་མཐུན་འབོད་འགུགས་བཀའ་ཤོག་

དང་ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ། དྲག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞི་དང་ཛ་དྲག་གནས་

བབ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པ། དམིགས་བསལ་གྱི་དཔུང་དམག་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ་བཅས་བསྡུས་

ཡོད། འགོག་རྒོལ་གྱི་བྱ་བ་དཀྱུས་མ་ལས་ཀྱང་ཚབས་ཆེ་བའི་ལྐོག་གཡོ་ངན་གཤོམ་དང་། ཟིང་

འཁྲུག་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་

རྒོལ་བ་ཚོ་སྒྲིག་ལམ་མ་སྲུང་བ་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་དམག་ཁྲིམས་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་དམག་དཔུང་

གི་ནང་དུ་དམག་སྐུལ་རྒྱག་སྲིད། འགོག་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་སྡེབ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིར་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འབུད་གཏོང་བ་དང་། སྐྱེ་བོ་སྒེར་པ་རྣམས་ཡུལ་གྱར་དུ་འགྲོ་དགོས་པ། ཁྲིམས་བཤེར་མེད་པའི་

བཀག་ཉར་བྱེད་པ། ངལ་རྩོལ་རྭ་བའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་བཅས་ཡོང་སྲིད།

 

ཉ།	ཐད་ཀར་ལུས་ཐོག་གི་འཚེ་བ།

འཚེ་བ་དང་བཅས་པའི་དྲག་གནོན་དེ་རིགས་འདྲ་མིན་དང་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོང་

ཆོག ཁ་གཏད་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྣ་ཁ་དང་བོང་ཚད་དེ་ཁོང་ཚོས་རྩོད་རྙོག་

གི་གནས་སྟངས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ལ་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་སྣ་ཚོགས་ཡོང་།  “ལྷིང་

འཇགས་” སྐྱར་གསོ་བྱེད་པ་དང་། དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་ལམ་

ཁ་བྲལ་གཏོང་བ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་རེ་སྒུག་བྱས་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་རེད། དྲག་གནོན་ནི་

ཞིབ་ཕྲའི་ངང་འཆར་འགོད་བྱས་པའམ། ཡང་ན་སྐབས་བསྟུན་གྱིས་བཟོས་པ་ཡོང་སྲིད། དྲག་

གནོན་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལས་འགུལ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་སྔོན་གྱི་

དྲག་གནོན་ལ་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་ཚེ་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། ཁ་

གཏད་པས་དྲག་གནོན་བྱེད་དུས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲིད།

དྲག་གནོན་ནུས་མེད་བཟོ་བ།

ཐད་ཀའི་ལུས་ཐོག་གི་འཚེ་བ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་སྐབས་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོར་ལམ་ལྷོང་ཡོང་

བའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་མི་བྱེད་པ་དང་། སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

སྤྱིར་བཏང་དྲག་གནོན་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལས་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་འགལ་ཟླ་བའི་ཐོག་

ཏུ་བཀོལ་སྤྱོད་རན་འཚམ་ཆེ་བ་ཡོད། ཉེས་ཆད་ལ་འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་སྟོབས་ཆེ་བའི་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་ཐད་དུ་དྲག་གནོན་གྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་

ནང་དུ་ཉེས་ཆད་ལ་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་བརླག་འགྲོ་གི་ཡོད། བཙོན་ཁང་ལ་

འཇིགས་སྣང་མེད་ན། བཙོན་འཇུག་བྱེད་པའི་དགོས་པ་བརླག་པ་རེད། དེས་ན་འགོག་རྒོལ་བ་

ཚོས་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་མེད་བྱེད་པ་དང་། བཙོན་དུ་ཚུད་ཐབས་བྱེད་པ། ཁ་གཏད་པ་

ལ་ཁོང་ཚོས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏོགས་སྡུག་ཤོས་དེ་བྱེད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པའང་

སྲིད། སྐབས་འགར་རྩིས་མེད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྡེའི་གྲངས་འབོར་ཆེ་དྲགས་ཏེ་ནུས་པ་ཐོན་

པའི་སྒོ་ནས་ཁོང་ཚོ་བཀག་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད། དེའི་གྲུབ་འབྲས་དྲག་

གནོན་ནུས་མེད་དུ་བཟོ་ཐུབ་པ་སྲིད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ།

དྲག་གནོན་གྱི་མདུན་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་ལ་བྱེད་འོས་པའི་ཡ་ལན་གཅིག་

ལས་མེད། དྲག་གནོན་ལས་རྒྱལ་ཐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་རང་གི་བྱེད་ལས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་སྤེལ་

དགོས་པ་དང་། ཕྱིར་འཐེན་དང་མགོ་སྒུར་ནམ་ཡང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དྲག་གནོན་གྱིས་ལས་འགུལ་

ག་འདྲ་བྱས་ཀྱང་སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ན། དེས་ཁ་གཏད་པ་ལ་གལ་ཏེ་དྲག་

གནོན་ཚབས་ཆེ་འདང་ངེས་བཞིན་པ་བྱས་ན་དེས་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བསྐྲུན་གྱི་རེད་སྙམ་པའི་

བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་གནས་བབ་བམ། བསམ་བཞིན་

དུ་འཇིགས་སྣང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེ་རེད། མཁྲེགས་བཟུང་གིས་

མང་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དེས་རང་གི་འབྲས་བུ་བཙན་ཤེད་ཀྱི་ནུས་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་

པ་བཟོ་གི་ཡོད། ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་བྱས་པ་དེས་རྩིས་མེད་བྱེད་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་

རྒོལ་བ་ཚོ་ལ་གཞན་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཐོབ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཡང་བྱེད་སྲིད། འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་དྲག་གནོན་དང་མ་འོངས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་གི་

མདུན་དུ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་རྒྱུ་དང་། གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་མཐོང་

ཐུབ་པར་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

སྐབས་འགར་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འགའ་ཞིག དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ལ་བརྟེན་ནས། ཁ་

གཏད་པའི་དྲག་གནོན་གྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དཀའ་བ་དང་། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོར་ཚབས་ཆེའི་

གདུག་རྩུབ་མྱོང་དགོས་པ་ཉུང་བ་ཡོད། དཔེར་ན། མེ་མདའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ་ལས། 

རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ན་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཆེ་བ་ཡོང་སྲིད། 

དེ་ལྟར་ཡང་དྲག་གནོན་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པའི་གཞི་རྩའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩལ་དང་

ཐབས་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ནམ་ཡང་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་མེད། འཐབ་རྩོད་དེ་སྙིང་

སྟོབས་ལྡན་པ། ཞུམ་པ་མེད་པ། ཞི་བ་བཅས་ཡིན་དགོས། 

དྲག་གནོན་གདོང་ལེན།

བློ་སྟོབས་དང་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དྲག་གནོན་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་དོན་དེ། འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་ཞུམ་པ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་ཁ་གཏད་པའི་ཉེས་ཆད་དྭང་དུ་ལེན་རྒྱུར་གྲ་

སྒྲིག་ངེས་པར་དགོས། སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་གཅིག་པ་མ་རེད་ལ། དེ་དག་གི་ནུས་པ་ཡང་གཅིག་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

པ་མིན། དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བྱེད་པའི་མི་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྲས་བུ་ལས། སྙིང་སྟོབས་ཅན་

གྱི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འབྲས་བུ་དེ་ཧ་ཅང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་ངེས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་སྤེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདིང་མཁན་ཚོས། དྭང་བླངས་པ་ཚོས་དཀའ་

སྡུག་གི་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་བཟོད་འདོད་ཡོད་མིན་དང་། དྭང་བླངས་པ་ཚོས་ཁ་གཏད་པའི་དྲག་

གནོན་ཇི་ཙམ་བརྟན་པོའ་ིསྒོ་ནས་རྩིས་མེད་བྱེད་ཐུབ་མིན་གྱི་ཐོག་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་དགོས།

ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱོང་བྱས་པ་འདི་ལ་ནུས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཉིས་ནི།

དྲག་གནོན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ• ་ལ་རྩིས་མེད་བྱས་པའི་གྲངས་

འབོར་གྱི་ནུས་པ་དེས། ཁ་གཏད་པས་གནས་སྟངས་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་། སྲིད་བྱུས་རྒྱུན་

སྐྱོང་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་གང་འཚམ་གྱི་ཚད་བཀག་ཅན་བཟོ་གི་ཡོད། 

དྲག་གནོན་ལ་ལྟོས་མེད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཨུ་ཚུགས་མཐར་འཁྱོལ་བྱས་པ་དེས་ཁ་གཏད་• 

པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་བཅས་ལ་སེམས་ཁམས་སམ་

སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ནུས་པ་བསྐྲུན་སྲིད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དྲག་གནོན་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་

འཇམ་པ་དང་འབྲིང་ཙམ་ཡོང་། གནད་དོན་གཞན་གྱི་ནང་དུ་གདུག་རྩུབ་ཤ གས་ཆེ་ཡོང་བ་རེད། 

གདུག་རྩུབ་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ།

གདུག་རྩུབ་ཡོང་སྲིད་པའི་གནས་བབ་འགའ་ཞིག་ནི། ༡། དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་པ་དེས་

རྒྱུན་དུ་འཇིགས་སྐུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། ༢། གདུག་རྩུན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་དབང་འཛིན་ལམ་

ལུགས་པ་ཞིག་གིས་འགོག་རྒོལ་བ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དྲག་གནོན་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་

བྱེད་པ། ༣། གོང་ནས་བཀའ་མེད་པར་དྲག་དམག་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་

དཔོན་རིགས་སམ། གང་ཟག་སྒེར་དང་། སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་ནང་དུའང་རང་ངོས་

ནས་དྲག་རྩུབ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་བཅས་རེད།

ཀ 	གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཁག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་ཉེས་རྡུང་དང་། དམར་གསོད། སྡེབ་གསོད་བཅས་ཡོང་

གི་ཡོད་པ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་དགོས་མཁོ་ལ་གཞིགས་ཏེ་

དེ་དག་ལ་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་དགོས་པ་བཅས་བློ་ཡུལ་དུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

སྤྱིར་བཏང་ཇི་ཙམ་གྱིས་དབང་འཛིན་པ་དང་ལམ་ལུགས་དེ་སྲིད་དབང་སྒེར་སྤྱོད་ཆེ་བ་ཡིན་པ་

དེ་ཙམ་གྱིས་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་གདུག་རྩུབ་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད། འོན་

ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འགྲན་རྩོད་བྱས་དུས་འཚེ་བའི་ཚད་གཞི་གང་རུང་ལ་བརྟེན་

པའི་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་དེས་འཚེ་བ་ལ་སྔས་བཅོལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཧ་ལམ་ངེས་པ་རེད། 

ཁ།	མཁྲེགས་པོར་སྡོད་པ།

གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་གྱི་འགོག་རྒོལ་བ་ཞིག་ལ། གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་

དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་ཐད་དུ་གདུག་རྩུབ་བྱུང་བ་དེར་ཡ་མཚར་སྐྱེད་ཀྱི་མ་རེད། དེའི་

ལན་དུ་བཀའ་ལ་རྩིས་མེད་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་པའམ། ཡང་ན་འཚེ་བའི་ལས་ལ་སྔས་

བཅོལ་ན་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་ཚབས་ཆེ་ཡོང་གི་རེད། ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཡོང་བ་ལ་འགོག་

རྒོལ་བ་ཚོས་གདུག་རྩུབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟོད་བསྲན་དང་། འཇིགས་སྣང་མེད་པའི་གནས་

བབ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ། བརྟན་པའི་གནས་བབ་བཅས་རྒྱུན་སྐྱོང་ངེས་པར་བྱེད་

དགོས། ལས་འགུལ་དེ་གདུག་རྩུབ་ཀྱིས་བཅོམ་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ཁ་གཏད་པ་ལ་སྟོན་པའི་ཆེད་

དུ་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་དང་སྡུག་བསྔལ་གང་འཚམ་མྱོང་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོང་སྲིད། 

གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྲིད་ཀྱང་སྐབས་རེ་གཞི་རིམ་གྱི་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ལ་དེ་འདྲའི་

དགོས་མཁོ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནང་གི་འགོ་ཁྲིད་དེས། ཚད་གཞི་

གང་རུང་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོར་ཁོང་ཚོས་བཟོད་བསྲན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལས་

བརྒལ་བའི་གདུག་རྩུབ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བྱེད་པ་དེ་མཁས་རྟགས་མ་

རེད། གལ་ཏེ་ལྐུགས་རྟགས་ཅན་གྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཀྱང་། དེ་

མཁྲེགས་འཛིན་དང་མགོ་མཁྲེགས་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་མཐུད་མི་རུང་། འོན་ཀྱང་རང་གི་གོ་གནས་

བརྟན་པོ་བཟུང་དགོས་པ་དང་། ཉེན་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་མུ་མཐུད་ཡོད་ན་ཕྱིར་

འཐེན་བྱེད་མི་རུང་། 

སྡེ་ཁག་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་འཆར་གཞི་ལྡན་ལ་ཉེན་ཁ་དང་དཔའ་ཆེ་བའི་བྱེད་ལས་སྤེལ་བ་དེས། 

ཁ་གཏད་པའི་ངོས་ནས་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེ་སློང་བའི་རྐྱེན་བྱས་པ་དཀོན་པོ་རེད། ཉེན་ཁ་ཆེན་

པོའ་ིམདུན་དུ་སེམས་ཤ གས་དང་། སྙིང་སྟོབས། ཨུ་ཚུགས་བཅས་བསྟན་པ་འདིས་ཁ་གཏད་པ་

སྐྱོ་རུ་གཏོང་བ་དང་། འགོག་རྒོལ་བའི་སེམས་ཤ གས་གོང་འཕེལ་དང་། དྲག་གནོན་ལ་འཇིགས་

སྣང་བརླག་རྒྱུ  ་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། འོན་ཀྱང་འདི་འདྲའི་བྱེད་

ལས་སྤེལ་བར་ཧ་ཅང་ཟོན་ཆེན་པོ་དགོས་པ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་འདི་རིགས་བྱེད་མི་རུང་།
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འགྱུར་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་སྣེ་གཅིག་གམ་དུ་མའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་གདུག་རྩུབ་ཉུང་དུའམ། གཏན་

ནས་འགོག་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་སྲིད། ཁ་གཏད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁ་བྲལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། 

འགོག་རྒོལ་ཤ གས་ཆེ་སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས། དྲག་གནོན་དེ་ཁ་གཏད་པའི་གོ་གནས་

ཀྱི་ཐད་དུ་སྐྱར་འཕར་བྱེད་པ་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཡང་གདུག་རྩུབ་ཉུང་དུ་འགྲོ་སྲིད། འདི་འདྲ་བྱུང་

བ་ཡིན་ན། ཁ་གཏད་པས་རང་གི་དྲག་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་དེ་ཕན་ལས་གནོད་ཆེ་བ་ཡོད་

པ་དང་། བཀག་འགོག་བྱེད་དགོས་པར་རྟོགས་སྲིད། ཡང་ཁ་གཏད་པས་རང་ཉིད་མགོ་མ་སྒུར་

བའི་སྔ་རོལ་དུ་དྲག་གནོན་རྩུབ་ཤོས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱང་སྲིད།། །།



ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ།

དྲག་གནོན་འགོག་པར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དང་
སྒྲིག་ལམ།

གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁོ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་ལ། དྲག་གནོན་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་

ལམ་དང་། ནང་ཁུལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད། སེམས་ཤ གས་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཀྱིས་འཐབ་

རྩོད་མུ་མཐུད་པ་དང་མཉམ་རུབ་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་རིམ་པའི་སྐབས་སུ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་ཉིད་བློ་ཁ་

མ་ཚིམ་པའི་སྡེ་ཁག་ཁྱོན་ཡོངས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསམ་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་

བ་ཚོར་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུས་རྟག་ཏུ་ཐོབ་མི་སྲིད་པ་དང་། ཁོང་ཚོར་

རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདྲ་མིན་ཡོང་། དེས་ན་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ནང་ཁུལ་

དུ་སྡེ་ཁག་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཆེད་དངོས་སུ་འབད་

བརྩོན་གནང་དགོས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་སེམས་ཤ གས་ཀྱི་རྒྱུན་འཁྱོངས་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་

རེད། རོབ་རྩིས་བྱས་ན་འདི་ལྟར་བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་བཞི་ཡོད། 

ཀ 	སྡེ་ཁག་གི་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་།	སྡེ་ཁག་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད།	
འབྲེལ་བ་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པ།

འཐབ་རྩོད་ནང་གི་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོར་འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཆེད་རང་ཉིད་སྒེར་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་སྟོབས་ཤ གས་སྦྱིན་པའི་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་
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རྒྱུན་དུ་ཡོང་དགོས། གཞན་དག་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་དེ་མུ་མཐུད་ཁོང་ཚོའི་མཉམ་

དུ་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་དགོས། འདི་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་མཉམ་རུབ་

རྡོག་བསྒྲིལ་གྱི་རང་བཞིན་མངོན་པར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཡིན། 

འདི་དག་གི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་འཛོམས་དང་། གོམ་བགྲོད། གཞས་གཏོང་བ། རུ་སྒྲིག 

ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་གྱོན་པ་བཅས་བསྡུས་ན་འགྲིགས། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་ལྟ་བ་གཅིག་

པ་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏེ་ལས་འགུལ་བ་ནང་ཁུལ་དང་། མགོ་ཁྲིད། རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཁག་བཅས་ཕན་

ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས། 

ཁ།	འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པར་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་པ།

འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་བྱེད་པའི་སེམས་ཤ གས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་གྱི་དགོས་མཁོ་

ཡོང་སྲིད། ཆ་ཤས་ལེན་པོ་ཚོར་རང་གི་ལས་འགུལ་དེ་དྲང་བདེན་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་ཚད་

དེ་དག་བསྒྲུབས་ན་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ། དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

རྣམས་མ་ནོར་བར་བདམས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ངེས་པར་དུ་དགོས། 

སྤྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་

རྣམས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཐབས་ལམ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལས་འགུལ་ལ་

ཤེས་རྟོགས་ག་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཚོད་ཀྱིས་སེམས་ཤ གས་དེ་ཙམ་འཕར་ངེས། 

ག 	མགོ་སྒུར་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ།

ཆ་ཤས་ལེན་པོ་ཚོའི་སེམས་ཤ གས་ཆག་པ་དང་། ལུས་སེམས་ངལ་བ་ཡོང་སྲིད་པས། ཚོར་

འདུ་འདི་རིགས་འགོག་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། ཚོར་

འདུ་འདི་རིགས་སྔོན་འགོག་དང་ཉུང་དུ་གཏོང་ཕྱིར་སྔ་ས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས། མ་

མཐར་ཡང་འགོ་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལེན་པོ་ཚོའི་རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་འཐབ་རྩོད་ལ་མུ་མཐུད་

གནས་པ་དང་། སུས་ཀྱང་ལས་འགུལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་མི་བྱེད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་རེད། ཁོང་

ཚོའི་སེམས་ཤ གས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་། དམིགས་

བསལ་སྤྲོ་སྐྱིད་བྱས་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་གང་འཚམ་ཡོང་ངེས། འཐབ་རྩོད་ནང་མཉམ་ཞུགས་

བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་དང་། ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་རྣམས་ལ་ལྟོ་ཆས་

དང་། སྡོད་ཁང་། དགོས་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན། དགོས་མཁོ་དེ་དག་བསྐོང་

བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་ཤ གས་ཆེ་བྱེད་དགོས། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

སྐབས་རེ་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་མྱངས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དེ་དག་བཟོད་སྲན་འོས་པ་མངོན་ཆེད་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད། དཔེར་

ན། ལྷོ་ཨཕ་རི་ཁའི་འགོག་རྒོལ་འགོ་ཁྲིད་ཅིག་གིས་ “ང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་མྱོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་ཚང་མ་འཕྲོས་བརླག་ཏུ་འགྲོ་གི་འདུག” ཅེས་ཁོང་གིས་དྲང་

བདེན་གྱི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་མང་ཚོགས་ལ་མགྲོན་འབོད་བྱས་པ་རེད།

ང་།	བཀག་རྒྱ་དང་ཉེས་ཆད།

འཚེ་བ་དང་བཅས་པའི་རྩོད་རྙོག་ནང་སྒྲིག་འགལ་བྱུང་ཚེ། བཙོན་འཇུག་དང་སྲོག་ཐོག་གཏོང་

སྲིད་པའི་ཉེས་ཆད་རྣམས། འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མུ་མཐུད་ཡོང་བའི་གནོན་ཤ གས་དང་

ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། སྐབས་རེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་མཐོར་

འདེགས་བྱེད་པར་ངག་ཐོག་གི་རྒྱུད་སྐུལ་འདང་ངེས་ཡོང་། གལ་ཏེ་གནོན་ཤ གས་ཀྱིས་མ་འདང་

ཚེ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག འདི་དག་གི་ནང་དུ་བྱ་ར་དང་། མང་ཚོགས་ཞལ་

འདོན། སོ་ལྟ་བྱེད་པའི་ངོ་རྒོལ། དངུལ་གྱི་ཆད་པ། རྒྱབ་གཏོད་པ་ཚོའི་མིང་པར་འགྲེམས་བྱེད་

པ། ཚོགས་མིའི་གྲལ་ནས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་པ། སྤྱི་ཚོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག སྙུང་

གནས་སྲུང་བ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་བཅས་བསྡུས་ཡོད། ལུས་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱེད་པའི་

སྡིགས་ར་དང་ཞེད་སྣང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཉན། 

གལ་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འདི་དག་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་བ་དང་། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་

སེམས་ཐག་ཆོད་པོར་གནས་ཚེ། ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་ལ་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་རེད། འོན་

ཀྱང་འདི་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་ངེས་པར་དུ་

བྱེད་དགོས།

དྲག་གནོན་འགོག་པ།

ལས་འགུལ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་ཁ་གཏད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་བ་དེ། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་

འཚེ་བ་ལྡན་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཐབས་ལམ་དང་བསྡུར་ན། འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་དྲག་གནོན་ཁག་ཚད་ཅན་རེད། ལེའུ་རྗེས་མའི་

ནང་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་བཞིན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་གདུག་རྩུབ་དང་

ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་གཞན་ཁག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དོན་དངོས་སུ་དེ་

དག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ན་ཁ་གཏད་པའི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་ཞན་དུ་འགྲོ་སྲིད།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དབང་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་འཛམ་གླིང་དང་། རྒྱལ་ནང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརྩི་བཀུར་མི་བྱེད་པའི་

ཚད་གཞི་དེ་ནི་དེ་བས་ཀྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ཡོད། འདི་དག་གི་ནང་དུ་དབང་འཛིན་པ་དེ་

ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། དེས་བྱུང་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་གསང་བར་ཉར་ཐུབ་མིན་རེ་སྒུག་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་མིན། བྱུང་རྐྱེན་དེས་དབང་འཛིན་པ་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་བའི་ཚད་གཞི། གཞན་ཡང་དབང་འཛིན་

པའི་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དང་། འགོག་རྒོལ་བའི་རམ་འདེགས་སུ་

བསྒྱུར་ཏེ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཐད་དུ་བཀོལ་ཐུབ་མིན་བཅས་བསྡུས་ཡོད། 

དྲག་གནོན་གྱི་མདུན་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ་དེས། དྲག་གནོན་

ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་གཏད་ལ་དཀའ་ངལ་ཤ གས་ཆེ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པའི་

དཔང་རྟགས་མངོན་གསལ་ཅན་ཡོད། 

ཁ་གཏད་ཀྱིས་འཚེ་བ་འདེམས་ཀྱི་རེད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཞིག་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་ཁག་པོ་ཡོད་

ཙང་། ཁ་གཏད་པས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བས་འཚེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཁག་དཀྲི་རྫུན་

མ་བྱས་ཏེ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་བྱེད་སྲིད་ལ། ཡང་ན་འཚེ་བའི་ལས་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་

དེར་ཁ་གཏད་པས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། འུད་སྒྲོག་བྱེད་སྲིད། ཁ་གཏད་པས་ཐ་ན་འཚེ་བ་སྐུལ་

སློང་བྱེད་ཐབས་དང་། འགོག་རྒོལ་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་བཤིགས་ཐབས་ཀྱང་བྱེད་

སྲིད། 

འགོག་རྒོལ་བའི་འཚེ་བ་ནི་འཚེ་བ་ལྡན་པའི་དྲག་གནོན་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཁ་

གཏད་པས་ཆེས་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་གྱི་སྒོ་ནས་འཚེ་བའི་སྐུལ་སློང་བྱེད་སྲིད་ལ། ཡང་ན་

ཁོང་ཚོས་སོ་པ་དང་འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་བའི་ལས་ཚབ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲིད། 

གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་པས་འདི་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་ན། གསར་འགྱུར་དེས་

ཁོང་ཚོའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དབང་ཆའི་གནས་བབ་འགའ་ཞིག་ལ་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་འགྲོ་

ངེས། སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་དེས་དེ་འདྲའི་སོ་མྱུལ་བའི་རིགས་ཐེར་

འདོན་བྱེད་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་དགོས་མཁོ།

དྭང་བླངས་པ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་སྒུལ་ཤ གས་ནང་དུ་རྩ་བ་ཚུགས་ཡོད། རྩོད་རྙོག་འདི་ཚོའི་ནང་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

གི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་མཁན་ནམ། ཡང་ན་ཞི་བདེར་མོས་པ་ཚོས་

མེད་ས་ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་མ་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་བྲལ་ན། ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་༼ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་༽དང་། འགྱུར་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་༼ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་༽ 

བརྒྱུད་དེ་ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་དབང་ཆ་མེད་པར་བཟོ་བའི་སྐྱར་འཕར་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་

ཡོང་གི་མེད། 

དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་སྒྲུབ་པར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱིས་མཐུན་

འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའི་ནང་ནས་བཞི་ནི། ༡། ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ། ༢། སྲོག་སྐྱོན་

ཉུང་དུ་གཏོང་བ། ༣། ཁ་གཏད་པའི་དམག་དཔུང་ནང་དུ་བློ་ལོག་པའི་གནས་བབ་དང་། དྲག་

དཔུང་གི་གྱེན་ལངས་ཀྱང་སྐུལ་སློང་བྱེད་པ། ༤། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་མང་

ཚོགས་གང་མང་གིས་མཉམ་ཞུགས་འགུག་ཐུབ་པ་བཅས་ཡིན། 

འཚེ་བས་ལས་འགུལ་སྐྱོ་ཞན་དུ་ཇི་ལྟར་གཏོང་བ།

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འཚེ་བ་དར་སྤེལ་བྱས་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་སྟོབས་ཤ གས་

སྐྲུན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གོ་ལྡོག་པ་དང་། ཁ་གཏད་པའི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ནུས་པ་

ཤགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། འགོག་རྒོལ་བས་འཚེ་བ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོང་ཚོའི་དོ་སྣང་དེ་

གནད་དོན་དང་། འགོག་རྒོལ་བའི་སེམས་ཤ གས། དེ་བཞིན་ཁ་གཏད་པའི་འཚེ་བ་བཅས་ལས་

ཁ་གྱེས་ཏེ་འཚེ་བ་རང་གི་སྟེང་དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་

འགུལ་ནང་དུ་འཚེ་བ་དར་སྤེལ་བྱས་ན།  འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ཉམས་རྒུད་དུ་གཏོང་བ་

དང་། འཚེ་བའི་ལས་ལ་འཕོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་དུ་འགྲོ་བ། ལས་འགུལ་གྱི་ཚུགས་ཁ་འཐོར་བའི་

སྣ་འདྲེན་ཡང་བྱེད་སྲིད། བློ་ཁ་མ་ཚིམ་པའི་སྡེ་ཁག་གིས་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ་དེས། ཁ་

གཏད་པའི་ངོས་ནས་ཆ་མི་སྙོམ་པའི་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དང་། ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་གི་

ནང་དུ་འགོག་རྒོལ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཤ་ཚ་དེ་གོ་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད། དེས་ན་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་

དགོས་མཁོ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་གོ་མཚོན་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། 

ངན་བྱུས་གཏོར་སྐྱོན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས།

“མཁར་དབང་གཏོར་བཤིགས་ཀྱི་བྱ་བ་” ཞེས་སྐབས་འདིར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་• 

གཏོར་སྐྱོན་གྱི་གོ་དོན་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་མཐུན་གྱི་མེད། གཏོར་སྐྱོན་གྱི་

སྒུལ་ཤ གས་དང་ཐབས་འཕྲུལ་ནི་མི་འདྲ་བ་རེད།

གཏོར་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བ་དང་། ཉེས་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ• ་ི

ལུས་ལ་ཀུན་སློང་མེད་པའི་འཆི་སྐྱོན་དང་རྨས་སྐྱོན་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཡོད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ནུས་པ་ལྡན་པའི་གཏོར་སྐྱོན་དེར། འཆར་གཞིའི་གསང་བ་ཤེས་རྗེས་དེ་དག་གསང་• 

བརྟོལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་འཆར་གཞི་དེ་དག་འགོག་ཐུབ་པ་དང་། འགོག་འདོད་པའི་སྐྱེ་

བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་དུ་དངོས་སུ་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་བློ་ཞིག་དགོས།

གཏོར་སྐྱོན་ལ་འཆར་གཞི་འདིང་བ་དང་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་གསང་བ་བྱེད་པའི་• 

དགོས་མཁོ་ཡོད།

གཏོར་སྐྱོན་གཏོང་བར་སྐྱེ་བོ་འགའ• ་ཞིག་ལས་དགོས་ཀྱི་མེད། དེས་ན་ནུས་པ་ལྡན་པའི་

འགོག་རྒོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད།

གཏོར་སྐྱོན་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་ཀྱི་ཞན་ཆ་• 

ཡོད་པ་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡོད།

གཏོར་སྐྱོན་ནི་དངོས་པོ་གཟུགས་ཅན་གྱི་བྱེད་ལས་ཡིན་པ་ལས་འགྲོ་བ་མི་དང་སྤྱི་ཚོགས་• 

ཀྱི་བྱེད་ལས་ཤིག་མིན། 

གཏོར་སྐྱོན་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་གཉིས་ཁ་གཏད་པར་ཉམས་རྒུད་གཏོང་རྒྱུའི་• 

ཐད་ལ་གནས་བབ་རྩ་བ་ནས་མི་འདྲ་བ་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་མི་སེར་ལ་

རང་རང་གི་མོས་མཐུན་གྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ་གཏོར་སྐྱོན་གྱིས་མཁར་དབང་གཏོར་བཤིགས་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཁ་གཏད་པར་གདོང་

ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གང་དུ་སྐྱེ་བོ་དག་ལ་སྲོག་སྐྱོན་དང་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ན། ལས་འགུལ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་འཚེ་• 

མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཤ་ཚ་ཉམས་དམས་སུ་

འགྲོ་སྲིད།

ཧ་ཅང་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་དྲག་གནོན་གྱི་ནང་དུ་གཏོར་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད། གཏོར་སྐྱོན་གྱིས་• 

སྐུལ་སློང་བྱས་པའི་དྲག་གནོན་དེས་ཁ་གཏད་པའི་ལྟོས་བཅས་དབང་ཆའི་གནས་བབ་ཇེ་

ཞན་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ་པའང་སྲིད།

འཚེ་བར་ཐལ་སྲིད་པའི་ལམ་གཞན་ཁག

འཚེ་བའི་ནང་དུ་ལྷུང་བའི་ལམ་སྣོན་མ་གཅིག་དེ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གནས་

སྟངས་འགའི་ནང་དུ་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཚེ་ཡོང་གི་ཡོད། དམིགས་བསལ་

གཉན་འཕྲང་གི་སྐབས་སུ་ཚད་བཀག་ཅན་གྱི་འཚེ་བ་ཞིག་བྱུང་ཟིན་ཡོད་ན། དེ་ལྟའི་གྲ་སྒྲིག་ལ་

འཚེ་བ་དངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་འདོད་བློ་ཤ གས་ཆེ་ཡོད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

སྒྲིག་ལམ་གྱི་དགོས་མཁོ།

འཚེ་བ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དམིགས་བསལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོར་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་མེད་པ་དང་། ཉམས་མྱོང་

ཞན་པའི་སྐབས་སུ་སྒྲིག་ལམ་ནི་དམིགས་བསལ་གལ་ཆེན་ཡིན། སྒོ་གསུམ་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་དམའ་

མཐའི་གནས་ཚད་འགའ་ཞིག་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་སྒྲིག་ལམ་ནང་བསྡུས་ཡོད། དགོས་མཁོ་

ཡོད་པའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་དང་དབྱེ་བ་ནི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟོས་ཏེ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

སྒྲིག་ལམ་མེད་ན་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཐབས་ལམ་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་མི་སྲིད་པའམ། 

ཤིན་ཏུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།

སྒྲིག་ལམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ནི། འཐབ་རྩོད་ནང་མུ་མཐུད་མཉམ་ཞུགས་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། འཇིགས་སྣང་ལ་མི་ཞུམ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་དག་གི་རྗེས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཀུན་སྤྱོད་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རྣམ་པ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་གཅིག་པོ་དེ་རེད། 

སྒྲིག་ལམ་གྱི་ནང་དུ་འཆར་གཞི་དང་ལམ་སྟོན་ལ་ཉན་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ཚུད་ཡོད། སྒྲིག་ལམ་

གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་དམིགས་

ཚད་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོང་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་འདྲ་བའི་སྒྲིག་

ལམ་གྱིས་སྤྱིར་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་དང་། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ། དེ་བཞིན་ཁ་གཏད་ཀྱིས་ཀྱང་

ལས་འགུལ་ལ་གུས་བརྩི་བྱེད་པར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེ་ཤས་ཆེ་བར་རྩོད་རྙོག་དང་འཐེན་འཁྱེར་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་

ནང་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡང་། འཚེ་བ་སྔོན་འགོག་དང་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ། 

དངངས་འཚབ་དང་འཐབ་མོ་ནི་སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཕྱིར་འདོན་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

གནས་སྐབས་འགའ་རེར་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོས། འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་འཁུར་བར་གཞུང་འབྲེལ་འབད་རྩོལ་མི་དགོས་པར། རང་བཞིན་ལྷན་

སྐྱེས་སམ། སྤྱི་མཐུན་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཉན་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་

གནས་སྐབས་སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པར་འབད་རྩོལ་ཤ གས་ཆེའི་དགོས་

མཁོ་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་སྒྲིག་ལམ་དེ་གཙོ་ཆེར་རང་ཁྲིམས་འཁྱེར་རྒྱུ་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

དེ་རེད། སྒྲིག་ལམ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགོག་རྒོལ་བའི་

འདུན་པ་དང་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་མིན་དང་། ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་མིན་དེ་ནུས་

པ་ལྡན་པའི་ཚད་གཞི་ལ་རག་ལས་ཡོད། དེས་ན། ལམ་སྟོན་དང་། རེ་སྐུལ། དམ་བཅའ། སྒྲིག་

གཞི་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ། བཀོད་ཁྱབ། ཐབས་ལམ་གཞན་སོགས་སྒྲིག་ལམ་སྐུལ་མ་བྱེད་པར་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག 

འཚེ་བ་ལྡན་པའི་གནས་སྟངས་འོག་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་སྐབས་རེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

མཚམས་འཇོག་གམ། དུས་འགྱངས་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད། སྐབས་འགར་འཚེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་དེ་དག་སྐུལ་སློང་གི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

ཐབས་ལམ་གྱི་ཚབ་ཏུ་བཀོལ་ཆོག གལ་ཏེ་དགྲ་སྡེ་ཞིག་ནས་ཚུར་རྒོལ་བྱུང་ན། འཚེ་བ་དང་ཕམ་

ཉེས་ཀྱི་ཟིང་ཆ་གཉིས་ཀ་འགོག་པར་སྒྲིག་ལམ་ཤ གས་ཆེའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། གལ་ཏེ་འགོ་ཁྲིད་

ཚོར་གདོང་ཐུག་ལག་འཛིངས་ལས་གཡོལ་འདོད་ཡོད་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དེ་ས་ཆ་

གཞན་དུ་སྤོ་བའམ། ཚོགས་འཛོམས་གྲོལ་འཇུག་པ། ཡང་ན་སྟབས་བདེའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་

འགྱུར་བ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ན་ལེགས་པ་ཡོང་། གལ་ཏེ་ཁ་གཏད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡོང་སྲིད་པའི་

འཚེ་བ་ལྡན་པའི་ཚུར་རྒོལ་བྱུང་བ་དེར་ཐད་ཀར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ན། ཤགས་ཆེ་བའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་དགོས་པ་ཡོད།

གང་དུ་རྩོད་རྙོག་དང་འཐེན་འཁྱེར་ཁྱབ་ཆེ་ཡོད་ས་དེར། སྐབས་རེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་

རྣམ་པ། དཔེར་ན། མང་ཚོགས་ཀྱི་རྔམ་སྟོན་ལྟ་བུས་འཚེ་བ་གཡོལ་བ་དང་ལྷན་དུ་སེམས་ཚོར་

ཕྱིར་འདོན་བྱེད་དུ་འཇུག་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་གཅེས་འཛིན་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་

བ་ལ་སེམས་ཤ གས་ནི་གལ་ཆེན་རེད། འགོག་རྒོལ་བའི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་ལ་མེད་པའི་སྟོབས་

ཤགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གནད་ཡོད་ཅིག་གིས་ཁོང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་

དེས་འགོག་རྒོལ་བའི་སེམས་ཤ གས་སྤར་གྱི་ཡོད། འདི་དག་ནི་ཁོང་ཚོའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་དང་། གནད་དོན་གྱི་དྲང་བདེན། ཐོབ་ངེས་པའི་རྒྱལ་ཁ། སྟོབས་ཤ གས་ལྡན་པའི་གྲོགས་པོ་

ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཆོག གནས་སྟངས་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་

སམ། བྱུང་རབས་ཀྱི་ནང་དུ་རྩ་བ་ཚུགས་ཡོད་སྲིད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་གནས་

ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་ཀྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཅིའི་ཕྱིར་ལས་འགུལ་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རང་བཞིན་དུ་འཇོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་དགོས།

ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ཡག་པོ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་འགོ་

ཁྲིད། དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཏིང་པའི་འཆར་གཞི། ནུས་པ་ལྡན་པའི་འབྲེལ་

ལམ་བཅས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པར་མཐུན་འགྱུར་ཤ གས་ཆེ་བྱེད་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཀྱི་ཡོད། འཐབ་བྱུས་དང་། འཐབ་རྩལ། ཐབས་ལམ་དམིགས་བསལ་བ་བཅས་ཀྱི་གདམ་ཁ་བྱེད་

དུས་དོ་སྣང་དམིགས་བསལ་དགོས། སྦྱོང་བརྡར་ཚན་པ་དང་། ལས་གྲྭ མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་། 

སྤྱི་ཚོགས་ཟློས་གར་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་དམིགས་བསལ་ཚན་པ་དང་། སྤྱིར་

བཏང་མཉམ་ཞུགས་པ་ཚོ་ལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། འཚེ་བ་འགོག་པ་དང་སྒྲིག་

ལམ་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་གསུང་བཤད་དང་། བརྡ་འཕྲིན། ས་གནས་ས་ཐོག་གི་རེ་སྐུལ་བཅས་ཀྱང་

ཡང་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་ནང་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བརྡ་འཕྲིན་འབྲེལ་ལམ་

གྱིས་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་རེད། བཀའ་འདོམས་དང་འབྲེལ་

བ་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པ་བྱུང་ན། སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གཉིས་ཀའི་

ལམ་སྟོན་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་བཟོ་ཐུབ། རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་བསྐོར་ཞིག་འཚེ་མེད་ཞི་བ་

དང་སྒྲིག་ལམ་ལྡན་པ་ཡོང་བར་སྒྲིག་ལམ་དོ་དམ་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་

ལམ་ཁུར་བའི་དམ་བཅའ་ཡང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད། 

འགོ་ཁྲིད་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་མི་གཞན་དག་

ཚོས་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་སུ་ཐོན་ཏེ་སྒྲིག་ལམ་སྲུང་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་གལ་གནད་ཡིན། གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ལ་བྱ་སྤུ་ནོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་མེད་པར་ལུས་ཉེན་ཡོད། ཡར་

ཐོན་ཅན་གྱི་གནས་སྐབས་གཞན་དག་གི་ནང་དུ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དཔུང་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་

སོང་སྟེ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པར། འདྲ་མཉམ་

སྲིད་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའང་ཡོང་གི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚབས་ཆེའི་འཚེ་བ་ཡོང་ཉེན་

འདུག་ན། འཚེ་བ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་བྱ་འགུལ་ཅན་གྱི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་

དགོས་མཁོ་ཡོད། 

སྡང་ཟུག་མི་བྱེད་པ།

འདས་ཟིན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་འགའི་ནང་དུ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་ཁ་གཏད་ལ་སྡང་

ཟུག་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁྱད་མཁས་པ་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་དེ་ནི་སྡང་ཟུག་མི་བྱེད་པའི་ནུས་པ་འཕེལ་ཐབས་སུ་འོས་འཚམ་གྱི་བཙོ་སྦྱང་བྱས་

པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཁ་

གཏད་ལ་ “བརྩེ་བ་” བྱེད་དགོས་མེད་ལ། ཁོང་ཚོའི་བསམ་བློ་འགྱུར་བར་འབད་རྩོལ་ཡང་བྱེད་

མི་དགོས། དངོས་འབྲེལ་བྱས་ན་དེ་ཚོ་ནི་འདི་ལྟ་བུའི་འཐབ་རྩོད་ནང་གི་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རེད། འོན་ཀྱང་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་སྡང་ཟུག་དང་ཁོང་ཁྲོ་སྤོང་ཐུབ་ན། འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་ནུས་ཤ གས་གོང་འཕེལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བདེན་

པ་རེད། 

དྲག་གནོན་ལ་ཕན་ནུས་མེད་པའི་རང་བཞིན།

གལ་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་ལ་འཇིགས་སྣང་མེད་པར་གནས་པ་དང་། འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་སྲུང་ཐུབ་པ། བཀའ་ལ་བརྩི་མེད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་རྒྱུའི་

འདུན་པ་ཡོད་པ། ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་བཅས་ཡོད་ན། བཙན་དབང་

གི་སྒོ་ནས་རང་འདོད་བཞིན་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་དབང་འོག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཁ་གཏད་པའི་འབད་

རྩོལ་དེ་འགོག་ཐུབ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། 

འགོ་ཁྲིད་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་སྒོ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགོག་

རྒོལ་མེད་པར་བཟོ་མི་ཐུབ། ལས་འགུལ་གྱི་ཁ་སྟབས་སྐྱོ་ཞན་དང་། མང་ཚོགས་འཇིགས་སྣང་

གི་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་རིགས་ཀྱིས་ལས་

འགུལ་གྱི་རྒྱུན་གཅོད་སྲིད། གཤམ་གསལ་གནས་སྟངས་ཁག་གི་འོག་ཏུ་དེ་འདྲའི་དྲག་གནོན་

གྱི་ཐབས་ལམ་དེས་ལས་འགུལ་གཏོར་བཤིགས་གཏོང་རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་བ་སྲིད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་རིམ་• 

ཡོད་པ།

མི་མང་ལ་ཐབས་ལམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཉམས་མྱོང་གང་འཚམ་ཡོད་པ།• 

མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་འགོག་རྒོལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་གྱི་ལམ་• 

སྟོན་ལག་དེབ་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚད་མཐོ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པ། 

སྔོན་ཚུན་ནས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་བྱེད་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་བང་རིམ་འདེམས་སྒྲུག་• 

ཟིན་པ།

འགོ་ཁྲིད་སྔོན་མ་ཚོས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁར་མི་ལྟ་བར་འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་• 

བྱེད་ལས་ཀྱི་མིག་དཔེ་སྟོན་པ།

འདི་ལྟར་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་དབང་ཚད་ཕྱོགས་བགོས་བྱེད་པ་དང་། རང་

བསྟེན་གྱི་ནུས་པའི་འཕེལ་རྒྱས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་ལ་བརྩི་སྲུང་བཅས་ཡོང་སྲིད།
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དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་འགའ་ཞིག་འགོག་རྒོལ་གྱི་གནད་དོན་གསར་པར་ཡང་འགྱུར་

སྲིད། འདི་ནི་སྡེ་ཁག་གི་ཐོག་མའི་དགོས་འདུན་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་གཅིག་པ་མ་རེད། 

དྲག་གནོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བཞིན། ཐོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཆེད་དུ། ཞི་བའི་མི་མང་

གིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་ཆེད་

དུ་གནད་དོན་གསར་པ་ལྟ་བུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་དྲག་གནོན་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་པ་ལའང་ལམ་ལྷོང་མི་ཡོང་

བ་དང་། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཁ་གཏད་པའི་དཀའ་ངལ་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། ཁོང་ཚོས་རང་གི་

དབང་ཤ གས་དེ་བས་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་སྲིད། དྲག་གནོན་དེས་ཁ་གཏད་པའི་ཐད་དུ་ཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུའི་ནུས་ཤ གས་དེ་གོ་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྐྱེན་བྱས་པའང་ཡོང་སྲིད།། །།

 

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།





 ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ།

	 ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ།༼འཇུ་མ་འཇུ་རྩེད།༽

	
འཚེ་བ་ཅན་གྱི་ཁ་གཏད་པའི་ཐད་དུ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནི། འཚེ་བ་ཅན་གྱི་ཉེས་ཆད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འདོད་པ་དང་ཐུབ་པའི་

ཁ་གཏད་པའི་ཐད་དུ་བཀོལ་རྒྱུར་བཟོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འཚེ་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་ཐད་དུ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པ་དེས་དམིགས་

བསལ་དང་། ཆ་སྙོམ་མེད་པའི་རྩོད་རྙོག་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས། ཉི་ཧོང་གི་ལུས་རྩལ་སྒྱུ་རྩལ་བ་ཚོས་ཁ་གཏད་ཀྱི་ཐད་

དུ་ཇུཇིཏསུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལྟར། ཁ་གཏད་པའི་འཚེ་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐད་དུ་ཆ་མི་སྙོམ་པའི་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འདིས་ཁ་གཏད་པས་འགོག་རྒོལ་

བའི་སྟེང་དུ་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དེ་ཚུར་རང་ཉིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ཏུ་འཕར་ཏེ་དབང་ཆ་སྐྱོ་

ཞན་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་བྱས་ཙང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁ་གཏད་པའི་རང་ཚུགས་ཤོར་དུ་འཇུག་གི་

ཡོད། འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་པ་དང་ལྷན་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བར་གནས་ན། རང་

གི་དབང་ཆའི་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དང་གདོང་ཐུག་བྱེད་པར་ཁ་གཏད་པའི་དཀའ་ངལ་ནི་གཙོ་ཆེར་

ཐབས་ལམ་འདིའི་དམིགས་བསལ་གྱི་འགུལ་ཤ གས་དང་ཐབས་འཕྲུལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་ཁ་གཏད་པས་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་

དྲག་གནོན་བྱུང་སྐབས། ཁ་གཏད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་བྲལ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་གཞི་རྩའི་བཀོལ་སྤྱོད་

ཡོང་གི་ཡོད། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་གཏད་པའི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བའི་ནང་དུ་ནང་ཁུལ་གྱི་

འགལ་ཟླ་ཡོང་བ་དང་། འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་སྟོབས་ཤ གས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ། སྡེ་ཚན་

ཕུང་གསུམ་པ་རྣམས་ཁ་གཏད་པའི་འགལ་ཟླར་འགྱུར་པ་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡོང་ཐུབ། འདི་

ལྟར་ཡོང་སྟངས་གཤམ་དུ་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འདི་ཡོང་བ་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་གང་དུ་ཁ་གཏད་པའི་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་

ཤོས་ཡོད་སའི་འཚེ་བའི་ལས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དེའི་ཚབ་ཏུ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་༼འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་གོ་མཚོན་༽ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ངང་ནས་འགོག་རྒོལ་མུ་མཐུད་དགོས།

ཁ་གཏད་པ་ཉམས་ཉེས་སུ་གཏོང་བ།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་ནི་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དྲག་གནོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་གདོང་

ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཞིག་རེད། འཚེ་བ་ཅན་གྱི་དྲག་གནོན་གྱི་ཐད་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་

ལམ་དང་ཨུ་ཚུགས་ཟུང་འབྲེལ་བྱུང་བ་དེས་། འགལ་ཟླ་བའི་དྲག་གནོན་དེ་ཆེས་གདུག་རྩུབ་ཅན་

དུ་མངོན་པར་གསལ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདིས་རྐྱེན་པས་ཐོག་མར་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་

དང་། དེ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ་ཕན་པའི་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བའི་འགྱུར་བ་ཡོང་བའི་

ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་སྲིད་པ་རེད། འགྱུར་བ་འདི་རིགས་ཁ་གཏད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་

བ་དང་ལྷན་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤ གས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་

ཡོད། འགོག་རྒོལ་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེས་ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་དེ་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་ལྗིད་ཡང་མ་སྙོམ་པར་སྦབ་དྲིལ་ཐེབས་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་ཡོང་གི་མེད། ཚན་པ་གཉིས་

པའི་ནང་དུ་ཐོ་འགོད་ཡོད་པའི་ཐབས་ལམ་བྱེ་བྲག་པ་མང་ཆེ་བ་རྒྱུད་རིམ་འདི་ལས་ཐ་དད་པ་

རེད། རྒྱ་ཆེ་བའི་སྡེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་གི་ཡོད། 

ས་གནས་ས་ཐོག་གམ། ཡང་ན་འཛམ་གླིང་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འོས་འགན་མེད་པའི་སྡེ་• 

ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་རྣམས།

ཁ་གཏད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ།• 

བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་སྤྱིར་བཏང་བ།•  

འོས་འགན་མེད་པའི་སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་རང་ཕྱོགས་སུ་འགུགས་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་སྟེང་དུ་དྲག་གནོན་བྱུང་བ་དེས་འཐབ་རྩོད་ལ་དོ་སྣང་ཁྱབ་ཆེ་

ཡོང་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཤ གས་ཆེ་

འགུགས་སྲིད། དེས་ཁ་གཏད་པ་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉམས་དམའ་བའི་ངང་

ནས་འགྲེལ་བཤད་དང་། དག་འབུད་མི་བྱ་མཐུ་མེད་བཟོ་གི་ཡོད། དེ་ནས་སྙེམ་ཆུང་བའི་འགོག་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

རྒོལ་བ་ཚོའི་རེ་འདུན་དེ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་དང་། གཅིག་བྱས་ན་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་བསམ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་དུ་ད་ཆ་ཉན་ཞིབ་ཡོང་གི་ཡོད། 

ཀ 	རྒྱལ་སྤྱིའི་འཁང་ར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འཁང་ར་དེ་བུ་ལོན་ཕྱིར་འཐེན་དང་། དགོས་མཁོའ་ིདངོས་རིགས་འགོག་པ། དཔལ་

འབྱོར་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་སྣོན་མ་འགེལ་བ་བཅས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བྱེད་

སྒོ་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ། འོན་ཀྱང་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིནང་དུའམ། ཕལ་ཆེར་ཤས་ཆེ་བའི་ནང་དུ་

འདི་ལྟར་ཡོང་གི་མེད།

ཁ།	སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕན་གནོད་འབྲེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཁག

རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཁོ་ནར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཡིད་ཆེས་སླ་བའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུ་

མེད། འགལ་ཟླའི་བསམ་ཚུལ་གྱིས་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བར་འགྱུར་བ་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་དེའི་

ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཉེན་ཡོད་པ་མཐོང་ན་ལས། དེ་མིན་ཆོད་སེམས་ལྡན་པའི་ཁ་གཏད་པས་དེ་ལ་

དོ་སྣང་མི་བྱེད་པ་ཡོང་སྲིད། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་དེས་ཁ་

གཏད་པ་ལ་གནོད་མིན་ནི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཚན་ཁག་གསུམ་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁ་གཏད་པ་དང་རྩོད་རྙོག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རང་བཞིན། ཁ་གཏད་པ་ཚང་མ་གཅིག་• 

མཚུངས་མ་རེད། འགའ་ཤས་ནི་གཞན་དག་ལས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཚོར་བ་

རྣོ་བ་ཡོད།

དབང་འཛིན་པ་དེ་མང་གཙོ་བ་རེད་དམ་གཅིག་སྡུད་པ་རེད། དེའི་ལྟ་བ་ག་རེ་རེད། དེའི་• 

འགོག་རྒོལ་བའི་ཕྱོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་དབང་འཛིན་པ་ལ་

ཇི་ཙམ་གྱི་གལ་འགངས་ཆེ་ལོས་ཡོད་དམ། དེས་དྲག་གནོན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཇི་འདྲ་

ཡིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ག་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དོན་རྐྱེན་དེ་ཡོང་གི་འདུག་གམ། 

ཁ་གཏད་པ་རྣམས་སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་

ལ་ཚོར་བ་རྣོ་བོ་འདུག་གམ། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

བསམ་ཚུལ་གྱི་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བྱེད་ལས་ཁག

བསམ་ཚུལ་གྱི་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པའི་ཐད་དུ་བྱེད་ལས་ག་

འདྲ་ཞིག་སུས་སྤེལ་གྱི་རེད་དམ། 

སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ• འི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་དང་། མང་ཚོགས་གསལ་བསྒྲགས། 

རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་བསྐོར། ཕྱི་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བྱེད་ལས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་ལ་

སོགས་པ་བསྡུ་ཆོག དེ་དག་ནི་སྐྱོར་རོགས་དང་ཁ་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བལྟ་དགོས་པ་ལས་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ངོ་མ་ལྟར་ནམ་ཡང་བྱེད་མི་རུང་། འདས་ཟིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་དང་

འབྲེལ་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་གནད་དོན་དང་། དམིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་

ཕུང་གསུམ་པ་བརྒྱུད་པའི་ནང་དུ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བའི་ཚད་གཞི་ནི་ཆེས་ཆུང་ངུ་རེད། ལས་

འགུལ་དེ་དག་སྤྱིར་བཏང་མཚོན་རྟགས་ཙམ་ལས་བྱུང་མེད། དོན་ཕན་ལྡན་པའི་རིགས་

དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་ལྟ་བུ། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད་དུ་དགོས་ངེས་ཀྱི་

བང་རིམ་ལྡན་པ་དང་། རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་རྒྱུ་གཞི་རྩར་བཞག་སྟེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱུང་མེད། 

རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་དེ་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གིས་རྒྱལ་ནང་དུ་སྤེལ་བའི་ལས་

འགུལ་གྱི་ཚབ་མ་རེད། 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནོན་• ཤ གས་ལྟེ་བ་དེ་ཁ་གཏད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་དངོས་སུ་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གིས་ངེས་པར་དུ་མྱོང་དགོས་པ་

དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད། 

སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་གནད་དོན་གྱི་གནས་• 

སུ་ཕྱོགས་པ། འདི་དག་གིས་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་སེམས་ཤ གས་སྤོར་བ་དང་། རྒྱལ་ཁ་

མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་སྲིད། 

འགྱུར་བ་འདི་འདྲ་བས་ཁ་གཏད་ཀྱི་སྡེ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་སམ། ཡང་ན་ཚན་པ་འགའི་

སེམས་ཤ གས་གཅོག་པར་རམ་འདེགས་ཀྱང་བྱེད་སྲིད། 

ག 	སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་མ་འོངས་པ།

སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་བེད་སྤྱོད་དང་ཕན་ནུས་དེ་སྤྱིར་བཏང་ཚད་

ཅན་རེད། གཅིག་བྱས་ན་ད་ཆ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་དག་འགོ་ཚུགས་བཞིན་ཡོད། འདི་

དག་གི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་ལག་དེབ་མཁོ་སྤྲོད། དཔར་སྐྲུན་

གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཞུ། གློག་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ལམ་ནས་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱེད་

པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་འཕྲུལ་ཆས། འཐབ་རྩོད་འདི་རིགས་ལ་སྦྱོང་བརྡར་དང་། སློབ་གཉེར་བྱེད་

ས་སློབ་གསོའ་ིལྟེ་གནས་དང་གཞི་རྩ་ཚུགས་པ་བཅས་བསྡུས་ཡོད།
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

འཕྲུལ་རིག་གསར་པའི་རིགས་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རང་བཞིན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། ཕན་ཚུན་

འབྲེལ་ལམ་དང་། ཤེས་ཡོན། གནས་ཚུལ་ཐོབ་ཐབས་སུ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། འཕྲུལ་

རིག་འདི་དག་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ་ཚོའི་ལག་ཏུའང་ཡོད། 

ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་སྒར་གྱི་ནང་དུ་མི་མཐུན་པ་དང་འགལ་ཟླ་སློང་བ།

འཚེ་བ་ཅན་གྱི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་འཚེ་བའི་དྲག་གནོན་བྱས་པ་ལས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་འཚེ་བའི་དྲག་གནོན་བྱས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མི་ལྡན་པ་དང་། ཞེན་ལོག་

ཅན། འགྲོ་བ་མིའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་རྒྱབ་འགལ། སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཅན་བཅས་ཡིན་པར་བསམ་

མདོག་ཁ་པོ་རེད། 

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཡིན་ན། ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་རང་གིས་རང་

ལ་ཟོན་བྱེད་བདེ་བ་དང་། དྲག་གནོན་དང་འགོག་ཐབས་གཞན་བཅས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་བཀོད་

ཁྱབ་བྱེད་བདེ་བ་དང་། རྩོད་རྙོག་གི་སྐོར་ལ་སྲིད་བྱུས་འགྱུར་བའང་ཞེ་དྲགས་གཏོང་སླ་བ་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་དགོས་འདུན་ལ་མུ་མཐུད་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ཏུ་དྲག་གནོན་

ཚབས་ཆེ་བྱེད་པ་ནི་ཁེ་ལས་གྱོང་ཆེ་བར་བལྟ་སྲིད།

ཀ 	དྲག་གནོན་དང་དེའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་དྲི་བ་གཏོང་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་འཚེ་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་གདོང་ཐུག་བྱེད་པའི་ཆ་མི་སྙོམ་

པའི་རྩོད་རྙོག་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པའི་ཚོགས་མི་འགའ་ཞིག་དང་། རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཚོས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་འཚེ་བའི་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་

དང་། རྩོད་རྙོག་ནང་གི་གནད་དོན་ལ་སྐྱར་ཞིབ་ཀྱང་བྱེད་པ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ཏུ་དྲི་བ་གཏོང་རྒྱུ་

འགོ་བཙུགས་སྲིད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུའི་རྣམ་པ་འདིས་ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཚོའི་

ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པའི་འགལ་ཟླ་དང་། རྣམ་འགྱུར་གཞན་ཡང་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་སྲིད། 

དྲག་གནོན་མུ་མཐུད་པ་ལས། དྲག་གནོན་དང་བྱུང་སྲིད་པའི་གདུག་རྩུབ་རྣམས་ཧ་ཅང་• 

ཐལ་ཆེ་བས་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་འོས་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ།

གལ་ཆེ་བའི་འགྱུར་བཅོས་དགོས་པའི་ཡིད་ཆེས་གསར་པའམ། ཤགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་• 

ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ལ་ལྟ་ཚུལ་གྱི་འགྱུར་བ།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དང་ཁོང་ཚོའི་གནད་དོན་ལ་དོན་དངོས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་• 

སྐྱེད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོར་རམ་འདེགས་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གི་• 

གནད་དོན་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར།

ཁ།	དྲག་གནོན་གྱིས་ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་ནང་དུ་བློ་ལོག་པ་སྐྲུན་སྲིད།

རྩོད་རྙོག་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དཔོན་རིགས་༼གོ་གནས་མཐོ་བོའ་ིགྲས་ཀྱང་ཡོང་ཆོག༽དང་། 

གོ་གནས་འདྲ་མིན་གྱི་དམག་མི་དང་། ཉེན་རྟོག་པས་ཕྱོགས་བརྗེས་པ་ཡོང་སྲིད། 

ག 	དམག་མིའི་གྱེན་ལོག

དྲག་གནོན་བྱེད་པར་འགན་ཁུར་ཡོད་པའི་དམག་དཔུང་དང་ཉེན་རྟོག་པའི་ནང་དུ་སྐབས་རེ་རྒྱབ་

གཏོད་དམ་བློ་ལོག་བྱས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་བཀའ་ཁྱབ་ལག་ལེན་བསྟར་སྐབས་བསམ་

བཞིན་དུ་ནུས་པ་མི་འདོན་པའམ། ཡང་ན་དངོས་སུ་གྱེན་ལོག་བྱེད་སྲིད། སྐབས་རེ་མི་སྒེར་གྱི་

ངོས་ནས་བཀའ་ལ་མ་བརྩིས་པར་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་རེ་དྲག་དམག་གི་ཚན་

པ་ཆ་ཚང་གིས་རྒྱབ་གཏོད་བྱས་ཏེ་བློ་ལོག་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

དམག་མིས་གདུག་རྩུབ་དྲག་གནོན་བྱེད་རྒྱུར་བཀའ་ལ་མ་བརྩིས་པར་འགོག་རྒོལ་བའི་ཕྱོགས་

སུ་བློ་ལོག་པ་བྱུང་ན། ཁོང་ཚོས་འགྲོ་བཞིན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་འཛུལ་

རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པ་ལ་ད་ལྟའང་ལར་ཞེན་ཡོད་

པའི་དཔུང་དམག་ལྷག་མའི་ཐད་དུ་དྲག་དམག་གི་གོ་མཚོན་དང་སྦྱོང་བརྡར་རྩ་བ་ནས་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོས་དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དྲག་གནོན་དབང་འཛིན་པ་ནས་ཁ་

བྲལ་འགྲོ་གྲབས་ཡོད་པའི་དཔུང་དམག་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་འཛིན་པ་ལ་བློས་ཐུབ་ཀྱི་

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ངེས་ཆེ། དེས་རྩོད་རྙོག་དེ་ནང་འཁྲུག་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ། 

དབང་འཛིན་པ་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་པའི་དཔུང་སྟོབས་ཉམས་པ་དང་། སྲོག་སྐྱོན་མང་དུ་གཏོང་བ་

བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབང་འཛིན་པ་ལ་ཚེ་སྲོག་གསར་པ་ཞིག་སྦྱིན་ཐུབ། 

གྱེན་ལོག་དམག་མི་ཚོས་༡༩༠༥ ལོའ་ིཨུ་རུ་སུའི་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སུ་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་བཏང་

བ་དེས། ཛཱར་གྱི་སྲིད་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གསར་བརྗེ་5མཇུག་བསྒྲིལ་

5 འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་གལ་ཆེན་འདིའི་ཆ་ཚང་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱིས་བརྩམས་

པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་རྒྱབ་པ་༽ ཞེས་པའི་ལེའུ་ལྔ་པར་གཟིགས།
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རྒྱུར་འཚེ་སྲོག་གསར་པ་འདང་ངེས་བཞིན་པ་སྦྱིན་པ་རེད། གྱེན་ལོག་དཔུང་དམག་གིས་༢༠༡༢ 

ལོར་སིརིཡེ་ནང་དུ་དྲག་པོའ་ིགོ་མཚོན་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲག་དམག་འཐབ་རྩོད་

དུས་ཡུན་རིང་དུ་བཏང་བ་དང་། སྲོག་སྐྱོན་གྱི་གྲངས་འབོར་ཞེ་དྲགས་མང་དུ་བཏང་བ་རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ། དྲག་དམག་གི་གོ་མཚོན་བེད་སྤྱོད་མ་བྱས་

པར། དེའི་ཚབ་ཏུ་གྱེན་ལོག་དམག་དཔུང་གིས་ཁ་གཏད་པ་ལ་ཞབས་ཞུ་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲངས་

འབོར་ཆེ་བའི་དམག་དཔུང་གིས་རྒྱབ་གཏོད་བྱེད་པར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པའི་དཔུང་དམག་དེ་མེད་པར་བཟོས་པའི་སྒོ་ནས་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་

པ་མཇུག་བསྡུ་བའི་མྱུར་ཚད་ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 

ང་།	ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པའི་ནང་དུ་ཁ་བྲལ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཐད་དུ་གདུག་རྩུབ་བཏང་བ་དེས། སྐབས་རེ་ཁ་གཏད་དབང་

འཛིན་པའི་ནང་དུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་དང་། དྲག་གནོན་དང་། སྟངས་འཛིན་གྱི་ཐབས་ཤེས། 

སྲིད་བྱུས་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་སྡེ་ཚན་ཁག་ཏུ་ཁ་བྲལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཕྱོགས་སུ་

འཁྲིད་སྲིད་པ་རེད། 

ཅ།	རྒྱབ་གཏོད་ཡོང་ཐབས་སུ་ཆེད་མངགས་འབད་རྩོལ།

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དྲག་གནོན་གྱིས་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་

བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་དེ་ཤེས་དགོས། གནས་སྐབས་འགར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་འགས། 

འགོག་རྒོལ་བ་ལ་དངོས་སུ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་རེ་འདུན་གྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་དབང་

འཛིན་པས་འཚེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་འཁྲུག་རྐྱེན་སློང་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྲིད། དེ་འདྲའི་

བྱེད་ལས་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གཟབ་དགོས་ལ་རྒྱུན་དུ་དེ་འདྲ་བྱེད་རྒྱུ་མེད།

གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་ཁ་གཏད་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཚོ་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་ཐད་ཀའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག སྐབས་རེ་ཁ་བྲལ་གསར་པ་བཟོ་བ་དང་། གཞན་དུ་

ཡོད་བཞིན་པའི་འགལ་ཟླ་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འགོག་རྒོལ་བས་འཚེ་

བ་བྱས་ན་སྤྱིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་ཁག་ལ་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོ་གི་ཡོད། 

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
མཉམ་ཞུགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ།

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་ནི་ལམ་གསུམ་པ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་བཀོལ་སྤྱོད་ཡོང་སྲིད། སྐབས་རེ་

དྲག་གནོན་གྱི་རྐྱེན་པས་ད་ཡོད་གཞུང་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་འབོར་ཆེན་ལ་དངོས་སུ་འགོག་

རྒོལ་ལས་འགུལ་ནང་འཛུལ་རྒྱུར་སེམས་ཤ གས་སྐྱེད་པར་བྱེད་སྲིད། 

དྲག་གནོན་ལ་དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་། གལ་ཏེ་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་དྲག་གནོན་

བཟོད་ཐུབ་པ་དང་། འགོག་རྒོལ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པ་ལ་སྟོབས་ཤ གས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། འཚེ་

བའི་འོག་ལ་མགོ་སྒུར་ན་ཕམ་ཁ་ངེས་པ་རེད། དྲག་གནོན་གྱིས་འགོག་རྒོལ་བའི་ལས་འགུལ་

ཁྲིམས་མཐུན་དུ་བཟོ་ཐུབ། གང་གིས་ཅེ་ན་དེས་ “དྲང་བདེན་མ་ཡིན་པ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་” གཏོང་

བ་རེད། དྲག་གནོན་གྱིས་ཡོད་བཞིན་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་ཆོད་སེམས་གོང་

འཕེལ་གཏོང་བ་དང་། སྐབས་རེ་འགོག་རྒོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ལ་འཕར་ཆ་བཟོ་བ་གཉིས་ཀ་

བྱེད་ཐུབ།

དྲག་གནོན་ཚབས་ཆུང་བ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
བྱེད་ལས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན་པ།

ཁ་གཏད་པའི་གནད་དོན་ལ་སྐྱོན་ཆག་བྱེད་སྲིད་པའི་ཚབས་ཆེའི་དྲག་གནོན་གྱི་གོང་གསལ་

ཉེན་ཁ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་ལས་ཚབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲག་གནོན་བྱེད་

ཚབས་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་སྲིད་ལ། རང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཚེ་བའང་ཉུང་དུ་གཏོང་བའི་

ཐབས་ཤེས་འཚོལ་སྲིད། གནས་སྐབས་དཀོན་པོ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོས་སྐབས་རེ་འཚེ་

མེད་ཞི་བའང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གཉེན་པོར་བསྟེན་སྲིད། དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་གཙོ་བོ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་པའི་རྩོད་རྙོག་གི་གནས་

སྟངས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་གོམ་བགྲོད་ཁྱར་ཁྱོར་དང་པོ་དེ་ཡིན་ཆོག 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་བཟོ་ངེས་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་གི་

སྒོ་ནས་འཐབ་རྒྱུར་བདམས་པ་དེས་ཁ་གཏད་པ་ལ་འཚེ་བ་དང་བསྡུར་ན་ཁ་གཏད་གཅོག་དཀའ་

བའི་སྟོབས་ཤ གས་སྤེལ་སྲིད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་བརྗེ་སྒྱུར།

ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་རྩོད་རྙོག་གཅིག་གི་ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་

བྱེད་པའི་དབང་ཆ་དེ་མུ་མཐུད་དེ་འགྱུར་ལྡོག་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཀྱི་ཡོད། འགྱུར་ལྡོག་

འདི་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་དང་། དེ་བཞིན་ཐབས་ཚུལ་འདིས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གཞན་གྱི་

འབྲས་བུ་ཡིན་ཆོག ཕྱོགས་གཅིག་གམ་གཞན་དེའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་འགོག་པའམ། སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པ་དེས་དམིགས་འབེན་དུ་བྱས་པའི་ཕྱོགས་དེར་ཡོད་པའི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་

ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུས་བསྐྲུན་པའི་དབང་ཆའི་འཕོ་འགྱུར་དེ་

བྱུང་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་གཞི་ནས་མངོན་གསལ་དུ་འགྱུར་སྲིད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ནུས་མེད་བཟོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། ནུས་པ་

འདི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་ཆེར་གནས་སྟངས་དང་། འགོག་རྒོལ་འཐབ་

བྱུས་ཀྱི་སྤུས་ཚད། འགོག་རྒོལ་བའི་བྱེད་ལས་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་དག་གི་

ནང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། ཨུ་ཚུགས། འཐབ་བྱུས་དང་འཐབ་རྩལ་གྱི་གདམ་ཁ། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་

ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་བཅས་བསྡུས་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཅི་སྟེ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཇུཇིཏསུ་མ་བྱུང་

ཡང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་རྨང་ནས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་

པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་དུ་མ་ཡོད།། །།

 





ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ལམ་ལྷོང་ཡོང་སྲིད་པའི་ཐབས་ལམ་བཞི།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམས་པའམ། ཡང་

བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་གཞི་ནས་ལམ་ལྷོང་ཡོང་ཐུབ། ལམ་ལྷོང་ཡོང་བ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་མམ། ཐབས་འཕྲུལ་བཞི་པོ་དེ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དབྱེ་ཐུབ། དེ་དག་ནི། ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་

བ་དང་། གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད། འཐོར་ཞིག་བཅས་རེད། 

ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ།

“ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཟེར་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གམ། སྐྱེ་བོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་

གཏད་པས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་

ཞིག་བཟུང་བ་ལ་གོ་དགོས།” ཞེས་ཇཱོརྗ་ ལེཀེ་ཡིས་བྲིས་ཡོད། ཐབས་འཕྲུལ་འདི་ནི་རྒྱུ་མཚན་

དང་། རྩོད་པ། སེམས་ཚོར། ཡིད་ཆེས། རྣམ་འགྱུར། བཟང་སྤྱོད་བཅས་ཀྱིས་ཤ གས་རྐྱེན་བྱས་

པ་ཡིན་ཆོག 

ཀ 	ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ།

ཐབས་འཕྲུལ་འདི་སྒྲུབ་ཆེད་དུ་བཀོལ་བའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་དེ། 

གཤམ་འོག་སྡེ་ཁག་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ཐབས་ཙམ་མིན་པར། རང་ཉིད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་

ལུགས་ཀྱི་བཙོན་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཁ་གཏད་པ་ཚོ་ལའང་རང་དབང་ཐོབ་པ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་རེད། ཐབས་འཕྲུལ་འདིའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་མཁན་ཚོས་རྒྱུན་དུ་༼བྱ་བ་ངན་པ་༽ དང་

༼ངན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་མཁན་༽ གཉིས་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་༼བྱ་བ་ངན་པ་༽ མེད་པར་བཟོས་པའི་སྒོ་

ནས་༼ངན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་མཁན་༽ དེ་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཁ།	རང་སྡུག་མྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་རང་སྡུག་མྱོང་བ་དེ་ཁ་

གཏད་པའི་དྲག་གནོན་ནུས་མེད་བཟོ་རྒྱུར་མཁོ་བ་མ་ཟད། དེ་ནི་ཁ་གཏད་པ་རང་ཕྱོགས་སུ་

འགུགས་ཐབས་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་ཡིན་པར་བསམ་གྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བ་

འགའ་ཞིག་གི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་ན། དཀའ་སྡུག་མྱོང་བ་དེས་རྒྱུ་མཚན་ལ་སྐུལ་ལྕག་གིས་སྣང་

མེད་ཀྱི་རང་བཞིན་མེད་པར་བཟོ་གི་ཡོད། དཀའ་སྡུག་མྱོང་བ་དེ་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

གོ་མཚོན་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཉམས་ལེན་པ་གཞན་དག་ཚོས་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡོང་མི་སྲིད་

པ་དང་། ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ག 	སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་ཁད་ཀྱི་འགོག་རྐྱེན།

ཇི་ཙམ་གྱི་ “སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་ཁད་” རིང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཁག་དབར་ལ་ “མཐུན་

གྲོགས་ཚོར་བ་” དང་། གཉིས་ཕན་གྱི་བསམ་ཤེས། གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་བཅས་ཀྱི་འགོག་

རྐྱེན་ཆེ་བ་ཡོད་པས་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཡོང་རེ་ཆུང་། ཇི་ཙམ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་ཁད་ཆུང་བ་

དེ་ཙམ་གྱི་ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བ་ལས་སླ་བ་ཡོང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་

འཐབ་རྩོད་སྡེ་ཁག་གི་དབར་ལ་སྤྱི་ཚོགས་རྒྱང་ཁད་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ། མེད་པར་བཟོ་བའི་

ཐབས་ཤེས་བྱས་ཡོད། 

ང་།	ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བས་འཕོ་འགྱུར་སྐྲུན་གྱི་ཡོད།

ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བའི་ནང་དུ་འཕོ་འགྱུར་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་བོ་མི་འདྲ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

དང་སེམས་ཚོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཡང་མི་འདྲ་བའི་འཕོ་འགྱུར་

སྣ་ཚོགས་ཤིག་བསྡུས་ཡོད། ཁ་གཏད་པའི་ཕར་རྒོལ་དང་། ཡིད་ཆེས། ཚོར་འདུ། འཛམ་གླིང་

ལ་ལྟ་སྟངས་བཅས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བའི་ནང་དུ་བསྡུས་ཡོད། སྐྱེ་

བོ་སོ་སོར་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཡོང་སླ་ལོས་ཀྱི་ཆ་ནས་མི་འདྲ་བ་ཤ གས་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ཅ།	ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བ་ཡོང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་འགའ་ཞིག །

ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བ་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཕྱིའི་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་འཐབ་རྩོད་ནང་ཁེ་ཕན་མི་

མཐུན་པའི་ཚད་གཞི་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱང་ཁད། ཁ་གཏད་པའི་རང་གཤིས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི། 

ཡིད་ཆེས་དང་ལམ་སྲོལ་མཐུན་མི་མཐུན། སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པའི་བྱེད་སྒོ་བཅས་བསྡུས་ཡོད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བར་ནང་གི་ཤ གས་

རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་རྐྱེན་ཁག་གི་ནང་དུ་འཚེ་བ་དང་སྡང་ཟུག་མི་བྱེད་པ། དྲང་བདེན་བྱས་པའི་སྒོ་

ནས་ཁ་གཏད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཐོབ་པར་འབད་བརྩོན། ཀུན་སློང་གི་ཐད་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ། 

དཔའ་ངར་ལྡན་པ། མཐོང་བདེ་བའི་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུན་འཁྱོངས། ཁ་གཏད་པ་ལ་ངོ་ཚ་ཁ་

སྐྱེངས་མི་བཟོ་བ། མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་བློས་གཏོང་བྱེད་པ། ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ། 

ཁ་གཏད་པ་དང་ལྷན་དུ་སྒེར་གྱི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་བྱེད་པ། ཁ་གཏད་པའི་ཡིད་ཆེས་མངོན་པར་

གསལ་བ་བྱེད་པ། གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་འདོད་ཀྱི་བློ་སྐྱེད་པ་བཅས་བསྡུས་ཡོད། 

ཆ།	ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་མི་ཡོང་བའང་སྲིད།

གོང་འཁོད་ཤ གས་རྐྱེན་སྤྲོད་པའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས། འདོད་བློ་ཁེངས་པར་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཐེ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་ལ་བརྟེན་ནས། ལྟ་སྤྱོད་བསྒྱུར་བའི་འབད་རྩོལ་རྣམས་ཆ་ཤས་ཙམ་ལམ་ལྷོང་

བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ལམ་ལྷོང་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང་བ་ཡོང་སྲིད། སྡེ་ཁག་དང་སྐྱེ་བོ་འགའ་ཤས་ལྟ་

སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ལ་དམིགས་བསལ་མི་འདོད་པ་བྱེད་སྲིད། གལ་ཏེ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ལམ་

ལྷོང་མ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཙམ་ཡང་བྱས་མེད་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་

ལས་ཀྱིས་འཕོ་འགྱུར་སྐྲུན་པའི་ཐབས་འཕྲུལ་གཞན་གསུམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། 

གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་སམ།	ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས།

གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བའང་བྱུང་མེད་ལ། ཁོང་ཚོ་

ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་ཀྱང་བྱུང་མེད། ཁ་གཏད་པས་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་གྱི་སྐོར་

ལ་རང་གི་རྩ་བའི་བསམ་ཚུལ་མ་འགྱུར་བའི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་དགོས་

འདུན་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་གཏད་པས་འབྱུང་འགྱུར་མི་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་མང་པོ་

ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དང་། ཉམས་མྱོང་གསོག་པ་ལས་གནད་དོན་ཁས་ལེན་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་

ཡོད། ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བའམ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ག་ལེར་འཁྲིད་སྲིད་

པའི་ཤ གས་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱང་བསྡུས་ཆོག གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ནི་ཁ་གཏད་པ་ལ་ད་དུང་གདམ་ཁ་

ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། རྩོད་རྙོག་གི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འཚམ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་

བའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད། གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་པའི་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།

འཚེ་བ་དང་བཅས་པའི་དྲག་གནོན་དེ་ད་ཆ་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་མཐོང་གི་མེད་པའི་• 

སྐབས།

ཁ་གཏད་པ་ཚོས་བསུན་གཙེར་ཅན་ཞིག་མེད་པར་བཟོས་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་སྐབས།• 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ཁ་གཏད་པ་ཚོས་རང་གི་སྡ• ེ་ཁག་ནང་གི་ཕྱོགས་འགལ་ལ་བསྟུན་ཤེས་དང་། འགལ་ཟླའི་

སྐྱེད་འཕེལ་སྔོན་འགོག་བྱེད་པའི་སྐབས།

ཁ་གཏད་པ་ཚོས་རྒྱ་སྐྱེད་དུ་འགྲོ་སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་• 

བྱེད་པའི་སྐབས།

ཁ་གཏད་པ་ཚོས་འབྱུང་འགྱུར་ཡོང་སྲིད་པ• འི་གནས་ཚུལ་ལས་ཕྲན་བུ་ལེགས་པ་ཞིག་

ཡོང་ཐབས་དང་། ཕམ་ཁའི་ངོ་ཚ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འབྱུང་ངེས་པའི་

གནད་འགག་ལ་ངོ་མ་ཤོར་བའི་སྒོ་ནས་མགོ་སྒུར་གྱི་ཡོད། སྐབས་འགར་ཁ་གཏད་པས་

དོན་དངོས་སུ་རང་ལ་དབང་ཆ་ག་ཙམ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དེ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་

ཀྱིས་ཤེས་པ་སྔོན་འགོག་གི་ཆེད་དུའང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་དང་འཐོར་ཞིག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པའི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཡང་ཡོང་གི་མེད་ལ། 

འགོག་རྒོལ་བའི་དགོས་འདུན་ལ་ལ་ཉག་མཛོ་གཟེངས་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

འོན་ཀྱང་ཁ་གཏད་པ་རང་གི་གོ་གནས་ཐོག་རང་འཇགས་ཡོད་བཞིན་པའི་ངང་ལ། ཁ་གཏད་

པའི་འདོད་པའི་འགལ་ཟླར་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་སྙེག་བཞིན་པའི་འཕོ་འགྱུར་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

ནུས་པའི་འཕོ་འགྱུར་དང་། དབང་ཆའི་འབྲེལ་བས་བསྐྲུན་སྲིད་པ་རེད། རགས་པའི་ཐོག་ནས་

བཤད་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་དེ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཡོང་སྟངས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་

ནང་དུ་ཡོང་སྲིད།  

བཀའ• ་ལ་མི་བརྩི་བའི་གནས་བབ་དེ་ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་

ལ་ཧ་ཅང་གི་རྒྱ་ཁྱབ་དང་ཤ གས་ཆེར་གྱུར་པའི་སྐབས།

མཐུན་ལམ་མི་བྱེད• ་པ་དང་། བཀའ་ལ་མི་བརྩི་བ་ཟུང་གིས་ལས་འགུལ་བའི་དགོས་འདུན་

མ་འགྲུབ་བར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཅས་ཀྱི་

བཀོལ་སྤྱོད་དེ་ཡོང་མི་སྲིད་པ་བཟོས་པའི་སྐབས། 

ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ནུ• ས་པ་དེ་ཡང་ཉམས་དམས་སུ་སོང་བ་དང་། 

སྐབས་རེ་ཚུགས་ཁ་འཐོར་བའི་སྐབས་བཅས་ཡིན།

གནད་དོན་འདི་དག་རེ་རེའམ། ཡང་ན་དེ་དག་སྡེབ་པའི་ནང་དུ་ཁ་གཏད་པས་ཉན་འཇོག་མི་བྱེད་

པའི་དམ་བཅའ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་འོས་འཚམ་མིན་པའི་སྲིད་བྱུས་སམ། ལམ་ལུགས་དེ་

སྐྱོབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན་པ་རྟོགས་སྲིད། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཀ 	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་རྟོག་འཆར།

བཙན་ཤེད་དེ་འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ནུས་པ་དང་། ལུས་ཐོག་འཚེ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཚད་

ཅན་མ་རེད། བཙན་ཤེད་ནང་གི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཁག་ནི།

ཁ་གཏད་པས་རང་གི་འདོད་པ་མུ་མཐུད་གཞན་ཐ• ོག་ཏུ་འགེལ་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་བྱེད་པ་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཁོང་ཚོའི་ཆོད་སེམས་དེ་བཀག་ཐུབ་ཡོད་མིན།

ཁ་གཏད་པས་རང་གི་ཆོད་སེམས་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འབད་རྩོལ་རྣམས་རྒྱུན་སྐྱོང་ཐུབ་• 

མིན། བཙན་ཤེད་ནི་ལས་འགུལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་ཅན་ནམ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

གང་རུང་གི་ནུས་སྟོབས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་རེད། སྐབས་འགར་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དེ་

ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆ་གནས་སྐབས་རིང་ཚུགས་འཐོར་བ་བཟོ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཤ གས་ཆེ་

བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ལྷུ་ཞིག་པའི་གྲུབ་

འབྲས་དེ་འདྲ་བྱུང་མེད། 

ཁ།	འཐོར་ཞིག་གི་རྟོག་འཆར།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་བསྐྲུན་པའི་ནུས་པ་དེ་ག་རང་གི་བེད་སྤྱོད་ཤ གས་ཆེ་བཏང་བ་ནས་

འཐོར་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པའམ། དེའི་སྡེ་ཁག་ཡོངས་རྫོགས་

ལྷུ་ཞིག་པ་ལ། འཐོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ནུས་ཤ གས་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཤ གས་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་དགོས། ཐ་ན་ཕམ་ཁ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པར་རང་ཚུགས་འཕེར་བའི་ཚན་པ་ཞིག་ཀྱང་

ལྷག་མེད། ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆ་རྩ་མེད་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།

ག 	ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་ཁག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ།

ཐབས་ཚུལ་འདི་བཀོལ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་པ་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་དབང་ཆའི་

འབྱུང་ཁུངས་རྣམས་ཐག་ཆོད་པའི་ཚད་གཞིའི་སྒོ་ནས་བཀག་པའམ། ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཐབས་

ཚུལ་འདི་བཙན་ཤེད་དམ། འཐོར་ཞིག་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། 

༡། དབང་ཤུགས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་བཀོལ་བ་དེས་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཤ གས་ཇི་ཙམ་

བརླག་ཚར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་དབང་ཤ གས་སླར་ཡང་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་ཇི་ཙམ་

ཡོད་མིན་གཉིས་ཀ་སྟོན་སྲིད། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཤ གས་ཐོར་ཡང་སྲིད། དེའི་ཐོག་ལ། གནས་

སྟངས་ཚབས་ཆེའི་ནང་དུ། དབང་སྒྱུར་པའི་དབང་ཤ གས་ལ་ངོས་ལེན་མི་བྱེད་མཁན་ཚོས། རང་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གི་ལ་ཞེན་དེ་དོ་མཉམ་སྲིད་གཞུང་གི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ཁ་གཏད་པ་ཞིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་ཀྱང་

སྲིད། 

༢། མིའི་ནུས་ཤུགས།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་

ཞུ་བས་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆར་ངེས་པར་མཁོ་བའི་མིའི་ནུས་ཤ གས་གཅོད་སྲིད། འདི་དག་

གི་ནང་དུ་སྤྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་དང་། གཤམ་འོག་གི་སྡེ་ཚན། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་

བཅས་བསྡུ་སྲིད། གྲུབ་འབྲས་དེས་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་ནུས་པ་སྐྱོ་ཞན་དུ་གཏོང་བ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་ལག་བསྟར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲགས་ཀྱི་ཆེ་རུ་གཏོང་སྲིད། རྡོག་བསྒྲིལ་ལ་རྒྱ་ཁྱབ་

ཆེ་བའི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་དེས་ལམ་ལུགས་ཚུགས་ཁ་གཏོར་སྲིད།

༣། རིག་རྩལ་དང་ཤེས་ཡོན། འཛིན་སྐྱོང་དང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ། ལག་རྩལ་འཕྲུལ་

རིག་པ་སོགས་སྲི་ཞུ་བ་གཙོ་གྲས་ཀྱིས་མཐུན་ལམ་ཕྱིར་འཐེན་པ་དེས། དངོས་སུ་མཐུན་ལམ་

མི་བྱེད་པའི་གྲངས་འབོར་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆ་ལ་དོ་ཕོག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཁ་གཏད་བཅགས་པ་དེས། ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་པ་

ནང་ཁུལ་དུ་འགལ་ཟླ་དམིགས་བསལ་ཆེ་རུ་གཏོང་ངེས་ལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་

ལེན་བྱེད་རྒྱུར་མཁོ་བའི་ཁོང་ཚོའི་རིག་རྩལ་དང་། ཤེས་ཡོན། རྣམ་དཔྱོད། ནུས་པ་བཅས་ཀྱི་

ཚད་གཞི་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ། 

༤། མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཆ་རྐྱེན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་

བའི་གོམས་གཤིས་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་ཐུབ་ལ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་དང་གཞུང་འབྲེལ་

གྱི་ལྟ་བ་ལ་དྲི་བ་འགོད་ཐུབ། འགོག་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱིས་སྔོན་མའི་འགྱུར་བ་མཚོན་པ་དང་། 

དྲི་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་བའི་གོམས་གཤིས་དེ་ཉམས་དམས་སུ་གཏོང་བ་

དང་། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་ཞུ་དང་མི་ཞུ་བའི་གདམ་ཁའི་འདུ་ཤེས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་རམ་

འདེགས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་རེད། བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་དེ་ད་ཆ་རང་གི་ངང་གིས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད།

༥། ཕྱི་དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན། ཁ་གཏད་པ་ལ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པའི་ཚད་

གཞི་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་དོ་དམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་སྲིད། མཐུན་རྐྱེན་འདི་དག་

གི་ནང་དུ་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ། བརྡ་འཕྲིན། ནོར་སྲིད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། 

དངོས་པོ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་ལ་སོགས་པ་བསྡུ་གི་ཡོད། ཐབས་ཚུལ་འདིའི་ཐབས་ལམ་༡༩༨ 

ཡོད་པའི་ནང་ནས་༦༡ དཔལ་འབྱོར་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། ཕྱིར་ལྡོག་དང་

། ལས་མཚམས་འཇོག་པ། ཐེ་གཏོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དུ་མ་བཅས་ཡོད། ཐབས་ལམ་གཞན་
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

རྣམས་ལ་ཤ གས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཇུག་འབྲས་ཡོང་སྲིད།

༦། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་ཁ་གཏད་པས་འགོག་རྒོལ་གྱི་

ཐད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་ཡང་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ། མེད་པར་

བཟོ་ཐུབ། ཉེས་ཆད་འགེལ་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་མཁན་གྱི་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། དཔུང་དམག་

བཅས་ཀྱིས་གོང་མའི་བཀའ་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་གནད་དོན་ཚབས་

ཆེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྩིས་མེད་བྱེད་པ་ཡོང་། འདི་ལྟ་བུའི་ལྷོད་གཡེང་ངམ་

བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན་མི་ཞུ་བ་དེ། འཚེ་བ་ཅན་གྱི་བྱེད་ལས་ལས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་གྱི་

ཐད་དུ་མང་བ་ཡོང་སྲིད། དྲག་དཔུང་གྱེན་ལོག་གིས་རྐྱེན་པས་ཉེས་ཆད་ལ་བློས་འགེལ་གྱི་ནུས་

པ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའམ། ཡང་ན་འགེལ་མི་ཐུབ་པར་གྱུར་པ་དེས་ཁ་གཏད་པའི་དབང་ཆའི་གནས་

བབ་ལ་ཚབས་ཆེའི་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། 

ང།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་དང་།	འཐོར་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་འགའ་ཞིག

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་དང་འཐོར་ཞིག་བསྐྲུན་པའི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྡེབ་

དང་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་ནང་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། ཆ་རྐྱེན་རེ་རེའི་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཁ་གཏད་པ་ལ་

དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་གཅིག་གམ། མང་པོའ་ིཐོག་ཏུ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ཙམ་

ཐུབ་པའི་ཚད་གཞི་ལ་རག་ལས་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བཙན་ཤེད་དེ་གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་

སྐབས་རྣམས་སུ་ཡོང་ངེས།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་སྐབས།• 

ཁ་གཏད་པས་རང་གི་དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་འགོག་རྒོལ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐབས།• 

ཁ་གཏད་པ་ལ་རོགས་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་སྡེ་ཁག་དེ་གནད་འགག་ཅན་ཡིན་པའི་སྐབས།• 

འཚེ་མེད་ཞི་• བའི་སྡེ་ཁག་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་

རྒྱུར་བྱང་ཆུབ་པ་ཡིན་པ།

བཀའ• ་ལ་རྩིས་མེད་དང་། མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་དེ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་

དུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ་ཤ་ཚ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེ• ད་པའི་སྡེ་ཚན་ཕུང་གསུམ་པ་རྣམས་

ཀྱི་ཞབས་ཞུའམ། དངོས་པོའ་ིམཁོ་སྤྲོད་ལ་ཁ་གཏད་པ་རྣམས་བརྟེན་དགོས་པའི་སྐབས།

བཀའ• ་ལ་བརྩི་མེད་ཤ གས་ཆེ་བྱུང་བའི་མདུན་དུ་ཁ་གཏད་པའི་སྟངས་འཛིན་དང་དྲག་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གནོན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་འདང་ངེས་མེད་པའམ། ནུས་མེད་དུ་སོང་བའི་སྐབས།

ཁ་གཏད་པའི་དྲག་གནོ• ན་དང་། གནད་དོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཏད་པའི་སྡེ་ཁག་ནང་

ཁུལ་དུ་འགལ་ཟླ་བྱུང་བའི་སྐབས། ༼འདིའི་ནང་དུ་སྲིད་གཞུང་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་མཁན་

གྱི་གྲངས་འབོར་དང་། འགལ་ཟླ་ཤ གས་ཆེ་ལོས་ཡོད་མིན་དང་། ཁོང་ཚོས་ལས་མཚམས་

འཇོག་པ་དང་། གྱེན་ལོག་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་གང་ཞིག་སྤེལ་མིན་བཅས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས་པ་བསྡུས་ཡོད།༽ 

ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་མཇུག་བསྡོམས་ཞིག་ཨེ།• 

རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བཀོལ་བ་དེས། གནས་སྟངས་གཅིག་

མཚུངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་འཚེ་བ་ལས་ཀྱང་ལམ་ལྷོང་ཤ གས་ཆེ་ཡོང་བའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོད་སྲིད།6  འོན་ཀྱང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་འགན་ལེན་ཁག་ཐེག་བྱེད་མི་ཐུབ། ཡག་སྡུག་

གང་ཡིན་རུང་འགྱུར་བ་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པ་རེད། འཐབ་རྩོད་ཚང་མའི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་ཡོང་བ་བཞིན་

རྒྱལ་ཁ་དང་ཕམ་ཉེས་སྣ་མང་འདྲེས་པའི་ཚད་གཞི་ལྡན་པའི་འབྲས་བུ་ཡོང་སྲིད། 

ཀ 	ཕམ་ཁའི་ཉེན་ཁ་དང་རང་བཞིན།

ཕམ་ཁས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། འཐབ་རྩོད་ནུས་ཤ གས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱུར་སྟོབས་ཤ གས་འདང་ངེས་མེད་

པ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས། ཧུར་བཙུན། སྒྲིག་ལམ། འཐབ་བྱུས་བཅས་ཀྱི་ཞན་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཕམ་ཁ་ཡོང་གི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ནང་གི་དོན་དམ་གྱི་སྟོབས་ཤ གས་ལ་ཚབ་

བྱེད་ཐུབ་པ་གཞན་མེད། 

ཕམ་ཁའི་མཇུག་འབྲས་མི་འདྲ་བ་ཡོང་། སྐབས་རེ་ལུས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དང་། སེམས་ངལ། 

དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུད། གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་བ། ཁྲིམས་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་གསར་པ་

བཅས་ཡོང་སྲིད། གལ་ཏེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་སེམས་ཤ གས་ཆག་པ་དང་། 

སྤོབས་པ་ཞུམ་པ་བྱུང་ཚེ། ཐབས་ཚུལ་འདི་ཡང་སྐྱར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་གོ་སྐབས་དཀོན་པོར་

འགྱུར་སྲིད།

སྐབས་འགར་འཐབ་རྩོད་བྱས་ཏེ་ཕམ་པ་དེ་འཐབ་རྩོད་རྩ་བ་ནས་མ་བྱས་པ་ལས་ལེགས་པ་

6 འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གྲུབ་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་བསྡུས་དོན་ལ་གཟིགས་ན་ཇཱིན་ 

ཤཱརྤ་གྱིས་མཛད་པའི་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིད་དོན་༽ ཞེས་པའི་ཤོག་གྲངས་༨༡༥ ནས་༨༡༧ 

༼༡༩༧༣ གྱི་དཔར་མ་༽ ནང་དུ་གཟིགས།
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ཡོད། ཅི་སྟེ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་རུང་། དབང་ཤ གས་ཆེ་བའི་ཁ་གཏད་པ་ལ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་རྩིས་

མེད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ལྟ་གྲུབ་དང་བཟང་སྤྱོད་དོར་བ་ལས་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང་ཕམ་ཁ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་ཆ་ཚང་བ་དང་རྟག་པ་མ་རེད། ཕམ་ཁ་ཟེར་དུས་འཐབ་

ར་ནས་ཕམ་པ་གང་ཞིག་ལ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་བསྡད་པ་ཞིག་ལ་ལྟ་དགོས། ཕམ་

ཁ་བྱུང་བའི་དབུས་སུ་ཡང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ལ། འབྱུང་འགྱུར་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་

མཐུན་འགྱུར་བྱེད་པའི་མངོན་གསལ་ཆུང་ལ་འོས་འཚམ་གྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་སྲིད། སྐབས་རེ་

ཕམ་ཁའི་རྗེས་སུ་འགོག་རྒོལ་གྱི་སེམས་ཤ གས་གོང་འཕེལ་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་

དུ་ཕྱིན་པ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ། གྲོགས་

པོ་གསར་པ་རྙེད་པ་བཅས་ཡོང་སྲིད། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཕམ་ཁ་དེ་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའི་སྣ་

འདྲེན་ཡིན་ངེས། 

ཁ།	ཐོབ་ཤོར་མེད་པའམ།	བར་བརྒལ་གྱི་འདུམས་སྒྲིག

འགྱུར་བ་ཆེ་བའི་རིགས་ཚང་མ་འཐབ་རྩོད་ཐེངས་གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ། བར་བར་ལ་

གནས་སྐབས་རིང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་རིམ་པ་བཞིན་སྤེལ་བའི་དགོས་མཁོ་

ཡོད། འདི་ནི་གཤམ་གསལ་གནས་སྟངས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོང་སྲིད།

འགོག་རྒོལ་བ་ཚོའི་སྟོབས་• ཤ གས་འདང་ངེས་མེད་པའི་སྐབས།

ལས་འགུལ་སྐྱོ་ཞན་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས།• 

ཆེ་མཐོང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་འཐེན་སྤྱང་གྲུང་དོད་པོར་རྩི་བའི་སྐབས།• 

མང་བར་ངལ་གསོ་ཐོབ་ཆེད་དུ་ཡོང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་སྐྱེ་བོའམ། སྡེ་ཁག་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་• 

བྱེད་པའི་སྐབས།

ལས་འགུལ་ལ་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་ལྷུང་པ་དང་། འགྱུར་• 

བ་མེད་པའི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་པའི་བྱེད་ལས་རྣམས་ལྐུགས་རྟགས་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་

སྐབས།

ཆ་ཤས་ལེན་མི་རྣམས་སེམས་• ཤ གས་མ་ཆག་པར་དཀའ་སྡུག་སྣོན་མ་མྱོང་མི་ནུས་མཁན་

དུ་གྱུར་བའི་སྐབས།

ལས་འགུལ་ལ་ཁེ་བཟང་ཚད་བཀག་ཅན་ཐོབ་ན་འོས་འཚམས་སུ་འཛིན་པའི་སྐབས།• 

ཁ་གཏད་པ་རྣམས་གྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ་དང་། དགོས་འདུན་ཚང་མ་ཁས་• 

ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་། ཆག་ཡང་གང་འཚམ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐབས།

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

འགྱུར་བ་གཞན་དག་འགྲོ་བ་དང་ལྷན་དུ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཀྱི་གོ་ཡུལ་ཡོད་པའི་སྐབས། • 

གནས་སྟངས་འདི་ལྟའི་སྐབས་སུ་འཐབ་བྱུས་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་བ་དང་། བར་བརྒལ་གྱི་

འདུམ་སྒྲིག་བྱས་ན་མཁས་པ་ཡིན། 

གནས་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གྱོང་གུད་མ་ཡིན་པར་ཁེ་བཟང་གི་ཆེད་དུ་གྲོལ་མོལ་བྱས་པ་དེ་ག་

རང་རྒྱལ་ཁ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེས་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཞིག་མཚོན་གྱི་

ཡོད། སྐབས་རེ་ལུགས་མཐུན་གྱི་གྲོས་མོལ་དང་ཁས་ཆོད་མེད་པར་བར་བརྒལ་གྱི་འདུམ་སྒྲིག་

གམ། མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག་གི་གནས་སྐབས་བསྐྲུན་སྲིད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་གནད་དོན་ཕལ་པ་དང་དགོས་ངེས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

རིགས་ལ་ཕམ་ཁུར་འགྲིག་རེ་བྱེད་ཆོག་ཀྱང་། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་དང་། གཞི་རྩའི་

ལྟ་གྲུབ་དང་། དགོས་འདུན་གྱི་རིགས་ལ་ཕམ་ཁུར་འགྲིག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། དམིགས་ཡུལ་འདི་

རིགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དུས་འགྱངས་སུ་གཏོང་ཆོག་ཀྱང་། སྤང་བྱ་བྱེད་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད། 

མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག་གམ། བར་བརྒལ་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་དུས་ཡུན་དེ་དཀའ་

ངལ་ཅན་ཞིག་ཡོང་། དུས་ཡུན་དེ་སྡེ་ཁག་སྐྱར་སྒྲིག་དང་། གནས་བབ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་

གཏོང་བ། ཁེ་ཕན་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ། མེ་འཕེན་

མཚམས་འཇོག་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་པའི་སྐྱ་ཐིག་དེ་ག་རང་མུ་མཐུད་རྒྱུ་མེད། འཐབ་བྱུས་དང་

འཐབ་རྩལ་གསར་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་རེད། 

འཐབ་ར་ནས་ཐེངས་གཅིག་ཕམ་པའི་རྗེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དང་པོ་དེ་ཁུ་བསྡུས་ཤིག་ཡིན་དགོས། 

འོན་ཀྱང་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོ་ལ་ཁ་གཏད་པས་མཛུབ་མོ་གར་བསྟན་ཤར་ནམ་ཡང་བྱེད་དུ་འཇུག་

རྒྱུ་མེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གིས་རང་ཉིད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བྱ་འགུལ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་

མགོ་སྒུར་བའི་གནས་སུ་སྐྱར་ལོག་རྩ་བ་ནས་བྱེད་དུ་འཇུག་མི་རུང་། ཕྱིར་འཐེན་རྒྱབ་པ་དང་

ཕམ་ཁ་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་དེ་རིགས་ཀྱང་སྟོབས་ཤ གས་སྐྱར་གསོ་དང་། འོས་འཚམ་ཅན་གྱི་

བྱེད་ལས་མང་བ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སུ་བསྒྱུར་དགོས། 

རྣམ་འགྱུར་དང་། དབང་ཆའི་གནས་བབ་དང་འབྲེལ་བ་བཅས་ལ་གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་བསྐྲུན་ཏེ་

ཚད་ཅན་གྱི་ལམ་ལྷོང་ཐོབ་པ་འདི་རིགས་ལམ་ལྷོང་ངོ་མ་དང་། རྒྱུན་གནས་ཅན། ལས་སླ་པོར་

གཞན་གྱིས་འཕྲོག་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཡོང་ངེས། 
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ག 	ལམ་ལྷོང་།

མདུན་སྐྱོད་གང་འཚམ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་མིག་ལ་མངོན་ཚེ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། 

དུས་ཚོད་འདི་གནད་འགག་དང་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དེས་རང་ཉིད་

ལ་ཡིད་ཆེས་ཆེ་དྲགས་པ་དང་སྣང་མེད་བྱེད་དྲགས་པ་ཡོང་སྲིད། འགལ་ཟླ་བའི་ངོས་ནས་ཕམ་

ཁ་གཡོལ་ཐབས་སུ་འབད་རྩོལ་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྒྲུག་བྱེད་སྲིད། རྒྱལ་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད་པའམ། ཐལ་

ཆེའི་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཁག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསང་བའི་ལས་ཚབ་པ་སོགས་ནས་གཞུང་སྲིད་བཙན་

འཕྲོག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མཐོང་སྲིད།7

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་འབད་རྩོལ་མཐའ་མ་དེ་ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་

དང་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་དེ་རེད། ཁ་གཏད་པས་འགོག་རྒོལ་བའི་དགོས་འདུན་ངོས་ལེན་བྱེད་

པའམ། ཡང་ན་གྲོས་མོལ་བྱེད་པ་བཅས་ཐེ་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་མཇུག་བསྡུ་སྟངས་མི་འདྲ་བ་

ཡོང་སྲིད། ཡང་ན། འདི་འདྲ་ཡོང་བ་དཀོན་པོ་རེད་དེ། མཐའ་མཇུག་དེར་ཁ་གཏད་དབང་འཛིན་

པའི་ལམ་ལུགས་སམ། སྡེ་ཁག་དེ་ལྷུ་ཞིག་པའམ། འཐོར་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡོང་སྲིད། 

འགྲོ་བཞིན་པའི་འཐབ་རྩོད་དེར་༼ལམ་ལྷོང་༽ངམ་༼ཕམ་ཉེས་༽གང་བྱུང་མིན་ཐག་གཅོད་

གསལ་པོར་བྱེད་པ་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ཐག་གཅོད་དེ་བྱེད་པ་ལ་གཤམ་

གསལ་དྲི་བ་རྣམས་ཀྱིས་རམ་འདེགས་བྱེད་སྲིད།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་གི་དམིགས་ཡུལ་རྣམས་གྲུབ་འདུག་གམ། ཆ་ཚང་བ་གྲུབ་འདུག་• 

གམ། ཡང་ན་ཆ་ཤས་ཞིག་གྲུབ་འདུག དེ་དག་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་འགྲུབ་འབྲས་

རེད་དམ། ཡང་ན། རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་འགྲུབ་འབྲས་རེད་དམ། འགྲུབ་

འབྲས་དེ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་འདུག་གམ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་གང་

འཚམ་གྱི་རྗེས་སུ་བྱུང་འདུག་གམ། 

འགྱུར་བའི་ཐབས་འཕྲུལ་ག་རེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་འདུག་གམ།• 

ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་དང་། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་• 

ཁག་ནང་ཁུལ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག་གམ། སྐྱོ་རུ་ཕྱིན་འདུག 

7 དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་འཆར་འགོད་པ་ཚོས་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་དང་། བྷུརུ་ ཇེན་ཀིནས྄་གྱིས་བྲིས་པའི་༼གཞུང་སྲིད་

བཙན་འཕྲོག་འགོག་ཐབས།༽ ཞེས་པ། ཨཱལབྷརྚ་ ཨེནསྚིན་ བསྟི་གནས་ཁང་གིས་༢༠༠༣ ལོར་དཔར་

བསྐྲུན་བྱས་པ་དེར་སློབ་སྦྱོང་གནས་དགོས། འདིའི་ནང་དུ་གཞུང་སྲིད་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་རྩོལ་

དེ་སྔོན་འགོག་དང་ཕམ་ཉེས་སུ་ཇི་ལྟར་གཏོང་བའི་ལམ་སྟོན་གསལ་ཡོད།
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གཞི་རྩ་དེ་གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་།འབྱུང་འགྱུར་གཉིས་ཀར་ཐོན་པའི་ཆེད་དུ་བཏིང་• 

འདུག་གམ། ཡང་ན་གཅིག་ཐོན་པའི་ཆེད་དུ་བཏིང་འདུག

གནད་དོན་དང་སྡེ་ཁག་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐོག་ལ་རྣམ་འགྱུར་དང་འཛིན་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་• 

ཐེབས་འདུག་གམ།

ཞིབ་ཕྲ་དང་བརྒྱུད་པའི་• ཤ གས་རྐྱེན་སྣོན་མ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་བྱུང་ཡོད་ན་

རིགས་ག་འདྲ་བྱུང་འདུག

སྤྱིར་བཏང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་རྒྱུན་གནས་ཀྱི་• 

ཤགས་རྐྱེན་ཐེབས་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་འདུག་ན་ག་རེ་འདྲ་བོ་ཐེབས་འདུག

གྲུབ་འབྲས་ལ་འགྲོ་གྲོན་ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག་གམ། གྲུབ་འབྲས་གཅིག་མཚུངས་ཐོན་པར་• 

འབད་རྩོལ་གཞན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་བསྡུར་ན་ག་རེ་བྱུང་འདུག 

ད་དུང་འབྲེལ་ཡོད་དྲི་བ་གཞན་ཡང་ཡོང་སྲིད།

ང་།	དོན་དམ་པའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ།

འཚེ་བ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འོས་པར་

འདོད་མཁན་ཚོས་། འཚེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་

ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་འདོད་བློ་ཁེངས་ཆེ་བ་དང་ཕུགས་ཐུབ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་

བརྗོད་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་འདི་དག་གིས། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་

ལམ་ལྷོངས་ལྡན་པ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ། རིཅརྚ། གྷིརེག་གིས་བཤད་པ་བཞིན། “འཁང་ར་དང་། 

འཁོན་འཛིན་ནམ་སྡང་ཟུག  མ་འོངས་དྲག་ཤ གས་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའི་དགོས་མཁོ་མེད་

པ་བཅས་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་” ཡོང་གི་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད། འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་

སྡེ་ཁག་དབར་གྱི་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་ལ་ཕུགས་བརྟན་གྱི་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོང་སྲིད་པ་རེད།། །།

 



ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ།

དབང་ཆའི་བགོ་འགྲེམས་སྐྱར་མ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྡེ་ཁག་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དེས་མཉམ་ཞུགས་པའི་ནང་དང་། 

དབང་ཆའི་བགོ་འགྲེམས་ཀྱི་ཐད་ལ་འགྱུར་བ་བསྐྲུན་ཐུབ། འགོག་རྒོལ་སྡེ་ཁག་གི་སྟོབས་ཤ གས་

དེ་གཤམ་གསལ་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་འཕེལ་ཡོང་སྲིད།

ཀ 	དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་གྱི་གནས་བབ་མེད་པར་བཟོ་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་དེར་ཁ་གཏད་པའི་འདོད་པ་བཞིན་བྱ་

འགུལ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བྱེད་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། མེད་པར་བཟོ་

དགོས་པ་གཉིས་ཀ་བྱེད་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་རང་གིས་རང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་

དང་། རང་ཉིད་དམའ་བར་བལྟ་བའི་བསམ་བློ། འཇིགས་སྣང་། འགན་འཁུར་ལ་མི་དགའ་བའི་

བློ། གཞན་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་སྡོད་པའི་བསམ་བློ་བཅས་དག་བཅོས་ཡོང་བའི་རམ་འདེགས་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། འདི་དག་རང་རང་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་གོ་རིམ་བཞིན་གོ་གནས་བརྗེ་བ་རེད། 

ཁ།	རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཆ་མངོན་གསལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་སྦྱོང་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་འགྱུར་བ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གཤམ་འོག་པ་ཚོའི་

སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། མི་སྡེ་ཚོས་གཞན་མགོ་གནོན་པའི་སྲིད་བྱུས་དང་ལམ་

ལུགས་༼ངན་པ་༽ ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་རེད། འདིས་ཁོང་ཚོ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་

མ་རེད་སྙམ་པའི་བསམ་བློ་དེ་ལས་བཅིངས་གྲོལ་ཐོབ་ཀྱི་རེད། འཐབ་རྩོད་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་

བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་འདིས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོ་ལ། སྐབས་ཤིག་ལ་སྐྱོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་སྟོབས་

ཤགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་དབང་ཆ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བར་ག་རེ་བྱེད་དགོས་

པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བར་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

ག 	འཇིགས་སྣང་བྲལ་བའི་གནས་བབ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དེས་འགོག་རྒོལ་བའི་ནང་དུ་འཇིགས་

སྣང་བྲལ་བའི་གནས་བབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གི་ཡོད། ཐོག་མའི་ཆར་འཚེ་མེད་

ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་རང་གི་འཇིགས་སྣང་དང་ཁོང་ཁྲོ་གཉིས་ཀར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

དགོས་པ་ཡོང་། རྗེས་སུ་ཁོང་ཚོས་འཇིགས་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་མཚམས་ཆད་ཀྱི་རེད། ཁོང་ཚོས་

དྲག་གནོན་གྱི་མདུན་དུ་བརྟན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་ཤེས་པ་དེས་རང་ཉིད་འཇིགས་སྣང་ལས་གྲོལ་

སོང་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཐོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཀའ་སྡུག་མྱོང་བ་དེ་རྩ་དོན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་གི་

ཡོད་པར་མངོན་གྱི་རེད། ཁ་གཏད་པའི་ཉེས་ཆད་ལ་འཇིགས་སྣང་བརླག་པ་དེས། ཁ་གཏད་པའི་

དབང་ཆའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོའ་ིགྲས་ཤིག་ནུས་མེད་བཟོ་གི་ཡོད། འདིས་ལམ་ལུགས་དེ་སྐྱོ་

ཞན་དུ་གཏོང་བ་མ་ཟད། དྲག་གནོན་ལས་གྲོལ་འདོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པའང་ཆེ་རུ་གཏོང་

གི་ཡོད། 

ང་།	རང་གཙིགས་གོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་པ།

བླ་དཔོན་རིམ་ལྡན་ལམ་ལུགས་གནས་པ་དེ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་གཤམ་འོག་པ་ཚོས་རང་ཉིད་

དམན་པར་བལྟས་ཏེ་དབང་སྒྱུར་དྭང་ལེན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རེད། དེས་ན་བླ་དཔོན་རིམ་ལྡན་

ལམ་ལུགས་དེར་ཁ་གཏད་བཅག་སྟེ་མེད་པར་བཟོ་བར་གོམ་སྟབས་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་དེ། 

གཤམ་འོག་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་རང་ཉིད་སུ་ལས་ཀྱང་དམན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྲོ་བ་མི་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེ། ཁོང་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་ལྟ་

སྟངས་བཟང་དུ་བཏང་བ་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པ་འཁྱེར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེས་ན་གཤམ་འོག་

པ་དང་དམན་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་འགྲོ་སྟངས་དེར་རྩིས་མེད་དང་འགོག་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་

རེད། རང་གིས་རང་ལ་འཛིན་སྟངས་དང་། ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་འདི་དག་

གིས་ད་ཡོད་མགོ་གནོན་གྱི་སྡེ་ཁག་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་བ་མ་ཟད། གནད་ཆེ་བའི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་

པོའ་ིམཇུག་འབྲས་ཀྱང་ཡོང་གི་རེད། 

ཅ།	ཚིམ་པ་དང་།	སྤྲོ་བ།	རེ་བ་བཅས་བསྐྲུན་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགོག་རྒོལ་བ་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཉམས་མྱོང་དེ་

བློ་ཁ་ཚིམ་པར་ཚོར་སྲིད། ཆ་ཤས་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཤ གས་གསར་པ་དང་། རང་

ཉིད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཤེས་པའི་ཚོར་བ། མ་འོངས་པའི་ཆེད་དུ་རེ་བ་བཅས་སྦྱིན་སྲིད།
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ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།

ཆ།	རྩུབ་སྤྱོད་དང་།	ཕོའ་ིནུས་སྟོབས།	ནག་ཉེས།	འཚེ་བ་བཅས་ཀྱི་
ཐོག་ཏུ་ཡོང་སྲིད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བླངས་པ་དེས། མིའི་རྩུབ་སྤྱོད་དང་། ཕོའ་ིནུས་

སྟོབས། ནག་ཉེས། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འཚེ་བ་དང། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཀུན་སྤྱོད་དབར་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་ཡིན་ཤག་བྱས་པའི་འབྲེལ་བ་དེ་སྐབས་རེ་གོ་ལྡོག་པའམ། ཡང་ན་གོ་ལྡོག་པའི་གནས་བབ་

མངོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

“ང་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་དགྲ་བོ་ལ་དགའ• ་བོ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེས་ཁོང་ཚོ་མྱོ་རུ་

འཇུག་གི་ཡོད།”ཅེས་པའི་ཁེ་ཕན་དེ་མ་བརླག་པའི་ངང་ནས་རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་ཇེ• རོམ། ཌི། ཕྷེརྔེཀ་གིས་བརྗོད་པ་

བཞིན་ “ཕོའ་ིནུས་སྟོབས་དང་འཚེ་བའི་དབར་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་” དེའང་

བཅད་པ་བྱུང་ཡོད། འཚེ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ལས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོའ་ིཁ་གཏད་དུ་ལངས་རྒྱུའི་

གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ་དེ་བློ་ཁོག་ཆེ་བར་མཐོང་སྲིད། འཚེ་བ་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་བཀའ་ལ་རྩིས་

མེད་བྱས་པ་དེས། ཁ་གཏད་པ་རྣམས་ལས་རང་ཉིད་བཟང་བ་དང་། ཕོའ་ིནུས་སྟོབས་ཆེ་

བའི་ཚོར་སྣང་དེ་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་• ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ནང་དུ་ཁྲིམས་

འགལ་ནག་ཉེས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་པའི་སྤྱོད་ལམ་གཞན་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་རམ་

འདེགས་ཀྱང་བྱེད་སྲིད། 

བྱེད་ལས་འདི་རིགས་ཀྱིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དང• ་འབྲེལ་བའི་མི་འདོད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཁོང་ཁྲོའ་ིརིགས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་སྤྱོད་རྒྱུར་རང་ཉིད• ་ནོར་མེད་པར་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

དེས། ཁ་གཏད་པའི་ཕྱོགས་ལ་འཁོན་འཛིན་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་

ལམ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་འོས་འཚམ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཡང་བསྐྲུན་སྲིད།

སྡེ་ཁག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྩི་བཀུར་ཉན་འཇོག་བྱེད་• 

པའི་སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཤ གས་རྐྱེན་འགའ་ཡང་ཡོང་སྲིད།  

རྒྱུ་མཚན་དང་འདུ་ཤེས་མ• ང་བའི་སྒོ་ནས་བྱས་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆ་

ཤས་བླངས་པ་དེས། མང་ཚོགས་ལ་འཚེ་བ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་འགྲོ་ས་མ་རེད་སྙམ་པའི་
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

གནད་དོན་ཁག་ལ་སྤྱོད་ལམ་འདི་རིགས་ལག་བསྟར་བདེ་བ་དང་ནུས་པ་ཐོན་ཆེ་བ་ཡོད་

པའི་ཡིད་ཆེས་སྟེར་གྱི་རེད། 

འགྱུར་བ་འདི་དག་རྩ་བ་ནས་མི་འབྱུང་བའམ། ཡང་ན་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོའི་ནང་ནས་བརྒྱ་

ཆ་ཉུང་ངུའི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་མ་ཡོང་བའང་སྲིད། འགྱུར་བ་དེ་ནི་དུས་ཚོད་དང་། ཉམས་མྱོང་

འཚམ་པོ། ལམ་ལྷོང་ཀྱི་ཚད་གཞི། སྡེ་ཁག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། 

ཇ།	སྡེ་ཁག་གི་གཅིག་བསྒྲིལ་གོང་འཕེལ།

འགོག་རྒོལ་བ་དང་སྤྱིར་བཏང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ལ་ནང་ཁུལ་གྱི་གཅིག་བསྒྲིལ་ཚད་

མཐོ་བོ་ཡོད་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་གོང་འཕེལ་ཡོང་གི་ཡོད། ལོ་ནའི་

བབ་དང་། ཕོ་མོ། ལུས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ཡིད་ཆེས། འཚེ་བ་ལ་མི་དགའ་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་

པས་འཚེ་བས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་མི་འགའ་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་འཚེ་བ་ལས་ལྷག་པའི་ནང་ཁུལ་མཐུན་བསྒྲིལ་ལ་མཐུན་འགྱུར་

བྱེད་པ་དང་། འཚེ་བས་བྱེད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཁྱབ་ཆེ་ལ་སྣ་འཛོམས་པའི་སྡེ་ཁག་གི་མཉམ་

ཞུགས་འགུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཉ།	ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ།

ཁ་གཏད་པ་དང་ཁོང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་ནས་མཐུན་ལམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཟིང་

ཆ་དང་མགོ་མཇུག་མེད་པའི་གནས་སུ་འཁྲིད་ཀྱི་མེད། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དེས་

སྤྱིར་བཏང་བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་དང་། དམིགས་བསལ་གྱིས་ལས་འགུལ་བ་ཚོའི་ནང་

དུ་མཐུན་ལམ་ཤ གས་ཆེ་བ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། ཁ་གཏད་པ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་འགུལ་

དེར། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཆེད་

བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། མཐུན་ལམ། སྒྲིག་འཛུགས་བཅས་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཕྱིར་ལྡོག་བྱས་པ་དེར་སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་

ཤགས་ཆེར་གཏོང་བའམ། ཡང་ན་ཁ་ཤས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། དཔེར་

ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱིར་ལྡོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དགོས་མཁོ་གཞན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ཆེད་

དུ་འབྱུང་ཁུངས་གཞན་དག་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པའི་ལས་

འགུལ་ལ། དོ་མཉམ་པའི་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་ཐུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྒྲིག་འཛུགས་གཞན་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་དགོས་མཁོ་ཡོད། 
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ཏ།	འགོས་ཁྱབ་ཅན།

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དེ་མ་མཐར་ཡང་ཕན་ནུས་འབྲིང་ཙམ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བེད་སྤྱོད་

བྱས་ན་ཐབས་ཚུལ་དེ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད། སྐྱེ་བོ་དེ་དག་གིས་རྗེས་སུ་གནས་སྟངས་གཞན་གྱི་ནང་དུ་

ཐབས་ཚུལ་དེ་རང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མ་ཟད། མི་གཞན་ཚོས་དེར་མིག་དཔེ་ཡང་བལྟ་སྲིད་པ་རེད། 

འཚེ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་འགོ་ཁྱབ་ཡོང་སྲིད་ཀྱང་མཇུག་འབྲས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་རེད། 

ཐ།	མཇུག་བསྡོམས།

ཁ་གཏད་པའི་སྟེང་དུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཕུགས་

སུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་བ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་གི་ཤ གས་རྐྱེན་རྣམས་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་། དེ་

བས་ཀྱང་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཡོང་ཐུབ། བློ་ཁ་མ་རངས་པའི་སྡེ་ཁག་གི་ནུས་ཤ གས་ཆེ་རུ་

བཏང་བ་དེས་དབང་ཆའི་འབྲེལ་བ་ཕུགས་བརྟན་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ངེས་པ་རེད། 

ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་པའི་དབང་ཆ་དང་།	
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ཚུལ།

རང་དབང་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་ལ་རང་དབང་གིས་བྱེད་ལས་སྤེལ་ཐུབ་པ་དང་། རང་གི་

དབང་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཐུབ་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཁག་

སྟོབས་ཆེན་དེ་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་གཞི་བརྟན་བཅས་པའི་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ངམ། ཡང་ན་རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དབང་འཛིན་ལམ་ལུགས་པ་དང་ཧམ་

འཕྲོག་པ་ཚོ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པར་དགོས་མཁོ་ཡོད། གལ་ཏེ་ད་ལྟའི་ཆར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་

ཁག་དང་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་སྐྱོ་བོ་ཡོད་ན། དེ་དག་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། གལ་

ཏེ་དེ་འདྲ་མེད་ན། གཞན་གྱི་སྟངས་འཛིན་མི་འདོད་པའི་དབང་སྒྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་དགོས། 

འདི་གར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་གྱི་དྲི་བ་དག་གཅིག་ཏུ་

བསྒྲིལ་གྱི་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་ལྟོས་བཅས་དབང་ཆའི་གཅིག་སྡུད་དམ། ཁྱབ་གདལ་དང་། 

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཚེ་བའམ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་

སྐྱོང་ངམ། ཡང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དམ། ཐབས་ཚུལ། འཐབ་རྩོད་བཅས་ཀྱི་

དབར་ལ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོང་སྲིད། 

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།
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ཀ 	འཚེ་བ་དང་དབང་ཆའི་དབུས་སྡུད།

སྲིད་གཞུང་ཞིག་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དེའི་ལག་ཏུ་ལྟོས་

བཅས་དབང་ཆའི་དབུས་སྡུད་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་འཕེལ་ཤ གས་ཆེ་རུ་སོང་བ་དང་ལྷན་དུའམ། 

རྗེས་སུ་འཚེ་བ་ལྡན་པའི་གསར་བརྗེ་དང་། དམག་འཁྲུག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་ཆེར་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཕྲུལ་ཆའི་འགྱུར་བ་དང་། ཞི་བའི་མི་མང་དང་དྲག་པོའ་ིདཔུང་སྡེའི་དབར་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་དེས་

འཕེལ་ཕྱོགས་འདི་ཛ་དྲག་ཏུ་བཏང་ཡོད། རང་གིས་རང་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་ཤོག་ཁག་ཅིག་

གིས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམག་གི་གོ་མཚོན་ལ་དབུས་སྡུད་སྟངས་

འཛིན་བྱས་པ་དེས། རྗེས་སུ་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆ་བཟུང་བའི་དོན་དུ་སྔོན་མའི་སྲིད་གཞུང་དང་རྒྱ་

ཆེ་མང་ཚོགས་གཉིས་ཀའི་ཁ་གཏད་དུ་འགྱུར་སྲིད། ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བའི་འཚེ་བས་རང་

དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་གཏོར་བཤིགས་གཏོང་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་རང་

དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སྟོབས་ཆེན་ཡོད་མཁན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞིག་ལས། འཚེ་བ་ཤ གས་ཆེ་

བེད་སྤྱོད་བཏང་མྱོང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱལ་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཙན་གནོན་

འགོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆུང་བ་ཡོང་སྲིད། 

ཁ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་དང་།	དབང་ཆ་ཕྱོགས་འགྲེམས་བྱེད་པ།

དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་དབང་ཆའི་བགོ་འགྲེམས་ཐོག་

ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་ཤ གས་རྐྱེན་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་མངོན། དེ་ལ་འཚེ་བའི་དབུས་སྡུད་

ཡོང་རྒྱུའི་ནུས་པ་མེད། དེས་མང་ཚོགས་སྟངས་འཛིན་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེས་ན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་དབང་ཤ གས་ཆེ་བ་སྤྱོད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིད་

དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཉུང་བ་དང་། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཤ གས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་མཁོ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་རིགས་དེ་ཚོ། འཚེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་

དགོས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་མང་གཙོའི་ལག་བསྟར་ཤ གས་ཆེ་བ་བྱེད་ཀྱི་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འཐབ་རྩོད་ནང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རང་གི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོ་ལ་འཚེ་བ་ཅན་གྱི་ཉེས་ཆད་གཏོང་གི་

མེད། འགོ་ཁྲིད་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དབང་ཆ་ངོས་ལེན་དང་། ཆབ་སྲིད་དང་འཐབ་

བྱུས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད། མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ལ་བརྟེན་གྱི་ཡོད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་

རྩོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་འཚེ་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་ལས་གདུག་རྩུབ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཉུང་

བ་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཐབས་ཚུལ་དེས་ཡུལ་མི་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཆེ་བ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། 

ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།
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འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ནང་དུ་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གོ་མཚོན་དང་མདེའུ་དོ་དམ་དང་བགོ་

འགྲེམས་བྱས་ཏེ་དབུས་སྡུད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། གང་གིས་ཅེ་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

བྱེད་ལས་ཀྱི་༼གོ་མཚོན་༽ རྣམས་དངོས་མེད་རེད། 

སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་རྣམས་འགོག་རྒོལ་དངོས་གཞིའི་ནང་གི་

ཁོང་ཚོའི་བྱེད་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་སྟོབས་ཤ གས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲིག་

འཛུགས་དེ་དག་གིས་མ་འོངས་ཞི་བདེའི་དུས་ཚོད་དང་། གཉན་འཕྲང་གི་དུས་སུ་སྲིད་དབང་

སྒེར་འཛིན་གྱི་གནོན་ཤ གས་འགོག་པ་ལ་ཕན་གནོད་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་མང་བ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་

རེད། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་རང་དབང་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པ། ཡ་རབ་སྤྱོད་བཟང་

ཅན། སྙིང་སྟོབས་ཅན། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་ཐུབ་མཁན། དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་

ལམ་ལུགས་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཡུལ་མི་བསྐྲུན་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ། མི་

འདི་དག་མ་འོངས་པར་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནུས་པའི་གདེང་ཚོད་ཅན་ཡོང་

ངེས་པ་རེད། 

འཚེ་བའི་ཚབ་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་གཉེར་བ་དེས། སྡེ་ཁག་གཅིག་གིས་འཚེ་བ་བྱས་

པ་དེ་སྡེ་ཁག་གཞན་གྱིས་འཚེ་བ་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲིད་པའི་འཚེ་བའི་འཁོར་ལོ་འདི་གཅོད་

པ་དང་། དམིགས་བསལ་སྲིད་དོན་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཉེན་

ཚབས་ཆེ་བའི་འཚེ་བ་དེ་ཡང་མེད་པར་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡིན་

ན་མཇུག་འབྲས་ནི་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་གཏིང་ཟབ་པ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

འོན་ཀྱང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱིས་བཙན་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཕམ་ཉེས་

བཏང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡང་། ཁྱད་ཆོས་འདི་དག་གཅིག་པུས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ལ་རྒྱུན་གནས་

ཐུབ་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཞིག་ཡོང་བའི་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཀྱི་མེད། གནད་དོན་དུ་མའི་ནང་

དུ་སྲིད་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་དེ་སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་སྡེ་ཁག་ཅིག་གིས་བཟུང་བ་བྱུང་ཡོད། 

དེས་ན་བཙན་གནོན་ལ་ཁ་གཏད་བྱེད་མཁན་ཚོས་མང་གཙོ་གསར་པའི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་དོ་སྣང་

ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་འཆར་འགོད་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྒྲིག་

འཛུགས་རྣམས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་

ལམ་ལུགས་གསར་པ་འཛུགས་རྩིས་བྱེད་མཁན་ནམ། ཡང་ན་ལམ་ལུགས་རྙིང་པ་སྐྱར་གསོ་

བྱེད་རྩིས་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས་འགོག་པར་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་

ཚན་པ་གསུམ་པ།	འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འགུལ་ཤུགས།
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ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་རེད། དཀའ་ཚེགས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་རྒྱུའི་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་གོ་རྟོགས་

གཉིས་ཀ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དགོས། 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་བེད་སྤྱོད་དང་ནུས་མཐུ་དེ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

རང་བཞིན་ལ་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཐོབ་ཡོད་པ་དེར་རག་ལས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་སྤྱི་

ཚོགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཤ གས་ཆེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཚུལ་འདི་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་བའི་རིག་རྩལ་གཏིང་ཟབ་དུ་ཡང་གཏོང་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་གདམ་

ཁ་འདིའི་གོ་རྟོགས་ཤ གས་ཆེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དགོས། དེའི་སྟེང་དུ་རྩོད་རྙོག་དངོས་ཀྱི་ནང་དུ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བྱེད་ལས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བར་འཐབ་བྱུས་ཀྱི་རིག་རྩལ་དང་ནུས་པ་ཆེན་པོའ་ི

དགོས་མཁོ་ཡོད། 

ནུས་པ་འདི་དག་བསྐྲུན་པའི་སྐབས་སུ་མི་མང་པོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་བྱེད་སྒོ་དུ་མ་

ཡོད།། །།

 



གལ་ཆེའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར།

དབྱིན་སྐད།	 བོད་སྐད།

Action བྱེད་ལས། ལས་འགུལ།

Accommodation གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས། ཕན་ཚུན་གཉིས་མོས།  

Agent ངོ་ཚབ། སོ་པ།

Aggression དྲག་རྒོལ།

Approach མཇུག་ངོགས། འདོད་ཚུལ།

Alternative གདམ་ག

Allegiance ལར་རྒྱ། ལར་ཞེན།

Alliance མནའ་འབྲེལ།

Authority དབང་ཆ། དབང་ཤ གས། དབང་འཛིན་པ།

Boycott ཕྱིར་ལྡོག

Cause-consciousness རྒྱུ་གང་ཡིན་གྱི་འདུ་ཤེས།

Coup d’etate གཞུང་སྲིད་བཙན་འཕྲོག

Concept རྟོག་འཆར།

Conversion ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བ།

Conflict རྩོད་རྙོག འགལ་ཟླ།

Control སྟངས་འཛིན།

Consumer འཛད་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་པ།

Command བཀའ་འདོམས། བཀའ་བསྒོ།

Compromise ཕམ་ཁུར་འགྲིག་རེ། ཕན་ཚུན་ཕམ་ཁུར་རེས།

Coercion བཙན་ཤེད།

Challenge འགྲན་རྩོད། དཀའ་ངལ།

Curfew ཐེམ་སྤང་བཀོད་ཁྱབ།

Diplomatic རྒྱལ་འབྲེལ་ཐབས་བྱུས།

Dissident འགལ་ཟླའི་བསམ་ཚུལ་ཅན།

Dynamic འགུལ་ཤ གས་ལྡན་པ།

Disintegration འཐོར་ཞིག
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Dictatorship སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས།

Defection རྒྱབ་གཏོད། བློ་ལོག་སེམས་ལོག

Embargo འོར་འདྲེན་མི་ཆོག་པ། ཚོང་འགྲུལ་བཀག་འགོག

Entrepreneur ཁེ་གཉེར་ལས་རིགས།

Effective ནུས་པ་ལྡན་པ།

Factor ཆ་རྐྱེན། རྒྱུ་རྐྱེན།

Grand Strategy གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཐབ་བྱུས།

Geopolitics ཡུལ་བབ་སྲིད་བྱུས།

Handler ལག་བརྒྱུད་འགྲེམས་སྤྲོད་པ།

Hierarchical System བླ་དཔོན་རིམ་ལྡན་ལམ་ལུགས།

Human Resource མིའི་ནུས་ཤ གས།

Intervention ཐེ་གཏོགས། ཐེ་བྱུས།

Jiu-jitsu ཉི་ཧོང་ནས་དར་བའི་འཇུ་མ་འཇུ་རྩེད།

Lockout བཟོ་གྲྭ་སྒོ་རྒྱབ་པ།

Mechanism ཐབས་འཕྲུལ།

Mutiny དམག་མིའི་གྱེན་ལོག

Measure ཁྲིམས་གཞི། ཚད་འཇལ་བ།

Non-cooperation མཐུན་ལམ་མི་བྱེད་པ།

Obedience བཀའ་བརྩི་དྭང་ལེན།
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ཉེར་བཀོད་བཅོས་སྒྲུང་།

༡།  ནུབ་ཀྱི་གྲང་ངར་དང་ཤར་གྱི་དྲོད་འཇམ། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། ༢༠༠༠

༢།  མི་ཚེའི་བྲོ་བ་མངར་སྐྱུར། བོད་ཀྱི་དུས་བབ། ༢༠༠༡

༣།  ང་ནི་བོད་ཡིན། ཤེས་རབ་པར་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༦

༤།  ཀུན་རྟོག་གི་ཕྲེང་བ། ཤེས་རབ་པར་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༨

༥།  མེ་ལོང་ངོས་གསུམ་མ། ཤེས་རབ་པར་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡

དབྱིན་སྐད་ནས་བོད་སྒྱུར།

༡། ཅཱརླེས་ཌིཀན་གྱི་འདུན་པ་ཆེན་པོ། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ། ༡༩༩༤

༢། ཇཱིན་ཤཱརྤ་ཀྱི་འཚེ་བ་སྤངས་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ཉམས་ལེན། 

 བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་དང་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་། ༡༩༩༩

༣། ཕིལིཔ་རསལ་གྱི་རིག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར། སྒེར་གྱི་པར་སྐྲུན། ༢༠༠༢

༤། ཇཱིན་ཤཱརྤ་ཀྱི་སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་ནས་མང་གཙོའི་

 ལམ་ལུགས་བར། ཤེས་རབ་པར་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༧

༥། སིཊིཝ་ཀོརོཤོ་ཡི་འགོག་རྒོལ་གྱི་བྱེད་ལས་ཆུང་ཙག སིཊར་ལིངྒ་

 པར་ཁང་། ༢༠༡༠

༦། རྒྱལ་སྲས་དོན་གྲུབ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་རྣམ་ཐར། 

 བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། ༢༠༡༣

བོད་སྐད་ནས་དབྱིན་སྒྱུར།

༡།  བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ། Like a Yeti Catching Marmots ཤེས་རབ་

 པར་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༢
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ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཚུལ།

How Nonviolent Struggle Works

ཇཱིན་ ཤཱརྤ།

པདྨ་ཚེ་དབང་ཤཱསྟྲིས་བསྒྱུར།

མཁས་དབང་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཨ་རིའི་མེསེ་ཅུསེཊ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་བྷོསྚོན་ནང་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཨེལ་བྷརྚ་ ཨེཎསྚིན་ བསྟི་གནས་ཁང་གི་མཁས་དབང་

བགྲེས་པ་ཇཱིན་ ཤཱརྤ་ལགས་སུ་༼འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དམག་འཐབ་

ཀྱི་ཁོལོ་སིཝིཛ་༽ ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གིས་སྲིད་དབང་

སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་། དམག་འཐབ། མི་རིགས་སྡེབ་

གསོད། དྲག་གནོན་བཅས་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འཐབ་བྱུས་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་། 

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་། སློབ་གསོ་བཅས་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ཆེད་དུ་

ཕྱི་ལོ་༡༩༨༣ ལོར་བསྟི་གནས་ཁང་དེ་གསར་འཛུགས་གནང་པ་

རེད། 

མཁས་དབང་ཤཱརྤ་ཀྱིས་ཧཱརྦཊ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཕྱག་

ལས་མི་ལོ་སུམ་ཅུར་ཉེ་བ་གནང་ཡོད། 

ཁོང་གིས་༡༩༦༨ ལོར་ཨོཁསེ་ཕོརྜ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་ནས་ཆབ་སྲིད་རྣམ་གཞག་ཐོག་ལ་འབུམ་རམས་པའི་ལག་

འཁྱེར་དང་། ༡༩༥༡ ལོར་ཨོཧཡོ་མངའ་སྡེའི་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིག་པའི་ཐོག་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་

འཁྱེར་དང་། ༡༩༤༩ ལོར་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཐོག་ལ་གཙུག་

ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་བཞེས་གནང་ཡོད། 

མཁས་དབང་ཇཱིན་ཤཱརྤ་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་དང་། 

དབང་ཤ གས། སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་ལམ་ལུགས། གྷཎདྡི། སྲུང་

སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་སོགས་དེབ་མང་པོའ་ིརྩོམ་པ་པོ་ཞིག་རེད། 

ཁོང་གི་དེབ་དེ་དག་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཅུ་ཞེ་ལྔའི་ནང་དུ་

དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད།།


